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סוד האושר בחיי הנישואין

אין זה סוד שאחד הנושאים הכאובים ביותר בחייהם של רבים 
זוג אחד מכל שלשה  בישראל,  הנישואין.  הוא משבר  בדורנו, 
זוגות נשואים עושה את דרכו לבית הדין. והרי יש זוגות רבים 
שסובלים ואינם מגיעים לבית-הדין מסיבות שונות. כמה אם-כן 

חיים בשלום ובאושר אמיתי עם בן/בת זוגם?
הגורמים  את  לברר  בניסיון  שונות  סיבות  ולהעלות  לדון  ניתן 
למשבר זה, אך אין ספק שהגורם המרכזי נעוץ בהבנה המוטעית 
של מהות הזוגיות על פי התכנית המקורית בבריאה, ושל חיי 
להתמקם  ינסו  שנים  שאם  ברור  שהרי  בנישואין.  השותפות 
ואף  שיצליחו  סיכוי  שום  אין  מהם,  לאחד  השייכת  במשבצת 
החכמה  יצרה  כן  אם  כיצד  ולסכסוך.  לריב  הסתם  מן  יגיעו 
אין  האם  אחד?  בית  ינהלו  אדם  בני  שני  בו  מצב  העליונה 

הכשלון צפוי מראש?
נתבונן יחד בתכנית האלוקית לחיי שותפות נפלאים בנישואין, 
הוא  הכישלון  כי  רבים  לתחושת  בניגוד  כי  יוכיח  אשר  לימוד 
טבעית,  הבלתי  היא  וההצלחה  הנישואין,  בחיי  הטבעי  המצב 
המצב  הם  ומאושרים  מוצלחים  נישואין  חיי  כי  היא  האמת 
מערכת  את  יבנו  הזוג  שבני  ובלבד  הנישואין.  בחיי  הטבעי 
אחד  כל  לפיה  האלוקית  התכנית  פי  על  שביניהם  השותפות 
יעמוד ברווח במשבצתו, ישב בנחת על כסאו וינהל בשלוה את 

ממשלתו, מתוך שותפות הדדית היוצרת השלמה ושלימות.
ברור ששני ראשי ממשלה במדינה אחת לא יוכלו לנהל כראוי 
שני  אולם  במהירות.  ותיפול  תתפרק  והיא  ממשלתם  את 
לא  באותה ממשלה,  ושר-הפנים  כמו למשל שר-החוץ  שרים, 
הכרחית  דווקא  שניהם  הימצאות  כראוי,  לתפקד  שיוכלו  רק 
- איש איש  יחד  ושני השרים  לתפקודה התקין של הממשלה. 
במשרתו ובמשרדו, יוצרים את שלמותה של הנהגת המדינה. זה 
דואג למדיניות ופעילות החוץ של הממשלה וזה דואג למדיניות 
לתפקידים  לבחור  כמובן  יש  כך  משום  הממשלה.  של  הפנים 
יש  החוץ  שר  לתפקיד  ביותר.  המתאימים  האנשים  את  אלה 
לבחור באדם שהוא בעל קשרים טובים עם מנהיגי העולם, בקי 
לבחור  יש  הפנים  שר  לתפקיד  ואילו  שנון.  ודיפלומט  בשפות 
באדם הבקי בצרכי הערים והישובים, יודע לעמוד בקשר שוטף 
עם ראשי הערים, איש חכם ונבון היודע לנהל מדיניות כלכלית 
נכונה מול כל עירייה וכו'. מיותר לציין שאם המדינה חשובה 
לשניהם, יזדרז כל אחד מהם לעזור לחברו בתחום האחר, כאשר 

יש צורך בדבר ובידו לסייע.
כך בדיוק הוא המצב בענייננו. בעל ואשה שגישתם לשותפות 
זהה  תפקיד  על  האחראים  אנשים  שני  כאל  הנישואין  שבחיי 
כשני ראשי ממשלה אחת, הרי שותפותם נידונה מראש לכישלון 
'אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד' נאמר במדרש.  חרוץ. 
השיתוף  חיי  את  יוצר  היה  לא  והעולם  האדם  שבורא  וברור 
בנישואין על ידי שני בני-אדם האמורים לשאת באותו תפקיד 

ובאותה משרה. 
משום כך באמת, אין שני בני הזוג זהים לא נפשית ולא פיזית. 

אפילו בעולמם של בעלי-החיים קיבל כל בעל-חיים את הכלים 
הצמחוניים  החיים  בעלי  אצל  התקין.  לתפקודו  הנדרשים 
העינים  שני  ממוקמים  וכדו'  הזברה  הצבי,  כגון  הנטרפים 
משני צידי הראש. וזאת כדי לאפשר ראיה משני הצדדים בעת 
האוייב המתקרב  זיהוי  לאדמה, לשם  סמוך  האכילה כשראשו 
ולהימלט בעת הצורך. ואילו עיניהם של בעלי החיים הטורפים, 

למיקוד מקסימלי  בקידמת הראש  נמצאים  והנמר  האריה  כגון 
בעת ראיית המזון הנטרף. לבעלי החיים הניזונים מהצומח יש 
לכתוש  שיוכלו  כדי  טוחנות  שיניים  של  ארוכות  שורות  שתי 
כראוי את העשב ומשום כך קיבלו ראש מוארך. ואילו לטורפים 
טוחנות  לשיניים  זקוקים  הם  אין  הבשר.  לקריעת  חדים  ניבים 

רבות ומשום כך ראשם עגול. וכך בכל עולם הטבע.
כמה  אחת  על  השונים,  הבריאה  פרטי  של  בעולמם  כך  ואם 
וכמה שנזר הבריאה, האדם, קיבל את הכלים הפיזיים והנפשיים 
הנדרשים לתפקודו התקין והראוי לו. הזכר קיבל כלים הראויים 
המשפחתי,  שהקן  כדי  שהרי  לה.  הראויים  כלים  והנקבה,  לו, 
הבית, יתפקד כראוי גם בנושאים הפנימיים העדינים והרגישים 
אחד,  מצד  נדרש  והתקיפים,  הקשים  החיצוניים  בנושאים  וגם 
כראוי  שינהל  אסטטי  חוש  ובעל  רגיש  גמיש,  רך,  עדין,  אדם 
את מדיניות הפנים של הבית, ומצד שני, לעבודה פיזית קשה, 
ומזיקים  חיצוניים  מתוקפים  הבית  ולהגנת  פרנסה  לצרכי 
למיניהם נדרשות לעיתים תקיפות, חוזק ועוצמה. לכן צריך גם 

מישהו עם כלים כאלה.
לשם כך יצרה החכמה העליונה אדם אחד המורכב משני חלקים. 
חלק זכרי - תקיף ועז יותר, וחלק נקבי - עדין ורגיש יותר. ושני 
בדיוק כשם  אדם,  הנקרא  הכלי השלם  את  יוצרים  הכלי  חלקי 
שהמילה 'סיר' מתייחסת לכלי אחד שלם העשוי משני חלקים. 
דבר שאינו משל ציורי אלא מציאות מוחלטת הבאה לידי ביטוי 

ברור על ידי הבורא בפסוק העוסק בבריאת האדם.
וכך נאמר שם: "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם, ַוְיָבֶרְך אָֹתם, ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם 

ָאָדם".
לשון הפסוק מורה בבירור כי שני בני הזוג יחד נקראים: אדם. 
ומכאן שכל אחד מהם בפני עצמו, כל עוד אינו נשוי, אינו נקרא 
אדם אלא חצי אדם. וכלשון חז"ל בתלמוד: "כל אדם שאין לו 

אישה, אינו קרוי אדם".
מעתה יש להבין ולו במשהו את עומק החכמה האלוקית במבנה 
הזוגיות האנושית של הקן משפחתי. אין כאן שנים כשני ראשי 
ממשלה שפעילותם באותו תפקיד נידונה מראש לכישלון. אלא 
שני חצאים המשלימים זה את זה כשני שרי ממשלה המופקדים 
לרעהו  יעזור  מהם  אחד  שכל  ברור  כאשר  שונים,  תיקים  על 
בענייניו בעת הצורך, אף על פי שאין הוא מופקד על כך באופן 

ישיר.
מסיבה זו, הן המבנה החיצוני הפיזי - גופו של הגבר, והן מבנהו 
שיתאימו  באופן  עשויים  ותכונותיו,  אופיו   - הרוחני  הפנימי 
הקן  ופעילות החוץ של  למדיניות  הנוגעת  סוגי הפעילות  לכל 
דיבורו  עבה,  קולו  וחסון,  חזק  הגבר  של  גופו  המשפחתי. 
כלים  מהאישה.  יותר  ועקשן  עז  תקיף,  ואופיו  וסמכותי,  קצר 
הנושא  הצד  הבית.  של  החוץ  שר  לתפקיד  אותו  המכשירים 
בעול הפרנסה והלוחם בעת הצורך את מלחמת הקיום וההגנה 
של הקן המשפחתי ושל האומה. ואילו מבנה גופה ואופייה של 
הנוגעת  הפעילות  סוגי  לכל  שיתאימו  באופן  עשויים  האישה 
עדין,  גופה  המשפחתי.  הקן  של  הפנים  ופעילות  למדיניות 
אסטטי  חוש  בעלת  היא  ורך,  מרופד  ארוך  דיבורה  דק,  קולה 
מפותח ומעודן, אופייה מתחשב יותר, רגיש, גמיש ומוכן לקבל 
שינויים. נתונים המכשירים אותה לתפקיד שר הפנים של הבית. 
אמנם ברור שכאשר האחד יזדקק לעזרה בתחומו יזדרז האחר 
גם  מסוים  גבול  עד  מסוגל  הוא  בנפש חפצה. שהרי  לו  לסייע 

לזה, ושניהם שואפים לשלימות הבית בכל התחומים ותפקודו 
התקין בשלימות. משום כך, למשל, כאשר בדורנו הוצאות הבית 
טלפון  טלפון,  חשמל,  תשלומי  קודמים.  מדורות  יותר  התרבו 
נייד, דלק, ביטוח רכב, ועד-בית, ועוד הוצאות רבות שלא היו 
בעידן הקדם-מודרני, נושאות נשים רבות גם הן בעול הפרנסה 
המוטל מלכתחילה רק על הגבר. ומאידך על הבעל מוטל לסייע 
הבית,  בתוך  עליה  המוטלים  בתחומים  יכולתו  בכל  לאשתו 
עליו  מוטל  אשר  את  צד  כל  יודע  אך  לכך.  זקוקה  היא  כאשר 
בעיקר, לפי כישוריו המיוחדים בתחומו הוא, ומתנהג עם האחר 

ברגישות הראויה לאופיו ולכישוריו של זולתו.

הזוג,  בני  שני  מצד  הנישואין  לחיי  זו  ונכונה  טבעית  גישה 
משום  ביניהם.  ותמידיים  אמיתיים  ולשמחה  לשלום  מביאה 
שלהבנה הנכונה של התכנית השלימה שתוכננה על-ידי החכמה 
האלוקית, ישנן השלכות רבות ליחס שכל צד יתייחס ולהענקה 
את  להכיר  לומד  צד  כל  כאשר  שהרי  לזולתו.  יעניק  צד  שכל 
הפעילות  למען  זולתו  שקיבל  והנפשיים  הגופניים  הכלים 
אלה  כלים  כי  היטב  ומבין  לשניהם,  היקר  הבית  של  השלימה 
לפי  נכונה  התייחסות  ממנו  דורשים  זוגו  לבן/בת  המיוחדים 
טבעם, הרי הוא מתנהג עם בן/בת הזוג בהתאם לצרכי בן/בת 
הזוג, ולא לפי הבנתו את צרכי עצמו. ומתוך כך גם מואר באור 
האישה  מעמד   – המודרני  בעידן  רבים  המטריד  נושא  יקרות 

ביהדות.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

יש להבין ולו במשהו את עומק 
החכמה האלוקית במבנה 
הזוגיות האנושית של הקן 

משפחתי. אין כאן שנים כשני 
ראשי ממשלה שפעילותם באותו 

תפקיד נידונה מראש לכישלון. 
אלא שני חצאים המשלימים 

זה את זה כשני שרי ממשלה 
המופקדים על תיקים שונים, 
כאשר ברור שכל אחד מהם 

יעזור לרעהו בענייניו בעת 
הצורך, אף על פי שאין הוא 

מופקד על כך באופן ישיר

שני ראשי ממשלה במדינה אחת לא יוכלו לנהל כראוי את ממשלתם, אולם שני שרים 
באותה ממשלה, לא רק שיוכלו לתפקד כראוי, הימצאות שניהם דווקא הכרחית 

לתפקודה התקין של הממשלה
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לראות את הנולד
אירווינג פישר נחשב לאחד מגדולי הכלכלנים בארצות 
מרשים,  אדם  היה  שנה  כמאה  לפני  שחי  פישר  הברית. 
איש גבוה בעל שפם קצוץ ששידר הופעה מכבודת. הוא 
שלו  הכלכליות  והתיאוריות  חייו  בימי  רב  לפרסום  זכה 
פישר  נחשב  היתר  בין  המדיניות.  קובעי  על  היום  עד  משפיעות 
למעצב ‘המדיניות המוניטרית', דרכי הפעולה של הבנק המרכזי 

)בנק ישראל, הפדרל ריזרב וכו'(. 
 1929 אוקטובר  ובחודש  כלכלית  תחזיות  לפרסם  נהג  פישר 
לרמה  הגיע  המניות  “שוק  במיוחד:  אופטימית  תחזית  פרסם 
יכול לבקש צפירת הרגעה טובה  היה  גבוהה קבועה”. השוק לא 
החמור  הכלכלי  המשבר  לפרוץ  עד  חלפו  שבועיים  רק  אך  יותר. 
חמישי  ב'יום   .'1929 של  הגדול  ‘השפל  המודרנית:  בהיסטוריה 
השחור' ולמחרתו ב'יום שישי השחור' איבד שוק המניות בבורסת 
וול סטריט קרוב ל-25% ובתוך עשרה חודשים קרס המדד ב-89%. 
מובטלים  נפלטו  עובדים  ומיליוני  כספם  כל  את  איבדו  אנשים 
את  להשיב  שנייה  עולם  מלחמת  ופרוץ  שנה   15 נדרשו  לרחוב. 
כמה  פי  פגע  המשבר  מלא.  לייצור  האמריקאית  התעשייה  גלגלי 

בכלכלן הדגול עצמו ופישר סיים את חייו אביון וחסר כל. 
מול פישר התייצב מתחרה עיקש בשם רוג'ר בבסון. בבסון היה 
יועץ השקעות ללא רקע אקדמי רציני, היו לו עיניים צחקניות וזקנקן 
קטן והוא ניהל תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים. חודשיים לפני 
וצפה  במסצ'וסטס  העסקים  וועידת  בימת  על  עלה  המשבר  פרוץ 
עתיד קודר: “הקריסה מגיעה והיא עלולה להיות נוראה... במנוסת 
הבהלה נראה מכירות שיחרגו מכל מה שחווינו אי פעם”. סוחרי 
וול סטריט לעגו לו, נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, הרברט 
הובר, הזדעק להבטיח כי השוק יציב, אך בבסון היה היחיד שנתפס 
מוכן לקטסטרופה. הוא ערך התאמות בתיקי הלקוחות שלו והציל 
את כספם. הוא הפך לגיבור וול סטריט, התעשר הון רב ונחשב עד 

היום למנהל השקעות מעורר השראה. 
חז”ל:  אמרו  כך  מכולן.  הגדולה  החכמה  היא  העתיד  ראיית 
“איזהו חכם? הרואה את הנולד”. בעוד שטבע האדם הוא להתמקד 
בהווה ובדחוף ולהדחיק את הרחוק, הגדלות האמתית היא להיות 
מסוגל לתכנן את המחר. העתיד הוא אינו אירוע רחוק שיתרחש אי 
שם בעוד שנה או עשרים, אלא הוא ההווה של מחר. לפני שנספיק 
להביט ימינה או שמאלה והנה הרחוק ינחת על פתחנו. כמה אנו 
הם  אותם.  מפתיע  אינו  שהעתיד  המסודרים  בטיפוסים  מקנאים 
מספיק נבונים כדי לחסוך כספים מבעוד מועד עבור טיפולי שיניים 

לילדה, בר מצווה לילד או תשלום שכר לימוד אקדמי. 
בואו נפרגן לעצמנו אפוא להרחיב את המבט. נניח לשעה קלה 
שלנו.  העתיד  את  לתכנן  וננסה  והבריאות  הבנק  של  הדאגות  את 
צופים את החיים שלך בעוד עשר שנים  או את  כיצד אתה  ובכן, 
יחול  יותר טובים, פחות חלילה או לא  יהיו  מהיום? האם החיים 

בהם כל שינוי משמעותי? 
כעת נבחן את התחזית היהודית אודות העתיד: האמונה היהודית 
ושני  הרמב”ם  בידי  שנוסחו  עיקרים  עשר  משלושה  מורכבת 

העיקרים האחרונים קובעים כך:
רמב”ם י”ג עיקרי האמונה: אני מאמין באמונה שלמה בביאת 
המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. 
אני מאמין באמונה שלמה שיחיו המתים בעת שיעלה הרצון לפניו. 
צנועה  די  היא  לנו  הצפוי  לקראת  האישית  שהתחזית  בעוד 
ומדברת במקרה הטוב על העלאה קטנה במשכורת ותוספת ממ”ד 
לדירה, האמונה היהודית מדברת על שינוי אדיר שיתחולל בקרוב: 
העולם הולך למקום מושלם. המקום בו אנו חיים עומד להסתדר 
ולהפוך להיות גן עדן עלי אדמות. זה לא יקרה ברגע אחד, מדובר 
אבל  זמן,  שיארך  המשיח”  “ימות  של  תקופות  כמה  בן  בתהליך 
השורה התחתונה היא ברורה: העולם הולך למקום טוב. החיים על 

פני הכדור עומדים להיות נהדרים.
הרמב”ם  התורנית-הלכתית.  ברמה  יתרחש  הראשון  השינוי 
היהודית  ההלכה  פרטי  כל  את  המסכם  הגדול  חיבורו  את  חותם 

בשני פרקים אודות העתיד:
רמב"ם הלכות מלכים יא: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר 
מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ 
נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם: מקריבים 

קרבנות ועושים שמיטים ויובלות, ככל ִמְצוָוָתן האמורה בתורה.
אנו שהתרגלנו לעלות לירושלים בחשש שלא נפגוש איזו מפגע 
חלילה, אנו שהתרגלנו לעקוב בזהירות אחרי הכותרות מאזור הר 

הבית שלא יציתו אש מול העולם המוסלמי – נזכה לראות עולם 
חדש. האיש שיתגלה כמשיח יתמנה למלך ישראל ויקים את מוקד 
כיום  היהודית  שההלכה  ובעוד  המקדש.  בית  בעולם:  הקדושה 
אפשריות  אינן  התורה  מצוות  מתרי”ג  שליש  וכשני  בחסר  לוקה 
לקיום, ביאת המשיח תביא את השלמות לחיים ההלכתיים ותאפשר 

מימוש מלא של דרישות התורה. 
תורת החסידות מציגה משנה ברורה ופשוטה בעניין, למעשה, 
הגאולה,  את  להבין  כדי  ההווה.  על  אלא  העתיד,  על  מדובר  לא 
עלינו לשים לב היטב לכל מה שמתרחש סביבנו ואולי פשוט לא 

הבחנו בכך.
 זה היה לפני עשרים שנה כשהחלו ליפול חומות מסך הברזל 
שהקיפו את מדינות ברית המועצות. שני בחורים צעירים יצאו מניו 
על  רוסיה  בצפון  קטנה  לעיר  מליובאוויטש  הרבי  יורק בשליחות 
מנת לערוך ליל סדר ציבורי לתושבי העיר. זה היה סוג של חלום. 
לאחר שבעים שנה של ניתוק ברוטלי, התיישבו יהודים לראשונה 
לליל סדר חוקי. הבחורים לקחו איתם קונטיינר שלם עם מצות ויין 
גדול שמכיל כמה  אולם  וכל האוכל הדרוש לסעודה. הם חיפשו 
מאות מקומות ומצאו את ערש הסטרא אחרא, בניין ‘הקומסומול', 

מרכז הנוער הקומניסטי, תנועת הנוער החלוצית שלהם.
עבר  והערב  הסדר  ליל  לסעודת  נאספו  נרגשים  יהודים  מאות 
ברוב שמחה. אחרי ברכת המזון, השליח שכבר היה מבוסם מהיין 
הכריז בהתלהבות: “עכשיו נגש לפתוח את הדלת לאליהו הנביא 
שבקרוב יגיע לבשר לנו על בוא המשיח”. הייתה דריכות בקהל אך 
יהודי קשיש מנכבדי העיר קם ואמר: “איש צעיר! עכשיו איבדת 
אותי. עד עכשיו היה יפה ונעים, סעודה טובה עם מצות ויין, אבל 
למה לספר סיפורים? אנו נראים לך ילדים קטנים?! אליהו הנביא? 

משיח? נו באמת!
השליח הצעיר התבלבל לרגע, אך התעשת וענה: “אשאל אותך 
הזה.  המקום  ליד  ברעד  עוברים  הייתם  שנים  חמש  לפני  שאלה, 
על דלת המקום עמד סמל הפטיש והמגל והייתם מעדיפים ללכת 
89 נשב כאן בבניין  ברחוב אחר. אם הייתי אומר לך אז שבשנת 
הקומסומול ונערוך סדר פסח כהלכתו עם מצות ויין – כיצד היית 
מגיב? אז אדוני הנכבד, כשם שזה התקיים ואנו עורכים סדר פסח 
שעם  התקווה  תתקיים  כך  מפריע,  באין  הקומוניסטי  בבניין 
ויבשר על בוא  ויבוא אליהו הנביא  ישראל מצפה לה אלפי שנים 

המשיח!”. היהודי הקשיש ביחד עם כל הקהל הריעו לשליח.
נראה:  יותר מתבקש ממה שזה  הוא הרבה  הגאולה  החזון של 
העולם עתיד להשתנות משום שהוא כבר משתנה. בכל יום, בכל 
לקראת  הבשלה  של  תהליך  עובר  העולם  שנים,  אלפי  כבר  רגע, 
הגאולה והוא מעולם לא היה בשל כמו בעשרות השנים האחרונות. 
מה  כל  אחד:  לדבר  לב  ונשים  מחיינו  היבט  כל  על  נעבור  בואו 
שאומרים לנו על החיים הוא מוטעה!. התקשורת מדגישה את מה 
חיים  אנו  עיתונים, אבל  מוכרים  ככה  כי  ואת מה שמציק,  שחסר 

בעידן הטוב ביותר בהיסטוריה.
בעץ  כולו  העולם  האמין  שנה   4000 לפני  באלוקים:  אמונה 
ואבן. אנשים היו פגאניים וסברו כי השפע והבריאות מגיעים מכל 
והוא  אבינו  אברהם  של  שמשו  הפציעה  ואז  בטבע.  עצמים  מיני 
ניסה לשווק טענה מוזרה: האלוקים הוא יחיד והוא נמצא מעבר 
לטבע. לא עץ ולא אבן, כי אם ישות רוחנית אחדותית שהיא מעבר 
אותו  זרק  נמרוד  ומצורע,  מושמץ  להיות  הפך  אברהם  להיגיון. 
לאש באשמת הפצת כפירה וטיפשות, אך 4000 שנה חלפו וכיום 
אברהם.  של  באמונתו  מאמין  המערבי  העולם  של  המוחלט  רובו 
כל  אך  הפרימיטיביות,  המזרח  במדינות  כלואה  נותרה  הפגאניות 
מאמינים  ומוסלמים  נוצרים  ולהבדיל  יהודים   – המערבי  העולם 
באמונתו של אבינו הראשון. אברהם אבינו הוא ללא ספק האיש 

המשפיע ביותר בהיסטוריה העולמית.
הרמב”ם מוצא בכך את ההתפתחות הראשונה לקראת הגאולה: 
אלימות וקדושת החיים: עד לפני כמה מאות שנים, כשאבא רצה 
לבדר את ילדיו אחרי הצהריים היה לוקח אותם אל הקולוסיאום 
אכזריות  במופעי  לחזות  בקיצור,  גלדיאטורים.  בקרבות  לחזות 
החיים  לבעלי  אנשים  בין  עצמם,  ובין  הגלדיאטורים  בין  ורצח. 
ובין בעלי החיים עצמם. חיי אדם נחשבו כלי משחק ביד השעשוע 
ויצר הרוע. גם מבחינת החוק, הענישה המקובלת הייתה רצף של 
אכזריות בלתי נתפסת, לשבור ידיים ורגליים, לקשור אנשים לזנב 

סוס וכיוצא באלו - וזה היה החוק המקובל.
מסיבות  חלילה  שלו  בחייו  אפילו  לפגוע  שמבקש  אדם  כיום, 

עבר  האנושי  המוח  השלטונות.  בידי  נבלם   – בעיניו  מוצדקות 
תהליך מהפכני ביחס להבנת קדושת החיים.

היא  המקובלת  הנורמה  האנושות,  שחר  מאז  עולמי:  שלום 
מלחמה, כיבוש ומשטרי דיכוי עריצים. איש לא שאל את אלכסנדר 
מוקדון, ג'ינגס חאן או נפוליון מדוע כבשו עמים כה רבים ובדרך 
בשני  נהרגו  שנה,  שבעים  לפני  רק  מיליונים.  של  חיים  חיסלו 

מלחמות העולם באירופה מאה מיליון איש!. 
כיום, יש הסכמה אוניברסלית שהתנהגות כזו ראויה להחרמה. 
אותם  ואילו  המלחמות  תקופת  לסיום  חותרת  העולמית  האווירה 
רודנים היו חיים כיום, היו מובאים בפני בית המשפט הבינלאומי 
התחרו  שנים  אלפי  במשך  בנשק:  לשימוש  בנוגע  כך  בהאג. 
מלכים ומעצמות בהגדלת ארסנל הנשק, כולל הנשק הגרעיני. זה 
היה המצב הכי נרמלי. כיום, מביט העולם כולו על קים גו'נג און 
וכך ברמה  ופועל כדי להסיר ממנו את האיום.  כעל מטורף בודד 
דיונים  ביניהם  מנהלים  ורוסיה  הברית  ארצות  נשיאי  הגלובלית, 
הגרעיני  הנשק  ארסנל  את  בהדרגה  לצמצם  במטרה  מתמשכים 
שברשותם. התהליך החל ב-31 בינואר 1992, כאשר ראשי חמשת 
בניו  התכנסו  האו”ם  של  הביטחון  במועצת  הקבועות  החברות 
יורק כדי לדון בסדר העולמי החדש שלאחר תום המלחמה הקרה. 

למחרת דיבר על כך הרבי:
אנו  וחסר,  רעב  של  שנים  אלפי  אחרי  ימים:  ואריכות  שפע 
כך שעד שנת  על  מדברים  תעשיינים  הרעב.  עידן  לקץ  מתקרבים 
העולם  ברוב  אפריקה.  במדינות  וגם  הרעב מהעולם  ייעלם   2030
על  המגינה  סוציאלי  תזונתי  בטחון  רשת  כיום  פרושה  המפותח 

האדם הבודד ממצב של חוסר מזון.
הייתה  שנים  אלפי  במשך  החיים:  תוחלת  הארכת  בעניין  כך 
תוחלת החיים 30-40 שנה, אך מאז המצאת הפניצילין, השתנתה 

מפת החיים לגמרי והמדע ניצח במידה רבה את רוב המחלות.
ביותר  הנוחה  בתקופה  חיים  אנו  יהודיים:  וחיים  יהודים 
יהודי. העולם כולו מאפשר חופש דת מוחלט  בהיסטוריה להיות 
ובחגי  בשבת  לעבוד  שלא  לבחור  אדם  יכול  בעולם  מקום  ובכל 
ישראל. נוסיף על כך את הנסים האדירים עם הקמת מדינת ישראל 

ויצירת בית בטוח עבור כל יהודי ויהודייה באשר הם. 
יתירה מכך והוא העיקר: בתוך כל ההתקדמות ההדרגתית של 
האחרונות!.  השנים  בעשרות  התרחשה  הקפיצה  עיקר  האנושות, 
למעשה, אפשר בהחלט לקבוע כי במאה השנים האחרונות, העולם 
התקדם יותר מאשר בכל שנות קיומו ביחד. מאז המלחמה הנוראה 
הוקם מוסד האו”ם שמיישב בהסכמה את הסכסוכים בין המדינות 
השונות, ולמעשה מאז אין מלחמות בכל העולם המערבי. הרפואה 
ביצעה קפיצות ענק ומצאה פתרון לרוב המחלות. והתיעוש עומד 

לנצח את הרעב.
האלוקים היוצר ברא אדם יוצר! אנחנו שותפים לכוון את העולם 
על  הנביאים  של  ההבטחה  היא  והגאולה  המרוממת,  תכליתו  אל 
כי  שנה   2000 לפני  כבר  ידעו  הנביאים  ליעד.  העתידית  ההגעה 

התוכנית האלוקית תצליח, כי הוא תמיד מצליח!.
כוכב  בחלל  שם  אי  גילתה  ארה”ב  של  החלל  סוכנות  ולסיום: 
הבעיה  בו.  החיים  את  לחקור  ורצתה  חיים  אנשים  מסתובבים  בו 
הייתה מרחק הנסיעה אל הכוכב, אלף שנה הלוך ואלף שנה חזור. 
עשו בסוכנות החלל את כל ההכנות לייצור חללית שתחזיק מעמד 
זמן כה רב וחיפשו משפחה מתנדבת שתיסע בחללית, תוליד כמה 
וכמה דורות במהלך הנסיעה עד שיגיעו לכוכב ויחקרו מה שצריך 

ויחזרו חזרה. 
בני המשפחה האידיאליסטיים עלו על החללית ושיננו את מטרת 
השליחות שלהם. דור אחד כבר נפטר בחללית והדור החדש זכר 
בשליחות  ואנו  הארץ  מכדור  שהגענו  תשכחו  אל  הצוואה:  את 
אמר  מי  ספקות:  החלו  ולפתע  דורות  כמה  חלפו  מסוים.  לכוכב 
שאנו בתוך משימה כלשהי? בתחילה היו אלו קולות מועטים, אך 
אט-אט כולם השתכנעו שהם לא הגיעו משום מקום ולא נוסעים 
והמטרה:  החללית  על  לשהות  הם  עצמם  החיים  מקום,  לשום 

לאכול, לשתות וללדת ילדים...
הגאולה,  אל  בדרך  הזמן  כל  מתקדמים  אנחנו  ברור:  הנמשל 
אלא שמדובר בתהליך ארוך שלוקח אלפי שנים. אסור לנו לשכוח 
מאיפה באנו, לאן אנו אמורים להגיע ואת גודל המשימה המונח 
על הכף. נעשה, נצליח ונזכה בימים אלו ממש להכריז על ניצחון 

המשימה!.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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קריאת השכמה: 
תתקשרו למחות או לעודד

השבוע האחרון, רגע לפני תשעת הימים היה גם 
פסק  לא  הטלפון  וקו  שלי,  ביותר  העמוס  השבוע 
במסעי  זה  היה  תחילה  הודעות.  ולצבור  מלצלצל 
קיבלתי מאות  על ערש החסידות,  לאוקראינה. שם 
פניות של ידידים ורעים להזכירם לטובה ולברכה לפני מצוקי 

ארץ, שוכני עפר.
לי  לשלוח  לחברים  הצעתי  שפרסמתי,  תמימה  בהודעה 
באישי שמות לתפילה. ההיענות הייתה כה מוגברת, שאף לו 
נשארתי עוד יום באוקראינה עוד הייתי ממשיך להזכיר שמות. 
הקדושים  במקומות  לטובה  הזכרתי  משפחות  מאלף  למעלה 
בזכות  כל,  אדון  לפני  לרצון  תפילותינו  שיתקבלו  רצון  ויהי 

הצדיקים שנשמתם עדן.
להתמודד  כוונתי  על  הכרזתי  בנוסף, 
ולהמשיך  חדרה,  העיר  למועצת  שוב 
באהבה  העיר  תושבי  למען  בעשייתי 
זה  איך  אותי:  שואלים  רבים  ובחן. 
חוצות?  גבי  מעל  אותך  רואים  שלא 
כל  רחוב?  בקמפיין  יצאת  שלא  זה  איך 
אתה  ורק  ברחובות  תלויים  המתמודדים 

לא נראה כלל?!
ישרים,  כולם  באיש,  לפגוע  מבלי 
כולם מסורים כולם טובים, ובכל זאת – 
בסייעתא דשמיא - לי יש דרך משלי, דרך 
נוהג ובה אני הולך כבר למעלה  בה אני 
מעשרים שנה. אני לא איש של בחירות, 
אני  בחירות,  בשנת  הבטחות  מפזר  לא 
כאן בכל עת, הטלפון והמייל שלי זמינים 

לכל איש ונענים כמעט מייד.
שלי,  במאבק  צד  לא  הפליירים 
המודעות והפרסום אף פעם לא היו חלק 
בשליחות  שלי  הדרך  שלי,  מהעשייה 
בין  ומתמקדת  עלי  שהוטלה  הציבורית 
בה  בצורה  נעשית  העיר,  במועצת  היתר 

אני רגיל, עשייה מהטלפון אל האזרח.
את מספר הטלפון שלי 050-763-2747 אין מי בעיר שאינו 
מכיר ואינו יכול לחייג בכל עת. ואני משתדל לענות או לחזור 
קיבלתי  אגב  הזה  המספר  את  ובסבלנות.  ברצינות  אחד,  לכל 
לפני 20 שנה מארגון 'לב לאחים', ומני אז דבר לא השתנה. אני 

מאמין בעשייה, פחות בפרסום ובפליירים.
ושליחות  שליחות,  היא  ציבורית  עשייה  נוספת:  ונקודה 
אינה דווקא בין כתלי מועצת העיר, אמנם, מתוך מועצת העיר 
ניתן לפעול ולסייע בידי תושבים, אך אני רואה את שליחותי 

הציבורית בכל צומת בחיי, במועצת העיר וגם מחוצה לה.
משה  כדת  חופה  תחת  ולהכניסם  זוג  לחתן  בא  כשאני 
וישראל, איש אינו בודק אם אכן אני חבר מועצת העיר חדרה. 

ולהבדיל, כשאני מלווה משפחה בשעתם הקשה בהלוויה או 
בצרה אחרת, איש אינו בודק בציציותיי מהו תפקידי הפוליטי. 
הם בעיקר מחפשים את האיש שמאחורי, את הבנאדם, ואת זה 
אני משתדל לתת ולהעניק בכל מקום בו אני נמצא ולכל מאורע 
אליו נקלעתי. לכן, הכותרת לא משנה מהמהות ומהרצון שהוא 

להיטיב לכלל.

  

וכואבת,  הלוויה קשה  והנחיתי  בשבוע האחרון השתתפתי 
מיוחדת  אישה  רובין,  מירב  חדרה.  שידעה  מהגדולות  אולי 

פחות  ובתוך  עבודתה  כדי  תוך  פתאום  בפתע  קרסה  במינה, 
מ-48 שעות השיבה נשמתה לבוראה.

העיר חדרה הייתה בהלם. לפי הערכות המשטרה השתתפו 
לבעלה  אמרתי  אנשים.  מ-3,500  למעלה  הכואבת  בהלוויה 
ידידי היקר והחשוב יגאל, כי הקדוש ברוך הוא אינו מביא אסון 
ה' המוותה לחסידיו",  "יקר בעיני  בו,  רק למי שיודע לעמוד 

השם מביא מוות ליקרים ולאוהביו, אותם הוא בוחר לנסות.
והאסון האישי מצטרף לאסון הכללי. עם ישראל שרוי בימים 
שפטירת  ובוודאי  וירושלים,  המקדש  בית  חורבן  באסון  אלו 
נשמות יקרות מצטרפות לאסון הכללי, וכשם שלקינו בכפליים 
כך נתנחם בכפליים בעזרת ה' בשוב ה' את שיבת ציון, ויקיצו 

וירננו כל שוכני עפר, במהרה.

  

בעיר  שנעשו  הטובות  הפעילויות  שלל  על  לרגע  נביט  אם 
בשנים האחרונות נמצא עצמנו מופתעים:

הזמנים.  כל  הייתה בשפל של  5 שנים התיירות בעיר  לפני 
והנה, היום בהובלתי הוקמה חברת תיירות "נחלים" מובילה 
אחראית על אלפי מבקרים בעיר; יצא זה עתה המכרז של השיט 
בנחל; פארק הנחל שינה את פניו; הטיילת שחצי ממנה כבר 
מסודר להפליא; חלקים מהחוף ששופצו  
לבלי הכר; רצועת החוף ששודרגה ; בית 
פיינברג שודרג באופן נפלא; 'אחד העם' 

ששוחזר. וזה רק על קצה המזלג.
פני  על  בקמפיינים  זה  את  תראו  לא 
האישי,  בסיוע  מאמין  אני  כי  חוצות, 
ובגובה  אחד  על  אחד  אישית של  ברמה 

העיניים.
אני מצהיר ומודיע: אני נכנס לעירייה 
בכוונתי  ואין  פרס  לקבל  מנת  על  שלא 
ליטול שכר, גם אם יוצע לי סגנות או כל 
דבר אחר. אין אני מזלזל באותם מחבריי 
הנוטלים שכר, מגיע להם, אני בכל אופן, 
אין בכוונתי ליטול שכר ואמשיך להקדיש 

את עתותיי לסייע בידי תושבי העיר.

  

אני אכן לא מצפה לתשלום, אבל אני 
פונה  אני  אלו  בימים  לגיבוי.  מצפה  כן 
מעשייתי  שנהנו  ומוקירי,  מכריי  לכל 
ומאמינים בי, זה הזמן שאני צריך אתכם 
לצדי. כדי שאוכל להמשיך לשרת אתכם 

נאמנה בשנים הבאות.
אני מחכה לטלפונים שלכם, להודעות, למיילים. תתקשרו, 
תכתבו, תתריעו, תבקשו, תמחו, תעודדו. תושיטו כתף ותמיכה 

בי, כדי שאוכל להמשיך לעמוד לימינכם הלאה.
בטלפון: 050-763-2747

nordman@jss.org.il :במייל
בפקס: 04-6221272

מחכה לשמוע מכם.
בידידות,

הרב בנציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן בטור אישי מיוחד על ה'קמפיין' הייחודי שלו לראשות העיר – 
בלי פליירים וסיסמאות, עם עזרה לציבור וזמינות לכל פונה • זה הזמן שלכם, 

להתקשר לתמוך, לשלוח הודעה ולהושיט יד

הרב בן ציון נורדמן





משרד התיירות מזמין אתכם לצאת בבין הזמנים ולטייל במגוון אתרים משודרגים ומרעננים ברחבי הארץ

 יוצאים לטייל עם המשפחה
 מרעננים את בין הזמנים

מחפשים מעיין להתרענן בו? פינת מים קטנה וקסומה 
בדרום רמת הגולן מחכה לכם במרחק הליכה מהכביש. צל 

עצי תאנה, זרימת מי מעיין צוננים, ובריכה משופצת באחד 
מהמעיינות המרעננים של הגולן.

לפרטים: 04-6962885

מיצג הללוי-החופי ים המלח המשודרגיםעין פיק

החוף הנפרד בים המלח – במיוחד בשבילכם!
הסגולות הבריאותיות, הנוף המרהיב והאווירה

הייחודית מחכים לכם במקום הנמוך בעולם
בחוף הנפרד המשודרג והמשוכלל.

לפרטים: מרכז מידע תיירות ים המלח – 3977*

בליבה של ירושלים, צאו למסע מרהיב ביופיו אל קורות 
עמנו בימי שיבת ציון ועולי בבל, בירושלים הקמה לתחיה 

לאחר החורבן הראשון.
לפרטים: 6033*
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"קרא עלי מועד״ – 
מבט אל העתיד

מועד  עלי  "קרא   – "מועד"  נקרא  באב  תשעה 
לשבור בחורי״ )איכה א, טו(, אין אומרים תחנון 
משמעות  טובים.  ימים  כבשאר  באב,  בתשעה 
יסודו  באב,  ובתשעה  המועדות  בכל  טוב״  "יום  השם 
א,  )בראשית  טוב״  כי  האור  את  אלוקים  "וירא  בפסוק 
שהוא  האור  את  הקב״ה  שראה  ש״כיון  איתא  ובחז״ל  ד( 
והובא ברש״י  ע״א  יב  )חגיגה  לצדיקים״  וגנזו  טוב, עמד 
שם(, האור שביצירת בראשית היה בכוחו לצפות בו מסוף 
האור  הוא  במועדות,  הטמון  ה״טוב״  סופו,  ועד  העולם 
שבו ניתן לראות את ה״אור הגנוז״ בימים מיוחדים, הימים 
הקדושים של פסח, שבועות וסוכות, מסוגלים לגלות את 
"מסוף    - והעתיד  העבר  על  בו  ולהשקיף  הגנוז״  ה״אור 
העולם ועד סופו״, ה״ימים הטובים״ הם ימים בהם מתגלה 

אור זה.
תשעה באב הוא בכלל המועדות והימים הטובים, ובבחינת 
נושאים  ניתן לראות את האמת,  גילוי "האור הגנוז״ שבו 
‘תחת  שחבויות  אמיתויות  נגנזים,  השנה  שבמהלך  רבים 
בו  ביום  באב,  תשעה  של  במבט  לגלותם  נוכל  השטיח’, 
 – העתיד  על  גם  בו  לצפות  אפשר  העבר,  על  מתאבלים 
השנה  ימות  שבכל  מחשבות  סופו״,  ועד  העולם  "מסוף 
 – בגלוי  לבטא  מעיזים  שלא  דברים  לצדדים,  נדחקות 

ניתנות לגילוי באווירה המיוחדת של תשעה באב.
והעתיד, עומד ההווה, המתבונן על מצבם של  בין העבר 
היה בהיסטוריה של העם  יראה שלא  כיום,  יהודי העולם 
היהודי זמן של חופש, כמצבנו כיום, גם בעבר היו מצבים 
יהודית  חירות  אך  מסוימים,  במקומות  ליהודים  טובים 
מעולם,  הייתה  לא  תבל  רחבי  בכל  כיום  שקיימת  כפי 
לתת  יש  ארוכה,  מהיסטוריה  חלק  הוא  כשההווה  אמנם, 
נרדף  שנה,  שבעים  לפני  רק  העכשווי,  למצב  משמעות 
"שואה״,  שנקראת  ביותר,  החמורה  בצורה  היהודי  העם 
שהם  מפני  רק  וטף,  נשים  אנשים,  של  ושריפות  הריגות 
הגרש״ד  כותב  הזמנים  של  במשמעותם  הרגשתי  יהודים, 
פינקוס זצ״ל בספרו "גלות ונחמה״, שיש קשר ושייכות בין 

התקופות.
ומבקש  הביתה  שחוזר  קטן  ילד  דומה?  הדבר  למה  משל 
בתחנונים מאביו שיקנה לו אופניים, אך האב עונה שכיון 
שהוא לא למד כראוי, לא מגיע לו פרס, והנה לאחר יום או 
יומיים אירעה רח״ל תאונה, והילד שרץ אחרי כדור בכביש 
כשהוא  חולים,  בבית  ואושפז  נפצע  מכונית,  ע״י  נדרס 
מחלים וחוזר הביתה ממתינות לו שם זוג אופניים חדשות, 
ואוהבים,  מסורים  הורים  תאונה,  לו  הייתה  כי  מדוע? 
משתדלים לנחם ולפצות את הילד החולה במתנות. אמנם 
אותו  יכניסו  כביכול  ואח״כ  רב,  זמן  יימשך  לא  זה  פינוק 

ההורים לשגרת היום יום.
הפינוק  שנות  האם  זצ״ל,  פינקוס  הגרש״ד  זועק  רבותי! 
הניתנות  משמים  מתנות  אינן  ונוחות,  חופש  של  והשפע 
הנוראה  המלחמה  האיומה?  השואה  לאחר  ישראל  לכלל 
מחבק  ולאחריה  היהודי,  מהעם  שרופים  שרידים  הותירה 
הקב״ה את ה״אחד מעיר ושניים ממשפחה״, ומפנקם בכל 
טוב, אך עלינו להבין שזה לא עתיד להימשך לאורך זמן, 
זהו מצב ביניים, כפיצוי לאחר המכה הקשה שנחתה עלינו, 
"מסוף  לצפות  חובתנו  באב,  תשעה  של  הגנוז״  ב״אור 

העולם״ שעבר, "עד סוף העולם״ שעתיד לבוא.

התבוננות אל העבר ודאגה לעתיד

של  העבר  את  בפנינו  פותחות  באב  תשעה  של  הקינות 

על  קינות  יש  מארצו,  ישראל  וגלות  המקדש  בית  חורבן 
גזירות ת״ח ות״ט, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש 
השם, אין די באמירת הקינות, יש גם להתבונן ולחשוב על 
לחיות  צריך  העתיד,  של  ראי  הוא  העבר  ועתידנו,  עצמנו 

בעיניים פקוחות, באור של ה״יום טוב״ של תשעה באב.
צריך  לא  האם  לעתיד?  גם  יימשך  העכשווי  המצב  האם 
להשקיע בכי ודמעות כדי שלא ישתנה המצב לרעה? בדור 
של תהפוכות מהירות כל כך, יש לחשוש מאירועים הקורים 
וישנם  הכלכלי  המצב  על  הדואגים  ישנם  פתאום,  בפתע 
"דמים״  אלו  הבטחוני,  במצב  לרעה  משינוי  החוששים 
ואלו "דמים״, אך יותר מכל צריך לדאוג מהמצב הרוחני, 
זכינו וילדינו גדלים ומתחנכים בישיבות ובבית יעקב, אך 
חובתנו לזכור שהרבה דמעות של הדלקת נרות מושקעות 
ואמהות בכו על עתידם  והתהלים שאבות  בזה, התפילות 
הוא  תפקידנו  לנו,  שעומדות  הם  ובנותיהם,  בניהם  של 
דמעות  באלו  העתיד,  על  ממנו  וללמוד  העבר  את  לראות 

יצמחו ילדינו?
שמעתי, מספר הגרש״ד פינקוס זצ״ל,  שבימיו האחרונים 
של מרן הגרי״ז מבריסק זצוק״ל, בא לבקרו מרן הגרא״מ 
אחריו  להשאיר  זוכה  אחד  כל  שלא  לו,  ואמר  זצ״ל  שך 
הרב מבריסק,  לו  ענה  תורה,  גדולי  משפחה מפוארת של 
ימים  וכמה  בהם?  השקעתי  ותפילות  דמעות  מעט  "וכי 
בביתם  תורה,  בדור של   – וצריך להתבונן  עבורם?  צמתי 
ודמעות,  צומות  הרבה  כך  כל  הושקעו  עולם,  גדולי  של 
מבורך,  ישרים  לדור  לזכות  בכדי  תהלים  וספרי  תפילות 

שלא תמוש התורה מזרעם, ואנן מה נענה אבתרייהו״!
גורל  על  מבריסק  לרב  שהייתה  הנוראה  הדאגה  על  ידוע 
 - נהרגו  "אם  פעם,  התבטא  הוא  בשואה,  שנותרו  ילדיו 
נהרגו, אבל מי יודע אם הם לא מסתובבים ח״ו בכנסיה? 
שמא הם חיים בשמד״? עם כל התפילות וספרי התהלים 

עדיין יש מקום לחשוש לגורלם הרוחני של הילדים.
להתבונן  עלינו  ילדינו?  עתיד  את  יודעים  אנחנו  האם 
של  הגנוז״  ה״אור  גילוי  מתוך  העולם״  ל״סוף  ולצפות 
חמישים  או  אחד,  יום  בת  אינה  ההיסטוריה  באב,  תשעה 
ממנו  וללמוד  העבר  את  לראות  זה  ביום  חובתנו  שנה, 

לעתיד ולא להיות שאננים.
היה״,  האמנה  מקטני  "נח  מטעות,  הנובעת  שאננות  יש 
ונכנס לתיבה רק "מפני מי המבול״ )רש״י בראשית ז, ז(, רק 
כשהמים ירדו בפועל, האמין נח שאכן גזירת המבול באה 
מאה  במשך  שבנה  תמים״  צדיק  "איש  ולכאורה  לעולם, 
להתייחס  ומבלי  נפש  ועשרים שנה את התיבה, במסירות 
"מקטני  אומרים  ועליו  דורו,  בני  של  ולרדיפות  ללעג 
הוא  שהקב״ה  לעצמו  חשב  שנח  הוא  העניין  האמנה״?! 
ארך אפיים, ודאי שימחל ויסלח ברגע האחרון ולא יעשה 

כאשר אמר, וזהו החיסרון בשלימות האמונה.
האמין  הוא  גדול,  מאמין  היה  היהודי,  מרדכי  לעומתו 
כל  את  ולאבד  להרוג  "להשמיד,  שהגזירה  בשלימות 
היהודים״, עתידה להתקיים, אמנם הייתה שבועה לאברהם 
יצחק ויעקב על קיומם של בניהם, אבל מקושיא וטענה של 
הבטחת הקיום לא תתבטל הגזירה, ולכן יש לזעוק ולהריע 
בעת צרה, לכנוס את כל היהודים לצום ולתפילה ולהשתדל 
ובוודאי שמפני שמרדכי האמין  להעביר את רוע הגזירה, 
שהרעה בוא תבוא וחשש מפניה, זכה לבטלה, ואילו נח, 
וייקרא  גרם שיהיה מבול  מפני שלא האמין שהיא תבוא, 

על שמו "כי מי נח זאת לי״ )ישעיה נד, ט(.

ההתעוררות שבבכי

הפסוק  על  קלז(  טוב  שוחר  )מדרש  חז״ל  בדברי  מצינו 
"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו״, כשראו בני הגלות 
רבנו   ‘ וצווחו,  בבכייה  "געו  מהם,  פורש  הנביא  שירמיה 
ירמיה הרי אתה מניחנו, שם בכו, שנאמר ‘על נהרות בבל 
שם בכינו’, ענה ירמיה ואמר להם, ‘מעיד אני עלי שמים 
וארץ, אילו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא גליתם״.

של  כוחו  זהו  גלות,  למנוע  מועיל  בעתה  בכיה  של  כוחה 
תשעה באב שבכל שנה ושנה, שאם מתעוררים בו לבכות 
מונעים מהגזירות לבוא, כך ימשיך עם ישראל להתקיים עד 

ביאת גואל במהרה.
שעשה  "יחיד   – רבות  מועילה  בכי  של  התעוררות  כל 
תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו״ )יומא פו ע״ב(, וכן 
מצינו בחז״ל –״שתי טיפות דם שיצאו מן הצדיק – איש 
מאחד הנביאים, כיפרו על כל ישראל״ )מלכים א, כ, לה–

ויכהו   – נא  "הכני  הנביא  רצון  קיום  ברד״ק(,  ועיי״ש  לז 
האיש הכה ופצוע״ גרם למותו של אחאב ולהצלת כל כלל 

ישראל בשעת מלחמה.

כוחו של כל יחיד ויחיד

לו ידענו את הכח העצום הטמון בכל יחיד ויחיד בישראל, 
כל  עבור  להועיל  יכול  צרתו,  ובמיוחד בשעת  אחד,  שכל 
ישראל, היינו מתעוררים להתחזקות בתורה, ביראת שמים 

ובחסד, עבור ישועת ישראל.
החפץ חיים באחרית ימיו, כשניצני החורבן הגדול החלו, 
אמר שאם יתאספו כל גדולי ישראל כאחד, לא יגיעו לעצה 
יעשה  "מה  ע״ב(,  צח  )סנהדרין  חז״ל  מדברי  יותר  טובה 
ויינצל מחבלו של משיח – יעסוק בתורה ובגמילות  אדם 
חסדים״, דרך ההצלה של כל יחיד ושל הכלל מחבלי משיח 

היא, במהלך ש״ה’ רועי לא אחסר״.
מרגישים  הבית  בני  וכל  לגלות  היוצאת  למשפחה  משל 
ידי אמו  היטב את הצרה, מלבד התינוק הקטן הנישא על 
שממשיך לינוק את קיומו ממנה ואינו חסר דבר, כך ניצלה 
ישיבת מיר על כל תלמידיה, בניסי ניסים, כשהם נישאים 
העולם  היונק״.  את  האומן  ישא  "כאשר  הקב״ה  ידי  על 
משוכללת  ברכבת  נסעו  הישיבה  ובני  ורגש,  סער  מסביב 
הגיעו  גם  ומשם  מוסקבה,  הבירה  בעיר  וביקרו  כתיירים, 

לחוף מבטחים מעבר לים.
"כגמול  לחיות  מזכה  להשי״ת,  מוחלטת  ושייכות  קירבה 
מתבטלים  כאשר  משיח,  בחבלי  להרגיש  ולא  אמו״,  עלי 
כלפי הקב״ה בבכי של תינוק – "בני בכורי ישראל״, יכולה 
האהבה העמוקה לייחד אותנו עם הקב״ה, עד כדי "ישקני 

מנשיקות פיהו״ ולהתקיים בתוך ים הצרות.
כדיני יחוד בנישואין המחייבים ניתוק מכל קשר עם אחר 
ולהיות "מקודשת לי״, מופרשת מכל העולם – לי, כך צריך 

להיות הקשר בין כלל ישראל ובין הקב״ה.
חובה עלינו להתנתק מכל מקור השפעה אחר, ליצור סיבות 
מחייבות לעבודת ה’, ובכך לזכות למצב של "יפול מצידך 
אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש וגו’ כי מלאכיו יצוה לך 

לשמרך בכל דרכיך״.

יהי רצון שננוחם כולנו בבניין ציון וירושלים
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד





הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



ח' אב תשע"ח 20/7/18 12

זהירות, משגיח

חשוב לי להדגיש עוד לפני תחילת הכתבה, שמה שאני 
מספר בכתבה זו איננו מכליל כלל וכלל את כל משגיחי 
ישנם   - שוב  זה  לפני  להדגיש  לי  וחשוב  הישיבות. 
כאלה,  וכמה  כמה  אישי  באופן  בפירוש  מכיר  ואני  משגיחים 
שמצילים נפשות רבות ועוזרים לבחורים. אני בפירוש מקנא בן 
עדן שלהם. אני כותב שוב על התופעה הזו, כי לפעמים אל מול 
מה שאני רואה בעיניי - ליבי נקרע ואני חייב לצעוק, ואני עושה 

את זה דרך ובאמצעות הכתיבה שלי. 
וכך  ומקסימים  טובים  אנשים  הורים,  זוג  השבוע  לפניי  ישבו 
הם סיפרו לי: "בננו בן 16, לומד בישיבה קטנה במרכז הארץ. 
בשיעור א' הוא ישב ולמד רציני, שמר על סדרי הישיבה כמו 
שצריך. היה לנו ממנו רק נחת. היה זה בשיעור ב' באמצע זמן 
חורף, פתאום אנחנו רואים שמשהו קורה לבן שלנו, הוא פחות 
יושב ולומד, הולך לישון מאוחר וקם ומגיע לישיבה מאוחר. 

ישנם ימים שהוא בכלל לא הולך לישיבה. 
"לפני מספר ימים הוא אמר לנו שהוא רוצה לעזוב את הישיבה. 
להיות  משתדלים  אנחנו  אתו.  קורה  מה  בינינו  לחשוב  ניסינו 
ההורים הכי טובים שיכולים להיות ולא הבנו מה עובר עליו, 
ניסינו לדבר אתו מה מציק לו אך הוא התחמק שוב ושוב. לאחר 
אחד  ערב  ישבנו  ומחמיר,  ממשיך  שהמצב  שראינו  תקופה 

בסלון וממש התחננו שיספר לנו מה קרה אתו. 
שיש  תפס  המשגיח  חודשים  כמה  לפני  לנו,  סיפר  הוא  "וכך 
לי בתוך האמ.פי.3 מספר ניגונים לא חרדים. המשגיח קרא לי 
שלו  הצעקות  את  אך  אחריו  הדלת  את  סגר  הוא  שלו,  לחדר 
שמעו בכל המסדרון בישיבה )וכאן אני מצוטט מילה במילה 
כמו  אתה  אחאב.  כמו  'אתה  לבחור(  אמר  שהמשגיח  מה  את 
גוי. כל מה שאתה לומד לא שווה כלום, אתה יכול לזרוק את כל 
התורה שאתה לומד לפח'. מאז משהו קרה לי, נפגעתי עד עמקי 
נשמתי מהמילים שהוא אמר. בסדר, טעיתי, שמעתי מוזיקה לא 
וחצי  כל השנה  וכי  כך?  בי  ופוגע  עלי  צעק  הוא  לכן  חרדית, 
שלמדתי ירדו לטמיון? מה אני גוי? מה אני אחאב? למה חצי 

ישיבה צריכים לשמוע את מה שהמשגיח אמר לי? 
"אחרי ששמענו את הסיפור הזה מבננו ניגשנו לראש הישיבה 
דיבר כך לבן שלנו. ראש  ודיברנו אתו, שאלנו למה המשגיח 
אנחנו  דאורייתא...  בריתחא  היה  כנראה  שהוא  אמר  הישיבה 

כמובן התרגזנו על התשובה הזו וכעסנו מאוד.
כמו  שלנו  מהבן  להתעלם  החל  משגיח  אותו  יום,  "מאותו 
שהוא לא קיים... אני יכול להגיד שישנם מצבים שליבי נקרע", 
האמא של הבחור התפרצה בבכי באמצע השיחה, "מה עשיתי 
לא טוב?" אמרה בבכי, ממש אוי גוועלד כמה צער של אמא 

יהודייה. 
דיברתי עם ההורים של אותו בחור והנחיתי אותם מה לעשות 

עם בנם. 
הייתה  ומקסים,  חכם  בחור  למחרת.  יום  הבחור  עם  נפגשתי 
לנו שיחה טובה. הבחור טען שהוריו הם ההורים הכי טובים 
כך  בישיבה,  נשאר  שהוא  הסיבה  וכל  ישנם.  שרק  ומקסימים 
הוא מספר לי, זה רק בגלל שהוא לא רוצה לצער את ההורים 

שלו. 
"אין לי כבר טעם בלימוד, בתפילה, בכלום, הגעתי למצב שזה 
פשוט כבר לא מעניין אותי. צוות הישיבה לא אכפת לו ממני, 

אז למה שאשקיע בישיבה הזו משהו”. 
אני לא מדבר על עצם העניין שהבחור שמע שירים לא דתיים 
באמ.פי.3 שלו, שמתפקידו של המשגיח והוא צריך לדבר עם 
הבחור על כך. אני מדבר על הגישה של אותו משגיח, איך הוא 
דיבר לאותו בחור. האם הוא בכלל מודע לכך שבמשפט אחד 
בכיה  הרי  זה  הנשמה,  את  לו  הרס  בחור,  של  נפש  הרס  הוא 
לדורות אם הבחור יעזוב את הישיבה בסוף בגללו ויצא לרחוב, 
כמה צער יש להורים בגלל זה, האם הוא מבין בכלל עד כמה? 
אז בטוח שהיה צריך לדבר עם אותו בחור ולהסביר לו בצורה 

יפה את העניין, אבל לא לפגוע בו ולהרוס לו את הנשמה...
לוקים  מסוימים  ישיבות  שמשגיחי  הנושא  על  בעבר  כתבתי 
בחוסר ידע בנפש האדם, משגיחים רבים נבחרים על סמך הידע 
שלהם בספרי מוסר, אבל לוקים בחוסר ידע בנפש. אם רק היו 
לנו  היו   – התפקיד  לדרישות  הבנה  ומתוך  בהתאמה  נבחרים 

הרבה פחות נושרים. 
פוגש  כשאני  כי  שוב,  הנושא  את  מעלה  אני  בגללה  הסיבה 
בחדר שלי מקרים של בחורים שנהרסים רוחנית ונפשית בגלל 
התנהגות של משגיח, הנשמה שלי זועקת, אני פשוט לא יכול 

לשתוק. אני חייב לצעוק. 
נגד,  כתבות  לפעמים  כותב  אתה  למה  אנשים  מספר  לי  אמרו 
תכתוב רק בעד. אמרתי להם 'כשאצלך ישבו הורים והאמא או 
האבא בוכה בדמעות שליש על שבנם רוצה לעזוב את הישיבה 
בגלל שמשגיח פגע בבן שלהם, אם אתה תהיה איש הגון אתה 
גם תכתוב על זה'. והאמת היא שצריך לצעוק על זה. וכי אותו 
משגיח שכך מדבר על אותו בחור היה רוצה שכך ידברו לבן 

שלו אם הוא היה באותו מצב? וודאי שלא.
ושוב אני רוצה להדגיש כאן שאני לא מתכוון חלילה להכליל 
כי  שישנם.  או  מכיר,  שאני  החינוך  ואנשי  המשגיחים  כל  את 
ללב  ששומעים  מדהימים  משגיחים  על  שומע  ואני  הכרתי 
להמשך  אותם  ובונים  כוחות  להם  ונותנים  שלהם  התלמידים 

החיים. 
על פי רוב, משגיח מתקבל לעבודה לא על שום סמך היכרות 
על  אלא  האדם,  נפש  מבנה  והכרת  לבחורים  גישה  יכולת  או 
סמך ידע בספרי מוסר או חסידות, או שהוא נקרא אדם תלמיד 
חכם בעל שיעור קומה. כל מה שקשור להכרת מבנה נפש של 

הבחורים זה לא מה שמחפשים אצל משגיח. 
איך  גדול  רוחני, אבל לקחת אדם  ודאי חשוב שיהיה משפיע 
שיהיה ואין לו שום הבנה בנפש של אדם, איך הוא יכול להיות 

משגיח? 
יכולת של  בבחורים שנפגעו מחוסר  עבודתי  בחדר  נתקל  אני 
ולעודד את הבחור בישיבה.  המשגיח להבין, להכיל, לשוחח 
ליחס,  זקוקה  שלו  והנפש  נפש  לו  יש  רובוט,  לא  הוא  בחור 

להבנה ולהכלה. 
זמן הבחרות הוא גיל ההתבגרות, בזמן הזה ישנם המון שינויים 
פיזיים ונפשיים שמשפיעים על מבנה הנפש של הבחור, והנה 
ובכמה  הנפש  מבנה  על  והכרה  ידע  לו  שאין  משגיח  מגיע 
יכול להרוס חיים  עין, פשוט  יד או בקריצת  משפטים בהנפת 

של בחור.
שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים לתגובות :

machon.rot@gmail.com

סיפור נוסף שהתגלגל לידיי הציף שוב את הבעיה הכאובה של משגיחים שלא עברו 
הכשרה בנפש האדם • בצעקה אחת נהרס החשק והשטייגען של בחור, ומי יודע 

להיכן הוא יתדרדר 'בזכות' אותו משגיח

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אני נתקל בחדר עבודתי 
בבחורים שנפגעו 
מחוסר יכולת של 

המשגיח להבין, להכיל, 
לשוחח ולעודד את 

הבחור בישיבה. בחור 
הוא לא רובוט, יש לו 

נפש והנפש שלו זקוקה 
ליחס, להבנה ולהכלה



ברוכים הבאים
לממלכת הילדים

בס"ד

5
עיריית ביתר עילית - עיר הילדים - מזמינה את ילדי העיר

ליהנות חינם מ"ביתר לנד" - הלונה פארק הענק לילדי העיר

הלונה פארק ייערך בגבעה א'
מאחורי האודיטוריום ברח' ברסלב

(חלק מהפעילויות יהיו בבניין האודיטוריום הממוזג)

והשנה: גדול יותר, מגוון יותר, נרחב יותר, עוצמתי יותר
עם הפתעות חדשות לכל הגילאים

שלל מתקנים אתגריים וחוות מתנפחים

מופעים קבועים בשעות: 17:00, 19:00, 21:00

זמני פעילות הלונה פארק:

יום שני י"א אב: בנות משעה 16:00 עד 23:00

יום רביעי י"ג אב: בנות משעה 16:00 עד 23:00

יום שלישי י"ב אב: בנים משעה 16:00 עד 23:00

יום חמישי י"ד אב: בנים משעה 16:00 עד 23:00

ושמחההייתה אורה לילדים

הכניסה לילדי העיר חינם-
לבעלי צמידי כניסה בלבד
(הצמידים נשלחו בדואר לנרשמים מראש)

נגישות לבעלי מוגבלויות,
זמני כניסה נפרדים

לילדים מיוחדים
ובני משפחותיהם

הפעילות מיועדת לילדים בגילאי 3-14
בהוראת רבני העיר שליט"א - תהיה הקפדה מלאה על ההפרדה

כולל להורים מלווים

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה, הנגב והגליל
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על הר ציון  

אחד  שוכן  המערבי  מהכותל  הליכה  דקות  עשר  במרחק 
מהמקומות המקודשים ביותר לעם היהודי - הר ציון, מקום 
משכנם בחייהם ומנוחתם בפטירתם של דוד המלך ומלכי בית 
דוד • בעשור האחרון מתנהל מאבק על הקבר מול הנוצרים, 
גם  מפתיע  ובאופן  פרוש,  מאיר  כהן,  יצחק  גם:  שותפים  בו 
רבי  הגאון   • אהרונוביץ  ויצחק  ליבני  ציפי  ליברמן,  אביגדור 
ישראל':  'כל  דוד המלך, בשיחה עם  קבר  ברגר, מרבני  יוסף 
״התפילה במקום קדוש זה על צמיחת הגאולה והרמת קרן 

מלכי בית דוד מקובלת ופועלת״
||  יענקי קצבורג||

ששמם
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אופן מוזר ואולי מפתיע, המקום ב
המלך,  דוד  קבר   - הזה  הקדוש 
התפרסם כשנוי במחלוקת, כאילו 
ברורות,  אינן  ואמיתותו  זהותו 
הרווחות  והדעות  והשמועות 
בציבורים שונים הן כאילו אין זה 

מקום קבורתו של מלך ישראל ח״ו. 
לקבל  לעומק,  ולברר  לבדוק  לחקור,  יצאנו 
שפחות(,  )ואלו  הנפוצות  לשאלות  תשובות 
המסתורין  את  לפצח  הנסתרות,  את  לפענח 
מקדושת  להתרגש  לחוש,  להתחבר,   - ובעיקר 
נתוודע  הבאות  בשורות  שוכניו.  והוד  המקום 
ולסיפורים  לפרטים הקטנים  הגדולות,  לשאלות 
ההיסטוריה  מהי  מסעירים:  הכי  )האמיתיים!( 
המפוארת של המקום המיוחד הזה? מנין שזהו 
הם  מי  המלכים?  ושאר  דוד  קבורת  מקום  אכן 
גדולי ישראל במשך הדורות שהעידו עליו ובאו 
לתוך  להיכנס  שניסו  אלו  הם  מי  אותו?  לפקוד 
אלו  ראו  מה  להם?  אירע  ומה  הקבורה  מערות 
הקבורה  מערת  תוך  אל  להיכנס  הצליחו  שכן 
ויצאו בחיים? וכיצד מתחברים כאן עבר מפואר, 

הווה מאתגר ו... עתיד קסום?

דוד מלך ישראל חי וקיים
הלחמי  בית  ישי  לאביו  נולד  ע״ה  המלך  דוד 
עדאל,  בת  ניצבת  ולאמו  ובעז,  רות  של  נכדם 
ביום שבת קודש ו' בחודש סיון שנת ב' אלפים 
עולמו  לבית  והסתלק  העולם,  לבריאת  תתנ״ד 
ביום שבת קודש ו' בחודש סיון, זמן מתן תורה, 

בשנת ב' אלפים תתקכ״ד והוא בן 70 שנה.
30 שנה בשנת ב' אלפים תתפ״ד,  בן  בהיותו 
מלך  בתחילה,  ישראל.  על  למלוך  בפועל  עלה 
את  לכבוש  עלה   37 ובגיל  בחברון,  שנים   7
יהושע  ידי  על  כבר  נכבשה  שאמנם  ירושלים, 
יהודה  השבטים  אך  הארץ,  כיבוש  בתחילת 
ובנימין נמנעו מלהוריש את אנשי יבוס מתוכה. 

בירושלים מלך דוד 33 שנים עד ליום פטירתו. 
בירושלים  מלוכתו  ימי  כל  התגורר  דוד 
במצודה הצבאית שכבש, ושם היה ביתו, שהרי 
דוד נשבע לה' שלא יבנה בית לעצמו כל עוד אין 
קל״ב(  )תהלים   במזמור  שכתב  וכפי  לה'.  בית 
״זכור... לדוד את כל ענותו, אשר... נדר לאביר 
ערש  על  אעלה  אם  ביתי  באהל  אבא  אם  יעקב, 
לאביר  משכנות  לה'  מקום  אמצא  עד  יצועי... 

יעקב״. 
למרות רצונו העז לבנות את המקדש, ולמרות 
ונחושת,  כסף  זהב,  זה  ובכלל  שהכין,  ההכנות 
על  דוד  נתבשר  שניצח,  המלחמות  שלל  מכל 
ידי נתן הנביא מיד לאחר העלאת ״ארון הברית״ 
בנו  שלמה  יבנה  המקדש  שאת  הפלשתים,  מן 
שימלוך תחתיו. ומשמע, אם כן, שלא בנה לעצמו 

ארמון, וביתו היה במצודה עד ליום הסתלקותו.

הר ציון 
עיר ציון היא עיר דוד, עיר המלוכה 'קרית מלך 
רב' שבמרום הר ציון )כדעת הגדולים, ראשונים 
ואחרונים ועוד – ולא כמו שטועים הרבה אחר 

דעת ה'חוקרים'(.
דוד המלך ע״ה בנה את ביתו ומשכנו במצודה 
שבהר ציון, וגם קרא לה בשם ״עיר דוד״ )חוקרי 
אמת וארכיאולוגים הוכיחו כי מצודה זו הייתה 
כיום  המכונה  המצודה  של  מקום  באותו  בערך 

״מגדל דוד״, כלומר, על הר ציון(.
סמוך ונראה נחצבה מערת הקבורה של מלכי 

בית דוד. כך משמע מדברי חז״ל בתוספתא בריש 
מסכת בבא בתרא. מערה זו פתוחה לנחל קדרון, 

ועל כן קברי מלכי בית דוד אינם מטמאים.
אדונינו  של  גניזתם  מקום  היא  זו  מערה 
המלכים הקדושים - דוד המלך ע״ה נעים זמירות 
ישראל, בנו החכם מכל האדם שלמה המלך ע״ה 
ושאר מלכי בית דוד הצדיקים שעשו הישר בעיני 
ה': אסא המלך, יהושפט המלך, המלך יותם בן 
ויהוידע  המלך  יאשיהו  המלך,  חזקיהו  עוזיה, 
התורה  ומוסרי  ממעבירי  שהיה  הגדול  הכהן 
מדור לדור )הקדמת היד החזקה(, שכולם )ועוד( 
דוד  במערת  קדשם  במנוחת  וגנוזים  טמונים 

המלך שבהר ציון כמובא בנ״ך.
והנה גודל קדושת מקום ציון ״קבר דוד״ נורא 
שבו  ציון,  הר  קדושת  מתוקף  ראשית  ונשגב. 
לו״,  למושב  איוה  בציון  ה'  בחר  ״כי  ה',  בחר 
יהוסף  רבי  להגה״ק  תבואה״  ב״פרי  וכמבואר 
שורץ מתלמידי הגה״ק רבי נתן אדלר זי״ע שבא 
וירושלים  ציון  הר  קדושת  את  וחקר  לירושלים 
על  קאי  שבתהלים  ציון  הר  ש״סתם  וגבולותיה 
הר ציון הגבוה ששם עיר דוד ושם גר דוד המלך 
ע״ה שלושים ושלוש שנים, ולא על הר המוריה 

שמצא רק בסוף ימיו״. 

מקום התהילה
דוד  על  הקודש  רוח  שרתה  בו  המקום  זהו 
המלך להעלות את ספר התהלים על הכתב. כפי 
שכותב המקובל הגרי״מ מורגנשטרן: ״מקום זה 
נתקדש ביותר מחמת ששם חי אדונינו דוד המלך 
ורוח  הנבואה  עליו  שרתה  ושם  ימיו  רוב  ע״ה 
הקודש לחבר את מזמורי התהלים, ומשם שאבו 
הצטרכות  כל  את  הדורות  בכל  ישראל  בית  כל 
הק'  התהלים  מפסוקי  וגשמיות  רוחניות  נפשם 
ששורר נעים זמירות ישראל ברוח קדשו עבור כל 
ישראל בכל הדורות )עיין בספר ״נועם אלימלך״ 
– ליקוטי שושנה עה״פ ״שירו לה' שיר חדש(. 
לאמירת  המקום  סגולת  גודל  נקל  לנבון  ודעת 
ובפרט שלפי מה  נתחבר,  התהלים במקום שבו 
נמצא  שבו  מקום  שבאותו  הראשונים,  שכתבו 
ארון  את  דוד  הניח  ששם  מקובל,  כיום,  הציון 
מזמורי  את  יזמרו  שהלויים  תיקן  ושם  ה'  ברית 

התהלים כהכנה לבנין בית המקדש...״
מעל  השוכן  הקדוש,  הציון  מקום  כלומר, 
המערה האמורה, זהו המקום בו שכן ארון ברית 
עד  מהפלשתים  חזרה  לאחר שעלה  שנה   44 ה' 

״בית  ביעב״ץ  )כמובא  המקדש  בית  שנבנה 
יעקב״, ועפ״י הראשונים: שו״ת הרדב״ז חלק ב' 
״כפתור  בספרו  הפרחי  אשתורי  רבי  תרל״ג,  סי 
מסעותיו  בספר  זי״ע  הרמב״ן  ותלמיד  ופרח״, 
דוד  ותיקן  יסד  ושם  ישראל״(.  ארץ  ״תוצאות 
המלך את משמרות הלוויים שינגנו לפני הארון 
המקדש  בית  לבנין  כהכנה  תהילים  במזמורי 
ארון  לפני  שם  ״ויעזב  הימים(:  )דברי  כמובא 
ברית ה' לאסף ולאחיו לשרת... תמיד לדבר יום 
ביומו״. כלומר, הארון לא ננטש חלילה במקום 
שהמשוררים  מתאר  הכתוב  דוד.  לו  שהכין 
משבט לוי היו שרים לפניו מדי יום ביומו בוקר 
הרד״ק  והגדיל  ה'.  למקדש  להעלותו  עד  וערב, 
בפירושו, שדוד מלבד תיקון השירה לפני הארון, 
תיקן גם, שיהיו מקריבים עולות על במה קטנה 
שהיתה  הגדולה  הבמה  כמו  לארון.  בסמוך 

במשכן ה' בגבעון.

האמת מתבררת
מקום  מדהימה.  תמונה  עולה  האמור  מכל 
ירושלים  של  ההיסטוריה  ערש  ומקודש,  קדוש 
היהודית, ומשכן הפאר של מלכיה. ועדין מנקרת 
השאלה - הזהו ההר? זה אכן המקום המדובר? 

ספרים רבים עונים את התשובה:
מקום קבורת דוד המלך ע״ה ושלמה בנו ושאר 
בספר  כמבואר  עמהם,  שנקברו  דוד  בית  מלכי 
ידוע  מקום  היה  הימים,  דברי  ובספר  מלכים 
ומפורסם בגודל חשיבותו. גם כשעלה נחמיה בן 
חכליה לירושלים בסוף ימי גלות בבל היה מקום 
נחמיה מסופר  ידוע. בספר  דוד  קברי מלכי בית 
החרבה  ירושלים  העיר  של  הבנייה  חלוקת  על 
בין השרים ונאמר שם ״אחריו החזיק נחמיה בן 
עזבוק... עד נגד קברי דויד וגו'״ )נחמיה ג, טז(. 

גם בימי בית שני ובתקופת החשמונאים ידעו 
והכירו הכל את מקום קברי מלכי בית דוד, כפי 
שעולה מספריו של יוסף בן מתתיהו, שחי בימי 
יוחנן  על  ומספר  החורבן,  ובתקופת  שני  בית 
הקבורה  למערות  שנכנסו  הורדוס  ועל  הורקנוס 
של מלכי בית דוד, וכותב על קבר דוד המלך ע״ה 

כעל מקום ידוע ומפורסם בימיו.
שהבנין  דורות  מדורי  בישראל  מקובל  והנה 
שבהר ציון שבדרום מערב ירושלים, הוא הבנין 
שנבנה מעל מערת מלכי בית דוד. ובהרבה ספרי 
מסעות קדומים הוזכר מקום מנוחת כבוד מלכי 

בית דוד ע״ה בהר ציון.
בספר  מטודלה  בנימין  רבי  הנוסע  כתב  וכן 

מתפללים
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ומביא שם עדות על ״אנשים  בנימין״,  ״מסעות 
קבר  את  שם  וראו  ציון  שבהר  למערה  שנכנסו 
דוד המלך ע״ה ולפניו מונח שולחן זהב ושרביט 
המלך  שלמה  קבר  ולשמאלו  זהב,  ועטרת  זהב 
אותם  והכה  סערה  רוח  מהמערה  ויצא  ע״ה. 
וסיפרו  הערב.  עד  ושכבו  כמתים  לארץ  ונפלו 
את כל הדברים שראו לר' אברהם החסיד הפרוש 
וירושלים״,  ציון  מאבילי  שהיה  מקושטנטינה 
ורבי אברהם החסיד הזה סיפר את הדברים לרבי 

בנימין. 
ובספרים  הדורות״  ב״סדר  גם  מובא  כך 
על  ותיאורים  עדויות  המביאים  נוספים  דומים 
פנימה  אנשים שונים שניסו להיכנס אל הקודש 
- אל מערת הקבורה, הן כדי לבזוז את אוצרות 
מסקרנות  והן  הסמוך  בחדר  הגנוזים  המלוכה 

גרידא ונפגעו כולם בגוף ובנפש.
אולם, לא רק על אלו נסמכנו. מלבד הקבלה 
זי״ע  חאגיז  מהר״ם  העיד  הקדומה,  והמסורת 
בידי  ״קבלה  טו(,  עמוד  מסעי״  )״אלה  בספרו 
חוץ  שהוא  ציון  עיר  על  ידו  סמך  ז״ל  שהאר״י 

לחומת ירושלים דשם קברי מלכי בית דוד״.
העותומאנית  החומה  היא  ירושלים״  ״חומת 
העומדת היום, שבזמן עליית האריז״ל ממצרים 
מהר״ם  שנה.   32 כבר  קיימת  הייתה  לצפת, 
חאגיז זצ״ל מתאר במדויק את הנקודה בה עמד 
דוד הם  בית  תיאורו, קברי מלכי  ולפי  האריז״ל 
מחוץ לחומה בשער ציון בגבעה הדרום מערבית 

היכן שמצוין קבר דוד היום.

העדות המופלאה
לשלום  שיצאו  עליהם  ידוע  אשר  היחידים 
הם  דוד,  בית  ומלכי  ושלמה  דוד  מקברי 
״הצבעים״: ר' יוסף ור' אריה לייב פוירעס, אב 

ובנו.
שהיו  ״הצבעים״,  מסרו  שנה  כ-120  לפני 
מומחים בעבודות טיח מכויר, תיאור מפורט על 
מה שראו בקברי מלכי בית דוד. את עדותם על כל 
הגאונים המגיד  הרבנים  בפני  העידו  מה שראו, 
כניסתם  זי״ע.  דיסקין  והמהרי״ל  מווילקומיר, 
התאפשרה,  הקברים  למערת  ״הצבעים״  של 
מומחיותם  על  התורכי  לסולטן  שנודע  לאחר 
בצבע וכיּור. בפקודת הסולטן הם הוכנסו לאחד 
ציון,  שבהר  דוד  קבר  לציון  שמתחת  החדרים 
העבודה  הזמן.  מאותות  שנפגע  מה  לתקן  כדי 
של  וקפדנית  צמודה  שמירה  כדי  תוך  התבצעה 
שומרים עם נשק לבל ייכנסו לחדרים הפנימיים. 
שחל  מפאת  השומרים,  כשבועיים,  לאחר 
יום חגם, השאירו את ״הצבעים״ לבדם, וסמכו 
עליהם שיקיימו את פקודת הסולטן, וגם הפקידו 
לאחר  לנפשם.  והניחום  המפתחות  את  בידיהם 
אבן,  הצבעים  גילו  מנהרות,  שלוש  שעברו 
של  הכתב  )כמו  אשורי  בכתב  חרוט  שעליה 
בית  מלכי  ״קברי,  שורות:  ובשתי  תורה(  ספר 
דוד״. בהסרת האבן ממקומה גילו גרם מדרגות, 
שמוביל להיכל מפואר עם עמודי שיש, ובקצהו 
וכך תיארוהו  דוד מלכנו ע״ה,  חדר משכבו של 
״הצבעים״ ע״ה בעומדם בפתח חדר משכבו של 

אדונינו דוד ע״ה:
גדול  בעמל  בפתח  בחרדה  לשם  ״...נכנסנו 
ראינו  כי  מאד  ונחרדנו  גדול  בית  שהוא  וראינו 
שהאיר נגד עינינו אור גדול כמו אש, ועמדנו על 
מקום זה בערך שעה, ואח״כ הרהבנו עוז לכנוס 
שם לפנים, וראינו באמצע הבית ארבעה עמודים 
למטה,  וכסף  בראשם,  זהב  מצופים  שיש  של 
כמו  היה  לעמוד  ומעמוד  שיש,  היה  ובאמצע 
היקף כעין גדר של חוטי נחושת ככברה. וראינו 
באמצע החדר כמו מטה של זהב, ועל המטה כמו 

מצע עשוי כעין פאנציר, ועליו עומד ארון מכוסה 
מזהב אך הלולים כעין אריג. 

״והלכנו עוד עליו וראינו מכסה עליו ובאמצע 
המגן  ובתוך  דוד״,  ״מגן  הנקרא  כעין  צויר  היה 
דוד כתוב שם דוד, וכתר של זהב משובץ באבנים 
טובות, והגבהנו מעט המכסה של מעלה מארון 
הזה, וראינו בצד הארון היה כתוב ״דוד בן ישי״ 
מלך  ישי  בן  ״דוד  נכתב  הארון  של  השני  ובצד 
ישראל״. ומיד נפלנו על פנינו ואמרנו שם איזה 

קאפיטלך תהלים... 
ועליו  שיש  של  שולחן  כמין  שם  ראינו  ״גם 
חרב פיפיות ארוכה בערך חמשה אמות, ובסמוך 
יד השרביט היה  ובתוך  מונח שם כעין שרביט, 
ביום   ראינו  זה  וכל  המאירה.  טובה  אבן  קבוע 
אחד הנ״ל שהיינו אז בפעם זו בלי שמירה כלל, 
היום  וכל  אחת  שעה  ערך  רק  היה  מלאכתנו  כי 
השתדלנו לראות שם. המקום ב״ה יזכינו לראות 

אור פני משיחנו במהרה בימינו אמן״.
בסמוך לו, חדר שלמה המלך ע״ה, ולידו קבר, 
שמונח עליו ספר תורה, והוא קברו של חזקיהו 
ידי  על  יותר  מאוחר  להם  שהתברר  כפי  המלך, 
יז,  קמא  בבא  בגמרא  )מובא  דיסקין  המהרי״ל 
לרבנים  ״הצבעים״  שמסרו  בעדות  התיאור  א(. 
הנ״ל דומה מאוד למה שמתואר בספר ״מסעות 
בנימין״ של ר' בנימין מטולדה, אך ביתר פירוט.

מקברי  לשלום  ויצאו  שנכנסו  ״הצבעים״, 
ובטוהר  בצדקותם  ידועים  היו  דוד  בית  מלכות 
כוונתם, והיא שעמדה להם, ואפשרה את כניסתם 
״הצבעים״,  ולשלום.  טובים  לחיים  ויציאתם 
אדונינו  של  לציון  בכניסה  כי  בעדותם  מתארים 
אשורי:  בכתב  הכתוב  שילוט  היה  המלך  דוד 
״קדוש קדוש קדוש מה נורא המקום הזה״...              
עדות  את  כתב  זצ״ל  מווילקומיר  המגיד 
הצבעים מילה במילה והעתיקה בכמה העתקים, 
לייב  יהודה  הרב  לבנו  שלח  מהם  אחד  שאת 

ראפפורט לחו״ל ואחד מהם נתן לצבעים. 
את  רשם  זי״ע  דיסקין  המהרי״ל  ״השרף״  גם 
העדות ששמע מהצבעים מילה במילה. הרבנים 
ז״ל היו מנועים מלפרסם עדות זו מחשש לחייהם 
להיענש  העלולים  השומרים  ושל  הצבעים  של 

ע״י הסולטן.   
ישראל  הרב  הנ״ל,  הצבעים  של  והנכד  הבן 
״מבוא  הספר  את  חיבר  זצ״ל  )פוירעס(  פורת 
התלמוד״ ושימש שנים רבות כרבה של קליבלנד 
לגדולי  מקורב  היה  ז״ל  פורת  הרב  שבארה״ב. 
הגרי״ח  לגאונים:  ובעיקר  החוגים,  מכל  הדור 
פסח  צבי  הרב  סלנט,  שמואל  הרב  זוננפלד, 

פראנק והראי״ה קוק זיע״א.
זצ״ל,  פורת  הרב  מספר  בו  במכתב  ואכן, 

)פורסם בכתב  דיסקין  על המהרי״ל  מזכרונותיו 
העת ״צפונות״ יג'(, כתב כך: ״עוד סיפר לי זקני 
הצבעי ר' יוסף פוירעס ז״ל, כי פעם ירד ברשות 
הממשלה העותומאנית לתוך קברי מלכי בית דוד 
)המהרי״ל  זצ״ל  מרן  וכיור.  ציור  לצורך  זיע״א 
וחקר  לו,  לקרוא  ושלח  בדבר,  דיסקין( התעניין 
על מה שראה שם. ואמר לו זקני כי בחדר השני 
לו שראה  נדמה  ששם קבור שלמה המלך ע״ה, 
מרן  ואמר  אחד,  קבר  על  תורה  ספר  כדמות 
המלך  חזקיהו  של  משכבו  בוודאי  שזה  ז״ל: 
ז״ל שאמרו חז״ל )בבא קמא יז.( ״שהניחו ספר 
תורה על קברו״ ואמרו עליו ״קיים זה מה שכתוב 

בזה״!
 

בנבכי ההיסטוריה
פטירתו של דוד מתוארת בספר מלכים א' )ב, 
דוד״.  וייקבר בעיר  דוד עם אבותיו  ״וישכב  י(: 
הדבר חוזר על עצמו במהלך תקופת בית ראשון, 
בספר  מצוין  דוד  בית  שושלת  מרבית  כשלגבי 
כן  דוד.  בעיר  אבותיהם״  ״עם  נקברו  כי  מלכים 
המלכים.  עם  יחד  נקבר  הכהן  שיהוידע  מסופר 
ספר דברי הימים מוסיף הבחנה משנית, וקובע כי 
ויואש נקברו בעיר  מקצת המלכים, כגון אחזיה 

דוד, אך לא ב״קברי המלכים״. 
ירושלים עד שלהי  היה מוכר לתושבי  האתר 
על  מספר  מתתיהו  בן  ויוסף  שני,  בית  תקופת 
חוב  לשלם  כדי  נבזזו  שהקברים  פעמים  מספר 
מלכותי, תחילה על ידי יוחנן הורקנוס, שהוציא 
כיכרות כסף, בהם שיחד  מהקבר שלושת אלפי 
המצור  את  שיסיר  כדי  השביעי  אנטיוכוס  את 
מירושלים. החרה והחזיק אחריו המלך הורדוס... 
יא(,  )א,  בתרא  בבא  למסכת  התוספתא  לפי 
בהם  נגע  ולא  בירושלים  היו  דוד...  בית  ״קברי 
במקורות  גם  מוזכר  דוד  קבר  מעולם״.  אדם 
עתיקים נוספים כגון נחמיה ג, בספרות הנוצרית 
וכן בספרי היסטוריה רומיים. אלא שעם חורבן 
כך  הקברים,  גם  כנראה  חרבו  ירושלים,  העיר 

שמקומם לא נודע. 
במקרא נאמר שדוד המלך נקבר במערת קברי 
המקום  דוד.  עיר  של  הדרומי  בחלקה  דוד  בית 
הידוע כיום כקבר דוד המלך, נקבע על פי מסורת 
חלופית בת כאלף שנים לערך, המזהה את מקום 
הדרומית  לחומה  סמוך  ציון,  בהר  דווקא  הקבר 
של העיר העתיקה. בין המקורות: רשימות מסע 
ספר  ד'תתקע״ה,  )שנת  ציון  ב״ר  מנחם  מהרב 
הרמב״ן,  תלמיד  מסע  רשימות  בנימין,  מסעות 
רדב״ז,  תשובות  האר״י,  בשם  חגיז  משה  רבי 

בשיחה  המלך  דוד  קבר  רבני 
עם מרן הרב חיים קניבסקי

בקומה התחתונה של 
הבניין עומד סרקופג 

מכוסה בפרוכת, 
המזוהה כקברו של 
דוד המלך. עד שנת 

2007 עמדו על הקבר 
כתרי תורה שהובאו 

מקהילות יהודיות 
שנכחדו בשואה, אך 

אלה נגנבו ונעלמו. 
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התקבע  השנים,  במהלך  חביב.  בן  מהר״ם 
הזיהוי בין יהודי ירושלים. רבנים רבים שביקרו 
בארץ ישראל נהגו לפקוד את האתר, ואף היו 
על  ל״השתטחות״  מיוחדות  תפילות  שחיברו 

הקבר.
ואשתורי  הרמב״ן  מתלמיד  מסע  ברשימת 
הפרחי האתר מוזכר כאוהל דוד המוזכר בדברי 
הימים, בו שיכן דוד המלך את ארון הקודש עד 

בניית בית המקדש. 
בקומה התחתונה של הבניין עומד סרקופג 
דוד  של  כקברו  המזוהה  בפרוכת,  מכוסה 
כתרי  הקבר  על  עמדו   2007 שנת  עד  המלך. 
שנכחדו  יהודיות  מקהילות  שהובאו  תורה 

בשואה, אך אלה נגנבו ונעלמו. 
בין  האזכור הראשון של המסורת הקושרת 
בכתבי  מופיע  המלך  דוד  של  לקברו  ציון  הר 
מוקדסי. היהודי הראשון המזכיר את הר ציון 
מטודלה,  בנימין  הוא  המלך  לדוד  בהקשר 
״למעלה  ה-12:  במאה  בירושלים  שביקר 
ושם  ציון,  מצודת  שם  בהר,  השילוח  ממעיין 
אותו  קורים  ישן  בניין  ושם  המלכים,  קברי 
מדליקים  בו  המקדש,  כנגד  מכוון  דוד  היכל 
הוא  כי  האמונה  לאור  המקום  לכבוד  נרות 
ארון  את  הוא שם  בו  המקום  הוא   - דוד  בנין 
האלוקים משהביאו דוד המלך עד שנבנה בית 

המקדש על ידי שלמה המלך״. 

במאה ה-18
כי המסורת  סבור  ריינר  אלחנן  ההיסטוריון 
על  מוכחשת  במקום  המלך  דוד  קבר  לקיום 
בשנת  בביקורו  מטודלה.  בנימין  רבי  ידי 
והמלכים  דוד  בית  ״קברי  כתב:  הוא   ,1170
ידוע״.  המקום  ואין  ציון,  בהר  אחריו  שקמו 
על  המסורת  את  להכחיש  ביקש  הוא  לדעתו, 
אודות קברי בית דוד בכנסיית ציון. היה חשוב 
להימנע מיצירת הדעה כי קברו של דוד המלך 
- הוא בידי הנוצרים. ההנחה היא שאם הייתה 
מסורת יהודית מקבילה הוא היה מזכיר אותה. 
הקבר  על  החזקה  עברה  הממלוכים  בימי 
לידי הסולטאן הממלוכי, בעקבות סכסוכים בין 
נוצרים ויהודים. הסולטאן הצהיר )כפי שכותב 
המוסלמים  אנו  ״הלא  פברי(:  פליקס  התייר 
מעריצים את דוד כמו הנוצרים והיהודים. גם 
יהיה  לפיכך...  הקודש.  בכתבי  מאמינים  אנו 
המקום הזה לנו״. המוסלמים אסרו על נוצרים 
ויהודים להיכנס אל הבניין שעל קברי בית דוד, 
איסור שנשמר בקפדנות עד המאה ה-20, עם 
של  ביקורו  כדוגמת  בודדים,  מהכלל  יוצאים 

משה מונטיפיורי.
הראשי  האדריכל  שהיה  פיאורטי,  ארמטה 
״ירושלים  מספר  הטורקי,  הממשל  מטעם 
בשטח  מערה  גילה  תר״ך  בשנת  כי  נחקרת״ 
בית הקברות במערב הר ציון המובילה מתחת 
המערה  את  זיהה  פיאורטי  דוד.  קבר  למבנה 
כיום,  דוד.  בית  מלכי  האמתי  הקבר  בתור 
שיקוף  בדיקות  אך  מוכרת  אינה  כזו  מערה 
קרקע בעזרת מכ״ם שנעשו לפני כחמש שנים 
הראו כי קיימת סבירות גבוהה לקיום חלל תת-

קרקעי מתחת למבנה.
את  פינקרפלד  יעקב  חקר  תשי״א  בשנת 
ס״מ  כ-70  של  לעומק  חפר  וכאשר  המבנה, 
גילה רצפת פסיפס צבעוני.  מתחת למרצפות, 
הגומחה  ואת  הפסיפס  את  תארך  פינקרפלד 
בקיר לתקופה הרומית, בעוד שהמצבה עצמה 
מאוחרות.  תוספות  הן  המתחם  קירות  ושאר 
שהגומחה  לעובדה  בנוסף  אלו,  מוטיבים 
פינקרפלד  את  הובילו  הבית,  הר  לכיוון  פונה 
למסקנה כי הגומחה היא היכל )ארון הקודש( 

של בית כנסת עתיק ששכן במקום. 

המקום  שימש  השחרור  מלחמת  בזמן 
במאי  וב-18  הירדנים  של  צבאית  כמפקדה 
הצבא  את  ושימש  ישראל  בידי  נכבש   1948
במלחמת  הקרבות  שוך  עם  כמפקדה. 
העצמאות, למרות ההתחייבות בהסכם שביתת 
הקדושים,  למקומות  גישה  לאפשר  הנשק 
נותרו הר הבית והכותל המערבי מחוץ להישג 

ידם של תושבי מדינת ישראל. 
נותר  בתש״ח,  היהודי  הרובע  נפילת  לאחר 
הר ציון המקום היחיד ממנו היה ניתן לצפות 
על הכותל המערבי והר הבית. השלט המכוון 
אל התצפית נותר על כנו גם כיום. החל בשנת 
ציון״  הר  ״ועדת  במקום  לפעול  החלה   1953
המקומות  על  הראשון  הממונה  בראשות 
)שז״ך(  כהנא  זנוויל  שמואל  הרב  הקדושים, 
שקיבע את מרכזיותו וחשיבותו ליהודים, ואף 
לבתי  כיסודות  מהמקום  אבנים  מאות  נשלחו 
כנסת בארץ ובעולם, כתחליף לכותל המערבי 

)ולהר הבית(. 
בעקבות חקירתו של יעקב פינקרפלד לפיה 
ומכאן  הבית,  הר  אל  כוונה  במבנה  גומחה 
השערתו שהמדובר בבית כנסת עתיק, החלו גם 
תפילות במקום. הנשיא יצחק בן צבי, בתיאום 
עם הרב שז״ך הקים משרד על גג המבנה, אליו 
פני  את  קיבל  ובו  בשבוע,  פעמיים  מגיע  היה 
עולי הרגל בשלושת הרגלים על מנת לחזק את 

הקשר עם העיר העתיקה, ומקום המקדש.
לאחר קום המדינה ב-1948 הוקם בסמוך אל 
שהיה  השואה״  מרתף  ״מוזיאון  הקבר  מבנה 
מאורעות  להנצחת  בעולם  הראשון  המוזיאון 
ובו לוחות שיש בהם חקוקים שמות  השואה, 

נהגו  אלו  קהילות  נציגי  שחרבו.  הקהילות 
לערוך טקס זיכרון ביום שנקבע כיום הזיכרון 
לקהילתם, בדרך כלל יום חורבנה. עקב אופיו 
דמים של  הדתי של מרתף השואה, מאורעות 

קהילות צפון אפריקה הונצחו אף הן במקום. 
עם שוב צה״ל לעיר העתיקה במלחמת ששת 
בית  על  הוואקף  עם  מאבק  שוב  החל  הימים 
ובפרט  כולו  במתחם  הסמוך.  הספרדי  הכנסת 
במרתף השואה ובחדר ״בית המדרש״ הסמוך, 
ההנצחה  מפעילות  חלק  משמש  בו  שהלימוד 
התפוצות  ישיבת  טיפלה  השואה,  מרתף  של 
המלך״  דוד  ב״חדר  וכן  בסמיכות,  השוכנת 
המציג  המלך',  דוד  'מוזיאון  יותר  מאוחר   -
בבית  עתיקים.  ומוצגים  שונים  אמנות  פריטי 
המדרש מתקיימות תפילות בחגים, וכנס גדול 
השבועות,  בחג  מתפללים  ואלפי  מאות  של 
היום בו לפי המסורת, נפטר דוד המלך. החזן 

בתפילות אלו, עד מותו היה ישראל שטרן. 
בשנת תשס״ו באחת מישיבות הכנסת, חשף 
שר  שבהיותו  מש״ס  כהן  יצחק  הכנסת  חבר 
הדתות הובאה הצעת הוותיקן בידי השר יוסי 
האחרונה'  הסעודה  'חדר  את  להעביר  ביילין 
הבקשות  חודשו  אם  לדעת  וביקש  לרשותם, 
שר  הממשלה.  עמדת  ומה  הנוצרים,  מצד 
כי  ישיבה,  באותה  אישר  הירשזון  התיירות 
אכן פנו גורמים שונים בלתי רשמיים בניסיון 
להעביר חלקים ממתחם קבר דוד לידי גורמים 
היוונית,  הכנסייה  ביניהם  נוספים,  נוצריים 
בלתי  בתשובות  ההתנתקות.  תכנית  במסגרת 
מתחייבות, הממשלה הודיעה רק שלא הייתה 

החלטה כזו.

בניין הקבר



)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

03-6190086והרב שלמה לנדאו שליט"א
להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

ליל שישי עם 
מקהלת מלכות

בהרכב מיוחד
בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

מגלשות מים 
אטרקטיביות

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

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

עונג סופ״ש!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

חופים2
ארוחות3נפרדים

ביום
הכל כלול 

1במחיר אחד
חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב, 2-5.8

שבת פרשת ׳עקב׳

 נותרו חדרים
 אחרונים
לאמצ״ש!

6
תשלומים
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סילוק הפסל
מוזהב  פסל  במקום  הוצב  תשס״ט  בשנת 
של דוד המנגן בכינור עתיק )כיום נקרא נבל(. 
משיכה  מוקד  הפך  הפסל  גורמים  לטענת 
לצליינים נוצרים ונערכה פניה לרב הראשי דאז 
לסלקה  מנת  על  זצוק״ל  אליהו  מרדכי  הגאון 
מהמקום. לאחר מאבקים שכללו פגיעה בפסל, 
במאי 2012 פורסם שהוחלט להעביר אותו מהר 
ציון אל חצר הפטריארך היווני ברובע הנוצרי 

בעיר העתיקה.
בחנוכה תשע״ג נתפס במתחם צעיר כשהוא 
את  המצפים  הקרמיקה  אריחי  את  מנתץ 
הקירות. לטענתו נאמר לו שהאריחים חוסמים 
את התפילות. בעשרה בטבת תשע״ג, בתשע״ד 
במרתף  שנערך  הכללי  הקדיש  יום  טקס  לפני 
האריחים  כל  את  אלמונים  ניתצו  השואה, 
העתיקות  רשות  ה-17.  למאה  המתוארכים 
הישראלית החליטה שלא לשפץ את האריחים 

שנופצו.
סגנית  פנתה  שנה  אותה  אייר,  חודש  בראש 
הממשלה  לראש  חוטובלי  ציפי  דאז  השר 
את  יעביר  שלא  בדרישה  נתניהו  בנימין 
המתחם לנוצרים. בחג השבועות כחודש לאחר 
נערים  בין  אלימה  קטטה  נערכה  במאי,  מכן, 
נפצע  יהודי  נער  ויהודים, במסגרתה  מוסלמים 
חולים.  לבית  ופונה  ברזל  מוט  ממכת  בראשו 
בתחילת תמוז תשע״ג, ישיבת התפוצות ארגנה 
ומלווה  לציבור  פתוחה  מלכה  מלווה  סעודת 
ולחזק  המודעות  את  להעלות  מנת  על  בנגנים 
סעודות  מאז  במקום.  היהודית  הנוכחות  את 
מוצאי  בכל  במקום  נערכות  מלכה״  ״מלוה 

שבת, בשנים האחרונות.
עירייה  שבישיבת  פורסם  תשע״ה  במהלך 
הממשלתיים,  הגורמים  כל  בהשתתפות 
את  להעביר  נוצריים  גורמים  דרישת  התקבלה 
לרשותם  דוד  קבר  כולל  כולו,  ציון  הר  מתחם 
תחת ריבונות ארצם. לאחר חג הפסח, ולקראת 
ביקורו של האפיפיור ביוני, נעצרו שני יהודים 
וב'הארץ'  בכנסייה״,  ״תפילה  באשמת  במקום 
מסירת  בעניין  המחאה  גוברת  בימין  כי  דווח 
שכל  אף  הנוצרים,  לידי  מהמתחם  חלקים 

הגורמים הממשלתיים מכחישים זאת. 
יו״ר הכנסת דאז זאב אלקין, שר החוץ דאז 
דאז  פנים  לביטחון  והשר  ליברמן  אביגדור 
יצחק אהרונוביץ פרסמו הודעה לפיה לא יהיה 
את  למסור  כוונה  ושאין  הקבר,  במצב  שינוי 
המתחם לנוצרים, אך דיון שנקבע בכנסת על כך 
ביקור  ערב  ביוני,  החוץ.  לבקשת משרד  בוטל 
נזירים,  בידי  בחדר  מיסה  נערכה  האפיפיור, 
מצד  שקרים  על  וטענות  יהודים,  מחאת  תוך 

אהרונוביץ וליברמן.

מאבקים ממושכים
תכתובת  נחשפה  תשע״ד  שנת  סוף  לקראת 
בעניין  ב-תרפ״א,  הבריטי  המנדט  מראשית 
הוואקף  האיטלקי  הממשל  בין  מאבק 
מן  חלק  אז   - הראשית  והרבנות  המוסלמי, 
הממסד הציוני טרם קום המדינה, על המתחם. 
התפרסמה  המנדט,  מימי  התכתובת  עם  יחד 
לשינוי  ירושלים  עיריית  של  חדשה  תכנית 
גדול  נוצרי  מבנה  הקמת  שיאפשר  ייעוד, 
בכניסה למתחם. לפי הפרסום עורך הדין גלעד 
קורינאלדי חשף גם כוונה של העירייה לאפשר 
הסעודה  בחדר  מיסה  לקיים  קתולים  לנוצרים 

האחרונה באורח קבע, דבר שנאסר עליהם עד 
לאותה עת לפי הגדרת המצב הקיים במקום. 

במשרד  שגורמים  נטען  מכן  לאחר  חודש 
מהמתחם  היהודים  בהוצאת  תומכים  התיירות 
בהדרגה, ומסירתו לידי נוצרים. עם זאת התברר 
שהמקום אינו מוגדר ״מקום קדוש״ אלא מקום 
תיירות, ולפיכך אין למשרד הדתות או לממונה 
זמני  על  שליטה  כל  הקדושים  המקומות  על 
התפילה או סדרי התפילה שבו, עליהם מופקדת 
המשטרה במסגרת שמירה על ״המצב הקיים״. 
הרב רבינוביץ טען שהוסכם שאל להם להכניס 
צלבים למקום אלא בעת ביקור האפיפיור, וכי 

נקבעו זמנים מוגבלים לתפילתם שם.
לפני שנה התפרסם ב'מקור ראשון' שבשיחות 
דוד  מקבר  חלק  להעביר  הוחלט  הוותיקן  עם 
לידיו. בנוסף, משטרת ישראל נערכה לפנות את 
מתפללי בית הכנסת והלומדים במקום, על מנת 
היוונית אורתודוקסית לערוך  לכנסייה  לאפשר 
במקום טקס דתי. בעקבות זאת קמה סערה, סגן 
שר החינוך מאיר פרוש דרש לדעת אם נכונים 
הדברים. נערכה תפילה המונית יהודית והטקס 
דבריו  למרות  נמשכו  המחאות  בוטל.  הנוצרי 

המרגיעים של רב הכותל הגר״ש רבינוביץ.
אחר  בשעות  לפעול  החלה  תשע״ה  בפסח 
״נפש  המקובלים  ישיבת  והערב  הצהריים 
המלך״.  דוד  ״מערת  המכונה  בחדר  החיים״ 
יש הסבורים שמחדר זה הייתה כניסה למערות 
סעודת  נערכה  תשע״ה  שני,  בפסח  הקבורה. 
כהזדהות  נגנים  בליווי  גדולה  מלכה  מלווה 
האבלות  מנהגי  למרות  המקום,  עם  יהודית 

הנוהגים בימי ספירת העומר. 
בכח  פונו  שיהודים  דווח  האחרונה  בשנה 

של  מיסה  לקראת  שוטרים,  בידי  מהמתחם 
הנחיות  אך  אורתודוקסית,  היוונית  הכנסייה 
קוימו  הקיים'  'המצב  לגבי  רבינוביץ  הגר״ש 
ולפיהן המיסה הייתה בנוכחות קהל מצומצם, 
העצורים  בין  צלב.  וללא  קטורת  הדלקת  ללא 

היה גם כתב הארץ יאיר אטינגר.
יום פטירתו של דוד המלך,  בחג השבועות, 
חלקם  מבקרים  אלפי  הקבר  את  פוקדים 
מספר  לציון  נרות,   )150( ק״ן  אז  מדליקים 
המזמורים שבספר תהילים, המיוחס לדוד. כמו 
פרקי  בו  לקרוא  נוהגים  במקום  המבקרים  כן 
במקום  ייסדו  אף  שונות  ובתקופות  תהילים. 
מתקיימת  שבת  מוצאי  בכל  תהילים.  חבורות 
במקום סעודת ״מלווה מלכה״ המונית, סעודה 
זו נקראת גם ״סעודתא דדוד מלכא״, שכן דוד 
המלך ביקש מה' לדעת את יום מותו, וה' גילה 
לו שהוא ימות בשבת, ומאז, בכל מוצאי שבת 
היה דוד עושה סעודה לבני ביתו, כדי להודות 

לה' על שעודנו בחיים.

גדולי הדורות שופכים שיח
לא רבים יודעים שמקום קודש זה היה אבן 
קדושי  הדורות  וצדיקי  מחכמי  לרבים  שואבת 

עליון ובעלי רוח הקודש.
אהרן  רבי   - זי״ע  מלובלין  ה״חוזה  תלמיד 
משה מבראד זי״ע, מהר״מ גלאנטי זי״ע. ה״בן 
איש חי״ זי״ע שכתב שם תפילה נוראה וארוכה 
משיחא״,  מלכא  דוד  ״קום  במילים  המתחילה 

הקבר

רבני קבר דוד המלך אצל המקובל רבי דוד אבוחצירא בכתיבת אות לספר התורה שהוכנס לציון
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שאף  זי״ע  זוננפלד  הגרי״ח  ירושלים  של  רבה 
היה שולח חולים וצריכים ישועה למקום קדוש 
בא  שהיה  זי״ע  בהר״ן  דוד  רבי  הגה״ק  זה, 
עם  פסח  ואחרי  סוכות  אחרי  זמן,  כל  בתחילת 
בני משפחתו לאמירת כל ספר תהלים על הציון 
הקדוש. הרה״ק הריי״צ מליובאוויטש זי״ע יסד 

שם כולל ״חברת תהלים״ הקיים עד היום.
ממונקאטש  אלעזר״  ה״מנחת  בעל  הרה״ק 
זי״ע אמר למקורביו בהיותו עוד בספינה בדרך 
טוב  היה  באפשרות  היה  ״אם  ישראל:  לארץ 
לילך בראשונה להר ציון ירכתי צפון טמוני קברי 
הוא  בראש״  דוד  בראש  מי  ״כי  דוד  בית  מלכי 
מלך המשיח אשר אליו לבבינו שואף זורח, ואין 
זה מדרך כבוד לבקר בשארי המקומות הקדושים 

טרם יבקרו בהיכלי כבוד של המלכות״.
הרה״ק בעל ה״אמרי אמת״ מגור זי״ע באחד 
מביקוריו בהר ציון בקבר דוד הניח מקל בשדה 
במעבה  שכאן  למלוויו  ואמר  דוד,  לקבר  סמוך 

האדמה נמצאים קברי המלכים. 
כמו כן התפללו במקום הרה״ק רבי אלימלך 
רבי משה  דרכו, הרה״ק  וממשיכי  זי״ע  מקרלין 
לדורותיהם,   דרכו  ממשיכי  וכל  זי״ע  מלעלוב 
וממשיכי  זי״ע  מזויעהיל  שלמה  רבי  הרה״ק 
מרדכי  שלמה  רבי  הרה״ק  היום,  עד  דרכו 
רצון,  בעת  שם  משתטח  שהיה  זי״ע  מבאיאן 
בעל  הרה״ק  מבאיאן,  האדמו״ר  נכדו  נוהג  וכן 
הרה״ק מטאלנא  זי״ע,  מויז'ניץ  חיים״  ה״אמרי 
מביאלא  יהושע״  ה״חלקת  בעל  הרה״ק  זי״ע, 
בנו  - כך ע״פ עדות  זי״ע, מרן הגרי״ז מבריסק 
אף  הנוהג  סולובייצ'יק  דוד  משולם  רבי  הגאון 
יודל'ע  רבי  הרה״ק  הקדוש,  לציון  להגיע  הוא 
זי״ע  פריינד  אשר  רבי  הגה״צ  זי״ע,  מדזיקוב 
והרבה  הסמוך  בשדה  תפילה  מקום  לו  שקבע 
יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  מרן  שיח,  שם  לשפוך 
משפיעי  זי״ע,  כדורי  יצחק  רבי  המקובל  זי״ע, 
מצדיקי  רבים  ועוד  לדורותיהם,  ברסלב  וחסידי 
וגאוני הדור בעבר ובהווה שמפאת קוצר היריעה 

אין אנו יכולים לפרטם.
ומעל הכל, כתב בשם הגה״ק מהרי״ל דיסקין 
זי״ע )קונטרס ״אדמת קודש״ למגיד מווילקומיר( 
״באמת  פנים:  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה 
מדוד  המקובלים  הקדושים  המקומות  שכל 
מעצמן,  ואמתיים  ומצודקים  נאמנים  המה  דור 
ואינם צריכים לשום עדות, כל שכן וקל וחומר 
ז״ל  כהרמב״ן  עולם  עמודי  זה  על  שהעידו 
והאריז״ל ומהר״מ חאגיז זצ״ל, וכל מי שיתעקש 
באחד  ספקות  להטיל  הראשונה  בדעתו  ויעמוד 
מכל המקומות הקדושים הנזכרים בעדותם של 
הגאונים הנ״ל וגם יגלה דעתו וספקותיו לזולתו, 
הוא בכלל שוטה, רשע וגס רוח, ובכלל מונע את 

חברו מלעשות מצווה להתפלל שם״.

התמונה מתבהרת
מכל  העולה  ביותר,  הבוערת  השאלה  את 
האמור, הפנינו להרה״ג יוסף ברגר, מרבני קבר 
עושה  אשר  ״פנינים״,  העלון  ועורך  המלך  דוד 
עיניו  ולנגד  כימים למען המקום הקדוש  לילות 
בית  המוני  את  להחזיר   - אחת  מרכזית  מטרה 
העם  את  ולעורר  המלך  דוד  קבר  אל  ישראל 
לבקש שוב את המלכות המפוארת הזו. התמיהה 
כ״כ,  קדוש  שמקום  זה  כיצד  שאלנו,  גוברת, 
אשר בעצם ידוע לכל בקדושתו ואמיתותו, הוא 
עדיין נסתר כל כך ונראה כי הספק דבק בו באופן 

תמוה ביותר?
הרמב״ן  לנו  כתב  ״כבר  משיב:  ברגר  הרב 
מחברו'.  חרב  מחברו  הקדוש  'כל  הזו  שבגלות 
להסתיר  הטומאה  יד  שגברה  אלא  זאת  אין 
בני  רבבות  מלבבות  הקדוש  מקום  ולהשכיח 

ידי  על  הן  ומשונים  שונים  באופנים  ישראל, 
כמאה  מלפני  האפיקורסים  החוקרים  הגויים 
שנה שהעיזו בחוצפתם לחלוק ולקעקע המקום 
הגרי״מ  וכבר  דורות.  מדורי  המקובל  הזה  הק' 
'עיר הקודש והמקדש'  ז״ל בספרו  טיקוצ'ינסקי 
דחה את כל טענותיהם המדומות והמפוקפקות, 
ולנו מאמינים בני מאמינים אין צורך בזה, שדי 
אשר  הק'  האריז״ל  רבינו  וסמיכת  בעדות  לנו 
וכן  הזה.  הק'  המקום  על  ידו  סמך  קדשו  ברוח 
בתי התיפלה המשוקצים הסובבים אותה, שכל 
ממקום  מסוימת  רתיעה  לאנשים  גורמים  אלו 
קדוש זה שלא בצדק ובשכל כלל! כל אלו גרמו 
להשכיח מלבות עם הקודש נוראות ונשגבות זה 
נאמר:  ההפטרה  בברכות  גם,  לכן  הק'.  המקום 
נפש  ולעלובת  חיינו  בית  היא  כי  ציון  על  רחם 

תושיע במהרה בימינו״. 
״ציון, במציאות כיום, היא 'עלובת נפש'. מפני 
שרוב רובו של שטחה )משער יפו ועד קבר דוד( 
כבוש, על ידי בתי עבודה זרה וטומאה. הסטרא 
מעם  ולמנוע  להשכיח  שם  דווקא  נלחם  אחרא 
ישראל לבוא למקום קדוש זה, כי כח הטומאה 
לבסוף  תצמח  ומשם  מפלתו  תהיה  ששם  יודע, 
לכן  המלך.  דוד  מזרע  צדקנו  – משיח  דוד  קרן 
הגאולה  צמיחת  על  זה  קדוש  במקום  התפילה 
ופועלת  מקובלת  דוד  בית  מלכי  קרן  והרמת 
ביותר וכפשט הכתובים 'כי בחר ה' בציון... שם 
קלב,  )תהלים  למשיחי'  נר  לדוד...  קרן  אצמיח 

יג-יז(. 
״ועל כן, ראוי וחשוב בעת הזאת להגיע למקום 
ולהתפלל  שיח  ולשפוך  דוד,  בית  מלכי  קבורת 
שם. ועל ידי שעם ישראל מגיעים למקום קדוש 
מעלת  לרום  הראוי  כפי  אותו  ומכבדים  זה, 

ומתקשרים  קדושתו, 
וברצון  באהבה 
למלכי  והשתוקקות 
שם,  הטמונים  דוד  בית 
מבקשים  הם  בזה  הרי 
חידוש המלוכה של דוד 
מלכא משיחא, שהיה כל 
המקשרת  החוליה  ימיו 
בכיסופים לגילוי מלכות 
בית  ולבנין  בעולם  ה' 
מתקנים  ובזה  המקדש. 
במלכות  המאיסה  פגם 

בית דוד רח״ל.
על  שאם  ״וברור 
הזו,  הנוראה  הגלות 

על  גם  ודאי  להשפיע,  כח  במקום  לתפילה  יש 
בגשמיות  והכלליות,  הפרטיות  הישועות  כלל 
המלך  דוד  של  תפילה  על  וחזקה  וברוחניות. 
ושמש'  ה'מאור  כמו שכתב  ריקם.  שאינה שבה 
היה  ע״ה  המלך  'דוד  לשיר  יודע  ילד  וכל  זי״ע 
עד  ישראל  שצריכים  העניינים  כל  על  מתפלל 
מאשר  יותר  ונאה  מתאים  מה  משיחנו...'  ביאת 
ובמקום  התהילים  בעל  אצל  תהילים  לקרוא 

כתיבתם?!״
אליה  בשוב  רק  תתממש  ציון',  ״'שמחת 
משמח  ״ברוך...  חותמים  אנו  כך  ועל  בניה. 
בני  הבנים  שיבת  בעצם  כלומר,  בבניה״.  ציון 
תתוקן  ע״ה,  המלך  דוד  לקבר  לציון,  ישראל 
המאיסה שמאסו ישראל בבית דוד, ואז ממילא 
יתבטל כוחו של עשו הוא אדום, היונק מקדושת 

המקום, ומכוח זה שלטונו בכל העולם. 
לגאולתנו  לסייע  מסוגל  זה  מקום  ״ובהיות 
הם  צדקנו,  משיח  דוד  ידי  על  נפשנו  ולפדות 
עושים הכל כדי למנוע זאת. וידוע שכבר העידו 
בנו חז״ל )זוהר הקדוש קעה ע״ב, ילקוט שמעוני 
גלו ישראל עד שמאסו ח״ו  ח״ב רמז קו( שלא 
סימן  רואים  ישראל  ואין  דוד,  בית  במלכות 
גאולה לעולם ועד עד שיחזרו ויבקשו מלכות ה' 
ומלכות בית דוד... בעצם התפילה במקום, בכך 
מתנוצצת לה כבר גאולת ישראל והתגלות כבוד 

השכינה וגילה ושמחה תרנן את פנינו...״
בואו בהמוניכם! כבר אמרנו?

תודתנו הרבה נתונה להרה״ג יעקב סיביליה, 
מחבר הספר העיוני המקיף ״סודו של קבר דוד״, 

על העזרה הרבה בהכנת כתבה זו.

לאחר השיפוץ

מלווה מלכה

מרכז ההדרכה והסיורים מתחם קבר דוד המלך

בחג השבועות, יום 
פטירתו של דוד 

המלך, פוקדים את 
הקבר אלפי מבקרים 

חלקם מדליקים אז 
ק״ן )150( נרות, לציון 

מספר המזמורים 
שבספר תהילים, 

המיוחס לדוד.
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דגם הולילנד של בית המקדש. צילום: ברתולד ורנר
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ישראל  בני  וגלות  המקדש  בתי  שני  לחורבן  השנה  יום  ערב 
בהן  הפעמים  לכל  הזמן  במנהרת  גיטלר  יוסי  חוזר  מארצם, 
גלי   • השלימה  הגאולה  מפציעה  שהנה  יהודים  האמינו 
ונבואות  החשבונות  בעקבות  ישראל  לארץ  הגדולים  העלייה 
• משיח השקר שנבנה על חורבות הפרעות,  מחשבי הקיצין 
להביס  כדי  לנוצרים  לחבור  שזמם  הצמד  של  הטראגי  סופם 
שטענו  הים  ויורדי  הבחירה  בית  את  ולבנות  המוסלמים  את 
וגם:   • היהודי  הדמיון  את  והציתו  השבטים  עשרת  למציאת 
מתי הפעם הראשונה שעולי הארץ הואשמו בעלייה בחומה 

ומרידה בשלושת השבועות? • ואף על פי שיתמהמה

||  יוסי גיטלר ||

מחשבי 
קיצין





ח' אב תשע"ח 20/7/18 24

בית ה ובניין  המשיח  לביאת  כמיהה 
המקדש השלישי משותפות לכל יהודי 
מאמין באשר הוא. בעמדנו כעת על ספו 
של היום בו מציינים בתפוצות ישראל 
המקדשות,  בתי  שני  של  חורבנם  את 
הנמשכת  ישראל  של  גלותם  ותחילת 
בעקבות  למסע  יצאנו   - הזה  היום  עד 
סימנים  יהודים  ראו  הפעמים הבודדות בהיסטוריה בהם 
והוכחות שתקוותם הנצחית עומדת להתגשם, אבל בסופו 
של דבר, כפי שכולנו נוכחים לראות, תקוותם נכזבה, ועד 
לעצם היום הזה מצפים כולנו לישועה - מחכים לביאת 

המשיח ומאמינים בכל יום שיבוא.
המקרים הללו היו בחלקם הגדול תוצר של חישובים 
גדולי הדורות, שמצאו  ידי  על  וחשבונות שונים שנעשו 
יחיש  בו  הזמן  על  קדמוניים  בספרים  והדרכות  רמזים 
ישראל.  לארץ  גדולים  עלייה  לגלי  והביאו  לגאלנו, 
של  עיניים  אחיזת  מהלכי  היה  האחר  חלקם  להבדיל, 
אותם  ישראל,  עם  כמושיעי  עצמם  את  שהציגו  נוכלים 
והמשיכו  השקר  כמשיחי  השנים  ברבות  שנודעו  אנשים 
את דרכם של נביאי הכזב ששרצו בתקופות עתיקות יותר, 
הציבור  את  לבלבל  בהצלחה,  די  רבים  ובמקרים  ניסו, 

ולגרום לו לתהות אחר מקסמי שווא ומדוחים.
קלה.  הייתה  לא  הנוסחאות  שתי  עם  ההתמודדות 
עברו  כאשר  היהודי  בהמון  שאחזה  לאכזבה  התגובה 
חלפו להם התאריכים המיועדים ולא נושעו הייתה צריכה 
להיות מחושבת ומדודה – כזו שאכן תענה על השאלות 
הכבדות שצצו בעקבותיהם, מאמץ גדול השקיעו מנהיגי 
העדות להשיב את לבם של בני ישראל שתקוותם נכזבה, 
משכך אכן המעיטו לאורך שנות הגלות מלחשב יתר על 
המידה את תאריכי הגאולה, וכנאמר בחז"ל 'תיפח רוחן 

של מחשבי קיצין'.
ההתמודדות עם הסוג השני של תקוות הגאולה, זה של 
משיחי השקר, הייתה קשה עוד יותר. הקושי העיקרי היה 
בלשכנע את היהודים שלא לנהות אחרי מצגי השווא של 
נוכלים  או  אותם מדומיינים בעיני עצמם במקרה הטוב, 
קידשו  ישראל  גדולי  טוב.  הפחות  במקרה  מרושעים 

מלחמה נגד התופעה שרבים וטובים נלכדו ברשתה. 
המפורסם מבין אותם ארורים הוא משיח השקר שבתאי 
באירופה  היהודי  בעם  ששרר  הכאוס  את  שניצל  צבי, 
אחרי פרעות הקוזקים בשנות ת"ח ות"ט, כדי להכריז על 
עצמו כמושיען של ישראל ומבשר את בשורת הגאולה. 
לנהות  והחלו  בו  האמינו  והנרדפים  הנדכים  היהודים 
אחריו, זמן רב ארך לגדור את הפרצה ולעצור את הסחף 
העז אחר האיש הכריזמטי שהקסים את ההמונים. ועל כל 

אלו ועוד בשורות שלפניכם.

המוסלמים פותחים שערים
ואות שביאת  סימן  הפעם הראשונה בה ראו היהודים 
משיח קרבה ועומדת אחר כתלנו הייתה לפני כמה מאות 
שנים  עשרות  כמה   – החמישי  האלף  בתחילת  שנים, 
הצלבני  השלטון  את  הביסו  האסלאם  שצבאות  אחרי 
הקץ  תחילת  את  בעיניהם  שסימל  מה  ישראל,  בארץ 
ירושלים עברה  לגלות המרה. השליטה המבוקשת בעיר 
הנוצרים למוסלמים, שבניגוד לקודמיהם לא מנעו  מידי 
שחיזק  מה  והמקדש,  הקודש  בעיר  להתיישב  מיהודים 
את התחושה בקהילות ישראל שבתפוצות הגולה כי הנה 

ביאת המשיח תתרחש בקרוב.
המשורר יהודה אלחריזי שביקר בירושלים מתאר את 
ההתפתחות לטובה בגישה השליטים להתיישבות יהודית 
"האל  בו שזר את המילים הבאות:  בעיר, בשיר שחיבר 
ויער אלוהים את רוח מלך  ויחמול על עמו,  קינא לשמו 
ישמעאלים בשנת ארבעת אלפים ותשע מאות וחמישים 
ליצירה, ויעל הוא וכל חילו ממצרים, ויצר על ירושלים 
ויתנה ה' בידו, ויצו להעביר קול בכל עיר לאמור, דברו 

על לב ירושלים לבוא אליה כל הרוצה מזרע אפרים". 
ככובשים  שנתפסו  שהנוצרים,  בעובדה  ראו  היהודים 
זרים בארץ נחלת אבותינו, סולקו מאחיזתם – אות לכך 
בין  המאבק  את  זר.  כובש  כל  בקרבה  תכיל  לא  שהארץ 
שתי הדתות הסבירו שהוא חלק מתהליך מחייב לגאולת 
ושובם לארץ אבותיהם, מה שאכן התממש מול  ישראל 
יהודים  מגורי  גישת השלטון שעודדה  שינוי  עם  עיניהם 

בירושלים.
שנשלח  מכתב  הקהירית  בגניזה  נמצא  ה-19  במאה 
ליהודים במצרים ובו נכתב כך: "הגיעו מכתבים מצרפת 
שקם ביניהם נביא ואמר, ובשנת תתקפ"ו יתחיל הקיבוץ 
יבוא  תתקצ"ג  ובשנת  ז"ל,  אליהו  אדוננו  ויבוא  הגדול 
כותב  ירושלים".  לבת  ממלכת  ותשוב  דוד,  בן  משיח 
בעקבות  ישראל  לארץ  שעלה  מעיד  עצמו  המכתב 
הדברים האלו, מתוך רצון להיות נוכח בירושלים בשעת 
הגאולה וקיבוץ הגלויות. ולא רק הוא, אלפים רבים נהרו 
לישראל מתוך מחשבה שמשיח כבר ניצב בפתח. מעבר 
לכך, התחושה הייתה שעצם ביאתם לארץ הקדושה תזרז 
והגאולה  המשיח  להתגלות  הנדרש  הבסיס  את  ותהווה 

השלימה.

"יגלה ביניהם מלך המשיח"
בראשות  רבים  יהודים  לארץ  עלו  תתקע"א  בשנת 
גדולי ישראל מארצות אשכנז כצרפת ובריטניה, ומצפון 
בעלי  היו  העולים  מבין  הבולטים  ומצרים.  אפריקה 
מלוניל.  יהונתן  ורבי  רבי שמשון משאנץ  כמו  התוספות 
עלייה זו ידועה עד היום בכינויה 'עליית בעלי התוספות', 
או 'עליית שלוש מאות הרבנים'. ברישומי העולים נמצא 
מסמך שמוכיח את התפיסה של העולים, לפיה מעשיהם 

נצרכים כדי לקדם את ביאת משיח צדקנו. 
בסוף  יבוא  שמשיח  האלמוני  הכותב  שקובע  אחרי 
"ואל  ממשיך,  הוא  השישי,  בתחילת  או  החמישי  האלף 
יעלה על לב אדם לומר, שיגלה מלך המשיח על ארץ לא 
בין  ישראל  בארץ  שיגלה  לומר  אדם  ישגה  ואל  טהורה, 
הגויים, אלא דבר ברור שיהיו בארץ ישראל תופסי התורה 
והחסידים ואנשי המעשה מד' רוחות העולם, אחד מעיר 
ושניים ממשפחה, ואחר כך יגלה ביניהם מלך המשיח". 

זו, אם כן, הייתה האידיאולוגיה של אותם עולים.
ההיסטוריון אריה מורגנשטרן מנתח את המניעים של 
המובעת  "התפישה  ב'תכלת':  שפרסם  במאמר  העולים 
בדברים אלה, הוא שהתנאי היסודי לביאת המשיח הוא 
עלייה לארץ ישראל ויצירתה של תשתית יישובית יהודית 
במקום. השלב הבא בגאולה יהיה אף הוא בדרך הטבע: 
התעוררות גדולה ועלייה המונית של יהודים לארץ ישראל 
הגויים  יכה את  ורב, אשר בהנהגת המשיח  - חיל עצום 
משיחי  למהלך  ההכנות  מתוכה.  ויגרשם  הארץ  יושבי 
מורכב שכזה אמורות היו להתחיל, להערכתו של ישראל 
יובל שחשף את כתב היד המובא למעלה, כשלושים שנה 
מועד של  באותו  בערך  היינו  האלף החמישי;  סוף  לפני 

'עליית שלוש מאות הרבנים'. 
של  מאמציהם  "כי  מורגנשטרן,  מעריך  "מסתבר", 
הנוצרים להוציא מידי המוסלמים את ארץ הקודש עוררו 
לצאת  שרצו  מסוימות,  יהודיות  קהילות  בלב  גם  תקווה 
מהלך  בכך  ולהתחיל  הקודש  לארץ  הצלבנים  בעקבות 
בכינונה של המלכות  גאולה בדרך הטבע, שיסתיים  של 
נועזים  רעיונות  הזמן  עם  הולידה  זו  אמונה  המשיחית. 
של  המיוחל  המועד  לאחר  שנים  שבע-עשרה  נוספים: 
לכת  מרחיקות  דרכים  שבחנו  כאלה  עדיין  היו  הגאולה 
בהר  קרבנות  הקרבת  אפילו  זה  ובכלל  הקץ,  את  לקרב 

הבית". 
הדברים באים לידי ביטוי גם בכתביו של רבי אשתורי 
מבעלי  אחד  על  ה-14  המאה  בראשית  שכתב  הפרחי 
האלה:  כדברים  מפריז,  יחיאל  רבי  הידועים  התוספות 
לאלף  שבע-עשרה  בשנת  והוא  לירושלים  לבוא  "אמר 

השישי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה".
עלייה זו לא החזיקה מעמד זמן רב מדי ובצוק העתים 
והזמן  המקום  כאן  כשאין  לחלוטין,  כמעט  התאדתה 
להאריך בפרטים היסטוריים אלו. "אולם, למרות אחריתה 
להטביע  היה  עתיד  זו  עלייה  התקדים שקבעה  העגומה, 
את חותמו גם על העליות המשיחיות הבאות: בהשוואה 
הייתה  הרבנים  עליית  לה,  שקדמו  הבודדים  לעליות 
ניסיון מאורגן של קבוצה גדולה של מנהיגי ציבור וגדולי 
הגאולה.  תהליך  להאצת  לפעול  הגולה  ברחבי  תורה 
של  תחילתו  את  סימן  פעילות  של  זה  דגם  שנראה,  כפי 
וחזר  ישראל,  ארץ  של  היהודית  בהיסטוריה  חדש  עידן 
במאות שלאחר  והולכת  גוברת  באינטנסיביות  עצמו  על 

מכן", קובע מורגנשטרן.

במאה ה-19 נמצא 
בגניזה הקהירית 
מכתב שנשלח ליהודים 
במצרים ובו נכתב 
כך: "הגיעו מכתבים 
מצרפת שקם ביניהם 
נביא ואמר, ובשנת 
תתקפ"ו יתחיל הקיבוץ 
הגדול ויבוא אדוננו 
אליהו ז"ל, ובשנת 
תתקצ"ג יבוא משיח 
בן דוד, ותשוב ממלכת 
לבת ירושלים".

חמילניצקי
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 א. בראך משיקה
קונספט חדשני
עם האמניות:

 לירן ברוש
וצוות פואנטה

אסתי בר נתן
אריאלה הופמן

דברי ברכה:
הרב ליאור גלזר 

שליט"א

המופע 
המרכזי 
לנשים 
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להלן פירוט הרחובות שיסגרו החל מהשעה 18:00
רכב חונה יגרר לרח' בן ציון גליס 1 (א.סגולה)

ז'בוטינסקי מצומת רבין - משה דיין (במערב)   •
עד צומת ז'בוטינסקי - אורולוב (במזרח)

צומת ארלוזרוב - קפלן  •

צומת גיסין - הרב מלכה - זבולון המר  •

רח' בזל - גיסין  •

רח' גרינשפן - הרב מלכה (לכיוון דרום)  •

רח' הצוערים - קפלן  •

צומת שמשון - משה דיין  •

הסדרי 
תנועה

יום רביעי, 18.4.18 
בפארק הגדול

הסעות לפארק הגדול 
בערב יום העצמאות

חניון העירייה    מתנ"ס לזרוס    בריכת מינץ    
מתנ"ס יוספטל    קניון סירקין    מתנ"ס עמישב    

מתנ"ס מטלון     אהוד מנור (אם המושבות)    
יד לבנים (רח' ארלוזרוב)     נווה עוז (ביטרמן פינת 
לוי אשכול ליד בית הנוער)    חניון מגרש מכבי    

בי"ס הדר רח' עצמאות 50    כפר אברהם 
רח' שמואל הנגיד 7

יציאה בשעות: 19:30, 20:15, 21:00 
חזרה בשעות: 23:30, 00:10, 00:50

ההורדה והאיסוף בחניית הספורטן
ייתכנו שינויים בשעות בהתאם לתנועה בכבישים

תודה על ההיענות

140 לפתח תקוה

אגף האירועים

ההקרנה תתקיים ביום ראשון י”א תמוז באולם המתנ”ס

ר. שור  ר. ליבוביץ מגישות:

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

ביום חמישי י"ד אב )26.8( 
אולם שרת רח׳ חיים עוזר, מרכז העיר

הקרנה ראשונה בשעה 17:00 | הקרנה שניה בשעה 20:00

סרט לנשים 
ונערות

הצגה לכל
המשפחה

המכירה בקופת 

האולם כחצי שעה 

לפני הקרנת הסרט.

יום שני י"ח אב 30.7 בשעה 12:00
אולם שרת רח׳ חיים עוזר, מרכז העיר 

 כרטיסים ניתן לרכוש כחצי שעה
 לפני תחילת ההצגה במידה וישארו

 אין כניסה לעגלות ילדים ואוכל באולם
הישיבה נפרדת

מחיר 
כרטיס

₪ 20

 מחיר
כרטיס

₪ 25

 במכירה
מוקדמת

אירועי בין הזמנים 
תשע"ח

מכירת כרטיסים לאירועים בהיכל התרבות ימכרו באשראי 
בטלפון 03-9125200

מכירת הכרטיסים שנשארו תתקיים בשבוע הבא בתיאום בלבד 
במחלקת אירועים בטלפון 9112002 ותתחדש ביום ראשון

 י"ז באב -29.7 כרגיל.

היציאה מרחבת העירייה ומהדר גנים בלבד!

המתחם פתוח בין השעות 9:00-14:00המתחם פתוח בין השעות 15:00-20:00

בני
פרידמן
במופע
קיץ

יום ראשון כ"ד אב 5.8.18

בהיכל התרבות רח' המכבים 5,פ"ת

בשעה 20:00 סגירת דלתות בשעה 20:30

הישיבה נפרדת

הזמר
ישי לפידות

הזמר והיוצר
מאיר גרין

ובקופת ההיכל )באשראי( 03-9125222רח' אחד העם 31 קומה 3 03-9112002/48ניתן להשיג באגף לחינוך ותרבות תורניים

 כרטיסים
במחיר

₪ 30

מארח את

ע
בו

ש
ה

ה
קו

ת
ח 

ת
פ

ב

)26.7(
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את  מציתים  השבטים  עשרת 
הדמיון

בראשית שנות הר' שוב פרחה התובנה המשיחית בקרב 
יהודי התפוצות. הפעם בשונה מהתופעה שתוארה לעיל 
מסימנים  ההתעוררות  נבעה  לא  החמישי  האלף  בסוף 
הנוצרים,  ותבוסת  המוסלמים  ניצחון  כמו  טוב  מבשרי 
היהודים  סבלו  מהם  אכזריות  מרדיפות  כתוצאה  אלא 
ספרד,  כמו  נוצריים  בריכוזים  בעיקר  מושבם,  במקומות 
הקשים  הפוגרומים  אחד  ובוהמיה.  אוסטריה  צרפת, 
אירע בעיר פראג. בפראג ישב ופעל הרב יום-טוב ליפמן 
אשכנז.  בארצות  הרבנים  ומגדולי  חשוב  דיין  מילהויזן 
בנוסף לידיעותיו המקיפות בכל התורה כולה, נחשב הרב 
ידוע  והיה  הסוד  רבות בתורת  מילהויזן למקובל העוסק 

גם כמומחה בחישובים תיאולוגיים.
הגלות.  קץ  בחישובי  מילהויזן  הרב  מצא  רב  עיסוק 
לשומעי לקחו הטעים שמועד הגאולה יהיה בשנת ק"ע, 
ק"צ.  לשנת  התחזית  את  העביר  יותר  מאוחרת  בתקופה 
הנודעים  ההשקפה  מאנשי  קרשקש  חסדאי  הרב  גם 
הפילוסופית  משנתו  על  תיגר  שקרא  אחרי  שהתפרסם 
קנ"ו  בשנת  תבוא  שהגאולה  רמזים  הביא  אריסטו,  של 
עוד  הוסיף  קרשקש  הגר"ח  'ציון'.  בגימטרייה  שעולה 
לכתוב בספרו "סוף דבר: כאילו מלך מצרים המושל עתה 
בארץ הצבי היה נותן רשות ליהודים אשר בקצת מדינות 

מלכותו לעלות ולבנות בית הבחירה, בתנאי שישבו תחת 
ממשלתו". 

היו מצויים מבחינתם  ימים  באותם  היהודים  כי  נראה 
הסימנים  את  גאולה.  של  תהליך  בתוך  מאוד  עמוק 
של  ונשנות  החוזרות  במפלות  ראו  הם  לכך  הברורים 
לשיא  האסלאם.  לוחמי  תחת  שניגפו  הצלבנים  הנוצרים 
בעיר  בתורכיה,  הנוצרי  המעוז  כאשר  הדברים  הגיעו 
המוסלמים,  לידי  נפל  איסטנבול(,  )כיום  קונסטיננפול 
שהקיצו את הקץ על האימפריה הביזנטית ופתחו בעידן 

חדש המוכר בכינויו ההיסטורי האימפריה העותומאנית.
את  וביססה  השערותיהם  את  שחיזקה  נוספת  עובדה 
חשיפת  על  השמועות  היו  ממילא,  המגורות  התחושות 
לפי  שאמור  מה  השבטים,  עשרת  של  הימצאותם  מקום 
יורדי  צדקנו.  משיח  בוא  על  לבשר  שבידינו  המסורת 
כמו   – באסיה  ועלומים  חדשים  למחוזות  שהגיעו  הים 
סין והודו, הזרימו דיס-אינפורמציה רב מאוד על מציאת 
של  היה  היהודי  ברחוב  הרווח  השיח  השבטים.  עשרת 
ערב גאולה ממש, החלום שנטווה אצל רבים על איחוד 
ויחד  האבודים,  השבטים  מעשרת  אחיהם  עם  מסתמן 
להקים מחדש את ממלכת ישראל עם כל בני העם היהודי 

בירושלים ובית המקדש הציתה את הדמיון בקרב רבים.

ההתנגדות: עלייה בחומה
שקדמו  משיחית  התעוררות  בתקופות  כמו  כאן,  גם 

את המעבר החד 
משמחה לאבל מגולל 

רבינו הש"ך בכתבי 
ידו שכתב אחר 

הפרעות הקשות. 
"ינקום נקמת דם 

עבדיו אשר נהרגו על 
קדושת שמו המיוחד 

באלו הזמנים. שנת 
ת"ח אשר חשבתי 

'בזאת יבוא אהרן אל 
הקודש' לפני ולפנים, 

נהפך כינורי לאבל 
ושמחתי ליגונים".

מתפללים לגאולה. תשעה באב בכותל

שבתאי צבי בציור מאותה תקופה
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לה, התבטאו התחושות והמאוויים בתנועת עלייה אדירה 
אלפי  שוב  שיגרו  אפריקה  וצפון  אירופה  ישראל.  לארץ 
התיכון.  במזרח  הצרה  האדמה  רצועת  אל  מהם  יהודים 
"ועתה מתעוררים רבים ומתנדבים לעלות לארץ ישראל, 
כאשר  הגואל  לביאת  קרובים  אנחנו  כי  חושבים  ורבים 
נכתב  ישראל",  על  עולם  את  האומות  שהכבידו  רואים 
מה  על  ומצביע  עלייה  לאותה  שמיוחס  אנונימי  ברישום 
שכתבנו, שהפעם לא הסתמכו העולים על אותות וסימנים, 
אלא מתוך שנקעה נפשם בסבל מעול הגלויות התקבעה 

בתוכם התחושה שמשיח בפתח.
הוא  שהיה  ומה  שווים  העיתים  שכל  להוכיח  וכאילו 
שיהיה, מגיע המכתב הבא. את הדברים כתבו בני קהילת 
סרגוסה ליהודי קסטיליה שבספרד, שהייתה מרכז ההגירה 
במכתב  ישראל.  לארץ  תקופה  באותה  ביותר  הגדול 
את  לעצור  שבספרד  אחיהם  בפני  הסרגוסים  מפצירים 
העלייה בטענה שזו מהווה מרידה בה' וכפירה בשלושת 
כשלטענתם  בחומה',  יעלו  'שלא  על  בדגש  השבועות, 

פעולה כזו כמוה כעלייה בחומה והפרת השבועה.
איכות  קטני  אנשים  יצאו  בארץ,  חדשה  ה'  ברא  "כי 
לעיניהם,  וצאצאיהם  עימם  לפניהם  זרעם  ורבי-מספר, 
טפם ונשיהם לאמור נעבור בארץ לאורכה ולרוחבה, עד 
אשר נבוא אל הר בית ה', אל בית אלהי יעקב", פותחים 
לפני  להתחנן  "באנו  ומתחננים  מגילתם,  את  המודאגים 
להשיב  כוח  מאמצי  בכל  תשתדלו  תורתם,  כבוד  מעלת 
לאוהלו  איש  וישובו  הזה,  במהלך  ההולכים  כל  אחור 
לשלום, ולא ימהרו את הקץ". לעומת ההגדרה המזלזלת 
"אנשים קטני איכות" היסטוריוניים מוכיחים שמשתתפי 
העלייה היו מסלתה ושמנה של יהדות ספרד שהיו שותפים 

לחזיון המשיחי הקרב.

מגירוש ספרד לשיבת ציון
שני התהליכים המתוארים לעיל היו הסנוניות שבשרו 
את בוא האביב המשיחי. העלייה הבולטת והמשמעותית 
שהונעה מכיסופי משיח הייתה לקראת שנת הש', שנתפסה 
ספרד  גירוש  היה  לאמונה  הרקע  גאולה.  כשנת  בציבור 
היהודים  של  הצורך  על  לבאות  סימן  היה  רבים  שלדעת 

לעלות לארץ ישראל לקבל שם את פני משיח צדקנו. 
יצחק  רבי  של  בפירושו  לראות  ניתן  לדברים  ביטוי 
תני  לצפון  "אמר  בישעיה  הפסוק  על  לנ"ך,  אברבנאל 
ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ", 
שלמד מן הכתוב שמטרתו האלוקית של גירוש ספרד היא 
ליהודים  הטורקית  האהדה  לציון.  לשוב  ליהודים  לגרום 

ששבים למכורתם רק נסכה משנה תוקף לתחושה הרווחת 
ברחוב היהודי.

שתי דמויות מזוהות עם התקופה ההיא ככאלו שעמדו 
השלימה.  הגאולה  להחשת  הפעילות  של  החנית  בחוד 
בפעילותם  מולכו.  ושלמה  הראובני  דוד  הם  השניים 
לכונן,  לו  והציעו  האפיפיור  עם  נפגשו  עולם  שחבקה 
אחידה  צבאית  חזית  פורטוגל,  מלך  עם  פעולה  בשיתוף 
המוסלמים.  את  יביסו  שיחד  והנצרות  היהדות  בין 
המניעים הנסתרים של הצמד היו החישובים שקבעו את 
שנת ש' לקץ הגלות. סופם היה טראגי, מולכו, שהיה אנוס 
לשעבר, הוסגר לאינקוויזיציה באיטליה ועלה על המוקד, 
ואילו רעהו הראובני הועבר לספרד ושם נעלמו עקבותיו.

נואשו  לא  נושענו,  לא  ועדיין  הש'  שנת  כשחלפה 
היהודים והחלו בחישובים נוספים על הקודמים. אנשי סוד 
המשיכו  והספקולציות  גאולה,  כשנת  של"ה  בשנת  נקבו 
לפרוח באוויר. מה שעוד תרם לפיתוח האקסיומה הייתה 
בבניינה  תעבור  המשיח  לביאת  שהדרך  עתיקה  מסורת 
נשיא  משפחת  בני  החלו  ימים  באותם  טבריה.  העיר  של 
לפתח ולבנות את העיר מחדש, משפחת נשיא היו מאילי 
ההון בספרד וממקורבי השלטון התורכי ופעילותם גרמה 
לדריכות עזה בקרב יהודי איטליה שציפו לשלבים הבאים 

שיבואו בעקבות חידושה של טבריה. 
רמות  את  הורידו  עשורים  באותם  התכופות  האכזבות 
הייתה  ביותר  הקשה  המכה  היהודים.  אצל  הציפיה 
בהסתלקותם של מנהיגי הדור ההוא: האר"י הקדוש רבי 
בלבד   38 בגיל  של"ב  בשנת  שנפטר  זי"ע  לוריא  יצחק 
של"ה  בשנת  שנפטר  זי"ע  קארו  יוסף  רבי  יוסף  והבית 
87. התקוות שנתלו באותם שני ענקים שיחישו את  בגיל 

הגאולה נופצו בקול רעש גדול.

השל"ה והש"ך בת"ח ות"ט
נדושה  כאנלוגיה  היהודי  בלקסיקון  מוכרת  ת"ח  שנת 
לפרעות ופוגרומים. אבל ליהודים שחיו לפני אותה שנה, 
הקדוש  בזוהר  לחלוטין.  אחר  משהו  סימל  הזה  התאריך 
נכתב שבשנת ת"ח יקומו המתים לתחייה, "באלף השישי 
לזמן ארבע מאות ושמונה שנים ממנו יהיו קמים כל שוכני 
מפני  חת  חת'.  'בני  אותם  קרא  והפסוק  בקיומם,  העפר 
'הזאת' שהוא חמשת  וכשישתלם  שיתעוררו לח"ת שנה, 
'תשובו איש אל אחוזתו',  וארבע מאות ושמונה,  אלפים 
אל נשמתו שהיא אחוזתו ונחלתו". בסופו של דבר לא זכו 
ישראל לגאולה ובאותה שנה הצטרפו אלפים רבים לאלו 

שיקומו בתחיית המתים.

כאמור, הגאולה 
המיוחלת לא הגיעה 

בסופו של דבר בשנת 
ת"ח, תחתיה התרחש 

בשנה זו אחד האירועים 
הקשים בהיסטוריה 

היהודית. במהלך 
התקוממותם נגד 

ממשלת פולין רצחו 
הקוזקים בהנהגת בוגדן 

חמלניצקי עשרות 
אלפי יהודים, זרעו הרס 
וחורבן, והחריבו כשלוש 
מאות קהילות יהודיות.

ציון השל"ה הקדוש בטבריה
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הש"ך  רבינו  מגולל  לאבל  משמחה  החד  המעבר  את 
בכתבי ידו שכתב אחר הפרעות הקשות. "ינקום נקמת דם 
עבדיו אשר נהרגו על קדושת שמו המיוחד באלו הזמנים. 
שנת ת"ח אשר חשבתי 'בזאת יבוא אהרן אל הקודש' לפני 

ולפנים, נהפך כינורי לאבל ושמחתי ליגונים".
גם לקראת שנת גאולה זו רבתה העלייה לארץ הקודש, 
כשהעולים מאמינים שבכך הם מזרזים את ביאת המשיח 
ולכל הפחות זוכים ליטול חלק בהתרחשותו. מי שהמריץ 
את צאן מרעיתו לעשות את הצעד ואף עלה בעצמו לארץ 
ישראל, היה הגאון הנודע רבי ישעיהו הלוי הורוויץ מחבר 
ספר 'שני לוחות הברית' ומוכר בעולם היהודי כולו בכינוי 

'השל"ה הקדוש". 
בספרו הוא כותב כך "שלבי היה בוער תמיד, כשראֹה 
השרים,  מבצרי  כמו  בתים  בונים  ישראל  בני  ראיתי 
נראה,  וזה  ובארץ הטמאה  עושים דירת קבע בעולם הזה 
השל"ה  הגיע  כאן  מהגאולה",  הדעת  כהיסח  ושלום,  חס 
לנקודה בה פתחנו על האמונה בשנת ת"ח כשנת גאולה: 
"הרי עולם הבא שהוא תחיית המתים הגדול, שהוא 'בשנת 
היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו'". אחרי עלייתו ארצה 
חז"ל  דברי  על  בסומכו  ירושלים  לעיר  השל"ה  המשיך 
בא  הקב"ה  שאין  בעיר",  אבוא  "לא  הפסוק  מן  שדרשו 

לירושלים של מעלה עד שיבוא לירושלים של מטה. 
דבר  של  בסופו  הגיעה  לא  המיוחלת  הגאולה  כאמור, 
האירועים  אחד  זו  בשנה  התרחש  תחתיה  ת"ח,  בשנת 
נגד  התקוממותם  במהלך  היהודית.  בהיסטוריה  הקשים 
חמלניצקי  בוגדן  בהנהגת  הקוזקים  רצחו  פולין  ממשלת 
עשרות אלפי יהודים, זרעו הרס וחורבן, והחריבו כשלוש 
הזדעזע.  כולו  היהודי  העולם  יהודיות.  קהילות  מאות 
העם.  בתולדות  עגומה  דרך  לאבן  היו  ת"ח-ת"ט  פרעות 
תיקנו  הקהילות  ומנהיגי  בגינן,  חוברו  וקינות  פיוטים 

תקנות מיוחדות לאות הזדהות ואבל.
ההתיישבות היהודית בירושלים ספגה גם היא, כעבור 
שנים ספורות, מכה אנושה וכעבור תקופה לא נמצאו בה 
גם  ביניהם  לצפת,  נמלטו  שרובם  לאחר  יהודים,  כמעט 

השל"ה הקדוש. בכך תם פרק נוסף בתהליך.

השקר השבתאי
את  שפוררו  ות"ט  ת"ח  פרעות  של  פוריה  קרקע  על 
אחת  צמחה  אירופה,  מזרח  יהדות  של  הקהילתי  המבנה 
השקר  משיח  היהודי.  העם  בתולדות  הכאובות  התופעות 
שהחלה  תקופתו  את  נסכם  האומר  בקצירת  צבי.  שבתאי 
רבנים  גם  כולל  המונים  אחריה  וסחפה  ימים  באותם 
כמלך  עצמו  על  שהכריז  האיש  אחרי  שנהו  רוח  ואנשי 
המשיח. בשיאה של התקופה התחוללו ויכוחים עזים בין 
גם  נגררו  והדברים  באיש,  התמיכה  בשאלת  ישראל  רבני 
איזמיר,  ברחובות  המחנות  שני  בין  אלימות  להתנגשויות 
העיר בה פעל שבתאי צבי. היו ימים שמרבית רבני ישראל 
חברו לתנועתו והמתנגדים נשאו את דעתם בדומיה בחשש 
על  נודע  כאשר  באחת  התפוצצה  הבועה  להם.  יבולע  פן 

התאסלמותו של שבתאי צבי.
מאוד.  קשה  היה  המאמינים  באלפי  שאחז  ההלם 
כיעד  ת"ק  שנת  מקביעת  מנע  לא  דבר  הכול,  למרות  אך 
השישי  האל"ף  את  חילקו  הקיצין  מחשבי  הבא.  הגאולה 
לשני חצאים, חמש מאות השנים הראשונות, המתחילות 
תקופת  הן  הת"ק  שנת  עד  ונמשכות  אלפים  ה'  בשנת 
מאות  חמש  ואילו  הגלות;  חשכת  את  המסמל  'לילה', 
השנים של המחצית השנייה, המתחילה בשנת הת"ק, הן 
תקופת 'יום', שבמהלכם תתרחש הגאולה. המקובל הגאון 
רבי עמנואל חי ריקי בעל ה'משנת חסידים' טען שהתקופה 
בה יגלה המשיח פרוסה על פני 40 שנה, משנת ת"ק ועד 

תקמ"א ושמונה חודשים.
כמו במקרים הקודמים נהירה גדולה של יהודים החלה 
השלטונות  נטלו  פעם  שוב  ישראל.  ארץ  לעבר  לזרום 
העותומאניים את זכות ההובלה. היה זה כאשר הציעו לרבי 
חיים אבולעפיה לעקור מאיזמיר ולכהן כרבה של טבריה. 
ליהודים  בישראל  השלטון  של  הזמנה  וגם  טבריה  גם 
הגאולה.  חוזי  צריכים  היו  לא  מזה  יותר  לארץ,  לעלות 
התבטאות נדירה של ערבי בן טבריה תועדה, בה אמר על 
כי  ליהודים היושבים שם  הגר"ח אבולעפיה: "הוא הגיד 

המשיח יבוא בקרוב". מה שמלמד על הציפיות המשיחיות 
שנבעו כתוצאה מהמינוי.

קול התור נשמע בארצנו
התאריך המפורסם ביותר בהיסטוריה היהודית היא שנת 
ת"ר  שנת  לקראת  שהתפתחה  להתעוררות  הסיבה  ת"ר. 
הייתה תחזיתו של רבי דוסא בגמרא, שלפיה ארבע מאות 
משיח,  ימות  יהיו  השישי  האלף  של  האחרונות  השנים 
ת"ר  ששנת  הזוהר,  בספר  שכתובה  המפורשת  והקביעה 
אלף  יבוא  "כאשר  גאולה:  של  שנה  תהיה  השישי  לאלף 
שערי  ייפתחו  השישי  לאלף  שנה  מאות  ובשש  השישי, 
ישראל  וכנסת  למטה,  החכמה  ומעיינות  למעלה  החכמה 
הקדוש ברוך הוא יקים אותה מעפר הגלות ויזכור אותה".

שנחשבו  אחרים,  למועדים  בניגוד  כי  להדגיש  ראוי 
ונקבעו על סמך חישובי קץ  כעת רצון אפשרית לגאולה, 
מפורש  באופן  ת"ר  שנת  את  מציין  הזוהר  ספר  שונים, 
כשנת גאולה. הגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני 
זמני  יששכר' כותב בספרו כך: "בזוהר איתא כמה וכמה 
הקצים, והאחרון שבהם הוא שנת שש מאות לאלף השישי 
ונראה שיותר מעט מזה אי-אפשר שיתאחר. נמצא לאחר 
כלות ה' אלפים ות"ר שנה יתבררו כל הבחינות אלו ובוא 

יבוא משיח צדקנו".
רבים מגדולי ישראל של אותה תקופה תמכו יתדותיהם 
'קול  הפסוק  על  הסמיכו  ואף  הללו,  המפורשים  בדברים 
התור נשמע בארצנו' קולו של מלך המשיח ישמע בשנת 
התו"ר – ת"ר. אולם היו גם שחששו משחזור האכזבות של 
במעשהו  למצוא  ניתן  בולטת  דוגמא  הקודמות.  הפעמים 
ורשה,  של  הראשי  רבה  גזונדהייט,  יעקב  רבי  הגאון  של 
בבית  הבימה  על  עלה  ת"ר,  שנת  של  השנה  שבראש 
ת"ר  כל הקהל שבשנת  בפני  ונשבע  בתורה  אחז  מדרשו, 

לא יבוא המשיח! 
משיח  לבוא  במהרה  שנזכה  כולם  תקוות  הזה  ביום 
צדקנו במהרה בימינו, ויתקיים בנו מאמר חז"ל על הפסוק 

'אני ה' בעתה אחשינה', "זכו אחישנה, לא זכו בעתה".

האכזבות התכופות באותם 
עשורים הורידו את רמות 

הציפיה אצל היהודים. 
המכה הקשה ביותר הייתה 

בהסתלקותם של מנהיגי 
הדור ההוא: האר"י הקדוש 

רבי יצחק לוריא זי"ע 
שנפטר בשנת של"ב בגיל 

38 בלבד והבית יוסף רבי 
יוסף קארו זי"ע שנפטר 

בשנת של"ה בגיל 87. 
התקוות שנתלו באותם שני 
ענקים שיחישו את הגאולה 

נופצו בקול רעש גדול.

הדמיה של בית המקדש







ח' אב תשע"ח 20/7/18 32

באפריל 1941 הכול נגמר. 
יוון חולקה לשלושה אזור 
כיבוש: האיטלקי, הגרמני 
והאזור שסופח לבולגריה – 
תרקיה ומקדוניה. הפלוגות 
הגרמניות צעדו בסלוניקי 
והטילו אימה. בשלב הראשון 
העיתונים היהודים נסגרו. 
את הרב המכובד הרב חיים 
חביב שהיה נערץ בשל שיעור 
קומתו הרוחנית ובשל מידותיו 
התרומיות, היכו וגררו בכפיה 
לבית השימוש להרצות על 
סוגיות בתלמוד, תוך כדי 
שאלות לצון. רח"ל.

הרב ב פגש  בסלוניקי,  הקהילתי  האבות  בית 
מולכו,  סילביה  גברת  את  בירנבאוים  אליהו 

אשר הוגלתה לאושוויץ ונשארה בחיים.
בספרד,  נטועים  מולכו  משפחת  שורשי 
ועד היום אוחזת גברת סילביה את מפתחות 
מאות  במשך  שכן  בספרד,  משפחתה  בית 

שנים חלמו לשוב לביתם, לספרד. 
הקהילה הקטנה בסלוניקי חיה עד היום בטראומה כפולה 
חי  עדין  שנה  מאות  חמש  מלפני  ספרד  גירוש  ומכופלת, 
האישי  הזיכרון  ומאידך,  הקולקטיבית,  ובמסורת  בתודעה 
המשפחתי הצורב של שואת יהודי אירופה )שמונים וחמשה 
אחוז מקהילת יהודי יוון היו ממשפחות של מגורשי ספרד(.

ידועה  יוון בשואה – פרשה שאינה  יהודי  אובדן קהילת 
יוון  יהודי  קהילת  על  שפר  לא  הכורת  בהגיע  דיה.  ונפוצה 
גורלם, ורוב רובה – כתשעים אחוזים של הקהילה, נכחדה 
בשואה – חורבן שעולה על רוב הקהילות היהודיות בשואה. 
בקושי נשאר שריד ופליט לספר את סיפורה של קהילה יפה, 

מפוארת ועתיקת יומין זו. 

קהילת היהודים הרומניוטים
היישוב היהודי ביוון החל בתקופה ההלניסטית ובהמשך 
הרדיפות  התמעטו  אז  הטורקית,  האימפריה  של  בתקופה 
אז אף הצטרפו אליה מגורשי  יחסי  זכתה לשקט  והקהילה 

ספרד דוברי הלאדינו. 
הקהילה היהודית העתיקה ביוון הייתה בעלת מאפיינים 
וקהילות  ספרד  מקהילות  בשונה  ייחודי,  תפילה  ונוסח 
אשכנז, שמה של הקהילה היה "יהודים רומניוטים" על פי 
בית  גולים מחורבן  היו  אלה  יהודים  הרומניוטית,  המסורת 
שני ושפתם הייתה יוונטיקה )יוונית יהודית(. קהילות דומות 

היו גם בבולגריה, טורקיה, אלבניה ורומניה. 
שונים  היו  הרומניוטים  קהילת  של  התפילה  פזמוני 
לחלוטין וגם הארכיטקטורה של בית הכנסת שונה. הצורה 
בה יושבים בבית הכנסת, הצורה שבה מרימים ומחזיקים את 
הספר תורה. צורת הישיבה ביום יום היא באמצעות ספסלים, 
באב  בט'  לגב.  גב  יושבים  ובאמצע  פרוזדור  יש  במקביל 
מדרכה  כעין  הייתה  לחלוטין,  שונה  הייתה  הישיבה  צורת 

קטנה שהיו יושבים עליה למטה נמוך, כמו אבל.
קהילה כזאת הייתה בעיר יואנינה. ומי שפקד על גירושם 

מזכ"ל  מאשר  אחר  לא  היה  לאושוויץ  הקהילה  יהודי  של 
האו"ם לשעבר ונשיא אוסטריה קורט ולדהיים ימ"ש, שהיה 
נשיאותו  בתקופת  נחשב  כך  ובשל  בוורמאכט  קצין  בזמנו 

כ"פרסונה נון גרטה" בקרב מדינות רבות במערב.

יהודי סלונקי
גם  חיו  בה  בסלוניקי,  הייתה  מכולן  הגדולה  הקהילה 
ערב  ות"ט.  ת"ח  גזרות  בתקופת  מפולין  שברחו  יהודים 
מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה 80,000 איש, היו לה 
12 בתי ספר, כולל תלמודי תורה ובית ספר בשפה העברית. 
לאחר  יהודי.  חולים  ובית  סעד  מוסדות  הפעילה  הקהילה 
חיים  עדיין  כיום  איש.   20,000 רק  וחזרו  שרדו  השואה 
יהודים ביוון, לפי הנתונים בשנת 2,000 חיו במדינה כולה 

כ-5,300 יהודים.
במאה ה-19 היו היהודים מחצית מתושבי העיר וסלוניקי 
בתי מלאכה  היו מספר  לקהילה  דבלקן".  "ירושלים  כונתה 
לצביעת בדים בהם עבדו יהודים באריגה ובצביעה. היהודים 
העיר  שזאת  היא  מפורסמת  ועובדה  העיר  בכלכלת  שלטו 
ורוב  היות  מושבת  הנמל  היה  שבשבת  בגולה  היחידה 
העובדים היו יהודים... הגויים עצמם שבתו בשבת, מחשש 

כי היהודים יפסיקו את המסחר עימם או יפטרו אותם. 
האזור  וחנויות  השוק  של  רובו  רוב  היה  השואה  לפני 
יהודית. בית הכנסת שנמצא באזור השוק  המרכזי בבעלות 

שימש כמעין שטיבלעך לבעלי החנויות היהודים. 
המאכלים  עם  יחד  עם,  ברוב  חגגו  היהודים  החגים  את 
המסורתיים כמו החמינדוס - ביצים קשות חומות בחמין של 

שבת שהן מרכז הסעודה ו"בורקיטס" )בורקסים(.
אזור  לשלושה  חולקה  יוון  נגמר.  הכול   1941 באפריל 
כיבוש: האיטלקי, הגרמני והאזור שסופח לבולגריה – תרקיה 
ומקדוניה. הפלוגות הגרמניות צעדו בסלוניקי והטילו אימה. 
בשלב הראשון העיתונים היהודים נסגרו. את הרב המכובד 
הרוחנית  קומתו  שיעור  בשל  נערץ  שהיה  חביב  חיים  הרב 
ובשל מידותיו התרומיות, היכו וגררו בכפיה לבית השימוש 

להרצות על סוגיות בתלמוד, תוך כדי שאלות לצון. רח"ל.
השלב השני היה ארבעה חודשים מאוחר יותר, בחודשי 
 10-45 בגילאי  היהודים  כל  נצטוו  אז  שבת,  ביום  הקיץ 
להתאסף בכיכר החרות. 9,000 יהודים התאספו וצוו לרקוד 
ולבצע תרגילי התעמלות תחת השמש הקופחת ותחת מכות 

אכזריות לקול צחוקם של הגרמנים ושל המון העם היווני. 
להרכיב  שניסה  או  מעט  ולנוח  לשבת  לנסות  שהעז  יהודי 
לא  היהודים  מן  סופג מכות רצח, כמה  היה  משקפי שמש, 

החזיקו מעמד ומתו מהמכות האכזריות. 
לאחר כמה חודשים שוב חזרה על עצמה הפקודה - על 
כל היהודים להתאסף באותה כיכר ביום שני בשבוע. הפעם 
מהפחד והחשש, נמנעו יותר מאלף יהודים ולא הגיעו לכיכר. 
ליהודים  זו  בפעם  הרשו  האדום  הצלב  בהתערבות  אולי 
בדאגה  אותם  חייבו  ואפילו  ולעשן  שמש  משקפי  להרכיב 

צבועה, לחבוש כובע על הראש, מפני השמש הקופחת. 
במשך  לעבודה  מגויסים  של  רישום  בוצע  היווני  בבנק 
ארבעה ימים – כל מי שנרשם קיבל תעודה אישית ובצאתו 
ממשרד ההרשמה, היה נתפס על ידי שוטרים נאצים וחויב 
להשתטח על הארץ ולהתגלגל כמו חבית לאורך כל הרחוב, 

לקול צחוקם של עוברי האורח היוונים שנהנו מהמופע.
שונים  במקומות  כפייה  לעבודות  נשלחו  אלה  עובדים 
לצוותים  והצטרפו  התחמקו  מבוגרים  של  רב  מספר  ביוון, 
האיטלקים,  החיילים  האיטלקי.  הצבא  ידי  על  שהועסקו 
בניגוד לגרמנים, חסו על היהודים, ריחמו עליהם והראו להם 
היהודים  נאלצו  אך בשאר המקומות  מוסתרת.  בלתי  חיבה 
בחום  ביום  שעות  מ10  פחות  לא  של  פרך  עבודת  לעבוד 
היחס האכזרי,  ונגוע בחיידקים.  ביצות  הקיץ, באזור מוכה 
והמחלות עשו בהם שמות. מנת  תזונה  חוסר השינה, התת 
שלעיתים  דליל  ומרק  לחם,  גרם   300 הייתה  לאדם  האוכל 

צפו בו עגבנייה או חציל. 
הגרמנים  כפייה,  לעבודות  היהודים  למשלוח  במקביל 
עתיקים,  יד  וכתבי  יהודיות  ספריות  ולהחרים  לבזוז  מיהרו 
נכסי  רוב  ועוד.  מכסף  קודש  כלי  מחזורים,  תורה,  ספרי 
התרבות אבדו ולא נמצאו אחרי המלחמה. מיד לאחר מכן 
יוון משבר כלכלי חריף. הגרמנים מיהרו להחרים  פקד את 
והתוצרת החקלאית  הכותנה  לטובתם את מחסני התבואה, 
שנה  אותה  בנוסף,  במזון.  מחסור  והורגש  לעיר,  מסביב 
הייתה שנת בצורת והמצוקה רק גברה. היהודים סבלו יותר 
העיר  בסביבות  בכפרים  מכרים  להם  היו  ולא  היות  מכל 

בית הכנסת עץ חיים באתונה
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ונרשמו מקרים לא מעטים של מוות מרעב. 

גטו וגירוש
על  והוטלו  היהודי  הגטו  הוקם  יותר  מאוחר  שנה  חצי 
היהודים גזרות של טלאי צהוב, סימון בתים וחנויות, נאסרה 
מקצועי,  באגוד  חברות  או  בחשמלית  נסיעה  היהודים  על 

והוטל עוצר לאחר שעות החשיכה. 
וקיבל  הנאציות  מהפקודות  ברובו  נלהב  לא  היווני  העם 
העם  להמון  הטיפו  כמרים  כמה  קודר.  בתימהון  אותן 
את  הזהירו  הספר  בתי  ומורי  הנרדפים,  בצער  להשתתף 
התלמידים שלא ללעוג לנושאי הטלאי הצהוב ולא להתגרות 

בהם. כך היהודים יכלו לצאת לרחוב ללא מבוכה.
בשלב זה החלו להתרוצץ שמועות על כך שגורל היהודים 
עגלונים,  רכבת,  לעובדי  לגירוש. חלק מהיהודים התחפשו 
איכרים, התחבאו בארגזים ובחביות והצליחו לברוח לאתונה 
ברכבת. אך ראש הקהילה ד"ר קורץ, יהודי יליד אוסטריה, 
לא  הנאצים  גחמות  כל  את  ויספקו  שבמידה  לחשוב  רצה 
יאונה כל רע לבני הקהילה. ד"ר קורץ הרגיע את התושבים 
וביקש לשמור על שקט וקור רוח ולא להיגרר אחר שמועות 
לגרור  עלולה  אחרת  עמדה  כל  יסוד.  להן  שאין  מדאיגות 
ד"ר  כיצד  ברור  לא  הזהיר.  תגמול,  ומעשי  אכזריות  משנה 
קורץ הלך שולל אחרי הבטחות הגרמנים ועד הרגע האחרון 

התפתה להאמין להם... 
הגרמנים  בתכנית מתוחכמת, החרימו  מכן,  לאחר  חודש 
גרוש  צו  ליהודים  מסרו  זאת  ובמקום  היהודי  הרכוש  את 
לפולין. כהוכחה לכך העניקו להם כסף פולני שהכינו יהודים 
פקידי הבנק, וכך נתנו הנאצים אשליה מגוחכת ליהודים כי 
הם עומדים לנסוע להתיישב ליד קראקוב. אנשים בשומעם 
את פקודת הגרוש, לא הסכינו להאמין והחלו לבכות ולהכות 
והחלו  הגרמנים  מיהרו  למחרת  כבר  לשווא...  אך  חזם  על 
לשלוח את היהודים בקרונות אל עבר הפתרון הסופי. בקרון 
שיועד ל8 סוסים נדחסו מאה איש, סך הכול נשלחו כארבעים 

וששה אלף יהודים ובודדים מהם שרדו. 

אושוויץ בירקנאו
היהודים היוונים שדיברו בשפת הלאדינו סבלו יותר מכול 
במחנה העבודה אושוויץ, עקב כך שלא הכירו את השפות 
גרמנית.  ולא  פולנית  לא  יידיש,  לא   - במקום  המדוברות 
והחורף  השונה  התרבות  את  הכירו  לא  היוונים  היהודים 
הקר היה מקפיא עצמות. כאשר פגשו היהודים הפולנים את 
היהודים היוונים, חשבו שהם אינם יהודים והיו חשודים כמי 
שלא שייכים לציבור, היות והאידיש לא הייתה שגורה על 
לשונם. הייתה זאת זרות בתוך זרות. רק כאשר היהודי היווני 

מהר לזעוק "שמע ישראל..." הכירו בו כי יהודי הוא...
היהודי  לעמיתי  "מסמך":  שמואל  משה  כתב  כך  ועל 
בהדפסת  אושוויץ(  מכבשני  פליט  )שיחת  האשכנזי 

"סטנסיל".
ולמרות  לשיר  נוהגים  היו  היוונים  היהודים  באושוויץ 
ואף  בין האסירים, לא התנגדו  שהנאצים אסרו את הדיבור 
עודדו את שירתם. והאסירים היו נוהגים לשיר ולהחליף את 
המורל.  על  ולשמור  מסרים  להעביר  מנת  על  השיר  מילות 
הגרמנים מיקמו את הכבשנים במרחק מה מן המחנה, ואת 
אנשי הזונדר-קומנדו שיכנו בחדרים מעל הכבשנים, על מנת 

לשמור על סודיות. 
עד  תזכור  אותה  גורלי  שיר  על  נחמיה  ברי  מספרת  כך 
מכבשן  חזק  קול  בעל  יווני  יהודי  שר  אחד  יום  מותה.  יום 
6: "נערות יוונית שיכולות לשמוע אותי... טרה לה לה לה. 
כאן, בארובות שאתן רואות למעלה, מתחולל בית החורשת 
למוות הנורא ביותר... אלפי יהודים נופלים ללהבות... ואני 
יודע שאשרף גם... נערות יווניות בבקשה... אם תצאו מכאן 

בחיים... תספרו לעולם".
היהודים היוונים התלכדו אחד למען השני, כאשר אהרון 
רוקח  היה  אהרון  היוונים".  של  "האבא  מכונה  היה  רוזה 
אס.  האס.  במרפאת  שעבד  היחיד  היהודי  והיה  במקצועו 
להבריח  ונהג  היהודים  לחולים  דאג  זה  תפקיד  ובמסגרת 

בסיכון נפשו, תרופות ואמצעים מצילי חיים לחבריו. 

יהודיות הופנו לצריף הניסויים הנורא בבלוק  200 נשים 
10 – הניסויים בוצעו על מנת לחקור כביכול מחלות קשות 
ניסוי תרופות חדשות. הנשים  כמו טיפוס וסרטן או לצורך 
נשבעו  אלה,  שטניים  ניסויים  של  קורבנות  בחיים,  שנותרו 

לא לספר לעולם את שאירע בבלוק מעורר הפלצות.

 

יהודי אתונה
השלטון  תחת  חיו  אתונה  יהודי  סלוניקי,  יהודי  לעומת 
האיטלקי אשר לא אהד את מעשי הנאצים נגד היהודים ולא 
האין לשתף פעולה בקלות. בתקופת המלחמה היו באתונה 

בין 7,000 ל8,000 יהודים. 
להיכנע  מיהרו  ולא  ליהודים  חסות  העניקו  האיטלקים 
הגרמניים  את החוקים  סירבו להשליט  הנאצים,  לתכתיבים 
ואף יצאו בקריאה לאוכלוסייה המקומית לעזור ליהודים. אך 
לאחר כמה חודשים נכנעו והגרמנים נכנסו לשלוט באתונה 

והחלו לממש את ה"פתרון הסופי". 
היהודים  על  כי  העיר  ברחובות  כרוזים  פרסמו  הנאצים 
להתכנס לבית הכנסת לצורך רישום. הגרמנים הורו למנות 
לא  אתונה  יהודי  אך  ענייניהם,  את  שתייצג  יהודים  מועצת 
מיהרו להירשם כפי שהורו הגרמנים. יהודים בעלי אמצעים 
נדחים.  בכפרים  הסתתרו  מאות  וכמה  להרים  לברוח  ניסו 
ניירות  להשיג  הצליחו  אתונה  מיהודי  כ-3,000  הכל,  בסך 
אחרים  ותושבים  יוונים  נוער  בני  גם  ולהסתתר.  מזויפים 
הצליחו להגיש סיוע ניכר ליהודים באמצעות מקומות מילוט 

ובריחה. 
מהם  הנאצים,  אצל  יהודים  כ2,000  נרשמו  חודש  לאחר 
רוב  וטורקית.  פורטוגלית  ספרדית,  זרות:  אזרחויות  בעלי 
הצליחו  שלא  יכולת  מעוטי  יהודים  היו  שנרשמו  היהודים 

מזון.  תלושי  על  ויתור  או  רכוש  או  כסף  תמורת  להסתתר 
 14 ומגיל  מיוחדות  זיהוי  תעודות  קיבלו  היהודים שנרשמו 
יומיים.  מידי  לביקורת  חייבים להתייצב אצל הגרמנים  היו 
בנוסף הוטל עליהם עוצר מהשעה 17:00 אחר הצהריים עד 

השעה 7:00 בבוקר. 
לקראת חג הפסח הפיץ הגסטפו שמועות כי בבית הכנסת 
וסוכר,  - מצות  מזון לקראת החג  תהיה חלוקה של מצרכי 
נסגרו   - יהודים  ל700   300 בין  במקום  התאספו  כאשר 
עבודה  למחנה  נוסעים  הם  כי  לכלואים  והודיעו  הדלתות 
בגרמניה. היהודים הובלו למחנה מעצר, שם הופרדו הנשים 
אל  והצטרפו  בני המשפחה  באו שאר  למחרת  הגברים.  מן 
נוספים  יהודים  המעצר  למחנה  הובלו  בנוסף  הכלואים. 
שהובלו  יהודים  כ3,000  הכול  ובסך  בפרובינציה,  שנתפסו 

בטרנספורט זה היישר למחנה העבודה הנורא - אושוויץ. 

חטיפת ד"ר קואנקא
מזכויות  שנהנה  מסלוניקי  יהודי  היה  קואנקה  ד"ר 
גם  הבינלאומי.  האדום  בצלב  שירותו  עקב  מסוימות 
הגרמנים  גזירות  חסות.  עליו  לקחה  האיטלקית  הקונסוליה 
לא חלו עליו והוא יכול היה להתהלך חופשי, אך הגרמנים 

רק חיכו לשעת כושר. 
עליו  המגנים  עם  טלפוני  בקשר  עומד  היה  קואנקה  ד"ר 
כי הכול כשורה. אולם  וכל שעה היה מעדכן אותם מביתו 
ערב אחד חדרו לביתו אנשי האס. אס. והסתתרו במרתף. רק 
באמצע הלילה יצאו המרצחים האכזרים ממחבואם, הורידו 
ויסליצני  דיטר  את  לבית  והכניסו  בדממה  הדלת  בריח  את 

ימ"ש, שנשלח לסלוניקי על מנת ליישם את חוקי הגזע. 
כלב  ואת  הטלפון  חוטי  את  הנאצים  חתכו  מכן  לאחר 

בית הכנסת בעיר יואנינה



ח' אב תשע"ח 20/7/18 34

קואנקה  ד"ר  התעוררו  כך  בתוך  שק.  לתוך  תחבו  השמירה 
הליליים  האורחים  הרעה.  אליהם  כלתה  כי  והבינו  ואשתו 
העלו אותם למכונית ישר אל תוך מחנה הירש, ששימש כגטו 
מכן  לאחר  שבוע  הסופי.  לגירושם  עד  סלוניקי  יהודי  עבור 

מצאו עצמם ד"ר קואנקה ואשתו באושוויץ. 
הנאצים שמרו על החטיפה בחשאיות מרובה וכאשר בצלב 
ד"ר  היעלמותו של  על  ובקונסוליה האיטלקית מחו  האדום 
קואנקה, השיבו באס. אס. כי ד"ר קואנקה נמלט. ואף דרשו 
"כפרה" על בריחתו של ד"ר קואנקה – 25 יהודים בני ערובה 

שיוצאו למיתה בירייה. דוגמא אופיינית לנבזות הנאצית.

מעשי גבורה
יהודים   400 של  קבוצה  כי  הנאצים  החליטו   1944 בקיץ 
מסלוניקי תשרת ב"זונדר-קומנדו" – מטרת הנאצים הייתה 
סירבה  היוונית  הקבוצה  הונגריה.  יהודי  שואת  את  להחיש 
בכל תוקף ועונשם של בני הקבוצה היה בכך שנשלחו לתאי 

הגזים.
יהודים  של  אחרת  קבוצה  החליטה  חודשים  כמה  כעבור 
היו  מתוכם  אנשים   135  – במרד  לפתוח  מהזונדר-קומנדו 
יוונים, מקצתם קצינים לשעבר בצבא היווני. המרד  יהודים 
ונחל  בירקנאו  פרץ במשרפה מספר ארבע במחנה אושוויץ 
ההמנון  שירת  כדי  תוך  במרד  נהרגו  כולם  כמעט  תבוסה. 

היווני. 
קבוצה נוספת של אלף יהודים יוונים נשלחה בעקבות מרד 
דווקא  בחרו  הגרמנים  הגטו.  חורבות  את  לנקות  ורשא  גטו 
בהם היות ולא דיברו את השפה הפולנית ובמטרה שלא יוכלו 
מתו  הטיפוס  מגפת  בעקבות  גם  הסביבה,  עם  קשר  ליצור 
מידי יום עשרות. קבוצה קטנה הצליחה להסתתר בחורבות 
למורדים  הצטרפה  ואף  הגטו  מורדי  שהקימו  הבונקרים 

ונלחמה תחת הדגל היווני. רובם מתו בקרבות.

 

יהודים בתנועות המרי
ביוון התארגנה תנועת מחתרת "חזית השחרור הלאומית" 
תחת  שהיה  בשטח  במיוחד  אליה,  הצטרפו  רבים  ויהודים 
פגיעה  הייתה  הנועזות  הפעולות  אחת  האיטלקי.  השלטון 
את  שיבשה  זו  פעולה  סלוניקי,  אתונה-  הרכבת  במסילת 
מספר  הגרמני.  לצבא  תגבורת  אספקת  ומנעה  התנועה 
מהם   300 יהודים,  ל1000   800 בין  היה  היהודים  הלוחמים 

מתו במהלך המלחמה. 

חסידי אומות העולם
פסח,  שמעון  הרב  העיר,  מרב  הנאצים  בקשו  וולס  בעיר 
שלושה  ביקש  הרב  בעיר.  היהודים  כל  של  שמית  רשימה 
כי  היהודים  כל  את  הזהיר  הזה  ובזמן  להתארגן  ימים 
הצלה.  בבקשת  המקומי  לארכיבישוף  פנה  ובמקביל  יברחו 
לעזרת  לבוא  לתושבים  הקורא  מסמך  הוציא  הארכיבישוף 

היהודים. 
סמוך  אפליון  מהרי  לחוניה  מהכפר  וולטיוס  משפחת 
לעיר וולס, קיבלה אות חסידי אומות העולם לפני כשנתיים 
על עזרתה בהצלת משפחת חכים. וולס הייתה תחילה תחת 
חסות איטלקית, אך לאחר מכן הגרמנים השתלטו על העיר. 
עסקו במסחר  חכים,  ולאון  אליהו  אבות המשפחה,  האחים 
לחוניה,  לכפר  להרים  ברחו  הרעה  כלתה  כי  כשראו  זעיר. 
שם פנו לעזרה לידידם וחברם לעסקים אפיסטולוס וליוטיס, 
חיילים  של  מסיורים  אותם  הזהיר  ואף  אותם  החביא  אשר 

נאצים בכפרים. 
הגרמנים עקבו אחר משפחת וליוטיס וכשראו כי המשפחה 
את  תפסו  לחם בטאבון המשפחתי,  גדולה של  כמות  אופה 
דבר  של  בסופו  דבר.  גילה  לא  האח  אך  אותו,  וחקרו  האח 
צלבו אותו הגרמנים ימ"ש ושרפו אותו חי. בהמשך נאלצה 

משפחת חכים לנוס לכפר גבוה יותר בהרים, אך שמרה על 
קשר עם משפחת וליוטיס שספקה להם מוצרים בסיסיים. רק 
בשנת 2014 נוצר הקשר מחדש והוענק למשפחה אות חסידי 

אומות העולם.

בכיה לדורות
הינה  והשלישית"  השנייה  הראשונה,  המועקה  "זעקת 
טרילוגיית השירים שכתב יהודה חיים פרחיה הכהן מקסנתי 

המבכה את הנספים בשואה. 
ערב יום כיפור תש"ב - ראשית ימי הכיבוש 

"השנה הלבבות שלנו פועמים באופן אחר
אין קהילה, אין תפילה, המצח מוטה מוטה

מרוב יגון הדמעות זולגות ללא הפסק
כל הנפשות בוכים, רחמים דרושים הם ממרום".

"שובי" / לאחר סיום הכיבוש
עלו והצליחו בעמלכם היומיומי

מאומה יפר את מנוחתכם היומית
האנטישמיות תעלם מכן לחלוטין

הגויים ישנו בקרוב את עמדותיהם
מאחר שאין בנמצא יהודים לקנא בהם

המבצע הצליח, החולה מת! כך הם טוענים.

בקיץ 1944 החליטו הנאצים 
כי קבוצה של 400 יהודים 
מסלוניקי תשרת ב"זונדר-
קומנדו" – מטרת הנאצים 
הייתה להחיש את שואת יהודי 
הונגריה. הקבוצה היוונית 
סירבה בכל תוקף ועונשם של 
בני הקבוצה היה בכך שנשלחו 
לתאי הגזים.

המגדל הלבן סמל העיר סלוניקי

אנדרטה לזכר 50,000 יהודי סלוניקי שנרצחו בשואה



 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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הדרך לאירוסין 
עברה במתפרה

הדרך לאירוסין עברה במתפרה
קול פיצוץ עז ולאחר מכן שניה של שקט, שקט 
שנרמס תחת זעקות שבר, זעקות כאב. "אמא, אני 

נשרפת".
אמא לא שמעה אותה, היא שכבה במרחק של עשרות מטרים 
מעולפת. אחרי המשפט הזה צללה אל זרועותיו של כאב איום 
אין סופי, ומתוך הערפל שמעה את המשפט שילווה אותה עוד 

ימים רבים: "תעזבו אותה, תמשיכו הלאה, אין לה סיכוי".
אין לה סיכוי? הם טעו, טעו ובגדול!

כשהגעתי בפעם הראשונה, לא היה לה זמן לדבר אתי, 
מכונות התפירה עבדו בקצב מסחרר, גלילי בדים היו פזורים 
בכל מקום. והיא, מוריאל, מסתובבת בין כולן, זורקת פקודות, 

מעירה הערות, פורמת אם יש צורך.
"הכלה צריכה להגיע בכל רגע", היא מתנצלת. אפשר להבחין 
בכך. המכונות עובדות בקצב מסחרר, חולצה מוכנה עוברת 
מיד ליד ומגיעה אל שולחן הגיהוץ. אחרי הגיהוץ הבגד נתלה 

על קולב, מצטרף לקולקציה שמחכה לכלה היתומה.
האולם הקטן שוקק חיים, התופרות עובדות מתוך שמחה, 
זו לא רק המשכורת שמדרבנת אותן. הידיעה שהן מלבישות 
כלה עניה מכף רגל ועד ראש מפיחה בהן רוח חיים מיוחדת.

נפרדתי ממוריאל תוך שהיא מתנצלת: "סליחה, ממש סליחה, 
פשוט הכלה הקדימה את בואה היום, תבואי שוב".

עוד זמן רב לאחר שעזבתי את המתפרה צפה במוחי אותה 
תמונה של נשים ירושלמיות רכונות על מכונות התפירה, תחת 

ניצוחה של מוריאל, מעצבת האופנה מפריז לשעבר.

 

הפעם השנייה שפגשתי את מוריאל הייתה בנסיבות אחרות 
לחלוטין.

שמחת האירוסין הציפה את האולם הירושלמי. בתה של 
מוריאל ישבה על הכסא, מוקפת נשים נרגשות. זהו יום גדול 
בחייה, יום אירוסיה. האושר חיפה על הצלקות שעיטרו את פניה.

מוריאל הסתובבה בין כולם, כשדמעות אושר והודיה זורמות 
מעיניה ללא הרף. האולם הקטן היה גדוש אורחים, קרובי 
משפחה, חברים ועוד הרבה אנשים טובים שהיו שותפים 

להם בדרך הקשה.
אפילו הרופא, הפרופסור הגדול שאינו מגיע בדרך כלל 
לאירועים משפחתיים של מטופליו, חש חובה להופיע, לברך 

את הכלה ואת הוריה.
"אמונה ובטחון, זה שם המשחק", אמר ולחץ את ידי האב 

בחום.
"זה לא משחק, זאת האמת", מחתה מוריאל דמעה סוררת 

נוספת שברחה מן העין.
התפנתה  האירוסין,  שמחת  של  בעיצומה  אז,  ודווקא 
אלי מוריאל. "הנה, זה הסיפור כולו, הדרך לאירוסין עברה 

במתפרה", אמרה והחלה לספר בשטף...

 

הסיפור כולו החל לפני עשר שנים. מוריאל הייתה אז בתחילת 
דרכה כמעצבת בגדים בפריז, עיר האורות. "המזל האיר לי 
פנים", היא משחזרת, "הכנתי ליין שלם של בגדי ערב, והבגדים 
פשוט 'נחטפו' מן המדפים, המשכתי מהצלחה להצלחה, 

כובשת עוד ועוד ספקים וחנויות".
"'נו, גם יהודיות יודעות לעצב בגדים, הא?' אמר לי ג'ורג', 

מעצב, ובעל חנות בגדים שהחל לקנות ממני סחורה".
העקיצה של ג'ורג' הזכירה למוריאל שהיא יהודיה, בת לעם 
היהודי, ושליהודים יש ארץ משלהם, ארץ ישראל. "מה דעתך 
שאסע בקיץ הקרוב לישראל, לנסות לשווק את הסחורה שלי 

שם?", שאלה את אלי, בעלה.
אלי הגיב בחיוב, ומוריאל הציעה לצרף לנסיעה גם את 

אלינור, בתם היחידה בת התשע. גם ההצעה הזאת מצא חן 
בעיניו של אלי. "כן, למה לא?", אמר, "שתלמד קצת על ארץ 

הקודש, קחי אותה גם לכותל ולמקומות הקדושים".

 

"התרגשנו מאוד לקראת הנסיעה", היא מספרת, "ארזנו 
מזוודות, נפרדנו מסבא וסבתא, ואני הכנתי תיק עם דוגמאות 

של הקולקציות שלי. הכל היה מבטיח כל כך".
אבל ההבטחה התנפצה אל סלע הטרור, קערת החיים 
התהפכה על פיה, כפי שמוריאל לא יכולה הייתה לדמיין 

אפילו בחלומותיה השחורים ביותר.
עד היום, כשמוריאל מדברת על כך היא עוצמת עיניים 
בחרדה, מנסה להסיט את המראות, לשכוח את האירוע הנורא 

ההוא ששיבש את האושר הגדול שלה.
אותו בוקר היה יום נאה. מוריאל ובתה הסתובבו ברחובות 
תל אביב, בין מפעלי הטקסטיל הרבים. "לאחר שהגענו לארץ", 
היא מסבירה, "ערכתי מספר פגישות עם אנשים בתחום העיצוב 
והטקסטיל, נסעתי לתל אביב עם הבת שלי, לחפש בדים יפים 

שיתאימו לי".
"רציתי לעצור מונית", היא נזכרת, "הייתה זו דווקא אלינור 

שביקשה לעלות  על האוטובוס שבדיוק הגיע לתחנה".
היום היא כבר לא מייסרת את עצמה על ההחלטה הטראגית 
ההיא. היום היא יודעת היטב, שכך נגזר מלמעלה. דקות אחדות 
לאחר מכן נשמע הפיצוץ האדיר שקרע את חייה לשנים, החיים 

עד הפיצוץ, והחיים לאחר הפיצוץ.
תיק העבודות היקר שהחזיקה מוריאל נעלם, ככל הנראה 
הועף מידיה ונשרף בפיצוץ. בכל מקרה, מוריאל לא חיפשה 
אחריו. באותן דקות יקרות הייתה עסוקה מוריאל בחיפוש 
אחר הנפש היקרה לה ביותר בעולם, היא חיפשה בהיסטריה 

מטורפת את בתה היחידה, אלינור.
קולה של אלינור הגיע אליה כמו מתוך חלום שחור: "אמא, 

אני נשרפת!", "אמא, אני נשרפת!"
זה היה הדבר האחרון ששמעה מוריאל. מתוך הזעקה הנוראה 
הזו היא התמוטטה לעילפון כבד, במרחק עשרות מטרים 

מבתה יחידתה. 
כשהתעוררה, כעבור כמה רגעים, שמעה מתוך הערפל את 
המשפט שילווה אותה עוד ימים רבים: "תעזבו אותה, תמשיכו 

הלאה, אין לה סיכוי".
משהו בליבה צרח לה, שהמשפט הזה מכוון כלפי הבת 
שלה, דווקא כלפיה. היא קמה בכוחות לא לה וגררה את עצמה 

לאלינור, לנפש היקרה לה מכל...

 

הכוויות של אלינור היו בדרגה גבוהה ביותר. היא סבלה 
מתשעים אחוזי כוויות, והרופאים היו בטוחים שימיה ספורים.
את החודש הראשון בבית החולים זוכרת מוריאל כחלום 
רע, סיוט בלהות של אמא לבת יחידה שמוצאת את עצמה נעה 

בין תקוה קלושה לייאוש משתלט.
"בעלי עלה על המטוס הראשון. אלינור, בתנו היחידה בת 
התשע, שכבה שם מיוסרת, מעוותת כולה, לא נושמת בכוחות 
עצמה", היא נזכרת וקולה נשבר. "הרופאים הביטו בי ברחמים, 
חשבו שהם סופרים יחד אתי את הימים שנותרו לה לחיות".

במשך ימים ולילות ישבה מוריאל מחוץ לחדר של בתה 
במחלקה לטיפול נמרץ. היא הייתה נראית נורא, חוסר השינה, 
הדמעות והחרדות איימו למוטט אותה. "לפתע נגשה אלי אישה 
עם שביס והציעה לי את עזרתה", מספרת מוריאל, "היא אמרה 
לי שהיא מתנדבת והציעה בפשטות: לכי לישון, תצברי כוח, 

בינתיים אשב אני ליד הבת שלך".
מוריאל סירבה. היא לא הייתה מסוגלת למחשבה שהיא 
עוזבת את מיטתה של בתה, ולו לרגע. המתנדבת כיבדה את 

החלטתה, אולם לא נסוגה. כעבור שעתיים חזרה והביאה עמה 
אוכל חם ושתיה. מוריאל הביטה בה בהכרת הטוב. רחוקה 
מארצה וממשפחתה, חיממה מחווה זו את ליבה כמדורה 

בוערת ביער מושלג.
"התחלנו לדבר", היא נזכרת, "והאישה עם השביס חיזקה 
אותי. 'הרופאים אומרים שאין סיכוי', בכיתי והיא הגיבה: 
'שטויות, יש אלוקים בשמיים, אמונה ובטחון, תאמיני באלוקים! 

הוא יושיע אותך!" 
המפגש החם והמלים המחזקות הזריקו למוריאל כוח איתנים, 
שלא הכירה מעודה. "קיבלתי כוחות חדשים", היא מספרת, 
"וכאשר הגיע בעלי נאמתי לו ולי על אמונה ועל בטחון. לא 
הבנתי אז אמונה מהי, אך הרגשתי את האמונה לופתת אותי 

מכל הכיוונים".

 

מוריאל, להתעניין  את  לבקר  המשיכה  אישה  אותה 
בשלום אלינור, לחזק ולעודד, והעידוד פעל את פעולתו. גם 
כשהפרופסור הגדול סירב להמשיך לטפל בה, בטענה שאין 

לה סיכוי, הם לא התייאשו.
"הצענו סכום כסף גדול לרופא מן השורה", היא מספרת, 
"התחננו בפניו שיעשה כל מאמץ, והבטחנו שלא נחסוך בכסף". 
ואכן, הם לא חסכו בכסף. תשעה חודשים הם שהו בבית החולי, 

כשבחייהם חלה תפנית חדה.
"איבדנו את כל עתידנו", מספרת מוריאל, "בעלי פוטר 
מעבודתו, הליין החדש שלי נקטע ולא המשיך, ואנו נאלצנו 
לפתוח את כל החסכונות שלנו. אבל קיבלנו את החיים של 

אלינור שלנו בחזרה, במתנה גמורה", נוצצות עיניה.
"כנגד כל הסיכויים חזרה אלינור לחיים", היא מספרת, 
"היא עברה עשרות ניתוחים, ולאחר שיצאה מכלל סכנה ניסו 
לשחזר  לה את צורת הפנים שהושחתה כליל. ההצלחה הייתה 

חלקית בלבד. אלינור נותרה עם פנים מצולקות".
"קשה לתאר את הכאב הנורא הזה", נושכת מוריאל שפתיים, 
"אלינור, בתנו היחידה, בבת עינינו, הייתה ילדה מרשימה 
ויפה. לאחר הפיגוע הנורא והשיקום הארוך לא נותר הרבה 

מיופייה הקודם".

סיפור לשבת  / שרה פכטר



הכוויות של אלינור היו 
בדרגה גבוהה ביותר. היא 

סבלה מתשעים אחוזי כוויות, 
והרופאים היו בטוחים שימיה 

ספורים.
את החודש הראשון בבית 

החולים זוכרת מוריאל כחלום 
רע, סיוט בלהות של אמא 
לבת יחידה שמוצאת את 

עצמה נעה בין תקוה קלושה 
לייאוש משתלט
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כשמוריאל ובעלה הודיעו לבני משפחתם שהם נשארים בארץ ולא חוזרים לצרפת, 
הייתה התגובה צוננת במיוחד. "הורי כעסו מאוד", היא מספרת, "הם לא הבינו כיצד 

לאחר שנכדתם נפגעה קשות כאן בארץ, היא גם נשארת לגור שם".
אבל ההחלטה הייתה משותפת להורים ולילדה גם יחד. אלינור ביקשה להישאר 
לגור בארץ ישראל. אלינור, ילדה בת תשע בלבד, גילתה בגרות מדהימה. היא נזקקה 

לכוחות עצומים, והוריה עמדו נפעמים למראה ההתמודדות שלה.
"עמדנו נדהמים לנוכח העוצמה שבה", מספרת מוריאל, "עד אז חשבנו שהיא 
ילדת תפנוקים. לאחר הפיגוע התגלתה לנו אלינור באור אחר. למרות הניתוחים 
הקשים והכאבים שהיו מנת חלקה באופן קבע, היא עודדה אותנו כל הזמן, חוזרת 

ואומרת: 'אמא, אני אהיה בסדר, אל תדאגו לי, אני אהיה בסדר'..."
לאחר תשעה חודשי אשפוז שוחררה אלינור לביתה החדש, תקופת שיקום קשה 

וארוכה לפניה.
"המעבר היה חד", מספרת מוריאל, "וכדי לרכך אותו הסתייעתי באותה מתנדבת 
מופלאה, רחל רובין שמה". ניכר על מוריאל שהיא מתרגשת כשהיא מזכירה את 

שמה של אותה אישה יקרה שהפכה לאחות עבורם.
"היא לימדה אותי להתפלל", אומרת מוריאל, "באמצעותה למדתי על הקשר 
הישיר שיש לכל יהודי עם הריבונו של עולם. הקשר הזה החזיק אותי בכל אותה 
תקופה, קיבלתי על עצמי לכסות את הראש, לשמור כשרות ושבת, ובעלי הצטרף 

בשמחה. נאחזנו בכל דרך שאולי תביא ישועה לאלינור שלנו".

 

משפחת רוס התאקלמה בארץ, ההורים ויתרו על קריירות מרשימות, מכרו את 
דירתם בצרפת וקנו דירה בירושלים. אלי מצא עבודה חלקית, ואת שאר היום הקדיש 

ללימודי התורה שגילה.
מוריאל לא עבדה. יחד עם תיק העבודות שלה שנשרף, נשרפו כל המחשבות 
לנסוק קדימה עם קריירה כמעצבת ידועה. אלינור מילאה את כל חייה ואת סדר 

יומה, מבוקר עד ערב. מבית חולים למרכז השיקום, מטיפול לתרפיה.
"ללא האמונה שהפכה לבת לוויתי הצמודה, לא הייתי שורדת", מצהירה מוריאל 

ומהדקת את השביס שלראשה.
אלינור נרשמה ללימודים בבית ספר חרדי לבנות. "הם קיבלו אותה בחום, הבינו 
את מצבה העדין", נזכר מוריאל, "ובכל זאת היו מקרים שבנות נרתעו ממנה, נבהלו 
מהילדה המצולקת קשות. אני זוכרת יום אחד בו היא חזרה הביתה, התיישבה 
על הרצפה ופרצה בבכי, היא לא הפסיקה לבכות. 'כולם צוחקים עלי... מפחדים 

ממני...', השתנקה".
"'את יודעת מה אלינור?' אמרתי לה, 'בואי ניקח את הדמעות האלה שלא יהיו 

לחינם, נתפלל ביחד ונבקש מאלוקים שיעזור לך גם בעתיד'".
התיאור של מוריאל מעביר בי צמרמורת. אני רואה אותה בעיני דמיוני יושבת 
על הרצפה לצד בתה, ושתיהן יחד בוכות ומתפללות. אני מנסה לברר בזהירות אם 
הדמיון שלי תואם למציאות ומוריאל מאשרת. "כך זה היה בדיוק", היא אומרת. 
"לימדתי את עצמי ואותה לנתב את הדמעות, שלא יהיו לריק. כבר אז ידעתי שדמעות 

כאב פורצות הישר אל כסא הכבוד".
מוריאל לא בכתה לחינם. "פחדתי על עתידה של בתי, מי יינשא לבחורה שנראית 
ככה? אני הכרתי את הנפש שטמונה שם בפנים מתחת לצלקות, אבל האם יימצא 

הבחור שיהיה מוכן להתעלם מהמראה החיצוני ולהתמקד ביופי הפנימי?"
ושוב הייתה זו רחל שחזקה אותה. "אותו אלוקים שהשאיר אותה בחיים, יביא 
לה את השידוך הנכון!" קבעה בנחרצות, כשאמונתה היוקדת סוחפת אחריה את 

מוריאל ואת בתה.
 

ובכל זאת, בליבה של מוריאל קינן הפחד, פחד שאחז אותה כל אימת שחשבה על 
עתידה של בתה היחידה. עד שיום אחד, אחר הצהריים, מול ספר התהילים שהיה 
כבר שגור על פיה, גמלה בה ההחלטה. "את מעצבת אופנה, נכון?", אמרה לעצמה, 

"אז קדימה, קומי ותעשי משהו עם עצמך!"...
ה"משהו" הזה הופיע בדמות מתפרה, לאחר שבמשך שבועות מספר קרם הרעיון 

עור וגידים.
מוריאל הרגישה שמן השמים מכוונים את צעדיה. היא החליטה לפתוח מתפרה, 
ולהקדיש מידי חודש קולקציה שלימה לכלה יתומה, כולל שמלת כלה, מכף רגל 

ועד ראש.
"בליבי התפללתי ששמחתה של הכלה תהפוך למליץ יושר עבור בתי, שתמצא 

חתן מתאים ותהיה אף היא כלה, שמחה ומאושרת", היא אומרת.
אלינור הפכה לנערה מיוחדת. טובת לב אהובה על כל חברותיה ומורותיה, אך 
אנשים עדיין נבהלו ממנה. אנשים שלא הכירו ביופייה הפנימי, יופי שהיה חזק 

מכל הצלקות שבפניה.
"התחלתי במלאכה", מספרת מוריאל, "ובכל שלב בעשייה אמרתי לעצמי: ריבונו 
של עולם, בכל העשייה הזאת יש לי בקשה אחת, קטנה גדולה. אני מתחננת שבתי 

תזכה לחתן שהיא ראויה לו..."
ואלינור, שבנסיבות החיים בגרה בטרם עת, נרתמה לפעולה. "ההשגחה הייתה 
לצידי לאורך כל הדרך, מצאתי אולם גדול שהוא בעצם הקדש, ולכן השכירו לי 
אותו במחיר הקרן. התופרות שנענו למודעה שפרסמתי התגלו כנשים מיוחדות, כל 
אחת מהן ששמעה את הסיפור מאחורי המתפרה שאני מקימה התגייסה לעבודה 
בשמחה ובאושר, ולא רק בשביל המשכורת". וכך יצאה המתפרה לדרך עם הרבה 

דמעות ועם תפילה אחת גדולה.
מוריאל עמדה בהבטחתה, ובכל חודש תפרה קולקציה שלימה עבור כלה יתומה, 

והיושב במרומים גמל לה טובה מרובה.
בתוך תקופה קצרה התרחבה המשפחה. לאלינור נולדו אחים, ולא הייתה מאושרת 
ממנה. ובהגיעה לפרקה נמצא עבורה החתן המיועד, בחור מיוחד, עדין נפש ובעל 

מידות טובות.
"והנה, הלילה הזה אנחנו נמצאות כאן", מוחה מוריאל מעיניה דמעה של אושר, 

"יודעות שהתפילה התקבלה..."

מגוון חוויות ואטרקציות 
באתר החרמון

בואו לגלות את החרמון
גם בקיץ

*הסיורים מתקיימים פעמיים ביום בשעות 11:00, 13:00 | משך הסיור כשעה וחצי | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות 
ולבוש חם | היציאה לסיורים מהקפיטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי שעה לפני היציאה לסיור | זמן נסיעה 
ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינויים | השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם 

להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2040 מ'( 
 וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה

והרי לבנון.

נסיעת שטח אתגרית בקרטינג תלת גלגלי 
ייחודי בארץ בעל יכולת עבירות גבוהה 

בשטח.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה 
בשליטת הגולש בין נופי החרמון הפראיים.

מסלולי הליכה רגליים לכל המשפחה וסיורים 
מרעננים בפסגת החרמון ללא תשלום.

Sky Rider - רכבל ההרים הראשון
מסוגו בישראל.

מתקן ישיבה תלוי מעל לקרקע ונע במעגלים. 

חדש!
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לקראת יציאה לחופשת 'בין הזמנים': 
'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'

וילדי  הכוללים  הישיבות,  תלמידי  אלפי  עשרות  ייצאו   )23.7 באב,  )י"א  ב'  ביום 
תלמודי-התורה והחיידרים לחופשת 'בין הזמנים' שתימשך כשלושה שבועות עד 
לראש חודש אלול )12.8(. בתקופה זו, נוהגים לצאת לטיולי שטח, לבלות במרכזי 
פנאי ולנצל את הזמן הפנוי להנאה עם המשפחה. במוקד החירום 101 של מד"א 
מתקבלות מדי שנה בתקופה זו קריאות רבות על פגיעות שונות ועל כן רואים 

במד"א לנכון להתריע מראש על הסכנות הטמונות בחופשה.

בטיולים:
ייתכן ומדובר באזור  1. הישמרו מוואדיות, נקיקים ומסלולים שאינם מסומנים. 

מסוכן שאתם עלולים להיפגע בו.
2. בכל חשיפה לשמש יש להצטייד בקרם הגנה 

וכובע רחב שוליים.
3. אין לטבול במקוואות מים, בריכות או מעיינות 
שאינם מסומנים. אין לרחוץ בחופי רחצה בשעות 
לבריכות  ראש  לקפוץ  אין  בחוף.  מציל  אין  בהן 

מים עכורים.
4. הקפידו שלא לטייל בשעות החום הכבד ודאגו 
לצייד  יש  ופעוטות  ילדים  אלה.  בשעות  לנוח 
קרם  באמצעות  עליהם  ולהגן  מימיות  בכובעים, 

הגנה- על מנת שלא ייפגעו.
המים  בכמות  הצטיידו  הליכה,  מסלול  לכל   .5
המרבית האפשרית )מומלץ לפחות 3 ליטר מים 

לאדם(.
6. במידת הצורך קצרו את מסלולי הטיול והקפידו 
שלא לטייל בשעות הסמוכות לחשיכה, על מנת 
שלא להיתקע באזורים מרוחקים בשעות החושך.
7. עדכנו איש קשר על זמן היציאה ומקום הטיול 

וזמן החזרה המשוער.
שמתארחים  לילדים  לב  תשומת  לתת  חשוב   .8
חברים,  משפחות,  )אצל  מוכרת  לא  בסביבה 
וכו'(, לדוגמא במקום שבו  צימרים, בתי הארחה 
קיים חלון ללא סורגים או סכנות ביתיות אחרות 

או ברחובות לא מוכרים.
הנייד  למכשיר  סוללה  על  להקפיד  יש   .9

שתאפשר הזעקת סיוע במקרה הצורך.

בחיק  פיקניק  עריכת  בעת 
הטבע יש לשמור על כללי הזהירות הבאים:

1. הבערת האש: שימו לב היכן אתם ממקמים את מתקן המנגל שלכם והרחיקו 
אותו מעצים וצמחיה, בנוסף, וודאו כי הגחלים כבויות כאשר אתם שופכים אותן 

אל מתקני איסוף גחלים
2. יש להרחיק ילדים ממקורות אש וחום כמו גחלים בוערות, חומרי בערה נוזלים 

או מוצקים ושמן טיגון.
3. בתקופה זו של השנה גוברת פעילותם של נחשים ארסיים כגון הצפע הארץ 
ישראלי ורמשים שונים המסתתרים מתחת לאבנים. יש להימנע מלהפוך אבנים 
ישיבה על מדשאות וקרקע חשופה בטבע  וסלעים, לנקוט משנה זהירות בזמן 

ולא להלך יחפים או בסנדלים באזורים אלו.
של  מקרה  לכל  אדום,  דוד  מגן  של  תקנית  ראשונה  עזרה  בערכת  הצטיידו   .4
פציעה מנפילה או מכוויה, תמיד כדאי שיהיו בהישג יד אמצעי הטיפול הדרושים, 

עד להגעת צוות מד"א המקצועיים במידת הצורך.
ומזרק  חייבים להצטייד בתרופות מתאימות  רגישות לעקיצות דבורים  5. בעלי 

אפיפן עפ"י הנחיות הרופא המטפל.

בנסיעות:
1. אין להשאיר ילדים ופעוטות ברכב ללא השגחה, גם כאשר החלונות פתוחים. 
בימי החום הכבד החלונות אינם מזרימים מספיק אויר והרכב מתחמם במהירות 

עצומה. ילד שיישאר ללא השגחה ברכב חשוף למכת חום, התייבשות ואף מוות.
וסכנת  היות  הילד,  עבור  מספקת  שתייה  שיש  לוודא  יש  נסיעות,  במהלך   .2

התייבשות קיימת גם כאשר המזגן ברכב דולק.
או  מעור  שעשוי  לפעוטות  בטיחות  כסא  כל  בד  בכיסוי  לכסות  לדאוג  יש   .3

מפלסטיק, על מנת שחומו הגבוה ברכב לא יגרום לכוויות בגוף הפעוט.
4. במהלך הנסיעות, יש לדאוג שמושבו של הילד ייהנה מהצללה קבועה על מנת 

שלא יסבול חלילה מהתייבשות או מכת חום.
וכי אין באפשרותם  5. יש לוודא כי דלתות הרכב באזור מושבי הילדים נעולות 
לפתוח חלילה את דלת הרכב תוך כדי נסיעה, מומלץ להשתמש ב'נעילת ילדים'.
להכניס  עלולים  שהם  חדים,  או  קטנים  חפצים  הילדים  ממושבי  הרחיקו   .6
לפיהם במהלך הנסיעה. הקפידו לבדוק מדי כמה רגעים באמצעות המראה או 

באמצעות מבוגר הנוסע ברכב את שלומם של הילדים.
מרכב  פגיעה  או  דריסה  סכנת  הדרכים, מחמת  בצידי  ולהתפלל  לעצור  אין   .7
חולף. אם הגיע זמן התפילה ועליכם להתפלל, עצרו בחניון, תחנת דלק או כל 

מקום מוסדר אחר- ולעולם לא בשולי הכבישים.
8. עם תום הנסיעה, בצעו סריקה ברכב וודאו כי כל הילדים יצאו מן הרכב, וכי 
איש לא נותר ברכב הסגור. ליתר ביטחון- השאירו בסמוך לילד ארנק, תיק, או 

טלפון נייד על מנת לוודא שלא תשכחו אותו בעת הירידה מהרכב!
9. סעו בזהירות יתרה!! הפחיתו בחודשי חופשת הקיץ משמעותית את מהירות 
הנסיעה. שימו לב במיוחד לילדים הנמצאים בסמוך לכבישים, בין מכוניות חונות 

ובאזור מעברי החציה.

בבריכות שחיה ובחופי הים:

1. יש לרחוץ רק בחופים מוכרזים ובבריכות הנמצאות בפיקוח מציל ובזמן שיש 
בהם שירותי הצלה. במידה והמתרחץ מגיע לאחר שעות הפעילות של המציל 

בחוף או בבריכה - אין להיכנס למים!
2. יש להישאר תמיד בטווח העין של המציל. שימו לב - אם אינכם רואים את 

המציל, גם הוא כנראה לא רואה אתכם ואתם עלולים להימצא בסכנה.
אין  במים,  הטבעה"  "משחקי  לשחק  אין  מסוכנים.  ממשחקים  להימנע  יש   .3
לפגיעה  מחשש  רדודים  במים  ראש  לקפוץ  ואין  במים  שנמצא  מי  על  לקפוץ 
מחשש  הבריכה,  לשפת  מסביב  לרוץ  אין  בנוסף,  ובראש.  השדרה  בעמוד 

להחלקה ופציעה.
4. דע את יכולותיך. שחה תמיד במים שהם בשליטתך, אל תגיע לאפיסת כוחות. 
קח  תצטרף!  אל   - ומסוגל  רגיל  שאתה  ממה  רב  למרחק  שוחים  חבריך  אם 
ונוח  בחשבון תמיד את הדרך חזרה בשחייה. אם התעייפת, צא מהמים, שתה 

מעט בצל.
5. אין לשחות באזור שובר הגלים. באזור זה עלולות להיווצר מערבולות חזקות 

שמושכות לקרקעית הים.
לבריכה תחת השפעת אלכוהול. לאחר שתית אלכוהול  או  לים  להיכנס  אין   .6

שיקול הדעת לקוי, התגובות איטיות וקיימת סכנת טביעה.
7. אין להשאיר פעוטות וילדים בקרבת מקורות מים ללא השגחה צמודה. פעוט 
עלול להחליק בשניות והפגיעה בו תהיה קשה במיוחד, שכן חבלת ראש מנפילה 

שכזו עלולה לגרום לנזק משמעותי.
תחושה  מקנים  ודומיהם  ים  גלגלי  מצופים,   .8
אינם  אלה  שפריטים  זכרו  בטחון.  של  מוטעית 
מעניקים הגנה מלאה לילד מפני סכנות הטביעה 
ועל כן חשוב להקפיד לשמור על ילדים גם כשהם 

מצוידים בפריטים אלה.
9. יש לוודא כי הילדים מוגנים באופן מלא מפני 
בקרם  אותם  למרוח  להקפיד  יש  השמש.  נזקי 
בבגד  תינוקות  להלביש  רצוי  ואף  מתאים,  הגנה 

ים מלא וארוך על מנת להגן על גופם.

ובריכות  פרטיות  בריכות 
מתנפחות:

מקורות  בקרבת  וילדים  פעוטות  להשאיר  אין   .1
להחליק  עלול  פעוט  צמודה.  השגחה  ללא  מים 
שכן  במיוחד,  קשה  תהיה  בו  והפגיעה  בשניות 
לנזק  לגרום  עלולה  שכזו  מנפילה  ראש  חבלת 

משמעותי.
2. על מנת למנוע טביעה של פעוטות, יש לרוקן 

בריכות, דליים וגיגיות מים בתום השימוש.
הבריכה  לכיוון  מעבר  כל  ולסגור  לגדר  יש   .3
על  להשגיח  שיוכל  מבוגר  באזור  ואין  במידה 

פעוטות וילדים.
בודדים.  רגעים  תוך  מתרחשת  טביעה   .4
מספיקות דקות מעטות מאוד של חוסר תשומת 
לב מלאה, בהן הילד עלול לטבוע. יש להישאר כל 
העת בטווח יד מהילדים שבמים ולהתרכז רק בהם. במידה ונכנסתם למים עם 

מספר ילדים, אנא דאגו למבוגר אחראי שישהה לצידם.
וילדים עד גיל 5 הם אוכלוסייה מועדת לטביעה, עקב מבנה גופם,  5. תינוקות 
בו הראש כבד וגדול יחסית לגוף, מרכז משקל גופם גבוה יותר ולכן הם עלולים 
וכו'.  האמבטיה  הגיגית,  הים,  הבריכה,  מי  תוך  אל  קדימה  כשראשם  להתהפך 
ילדים גם אינם מבינים את מהות הסכנה ואינם יודעים להיזהר. על כן, החשיבות 

בשמירה צמודה אליהם ליד מקורות מים משמעותית מאוד.

אזהרה והצהרה

בשום אופן אין בהנחיות המפורטות בדפי מידע אלו להקנות סמכויות טיפול או 
אבחון מעבר לידיעותיך בהגשת עזרה ראשונה. הנחיות אלו אינן באות להחליף 

את פעולות ההצלה באופן מקצועי. 
מנכ"ל מד"א אלי בין: "בשבועות האחרונים כוחות מד"א טיפלו במקרי טביעה 
רבים שהובילו לתוצאות קשות, בהם 4 ילדים שטבעו למוות. אני קורא לציבור 
היוצא לחופשת הקיץ בימים אלה להימנע מסיכונים מיותרים ולהישמע להוראות. 
כתמיד, כוחות מד"א ערוכים להעניק לנופשים כל סיוע רפואי שיידרש, בכל עת 
ובכל מקום על מנת לסייע לכם לעבור את חופשת הקיץ בצורה הבטוחה ביותר. 
באמצעות  או   101 החירום  בקו  מד"א  למוקד  מיידית  לחייג  לציבור  מזכיר  אני 

אפליקציית 'מד"א שלי' בכל צורך רפואי שמתעורר".  

ביום שני תחל חופשת 'בין הזמנים' של תלמידי הישיבות והכוללים ברחבי הארץ • על מנת להימנע מסיכונים ולסיים את 
החופשה בשלום לפניכם מדריך מפורט לחופשה • כללי זהירות חשובים בים, בבריכה, בטיול, בטבע ובנסיעות
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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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מה תפקידן של נשים בבית המקדש, 
ניסיתי לברר בשבועות האחרונים כאשר 
הוזמנתי לדבר בנושא המקדש במסגרת 
שבוע בו נערך מרתון הרצאות בנושא 
בית הבחירה. "אין לנשים תפקיד במקדש" נעניתי
והבנתי שצריך לשאול שאלה רחבה יותר. 
השאלה היא "מה תפקידן של נשים בכלל?". 
הבנתי שעלינו לברר את תפקיד הנשים בכלל, 
בבית  לשרת  נצטוו  לא  שהן  על־כך  לחשוב 
המקדש בדיוק כמו שעם ישראל כולו - חוץ 
משבט לוי - וחוץ ממשפחות הכוהנים, גם לו 
קיבל תפקיד בבית המקדש. הקב"ה קבע כי רק 
הכוהנים והלווים ישרתו בבית המקדש. נקודה.

יש שונות בקביעותיו של הקב"ה: יש קביעות 
אותן "פרסם" ה' יתברך דרך התורה, כמו "והזר 
הקרב יומת". דהיינו אדם שירצה לעבוד עבודה 
בבית המקדש והוא זר – לא כהן ולא לוי – יתחייב 
בנפשו! וישנן קביעות אותן הודיע הקב"ה בצורה 
אחרת לגמרי, כמו למשל תפקידו של מי להיות 
בהריון, ללדת, ולגדל ילדים וכן הלאה. זה לא 
כתוב בתורה שבכתב, זה מפורסם על־ידי המבנה 
הגופני השונה של האיש והאישה כפי שנבראו 

על ידי הבורא.
איש אינו חולק ומערער על המבנה הפיזי, 
אילו  אי  אולי  למעט  האנטומי של האישה. 
סהרורים או נכון  לומר סהרוריות בשולי החברה. 
כנראה שאיש אינו יכול להתכחש ולהתעלם 
מההבדלים הביולוגיים שאינם ניתנים לשינוי. 
אך על התפקידים החברתיים יש גם יש חולקים 
ומערערים. אחד ההבדלים בין נשים וגברים 
בהיבט החברתי בא לידי ביטוי בקביעת התורה 
לפיה רק גברים משבט לוי משרתים במקדש וגם 
זה בתנאים מסוימים ובגילים מסוימים. נשים, 
לפי התורה, אינן משרתות בבית ה'! גם אם הן 

משבט לוי.

  

רגע, רגע, אז לשם מה הייתה עזרת נשים בבית 
המקדש? הסיבה הייתה כדי להוסיף על הקדושות 
שבמקדש. מתברר שעזרה זו נוספה לחצרות 
הקודש במהלך ימי בית המקדש הראשון ונקראה 
"החצר החדשה", וחצר זו נקבעה כחצר מיוחדת 
לנשים בה יוכלו להתכנס לתפילה ולעבודת ה'. 
מדברי חז"ל עולה, כי בחיי היום-יום שימשה 

"עזרת נשים" בעיקר את הנשים.
כך מובא במסכת חגיגה: "אמר רבי יוסי, סח 
לי אבא אלעזר: 'פעם אחת היה לנו עגל של 
זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו 
עליו נשים... כדי לעשות נחת רוח לנשים'". עם 
זאת, עזרת "הנשים" שימשה, בזמנים מסוימים 
גם כמקום התכנסות כללי. כך למשל מידי שבע 
שנים, בשנת ההקהל. או בראשית ימי הבית השני 
כאשר עזרא הסופר כינס את העם בראש השנה, 

קרא לפניהם בתורה ועוררם לתשובה.
גם שמחת בית השואבה התקיימה בעזרת 
הנשים כפי שכתוב במשנה במסכת סוכה: "מי 
שלא ראה שמחת בית השואבה - לא ראה שמחה 
מימיו. במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו 
לעזרת נשים...". מאידך, בבניית בית המקדש 
ובכלל בגאולה, יש לנשים חלק גדול. ראשית, 
בגאולת מצרים נאמר "בזכות נשים צדקניות 
נגאלו אבותינו ממצרים. שנית, בתרומת המשכן 
היו הנשים הראשונות לתת ברוחב לב, ובגאולה 
העתידה, כאשר ייבנה הבית, תהיינה הנשים 
אלו שעוסקות בתיקון והכנת הפרוכות ודברים 

אחרים במקדש.

  

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

נשים לא עובדות 
בבית המקדש!
בין נשים לגברים שורה של הבדלים 

ביולוגיים, אך גם הבדלים חברתיים אותם 
קובעת התורה הקדושה. ביניהם ההבדל בין 

נשים וגברים משבט הכוהנים. האחרונים 
יכולים לעבוד במקדש, הראשונות – לא!

אחד ההבדלים בין נשים וגברים בהיבט החברתי בא לידי ביטוי 
בקביעת התורה לפיה רק גברים משבט לוי משרתים במקדש 

וגם זה בתנאים מסוימים ובגילים מסוימים

"



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

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 

תפריט עשיר לתשעת הימים 
מגוון ארוחות שף דגים: נילוס | סלומון | בורי |  

| מושט | מעורב-פרווה ועוד.

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

כבד קצוץ/גאלע

ש"ח 
בלבד

לשבוע 
בלבד!

להזמנות: 052-809-8880
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אינטריה 
תבשיל אטריות עם בצל מטוגן וכורכום  של מרים לוי בסגנון מרוקאי, תוספת מצוינת למאכלי עוף או בשר

רשימת המצרכים ל-6 מנות:
1 חבילת אטריות ביצים רחבות אסם 

2 בצלים קטנים חתוכים לרצועות
8 כפות שמן זית

2 כפיות פלפל שחור גרוס
2 כפיות מלח גס
1/2 כפית כורכום

אופן הכנה: 
1. מחממים שמן זית בסיר מתאים ורחב, מוסיפים בצל ומטגנים עד שהבצל מטוגן היטב.

2. מוסיפים את הפלפל, המלח והכורכום ומערבבים.
3. מוסיפים את האטריות הלא מבושלות ומטגנים עם הבצל בערך 5 דקות על חום בינוני.

4. מוסיפים מים עד כיסוי ומביאים לרתיחה.
5. סוגרים את מכסה הסיר ומבשלים על אש נמוכה כ- 10 דקות.

 סלמון צלוי בסגנון המזרח הרחוק
שתי דקות הכנה ויש לכם מנה טעימה של דג סלמון עסיסי עם רוטב מלא בטעמים של רות אוליבר

ציוד נדרש:
25X30 תבנית מלבנית בגודל

רשימת המצרכים ל-6 מנות:
6 פרוסות דג סלמון )במשקל של 150 גרם(

3 כפות שמן זית

לרוטב:
4 כפות רוטב למוקפץ אסייתי אסם 

2 כפות רוטב ספייסי צ'ילי אסם 
2 שיני שום כתושות

1 כף מיץ לימון

להגשה:
2 כפות שומשום

אופן הכנה:
1. מחממים תנור לחום של 170 מעלות.

2. משמנים את התבנית בשמן זית ומניחים את פרוסות הסלמון. 
3. מערבבים את מרכיבי הרוטב.

4. יוצקים את הרוטב מעל הנתחים ומשרים שעה במקרר.
5. מפזרים שומשום ואופים כ – 15-20 דקות. מגישים חם.

פיש אנד צ’יפס 
Tommy’s – מתכון של תומר ראובני, שף ובעלים של תומי’ס

רשימת מצרכים לדג:
500 גרם פילה קוד חתוך לרצועות

1 כף עלי טימין קצוצים
1 כף דבש

1 כף חרדל דיז’ון גרגרים
2 כפות שמן זית

1/4 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור

מצרכים לבלילת טמפורה :
2 כוסות קמח
400 מ״ל בירה

מלח
פלפל

קורט פפריקה
קמח מנופה ושמן לטיגון

מצרכים לרוטב:
1/2 כוס כוסברה קצוצה

3 שיני שום קצוצות
1/2 צ'ילי חריף פרוס 

שמן זית
מיץ לימון

מלח

מצרכים לצ'יפס:
10 תפוחי אדמה מקולפים וחתוכים לרצועות

שמן לטיגון 

אופן ההכנה:
1. מנקים את פילה הקוד וחותכים לרצועות.

2. מערבבים בקערה את חומרי המרינדה ומשרים את הדג לשעה עד שלוש שעות במקרר.
3. בקערה נפרדת מערבבים את חומרי המרינדה היבשים ומוסיפים בהדרגה את הבירה עד לקבלת בלילה 

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

4

1

1

2

3

בן
סמ

ב 
 ני

ם:
לו

צי

אוכל

צן
 ני

דס
 ה

ם:
לו

צי

3



43 ח' אב תשע"ח 20/7/18

בסמיכות הדומה ליוגורט.
4. מוציאים את הדג מהמרינדה, מקמחים קלות, טובלים בבלילת הטמפורה ומטגנים בשמן שחומם ל 150 

מעלות עד לקבלת גוון זהוב.
5. מוציאים לנייר סופג.

6. מערבבים את חומרי הרוטב בקערה ומגישים לצד הדג

אופן הכנת הצ'יפס:
1. משרים את פרוסות תפוח האדמה במי קרח לשלוש שעות.

2. מייבשים ומטגנים בשמן שחומם ל 125 מעלות ל 4 דקות מוציאים מהשמן, ומקררים.
3. מטגנים שוב בשמן שחומם מראש ל 160 מעלות עד שמגיע לגוון זהוב ומוציאים.

חריימה ברמונדי
מצרכים ל-4 מנות:
4 פילה של ברמונדי

צנצנת קטנה של פלפל צ'ומה
צנצנת קטנה של לימון כבוש

צנצנת קטנה של עמבה
כוס גרגירי חומוס מבושלים

כפית זרעוני קימל
פלפל חריף קצוץ גס

כף מלח ים
כף פפריקה גרוסה

6 שיני שום קצוץ

אופן ההכנה:
1. מטגנים את הדגים במעט שמן ושמים בצד.

2. בנפרד מטגנים את הפלפל צ'ומה, לימון, עמבה ומוסיפים את שאר חומרי הטעם. בפנים מניחים את הדגים 
ומוסיפים כוס מים.

3. מבשלים 10 דקות )לא יותר, כדי שהדג לא יתייבש( ומוסיפים את החומוס כשהוא חם ומגישים.

באדיבות: השף לויה

קינוח שוקולד 
לפעמים קינוח אחד טוב יכול לחרוט בזיכרון של האורחים שלכם סיום מתוק ומיוחד. רגע מתוק של שוקולד 

עלית שטראוס ואלון שבו מציגים קינוח שוקולדי של ביסקוויט פריך עם קרמו שוקולד כמובן
 

מצרכים ל-5 מנות:
לביסקוויט שוקולד:

100 גרם חלבונים

80 גרם חמאה מומסת
80 גרם סוכר לבן

75 גרם קמח
10 גרם קקאו מנופה

קרמו שוקולד:
160 גרם חלב
40 גרם חלמון
20 גרם סוכר

250 גרם שוקולד מריר

לביסקוויט שוקולד:
1. מחממים תנור ל-160 מעלות בתכנית טורבו ומרפדים תבנית במשטח סיליקון או נייר אפייה משומן.

2. במיקסר עם בלון הקצפה מקציפים חלבונים עם סוכר ליצירת קציפה יציבה.
3. מוסיפים את החמאה המומסת ומערבבים רק עד לאיחוד.

4. בקערה נפרדת מערבבים היטב את הקמח והקקאו ומקפלים בזהירות לתוך התערובת.
5. מעבירים את הבלילה לתבנית ומשטחים בעזרת פלטה מדורגת לעובי 1-2 מ״מ.

6. אופים במשך 10-15 דקות ועד להתייצבות הביסקוויט.
 10x3 7. מיד עם תם האפייה חותכים את הביסקוויט החם בעזרת חותכן פיצה או סכין חדה למלבנים בגודל

ס״מ או לגודל אחר אותו מעדיפים.
8. מצננים את הביסקוויטים החתוכים בטמפרטורת החדר.

קרמו שוקולד:
1. בסיר מביאים לרתיחה חלב. במקביל מערבבים בקערה בינונית חלמונים עם סוכר בנוסף מסדרים שוקולד 

בקערה נוספת.
2. יוצקים מחצית מהחלב הרותח על תערובת החלמונים והסוכר וטורפים היטב. מוסיפים את יתרת החלב 

ומערבבים היטב.
3. מחזירים את התערובת לסיר ומחממים אותה על אש נמוכה, תוך כדי ערבוב מתמיד, עד שהיא מתחילה 

להסמיך מעט )או עד  ל-82-83 מעלות(.
4. מסננים את התערובת החמה על השוקולד. ממתינים דקה להמסת השוקולד וטורפים היטב או טוחנים עם 

בלנדר מוט ליצירת תערובת אחידה.
5. מעבירים לכלי אטום ומקררים למשך ארבע שעות לפחות.

6. מעבירים את הקרמו לשקית זילוף עם צנטר עגול בקוטר 8-10 מ״מ.

הרכבת הקינוח
1. מסדרים שכבה ראשונה של ביסקוויט שוקולד ועליו מזלפים עיגולים של קרמו שוקולד. על גבי זילופי הקרמו 

מסדרים שכבה נוספת של ביסקוויט ועליו מזלפים קרמו שוקולד. חוזרים על הפעולה פעם נוספת.
2. מקשטים את הקינוח )למשל בעזרת עלי זהב, פירות טריים או אגוזים( ומגישים. מומלץ לצרוך את הקינוח 

סמוך להרכבתו.
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית הכנסת נוה שלום בטורקיה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. צדיק אחד בסדום 
2. צדיק כתמר יפרח

3. צוק העיתים

תשובות:

תשובות:

1. ּבֵראׁשית י ח ל ג 2. ּתִהּלים צב יג 3. ּדִנּיאל ט כה

ונסתרים.               טמונים  שהם  יקרים  דברים  של  אוצר,אוסף   .1
"נתן לכם ____" )בראשית מג כג(

2. נושף,משמיע קול,מביע. "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" 
)תהלים כז יב(

3. ישיבה אל השולחן דרך חרות,בהשענות קלה
על משהו.   כסא ____ בליל הסדר. )בכתיב מלא(

לו  אומרין  עליו  "דעתו  מדבריך!  או  מדרכך  בך,שוב  חזור   .4
חזור ל_____" )יומא כב: (

5. כלי הקשה,מקישים עליו בקנה או ביד.                         "ב_____ 
ובכנור" )בראשית לא כז(

6. אבי נריה ואבי אביו של ברוך,סופרו של 
ירמיה הנביא.    )ירמיה לב יב(

10. קלקול והשחתה על ידי חידקים או פטריות .                        "לעץ 
_____ נחושה" )איוב מא יט(

12. בן-נר בן-אביאל שר צבא שאול. )שמואל א יד נא(
14. הניח,השעין. "ו____ ידו על ראש העלה" )ויקרא א ד(

17. זקן,ישיש,איש-שיבה. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

1. כנוי לעם ישראל. "____   ____ לכו ונלכה" )ישעיה ב ה(
2. על מה שעבר. "הצועק ____" )ברכות ט ג(

3. שנת החמישים שאחרי שבע שמיטות שנקבעה לשנת שבתון 
ודרור לעבדים ולאדמה. )ויקרא  כה י(

4. המון,בני המעמדות הנמוכים. "ותהי צעקת ה____" )נחמיה ה 
א( )בהיפוך אותיות(

5. חק הוא ולא יעבור! "יקוב הדין את ____" )יבמות צב.(
6. פחם בוער. "פחם ל____ ועצים  לאש" )משלי כו כא(

בשבת"   ___ חגגתם  לא  מה  "מפני  חג.  טוב,שמחת  יום   .10
)פסחים ע:(

12. )במשא ומתן בתלמוד( שבירה,סתירה. "_____ מי ששנה זו 
לא שנה זו" )בבא קמא מז:(

 .206 : 16. רשום את שתי האותיות  המרכיבות את הגימטריה  
)מלמעלה למטה(

טז(                                                    כח  א  )שמואל   "____ ויהי  מעליך  "סר  צר,אויב,שונא.   .17
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

18. שוב,עוד. "מה חובתי _____ ואעשנה" )סוטה כב:(

העמוד טעון גניזה

1. אין,אפס. "תלה ארץ על ____" )איוב כו ז(
7. הצלה,עזרה בצרה. "והיתה לי  ל__" )שמ"ב י יא(

8. מאס,שיקץ,בזה. "שקץ תשקצנו ו____" )דברים ז כו(
)בראשית  יעקב.  של  ואשתו   הארמי  לבן  של  הצעירה  בתו   .9

כט טז(
"או ____ או גרב או  11. אחד ממיני  הנגעים שנזכרו בתורה. 

ילפת" )ויקרא כב כב(
13. בור חצוב בסלע שדורכים בו ענבים ליין. "באו רדו כי מלאה 

____" )יואל ד יג(
14. שאינו ישן. "אני ישנה  ולבי ____" )שה"ש ה ב(

נגעתי"  שלא  לי   _____" בספק.  מוטל  ברור,ודאי,שאינו   .15
)חולין ב: (

17. חלקת אדמה בגינה שמעבדים אותה בגודל שונה ובצורה 
שונה. "דודי ירד לגנו ל____ הבשם"  )שה"ש  ו ב( )בלשון יחיד( 

)בלשון סמיכות(
19. בור. מגג גבוה לבור עמוק,משל למי שירד לפתע מגדולתו 
ושקע בצרה גדולה. "מאיגרא רם ל____ עמיקתא" )חגיגה ה: (

20. הוי. "ובכל חוצות יאמרו ___   ___" )עמוס ה טז(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

)בבא  ממך"  גדול   ____ "בתורה  מקום,אבל.  פנים,מכל  כל  על   .1
מציעא פד: (

5. אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. )הגדה של פסח(
7. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור,צנצנת,צלוחית,כלי קיבול ליין. 

"ומחזיר ה____ על האורחין" )יומא ל.(
8. קריאת שמחה בפיו של מי שניצל מצרה גדולה.          "ה_____ 

נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(
9. חוסר,העדר,גרעון. "אין _____ כל דבר" )שופטים יט יט(

11. כוכב הבוקר,אור-השחר. "הרואה אומר ____" )יומא ג א(
בתוך   ____ ואעשה  מבחוץ  "ואקדיח  ומכופל.  כפול  פלא   .13

_____" )פסחים קיח: (
15. יללה,בכי מקוטע.  "שעור תרועה כשלש _____" )ראש השנה 

ד ט( )בלשון יחיד(
16. ערבון. "המלוה את חבירו על ה_____" )בבא מציעא פא: (

העם.   של  ומחסו  בישראל,מגינו  גדול  למנהיג  הערצה  כנוי   .18
"____ ישראל ופרשיו" )מלכים ב ב יב(

19. אחד מצמחי הבושם הריחניים שנזכרו במקרא. "_____ וכרכם 
קנה וקנמון" )שיר השירים ד יד(

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. 
סבון 8. בן9 9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית 
עתיקה 13. מר, מרה 14. הערכה מחדש 15. פעם בחודש 

16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."







התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי: הקישו 7 מיד בכניסה למערכת

זעקת
השבת

למען כבוד השבת 

מחייגים
ומשפיעים

כולנו מצטרפים ומשפיעים לעצומה הגדולה

העצומה ביוזמת:

העצומה בראשות הגאון רבי בנימין חותה שליט“א 
קוראת לחברת החשמל
 להעסיק בחדר הבקרה בשבת עובדים 
שאינם יהודים (כ-15 עובדים סך הכל), 
הצלחת העצומה תביא חשמל כשר בשבת
לכל בית יהודי ללא עלויות נוספות!



ז' אב תשע"ח 20/7/18

מחשבי הקץ
התאריכים שאכזבו, המשיחים 

שצצו והתקווה שלא נגוזה

22
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ֵאיָכה ָיְׁשָבה 

ָבָדד

טרגדיה יוונית

30

הסיפור שלא סופר: שואת יהדות יוון 
וחורבן תרבות הלאדינו

על הר ציון ששמם

14
סיפורו של קבר דוד המלך: 

ההיסטוריה והמאבקים

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

"
"
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