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100,000 אנשים הפסיקו לעשן
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אנחנו יודעים
שהפחידו אותך
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איך דנים לכף זכות?
מובא  ֲעִמיֶתָך",  ִּתְׁשּפֹט  "ְּבֶצֶדק  הציווי  בביאור 
בתלמוד: "הוי דן את חברך לכף זכות". כלומר, 
בבית  הדנים  בשופטים  עוסק  אינו  זה  פסוק 
כך  על  הצטוו  כבר  השופטים  שהרי  המשפט, 
ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים  בפסוק: 
ֶאת  ְוָׁשְפטּו  ִלְׁשָבֶטיָך  ְלָך  נֵֹתן  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר 
ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק". אלא יש כאן ציווי לכל אחד 
פעולה  מבצע  חברו  את  רואה  אשר  מישראל 
לשלילה,  לפרשה  וניתן  לחיוב  לפרשה  שניתן 
לצד  במחשבתו  לשופטו  עליו  מוטלת  חובה 

החיובי ולדון אותו לכף זכות.
שלא  ל"נשפט"  מסייעת  בוודאי  אשר  זו,  מצוה 
עוד  מסייעת  חבריו,  בקרב  שלילי  כאדם  ייחשב 
חברו  את  במחשבתו  השופט  לאדם  מכך  יותר 

לכף זכות.
בנוח  אולי  חובה, חש  לכף  הדן את חבריו  אדם 
הם  ואילו  לדעתו,   - בסדר  הוא  שרק  מהעובדה 
אלה המתנהגים שלא כראוי. אך אינו יודע כי הוא 
המפסיד הגדול מצורת גישתו לעולם. הוא בדרך 
כלל ממורמר וחייו רוויי כאבים פנימיים, משום 
שלדעתו יש יותר מידי אנשים שליליים בסביבתו. 
הוא גם חש מאוים מהם בכל תחומי החיים, על 
וברוב  לחלוטין  שונה  המצב  האמת  שמצד  אף 

המקרים אין כל הצדקה לתחושתו הקשה.
לעומתו, אדם המרגיל את עצמו לדון את סובביו 
לכף זכות, רואה את סביבתו באור יפה וטוב. הוא 
חש כי העולם מחייך אליו - שהרי כולם בסך הכל 
אנשים טובים ביסודם, והוא מקבל ביטחון עצמי. 
אולם כיצד דנים לכף זכות? האם יש לעוות לשם 

כך את החשיבה ההגיונית?
בוודאי שלא. מדובר בחינוך עצמי לגילוי הבנה 
פנימית למניעי הזולת, או לפחות לדעת שלא כל 
הפרטים ידועים לעומד מן הצד, ומתוך כך לדונו 

לכף זכות. 
החלו  ולפתע  נידח  למקום  נקלע  אדם  למשל, 
לרדת גשמים עזים. הוא נרטב עד לשד עצמותיו 
מתקרבת.  מכונית  והנה  יגיע.  שמישהו  ומקווה 
כרכבו  אותו  ומזהה  הקרב  ברכב  מתבונן  הוא 
כך  "כל  במחשבתו:  מהרהר  הוא  חברו.  של 
יאספני  ובוודאי  בעבר  לו  עשיתי  טובות  הרבה 
על אף שארטיב לו את ריפוד המושב". אך הנה 
על  הרכב  חלף  בחוזקה,  המנופפות  ידיו  למרות 
לומר  זו  בשעה  האדם  נטיית  לעצור.  מבלי  פניו 
רק  אמיתי.  חבר  אינו  כי  התברר  "הנה  לעצמו: 
לעזרתו  זקוק  וכשאני  מבקש  הוא  טובתו  את 
אינו מוכן להקריב מאומה". ומכאן קצרה הדרך 
והוא  בעיני".  הוא  פסול  אדם  "מעתה  למסקנה: 

נותר ממורמר.
לכף  הזולת  את  לדון  בתורה  מצווים  אנו  אולם 
רכב  "אולי  מחשבתית:  התבוננות  ידי  על  זכות 
תשובתו  ואם  חברי".  של  לרכבו  דומה  רק  זה 
ימשיך  גמורה",  בוודאות  רכבו  זה  "היה  תהיה 
לחשוב "ושמא השאיל את רכבו לאדם אחר?". 
ימשיך:  הנהג!"  היה  הוא  כי  "ראיתי  ישיב  ואם 
נופף  "הוא  יאמר  ואם  אותי?"  זיהה  לא  "ואולי 
לי לשלום! בוודאי שזיהה!" עדיין ימשיך לדון 
לכף זכות ולומר: "אולי כל המקומות ברכבו היו 
תפוסים בנוסעים". ואם ישיב: "ראיתי מהחלונות 
להרהר:  עליו  אחרים",  נוסעים  שם  היו  שלא 
ראה  ואם  הכיסאות?".  על  ארגזים  היו  "ושמא 
שהמושבים היו ריקים לחלוטין, עדיין עליו לומר 
לעצמו "אולי רעייתו וילדיו הקטנים ממתינים לו 

בעוד כמה רחובות בגשם העז והוא הזדרז להגיע 
אליהם". 

כך עליו להתבונן במחשבות שיש בהן מן ההיגיון 
ולשכנע את עצמו כי אל לו לשפוט את חברו לכף 
היה  בהם  עליו  עברו  מקרים  כמה  ויזכור  חובה. 
הוא נראה כאדם שלילי בעוד אילו היו העומדים 
מן הצד מכירים את כל פרטי העניין, היו יודעים 
עד כמה הוא צודק והגון וישר. וכמו שהיה מצפה 
מהאחרים לדונו לכף זכות, כך ידון גם הוא את 

חברו. 
טרחו  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  להראות  כדי 
הצד  בהן  עובדות  כמה  להביא  בתלמוד  חז"ל 
השלילי היה כה ברור, ובכל זאת אנשים מרוממים 
לכף  לדון  עצמם  את  הנהיגו  באישיותם  ונעלים 
כך  שאכן  דבר  של  בסופו  שהתברר  וכפי  זכות, 
היה בדיוק. הנה אחד מהם: "תנו רבנן: הדן חברו 
לכף זכות, דנין אותו ]מלמעלה[ לזכות. ומעשה 
באדם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעל 
הבית אחד בדרום שלש שנים. ערב יום הכפורים 
אמר לו: תן לי שכרי, ואלך ואזון את אשתי ובני. 
פירות.  לי  תן  לו:  אמר  מעות.  לי  אין  לו:  אמר 
אמר לו: אין לי. - תן לי קרקע. - אין לי. - תן לי 
- אין לי.  - אין לי. תן לי כרים וכסתות.  בהמה. 
נפש.  בפחי  לביתו  והלך  לאחוריו,  כליו  הפשיל 
ועמו  בידו,  שכרו  הבית  בעל  נטל  הרגל  לאחר 
משוי שלשה חמורים, אחד של מאכל ואחד של 
לביתו.  לו  והלך  מגדים,  מיני  של  ואחד  משתה 
אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו: בשעה 
שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה 
חשדתני? - אמרתי: שמא פרקמטיא בזול נזדמנה 
לך, ולקחת בהן. ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה 
ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני? - אמרתי: 
שמא מושכרת ביד אחרים. בשעה שאמרת לי תן 
לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע במה חשדתני? 
- אמרתי: שמא מוחכרת ביד אחרים היא. ובשעה 
 - חשדתני?  במה  פירות  לי  אין  לך  שאמרתי 
אמרתי שמא אינן מעושרות. ובשעה שאמרתי לך 
אמרתי:   - חשדתני?  במה  וכסתות  כרים  לי  אין 
שמא הקדיש כל נכסיו לשמים. אמר לו: העבודה 
]לשון שבועה[, כך היה! הדרתי כל נכסי בשביל 
אצל  וכשבאתי  בתורה,  עסק  שלא  בני  הורקנוס 
כשם  ואתה,  נדרי.  כל  לי  התירו  בדרום  חברי 

שדנתני לזכות - המקום ידין אותך לזכות".
לכף  צד  שום  מוצא  אינו  בהם  במקרים  אפילו 
זכות, יאמר העומד מן הצד לעצמו "הרי בוודאי 
רוח הקודש לדעת מה בדיוק התרחש  איני בעל 
או מתרחש. ומי אני שאשפוט לחובה. הרי אדם 
הוא  ימשיך  וכך  הגון  כאדם  היום  עד  הוחזק  זה 

להיות בעיני".

דן למוות במקום לכף זכות

ילד מתלמידי תלמוד תורה "עץ חיים" בירושלים 
לשאלת  כסף.  של  גדולים  סכומים  מבזבז  נראה 
מנהל בית הספר, הרב ניסן אהרון טיקוצ'ינסקי: 
בתירוצים:  השיב  אלה?"  כספים  לך  "מנין 
בזה. המנהל התייעץ  וכיוצא  "חסכתי, מצאתי", 
עם ה"משגיח הרוחני" של התלמוד תורה, הרב 
וביקשו  לילד  לוין  אריה  הרב  קרא  לוין.  אריה 
אריה  ר'  קיבלו  הילד,  משנכנס  לחדרו.  שיכנס 
באהבה ובחיוך, נטל את כף ידו של הילד בחיבה 

בך  אני  יודע  מהיום.  לא  מכירך  "אני  לו:  ואמר 
כן  ואם  מפיך,  שקר  דבר  להוציא  מסוגל  שאינך 
הרבים?  הכספים  לך  מניין  האמת  את  לי  גלה 
יודע אתה, הממון – הכל חומדים אותו. אף אני 
חומד ממון, ולכולנו ישנה 'חולשה' לכסף וכולנו 
אם  באיסור,  ולו  להשיגו  לעצמנו  היתר  מורים 
תגלה לי את האמת מניין לך הכספים, יסולח לך 

שהרי 'מודה ועוזב - ירוחם'."
ובקול  בניחותא  לנער  שנאמרו  הללו  הדברים 
והוא  הילד  של  לליבו  עמוק  חדרו  ורגוע,  שליו 
ידו  שולח  הוא  בפעם  פעם  מדי  כי  לרב  גילה 
בארנק אביו, נוטל משם כספים בסכומים גדולים 

ומחביאם...
המנהל הזמין את אביו של הילד לשיחה, סיפר לו 
את שגילה בנו, וביקשו שיסלח לו. "התחיל אביו 
של הנער לצעוק כנגדו: 'בבני אתם חושדים? והרי 
הוא צדיק! כנראה שבאמת מצא ברחוב ארנק עם 
כסף ולכן הוא מפזרו, אבל שהוא יגנוב?!' כיון 
שכך, ביקשו המנהל שיסור יחד עמו לחדרו של 
את  לאב  שיאמר  ממנו  וביקש  לוין,  אריה  הרב 
הדברים  את  אריה  ר'  הבן... משסיפר  לו  שגילה 
והחל  החדר  ריצפת  על  האב  השתטח  לאשורם, 

לצרוח: 'אוי לי, הרגתי את חמותי!'
הוא  אולם  האב,  את  להרגיע  ניסו  "הנוכחים 
לי, מה עשיתי, אני  'אוי  וליילל:  המשיך לבכות 
ובכיו.  דבריו  פשר  את  הבין  לא  איש  רוצח!' 
נוספת  פעם  וניסה  מים  כוס  אריה  ר'  לו  הושיט 
להרגיעו. פתח האב וסיפר בבכי: מארנקי נעלמו 
כספים מדי פעם בפעם בסכומים נכבדים. חשדי 
בה  והטחתי  עמנו,  שהתגוררה  חמותי  על  נפל 
דברים קשים. נעלבה החמות ואמרה כי חושד אני 
בכשרים... אולם כאשר כספים המשיכו להיעלם, 
אמרתי לאשתי: 'עלינו לעשות סוף לעניין. בננו 
הקטן, הן צדיק וישר הוא. בך – אינני חושד, אין 
זאת אלא שידה של אמך במעל... עלייך להחליט: 
היא או אני. אם היא לא תעזוב את ביתנו מיד, אזי 
אני עוזב את הבית...' נוצרה מתיחות רבה בבית 
אמה  את  להכניס  אשתי  נאלצה  ברירה  ובלית 
לבית אבות. למחרת היום נפטרה חותנתי... אוי 
אוכל עתה  גרמתי, הכיצד  לי, מה עשיתי?! מה 

להסתכל בפני אשתי?!"
בדי עמל עלה בידי ר' אריה להרגיע את האבא. 
ויבקש  חמותו  של  לקברה  שיעלה  ייעצו  הוא 
סליחתה ומחילתה על שחשד בה לשווא. הוא גם 
הבטיחו שישוחח עם אשתו להפיס דעתה שלא 
תיטור לו איבה בגלל מה שארע עם אמה. ואכן, 
ועשה  הזוג  בני  ר' אריה עם  כמה פעמים שוחח 
ביניהם  להפיג את המתח שנוצר  רבים  מאמצים 

וליישר את ההדורים, עד שהתפייסו..."
הצד,  מן  לעומד  מתייחסים  הדברים  כי  יודגש 
ואין הכוונה לומר שאדם הסובל ממישהו ימשיך 
לסבול ממנו ויאפשר לו להתעלל בו משום שידון 
אותו לכף זכות. בוודאי שעל האדם לנהוג על פי 
מפי  עצמו  על  ולהגן  הראויים  ההתנהגות  כללי 
כל מי שבא לפגוע בו. אך עם זאת יהרהר בדעתו 
נוהג כך משום חוויות קשות  זה  יתכן שאדם  כי 
לא  אשר  הקשה  אופיו  משום  או  בחייו  שעבר 
השכיל לנתבו ולעדנו כראוי. באופן זה הוא אמנם 
לא  אך  לו,  ומלהציק  מלהזיק  המזיק  את  ימנע 
יחיה בתחושת שנאה לאדם עצמו אלא למעשיו 
המעניקה  נכונה  אך  דקה  חלוקה  זוהי  הרעים. 

שלווה ומסלקת חרדות ופחדים. 

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

כדי להראות עד "
היכן הדברים 
מגיעים, טרחו 
חז"ל בתלמוד 

להביא כמה 
עובדות בהן הצד 

השלילי היה כה 
ברור, ובכל זאת 

אנשים מרוממים 
ונעלים באישיותם 
הנהיגו את עצמם 

לדון לכף זכות, 
וכפי שהתברר 
בסופו של דבר 

שאכן כך היה 
בדיוק.



אשפר, מבינים גם בדגים.

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

ְחַרייֶמה

או ֶגִפילֶטע ִפיׁש?

חדש! מחלקת הדגים הטריים באשפר בכשרויות:

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

בד"צ 
נוה ציון

ובד"צ 
העדה החרדית

ניקיוןשירותאיכות
לק"גלק"גלק"גלק"ג 2390249059902990

סטייק טונה קפואפילה סלמון קפואמושט ענק טריקרפיון טרי

מבצע לרגל ההשקה מד' אב - ח' אב, 16-20.07
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לבנות בעזרת שבירה

לפני כארבעים שנה יצא חייל בחופשה עם אמו לקניות 
בשוק מחנה יהודה בירושלים. הם היו משפחה ענייה 
קטנים  חדרונים  בשני  שהתגוררה  נפשות  שמונה  בת 
העניות  השכונות  אחת  )נחלאות(,  הפחים'  ב'שכונת 
סבל  הוא  מאתגר,  אישי  רקע  סחב  עצמו  החייל  בירושלים. 
ד'  בכיתה  שנתיים  נשאר  בגללה  בקריאה(  )קושי  מדיסלקציה 

ובקושי סיים את בית הספר היסודי.
הם נכנסו אל חנות מזון בשוק והאימא ביקשה שתי קופסאות 
רסק עגבניות. בעל החנות הרים עליה את הקול: "תצאי מהחנות, 
אני לא מוכר שתי קופסאות לפרטיים, רק כמויות לסיטונאיים".

החייל נעלב עד עומק נשמתו, אך לאחר זמן האיר לו רעיון: 
חנות  בשוק  כאן  אקים  שלא  למה  אותי.  הציל  הזה  'האיש 
בגודל  מחסן  לקח  הוא  סיטונאי'?  במחיר  לפרטיים  שתמכור 
והחל להזמין סחורה  לו "שיווק השקמה"  ארבעים מטר, קרא 
את  כיום  מוביל  והוא  לוי"  "רמי  קוראים  הזה  לחייל  ולמכור. 
השקמה",  "שיווק  בישראל,  הגדולות  המזון  מאימפריות  אחת 

בשווי מאות מיליוני שקלים.
הסיפור מעורר השראה, משום שהוא מעלה את אחת התובנות 
בין הרקע האישי  אין בהכרח קשר  ביותר בחיים:  העוצמתיות 
של האדם ובין מידת ההצלחה שלו. החיים אינם בהכרח תוצאה 
באופי  בעיקר  תלויים  אלא  האדם,  על  שעוברים  מהאירועים 
התגובה שלו. אנו רגילים לחשוב כי רקע של כישלונות מוכרח 
להפוך לחיים קשי-יום עם תחושת אומללות וקורבנות, כישלון 
מייצר אחריו כישלונות נוספים, אך הסיפור מוכיח את ההיפך: 
הכול תלוי באופיו של האדם. יש מי שיהפוך מלח לסוכר ויש מי 

שיהפוך את הסוכר המתוק ביותר למלח.
הרבי מליובאוויטש הוכיח את התובנה הזו מסיפור חייו של 
הרמב"ם. חייו של רבי משה בן מיימון היו רצופי סבל וייסורים. 
שבספרד  מקורדובה  משפחתו  עם  נמלט  הוא  צעיר  נער  בתור 
מוסלמי  שבט  ֻמַוואִחידּון",  "אל  של  הרצח  כנופיות  מאימת 
ברברי שהניח בפני היהודים שתי ברירות אכזריות: להתאסלם 
או למות. במשך עשר שנים התגלגלה המשפחה ממקום למקום, 
השיגו  המוסלמים  רדיפות  במרוקו.  ֶפס  בעיר  עצרו  שהם  עד 
אותם גם שם והמשפחה נטלה שוב את מקל הנדודים ומצאה 
מקלט בארץ ישראל. כאן פגשה אותם שנאת הנוצרים הצלבנים 

והרמב"ם נאלץ לנוס למצרים.
עשיר,  סוחר  שהיה  אחיו,  דוד,  מנוחה.  מעט  מצא  סוף-סוף 
נטל על עצמו את פרנסת המשפחה, ורבי משה היה פנוי להגשים 
החזקה".  "היד  המונומנטלי,  חיבורו  כתיבת  חייו:  שאיפת  את 

עם  טבע  האהוב  האח  הים:  מן  נוראה  בשורה  הגיעה  אז  אבל 
האנייה במצולות, וכך הפך הרמב"ם מאדם שמתפרנס מאחרים 
למי שאמור לפרנס שתי משפחות, הן את שלו והן את של אחיו... 
ח"ד/ מליובאוויטש  הרבי  קודש  אגרות  הרבי,  כותב  וכך 

האדם  חיי  ממאורעות  הרושם  אשר  במוחש  רואים  "אנו  רסד: 
אליהם.  ומגיב  מקבלם  הוא  חריפות  באיזה  עצמו,  באדם  תלוי 
צרות  מלאי  היו  החיצוניים  חייו  אשר  מהרמב"ם  גדול  לנו  מי 
השקפתו  זאת  ובכל  רח"ל,  ואסונות  ייסורים  והרפתקאות, 
הייתה  פי"ב(  )ח"ג  נבוכים  מורה  בספר  כמבואר  החיים  על 
שחייהם  אנשים  כמה  רואים  מנגד,  ביותר.  וטובה  אופטימית 
החיצוניים לכאורה מוצלחים הם, ובכל זאת רק לעיתים רחוקות 

נראה בהם איזו שביעות רצון".
אין זמן מתאים יותר לעסוק בסוגיה הזו מאשר הימים הללו 
של 'בין המצרים'. אין כמו התקופה הזו כדי להוכיח את הרוח 
אם  ספק  מהאפר.  לקום  העוצמה  ואת  היהודית  האופטימית 
הייתה עוד אומה שנכשלה כמו האומה היהודית. די אם נסכם 
את מה שקרה בתקופה הזו לבדה: לאחר 500 שנה של מלכות 
יהודה, הבבלים שרפו את בית המקדש הראשון וגירשו מארץ 
יהודי אחד בארץ  נותר אפילו  לא  היהודים.  ישראל את אחרון 
ישראל לאחר הירצחו של גדליה בן אחיקם. חלפו שבעים שנה 
והיהודים חזרו ארצה, הקימו את בית המקדש השני והוא שוב 
חרב. הפעם היו אלו הרומאים שעלו על ירושלים והחריבו אותה 
מיליוני  תהיה".  עיים  וירושלים  תחרש  שדה  "ציון  היסוד.  עד 
יהודים נהרגו במרד ביתר והם נותרו תלויים סביב העיר שנים 

ארוכות.
חורבן ירושלים הוביל אל התפזרות היהודים ברחבי העולם 
כלפי  השנאה  האנטישמיות.  חדש:  מסוג  צרה  החלה  ואז 
דם.  ועלילות  אפליה  פוגרומים,  בגירוש,  התבטאה  היהודים 
היהודים גורשו מכל מדינה באירופה )ראו ערך 'גירוש יהודים' 
וכמובן  ועוד,  מוסקבה  ליטא,  צרפת,  מאנגליה,  בויקיפידיה(, 
הללו,  בימים  שהתרחש  ספרד,  יהודי  בגירוש  הגיע  הרוע  שיא 

בתשעה באב רנ"ב.
אמורה  הייתה  האסונות  לנוכח  הטבעית  שהתגובה  ובעוד 
להיות שקיעה ברחמים עצמיים, בייאוש, ואולי אפילו בהתרסה 
כלפי שמים, ]נזכור כי הדת הנוצרית באה לעולם על הרקע הזה 
ושפל  ירושלים  חורבן  כי  הכריזו  שלהם  הדעות  הוגי  בדיוק. 
הכבוד היהודי, מעידים כי ה' מאס בעמו ובחר רח"ל באחרים[, 
התגובה של חז"ל הייתה הפוכה: לא רק שלא נשברו והמשיכו 
הוביל  משבר  כל  גדול:  יותר  הרבה  דבר  התרחש  אלא  הלאה, 

בצמיחתה  המרכזיים  הדרך  ציוני  דרך.  ופורצת  חדשה  ליצירה 
של תורת ישראל התרחשו בתגובה למשברים בתולדות עמנו.

כותב הרב יונתן זקס: "היהדות אינה מכירה במונח טרגדיה 
)סוף מר(, תמורת זאת הפגינו בני עמנו כושר התאוששות מעורר 
הסופר  עזרא  בבל,  וגלות  הראשון  החורבן  אחרי  התפעלות. 
קריאת  ]חובת  עזרא  תקנות  את  יצר  ציון,  שבי  בראש  שעמד 
התפילה[.  לסידור  הראשוני  הבסיס  וכן  וחמישי,  בשני  התורה 
בתגובה לחורבן הבית השני יצרו חז"ל את המשנה, את המדרש 
בפריחת  נענה  ספרד  וגירוש  והירושלמי,  הבבלי  התלמוד  ואת 

הקבלה בצפת".
ובכן, כיצד מפרשים חז"ל את החורבן? מהיכן מצאו כוחות 

להתחדש כאשר הכול התפרק?
מלא  מרתק,  בטקסט  עיון  באמצעות  העניין  לעומק  ניכנס 
סתירות ותמיהות, שנכתב בעיצומם של ימי החורבן הנוראיים. 
קטע שמשקף היטב את הלבטים והתחושות הסותרות בליבו של 

המאמין: 
בן  אלעזר  ורבי  גמליאל  רבן  היה  וכבר  מכות:  מסכת  סיום 
]לרומי[ ושמעו  ורבי עקיבא מהלכין בדרך  יהושע  ורבי  עזריה 
קול המונה של רומי בריחוק מאה ועשרים מיל. התחילו בוכין 
ורבי עקיבא משחק. אמרו לו מפני מה אתה משחק? אמר להם 
ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו כושיים שמשתחוים 
ואנו  והשקט,  יושבין בטח  כוכבים  ומקטרים לעבודת  לעצבים 
בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה?! אמר להן: לכך 
אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אתת כמה 

וכמה.
להר  שהגיעו  כיון  לירושלים.  עולים  היו  אחת  פעם  שוב 
שועל  ראו  הבית,  להר  שהגיעו  כיון  בגדיהם.  קרעו  הצופים, 
עקיבא  ורבי  בוכין  הן  התחילו  הקדשים.  קדשי  מבית  שיצא 
מצחק. אמרו לו מפני מה אתה מצחק? אמר להם מפני מה אתם 
בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו 'והזר הקרב יומת' ועכשיו 
 ... מצחק  אני  לכך  להן  אמר  נבכה?!  ולא  בו  הלכו  שועלים 
באוריה  אוריה,  של  בנבואתו  זכריה  של  נבואתו  הכתוב  תלה 
כתיב: לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ובזכריה כתיב: עוד ישבו 
זקנים וזקנות ברחובות ירושלם. עד שלא נתקיימה נבואתו של 
אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו 
שדה[  כמו  נחרשה  ]וירושלים  אוריה  של  נבואתו  שנתקיימה 
לו:  אמרו  הזה  בלשון  מתקיימת.  זכריה  של  שנבואתו  בידוע 

עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.
החכמים חוו שני משברים קשים שביטאו את עומק העליבות 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 



בתוך ארון סגור עמדה חנוכיית זהב מרהיבה ועל ידה ניצב בקבוק ובתוכו שברי זכוכית. 
הוא לא הבין מה לבקבוק שברים בתוך כל הפאר הזה?

"
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עלו  הם  הראשונה  בפעם  היהודי.  העם  של 
לרומי וכאב עצום פילח את ליבם: הם שמעו 
את "קול המונה של רומי", הרומאים חוגגים, 
ואיפה   – העולם  גג  על  ונמצאים  נהנים 
אנחנו? היה כאן כאב כפול: הן של העליבות 
היהודית והן מצד החילול ה' הנורא, שמעיד 
אינו  כבודו של הקב"ה  בעיני העמים כאילו 
אך  בבכי,  כמובן  פרצו  החכמים  דבר.  שווה 
מצחיק,  מה  התפלאו  הם  צחק.  עקיבא  רבי 
אך הוא הצליח למצוא את חצי הכוס המלאה 
ולטעון שההצלחה של האומות נועדה ללמד 
נחתם  הסיפור  בעתיד.  לנו  יהיה  טוב  כמה 
בחוסר הסכמה מהדהד. החכמים לא התנחמו 

ולא השתכנעו מהמזג האופטימי שלו.
התפתחות  עם  ממשיכה  הגמרא  ואולם 
שונה: פעם אחרת עלו החכמים במעלה הר 
אותו  יותר.  הרבה  נורא  מחזה  וראו  הבית 
יומת',  הקרב  'הזר  בו  שנאמר  נעלה  מקום 
חוט  עם  אליו  נכנסים  היו  גדולים  שכוהנים 
חיים,  ממנו  ייצאו  לא  שמא  ברגליהם  קשור 
שכוהנים שקנו את הכהונה בכסף היו מתים 
להיכנס  ראויים  היו  שלא  משום  שנה  בכל 
פרצו  החכמים  שועלים!.  לדיר  הפך   - אליו 
וכאן קרה דבר מוזר: רבי עקיבא שב  בבכי, 
פעמיים:  ואמרו  חייכו  והפעם  אותם  וניחם 

"עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו".
שואל הרבי איזו תובנה התחדשה בסיפור 
היה  מה  מהראשון?  יותר  שניחמה  השני 
הגילוי השני של רבי עקיבא? ומהי ההדגשה 
עקיבא  נחמתנו,  עקיבא  הזה:  'הלשון  וכפל 

נחמתנו'?
עקיבא  רבי  בחר  למה  להבין,  צריך  עוד 
הפסוק  את   – בתנ"ך  הזעם  פסוקי  מכל   –
'ציון שדה תחרש'? הרי הנושא שם לא היה 
בידי  ועזיבותה  שממונה  אלא  העיר  חרישת 
בעלי החיים? למה מביא רבי עקיבא דווקא 
את הנבואה של 'ציון שדה תחרש' ולא נבואת 

חורבן אחרת? 
כוח  שנותנת  תובנה מעצימה,  האיר  הרבי 
מייחלים  כה  אנו  בהם  קשים  רגעים  באותם 
עלו  כשהם  הראשון,  בשלב  פנים.  להארת 
רבי  חוגג,  ההמון  קול  את  ושמעו  לרומי 
הכוס  חצי  את  למצוא  התאמץ  עקיבא 
ערכו  על  ללמד  נועד  הרע  כי  וטען  המלאה 
וחומר  בקל  מלמד  שהוא  משום  הטוב,  של 
חכמים  אולם  לנו.  הצפוי  העתידי  הטוב  על 
לשמוח  אפשר  כיצד  חיוך.  להעלות  התקשו 
עכשיו ממה שיקרה בעתיד? אף אם העתיד 
ואיום,  נורא  הוא  ההווה  אך  מושלם,  הוא 
מוצף בחילול ה' והצלחת האויב  – ועל מה 

לשמוח?
חדשה  תובנה  עקיבא  רבי  עורר  ואז 
שהעמידה את האירוע באור חדש: מול עיניו 
תחרש"  שדה  "ציון  הפסוק  אותיות  ריחפו 
היא  חרישה  כאן:  מתרחש  מה  הבין  והוא 
היא  כואבת,  היא  השדה,  עבור  נורא  רגע 
אבל  האדמה,  בעומק  חותכת  היא  פוצעת, 
כמה  עד  הצמיחה.  של  הראשון  השלב  היא 
אירוע  אינה  היא  אך  קשה,  היא  שהחרישה 
בניין  שבניית  כמו  בדיוק  מהצמיחה.  נפרד 

חדש מתחילה בהרס הישן.
בעזרת  בונה  שאלוקים  הבין  עקיבא  רבי 
ה'  חילול  מייצר  שהקושי  כמה  עד  שבירה. 
בטווח הקצר, הוא אינו סוף פסוק. הוא אינו 
אלא  חלילה,  בנו  מאס  שהאלוקים  מלמד 

ההיפך: הוא עצמו הזעקה של הקב"ה לייצר 
משהו חדש, גדול או עמוק הרבה יותר. קושי 
הניכור  האדישות,  חומות  את  לפרוץ  נועד 
ומכריח אותנו לצאת מאזור הנוחות האהוב. 
היא  "משבר"  המילה  שבעברית  לב  נשים 
שבירה,  מסמלת  היא  משמעות:  כפל  בעלת 
יושבת  עליו  הכיסא  את  גם  מזכירה  אך 
הקושי  שכן  "משבר".  בשם  ונקרא  היולדת 
החסמים  את  לשבור  הקב"ה  של  הדרך  הוא 

ולייצר עולם חדש, יפה הרבה יותר.
מעשה  ששמעתי:  מרגש  סיפור  הנה 
לאיטליה  שיצא  מירושלים  כספים  במגייס 
הכיסים.  ואת  הלבבות  את  לפתוח  כדי 
במילאנו  עשיר  יהודי  של  לביתו  נכנס  הוא 
קריסטל  נברשות  העושר.  נוכח  המום  ועמד 
הייתה  השיש  רצפת  מהתקרה,  השתלשלו 
ושולחן הסלון  מכוסה בשטיחים אומנותיים 
המשיך  הוא  מפוארים.  בכלים  מעוטר  היה 
מוזר:  דבר  ראה  ולפתע  החדר  את  לסקור 
בתוך ארון סגור עמדה חנוכיית זהב מרהיבה 
זכוכית.  ובתוכו שברי  בקבוק  ניצב  ידה  ועל 
כל  בתוך  שברים  לבקבוק  מה  הבין  לא  הוא 

הפאר הזה?
הגביר סיפר לו: "נולדתי בהולנד למשפחה 
וקיבלתי  בישיבה  למדתי  חרדית,  חסידית 
מסבי  מכתב  הגיע  אחד  יום  קפדני.  חינוך 
באיטליה בו מספר על חולשה שתקפה אותו 
בעסקים  לו  לסייע  אבוא  כי  מבקש  והוא 
המסועפים. המשפחה כולה התפרנסה בזכות 
הונו של סבא והורי נאלצו להסכים. נשאבתי 
החינוך  את  בהדרגה  ושכחתי  העסק  לניהול 
צעדתי  ולא  מנחה  זמן  חלף  פעם  שקיבלתי. 
מעייפות  קרסתי  אחרת  פעם  הכנסת,  לבית 
בלי תפילת ערבית ועד שיום אחד לא מצאתי 
את הזמן להוציא את התפילין מהארון. חלפו 
למעמד  שתתאים  זוג  בת  וחיפשתי  שנים 
יהודי  מבית  באה  היא  גם  שלי.  החברתי 
החינוך  היה  וזה  במסורת  התעניינה  לא  אך 

שהענקנו )או לא הענקנו( לילדינו. 
ערב אחד אני חוזר מהמשרד ורואה חבורת 
כיפה  עם  ילד  עומד  באמצע  ברחוב,  ילדים 
וקורא בבכיות: "מה אגיד לאבא"? "אבא יכה 
אותי". התעניינתי והילד סיפר כי הערב הוא 
נר ראשון של חנוכה ואביו שלח אותו לקנות 
בקבוק שמן זית. הוא הלך מהר והבקבוק נפל 
ונשבר, וכעת הוא מבוהל מהתגובה של אבא. 
הוא בא ממשפחה ענייה ואביו לא יסלח לו. 
הסכום  את  לו  נתתי  הארנק,  את  הוצאתי 
הביתה.  ושבתי  שמן  בקבוק  לקניית  הדרוש 
ניסיתי להמשיך את שגרת יומי אך הבכי של 
הילד לא נתן לי מנוחה. "מה אגיד לאבא"? 
מעט  עוד  יקימו  ילדיי  מתבגר,  כבר  אני  גם 
בתים בעצמם – ומה אגיד לאבי שבשמים? 
על  חומרית  הצלחה  שהעדפתי  אסביר  האם 

הקמת דור נוסף של יהודים?!
ולראשונה  מביתי  יצאתי  משים  מבלי 
זית  שמן  בקבוק  קניתי  שנים,  עשרות  מזה 
להדלקת נרות חנוכה. ואז עשיתי עוד משהו: 
חזרתי לאותו מקום בו עמדה חבורת הילדים 
ואספתי את שברי הזכוכית מהרצפה. הכנסתי 
אותם אל תוך גזיר עיתון והעמדתי על שולחן 
איסוף  ליל  ההוא,  הלילה  שלי.  העבודה 
השברים מהרצפה, היה ליל המהפך שהשיב 

את כל משפחתי למסורת אבות...

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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עמו אנוכי בצרה

בין  השיגוה  רודפיה  "כל  אומר  באיכה  הכתוב 
הנביא  כי  היא  בכתוב  הכוונה  בפשטות  המצרים". 
ירמיה מקונן על כך, שהגויים עשו מצור על ישראל 
המגיד  מגיע  וכאן  לישראל.  ולהצר  מטרתם  להשיג  והצליחו 
רבי דוב בער ממזריץ', מאבות החסידות בפולין ותלמידו של 
מרן הבעל שם טוב, ומפרש את הכתוב באופן שונה. וכך הוא 

פותח במשל: 
מה  אליו.  להגיע  מנתיניו  אחד  לכל  קשה  בביתו  כשהמלך 
יעשה האזרח הקטן החושק לפוגש במלך ולבקש ממנו בקשה? 
מחכה עת ייצא המלך אחת בשנה למסעו המפורסם לשדה. שם 

ולהתקרב, ללא שומרי ראש  ניתן להגיע 
וללא מחיצות של ברזל.

המגיד  מסביר  אלו,  בימים  גם  כן 
עוזב  כביכול  הוא  ברוך  הקדוש  הקדוש, 
העם  אל  ויוצא  ממלכתו  ואת  ביתו  את 
המקדש,  בית  בית,  לו  כשאין  שבשדות. 
בשדה  וכשהמלך  לשדה,  יוצא  הוא  אז 
הכתוב  כוונת  זו  אליו.  להגיע  יותר  קל 
ה',  מבקשי  י-ה,  רודפי   – רודפיה"  "כל 
"השיגוה בין המצרים" – יכולים להשיג 
רחוק  המצרים,  בין  כשהוא  המלך  את 

מביתו.
  

לימדונו  כבר  לברכה  זכרונם  חכמינו 
ורואה  זוכה  הציבור  עם  עצמו  "המצער 
"המתאבל  ועוד  זאת  ציבור",  בנחמת 
ורואה בנחמתה". מה  זוכה  ירושלים  על 
עצמו"?  "המצער  "המתאבל"?  הכוונה 
בית  בצער  מצטער  שלא  יהודי  יש  וכי 

המקדש?
גדולי החסידות היו מפרשים ואומרים 

היסטורי  מאורע  המקדש  בית  בחורבן  שרואים  כאלו  יש  כי 
נכון,  לא  וזה  אליו.  מתייחסים  וכך  שנה,   1,950 לפני  שקרה 
חורבן בית המקדש הוא דבר תמידי, הוא מאורע של ההווה, 

כל רגע ורגע אנחנו אמורים לחוש אותו, ולכאוב את חסרונו.
וכך מפרש ה'שפת אמת' את דברי חז"ל "כל דור שלא נבנה 
בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו", וכי למה זה כן? בגלל 
על  נחרב  כאילו  נחשב הדבר  כבר   – נבנה  לא  שבית המקדש 

ידינו?
אומר ה'שפת אמת', שאכן כך הם פני הדברים, בית המקדש 
נחרב בכל רגע ורגע אם לא בונים אותו. הוא לא רק נחרב פעם, 

הוא נחרב מחדש בכל יום. כשהדור לא ראוי לבנייתו, הרי הוא 
אחראי על חורבנו.

זו הכוונה "המתאבל" ו"המצער עצמו", שהוא מתאבל על 
הוא  והרי  בימיו,  נבנה  לא  המקדש  שבית  עתה,  שקורה  מה 

כאילו חולל זה עתה על ידו.
  

השכול  מתוך  שדווקא  החסידות  רועי  לימדונו  זאת  ובכל 
והאבל, מגיעה הישועה והתקווה. מתי משיגים את השם? בין 
המצרים. כשלוחץ לך, כשמעיק, כשכואב – אזי דע לך שהשם 

אתך, לשומרך בכל דרכך.

במקורות מובאת אגדה קדומה, אודות אדם שהראו לו לאחר 
אריכות ימיו ושנותיו את תהלוכות חייו כבסרט נע. הוא עומד 
כששני  והנורא  הגדול  במדבר  הליכתו  את  ורואה  משתומם 
עקבות רגליים הולכות כל העת במדבר. של מי אלו? הוא תמה 
ומשיבים לו, כי אלו עקבותיו לצד עקבות הבורא הגדול, שהלך 

עמו לצידו לשמור עליו מכל מזיק ופגע רע.
ואז, ברגע האמת, כשהוא עומד חשוף אל מול סכנה אורבת, 
זוג עקבות רגליים אחד והוא מוצא עצמו חשוף  לפתע נעלם 
בדיוק בשעה  ועוד  עזבתני?  למה  אלוקי,  קובל:  הוא  בצריח. 
הקשה? ורוח הקודש משיבתו: לא בני, אלו לא פסיעותיך. אלו 

צעדי הבורא, שהעלה אותך על כפיו ונשא אותך כבן רחומיו 
להצילך מכל סכנה ופחד.

כי זה בדיוק מה שלמדנו בבית מדרשם של רבותינו: אלוקים 
מצטערת  השכינה  הנכון  הוא  ההיפך  נתיניו,  את  מפקיר  אינו 
לשון  מה  שכינה  מצטער,  שאדם  "בשעה  יהודי.  של  בצערו 
אומרת? קלני מראשי קלני מזרועי", וכן דוד המלך ע"ה אומר 

"יקראני ואענהו, עמו אנוכי בצרה".
  

הצדיקים  קברי  על  קודש  במסע  שוהה  אני  אלו,  בימים 
יחד עם קהילת הפארק,  כאן הוא ערש  באוקראינה הרחוקה 
הרי  בין  כאן  והתייסדותה,  החסידות 
לשינוי  הביאו  שנה   250 לפני  הקרפטים 
מהותי בגישה של בין בני ישראל לבורא 
העולמים. הבעל שם טוב ואחריו המגיד 
סניגורם של  והדור שלאחריו  ממזריטש, 
ורבי  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  ישראל 
אני  קברותיהם  שאת   – מברסלב  נחמן 
פוקד בימים אלו – הם אלו שלימדונו כי 
היפות  השעות  הם  המיצר  שעות  דווקא 

של עם ישראל בחיבורו לבורא העולם.
וכך כותב רבי נחמן מברסלב, במילים 
בהסתרה  "ואפילו  להמנון:  שהפכו 
נמצא  שם  גם  בוודאי  ההסתרה,  שבתוך 
השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים 
היסוד  זה  עומד".  אני  עליך  העוברים 
לצידך  הקב"ה  טוב:  שם  הבעל  מבית 

בשעות הקשות.
כדי  קשה  לשעה  לחכות  צורך  אין 
ולפקוד קברי צדיקים. בכל שעה  לבכות 
גורלית שיש לאדם - ולמי אין כאלו? – 
זה הזמן לשאת תפילה מעומק הלב, בכל מקום שהוא עומד בו, 

להצלחה ולברכה. 
זו  עבורי  העיר,  למועצת  ההתמודדות  שלפני  אלו  בימים 
לחש  צקון  ולשפוך  ולהעתיר  להתפלל  רגילה  בלתי  הזדמנות 
אצל גדולי רועי החסידות שהטביעו חותם עמוק בלב המונים 
לסייעתא  לזכות  חדרה,  העיר  תושבי  על  ולדורות,  לשעה 

דשמיא ולברכה מרובה והצלחה בכל העניינים 

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך

מתוך השכול והאבל, מגיעה הישועה והתקווה – זו מהותם של ימי בין המיצרים • 
גם בהסתרה העמוקה ביותר, ודווקא שם, אנו זוכים לתמיכתו של הקב”ה ולחסדו 

על כל צעד ושעל

הרב בן ציון נורדמן



אין צורך לחכות לשעה קשה כדי לבכות ולפקוד קברי צדיקים. בכל שעה 
גורלית שיש לאדם - ולמי אין כאלו? – זה הזמן לשאת תפילה מעומק הלב, 

בכל מקום שהוא עומד בו, להצלחה ולברכה

"
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"הוי מתלמידיו של אהרן"
שם  וימת  ה'  פי  על  ההר  הר  אל  הכהן  אהרן  "ויעל 
מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת  הארבעים  בשנת 

בחדש החמישי באחד לחדש" )לג, לח(
פטירת אהרן הכהן הייתה בראש חודש אב.

וקובעת  מזכירה  שהתורה  כולה  התורה  בכל  מצאנו  לא  והנה, 
ונפסק  הכהן,  רק אצל אהרן  צדיק,  מיתתו של  יום  את  לדורות 
מ"מ  חודש,  ראש  שהוא  שאע"פ  תק"פ(  )סימן  אוה"ח  בטור 

מותר להתענות בו, ונקרא יום זה יום תענית צדיקים.
ואפשר, אומר הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו "תפארת שמשון" 
העולם,  אבות  משאר  אהרן  מיתת  בזה  שמיוחדת  התורה,  על  
ולכן,  שלום,  ורדיפת  שלום  לאהבת  הגדול  הרב  היה  אהרן  כי 
הסתלקותו של אהרן יש בה בכייה וצער עמוק לדורי דורות, כי 

אין צער כמו הסתלקותו של מביא שלום בעולם.
בשמחה",  ממעטין  אב  ש"משנכנס  ההלכה  לזה  קשורה  ואולי 
וגלות ישראל,  ימי חורבן המקדש  ראש חודש אב הוא תחילת 
והמקור לכל החורבן בא מהסתלקותו של אהרן – איש השלום, 

וכמפורש בחז"ל שחורבן בית שני נגרם בגלל שנאת חינם.
ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של  מתלמידיו  "הוי  הדגישו,  וחז"ל 
שלום" )אבות פ"א מי"ב( שבראש ובראשונה צריכים אנו לרב 
שילמדנו לאהוב שלום, שכן באמת, רוב האנשים אוהבים דווקא 
את המחלוקת, כי כאשר יש שלום הכל שקט, שליו, ומשעממם, 
לא כן כאשר מזדמנת מחלוקת יפה ושמנה, יש חוויות מעניינות, 

החיים מגוונים יותר...
זאת ועוד, בזמני שלום הרבה אנשים נבלעים ומוסתרים ברקע 
בשעת  כן  לא  אותם,  רואים  ולא  אותם  שומעים  לא  שבצד, 
לבלוט,  הזדמנות  להם  ויש  כל,  לעין  הם  בולטים   – מחלוקת 

ולהשמיע את דעותיהם.
הבה נודה על האמת, המחלוקת עבור רובנו היא מתוקה מדבש 
גדול כמו אהרן הכהן, ללמדנו  ומורה  רב  וצריך  צופים,  ונופת 
של  מעשיות  פעולות  לעשות  שנוכל  לפני  עוד  שלום,  לאהוב 

רדיפה אחר השלום.
שריפה  למקום  שהזדמן  ילד  לאותו  דומה?  הדבר  למה  משל 
גדולה בבית מגורים, ורואה את פעולותיהם הנמרצות של מכבי 
האש, עולים ויורדים בסולמות גבוהים, מצילים אנשים, מתיזים 
עצמו  הוא  אם  וכ"ש  המראה,  על  ומשתאה  רואה  והוא  מים, 
כך,  קיבל תשואות חן על  ואף  לקח חלק באיזו פעולת הצלה, 
שמעתה מחכה הוא בכיליון עיניים מתי תזדמן עוד פעם שריפה 
בכדי  בבית  להדליק אש  הוא מעתה  וכבר חשוד  כזאת,  ענקית 
לעבור עוד פעם את החוויה הגדולה הזו, ואפילו לגרום לאסון 
לאהוב את השריפה  ללמדו שלא  גדול  צורך  ויש  כבד חלילה, 

ולהיזהר ממנה.
השלום  את  לאהוב  מלמד,  הכהן  אהרן  שהיה  מה  ממש  זה 

ה"משעמם" ולשנוא את המחלוקת ה"מרגשת"!
לדורות,  ובכייה  צער  יום  הוא  אהרן  של  הסתלקותו  יום  לכן, 
שהמחלוקת  כמה  לדעת  אהרן,  של  תורתו  את  לזכור  ועלינו 
נוראים  וקללה  אסון  לעיניים,  היא  ותאווה  למראה  נחמדת 
וברכה  הצלחה  של  שפע  השלום  מביא  ולעומתה  בה,  מונחים 

מרובה.
נפש  על  קרים  וכמים  לעיניים  כקילורין  הנם  אלו  דברים 

המחלוקת  נהפכה  בו  אנו  לדורנו  עייפה 
בעונת  דווקא  ולאו  למקצוע  והרכילות 
שבשגרה  כדברים  אלא  ה"מלפפונים" 
"חשיפה  משובח,  זה  הרי  המרבה  וכל 
ראשונית", "בלעדי", "סנסציה", ותרבות 
ה"רייטינג", כולן מכנה משותף אחד להן, 
לשון הרע ושנאת חינם המתפשטת כאש 

בשדה קוצים המכלה כל חלקה טובה.
ומצאה  אש  תצא  כי  אומרת:  התורה 
ונאכל גדיש או הקמה או השדה  קוצים, 
וכתב  הבערה"  את  המבעיר  ישלם  שלם 
ה"אור החיים" הקדוש בפרושו: "ובדרך 
יסובבו  אשר  את  התורה,  תרמוז  רמז 
האדם  שיתעורר  כדי  ברשעם,  הרשעים 
הפלגת  בהביטו  שכלו,  שינת  מתרדמת 
הרעות אשר יביאו לעולם, כי לא ]להם[ 
לבדם יריעו, אלא יסובבו רע לכל העולם, 
כי  ידעת  הלא  אש,  תצא  כי  אומרו  והוא 
ולמד  וצא  אש,  בשם  תתכנה  העם  צרת 
משליח גבריאל אשר שאל אש ]מהכרוב[ 
תגבורת  בחינת  והוא  הבדים(,  )מבין 
הדינים ואמר ומצאה קוצים, הם הרשעים 
ואומרו  מכאיבים,  קוצים  אלא  שאינם 
לשון מציאה, על דרך אומרו )דברים לא 
והטעם  וגו'  אותו  תמצאן  כי  והיה  כא( 
כי האדון  לו בעלים,  אין  משום שהרשע 
ברוך הוא הנה הוא פקר בו והסיר אדנותו 
מעליו, וה' הסתיר פניו ממנו, ומעתה הרי 
בו  יעשה  בו  הפוגע  וכל  כמציאה,  הוא 

רצונו.
והודיע הכתוב עוד, כי אחר שניתן רשות לאש, הדינים להבעיר, 
ונאכל גדיש, כאן רמז אל  לא לקוצים לבד הם מבעירים, אלא 
גדושים  אלא  קומה  להם  אין  שעדיין  רבן,  בית  של  תינוקות 
גם  עולם  בצרת  הנתפסים  הם  בעונות  כי  חברתה,  עם  שבולת 
ויגש ב( בפסוק )תהלים ח ג( מפי עוללים  אמרו ז"ל )תנחומא 
התורה,  קבלת  בשעת  ערבים  היו  הם  כי  עוז,  יסדת  ויונקים 
וכשירשיעו בני אדם הנה הרשות נתונה לאש לבער בהם ואומרו 
או הקמה, כאן מודיע כי לפעמים חרב עד צוואר הגיעה, מופתי 
הדור יסודי עולם נלקחים בעוונם, כדי להציל על כללות הדור, 
כאומרו )שה"ש א יד( אשכול הכופר וגו', ולהם יקרא קמה, על 
דרך אומרו )שם ז ח( זאת קומתך דמתה לתמר, שהם הצדיקים 
הנמשלים לתמר )תנחומא במדבר טו(, כאומרו )תהלים צב יג( 
הצדיקים  יצילו  ולא  החטא,  יגדל  ולפעמים  וגו'  כתמר  צדיק 
או  אומרו  והוא  ישראל,  שונאי  כל  על  שפוכה  וחימה  לבד, 
השדה, שזה ירמוז אל כללות ישראל, ולא יספיקו לא תינוקות, 
ולא צדיקים להציל, והודיע הכתוב כי יש יום לאל איום, לבא 
במשפט עם הסובבים את הדבר, למיתת הצדיקים וגאוני עולם 
להשתלם מהם, והוא אומרו שלם ישלם המבעיר, הם הרשעים 
הקוצים, את כל אשר הרגו ואמרו ז"ל )סנהדרין ק:( כי ה' יתן 

כח ברשעים לסבול שיעור המגיע להם בחטאם, אוי לרשע רע 
לשמים ולבריות )קידושין מ( כמה יסבול בעד קלקולו, ותמצא 
נלכדים  שנים  שאינם  לכלל  מגיעים  בניהם  כשהיו  שהצדיקים 
בעוון אביהם, היו שמחים ואומרים ברוך המקום שפטרם מעונש 
לזולת: עונש בשבילו  לגורם  ה'  יעניש  כי  הרי  י(,  סג  )ב"ר   זה 
ובאמת כי יחרד אנוש, ויכבה שלהבת יצרו המחטיא אותו, באש 
המשפט, בהעלותו על לבבו, נהרות העונשים, אשר יגיעוהו על 
כמה נפשות קטנים וגדולים אין קץ, שכולם הוא הרצחן הגדול 
)קידושין  ז"ל  אמרו  והנה  הסרוחה  תאוותו  באמצעות  להם, 
מ:( לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו חציו זכאי 
וכו', עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע את כל העולם לחובה 
]עד כאן[ ודם כל העולם ודם זרעיותיהם על צווארו ועל נפשו 
עמוסים, ויסבול מר המוות בעד כל נפש אחת מהם, ובכל צרתם 
לו צר, כאשר עשה, והוא אומרו שלם ישלם וגו' טעם כפל שלם 

וגו'" עד כאן לשונו הטהורה של רבי חיים בן עטר זיע"א. 
"הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום" זה לא רק 

שיר אלא דרך חיים, אם חפצי חיים אנו

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



דברים אלו הנם כקילורין לעיניים וכמים קרים על נפש עייפה לדורנו אנו בו נהפכה 
המחלוקת והרכילות למקצוע ולאו דווקא בעונת ה"מלפפונים" אלא כדברים שבשגרה וכל 

המרבה הרי זה משובח, "חשיפה ראשונית", "בלעדי", "סנסציה", ותרבות ה"רייטינג"

"



א' אב תשע"ח 13/7/18 10

שיימינג הורס חיים

קיבלתי שיחת טלפון בשבוע שעבר, על הקו היה קול 
שדיבר ביידיש 'אני גר בבורו פארק וחייב את העזרה 
'אני בחור חרדי בן  שלך דחוף'. וכך הוא סיפר לי: 
25, רווק. בקהילה שלי גיל 25 זה ממש מבוגר, יש לי חברים 

מהשיעור שלי מהישיבה שהילד שלהם כבר בגיל תשע'.
והאיש ממשיך: "עברתי חיים לא קלים, ההורים שלי התגרשו 
כשהייתי בגיל 13. מאז שאני זוכר את עצמי ההורים שלי היו 
רבים. הם רבו לפני הגירושין וגם אחרי. לפני הגירושין הם 
רבו על כל דבר קטן ואחרי הגירושין הם רבו על כסף. אמי 
היה  ואבי לא  דירה שהייתה רשומה על שם של אבי  רצתה 
מוכן לתת לה את הדירה וכך הדברים התגלגלו שנים רבות 
שהם  כנראה  שוב.  התחתן  לא  מהם  אחד  אף  משפט.  בבית 
היו עסוקים במריבות שלהם כך ששניהם שכחו לגמרי ממני, 
אך  בגללם.  ומתמודד  שסובל  שלהם  ילד  פה  שיש  שכחו 

כנראה המלחמות שלהם היו יותר חשובות ממני.
הצליחו  אמי  ולא  אבי  לא  ולבד,  בודד  שנים  "הרגשתי 
הצרכים  שאר  ואת  ואהבה  חום  לי  ולהעניק  אלי  להתייחס 
של  מראה  לשדר  השתדלתי  בחוץ  אולי  צריך.  ונער  שילד 
בחור רגיל ושהכל הולך איתי טוב. אך במיטה בלילות הייתי 
שלי  ההורים  על  שלי,  החיים  על  בוכה  הייתי  ושבור.  בוכה 
אך  הייתי בחוץ מחייך  אינם שם בשבילי.  אך  קיימים  שהם 

בליבי הייתי שבור לחלוטין.
"כשאתה מרגיש בודד, אתה מחפש להיות בסביבה שתתייחס 
אליך וכך יצא שהתחברתי תמיד לבחורים ואנשים לא טובים, 
הם תמיד נתנו לי יחס והרגשה שאני שווה משהו. בחברתם 
הרגשתי ש'הנה אני אדם ששומעים לי, נותנים לי כבוד. אני 
לא עוד איזה יצור שמסתובב לו ביקום הזה'. היו בין היתר 
אנשים שניצלו בחור צעיר כמוני ואיני יכול לפרט את הדברים 
כך  בנשמתי,  בי  ופגעו  לבד  היותי  את  ניצלו  הם  הכתב.  על 

שעד היום יש לי מזה צלקות. 
שלהם,  הניצול  את  והבנתי  שלב  באיזה  שידעתי  "למרות 
כי  טובים  לא  אנשים  מיני  לכל  חוזר  הייתי  ושוב  שוב  אך 
רק הם נתנו לי את היחס שכל כך הייתי צריך לו. הייתי גם 
אותה  של  השבאבניקים  שנקראו  בחורים  של  לקבוצה  חבר 
קהילה בה אני שייך. בגיל 18 העיפו אותי כבר מהישיבה, וכך 
הסתובבתי יותר ויותר ברחובות, את הלבוש החרדי שלי לא 

שיניתי, אולי כי לא רציתי לצער ממש את הוריי. 
"הייתי שבר כלי, חשבתי הנה, אולי עכשיו כשהעיפו אותי 
מהישיבה ההורים שלי יתחילו לשים לב אלי. אז ממש טעיתי, 
רק קיבלתי מאמי קיתון של צעקות ש'אתה לא מתבייש? לא 
נוסף',  לצער  לי  גורם  עוד  אתה  סובלת,  שאני  מה  מספיק 
ואני שתקתי, מילה לא הגבתי וכך נפשי רוחי ונשמתי החלו 

לשקוע בתהומות יותר עמוקים.
"המעניין אצלי היה שאפילו שהייתי חבר של קבוצת בחורים 
כאן  מקומות שאין  מיני  לכל  הולכים  היו  והם  שבאבניקים, 
המקום לפורטם, היו מקומות שהייתי הולך איתם אך היו לי 
גבולות רוחניים מסוימים ושמרתי על עצמי. ידעתי שאם אני 
הולך לשם נשמתי לא תהיה אחרי זה אותו דבר, אהיה אדם 

אחר ואת זה לא רציתי לעבור. אני אוהב את השם ומשתדל 
לוחצים  היו  שלי  החברים  למענו.  יכול  שאני  כמה  לעשות 
אותי 'בוא תשתחרר, תהיה יחד עם כולם', אבל לא התפתיתי. 
"השנים עברו, עברתי מעבודה אחת לשנייה, לא הייתי מסוגל 
כאדם  להתנהג  יכול  אתה  איך  מסודר.  אחד  במקום  לעבוד 
נורמלי אם לא גדלת כילד נורמלי וכבחור נורמלי. לכל שבת 
וזה  הייתי ממשיך ללכת כרגיל  ואירוע שהיו בקהילה שלנו 
נתן לי איזשהו עוגן רגשי ורוחני שלא ארגיש לבד. המשבר 
הגדול היה לפני כמה חודשים, זה היה כבר תקופה שהייתי 
שלנו  החבר'ה  כל  עשינו  ומהעולם.  מעצמי  לחלוטין  שבור 
על האש באחד מהפארקים. ובסיום אחד הציע ללכת למקום 
לא  בחיים  אני  אך  רגיל  כבר  היה  זה  אצלם  כלשהו,  שלילי 
דרכתי בכאלו מקומות, החברים שוב לחצו עלי ואני נשברתי, 

אמרתי לעצמי טוב בוא נסע איתם".
"תבין", הוא ממשיך לספר לי, "כמה שהייתי חבר של אותם 
בחורים, מעולם לא הצטרפתי איתם למקומות האסורים בהם 
הם היו מבלים. אבל באותו לילה אמרתי לעצמי יאללה, אני 
מהקהילה  אנשים  עוד  שם  הכרתי  למקום  כשהגעתי  איתם. 
בכאלו  נמצאים  אנשים  שכאלו  לעצמי  האמנתי  ולא  שלנו 

מקומות. 
"שתיתי שם מספר כוסות שתיה חריפה ואת ההמשך אני לא 
זוכר. אני רק זוכר שהתעוררתי בביתי מאוחר בבוקר. פתחתי 
שלא  שיחות  הרבה  רואה  ואני  שלי  הסלולרי  המכשיר  את 
נענו, נכנסתי פנימה ומצאתי משהו שכמעט התעלפתי במקום 
- סרטון מביך שלי, וחבר שלח לי הודעה שהסרטון  בגללו 
שקיבלתי  הודעות  מספר  פותח  אני  מקום,  בכל  מופץ  הזה 
וחשכו עיניי 'תתבייש לך. איזה חילול השם עשית. אל תבוא 

יותר לבית כנסת שלנו. פושע', ועוד משפטים כהנה וכהנה. 
"להגיד לך שמה שעשיתי היה בסדר ואני מצדיק את זה אני 
לא אנסה. עשיתי מעשה לא בסדר ונגרם על ידי חילול השם, 
אוקי  על  שלחץ  איש  וכל  אותי  שצילם  שמי  העובדה  אבל 
אני  אותי,  רצח  ממש  זה  הסרטון  את  והעביר  שלו  במכשיר 
יוצא מהבית, אני מתבייש. אין לי  כבר ארבעה חודשים לא 
לאיפה לחזור וללכת. בקהילה שלי אני מוחרם, בציבור שלי 
הרבה אנשים מכירים את הפרצוף שלי. לאיפה אלך? כל מי 
ששלח את הסרטון הזה יודע בכלל מה עברתי בחיים שלי? 
זה  מה  יודע  הוא  בחיי.  עובר  ואני  עברתי  נפש  ייסורי  כמה 

לגדול בבדידות בלי הורים נורמליים? הם חוו את זה?
"דיברתי עם אחד מהאנשים בקהילה שלנו, בכיתי לו בטלפון, 
אמרתי לו למה אנשים העבירו את זה, אין לכם רחמים? והוא 
אמר לי 'מצוין שהעבירו, כך אנשים משלנו יפחדו יותר ללכת 
לכאלו מקומות וידעו שיצלמו אותם'. אבל מה איתי? צעקתי 
לו בטלפון חזרה, אתה יודע שזו פעם ראשונה שלי והחברים 
משכו אותי וכל מה שעברתי בחיי. אך הצעקה הייתה לשווא, 

הוא כבר ניתק את השיחה". 
'תדע  לי  אמר  ואז  דקות  מספר  למשך  בבכי  התפרץ  הבחור 
שאני לא מוחל למי שצילם ולכל מי שהפיץ את הסרטון שלי. 
כל מי שעשה את זה רצח אותי. אני חושב עכשיו לעזוב את 

הדת. לעזוב את הכל'. 
שאצליח  להשם  מתפלל  ואני  ארוכה  שיחה  אתו  לי  הייתה 
לעזור לו, הוא במצב לא פשוט כלל וכלל. יש בסיפור הזה 
לבקר  לדרוס,  לשפוט,  ממהרים  אנחנו  מסר,  הרבה  כך  כל 
ולהאשים אנשים אחרים, עוד לפני שבכלל שביררנו מה היה 

פה. למה, מי ואיך.
אני לא מדבר על המעשה שעשה אותו בחור, אני מדבר על 
שהאצבעות  אנשים  אותם  על  אותו,  שצילמו  אנשים  אותם 
שלהם היו קלות על ההדק והעבירו את הסרטון הזה הלאה. 
יודע מה מסתתר מאחורי כזה בן אדם, גם אם  לעולם אינך 
לעולם  העבירה.  את  מבצע  שהאדם  עיניך  במו  רואה  אתה 
אינך יודע מה מסתתר מאחורי פעולה זו, למה הוא עושה את 
זה. תזכרו ותחשבו טוב לפני שאתם מדברים על אדם אחר, 
או אפילו מעבירים סרטון שלילי על אותו אדם. אתם יכולים 

להיות האנשים שהרסתם לאדם את החיים, כפשוטו.
אדם  אודות  הסיפור  את  לספר  נוהג  היה  פריינד  אשר  רבי 
יום  יום ביומו מחנויות שונות, ובכל  נוהג לגנוב מדי  שהיה 
הוא  הפלא,  למרבה  גניבתו.  מעשי  את  ספגה  אחרת  חנות 

מעולם לא נתפס במעשיו. 
מאד.  מאוחרת  הייתה  השעה  אחד,  סגרירי  בלילה  זה  היה 
כבכל לילה, מיודענו מנסה לפרוץ לחנות תכשיטים. הוא כבר 
מצליח לפרוץ את המנעול, ולפתע שומע מרחוק קולות סירנה 
של מכונית משטרה מתקרבת במהירות. מיד זרק בבהלה את 
המנעול וחיפש מקום מסתור בבניין קרוב, מאימת המשטרה 

הקרבה ובאה. 
חיפשה  לא  וכלל  הלאה  המשיכה  שהמשטרה  שראה  לאחר 
אותו, החל לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד לעצמו: "איזה 
יהודי צדיק ומיוחד אני, התגברתי לא לגנוב. למרות הקושי 

שלי - לא גנבתי, אני פשוט צדיק יסוד עולם!" 
בכך היה מסיים רבי אשר את סיפורו והיה אומר: "מה נראה 
לכם, שאותו גנב נעשה צדיק? הוא לא! הוא נשאר גנב כפי 
לגנוב.  והפסיק  מהמקום  ברח  המשטרה  מאימת  אך  שהיה, 
גונב.  היה  הוא   - מתקרבת  הייתה  לא  המשטרה  ניידת  אם 
עיכוב בדמות  לו  גנב, אולם משום שהשם שלח  נשאר  הוא 

משטרה - הפעם לא גנב". 
כאן היה רבי אשר צועק מדם לבו: "נכון שהאדם הוא נפש 
אלוק ממעל, אך בפועל, אם השם יתברך לא היה מסובב לו 
מיליוני סיבות - הוא היה גונב ועובר על כל העבירות שיש 

בתורה..." 
מתנהג,  שהוא  להתנהגות  רבות  סיבות  יש  אדם  לכל  זכרו, 
אחרים  אנשים  שופטים  אנחנו  לפעמים  רע.  ובין  טוב  בין 
וחושבים שאנחנו צדיקים גדולים אם רק היינו יודעים שבלי 
הסיבות שהשם שלח לנו היינו מתנהגים אותו דבר אף יותר 
היה  כלפי האחר  וההתנהגות שלנו  סיכוי שהיחס  היה  גרוע 

שונה לגמרי. 
machon. שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים. לתגובות

rot@gmail.com

"אני לא מוחל למי שצילם ולמי שהפיץ את הסרטון שלי", סיפר לי הבחור בקול שבור • 
כך נחשפתי לנזק העצום ולהרס שיכולה לחולל תופעת השיימינג בנפשו של אדם

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי





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
להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

ילד הפלא
דוד לינקר

מופע טלפתיה
עם רונן קמרון

מופע פעלולים 
אקרובטיקה

פעילויות מגוונות 
לילדים

ערבי מחול
לנשים

 ספא, חדר כושר
ובריכת ים המלח

התעמלות מים
לגברים ולנשים

שלומי בן דוד
במופע קסמים

מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד

בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

תפילות שבת והרצאות

חבילת סופ״ש
פרשת עקב

חמישי - ראשון
כ״א-כ"ד באב, 2-5.8

ראשון - ראשוןחבילת אמצ״ש
י״ז-כ"ד באב, 29.7-5.8  חדרים אחרונים!

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

.
זה לא חופש, בלי חוף

ש
.

..
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

חופים2
ארוחות3נפרדים

ביום
הכל כלול 

1במחיר אחד
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מעורב 
מקסיקני

הנשיא הנבחר אוברדור
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בתום שבועות של התלבטויות וחילוקי דעות - בקהילה היהודית במקסיקו משחררים 
אנחת רווחה • אחרי שהואשם בקומוניזם ושיתוף פעולה עם דיקטטורים חשוכים, 
רבה הראשי של מקסיקו הגאון רבי שלמה טוויל מרגיע בשיחה עם 'כל ישראל' וטוען 
"הנשיא החדש אוהב ישראל" • עבר מדמם של אינקוויזיציה רצחנית מתחלף בהווה 
יהודי משגשג העולה על כל דמיון • הרב הראשי, תושבים ואישי ציבור משרטטים 
קווים לדמותה של יהדות מקסיקו הפורחת בגשמיות וברוחניות • שלושת הזרמים 
החאלבים  בין  העמוקה  העויינות  המרהיב,  המקסיקני  הפסיפס  את  שמרכיבים 
לדמשקאים שנעלמת מול מושב בית הדין, הפערים הבלתי נתפסים ברמת החיים 
מחליף  שחיפשו  לפרנסים  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  והשליחות  הקהילה,  בתוך 
לחכם שהלך לעולמו • וגם: לאן הולכים מרבית כספי הצדקה של נגידי מקסיקו? 
להיכן ממשיכים הבחורים שמסיימים ישיבה קטנה? מי הם חברי הוועד היהודי של 

הקהילות היהודיות? ומה חלקם של גדולי ישראל?

||  יוסי גיטלר ||

מעורב 
מקסיקני
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השם א זה  אוברדור.  לופס  מנואל  נדרס 
והעביר  שנים  ארוכת  מוסכמה  שניפץ 
את השליטה באחת מהבולטות שבקרב 
מידיהם  הלטינית,  אמריקה  מדינות 
לחיקו  המסורתיות  הימין  מפלגות  של 
שמאל  סתם  ולא  השמאל,  של  החמים 
האיש  ומתלהם.  קיצוני  שמאל  אלא 
האופי  קווי  בשל  המקסיקני',  'טראמפ  בארצו  המכונה 
לגבול  מעבר  לעמיתו  המקבילים  הבוטה,  דיבורו  וסגנון 
שהחל באחרונה להסתתר מאחורי חומות גבוהות ובצורות, 
עשה את כל הדרך הארוכה, והשבוע עלה על כס הנשיאות 

במקסיקו.
הפוליטי  ביעד  עומד  שאוברדור  הראשונה  הפעם  לא  זו 
לעמוד  כשנבחר  קרה  זה  הקודמת  בפעם  לעצמו.  שהציב 
בראשות עיר הבירה מקסיקו סיטי. גלי התמיכה על גביהם 
נישא כעת ראש העיר לשעבר עד לניצחון המוחץ בנשיאות, 
שמאסו  הבוחרים  קהל  של  ועוינות  משנאה  עכורים  היו 
של  המכהן  נשיאה  נייטו,  פנייה  אנריקה  של  בשלטונו 

הרפובליקה הפדרלית. 
פחות  בלא  המקסיקני,  העם  ידי  על  בעבר  הואשם  נייטו 
משיתוף פעולה עם האויב המר, הלא הוא הנשיא האמריקאי 
לעבור  לטראמפ  שאפשר  אחרי  זה  כל  טראמפ.  דונאלד 
ארה"ב  לנשיאות  הסוער  הבחירות  מסע  כדי  תוך  במדינתו 
בידו  סייע אנריקה  לפני כשנתיים. בכך, טוענים המבקרים, 

עמו  על  החומה  אסון  את  ולהמיט  להיבחר,  טראמפ  של 
מתובלת  הנקמה  הוגשה  השבוע  נייטו.  פנייה  של  ונחלתו 

ברוטב מקסיקני משובח.
הרעה  את  למגר  הייתה  אוברדור  של  הבחירות  הבטחת 
כל  על  חיתתו  את  המטיל  הממוסד,  הפשע  של  החולה 
לדבר  נחשבים  וחיסולים  חטיפות  הוא.  באשר  מקסיקני 
העולם  בירת  של  והסטיגמה  מקסיקו,  ברחובות  שבשגרה 
שנים.  עשרות  כבר  הלטינית  המדינה  את  מלווה  התחתון 
אוברדור חושב לעשות לזה סוף. משום מה הוא בטוח שאצלו 
זה ילך. שבמשמרת שלו יתרחש הלא יאומן, ומקסיקו תשוב 
להיות ארץ בטוחה ליושביה. אלו שמכירים לעומק את נבכי 
המנטליות המקסיקנית מטילים ספק רב ברצינות הצהרותיו. 
שמשהו  נראה  לא  בשטח  אבל  רציניות,  אולי  ההצהרות 
הכתבה,  להמשך  חכו  אמרנו?  ישתנה  לא  ישתנה.  באמת 

מתברר שיש כאלו שבהחלט מעניקים לו צ'אנס.
עתה  שזה  הבחירות  מערכת  את  למשוואה  נכניס  אם 
מ-130  למעלה  חייהם  את  קיפדו  במהלכה  הסתיימה, 
עיתונאים ופעילים פוליטיים, בהם כאלו שהתמודדו בעצמם 
מוות  עד שכדורי   - על הנשיאות   ואף  על תפקידים שונים 
שירו לעברם שכירי חרב שנשכרו בידי יריביהם הפוליטיים 

פילחו את לבם וגדעו באכזריות את תכניותיהם ושאיפותיהם. 
וכל זה קורה במרכזי ערים הומות ושווקים שוקקי חיים, ללא 
הנמנע שגם המפלגה המנצחת  מן  ומורא, כשלא  כל חשש 
את  להגות  ואחרים  כאלו  אלו אמצעים  באי  עשתה שימוש 
המתחרים מן המסילה - הרי שבסיפור הזה יש יותר פסימיות 

מאופטימיות.

אינקוויזיציה מקסיקנית
הרחבנו מעט יותר מהרגלנו בהתרחשויות וההתפתחויות 
של השבועות האחרונים במקסיקו, וכבר נעבור לסקור את 
ההיבט היהודי, שכמו בכל מקום קיים גם כאן. זאת מאחר 
שמשום מה לא סוקרו כיאות הנסיבות שהביאו אותנו לעסוק 
במקסיקו,  המפוארת  היהודית  הקהילה  של  הרוח  בהלכי 
התנהלותם,  ואופני  היהודיים  החיים  של  הגודל  בסדרי 
וחילופי  האחרונה  הבחירות  למערכת  כמובן  והכוונה 
סדר  את  אנחנו  הבאנו  משכך  בעקבותיה.  שנוצרו  השלטון 

את ההשתלטות הספרדית 
על חבל הארץ מתאר הרב 

אייזנשטיין כך: "קורטיז בא 
בשליחות המלך מספרד לחוף 
מעקסיקא ביום 8 נאוו' 1519, 

ובערמה התגבר על ההודים 
ילידי הארץ ויכניעם תחתיו, 

ויכבוש את הארץ למלכות 
ספרד". חששם של מלכי 

ספרד היה ממזימה סודית 
של האנוסים להימלט למדינה 
החדשה, ושם ישובו לחיות את 
חייהם כיהודים מוצהרים ללא 

חשש. זו הסיבה בגינה הם 
גדעו באיבו כל צל של מחשבה 
על מעבר ליבשת האמריקנית 

החדשה".

בניין האסיפה המחוקקת של מקסיקו. צילום: פליקר

אוברדור עם הנשיא לשעבר פוקס ועם מושל מדינת מקסיקו סיטי
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השתלשלות הדברים בקצרה. וכעת לזווית הראיה היהודית.
מעיון קל ביצירה האנציקלופדית 'אוצר ישראל' של בעל 
תמונה  מצטיירת  אייזנשטיין,  דוד  יהודה  הרב  'האוצרות' 
קודרת על ראשית ימיה של המדינה המקסיקנית. ההיסטוריה 
היהודית במדינה חקוקה באותיות של דם ואש ומסירות נפש. 
כמה מהמגורשים,  כנראה  היו  ספרד,  גירוש  19 שנים אחרי 
זהות דתית בדויה,  או מהאנוסים שעדיין שהו בספרד תחת 
האמריקנית  האדמה  בחלקת  מחסה  למצוא  בדעתם  שהעלו 

שנחשפה זה עתה. 
ייסעו  יואן על האנוסים שלא  1511 גזרה המלכה  "בשנת 
אקט'   15 "ביום  ישראל'.  ב'אוצר  נכתב  החדשה'".  ל'ספרד 
מומרים  גם  להניח  שלא  החמישי  קארל  המלך  צווה   1538
וצאצאיהם לבוא למעקסיקא". התיאור מגולל בעצם את מסע 
הרדיפה האנטישמי שלא נעצר בגבולות ספרד ופורטוגל. עד 
היום השפה השלטת במקסיקו היא ספרדית, זכר למתיישבים 
הראשונים שהגיעו הנה מאותם מדינות. ליהודים כאמור לא 

הייתה זכות כניסה.
הרב  מתאר  הארץ  חבל  על  הספרדית  ההשתלטות  את 
אייזנשטיין כך: "קורטיז בא בשליחות המלך מספרד לחוף 
ההודים  על  התגבר  ובערמה   ,1519 נאוו'   8 ביום  מעקסיקא 
למלכות  הארץ  את  ויכבוש  תחתיו,  ויכניעם  הארץ  ילידי 
של  סודית  ממזימה  היה  ספרד  מלכי  של  חששם  ספרד". 
את  לחיות  ישובו  ושם  החדשה,  למדינה  להימלט  האנוסים 
הם  בגינה  הסיבה  זו  חשש.  ללא  מוצהרים  כיהודים  חייהם 
גדעו באיבו כל צל של מחשבה על מעבר ליבשת האמריקנית 

החדשה".
של  ברישומיו  ומבוסס.  מוסמך  היה  מתברר,  כך  חששם, 
הרב אייזנשטיין שנדפסו בניו יורק בשנת תרע"ב, מסופר על 
יהודי מראשי קהילת האנוסים בעיר מאוגודורו שבפורטוגל, 
אנוסים  עם  שיחד  קאראוואחאל,  די  לואיס  דון  היה  ששמו 
על  בגלוי  אבותיהם  לדת  לשוב  חשאית  תכנית  הגו  אחרים 
אדמת אמריקה - במקסיקו. בראשית הדרך זרם הכול על מי 
מנוחות, והיהודי דנן מונה אפילו לעמוד בראש מחוז מקומי. 
במעקסיקא  אחד  במחוז  לנציב  נתמנה   1579 "בשנת 
היהודי האנוס דון לואיס די קאראוואחאל", את המינוי, נטען 
באנציקלופדיה, קנה הנציב בזכות הבטחה שנתן למלך ספרד: 
"כי הבטיח למלך לייסד שם קולוניא על שטח של 200 כברות 
ויקח עמו  ליאון'.  'המלכות החדשה של  ארץ, שנקרא בשם 
אנוסים,  היו  רובם  אבות אשר  בתי  ושישים  חיל  אנשי  מאה 

וחשבו לשוב שם לדת אבותיהם", מגולל הרב אייזנשטיין.
נוסדה  כי  נכזבה  תוחלתם  "אך  ומר.  רע  היה  סופם 
הארורים  האינקוויזיטורים  במעקסיקא".  האינקוויזיציה 
היה  ששמה  היהודי  הנציב  של  אחותו  את  לכדו  שמם  ימח 
פראנציסקו די קאראוואחאל, עינו אותה קשות עד שהודתה 

ביהדותה וביהדותם של שאר בני המשפחה. "היא מתה על 
קידוש השם ביום 8 דעצ' 1596", את בנה שנקרא כמו דודו, 
דון לואיס די קאראוואחאל, שרפו עוד קודם לכן, ואת בתה 
 - -הנציב היהודי  1601. האח הגדול  מאריאנא שרפו בשנת 
נלקח לבית הסוהר, ובשנת 1595 הוצא להורג במסגרת אירוע 
האוטו-דה-פה הידוע לשמצה. זו הייתה יריית הפתיחה, תרתי 
משמע, של חיי היהודיים במקסיקו. רבה הראשי של מקסיקו 
הגאון רבי שלמה טוויל מספר לנו, שכיום  ניצב בטבורו של 
העיר מוזיאון המנציח את פעילות האינקוויזיציה הארורה על 

אדמת מקסיקו.

"לא מצאו מנוח"
שנה,  מאות  כשלוש  נמשכה  הקשה  החיים  מציאות 
במהלכם שלטו הספרדים במקסיקו. בשנת 1821 פרץ המרד 
דון  המרד  מצביא  מהמדינה.  גורש  הספרדי  והצבא  הגדול 
תקופה  למשך  למלך  עצמו  את  מינה  אימורבידע  אוגוסטין 
חסותו  את  ופרס  השלישי  נפוליאיון  הגיע  אז  שנה,   40 של 
על הממלכה כשהוא ממנה למלך את נאמנו מאקסימיליאן, 
על  שהודח  עד  בלבד,  שנים   3 ההנהגה  במושכות  שהחזיק 
חוואדיז שייסד את הרפובליקה המקסיקנית.  ידי אדם בשם 
פרט היסטורי מסקרן התגלה לנו אודות מדינת טקסס שחברה 
חלק  הייתה  היא  שפעם  מתברר  אך  הברית,  בארצות  כיום 
אינטגרלי של השכנה מדרום. "מדינת טעקסאס שהייתה חלק 
ממעקסיקא, נספחה לארצות הברית אחרי המלחמה וכריתת 

הברית בשנת 1848", בשפתו של הרב אייזנשטיין.
חילופי השלטון והמרידות במנהיגים המשיכו לטלטל את 
ולא  יותר כמעט  ובשנים מאוחרות  רצועת היבשה החדשה, 
ניכרו בה אותות חיים יהודיים. "מפני השנאה שעדיין כבושה 
שם ליהודים, וגם מפני המרידות הרגילות בכל ארצות דרום 
המה  מעטים  ורק  מנוח,  היהודים  שם  מצאו  לא  אמריקא, 
שהתיישבו במעקסיקא, וגם אלה רובם לא יגלו את אמונתם 
הזה  העצוב  התיאור  אייזנשטיין.  הגרי"ד  מתאר  בפומבי". 
ישראל'  'אוצר  והספר  מאחר  הדברים.  כתיבת  לשעת  נכון 
הודפס בשנת תרע"ב, ניתן להניח שהדברים נכתבו על סמך 
המצב באזור אותה השנה, כלומר: לפני 100 שנה לא נרשמה 
שנאלצו  אלו  שגם  אלא  עוד  ולא  במקסיקו,  יהודית  נוכחות 
לשהות בה הסתירו את יהדותם. נתון זה סותר את הידוע על 
גלי הגירה גדולים של יהודים מהעיר חאלב הסורית, שהחלו 
שנות  בתחילת  מכן,  שלאחר  בעשור  והתעצמו  תר"ס  בשנת 
שהרב  בהנחה  הסותרות  הגרסאות  את  ליישב  אפשר  תר"ע. 
אייזנשטיין כתב את הדברים זמן רב קודם שנדפסו, וממילא 

שנים  עשרות  וכמה  תר"ס,  לשנת  שקדם  זמן  בפרק  מדובר 
נוספות לאחור מהתאריך שנקבנו.

העבר  את  מזכיר  אני  טוויל  שלמה  רבי  הרב  עם  בשיחה 
של  הראשונים  לימים  לשוב  ומבקש  המדינה,  של  האפל 
לפני  התחיל  "זה  במדינה.  הפומבית  היהודית  ההתיישבות 
150-160 שנה", פותח הרב, "בערך בשנת 1920 כבר השתכנו 
הכי  היא אמנם  קהילת החאלבים,  היהודים. הקהילה שלנו, 
גדולה אבל לא הכי ותיקה. הקהילה נוסדה בשנת 1938 ולפני 
אבל  ואחרים.  האשכנזים  קהילת  אחרות,  קהילות  נוסדו  כן 
מ-1920 כבר התחיל הכול בסדר". כוונת הרב שאז סר החשש 

מפני האינקוויזיציה המקסיקנית שירדה מגדולתה.
איזו מן הקהילות הסוריות קדמה לחברתה?

"יהודי דמשק הגיעו ראשונים ואחריהם הגיעו החאלבים".
איך, אם כן, צמחה הקהילה החאלבית והפכה לגדולה 

והדומיננטית בעיר?
משפחות  והיו  אנשים,  הרבה  שבאו  מכך  תוצאה  "זה 
ברוכות ילדים, הריבוי הטבעי גדול יותר, הביאו הרבה ילדים 

כך שהיו יותר אנשים".
נותרת השאלה הגדולה, איך ממצב אפלולי  ככלות הכול 
שחווה  מדהימה  יהודית  לפריחה  זכינו  שכזה,  ומדכא  קודר 
מקסיקו בימים אלו? לעין כל נגלית קהילה ענקית ומפוארת 
בכל קנה מידה ברחבי המדינה, עם אלפים רבים המדקדקים 
על קלה כבחמורה, שומרי תורה ומצוות למהדרין בראשות 
רבנים וגדולי עולם, דיינים ותלמידי חכמים? יצאנו השבוע 
למסע התחקות אחר תקומת עולם התורה המקסיקני, בעזרתם 
ופעילים  ציבור  אישי  דרכה  ומורי  הקהילה  מנהיגי  של 
מקומיים, ננסה לענות על השאלות המציקות עד כמה שתשיג 

ידינו. יצאנו לדרך.

מגן דוד בהר סיני
החיים  מרכז  כך:  משורטטת  היהודית  הקהילה  מפת 
היהודיים מפכים בבירת המדינה מקסיקו סיטי. קיימות עוד 
הריכוזים  יהודים.  מועט  מספר  מתגוררים  בהן  ערים  כמה 
מחוץ לבירה מונים בין 300 משפחות לכמה עשרות בודדות 
בקהילות  בעיקר  כן  אם  נתרכז  ביותר.  הקטנה  בנקודה 
שבמקסיקו סיטי, ולו בשל העובדה שגם הקהילות הקטנות 
בערים האחרות, אינן אלא 'קהילות בנות' המשתייכות לאחת 
יש  בהן  הערים  בין  הבירה.  בעיר  שמושבן  האם  מקהילות 
נוכחות יהודית ניתן למנות את מונטריי, פואבלה, גוודלחרה, 

טיחואנה וקנקון.
הם  היהודית,  העדה  את  שמרכיבים  הזרמים  שלושת 

הארמון הלאומי של מקסיקו
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בראש ובראשונה יוצאי חאלב - קהילת 'מגן דוד' בנשיאות 
הרב הראשי הגאון רבי שלמה טוויל, אחריהם יוצאי דמשק 
והקהילה  שוואקי,  דוד  הרב  בראשות  סיני'  'הר  קהילת   -
הרוחנית  בשואה  נכחד  הצער  למרבה  שרובה  האשכנזית, 
כמובן  והיא  הגולה,  פזורות  בכל  ישראל  עם  את  שפוקדת 
מגפת ההתבוללות האיומה. מתוך קהילת 'מגן דוד' התפצלה 
חיים  באורח  שחפצו  משפחות  של  קבוצה  שנים  כמה  לפני 
שמרני-דתי יותר, והקימו את קהילת 'ארם צובה' שמנהיגה 

הוא הרב אברהם טובל, ועל כך בהרחבה בהמשך.
הקהילה  סוריה.  יוצאי  של  הוא  כן,  אם  השולט,  הטון 
שנחשבת  החאלבית  העדה  של  דוד'  'מגן  היא  המרכזית 
לקובעת סדר היום ביהדות מקסיקו. רבה של הקהילה הוא 
וכוללי  סלבודקא  ישיבת  בוגר  טוויל,  שלמה  רבי  הגאון 
כבר  בתפקידו  המכהן  ישראל,  בארץ  איש  וחזון  פוניבז' 
קמאי  וצדיקי  גאוני  של  בשליחותם  רצופות  שנה  מ-20 
שתקן  למרות  ושליט"א.  זצ"ל  ישראל  מארץ  הדור  מנהיגי 
קיים  אינו  העולם,  מדינות  ברוב  כמו  ראשי,  רב  של  רשמי 
במקסיקו, בשל עיקרון הפרדת הדת מהמדינה, גודלה ומידת 
השפעתה של הקהילה בראשה עומד הרב טוויל על כל חיי 
הראשי  כרב  דה-פקטו  להכרתו  הביאה  המקסיקנים,  הדת 
למקסיקו. ובפועל למנהיג הדתי הבכיר ביותר ומי שעל פיו 

נחתכים כל ענייני הציבור היהודי במדינה.
קיים  צדק  דין  שבית  בעובדה  לראות  ניתן  קטנה  דוגמה 
דיני  גם  להכרעה  באים  כתליו  בין  דוד'.  'מגן  בקהילת  רק 
התורה של אנשי קהילת 'הר סיני' המקבילה, וכן סידור גיטין 
החיים  על  ומכריעה  עצומה  משמעות  יש  לדבר  וקידושין, 
היהודיים, כשבית הדין האמור הוא גם היחיד שמוכר על ידי 
יוצאי הרבנות הראשית בישראל לצרכי נישואין. מי שמכיר ויודע  את תהומות האיבה שפעורות בין שתי הקהילות של 

עויינות  העולם,  בכל  מסורתי  באופן  דמשק  ויוצאי  חאלב 
שמגיעה לממדים מבהילים - עד כדי כך שאין נישואין בין 
קהילה אחת לרעותה - יכול להבין את המשמעות בכך שזרם 
השני.  הזרם  עם  שמזוהה  דין  בבית  להתדיין  מסכים  אחד 
לראות  וניתן  המרכזי,  הזרם  על  נמנים  נפשות  כ-20,000 
אותם כמעט בכל פינה בעיר ובמדינה בכלל, עם בית כנסת 
רב מקומי וגרעין של כמה עשרות או מאות משפחות החונים 

סביבם.
יותר  קטן  פלח  מהווים  זאת  לעומת  דמשק  יוצאי 
השני  המקום  על  שומרים  עדיין  אך  היהודית,  באוכלוסייה 
מאוגדים  הדמשקאים  בכ-8,000.  שנאמד  החברים  במספר 
תחת קהילת 'הר סיני' )מאונט-סיני(, שגם לה זרועות ברחבי 
המשתייכים  יותר,  קטנים  בגרעינים  המפוזרות  המדינה 
במידה כזו או אחרת לקהילת האם שמושבה גם הוא בבירה 

מקסיקו סיטי.

מתבוללים מול שמרנים
בעבר  האשכנזית.  הקהילה  היא  והחותם  השלישי  הזרם 
מנתה יהדות אשכנז במקסיקו מספר עצום של חברים, אולם 
כפי שכתבנו בתחילה נגע ההתבוללות פשה בה ועשה בהם 
של  חלקה  נגרע  מה  הוא  לכאורה  המסקרן  הפרט  שמות. 
זו,  איומה  ממכה  גדול  כה  סבל  לסבול  האשכנזית  הקהילה 
בעוד שעל רעותיה הספרדיות היא פסחה לחלוטין, וגם אם 
לא כל בני העדה מדקדקים על קלה כבחמורה, עדיין נחשבים 
על  החולקים  כאלו  בהם  שאין  ובוודאי  למסורתיים,  כולם 

הגישה האורתודוקסית.
בקהילות  הנהוגה  יומין  עתיקת  בתקנה  נמצאת  התשובה 
יוצאי סוריה בכל רחבי העולם, ומשותפת הן לחאלבים והן 
לדמשקאים - והיא שלא לקבל לקהילה גרים עד דור חמישי. 
גם אם התגיירו כדת וכדין עם כל החומרות וההידורים אצל 
הרבנים המוסמכים ביותר, גם אם יהיו שומרי תורה ומצוות 
המקפידים על כל תג כחוט השערה - שערי הקהילה ימשיכו 

להיות נעולים בפניהם. 
הסוריים  היהודים  בין  מוחלט  לנתק  הביאה  זו  עובדה 
כמו  בעולם  סוריה  יוצאי  ריכוזי  בכל  הגויים  לשכניהם 
מקסיקו ארגנטינה וניו-יורק, והיא זו שהצליחה להוריד את 

מדד ההתבוללות בקרבם לאחוזים אפסיים עד בלתי קיימים. 
נעדרת התקנה האמורה, עלה  אבל על הקהילה האשכנזית, 
הכורת. לפי גורמים מקומיים הרי שהקהילה מונה לכל היותר 
והיתר  5,000 משפחות, מתוכם כאלף שומרי תורה ומצוות 

חילוניים.
קהילה נוספת היא של יוצאי תורכיה המתגוררים במדינה, 

אך השפעתה קטנה יותר משאר הקהילות.
קהילת 'ארם צובא' היא שלוחה המכונסת בעיקרון תחת 
כנפיה של 'מגן דוד'. לדברי גורם המעורה בחיי העיר, הרי 
'מגן  האם  מקהילת  שנים  כמה  לפני  פרשו  הקהילה  שאנשי 

לקהילת 'ארם צובא' שלושה 
מוסדות תורה. תלמוד תורה 

לבנים, בית ספר לבנות וכולל 
למבוגרים עליו תפארת 

הקהילה. אחרי שמסיימים 
את תלמוד התורה עוברים 

הבחורים ללמוד בישיבה 
הקטנה 'לב אליהו', שמקבלת 
אליה את בני כל הזרמים, בגיל 

18-19 עם סיום הלימודים 
בישיבה, מרביתם גולים למקום 

תורה ללמוד בישיבות בארץ 
ישראל, וישנו גם מיעוט הנשאר 

במקסיקו או עוקר לניו-יורק 
כדי לסייע להורים בפרנסה.

תפילה בבית הכנסת המרכזי

הצי המקסיקני



ההרפתקה מתחילה...
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ואתגר טיפוס  תחנות   | דמיון  משחקי   | מטריפות  תחנות   25 
התגליות. בשביל  מדהימות  הרפתקאות  וגם  מכשולים  ומסלולי 

במבצר  להילחם  בשלג,  לגלוש  העצים,  בין  באומגה  לעוף  בואו 
אש...  וגיבורי  לשוטרים  או  ונסיכות  לנסיכים  להפוך  האבירים, 

לראשונה בישראל!
ממלכת פליימוביל מגיעה לגן הבוטני בירושלים!
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החרדית  ברמה  שלהם  החיים  אורח  את  ומנהלים  דוד', 
כ-4,000  שמונה  הקהילה  מישראל.  לנו  והמוכרת  הגבוהה 
נחשבה  שוואקי,  דוד  הרב  של  הנהגתו  תחת  ונמצאת  איש 
דוד',  'מגן  המרכזי  הזרם  של  בת  לקהילת  דרכה  בראשית 
והקהילה  דרכיהם  נפרדו  גורם,  אותו  לדברי  כך  בהמשך, 

הפכה לגוף עצמאי שאינו תלוי באף גורם אחר. 
טוויל,  הרב  הראשי  הרב  של  עוזרו  סלמון,  אהרן  הרב 
טוען בשיחה עם 'כל ישראל' שקהילת 'ארם צובא' היא חלק 
את  יש  דוד'  ב'מגן  לדבריו  דוד',  'מגן  מקהילת  אינטגרלי 
החלק החרדי יותר שהיא 'ארם צובא' ויש את החלקים היותר 
מודרניים, שהם למעשה הרוב, שמתחנכים במסגרת מוסדות 

'כתר תורה' של 'מגן דוד'.
תלמוד  תורה.  מוסדות  שלושה  צובא'  'ארם  לקהילת 
תורה לבנים, בית ספר לבנות וכולל למבוגרים עליו תפארת 
עוברים  התורה  תלמוד  את  שמסיימים  אחרי  הקהילה. 
הבחורים ללמוד בישיבה הקטנה 'לב אליהו', שמקבלת אליה 
את בני כל הזרמים, בגיל 18-19 עם סיום הלימודים בישיבה, 
מרביתם גולים למקום תורה ללמוד בישיבות בארץ ישראל, 
כדי  לניו-יורק  עוקר  או  במקסיקו  הנשאר  מיעוט  גם  וישנו 

לסייע להורים בפרנסה.
בשיחתנו עם הרב טוויל אנו מבקשים לדעת אלו מוסדות 

מחזיקה הקהילה ברשותה?
14 בתי  יש  ומסודר. "לקהילה באופן פרטי  הפירוט רחב 
כוללים   20 בערך  לנו  יש  מקוואות,   7 כבר  לנו  יש  כנסיות, 
לדבר  שלא   - יום  חצי  והשאר  שלם  יום  של  כ-10  מתוכם 
וכמובן בתי ספר  ישיבות,   2 ואחרים,  ובוקר  על כוללי ערב 
היסודיים". הרב מעניק הצצה  וכל המוסדות  תורה  תלמודי 
חוט  שהם  תורה'  'כתר  מוסדות  של  הלב  מרחיבי  לנתונים 
יש  תורה'  'כתר  "במוסדות  דוד'.  'מגן  קהילת  של  השדרה 
כמעט 2,400 ילדים מינקות ועד גיל 17 אז נוסעים הבחורים 
לישיבות בארץ ישראל או באמריקה". הרב מונה בנוסף את  

כולל 'ארם צובא' "שהיא חלק מ'מגן דוד'".
ושייכים  מזוהים   ,80% כמעט  והכוללים,  הישיבות  "רוב 
לקהילת 'מגן דוד'", חושף הרב נתון שממחיש את מרכזיותה, 
דוד' על  'מגן  כובד משקלה והשפעתה הכבירה של קהילת 

החיים היהודיים במקסיקו.
מה מצבם הרוחני של בני הקהילה?

 90% וברוחניות.  שמים  ביראת  רגע  כל  עולה  "הקהילה 
שבת  שומרים   70% כמעט  המשפחה,  טהרת  על  שומרים 

ובקרוב כולם ישמרו שבת".
של  בצורה  בנוי  המקסיקני  הקהילתי  המבנה  לסיכום: 
וצרכי  תורה  תלמודי  כנסת  בתי  עם  קטנות  קהילות  מאות 
קהילה מגוונים, שחוסים כולם תחת המטרייה של הקהילה 
הגדולה, אם זו 'מגן דוד' 'הר סיני' או הקהילה האשכנזית, 

שמרכזיהם ממוקמים בבירה מקסיקו סיטי.

צדו צעדינו מלכת
נגידי  פשוטים.  לא  באיומים  רצופים  במקסיקו  החיים 
ודרישות  חטיפות  של  לאיום  העת  כל  חשופים  הקהילה 
את  לשים  המסוגלות  רצחניות,  פשע  כנופיות  מצד  כופר 
סכומי  ולדרוש  משפחתם,  מבני  אחד  על  או  עליהם  ידיהן 
חששות  אינם  המקרים  לשחרורם.  בתמורה  אדירים  כסף 
המקומית  שהקהילה  אירועים  על  מבוססים  אלא  בעלמא 
חוותה בעשורים האחרונים כמה פעמים. מה שמפחיד עוד 
מסתפקים  תמיד  שלא  העובדה  היא  הללו,  בתופעות  יותר 
השודדים בממון, ובמקרים שעולה בקרבם חשש לתרגיל או 
אם הכסף בושש מלבוא, הם לא בוחלים לרצוח את נפש בן 

הערובה המוחזק אצלם. וכבר היו דברים מעולם.
הקהילה היהודית אמנם אינה סובלת יותר מכל זרם אחר 
חוששים  העליון  המעמד  בני  פחות.  לא  גם  אבל  במדינה, 
יש  כופר  "חטיפות  ברית.  בני  שאינם  עמיתיהם  כמו  מאוד 
לכל מי שיש לו כסף, לא דווקא ליהודים", אומר לנו גורם 
בקהילה. "היו מקרים של חטיפות גם בתוככי הקהילה, אבל 
להם  שהיה  בגלל  אלא  יהודים  שהם  בגלל  אירעו  לא  הם 

כסף", מדגיש בפנינו אותו גורם.
הנשיא הנבחר כיהן בעבר כראש העיר של מקסיקו-סיטי. 
כך  ההיכרות,  מאז.  כבר  האיש  את  מכירים  הקהילה  בכירי 
נראה, די חיובית. בכירים בקהילה עמם שוחחנו במהלך הכנת 
העיר  כראש  בתקופתו  למצופה,  שבניגוד  מספרים  הכתבה, 
הצליח אוברדור להוריד את רמת הפשע, ולהשיב ולו במעט 
הדברים  בראשית  כזכור,  לתושבים.  הביטחון  תחושת  את 
הזכרנו את הבטחת הבחירות של אוברדור להביס את ברוני 
שם  פקפקנו  המדינה,  ברחבי  הפעילים  המקסיקנים  הפשע 
ביכולותיו של האיש לשנות את המשוואה הקיימת במדינה 
דווקא תולים תקוות  מזה עשורים, אך העסקנים המקומיים 
הוא  העיר  בראשות  שלו  שבמשמרת  וטוענים  באיש,  רבות 

הביא למהפך של ממש בגזרה.
ימינו  ויד  במקורבו  תולים  הם  הגדולה  ההצלחה  את 
תיק  את  שהחזיק  אבררד,  מרסלו  בשם  אדם  אנדרס,  של 
של  כהונתו  בתקופת  סיטי  מקסיקו  בעיריית  הפנים  ביטחון 
הגדולה  ההצלחה  נזקפת  ולזכותו  העיר,  בראשות  אוברדור 
והשינוי הכביר שחוותה העיר מוכת המוות. מרסלו אבררד 
פעילותו  בזכות  המקסיקני  בעם  רבה  לפופולאריות  זכה 
להיות  נבחר  דבר  של  ובסופו  הפשע,  במיגור  והצלחותיו 
שהתפנה  אוברדוד  אנדרס  פטרונו  את  שהחליף  העיר  ראש 

להסתער על היעד הבא: כיבוש הנשיאות.
אחרי שעמד ביעד בכבוד - ובקרוב ייכנס לתפקידו החדש, 
בקהילה  הגורמים  השערת  פי  על  כך  הטרי,  הנשיא  צפוי 
היהודית שמשוחחים עמנו, למנות את מרסלו לתפקיד בכיר 
בממשל. ככל הנראה כזה שיש בידו את האמצעים והיכולות 
להבטיח את ביטחון התושבים, וזה כדי לשכפל את ההישגים 
בעיר הבירה למדינה כולה, ולעשות אחת ולתמיד סוף לפשע 

המשתולל.
לנו לא נותר אלא להצטרף מריחוק מקום לתקוותם של בני 

הקהילה, וברכת הצלחה שלוחה להם בזאת.

אנחנו שואלים תושב מקומי 
האם הוא או חבריו נתקלים 

באנטישמיות, ולפי דבריו 
הרי שהתופעה אינה קיימת 

בכלל בכל שטח המדינה. אדם 
נוסף מספר לנו על חששות 

שפרפרו בלבבות יהודים רבים 
שחששו מבחירתו של הנשיא 

הנבחר, אבל בר שיחנו, שמצוי 
עמוק בהווי המקסיקני, דוחה 

את הטענות מכל וכל ומכוון 
אותנו לעבר מניעים פוליטיים 

של קבוצות יהודיות שונות 
המהוות, לדבריו, את הבסיס 

לטיעוניהם.

הנשיא המודח פנייה נייטו. צילום: אדגר אלברטו דומינגז קטניו
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אנדרס טוב ליהודים
הצינור בו עוברים היחסים והמסרים בין שלטונות המדינה 
של  היהודיות  הקהילות  של  המרכזי  'הוועד  הוא  ליהודים 
נציגי כל הקהילות והזרמים  מקסיקו', גוף עליון בו חברים 
במקסיקו כולה. רוב חברי הוועד אינם שומרי תורה ומצוות, 
ויש בה ייצוג גם לנציגי התנועות הכפרניות כמו הרפורמים 
כוח  תנועות  לאותן  אין  שכמותית  למרות  והקונסרבטיבים, 
ממשי ברחוב היהודי-מקסיקני. אך ישנו איזון בדמותם של 
נציגי הרב הראשי רבי שלמה טוויל, ונציגי קהילתו המרכזית 
'מגן דוד' החברים אף הם בוועד, ונוכחותם מורגשת מאוד 

בהתנהלות ובהכרעות המתקבלות בו.
קשר  כאיש  סאבא  משה  המפורסם  הנגיד  שימש  בעבר 
בולט בין הממשל לקהילה היהודית, בפגישות רבות שערך 
צירף  ובעלי השפעה בחלונות הגבוהים  עם בכירי השלטון 
לשותף  שהפך  טוויל,  שלמה  רבי  הראשי  הרב  את  אליו 
לפני  לב,  למגינת  היהודי.  העם  לטובת  בכל המהלכים  סוד 
8 שנים נספה משה סאבא באסון מחריד, כאשר המסוק בו 
אחרי  דקות  התרסק  מילדיו  ושלושה  אשתו  עם  יחד  היה 
ושאר  ה-47  בן  משה  במקסיקו.  התעופה  משדה  שהמריא 
בני המשפחה מצאו את מותם במקום. האירוע גרם לטלטלה 
בולט  ביטוי  בכלל,  המקסיקני  ובעם  היהודי  בציבור  עזה 
ניתן למצוא בדבריו של נשיא מקסיקו דאז, פיליפה קלדרון, 
שאמר בעת שנודעו לו ממדי האסון "אני ורעייתי חשים צער 

עמוק על מותם של בני המשפחה".
אנחנו שואלים תושב מקומי האם הוא או חבריו נתקלים 
באנטישמיות, ולפי דבריו הרי שהתופעה אינה קיימת בכלל 
בכל שטח המדינה. אדם נוסף מספר לנו על חששות שפרפרו 
בלבבות יהודים רבים שחששו מבחירתו של הנשיא הנבחר, 
את  דוחה  המקסיקני,  בהווי  עמוק  שמצוי  שיחנו,  בר  אבל 
פוליטיים  מניעים  לעבר  אותנו  ומכוון  וכל  מכל  הטענות 
הבסיס  את  לדבריו,  המהוות,  שונות  יהודיות  קבוצות  של 

לטיעוניהם.
עסקן נוסף בקהילה יודע לספר לנו על תקופתו של אנדרס 
שהנשיא  ומעיד  סיטי,  מקסיקו  של  העיר  כראש  אוברדור 
ששוכנות  היהודיות  הקהילות  כל  את  מאוד  כיבד  הנבחר 
בעיר. האישים הללו תומכים כמובן בנשיא הנבחר ומספרים 
 15 מחסלת  והיא  מאחר  במיוחד  דרמטית  היא  שהתוצאה 
הרב  במספר  בהתחשב  וכן  במדינה,  ימין  שלטון  שנות 
קולות  ממחצית  יותר  אוברדור,  זכה  להם  התומכים  של 
כמו  רוב  בכזה  שנבחר  נשיא  היה  לא  "מעולם  המצביעים. 

שנבחר הנשיא הנוכחי" אומר לנו בן קהילה ותיק.
אתה חושב שהוא טוב ליהודים?

"אין ספק", הוא עונה בבטחה.
גורם בכיר בקהילה המקומית שנמצא עשרות בשנים בלב 
משקפת  דעתו  ומשכך  מקסיקו,  בבירת  הציבורית  העשייה 
נכוחה את המציאות אומר לנו את הדברים הבאים: "כראש 
של  החגים  של  האירועים  את  לכבד  דאג  תמיד  הוא  עיר 
נענה  תמיד  הוא  מהקהילות  שהייתה  פנייה  כל  היהודים, 
באופן חיובי מאוד", הוא מספר לנו. "הוא מאוד ישר", קושר 
האיש כתרים לראשו של הנשיא, "הוא לא חובבן, הוא לא 

נהנתן. הוא בסדר" נחתמת הדיאגנוזה האישית המעריכה.
במסגרת השיחה עם הרב הראשי רבי שלמה טוויל, אני 

שואל לדעתו בנושא הבחירות, ומבקש לדעת את התחושה 
בקרב היהודים במדינה בעקבות התוצאות.

פחד  זה  אבל  מהבחירות  פחדו  אנשים  טוב.  "המצב 
בסדר.  יהיה  השם  "בעזרת  פסוקו.  את  הרב  פוסק  שווא", 
לבן אדם )הנשיא הנבחר. י"ג.( יש אהבת יהודים, יש יהודים 
מרגיע  לקהילה",  ויסייעו  אותו  ומכירים  אליו  שמקושרים 

הרב.
אני מבקש לשמוע מעוזרו של הרב, אהרן סלמון, קצת יותר 
לעומק את עמדת הציבור היהודי בבחירות לנשיאות. והוא 
"היהודים  דעות קשים בשאלת התמיכה.  חילוקי  על  מספר 
יהודים  שיש  לך  אומר  אני  אבל  עבורו,  להצביע  לא  אמרו 
קומוניסטי  שהוא  טענות  נשמעו  לו.  להצביע  רצו  שדווקא 
צ'אבס,  והוגו  קסטרו  פידל  כמו  דיקטטורים  של  וידיד 

לנפילת  יביא  והוא  בקומוניזם,  דוגלת  הכלכלית  שמשנתו 
הכלכלה", מסביר הרב סלמון את בסיס ההתנגדות, שגורמים 
שאליבא  טוענים  קודם,  ציטטנו  אותם  בקהילה  אחרים 
דאמת מקורה נובע ממניעים פוליטיים גרידא. "אבל כעת", 
רק הולך  נראה שהמצב  מציין הרב סלמון, "אחרי שנבחר, 
להשתפר, בינתיים הדולר נשאר באותה רמה, וכל האיומים 
שאחרי  ביום  לכלכלה  שיקרה  מה  על  השחורות  והתחזיות 

התבדו".
אם הנושא הכלכלי כבר נכנס לשיחה, התעניינתי באגביות 
למצבם הכלכלי של יהודי מקסיקו, שעל פי המיתוס הרווח 
כזו  ביותר  אמידה  בקהילה  שמדובר  הרי  היהודי,  בעולם 
את  שתקראו  אחרי  חבריה.  בין  נמנים  רבים  הון  שאילי 

התשובה תסיקו כבר לבד את המסקנות.
מה מצבם הכלכלי של בני הקהילה?

עם  עניים  יהודים  ויש  כסף  מאוד  הרבה  עם  יהודים  "יש 
בין  קצת מאוד כסף". אנו למדים על הבדלים משמעותיים 
המזכיר,  לנו  מגלה  אמצע",  ואין  "כמעט  בעיר.  היהודים 
וחושף פערי מעמדות קיצוניים בתוך האוכלוסייה היהודית 
במדינה, "אלו שיש להם משופעים בהמון המון כסף, אלו 
שאין להם הם עניים מרודים ממש", חוזר שוב המזכיר על 

תיאור המצב האומלל.
יש ארגוני סיוע וחסד ממוסדים?

ליהודי  לעזרה  שזורם  כסף  יותר  יש  אבל  שיש.  "ודאי 
הקהילה  בנצרכי  לתמיכה  שמגיע  מה  מאשר  ישראל,  ארץ 

במקסיקו", קובל הרב סלמון.
כמי ששוהה הרבה בקרבת הרב, מה יש לכם לומר על 

פעילותו?
"אין כמו הרב טוויל בכל מקסיקו. הוא מתמסר לקהילה 

ואין מי שככה נותן את עצמו למען הקהילה כמוהו".

אפס נשירה
אנחנו שבים לשיחה המרתקת עם הרב הראשי על כלל 

ענייני הדת במדינה ושואלים האם יהודי שנקלע למקסיקו 

ימצא את כל צרכי הדת המקיפים?
"בהחלט", קובע הרב.

"באופן כללי יש במקסיקו הכול. יש רבנים ויש עסקנים", 
הכי  שהיא  דוד',  'מגן  של  כשרות  "יש  ומוסיף  מציין,  הוא 
מוכרת ומקובלת על כל העדות והמגזרים במדינה". בראש 
המערכת עומד כמובן הרב טוויל כחלק ממחויבותו הכללית 

לקהילה כרבה הראשי.
מה יענה הרב ליהודי שישאל האם מוטב לעקור למגורים 

במקסיקו, מבחינת החינוך והרמה הרוחנית?
על פניו התשובה חיובית. "ברור שבישראל החינוך יותר 
טוב, הרי אין יותר טוב מאשר בישראל. אבל", והאבל הוא 
נוגע הרב בנקודה רגישה, "בניגוד למה שקורה  גדול. הרב 
בישראל פה יש כמעט אפס נשירה, בארץ המצב לא פשוט 
נקודה  אכן  קיים".  לא  זה  פה  לנשירה,  שקשור  מה  בכל 

למחשבה. 
במקסיקו.  יש  צריך  חרדי  שיהודי  מה  כל  לזה  "מעבר 
אנחנו עורכים את רוב החתונות של הקהילה, יש לנו הכול 
יש פה מהטובות  נצטרך,  'חברא-קדישא', שלא  פה. אפילו 

בעולם".
השיחה עוברת לעסוק במסע חייו הפרטי של הרב.

מתי הגיע הרב למקסיקו?
"הגעתי בדיוק לפני 20 שנה".

בישיבת  למד  בבחרותו  ארגנטינה,  יליד  הינו  הרב 
הגדולים  הגאונים  הישיבה  ראשי  אצל  ברק  בבני  סלבודקא 
נותר  נישואיו  אחרי  לנדוי.  דוב  ורבי  הירש  הלל  משה  רבי 
הרב לגור בבני ברק וחבש את ספסלי כולל פוניבז' ובהמשך 
נמנה על בחירי האברכים בכולל חזון איש. אחרי שסיים את 
חוק לימודיו בארץ חזר הרב למכורתו, ושהה שנים ספורות 
בארגנטינה. בשנת תשנ"ה שוב עלה ארצה למשך שנתיים, 
במהלכן למד ונבחן בדיינות והוסמך לדיין מומחה. גם בטיב 
גיטין וקידושין העמיק הרב, ועשה שימוש חכמים בבתי דין 
בארץ ישראל. בין היתר אצל מרנן פוסקי הדור בעל 'שבט 
בין  ולהבדיל  זצ"ל,  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  הלוי' 
חיים לחיים הגאון רבי ניסים קרליץ, וכן אצל הדיין הגאון 

רבי זלמן נחמיה גולדברג ואחרים.
חכם  הגאון  הקהילה  רב  במקסיקו  נפטר  תקופה  באותה 

הרב טוויל עם מרן נשיא המועצת חכם שלום כהן
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מועמד  אחר  לתור  החלו  הקהילה  פרנסי  זצ"ל.  הררי  צדקה 
ראוי שיכנס לנעליו הגדולות של חכם צדקה. הם טסו לארץ 
ונכנסו למעון קדשו של מרן מאור ישראל רבי עובדיה יוסף 
זצ"ל לבקש עצה והכוונה. בנו של מרן, הגאון רבי דוד יוסף, 
מרן  אביו.  בפני  עליו  והמליץ  שלמה,  רבי  את  מקרוב  הכיר 
הגר"ע יוסף הורה לנציגי הקהילה לפנות לרבי שלמה ולהציע 

לו את המשרה המכובדת. מכאן השאר היסטוריה. 
אמריקה,  דרום  לארצות  חזרה  שב  טוויל  שלמה  הרב 
בדרום  )"שתיהן  למקסיקו,  עבר  הולדתו  ומארגנטינה 
מיד  שהודף  הרב  באוזני  אומר  אני  קרוב"...  זה  אמריקה, 
בצחוק "קרוב? 9 שעות טיסה, 9,000 ק"מ מרחק... רק השפה 
אותו דבר: ספרדית". י"ג.(, שם מונה לדיין, בהמשך לרב בית 
הכנסת ועד למינוי הרם של הרב הראשי ליהדות מקסיקו, בו 

מחזיק הרב עד היום, ועוד ינובון בשיבה.
המעבר מישראל למקסיקו היה כרוך בלא מעט התלבטויות 
וספקות. הרב מגולל בפנינו את רשימת גדולי ישראל שדרבנו 
תמכו ודחפו ובסוף הביאו להסכמתו להתעטר בעטרת הרבנות 
במדינה המרוחקת. "שאלתי את רבי ניסים והרב וואזנר, הם 
המליצו בחום לעבור למקסיקו". התייעצויות ממושכות ערך 
הרב במעונותיהם של ראשי הישיבה מסלבודקא, מורי דרכו 
משנות הבחרות, הגאונים הגדולים רבי משה הלל הירש ורבי 
ישיבת  גם עם ראש  לנדוי. קשר מיוחד היה לרב טוויל  דוב 
'עטרת ישראל' הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי. "גם רבי 
דוד שוסטל )מראשי ישיבת ליקווד בארה"ב. י"ג.(, תמך בעוז 

במהלך - ולכן נטלתי את התפקיד".

גדול עומד על גביו
עם מי מתייעץ הרב בשאלות הרות גורל הנוגעות לעתידה 

של הקהילה ולאופייה?
הרב מחלק את סוגי השאלות לשני מאפיינים. "יש שאלות 

הלכתיות ויש שאלות השקפתיות. בשאלות הלכתיות שאלנו 
את מרן הגר"ש וואזנר והגר"ע יוסף זצ"ל, ויבדלחט"א הגר"נ 
קרליץ או רבנים אחרים, כל פעם לפי העניין, וכך עד היום. 
בכלל", מסביר לנו הרב, "בכל הנוגע לשאלות הלכתיות הרי 
בתוכן  תלוי  וזה  וספרדיים,  רבנים אשכנזים  בין  שיש הבדל 
השאלה, יש גם תחומי התמחויות שונים של רבנים כל אחד 
קשרים  טוויל  הרב  תחזק  יהיה,  שלא  איך  הוא".  בתחומו 

מעולים עם כל רבני ופוסקי העדות בישראל מכל החוגים.
צורך  היה  כאשר  השקפה,  בענייני  לשאלות  בנוגע 
קיום  לצורת  הנוגעים  יותר  מהותיים  בדברים  להכריע 
ניהולה, כשבמקרים רבים היה להחלטות  הקהילה ומתכונת 
המתקבלות השלכות אורך ורוחב לטווחים ארוכים, והתעורר 
עיני  בפני  הדברים  את  ולהניח  תורה,  דעת  לשמוע  צורך 
השנים  כל  לאורך  העם.  מנהיגי  ישראל  גדולי  של  הבדולח 
הגאון  הראשל"צ  מרן  של  למעונו  כסדרן  תמידין  הרב  עלה 
הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל ברחוב הקבלן 45 בירושלים, 
שהרי הקהילה הגדולה ומרבית היהודים במדינה משתייכים 
לעדה הספרדית. במקביל היה הרב בן בית במעונו של עמוד 
ברחוב  זצ"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן  ההוראה 
חנן 10 בירושלים. אחרי פטירתו של מרן הגרי"ש זצ"ל, עבר 
הרב לשאול בדבר ה' במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.
אחרי הסתלקותם של שלושת עמודי העולם, מרן הגרי"ש 

אלישיב, מרן הגר"ע יוסף ומרן הגראי"ל שטיינמן זכר 
צדיקים לברכה, את מי רואה היום הרב כסמכות הרוחנית 

העליונה של הקהילה, לפסוק ולהכריע בהכרעות כבדי 
משקל המתגלגלים לפתחו?

"היום אנחנו שואלים את הרב יעקב הלל ואת הראשל"צ 
הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א".

הרב רוצה לומר משפט לסיום?
במעלות  ליום  מיום  מתעלה  והקהילה  זכינו  השם  "ברוך 

רמות ברוחניות, ויעזור ה' הלאה". אמן ואמן.

אחרי שעמד ביעד בכבוד - 
ובקרוב ייכנס לתפקידו החדש, 
צפוי הנשיא הטרי, כך על פי 
השערת הגורמים בקהילה 
היהודית שמשוחחים עמנו, 
למנות את מרסלו לתפקיד 
בכיר בממשל. ככל הנראה 
כזה שיש בידו את האמצעים 
והיכולות להבטיח את ביטחון 
התושבים, וזה כדי לשכפל את 
ההישגים בעיר הבירה למדינה 
כולה, ולעשות אחת ולתמיד 
סוף לפשע המשתולל.

ארמון האמנויות במקסיקו סיטי. צילום: דניאל מנריק

בית הכנסת המרכזי
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י"א - י"ד אב, 23-26.7.18
החלקה על הקרח בהיכל פיס ארנה

גם בירושלים יש קופות חולים ויש

ההחלקה מגיל 5 ומעלה / ניתן לקרוא בעיון 
גבי  על  שמופיעות  הבטיחות  הנחיות  את 
הכרטיס לפני העליה לקרח / ניתן לרכוש עזרים 
להחלקה על בסיס מקום פנוי בעלות של 5 ש״ח 
/ יש להתעדכן בקופות לגבי הפסקה לתחזוקת 
הקרח / בין התאריכים 23-26.7 תיערך החלקה 
הפעילות. בשעות  ולבנות  לבנים   נפרדת 
הכניסה במועדים אלו פתוחה לקהל הרחב תוך 
ספורט   / נפרדות  החלקה  שעות  על  שמירה 
ההחלקה הוא מאתגר אך מסוכן, הנהלת המתחם 
אינה אחראית לנזקים שיגרמו למחליקים על 
בלבד המחליק  באחריות  ההחלקה  הקרח. 

בין הזמנים אב, שני - חמישיאייס לנד

כניסה למתחם אך ורק באמצעות כרטיס | הורה מלווה ללא תשלום | שעת ההחלקה 
תואמת את שעת כרטיס, לא תתאפשר החלפת כרטיסים | מספר הכרטיסים מוגבל

מתחם

הופעות ומתנפחים

כניסה חופשית

לבעלי כרטיסים

למשך כל היום

י"ד אב-26.7י"ג אב-25.7י"ב אב-24.7י"א אב-23.7
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

בנים                                          בנים                                       בנים                                         בנים

בנים                                          בנים                                       בנים                                         בנים

בנים                                          בנים                                       בנים                                         בנים

בנים                                          בנים                                       בנים                                         בנים

בנים                                          בנים                                       בנים                                         בנים

בנות                                          בנות                                       בנות                                         בנות

בנות                                          בנות                                       בנות                                         בנות

בנות                                          בנות                                       בנות                                         בנות

בנות                                          בנות                                       בנות                                         בנות
הפסקה                                    הפסקה                                  הפסקה                                     הפסקה

הפסקה                                    הפסקה                                  הפסקה                                     הפסקה

הפסקה + הופעה בנים                    הפסקה + הופעה בנות               הפסקה + הופעה בנים             הפסקה + הופעה בנות

פארק קיץ ענק לכל המשפחה
למידע ורכישת כרטיסים

חייגו לטיקט פון:
077-2298000

לקבוצות: 02-6484040

ניתן לרכוש כרטיסים בקופות הארנה
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משברי

משברי
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משבריים
שורת אסונות קשים אירעו לאחרונה בחופי הרחצה המוכרזים ושאינם ובבריכות • 
'כל ישראל' עם סיפורם הכואב של האנשים שקיפדו את חייהם מאז תחילת הקיץ 
ועונת הרחצה הרשמית, הרגעים האחרונים של יצחק אלחנן ז"ל שקפץ למים בגלל 
לחץ של חבריו, סיפורו של אליהו אדלר ז"ל שחשש על כל פרוטה מן הגזל, הרב 
עמיחי אליהו על הילדה שלומציון לקס ע"ה, הורי משפחת שליו שבנם טבע בהר 

שמואל, והרב מיכאל לסרי משחזר את רגעי טביעת בנו שמעון יוחאי ז"ל

|| יענקי קצבורג ||
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חופים ה כוללים  כיום  לרחצה  האסורים  חופים 
אלפי  מגיעים עשרות  אליהם  רבים,  מוסדרים 
שהם  הדעת  על  לעלות  מבלי  בעונה  איש 
עונת  למים.  בכניסתם  החוק  על  עוברים 
רבים  רבים,  קורבנות  גבתה  הנוכחית  הקיץ 
חולים,  בבתי  מאושפזים  עדיין  מהטובעים 
הרחצה  עונת  של  הכואבים  מהסיפורים  כמה  ללקט  יצאנו 
בתקווה  מידי.  רבים  רבים,  אסונות  גבתה  שכבר  הנוכחית 
לכולנו את  ומתוך מטרה להזכיר  שאלו המקרים האחרונים, 

הזהירות הנחוצה ואת סכנת החיים הטמונה במים.
עונת הקיץ והטיולים נפתחה בשנה זו מיד עם תחילת הקיץ 
באסון גדול, אסון נחל ָצִפית אירע ב-26 באפריל 2018, ובו 
נספו תשע נערות ונער אחד, תלמידי המכינה הקדם-צבאית בני 
ציון שלוחת תל אביב ומועמדים ללימודים במכינה. הנערים 
שיצאו לטיול גיבוש בנחל צפית, נקלעו בדרכם לשיטפון בזק 

עז, בעיצומו של פרק גשם חריג בעוצמתו לעונה. 
שיטפון בזק הוא שטף מים פתאומי בוואדיות ובאפיקי נחל 
יבשים במרבית ימות השנה. השיטפון נגרם כאשר יורד גשם 
בכמות המספיקה להיספג ולהפוך את אדמת הלס המדברית 
ומי  לחלחל,  הגשם  למי  עוד  כך שאינה מאפשרת  לאטומה, 
האדמה,  פני  על  לזרום  מתחילים  לרדת  המוסיפים  הגשמים 
מתנקזים לערוצי נחלים ועשויים להפוך כעבור זמן קצר לזרם 
מים עז, כתלות בכמות הגשמים שירדה באופן מרחבי בשטח 

הניקוז של ערוץ הנחל. 
יהודה  במדבר  בעיקר  שיטפונות  מתרחשים  ישראל  במדינת 
הנחלים  לערוצי  אך  במשקעים,  דלים  אלה  אזורים  ובנגב. 
בהרי  שמקורותיו  רחב  ניקוז  שטח  אלו  באזורים  העוברים 
מסוגלים  אוויר  מזג  לחיזוי  מודלים  חברון.  והרי  יהודה 
מספר  של  זמן  בטווח  במרחב  שיטפונות  סכנת  על  להתריע 
של  המדויק  ומועדם  מיקומם  אך  ימים,  מספר  עד  שעות 
גדול  יורד במרחק  לחיזוי, מאחר שהגשם  השיטפונות קשה 
מאזור השיטפון עצמו, והמים מתקדמים במהירות רבה וללא 
רעש רב. הנקיקים הצרים שבהם זורמים המים מסתירים את 
גב  בין  המשמעותיים  הגבהים  והבדלי  המתהווה,  השיטפון 
הנמדדים  )הבדלים  המלח  ים  ולבקעת  הירדן  לבקעת  ההר 
לצבור  רבה,  במהירות  לזרום  למים  גורמים  מטרים(  במאות 
ולגרום  וצמחייה  סלעים  לסחוף  ובדרכם  ואנרגיה,  תאוצה 
לנזק רב. השיטפון העז עלול להפתיע מטיילים בקטעים צרים 

של ערוצי הנחלים ולגרום לאסון קטלני. 
יום לפני האסון, פקדה את ישראל למשך מספר ימים מערכת 
מזג אוויר מסוג אפיק ים סוף פעיל מלווה באפיק רום מנותק. 
להוביל  העשויים  זה,  מסוג  מערכת  של  מאפייניה  בשל 
שתוצאותיהם  ובמזרחה,  ישראל  בדרום  רבים  למשקעים 
שיטפונות מקומיים או מרחביים, בימים שלפני האסון פורסמו 
צפי  בעקבות  ובנגב  יהודה  במדבר  שיטפונות  מפני  אזהרות 

מודלי החיזוי. 

בן  נער  גבו שיטפונות את חייו של  ביום שלפני האסון  כבר 
ונהרג,  ממשית  לנחל  שנסחף  בנגב,  הבדואית  מהפזורה   17
היא  גם  שנסחפה   18 בת  פלסטינית  צעירה  של  חייה  ואת 
בערב  עציון.  בגוש  עמוס  מעלה  ליישוב  סמוך  בשיטפונות 
מטייבה,   48 בן  ישראלי  משאית  נהג  נהרג  האסון  שלאחר 
לאחר שהמשאית בה נהג נסחפה בשיטפון בנחל צין. גופתו 

אותרה רק כשבוע לאחר מכן.
לפי סיכום המשטרה לאירוע, קבוצה בת 25 חברים - שישה 
מועמדים  שהיו  י"ב  כיתה  תלמידי  ו-19  במכינה  תלמידים 
 - וחובש  מדריכים  שני  ובליווי   ,18 עד   17 בני  בה,  ללמוד 
עלה  המשטרה  מחקירת  באזור.  והכנה  גיבוש  לטיול  יצאה 
כי צוות המכינה תכנן בתחילה לטייל בנחל צאלים, אך בשל 
לנה  הקבוצה  המסלול.  שינוי  על  החליטו  לשיטפונות  חשש 
בחניון בעין תמר והמדריכים תכננו לטייל למחרת בנחל צפית 
 12:45 השעה  בסביבות  באפריל,   26 למחרת,  תמר.  ובנחל 
ירדה הקבוצה לנחל צפית, וכחצי שעה לאחר תחילת ההליכה 
הקבוצה  מחברי  עשרה  השיטפון.  ידי  על  הקבוצה  נלכדה 
נסחפו  הנוער  בני  שאר  בעוד  עצמם,  את  לחלץ  הצליחו 
בשיטפון. חלק מהנערים נסחפו ממדרגה גבוהה וככל הנראה 

נפגעו מהנפילה.
ישראל בשעה  הגיעה למשטרת  האירוע  על  ראשונה  הודעה 
13:22. בחיפושים אחר הנערים שנסחפו ובחילוצם השתתפו 
לוחמי יחידת החילוץ והפינוי בהיטס )יחידה 669(, שהסתייעו 
בשלושה מסוקי יסעור, שני מסוקי בלק הוק ומסוק אפאצ'י, 
גדולים של מגן  וכוחות  יחידת חילוץ ערבה  ולצדם מתנדבי 
בפינוי  שעסקו  יהל"ם  לוחמי  ישראל,  משטרת  אדום,  דוד 
מוקשים מהשטח וצוותי חילוץ והצלה של הרשות הארצית 
שעות  לאחר  נמצאה  מהנערות  אחת  גופת  והצלה.  לכבאות 

רבות של חיפושים, כשמונה קילומטרים ממקום האירוע. 
הנערים שנסחפו נמצאו בהדרגה. שלושה סבלו מהיפותרמיה, 
נערות  תשע  סורוקה.  החולים  לבית  הועברו  מתוכם  שניים 

ונער נמצאו במהלך החיפושים ללא רוח חיים. 
מיד לאחר האירוע פתחה המשטרה בחקירת נסיבות האירוע. 
קצין  תורג'מן,  יוסי  משנה  ניצב  מונה  החקירה  צוות  לראש 
במשטרת  דרום  מחוז  של  ומודיעין(  חקירות  )אגף  אח"מ 
מהמכינה:  צוות  אנשי  שני  נעצרו  האירוע  למחרת  ישראל. 
ויובל  הטיול,  על  האחראי  המדריך  שהיה  ברדיצ'ב,  אביב 
כאהן, ראש המכינה. מדריכה נוספת נחקרה ושוחררה למעצר 

עשרה מחברי הקבוצה הצליחו לחלץ 
את עצמם, בעוד שאר בני הנוער נסחפו 
בשיטפון. חלק מהנערים נסחפו ממדרגה 
גבוהה וככל הנראה נפגעו מהנפילה.

הכינרת
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נחקר  וכאהן  להריגה  בחשד  באזהרה  נחקר  ברדיצ'ב  בית. 
באזהרה בחשד לגרימת מוות ברשלנות. שבוע לאחר האירוע, 

הודיע כאהן על התפטרותו מהמכינה.
את  ביצע  אחד  צוות  צוותים:  בשני  פעלו  המשטרה  חוקרי 
עבודת החקירה בשטח, שחזר את המסלול והסריט את השטח 
באמצעות רחפן. צוות שני פעל במכון לרפואה משפטית באבו 
כביר. במהלך החקירה נחקרו ברדיצ'ב וכאהן מספר פעמים 
ונערך ביניהם עימות. חוקרי המשטרה גם בחנו את הפיקוח 
על המכינות ותשאלו את האחראי עליהן במשרד הביטחון. 
נערך חיפוש במשרד המכינה ונגבו עדויות מבעלי תפקידים 
מקצוע  אנשי  גם  תשאלו  המשטרה  חוקרי  במוסד.  נוספים 
רשות  אנשי  ובהם  המכינה,  אנשי  עם  לכאורה  בקשר  שהיו 
לשיטפונות  מומחה  מטאוטק,  חברת  אנשי  והגנים,  הטבע 

מרשות המים וחייל בחיל האוויר הישראלי. 
חקירת המשטרה העלתה כי ברדיצ'ב קיבל התראות מגורמים 
שונים לגבי סכנת השיטפונות והאחריות על ההחלטה לרדת 
לנחל למרות אזהרות אלו הייתה של ברדיצ'ב, שהחליט על 
כך גם בניגוד לעצתה של המדריכה. החשד כנגד כאהן הוא 

שידע על התוכנית אך לא מנע אותה, למרות המידע שהיה לו 
על מזג האוויר, מכיוון ש"סמך על הגורמים בשטח". סנגורו 
של ברדיצ'ב, עורך הדין ציון אמיר, אמר בתגובה שהמלצות 

המשטרה "משוללות כל יסוד משפטי".
אינו  הוא  אך  הקיץ  אסונות  את  פתח  אמנם  צפית  נחל  אסון 
טבע  באסון  שמדובר  משום  האחרים  המים  לאסונות  דומה 
ולא בטביעה רגילה וכמו גם בשל המספר הגדול של נפגעים 

והסיקור הלאומי הנרחב למקרה.

סכנות המים

חשוב לדעת כי עבור פעוטות, אפילו מים בעומק של עשרה 
בשל  מוגבלת  להתהפך  יכולתם  שכן  סיכון,  מהווים  ס"מ 
מיקום מרכז הכובד של גופם. ילדים נכשלים לעיתים קרובות 
בהערכת הסיכון בטביעה ומרבים במשחקים מסכני חיים כגון 

הפגנות אומץ ומשחקי הטבעה. 
חופי ישראל, ובעיקר חופי הים התיכון, מאופיינים ב"בורות" 
תחת לפני המים, רבים מהם סמוכים לגדה. המים מעל בורות 
אלו נראים שקטים יותר מהים סביבם, ורבים טועים בהערכתם 
מים  זרמי  בשל  לרוב  נוצרים  הבורות  האזור.  בטיחות  את 
ומתישה את  נגדם קשה לביצוע,  ומהירים, ששחייה  חוזרים 
הנאבק עד לאפיסת כוחות וטביעה. שגרת המצילים בחופים 
המוכרזים כוללת איתור וסימון )בדגלים שחורים( של בורות 

אלו מדי בוקר, שכן מיקומם משתנה ללא הרף. 
זרמים חזקים מהווים איום של ממש גם במים רדודים מאוד. 
זרימה מהירה די בה להפיל אדם בוגר גם במים שעומקם 30 
ס"מ. ורטיגו, העלול להיגרם מתנועת הקורבן בזרם, מביאה 
יכולתו למקד את מאמציו בהבאת  לכך שהנטבע מאבד את 

ראשו אל מעל לפני המים.
ציבוריים  רחצה  במקומות  פועלים  טביעות  של  למניעתן 

)חופי רחצה ובריכות שחייה( מצילים, המפקחים על הרחצה 
ומתריעים על סכנות באזור בו היא מתרחשת. במקרי טביעה 
הטובע  של  מהיר  חילוץ  למען  לפעול  המצילים  מחויבים 
ומתן עזרה ראשונה. לשם צמצום מספר הטביעות והמיתות 
מציל,  השגחת  ללא  רחצה  אוסרת  החקיקה  מהן,  הנגרמות 
אך רבים האנשים שלא מצייתים לאיסור זה. מאותה הסיבה, 
מאגרי מים שאינם מיועדים לרחצה, כגון מאגרי השקיה, נהוג 
להקיף בגדר. הצלת טובע אינה פשוטה וכרוכה בסיכון רב. 
ועשוי לגרור  נאחז אינסטינקטיבית בכל עצם מוצק,  הטובע 
איתו את המציל. בארצות הברית, כמאה מקרי מוות מדי שנה 

מיוחסים לאירוע מסוג זה. 
גם לאחר חילוץ הטובע לחוף מבטחים הסיכוי להצלתו אינו 
רב. הריאות עלולות להיות מוצפות מים, כך שהנשמה רגילה 
המצוינות  מהסיבות  לטובע.  לסייע  נמוך  סיכוי  בעלת  תהיה 

קודם, מצוידות תחנות ההצלה בבלוני חמצן.
חשוב לציין כי החופים האסורים לרחצה כיום כוללים חופים 
מוסדרים רבים אליהם מגיעים עשרות אלפי איש בעונה מבלי 
למים,  בהיכנסם  החוק  על  עוברים  שהם  הדעת  על  לעלות 
בכנרת:  בעיקר  בולטת  התופעה  בכניסה.  משלמים  ואפילו 
אסורים  חופים  הם  ושלדג  ברניקי  שקמים,  אשלים,  חוף 
התרחשו  הטביעות  רוב  כך.  על  יודע  אינו  והציבור  לרחצה 
כשהטביעה  מהמקרים  וברבים  מוכרזים,  שאינם  בחופים 
את  להציל  הצליחו  המצילים   - מוכרזים  בחופים  התרחשה 

חייהם של הטובעים.

יצחק אלחן בן שמואל 
ז"ל

יצחק  הבחור  נפטר  סיוון  י"ט  בהעלותך  פרשת  שבת  בליל 
עילית,  מודיעין  העיר  ותושב   17 בן  ז"ל,  שמואל  בן  אלחנן 
לאחר שטבע בכנרת ביום שלישי ח' סיון, ימים ספורים לאחר 
פוריה  החולים  בבית  שבת  בליל  נפטר  יצחק  השבועות.  חג 

בטבריה, אחרי שבועיים בהם היה במצב קשה מאוד. 
מאז הטביעה כאשר נודע כי מצבו אנוש, העתירו רבים בתפילה 
עבור רפאל יצחק אלחנן בן מרים. רבים מן המטיילים ששהו 
שכוחות  בעת  תהילים  באמירת  החלו  הטבילה  בעת  במקום 

ההצלה עמלו לביצוע ההחייאה. 
הכנרת  במי  בצהרים,   12:00 בשעה  טבע  ז"ל  אלחנן  יצחק 

חיפושים בחוף



יצחק אלחנן ז״ל

חשוב לדעת כי עבור פעוטות, אפילו מים בעומק 
של עשרה ס"מ מהווים סיכון, שכן יכולתם 
להתהפך מוגבלת בשל מיקום מרכז הכובד של 
גופם. ילדים נכשלים לעיתים קרובות בהערכת 
הסיכון בטביעה ומרבים במשחקים מסכני חיים.



א' אב תשע"ח 13/7/18 26

קפץ  כאשר  בטבריה,  אלון'  'יגאל  לטיילת  בסמוך 
חולץ  מה  זמן  ולאחר  קשה  למצוקה  ונקלע  למים 
שנמשכה  החייאה  לאחר  הכרה.  מחוסר  כשהוא 
פוריה  החולים  לבית  פונה  הוא  וחצי  משעה  יותר 

במצב אנוש, שם נלחמו הרופאים על חייו. 
תשס"א  אייר  בכ"א  עילית  במודיעין  נולד  ז"ל  אלחנן  יצחק 
מיר  ישיבת  מאברכי  שמואל,  בן  משה  רבי  הגאון  לאביו 
תחי'.  מרים  מרת  ולאמו  תורה,  קול  ישיבת  בוגר  בירושלים, 
כילד התחנך בתלמוד תורה נתיבות התורה במודיעין עילית 

ובישיבה קטנה אבן האזל אף היא במודיעין עילית. 
ברחוב  הוריו  לבית  ירקון.  העלמין  בבית  נטמן  ז״ל  המנוח 
וראשי  העיר  רבני  לנחם  הגיעו  עילית  במודיעין   7 דוד  חזון 
ישיבת  תלמידי  כארבעים  כי  נודע  ישראל"  ל״כל  ישיבות. 
״שער התלמוד" שהו במקום בעת הטביעה של יצחק אלחנן 
מיד באמירת פרק תהילים  ז"ל, המשגיח הרב טולידנו החל 

עם בני הישיבה. 
ל"כל  מספר  הטביעה  בעת  במקום  ששהה  הבחורים  אחד 
המקפצה  על  ״עמדתי  הבא:  המצמרר  הסיפור  את  ישראל" 
הלוך  התהלך  אותו  הכרתי  שלא  ז"ל  אלחנן  יצחק  והבחור 
וחזור סמוך למקפצה. הוא הסתפק האם לקפוץ וחבריו שכנעו 
אותו לקפוץ. שאלתי אותו האם הוא יודע לשחות והוא אמר 
משם  התרחקתי  אותו...  שיצילו  אומרים  חבריו  אבל  שלא 
למספר דקות ואז שמעתי קריאות הצלה והבנתי שהוא קפץ 

וטבע". 

נתנאל חיים שלו ז"ל

החמש  בן  ז"ל  שלו  חיים  נתנאל  למוות  טבע  חודש  לפני 
שהה  שם  שמואל,  בהר  פרטית  בבריכה  אל  בית  מהיישוב 
הדסה  החולים  בבית  נקבע  מותו  משפחתו.  עם  בשבת 

בירושלים. 
בבריכה  ז"ל  חיים  נתנאל  שחה  הצהרים  אחר  שישי  ביום 
טבע  הוא  לירושלים.  הסמוכה  שמואל  הר  ביישוב  פרטית 
למקום  שהוזעקו  אדום  דוד  מגן  צוותי  הכרתו.  את  ואיבד 
ביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר זמן מה הוא פונה במצב 
נלחמו  שם   - החולים  לבית  החייאה  פעולות  כדי  תוך  אנוש 
הבריכה  בעלי  את  במקום  חקרו  חייו. שוטרים  על  הרופאים 
אך  אסתר,  אילנה  בן  חיים  הילד  לרפואת  התפללו  ורבים 

למגינת לב הוא החזיר את נשמתו הטהורה לבוראה. 
התארח  אל,  בית  מהיישוב  שליו  למשפחת  בן  חיים,  נתנאל 
עם משפחתו ביישוב והם שכרו את המקום לשבת. הלווייתו 

התקיימה בבית העלמין בבית אל. 
הוריו, אלעזר ואילנה שלו, החליטו לאחר התייעצות עם רב 

בית החולים בו היה מאושפז כי יתרמו את איבריו. ״במותו 
הרבה  הספיק  לא  הוא  מרגישה שאולי  אני  חיים,  הציל  הוא 
שתי  להציל  הצליח  הוא  מותו  לאחר  אבל  הקצרים  בחייו 
מוות  שזה  "כשידענו  אילנה,  אמו  אומרת  צעירות",  נשים 
ומיפויים,  בדיקות  שעשו  אחרי  לנו  סיפרו  הרופאים  מוחי, 
שהמוח מת אבל שאר האיברים עדיין מתפקדים בגלל שהוא 
עדיין היה מחובר לכל המכשירים שמחיים אותו ולכן אפשר 

לחשוב על תרומת איברים.
ידענו  הלכתית  מבחינה  אפשרי.  שזה  בהתחלה  חשבנו  "לא 
שיש רבנים ששומרים את זה אבל לא ביררנו את זה, ואחרי 
שהעלו את האפשרות הזו אז עלינו לדבר עם הרב של הבית 
חולים והוא אמר לנו שמבחינה הלכתית זה בסדר. הוא הסביר 
בסדר  שזה  שהבנו  וברגע  זה,  של  המשמעויות  כל  את  לנו 
היה  זה  לשנינו  שאלה,  הייתה  לא  כבר  אז  הלכתית  מבחינה 

ברור שנתנאל ייתן חיים, כשמו".
את  וסיימו  מוחי  במוות  שמדובר  לנו  בישר  "כשהרופא 
התהליך לקביעת המוות אז שאלנו אותו. אחרי שהוא העלה 
ואז  לתרום  אפשר  מה  של  איברים  תרומת  של  הסוגיה  את 
אמרנו 'הכל'. לב, כבד, כליות, ריאות וכו', וזה מאוד שימח 
יוכל  והוא  בחיים  מלא  שלנו  הבן  של  שהגוף  לדעת  אותנו 

להעניק אותם הלאה. זה שימח אותנו מאוד".
"נכון, רצינו כל הזמן שנתנאל חיים יקום בריא ושלם ויחזור 
להיות איתנו ממש כמו שהיה קודם, אבל לא אנחנו מנהלים 
את העולם. אנחנו מודים לקב"ה על נתנאל חיים כפי שהוא 
לכמעט 6 שנים ואנחנו מודים גם על הזכות הזו שנתנאל חיים 
יוכל להמשיך להעניק חיים הלאה. כבר לפני ההלוויה, כבד 
נתרמה  אחת  כליה  כך  אחר  ימים  כמה  נתרמו,  אחת  וכליה 
תביא  תתחתן,  היא  רגע  עוד  יודעים,  אנחנו   16 בת  לנערה 
ילדים, זה דבר עצום וגדול וגם משמח לחשוב עליו עם כל 

החלל שקיים אצלנו בלב".
"כשהוא היה מאושפז בטיפול נמרץ באותו שבוע, התפללתי 
לקב"ה שירפא אותו רפואה שלמה ואמרתי כל מיני משפטים 
שככה ילך מהעולם בלי שלא עשה כלום. הרגשתי כזו ריקנות, 
סוג של בזבוז. כשנודע הנושא של תרומת איברים אז זה היה 
כזה סוג של שלווה, סוג של רוגע, של טוב. בסופו של דבר 
ישראל.  לעם  חשוב  משהו  עשה  הוא  משמעות,  לזה  יש  כן 
לא שזה מרגיע או שהכאב הולך, אבל כן יש בזה משהו טוב 
שהוא עשה טוב לאחרים, לא הספיק הרבה בחיים שלו אבל 

בסוף הוא עשה משהו", אומרת לנו האם השכולה בכאב.

הילדה שלומציון לקס 
ע"ה

 
לפעוטה  חגגו  בכינרת,  למוות  שטבעה  לפני  בודדות  שעות 
בגן,  החגיגה  לאחר  ארבע.  הולדת  יום  בגן  לקס  שלומציון 
גב.  עין  לקיבוץ  סמוך  לחוף  נסעה  שלומציון  של  משפחתה 
ובן  אביה  טבעה.  שלומציון  האסון:  אירע  מכן  לאחר  דקות 
דודה, יחד עם צוותי מד"א, ביצעו בה החייאה על החוף ופינו 
אותה במצב אנוש לבית חולים בצפת, שם נאבקו הרופאים 

על חייה במשך יממה - אך נאלצו לקבוע את מותה למחרת.
הזיתים  בהר  שלומציון  את  לטמון  החליטה  לקס  משפחת 
בירושלים עוד באותו היום. שעת ההלוויה נקבעה ל-01:00 
אפשר  "איך  הספדים.  ללא  התקיים  הטקס  בוקר,  לפנות 
זּכה  להספיד מלאך קטן כזה?" תהה אחד מקרוביה. "כולה 

החייאה על שלומציון ע"ה



נתנאל חיים שלו ז"ל

לפני חודש טבע למוות נתנאל חיים שלו ז"ל בן 
החמש מהיישוב בית אל בבריכה פרטית בהר 
שמואל, שם שהה בשבת עם משפחתו. מותו 
נקבע בבית החולים הדסה בירושלים. 
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ותמימה. זה היה רגע קשה ביותר, הלכו ובכו בלי לומר הרבה 
מילים. התחושה הייתה שהגיהנום נפער". 

מנהל  בכינרת.  המזרחי  בחוף  טבעה  ע"ה  לקס  שלומציון 
טיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי זיו בצפת, ד"ר יורי וינר, 
אמר כי הפעוטה הובאה במסוק של מד"א במצב אנוש, לאחר 
טביעה בחוף ללא שירותי הצלה, כנראה לאחר זמן רב במים, 
וזמן ממושך מזמן הטביעה ועד שקיבלה טיפול בשטח, עקב 

המרחק משירותי ההצלה באזור.
"היא הייתה ללא דופק וללא נשימה. נעשו ניסיונות החייאה 
גם בשטח וגם במסוק, ובהמשך על ידי הצוות הרפואי בחדר 
הטראומה ובטיפול נמרץ ילדים, אך למרות המאמצים הרבים 
של  למשפחתה  נמסרה  הודעה  נפטרה.  הפעוטה  לצערנו 

הילדה". 
זמן קצר לאחר מכן טבע ילד בן שמונה בבריכה ביישוב עין 
במקביל,  קשה.  הוגדר  מצבו  מלאכי.  לקריית  סמוך  צורים, 
טבע פעוט בן שנתיים בבריכה ציבורית בראשון לציון. הוא 

פונה לבית החולים אסף הרופא כשמצבו מוגדר בינוני. 
הרב עמיחי אליהו, בנו של הרב שמואל אליהו, ספד לילדה 
שלומציון בשיחה עם "כל ישראל", מתברר כי שלומציון לקס 
טובה  הרבנית  של  אחיה  לקס,  יצחק  הרב  של  בתו  היא  ז"ל 
אליהו, רעייתו של הרב שמואל אליהו. הרב עמיחי סיפר כי 
"למרות כל מאמצי החייאה שעשינו אנחנו, ועשו הרופאים – 
ואשה צדקת שסייעה על החוף - נלקחה מאתנו שבת פרשת 
– חוקה חקקתי גזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר: מנוחתך 
מול קודש הקודשים. מקום שריפתה. היא באש, ואת במים. 
תמה  ואת  מום,  בה  ואין  תמימה  היא  לבן.  את  אדומה,  היא 
ואין בך מאום. 'לא עלה עליה עול', והעול של חייך.. שנשאר 
על כולנו. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, שהמים, במכה יהפכו 

אבן".
"דיבור ומכה שהפכו לשתיקה, ואהרון ומרים פורשים ידיהם, 
ממתינים לך בדממה, בשאלה, בצעקה – מול אל נורא עלילה. 
ואין רפואה למכתנו – כי גדול כים שברנו. מי ירפא לנו. שלום 
ְך ָיבוֹא  ה ַמְלֵכּ ת ְירּוָשׁלַ ִם ִהֵנּ ת ִצּיוֹן ָהִריִעי ַבּ יִלי ְמאֹד ַבּ ציון – ִגּ

יק ְונוָֹשׁע", מסיים הרב אליהו. ָלְך ַצִדּ

אליהו אדלר ז"ל

שלושה ימים עמלו כוחות המשטרה, לצד כוחות צבא והצלה, 
בניסיון לאתר את תלמיד הישיבה החרדי לאומי אליהו אדלר 
ז"ל, שנעלם מאז יום רביעי שעבר לאחר ששכר קיאק בחוף 

הים בהרצליה.
הקיאק  את  החיפוש  כוחות  מצאו  היעדרו  לאחר  כיממה 
עם  לחייו.  הכבד  החשש  גובר  כי  והבינו  ההצלה,  וחגורת 
את  הפסיקו  זק"א  מתנדבי  הרבנים,  בהוראת  השבת,  כניסת 
המשטרה.  כוחות  היו  בחיפוש  שהמשיכו  ומי  החיפושים 
וכוחות  גופתו  זיהה את  כוח משטרה  בשבת אחר הצהריים, 
ביום  התקיימה  הלווייתו  במקום.  מותו  את  קבעו  ההצלה 

ראשון צום י"ז בתמוז בבית העלמין גבעת ציון באשקלון.
יהודי'  'אופק  בישיבת  ישיבה  תלמיד  היה  ז"ל,  אליהו 
בירושלים, אמו נפטרה לפני מספר שנים ממחלה, ואביו חולה 
מאוד, הוא גדל בבית שעדיין לא שומרים בו תורה ומצוות, 
והגיע לישיבת אופק יהודי ללמוד תורה ולהתחזק, כדי לממן 
את שכר הלימוד היה עובד בשעות הלילה בין היתר בדואר 
ישראל כדוור ובתקופה האחרונה במאפיית ויצמן בירושלים, 
כאשר את כל שעות היממה הקדיש ללימוד התורה הקדושה, 
הישיבה  ורבני  הישיבה  בני  יצאו  היעדרו  על  נודע  כאשר 

לסייע בחיפושים. אך בערב שבת הוחלט כי המשטרה תמשיך 
בחיפושים ללא המתנדבים, עם צאת השבת הגיעה הבשורה 

הקשה לישיבה ולחבריו. 
המנהל התורני של ישיבת אופק יהודי לקח על עצמו את ארגון 
לאוטובוס  לקבורה,  כסף  להשיג  בפעילות  והחל  ההלוויה 
עם  הסתיימה  שההלוויה  משום   - עבורם  ולכיבוד  למלווים, 

סיום צאת צום י"ז בתמוז.
אצל  יתרה  לקרבה  זכה  ז"ל  אליהו  כי  נודע  ישראל"  ל"כל 
לפני  שנפטר  זצ"ל  גולדשמיט  קלמן  רבי  הגה"ח  המשפיע 
ז"ל  אליהו  של  ונפשו  בחברותא  יחד  למדו  השניים  חודש, 
הייתה קשורה בנפשו של רבי קלמן, עד שבימים האחרונים 
לפני פטירתו אמר אליהו ז"ל כי חייו אינם חיים אם ר' קלמן 
יעזוב את העולם ורבי קלמן ניסה לעודדו והבטיח לו "ניפגש 
של  נפשו  למסירות  מודע  היה  הגר"ק  המשפיע  עדן".  בגן 

אליהו ז"ל לדברים שבקדושה והקפדתו היתירה במצוות. 
הרב מאיר מלכה, המנהל התורני של ישיבת "אופק יהודי", 
ז"ל  אליהו  של  מהמשבר  גדול  "חלק  ישראל":  ל"כל  אומר 
בחודש האחרון היה בעקבות פטירתו של מורו ורבו רבי קלמן 
זצ"ל. אליהו היה חלק מן הישיבה שלנו והישיבה הייתה לו 



 אליהו אדלר ז"ל הקבר של אליהו אדלר ז"ל

הקיאק של אליהו ז"ל

הלוויתו של אליהו ז"ל

 בחיפושים, צילום: דוברות המשטרה

בשבת אחר הצהריים, כוח משטרה זיהה את 
גופתו וכוחות ההצלה קבעו את מותו במקום. 
הלווייתו התקיימה ביום ראשון צום י"ז בתמוז 
בבית העלמין גבעת ציון באשקלון.



א' אב תשע"ח 13/7/18 28

כמו בית, בליל הסדר הוא היסב לבד בישיבה משום 
להדר  יוכל  לא  משפחתו  קרובי  שאצל  שחשש 
בגלל  לכתו,  את  מעכלים  לא  אנחנו  החג.  במצוות 
את  מהר  גילינו  עבורו,  בית  כמו  הייתה  שהישיבה 
העובדה שהוא נעלם – חצי יום לא ראינו אותו וכבר חששנו 
וזהירות  מצוות  על  בהקפדה  מוסר  ספר  היה  הוא  לחייו. 

במחלה  חולה  ואביו  שנים  מספר  לפני  נפטרה  אמו  מגזל. 
חשוכת מרפא והגיע להלוויה על כיסא גלגלים. אני חושב על 
אופציות כיצד להנציח את זכרו, כי אם לא אנחנו - איש לא 

יעשה זאת, הוא היה בודד ולבד בדרכו".
כדי  ז"ל  אליהו  עבד  בה  ויצמן  מאפיית  של  בעליה  אברהם, 
עיתונות":  ל"קו  אומר  לישיבה,  הלימוד  שכר  את  לממן 

בפעם  פעם,  אי  שלי  במפעל  נאמן  הכי  בעובד  "מדובר 
בגלל  פחות  לקבל  ביקש  משכורת  קיבל  כאשר  האחרונה 
שלדבריו אכל עוגות ומאפים במהלך החודש. הייתי משאיר 
לו את המפתחות של המפעל בלב רגוע כי ידעתי על נאמנותו 

המוחלטת והנדירה".
בעניין הזה מוסיף בשיחה עם "כל ישראל" הרב מאיר מלכה: 
"הייתה תקופה שעבד כדוור, הוא בא אלי עם השיק משכורת 
אני  כי  מהכסף,  חלק  אחזיר  'איך  לי  ואמר  מהדואר  שקיבל 
להרגיע  צריך  הייתי  בזמן'  הדואר  את  חילקתי  שלא  מרגיש 

אותו שהמשכורת שלו, עד כדי כך חשש מן הגזל"...

"מאחל רק לאבו מאזן"

הרב מיכאל לסרי ששכל את בנו בטביעה בערב חג השבועות 
בצורה  לדעת  צריכים  "קודם  ישראל":  ל"כל  אומר  תשע"ו 
ברורה וחד משמעית, זה כואב ולא פשוט שאדם מאבד את 
אחד מבניו, בן מאוד מיוחד בכל התחומים. באו אלי אנשים 
לא  טירונות  עובר  שלא  שאדם  כך  על  ודיברנו  שהתמודדו 
יכול לתפוס רובה, שדברים קורים בפתע פתאום ואנשים לא 
מוכנים מבחינת אמונה אז הם מתרסקים. אמונה לשון אימון, 

אם אתה מתאמן אתה תעמוד במשימה".
והרב ממשיך: "כשאתה בונה את עצמך על דברים שהם הבל 
שלמה  באמונה  תקוע  אתה  אם  אבל  מתרסק,  אתה  הבלים 
חזקה – הולך להרצאות ומתפלל לקב"ה להצליח, אז ברגע 

מבחן אתה לא שחוק ויודע להתמודד".
"ובנימה אישית: כששמענו על מה שקרה והיה צריך תפילות 
ולרוץ לברזילי והרופא אומר שהמצב קשה, אמרתי לו שאני 
בשערי  שלה  אמה  עם  הייתה  אשתי  יישארו.  והילדים  נוסע 
עם  להיות  נסעתי  אני  אם,  כיבוד  למצוות  שם  ונשארה  צדק 
400 איש בדימונה לזיכוי הרבים, זה הדבר היחיד שיכל לעזור 

לו".
"רבי יצחק זילברשטיין בא אלינו ואמר 'שמעתי מה שאמרתם 
ובאתי לומר שקיימת פסוק מתהילים "צרה ויגון אמצא ובשם 
ה' אמצא" למנף לזיכוי הרבים'. גדול מה שעשה שמעון יוחאי 
במותו יותר ממה שאני עשיתי 32 שנה. איזה חג שבועות הוא 

עשה לאנשים, כמה התחזקות וכמה קבלות טובות היו אז".
• מה הרב זוכר מאותו יום של הטביעה?

"הייתי בדרך לדימונה ביום שישי ערב שבת וחג השבועות, 
שמעון  תתפלל,  'אבא  ואומר  בוכה  שלי  הבן  אלי  מתקשר 
נכנס למים לטבול בערב שבת והסתבך שם עם המים ועכשיו 
 - זכויות  הרבה  הרבים  זיכוי  לך  יש  החייאה.  לו  עושים 
תתפלל'. התקשרתי לכל מי שאפשר בארץ ובעולם שיתפללו 
באתי  חולים,  לבית  ונסעתי  פרסה  עשיתי  יוחאי.  שמעון  על 
לשם היו כל הבנים שלי ואמרתי לרופא שאני רוצה לדעת את 
מצבו, מתברר שעשו לו החייאה בחוף וחזר הדופק ואז שוב 
החייאה בדרך לבית חולים. אמרתי לרופא אני נוסע לדימונה 
יש לי שעה וחצי להגיע לשם. הוא שאל 'מה אתה לא נשאר 
פה עם הבן שלך?' אמרתי לו אני הולך לזיכוי הרבים בדימונה 
שבועות  מוצאי  של  הבדלה  אחרי  איתו.  יהיו  האחים  וכל 
הודיעו לי שבזמן תפילת מוסף של שבועות הבן שלי נפטר. זו 

הרגשה שאני מאחל אותה רק לאבו מאזן וחבריו".

"הייתי בדרך לדימונה ביום שישי ערב שבת וחג 
השבועות, מתקשר אלי הבן שלי בוכה ואומר 'אבא 
תתפלל, שמעון נכנס למים לטבול בערב שבת 
והסתבך שם עם המים ועכשיו עושים לו החייאה. 
יש לך זיכוי הרבים הרבה זכויות - תתפלל'.





מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!
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גל רעידות האדמה שפוקד את הצפון 
מדם  העקובה  ההיסטוריה  את  מזכיר 
הצונאמי  גלי   • והחוף  הגליל  ערי  של 
שפקדו את עכו, החורבן העצום בצפת 
היהודיות  הקהילות  הרס  ובטבריה, 
לאורך  הגדולות  האדמה  ורעידות 
השנים • האם פעם במאה שנה צפויה 
משמעותית,  בעוצמה  אדמה  רעידת 
למה תמ"א 38 לא ממלאת את ייעודה, 
ההשלכות  ומה  להתגונן  ניתן  כיצד 

ההלכתיות?

||  יענקי קצבורג ||
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רעידות ב הארץ  צפון  תושבי  חוו  שבוע שעבר 
הרעש  מוקד  שונות,  בדרגות  קלות  אדמה 
כארבעה  של  בעומק  הכינרת,  בצפון  היה 
קילומטרים מתחת לפני הקרקע. עם זאת, גם 
תושבים מהמרכז ומהשפלה דיווחו כי הרגישו 

את הרעידה.
הראשונה,  הרעידה  לאחר  דקות  שמונה 
בסולם   3.2 של  פחותה  בעוצמה  נוספת,  רעידה  הורגשה 
ריכטר המשמש למדידת רעידות אדמה. בשעה 06:50 דיווחו 

תושבים על רעידה קלה נוספת.
בר בן שבת, תושבת העיר טבריה, סיפרה כי רעידת האדמה 
המיטה  חזקה,  ממש  הייתה  "הרעידה  החדר:  בכל  הורגשה 
עד  מפחיד.  ממש  היה  זה  רעד,  בחדר  שהיה  מה  כל  רעדה, 
היא  ולצאת  לקום  וצריך  אדמה  ברעידת  שמדובר  שהבנתי 
נרגעה, אך אחר כך הייתה עוד אחת קטנה". היא הוסיפה כי 
"כל השכונה פה על הרגליים. היו כאלה שממש יצאו מבוהלים 

מהבתים, לא נעים".
בדיוק  מפחיד.  פשוט  היה  "זה  תיארה:  מטבריה  מילנה 
עמדתי בסלון, הדלקתי את המזגן ופתאום הרגשתי שאני זזה. 
כל הבר עם הבקבוקים התחיל לרעוד מאחורי השנדלירים. זה 
שלי  הלב  לי.  שקרו  מפחידים  הכי  הדברים  אחד  פשוט  היה 
לא הצלחתי  קרה ממש במהירות. מרוב פחד  זה  נפל.  פשוט 
סיפר:  מצפת  שלמה  במקום".  קפאתי  פשוט  כלום,  לעשות 
מבוהלים  יצאו  אנשים  חזקה,  מאוד  אדמה  רעידת  "הייתה 

מהבתים".

רעידת אדמה ביהדות
ההיסטוריות  האדמה  רעידות  אחר  בזמן  למסע  יצאנו 
המנהל  הינו  אילן,  שמחה  הרב  ישראל.  בארץ  שהתרחשו 
והעומד בראש המערכת החינוכית-אקדמית של מכון לוסטיג, 

השייך לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.
מפורשות  המוזכרת  הראשונה  העולם  "רעידת  לדבריו, 
מרעת  למלחה  פרי  'ארץ  ועמורה,  סדום  הפיכת  היא  בתורה 
יהודה,  מדבר  המלח,  ים  ל"ד(.  ק"ז,  )תהלים  בה'  יושב 
ימי בראשית ע"פ  נוצרו בששת  לא  הירדן  ובקעת  המכתשים 
לבריאת   2030 דהיינו  שנים,  כ-3740  לפני  עד  ישראל.  תורת 
העולם, ארץ ישראל הייתה נראית שונה לגמרי, משדרת ההר 
הארץ-ישראלית הרי בנימין ויהודה נמשך מישור רמתי פורה 
של  בבוקרו  ועמון.  מואב  אדום  בהרי  היה  השני  קצהו  אשר 
יום אחד, כפי שמתואר בתורה, בורא העולם הפך את כל כיכר 
90 ק"מ על 20 ק"מ, וכך נוצרו  הירדן לבקע ענק בשטח של 
ים המלח ומדבר יהודה. כדברי חז"ל 'נבקעו הצורים ונמשכו 
היאורים ונוצר ים המלח'. מדרש במגילת קהלת מתאר את הדו 
שיח הראשון בין בורא העולם לאדם הראשון, 'כשסיים הבורא 
לברוא את העולם, לקח את האדם וסובבו בעולם כולו, אמר לו 
ראה בני כל מה שבראתי לכבודי בראתי ובשבילך בראתי, תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי שאם תקלקל ותחריב אין מי 

שיתקן אחריך' )קהלת רבה ז', כ"ח(. 
"אזכורים ישירים לרעידת אדמה )רעש אדמה( ניתן למצוא 
בשלושה ספרים בתורה – מלכים, יחזקאל וזכריה. בשלושתם 
אך  ישראל,  באזור  תכה(  )או  שהכתה  אדמה  רעידת  מוזכרת 
התיאור הוא מאוד תמציתי". הרב אילן מדגיש כי הנביא לא 
ואיזה  נהרגו  כמה  של  והגשמיים  הפיזיים  לנתונים  מתייחס 
השלכות כלכליות היו לכך, אלא מתייחס לאירוע הפיזי שקרה 

כתוצאה מפגיעה רוחנית שהייתה. 
איזה  ולא  אדמה,  רעידת  באה  מדוע  ובודק  בא  "הנביא 
ואיזו  פלטה,  באיזו  נגעה  פלטה  איזו  או  טקטונית  מערכת 
עוצמה בסולם ריכטר היא הייתה. הנביא ניגש לעומק, 'למה 
'מה עשיתם?' כלומר, ברגע שהייתה  מגיעה רעידת אדמה?' 
הקדוש-ברוך-הוא  אז  הקהילתי,  או  החברתי  במרקם  פגיעה 
אמר שאני רוצה להרעיד לכם קצת את האדמה )המילה אדם 
אתם  תשוב'(.  ולעפר  באת  מעפר  'כי   – 'אדמה'  מלשון  היא 
ארעיד  אני  אז  עליה,  יושבים  שאתם  היציבה  בקרקע  פגעתם 
הרב  מחוברים.  כשאנחנו  מגיעה  היציבות  המקום.  את  לכם 
'ציווי',  של  מלשון  זה  ש'מצווה'  חושבים  אנשים  כי  מוסיף, 
ניתנו  'לא  אומרים  חז"ל   - 'צוות'  מלשון  באה  'מצווה'  אבל 
מצוות לישראל כי אם לצוותם ולחברם כאחד'. אלוהים רוצה 
מה  תראו  אז  רוחנית  מתפרק  הצוות  ואם  מצוותים,  שנהיה 
- גם אותה אתם מפרקים, ואז  קורה לאדמה שממנה הגעתם 

מתרחשות רעידות האדמה.
"תפקידו של הנביא הוא לעסוק בצדדים הרוחניים, כלומר 

הפגיעה  הייתה  מה  נבין  בואו  אז  אדמה  רעידת  התרחשה 
הרוחנית. דוגמא לכך נותן הרב בדברי ישעיהו הנביא שאומר 
'למה לראות זבחכם אמר השם רומסי חצרי'. כלומר, הקדוש-

אתה  אם  וקורבנות  תפילות  צריך  אני  'מה  אומר  ברוך-הוא 
רומס את החצר שלי?!' ביהדות חצר היא מקום שמאגד בתוכו 
כבוד האדם, את  רומסים את  ואם  חיים חברתיים-קהילתיים, 

החברים ואת הקהילה אז גם אלוהים ירמוס אתכם". 
האדם  בין  הקשר  כי  מסביר  אילן  הרב  פשוטות,  במילים 
לחברו קודם לקשר בין האדם למקום ביהדות. ולכן, כששואלים 
את רבי עקיבא מה הכלל הגדול בתורה, אז הוא אומר "ואהבת 
לרעך כמוך". גם הלל, שהיה נשיא ישראל )ועבד כנגר(, כאשר 
אותו  ושאל  הרומאים  הפילוסופים  מראשי  אחד  אליו  הגיע 
"האם אתה מוכן לגייר אותי כשאני עומד על רגל אחת?" הוא 
למעשה שאל אותו, לדברי הרב אילן, "מה הוא ה-DNA של 
היהדות?" הלל עונה לו "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", 

זו התמצית של היהדות, "את היתר לך ותלמד".
כיצד  כתוב  בו  בגמרא  מאמר  שישנו  ואומר,  ממשיך  הרב 
מגיעה רעידת אדמה מבחינה רוחנית. "הרמב"ם כותב בתחילת 
בורא  כלפי  משתמשים  אנחנו  רבות  שפעמים  התורה  יסודי 
ו'יד השם'.  'עיניי השם'  עולם במושגים שאינם קיימים, כמו 
השם אינו גוף, ועל כך הרמב"ם אומר 'דיברה תורה בלשון בני 
אדם'. על מנת להמחיש דבר רוחני ומופשט שקשה להתחבר 
אליו – עושים לו הנפשה/האנשה. בצורה כזו חז"ל מלמדים 
אותנו לקחת את זה לחלק הגשמי שלנו – כאשר אנחנו באמת 
רומסים את החצרות שלנו, אז הקדוש-ברוך-הוא מוריד שתי 
בטיפה  נוגעת  לא  גשם  מציין שטיפה של  אילן  הרב  דמעות. 
אחרת של גשם, והן אף פעם לא נפגשות ויורדות בנפרד. ה' 
מוריד שתי דמעות שנוגעות אחת בשנייה, וכשהן נוגעות רועד 
לתוהו  ש'לא  אומר  עולם  שבורא  הוא  כאן  הפירוש  העולם. 
בראה לשבת יצרה' )ישעיהו מ"ה, י"ח(, הוא בנה את העולם 
נהיה  לתוהו  זה  את  עושים  תוהו. כשאתם  ולא  יישוב  שיהיה 
בלגן – 'תוהו ובוהו'. לכן הנביא לא מתייחס למה התוצאות, 

אלא מהיכן זה הגיע".

להתכונן לעונש
הראשון  במזה"ת,  מקורם  בעולם  הראשונים  הכתבים  שני 
)פותח(  העתיקה, שהומצא  במצריים  ההירוגליפים  כתב  הוא 
היתדות  כתב  הוא  השני  הכתב  הספירה,  לפני   3,400 בשנת 
התקופה.  אותה  סביב  במסופוטמיה, שהומצא  השומרים  של 
בעזרת הכתב תועדו מאורעות חשובים כמו מלחמות ואירועי 
קיצון שהשפיעו על החברה כולה. כפי שצוין בתחילת הכתבה, 
באזורנו  חזקות  אדמה  רעידות  התרחשו  ההיסטוריה  לאורך 
שגרמו לאבדות ולנזק רב. ליהדות ישנם כתבים נוספים רבים 
אלה  אירועים  של  תיעוד  שאין  ייתכן  כיצד  התנ"ך,  מלבד 

בקהילות היהודיות שחיו פה? 
מספר  ישנם  בתלמוד  כי  אילן  הרב  משיב  זו  שאלה  על 
בתלמוד  למשל,  אדמה.  רעידות  של  להתרחשותן  אזכורים 

הנביא בא ובודק מדוע באה 
רעידת אדמה, ולא איזה 
מערכת טקטונית או איזו 
פלטה נגעה באיזו פלטה, 
ואיזו עוצמה בסולם ריכטר 
היא הייתה. הנביא ניגש 
לעומק, 'למה מגיעה רעידת 
אדמה?' 'מה עשיתם?' 
כלומר, ברגע שהייתה פגיעה 
במרקם החברתי או הקהילתי, 
אז הקדוש-ברוך-הוא אמר 
שאני רוצה להרעיד לכם קצת 
את האדמה )המילה אדם 
היא מלשון 'אדמה' – 'כי 
מעפר באת ולעפר תשוב'(. 
אתם פגעתם בקרקע היציבה 
שאתם יושבים עליה, אז אני 
ארעיד לכם את המקום.

רעידת ה אדמה ב-1927 צילום: אתר פיקיוויקי
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רעידת  כמו  קשות  טבע  )תופעות  ב'זוועות'  העוסק  ירושלמי 
אדמה( מסביר הרב שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום 
ומוציאים מעשרות )נתינת צדקה לעניים(, חוזרים תמיד לאותה 
הנקודה, והיא שכאשר דואגים לקהילה, כלומר תומכים בעני 
לסיומה.  ועד  עלינו מראשית השנה  ישמור  אז השם  ובנזקק, 
לעומת זאת, ברגע שאין עושים זאת, "המביט לארץ ותרעד" 
י"ד(.  הלכה  הרואה,  פרק  ירושלמי,  תלמוד  ברכות,  )מסיכת 
י"א(,  )תהלים  ויעשנו"  בהרים  "ויגע  אומר  הפסוק  המשך 
בגליל  )בגולן,  בישראל  געש שהיו פעם  להרי  הכוונה  כאשר 
ובכרמל(. עפ"י המסורת, דוד המלך כתב את ספר תהלים לפני 

כשלושת אלפים שנה.
דוגמא נוספת שנותן הרב אילן נמצאת בדרשה השישית של 
ולדברים  לתופעות  המתייחסת  שנה,  כ-600  לפני  שחי  הר"ן 
כאזכורים  דבריו  את  גם  המפרשים  ויש  בעולם,  שמתרחשים 
מקרים  מתחדשים  "לפעמים  כי  נאמר  בדרשה  לצונאמי. 
הרב  התשובה…"  אל  יתעורר  שישראל  כדי  מקום  בריחוק 
החיבור  של  הרצון  על  עוברים  אתם  אם  שלמעשה  מסביר, 
ומתרחקים, מחרימים ציבורים – אז אתם מתירים את עצמכם. 
שאנחנו  כדי  אחרים  בעמים  התרחשו  שאירועים  להיות  יכול 

נתעורר. 
הרב אילן מספר, כי אחד מהאדמו"רים כתב לחסידים שלו 
לגבי החומר ממנו בנויים הבתים, וכי הוא חייב להיות חזק על 
מנת שיוכל לעמוד בשינויים של טמפרטורה, רטיבות ורעידות 
אדמה. ישנן הלכות של בניין הבית, לא מבחינה רוחנית, אלא 
היסודות  ואם  מצויה",  ושלא  "מצויה  ברוח  עומד  הבית  אם 
"רעועים או לא רעועים". התלמוד, מציין הרב, מחולק לשישה 
חלקים כשאחד מהם הוא נזיקין. חלק זה כולל פרקים שלמים 
העוסקים בחוזקות הבתים, והאם מדובר על בית בשדה או בית 
בעיר. התלמוד מתייחס בצורה פרטנית ליסודות שיש לבנות 
הוא  שאם  כתוב  כן,  כמו  קרקע.  ובכל  מקום  בכל  הבית,  את 
לא נבנה כך וקרה משהו, אז מי צריך לשלם את הנזק, או מי 
הנושא באחריות. ובמקרה שקרה גם נזק גופני, מי זה שצריך 

לשלם פיצויים. 
מתוארת  בפסיקה,  בגמרא,  אדמה  שרעידת  מדגיש  הרב 
עוד  מתאימים  בחשבון  שנלקחו  החומרים  האם  של  בהקשר 
סייסמוגני  באזור  נמצא  שאתה  ידעת   – הבית  בניית  בשלבי 
ובנית מחומרים שמתאימים למקום שאין בו רגישות  ולקחת 
יחסית(. לדוגמא, תל אביב נמצאת באזור  יציב  בכלל )מקום 
ונבנה בו בית מחומרים  שיחסית אינו מועד לרעידות אדמה, 
רגילים וקרה משהו, אז לא קרה כלום – אף אחד לא אשם. אך 
אזור בקעת ים המלח מועד לרעידות אדמה, ואתה קבלן ובנית 
את הבית בחומרים שמתאימים לתל אביב, והתרחשה רעידת 
בדיני  שעוסק  הדין  לבית  כשנגיע  גדול;  לנזק  שגרמה  אדמה 
התורה, יחייבו את הקבלן. בבתי הדין היהודיים, מציין אילן, 
דנים בנושאים כמו שלום בית, שבת, גזירות ושחיטה, שריפת 

הפסיקה  כללי  ספר  של  במבוא  אדמה.  ברעידת  וכן  המתים, 
כתוב איזו סמכות יש לבית הדין, ועל מה אין לו סמכות לדון. 
לא  והוא  וכאלה  כאלה  חומרים  לשים  צריך  היה  מהנדס  אם 

שם, אז זה מקרה שדנים בו בבית הדין.
האם ניתן להתגונן מפני רעידות אדמה?! הרי מדובר בעונש 
רוחני שאין מה לעשות כנגדו. על כך עונה הרב אילן שישנם 
שני מושגים, הראשון מתייחס לדברי הנשיא הלל, אבל אנחנו 
הנשמתי.  לחלק  התייחס  הקודם  ומנשמה- החלק  מגוף  חיים 
אם למשל יבוא בן אדם עם סכין וירצח אותך, האם ניתן להגיד 
רצחת.  אתה  פשעת,  אתה  אבל  במותך?!  רצה  עולם  שבורא 
על כך יש פסוק בתהלים "השמיים שמיים להשם, והארץ נתן 
לבני אדם", כלומר אל תעשה חשבונות שמיים. אתה קיבלת 
הפיזיים  בנתונים  לעמוד  חייב  אתה  אז  בניין,  לבנות  פרויקט 
הנמצאים מולך - צריך לבנות קורות, חיזוקים וכל מה שצריך 

על מנת למנוע אסון, אתה לא נסמך על ניסים.

השלכות הלכתיות
רעידת  של  לתרחיש  נערכת  ישראל  מדינת  כעשור  מזה 
אדמה חזקה. במסגרת זו הוקמה ועדה בינ-משרדית להיערכות 
ישראל לרעידת אדמה בראשותו של ד"ר אבי שפירא, שהכינה 
את תרחיש הייחוס הלאומי של מדינת ישראל. על פי התרחיש, 
שעבר עדכון בשנת 2012, צפוי כי לאחר רעידת אדמה חזקה 

יהיו כ-7,000 הרוגים ומעל ל-8,000 פצועים. 
2011 אישרו ראש הממשלה ומשרד הפנים  כמו כן, בשנת 
ב-8  הרוגים  אלפי  של  המונית  לקבורה  ארצית  מתאר  תכנית 
אתרי קבורה שונים ברחבי ישראל בעקבות רעידת אדמה או 
אחים,  קברי  יצירת  העורף.  על  אינטנסיבי  טילים  ירי  אירוע 
או קבורה המונית, היא נושא מורכב מאוד מבחינה הלכתית. 
קבורה המונית, טוען הרב אילן, מתארת מצב בו ישנה קבוצה 
של אנשים נמצאו מתים, ואין שום אפשרות לזהות את הגופות. 
אך ברגע שישנה אפשרות לזהות את הגופה, מחויבים להביא 

אותה לקבר פרטי. 
בכל העולם על המגיבים הראשונים נמנים כוחות ההצלה, 
רחבי  בכל  בפועל,  ומד"א.  אש  כיבוי  המשטרה,  וביניהם 
העולם לאחר אירועי אסון, המגיבים הראשונים האמיתיים הם 
פעולות  את  המבצעים  המשפחה,  וקרובי  השכנים  האזרחים, 
החילוץ  כוחות  הגעת  לפני  רבות  שעות  המידיות  ההצלה 
וההצלה. בנושא זה, אומר הרב אילן, כי ישנה חובה המוטלת 
זה הרבה פחות  ולסייע, מפני שלמות על קידוש השם  ללכת 

מלחיות על קידוש השם. 
ויום הכיפורים בכדי להציל  יום השבת  גם את  ניתן לחלל 

מזה כעשור מדינת ישראל 
נערכת לתרחיש של רעידת 
אדמה חזקה. במסגרת זו 
הוקמה ועדה בינ-משרדית 
להיערכות ישראל לרעידת 
אדמה בראשותו של ד"ר 
אבי שפירא, שהכינה את 
תרחיש הייחוס הלאומי 
של מדינת ישראל. על פי 
התרחיש, שעבר עדכון 
בשנת 2012, צפוי כי לאחר 
רעידת אדמה חזקה יהיו 
כ-7,000 הרוגים ומעל 
ל-8,000 פצועים. 
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החובה  מוטלת  ולכן  החיים,  את  מברכת  היהדות  אדם.  בני 
להציל  חובה  ישנה  כן,  כמו  הכיפורים.  יום  את  אפילו לחלל 
כזה  דבר  שאין  ומדגיש,  מוסיף  הרב  יהודי.  שאינו  אדם  גם 
ביהדות לא להציל מישהו בגלל שאולי אם אציל אותו אז הוא 
יהפוך לאויב שלי. הפסוק "הקם להורגך השכם להורגו" אינו 

רלוונטי במצב כזה. קדושת החיים היא מעל לכל.
בנוגע לתפילות מיוחדות לאירוע כמו רעידת אדמה, אומר 
הרב אילן שכשם שמודים על הטוב, כך מודים גם על הרע. 
טבע  תופעות  על  לברך  שיש  הברכות  ישנן  ברכות  במסכת 
)זוועות(, ועל המרגיש ברעידת אדמה לברך את ברכת "ברוך 
אתה אדוני אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית" )ה' 
ברא ויצר את רעידת האדמה עם בריאת העולם(. אם שקטה 
יש  אז  משנה(  )רעידות  בשנית  רעדה  מכן  ולאחר  האדמה 
לחזור ולברך, אך רק אם עבר זמן רב. במידה ורעידות האדמה 

חוזרות ונשנות אומרים גם את תפילת שמע ישראל.
הרב אליעזר מלמד, הבקיא בהלכות הקשורות בטבע, אומר 
ל'כל ישראל': "אמרו חכמים 'לא נבראו רעמים אלא לפשוט 
עקמומית שבלב'. חמש תופעות מופלאות ומרעישות הזכירו 
שביט  כוכב  הרואה  ב.   אדמה.  ברעידת  החש  א.  חכמים: 
שטס בשמיים, וכן הרואה כוכב נופל, שהוא מטאור שנפגש 
רוחות סערה  על  ג.  עד שאורו מבהיק.  ונשרף  באטמוספירה 
זועפות. ד. הרואה ברקים. ה. השומע רעמים. ומה יברך? אחת 
משתי ברכות: או 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו 
וגבורתו מלא עולם', או 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם 

עושה מעשה בראשית'.
בסמוך  ואם  מברך.   - קלה  אפילו  אדמה,  ברעידת  "החש 
גם  תחילה  שבירך  בברכה  פטר  נוספת,  ברעידה  חש  לזה 
דעתו  הסיח  כבר  אם  אבל  מכן.  לאחר  שהייתה  הרעידה  את 
והרגיש שוב ברעידת אדמה, יברך בשנית )ברכ"י רכז, ג(. ואף 
שלמדנו שברכות הראייה מברכים רק אם לא ראה את אותו 
ההר שלושים יום, כאן מדובר ברעידת אדמה אחרת, והרי היא 

כהר אחר, ולכן יברך עליה שוב. 
הר  כדוגמת  מיוחדת,  טבע  תופעת  כל  שעל  אומרים  "יש 
געש בהתפרצותו, גייזר, מפלי מים מרשימים וליקוי חמה או 
לבנה, צריכים לברך, ומה שחכמים מנו אינו אלא דוגמא. ויש 

שמסתפקים בזה. ולמעשה, המברך לא הפסיד".

צפת 1837
1837 הייתה רעידת אדמה חזקה  רעידת האדמה של שנת 

ישראל  בארץ  הגליל  באזור  שפגעה 
ובלבנון, הותירה אלפי הרוגים והחריבה 
פגעה  וכן  וסביבותיה,  צפת  העיר  את 
קשות בעיר טבריה. כמו כן נפגעו בצורה 
קלה יותר הערים שכם, עכו, נצרת, צור 

וצידון. 
אשר  אסונות  מספר  קדמו  זו  לרעידה 
פגעו בצפת והגליל. שתי רעידות אדמה 
במאי  ב-24  צפת  את  החרידו  קודמות 
1834 - האחת בשעת הצהריים, והשנייה 
אלו  רעידות  בערב.  תשע  בשעה  בערך 
לנפגעים  אך  לרכוש,  רב  לנזק  גרמו 
באותה  נפגעו  בעיר  היהודים  מועטים. 
שכניהם  מצד  רבות  מפרעות  גם  שנה 
ב־15  בצפת  הגדולה  ומהביזה  הערבים 

ביוני 1834. 
זעזעה  בטבת,  כ"ד  ראשון,  ביום 
צפת  העיר  את  חזקה  אדמה  רעידת 
אותן.  והחריבה  טבריה,  העיר  את  וכן 
של  המגניטודה  הייתה  מה  לדעת  אין 
בכלים  השימוש  שכן  האדמה,  רעידת 
היה  לא  עוד  מודרניים  סיסמולוגים 
של  גודלן  לקביעת  ריכטר  וסולם  קיים, 
רעידות האדמה נקבע לשימוש רק כמאה 
פי  על   .1935 בשנת  יותר,  מאוחר  שנה 
כי  היא  ההערכה  מודרניות  הערכות 
 6.5 בין  מגניטודה של  בסביבות  מדובר 

ל-7. 
הרעש  בשעת  קרסו  רבים  בתים 
הנזק  הנראה  ככל  יושביהם.  על  ונחרבו 
הקרקע  של  תוצאה  היה  שנגרם  הכבד 
למפולות  שהביאה  באזור  הבעייתית 
על  הועצמו  והחורבן  ההרס  ענקיות. 
מתוך  שעלו  צונאמי  גלי  של  שורה  ידי 
פי  על  בטבריה.  קשות  ופגעו  כנרת  ים 
הנספים  מספר  הטורקי,  הפחה  דיווחי 
בצפת היה בין 1,700 ל-1,800, ובטבריה 
כ-600. בסה"כ ההערכות הן שנהרגו בין 
5000 ל-7000 בני אדם ברעידת האדמה. 
בקהילה  קשות  פגעה  האדמה  רעידת 
עזבו  ובעקבותיה  צפת,  בעיר  היהודית 
יהודים רבים את העיר. בין ההרוגים היו 

דויד מוויסקה  ר'  יוסף מטשורטקוב,  ר'  ר' אליעזר מסלונים, 
דליטא, מחסידי צפת בעת ההיא, וכן מנכבדות הקהילה הגב' 
שרה בת רבי יהושע ממינסק. משה מונטיפיורי בביקורו בשנת 
1839 בארץ ישראל פקד לבצע מפקד לאוכלוסייה היהודית, 
שהיא  הערה  מהמשפחות  לחלק  נרשמה  צפת  יהודי  במפקד 

נפגעת רעש האדמה בנפש וברכוש. 
היו שהאמינו שהיה זה עונש משמיים על כי העזו להתחרות 
לעומת  אחרים,  יהודים  ירושלים.  של  וקדושתה  בגדולתה 
זאת, הגיעו לצפת בעקבות רעידת האדמה, בהאמינם כי זהו 
הפרושי,  הציבור  מנהיג  בקרוב.  שיגיע  משיח  לחבלי  סימן 
צבי הירש לעהרן, כתב ביחס לרעידת האדמה באגרת ששלח 
משקלוב  ישראל  ר'  כתב  "...ועוד  הגר"א:  תלמידי  לקהל 
מחז"ל  ונסמך  דגאולה  אתחלתא  האדמה  שרעידת  שמצפה 
'והגליל יחרב'". כלומר, לפי המשנה האחרונה במסכת סוטה: 
"בעקבות משיחא )כלומר לקראת בוא המשיח( חוצפא יסגא. 
ויוקר יאמיר... והגליל יחרב". נרמז שחורבן הגליל הוא סימן 
המשיחית  לציפייה  גם  המתאים  סימן  המשיח,  לבוא  מבשר 
 .)1840( ה'ת"ר  בשנת  המשיח  בוא  לקראת  זו  קבוצה  בקרב 

בעקבות הרעש עברו תלמידי הגר"א ששרדו לירושלים. 

רעידת האדמה בטבריה
בטבריה נהרגה הרבנית ציזיא חנה מזל מצ'רני-אוסטראה 
מרעידת אדמה זו.  הכומר הגרמני יוהאן נפומוק ויזינו ביקר 
מקום שאליו  "בכל  את שראה:  ותיאר  שנה  באותה  בטבריה 
הופנה מבטי, נתקל הוא בתלי חורבות... אלה שנשארו בחיים 

הרעידה בצפת בעיתון
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נטו מספר אוהלים גרועים מעל למפולת, בהם הם מנסים כעת 
להתגורר. בשום מקום לא ראיתי אפילו ניסיון להקים מחדש 
במצב  החורבות  על  רבצו  המסכנים  ההרוסים;  הקירות  את 
של בטלה וייאוש דומם". אל ויזינו ניגשה "יהודייה צעירה", 

שהזמינה אותו אל אוהלה וסיפרה לו את מה שקרה לה.
נפלו  חזקה...מההרים  סערה  של  כרעש  רעש  "שמעתי 
על  השקפתי  פחד...  מרוב  אלי  נדחקו  והעזים  שברי-סלעים 
חומות העיר: בקיעים רחבים נתהוו בהן, התנועעו המגדלים, 
המינרטים, כיפת בית הכנסת... פתאום נדמה היה כאילו נטתה 
העיר כולה לצד הים, וכעבור רגע לא ראיתי דבר חוץ מענן, 
אבק עבה וכהה, שכיסה את כל העיר; אחר כך נשמע קול כקול 
רעם בגלגל ונשמעו צעקות זוועה ויללות מפי אלפים... דרך 
הבקיעים בחומות העיר התפרצו התושבים המבוהלים כשהם 
נושאים איתם חלק מרכושם או שאר-בשרם פצוע או גופת-
האבנים  את  לגולל  הלילה  כל  במשך  עמלתי  רצוצה...  אדם 
מעל גופות ילדי, אצבעותיי היו שותתות דם, איש לא עזר לי, 
נאלצתי לוותר על תוכניתי למצוא את ילדי; הם קבורים כאן 
מתחת למפולת. גם את בעלי לא ראיתי שוב. במשך שבועות 
מספר נאלצנו להתגורר על מישור-ההר, כי ריח הצחנה שעלה 

מהגופות הנרקבות מנענו מלשהות במקום".
ב-1 בינואר 1837 התרחש אחד מרעשי האדמה הקטלניים 
ביותר. כ-28 אחוז מתושבי טבריה נהרגו ברעש הזה, חלקם 
מפגיעה של גלי צונאמי ענקיים שעלו מהכינרת. צפת נהרסה 
של  תוצאה  היה  לה  שנגרם  הכבד  הנזק  הנראה  וככל  כליל, 

הקרקע הבעייתית באזור שהביאה למפולות ענקיות. 
"כל  עדויות מהרעידה הקשה מתארות את ההרס העצום: 
את  המקיף  ובאזור  העליון  באזור  הקרקע,  של  השטח  פני 
פשוט  סלעים  של  ענקיות  כמויות  מהזעזוע.  נפגע  הגבעה, 
נקרעו מהאדמה והועפו ממנה. בקעים ענקיים חצו את הקרקע 
ואחר כך התמלאו באדמה ואבנים. . . ליד צפת ראינו קרעים 
כמה  של  באורך  בקע  עוד  גוש-חלב  וליד  ובאדמה.  בסלע 

מטרים".

רעידות חזקות נוספות
ב-11 ביולי 1927 התרחשה רעידת האדמה הקשה האחרונה 
זרימת הירדן הופסקה כמעט ליממה שלמה כתוצאה  באזור. 
מהמפולות. גם אז נפלו מבנים כמו מגדלי קלפים וקברו תחתם 
את דייריהם. הרעידה גבתה מאות קורבנות משני צדי הירדן. 

רמלה, לוד, טבריה ושכם נפגעו קשה.
 –  6.25 של  בעוצמה  האחרונה  האדמה  רעידת  הייתה  זו 
החזקה ביותר שנמדדה כאן במאה האחרונה. "למעשה, מאז 
קום המדינה, לא הייתה רעידת אדמה שהעוצמה שלה בתוך 
מהחוג  ענבר  משה  פרופ'  מסביר   ,"6 מעל  הייתה  המדינה 
 '27 שנת  של  "הרעידה  חיפה.  באוניברסיטת  לגיאוגרפיה 

הייתה החזקה וההרסנית ביותר באזורנו בתקופה האחרונה".
בנובמבר 95' התרחשה שוב רעידת אדמה שהורגשה בכל 
הארץ, אבל מרכזה היה בלב מפרץ אילת – רחוק מספיק כדי 
למנוע נזקים גדולים. ב-6:15 בבוקר התעוררו תושבי המדינה 
בכ-6.2.  הוערכה  הרעש  עוצמת  מתנדנדים.  כשקירותיהם 
באותו יום נרשמו עוד 1,500 רעידות קלות – ה"אפטר שוק" 
בעיר,  מלון  בתי  כמה  נפגעו  ברעש  המרכזית.  הרעידה  של 
עם  גמלאים  טיול  במסגרת  בעיר  שהיה   ,67 בן  אחד,  ותייר 
אשתו ושניסה להוריד אותה במו ידיו במדרגות אחרי הרעידה, 

לקה בלבו ונפטר.
אבל  אדירה,  אדמה  רעידת  הייתה  "זו  מרט,  פרופ'  לדברי 
ושיעור  הנפגעים  מספר  ולכן  מיושב,  לא  באזור  פגעה  היא 

הנזק היו קטנים".

בעבר הרחוק
אדמה  רעידת  ארץ-ישראל  את  פקדה   1068 במרס  ב-18 
בים  היה  מרכזה  ריכטר.  בסולם   6.3 של  מוערכת  בעוצמה 
התיכון, סמוך לחוף. רמלה כמעט נהרסה. דווח אז על כ-15 

אלף הרוגים, אבל הדיווח היה, ככל הנראה, מוגזם. 
מגיעות  האדמה  מרעידות  מחלק  לנו  שנשארו  "העדויות 
מאנשים המנסים לגייס תרומות לצורך שיקום", אומר פרופ' 

יוסי מרט מהמכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה. "משום כך 
אנחנו מתייחסים לתיאורים אלה בהסתייגות מסוימת. אנחנו 
יודעים שהאירוע אכן קרה, אבל ככל הנראה התיאורים מעט 

מוגזמים". 
 .6.6 ב-1201 שוב התרחש רעש אדמה חזק, בעוצמה של 
מרכזו היה בבקעת-הירדן והוא הרס את העיר שכם וגבה אלפי 
קורבנות. שוב גלי צונאמי פגעו בעכו ובערי החוף, וגם צפת 

נפגעה קשה.
ב-14 בינואר 1546 פקד את האזור רעש נוסף בעוצמה כזו. 
מרכזו היה פעם נוספת בקעת-הירדן והוא גרר אחריו הרס רב. 
נהר הירדן הפסיק לזרום ליומיים שלמים, גלי הצונאמי חזרו 
לפקוד את ערי החוף מעכו ועד עזה, וגלי הענק חזרו גם לים 

המלח.
ב-0 3 באוקטובר 1759 רעש אדמה נוסף בעוצמה של 6.3, 
שמרכזו בעמק הירדן, מביא למותם של עשרות אלפים. צפת 
הצונאמי  גלי  הפעם  נפגעות.  וטבריה  נצרת  גם  נהרסת.  שוב 
מגיעים לכינרת, ואילו אלה הפוקדים את עכו אחרי כל רעידת 
אדמה מכסים את רחובות העיר במים בעומק של שני מטרים, 

וזורקים ספינות ואוניות עמוק אל תוך החוף.

עניין של זמן
יצאנו לבדוק עם המומחים את כל מה שאתם צריכים לדעת 

על רעידת אדמה.
עניין  רק  הוא  בישראל  קטלני  שרעש  אומרים  מדוע 

של זמן?
"ההיסטוריה מלמדת שפעם ב־100 שנה ישראל חווה רעש 
אדמה חזק מאוד. רעידת האדמה הגדולה האחרונה בישראל 

התרחשה ב־1927, כך שהזמן מתקרב".
האם רעידת האדמה הראשונה היא תמיד גם החזקה 

ביותר?
מקרים  היו  אילת  במפרץ  תמיד.  לא  אבל  כן,  כלל  "בדרך 
אדמה  רעידות  הרבה  עם  החלה  הסייסמית  הפעילות  בהם 
כך התרחש הרעש החזק. במרבית  ימים אחר  וכמה  חלשות, 
המקרים, כמו ברעידת האדמה שהייתה בנובמבר 1995 באזור 

אילת, הרעש החזק אכן היה הראשון".
מה אפשר לעשות כדי להתגונן מפני רעידת אדמה?

"כשמתרחשת רעידת אדמה צריך להתרחק מבניינים ולשכב 
על הקרקע בשטח פתוח". לדברי אל"מ במיל' טל אלדרוטי, 
לשעבר השמאי הממשלתי הראשי וגם מג"ד בפיקוד העורף, 
"יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. מי שנמצא בתוך מבנה 
יתפוס מחסה מתחת למשקופים, רהיטים כבדים כמו שולחנות 

וכו'. ברור שאין להשתמש במעלית הבניין במקרים כאלה ויש 
להיזהר מחוטי חשמל קרועים".

ומה אפשר לעשות ברמה הלאומית כדי להתגונן?
"הפתרון הוא חיזוק מבנים כדי לצמצם את הסכנה שיקרסו 
בעת רעש. לשם כך נועדה תכנית מתאר ארצית 38, המוכרת 
לכולנו בשם 'תמ"א 38', שיעודה המקורי הוא 'חיזוק מבנים 
רק  מיושמת  התוכנית  הצער  למרבה  אדמה'.  רעידות  מפני 
במקומות שבהם יש בה כדאיות כלכלית, כלומר באזורי ביקוש 
במרכז הארץ שבהם ערך הקרקע גבוה, ולא במקומות שבהם 
ברעידות  בעבר  נהרסו  שכבר  בערים  כמו  נדרשת  הכי  היא 

אדמה כמו צפת, בית־שאן וטבריה".

"שמעתי רעש כרעש של 
סערה חזקה...מההרים נפלו 
שברי-סלעים והעזים נדחקו 
אלי מרוב פחד... השקפתי 
על חומות העיר: בקיעים 
רחבים נתהוו בהן, התנועעו 
המגדלים, המינרטים, כיפת 
בית הכנסת... פתאום נדמה 
היה כאילו נטתה העיר כולה 
לצד הים, וכעבור רגע לא 
ראיתי דבר חוץ מענן, אבק 
עבה וכהה, שכיסה את כל 
העיר

שאריות מבנה מפואר מרעידת האדמה בבית שאן



 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
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אחד מכל ארבעה אנשים נגוע 
בפטרת כפות הרגליים

נהדרים  דברים  הרבה  יש 
ים,  החמה,  לעונה  המתקשרים 
כל  אך  ובילויים.  חופשות  בריכה, 

אלה 
עלולים להיות מופע האיימים של 
להידבק  העלולים  הרגליים  כפות 

בפטרת כפות הרגליים. 
חממות גידול הן כאלה המספקים 
שגשוג  ומאפשרים  וחום  לחות 

שלהן בתנאים האופטימאליים. 

פטרת כפות הרגליים אינה חולפת 
ומחייבת  דורשת  אלא  מאליה, 
עלול  הזיהום  טיפול  ללא  טיפול. 
כ-50%  )אצל  לכאבים  לגרום 
)עלול  להחריף  ממנה(,  הסובלים 

לגרום נזק מתמשך להדביק את הציפורניים ולגרום 
לאזורים  להתפשט  הציפורן(,  התפוררות  למצב  עד 
אחרים של הציפורן והרגל  ואפילו  להדביק אנשים 

אחרים. 
אצל חולים /מטופלים אשר סובלים מסוכרת יכולים 

להופיע סיבוכים שונים.

ביקשנו  בעיצומה,  כאן  החמה  שהעונה  לפני  רגע 
משביט פרגמן, רוקח אחראי בחטיבת הרוקחות של 
חברת "כמיפל" לענות על מספר שאלות שיסייעו לנו 
ובעיקר  הרגליים  כפות  על  המטרד  גודל  את  להבין 

איך נפטרים ממנו.

פטרת ברגליים: למה בעצם זה קורה?  
פטרייתי  זיהום  עקב  נגרמת  הרגל  בכף  "הפטרת 
ופטריות  חיידקים  הרגליים.  כפות  בשתי  או  באחת 
אומנם נמצאים באופן טבעי על פני העור ורובם אינם 
מזיקים אך במצבים מסוימים מתחוללת עליה בקצב 
ההתרבות של החיידקים והפטריות מתגברת וגורמת 
לזיהום בעור. בנוסף, תנאי חום ולחות מעודדים את 
התפתחות הפטריות ברגליים. החום והלחות הנוצרים 
החמישית  לאצבע  הרביעית  האצבע  בין  בעיקר 
להתפתחותן”. נוחה  סביבה  יוצרים  הרגל,   בכף 

האם קיימים כמה סוגים שונים של פטריות ואם כן 
מה הם ההבדלים?

פטריות.  של  רבים  סוגים  קיימים  בהחלט  “כן, 
פטריות  אלו   – דרמטופיטים  הם  הפטרת  מחוללי 
אותו.  והורסות  העור  של  הקרני  באזור  שצומחות 
פטרת ציפורניים נגרמת בעיקר על ידי משפחה של 
אחראיות  ביחד  אשר   Dermatophytes בשם  פטריות 
הקשורים  המזהמים  מהאורגניזמים  מ-93%  ליותר 
לפטרת. אותם דרמטופיטים חודרים לתאים המתים 
חומר  )אותו  מקרטין  ניזונים  ומעכלים/  העור,  של 

סוגי  כמה  קיימים  והעור הקשה(.  הציפורן  קרני של 
 ,)Tinea Corporis( הגוף  פטרת  נפוצים:  פטריות 
 Tinea( פטריית שמש  ,)Tinea Crurisפטרת מפשעה
.”)Tinea Capitis( הקרקפת  ופטרת   )Versicolor 

מה התסמינים לפטרת רגליים?  
גרד,  נוחות,  אי  ירגיש  ברגליים  מפטרת  שסובל  "מי 

אדמומית, אי שקט כתוצאה מגרד מוגבר”.

את  להקטין  אפשר  איך  כן  ואם  מדבק?  זה  האם 
הסיכונים להידבק?  

מקומות  בקלות.  להדביק  פטרת  של  בכוחה  "כן, 
שכיחים להידבקות בפטריות הם במקומות ציבוריים 
כמו מקלחות, בריכות ומלתחות ציבוריות. הפטריות 
אינן מועברות במי הבריכה אלא במשטחים שמסביב 
וניתן להידבק גם דרך מגבות משותפות, מצעים וכו'. 
כמובן שניתן להידבק גם על ידי מגע ישיר עם אדם 
שיש לו פטרת ולכן, יש סיכוי להידבקות בעת הליכה 
ציבוריים”. במקומות  או  אדמה  על  יחפות   ברגליים 

מהן דרכי ההימנעות?
או  נעליים  ויבשה,  נקייה  רגל  על  “שמירה 
במקלחות  רחצה  נעלי  נעילת  מאווררים,  סנדלים 
מומלץ  יום,  מידי  גרביים  והחלפת  ציבוריות 
מאפשרות  שאינן  סינתטיות  ולא  כותנה  גרבי 
ללכת  לא  וכמובן  להתאוורר  "לנשום"  לרגל 
לפורענות”. המועדים  ציבוריים  במקומות   יחף 

מהן דרכי הטיפול בתופעה?
“קיים מגוון מאוד רחב של טיפולים: לאבק באבקה 
שונות:  ומשחות  קרמים  הנעליים,  את  פטריות  נגד 
מרשם.  דורשות  וחלקן  רופא  מרשם  ללא  חלקן 
במקרים חמורים יותר יש ליטול כדורים/ טבליות נגד 

פטרת. אלו טיפולים ממושכים יותר 
עור,  רופא  בדיקות מעקב  ומחייבים 
תפקודי  על  המצביעים  דם  בדיקות 
כבד וכדומה. אם יש פטרת ברגליים, 
מזו  נפרדת  במגבת  להשתמש  יש 
הגוף,  חלקי  לשאר  שמשמשת 
הפטרייה”. התפשטות  למנוע   כדי 

באופן  בפטרת  לטפל  אפשר  האם 
עצמאי בבית או שזה מחייב טיפול 

אצל רופא?
טיפולים  של  רחב  מגוון  יש   "כן, 
אבקות,  ברופא:  צורך  ללא  ביתיים 
רופא,  מרשם  ללא  ומשחות  קרמים 
 חלקם אפילו מבצעים פעילות מנע”.

תדעו  ואיך  פטרייה  ליצור  יכול  פדיקור  האם 
שבחרתם באיש מקצוע ראוי?

גבוהה  הגיינה  רמת  מחייבים  פדיקור  “טיפולי 
כפות  מגיגית  החל  הפדיקורסטית  של  במיוחד 
הרגליים להשריה וכלה בכלי חיתוך ושיוף מקצועיים 
בין  בסטרליזטור  ועיקור  חיטוי  טיפול  המחייבים 
הרגליים  לכפות  השרייה  גיגיות  לטיפול.  טיפול 
לגרום  יכולים  חלילה  נקיים,  שאינם  פדיקור  כלי 
להדבקה. איש מקצוע המבצע פעולת חיטוי ועיקור 
לגילוף  גרדו  סכיני  החלפת  ומבצע  הלקוח  מול 
הפנימי  החלק  את  מחליף  הרגל  בכף  הקאלוס 
מקצועי(  פנימי  )אינסרט  הרגליים  כפות  גיגית  של 
ראויה”.  ההיגיינה  רמת  לפחות  כי  להניח   סביר 

במידה וטיפול מניעה בבית אינו מסייע, מה אז ?
“יש לפנות לרופא משפחה או רופא מומחה לרפואת 

עור לטיפול”.

תכשירים לטיפול בפטרת כף הרגל 

נוזלי  טלק  )רקח(,  משחה  אונדציל  לשמאל:  מימין 
)כמיפל(,  פרוטקט  מיקוסן   ,URIEL  - הרגל  לכף 
.clearance- של נוברטיס ו-טיפות קליר Once למיסיל

בחייכם  פעמים  כמה 
אמרתם לעצמכם: "היום 
וזו  לעשן  מפסיק  אני 
שלי"  האחרונה  הסיגריה 
קרה  משהו  בסוף,  אבל 
כרגיל.  לעשן  והמשכתם 
העישון  נזקי  כידוע, 
חמורים וכמעט כל מעשן 
אך  אליהם  ומודע  מכיר 
הקושי בהפסקת העישון 
מוכר  אשר  דבר  הוא 
מעוניינים  אשר  לאנשים 
זאת,  עם  יחד  להיגמל. 
להיגמל  האם  ההחלטה 
קלה  בישראל  מעישון 

יותר מאז תחילת 2010, כשנכנסו תרופות מרשם לגמילה לסל הבריאות, 
בכפוף להשתתפות בסדנת גמילה מטעם קופת החולים.

זו  ושיטה  יחסית  גבוהה  וסדנה  תרופות  באמצעות  גמילה  של  יעילותה 
נחשבת לשיטה היעילה ביותר לגמילה מעישון שהינה מבוססת מחקרית.

הגמילה  נהנים משתתפי סדנאות  על התועלת הבריאותית ממנה  נוסף 
כי  מתברר  כעת,  החולים.  בקופות  האחרונות  בשנים  שנערכו  מעישון 
המשתתפים נהנים מחיסכון כלכלי של לא פחות מ-40 מיליון ₪ בעקבות 
הגמילה מעישון. עפ"י ההערכות, משתתף ממוצע בסדנת גמילה מדווח 
לפחות  הינה  שעלותן  ביום  סיגריות  חפיסות  שתי  לפחות  לעשן  נוהג  כי 

.₪ 60-70

לעיתים קרובות, מגיעים המעשנים גם לצריכה יומית של שלוש חפיסות 
פחותה  ולעלות  יותר  הנמוכה  לכמות  מתייחסים  אנו  אם  אך  ליום, 
מהממוצע, הרי שסך החיסכון של המשתתפים בסדנאות הגמילה מעישון 

מגיע לחסכון בלתי נתפס של 40 מיליון ₪ ויותר.

סדנאות הגמילה מעישון שניתנות ללא תשלום בקופות החולים נערכות 
בהנחיית מנחים שעברו הכשרה ייעודית בנושא, תוך התייחסות למרכיבים 

פיזיים, התנהגותיים ונפשיים שנוצרים כתוצאה מהעישון.
מלבד אחוז ההצלחה הגבוה של הסדנאות, היתרון המרכזי של הסדנאות 
הינו בכך שהן נגישות ונערכות במרבית המרפאות בסמוך למקום המגורים 

או מקום העבודה ללא תשלום.

הסדנאות מבוססות על שמונה מפגשים כאשר משתתפי התכנית יכולים 
גם להיעזר בתכשירי גמילה אותם הם זכאים לרכוש בעלות השתתפות 
– זכות הניתנת רק למי שמשתתף בתכנית  עצמית בלבד כתרופה בסל 
הגמילה. בנוסף, בחלק מקופות החולים ניתן לקבל דרך הפנייה מרופא 

המשפחה ייעוץ טלפוני המתבסס על כמה שיחות טלפוניות מובנות. 

יועצת  במאוחדת,  בריאות  לקידום  המחלקה  מנהלת  קרני,  שוש  לדברי 
פיתחנו  "במאוחדת  רבות:  שנים  מזה  סדנאות  ומנחת  מעישון  לגמילה 
של  עישון  לאחר  גם  כי  המבינים  מעשנים  למתבגרים  ייעודי  שרות  גם 
מספר קטן יחסית של שנים, ההחלטה כבר לא בידם... הניקוטין הינו סם 
מאוד ממכר ולכן להיפרד מההתמכרות זה בלתי אפשרי ללא ייעוץ וליווי 
מקצועי. במרפאות המתבגרים שלנו יוכל כל מתבגר לקבל עזרה צמודה 

בתהליך גמילה מעישון.

או  פרונטליים  מפגשים   ( ואישי  מיוחד  שרות  בנינו  הרות  לנשים  גם 
הנשים  את  ללוות  שהוכשרו  מעישון  לגמילה  מומחים  עם  טלפוניים( 

ההרות במצבן הרגיש במיוחד.

כל אישה תוכל להשתתף בתוכנית מיוחדת זו " אויר נקי לתינוקות " כבר 
בשלב ההכנה ללידה וגם שנה לאחר הלידה, כאמור במטרה לאפשר לה, 
ולעובר או ליילוד הרך אויר נקי מעישון. האישה תוכל להזמין גם את בן 
זוגה למפגש עם היועץ במטרה לרתום את בן הזוג למתן תמיכה נכונה 
ובמידה ובן הזוג מעשן הוא יופנה לסדנה לגמילה מעישון או יקבל בעצמו 

גם כן ליווי אישי מאחד מיועצי התוכנית.

לפרטים אנא פנו את מרפאות מאוחדת או אל המוקד 3833*

מטרד גדול בכף רגל אחת: פטרת כפות הרגליים הינה זיהום פטרייתי )"mycosis"( והיא נגרמת בעיקר 
על ידי משפחה של פטריות בשם Dermatophytes  אשר ביחד אחראיות על יותר מ93% מהאורגניזמים 

המזהמים הקשורים לפטרת כפות הרגליים והציפורניים • פטרת כפות רגליים – כל מה שצריך לדעת

ירושלים נגמלת מעישון

סל תרופות
לרגל עונת טיולי הקיץ משיקה סנו את סנו 
 DEET ג'ונגל, מגן אישי בתוספת 30%  די 

להגנה מקסימלית מפני יתושים. 
למשך  מוכחת  ג'ונגל  די!  סנו  של  יעילותו 

עד 8 שעות.

מבוסס  קוסמטי  דרמו  מותג   – קמדיס 
לושן  קלמינג   – סינית  רפואה  צמחי 
וגירויי  תחליב להרגעת העור מעקיצות 
להקלה   ,RELIEF מסדרת  שונים  עור 
והרגעה מידית של עור מגורה בעקבות 
עקיצות יתושים וגירויים אחרים. מחיר: 

. ₪ 31

מציעה  ביוטיקייר  קוסט  הלואו  רשת 
העור  את  מרגיע  שגם  יתושים  דוחה 
ותינוקות.  ילדים  לבוגרים,  המתאים 
וזאת  תיק  בכל  מבוקש  במוצר  מדובר 
לאור מזג אוויר וריבוי היתושים בתקופה 

הנוכחית . מחיר: 9.90 ₪.
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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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האנוסים החדשים
הדלת לכניסת הבית הייתה צבועה בצבע חום עתיק. 
הם היו עייפים, והם טעו בדרך. הדלת שלפניהם גרמה 

להם להתלבטות קלה.
"נדפוק?" שאל דניאל הורן את אשתו. היא הנהנה בראשה 

לחיוב, העייפות הכריעה אותה.
את הדלת פתחה אישה בעלת סבר פנים טובות. "אפשר לעזור?" 

שאלה.
"כן", השיב דניאל, "אנחנו מישראל, באנו עם קבוצה לטייל 
באזור ואיבדנו אותם. אפשר לקבל שתייה ולהשתמש בטלפון? 

הסלולרי שלנו אינו זמין משום מה".
האישה המשיכה להאיר להם פנים. "ודאי", ענתה וסימנה 
להם לבוא אחריה. הם נכנסו לסלון הבית, והיא רצה להביא 

להם מים וטלפון.
בכניסה לבית הבחין דניאל בצלב גדול ותמיהה התעוררה 
בליבו. לא בגלל הצלב, המצוי בבתיהם של נוצרים, אלא בגלל 
שני סמלי יהדות – מגן דוד ובית מזוזה עתיק – ששכנו אחר 

כבוד על המדף.
הם שתו לרוויה, יצרו קשר עם הקבוצה, והמדריך הבטיח לבוא 
לאסוף אותם. "תרגישו בבית", אמרה המארחת, "אתם יכולים 

להמתין למדריך כאן".
ההמתנה הובילה לשיחה, ודניאל ניצל את ההזדמנות. "מה זה?" 
שאל והצביע על הממצאים שהפתיעו אותו. "אני לא יודעת", 
השיבה בעלת הבית בחיוך רחב, "זה עובר אצלנו בירושה מדור 
לדור. סבתא שלי סיפרה לי, שאמא שלה שמרה את זה מכל משמר".

תוך כדי דבריה הרימה בעלת הבית את הפריטים, התבוננה בהם 
בעיון ובשתיקה, ואז הוסיפה: "זה נמצא אצלי מהיום שנישאתי. 
סבתי, אותה הערכתי תמיד, ביקשה ממני שאבטיח לה להשאיר 
את החפצים הללו במקום גלוי ונראה לעין כל עוד אני בחיים, 

ואני נתתי לה את הבטחתי".
השיחה הלכה והתפתחה, ומסתבר כי אותה אישה נוצרייה 
שענתה לשם מרתה לא הייתה מעורה כלל בחיי היהודים. "היא 
הביטה בי בפליאה", מספר דניאל, "מחפשת את הזקן ואת הפאות; 

משמעות המילה 'יהודי' הייתה בעיניה לבוש חיצוני בלבד".

 

"סיפרתי לה עלינו, על ארץ ישראל, וקצת על היהדות", נזכר 
דניאל, והוא מסדר את הכיפה שעל ראשו.

"אשתי לחצה עלי שנצא לטיול בספרד", הוא אומר כמתנצל 
ומוסיף: "כנראה היינו צריכים להרחיק לכת עד לשם כדי למצוא 
את עצמנו כאן". ואשתו מחרה אחריו: "אכן, השגחה פרטית, 

השגחה פרטית".
הסיפור כולו החל לפני מספר שנים. דניאל עבד בחברת הסעות 

מבוקר עד ערב, ואשתו ענת עבדה כפקידה בביטוח לאומי.
"היינו נשואים מספר שנים ועדיין לא זכינו לילדים. פנינו 
לרופאים מומחים בתחום, והתשובה הייתה חד משמעית: אין 
לכם שום בעיה! סבלנות! ואז החלו הלחצים מצד האשה. אשתי 
לחצה עלי שנצא לטייל בספרד 'לפרק מתחים'. צערה נגע לליבי 
והסכמתי. לא הבנתי מה לנו ולספרד, אבל ענת התעקשה. וכך 
נרשמנו במשרד תיירות יחד עם קבוצה מסודרת, עלינו על מטוס, 
וכמה ימים לאחר מכן מצאנו את עצמנו בביתה של מרתה, לאחר 

שאיבדנו קשר עם החבורה".

 

לפני שנפרדו ממרתה לשלום, לאחר אותה שיחה שהתפתחה 
ביניהם, זרק לעברה דניאל: "אולי את יהודייה?" מרתה לא הבינה 
על מה הוא מדבר. היא? יהודייה? מה פתאום! היא שלחה בו 

מבט תמה.
הם יצאו החוצה, ואז הגיע תורה של ענת להפתיע את בעלה. 

"ובמה אנחנו יהודים?" שאלה.
"הרגשתי כאילו חטפתי מכת ברק", משחזר דניאל. "במה אנחנו 
יהודים? חזרתי על שאלתה וניסיתי למצוא תשובה הולמת, אך 
לשווא. הבטתי בעצמי ושאלתי את עצמי: אם אתה יהודי, במה 
אתה שונה ממרתה? האם מגן דוד הוא הסימן היחיד שמבדיל 

בינך לבין הנוצרייה המקומית הזו?"
הוא שיתף את ענת אשתו בתחושותיו, והיא מצדה לא היססה 
לדרבן אותו לברר ולחקור. "אתה צודק", אמרה, "אנחנו לא 
יודעים מה מחייב אותנו כיהודים, אנחנו חייבים לעצור, לבדוק, 

ולעשות חושבים".
הם חזרו לארץ, אבל דניאל לא נרגע. הוא החליט לברר על 
מרתה, על היהודים ועל היהדות. "קראתי על תקופת האינקוויזיציה, 
וככל שחקרתי והעמקתי התחזק בליבי החשד שמא מרתה שייכת 

לאותם אנוסים מספרד", הוא אומר.

 

מי הם אותם אנוסים? ובכן, לפני מאות שנים גורשו היהודים 
מספרד לאחר שסירבו להמיר את דתם. מי שנשאר התנצר, כביכול, 

אך רבים מבין המתנצרים המשיכו לשמור מצוות בסתר.
בלשי האינקוויזיציה במקום, כמו בספרד ובפורטוגל, המשיכו 
לחרוש את השווקים בכל אותה תקופה וניסו לתפוס "על חם" את 
מי שנפשו חשקה דווקא בערב פסח בחסה )עבור מרור( וכדומה...

אולם האנוסים התחבאו היטב. הם הורישו לבניהם את מורשת 
שמירת המצוות בסתר מתוך פחד, עד שאט אט, עם הדורות 
המתחלפים, נשארו גם השיבושים חקוקים בליבם של מיליוני 
צאצאיהם החיים כיום ושומרים על מעט המצוות שקיבלו 

מאבותיהם, לעיתים בצורה בלתי ברורה ומעוררת תמיהה.
צאצאי האנוסים שבבלמונטה, פורטוגל, אופים עד עצם היום 
הזה מצות רק בט"ז או בי"ז ניסן, כפי שאפו אבותיהם מצות 
– לא בערב החג המקורי – מתוך מטרה להטעות את בלשי 
האינקוויזיציה. בשקט הם שרים את שירי החג. הנשים יוצאות 
עם בנותיהן למקורות מים, ושם מלמדות אותן את שירי יציאת 

מצרים וקריעת ים סוף.
הסיפורים על הסבתא, שנמנית ככל הנראה על צאצאי האנוסים, 
גם אם מדובר באמא של אמא, אינם ערובה לכך שלאורך חמש 

מאות שנה ויותר המשפחה לא התבוללה באחת החוליות.
צאצאי האנוסים במיורקה, בבלמונטה ובמקומות נוספים, 
מוחזקים יותר כצאצאי יהודים, שכן הם הקפידו מאוד להינשא רק 
בתוך המשפחה, ובנוסף נדחו במהלך כל השנים על ידי שכניהם, 
הנוצרים הקתולים, שאפילו קראו להם בשמות גנאי כמו "צ'ואטוס" 
)חזירים(. כל אלו הבדילו אותם משאר המקומיים. יש ביניהן 
משפחות עם שמות יהודיים מובהקים שנשמרו לאורך השנים, אך 
כל אדם משם המבקש להתגייר, צריך להגיע לרב אורתודוקסי.

ודומיהם  שאלת השאלות היא, כמה "חוסה", "סילביה" 
מסתובבים בעולם בלי לדעת על שורשיהם היהודים. "מספר 
צאצאי האנוסים נתון במחלוקת עזה", טוענת החוקרת הגניאולוגית 
פרופסור שולמית ח. הלוי שחקרה רבות את הנושא. "אני מסתמכת 
על האברבנאל שכתב, כי מספרם של יהודי ספרד בעת הגירוש 
בשנת רנ"ב )1492( היה כמספר יוצאי מצרים, כלומר שש מאות 
אלף נפש. האברבנאל אומר, שמחציתם של היהודים גלו מספרד, 
ומחצית מן הגולים – כמאה וחמישים אלף – בחרו להגיע 

לפורטוגל, שהציעה חופש דת תמורת כופר נפש.
"אבל האפשרות לשהות בפורטוגל עד יעבור זעם, כמחשבתם 
האופטימית של היהודים, הייתה קצרת מועד. בנו של מלך פורטוגל 
ביקש להינשא לבת מלך ספרד, והתנאי לנישואין היה צו גירוש 
של כל יהודי פורטוגל מארצם. מלך פורטוגל הוציא צו גירוש 
פיקטיבי ליהודי פורטוגל מהקהילה העתיקה ולמגורשי ספרד שזה 
עתה הגיעו. כולם שמו פעמיהם לנמל הים, אך מלך פורטוגל, 
שידע כי ארצו לא תחזיק מעמד ללא היהודים, לא הניח לאף אוניה 
לעגון בנמל. היהודים, שלא הורשו לצאת, הוכרחו להתנצר בעל 

כורחם, בשמד רנ"ז )1497( הידוע.
"אין לנו מושג מדויק כמה אנוסים בעל כורחם שמרו על מצוות 
בסתר ולא יצאו מאוחר יותר מספרד או מפורטוגל", טוענת הלוי, 
"וכמובן איננו יכולים לאמוד ואף לשער את מספר צאצאיהם".

כשגורשו היהודים מספרד בשנת 1493, היו יהודים שנמלטו 
לפורטוגל. ביניהם היו שלוש משפחות יהודיות שרצו בכל כוחן 
לשמור על המסורת ועל הדת היהודית. בגלל רצונן העז לשמור 
על היהדות בכל מחיר הן לא הצטרפו אל היהודים שהשתקעו 
בערים, אלא חשבו על רעיון אחר. הן השתקעו במקום רחוק יותר, 

מקום שקט ורחוק מהמולת העיר באזור שנקרא "יער הכוכב".
בני המשפחות הללו בנו את הכפר עבורם, וכמו שאר היהודים 
נאלצו להסתיר את יהדותם, קראו לעצמם "נוצרים חדשים" 
והמשיכו לשמור בסתר את מצוות היהדות, עד כמה שהתאפשר 
להם. אמנם השכנים הנוצרים היו רחוקים וידה הארוכה של 
האינקוויזיציה לא השיגה אותם, אבל הכל נשאר בהסתר ובמחבוא. 
כדי לא להתבולל בין הגויים וכדי לשמור על המסורת, התחתנו 
שלוש המשפחות היהודיות רק בינן לבין עצמן, כך ששמות 
המשפחה בכפר כולו הם שלושה – הנריקז, מנדס ואוליווירה. 
במשך הזמן התרחב הכפר וגדל ושכנים נוספים הגיעו, אבל 

כמעט לא הפריעו את מנוחתן.
מי ששמר בעיקר על המסורות היו דווקא הנשים, הסבתות 
והאימהות, הן היו אלה שדאגו שהגחלת לא תכבה גם כעבור 
מאות שנים. הן חינכו את הילדים ושמרו את השבתות, כי הגברים 
היו חייבים ללכת לכנסייה, לסחור עם הגויים ולהיראות בפניהם 

כנוצרים.

לפני כמה שנים הגיעו לבלמונטה כמה רבנים מעמותת "שבי 
ישראל" ומהרבנות הראשית, והיהודים ה"ישנים" חזרו ונעשו 
ליהודים "חדשים", כאשר לימדו אותם את כל הדינים והמסורות 

שנשתכחו מהם.
יהודי צרפתי תרם להם לפני כעשור בית כנסת ומקווה, ובמקום 
פעיל כיום מוזיאון יהודי ואף חנויות שמוכרות בשר שעבר שחיטה 
כדת וכדין ומאפיות כשרות. המדהים הוא שיש מסורות מן הימים 
השחורים והאפלים ההם שעדיין נשמרים באדיקות, מנהגים 

שהפכו מתוך הרגל לחלק מהמסורת שלהם.

 

עם כל המידע שבידו, טס דניאל בחזרה לספרד, היישר אל 
ביתה של מרתה. "היא כאילו חיכתה לנו", משחזרת ענת, "היא 
מאוד התרגשה, והחלה להעלות זכרונות מהעבר, זכרונות שתאמו 
מאוד את מה שידענו על האנוסים. המפגש שלה אתנו הותיר 

בה רושם עז.
"מרתה היא אלמנה מבוגרת, בן אחד שלה מתגורר במרחק גדול 
ממנה ובתה מטיילת בעולם. והיא לבד. הנקודה שעוררנו עזרה 
לה גם לצאת מהבדידות הנוראה בה חיה עד אז. פתאום היה לה 
בשביל מה לקום בבוקר, הנושא הטריד אותה ולא נתן לה מנוח.

"היא הקדישה ימים ארוכים למפגשים עם בני משפחה מבוגרים, 
לברר האם הם זוכרים משהו, ואם כן מה, האם היו לסבתה מנהגים 
נוספים, האם המגן דוד ובית המזוזה הם סמלי אורח חיים? רמז 
לדור העתיד? רמז שהם לא שמו לב אליו, התעלמו מקיומו? ואם 

כן, מה זה אומר לגביה, האם אפשר עוד לתקן?"...

 

האנוסים ניסו לשמור על יהדותם בסתר, ולו גם בדברים הקטנים 
והפשוטים ביותר. יש לזכור שבמשך מאות בשנים התנופפה 
חרב הזעם והעינויים של האינקוויזיציה הארורה והאכזרית מעל 
לראשיהם של הנוצרים החדשים, והפחד מפניה היה איום. החשש 
מפני הלשנה של השכנים הנוצרים, ולפעמים גם של מכרים יהודיים 
בעצמם שעונו על ידי האינקוויזיציה, גרם לאנוסים להסתיר עד 

כמה שאפשר את יהדותם.
ולמרות זאת הצליחו משפחות שלמות להעביר מסר חד וברור 
לנכד ולנין: אנו יהודים! יהודים נולדנו ויהודים נמות! לפעמים 
בלתי אפשרי היה להעביר אפילו מנהגים פשוטים, וכל מה שנותר 
היה להעביר רק את הידיעה עצמה: אנו יהודים! צריך להמשיך 

את השרשרת...
את האמירה הזאת נהוג היה לעשות ברגע האחרון לחיים, כאשר 
מוסר הידיעה היה כבר על ערש דווי ומוראה של האינקוויזיציה 
לא הפחיד עוד. היו כאלה, כמו סבתה של מרתה, שדאגו לשמר 
פריטים כתזכורת על השייכות לעם היהודי. לפעמים מגיעה 
התזכורת ליעדה גם כעבור מאות שנים. במקרה של מרתה הייתה 

זו תזכורת גם לדניאל ולענת...
"עצוב לחשוב", אומר דניאל, "כמה יהודים גרים ממש כאן, 
בארץ ישראל, ללא איום וללא חשש של גורם כלשהו שאינו 
מאפשר להם לחיות על פי התורה וההלכה, ובכל זאת הם רחוקים 
כל כך מכל מה שמייצג את היהדות. הרצון שלהם להידמות לשאר 
אומות העולם חזק מאוד, והלב פשוט נשבר מעצם המחשבה".

 

דניאל וענת שומרים עד היום על קשר חזק עם מרתה, הם 
מקפידים להתקשר, להתעדכן ולחזק את ידיה במסע חיפושיה. 
"קישרנו אותה עם רב שמתמצא בתחום, והיא נמצאת כיום בתהליכי 
בירור", אומר דניאל, "אני לא יודע אם בגילה היא תוכל לעמוד 
בשינוי גדול בחייה, אבל מי יודע? אין ספק שעוררנו בה את 

הנקודה היהודית".
וגם הנקודה היהודית של דניאל ושל ענת התעוררה. הם הצטרפו 
לסמינר לבעלי תשובה בארץ, ושינו כיוון בחיים. "במשך השנה 
בה היינו עסוקים בשינוי דרסטי של אורח חיינו, למורת רוחם 
של ההורים משני הצדדים", מספרת ענת בהתרגשות, "התבשרנו 
בבשורה משמחת! זכינו לזוג תאומים שממלאים אותנו באושר 

גדול", היא מצביעה על הבנים שמתרוצצים ברחבי הבית.
"אנחנו מרגישים קשר עמוק לנושא האנוסים, משום שבאיזשהו 
מקום – היינו גם אנחנו בחזקת אנוסים במשך שנים", היא אומרת 
ומוסיפה: "הבית שלנו פתוח לרווחה לבעלי תשובה, ואנחנו בקשר 
הדוק עם רב מאזור ספרד. הוא שולח אלינו אנשים שמתעניינים 
ביהדות, שמבקשים לבוא לארץ ישראל לבקר באזור, ובשבילנו 

זה המעט שאנו יכולים לתרום לגל התשובה שזורם כל הזמן".

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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תקציר הפרק הקודם: לאה, כבר 
לחייה  החמישי  לעשור  נכנסה 
כאשר דייט מהעבר התקשר על־

מנת להציע לה בחור אחר בתוך שידוך.
שלמה לא היה מופתע לנוכח הסירוב 
הנחרץ אבל מצא את עצמו המום כאשר 
לאה שאלה אם יסכים לצאת איתה "עוד 
פעם אחת כדי שנהיה בטוחים שעשינו את 
ההשתדלות שלנו". הפגישה הזו גררה עוד 
פגישה ועוד פגישה ובסופו של דבר כפי 
שאתן בוודאי מדמיינות, השניים צעדו אל 

מתחת לחופה.
כן. הסאגה בת הארבעים ואחת שנים 
חובקים  ושלמה  לאה  לסיומה.  הגיעה 
כבר שני ילדים! בריאים ושלמים, חכמים 
ומתוקים. לאה הפכה סמל עבור חברותיה 
ומכרותיה. סמל לאמונה חזקה. סמל ליכולת 
לקחת אחריות. סמל לסיפור הצלחה. סמל 

לסוף טוב. 
אבל... תסתכלו ימינה ושמאלה ותשאלו 
את עצמכן כמה בנות ונשים רווקות, אלמנות 
וגרושות, מסתובבות עם הכאב הזה. עם 
הבדידות הזו ועם המחשבה שלאף אחד 
לא ממש איכפת מהן. יש גם גברים באותו 
מצב אבל אני הרי כותבת אליכן נשים ובנות 

יקרות.
בעיצומם של ימי המצרים רגע לפני 
תחילתו של חודש מנחם־אב המרמז על 
הא־ב בחיים שלנו כיהודים, האהבה )הא'( 
ליהודי שני )הב'( ותשומת הלב שעלינו 
לתת כדי שיהודי אחר לא יסבול. אגב, זו 
הסיבה שלאה עושה הכל על מנת לספר 
את הסיפור שלה. היא חדורה בלהט אדיר 
לעודד עוד ועוד בנות במצבה )הקודם(. 
היא רוצה לתת להן את מה שהיא עצמה 
קיבלה מה' יתברך. את הכוח, את האמונה, 

את הביטחון.

•••
השבוע - באמצע שלושת השבועות 
- נסיים את חומש במדבר שהוא כידוע 
החומש הרביעי. למספר ארבע יש משמעות 
מיוחדת בעולם הקדושה, משמעות המסמלת 

אחדות מוחלטת. שכן הספרה אחת מסמלת 
אחדות; הספרה שתיים מסמלת מחלוקת 
ופירוד - שתי דעות; הספרה שלוש מסמלת 
תיווך בין השניים, דרגה שמגשרת, מקשרת 
ומאחדת בין שתי הדעות הקודמות. אך עם 
זאת יש לה עדיין קשר כלשהוא למחלוקת 

שכן היא "נוגעת" בשני הצדדים...
מספר ארבע, לעומת זאת, מבטא את 
האחדות והשלמות שמעל כל המחלוקת 
בכלל, מבלי שתהיה לו כל "נגיעה" בצדדים 
השונים. עניינו הוא האחדות המוחלטת. 
העולם הזה שלנו נקרא "עלמא דפרודא", 
עולם בו שורר פירוד וניתוק מאלוקות. 
תפקידנו הוא ליצור בו "אחדות" על ידי 
גילוי האור האלוקי שמהווה אותו בעצם. 
על מנת לעשות זאת, צריך להגיע ל"שלוש" 
שמאחד את השתיים. הדרכים להגיע לכך 
הם: או על ידי פעולה של הקב"ה - בהורדת 
שפע אור וקדושה אלוקיים מלמעלה, או 
על ידי עבודת האדם – בבירור והעלאת 

העולם הזה והפיכתו לקדושה.

•••
בני ישראל מסיימים גם את הספר הרביעי 
הוא ספר במדבר בהכרזת שלוש מילים: 
"חזק חזק ונתחזק". שלושת השבועות 
משתרעים על החודש החמישי והחודש 
הרביעי. תמוז הוא החודש הרביעי שאינו 
קשור כלל לעניין של התחלקות ופירוד. 

גם הספרה שלוש עניינה חוזק.
כאשר מסיימים את החומש הרביעי 
ומתחילים את החמישי, אין זה זמן של 
חולשה בתורה ומצוות אלא להיפך, זמן של 
חיזוק משולש בכל ענייני התורה והמצוות 
שעל ידם מגיעים לגאולה. כי כל החורבן 
אינו אלא כדי להגיע לבית המקדש השלישי 

ולגאולה השלישית והאחרונה. אכי"ר.

•••
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - 
אימון וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה 
http://www.miri-  | ושדרנית רדיו 

/mychoice.co.il

רווקה בת ארבעים 
 חלק ב' 

לאה הפכה לסמל עבור חברותיה, מכרותיה והמון 
נשים ובנות שאפילו לא יודעים על קיומה • מה 
אתן עושות כדי שסיפור רווקותה המאוחרת לא 
יחזור על עצמו אצל אחרות? • וגם, מה ההבדל 

בין שלוש לארבע?

אבל... תסתכלו ימינה ושמאלה ותשאלו את עצמכן כמה 
בנות ונשים רווקות, אלמנות וגרושות, מסתובבות עם 

הכאב הזה. עם הבדידות הזו ועם המחשבה שלאף אחד 
לא ממש איכפת מהן.

"



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

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

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

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף אלעד

בסניפי בני ברק ההטבה ניתנת רק למבוטחי מכבי
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2 מתכונים שילדים אוהבים
חברת ההסעדה "מבושלת", המסעידה מידי יום כ-30,000 ילדי צהרונים וגנים, השיקה לאחרונה ספר מתכוני 

ילדים דיגיטלי, וכן מהדורה מצומצמת של ספרים מודפסים. הספרים מכילים את המתכונים שהילדים אוהבים 
במיוחד לאכול בצהרונים. הרעיון להפקת הספר נולד בעקבות פניות רבות שנתקבלו במהלך השנה, מהורים 

שילדיהם רוצים לאכול גם בבית את המנות האהובות עליהם מאוד בצהרונים. המתכונים בספר נבחרו בקפידה 
רבה תוך שימת דגש על: חומרי הגלם האיכותיים המרכיבים את המנה, ועם תיאור דרגות הקושי בהכנה 

במגמה לעודד את שילוב הילדים בבישול המנות, הגיוון ועוד. ספר מכיל 22 מתכונים מגוונים המשלבים את כל 
אבות המזון: חלבונים, פחמימות, ירקות מבושלים וסלטים. את התהליך הקולינרי והתזונתי ליוו מנהלת תחום 

הבריאות מטעם החברה, הדס יריב והמנהל הקולינארי שי קרידי. 

1. קציצות בקר ברוטב עגבניות
מצרכים:

1/2 ק"ג בשר בקר טחון
1 ביצה

1 בצל לבן מגורד
3 כפות פירורי לחם מקמח

מלא או שבבי שיבולת שועל
1/4 כפית פלפל שחור

1/2 כפית כמון
1/2 כפית פפריקה מתוקה

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. מערבבים את הבקר הטחון והבצל

2. מוסיפים פירורי לחם/ שבבי שיבולת שועל
3. מוסיפים תבלינים וביצה

4. מערבבים היטב לקבלת מסה אחידה
5. במחבת עמוקה ורחבה מכינים את רוטב העגבניות, מביאים לרתיחה.

6. מרטיבים את הידיים במים ויוצקים כדורי קציצות אל תוך הרוטב. 
7. מבשלים על אש קטנה במשך  10 דקות במחבת מכוסה, עד שהקציצות מוכנות.

2.  תבשיל עדשים
מצרכים:

1 כף שמן זית
300 גר' עדשים ירוקות

1 קוביית שום כתוש קפוא
קורט מלח דק

1 כפית פפריקה מתוקה
100 גר' קוביות דלעת

ללא קליפה
2 עגבניות חתוכות

1 כף רכז עגבניות
3  כוסות מים

אופן ההכנה:
1. להשרות את העדשים במים במשך לילה – ולסנן
2. להכניס למחבת שמן, שום, קוביות עגבנייה, רכז

עגבניות מים – להביא לרתיחה
3. להוסיף קוביות דלעת, עדשים מושרות ותבלינים

4. מבשלים כ- 30 דקות.

לינגוויני זוקיני
רשת קפה ביגה, מציע מתכון טעים במיוחד ועשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – לינגווני זוקיני.

מרכיבים:
4 כפות שמן זית

שן שום
100 גרם עגבניות קצוצות

50 מ"ל יין לבן
80 מ"ל ציר ירקות

2 קוביות חמאה
80 גרם רצועות זוקיני

פסטה לפסח )מקמח תירס\קמח תפו"א(
פילה דג לברק

הוראות הכנה:
1. על מחבת – לחמם את שמן הזית, להוסיף שן שום פרוסה ואת העגבניות הקצוצות.  

מתבלים במלח, פלפל לפי הטעם ומבשלים דקה
2. מוסיפים יין לבן, ומצמצמים כ2 דקות על האש

3. מוסיפים ציר ירקות,  מתקנים תיבול במלח פלפל
4. מוסיפים את קוביות החמאה ע"מ להסמיך את הרוטב

5. מוסיפים את רצועות הזוקיני 
6. מבשלים את הפסטה )מקמח תירס/תפו"א( לפי הוראות היצרן

במקביל לשים פילה דג )קודם הצד של העור( על הפלנצ׳ה/ מחבת 
7. מניחים את הפסטה על הצלחת ומעל מניחים את הדג

עוגת גבינה קרה 
לצנן את הקיץ: איך עושים את עוגת הגבינה הקרה הטובה ביותר? המותג הקולינארי מאסטר שף מציע לקיץ 

החם מתכון לעוגת גבינה קרה. מתאימה כקינוח לכל ארוחה ואירוח. חייבים להכין מראש ולתת לעוגה הזדמנות 
להתייצב. אפשר להגיש עם ציפוי חגיגי של שמנת חמוצה ופירות יער או לחילופין לפזר פירורים של עוגיות על 

פני העוגה.

חומרים לעוגה בקוטר 22 ס״מ:
לבסיס:

200 גרם עוגיות שוקולד צ׳יפס

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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70 גרם חמאה מומסת

לשכבת הגבינה:
2 מיכלים )500 מ״ל( שמנת מתוקה להקצפה

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל מאסטר שף
150 גרם )3/4 כוס( סוכר

2 גביעים )500 גרם( גבינה לבנה 9%
1 גביע )250 גרם( גבינת שמנת בטעם טבעי

לציפוי שמנת ופירות אדומים:
2 גביעי שמנת חמוצה )עדיף ״של פעם״(

4 כפות סוכר
מיץ וקליפה מגוררת מלימון אחד

סלסילת דובדבנים ו/או פירות יער

אופן ההכנה: 
1. מכינים את הבסיס: מערבבים פירורי עוגיות עם חמאה מומסת ומהדקים לתחתית התבנית. שומרים 

במקפיא.
2. מכינים את מלית הגבינה: מקציפים את השמנת המתוקה עם פודינג וסוכר במשך 3 דקות לקבלת קרם. 

לאחר מכן, טורפים את הגבינות למרקם אחיד, מוסיפים אותן לקרם ומערבלים במהירות נמוכה.
3. יוצקים את תערובת הגבינה על הבסיס, מכסים ומעבירים למקרר למשך 8 שעות להתייצבות. שעה-שעתיים 

לפני ההגשה מומלץ להעביר למקפיא כדי להקל על חילוץ העוגה מהתבנית.
4. מכינים את הציפוי לעוגה: מערבבים שמנת חמוצה עם 2 כפות סוכר ומורחים על פני העוגה.

5. מערבבים את הפירות עם 2 כפות סוכר, מיץ וקליפת לימון ויוצקים על פני העוגה.

קרוסטיני מלחם מלא עם גבינה כחולה, 
תפוחים, דבש ומרווה

מתכון של ראסל זקס עבור הטחנות הגדולות של א"י עם קמח חיטה מלא 100%

הכנת הלחם: 
הוראות להכנת 2 כיכרות במשקל 500 גרם כל אחת. 

מומלץ לחלק את הבצק ל- 4 כיכרות, לאפיה טובה יותר.

חומרים :
3 גרם שמרים טריים

1 כפית דבש
350 מ"ל מ"ל מים

300 גרם )כ-2.5 כוסות( קמח כפרי בטחינה דקה במיוחד
125 גרם )1 כוס( קמח חיטה מלא 100% בטחינה דקה במיוחד

75 גרם )2/3 כוס( קמח שיפון מלא 100% בטחינה דקה במיוחד
250 גרם שומשום

10 גרם )1/2 כף( מלח

אופן  ההכנה:   

1. מערבבים בקערת מיקסר את כל החומרים, מלבד המלח. לשים כ-3 דקות ומוסיפים מלח.
2. ממשיכים ללוש עד לקבלת בצק נעים למגע, לא קשה ולא רך מדי.

3. עוצרים את המיקסר, מכסים במגבת לחה, ומניחים למנוחה של 20 דקות.
4. לאחר מכן לשים שוב במהירות בינונית-מהירה עוד כ-2 דקות.

5. בשלב הזה ניתן לחלק את הבצק ל-2 חלקים ולהוסיף אגוזי מלך.
6. לאחר הלישה מעבירים את הבצק לקערה, מכסים בניילון ומעבירים לתפיחה במקרר ל-12 שעות.

7. מוציאים את הבצק מהמקרר ומביאים לטמפרטורת החדר.
8. מעצבים את הכיכרות לצורה הרצויה, מניחים על משטח מקומח או מברישים במים את חלקה העליון של 
הכיכר ומגלגלים בתערובת דגנים. מכסים במגבת נקייה ולחה ומתפיחים שוב, עד ל-75% מנפחה של הכיכר. 

הכיכר תסיים את התפיחה בתנור.
9. מחממים את התנור ל-220 מעלות. אם יש אבן שמוט - מניחים בתחתית התנור.

10. כשהתנור חם, מכניסים לתוכו קערה עם מים רותחים, ומניחים את הכיכרות על האבן.
11. אופים כ-20 דקות, עד לקבלת צבע זהוב עמוק וצליל חלול נשמע כשנוקשים בבסיסן.

קרוסטיני מלחם מלא עם גבינה כחולה, תפוחים ודבש מרווה 
מאת הילה יבניאלי-בוכריס, מומחית האפייה של "הטחנות הגדולות של א"י"

חומרים :
5 עלי מרווה יפים

180 גרם )1/2 כוס( דבש
250 גרם גבינה כחולה מסוג דנבלו

1/2 תפוח גרנד סמיט או פינק ליידי, 
פרוס לפרוסות דקות

4 תאנים חתוכות ל-8 
שמן זית להברשה

מלח גס
פלפל שחור טרי

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-200 מעלות.

2. במחבת קטנה מחממים את הדבש ועלי המרווה עד שעולה ריח טוב והדבש מבעבע קלות, במשך כ- 4 
דקות. מורידים מהאש ומניחים בצד ל-10 דקות. מוציאים את עלי המרווה ונותנים לדבש להתקרר.

3. פורסים את הלחם לפרוסות בעובי של כ– 1.5 ס"מ.
4. מברישים את הלחם בשמן זית ומפזרים מעל מעט מלח גס ופלפל שחור טרי )בעדינות עם המלח, הגבינה 

מלוחה(.
5. מניחים את הפרוסות על תבנית אפייה ואופים כ-3 דקות.
6. מוציאים מהתנור. מניחים על כל פרוסה 2 פרוסות תפוח.

7. מעל התפוח מניחים גבינה כחולה.
8. מעל הגבינה הכחולה מניחים רבעי תאנים.

9. מחזירים לתנור לעוד כ– 6-5 דקות, עד שהגבינה נמסה מעט.
10. לפני ההגשה מזלפים את דבש המרווה מעל.

11. מגישים חם. ניתן לקשט עם אגוזי מלך קלויים קלות.
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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:
הרי האפנינים מאזור אמיליה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. טביעת עין
2. טוב כלב חי מן האריה המת

3. טמן ידו בצלחת

תשובות:

תשובות:

1. רש"י בבא מציעא יט 2. קֶֹהֶלת ט ד 3. משלי יט כד

1. הטמנה,הסתרה. "בכל לשון טעונים ____" )שבת טז 
א(

לך"   ____ אנכי  אברם  תירא  "אל  הגנה,מחסה.   .2
)בראשית טו א(

3. שמץ,זכר לדבר. "אפילו ___הגט" )גיטין פו: (
4. אבן יקרה גבישית ושקופה כעין הקרח או הזכוכית.           

"טוב שם ה____" )בראשית ב יב(
5. זולת,חוץ מן-,בלי. "כי אפס ___ אני" )ישעיה מה ו(

6. מפרשיות השבוע.
12. מפקח ממונה על שמירת הגבולות בין שדה לשדה, 

שומר,משגיח. "מכר את ה___" )בבא בתרא ד ז(
ו____"                   לשונם  "הלקחים  נאום.  דיבר,השמיע   .14

)ירמיה כג לא( )גוף שלישי,יחיד,עבר(
15. אסף. "____ את הגחלים" )תמיד ו ב(

את                      המרכיבות  האותיות  שתי  את  רשום   .18
הגימטריה : 56. )מלמעלה למטה(

19. אף,עוד. "ותאכל ותתן ___ לאישה" )בראשית ג ו(

1. בפרוש,באופן ברור. "ציצית ____ כתיב" )שבת כז: (
2. בחיר לב. "____ לי ואני לו הרעה בשושנים" )שיר השירים ב טז( 

)בהיפוך אותיות(
3. התחרט,חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" )ירמיה ח ו(

4. בן עובדיהו,אחד משרי הצבא שהיה ממונה על שבט זבולון בימי 
דוד. )דה"א כז יט( )בהיפוך אותיות(

5. נמצא,קיים. "ומחר אתן ו____ אתך" )משלי ג כח(
8. הר בארץ אדום בו קבור אהרן הכהן. ___ ____                          )במדבר 

לג לח(
10. התערב במחלוקת שבין אנשים גדולים. "מכניסין ראשי בין שני 

____" )יבמות טו: ( )בלשון יחיד(
13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" )רש"י 

תהלים פא ח(
14. התפזר,התפרד. "____ העם מעלי" )שמואל א יג יא(

17. קיצור המילים : חי וקיים.

העמוד טעון גניזה

1. ממוצע בכמותו או באיכותו,הנמצא בין שתי הקצוות. "ולא קטן 
אלא ____" )כלים יז ח(

מבחוץ"  ושטיפה  מבפנים   ____" מים.  ידי  על  וניקוי  שטיפה   .6
)ברכות נא.(

כשבים   ____" לבגרות.  שהיגיע  לפני  ובעיזים  בכבשים  הולד   .7
ו____ עזים" )דברים יד ד(

)בכתיב  ג(  כב  )תהלים  לי"   ____ ולא  "ולילה  דממה,שתיקה.   .9
מלא(

מחוץ  לך  תהיה  "ו____  מסוים.  לתפקיד  מיועד  מקום,שטח   .11
למחנה" )דברים  כג יג(

12. שם נרדף ל"מדבר" "יששום מדבר וציה ותגל ____" )ישעיה 
לה א(

טו(  טז  )שמות  הוא"   ____ אחיו  אל  איש  "ויאמרו  מי?  מה?   .14
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים : חג המצות.
16. אביו של גדליהו השר בימי צדקיהו המלך. )ירמיה לח א(

18. כנוי בפי הנביאים לעם ישראל,יושב יהודה.       "באהל ____   
_____" )איכה ב ד(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. החליט. "____    ____ צריך שיוציא בשפתיו" )שבועות 
כו: (

7. מושל,שליט,ראש. "צויתי להיות ____ על ישראל ועל 
יהודה" )מלכים א א לה(

8. אלי,לעצמי. "מה ____ ולך" )מלכים א יז יח(
אשר  "בנחלתך  אחוזה.  או  קנין  לרשותו  ירש,קיבל   .9

____" )דברים יט יד( )גוף שלישי,עתיד(
10. שאינו ישן. "אני ישנה ולבי ____" )שה"ש ה ב(

11. מאמוראי בבל. "אמר רב __ אפילו")ברכות מד:(
13. ____ החמה. זריחת השמש. "וירדו להם גשמים קדם 

____ החמה" )תענית ג ט(
16. קיצור המילים : נרו יאיר.

17. חגורה רחבה. "וחגרת אתם ____" )שמות כט ט(
20. בכי _____. בכי מר,בכי גדול. "נהי בכי _____" )ירמיה 

לא יד(

1. שדה תבואה או ירקות 2. בת 3. מערב 4. חוצץ 5. תם 
ונשלם שבח לקל בורא עולם 6. מידע 7. פרסום 8. תורה 
שבעל פה  9. "ערב- רב"  10. טעות לעולם חוזר 11. מקום 
בו גונזים דברי קודש שבלו 12. "מודה אני" 13. בסוף 
הסעודה לפני ברכת הזון 14. סולם 15. שדה תבואה  או 

ירקות 16. זבן

1. "שדה לבן" הוא...
2. "... קול", "... שחוק", " ... מצוה"

3. איזה צד מתארת המלה , "ימה"?
4. התנגד בתקיפות, "יצא..."

5. תושלב"ע פירושו...
6. אינפורמציה בעברית

7. מוניטין בעברית
8. מה זה תושב"ע?

9. "ערב- ...,, אספסוף
10. מה זה טל"ח?

11. מהי גניזה?
12. המשפט הראשון הנאמר ביום

13. מתי נוטלים "מים אחרונים"
14. מאיזו מלה נגזרה המלה הסלמה?

15. "שדה לבן" הוא...
16. המוכר בחנות הוא...









MEXICO FLAG
B A C K G R O U N D

"בלשון לימודים  המביט לארץ ותרעד
רעידות האדמה הגדולות שהיכו 
בארץ הקודש והנזקים העצומים
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)מספרדית: נשיא חדש, תקוות חדשות(

 Un nUevo
 presidente,
 nUevas
esperanzas

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

משברי ים

22
האם ניתן למנוע את מקרה 

הטביעה הבא? • מצמרר

אחרי שהואשם בקומוניזם ושיתוף פעולה עם דיקטטורים 
חשוכים, רבה הראשי של מקסיקו הגאון רבי שלמה טוויל 
מרגיע וטוען "הנשיא החדש אוהב ישראל" • עבר מדמם של 
אינקוויזיציה רצחנית מתחלף בהווה יהודי משגשג • תושבים 
ואישי ציבור משרטטים קווים לדמותה של יהדות מקסיקו 
הפורחת: שלושת הזרמים, העויינות העמוקה בין החאלבים 
לדמשקאים שנעלמת בבית הדין, הפערים הבלתי נתפסים 
ברמת החיים, והשליחות של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל | 12
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