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פרופיל מיוחד לדמותו של 
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טורים ודעות



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

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

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

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



יחד, נחדש את
פניה של ישראל

אחרי 70 שנה,
הגיע הזמן

לחדש את המדינה...
בשנים הקרובות ישראל תשנה את פניה

ותעבור התחדשות עירונית מקיפה, הכוללת מיזמים של פינוי-בינוי ותמ"א 38.
השכונות ישודרגו והמבנים ייבנו בסטנדרטים חדישים.

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוביל את המהלך ומשמש
כתובת לדיירים – להסרת החסמים ולהאצת התהליכים.

במסגרת התהליך אנו נקדם מיגון של המבנים מפני טילים ונחזק את עמידותם ברעידות אדמה, נסייע בהגדלת היצע הדיור,
נפעל לקידום זכויות הדיירים באמצעות חקיקה ונשמש כתובת לקבלת מידע בתחום.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 
www.renewal.gov.il או התקשרו למוקד 3906*
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התועלת שבהפרדה 
בין בשר וחלב

בזוהר הקדוש מבואר ביתר עומק, שבממד הרוחני הגדי 
מייצג את הבשר החיצוני שבבחינת קליפת הפרי ובבחינת 
טומאה ]מלשון אוטם. כמו מעטפת האוטמת. אמנם בגדי 
הנמצא  והחלב  עצמו[,  מצד  ולא  לחלב  ביחס  רק  זהו 
בפנימיות דדי הבהמה, הוא בבחינת הפרי עצמו ובבחינת קדושה. 
את  מהקדושה  יינקו  הטומאה  שכוחות  גורם  יחד  אותם  והמבשל 
דין  לפעול  למעלה  מתעוררים  והדינים  לישראל,  המגיע  השפע 
"דהא  בישראל.  ח"ו  שולטים  ישראל  שאויבי  עד  הזה  בעולם 
]שהרי  לעילא  לאתערא  דלתתא  בעובדא  מילתא.  תליא  בעובדא 
ועוד  למעלה[".  המעורר  שלמטה  במעשה  הדבר.  תלוי  במעשה 
מבואר שם שעל ידי אכילת דברים האסורים נאטם האדם במעטפת 
ככל  בזה,  הנזהר  אצל  ואילו  ממנו.  מסתלק  אלקים  וצלם  טומאה 
יותר, כך נשמר צלם האלקים שבו. ולכן  שעומד בקשיים גדולים 
בניסיון קשה  בזכות שעמד  לגוב האריות,  דניאל כשהושלך  ניצל 
נבוכדנצר  המלך  של  ציוויו  אף  על  האסורים,  דברים  אכילת  של 
שיאכל. ולכן הושלם צלמו להיות בצלם אלקים ונתייראו האריות 

ממנו.
יצוין כי כבכל מצוה, אף כאן ישנו הסבר נוסף, השייך לרובד הפשט 
וחלב,  בבשר  הבישול  איסור  הפשט,  פי  על  התורה.  שבפרד"ס 
הוא  בישולם,  על  איסור  חל  שלא  האכילה  איסורי  לשאר  בניגוד 
משום שבשאר המאכלים האסורים באכילה אין לחשוש שמא יאכל 
תמיד  פורש  והוא  וחד  ברור  איסורם  שהרי  בישולם,  בשעת  מהם 
ממאכלים אלה. אולם בבשר וחלב שכל אחד מהם בפני עצמו מותר 
באכילה, יש לחשוש שמא בעת בישולם יחדיו יטעה ויטעם מהם. 

לפיכך אסרה התורה גם לבשלם, כדי שלא יבוא לאוכלם חלילה.
וכמו בכל מצוה, גם באיסור אכילת בשר וחלב ישנה תועלת לאדם 
בעולם הזה, מלבד התועלת הרוחנית והעיקרית. במחקרים חדשים 
הבשר  של  הרוחניים  בשורשיהם  הקיימים  להבדלים  כי  התברר 
והחלב, ישנה גם השלכה בריאותית. החלב מפריע לעיכול הבשר 
בקיבה  מתעכל  הבשר  לאחריו.  או  הבשר  עם  נאכל  הוא  כאשר 
בסיס  תכונת  כידוע  יש  שלחלב  בעוד  חומציים,  מיצים  בעזרת 
הסותר חומצה. וכך, האוכל בשר וחלב, החלב סותר את המיצים 
החומציים שבקיבה ומפריע לעיכול הבשר. ועד שהבשר מתעכל, 
יש  ]כידוע,  לגוף  והבריא  הטוב  הטריות  במצב  איננו  כבר  הוא 
להמתין שש שעות לאחר אכילת בשר ורק אז מותר לאכול מאכלי 
צורך להמתין  אין  חלב. אולם כאשר החלב קדם לאכילת הבשר, 
)אלא די שילעס היטב לחם או פירות וירחץ פיו במשקה כל שהוא 
ואת ידיו במים - אם נגע במאכלי החלב(. הלכה זו מתאימה באופן 
נפלא לטבע ולבריאות האדם. כאשר החלב קדם לבשר, הוא מאבד 
את השפעתו על המיצים הקיימים. וכאשר נאכל הבשר, מפרישה 
הקיבה מיצים חדשים המעכלים כראוי את הבשר. והטעם על פי 
הסוד, כתב הבן איש חי, שלפי שהחלב - חסד, והבשר - גבורה, 
גובר  החסד,  כשקדם  לפיכך  גובר(.  )התחתון  גבר  שתתאה  וידוע 
החסד שהוא התחתון, על הגבורה הבאה לאחריו. אבל כשנכנסו 
שאז  לפי  חלב  אחריהם  לאכול  אסור  תחילה,  והדינים  הגבורות 
יתגברו הדינים על החסד. אלא ימתין שש שעות עד שיתעכל הבשר 

ויתבטל כח הדינים[. 

שעטנז
בדומה לכך, הצמר המחמם, שורשו בספירת חסד. ואילו הפשתן 
"ֹלא  בתורה:  והצטווינו  גבורה.  בספירת  שורשו  מטבעו,  הצונן 

ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז, ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו". לבוש כזה יוצר מערכת ניגודית 
המשפיעות  מנוגדות  השפעות  ומושכת  הרוחני,  בממד  מובהקת 

לרעה על נשמת הלובש בגד שעטנז.
החמורה  הרוחנית  המשמעות  אודות  הזוהר  ספר  דברי  הנה 
נוקמא  למעבד  ּוִפְׁשִּתים',  ֶצֶמר  'ָּדְרָׁשה  "כתיב  שעטנז:  שבלבישת 
במאן דמחבר לון כחדא ]כתוב: 'ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים'. וביאורו על 
פי הסוד: השכינה הקדושה דורשת ומחפשת אחר מי שלובש צמר 
ופשתים מחוברים יחדיו, לעשות בו נקמה[... מלה דא מאן אוכח, 
אחרא  מסטרא  אתי  ודא  חד,  מסטרא  אתי  דדא  אוכחן.  והבל  קין 
ובגין כך לא לבעי לן לחברא לון כחדא. וקרבנא דקין אתרחק מקמי 
קרבנא דהבל. ]דבר זה מי הוכיח? קין והבל הוכיחו. שזה בא מצד 
אחד )הבל בא מן החסד שבצד ימין. ולכן הביא מבכורות צאנו עם 
הצמר שעליהם, שאף הוא מצד החסד(וזה בא מצד אחר )קין בא 
הצומח  מפשתן  קרבנו  את  הביא  ולכן  שמאל,  שבצד  הגבורה  מן 
באדמה, שהוא בחינת דין המשתלשל ויורד עד הסטרא אחרא, ויש 
בו אחיזת החיצונים( ולכן אין לנו לחבר אותם כאחד. וקרבן קין 
ִּכְלַאִים  'ּוֶבֶגד  ועל דא  הורחק מלפני קרבן הבל שהתקבל ברצון[. 
ַׁשַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך', לא יעלה עליך סתם, לא יעלה עליך רוחא 
אחרא לשלטאה בך ]במילים 'ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך' שנאמרו בסתם, רמז 
יעלה  לא  כלאים שעטנז,  בגד  מללבוש  ידי שתימנע  הפסוק שעל 
עליך רוח מהסטרא אחרא לשלוט בך[. מאן דפריש לון ...האי בר 
נש אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא ]ומי שפורש מלבישתם... אדם 

זה מרבה שלום עליו ועל כל העולם[". 
יובנו דברי הזוהר בביאורו בשלשה דרכים את המילה  זאת  לאור 
זה מזיק ומפריע לשפע  כלאים. ושלשתם עניינם אחד, שבמעשה 
הטוב לבוא לעולם. הנה לשון הזוהר ותרגומו: "מהו כלאים, כמאן 
כמי  א':  ]פירוש  מידי  למעבד  דלא  בגין  בבי מטרא  דיהיב אחרא 
שנותן אדם אחר בבית מאסר, כדי שלא יוכל לעשות דבר[. כלאים, 
ב':  ]פירוש  דלהון  מעבידתא  חילין  אינון  לכל  דמנע  מניעותא. 
מלשון מניעה. מלשון לא תכלא רחמיך. "שמונע את כל החילות 
והכוחות העליונים מעבודתם" - להוריד שפע טוב לעולם[. כלאים, 
ערבובייא. דעביד ערבובייא בחילא דלעילא ואכחיש פומבי דמלכא 
בחילות  ערבוביה  שעושה  ומהומה.  תערובת  מלשון  ג':  ]פירוש 
את  ומשנה  מכחיש  ובכך  חברו.  בפעולת  אחד  שיכנס  שלמעלה, 

רצונו הפומבי של המלך שהדברים יתנהלו כסדרם[".
הדבר חמור כל כך עד כדי שאמרו חז"ל בתלמוד: "המוצא כלאים 

בבגדו פושטן אפילו בשוק". 
ועל פי הפשט, רמז יש בזה. הפשתן הבא מהצומח, נתון לשימוש 
ולעיתים  נלקח מהחי.  אבל הצמר  הגבלה.  ללא  האדם,  נרחב של 
בדיוק  לו  הזקוק  החיים  לבעל  צער  לגרום  הצמר  לקיחת  עלולה 
בבגד אחד,  אל תחבר את שניהם  ומלמדת התורה,  עונה.  באותה 
וזה  הגבלה,  ללא  שימושו  זה  שביניהם.  ההבדל  את  שתזכור  כדי 

במידה ובמחשבה.
כי ישנה מחלת עור  לאחרונה אף שמעתי ממומחה לרפואת עור, 
קשה לריפוי, אשר התברר כי לבישת צמר ופשתן יחדיו מעודדת 
וקירור  חימום  השפעת  היא  לכך  הסיבה  לדעתו  התפתחותה.  את 

מנוגדות של שני מרכיבים אלה הופכיים אלה, על העור.
לא ידוע לי מקור מדעי מוסמך למחקר זה. אולם גם לדבריו, בוודאי 
איסור  אלא  הלבישה.  איסור  בבסיס  עומד  הבריאותי  הנזק  שלא 
הלבישה מלמד שיש לפעולה האסורה גם השלכה בריאותית. שהרי 

כל החומר אינו אלא השתלשלות מהממד הרוחני.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות
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שבירת הרוע

אדם נסער נכנס לחדרו של רבי יחזקאל לנדא, 'הנודע 
סוחר  הוא  לטענתו,  פראג.  של  הדגול  רבה  ביהודה', 
ליריד  להביאו  כדי  עגלון  ושכר  אחרת  מעיר  תבואה 
התבואה שמתקיים בפראג. באמצע הדרך התנפל עליו העגלון, 
כך  ואחר  הארנק  את  ממנו  שדד  הסוחר,  מבגדי  אותו  הפשיט 
הרב  הנגידים.  כאחד  ומסתובב  העשיר  בגדי  את  בעצמו  לבש 
ביקש לקרוא לאותו אדם, אך הוא הכחיש הכול. "זאת עלילת 
וטוען  אלי  שנדבק  הזה  המשוגע  הטיפוס  מי  יודע  אינני  דם, 
הצליח  ולא  גרסה  מול  גרסה  העמיד  הרב  כספו".  את  שגנבתי 

לגבש מסקנה.
הרב ביקש מהם להיכנס שוב מחר. הם הופיעו בשבע בבוקר, 
אך הרב לא קרא להם. הם ישבו שעה ושעתיים ושלוש, אך הם 
אינם נקראים פנימה. השמש נכנס כמה פעמים לחדרו של הרב, 
אך הרב סימן שהוא עוד מעט יקרא להם. כך חלפו 12 שעות, 
לפתע  להם.  קוראים  איך  זכרו  ולא  ומותשים  עייפים  היו  הם 
יצא השמש והכריז: "ייכנס העגלון". ההוא שהיה לבוש בבגדי 
הסוחר קם בצורה אינסטינקטיבית ממקומו... הרב יצא והרעים 

עליו בקולו: 'גנב שפל, תחזיר את הכסף לחברך'...
החומריות   – ה'עגלונות'  כולנו:  על  משל  הינו  זה  סיפור 
 – ה'עשירות'  ואילו  מאליה,  ומובנת  מולדת  היא   – והתאווה 
האצילות, הדעתנות ויכולת השליטה העצמית – היא מחודשת 
היא:  העמוקה  והתהייה  מאליו.  המובן  מעל  התעלות  ותובעת 

אם ה' רוצה שנהיה טובים, למה ברא אותנו רעים?
ההיסטוריה  בכל  אם  ספק  בראשית,  בחומש  ונביט  הבה 
נכתב טקסט יותר קודר, יותר אפל ועצוב אודות הטבע האנושי 
בתורה,  הראשונות  הפרשיות  שתי  ונח.  בראשית  פרשיות  כמו 
מדוכדך  תיאור  הן  היסטוריה,  של  שנה  אלפיים  שמתארות 
אודות התהומות המוסריים אליהם התדרדרו בני האדם. התורה 
אינה מתארת אירוע בודד של אדם שחטא, כפר שכשל או עיר 

שמעדה, אלא מציגה את האנושות כולה כמושחתת. 
"כי מלאה הארץ חמס". כולם, "מבני האלוקים שראו את בנות 
האדם כי טבת הנה", מהשרים והשופטים ועד אחרון הפועלים 
נהנתנות.  אחד:  בדבר  רק  התעניין  הוא  באשר  האדם  ברחוב, 
היצור האנושי היה רקוב, מושחת, חסר עכבות שלא בחל בשום 
צעד בדרך אל הגשמת המטרות שלו. אפילו הדור החדש שאחרי 
אותן  על  חזר  מהעבר,  משהו  ללמוד  אמור  שהיה  זה  המבול, 

טעויות והקים "מגדל בבל" במטרה לעשות לעצמו שם.
כמו  הטוב  את  מציגה  שהתורה  היא  גדולה  היותר  הבעיה 
חידוש ואילו את הרוע כמובן מאליו. נראה כאילו הטבע הבסיסי 
של האדם הוא רקוב ואילו אברהם אבינו הוא סוג של חידוש. 
בתורה, שמתרחשת באלף השלישי של  רק הפרשה השלישית 
הבריאה, מתחילה להפציע אופק חדש של אדם שקם על רגליו, 
מתמודד, נוטש את אמונת ההבל ומתמסר לאלוקים. הוא עוזב 
ובית  מולדתו  "ארצו,  בו,  רגיל  שהיה  זה  הטבעי,  החינוך  את 

אביו" והולך אל הארץ אשר אראך.

לא  היא  השאלה  וסוחפת:  חזקה  יותר  הרבה  היא  השאלה 
עליהם, אלא עלינו. על כל אחד ואחת מאיתנו. פרשיות בראשית 
ונח הן גם מטאפורה על החיים של כולנו. האמת היא שהאלוקים 
יותר  טבעי  הוא  שהרע  כזו  בצורה  כולה  האנושות  את  ברא 
גסים, מקנאים, מתוסכלים,  כל חומריים,  קודם  אנחנו  מהטוב. 

ורק אחר כך מתפנים למעט רוח.
היצר הרע נכנס באדם מיד עם לידתו בעוד שהיצר הטוב נכנס 
רק בבגרותו. התינוק נולד בצורה כזו שהוא מפונק, אגואיסט, 
עקשן ורוצה הכול לעצמו. רק עם הבגרות, אדם נתבע להפעיל 
את המוח ולהתגבר על הרגל בן 13 שנים ולדחות את הדחפים 
הטבעיים שלו. כך אומר איוב: "ַעִיר פרא – אדם יוולד". אדם 
נוצר כמו "ַעִיר", חמור קטן שמתעניין רק בעצמו, ובמשך החיים 

צריך להיוולד מחדש ולהפוך להיות אדם.
מוכרח  האדם  חיונית,  היא  הגשמיות  החיים,  במשך  ובכלל 
יכול  הוא  להתפלל.  מוכרח  אינו  אך  לישון,  לשתות,  לאכול, 
לחיות שנים ארוכות גם אם ידחה את החלק הרוחני בחייו. כך 
מקוננים חסידים בניגון ידוע: "לאכול אוכלים, לשתות שותים, 

אבל מה לעשות שלהתפלל לא מתפללים". 
על  חסידי  סיפור  אינו  הוא  מהחיים.  סיפור  קראתי  בילדותי 
בירושלים  כמונו:  אנשים  על  אנושי  סיפור  אלא  עולם,  גדולי 
הייתה סבתא עשירה שאהבה לפנק את הנכדים. כשהיו צריכים 
משהו, נכנסו לסבתא. עיקר העונג שלה היה קניית שעון יוקרתי 
אליה  חוצבים,  בהר  קבועה  חנות  לה  הייתה  הכלות.  לנכדות 
הייתה הולכת עם כל נכדה שהפכה להיות כלה ושם קונה את 
היא  האחרונה,  הנכדה  של  תורה  הגיעה  בחנות.  היקר  השעון 
ונכנסה כעת למשפחה,  נכד  הייתה כלה חדשה שהתחתנה עם 
והסבתא קנתה לה שעון זהב לבן משובץ יהלומים בעשרים אלף 

שקלים.
קישורי  במסיבת  השעון  את  ללבוש  חששה  הנרגשת  הכלה 
זה  בליל החתונה.  לראשונה  אותו  ולבשה  )'אירוסין'(  התנאים 
נוצץ, החברות קינאו בה והכלה הייתה מאושרת.  היה תכשיט 
כשקמו בבוקר למחרת החתונה, הכלה שמה לב שהשעון נעלם. 
הם הפכו את הבית, מיינו מחדש את המעטפות עם הצקים, העלו 
את פח האשפה הגדול, אך אין שעון. עולמה של הכלה חרב. היא 
התביישה ללכת לשבע ברכות. איך יסתכלו עליה? חסרת מזל 
שאינה יכולה לשמור לילה אחד על תכשיט בשווי עשרים אלף 
הרגישה מאוימת  היא  ליום,  מיום  גבר  שקלים? התסכול שלה 

וחיפשה תירוצים איך לחמוק ממפגש עם משפחת בעלה.
מהחתונה.  הווידאו  וסרט  התמונות  והגיעו  שנה  חצי  חלפה 
ופתאום  בחייהם  המאושר  באירוע  להיזכר  נרגשים  ישבו  הם 
נתקף הבעל חשק ללבוש שוב את הז'קט שלבש בחופה. הוא 
האבדה  השעון.  בכיסו:  משהו  והרגיש  מהארון  אותו  הוציא 
חצי השנה  את  הרסתי  בגללך  "אז אתה המטומטם,   - נמצאה. 

היפה בחיי"... הוא תירץ, הצטדק, אבל הכתם נשאר.
אימא  להיות  הפכה  כלה  אותה  שנים.  וחמש  עשרים  חלפו 

את  להחליף  חשק  קיבלה  היא  שלה.  הבנות  את  שמחתנת 
התכשיטים הישנים בזהב אופנתי. היא ניגשה לאותה חנות בהר 
חוצבים, המוכר היה כבר אדם ישיש והיא ביקשה לשקול את 
הזהב ולזכות אותה במחירו. הוא הביט בשעון ואמר במבט של 
מי שרוצה לעזור: 'גברת, השעון לא נקנה כאן. לכי איפה שקנית, 
תקבלי יותר לכל גרם זהב'. היא חזרה הביתה מבולבלת, פתחה 
את המגירה בחדר שינה, הוציאה את הקופסה עם פתק ההחלפה 
והבחינה שתאריך הקנייה הוא חצי שנה אחרי החתונה שלהם. 
היא הבינה הכול: בעלה קנה שעון חדש על חשבונו ולקח על 

עצמו את הפאדיחה"...
בחיים  ביותר  העמוק  הרעיון  את  מעבירה  כדרכה,  התורה, 

בתוך חמש אותיות:
בראשית ב: ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה 
ויברך אלוקים  וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה 
את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא 

אלוקים לעשות. 
הראשונה  על השבת  המספר  בערב שבת  הקידוש  נוסח  זהו 

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

" ,ובכלל במשך החיים
הגשמיות היא חיונית, 
האדם מוכרח לאכול, 
לשתות, לישון, אך אינו 

מוכרח להתפלל. הוא יכול 
לחיות שנים ארוכות גם אם 

ידחה את החלק הרוחני 
בחייו. כך מקוננים חסידים 
בניגון ידוע: "לאכול אוכלים, 
לשתות שותים, אבל מה 
לעשות שלהתפלל לא 

מתפללים". 
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בהיסטוריה. לאחר שישה ימים מופלאים בהם יצר האלוקים 
את הבריאה כולה, שמש וירח, רקיעים וים, צומח וחי, הוא 
עצר לנוח והביט אחורה בסיפוק. אלא שהטקסט הזה טומן 
בתוכו בעיה גדולה: הטקסט כתוב בלשון עבר, "עשה, שבת, 
ברא", משום שהוא נכתב בגמר המלאכה, לאחר שהאלוקים 
ואולם  שהיה,  השבוע  על  אחורה  והביט  השבת  את  קיבל 
המילה האחרונה מתהפכת ועוברת ללשון עתיד: "לעשות". 

מה עוד נותר לעשות? 
אלא  כאן  כתיב  אין  'ועשה'  יא:  רבה  בראשית  רש"י 

'לעשות', לומר שהכול צריך תיקון.
המילה הבודדת הזו הופכת את כל מה שידענו על הבריאה. 
עד עכשיו למדנו על היופי והשלמות שנבראו בשישה ימים, 
ואז באה המילה האחרונה והופכת הכול: האלוקים המושלם 
יצר במכוון עולם לא מושלם והטיל על בני האדם את התפקיד 
לתקן את מה שהוא החסיר. כי הקב"ה לא ברא בית מרקחת, 
הוא ברא בית חרושת. הוא לא ברא מקום סטרילי, הוא ברא 

מקום בו חותרים לסטריליות. 
נברא האדם?  למה  לשאול  זה   - הרוע  נברא  למה  לשאול 
למה נבראה הבריאה בכלל? והתשובה היא: הרוע. כן, העולם 
נברא בשביל הרוע, כי יותר ממה שאלוקים אוהב את הטוב, 
הוא אוהב את היצירה של הטוב. למעלה יש מספיק טוב, דבר 
אחד אין שם: בחירה בטוב. ולכן האלוקים מאפשר את הרוע, 
הוא מביט בו מהצד ולא בולם אותו – כי את זה הוא השאיר 
לנו. הוא יצר את האפשרות לרוע, התפקיד שלנו הוא לדחות 

אותו.
של  יצרים  עם  שמתמודד  כמונו  אחד  אז 
חומריות, קנאה, תאווה וגסות הרוח, לא אמור 
לפרש לעצמו כי האלוקים שונא אותו או רוצה 
שיישאר כך. להיפך, זה הייעוד שהקב"ה העניק 
לו. הרוע הוא ההזמנה של האלוקים לעשייה. 
הוא בעצם אומר לנו: אתה רואה את הרוע שבך 
הייעוד  זה  בבריאה.  לך  שממתין  החלק  זה   -
ששמור לך. זאת המלאכה שמוטלת עליך בבית 

החרושת הענקי שנקרא היקום.
המדרש  את  לצטט  מרבה  החסידות  תורת 
החטא  אל  חוזר  המדרש  הבא:  המפורסם 
בשביל  האלוקים:  על  דווקא  ומקשה  הראשון 
רוצה  הוא  אם  הדעת?  עץ  את  ה'  העמיד  מה 
אותו  ישים  שלא  העץ,  מן  יאכל  לא  שהאדם 

לכתחילה? 
תנחומא נשא טז: בשעה שברא הקב"ה את 
העולם, נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו 
אותו  וציווה  האדם  את  ברא  בעליונים.  שיש 
טוב  הדעת  ומעץ  תאכל  אכול  הגן  עץ  'מכל 
ציוויו,  על  שעבר  כיון  ממנו'.  תאכל  לא  ורע 
דירה  לי  שיהא  מתאווה  הייתי  הקב"ה:  אמר 
ציוויתי  אחד  ודבר  בעליונים  כמו  בתחתונים 
הקדוש  סלק  מיד  אותו?!  שמרת  ולא  אותך 
... עמד קין  ברוך הוא שכינתו לרקיע הראשון 
והרג להבל, מיד סלק שכינתו לרקיע שני ... וכך 

עלתה השכינה והסתלקה עד הרקיע השביעי. 
אחר כך סילק את הדורות הראשונים הרשעים 
שהעמיד  כיון  אברהם.  את  במקומם  והעמיד 
אברהם, סיגל מעשים טובים - ירד הקב"ה מן 
רקיע שביעי לשישי. עמד יצחק ופשט צווארו 
על גבי המזבח - ירד מששי לחמישי כו' ... עד 
ה'  וירד  והורידה לארץ, שנאמר:  שעמד משה 
על הר סיני ... וכתיב: באתי לגני אחותי כלה – 

אימתי? כשהוקם המשכן.
אחד:  במשפט  הזה  המדרש  את  נסכם 
בהתחלה האלוקים בנה לנו בית, אחר כך הוא 
מבקש שנבנה עבורו בית. שנאפשר לו להיכנס 
של  הסיפור  להיכנס.  לו  נותנים  שלא  היכן 
הבריאה הוא הסיפור של הרוע: היכולת לייצר 

את היצירה הגדולה ביותר: הטוב. "יהי אור".
בריאת  סיפור  מופלא:  לדבר  לב  נשים  כעת 
בניית  סיפור  אך  פסוקים,   34 תופס  העולם 
חוזרת  התורה  פרשיות!.  חמש  תופס  המשכן 

שוב ושוב על אותם דברים ואף אחד אינו מבין למה כל 
האריכות. התשובה היא שהתנ"ך אינו עוסק בבית שבונה 
האדם  בני  שבונים  בבית  אלא  האדם,  לבני  האלוקים 
האלוקים,  על  האנושות  של  ספר  אינו  התנ"ך  לאלוקים. 

אלא ספר שכתב האלוקים על האנושות. 
בסוף מעשה הבריאה, הקב"ה רואה את כל אשר עשה 
והוא מסכם בשמחה: "וירא ה' את כל אשר עשה והנה טוב 
הלל  בית  כי  יג(  )עירובין  מספרת  הגמרא  מנגד,  מאוד". 
אודות  וחצי  ביניהם במשך שנתיים  ובית שמאי התווכחו 
השאלה הקיומית: "נוח לו לאדם שלא נברא או שנברא"? 
באופן  המסקנות.  התפרסמות  חודשים  שלושים  ואחרי 
חריג ומפתיע הן התקבלו בהסכמה על ידי שני המחנות: 
הקב"ה  איך  ובכן,  משנברא".  נברא  שלא  לאדם  לו  "נוח 

סבור שהבריאה היא "טובה מאוד" ואילו חז"ל סבורים שנוח 
היה לוותר על החוויה?

ליקוטי תורה ראה כט,א(: החיים  גם  )ראו  ידוע  רעיון  יש 
כאן "לא נוחים", אבל בהחלט "טובים מאוד". האושר אינו 
מושג בדרך הקלה, איננו חיים במסיבה, ולכן "נוח לו שלא 
פועלים   - היעד  את  וכובשים  מצליחים  כאשר  אבל  נברא", 

דברים "טובים מאוד", וגם ההרגשה הפנימית היא בהתאם. 
כהסיפור הידוע: כפרי אחד היה צועד מדי יום מהבאר עם 
ואילו  סדק  היה  הדליים  באחד  בכתפיו.  תלויים  דליים  שני 
השני היה מושלם. פעם התפתחה שיחה בין הכפרי ובין הדלי 
שנים  בעצמו.  מתבייש  כה  שהוא  אמר  הדלי  שלו.  הסדוק 

נוזל  השאר  כי  מהתכולה  כמחצית  רק  מספק  שהוא  ארוכות 
כל הדרך הביתה. "בגלל הפגמים שלי, אתה מפסיד חצי ממה 

שמגיע לך לקבל". 
מהבאר  המסלול  את  שוב  ועשה  הדלי  את  נטל  הכפרי 
הדרך  של  הימני  הצד  לאורך  כי  לדלי  הראה  הוא  הביתה. 
היו נטועים פרחים יפהפיים ואילו בצד השני הייתה שממה. 
"הצד הימני זה הצד בו אני מחזיק אותך, לפני שנים זרעתי 
יום בדרכנו חזור מהבאר, אתה  ובכל  זרעי פרחים בצד הזה 
משקה אותם דרך הסדק שלך. כבר שנים ארוכות אני קוטף את 
הפרחים הללו ומקשט בהם את השולחן בשבת. לולא היית 
מהיופי  ליהנות  האפשרות  לי  הייתה  לא  שאתה,  כפי  בדיוק 

הזה בביתי".

"

אז אחד כמונו 
שמתמודד 
עם יצרים 

של חומריות, 
קנאה, תאווה 
וגסות הרוח, 

לא אמור 
לפרש לעצמו 
כי האלוקים 

שונא אותו או 
רוצה שיישאר 

כך. להיפך, 
זה הייעוד 
שהקב"ה 
העניק לו. 
הרוע הוא 

ההזמנה של 
האלוקים 

לעשייה

"נוח לו לאדם שלא נברא 
משנברא". ובכן, איך הקב"ה 
סבור שהבריאה היא "טובה 
מאוד" ואילו חז"ל סבורים 

שנוח היה לוותר על החוויה?

הגאון רבי אלי' מן שליט"א הכריז במעמד
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א:

"התבקשתי על ידי רבינו שליט"א
למסור בשמו: 

חובה על כולם, כל העדות והחוגים, להצביע 
ולפעול להצלחתו של רבי יצחק פינדרוס 
לראשות העיר אלעד ככל האפשר, ונזכה 

שיתקדש שם שמים על ידנו".

הוראת 
שר 

התורה!

מצביעים: 
שומעים לגדולי הדור!

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א, 
נשיא מועצת חכמי התורה:

"לכל תושבי אלעד. הקב"ה זיכה אותנו 
שנעשה אצלכם התאחדות גמורה, וכיון 
שחתמו עליה כל גדולי עולם והם הורו 

שהרב פינדרוס יהיה ראש העיר ושותפיו 
יהיו אנשי תנועת ש"ס – כך צריך להיות, 

והקב"ה יברך אתכם בהצלחה".

ברכת
הכהן 
הגדול!

"
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כן, אנחנו מוכנים

השתתפתי  הצהריים,  לאחר  שני  ביום  השבוע, 
בחדרה:  מרכזי  לרחוב  שם  קריאת  מיוחד,  בטקס 
הראשון  הרחוב  וזה  דומה  החטופים".  תימן  "ילדי 
בעיר הראשונה בארץ שהשכילה והסכימה להעניק שם שכזה 

לרחוב בעיר.
סואן,  מקום  הוא  בחדרה,  הרכבת  מתחנת  היוצא  הרחוב, 
משמעותית  אמירה  כאן  ויש  ביום,  אנשים  אלפי  עוברים  בו 
של העיר והעומדים בראשה, ראש העיר, חברי הנהלת העיר, 
ללא  שפעל  פרחי,  אבנר  מר  ידידי  ובמיוחד  השמות,  וועדת 

לאות עד שהגיע לרגע המיוחל הזה.
בעצמו  איבד  תימן,  לעולי  בן  פרחי, 
תימן  'ילדי  של  הידועה  בפרשה  אחות 
החטופים'. ביום בהיר אחד נעלמה אחותו 
הקטנה ואבנר נטל על עצמו את החובה 
והזכות לשמר את זכרה כמו גם של עוד 
המון ילדים שנאבדו ונעלמו באותם ימים 
להורים  מותירים  לא  כשהם  גורל,  הרי 

ולמשפחה אפילו מציבה לפקוד אותה.
מטעם  המּודעות  האחרונות  בשנים 
המדינה לאסונם של משפחות עולי תימן 
חויב  המדינה  גנזך  ואף  תאוצה  צברה 
ניכר מהמסמכים של אותם  לפרסם חלק 
יותר  מעידים  הקשים  המסמכים  ימים. 
וזדונית  מכוונת  יד  כאן  הייתה  כי  מכול, 
עין  והעלימה  הילדים  את  שהפקירה 

מהקורה מתחת לשטח.
'ידיעות  עיתון  פרסם  שבועיים  לפני 
הגברת  של  ראשונה  עדות  אחרונות' 
בילדי  כמטפלת  ששימשה  שחם  שושנה 
העולים בראש העין בשנות ה־50, וראתה 
תימני  ממוצא  תינוקות  כיצד  עיניה  במו 
למשפחות  הוריהם  ידיעת  ללא  נמסרים 
למה  האחיות:  את  "שאלתי  אחרות. 

לוקחים את התינוקות? אז הן אמרו: לוקחים אותם כדי לשפר 
את המצב שלהם".

בטוחני, כי כל מי שיעבור בימים אלו ובימים הבאים ברחוב 
של תחנת הרכבת וירים עיניו לנוכח השלט הצעקני ישאל את 
ונכדינו  כשילדינו  ושניים,  דור  ובעוד  שם?  היה  מה  עצמו: 

יעברו שם, הם ישאלו את הוריהם: מה קרה לילדי תימן?
בשביל זה לבד, הכל היה כדאי.

  

ֶשם הוא לא רק כינוי לאדם, שם הוא גם מהות ולפעמים גם 
לילד  להעניק  כדאי  שלא  אמרו  חכמינו  תפקיד.  בחובו  נושא 
שם על שמו של אדם רשע, כדי שחלילה לא יושפע ממעשיו, 
אלא כדאי תמיד לתת שם מהתורה או מהנביאים או על שמות 

צדיקים מכל הדורות.
של  ציוויו  על  קוראים  אנו  לך,  לך  פרשת  שלנו,  בפרשה 
ארץ  חרן  את  לעזוב  אבינו  אברהם  את  הוא  ברוך  הקדוש 
הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  מולדתו: 
אשר אראך". מספרים לנו חז"ל כי אברהם אבינו מיד התחיל 
ללכת בשליחותו של הבורא, על אף שבאופן טבעי כאשר אדם 

יוצא לדרך מקננות בליבו תחושות מעורבות.
ממעטת  דברים:  לשלשה  גורמת  שהדרך  מסע  של  דרכו 
ילודה, ממעטת את הממון וממעטת את השם. וכנגד שלושת 
דברים אלו הובטח אברהם אבינו שלושה ברכות: ואעשך לגוי 
ואגדלה  הממון,  על   - ואברכך  הבנים,  על  שהבטיחו   - גדול 

שמך – הבטיחו על השם.
דרכו של עולם, גם אדם מפורסם במקום אחד בתבל, כשהוא 
עוקר למדינה אחרת, הוא מאבד את שמו הטוב, את פרסומו 
הבורא  בידי  הובטח  אבינו  פרנסתו. אברהם  את  גם  ולפעמים 

כי שמו הטוב יילך לפניו, כאשר אכן כן היה, מאז ועד היום.
וכפי שאמרו חכמינו במדרש: "למה אבינו אברהם דומה? 
לצלוחית של אפרסמון המוקפת צמיד פתיל ומונחת בקרן זוית 
נודף,  ריחה  היה  כיון שהיתה מטלטלת  נודף,  ריחה  היה  ולא 
כך אמר הקב"ה לאברהם: טלטל עצמך ממקום למקום ושמך 

מתגדל בעולם".
טוב  ושם  יד  ובחומותיי  בביתי  להם  "ונתתי  אומר  הנביא 

מבנים ומבנות". שם טוב לפעמים הוא קודם לבנים ולבנות.

  

התורה  שר  הוא  כולו  היהודי  בעולם  הטוב  שמו  שיצא  מי 
אני  השבוע  זכינו  שליט"א.  קניבסקי  חיים  רבי  מרן  שבדורנו 
יעקב  הרב  הכנסת  בית  רב  עם  יחד  הפארק  מקהילת  וחבריי 
שובע  לעלות למעונו בבני ברק, אל הבית שהפך לתל תלפיות 

וכולם נוהרים לשם להתברך ולקבל עצה.
הזכרנו לפניו את הייחודיות של חדרה שהתברכה בשבטים 
רבים, בקהילות שונות ובזרמים ייחודים ומגוונים. שר התורה 
ברכתו  את  לכולם  והעניק  העיר  תושבי  את  בחמימות  ברך 

"ברכה והצלחה", אמן כן יהי רצון.
הנוטל  "כל  כי  לימדונו  כבר  חכמינו 
הגו  נכשל",  אינו  הזקנים  מן  עצה 
בנפשכם: לכמה ברכת הדרך אנו זקוקים 

היום ובכל יום?!
מכרעת  תקופה  בפני  עומדים  אנו 
תגידו  ואל  המוניציפלי.  במישור 
ואין  מקומיות,  בחירות  רק  זה  בליבכם: 

להם משמעות כה גדולה.
שבמישור  אמת  הנכון:  הוא  ההיפך 
נקבעים  והממשלתי  המדיני  הארצי, 
חוקים וצעדים הרי גורל לטובת המדינה 
האדם  הקטן,  האזרח  אבל  ותושביה, 
יותר ומרוויח  יותר, משיג  הפשוט, נהנה 

יותר במישור המוניציפלי.
שבור;  שלך  הבית  ליד  כשהכביש 
האוויר;  את  מזהמים  כשהאוטובוסים 
כשאין לך פארק בשכונה; כשבית הכנסת 
להשתתף  לך  כשבא  חובות;  בגלל  נעול 
רוצה  כשאתה  השואבה;  בית  בשמחת 
לבנט  מתקשר  לא  אתה   -  38 תמ"א 
או  לליברמן  כותב  לא  אתה  ללפיד,  או 
לנתניהו. אתה כן כותב לנורדמן וליצחקי 
מדבר עם חזקי ולירון . אתה פוגש אותם 
ביומיום, אתה מכיר אותם והם מכירים אותך, ערים לבעיותיך, 

לצרותיך, מדברים איתך בגובה העיניים.
הכלה,  הקשבה,  צריך.  שהאזרח  מה  זה  בסוף,  בסוף 

השתתפות, אכפתיות ועזרה.
אנחנו אומרים היום בקול גדול וצלול:

כן - לאזרח הפשוט
כן - בגובה העיניים
כן - לך ולך ולכולנו

כן - לעזרה הדדית
כן - כי אכפת לנו

וכן – בקלפי – העיר של כולנו !

שבת שלום
בן ציון )בנצי( נורדמן

חדרה הייתה לראשונה שמכירה בחטיפת ילדי תימן ומנציחה אותם לדורות • 
לקראת הבחירות, ברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • וגם: מעלתו של 

'שם טוב'

הרב בן ציון נורדמן



צילום: שוקי לרר



הכנס הזה בשבילך!
ערב היכרות של דייל קארנגי   

מה בערב?
אנוש   יחסי  במיומנויות  להשתמש  כיצד    עצמי  ביטחון  לפתח  כיצד 
מלאת  גישה  להפגין  כיצד    לפעול  אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות  כיצד 
ועובדות שמות  לזכירת  מוכחת  בשיטה  להשתמש  כיצד     התלהבות 

כיצד להלהיב את הקהל שלנו  כיצד למזער מתח ודאגה  כיצד לזהות 
הצלחות ולתגמל בהתאם   כיצד להתגבר על פחד מול קהל

הערב יתקיים אי״ה:

פוחד
לדבר
מול 
קהל?

הכניסה
חינם

לאור ההצלחה

המדהימה במחזור הראשון

! אנו פותחים מחזור נוסף

לגברים ונשים

הערב לגברים ביום שלישי  י"ד חשון – 23/10/18 בשעה 18:00
הערב לנשים   ביום רביעי  ט"ו חשון – 24/10/18 בשעה 18:00

בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 קומה 4, בני ברק
ההרשמה חובה בטלפון: 03-7707300/1
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זמן לאחדות

לקלפי,  נצא  כולנו  אחדים  ימים  בעוד 
המפלגות והמתמודדים בלחץ עצום, החל 
מחוגי בית ועד טלפונים אישיים, תשאולים 

ותזכורות. 
לקבל  אתמול  "זכיתי"  שמש  בית  העיר  כתושבת 
שיחה אחת כזו אך היא הייתה שונה, אחרת, על הקו 
אדם המזוהה עם מפלגת ג', כמובן רצה לדעת האם 

בקלפי - נעמוד לצדו של ראש העיר הנוכחי.
לאחר מכן, שאל בהתרגשות גדולה האם אנו מודעים 
והוסיף  ג'?  רשימת  בראש  כעת  העיר  שראש  לכך 
מאוגדים  שמש  בבית  החרדים  כל  כמעט  "דעו, 

יחד!". 

חלום  זה  שלי,  בעיר  ממש  אחדות  התרגשתי. 
שהתגשם. 

ולתנועת  כלל,  בכוונה  קרה  לא  מהלך  שום  נכון, 
ש"ס יש מפלגה משל עצמה. אך רוחות של אחדות 

נושבות כעת בקרב הציבור החרדי בעיר. 
למרות וידוע והיו כמה חברי כנסת ועסקנים חרדים 
לא  ממש  זה  כעת  אך  יפה.  בעין  זאת  ראו  שלא 
משחק ומפריע לאף אחד, האחדות הדאגה האחריות 

והאידיאולוגיה בעיר מנצחות. 
תארו לכם איזה כוח ויכולות היה לנו הציבור החרדי 
אם בכל עיר בישראל החרדים היו הולכים ביחד?! 
אילו החרדים היו לוקחים באמת אחריות!? מוחקים 

רות בוארון



רות בוארון התרגשה משיחת טלפון שבישרה לה על אחדות חרדית בעיר מגוריה – בית 
שמש • בטור אורח היא מקווה לאחדות כללית במגזר החרדי, אולי גם בבחירות לכנסת

על הביתשומרים

בבני ברק

מובילים מהפכה אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט

דעות מיושנות של עדות, חסידויות ופלגים. 
איתנו  מביאים  היינו  כוח  איזה  לכם  תארו 
רשימה  הייתה  ישראל  בכנסת  אילו  ביחד 

חרדית אחת מאחדת! 
זכרו את הכישלונות וההפסדים שלנו כאשר 
האזוריות  הביניים  בתקופת  מפולגים  היינו 

כאלה ואחרות.
והכללי,  הדתי  בציבור  מהמפלגות  לימדו 
צבע,  או  עדה  משנה  לא  מעורב,  הכל  שם 

האידיאולוגיה מחברת ביניהם. 
אצלנו החרדים ישנה כמעט אותה אידאולוגיה 
אך משום מה יש גם המון גזענות, מלחמות 
גדרות  הרבה  כך  וכל  משקעים  פתורות,  לא 
קדומות אשר מפרידות ומפרקות את הציבור 

החרדי! 
הגיע העת שלנו הציבור החרדי להיות אחד. 

וביחד!
פתח  פיתחו  בצד,  העבר  את  הניחו  אנא 

לגשרים מלאים אחדות.
אל תחפשו סיבות להתפלג!

להיפך, חפשו את הקווים המשותפים בינינו! 
משותף.  הרבה  כך  כל  יש  לא,  או  תאמינו 
ההרמוניה  זו  שונים,  מנהגים  צבע,  לבוש, 
שבטים  ישראל.  שבטי   12 שלנו,  המיוחדת 

שונים בלבושם; מנהגם, וארץ מוצא אחר. 
אך לכולם יש במשותף אידאולוגיה אמיתית 
והיא: לחיות חיי תורה והלכה, להביא ביחד 

את הגאולה!
חלום  הבאות  בבחירות  אולי  יודע,  מי 

האחדות יתממש?

תארו לכם איזה 
כוח ויכולות היה 

לנו הציבור החרדי 
אם בכל עיר 

בישראל החרדים 
היו הולכים ביחד?! 

אילו החרדים היו 
לוקחים באמת 

אחריות!? מוחקים 
דעות מיושנות של 

עדות, חסידויות 
ופלגים. 



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לכל המשפחה 
של פרלשטיין

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות 19:30-18:00

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:30, 17:30, 18:30

 בתאריכים הבאים:
ט"ו חשון 24.10.18
כ"ט חשון 7.11.18
י"ג כסליו 21.11.18
י"ד טבת 12.12.18
י"ח טבת 26.12.18

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ט חשון 
28.10.18

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל 
מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמאיות 

ופיזיוטרפיסטיות
 שילוב של תחומי התעמלות 

מגוונים 
 כל שיעור בן שעה

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

מקהלה

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

אפרת  בהדרכת   
בן מנחם מיסוקולוגית  

.m.a
לפיתוח  מומחית 

קול ושירה נכונה

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי
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תשמרו על הילדים

התקשר אלי לפני כחודש אבא לבחור ובוכה לי בכי 
לא  הוא  מטלטל בבקשה שאני אציל את הבן שלו. 
לו  לתת  ‘השתדלתי  טוב,  לא  עשה  הוא  מה  מבין 
תמיד את הכי טוב שרק יכול להיות. מה קרה לבן שלי? למה 
התחיל  שהוא  לו  קרה  מה  הישיבה?  את  לעזוב  רוצה  הוא 

להידרדר רוחנית בתקופה האחרונה?’
כל  מיני  כל  ועוד  סרטים  בארון  אצלו  ‘גיליתי  האב,  לדברי 

דברים שאני לא מבין מאיפה הוא למד להכיר אותם’. 
קבעתי פגישה עם האבא והבחור. ישבתי תחילה עם האבא, 
אתה מנסה לשמוע איך היה היחס בין ההורים והילדים במשך 
השנים. ואני מזהה שהכל בסדר עם ההורים. יושב לפני אבא 

שעשה ועושה את הכי טוב לילדים שלו. 
ישבתי אחר כך עם הבחור וגם פה ניסיתי לשמוע על קשרי 
הילד עם הוריו וכך הוא סיפר לי ‘יש לי הורים הכי טובים 
שרק יכולים להיות. אין לי שום תלונה עליהם. פשוט למרות 
לי  בא  לא  היום  יודע  הורי, אחרי מה שאני  אוהב את  שאני 

יותר ללמוד בישיבה’.
כשנה שאז  לפני  עד  ולהתפלל,  ללמוד  אהבתי  שנים  במשך 
הכל התחיל, יש לי חבר בן גילי שלומד בישיבה אחרת. הכרנו 
עוד מימי החיידר, הוא היה חבר טוב שלי והמשכנו לשמור 
לי  אומר  הוא  הזמנים,  בבין  כשנה  לפני  אחד  יום  קשר.  על 
מה אתה אומר ההורים שלי נסעו לצפון ליומיים רוצה לבוא 

לישון אצלי?
תמים  בחור  הייתי  אני  לכך.  הסכימו  והם  הורי  את  שאלתי 
ישבנו  הראשון  בלילה  מושגים.  שום  לי  היו  לא  בדורותיו, 
ודיברנו עד מאוחר בלילה. ככה מאוחר בלילה הוא אומר לי 
מה אתה אומר אולי נראה סרט יחד. רק סרט כשר, הוא אמר. 
לא יודע מה קרה לי אבל אמרתי לו אם זה סרט כשר אז זה 
לפחות  הכשר  מסרט  אותי  פיתה  הוא  לאט  לאט  כך  בסדר. 

כשר, עד שהוא הביא אותי ממש למקומות גרועים.
משהו קרה לנשמה שלי בבת אחת, בתוך שתי לילות הבחור 
עליהם  חלמתי  שלא  ודברים  מושגים  נעלם.  שהיה  התמים 

נגלו לפני וטימאו ובלבלו את נפשי התמימה. 
יותר  שנכנסתי  ככל  התיאבון,  בא  האוכל  שעם  אומרים 
שלי  החשק  כך  לי,  וסיפר  לי  הראה  שלי  שהחבר  לדברים 
ללמוד ולהתפלל ירד. מרוב שאני אוהב את הורי לא רציתי 
לצער אותם ולספר להם מה עובר עלי. לא הבנתי שלפעמים 
לא  שזה  למרות  עליך  שעובר  מה  להורים  לספר  חייבים 
נעים בכדי שהם יצילו אותך. אותו חבר הכיר לי עוד חברים 
המקום  כאן  שאין  לדברים  להתגלגל  והתחלתי  טובים  לא 
וכך  לעישון  שאסורים  חומרים  לעשן  התחלתי  לפורטם, 

הידרדרתי מיום ליום יותר ויותר.
עד שהחלטתי לעצמי לפני כחודש שאני לא רוצה להמשיך 

יותר בישיבה. 
כי  גדולים,  נפש  כוחות  לי  לקחו  בחור  אותו  עם  השיחות 

אחרי שבחור כבר נכנס לתוך המ”ט שערי טומאה קשה יותר 
להוציא אותו משם. אבל ברוך השם יש שיפור משמעותי. 

אני פה פונה לכל הורה והורה, אתם יכולים להיות ההורים 
הכי טובים שרק יכול להיות בעולם אבל אם לא תיידעו את 
ההשקעה  כל  טובים,  לא  מחברים  להיזהר  שלכם  הילדים 

שלכם יכולה לרדת לטמיון השם ישמור.
בין ההורים  יחסים טובים  ויש  נכון שכאשר ההורים טובים 
והילד אז יש פחות סיכוי שהילד יחפש חברה לא טובה. אבל 
ראיתי הרבה מקרים שההורים עשו את המיטב לבן שלהם, 
אבל הם לא הזהירו אותו והסבירו לו ונתנו לו כלים להתמודד 

עם חברים שהם לא טובים, ובנם הידרדר לתהומות.
תהיו עם היד על הדופק לדעת עם מי הבן שלכם מסתובב, 

ובעיקר תיתנו לו את ההרגשה שאתם אוהבים אותו תמיד. 
אז  ישמור.  זה מאוד קל להפיל השם  היום בדור האינטרנט 
נכון שדבר ראשון שצריך לעשות הוא לשמור על הקשרים 
אבל  אותם.  מציל  בסוף  מה שתמיד  וזה  הילדים  עם  טובים 
לא  ולתכנים  טובה  לא  לחברה  ייחשף  שלך  הבן  אם  עדיין, 
טובים  הכי  ההורים  תהיו  פשוט.  יהיה  לא  המצב   - טובים 
שהוא  שידע  כוחות  לו  תתנו  שני  מצד  אך  להיות,  שיכולים 
לא מתחבר לחברים לא טובים ולא יוצר איתם קשר. תנו לו 
בזה ביטחון עצמי. אתם יכולים. ‘אתה בחור וילד חזק, אתה 
לא נגרר אחרי כל אחד. יש לך גבולות. לא כל אחד שרוצה 
להראות לך משהו אתה תלך אחריו’. פשוט תסבירו בעדינות 

מה יכול להיגרם אם הם יתחברו לחברים לא טובים.
אגע בעוד נושא כאוב, ישנם ילדים או בחורים שנופלים מכל 
לא  והם  תמימים  פשוט  הם  מעלי.  דלא  אנשי  אנשים  מיני 
מבינים שלא כל מי שיש לו כובע שחור וחליפה ארוכה וזקן 

ארוך הוא ירא שמים. 
אני נתקל בסיפורים על בחורים או ילדים שנפגעים מכל מיני 
אנשים רק בגלל שלא היה להם את הידע וההכנה ממה יש 
יש  אם  שגם  אנשים  לדעת שישנם  צריכים  הילדים  להיזהר. 
להם זקן גדול וחליפה ארוכה, הם פשוט האנשים הכי רעים 

שיש וצריך לברוח מהם כמו מאש.
לא  שהם  אנשים  שישנם  ולבחורים  לילדים  להסביר  צריך 
צריכים  הם  וכך  כך  עושים  הם  ואם  בסדר  לא  והם  כשרים 
לברוח מהם ולהודיע להורים. היום ישנם כלים מיוחדים איך 
להסביר את זה לילדים ולבחורים. פשוט להסביר להם שלא 

הכובע קובע ולא המעיל מועיל וגם לתיש זקן. 
מתחת  ולטאטא  להסתיר  ענין  פה  אין  כפשוטו.  כך  ממש 
עם  לשבת  צריך  ההורה  לפעמים  מסוימים,  נושאים  לשטיח 
או  טובים  לא  חברים  מפני  אותו  ולהזהיר  לו  ולהסביר  בנו 
השם  להפיל  ומנסים  בחוץ  שמסתובבים  כשרים  לא  אנשים 
אותם  בגלל  החיים  לכל  שנפגעו  אנשים  מכיר  אני  ישמור. 

אנשים, שהיו צריכים להיות מזמן מאחורי סורג ובריח. 
בעל הסולם כותב שהבחירה של אדם זה החברה שלו, וכאשר 

בחר אותה הוא נמצא בידיה כחומר ביד היוצר.
אז פשוט תשמרו על הילדים שלכם, זה הדבר הכי חשוב שיש 
לכם בעולם. כמובן שהכל צריך לעשות מתוך שלווה ורוגע. 
אבל פשוט אין לי מילים אחרות ואכתוב את זה שוב - תשמרו 

על הילדים שלכם. 
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים. 

machon.rot@gmail.com לתגובות

אדם יכול להיות הורה מושלם לבנו, אבל לאבד אותו בגלל חברה רעה והשפעה 
קלוקלת של חברים • תנו לילדיכם את האומץ להתמודד עם חברים בעייתיים, והכי 

חשוב שידע תמיד לשתף את ההורים 

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

 צריך להסביר לילדים
ולבחורים שישנם אנשים 
שהם לא כשרים והם לא 
בסדר ואם הם עושים כך 

וכך הם צריכים לברוח 
מהם ולהודיע להורים. 

היום ישנם כלים מיוחדים 
איך להסביר את זה 

לילדים ולבחורים. פשוט 
להסביר להם שלא 

הכובע קובע ולא המעיל 
מועיל וגם לתיש זקן



מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה למסלול גברים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G

יש הרבה קורסים לעיצוב פנים...

כזה בדיוק - אין.

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

קורס צילום 2019
התחדשנו!
החדש והמעודכן בפרוג

הרחבנו עבורכם את סגל המרצים!
יעקב גרוס | ליאון סקולצקי | אוהד אשר 

אריאל רבינסקי ומקצוענים נוספים

הגדלנו ועדכנו את תכנית הלימודים!
פוטושופ מתקדם לצלמים

צילומי סטודיו | צילום אירועים

הוספנו שעות תרגול וסיורי שטח מרגשים
הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של שוק הצילום בישראל!

ההרשמה למסלול גברים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G

שרפות פורצות 
בגלל טעויות

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך
 ותהיו בטוחים שהבית בטוח

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

רוצים לישון
בלילה בשקט?
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בג"ץ 
כשנשיא ארה"ב מצליח לעשות 
היסטוריה ולקבע רוב שמרני במוסד 
הנחשב והמשפיע ביותר במדינתו, זה 
הזמן לדפדף בדפי ההיסטוריה וללמוד 
את תולדות בית המשפט העליון של 
ארה"ב • בניגוד למקבילו הישראלי, 
שסמכותו לפסילת חוקים מצויה 
במחלוקת עזה הקורעת את חלקי העם, 
הרי שהוא מוסמך לומר את דעתו, כאשר 
להבנתו חוקי הקונגרס סותרים את ערכי 
החוקה האמריקאית • חושבים ששם 
זה כן מעוגן חוקית ורשמית? מתברר 
שממש לא, גם באמריקה הגדולה 
התרחשה 'מהפכה חוקתית', ולאהרן 
ברק שלהם קראו ג'ון מרשל • וגם: 
השופטים היהודים ויום הכיפורים. ההיבט 
היהודי של ביהמ"ש העליון באמריקה

באנגלית

||  יוסי גיטלר ||
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דונלד ב ארה"ב  נשיא  רשם  האחרון  חודש 
אי  ביותר  הגדול  ניצחונו  את  טראמפ, 
הגיע  אליו  מההישג  אפילו  גדול  יותר  פעם. 
לפני  ארה"ב  לנשיאות  בבחירות  זכה  כאשר 
כאשר  אירע  הגדול  הניצחון  כשנתיים. 
של  מינויו  את  שימוע,  לאחר  אישר  הסנאט 
השופט ברט קוואנו, לשופט התשיעי בבית המשפט העליון 

של ארה"ב.
קוואנו, בעל הדעות השמרניות והאנטי-ליברלי, עבר מסע 
השמצה חסר תקדים בהיקפו מצדם של הדמוקרטים וחוגים 
פליליות  טענות  ועתירות,  עלילות  ארה"ב.  ברחבי  ליברלים 
ומה לא עלו כנגדו. ה-FBI פתח בחקירה והתוצאות הוכיחו 

שהבל ידברון וכל טענותיהם כזב וריק.
לשמחתו הרבה של טראמפ, קוואנו לא נרתע ולא נשבר 
בכדי  עליו  שהופעל  אפשרי  הבלתי  הלחצים  מסע  מכל 
ונותר איתן בעמדתו וכוונתו להתמנות  שיפרוש מן המרוץ, 
אפשר  ובכך  מותו,  יום  עד  יכהן  בו  הזה,  הרם  לתפקיד 
לו  מוצר  הדמוקרטים,  על  אדיר  ניצחון  לרשום  לטראמפ 
הוא זקוק ביותר על רקע בחירות האמצע לקונגרס ולסנאט 
ומושלי המדינות השונות, שייערכו בעוד כשלושה שבועות.

בטקס ההשבעה של השופט החדש, התשיעי בסך הכללי 
מביניהם,  השמרנים  ברשימת  והחמישי  השופטים,  של 
השמרנית  לעמדה  עתירה  בכל  מוצק  רוב  שמבטיח  מה 
על  כולו,  העם  בשם  טראמפ  הנשיא  התנצל  הרפובליקנית, 
קוואנו  לשופט.  בחירתו  בתהליך  לקוואנו  שנעשה  העוול 
על  שנבחר  הראשון  השמרן  גרוסאץ',  ניל  לשופט  מצטרף 
הקדנציה,  בראשית  מיד  עליון  כשופט  לכהן  טראמפ  ידי 
בהחליפו את השופט אנתוני סקאליה שהלך לעולמו ואובמה 
יכולתו לאשר את המינוי  נמנע מלמנות לו מחליף בשל אי 
לנשיא  שהמתינו  הרפובליקנים  ידי  על  שנשלט  בקונגרס, 

משלהם שאכן הגיע.
נצלול  לעד.  הדבר  ונקבע  ההיסטוריה  משנעשתה  כעת, 
והמשפיע  הנחשב  המוסד  הקמת  לימי  לאחור,  שנים  מאות 
הקמתו  שלבי  על  מעט  ונלמד  ימינו,  של  בארה"ב  ביותר 

והשינויים שעבר.
המוסד  הוא  הברית  ארצות  של  העליון  המשפט  בית 
והיחיד  הברית,  ארצות  מדינות  של  העליון  השיפוטי 
המשפט  בית  נשיא  בחוקה.  ישירות  לו  הוקנתה  שסמכותו 
כיום הוא השופט ג'ון רוברטס. בית המשפט מתכנס בבניין 
בהרכב  הקפיטול.  לבניין  הסמוך  בוושינגטון,  המשפט  בית 
יושבים לצד הנשיא עוד שמונה שופטים. בית המשפט יושב 
תמיד בהרכבו המלא, כך שלמעשה כל שופט נותן פסק דין 

בכל תיק המובא בפני בית המשפט.
שהקמתו  היחיד  המשפט  בית  הוא  העליון  המשפט  בית 
המשפט  בתי  שאר  כל  האמריקאית.  בחוקה  מוגדרת 

הפדרליים יסודם בחוקים של הקונגרס.
התפתחותה  את  משקפות  העליון  המשפט  בית  תולדות 
של ארצות הברית. בשנותיו הראשונות הוקדש רוב זמנם של 
נמוכות  השופטים לשמיעת ערעורים על החלטות פדרליות 
כל  ג'יי.  ג'ון  היה  המשפט  בית  של  הראשון  הנשיא  יותר. 
אחד מהשופטים היה ממונה על אחד ממחוזותיה של ארצות 
הברית והרבה להופיע בבית המשפט של אותו מחוז כפוסק. 
בית המשפט העליון עצמו, במושבו בפילדלפיה, בניו יורק 
ולבסוף בוושינגטון, דן במקרים של נידונים מרובי אזרחויות 
ובעניינים הקשורים לצי, ולהם הקצה את תשומת הלב הרבה 

ביותר.
החלטה חשובה ב-1842 של בית המשפט העליון קבעה, 
כי במקרים שבהם אין הדיון קשור לאזרח של מדינה אחת 

בלבד, יתנהל הדיון על פי המשפט המקובל הפדרלי.

ימי הנשיא הגדול

עד  במידת-מה,  בטוח  לא  היה  המשפט  בית  של  מעמדו 
מרשל,  מרשל.  ג'ון  השופט  הגדול',  'הנשיא  של  הגעתו 
נגד  מרבורי  דין  בפסק   ,1803 בשנת  ביסס  נלהב,  פדרליסט 
בית  של  זכותו  השיפוטית:  הביקורת  עיקרון  את  מדיסון, 
סותרים  הם  אם  הקונגרס,  חוקי  את  לבטל  העליון  המשפט 
מארצנו  מוכר  די  המשפט.  בית  פרשנות  לפי  החוקה,  את 

הקטנטונת. הג'ון מרשל שלנו הוא אהרן ברק.
הפסיקה שאפשרה את ביטול חוקי הקונגרס היא ציון דרך 
בפירוש  מציינת  אינה  שהחוקה  משום  כמותו,  מאין  חשוב 
במידה  מרשל,  העליון.  המשפט  לבית  ניתנת  כזו  שסמכות 
רבה של חוכמה פוליטית, עיגן עיקרון זה דווקא בפסק דין 
שתמך בנשיא תומאס ג'פרסון, וכך ריכך את התנגדותו העזה 

לאקטיביזם שיפוטי.
מול  הפדרלי  הכוח  בביסוס  חשוב  תפקיד  היה  למרשל 
המדינות. ב-1819, באחד מפסקי הדין, אישר בית המשפט 
את קיומו של בנק לאומי שני, ותמך בפרשנות פדרליסטית 

מרחיבה. כך גם אושרר כוחו של הקונגרס להסדיר סחר.
את  דווקא  הרחיב  טוני,  רוג'ר  מרשל,  של  ממשיכו 
סמכות המדינות, באשררו את שליטתן המלאה על הסמכות 
המשטרתית. פסק דין דרד סקוט נגד סנדפורד מ-1857 היה 
הדרום,  איש  עצמו,  שטוני  )אף  המשפט  לבית  שפל  נקודת 
סלד מהעבדות ושחרר את כל עבדיו לפני כניסתו למשרה(. 
בפסק דין זה בית המשפט הגביל את סמכותו של השלטון 
בצפון  עבדות  על  איסור  במדינות.  עבדות  לאסור  הפדרלי 
נסבלת בזכות  היה, לפי דעת השופטים, בגדר פגיעה בלתי 
והוביל  מיזורי  פשרת  את  המשפט  בית  ביטל  בכך  לרכוש. 

למלחמת האזרחים האמריקאית.
האמריקנים  בעיני  המשפט  בית  של  ביוקרתו  הפגיעה 
במסגרת  עצמה,  האזרחים  במלחמת  גדולה.  הייתה  בצפון 
פסק הדין אקס פארטה מרימן, אתגר טוני את סמכותו של 
ללא  מעצר  על  )האיסור  קורפוס'  ב'הביאס  לפגוע  לינקולן 
והעיתונות  מהחלטתו,  התעלם  הנשיא  אך  משפטי(,  דיון 

בצפון גינתה אותה.
ב'הביאס  מלפגוע  נמנע  היה  אם  כי  אז,  אמר  לינקולן 
פרט  החוקים  כל  של  "ביטולם  התוצאה  הייתה  קורפוס', 

לאחד".

בין מלחמת האזרחים לרוזוולט

עם  החלה  המשפט  בית  בימי  השנייה  הגדולה  התקופה 
תום מלחמת האזרחים ובאה לקיצה בימי הנשיא רוזוולט.

התיקון הארבעה עשר לחוקה ב-1868 הרחיב את סמכויות 
בית המשפט. עתה הייתה לו סמכות התערבות בעניינים בין-
מדינתיים, אם לדעתו חּולל בהם 'ההליך המשפטי הנאות', 

או שההגנה השווה לפני החוק לא נאכפה בהם.
גדול,  כה  הערעורים  שיטפון  היה  ה-19  המאה  בשלהי 
עד שהפסיקה בכל תיק הושהתה ל-3 שנים. ב-1891 הקים 
לערעורים,  בתי המשפט המחוזיים הפדרליים  את  הקונגרס 
במחוזות  ולהסתובב  להמשיך  צריכים  היו  לא  והשופטים 

בעצמם.
רבה  שמרנות  המשפט  בית  גילה  ה-20  המאה  בתחילת 
בפסיקותיו. הוא הרבה להיצמד לתקדימים, אסר על מדינות 
וחופש  הקניין  חופש  בשם  תעסוקה,  מסדירי  חוקים  לאמץ 
אחרות.  אזרח  זכויות  להגביל  מהן  מנע  לא  אך  החוזים, 
זכות המדינות להפריד  ב-1896 אף אישר בית המשפט את 

בין גזעים בפסק דין פלסי נגד פרגוסון.
המסופחות  שבטריטוריות  המשפט  בית  קבע  ב-1901 
לארצות הברית לא חלה בהכרח מגילת הזכויות החוקתית. 
ואפשר  ה-14,  התיקון  את  המשפט  בית  ביטל  למעשה 
ככל  כמעט  השחורים  בעבדים  להתעמר  הדרום  למדינות 

העולה על רוחן.
בחריג אחד נקט בית המשפט עמדה ליברלית יחסית. הוא 

לא ביטל חוק שעות עבודה מקסימליות של נשים. פרקליט 
ניסה  לא  בעצמו(  שופט  כך  )אחר  ברנדייס  לואי  המדינה, 
להוכיח את תקפותו המשפטית של החוק, אלא הציג ראיות 
מכריעות, מפיהם של רופאים, פקחים ועובדים סוציאליים, 
ששעות עבודה רבות מדי פוגעות קשות בבריאותן ובמצבן 

הנפשי של הנשים.
ונדל  אוליבר  הובילו  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
חירויות  על  יותר  עיקשת  הגנה  של  קו  וברנדייס  הולמס 

האדם, אם כי לא תמיד זכו לתמיכת חבריהם לכס.
בחופש  עוסקים  זו  בתקופה  חשובים  דין  פסקי  שני 

תולדות בית המשפט העליון 
משקפות את התפתחותה 

של ארצות הברית. בשנותיו 
הראשונות הוקדש רוב זמנם 

של השופטים לשמיעת 
ערעורים על החלטות 

פדרליות נמוכות יותר. הנשיא 
הראשון של בית המשפט היה 

ג'ון ג'יי. כל אחד מהשופטים 
היה ממונה על אחד 

ממחוזותיה של ארצות הברית 
והרבה להופיע בבית המשפט 

של אותו מחוז כפוסק

ניל גורסץברט קוואנו
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הביטוי. באחד נשלח לכלא סוציאליסט שקרא שלא להתגייס 
ונדל  אוליבר  השופט  הראשונה.  העולם  במלחמת  לצבא 
הולמס אמר כי חופש הדיבור אינה מקנה את הזכות לצעוק 
"אש!" בתיאטרון צפוף. אולם בפסק דין אחר קבעו הולמס 
וברנדייס, כנגד דעת הרוב, כי יש לצמצם כל איסור על חופש 

הביטוי למצב של "סכנה ברורה ומיידית".

שנות פרנקלין רוזוולט

הלבן  לבית  רוזוולט  דלאנו  פרנקלין  הנשיא  של  כניסתו 
וזה  בקונגרס  האיץ  הנשיא  חדשה.  חוקתית  תקופה  פתחה 
חוקק חקיקה סוציאלית רחבה וחסרת תקדים, שביססה את 
ה"ניו דיל". חלקים גדולים מהחקיקה הכלכלית הזו הותקפו 

בטענה שהם גוזלים מהמדינות את סמכותן החקיקתית.
מרכזיים  חלקים  המשפט  בית  ביטל   1937 עד  מ-1935 
4. לעומת  נגד   5 מחקיקת ה"ניו דיל", בדרך כלל ברוב של 
הרוב, שופטי המיעוט כמו קארדוזו וברנדייס, הביעו תמיכה 
בצעדי הנשיא. רוזוולט, שעד אז לא עלה בידו למנות אפילו 
שופט אחד, החליט להסיר את המכשול המשפטי מעל דרכו 
לבית  חדש"  דם  "להזרים  לקונגרס  הציע  הוא  מחיר.  בכל 
המשפט, באמצעות סילוקם של השופטים שהגיעו לגיל 70. 
ששופטים  רוזוולט  הסכים  חוקתית,  תהיה  שהתוכנית  כדי 
שירצו להישאר, יישארו, אך יתווסף שופט חדש כנגדם, ובית 

המשפט יורחב במספר שופטיו.
הקונגרס לא אישר את התוכנית "להעמסת בית המשפט". 
הליברלי,  למחנה  הצטרפו  שנבהלו  שופטים  שני  זאת  עם 
ואן דוונטר,  5-4 בעד הניו דיל. שופט אחר,  ויצרו רוב של 
מבית  פרש  הציבורי,  בלחץ  לעמוד  מסוגל  היה  שלא 
המשפט. הרוב שנוצר הצדיק את הסטייה מהגישה החוקתית 
המסורתית והדגיש תלות הדדית כלכלית בין מדינתית בארץ, 
בטענה כי דרושה יד מכוונת של שלטון מרכזי. בית המשפט 
ראשונה  כמטרה  בחוקה  המוזכרת  הכלל"  ש"רווחת  אמר 

במעלה מצדיקה את הרחבת סמכויות הקונגרס.
ההחלטה  את  אחר,  בעניין  המשפט,  בית  ביטל  ב-1938 
והחזיר  המקובל,  במשפט  שימוש  שהצדיקה  מ-1842 

לזכויות  היצמדות  הייתה  כאן  אם  אך  המדינה.  משפט  את 
המדינות, בפסק אחר תמך בית המשפט בכוחו של הקונגרס 

למסות פעילויות מדינתיות פנימיות.
יותר.  ליברלי  העליון  המשפט  בית  היה  ה-40  בשנות 
בית  אשרר  כן  פי  על  אף  חותמו.  את  בו  הותיר  רוזוולט 
היפנים–אמריקנים  כליאת  של  החוקתיות  את  המשפט 
בתקופת מלחמת העולם השנייה )תפקיד פעיל באפיזודה זו 
היה לארל וורן, שייעשה לאחר מכן נשיא בית המשפט ואז 
שימש כמושל קליפורניה. וורן הביע על כך חרטה בדיעבד(.

השופט השחור הראשון

בזכויות  לעסוק  המשפט  בית  הרבה  החמישים  בשנות 
בפני  עמד  הוא  גם  תקופה  אותה  של  המקארתיזם  האזרח. 
המשפט  בית  משך  העשור  סוף  לקראת  שיפוטית.  בחינה 
הודגשו  ויותר  יותר  עזה ממשפטנים שמרנים, שכן  ביקורת 

על ידו זכויות האדם, גם על חשבון הביטחון הלאומי.
באי  תמך  פרנקפורטר   – חלוקה  נוצרה  המשפט  בבית 
למרות  לביטחון,  הקשורות  בשאלות  משפטית  התערבות 
החשש לפגיעה בזכויות אזרח. הזרם השמאלי-אקטיביסטי, 
היא  הזכויות  מגילת  כי  סבר  ודאגלס,  בלאק  חברו  שבו 
מעניינת  אנקדוטה  כלשהי.  לפגיעה  נתונה  ואינה  מוחלטת 
זכויות  זה, ממובילי מהפכת  היא שאדם  בלק  לגבי השופט 
חבר  שבנעוריו  משום  מלהתמנות  שנפסל  כמעט  האזרח, 
ל'קו קלוקס קלאן', התנועה הניאו-נאצית הידועה לשמצה. 
ארל  הנשיא  בראשם  המשפט,  בית  חברי  התאחדו  ב-1954 
החינוך,  מועצת  נגד  בראון  של  המפורסמת  בפסיקה  וורן, 

שבה נקבע כי הפרדה בין גזעית אינה חוקתית.
עוד  האזרח  זכויות  על  ההגנה  הורחבה  השישים  בשנות 
יותר, בתחום ההליך הפלילי, תפיסות וחיפושים לא סבירים. 
מה  כל  כי  חשוד  להזהיר  חייבים  שלפיה  דין  פסק  התקבל 
לכל  כי  העיקרון  נקבע  בנוסף,  כנגדו.  לשמש  יכול  שיאמר 
אדם מגיע קול שווה, קרי המחוזות בבחירות לבית הנבחרים 
המקובל  הנוהג  ושונה  באוכלוסייתם,  שווים  להיות  חייבים 
עד אז, שאיפשר מצב שבו מחוז מרובה שחורים זכה לאותו 

מספר נציגים כמו מחוז קטן שאוכלוסייתו לבנה.
המובהק,  הליברלי  השופט  המשפט  לבית  מונה  ב-1967 
בבית  כשופט  שכיהן  הראשון  השחור  מרשל,  ת'ורגוד 

המשפט העליון. מרשל מונה על ידי לינדון ג'ונסון.
ריצ'רד ניקסון, בקדנציה הראשונה בבית הלבן, שינה את 
ברגר  השופטים  את  הוסיף  הוא  כליל.  המשפט  בית  הרכב 
)כנשיא(, בלקמן, פאוול ורנקוויסט. השופט ווייט, שמונה על 
ידי ג'ון פ. קנדי, הצטרף אליהם לעיתים קרובות ויצר גוש של 
חמישה שמרנים, שהדגישו זכויות קניין וחופש מהתערבות 
ממשלתית, וביטלו כמה מפסיקותיו מרחיקות הלכת של בית 
להנהיג  סמכות  אושררה  למשל  כך  וורן.  ארל  של  המשפט 
הביטוי  שחופש  נקבע  בילוי,  לבתי  בכניסה  גזעית  סלקציה 
ואף חסינות חברי הסנאט אינה מאפשרת הפצת חומר נפיץ 

פוליטית שהממשל טוען שהוא מסווג.
בתחומים אחרים דווקא פסק בית המשפט באופן ליברלי. 
למשל, עונש המוות הוכרז כלא חוקתי, מטעמים של ענישה 

כניסתו של הנשיא פרנקלין 
דלאנו רוזוולט לבית הלבן 
פתחה תקופה חוקתית חדשה. 
הנשיא האיץ בקונגרס וזה 
חוקק חקיקה סוציאלית רחבה 
וחסרת תקדים, שביססה את 
ה"ניו דיל". חלקים גדולים 
מהחקיקה הכלכלית הזו 
הותקפו בטענה שהם גוזלים 
מהמדינות את סמכותן 
החקיקתית

יהודה פיליפ בנימין

בית המשפט העליון
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אסר  לא  המשפט  בית  זאת,  עם  רגילה.  ובלתי  אכזרית 
וב-1976  לחלוטין את עונש המוות, אלא רק הגביל אותו, 
אושרו כמה חוקי עונש מוות ששינו מצורתם )מכיוון שעונש 
המוות מוזכר בפירוש בחוקה, קשה מאוד לטעון שהחוקה 
שניים  אחזו  כזו  מיעוט  בדעת  אך  לחלוטין,  עליו  אוסרת 

מהשופטים(.
המשפט,  בית  פסק  ווטרגייט,  פרשת  רקע  על  ב-1974, 
ניקסון,  המכהן  הנשיא  של  ממינוייו  שלושה  ישבו  שבו 
החקירה  לרשויות  למסור  ניקסון  שעל  אחד,  פה  בהחלטה 
את ההקלטות מהבית הלבן. כעבור שלושה שבועות נאלץ 

ניקסון להתפטר.
אחד המאבקים הרעיוניים בבית המשפט הוא בין חסידי 
באחת  למשל,  כך  עליה.  החולקים  לבין  לרכוש  הזכות 
לספק  חובה  אין  לממשלה  כי  נקבע  שנתקבלו  ההחלטות 

חינוך, זאת בפסיקה של חמישה מול ארבעה.

התערבות ראשונה בבחירות

רנקוויסט  ויליאם  כיהן  ב-2005,  מותו  ועד   1986 למן 
כנשיא בית המשפט, והגוש השמרני המצדד בו, שמנה את 
השופטים אנטונין סקאליה וקלרנס תומאס, אליהם הצטרפו 
האישה  או'קונור,  דיי  וסנדרה  קנדי  אנתוני  גם  כלל  בדרך 

הראשונה בבית המשפט, מה שיצר "מהפכה שמרנית".
שונים  ואירועים  הברית  בארצות  שונות  התרחשויות 
בבית  כשופטים  לכהן  ובנבחרים  במועמדים  שנקשרו 
לשופטים  המשפט.  בית  של  לפוליטיזציה  תרמו  המשפט, 

ליברלים נחשבים ברייר, גינסבורג, סטיבנס וסוטר.
בשאלה  להתערב  המשפט  בית  החליט   2000 בדצמבר 
שתופסק  או  תימשך,  בפלורידה  הקולות  ספירת  האם 
שכבר  הקולות  פי  על  ייקבע  בוש  ג'ורג'  של  וניצחונו 
נספרו. אף שההחלטה כפשוטה אינה קשורה למחלוקת בין 
5-4 אשר  רוב של  נוצר בבית המשפט  שמרנים לליברלים, 
הכריע ב-12 בדצמבר לטובת הפסקת הספירה כשהתפלגות 

השופטים חופפת את הקו שמרנים - ליברלים.
הציגו  זו  החלטה  מאחורי  פוליטיים  למניעים  הטענות 
פוליטיקאים.  מאשר  יותר  כלא  העליונים  השופטים  את 
מי  יודעים  אנו  "אין  מיעוט:  בדעת  כתב  סטיבנס  השופט 
ניצח בבחירות לנשיאות, אך אנו יודעים מי המפסיד – אמון 
של  בענייניה  פניות  נטול  כבורר  המשפט  בבית  הציבור 
המשפט  "בית  כי  אמרה  גינסבורג  השופטת  גם  האומה". 

נלכד בסערה".
מהפסיקות החשובות ביותר שקיבל בית המשפט העליון 

בשנותיו האחרונות תחת רנקוויסט:
אושרה  או'קונור,  דיי  סנדרה  השופטת  של  בתמיכתה 
אפליה מתקנת מצומצמת לטובת שחורים בכניסה למוסדות 

השכלה גבוהה.
גם  הביאה  הליברלי  לצד  וקנדי  או'קונור  הצטרפות 
לקביעה כי הסמכות של הרשות השופטת האזרחית בארצות 

הברית חלה אף על עצורי גואנטאנמו.
מהשופטים  וחלק  תומאס  סקאליה,  בין  מפתיעה  בברית 
שנסיבות  לתבוע  זכות  לנאשמים  כי  נקבע  הליברליים 
להחמרה בעונשם יוכחו למעלה מכל ספק סביר לפני חבר 

של  דעתו  לשיקול  נתון  יהיה  לא  בהן  ושימוש  מושבעים, 
שופט, כפי שהיה מקובל עד אז.

הצטרפותו של קנדי לליברליים הביאה להחלטה חשובה 
בנושא ההוצאות להורג. נקבע כי נידונים לא יוצאו להורג על 
מעשים שביצעו לפני גיל שמונה-עשרה. חמשת השופטים 
להיצמד  ברצונם  בין השאר  אותה  נימקו  שתמכו בהחלטה 

לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים.

הברית,  בארצות  עז  ציבורי  ויכוח  שעוררה  בפסיקה 
במסגרתו נטען כי היא אינה תואמת לתיקון החמישי, נקבע כי 
זכות הקניין אינה עומדת לאזרחים כאשר הרשות הציבורית 
דורשת פינויים מביתם לטובת יוזמת פיתוח שתועיל לכלל, 
אפילו נעשית בידי יזם פרטי. הפסיקה הוזכרה גם בישראל, 

כתקדים בעניין תכנית ההתנתקות.
פסיקה חשובה מתחום אחר ניתנה פה אחד – השופטים 
קבעו ביוני 2005 כי חברה המפיצה תוכנה לשיתוף קבצים 
יכולה להיתבע על כך, ואינה יכולה לטעון שהתוכנה נועדה 

לשימושים חוקיים.
המשפט,  בית  של  הצף"  ה"קול  או'קונור,  דיי  סנדרה 
הודיעה על פרישתה ביולי 2005. בתחילה חפץ הנשיא בוש 
אולם  כמחליפה,  רוברטס  ג'ון  השמרן  השופט  את  למנות 
ויליאם  המשפט  בית  נשיא  בספטמבר  לעולמו  הלך  כאשר 
עוד  גדול  לקידום  יזכה  שרוברטס  בוש  החליט  רנקוויסט, 
יותר וימונה למחליפו כנשיא בית המשפט. אף שמינוי ישיר 
של משפטן לתפקיד נשיא, מבלי שיכהן קודם כשופט עליון 
מקובל  הוא  למעשה  מפתיע,  להיראות  עלול  המניין,  מן 
נחשב  רוברטס  האמריקנית.  המשפטית  בהיסטוריה  מאוד 
שמרניות  בהתבטאויות  ומיעט  מעולים  כישורים  לבעל 

רדיקלית בעבר ולפיכך אושר מינויו בסנאט בקלות יחסית.

מינוי לכל החיים

ארצות  של  העליון  המשפט  לבית  השופטים  מינוי  אופן 
הברית נקבע בפרק השני של החוקה. נקבע כי בידי הנשיא 
העליון  המשפט  בית  שופטי  את  למנות  הסמכות  תהיה 
נקבע  לחוקה  השלישי  בפרק  ובהסכמתו".  הסנאט  "בעצת 
עוד  "כל  בכהונתם  יחזיקו  העליון  המשפט  בית  שופטי  כי 
התנהגותם טובה", כלומר קביעות לכל החיים ללא הגבלת 
זמן, כל זמן שאין הם מודחים בידי הסנאט בעוון "התנהגות 
שאינה טובה", דבר הדורש הליך דמוי משפט ורוב של שני 

שלישים.
העיקרון שלפיו הנשיא, דמות פוליטית, הוא הממנה את 
השופטים, הפך את תפקידם לפוליטי במידה מסוימת, ואכן, 
לא נדירים המקרים בהם אישיות פוליטית מובהקת מתמנת 
הנשיא  כנראה  הם  הבולטים  המקרים  שפיטה.  לתפקיד 
ויליאם טאפט, שלאחר פרישתו מהבית הלבן התמנה לנשיא 
שאף  וורן,  ארל  קליפורניה,  ומושל  העליון,  בית-המשפט 

הוא מונה לאותה משרה רמה.
מזוהים  הברית  בארצות  העליון  המשפט  בית  שופטי 
ניתן למקמם  כלל  ובדרך  מוגדרת,  עולם  עם השקפת  לרוב 
שמרנים  בין  הבדלים  לליברליות.  שמרנות  שבין  הציר  על 
לליברלים ניכרים במגוון תחומים. הליברלים נוקשים יותר 
המידה  לגבי  יותר  מתירנים  מהמדינה,  הדת  הפרדת  לגבי 
זכות הממשל  ולגבי  שבה מותר לממשלה להתערב במשק 
יותר  נלהבים  ובעיקר  המדינות,  על  רצונו  לאכוף  הפדרלי 

בהגנה על זכויות הפרט, למעט זכות הקניין.
כדי שמינוי של הנשיא ייהפך לתקף, עליו לזכות באישורו 
של הסנאט. תחילה נערך למועמד שימוע, בו מנסים חברי 
הבית ללמוד על השקפת עולמו של השופט, וזה בדרך כלל 
טוען כי את השקפותיו הוא מגבש בהתאם לטיעונים העולים 

אחד המאבקים הרעיוניים 
בבית המשפט הוא בין חסידי 
הזכות לרכוש לבין החולקים 

עליה. כך למשל, באחת 
ההחלטות שנתקבלו נקבע 

כי לממשלה אין חובה לספק 
חינוך, זאת בפסיקה של 

חמישה מול ארבעה

סמואל אליטוהנשיא לשעבר ויליאם רנקוויסטקלרנס תומאס

השופט היהודי בנימין קארדוזו
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בדין שבו הוא יושב.
ב־1987 נכשל ניסיונו של הנשיא רונלד רייגן למנות 
הקיצוני  השמרן  השופט  את  העליון  המשפט  לבית 
רוברט בורק. הסנאט שנשלט בידי הדמוקרטים דחה 
את המינוי. בנאום שנשא אז תקף הסנאטור טד קנדי 
היא  בורק  רוברט  של  "אמריקה  כי  וטען  בורק  את 
במסעדה,  נפרדת  בפינה  יושבים  שחורים  שבה  ארץ 
על  לילה  באישון  פושטת  מעצורים  חסרת  משטרה 

בתיהם של אזרחים..."
דן  שבהן  הסוגיות  קנדי,  של  מנאומו  שעולה  כפי 
לפי  נקבעת  בהן  ושהכרעתו  העליון  המשפט  בית 
המפלגות  המרכזיות  הסוגיות  הן  שופטיו,  השקפת 
את החברה האמריקנית. אומנם בדרך כלל משלימים 
מינויו של שופט האוחז בהשקפת  עם  חברי הסנאט 
עולמו של הנשיא, אם אין הוא קיצוני מדי לטעמם. 
כמה מהשופטים של בית המשפט העליון אושרו בידי 
הסנאט פה אחד, למרות זיהוים עם השקפה מוגדרת.

בשלהי  הרפובליקנים  ידי  על  שנשלט  הסנאט, 
כהונתו של הנשיא ברק אובמה מנע ממנו למנות את 
אנטונין  את  שיחליף  גרלנד  מריק  הליברלי  השופט 
סקאליה השמרן שהלך לעולמו. מחליפו של אובמה, 
ההזדמנות  את  ניצל  טראמפ,  דונלד  הנוכחי,  הנשיא 
את  ומינה  הקדנציה,  בתחילת  כבר  בפניו  שנקרתה 
כניסתו  לאחר  קצר  זמן  גורסץ'  ניל  השמרן  השופט 

לתפקיד.
גם מיעוט של ארבעים חברי סנאט עלול למנוע את 
מינויו של שופט עליון על ידי הכרזת פיליבסטר, דיון 
וימנע  הבית  עבודת  את  גבול  ללא  שיעכב  מתמשך 

הצבעה.

עד  כהונתו  כס  על  לשבת  יכול  ששופט  העובדה 
יום מותו, מאפשרת לנשיא הממנה אותו בעודו צעיר, 
אולם  אחריו,  דורות  שיתרחש  על  השפעה  יכולת 
לעיתים שופטים חורגים מהתלם ומפתיעים. שופטים 
רבים, כגון ג'ון פול סטיבנס, שמונה בידי ג'רלד פורד, 
ודייוויד סוטר, שמונה בידי ג'ורג' הרברט ווקר בוש, 
על  אף  המשפט,  בבית  הליברלי  האגף  עם  התייצבו 
פי שמונו בידי שמרנים. נטייתם של שופטים שמאלה 
תופעה  היא  הפוליטי  הציר  על  המקורי  ממיקומם 
מקרים  גם  שהיו  אף  על  המשפט,  בבית  מפורסמת 

הפוכים.
באופן רגיל, כדי למנות שופט על הנשיא להמתין 
עד שיפרוש שופט אחר, אולם בעניין זה קיימת פרצה 
השופטים.  מספר  את  קובעת  אינה  החוקה  בחוקה. 
גבול,  ללא  להגדילם  תאורטי  באופן  ניתן  לפיכך 
ולמעשה באופן זה לעצב מחדש את פני בית המשפט, 
מבלי להמתין לפרישת שופטים מכהנים. ניסיון כזה 
עשה פרנקלין רוזוולט ואף שהוא לא עלה יפה, בסופו 
של דבר הוא הניב את התוצאות הרצויות מבחינתו, 
כיון שהאיום בהגדלת מספר השופטים שימש כמנוף 

לחץ בידי הנשיא מול בית המשפט.

מוצא ודת
מרבית  את  פרוטסטנטים  נוצרים  היוו  רבות  שנים 
אם לא כל שופטי בית המשפט העליון, זאת בהתאם 

השופט היהודי לואי ברנדייס

השופט היהודי ארתור גולדברג

השופט היהודי פליקס פרנקפורטר

בהוראתם!

ג
אגודת ישראל אלעדיהדות התורה

ישראל
פרוש
לראשות העיר

שרי התורה והחסידות
חברי מועצת גדולי התורהמרנן ורבנן כ"ק האדמו"רים שליט"א  

בס"ד

ובברכתם!
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לשיעורם המכריע באוכלוסיית ארצות הברית. רוג'ר טוני היה השופט הקתולי הראשון. 
בהרכבו הנוכחי של בית המשפט מכהנים חמישה קתולים ושלושה יהודים. שני שופטים 
שחורים כיהנו בבית המשפט: הראשון היה ת'ורגוד מרשל שמונה ב-1967 על ידי לינדון 
ג'ונסון והשני קלרנס תומאס שמונה על ידי ג'ורג' בוש. סוניה סוטומיור, שמונתה על ידי 
ברק אובמה, היא השופטת הראשונה הנחשבת ממוצא לטיני )משפחתה מפוארטו ריקו(.

לכהן  לו  היהודי הראשון שהוצע  הם.  גם  היו  בבית המשפט העליון  יהודים  שופטים 
במשרה הרמה הזו היה הסנטור יהודה פיליפ בנימין, מי שבהמשך כיהן כשר המלחמה 
וכשר החוץ של הקונפדרציה של מדינות הדרום במלחמת האזרחים. שני נשיאים הציעו 
לו לכהן כשופט בית-המשפט העליון: בשנת 1852 מילרד פילמור ובשנת 1854 פרנקלין 

פירס. בנימין סירב, משום שסבר שכפוליטיקאי יוכל להשפיע יותר.
הוצע  הוא  העליון.  המשפט  לבית  שמונה  הראשון  היהודי  היה  ברנדייס  דמביץ  לואי 
ב-1916 על ידי וודרו וילסון. בשנות רוזוולט, בתקופת אישור ה"ניו דיל", היו שני שופטים 
יהודיים בבית המשפט – בנג'מין קארדוזו וברנדייס, ושניהם תמכו בצעדי הנשיא רוזוולט 

בנושא ה"ניו דיל".
היהודי  כיהן בבית המשפט העליון השופט  בשנות החמישים, בתקופת המקארתיזם, 
החשש  למרות  ביטחון  בנושאי  משפטית  באי-התערבות  תמך  הוא  פרנקפורטר.  פליקס 
ארתור  השופט  גם  המשטר.  במדיניות  תמך  ולמעשה  האזרח,  זכויות  בנושאי  מפגיעה 
לשגריר  להתמנות  כדי  התפטר  גולדברג  יהודי.  היה  פרנקפורטר  את  שהחליף  גולדברג 
ארצות הברית באו"ם ואייב פורטאס החליף אותו. לינדון ג'ונסון רצה למנותו לנשיא בית 
המשפט ב-1968 אולם המינוי נענה בהתנגדות שמרנית ולפיליבסטר. בנוסף נחשפו בעיות 

אתיות בתשלומים שקיבל ואחרי כשנה הוא התפטר.
יהודיים – סטיבן ברייר, רות ביידר  בבית המשפט הנוכחי, מכהנים שלושה שופטים 
גינסבורג ואלנה קגן; שלושתם נחשבים ליברליים. ברייר וגינזבורג מונו על ידי הנשיא ביל 

קלינטון, וקגן מונתה על ידי הנשיא ברק אובמה.
נקודה מעניינת בעלת היבט יהודי הוא הנוהל הקובע, כי בית המשפט העליון של ארצות 

הברית אינו מקיים דיונים פומביים ביום הכיפורים.

הנשיא לשעבר ארל וואןסטיבן בריירנשיא בית המשפט ג'ון רוברטס

נשיא בית המשפט לשעבר ויליאם טאפט
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נכון שה' לא נותן 
לנו ניסיון שאי 

אפשר לעמוד בו?"

"אמא,

לקראת יום השנה הרביעי לפיגוע הרצח המחריד של בני עוולה בבית הכנסת של קהילת "בני – תורה" 
בהר נוף, חזרנו לרגעים המצמררים שגדעו חיים טהורים • הרב איתן מועלמי, ניצול האירוע, מתאר 
את הרגעים הדרמטיים ומספר כיצד ניצל בנו בנס • אשתו של הרב קלמן לוין מספרת על האירוע 

הקשה מזווית ראייתה, ועל דמותו של בעלה הי"ד

||  איילה אבן האזל  ||
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כ"ה חשוון לפני 4 שנים, יום שהפך שחור משחור. 
חמישה  בשעה  כאשר  הזוועה  רגעי  את  זוכרים  כולנו 
לשבע בבוקר נכנסו מחבלים בני עוולה לבית הכנסת 
במתפללים  וטבחו  נוף,  בהר  תורה"  "בני  קהילת 
כוהנים,  לברכת  סמוך  הש"ץ,  חזרת  של  בעיצומה 
ודמם  ובטלית  בתפילין  מעוטרים  עודם  כשהנרצחים 
שרוב  בקהילה  מדובר  הכנסת.  בית  בלב  כמים  נשפך 
בשנים  עליה  שעשו  יהודים  הם  בה  המתפללים 
ובריטניה,  קנדה  הברית,  ארצות  ממדינות  האחרונות 
את  שהפרה  עזה  טלטלה  היווה  האכזרי  והפיגוע 

שלוותם של תושבי השכונה. 
"אני זוכר את עצמי בעיצומה של התפילה כשטרם 
בי  והבליחה  צרחות  שמעתי  כשלפתע  רגליי,  עקרתי 
והפחד  האימה  פיגוע.  של  בעיצומו  אני  כי  ההכרה 
לזוז  יכולת  ללא  המקום  על  והתאבנתי  אותי  לפתו 
אפילו פסיעה. לפתע ראיתי מולי את המרצחים ימ"ש 
ארבע,  על  שוכב  אני  הבא  ברגע  ואקדח.  גרזן  ובידם 
על הרצפה, והטלית שכולה נוטפת דם סביבי. הבנתי 
כאב....  תחושת  שום  הרגשתי  שלא  למרות  שנפגעתי 
הודיתי בליבי להקב"ה על החיים שנתן לי, הייתה לי 

תחושה עמוקה כי מפה אני לא יוצא חי".
על  מצמרר  במונולוג  מועלמי  איתן  הרב  מתאר  כך 
הרגעים הקשים שנחרתו במוחו, אך אפילו חרב מונחת 

על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
מה עשו שאר המתפללים?

"בבית הכנסת היו באותה שעה כעשרים וחמישה מתפללים, חלק 
מן המתפללים ניסו להתנגד, זרקו סטנדרים, כיסאות מה שיכלו. היו 
מתפללים שמחמת הבהלה נפלו על הרצפה, ועל ארבע זחלו החוצה, 
האחורית.  היציאה  דרך  לברוח  שהצליחו  עד  לעמוד,  יכולת  מבלי 
הכוהנים מבין המתפללים בדיוק יצאו לנטילת ידיים שלפני הברכה, 
וכששמעו יריות נסו על נפשם מחמת הבהלה. סך הכול 18 מתפללים 

הצליחו לברוח".

כיצד הגיבו בני המשפחה?
"בני משפחתי שגרים בבניין הסמוך ירדו בבהילות מהבית לרחוב 
עשר קומות. בלחצם לא רצו אפילו להמתין למעלית. המשטרה סגרה 

את הרחוב וכל שהצליחו לראות היה, כי הוציאו את אביהם באלונקה 
לאמבולנס רגיל, ולאחר נסיעה קצרצרה העבירו אותי לאמבולנס של 
טיפול נמרץ. אשתי התחננה שיגידו לה לפחות מה מצבו של בעלה, 

אך השוטר סירב ואמר, כי את כל המידע תקבל בבית החולים".
לא פשוט היה למשפחה להתמודד עם מה שארע. "הגעתי לטיפול 
נמרץ, שבועיים שכבתי ללא הכרה, הרופאים לא נתנו סיכוי. וגם אם 
יישאר בחיים, הזהירו הרופאים את בני משפחתי, יתכן ויישאר צמח 
ובינתיים בני המשפחה מתפללים ובוכים  ועם פגיעה מוחית קשה". 

מייחלים לטוב...
4 בצהריים לא אפשרו לאף אחד להיכנס – צוות של  "עד השעה 
ניתוח  ועשו  עמדו  הרופאים  מן  וחלק  היד  את  לחבר  עמלו  רופאים 
בראש היכן שהייתה פגיעה של גרזן, והרופאים נאלצו להוציא עצם 
שהייתה בעורף. את כף יד שמאל שחתכו המרצחים הצליחו הרופאים 
לחבר חזרה בזכותם של התפילין שהיוו חוסם עורקים מוצלח. הניתוח 
הצליח למרות שגם היום איני יכול לכופף את כל האצבעות בכף היד.. 
לאחר שבועיים וחצי פקחתי עיניים לראשונה. מיד בחן אותי הרופא 
וכך  מידי.  באופן  אותה  שזיהיתי  וכמובן  אשתי  את  מזהה  אני  האם 

הוסר החשש לפגיעה מוחית".
כיום, למרות התחזיות הקודרות של הרופאים, הרב איתן מועלמי 
משוחח אתנו כרגיל ומתפקד כאחד האדם. "עד היום כאשר אני מגיע 
הרב  מהלך!  נס  אתה   - ואומרים  משתאים  הרופאים  החולים  לבית 
עמאר,  משה  שלמה  רבי  הגאון  ירושלים,  של  ורבה  לשעבר  הראשי 
מספר, כי הגיע מיד לאחר הפיגוע לבקר בבית החולים את הפצועים, 
כמו שעה שעתיים  לי משהו  נותר  כי  לו,  ולחש  עלי  הצביע  והרופא 
לחיות... לאחר מכן בסעודת הודיה שערכנו, הגיע הרב עממר לראות 
במו עיניו את הפלא הלא יתואר, כיצד הפצוע האנוש - קם לתחיה על 

רגליו".
בדרך כלל הרב מועלמי מתפלל דווקא ב"יחוה דעת", בית הכנסת 

מודעת האבל טרם הוסרה

"עד השעה 4 בצהריים 
לא אפשרו לאף אחד 
להיכנס – צוות של 
רופאים עמלו לחבר את 
היד וחלק מן הרופאים 
עמדו ועשו ניתוח בראש 
היכן שהייתה פגיעה של 
גרזן, והרופאים נאלצו 
להוציא עצם שהייתה 
בעורף. את כף יד שמאל 
שחתכו המרצחים 
הצליחו הרופאים לחבר 
חזרה בזכותם של 
התפילין שהיוו חוסם 
עורקים מוצלח. הניתוח 
הצליח למרות שגם היום 
איני יכול לכופף את כל 
האצבעות בכף היד.. 
לאחר שבועיים וחצי 
פקחתי עיניים לראשונה. 
מיד בחן אותי הרופא 
האם אני מזהה את 
אשתי וכמובן שזיהיתי 
אותה באופן מידי. וכך 
הוסר החשש לפגיעה 
מוחית".

סימני הירי בדלת בית הכנסת ניצבים כזכרון עולם

הרב מועלמי
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הצעיר  ובנו  הוא  איחרו  יום  באותו  דווקא  אך  הצמוד, 
הכנסת  בבית  למניין  שהצטרף  שהוא  קרה  וכך  למניין 
האשכנזי קהילת "בני תורה" ובנו באותה שעה טרם קם 

ונשאר בבית.
רבה של יחווה דעת, הגאון רבי דוד יוסף שהיב אותה 
בפיגוע  נפגע  קהילתו  מבני  אחד  כי  ושמע  בחו"ל  עת 
הרצחני, מיד עם הגיעו ארצה נסע לבית החולים. "האם 
את  חי כשתתעורר?" שאל  כל  נשמת  להגיד  אתה מקבל 
במצב  שהיה  למרות  כי,  מציין  דוד  והרב  מועלמי,  הרב 
של תרדמת – הנהן הרב מועלמי בראש. כעבור שלושה 
חודשים כשהשתחרר מבית חולים – נערכה סעודת הודיה 

והרב יוסף מיוזמתו שילם את כל הסעודה...
איך התחושות כיום, לאחר ארבע שנים?

"כל יומיים אני זוכר את הפיגוע... מדובר ברושם שלא 
יימחה. את כל הנרצחים הכרתי, ולא אשכח את הבוקר טוב 
הקבוע של הרב גולדברג. עד היום כשאני מבקר לעיתים 
אלי  חוזרים  תורה,  בני  קהילת  הכנסת של  בבית  רחוקות 

תחושת האימה והבהלה ואני משתדל לא להתעכב יתר על המידה".
כיצד מתחזקים? כיצד ממשיכים הלאה?

שכולנו  כדי  קרבנות,  לקח  הקב"ה  כי  אמר,  קנייבסקי  הרב  "מרן 
נתחזק ולא לחינם זה נגרם במקום כזה. כה היה דבריו לרב רובין רב 

והפיגועים שוב ושוב ממשיכים, אין אמונה בגויים. עלינו  הקהילה. 
להתחזק בדברי חז"ל: שוב יום אחד לפני מיתתך". 

מזווית  תובנות  כמה  עדינה,  מועלמי,  הרב  של  אשתו  של  בפיה 
ראותה וכך היא מספרת: "כל אותה תקופה לא היה זמן לחשוב וליפול, 
כל המשפחה נכנסה למערבולת. הייתי בבית חולים והתפללתי נאחזת 
הרגשתי  תקופה  באותה  הבית.  את  ניהלה  הגדולה  והבת  בתקווה, 
השגחה פרטית מיוחדת ממש 'קרבת אלוקים' שרק מי שעובר דברים 

כאלה יכול להבין. 
וכך  הרב,  לי  אמר  כך  חיובי",  תחשבי  "תמיד 
בעיקר  התהילים,  למזמור  להיצמד  נהגנו  עת  בכל 
ל"מזמור לתודה." ולמרות כל התחזיות – והחששות 
מפגיעה מוחית קשה, הכול עבר בשלום. ממצב שאין 
סיכוי לחיות – בעלי חזר לחיים פעילים. באותם ימים 
חדשה  משמעות  יש  תפילה  לכל  כי  הרגשתי  קשים 

"פוקח עיוורים", "מתיר אסורים".
משפחת מועלמי ידועים ברחוב ובשכונה כמשפחה 
של ענווה ופשטות וגמילות חסדים. המיוחדות שלהם 
היא דווקא במצוות הפשוטות שאדם דש בעקביו. אם 
זה יחסו הלבבי והחם של הרב איתן לילדי השכונה – 
דיבור בגובה העיניים והענקת חיוך מלב רחב, מגיל 
הקיץ  בשבתות  לתעסוקה  הרחוב  לילדי  דאג  צעיר 
 20 הארוכות כשהוא ואשתו מארגנים במשך כמעט 
שנה 'תהילים' קבוע בביתו, אם זה בעשיית שידוכים 

ללא מטרות רווח, או גמ"ח כיסאות. 
ההשגחה  על  המעיד  סיפור  יש  עדינה  של  בפיה 
הפרטית שחשה באותה התקופה. "כל יום חמישי", 
סלטים  להכין  להתנדב  נוהגת  "הייתי  מספרת,  היא 
הארגון  מטעם  ומישהו  חסד,  לארגון  חולים  לבית 
 – חמישי  ביום  אך  הסלטים.  את  ואוסף  מגיע  היה 
ליד  שהיתי  היום  אותו  כל   - הפיגוע  לאחר  יומיים 
הסלט  בהכנת  לטרוח  רגע  לי  היה  ולא  בעלי,  מיטת 
כמנהגי מידי שבוע. האישה שמארגנת את החסד אף 
התקשרה ואמרה לי, בעקבות האסון שארע, שבשום 
שאני  החלטתי  לבסוף  אך  אטרח.  לא  ואופן  פנים 
לה  ותיתן  תמשיך  הזאת  המצווה  ודווקא  מתעקשת 

כוח.
"מיד יצרתי טלפון עם בתי ובקשתי ממנה לבשל 
באותו  המזל  לרוע  אדמה,  תפוחי  של  רצינית  כמות 
עדיין  כולם  והילדים  האדמה,  תפוחי  כל  נגמרו  יום 

תחת ההלם של הפיגוע, אף אחד לא ההין להסתכן וללכת למכולת. 
ולפתע פתאום, דפיקה בדלת, מאחד ארגוני החסד הגיע משלוח של 
תפוחי אדמה... במיוחד עבור הסלט שהיה מיועד לנזקקים השוהים 

בבית החולים".

הרב קלמן לוין הי"ד
לוין  קלמן  הרב  הקדוש  אלמנתו של  לוין,  חיה  גברת  עם  שוחחנו 
הי"ד, אב לתשעה ילדים וסב לחמשה נכדים, אישה שלמרות הכול – 

לא שכחה את שמחת החיים שלה.
את יכולה לחזור ולתאר לנו את הבוקר של הפיגוע? כיצד נודע לך 

מה שמתרחש?
"את הבוקר הזה אני זוכרת היטב. באופן מעניין, לילה לפני כן בעלי 
אמר לי כי רצה לשאול את הרב רובין – רב קהילת "בני תורה" שאלה, 
כי הוא עוד לא גמר להכין את ה'חבורה'  אך הוא החליט לא ללכת 
צהריים  ארוחת  אפילו  מתמיד,  מאורגנת  והייתי  קמתי  בבוקר  שלו. 
לבעלי הייתה מוכנה. והבנתי שהוא כנראה כן הלך לרב רובין בניגוד 
לתכניתו. כך שאם נגזר על בן אדם להיות במקום כלשהוא – הוא יהיה 

שם למרות רצונו. 
הבן שלי היה עם גבס ביד ונכנס למטבח ושאל, "אמא, היום אנו 

צריכים ללכת להוציא את הגבס נכון?!"
"כן ובדאי". עניתי לו.

זעקה  בקול  הרחוב  מן  עולות  צרחניות  סירנות  נשמעו  "לפתע 
מבהילה", משחזרת גברת לוין בתיאור של אותו יום נורא. "אני זוכרת 
כיצד שאלתי את עצמי בפליאה, מה הן הסירנות הללו, בבוקרו של 
יום בשכונת הר נוף המנומנמת? הנחתי שכנראה זו שריפה בחורשה 
הסמוכה, כך הסקתי בליבי. 'רוץ מהר לבדוק', אמרתי לבני, 'זה נשמע 

שהשריפה קרובה מאד לבית, אולי אנו צריכים לברוח מהבית?!"
"יצאנו אני ובני למרפסת ולמול עינינו המשתאות - אנו רואים לא 
את  בפנינו  לוין  חיה  כך משחזרת  יריות",  חילופי   - יותר  ולא  פחות 

רבה של יחווה דעת, 
הגאון רבי דוד יוסף שהיב 
אותה עת בחו"ל ושמע כי 
אחד מבני קהילתו נפגע 
בפיגוע הרצחני, מיד עם 
הגיעו ארצה נסע לבית 
החולים. "האם אתה 
מקבל להגיד נשמת כל 
חי כשתתעורר?" שאל 
את הרב מועלמי, והרב 
דוד מציין כי, למרות 
שהיה במצב של תרדמת 
– הנהן הרב מועלמי 
בראש. כעבור שלושה 
חודשים כשהשתחרר 
מבית חולים – נערכה 
סעודת הודיה והרב יוסף 
מיוזמתו שילם את כל 
הסעודה...

הרב קלמן לוין
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הרגעים הדרמטיים. "אני ובני רואים את היריות ולא קולטים מה אנו 
רואים. אולי, חשבתי לעצמי, מדובר בבני בליעל שרוצים לגנוב ספרי 
תורה מבית הכנסת? זה היה הרעיון היחידי שהצלחתי לחשוב עליו, 

בדמיון הפרוע ביותר לא העליתי על דעתי מה באמת התרחש". 
בספרי  שמדובר  אלא   – הכנסת  מבית  לגנוב  רצו  תורה  ספרי  אכן 
"מיד  מאומה.  ידעה  לא  שעה  באותה  לוין  גברת  אך   – חיים  תורה 
הטלפון צלצל", ממשיכה אשת הרב לוין בתיאורה את הבוקר הנורא, 
"הבת שגרה באופקים סיפרה שהייתה בדרך לרופא עם בתה, ושמעה 
כי פיגוע חמור אירע בשעה זו ממש, בבית הכנסת 'בני תורה'. אבא לא 
אמור להיות בבית הכנסת בשעה זו, כך ידעה הבת, מאחר ובעלי תמיד 
הקפיד להתפלל תפילת נץ, ואני לא הכחשתי. וכשהילדים הנשואים 

התקשרו לבית ושאלו, אישרתי להם שאכן, אביהם לא שם.
השכנה דפקה בדלת, נכנסה ושאלה גם היא האם הכול בסדר, ואני 
עניתי בשלווה, "כן, הכול בסדר, כנראה בעלי מכין את השיעור שלו 

ואומר תהילים".
אך, בתוככי ליבה של הגברת לוין כבר התחילה לצוץ דאגה. בבית 
נוהג שהקפיד עליו הרב לוין, כשהיו שומעים על  משפחת לוין היה 
פיגוע שאירע, מיד היו מכנס הרב לוין את כל בני המשפחה ומבקש 

לעשות תשובה, ולקבל קבלה להרבות זכויות בעם ישראל.
 – שלו  הספרים  "לחדר  לוין,  הרב  אשת  מספרת  נכנסתי",  "מיד 
והרהרתי בליבי שזאת הסירנה הכי רועשת ששמעתי ואני צריכה לקחת 
ניסינו להתקשר  על עצמי משהו גדול, אבל גדול באמת. לאחר מכן 

לבית של משפחת רוטמן – כי ידענו שהרב רוטמן מתפלל במניין זה 
בקביעות... והילדים חלקם עדיין בפיג'מות התחילו להתפלל ולהגיד 
לבעלי  לקרוא  שילך  משכן  בקשתי  ביטחון,  ליתר  תהילים.  מזמורי 
מבית הכנסת, אך השכן חזר כלעומת שבא, ואמר, כי השוטרים לא 
נותנים לעבור. לאחר מכן אנשים מזק"א התדפקו על הדלת, ביקשו 
תמונה, ועדיין לא קלטתי. עדיין לא נפל האסימון. לאחר מכן הרמתי 
מצב  את  לבדוק  חולים  לבית  ילך  שהוא  שלי  מהבן  ובקשתי  טלפון 
הפצועים. גם גיסתי התגייסה, והתקשרה לבתי חולים ואמרו לה שיש 

כמה פצועים שלא יודעים מי הם".
השעה 11:00 בבוקר והרב לוין טרם שב הביתה. "חשתי שהשעה 
כבר מאוחרת, וזה היה מוזר, אף אחד לא יודע להגיד לי מה מצבו", 
גברת לוין הרימה טלפון לחברתה שגרה על יד הבית כנסת, ובנה הלך 
כבר  כולם מסביב  באותה שעה  נמצא שם.  לא  הוא  כי  ואמר  לבדוק 
קיבלו את הידיעה המרה. "אני הייתי האחרונה שהבנתי שבעלי לעולם 

יותר לא יחזור. משמים נתנו לי להבין את זה לאט לאט".
מה עושים כשמבינים כי קרה הנורא מכל?

"מיד נכנסתי לחדר, לבשתי בגדי אבלות. הייתי בהלם, אך ידעתי 
זה   – להגיב  שאבחר  ובדרך  אלי  נשואות  ילדיי  כל  שעיני  אחד  דבר 
גב  לתת  נחושה  החלטה  והחלטתי  יקלטו,  משפחתי  שבני  המסר 
לילדים ולמשפחה, שלמרות הכול, לא ירגישו שהעולם שלהם נחרב 
בדקה אחת. מיד לאחר מכן הגיעו הטלפונים, גיסתי והבת באופקים 
הודיעו שהן תגענה. ואז הגיע גם אחי כדי לבשר את הבשורה הנוראה, 

אך אני כבר ידעתי. פשוט ישבתי ובכיתי.
"מה שאזכור לטובה – את בתי שהייתה אז בת 13, וישבה ובכתה 
יכולים  לא  שאנו  ניסיון  לנו  נותן  לא  ה'  אמא  'נכון  לי:  אמרה  ואז 
- כי בעלי  וזה היה המסר הכי חשוב שהילדים שלי יקלטו  לעבור?' 

היה אדם עם אמונה איתנה". 
גברת לוין מתארת לנו סיפור אחד שממחיש את אמונתו הטבעית 
בבורא עולם. "מנעול דלת הכניסה לבית התקלקל ולא ניתן היה לנעול 
את הדלת, והבעיה חזרה על עצמה שוב ושוב. לבסוף בעלי החליט 
גם  מזוזה.  שיש  מספיק  לביטחוננו  כי  פתוחה,  הדלת  עם  להישאר 

ב'חבורות' שהיה נותן, היה מדבר תדיר על ענייני אמונה וניסיונות".
תארי לנו את דמותו של הרב קלמן לוין...

"בשבילי הוא היה הכול", מתארת גברת לוין בגרון חנוק וצחוקה 
הקבוע נעלם. "היה בוער לו ללמוד, והתורה הייתה חלק ממנו. הוא 
אף פעם לא למד כמצוות אנשים מלומדה, היה לו 'ברען' תמידי שלא 
נכבה אף פעם. היה תדיר זריז ומתאמץ להרבות תורה, וחייו היו חיים 

"מיד נכנסתי לחדר, 
לבשתי בגדי אבלות. 
הייתי בהלם, אך ידעתי 
דבר אחד שעיני כל 
ילדיי נשואות אלי ובדרך 
שאבחר להגיב – זה 
המסר שבני משפחתי 
יקלטו, והחלטתי החלטה 
נחושה לתת גב לילדים 
ולמשפחה, שלמרות 
הכול, לא ירגישו שהעולם 
שלהם נחרב בדקה אחת. 
מיד לאחר מכן הגיעו 
הטלפונים, גיסתי והבת 
באופקים הודיעו שהן 
תגענה. ואז הגיע גם אחי 
כדי לבשר את הבשורה 
הנוראה, אך אני כבר 
ידעתי. פשוט ישבתי 
ובכיתי.

"מה שאזכור לטובה – 
את בתי שהייתה אז בת 
13, וישבה ובכתה ואז 
אמרה לי: 'נכון אמא ה' 
לא נותן לנו ניסיון שאנו 
לא יכולים לעבור?' וזה 
היה המסר הכי חשוב 
שהילדים שלי יקלטו - 
כי בעלי היה אדם עם 
אמונה איתנה". 
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תמיד  התפלל  לקום,  מזדרז  היה  תמיד  בעלי  לה'.  אהבה  הרבה  עם 
תפילה בנץ. כשיצאנו כל המשפחה לחופשה, דבר ראשון בדקנו האם 

יהיה מניין קבוע ואפשרות ללמוד, לא היה מצב להפסיד מניין. 
"בחג שמחת תורה לא היה יכול להפסיק לרקוד. ובשנה האחרונה 
אף התבטא ואמר: 'מדוע כמעט לא רקדו?' הוא חש חשק לרקוד עוד 
ועוד... שמחת חיים הייתה נטועה אצלו והושרשה כערך חשוב בבית.
להעריך  וידע  אמתיים  תורה  חיי  לחיות  זכות  שזה  הרגיש  "בעלי 
הרגיש  לא  לארץ,  חוץ  יליד  שהיה  למרות  בארץ,  הקדושה  חיי  את 
כל  עם  זרם  הישראליות.  עם  עם המנטליות השונה,  בקושי  אף פעם 
אדם ואנשים אהבו אותו חזרה, היה בעל אהבת הבריות גדולה ללא 
הבדל של מגזר. הדבר שבלט בעיקר אצל בעלי, שמצד אחד היה רציני 
ומדקדק בשמירת המצוות ומצד שני, אף אחד לא הרגיש את זה עליו. 
היה לומד שעות רבות באופן רציני בצורה מעמיקה, ואנשים מופתעים 
ששומעים על כך, כי הוא יכול ללכת לחתונה ולרקוד ולהשטות, הכול 
הוא עשה על מנת לשמח חתן וכלה... איזה מזל שהיה לנו אותו כבעל 

ואבא כל השנים".

העוצמה של כלל ישראל
כיצד התמודדתם לאחר האסון?

"התגובה של כלל ישראל הייתה משהו לא רגיל. אני זוכרת בהערכה 
כיצד המשפחות השכולות: טברסקי - הגיעו לנחם מיד אחרי השבעה 
השבעה  של  בעיצומה  הגיעה   – גולדברג  משפחת  של  הבת  שלהם, 
הייתה  ישראל  כלל  של  ההדדית  שהתמיכה  מרגישה  ואני  אביה.  על 
ובימים  הקשות  בשעות  מעמד  להחזיק  הצלחנו  בזכותה   – הצלה 
הנוראים הללו. כולם הגיעו לשבעה, אנשים מחוץ לארץ, מאורוגוואי, 
מגרמניה. הגיעו אדמו"רים: האדמו"ר מגור, האדמו"ר מויזניץ, מרן 
יוסף, הרב שלמה עמאר  הרב גרשון אדלשטיין, הרב לאו, הרב דוד 
נעורים  בני  צעירים  והגיע.  שטרח  ורב  רב  כל  היטב  זוכרים  ובניי   –
שהגיעו לשבעה הביאו אצבעות עם שוקולד עם פתק מוצמד – 'אנו 

נותנים לך יד'. הטרור כידוע לא מבחין בין יהודי ליהודי.
רחוקים,  בקירוב  שעוסק  לאומי  בין  בארגון  עבודתי  "במסגרת 
קבלתי מכל קצוות תבל, מכתבים מאנשים שקיבלו על עצמם להתחזק 

במצוות כמו שמירת שבת, וזה היה חיזוק ונחמה בלתי רגילה.
"חשוב לי מאד לציין כי הרב רובין – רב בית הכנסת ואשתו הגיעו 
לביתנו והבטיחו לתת תמיכה ולסייע בכל הנדרש ועד היום הם 
מכל  העצומה  התמיכה  וכן  רגילה,  בלתי  בצורה  זאת  עושים 

הקהילה מחזקת ומלווה אותנו יום יום". 
לוין  גברת  מנצלת  העיתון  דפי  מעל  זאת  ההזדמנות  את 
לכל  תודה  לומר  רוצה  "אני  הלב:  מעומק  מילים  כמה  להגיד 
מכתבים  ומי ששלח  לנחם  מי שהגיע  לכל  תודה  ישראל.  כלל 
מהארץ ומחוץ לארץ - למרות שלא יכולתי תמיד לענות לכולם, 
כל מכתב ריגש וחיזק. וכולי תפילה שזה מה שיביא את המשיח 

בקרוב ממש."
השבת  ליל  את  לעולם  אשכח  לא  אישית,  ובנימה  "ולסיום 
לאחר הפיגוע, בשעה שהשבת פרשה את כנפיה המנחמות. סרנו 
היראים  הקהילה  בני  כל  עם  יחד  שבת'  ל'קבלת  הכנסת  לבית 
וקבלו באהבה טהורה את הדין בלי  והשקטים, שהרכינו ראש 
שאלות. ויחד עם ה'לכה דודי' העורג של קהל קדוש - נעמדו 

לנו בריסים רק דמעות".

"חשוב לי מאד לציין 
כי הרב רובין – רב בית 
הכנסת ואשתו הגיעו 
לביתנו והבטיחו לתת 

תמיכה ולסייע בכל 
הנדרש ועד היום הם 

עושים זאת בצורה בלתי 
רגילה, וכן התמיכה 

העצומה מכל הקהילה 
מחזקת ומלווה אותנו 

יום יום". 

שער הקדושים

ובחרת 
בטוב

בני ברק 

בס"ד

בוחרת 'הן'

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

הזכות לבחור
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שנים שהוא הפנים המוכרות בעולם המשפט 
הישראלי, כפרקליטם של שועים ורוזנים, מנהיגים 
וראשי ממשלה, לצד הובלת מאבקים ציבוריים 
של היהדות החרדית לבקשת גדולי ישראל, שעם 
חלקם החזיק ביחסי ידידות קרובים • בני משפחה, 
עמיתים לעבודה וכאלו שהתוועדו לפרקים בקורות 
חייו מספרים על הרב והד"ר עו"ד יעקב וינרוט שהלך 
לעולמו • מלך במשפט יעמיד ארץ

||  יוסי גיטלר ||

ויעקב 
הלך לדרכו
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שם שלו מוכר לכל דרדק פוליטי-משפטי ה
הפנימית  האישיות  אבל  ישראל.  במדינת 
וינרוט מורכבת  של הרב ד"ר עו"ד יעקב 
לתורת  וחיבור  מרוחניות  יותר  הרבה 
ומאבקים  קטנה  מפוליטיקה  מאשר  ה' 

משפטיים, גדולים ככל שיהיו.
בשנים האחרונות הוא עלה לכותרות בהקשר לחקירותיו 
המתוקשרות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר הוא, 
יחד עם בן טיפוחיו המכונה 'היורש המשפטי' – עו"ד עמית 
חדד, הכינו את ראש הממשלה לפני כל חקירה, ליוו אותו 
ז"ל  וינרוט  עו"ד  העניק  כאשר  חרגו  ואף  התפתחות,  בכל 
ראיון מקיף לתוכנית 'עובדה' בה פרס את עיקרי שיטתו בקו 

ההגנה על חפותו של נתניהו.
גם  וינרוט.  ליווה  עצמו  הממשלה  ראש  את  רק  לא 
בחקירות נגד אשתו, שרה נתניהו, הוא נטל חלק פעיל, לצד 
של  משרדו  פרש  האחרונים  בשבועות  רק  כהן,  יוסי  עו"ד 
והותיר  המלכותית,  הגברת  של  בתיקיה  מהטיפול  וינרוט 

אותו בידיו האמונות של עו"ד כהן.

הקשר החרדי

וינרוט גם מוכר היטב ברחוב החרדי. הדבר הבולט ביותר 
ישיבת  ראש  עם  שנים  במשך  לו  שהייתה  החברותא  היא 
פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' הגאון 
רבי ברוך דב פוברסקי, שותפות שרק בגינה הסכים ליטול 
בית שמש משה  העיר  ראש  הייצוג של  עול  את  על שכמו 
בבית  האופוזיציה  יו"ר  נגדו  שהגיש  בעתירה  אבוטבול, 
שמש, אלי כהן, בבואו לבקש את פסילת תוצאות הבחירות 

שנערכו בעיר בית-שמש בתשע"ד.
סבוך  לתיק  ראשו  את  להכניס  וינרוט  אבה  לא  בתחילה 
החרדי  הצד  נגד  בוודאות  יפסוק  שביהמ"ש  בטענה  זה, 
מבלי לדון כלל לגופם של דברים. אז נכנסו לתמונה גדולי 
שביקשו  פוברסקי,  הגרב"ד  החברותא  במרכזם  ישראל, 
ממנו אישית לעשות עבורם את המעשה הזה, או אז חזקה 
עליו הוראתם של גדולי ישראל, והוא אכן נטל על עצמו את 
עול הייצוג המשפטי, בדיון, שכפי שאכן צפה עו"ד וינרוט 
את  וגררו  התוצאה  את  השופטים  פסלו  מראש,  מכור  היה 
העיר למערכת בחירות נוספת שהסתיימה עם אותה תוצאה.
נכנס,  אינספור מקרים  מייצגת. בעוד  דוגמא  רק  זו  אבל 
ובפעמים מסוימות נכון יותר לכתוב הוכנס, בסוד העניינים 
בדברים שנגעו לדברים יסודיים של היהדות החרדית, כמו 
התורני'  החינוך  'מעיין  ש"ס,  תנועת  של  העמותות  הקמת 

ו'אל המעיין'. ועוד אינספור דברים.
החרדית,  בציבוריות  הידועים  עיסוקיו  מתחומי  אחד 
ע"י  תקשורת'  לענייני  הרבנים  'ועדת  הקמת  בעת  היו 
גורם משפטי בעל מומחיות  צריכים  היו  אז  ישראל,  גדולי 
העבודה  את  עשה  הוא  הראשון  בחלק  הנושא,  את  שירים 
ימים  באותם  בעניינים  מעורה  שהיה  גורם  בהתנדבות, 

בדרישה,  בכוח,  לבוא  הגישה  עם  הגיע  "הוא  לנו  מספר 
לא בשתדלנות ובבקשות עזרה, אלא שאנחנו ציבור גדול, 
אנחנו צרכנים ואנחנו דורשים את המוצר, הוא דגל בלעמוד 
ישירות מול החברות הגדולות ולא דרך מאכרים ושתדלנים, 
למרות שהופעלו עליו לחצים גדולים לעזוב את העניין, היו 
כאלו שניסו לקרר את האמבטיה ולטעון שהציבור לא יציית 
לגדולי ישראל ואין מה להשקיע בתחום יותר, הוא בניגוד 
לכולם לא נרתע והיה מאלו שהאמינו, הוא הלך ואמר אני 
סוגר עם חברה פלונית, מי שעוד רוצה שיבוא לעמוד בתור. 
הוא לא בא כשתדלן אלא בצורה ברורה נעמד ואמר סליחה 
צריך לעשות את הדברים בצורה משפטית. וזה מה שהוכיח 
שמדובר במשהו רציני. עצם ההופעה שלו לא כשנורר אלא 
כשר,  מכשיר  יקנה  שרוצה  'מי  ואמר  נעמד  הוא  בדרישה, 

בלי כפייה דתית".
התפתחות  בעקבות  עשה  הוא  הזו  הפעילות  את 
הטכנולוגיה ההרסנית, וכפי שרואים היום את ההתפתחות 
האדירה של הטכנולוגיה, ניתן רק לחשוב איך היינו נראים 
וינרוט  שד"ר  הכשר  הפלאפון  של  פיתוח  אותו  ללא  היום 
עמד והיכה על ראשו ואמר לו גדל. "לא בצורה של שטעט'ל, 
אלא ברמה שכשהוא ניגש הבינו שזה משהו רציני. לא עניין 
אותו מה שכתבו בעיתונים עליו, הוא הלך עם האמת שלו 

וזהו", מספר אותו גורם.
קשר קרוב וחם היה לו עם מרן האדמו"ר מגור, כאשר כל 
האדמו"ר  מרן  של  מטעמו  אליו  שהגיעה  ושליחות  בקשה 
בה.  לטפל  מיד  והתפנה  בחשיבות  אצלו  התקבלה  מגור, 
ההערכה הייתה הדדית ודברי הערכה נשמעו גם מצד גדולי 

ישראל על פועלו הרב עבור קדשי ישראל.

ללא הבדל דת ודעה

שבגרמניה  אנסבך  בעיר  תש"ז  בשנת  נולד  וינרוט  עו"ד 
להורים יוצאי פולין. בשנת תש"ט, בהיותו בן שנתיים, עלה 
עם משפחתו לישראל והיא התיישבה בנתניה. בנערותו למד 
כשסיים   ,18 ובגיל  אביב,  בתל  החדש'  'היישוב  בישיבת 
את לימודיו בישיבה, המשיך ללמוד בישיבת פוניבז' בבני 
בירושלים.  מיר  בישיבת  ללמוד  המשיך  מכן  ולאחר  ברק, 
הגאון  פוניבז',  ישיבת  ראשי  ידי  על  לרבנות  הוסמך  הוא 
על  וכן  פוברסקי,  דוד  רבי  והגאון  רוזובסקי  שמואל  רבי 
ירושלים.  של  הראשי  רבה  ז'ולטי,  בצלאל  רבי  הגאון  ידי 
שירת  ובמילואים  סדיר,  בשירות  בנח"ל  שירת  מכן  לאחר 

בפרקליטות הצבאית.
אביב,  תל  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  למד 
תואר  ב-1972,  יתרה  בהצטיינות  ראשון  תואר  בה  וקיבל 
ב-1981.  דוקטור  ותואר  ב-1974  יתרה  בהצטיינות  שני 
בין  עסקה  המורדת'  'דין  בנושא  שכתב  הדוקטורט  עבודת 
היתר בהפעלת מנגנונים יצירתיים של כפיית גט שלא יהפכו 
את הגט לגט מעושה וממילא פסול. ההצעה לחוק שבסוף 
עבודת הדוקטורט, הפכה לחוק בכנסת: חוק בתי דין רבניים  הדבר הבולט ביותר היא 

החברותא שהייתה לו 
במשך שנים עם ראש 
ישיבת פוניבז' וחבר 
מועצת גדולי התורה של 
'דגל התורה' הגאון רבי 
ברוך דב פוברסקי
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החוק,  התשנ"ה-1995.  גירושין(  של  דין  פסקי  )קיום 
פוסקי הלכה, שיפר את מצבן  שהתקבל על דעתם של 
של עגונות וזכה לכינוי 'חוק וינרוט'. עבודת הדוקטורט 
הרבני  הדין  בבית  וינרוט  של  טיעון  בסיס  על  נכתבה 
עבודת  וינרוט  זנח  כתיבתה  ולשם  לערעורים,  הגדול 

דוקטורט אחרת, אותה עמד לסיים, בדיני חברות.
בשנת 1972 הקים משרד עורכי דין שבו הוא פעיל עד 
היום. מ-1974 הוא משמש כמרצה בפקולטה למשפטים 
הספר  בבית  הרצה  אף  והוא  אביב,  תל  באוניברסיטת 

לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.
ובתחום  לבן  צווארון  בתחומי  מומחה  וינרוט 
הפוליטית  מהצמרת  רבים  ייצג  האזרחית.  הליטיגציה 
מכל גוני הקשת. ייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ב'פרשת  חברון',  בר-און  'פרשת  כמו  פרשיות  בשלל 
בנושא  וכן   ,2000 ותיק   1000 תיק  ובפרשיות  עמדי', 
השר  את  )'רפול'(,  איתן  רפאל  את  הצוללות;  תחקיר 
עזר  לשעבר  המדינה  נשיא  את  שטרית,  מאיר  לשעבר 
ויצמן, את השר צחי הנגבי, את יו"ר 'ישראל ביתנו' שר 
יו"ר ש"ס שר הפנים אריה  הביטחון אביגדור ליברמן, 

דרעי ורבים אחרים.
הוא התפרסם כמי שלוקח תיקים בלי קשר לתפיסתו 
הפוליטית. ייצג את מרגלית הר שפי, חברתו של יגאל 
עמיר שהואשמה באי מניעת רצח רבין, בבית המשפט 
מנאשמי  כמה  שייצגו  הדין  עורכי  בין  והיה  העליון, 

ייצוג  במסגרת  ב-1984-1985.  היהודית  המחתרת 
המחתרת'.  'נאום  לימים  שכונה  מה  את  נשא  הוא  זה 
את  וינרוט  ייצג  הפוליטית,  הקשת  של  השני  הצד  מן 
שהואשם  טריף  סאלח  לשעבר  הדרוזי  והשר  הח"כ 
מ'הרשימה  טיבי  אמונים, ח"כ אחמד  והפרת  במרמה 

המשותפת' ואחרים.
לווינרוט הוצע בתשנ"א לכהן כשופט בבית המשפט 
הדור  פוסק  מרן  עם  התייעצות  לאחר  אך  העליון, 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הוא סירב.
לנושא  טל'  'ועדת  בהן  רבות,  בוועדות  חבר  היה 
גיוסם של בני הישיבות ו'ועדת עברי' שעסקה בנושא 
לשמש  התנדב  גם  וינרוט  כאמור,  האזרחי.  השירות 
למשא  תקשורת'  לענייני  הרבנים  'ועדת  של  כנציגה 
של  להשקתו  שהובילה  הסלולר  חברות  עם  ומתן 

הפלאפון הכשר.
בחשד  אישום  כתב  נגדו  הוגש  תשס"ט  בשנת 
זוכה  הון. בתשע"א  והלבנת  לעבירות של מתן שוחד 

בבית המשפט המחוזי מכל ההאשמות נגדו.
נשוי  ברק,  בני  גבול  על  גן  ברמת  התגורר  וינרוט 
לג'יזל, ילידת בלגיה, ואב לשישה ילדים. אחיו, עורך 
הדין אברהם וינרוט, היה שותף במשרדו במשך שנים 
הייתה  כלתו  בו.  מועסקים  מבניו  שניים  ואף  רבות, 
הסופרת חני וינרוט ע"ה שנפטרה לפני תקופה קצרה 

כתוצאה מהמחלה הקשה.
ממרן  ביאורים  עם  תפילה  סידור  הוצאת  תרם  הוא 
וכן  מקורב,  הוא  אליו  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
פוניבז'  ישיבת  ראש  של  קודש'  'בד  מספרי  מקבץ 
בחברותא  למד  עמו  פוברסקי,  דב  ברוך  רבי  הגאון 

קבועה מדי שבוע.
המשיך  אך  במחלה,  וינרוט  חלה  תשע"ז  בשנת 
נתניהו  שרה  את  ייצג  ואף  רופאיו'  'במצוות  לעבוד 
בחקירתה. השבוע ניצחה אותו המחלה הארורה והוא 

השיב את נשמתו ליוצרה.

הבכי של וינרוט

בישיבת  כידוע  למד  וינרוט  יעקב  הרב  הד"ר  עו"ד 
תלמידי  כמה  בישיבה  למדו  עמו  יחד  החדש,  הישוב 
חכמים ידועים, כמו הגאון הצדיק רבי זאב גצל משגיח 
ישיבת 'איתרי', ר"י 'אור ישראל' הגר"י רוזן, והגר"צ 
שנים  כמה  לפני  ישראל'.  'שארית  בד"צ  מרבני  וובר 
מיוחד  למפגש  השיעור  באותו  הלומדים  כל  התגבשו 
מזמנו  שפינה  ז"ל  וינרוט  יעקב  עו"ד  בהשתתפות 

לאותו מפגש. 
המשגיח  הבוקר  שסיפר  מרתק  סיפור  הגיע  לידינו 
באותו  ז"ל  וינרוט  עו"ד  עם  שלמד  גצל,  זאב  רבי 
השיעור גם בישוב החדש וגם בישיבת פוניבז', מתברר 
שלמרות שנפרדו דרכיהם, וינרוט בחר בעולם המשפט 
שמר  המשגיח  והמוסר,  המחשבה  בעולם  והמשגיח 
במחלת  חלה  המשגיח  כאשר  וינרוט.  עם  קשר  על 

משה 
אבוטבול

משה אבוטבול. הניסיון שימשיך את התנופה!

משה אבוטבול.
הניסיון שימשיך

את התנופה בבנייה!

יחידות דיור נבנו ואוכלסו:

 פרוייקט נופיה  -  340 יח"ד
 שכונת רמה ג'1  -  2,400 יח"ד

 שכונת רמה ג'2  -  2,000  יח"ד 
 שכונת המשקפיים - 350 יח"ד

 שכונת מ3  - 350 יח"ד

יחידות דיור בבנייה ובשיווק :

 שכונת רמת אברהם - 2,500 יח"ד
 שכונות רמה ד' רבתי - 10,000 יח"ד

 שכונת נווה שמיר - 3,000 יח"ד 
 שכונת רמה ה'2 - 3,200 יח"ד 

משקפיים - 300  יח"ד

בביצועבוצע

19,000 5,440

   |  רמה ג'2  
 המע"ר  |  

 רמה ג'1בוצע
רח' יחזקל הנביא
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המשגיח  את  ושאל  וינרוט  עו"ד  אליו  התקשר  פרקינסון 
בעזרה  צורך  לו  אין  כי  לעזור, המשגיח השיב  יוכל  במה 
אישית אולם ישנה בת סמינר שהם מקרבים לחיק מחצבתה 
בירושלים,  בסמינר  ללמוד  אותה  להכניס  מצליחים  ולא 
וינרוט עזב הכל ונסע לירושלים והבת נכנסה לסמינר בה 

הייתה חפצה ללמוד.
של  למשרדו  גצל  הרב  המשגיח  יצא  האחרון  בקיץ 
וינרוט הסמוך לבית החולים איכילוב, הוא ביקש לשבת עם 
וינרוט לפגישה. וינרוט פינה מיד את הפגישות החשובות 

וישב לשיחה עם המשגיח. 
אמר המשגיח לעו"ד וינרוט "באתי כדי שנעשה חשבון 
נפש ביחד, אני חולה מאוד, ואתה חולה מאוד, הבן שלי 
סימן  זהו  אולי  מאוד.  חולה  שלך  והכלה  מאוד  חולה 

משמים?"
עו"ד וינרוט הרים את עיניו וחשב ואז אמר "אנחנו לא 

יודעים חשבונות שמים".
המשגיח השיב: "שאלתי את אותה שאלה את ר' שמואל 
אותה  את  לי  והשיב  י"ג(  אויערבאך.  הגר"ש  )מרן  זצ"ל 

תשובה בדיוק".
"באחד  מפעים  סיפור  וינרוט  עו"ד  סיפר  הזה  בשלב 
נכנס  הרופא  אותי  ראה  חולים,  בבית  שלי  הביקורים 
לבדיקות כאשר אני שטוף דמעות. שאל הרופא מה קרה 
אני  עצמי  על  בוכה  לא  אני  לו  אמרתי  בוכה?  אתה  לך? 
בדרכו  שנמצא  קטן  ילד  לצידי  עמד  במעלית  כי  בוכה 

לטיפול קשה כל כך במחלה האיומה הזו".
המשגיח פרץ בבכי סוער ועו"ד וינרוט קם וחיבק אותו. 

כך מספר בן המשגיח הרב גצל. 
"אני  וינרוט  אמר  השניים  בין  האחרון  המפגש  לסיום 
בימים אלו ממשיך לעבוד, נלחמתי ואלחם. ומידי ערב אני 

לומד בספר איוב ומתעודד".

הבשורה מהתקשורת

עם  בשיחה  פטירתו  עם  אמר  וינרוט,  אבי  עו"ד  אחיו 
כלי התקשורת: "אני חושב שיש פער גדול בין התדמית 
חוקר  ומבריק,  סוער  דעתן,  בקי  חריף,  כגאון  יעקב  של 
יום  היום  בחיי  יעקב  לבין  נפלא,  שיעורים  ומוסר  טוען 
כאדם חם אוהב ואיש יקר מאוד, עוזר בלי סוף לאנשים, 
יותר חזק אצל  ויכוח מה  היה תמיד  לב רחב, במשפחה 

יעקב המוח או הלב.
יקר  איש  תמיד  היה  הוא  כלום  שינתה  לא  "המחלה 
וטוב והוא נשאר בכל השנים הללו צלול חד וחריף מאוד, 
נתן שיעור בהושענא רבה בפתח תקווה, ישב ולמד בכל 
דקה קשה כטובה, אני זוכר כנער בזמן קשה מה שיעקב 
היה עושה זה ללמוד שעה שעתיים דף גמרא והיה יוצא 
חושבים  אנשים  תורה.  כולו  היה  הוא  לגמרי,  אחר  אדם 
שהוא היה איש של עמל ועבודה, זה גם נכון, אבל הוא 

היה למדן".
היה לו חלק בעבודתך כעו"ד?

כמעט  אלא  אח  רק  היה  לא  הוא  מאוד.  פרגן  "יעקב 
אבא, יש בינינו פער גילים מאוד גדול, והפרגון היה גדול, 
בכלל היה איש מפרגן, שלח לקוחות למשרדים מתחרים 

גם כאלו שחשב שהם פגעו בו".
איך התבשרת על פטירתו?

"בשעות הבוקר הייתי בדרכי לבית המשפט, ומתקשרים 
אלי מגלי צה"ל ושואלים אותי 'מה תגובתך'... לא חשבנו 
שזה יקרה כעת, הוא היה צלול וחד עד רגעו האחרונה, 

הוא לא דיבר במונחים של פרידה".

'יאוש שלא מדעת'

השופט  לשעבר,  בחיפה  המחוזי  ביהמ"ש  נשיא  סגן 
היה  "הוא  וינרוט:  עו"ד  על  מספר  נאמן  מנחם  בדימוס 
עו"ד מהשורה הראשונה כושר הניתוח שלו היה מופלא, 
גם  אלא  בפני  כשהופיע  רק  לא  הזה  מהכושר  התפעלתי 
השתלמויות  במסגרת  שלו  השיעורים  את  כששמעתי 
עליהם  וחזרתי  הדברים  את  רשמתי  העברי,  במשפט 
'ייאוש  על  שיעור  היה  עכשיו  מסרתי.  שאני  בשיעורים 

שלא מדעת', אין דבר כזה במשפט בעיקרון, הוא נתן את 
ההסברים לעניין".

היה לו סגנון ייחודי?
ודאי. הוא למד בישיבות והביא משם את הסגנון.  "כן 

הוא ניתן לראות את הקו שלו בכל הטיעונים שלו".
גם אתה בוגר ישיבות, איך השילוב הזה?

"שילוב מצוין מאוד. אפשר לומר שכל מי שבא מעולם 
הלימוד הכושר שלו לנתח ולנסח דברים עולה מאוד".

־מעבר ליחסי עובד-מעביד, המיוצגים שלו הפכו לח
ברים שלו...

"קודם כל צריך לזכור שהוא ייצג גם אנשים פשוטים, 
אבל עיקר הלקוחות שלהם היו אנשי צמרת, וכשהם ראו 
עצמו  שהוא  אחרי  שאמר  וכמו  עמם,  מזדהה  שהוא  איך 
ונידון, שתמיד חשב שהוא מצליח לדון את  היה מואשם 
האדם ולבוא למקומו של לקוחותיו, ורק אחרי שהוא עצמו 
לסוף  לרדת  הצליח  באמת  שלא  הבין  למשפט,  הועמד 

דעתם של הנאשמים אותם ייצג.
כסף  בשביל  מלאכתו  את  שעושה  בעו"ד  מדובר  "לא 
מי  להיות  משימה  מתוך  עבודתו  את  שעשה  במי  אלא 
שמייצג את האדם שעומד בפני מישהו שאולי רוצה להזיק 

לו".
איך השפיע עליו המשפט האישי שנאלץ לחוות?

לזכור  גם  צריך  ורצוץ.  שבור  היה  הוא  ימים  "באותם 
שהוא נאלץ בגלל זה לחשוף סודות של מעשי החסד שלו 
אנשים  ייצג  שהוא  כמה  פעם,  אף  לגלות  רצה  לא  שהוא 
אז  אני אמרתי  יום מבלי לקחת כמעט שכר טירחה.  קשי 

לכולם הוא יצא זך ונקי כמו שנכנס. צפיתי זאת מראש".
איך יורגש חסרונו?

הממשלה  בראש  טיפל  שהוא  איך  מאוד.  יחסר  "הוא 
וכפי שראינו את הודעת האבל שראש הממשלה הוציא, זה 

בהחלט יהיה חסר". 

"באחד הביקורים שלי 
בבית חולים, ראה אותי 
הרופא נכנס לבדיקות 
כאשר אני שטוף דמעות. 
שאל הרופא מה קרה 
לך? אתה בוכה? אמרתי 
לו אני לא בוכה על עצמי 
אני בוכה כי במעלית עמד 
לצידי ילד קטן שנמצא 
בדרכו לטיפול קשה כל 
כך במחלה האיומה הזו"
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

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

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

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

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

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

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

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

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

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

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

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

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

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

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

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

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

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

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

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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טניה

סיפור לשבת  / שרה פכטר

 .ביתה כמו עמד מלכת ביום שבו הוא נפטר
שטיח כהה מכסה את הרצפה, קערת משמשים 
גדולה מונחת על שולחן ישן, והיא יושבת על הספה 
מוקפת בעשרות כריות נוי. שעון עתיק תלוי מעליה, מזכיר לה 
מדי שעה כי עוד שעה חלפה. בתה היחידה מתגוררת במרחק 

רב ממנה, ואת הנכדים היא זוכה לראות לעיתים רחוקות.
אבל טניה אינה בודדה, מעולם לא חשה בודדה. לא אז, 
כשעזבה את משפחתה והלכה ובנתה לעצמה משפחה אחרת. 
ואפילו לא היום, כשהיא מזדקנת בדירת שני חדרים בשיכון 

ישן בתל אביב.
היא מחייכת וגוררת את רגליה לכיוון הדלת. זאת השעה 
שבה הציפורים מתקבצות שם, ממתינות לטניה שתביא להן 

פירורי לחם, תחלק להן בנדיבות.
"הציפורים הללו הן חלק מהחיים שלי", היא מסבירה, 
"אין יום שהן לא מגיעות לבקר אותי". והיא שוב מחייכת, 

חיוך רחב, חיוך אמיתי שבוקע מהלב.
יש לה שיעור קבוע בבוקר והיא לא תפספס אותו בעד 

שום הון שבעולם. משום כך הגעתי אליה בגמר השיעור.
העברית שלה עילגת. מבטא רומני כבד מתלווה אל כל 

הברה.
"מה אמרת?" אני חוזרת ושואלת, כדי לדעת האם מה 
ששמעתי אכן התרחש או שמא פשוט לא הבנתי את המילים 

ופירשתי את הסיפור באופן הזוי לגמרי.
"זה בסיידר, בסיידר", היא גוררת שוב את רגליה. "אני 
להיות זקנה, רגליים כואב, יש סוכר, צעירים לא מבין זה טוב 
להיות צעיר, אלוקים ייתן לי כוח, אני מתפללת לאלוקים כל 

יום, כל שעה, רק אלוקים נותן כוח ושמחה".
הביקור מתארך, היא מספרת ואני מקשיבה. הסיפור שלה 
מפותל כמו שביל החיים שלה, שמתפתל פעמים אין ספור.

"חבל שהוא לא פה", היא נאנחת, מתגעגעת לבעלה. 
"חבל שהוא לא פה", היא חוזרת ואומרת וקולה מהדהד, 
והמבטא הרומני הכבד מחזיר אותי שנים אחורנית, אל הכפר 

ברומניה...

 

"טניה, בשבת את צריכה להבין שאני לא יכולה להסביר לך 
כל דבר, תהיי חכמה, תביני שאם הנר כבה – מדליקים אותו, 
את הכלים תשטפי אחרי הסעודות ותדאגי שהכל יהיה נקי", 
כך מסבירה אולגה, בעלת הבית, לטניה, המשרתת הצעירה.

טניה שמחה לעבוד אצל משפחת מוסקו, משפחה טובה 
ומכובדת בכפר. אמה עבדה אצלם מספר שנים וביקשה 

לפרוש, וטניה שמחה למלא את מקומה.
"הי, ילדים, בואו הנה", היא רצה אחר שלושת ילדיהם 

החינניים, נפשה נקשרה במיוחד בילדה הקטנה.
"היא הייתה ילדה יפהפייה, כולה קסם אישי", היא מספרת, 
"ילדה בת שלוש שהפיצה סביבה חום אנושי אמיתי. כשהיא 
רצתה לבקש ממני משהו, היא הייתה ניגשת אלי, פוערת זוג 
עיניים גדולות ומבקשת בקול מתוק: 'טניה, בבקשה, תכיני 

לי משקה. טניה, בבקשה, שחקי אתי בכדור'"...
טניה לא עמדה בפני עיניה הבורקות של הילדה. היא נענתה 
לכל בקשה שלה, וכששערה של הילדה התארך, הייתה טניה 

מגיעה בשעות הבוקר המוקדמות וקולעת לה צמות.
את ימי חמישי זוכרת טניה כימי חג ממש, אז הייתה כורעת 

על ברכיה כדי לשפשף את רצפת העץ.
"לכבוד שבת קודש", הייתה אומרת לה אולגה, בעלת 
הבית, ומוסיפה בקשה, כי בגמר השטיפה תצטרף אליה אל 
המטבח. שם ישבה במשך שעות, קילפה סלק ותפוחי אדמה, 
הכינה מרק בורשט שריחו נישא למרחוק, והכינה בצק וקלעה 

ממנו צמות, בדיוק כמו שקלעה בבוקר לילדה.

 

הם כיבדו אותה והיא כיבדה אותם. היא נולדה בסוטמרה, 
בעיניה אחת הערים היפות בעולם, כך הייתה וכך תישאר 

בזכרונה, "גם בגיל מאה עשרים", היא צוחקת.
היא עבדה בכפר הסמוך, לזר, שם התגוררו משפחות 

יהודיות.
"בליל שבת הייתי עובדת אצלם באופן קבוע, מגישה 
להם את האוכל, ממתינה במטבח בין המנות, משם הייתי 
מקשיבה לשירי השבת שאדון משה שר בקול ערב. אהבתי 
את ליל שבת. לאחר הסעודה ניקיתי, סידרתי, ונפרדתי מהם 
לשלום. חזרתי לבית הורי, וההבדל בין העמים זעק עד לב 
השמים. חזרתי מערב של קדושה, מאווירה קסומה, היישר 
לקלחת החיים הזולה שלנו. אחי היה משתכר באופן קבוע 
עם חבריו, והריקודים והשירים אצלנו היו המוניים וחסרי 
טעם. הנפש שלי השתוקקה להיות שם, עם משפחת מוסקו"...

טניה מתרגשת והמילים שלה מתבלבלות. לרגע קט היא 
חוזרת שוב להיות אותה נערה צעירה בכפר.

השפה שלה מקשה עלי להבין, אבל הרגש שנובע מהלב 
שלה מוביל אותי בחוט דק אל מחוזות רחוקים מאוד, ולא 

רק גיאוגרפית.
אני מנסה לדלות פרטים על החיים ברומניה של אז, אבל 
היא אינה מתעסקת בזה יותר מדי. "נו, חיים", היא מפטירה 

כלאחר יד.
אני רוצה להריח את ריחות הכפר, אבל היא נותנת לי 
להריח רק את מאכלי השבת שהובילו אותה אל המקום שבו 

היא נמצאת כיום.
"במשך שבע שנים עבדתי אצל משפחת מוסקו", היא 
מקום  לכל  הגיעה  המלחמה  בערה,  "אירופה  מספרת, 
והשמועות התרוצצו כאש בשדה קוצים. ואז זה קרה, אני 

זוכרת את זה בבירור כל כך, כאילו זה קרה אך אתמול".
באותו בוקר פקדה עליה אמה בקול ברור: "אל תלכי לעבודה 

היום!", "אל תצאו מהבית!" הורתה לכולם.
"זו כבר הייתה תקופה שהמצב אצל היהודים היה בכי 
רע", היא משחזרת, "והנה הכל נגמר, אין משפחת מוסקו 

ואין יהודים, לקחו את כולם.
"רציתי לבוא, לסדר להם את הבית, לנקות להם, כדי שיחזרו 
לבית נקי, כמו שהם אוהבים", נשנק קולה, "אז עוד לא שיערתי 
את גודל הטרגדיה. עוד לא ידעתי שהם נשלחו אל מותם". 
הדמעות מתחילות לזלוג מעיניה. לרגע נדמה, כאילו אך 

עתה נכנסה רומניה לדפי ההיסטוריה של השואה האיומה.
היה זה ביוני 1941, כאשר בניסיון להחזיר לעצמה את 
סרביה ואת צפון בוקובינה מדי הסובייטים, הצטרפה רומניה 
אל גרמניה בהתקפתה על ברית המועצות. לצעד זה היו תוצאות 
הרות־אסון עבור היהודים שחיו באזור. בשלב הראשון עסקו 
הכוחות הרומניים ברצח רבבות יהודים באזורים שכבשו 
בתחילת המלחמה, ואחר כך גירשו את הניצולים יחד עם יהודי 
מחוז דורוהי וחלקה הדרומי של בוקובינה אל טרנסילבניה – 
שטח רחב ידיים מעבר לדנייסטר, בו הוקמו גטאות ומחנות 

ריכוז על ידי השלטונות הפאשיסטיים הרומנים.
מעל מחצית המגורשים מתו, חלקם בפעולות הרג והשאר 
בגלל תנאי המאסר הנוראים. אלפים נוספים מתו מחנק ברכבות 
המוות, לאחר שקרונות הבקר הנעולים, אל תוכם הוכרחו 

להידחק, הועברו למסילות צדדיות.
הגרמנים עצמם נדהמו נוכח צעדיהם של הרומנים. לא, 
הם לא הזדעזעו ממעשי ההרג האכזריים. בכך לא היו להם 
מתחרים. הם נדהמו מהרשלנות השלומיאלית של הרומנים 

בביצוע מעשים אלה...

 

היה זה ביוני 1941, 
כאשר בניסיון להחזיר 
לעצמה את סרביה 
ואת צפון בוקובינה מדי 
הסובייטים, הצטרפה 
רומניה אל גרמניה 
בהתקפתה על ברית 
המועצות. לצעד זה 
היו תוצאות הרות־

אסון עבור היהודים 
שחיו באזור. בשלב 
הראשון עסקו הכוחות 
הרומניים ברצח רבבות 
יהודים באזורים שכבשו 
בתחילת המלחמה, 
ואחר כך גירשו את 
הניצולים יחד עם יהודי 
מחוז דורוהי וחלקה 
הדרומי של בוקובינה 
אל טרנסילבניה – 
שטח רחב ידיים מעבר 
לדנייסטר, בו הוקמו 
גטאות ומחנות ריכוז 
על ידי השלטונות 
הפאשיסטיים הרומנים.
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טניה קמה ממקומה, פותחת את הדלת וזורקת לציפורים 
עוד אוכל, אבל מבט מעמיק מגלה שהיא עושה זאת גם 
כדי לתפוס אתנחתא ולהירגע. ואכן, רק כשהיא נרגעת היא 
מתיישבת שוב לצידי, על הספה, ושבה אל סיפורה המדהים.

"המלחמה פגעה גם בנו", היא מספרת. "החיים השתנו, 
האווירה הייתה מורעלת, היה חסר לנו אוכל, עבודה וחיים 
נורמליים. בעין הסערה מצאתי את עצמי מחקה את מעשיהם 
של בני משפחת מוסקו. ישבתי והתפללתי לאלוקים שיעזור 

להם, וגם לנו".
באותה תקופה התקרבה טניה, בלי משים, לאלוקים. היא 
הכירה הלכות רבות על בוריין, ולפתע מצאה את עצמה מקיימת 
אותן באדיקות. למה? על כך אין לה תשובה שכלית. הלב 
שלה, הנשמה שלה, הם שביצעו את הרצון האמיתי שבער 

עמוק עמוק בתוכה.

 

המלחמה הסתיימה באופן רשמי וטניה ניסתה לברר מה 
עלה בגורלם של משפחת מוסקו.

התשובות שקיבלה קרעו את ליבה. "הם בטח הלכו", 
כך אמרו כולם, "היהודים לא יחזרו לכאן", דיברו ביניהם.

ולפתע גמלה בה החלטה מוזרה. "אם לא יישארו יהודים 
בעולם", כך אמרה לעצמה, "אני אהיה יהודייה ואני אתחיל 

את העם היהודי מחדש!"
אמא שלה כעסה. הוריה רצו להשיא אותה, והיא סירבה 
לכל הצעת שידוך. "אמא, עכשיו זה לא הזמן להתחתן", 

התעקשה, ואמא שלה בהתה בה בזעם כבוש.
החודשים שחלפו הצטרפו לשנים, וטניה נותרה ברווקותה. 
משהו בגעגוע שלה לחיים שלפני המלחמה, כמו גם החלום 

שלה להפוך ליהודייה, הקפיאו את מהלך חייה.
ואז הוא חזר. השמועה אמרה שאדון מוסקו, בעל הבית 
שלה מהימים ההם, חזר משם. טניה הגיעה אל הבית, מצפה 

לפגוש את אדון משה, אותו זכרה היטב מן הימים ההם.
כשהבחינה בו נשבר משהו בקרבה. לא היה זה בעל הבית 
אותו זכרה, לא היה זה אותו יהודי גאה, בעל עיניים בורקות. 

היא פגשה אדם שבור, עיניו חלולות ופניו אפורות.
"הוא הסתובב בבית, מחפש זכרונות, מקווה שמישהו, אולי, 
ניצל", משחזרת טניה, "אבל החיפושים היו לשווא. אשתו 
והילדים לא חזרו משם, הילדה היפה עם הצמות הקלועות 

תישאר רק כזיכרון יפה, כמסגרת ששייכת לעבר".
בבת אחת מדלגת טניה על תקופה. ניכר עליה שקשה לה 
להיכנס לפרטי פרטים. במקום זאת היא מסכמת באופן כללי: 
"זאת הייתה תקופה"--- וכלל לא בטוח שהיא מתגעגעת 

לאותה תקופה.
היא עזבה את בית הוריה, את חברותיה ואת עברה, והפכה 

להיות חלק מהעם היהודי. היא התגיירה כדת וכדין.
שנתיים לאחר מכן, בשנת 1948, נישאה טניה למשה מוסקו 

כדת משה וישראל.
"כשעמדתי אתו מתחת לחופה והרב השיא אותנו", היא 
מספרת, "לא יכולתי שלא לחשוב על אולגה הי"ד. קיוויתי 
שהיא לא כועסת עלי שלקחתי את מקומה, התפללתי, ביקשתי 
ממנה סליחה, והבטחתי לה בדמעות שלעולם לא אשכח 

אותה או את הבת שלה".
בתקופה שלאחר נישואיהם התגוררו טניה ומשה בסוטמרה.

"אמא שלי ביקשה ממני לשמור אתה על קשר", מספרת 
טניה, "היא בכתה עלי שבועות ארוכים, הייתה בטוחה 
שהשתגעתי, אבל אני חזרתי תמיד לבקר אותה וכיבדתי אותה.

"לאחר שנישאנו עבד משה כעגלון, הוא קנה סוס ועגלה 
והסיע אנשים ממקום למקום. זאת הייתה העבודה היחידה 
שהוא היה מסוגל לעבוד בה, משום שהנפש שלו לא ידעה 
מנוח, הסיוטים רדפו אותו. הנסיעות התמידיות היו לו כבריחה 
מפניהם. אני הבנתי אותו. גם אני התגעגעתי אל הילדים 

המתוקים שלו...".
באותה תקופה שלט הקומוניזם ברומניה, המצב היה מתוח, 
וביום מן הימים החליטו בני הזוג כי הגיע הזמן לעזוב ולעלות 

לארץ ישראל.
"דווקא השכנים הנוצרים שלנו עזרו לנו לארוז, ולפני 
שעזבנו נתנו לנו סכום כסף ואמרו: 'שיהיה לכם'", היא 
מספרת. "המחווה שלהם ריגשה אותנו מאוד, ולימים, כשהגענו 

לביקור ברומניה, לא שכחתי לבקר אותם ולהביא להם מתנה 
מארץ ישראל".

טניה ומשה טסו לאיטליה, שם חברו לקבוצה שביקשה 
גם היא לעלות לישראל.

"הגענו לאיטליה בחול המועד פסח", היא נזכרת, "התנאים 
במקום בו שהינו היו גרועים, ואנו, הנשים, התאגדנו כדי 

לבשל אוכל כשר לפסח".
הזיכרון שחרוט אצלה יותר מכל הוא סיר עם תבשיל שעליו 
עמלה שעה ארוכה. כשנשאה את הסיר מהמקום בו התבשל 
אל המקום בו שהו, מעדה ונפלה עם הסיר, ותכולתו נשפכה 

לכל עבר...
מיד לאחר פסח עלו על אונייה והגיעו לארץ ישראל. 
ההתרגשות שגאתה בהם כשדרכו רגליהם על אדמת הארץ, 

לא דעכה גם נוכח התנאים הקשים שהמתינו להם.
החיים בארץ באותם ימים היו קשים, הם קיבלו דירת חדר 
קטנה וניסו להתאקלם. ההתאקלמות לא הייתה קלה. השפה, 
אורח החיים, המצב הבטחוני, כל אלו היו בגדר אתגרים 

גדולים עבור טניה, גיורת טרייה וצעירה.
כשנולדה להם בתם הראשונה, כאן בארץ, הרגישו משה 

וטניה שגלי אושר נשפכים עליהם מן השמים.
היא  שנולדה",  התינוקת  מול  ובכה,  שם  עמד  "הוא 
משחזרת, "וכל הזמן מלמל בדמעות: 'מי היה מאמין? 

ניצחנו! ניצחנו!'...".
כשנולד להם הבן, גדלה השמחה עוד יותר.

 

"בעלי עבד בשמירה", היא מעלה זיכרון נוסף. "לילה 
אחד, לאחר שהשכבתי את הקטנים לישון, בישלתי לו אוכל 

והחלטתי שאני יוצאת להביא לו, לעמדת השמירה".
כשבעלי הבין שהגעתי הוא יצא לקראתי, ואז, לפתע פתאום, 
נחתה קטיושה בעמדת השמירה, בדיוק במקום שבו עמד 

דקות ספורות קודם לכן.
משה היה מזועזע. "יכולתי למות", הוא אמר. וטניה נזכרת 
בחיוך בתגובתה. "בשביל זה הבאתי לך אוכל", כך היא 

אמרה, "לפחות לא תמות רעב..."

 

"אני בת שמונים וארבע ומודה לאלוקים על מה שיש לי", 
היא חוזרת ואומרת, "יש פנסיה, יש ביטוח לאומי, ויש לחם 

עם בצל, ברוך ה'".
במשך שנים עבד משה כשכיר בחברת רהיטים, ואילו היא 

נשארה בבית וגידלה את שלושת הילדים.
"לא רציתי לצאת לעבוד מחוץ לבית", היא מספרת, "וכדי 
לעזור בתקופות הקשות עבדתי כמטפלת פרטית. עבודה 
לא חסרה לי. כולם עמדו אצלי בתור כדי שאשמור להם 

על הילדים".
השנים הקשות חלפו, והם בנו בית קטן במושב באזור הצפון. 
למרות הזכרונות הקשים, שאב בעלה שמחה מהמשפחה 

החדשה שהקים.
"הייתה בנו שמחה, אבל היה גם את הצד העצוב, האירוני... 
מי חלם שאני, משרתת רומנייה, גויה של שבת, תהפוך לבעלת 

בית יהודייה כאן, בארץ ישראל?"
הילדים בגרו והתחתנו והם עברו להתגורר בתל אביב, כדי 

להיות קרובים לבתם הצעירה ולנכדיהם.
לפני חמש עשרה שנה נפטר משה מוסקו לבית עולמו, 

כשהוא מותיר את טניה אלמנה.
"הוא סחב עמוק בתוך הלב שלו הרבה צער ואשמה", 
גולשת דמעה סוררת מזווית עינה, "אבל הוא גם חי חיים 

של עשייה, חיים מלאי סיפוק ושמחה".
ועל אף שמשה עזב את העולם כבר לפני חמש עשרה 
שנה, הרי שעד לפני חמש שנים, מדי יום שישי, כשכוחה 
עוד היה במותניה והיא קלעה את הבצק לצמות, וכשהכינה 
מן הצמות חלות לכבוד שבת, הייתה טניה מבקשת סליחה 

מאולגה, בעלת הבית שלה...

מיד לאחר פסח עלו 
על אונייה והגיעו לארץ 

ישראל. ההתרגשות 
שגאתה בהם כשדרכו 

רגליהם על אדמת 
הארץ, לא דעכה גם 

נוכח התנאים הקשים 
שהמתינו להם.

החיים בארץ באותם 
ימים היו קשים, הם 

קיבלו דירת חדר 
קטנה וניסו להתאקלם. 

ההתאקלמות לא הייתה 
קלה. השפה, אורח 

החיים, המצב הבטחוני, 
כל אלו היו בגדר אתגרים 
גדולים עבור טניה, גיורת 

טרייה וצעירה.
כשנולדה להם בתם 

הראשונה, כאן בארץ, 
הרגישו משה וטניה שגלי 
אושר נשפכים עליהם מן 

השמים.



י' בחשוון תשע"ט 19/10/18 38

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

הפרעות קשב וריכוז -
להתמודד ללא ריטלין

בכמות  חדה  עליה  חלה  האחרונים  העשורים  בשלושה 
בכל  כמעט  וריכוז.  קשב  מהפרעות  הסובלים  הילדים 
רבים  וריכוז.  הזה, עם קשיי קשב  הילד  יש את  משפחה 
מאובחנים כלוקים באחת מהפרעות קשב וריכוז, והרבה 
ומאפשר  מקל  לפעמים  הריטלין  ריטלין.  נוטלים  ילדים 
תפקוד טוב יותר בבית הספר, אך כמו לכל תרופה כימית, 
הסתם  מן  חלקן  שרק  לוואי,  תופעות  ודומיו  לריטלין 

ידועות.

ישיר  קשר  יש  החיים  לאורח  כי  מראים  רבים  "מחקרים 
הפרעת  להתפתחות 
וריכוז",  קשר 
תומר  ד"ר  מציין 
ומוסיף,  סברון 
בפניכם  "אסקור 
תחומים  מספר 
להפרעה  הקשורים 
לעשות  ניתן  ומה 
את  להקטין  בכדי 
ולהחזיר  השפעתה 
יכולת  את  לילד 
וההקשבה.  הריכוז 
שכל  לציין  חשוב 
המוזכרים  הדברים 
לטובה  ישפיעו  כאן 
הילד  על  רק  לא 
מהפרעת  הסובל 
אלא  וריכוז,  קשב 
וישפרו  הם יעשו טוב 
ואת  התפקוד  את 
כל  של  הרוח  מצב 
כולל  המשפחה,  בני 

אתם, ההורים".

1.  התזונה
כקשורים  הוכחו  מתועש  במזון  הנמצאים  רבים  חומרים 
להפרעות קשב וריכוז. מבין חומרים אלה נמצאים חומרי 
שימור כגון פוספטים, סולפיטים וחומצה בנזואית, וצבעי 
האלה  החומרים  צהובה.  בגבינה  למשל  כמו  מאכל 
נמצאים בכל המזונות המעובדים הנמצאים על המדפים 

בסופרים.
סוכר לבן, הנמצא אף הוא במרבית המזונות המעובדים, 
גורם לעליה חדה ברמת האינסולין ולאחריה ירידה ברמת 
הסוכר בדם, ולכן תורם לאי שקט ועצבנות. חלב ומוצריו 

נמצאו אף הם כקשורים ומגבירים הפרעות קשב וריכוז.
מסויימים  ומינרלים  בויטמינים  חסרים  כי  נמצא  בנוסף, 
תורם אף הוא ליצירת קשיי קשב וריכוז. במיוחד ויטמינים 

מקבוצה B, מגנזיום, ואבץ.

מה עושים?
ובלתי  יותר  טבעי  מזון  על  המבוססת  לתזונה  עוברים 
מעובד, עם הרבה ירקות ופירות, דגנים מלאים וקטניות. 

ומוסיפים באופן יומיומי מולטי-ויטמין ממקור טבעי.

2.  פעילות גופנית
בעולמנו  כיום  אך  בתנועה,  להיות  נועד  שלנו  הגוף 
המודרני, הילדים עשויים לבלות את מרבית היום בישיבה 

– בבית הספר, ואחר כך בבית.
פעילות גופנית גורמת לשחרור של חומרים בגוף ובמוח, 

רוגע  ליצירת  מסייעים  אשר  וסרוטונין,  דופמין  למשל 
קבועה  גופנית  שפעילות  הראו  מחקרים  טובה.  ותחושה 
משפרת דרמטית את מצבם של ילדים עם הפרעת קשב 

וריכוז.
  BDNF של  במוח  לשחרור  גורמת  גם  גופנית  פעילות 
ליצירת  המסייע    ))Brain Derived Growth Factor

קשרים חדשים במוח ומשפר תהליכי למידה וזיכרון.

מה עושים?
ומהפך  שינוי  לחולל  עשויה  יומיומית  גופנית  פעילות 
בחיי הילדים שלכם. תרשמו אותם לחוג ספורט כלשהו, 
תעודדו אותם לצאת לשחק בחוץ עם החברים, או תעשו 
איתם פעילות גופנית כלשהי, ובכך גם תשפרו את הקשר 

שלכם איתם.

3.  מסכי מחשב וסלולרי
וזמינות  בכמות  הגדולה  העלייה  עם  האחרונות,  בשנים 
הטלפונים החכמים, המסך הולך איתנו לכל מקום, וחלק 
מהילדים מבלה שעות רבות מהיום צמוד למסך. מחקרים 
הסיכון  את  מעלה  במסכים  מרובה  שצפייה  מצביעים 

להתפתחות הפרעת קשב וריכוז. 

מה עושים?
שמים גבולות ומצמצמים את שעות המסך אצל הילדים 
אסרטיביים,  להיות  דורש  זה  נכון,  אצלנו(.  )וגם  שלנו 
נוצר  שכבר  לאחר  במיוחד 
ישתלם  המאמץ  אך  ההרגל, 
יכולת  לשיפור  מעבר  הרבה 

הריכוז של הילד. 

4.  תרגול נשימות עמוקות/
מדיטציה/מינדפולנס.

חד  באופן  מראים  מחקרים 
של  יומיומי  שתרגול  משמעי 
האלה  מהטכניקות  אחת 
של  הרוגע  את  מאוד  ישפרו 
שלו  היכולת  ואת  ילדכם 
ולהיות  שלו  בתגובות  לשלוט 
ובכלל.  בלימודים  מרוכז 
את  גם  ישפרו  אלה  טכניקות 
ושלכם.  הילד  של  הבריאות 
נוספים  רבים  ודברים  השינה 

ישתפרו.
ביום  דקות   20-30 של  תרגול 
יחולל שינוי עמוק. ניתן לחלק 
וגם  לפעמיים,  התרגול  את 
עם  ביחד  שלכם  תרגול  כאן, 
הילד יעזור לו להתמיד ועשוי 
את  ולשפר  בינכם  לקרב 

הקשר שלכם.

לסיכום, אין צורך בנטילת תרופות. ניתן להחזיר לילדכם 
דברים  הרבה  עוד  ולשפר  והלמידה,  הריכוז  יכולת  את 
בבריאות שלו ובו, באמצעות שינויים באורח החיים: תזונה 
מסך,  שעות  הפחתת  גופנית,  פעילות  ובריאה,  נכונה 
ובילדים  בכם  לטובה.  מהפך  יחוללו  יומיומית  ומדיטציה 
שלכם. אמנם כדאי להתחיל בגיל כמה שיותר מוקדם, אך 

השינוי אפשרי ויעיל בכל גיל.

דוקטור  קליני,  פסיכולוג  הוא  סברון  תומר  ד"ר   *
ומעביר  היפנוזה  לימודי  בוגר  בנוירוביולוגיה,   )Ph.D(
לפרטים  הארץ.  ברחבי  אחד  מפגש  בנות  סדנאות 
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אולטראסאונד, רנטגן וא.ק.ג עד הבית 

בישראל  היחידה  החברה   HOMEDICAL
שמספקת עד הבית שירות מקיף באשפוז ושיקום 
לצד  רפואית  והכוונה  מידע  אבחון,  הכולל  בבית 
בדיקות  הבית,  עד  ורנטגן  סאונד  אולטרה  בדיקות 

דם, עזרה מול ביטוח לאומי והשמת עובדים זרים

חברת HOMEDICAL )הומדיקל( נכנסת לתחום 
רפואיים  שירותים  לספק  ותחל   Home Care ה- 
ומיומנים  מקצועיים  צוותים  ידי  על  ופרא-רפואיים 
בבית המטופלים במסגרת אשפוז בבית או שיקום 
רפואיים  שירותים  מגוון  להנגיש  מנת  על  ביתי. 
למטופל מעמידה הומדיקל שירות בדיקות הדמיה 
דם  ובדיקות  א.ק.ג  בדיקות  ואולטרסאונד(,  )רנטגן 
ושתן עד הבית כך שאין צורך בקביעת תור או הגעה 
או  הדמיה  למכוני  לבית  מחוץ  המטופל  שינוע   /
לפיענוח  יועברו  הבדיקות  החולים.  קופת  מעבדת 
על ידי הצוות הרפואי של החברה להמשך הנחיות 
וטיפול רפואי מיטבי. למשפחה הזקוקה לעזרה מול 
זכויות  למיצוי  סוציאלית  עובדת  תוצמד  הרשויות, 
תעזור  אשר  לאומי,  לביטוח  המוסד  מול  המטופל 

במילוי והגשת טפסי התביעה המתאימים.
גם  החברה  מציעה  מעלות   360 תפיסת  במסגרת 
חברת  ידי  על  זרים  עובדים  בהשמת  וסיוע  שירות 
סיעוד עתירת ניסיון בתחום, החל מאיתור המטפל 
המתאים וכלה בהיערכות המשפחה לקראת הגעתו 
יקבל  זר או מטפל עיקרי  לבית המטופל. כל עובד 
ידי החברה הדרכה לעזרה ראשונה ללא עלות  על 
נוספת. חשוב לציין כי בשלב הראשון מגיעה אחות 
מצבו  הערכת  לביצוע  המטופל  לבית  מוסמכת 
הרפואי ובהתאם לכך מתאימה עבורו את הטיפול.  

כיום  שמספקת  היחידה  החברה  הינה  הומדיקל 
ושיקומי  רפואי  טיפול  מטופל:  לכל   360 שירות 
במסגרת ביתית, כשהמטופל מוקף בבני משפחה, 
רפואית,  והכוונה  מידע  אבחון,  ושכנים,  חברים 
הבית,  עד  רנטגן/אולטרסאונד/דם  בדיקות  ביצוע 

תמיכה וליווי מול ביטוח לאומי והשמת עובד זר. 
דניאלי  אביבית  היא  החברה  ומנכ"לית  מייסדת 
אשר  שני  תואר  בעלת  מוסמכת,  אחות  קורנרייך, 
צורכי  עם  עמוקה  והיכרות  רב  קליני  ניסיון  צברה 
הקשישים ומנהלת הסיעוד של החברה היא אירית 
לאבחון  להגיע  הדואגת  במקצועה  אחות  זמיר, 

ראשוני לבית המטופל.

מוגבלות  עם  אנשים  מיליון   1.4 כ-  ישנם  בישראל 
הינם  מהם  אחוז   50 מהאוכלוסייה.   17% המהווים 
מעל גיל 65. )לפי דוח נציבות שיוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלויות, 2017(.

>

איך אפשר להתמודד ולטפל בהפרעות קשב וריכוז מבלי לצרוך תרופה 
כימית? • ד"ר תומר סברון מסביר ונותן המלצות מעשיות ומעולות לילדים 

שלכם שאולי יעזרו גם לכם ההורים

קצרים

 ,L-MESITRAN OINTMENT אל-מסיטראן 
משחה חדשה לטיפול בפצעים, בעקיצות, בגרד, פטרת, 
דבש   48% ומכילה  בישראל,  מושקת  יבש  ועור  כוויות 
רפואי, ורכיבים מצוינים נוספים המחישים ריפוי פצעים 
מרשם,  ללא  פארם  בסופר  לרכוש  ניתן  בעור.  וגירויים 

במחיר 117 ₪ 

מוצר  משיקה  גליל"   3 "אומגה  חברת 
אומגה  אינדקס  לבדיקת  ערכה   - מחודש 
לשימוש  פשוטה  היא  הבדיקה  בגוף.   3
טלפון:  וקל.  מהיר  עצמי,  לביצוע  וניתנת 

04-9999524

מיוחדת  אפליקציה  משיקה   )CTS( כצט  חברת 
Dאפליקציית  ויטמין  טיפטיפות  לפעוטות:  להורים 
שנה  גיל  עד  לתינוקות   D ויטמין  למתן  תזכורת 
באמצעותה ניתן לייצר תזכורת קבועה ביום, בשעה 
על מתן  להקפיד  להורים  לסייע  מנת  על  מוגדרת, 

טיפות ויטמין D מגיל לידה ועד גיל שנה  

סל תרופות



האגף
לשירותים חברתיים

המחלקה לטיפול
באזרח הותיק

נשמח לראותכן,
גילה אוזן
רכזת תחום אזרחים וותיקים
וצוות העובדות.

משרד הרווחה
ושירותים חברתיים

רחל שוימר
רכזת פרויקטים

הזמנה

-השתתפות סמלית 30 ₪ 
-נא לדאוג להביא שתיה ואוכל לכל שעות היום

-הטיול מותנה ברישום מראש אצל גב' רחל שווימר, 
 טל' 5776402. בימים א'-ה' בין השעות 14:00-10:00.

היחידה לטיפול באזרח הוותיק
שמחה להזמינכן אזרחיות וותיקות ליום טיול חוויתי

הטיול יצא מרחוב כהנמן 107, בני-ברק  (בניין פזו')
האגף לשירותים חברתיים, בשעה 7:30 בבוקר בדיוק.

בתוכנית:
נחל שופט

תחנת רכבת אלרואי
אתר מקורות אשכול
תצפית בהרי נצרת

ביקור במפעל שוקולד עלית

הטיול יתקיים בעז“ה ביום ראשון, י“ט בחשון (28/10/18)  

כל הקודמת זוכה!

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

הורים יקרים, 
הנכם מוזמנים לסדרת הרצאות מרתקות ומעצימות בנושא:

הקניית כלים מעשיים להתמודדות עם ילדכם בגיל ההתבגרות.

כבוד הרב פנחס ברעייר שליט“א

בבית הכנסת "שערי שלום" ברחוב שבטי ישראל 32, בבני ברק
תחילת ההרצאה בשעה 20:45 נא לדייק!

הערב מיועד לאבות ואימהות, ישיבה בהפרדה מלאה.
הרישום יתקיים מכ"ד בתשרי ה'תשע"ט (3.10.18) עד ח' בחשוון ה'תשע"ט (17.10.18)

מצפים לראותכם,
פעילות שכונת נאות יוסף, שיכון ה' וצוות המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית.

מפי

תושבי שיכון ה' נאות יוסף והאזור

יום שני, י"ג בחשוון ה'תשע"ט  (22.10.2018)
יום שני, כ' בחשוון ה'תשע"ט  (29.10.2018)
יום שני, כ"ז בחשוון ה'תשע"ט  (5.11.2018)

המפגשים יתקיימו בעז"ה בימי שני, בתאריכים הנ"ל:

לפרטים והרשמה בטלפון:

 050-6872757 אסתר
058-3262331 פרומה

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
לסייעות וגננות

לגני-ילדים ממלכתי דתי וממלכתי

בעיריית בני-ברק

דרושות ממלאות מקום סייעות וגננות,

על בסיס יומי/חודשי.

המעוניינות מתבקשות להגיע לראיון אישי,

בימים שני ושלישי, י"ג, י"ד בחשון תשע"ט 

(22–23.10.18)

בין השעות  13:00 – 15:00

בבנין העירייה, רח' ירושלים 58, בני-ברק

 אגף החינוך, חדר 15.

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות סייעות שניות לצהרונים

מחפשים סייעות שניות לצהרונים.
37 ₪ לשעה

יש לבוא לראיון
בימי ראשון ושני י"ב-י"ג בחשון ה'תשע"ט

(21-22/10/18)

בבנין העירייה, אגף החינוך חדר 7, 
רח' ירושלים 58,  בני-ברק
בין השעות: 14.00-12.00 

בברכה,
ההנהלה



*
מחרוזת "בשישה קולות"

יונייב ותזמורתו נחשבים לאחד ההרכבים החמים  שימי 
מיטב  של  לצידם  הופעות  עם  והאירועים,  החתונות  בעולם 
אשר  ומגוון  רחב  וקהל  החסידית  במוסיקה  והאמנים  הזמרים 
החורף  אירועי  עונת  של  תחילתה  עם  לים.  מעבר  עד  מגיע 
מארחים  הם  במסגרתה  מחרוזת  התזמורת  משיקה  תשע"ט, 
את כוכבי הזמר החסידי קובי ברומר, גיל ישראלוב, אלעד כהן, 
אבי מילר, אבי מן, ואלי קליין. במחרוזת מככבים מיטב הלהיטים 
העכשוויים בעיבוד והפקה מוסיקלית מרשימה של שימי יונייב, 
כשכל אחד מסוללת האמנים המתארחים נותן את הפרשנות 
המוסיקלית שלו לשיר אותו נבחר לבצע. את המחרוזת מלווה 
באווירה  האמנים  עם  ביחד  התזמורת  של  מיוחד  וידאו-קליפ 

שמחה מקפיצה וסוחפת.

'שלח מלאכיך' 
ענק הזמר החסידי אוהד מושקוביץ בביצוע Live לשיר 
סימפוני  הרכב  בליווי  החדש,  אלבומו  מתוך  מלאכיך'  'שלח 
בניצוחו של מאסטרו ישראל לאם. חודש לאחר צאת אלבומו 
השישי של אוהד מושקוביץ, ומיטב שירי האלבום כבר מבוצעים 
על במות בכל רחבי העולם היהודי. כעת מוציא אוהד קליפ עם 
ביצוע Live של השיר 'שלח מלאכיך' מתוך אירוע שנערך בניו 
אהרן  האמריקאי  המפיק  של  מיוחדת  בהפקה  לאחרונה  יורק 
טייטלבוים. השיר המרגש מלווה בהרכב נגנים סימפוני מורחב, 
ישראל לאם. את השיר שלח מלאכיך  בעיבודו המוסיקלי של 
הלחינו אלי קליין ואיצי ברי ובתקופה הקצרה שחלפה מאז צאת 
שעתיד  פופולרי  חופות  כלהיט  ומסתמן  הולך  הוא  האלבום, 
להוות פס קול מרגש עבור אותם רגעים נעלים. "מהרגע שיצא 
האלבום, בכל החתונות שאני מופיע, מבקשים ממני לבצע את 
"המילים המרגשות,  אוהד מושקוביץ.  'שלח מלאכיך'", מספר 
יחד עם הלחן המדויק שמבטא בצורה מושלמת את משמעות 
המילים, מהווים יחד יצירה מושלמת שמתאימה בדיוק עבור זוג 
שכרגע צועד אל החופה. אני מאחל לעצמי שאזכה לשמח כמה 
שיותר זוגות עם השיר הזה ושבאמת הקב"ה ישלח את ברכתו 

על החתן והכלה הנישאים היום".

ישתבח שמו
הוידאו  את  ומשיק  פלטינה,  אלבום  חוגג  שוואקי  יעקב 
הבולטים  מהלהיטים  והמרתק  המושקע  שמו"  "ישתבח  קליפ 
באלבומו האחרון MUSICA. המילים של מרים ישראלי, לחן 
והפקה מוזיקלית איצי וולדנר, והעיבוד תמיר צור. הבמאי אהרן 
והגענו  פשקווילים  הדבקנו  הצילומים  "במהלך  מספר:  אוריאן 
עם הרקדנים וצוות הצילום ללב ליבה של שכונת מאה שערים 
בירושלים, לקח זמן עד שתושבי השכונה קלטו מה קורה ופינו 

אותנו בעדינות... אבל התוצאה בהחלט מעניינת". 

איציק דדיה ויניב בן משיח
עם  החורף  עונת  את  פותח  דדיה  איציק  והיוצר  הזמר 
שיצא  אלבומו  מתוך  נשמה'  'אלוקי  בשם  בלחנו  חדש  סינגל 
בקרוב. לביצוע המיוחד, צירף אליו איציק את ענק הזמר הים-

בן משיח, לדואט משותף המשלב בצורה מיוחדת  יניב  תיכוני 
המוכשרים.  הווקאליסטים  שני  של  האדירים  הקולות  את 
בשונה משיריו הקודמים שכתב והלחין, הפעם חוזר איציק אל 
בן  יניב  כאשר  מרגשת,  תיכונית  ים  בלדה  ומוציא  "המקורות" 
משיח בקולו האדיר משלים את החוויה המוסיקלית המיוחדת. 
הנאמרת  נשמה'  'אלוקי  מתפילת  הם  השיר  מילות  כאמור, 
בכל בוקר, הלחן הוא של איציק דדיה ועל ההפקה המוזיקלית 
אחראי המוזיקאי תמיר צור. עבור איציק דדיה מדובר בחלום 
עליו  וגדלתי  ענק  אמן  הוא  יניב  "בשבילי,  שמתגשם.  מקצועי 
איציק  מספר  שלי",  התפילות  "אב  לו  קורא  הייתי  צעיר.  מגיל 
את  לבטא  שלו  היכולת  שיר,  מגיש  יניב  שבה  "הצורה  דדיה. 
הרגש במילים בקולו המיוחד, היא מופלאה. כבוד גדול עבורי 
לשתף איתו פעולה בשיר שלי". יניב בן משיח מברך גם הוא על 
שיתוף הפעולה, "אני מאוד מעריך את איציק דדיה כזמר, אומן 
במוזיקה  הצעיר  לדור  כבוד  להעניק  בשבילי  זכות  זאת  ויוצר. 

ובטוח  לאיציק  הצלחה  מאחל  אני  שלנו.  הטובה 
שהשיר שלנו יגע לקהל שלנו בדיוק בתוך הלב..".

 ד"ש מלונדון
בארץ  החסידית  המוסיקה  לשוחרי  בשורה 
משחרר  פרייליך  איתן  והמבצע  היוצר  ובעולם: 
אלבום שני, מושקע ומבטיח. האלבום ייקרא "יבוא 
אחרי  יחודיים.  ולחנים  סגנונות  מגוון  ויכיל  שלום" 
העולם  רחבי  בכל  הופיע  במהלכן  שנים  מספר 
ממשיך  פרייליך  איתן  ובשמחות,  בקונצרטים 
להקליט ולהלחין להיטים המבוססים על טקסטים 

ונושאים בעלי משמעות.
הסביר  הוא  לטייל.  תמיד  אותנו  עודד  שלי  "אבא 
להשיג  שאפשר  ביותר  טובה  לימוד  שיטת  שזו 
באמצעותה הרבה", מספר איתן, "אבל רק עכשיו, 
אני זוכה להסתובב ברחבי תבל כדי לשיר ולהופיע 
ואני לומד להעריך את דבריו. כשאני פוגש אנשים 
וקהילות ברחבי העולם, צעירים וזקנים, מסורתיים 

על  מגשרת  המוסיקה  איך  רואה  אני  ומודרניים, 
כאומה  שלנו  הנשמות  את  ומאחדת  בינינו  הפערים 
יהודית אחת. אני מבין את כוחה של השירה". האלבום 
החדש הוא לא פחות מיצירת מופת פורצת דרך של 
איתן פרייליך ונוטלים בו חלק איצי ולדנר, ארי גולדוואג 
ואלי שוואב ועיבודים של איאן פרייטור, אלי קליין ויצחק 
לרכישה  זמין  ויהיה  "ניגון"  ידי  על  מופץ  האלבום  ברי. 

בכל העולם באמצעות הורדה דיגיטלית.

אתיופי, אברך וחייל צה"ל 
להקת הילדים 'קינדרלעך' הוציאה בקיץ האחרון 

וצעיר  אנרגטי  אלבום  'סבבה'.  בשם  הרביעי,  אלבומה  את 
שונים.  מוזיקליים  סגנונות  במגוון  רצועות   14 בתוכו  המכיל 
האלבום  של  הנושא  לשיר  חדש  קליפ  הלהקה  מוציאה  כעת, 
איציק  והיוצר  הזמר  והלחין  כתב  אותו  המסקרן  השם  בעל 
קלילים  מסרים  הנושאים  האלבום  שירי  מיתר  בשונה  דדיה. 
מסר  בחובו  טומן  'סבבה'  השיר  הצעיר,  היעד  לקהל  הפונים 
מורכב הרבה יותר. " אני יהודי, לא מתחמק מאף אחד, כן זה 
אני. תפילין כל בוקר ואומר 'מודה אני'..". בימים בהם גובר השיח 
הילדים  בוחרים  ה"הדתה",  נושא  סביב  הציבורי  והפולמוס 
להתייחס למכנה המשותף המאחד בין כלל האוכלוסייה, ולא 
למפלג. המסר אותו מבקש השיר להעביר, הוא שנשכיל להביט 
הפנימית  בנקודה  ונתמקד  וההיבדלות,  השוני  לחומות  מעבר 
שחקנים   לקליפ  גויסו  כך,  לשם  ישראל.  עם  לכל  המשותפת 
מרקעים שונים, חרדי לצד חילוני, מזרחי ואשכנזי, אברך כולל 
שהפיק  מי  ועוד.  דתי-לאומי  בחור  אתיופי,  צעיר  צה"ל,  וחייל 
ללהקת  שחבר  ברק  שי  המוערך  המוזיקאי  הוא  הקליפ,  את 
קינדרלעך עבור הפרויקט הנוכחי. "הרעיון אותו ביקשנו להעביר 
בשיר, הוא שאסור לשפוט אנשים לפי המראה החיצוני. ניסינו 
ליצור מחזה שיטשטש את המעטפת החיצונית. שלא יבינו מי 
החרדי או מי החילוני, מי האברך או מי החייל, ולהראות שבסוף 
כולנו יהודים". המפיק דוד פדידה, הקים את להקת קינדרלעך 
של  ארוכות  שנים  בסיפוק  מסכם  הוא  כיום,  שנה.  כ-15  לפני 

פעילות מוזיקלית עניפה בכל רחבי העולם. 

טריו מוסיקלי 
את  ומרחיב  ממשיך  סרוסי  גבריאל  והתמלילן  המלחין 
שיתופי הפעולה המוסיקליים, כשהפעם חובר אל הזמר מישל 
את  והלחין  כתב  סרוסי  הרשת.  באמצעות  נחשף  אליו  שריקי 
בין  אחדות  בסימן  שהתקיים  מיוחד  ערב  עבור  במיוחד  השיר 
הקצוות השונים בעם בהשתתפות קהל של אלפי איש דתיים 
טובי חברו השניים אל  רוני  דתיים. באמצעות המפיק  ושאינם 
הצלע השלישית והמבצעת, הזמר ונגן הבוזוקי אבי צליח, וכך 

נוצר השיר "יחד ננצח". 

השיר התימני של האדמו"ר מבוסטון 
מתוך  שני  סינגל  אלו  בימים  מגיש  הוניג,  שמואל  הזמר 
מילים  קליפ  גם  מצורף  אליו  "יונה",  שבדרך  הבכורה  אלבום 
יפהפה. הוניג שזכה לשמש בקודש שנים ארוכות את האדמו"ר 
לראשונה  מבצע  זצוק"ל,  מבוסטון  לוי'  ה'זרע  בעל  הקודם 
נוהגים לשיר בחסידות  אותו  והשיר התימני הקדום  את הלחן 
פעמיים בשנה, בשבת פרשת נח בעקבות שילוחיה של היונה 
הנוספות  למילים  שמתקשר  פסח  של  בשביעי  וכן  התיבה  מן 
השיר  מילות  גאולים',  שבחו  חדשה  'שירה  השיר  שבהמשך 
ישראל  'כנסת  ברכות  במסכת  הגמרא  דברי  מתוך  לקוחות 
נמשלה ליונה'. אלבום הבכורה של שמואל הוניג מתהווה בימים 
אלו, ותוך כדי איסוף חומרים חדשים הוברר לו כי אין כל ביצוע 
ולצרף אותו לאלבום. כדי  ומשכך החליט לבצע אותו  ל"יונה", 
לתת לשיר שכזה את הטעמים והתבלינים המיוחדים לו, צירף 
הוניג למלאכה את המעבד יהודה גלילי, שבמלאכת מחשבת 

יחד עם המקהלה בניצוחו של דיויד 
בצלילים  ה"יונה"  את  עטפו  טויב 

וקולות מדויקים ונכונים.

רק הקב"ה
לפני כחודשיים הוציא אוהד 
השישי  אלבומו  את  מושקוביץ 
'בשעה טובה' ששובר שיאי מכירות 
ברחבי העולם. כעת, משחרר אוהד 
סינגל מתוך האלבום: 'רק הקב"ה'. 
על הלחן אחראי אלי קליין שצירף 
ברי,  איצי  שותפו  את  לעיבוד  אליו 
את  כמו  השיר  את  הפיקו  ויחד 

מרבית האלבום.

מחר יהיה
הברזילאי  הזמר 
את  מארח  גמרמן  מיכה 
המלחין אלי שוואב בסינגל 
חדש. שוואב אחראי ללחן 
שהתווספו.  ולמילים 

עיבוד: דני גרוס

ועמירן  ברגר  יוסי 
דביר

בין  ראשון  פעולה  שיתוף 
2 ענקי הזמר החסידי יוסי 
ועמירן דביר, שת"פ  ברגר 

יוסי  ואנרגיה.  שמחה  מלא  מקפיץ  להיט  להפקת  שהוביל 
באנרגיות  והידועים  החסידית  המוזיקה  מאושיות  ועמירן, 
סינגל  להפיק  רב  זמן  מזה  חיפשו  שלהם,  נדלות  הבלתי 
למעגל  מחוץ  אחד  רוקד  יותיר  שלא  כזה  וקצבי,  מרענן 

אלו  מיוחדות  מילים  על  הריקודים. 
שמדברות על השמירה המיוחדת שיש 
הוא עצמו לא  גם אם  ויהודי  יהודי  לכל 
שיר  הולחן  טרם  אותה,  מרגיש  תמיד 
 & פרנקל  ההפקות  ממשרד  בעבר. 
נמסר  ברגר  יוסי  את  המייצגים  בינדר 
עם  ייחודי  קליפ  ייצא  בעז"ה  בקרוב  כי 
הצמד האנרגטי, בשילוב סצינות בבימוי 
ייחודי הממחישות יותר מכל את מילות 
השיר: "מימיני מיכאל משמאלי גבריאל 

ועל ראשי שכינת ק-ל".
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 פרשת השבוע היא פרשת 
"לך לך", שהיא פרשה 

שמחה, משהו חדש 
מתחיל – באנושות בכלל, 

ובעם ישראל בפרט. השבת אנו 
פוגשות את היהודי הראשון 

בעולם שמקבל את הציווי הראשון 
של ה׳.

 
ה׳ מצווה 

לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך 
ומבית אביך", מבטיח לו ולזרעו 

את ארץ ישראל, והפרשה 
מסתיימת בציווי של ה' לאברהם 

על ברית המילה.
 

אבל למה אברהם צריך בכלל 
ללכת? מהי ההליכה הזו, ואיך 

הפך ״לך לך״ לעיקר כל כך חשוב 
ויסודי ביהדות?

 
לך מארצך - מהרצונות שלך, 

לך ממולדתך - מהאמונות 
שלך שעליהן גדלת,

לך מבית אביך - מהתכונות 
שלך שירשת בגנים, 

ונוסף לכל אלה - לך אל הארץ 
אשר אראך. אברהם מצטווה 

ללכת אל הלא נודע, לעזוב את 
כל אורחות חייו, את מעמדו 

ויציבותו, ולצאת לדרך חדשה. 
לאן? אל מקום ארעי ולא ידוע.

 
הליכה זו נועדה לחזק את הקשר 

עם ה׳, לגלות את האלוקות 
בעולם –לאנושות כולה, 

לקדם את השליחות ולהצמיח 
את מידת החסד של אברהם.

 
אברהם היה הראשון שקיבל 

ציווי אלוקי והלך באמונה מלאה 

בדרך ה׳, והוא זכה להיות אבי 
האומה – אברהם אבינו.

 
ובעצם, כולנו במסע. אנחנו 

תמיד נמצאות בדרך, בתהליך, 
בשאיפה להגיע למקום כלשהו, 
אל היעד. ולמרות כל האתגרים 
יש ביכולתנו לשמוח, להתחדש 

ולהתרגש מההליכה קדימה, 
לשחרר את ההרגלים הישנים 

והקשר למקום המוכר, ולהגיע אל 
הארץ המובטחת!

 
לצאת מאזור הנוחות זה לא תמיד 
קל, אבל פרשת לך לך היא פרשה 
שמחה. נקבל כוח ועוצמה מכפל 

המילים "לך לך" – להנאתך 
ולטובתך, כפי שאומר 

רש"י. למהותך ולעצמותך. 
ההליכה והיציאה מהכבלים 

האישיים, בכוחה להחזיר את 
עצמנו לעצמנו, לגלות את הכוחות 

שיש בנו. 
 

אם גם את רוצה לעשות מעשה 
ולהתחיל ללכת קדימה ולהצליח 

-בתחום המקצועי, העסקי או 
האישי- משפחתי, את מוזמנת 
להתקשר ולקבוע שיחת אימון 

שתאיר את יומך באור חדש, ותיתן 
לך את הכוח ללכת ולעשות שינוי 

מבורך בחייך.
 

שבת שלום!
מירי שניאורסון - הבחירה שלי 
מאמנת ויועצת עסקית ואישית 
עם כלים מתורת הנפש.  -054

9292901
http://www.miri-

/mychoice.co.il

נגיעה נשית

הליכה זו נועדה לחזק את הקשר 
עם ה׳, לגלות את האלוקות בעולם –

לאנושות כולה, לקדם את השליחות 
ולהצמיח את מידת החסד של אברהם.

"



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

בתאריך 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, יתקיימו הבחירות לרשויות 
המקומיות ולמועצות האזוריות. בואו לממש את זכותכם ולהצביע. 

בבואכם לקלפי חובה להביא איתכם אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון 
או רישיון נהיגה. שימו לב שהתעודה בתוקף ושיש עליה תמונה ברורה. 

בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים באמצעות שני פתקים:
פתק צהוב משמש לבחירת ראש הרשות,

פתק לבן משמש לבחירות המועצה.
בבחירות למועצות האזוריות מצביעים באמצעות שלושה פתקים:

נוסף על הפתק הלבן והפתק הצהוב, משתמשים בפתק כחול 
לבחירת הוועד המקומי.

שימו לב שהכנסתם רק פתק אחד לכל מעטפה!

איך מזדהים?

איך מצביעים?

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  

לא יודעים איפה אתם מצביעים? 
 boharim@org.il היכנסו לאתר
ובדקו את מיקום הקלפי שלכם.

www.boharim.org.il 
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פיצה שמש
המותג מאסטר שף מציג מתכון לפיצה שמש עם תחתית מלאווח, קל להכנה ויפהפה שכיף להגיש לאורחים.

 מצרכים:
5 מלאווח קפואים )מוציאים מהמקפיא 5 דקות לפני ההכנה(

1/2 קופסה שימורי עגבניות חתוכות דק 
1 קופסה רסק עגבניות 

1 קופסה )250 גרם( ריקוטה 
250 גרם גבינה צהובה, מגורדת דק

1/2 כפית מלח
1 חלמון

1 קופסת שימורים זיתים חתוכים לטבעות, מסוננים מנוזלים
1 קופסת שימורי תירס, מסוננים מנוזלים

לעיטור וציפוי:
1 ביצה L, טרופה

שומשום לבן

אופן הכנה:
1. בקערה מערבבים עגבניות חתוכות דק, רסק עגבניות ומלח.

בקערה שנייה מערבבים ריקוטה, 200 גרם גבינה צהובה, מלח וחלמון.
2. מניחים עיגול מלאווח על תבנית עם נייר אפייה )חשוב להניח כבר מעכשיו כי אחר כך יהיה קשה להרים( 

ומניחים מעליו, באמצע, צלחת הפוכה שקטנה מקוטר המלאווח בערך ב-7 ס"מ. יוצרים סימון עדין עם סכין כדי 
שאפשר יהיה לראות את קו המתאר של העיגול הפנימי.

3. בעיגול החיצוני מורחים מתערובת הגבינה בעזרת כפית, ומניחים מעל תלוליות של רוטב עגבניות. מעטרים 
בזיתים או תירס ומפזרים מעל מעט גבינה צהובה.

4. חורצים צורה של איקס בתוך העיגול הפנימי אבל עם 8 חתכים )ליצירת 8 משולשים( 
5. מרימים כל שפיץ של משולש ומניחים אותו מעל המילוי. מצמידים היטב לדפנות המלאווח החיצוני.

6. מברישים את הבצק בביצה טרופה ומפזרים שומשום.
7. אופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות במשך 20-25 דקות או עד הזהבה. אוכלים חם.

פנה סלמון בטעמים מעודנים 
לקראת חגיגות יום הפסטה הבינלאומי, שיחל ב- 25.10.18 רשת קפה גרג, מציע, מתכון מעודן, קל להכנה - 

פנה סלמון.

רכיבים:
200 גרם פסטה מסוג פנה 

150 קוביות סלמון
15 גרם עירית קצוצה

5 גרם פטרוזיליה קצוצה
1 גרם גרידת לימון

10 גרם חמאה
1 שן שום קצוצה

רוטב אלפרדו:
150 גרם שמנת מתוקה לבישול

חלב לפי הצורך
20 גרם חמאה

1 כף קמח 
1 גרם אגוז מוסקט

מלח לפי טעם

אופן ההכנה:
1. ממלאים מים בסיר ומביאים לרתיחה, מוסיפים קורט מלח ומבשלים כ 2-3 דקות את הפנה ]עדיף להכין 

כאשר הרוטב מוכן ורק מוסיפים את הפנה[
2. שמים את החמאה במחבת רחבה, ברגע שנמסה מוסיפים את הקמח, מערבבים היטב ומסמיכים את 

הרוטב. מוסיפים את השמנת ומערבבים עם מטרפה מוסיפים את שאר המרכיבים. מוסיפים מלח לפי הטעם.

הכנת המנה:
1. מחממים מחבת מוסיפים את החמאה ומקפיצים את קוביות הסלמון.

2. מוסיפים את השן שום, את רוטב האלפרדו ומבשלים כ 3 דקות.
3. מוסיפים את העירית, הפטרוזיליה וגרידת לימון, מוסיפים לרוטב את הפנה ומגישים

סנדוויץ' טונה 
"מאפיית ברמן", בשיתוף מחברת ספרי הבישול פסקל פרץ-רובין, מגישים את הכריך האהוב על פסקל: 

סנדוויץ' טונה עם אריסה, ממרח לימון כבוש, ביצה וירקות. 

החומרים:
 E-FREE 2 פרוסות לחם

ממרח לימונים כבושים
ממרח אריסה 

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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43 ג' בחשוון תשע"ט 12/10/18

5-4 צ׳נקים של טונה בשמן זית
חופן זיתים מגולענים בשני צבעים )למשל מזן סורי וקלמטה(

חופן צלפים
1 ביצה קשה חתוכה לרבעים

1 עלה חסה סלונבה חתוך גס

אופן ההכנה: 
1. מרחו שכבה דקה של ממרח לימונים כבושים על אחת הפרוסות ומעליה שכבה עבה יותר של ממרח אריסה. 

2. סדרו מעל את הטונה, הזיתים, הצלפים והביצה. 
3. פזרו את החסה וסגרו עם הפרוסה הנוספת.

פילה ברמונדי ברוטב חמוץ מתוק פיקנטי
דגים הם מנה אהודה בישראל. אנחנו אוהבים לאכול אותם במגוון סגנונות שונים כמו הסגנון המרוקאי, הפרסי, 

האשכנזי ועוד. מעוניינים בסגנון שונה ומיוחד? הפתיעו את האורחים עם מנה של דגים בסגנון אסייתי. 

מצרכים:
500 גרם פילה ברמונדי, חתוך לפרוסות עבות )בערך 7-8 פילטים(.

4 כפות שמן
2 בצלים

5 שיני שום
2 גמבה אדומה
1 גמבה ירוקה

צ'ילי אדום קצוץ
½ כוס צ'ילי מתוק
½ כוס צ'ילי חריף

לימון

לבלילה: 
150 גרם קורנפלור

150 מ"ל מים
ביצה

1 כפית אבקת אפייה
קורטוב של פלפל לבן

½ כפית מלח

הוראות הכנה: 
1. השרו את הדגים בכלי עם מים ולימון בערך 10 דקות ומסננים

2. טרפו את מרכיבי הבלילה וטבלו את הדגים 
3. במחבת עמוקה, מטגנים את חתיכות הפילה 2 דקות מכל צד ומניחים בתבנית. 

4. מטגנים את הבצל עד להזהבה, מוסיפים שום, גמבה ירוקה ואדומה, צ'ילי אדום קצוץ, את רוטב הצ'ילי 
המתוק והחריף ומבשלים לכ-5 דקות. 

5. צקו את הרוטב על הדגים שבתבנית.
6. הכניסו לתנור שחומם 220 מעלות ל15 דקות. 

המתכון של דנה רענן

שלגוני יוגורט 
רגע לפני תום עונת הקיץ...חברת כרמית חולקת מתכון מפנק – שלגוני יוגורט ופירות יער בציפוי שוקולד 

מריר ללא תוספת סוכר.

מצרכים:
1 כוס פרי: אוכמניות, פטל.

1 כוס יוגורט במתיקות מעודנת ללא תוספת סוכר 
¼ כוס חלב

3  טבלאות שוקולד מריר ללא תוספת סוכר )ניתן להחליף עם שוקולד חלב או לבן ללא תוספת סוכר( 
1  כף שמן צמחי

אופן ההכנה:
1. מוזגים את החלב לקערה, מוסיפים את היוגורט. מערבבים יחד עד שמקבלים קרם חלק. 

2. מוסיפים חצי כוס מהפירות ומערבבים קלות. מפזרים מעט מהפרי הטרי אל תוך תבניות ארטיק )או כוסות 
חד פעמיות(, ומוזגים את הבלילה עד הסוף. 

3. מוסיפים  מקל ומקפיאים לפחות לשעתיים. 
4. כשהארטיק קפוא, מחלצים מהתבניות ושומרים עדיין במקפיא.

5. בקערה חסינת חום, או בכלי עמוק )אפשרי גם בכוס ארוכה כדי שניתן יהיה לטבול בה את הארטיק 
)ממיסים את השוקולד ומוסיפים את השמן תוך כדי ערבוב עד לקבלת קרם אחיד וחלק. 

6. מוציאים את השלגונים מהמקפיא ומצפים בשוקולד המומס. אופציה נוספת, מזלפים מעל השלגונים 
פסים של שוקולד.  

7. ניתן גם להחליף את השוקולד המריר בשוקולד חלב או לבן ללא תוספת סוכר.
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5-4 צ׳נקים של טונה בשמן זית
חופן זיתים מגולענים בשני צבעים )למשל מזן סורי וקלמטה(

חופן צלפים
1 ביצה קשה חתוכה לרבעים

1 עלה חסה סלונבה חתוך גס

אופן ההכנה: 
1. מרחו שכבה דקה של ממרח לימונים כבושים על אחת הפרוסות ומעליה שכבה עבה יותר של ממרח אריסה. 

2. סדרו מעל את הטונה, הזיתים, הצלפים והביצה. 
3. פזרו את החסה וסגרו עם הפרוסה הנוספת.

פילה ברמונדי ברוטב חמוץ מתוק פיקנטי
דגים הם מנה אהודה בישראל. אנחנו אוהבים לאכול אותם במגוון סגנונות שונים כמו הסגנון המרוקאי, הפרסי, 

האשכנזי ועוד. מעוניינים בסגנון שונה ומיוחד? הפתיעו את האורחים עם מנה של דגים בסגנון אסייתי. 

מצרכים:
500 גרם פילה ברמונדי, חתוך לפרוסות עבות )בערך 7-8 פילטים(.

4 כפות שמן
2 בצלים

5 שיני שום
2 גמבה אדומה
1 גמבה ירוקה

צ'ילי אדום קצוץ
½ כוס צ'ילי מתוק
½ כוס צ'ילי חריף

לימון

לבלילה: 
150 גרם קורנפלור

150 מ"ל מים
ביצה

1 כפית אבקת אפייה
קורטוב של פלפל לבן

½ כפית מלח

הוראות הכנה: 
1. השרו את הדגים בכלי עם מים ולימון בערך 10 דקות ומסננים

2. טרפו את מרכיבי הבלילה וטבלו את הדגים 
3. במחבת עמוקה, מטגנים את חתיכות הפילה 2 דקות מכל צד ומניחים בתבנית. 

4. מטגנים את הבצל עד להזהבה, מוסיפים שום, גמבה ירוקה ואדומה, צ'ילי אדום קצוץ, את רוטב הצ'ילי 
המתוק והחריף ומבשלים לכ-5 דקות. 

5. צקו את הרוטב על הדגים שבתבנית.
6. הכניסו לתנור שחומם 220 מעלות ל15 דקות. 

המתכון של דנה רענן

שלגוני יוגורט 
רגע לפני תום עונת הקיץ...חברת כרמית חולקת מתכון מפנק – שלגוני יוגורט ופירות יער בציפוי שוקולד 

מריר ללא תוספת סוכר.

מצרכים:
1 כוס פרי: אוכמניות, פטל.

1 כוס יוגורט במתיקות מעודנת ללא תוספת סוכר 
¼ כוס חלב

3  טבלאות שוקולד מריר ללא תוספת סוכר )ניתן להחליף עם שוקולד חלב או לבן ללא תוספת סוכר( 
1  כף שמן צמחי

אופן ההכנה:
1. מוזגים את החלב לקערה, מוסיפים את היוגורט. מערבבים יחד עד שמקבלים קרם חלק. 

2. מוסיפים חצי כוס מהפירות ומערבבים קלות. מפזרים מעט מהפרי הטרי אל תוך תבניות ארטיק )או כוסות 
חד פעמיות(, ומוזגים את הבלילה עד הסוף. 

3. מוסיפים  מקל ומקפיאים לפחות לשעתיים. 
4. כשהארטיק קפוא, מחלצים מהתבניות ושומרים עדיין במקפיא.

5. בקערה חסינת חום, או בכלי עמוק )אפשרי גם בכוס ארוכה כדי שניתן יהיה לטבול בה את הארטיק 
)ממיסים את השוקולד ומוסיפים את השמן תוך כדי ערבוב עד לקבלת קרם אחיד וחלק. 

6. מוציאים את השלגונים מהמקפיא ומצפים בשוקולד המומס. אופציה נוספת, מזלפים מעל השלגונים 
פסים של שוקולד.  

7. ניתן גם להחליף את השוקולד המריר בשוקולד חלב או לבן ללא תוספת סוכר.
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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:
קבר ר מאיר בעל הנס

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. סוס ורוכבו רמה בים 
2. סייג לחוכמה - שתיקה

3. סלע המחלוקת

תשובות:

תשובות:

ְּרֵקי ָאבֹות ג, יז 3. שמואל א' כג ,כח 1. ְשׁמֹות טו א 2. ִפ

להם  תעשה  "ו____  קדם.  בימי  הכהן  לראש  כסוי   .1
לכבוד ולתפארת" )שמות כח מ( )בלשון יחיד(

2. בקיע,פרץ,שבר בבנין. "____ הבית" )מלכים ב יב ו(
3. מוט,קורה ארוכה ודקה. "קבעו ב____" )כלים כ ג(

4. חותן משה. )שמות ג א(
5. מפרשיות השבוע.

רגל"   ____" ויציאה.  ברגל,ביאה  להליכה  כנוי   .6
)סנהדרין קט.(

12. מדרגה או מישור משופע להקלת העליה והירידה.             
"ו____ בזהב לכסא" )דברי הימים ב ט יח(

14. מצודה,מבצר. "וישב דויד ב____" )דברי הימים א 
יא ז(

17. שותף לסבל. "ו____ לצרה" )משלי יז יז(
18. חצוף ומרדן. "_____ נעות המרדות" )שמואל א כ 

ל(

1. מעמק,מיסתר. "אשר בידו ____ ארץ" )תהלים צה,ד( )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

2. מוסתר,חבוי. " ____ בגל" )סוטה ט ב( )בלשון רבים(
3. בין,בתוך. "שמע ____" )שופטים יא י( )לא בלשון סמיכות(
4. בזוי,מושחת. "נתעב ו____" )איוב טו טז( )בהיפוך אותיות(

6. אולי,שמא. "____ יודע" )שמואל ב יב כב(
8. הוי. ובכל חוצות יאמרו ____   _____" )עמוס ה טז(

10. כבוד,תהילה,חן רב. "שהיא ____ לעושה" )אבות ב א(
13. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן. "עת ה____ הגיע" )שיר 

השירים ב יב(
באצבעות.                    לפריטה  מיתרים  קדמון,בעל  נגינה  כלי   .15

"כנור נעים עם ____" )תהלים פא ג(
16. אצל,ליד,על-יד. "מחוץ לעיר ____" )בראשית כד יא(

 71  : הגימטריה  את  המרכיבות  האותיות  שתי  את  רשום   .17
)מלמעלה למטה(

העמוד טעון גניזה

1. טבח,הרג. "הכינו לבניו ____" )ישעיה יד כא(
5. המון. "ותהי צעקת ה_____" )נחמיה ה א(

7. אריג עבה עשוי עור כבשים או עיזים או צמר גמלים וכיוצא 
בזה. "ביריעה וב___")נדרים ז ג(

 ) פח:  )זבחים  קנסות"   של   ____ "וכמין  חרוט,חדודית.    .9
)בלשון רבים(

בני  ולעז  "מפני ____  בגנותו של מישהו.  11. השמעת דברים 
אדם" )רש"י יבמות כו.( )בכתיב חסר(

ונוצץ כזהב. "המסלאים ב____" )איכה  12. סמל לדבר מזהיר 
ד ב(

14. קיצור המילים : ימי תשובה.
15. דיבר,השמיע נאום. "לשונם ו____" )ירמיה כג לא( )בלשון 

יחיד,גוף שלישי,עבר(
ו____  "עיר  גדול.  יהודי  ישוב  בעלת  גדולה  לעיר  כנוי   .16

בישראל" )שמואל ב כ יט(
17. יהודי. "מכה איש ____" )שמות ב יא(

ונחתמין  נכתבין  גמורין  "צדיקים  ומיד.  המקום,תכף  על   .18
_____ לחיי עולם" )ראש השנה טז: (

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. אשה היולדת בכור,יולדת לידה ראשונה. "צרה כ____" 
)ירמיה ד לא( )בלשון רבים(

בזה.   וכיוצא  שערות  תסרוקת,לסלסול  לעשית  אומן   .7
"שפחה ___" )קידושין ב ג( )בלשון נקבה(

8. קיצור המילים : יעלה ויבוא.
 "____ שטעון  לתמיד  "מניין  ובדיקה.  ביקורת,חקירה   .9

)פסחים צו.( )בכתיב חסר(
10. מפקד הצבא. "____ הצבא" )שמואל א יז נה(

יד(  א  )מלאכי   "____ "וארור  מרמה,בן-בליעל.  איש   .11
)בלשון נקבה(

13. מצבו של דבר הנמס. "כמו שבלול ____ יהלך" )תהלים 
נח ט(

15. קיצור המילים : בן חורין.
17. כנוי לתורה. "_____ דת" )דברים לג ב(

19. הדחה מן הדרך,מכשול,תעתוע. "משאות שוא ו____" 
)איכה ב יד( )בלשון יחיד(

 "____ "כסא  הפיל,שנהב.  שבשיני  העצם  עצם,חומר   .20
)מלכים א י יח(

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

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

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

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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

וקו
סוד

מבוך

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

6

1

7

2

9

4

10

5

8

3

1113 12

נתחיל 
בציור 

אליפסה

נצייר 
את 

מרכז 
הסושי

נוסיף 
אליפסה 

קטנה 
יותר 

ונתחיל 
את 

העיניים

נצייר 
עיניים 

אף 
ופה

נוסיף 
את 
יתר 

הפרטים 
בפנים

כעת 
לחלק 

הפנימי 
של 

הסושי 

נצייר 
את 

הידיים 
והרגליים

נצייר 
את 

כפות 
הרגליים 
ותחילת 

האצבעות

נסיים 
עם ציור 

האצבעות

נוסיף 
את 

הצלחת

כעת 
אליפסה 

נוספת 
בחלק 
הפנימי 

של 
הצלחת

נצייר 
את 

המקלות 
איתם 

אוכלים 
את 

הסושי

מחקו 
קווים 

קטנים אלו 
המסומנים 

בכתום, 
הם מיותרים 

בציור

סושי שושי

איזה כיף סיימנו

בואו נצבע בכיף...

אל תהססו למחוק! טובי הציירים מוחקים 
ומשפצים עד שמגיעים לתוצאה מוצלחת.

כדי למנוע חורים בדף, שנוצרו ממחיקות 
רבות, ציירו את הציור בקווים בהירים ואל 
תפעילו לחץ רב על העיפרון וכך לא תצטרכו 

להפעיל לחץ רב בעת המחיקה.

בואו נלמד-
האנשה היא ייחוס תכונות אנושיות למי 
שאינו אדם, כגון: בעלי-חיים, חפצים 

דוממים וכן הלאה.
בדרך כלל משתמשים בהאנשה בציורי 

קריקטורות ואיורי ילדים.
מה שנעשה באנשה בציור זה, נהפוך 
את הסושי לדמות מתוקה  ומעניינת.





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
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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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