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הכרת הטוב

גוטברג  בעיר  שליח  הוא  נמדר  אלכסנדר  הרב 
ושיתף  שבת  בשולחן  יהודי  התארח  פעם  בשבדיה. 
סיפור: מעשה במשלחת שוחטים שהייתה נכנסת מדי 
אותם  עצר  פעם  הברית.  בארצות  בשר  למפעל  יום 
השומר בסוף יום העבודה ושאל איפה אחד מהם? הם החלו 
לחפש ומצאו אותו תקוע בתוך חדר הקירור במפעל. אילו היה 
 – מיהרו אל השומר  נחנק. הם  היה   – הלילה  נשאר שם את 
לב  כיצד שם  להבין  וביקשו   – יהודי  עור, שאינו  בחור כהה 
לחסרונו של האיש? "החבר שלכם הוא היחיד בכל הקבוצה 
שמקפיד לומר לי 'תודה' בסוף יום העבודה. בכל יום שאתם 
יוצאים אני ממתין בציפייה לאמירת התודה שלו וכיון שהיא 

לא הגיעה היום – הבנתי שמשהו לא טוב קרה".
הרב נמדר התפעל מהסיפור והחליט להדר יותר בהתייחסות 
נאותה לזולת. באותם ימים הוא הקים בית ספר, המוסד היה 
ותושבי הבניין שלא  דירות  בניין  ממוקם בקומת הקרקע של 
היו יהודים, לא אהבו את הנוכחות של התלמידים. הרב נמדר 
לשכנים  פניו  יאיר  הוא  לבניין,  שייכנס  פעם  בכל  כי  החליט 

בברכת "בוקר טוב".
מכינוס  וחזור  הלוך  נסע  נמדר  והרב  שבועות  כמה  חלפו 
השלוחים בניו יורק. כדרכו מדי שנה העמיס ארגזים עם מוצרי 
יודאיקה לקראת חג החנוכה. 500 חנוכיות, 500 חבילות נרות 
לעבור  רגיל  היה  לשבדיה,  בשובו  ועלונים.  סביבונים  ואלפי 
שונה.  זה  היה  הפעם  אך  שנעצר,  מבלי  המכס  את  במהירות 
המוכסים עצרו אותו לבדיקה ותבעו להחרים את כל המוצרים. 
הם התעקשו כי כמות כזו היא לצרכי מסחר ועליו לשלם הכול 
וגם לעמוד למשפט פומבי על ניסיון הונאה במכס. הרב נמדר 
היה כמעט נואש, לפתע פנה אחד המוכסים ואמר: "הרי יש 
לכם בית ספר יהודי, אז מסתמא אתם מחלקים את המוצרים 
עיניים  זיהה  ולפתע  בו  הביט  ההמום  השליח  לתלמידים". 
מוכרות. "אהה, אתה השכן של בית הספר שיוצא בבוקר עם 
הכלב ואני אומר לו בוקר טוב"... אותו מוכס העמיס בחזרה 

את הארגזים על העגלה של הרב ופטר אותו לשלום... 
את  נמדר  הרב  מסיים  המדינה"?  בכל  יש  מוכסים  "כמה 
סיפורו, "מה הסיכוי שהם גרים בעיר שלי ובשכונה שלי? אבל 
העליונה  ההשגחה  לזולת.  מכובדת  התייחסות  של  הכוח  זה 

מגלגלת מיד את השכר לכך"...
הסיפור המיוחד הזה מוביל אותנו לשאלה עצומה שמציקה 
אפילו  או  מבקשת  אמנו  שלאה  פעם  בכל  פשוטה:  בקריאה 
דשמיא  לסייעתא  זוכה  דווקא  היא   - גורלה  על  'מתלוננת' 
ויולדת שוב, ואולם בפעם הראשונה שהיא קוראת "תודה" על 
עוצרת מלדת.  והיא  נגמר  המזל   – הנפלאים שזכתה  הילדים 
בעוד  יולדות  סביבה  השפחות  שתי  את  לראות  נאלצת  היא 

שהיא נבלמת. והשאלה הגדולה היא מה מונח כאן?
ביותר  הוא המעשה המפתיע  לאה אמנו  סיפור החיים של 
בתורה. חז"ל רואים בו עדות מהדהדת על "כוח התפילה", על 
הדינמיות של החיים שמסוגלת להפוך את האנדרדוג למנצח. 
היא  שאפשר:  נמוכה  הכי  בנקודה  החיים  את  התחילה  לאה 
יפה ממנה. המדרש  אמנם הייתה מבוגרת מרחל, אבל פחות 
אומר שכבר אחרי לידת הבנות, סיכם לבן, אביהן, עם אחותו 

רבקה: "הגדולה לגדול והקטנה לקטן". כלומר, לאה תתחתן 
זאת,  בכל  ליעקב.  תינשא  הצעירה  שאחותה  בעוד  עשו,  עם 
יוצאת  לאה  'באשערט',  משמים,  "גורל"  הוא  שהזיווג  אף 
"ועיני  ולילה, ככתוב  יום  כנגד המזל שלה. היא בוכה  לקרב 
לאה רכות", ותפילתה נענית. לבן מכניס אותה תחת רחל והיא 

נישאת ראשונה ליעקב. 
אישה  היא  ולאה  השינוי  את  לקבל  מתקשה  יעקב  כמובן, 
'שנואה' )יחסית לרחל(, אך חסדי ה' מאירים והיא יולדת עוד 
הדומיננטית.  האישה  להיות  בהדרגה  והופכת  ילד  ועוד  ילד 
כי  ואז מתברר  המזל שלה מגיע לשיא כאשר הילדים גדלים 
לאה זכתה בכל האוצרות של עם ישראל: בזרעה צומח "כתר 
הכוהן(  )אהרן  כהונה"  "כתר  ויששכר(,  רבנו  )משה  תורה" 

ו"כתר מלכות" )דוד המלך ומשיח(.
הרביעי  לילדה  קוראת  היא  טובה.  כפוית  נותרת  לא  ולאה 

"יהודה", על שם הכרת הטוב העמוקה שלה. 
הילדים  שבשלוש  בעוד  מפתיעה:  עובדה  מגלים  וכאן 
הראשונים, לאה לא אמרה תודה )או לפחות לא הודתה בצורה 
בולטת( ואף להיפך: קיבלה את הילד בכאב ובקדרות וביקשה 
כי הוא יסייע להפשיר את הקרח בינה ובין בעלה – ובכל זאת 
כאשר  הנה  ילד.  עוד  ששולח  בכך  היא  הקב"ה  של  התגובה 
התהפך  שמזלה  פתאום  מבינה  ולאה  הרביעי  הילד  נולד 
מהקצה אל הקצה, היא למעשה "נטלה יותר מחלקה" ותהיה 
בוודאי האימא העיקרית של עם ישראל, משום שזכתה ללדת 
והיא אף מצרפת "תודה"  כבר שליש משנים עשר השבטים, 
התגובה  כאן   – שלה  הנפלאים  הילדים  על  לקב"ה  עמוקה 

האלוקית מתהפכת: "ותעמוד מלדת". מזל הלידה נעצר. 
ב"אבן  לראשונה  שמובאת  העצומה  השאלה  עולה  וכאן 
רבי  ושמש",  ה"מאור  של  בלשונו  אותה  ונעתיק  עזרא", 
קלונימוס קלמן אפשטיין, תלמידו של רבי אלימלך מליז'ענסק 

ומגדולי מאורי החסידות:
בזה  מלמדנו  מה  אחד,  הרבה:  לדקדק  יש  ושמש:  מאור 
שעמדה מלדת אחר שנולד יהודה? למה זה חשוב? גם משמע 
ותעמוד  כן  על   - ה''  את  אודה  'הפעם  שאמרה  זה  שמחמת 

מלדת ולא ילדה עד אחר זמן. וצריך להבין מה חטאה בזה?
שהיא  עד  ללדת  חוזרת  לא  שלאה  לב  נשים  מכך:  יתירה 
מביא  שראובן  מספר  הפרשה  המשך  'מתלוננת'.  שוב 
וללדת,  לחזור  שרוצה  שלו  אימא  עבור  מהשדה  דודאים 
משום שהדודאים מסוגלים לפריון. רחל מבקשת ממנה מעט 
מהדודאים, שהרי היא לא נפקדה כלל. לאה מתרגזת ומגיבה 
גם  ולקחת  ממני  אישי  את  קחתך  "המעט  קשות:  במילים 
מדודאי בני"?! רחל מתרצה לתת לה את משכב הצדיק בלילה 
בניה  שני  את  ללדת  לאה  שבה  הזו,  ה'תקרית'  לאחר  ורק   –
הנוספים: יששכר וזבולון. והשאלה המתבקשת היא מה טומן 

בחובו הסיפור המשמעותי הזה?
חז"ל  שייחסו  העצומה  החשיבות  לאור  מתעצמת  השאלה 
להודאה של לאה. הרגע הזה היה דרמטי בחיי עמנו ויצר גלים 
כולנו  בו  זה היה הרגע  של השפעה לאורך הדורות. ראשית, 
קבעה  לא  לאה  "יהודים".  שלנו:  המשותף  השם  את  קיבלנו 
רק את שם הבן שנולד לה, אלא של כל צאצאיו באשר הם. 

 - יהודה"  מ"ארץ  שבאנו  משום  הוא  "יהודי"  המילה  מקור 
ויהודה נקרא כך על שם ההודאה של אמו. כך שיהודי הוא מי 
ש"מודה", מי שמתעלה על ההרגשה האנוכית ומייחס לקב"ה 

את ההצלחה שזוכה לה.
יודוך  אתה  'יהודה  צח:  רבה  המדרש-בראשית  וכדברי 
אחיך' - כל אחיך ייקראו על שמך, אין אדם אומר ראובני אנא, 

שמעוני אנא, אלא יהודי אנא.
מדובר בתמיהה עצומה, משום שאנו יודעים שהודאה היא 
הכלי העוצמתי ביותר לקבלת שפע. לא רק שההודאה איננה 
חטא, אלא הקב"ה קבע מנגנון כזה שמי שאומר תודה מקבל 

עוד. מי שאומר תודה – מקבל סיבה לומר שוב תודה.
השלוחים  "כינוס  את  היהודי  העולם  ציין  שעבר  בשבוע 
כיום,  ביותר  החשובה  היהודית  ההתכנסות  זאת  העולמי". 
מסביב  קהילות  ל-5000  מקרוב  נציגים  אליה  שמרכזת 
הגלובוס. לאורך הכנס היו רגעים מרגשים רבים, אך היו עשר 
דקות במוצאי שבת שלא הותירו עין יבשה. 5000 גברים ישבו 
באולם ולא הרגישו בושה להוזיל דמעה והיו אף שהתייפחו 
הסיפור  ובו  ראשון  מכלי  מסופר  וידיאו  בקטע  כשצפו  בקול 

הבא:
הוא  קולורדו.  בדנוור,  שליח  הוא  סריבראנסקי  יוסי  הרב 
מייסרות,  שנים  תשע  וחלפו  ילדים,  בהבאת  התקשו  ואשתו 
מאכזבות וגם יקרות מאוד, עד שזכו לחבוק בן משלהם. אחרי 
הילד הראשון הם ביקשו עוד אחד, בעיר דנוור פועלת מעבדת 
בעיר  למטופלים  הפכו  והם  הברית  בארצות   2 מספר  פוריות 
להתמלא  שוב  אדירים,  כספים  להוציא  שוב  היה  זה  שלהם. 
להם  קרא  אחד  שיום  עד  מאוכזבים,  הביתה  ולחזור  ציפייה 
הרופא ואמר "די, תניחו לעצמכם, חבל על הכאב ועל הכסף, 
אתם סתם נכנסים לחובות, עליכם להתרגל למחשבה שתהיו 
הורים לילד אחד". הם נסעו לאוהל של הרבי מליובאוויטש, 
כתבו את דברי הרופא ואמרו שהם מרימים ידיים ומכאן יעשה 

הקב"ה את הטוב בעיניו.
בו  הודו,  במומביי,  הרצחני  הפיגוע  אירע  תקופה  כעבור 
ועוד  הי"ד,  הולצברג  ורבקי  גבי  הרב  השלוחים  זוג  נהרגו 
שלושה ישראלים שהתארחו בבית חב"ד. במרחק 3000 ק"מ 
מדנוור, קולורדו, בעיר מריון סטיישן, פנסילבניה, ערך השליח 
הרב שרגא שרמן אירוע זיכרון לבני הקהילה. האווירה הייתה 
כואבת ומרגשת, ובסיום האירוע ניגש יהודי בשם ד"ר מייקל 
גלסנר אל השליח ואמר כך: "שרגא, הם לקחו חמישה משלנו, 
מעבדת  מנהל  הוא  גלסנר  ד"ר  חמישה".  להחזיר  הולך  אני 
פוריות והוא הבהיר לשליח כי כוונתו רצינית. הוא לוקח על 

עצמו את עלויות הטיפול כדי להביא חיים יהודיים חדשים.
ברב  ונזכר  לעזרה  שזקוקים  אלו  על  חשב  שרמן  הרב 
סריבראנסקי שלמד אתו בכולל בניו יורק לפני שנים ארוכות. 
הוא התקשר והפציר בו לעשות עוד ניסיון. הזוג סרבריאנסקי 
התרגלו  הם  החתונה,  אחרי  שנה!  לעשרים  קרוב  כבר  היו 
זה, אבל הרב שרמן לא הניח להם. "תנסו".  למחשבה שזהו 
הם קבעו תור אצל הרופא ביום שלישי בשבוע, אבל בשבת 
נאלצה לשבת  והיא  סריבראנסקי  נפטרה האימא של הרבנית 
התור,  את  לבטל  לרופא  ומאוכזבת התקשרה  כואבת  שבעה. 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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אך הוא התעקש לשלוח רופא שיבדוק אותה בעיצומם של 
ימי השבעה, וכבר ביום שישי הם היו בפנסילבניה לסיים את 
השבעה בביתו של הרב שרמן. זאת הייתה תערובת יהודית 
אבל  מחדש,  שמתחילים  וחיים  שנגמרו  חיים  של  משונה 
תשעה  בדיוק  בתקווה.  להיתלות  ניסה  סריבראנסקי  הזוג 
חודשים אחר כך, ביום ח' חשוון, ילדה הרבנית סריבראנסקי 

זוג תאומות נהדרות.
בביקורת הבאה אצל רופא הנשים, הוא העיר את תשומת 
מתרחש  טיפולים,  מתוך  תאומות  לידת  אחרי  כי  ליבם 
כרגע,  לעצור  להם  המליץ  הוא  ספונטאני.  היריון  לפעמים 
כדי לא להכביד על היולדת שכבר לא הייתה אישה צעירה. 
הרב סריבראנסקי הביט ברופא ואמר: "עשרים שנה עברנו 
כאבים כדי ללדת ילדים, הוצאנו סכומים אדירים כדי לקבל 
את המתנה הזו מהקב"ה, אז עכשיו שהקב"ה רוצה לתת לנו 
ילד בחינם – נגיד לו לא"?!  שנה אחר כך נולד ילד נוסף 

והשלים משפחה מאושרת עם ארבעה ילדים...
לאה,  של  ההודאה  בתוך  חד:  רעיון  כותב  עזרא  האבן 
על  תודה  עולם  של  "ריבונו  נוספת:  משמעות  הסתתרה 
הכול, אבל די!. אין לי כוח לעוד לידה". לאה הודתה על 
העבר, אבל ביקשה שזה ייגמר בעבר, אין לה כוח לעתיד. 
אפשר לתאר שהחיים שלה לא היו קלים. כבר בלידת הילד 
והמפרשים  אלי",  אישי  ילווה  "עתה  ביקשה:  היא  הקודם 
בהם  וטפלתי  ילדים  שני  לי  היו  עכשיו  'עד  כי  מסבירים 
בשתי ידיי, אבל עכשיו נולד ילד שלישי ואין לי יד נוספת. 
לכן בקשתי היא 'עתה ילווה אישי אלי', שיעקב אבינו יגיש 
שלה  שהתפילה  לתאר  אפשר  אבל  הזה'.  הילד  עם  עזרה 
לא נענתה... יעקב אבינו מעיד על עצמו שהוא נהג במוסר 
עבודה מקסימאלי ולא עזב את האחריות לצאן לבן אפילו 
באמצע הלילה. "ביום אכלני חורב וקרח בלילה". כך שלא 
יחד  שצרחו  הבנים  ארבע  את  לבדה  לגדל  ללאה  קל  היה 
בתוך  ולכן   – בבית  הכיסאות  בין  וקיפצו  הלילה  באמצע 

ההודאה הייתה מונחת בקשה "די".
לא  שיהודי  משום  מלדת".  "ותעמוד  לחטא.  נחשב  וזה 
שהחיים  אומרת  החיים  על  היהודית  התפיסה  לנוח.  רשאי 
כל  המשימות  יולד".  לעמל  "אדם  עבודה,  שנות   120 הם 
כך גדולות, מה שמונח לנו על הכתפיים הוא כל כך חשוב, 
שאין לנו את הפריווילגיה לבקש חיים קלים. הקב"ה סומך 
עלינו שנגדיל את העם היהודי, שנייצר שגרירים לייצג את 
הקדושה בכבוד, שנביא את העולם עד הגאולה השלמה – 
והמשימה הזו נועדה לחרוצים בלבד. לכאלו שלא מפסיקים 

לבקש עוד.
שיש  אחר   - מלדת  ותעמוד  עזרא:  האבן  שכותב  וכפי 
לי עוד.  כי לא אחמוד להיות  לי ארבעה בנים אודה השם, 
כן  על  לי.  ויספיק  זה  כל  לי  את השם שנתן  אודה  כאומר: 

נאמר ותעמוד מלדת. 
בהזדמנות אחרות, ציין הרבי מליובאוויטש מקור מפורש 
חייבים  אלא  לנוח,  רשאים  אינם  יהודים  כי  הזו,  לתפיסה 
כוח  יש  עוד  כל  המשפחה  את  ולהגדיל  מאמץ  לעשות 
אותו  מצווה  הקב"ה  מהתיבה,  יוצא  שנח  אחרי  ואפשרות. 
"ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה". וכאן עולה שאלה 
עצומה שכל המפרשים מתעכבים עליה: בשביל מה הציווי? 
כבר  שנאמרו  הראשונות  המילים  ומיותר?  פשיטא  זה  הרי 
 - מילים  אותן  היו  העיניים  את  אחרי שפקחו  וחווה  לאדם 
"פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה". אז למה צריך לצוות 

את נח שוב בציווי זהה? 
הוא  ילדיו,  את  למול  אברהם  את  ציווה  שה'  לאחר  וכי 
חזר וציווה את יצחק?! לאחר שציווה את יעקב שלא לאכול 
מגיד הנשה, חזר וציווה את השבטים?! ברור שכאשר האבא 
מחויב במשהו, המסורת נמשכת אצל הילדים. במיוחד שכך 
מאדם  המושחתים  הדורות  לגבי  אפילו  התורה  מספרת 
וילדו  ורביה  צייתו באדיקות למצוות פריה  נח, שכולם  עד 
דורות. מה אפוא הצורך לצוות את נח באותן מילים ממש 

שנאמרו לאדם הראשון?
אלא אדם הראשון הצטווה "פרו ורבו" כשהיה נשוי טרי, 
עוד לא היו לו ילדים, ואילו נח הצטווה בכך לאחר שכבר 
את  ללדת  הצטווה  הראשון  אדם  ילדים.  שלושה  לו  היו 
הראשון ואילו נח הצטווה ללדת את הרביעי!. אדם הראשון 
הצטווה להקים משפחה, ואילו נח היה הראשון שהצטווה 

להקים משפחה גדולה, ברוכת ילדים!. 
והקב"ה מקפיד לומר זאת לנח באותן מילים שאמר לאדם 
הראשון, כדי ליצור אצלו מהפכה בראש: אין שום ילד פחות 
חשוב. אותו "עולם מלא" שיוצר הילד הראשון, כך בדיוק 
קורה בילד הרביעי. אותו אושר שמביא להורים ילד ראשון 
הרבי  הרביעי.  הילד  יותר!(  שהרבה  )והאמת  דבר  אותו   –
מליובאוויטש אמר פעם רעיון מעורר השראה )שיחות קודש 
תש"מ עמוד 285(: בדרך הטבע, הורים רוצים לקבל את כל 
סוגי הנחת. גם ילד של "תורה", גם ילד של "תפילה", וגם 
ילד של "גמילות חסדים". אך ברור שאדם אחד אינו יכול 
להצטיין בכל סוגי הכישורים והיכולות – גם תורה, גם עומק 
נפשי פנימי, וגם הצלחה בביזנס. אולם כשיש כמה ילדים, 
כולם יחד יוצרים את כל גווני האושר. ילד אחד מביא אור 

תורה, השני אור תפילה והשלישי אור גמילות חסדים... 
עם  היהודי  העם  את  להרחיב  המצווה  על  דובר  כאן  עד 
ילדים נוספים, אולם משמעות הרעיון היא עקרונית ורחבה 
החיים,  של  'הלידה'  רבדי  לכל  היא  הכוונה  יותר.  הרבה 
הלידה היא גם משל ליצירה והשפעה ועשיית שינוי, והמסר 
של התורה הוא "אדם לעמל יולד". אין בחיים הללו מנוחה 
לשאוף  להפסיק  לו  אסור  יום,  כל  להתקדם  חייב  ויהודי 

ליותר. 
הנה ראיה נהדרת לכך: כאשר יהודי זוכה לחוות הצלה או 
נס, הוא מברך ברכת "הגומל". הוא מודה לקב"ה "שגמלני 
"מי  בבקשה  לו  עונה  הקהל  חריג:  דבר  קורה  וכאן  טוב". 
שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה". למה תוספת הבקשה 
הזו? הוא הודה לקב"ה ובואו נשמח עם התודה שלו? מובא 
מיד מבקש  הוא  בעבר,  לא מסתפק  יהודי  כי  נפלא:  הסבר 
על העתיד – ומבקש שבעתיד יהיה עוד יותר מהעבר. "מי 
שגמלך טוב – הוא יגמלך כל טוב סלה". ההבנה היא שכל 
יום בחיים הוא משימה, ואם קיבלנו עוד יום, הפירוש הוא 

שעלינו להוסיף ולחדש משהו שלא עשינו אתמול.
באחת השיחות מצא הרבי מליובאוויטש השראה לצורה 
כזו של חיים, אצל התנא רבן יוחנן בן זכאי. הגמרא מספרת 
שנים  עשרות  לאחר  מופלג,  זקן  היה  הוא  מופלא:  סיפור 
היו אלו הימים  והכול סביבו בער.  ישראל,  של הנהגת עם 
קרוע  היה  ישראל  עם  השני,  הבית  חורבן  לפני  האחרונים 
ומסוכסך ביריבות מרה בין הפרושים לצדוקים והסוף כבר 
הפך  הוא  נואש.  אמר  לא  יוחנן  רבן  אולם  באופק.  נראה 
בחר  הוא  שנשאר.  מה  את  להציל  איך  ולילה  יום  בדעתו 

בפעולה של מסירות נפש.
יהודי  כל  נפטר.  יוחנן  רבן  כי  בעיר  שמועה  התפרסמה 
האחרונה,  בדרכו  הדור  גדול  את  ללוות  יצאו  ירושלים 
תלמידיו  שני  המיטה  את  לקחו  החומה  אל  כשהגיעו 
חנניה,  בן  יהושע  ורבי  הורקנוס  בן  אלעזר  רבי  העיקריים, 
במטרה לקוברו בהר הזיתים. אך כשיצאו את החומות, רבן 
יוחנן קם מהמיטה וצעד אל מחנה הליגיון הרומאי וביקש 

מאספסיינוס: "תן לי יבנה וחכמיה".
מהיכן  א/103(  אבות  לפרקי  ביאורים  )ראו  שאל  הרבי 
שאב רבן יוחנן את הכוחות לנקוט בפעולה כזו? אחרי הכול 
הוא היה זקן בסוף ימיו והיה יכול לומר לעצמו 'אני עשיתי 
הציע  יוחנן  רבן  אולם  הצעירים'?  יעשו  ומעכשיו  כאן  עד 
את תפיסת חייו בעצמו. הוא אומר בפרקי אבות "אם למדת 
נוצרת".  לכך  כי   – לעצמך  טובה  תחזיק  אל  הרבה  תורה 
כלומר, לכך נוצרת עכשיו, לכך נוצר הרגע הזה. אם קיבלת 
מהקב"ה עוד רגע של חיים – משמעותו שהעולם זקוק לך, 

שישנה משימה הממתינה רק לך. 

אחרת של  אמרה  רבות  פעמים  הרבי  ביאר  רוח  ובאותה 
לבכות:  לפני שהסתלק מהעולם, החל  זכאי.  בן  יוחנן  רבן 
או  עדן  לגן  אם  אותי,  מוליכים  דרך  באיזה  יודע  "אינני 
לו  היה  באמת  האם  היא  המתבקשת  והשאלה  לגיהינום". 
ייכנס?  ייכנס לגן עדן – מי כן  ממה לחשוש? אם הוא לא 
מעולם  עצר  לא  יוחנן  רבן  רגע,  אותו  שעד  היא,  התשובה 
עסוק  כה  היה  הוא  האישי.  ומצבו  מעמדו  על  לחשוב  כדי 
בהתמדה  ישראל,  עם  להצלת  במאבק  הבית,  על  במלחמה 
העמוקה בתורה, שלא עצר לעסוק באותה התבוננות פנימית 
של "איפה אני? ומה אתי"? רק רגע לפני סיום חייו, התפנה 
"האם  הגדולה  השאלה  עלתה  ואז  עצמו  תוך  אל  להביט 

עשיתי את המקסימום לפי כוחותיי"?!
באופן אישי, את הטור הזה אני כותב שעות ספורות לפני 
חגיגת בר המצווה של בננו הבכור וליבי גדוש בהכרת הטוב 
גמלנו,  הטוב אשר  כל  על  עולם  לבורא  תודה  ובהתרגשות 
השורה  שהרי  הק',  בשליחות  ננוח  לא  לעולם  אך  מודים, 
הוא  חיים  של  רגע  כל  תנוח'.  אל  'לעולם  היא  התחתונה 
הזמנה לכתוב פרק נוסף בסיפור חיינו, שהוא בעצם סיפור 
וגאולה  קדושה  אור,  של  למקום  והפיכתו  העולם  גאולת 

אמתית.

בדרך הטבע, הורים 
רוצים לקבל את כל 

סוגי הנחת. גם ילד 
של "תורה", גם ילד 

של "תפילה", וגם ילד 
של "גמילות חסדים". 
אך ברור שאדם אחד 

אינו יכול להצטיין 
בכל סוגי הכישורים 

והיכולות – גם תורה, גם 
עומק נפשי פנימי, וגם 
הצלחה בביזנס. אולם 

כשיש כמה ילדים, כולם 
יחד יוצרים את כל גווני 
האושר. ילד אחד מביא 

אור תורה, השני אור 
תפילה והשלישי אור 

גמילות חסדים...



נאמנות מוחלטת
למרות הרמאות

שנים  שבע  עוד  עמו  ויעבד 
הקישן  אחרות,  ל(  )כט,  אחרות 
באמונה  ראשונות  מה  לראשונות, 
אף אחרונות באמונה, ואף על פי שברמאות 

בא אליו )רש"י(
התורה  כאן  לנו  שמספרת  מה  נפלא  מה 
כיצד  ללמדנו  כדי  וזאת  אבינו,  יעקב  על 

ללכת בדרכיו.
יעקב בתשלום שכרו  רימה את  לבן  הנה 
על שבע שנות עבודתו הראשונות ברמאות 
וכדי  בלאה,  רחל  את  לו  והחליף  בוטה, 
להשיג את רחל – שבאמת כבר הייתה שלו 
עוד  לעבוד   יעקב  הוצרך  עבודתו,  תמורת 
שבע שנים אחרות, וא"כ בודאי שמעתה לא 
את  לעבוד  לו  מותר  שיהיה  טעמים  חסרים 
עבודת השנים הללו לא בכל כוחו ובנאמנות 

רק בדיעבד, ובהעמדת פנים?
ומדגישה לנו התורה שעם כל זאת יעקב 
האחרונות  השנים  שבע  את  עבד  אבינו 
בנאמנות ובמסירות לא פחות מהראשונות!

והנה אנחנו, אם יש לנו איזה משא ומתן 
עם מישהוא, וההוא אינו נוהג כשורה, וכ"ש 
משהוא,  מאיתנו  גונב  או  מרמה  הוא  אם 
כולה  התורה  דיני  כל  בעינינו   בטלים  כבר 
לנו  ונראה  האיש,  אותו  כלפי  ואזהרותיה 
שמותר לנו לעולל לו ככל העולה על רוחנו 
הן בדיבור והן במעשה, ואין בזה שום חטא 
ועוון, לא כן יעקב אבינו, על אף כל החמאס 
והרמאות מצדו של לבן במשך כל העשרים 

שנה, הוא לא שינה את דרכו ואת אמונתו.
ז(,  פכ"ד,  )ב"ר  במדרש  מבואר  והעניין 
וז"ל, "בן עזאי אומר 'זה ספר תולדות אדם', 
'ואהבת  אומר  ר"ע  בתורה,  גדול  כלל  זה 
שלא  בתורה,  גדול  כלל  זה  כמוך',  לרעך 
עימי,  חברי  יתבזה  ונתבזיתי  הואיל  תאמר 
א"ר  עימי,  חברי  יתקלל  ונתקללתי  הואיל 
תנחומא, אם עשית כן דע למי אתה מבזה, 

'בשמות אלוקים עשה אותו", ע"כ.
ה"ד(,  פ"ט,  )נדרים  בירושלמי  ואיתא 
גדול  אדם",  תולדות  ספר  "זה  של  שהכלל 
כמוך",  לרעך  "ואהבת  של  מהכלל  יותר 
לאהוב  שהחיוב  לכאורה  סבורים  שהיינו 
ולכבד את הזולת הוא רק "כמוך" ותו לא, 
ואם חברך ביזה אותך מותר גם לך לבזותו, 
זה כתיב "בדמות אלוקים עשה אותו",  על 
מבזה,  אתה  מי  את  דע  מבזהו,  אתה  שאם 
אלוקים  עם  אלא  חברך,  עם  אינו  עסקך 

כביכול, שחברך נברא בצלמו.
רדף  לבן,  מבית  יעקב  כשברח  והנה, 
תרפיו,  את  באוהלו  וחיפש  לבן  אחריו 
יעקב,  לו  אמר  החיפוש  את  לבן  כשסיים 
"כי מששת את כל כליי מה מצאת", ואמרו 
חז"ל במדרש, "בנוהג שבעולם חתן שהוא 

יהנה מחמיו  לו שלא  גר אצל חמיו, אפשר 
ברם  אחד?,  סכין  אפילו  אחד?  כלי  אפילו 
כאן, - מששת את כל כליי ואפילו מחט לא 

מצאת".
שלבן  והגם  חמיו,  בבית  חתן  היה  יעקב 
שמלבד  רמאות,  אחר  רמאות  רימהו 
את  החליף  בלאה,  רחל  את  לו  שהחליף 
משכורתו עשרת מונים, וכמו שפירש רש"י, 
שהחליף את תנאו מאה פעמים, וכי לא מגיע 
משהוא  ויציל  החשבון  מן  קצת  שינכה  לו 
לעצמו מכלי ביתו של לבן? מה גם, שבדרך 

כלל אין אדם מקפיד על חתנו בכך !
אבל לא כן עשה יעקב אבינו, אפילו מחט 

משלו לא מצא לבן אצלו!
כלל זה המבואר כאן בפסוקים, הוא כלל 
לך  אל  כמוך",  לרעך  מ"ואהבת  יותר  גדול 
בכל   כלפיך,  חברך  מעשי  עם  להתחשב 
מי  ודע את  חיוביך שמור!  מקרה אתה את 
אתה רוצה לגזול, ואת מי הנך רוצה להעליב 
את  האדם  את  עשה  אלקים  בצלם  "כי   –

האדם".
נדרשים  אנו  בהם  זמנים  ישנם  אכן, 
או לבוא חשבון  דיוקם  להעמיד דברים על 
נדרש  כאשר  אבינו  יעקב  גם  זולתנו,  עם 
מדוע  הארמי,  לבן  של  לטענותיו  להשיב 
לי  נתת  לא  בנותיי,  את  גנבת  ברחת? 
לנכון  מצא  אבינו  יעקב  וכו?  לנכדיי  לנשק 
תוכחת  בפניו  ונשא  לבן,  עם  חשבון  לבוא 
לעשות  וחייבים  נדרשים  אנו  גם  גלויה, 
זאת  לעשות  עלינו  שומה  אך  לעיתים,  זאת 
שהדברים  ולהשתדל  ובמשורה,  במידה 
יבואו ממקום נקי ואמית ולא כנקמה גרידה, 
זה...או  "פראייר"  איזה  חלילה,  יאמרו  יש 
למה  היום,  עד  היית  היכן  בטענות  שיבואו 
לא שמענו ממין טענות אלו כל השנים, נו...
יהיה  ולעולם  דרכו,  יורה  יאמרו, האמת  אז 
ואל  הבריות,  בעיני  ימיו  כל  שוטה  אדם 
יעקב  המקום,  לפני  אחת  שעה  רשע  יהיה 
חלילה,  נעבך  היה  ולא  חלשלוש,  היה  לא 
ידע לשלוט ביצרו ולהשתמש בכוחו בעיתוי 

ובמקום הנכון.
כמה חובה גדולה ומכופלת עלינו להפנים 
מוסר השכל זה ולספור עד 10 בבואנו להגיב 
על מעשי זולתנו, ולא לראות בעיניים נגועות 
ובצורך להשיב למחרפנו  בנגיעות אישיות, 
שבעתיים מנה אחת אפיים, ונזכור את דברי 
חז"ל, לעולם יאמר אדם "מתי יגיעו מעשיי 
למעשי אבותיי", ולא רק בלימוד תורה אלא 

אף במידות ובמעשים טובים.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



עשיו שונא ליעקב
ישראל  בו שרוי עם  הקונפליקט התמידי 
פתורים  הבלתי  הדברים  אחד  הוא  בארצו 
היא  "הלכה  לאומות.  ישראל  בין  ביחסים 
לנו  אמרו  ליעקב",  שונא  שעשיו  בידוע 
הגדר,  על  וכאן,  לברכה,  זכרונם  חכמינו 
יום את  יום  ומרגישים  רואים, שומעים  אנו 

האיבה והשנאה ביניהם לבינינו. 
בפרשת השבוע, פרשת ויצא, יעקב אבינו 
בבית  אחיו  עשיו  מאימת  ומסתתר  מתחבא 
לבן הארמי. חייו שם לא קלים כלל ועיקר, 
מפלגת  השנאה  אבל  הוריו,  מבית  רחוק 
וחורצת את דינו להתנתקות ולהתחיל חיים 

חדשים מרוחקים.
המתכון  כי  אז  כבר  הבינה  אמנו  רבקה 
גם  מעשיו.  היפרדות  הוא  הבן,  להצלת 
ועשיו  יעקב  בחוש,  זאת  רואים  אנו  היום, 
איני  זה.  לצד  זה  יחדיו  לחיות  יכולים  לא 
נכנס עתה לסוגיות של ימין ושמאל ובוודאי 
שלא כאן המקום למחקר מי אשם ומי גרם 
מורכבים  חיים  כאן  יש  בתכל'ס,  לכאוס. 
עולים  שאינם  לצידנו  ושלהם  לצידם  שלנו 

בקנה אחד.
לסיטואציה  נקלענו  שוב  השבוע 
שמרכיבה את החיים כאן בישראל. כוח של 
חיילים בחאן יונס נחשף ועל פי הנוהל ירה 
רקטות  בצרור  שהגיבו  החמאס,  במחבלי 
שעות  מ-24  פחות  זה  כל  ישראל.  לעבר 
לאחר שישראל אישרה סיוע הומניטרי של 

הזרמת מיליוני דולרים לעבר הרשות.
ידיהם  עם  משתוללים  שעשיו  ובשעה 
ישראל  עם  מתגלה  עשיו",  ידי  "הידים 
יעקב".  קול  "הקול  והדרו,  יפעתו  במלוא 
סוד  שהם  והתורה  התפילה  קולות  מלבד 
קיומנו בעם ישראל, וכנאמר "תולעת יעקב 
אלו  הרי שבימים  בפה",  אלא  כוחה  אין   –
אנו מגלים את שיא יופיה והדרה, כשאחים 

פותחים לב ודלת לאחיהם שבדרום.

במועצת  הבחירות  הסתיימו  אלו,  בימים 
ומתנים  משאים  מתנהלים  המקומיות, 
לקראת כניסה אפשרית לקואליציה עירונית 
כי  מתברר  פסוק.  סוף  לא  עדיין  זה  אבל 

התפטרותו  דל,  רגע  אין  ישראל  במדינת 
אביגדור  מר  הביטחון  שר  של  הצפויה 
כי  וייתכן  הקלפים  כל  את  פותחת  ליברמן 

פנינו לבחירות כלליות.
ראשי  של  בבור  או  בבונקר  יושב  אינני 
המדינה, וגם אין לי מושג מה נדון שם, אבל 
שלומה  עתידה,  שם  נדונים  שבטוח,  מה 
אלו,  בימים  ישראל.  מדינת  של  ובטחונה 
שהארץ  כדי  רבות  תפילות  צריכים  אנחנו 
מראשית  בה  אלוקיך  ה'  "עיני  נאמר  עליה 
כל  מול  תתמודד  שנה",  אחרית  ועד  השנה 

אויביה מבפנים ומחוץ.
מעומק  תפילה  לשאת  לנו  גם  הזמן  זה 
עלינו  ישמור  הוא  ברוך  שהקדוש  הלב, 
וינצור אותנו מכל צר ומצוק. כשאנו יוצאים 
לדרך חדשה, כל אחד בעירו ובמחוזו נישא 
את תפילת הדרך, בה נאמר "ותצילינו מכל 

מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם".

גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  "הנה מה 
המפגש  על  זה  כתוב  דורש  המדרש  יחד", 
המדרש  דברי  ולכאורה,  לעשיו.  יעקב  בין 
קט  רגע  לפני  והרי  ביותר,  מפליאים  הללו 
הם היו שונאים זה לזה, ולפתע פתאום "הנה 

מה טוב ומה נעים"?
יעקב  ומפרשים חכמי המוסר כי כל עוד 
היה מרוחק מעשיו – לא היה סיכוי לעשיו 
לשנות את טבעו ומזגו. הוא נשאר בתוככי 
שפגשו  משעה  אבל  שרוי.  הוא  בו  האופל 
כבר  ומהודו,  מטובו  עליו  והאציל  יעקב 
"הנה  אחרת.  והתנהג  ודיבר  עשיו  השתפר 

מה טוב ומה נעים".
זהו לימוד מוסר גדול עבורנו, מול האחים 
אותם,  לקרב  וצריכים  יכולים  אנחנו  שלנו. 
לחבר אותם, לדאוג להם. הם חלק מאיתנו. 
אז גם אם אנחנו מרגישים מרוחקים מאחים 
לקרב  ידע  יעקב  שאם  לזכור  צריך  שלנו, 
את עשיו, בוודאי שאנחנו יכולים להתחבר 

לאחינו. 
שבטי  יחד  נחנו,  אחד  אב  בני  כולנו 

ישראל.

הרב בן ציון נורדמן

השבוע שוב נקלענו לסיטואציה שמרכיבה את 
החיים כאן בישראל. כוח של חיילים בחאן יונס 

נחשף ועל פי הנוהל ירה במחבלי החמאס, שהגיבו 
בצרור רקטות לעבר ישראל. כל זה פחות מ-24 
שעות לאחר שישראל אישרה סיוע הומניטרי של 

הזרמת מיליוני דולרים לעבר הרשות.

"
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חדש ממילקי!

 בטעם
סחלב

 בטעם
 שוקולטה
אגוזים
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איפה צריך אדם לחפש 
את הרוחניות שלו?

פעם  לא  רוחני.  בחיפוש  עוסקים  צעירים,  בפרט  בדורנו,  רבים 
חיפוש זה כרוך במתן אמון עיוור בסוגים שונים של 'גורו' מייסדי 
אשר  תאוות,  שטופי  "רוחניים"  מנהיגים  ובמיני  שונות  כתות 
טועים בתיאוריות הבליות ומתעים אחריהם אנשים רבים. במקרים 
והשאיפה להגיע אל  ישנם כאלה שמתוך החיפוש הרוחני  אחרים, 
טפלות  ובאמונות  הזויה  במיסטיקה  נאחזים  לחומר,  שמעבר  מה 

המעניקות דמיונות שווא של קשר כל שהוא לרוחניות.
בדרך כלל, שאלת השאלות אשר המחפש שואל את עצמו היא: 
מהו ומיהו אדם רוחני? האם 'רוחניות' פירושה התנזרות מוחלטת 
ניתן  שמא  או  לכך,  המטיפים  שיש  וכפי  הזה  העולם  הנאות  מכל 
לחיות חיים סבירים ונורמליים, אשר עם זאת יהיו חיים בעלי תוכן 
בין  לגישור,  ניתנת  שאינה  מהותית  סתירה  אין  האם  טהור?  רוחני 

החומר לבין הרוח, בין הגוף לבין הנשמה?
והמחפש טהור הלב, עומד נבוך. תמה הוא ואינו יודע אם אמנם 
הרוחניות  לפסגת  אותו  תרומם  אשר  סלולה,  אמיתית  דרך  ישנה 
הנכונה אשר אליה נפשו כה כוספת. ואם ישנה, כיצד ניתן לאתרה? 
סוד  טמון  כאן  הנה  כי  שונות  הבטחות  בפרסומי  רווי  העולם  הרי 
כל  עובר  מכולם  המאוכזבים  המתנסים  ומספר  הרוחני.  האושר 

דמיון. וכגודל הציפיה, כך גודל האכזבה.

  

האדם  להיקרא  המתיימר  זה  ויהיה   – ודם  בשר  אדם  אין  ואכן, 
הרוחני ביותר – אשר יוכל לקלוע אל האמת בתשובתו, אם מסתמך 
הוא על חכמתו האנושית. שהרי השכל האנושי מועד לטעויות. ואנו 
חיים בעולם חומרי, נשמה רוחנית בתוך גוף גשמי, אשר כל הפרת 
האיזון הנדרש לשניהם באמצעות היסחפות אחר אחד מהם, תקומם 
את  שהמסגף  בעולם,  רבים  של  מניסיונם  שעולה  וכפי  זולתו.  את 
גופו בקיצוניות מופרזת כדי להעצים את נשמתו הרוחנית, כדוגמת 
הפקירים ההודים, גורם להתקוממות הגוף עם כל צרכיו ויצריו כנגד 
מגמה זו, עד שלעיתים מגיע הוא להקצנה לצד האחר - כפיצוי על 
החסר הרב שנוצר בתקופת הפרישות המופרזת. וזאת גם אם עדיין 
מהבלי  הפרוש  'גורו'  של  חזותית  במעטפת  חוץ  כלפי  הוא  נראה 

העולם. 
לגוף  לוותר  מבלי  המופרזת  בסגפנותו  להמשיך  ינסה  ואם 
במאומה, הרי הוא יגרום בסופו של דבר לגוף - להתנוון, ולרוח - 
לשקוע בעצבות ובשיממון נפש. ומאידך, המנסה למצות את הנאות 
הגוף באמצעות רדיפה קיצונית אחר תאוות ועינוגי העולם, מאבד 
נדרש  הוא  אז  או  ומענג.  מהנה  היה  שפעם  במה  ההנאה  טעם  את 
להגדיל את המינון כדי להגיע לריגוש ולהנאה, וכך שוב ושוב, עד 
לתחושת  הדרך  קצרה  ומכאן  גבולות.  חסר  תאוות  שטוף  שנעשה 
בוז עצמי ושפלות פנימית קבועה, עד הגועל המוחלט מכל הנאות 

העולם ואפילו... מעצמו.

  

אולם היודע שיש אלוהים, מבין היטב שאין מי שיודע כמו הבורא 
מהו האיזון המדויק בין צרכי הגוף לבין צרכי הנשמה באדם שהוא 
יצר, באופן הנכון ביותר לשניהם והמספק כראוי את שניהם. ומאחר 
והוא חפץ בטובתם של ברואיו, הרי אין ספק שהוראותיו מותאמים 
למוצר  המצורפות  יצרן  הוראות  מכל  פחות  לא  לצרכיהם,  בדיוק 
יש  זה  במוצר  מדוע  הצרכן  מבין  תמיד  לא  הצרכן.  של  לטובתו   -
במשהו,  לו  הדומה  אחר  שבמוצר  בעוד  מסוים,  באופן  להשתמש 

ההוראה היא להשתמש במינון ובאופן שונה. אולם סומך הוא על 
היצרן המכיר היטב את רכיבי מוצריו השונים ויודע מה הן הוראות 
מכל  התועלת  מירב  להפקת  מהם,  אחד  לכל  הנדרשות  השימוש 

מוצר.
העולם  יוצר  של  הוראותיו  ספר  מצוות  את  בעיון  הלומד  ואכן, 
מחד,   - הגוף  צרכי  סיפוק  בין  ונפלא  מדויק  איזון  מגלה  והאדם, 
שני  בין  נפלאה  להרמוניה  המביא  איזון  מאידך.   - הנשמה  וצרכי 

המרכיבים הכל כך מנוגדים לכאורה, אך מהווים יחדיו את האדם.
לימוד עיוני זה, אשר הרנין תמיד כל לב בהיותו חושף את סוד 
שבעתיים  מתעצם  רוחניים,  איכות  לחיי  האלוהי  האיזון  חכמת 
בכל  המרשימה  המדעית  הפריצה  בזכות  דווקא  המודרני,  בעידן 
נוספת  מזווית  מאירות  החדשות  התגליות  שכן  המחקר.  תחומי 
השתאות,  מעוררת  הבנה  עוד  המקבלות  רבות,  תורניות  הוראות 
בנוסף למעלותיהן הפנימיות והחיצוניות הידועות זה מכבר ובנוסף 
בכל  אלה  חדשות  הארות  כי  מוכיח  הניסיון  הנסתרים.  לסודותיהן 
מצוה, בשילוב טעימה מועטת מהמידע הרב הטמון בתורת הסוד, 
רוחנית  למערכת  להתחבר  עז  ורצון  רב  חשק  זמנינו  לבן  מעניקות 
נפלאה ומאוזנת זו, אשר נועדה לטובתו, לאושרו ולבריאותו בגוף 

ובנפש. 
ואם גם מרכין הוא ראשו בענווה בפני בוראו, ומבין שכל המידע 
החכמה  עומק  לעומת  וכאפס  כאין  אלא  אינו  שבידינו  האדיר 
בוודאי  הגדול,  ה'יצרן'  של  הוראותיו  במערכת  באמת  הטמונה 
הנראית  לזו  גם  ומציית  הוראה  לכל  הרצינות  במלוא  הוא  מתייחס 
"שולית" לחלוטין, ואף לכל פרט ופרט שבכל הוראה. שהרי ללא 
ספק, בהוראות הבורא לברואיו, אין פרט שאינו הכרחי להרמוניה 

האיכותית המושלמת.

הדקדוק אינו מוגזם?
בנושאי  לשאלות  במיילים  המשיבים  מהרבנים  אחד  על  מסופר 
המייל  את  הקבועים,  השואלים  מאחד  קיבל  אשר  ואמונה,  הלכה 

הבא: 
משום  זה  האם  האחרונה.  לשאלתי  תשובה  ממך  קיבלתי  "לא 
שסוף סוף הצלחתי להעמידך בפני שאלה חזקה שאין לך תשובה 
עליה?.. או שמא מדובר בתקלה בשליחת המייל? בכל מקרה, אני 
כך  כל  מדקדקים  היהודית  בהלכה  מדוע  שאלתי:  את  ומציג  חוזר 
בכל פרט ופרט ולו יהיה זה שולי ביותר. מדוע לא די בקיום המבנה 
או הרעיון הכללי של המצווה? האם הדקדוק הזה בקטנות כל כך 

משנה? תודה."
וכך השיב לו הרב:

"שלום וברכה. 
דוקא קיבלתי את שאלתך והשבתי. אולם אי קבלתך את תשובתי, 

היא התשובה הטובה ביותר לשאלתך. ואסביר את כוונתי. 
כאשר השבתי, החסרתי בשגגה רק נקודה בכתובת המייל האישי 

שלך... 
בהצלחה." וזאת מלבד עצם התובנה הפשוטה, שאם בורא היקום 
בוודאי שאבצע את הוראותיו, ללא כל קשר לרמת הבנתי  מצווני, 

את סיבת ציוויו.
נצא אפוא למסע אל תוך עצמנו, אל צרכי שני החלקים המרכיבים 
הדרכת  פי  על   - יחדיו  ונתבונן  ונשמה.  גוף  מאיתנו:  אחד  כל  את 
בורא האדם - בדרכי המילוי והסיפוק המלא לכל אחד מהם, מתוך 

איזון בריא ונכון בין שניהם. 

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

ואם גם מרכין הוא 
ראשו בענווה בפני 
בוראו, ומבין שכל 

המידע האדיר שבידינו 
אינו אלא כאין וכאפס 
לעומת עומק החכמה 

הטמונה באמת 
במערכת הוראותיו של 
ה'יצרן' הגדול, בוודאי 
מתייחס הוא במלוא 
הרצינות לכל הוראה 

ומציית גם לזו הנראית 
"שולית" לחלוטין, ואף 
לכל פרט ופרט שבכל 

הוראה. שהרי ללא 
ספק, בהוראות הבורא 
לברואיו, אין פרט שאינו 

הכרחי להרמוניה 
האיכותית המושלמת.

"

אין אדם בשר ודם – ויהיה זה המתיימר להיקרא האדם הרוחני ביותר – אשר יוכל 
לקלוע אל האמת בתשובתו, אם מסתמך הוא על חכמתו האנושית, שהרי השכל 

האנושי מועד לטעויות
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להשקיע במשפחה

לפני תקופה דיברתי בהרצאה על קשרים בזוגיות, על 
אנשים  שלדעתי  ואמרתי  וילדים,  הורים  בין  יחסים 
שחיים בזוגיות לא טובה ולא משקיעים בזוגיות וכן 
אנשים שיש להם בעיות קשות עם ילדיהם זה ממש גיהינום 
בעולם הזה. לא צריך לראות מה זה הגיהינום בעולם האמת... 
דיברתי באותה הרצאה על איך שהדברים שהכי חשובים לנו 
בחיים אנחנו מזניחים אותם ולא משקיעים בהם כמו שצריך. 
הדבר הכי חשוב שיש לאדם זה הזוגיות והילדים, ובואו נהיה 
כנים עם עצמנו - כמה באמת אנחנו משקיעים בדבר שהכי 
התייחסנו  כמה  ביממה?  שעות   24 מתוך  בחיים  לנו  חשוב 
מזניחים במשך שנים  אנחנו  לילדים, לאשה, לבעל? כאשר 
את הדברים שהכי חשובים לנו בחיים ומתחילים אז בעיות, 

אלו בעיות שאני קורא להם בעיות גיהינום.
כי לחיות בבית אחד ולריב כל הזמן עם בן או בת הזוג שלך, 
או לריב עם הילד שלך כל הזמן זה ממש גיהינום. אתה נמצא 

בתוך דלת אמותיך ואין לך שלווה אפילו לא לרגע.
לאחר ההרצאה ניגש אלי אברך ואמר שהוא רוצה לספר לי 
את סיפור חייו, כי זה נוגע למה שדיברתי באותו ערב. "אני 

בדיוק נמצא במצב שבו דיברת הערב בהרצאה", הצהיר.
זולגות  ודמעות  עצוב  וארבע,  שלושים  בגיל  אברך  זה  היה 
מפניו, היה נראה על פניו שהאדם העומד מולי שבור נפשית 

לרסיסים. 
די  עובד  "הייתי  האברך,  מספר  צעיר",  די  בגיל  "התחתנתי 
קשה לפרנסת הבית, לאחר מספר שנים פתחתי רשת חנויות 
בעסקים  שקוע  שהייתי  מרוב  בעבודה.  יותר  עוד  ושקעתי 
לא  בבית,  אשה  לי  שיש  שכחתי  כסף  ועוד  עוד  ולצבור 
השקעתי כלום בזוגיות שלי. הייתי חוזר מאוחר הביתה בכל 

יום. 
כך  גם חלק מהעסק שלך',  לפניי, ש'אני  "כל תחנוני אשתי 
היא הייתה אומרת לי, 'תשקיע בי גם', אך לא הייתי מתייחס. 
הייתי בטירוף בעבודה ולא שמעתי לתחנוני אשתי. כאשר היו 
לי כבר מספר ילדים קטנים ואשתי הייתה צריכה עזרה בבית 
עוד  אני  כן  כן  לה  אומר  הייתי  לה.  ומבקשת ממני שאעזור 
חצי שעה בבית ומהחצי שעה הדבר נמשך לשלוש ולפעמים 

ארבע שעות. 
"הייתי חי לבד לעצמי, כאילו אין פה עוד אשה שהיא שותפה 
חצי  אחד,  לילה  זה  היה  חודשים,  מספר  לפני  בחיים.  איתי 
שנה אחרי לידת בני החמישי וכמו תמיד הייתי אנוכי... אשתי 
באותו ערב התקשרה עשרות פעמים שאני כבר יחזור הביתה 
מהעבודה, שהיא צריכה את עזרתי, שאין לה כבר כוחות עם 

הילדים. אני זוכר שהגעתי באותו לילה מאוחר. רק פתחתי את 
הדלת ואשתי החלה לצעוק עלי כמו שהיא בחיים לא צעקה, 
תתבייש לך, לא אכפת לך ממני. אכפת לך רק מהעבודה. אני 

מרגישה שאין לי בעל. 
אותי  תפס  מה  יודע  לא  ואתנצל,  שאשתוק  במקום  ואני, 
והתחלתי לצעוק עליה בחזרה וכך הדבר נמשך שעה שלמה 
שבחיים  משפטים  אמרה  אשתי  צועקת.  והיא  צועק  אני   -
ותפסתי  לי  האיר  פשוט  השם  ואז  תגיד  שהיא  האמנתי  לא 
זה  קורה פה,  את עצמי. הרי אשתי היא אשה טובה, משהו 
מה שאשתי מרגישה כלפיי? אולי הגזמתי עם מרוץ החיים 

המטורף הזה. 
תשאל אותי האם עשיתי את מה שעשיתי בכוונה? ממש לא, 
דבר.  לכל  מחיר  שיש  ושכחתי  ולכסף  לעבודה  מכור  הייתי 

אולי פשוט שכחתי מה חשוב באמת בחיים.
הייתה לי איתו שיחה ארוכה וברוך השם הגענו לנקודות אור 
ולהבנה שגם אם הוא ירוויח הרבה מאוד כסף, השאלה היא 

מה באמת חשוב לו בחיים, על מה הוא רוצה לוותר.
והילדים,  האשה   - הבעל  זה  בחיים  לנו  חשוב  שהכי  הדבר 
מהם  שנקבל  רק  לא  שלנו.  מהזמן  מעט  בהם  נשקיע  בואו 

בחזרה. אלא נעשה באמת את הדבר הכי חשוב לנו בחיים.
יום  בכל  משקיע  אתה  זמן  כמה  אנשים  שואל  אני  לפעמים 
בילד שלך, באשתך. תקציב לפחות 10 דקות בכל יום שבהם 
אתה רק עם הילד שלך, בלי מכשיר סלולרי, בלי שום הטרדות 

והפרעות מהצד, אתה אך ורק עם הבן שלך או עם אשתך.
קטנים  כשהילדים  השקעה  כל  כמה  מבינים  לא  אנשים 
יש  צער  כמה  לתאר  אפשר  אי  גדולים,  כשהם  משתלמת 

להורים שמתמודדים עם ילד שעושה להם בעיות. 
לפני תקופה פגשתי אדם בשנות ה70 לחייו, שאלתי אתו מה 
הדבר שאתה הכי מתחרט עליו בחיים, הוא אמר לי זה שלא 
השקעתי בזוגיות שלי ובילדים שלי. אנחנו כבר חיתנו את כל 
יחד  חיים  כך שאנחנו  בזוגיות  לא השקעתי  בחיים  הילדים, 
באותו בית ופתאום אנחנו רואים שאין לנו שום דבר משותף 
עבר  זה  אז  בבית  ילדים  היו  עוד  כל  רגשי.  קשר  שום  יחד, 
איכשהו, עכשיו שכולם התחתנו אנחנו מרגישים כל כך לבד. 

אין לתאר במילים.
לא עלינו ולא עליכם עשו מחקרים על אנשים שלפני שהלכו 
למות נשאלו מה הדבר שהם הכי מתחרטים עליו, בין הדברים 
הראשונים שהם אמרו זה שלא השקענו בילדים או בבני הזוג 
מה  יודעים  אתם  דוי  ערש  לפני  ממש  אנשים  ואותם  שלנו. 
הם הכי רוצים ומשתוקקים? להספיק להיות עוד שעה, עוד 

דקה, עם הילדים ובני הזוג שלהם.
באותם מחקרים נשאלו אותם אנשים שהיו ממש לפני המוות, 
על מה הם הכי מתחרטים, והם ענו על זה שהם השקיעו את 
במשפחה,  להשקיע  במקום  בעבודה  יותר  שלהם  החיים 
בילדים, בדברים החשובים באמת. וכמובן בדברים החשובים 
לשמור  וללמד  ללמוד  זה  משה  בתורה  מאמין  יהודי  לכל 

ולעשות ולקיים. 
machon. שבת שלום לכל אחי בני ישראל היקרים. לתגובות

rot@gmail.com

מרוץ החיים סוחף אותנו להשקיע את כל כולנו בעבודה, אך תמיד כדאי לזכור מה 
חשוב לנו באמת – בן הזוג, הילדים • אל תשכיחו לפנות עבורם זמן מדי יום, בלי 

מכשירי סלולר והפרעות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

 כמה באמת אנחנו 
משקיעים בדבר 
שהכי חשוב לנו 
בחיים מתוך 24 

שעות ביממה? כמה 
התייחסנו לילדים, 

לאשה, לבעל? כאשר 
אנחנו מזניחים במשך 

שנים את הדברים 
שהכי חשובים לנו 

בחיים ומתחילים אז 
בעיות
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שחשבנו
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לפני שנה הפקנו ב'קו עיתונות' מוסף מרתק 
שסיקר את הזירות הפוליטיות השונות ברחבי 
הארץ: המועמדים, התכניות, המפלגות, 
הסיכויים והסיכונים • שנה אחרי, וכשסאגת 
הבחירות סופית מאחורינו, התיישב יוסי גיטלר 
ובדק מכל מה שנכתב מה אירע במציאות, 
מה לא התרחש והיכן היו הדיסוננסים 
הגדולים בין סוכות תשע"ח לחנוכה תשע"ט. 
התוצאה מרתקת • מפטירת מרן הגראי"ל 
שטיינמן שהפכה את הקערה הבני-ברקית 
ועד להתמודדות הבטוחה של ניר ברקת 
שהסתיימה בקרב צמוד בין משה ליאון לעופר 
ברקוביץ • מהתמיכה של קריספל בשרוליק 
פרוש עד להתאבדות על ברק צברי, מהדרישה 
של 'דגל' לראש עיר חרדי בצפת ועד להתנגדות 
לנחמן גלבך • עיר ועיר כלשונה

לא מה 
שחשבנו

||  יוסי גיטלר ||
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המתמודדים ר לנבכי  צוללים  שאנחנו  לפני  גע 
ושמות הערים, נקבע מקום של כבוד למי שהפיק 
יחד  רבינא,  אבי  העיתונאי  ההוא:  המוסף  את 
רובין,  ואלי  פריי  ישראל  במערכת,  עמיתי  עם 

שהוציאו תחת ידם מוסף מושלם ומקצועי.
וכעת לתוצאות.

ירושלים:

ברקת,  ניר  המכהן,  העיר  ראש  כרגע,  הנראה  כפי  ציטוט: 
ימשיך להחזיק במושכות גם בקדנציה הבאה. ברקת הצהיר על 
כוונתו להתמודד בזירה הארצית במסגרת מפלגת הליכוד. כפי 
הנראה כעת, ברקת לא ייקח סיכון להתמודד מול הגלדיאטורים 
הגדולים של הליכוד, בזירה בה הוא עלול להתרסק, אלא ימשיך 

לקדנציה נוספת בירושלים במקביל לפעולותיו בליכוד.
מציאות: כנראה שהגלדיאטורים הגדולים של הליכוד הפכו 
הביצה  אל  קיפץ  ברקת,  ניר  מקרה,  בכל  מפחידים.  לפחות 
היה  הוא  המעוניין.  לכל  הפקיר  הוא  המושכות  את  הארצית. 
לא  וזה  לעשות  מה  אבל  מסוים  מאוד  מישהו  זו  שיהיה  רוצה 

צלח.
ברקת  מול  רבים  מאבקים  ידעו  החרדיות  המפלגות  ציטוט: 
בתחילת הקדנציה, ומי שהוביל את המאבק נגדו היו ראשי 'דגל 
את הבחירות  ליאון, המועמד שהפסיד  התורה' שתמכו במשה 
הסיעות  ומול  הליטאית  התורה'  'דגל  מול  היחסים  לברקת. 
לשיאם  והגיעו  האחרונים  בחודשים  השתפרו  בכלל  החרדיות 
בעת ההסכם שנחתם בין ועדת הרבנים של 'דגל התורה' לראש 
העיר על השכונות המעורבות בירושלים. דבר שעשוי להשפיע 
זאת,  עם  יחד  הבאות.  בבחירות  רשמי  באופן  בו  תמיכתם  על 
במספר  משמעותית  מעלייה  להתעלם  יוכל  לא  החרדי  הציבור 
מקומות הבילוי הפתוחים בשבת בקדנציה של ברקת, דבר אשר 

יקשה על תמיכה גלויה בו.
מציאות: לא בו ולא בממשיכו שכשל בעלייה לסיבוב השני 
'דגל התורה'. בכלל, לא ברורה הייתה מידת  – לא תמכו רבני 
כאשר  גם  האחרונה.  הבחירות  במערכת  שלהם  הרלוונטיות 
לא  היא  דייטש  יוסי  החרדי  במועמד  לתמוך  הייתה  עמדתם 

התקבלה בבתי גדולי ישראל שבבני ברק.
לקרב  צפוי  ברקת  על  לגבור  שינסה  מועמד  כל  ציטוט: 
מלאה  חרדית  תמיכה  לקבל  שיצליח  זה  מלבד  מראש,  אבוד 
וינסה לפצל את הקולות החילוניים בין מועמדים רבים. נתחיל 
באפשרות למועמד חרדי: ב'שלומי אמונים' לא אמרו את המילה 
האחרונה, יוסי דייטש הנציג הבכיר של 'אגודת ישראל' בעיריית 
לא  מעולם  כה  עד  העיר.  לראשות  להתמודד  שואף  ירושלים, 
לאגד  ויצליח  במידה  רק  יתמודד  דייטש  כך.  על  בגלוי  הצהיר 
תחתיו את כל הקהילות החרדיות בעיר, דבר אשר נראה כבלתי 

אפשרי בשלב זה.
מציאות: הוא אכן התמודד ובכבוד רב. אבל כפי שנכתב כבר 
לפני שנה, לאגד את כל הקהילות החרדיות יחד הוא מעשה בלתי 
אפשרי. אבל אם הכוונה הייתה יותר לסיעה המרכזית וחסידות 
ישראל  אגודת  סיעות  ודווקא  התהפכו  שהיוצרות  הרי  בעלזא, 
'שלומי אמונים'. האיחוד  כולה התאחדו ושמרו אמונים לנציג 

שכשל היה מול האחות הליטאית, אז הקטנה – היום הגדולה.
לשלומי  הזירה  את  מפקירים  לא  התורה'  ב'דגל  ציטוט: 
נציג  ישלחו  לא  כי  להצהיר  מסרבים  בסיעה  ובכירים  אמונים, 
מטעמם לראשות העיר. יצחק פינדרוס משמש כיום כסגן ראש 
טורחים  ב'דגל'  התורה.  דגל  סיעת  מטעם  הבכיר  וכנציג  עיר 
שבכל  כך  על  ובינם  אמונים  שלומי  בין  ההסכם  כי  להדגיש 
העיר,  לראשות  מועמד  ברוטציה  תבחר  הסיעות  אחת  קדנציה 

הסתיים בפעם האחרונה וכעת אינם מחויבים במאום.
ש"ס,  לתנועת  התורה'  'דגל  בין  שנכרת  ה'דיל'  מציאות: 
בקושי  שניצח  ליאון  משה  במועמדם  אקטיבית  לתמיכה  הביא 
הקודש  מעיר  הוגלה  פינדרוס  האחרון.  הרגע  של  ובנס  גדול 
מול המקום ממנו לא זזה שכינה לעיר המחלוקת )הפוליטית!( 
אלעד. את מה שקרה לו שם עיינו בערך אלעד, השורה התחתונה 
של כל זה שהוא הוחזר לירושלים וישובץ ככל הנראה בתפקיד 

שיהלום את מידותיו.
ומאיר  ליאון  משה  לשעבר,  ברקת  של  יריבים  שני  ציטוט: 
תורג'מן, הכריזו כי יתמודדו לראשות במידה וברקת לא יתמודד, 
במקביל  אפסיים.  ברקת  את  לנצח  הסיכויים  כי  שהבינו  לאחר 
יוסי חביליו, לשעבר היועץ המשפטי  ניתן למנות גם את עו"ד 
של עיריית ירושלים, שהודיע כי הוא שוקל להתמודד לראשות 
העיר ואת סגן ראש עיריית ירושלים עופר ברקוביץ שהודיע אף 

הוא שוקל את צעדיו בכל הנוגע לריצה לראשות.
מציאות: כל השלושה הכריזו. אבל חקירה משטרתית בעניינו 
של תורג'מן גדעה את החלומות באיבם. יוסי חביליו פרש ברגע 
שלפני האחרון וחבר לעופר ברקוביץ. משה ליאון נותר עד הסוף 
כשהוא מקבל את סך הקולות הרב ביותר בעלייה לסיבוב השני 
מול ברקוביץ ואז, בקושי רב, מנצח בדוחק על חודם של כמה 

אלפי קולות בודדים את יריבו, בלילה רווי תהפוכות.
קהל  מייצג  ברקוביץ  עופר  'התעוררות'  סיעת  יו"ר  ציטוט: 
חילוני ברובו, הדומה לקהל מצביעיו של ראש העיר ניר ברקת, 
על  להקשות  ועשוי  ברקת  של  ליריב  ברקוביץ  הפך  באחרונה, 
בקרוב  יחליט  לדבריו,  העיר.  לראשות  ויתמודד  במידה  ברקת 
במספר  כוחו  את  יגדיל  מצב  ובכל  לראשות  להתמודד  אם 
המנדטים. ל'קו עיתונות' נודע כי עופר ברקוביץ פוזל גם לקהל 
החרדי, בעת האחרונה נפגש עם מספר אישים חרדים המזוהים 
ברשימתו  לשלבם  בניסיון  בירושלים  העובדים  החרדים  עם 

בבחירות הקרובות.
ואף  מוביל  למועמד  הפך  הוא  קוריוז  מכמעט  מציאות: 
מול  השני  לסיבוב  ולעלות  אלקין  זאב  השר  על  לגבור  הצליח 
משה ליאון. במועצת העיר הוא עשה את הבלתי יאומן וקצר לא 
פחות מ-7 מנדטים, מה שהביא את סיעתו לאחוז בתואר הסיעה 
לפני  עוד  התחיל  הוא  לחרדים  החיבוק  את  במועצה.  הגדולה 
)עם  ריאלי  במיקום  ברשימתו  שילב  כאשר  הראשון,  הסיבוב 
רוטציה( חרדי בשם אמיתי כהן. את החיבוק החזק יותר, בעיקר 
למצביעי 'אגודת ישראל', הוא עשה לקראת הסיבוב השני בכדי 
החסידים  של  העלבון  מומנטום  ניצול  תוך  בקולותיהם  לזכות 

מ'דגל התורה' שתמכה ביריבו ויריבתם משה ליאון.
סטמראית  לשושלת  נצר  בהיותו  שלו,  החסידי  ה'גן'  את 
ומיקרופון  כל שידור  ביטא כאשר התחייב מעל  הוא  מפוארת, 
בירושלים.  החסידי  והציבור  האדמו"רים  של  לכבודם  לדאוג 
את  פעל  נוסף,  ליטאי  מניצחון  הפחד  נכון  יותר  או  החיבוק, 
פעולתו, וחסידים רבים, בעיקר מחוגי 'שלומי אמונים', הצביעו 
אקטיבית לעופר ברקוביץ כשהיתר נותר בבית לקיים מצוות 'שב 
ואל תעשה'. זה כמעט ועזר לו להיבחר כראש עיר לנוכח הפער 
בן אלפי הקולות הבודדים בינו לליאון, שככל הנראה יצטמצם 
היה  שלא  פער  הכפולות.  המעטפות  ספירת  אחרי  יותר  עוד 
יכול להיות אם ב'אגודת ישראל' היו מגישים את הלחי השנייה 

ומצביעים למשה ליאון.
את  לעופר  והביאו  כמעט  החסידית  וההימנעות  הקולות 
הניצחון הנכסף, אולם ליאון גבר עליו בפער של 3,765 קולות 
בלבד )לאחר ספירת קולות החיילים והנכים(, מה שהותיר אותו 
'דגל התורה'  אנשי  רבים שערכו  זיופים  על  להתבוסס בטענות 
'הפלג  משקיפי  ידי  על  גם  הועלו  דומות  טענות  בקלפיות. 
שיקח  מי  שיהיה  נראה  לא  אולם  ישראל',  ו'אגודת  הירושלמי' 

זאת צעד אחד קדימה.
ציטוט: מועמד פוטנציאלי נוסף הוא ח"כ דודי אמסלם שאמר 
לראשות  להתמודד  שוקל  הוא  כי  עיתונות'  ל'קו  בראיון  בעבר 

העיר, כעת, נראה כי לא יתמודד וימשיך בתפקידיו בכנסת.
מציאות: וכך הווה.

רגע לפני שנעבור משאלת הראשות לזירת המפלגות, חשוב 
להעיר הערה חשובה: מסיכום ברור של התוצאות ניתן לקבוע 
בוודאות, שאם 'דגל התורה' הייתה חוברת ל'אגודת ישראל', מה 
שהיה כופה על ש"ס לעשות את אותו הצעד, הרי שיוסי דייטש 
היה נבחר לעמוד בראשות העיר ירושלים כבר בסיבוב הראשון. 
כל התירוצים ששולפים כעת ב'דגל' לא מחזיקים מים. הסתה לא 
הייתה ואם היה מי שעורר אותה, הרי שאלו דווקא אנשי 'דגל' 
בין שני הסיבובים ואיחוד בין המועמדים היה גם היה בסיבוב 
שהוכח  החרדי  למאגר  שווה  קולות  סך  עם  גבר  וליאון  השני 

בבחירות האחרונות.
הזמן,  כל  ב'דגל'  נופפו  בה  הסיכוי  חוסר  שטענת  עוד,  מה 
שבה אליהם עתה כבומרנג. התברר שדווקא המועמד הדתי שהם 
סיכוי.  חסר  כמעט  שהיה  זה  הוא  ש"ס,  עם  בשותפות  הריצו, 
קול,   3,765 של  שברירי  הכה  ההפרש  את  שמראה  התוצאה 
מוכיח שכפסע היה שדווקא בגלל התעקשותה של 'דגל התורה' 
יוכתר בירושלים ראש עיר חילוני. הנתונים מראים שליאון לא 

מחזיק במאגר קולות משמעותי מאחוריו, ודאי לא בסדר הגודל 
במשהו  אלא  הבחירות,  לפני  גבוהה  דיבר  עליו   30,000 של 
שמסתכם בכרבבה בודדת בלבד, מה שהופך אותו למעמד חרדי 

קלאסי, ומשכך אין כל הבדל בינו לדייטש.
לתשובות  וש"ס  מ'דגל'  נצפה  )לאיד?(  השמחה  אדי  כשוך 

ברורות יותר.
שוב להשוואת העבר מול ההווה.

חברי  מספר  את  להגדיל  היא  החרדית  השאיפה  ציטוט: 
הבאה.  בקדנציה  הכוחות  מאזן  את  ולשנות  החרדים  המועצה 
בעוד ב'אגודת ישראל' קוראים לשלומי אמונים לריצה משותפת 
ב'דגל  האחרונות,  בבחירות  הסיעות  פיצול  היה  בהן  בערים 
התורה' בטוחים כי הדבר הנכון הוא דווקא להתפצל מ'אגודת 
התורה'  ב'דגל  איזון.  וחוסר  קיפוח  בשל  הירושלמית,  ישראל' 
אומרים בצורה חד משמעית כי אם לא יוסכם על הגדלת מספר 
ברשימה  תתמודד  המפלגה  שלראשונה  הרי  לסיעה,  הנציגים 
במפלגה,  שמחזיקים  נתונים  פי  על  העיר.  למועצת  עצמאית 
מרבית המצביעים ל'יהדות התורה' בירושלים משתייכים לסיעה 
ברשימה  המיתולוגי  שההסכם  הצדקה  שאין  כך  הליטאית, 
'דגל  נציגי  בירושלים.  המקומית  הרשימה  על  ישפיע  הארצית 
התורה' הירושלמים שוחחו עם 'קו עיתונות' והודיעו פה אחד 
כי המצב הקיים לא יכול להמשיך. לדבריהם, תיערך התייעצות 

והחלטה מחודשת בבתי גדולי ישראל.
מציאות: ואכן אחר התייעצות בבתי גדולי ישראל התקבלה 
הכרעה להתמודד בנפרד. ההחלטה התבררה כאחת המוצלחות 
יוסדה. התוצאה הדרמטית של 6/3  'דגל התורה' מאז  שקבלה 
את האופטימיים שבקרבה ששאפו  גם  לטובתה הכתבה בהלם 
מ'אגודת  העמיתים  את  גם  כמו  היותר,  לכל  מנדטים  לחמישה 

 ה'דיל' שנכרת בין 'דגל התורה' 
לתנועת ש"ס, הביא לתמיכה 

אקטיבית במועמדם משה ליאון 
שניצח בקושי גדול ובנס של 

הרגע האחרון. פינדרוס הוגלה 
מעיר הקודש מול המקום ממנו 
לא זזה שכינה לעיר המחלוקת 

)הפוליטית!( אלעד. את מה 
שקרה לו שם עיינו בערך אלעד, 

השורה התחתונה של כל זה 
שהוא הוחזר לירושלים

מרן שר התורה שותה לחיים עם יו"ר דגל התורה כשנודע על בחירת משה ליאון.
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ישראל', שהצביעו על עריקת המוני מצביעים חסידיים וישיבה 
של הגדר של עוד רבים נוספים.

ציטוט: בתקופה האחרונה דווח על מגעים שהתקיימו בין חבר 
מועצת העיר ירושלים אריה קינג הנחשב לאיש ימין מובהק, ובין 
יו"ר תנועת 'יחד' אלי ישי  לריצה ברשימה משותפת  בירושלים. 
ישובצו  בה   - הרשימה  בראשות  יעמוד  קינג  הדיווחים,  פי  על 
אומר  הוא  קינג  אריה  עם  ישי. בשיחה  אלי  נציגים מטעמו של 
ל'קו עיתונות' כי התקיימו מגעים כאלה, "נערכו פגישות, שיחות 
טלפון, אך בשלב זה אין החלטה וגם לא סיכומים בעל פה". קינג 
בין הצדדים אך כרגע  לדיון  יובא שוב  מעריך שבקרוב הנושא 
המגעים לא הבשילו לכדי החלטה. 20 אלף קולות קיבל אלי ישי 
בבחירות הארציות בירושלים, את הקולות הללו צפוי אלי ישי 
לתרגם בבחירות הבאות בקלפי - או ברשימה נפרדת, או כאמור 

ברשימה משותפת עם אריה קינג.
מציאות: בסופו של דבר המגעים כן הבשילו לכדי החלטה. 
השני  במקום  שובץ  יוסף,  יוני  השכונות,  ואיש  הימין  פעיל 
ברשימת 'מאוחדים' של קינג כנציג תנועת 'יחד'. המפלגה גרפה 
שני נציגים והכניסה את נציגו של ישי למועצה, אולם סך הקולות 
- כ-12,000 במספר - היה פחות מאשר השיגה 'יחד' בבחירות 
הארציות ב-2014. בנוסף הייתה זו 'מאוחדים' היחידה שתמכה 
במועמדותו של איש 'אגודת ישראל' יוסי דייטש לראשות העיר, 

מלבד מפלגת האם שלו כמובן. 
הכי  בלאו  המפולגת  ש"ס,  של  בקולותיה  ינגוס  ישי  ציטוט: 
מפלגת  ירושלים.  בעיריית  החברים  בין  שוררת  רבה  ומתיחות 
תמצא  קולות  כ-30,000  על  הארציות  בבחירות  שעמדה  ש"ס 
שינגוס  ישי  אלי  של  מפלגתו  מול  מדם  עקוב  בקרב  עצמה 
צביקה  העיר:  במועצת  לש"ס  היום  חברים  חמישה  בקולותיה. 
כהן.  וחיים  מרציאנו  שמואל  בצלאל,  אברהם  עזרא,  פיני  כהן, 
ריענון מרבית הרשימה  הערכות בחדרים הסגורים מדברות על 
ואברהם  עזרא  שפיני  היא  ההנחה  כאשר  הבאות,  בבחירות 
בסיעה  לשטח  והמחובר  הצעיר  לכוח  הנחשבים  בצלאל, 
בקדנציה  יותר  בכירים  תפקידים  ויקבלו  ישודרגו  הירושלמית, 

הבאה.
יותר  נמוגו כל התחזיות הקודרות שניבאו לא  מציאות: כאן 
את  ש”ס  הכתה  בקלפי  הקדושה.  לתנועה  מנדטים  משלושה 
וזכתה שוב בכל אותם שלושים אלף קולות  והחוזים  הסוקרים 
בגזרת  גם  העיר.  למועצת  הנבחרת  החמישייה  את  שהכניסו 
נותרו  מרכיביה  כל  מיוחדים,  זעזועים  נרשמו  לא  הרשימה 
)הספק  הרביעי  כהן מהמקום  חיים  כשהיו, מלבד הקדמתו של 

ריאלי - אז( למקום השני והבטוח.

בני ברק:

ציטוט: זהות המועמד שיבוא ככל הנראה משורותיה של 'דגל 
התורה' - תוכרע על ידי גדולי ישראל, בשל הסכם רוטציה בין 
'דגל התורה' לאגודת ישראל' המעניק את ראשות העיר בני ברק 

ל'דגל התורה'.
מציאות: וכך הווה.

ציטוט: עד כאן הכול נראה פשוט? אז זהו שלא, עיני הכול 
נשואות לחזו"א 5 ולרשב"ם 23, שם תיקבע זהות המועמד הבא 
משורותיה של 'דגל התורה'. ואם שאלתם, הגיע הזמן לשים את 
הדברים על השולחן. רובינשטיין או שפירא? שאלה שתהדהד 
ותישאל אין ספור פעמים במסדרונות העירייה לקראת הבחירות. 
המועמדים הפוטנציאליים לרשת את חנוך זייברט בראשות העיר 
הם אברהם רובינשטיין מ"מ ראש העיר וסגן ראש העיר מנחם 
מועצת  כמזכיר  השני  בכובעו  המשמש  רובינשטיין  שפירא. 
החזקים  האנשים  לאחד  נחשב  התורה'  'דגל  של  התורה  גדולי 
אף  הגר"ח  קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  בבית 
הכתיר אותו לא פעם 'המלך' של בני ברק. לעומתו, יש את מנחם 
גם  מכהן  שפירא  התורה'.  ב'דגל  החזקים  מהאנשים  שפירא, 
כמנהל המחלקה המוניציפאלית של 'דגל' והוא הוצנח לעיר בני 
ברק לבקשת גדולי ישראל, לאחר ששימש כחבר מועצה בעיר 

מודיעין עילית.
ברוב  הוכתר  רובינשטיין  ואברהם  מלך.  נותר  מלך  מציאות: 

של 82% מהמצביעים.
בצורה  נפתרה  הסגנים  שני  בין  הדילמה  עניין,  של  לגופו 
הוא  רובינשטיין  של  המקורי  ההכתרה  תאריך  וכואבת.  אחרת 
בכלל, כ"ד כסלו, יום הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
שטיינמן זצ"ל. מאז ניתנו מושכות ההנהגה בידי מרן שר התורה 
חזו"א  ברחוב  הבית  של  האנושית  תכולתו   – קנייבסקי  הגר"ח 
17, מעונו של מרן ראש הישיבה  5 עברה אמנם לרחוב ראב"ד 
הגרי"ג אדלשטיין, אולם מוקד קבלת ההחלטות הועתק לרשב"ם 
23. אם עד לחודש האחרון היו עוד שפקפקו בכך, הגיעה טרפת 
של  החדש  הבית  הבעל  מי  בעליל  והראו  האחרונות  הבחירות 
התנועה. משכך, לא היה כבר ספק בדבר שאת המינוי הרם יקבל 

נאמן הבית ומזכיר ה'מועצת', אברהם רובינשטיין.
ציטוט: עם זאת, למרות שראש העיר הבא – יהיה אשר יהיה 

- ייתמך ככל הנראה על ידי כל הסיעות החרדיות הגדולות, לא 
מפלגת  דרישת  בשל  זאת  לבחירות,  תלך  ברק  שבני  הנמנע  מן 
מטעם  שיתמודד  מי  דמוקרטיות.  בחירות  לקיים  בעיר  הליכוד 

הליכוד הוא יו"ר הסניף הנבחר יעקב וידר.
זה  בדיוק  אבל  לחיזוי,  קשה  היה  באמת  כבר  זה  מציאות: 
עסק  הקלפיות  פתיחת  לפני  האחרונה  ביממה  שקרה.  מה 
רבה, לגבש  ולצר, באינטנסיביות  יעקב  הנכנס,  מזכיר המועצת 
מרנן  ולבקשת  בשליחות  העיר.  למועצת  ברשימה  מאוחד  גוש 
מתח  את  לחלוטין  לבטל  שביקשו  וויז'ניץ  מגור  האדמו"רים 

הבחירות בעיר התורה והחסידות.
הסכמה  ניתנה  לראשונה  כאשר  והבשילה,  כמעט  היוזמה 
עקרונית מביתו של מרן שר התורה להכליל גם את תנועת 'בני 
תורה' ברשימה. גם בש"ס הסכימו להעניק מקום למפלגת 'יחד' 
המקומית – 'הן'. אולם מי שעצר את החיזיון המופלא היה דווקא 
מי שהיה אמור לשוש עליו הכי הרבה: יעקב וידר, שמקומו לא 
היה מובטח, ובהסכם המתגבש שוריין עבורו מקום. אבל הזכות 
הדמוקרטית גברה אצלו על כל שיקול אחר ומערכת הבחירות 

המשעממת ביותר יצאה לדרכה.
טרום  דרמות  מעט  לא  שידעה  בעיר  ש"ס  סיעת  ציטוט: 
כי  האפשרות  בשל  נוסף  לזעזוע  צפויה  הקודמות,  הבחירות 
הגאון רבי מאיר מאזוז, לו יש כוח חזק בקרב תושבי בני ברק 
מזוהה  שתהיה  מטעמו,  חדשה  רשימה  להריץ  יורה  הספרדים, 
ככל הנראה עם אנשי אלי ישי. בש"ס בבני ברק הלך הרוח לא 
נקבע ללא התייעצות עם המועצת המקומית, המורכבת מהרבנים 
בן שמעון, הרב פחימה והגר"ש בעדני. על פי המסתמן, הרשימה 
תהיה עם שינויים מהותיים במקומות הריאליים. החברים כיום 
הם אליהו דדון סגן ראש העיר, גדליהו בן שמעון, יהודה טוויל, 
בן אפרים. במקום הראשון  ודרור  פרטוש  נתן בצלאל, אברהם 
ברק,  בבני  ש"ס  יו"ר  דדון,  אליהו  לכהן  ימשיך  הנראה  ככל 
כשקיימת אפשרות קלושה כי ח"כ לשעבר יגאל גואטה ישובץ 
במקום זה. נציגים נוספים הם נתן בצלאל נציגו של הגאון רבי 
שלמה מחפוד וגדליהו בן שמעון בן משפחתו של נשיא מועצת 
החכמים הגאון רבי שלום כהן. דרור בן אפרים נציגו של הרב 
מאזוז ימשיך לקדנציה נוספת במסגרת רשימת ש"ס - רק במידה 
ויוחלט על ריצה משותפת עם נציגי הרב מאזוז. לעומתם, יהודה 
נציגו של חבר מועצת החכמים הגאון רבי משה מאיה,  טוויל, 
וכמו גם יאיר שוקרון ואברהם פרטוש, ספק אם יישארו בעירייה 

לקדנציה נוספת.
מציאות: הזעזוע לא אירע למרות שכל האינדיקציות בימים 
מרן  בראשות  'הן'  שמפלגת  אותתו  הקלפיות  לפתיחת  שקדמו 
ובגוש המאוחד  הגר"מ מאזוז צפויה לזכות בשלושה מנדטים, 
מנדט  המפלגה  קיבלה  בפועל  מושבים,   2 לה  להעניק  הוסכם 
בודד לראש הרשימה, ניר אריאל, שהתמודד גם לראשות העיר. 
סיעת ש"ס שמרה על כוחה עם 6 מנדטים, מה שנחשב להצלחה 

מסחררת המצטרפת למקבילותיה בשאר ערי הארץ.
גורמים  ניסיונות של  נותר אלי דדון, למרות  בראש הרשימה 
המפלגה  הקמת  היא  מביניהם  כשהבולטת  להדיחו,  רבים 
זר, שרק  דניאל  דוד' בראשות הרב  'אור  המתחרה של מוסדות 
הרשימה  הסרת  על  הודיע  הבחירות  לפני  האחרונים  בשבועות 

ותמיכה חסרת פשרות בש"ס המקומית.
ומבטיחות,  רעננות  פנים  עם  ש"ס  התחדשה  הרשימה  בתוך 
כמו יעקב זכריהו )3( וישראל בן ששון )4(. אברהם פרטוש ונתן 

בצלאל נותרו על מושבם.
הרשימה.  מרבית  את  להחליף  צפויה  התורה'  'דגל  ציטוט: 

מלבד מנחם שפירא ואברהם רובינשטיין נראה כי מרבית החברים 
יודחו. שלמה שטרן נציג 'דגל התורה' שהיה אמור להיות מודח 
בעבר ונשאר לקדנציה נוספת בשל בקשה אישית של כמה מחברי 
בחוץ.  מקומו  את  ימצא  כי  נראה  הפעם  התורה,  גדולי  מועצת 
לישיבות  להגיע  הממעט  התורה'  'דגל  נציג  וירז'בינסקי,  יעקב 
'אורחות  מוסדות  רשת  כמנהל  הרבים  עיסוקיו  בשל  המועצה 
תורה' וכמנהל משרד רואי חשבון יוקרתי, ימצא את עצמו מודח 
מהתפקיד, זקן חברי המועצה הוא נתן צבי כהן, מקורביו אומרים 
עשיה.  של  רבות  שנים  לאחר  עצמו  דעת  על  לפרוש  עשוי  כי 
לעומתם, מיכאל קקון המייצג את 'מרביצי בני התורה הספרדים' 
)הרב עדס( צפוי ככל הנראה להישאר בתפקידו. נציג נוסף הוא 
על  יושב  אך  בעלזא  חסידות  את  המייצג  פרידמן  ישראל משה 
וויתור  על  ביקורת  התעוררה  פעם  לא  התורה',  'דגל  של  מקום 
וקשריו  תודעה  כמנכ"ל  אך תפקידו  נציג בעלזא,  עבור  המקום 
הקיים  המצב  את  ישאירו  כי  להניח  סביר  ישראל,  גדולי  בבתי 

על כנו.
מציאות: בגזרת פרידמן וקקון ההערכות הגשימו את עצמם. 
אצל קקון המייצג את סיעת 'קד' של 'מרביצי', הדברים לא היו 
ברורים עד לישורת האחרונה בה הם חברו ל'דגל התורה' לאחר 

שהובטחו להם שני המקומות המסורתיים.
ציטוט: ב'אגודת ישראל' ישנם נציגים שצברו כוח בקדנציה 
העירייה  במסדרונות  במעמדם.  לשדרוג  וצפויים  האחרונה 
פרץ  אמונים'  'שלומי  נציגי  כי  עיתונות'  'קו  לכתב  אומרים 
אברמוביץ המייצג את חסידות ערלוי, ושלמה קוסטליץ המייצג 
את חסידות נדבורנה, צפויים לקידום בתפקידם. בסיעה המרכזית 
המחזיק  זייברט  מהותיים,  שינויים  צפויים  לא  כי  נראה  )גור( 
בתפקיד הבכיר בסיעה יכהן ככל הנראה כסגן ראש עיר בשכר, 
מנגד, בסיעה המאוחדת )ויז'ניץ( צפויים שינויים בשל הדרישה 

להכניס כוח צעיר ורענן למועצת העיר.
נותרה  אכן  בגור  נרשמו.  לא  מהותיים  קידומים  מציאות: 
שטיצברג  בשכר,  ומ”מ  סגן  זייברט  כעת.  שהיא  כפי  התמונה 
והפטקה חברי מועצה. בויז’ניץ הזעיקו את העסקן יהושע מנדל 
מירושלים שהחליף את הסגן המיתולוגי מנדל איזנברג שנבעט 
להפריז  לא  שקשה  בצעד  העצמאי,  החינוך  סמכנ”ל  ללשכת 
בדרמטיותו והשפעתו על הרכב הכוחות בתוך המוסד המדובר, 

אולם עבר תוך דממת אלחוט תקשורתית. לא ברור איך ולמה.

מודיעין עילית:

של  הקדנציה  בתחילת  התחוללה  ממש  של  דרמה  ציטוט: 
ראש העיר המכהן עת התקוטטו טוביה פריינד )אגו"י( ומרדכי 
צפויה  הסוגיה  בשכר.  הסגן  תפקיד  על  )דגה"ת(  גולדברג 
להיפתח בקדנציה הבאה ומציתה את העימות מחדש כבר בשלב 
זה. אלא שהקרב האמיתי יתחולל בתוך 'אגודת ישראל' בין אנשי 
ח"כ מאיר פרוש לאנשי השר יעקב ליצמן. בעוד טוביה פריינד 
ידרוש את תפקיד  ליצמן  ומאנשיו של  קרלין  על חסידי  הנמנה 
בקרב  רב  כוח  יש  להם  אמונים,  שבשלומי  הרי  בשכר,  הסגן 
הקהילות החסידיות בעיר, יטענו כי הגיע זמנם לקבלת התפקיד. 
האחרון,  הסגנות  במאבק  ישראל'  'אגודת  לצד  שהיה  גוטרמן, 
ייאלץ להכניס את ראשו ולהכריע במאבק הפנים חסידי, בעוד 

ראש העיר הנכנס של ב"ב אברהם רובינשטיין מתברך אצל האדמו"ר מויז'ניץ.
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באמתחתו יש רק 2 סגנים בשכר.
מציאות: אתם יכולים לנשום עמוק, גוטרמן לא נאלץ לחלק 
פישור  לטובת  ב'דגל'  הפנימיים  הקרבות  בין  שלו  מהאנרגיות 
בין הצדדים הניציים באגודה. רוחות הפיוס והאחדות בין כלל 
מרכיבי 'אגודת ישראל' נשבו עד למודיעין-עילית ודווקא אחד 
מבכירי 'שלומי אמונים' המתגורר בעיר, נחמן בנשעייה, היה זה 
שדרש את התפקיד עבור פריינד. דרש וקיבל. בהבטחה חתומה.
'ועדת  של  מצדה  איום  שוגר  המו"מ,  של  מסוים  בשלב 
שווה  בגזירה  התורה',  'דגל  של  לעברה  אגו"י  של  השמונה' 
במודיעין- לדרישה  יענו  לא  אם  כך:  האומרת  עילית-עילית, 
בביתר- התורה'  'דגל  של  הטרי  היו"ר  זלץ,  שדודי  הרי  עילית 
יצחק  קודמו,  אייש  אותה  הסגן  ממשרת  לשכוח  יכול  עילית, 

רביץ. בסופו של יום יושבים בשלום, זלץ ופריינד, על סגנותם.
שינויים  צפויים  עילית  במודיעין  ש"ס  ברשימת  ציטוט: 
בקדנציה הקרובה. ביקורת רבה נשמעה על מקום מגוריו של סגן 
על  לאחר שהוצנח  אשדוד,  בעיר  עמאר  אבנר  הרב  העיר  ראש 
ידי יו"ר ש"ס אריה דרעי למודיעין עילית והעביר כתובת לעיר 
'בשביל הפרוטוקול'. בש"ס המקומית דורשים מבכירי התנועה 
יום  היום  בחיי  שמעורה  הקהילה  מתוך  אדם  בראשה  להעמיד 

וידאג לצרכיה.
ש"ס  בראשות  נשאר  עמר  הרב  כלום.  עזר  לא  מציאות: 

המקומית.
ציטוט: נציג נוסף במועצה הוא גולן חסידי, בתפקידו השני 
באשר  ספק  מטילים  בש"ס  בכירים  בעיר,  תורה  תלמוד  מנהל 

להמשך כהונתו לקדנציה נוספת.
במסגרת  שהתמודד  אלא  המשיך,  שלא  רק  לא  מציאות: 
רשימה,  התורה הספרדיים',  בני  'איחוד  רשימה עצמאית בשם 

שכרעותיה, לא צלחה את מבחן אחוז החסימה.
ציטוט: גם במודיעין עילית תוגש רשימה מטעם 'בני תורה' 
שני  המפלגה  קיבלה  הקודמות  בבחירות  הירושלמי(.  )הפלג 
מועמד  שלחה  המפלגה  באופוזיציה.  ישבו  ונציגיה  מנדטים, 
חוסר  למרות  העיר  לראשות  להתמודד  ברגר(  )אבי  מטעמה 
הפנים  משהקרבות  כעת,  קיומם.  את  להוכיח  במטרה  סיכוייו, 
בהתמודדות  שם  יסתפקו  כי  נראה  במקצת,  שככו  חרדיים 
ושמוליק  טוב  שם  יהודה  במועצה:  נציגיהם  העיר.  למועצת 

אלישיב, וככל שמסתמן כרגע – ללא שינויים.
הוצב  הרשימה  בראש  שינוים.  היו  כן  דווקא  אז  מציאות: 
מנכ"ל 'הפלס' שמוליק אלישיב שגם רץ לראשות העיר במרוץ 
חסר כל סיכוי מול גוטרמן שזכה ברוב חסר תקדים של 90%!, 
'מרביצי',  נציג  את  שהחליף  הכט,  אברהם  היה  אחריו  והבא 

יהודה שם-טוב, שביכר להתפטר.

אלעד:

אמור  פרוש  ישראל  המכהן  העיר  ראש  הנייר,  על  ציטוט: 
התפקיד,  את  עזיבתו  לקראת  פקלאותיו  באריזת  להתחיל 
משמעי:  חד  הסכם  נכרת  האחרונות  הבחירות  לפני  שהלא, 
תמורת תמיכת 'דגל' בפרוש, תעניק אגודת ישראל את תמיכתה 
זהותו אשר תהא. על  'דגל' בבחירות שאחריהן, תהא  במועמד 
בעוז  תאזור  כי ש"ס  לרשום בטבעיות  גם  היה  ניתן  נייר,  אותו 

להשיב  מחיר  בכל  תנסה  הקרובות,  הבחירות  לקראת  מותניה 
את מושכות השלטון לידיה, ותעשה כל אשר לאל ידה על מנת 
להחזיר לעצמה את העיר החטופה. אלא שבמציאות העכשווית, 
בריא לכל דרדק, שלא כך הם פני הדברים, ותחילה לדגל: למרות 
ההסכם החתום שבידיה, על פי הערכה גורפת, בתנועה הליטאית 
מישירים מבט מפוקח ולא מתיימרים לכבוש את העיר בסערה, 
בעיקר בגלל שזה נראה בלתי אפשרי. למרות מאמציה הרבים, 
'דגל' לא הצליחה לגדל מועמד בולט שיזכה להערכה עד כדי 
ההנהגה  עצמה  לבין  בינה  אפילו  נרחבים.  חוגים  סביבו  ליכוד 
הדגלאית המקומית מתחלקת בין צמד חברי המועצה הבכירים 
והשייכות  הנאמנות  כשסוגיית  גרוסברד,  ושמואל  שטרן  אבי 

הפנים ליטאית תמיד מרחפת בחלל האוויר.
מציאות: 'דגל' דווקא הפתיעה והעמידה מועמד בשם יצחק 
פינדרוס מירושלים, מועמד שנפסל בסופו של דבר בביהמ"ש. 
ב'דגל'  נטרלו  את הראשות  לכבוש  היכולת  את החשש מחוסר 
באמצעות חבירה לציר חדש עם ש"ס, ועל כך בהרחבה בסעיפים 

הבאים.
ציטוט: וכעת לש"ס: על פי עדויות בשיחות פנימיות שעורך 
דרעי עם מקורבים, הוא נשמע סקפטי על גבול המיואש מהסיכוי 
לצד  האחרונות  הבחירות  זכר  העיר.  ראשות  את  בחזרה  לקבל 
לא  נוספות,  בהתבזות  סיכון  והערכת  בשטח  המצב  הכרת 
מוסיפות חשק ליו"ר התנועה, ומקדירות כל הערכת מצב ורודה 

שעולה על ידי מקורביו.
מציאות: ש"ס לא הריצה אכן מועמד, אך הייתה שותפה יחד 
פרוש.  מול  שיתמודד  חיצוני משותף  מועמד  בייבוא  'דגל'  עם 
הדמות המעודפת על ראשי ש"ס, היה הנציג הספרדי של 'דגל' 
בביתר, יוסי שטרית, בעיקר בגלל המוצא. אבל גם אחרי שבבני 
פינדרוס חשקו בש"ס את  ברק החליטו להנחית על ראשם את 

השפתיים ותמכו בו אקטיבית.
פסילת ביהמ"ש שטרפה את הקלפים הביאה את ש"ס לתמוך 
'ישי', ברק צברי,  סיעת  ויו"ר  ברירה במועמד התימנים  בדלית 
שצבר יותר מ-40% אחוזי תמיכה, בתוכם גם קולות רבים של 
עד  לא החליטה  התורה' שסיעתם  'דגל  עם  המזוהים  מצביעים 
זה  היה  אז  וגם  העיר,  לראשות  תתמוך  במי  הצהריים  לשעות 
מרנן  דעת  על  המורה  הירש  הגרמ"ה  מרן  של  עצמאי  תיעוד 
פרוש,  לישראל  להצביע  לנדוי  והגר"ד  אדלשטיין  הגרי"ג 

תלמידו משכבר הימים.
ציטוט: הדמות הדומיננטית בש"ס, הלא הוא צוריאל קריספל, 
גמור  בניגוד  בעיר.  תושבים  מצד  תקדים  חסרת  להערכה  זוכה 
העיר,  לראש  לעומתי  קו  להוביל  ממנו  שדרשו  חבריו,  לעצות 

בחר קריספל להניח מאחור את המשקעים ולעבוד תחת פרוש.
הפך  קריספל  אותו  הפוליטיקה.  הפכפכה  כמה  מציאות: 

למבקר הראשי של ישראל פרוש במהלך כל מערכת הבחירות.
ציטוט: מלבד האתגר של התלכדות סביב מועמד ש"סי, ישנו 
נציג התימנים, סגן ראש העיר ברק צברי שחולש על בנק קולות 
ביותר, ושהפעם לא מתכוון להעניק את תמיכתו לאי מי  נכבד 
המפלגות  מתמודדות  איתן  המורכבות  הסיטואציות  מלבדו. 
בתוך עצמן בצירוף נתונים נוספים, גוררים את העיר אלעד כולה 

למחוזות ה'דילים'.
מציאות: אכן לא נתן את תמיכתו לאי מי מלבדו. כמה מדויק.
בערפל,  לוטה  עדיין  שהדרך  למרות  הדילים  פרק  ציטוט: 
על  להתערב  מסכימים  הפוליטית  בקדירה  הבוחשים  מרבית 
התוצאה הבאה – ישראל פרוש הוא ראש העיר הבא של אלעד. 
מהלכים  בין  בעדינות  לברור  צריך  כבר  כאן  יקרה?  זה  איך 
והלא  הברורה  השאיפה  לב.  משאלות  לבין  ואמיתיים  שקולים 

להסכמות  להגיע  היא  החרדיות,  המפלגות  ראשי  של  מוצהרת 
איזו  של  ברורה  חלוקה  עם  עיר,  תמורת  עיר  של  משותפות 
מפלגה מקבלת איזה עיר, ובכך למנוע עימותים פנימיים, דרמות 
מורטות עצבים, וגם סיכונים לא מעטים. השאלה המרכזית היא 
מי יעשה יד עם מי: האם שלומי אמונים סוגרת על תיאום עם 
המרכזית, האם ש"ס צועדת בתיאום עם דגל התורה, או שמא 
שלומי אמונים היא זו שתצעד עם ש"ס. למרות סיכוי גבוה לדיל 
כללי, קיימת היתכנות סבירה של סגירת דילים בצירים מקבילים, 
הערים  ספציפיים.  אינטרסים  ע"פ  מפלגות,  אותן  ע"י  שלא 

שמככבות ביותר בשיחות בלתי רשמיות, הן אלעד ובית שמש.
מציאות: לא קרה. אף דיל ארצי בין כלל המפלגות לא קרם 
מהערים  בחלק  משותפת  לדרך  שיצאו  היחידים  וגידים.  עור 
העוקץ  את  הוציאה  באלעד  המפלה  וש"ס.  התורה'  'דגל  הם 
מרווחיה של 'דגל' מהציר והותירה את ש"ס המרוויחה הגדולה 
עם בחירתו, על חודם של אלפי קולות בודדים, של משה ליאון 

לראשות העיר ירושלים.
כוונותיהם  סביב  גדול,  נעלם  ישנו  ציטוט: ברמת המפלגות, 
בבחירות  בעיר.  הירושלמי  הפלג  אנשי  של  הפוליטיות 
הריצו אנשי הפלג רשימה מקומית, אך במידה  לא  האחרונות, 
המועמד  סביב  שאלה  סימן  בה  יש  תשתנה,  הפעם  וההחלטה 
הבכיר של 'דגל' כיום שמואל גרוסברד, הנחשב למזוהה עמם. 

שכפסע  עצמאית,  רשימה  הריץ  הירושלמי'  'הפלג  מציאות: 
היה בינה לבין כניסה למועצה. גרוסברד שהוסר מרשימת 'דגל 
התורה' לא הוצב בה, מי שהיה אמור להיכנס הוא בנימין מינצר.

לזירה המקומית,  גורם חדש שצפוי להיכנס בסערה  ציטוט: 
בבחירות  ישי.  אלי  בהווה  'יחד'  ויו"ר  לשעבר  ש"ס  יו"ר  הוא 
האחרונות לכנסת, הצליח ישי להפתיע עם סכום בלתי מבוטל 
של כ-2,100 קולות מקרב תושבי העיר אלעד, ועם נקודת פתיחה 
ההצלחה  את  למנף  ינסה  שהוא  ספק  אין  אחד  לאף  שכזאת, 
דרכו  את  ישי  מגשש  האחרונה  בתקופה  מקומית.  לרשימה 
בעיר, ומחפש מועמד הולם שיישא את כתר מפלגתו. בין היתר, 
דיין, שמסתמן  אבי  רבים אחרי חבר המועצה  חיזורים  נערכים 
כדמות שיכולה להביא למפלגה הרבה ערך אישי מוסף. כזכור, 
שבעיני  צעד  פרוש,  קואליציית  לטובת  ש"ס  מסיעת  ערק  דיין 

הש"סניקים הוא בלתי נסלח.
ואת  'יחד'  רשימת  את  הוביל  דיין  אבי  הווה.  וכך  מציאות: 
ברכת  את  לו  שהביא  מה  פרוש,  ישראל  העיר  בראש  התמיכה 
והוראת הגר"מ מאזוז שליט"א והגר"ש קורח זצ"ל. חיבור זה 
בין פרוש לדיין היה אבן הנגף שהכשיל את המו"מ בליל הגשת 
הקבלן  ברחוב  דרעי  של  בסלונו  לש"ס,  פרוש  בין  הרשימות 

בירושלים.

פסילת ביהמ"ש שטרפה את 
הקלפים הביאה את ש"ס 

לתמוך בדלית ברירה במועמד 
התימנים ויו"ר סיעת 'ישי', ברק 
צברי, שצבר יותר מ-40% אחוזי 
תמיכה, בתוכם גם קולות רבים 

של מצביעים המזוהים עם 'דגל 
התורה' שסיעתם לא החליטה 

עד לשעות הצהריים במי תתמוך 
לראשות העיר

הרב אברהם רוזנטל ז"ל.



15 ח' כסלו תשע"ט 16/11/2018

ביתר עילית:

מהווה  עילית  ביתר  בעיר  אמונים'  'שלומי  קהילת  ציטוט: 
'דגל התורה' וש"ס אך גם בתוכה  את הנתח הגדול ביותר מול 
קיימות עשרות קהילות, מתוכן מיוצגות בעירייה רק החסידיות 
יש  בקואליציה,  מועצה  חבר  הרשקופ,  יקי  לדברי  הגדולות. 
ברשימה  להתמודד  ובכוונתו  מקופחות  שמרגישות  קהילות 
'יהדות התורה', כשהוא מתכנן בעיקר  לזו של  חדשה במקביל 
לא  חב"דניק  היותו  לדבריו,  קטנות.  קהילות  אותן  מול  לעבוד 

מחייב כי הוא מייצג את חב"ד ואינו נציג מטעם.
'אנשים'  עצמאית  במסגרת  התמודד  אכן  הרשקופ  מציאות: 
יחד עם ישראל פכטר )'טוב' לשעבר(, אבל לא כי ייצוג הקהילות 
הנידחות בער בעצמותיו, אלא כי הוא פשוט הודח ממקומו על 
ידי העיתונאי החב"די משה כהנא בפריימריז הפנימיים שנערכו 

בקהילה המקומית.
'דגל התורה' מחזיקה בשני מנדטים ומקווה  ציטוט: מפלגת 
להגדיל את כוחה לשלושה מנדטים. נציגיה במועצה הם יצחק 
רביץ, סגן ומ"מ ראש העיר ויוסי שטרית. בשיחה עם רביץ הוא 
ברור  היום,  נערכות  הבחירות  "אילו  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר 
רביץ:  לדברי  בהליכה".  הבחירות  את  לוקח  רובינשטיין  כי 
ל'דגל  ונתן  טוטאלי  באופן  הסחורה  את  סיפק  "רובינשטיין 

התורה' את מבוקשה".
מציאות: רביץ כבר לא יכול לדברר את 'דגל' המקומית, לאחר 
בתי  גבאי  בקרב  הפנימיים שנערכו  בפריימריז  הודח  הוא  שגם 
הכנסת המזוהים עם המפלגה הליטאית. היו"ר החדש, דודי זלץ, 
הביא את המפלגה - שרצה בנפרד, בשונה מ-2013 אז התמודדו 
אגודה ש"ס ו'דגל' ברשימה מאוחדת, זאת עקב רצונו של ראש 
העיר מאיר רובינשטיין לחסל עד כמה שניתן את קיני ההתנגדות 
למנהיגותו - להישג חסר תקדים, בדמות הכפלת כוחה מ-2 ל-4. 

הרבה מעבר למצופה.
מובנת  הייתה  לא  לרובינשטיין  האוטומטית  התמיכה  גם 
להתחייבויות  באשר  רגליים  גררו  אמונים  בשלומי  מאליה. 
מול 'דגל', כספיח מהמתח הכלל-ארצי בין המפלגות, וזלץ לא 
התכוון להמשיך במסורת קודמו. השיא היה כאשר הושמט שמו 
של  התורה  גדולי  מועצת  של  הקודש  מקריאת  רובינשטיין  של 
'דגל התורה', ובאגודה איימו שלא לתמוך ברובינשטיין השני, 
הליטאי מבני ברק, לראשות העיר. התזה של 'רובינשטיין תמות 
רובינשטיין' הוכיחה את עצמה ורגעים ספורים לפני שרכבו של 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי גלש לעצרת התמיכה המרכזית 
ברשימת 'כן' של 'דגל התורה', חתמו רובינשטיין וזלץ על מזכר 
מרן  אצל  להתברך  העיר  ראש  דרכו של  את  הבנות, מה שסלל 

הגר"ח על במת הכבוד באירוע.
ויו"ר  המועצה  חבר  צפוי  רובינשטיין  מאיר  מול  ציטוט: 
כך  העיר,  לראשות  שוב  להתמודד  זיידה  מנחם  האופוזיציה 
זיידה  להערכת  למועצה.  רק  ייערכו  לא  בביתר  שהבחירות  
את  להגדיל  צפוי  הוא  מנדטים,   2 האחרונות  בבחירות  שקיבל 

כוחו בבחירות הבאות.
של  שהצעד  כנראה  החישוב.  הצליח  בדיוק  לא  מציאות: 
בגפו  נכנס  וזיידה  הצליח,  האם  מפלגות  את  לפזר  רובינשטיין 

למועצת העיר.
ציטוט: זירת קרב נוספת תהיה בין מפלגת ש"ס, לה הצביעו 
מפלגתו  לבין  מצביעים,  אלפים  כחמשת  הארציות  בבחירות 
קולות  מאות  וחמש  כאלפיים  לפחות  המחזיק  ישי  אלי  של 
פוטנציאליים. בסביבתו של אלי ישי, שם שוקלים לרוץ במספר 
בביתר,  גם  נוכחות  להציג  רוצים  ברשויות המקומיות,  מוקדים 

מה שיקשה על מערכת הבחירות, שתהיה לא קלה בלאו הכי.
מציאות: ש"ס הציגה הישג יפה בדמות 4 מנדטים ו'יחד' לא 
התמודדה בעיר. מי שכן התמודדה וקולות בודדים בלבד הפרידו 
תורה',  'בני  מפלגת  היא  באלעד(  )כמו  נציג  הכנסת  לבין  בינה 

שלפני שנה עוד לא נסקרה כלל באופציות.

בית שמש:

דרסטיים  שינוים  צפויים  לא  הקרובות,  בבחירות  ציטוט: 
בחלוקת המנדטים, מלבד דגל התורה שצפויה לגדול לחמישה 
על גבול השישה נציגים, זאת בשל אכלוס רמה ג' שרוב תושביה 

נמנים על המגזר הליטאי.
כלל  את  בחיקה  נשאה  המאוחדת  התורה'  'יהדות  מציאות: 
אמונים'  'שלומי  של  ו'כח'  אגו"י  היו  ראשונים  הסיעות.  תתי 
הכללית.  האגודאית  האחדות  עם  קו  יישרו  ובכך  להתאחד, 
אחרונה, ממש בשעת השי"ן של הגשת הרשימות, הייתה 'דגל 
שהיו   7 מול  מושבים  ב-8  זכתה  המאוחדת  המפלגה  התורה'. 
לה יחד בקדנציה הקודמת. אם מנכים את קולות הקנאים )שלא 
'נץ'(  ברשימת  ו'טוב'  ל'יחד'  )שחברה  וחב"ד  הפעם(  הצביעו 
שהביאו ל'כח' את המנדט השני בסיבוב הבחירות החוזרות, הרי 

שמדובר בעלייה של שני מושבים.
לשלווה  המכניסה  באחדות  דווקא  שתלו  היו  הכול  ככלות 
ושאננות את כל הגורמים, את נפילתה של העיר בידי עליזה בלוך 

הדתית-לאומית.
היותר  לכל  מיוחד,  שינוי  צפוי  לא  חרדי  בגוש הלא  ציטוט: 
ואולי אף איבוד מקום במועצה לטובת  פנימיים קלים  שינויים 

החרדים.
מציאות: אכן.

ציטוט: במשך הקדנציה הנוכחית, חזר שוב ושוב ראש העיר 
הראוי  שמן  חושב  "אני  הבאה:  המנטרה  על  אבוטבול  משה 
שראש עיר לא יכהן יותר משתי קדנציות, ואני אומר את זה בתור 
ראש עיר בקדנציה שנייה שלו", אולם בחודשים האחרונים הוא 
שינה גרסה והחל אומר כי בנוגע לקדנציה שלישית הוא יעשה 
לקדנציה  כוונתו  על  רומז  אבוטבול  לו.  יורו  שהרבנים  מה  את 
זה,  לרגע  נכון  רחוק.  חלום  בגדר  זה  אין  כי  ומסתבר  שלישית 
הקרובה  בשנה  מולו.  התמודדות  על  שהודיע  מועמד  אף  אין 
נשמע על שמות אפשריים, ודבר אחד כבר בטוח: גם אם השורה 
התחתונה תהיה צילום המצב הנוכחי, הרי שהדרך הולכת להיות 
קשה ומייגעת. בשלומי אמונים כבר הכריזו שוב ושוב על כוונתם 
לתמוך באבוטבול לקדנציה שלישית, כך גם שר הבריאות ואיש 
כן  אם  במה.  כל  מעל  כך  על  המצהיר  ליצמן,  יעקב  המרכזית 
איפה, המפלגה היחידה שמהווה איום על אבוטבול נכון לרגע 
אפשרות  כשנה?  בעוד  לנו  צפוי  מה  אז  התורה.  דגל  היא  זה, 
ראשונה: אבוטבול מועמד מוסכם על כולם, ממילא אין בחירות 
לראשות העיר )פיצוי על מערכת הבחירות הקודמת...(. אפשרות 
מועמד  להריץ  ומחליטים  מוותרים  לא  התורה  בדגל  שנייה: 
כי  אם  זו שאלה קשה כשלעצמה,  מונטג  או  )גרינברג  משלהם 
גרינברג מחזיק בטייטל של סגן ראש העיר ונחשב מועמד חזק 
יותר בקרב צעירי התנועה( נגד אבוטבול. במקרה כזה יש שלוש 
חרדי  הלא  הגוש   )2 מהמרוץ.  פורש  אבוטבול   )1 אופציות: 
 )3 לשניהם.  מתפצלת  שהתמיכה  או  המועמדים,  באחד  תומך 
הגוש הלא חרדי מחליט להריץ מועמד שלישי מטעמו ומתלכד 
יחדיו מאחוריו. במקרה כזה, הציבור החרדי יבין כי הוא עלול 
יאלץ לפרוש.  לאבד את כס הראשות וממילא אחד המועמדים 
אפשרות שלישית: מגיעים לסיכום על רוטציה בין דגל התורה 
אם  אלא  לראשות,  בחירות  אין  שוב  כזה  כשבמקרה  לש"ס, 
מועמד חילוני יבחר לרוץ. דיל כזה בין דגל לש"ס שלא יכלול 
את החסידים, עשוי להיות חלק ממערך כולל של דיל שיכלול גם 
את ביתר ואלעד, ולחילופין דיל שייסגר בהסכמה גם עם נציגי 
'אגודה' ויעניק להם תופינים שונים לאחר הבחירות או ויתורים 

בערים אחרות.
מציאות: אוי, לך תסביר מה קרה בסוף. טוב, אז האפשרות 
הראשונה יצאה אל הפועל. אבוטבול היה מועמד מוסכם. )אגב, 
כזו עד  'שלומי אמונים' ממש לא הייתה  התמיכה הברורה של 
הרגע האחרון, וי"א גם לאחריה(, בניגוד לעמדת רבים בצמרת 
'דגל התורה'. הוא אפילו מוקם ראשון ברשימת 'יהדות התורה' 
לאחר שטפסי הגשת רשימתו העצמאית 'דרך השמש' נפסלו ע"י 

פקיד הבחירות.
אבל פיצוי ממש לא היה כאן. בצד החילוני העמידו מועמדת 
חדשה-ישנה, הגברת עליזה בלוך מ'הבית היהודי'. בהתחלה היא 
נתפסה כקוריוז, עם קבלת תוצאות האמת היא הפכה את הציבור 

החרדי בעיר לקוריוז. בהפרש של 500 קולות גברה על אבוטבול 
שהודיע על הנחת המפתחות וירידה מהבמה הציבורית.

מי שלא נסקרים כאן הם 'הפלג הירושלמי', שהריצה וגם זכתה 
במקום במועצה לנציגה מלאכי כי-טוב שהתמודד גם לראשות 
העיר עד לרגע האחרון, אז הסירה לטובת אבוטבול, שהיה ראש 

העיר היחיד שסגר דיל קואליציוני עם 'דגל' ו'הפלג' במקביל.

קרית יערים:

והוותיקות  המוכרות  הדמויות  לאחת  נחשב  רוזנטל  ציטוט: 
לקדנציה  להתמודד  צפוי  והוא  התורה'  'דגל  של  בשורותיה 
נוספת אם הדבר תלוי בו. לדבריו, הניסיון והוותק שצבר בניהול 

המועצה מעניקים לו את הזכות להתמודדות נוספת.
מציאות: התמודד וזכה. על הדרך רצופת הקשיים בהמשך.

קשה  ביקורת  סופג  והוא  קלים  חיים  אין  לרוזנטל  ציטוט: 
מבית. באופוזיציה יושב חבר המועצה החרדי דב בקשט, המייצג 
בעיקר משפחות מודרניות המאכלסות את טלז סטון. בבחירות 
האחרונות. לקראת הבחירות הבאות, נראה כי סיכוייו של בקשט 
לכבוש את ראשות המועצה גדולים בשל ריבוי המשפחות שבאו 
להתגורר בעיר בשנים האחרונות ודורשים הנהגה אחרת. בשיחה 
עם 'קו עיתונות' אומר בקשט כי כבר בימים אלו נערך לבחירות, 
לראשות  הבחירות  את  ונכריע  הרוב  נהיה  הבאות  "בבחירות 

המועצה המתנהלת כמו שטיבל", הוא אומר.
לרוזנטל  חבר  בקשט  אותו  לבשורה.  הפך  האיום  מציאות: 
שחישבה  מסיעתו  דווקא  הגיע  עליו  האמיתי  שהאיום  לאחר 
)ע"ע(.  בביתר  לזלץ  שהפסיד  רביץ,  יצחק  את  מולו  להריץ 
שלמה  הרב  חברון  ישיבת  מנהל  של  שמו  עלה  בתחילה 

קרלינשטיין, אולם הוא חזר בו לאור הסערה שנוצרה.
לרגעים היה נראה שהיישוב השקט עומד להיקרע בין רוזנטל 
לרביץ, שטענו שתיהם לתמיכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
במועמדותם. ברגע האחרון ממש סוכם על מתווה שכלל פרישה 
של רוזנטל בעוד כשנה, כשרביץ יכהן כסגנו, ואז יערכו בחירות 
בחירות  כלל  נערכו  לא  בפועל  לראשות.  רביץ  יתמודד  בהם 

בטלז-סטון.
בשבוע האחרון התבשר עם ישראל בבשורה הקשה על לכתו 
בטרם עת של הרב רוזנטל ז"ל. בני משפחתו ומקורבים תלו את 
פטירתו שאירעה כתוצאה מדום לב פתאומי בלחצים שהופעלו 
בחודשים  התורה'  ב'דגל  גורמים  מצד  שעבר  וברדיפות  עליו 
האחרונים. היו גם מי ששלפו את המכתב ששלח רוזנטל לחברי 
הכנסת ורבני התנועה לפני תקופה בה התאונן על שממררים את 

חייו. 

פתח תקווה:

אבוטבול בכינוס הודאה אחרי ההפסד
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ואף  שניה  לקדנציה  להתמודד  צפוי  ברוורמן  איציק  ציטוט: 
ממתינה  לברוורמן  מכהן,  עיר  ראש  היותו  למרות  מכך.  יותר 
נגדו  הסתה  הרבה  שספג  החילוני  הציבור  מול  קשה  עבודה 
בקדנציה האחרונה. מול ברוורמן יתמודדו בשלב זה שוב אורי 
התורה'  'דגל  המאוחדת,  התורה'  'יהדות  גרינברג.  ורמי  אוהד 
ו'אגודת ישראל', מחזיקה בשני נציגים בעירייה - אליהו ברוכי 
מושבים  בארבעה  שמחזיקה  ש"ס  לעומת  פרידמן,  וישראל 

ושואפת להגדיל את כוחה לחמישה מנדטים בבחירות הבאות.
איתי  גרינברג.  לרמי  והפסיד  התמודד  ברוורמן  מציאות: 
שונשיין ועוד כמה קיקיונים עמדו מולם. 'יהדות התורה' גירדה 
ש"ס  רוטציות.  שברי  מעצמה  וחסכה  השני  המנדט  את  בנס 
עשתה את הבלתי יאומן והכפילה את כמות מצביעיה מ-6,000 
ל-12,000, ביטוי מעשי לא ניתן לכך, בשל אחוז ההצבעה הגבוה 

נותר המפלגה עם ארבעת מנדטיה בלבד.
זה  בשלב  כבר  אומר  בוסו  אוריאל  העיר  ראש  סגן  ציטוט: 
מועמד  אף  "אין  נוספת.  לקדנציה  ברוורמן  באיציק  יתמכו  כי 
שיכול לנצח את כל הגוש הדתי ביחד, אנחנו שותפים של איציק 
ברוורמן הוא יתמודד לקדנציה נוספת ונצעד אתו יחד". ב'יהדות 
הם  אמנם  המכהן.  העיר  מראש  יותר  מצפים  כי  נראה  התורה' 
הנוכחית  הקדנציה  במהלך  אך  בלבד  מנדטים  בשני  מחזיקים 
ולמורת  במפתיע  להם  והעניק  אותם  לרצות  העיר  ראש  ניסה 
פנינו  ועדת הכספים.  רבים את ראשות  רוחם של חברי מועצה 
לחבר מועצת העיר אליהו ברוכי עם הצהרתו של בוסו כי יתמכו 
פעם נוספת בברוורמן, אך זה סירב להגיב. גורם ב'יהדות התורה' 

אמר ל'קו עיתונות': "אנחנו לא בכיס של אף אחד".
מציאות: צחוק הגורל, דווקא בוסו עזב את הגוש הדתי והודיע 
על תמיכה מוצהרת ברמי גרינברג, מה שהביא לו בוודאות את 
כאשר  הראשות,  את  הפסידה  התורה'  'יהדות  דווקא  הניצחון. 
הודיע על תמיכה בברוורמן, בשל הכרת הטוב וההימור התברר 

ככושל ביותר.

חיפה:

ציטוט: בורסת השמות בחיפה רותחת: כבר לאיש אין ספק 
העיר.  ראש  בזהות  שינוי  בסימן  יעמדו  הקרובות  שהבחירות 
אחרי שלוש הקדנציות של יהב, בצירוף תסיסה בציבור החיפאי 
ממצב העיר והצורך בריענון דחוף שלה, נדמה כי השינוי קרוב 

מתמיד לעיר.
מציאות: והוא בא. אוהו שהוא בא.

חבירות  השטח,  את  בודקים  משקל  כבדי  מועמדים  ציטוט: 
כל העת. הציבור החרדי, המונה את הסיעה  נבדקות  אפשריות 
להתפתחויות.  וממתין  הגדר  על  יושב  העיר,  במועצת  הגדולה 
יהב  ליונה  ניצחון בטוח  על  דיברו  עוד  לפני כמה חודשים  אם 
קרב  צופים  כבר  היום  הישגיו,  את  והזכירו  רביעית  לקדנציה 
מורט עצבים בינו לבין כל מועמד חזק שיתמודד מולו – הציבור 
העירייה  ראש  עם  הפוליטית  דרכו  את  סיים  נראה,  כך  החרדי, 
אמור  היו  אלו  שבחודשים  אלפר  מיכי  המועצה  חבר  המכהן. 
מלחמה  בשל  אך  בשכר"  עיר  ראש  כ"סגן  כיסאו  על  לשבת 
זכה  לא   - החרדי  הציבור  צרכי  על  יהב  מול  שמנהל  עיקשת 
לתפקיד הנכסף, נלחם בשיניו יחד עם בכירי 'דגל התורה' להציב 

מועמד חזק מול יהב שיטרוף את הקלפים.
זה  אילו  מנדטים,   4 יש  בחיפה  לרשימה החרדית המאוחדת 
בתקווה  הרביעית  בקדנציה  גם  תימשך  האחדות  באלפר,  תלוי 
לקבל חמישה מנדטים. לדבריו, "הציבור החרדי היה שווה 10 
נביא לפחות  קולות בבחירות הקודמות, בבחירות הבאות  אלף 
נלך  הקולות,  במיפוי  עסוקים  אנו  אלו  בימים  קולות,  אלף   13

למערכת בחירות מאוד מאורגנת".
בתוך הסיעה החרדית בוקה ומבולקה – מקומם של נציגי ש"ס 
עודד שבזי ואהרן כהן מוטל בספק, ובקרב חברי 'יהדות התורה' 
מול  הקרב  רקע  על  לבליטנטל  אלפר  בין  המתיחות  כי  נראה 
להיפרד  ההחלטה  על  להשליך  ועשויה  משמעותית,  יהב,  יונה 

ולהתמודד ברשימות עצמאיות בקדנציה הבאה. 
מציאות: האחדות לא המשיכה. דרישתו של אלפר שאגודת 
ישראל לא תצהיר על תמיכה ביונה יהב נענו בשלילה, וזו הביאה 
לפירוק הגוש החרדי והליכה עצמאית של אגודת ישראל )1( דגל 

התורה )2( וש"ס )1(.
ציטוט: מקומו של בלינטנטל )אגודת ישראל( בקדנציה הבאה 
בעיר  הגדולות  החסידויות  של  דרישותיהן  בשל  מובטח  אינו 

לנציג חסידי במועצה.
ייצג  קדנציה במהלכה  אחרי  נשאר.  הנצחי  מציאות: השורד 
לייצג את חסידות סערט- את הסיעה המרכזית עבר בליטנטל  

ויז'ניץ, כשנציג חסידות גור, ראובן כץ, מוקם אחריו ברשימה.
יונה  מול  העיר  לראשות  הצפויים  המתמודדים  בין  ציטוט: 
)ליכוד( שהצהיר בשיחה עם  מזוז  ירון  סגן השר  ישנו את  יהב 
'קו עיתונות' כי נפגש עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וכי 

בכוונתו לאחד את המגזר החרדי תחתיו ולקחת את הבחירות.
מציאות: לא קרה.

אפשרות  בודקים  התורה'  ב'דגל  דבריו,  למרות  ציטוט: 
בש"ס  יהב.  יונה  את  להכניע  בוודאות  שיצליח  חזק  למועמד 
מיישרים קו עם 'דגל התורה'. בכיר במפלגה אמר ל'קו עיתונות' 
כי אין הבטחה לתמיכה באף מועמד בשלב זה, אך היו מצפים 
ליותר מיהב בקדנציה הנוכחית. הערכות הן כי שיתוף הפעולה 
יוביל  וגפני  ליצמן  דרעי,  המפלגות  ראשי  בין  הארצית  ברמה 

להחלטה משותפת בתמיכה במועמד אחד מול יונה יהב.
שנחשב  במהלך  ש"ס,  מהמציאות.  מאוד  רחוק  מציאות: 
לאצבע בעין של 'דגל התורה', חברה ל'אגודת ישראל' ותמכה 
רשמית ביונה יהב. על ליצמן אין צורך להרחיב: 'אגודת ישראל' 

התייצבה כאיש אחד בלב אחד בעד יונה יהב.
ציטוט: מתמודדת נוספת לראשות העיר היא חברת המועצה 
בכוונתה  כי  שהצהירה  רותם,  קאליש  עינת  מהאופוזיציה, 
סיבוך  בשל  קלושים  סיכוייה  כי  מעריכים  בחיפה  להתמודד. 

משפטי בו היא שרויה לכאורה.
מציאות: סיבוכים משפטיים היו מנת חלקה של קליש-רותם 
פרצי  ובענק.  זה  את  עשתה  היא  בסוף  אבל  הדרך.  כל  לאורך 
שעוד  מי  לכל  הסבירו  עיר  של  ברחובה  והריקודים  השמחה 
הטיל ספק מה חושב הציבור החרדי בעיר על יהב. אם עדיין לא 
הבנתם: ד"ר עינת קליש-רותם נבחרה לעמוד בראשות העיר. מה 
צעירים  הריקודים המלבבים של  היו  על החגיגה,  שקצת העיב 
ומבוגרים סביב הגברת הנבחרת שבאה לאירוע הניצחון החרדי 

באולמי 'תפארת ישראל'. לא מתאים. לא ראוי.
ציטוט: יו"ר סניף הליכוד בחיפה שמשון עידו אמר אף הוא 
בשיחה עם 'קו עיתונות' כי הוא שוקל להתמודד לראשות העיר.

מציאות: לא קרה.
מי שכן התמודד היה מנדי זלצמן יו"ר נמל חיפה ודוד עציוני, 
למנצחת  האחרון  ברגע  שחבר  כחלון,  השר  של  לשעבר  עוזרו 

קליש-רותם.

צפת:

הם  כי  כה  עד  הודיעו  מועמדים  משבעה  פחות  לא  ציטוט: 
שוקלים להתמודד לראשות העיר צפת. הראשון הוא ראש העיר 
ביתנו',  'ישראל  רשימת  מטעם  שמתמודד  שוחט  אילן  המכהן 
העמדתו  על  הפרקליטות  והודעת  נגדו  החקירות  למרות  זאת 
לדין )שנסגרה(. עוד במתמודדים: שלמה חדד שיתמודד מטעם 
מפלגת נר )ירד(, ויקי אלקבץ מועמדת מטעם העבודה )כנ"ל(, 
ישי מימון )הפסיד בראשון(, אליעזר לזר מטעם 'יהדות התורה' 
)עצמאי בסוף - מפלגת 'ריסט' שזכה להישג נאה אך לא העפיל 
לסיבוב השני(, עו"ד תמיר סבאן ושוקי אוחנה. עד כה נראה כי 
עיר  ראש  מול  להתמודד  מספיק  חזק  אינו  הרשימה  מבין  איש 

מכהן.
מציאות: אפילו לסיבוב השני לא עלה ראש העיר המכהן.

בחירות  של  קולות  נשמעים  ארוכים  חודשים  כבר  ציטוט: 
במסדרונות העירייה, שמות עולים ונופלים, אך לנציגות החרדית 
נוספת.  לקדנציה  מבחינתם  ריאלי  מועמד  הוא  שוחט  כי  ברור 
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר גלבך ממקום מושבו בקואליציה 
קיבלו בשנות כהונתו של שוחט מה  כי החרדים בעיריית צפת 
שלא קיבלו קודם, לכן, מעריך גלבך כי יתמכו בו לראשות העיר 

לקדנציה נוספת במידה ויצא זכאי מהאשמות נגדו.
מציאות: בסופו של תהליך התמודד גלבך דווקא מול שוחט 
והביס אותו בהפרש זעום בעלייה לסיבוב השני, שבסיבוב השני 

העביר את תמיכתו, בתחילה בגלוי ובסוף בשקט לגלבך.
על  להכריז  ממהרים  לא  התורה'  ב'דגל  זאת  לעומת  ציטוט: 
של  היחס  לדבריהם,  העיר,  לראשות  מטעמם  המועמד  זהות 
שוחט לקהילה החרדית היה משפיל בחצי הקדנציה הראשונה, 
"אנו  הייתה במשבר חמור בשלושה חודשים האחרונים,  העיר 
שעברה  הטלטלה  לאחר  שאפשר  מה  את  בלתקן  כעת  עסוקים 
את  לתת  סיבה  אין  כי  ב'דגל'  מצהירים  זאת  עם  יחד  העיר". 
הנם  העיר  בעור מרבית מתושבי  חילוני  למועמד  העיר  ראשות 

חרדים.
מציאות: איך שגלגל מתהפך. 'דגל התורה' היא זו שהתנגדה 
בסיבוב  בו  לא תמכה  וגם  בסיבוב השני  גלבך  בנחמן  לתמיכה 
תמכה  'יחד',  עם  יחד  היא,  זה  במקום  לש"ס.  בניגוד  הראשון 
במועמד 'הליכוד' החילוני שוקי אוחנה שניצח בהפרש גדול את 
גלבך, לאחר שדיל 'דין צפת כדין ירושלים' לא יצא לפועל. אם 
'דגל התורה' הייתה חוברת  לשפוט לפי הנתונים הרי שגם אם 
אולי  לנקות  שיכול  מה  גלבך,  של  ניצחון  לראות  קשה  לגלבך 
במעט את מצפונה של התנועה הליטאית שנאלצה לעמוד בשער 
עבור  להצביע  ונורא  חמור  איסור  בירושלים  מדוע  ולהסביר 
מועמד חילוני מול דת"ל ואילו בצפת מצווה לפעול עבורו מול 

חרדי חסידי.

טבריה:

להתמודד  צפוי  דוד  בן  יוסי  טבריה  העיר  ראש  ציטוט: 
לקדנציה שניה, זאת למרות שסיכוייו לא גדולים בשל קואליציה 
שברירית, במהלך הקדנציה הסתכסך עם סגנו ממפלגתו דודיק 
מתקפות  דוד  בן  סופג  זאת  מלבד  לאופוזיציה,  שעזב  שטרית 
הרשתות  את  שמתסיס  קובי  רון  הפוליטי  מהפעיל  חריפות 
כי  בטענה  העירייה,  ראש  נגד  המקומית  והעיתונות  החברתיות 

נותן יחס מועדף לחרדים בעיר טבריה ומביא להתחרדות העיר.
ראשות  לכס  דבר  בסופו של  אותו  וזה מה שהביא  מציאות: 

העיר למגינת לב.
זיגדון  אליהו  בעירייה,  נציגים  שני  יש  לש"ס  ציטוט: 
ולאגודת  אוחנה,  דוד  אחד,  נציג  התורה'  ל'דגל  אוקנין,  ויוסי 
ביוסי  תמכה  לא  החרדית  הנציגות  וקנין.  פנחס  הנציג  ישראל 
חלקית  ותמכה  זגזגה  מכן  ולאחר  האחרונות  בבחירות  דוד  בן 
במועמדותו. למרות זאת נכנסה לבסוף לקואליציה של בן דוד. 
במידה  דוד.  בן  יוסי  מול  להתמודד  צפויים  מועמדים  מספר 
פיניאן,  ציון  של  מועמדותו  מאחורי  תתאחד  הליכוד  ומפלגת 

סביר להניח כי זה יחסל את סיכוייו של בן דוד לניצחון נוסף.
מציאות: לא קרה.

תתמוך  במי  בגלוי  לומר  מסרבת  החרדית  הנציגות  ציטוט: 
בשלב זה, אך ההסתברות היא כי במידה והליכוד יריץ מועמד 
מאחוריו.  תתאחד  החרדית  שהנציגות  הרי  דוד  בן  יוסי  מול 
לראשות  יתמודדו  כי  הודיעו  מהאופוזיציה  נציגים  כך,  או  כך 
העיר, ריבוי המתמודדים עלול לגרור את העיר טבריה לבחירות 

ברוורמן התמודד והפסיד לרמי 
גרינברג. איתי שונשיין ועוד 
כמה קיקיונים עמדו מולם. 

'יהדות התורה' גירדה בנס את 
המנדט השני וחסכה מעצמה 

שברי רוטציות. ש"ס עשתה את 
הבלתי יאומן והכפילה את כמות 

מצביעיה מ-6,000 ל-12,000

רמי גרינברג בחגיגות הניצחון בפתח-תקווה.
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מועמדים  בין  הקולות  פיצול  בשל  שני  לסיבוב  אותה  שיובילו 
רבים.

מציאות: לא היה סיבוב שני, ורון קובי נבחר כאמור. החרדים 
התפצלו בין המפלגות הממסדיות שתמכו ביוסי בן דוד לקהילתו 
של הגר"ד קוק שתמכה בדודיק אזולאי שאף שריין לנציגו של 

הרב מקום.

אשדוד:

שנה  היטב.  מורגשות  אשדוד  בעיר  הבחירות  ציטוט: 
ברורה:  נראית  העיר  לראשות  באשר  המצב  ותמונת  לבחירות, 
ראש העיר יחיאל לסרי הודיע כי יתמודד לראשות העיר בפעם 
זה אין מועמד חזק שהצהיר על התמודדות  השלישית, ובשלב 
מולו, מלבד מספר חברי אופוזיציה שהודיעו ריצה. לסרי עצמו 
שמר על קשרים טובים עם המגזר החרדי וסביר להניח כי יקבל 

את תמיכתם בו לכהונה נוספת.
הגדר  על  נשארה  גור  חסידות  היה.  לא  זה  פשוט  מציאות: 
בתקופתו  באשדוד  שהתרבו  השבת  חילולי  האחרון,  הרגע  עד 
הפריעו לראשי החסידות להצהיר על תמיכה בו. ברגע האחרון 
הודיעה הוועדה בראשותו של הרה"ג אברהם בנימין זילברברג 
נבחר  לסרי  וד"ר  ביותר  כנחוצה  בלסרי, שהתבררה  תמיכה  על 

ברוב דחוק של 41.8% לראשות העיר.
ציטוט: 'יהדות התורה' חיזקה את כוחה בבחירות האחרונות 
מול  רבים  פנימיים  ידעה מאבקים  תנועת ש"ס  במנדט,  ועלתה 
זאת היא עומדת על  ובכל  'קול הלב' שנגסה בקולותיה  תנועת 
אבי  כנפו,  עמרם  הם  ש"ס  ברשימת  החברים  מנדטים.  ארבעה 
אמסלם, חיים אמסילי ומאיר בן סימון. ממידע ראשוני שהגיע 
לקראת  תודח  ש"ס  רשימת  מרבית  כי  עולה  עיתונות'  ל'קו 
הקדנציה הבאה. כנפו שנמצא בהליך משפטי לא יכהן קדנציה 
מהרשימה.  לזוז  הם  אף  צפויים  ואמסילי  סימון  ובן  נוספת 
המפלגות החרדיות שצמחו בקדנציה האחרונה שואפות להגדיל 
קיימת  הקרובות  בבחירות  הבאות,  בבחירות  עוד  כוחן  את 
קולות  זאת בשל מספר  סבירות שש"ס תתפצל לשתי מפלגות, 
אופציה  הארציות.  בבחירות  בעיר  ישי  אלי  שקיבל  מבוטל  לא 
כזו צפויה להגדיל את הכוח החרדי בעיר ולהקטין את כוחה של 

ש"ס שבמקרה כזה לא תקבל מעבר לשני מנדטים.
היא  באשדוד  האלו  הבחירות  של  הגדול  הניצחון  מציאות: 
סיעת ש"ס, שגדלה מ-4 ל-6 מנדטים, בעוד מתחרתה 'קול הלב' 
שחברה ל'יחד' לא עברה את אחוז החסימה. המנצח הגדול הוא 

היו"ר החדש של הרשימה אבי אמסלם.
ציטוט: ב'יהדות התורה' לעומת זאת המצב שונה, שם עדיין 
עת  את הפצעים ממערכת הבחירות הקשה האחרונה,  מלקקים 
פיטסבורג  חסידות  נציגי  מול  חסידי  הכלל  נציגי  לעימות  באו 
כי  נראה  כעת,  התורה'.  'יהדות  ברשימת  הולם  ייצוג  על  בקרב 
לא מן הנמנע קרע פנים חרדי אשר יוביל לפיצול בין הקהילות 
בעיר. יהדות התורה בעיר אשדוד מורכבת כמו הרשימה הארצית 
לכנסת - מאגודת ישראל, שמורכבת על פי כמות המשפחות - 
ליברמן, מקום שני  הוא מרדכי  בעירייה  גור שנציגה  מחסידות 
שלישי  ומקום  וובר  אפרים  מייצג  אותה  בעלזא  חסידות  של 
לחסידות ויז'ניץ אותה מייצג יעקב טסלר. העימותים הגיעו על 
רקע השאלה מי יזכה במקום הרביעי. חסידות פיטסבורג טוענת 
מתוקף וותיקותה בעיר לה מגיע המקום הרביעי. לעומתם, נציגי 
"הכלל  מתוך  להיות  צריך  הנציג  כי  טוענים  בעיר  החסידויות 
חסידי". כיום, יושב על המקום הרביעי עזרא שור נציג חסידות 
פיטסבורג, זאת למרות הפריימריז שנערכו בעיר בהן זכה יהושע 
מצד  שהופעלו  לחצים  לאחר  חסידי".  ה"כלל  כנציג  טננהויז 
ראשי חסידות פיטסבורג בגיבוי הסיעה המרכזית )גור( הוחלט 
נציג  עבור  הרביעי  המקום  את  ולשריין  הפריימריז  את  לבטל 

חסידות פיטסבורג.
מלחמה  חסידי  הכלל  נציגי  מכריזים   2018 בחירות  לקראת 
מהווים  אנחנו  בעוד  השנייה,  הלחי  את  נגיש  "לא  ומבהירים: 
נתח מכובד המכפיל כמותית את משפחות חסידות פיטסבורג". 
על  ידם  כאשר  חסידי  הכלל  נציגי  יצאו  הקודמות  בבחירות 
אמונים  שומרי  ביאלה,  סלאנים,  ערלוי,  חסידויות  התחתונה. 
ועוד, נותרו ללא ייצוג. גורמים בכירים בקהילת ה"כלל חסידי" 
טוענים כי "עכשיו, כשהכלל חסידי לא בתמונה ונותר ללא ייצוג, 

המקום מגיע חזרה לנציג מטעם החסידויות ללא פריימריז".
את  ליישר  הצליחה  שהוקמה  החדשה  הוועדה  מציאות: 
ניטשה  עליו  הרביעי  במקום  כלדהלן:  היה  השיבוץ  ההדורים. 
הסיעה  מועמד  בכלל  הפעם  הוצב  המלחמה,  הקודמת  בפעם 
גור בהחלט  גודלה של חסידות  המרכזית, אברהם מרדכי פלר. 
לא  בכדי  אולם  הפותחת,  בחמישייה  מקומות  שני  לה  מעניק 
לקפח אף קהילה הוסכם שבאם תזכה הסיעה לארבעה מושבים, 
והוא  מתפקידו  שנה  כעבור  פלר  יתפטר  אירע,  שאכן  כפי 
ושנתיים  מפיטסבורג  לשור  ומחצה  שנה  של  ברוטציה  יועבר 
הייתה  והסיעה  במקרה  אמונים'.  מ'שלומי  לטננהויז  ומחצה 
מלאה  קדנציה  מכהן  היה  שפלר  הרי  מושבים  לחמישה  זוכה 

ופיטסבורג ושלומי אמונים היו חולקים אותה שווה בשווה.
המרכזית  נציג  של  מקומו  את  שינוים.  נרשמו  ברשימה  גם 
הוותיק, מרדכי ליברמן, החליף הרב יחיאל וינגרטן, מנאמניו של 
מרן האדמו"ר מגור, ואת מקומו של נציג המאוחדת, יעקב טסלר, 
המיועד לרשת את ח"כ מוזס בכנסת הבאה, החליף שמואל שוק.
ציטוט: 'דגל התורה' המחזיקה אף היא בכמה מאות משפחות 
היותה  מתוקף  זאת  התורה'  'יהדות  ברשימת  ייצוג  דורשת  לא 
זאת,  למרות  אך  החסידים.  לקהילות  ביחס  הקטנה  הקהילה 
ז'  ברובע  'דגל התורה' את ראשות המנהלת הקהילתית  קיבלה 

בעיר, תפקיד עם אחריות וכוח משמעותי.
ש"ס  לרשימת  התורה'  'דגל  חברה  חריג  בצעד  מציאות: 
של  במעונו  לברכה  נכנס  אף  אמסלם  אבי  והיו"ר  המקומית 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, יחד עם רב הקהילה הגרי"ב 
שרייבר. ב'פלג הירושלמי' – קהילת גרודנא, הצהירו על תמיכה 

ב'אגודת ישראל'.

רכסים:

כעת  מנסים  ש"ס,  לעשות  ניסתה  אותו  המהלך  את  ציטוט: 
רייך  איצ'ה  יישאר  פיו  על  להוביל.  התורה  ב'דגל'  בכירים 
אשר  מהלך  בשכר,  סגן  תפקיד  יינתן  ולש"ס  נוספת  לקדנציה 
ייעשה בתיאום מוחלט עם תנועת ש"ס. מועצת רכסים עד היום 
התושבים  מספר  בשל  בשכר"  "סגן  לתפקיד  זכאית  הייתה  לא 
המועט שלא אפשר זאת. אך כעת תזכה המועצה בתפקיד הנכסף 
ב'דגל  בכירים  גורמים  מתכוונים  כך  בשל  הבאות,  בבחירות 
התורה' להציג את המהלך להשארתו של רייך בראשות לקדנציה 
דלת  יש  לרייך  בשכר".  ה"סגן  בתפקיד  ש"ס  נציג  לצד  נוספת 
פתוחה בבתי כל גדולי ישראל ואוזן קשבת אצל שרי הממשלה 
מכל המפלגות, בימים אלו נבנית כיכר חדשה בעיר אשר תיקרא 
על שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, זאת במקביל לפעילותו 
של רייך וקשריו הטובים אם הקהילות הספרדיות ברכסים. בין 
רייך לדן כהן שוררת ידידות פוליטית עמוקה וידועה, והשניים 
אף משמשים כיום בתפקידים זה לצד זה במועצה. נראה כי אף 
גורם לא יצליח לתקוע טריז בין השניים, כל החלטה שתתקבל 

תהיה משותפת לכל הצדדים ומקובלת על רייך וכהן יחדיו.
מציאות: זה כמעט קרה במסגרת ה'דיל' הארצי בין המפלגות, 
אבל בסוף בש"ס התנגדו. הדרמה התעצמה כאשר ב'דגל' הטילו 
של  הסכמה  הדורש  בהסכם  סעיף  על  ונסמכו  כהן  דן  על  וטו 
'דגל התורה' לזהות המועמד הש"סי שיוצב לראשות המועצה 

הצפונית.
היה  וכאשר  הרשימות,  הגשת  מועד  לפני  קצר  זמן  כאן,  גם 
נראה שהסכסוך המקומי יעיב על השלום הארצי, הודיעו בש"ס 
שהם מוכנים להחליף את דן כהן ובתמורה תיאלץ 'דגל התורה' 
כליל.  המועצה  מהנהלת  רייך,  איצ'ה  הבכיר,  נציגה  את  לסלק 
לכך כבר לא הסכימו בקהילה הליטאית והקרב הוכרע לטובתו 
של כהן שיכהן כראש המועצה ללא בחירות. "ידידות פוליטית 

עמוקה" כבר לא ידוע הבין השניים.

רחובות:

לא  ומעדיפים  נפש  חשבון  עושים  בקרעטשניף  ציטוט: 
ולנסות  היהודי,  ומהבית  מש"ס  מ'דגל'  חבריהם  על  להסתמך 
להכניס נציג  למועצה בזכות עצמם. על פי הערכות הם 'שווים' 
אחד  לגוש  לצרף  חותרים  בקרעטשניף  קולות.  כ-600  לפחות 
דז'יקוב  ויז'ניץ,  מחסידויות  ישראל'  מ'אגודת  נוספות  קהילות 
וחב"ד. זאת למרות הכעס ששורר ב'אגודת ישראל' על בכירים 
בחסידות קרעטשניף, שלדבריהם, "גררו אותם להסכם כושל עם 

הבית היהודי".
מציאות: ואכן קרעטשניף הימרו ובהצלחה רבה. נציגם פנחס 
בהם  שקריים  סקרים  הפרחת  למרות   - למועצה  נכנס  הומינר 
היא לא עוברת את אחוז החסימה - בידי המתחרה שס"ד, שאף 

נקנסה בשל כך על ידי ועדת הבחירות המרכזית.  
קדנציות  מספר  שהחזיקה  שס"ג  רשימת  כי  נראה  ציטוט: 

בעבר לא תשוב עוד וכי כל סיעה תתמודד בנפרד.
לעומת  שס"ד.  לרשימת  אוחדו  ו'דגל'  ש"ס  לא.  מציאות: 
ונציגה  כישלון חרוץ,  נחלה  ישראל הרי ש'דגל התורה'  אגודת 
הממוקם במקום השלישי ברשימת שס"ד לא נכנס למועצה ורק 
שני נציגי ש"ס הממוקמים ראשונים נכנסו. זאת למרות פעילות 
אינטנסיבית מוגברת שכללה אפילו כינוס בראשותו של מרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי שהגיע לעיר בצעד נדיר ויוצא דופן.

גבעת זאב:

ציטוט: התקווה לאחדות מנצנצת שוב בגבעת לקראת בחירות 
יהדות התורה   2013 2018. לאחר הפיצול המתוקשר בבחירות 
המפלגות  התפצלו  האחרון  וברגע  מעמד  החזיקה  לא  וש"ס 
זאת לאחר שיו"ר ש"ס אריה דרעי  והתמודדו כל אחת בנפרד, 
פוצץ את ההסכם בשל הצבת המועמד מטעמו, יוסי מועלם, רק 

במקום הרביעי.
קטנה,  לא  דרמה  הוא  גם  ידע  הירושלמי  הישוב  מציאות: 
יו"ר הסניף הירושלמי לשעבר  כאשר בדגל התורה הצניחו את 
של המפלגה, איציק ברנר, לעמוד בראשות המפלגה המקומית. 
הקהילות  כל  את  לאגד  ברנר  הצליח  טובים  חיבורים  בעזרת 
לפני  קיימא  בר  נראה  היה  שלא  מה  אחד,  לגוש  האשכנזיות 

תקופה.
ש"ס התמודדה בנפרד ובכינוסיה נשמעו אי אלו דברי תרעומת 

על העמיתה האשכנזית.

מעמד התפילה בכותל המערבי.
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בטבח

מבנה בית חבד מומביי השבוע
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עשור לאחר רציחתם האכזרית של בני הזוג הרב גבי ורבקי הולצברג הי"ד, 
שלוחי חב"ד שנהרגו בפיגוע טרור אכזרי, שוחח 'כל ישראל' עם שומרי הגחלת 
היהודית בעיר • השליח הרב ישראל קוזלובסקי מספר על תכניות ההנצחה 
הייחודיות, על הקשר עם בני הזוג ז"ל ועל הקשיים בשליחות וחושף – שלוחים 
נוספים יצטרפו לחזק את הפעילות בעיר

|| אלי כהן ||

"נזכרים 
בטבח

עשור לרצח הקדושים במומביי

בכל יום"
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בית חב"ד במומביי שבהודו ציינו בסוף השבוע האחרון, ב
במקום  שבוצע  לטבח  שנים   10 בכסלו,  חודש  ראש 
בפיגוע, שזעזע את  מוסלמים מפקיסטן.  בידי מחבלים 
העולם היהודי, נרצחו זוג שלוחי חב"ד הרב גבי ורבקי 
ר'  הכשרות  משגיח  מאורחיהם:  ארבעה  וכן  הולצברג 
לייבוש טייטלבאום, משגיח הכשרות ר' בן ציון קורמן 
וכן יוכבד אורפז ונורמה שוורצבלט-רבינוביץ השם ייקום דמם. בנם 
המקומית.  המטפלת  בידי  הבניין  מן  הוברח  מוישי,  השלוחים,  של 
שאירעו  נוספים  בפיגועים  יום  באותו  נרצחו  אדם  בני   191 עוד 

במבנים סמוכים.
במומביי פועלים כיום השליח הרב ישראל קוזלובסקי )33(, רעייתו 

)לבית ברגמן( וארבעת ילדיהם. שניהם אגב ירושלמים במקור.
חב"די  במיזם  השלוחים  של  זכרם  את  הנציח  קוזלובסקי  הרב 
תורה  להוסיף  היא  שלנו  "המטרה  התניא:  ספר  הדפסת  מקורי: 
ומצוות ואור בעולם, כאשר העיקר הוא - ולא צריך להתבייש לומר 
זאת: להביא לימות המשיח. כשהגענו לכאן לפני כ-5 שנים, התברר 
לי כי הרב הולצברג, לפני חתונתו, סייע לשלוחי חב"ד בתאילנד והוא 

יזם שם את הדפסת ספר התניא".
ספר  את  הפכה  החב"דניקים,  בידי  מקום,  בכל  התניא  הדפסת 
היסוד של החסידות לספר ה-2 בעולם, אחרי התנ"ך, מבחינת כמות 
כ-7,000  האחרון  ביובל  הודפסו  שעברה  לשנה  נכון  המהדורות. 

מהדורות בכל רחבי תבל, כולל במדינות ערב ואפילו באנטרטיקה. 
"גבי הי"ד הדפיס את התניא בערים רבות בתאילנד וכן במדינות 
קמבודיה ווייטנאם, אבל לא הספיק לעשות זאת בהודו. במשרד שלי 
למארז,  הפך  שאותם  מדינה,  מכל  שהדפיס  הספרים  סדרת  את  יש 
והחלטתי לצרף לשם גם תניא שהודפס במומביי. אז למרות הקשיים 
זה במדינת עולם שלישית, ביום שישי האחרון,  הרבים לעשות את 
היארצייט העשירי של זוג השלוחים שנעקדו על קידוש ה', הצלחנו 

לעשות זאת".
ממשלת הודו תקיים טקס רשמי?

הטבח,  אירע  שבו  הלועזי  התאריך  למניינם,  בנובמבר  "ב-26 
מקומיים  ציבור  אישי  בהשתתפות  רשמי  טקס  חב"ד  בבית  ייערך 
ובראשם ראש ממשלת מדינת מהאראשטרה שבהודו – שבה שוכנת 
המבנה  בגג  תחנך  האירוע,  במהלך  פאנדאוויס.  דאוונדרה  מומביי, 
בן 6 הקומות. באנדרטה יונצחו כלל 197 הנרצחים בפיגוע המשולב 
שאירע באותו יום במומביי. זה אתר ההנצחה היחיד מסוגו בעיר לכל 

הנרצחים בפיגוע, יהודים ושאינם. 
מוזיאון  של  בנייתו  בבניין  תושלם  הקרובים  בחודשים  במקביל, 
שבו ייחשפו המבקרים למצוות עיקריות ביהדות וכן ל"7 מצוות בני 
ההערכות,  פי  על  בהם".  מחויבים  הנכרים  הרמב"ם  פי  שעל  נוח" 
מרביתם  חודש,  מידי  הייחודי  המוזיאון  את  לפקוד  צפויים  אלפים 

נכרים שיבקשו לרכוש ידע על העם היהודי.

בין  עדיין הרוסים מחילופי האש  עלות שיפוץ הבניין, שקירותיו 
המחבלים לקומנדו ההודי ומפיצוצי הרימונים בתוכו, נאמדת בכ-6 

מיליון דולרים.
מחלקים  שאותם  יהלומים  מכרה  יש  שלחב"ד  חושבים  "אנשים 
לשלוחי חב"ד בכל העולם ולא מבינים שלהחזיק בית חב"ד עולה הון 
תועפות. כל התיירים ואנשי העסקים החרדיים שנעזרים בחב"ד בסין 
בסבר  מתקבלים  ובפראג,  בפלורידה  ובברזיל,  בקונגו  ובבולגריה, 
פנים יפות ונעזרים בצרכים דתיים ובמזון כשר – אבל זה עולה כסף. 
בכל  דולרים  אלפי  עשרות  לגייס  צריכים  לדוגמא,  במומביי,  אנחנו 
חודש להחזקת המבנה הגדול, לסעודות השבת, לתשלום לעובדים, 
להחזקת מוסדות החינוך ועוד. למרות שמומביי נמצאת בהודו שהיא 

מדינת עולם שלישית, העיר נחשבת לאחת היקרות במזרח". 
2 בנות ו-2 בנים, שלאחד מהם  4 ילדים –  לבני הזוג קוזלובסקי 
קוראים גבי על שמו של הקדוש הרב גבריאל הולצברג הי"ד.  לפני 
כשבוע הם חנכו פעוטון מיוחד לבני ובנות הקהילה היהודית בעיר, 

המונה כ-2,000 נפש ונחשבת לאחת העתיקות בעולם. 
בתחילת שנת הלימודים הנוכחית פתח בית ספר יהודי במומביי. 

כ-30 תלמידים בכיתות א'-ד' לומדים בו מידי יום. 
והפעילות, כמובן, לא פוסקת לרגע: היא מתחילה מתפילה בבית 
עסקים  לאנשי  סיוע  כשרות,  ארוחות  בבוקר,  חב"ד  בבית  כנסת 
חינוכיות  פעילויות  שבת,  סעודות  טהרה,  מקווה  הפעלת  יהודיים, 

ובין לבין שיעורי תורה לבני הקהילה, לאנשי עסקים ולתרמילאים. 
אתם לא חוששים לגדל כך ילדים, במקום כזה?

"מבחינה רוחנית, רואים במוחש שילדים של שלוחים חזקים הרבה 
מושפעים.  להיות  יכולים  אינם  ולכן  משפיעים  שהם  מכיוון  יותר 
הילדים  מאוד מהתנהגותם של  מושפעים  הקהילה  ואנשי  האורחים 
שלנו, ילדי חמד יהודים שאינם מתביישים בכך. לפעמים, הם עושים 
את ה'עבודה' בהתנהגות שלהם ומשפיעים על אנשים מבלי שנצטרך 
אפילו לדבר. באשר לסכנה הגשמית לכאורה: כאשר הייתי בשבוע 
שעבר בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד ב-770 שבני יורק, שאלו 
אותי אם איננו חוששים. השבתי שלפני כמה שבועות אירע הטבח 
מקום  שאין  מתמיד  יותר  הוכיח  אשר  בפיטסבורג,  היהודי  במרכז 

בטוח בעולם הזה. 
יכולתנו,  ככל  ועושים  סיכונים  לוקחים  לא  שאנחנו  כמובן  אבל 
בדרך הטבע, כדי לדאוג לביטחוננו ולביטחון האורחים שלנו. מעבר 
לזה, אנו בטוחים שהקב"ה שומר עלינו ושהרבי איתנו וש'לא תקום 

פעמיים צרה' רח"ל".
והקושי, המרחק מהמשפחה?

מאוד  שונה  המנטליות  כי  קשים,  ממש  היו  הראשונים  "הימים 
וכמובן המרחק מהמשפחה עצום וכל פעולה קטנה שבארץ הייתה 
עבורנו קלה ושגרתית, הופכת לפרויקט כשהיא מתבצעת בהודו. ב"ה 
שהמשפחות שלנו כל הזמן מתקשרות, מתעניינות, שולחות חבילות 

אנשים חושבים 
שלחב"ד יש 

מכרה יהלומים 
שאותם מחלקים 

לשלוחי חב"ד 
בכל העולם ולא 

מבינים שלהחזיק 
בית חב"ד עולה 
הון תועפות. כל 
התיירים ואנשי 

העסקים החרדיים 
שנעזרים בחב"ד 
בסין ובבולגריה, 
בקונגו ובברזיל, 

בפלורידה ובפראג, 
מתקבלים בסבר 

פנים יפות ונעזרים 
בצרכים דתיים 

ובמזון כשר – אבל 
זה עולה כסף

בית חבד מומבאיי

הדמיה, כך תראה האנדרטה



v

לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

V.I.P

יש לי בן אדם בבנק!והכל מתבצע על הצד הטוב ביותר,דואג לי אישית הבנקאי במזרחי טפחות
אלעזר ג׳אן, בעל עסק

סניף חזון איש, בני ברק
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ומחממות לנו את הלב. הם הגב שלנו בשליחות הזאת".
הי"ד.  הולצברג  הזוג  על  חשבו  הם  הראשוניים  הקושי  ברגעי 
"אנחנו מעריצים אותם על מה שהם עברו פה. הם עברו התנסויות 
שאנחנו לא עברנו. להם אף אחד לא חיכה בשדה תעופה; להם לא 
לעומת מה  כנראה מתגמדים  בית חב"ד; הקשיים שלנו  כאן  חיכה 

שהם עברו".
אתם מצליחים לפעול לבד עם כ"כ הרבה מטלות?

יום השנה  "זה אכן לא קל, וב"ה שהצלחנו והשבוע – במלאות 
ה-10 לרצח - נביא כוח עזר חדש לעיר: זוג שלוחים נוסף, הרב אורי 
ומושקי בלוי. הם יפעילו מועדון לבני נוער יהודיים, במטרה למנוע 
ולאנשי  למקומיים  התורה  שיעורי  מערך  את  וירחיבו  התבוללות 

עסקים".
בניגוד לערים אחרות בהודו, תרמילאים כמעט ואינם פוקדים את 
מומביי, משום שהיא יקרה מאוד יחסית לשאר הערים בתת היבשת 
ההודית. עם זאת, אנשי עסקים רבים ובהם חרדים, מגיעים אליה. לא 

מעט מהם בעסקי יהלומים או השגחה.
ופועלים  קדימה  יום, אבל ממשיכים  בכל  נזכרים בטבח  "אנחנו 
בדרכם של בני הזוג הולצברג להפוך את העולם לטוב וקדוש יותר. 

לנו  עוזר  קוטלרסקי  משה  הרב  חינוך'  לענייני  'המרכז  יו"ר  סגן 
רבות". אומר הרב ישראל קוזלובסקי.

השליח החדש, הרב בלוי – שגם הוא במקור מירושלים – אמר 
ל'כל ישראל': "בזכרוני חקוק מסע ההלוויה של השלוחים הולצברג 
הי"ד. התעניינתי מאוד תמיד במאורעות ובפרטיהם. לא אשכח את 
דבריו של הרב נפתלי ליפסקר, מראשי צעירי חב"ד בארץ הקודש, 
שאמר: 'אנו נשבעים לנקמה - נקמה של אור' בדבריו הוא מכוון על 
הגדלת פעילות השלוחים במבצע חנוכה הקרוב. אז אנחנו הנקמה 
הגשמת  בהחלט  היא  הזו  השליחות  מבחינתנו,  האור.  נקמת  הזו, 
חלום: להיות חלק ממשפחת השלוחים; לצאת מד' אמותי מ'ארצי' 

וללכת 'חרנה'.
חלילה? נוסף  מפיגוע  חושש  לא  אתה   וגם 

"חס ושלום. בשיחה של הרבי לאחר רעידת אדמה קשה שהתרחשה 
תלמידי  ובהם  רבים  יהודים  נהרגו  שבה  תש"כ,  בשנת  במרוקו, 
מוסדות חב"ד, אמר הרבי: "מה שאנו חייבים לעשות במצב הזה: 
במקום שבו עמד מוסד אחד, חייבים להקים כמה מוסדות. וזה מה 

שאנחנו עושים".

החלטנו שמול 
ה"קליפה", 

הסטרא-אחרא 
הנוראית הזו, חייב 
להוסיף בקדושה. 
כיוון שבמקום לא 
דרכה עד אז כף 
רגלו של שליח 
חב"די, וסביר 

להניח שיהודי חרדי 
ואפילו דתי לא ביקר 

שם מעולם, הבנו 
שכנראה לא לחינם 

אחרה הטיסה

העבודות להקמת האנדרטה

הרב אורי בלוי



23 ח' כסלו תשע"ט 16/11/2018

יודעים: "הקומנדו" ההודי  את שקרה בסוף כולנו 
זריזים  היו  המחבלים  אך  למקום,  לפרוץ  ניסה 
הולצברג  הזוג  את  ורצחו  מהחיילים  וחכמים 
הי"ד ובאי הבית. שנה אחר כך אמר לי הרב נחמן 
הולצברג, אביו של הקדוש הרב גבריאל הי"ד, כי 
ממידע שהגיע אליו עולה שהקומנדו ההודי – ולא 
זר שהיה באותה עת בעיר, מוכן לכל פקודה  כוח 
כאלו  דיפלומטיים  שיקולים  בשל  לבניין  פרץ   –

ואחרים, שעלו בסופו של דבר בחיי אדם.
שנים  מ-11  יותר  קצת  אותי  החזיר  היארצייט 
חב"ד  בבית  בשליחות  שהיתי  כאשר  לאחור, 

בקטמנדו שבנפאל, ככוח עזר.
שיחת הטלפון שקיבל השליח לנפאל, הרב חזקי 
ליפשיץ, העלתה חיוך על שפתיו. "גבי, מה חדש 
הרב  היה  הקו  על  אורו.  ועיניו   – אמר  אצלכם?", 
בחורים  של  "הלוואה"  ממנו  שביקש  הולצברג, 
ואחי  אנוכי   - זה  במקרה  ימים,  מספר  למשך 
שנת  שלהי  עת,  באותה  בנפאל  לשליח  שסייענו 

תשס"ז.
את  והניח  הלבבית  השיחה  את  שסיים  אחרי 
ועם  מה  על  ליפשיץ  הרב  לי  הסביר  השפופרת, 
מרחק  במומביי,  כי  מתברר  בטלפון:  שוחח  מי 
כשעתיים וחצי טיסה מקטמנדו, אמור היה להיפתח 
בינלאומי.  יהלומים  יריד  לאחר-מכן  אחדים  ימים 
אחד מאנשי העסקים שהיו אמורים להשתתף ביריד 
גור תושב אנטוורפן, שהיה באותה עת  הוא חסיד 
אחד מהיהלומנים הגדולים והעשירים בתבל. אותו 
במומביי  אך  למניין,  ונזקק  אבל  בשנת  היה  יהודי 
יום  לא היו באותו זמן עשרה שיוכלו לסייע בכך, 
אחר יום, תפילה אחר תפילה. כמו כל יהודי שזקוק 
הגביר  מיועדנו  פנה  רוחנית,  או  גשמית  לעזרה 
לשליח בעיר ההודית וביקש את עזרתו. "גבי", כפי 
שכונה הרב גבריאל בפי כל, התקשר אפוא לידידו 

מנפאל הסמוכה, כדי לברר אם יוכל לסייע בנידון.
מצאנו  שבוע  אותו  של  חמישי  ביום  וכך, 
עצמנו, אני, אחי ואחד מה''מקורבים'' של השליח 
בקטמנדו – עלם מתולתל מעומר שבנגב, עולים על 
ונוסעים  "ריקשה" ממונעת בעלת שלושה גלגלים 
לעבר שדה התעופה הבינלאומי של קטמנדו. שדה 
הקלאסי.  האווירי  הנמל  לא  זה  ובכן,  תעופה? 
ישן, בן קומה אחת, שהטכנולוגיה  מדובר במבנה 

בו מזכירה את שנות ה-50.
המטוס שלנו אמור היה לצאת לדרכו בסביבות 
השעה 15:00 בצהריים לעבר העיר וראנסי שבהודו 
של  שעה  לאחר  טיסה.  של  וקצת  שעה  מרחק   –
המתנה, היינו אמורים לעלות לטיסת המשך לעבר 

מומביי.
דבר  הם  עיכובים  בנפאל,  כמו  שבנפאל,  אלא 
אבל  הסיבה,  הייתה  מה  יודע  אינני  שבשגרה. 
רצו  מחוגי השעון  באיחור של שעה.  יצא  המטוס 
של  הפשוטה  שהמשמעות  הבנו  ואנו  קדימה, 
בעיניים  היא שנפספס את טיסת ההמשך.  העיכוב 
הקטן  התעופה  בשדה  כשנחתנו  הבחנו,  כלות 
שאמור  המטוס  את  לראות  וראנסי,  של  והמוזנח 
על  רץ  כשהוא  הסופי,  ליעד  אותנו  לקחת  היה 

המסלול ונוסק אל-על.
יצאנו אל האוויר הלוהט, ומיהרנו אל הדלפקים. 
כי אין טיסה שיוצאת מהעיר –  עד מהרה התברר 
מאוחרת  בוקר  שעת  עד   – בתת-היבשת  יעד  לכל 
של יום שישי. חישובים מהירים שערכנו העלו כי 
העיר  את  לצאת  להצליח  בעולם  סיכוי  שום  אין 
ששבת  לפני  במומביי  ולנחות  האוויר  באמצעות 
המלכה תפרוס את כנפיה. יום חמישי. שעת צהריים 
מאוחרת. האכזבה והייאוש מילאו אותנו, כשהבנו 

שנאלץ לשבות בעיר הנידחת הזו בשבת הקרובה.
כחסידי חב"ד המקפידים על קלה כבחמורה, לא 
היה איתנו מזון, מלבד פיתות ריקות – פת ישראל 

המוסגר:  במאמר  לדרך.  כצידה  איתנו  שלקחנו   –
תפנוקים  על  לוותר  למדנו  בנפאל  בשליחות 
בסופר  בפשטות  מונחים  שבישראל  ומטעמים, 
המקומי. ככה זה כשנמצאים ב"חור" בקצה העולם 
ואין היכן לרכוש או לייצר אוכל כשר למהדרין מן 
פירור  כל  ומעריכים  במועט  מסתפקים  המהדרין: 
מארץ  הארוכה  הדרך  את  לעשות  שהצליח  מזון 

הקודש ולהגיע למחסן של בית חב"ד.
מלבד  הקטנה:  הבעיה  הייתה  שזו  נדמה  אבל 
מזון שלא היה באמתחתנו ליותר משעות ספורות – 
היינו ללא ספר תורה! לא היה לנו מושג קלוש מה 
נעשה עם מניין, היכן נישן וכיצד יסתדר ה''גערער 
מ-24  פחות  בעוד  נכנסת  שבת  בלעדנו.  חסיד'' 

שעות, ואנו – אנא אנו באים.
בציניות  ישראל.  לא  היא  להבהיר,  הודו, חשוב 
מהולה ברצינות ניתן לומר שהתנאים בקום המדינה 
היו טובים יותר מאשר בערי השדה של הודו 2007. 
התעופה,  בשדה  והעובדים  הפקידים  בנוסף, 
משהוא  מצחיק  במבטא  באנגלית  המדברים 
כמיטב  לצד  מצד  ראשם  את  כך  אגב  ומניעים 
לא  תתקע,  אימה.  עד  אדישים  ההודית,  המסורת 

תתקע; תטוס או לא – זה ממש לא עניינם.
מונית  לעיר.  לנסוע  החלטנו  ברירה,  בלית 
והמראות   – העיר  למרכז  אותנו  לקחה  מקרטעת 
היישוב.  מן  לאדם  מדהימים  היו  לעיננו  שנגלו 
ובסמטאות  המרכזי  ברחוב  צעדו  הודים  רבבות 
במוניות,  מתערבבים  אליו,  המובילות  הצרות 
אלו  וקופים.  כלבים  שוורים,  וריקשות,  אופנועים 
תפסו  הגגות,  מן  לפעם  מפעם  זינקו  האחרונים 
ונמלטו  מהדוכנים  בשל  פרי  או  בננות  אשכול 
היה  זה  הרוכלים.  של  צעקותיהם  לקול  במהרה 
צבעים,  של  ערבוביה  הזה.  מהעולם  שלא  מראה 
ריחות. בצידי  וריחות. בעיקר  צופרים  קול  קולות, 
הכביש שכבו משפחות של "הומלסים" לצד נכים 
שלא שפר עליהם גורלם. איש לא עצר לסייע להם, 
להעניק פרוטה או לדרוש בשלומם. ככה זה, בהודו.

בתוך כל ההמון הזה תרנו אחר מלון זול. אחרי 
מלוכלכים,  היו  המצעים  כזה.  מצאנו  חיפושים 
היו  השירותים  הקירות,  על  הילכו  שממיות 
המטלטלין  את  הנחנו  איום.  היה  והחום  מצחינים 
אלינו  שהתלווה  התרמילאי   – אלדד  עם  ויצאנו 
הרב  את  לעדכן  כדי  טלפון,  אחר  לתור   – למסע 
טרום  היה  זה  בהתפתחות.  רבקי  ורעייתו  גבריאל 
ודומיהם.  הוואטסאפים  החכמים,  הטלפונים  עידן 
אלדד, "בוגר הודו", הכיר את המנטליות המקומית 
היטב וידע להתמקח היטב. הגענו לסוכנות נסיעות 
שניתן  הולצברג,  הרבנית  של  למספר  והתקשרתי 
היא  נפאל.  את  עזיבתנו  קודם  ביטחון  ליתר  לנו 
ענתה והופתעה מההתפתחות. כמי שהייתה רגילה 
אופציה  שנברר  ביקשה  הזה,  הסוג  מן  בדברים 
שטח,  ברכב  שעות  מ-10  למעלה  בן  מסע  דוגמת 
נסיעה  או   – הדרך  תנאי  עם  להתמודד  שיוכל 
למסע  בתמורה  דולרים   200 רצה  הסוכן  ברכבת. 
במכונית וגם הבהיר כי לא בטוח שיוכל לסדר זאת. 
ביררנו שוב, ליתר ביטחון, לגבי טיסה – או שילוב 
שנמצאה  היחידה  האופציה  ורכבת.  טיסה  של 
ומשם  הודו  בירת  לדלהי  ברכבת  נסיעה  הייתה 
באפשרות  הזמנים  שלוח  עקא,  דא  המשך.  טיסת 
כניסת  קודם  למומביי  הגעתנו  את  אפשר  לא  הזו 
העלתה  נוספת  נסיעות  בסוכנות  בירור  השבת. 

תמונת מצב זהה.
בווראנסי  לשבות  שנאלץ  העובדה  עם  השלמנו 
ויצאנו לתור אחר תרמילאים ישראלים, כדי לאלתר 
חשוב:  פחות  ולא   – עבורם  תורה  ושיעורי  מניין 
של  מניינים  כמה  או  מניין  לאכלס  שיוכל  מקום 

צעירים.
תוך כדי הליכה בסמטאות המרופשות של העיר 

שמענו הסברים על העיר. מתברר כי מדובר בעיר 
הסבר  כדי  תוך  ההינדים.  עבור  ביותר  ה"קדושה" 
אותה.  החוצה  הגנגס  לנהר  הגענו  חשיבותה,  על 
שלצידו  בעולם,  ביותר  המזוהם  בנהר  מדובר 
את  ומפזרים  המתים  גופות  את  ההודים  שורפים 
את  כובסים  ואפילו  בו  רוחצים  במים,  אפרם 
אותנו  הובילה  יצאנו  ממנה  הסמטא  בגדיהם. 
המוביל  המרכזי  המדרגות  גרם   – ל"גהת"  היישר 
מאות  עמדו  הרחבות  המדרגות  עשרות  על  לנהר. 
הדת"  ל"כוהני  שהריעו  משולהבים,  מאמינים 
לגדה,  סמוך  בנהר,  סירות  על  שעמדו  ההינדית 
בכל  היטב  נשמעו  תפילותיהם  בידיהם.  ונרות 
האזור. זה היה טקס עבודה-זרה של ממש, שכלל 
שריפת גופות, שנשקף מול ענינו. ההלם שלנו היה 
מוחלט. התיאורים משיעורי הנביא בתלמוד-תורה 
שהיו  והעבודות-הזרות  הבעל"  "נביאי  אותם  על 

נהוגות בתקופות ההן, צצו מול ענינו כבאחת.
הסטרא-אחרא  ה"קליפה",  שמול  החלטנו 
כיוון  בקדושה.  להוסיף  חייב  הזו,  הנוראית 
שליח  של  רגלו  כף  אז  עד  דרכה  לא  שבמקום 
חב"די, וסביר להניח שיהודי חרדי ואפילו דתי לא 
ביקר שם מעולם, הבנו שכנראה לא לחינם אחרה 
הטיסה: ההשגחה העליונה כיוונה את דרכנו לשם 
– ולא בכדי. ב"ספר השיחות" של כ"ק אדמו"ר רבי 
יוסף-יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש, האדמו"ר 
כי  הזקן  אדמו"ר  בשם  נכתב  בשושלת,  השישי 
האדמה עליה דורכים מחכה מששת ימי בראשית, 
עד שיהודי ידרוך עליה ויאמר פרק תהלים, או עד 
ביניהם בדבר תורה. אמרנו  ישוחחו  יהודים  ששני 
אפוא פרק תהילים, חזרנו בפני אלדד על דבר הלכה 
וקטע מספר התניא והוספנו גם את "12 הפסוקים" 

שביקש הרבי לשנן.
שמחים על ה"בירור" שערכנו במקום, אור מול 
מכבר  זה  שקעה  השמש  לדרכנו.  המשכנו  חושך, 
בו  המוטל  לכיוון  פנינו  העיר.  על  שררה  וחשכה 
שמנו את החפצים, וחלפנו על פני סוכנות הנסיעות. 
וביקשנו  פנימה  נכנסו  שוב  אבל  מדוע,  ברור  לא 
טיסה,  לגבי  נוספת  פעם  לברר  הנסיעות  מסוכן 
קודם  למומביי  אותנו  שתוביל  מכונית  או  רכבת 
השבת. הוא שב וחיפש, ולפתע אמר: "מצאתי. יש 
לכם רכבת עוד שעה היישר לדלהי, ומשם תמשיכו 
מחר לפני הצהריים בטיסה למומביי – אליה תגיעו 
נכון  היה  שלו  החישוב  החמה".  שקיעת  לפני 
לנחות  לנו  לאפשר  אמורה  הייתה  הזו  והנסיעה 
ההודית  העיר  של  הבינלאומי  התעופה  בשדה 

הענקית שעה קודם הדלקת הנרות.
קנינו את הכרטיסים ואצנו לחדר כדי לקחת את 
אותנו  להביא  הספיק  זריז  ריקשה  נהג  הדברים. 
לתחנת הרכבת פחות מעשר דקות לפני שזו יצאה 

לדרכה.
דרגש  על  העברתי  אותו  ההוא,  הלילה  את 
ברכבת, לא אשכח לעולם. זה לצד זה שכבו הודים 
על  וזה  זה  לצד  זה  שנפרסו  צפופים,  דרגשים  על 

זה – בשלוש "קומות".
בבוקר הגענו לדלהי, התפללנו שחרית והמשכנו 
המפורסמים  הפקקים  כשנחתנו,  התעופה.  לשדה 
ל'בית  עד  הנסיעה  קצב  את  האטו  מומביי  של 
נרות  את  הדליקה  הרבנית  כאשר  ובדיוק  נרימן', 
השבת והתפללה עבור ילדיה, משפחתה והקהילה, 

נכנסו למקום כרוח סערה.
את השבת הייחודית שהעברנו שם אשאיר לטור 
הפעם:  אכתוב  שלמדתי  הלקח  את  אבל  אחר, 
שמובילה  הפרטית  ההשגחה  את  ראיתי  עיני  במו 
"לברר  כדי  משמים  קבעו  אליו  למקום  יהודי  כל 
ניצוצות", גם אם לעיתים לא מבינים מדוע נערמים 
לאיחור  אפילו  צפויים.  בלתי  קשיים  או  עיכובים 

מרגיז של טיסה יוצאת מקטמנדו יש סיבה.

לברר ניצוצות / מנדי ריזל
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בלר ת אליקס  הצייר  בציורי  תמונה  אחר  מונה 
היהודית  העיירה  הווי  מעל  הלוט  את  מסירות 
עם  וחלף  נדם  התוסס  השטעטל  בערפל.  שנמוג 
עשן הרכבות. היהודים של אותן עיירות כבר אינם 

אתנו היום, ורק בודדים שרדו את החורבן. 

בגיל 59, עם יציאתו לגמלאות, החליט אליקס בלר – יהודי 
דמות  את  בד  על  במכחול  לתאר   - בצרפת  שחי  פולין  יליד 
היהודים  בזיכרונו. את  כפי שנשארה צרובה  היהודית  העיירה 
הפשוטים העמלי ם, את האירועים החגיגיים בהם כל העיירה 
היהודית לבשה חג, את הילדים התמימים שלא חלמו על ימים 
העגלה,  בעל  מאירקה  כמו  העמל  אנשי  את  שיבואו,  שחורים 
משחיז  מוטי  החייט,  יענקל  הסנדלר,  שרוליק  החלבן,  אברום 

הסכינים, שלום המפרזל ומוישל'ה חוטב העצים... 
גרודז'יס בדרום  בעיירה  ועשרים  המאה  בתחילת  נולד  בלר 
מזרח פולין, בטרם הגיע הכורת, למד בחיידר ובגיל 12 - נדד 
תחום  לצרפת.  ומשם  שבבלגיה  באנטוורפן  משפחתו  לקרובי 
עיסוקו לא היה דווקא באומנות הציור. את תחילת דרכו עשה 
יהלומים באנטוורפן, לאחר כמה שנים הגיעה  דווקא כמלטש 
תקופת "השפל הגדול" ואליקס נאלץ לעבוד עבודות פיזיות לא 

פשוטות בבית חרושת לזכוכית, במפעל פלדה ובמכרה פחם. 
השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  בטרם  עוד  יותר,  מאוחר 
לבריגדות  כחייל  להתנדב  הספיק  ואף  בצרפת  לדור  עבר 
אזרחים.  מלחמת  פרצה  שם  בספרד,  ולהילחם  הבינלאומיות 
העולם  במלחמת  גם  זאת,  למרות  אך  במלחמה,  נפצע  אליקס 
השנייה התנדב להילחם, הפעם נגד הגרמנים הנאצים – ושוב 

נפצע קשה. על אומץ ליבו בקרב קיבל אותות הצטיינות. ובכך 
לצרפת  הגרמנים  פלשו  יותר  מאוחר   – תלאותיו  הסתיימו  לא 
והוא ברח לשוויץ, אך דווקא שם נתפס ונכלא במחנה עבודה. 
לצרפת  חזר   – העבודה  ממחנה  השתחרר  המלחמה  בסוף  רק 
ושיקם את עסק הפרוות שלו, אותו פתח עוד בטרם המלחמות, 
לפנסיה.  יציאתו  עד 
בלר היה פעיל בחיים 
שימש  ואף  היהודים 
כ"נשיא  תקופה 
המתנדבים  איגוד 
והלוחמים היהודים."
בלר  של  ציוריו 
"האומנות  מכונים 
למרות  הנאיבית". 
למד  לא  שאליקס 
במקום  מעולם 
כלשהוא  לימודים 
ואומנות,  לציור 
ציוריו התפרסמו וזכו 
בינלאומית,  להכרה 
הטבעי  כשרונו  בשל 
ובשל  הבולט 
האונתולוגי  ערכו 
בין  השוואה   –
ומנהגים  אומנות 
שונות.  חברות  של 
הייחודיות של ציוריו 
בלר,  אליקס  של 
האומנות  בשל  הן 
המשתפת  הנאיבית 
בשל  והן  בהן, 
לשטעטל  ההנצחה 
ואיננו  שהיה  היהודי 
הוצגו  ציוריו  עוד. 
בתערוכות רבות באירופה ואף במוזיאון "יד ושם" בירושלים. 
בין השאר הוציא לאור שני ספרים "הם הרגו את הכפר שלי" 

ו"החיים בעיירה". 

שאגאל–יצירות ששוות מיליונים
מארק שאגאל, הלא הוא מוישה סגל, נולד ברוסיה למשפחה 
חסידית, בן בכור מתוך תשעה אחים ואחיות, בסוף המאה ה-19. 
סוריאליסטי  כאמן  והתפרסם  וצרפת  ברוסיה  בעיקר  חי  מארק 
נודע. בתחילת דרכו מינו אותו הקומוניסטים לקומיסר לענייני 
לאומנות.  ספר  בית  שם  הקים  והוא  ויטבסק,  במחוז  אומנות 
תפאורה  בעצוב  בעיצוב  שם  ועבד  למוסקבה  עבר  מכן  לאחר 
לתיאטרון יהודי ובנוסף לימד בבית יתומים יהודי, ולאחר מכן 

נדד בין כמה מדינות. 
כתגלית  ביצירותיו  שהכירו  היו  בגרמניה  שהותו  בתקופת 

למרות  גדולה, 
שלחה  שהעיתונות 
ביקורת.  חיצי  בו 
אמר  מפורסם  מבקר 
"האמן  הוא  כי  עליו 
המשמעותי  הצעיר 
כעת".  שקיים  ביותר 
אומנות  מומחי 
הכירו  גרמנים 
"אבי  בו  וראו  בו 
 – האקספרסיוניזם" 
באומנות  חדש  זרם 
במאה  שהחל 
ומעמיד  העשרים, 
היצירה  במוקד 
ואת  היוצר  את 
הפנימית.  ראייתו 
בעיקר  פרח  זה  זרם 
דוברות  במדינות 
גרמניה,   - גרמנית 
שוויץ,  אוסטריה, 
מצ'כיה.  בחלק  ואף 
אומנות  יצירות 
זה,  לזרם  השייכות 
בקווים  מתבטאות 

עזים, זועקים וגסים הבאים לתאר התפרצות רגשות בדרך כלל 
שליליים: כאב, חרדה, ייאוש, תחושת שקיעה. רגשות שאפיינו 
טרום  תקופת  המאה"  "קץ  או  העשרים"  המאה  "מפנה  את 
ופורייה.  מלחמת העולם הראשונה – לאחר תקופה משגשגת 
לאורך כל תולדות האומנות, ציירים ביטאו גם רגשות שלילים 
הציור.  לאובייקט  משני  ביחס  זה  היה  תמיד  אך  ביצירותיהם 
על  האמן  של  הפנימי  עולמו  מושלך  האקספרסיוניזם  בזרם 

הנושא המצויר. 
באופן  רוסיה  את  לעזוב  החליט  כאשר מארק   ,1922 בשנת 
סופי, עבר בדרכו דרך גרמניה בתקווה לראות רווחים מהמוניטין 
שיצא לו. כל יצירותיו שהוצגו בגלריה אומנם נמכרו, אך לרוע 
את  הפכה  בגרמניה  ימים  באותם  ששררה  האינפלציה  המזל 
ערמת השטרות לחסרות תועלת. מרק פתח בהליכים להחזרת 
יצירותיו ואכן כמה יצירות שבו אליו. באותם ימים הרגיש מרק 
בודד ונבגד, הוא התיידד עם אמנים יהודים ולמד כמה טכניקות 
יצר  בנוסף  ליצירותיו.  חדש  ממד  שהעניקו  חדשות  גרפיות 
תערוכת תמונות בשם "חיי" - סדרה של 20 תחריטים שהציגה 

את נופי עיירת מולדתו. 
יותר  ונמכרו  רבים  במקומות  הוצגו  שלו  ציורים  תערוכות 
הנאצים  עליית  לאחר  אך  בלבד.  בגרמניה  מיצירותיו  מ200 
לשלטון - פסלו הנאצים את יצירותיו והכלילו אותן בתערוכה 
של "אומנות מנוונת" – תערוכה המציגה את האומנות שלדעת 
ה'נאורה'.  המודרנית  מהאומנות  ומנוונת  מושחתת  הנאצים 
לראווה  והתנוססה  בולשביקית  כאומנות  תוארה  יצירתו 
בחלונות ראווה כדוגמא של "מוצרים מבישים." באירוע נוסף 
הושלכה תמונה של הצייר על הרצפה ונרמסה תחת רגליו של 
ההמון הזועם. מנגד נשבע מרק כי כף רגלו לא תדרוך לעולם 
לשוויץ  מהיצירות  רבים  הגרמנים  מכרו  זו  בתקופה  בגרמניה. 

בתקווה להימלט מאחזקה של אומנות מנוונת... 

דיוקן עצמי פליקס נוסבאום צילום: ויקיפדיה

עוזר המלמד אליקס בלר צילום: המכללה לחינוך על שם קיי בבאר שבע

ילדים בחיידר צילום: רומן וישניאק בעלי מלאכה אליקס בלר צילום: המכללה לחינוך 
על שם קיי בבאר שבע

דיוקן עצמי מארק שאגאל צילום: ויקיפדיה
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בשל השפעת האווירה הקשה יצירותיו הפכו להיות 
קודרות ומרוכזות בגורל היהודים, עיירות ובתי כנסת 
עולים באש, וזאת עוד בטרם בצעו הנאצים את זממם 
הצליח  מרק  לבאות.  צופה  כעין   – אירופה  ביהודי 
לברוח מצרפת לארצות הברית וכך ניצל מטלפי החיה הנאצית. 
עד היום נחשב מרק שאגל לצייר היהודי הגדול בכל הזמנים. 
מרק הושפע ביצירתו מהזרם ה'קוביסטי' – זרם באמנות שאינו 
צופה באובייקט מנקודת מבט אחת, אלא מפרק את האובייקט 
לגורמים ומציג גורמים אלה, מנקודות מבט שונות ומעניינות 

ובאופן סימולטני. 
חלום.  ספק  דמיון  ספק  של  בעולם  לגעת  הרבה  בציוריו 
בישראל מכירים אותו בעיקר בזכות חלונות בית הכנסת בבית 
שנים עשר  מוטיבים של  צייר  עליהם  כרם  עין  הדסה  החולים 

השבטים. בנוסף עיצב עבור משכן הכנסת שטחי קיר ייחודים 
עם מוטיבים יהודים המופיעים בטרקלין שאגאל, בו מתקיימים 
אירועים ממלכתיים וקבלת פנים. ערכם של הגובלנים מוערך 

היום ב24 מיליון שקלים.
סגנונו של מרק הוא יצירה מתוך העולם הפנימי שלו, עולם 
שקשה לעיתים לרדת לסוף דעתו. הדימויים מובעים בצורה לא 
רציונאלית כמתוך חלום. ביצירה הכול אפשרי: בתים ואנשים 
עומדים על הראש, עבר והווה מוצגים בו זמנית, מציאות והזיה 
גם  מודע  ובתת  במודע  ילדות  זיכרונות  בערבוביה,  משמשים 

יחד.
נוסטלגי  ציור  והכפר"  "אני  הן  המובהקות  מיצירותיו  אחת 
משנת 1911 המתאר את זיכרונותיו של מרק מהעירייה היהודית 
שהיו באותה תקופה, עניות וסבלו מפוגרומים חוזרים ונשנים. 
בוצעה  היצירה  בפריז.  מרק  של  בתקופת שהותו  תואר  הציור 
ומצוות  מתורה  רחוק  שהיה  מרק  לצערנו  אך  בד,  על  בשמן 

שילב בה גם מוטיבים נוצרים. 
אצבעות  שבע  עם  עצמי  דיוקן  הינה  שלו  נוספת  יצירה 
בתקופת  עצמו  את  מתאר  מרק  בו  שמן  ציור   .1912 משנת 
ביניים ובתקופה החשובה בחייו בין המעבר מהעיירה ברוסיה, 
בציור  בפריז.  לאומנות  במרכז  מוביל  כאמן  להשתקעות 
מתואר דמותו של מרק וברקע שתי ערים, שתי תרבויות שונות 
הרחוקות אחת מן השנייה והן מרכז חייו כאדם וכאומן. מרק 
מתאר את עצמו כאמן מודרני ומתוחכם, לבוש חליפה, הופעה 
נאה ומטופחת, עניבת פרפר מוגזמת ופרח בדש החליפה. כלפי 
העולם כולו – מרק הוא איש נאור בקיא באומנות המערבית, 
מילים  שתי  מופיעות  ולצדו  ראשו  מעל  הגדול.  העולם  איש 
ופאריס."  )רוסיה(  "ראסיע  האידיש  בשפת  עבריות  באותיות 
פריס  ליד  לאחד.  שהפכו  קיצוניים  קטבים  כשני  ערים  שתי 
מופיע מגדל אייפל וליד רוסיה בתים כפריים רוסיים אופייניים. 
מספר  של  הסמל  בשל  אולי  אצבעות  שבע  למרק  יש  ביצירה 
הדמיוני  המוטיב  את  להדגיש  רצונו  בשל  או  ביהדות?  שבע 

ביצירה?

עולם שנעלם ב16,000 תמונות
אלבום התמונות של רומן וישניאק - צלם יהודי יליד רוסיה 
פרסום  לו  שהקנו  צילומיו  שנעלם".  "עולם  השם  את  נושא   -

עולמי, נושאים אופי של חיי קהילה ומשפחה הומים. תמונות 
שחור לבן, משחקי אור וצל, ריח ישן נושן עולה מן התצלומים 

להנציח  הצליח  תמונות   16,000 הללו. 
ללא  במסתור  צילם  לעיתים  במצלמתו. 
ידיעתם של המצולמים, רגעים ומקומות 
לפני  רגע  היהודיות  הקהילות  בחיי 
שנספו בשואה. לא היה זה קל להבריח 
בעבודתו  ראה  רומן  אך  הגבול  את 

תחושת שליחות.
כבן  ה-19  המאה  בסוף  נולד  רומן 
היה  אביו  ידועה.  סוחרים  למשפחת 
למשפחה  בת  ואמו  מטריות  של  יצרן 
הייתה  למשפחה  עשיר.  יהלומן  של 
הצאר,  מאת  דופן  יוצאת  פריווילגיה 
במוסקבה.  לגור  הזכות  להם  וניתנה 
בעקבות התגברות האנטישמיות ברוסיה 
נשא  שם  לגרמניה,  המשפחה  עזבה 
המאה  של  השלושים  בשנות  אישה. 
מלחמת  פרצה  בטרם  עוד  העשרים, 
שהיה  רומן  החליט  השנייה,  העולם 
ומרצה  לזואולוגיה  דוקטור  למעשה 

לביולוגיה, לעשות שינוי בחייו. 
של  בהיסטוריה  רב  עניין  גילה  רומן 
לתעד  העת  זאת  כי  והחליט  עמו,  בני 

בכפרים  היהודים  של  והעוני  הפשטות  חיי  את  במצלמתו 

ברית  רומניה,  בפולין,  ובגטאות  ההרריים 
מסעו  את  וצ'כסלובקיה.  ליטא  המועצות, 
הראשון מימנה קרן צדקה יהודית JDC, קרן 
יהודים  מיליון  לרבע  לסייע  הצליחה  שאף 
לאחר  גם  אולם  הנאצית.  גרמניה  את  לעזוב 
העבודה,  עבור  לשלם  הפסיקה  שהקרן 
מטרתו  כי  ידע  רומן  לצלם.  רומן  המשיך 
את  להשמיד  הינה  היטלר  של  המוצהרת 
באמצעות  היה,  יכול  לא  להצילם  היהודים. 
להציל  לפחות  רומן  ניסה  והתיעוד  הצילום 

את זכרם. 
באותה  המסע,  את  רומן  עשה  בקלות  לא 
אפילו  או  לצלם  היהודים  על  נאסר  תקופה 
את  להסוות  נאלץ  ולכן  במצלמה  להחזיק 
עבודתו בסיפור כיסוי של סוחר בדים, ובעת 
שוחד  או  מקומיים  יהודים  על  נסמך  צרה 
פעמים  כמה  בדרכו.  אותו  שעצר  למי  שנתן 
נתפס רומן עם מצלמה ונעצר בחשד לריגול, 
אך מאומה לא עמד בדרכו. לעיתים צעד עם 
גבו  על  והחצובות  המצלמות  של  הציוד  כל 
להגיע  מנת  על  רבים  קילומטרים  במשך   –
קושי  בפניו  ניצב  לעיתים  נידחים.  לכפרים 
בעקבות  וזאת  צילום,  סרט  ברכישת  אפילו 
ביצע  התמונות  פיתוח  את  היהודי.  מוצאו 
בטבע  לעיתים  או  בברלין  רבות  פעמים 

בלילות ללא ירח. 
שנים,  כארבע  של  תקופה  לאחר  לבסוף 
פחות  לא  של  מכובדת  כמות  בידו  הייתה 
כאשר  העיירה"  "זקן  תמונות:  מ16,000 
עץ  בביתו  למצוא  ניתן  עדיין   -  1938 בשנת 
ונרות לחמם ולהאיר, בחור חסידי ממקהלת בית הכנסת עטור 

בטלית, התוועדות בבית הכנסת, תינוקות של בית רבן בחיידר 
לומדים אלף בית מספרים בלים משימוש כששלושה תלמידים 
רכונים על ספר אחד, יהודי עובר ליד חנות 
ורואה את יורשו הלא יהודי מחדש אותה. 

היהודי  הרובע  את  רומן  תיאר  בלובלין 
כעיר רפאים: בתים ישנים, חומות עשויות 
גזעי עצים ורחובות מעוותים. גלגלי העגלה 
המדרכה,  על  רעדו  לסוסים  הרותמים 
בזויות  שהופיעו  מעוקלות  ודמויות 
בכל  רפאים.  כרוחות  נדמות  היו  הרחובות 
רומן,  כותב  הזאת,  בדרך  שהלכתי  פעם 
כסתה  אפלה  ורעלה  אפורים  היו  השמיים 
את הבניינים. הבית שבמרכז התמונה הוא 
ביתו של החוזה מלובלין – הבית נהרס על 

ידי הנאצים.
זה  היה  סערה.  עוררה  התמונות  אחת 
בעקבות גירושם של עשרת אלפים יהודים 
הם  גרמניה,  אדמת  על  שחיו  פולנים 
להתלבש,  דקות  עשר  להם  נתנו  התעוררו 
העלו  ואז  ולארוז,  החפצים  את  לאסוף 
אותם ברכבת לעבר פולין. עשרה קילומטר 
המטען  את  הרכבות  הורידו  פולין  לפני 
האנושי, והיהודים האומללים נאלצו ללכת 
רגלית אל עבר פולין. היה זה מסע מפרך, 



אליקס בלר סליחות צילום: המכללה לחינוך על שם קיי בבאר שבע

גטו לובלין צילום: רומן וישניאק

חולן שאגאל בבית חולים הדסה עין כרם צילום: ויקיפדיה

דיוקן עצמי מארק שאגאל צילום: ויקיפדיה
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בפרט עבור הקשישים והחלשים. היהודים קובצו על 
גבול פולין, בצריפים שלא הגנו עליהם מפני החורף 
חלו  יהודים   68 לפולין.  להיכנס  הורשו  ולא  הקר, 
האמריקאית  הנציגה  ריאות.  מדלקת  כתוצאה  ומתו 
של האו"ם ביקשה שמשהו יעשה לטובתם, אך פולין בתגובה 

לא עשתה מאומה. 
לנוכח אזלת היד הרגיש רומן שיש צורך בהוכחה מצולמת 
מחיי הפליטים היהודים, לא היה לו קשה להיכנס, הוא פשוט 
מסובך  יותר  היה  לצאת  חדשים.  יהודים  של  לקבוצה  הצטרף 
אך הייתה לרומן משימה לבצע, ולאחר שני ניסיונות כושלים 
קריאת שמע  כדי  תוך  עלות השחר,  לפני  לברוח  רומן  הצליח 
ישראל ותפילת הגומל. כשהגיעו תצלומיו לג'נבה, צעק הנציג 
- מי צילם את התמונות האלה? "אני מצטער", כותב  הפולני 

רומן, "שלא הייתי נוכח במקום כדי להגיד לו שזה אני."
מגרמניה  תלאות,  גדושי  היו  המלחמה  בתקופת  נדודיו  גם 
עבר עם משפחתו לשוודיה, לאחר מכן עבר לצרפת שם התאחד 
עם הוריו בעיר ניס. בסוף 1940 ביקר בפריז, שם נעצר והועבר 
אזרחות  בעל  והיה  היות  וישי,  משטר  יד  על  גירוש  למחנה 
לטבית – כאשר לטביה למעשה נכבשה על ידי ברית המועצות 
אשתו  מצד  מאמץ  לאחר  רק  נתינות.  חסר  לאדם  הפך  וכך 
שוחרר והצליח לעבור עם משפחתו לארצות הברית. בארצות 
הברית היה תחילה מחוסר עבודה, היות ולא ידע אנגלית היה 
זה עבורו לרועץ. אך למרות הכול המשיך בצילומיו, והצליח 
בתירוץ  אינשטיין  אלברט  המדען  של  לביתו  להיכנס  אפילו 
ואז צילם  שהביא דרישת שלום מחברים משותפים באירופה, 
מבחין  אינו  כלל  האחרון  כשזה  בעבודתו  השקוע  המדען  את 

בצלם. 
מתוך 16,000 התמונות שצילם לא כולן הגיעו עמו לארצות 
עם  הוברחו  וחלק  משפחתו  עם  יחד  הגיעו  חלקן  הברית, 
ניסה  הברית  לארצות  שהגיע  מהרגע  קובה.  דרך  הטוב  חברו 
תמיכה.  ולקבל  אירופה  יהודי  של  המצוקה  את  להעלות  רומן 
1943 באוניברסיטת  כאשר הציג את צילומיו בתערוכה בשנת 

קולומביה – כתב רומן לאשתו של נשיא ארצות הברית באותה 
לא  הזמנתו  לתערוכה.  אותה  והזמין   – רוזוולט  אלינור  עת 
רומן אף שלח מספר תצלומים לנשיא ארצות הברית.  נענתה. 

הפסיק  קצרה  תקופה  לאחר 
ועבר  אדם,  בני  לצלם  לחלוטין 
רכש  זה  בתחום   - מדעי  לצילום 

תהילה בינלאומית. 
היא  לכך  מהסיבות  אחת  האם 
השטעטל  התיעוד  חווית  עומק 
צילומי  כל  שלאחריו  היהודי, 
האם  תכלית?  חסרי  האדם 
בני  יהודים  בקרב  שפגש  המבט 
גם  אחריו  לרדוף  המשיך   – עמו 
בעלי  של  האילמים  בצילומים 
השאלות  הנציח?  אותם  החיים 

הללו נותרו ללא מענה...

פליקס נוסבאום 
ו"מחול המוות"

הידועים  השואה  מציורי  אחד 
בציור  מ-1939.  "הפליט"  הוא 
קובר  כיסא,  על  יושב  גבר  נראה 
שמעיד  באופן  בידיו  ראשו  את 

חפצים.  של  ושק  הליכה  מקל  מונחים  לידו  גמור.  ייאוש  על 
גלובוס.  כשעליו  חשוף  שולחן  ובמרכזו  לכלא  דומה  החדר 
מבעד לחלון עגול נראים בחוץ עצים חשופים, ומעל מעגל של 
והייאוש של  האיום  תחושת  את  הציור מבטא  עורבים.  להקת 
הצייר, ערב   - נוסבאום  פליקס 
מלחמת העולם השנייה כאשר 
ללא  שנותר  מרגיש  פליקס 
השומם  החדר  מילוט.  נתיב 
מסמל את חוסר האונים והמצב 
העגום שליהודי אין אף מקלט. 
צייר  היה  נוסבאום  פליקס 
נרצח  גרמניה אשר  יליד  יהודי 
ציוריו  רוב  באושוויץ,  בשואה 
ציוריו  אך  בשואה,  אבדו 
של  אביו  זכר.  הותירו  ששרדו 
גרמני  פטריוט  היה  פליקס 
העולם  במלחמת  נלחם  אשר 
פתח  מכן  ולאחר  הראשונה, 
עסק לפלדה ומתכת והמשפחה 
ציורו  כלכלי.  משפע  נהנתה 
היה  בפרסום  שזכה  הראשון 
"הכיכר הפנטסטית" שבה צייר 
טיפוסיות  ברלינאיות  סצנות 
בהמשך  בעיר.  רב  הד  שעוררו 
במוסד  לימוד  למלגת  זכה  אף 
יוקרתי באיטליה, אך עם עליית 
הופסקה  לשלטון  הנאצים 
חזר  לא  פליקס  המלגה. 
לגרמניה אלא עבר לצרפת, שם 
לבלגיה.  כניסה  אשרת  ביקש 

השהות בבלגיה לא הייתה פשוטה, השלטונות המקומיים לא 
ששו לקבל יהודים. 

ונשלח למחנה  נתפס  פליקס  כאשר הנאצים פלשו לבלגיה, 

הריכוז "סן ספיריאן" בצרפת. בתקופת שהותו במחנה המשיך 
תמונה  במחנה"  הכנסת  "בית  ציוריו  בין  יתר.  בדחף  לצייר 
עגמומית למדי של מספר גברים עטופים בטלית לבנה וצחורה 
כעור הסמוך. לאחר תקופה  לצלו של מבנה פח  בולט  בניגוד 
של ארבעה חודשים הצליח פליקס לברוח חזרה לבריסל ושם 

המשיך לצייר את ציורי המחנה. 
פליקס ואשתו מתחבאים בתקופה זאת בעליית גג של חברים, 
ובתקופה זו מצייר פליקס טבע דומם, וכן ציורים הנותנים ביטוי 
לבדידות הנפשית בה היה שרוי והחשש הנורא מפני הבאות. 
בתמונה   – פספורט  עם  דיוקנו  דמות  את  צייר  תקופה  באותה 
זו נראה פליקס כשטלאי צהוב מוצמד לבגדו ובתעודת הזהות 
עמו  נשא  לא  שלב  שבאותו  למרות  יהודי,  שהוא  מצוין  שלו 
תעודת זהות. בציור זה פליקס מבטא הזדהות עם גורל בני עמו.

הציור האחרון מכונה "מחול המוות", כאילו ברור לפליקס 
שגורלו מתקרב. בתמונה נראה תוהו ובוהו של חפצים כאשר 
דמות  נשיפה.  בכלי  מנגנת  תזמורת של שלדים  ההריסות,  בין 
כאשר  המעגל  במרכז  יושבת  לפליקס(  דומה  )הנראית  אחת 

עיניה מושפלות. 
חודש לפני שחרור בלגיה הוסגר פליקס ואשתו לידי הנאצים 
האחרונה  ברכבת  לאושוויץ  נשלח  והוא  הלשנה  בעקבות 

שיצאה לדרכה. 
פליקס  של  יצירות  למאה  קרוב  נמצאו  שנה  ארבעים  לפני 
והתפרסמו בציבור. רוב הציורים היו אצל רופא שיניים בבריסל 
שאחסן אותם לאחר שנשלחו אליו על ידי אביו של פליקס. חלק 
מן הציורים נפגמו היות ואוכסנו בתנאים לקויים והעלו עובש. 
בהמשך התגלו קבוצות נוספות של ציורים באירופה ובאמריקה. 
בעיר הולדתו בגרמניה הוקם מוזיאון המוקדש לצייר. המבנה 
הוקם על ידי האדריכל דניאל ליבסקינד וכונה "המוזאון ללא 
מוצא" – מדובר במבנה מודרני שיוצרים הקף של משולש סגור 

ובכך מסמל המבנה את התסכול וחוסר התקווה של הצייר. 


נער חסידי במקהלה צילום: רומן וישניאק זקן הכפר צילום: רומן וישניאק יהודי פולני שגורש מגרמניה צילום: רומן וישניאק

פליקס נוסבאום- הפליט

כלי זמר אליקס בלר. צילום: המכללה לחינוך על שם קיי בבאר שבע
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טיקצ'אק
6565*

info@fdd.co.il להזמנת וועדי עובדים:

או או

 בימוי: קלוד דדיה ודוד פדידה  להזמנת כרטיסים*
 תסריט: דודי אינהורן ואיציק דדיה 

כוריאוגרפיה: קלוד דדיה וסנדרה אמסלם
מוזיקה: איציק דדיה, אלי קליין & איצי ברי, 

 שי ברק, יוסי גרין, אורית וגנפלד, 
ישי לפידות, שלמה ברונר.

עשרות הצגות כבר נמכרו, נותרו 8 אחרונות   מהרו להזמין באתר 'שירים ונפלאות'  

ומשעשעות  מפתיעות  דמויות  ושלל  מרהיבים  אקרובטיקה  קטעי 
שיוצאות למסע רצוף חוויות שיגשים לילדים את משאלותיהם ב'בית 

החלומות' המיוחד שנבנה עבור 'שירים ונפלאות'.

מלך החלומות )דודו פישר( בעזרת משרתו, איש החלומות )איציק דדיה(, מגשימים לילדי 
החלומות )להקת 'קינדרלעך'(, את משאלותיהם, למורת רוחו של האב המבולבל )שוקי 
סלומון(. ברכותיו של גואל המלאך )עדי רן( מלוות את נער החלומות )עוזיה צדוק( במאבקו 
.’Y נגד שומרי המלך )להקת ווקאל'ס(. כאשר מעל לראשם מרחפים פעלולני 'קרקס

על כל הכרטיסים
בהקשת קוד קופון 1818

 מבצע לקוראי 
'קו עיתונות'

 15% 
הנחה

קליפ המחזמר הרשמי
'איש החלומות'

חנוכה תשע"ט
מתחם אצטדיון רמת גן

חגיגה חינוכית ומלאת הומור לכל המשפחה!

בסמוך לקניון איילון    חניה בשפע    המתחם מקורה
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להדליק את ההיסטוריה

לפני מספר שבועות הגיעה ניצולת שואה אל הגלריה 
של מאיר הלר בירושלים, כשבידה תצלום עתיק של 
שתי אחיות קטנות המחזיקות בידיהן חנוכייה. התמונה 

הזו, כך מסתבר, טומנת בחובה היסטוריה מופלאה.
"הסתכלתי על התמונה", מספר מאיר, והתעניינתי: "מי צילם 
אותה?". ניצולת השואה לא הייתה זקוקה ליותר מכך. נראה היה 
כי היא ממתינה להזדמנות הראשונה בה תוכל לספר את הסיפור 

שעומד מאחורי החנוכייה.
"זה קרה ב-1943, במלחמת העולם השנייה, בכפר קטן בבלגיה", 
החלה לספר כשההתרגשות ניכרת היטב בקולה. "הייתי אז ילדה 
קטנה, כבת תשע, וחייתי כבת אצל משפחה נוצרית שהואילה 

להחביא אותי אצלה.
"למשפחה הנוצרית היו שתי בנות, בערך בנות גילי, ובני 
המשפחה הצליחו לשכנע את כל הכפר שאני אחיינית שלהם, 
ושהגעתי מכפר סמוך להתגורר אצלם לאחר שההורים שלי נהרגו 
באחת ההפגזות. למזלי, צבעי השיער והעיניים שלי התאימו 

לצבעי המשפחה, כך שכולם 'קנו' את הסיפור.
"למדתי בבית הספר הנוצרי, אצל הנזירות, אולם אף אחת מהן 
לא ידעה את סודי הגדול. רק הנזירה הראשית ידעה שאני יהודייה.

"הייתי ילדה קטנה, אבל הצלחתי לעקוב אחרי לוח השנה העברי, 
וכשהגיע ערב חנוכה – ידעתי שהלילה היינו צריכים לשבת בבית 
החם ולהדליק נר חנוכה. זה לא יקרה, לא הלילה וגם לא מחר, לא 
בבית שלנו ולא בעוד אלפי בתים אחרים שהוחרבו עד היסוד...
"ולפתע פתאום הגיעה אחת הילדות, והודיעה כי הנזירה 
הראשית קוראת לי למשרדה. ירדתי אל המשרד ומה מאוד נדהמתי 
כאשר הנזירה פתחה את הדלת, שלפה חבילה קטנה מן הארון, 
פתחה את קישוריה והוציאה מתוכה חנוכייה קטנה עשויה זהב.

"מול עיני הפעורות הניחה הנזירה את החנוכייה על השולחן 
והזמינה אותי להדליק נר ראשון של חנוכה. 'מהרי והדליקי נר, 
לכבוד החנוכה ולזכר התלמידות שלי', אמרה הנזירה ודמעות נקוו 
בזוויות עיניה. כשראתה שאני המומה, פתחה וסיפרה שהילדות 
היהודיות שלמדו אצלה הן שהעניקו לה את החנוכייה. היא סיפרה 
שהיא צילמה אותן עם החנוכייה, והדמעות המשיכו לזלוג מעיניה.

"הנזירה סיפרה, שיום אחד הגיעו הגרמנים ולקחו את המשפחה 
וגם את הילדות, בנות המשפחה. 'הלב שלי אומר לי שהן אינן 
בין החיים יותר', אמרה והוסיפה: 'כמה אהבתי אותן! תבואי 
בחנוכה, ותדליקי במשרד שלי נר בכל יום, אני לא יכולה לתת 

לך את החנוכייה, זה עלול לסכן אותך'...
"הייתי ילדה קטנה", מספרת ניצולת השואה, "אבל כבר אז 
הבנתי כי לנגד עיני מתרחש הבלתי ייאמן. כמובן, התרגשתי 
עד מאוד ובכיתי. הדלקתי את החנוכייה מדי יום במשרדה של 

הנזירה הראשית, עד היום האחרון של חנוכה.
"הקדוש ברוך הוא עזר לי ושרדתי את כל המלחמה הנוראה, 
אולם עד היום מנקרת בי סקרנות עזה בנוגע לזהותן של אותן 
בנות שצולמו על ידי הנזירה הראשית כשהחנוכייה בידיהן. איני 
יודעת את שמותיהן ואיני יודעת מה עלה בגורלן, וכשראיתי את 
יצירת האומנות שיצאה מהגלריה שלך, עלה במוחי רעיון מבריק.
"אני רוצה שתשחזר לי את החנוכייה, ואולי מישהי תזהה 
אותה וכך אגיע אל אותן בנות שצולמו עימה. אם לא, נדליק בה 

את נרות החנוכה ונכוון לעילוי נשמת הבנות".
"אותה ניצולת שואה", מסכם מאיר הלר, "השאירה אצלי פיסת 
חיים, פיסת חיים שהיא מקווה שאצליח בעזרת צוות האמנים 

שעובדים אתי להחזירה לחיים"...

 

יש אנשים שאפשר לכתוב עליהם פעם אחת, כי הסיפור שלהם 
מובנה באופן ברור וסדור; יש נקודת התחלה, יש אמצע ויש גם סוף.

אבל יש אנשים שתחום עיסוקם מייצר סיפורים ללא הרף. 
ראיינת אותם לפני שנה וחשבת שהסיפור נגמר, אבל אחרי שנה 
אתה מגלה שבסך הכל אתה עצרת בנקודה מסוימת, אבל אצלו 
הסכר נפרץ, והסיפור השתנה מאז וקיבל צבע ותבנית שונה, 

בדיוק כמו הצבעים והתבניות שמקשטות את הגלריה שלו...
כי מאיר הוא אומן, ולא סתם אומן, אלא אומן יהודי צעיר.

"אומנות מהי?" שואל מאיר את עצמו את השאלה, שהתשובה 
עליה נמצאת כאן בגלריה, בין חריטות ותמונות מרהיבות עין 
ממש. התשובה לכך, כביכול, פשוטה. אומנות היא ביטויו של 

הרגש דרך המוזיקה, דרך הציור.
"כאנשים חרדים שלומדים גמרא לעומק, אנחנו מכירים את 
המושג של לקחת דברים רגשיים, דברים עם עומק, ולהוציאם 
לפועל בעזרת כלים מסוימים. זהו חלק מלימוד ההלכה והעיון. 
היכולת להעמיק לפרטים קטנים ולמצוא בהם את המשמעות. 
אישית אני לא מוזיקאי, וגם הידיים שלי נוטות יותר לשמאל", 
מסביר מאיר בכובד ראש, "לכן חיפשתי את הדרך לבוא לידי 
ביטוי, להעביר לאנשים דברים שאני חש, להעביר לאדם שנמצא 
מולי את תחושת האמונה שלי, הייחודית לי מצד אחד, ושייכת 

לכלל העולם הגלובלי מצד שני. 
"רצה הבורא יתברך ולא חוננתי בידיים של צייר או באוזן 
מוזיקלית שיכולה לזהות ולייצר מוזיקה, אז מה שנשאר לי לעשות 
הוא להשתמש בכשרונם של אנשים ובכלים אחרים כדי להוציא 

לפועל דברים שאני רוצה להעביר.
"התמונה היא כלי מצוין", הוא מסביר, "כשאדם תולה תמונה, 

הוא בעצם מעצב את תבנית נוף הולדתו.
"אמא שלי שמה על המדף בסלון מתנה שהיא קיבלה, כלי מחרס 
שעליו רשום 'חכמת נשים בנתה ביתה', זהו כלי נוף שליווה אותי 
בתור ילד", מסביר מאיר, "מבלי שתשים לב, זהו מסר שאותו 

אני מקבל במקום בו גדלתי. זה דבר מדהים".
אז נכון שיש את הקישוטים הבנאליים של אשת חיל, כיתוב של 
ברכת הבית... זה משותף לכולם. אבל מאיר חיפש למצוא דרך 
כיצד אפשר לקחת דברים בנאליים ולהפוך אותם למסר שאבא 
רוצה שהבן יגדל עליו, וכך הוא התוודע אל עולם האומנות; 

עולם רחב, עשיר ומגוון.
"שילבתי בגלריה שלי את אומנות החריטה, אומנות עתיקה 
שבעבר הייתה מקצוע של ממש. השתמשו בה לרוב באומנות 
היהודית של פעם. בטכנולוגיה של היום משלבים חריטה על 

נחושת". 
מאיר מרגיש כי הוא הצליח לתעש בעזרת הטכנולוגיה אומנות 
שהייתה שמורה בעבר לעשירים בלבד. מאיר חשב שהתחום אליו 
הוא נכנס מאגד בתוכו הכנת מזכרות, חריטת נחושת ובניית דגמים, 

הוא לא חלם לרגע כי העבודה שלו תסגור מעגלי חיים רבים.
"נכון שתמיד חלמתי לשלב אומנות ופרנסה", מרצינות פניו 
של מאיר, ועיניו נוצצות מהתרגשות כשהוא מביט על האומנות 
של פעם שנעשית נגישה כיום לכל דורש, "אבל חיפשתי תוכן 
יהודי וסיפוק של עשייה, ואני מרגיש שזכיתי בעזרת האומנות 

להחיות היסטוריה, לגעת בלבבות! זאת אומנות לשמה!"

 

חג החנוכה מתקרב ויחד עימו נדלקים נרות זיכרון לעבר, 
להווה, ואפילו לעתיד.

ובין תחריטי הנחושת לחנוכיות מעוצבות, מבין מאיר כי 
ניתנה לו הזכות להדליק קצת את ההיסטוריה באור אחר, אור 

של אומנות יהודית.
ובעוד צוות האמנים שלו עמלים על שחזור החנוכייה שמוצאה 

מאירופה, מגיעה אליו בקשה נוספת...

סיפור לשבת  / שרה פכטר

 ולפתע פתאום הגיעה"
אחת הילדות, והודיעה כי 
הנזירה הראשית קוראת 

לי למשרדה. ירדתי 
אל המשרד ומה מאוד 

נדהמתי כאשר הנזירה 
פתחה את הדלת, שלפה 

חבילה קטנה מן הארון, 
פתחה את קישוריה 

והוציאה מתוכה חנוכייה 
קטנה עשויה זהב.

"מול עיני הפעורות הניחה 
הנזירה את החנוכייה על 

השולחן והזמינה אותי 
להדליק נר ראשון של 
חנוכה. 'מהרי והדליקי 

נר, לכבוד החנוכה ולזכר 
התלמידות שלי', אמרה 

הנזירה ודמעות נקוו בזוויות 
עיניה.
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לשמור על כושר גופני 
בלי לצאת מהבית

קפיצות 
באמצעות דלגית

דלגית  אותה 
בעבר  ששימשה 
את הילדים בחצר 
נדיר  מראה  היא 
עם  במחוזותינו. 
הדלגית  זאת, 
מצוין  אמצעי  היא 
אירובי,  לאימון 
לחזק  ומאפשרת 
השרירים  את 
לאורך  השונים 
הרגל. בחרו דלגית 
מספיק,  ארוכה 
לאורך  המתאימה 
ובצעו  הגוף, 
של  מחזורים 
קפיצות   30-20

מהירות.
עם  התרגול  את 
מומלץ  הדלגית 
לבצע  שלא 

ברגליים יחפות, על מנת למנוע זעזוע במפגש הרגל 
הרגליים,  כפות  על  להשפיע  שעשוי  הרצפה,  עם 
את  מדגישים  רבים  כושר  רופאי  והגב.  הברכיים 
חשיבות השימוש בנעלי ספורט באימון גופני הכולל 
נעליים  בחרו  קפיצה.  או  ריצה  מהירה,  הליכה 
כאשר  המובילות,  החברות  מגוון  מבין  מתאימות 
נעלי  של  בעיקר  הם  היום  הפופולאריים  הדגמים 
והתחילו  ארמור,  אנדר  או  סאקוני  נייק,  אדידס, 

לקפוץ!
 

תרגול כפיפות רגליים בעמידה
שרירי  את  מחזקות  בעמידה  הרגליים  כפיפות 
במקום  משמש  הגוף  משקל  כאשר  הרגליים, 
בעמידת  מתחיל  התרגול  הכושר.  בחדר  המשקולת 
הוציאו  בהדרגה  לזו.  זו  מקבילות  רגליים  עם  מוצא 
את האחוריים אחורה ומטה, ותנו לברכיים להתכופף 
נסו  כסא.  על  ישיבה  כמעט  של  במצב  שאתם  עד 
להישאר בכפיפה כמה שניות לפני שאתם מתחילים 
ליישר את הרגליים בקלות במעלה. חזרו על התרגול 

במחזורים של 7 כפיפות ונערו מעט את הרגליים על 
מנעילה  להימנע  חשוב  השרירים.  את  לשחרר  מנת 
כפופות  אותן  ולהשאיר  בעליה מעלה,  הברכיים  של 

מעט.
 

חיזוק שרירי הידיים באמצעות הדלגית
גם בתרגיל זה נשתמש במשקל הגוף כשבמשקולת. 
הרימו  רגליים מקבילות.  נחזור לעמידת המוצא עם 
היא  כאשר  הדלגית,  את  ומקמו  הרגל  כף  את  מעט 
כשבתחילה  ימין,  לירך  מתחת  לשניים,  מקופלת 
היד  את  כופפו  הדלגית.  צדי  בשני  אוחזת  ימין  יד 
מעלה על מנת שהדלגית תרים את הירך בעקבותיה 
)בדומה לשליטה על הרגל של בובה על חוט(. חזרו 
על כך 7 פעמים ביד ימין, ולאחר שחרור הרגל, הרימו 
את ירך שמאל באמצעות יד שמאל. התרגיל מחזק 
הגב  על  לשמור  להקפיד  חשוב  הידיים.  שרירי  את 

ישר, ועל הבטן והחלק האחורי מכווצים בתרגיל זה.
 

חיזוק השכמות עם קופסאות שימורים

מתבצע  המקורי  התרגיל 
יד,  משקולות  בעזרת 
המשקל  בחירת  כאשר 
האימונים  בשגרת  תלויה 
שלכם. למתחילים מומלץ 
נמוך  משקל  עם  לעבוד 
בהדרגה.  אותו  ולהעלות 
אם אין לכם משקולות, גם 
שימורים  קופסאות  שתי 
יכולות  דומה  במשקל 
לעשות את העבודה. שבו 
על כסא והתכופפו קדימה 
בעדינות, כאשר בית החזה 
אם  הירכיים,  אל  מתקרב 
ניתן הניחו את בית החזה 

על הירכיים.
הניפו ברכות את הזרועות 
לצדדים כאשר הן אוחזות 
עד  בקופסאות השימורים 
לרצפה  מקבילות  שיהיו 
כנפיים שנפרש(.  זוג  )כמו 
ותנו  כדקה,  המתינו 
לידיים לצנוח ברכות לצדי 
הרגליים. חזרו על התרגיל מספר פעמים, ולאחר מכן 
הרפו את הכתפיים. מומלץ לחזור שלוש פעמים על 

סדרה זו.
 

כפיפות בטן
מרבית  הבטן  כפיפות  את  הבטן.  לשרירי  נעבור 
או  הספר  בבית  הספורט  משיעורי  מכירים  האנשים 
מאימונים כלשהם. את התרגיל ניתן לבצע על שטיח 
אותו  לבצע  לא  ורצוי  אימונים,  מזרון  גבי  על  או  נקי 
את  הניחו  הגב,  על  שכבו  רך.  מזרון  עם  מיטה  על 
כפות הידיים מתחת לראש וכופפו את הברכיים. אם 
אינכם מתורגלים בכפיפות בטן, רצוי להתחיל אותן 
בהדרגה וברכות ולנסות להרים את הראש מעט יותר 
בכל פעם. חשוב לשים לב כי אתם אכן מפעילים את 

שרירי הבטן ושאינכם מותחים את הצוואר בלבד.

תוכניות  כל  מרכז  מימון,  יניב  באדיבות  *הטיפים 
נותנת  אופטימל  שחברת  האישיים  האימונים 

למטופלים

פריצת דרך באבחון מוקדם של 
גידולים סרטנים

העברית:  מהאוניברסיטה  בלום  גליה  פרופ'  המחקר  מובילת 
באבחון  בעתיד  לסייע  אדיר  פוטנציאל  יש  שביצענו  "למחקר 

מוקדם ומדויק של מחלות הסרטן"

שאינם  ניגוד  חומרי  פיתחו  העברית  מהאוניברסיטה  חוקרים 
סרטניים  גידולים  של  זיהוי  המאפשרים  רדיואקטיביים 
יותר.  יעילה  בצורה   CT מכשיר  בעזרת  דלקתיים  ותהליכים 
לרוקחות  הספר  מבית  בלום  גליה  פרופ׳  המחקר  מובילת 
פיתחו  נוספים  וחוקרים  באוניברסיטה  לרפואה  שבפקולטה 
משפחה של חומרים המכילים חלקיקי זהב בגדלים זעירים של 
10-100 ננומטרים, שביכולתם לחדור לתוך התאים הסרטניים 
ברמה  הפעילים  תאיים  לאנזימים  מיטבית  בצורה  ולהיקשר 
מבלי  דלקתיות  ובמחלות  סרטניים  בגידולים  ביותר  גבוהה 

להזיק לתאים עצמם. 

זקוקים  אנו  כיום   CT-ה מכשירי  של  נמוכה  רגישות  בשל 
להצטברות משמעותית של חומרי ניגוד בתאים סרטניים לצורך 
איתורם וזיהויים בגוף. במהלך המחקר בוצע ניסוי על עכברים 
חולי סרטן, אליהם הוחדרו חלקיקים זעירים של זהב בגדלים 
של 10-100 ננומטרים אותם פיתחו החוקרים מהאוניברסיטה 
העברית. תוצאות המחקר הראו כי הייתה הצטברות מרשימה 
ביותר של חלקיקים אלו מסביב לגידולים, כשלמעלה מ-10% 
מהרקמה הסרטנית שלהם נצבעה בחלקיקי זהב. בכך, נמצא 
שלהם  ההצטברות  ויכולת  החלקיקים  גודל  בין  הפוך  קשר 

בגידולים. 

רפואי  פתח  פותחים  אלו  חדשים  חומרים  החוקרים,  לדעת 
שעתיד לסייע באבחון מדויק יותר של סרטן ומחלות נוספות 
הסתיידות  כגון  דלקתיים,  תהליכים  בזיהוי  צורך  יש  בהם 
עורקים. פרופ' בלום ציינה כי "למחקר שביצענו יש פוטנציאל 
אדיר לסייע בעתיד באבחון מוקדם ומדויק של מחלות הסרטן, 
ולהעלות את סיכויי ההחלמה מהמחלה. חומרים אלו, אותם 
לתרום  יוכלו  לזהות,  מסוגלים  הסטנדרטיים   CT-ה מכשירי 
סרטן  לגילוי  מתקדם  במכשור  מחסור  יש  להם  חולים  לבתי 

בגוף האדם".

 Journal of the” המחקר פורסם לאחרונה בעיתון היוקרתי
הכנת  אופן  מתואר  בו   ”American Chemical Society
המחקר  עבודת  בחיות.  בהם  והשימוש  אפיונם  החומרים, 
במסגרת  האירופי,  מהאיחוד  מחקר  מענק  בתמיכת  נעשתה 
עבודת הדוקטורט של דריה צבירקון, ובשיתוף עם פרופ׳ רחלה 

פופובצר מאוניברסיטת בר אילן. 

>

החורף מתקרב, ופחות מתחשק לצאת החוצה למכון כושר • החדשות 
הטובות הן שיש מגוון רחב של תרגילי כושר אותם ניתן לבצע גם בבית. 

נכון, הם אינם מחליפים לחלוטין את שגרת האימונים המסודרת 
במכון הכושר, אבל יכולים לשמור אתכם בכושר בימים בהם קר מדי 

לצאת החוצה, או בימים לחוצים במיוחד בין העבודה, הילדים ומטלות 
הבית • מוכנים?

קצרים

לקראת תחלואי החורף - "ערכת משפחתית"
הוויראליות  להשפעות המחלות  יותר  ופגיעים  אנו חשופים  בעונת המעבר,  שנה,  כמדי 
האוויר  מזג  שינויים  בניהן  רבות,  הסיבות  והגרון.  הנשימה  בקנה  בעיקר  המתבטאות 
הקיצונים, המעבר מחום לקור, שינוי בשעון הביולוגי ועוד, המחלישים את מערכת ההגנה 
של הגוף. שהות בחללים סגורים ובחברה, מגבירים את פוטנציאל ההדבקה בקרב בני 
וליחה,  צינון שיעול  קושי בבליעה,  צרידות,  הגרון, אדמומיות,  הגילאים, כאשר כאב  כל 

הופכות לנפוצות ולעיתים כל המשפחה יחד סובלת מהמחלה.
לפי נתוני משרד הבריאות, כ-80% ממחוללי מחלות החורף השכיחות הינן וויראליות כך 
שהטיפול וההקלה במצבים אילה מבוסס בעיקר על רכיבים טבעיים שתפקידם לחזק את 

מערכת ההגנה של הגוף ועד הקלה מקומית בכאב ואלחוש תחושת הצריבה והדלקת. 
ערכה  החורף  לתחילת  מציעה  מהטבע,  תוספים  בייצור  המתמחה  פלריש  חברת 
 +  12 גיל  עד  וילדים  למבוגרים  כואב  לגרון  ספרי"  "אקטיפלוס  משולבת:  משפחתית 
"אקטיפלוס ג'וניור" לכסניות מציצה לבני ה- 5 ו"הרבליס B קידס" – סירופ לילדים מגיל 

שנה ומעלה. 
את מוצרי פלוריש, ניתן לרכוש ברשתות הפארם, בתי מרקחת, קופות החולים ובתי טבע, 
במחירים )לפני הנחה(: אקטיפלוס ספרי- 50 "מל- 40 שח, אקטיפלוס ג'וניור-30 טבליות  

40 שח, הרבליס B קידס- 150- מ"ל-38 שח. 
יש לאחסן במקום קריר ויבש. כל מוצרי פלוריש, כשרים למהדרין בהשגחת הבד"צ העדה 

החרדית ירושלים ומיוצרים במפעל התרופות של החברה, בתקן בין לאומי.

סל תרופות

הזרקת  לאחר  שעות  ו-24-72   )0h( לפני  סרטן  חולת  חיה  של   CT תמונות 
חומרי ניגוד בגודל של 10 ננומטר למחזור הדם. הרקמה הסרטנית מסומנת 
בעיגול האדום. ניתן לראות את הצטברות חומר הניגוד בגידול בעזרת מיקרו 
CT לחיות קטנות.
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בבקה שוקולד וקינמון 
חברת שמרית, מגישה לרגל פתיחת עונת החורף מתכון לעוגת שמרים עשירה ומפנקת, המתאימה לאירוח, 

כקינוח וכמנה מתוקה לצד שתייה חמה. 

מצרכים )ל- 2 תבניות אינגליש קייק(: 
לבצק: 

25 גרם שמרים טריים או כף שמרים יבשים "שמרית" 
3/4 כוס + כף מים פושרים 

1/3 כוס + כף סוכר
1 ביצה + 1 חלמון

3 כוסות קמח
חצי כפית מלח 

125 גרם נטורינה קוקוס שמרית בטמפ' החדר חתוכה לקוביות

למלית: 
5 חבילות שוקולד מריר קצוץ גס

חצי כוס סוכר
1 כף קינמון

90 גרם נטורינה קוקוס שמרית בטמפ' החדר חתוכה לקוביות

לשטרויזל:
1 וחצי כוסות פחות כף אבקת סוכר

2/3 כוס קמח
90 גרם נטורינה קוקוס שמרית קרה חתוכה לקוביות קטנות

להברשה: 
1 ביצה 

1 כף שמנת מתוקה/חלב/מים

אופן ההכנה:
להכנת הבצק: 

1. מערבבים שמרים, מים וכף סוכר בקערה ומשהים 5 דקות. 
2. מערבלים את תערובת השמרים עם יתרת הסוכר, ביצה וחלמון במיקסר עם וו לישה כ-3 דקות.

3.  מוסיפים קמח ומלח וממשיכים ללוש עד שהקמח נבלע בתערובת. מוסיפים נטורינה בהדרגה ותוך כדי 
לישה ב-4-3 מחזורים. לאחר התוספת האחרונה של הנטורינה לשים כ-10 דקות נוספות עד לקבלת בצק רך 

ודביק. 
4. מניחים בקערה משומנת, מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשעה )הבצק שמתקבל מאוד נוזלי יחסית 

לבצק שמרים, לאחר מנוחה במקרר הוא מתייצב וקל לעבודה(.
להכנת המלית: 

5. ממיסים שוקולד מריר, סוכר וקינמון על אמבט מים חמים ומערבבים היטב למשחה חלקה. מסירים 
מהכיריים, מוסיפים נטורינה ומערבבים היטב. 

הכנת השטרויזל:
6. מניחים את החומרים בקערה ומערבבים בידיים עד לקבלת פירורים. שומרים בכלי אטום במקפיא עד 

השימוש. 
7. מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים תבניות.

מרכיבים את העוגה : מקמחים משטח עבודה ומחלקים את הבצק לשניים. מרדדים חצי מהבצק למלבן בגודל 
25×40 ס”מ. מורחים שכבה נדיבה ואחידה של מלית ומגלגלים לגליל ארוך. מקפלים את הגליל לשני חלקים 

שווים, כך שתיווצר צורה של פרסה, ומלפפים לצמה. מניחים בתבנית. חוזרים על הפעולה עם שאר הבצק.
טורפים ביצה עם כף שמנת או חלב או מים, מברישים את העוגות ומפזרים את השטרויזל )אין צורך בהתפחה 

נוספת(. אופים כ-40 דקות עד להזהבה.

לביבות טרי קולור 
חנוכה הוא חג הטיגונים. שניים ממאכלי החג האופייניים הם לביבות וסופגניות אותם מטגנים בשמן עמוק, לזכר 
נס פח השמן שנעשה בימים ההם. מוטי אזולאי, שף מלון רימונים גלי כנרת, הנמנה על מלונות הכתר של רשת 
מלונות רימונים מציע מתכון ללביבות עם טוויסט עכשווי: לביבות תפוחי האדמה הקלאסיות הופכות ללביבות 

טרי קולור העשויות מגזר, ברוקולי, תפוח אדמה ובטטה ומשגעות בטעמן וצבעוניותן המיוחדות. 

החומרים להכנת 6/10 מנות: 
500 גרם גזר 

400 גרם ברוקלי סנפרוסט או בצל ירוק
4 תפוחי אדמה או בטטה

100 גרם מחמאה 
10 ביצים 

5 כפות קמח 
150 גרם גבינה צהובה מגורדת 

מעט שמן לטיגון 
מלח, פלפל  

קורט אגוז מוסקט טחון  

אופן הכנה:
1. לשטוף ולגרד את הגזר במגרדת. 

2. לקלף, לשטוף ולגרד את התפוח אדמה במגרדת.  
3. לקצוץ את הברוקולי בסכין 

4. לערבב את כול החומרים בקערה להוסיף את התבלינים 
5. להכניס למקרר ל20 דקות על מנת שהירקות יתרככו 

6. לחמם מחבת שטוח  עם שמן עד לחום בינוני 
7. להוציא את התערובת מהמקרר ובעזרת כף להתחיל לטגן. אחרי שמזהיב ניתן להפוך 

8. מומלץ להגיש לצד שמנת חמוצה  או לצד רוטב טריאקי  עם שומשום

טארט שוקולד 
לבצק:

50 גר׳ אבקת סוכר )2.5 כפות(
100 גר׳ חמאה
1 ביצה שלמה
1 חלמון ביצה

200 גר׳ קמח לבן )1 כוס(

אופן ההכנה:
1. במיקסר עם וו גיטרה, מעבדים את אבקת הסוכר והחמאה עד שמתקבל מרקם של מיונז.

2. מוסיפים את הביצה והחלמון ומעבדים עד לקבלת מרקם אחיד וקרמי.

4

3

1

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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3. מוסיפים את הקמח ומעבדים רק עד שנוצר בצק.
4. מוציאים מהמיקסר ומשטחים.

5. עוטפים היטב בניילון נצמד ומקררים לפחות שעה.
6. בין שני ניירות אפייה מרדדים את הבצק, ומניחים על תחתית תבנית טארט.

7. מקפיאים לפחות 10 דקות.
8. בינתיים מחממים תנור ל-180 מעלות.

9. אופים את הבצק אפייה עיוורת )מניחים משקולת או קטניות על הבצק ואופים עד שהוא מזהיב, כ-25 דקות(.

למילוי השוקולד:
1 כף דבש

70 גר׳ חמאה
175 גר׳ שוקולד אגו מריר 60% מוצקי קקאו  )2 טבלאות(

190 מ״ל שמנת מתוקה )3/4 כוס(

אופן ההכנה:
1. בקערה חסינת חום מחממים את השוקולד והחמאה. לא צריך להמיס לחלוטין.

2. בסיר קטן מביאים את השמנת והדבש לסף רתיחה.
3. מוזגים את השמנת הרתוחה על תערובת השוקולד והחמאה.
4. מערבבים היטב בעזרת מרית עד שמתקבל קרם אחיד וחלק.

5. מוזגים את הקרם אל תוך מלית הטארט האפויה ומניחים לו להתייצב.
6. ניתן לשמור במקרר ולהוציא כ-15-25 דקות לפני ההגשה.

המתכון המפנק באדיבות: חברת כרמית 

לביבות זוקיני
לביבות חמות בחנוכה היא מסורת שכולנו אוהבים. המותג מאסטר שף מציע מתכון טעים ופשוט ללביבות 

זוקיני. 

מצרכים:
4 זוקיני מגוררים וסחוטים מנוזלים

1 בצל מגורר וסחוט מנוזלים
חצי כוס פטרוזיליה קצוצה דק

תבלינים:
כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור גרוס

3 כפות מיונז הולנדי 
100 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

3-4 כפות קמח מקצועי 
שמן קנולה לטיגון

להגשה:
רוטב צ'ילי מתוק 

מיונז שום 

אופן ההכנה:

1. בקערה מניחים זוקיני מגורר, בצל, פטרוזיליה קצוצה, מלח, פלפל, מיונז הולנדי ומערבבים.
2.  מוסיפים גבינה מגוררת וקמח ומערבבים שוב.

3. מחממים שמן קנולה ומניחים כף מלאה ממלית הלביבות, משטחים מעט ומטגנים עד להזהבה משני 
הצדדים.

4. מגישים לצד מיונז וצ'ילי.

פסטה רוטולי עם טונה 
)לנוהגים לאכול דגים עם חלב(

בסטארקיסט' מצאו את השילוב המנצח של 'פסטונה' פסטה בשילוב טונה המוסיפה עסיסיות וטעמים 
מיוחדים המוסיפים טוויסט ייחודי למנה שלכם. היתרון הנוסף ב'פסטונה' מלבד הקלות והנגישות של הטונה 
הנמצאת בכל בית הוא, שטונה מביאה בריאות למנת הפסטה. הטונה , הינה מקור איכותי  לחלבונים מן החי 

הנחשבלמקור טוב לאספקת חומצות אמינו חיוניות אשר ספיגתם בגופנו טובה יותר מאשר אילו שמקורם 
מהצומח. ובנוסף קלה לעיכול ומספקת עושר רב של רכיבי תזונה חיוניים אחרים. אין ספק ששילוב של פסטה 

עם טונה יעניק לכם בארוחה אחת את כל אבות המזון, והכי חשוב, זו ארוחה טעימה לכל המשפחה.

מצרכים:
2 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה

350 גרם גבינת ריקוטה
50 גרם גבינת גרנה מגוררת

3 ענפי בזיליקום, עלים בלבד קצוצים
2 שיני שום גדולות קצוצות

רבע כפית פלפל שחור גרוס
מלח

חבילת קנלוני על ביצים

רוטב עגבניות:
2 צנצנות רכז עגבניות

4 כפות שמן זית
קורט סוכר

מלח
פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מדליקים תנור ל-170 מעלות במצב טורבו.

מכינים רוטב עגבניות:
2. מערבבים את כל מרכיבי הרוטב.

מכינים את המלית:
3. מערבבים את כל חומרי המלית, טועמים ומתקנים מלח ופלפל.

4. ממלאים את הקנלוני ומסדרים בצורה צפופה בתבנית.
5. יוצקים מעל את הרוטב, מכסים ברדיד אלומיניום ואופים 20 דקות.

6. מוציאים, מסירים רדיד ומחזירים לסיום אפיה.
7. מגישים.
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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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מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
גשר מצודת לונדון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. גילה את לבו
2. גדיים נעשו תיישים

3. גלה את אוזנו

תשובות:

תשובות:

1. ִמׁשֵלי יח, ב 2. ברכות סג 3. שמואל א' ט

 ____ "חדלו  מסביבו.  מגן  חומת  ללא  חפשי  ישוב   .1
בישראל" )שופטים ה ז(

לכתיבה.                     קדם  בימי  ששימש  הגומי  ממיני  אחד   .2
"בסקרא וב____" )גיטין ב ג(

ג  )איכה  ומאוס"   ____" 3. אשפה,לכלוך,דברי-זוהמה. 
מה(

4. כרות. "דאם מצא ____ )אינו חוטב("   )מכות ח.(
5. נשאר,עודף. "ואת ה___ החרמנו" )שמואל א טו טו(

הברזל  "נשמט  עבודה.  למכשירי  עץ  של  ידית   .6
מ____" )מכות ב א( )לא בלשון סמיכות(

8. מחשבה,הרהור. "בחנני ודע ____" )תהלים קלט כג( 
)בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(

)תהלים  תבונות"  לבי  "ו____  הגיון-הלב,מחשבה.   .12
מט ד(

מים"  ו____  לחם  "ויקח  לנוזלים.  נאד,שק-עור   .14
)בראשית כא יד(

16. נקי מחטא,לא אשם. "____ אנכי" )איוב לג ט(

1. הביא מבוכה,המיט צרה. "___ אבי את" )שמ"א יד כט(
2. נכונות נפשית,כושר רוחני. "לא היה לו ____   _____ להרבות 

בתורה כמותי" )רש"י ברכות יז.(
 ____ "מרבה  בתורה.  העוסקים  חכמים  תלמידי  של  כינוס   .3

מרבה חכמה" )אבות ב ז(
4. ערפל קל הפורח באויר וחולף מהר. סמל לדבר החולף מהר 

ולא נודע כי היה. "וחסדכם כ___  -___" )הושע ו ד(
 "___ נראה  שלא  בין   ___ שנראה  "בין  ברור,בעין.  באופן   .5

)ראש השנה א ה(
7. מאותיות ה - א"ב.

11. כילי,השומר בצורה מופרזת על הונו.
 ____ ועושה  בתורה  "ועמלו  מרובה,קורת-רוח,עונג.  הנאה   .12

רוח" )ברכות יז.(
15. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "המסלאים ב___" )איכה ד 

ב(

העמוד טעון גניזה

1. כהן גדול במקדש שילה. )שמואל א ד טו(
4. תאורה של הליכה מתונה וקצובה. "____ בצד אגודל)גודל("  

)שבת סב: (
6. סוד,רז,דבר-סתר. "דברים שהן ____ של עולם" )חגיגה יג.( 

)לא בלשון סמיכות(
8. חולשה,חוסר כח. "אל-בנים מ____ ידים" )ירמיה מז ג(

ה(  ד  )גיטין  חרין"   ____" משועבדת.  חופשיה,שאינה  אשה   .9
)בהיפוך אותיות(

10. מומחה.  "גיזבר נאמן היה ו___" )בכורות ה.(
12. מקום מרעה ומנוחה לצאן במדבר. "אני לקחתיך מן ה____" 

)שמואל ב ז ח(
13. נבל,יבש. "קנה וסוף ____" )ישעיה יט ו( )בלשון יחיד,גוף 

שלישי,עבר(
14. טבעת-ברזל שנותנים באף של בהמה לקשרה.   " __ באפך" 

)ישעיה לז כט( )לא בלשון סמיכות(
15.  )בהשאלה( עצר את הסכנה."עמד ב__")תה' קו כג(

16. מחסה,מבצר,מגן. "מחסה ו___" )תהלים מו ב(
17. אי. "ה____ שבים את רואה אותן" )ירושלמי מסכת חלה דף 

כו פרק ד()הלכה ה()בלשון יחיד(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. סיבי הפריחה של צמחים הנושרים עם ראשית גמילת 
הפרי. "משינטל  ____ שלהן" )בבא מציעא פח: ( )בכתיב 

חסר(
4. תוך,קרב. "כי כעס ב____ כסילים" )קהלת ז ט(

עובר עבירה  "אין אדם  איוולת,מחשבת-סיכלות.  רעיון   .7
אא"כ נכנסה בו ___   ____" )סוטה ג.(

התהלים.  מזמורי  את  המסורת  לפי  שחיבר  לדוד  כנוי   .9
"ונעים ____ ישראל" )שמואל ב כג א( )בכתיב מלא(

10. מאותיות ה- א"ב.
11. כעס,קצף,חרון. "____ וזעם" )תהלים עח מט(

13. נמשך,נגרר. "מדוע ___ אביריך" )ירמיה מו טו(
15. מים עמוקים שאפשר לשחות בהם. "כי גאו המים ___   

____" )יחזקאל מז ה(
17. בן עזריה )הוא עוזיהו(,מלך יהודה,מאשתו ירושא בת 

צדוק. )מלכים ב טו ה(
18. הסתפק במועט. "___ במלח תאכל" )אבות ו ד(

1. המצודה 2. פתח תקווה 3. קרית אתא 4. פתח תקווה  5. 
שער הגיא 6. חנה סנש 7. נהר הירקון 8. נס ציונה 9. טבריה 
10. מרכז שפירא 11. באר שבע 12. געתון 13. על שם יונתן 

בן שאול המלך 14. שתיים 15. בני ברק 16. כרמל
1. שם ההר המרומם מעל צפת ושוכן במרכזה

2. "אם המושבות"
3. ישוב על שם "אריגים תוצרת ארצנו"

4. שמה הקודם היה "מלבס"

5. שמו העברי של "באב אל וואד"?
6. "יד חנה" נקראת על שם...

7. "שבע טחנות" נמצאות על...
8. שמה הקודם של "ואדי חנין"

9. קברו של הרמב"ם נמצא ב...
10. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר

11. נקראת גם "עיר האבות"
12. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

13. על שם מי נקרא נחל יונתן?
14. כמה פסגות להר מירון?

15. איזה מקום נקרא בעבר "איבן איברק"?
16. רכס הרים בצפון, וישוב בדרום
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התרגלנו  הקואוצ'ינג  בעולם 
"לצאת  המנטרה:  את  לשמוע 
שלנו",  והמוכר  הטבעי  מהמקום 
"לצאת מאזור הנוחות", "לצאת מעצמך 
ומאנוכיותך", והאמירות האלה כבר גורמות 
לנו "לצאת מהכלים", הן מוציאות אותנו 
מדעתנו... אבל צריך לדעת שיש גם יציאה 
מסוג אחר – יציאתו של יעקב אבינו מבאר 

שבע. ננסה להבין, מהי יציאה זו? 

הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" 
מסמל בכללות את ירידת הנשמה לגוף. נשמתו 
של כל יהודי, אשר יורדת מהעולמות הנעלים 
ביותר עד לעולם הזה הגשמי והחומרי, שבו 
כך,  כדי  )עד  בהעלם.  נמצאת  האלוקות 
שבכוחם של כוחות הטומאה שבעולם להזיק 

לה, כפי שפחד יעקב אבינו בדרכו לחרן(.
אבל הכוונה בירידה זו )כלומר ביציאה זו( 
היא שדווקא במקום 'נמוך' וחומרי זה - נעשה 
דירה לה', כפי שיעקב אבינו בנה את ביתו 
דווקא בחרן. וכיצד נעשה זאת? על ידי קיום 
התורה והמצוות )"ותרי"ג מצוות שמרתי"(. 

באמצעות התורה והמצוות ביכולתנו להפוך 
את הגשמיות לכלי לאלוקות. ולא סתם 'כלי', 
אלא עד שהגוף הגשמי עצמו מתאחד עם 

הנשמה, עם הרוחניות, ומשתווה לה.

כל מה שצריך עכשיו הוא לפתוח את *הלב 
לדעת*, לפקוח את *העיניים לראות* ואת 

*האוזניים לשמוע* את קולה של הנשמה.
העולם כבר מוכן ופתוח לראות ולשמוע 

את אורו של משיח.
 

האם גם את מוכנה לצאת אל הלא נודע? 
לצאת מעצמך כדי לראות את הפוטנציאל 

הגבוה של ייעודך?

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

/co.il

 לצאת כדי לחזור לעצמנו



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

  

  

  

  

נשגר קמיה האי גברא רבא ויקירא
העוסק בצרכי ציבור באמונה 

״שרביטו של מלך״ 

הרב מאיר פנחס הי״ו 
נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה 

חכם שלום כהן שליט"א
לרגל היכנס בנו אריאל נ״י 

בעול התורה והמצוות

ברכות לראש משביר 

יה״ר שתראו נחת דקדושה מכל יוצ״ח אכי״ר

יעל שתחי'  עב"ג  בנימין שמח נ"י

טנא מלא ברכות
נשגר קמיה האי גברא רבה

הגאון רבי שמואל צברי שליט"א
מח"ס השיטות ורו"מ 'דרכי איש'

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין לתפארת המשפחות המפוארות

לרגל שמחת נישואי בתו

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-



רש"י 5, בני ברק

ם י ע צ ב מ
יוצאי דופן לרגל הפתיחה  4₪ ב-300

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **
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