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25 שנות
'שלום'

 "לאחיך לא תשיך"
הגאון רבי פנחס וינד חושף את היקף 
איסורי ה'ריבית' שכולנו נכשלים בהם

22

25 שנים מאז נחתם הסכם אוסלו 
הראשון, בוחן יוסי גיטלר את התהליכים 
שקדמו לו ואלו שהביאו ליצירתו • הנזקים 
והתועלות, הוויכוחים וההתלבטויות, 
התוצאות והמסקנות • עו"ד דוב 
הלברטל: "הסכם חשוב ואמיץ שטורפד 
על ידי החמאס והימין הקיצוני" • דני 
איילון: "ההסכמים נכשלו כי הם לא 
התממשו - הלקח הוא להפנים את 
עומק הפערים" • אורי סביר, מאדריכלי 
ההסכם: "אוסלו היה הכרעה היסטורית 
המשלבת מוסר ועוצמה" • חצי יובל של 
'מזרח תיכון חדש' | 14

פיורדים ואנטישמיות

30

נורבגיה אולי מקדמת 'שלום', 
אבל האנטישמיות זועקת 

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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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'
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יסודות החינוך: 
התייחסות המורה לתלמיד

כיצד  המורה  את  המכוונת  התורנית  בהדרכה  נתמקד  זה  במאמר 
יתייחס לתלמידו. שכן קל ביותר למורה להאשים בכל מחדל את 
המורה  את  בבית,  ההורים  גישת  את  הרגליו,  את  התלמיד,  אופי 
שלימד בשנה הקודמת וכו'. לאמיתו של דבר, מורה הנוקט בגישה 
ההדרכה  כללי  את  בתוכה  המאגדת  גישה  קרי  נכונה,  חינוכית 
תהיה  בכתתו  הכללית  שהאווירה  לו  מובטח  דלהלן,  התורנית 
אווירה של שמחה ונעימות, ותלמידיו יהיו ממושמעים, מקשיבים, 

ובעלי מצב-רוח מרומם.

כלל ראשון: כבוד התלמיד

"יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך". לא נאמר 'השתדל' או 'היה 
זהיר' בכבוד תלמידך. אלא שכבודו יהיה חביב עליך, כלומר, רצוי 

ואהוב עליך, 'כשלך'. בדיוק כפי שכבודך חביב עליך.
ילד-תלמיד, אדם הוא לכל דבר. מורה אשר אינו מסוגל לראות את 
תלמידו במעמד זה, וממילא לחבב את כבודו של התלמיד, אל לו 

לעסוק בהוראה!
לעומת זאת, התבוננות מתמדת במעמד אמיתי זה של הילד - בפרט 
והאופייניות  המיוחדות  במעלות  התבוננות  בה  משתלבת  כאשר 
לייקורו  וממילא  כבודו,  של  אמיתי  לחיבוב  מביאה  תלמיד,  לכל 
המורה,  בעיני  ויקרים  חשובים  התלמידים  וכאשר  המורה.  בעיני 
הדבר מוקרן ממנו אליהם במבטו, בדיבורו ובגישתו כלפיהם. או 

אז גם הם משיבים באותה מטבע, והתוצאה נפלאה.
עם זאת ברור שאין בענישה או בנזיפה הבאה מתוך אהבה לשם 
ועוצמת  סוג  שגם  ובלבד  זה.  מיוחד  בקשר  לפגום  כדי  תועלת, 
לבזותו  שלא  הילד,  בכבוד  בהתחשב  יהיו  הנזיפה  או  העונש 
ולרמוס את כבודו בעיני חבריו או בעיני עצמו. כמו כן ברור שאין 
בכל זה כדי לפגוע בסמכות הנדרשת מן המורה ובמעמדו המיוחד 

בכתה, וכדלהלן.

כלל שני: סמכות המורה.

"...ומורא רבך כמורא שמים." ציווי זה נאמר אמנם כלפי התלמיד, 
אולם כשם שבכל הנושאים בחינוך מוטל על המחנך להוביל את 
תלמידו  את  להוביל  עליו  מוטל  כך  ולהפנימם,  לקנותם  תלמידו 
זו  ואת סמכותו. הכרה  מי שמלמדו  להכיר במעמדו המיוחד של 
גבוהה  לסמכות  מטבעו  הזקוק  הילד  לנפש  הן  ונדרשת  בריאה 
המעניקה לו תחושת בטחון ונכונות לקבל את ערכי החינוך, והן 

לאווירת המשמעת הנדרשת בכתה.
יושג  הסמכותי  שמעמדו  מאמץ  כל  לעשות  המורה  על  אולם 
יראת העונש.  ]יראת כבוד[ ולא מתוך  יראת הרוממות  באמצעות 

ודוגמא של אדם בעל משמעת עצמית  היותו דמות  ידי  וזאת על 
העומד בעצמו בכל הדרישות שדורש מתלמידיו, כגון ישרות, דיוק 
והיותו  וכו',  בזמנים, עמידה בהתחייבות, רחמנות, אהבת הזולת 
תביעותיו  כלומר,  חביבה.  תקיפות  של  בשיטה  כתתו  את  מנהיג 
ודרישותיו מתלמידיו ]אשר תמיד הן באות רק לטובת העניין ולא 
אותן  ידרוש  לא  הוא  אך  להתבצע.  חייבות  אישי[  אינטרס  מתוך 
מתוך תסכול או לחץ וצעקות המשדרות שאינו שולט במצב, אלא 
בחביבות המשולבת בהקרנת סמכות של אדם שהוא בעל 'המילה 

האחרונה' בכתה.
כמו כן על המורה להיזהר שלא להוזיל את כבודו בעיני תלמידיו, 
וכלשון הרמב"ם: "אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים, 
ולא לשחוק בפניהם ]ברור שאין הכוונה כאן לחיוך, אשר אדרבה 
ולא  וזול[,  רעשני  לצחוק  אלא  תלמידיו,  על  המורה  את  מחבב 
וילמדו ממנו  לאכול ולשתות עמהם. כדי שתהיה אימתו עליהם, 

מהרה".
הרמב"ם מלמדנו בזה יסוד חשוב. יראת הכבוד מהמורה, מביאה 
מהירה  וקליטה  להבנה  וממלא  בדבריו,  לריכוז  התלמידים  את 
ומושרשת יותר של דברי המוסר, הערכים והחומר הלימודי. וזהו 

עיקר תכליתה.

כלל שלישי: דוגמא אישית

דור  השופטים?  שפוט  בימי  ויהי  שכתוב[  ]מהו  דכתיב  "מאי 
שיניך  מבין  קיסם  טול  ]השופט[:  לו  אומר  את שופטיו.  ששופט 
]חפץ קטן הנמצא במקום נסתר ומוצנע[, אומר לו ]הנשפט[: טול 
קורה מבין עיניך ]חפץ גדול הנמצא במקום בולט סמוך לעיניים 

הרואות[".
פתגם תלמודי זה המלמד את כל הבא להוכיח את חבירו כי עליו 
"קשוט  אחר:  במקום  התלמוד  וכלשון  תחילה,  עצמו  את  לתקן 
העוסק  לגבי  שבעתיים  נכון  אחרים",  קשוט  כך  ואחר  עצמך 
אותו  בוחנות  תלמידיו  עיני  כי  לזכור  תמיד  צריך  מחנך  בחינוך. 
צורת  לחיקוי.  דוגמא  לחניך  משמשת  התנהגותו  וכי  בקביעות, 
דיבורו של המחנך עם חבריו, הבעת פניו, תנועותיו, סגנון דיבורו 
בטלפון, דרך אכילתו, וכל התנהגות טבעית שלו נבחנות ונלמדות 
על ידי תלמידיו. והרי זה מחייב מאד את המורה לשקול כל הנהגה 
ודיבור. שכן ילד לומד ומושפע בפועל מהתנהגות מציאותית של 
והן  לחיוב  הן  בשיעור,  המועברים  ממסרים  יותר  הרבה  מחנכו 

לשלילה.
לתלמידי  החינוכי  הנזק  רב  ומה  מורה,  של  מצבו  הוא  עגום  מה 
עליהם  והערכים  המוסר  דברי  את  סותרת  התנהגותו  אשר  מורה 
הוא מדבר בכתה. מעמדו של מורה זה יורד פלאים בעיני תלמידיו, 
המשמש  מורה  זאת  לעומת  ולגלוג.  לבדיחות  נושא  נעשה  והוא 
דוגמא חיה לכל דברי המוסר והערכים עליהם הוא משוחח. נערץ 

בעיני תלמידיו ומהוה מודל לחיקוי.
המחנך  על  תלמידיו,  לעיני  שלא  הפרטיים,  בחייו  גם  מכך.  יותר 

תפקידו  את  ההולמים  דיבור  וסגנון  התנהגות  מעצמו  לדרוש 
שכן  תלמידיו.  של  הרוחנית  דמותם  את  המעצב  כמחנך  החשוב 
את  מסוים  בשלב  הקולטים  מיוחדים  ב'חיישנים'  ניחונו  הילדים 
דמותו האמיתית של המורה ושום הצגה לא תוכל להועיל. וכבר 
משחרב  נבואה  להם  שניתנה  אותם  בין  הקטנים  את  חז"ל  מנו 

ביהמ"ק.

כלל רביעי: כאילו ילדו

"כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". 
כי  להרגיש  המורה  על  תורה,  זה  ילד  ללמד  התפקיד  קבלת  עם 
מעתה "כאילו ילדו"! וכך, לחביבות כבוד התלמיד, נוספת אהבת 
אב לבן. קביעת ֶהְרֵּגש זה בלב המורה כי ילד זה ‘ילדי הוא'! יוצר 
מטבעו קשר נפלא של אהבה בין המחנך והחניך. וכשילד מרגיש 
אהוב, הרי הוא פותח את שערי לבו בפני אוהבו, ודברי הדרכתו 

ואפילו תוכחתו מופנמים ונקלטים היטב בלבו הרך של הילד.
זאת ועוד, המרגיש את בן חברו כאילו ילדו, אינו ממהר להתייאש 
ממנו אף אם הילד כשל פעמים רבות. לעולם הוא לא יסיק כי ילד 
זה אינו מסוגל ואינו ראוי לכלום ולא יצא ממנו דבר. אלא את כל 
מאמצי כוחו ייתן עבור הצלחת הילד כפי שאדם מוכן לתת עבור 

הצלחת בנו.
שלאחר  בשעות  גם  רבות  ומהרהר  עצמו  עם  דן  כזה,  מחנך 
הלימודים באילו דרכים ותחבולות עליו לנקוט כדי להכניס חשק 
את  ליישר  להובילו  יוכל  וכיצד  לימודו,  בעת  הילד  בלב  ושמחה 
וכו',  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה  ָּדַרׁש  "...ָּדרֹׁש  סופו שיצליח.  כזה  ומחנך  דרכיו. 
ִּבְמקוֹם  ַהַחָּטאת  ֶאת  ֲאַכְלֶּתם  ֹלא  ַמּדּוַע  וכו'  ַעל-ֶאְלָעָזר  ַוִּיְקצֹף 

ַהּקֶֹדׁש" ראשי תיבות "מלא אהבה".
מלא  בלב  זה  היה  בתלמידיו,  ונזף  קצף  רבינו  משה  כאשר  גם 
אהבה. שכן מטרת התוכחה היא אך ורק לתועלת העניין, לחנך את 

הילד לטוב ולראוי. רק כך אפשר להצליח בחינוך.

כלל חמישי: הקפדה כן. קפדן, לא!

בהקפדה  המתנהג  לאדם  תואר  הוא  מלמד". קפדן  הקפדן  "לא 
בהתנהגות  המפריז  ילד  שילמד.  לו  אסור  כזה  אדם  בקביעות. 
כדי  מחנכו  מצד  כלפיו  הקפדה  לראות  פעם  מידי  זקוק  שלילית, 
המורה  אצל  שיראה  אסור  אך  והראוי.  הנכון  למסלול  שיחזור 
הנהגה קבועה של הקפדה כלפיו. גם ילד כזה, המפריז בהתנהגותו 
מעשה  על  אוהב  וחיוך  שבח  פעם  מידי  לקבל  צריך  השלילית, 
טוב שעשה או על השתדלות כל שהיא. שילוב כזה יוצר מסר של 

הגינות, ומפתח רצון ושאיפה להשתפר ולהתנהג כראוי.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

חמישה כללים חשובים שמנחים את המורה בהתייחסות שלו אל תלמידיו, על מנת 
לחנך אותם בצורה נכונה



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת

מנצחת ת  ו נ אמי של  שנה   40

עושים סוף
שנה למחירים!

ומקבלים 
מוצר שני 
בשקל!

03-5795171 ברק,  בני   16 הבעש"ט  רח' 
פתוח: א'-ה' 10:00-21:00, יום ו': 10:00-13:00

מזגן 1 כ״ס

139₪ ₪ 5,004
תשלומים

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל
49₪ ₪ 1,76431₪ ₪ 1,116

תשלומים
x36 x36 x3650₪ ₪ 1,800

תשלומים
x36

קונים ממגון מוצרי החנות ומקבלים מתנה יוקרתית בשקל

בס"ד

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

₪ 1

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

36
תשלומים

מקרר שארפ
4 דלתות  נפח כ-650 ליטר

מקפיא ענק
7 מגירות  נפח כ-350 ליטר

מכונת כביסה
6 קג' 1000 סל"ד

תנור דו תאי

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל

תשלומים

ועוד עשרות מוצרים ומתנות המשתתפים במצבע מוצר שני בשקל

ה בלבד
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה
ח 

טל"

מטחנת בשר
₪599

תווי שי
 ₪ 700 

אופצי' 
ל-5 שנים
 אחריות

HOOVER

רכינוע
₪ 890

Hoverboard
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המלך בשדה
בעיירה ברדיטשוב היה גביר אדיר שעסקיו חבקו 
עולם. אך כגודל עשירותו כן קמצנותו והוא מעולם 
שנאה  צברו  העיירה  בני  לאיש.  הכיס  את  פתח  לא 
כשהגיע  בו.  לנקום  הכושר  לשעת  והמתינו  כלפיו 
יומו להסתלק מהעולם, תבעו אנשי החברא קדישא ממשפחתו 
סכום כפול ומכופל בעד חלקת הקבר. 'עכשיו הוא ישלם'... 
וויכוח פרץ מול היורשים והושגה הסכמה לגשת לבירור אצל 

המרא דאתרא, הצדיק מברדיטשוב.
כששמע רבי לוי יצחק על פטירת העשיר, הזדעזע ולא נרגע. 
הוא ציווה לכבד את הנפטר ולהעניק את חלקת הקבר בחינם, 
השמועה  הלוויה.  מסע  בראש  יצעד  כי  הכריז  אף  הצדיק 
כזו. כשחזרו  לויה מכובדת  הייתה  ולא  התפשטה בכל העיר 
מהמסע פנה רבי לוי יצחק לנוכחים וסיפר דברים מרטיטים: 
"דעו לכם שאותו איש עשיר נתבע שלוש פעמים לדין תורה 
בבית הדין שלי ובשלושתם יצא זכאי". כל שלוש התביעות 
עסקו בחייו הגשמיים, העסקיים, השגרתיים - וזה מה שהפך 

אותו לאיש מיוחד כל כך.
דין תורה ראשון: מעשה בסוכן קניות של יין, שהיה מקבל 
פעם  הגדולה.  בעיר  יין  עבורם  וקונה  בעיר  מהסוחרים  כסף 
בערב פסח קיבל סכום גדול כדי לקנות מלאי ענק לקראת החג, 
אך כשהוציא את התיק כדי לשלם, התברר שהכסף נעלם. הוא 
נפל  הוא  בנאמנות.  אצלו  שהופקדו  ענקיים  סכומים  איבד 
נכנס אותו  הניסיונות להעירו לא צלחו. פתאום  וכל  מתעלף 
נפטר ואמר שהוא מצא את הכסף ומבקש להחזירו. הוא שילם 
הכול ואותו אדם שב לחיים. אך האמת הייתה שהכסף נגנב 
בידי אדם אחר, וכשהוא שמע שהעשיר שילם הכול מכספו – 
הזדעזע. הוא ניגש אל הנפטר בחשאי וביקש להחזיר לו את 
הכסף. אך ההוא סירב לקבל. "לא מכיר אותך, זה היה מעשה 
תורה  לדין  הנפטר  את  תבע  ההוא  הקב"ה".  ובין  ביני  פרטי 

אצלי, אמר רבי לוי יצחק, אך אני הסכמתי עם הנפטר.
דין תורה שני: מעשה באיש עני בברדיטשוב שרצה לנסוע 
סירבה,  אשתו  אך  במסחר.  מזלו  את  ולנסות  הגדולה  לעיר 
נכנס  הוא  אחד  יום  העירה.  שיחזור  עד  תתפרנס  היא  מהיכן 
הביתה וסיפר כי אותו גביר קיבל אותו כעובד בבית המסחר 
שלו. הוא אמור לייצג אותו בעיר הגדולה ובתמורה היא תלך 
בכל יום חמישי אל בית המסחר של הגביר ותקבל משכורת 
מנהל  אל  חמישי  ביום  צעדה  והיא  לדרך  יצא  הוא  שבועית. 
החשבונות במפעל לקבל את המשכורת. ההוא לא הבין מהי 
שמע  לא  ומעולם  אותה  מכיר  שאינו  טען  הוא  מחייו,  רוצה 
שבעלה  וצעקה  הקול  את  הרימה  היא  בעלה.  של  השם  את 
שהצעקות  עד  כלפיו,  בהתחייבות  לעמוד  ועליו  שקרן  אינו 
הגיעו עד המשרד של הגביר. הוא יצא החוצה וביקש להתנצל 
ושכח  הסוחר  עם  סיכם  אכן  הוא  עליו.  מוטלת  שהאשמה 
לעדכן את הגזבר. "את מוזמנת לבוא בכל יום חמישי ולקבל 
את המשכורת המגיעה לכם". כך חלפו כמה שנים עד שבעלה 
עבד  שהכול  סיפרה  היא  ומצליח.  עשיר  כשהוא  העירה  שב 
כמו שתכננו ובכל יום חמישי קיבלתי את המשכורת במשרד 
של הגביר. הבעל החוויר וכמעט התעלף. הוא ידע את האמת 
בידי  והוא מעולם לא נשלח  שכל הסיפור היה המצאה שלו 
אף אחד. נסער ניגש אל הגביר וביקש להחזיר את הכסף, אך 
ההוא שב וטען: "לאו בעל דברים דידי את, לא עשיתי את זה 

בשבילך אלא בשביל הקב"ה ואני עומד רק מולו".
אליו  שהתגלגלה  עסקים  באיש  מעשה  שלישי:  תורה  דין 
הזדמנות עסקית. הוא ניגש אל הגביר וביקש הלוואה גדולה 
ואמר ש"בעל הביטחון – הקב"ה – יהיה ערב עבורו". הגביר 
נתן את ההלוואה ועברו גלגולים ותקופות עד שההוא הצליח 
להחזיר,  כשבא  אך  הכסף.  את  ולהשיב  הרגליים  על  לעמוד 

הגביר הנפטר סירב לקחת. "הערב שלך – ה' – כבר החזיר 
דבר  וחצי  דבר  לי  ואין  פעמים  כמה  ההלוואה  את  במקומך 
אתך". "כך – סיים הצדיק מברדיטשוב - יצא הנפטר שלוש 

פעמים מנצח בבית הדין שלי".
והתורה  התפילה  בין  מחיצה  היתה  לא  עשיר  אותו  אצל 
חלקים,  משני  מורכבת  ה'  עם  היחסים  מערכת  העסק.  לבין 
בתחושה שלנו אלו תחומים נפרדים: ימי החול ושבת ומועדי 
ישראל. בשבת אנחנו מרגישים יהודים, מתרחצים, מחליפים 
בגדים וחיים בעולם של קודש, אולם ימי החול נתפסים אצלנו 
אינטואיטיבית כפחות קדושים. אין שום דבר יהודי לכאורה 
כחול  סרבל  עם  המכונית  תחת  לשכב  השדה,  את  בלחרוש 

משוח בגריז או ללחוץ על קליינט לסגור עסקה. 
מחלוקת  על  מספרת  בברכות  הגמרא  בגמרא:  נראה  כך 
סדרי  על  ישמעאל  לרבי  יוחאי  בר  שמעון  רבי  בין  ענקית 
העדיפויות בחיים. מצד אחד נאמר "והגית בם יומם ולילה", 
ובלילה, חיים  ביום  הוי אומר שיהודי צריך לעסוק בקדושה 
של אברך כולל. מצד שני נאמר: "ואספת דגנך". יהודי מצווה 
לעסוק בפרנסתו – ולא יכולה להיות סתירה גדולה יותר בין 

הדרישות. 
דרך  עם  "תורה  השניים:  בין  בשילוב  דוגל  ישמעאל  רבי 
ארץ". גם גשמיות וגם רוחניות. אולם רשב"י טוען שזה פתרון 
לאנשים חלשים שאין בהם אמונה וביטחון. הפתרון האידיאלי 
שישלח  הקב"ה  על  ולסמוך  ובלילה  ביום  תורה  ללמוד  הוא 
יוחאי  פרנסה. במקום אחר מספרת הגמרא שרבי שמעון בר 
הפעיל את הגישה הזו הלכה למעשה וכשיצא מהמערה בפעם 
הראשונה וראה יהודי שעובד בשדה – שרף אותו בעיניו. הוא 
לא הצליח להבין איך יהודי מזניח חיי עולם לטובת חיי שעה? 
הגמרא מסיימת ואומרת: "הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה 

בידם והרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם".
עמוקה.  אנחה  היא  חז"ל  דברי  של  הפשוטה  משמעותם 
שאנו  לעשות  מה  אך  רשב"י,  בגישת  לצעוד  היה  טוב  כמה 
חיים בעולם חומרי בו אנשים אינם מוכנים להתאמץ ולוותר 
על חיי נוחות. מכאן נוצרה התחושה האינטואיטיבית כי יהודי 
אידיאלי הוא יהודי של שבת וימי החול הם משהו להתבייש 

בו.  
מהפכה:  ויוצרת  לדורותיה  החסידית  הגישה  מגיעה  וכאן 
יורד  לך שהקב"ה  לומר  החול,  בימי  דווקא  חל  אלול  חודש 
חובק  הרחמים  מידות  י"ג  של  העצום  הגילוי  בשדה.  לבקר 
אלינו  להצטרף  מבקש  הקב"ה  כי  החול,  בימי  דווקא  אותנו 
בנסיעה לעבודה. ה' אומר בחודש אלול: בוא נדבר על העסק 
שלך, בוא נדבר על העבודה שלך. זה לא משהו להחביא אותו, 
להיפך, זאת עבודת ה' עילאית. הנחת רוח הגדולה ביותר היא 
לראות בעלי עסק יראי שמים. כאלו שמקדשים את ה' ברחוב, 

במשרד ובמשאית.
את  מעורר  מביא משל  הזקן  רבינו  את המסר,  לחדד  וכדי 
ימי  בכל  מרהיב.  ארמון  שבנה  אדיר  במלך  מעשה  הנפש: 
השנה היה שוהה בארמון, אבל חודש אחד היה יוצא מהארמון 
את  פושט  היה  בשדה  בשבתו  בשדה.  החקלאים  את  ומבקר 
בגדי המלוכה ומתקרב אל העובדים. הוא היה מקבל את כולם 
בקשותיהם.  לכל  ונענה  יפות  פנים  ובסבר  שוחקות  בפנים 
בסוף החודש היה יוצא בחזרה אל הארמון וכל אלו שדבקו 
בו בשדה היו רשאים להמשיך אתו אל הארמון. כך מלך מלכי 
יוצא בחודש אלול לשדה  המלכים הקב"ה, פעם בשנה הוא 
ומקבל את כולם בסבר פנים יפות. ומי שמנצל את ההזדמנות 
בשדה – רשאי להצטרף אליו בהליכה לארמון בראש השנה 

ויום הכיפורים.
שהרבי  הנקודה  אולם  רבות,  נקודות  מעביר  המשל 

מליובאוויטש חידד פעמים רבות היא שהקב"ה עומד בשדה 
עם סבר פנים יפות ופנים שוחקות. הוא בעצם אומר לנו: אל 
תזלזלו בשדה. היא לא פחות עבודת ה' מאשר התפילות בבית 
הכנסת, ואדרבה, היא תמצית עבודתו של יהודי בעולם. כאשר 
יהודי סוחר מתוך הקפדה על יושר, כאשר הוא מקיים במקום 
של  מודל  הבריות  בעיני  משמש  הוא  כאשר  ושיעור,  תפילה 
יהיו  שלי  והילדים  'הלוואי  אומרים  שאנשים  עד  מכובדות 
שאין  ה'  ועבודת  ממנו  גדול  שאין  ה'  קידוש  זהו   – כמוהו' 

חשובה ממנה.
ה' בפנים  דווקא שם מתגלה  - בגללה  המעלה של השדה 
החיים  מתנהלים  שם  א.  רמות:  מכמה  נובעת   – שוחקות 
אינו מתנהל בבתי הכנסת אלא במשרדים  האמתיים. העולם 
הממוזגים. ולכן עבודתו של היהודי לתקן עולם במלכות שדי 
ששואבת  עבודה  זאת  ב.  האמתי.  בעולם  דווקא  מתרחשת 
יותר, משום שהתנועה הכי  כוחות עוצמתיים הרבה  מהאדם 
יחד, לעבוד בתל אביב  גם  קשה היא לחיות בשני העולמות 
של מטה ולהרגיש בתל אביב של מעלה. ג. מעל ומעבר לכך 
)ויש להאריך( ישנה מעלה מיוחדת בזיכוך הגשמיות, משום 

שהחומר קשור עם הרמות האלוקיות הנעלות ביותר.
מדוע  רשב"י?  של  הגמרא  את  נלמד  כיצד  תשאלו  ואם 
מייצרת הגמרא אווירה קודרת כל כך? הרבי ביאר פעם נקודה 
מופלאה: האמת היא שאיננו לומדים נכון את דברי הגמרא. 
 - בידם"  עלתה  ולא  כרשב"י  עשו  "הרבה  התירוץ  כוונת 
איננה 'אוי ווי, זה לא עובד', אלא להיפך, התשובה מופלאה 
בעמקותה: העובדה ש"הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם" 
מעידה שאין זה התפקיד של רוב בני ישראל. כל פרט בעולם 
מתוכנן בהשגחה פרטית ולכן העובדה שרוב בני ישראל נולדו 
עם תכונות של בעלי עסק, מעידה כי התפקיד המוטל על רוב 
האמתי.  בעולם  כוהנים"  "ממלכת  להיות  היא  היהודי  העם 
להיות דוגמה ליושר ויראת שמים במקום בו מתנהלים החיים 
סיירת  להיות  צריכה  לכך,  במקביל  כמובן,  השדה.  דהיינו   -
המקדש  בבית  לשרת  רוחם  שנדבה  לוי"  "שבט  של  מטכ"ל 

ובלימוד תורה מתוך התנתקות מחיי החומר.
ואי אפשר בלי להביא את מי המעיין עצמם, דברי הקודש של 
הרבי: הרבי מליובאוויטש שערי המועדים אלול קכב: איתא 
שמכניסים  "בשעה  ששואלים  הראשונה  שהשאלה  בגמרא 
אדם לדין ]בבית דין של מעלה[ היא נשאת ונתת באמונה"? 
ורק אחר כך שואלים "קבעת עתים לתורה"? השאלה למעלה 
היא האם עבודתו בענייני העולם הייתה חדורה באמונת ה', 
הרי  הדבר:  תמוה  ולכאורה  וזורע?  העולמים  בחי  שמאמין 
בני  הנהגת  ולכן  ורוממתנו'   ... העמים  מכל  בחרתנו  'אתה 
בענייני  יעסקו  הזמן  שרוב  כזו  להיות  צריכה  הייתה  ישראל 
שרוב  באופן  התורה(  )עפ"י  הנהגתם  נקבעה  ולמה  קדושה 

הזמן יעסקו בענייני העולם, כמו )להבדיל אומות העולם(? 
והביאור עפ"י הידוע שתכלית בריאת העולם היא שנתאווה 
היא  העבודה  עיקר  ולכן  בתחתונים  דירה  לו  להיות  הקב"ה 
תהיה  בשדה  שגם  שדך',  תזרע  שנים  'שש  העולם,  בענייני 
בשדה  דהמלך  המשל  לגבי  מובן  ועפ"ז  קדושה.  המשכת 
בחודש אלול, שהתגלות עצמותו של המלך היא בשדה, ועל 
האבן  ופירש  נעבד'  לשדה  'מלך  ה,ח(:  )קהלת  הכתוב  דרך 
עזרא ש'אפילו המלך נעבד לשדה כי ממנו מחייתו'. מחייתו 
של המלך היא בעבודת אנשי השדה בענייני הארץ, שנתאווה 

להיות בתחתונים. 
ליקוטי שיחות ל/137: יש לומר שזהו הטעם שאנו רואים 
כי עד ביאת המשיח רוב בני ישראל הם בעלי עסק ולא יושבי 
ולא עלתה בידם',  'הרבה עשו כרשב"י  אוהל, ובלשון חז"ל 
כי להשלים מטרה זו – לעשות העולם הזה התחתון דירה לו 
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אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 

שלמה המלך אמר: "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר". ישנה 
מלחמה יותר מכריעה ויותר מורכבת מללכוד עיר: מלחמת היצר. הרבה גנרלים 

ניצחו עמים רבים, אך נכשלו במלחמת המוסר האישית.

"

יתברך – זה נעשה בעיקר על ידי 'זבולון', בעלי עסק.  
כעת אפשר את התמיהה בתחילת פרשתנו פרשת כי תצא. 
דברים כא: כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך 
הכתוב  הרשות  במלחמת  לה,ב:  סוטה  רש"י   - שביו.  ושבית 

מדבר, ד'כי תצא' משמע כשתעלה על דעתך לצאת. 
כך  רשות".  ל"מלחמת  יציאה  הוא  הפרשה  של  הנושא 
'כשתבחר  כלומר,  תצא",  "כי  הראשונה  המילה  משמעות 
לצאת'. בעוד ש"מלחמת חובה" היא מאבק לכבוש את גבולות 
שחובה  וברור  מבחוץ  שבא  אויב  להדוף  או  עצמם  הארץ 
שיוזמת  מאבק  היא  הרשות"  "מלחמת  אותו,  להדוף  גמורה 
כמו שכבש  הארץ,  גבולות  את  להרחיב  במטרה  העם  הנהגת 

דוד המלך שטחים רחבים עד סוריה.
וכאן עולות קושיות על כל מילה בפסוק: א. מה זה "כי תצא" 
לשון יחיד? מלחמה היא אירוע חירום לאומי שמקיף את כלל 
המדינה. איש אינו יוצא למלחמה לבדו ולכן היה צריך להיות 
כתוב כמו בפרשת בהעלותך: "וכי תבואו מלחמה בארצכם"?

ב. מה זה "כי תצא ַלמלחמה" בניקוד פתח, כאילו מדובר על 
המלחמה הידועה? הרי הניקוד היה אמור להיות "ְלמלחמה" 

בשווא, כלפי כל מלחמה שלא תהיה?
ג. לא ברור הניסוח "על אויביך" והרי יוצאים למלחמה מול 

אויבים, כנגדם, ולא עליהם? 
ד. עוד שאלה בולטת: התורה כותבת "אויביך" לשון רבים 

ומסיימת "ונתנו" לשון יחיד?
התשובה לכל השאלות הללו היא אחת, היא מופיעה בכל 
בעלי  המחשבה,  בעלי  אצל  לדורותיהם,  המפרשים  סגנונות 
המוסר וגדולי החסידות. שלמה המלך אמר: "טוב ארך אפים 
מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר". ישנה מלחמה יותר מכריעה 
גנרלים  הרבה  היצר.  מלחמת  עיר:  מללכוד  מורכבת  ויותר 
ניצחו עמים רבים, אך נכשלו במלחמת המוסר האישית. ספר 
חובת הלבבות מביא משל ממלך אדיר שחזר ממלחמה. הוא 
שב כמנצח וכל בני העיר יצאו לקבלו בפרחים ואורז. המלך 
היה זחוח, מרוצה מעצמו ומרגיש בלתי מנוצח. עבר שם חסיד 
אחד ואמר: אדוני המלך, סיימת את המלחמה הקטנה, עכשיו 
יצר  עם  המאבק  מתחיל  כעת  הגדולה.  המלחמה  מתחילה 

הגאווה וההרגשה העצמית. 
מחמת  מדיני,  ממאבק  יותר  הרבה  קשה  הזו  והמלחמה 
טנקים,  אין  כאן  לבד.  בה  נאבק  אתה  ראשית,  סיבות:  כמה 
זאת  זה אתה מול הקב"ה. שנית,  ואין תקשורת.  אין מטוסים 
מלחמה ללא הפסקה. בעוד שמאבק מול החמאס כולל הפוגות 
כדברי  לזבוב"  "דומה  הרע  היצר  אש,  והפסקת  'הודנה'  של 
הורג  שהוא  או  אותו  הורג  שאתה  או  נח.  לא  וזבוב   - חז"ל 
אותך. אתה מנצח את היצר בעשר והוא בא בעשר ושתי דקות. 

אתה בטוח שהפלת אותו לקרשים והוא חוזר חדש. שלישית, 
היצר הרע דומה ל"אויביך" לשון רבים, משום שהוא גנב בעל 
אלף תחפושות. פעם הוא בא כמו רב ומשכנע אותך לחטוא 
ומפתה  גזלן  כמו  בא  הוא  אחרת  ופעם  הלכתיים  בצידוקים 

בגלוי לחטא.  
והפסוק הראשון בפרשה רומז למלחמת הענק הזו: "כי תצא 
למלחמה", לשון יחיד. למלחמה הגדולה של החיים אתה יוצא 
נאמר  לכן  אותך.  מגבה  לא  ואיש  אותך  רואה  לא  איש  לבד. 
"ַלמלחמה" הידועה, כי זאת מלחמת החיים שנמשכת בכל רגע 
בו פועמת הנשמה. ולכן נאמר "אויביך" לשון רבים וממשיך 
"ונתנו", לשון יחיד, שכן אף שהוא נדמה כמו אויבים רבים, 

מדובר למעשה באותו יצר יחיד.
ולמרות כל זאת הציווי הוא ברור ונצחי: "כי תצא למלחמה! 
עייפנו  שכולנו  למרות  לצאת.  מוכרח  אתה  בחירה,  לך  אין   .
מהמלחמה  להימנע  נוכל  לא   - שלום  ומבקשים  ממלחמות 
או שאנחנו  וזה  לעולם,  הגענו  זה המאבק בשבילו  הפנימית. 

ננצח אותו או שהוא חלילה ינצל את הפרצה וידרדר לתהום. 
בעלי המוסר מביאים משל יפה להכרח להיאבק מול היצר: 
משפחה עשירה קנתה וילה מפוארת בהרצליה פיתוח מול הים. 
האישה  מיליון.  עשר  עוד  והשיפוץ  מיליון  עשר  עלה  הנכס 
השקיעה את הנשמה בשיפוץ הבית והם היו מאושרים להגשים 
את חלום חייהם. רגע לפני שיוצאים לחנוכת הבית, מקיש איש 
עסקה:  לו  ומציע  הבית  בעל  את  עוצר  הוא  הדלת.  על  עשיר 
'ראיתי את הארמון שבניתם ותשמע, זאת טירת חלומות. קח 
שלושים מיליון ותמכור לי את הנכס'. בעל הבית דוחה אותו: 
'השקענו כאן את הנשמה ולא נעזוב בשביל כסף'. ההוא לא 
מתייאש: 'תמכור לי לפחות קומה אחת, מרתף, מפלס אחד'. 
נרגע  לא  נודניק  אורח  אותו  בעקשנות.  מסרב  הבית  בעל  אך 
ומציע הצעה אחרונה: 'קח מאה אלף דולר ותמכור לי מסמר 
אחד בקומת הכניסה. כך כשאני יורד לים, יהיה לי היכן לתלות 

את החליפה'. זה נשמע טוב ובעל הבית הסכים.
הגיע  ההוא  בדלת.  דפיקות  הלילה  ובאמצע  יום  חצי  חלף 
לים ורוצה לתלות את החליפה. אחרי יומיים הוא מביא את כל 
ואחרי שלושה  הים  מול  לראות את המסמר שקנה  המשפחה 
ימים הוא מתיישב על יד המסמר ולא רוצה לעזוב. ככה התיש 

אותם עד שבעלי הבית נשברו והעבירו לו את כל הנכס.
כך דרכו של היצר הרע: הוא גאון ברמאות. אדם אומר אני 
אתן לו רק יום אחד, ולרגע הזה היצר מחכה. "היום אומר עשה 
כך ומחר אומר עשה כך עד שאומר לך עבוד עבודה זרה". הוא 
מבקש בסך הכול זיז, מסמר, מחשבה אחת לחדור דרכה – עד 
שחלילה משתלט על כל הבית. לכן אומרת התורה: "כי תצא 
למלחמה" – אין לך ברירה. זאת מלחמת החיים ואתה מוכרח 

לנצח בה.
על  למלחמה  תצא  "כי  בהבטחה:  מסתיים  הפסוק  ואולם 
אויביך ... ונתנו ה' אלוקיך בידיך". עד כמה שהיצר מאיים, דע 
לך שהכוחות הם לא שווים. הטוב חזק מהרע. הקב"ה נמצא 
והוא  רמאות  על  שקר,  על  מבוססות  היצר  טענות  הזה.  בצד 
בסך הכול ניסיון שמעמיד הקב"ה בפני האדם. לכן "כי תצא 
למלחמה על אויביך", מעט אור דוחה הרבה חושך. עליך רק 

להתחיל - "ונתנו ה"א בידך". 
הרבי  ואולם  המפרשים,  כל  על  שמוסכם  המהלך  כאן  עד 
אם  פתרון:  שמחייבת  אחת  בעיה  מעלה  מליובאוויטש 
המלחמה המדוברת היא מלחמת היצר, כיצד הובאו לעיל דברי 
מלחמת  אין  הרי  מדבר"?  הכתוב  הרשות  ש"במלחמת  רש"י 

חובה גדולה ומכרעת ממלחמת היצר? 
תצא  כי  פ'  מדוע  הקושיה  מובנת  בפתיחה  הביאור  פי  על 
פותחת דווקא "במלחמת הרשות". שכן המאמץ להרחיב את 
גבולות הקדושה ולהביא את הקב"ה אל המרחב הגשמי, הוא 
יכולת  לי  אין  לטעון  רשאי  יהודי  רשות'.  'מלחמת  בבחינת 
להתמודד עם העולם הזה ואינני אוכל ואינני שותה ומסתפק 
נחת  שואב  הקב"ה  כי  מדגישה  הפרשה  ואולם  עוני,  בחיי 

דווקא מהרחבת גבולות הקדושה.
: פרופסור וולוול גרין היא מדען מפורסם בארצות הברית, 
לאחר שהוא התחזק  אפידמיולוגיה.  מומחה בחקר המחלות, 
הסברה  למשימות  אותו  שולח  היה  הרבי  מצוות,  בשמירת 
ברחבי העולם כדי להפגין את העובדה שאפשר להיות יהודי 
דתי בעולם האקדמיה. אין סתירה בין איש מדע בעל שם עולמי 

ובין כיפה וזקן.
כנסת  בבית  הרצאה  למסור  הזמנה  קיבל  הוא  פעם 
קונסרבטיבי בדטרויט, אך כאשר פתח את היומן, גילה שזהו 
את  לדחות  הייתה  שלו  הראשונית  הנטייה  כסלו.  י"ט  ליל 
קונסרבטיבי?  כנסת  בבית  כסלו  י"ט  את  יבלה  איך  ההזמנה, 
מצד שני הוא ידע כמה הרבי נהנה מההרצאות הללו ואישר את 
ההזמנה תוך שהוא חושב לעצמו כי יצטרף אחריה להתוועדות 

בבית חב"ד בדטרויט.
הוא הגיע לעיר בצהרי היום והרים טלפון לבית חב"ד כדי 
לברר מתי מתחילה ההתוועדות. המזכירה ענתה כי הרב שם 
נסעו להתוועדות  וגם לא שאר השלוחים. הם  טוב לא בעיר, 
אצל הרבי ב-770. הוא הרגיש בזוי: הוא צריך להרצות בליל 
י"ט כסלו ואילו החסידים יתוועדו עם הרבי. הוא התיישב וכתב 
מכתב כאוב לרבי. הוא קיבל מיד תשובה: "וולוול, כאשר אתה 
י"ט כסלו ומדבר איתם  יהודים קונסרבטיבים בליל  יושב עם 
יותר קרוב אלי מאלו שיושבים סביבי  על אידישקייט – הנך 

בהתוועדות"...
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העכברת כמשל

"אין שמחה כהתרת הספיקות", גילו לנו חכמינו 
זכרונם לברכה וזה הוכח כמציאות וכעובדת חיים. 
בחלקו  שמח  אינו  טוב,  חי  אינו  בספק  החי  האיש 
ותמיד ירגיש לא בטוח. האיש המאושר הוא האיש שאין לו כל 
ספק, הוא בטוח לגבי עמדתו וקיומו, ומשוכנע במציאות חייו 

בעבר בהווה ובעתיד.
הבחירות  לקראת  ישראל,  במדינת  האחרונה  התקופה 
המון  חששות,  בהרבה  הדברים  מטבע  מלווה  המוניציפליות, 
ספיקות ואי וודאות רבה. בפרט לנציג ציבור ההולך להכרעה 
גורלית, שגורל ציבור שלם תלוי בידיו ובשיקול דעתו, היצלח 

או לא.
שונות  מפלגות  מול  עומד  כשאני 
שמחזרות אחרי הקול התורני בעיר חדרה, 
אני בודק את עצמי שוב ושוב, האם אין 
כאן נגיעות אישיות ואולי הבטחות סרק 
לשליח  משול  אני  הרי  ימומשו?!  שלא 
את  להם  להנעים  ממנים  שאותו  ציבור 
בי  יש  וכי  תפילותיהם.  ולסדר  התפילה 
שבחרו  הקולות  אלפי  משאר  יותר  דעה 
זה  הוא  וטובתם  נציגם  רק  אני  אין  בי? 

שצריך לעמוד מול עיני ברגעים אלו.
עשינו סבב מפלגות, בדקנו והרחנו מי 
איתנו ומי לצרנו, מי מבטיח ומי מעוניין 
בגדולי  גם  נועצנו  לקיים.  גם  ויכול 
מלא  עדכון  שקיבלו  שליט"א  ישראל 
משלל הסבבים והפגישות והכריעו כי יש 
לבדוק מי מאחד ומלכד יותר מכולם את 
זה  כי  האמיתיות.  המטרות  למען  כולם, 
 – בך  שמכיר  מי  דבר  של  בסופו  הסוד: 
יכול להיות שותף שלך, מי שאינו מכיר 
בך ומתנשא מעליך – סופו ואולי אפילו 

תחילתו שיבגוד בך.
שבטית  היררכיה  ישראל  במדינת  שקיימת  סוד  זה  אין 
ואפליה קיומית. ישנם המרגישים וחשים עצמם 'מלח הארץ', 
מתבטאים באי מכובדות כלפי ציבורים ומגזרים אחרים, מפלים 
ומקפחים לרעה עדות וחוגים אחרים. כשאנו רוצים ליצור כוח 
– בכל מקום שרק יהיה – חובה עלינו קודם למצוא את המאחד 
והמלכד. מי שמכיר בנו, יודע את ערכנו, מבין לרוחנו – איתו 

ניתן למצוא בסיס משותף לחמשת השנים הבאות.
נמצאים  אנחנו  אבל  אינטריגות.  הרבה  יש  בפוליטיקה 
בפוליטיקה בהכרח ולא בעונג. אין לנו שום פריבילגיה לתקוף 
את האחר ולהציק לזולת. אין לנו כל עניין להשמיץ את השני, 

יש לנו עניין להיות שווים, לקבל את המגיע לנו, ולהשיג את 
בעצם  זו  תלמידינו.  עבור  ילדינו,  עבור  עבורנו,  מטרותינו, 
בה  לפוליטיקה,  בכניסתנו  חבריי  ושל  שלי  המרכזית  המטרה 

זורמים הרבה מים לא נקיים, והרבה דם רע.

• • •
עשרות  "עכברת".  בישראל:  מגפה  מסתובבת  אלו  בימים 
אנשים ששבו מן הגולן גילו סימפטומים של המחלה וחלקם 

עדיין מאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ.
העכברת כשמה כן היא, מחלה שמקורה מחולדות ועכברים 
הנושאים חיידקים של קדחת הנילוס. העכברים, כך מגלים לנו 
חכמינו, הם רשעים, שקוראים לחבריהם לחלוק עמם סעודה 

אותה גזלו מבתים של חפים מפשע.
בשם  שנקראת  חכמינו  אומרים  החסידה,  על  זאת,  לעומת 
הזה, על שם שעושה חסד עם חברותיה ומעניקה להם ממזונה. 

אז למה החסידה צדיקה והעכבר רשע?
מגלה  כשהיא  מיד  החסידה  כי  החסידות,  חכמי  מבארים 
מעט מזון היא קוראת לחברותיה וחולקת עמה, ואילו העכבר 
הוא   – לזוז  יכול  לא  ורק לאחר שכבר  צרכו  כל  סועד  הרשע 

מזמין את החברים לקחת את מה שנשאר.
והיא  ובסדקים,  בחורים  נכנסת  לא  החסידה  שנייה,  סיבה 
והפקירו  בחוץ  השאירו  שאנשים  מה  את  בעיקר  נוטלת 
ונוטל  הפרט  לתחום  הפולש  לעומת העכבר הרשע  מרשותם, 

מכל הבא ליד.
אנחנו  ככה  למצבנו.  נוגה  תזכורת  בעצם  היא  ה'עכברת' 
איש  לבלוע  רוצים  כשאנחנו  גבול;  מסיגים  כשאנחנו  נראים 
את השני; כשאנחנו שוכחים את חומת וצנעת הפרט ומביכים 
את השני; כך אנחנו נראים כשאנחנו נוגסים בחלקו של השני; 
ככה אנחנו נראים כשאין לנו מידות טובות ואנו נוהגים בחוסר 

פרגון.
פרט  בכל  זה  בפוליטיקה,  רק  לא  וזה 

בחיים.

• • •
ליום  עד  נותרו  ימים  חודשיים 
חיים,  בן  לניר  הבחירות. השבוע חברתי 
כיו"ר  המכהן  נאמן  שותף  יקר,  יהודי 
מהיכרותי  ניר,  ההסתדרותי.  המרחב 
לא  כי  להעיד,  יכולני  עמו,  העמוקה 
הפוליטיקה  עיניו.  רמו  ולא  ליבו  גבה 
היוותה  להיפך,  אלא  עמו,  השחיתה  לא 
פונה  לכל  וסיוע  לקידום  מנוף  עבורו 

ופונה.
דומה והספקות שהיו לנו בעניין קיבלו 
מפנה חיובי ברגע שחברנו יחדיו לקידום 
את  שמלווה  המוטו  שהוא  האג'נדה 
יחד  האחרונות:  בשנים  שלנו  הפעילות 

שבטי ישראל.
טו(  )משלי  אומר  ע"ה  המלך  שלמה 
טוָֹבה  ׁשמּוָעה  ֵלב  ְיׂשּמח  ֵעיַנִים  "ְמאוֹר 
ּתַדּשן ָעֶצם". והכוונה היא כי אם האדם נמצא במתח של ספק 
לפעול  לו  וקשה  ונובלת  קמולה  עצובה,  שלו  האישיות  אז 
ולעשות, אמנם ברגע שהותר לו הספק והעניין ברור ונהיר לו 
והוא יודע מה המטרה ומה הוא צריך לעשות - זה ממש מחיה 

אותו והוא שמח, פורח, וזו היא שמחה מיוחדת.
אז השמועה טובה שלנו היא החבירה לאחדות עם ישראל 
בשיתוף  ישראל'  שבטי  'יחד  כי  דומה  שבטיו.  כל  על  החונה 
בכל  ישראל,  עמך  לכל  רחבה  מטריה  אכן  תהווה  'כולנו' 
של  בסופו  כי  הניגודים.  וחרף  החילוקים,  למרות  הסגנונות, 

דבר כולנו יחד שבטי ישראל.

ההבדלים בין עכבר לחסידה הם תזכורת נוגה למצב ה'בין אדם לחבירו' אצלנו • 
וגם: כך בוחרים את המסגרת הפוליטית הראויה להתמודדות בבחירות המקומיות

הרב בן ציון נורדמן
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אלול - האמצעים והמטרה

בדברי הנביא )מ"ב ו, יט( ישנו ביטוי, "לא זה הדרך 
הנביא  של  אלו  מדברים  ללמוד  ניתן  העיר",  זו  ולא 
שכדי להשיג מטרה כלשהי בחיים, יש לקבוע מראש 
אליה,  המובילים  הנכונים  האמצעים  את  והן  המטרה  את  הן 

האמצעים למטרה הם "הדרך", המטרה עצמה היא "העיר".
היא  הדרך  אולם  "דרך",  של  תחילתה  הוא  אלול  חודש  ראש 
חודש  ימי  עצם  הם  הדרך  תמרורי  ובכמות,   באיכות  ארוכה, 
אלול, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, 
סוכות, הושענא רבה ושמחת תורה, כולנו מכירים את תמרורי 
הדרך ואת הדרך, ויודעים שצריך ללמוד תורה בהתמדה, יודעים 
יום  הוא  השנה  שראש  יודעים  בטלים,  בדברים  למעט  שצריך 
סייעתא  של  עצומים  ימים  הם  שעשי"ת  יודעים  ואיום,  נורא 
דשמייא, יודעים שיום כיפור הוא היום הכי קדוש, כולנו יודעים 
המטרה,  אל  המובילים  האמצעים  את  מכירים   – "הדרך"  את 
אבל מהי "העיר" – מה המטרה אליה אנו שואפים להגיע בימים 
נפלאים אלו? והרי אנו מוכרחים לקבוע לעצמנו מהי מטרתנו – 
לאיזו "עיר" אנו רוצים להגיע, שאם לא כן לעולם לא נגיע לשם, 
אנו מתפללים "אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך", בלי 

יעד ברור אנו עלולים ח"ו לצאת ריקים מהימים הנוראים.
כיפור  יום  השנה,  ראש  אלול,  חודש  אחרי  הדרך,  בסוף  והנה 
וסוכות מגיע שמחת תורה, בשמחת תורה נהוג לפתוח בפסוק 
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו" )דברים 
ד, לה(, אמר פעם אחד מגדולי ישראל, התכלית של כל המערכת 
היא,  הנוראים  הימים  בכל  וממשיכה  אלול  בחודש  שמתחילה 
"אתה  של  האמיתות  והבעת  הכרת  תוך  תורה  לשמחת  להגיע 

הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו"!
אליה  שואפים  שאנו  המטרה  כללי  שבאופן  לומר  ניתן  כן  אם 
היא ההכרה שאין עוד מלבדו – זוהי "העיר", אולם באופן פרטי 

עדיין אנו צריכים לקבוע לעצמנו מטרה מעשית מוגדרת.
והנה בכל מהלך עבודת ה', במהלכם של לימוד תורה ושמירת 
המצוות, ישנה קושיא גדולה, הקושיא היא, הרי התורה ניתנה 
לדורות קודמים קדושי עליון, התורה ניתנה לדור מקבלי התורה 
והמופתים  האותות  כל  את  ראו  בעין  שעין  דעה  לדור  בסיני, 
שלא  מה  הים  על  שפחה  ו"ראתה  סיני  והר  מצרים  יציאת  של 
עה"פ  )מכילתא  הנביאים"  ושאר  הכהן  בוזי  בן  יחזקאל  ראה 
"זה אלי ואנוהו"(, התורה ניתנה לנביאים ולדורותיהם, התורה 
ניתנה לתנאים ולאמוראים הקדושים, אם כן, כיצד ניתן לצפות 
מאתנו הקטנים והדלים, לקיים את אותה התורה ואותן המצוות 
שהוטלו על אנשים ודורות שאין לנו אפילו "מעין דמעין" של 
דרגתם? האם ניתן להעמיד אותנו בשורה אחת עם רבי עקיבא 
איגר, או עם הגאון מווילנא? בוודאי שלא! אם כן כיצד מצפים 
מאתנו לקיים את אותם הדברים שציפו מדורות של הראשונים 

כמלאכים? הרי הדבר לכאורה אינו תפור לפי מידותינו?
התשובה היא שאין הכי נמי – אין זה בכוחנו לקיים את התורה 
בייתר  השאלה  חוזרת  כן  ואם  מאתנו,  נשגב  הדבר  והמצוות, 

שאת – איך מצפים ודורשים זאת מאתנו?
אין לנו אלא להמשיל לכך את המשל הבא. באחד מבתי החולים 
במיוחד,  קשה  במחלה  חולים  עבור  שנועדה  מחלקה  הייתה 
באחד מהלילות העמידו רופא חדש לתורנות במחלקה, באותה 
מסוכנים,  בחולים  מקום  אפס  עד  תפוסה  המחלקה  הייתה  עת 
חולי  בכל  לבדו  יטפל  כיצד  נבוך,  עמד  החדש  הרופא  והנה 
המחלקה? הוא שח את דאגתו בפני הממונים, אך הם השיבו לו 
שאין ברירה, יש מחסור ברופאים ואי אפשר למנות יותר מרופא 

אחד לתורנות לילה, "סביר להניח שהלילה יעבור בשקט" ניסו 
להרגיעו, "אם תתעורר בעיה, תתקשר מיד להזעיק תגבורת".

רק התחילה התורנות שלו והצרות החלו לצוץ, חולה אחר חולה 
את  מצא  הצעיר  הרופא  קשים,  סיבוכים  עם  משנתו  התעורר 
עצמו מתרוצץ מחולה לחולה ומטפל בהם כמיטב יכולתו, אפס 
כי כוחותיו היו דלים מדי, ניסיונו מועט מדי, והוא לא הצליח 
אירע  בוקר  לפנות  החולים,  לכל  הדרוש  הטיפול  את  להעניק 
האסון, בעוד הוא מתמודד לבדו, בשארית כוחותיו, להעניק את 
הצליח  בטרם  במחלקה  אחר  חולה  מת  פלוני,  לחולה  הטיפול 
להגיע אליו כדי להעניק לו את הטיפול שהיה זקוק לו נואשות.

בבית  רפואית,  רשלנות  באשמת  למשפט  הרופא  את  תבעו 
"עבדתי  השופט,  כלפי  בלהט  וטען  הרופא  נעמד  המשפט 
במסירות נפש ממש, רצתי ממטה למטה ולא נחתי כל הלילה, 
האם ניתן להאשים אותי – הרי פשוט לא הספקתי להגיע לאותו 

החולה שמת בסוף?! זה לא היה בכח אנוש". 
תגבורת,  תזעיק  לא תסתדר  לך שאם  "הרי אמרו  ענה השופט, 
מי ביקש ממך לנסות להסתדר לבד? אתה אשם בגרימת מוות 
ברשלנות היות ולא הזעקת את התגבורת שהיה עליך להזעיק".

"לא  ואחד מאתנו,  לכל אחד  כביכול הקב"ה  יאמר  בדיוק  וכך 
הסתדרת לבדך בעבודת ה', היה עליך "להזעיק" אותי  ולומר לי, 
"אני לא מסתדר לבד- תעזור לי"! אילו היית נוהג כך אז כביכול 

הייתי בא אליך, מייעץ ומדריך אותך כיצד להסתדר".
הרוחנית,  לעבודתנו  תכנית  לעצמנו  להכין  עלינו  מוטל  אמת, 
יוכל  עצמו  וחושב שבכוחות  שלו  התכניות  על  מי שסומך  אך 
הכח  את  לנו  אין  טועה,  אלא  אינו  כראוי,  השי"ת  את  לעבוד 
ואת אותן המצוות שקיימו דורות של  לקיים את אותה התורה 
גדולים וטובים מאתנו, והרי גם הם לא יכלו לבד – דוד המלך 
רעד ממשפט ה', עם האריה ועם הדב הוא הסתדר, אבל ממשפט 
ה' הוא פחד, ואם כן, אנחנו שכל כך מפחדים מדובים ואריות 
ועם משפטו של הקב"ה? התשובה  אלול  עם  נתמודד  כיצד   –
נורא,  והפחד  עצמנו,  בכוחות  להסתדר  נוכל  לא  שבאמת  היא 
כאשר הפחד נורא ואין מה לעשות בדרך הטבע, מה בכל זאת 
עושים? צועקים "הצילו"! גם עכשיו באלול ולקראת יום הדין 
הצילו"!  "הצילו!  הקב"ה,  אל  כוחותינו  במלוא  לצעוק  עלינו 
והרי כאשר הקב"ה יבוא להציל אותנו כבר אין שום דבר קשה, 
הקב"ה הרי יכול להפוך כל אחד למתמיד עצום, הקב"ה יכול 
ואחד מאתנו, אצל הקב"ה  כל אחד  ללב  יראת שמים  להחדיר 
אין מגבלות, זוהי העצה היחידה להתמודד עם אלול, עם התורה 

ועם עבודת ה' כולה.
הנה אם כן הגדרנו לעצמנו את היעד, את המטרה, את "העיר", 
היעד הוא "לתפוס" קשר עם הקב"ה, כביכול לחסות בצלו, ואז 

הרי אין מגבלות, אז ניתן להשיג כל דבר.
והנה הקב"ה סידר את כל העולם באופן שיש תקופה מיוחדת 
המתאימה ביותר להתקשרות עמו, התקופה הזאת היא מתחילת 
היא  הקב"ה  עם  ההתקשרות  סוכות,  אחרי  עד  אלול  חודש 

המטרה שלנו בכל המערכת הזו.

"כי טוב חסדך מחיים" 
שפתי  מחיים  חסדך  טוב  "כי  ד(,  סג,  )תהלים  בפסוק  כתוב 

ישבחונך", ומפרש המלבי"ם, "כי טוב חסדך מחיים – שבחסדך 
במתנת החיים נבדל מכל חסד שיעשה זולתך, שכל חסד שנשיג 
מזולתנו אין החסד טוב מצד עצמו רק מצד התועלת שהשגנו 
והניחו  מיתה  לחייב  חסד  שעשה  ודם  בשר  מלך  למשל  ממנו, 
בחיים, הטוב של החסד הוא החיים שנתן לו, אבל אצלך החסד 
בעצמו הוא טוב יותר מן החיים, כי החיים אינם תכלית לעצמם, 
רק שהם אמצעים שעל ידם שפתי ישבחונך – שבלעדי החיים אי 
אפשר שאשבח אותך בשפה... וא"כ אחר שעיקר תכלית החיים 
חיים,  לנו  לה' על החסד שנתן  וטובם הוא מה שיכול להודות 
א"כ החסד הוא הטוב והתכלית של החיים, והוא טוב מן החיים 
עצמם שהוא רק אמצעי אליו, כי ע"י החסד שפתי ישבחונך וזאת 

היא תכלית החיים".
נבאר יותר את משלו של המלבי"ם במילים שלנו, משל לחולה 
מסוכן שהלך לרופא ותוך כדי הטיפולים – שאכן ריפאו אותו 
והנה אם ישאלו את החולה  בסוף – התיידדו החולה והרופא, 
הרוויח  שהוא  החולה  יענה  הרופא  עם  שלו  הקשר  אודות 
בכפלים, ראשית הוא זכה לחיים, ושנית גם מצא ידיד נאמן, ואם 
יוסיפו לחקור אותו איזה רווח חשוב יותר – החיים או החבר? 

הרי בוודאי יענה שהחיים הם הרווח היותר חשוב.
חיים  מה"מכלכל  לחיים  זוכה  לקב"ה  שמתפלל  אדם  והנה 
מה  ]הקב"ה[,  טוב"  "חבר  כביכול  מוצא  גם  ובנוסף  בחסד", 
שהחסד  אומרת  זאת  מחיים"!  חסדך  טוב  "כי  יותר?  חשוב 
יותר  – טוב  כביכול  של הקב"ה – הקשר שמתקשרים לקב"ה 
ישבחונך",  זה ש"שפתי  ממנו,  החיים שמקבלים  מעצם  חשוב 
שהשפתיים שלי משבחים את הקב"ה, הוא יותר טוב לי מהחיים 

עצמם.
וזהו החידוש הגדול במהלך היום של ראש השנה, מה משיגים 
על ידי תפילה בכוונה? אולי משיגים שנה טובה ואולי משיגים 
את כל משאלות לבנו, אבל מעל ומעבר לכך משיגים דבר גדול 
כביכול  דבוקים  נעשים   – עם הקב"ה  יותר, משיגים קשר  עוד 
בבורא כל העולמים, על ידי התפילה בכוונה, עבודת אלול וימי 
– מתקרבים  החיים שלנו  לתוך  את הקב"ה  מכניסים  התשובה 
מעצם  חשוב  יותר  וזה  השי"ת,  עם  שייכות  ומרגישים  אליו 

החיים – "כי טוב חסדך מחיים"!
אנו עוברים מערכת של ימים נוראים, מהי המטרה? לגלות את 
היא  הוא האלקים", המטרה  ה'  כי  לדעת  "אתה הראת  השי"ת 
לגלות את העוצמה של הכח הנקרא תפילה, ולהכניס את הבורא 

יתברך לתוך החיים שלנו.
אותו  אל  מובילים  הדרכים  כל  אך  דרכים,  הרבה  ישנם  כמובן 
האלול  ימי  עצם  השמחה,  הפחד,  "עיר",  אותה  אל   – מקום 
והסליחות, כולן חלק מאותה המערכת – למצוא קשר ושייכות 

מוחשית עם בורא כל העולמים.
על  המורה  שלט  מחפשים  מסוימת  לעיר  להגיע  רוצים  כאשר 
או  אלול  בתחילת  כבר  כך  הדרך,  בראשית  כבר  הנכון  הכיוון 
לפחות כעת עלינו לחפש שלט המורה את הדרך על ידה מגיעים 
אל המטרה, מהו השלט הראשון שנתקלים בו כבר בראש חודש 
עם  חברותא  לתפוס  כביכול  לי!"  ודודי   – לדודי  "אני  אלול? 

השי"ת, שהקב"ה יהפוך לחלק מחיינו.
ע"פ ספרו של הגרש"ד פינקוס זצ"ל לימים נוראים

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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ויהי אור

הארץ  בצפון  כנסת  בית  רב  לי  קרא  תקופה  לפני 
נושא  על  אנשים  של  קבוצה  בפני  ואדבר  שאבוא 

רוחני מסוים. 
וכמה  מזיק  זה  כמה  ורוחנית,  נפשית  להם מבחינה  "תסביר 
זה גורם רע", הוא ביקש, "תביא להם ציטוטים מספרים כך 
אני כבר מספר שנים מנסה  וברור העניין.  שיובן באופן חד 
לעשות פה שינוי ולא מצליח, אולי אתה לא בתור דמות רב 

תצליח איפה שאני נכשלתי". 
שזו  חושב  לא  שאני  דברים  להגיד  לי  קשה  אישי  באופן 
הגישה או הדרך שראוי לדבר. אני משתדל לדבר ולכתוב את 
האמת שבליבי. ולכן אמרתי לאותו רב 'תשמע אני מבין את 
הרצון שלך להשפיע בנושא הזה, אבל זו לא הדרך שלי. אולי 
תיקח מרצה אחר או שתיתן לי להרצות ולהעביר את המסר 
בדרך שאני חושב שהיא ראויה לעשות. אני פשוט לא יכול 
להעביר מסר בצורה שאני לא מאמין שצריך להעביר אותה'. 
בסופו של דבר מסרתי שם את השיעור בדרכי שלי ובסייעתא 

דשמיא היה חיזוק גדול. 
שבועיים אחרי אותו שיעור התקשר אלי אותו רב ומספר לי 

שכבר יש חיזוק ושינוי בנושא שדיברתי. 
'מה עשית?' הוא שאל אותי.

עניתי לו, אספר לך סיפור על רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, 
אלימלך  רבי  של  תלמידו  שהיה  מלובלין,  החוזה  המכונה 

מליז'נסק 
החוזה  לתלמידו  אמר  מליז'נסק  אלימלך  שהרבי  מסופר 
זה  ואת  למדת  לא  עוד  אחד  משהו  אך  הרבה,  ממני  'למדת 

תהיה חייב ללמוד אצל אחי הקדוש הרבי זושא מאניפולי'.
נסע החוזה מלובלין לשבת אצל הרבי זושא מאנפולי. כשחזר 
החוזה מלובלין, שאל הרבי אלימלך מה למדת מאחי? ענה 
החוזה ש'אם פוגשים אדם שחטא, אסור לעולם להראות לו 

כמה הוא פגום ולא טוב. צריך לדעת שכל העבירות של אותו 
לו מספיק אור  וקדושה, אם היה  נובעות מחוסר אור  חוטא 
וקדושה הוא לא היה חוטא, והדרך שרבי זושא הראה לי איך 
באור  ליבו  את  למלא  פשוט  הוא  חוטא  אותו  על  להסתכל 
האור  את  להרגיש  יתחיל  וכשהוא  עליו.  ולהתפלל  וקדושה 
ויהפוך  החטאים  כל  את  ממילא  יעזוב  הוא  הקדושה  ואת 

לצדיק'.
אתה  שאם  מאמין  אני  רב,  לאותו  אמרתי  מאמין,  אני  בזה 

רוצה להשפיע על אנשים זו הדרך להשפיע עליהם. 
אם אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי באדם, זה רק דרך הגברת 

האור והטוב שיש בו. אין דרך אחרת. 
פעם היה אצלי בחור, הוא התגלגל לאיפה שהוא, נפל שוב 
ושוב למקומות שאין כאן המקום לפרטם. הוא האמין בהשם, 
אך היה לו קשה מאוד מאוד להתגבר על יצריו. הוא רק שמע 
את המשפטים האלו שוב ושוב - תדע שאין תשובה לעבירות 

שאתה עושה אין כפרה עליהם. 
הןא ידע לתאר לי במפורט את כל העונשים שהוא יקבל על 

העבירות שהוא עושה... זה מה שהוא שמע מהרבנים שלו. 
הבחור היה שבור ומיואש לחלוטין, הוא היה ממש בחרדה 
מכל העונשים שאמרו לו, הוא רצה להתגבר אך היה לו קשה. 
אתה  לך,  שאמרו  העונשים  כל  את  שניה  עזוב  לו,  אמרתי 
יודע כמה אור וקדושה יש לך כאשר אתה מתגבר אפילו רק 
שניה אחת. הבאתי לו מהספרים הקדושים ציטוטים על כמה 
שכר ואור וכמה הוא זוכה להתקרב אל השם בכל שניה של 

התגברות.
שרוצים  האנשים  )רוב  הנקודות  בשיטת  לעבוד  צריך  אתה 
לוקחים  שהוא,  נושא  בכל  שלהם  בחיים  שינוי  לעשות 
גדולה  בכמות  או  כוחם  מעל  דבר  או  אחת  בבת  עצמם  על 
מידי. לרוב האנשים קשה להתמודד עם שינוי גדול ודרמטי 

לנקודות  אותה  לפרק  קל  יותר  הרבה  מהותית,  החלטה  או 
קטנות אתם רוצים לעשות שינוי? קחו לכם משהו קטן אבל 
בו תתמידו בכל יום, אחרי שהדבר הקטן הזה שלקחתם על 
- תוסיפו  נותן לכם סיפוק  וזה  עצמכם כבר התרגלתם אליו 
עוד משהו קטן וכך תמשיכו הלאה הלאה. אין אחד שלא יכול 
לעשות משהו הכי קטן בשביל שינוי, כל אחד יכול רק דקה 

אחת.
מגיעים אלי בני נוער או אנשים שירדו מהדרך. אני אומר להם 
הזו  הדקה  עם  גם  שתרגישו  אסור  קטן.  אחד  משהו  תיקחו 
דקה,  חצי  לכם  קשה  דקה.  חצי  תעשו  לכם  קשה  אם  לחץ. 

תקבלו על עצמכם משהו שהוא עשר שניות(.
כמה  תחשוב  ואז  אחת  דקה  רק  פעם  בכל  להתגבר  תתחיל 
הדקה הזו חשובה בעיני השם, גם אם אתה יודע בטוח שאתה 
עצמך  על  מתגבר  שאתה  דקה  באותה  דקה.  אחרי  תיפול 
קדושה  אור  כמה  לך,  שהבאתי  הציטוטים  כל  על  תחשוב 
וקרבת השם על כל שניה שאתה מתגבר. אל תחשוב על שום 
עונש, לא כף הקלע ולא שאין לך תשובה. תחשוב שוב ושוב 

כמה שכר יש לך על השניה הזו. 
מה  מכל  יצא  הוא  בסוף  אבל   - תהליך  נדרש  בחור  לאותו 
שהתמודד. הכל בזכות האור והקדושה שהתגלו החוצה ואז 

כל החושך נעלם. 
עם  או  עצמכם  עם  שינוי  לעשות  רוצים  אתם  יקרים  חברים 
והוא  אחד  דבר  רק  לעשות  צריכים  אתם  שלכם,  הסביבה 
והשינוי  אותכם  ובסובבים  שבכם  והחיובי  האור  את  לגלות 

יבוא מעצמו. 
למעט אור יש כוח לדחות הרבה מן החושך. לחושך אין לו 
שום מציאות, כאשר האור מופיע הוא פשוט לא נהיה קיים. 

לתגובות  הקדושים.  ישראל  עם  לכל  ומבורכת  שלום  שבת 
machon.rot@gmail.com

הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם אתגרים רוחניים אינה באמצעות הפחדה וחשש 
מעונשים, אלא באמצעות הכרת הטוב והנכון • מעט מן האור דוחה הרבה מהחושך

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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||  יוסי גיטלר ||
צילומים: ויקיפדיה, שלומי כהן, סער יעקב )לע"מ(

25 שנות

25 שנים מאז נחתם הסכם אוסלו הראשון, 
בוחן יוסי גיטלר את התהליכים שקדמו לו ואלו 
שהביאו ליצירתו • הנזקים והתועלות, הוויכוחים 
וההתלבטויות, התוצאות והמסקנות • עו"ד דוב 
הלברטל: "הסכם חשוב ואמיץ שטורפד על ידי 
החמאס והימין הקיצוני - השיחות שביבי מנהל 
היום מול עזה הן תולדה של הסכמי אוסלו" • סגן 
שר הביטחון ושגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, 
דני איילון: "ההסכמים נכשלו כי הם לא התממשו 
- הלקח הוא להפנים את עומק הפערים, הבדלי 
הגישות והציפיות של הצדדים" • ח"כ לשעבר 
אורי סביר, מאדריכלי ההסכם: "אוסלו היה הכרעה 
היסטורית המשלבת מוסר ועוצמה" • חצי יובל 
של 'מזרח תיכון חדש'

'שלום'
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צי יובל שנים הם מספיק זמן כדי לבחון תהליכים ח
בפרספקטיבה היסטורית. 25 שנים עברו מאותה 
לחיצת יד מפורסמת: יו"ר אש"ף יאסר ערפאת 
רבין  יצחק  ישראל  ממשלת  וראש  אחד  מצד 
הוכתמה  האוטופית  התמונה  השני.  העבר  מן 
 25 נקיים שנשפכו בעקבותיה.  בנהרות של דם 
שנה אחרי זה הזמן לחזור לאחור במנהרת הזמן, לבחון את מה 
שהיה ואת ההשלכות, לטובה או לשלילה - ולתת את המענה 
יותר  ואין  הישראלית.  בציבוריות  ביותר  המוגלתית  למורסה 
העברית  העיר  של  בלבה  אש"ף  דגלי  הונפו  בו  מחודש  טוב 

הראשונה, כדי לחדד מסרים וללטש תובנות.
נכלל  ומה  בהם  נכתב  בדיוק  מה  אוסלו.  הסכמי  הם  מה  אז 

בהם.
למיניהם,  יוזמות שלום  תאוצה  לתפוס  החלו  בשנת תשנ"ג 
כחלק  העקרונות',  'הסכם  הנקרא  מסמך  גובש  במסגרתם 
אש"ף.  הטרור  לארגון  ישראל  מדינת  בין  הסכמים  משורת 
הישראלית  ההכרה  בעצם  היה  המסמך  על  בחתימה  החידוש 
ערפאת,  יאסר  המרצחים  רב  בראשו  ובעומד  אש"ף  בארגון 
כמייצג הרשמי של תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. קרי: 

הפלסטינים.
בארגון  ישראל  ממשלת  הכירה  לא  זמן  נקודת  לאותה  עד 
וסירבה לקיים עמו דיאלוג מכל סוג שהוא. השיחות שהתנהלו 
לאורך השנים, מאז כיבוש השטחים במלחמת ששת הימים, היו 
מול ישויות מדינתיות של ארצות ערב הסמוכות. אולם בשנת 
תשל"ד הוכרז אש"ף על ידי הליגה הערבית לנציגו הבלעדי של 

העם הפלסטיני.
דייוויד' דרשה מצרים פתרון לבעיה  'קמפ  במסגרת הסכמי 
תכנית  להפעלת  קרא  מצרים  עם  השלום  והסכם  הפלסטינית 
אוטונומיה, אשר לאחר חמש שנים יבוא במקומה הסדר קבע. 
קודם.  לא  העניין  ולישראל,  למצרים  מובהק  אינטרס  בהיעדר 
בינה  ניתוק הקשרים  על  הודיעה בשנת תשמ"ח  לאחר שירדן 
לבין הגדה המערבית, בעקבות אי מימוש הסכם לונדון שנחתם 
בין שמעון פרס לחוסיין מלך ירדן, הופעל לחץ רב על ישראל 

והפלסטינים לקיים ביניהם שיחות על פתרון הסכסוך.
הראשונה  האינתיפאדה  פרצה  תשמ"ז,  לכן,  קודם  שנה 
שרבים חללים הפילה. יצחק רבין, הפרטנר הישראלי לתמונה 
את  תיאר  בזיכרונותיו  הביטחון.  כשר  כיהן  המשותפת, 
בעמדתו  החד  לשינוי  שהביאו  כאלו  ההיא  התקופה  נוראות 
המפרץ  מלחמת  לאמי  גם  הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  ביחס 
יביא  שבעתיד  למה  מכריעה  השפעה  הייתה  תשנ"א  בשנת 
לחתימת הסכמי אוסלו. "תגובת הישראלים למלחמת המפרץ 
והבריחה ההמונית ממרכזי הערים, שכנעו אותי בכך שהחברה 
ויש  מלחמתי  איום  תחת  לחיות  עוד  יכולה  איננה  הישראלית 

לחתור לשלום", כתב ראש הממשלה המנוח.

רובינשטיין מול ערפאת

עד כאן תיארנו את התהליכים שהבשילו בצד הישראלי. לפני 
ההנהגה  של  הרקע  את  נקדים  והתוצאות,  להשפעות  שנעבור 
לשאת  שלא  הערבית  בעמדה  לשינוי  הביא  מה  הפלסטינית. 
כפי  להתקיים  בזכותה  להכיר  שלא  ודאי  ישראל,  עם  ולתת 
שנכתב במסמך ההבנות. הסיבה האמתית היא כמו בכל מקום: 

פוליטיקה קטנה.
בגדה המערבית שלטו כוחות שונים. ארגון אש"ף ומנהיגו 
מהשטח.  מנותקים  והיו  בתוניסיה  הרחק  שהו  ערפאת  יאסר 
העובדות הללו יצרו ריחוק מסוים בין הרחוב הפלסטיני שהונהג 
במרחק  שישבה  אש"ף  להנהגת  מקומיים,  מנהיגים  ידי  על 
שהסיטואציה  ערפאת  של  בלבו  חשש  הוליד  זה  מצב  גדול. 
העם  על  מלאה  להשתלטות  פופולריים  גורמים  ידי  על  תנוצל 
מחוצה  שנוסדו  ואש"ף  פת"ח  של  רגלם  ודחיקת  הפלסטיני, 
להם, ושהנהגתם שהתה במשך זמן רב בגלות ונתפסה כמנותקת 

מהמציאות היומיומית בשטחים. 
אלו המניעים שעמדו בבסיס הסכמתו  רבים  לדעת פרשנים 
ארגון  גם  הישראליות.  הדרישות  מול  להתפשר  ערפאת  של 
החמאס שהיה אז בחיתוליו, הפך את קרביו של ערפאת, שרעד 
מהפיכה שיחולל הארגון הצעיר; חשש שהתאמת אחרי עשור 

ברצועת עזה.
גילוי  כל  לסכל  אש"ף  אנשי  של  מניסיונותיהם  כחלק 
הארגון  נציגי  חיבלו  בשטחים,  השטח  אנשי  מצד  מנהיגות 
בשיחות שנערכו בשלהי האינתיפאדה הראשונה בשנת תשנ"א 
במדריד, בהם סוכם להמשיך בהידברות ישראלית-פלסטינית-

ירדנית בוושינגטון. באש"ף הבינו שהצלחת השיחות והפיכת 
ישראליים, תחסל את הסיכוי  המנהיגים המקומיים לפרטנרים 
שלהם לשוב להנהיג את הציבור הפלסטיני. כך פוצצו השיחות 
העליון  ונשיא  היועמ"ש  בראשות  הישראלית  המשלחת  בין 

לשעבר אליקים רובינשטיין לאנשי המשלחת הפלסטינית.

פרס וביילין חותרים

תובנותיו  את  לשלטון.  רבין  יצחק  עלה  תשנ"ב  בשנת 
גם  מכירים.  כבר  אנחנו  המפרץ  ומלחמת  מהאינתיפאדה 
תוך  הפלסטינים  עם  להסדר  הגעה  הייתה  הבחירות  הבטחת 
שישה עד תשעה חודשים. שיחות וושינגטון האמורות התקדמו 
בעצלתיים ולטענת יועצו של ערפאת, ממדוח נפל, אנשי משרד 
החוץ של השר שמעון פרס יעצו לאנשי אש"ף בראשות ערפאת 
האש"פי  האינטרס  את  השיחות.  להכשלת  היעילה  הדרך  את 
המקורית  דעתו  הייתה  פרס  שמעון  של  הרווח  גוללנו,  כבר 
שיש לנהל את השיחות מול נציגי אש"ף דווקא ולא עם אנשי 

ההנהגה המקומית.
הפלסטינים  מול  השיחות  כדי  שתוך  התברר  מעשה  לאחר 
שהסכימה  הרשמית  הישראלית  המדיניות  ולמרות  בשטחים 
רק למגעים עם נציגים מקומיים של הפלסטינים, ולעומת זאת 
שללה לחלוטין מגעים עם נציגי אש"ף, הוביל סגנו של פרס, 
סגן שר החוץ יוסי ביילין, שיחות חשאיות מול הנהגת אש"ף 

התוניסאית. 
עם התקדמות השיחות דיווח עליהן ביילין לממונה עליו שר 
החוץ שמעון פרס, ועם התמשכותם והוכחת הרצינות שהופגנה 
מצד אש"ף, נמסר המידע לראשונה גם לראש הממשלה, יצחק 
רבין, שזעם על ההתנהלות החתרנית והורה לפרס לחדול באופן 
ולא  בנימוק שיש לקיים מגעים עם פלסטינים מתונים,  מידיי, 

עם נציגי אש"ף הקיצונים.
עם  למגעים  התנגדה  הרשמית  הישראלית  ההנהגה  רק  לא 
נציגי ארגון הטרור הרצחני. גם ברחוב הפלסטיני שרר זעם רב 
על מהלכי יוסי ביילין ושמעון פרס. ההתנגדות גם היא הייתה 
חלק ממאבקי השליטה פנימיים בעם הפלסטיני, ותחושת מיאוס 
להתבדל  ניסיון  כמו-גם  אש"ף,  בצמרת  שפשתה  מהשחיתות 
מאופיו הטרוריסטי. גם מדינות נוספות כמו ירדן ואפילו ארה"ב 
להסכים  ונאלצו  בארגון  מההכרה  רצון  שביעות  חוסר  הביעו 

בעל כורחן להסכמות שהושגו בינו לבין הנציגות הישראלית.
עם  למגעים  והסכים  דעתו  את  רבין  שינה  קצר  זמן  כעבור 
נותר  רבין  של  בעמדתו  הדרמטי  לשינוי  המניע  אש"ף.  נציגי 
בגדר תעלומה עד עצם היום הזה. היסטוריונים וחוקרים רבים 
זאת בהתקדמות שחלה  זו, כשיש התולים  מתחבטים בשאלה 
במגעי אוסלו, בהשוואה לקיפאון ששרר במגעים בוושינגטון, 
במרכז  פרס  שמעון  של  משנתו  שזכתה  הנרחבת  בתמיכה  וכן 

מפלגת העבודה.
מגעי פרס התקיימו תחילה בבירה הבריטית לונדון ובהמשך 

בבירה הנורווגית אוסלו. ברוכים הבאים לאוסלו.

דוור השלום הנורווגי

ב-20  ממשי.  הסכם  חתימת  לכדי  הבשיל  ומתן  המשא 
לאוגוסט 1993 הוגש המסמך הראשון לחתימת הצדדים. העומד 

מצד מדינת ישראל היה שר החוץ המנוח שמעון פרס, ומן הצד 
הפלסטיני חתם יורשו של ערפאת, מחמוד עבאס - אבו מאזן. 
החתימה הייתה באירוע חשאי וסגור ולא פורסמה בחוצות. רק 
כעבור תקופה חשפה התקשורת העולמית את עובדת קיומו של 
מסמך הבנות חתום בין ממשלת ישראל לארגון אש"ף. מסמך 

שיזכה ברבות הימים לכינוי 'אוסלו א'.
אחרי שנחשפו קבל עם ועולם, לא  היה טעם עוד להסתיר 
לספטמבר  ב-9  עברי המתרס.  האידיליה המתרקמת משני  את 
בין  המכתבים  חילופי  מול  בתדהמה  עיניו  את  העולם  שפשף 
ערפאת.  יאסר  אש"ף  ויו"ר  רבין  יצחק  ישראל  ממשלת  ראש 
הנורווגי  החוץ  שר  היה  ליעדם  האגרות  את  שהעביר  הדוור 

יוהאן יורגן הולסט.
מישראל  שנשלחו  שלום'  'פריסות  באותן  כתוב  היה  מה 
עליו  עמדה  נייר  לידיו  קיבל  ערפאת,  יאסר  ובכן,  לתוניסיה? 
ממשלת  ראש  ורודים.  הכי  בחלומות  לחלום  רק  היה  יכול 
ישראל יצחק רבין חתם על הכרה רשמית באש"ף בתור נציגו 
הפרטנית  המשמעות  הפלסטיני.  העם  של  והלגיטימי  החוקי 
השלום  באגרת  היא  אף  נכתבה  הכוללנית  ההכרזה  של  יותר 
הנלבבת, כאשר רבין הבטיח בכתב ידו לבטל את החוק שנחקק 
התחייב  כמו-כן  אש"ף,  אנשי  עם  מפגשים  על  ואוסר  בכנסת 
אש"ף  על  ההכרזה  את  לאחור  להשיב  מכונן  מסמך  באותו 

כארגון טרור.
ששיגר  באיגרת  בצלחת.  ידיו  את  טמן  לא  ערפאת  גם  אבל 
בשם ארגונו אש"ף, הכיר ערפאת לראשונה, בזכותה של מדינת 
 242 החלטות  את  קיבל  ובביטחון.  בשלום  להתקיים  ישראל 
ו-338 של מועצת הביטחון של האו"ם )החלטה 242 התקבלה 
בתום מלחמת ששת הימים ובמסגרתה נקראו כל הצדדים לכבד 
מהשטחים  ולסגת  האזור  מדינות  של  וביטחונם  ריבונותם  את 
יום  מלחמת  של  בסיומה  התקבלה   338 החלטה  הכבושים, 
החלטה  בסיס  על  להבנות  לשוב  לצדדים  וקראה  הכיפורים 

.)242
ערפאת התחייב לסיים את הסכסוך בדרכי שלום והודיע על 
נטישת דרך הטרור והאלימות. כמו-כן התחייב לפעול להשגת 
מקבילו  וכמו  אש"ף.  פלגי  כל  מצד  והסכמה  פעולה  שיתוף 
הישראלי התחייב גם הוא לבצע תיקונים בחוקת אש"ף ולהגיש 
בסעיפים  שינויים  הפלסטינית,  הלאומית  המועצה  לאישור 
מדינת  קיומה של  זכות  את  של האמנה הפלסטינית השוללים 

ישראל.

מחותנים ועדים

בהם  עצמם,  אוסלו  הסכמי  האמתי.  לסיפור  קדם  זה  כל 
בותרו חלקים מארץ ישראל המקראית והשלמה ונמסרו חזרה 
לידיים ששלטו בהם עד למלחמת ששת הימים, שנכפתה עלינו 
בדיוק על ידי אותם אנשים, שכעת קיבלו לידיהם חלקי מולדת, 
בתוספת בונוס שכלל הצטיידות בכלי נשק ואמצעי לחימה. אך 

בל נקדים את המאוחר.
מדשאות  על  בספטמבר  ב-13  נערך  לדורות  הבכייה  מעמד 
הבית הלבן בגבעת הקפיטול בוושינגטון. בטקס חגיגי ונמלץ 
על  המזרח-תיכוני  בסכסוך  המעורבים  הצדדים  כל  חתמו 
'הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי'. בא 
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כוחה של מדינת ישראל היה שר החוץ דאז שמעון פרס ומולו יו"ר 
הרשות הפלסטינית דהיום, אבו מאזן. 

קלינטון,  ביל  ארה"ב  נשיא  נכחו  והנאיבי  המתוקשר  באירוע 
הזו,  הדמים הטראגית  חתונת  הראשי של  כשושבין  עצמו  שחש 
ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ורב המרצחים יו"ר אש"ף יאסר 
ערפאת. וכפי הנהוג בעת חתימה על מסמכך המזווג שני צדדים 
זה לזה, גם עדים היו למעמד רב ההשראה. היו אלו מזכיר המדינה 

האמריקאי וורן כריסטופר, ושר החוץ הרוסי, אנדרי קוזירוב.
רבין,  לבין  ערפאת  בין  היד  לחיצת  של  המפורסמת  התמונה 
החתימה  אחרי  דקות  התרחשה  הכתבה,  בפתח  הרחבנו  עליה 

ההיסטורית.
על  הוחלט  כדלהלן:  היו  אוסלו  בהסכמי  המעשיים  הנדבכים 
נסיגת ישראל מהיישובים הפלסטיניים ברצועת עזה ובאזור יריחו 
והקמת רשות פלסטינית למשך תקופת ביניים של חמש שנים. עד 
ויריחו  'עזה  בכינוי  הראשון  אוסלו  הסכם  את  המכנים  יש  היום 
ישראל  מדינת  נסוגה  במסגרתו  ההוא,  ההליך  שם  על  תחילה', 
מרצועת עזה ויריחו, והסמכויות בענייני חינוך, תרבות, בריאות, 
וחבל  והשומרון  יהודה  שטחי  בכל  ותיירות  ישיר  מיסוי  רווחה, 
משטרה  הקמת  עם  יחד  הפלסטינית,  הרשות  לידי  הועברו  עזה 
של  גיוס  כללה  האוטונומי  השיטור  כוח  הקמת  פלסטינית. 
רשמיים  מדים  וילבשו  שיטור  תגי  שיענדו  פלסטינים  כ-10,000 
גם  ישראל  שמדינת  אלא  עוד,  לא  הפלסטינית.  המשטרה  של 
הייתה זו שספקה את התחמושת למשטרה החדשה בדמות אלפי 
שלל  כנשק  שנלקחו  קלצ'ניקוב(  בשמו  )המוכר   AK-47 רובי 

במהלך מבצע 'שלום הגליל' מאש"ף עצמו.
הרשות  למועצת  בחירות  עריכת  על  דיבר  בהסכם  נוסף  חלק 
אחראית  להיות  להמשיך  עצמה  על  קיבלה  ישראל  הפלסטינית. 
על הגנה מאיומים חיצוניים ולשאת באחריות הכוללת לביטחונם 
בהסכם  אחרת  אמירה  אמורים.  שטחים  באותם  ישראלים  של 
התייחסה למה שיקרה בעתיד, בו תיסוג ישראל משטחים נוספים 
ולא  כוללנית  באמירה  היה  מדובר  אך  ושומרון,  יהודה  ברחבי 

צוינו האזורים והיקפם.
יושג  הביניים  תקופת  תסתיים  שכאשר  קבע  הזמנים  לוח 
הביטחון  מועצת  של  ו-338   242 החלטות  בסיס  על  קבע  הסדר 
של האו"ם. ההסכם קבע שהשיחות על הסדר הקבע יתקיימו לא 
יאוחר משלוש שנים לאחר הנסיגה הישראלית. נקבע גם שבהסכם 
הקבע יעלו לדיון הסוגיות בנושאי ירושלים, פליטים, התיישבות, 
וכן  שכנים  עם  פעולה  ושיתוף  יחסים  גבולות,  ביטחון,  סידורי 

נושאים אחרים בעלי עניין משותף.

אוסלו ב'

עד כאן פרק א' במסכת אוסלו. פרק ב' הידוע בכינויו 'אוסלו 
המערבית  הגדה  אודות  הביניים  'הסכם  הרשמי  בשמו  או  ב'', 
הסכם  נחתם  אז   ,1995 בספטמבר  ב-28  התרחש  עזה'  ורצועת 
נוסף, גם הוא בוושינגטון. הסכם זה כלל מתן שלטון עצמי לרשות 

ב-450  וכן  וברצועה,  בגדה  הפלסטיניות  בערים  הפלסטינית 
כפרים פלסטינים קטנים.

שלב זה חייב מתן הגדרה ברורה לכל האזורים, אלו שהועברו 
במלואם לידי הרש"פ, אלו שנותרו בשליטת צה"ל ואלו שהמשיכו 
בהגדרות  הנקרא  להבנת  המילון  ישראלי.  שלטון  תחת  להיות 

השונות הורכב באותם ימים כדלהלן: 
הרשות  של  וביטחונית  אזרחית  בשליטה  שטחים   :A שטחי 

הפלסטינית.
הפלסטינית  הרשות  של  אזרחית  בשליטה  שטחים   :B שטחי 

ושליטה ביטחונית של מדינת ישראל.
מדינת  של  וביטחונית  אזרחית  בשליטה  שטחים   :C שטחי 

ישראל.
ההסכמים נחתמו אמנם במרחק אלפי קילומטרים מירושלים, 
אבל לא היו יכולים לרקום עור וגידים ללא אישורם של המחוקקים 
הישראלים. הכנסת הייתה כמרקחה. ב-5 באוקטובר נערך הדיון 
המכריע בכנסת על הסכם אוסלו ב'. ראש הממשלה שתמך בכל 
עוז בהסכם הסביר את הרציונל מאחוריו. סיסמת השמאל הנצחית. 
וזאת  דו-לאומית  מדינה  למנוע מצב של  היא  "מטרת ההסכמים 
מדינת  לצד  ממדינה  פחות  שהיא  עצמאית  ישות  הקמת  ידי  על 
לשמירת  התכנית  נחיצות  על  בהסברים  רבין  התפתל  ישראל", 

שלמות העם שעדיפה על שלמות הארץ.
לקווי  חזרה  תהיה  לא  הקבע  בהסכם  כי  רבין  הדגיש  בנאומו 
1967, תישמר אחדות ירושלים, יסופחו גושי התיישבות  4 ביוני 
וגבול הביטחון של ישראל יהיה בבקעת הירדן. בהצבעה דרמטית 
מתוך  מתנגדים.   59 מול  תומכים   61 של  ברוב  ההסכם  אושר 
חברי  חברים,  שני  התנגדו  העבודה,  מפלגת  רבין,  של  מפלגתו 
עצמאית  לדרך  שפרשו  קהלני,  ואביגדור  זיסמן  עמנואל  הכנסת 

והקימו את מפלגת 'הדרך השלישית'.

המרגל האיראני מכה

היה  לא  בלעדיהם  המאזניים,  לשון  והיו  תמורתם  שבאו  אלו 
עובר ההסכם את אישור הכנסת, היו שני אנשים שפרשו ממפלגת 
השמאל  לשורות  וערקו  ימני  מצע  על  שהתבססה  שלהם  האם 
תבינו  וכבר  עכשיו  עד  אתכם  מתחנו  חדשה.  מפלגה  בהקמת 
את  אבל  גולדפרב,  אלכס  בשם  אנונימי  אדם  היה  האחד  למה. 
השני אין היום במדינת ישראל מי שלא מכיר: גונן שגב הוא שמו 
של מי שהחליף את השקפת עולמו, ככל והייתה קיימת לפני כן, 

ובאצבעו אשרר את ההסכם המסוכן לעתיד עם ומדינת ישראל.
חוץ  מאויבינו  כמה  לעוד  לחבור  הספיק  כבר  הוא  היום 
מהרש"פ; הכוונה כמובן לאיראן. האיש שהיה שר האנרגיה וחבר 
לגרועים  סייע  זאת,  הצבעתו  תמורת  המדיני-בטחוני  הקבינט 
והיה  האדמה  פני  מעל  ה'  עם  את  לכלות  החפצים  שבשונאינו 
במפלגת  חברים  היו  אלו  שני  ניגריה.  אדמת  על  איראני  למרגל 
הימין החילונית 'צומת' בראשות רפאל איתן ולפני ההצבעה על 
הסכם אוסלו פרשו והקימו סיעה עצמאית חדשה בשם 'יעוד'. כך 

לא רק ההנהגה הישראלית 
הרשמית התנגדה 

למגעים עם נציגי ארגון 
הטרור הרצחני. גם ברחוב 

הפלסטיני שרר זעם רב על 
מהלכי יוסי ביילין ושמעון 
פרס. ההתנגדות גם היא 

הייתה חלק ממאבקי 
השליטה פנימיים בעם 

הפלסטיני, ותחושת מיאוס 
מהשחיתות שפשתה 

בצמרת אש"ף, כמו-גם 
ניסיון להתבדל מאופיו 

הטרוריסטי. גם מדינות 
נוספות כמו ירדן ואפילו 

ארה"ב הביעו חוסר שביעות 
רצון מההכרה בארגון 

ונאלצו להסכים בעל כורחן 
להסכמות שהושגו בינו לבין 

הנציגות הישראלית



י"ג אלול תשע"ח 24/8/18 18

גורל  את  להכריע  שעתיד  מי  את  בקולם  ימין  מצביעי  הכניסו 
הקשור  בכל  פעם  אי  כאן  שהיה  ביותר  המשמעותי  ההליך 

לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
חשוון  י"א  שבת  במוצאי  הגורלית,  ההצבעה  אחרי  חודש 
ההסכם  מוביל  הממשלה  ראש  מתנקש  ביריות  נרצח  תשנ"ה, 
יצחק רבין. הרצח בוצע על ידי סטודנט בשם יגאל עמיר בכיכר 
'מלכי ישראל' בתל אביב, עם סיומה של עצרת תמיכה בהסכמי 
לאחר  שהתברר  באירוע,  בנאומו  בכיכר.  שנערכה  השלום 
מעשה כנאומו האחרון עלי אדמות, אמר ראש הממשלה המנוח 
את הדברים הבאים: "האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה 
הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא 

דרכה של מדינת ישראל". ניבא ולא ידע מה ניבא.
אוסלו  הסכמי  במימוש  רבין  של  דרכו  את  שהמשיך  מי 
והעברת השליטה בערי יהודה ושומרון לשליטת הרשות, היה 
מחולל היוזמה שמעון פרס, שעבר ממשרד החוץ ללשכת ראש 
הממשלה עד הבחירות שנערכו בתשנ"ו – אז הפסיד לבנימין 

נתניהו, שנכנס לראשונה לתפקידו כראש ממשלה.
תוצאות ההסכמים היו רבות, אחת מהן היא יוזמה של קבוצת 
אנשי ימין בישראל ובראשם משה פייגלין, שהקימה את תנועת 
'זו ארצנו', תנועה שארגנה הפגנות סוערות ברחבי המדינה כנגד 
ההסכמים. 'אל תתנו להם רובים' הייתה סיסמה נפוצה בהפגנות 
הימין. כיום עומד פייגלין בראשות תנועת 'זהות', אחרי שנים 

רבות בהן היה חבר וכיהן כח"כ מטעם מפלגת הליכוד.

"אוסלו הרחיב אופקים"

פנינו  יותר,  רחבה  בפרספקטיבה  הדברים  את  להבין  כדי 
על  ועמדתו  דעתו  את  לשמוע  וביקשנו  הלברטל,  דוב  לעו"ד 

ההסכם ושברו.  
"תראה", הוא אומר, "אני מסתכל על זה כעל אחת התכניות 

הגדולה  האופציה  ועם  ביותר,  והחשובות  ביותר  הנועזות 
ביותר לשנות את מפת המזרח התיכון. והיו לה הישגים גדולים 
וגם הפחות  הקיצוני  הימין  בגלל  כרגע  אותם  שנוטים לשכוח 

קיצוני".
מה לדוגמא?

"הסכם השלום עם ירדן. חוסיין אמר שהוא לא יעשה הסכם 
שלום לפני הסדר עם הפלסטינים, היה שגשוג כלכלי לא רגיל 
הצמיחה  ארה"ב.  של  הערבויות  שחרור  בזכות  ההסכם  בעת 
גדלה והאבטלה קטנה, וזה אחרי ששמיר הביא אותנו לעברי פי 

פחת בהיבט הכלכלי. הייתה אהדה בינלאומית סוחפת אלינו, 
רבין ביקר במרוקו, והיה נראה שהולכים לקראת עידן חדש".

ומה אירע בסופו של דבר?
כבד,  דמים  מחיר  מאתנו,  קשה  מאוד  מחיר  גבה  "ההסכם 
את  הכשילו  הצדדים  משני  שהקיצוניים  בגלל  בעיקר  שנבע 
הפיגועים  עם  אחד  מצד  חמאס  אומרת  זאת  הזה.  ההסכם 
את  שהקצינו  שני  מצד  והמתנחלים  עת,  באותה  שהתחילו 

האווירה פה בצורה בלתי רגילה. לכן ההסכם הזה נכשל".
־איך היו נראים פני הדברים אם התהליך היה ממשיך כת

קנו?
רבין  שגם  כמו  פלסטינית  במדינה  להסתיים  יכול  היה  "זה 
רבין  זה.  את  לטשטש  ניסה  רק  הוא  הולך.  זה  שלשם  הבין 
היום  נבין;  ושרק  זה.  את  לקחת  לאן  ידע  ושקול  רציני  כאיש 
נתניהו מדבר על זה. אבל אז ביבי ושמיר היו מגדולי הצועקים 
והמפגינים 'בדם ואש את רבין נגרש', ומה בעצם עושה היום 
אפילו  אוסלו,  היה  וזה  בעזה,  חמאס  לדרישות  נענה  ביבי? 
הסכם  היה  שאוסלו  חושב  אני  לכן  יותר.  עוד  פחותה  במידה 
חשוב ואמיץ ביותר ועבדו עליו אנשים בעלי חזון שלא קיימים 

היום".
אז למה זה לא הצליח בסוף?

שלא  קבע  הסדר  לקראת  בשלבים  הליכה  על  דיבר  זה  "כי 
התממש בגלל הלחצים האדירים והבלתי אפשריים שהיו לרבין 
משני הצדדים הקיצוניים. תזכור שגם הרב עובדיה וש"ס בזמנו 
תמכו בהסכם. רק בגלל שהציבור של ש"ס אז היה ימני קיצוני 
כל  אבל  וכו'.  נמנעו  לכן  בהמשך,  להצביע  להם  נתן  לא  הוא 
מי שהיה באותה עת תמך בהסכם, גם בציבוריות הישראלית, 
למרות הפיגועים, הייתה תמיכה גדולה בהסכם. בארץ ובעולם.

"לצערנו זה נופץ בגלל המציאות שלא אפשרה לעשות את 
פה  שיקרה  שברור  מה  קורה  היה  אז  מאפשרים  היו  אם  זה. 
מתי שהוא, זה בלתי נמנע, והכוונה למדינה פלסטינית ומדינת 
חמאסטאן בעזה, שזה התהליך שביבי כבר עושה היום בעזה, 
כי הוא מבין שזה מה שצריך לעשות כדי לחסוך בחיי חיילים 
ואזרחים. והיינו יכולים להגיע לזה כבר אז בצורה הרבה יותר 
אנחנו  כי  גרועים,  יותר  הרבה  הפתיחה  נתוני  היום  כי  טובה, 
שאז  ממה  גדולים  יותר  הרבה  ויתורים  שרשרת  אחרי  אוחזים 

העלו בדעתם המתונים ביותר, הדברים איכשהו נפרצו.
חזון,  ובעל  וגדול  חשוב  הסכם  שהיה  אוסלו  לצערי  "אז 
הימין  עמדת  בגלל  נופץ  מרשימים,  לשינויים  כבר  והביא 
הקיצוני ולהבדיל החמאס שאני לרגע לא ממעיט באשמתם של 
הפלגים הפלסטינים הקיצוניים בסיכול ההסכם שעלה בכל כך 

הרבה דם".
יצחק  הזה,  ההסכם  את  שהוביל  שמי  היטב  לזכור  צריך 
רבין, היה אדם רציני ושקול, רמטכ"ל שידע מה שהוא עושה, 
ואם היו נותנים לו להוביל את זה ולהגיע להסכמי הקבע כפי 
שהובטח בהסכם אז היה עולם אחר ולצערנו אלו היו התוצאות, 
ואנחנו עוד נגיע לזה בסוף כי זו האפשרות היחידה להגיע פה 
להסכם. שתי מדינות לשתי עמים עם מדינת חמאסטאן בעזה. 
מאפשרים  היו  אם  להתקדם.  לאוסלו  נתנו  שלא  מאוד  עצוב 

היינו היום עשרים שנה אחרי הסדר, עם מזרח תיכון חדש".
מה היה ההישג שאוסלו כן השיג לנצח?

"אוסלו ניפץ מיתוסים בשני הצדדים. דברים שאף אחד לא 
העז להעלות על דל שפתיו. הרי היה עד אז חוק שאסור לדבר 
להסדר  להגיע  וניסיונות  מו"מ  היום  שיש  מה  וכל  עם אש"ף, 
זה תוצאה של אוסלו. זה שבר את הקיפאון ואת הקיבעון. אני 
מאמין שהשיחות היום עם חמאס בעזה הם תולדה של הסכמי 
אוסלו. מי היה נותן לדבר כזה לקרות פעם? אוסלו הרחיב את 

האופקים. מצער וטראגי שלא נתנו להסכם הזה להתממש".

דב הלברטל. צילום: שלומי כהןאורי סביר

במדשאות הבית הלבן

גרפיטי 'פושעי אוסלו לדין'

פרס נובל לאדריכל אוסלו

דני איילון
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ערפאת נדחק לפינה

חבר  בוושינגטון,  ישראל  כשגריר  שכיהן  מי  איילון,  דני 
 25 ישראל'  ל'כל  מסכם  והחוץ,  הביטחון  שר  וסגן  כנסת 
לבחון  "ניתן  אומר,  הוא  שנה",   25 "כעבור  אוסלו.  של  שנה 
בפרספקטיבה היסטורית את הגורמים שהביאו לפריצת הדרך 
המדינית בין ישראל לפלסטינים בעיתוי ההוא, להרהר מה היו 
הלקחים  הם  מה  ובעיקר  התהליך,  של  והכישלונות  ההישגים 
ישראל  בין  אלו  בימים  שחודש  המדיני  התהליך  עתיד  לגבי 

לפלסטינים".
מצרים  בין  השלום  "הסכם  התהליך.  את  מגולל  איילון 
לישראל שנחתם ב-1979, 14 שנים לפני אוסלו, כמו גם הסכם 
השלום בין ירדן לישראל שנתם כשנה אחרי אוסלו, הם הסכמים 
בין מדיניות ריבוניות שהתקיים בהן בעיקר סכסוך טריטוריאלי. 
אין זה מצב העניינים והיחסים בין ישראל לפלסטינים. הסכסוך 
האחר  הכרת  אי  של  יותר  עמוקים  בשורשים  מתאפיין  הזה 
את  המבנים  הצדדים,  של  ההיסטוריים  הנראטיבים  ושלילת 
של  פסיכולוגים  נדבכים  ומוסיפים  שלהם  הלאומית  התודעה 
עמוקים  גאו-פוליטיים  שינויים  רק  עמוקים.  וחשדנות  איבה 

יכלו להביא את הפלסטינים לשולחן המשא ומתן".
־מתי אירעו אותן תהפוכות שהביאו לשינוי בעמדה הפל

סטינית?
ונפילת  המועצות  ברית  התפרקות  עם  החלו  אלו  "שינויים 
ופוליטית  אסטרטגית  משענת  היוותה  בריה"מ  ברלין.  חומת 
משמעותית של אש"ף, ועם התפרקותה - הוא איבד בעלת ברית 

של  תקדים  חסר  עלייה  לגל  גם  הביאה  ההתפרקות  עיקרית. 
מעל למיליון עולים מבריה"מ לישראל. עד לעלייה מסיבית זו, 
הרבה מנהיג אש"ף יאסר ערפאת להשתמש באיום הדמוגרפי. 
התרחקות האיום הדמוגרפי לצד השינוי הגאו-פוליטי הביאו את 

ערפאת לתובנה שהזמן לא בהכרח פועל לטובת הפלסטינים".
איילון מצביע על תהליך נוסף שהביא לדחיקתו של ערפאת 
ערפאת  שגה  אלו,  אובייקטיבים  שינויים  על  "נוסף  לפינה. 
בהימורו על סדאם חוסיין, נגד כווית ומדינות המפרץ העשירות 
במלחמת המפרץ ב-1991. מפלתו של סדאם חוסיין הותירה את 
הפלסטינים עם בעל ברית עיראקי מוחלש וקופה ריקה לאחר 
הפסקת הסיוע הכספי ממדינות הנפט העשירות. כישלון מדיני 
באוקטובר  מדריד  מוועידת  הארגון  הדרת  היה  לאש"ף  נוסף 
לייצוג פלסטיני במסגרת משלחת  ישראל  1991, שם הסכימה 
ולא באופן עצמאי כמייצגי  ירדנית-פלסטינית משותפת בלבד 

העם הפלסטיני".
־מהצד הישראלי לא היו גם תהליכים שהשפיעו על ההת

קדמות?
ממשלה  התחלפה  "ב-1992  איילון,  מסכים  כן",  "בהחלט 
המושכות.  את  קיבלו  פרס  ושמעון  רבין  ויצחק  בישראל, 
הסוגיה הפלסטינית לא הייתה בראש סדר העדיפויות של רבין. 
הצלחה.  ללא  אך  הסורי  בערוץ  להתקדם  ניסה  הוא  תחילה 
כישלון זה הוביל את הסכמתו לקידום יוזמת ביילין-פרס מול 
 )track 2( אש"ף באוסלו. תהליך אוסלו התחיל כערוץ צדדי 
בין אקדמאים ישראלים לפלסטינים בחסות ארגון נורווגי חוץ-

ממשלתי, ובהמשך הובאו בסוד העניינים ההנהגות הפוליטיות 
בישראל ובאש"ף.

במדשאות   ,1993 בספטמבר  ב-13  חודשים,  כמה  "לאחר 
הכיר  העקרונות. אש"ף  נחתם הסכם  בוושינגטון,  הלבן  הבית 
בו  ולהילחם  הטרור  את  להפסיק  התחייב  ישראל,  במדינת 
ולסיים את הסכסוך בדרכי שלום בלבד. ממשלת ישראל מצדה 
הסכם  הפלסטיני.  העם  של  הבלעדי  כנציג  באש"ף  הכירה 
אוסלו  והסכמי  א'  אוסלו  להסכמי  הדרך  את  סלל  העקרונות 
לשליטה  ושומרון  יהודה  משטחי  כ-40%  הועברו  בהם  ב', 
פריז  הסכם  נחתם  הפלסטינית,  הרשות  הוקמה  פלסטינית, 
שמסדיר את היחסים הכלכליים והוסכם על הגעה להסכם קבע 

תוך חמש שנים".
הסכמי  אחרי  האירועים  מהלך  את  לגולל  ממשיך  איילון 
אוסלו. "בפועל, מאז הסכמי אוסלו, התממש בשטח רק הסכם 
חברון בנהגת בנימין נתניהו ונחתם הסכם נוסף בוואי פלנטיישן 
ועידת  והידרדרו:  הלכו  היחסים  מאז  מומש.  שלא  בארה"ב, 
קמפ-דיוויד ב-2000 הסתיימה בכישלון, האינתיפאדה השנייה 
חד  באופן  נעשתה  מעזה  ההתנתקות  קורבנות,  לאלפי  הביאה 

צדדי והפלסטינים המשיכו להפר את התחייבויותיהם".
ומה קורה כעת?

"בשנים האחרונות עבר מרכז הכובד של העימות הישראלי-
פלסטיני לזירה המדינית. הפלסטינים ניהלו מסע דה-לגיטימציה 
את  ולבודד  להחרים  במאמץ  מדובר  ישראל.  נגד  עולם  חובק 
מדיני  לחץ  עליה  ולהפעיל  הבינלאומית  בקהילה  ישראל 
עצרת  של  בהכרה  היה  זה  פלסטיני  מאמץ  של  שיאו  וכלכלי. 
2012 ב'פלסטין' כמדינה לא חברה באו"ם.  האו"ם בספטמבר 
עד היום, הפלסטינים מאיימים להגיש תביעות נגד ישראל בבית 

הדין הבינלאומי בהאג".
איך אתה מסכם את עידן אוסלו? הצלחה חלקית או כישלון 

מוחץ?
ויכוח מר, האם  ניטש  הימין לשמאל בישראל  בין  "תשמע, 
הסכמי אוסלו כשלו, ואם כן - מי האחראי לכישלון. ניתן לומר 
כי בהגדרה, ההסכמים נכשלו - כי הם לא התממשו. בתום חמש 
בין  הפערים  שנה   20 לאחר  וגם  קבע,  הסכם  הושג  לא  שנים 
גבר.  אף  הצדדים  בין  האמון  וחוסר  כשהיו,  עמוקים  הצדדים 
לא ניתן להגיע לפיוס היסטורי בין ישראל לפלסטינים, הכולל 
את סוף הסכסוך וקץ התביעות, ללא הכרה פלסטינית בישראל 
כמדינת הלאום של העם היהודי, ויתור על תביעת השיבה כמו-

גם ויתור על ריבונות אקסקלוסיבית בירושלים".
מה המסקנה שלך מכל זה?

הפערים,  עומק  את  להפנים  הוא  אוסלו  מהסכמי  "הלקח 
הבדלי הגישות והציפיות של הצדדים, ובעיקר להציב ולחתור 
ליעדים ראליים ואפשריים. בהנהגה הפלסטינית אין כיום מנהיג 
על  אלה.  ליבה  בסוגיות  היסטוריות  הכרעות  לקבל  המסוגל 
שיעניק   - טווח  ארוך  ביניים  הסכם  הוא  האפשרי  הפתרון  כן, 
המדינית  הלחימה  והפסקת  מספקים  ביטחון  הסדרי  לישראל 

נגדה, ולפלסטינים מדינה בגבולות זמניים".

החלטה ערכית וביטחונית

שגם  סביר,  אורי  לשעבר  ח"כ  אוסלו,  מאדריכלי  אחד 
שימש בעבר כמנכ"ל משרד החוץ בתחילת שנות ה-90, סבור 

שהסכמי אוסלו מושמצים על ידי הימין הישראלי כי הם היוו 
ערכיו  את  שלו,  האידיאולוגיה  את  הנוגדת  היסטורית  הכרעה 
ואת תפיסתו המדינית. "אוסלו היווה הכרעה, מכיוון שהיו לנו 
מנהיגים שידעו להכריע", הוא טוען, "יצחק רבין ושמעון פרס 
זוכר שיחה  אני  - שהיה האדריכל האמתי של ההסכמים.  ז"ל 
בין שני האישים, ממייסדי המדינה, בה אמרו זה לזה כי הגיעה 
העת לקבל הכרעות קשות, גם אם לא פופולאריות, למען דור 

העתיד".
ההליך  על  ההיסטרית  השקפתו  את  לטוות  ממשיך  סביר 
השנוי במחלוקת. "אוסלו היווה הכרעה אידיאולוגית. השמאל 
והימין היו חלוקים עמוקות לגבי שלמות הארץ. תלמידיו של 
מקיומם  התעלמות  תוך  לירדן'  גדות  ב'שתי  דגלו  ז'בוטינסקי 
של הערבים, ואילו תלמידי בן גוריון דגלו בחלוקת הארץ למען 
הסכמי  לעבר  ההליכה  והדמוקרטית.  היהודית  זהותה  שימור 

אוסלו הכריעה בסוגיה זו. 
"חזון הבלהות של ארץ ישראל שלמה מהים לירדן נמוג עם 
הקמתה של הרשות הפלסטינית. מאז 1993 ברור לכל בר-דעת 
שהארץ תחולק לשתי מדינות לאום, ואפילו מנהיג הימין כיום, 
מדינה  בהקמת  בצורך  מכיר  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
ורצועת  המערבית  הגדה  שטחי  במרבית  עצמאית  פלסטינית 
למרות  אידיאולוגית,  הובסה  הלאומנות המקסימליסטית  עזה. 

הישגיה הפוליטיים.
אתה רואה רווח ממשי שמדינת ישראל הרוויחה מהסכמי 

אוסלו?
החלטה  היווה  אוסלו  לכל  "מעל  ומנמק,  משיב  הוא  "כן", 
ערכית. הימין חסיד ארץ ישראל השלמה ראה בשטחים 'שטח 
משוחרר' ובפלסטינים עם נחות תחת שליטתנו. השמאל ראה 
בשלושה  בהם  שולטים  שאנו  מכיוון  כבושים  שטחים  בהם 
פעורה  הללו  התפיסות  בין שתי  רצונם.  נגד  פלסטינים  מיליון 
תהום ערכית. האחת מאמינה בעליונות האדם היהודי על האדם 
הערבי והשנייה מאמינה בשוויון בין בני אדם; האחת מוגבלת 
גזענית מבית היוצר של ליברמן,  לגישה לאומנית ולעתים אף 
בין  גורל  שותפות  של  לגישה  פונה  האחרת  ופייגלין,  בנט 
שכנים כשכל אחד שומר על צביונו הלאומי והתרבותי. הביטוי 
המעשי של תפיסת הימין הן ההתנחלויות על אדמה זרה, בלב 

לאחר מעשה התברר שתוך 
כדי השיחות מול הפלסטינים 
בשטחים ולמרות המדיניות 
הישראלית הרשמית שהסכימה 
רק למגעים עם נציגים מקומיים 
של הפלסטינים, ולעומת זאת 
שללה לחלוטין מגעים עם נציגי 
אש"ף, הוביל סגנו של פרס, 
סגן שר החוץ יוסי ביילין, שיחות 
חשאיות מול הנהגת אש"ף 
התוניסאית

a שלט אזהרה בכניסה לשטח

לפני החתימה על הסכם אוסלו ב

פרס נובל
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באיגרת ששיגר בשם ארגונו 
אש"ף, הכיר ערפאת לראשונה, 

בזכותה של מדינת ישראל 
להתקיים בשלום ובביטחון. 

קיבל את החלטות 242 ו-338 
של מועצת הביטחון של 

האו"ם )החלטה 242 התקבלה 
בתום מלחמת ששת הימים 

ובמסגרתה נקראו כל הצדדים 
לכבד את ריבונותם וביטחונם 

של מדינות האזור ולסגת 
מהשטחים הכבושים, החלטה 

338 התקבלה בסיומה של 
מלחמת יום הכיפורים וקראה 

לצדדים לשוב להבנות על בסיס 
החלטה 242(

אוכלוסייה עוינת, תוך ניצול האוכלוסייה המקומית.
עם  יותר  להיות  לא  ערכית,  נוספת,  הכרעה  נפלה  "באוסלו 
כובש, לא לשלוט בגורלם של אחרים, אלא להתמקד בגורלנו 
הלאומי  העדיפויות  סדר  את  שינתה  רבין-פרס  ממשלת  אנו. 
במדע,  ביזמות,  בחינוך,  ויותר  בהתנחלויות,  השקעה  פחות   -

בפריפריה ובערביי ישראל".

עם לבדד ישכון

סביר מונה את ההישג השלישי, לטעמו, של הסכמי אוסלו. 
והיא  מדינית,  הייתה  באוסלו  שנפלה  השלישית  "ההכרעה 
המובילה  התפיסה  המדינה.  של  הלאומי  לביטחון  קשורה 
מגולדה ועד בגין הייתה כי 'עם לבדד ישכון' וכי נצטרך לחיות 
לראות  המשכנו  שרכשנו,  העוצמה  למרות  לנצח.  החרב  על 
עצמנו כמבודדים באזור ובעולם. יצאנו מהגטו, אך לא הוצאנו 

את הגטו מתוכנו".
ומה קרה באוסלו?

"תפיסת רבין-פרס הייתה כי ישראל חזקה דיה כדי לעשות 
שלום והפלסטינים חלשים מכדי להוות איום קיומי וכי הסכנה 
מאיראן.  בעיקר  אזורנו,  של  הפריפריה  מן  מגיעה  האמתית 
אזורית  קואליציה  הלאומי,  ביטחוננו  למען  ליצור,  עלינו  היה 
ואכן  והפלסטינים.  טורקיה  ירדן,  מצרים,  עם  יחד  פרגמטית 
תהליך אוסלו הוביל לכך - נחתם הסכם השלום עם ירדן, הסכם 
השלום עם מצרים ניצל והוחזרו השגרירים, ונוצרו שותפויות 
אזוריות בנושאי כלכלה ובטחון בוועידת קזבלנקה בשנת 1994 

ובשארם א-שייח' בשנת 1996, בהתאמה".
ומה היה עד אז?

הסתגרנו  נגדנו'.  כולו  'העולם  תפיסת  שלטה  אוסלו  "עד 
למשפחת  שוב  השתייכנו  אוסלו  בעקבות  מזהירה.  בבדידות 
התחזקו,  הברית  ארצות  עם  הביטחוניים  היחסים  העמים. 
יחסינו הכלכליים עם האיחוד האירופי, סין, יפן והודו התחזקו. 
הגיעה  והצמיחה  והתיירות  ההשקעות  גדלו  מכך  כתוצאה 

ל-9%.
הביטחון  מערכת  עם  בשיתוף  הבחנה  נעשתה  לכל,  "מעל 
עוצמתה  הלאומי.  לביטחון  ישראל  של  השוטף  הביטחון  בין 
הלאומי,  הביטחון  מרכיבי  של  יוצא  פועל  הינה  ישראל  של 
הכלכלית,  העוצמה  את  השוטף,  הביטחון  לצד  הכוללים, 
מעמדנו  ואת  והחברתית,  האקדמית  הטכנולוגית,  המדעית, 
לו  זה,  תהליך  ואירופה.  הברית  ארצות  מול  בעיקר  בעולם, 
נמשך, היה מחזק אותנו לטווח הארוך כמדינה אזורית חזקה, 

שותפה מכובדת במשפחת העמים".
בכל זאת, מה היו החסרונות של אוסלו?

"לתהליך אוסלו היו גם חולשות", מודה סביר, "לא בהסכם 
עצמו, שהיווה כאמור הכרעה היסטורית חשובה, אלא ביישומו. 
נחרץ  1996 ראש ממשלה שהיה מתנגד  נבחר בשנת  בישראל 
לאוסלו והיה עליו ליישם הסכם שלא רצה בו; אצל הפלסטינים, 
יאסר ערפאת היה הססן מדי מכדי להתמודד עם הטרור. מעבר 

יכלו  לא  ולכן  בתהליך,  דיין  שותפו  לא  גם  האוכלוסיות  לכך, 
לצאת יחדיו למסע של פיוס ושיתוף פעולה".

איך אתה רואה את העתיד שאחרי אוסלו ככלות חצי יובל?
השלכות  ישנן  אוסלו,  של  לחולשות  וגם  אלו,  "להכרעות 
צביונה  על  לשמור  תוכל  ישראל  ראשית,  לעתידנו:  חשובות 
יישום פתרון של שתי מדינות.  ידי  והיהודי רק על  הדמוקרטי 
נחדל  אם  רק  הערכי  צביונה  על  לשמור  תוכל  ישראל  שנית, 
לשלוט בעם אחר. שלישית, ישראל תוכל לפתח את עוצמתה 
לטווח ארוך רק באמצעות מערכת של הסכמים אזוריים שיכללו 
הכרה כלל-ערבית בישראל כבית הלאומי של העם היהודי ועם 

שיתוף פעולה כלכלי אזורי.
"רביעית, שלום יחייב מאבק אזורי בטרור תוך שיתוף פעולה 
יחסים  עם  ישראל  הינה  חזקה  ישראל  חמישית,  שכננו.  עם 
בינלאומיים טובים, הלוקחת חלק חיובי בתהליכי הגלובליזציה 
בר-קיימא  ולבסוף, שלום  בדד.  מנודה השוכנת  ישראל  ולא   -
מחייב את שיתופה של החברה הישראלית כולה, בעיקר הדור 
הצעיר שרק נולד בעת הסכמי אוסלו, בשיתוף עם שכנינו מעבר 
בדרך  אותו  המובילים  בפוליטיקאים  שמאס  דור  זהו  לגבול. 
ללא מוצא; דור שכפי שאנו מוכנים לשלחו להקריב במלחמות, 

עלינו גם לאפשר לו להוביל לשלום".
משפט לסיכום.

"אוסלו היה הכרעה היסטורית המשלבת מוסר ועוצמה".
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בשבוע בו קראנו על איסור ההלוואה בריבית, שוחח יענקי קצבורג 
עם הגאון רבי פנחס וינד, בעל מחבר ספר 'ברית פנחס' ומי שמוביל 
• בשיחה  את מהפכת הריבית בארץ ישראל בשנים האחרונות 
מתריע הרב מפני מינוס בחשבונות בנק של בחורים וקובע שאין 
כל היתר לעשות זאת, מזכיר את דברי הגאון מווילנה שאין יוהכ"פ 
לתחיית  בגינה  קמים  שאין  חז"ל  ואמרת  ריבית  עוון  על  מכפר 
המתים • מדגיש את החיוב המוטל על בעלי עמותות ומוסדות 
חינוך להסדיר את עניין הריבית ומבקש את עזרת הציבור בדרישה 
למנוע  וכדין  כדת  היתר-עסקה  לערוך  שירות  ונותני  מרשויות 
מכשול • מדוע הקנה ראש הישיבה חלק מבניין הישיבה בערב 
הצום? מי שלף מתיקו פרוזבול במקום היתר-עסקה? ובגלל איזו 

שורה בפתק של בת 19 נזעק אחד מגדולי האדמו"רים?

||  יענקי קצבורג ויוסי גיטלר ||

 "לאחיך 
לא תשיך"
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שבוע קראנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, את ה
בריבית.  ללוות  ולא  להלוות  לא  האלוקי  הציווי 
השבוע  נכתב  תשיך'  לא  ולאחיך  תשיך  'לנכרי 
מי  עם  לשוחח  ביקשנו  הזה  בעניין  בפרשה. 
שמזוהה יותר מכל אחד אחר עם תחום הריבית, 
הלא הוא הרב פנחס וינד, בעל מחבר ספר 'ריבית 
הלכה למעשה – ברית פנחס', ומי שעומד בראש בית ההוראה 
ונצורות  גדולות  ופועל  ישראל  בארץ  ריבית  הלכות  להוראת 

למנוע מכשולות מעם ישראל באיסור ריבית.
שונה  משהו  בימינו  להיות  הפכה  שריבית  זה  עם  "נתחיל 
100 שנה, ומי מדבר לפני  50 או  לחלוטין ממה שהיה עד לפני 
מאות שנים", פותח הרב וינד את השיחה. "שמענו ממרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שמקבלת התורה ועד ימינו לא היה שייך האיסור 

של ריבית כמו בימינו".
למה? אנחנו תמהים

"לצורך הדוגמה", משיב הרב וינד, "ניקח כל בית רגיל שיש 
לו מים, אם הוא לא משלם בזמן יש לו בעיה של ריבית מה שלא 
100 שנה במים שהביא שואב המים; אז לאף חד לא  היה לפני 
היה בעיה עם ריבית, חשמל וגז לא היה בבית, טלפון ופלאפון 
20 שנה לא היה לרוב  לפני  גם  יכלו לשלם בריבית. פנסיה  לא 
מוצר  בקניית  אפילו  אשראי,  כרטיסי  בנקים  החרדי,  הציבור 
פשוט בחנות אם נותנים לך אפשרות לשלם במזומן במחיר אחד 
ואם בתשלומים אז המחיר יותר יקר. זו ריבית שכתובה בגמרא. 
עוד  כל  היום,  אבל  זה?  את  לעשות  יכולת  איך  שנה   100 לפני 
הציבור לא יתעורר לאיסור ריבית, אלפי חנויות יעברו על איסור 

ריבית.
יש  ועמותות.  לעסקים  מה שקשור  בכל  להתמקד  רוצה  "אני 
דבר מאוד מוזר ומעניין, אם דיברנו שזה קשור לכל אדם באופן 
פרטי, ולכל אישה שרוצה לחיות ולנהל בית יהודי על פי תורה 
בלי  והלכה  תורה  של  בית  היום  לנהל  שייך  לא  הלכה.  פי  ועל 
לדעת הלכות של ריבית. לא מדבר על הלוואות בין שכנות, פעם 
ומה לא מחזירים הרבה מאוד  ומה מחזירים  לווה פעם מלווה, 

הלכות שנוגעות לכל אחד.
"אבל כאשר אנחנו מדברים על חנויות ועסקים הסיפור מורכב 
בהרבה, כל חנות בעיר חרדית שמתנהלת בצורה המקובלת יש 
זה  ריבית?  הפירוש שהוא משלם  ריבית, מה  ומשלמת  בנק  לה 
הרי אסור. אנשים נולדו לתוך עולם של ריבית, ורואים שכתוב 
ריבית ושום דבר. לא כתוב שם אחר, כתוב ריבית. ואף אחד לא 
חושב לרגע שזה בעצם אסור. וכל עסק יכול לפתור די בקלות את 

כל הבעיות שיש לו בצורה קלה למהדרין.
"ככה העסק מתנהל בריבית מול הבנק ומול העסקים. כל אחד 
יודע שאם אתה מעכב את התשלום לספק הרי שהמחיר עולה, 
למה הוא המחיר יקר יותר? כי הוא מסכים להמתין לו עם המחיר. 
כלומר הוא מלווה לו את הכסף ליותר זמן ומקבל תשלום תמורת 
העסק  את  לנהל  חרדי  עסק  בעל  יכול  איך  ריבית ממש.  זה  זה. 

בצורה כזו? מה זה הדבר הזה?!" מתפלא הרב וינד.
"עוד דוגמה היא בקניית ומכירת דירות. בדרך כלל זה חרדי 
מורכב  כך  כל  שהוא  שבנושא  מצופה  והיה  מחרדי,  שקונה 
מבחינת ריבית יכניסו סעיף קטן אחד של היתר עסקה. כך שני 
אנשים קונים בית, מקימים בית חדש בישראל, קונים חס וחלילה 

בית על טהרת הריבית ויכלו לפתור את זה בקלות".
עד כאן עסקנו באנשים פרטיים, כעת עובר הרב וינד לעסקים. 
אנשים,  הרבה  עם  שמתעסק  אחד  אדם  על  מדובר  כבר  "שם 
לאלפים  מכשול  גורם  הוא  בריבית  אנשים  מכשיל  הוא  וכאשר 
ורבבות; לכל מי שקנה אצלו. ניקח למשל יהודי שמוכר מקררים 
גמרא  זה  ככה,  ובתשלומים  ככה  במזומן  לך  ואומר  בגאולה 

והלכה שאסור".
בבית  שימוש  שעושים  הרבנים  אחד  על  מספר  וינד  הרב 
פלקט  ובידיו  ההוראה  לבית  הימים  באחד  והגיע  ההוראה 
ועל  החרדי,  מהמגזר  אלקטרוניקה  חברת  של  גדול  פרסומת 
השלט מופיעים מוצרים רבים ומתחתיהם נקוב מחיר לפי מזומן 
אותו  יותר,  גבוה  במחיר  הם  התשלומים  כשכמובן  ותשלומים, 
כזה?  דבר  עושים  אתם  איך  המוכר  את  ושאל  לחנות  ניגש  רב 
אסור לעשות את זה. אתה מכשיל את עצמך ואת אחרים. המוכר 
חדשה?  תורה  ממציא  אתה  'מה  לו  ואמר  בביטול  אותו  נפנף 
כולם עושים את זה'. "רק נתאר לעצמנו שעל השלט היה כתוב 
שהחנות פתוחה בשבת, איזה תוצאות היו לכזה דבר, ומה יותר 
חמור? איסור מוקצה דרבנן או ריבית דאורייתא?" משתומם הרב 

וינד.

דרושה: תביעה ציבורית

גז  "בחברות שמספקות תצרוכת לציבור החרדי, כמו חברות 
קטנה  חברה  רק  עסקה,  היתר  סידרו  לא  רובן  לצערנו  ואחרות, 
שבתחומי  כאלו  גם  בהן  רבות,  עיריות  כמו-כן  הגז.  בתחום 
את  הסדירו  לא  ומצוות,  תורה  שומר  ציבור  מתגורר  אחריותן 
נושא הריבית. בעיריות הבעיה היא עם תשלומי החינוך, מי שלא 

משלם בזמן משלם ריבית, גם מי שמשלם בזמן יש בעיה. אותו 
דבר עם תאגידי המים. בחלק מהמקומות יש היתר עסקה ובחלק 

אין".
אנשים  אותם  לכל  היתר-עסקה  שאין  היחידה  "הסיבה 
שמכשילים את הציבור זה כי אין דרישה מהציבור", קובע הרב 

וינד בכאב.
היעדר  שרק  המוכיחים  שונים  סיפורים  מגולל  וינד  הרב 
מודעות וחוסר בדרישה ציבורית גורמים למכשול החמור הזה. 
עסק  שברשותו  חרדי  יהודי  ההוראה  לבית  הגיע  תקופה  לפני 
להשכרת רכבים, וביקש שיסדירו לו את העניין של ריבית. הרב 
עד עכשיו אחרי  ראה להמתין  בעדינות מה  וינד התעניין אצלו 
שנות פעילות רבות, השיב אותו יהודי שמאז שפתח את העסק 
מעולם לא עלתה דרישה מצד הלקוחות, שרובם ככולם שומ"צ, 

לסדר את העניין של ריבית.
רק כעת התחילו לעלות לו במסך תלונות של צרכנים ששאלו 
האם מסודר העניין של ריבית? מאחר וראה שיש דרישה צרכנית 

לנושא אז הוא קם ובא לסדר את מה שצריך. 
"אתה מבין?" מתפלץ הרב וינד, "בן אדם חרדי נותן שירות 
למאות אנשים ומכשיל אותם באיסורי תורה, אבל אם אין דרישה 
מהציבור לסדר אצל רב מוסמך את נושא הריבית זה לא יקרה. 
שנותני שירות חילוניים לא יצטרפו למאגר ההיתר עסקה לקחנו 
בחשבון, אבל שיהודים חרדים לא יעשו את הצעד הפשוט הזה, 

"אני רוצה להתמקד בכל מה 
שקשור לעסקים ועמותות. יש 

דבר מאוד מוזר ומעניין, אם 
דיברנו שזה קשור לכל אדם 

באופן פרטי, ולכל אישה שרוצה 
לחיות ולנהל בית יהודי על פי 

תורה ועל פי הלכה. לא שייך לנהל 
היום בית של תורה והלכה בלי 

לדעת הלכות של ריבית. לא מדבר 
על הלוואות בין שכנות, פעם לווה 

פעם מלווה, ומה מחזירים ומה 
לא מחזירים הרבה מאוד הלכות 

שנוגעות לכל אחד

בשיעור לרבנים

הרבנים בגמר השיעור השבועי
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זה כבר משהו אחד יותר מדי מבחינתנו.
זעקה על הנושא  קול  וינד, "צריך לקום  "ולכן", מבקש הרב 
מי  על  לצעוק  צריך  בשבת  שנוסע  מי  על  שצועק  ומי  הזה, 
הלווה.  וגם  גם המלווה  כי אתה  ריבית,  באיסור  אותו  שמכשיל 
והיום במצב שרוב העסקים בארץ אי להם היתר עסקה ומכשילים 

מאות אלפי אנשים יראים ושלמים בריבית זה איום ונורא".
הרב  מקבל  הימים  באחד  רכבים.  השכרת  על  סיפור  ועוד 
וינד טלפון ממנהל סניף מקומי של חברת השכרת רכב גדולה, 
'איפה אתם נמצאים? אני צריך אתכם דחוף, אני מגיע לכל מקום 
וינד אומר לו 'תשמע איתך אני בכל מקרה  שאתה נמצא'. הרב 
מנהלי החברה חברי  את  צריך  אני  כלום,  איתך  לסגור  יכול  לא 

הדירקטוריון, רק מולם אני יכול לסדר את מה שצריך'.
אותו מנהל סניף לא הרים ידיים. לא עברו ימים אחדים ותואמה 

פגישה רשמית בין דירקטוריון החברה לרב וינד. אחר דין ודברים 
והצגת הדרישות חתמו הצדדים על סיום ההליך והחברה החלה 
לפעול בהיתר עם היתר עסקה למהדרין. בשולי האסיפה התעניין 
הרב וינד לדחיפות הגדולה שעמד בבסיס ההתכנסות. התשובה 

הייתה יותר ממדהימה ומוכיחה את כוחו של ציבור הצרכנים.
רגע  רכבים.  מ-4  פחות  לא  שהזמין  יהודי  הגיע  סניף  לאותו 
לפני שהוא מושך אותם התעניין השוכר האם סודר עניין הריבית 
כדבעי, מנהל הסניף לא ידע מימינו ומשמאלו מה רוצה הלקוח. 
אבל הלה התעקש שאם לא מסדרים את בעיית הריבית כדת וכדין 
ותביעות  בקנסות  איומים  עזרו  לא  העסקה.  מכל  בו  חוזר  הוא 
הנהלת  בידי  נותרה  לא  כך  משראו  בדעתו.  איתן  נותר  האיש 
החברה ברירה אלא להיענות לדרישותיו של הלקוח ולשבת עם 

צוות בית ההוראה לריבית להסדיר את הטעון תיקון.

בורות: פרוזבול והיתר עסקה

סיפור כזה עוד לא שמעתם. טלפון שגרתי לרב וינד. מהעבר 
השקעה  יחידת  רכישת  בפני  שעמד  יהודי  השפופרת  של  השני 
בידיו  שיש  סיפר  רוכש  אותו  בארץ.  ההשקעה  מחברות  באחת 
שזה  לוודאות  רוצה  רק  והוא  החברה  של  היתר-עסקה  שטר 
בסדר. "הוא התחיל להקריא כל מיני דברים ולא הבנתי מה זה", 
יוכל לשגר  וינד. בשלב מסוים ביקש ממנו הרב אם  מספר הרב 
את המסמך המדובר לפקס. כשהגיע הדף חשכו עיניו. "מכשיר 

הפקס פלט שטר פרוזבול..."
טוב, האיש מקבל טלפון שלא מדובר בכלל במסמך הרלוונטי. 
ובעל  הרוכש  וינד,  הרב  שלושה;  ועידה  לשיחת  עלו  בינתיים 
החברה. הרוכש אומר למוכר שהרב טוען שהשטר אינו טוב, בעל 
החברה בבורותו השיב שהוא כבר יפשפש בתיקו ויחפש מסמך 
אחר, אולי זה כן יהיה טוב. "אמרתי לו שיראה רק לא להוציא את 
הכתובה של אשתו", מגחך הרב וינד. "זה חוסר מודעות אדיר", 
הוא מסכם את הסיפור שהיה יכול להיות מאוד משעשע אילולא 

היה נוגע לכל אחד מאיתנו.
הצובר  עבור  הפיקדון  דמי  הם  הגז  בחברות  הבעיות  אחת 
וכאשר  החברה  אצל  נמצאים  פיקדון  דמי  אותם  והבלונים. 
בתוספת  הפיקדון  את  מקבלים  החברה  אביזרי  את  מחזירים 
הצמדה ולפעמים גם ריביות. "זו ריבית לכל דבר", מסביר הרב 

וינד.
חרדית,  עיר  בית-שמש,  בעיר  "ישבנו  הרב,  מספר  "פעם", 
ונדהמנו לגלות שרוב התושבים מקבלים גז מחברות שאין להן 
שום הסדר של ריבית. מהר מאוד ישבנו עם החברה שמספקת את 
הגז לתושבי העיר, ערכנו טקס חתימה בהשתתפות בכירי החברה 

שחתמו על השטר.
לי  'תגיד  לי  ואומר  מנהל החברה  אלי  ניגש  "בסיום האירוע, 
כבוד הרב, אני לא יהודי חרדי, אבל אני שומר מסורת וחשובה 
להיות  יכול  איך  אז  בתורה  שכתוב  מה  זה  באמת  אם  הדת,  לי 
ואין  בית שמש החרדיים  לתושבי  גז  אני מספק  12 שנה  שכבר 
לא  ממני  מבקש  היה  מישהו  אם  הרי  ומצפצף?  פה  פוצה  איש 
להכשיל אותו באיסור ריבית ברור שהייתי נענה, מה? אני רוצה 
הרב  מתאונן  לו",  לענות  מה  ידעתי  לא  ואני  יהודים?  להכשיל 
וינד. "הוא דקר אותי במקום הכי רגיש. זה בושה וחרפה שמנהל 
להיכשל  שלא  מבקשים  לא  החרדים  איך  לשאול  צריך  חילוני 

באיסורים דאורייתא".

חוסר מודעות: מעליות ועמותות

דוגמא קלאסית למצב הבעייתי בתחום הריבית השורר בארץ 
יש  מעלית,  יש  חרדי  בניין  בכל  "כמעט  המעליות.  ענף  הוא 
הרבה בעיות של ריבית במעליות", מגלה הרב, "אם לא עומדים 
אחת  מעליות  חברת  אפילו  אין  הארץ  בכל  ועוד.  בתשלומים 
בקריית  קטנה  אחת  חברה  להוציא  היתר-עסקה,  על  שחתומה 

ספר".
מה  כאן  גם  העניין.  מהסדרת  כפסע  היה  וינד  שהרב  מתברר 
בדרכנו  "היינו  הציבורית.  ההיענות  חוסר  היה  בעוכריו  שעמד 
שנותנת  בארץ  מהגדולות  מעליות  בחברת  לבקר  בדרך  למרכז 
כבר  יצאנו  בוקר  באותו  הארץ.  ברחבי  בניינים  למאות  שירות 
לדרך ואז מקבלים טלפון מהחברה שרוצים לבטל את הפגישה 

המתוכננת". 
הביטול  לסיבת  התעניין  הפנייה  את  שקיבל  הדין  בית  מזכיר 
החברה  ובכירי  שהיו"ר  החברה  ממנכ"לי  אחד  ידי  על  ונענה 
ביקשו לדעת לפני האסיפה כמה דרישות עלו מהצרכנים לסדר 
את העניין של ריבית, התשובה הייתה שמבניין אחד בבית שמש 
הוא  אחד  בניין  שבגלל  ואמר  מיד  נענה  היו"ר  בקשה.  הגיעה 
לא משנה את סדרי החברה וכך התבטלה לה הפגישה והלך לו 

לאותו סניף הגיע יהודי שהזמין 
לא פחות מ-4 רכבים. רגע לפני 
שהוא מושך אותם התעניין 
השוכר האם סודר עניין הריבית 
כדבעי, מנהל הסניף לא ידע 
מימינו ומשמאלו מה רוצה 
הלקוח. אבל הלה התעקש שאם 
לא מסדרים את בעיית הריבית 
כדת וכדין הוא חוזר בו מכל 
העסקה

מעמד חלוקת היתר הוראה
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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



י"ג אלול תשע"ח 24/8/18 28

אחת  מעליות  חברת  הפחות  לכל  להסדיר  שהיה  היחיד  הסיכוי 
שתהיה בכשרות מהודרת בעניין ריבית.

חוסר  היא  בריבית  הבעיה  שעיקר  לכך,  נוספת  הוכחה  "זו 
המודעות גם בציבור היראים והשלמים שלא יודעים לדרוש את 
וינד. "זו הלכה יחידה שאנשים לא  המגיע להם", מתאונן הרב 
יודעים כלום. בניגוד לדברים אחרים שאולי לא יודעים את כל 

הפרטים אבל מכירים את המסגרת".
שאף  וכשם  ריבית,  עם  גדולה  בעיה  כן  גם  מהוות  "עמותות 
ארגון לא יעלה על הדעת לאסוף כספים תוך חילול שבת כך כל 
עמותה וכל מוסד חינוכי חייבים להסדיר את נושא הריבית עם 

היתר עסקה מהודר", קובע הרב.
־#מה הרב מציע לאנשים לעשות כדי להינצל מהאיסור הח

מור?
"כל אדם פשוט יבקש לראות בכל פעם שהוא נתקל במקום 
שיכול להיות בעיה, כמו בהתקנת גז ובכל נותן שירות אחר, כולל 
חינוך,  במוסדות  לימוד  וגם תשלום שכר  חרדיים  עסקים  בעלי 
לדרוש לראות שנושא הריבית מסודר. כשתהיה דרישה גם יותר 

ילכו לסדר את זה".

בחור ומינוס = איסור תורה

אחד מהדברים הכי חמורים הם חשבונות בנק לבחורים. "בדרך 

כלל בחור פותח חשבון בנק לא כי אין לו היכן לאפסן את כספו", 
מפרשן הרב וינד, "המטרה היא כדי שיתאפשר לו למשוך כספים 
במינוסים ואשראי, והנקודה המרכזית בבחור היא שאין לו נכסים 

ולכן אין להיתר-עסקה על מה להתבסס".
מדובר במכת מדינה. "בהתחלה", מספר הרב, "היה ויכוח בין 
הרבנים עד כמה התופעה רחבה. אמרתי שאני אלך לבדוק. מסרתי 
ובסיום  הנחשבות,  הישיבות  מאחד  בחורים   400 בפני  שיעור 
הצביעו  הבחורים  רוב  בנק?  חשבון  יש  למי  שאלתי  השיעור 
בגיחוך,  נעניתי  בפלוס  או  במינוס  הם  האם  כששאלתי  בחיוב, 
הרי כל המטרה היא ההלוואות והכסף הקל הסבירו לי הבחורים. 

חזרתי לרבנים וסיפרתי להם. זה ממש איום ונורא".
אחד  פתח  לה  שבסמוך  נודעת  ישיבה  על  מספר  וינד  הרב 
הבנקים שערי סניף חדש, כדרכם של הבנקים לכדו אנשי הסניף 
ערך  הימים  באחד  הסמוכה.  הגדולה  הישיבה  מכותלי  לקוחות 
אחד המשגיחים, שבמקרה גם מכהן כרב בבית ההוראה לריבית, 
סבב קצר בין מאות הבחורים שחובשים את ספסליה, לכמה מהם 
יש חשבונות בנק עם מינוס בחשבון. המספר שהוא קיבל המם 

אותו. מדובר היה בעשרות בחורים.
הימים היו ימי עשרת ימי תשובה ודבריו של הגאון מווילנה 
ריבית,  איסור  מלבד  הכיפורים  ביום  כפרה  יש  עבירה  כל  שעל 
נגמר,  שלא  דבר  וזה  כסף  ועוד  עוד  צובר  זה  רגע  ובכל  מאחר 
הדהדו באוזניו. המשגיח מיהר לחדרו של ראש הישיבה ושטח 
בפניו בסערה את תרחיש האימים 'עוד רגע מתרגש עלינו היום 
באיסור  שנכשלים  בחורים  שלנו  בישיבה  'ויש  אמר  הקדוש' 
ריבית, שלא ימחלו להם על זה ביום הכיפורים הקרב ובא', ראש 
לאולם  הישיבה  בני  כל  את  במהירות  וכינס  הזדעזע  הישיבה 

ביהמ"ד.
בחורים  הידרדרו  אליו  המצב  על  הישיבה  ראש  זעק  בדבריו 
ראש  דעת.  מבלי  דאורייתא  איסורים  על  שעוברים  מהישיבה, 
הישיבה הודיע שהוא לא מסוגל לחשוב שהוא הולך להתפלל פה 
בישיבה ביום הכיפורים עם בחורים שעוברים על איסור ריבית. 
מבניין  חלק  מקנה  שהוא  הישיבה  ראש  הודיע  כעזרה-ראשונה 
ההיתר- יחול  זה  על  שלפחות  בכך,  החפץ  בחור  לכל  הישיבה 

עסקה של הבנק. אבל מיד לאחר יוהכ"פ ידרשו בהוראה נחרצת 
הוא לא  לסגור את חשבונות הבנק שלהם במידי.  כל הבחורים 
רוצה לשמוע יותר על בחורים בישיבה שנכשלים בריבית - הדבר 

היחיד עליו נאמר שלא יקומו לתחיית המתים.
הרב וינד משתף אותנו באנקדוטה שאפשר לכנותה מגוחכת. 

"בהתחלה", מספר הרב, "היה 
ויכוח בין הרבנים עד כמה 
התופעה רחבה. אמרתי שאני 
אלך לבדוק. מסרתי שיעור בפני 
400 בחורים מאחד הישיבות 
הנחשבות, ובסיום השיעור 
שאלתי למי יש חשבון בנק? 
רוב הבחורים הצביעו בחיוב, 
כששאלתי האם הם במינוס או 
בפלוס נעניתי בגיחוך, הרי כל 
המטרה היא ההלוואות והכסף 
הקל הסבירו לי הבחורים. חזרתי 
לרבנים וסיפרתי להם. זה ממש 
איום ונורא"

מעמד חלוקת היתר הוראה

באחד השיעורים לציבור

מעמד חלוקת היתר הוראה
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בחשבון  מחזיק  שהוא  לי  שסיפר  לבחור  פעם  "הערתי 
ריבית.  של  חמורים  תורה  באיסורי  עובר  שהוא  בנק, 
הבחור לא הבין מדוע ההיתר-עסקה של הבנק לא טוב גם 
עבורו, הסברתי לו שהשטר הזה טוב למי שיש לו נכסים 
עליהם הוא תולה את ההלוואה, מאחר והוא כבחור לא 
מחזיק בסחורה כלשהיא הרי שאין להיתר-עסקה על מה 
לחול. בתגובה השיב לי הבחור שאותו חינכו שהוא עוסק 
כל  ולומד  יושב  הוא  ביותר בעולם,  בסחורה המשובחת 

היום וכתוב 'כי טוב סחרה מכל סחורה'..."
אין  ישיבה  לבחורי  ומחודד:  ברור  להיות  צריך  "זה 

מינוס בבנק!!!" מדגיש הרב וינד שוב ושוב.

חידוש בגיל 19

וינד: "צריך לדעת שאם  לסיכום השיחה מצהיר הרב 
התורה כתבה 'לאחיך לא תשיך למען יברכך ה' אלוקיך', 
אז זה ככה. זוכים לברכת עליון למעלה מגדר הטבע ולא 
יוחאי אומר  חסרים סיפורים. מאידך אם רבי שמעון בר 
ככה,  זה  אז  מתמוטטים  נכסיו  בריבית  המלווה  שכל 

ולצערנו גם כאן לא חסרים סיפורים".

לעשות  אפשר  "היום  ממך.  היא  רחוקה  לא  הדבר.  ובידינו 
'ריבית  הכול בדרך המותר. רק צריך לדעת את ההלכות. הספר 
הרב  אומר  הזו",  למטרה  בדיוק  נכתב  פנחס'  ברית   - למעשה 
וינד. "צריך אנשים שיתעוררו להכניס את זה לחיידרים, לילדים 
בעודם קטנים, אם זה יקרה והיה זה שכרנו. חייבים לשנות מצב. 

צריך פשוט להחליט".
את השיחה מסיים הרב וינד בסיפור מרעיד. "לאחרונה ערכתי 
שיעור באחד הסמינרים לבנות ישראל. במהלך השיעור שולחת 
לי בחורה שאלה, שהיום היא נסעה באוטובוס ושכחה את הרב-

היא  זה  ותמורת  במקומה  שתשלם  מחברה  בקשה  היא  אז  קו, 
אחד.  תמורת  שניים  הבאים.  ביומיים  בנסיעות  עבורה  תשלם 
וכעת היא שואלת  האם זה ריבית. השבתי לה שזו ריבית קצוצה 

דאורייתא.
"כותבת לי בחזרה אותה בחורה", מספר הרב וינד כשאותות 
באחד  לומדת  אני  שנה   19 "'סליחה,  בקולו,  ניכרים  הזעזוע 
19 מה  המוסדות המכובדים בארץ, אני לא אמורה לדעת בגיל 
אומר  לך",  אומר  אני  דרבנן'?  הוא  ומה  דאורייתא  איסור  הוא 
אמרתי  בשיעור,  להתרכז  יכולתי  "לא  לב,  בגילוי  וינד  הרב 
רבש"ע איפה אנחנו נמצאים? סיפרתי את הסיפור לאחד מגדולי 
האדמו"רים והוא פשוט נזעק לאן הגענו, אם חינכנו את הילדים 
19 הם לא יודעים איסורים דאורייתא, איפה אנחנו  שלנו ובגיל 
זה  את  ולהכניס  להתעורר  צריך  ישראל  עם  ולכן  נמצאים? 

במוסדות החינוך".

בדבריו זעק ראש הישיבה על המצב אליו הידרדרו בחורים 
מהישיבה, שעוברים על איסורים דאורייתא מבלי דעת. ראש 

הישיבה הודיע שהוא לא מסוגל לחשוב שהוא הולך להתפלל פה 
בישיבה ביום הכיפורים עם בחורים שעוברים על איסור ריבית

כעזרה-ראשונה הודיע ראש הישיבה שהוא מקנה חלק מבניין 
הישיבה לכל בחור החפץ בכך, שלפחות על זה יחול ההיתר-

עסקה של הבנק. אבל מיד לאחר יוהכ"פ ידרשו בהוראה נחרצת 
כל הבחורים לסגור את חשבונות הבנק שלהם במידי

ברית-פנחס
להלכות  הוראה  בית  בראש  עומד  וינד  הרב 
תלמידי  לבנות  היא  ההוראה  בית  מטרת  ריבית, 

חכמים דיינים ומורי הוראה בריבית.
ל-600  קרוב  במכון  למדו  האחרונות  בשנים 
לבתי  עברו  ומשם  חכמים,  ותלמידי  דיינים  רבנים 
כל  את  לוקחים  כשהם  הארץ.  רחבי  בכל  הוראה 
את  ומוצאים  לטיפולם  הרלוונטיים  הנושאים 
הרבה  בתוכם  אוצרים  הם  והפתרונות.  הבעיות 

מאוד ידע מעשי מתוקף ניסיונם הארוך בתחום.
שיחות  כ-400  אליו  שנכנסות  טלפון  קו  יש 
רבנים,   60 ידי  על  מאויש  הטלפוני  המוקד  ליום, 
שמעניקים מדי יום פתרונות בארבע שפות שונות; 
עברית, אידיש, אנגלית וצרפתית. המוקד פעיל החל 
בטלפון  בלילה,   1 השעה  ועד  בבוקר   8 מהשעה 

שמספרו: 02-50-15-920.
בוגרי בית ההוראה נוכחים בכל מאות הכוללים 
בעולם  לטרנד  שהפכו  ריבית,  הלכות  ללימוד 
משמשים  הבוגרים  האחרונות.  בשנים  הכוללים 

כמג"ש ומוסרי היסודות בתחום המורכב.
מיוחדות בשפה  בבית ההוראה הוקמו מחלקות 
היתר-עסקה  ושטרי  ספרים  כמו-גם  הצרפתית 
וחפצים  דירות  שרוכשים  העולים  עבור  בצרפתית 

שהכול יהיה כנדרש על פי דין.

הרבנים בשעת מבחן
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ואנטישמיות 
 הכירו את נורבגיה

פיורדים
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• המדינה שכבר  בעקבות 25 שנה להסכם אוסלו: סקירה על ממלכת נורבגיה - ארץ הטרולים 
מאה שנה חל בה איסור על שחיטה יהודית כשרה – אך שחיטה מוסלמית מותרת, יצחק אלעל 
– הילד שהמלך הנורבגי בקש לאמץ, והרוצח הנורבגי שמעשהו משמש בסיס לקונספירציה נגד 

ישראל • וגם: 21 שנות מאסר – העונש החמור ביותר בנורבגיה, עם אפשרות להארכה

|| איילה אבן האזל  ||

ואנטישמיות 

צילומים: ויקיפדיה.

 הכירו את נורבגיה

פיורדים
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שבוע, לפני 25 שנה, נחתמו הסכמי אוסלו שהפיחו תקווה ה
אם  וספק  התגשמה  שטרם  תקווה  חדש,  תיכון  למזרח 
נורבגיה  את  להכיר  יצאנו  כך  בעקבות  פעם.  אי  תתגשם 
בדרכים  חופשי  בה  מסתובבים  טרולים   - האגדה  שלפי 

ואורות הצפון בלילות מהבהבים.
בעלת  מדינה  היא  החצות"  שמש  "ארץ   - נורבגיה 
תופעות טבע בלתי שגרתיות, בקיץ השמש אינה שוקעת כלל במשך חודשיים 
וחצי, בשל חלקה הצפוני השוכן מצפון לחוג הקוטב הצפוני – ובחורף רוב 

העמקים נותרים באפלה ובחשכה, במשך ימים ארוכים. 
תיירים רבים נוהרים לראות את "הזוהר הצפוני" – תופעת טבע הנוצרת 
בגוון  כלל  בדרך  בשמים,  צבעוניים  כאורות  הלילה  חשיכת  של  בעיצומה 
ירוק, אך לעיתים גם בצבעי אדום וכחול. נורבגיה מכונה גם "ארץ הפיורדים" 
– מדובר בלשונות חוף ארוכות, עמקים שנוצרו בשל רעידת אדמה או קרחון 

יבשתי, והם בעלי שוליים תלולים המתמשכים מתחת לפני הים. 
אלף   385 של  שטח  על  המתפרסת  ברובה  הררית  מדינה  היא  נורבגיה 
קילומטר מרובע, המכוסה בחלקו בקרחונים. הקרחון הגדול ביותר באירופה 
"יוסטדאלסבריין".  הלשון...(:  על  אותו  לגלגל  )נסו  ושמו  בשטחה  נמצא 
הנקודה  ואילו  קמ"ר  ותשעים  מאות  ארבע  שטחו  קילומטר,  כמאה  אורכו 
הגבוהה ביותר בו נמצאת בגובה 1,957 מעל פני הים. בנורבגיה חיים 4.9 
מארצות  רבים  ממהגרים  השאר  בין  נעוץ  האוכלוסייה  וגידול  איש  מיליון 

האסלאם, חלקם בלתי חוקיים.
אחת הדרכים המפורסמות בנורבגיה הינו כביש טרולסטיגן הידוע בכינוי 
שיפועים  בעלת  ותלולה  הררית  דרך  היא  זו  הטרולים".  "דרך  המפורסם 
חדים. למקרה שתהיתם, סלילת הכביש ארכה שמונה שנים... לצד הכביש 
יש מפל מים יפה )במדינה שמים לא חסרים בה אף פעם ממילא( בגובה 320 

מטרים. רק שימו לב, הכביש נסגר בחודשי הסתיו והחורף. 
על פי האגדה, ביערות בצדי הדרך מסתובבים דמויות טרול )כמין מפלצות 
אותם  והופכת  להם  המזיקה  השמש  מאור  מתרחקות  אשר  אדם,  דמויות 
לסלע...( ולכן יש לנקוט משנה זהירות, לשם כך דאגה העירייה המקומית 
לשים אף שילוט אזהרה מתאים, שלא תמצאו דומה לו באף מקום בעולם...

האי סבאלברד
בשטחה של נורבגיה מצויים איים רבים. אחד מהם הוא האי סבאלברד 
- הנמצא בין נורבגיה לאנטרקטיקה והיה ידוע ליורדי הים עוד מימי קדם. 
באזור האי התגלו מרבצי פחם וזאת אחת הסיבות העיקריות ליישוב אנשים 

באזור, אחרת קשה לראות אדם מהיישוב שיעדיף להתגורר באי המדובר. 
בשנות  שהתגלו  נפט  מרבצי  בזכות  מאד  שהתעשרה  נורבגיה,  ממשלת 
במכרה  גרנדיוזי:  פרויקט  בהקמת  רב  כסף  השקיעה  אף  בתחומה,  ה-60 
כספת.  הוקמה  מעלות   18 ומינוס   16 מינוס  של  בטמפרטורה  נטוש  פחם 
נאספו מחלקים  הזרעים  את האדם.  יבול המשמש  זרעי  בכספת מאוכסנים 
שונים בכדור הארץ כך שבמקרה של אסון, חלילה וחס, ממעשה ידי אדם 
חיים  בעלי  של  שונים  סוגים  לראות  ניתן  באי  יישמרו.  הזרעים  הטבע,  או 
לוויתן  נדירות,  ציפורים  סוגים רבים של  ים,  דובים לבנים, כלבי  ייחודים: 

רגיל ואף לוויתן כחול, הייצור הגדול ביותר בעולם נצפה פה באזור.
הכלכלה הנורבגית החלה לשגשג מאז נמצאו בתחומה שדות נפט, והתוצר 

הלאומי הגולמי לנפש עובר את המאה אלף דולר.

בין שחיטה לשחיטה
הקהילה היהודית במדינה הייתה מאז ומתמיד קהילה שקטה ומעטה. רוב 
היהודים מתגוררים בעיר הבירה אוסלו והקהילה היהודית מונה בסך הכול 

1500 יהודים, והיא הקהילה היהודית הצפונית ביותר על פני כדור הארץ.
שנים רבות חל איסור חוקי על יהודים להתגורר במדינה. כמה שנים לאחר 
גירוש ספרד בוטל האיסור, אז הגיעו לתחומה סוחרים יהודים אנוסים, אט 
אט הצטרפו אליהם גם יהודים אשכנזים. תקופה זאת לא התארכה, היהודים 
אזרח  לכל  הוצע  כספי  ופרס  מרובה,  חמלה  ללא  הנורבגים  ידי  על  גורשו 

נורבגי נאמן שהסגיר יהודי שהעז לחדור לממלכה. 
הנורבגים טרחו מאז ומתמיד להביע סלידה מאופן התנהגותם הבדלני של 
היהודים. בנורבגיה חל חוק האוסר על שחיטה כשרה כבר כמעט מאה שנה 
ציד  על  איסור  אין  ואף  וזאת בעוד ששחיטת המוסלמים מותרת לחלוטין, 
פראי של חיות הגורם לצער וסבל רב לבעלי החיים )כ150,000 איש רשומים 
כציידים חוקיים בנורבגיה - 3% מן האוכלוסייה(. גם נגד ברית המילה יש 
מעוררים והסוגיה עולה על הפרק כל תקופה, לאחרונה אושר לבצע ברית 

מילה אך בסייג בולט – בנוכחות רופא בלבד. 
למרות הכול, הקהילה התפתחה טיפין טיפין והיה צורך בהקמת מוסדות. 
צורתו  בשל  והמפורסם  הידוע  באוסלו  הכנסת  בית  נוסד   1920 בשנת 
האדריכלית המיוחדת. תקרת בית הכנסת מקומרת ומעוטרת מסביב בקישוט 
אדריכלי אומנתי מעניין, כעין טלית. ייחודיות נוספת הינה מקום ארון הקודש 
ומקום עמוד הדרשה של רב הקהילה, שמצויים בגובה של 4-5 מטרים מעל 
ספרות  עבור  לנאצים  כמחסן  הכנסת  בית  שימש  השואה  בתקופת  הקרקע. 

ורכוש מוחרם ולכן לא ניזוק כלל ואפילו ספרי התורה נותרו בשלמותם. 
היהודים  כלפי  פשעים  לגבי  להגנתה  לתרום  מה  הרבה  אין  לנורבגיה 
לגלויה.  הפכה  היהודים  כלפי  המוסווית  השנאה  אז  השואה,  בתקופת 
כ-2,170 יהודים חיו במדינה בתקופה שלפני המלחמה – 775 מהם נעצרו או 
גורשו ורכושם הוחרם. היהודים נאספו בסיוע מהיר של הממשלה המקומית 

ובעזרת ספינה הועברו למחנה ההשמדה אושוויץ. 
בבטן הספינה הצטופפו מאתיים איש על גבי מחצלות קש, הדוחק היה 
אישה  הייתה  ביותר  והמבוגרת   6 בן  ילד  היה  ביותר  הצעיר  מנשוא.  קשה 
בת למעלה מ-80. הים היה סוער ורבים נתקפו במחלת ים. אסור היה לדבר 
ונאסר על היהודים לעשות צרכים אלא במידה ויכרעו ברך בפני החייל הנאצי 
כל הנוסעים מים מתוך  ימ"ש על  וינשקו את מגפיו. לסיום שפכו הנאצים 
צינור, כל המחצלות והבגדים נשארו רטובים עד סוף הנסיעה. לאחר מסע 
מזעזע הגיעו לאדמת פולין – שם כל הרכוש שהיה על היהודים האומללים 
על  להיעקד  כדי  לאושוויץ,  הובלו  ומשם  נשרף,  או  למים  והושלך  נלקח 

קידוש השם.
מעט יהודים הצליחו לברוח לשוודיה וחיו בה כפליטים בסיוע המחתרת 
הנורבגית. נורבגיה הינה אחת משתי המדינות הבודדות שאין בה אפשרות 
להעמיד לדין פושעי מלחמה נאצים בשל העובדה כי חלה על פשעים מסוג 

זה התיישנות...
מבחינה הלכתית, לגור במדינה כמו נורבגיה מזמן אתגרים לא פשוטים 
מבחינת לוח הזמנים היהודי. בקיץ הימים מתארכים ומתארכים ובחורף היום 
מתקצר והלילה מתארך. בחורף השבת נכנסת בשעה 2 בצהריים ויוצאת ב3 

בצהריים ביום שלמחרת. 
החל משנת  באוסלו  היהודית  הקהילה  כרב  מלכיור, שימש  מיכאל  הרב 
תש"ן ובתקופתו התחיל לפתח את החיים היהודים במדינה. לאחר מכן עלה 
ארצה )כאן שימש כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה( ובנו המשיך אחריו 

את המסורת כרב ראשי ולאחריו אף נכדו. 
כי למעשה הוא הרב של השטח  ציין הנכד בהומור  בשיחה עמו בעבר, 
הגדול ביותר בעולם – הוא הרב של נורבגיה, גרינלנד וחלק מאנטרקטיקה, 

ובקיצור – השטח הגדול ביותר בעולם...
התקשורת הנורבגית פרו ערבית ומשפיעה גם על דעת הקהל היהודית, לא 

פלא שהרב מיכאל מלכיור נוקט בגישה פוליטית יונית ויוצאת דופן. 

אסון ילדי אוסלו
כאשר עליית יהודי צפון אפריקה הייתה בעיצומה, בשנת 1949 - תקופת 
מחנה  הקמת  על  בנורבגיה  הסעד  משרד  עם  הסכם  הושג  המדינה,  קום 
זקוקים  יוצאי צפון אפריקה שהיו  יהודיים ממשפחות  ילדים  הבראה עבור 

להתאוששות – בטרם הטסתם לישראל. 
שליחי עליית הנוער ארגנו שתי קבוצות של ילדים ללא הוריהם: במטוס 
הראשון היו 200 ילדים יוצאי מרוקו ובמטוס השני היו אמורים להגיע ילדים 
יוצאי טוניסיה בני 8 עד 12. שתי קבוצות הילדים נסעו במטוסים של חברה 

הולנדית. 
והילדים הגיעו  ואכן מטוס אחד הגיע ליעדו  יצאו לדרך,  שני המטוסים 
ונוח,  נעים  היה  האוויר  מזג  נפלא,  החלה  השנייה  הטיסה  גם  בשלום. 

הפיורד ייראנגרפיורד

זהירות! טרולים בדרך

מבחינה הלכתית, 
לגור במדינה כמו 
נורבגיה מזמן 
אתגרים לא פשוטים 
מבחינת לוח הזמנים 
היהודי. בקיץ 
הימים מתארכים 
ומתארכים ובחורף 
היום מתקצר והלילה 
מתארך. בחורף 
השבת נכנסת בשעה 
2 בצהריים ויוצאת 
ב3 בצהריים ביום 
שלמחרת 
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המטפלות במטוס חלקו לילדים מיץ תפוזים, צעצועים וחוברות ציור. אלא 
שבשלב הנחיתה הטייס נתקל בערפל כבד, הוא הודיע למגדל הפיקוח כי הוא 

חג מעל הפיורד ולאחר מכן נדם קולו של מכשיר הרדיו במטוס. 
במגדל הפיקוח חשבו שמא בשל הערפל הטייס החליט לנחות בהולנד או 
בדנמרק, אך למעשה, המטוס ניסה להנמיך טוס בשטח הררי בעיירה הסמוכה 
לאוסלו, אך לרוע המזל אחת הכנפיים של המטוס פגעה בעץ, המטוס המשיך 
עוד שישים מטרים והתנגש בצלע הר. מעוצמת ההתנגשות בקרקע - המטוס 
התהפך על גחונו, הנוסעים הועפו מהמטוס החוצה, מכלי הדלק החלו לבעור 

וחלקו הקדמי של המטוס עלה באש. 
ילד אחד בשם יצחק אלל ישב בחלק האחורי של המטוס – בזנב המטוס, 
ארגז  היה  אף  המטוס  בזנב  כי  לציין  יש  מושבו.  למקום  חגור  הוא  כאשר 
תפוחים. בעת התהפכות המטוס, זנב המטוס התנתק ונחת ליד פלג נחל בעודו 
בוער. כך הצליח הנער יצחק לשרוד שלושה ימים במקום שומם כאשר הוא 
ניזון מתפוחים, שותה מי נחל וזנב המטוס משמש לו כאש מחממת למען לא 

יקפא למוות. 
את  לאתר  לנסות  מנת  על  אוסלו  באזור  נפרסו  ומתנדבים  שוטרים  אלפי 
עברו  ימים  שלושה  כעבור  רק  לשווא.  אך   - הנוסעים  ואת  המטוס  שרידי 
במקום ציידים אשר נדהמו לגלות ילד חי לאחר 40 שעות בהן היה כלוא בין 
עד  כבד  כה  היה  האסון  אך  הגופות,  הבחינו בשאר  הציידים  שברי המטוס. 

שכבר לא היה את מי להציל. 
להלך  רוצה  שהוא  כך  על  עמד  הנער  אך  אותו,  לשאת  החלו  המחלצים 
בצרפתית  ביקש  יצחק  חיוניות.  מלא  היה  רב  דם  שאיבד  ולמרות  רגליו  על 
שני  הכאב,  למרבה  עצומה.  במהירות  לו  שניתן  השוקולד  את  ובלע  לאכול 
אחיו ואחותו שהיו באותה הטיסה לא שרדו. בהמשך התברר כי חלק מהילדים 
נותרו בחיים לאחר ההתרסקות, אך לא שרדו את מזג האוויר הקשה. 27 ילדים 

נהרגו באסון הטראגי וכן שלושה מלווים וארבעה אנשי צוות המטוס. 
יצחק מספר כיצד אחד הילדים ביקש בקושי רב מים, יצחק הלך להביא לו 

את מבוקשו, אך עד אשר חזר – הילד כבר גסס ונפטר. 
ללבבם  נגע  האסון  סיפור  ואהדה,  בחמלה  הילד  את  עטף  הנורבגי  העם 
עד כדי כך שהמלך הנורבגי הציע לאמץ את הילד שניצל באורח כה פלאי. 
הסיפור צבר כותרות בכל העולם, אלפי מברקים וצעצועים הגיעו לחדרו בבית 

החולים בנורבגיה ומבלי שידע על כך נעשה יצחק אלל גיבור מפורסם. 
היקר  "אדוני  נורבגיה:  למלך  תודה  מכתב  כתב  ארצה  יצחק  הגיע  כאשר 
הייתה  נורבגיה  לישראל.  לך שהגעתי לארץ שלי,  אני מוכרח להגיד  המלך, 
אני מקווה שאוכל להזמין אותך  ידידותיים בשבילי.  והאנשים  נחמדה מאד 
יום אחד לבקר בארץ שלי. יש לי את המתנות שלך. אבי וכל החברים שלי ראו 
אותם. אני רוצה להיות טייס וכשאהיה גדול אבוא לנורבגיה באווירון שלי. 

קבל את ברכתי לך, למשפחתך ולכל הנורבגים".
למרות  בישראל,  לקבור  טוניסיה  ממשלת  התירה  לא  הנספים  גופות  את 
מאמצי הרב הראשי דאז, הרב הרצוג, שידע וחש כי הקהילה בטוניס הולכת 
קצר  נופש  למחנה  נסעו  הילדים  טוניס,  שלטונות  של  לדידם  ומתפוררת. 
כשבתכניתם לחזור למדינתם, קרי טוניסיה. העלאת הגופות ארצה לישראל 
– הייתה כביכול הודאה בפני העולם הערבי כי טוניסיה מאפשרת הגירה של 

יהודים לישראל ולכך לא הסכימה טוניסיה בשום צורה. 
הוקמה  עקיפה,  אחריות  עליו  הרגיש  הנורבגי  שהעם  האסון  בעקבות 
יוזמה של  נוצרה  וכן  דוד  מגן  בצורת  אנדרטה  לאוסלו,  באזור האסון סמוך 
לו  הוקם  וכך  ישראל,  מדינת  למען  לתרום  נורבגים  ואזרחים  פוליטיקאים 
מושב נורבגיה, או בשמו הנוסף "ינוב", כאשר את בתי העץ הראשונים תרמו 

אזרחים נורבגים - נקודת זכות אחת למען נורבגיה. 
במושב זה חי יצחק אלל )אשר שינה את שמו לאלעל( גיבורה הנשכח של 

האסון המזעזע, עד אשר נפטר לצערנו בגיל 48 ממחלה. 

הסכסוך הישראלי – פלסטינאי
ידם  אף בנושא הסכסוך הישראלי – פלסטינאי הנורבגים לא טומנים את 
בצלחת. בזמן מלחמת העולם השנייה נכתבו ברחבי המדינה כתובות נאצה 
יותר  אותם  סובלים  לא  אנו  היהודים,  לכל  קוראת  "פלסטינה  יהודים,  כלפי 
בנורבגיה". לעומת זאת, היום, באופן אבסורדי ההמון הנורבגי קורא בהפגנות 

"יהודים צאו מפלשתינה". 
למרות חילוקי הדעות, ישנו שיתוף פעולה בין המדינות )ישראל ונורבגיה( 
בנושאים כלכליים ומסחריים, אשר החל מאז שנורבגיה תמכה באו"ם בהקמת 

מדינה יהודית. 
בעקבות פרשת לילהאמר – סיפור ההתנקשות הכושל של המוסד במהגר 
מרוקאי בשם אחמד בושקי, שהמוסד חשב בטעות כי הוא המרצח עלי חסן 
ישראל  הצטננו.  המדינות  בין  היחסים   - השחור  ספטמבר  מראשי  סלאמי 
סירבה בתחילה להודות על חלקה בפרשה. בהמשך ישראל לקחה אחריות על 
הרצח ופיצתה את משפחת הנרצח ב283,000 דולר לאשתו של אחמד ולבתו. 
הפלסטינאים  כלפי  בשטחים  ישראל  מדיניות  נגד  הדעות  השנים  לאורך 
החריפו. בתקופת מבצע עופרת יצוקה אף הגיעו לשיא, כאשר איגוד העובדים 
תרבותי  כלכלי,  מוחלט,  חרם  ישראל  את  להחרים  קרא  בנורבגיה  הגדול 
את  אימצה  לא  שהממשלה  למרות  קולות  ברוב  עברה  ההחלטה   – ואקדמי 

ההחלטה. 
לא לחינם נחשבת נורבגיה לאחת המדינות העוינות לישראל בקרב מדינות 
2011 בעת  המערב. היחסים בין ישראל לנורבגיה שוב עלו לכותרות בשנת 
מתקפת טרור שקטעה את חייהם התמימים של הנורבגים. מסע הרצח החל 

אנדרטה לזכר יהודי נורבגיה בסמוך לרציף האוניות שהובילו אותם לפולין

כתובת - פלסטינה קוראת לכל היהודים )נורבגיה 1941(

מושב ינוב - אנדרטה לזכר ילדי אוסלו



י"ג אלול תשע"ח 24/8/18 34

באמצעות מכונית תופת ברובע הממשלה בעיר אוסלו – סמוך למשרדי ראש 
הממשלה אשר לא נכח במקום. 

8 בני אדם נהרגו ומאתיים נפצעו. לאחר מכן המשיך הרוצח לעבר מחנה 
אנדרס  נערים. הרוצח  לא פחות מ-69  רצח  נורבגים שם  נוער  בני  קיץ של 
ונידון  מידי  באופן  נתפס  ישראלי,  ופרו  נורבגי  ימין  פעיל   - בריוויק  ברינג 
למאסר עולם של 21 שנות מאסר – מוזר אך זה הוא העונש החמור ביותר 

בנורבגיה )עם אפשרות להארכה(. 
חייבים  כי  העת  כל  טען  במסגרתן  ישראליות,  הפרו  שדעותיו  כמובן 
להילחם למען אירופה נוצרית – יהודית, וישראל היא קורבן של האשמות 
שקריות, הנמצאת במלחמה נגד הג'יהאד ולא נגד הגזע הערבי כפי שרבים 
סוברים בנורבגיה, עמדו לישראל לרועץ. מאמר שפורסם באותה עת טוען כי 
ישראל עומדת מאחורי הרוצח. דעותיו של הרוצח הפרו ישראלי משמשות 
אנשי  ידי  על  שמאומצת  מאומתת  בלתי  קונספירציה  לתאוריות  פורה  כר 

תקשורת נורבגים.

קריקטורות אנטישמיות 
האנטישמיות בנורבגיה היא יוצאת דופן גם בהשוואה למדינות סקנדינביה 

הסמוכות כמו דנמרק והולנד.
בנורבגיה תעשיית הקריקטורות האנטישמיות משגשגת, היהודים מוצגים 
לדוגמא,  הנאצית.  גרמניה  תקופת  את  מביישים  שלא  תיאורים  בשלל 
קריקטורה שפורסמה ביומון המפורסם ביותר במדינה ומציגה את היהודים 
בישראל כעלוקות גוזלי אדמות מהפלסטינאי האומלל, בעוד היהודים אינם 

יודעים שובע עד גרגר האדמה האחרון. 
דימוי זה ועוד רבים אחרים הדומים לו, מזכירים את ההשוואה הנאצית 
ולהשתלט  להתרבות  גנטיים  ביתרונות  המנסים  לעכברושים  היהודים  של 
על העולם. היהודים בקריקטורות בעיתונים המובילים בנורבגיה מתוארים 
כטפילים השולטים בעולם ומנצלים אותו, מרושעים ובלתי אנושיים, שונאי 
שלום ומחרחרי מלחמות ובנוסף לכל נשמעת טענה כי היהדות מתנגדת לכל 

הדתות. 
יהודים, אנו רק  נגד  לנו מאומה  הטענה הנורבגית האופיינית היא: "אין 
נגד התוקפנות הישראלית" טענה שחוטאת בצביעות כל עוד אינה מתייחסת 
לתוקפנות של הרשות הפלסטינאית ולהריגת אלפי יהודים וחתירה לחורבן 
נורבגיה(.  מחופי  לעזה  תמיכה  משט  יצא  וחצי  חודש  לפני  )רק  ישראל 
הבולטות  המדינות  אחת  היא  שנורבגיה  פלא  אין  אלה,  טענות  בעקבות 
שמזרימות כסף רב לרשות הפלסטינאית ברוחם הגוועת של הסכמי אוסלו, 

עד עצם היום הזה. לפחות שם עוד מאמינים באוסלו...

דגל נורבגיה

הפרלמנט הנורבגי באוסלו

יצחק אלל )תצלום מ1950 כשעל אפו סימני הפציעה(

אלפי שוטרים 
ומתנדבים נפרסו 
באזור אוסלו על מנת 
לנסות לאתר את 
שרידי המטוס ואת 
הנוסעים - אך לשווא. 
רק כעבור שלושה 
ימים עברו במקום 
ציידים אשר נדהמו 
לגלות ילד חי לאחר 40 
שעות בהן היה כלוא 
בין שברי המטוס. 
הציידים הבחינו בשאר 
הגופות, אך האסון 
היה כה כבד עד שכבר 
לא היה את מי להציל 
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הערבים קוראים לה חג'ה

)רועת צאן ושמה מלכה(
תראו אותה מדי יום בכותל, ובשוק. תמצאו אותה 
על אם הדרך, סוחבת קליפות של תירס. הכל בשביל 
להפיק חלב עיזים משובח שאי אפשר להשיג על המדף במרכול. 
הכל בשביל מפעל חסד קטן אך גדול, שהקימה מלכה אבלסון 
בשתי ידיה. שם, בין ההרים, בינות לקרוונים, בשממה המדברית 
הקסומה, מגדלים במסירות ובאהבה היא ושמואל בעלה, מנהל 
בית חולים מקנדה שיצא לפנסיה, את שושנה ואת רחלי, שתים 
מתוך עשרות העיזים שמסתובבות בנחת. בחלב שהיא מפיקה 

מהן היא עוזרת לילדים חולים וסובלים.
פחדתי לנסוע, אבל פחדתי עוד יותר להפסיד את הסיפור. 
תמיד שייכתי את עצמי לקבוצת העיתונאים השפויים, שהחיים 
שלהם הם לפני העיתון, אבל כשישבתי מכווצת על כיסא באמצע 
שום מקום, כשכלבים מקשקשים בקצות זנבם )ולהווי ידוע, כי 
כלבים הם בעל חי שמהלך עלי אימים(, הבנתי שגם אני, בניגוד 

לכל הצהרותיי בעבר, שייכת לזן העיתונאים האמיץ ההוא...
פגשתי אותה עומדת על אם הדרך, עגלתה עמוסה בקליפות של 
תירס, שקיות נוספות תלויות לצידי העגלה, והיא עומדת שם, על 
השביל שמוביל לכפר ערבי, שביס לראשה וחיוך רחב על פניה.

היא אישה חרדית בגיל מתקדם, פניה משדרות עוצמה, ואני 
תוהה: מה לה ולעגלת התינוקות העמוסה בקליפות תירס? היא 

ממשיכה לצעוד, ואני בעקבותיה.
קוראים לה מלכה, והיא מאוד ממהרת לכותל, כי עד חג 
השבועות היא הולכת לשם מדי בוקר ואין לה זמן לדבר עכשיו. 
אם אני רוצה, היא מציעה, נוכל לדבר אחר כך. היא מציינת מקום 
ושעה וממשיכה בדרכה. מה שאני מצליחה להבין דרך אגב הוא, 

שקליפות התירס הן בשביל העיזים שלה.
לאחר נסיעה של עשרים דקות בין הולכי רגל ערביים ושבילים 
לא סלולים, הבנתי כי הארכתי את דרכי לחינם, מסתבר כי המקום 

נמצא במרחק קצר מאוד מביתי.
שער הברזל נפתח על ידי חייל שעומד בבודקה. מספר קרוונים 
פזורים סביב, השקט שולט בכל, ולרגע נדמה שאין נפש חיה 
במקום הקטן הזה. דממת מדבר. רק הרכב שחונה בפתח הקרוון 
ומספר בגדים התלויים על חבל משמשים כאות וסימן לכך שיש 

חיים במקום הזה.
המקום כולו הוא שממה קסומה שקשה למצוא בעולם המודרני 
של היום, ואני מחפשת את הקרוון של מלכה. לא הייתי צריכה 
להמתין יותר מדי. רק אמרתי "מלכה", והחייל הצביע לכיוון 

השביל, עד הסוף שמאלה.
ההסבר היה מיותר. קפאתי על מקומי באימה. כלבים! עדת 
כלבים הקיפה אותי. אני לא זוכרת אם צעקתי "הצילו" או "שמע 
ישראל". אני יודעת רק שראיתי שחור בעיניים, ושדקות לאחר 

מכן הובלתי בביטחון על ידי מלכה אל פתח ביתה.
התיישבתי רועדת כולי על הכיסא, ומטרת בואי פרחה מראשי 

לחלוטין.
"תכניסו את הכלבים הביתה", התחננתי, "אני לא מסוגלת!"

"לא!" מסרב שמואל, בעלה של מלכה, יהודי בעל עיני תכלת 
שזיק שובב ניצת בהן, "הם לא יעשו לך כלום, את חייבת ללמוד 

לא לפחד".
נצמדתי לכיסא באימה, מנסה לנהל את הטראומה. מלכה 
מסייעת לי בנתון מאלף. "שמואל ניהל בית חולים פסיכיאטרי 

בקנדה במשך שנים רבות", היא אומרת...
"אז מה? הוא רואה בי פציינטית?" אני מצליחה אך בקושי 

להשחיל מעט הומור לשיחה.
אבל מלכה מגיבה ברצינות תהומית. היא ממהרת אל תוך 
הקרוון וחוזרת עם אלבום, שם היא מראה לי שחור על גבי לבן 
את תעודת הרופא של בעלה, את התעודה שמוכיחה כי אכן האיש 

שמולי שימש במשך שנים כמנהל בית חולים.
"אז מה אתם עושים פה?" אני נרגעת לבסוף.

מלכה צוחקת, מתנצלת לרגע, ואז ניגשת לעשרות העיזים 
השוכנות מאחורי גדר ברזל, ונותנת להן אוכל. ואז, לחרדתי, 
פותחת את השער ומניחה להן לגלוש החוצה היישר לכיווננו. 
עכשיו, בנוסף לכלבים האימתניים, מסתובבות לצדנו גם עיזים 

לבנות ושחורות.
"רחלי, שושנה, בנצי", קוראת מלכה בקול, ואני מסובבת את 

ראשי לקדם את פני הבאות.
"אלו הם השמות של העיזים", צוחק שמואל.

אני מתיישבת על הכיסא, אוחזת בידי נייר מכתבים ועט, ומעלה 
על הכתב את הסיפור המדהים של מלכה ושמואל אבלסון, בני 
הזוג שעלו מקנדה, המירו את דירתם שבשכונת "שערי חסד" 
בקרוון, מגדלים עיזים, ודואגים לעשות חסדים רבים בחלב 
שהעיזים נותנות. כי מה מטרתנו כאן, בעולם הזה, אם לא לעשות 

את רצון ה'?

 

"אבא שלי, חכם ניסן כספי, היה ציוני אמיתי. הוא עלה מפרס 
לארץ ב-1926, רכוב על חמורו", נזכרת בו מלכה בגעגועים. "הוא 
התרים אנשים ורכש אדמות בעמק חפר, ושם, בעמק חפר, חגגו 
את הבר מצווה של אחי, כשהם מציינים את תרומתו של אבי".

לאחר שמשפחתה של מלכה עלתה ארצה, החלו בני המשפחה 
לגדל עיזים וכבשים. אל החיים האלה נולדה מלכה, היא למדה 
מגיל צעיר את "תורת העיזים" כדבריה, היא בקיאה בתכונותיהן 

ומיטיבה לדעת כיצד מטפלים בהן.
"יש הבדל גדול בין חלב עיזים לחלב כבשים, גם בטעם וגם 
בתכונות!" היא קובעת, ועם הנחרצות שבדבריה קשה להתווכח.
"את יודעת מדוע נתנה רבקה ליעקב גדיים ולא טלאים?" 
שואלת מלכה ואינה ממתינה לתשובה, "יצחק רצה לברך את 
עשיו, ולכן רבקה נתנה ליעקב גדיים, כי הגדי מקרר את הגוף. 
והנה, את רואה, כשעשיו גילה שאביו בירך את יעקב, הוא כעס, 
אבל יצחק נחרד ולא כעס. זאת, משום שהגדי שאכל קירר את 
כעסו"... מלכה צוחקת, הפירוש המקורי שלה מוצא חן בעיניה.

משפחתה של מלכה, משפחת כספי, נטלה חלק גדול במלחמה 
על הארץ ובבניין הארץ.

את אחד מאחיה לא הספיקה מלכה להכיר, הוא נרצח בידי 
ערבים בליל בר המצווה שלו. שנים לאחר מכן נפל אח נוסף 
בידי הירדנים וישב שם בשבי. "אני עוד זוכרת איך אמא שלי 
צעקה על משה שרת: איך אתה יושב ואוכל ביצה, כשהבן שלי 

יושב שם בשבי?!
"כולם במשפחה שלי היו גם חרדים וגם גיבורי ישראל", מסכמת 
מלכה ושולפת את תמונתם של אביה ושל דודה. "בשנת 1948 

תקע דודי צ'יטה כספי בשופר בכותל.
"כשבגרתי לא היה שייך יותר לגדל עיזים, המלחמות והמצב 
הקשה ששרר בארץ לא אפשרו זאת", היא מספרת, "במלחמת 
ששת הימים עבדתי כאחראית משמרת בבית החולים שערי צדק.

"בגיל שלושים ושתיים עוד לא הייתי נשואה. נסעתי לכותל 
ארבעים יום כסגולה לשידוך, ונעניתי". המענה היה – שמואל 

אבלסון...

 

שמואל אבלסון עבד באותה עת כרופא בקנדה, וכאשר יצא 
לשנת שבתון – החליט לבקר בארץ ישראל.

"אבי חלם לעלות לארץ ישראל חרף גילו המבוגר. לצערי 

הוא לא הצליח, אבל אני מילאתי את משאלת ליבו", הוא מספר. 
הביקור בארץ הוביל לשידוך שיצא אל הפועל, וכך הגיעה מלכה 

לקנדה בעקבות בעלה.
"לי, ירושלמית במקור, לא היה הרבה מה לעשות לקנדה. בעלי 
היה עסוק כל היום בעבודתו כמנהל בית החולים 'סיוויק', בית 

חולים פסיכיאטרי, ואני חיפשתי לי תעסוקה".
כך מצאה מלכה חווה שעמדה בסמוך לנהר, וקנתה אותה. 
"בכוונה תחילה בחרתי בחווה הממוקמת סמוך לנהר המקשר 

בין הצפון לדרום, זה היה מראה מרהיב עין", נוצצות עיניה.
"בתקופת הקור והמעבר, עברו דרך החווה שלי מאות בעלי 
חיים שחיפשו מפלט מן הקור ונהרו לדרום", היא מספרת, "ואני 
נקשרתי לבעלי החיים. קניתי עיזים והתחלתי לגדל אותן, לחלוב 

ולהכין גבינות.
"תוך תקופה התברר כי יש לכך ביקוש רב. היהודים מאוטווה 
שחיפשו בשר כשר הגיעו אלי כל הזמן בבקשות. ובשבועות, 
בתקופת הגז, הגיעו כל אנשי הקהילה היהודית לחזות במחזה 
ראשית הגז. שמי התפרסם בכל האזור כבעלת חוות עיזים, שמפיקה 

חלב וגבינות כשרות למהדרין".
בד בבד עם הטיפול בעיזים, נולדו לה בשעה טובה שני ילדים, 

וידיה היו עמוסות עבודה.
"ידעתי שאחזור לארץ ישראל ברגע שיתאפשר לנו", היא 
מספרת, "והרגע הזה הגיע בשנת 1985. שמואל חסך מספיק כסף 
כדי לצאת לפנסיה, וידענו שאנחנו חוזרים לארץ. את כל העיזים 

מכרתי, מלבד את נחום התיש".
היא רק מזכירה את שמו של נחום, וחיוך רחב מתפשט על 

פניו של שמואל בעלה.
"נחום הוא תיש מיוחד במינו!", הוא מרעים בקולו. "עד לפני 
שנתיים חי בגן החיות התנכ"י, וזכה שם לתשומת לב מרובה".

מתברר כי נחום עלה ארצה יחד עם בני הזוג. מלכה נזכרת 
ומספרת בחיוך: "כשהגענו לשדה התעופה אלהמוביל לכיוון 
היציאה אל המטוס, עצרו אותנו המאבטחים והודיעו: 'אין כניסה 

לעיזים, אסור לטוס עם עז!'
"בעוד אנו מנהלים ויכוח סוער, מנסים להסביר להם כי בלי 
נחום לא נוכל לעלות לארץ, זינק נחום על המסלול של התיקים 

שנע באיטיות, והחל לבצע ריקוד.
"כולם באולם מחאו לו כפיים", מספרת מלכה בגאווה. "ותאמיני 
או לא, זה מה ששכנע את המנהל באופן סופי לאפשר לנו להעלות 

אותו על המטוס.
"נחום הגיע אתנו לארץ ללא רשיון. אנחנו, בעצם, הברחנו 
אותו. החבאתי אותו אצל אחותי בגינת ביתה אשר בשערי חסד, 

עד שלגן החיות נודע שיש לנו 'נחום'", מספרת מלכה.
"וכך נאלצתי להעביר אותו לרשותם. הם קנו אותו ממני, ועד 
היום יש לי אישור כניסה חינם לכל החיים, לי, לילדי ולנכדי, לגן 
החיות". היא צוחקת, מצטערת שלא שמרה את קטעי העיתונות 
שהופיעו אז אודות "נחום", התיש המופלא שנהג לבצע מופעים 

וריקודים מדהימים לכבוד המבקרים בגן החיות.
"בהמשך גם סיפקתי לגן החיות עיזים ננסיות בשביל פינת 

החי שלהם", היא מוסיפה.

 

מלכה ושמואל רכשו דירה בשכונת "שערי חסד" והחלו את 
חייהם החדשים כאן בארץ.

"מספר חודשים לאחר שהגענו ארצה, בערב ל"ג בעומר, קיבלתי 
פנייה מיוחדת, מתוקף היותי דוברת ערבית שוטפת. את השפה, 
אגב, למדתי בצעירותי בתקופת המלחמות. עשרים משפחות רצו 
להקים כאן, בסמוך לכפרים הערביים, מושב. ומכיוון שאף אחת 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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מהן לא הייתה דוברת ערבית, הם פנו אלי בבקשה להצטרף אליהן 
בעלייה על הקרקע, כדי שבמקרה שיתגלע איזשהו עימות מילולי 
ביניהן לבין הערבים, יהיה מי שיוכל לנהל עם הערבים דו־שיח.

"עליתי עם שאר המשפחות לזמן קצר, כשבליבי מקנן הרצון 
לקנות בית במושב הסמוך והמטופח 'מטע', אבל לא קיבלו 
אותנו למושב. ושוב פנו אלי מקבוצת המשפחות בהצעה שלא 
יכולתי לסרב לה: 'בואי לכאן, תקימי פינת חי, תקבלי חלקה 

ונקים מושב יפהפה".
אני מביטה סביב, מחפשת את המושב היפהפה, אבל איני רואה 
כלום. מלכה כמו קוראת את מחשבותיי. "כן", היא נאנחת, "היה 

מהפך. רבין עלה לשלטון, וכל התוכניות נגוזו.
"היו כאן משפחות מעולות; עורכי דין, רופאים, אנשי צבא 
בקבע, וכולם עזבו ונטשו. המקום נותר עלוב ומוזנח", מספרת 

מלכה.
בשלב זה מצטרף גם שמואל, בעלה, לשיחה.

"לא חשבתי שאגור בקרוון קטן כל כך, בסביבה בלתי מטופחת 
בעליל", הוא אומר.

"אז למה נשארתם?" אני שואלת.
מלכה נאנחת בשנית, ופותחת צוהר לכאב אישי. היא מספרת 
על טרגדיה ששינתה את חייה. קשה לה לפרט, אבל די במילים 
ספורות. לאחר שעלתה לארץ נולדו להם זוג תאומים, שעקב 

"פאשלה רפואית", כהגדרתה, אינם נמצאים בין החיים כיום.
"זהו כאב שאינו מרפה ממני", נוצצת דמעה בזווית עינה. 
"ואחרי שזה קרה ידעתי שאני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי.
"אני מגדלת עיזים, הקמתי מפעל חסד קטן בשם: 'גמ"ח 
לחלב עיזים'", היא מספרת, "וילדים שסובלים ממחלת הפה 
מגיעים לכאן. אם מזליפים מיידית על הפצעים חלב עיזים טרי, 
הם נעלמים מיידית. אנשים מגיעים אלי מכל הסביבה. מתחננים 
לחלב. חלב העיזים טוב למחלות פה, לפריחות, לבעיות עור, 
למחלות מונו. ובכלל, הוא מחזק מאוד. באמצעות חלב העיזים 

הצלתי אנשים רבים מהסתבכות במחלתם.
"את יודעת שאפשר לתת חלב עיזים לתינוק בן יומו?", היא 
שואלת ומסבירה, "זהו החלב הקרוב ביותר לחלב אם. את הגבינות 
אני מייצרת ללא חומרים משמרים. הכל טבעי, ללא זריקות וללא 

חומר משמר".
כמומחית לגידול עיזים מאמינה מלכה כי חלב עיזים מתאים 
כמעט לכל דבר: לחיזוק, למניעת מחלות ולריפויין. "אין דבר 
שמשמח אותי יותר מאשר לעזור לילד סובל", היא מציינת בסיפוק.

 

מלכה מסתובבת כאן, בין הכפרים, כבר שנים רבות.
"אין לנו אוטובוסים שמגיעים לנקודת היישוב הזאת, ואני חייבת 

ללכת לשוק על מנת להשיג אוכל לעיזים שלי", היא מספרת.
הערבים, כך מתברר, קוראים לה חג'ה, תואר שמשמעותו: 
"אישה מבוגרת שראוי לכבדה". מלכה צוחקת. לא, היא לא 

מפחדת מהערבים באזור, הם מכבדים אותה מאוד.
"אני מקבלת טלפונים מערביי הסביבה שמתייעצים אתי בנוגע 
לעיזים חולות, הם מבקשים את עצתי ואני עוזרת להם בשמחה.
"אצל הערבים", מספרת מלכה, "אני נתקלת בעיזים חולות 
במחלת בורצולוזוס. משרד הבריאות אוסר לגדל אותן כי הן 

מסוכנות לבני האדם".
מלכה שולפת רשיונות ומוכיחה לי שלכל העיזים שלה יש 
כפתורי זיהוי באוזניים שמוכיחים כי הן רשומות ונתונות תחת 

פיקוח צמוד של משרד הבריאות.
גם בשוק זוכה מלכה לכבוד גדול. כולם מקפידים לארוז את 

קליפות התירס והירקות עבור העיזים שלה, ולתת לה אותן.
מלכה מכירה טובה לכל אחד, ולא פלא שכולם מכבדים אותה. 
"לאנשים שעוצרים לי טרמפ אני נותנת ביצת אווז, שמטילות 

האווזות שאני מגדלת. בשבילם זה שווה ערך".
לרוכלים בשוק שדואגים לה לאוכל עבור העיזים מעניקה מלכה 

מדי פעם בקבוק חלב עיזים, או גבינות מעשה ידיה.
"חייבים להכיר טובה", היא טוענת בלהט, "כשאנחנו מכירים 
טובה, אפילו לנכרים או לדומם, אנחנו נעשים טובים יותר, הגונים 

יותר, בעלי מידות נעלות יותר".

 

אנחנו משוחחות ומשוחחות והנה מגיעה לה שעת החליבה. 
מלכה קמה ממקומה, ואני עוקבת אחריה. היא נוטלת את הכדים 
ביד מיומנת, ולאחר שהיא מנקה את העז היא מתיישבת ומתחילה 

לחלוב. תוך מספר דקות מתמלא הכד בחלב חם, טרי ובריא.
מלכה חולבת, ואני נזכרת בדמויות מן ההיסטוריה היהודית. 
אני נזכרת ברבי עקיבא שהיה רועה צאן והפך להיות מנהיג 

שהעמיד עשרים וארבעה אלף תלמידים, אני נזכרת בדוד המלך 
שנלקח ממרעה הצאן להנהיג את עם ישראל. ומשה רבנו, והאבות 

הקדושים...
המחשבות חולפות במוחי ומסתדרות לכדי תובנה פשוטה 
ומעמיקה. רק אישיות עם אהבה ועם מסירות, עם נתינה ללא 

גבול ועם רגישות מוחלטת, יכולה להפוך אדם למנהיג.
והנה אני כאן, ניצבת מול אישה מיוחדת, "רועת צאן" מסורה 
ונדירה, שכל מעשיה לשם שמים, לעזור לזולת ללא קבלת תמורה.

 

"ידעת שאפשר לשתות חלב עיזים בלי להרתיח?" היא שואלת. 
אני מרימה גבות בתמיהה. "זהו חידוש עבורי", אני מודה.

"זו היא ברכה של הקדוש ברוך הוא", היא מבהירה ונזכרת 
בביקור שערכה בישיבת "אור שמח", שם הייתה צריכה להביא 

חלב עיזים למאן דהוא.
הרב וולפסון ישב שם עם תלמידים שניהלו דיון, מתפעלים 
מרעיון החללית שמשגרים אותה לשמים, שם היא נשארת במשך 
שבועיים ואז יורדת בחזרה, מביאה עמה ממצאים שונים מן החלל.
וולפסון הבחין בי", מספרת מלכה, "הוא פנה  "כשהרב 
לתלמידים שלו בחיוך ושאל: 'אתם יודעים מה? תשאלו את 
המדענים האם הם יכולים לייצר מכונה שתפיק חלב בתמורה 

לחציר'.
"אני ידעתי שהוא מכוון את דבריו אלי", מוסיפה מלכה, "וזה 
רק חיזק בי את התחושה הטובה, שאכן, אני חיה את הבריאה 

מחדש מדי יום ביומו".
מלכה מעבירה את החלב לבקבוק זכוכית חדש ואוטמת אותו, 
רצה לחליבה הבאה. בשעה הקרובה היא תהיה עסוקה בחליבת 

העיזים.
"חלב עיזים הוא אולי לא החלב הכי טעים", היא מודה בגילוי 
לב, "אבל אין ספק שהוא החלב הכי בריא! אני שותה כל יום 

חלב עיזים.
"העיזים שלי אוכלות חציר אורגני בלבד", היא משתבחת, 

"הרבה ירקות שאני סוחבת מן השוק, ומטרנה".
"מטרנה?" אני כמעט מזדעזעת.

"כן, מטרנה", היא חוזרת ומספרת, "רב אחד שלקח ממני חלב 
עיזים שאל אותי איך אני מיניקה את התינוקות של העיזים. עניתי 
לו שהם יונקים רק חודש אחד, ואחר כך שותים אבקת חלב. הוא 
יעץ לי להאכיל אותם במטרנה כשרה למהדרין או אפילו חלב 

תנובה, וזה מה שאני עושה"...

 

מלכה חולמת להפוך את השממה כאן, בהדר ביתר, לגן עדן 
קטן. יש לה הרבה תוכניות. היא אינה מתייאשת. עמוק בליבה 
מפעם החלום שיום יבוא, והרשויות תפתחנה את המקום הזה 

ותענקנה לו את הכבוד הראוי לו.
ובינתיים היא ממשיכה לטפל בעיזים, לעזור ככל יכולתה 

לאנשים ולהתפלל בכותל על כלל ישראל. 
"את רואה את התינוק הקטן שם?" היא שואלת, ואני מסובבת 

את ראשי בבהלה. תינוק? כאן? באמצע המדבר?
אבל מלכה מצביעה בהתלהבות על גדי בן יומו, אותו הביאה 
בחזרה מהנסיעה למירון. "ביקשו ממני לגדל אותו, כמובן 
שהסכמתי. סחבתי אותו כל הדרך באוטובוס בידיים עם בקבוק".

מתברר שהשמועות על אישיותה המיוחדת ועל הטיפול המסור 
שהיא מעניקה לעיזים הגיעו עד למרחקים.

"תבואי בשבועות", היא מזמינה אותי, "זהו זמן הגז, ויש לי 
כאן את כל המכשירים, הילדים יכולים לראות איך עושים צמר".

"תביאי לה מהגבינות, שיהיה להם לשבועות", צועק שמואל 
בעלה מהעבר השני של החווה, מטפל ברגל פצועה של אחת 

החיות.
"את יודעת ששמואל בעלי נולד בערב שבועות?", היא מעירה, 

"בשבוע הבא הוא מגיע לגיל גבורות".
"קיבלתי שכל", הוא צוחק, "כאן, מול השממה הקסומה והנוף 
המדברי, בתוך קרוון פשוט, אפשר למצוא את האושר הנפשי!"

ואת זה קובע מנהל בית חולים פסיכיאטרי בקנדה, אדם שחי 
בווילה מפוארת והמיר אותה בקרוון.

ומלכה מהנהנת בראשה. אכן, על שלושה דברים העולם עומד: 
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ואת העמוד השלישי 

הזה, היא מנסה לבסס על הצד הטוב ביותר.
נפרדנו לשלום ואני חזרתי הביתה עם כד חלב, בידיעה שאני 

מחזיקה בידי בחלב יקר ערך. החלב של מלכה!

פגשתי אותה עומדת 
על אם הדרך, עגלתה 
עמוסה בקליפות של 
תירס, שקיות נוספות 
תלויות לצידי העגלה, 
והיא עומדת שם, על 

השביל שמוביל לכפר 
ערבי, שביס לראשה 

וחיוך רחב על פניה.
היא אישה חרדית בגיל 

מתקדם, פניה משדרות 
עוצמה, ואני תוהה: מה 
לה ולעגלת התינוקות 

העמוסה בקליפות 
תירס? היא ממשיכה 

לצעוד, ואני בעקבותיה

 קפאתי על מקומי 
באימה. כלבים! עדת 

כלבים הקיפה אותי. אני 
לא זוכרת אם צעקתי 

"הצילו" או "שמע 
ישראל". אני יודעת רק 
שראיתי שחור בעיניים, 

ושדקות לאחר מכן 
הובלתי בביטחון על ידי 

מלכה אל פתח ביתה
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להצמיח  שהצליחה  הבולטים  הפייטנים  מבין  טייב  יובל 
לאחרונה  האחרונות,  בשנים  החרדית  הקהילה 
גילו  - שיר קצבי. למרות  עוד מלבדו”  "אין  שחרר את הסינגל 
טייב לאנציקלופדיה מהלכת בכל הקשור  יובל  הצעיר, נחשב 
המצרית.  המוסיקה  בתולדות  בקיא  הוא  ערבית.  למוסיקה 
ענק: 'אור  בהפקות  אלבומים  שני   13 בן  בהיותו  להקליט  זכה 
דוד' ו– 'שמח' ובהן שירים בלשון הקודש על לחניהם המוכרים 
קול  ע"י תזמורת  נוגנו  גדולי המוסיקה הערבית. ההפקות  של 
ישראל בערבית בת 24 נגנים, בניצוח אברהם דוד הכהן וז'וז'ו 
מוסא ז"ל. ב-20 שנות מוסיקה הופיע בכל רחבי העולם וכעת 

בסיבוב הופעות בארץ. 

פנחס  של  בניצוחו  'מלכות'  מקהלת  ויינברגר,  זאנוויל 
ביכלר ותזמורת 'אורות' בניצוחו של שייע ברים, מגישים 
בעל  שכתב  עולם'  של  'ריבונו  השיר  של  לב  ושובה  חי  ביצוע 
ה'עבודת פנים' זצוק"ל, בלחנו המפורסם של ר' משה גולדמן 
של  ומרגש  ראשוני  דואט  עם  יחד  למקור,  צמוד  הביצוע,  ז"ל. 

פנחס ביכלר וזאנוויל ויינברגר שאי אפשר לפספס.

בן  יניב  שהוציא  מאז  ספורים  שבועות  הכל  בסך  עברו 
רחבות  את  שכבש  שלנו'  'השמחה  הלהיט  את  משיח 
הריקודים ותוכניות הרדיו השונות וכבר יוצא סינגל חדש. לכבוד 
עולם,  לבורא  מתקרב  בכללותו  ישראל  עם  בו  אלול  חודש 
וחיבור  אמיתית  אהבה  מתוך  ובתחנונים,  בבקשות  בסליחות, 
טהור, מוציא יניב בן משיח את 'נתת לי הכל' סינגל מרגש עם 
למופע  תאריך  יפורסם  בקרוב  הלב.  מיתרי  על  שפורט  ביצוע 

חורף ענק במרכז הארץ.

מספר חודשים לאחר שהשיק את אלבומו הראשון "כח 
כשהוא  אירופה  לרחבי  דיקמן  רולי  הזמר  יצא  הרצון" 
ועריכת קליפ  צילום  מלווה בצוות הפקה מיוחד, שהופקד על 
באלבומו  הנושא  שיר  הרצון",  "כח  חוצה-המגזרים,  ללהיטו 
יגן  זכותו  הבעש"ט  השריש  אותו  המיוחד  המסר  את  שמבטא 
המבטאים  אלמנטים  שולבו  המרהיב  בקליפ  לתלמידיו.  עלינו 
את מילות השיר, תוך שילובם של ילדים הלומדים את מילות 

הא'-ב' ובדרכם ללימודים יש בהם את כח הרצון להצליח.

קובי ברומר בסינגל חדש לחודש אלול: "צועק אליך" - 
אחרי להיטיו המקפיצים "יאללה לרקוד", "ישמח חתני" 
הזמר  משיק  מיאמי,  פרחי  של  הסר"  ל"דווי  חדשני  וקאבר 
האנרגטי סינגל בסגנון אחר. "צועק אליך" כך נקרא שירו החדש 
"חודש  אלחדד.  אלחנן  והלחין  כתב  אותו  ברומר,  קובי  של 
הרחמים והסליחות הוא זמן מיוחד לצעקה", אומר קובי. "לכל 
ובמילים  מתחבר  הוא  שאליה  הצעקה  את  יש  מאתנו  אחד 

הנפלאות שכתב אלחנן אלחדד יש ביטוי נפלא לכך".

כשכולם  דווקא  "לשנות".   - מקפיץ  בסינגל  פלד  משה 
בוחרים לעשות "עוד מאותו הדבר", משה פלד, יוצר פורה 
שמע"(  ו"הוא  יום"  "קרב  )אחרי  שלישי  סינגל,  משחרר  ומקורי 
כשהפעם הלהיט זוכה לעיבוד קצבי בסגנון מוזיקת הקאנטרי.  
זוכה  יצירותיו,  את  ומלחין  הכותב  ומוכשר  צעיר  מבצע  פלד, 
גם  תדיר  מושמעים  ושיריו  מוזיקאים,  בקרב  רבה  להערכה 
בתחנות הרדיו הכלליות. הסינגל הוא מתוך אלבום הבכורה של 
פלד עליו הוא עמל. את הסינגל הפיק רון קרזבום ועיבדו משה 
ורון קרזבום. המילים, מקוריות ומשדרות אופטימיות, גם  פלד 

הן נכתבו על ידי פלד.

האירועים  במות  על  הופיע  בה  מוצלחת  תקופה  לאחר 
של  ואחיו  חדש  זמר  מילר,  אלי  ובר-מצוות,  בחתונות 
"קול  ומקפיץ:  סינגל ראשון, אנרגטי  הזמר אבי מילר משחרר 
ששון וקול שמחה". אלי מילר, איש חינוך המשלב מוזיקה ושירה 
גם בעבודתו עם צעירי הצאן כחלק מהרצון להעניק ביטוי לנפש 
התלמיד ולאפשר לילדים לשחרר את הרגשות החבויים בהם 
באמצעות הצלילים. הוא מופיע ערב-ערב ברחבות הריקודים, 
שהכתירו  וישיבות  אוהד  מקהל  ונהנה  וכלות,  חתנים  משמח 
אותו כפייבוריט שלהם. הסינגל החדש שהלחין עבורו אלי קליין, 
מוקדש בחתונות לזוגות הצעירים שעתידים להקים את בתיהם 
בשעה טובה.  הסינגל החדש "קול ששון" הוקלט באולפני טנור 
של מיכאל צי ושותפים לו בחירי המוזיקאים בישראל. ההפקה 

היא של הצמד המוכשר אלי קליין ואיצי ברי.

צעיר  בגיל  המוסיקלית  דרכו  את  החל   ]32[ חתן  רועי 
הוציא שיר ראשון. אך חתן בחר  בגיל עשר  וכבר  מאוד 
בתלמוד-תורה  ולהשקיע  המוסיקה  תחום  את  בצד  לשים 
ולאחר מכן בישיבות. לאחר שנישא והקים בית נאמן בישראל, 
בכולל  לימודים  משלב  שהוא  תוך  והמוסיקה  הבמה  אל  חזר 
בשעות הבוקר. "נמצא את השמחה" – סינגל הבכורה הינו שיר 
ברכה,  קטרין  התמלילנית  כתבה  אותו  כאחד  ומרגש  מקפיץ 
כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית המעבד והמפיק המוסיקלי 

דוד ביתן.

של  הילדים  להקת 
'קינדרלעך',  ישראל 
עושה את זה שוב, ובגדול. 
ארוכים  חודשים  לאחר 
מוציאים  ציפייה,  של 
'סבבה',  את  'קינדרלעך' 
והרביעי  החדש  אלבומם 
במספר. האלבום פתח את 
הלהקה  של  הקיץ  עונת 
הופעות  סיבוב  שכללה 
בכל העולם עם מיטב שירי 
מופע  כשבשיאו  האלבום, 

השקה יוקרתי ונוצץ כמיטב המסורת של 'קינדרלעך'. הסינגל 
וכעת  ההשמעות,  מצעדי  את  כבש  לשמוח'  'רוצים  האחרון 
נוסף  כסינגל  'קינדרלעך'  משחררים  האלבום,  צאת  עם  יחד 
דדיה   ואיציק  דוד פדידה  אותו כתבו  'סבבה',  הנושא,  את שיר 
שגם הלחין והפיק מוזיקלית.  האלבום מכיל 14 שירים מגוונים 
המלחינים  הכותבים,  מיטב  עם  המוזיקליים,  הסגנונות  מכל 
והמפיקים המוזיקליים. ביניהם: איציק דדיה, אלי קליין ואיצי ברי, 

שלמה יהודה רכניץ, גרשון פריישטט, עוזיה צדוק ועוד.

הרצון לעורר את התשובה דווקא מתוך שמחה, הובילה 
שישי  חדש,  סינגל  להוציא  נוף  מאור  והיוצר  הזמר  את 
הקהל  את  לשתף  ממשיך  הוא  בו  מלוכה',  'דרך   - במספר 
ושמח  קצבי  בלחן  הפעם  עליו,  שעובר  התשובה  בתהליך 
שמסתמן להיות להיט קיץ של תשובה. מאור נוף )35( הוא בעל 
תשובה מזה שמונה שנים, לפני כשלוש שנים הוציא את סינגל 
הבכורה 'קראתי בכל לב' בו שיתף מלבטיו של בעל תשובה טרי 
ועל ההתמודדות. הסינגל הקודם 'אין עוד מלבדו' היווה סינגל 
המשך המלווה את דרכו לאורך השנים. את השיר 'דרך מלוכה', 
הוא מוציא כעת, כשהוא כבר בטוח במסלול הנכון של החיים 
הארוכה  הדרך  עבר  אל  בשמחה  בסיפוק  לאחור  ומסתכל 

שעבר.

מוסיקלית  קריירה  של  שנה  שלוש-עשרה  כשמאחוריו 
בהן שר והופיע על הבמות הגדולות והמכובדות במופעים 
דביר  אריק  החרדי.  במגזר  והנחשבים  היוקרתיים  ובאירועים 
מתוך  ראשונה  סנונית  הינו   – "נרקוד"  ביכורים.  סינגל  משיק 
חלק  נוטלים  ובו  אלו  בימים  אריק  עמל  עליו  הבכורה  אלבום 
מיטב השמות במוסיקה החסידית הן מהארץ והן מחו"ל. השיר 
המוסיקה  של  והפורה  החם  הצמד  עם  פעולה  שיתוף  פרי 
את  שתפרו  ברי  ואיצי  קליין  אלי  האחרונות  בשנים  החסידית 
מרשימה,  התוצאה  אריק.  של  וסגנונו  אופיו  למידותיו  השיר 

מבטיחה, מרעננת, וממכרת.

שמואל הררי היה בין הזמרים הבולטים בעונה הראשונה 
ששודרה  הבא'  'הקול  החרדי  המוזיקלי  הריאליטי  של 
'ברדיו קול חי' מגיש מחרוזת חסידית מקפיצה במיוחד 'לרקוד 
ללא הפסקה' שבה נבחרו עשרה להיטים שמושרים מידי ערב 
המחרוזת  זוהי  הפסקה'  ללא  'לרקוד  ובאירועים.  בחתונות 
השלישית בסדרה שנוצרה באולפן של אלי אוסדון שהופקד על 
העיבוד ואליו הצטרפו טובי הנגנים שיחד הוציאו תוצר מדהים. 
סינגלים  על  לעבוד  הררי  שמואל  ממשיך  למופע,  אירוע  בין 
האחרונות  בשנים  שיצאו  לאלו  שיצטרפו  ומקוריים  חדשים 

ועוררו עניין רב בז'אנר המוזיקלי החסידי אליו הוא משתייך.

המנגן  בעל  לראשונה  מפציע  הנוראים,  הימים  לקראת 
כשהוא  לחניו,  מפרי  בכורה  בסינגל  וקסלמן  ישראל 
תאמצנו'.  'היום  הפיוט  למילות  רגש  רווי  חדש  פירוש  מספק 
מגיל  נמשך  החסידית,  המוסיקה  בעולם  חדש  שם  וקסלמן, 
שורה  להלחין  זכה  כבר  השנים  ובמהלך  הנגינה  להיכל  צעיר 
של יצירות, וזו הראשונה הרואה אור. "מילות הפיוט קיבלו אצלי 
משמעות עמוקה", מספר וקסלמן. "יום אחד, במהלך 'זיץ' עם 
השיר,  מילות  השיר".  את  והלחנתי  להשראה  נכנסתי  חברים 
הימים  שבתפילת  תאמצנו',  'היום  מהפיוט  לקוחות  כאמור, 
ָלֵם. הַּיֹום  הנוראים: ּכְהַּיֹום הַּזֶה ּתְבִיאֵנּו שָׂשִׂים ּושְׂמֵחִים ּבְבִנְיַן שׁ
ֵנּו לְטֹובָה, הַּיֹום  ּתְאַּמְצֵנּו, הַּיֹום ּתְבָרְכֵנּו, הַּיֹום ּתְגַּדְלֵנּו, הַּיֹום ּתִדְרְשׁ

ַוְעָתֵנּו. ּתְקַּבֵל ּבְרֲַחמִים ּובְרָצוֹן אֶת ּתְפִּלָתֵנּו. ְמַע שׁ ּתִשׁ

אופיר סלומון, שם מוערך ומוכר בעל רפרטואר מוסיקאלי 
"מלך  אלול:  חודש  לרגל  חדש  סינגל  משחרר  עשיר 
את  המשקף  באמונה,  עשיר  כוח,  רוחני,בעל  טקסט  העולם"- 
הניסיונות שהאדם חווה ביומיום כשהאמונה היא הכוח והשמחה. 
זוהי ראיית עולם שמשקפת את חייו של סלומון לאורך השנים 
בהם הוא מצליח לשלב אורך חיים דתי הדוק לצד הופעות מדי 
מדודיו,  כהשראה  שאב  ולמוסיקה  לבמה  ה"חיידק"  את  ערב. 
פייטנים מוכרים ומבית מוסיקאלי. המוסיקה תמיד היתה 'דרך 
חיים'  וכבר מגיל מצוות למד את תורת המקאמים והופיע כסולן 

בלהקות מקומיות. 
של  הפופולאריות 
את  הביאה  אופיר 
הדרישה להופעות 
קהילות  בפני 
ברחבי  יהודיות 
וארצות  אירופה 
בארץ,  הברית. 
מופיע  סלומון 

כמעט מדי ערב.

הילדה הקטנה חלתה, אביה שר לרפואתה - 
"ותהיה בעזרי"

"ותהיה  לרוב.  ושירים  חדשים  סינגלים  צצים  יום  בכל 
בעזרי" של מאיר צ'רטקוב שונה מכולם. מאיר לא חיפש 
להתפרסם, הוא לא דמיין קריירת סולו, אבל כשאירוע 
הוא  ועתה  בשירה  נחמה  מצא  הוא  אותו  פקד  טראגי 

משחרר את סינגל הבכורה ואף יוצא להופיע. 
"לפני 3 שנים חווינו אני ואשתי תחי' משבר נוראי, בתי 
מלכה בת רחל הודיה לרפו"ש בתושח"י חלתה במחלה 
קשה מאוד. זה היה איתות מהשמים וכמו זרקו לי חבל 
נחמן  שר'  ראיתי  יתברך.  להשם  מחדש  להתקרב 
מברסלב מלמד שלכל אדם יש רגע בחיים - רגע אחד 
שיכול  רגע  חייו,  תכלית  בדיוק  מה  לחוש  יכול  הוא  בו 
לשנות את עולמו ולהציף אותו באור נפלא של הבנת 

ייעודו וייחודו בעולם וייחלתי לרגע הזה".
והרגע הזה הגיע. 

שקט  למקום  "יצאתי  הרגע:  אותו  על  מספר  מאיר 
מציע,  נחמן  שרבי  כמו  עולם,  רבון  לפני  שיח  ושפכתי 
ִיעֵנִי  וְתֹושׁ ּבְעֶזְרִי  'ותִהְיֶה  לפסקה  בתפלתי  וכשהגעתי 
ֶר  ּותְזַּכֵנִי לְפָרֵשׁ שִׂיחָתִי לְפָנֶיך ּבְכָל יֹום וָּיֹום וְאֶת ּכָל ֲאשׁ
עִם לְבָבִי אָשִׂיחָה לְפָנֶיך׳ - פשוט זעקתי אותה. צעקתי 
והבנה  ליבי לקב"ה. לפתע הרגשתי הקשבה  מקירות 
הקטנה,  בתי  מלכה  של  ומצבה  מצבי  על  מהשמיים 

ובתוך כך גם מצאתי את עצמי מנגן ושר את הלחן״. 
מאיר ממשיך ומספר:

והניגון מתנגן לי בפה ובלב. משהו  ימים  ״עברו מספר 
בו לא עזב אותי. חשתי כי זו ההזדמנות שלי להתנער 
את  הוא  באשר  יהודי  לכל  ולהגיש  הפרטי  מהכאב 
תחושת הנוחם שפשטה בי כשקיימתי את המלצת ר' 

נחמן לפרש שיחתי לפני אבא שבשמיים״.
את  שכתב  פרקש  ארי  למעבד  לחנו  עם  פנה  מאיר 
העיבוד לשיר, ואיציק פילמר שתרם מכישרונו לעיבוד 
הקולי, ויחד הם הוציאו שיר מרגש במיוחד הרואה אור 

לקראת הימים הנוראים.
בחתונות  בזיצים,  ישראל  עם  את  לפגוש  מצפה  "אני 
ובכל שמחה שרק תהיה. אני אוהב את כל עם ישראל 

ומרגיש שיש לי את הכח לחזק ולעודד" הוא אומר.
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בלי לחץ
מתח משחק תפקיד מרכזי בחיינו, רבים באוכלוסייה מתמודדים 
נפשי כאשר  חווים מתח  בני אדם  והשלכותיו.  נפשי  עם מתח 
עם  להתמודד  משאבים  מספיק  להם  שיש  מאמינים  לא  הם 

אתגרים שניצבים בפניהם )מכשול פיזי, סיטואציות וכו'(. 

קשיים  ליצור  שעלול  מכיוון  שלילי  כדבר  הלחץ  נתפס  לרוב, 
אך  בריאותיות,  לבעיות  להוביל  יכול  ואף  יומי  היום  בתפקוד 
עצימות נמוכה של מתח נפשי עשויה להוות דבר חיובי ומועיל 
שכן היא מניעה לפעולה, מאפשרת פעילות גופנית, התאמה, 
ומחשבתית.  תפקודית  גמישות   – לסביבה  ותגובה  מוטיבציה, 
הן  לתפקוד  שמפריעה  או  ומתח  לחץ  של  גבוהה  רמה 

סובייקטיביות ותלויות באופי ובניסיון של כל אחד.

שלב 1  - לזהות שאתה נמצא בלחץ או מתח נפשי
חשוב לשים לב סימפטומים של לחץ או מתח נפשי, להבדיל 
בצעדים  לנקוט  מכן  ולאחר  "מזיק"  למתח  "מועיל"  מתח  בין 
כדי לצמצם ולנהל אותו. את הסימפטומים לזיהוי לחץ או מתח 
רגשות,  מחשבות,  שונות:  קטגוריות  לארבע  לחלק  ניתן  נפשי 
מצב גופני והתנהגות, כאשר אצל כל אחד יופיעו סימפטומים 

אחרים ובעוצמה אחרת.
סימפטומים מחשבתיים- עומס מחשבתי, מחשבות שמקשות 
נעימים  לא  ותסריטים  חרדתיות  מחשבות  שינה,  או  ריכוז  על 
ומפחידים, מחשבות אובססיביות על נושאים שונים והתעסקות 
מטריד  נושא  או  העתיד  או  העבר  על  במחשבות  אובססיבית 
בעלות  ומחשבות  מעורפלות  או  מקוטעות  מחשבות  ספציפי, 

אופי "מטריד", "מקומם", "מזעזע" או "מציק".
אי  מועקה,  אונים,  חוסר  של  תחושות  רגשיים-  סימפטומים 
שקט, בדידות, זעם, תסכול, אשמה, חוסר ערך, ריקנות, חוסר 

משמעות, עצבות, דכאון.
ראש,  כאבי  מיגרנות,  סחרחורות,  גופניים-  סימפטומים 
מואץ,  דופק  שינה,  הפרעות  תאבון,  חוסר  בעיכול,  הפרעות 
שלשולים  עייפות,  רגליים,  או  ידיים  בכפות  נימול  או  הזעה 

וירידה במשקל.
התנהגות  סבלנות,  חוסר  התנהגותיים-  סימפטומים 
אכילה,  הפרעות  שונות,  להתמכרויות  נטייה  אימפולסיבית, 
עישון, נטייה להסתגר ולהתבודד, התנהגות תוקפנית, התנהגות 
בריאות  שירותי  של  מוגברת  צריכה  סדר,  וחוסר  כאוטית 

ותרופות.

שלב 2   - מתח "מועיל" או "מזיק"? 
מתח "מועיל" מאופיין בכך שהוא נמשך פרק זמן קצר. במצב 
התוצאה  על  בשליטה  להיות  נוטה  אתה  זה,  מסוג  מתח  של 
ואתה יכול לתעל את הלחץ למקומות טובים ונכונים, של השגת 

מטרות, הצלחה והגשמה. מנגד, מתח "מזיק" יכול להתממש 
קרובות  לעתים  מלווה  הוא  ארוך.  לטווח  וגם  קצר  לטווח  גם 
או  שקורה  מה  על  שליטה  וחוסר  אונים  חוסר  של  בתחושות 

עתיד לקרות .

הוא  כאחד.  והנפש  הגוף  על  משפיע  מתמשך  נפשי  מתח 
עלול לגרום למחלות או להגבירן ומעורר סימפטומים רגשיים 
כחרדה או דיכאון. חרדה ומתח נפשי מזינים זה את זה, המתח 
יוצר סימני חרדה, והתמודדות עם מצבים בחיים, תוך  הנפשי 
כדי חרדה, מעלה את המתח הנפשי. תחושת המתח משתנה 
מאדם לאדם, ושני אנשים יכולים להגיב באופן שונה לגבי אותו 

אירוע מלחיץ. 
נובעים מהמשאבים הפנימיים של כל  בין התגובות  ההבדלים 
אחד מהם, מהתנסויותיו בעבר עם אירועים מלחיצים, מהמידה 
וכישלונות, מרמת השכלה  בה הוא מייחס חשיבות להצלחות 
ובריאות, מתמיכת הסביבה כגון משפחה וחברים  ואף מהמצב 

הכלכלי של כל אחד. 

ישנם אנשים אשר תפקודם המיטבי מתבצע כאשר הם נמצאים 
בלחץ או מתח. עוצמה מסוימת של לחץ יכולה לעזור לשמור 
יותר מדי ממנו עלול להשפיע  על ערנות ומוטיבציה עם זאת, 

על בריאות פיזית ונפשית.

שלב 3– להתמודד עם המתח ולנהל אותו  
אפשר ללמוד לנהל ולשלוט בעוצמת המתח הנפשי . לשם כך, 
יש בשלב הראשון לשאול את עצמנו מספר שאלות: מה הם 
ידי  על  הלחץ  מידת  את  להפחית  ניתן  האם  ללחץ?  הגורמים 
לשלוט  יכול  בכלל  אני  האם  החיים?  באורח  מסוימים  שינויים 
ולשנות את הגורמים ללחץ? מה עוזר לי להפחתת הלחץ ומה 

מעלה את הלחץ וכו'. 

להלן מספר טיפים, נסו לבחור באלו שיסייעו לכם  
בהפחתת הלחץ או מצאו דרכים אחרות משלכם:  

דבר  כל  על  משפיעה  חיובית  גישה  בעל  להיות  הבחירה   •
היו אופטימיים, שמרו  חיובית,  גישה  עושים. שמרו על  שאתם 
אותו  העתיד,  אל  מבט  עם  הלאה  והמשיכו  פרופורציות  על 
ביכולתכם לשנות ולעצב בדיוק לפי רצונכם – זכרו, "בוקר טוב" 

זו החלטה, לא ברכה.....

• קבלו את זה שיש דברים שאתם לא יכולים לשלוט עליהם. 
לזוז  פקוקים  לנתיבים  יגרמו  לא  עדיין  ועצבנות  נפשי  סבל 
מהר יותר. ביכולתך לשמוע את המוסיקה האהובה עליך בזמן 

ההמתנה או לבצע שיחות טלפון כדי לידע אנשים שאתה תקוע 
באופן בלתי צפוי בתנועה איומה ואתה מאחר או לקיים שיחות 

עבודה/חברים/משפחה בזמן זה לצורך ניצולו המיטבי.

• נסו להבין מה גורם לכם ללחץ. פנו זמן וחשבו על הגורמים 
ללחץ בו אתם שרויים ונסו להפחית את משקלם בחיי היומיום. 
גורמים אלה אולי נתפסים כחלק הכרחי מחיינו אך מעלים את 
רמות הלחץ והמתח שלנו, ולכן כדאי לשים לב אליהם ולשנות 

דברים בהתאם.

• אכלו ארוחות קטנות ומסודרות ושתו הרבה מים. אכילה לא 
מסודרת תורמת לחוסר איזון של משק הסוכר בדם, מגביר את 
הצורך במתוק, מפר איזון ברמות השובע והרעב, ועלול להוביל 

לירידה בריכוז וביכולת הקוגניטיבית.

• נהלו את זמנכם ביעילות. הגדירו לעצמכם מהם הדברים 
החשובים ומה מהם פחות. אל תבזבזו זמן על מטלות שגרתיות 

ועל דברים שאינם חיוניים.

שינה טובה,  מספיק!  ישנים  שאתם  תוודאו   •
תאים  ומחדשת  מצברים  ממלאת  רצופה, מספקת ומרעננת 
בגוף. בנוסף, שינה מגינה על המערכת החיסונית שלנו, עוזרת 

לנו לשלוט במשקל, מונעת דיכאון ומשפרת את הזיכרון.

לרוטינה השבועית  חוג  והכניסו  גופנית  התמידו בפעילות   •
להרגיש  לכם  שגורם  דבר  כל  או  בטבע,  הליכה  כושר,  שלכם. 
מלחיצה.  אנרגיה  לשחרר  לכם  ויעזור  הפעילות  אחרי  מצוין 
רמות  המייצרת  גופנית,  פעילות  כי  מראים  רבים  מחקרים 
ומפחיתות  העצמי  הביטחון  את  מגבירות  מוגברות,  אנדורפין 

מתח. 

• ישנם מספר צמחים ותרופות מבוססות צמחים, המשמשים 
להרגעה, ומהווים תחליף טבעי לתרופות מרשם עם פוטנציאל 
זמינים  והם  עצמאי  באופן  לצרוך  אפשר  חלקם  להתמכרות. 
לרכישה וחלקם דורשים התייעצות מקדימה עם איש מקצוע. 
הוא מוכר כצמח המסייע בבעיות של  ולריאן הוא אחד מהם. 
ועוד.  העצבים  מערכת  הרגעת  אי-שקט,  שינה,  וחרדה,  לחץ 
ישנן כיום בשוק תרופות ממקור צמחי העושות שימוש בצמח 

הולריאן כמרכיב פעיל כגון נרבן.

עשו  ללחץ,  הסימנים  את  מזהים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 
יישאר ברמת מתח  כך שהוא  אותו  לנהל  מה שצריך על מנת 

"מועיל"  שיגן על הגוף והנפש שלכם מפני נזק.   

הנוכחות  הארוכות,   UVA ה-  קרני 
בימים  אפילו  השנה,  כל  לאורך 
מעוננים, וחודרות לעומק העור, יכולות 
לגרום לנזקים בלתי הפיכים לעור כגון: 
נזקים  )האפרה(,  העור  בגוון  פגיעה 
ונזקים  התרופפות(  )קמטים,  מבניים 
)נפילת  העור  של  החיסונית  במערכת 

ההגנות החיסוניות(.

צובר  והוא  טוב  "זיכרון"  יש  לעור 
קרינה במהלך השנים. חלק מהקרינה 
חשיפה  לא.  וחלק  לעין  נראית  הזו 
נזקים  מיני  לכל  גורמת  לשמש 
)בדרגות  כוויות  למשל:  כמו  מיידים 
פי  על  ואדמומיות.  שלפוחיות  שונות( 
מחקרים אינטנסיביים שנערכו במהלך 
אל  חשיפה  בנושא  האחרונות  השנים 
שמעידים  ממצאים  התגלו  השמש, 
שחשיפה אל השמש מעלה את הסיכון 

להתפתחות סרטן העור בהמשך.

נוספות  סכנות  קיימות  לכך,  בנוסף 
לחשיפה למצב של אי הגנה מהשמש 
קדם  נגעים  של  הופעה  למשל:  כמו 
התא,  של   DNA ב-  פגיעה  סרטניים, 
)ריבוי  העור  של  מוקדמת  הזדקנות 
גוון צהבהב של  פיגמנטציה,  קמטים(, 
העור, נמשים, ריפיון של העור ומרקם 
העור,  של  נעים  ולא  מחוספס  גס, 
הופעתם של נימי דם שטחיים על העור 
ולכן חשוב, במיוחד עקב העובדה שאנו 
חיים במדינת ישראל שידועה כמדינה 
רופא  אצל  בדיקה  לערוך  מאוד,  חמה 
כל תקופה. יש הרבה דרכים למנוע את 

הנזקים האלו. 

נזקקים  אתם  בו  למצב  תגיעו  אל 
מכך,  לגרוע  אף  או  פנים  למתיחת 

לניתוחים כירורגיים.

הבינלאומי  הדרמו-קוסמטיקה  מותג 
רגיש על  רוש-פוזה המומלץ לעור  לה 
דרמטולוגים   25,000 מ-  למעלה  ידי 
בריאות  מתחם  יקים  העולם  ברחבי 
ייחודי לאבחון עור הפנים חינם בקניון 
רמת אביב ומזמין אותך לחוויית טיפוח 
אבחון  יעניקו  במסגרתו  בינלאומית 
עור באמצעות מכשור טכנולוגי חדשני 
ומתקדם וייעוץ לטיפוח העור ע"י צוות 

מקצועי בהתאמה אישית.

בתאריכים  שלישי   – ראשון  בימים 
 –  21:00 השעות   בין   ,28.8  – ה-26.8 
של  התנסות  דוגמיות  –יינתנו   09:00

המותג לה רוש-פוזה.

מהם הסימפטומים לזיהוי מתח או לחץ? מה ההבדל בין לחץ מועיל למזיק ואיך מפחיתים את הלחץ? 
• ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, ויו"ר החוג לטיפול בכאב של 

איגוד רופאי המשפחה על כל מה שצריך לדעת על מתח ולחץ

אבחון חינם



41 י"ג אלול תשע"ח 24/8/18

עבודת התשובה של חודש אלול 
מבליטה את אותן נשים מופלאות 
אלו  קו פרשת המים.  את  שחצו 
שנהוג לכנות "חוזבשיות")חוזרות 
בתשובה(. לא קל לעשות תשובה, נקודה! 
ההזדהות עם בעלות התשובה הולכת וגוברת 
ככל שמבינים שקשה מאוד לשנות הרגלים 

ולעשות מהפך בחיים.
אני מרגישה לפעמים שההשקעה הרבה 
שארגוני הקירוב משקיעים בבעלות תשובה, 
מתפוגגת בשלבי ההתקדמות. פתאום אנחנו 
שוכחות את זאת שעשתה שינוי עמוק בנפש, 
שינתה הרגלים, החליפה אורח חיים, חברה, 
לבוש ועוד ועוד, ואנחנו לא מנסים לבדוק 
מה מצבה. האם קשה לה )ברור!(; האם היא 
נמצאת במצוקה או אולי רק חשה בלבול... 

)כנראה גם וגם(. 
במיוחד עכשיו, בחודש אלול, סביר להניח 
שהתכונה לחגים הקרבים ובאים שאצלנו 
)הדתיים מבית( היא ברורה ומובנית, אצל 
החוזרת בתשובה היא עדיין לא. חודש אלול 
הוא בהחלט הזמן להרגיש יותר את הנשים 
הללו ולנסות להקל עליהן את הקשיים בדרכן 

החדשה.
• • •

לקראת ח"י אלול - יום הולדתם של שני 
המאורות הגדולים: הבעל־שם־טוב הקדוש 
ואדמו"ר הזקן בעל התניא, נעלה על נס את 
מצוות "אהבת ישראל" שהיא אחד העניינים 
העיקריים בהם עסקו בהתלהבות קודש. עד 
הלמדנים  היו  החסידות,  התגלות  תקופת 
היהודי  מההמון  עצמם  מבדילים  שבדור 
הפשוט ומביטים עליו מלמעלה למטה. בתי 
כנסת חולקו לפי מעמדות ומקצועות, עד שבא 
הבעש"ט ושינה את המצב בתכלית השינוי. 
הבעש"ט חיבב מאוד וייקר את היהודי הפשוט.

דרך זו של קירוב האנשים הפשוטים, הוריש 
הבעש"ט לתלמידיו עד דורנו אנו, ועלינו 
מוטלת החובה והזכות לנסות למצוא כיצד 
לגשר על הפערים בינינו, להתאחד ולהתמקד 

יותר בדומה והמשותף ולא בשוני בינינו.
• • •

לפני שנתיים, בח"י באלול, יצאתי עם קבוצת 
נשים לקברי גדולי החסידות באוקראינה. עברנו 
מסע לא פשוט ודרך מטלטלת תרתי משמע. 
ישבנו באוטובוס אחד שעות ארוכות בהן 
נסענו בדרכים משובשות. היינו מגוון נשים 
מבוגרות וצעירות. חלקן חב"דניקיות ותיקות 
וחלקן חוזרות בתשובה. ובכל זאת לרגע היינו 
אותו דבר באוכל ובלבוש, מתרגשות מאותם 
אירועים וחשות יחד התעלות מיוחדת אצל 

אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד.
וצצו  הלבבות  נפתחו  נסיעה,  כדי  תוך 
סיפורים. אני סיפרתי לכולן על סבי שגר 
בעיירה פולטובה כשליחו של הרבי )הקודם( 
וחשתי לפתע את השורשים שלי. כשהגענו 
להאדיטש, לאדמו"ר הזקן, הרגשתי קשורה 
בזכות בעלי שהוא צאצא שלו. בעלת תשובה 
שישבה לידי נפתחה ואמרה: "קשה שאין לי 
שורשים"... אימא שלה תל־אביבית ואביה 
מושבניק. "אני מרגישה תלושה ולא שייכת", 
אמרה לי האישה החזקה והמשכילה שכבר 
שנים רבות נחשבת חבדניקית ופתאום מרגישה 

נטולת שייכות.
בדקתי מהיכן הוריה, והוספתי שאם תנסה 
לברר בוודאי תמצא שורשים. הרי כולם היו 
פעם שומרי תורה ומצוות. אדמו"ר הזקן כותב 
בפרק ל"ב בתניא: "והנפש והרוח מי יודע 
גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים 
אחד  ואב  מתאימות  שכולן  בשגם  חיים. 
לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד 
שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקים".

כולנו יחידה אחת. חודש אלול מזכיר לנו 
שכולנו בעלות תשובה! ואל לנו להתנשא על 
אף אחת אחרת. ימי ההולדת של שני המאורות 
הגדולים בח״י אלול מזכירים לנו שאנחנו כולנו 
אחיות בלב ועלינו להתמלא באהבת ישראל.

שנה טובה ומתוקה
מירי שניאורסון

מרצה, מנחה, מאמנת נשים ונערות ושליחה 
בתקשורת.  

054-9292901
/http://www.miri-mychoice.co.il

עבודת התשובה
ח"י אלול זו הזדמנות להעלות על נס את 
מצוות 'אהבת ישראל', המאפיינת את שני 
המאורות הגדולים - הבעל שם טוב ובעל 

ה'תניא' זיע"א

בעלת תשובה שישבה לידי נפתחה ואמרה: 
"קשה שאין לי שורשים"... אימא שלה תל־אביבית 
ואביה מושבניק. "אני מרגישה תלושה ולא 
שייכת", אמרה לי האישה החזקה והמשכילה 
שכבר שנים רבות נחשבת חבדניקית ופתאום 

מרגישה נטולת שייכות.

"



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

אלול
 זמן הרחמים והסליחות 

 זמני הסליחות:
 מניין ראשון 24:40

מניין שני שעה לפני הנץ
לפני אמירת הסליחות שיחת חיזוק מידי לילה 20 דקות 

בברכה הגבאים

שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26  בני ברק  

מען למכתבים

למגמת חזנות ונוסח מורחבת - אלי יפה
פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ט | אוקטובר 2018

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916
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עוגת דבש קרמבל תפוחים 
עוגת דבש הינה אחד מהסממנים הבולטים ביותר של ראש השנה ו)כמעט( בכל בית בישראל, מוגשת עוגת 

הדבש על שולחן החג ותופסת את מקומה המכובד. לכל משפחה יש את מתכון עוגת הדבש המסורתית שלה. 
רשת מלונות רימונים, מתכבדת להגיש לכבוד ראש השנה תשע"ט וחגי תשרי את מתכון עוגת הדבש קרמבל 

תפוחים של הרשת, אותו יצר והגה השף הרשתי - שף ניסים )יעקב( לוי. 

חומרים:
1/2 כוס דבש
1/2 כוס סוכר

1/2 כוס תה חזק שעשוי מ-2 תיונים לפחות
1/3 כוס שמן

3 ביצים
11/4 כוס קמח תופח
1/2 כפית קקאו כהה

קמצוץ סודה לשתייה
גרידה מקליפת לימון אחד, 

קינמון, ציפורן
50 גרם קוביות תפוחים

אופן ההכנה:
1. מערבבים במערבל דבש, שמן, סוכר, תה.

2. מוסיפים את הביצים.
3. מערבלים ומוספים את החומרים היבשים. 

4. יוצקים את התערובת לתבנית אינגליש קייק. 
5. מערבבים את קוביות התפוחים עם מעט קמח מעורב בסוכר חום. 

6. מפזרים מעל תערובת העוגה את קוביות התפוחים המעורבבות במעט קמח וסוכר חום. 

אפייה:
אופים ב-160 מעלות כ-45 דקות, עד שהעוגה משחימה מעט וקיסם שננעץ בעוגה יוצא עם מעט פירורים עליו. 

לזניה עם ערמונים וקישואים 
המותג ברילה מציע לכבוד חגי תשרי הקרבים מתכון מיוחד ללזניה בשרית עם ערמונים ורצועות קישואים 

צרובים. מנה חגיגית, טעימה מאד ויפיפייה לשולחן החג.

מצרכים:
750 גרם בשר בקר טחון 

1 קופסא )500 גרם( לזניה 
1 צנצנת רוטב עגבניות פומדורו 

2 ביצים 
2 גזרים 
1 בצל 

6 קישואים ישרים וארוכים 
1 חבילת ערמונים בואקום 

מלח ופלפל לפי הטעם
קורט טימין טרי 
שמן זית לטיגון

אופן הכנה:
1. חותכים את הבצל והגזר לקוביות קטנות ומטגנים בסיר עם מעט שמן זית.

2. מוסיפים את הערמונים והבשר הטחון, ממשיכים לטגן עד שהבשר משחים מעט.
3. מוסיפים את רוטב העגבניות והטימין ומבשלים כחצי שעה. 

4. מטבלים במלח, פלפל לפי הטעם. מניחים בצד לצינון.
5. פורסים את הקישואים לאורכם לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ וצולים על מחבת פסים רותחת כחצי דקה מכל צד 

ומניחים בצד. 
6. לאחר שהבשר התקרר מוסיפים פנימה את  הביצים ומערבבים היטב.

7. יוצקים מעט מתערובת הבשר לתבנית אפייה, עליה מסדרים שכבה של עלי לזניה, עליהם שכבה אחת של 
קישואים ושוב שכבת בשר, עלי לזניה, קישואים וחוזר חלילה.

8. השכבה האחרונה צריכה להיות עלי לזניה, עליהם קישואים ועליהם מעט מאד רוטב בצורה בה הקישואים 
עדיין ייראו. 

9. מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 170 מעלות ואופים כשעה. מוציאים, מצננים ומגישים.

טוסט גבינת עיזים וממרח פלפלים
לרגל שנת הלימודים שבפתח מגישה חברת שר )Schär(, בשיתוף השף והדיאטן

אודי ברקן, טוסט קל הכנה וטעים, עם לחם טרי ללא גלוטן. במתכון לחם אוורירי ורך מסוג רוסטיקו בשילוב 
גבינת עיזים של ליב וממרח פלפלים. הטוסט מתאים

כארוחת בוקר או ערב מזינה להורים וילדים וכן ככריך נפלא לבית הספר. 

מצרכים לטוסט:
2 פרוסות לחם טרי ללא גלוטן 

3 כפות ממרח פלפלים )ראה מתכון(
4 פרוסות גבינת עיזים 

3-4 עלי אורגנו טריים
1 כפית שמן זית

לממרח הפלפלים:
5 פלפלים קלויים

1 שן שום
1 כף דבש

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

3

1

2

3

בי
זה

ל 
: ג

ום
ציל

5 אוכל



43 י"ג אלול תשע"ח 24/8/18

1/2 כוס אגוזי מלך
2 כפות רכז רימונים

1/2 כוס שמן זית
1 כפית מלח

1 כפית צ'ילי יבש חריף גרוס

אופן ההכנה:
1. טוחנים את כל רכיבי ממרח הפלפלים ושומרים במקרר.

2. מורחים את שתי פרוסות הלחם בממרח הפלפלים, מניחים את פרוסות גבינת
העיזים והאורגנו וסוגרים.

3. מורחים את הטוסט משני הצדדים במעט שמן זית וצולים בטוסטר לחיץ כ-10 דקות.
4. מומלץ להגיש לצד סלט קטן של עלי רוקט, עלי בזיליקום, אגוזי מלך קצוצים ומלפפון פרוס.

ריזוטו עשיר וטעים עם המון ירקות ירוקים
ריזוטו עם טעם עשיר ובמינימום התעסקות בזכות שימוש במרק מרכיבים טבעיים בלבד 

מתכון באדיבות "קנור". 

3-4 מנות, 35 דקות הכנה. 

מצרכים לריזוטו:
3 כפות שמן זית

1 בצל בגודל בינוני, קלוף וקצוץ
1 ו-1/2 כוסות אורז ריזוטו

1/2 כוס יין לבן יבש 
3-4 כוסות מים רותחים 

כף גדושה אבקת מרק בצל קנור מרכיבים טבעיים
חופן גדול שעועית ירוקה, קצוצה גס

חופן גדול אפונה
חופן גדול עלי בייבי תרד

30-50 גרם חמאה, חתוכה לקוביות
50 גרם גבינת פרמזן מגוררת 

½ כפית אגוז מוסקט טחון )רשות(
מלח ופלפל שחור גרוס, לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. בסיר רחב ושטוח מחממים את השמן. מוסיפים את הבצל ומטגנים מעל להבה בינונית, תוך כדי בחישה, 

במשך כ-5 דקות עד שהבצל נראה שקוף.
2. מוסיפים את האורז וקולים יחד עם הבצל כדקה. מוסיפים את היין הלבן, מערבבים ונותנים ליין להתאדות. 

3. כשרואים שלא נותרו נוזלים סביב האורז, מוסיפים 3 כוסות מים, תבלינים ואת אבקת המרק. 
4. בוחשים היטב, מביאים לרתיחה, מכסים את הסיר ומבשלים מעל להבה בינונית 15 דקות, עד שהאורז 

התרכך בערך 3/4 דרך, אבל הוא לא מבושל לחלוטין.
5. מוסיפים פנימה את האפונה והשעועית הירוקה ומבשלים תוך כדי בחישה 2 דקות. אם הסיר מרגיש יבש 

מוסיפים עוד מים רותחים בהדרגה. בשלב זה האורז צריך להיות עשוי כמעט לחלוטין )אל דנטה(.  
6. מכבים את הלהבה. 

7. מוסיפים את התרד, החמאה והפרמז'ן וממשיכים לבחוש עד שהתרד מתכווץ ומתרכך.
8. טועמים ומתבלים במלח לפי הצורך. 

9. מגישים מיד.

חציל במילוי עגבניות סויה וטחינה 
גיא מישלי, שף SODEXO ON SITE מציג מנות צמחוניות שיכולות להיות בהחלט מתאימות להגשה לאירוח 

ולהיראות מנות גורמה!

רכיבים: ל 2 מנות:
חצילים 2 יח'
עגבניות 8 יח'

טופו 20 גר'
טחינה 1 כוס
טורטיה 1 יח'

כוסברה 20 גר'
סויה 100 גר'

להכנת הקרפציו:
1. נחתוך את העגבניות)מומלץ אדומות ובשלות ( לרבעים ואחר כך נפלט אותם.

2. נניח את הפיליטים והתוכן במגש אפיה ונכניס לתנור שחומם מראש ל-240 מעלות ל- 5 דקות
3. לאחר האפייה נקלף את הקליפה מהפילטים ונניח על צלחת עם נייר אפיה.

4. מעל העגבניות נניח ניר אפיה נוסף ובעזרת פטיש של שניצל ובעדינות ניצור קרפצ'יו עגבניה עגול

להכנת חציל ממולא: 
5. נחתוך חצילים לאורכים דקים ככל הניתן )מומלץ להשתמש במנדולינה( ואת הפרוסות נטגן עד להזהבה, 

נניח בקוקט וניצור קערית

מלית לחציל:
6. את שבבי הסויה נשרה במים חמים לכמה דקות ונקצוץ את תוכן העבניה הצלויה 

7. נוסיף כף טחינה גולמית וכוסברה קצוצה ונמלא את קוקוט החציל במלית. 
8. להכניס לתנור ל 5 דקות על 160 מעלות 

9. לאחר האפייה נוציא את החציל מהקוקוט ונניח על קרפצ'יו העגבנייה, נגרד טופו מעל החציל נזליף מעט 
טחינה וכוסברה 

*מומלץ להגיש עם משולשי  טורטיה מטוגנים.
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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:
העיר פאס במרוקו

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. כאין וכאפס
2. כאיש אחד

3. כארז בלבנון ישגה

תשובות:

תשובות:

ִּים צב יג ְִּהל 1. ְיַשְׁעָיה מא יב 2. ְשׁמּוֵאל ב יט טו 3. ת

1. כנוי למי שדרכו לטפול שקרים או לדבר דברים טפלים. "אי 
אפשר לעמוד על ה____" )רש"י במדבר יא כג(

2. נבלה שהיא מרמס לכל. "אבני-בור כ____   _____" )ישעיה 
יד יט(

 "____ על  "וחיבים  ומים.  מקמח  עיסה  בצק,התקנת  גלגול   .3
)מנחות ה ב( )לא בלשון סמיכות(
4. קיצור המילים : הלכות ערובין.

6. משך וסחב בחזקה. "____ עצמות אביו" )פסחים ד ט(
בית המדרש"  "הכנסת אורחים כ___  8. קימה בבוקר השכם.   

)שבת קכז.( )לא בלשון סמיכות(
הצורך.  לעת  לעתיד  שמורים  והם  מראש  שהוכנו  דברים   .11

"עמים ו___" )ישעיה י יג( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(
 "____ "נטלה  ניצתו.  שנשרה  במקום  בפרי  קטנה  בליטה   .13

)סוכה ג ו( )לא בלשון סמיכות(
14. מקוה-מים גדול. "ישם מדבר ל____-מים" )תהלים קז לה(

לארץ  בדרכם  ואברהם  תרח  ישבו  בו  בארם-נהרים  ישוב   .16
מאור כשדים. "ויבאו עד ___" )ברא' יא לא()בהיפוך אותיות(

וסובא.  גסה,זולל  ושתיה  אכילה  אחרי  שלהוט  מי   .1
"בבת-אחת הרי זה ____" )פסחים פו: (

2. מלך מואב בתקופת השופטים בישראל. )שופטים ג 
יב(

בדומה  שונים  בפירות  הנראה  אדמדם  לחוט  כנוי   .3
ב(  א  )מעשרות   "___ "משיטילו  בע"ח.  שבגוף  לגידים 

)יחיד(
4. מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור. )בהיפוך אותיות(
 ____" למקום.  ממקום  דברים  של  והעברה  טלטול   .5

השבת שתים שהן" )שבת א א(
)בלשון  ד(  א  )איכה   "____ "בתולתיה  עצוב,עגום.   .6

יחיד,נקבה(
10. שאנן,שלו,שקט. "כלו ____ ושליו" )איוב כא כג(

14. שמו של מדבר בקרבת הר סיני. "מדבר ___" )שמות 
טז א(

17. מאותיות ה-א"ב.
"ו____  השושניים.  ממשפחת  בצל  בעל  בר  צמח   .18

החלב" )שביעית ז א(

העמוד טעון גניזה

1. כליון-נפש,כמיהה,כיסופים. "בן שיש ____ על אביו" 
)שבת סו: (

7. מנוסה. "ואם ____ לקרות קורא" )יומא א ו(
8. מפרשיות השבוע.

עלי   "תפרתי  ובע"ח.  האדם  בשר  את  המכסה  העור   .9
___" )איוב טז טו( )לא בלשון סמיכות(

10. ענין,צורך,עסק. "כי-שיח וכי ____" )מלכים א יח כז(
11. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 

206 מימין לשמאל.
12. אחרי הזמן הזה. "השמיני ו___" )ויקרא כב כז(
13. קטן,נמוך. "עמודים ____" )מידות ג ה( )יחיד(

 ____ כנס   ____" השתים.  מן  להפך,אחת  או  כך   .15
פטר" )כתובות יג ה(

חומת  בחנוכת  שהשתתף  זכריה  הכהן  של  אביו   .16
ירושלים בימיו של נחמיה. )נחמיה יב לה(

19. תחינה,בקשת רחמים. "אין תפלתו ____" )ברכות ד 
ד( )בלשון יחיד(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. דבר שנדבק על משהו,תוספת. "עשה לו ___ או מוסף של טיט" 
)כלים ה יא(

האיתנים  "בירח  הסוכות.  חג  לימי  ובתלמוד  במקרא  רווח  כנוי   .5
ב____" )מלכים א ח ב(

7. בקשה,תחינה,תפילה. "ואין ____ אלא תפלה" )תענית ז: (
9. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו. 

"לעג ___" )משלי יז ה(
10. סופה. "כזרם ברד ____ קטב"  )ישעיה כח ב(

)דברי  ה____"  בית  "ויתנהו  עינוי,צינוק.  מכשירי  ובו  בית-כלא   .12
הימים ב טז י(

14. ושמא המשמע הפוך מן הנאמר קודם? "____ אינו אלא" )סוכה 
מח.(

15. מוסתר,חבוי. "נמצא ____ בגל" )סוטה ט ב(
17. מקום מוגבה,במה. "לך ____" )יחזקאל טז כד(

 ) כא:  )שבת  ואחד"  אחד  לכל  נר  "וה___  מאוד.  זהיר,מקפיד   .18
)בלשון יחיד(

19. מכסה,כסוי. "וה____ הנסוכה" )ישעיה כה ז(
20. קיצור המילים : הלכות חגיגה.

1. אחוזת בית 2. לא 3. באב אל-וואד4. בזכרון יעקב 5. על 
שם צ'רלס אורד ויינגייט 6. על שם הקהילה היהודית של 
"לוס אנג'לס"  7. באר שבע 8. געתון 9. המצודה10. פתח 
תקווה 11. קרית אתא 12. פתח תקווה 13. שער הגיא 14. 

חנה סנש 15. בעמק יזרעאל המזרחי 16. גשר עבדאללה
1. שמה הראשון של תל אביב

2. האם יש ישוב שנקרא בשם "עין כמונים"?
3. היכן נמצא פסל הארי השואג? 

4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

5. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?
6. על שם מי קרית מלאכי?
7. נקראת גם "עיר האבות"

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. שם ההר המתרומם מעל צפת ושוכן במרכזה
10. "אם המושבות"

11. ישוב על שם "אריגים תוצרת ארצנו"
12. שמה הקודם היה "מלבס"

13. שמו העברי של "באב אל וואד"?
14. "יד חנה" נקראת על שם...

15. היכן נמצא "גן השלושה"?
16. הגשר הדרומי ביותר על הירדן









1

י"ג אלול תשע"ח 24/8/18

25 שנות
'שלום'

 "לאחיך לא תשיך"
הגאון רבי פנחס וינד חושף את היקף 
איסורי ה'ריבית' שכולנו נכשלים בהם

22

25 שנים מאז נחתם הסכם אוסלו 
הראשון, בוחן יוסי גיטלר את התהליכים 
שקדמו לו ואלו שהביאו ליצירתו • הנזקים 
והתועלות, הוויכוחים וההתלבטויות, 
התוצאות והמסקנות • עו"ד דוב 
הלברטל: "הסכם חשוב ואמיץ שטורפד 
על ידי החמאס והימין הקיצוני" • דני 
איילון: "ההסכמים נכשלו כי הם לא 
התממשו - הלקח הוא להפנים את 
עומק הפערים" • אורי סביר, מאדריכלי 
ההסכם: "אוסלו היה הכרעה היסטורית 
המשלבת מוסר ועוצמה" • חצי יובל של 
'מזרח תיכון חדש' | 14

פיורדים ואנטישמיות

30

נורבגיה אולי מקדמת 'שלום', 
אבל האנטישמיות זועקת 

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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