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חזות ומדי שרד – 
מעלתה של בת מלך

ישנן נשים שלאחר שהורגלו בלבוש שאינו צנוע, 
מתקשות להבין את פשר המשקל הרב שההלכה 
כאשר  אולם  הצנוע.  ללבוש  מייחסת  היהודית 
ישראל  עם  של  המוסרית  רמתו  הייתה  מה  לעצמן  יתארו 
כיום, אילו היו כל בנות ישראל מקפידות על לבוש מכובד, 
במקומות  הרב  היצרי  המתח  ישתנה.  מבטן  וצנוע,  נאה 
פוחתים  היו  ואיתו  מתפוגג  היה  הערים,  ובחוצות  עבודה 
הנגרמים  הרבים  והנזקים  מהקלקולים  הרבה  משמעותית 
כתוצאה ממנו. אין זה סוד שמקרים רבים של הרס משפחות, 
ואפילו  אלימות  וצעירות,  צעירים  של  לב  וכאבי  משברים 
אשר  יצריים,  ממתחים  כתוצאה  נגרמים  והתאבדות,  רצח 
גדול  חלק  ולמנוע  לחסוך  מאד  מסייע  היה  צנוע  לבוש 
פנימית  מכובדות  אווירת  יוצר  הצנוע  הלבוש  שהרי  מהם. 
קל  יותר  הרבה  בהופעה,  מכובדות  וכשיש  וסביבתית. 
ולהימנע משיחות  ירודים  להיזהר מיציאה למקומות בילוי 

הגולשות למחוזות שאינם ראויים.
יש לראות את הדברים באור  גם מהפן האישי  זאת,  מלבד 

נכון. וזאת מארבעה היבטים. 
סתר  במקום  שומרים  ערך,  וחפצי  יהלומים  כידוע,  א. 
מזולזלים  כחפצים  ברחובות  מתגוללים  אינם  הם  מכובד. 
וכאשפתות. בת השומרת על פרטיותה ואינה חושפת לרבים 
יקר  יהלום  ולעולם שהיא  לעצמה  מוכיחה  מגופה,  חלקים 
תדמיתה  עיניו.  את  בו  לשזוף  רשאי  אחד  כל  שלא  ערך 
וגם בעיני מי שאינו  זו עולה בעיני עצמה  וכבודה של בת 
מוכן להודות בכך. לעומת זאת, מי שמנסה למשוך תשומת 
לב מאחרים באמצעות חשיפת חלקים מגופה, מראה בכך 
כאילו אין לה תוכן פנימי שעבורו היא תהיה מוערכת, עד 

שעליה להשתמש בחיצוניותה. 
ב. ראיה היא סוג של שימוש. לכן משלמים בכינוסים שונים 
לוקחים משם מאומה מבחינה  פי שלא  על  אף  צפייה,  על 
פיזית. ומי היא זו בעלת מכובדות עצמית אשר תרשה לעיניו 

של כל עובר אורח להשתמש בגופה על ידי מבטיו? 
קרינה  כידוע,  ישנה,  לעין  מגע.  של  סוג  גם  היא  ראיה  ג. 
להבדיל  ]הסתכלות,  הסתכלות  בעת  מגע  היוצרת  מסוימת 
על  האדם.  על  ומשפיעה  בעיון[  התבוננות  הינה  מראיה, 
הסתכלות זו אמרו חז"ל: "אסור לו לאדם שיעמוד על שדה 
חברו בשעה שעומדת בקמותיה". כלומר, בזמן שהשיבולים 
בשלים והקמה עומדת בשדה במלוא תפארתה. וזאת משום 
חברו.  לתבואת  נזק  לגרום  יכולה  זו  מתפעלת  שהסתכלות 
לגרום  עלולה  העין,  את  שמושך  במה  הסתכלות  כל  וכך 

לבושה  בעיון.  עליו  שמסתכלים  במה  הרע  עין  לפגיעת 
להזיק  היכולה  כזו  פגיעה  ממנה  מונע  האישה,  של  הצנוע 

לתחומים רבים בחייה. 
ד. אחת ממצוות הלא תעשה שבתורה היא: "ִלְפֵני ִעֵּור ֹלא 
רוחני לאדם אחר.  נזק  גרימת  ונכלל בזה כל  ִמְכׁשֹל."  ִתֵּתן 
וכלשון הרמב"ם בספר המצוות: "ולאו זה, הוא כולל גם כן 
מי שיעזור לעבירה או יסבב אותה ]יהיה סיבה לגרום לה[. כי 
הוא יביא האיש ההוא, שעיוורה תאוותו את עין שכלו, וחזר 
יכין  או  עבירתו,  ויעזרהו להשלים  ויפתהו  עיוור,  ]ונעשה[ 
לו סיבת ]מה שיגרום לו את[ העבירה". כלומר, אם מישהו 
ראה אותה בלבושה הבלתי צנוע ובפרט אם נכשל בהרהור 
עבירה עקב כך, הרי עוברת היא איסור חמור מהתורה - רק 
בהליכתה ברחוב. ומי תיקח על עצמה אחריות כזו, להכשיל 
את הרבים ברחובות ולצבור לעצמה שקי חובות ועבירות, 
מבלי שתרגיש בזה כלל ]ואם כך ברחוב, מה בבריכה ובחוף 
האמיתי של  כבודה  מצד   - ההבדל  יש  האם  ובכלל,  הים? 
בין היחשפות לפני קבוצת אורחים בסלון הבית   - האישה 
מים  שיש  משום  רק  אחר  במקום  דומה  היחשפות  לבין 

בסביבה?.. נקודה למחשבה[.
בנוסף לטעמים שנמנו לעיל, בת ישראל צריכה לזכור תמיד, 
שמעצם היותה בת מלך רמת מעלה, אינה יכולה להרשות 
מי  שהרי  הפשוטים.  האזרחים  בנות  את  לחקות  לעצמה 
אליהם  שהצטרף  או  ויעקב  יצחק  אברהם  מזרע  שנולד 
באמצעות גיור כהלכה, שייך ל"ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגוֹי ָקדוֹׁש". 
הלא הוא העם אשר בורא העולם הכריז עליו ואמר: "ָּבִנים 
ִלְהיוֹת  ָהַעִּמים,  ִמן  ֶאְתֶכם  "ָוַאְבִּדל  אלקיֶכם";  ַלה'  ַאֶּתם 
אתם  אבל  מדינתי,  אזרחי  הם  העולם  אומות  כלומר,  ִלי". 
בבחינת בני. שהרי אתם משושלת שלשת האבות אשר עמדו 
בנאמנותם לפני במסירות נפש, ובחרתי בזרעם לייצג אותי 
אבל  גדולה,  זכות  זוהי  המלוכה  ממשפחת  להיות  בעולם. 
זכות זו היא גם מאד מחייבת. בעולם ידוע שמלכה מכובדת, 
אף פעם לא תחשוף חלקים מגופה בפרהסיה. יש לה כבוד. 
ְּכבּוָּדה  "ָּכל  נאמר:  עליה  אשר  ישראל  בת  לכל  ראוי  וכך 
בני  ידי  על  לה  ניתן  לא  זה  נעלה  תואר  ְּפִניָמה".  ֶמֶלְך  ַבת 
אדם כתואר המלכים שבעולם, אשר באמת אין הבדל רוחני 
אלא  מתוכם.  אחד  שהכתירו  האזרחים  לבין  בינם  פנימי 
'בת  יקרה, בתואר:  ישראל  בורא העולם הכתיר אותך, בת 
אחת  לכל  שראוי  ובוודאי  את!  עולם  של  מלכו  בת  מלך'. 
מאיתנו לכבד בהופעתה את עצמה ואת אביה - מלך מלכי 

המלכים, הקדוש ברוך הוא.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



בת ישראל צריכה לזכור 
תמיד, שמעצם היותה בת 

מלך רמת מעלה, אינה 
יכולה להרשות לעצמה 

לחקות את בנות האזרחים 
הפשוטים. שהרי מי שנולד 
מזרע אברהם יצחק ויעקב 

או שהצטרף אליהם 
באמצעות גיור כהלכה, שייך 
ל"ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש". 

הלא הוא העם אשר בורא 
העולם הכריז עליו ואמר: 

"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' אלקיֶכם"; 
"ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים, 

ִלְהיֹות ִלי". כלומר, אומות 
העולם הם אזרחי מדינתי, 

אבל אתם בבחינת בני

"

יהלומים וחפצי ערך, שומרים במקום סתר מכובד. הם אינם מתגוללים ברחובות 
כחפצים מזולזלים וכאשפתות. בת השומרת על פרטיותה מוכיחה לעצמה 

ולעולם שהיא יהלום יקר ערך



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

יופלה עם מנגו בתחתית

לעצמך
חדשטעם

לפרגן
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שינוי לוקח זמן

שלמה אקשטיין הוא פרופסור לכלכלה וכיהן בשנות 
בשנת1953  אילן.  בר  אוניברסיטת  כנשיא  התשעים 
היה מדריך בתנועת בני עקיבא במקסיקו וכאשר צוות 
המדריכים ביקר בניו יורק החליטו יחד להיכנס לשיחת 
כך:  הרבי  את  מליובאוויטש. אקשטיין שאל  הרבי  עם  יחידות 
שנה  לעוד  לשוב  עלינו  כעת  במקסיקו,  הדרכה  שנת  "סיימנו 
ולהתחיל  להמשיך  הכוחות  את  לוקחים  מהיכן  כזו.  מאומצת 

שנה חדשה?
עוזבים,  הם  ואז  הכוחות  כל  את  בנערים  משקיעים  "אנחנו 
כאלו  ויש  היהודית  הקהילה  את  אלא  עקיבא,  בני  את  רק  לא 
שנוטשים חלילה גם את דרך החיים היהודית ומתחתנים עם מי 
שאינם יהודים. כיצד אנו יכולים להתחיל שוב בהתלהבות שנה 

חדשה"?
הרבי ענה: "יש לנו הבטחה 'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו', 
בתוך  הנשמה  את  מכניס  הלב,  כל  עם  שזורע  שמי  אומר  הוי 
יזכה  עצמו  שהוא  נאמר  לא  אך  קציר,  יהיה  בוודאי  העשייה, 
לראות את הקציר. תהיה בוודאי הצלחה, אבל לא נאמר כמה זמן 
זה ייקח". הרבי המשיך עם דוגמה: "אתם יושבים בשבת אחרי 
פתאום  לנערים.  שיחה  ונותנים  עקיבא  בני  בפעילות  הצהריים 
עובר ילד יהודי, הוא אינו חלק מהפעילות, הוא אינו יודע מה 
זה בני עקיבא, אבל רואה קבוצה יושבת והוא גם מתיישב. הוא 
בעולם,  העתיק  שאנחנוהעם  כך  על  מדבר  המדריך  את  שומע 
הכוחות  כל  את  נותנים  אברהם  וכמו  אבינו,  אברהם  של  בנים 
יהודי, עם שקיים  לעם  אותנו  וזה מה שהופך  ה'  לרצון  לציית 
אלפי שנים". הילד מחליט לקום ולעזוב באמצע השיחה ואינך 

רואה אותו יותר.
נערה  "חולפות השנים, הוא הולך לאוניברסיטה, הוא מכיר 
מציבים  שלה  ההורים  אך  להתחתן,  ומחליט  יהודייה  שאינה 
תנאי: נאפשר את החתונה רק אם תתקיים בתוך כנסיה. בדרך 
לשם, הם מתקרבים יותר ויותר ופתאום רואה את השתי וערב 
להצטרף  יכול  אני  'איך  לעצמו  יאמר  פתאום  ואז  למעלה. 
לקהילה הזו'? הלוא שמעתי פעם – הוא אינו זוכר איפה שמע 
וממי שמע אך זוכר ששמע - שאנחנו צאצאים של אברהם אבינו, 
וכבר שומרים על הרצף אלפי שנים. הוא יקום ויאמר 'מצטער, 
אינני יכול לעשות את זה' ויבטל את החתונה. הוא יעזוב אותם 

ויחזור אל המקורות היהודיים שלו.
אחד  אף  עמוק,  חריש  בליבנו  עשו  הרבי  של  "הדברים 
הייתה  זו  חייו,  לכל  הללו  הדברים  את  ישכח  לא  מהמדריכים 

ההדרכה של חיינו"
תמיהה  להאיר  בכדי  בהם  יש  אקשטיין  הרב  של  דבריו 
בפרשתנו: כשהיינו ילדים, חיכינו להגיע לפרשת וארא ולקרוא 
זכתה  איך עשרת המכות שיבשו את החיים במצרים. לא סתם 
לאורך  )להבדיל(  אחד  קולנועי  מביצוע  ליותר  הזו  הפרשה 
ציורים  מלאות  הסדר  בליל  הילדים  הגדות  וכל  ההיסטוריה, 
לעגניים על המצרים שנצמדים לקיר כדי להתגרד מכינים, על 
הצפרדעים שקפצו בפה מתוך העוגות, ועל הברד והאש שרקדו 

יחדיו באטמוספירה של מצרים.

לשאול:מי  אמור  התורה  של  הרצינות  את  שמכיר  אחד  וכל 
בהפגנת  מישהו משחק  האם  ההצגה?  מה  לשם  זה?  את  צריך 
יכולות על-טבעיות ותעתוע בכוחות הטבע?! האם לא חבל על 
ונרשמת  במצרים  בינתיים  ומתעכב  מתענה  ישראל  שעם  הזמן 

דחיה במועד מתן תורה בהר סיני?!
ראש  על  בכורות  מכת  את  מיד  הקב"ה  הנחית  לא  מדוע 
למוות  ישירות  המונית שהביא  נשק להשמדה  היה  זה  מצרים, 
והאיום  ומתו  אנשים  נפלו  בית  בכל  במצרים,  מיליונים  של 
הישיר היה על חייו של פרעה עצמו שהיה אף הוא בכור, וכך 
הצעקה במצרים הייתה מכריחה את פרעה להניף מיד דגל לבן?
העולם  במלחמת  והרוסים  האמריקאים  על  להבדיל  נחשוב 
היו  לא  הם  עולל,  ימ"ש  שהיטלר  הזוועות  כל  אחרי  השנייה: 
מנומסים במלחמה נגדו. הם לא לבשו כפפות. 1300 מפציצים 
אמריקאים ריסקו את רחובות גרמניה והפכו אותם לעיי חרבות. 
נדרשו מיליארדים של "תכנית מרשל" כדי לבנות מהיסוד את 
בתשע  הצורך  אפוא  היה  מה  המלחמה.  אחרי  ודרזדן  ברלין 
מכות מנומסות נגד פרעה, עד המכה העשירית שמחצה ומוטטה 

אותו?
הקב"ה  שחולל  הניסים  כמות  נוסף:  מכיוון  תמיהה  זאת 
"לא  לכלל  גמור  בניגוד  עמדה  דוגמתה,  מצאנו  שלא  בצורה 
ניסים.  על  חולם  מאתנו  אחד  כל  למגנא".  ניסא  קוב"ה  עביד 
עשר  הבנק  בחשבון  ולגלות  בבוקר  לקום  שמחים  היינו  כולנו 
מיליון דולר שנפלו מהשמיים. אנשים חולים היו ששים לזרוק 
את הקביים ולגלות שהם יכולים לרוץ – אבל זה לא קיים, כי 
הקב"ה  במכולת.  נסים  קונים  לא  כזה.  עולם  ברא  לא  הקב"ה 

מייקר ומחבב את הטבע ואינו מפר אותו שלא לצורך.
הר"ן )דרשות הר"ן דרוש ח( מביא דוגמה חזקה לכך: ספר 
מלכים מספר את הסיפור על "אשה אחת מנשי בני הנביאים": 
אלישע,  הנביא  לפני  בוכה  נפלה  ואשתו  מת  הנביא  עובדיה 
דלת  על  דופקים  הנושים  עצומים,  חובות  לה  השאיר  שבעלה 

ביתה ומשגרים איומים מפחידים. היא חוששת לחייה.
הנביא שאל מה נשאר בבית? היא ענתה כד שמן. אלישע הורה 
לה לאסוף את כל הכלים הריקים בבית, את הסירים, המחבתות 
והקערות ולשפוך לתוכם מבקבוק השמן. קרה נס מופלא והכד 
שפך ושפך ולא נגמר ומילא את כל הכלים בבית. היא מכרה את 

כמויות השמן והתעשרה.
וכאן עולה התמיהה הפשוטה: מדוע נדרשה האישה להביא 
והשמן  נס  נעשה  כך  בין  הרי  ולמלא את הכדים?  בקבוק שמן 
התרבה באופן על טבעי ואם כן היה יכול הנביא להוריד שמן 
חדש מהשמיים? אלא מכאן שככל שאפשר למעט בנס ולהחביא 
שמדובר  ואפילו  עדיף.  כך   – טבע  של  לבושים  בתוך  אותו 

בהתרחשות שהיא בין כך ניסית מתחילתה ועד סופה.
ואם כן עולה השאלה: מדוע חרג הקב"ה מכל הכללים ובמשך 

שנה שלימה ניהל מפגן של שיבוש ותעתוע בכל דרכי הטבע?
הדברים  ונקודת  זו  לשאלה  ידוע  ביאור  מביא  האברבנאל 
זו ברצוננו  מועתקת בליקוטי שיחות לו/וארא. אמנם במסגרת 
להביא רעיון מתוק מדבש, מעצים וממלא כוח לכל אדם, הורה 

בהתוועדות  מליובאוויטש  הרבי  שנשא  שיחה  מתוך  ומחנך, 
פרשת וארא תשמ"ו )התוועדויות ב/399(.

סיפור המכות מלמד שחינוך לוקח זמן. תהליכים נפשיים הם 
אירוע שלא מתרחש ביום אחד. כל פעולה של שינוי – בתוכנו 
 – ילדים  ובחינוך  תורה,  לחיי  אחרים  יהודים  בקירוב  עצמנו, 
ואורך  קטנה  על אש  לאט-לאט  היא תהליך ממושך שמתפתח 
זמן רב עד שרואים בו תוצאות. השפעה וחינוך הם לא מקצוע 
לאנשים של 'זבנג וגמרנו', מי שמתעקש לראות תוצאות היום, 
מיד בסוף הפגישה, שלא ייצא לשליחות ולא יעבוד עם אנשים. 
קירוב לבבות הוא מקצוע לאנשים סבלניים, מאמינים, שמוכנים 
להשקיע לטווח ארוך, הם יודעים שהם נותנים את הדם עכשיו 

ומאמינים בלב שלם כי יראו תוצאות.
חזר  ופרעה  דם,  מכת  הראשונה,  המכה  הסתיימה  כאשר 
המשיך  הוא  לחלוטין.  נכשלה  המכה  כי  נראה  היה  לסורו, 
להצהיר בשחצנות "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח". 
אחרי שהסתיימה המכה השנייה, מכת צפרדע, ושוב חזר פרעה 
לסורו, היה העומד מן הצד בטוח שפרעה ניצח. הנה הוא לועג 
לקב"ה בפנים. אבל במכה השביעית הוא כבר קרא "חטאתי, ה' 
הצדיק ואני ועמי הרשעים" וכל אחד מבין שזה לא קרה כעת, 

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

 מה חולל את השינוי
באותו יום? אומרת הגמרא 

בעבודה זרה )ה( משפט 
מפתח: "לא קאים איניש 

אדעתיה דרביה עד 
ארבעים שנין". לא קרה 
כלום באותו יום, פשוט 

לוקח ארבעים שנה עד 
שהאדם עובר תהפוכה 
פנימית ומזדהה עם נסי 

יציאת מצרים שהתרחשו 
לפני ארבעים שנה
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עד  מופלאות  מכות  של  רצף  ונדרש  זמן  שלקח  אלא  הראשונה,  במכה  התרחש  זה 
שההבנה עלתה מהרגליים עד הראש והצד הנכון ניצח.

התורה מספרת כי ביום מותו של משה רבנו הוא הכריז: "היום הזה נתן לכם ה' לב 
לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע", וכל אחד מתפלא מה היה אירוע פריצת הדרך 
באותו יום גורלי בו עם ישראל התעלה על עצמו וקיבל פתאום עיניים ואוזניים? מביא 
רש"י כי לפני שנפרד משה מבני שבטו, שבט לוי, הוא הגיש להם ספר תורה שכתב 
במיוחד עבורם. באו כל השבטים וצעקו לפניו 'וכי רק בני שבטך הם יהודים'?! גם 
אנו רוצים לזכות להכניס ספר תורה לבית הכנסת של השבט. הכריז משה רבנו "היום 

הזה וגו'". היום אני יכול להכריז כי אתם חפצים בעומק נפשכם במצוות התורה.
מה חולל את השינוי באותו יום? אומרת הגמרא בעבודה זרה )ה( משפט מפתח: 
"לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעים שנין". לא קרה כלום באותו יום, פשוט 
לוקח ארבעים שנה עד שהאדם עובר תהפוכה פנימית ומזדהה עם נסי יציאת מצרים 

שהתרחשו לפני ארבעים שנה.
בספרי חסידות מוסבר יותר מזה: המספר "ארבעים" הוא אינו מקרי, משום שכל 
תהליך נפשי מורכב מארבעה שלבים: אדם שמקבל על עצמו לצורך העניין להתחיל 
להניח תפילין, בהתחלה מתרחש שינוי בכוח המעשה, מהמעשה עולה התובנה במשך 
הזמן אל עולם הרגש, מהרגש אל המוח, ועד שהדבר מחולל "מטמורפוזה", תמורה, 

שינוי צורה, עד עצם הנפש ממש.
בעולם המחקר נהוג לומר כי כל תהליך של שינוי מורכב מכמה שלבים: שמיעת 
הרעיון, הפנמה, הזדהות, ועד שמתרבים יותר כוחות וסימנים לטובת השינוי מאשר 

נגדו.
קירוב  מפעולה של  להתייאש  אין  לחנך,  להפסיק  הוא שאסור  התורה  המסר של 
זה.  את  לראות  זמן  לוקח  ורק   - עובדים  הדברים  תוצאות.  נשאה  שלא  השפעה  או 
כך אומרים וארט בשם האדמו"ר מקוצק: בפרשת קריאת שמע נאמר "והיו הדברים 
האלה על לבבך", לכאורה קשה להבין מדוע נאמר "על לבבך" ולא 'בתוך לבבך'? 
נשארים  לפעמים  כשמחנכים,  לבניך'.  'ושננתם  הבאות:  למילים  הקדמה  זאת  אלא 

הדברים על הלב ולא נכנסים פנימה, אך אין להתייאש: בסוף הם יחלחלו.
אך מה עושים כדי להצליח בוודאי בהשפעה החינוכית? שלא נצטרך רק להאמין 

בכוח המסר, אלא נראה זאת בעיניים?
גם את זה אפשר ללמוד מעשר המכות: חינוך מבוסס עלעקביות. חינוך הוא מקצוע 
וויתר  לא  בגלל שהוא  פרעה  את  לשבור  הצליח  ושיטתיים. משה  עיקשים  לאנשים 
לו. הוא בא שוב ושוב והנחית עוד מכה ועוד אחת עד שפרעה ספר עד עשר ונשבר. 

תהליך נפשי מתקדם כאשר מציפים אותו שוב ושוב.
זאת הסיבה הפנימית לכלל ההלכתי הידוע: "תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם". 
כאשר מוציאים )למשל( בשבת חנוכה שלושה ספרי תורה, מתחילים לקרוא מהספר 
של  הקריאה  בסוף  ורק  חודש,  ראש  פרשת  של  הספר  כך  אחר  השבוע,  פרשת  של 
חנוכה. וכמובן, הדברים תמוהים מאוד, הרי דרך האדם לייחס משמעות ולהתלהב 
להתייחס  נוטה  והוא  לזמן  מזמן  שבאות  הנדירות  מהמצוות  מהחידושים,  דווקא 

באדישות לקריאה השגרתית?
התשובה היא שהחדש מרגש יותר, אך הקבוע מחולל פעולה עמוקה יותר בנפש. 

הקביעות היא פעולה איטית של חרישה שיוצרת תלמים עמוקים בזהות שלנו.
נסיים עם וארט חשוב: אחד מסיפורי השינוי המרשימים ביותר הוא תולדות חייו 
של רבי עקיבא. מצד אחד הוא נחשב ל"אבי התורה שבעל פה", הגמרא אומרת כי 
כל מדרשי ההלכה ודרשות הפסוקים שאמרו חז"ל – "כולהו אליבא דרבי עקיבא", 
הוא זה שהציב את היסודות וקבע את הכללים. אולם מצד שני, רבי עקיבא עבר שנים 
גיל  עד  הקודש  בלשון  אחת  מילה  לקרוא  ידע  ולא  ארצות  ועם  בערות  ארוכות של 

ארבעים.
מה שעורר אותו לחולל את השינוי בחייו, היה מראה שראה מול עיניו: מדי בוקר 
היה יוצא עם הצאן אל באר המים ופתאום ראה חור שנפער באחת האבנים בבאר. 
הוא התפלא מי הצליח לחצוב באבן? אמרו לו כי אלו טיפות המים שנטפו מדי יום 
על האבן עד שחצבו בהם חור. התפעל רבי עקיבא ואמר "גם לי יש סיכוי, מי התורה 

יכולים לחלחל גם בתוך לב האבן שלי ולשנות אותו".
ואולם העוקץ של הסיפור הוא, שמי הבאר מחלחלים באבן רק אם נוטפים בקביעות 
ובשיטתיות כל העת ומכוונים בדיוק לאותה נקודה באבן. אילו המים ינטפו יום כן 
ויום לא, אילו יזרמו פעם ימינה ופעם שמאלה – לא יקרה דבר. סודו של השינוי נעוץ 

בעקשנות ובמיקוד שהופכים את השינוי לאפשרי.

לתאום: 050-8806545
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משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!



כ"ז טבת תשע"ט 4/1/19 6

לחפש את האמת
)ח,יג(.  מצרים"  ארץ  בכל  כנים  היה  הארץ  עפר  "כל 
מכניס  אתה  תבן  למשה  וממרא  יוחנא  ליה  "אמרי 
ירקא  ירקא,  אינשי, למתא  לעפריים, אמר להו, אמרי 

שקול".)מנחות פה .(
מסביר רש"י במקום שיוחנא וממרא ראשי המכשפים המצרים 
סברו שמשה רע"ה, בא לעשות להם מעשי כשפים, ולכן אמרו 
לו "תבן אתה מכניס לעפריים"? דרך משל מה אתה בא למכור 
הוא,  והנמשל  בשפע?,  תבואה  יש  ששם  עפריים  לעיר  תבן 
שמצרים מלאה בכשפים, אתה בא לשם לעסוק בכשפים?, אמר 
ירק הרבה,  לעיר שגדל שם  ירקא שקול",  ירקא,  להם, "למתא 
הבא ירק שלך למכור, לפי שמתקבצין שם הכל לקנות, דהיינו, 
סוחרי הירק שם מבינים בטיב החומר, ומסיים רש"י, הם אמרו 
לו דברי ליצנות, והוא השיב להם בעניינם, ע"כ, )עיין מהרש"א 

שביאר באופן שונה(.
תמה הגאון רש"ז מקלם על דברי רש"י, שלכאורה נראה שהודה 
התועלת  מה  להם,  לעג  שאכן  ואת"ל,  טענתם,  על  משה  להם 
בהבאת הסיפור הזה?, אך מאחר שהובא דבר זה בש"ס, ע"כ, 

יש כאן לימוד גדול.
אליו  מתקרב  האמת,  אל  והמתקרב  אמת,  הקב"ה  של  חותמו 
יתברך, קירבה זו מעניקה לאדם את העונג הגדול ביותר שבכל 

העינוגים בעוה"ז, וק"ו בעולם הבא.
מידותיו,  הכובש   .1 האמת,  מבקשי  בין  יש  עיקריות  דרגות  ג. 
וביטל את תשוקותיו לרע עד שהפך לטבע. 2. המשתוקק לרע, 
אף  יצריו,  על  שכלו  את  כופה  ולפיכך  בכך,  מרגיש  שכלו  אך 
והולך  לתאוותיו  נכנע  חלש,  ששכלו  מי   .3 גבוהה.  מדרגה  זו 
בשרירות ליבו, עד שחושב שהצדק עמו, אך עכ"ז, אם יוכיחוהו 
עדיין מבקש אמת  כי  בו מטעותו  יחזור  על טעותו,  ויעמידוהו 
וסימן  קיבל תוכחת,  עדיין קרוב להקב"ה, שהרי  גם הוא  הוא, 

הוא כי האמת היא נר לרגליו.
משנה,  דרגות  ישנן  אלו  עיקריות  דרגות  משלשת  אחת  בכל 
בתכלית  האמת  מן  הרחוקים  אלו  ניצבים  התחתונה  ובדיוטא 
הם  ודומים  לרצונם,  תותאם  שהאמת  הם  חפצים  הריחוק, 
לאמת  מסתגלים  אינם  בצהריים,  השמש  את  שמכחישים  למי 
הצרופה, והנם שונים בתכלית השינוי מכל חכמי לב הכובלים 

את רצונם לאמת.
חרטומי מצרים הנם דוגמא לסכלים הקובעים את האמת בהתאם 
אך  לתנין,  המטה  להפוך  בכישופיהם  הצליחו  אמנם  לרצונם, 
ונעשה  ופרש"י, שחזר  משראו שבלע מטה אהרון את מטותם, 
דרך  שאינו  כשמש  ברור  היה  זה  ודבר  כולן,  את  ובלע  מטה 
ואהרון  שמשה  למסקנא  להגיע  חייבים  היו  נס,  אלא  כישוף 
אינם מכשפים, ולמרות זאת התריסו בפניהם, "תבן אתה מכניס 

לעפריים", ונצמדו לאמת "שלהם".
ה"ה בכל דבר שכלי ונטול פניות, יכול כל אדם לראות שהאמת 
מכך  להתעלם  נוטה  ובכ"ז,  ותאוותיו,  רצונו  נגד  היא  הצרופה 
זו, היא  ולקבוע את האמת כפי שנח לו, עפ"י רצונו, התנהגות 

דרכו של השכל, המביאה אותו לעברי פי פחת.
החכמים  לכת  שייכים  והנכם  מאחר  לחרטומים,  השיב  משה 
לא  לרצונם,  האמת  את  המתאימים  אלו  התחתונה,  מהדיוטא 
יועיל כאן ויכוח שכלי, ועדיין, עם כל רשעותם הבינו אמנם את 
דברי משה, וזו כוונת רש"י, שבעיר שיש בה הרבה ירקות, ללא 
ספק ישנם מבינים גדולים בערך הירק, ולפיכך, במצרים, שיש 
בה מכשפים גדולים, היה לכם להבין מייד בטיב הסחורה שלנו, 
וכי יד ה' היא ולא כישוף, אך כאמור, משלא הבנתם זאת, סימן 

הוא, שרצונכם השתלט על שכלכם.
את  לברר  מעוניינים  ואינם  בזאת,  השוגים  הם  רבים  לצערנו, 
האמת הצרופה וללכת אחריה, קובעים לעצמם מה היא האמת 
יתברך,  בו  ומהדביקות  האמת  מן  מתרחקים  להם,  הרצויה 
הורונו חז"ל, "עשה רצונך כרצונו", דהיינו, תרצה את המציאות 

האבסולוטית, מה שרוצה הבורא יתברך ואז תצליח.
אך  הדורות,  כל  לאורך  נכונים  והנם  היו,  אלו  נכוחים  דברים 

של  דורו  אנו  בדורנו  שבעתיים,  כיום  נכונה  זו  שתוכחת  דומה 
משיח ועקבתא דמשיחא שאחד מהסימנים והמאפיינים שהורונו 
זקנים  פני  "נערים  השקר,  ותרבות  הנעדרת  האמת  זו  חז"ל 
ביד,  ב"אוכל  המעוניין  ההייטק  דור  יסגי",  ילבינו"...ו"חוצפה 
לפרטים,  ראשוני..בלעדי...ירידה   - הרייטניג,  תרבות  ומייד" 
מידיי  גדולה  דרישה  כבר  זו  דכר שמיה...  מאן  בחומר  שליטה 
הידיעה  אמיתות  האמת,  חקר  אך  זה,  בעידן  מציאותית  ולא 

ונכונותה גם זה לא? 
האמת  את  לחפש  נועדה  במהותה,  שהעיתונות  לחשוב  מקובל 
להיות  הראויה,  בשקיפות  אותה  להציף  אחריה,  ולפשפש 
או  התושבים,  כלפי  השלטון  עוולות  על  ולהתריע  לחלש,  פה 
של  השמירה  "כלבי  העיתונאית,  בעגה  לכנותם  שנהוג  איך 
זו היא אשר תברר את האמת  עיתונות אמיתית,  הדמוקרטיה", 
ותנפה אותה בי"ג נפה, תשוחח עם שני הצדדים נשואי הכתבה, 
תשמיע  האחד,  את  לבקר  כדי  בה  שיש  ידיעה  בכל  לפחות  או 
למצער גם את הצד האחר המבוקר על ידה, תבקש את תגובתו 

ותפרסמה כמשקל נגד כדי לאזן את הנכתב בה.
ואין הדברים מכוונים למדינות חשוכות כברית המועצות לשעבר, 
כיום תחת שלטונו הבלתי מעורער של  אנפין  בזעיר  אף  ואולי 
פוטין  ברוסיה, ישנה עיתונות מטעם ה"פראבדה" הידוע ברוב 
והסיאוב אליהם אנו נחשפים חדשות  אמינותו... מימדי השקר 
לבקרים, העיתונות והעיתונאים הקנויים ע"י קבוצות אוכלוסיה 
יחצנים  סוללות  ומגייסות  המפעילות  ממון  עתירי  שונות 
וכותביהן,  העיתונות  מערכות  משרתות  אותם  פרסום  ומשרדי 
והאמת נעדרת... יש בהם כדי לחשוף טפחיים מהתנהלותה של 
משרתת,  היא  אותם  החבויים  האינטרסים  כה,  עד  התקשורת 

והקשר בין הכתוב בהם לבין האמת הוא אפילו לא מקרי.
אך מה לנו כי נלין על התקשורת החילונית בו בזמן שגם בתוכנו 
חרדית  עיתונות  זו,  קלוקלת  תרבות  חדרה  פנימה  במחננו  אנו, 
או כפי שהיא לפחות מכונה אצלנו, אמורה לשרת את הציבור 
החרדי, ציבור חרדי כמשמעו, אמור  להיות חרד לדבר ה' ולא 
לשון  הלכה,   זו  ה'  מדבר  זה  הוא  כי  שמאל  או  ימין  לסטות 
הרע או הצאת שם רע הנן מהעבירות החמורות ביותר ביהדות, 
הגמרא במסכת בבא מציעא )נ"ח, ע"ב( תני תנא קמיה דרב נחמן 
בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים, א"ל 
וכו’,  חיוורא,  ואתי  סומקא  דאזיל  ליה  דחזינא  קאמרת  שפיר 
משלשה,  חוץ  עולים  לגהינם  היורדים  כל  וכו’  חנינא  דא"ר 

המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו וכו’.
קיומה  והצדקת  מטרתה  שכל  החרדית  העיתונות  מכך,  ויתרה 
הוא להביא את דבר ה’ ברמה, ולהיות שופרם של גדולי ישראל 
ללא מורא וללא חת, לכוין ולהדריך,  במקום זה נחשף הציבור 
לתופעה המכוערת של זלזול בגדולי ישראל ובדעותיהם, הציניות 
האוכלת כל חלקה טובה, ואם לא די בכך, מקום מצאו להתגדר 
בו, ולצייץ מראש את הגיגיהם, ומפנים הם קהל קוראיהם משל 
היו ראש ישיבה הנותן "מראי מקומות" בטרם יפצחו ב"שיעור 

כללי"...
  TGI-ה וסקרי  הרייטינג  תרבות  הדבר,  הוא  קל  לא  אמת, 
הוא?  בכך  מה  דבר של  כלום האמת  ועדיין,  בעורפם,  נושפים 
היכן  היושרה?  היכן  כסף?  שבשמינית?...הכל  השמינית  ולו 

האינטגריטי? היכן הכבוד העצמי?
יהודית מתוקנת, לחברה  ונשאף לחברה  ונתעורר כולנו  יתן  מי 
שהאמת נר לרגליה, נחפש את האמת באמת, נצמד לדעת תורה 
ללא כחל וסרק, "אפילו על ימין שהוא שמאל", אם לכך נשאף, 
ואם כך ננהג אז אין ספק שהוא יתברך יעשה "רצונו כרצוננו" 
ויקויים בנו  נזכה כולנו להינצל מעשרת המכות, מכות מצרים, 
הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", אמן 

ואמן.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



מי יתן ונתעורר כולנו 
ונשאף לחברה 

יהודית מתוקנת, 
לחברה שהאמת נר 
לרגליה, נחפש את 

האמת באמת, נצמד 
לדעת תורה ללא 

כחל וסרק, "אפילו על 
ימין שהוא שמאל", 

אם לכך נשאף, 
ואם כך ננהג אז אין 
ספק שהוא יתברך 

יעשה "רצונו כרצוננו" 
נזכה כולנו להינצל 

מעשרת המכות, 
מכות מצרים, ויקויים 

בנו הפסוק "כל 
המחלה אשר שמתי 

במצרים לא אשים 
עליך", אמן ואמן

"



ג׳ל מרוכז בעל טכנולוגיה מיוחדת השומרת על צבעו המקורי של הבגד ומאפשרת לך 
לכבס את כל הבגדים הצבעוניים יחד מבלי להפריד ביניהם.

לכבס בלי להפריד!

אסתר,בני ברק

תמיד הייתי טורחת ומפרידה בין השמלות הורודות 
של הילדות למכנסיים הכהים של הבנים, אבל מאז 

שאני מכבסת עם 'מקסימה מיקס-אנד-ווש' אני כבר 
לא מפרידה צבעים והכביסה הפכה לדבר פשוט וקל!
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זה לא מנשה, זה הוא
קיבלתי השבוע טלפון מחבר טוב שאמר לי 'מרדכי, 
אתה צריך לנסוע ולחזק יהודי שהוא גם ידיד שלך'. 
'מה קרה לו?' שאלתי. אתה יודע שהוא איש עסקים 
יהודי רימה  מצליח, אך לפני חודשיים חבר טוב של אותו 
אותו וגנב ממנו הרבה מאוד כסף. הוא הכריז על פשיטת רגל 
וכנראה הוא שבור לרסיסים, לך תדבר, תגיד לו כמה מילים 

טובות, תחזק את רוחו. 
נסעתי לאותו יהודי בניסיון לחזק אותו מעט, אך פה קיבלתי 
שבור  אדם  שאמצא  בטוח  הייתי  חיי.  של  ההפתעה  את 
לרסיסים, אך במקום זה אני מוצא אדם שמח, מלא ביטחון 
גנב  לא  אחד  'אף  דבריו  על  ושוב  שוב  חוזר  והוא  בהשם 
אותי ואף אחד לא נתן לי כסף, היחידי שנתן לי כסף ולקח 
אותו ממני ואני מאמין שהוא גם יביא לי בחזרה זה רק השם 
יתברך, אף אחד לא יכול לעשות לי לא טוב ולא רע מלבדו 
ואני מאמין באמונה שלמה שכל מה שהשם עושה לטובה'. 
שאלתי אותו איך אתה כזה חזק, מאיפה העוצמות האלו? 
את  פשטת  והיום  עשיר  אדם  היית  חודשים  כמה  לפני  עד 

הרגל, מאיפה האמונה החזקה הזו שלך? 
הייתי חסיד של ר' אשר פריינד, סיפר האיש, ר' אשר החדיר 
בלבבותינו אמונה חזקה וללא עוררין. בוא ואספר לך סיפור. 
ר' אשר היה נוהג להתבודד ביער ירושלים, פעם מצאו אותו 
לא  'זה  נוראיות  צעקות  וצועק  שעות  שש  ביער  מתבודד 

מנשה, זה הוא', 'זה לא מנשה, זה הוא' בקולי קולות. 
אנשים לא הבינו מה קרה למנשה, ואז התברר, הרי ידוע שר' 
כמה  ממנו  גנב  ואחד  חסד  בנושא  חלוץ  היה  פריינד  אשר 
מיליונים, במקום שהוא יביא את זה לארגון החסד הוא לקח 
את זה לעצמו. אז ר' אשר לא רצה להרגיש שום כעס בליבו 
על אותו יהודי, הוא נסע להתבודד שש שעות ולצעוק זה לא 
מנשה שגנב אותי, זה הוא, זה השם עשה את זה, אף אחד לא 

יכול לעשות לי כלום לא טוב ולא רע. רק השם. 
הייתי  הבית,  מפתח  יצאתי  לא  הראשון  בשבוע  בהתחלה, 
ורושש  אותי  גנב  שלי  השותף  שלי  החבר  לחלוטין  שבור 
אך  ורגליים...  ידיים  לו  לשבור  פשוט  רציתי  כספי,  כל  את 
לאט לאט נזכרתי בדברי ר' אשר ובסיפור שסיפרתי לך וזה 
ונסעתי  כוחות  לי  שיתן  מהשם  ביקשתי  מאוד.  אותי  חיזק 
לא צעקתי שש שעות...  מורשה,  בצומת  להתבודד בפרדס 
אבל זעקתי להשם שיתן לי כוחות לא לכעוס על החבר שלי, 
ולחיות את האמת שזה מהשם ושאף אחד לא יכול לעשות 

לי כלום. 
לא  בעולם  אדם  שאף  יותר  חזקה  באמונה  חי  שאדם  ככל 
יכול לעשות לו לא טוב ולא רע ורק השם לבדו יש לו יכולת 

השפעה על מה שקורה - האדם חי חיים מאושרים. 
פעם פגשתי יהודי שאוסף כסף לצדקה מספר פעמים בשנה 
בחוץ לארץ, שאלתי אותו לא קשה לך העבודה הזו, אתה 
צריך לחזר אחרי אנשים, אחד מביא לך קצת ואחד מביא לך 
כלום, אחד מחייך לך והרביעי מעיף אותך. הוא אמר לי כך, 
אבא שלי נפטר מהמחלה כשהייתי אברך צעיר, עד השנייה 
האחרונה הוא היה מלא ביטחון ושמחה ואמונה והוא ביקש 
ממני רק בקשה אחת, שאבטיח לו שאלמד בכל יום בחובת 
הלבבות בשער הביטחון. ומאז אני לומד זאת כל יום כבר 

שנים רבות. זה עשה מהפך בחיי. 
אומר  אני  צדקה,  לבקש  בדלת  דופק  שאני  לפני  פעם  בכל 
לעשות  יכול  לא  בבית  עכשיו  שנמצא  אדם  אותו  לעצמי, 
לי לא טוב ולא רע רק השם, וכל כסף שהוא נותן זה השם 
לאותו  שאחייך  נוסף  חיוך  שום  יעזור  ולא  מחליט,  יתברך 
בעל בית. אתה שואל איך אני אוסף צדקה כל הרבה שנים 
ברוגע ובשלווה? זה הסוד, אני פשוט לא מתרגש ולא נלחץ 
כסף  כמה  מחליט  שהשם  בוודאות  יודע  אני  כי  אחד  מאף 
אותו  אצל  פשוט  נמצא  אלי  לבוא  שצריך  והכסף  אקבל. 

יהודי בדרך. כמובן שאני אומר לתורם תודה רבה יפה, אבל 
בפנים בליבי אני אומר תודה רבה לקב"ה. 

יכול  לא  בעולם  אחד  שאף  כך,  ומרגיש  ונושם  שחי  אדם 
והוא משליך  ולא רע ושה' מנהל אותו  לו לא טוב  לעשות 
את עצמו עליו ונותן לה' להנהיג אותו והוא יודע שיש לו את 
האבא הכי חזק בעולם שאוהב אותו ודואג לו. הוא חי חיים 
עם פחות חרדות, כעסים, קנאה ועצבות. הבעיה של האדם 
שהוא רוצה שהחיים ינהגו כמו שהוא רוצה והוא לא משחרר 
ונותן שהשם ינהיג אותו, הוא נלחם, בועט ומתעקש, במקום 
לקחת נשימה עמוקה ולהגיד לעצמו השלך על השם יהבך 

והוא יכלכלך. 
דוד המלך ע"ה אמר לאוהביו כאשר פגע בו שמעי בן גרא 
והשליך עליו אבנים וקיללו קללה נמרצת: מה לי ולכם בני 
ומי יאמר  יקלל, כי השם אמר לו קלל את דוד,  צרויה, כה 
מדוע עשית כן. ומבואר בגמרא שבשל כך זכה להיות רגל 

רביעית למרכבה. 
מאנשים.  בפחד  חי  היה  רבות  ששנים  אדם  לי  סיפר  פעם 
היה חי באלף חשבונות, אני צריך להגיד לו יפה בוקר טוב 
כך,  ולשלישי  כך  ולשני  בזה.  לי  יעזור  לא  הוא  אחרת  כי 
כל הזמן ניסה לרצות אחרים. הוא גם פחד להגיד לאנשים 

דברים שמפריעים לו, כי פחד איך יגיבו. 
אותו אדם סיפר לי שיד ההשגחה זימנה לו איזה ספר שמדבר 
על אמונה ושם הוא קיבל את החוזק פשוט לא לפחד מאף 
אחד בעולם, רק מהשם, זה ביטחון עצמי אמיתי, כשהבנתי 
שאף אחד בעולם לא יכול לעשות לי שום דבר רע וטוב אלא 
אם כן ה' מחליט. אנשים הם רק בובות תיאטרון. הרגשתי 
שפשוט התחלתי לחיות, התחלתי לעשות את מה שאני צריך 
לרצות  מנסה  או  בגלל שאני מפחד  רק  ולא  לעשות  באמת 

את השני. 
אדם שחיי בלי אמונה אמיתית, חי חיים מלאי סבל, קנאה, 
ולנו פחות, למה  יש כסף  ושנאה. למה לשכנים  כעס, עצב 
הבן של השכנים יותר טוב מהבן שלנו. ה'למה' לא נגמר אף 
פעם. אך כאשר הוא משחרר וחי באמת באמונה באלוקים, 
הוא חי חיים מאושרים ויודע את התשובה למה עובר עליו מה 
שעובר עליו, כי הוא מאמין שיש בורא עולם שהוא משגיח 
ומחיה את הכל ורק הוא יכול לעשות שינוי, בין לטובה ובין 
לרעה. הוא פשוט אבא שלך ומאיתו לא תצא הרעה. אין רע 
יורד מלמעלה. והכי חשוב, אדם שחי באמונה יודע שהוא 
ממלא את היעוד שלו בחיים, הרי למה ניתנה תורה ומצוות 
כדי שנהיה דבוקים בבורא ואם אדם לא חי באמונה שכל מה 
שקורה סביבו ואיתו הכל בהשגחה פרטית, הוא מפסיד את 

הקשר האלוקי ואת קרבתו ולזה הגענו לעולם הזה.
בסיסית,  השתדלות  לעשות  צריך  אדם  פרנסה,  בענייני  גם 
כך ה' ברא את עולמנו, אבל את הפרנסה ה' נותן, אם הוא 
שום  תעזור  לא  כסף,  יהא  לא  אלמוני  שלפלוני  החליט 

השתדלות בעולם שיהא לו כסף. 
בדיוק כשכתבתי את הכתבה התקשר אלי חבר והתייעץ מהי 
לי  מספר  והוא  להקים,  הולך  שהוא  לעסק  שם  לגבי  דעתי 
הסברים  עשרות  לו  ויש  בזה  הוא מתחבט  שכבר שבועיים 
לפה ולשם. המלצתי לו על שם שלדעתי טוב, אך אמרתי לו 
בתור חבר שלא יחשוב שאם הוא יבחר בשם הזה ספציפי 
זה יתן לו יותר כסף או פחות, אתה צריך לעשות השתדלות 
וזהו, אל תתלה בשם שזה יביא לך את הכסף... השם מביא 

לך את הכסף. 
הכי  העסקים  יועצי  את  להם  בעולם שהיה  ענק  חברות  יש 
את  פשטו  הכל  ולמרות  הכללים  כל  לפי  הלכו  והם  טובים 
הרגל. כי זה בדיוק העניין, שאם ה' מחליט שלאחד לא יהיה 
יהיה  שלשני  יחליט  ה'  ואם  דבר.  שום  יעזור  לא  אז  כסף, 
כסף, אז גם אם הוא יעשה את כל הטעויות שיש הוא ירוויח.

עשה  הוא  הגדול  הכסף  שאת  לי  סיפר  שלי  משפחה  קרוב 
מאוחר  ושנים  גדולות...  הכי  הטעויות  את  כשעשה  דווקא 
יותר כשהיו לו כבר יועצי עסקים ומנהלי חשבונות, הוא לא 

עשה רבע ממה שעשה פעם...
לא קל לחיות כך, כי הרי כשמגיע לנו ניסיון קטן אנחנו ישר 
מאבדים את העשתונות, אבל האמת היא שלחיות בלי אמונה 
זה הרבה יותר קשה. אדם שלומד בכל יום לדוגמה את הספר 
חובת הלבבות שער הביטחון, יש סיכוי שבעזרת השם הוא 
זרחיה  יהודה  מהרב  סגולה  ישנה  אגב  דרך  באמונה.  יחיה 
סגל ז"ל מתל אביב שהיה ידוע כיהודי צדיק ובעל מופתים, 
ואמר סגולה לפרנסה ללמוד בכל יום בספר חובת הלבבות 

שער הביטחון עשר שורות ולחזור עליהן ארבע פעמים.
הים.  את  לבקוע  אפשר  יתברך  עזרתו  שעם  נזכור  שתמיד 
ואף  הבית.  מפתן  את  לעבור  אפשר  אי  הבורא  עזרת  ובלא 
אחד בעולם לא יכול לעשות לכם לא טוב ולא רע, רק השם 

יתברך לבדו. 
machon. לתגובות  היקרים.  ישראל  עם  לכל  שלום  שבת 

rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אדם שחי ונושם 
ומרגיש כך, שאף אחד 
בעולם לא יכול לעשות 
לו לא טוב ולא רע ושה' 
מנהל אותו והוא משליך 
את עצמו עליו ונותן לה' 
להנהיג אותו והוא יודע 
שיש לו את האבא הכי 

חזק בעולם שאוהב 
אותו ודואג לו. הוא חי 

חיים עם פחות חרדות, 
כעסים, קנאה ועצבות

"
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אל תעמוד על שלך

פעם ראיתי סטיקר ש'תפס' אותי: "אל תעמוד על 
זאת במקומך". בתחילה  לעשות  לאחרים  תן  שלך, 
גיחכתי, אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? ובכל 
זאת בהמשך הפנמתי את המסר: מותר וחובה לדאוג לעצמך, 

אבל כשאתה רואה שזה לא הולך – אל תמשיך להתעקש.
ישנה אמירה רווחת בפי העולם: "אם לא הולך כפי שרוצים 
ובעובדות  בנתונים  להכיר  צריך  אדם  שהולך".  כפי  רוצים   –
ולא להמשיך ללכת עם הראש בקיר, רק בגלל שהוא החליט 

כך או כך.
לעצמו,  להוכיח  מטופשת  לאמביציה  נכנס  אדם  לפעמים 

לסובביו, או לעולם כי הוא כן יכול והוא 
כן מסוגל, והוא הולך בעקשנות מדחי אל 
דחי, חוזר אל קיאו ומדשדש בו, ואנשים 
זהו  ושואלים:  ברקה  אצבעם  מסובבים 

האיש החכם שהכרנו? מה קרה לו?
צריכים  אנחנו  מאמינים  כאנשים  כי 
אמנם  אנחנו  מאוד,  פשוט  דבר  להפנים 
מסובבים  הכל  את  אך  את שלנו,  עושים 
סיים  שאדם  אחרי  ולכן  השמים,  מן 
לעשות את מה שמוטל עליו – כל היתר 
חכמים:  שאמרו  וכפי  מלמעלה,  מנוהל 

"הגזירה אמת והחריצות שקר"!
את הדבר הזה ניתן ללמוד מפרשתנו. 
שהייתה  זה  היא  פרעה  של  עקשנותו 
התסכול,  את  ממנו  הוציאה  בעוכריו, 
גדולים  קרבנות  ומעמו  ממנו  גבתה 
יד  שכאן  נכון,  אז  מצרים.  את  וכילתה 
את  ולהכביד  להקשות  בו,  היתה  ה' 
לעצמינו,  מכך  ללמוד  עלינו  אבל  ליבו, 
וכמחנכים  כהורים   – אנו  פעמים  כמה 
לאסונות  וגורמים  ליבנו  את  מקשים   –

בידיים ממש?!

  

בפרשתנו, פרשת וארא, אנו קוראים על שבע מכות שמצרים 
'חטפו' בדרך ליציאתם מכור הברזל. המכה השנייה היא מכת 
צפרדע. הכתוב אומר "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים", 
חכמינו זכרונם לברכה דייקו למה נכתב "ותעל הצפרדע", ולא 
אלא  כאן  הייתה  אחת  צפרדע  לא  שהרי  הצפרדעים',  'ויעלו 
רבבות, כמו שכתוב "ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך 
ובתנוריך  ובעמך  עבדיך  ובבית  מיטתך  ועל  משכבך  ובחדר 

ובמשארותיך".

חכמי  באו  אחת.  צפרדע  עלתה  בתחילה  כי  חז"ל  ודרשו 
מצרים וחרטומיה והחלו להכותה. ובכל מכה ומכה יצאו נחילי 
להכותה  המשיכו  בלהטם  והם,  הארץ.  את  ומילאו  צפרדעים 

עוד ועוד.
זהו בדיוק העקשן שלא יודע לרדת מהעץ. הוא רק ייתן עוד 
מכה אחת והצפרדע תמות, רק עוד מכה אחת, אחרונה. וכך, 

עם העקשנות הזו בלעו המצרים צפרדעים בימים הבאים.
ואכן  פרעה.  של  ליבו  הקב"ה  הכביד  במצרים,  כאן  אמנם 
ה' את  מנע  זה  ולמה  לאדם,  בחירה  יש  והלא  כולם שואלים, 
הבחירה  נמנעה  לא  חלילה  כי  ותירצו,  מפרעה?  הבחירה 

ברשות  והרשעים  ברשותם  ליבם  "הצדיקים  אבל  מפרעה, 
ליבם", הצדיק לא הולך אחר ליבו אף פעם, הוא משתדל ללכת 

אחר המוח ולא אחר הרגש.
לעומת זאת, הרשע, תמיד יתפתה ללב. לא היה צריך הקב"ה 
ליבו  אחר  הלך  ממילא  כי  בנפשו,  מיוחד  שינוי  אצלו  לחולל 
ונענשו עמו כל מצרים,  נענש פרעה  כך  ועל  וליבו היה כבד. 
ומוחם.  ולא אחר שכלם  ליבם ההרסנית  נטיית  כי הלכו אחר 
לשעבד שישים ריבוא נראה לכם הגיוני? להטביע תינוקות בני 

יומם בים נשמע לכם סביר?
אחר  ולא  והאמוציות  הרגש  אחר  כשהולכים  זה  כך  כן, 

השכל.
  

במכולת,  הכנסת,  בבית  בבית,  לוותר.  לדעת  צריך  אדם 
באוטובוס, בקופת חולים. בכל מקום בו הוא נמצא. הוויתור 
מסגל בקרב האנושות רוגע ואושר. כשאנחנו מסוגלים לוותר 

– אנחנו מסוגלים להכיל את השני. וההכלה זה שם המשחק.
בני אדם רגילים לחוש כאילו מישהו לוקח להם, נכנס להם 
לטריטוריה. אם אדם היה מפנים כי "אין אדם נוגע במה שמוכן 
לחבירו", ממילא היה מתייחס באהדה ובהבנה לזולת ולסובב 

אותו.
בבית  לוותר  חובה  הכל,  לפני  אבל 
פנימה. בין איש לאשתו, בין אח לאחותו. 
המדרש,  אומר  התורה",  אותך  "לימדה 
די  לא  ביתך".  בתוך  וותרן  "שתהא 
העיר.  בכיכר  ברחוב,  בחוץ,  הוותרנות 
אלא,  צדיק.  לצאת  כדי  לוותר  נוח  שם 
קודם יש לוותר בבית ומהבית זה מקרין 

החוצה לרחוב ולסביבה.
פתחנו בסטיקר ונסיים בסטיקר נוסף: 
צודק",  תהיה  ואל  חכם  תהיה  "בכביש 
והחיים הם כביש אחד גדול. כדאי להיות 
צודקים  מאשר  צודקים,  ופחות  חכמים 
ישראל  רבי  אמר  וכבר  חכמים.  ופחות 
חיי  "כל  חיים':  ה'חפץ  מראדין  מאיר 

ויתרתי ומעולם לא הפסדתי".
***

'מדעים  ספר  בבית  ארחנו  השבוע 
והתעשייה  הכלכלה  שר  את  ויהדות' 
ידידי  מר אלי כהן. מבחוץ רעמו תותחי 
הפוליטיקה, כחלון פיטר את גלנט וגבאי 
את לבני, אבל לנו הייתה שיחה חינוכית 
שיש בה מוסר השכל. כהן דיבר על עולם 
ואלו  הפוליטיקה,  לעולם  דבריו  את  תרגמתי  אני  התעשייה, 

ואלו הם העולם שמסביבנו.
בכל דבר, נראה שהעקשנים הם המצליחנים. יש בזה אמת. 
דרושה דבקות במטרה כדי לצלוח אותה, ובכל זאת, עקשנות 
בלתי  אחיזה  כן.   – במטרה  דבקות  לא.   - בקיר  ראש  כן.   –

מציאותית – לא.
אלו  דווקא  הם  כמובן,  בס"ד    , האמיתיים  המצליחנים 
עיגולים.  וליישר  פינות  לעגל  צריך  ומתי  כמה  שיודעים 
המצליחנים יודעים לסלק מכשולים, אבל לא בכוח, רק במוח. 
כאתגר  מכאן  זה  את  קחו  בחיים.  להצליח  באמת  ניתן  ככה 

לחיים. בהצלחה!

הרב בן ציון נורדמן



צילום: אהוד ססי
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אחרי שנים של סבל ומכאובים נפרדו בני קהילת ברסלב מאחד המנהיגים הבולטים 
• הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל, מקים  והנערצים של החסידות 
עולה של תורה בעיר המקובלים ומרבני העיר צפת ששימש כמגדלור לאלפים בכל 
בני  • מקורבים,  והגשמי כאחד  בו את אביהם הרוחני  והעולם שראו  רחבי הארץ 

משפחה ותלמידים מספרים על האור הגדול שזרח בצפון הארץ • אור הצפון

||  יוסי גיטלר ||

מאור
גליל העליון
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ממנהיגיה צ אחד  כבד.  באבל  השבוע  התעטפה  פת 
דין  לבית  התבקש  הרוחניים,  הדרך  מרועי  הבולטים, 
כשהוא  השמיימה  בסערה  עלתה  נשמתו  מעלה.  של 
ודווים,  סחופים  ומוקיריו  אוהביו  נפשות  את  מותיר 

יתומים בלי אב.
רבי אלעזר מרדכי קעניג זצ"ל, היה רבה של קהילת 
חכמה",  מקור  נובע  "נחל  הנקראת  בצפת  ברסלב 
הרבנים  אחד  זצ"ל,  קעניג  אהרן  גדליהו  רבי  אביו  של  דרכו  ממשיך 
הבולטים בעיר צפת ובחסידות ברסלב ששימש גם כמוהל בבריתות קודש.
הגרא"מ קניג המשיך את הזרם של תלמידי רבי אברהם שטרנהרץ ורבי 
נחמן מטשערין זצוק"ל בתוך חסידות ברסלב, קהילתו מונה כארבע מאות 

משפחות. מרכז הקהילה נמצא בשיפולי העיר העתיקה. 
הקים בחייו את הספרייה תורנית, ותלמוד-תורה "מגן אבות" ובו קרוב 
ל-400 תלמידים, בית ספר לבנות "דרך יהודית", גני ילדים "גני יהודית" 
מיוחד  לחינוך  ספר  ובית  גנים  ע"ה,  יהודית  אסתר  הרבנית  אמו  לזכר 

"ללמוד וללמד" ועוד.
נציגו במועצת העיר צפת הוא אחיינו, נחמן גלבך, המזוהה עם סיעת 
'שלומי אמונים' ב'אגודת ישראל'. 'שלומי אמונים', שהרב זצ"ל היה אחד 

ממורי דרכה המפורסמים, הוציאה הודעת אבל בה נכתב:
"נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים.

ישראל את פטירתו של הגאון  יחד עם כל עם  'שלומי אמונים' מבכה 
הגדול הצדיק רבי אליעזר מרדכי קעניג  זצוק״ל. עם ישראל איבד צדיק, 
לצניעות  סמל  ובמידות.  הנפש  במסירות  ובחסידות,  בתורה  גדול  מנהיג 
על  העומד  כרועה  ברסלב  קהילת  את  הנהיג  החומר.  על  הרוח  ולמותר 
הצאן. מתוך אהבת ישראל שפעמה בליבו, ראה וחרד לטובתו של הכלל 

והפרט
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

מכה קשה
תלמידו ונציגו המסור במועצת העיר צפת, יו"ר 'אגודת ישראל' בעיר 
הצליח  האחרונות,  בבחירות  העיר  ראשות  על  בברכתו  שהתמודד  ומי 
לעלות לסיבוב השני ואז הובס על ידי המתמודד החילוני מטעם 'הליכוד', 
שוקי אוחנה, שנתמך על ידי 'דגל התורה' ו'יחד', הרב נחמן גלבך, אמר 

שעות ספורות אחר פטירתו: "ספגנו מכה קשה וכואבת מאוד".
הייתם מוכנים לרגע הזה?

"אף אחד לא האמין שהבשורה הקשה הזו תגיע, כולנו האמנו קיווינו 
והתפללנו שהרב יבריא ויחזור לקדמותו, אבל הקב"ה רצה אחרת, ניצחו 
אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, יום קשה מאוד בשורה קשה 

מאוד".
מה היה הרב קעניג עבורך?

"הרב קעניג היה רבם המובהק של חסידי ברסלב בשנים האחרונות, היה 
רבה המובהק של העיר צפת, היו לו אלפי אלפי תלמידים. עשרות ומאות 
תושבים בעיר צפת מרגישים שהוא היה הרב שלהם, ראינו במסע ההלוויה 
בתחושה  כולם  הסוגים,  וכל  הגוונים  מכל  אנשים  של  מאוד  גדול  ציבור 
עם הפטירה של  היתמות  את  הרגישו ממש  אב',  ואין  היינו  'יתומים  של 
הרב. כבר הרבה שנים שהרב מנהיג את העיר צפת, אנשים מכל הסגנונות 
והעדות מגיעים אליו לקבל עצה וברכה, מתייעצים איתו על כל דבר, יש 
לו אלפי תלמידים בכל רחבי הארץ, הוא היה מבעלי ההשפעה הגדולים 

ביותר בעיר  צפת, המכה היא קשה מאוד.
"בשנים האחרונות, אולי יותר מתמיד, הוא השפיע, יצא ממקום למקום 
ונתן שיעורים, חיזק אנשים, ואלפי אנשים היו מגיעים להתייעץ אצלו בכל 
יכל  שרצה  אדם  כל  קהל,  קבלת  זמני  אצלו  היו  לא  מעולם  שהיא,  שעה 

לעלות אליו הביתה והיה מתקבל במאור פנים ובשמחה.
"הוא השפיע אמונה חזקה, גם בשבוע האחרון, כשהמחלה כבר הייתה 
כל  את  חיזק  הוא  חזק,  ומאוד  שמח  מאוד  היה  הוא  עדיין  מאוד  קשה 
הזה  היום  לצערנו  מחוזקים,  ויצאנו  לחזק  באים  היינו  האנשים שסביבו, 

מגיעה הבשורה הקשה".
מה אתה יכול לומר על דרכו הייחודית בלהחזיר אנשים בתשובה, 

שהצליחה יותר ממקומות אחרים?
מאוד  שחשוב  דיבר  זצ"ל  הרב  בהלוויה  היום  שהוקראה  "בצוואה 
הכי  הדברים  את  דווקא  שיעורים,  ולקבוע  ביום  תפילות  להתפלל שלוש 
ביום  ולהתפלל שלוש תפילות  כל החיים, לבוא  פשוטים, עליהם הקפיד 
שלכאורה  הדברים  דווקא  תורה.  שיעור  ולקבוע  יום  כל  ללמוד  ובשבת, 
בכל  עליהם  עמד  ותמיד  תמיד,  אותו  החזיקו  פשוטים  לאנשים  נראים 
לא  הוא  האנשים,  הפשוטות של  בעמדות  ויחזיקו  יעמדו  תוקף שאנשים 
מדי  יותר  הנהגות  לעצמם  ויקחו  גבוהים  מדי  יותר  יהיו  שאנשים  ציפה 
כל  להתפלל  ללכת  של  הפשוטה  בהנהגה  דווקא  אלא  וגבוהות,  רחוקות 
יום, לקבוע זמנים בללכת לרב כשיש שאלות, דווקא בדברים האלה הוא 
היה חזק והנהיג את הקהילה ביד רמה, יש אלפי תלמידים בארץ ובעולם 
אפשר  שאי  כך  כל  גדול  הכאב  שלו.  הפטירה  עם  הכאב  את  שמרגישים 

להמשיך ולתאר".
בצפת  הקים  שהרב  הזה  הגדול  הדבר  כל  ממשיכה?  הקהילה 

ימשיך הלאה? יש הנהגת המשך?
"חסידות ברסלב קיימת מאות שנים, הרב קעניג הלך בדרך של רבי נחמן 
והנהיג את כולם בדרך הזו ובעזרת ה' הדרך תמשיך הלאה, תתחזק ותגדל 

וכולנו מקווים שבקרוב תבוא הגאולה".
הוכרע כבר מי ימלא את מקומו?

"מוקדם עוד לדבר על כך".

פרקי חייו
לאביו  ירושלים  בעיה"ק  תש"ו  חשון  ח'  ביום  נולד  זצוק"ל  הגה"צ 

הגה"צ זצוק"ל קיבל על עצמו 
למלאות בלב ונפש את חזונו של אביו 
ועוד בתוך ימי השלושים לפטירתו, 
עקר את ביתו מבני ברק ועבר 
להתגורר בעיה"ק צפת. מאז ועד יומו 
האחרון ממש הפכה עיה"ק צפת 
לחלק בלתי נפרד מכל מהותו

עם האדמו''ר מסאדיגורהבהדלקת נר חנוכה
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כבר  שהיה  זצוק"ל  אהרן  גדליהו  הגה"צ 
ברסלב  חסידי  של  הפאר  מדמויות  ימים  באותם 
רבי  הגה"צ  של  תלמידיו  ומגדולי  בירושלים, 
אברהם שטרנהרץ זצוק"ל מגדולי חסידי ברסלב.

בילדותו התחנך בתלמוד תורה 'עץ חיים' וכבר 
אז התנכר הנער והכל העידו כי לגדולות נועד. גם 
אביו, הגה"צ רבי גדליהו אהרן זצוק"ל, התבטא 
בפני תלמידיו כי בנו זה נועד לגדולות. את משנת 
תלמודו קנה בישיבת ברסלב בבני ברק, שם שקד 
על התורה ועל העבודה לילות כימים ומילא כריסו 
בספרי  הקבועים  לימודיו  לצד  ובפוסקים,  בש"ס 

הרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א.
ברסלב  בישיבת  לימודיו  תקופת  תום  עם 
לאחד  והיה  בירושלים  מיר  בישיבת  ללמוד  עבר 
הבקי  עצום  ועמקן  מתמיד  שבחבורה,  מהאריות 
בכל מכמני התורה. בהגיעו לפרקו נישא לרבנית 
החשובה תחי' שעמדה לימינו ולימין כל מפעלות 
הרה"ח  בת  שיעור,  אין  עד  נפש  במסירות  קדשו 
ר' אברהם יהודה ברגר ז"ל מחשובי וותיקי העיר 
בני ברק, ושם גם קבע את ביתו בשנים הראשונות. 
בכולל  התורה  דלתות  על  לשקוד  המשיך  הוא 
אברכים  התאגדו  וסביבו  בעיר  ברסלב  אברכים 
בן  אברך  של  מופלאה  דמות  בו  שראו  ובחורים 

עליה הנועד לגדולות.
אביו  של  הגדולה  רוחו  הגתה  ימים  באותם 
הגה"צ רבי גדליהו אהרן זצוק"ל לחדש ולקומם 
ולהחזיר את עטרת עיר הקודש צפת ליושנה. בנו 
עמדו  שליט"א,  אחיו  עם  יחד  זצוק"ל,  הגה"צ 
לימין אביהם בלב ונפש להגשים את החזון הגדול 
הצער  למרבה  כדמיון.  ימים  באותם  היה  שנראה 
כ"ג  וביום  חזונו  את  להגשים  הצליח  לא  אביו 
מנצ'סטר  בעיר  דברים  נשא  כאשר  תש"מ,  תמוז 

והשיב  לבו  נדם  הקריה,  למען הקמת  שבאנגליה 
את נשמתו לבוראו והוא אך בן 59 שנים.

צפת עיר הקודש
בלב  למלאות  עצמו  על  קיבל  זצוק"ל  הגה"צ 
ונפש את חזונו של אביו ועוד בתוך ימי השלושים 
לפטירתו, עקר את ביתו מבני ברק ועבר להתגורר 
בעיה"ק צפת. מאז ועד יומו האחרון ממש הפכה 
אחז  מכל מהותו.  נפרד  בלתי  לחלק  צפת  עיה"ק 
באמת הבניין לקומם מוסדי ארץ, בהקמת בניינים 
את  ומסר  והשקיע  ולתפילה  לתורה  מפוארים 
נפשו במסירות גוף ונפש כפשוטו למען פיתוחה 
הקמת  למען  כימים  לילות  עשה  ושגשוגה, 
תלמוד  טפחות:  ועד  ממסד  הקדושים  המוסדות 
תורה, ישיבה, כוללי אברכים, בתי חינוך לבנות, 
מוסדות צדקה וחסד. עד שזכה לראות קהילה נאה 
התנאים  ועירם של  לתפארה  וחסודה המתנוססת 
צביונה  המקורית.  לקדושתה  חזרה  והאמוראים 
של עיר הקודש צפת היה לנגד עיניו בכל עת ופעל 

תמיד למען קדושתה.
עמודי העולם כל ימי חייו, בכל עת ובכל מצב, 
וגם  ביממה  ארוכות  שעות  הק'  התורה  על  שקד 
ניהול המוסדות  לאחר ימים עמוסים לעייפה של 
יושב  היה  לפתחו  ששיחר  הרב  הקהל  וקבלת 
חזר  עת  בכל  כוחותיו.  כלות  עד  בתורה  ועוסק 
רבינו  של  דרכו  עיקר  כי  תלמידיו  בפני  והדגיש 
מוהר"ן היה לימוד התורה ותפילה, ובכל הזדמנות 

חזר והדגיש זאת ללא הרף.
רק לאחרונה כששאל אותו אחד ממקורביו איך 

באומן

בקריאת התורה

בנתינת צדקה

בסמטאות צפת

בקביעת מזוזה
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זצוק"ל:  הגה"צ  השיב  הרבים,  ומכאוביו  ייסוריו  על  להתגבר  הוא  יכול 
כשאני פותח את היום לאחר לימוד והתעמקות בשני דפי גפ"ת, הרי שזו 

תרופה מקדימה לכל מה שיעבור עלי במשך היום.
בעבודת התפילה נתעלה עד מאוד, תפילותיו יצאו מקירות הלב והנפש 
תפילה  על  להקפיד  תמיד  מעורר  היה  סובביו.  בכל  עז  רושם  והותירו 

במניין, וכך גם ביקש לעורר בצוואתו.
עמוד החסד היה חלק ממהותו, פתח את ביתו כפתחו של אולם לכל 
יהודי באשר הוא. במשך שעות ארוכות ישב ושמע את מצוקותיהם של 
יהודים והפיח בהם טללי תחיה. זכר כל יהודי שהגיע אליו על לוח ליבו 
נכנס  היה  ארוכים  חודשים  לאחר  טלפונית  אליו  מתקשר  היה  אם  וגם 

היישר לעובי הקורה.
אנשים היו נדהמים לראות את האחריות שנשא והאכפתיות בכל ענין 
וענין כאילו מדובר היה במצוקתו הפרטית והאישית שלו עצמו. זאת לצד 
מעשי הצדקה והחסד שיצאו מביתו ונודעו למרחקים. היה מעורב באופן 
וביותר  השנה  כל  במשך  ילדים  ברוכות  משפחות  למאות  בסיוע  אישי 
בהגיע חג הפסח וימי החגים, אז גייס סכומי כסף נכבדים ביותר לחלוקה 
לאברכים ולמשפחות נזקקות, לא נח ולא שקט עד שידע כי כל אחד יכול 

לחוג את החג בדיצה ובחדווה.
קירוב  היה  זצוק"ל  הגה"צ  של  ומהותו  מאישיותו  נפרד  בלתי  חלק 
לאביהם  בנים  לקרב  ליאות  ללא  עמד  בשנים  עשרות  במשך  רחוקים. 
החל  יהודים  מאות  ליווה  זו,  במטרתו  השקיע  כימים  לילות  שבשמים. 
מצעדיהם הראשונים בעולם היהדות, ועד להקמת ביתם על אדני התורה 
לאורך  אותם  ללוות  וממשיך  אישי  באופן  להם  דואג  כשהוא  והיראה, 
משעלות חייהם יום־יום שעה־שעה. מאות של משפחות חבות לו את חייהן 

וכל עתידן.

נחל נובע מקור חכמה
כל עוד נשמתו באפו היה דבוק בלב ונפש והתקשרות עצומה להרה"ק 
מוהר"ן מברסלב זי"ע בלהט נפשו עד אין שיעור. הימים המרוממים ביותר 
המצוינת  לציון  סמוך  אומן,  הגעגועים  בעיר  להיות  כשזכה  בעבורו  היו 
של הרה"ק מברסלב זי"ע, שם עלה והתעלה והימים היו בעבורו כמעין 
נפילת  לאחר  השנה,  ראש  בימי  הגדול  הקיבוץ  בימי  וביותר  הבא  עולם 
מסך הברזל, כשבשנים כשלפני זה עמד בראש הקיבוץ הגדול של חסידי 

ברסלב באתרא קדישא מירון.
שנה  מאתיים  במלאות  שמסר  מיוחדת  משיחה  קטע  לצטט  ראוי 
בכל  מתבוננים  "כשאנו  זצוק"ל:  מברסלב  הרה"ק  של  להסתלקותו 
התקופה של מאתיים השנים אנו רואים דבר נפלא: רבנו הקדוש כשהוא 
נסתלק הוא היה אברך שעדיין לא הגיע לגיל ארבעים, והוא התבטא אז 
ואמר: "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח". ובמקור באידיש הוא אמר: 
היה  קומען", אאמו"ר  וועט  ביז משיח  טלועין  שוין  וועט  פייערל  "מיין 
אומר תמיד בשם מורנו ר' אברהם שטערנהארץ, כי באידיש כשאומרים 
'טלועין' הכוונה היא לאש כשהיא נתפסת בבגד של צמר למשל; בתחילה 
היא  אך  מקום,  באותו  דועכת  היא  אחר־כך  אחד,  במקום  בוערת  היא 
מתפרצת לפתע במקום אחר; וכך שוב ושוב, היא כביכול דועכת במקום 
פעיירל  "מיין  אמר  כשרבנו  כך  אחר.  במקום  פתאום  מתלקחת  אך  אחד 
שתהיה  לומר  התכוון  הוא  קומען",  וועט  משיח  ביז  טלועין  שוין  וועט 

כמו אותה האש.  ופתאום התעוררות שם, ממש  כאן,  פתאום התעוררות 
ואמנם כשאנו מתבוננים בכל התקופה של מאתיים השנים, אנו רואים זאת 
בחוש. רבנו הרי היה גר באוקראינה, והאש שלו יקדה בעיקר במקומו, אם 

זה בברסלב, ואם זה בשאר המקומות שהוא היה נוסע אליהם.
"והנה כשבאו הקומוניסטים והשתלטו על רוסיה, היה נדמה כי האש 
בפולין  רבנו  של  האש  פתאום  התלקחה  אז  דווקא  אך  דועכת,  רבנו  של 
בצורה מיוחדת. כך גם אחרי השואה האיומה, היה נדמה כי האש דועכת, 
היה נדמה כי כבר שום דבר לא קיים, ודייקא אז התחיל האור לדלוק בארץ 
ישראל. והנה כיום, אחרי מאתיים שנה, האש כבר לא בבחינת 'טלועין', 

רק לאחרונה כששאל אותו אחד 
ממקורביו איך יכול הוא להתגבר 
על ייסוריו ומכאוביו הרבים, השיב 
הגה"צ זצוק"ל: כשאני פותח את 
היום לאחר לימוד והתעמקות בשני 
דפי גפ"ת, הרי שזו תרופה מקדימה 
לכל מה שיעבור עלי במשך היום

בהדלקה במירון בל''ג בעומר

בבית בשיעור בחדרו  בביקור  קנייבסקי  הגר''ח  מרן   
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משיאין  היו  בתחילה  אומרים:  שחז"ל  וכמו  בוערת.  ממש  כבר  היא 
הגולה  כל  את  רואה  היה  שלבסוף  עד  להר  מהר  מאירים  היו  משואות 
ברסלב  בעולם שחסידות  רואים שאין מקום  אנחנו  היום  כמדורת אש. 
לא קיימת. הספרים של רבנו מודפסים לאלפים ולרבבות, ישנם ספרים 
העולם  בכל  ומתפשטים  הולכים  והספרים  במיליונים;  הודפסו  שכבר 
כולו. אין קהילה כיום בעם ישראל בכל העולם כולו, אם זה בארץ ואם 
זה בחו"ל, שלא שמעה על רבנו, שלא מצטטים בה את דבריו של רבנו".
כשהגה"צ  תשס"ה,  שנת  של  השנה  ראש  חקוק  רבים  יהודים  בקרב 
והמתין  ביותר  החמור  הרפואי  מצבו  עקב  בארה"ב  שהה  כבר  זצוק"ל 
זאת כיממה לפני ראש השנה לא  .אולם למרות  ריאות  בתור להשתלת 
רבים  למכשירים  מחובר  כשהוא  מיוחדת  רפואית  בטיסה  והגיע  ויתר, 
וכוחותיו בל עמו, ובלבד להיות בראש השנה באומן. אגב כך, מספרים 
מקורביו, כי שם באומן לא יכול היה להסתיר את סדר יומו כפי שעשה 
שעות  ספריו  על  שוקד  אותו  מוצאים  היו  במקום  שהיו  ואלו  בביתו. 
ארוכות לפני תפילת וותיקין, כשכל עיתותיו מוקדשות ללימוד התורה 

עד כלות.

תורת מוהר"ן
והיה  הרה"ק מברסלב  הקדושים של  ספריו  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
עם  לו  הייתה  מיוחדת  שייכות  ולילה,  יומם  מתורתו  ומשוחח  הוגה 
שיעורים  בו  קבע  ידו.  מתוך  מש  לא  והוא  מוהר"ן'  'ליקוטי  הספה"ק 
ולימודים בכל עת והורה לכל הסרים לדבריו לשקוד ולהפך בו עוד ועוד. 
תחת אחת השיחים התבטא פעם ואמר: "רבנו הכניס אור גדול, תקוה, 
והרבים  והמצבים, היחיד  ישראל, בכל הזמנים  ואמונה בכל עם  חיזוק 
להיות בחוזק באמונה, בתקוה. ורואים שהדברים נקלטים בעם ישראל, 
הגענו למצב שכל עם ישראל לומד את הספרים, גם בישיבות הליטאיות. 
אין מקום שלא מתעניינים ולומדים את הספרים. אני יודע באופן אישי 
אותי  הציבור החסידי, שמזמינות  על  נמנות  ישיבות שאינן  על עשרות 
לבוא ולהסביר מתורת רבינו. הספרים נמכרים לכל העולם, האמרות של 

הרבי שייכות לכל הדורות.
"רבנו כתב דברים רבים, למשל בעניין ההתבודדות שאמר שזו 'דרך 
מניח  שהוא  שכמו  יידע  שיהודי  כך.  יתנהגו  שכולם  לרבים',  כבושה 
תפילין כל יום, כך צריך הוא להשיח את ליבו לפני הקב"ה. זהו הפלא 
שרואים בעיניים. אני הולך במירון ורואה שני יהודים פשוטים שפותחים 
ליקוטי מוהר"ן וזה מדבר אליהם. מאידך, רואים יהודים תלמידי חכמים 
יהודי מרגיש  ונלאים מהבין. בוודאי שיש הבדל, אבל כל  שמתעמקים 
קרוב אל הספר, כל יהודי מוצא עצמו בליקוטי מוהר"ן. אצלנו בישיבה 
לומדים תורה של רבנו מחודש תמוז ועד ראש השנה, מתעמקים בתורה 
שיש  פעם  אמר  רבנו  פלאים.  פלאי  שלו,  הקישורים  כל  ורואים  שלו, 
ללמוד שלושה־ארבעה חודשים כל תורה. מאידך, כל יהודי פשוט לומד 

ומבין, הוא יודע שאינו מבין הכל, אך מוצא את עצמו. זה הפלא".

מסכת מסירות נפש
'מסכת מסירות נפש', כך מכנים מקורביו ותלמידיו הרבים, את ארבע 
ריאות.  השתלת  בהצלחה  ועבר  שחלה  מאז  האחרונות  השנים  עשרה 
רבות עוד יסופר על אותם זמנים בהם היה תלוי בין שמים לארץ כשהוא 
בסביבותיו  שבא  מי  כל  כספורים.  נראים  היו  וימיו  בייסורים  מלופף 
באותם ימים עמד נפעם ונדהם  נוכח ישוב ובהירות דעתו וקבלת ייסוריו 
באהבה, ומהעובדה שלמרות מצבו החמור ביותר וחולשת כוחותיו, לא 
ויתר מאומה מסדר יומו ועמד על קוצו של יו"ד, יחד עם גינוני פרישות 

וקדושה מופלאים כאחד הצדיקים הקדמונים.
בכדי  שנה  מדי  לארה"ב  ולנסוע  לשוב  נזקק  הריאות  השתלת  מאז 
למנוחה  לנצלם  במקום  אלו,  תקופות  וגם  וטיפולים.  בדיקות  לעבור 
ולחיזוק כוחותיו הקדושים ניצלם לקירוב לבבות ולחזק ברכיים כושלות 
לתורה ויהדות. סביב נסיעותיו אלו לארה"ב התקבצו קהילה גדולה של 
יהודים תושבי מונסי, שקבעו את משכנם לתורה ולתפילה בבית מדרשו 
של בעל האכסניה הנלבב הנגיד ר' יעקב קליין, שם ערך את תפילותיו 

וסדר יומו העמוס לעייפה.

זכה הגה"צ זצוק"ל וגם שם 
בארה"ב הצליח לקרב יהודים 
רבים ולקרבם לאביהם שבשמים, 
כשהוא תובע ומתחנן, להקדיש 
לכל הפחות שעה ללימוד התורה. 
ואף קבע בפועל שיעור יומי בגמרא 
מדי יום לאחר התפילה עם יהודים 
רבים שבאו מכל הסביבה. המאור 
שבה החזירם למוטב ומשפחות 
רבות מתושבי האזור חוללו מהפך 
בחייהם בזכותו והשפעתו

בביקור אצל האדמו''ר מטאהש בביקור אצל האדמו''ר מצאנז
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מאות  מקבל  זצוק"ל  הגה"צ  היה  ארוכות  שעות  במשך  ביומו  יום  מדי 
רבות של יהודים שפקדו את מעונו. היו אלו יהודים עמך בית ישראל מכל 
החוגים והעדות, חסידים ואנשי מעשה שביקשו את ברכותיו והדרכתו, לצד 
מזמנו  הקדיש  לכולם  ותושיה.  עצה  ממנו  ליהנות  שביקשו  עסקים  אנשי 
לו בעולמו אלא הם,  אין  ומסבירות, כאילו  שעות ארוכות בפנים מאירות 
כאילו לא מוטל עליו עול החזקת מוסדותיו הק' אותם נשא על לוח לבו בכל 

מקום ובכל שעה.
רבים  יהודים  לקרב  הצליח  בארה"ב  שם  וגם  זצוק"ל  הגה"צ  זכה 
הפחות  לכל  להקדיש  ומתחנן,  תובע  כשהוא  שבשמים,  לאביהם  ולקרבם 
שעה ללימוד התורה. ואף קבע בפועל שיעור יומי בגמרא מדי יום לאחר 
התפילה עם יהודים רבים שבאו מכל הסביבה. המאור שבה החזירם למוטב 
ומשפחות רבות מתושבי האזור חוללו מהפך בחייהם בזכותו והשפעתו. שם 
בבית במונסי עמדו בני הבית משתאים נוכח פרשת מסירות הנפש לכל דבר 
שבקדושה. בין השאר מספרים הם שלמרות שהרופאים אסרו עליו לטבול 
על  המשמר  על  לעמוד  הצטוו  אף  הבית  ובני  רבות,  כה  לעיתים  במקווה 
כך, היה מוצא אותו בעל הבית כשפניו רטובות, כשהוא מתחמק ואומר כי 
הוא רק שטף את פניו... לא עמד שום דבר בדרכו כשנוגע היה לעבודת ה'. 
בקושי נתן תנומה לעיניו ורוב שעות היום היו מוקדשות לתורה ולתפילה, 

כל זה כשהוא בתקופות של בדיקות וטיפולים רפואיים קשים.

נר אלוקים טרם יכבה
בחודשים האחרונים הלך הגה"צ זצוק"ל ונחלש ואושפז לעיתים תכופות 
אולם  עם מצבו.  להטיב  רבות  פעולות  נעשות  העת  החולים, כשכל  בבתי 
והנהגת הכלל  וחלוש, המשיך בכל פעולותיו  גם שם כשהוא שוכב חולה 
והפרט. בני משפחתו ותלמידיו הקרובים השתוממו לגלות כיצד גם בתוך 
ממיטת  המוסדות  את  לנהל  המשיך  שיעור,  לאין  עד  מאד  הקשה  מצבו 
חוליו, דאג באופן מפליא במסירות אבהית לכל אחד ואחד מבני הקהילה 
הנוראה  בעבודתו  ממשיך  הוא  כך  כדי  כשתוך  לקחו.  ושומעי  ומתלמידיו 
מפיו  להישמע  החלו  האחרונים  בשבועות  תג.  על  לוותר  בלי  ה'  בעבודת 
ביטויים נוראים אודות יום פטירתו הקרב והבא. לפני שלושה שבועות כתב 

צוואה מפורטת ופירט את הסדר שיעשו עמו לאחר הסתלקותו. 
ביקש שיעשו את ההלוויה והקבורה במהירות האפשרית. רכש תכריכים 
והורה להניחם במקום שיהיו מצויים מיד. בתקופה האחרונה נחלש מאוד 
ולא היה באפשרותו לקום ממיטתו, ובוודאי לא לעזוב את ביתו. אך ביום 
שני שעבר, כשבוע לפני פטירתו, ביקש לצאת לבית העלמין בצפת ולרכוש 
חלקה בעבורו כשהוא בודק בעצמו את המקום המיועד לו. יצוין כי בימים 
הללו התעניין אודות יום פטירתו המדויק של מקורבו הנאמן, הרב אברהם 
כי  לו  וכשנאמר  בצפת,  המוסדות  בהקמת  לימינו  שעמד  ז"ל,  גבאי  יעקב 
היא"צ בכ"ג טבת, חזר על התאריך מספר פעמים. גם כשהיה בבית הקברות 
ביקש לגשת לקברו של הרב אברהם יעקב גבאי ז"ל. מיום רביעי נראה היה 
שהוא מתחזק בכוחותיו ועקב כך אף הוזמן בעבורו כרטיס טיסה לארה"ב 

בניסיון לעבור טיפול רפואי להצלת חייו.
מתלמידיו  ורבים  חיש,  התפשטה  בריאותו  במצב  ההטבה  על  השמועה 
ובחמלה  רבה  באהבה  זצוק"ל  הוא  ברכתו.  את  לקבל  בכדי  לביתו  מיהרו 
פרידה  של  ימים  למעשה  זה  היה  לרוב.  ברכות  ראשם  על  הרעיף  גדולה 
יקיריו אליהם היה קשור כל הימים, כשנר אלוקים  של האב הגדול מבניו 
טרם יכבה. באותם ימים אף הגיע שלוש פעמים לטבול במקווה ,כשהפעם 

האחרונה הייתה כיממה לפני הסתלקותו.
מצבו,  לפתע  הידרדר  המוקדמות  הבוקר  בשעות  שני  ביום  לב  למגינת 
ובתוך דקות אחדות השיב את נשמתו הטהורה לבוראה ויוצרו, לתדהמת כל 
הסובבים שמיהרו להגיע למקום. עם היוודע הבשורה המרה הוסרה הפרוכת 

בבית מדרש הגדול בקרית ברסלב בצפת, וזעקות שבר נשמעו מכל עבר.
בהתארגנות  מיד  החלו  והקבורה,  הלוויה  בעריכת  למהר  צוואתו  עפ"י 
שהיו  רבים  יהודים  לצד  ברסלב,  חסידי  כשהמוני  הלוויה,  מסע  לקראת 
במסע  להשתתף  הארץ  רחבי  מכל  יוצאים  אהבה,  בעבותות  אליו  קשורים 
ההלוויה. בתוך שעה קלה הוכנסה מיטתו לבית המדרש של המגיד מטריסק. 
הקודש  לעיר  כשהגיע  הראשונה  בתקופה  מחורבותיו  הקים  אשר  המקום 
צפת. בית מדרש זה נחנך בשעתו ביום כ"ג טבת וכותליו ספוגים בתפילותיו 
שיחותיו ושיעוריו שנאמרו במקום במשך עשרות בשנים שהגה"צ זצוק"ל 

קבע בו את משכנו לאורך ימי השבוע ואף הקים במקום מקוה טהרה.
משם יצא מסע ההלוויה בסמטאות עיר הקודש כשרבים ממררים בבכי 
עד להיכל בית מדרש הגדול בקרית ברסלב שהיה עמוס בהמוני משתתפים 
שעמדו שפופים וכואבים על סילוקו של האי צדיק שהאציל מהודו וזיוו על 
המונים. עם הכנסת מיטתו להיכל בית המדרש געה הקהל בבכי מר, ובמקום 
נראו מראות מזעזעים כשהמוני התלמידים, בוגרים לצד אברכים ובחורים 
צעירים, מתייפחים ובוכים וממאנים להתנחם על הלקחו בפתע של אביהם 
הרוחני והגשמי כאחד, האיש שהשקיע את כל תמצית דמו בתלמידיו כבניו 

עד קצה האחרון.
לאחר אמירת תהילים הקריא בנו, הרה"ג רבי נחמן, קטעים מתוך צוואתו 
בהם הודה לה' על חלקו מכל עמלו בהקמת הקריה ומוסדותיה, וכן עורר על 
ההקפדה בתפילה במניין ללא שום היתרים ח"ו, ואף הוסיף ש'אשרי הזוכה 
להתפלל בבית הכנסת ע"ש רבינו'. כמו כן, הודה לכל מי שעמד לימינו כל 

השנים בהקמת המוסדות ובכל ענייניו.
הספדים.  נערכו  לא  צוואתו  פי  על 
ולאחר אמירת הקדיש יצא מסע הלוויה 
עם  צפת.  בעיה"ק  החיים  בית  לעבר 
הורדת גופו עלי קבר נשמעו קולות בכי 
והתייפחו  זעקו  כשהתלמידים  וזעקה 
מרורות על פטירת רבם ומאורם. לאחר 
פרידה  דברי  השמיע  הגולל  סתימת 
קרמר,  משה  ר'  הגה"צ  גיסו,  קצרים 
את  שתינה  ברסלב,  חסידי  ממנהיגי 

האובדן הקשה לכלל חסידי ברסלב.
הגולל  סתימת  לאחר  ארוכה  שעה 
נשאר ציבור תלמידים גדול לעמוד דומם 
ליד רגבי העפר של הקבר הטרי בו נטמן 
והגיעו  ומיאנו להיפרד. למקום הוסיפו 
שלא  הארץ  רחבי  מכל  רבים  יהודים 
ביניהם  להלוויה,  להגיע  בידם  סיפק 
כאלו שהוא זצוק"ל קירבם בימין צדקו 
לתורה ויהדות והיה בעבורם כל עולמם. 
ונחלי  העפר  רגבי  על  התפלשו  הם 
הפוגות  מאין  מעיניהם  זלגו  דמעות 
ומנהמות לבם זעקו מרורות, על אביהם 
הגדול  האיש  כאחד,  והגשמי  הרוחני 
למילותיו  יזכו  לא  שמעתה  שבענקים 
תחיה  טללי  עליהם  שהטיפו  החמות 

ונוחם.
ת.נ.צ.ב.ה.

עם האדמו''ר מקאליב

בחלאק'ה
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ן  ימיבנ ימי
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אחרי 2015-2016 הגיע תורם של 2017-2018: עם תום הקדנציה הרביעית של בנימין 
נתניהו, ממשיך יוסי גיטלר לעקוב אחר האירועים הבולטים שעיצבו את הכהונה של 
ראש הממשלה הוותיק בישראל, בדגש על היחסים הפנים חרדיים וסוגיות דת ומדינה 
• מתי הכריז גפני שיחליף את יונה יהב? באיזה מעמד בישר דרעי על העיר החרדית 
החדשה? ולמה התגייס זאב אלקין לעזרת ליצמן? • חוקי הגיוס, התאגיד, ההסדרה, 
דוד  וההמלצות לצד חקירות ראש הממשלה,  ישראל  המרכולים, הסיפוח, מסורת 

ביטן ואריה דרעי • שנתיים סוערות

||  יוסי גיטלר ||

ן  ימיבנ
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אחרי שסיימנו לבחון את התהפוכות הפוליטיות בשנתונים 
הראשונים למלכות נתניהו הרביעית, 2015-2016. הגיע העת 
זה  שבשבוע   ,2017-2018 החותמים  לשנתונים  להמשיך 

חתמנו את האחרונה.
הלועזית  השנה  את  פתחו  בולטים  אירועים  שלושה 
הקבינט  תפקוד  על  המבקר  דו"ח  עמד  במרכזם  החדשה. 
מול איום המנהרות בתקופת מבצע 'צוק איתן'. טענותיו של 
בנט, שהובאו כאן בפרק שפורסם בשבוע שעבר, זכו לגיבוי 
רפואה  הקדים  ביבי  שפירא.  יוסף  השופט  של  ורשמי  מלא 
היריעה  את  הרחבנו  עליהם  התדרוכים, שגם  בדמות  למכה 
בשבוע שעבר, אך נראה שהם עזרו כמו כוסות רוח למת. אם 
כשאין עובדות מוכחות, נתניהו אשם עד שלא תוכח חפותו, 
כשהם קיימים ובשפע על אחת כמה וכמה. השמאל לא י יתן 

שיקלקלו לו את החגיגה.
הדבר השני והפחות משמעותי, הייתה התנגדותו של ראש 
הממשלה לאשר את החוק שביקש לספח את מעלה-אדומים 
אנושה,  פגיעה  בכך  ראה  הימני  הבייס  ישראלית.  לריבונות 
2,500 יח"ד – חדשות ישנות – ביו"ש לא  גם אישורם של 
המערבית,  בגדה  בנייה  אישורי  אפרופו  הגלולה.  את  מתקו 
הנבחרים החרדיים הביעו צער עמוק מהשלכתן החוצה של 

ביתר ומודיעין עילית מרשימת הערים מופשרי הבנייה.
יותר הגיע בהודעת המפכ"ל הטרי  האספקט המשמעותי 
תיקי  על  אמר  האמת"  לחקר  "הגענו  אלשיך.  רוני  רנ"צ 
 1,000 על  עמדו  המספרים  בהם  הימים  היו  אלו  נתניהו. 
"אנחנו  נחשף.  לא  עדיין  ישראל  עם   4,000 לתיק  ו-2,000, 
נסיים את  תוך כמה שבועות  ונותנים פוש,  היה  יודעים מה 
והצלחנו להביא  החלק שלנו. אנחנו מופקדים על התוצאה 
יגידו" הצהיר האיש שהיה התקווה הגדולה  וימים  תוצאה, 
ה"מבינים"  האכזבה.  עוצמת  התקווה  כגודל  הימין.  של 
שיערו שהשוטר מספר אחת מכוון לתיק 1000. על 2000 עוד 
דיברו כבדיחה. בשבועות האחרונים שמענו שהוא כבר הפך 

לפלדה.

הסדרה, חריש והקשישים
מוקש מרכזי שהוטמן על סדר היום הפרלמנטרי היה חוק 
שנכבשו  בשטחים  היישובים  את  שמסדיר  החוק  ההסדרה. 
של  הימניים  הסמנים  בידי  הובל  הימים,  ששת  במלחמת 
הייתה  האופוריה  על  שהעיב  מה  ברוב.  ואושר  הקואליציה 
התכתשות פנימית בסיעת 'דגל התורה' לגבי ההוראה שיצאה 
יו"ר  שכידוע  אחר  בנידון,  להצביע  איך  כדת   5 מחזו"א 
התנועה ח"כ גפני משתדל לשמור תדיר על זהותה המרכז-

שמאל של המפלגה כסוג של שמירה על מסורת אבות.
של  בנאומו  הונחה   2017 פברואר  של  הגדולה  הבשורה 
יו"ר ש"ס השר דרעי בועידת ש"ס השלישית. שר הפנים בישר 
על הקמת העיר החרדית החדשה בתחומי המועצה האזורית 
המועצה  ראש  אברג'יל,  אשר  לקריית-גת.  בסמיכות  שפיר, 
שיתיישב  החרדי  הציבור  את  בברכה  יקדם  כי  הודיע  דאז, 
לעיר,  הקמה  מנהלת  גם  הוקמה  היובל  במשוך  במחוזותיו. 
אולם האור טרם נראה בקצה המנהרה. בשבועות האחרונים 
אחרון  מעוז  גם  כי  ונראה  כי שלילית,  אם  חלה התפתחות, 
יורחב  והסיבות  הנסיבות  על  החרדיות.  מהידיים  ישמט  זה 

בהזדמנות אחרת.
אוטופי  מחזה 
לימינו  במיוחד, 
סיפקה  אנו, 
ועידה,  אותה 
משותף  בפאנל 
שלושת  של 
הסיעות  ראשי 
יעקב  החרדיות: 
אריה  ליצמן 
גפני.  ומשה  דרעי 
במהלכה נחשף כי 
לדרעי  הציע  גפני 
משותפת  ריצה 
ו'דגל  ש"ס  של 
שסורבה,  התורה' 
דין  בעל  בהודאת 
לאחר  דרעי,  של 
ישראל'  ש'אגודת 
לא הייתה שותפה 

להצעה.
החודש  את 

חתם "תחקיר הקשישים". כלי התקשורת המרכזיים בישראל 
יצאו לסדרת תחקרים מקיפה על המתרחש מאחורי הדלתות 
חולים  בבתי  התחיל  זה  ישע.  לחסרי  במוסדות  הסגורות 
לבריאות הנפש המשיך לבתי אבות ומעונות קשישים והגיע 
עד לגני הילדים. מי שטווח ללא רחם היה שר הבריאות החרדי 
מלחמה  והשיב  נבהל  לא  ליצמן  לעזאזל.  כשעיר  שנבחר 
שערה, תוך שהוא נוטל על עצמו את האחריות המלאה למה 
שאירע." אני כולי מזועזע ממה שהיה כאן", אמר ליצמן. "זה 
לא אנושי, אין לי מילים אפילו. אנחנו לא יכולים לעבור על 
כך לסדר היום. אני מדבר על כל בתי האבות בארץ". ליצמן 
בהסכמת  האבות  לבית  מצלמות  להכניס  בכוונתו  כי  אמר 

המשפחות. הוא אף הסכים כי הפיקוח של אנשי משרדו לקה 
בחסר. "ברור שמשרד הבריאות הוא חלק מהבעיה" התבטא.

תאגיד, עמונה וחקירות דרעי
לרגעים  שמחתנו.  ראש  על  שוב  התאגיד  עלה  במרץ 
הממשלה,  ראש  גם  במקרה  התקשורת,  ששר  היה  נדמה 
הרקע  על  לבחירות  וללכת  העסק  את  לפוצץ  אומר  גמר 
התאגיד  להסכמה:  הצדדים  הגיעו  החודש  בשלהי  הזה. 
יפוצל ותוקם חטיבת חדשות נפרדת, כמה שמות בעייתיים 

סולקו מהרשימה והטיהור התקשורתי בוצע, לא לפני ששני 
הניצים, נתניהו וכחלון במקרה הזה, יצאו פגועים ורמוסים 

כשאפילו חצי תאוותם לא בידם.
לבנת חבלה נוספת לממשלת הימין החלה לצבור תאוצה. 
שפרץ  נוסף  שם  למועד.  חזון  עוד  עמונה.  בפינוי  מדובר 
לתודעה הוא ג'ייסון גרינבלט, השליח החדש למזרח התיכון 
בסדרת  שפתח  טראמפ,  דונלד  הנבחר  ארה"ב  נשיא  של 
לנתב"ג,  בדרכו  מירדן,  בשובו  האזור.  מנהיגי  עם  מפגשים 
מרן  פוניבז'  ישיבת  ראש  אצל  לברכה  האומה  בבנייני  עצר 
הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ששהה בכינוס ישיבתי שנערך 

באולם.
סוגיות  שתי  נוספו  ניסן  בחודש 
המפכ"ל  חדשות:  ביטחוניות-מדיניות 
החליט  כי  הממשלה  לראש  הודיע 
לאסור על שרים לעלות להר הבית בשל 
קיימה  במקביל,  האזורית.  הנפיצות 
הממשלה את ישיבתה השבועית ברמת 
הגולן, על רקע קריאתו של נשיא סוריה 
כשטח  הרמה  על  להכריז  אסד  בשאר 

כבוש.
הפעם  נגעה  חרדית  הפנים  הדרמה 
המשטרה  דרעי.  אריה  ש"ס  ליו"ר 
פשטה בבוקר אחד אפל על בתיהם של 
14 חשודים, בתוכם, או יותר נכון לומר 
וכן  יפה  ורעייתו  דרעי  אריה  בראשם, 
היה לא  נוסף  נחקר  דרעי.  אחיו שלמה 
הירושלמי  המועצה  חבר  מאשר  אחר 
רבה  באקטיביות  שנתמך  ליאון,  משה 
ע"י ש"ס בשני המרוצים שלו לראשות 
ירושלים. הראשון שכשל והשני,  העיר 
מלאי  ורגעים  סיבובים  שני  שלאחר 
ספירת  של  הראשונות  בשעות  חרדה 
דבר  של  בסופו  הוכתר  הקלפיות, 

בהצלחה.
החרדי  השר  נחקר  בגינם  החשדות 
בין  כספים  להעברות  קשורות  היו 
ממשלה  תקציבי  והעברת  ואחיו  השר 
וקבלת  עניינים  ניגוד  תוך  לעמותות 

תרומות בניגוד לחוק. 
חריש.  העיר  על  יותר  מוקדם  כתבנו 
בחודש סיון בישר בחגיגיות ח"כ יעקב 

גואטה. צילום: יעקב כהן

דרעי והרב עמאר. צילום: בעריש פילמר



שיפורים ושינויים במערך האוטובוסים בגוש דן
נוסעים יקרים, זה קורה!

יותר קווים לרכבת ולאזורי התעסוקה
יותר אוטובוסים במסלולים ישירים עבור הסטודנטים 

ושירות יעיל, נוח וחכם הרבה יותר, במטרופולין תלֿ אביב.

החל ב
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התחבורה הציבורית 
מתקדמת אליך

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור

למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים במטרופולין תלֿ אביב - סרקו את הקוד
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אשר על הקמת האגף החרדי במשרד השיכון. אחר תוצאותיו 
אנו תרים עד עצם היום הזה.

בחירות בהסתדרות, פריימריז 
בעבודה וטראמפ אחד

הבחירות המוניציפליות פורצות בסערה לתודעה. "שטח 
מוניציפלי" נחנך במקומוני "קו עיתונות". הרבה מים עברו 
שנכתב  מה  בין  וההשוואות  הסיכומים  את  בירקון,  מאז 
לפני  מיוחד  בפרויקט  העלנו  במציאות,  שהתחרש  למה  אז 

כחודש, בבמה זו.
מצאנו  תשע"ז,  סיון  בחודש  נוסף  חרדי-פוליטי  הקשר 
המכהן  היו"ר  בין  שנערכו  ההסתדרות,  לראשות  בבחירות 
הציוני".  מ"המחנה  יחימוביץ'  שלי  וח"כ  ניסנקורן  אבי 
של  מועמדותה  מאחורי  העוז  בכל  התייצבה  ש"ס  מפלגת 
הגברת, שבתפקידה הקודם כמגישת תכנית "הכול דיבורים" 
ברשת ב' כמעט והביאה להתמוטטותו של דרעי. מי שהוביל 
את המהלך ונלחם בעור שיניו עבור יחימוביץ', היה הח"כ 
את  ומחזרה  הובסה  שלי  ידוע:  הסוף  גואטה.  יגאל  הטרי 
ישי  אלי  של  התבוסה  נאומי  את  שהזכירו  הזיופים  טענות 
בתום בחירות 2013. גם גואטה לא האריך ימים בש"ס ועל 

כך בהמשך.
על  המתפרצות  הידיעות  בסערה  כבשו  הכותרות  את 
מפלגת  לראשות  בפריימריז  הקלעים  מאחורי  הנעשה 
את  להסיר  מפרץ  לעמיר  קורא  מרגלית  אראל  "העבודה". 
מועמדותו, אבי גבאי, פורש "כולנו" מול בוז'י והססגוניות 
כעת  שהצטרפה  (זו  דיין  דינה  רמון  ממצפה  החרדית  של 

ל"תנועת המחאה" של אלדד יניב).
השמועות על בחירות מריצות את מכוני הסקרים 
שמנבאים התרסקות ללפיד עם 22 מנדטים, ונסיקה 
מנדטים  ש-22  ימים  היו  מנדטים.   30 עם  ללכוד 
נחשבו נפילה ללפיד, עם תוצאות הסקרים של היום 

(12) הוא בטח מתגעגע לנפילות של פעם.
השואו הגדול הגיע עם נחיתתו של דונלד טראמפ 
בנמל התעופה בן גוריון. את המתנה הגדולה הוא 
הפרטי  בביקורו  האורתודוקסית  ליהדות  העניק 
כאשר  מלאה  בהפרדה  שנעשה  המערבי,  בכותל 
הנשים.  לעזרת  סרו  בתו  ואיוונקה  אשתו  מלניה 
ומתווה  לכותרות  עלתה  הכותל  מתווה  סוגיית 
הכותל הוקפא הקפאה עמוקה בישיבת הממשלה. 

השר דרעי תמך והשר ליצמן נמנע.

שטחי אש, חוק ירושלים 
וגואטה

וממשיך  בתפארתה"  ב"תורה  מסייר  ליברמן 
ופרוש,  גפני  באלעד.  האש  שטחי  הפשרת  לטקס 
ובראיון  אדומים  שטיחים  לו  פורסים  והבן,  האב 

ל"קו עיתונות" הוא מצהיר "אני שמח להיות חלק מפתרון 
מצוקת הדיור החרדית". לגזור ולשמור.

דאז,  הפוליטי  כתבנו  ימים  באותם  פרסם  מעניינת  ידיעה 
עדיין  ביטן  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  ולפיה  קלמן,  ארי 
במערכת  בכירים  אבל  רשמי,  באופן  שר  לתפקיד  מונה  לא 
פתיחת  עם  שר  לתפקיד  ימונה  הוא  כי  מעריכים  הפוליטית 
נפתח  כך,  בעקבות  הסוכות.  חג  אחרי  מיד  החורף,  מושב 
מרוץ שקט על מקומו של ביטן ביום שאחרי, מאחר ובאם 
יפנה את מקומו באחד התפקידים  הוא  ימונה לתפקיד שר, 
הנחשקים ובעלי העוצמה בקואליציה הנוכחית." מקומו של 

ביטן אכן פונה אולם בשל נסיבות שונות לחלוטין.
בריקדות.  על  התורה  ביהדות  עלו הצדדים  תמוז  בחודש 
לנקום  היה  שאמור  בצעד  גפני,  ירושלים.  חוק  העילה: 
בבנט על פגישתו עם הרפורמים אחר הקפאת מתווה הכותל 
והחרמת הפגישה שלהם עם ראש  הממשלה, ביקש מיו"ר 
העבר  מן  להצבעה.  החוק  את  להעלות  שלא  הקולאיציה 
השני, ליצמן טען כי בנט הבטיח לו שלא יעשה פעולות נגד 
החרדים בהקשר הרפורמי והפגישה נערכה במסגרת תפקידו 

כשר התפוצות, ומשכך אגודת ישראל תתמוך בחוק.
שלהי שנת תשע"ז מוצאים אותנו עם דרמה פנים ש"סית, 
העם  עם  הספרדית  המפלגה  יחסי  על  עמוקות  שמשליכה 
עתה  שזה  גואטה,  יגאל  הבולט  העממי  הח"כ  שבשדות. 
אולץ להתפטר, לאחר שסיפר  הנורווגי,  בא במסגרת החוק 
על השתתפותו בנישואין שלא על פי ההלכה. גואטה סירב 
התפטרות  מכתב  הניח  החכמים  מועצת  ובהוראת  להתנצל 
גואטה  ביום שאחרי, עטו על  יו"ר הכנסת.  על שולחנו של 
חילוניות,  מפלגות  של  ראש  יושבי  כמה  רב,  שלל  כמוצאי 
'גשר'  ויו"ר  דאז  הפורשת  הח"כית  את  למנות  ניתן  בתוכם 
יו"ר מפלגת "העבודה" הטרי אבי גבאי  לוי,  דהיום, אורלי 
לעזוב  ביכר  גואטה  לפיד.  יאיר  עתיד"  "יש  יו"ר  ואפילו 

את הפוליטיקה והחל כעבור תקופה להגיש את יומן הערב 
ברשת ב' בצוותא עם רן בנימיני.

חוק הגיוס וזעקת שבת 
מהדהדת

את המכה הקשה חטפה הנציגות החרדית בערבו של ראש 
הגיוס  לחוק  התיקון  את  פסל  העליון  המשפט  בית  השנה. 
הנימוק  הקדנציה.  בראשית  החרדיות  המפלגות  שהעבירו 
את  השליכה  המפתיעה  ההחלטה  שיווין".  "חוסר  כרגיל 
עד  ממנה  נחלצה  טרם  שהיא  לסחרחורת  החרדית  ההנהגה 

למעוד כתיבת השורות.
'דגל  יו"ר  הכריז  עיתונות"  ל"קו  שנה  סיכום  בשיחת 
בוודאות שבחיפה  לך  לומר  יכול  "אני  התורה' בדרמטיות: 

נחליף את יונה יהב". הפעם זה הצליח לו.
מושב החורף של הכנסת לקראת כינוס מחודש, על הפרק 
ועבודות הרכבת  חקירות ראש הממשלה ביטול חוק הגיוס 
נשיא  של  במעונו  שמתכנסת  ש"ס  סיעת  ישיבת  בשבת. 
מועצת חכמי התורה בירושלים, מנפיקה כותרות "גורם צער 
למרן בשמים, עבד את רבו על מנת לקבל פרס" התבטא חכם 

שלום על אלי ישי.
יעקב  הבריאות  שר  גדול.  רעש  בקול  נפתח  כסלו  חודש 
הכנסת.  יו"ר  על שולחנו של  הניח מכתב התפטרות  ליצמן 
שבתות  כמה  אלו  היו  בשבת.  הרכבת  עבודות  הנימוק: 
בהם הצהיר ליצמן כי אם יעבדו יהודים בשבת הוא יתפטר 
מהממשלה. בשבת הראשונה היו אלו עבודות במסילות שבין 
דימונה לבאר שבע. שר העבודה חיים כץ הצהיר כי מדובר 
בפיקוח נפש וכי יעבדו במקום רק כאלו שאינם מבני ברית. 
ליצמן הזהיר כי על יהודי אחד הוא פורש מידיית. במוצאי 

השבת הוברר כי ההסכמות נשמרו, הסאגה נדחתה בשבוע.
בפטיש.  המכה  היו  לשיפוץ  שהוצרכו  האיתות  מערכות 
את  הביאו  קודש  שבת  של  בעיצומה  שנערכו  העבודות 
את  בערב השבת.  כבר  על התפטרותו  להודיע  החרדי  השר 
נתן ביום ראשון.  המכתב הרשמי וההצהרה לתקשורת הוא 
ההתפטרות הצליחה לזעזע את הקואליציה אבל לא לגרום 
להפלתה. גם היעד לא היה כזה. הממשלה המשיכה לתפקד 
וכעוזרו,  הבריאות,  בתיק  גם  מחזיק  הממשלה  כשראש 
ראש  בבצ'יק,  מוטי  משמש  בפועל,  הבריאות  שר  ובעצם 

הלשכה של ליצמן.
ירושלים  לענייני  השר  בסיוע  ארוכה,  לא  תקופה  כעבור 
זאב אלקין, עבר החוק שיאפשר לליצמן לכהן כסגן שר ללא 
מיניסטריאלית. בכך עקפה הכנסת  שר מעליו ללא אחריות 
על  עתיד', שאסרה  'יש  לעתירת  בג"צ בתשובה  פסיקת  את 

מינוי סגן שר במעמד שר.

המלצות, חקירות ביטן וחוק 
המרכולים

חוק  של  רוגזה  הפוליטית  המערכת  על  קפצה  לבין  בין 
ההמלצות. בניגוד לדעתם, ובדגש על השר כחלון, הצביעו 
כל מרכיבי הקואליציה בעד החוק שאסור על 
בחקירות  המלצותיה  את  לפרסם  המשטרה 
אישי ציבור. החוק הצרפתי לא עלה להצבעה 
בשל ההתנגדות העזה שיצר. חוק ההמלצות 
האמת  כשברגע  בפרט  הרך  התחליף  היה 
עצמו  את  להחריג  הממשלה  ראש  נאלץ 

מהחוק לאור דרישתו של משה כחלון.
לשיאים  טיפסה  המשטרתית  הבוטות 
חדשים. בבוקרו של היום בו היה החוק אמור 
יו"ר  לחקירה  נלקח  הכנסת,  לאישור  להגיע 
החוק,  את  ויזם  שקידם  והאיש  הקואליציה 
עצם  עד  פתוח  נגדו  שהתיק  ביטן,  דוד  ח"כ 
מתפקידו  התפטר  גם  בהמשך  הזה.  היום 

לטובת ח"כ דוד אמסלם.
שני חוקי שבת הועמדו הכן על כן המרוץ 
הפנים  שר  של  המרכולים"  "חוק  החקיקתי. 
ומנוחה,  עבודה  שעות  וחוק  דרעי  אריה 
שר  כי  שקובע  לחוק,  התיקון  נכון  יותר  או 
מסורת  בשיקולי  להתחשב  יוכל  העבודה 
בשבת,  עבודה  היתרי  לאשר  בבואו  ישראל 

גפני ויעקב אשר

מקלב. צילום: דוברות הכנסת
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שהובא בידי יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני. האחרון עבר 
בשקט ללא שמישהו שם לב אליו, הראשון עבר בקול רעש 
גדול, על חודם של קולות בודדים - בגין התנגדות 'ישראל 
מ'כולנו'  פלוסקוב  טלי  כמו  ח"כיות  של  והימנעות  ביתנו' 
עד  פולמוסים  גדוש  לילה  לאחר  מ'הליכוד',  השכל  ושרן 
ח"כי  כל  את  שריתק  האופוזיציוני  הפיליבסטר  של  לסיומו 

הבית למשכן ללילה שלם.

דיינים וחסימת לפיד
המאייש  של  זהותו  על  החרדית  בזירה  התפתח  ער  דיון 
ההסכם  לפי  דיינים.  לבחירת  הוועדה  דיוני  את  החרדי 
ישראל  אגודת  נציג  אייכלר,  ישראל  ח"כ  היה  המוקדם, 
שייצג את יהדות התורה להתפטר, במקומו ימונה נציג ש"ס 
ח"כ יואב בן צור. בתמורה יקבל אייכלר את תפקיד סגן יו"ר 
הכנסת, זאת בנוסף לתפקידו כיו"ר הוועדה לפניות הציבור. 
בהתפטרות,  להתמהמהות  הביאו  ואחרים  כאלו  חישובים 
מלחמת  של  סיפה  על  ניצבים  שאנחנו  נדמה  היה  ולרגעים 
על  אייכלר  וויתר  האחרון  ברגע  לש"ס.  בעלזא  בין  עולם 
המשבצת  על  בן-צור  נבחר  שנערכו  ובבחירות  מקומו 

החרדית.
ח"כ  של  ההומוריסטית  החוק  הצעת  חתמה  השנה  את 
מן  כח"כ  כיהן  בה  הקצרה  התקופה  את  שניצל  ליצמן, 
השורה ויכל להגיש הצע"ח וביקש לקבוע בחוק שמי שלא 
בצה"ל,  משמעותי  תפקיד  ביצע  או  אקדמאי  תואר  השלים 
לא יוכל להתמנות לראש ממשלה. המטרה הייתה יו"ר 'יש 
עתיד', יאיר לפיד, שלא עונה על אף אחת מההגדרות הללו. 
ליצמן  היה  יכול  לא  שר,  כסגן  הבריאות  למשרד  שובו  עם 
להמשיך עם הליכי החקיקה של החוק והעביר את הטיפול בו 

לעמיתו ח"כ ישראל אייכלר. לא ידוע האם נעשה עמו דבר.
תמה שנת 2017.

הקלטות מסתננים ואידיש
ב'וואלה'.  נתניהו ששודרו  נפתחה בהקלטות שרה   2018
ראוי  היה  כמה  ועד  לתוכנם  להתייחס  המקום  כאן  לא 

לפרסמם.
ראש  המסתננים.  גירוש  סוגיית  כבשה  היום  סדר  את 
גיבשו  דרעי  אריה  הפנים  ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מתווה, בימין לא התלהבו ותקפו את המלך שלהם ללא רחם, 
בצר לו שינה נתניהו את נוסח ההחלטה וביטל את ההקלות 

שחשב לתת, מאותו רגע הם הפכו מטרה לאש צולבת שירקו 
עליהם עמותות השמאל ופעילי זכויות אדם שונים ומשונים. 
נאום  ונושא  לארץ  מגיע  פנס  מייק  ארה"ב  נשיא  סגן 

היסטורי בכנסת.
בנט.  נפתלי  של  ידו  בחתימת  מאושרות  החינוך  תקנות 
בלימוד  יחשב  האידיש  שפת  לימוד  הגדולה:  הבשורה 

השפות.

ליברמן ב'ביג' ובחוק הגיוס 
את הדרמה הגדולה סיפק שר הביטחון אביגדור ליברמן. 
בעיצומה של שבת קודש נחת יו"ר 'ישראל ביתנו' במתחם 
יו"ר סיעתו  ה'ביג' בכניסה הדרומית לעיר אשדוד. יחד עם 
מול  העיר  לראשות  שהתמודד  כצנלסון,  סניה  המקומית 
במסעדת  פיגולים  בבשר  ליבם  את  הטיבו  לסרי,  יחיאל 

טריפה. להכעיס עם כל הרמ"ח. 
המתקפה החרדית לא בוששה מלבוא. היומונים, הח"כים 
והשרים ומה לא. אפילו אריה דרעי, הידיד משכבר הימים, 
של  החיוג  מאזור  שהגיעו  נכנסות  לשיחות  לענות  הפסיק 
לשיא  זמן.  מדי  יותר  החזיק  לא  זה  תדאגו,  אל  נוקדים. 
הגיעו הדברים כאשר ראש הממשלה אמר לליברמן "תוריד 

פרופיל, יש לי קואליציה בלעדיך".
מבוכה בתיק 4000. דורון הרמן חשף בערוץ 10 צילום של 
מסכי הסמארטפון של חוקר הרשות לני"ע ערן שחם שביט 
המתאם עמדות מראש עם שופטת המעצרים רונית פוזננסקי 
והביאה  הפוליטית  המערכת  את  טלטלה  החשיפה  כץ. 

להשעייתה של רונית פונזננסקי.
חוק הגיוס תקוע ועומד ובמפתיע הולך לעולמו מרן ראש 

הישיבה הגר"ש אויערבאך זצ"ל.
מושב  לסיום  עד   2018 תקציב  את  לאשר  מבקש  כחלון 

החורף.
ליצמן,  השר  סגן  מודיע  החורף  מושב  סיום  לקראת 
הגיוס  חוק  אם  אולטימטום:  על  ישראל,  גדולי  בהנחיית 
לא יעבור בשלוש קריאות לא יאושר תקציב המדינה. בדגל 
העיקשת  העמדה  את  לרכך  דבר  של  בסופו  הצליחו  וש"ס 
לא החוק  צור,  בן  חוק  לאישורו בקריאה אחת של  ולהביא 
כמה המהלך  עד  יתברר  לימים  ישראל.  אגודת  דרשה  אותו 
גרם בכייה לדורות. אם היו אז מתעקשים ומצטרפים לעמדת 
אגודת ישראל, לא היינו ניצבים היום עם חוק גיוס תקוע כמו 
עצם בגרון. אבל היו מי שלא יכלו לפרגן לאגודת ישראל את 

ההובלה.
הראשל"צ  הספרדי,  התורה  עולם  בצמרת  פסגה  מפגש 
הגאון רבי יצחק יוסף ומחותנו הראשל"צ רבי שלמה משה 

עמאר, יחד עם יו"ר ש"ס אריה דרעי.
פרשיית גונן שגב, שהשבוע התבשרנו על חתימת הסכם 
טיעון בינו לפרקליטות, נחשפת ומותירה את כולנו המומים.
ואז זה הגיע: משרד הביטחון פרסם את מסקנות הוועדה 
יומיים  תוך  הגיוס.  חוק  על  מסקנות  לגיבוש  השר  שהקים 
כונסה מועצת גדולי התורה והורתה להתנגד לחוק. הוראה 
שנותרה תקפה לאורך כל הדרך עד לרגע זה, ולא כמו שניסו 
ריכוך  באמצע  היה  כביכול  להציג,  ואחרים  כאלו  גורמים 

עמדות.
הגיוס  חוק  של  ברקע  העת  כל  לווה  הקואליציה  המשך 
את  שמנע  מה  אלול,  בחודש  בג"צ  בידי  הוארך  שתוקפו 
הצורך בפרישה של אגודת ישראל מהקואליציה. על הדרך 
עיקר  אבל  אביב,  בתל  יהודית  גשר  משבר  את  גם  לנו  היה 
והבחירות  המקומיות  הרשויות  סביב  נסוב  החרדי  העיסוק 
מטבע  ישראל.  עם  על  ובאו  שהתרגשו  המוניציפליות 
הדברים פחות היו נושאי סיקור פוליטיים פנימיים, ואלו שכן 
הרי שהתרחשו ממש בחודשים האחרונים ואין צורך לשוב 

ולמחזר אותם כאן כעבור תקופת זמן כה קצרה.
צילום: עמוס בן גרשום 

נתניהו ברכבת. צילום: קובי גדעון 
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בצל התביעות המשפטיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
)ואשתו שרה( יצאנו לסקור את התביעות המשפטיות 
המגוחכות ביותר מאז ומעולם • וגם: כיצד נולד חבר 
המושבעים? ומשפטו המפורסם של סוקרטס – שעשה 
היסטוריה... • שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך

הצחוקמשפט 
||  איילה אבן האזל ||
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באמריקה, ת הסטלה"  פרסי  "טקס  חרות 
ביותר,  ההזויות  התביעות  מתמודדות  בה 
סטלה  בשם  אישה  של  שמה  על  הוקמה 
מיליון   2.86 של  כספי  בפיצוי  זכתה  אשר 
הזמינה  מקסיקו  מניו  לייבק  סטלה  דולר. 
כוס  במקדולנד'ס,  קפה  כוס   1992 בשנת 
הקפה היה רותח מאד וסטלה המסכנה חטפה כוויה. הטענה 
של התובעת כלפי מקדולנד'ס הייתה כי הקפה היה חם מדי – 
ולקבל  לזכות בתביעה  כי סטלה ברת המזל הצליחה  מסתבר 

פיצוי נאה של 2.86 מיליון דולר. 
משפט - הוא כידוע הליך פורמלי שבמסגרתו דנים בתביעה 
תובע  כאשר  מתקיים  זה  הליך  דין.  בית  משפט/  בפני בית 
סיבות  בשל  הנתבע,   - השני  הצד  נגד  תביעה  להגיש  מחליט 
כמה  של  הרכב  בפני שופט יחיד,  מתברר  המשפט  שונות. 
שופטים או שופט וחבר מושבעים. לעיתים קרובות, הצדדים 
עורכים את טענות  כוחם, אשר  באי  ידי עו"ד או  על  מיוצגים 
במשפט  ההכרעה  משפטית.  בשפה  אותם  ומציגים  הצדדים 

ניתנת בסיומו בפסק דין. 
תחום המשפט "המשגשג" בארצנו כולל בתוכו כמה זוויות 
נקודות  מכמה  הצצה  לנו  המספקות  שגרתיות,  ולא  מעניינות 
שפתינו  על  המעלות  ומוזרות  הזויות  תביעות  שונות:  מבט 
"חבר המושבעים" שמוכר  על המושג  סקירה  צל של שחוק, 
לנו רק מארצות ניכר, וכלה במשפטו של סוקרטס, הפילוסוף 
הגאון שנשפט להורג לאחר שלעג לאלילי אתונה ולא התאמץ 
הצליח  אף   - מזאת  ויתרה  המושבעים  חבר  בעיני  חן  למצוא 

לעצבן אותם. 
מטקסס,  רובינסון  קתלין  בשם  אישה  הבא:  החם  ולסיפור 
במקום,  שהתרוצץ  בילד  נתקלה  המזל  ולרוע  לחנות  נכנסה 
ושברה את הקרסול. האישה תבעה את בעל החנות  החליקה 
למרות  משפט,  הוצאות  ובהחזר  דולר  אלף  בשמונים  וזכתה 

שהילד היה לא אחר מאשר – בנה.
תביעה דומה מאד התרחשה במסעדה, כאשר אחת האורחות 
במסעדה שפכה בטעות או שלא בטעות, משקה על בן זוגה – 
החליקה  מעדה,  המשקה  בשלולית  דרכה  כאשר  מכן  ולאחר 
ושברה את עצם הזנב. הסועדת הכאובה זכתה בבית המשפט 

בפיצוי כספי על סך 113,500 דולר.
ביוני 89' זכה בחור צעיר בשם קרל טרומן בן ה-19 בסכום 
לאחר  זה  היה  רפואיות,  הוצאות  פלוס  דולר  אלף   74  - ענק 
טרומן  אקורד.  הונדה  מסוג  ברכב  ידו  כף  את  דרס  ששכנו 
כנראה לא שם לב שמישהו יושב ליד הגה הרכב בשעה שניסה 

לגנוב ממנו את צלחות הגלגלים.
בחורה צעירה בשם קארה וולטון מדלוויר, תבעה בהצלחה 
את בעליה של מסעדה אחרי שלרוע מזלה צנחה מחלון חדר 
אירע  זה  משיניה.  שתיים  ושברה  לאדמה,  הישר  השירותים 
כאשר הבחורה ניסתה להתחמק מהמקום דרך חלון בשירותי 
משקה  עבור  דולר   3.5 מתשלום  להתחמק  במטרה  הנשים, 
ששתתה. היא זכתה ב-12 אלף דולר ובהוצאות טיפול שיניים.

ועוד מקרה הזוי של פורץ מפנסילבניה בשם טרנס דיקסון 
שתכנן לחדור לבית ולגנוב, אך בדרכו החוצה יצא דרך המוסך, 

ולרוע מזלו לא הצליח לפתוח את דלת המוסך מבפנים, מפני 
מקולקל.  היה  שלה  והמנגנון  אוטומטית  דלת  זו  שהייתה 
את  שטרק  כיוון  הבית,  תוך  אל  לשוב  גם  היה  יכול  לא  הוא 
היות  ננעלה.  והיא  למוסך  הבית כשנכנס  אל  הדלת המוליכה 
והמשפחה הייתה בחופשה, נלכד דיקסון האומלל בגראז' ולא 
הצליח להיחלץ במשך שמונה ימים, ואם לא די בזאת, דיקסון 
נאלץ להסתפק במזון של כלבים ובפחיות פפסי בלבד. לאחר 
שמונה ימים, כאשר השתחרר, תבע דיקסון את חברת הביטוח 
וזכה  ומועקה  לו לדיכאון  גרם  של המשפחה על כך שהמצב 
ב500 אלף דולר. כך שלבסוף אפשר להגיד שניסיון הפריצה 

השתלם.
מכנסיו  את  נתן  אשר  מוושינגטון  דין  עורך  לעשות  הגדיל 
שירות  בעלי  את  תבע  הדין  עורך  אבד.  והמכנס  יבש  לניקוי 
הניקוי יבש על סך 65 מיליון דולר, בטענה כי נגרם לו עוגמת 
כבר  זאת  הסכום  את  קיבל  לא  או  קיבל  נוחות.  וחוסר  נפש 

שאלה אחרת... 
בשנת 2000, גולש ים תבע את עמיתו לתחביב, על זה שהוא 
הכאב  "את  זו:  מסיבה  התביעה נדחתה,  הגל'.  את  לו  'גנב 
והסבל שחווית במהלך גניבה של גל – אי אפשר להעריך, ולכן 

התביעה נדחית".
 2000 בנובמבר  רכש  סיטי,  מאוקלהומה  גרזינסקי  מר 
על  הראשונה  נסיעתו  בעת  ווינבגו.  מחברת  ממונע  קרוואן 
מהירות  על  השיוט  בקרת  את  גרזינסקי  מר  שם  מהיר,  כביש 
של מאה קילומטר לשעה, עזב את כיסא הנהג ונכנס אחורה, 
לחדר שבקרוואן הנוסע, כדי להכין לעצמו כוס קפה. הקרוואן, 
כמובן, התנגש והתהפך. מר גרזינסקי תבע את חברת ויניבגו 
מפני שבספר ההוראות לא הופיעה אזהרה שאין לעשות דבר 
כזה. הוא זכה ב- 1.75 מיליון דולר, פלוס קרוואן חדש. )חברת 
ווינבגו אכן שינתה את ספר ההוראות, רק למקרה שעוד מישהו 

יחשוב לנהוג באופן דומה).
לבית המשפט  נפוצה  לא  הגיעה תביעה  ובישראל הקטנה, 
1996 ציור  לתביעות קטנות באילת. התובעת השאילה בשנת 
מעשי ידיה לעיריית אילת, לטענתה בשריפה שפרצה ב2003 
בחדר הישיבות נשרף הציור. התובעת הגישה תביעה על סך 
17,800 שקלים, וטענה כי שווי הציור הוא 7,000 דולר וערך 
התמונה הוא סנטימנטלי ביותר עבורה וגם ערכה הכספי יקר 
לאין ערוך. השופט יואל עדן קבע כי לא הוגשו לפניו ראיות 
כי  הכחישה  לא  העיריה  זאת  עם  יחד  נשרף,  אכן  הציור  כי 
הציור אכן נמסר לה ועל כן בין אם הציור נשרף ובין אם ניזוק 
חוק  מכוח  הציור  בגין  התובעת  את  תפצה  העירייה  אבד,  או 
השומרים. השופט ציין כי לא הוכח כי הציור אכן היה שווה 
7,000 דולר ולכן פסק תשלום לפי אומדן על סך 1,500 שקלים. 
עו"ד  "פרסי  תחרות  במסגרת  כי  התפרסם   1965 בשנת 
פליליים" באמריקה זכתה תביעה אחת, מאד מקורית יש לציין, 
שארלוט  מהעיירה  משועמם  דין  עורך  ראשון.  מקום  להגיע 
מצפון קרוליינה, רכש קופסא של סיגרים נדירים ויקרים וביטח 
בטרם  עוד  מכן,  לאחר  חודש  אש.  נגד  גם  השאר  בין  אותם, 
שילם את התשלום הראשון לחברת הביטוח, כבר סיים עורך 
הדין לעשן את כל חפיסת הסגרים והחליט להגיש תביעה נגד 

הגדיל לעשות עורך דין 
מוושינגטון אשר נתן 
את מכנסיו לניקוי יבש 
והמכנס אבד. עורך הדין 
תבע את בעלי שירות 
הניקוי יבש על סך 65 
מיליון דולר, בטענה כי 
נגרם לו עוגמת נפש 
וחוסר נוחות. קיבל או 
לא קיבל את הסכום זאת 
כבר שאלה אחרת...

טקס לציון 50 שנה למערכת המשפט בישראל
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אבדו  הסיגרים  כי  הדין  עורך  ציין  בתביעתו  הביטוח.  חברת 
"בסדרה של דלקות קטנות". חברת הביטוח זעמה על התביעה 
את  צרך  התובע  כי  ברורה  בטענה  לשלם  וסירבה  ההזויה 

הסיגרים באופן הנורמאלי. העורך דין תבע ...וזכה!!!
הביטוח  חברת  עם  מסכים  הוא  כי  בפסיקתו  ציין  השופט 
הטוענת כי התביעה חסרת ערך אך יחד עם זאת, ציין השופט 
שהעורך דין החזיק בידו פוליסת ביטוח מטעם החברה שבה 
צוין כי קיימת אחריות מלאה על הסיגרים וכן הובטח ביטוח 
נגד אש, מבלי להגדיר מה נחשב אש בלתי מקובלת, וחייב את 

הנתבעת לשלם בהתאם לכתב התביעה.
קיבלה  ערעור,  של  ובזבזני  ארוך  ממהלך  לסבול  במקום 
אלף   15,000 ושילמה  המשפט  תוצאות  את  הביטוח  חברת 

דולר לעורך דין בגין אובדן הסיגרים הנדירים ב"דליקות". 
אך בזה לא תמה הפרשה, לאחר שעורך הדין פדה את השק, 
חברת הביטוח הביאה למעצרו תחת ציון 24 סעיפי אשמה של 
הצתה בזדון, כאשר תביעתו המקורית ועדותו במשפט הקודם 
שריפה  באשמת  בדין  הורשע  הדין  עורך  כנגדו.  משמשים 
במזיד של רכושו המבוטח ונגזרו עליו עשרים וארבע חודשי 
מאסר וקנס בסך 24,000 דולר. סיפור נחמד זה התפרסם בכתבי 
לאחר  אחרת.  כבר שאלה  זאת  אמיתי?  הוא  האם  שונים.  עת 
מעולם,  היה  לא  האחרון  הסיפור  כי  מתברר  מעמיק  תחקיר 
תכננו  שאולי  קוראינו,  את  להזהיר  בשביל  רק  כנראה  והופץ 
לנסות את מזלם, מפני תביעות מקוריות ובמיוחד תביעות נגד 

חברות הביטוח. 
קשורות  להלן  שהצגנו  המשפטים  תוצאות  כי  יתכן  האם 
להליך המשפטי בארצות הברית בו חבר המושבעים נוטל חלק 

עיקרי?

חבר המושבעים

בחוץ  השפיטה  משיטת  שונה  השפיטה  שיטת  בישראל 
עושים  מהמדינות  בחלק  כי  הסיבה  בשל  השאר  בין  לארץ, 
מושבעים  חבר  מושבעים.  בחבר  המשפטי  בהליך  שימוש 
הינו גוף נבחר של בני אדם המתכנסים על מנת לתת פסק דין. 
שיטות משפט רבות דורשות כי במשפט פלילי, על מנת לקבוע 
עובדה, יש צורך באישור של בני אדם בוגרים הנבחרים מכלל 

התושבים במחוז בו נמצא בית המשפט. 
אנשים  עשר  שנים  על  כלל  בדרך  עומד  המושבעים  מספר 
ובנוסף בכל משפט נבחרים מספר מושבעים חלופיים למקרה 
המושבעים  המשפט.  במהלך  יחלה  המושבעים  שאחד 
זכות  להם  אין  אך  בבית המשפט  הם  גם  נמצאים  החילופיים 
להחליט. בכדי לקבוע משפט צדק בודקים תחילה את המועמד 
והנקרא  הנשמע  הבנת  בשפה,  ידע  לו  יש  אם  מושבע  להיות 
וכו' בנוסף בודקים את דעותיו הקדומות של האדם והשפעתן 
המושבעים.  חבר  לקבל  צריך  אותן  ההחלטות  על  האפשרית 
אשם,  הוא  אם  אשם.  הנאשם  אם  קובע  המושבעים  חבר 
השופט מחליט מהו העונש המתאים, אם לא, )גם אם השופט 

עצמו חושב אחרת( הוא משוחרר.
העניק  ג'ון  המלך  כאשר  באנגליה  נולד  המושבעים  חבר 
לאצילים ולאנשים חופשיים )שלא היו וסלים - צמיתים( את 
הזכות להישפט על ידי חבר אנשים השווים להם במעמדם – 
ולא על ידי שופטים הממונים על ידי המלך. המושג אף נרשם 
לנתיניו  ג'ון  המלך  שהעניק  זכויות  כתב   – כרטא"  ב"מגנה 
שאיימו לצאת נגדו במלחמה, במידה ולא יגדיל את זכיותיהם 
באתונה  למצוא  ניתן  זה  להליך  דומה  דוגמא  וסמכויותיהם. 
בתקופת יוון העתיקה, בה נהגו תושבי העיר להצביע במשפטם 
של תושבים אחרים בהצבעה חשאית – באמצעות הצבעה זו 
ולהפוך  המדינה  חוקי  את  לשנות  הזכות  להם  ניתנת  הייתה 

נאשם לזכאי.

שיטות  וכמה  כמה  נוהגות  היו  הביניים  בימי  באנגליה 
להכרעת משפטים. תביעת זכות במקרקעין – הייתה נעשית על 
ידי דו קרב אשר לא נערך על ידי הצדדים הישירים, אלא על 
ידי אבירים שזה היה תחום עיסוקם. במשפט פלילי – ההכרעה 
בוצעה על ידי דו קרב בין הנאשם ובין מאשימו שהסתיים רק 
הייתה  הכנסיה  בהם  במשפטים  הצדדים.  אחד  של  מותו  עם 
במוט  נצרב  היה  הנאשם   – מאגי  נערך משפט  היה  מעורבת, 
ברזל מלובן ובמידה והחלים תוך שלושה ימים – יצא זכאי. 
הנאשם  לאדם  הכנסיה  שערכה  מאגי  למשפט  נוספת  דרך 
אם  ואז,  הנהר,  במורד  מים  לחבית  הוכנס  האדם   – בכישוף 
מכשף,  שאינו  מכיוון  זכאי  האדם   – וטבעה  החבית  שקעה 
אך אם ניצל מטביעה, התברר כי הוא אכן מכשף ולפיכך יש 

להמיתו...
יחד עם זאת נאשמים אשר נשבעו כי הם חפים מפשע ומצאו 
שנים עשר אנשים אשר תמכו בגרסתם – שוחררו. עד תקופת 
המלך הנרי, תפקידו של חבר המושבעים היה אך ורק להכריע 
האם כתב האישום הוגש בשל "קנאה ושנאה", מתקופת המלך 
לסמכויות שיש  בדומה  קיבל סמכויות  הנרי חבר המושבעים 
ידי  על  להישפט  האם  לבחור  יכול  היה  נאשם  היום.  בידו 
של  הידועות  בדרכים  להישפט  לחילופין  או  מושבעים  חבר 
הכנסיה, אך לאחר שהאפיפיור אסר לשפוט בדרכי הכנסייה, 
הפך המשפט על ידי חבר מושבעים לחובה. נאשם אשר סירב 
או  עינויים  עובר מסע  היה  ידי חבר המושבעים  על  להישפט 
שהודה באשמתו. בהיסטוריה האנגלית ידוע על מספר קטן של 
נאשמים שהעדיפו למות ולא להישפט על ידי חבר מושבעים 

או להודות באשמתם.
תפנית במעמדם של המושבעים אירעה במשפטם של ויליאם 
פן וויליאם מיד – הם הואשמו בשנת 1670 על עריכת טקס דתי 
בניגוד לחוק. העדויות נמסרו במהלך המשפט והשופט הורה 
לחבר המושבעים להרשיע את הנאשמים. חבר הנאשמים לא 
סבר כדעתו של השופט וסירב להרשיע את הנאשמים. השופט 
אותה  ולאחר שחזרו עם  בעניין  ולדון  דרש מהם שוב לשבת 
החלטה, דרש השופט מראש חבר המושבעים – כי ייתן פסק 
דין המקובל על בית המשפט, ועד שיבצעו זאת נכלאו כל חבר 

המושבעים ללא מזון ושתיה, אש או טבק. 
בעניין  המושבעים  חבר  דנו  נוספים  לילות  שני  במשך 

חבר המושבעים נולד 
באנגליה כאשר המלך 

ג'ון העניק לאצילים 
ולאנשים חופשיים )שלא 
היו וסלים - צמיתים( את 

הזכות להישפט על ידי 
חבר אנשים השווים להם 

במעמדם – ולא על ידי 
שופטים הממונים על ידי 
המלך. המושג אף נרשם 

ב"מגנה כרטא" – כתב 
זכויות שהעניק המלך ג'ון 

לנתיניו שאיימו לצאת 
נגדו במלחמה, במידה 

ולא יגדיל את זכיותיהם 
וסמכויותיהם

בית משפט לפלילים לונדון. ציור משנת 1808 תא ריק של חבר מושבעים, נבדה, ארצות הברית

סוקרטס
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לבסוף  אשמים.  אינם  ומיד  פן  כי  השלישית  בפעם  והחליטו 
קבע השופט קנס לכל אחד מחבר המושבעים בסכום גבוה של 
ארבעים מרק ופסק לכלוא אותם עד שישלמו אותו. הנאשמים 
פן ומיד נשלחו למאסר על סירובם לחבוש כובע בבית המשפט. 
רק מאוחר מכן, באמצעות צו מיוחד שניתן על ידי בית משפט 
גבוה יותר, שוחררו כל חברי צוות המשובעים ונקבעה זכותם 
היגרו  הנאשמים  ומיד  פן  עיניהם.  ראות  לפי  עובדות  לפסוק 

לאמריקה והיו מהאבות המייסדים של העם האמריקני. 

משפט שעשה היסטוריה 

המפורסמים  המשפטים  מאחד  להתעלם  ניתן  לא  ולסיום, 
ימינו אנו – הפילוסוף  ביותר של אבי התרבות המערבית עד 
העיר  הספירה.  לפני   399 בשנת  זה  היה  סוקרטס.  המפורסם 
אתונה הייתה אחרי תבוסה מרה במלחמות הפלופונסיות בין 
אישה  הייתה  לסוקרטס  סוערת.  ובתקופה  לספרטה  אתונה 
סוקרטס  כי  ומספרים  חייו,  את  שמיררה  קסנטיפה  ששמה 
נמלט ממנה בכל הזדמנות לחוצות העיר והיה שואל את עוברי 
לחקר  להגיע  במטרה  מוסריות  פילוסופיות  שאלות  האורח 

האמת. 
לטענת אשתו, סוקרטס אינו דואג לפרנסת ביתם, מסתובב 
בשעה  הימים,  באחד  אורח.  עוברי  עם  ומפטפט  ברחובות 
שכדרכו "פטפט" בחוצות, היא עקבה אחריו והצליחה לשפוך 
ופניו  ניגב את קרחתו  עליו דלי מים, סוקרטס לא הגיב, הוא 
והמשיך. שמא אישה רעה זאת הביאה אותו למסקנה כי טוב 

מותו מחייו?! 
אחרי  לתהילה  ייצא  ששמו  הגאון,  הפילוסוף  סוקרטס 
מותו, הובא למשפט כאחרון הפושעים, בפני חבר מושבעים 
בדמוקרטיה האתונאית, במשפט המתנהל תחת כיפת השמיים. 
חבר מושבעים מורחב וגדול במיוחד מתאסף לכבוד המשפט 
מנת  על  מוכן  כבר  המים  שעון  אזרחים.  מאות  חמש  ומונה 
התובע  ולתביעה.  להגנה  שניתן  המוגבל  הזמן  את  למדוד 
הנאום  את  בפתוס  נושא  "מילטוס",  בשם  אדם  במשפט, 
- "נאום תביעה". העדויות שנישאו במהלך המשפט  המרכזי 
השתמרו בכתבי אפלטון תלמידו. על איזה עוון ופשע האשימו 
בני  - לעג לאלילים והשחתת  עוונו היה פשוט  את סוקרטס? 

הנוער. 
לנהל  ומחליט  סנגור  של  בסיוע  צורך  רואה  לא  סוקרטס 
העיקרי:  טיעונו  את  בלהט  נושא  והוא  בעצמו,  הגנתו  את 
להתנהג  לעיתים  אני  נאלץ  האמת  אחר  ותר  המחפש  "כאיש 
זעם  כזבוב טורדני שייעודו לעקוץ את האנשים, לעורר בהם 
– במטרה לגלות את האמת הנשגבת שהינה לא פשוטה ויש 
לתור ולחפש רבות אחריה, ולעיתים קרובות לא נעים וכואב 

מאד לגלות אמת זאת." 
והיו  תמיכה  להעניק  באו  אותו  שהעריצו  מתלמידיו  מאות 
להסתייע  מעוניין  אינו  סוקרטס  אך  המשפט  במהלך  נוכחים 
לשכנע  מנסה  סוקרטס  המושבעים.  על  להשפיע  כדי  בהם 

בכוחות עצמו בלבד, אך בנאום ההגנה שלו מצליחה דוגמת 
"הזבוב" לעשות ההפך ולהרגיז ולעצבן בצורה רצינית גם את 
חבר המושבעים. וכאשר נשאל: מה העונש הראוי עבורו? ענה 
החיים".  כל  בבית המועצה  כסף  אין  חינם  "לאכול  סוקרטס: 
)כבוד שהוענק ליקירי העיר אתונה( תשובה זו עצבנה עוד יותר 

את חבר המושבעים. 
מאוחר מדי. גזר דינו המר הוכרע – ודינו של סוקרטס נגזר 
למיתה ברוב גדול של 300 איש נגד 200. "אם אתם חושבים", 
פנה סוקרטס באותו מעמד אל חבר המושבעים, "כי בהורגכם 
המושחתים,  חייכם  את  מלגנות  מישהו  למנוע  תצליחו  אותי 
אינכם אלא טועים. אין זו דרך מילוט אפשרית או מכובדת." 
נראה היה כי סוקרטס מקבל את גזר הדין בשוויון נפש, אינו 
חלופי,  דין  גזר  לבקש  בזכותו  משתמש  ואינו  רחמים  מבקש 

באפשרותו היה לבקש לכל הפחות עונש גלות...
דוגמה  כנותן  כמחנך,  דרכו  זו  אין  בדעתו,  איתן  סוקרטס 
חייו,  במפעל  לבגוד  ובכך  חייו  על  לחוס  להתחנן  אישית, 
הדין.  גזר  לביצוע  נערכת  אתונה  לתלמידיו.  מסביר  הוא  כך 
במקרה  מידית,  מבוצע  כלל  בדרך  הדין  גזר  כי  בעיר  הנוהג 
של סוקרטס נופל הדבר על חג פולחן אלילי וגזר הדין נדחה 
אך  להימלט,  קלושה  אפשרות  עוד  לסוקרטס  נותרה  בחודש. 
סוקרטס עקשן ואיתן בדעתו, לא מעוניין לנצל את ההזדמנות 

האחרונה שנכרתה בדרכו, ושותה את כוס התרעלה.
שהם  עקרונות  על  לוותר  מאשר  למות  העדיף  סוקרטס 
הפילוסופיה  יוון,  ובאיי  באתונה  המתגבשת  מהתרבות  חלק 
המערב  תרבות  של  החשיבה  דרך  את  ששינתה  הקלאסית 
שראשיתה ביוון מאז ועד ימינו אנו. ולכן כיהודים חובה עלינו 
בירור  ללא  המערב  תרבות  ערכי  של  גמורה  קבלה  כי  לזכור 

מקדים ומעמיק – חוטאת לאמת האבסולוטית של תורתנו. 
בשל  מוסף,  ערך  מקבל  המשפט  אנו,  בימינו  לסיכום, 
החשיבות המכרעת שאנו מייחסים לתוצאות פסק הדין ולאופן 
צורת בירור סכסוכים בה התרבות שלנו דוגלת. המשפט נכנס 
 - ובעולם המערבי  בכלל,  העולם  ברחבי  החיים,  תחומי  לכל 
מודרני ובמדינות המתפתחות בפרט. ואולי כדאי לזכור תמיד 

לקחת גם אותו בפרופורציות המתאימות...

אתונה העתיקה

שופטי בית המשפט העליון 1953

סוקרטס הפילוסוף 
הגאון, ששמו ייצא 
לתהילה אחרי מותו, 
הובא למשפט כאחרון 
הפושעים, בפני חבר 
מושבעים בדמוקרטיה 
האתונאית, במשפט 
המתנהל תחת כיפת 
השמיים. חבר מושבעים 
מורחב וגדול במיוחד 
מתאסף לכבוד המשפט 
ומונה חמש מאות 
אזרחים
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שובה אלי ואשובה אליכם

"אני כל הזמן מזכיר לעצמי שאני אברהם 
ולא היינץ, את היינץ המפלצת שחטתי בהרבה 
דמעות, כאב וחרטה", כך הוא אומר שוב ושוב.

קשה להאמין, אך צאצאיו אינם יודעים על עברו כחייל 
בשירות הגרמני. את החלק הזה בחייו, שטבול בדמם של 

חפים מפשע, הוא היה רוצה למחוק.
בסיפורו של אברהם, היינץ היידנבוך לשעבר, יש כל 
המרכיבים של דרמת חיים אמיתית. יש בו מן הזוועה, 

מן הכאב, מן הצער ומן התקווה.
באמתחתו תמונת חייל בשירות הנאצים בתוך מסגרת 
מהוהה. חייל גבוה ומרשים עם מבט סתמי שאינו אומר 

דבר.
"זה מה שהייתי כשהייתי חייל", הוא מספר, "לא 
האמנתי שזה מה שיקרה. גדלתי בעיירה קטנה, פסטורלית 
וירוקה במזרח ברלין, בחור צעיר ומפונק שגויס לזרועות 

היטלר. ואז, כשהחלה המלחמה, חשתי במעבר החד.
"כשניתנה הפקודה לאסוף את כל היהודים לגטו, 
הייתי בצד השני. הבטתי במשפחות המפוחדות, באמהות 
שמחזיקות בכוח צרורות דלים כדי שיהיה להן מה לתת 
לילדים, ולא חשבתי על כלום. אותנו, החיילים, לימדו 
שלא שואלים שאלות, אלא רק מבצעים פקודות. היהודים 
היו האויב שלנו. ובכל זאת, כשחברי לפלוגה היו מכים 

את האנשים ללא רחם, נזהרתי שלא להכות.
"אחד המשחקים האהובים על הגרמנים היה להשתעשע 
בירי ביהודים שעברו לתומם בשטח המחנה. הגופות היו 

פשוט צונחות וקורסות על האדמה.
"הופתעתי כשרגשות רחמים החלו להתגנב אל לבי", 
הוא נזכר. "פחדתי מאותם רגשות, שהרי חונכתי לא 

לחשוב אחרת ממה שאני מצווה.
"עלובים ומותשים חזרו האסירים מעבודת הכפייה 
שלהם. השלגים נמסו והמים שזרמו שטפו את שיירי 
הקרח והשלג, והעולם החל להתקשט בצמחייה ירוקה. 

ומנגד בלט המחנה האפור בקדרות המוות שלו.
"והנה פרצה מריבה על המקום בתור לחלוקת המזון. 
'מתקוטטים?', נזעק חברי הגרמני שהשגיח על הסדר, 
ודקה לאחר מכן, באכזריות אופיינית, ביטל את 'ארוחת 

הערב' לאותו היום.
"אני, שעמדתי בצד השני, חשתי באכזבה הקשה שלהם, 
ומבט במנת האוכל העלובה עורר בי כעס. ניגשתי אל 

חברי ואמרתי לו: 'אתה חייב לתת להם לאכול!'
"'תגיד לי, מה קורה לך?!', הביט בי הלה בעיניים 
קרות, אינו מבין מה עובר עלי. 'אנחנו חייבים להוציא 
אותם לעבודה מחר!', אמרתי לו בעזות, 'אם הם לא 
יאכלו – לא יהיה להם כוח'. שכנעתי אותו. היהודים 

האומללים זכו למנת מרק דלוחה...
"לנו נתנו בארוחת הערב בשר צלוי בתוספת תפוחי 
אדמה, והאוכל נתקע לי בגרון. 'ראה מה מעוללת לך 
המלחמה', אמרתי לעצמי, 'סביבך מוטלות גופות אדם 

ואתה מסוגל להכניס לפיך חתיכות של בשר?!'...
"באותו ערב התהפכתי על יצועי, שאלות התחילו לצוץ 
בראשי: האם מה שאנחנו עושים נכון מבחינה הומנית?

"מאותו הרגע בו הבנתי כי אסור לי להיות חלק מהגורם 
לזוועה שהתרחשה סביבי, עשיתי ככל שביכולתי כדי 

להושיט עזרה בכל תחום".

 

לאברהם קשה. הזכרונות כואבים, כואבים מדי. אולם 
את אותו ילד קטן בעל עיניים חומות גדולות וגוף שדוף 

הוא לא ישכח לעולם.
"הלוואי ויכולתי לחזור לשם ולהציל אותו", הוא אומר, 
"המבט שלו רודף אותי עד היום, ילד קטן וגיבור גדול. 
הוא הבריח על גופו סידור וחומש, לא דבר מאכל או משהו 
אחר שווה כסף. כשתפסו אותו הוא עמד שם, כשבעיניו 
מבט של 'לא תנצחו אותי!'. המבט הרגיז את המפקד, 
והוא החל להכות את הילד החלש שנפל על הרצפה, 
ועדיין לא בכה. 'אנחנו נתפלל וננצח אתכם!', המשיך 
לומר, ורק כדור רובה שכוון היישר אל ליבו השתיק אותו.

"הילד דימם למוות, ובאותו הרגע גם הלב שלי דימם", 
אומר אברהם ומליט את פניו בידיו, הזכרונות קשים לו.

"בכלל", הוא מוסיף לאחר שהוא מתאושש, "אצילות 
הנפש של היהודים הממה אותי. בתוך הטירוף הם דאגו 

אחד לשני בערבות הדדית שלא ידעתי את פשרה".

 

כשתמה המלחמה מצא מולו החייל הגרמני מציאות 
מוזרה: פתאום גילה מציאות של חיים ללא טירוף, ללא 

שריקות מהולות בהרג. 
"מיהרתי לעזוב את אדמת גרמניה. הורי אמנם התחננו 
שאשאר, אבל אני לא מצאתי לעצמי מנוחה. בתחילה 
ניסיתי להשתלב בעסק הגדול של אבי, עד שהבנתי שאי 
אפשר לקחת שנים של מוות, שנים צבועות בדם, לקפל 
אותן ככדור נייר ולהשליך למרחוק, להשכיח זכרונות 
כאילו לא אירע מאומה. טעם החיים אבד לי, ומראה של 
אדם מלקק גלידה ונהנה ממנעמי החיים עורר בי תמיהה.
"הייתי שותף שלא מרצוני לאחד מפשעי האנושות, 
והידיעה הזו צלפה בי ללא רחם, עד שהבנתי שאני חייב 
לקום וללכת. לאן? לא ידעתי, אבל ידעתי שעלי ללכת".

 

תחנתו הבאה של אברהם הייתה צרפת.
"לאבי היה בן דוד בצרפת, והחלטתי לנסוע לשם ולנסות 
להתנתק מן העבר. המעניין הוא, שבכל אותה תקופה 
עקבתי באובססיה אחרי היהודים שניצלו, והתעניינתי 

בסיפורים שהסתובבו אודותם", הוא מספר.
"בצרפת הסתובבתי בחוסר מעש, שבור ורצוץ, סיוטים 
והזיות רדפו אותי, והאשמה אכלה בי. הגיהנום שהעברתי 
אחרים רדף אותי ונשמותיהם של ההרוגים  הפכו ליללות 
והתגלגלו אתי ממקום למקום. היו ימים שהתכנסו בתוך 
עצמן והיו ימים שהיו נוהמות ומייללות באוזני, תובעות 

את דמן מידי.
"עד שיום אחד תפס אותי בן דודי לשיחה. 'אתה חייב 
להשתחרר מהמצפון שלך', אמר, 'לך להתוודות אצל 

הכומר'".
כך מצא אברהם את עצמו נכנס לתוך הכנסייה. שם, 
בתוך תא קטן בגודל חצי מטר על מטר, מול חלון מרושת 

בשחור, שפך את ליבו בפני כומר שאת פניו לא ראה.
"מחול לך, מחול לך", אמר לו הכומר והשאיר אותו 
המום. בשלוש מילים הכל נמחל?! הדם שנשפך כמים 

כבר אינו אדום?! השתומם אברהם.
"אבל, אדוני", מחה, "אני עדיין לא מרגיש שלם עם 

עצמי".
"לך למנזר, תתנתק", הורה לו הקול שמעבר לרשת, 
"תתקרב לאלוקי השמים שמחכה לבקשת המחילה שלך"...

 

במנזר סנט רו חשב אברהם כי הנה, מצא את השקט 
שחיפש. הוא התקבל בזרועות פתוחות ונשאב אל לימודי 
הנצרות. התפילות היוו מזור לנפשו, והוא חש כי רק בכך 

יכפר על כל מעשיו.
"רציתי לשכוח זכרונות מעיקים, חשבתי שאני מצליח, 
אך הנה שבו הזכרונות בצורות שונות והזכירו לי את עצמן 

בעקיפין", הוא מספר.
"בימים הראשונים לשהותי במקום לא קשרתי קשרים 
עם יתר הנזירים, הייתי עסוק בהיכרות עם המקום, התרגלתי 
לשפה שלהם, לתיפלות שלהם, ולכן הופתעתי כשהכומר 
ביקש ממני להתפלל עם הילדים ששהו בקומה אחרת".
"היום אתה תתפלל עם הילדים!" הודיע לו הכומר, 

"התקדמת מאוד ואתה מסוגל לכך". 
הילדים ששהו במנזר הגיעו למקום אחרי המלחמה. ואז 
התרחש המפגש עם אחד הילדים, מפגש שטלטל אותו 
טלטלה עזה. הזכרונות שרבצו אי שם במוחו התעוררו 

מרבצם.
הילד שעמד שם הביט בו בעיניים גדולות וחומות. 
עצבות תהומית ניבטה מהן, והן הזכירו לאברהם להפליא 
את עיניו של אותו ילד יהודי שמסר נפשו על קדושת ה'. 
לּו לא היה עד למותו של אותו ילד יהודי, היה בטוח כי 

זהו הילד!
"הוא יהודי!", הבזיקה בו המחשבה, ומאותו רגע החל 
להתקרב אליו. "ניסיתי לדובב אותו, קניתי לו ממתקים 
וניסיתי לקנות את אמונו. הנזירות לא ראו בעין יפה את 
הקשר החדש בין הנזיר הצעיר לבין הילד, ואברהם לא 

סיפור לשבת  / שרה פכטר



מצבא גרמניה הנאצית למנזר בצרפת, ומשם אל חיק העם היהודי. זהו סיפורו 
המרטיט של חייל בשירות הצבא הגרמני, שכבר אז אפשר היה להגדיר אותו 

כחסיד אומות העולם. אבל הוא לא הסתפק בתואר זה, אלא חקר וחיפש, ובסופו 
של דבר חצה את הקווים ולאחר דרך חתחתים הצטרף לעם היהודי.

)לבקשת המספר כל השמות והמקומות בדויים(
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הבין מדוע...
"אט אט התחלתי להתחבב על הילד", 
הוא מספר, "הילד שאף לחום ולקרבה, 
ואני, שחשתי כי הוא יהודי, שמחתי על 
עצם העובדה שאני יכול לשמח אותו. חשתי 
כי בכך אני מכפר על חטאי כלפי הילדים 

האחרים שלא שרדו את השואה.
"המחשבה שלי התבררה כנכונה", משחזר 
אברהם, "מספר חודשים לאחר מכן התדפקו 
על דלת המנזר יהודים, החלו צעקות ומריבה 
התלקחה, אולם הילד הושב לחיק משפחתו. 
התברר כי אמו שנהרגה במחנות, השאירה 
אותו אצל משפחה פולנית תמורת כסף רב. 
אביו ששרד לא התייאש, ולאחר המלחמה 

חיפש אחרי בנו שהועבר לצרפת.
"צעדיו של הילד המתרחק עם אביו השרו 
עלי עצבות עמוקה", מספר אברהם, "המראה 
סימל בעיני את סיומה של תקופת בדידות 

אחת ואת תחילתה של בדידות מזן אחר".
ואכן, ימים ספורים לאחר מכן חש אברהם 
שהמנזר אינו המקום עבורו. הוא קם ועזב, 

הולך לאן שיוליכוהו רגליו.

 

"חיפשתי מישהו או משהו שייקח אותי 
לסיור במערה עמוקה ומסתורית, מערת חיי, 
ויוציא אותי משם מבלי שאטעה", מתאר 

אברהם את תחושתו באותם ימים.
נכנסתי  "לקראת ערב הציק לי הרעב. 
ויהודי שישב בפינה משך את  למסעדה, 
תשומת ליבי. עד היום איני יודע מהיכן אזרתי 
אומץ לגשת אליו ולבקש את עזרתו. אהרון 
שבו, אותו יהודי יקר שכבר אינו בחיים, חייך 

לעברי והתחלנו לשוחח.
"'בוא אתי', הציע לי לאחר ששבעתי. 
ובאתי אתו, נכנסתי אחריו לבית הכנסת. 
קבוצה של אנשים למדה בפנים. הבטתי 
בארון הספרים העמוס ספרים בגווני שחור 
וחום. רב בית הכנסת התקרב אלינו, והשניים 

החליפו ביניהם מספר משפטים.
"כעבור כמה רגעים שב אלי אהרון שבו. 
'הרב אמר לי לחפש עבורך אדם אחר לדבר 
אתו', אמר. 'מדוע?' שאלתי. 'משום שהוא 
רק רב בית כנסת, והוא חושש שאינו מתאים 
לך. אתה זקוק למישהו בעל שיעור קומה 
גדול יותר, רב גדול שיוכל להוביל אותך 

בכוכים נסתרים וחשוכים'"...

 

אברהם החל להתוודע אל היהדות, מחפש 
אחר מורה הדרך שלו, מבין שרק כך יוכל 
לכפר על מעשיו. הדרך ליהדות הייתה רצופה 
מכשולים וקשיים, במיוחד עבורו, אולם רק 
בין היהודים אתם בילה באותו הזמן חש 
מרגוע. בד בבד הבין ביתר שאת את גודל 
הפשע והזוועה שהוא, לצערו, היה חלק מהם.

התהליך לקח שנים, שנים של לימוד, של 
כשלונות ושל הצלחות. שנים של שיחות עם 
רבנים ועם אנשים מהקהילה היהודית שפתחו 
בפניו את ביתם. מטבע הדברים התנתק 
ממשפחתו הגרמנית ומצא משפחה יהודית 
שאימצה אותו והיוותה תחליף למשפחתו.

"פחדתי לספר שאני חייל נאצי לשעבר, 
הייתי מבין אם היו כועסים עלי ודוחים 
אותי בשאט נפש", הוא משחזר, "ובמקביל 
התפעלתי מהיחס של כולם, שניסו לחזק 

ולעודד אותי לאורך כל הדרך.
"כשהגיעו הימים הנוראים כבר הייתי 
בארץ ישראל", הוא מספר, "קול השופר, 
הצום והתפילות הכריעו את הכף. בחנוכה 
התגיירתי. בחסדי ה' קיבלה אותי הקהילה 
בזרועות פתוחות וזכיתי להתחתן עם גיורת.

"בדחילו ורחימו סיפרתי לה על עברי, נכון 
לספוג כל תגובה. אבל היא רק ביקשה ממני 
שלא לספר לילדים שייוולדו לנו את קורות 
העבר. מילותיה הנפלאות נשמעו באוזני 
כמנגינה עריבה. 'אתה גר צדק', כך אמרה 
לי, 'נולדת מחדש! אתה בריה חדשה! העבר 
לא שייך לאישיות ולמהות שלך, והוא אינו 

חלק ממך יותר'...".

 

"בנינו יחד בית לתפארת, כשחיי החדשים 
איומים  מחזות  מאותם  לגמרי  מנותקים 
להם הייתי עד. במשך כל השנים השתדלתי 
להידבק בדרכי החדשה, לעשות צדקה וחסד, 
מתוך תקווה כי בכך אזכה למחילה ולכפרה. 
השתדלתי לא ליפול היישר לידיו של היצר 
הרע שמנסה להזכיר לי כל הזמן מי הייתי.

"אני תמיד שב ואומר לעצמי שאני לא 
היינץ  את  עוד,  קיים  אינו  היינץ  היינץ, 
המפלצת הגרמנית שחטתי בהרבה דמעות, 

חרטה וכאב...".

"בימים הראשונים לשהותי במקום 
לא קשרתי קשרים עם יתר 

הנזירים, הייתי עסוק בהיכרות עם 
המקום, התרגלתי לשפה שלהם, 
לתיפלות שלהם, ולכן הופתעתי 
כשהכומר ביקש ממני להתפלל 
עם הילדים ששהו בקומה אחרת".

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 אשראי
 כפולה
 לא נוכל
להציע לך

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

הצילו, 
השפתיים יבשות

יובש בשפתיים Actinic Keilitis בשם המדעי, הוא תופעה שכיחה בעונת 
המעבר, כאשר מזג האוויר הופך יבש והלחות יורדת. פגעי האקלים )יובש, 
רוח, קור, שהייה בחדרים ממוזגים ללא לחות מספקת(, ביחד עם המבנה 
הפיזיולוגי של השפתיים, הופכים אותן לאיבר רגיש ומועד להיפגע מיובש 

ומסדקים.
הגורם ליובש טמון כאמור במבנה הפיזיולוגי של הרקמות בשפתיים. כידוע, 
תאים, שתפקידם  יחסית של  עבה  בשכבה  כולו  מכוסה  שלנו  הפנים  עור 
להגן על השכבות הפנימיות, אולם מבנה העור בשפתיים שונה בתכלית, 
הוא דק משמעותית מזה של עור הפנים וככזה אין בכוחו לאטום לחלוטין 

הממברנה  את 
הפגיעה  הרירית 

שמתחתיו.
זה  על  הוסיפו 
העובדה  את 
שבשפתיים שלנו יש 
של  מזערית  כמות 
ואין  שומן  בלוטות 
זיעה  בלוטת  כלל 
אובדן  אלו  ומסיבות 
גבוה  בהן  המים 
מהעור  שיעור  לעין 
ואפרופו  בפנים. 
קיים  כשבגוף  מים, 
בנוזלים,  מחסור 
שהוא  מסתבר 
נאלץ "למשוך" מים 
מהעור כדי להמשיך 
את  ולתחזק 
באופן  המערכות 
כשהעור  ואז  תקין, 

המיובש מופיע הוא מגיח בדמות יובש בקרקפת, בפנים, וכמובן בשפתיים.
למעשה אחת הסיבות העיקריות להופעת היובש בשפתיים, נובעת מהנזק 
דווקא השפה  אך  אולי תתפלאו לדעת,  זה  בעניין  קרני השמש.  שגורמות 
התחתונה היא זו החשופה יותר לשמש ולכן היא גם נפגעת יותר מחברתה 
העליונה. מסיבה זו יש כמובן צורך מובהק למרוח את השפתיים בשפתון 
דקות  ושלושים  לשמש  החשיפה  לפני  דקות  כשלושים  הגנה  מקדם  עם 

לאחר החשיפה. 

לא ללקק!
פעמים רבות כשמופיע היובש בשפתיים ובמטרה לשמור על הלחות שבהן, 
אנו נוטים ללקק אותן. באופן פרדוקסלי, דווקא הליקוק והרוק הם בעוכריה 
של השפה ונחשבים לגורם משמעותי בכל הקשור לתופעת היובש. הרוק, 
למעשה שוחק ופוגע בשכבה הדקה של העור המכסה את השפתיים ולאחר 
שהוא מתנדף הוא מותיר אותן יבשות. "חשוב להימנע מליקוק השפתיים. 
הליקוק אמנם מרגיע אותן באותו הרגע, אך לטווח הארוך הוא מחמיר את 
המצב, וזאת כיוון ששכבת הרוק המכסה את השפתיים מתאדה במהירות 
על  לשמירה  והנכונה  הטובה  הדרך  העור.  התייבשות  קצב  את  ומגבירה 
קרינה,  מסנן  בעל  טיפולי,  שפתון  מריחת  ע"י  תעשה  השפתיים,  לחות 
לעיתים תכופות במשך היום", קובע ד"ר דב סטמפלר, מומחה ברפואת עור 

ומין ויועץ למותג הדרמו קוסמטיקה דוקטור עור.
ננסי ירחי, מנהלת הקשרים הרפואיים במותגי הדרמו-קוסמטיקה לה רוש 
קרינה  מסנן  מכילים  שאינם  רגילים  לשפתונים  כי  מוסיפה  ו-וישי,  פוזה 
אין כל ערך ממשי -והיא עצמה ממליצה להימנע מגימיקים שיווקים. "יש 
וצבעים,  טעמים  טבעיות,  תמציות  המכילים  תכשירים  של  רב  מגוון  היום 
שהיצרנים מוסיפים כדי להעלות את האטרקטיביות של המוצרים. המוצרים 
השפתיים,  ביובש  ולהחמרה  לגירוי  אלרגית,  לתגובה  לגרום  עשויים  הללו 

ולכן מומלץ לגשת לבית המרקחת ולהתייעץ". 
אכן! בחירת תכשיר טיפולי לשפתיים אינה משימה פשוטה. בבואם לרכוש 
תכשיר שכזה מומלץ בהחלט להימנע ממוצרים המכילים רכיבים הידועים 
כמי שבכוחם לעורר גירויים בעור )פפרמינט, מנטול, קמפור ומרכיבי בישום 
באופן כללי(. ואם במרכיבים "בעייתיים" עסקינן, שהרי זהו בדיוק המקום 
שמנים  על  המבוססים  הבאלם  תכשירי  כי  שטוענים  מי  יש  מיתוס.  לנפץ 
ואף מזיקים לעור וממכרים.  גורמים לייבוש השפתיים  וזלין  מינרליים כמו 
)וזלין( נגזרים מנפט  לשיטתם הם טוענים כי השמן המינרלי והפטרולטום 

גולמי )פטרולטום( המשמש בתעשייה כנוזל בתהליכי חיתוך מתכת.
 האומנם? זה כמובן 
תלוי את מי שואלים. 
הגורמים  כצפוי 
 , " ם י ג ו ל ו ק א " ה
שהשמנים  סבורים 
להזיק  עשויים  הללו 
לעור ביצירת שכבת 
אותו.  שחונקת  שמן 
ישנם  מנגד  אולם 
אחרים  מחקרים 
הנתון  כי  המלמדים 
האמור שגוי ומטעה. 
המינרלי  השמן 
ם  ו ט ל ו ר ט פ ה ו
לבטוחים  נחשבים 
בתחום  מאד 
ה  ק י ט מ ס ו ק ה
 Is? ובמאמר 
 mineral oil
 comedogen ic
ם  ס ר פ ת ה ש
ב-Journal of Cosmetic Dermatology- צוין מפורשות כי אין כל קשר 
קוסמטיקה,  במוצרי  בשימוש  שנמצא  לזה  התעשייתי  המינרלי  השמן  בין 
ולא רק שזה האחרון אינו נחשב לקומדוגני הוא אף הוצג במאמר האמור 
כרכיב היעיל בריפוי פציעות, וכמי שנחשב בין מרכיבי הלחות האפקטיבים 

שיש לענף הטיפוח להציע.
"אין שום דבר ממכר בשימוש בשפתוני באלם", פוסקת ד"ר להבית אקרמן, 
טוב  שפתון  עם  להסתובב  ממליצה  בהחלט  "אני  עור.  לרפואת  מומחית 
דרך קבע - להשתמש בו מספר פעמים ביום ולא לחשוש. שפתונים טובים 
שמכילים לחות, כמו פלקסיטול, לובלו, וזלין או ד"ר עור, אינם ממכרים. הם 

מכילים חומרים שומניים שמונעים מהמים לברוח מהשפתיים". 
בשגרת  כבוד  של  מקום  שמור  ובגלוסים  בשפתונים  שלשימוש  בעוד  אז 
הטיפוח היומית שהרי דווקא הבאלם טרם הצליח להשתלב בפנתיאון של 
תכשירי הטיפוח. יש לומר ביושר כי התכשיר האמור עשה כברת דרך ארוכה 
ביותר מאז כמשחת וזלין, דרך שפתונים בסיסיים ששווקו באריזת פלסטיק, 
היום  ההגנה.  ומקדמי  גוון  ריפוי,  תכונות  בעלי  עכשוויים  לתכשירים  ועד 
אפילו מוצעים בשוק באלמים )לשפתיים( המתאימים לשימוש רב תכליתי 

גם סביב העור העדין באזור העיניים ובכנפות האף.
בנוסף, לפגעי השפתיים היבשות והסדוקות, עונת המעבר משמשת פעמים 
הטמפרטורות  בין  ההבדלים  קור".  "פצעי  של  להופעתם  כזרז  גם  רבות 
מתרדמתו  סימפלקס  ההרפס  ווירוס  את  מעוררים  לשמש  והחשיפה 

המבורכת ואז הוא מתפרץ על השפתיים כאוסף של שלפוחיות דואבות.
"התפרצויות של פצעי קור נוטות לקרות בעת שינויי מזג אוויר, מציין שביט 
ומוסיף:  כמיפל  בחברת  הרוקחות  מחלקת  ומנהל  אחראי  רוקח   - פרגמן 
תנאים  יוצרות  קיצון,  יובש  או  קור  של  בשינוי  המלוות  המעבר  "עונות 
כי  טוען  פרגמן  עושים?  זאת  בכל  מה  אז  בהכרח".  לא  אך  להתפרצותם, 
וכמובן לקצר את  "בעונות המעבר רצוי להסתייע במוצר מונע התפרצות 

הטיפול באם הוא מתפרץ".

 CICAPLAST מרחיב את סדרת LA ROCHE–POSAY
 CICAPLAST LIPS הקרים:  החורף  לימי  מציע 
BARRIER REPAIRING BALM קרם לשיקום שפתיים 

יבשות וסדוקות. לילדים ולמבוגרים. מחיר: 45 ₪ 

>

>

>

>

>

>

>

עונת היובש כבר פה, ואיך יודעים זאת? כשהבאלם חוזר להיות 
התכשיר הזה שאתם לא מעזים לצאת בלעדיו • יובש בשפתיים: מה 

בדיוק עושים עם זה? 

המלצות לשמירה 
על השפתיים

Bee Lovely Busy Bee Balm - נילס 
יארד רמדיס. מחיר: 100 ₪ בסופר פארם 

ובבתי מרקחת

BUTTERSTICK LIP TREATMENT קיל'ס. מחיר: 90 שקל בסניפי המותג

Star dust - סטאר דאסט של מאג'יריי. מחיר: 59 
₪ להשיג אצל קוסמטיקאיות מורשות ובאתר המותג 

משחה לשפתיים בטעם דובדבן לשימוש יומיומי להקלה וטיפול 
בשפתיים יבשות וסדוקות של בליסטקס. מחיר: 29.90 ₪ להשיג 

בבתי מרקחת וברשתות הפארם

באלם בטעם קוקה-
קולה של ליפסמקר 

15 ₪ בפארמים

>

>

>

>

מצמח  שפתיים  מגן 
הפוליגונום של מורז 
מחיר:  מרפא.  צמחי 
ברשתות   ₪  19.90

הפארם

 L I P
 PROTECTANT
 STICK Love
 Heals x Eight
של   Hour
ארדן.  אליזבת 
 ₪  150 מחיר: 

בפארמים

שפתון   LIP BALM
 SACARA של  לחות 
תות,  טעמים:  ב-4 
דובדבן, לימון וענבים. 

מחיר:5.90  ₪

עם  לחות  שפתון 
 - SPF20 מקדם הגנה
הנורבגית®  הנוסחה 
 - ניוטרוג'ינה  של 
ומגן  לחות  מוסיף 
יבשות  שפתיים  על 
וסדוקות. מחיר: 25.20 

רוש-  לה  של  לשפתיים  טיפולית  משחה 
סדוקות  שפתיים  לתיקון  מסייעת  פוזה, 

מסדרת סיקאפלסט. מחיר: 45 ₪  
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פעם שאל חסיד את הרבי אם 
זה נכון שלמהר ולקפל את הטלית 
של שבת מייד במוצאי שבת היא 
סגולה טובה לשלום בית. ענה לו 
הרבי: אם תמהר במוצאי שבת להפשיל 
שרוולים ולהדיח כלים, זו תהיה השמירה 

שלך לשלום בית...
הרבי  היה  סגולות  בענייני  אולי  אז 
נלהב פחות, אבל בענייני פרנסה טובה, 
עמל ויגיעה קיבלנו מהרבי עצה מפליאה, 
לפיה ביגיעה הגדולה ביותר אי אפשר 
להשיג סנט אחד יותר מכמה שהשם-יתברך 
הקציב שנרוויח. צריך לעשות כמה שנחוץ, 
אבל חייבים לזכור שכל העבודה, היא 
למעשה החלק הטפל. העיקר הוא הברכה 
של השם-יתברך, ואת הברכה מרוויחים 
כשמתנהגים ביראת שמים: תפילה בציבור, 
שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה 
גדולה, חינוך הבנים אצל מלמדים יראי 

שמיים )תרגום חופשי מאידיש(.

בפרשה הקודמת התלונן משה רבנו על 
עבודת הפרך והסבל של עם ישראל, וגם 
הוסיף ואמר לה': "למה הרעות לעם הזה 
למה זה שלחתני"? ובפרשתנו ה' משיב 
לו, "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
בא-ל שדי״. לכאורה, מה הקשר בין התלונה 
לתשובה? ה׳ משיב למשה: לאבות התגליתי 
בשמי א-ל שדי, אבל לבנים, לעם ישראל 
הנמצא במצרים, אתגלה בשמי הגבוה יותר - 
ובכוחו של שם זה אוציאם מהגלות ומהסבל 

אל הגאולה.

הרבי מסביר שקיימות שלוש דרגות 
בהתגלות הקב"ה, והן מקבילות לשלוש 

תקופות בעם ישראל. 

בתקופת האבות, אברהם יצחק ויעקב, 
שהם הבסיס והיסוד של העם, התגלה ה׳ 
בדרגה שאפשרה לקבל כל קושי בקבלת 
עול ולהגיד ׳הנני׳. לאחר מכן, בתקופת 
מתן תורה - זמנו של משה רבנו, התחדשה 
היכולת לקבלת האור בעזרת חוכמת התורה 
והמצוות. נוצרה מציאות שבה כל נברא 
גשמי יכול לקלוט ולקבל את חוכמת התורה, 
להתקדש ממנה וגם להבין ולשאול ׳למה׳?

השילוב של ״וארא׳ אל האבות וחוכמת 
התורה של משה רבנו, מאפשר לנו היום 
להבין אלוקות, ללמוד חסידות, להתעדן 
ולהרגיש 'רוחניים' - אך עדיין אין ביכולתנו 
לחוות את האור. אנחנו עוד לא שם. רק 
בתקופה השלישית, בזמן הגאולה, נוכל 
לראות בעיניים הגשמיות שלנו את אור ה' 
הגדול והמאיר, והוא ייתפס על ידינו בחוש 
טבעי ובדרגת 'אלוקים' )הדרגה הנמוכה 

של קליטת הנבראים(.

משיח,  של  תורתו  לקלוט  נוכל  אז 
״תורה חדשה מאיתי תצא", ונהיה במצב 
שבו נרגיש את קדושת התורה בכל חמשת 

החושים האנושיים העומדים לרשותנו. 
כיוון שהמשימה היא "להביא לימות 
המשיח", עלינו לעשות הכול לשם מילוי 
הכוללים:  העניינים  כל  זו.  שליחות 
תפילה, לימוד, אכילה ושתייה, עבודה 
ופרנסה, חינוך הילדים ומשחקים, זוגיות 
וגם שידוכים, כל העיסוקים יהיו חדורים 
בשליחות הזו - להביא את המשיח לעולם!

חודש שבט  את  אנו מברכים  השבת 
והרצון להתקשרות למשה רבנו שבדור, 
באופן שכל המציאות והחושים חדורים 
להוראה  ובפרט  להוראותיו,  בציות 
העיקרית: לקשר כל פרט מחיי היום-יום 

לגאולה. 

נזכור כל העת שהמשיח יכול להיכנס בכל 
רגע, להסתכל על כל אחת ואחת מאיתנו, 
עד כמה השתדלנו  ולדעת במבט אחד 
המשיח...  מלך  של  התגלותו  את  לזרז 
מהרה ייגלה. עבודתנו ועבודת אבותינו 
בזמן הגלות - היא זו שתביא את הגילוי 
האלוקי בגאולה העתידה. אז מה עוד את 
יכולה לעשות כדי "להביא לימות המשיח", 
ובעצם, למה אנו מחכות? הרי זה תלוי בנו.

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

/mychoice.co.il

על סגולה 
וגאולה

השבת אנו מברכים את חודש שבט והרצון להתקשרות 
למשה רבנו שבדור, באופן שכל המציאות והחושים 
חדורים בציות להוראותיו, ובפרט להוראה העיקרית: 

לקשר כל פרט מחיי היום-יום לגאולה

"



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

שלושה חודשים וחצי לפני חג פסח ומאות משפחות 
והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו  כבר 
הסמוכה  קאראס  בפורטו  תיירות’  ’שינפלד  של 

לסלוניקי שביוון.
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
כמו בבית, גם בחו”ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית 
מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית  ומתחושה  מסורתית 
אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה 

ארץ מוצא אתם, ב’שינפלד תיירות’ תרגישו בבית. 
ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות,  בתפילות, 
בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. 
חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים לשמור על 
קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם לישראל. ככה זה 
כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל והכל נעשה 

עם חיוך. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 

מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.

לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 
מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון: 03-6189999 

www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

למה כולם בוחרים 
שינפלד תיירות?

מאות משפחות כבר נרשמו לחופשת הפסח החלומית עם ”שינפלד תיירות” 
בריזורט המפואר בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי שביוון  תהיו בטוחים 

שעם שינפלד תיירות תרגישו במהלך חופשת החג בני חורין אמיתיים
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 חלה בשלוש קליעות

"שמרית", מגישה מתכון לחלה במרקם מושלם, רכה ואוורירית בשימוש נטורינה ועם שלוש קליעות קלות 
ומרשימות. החלה נהדרת לשבתות ולחגים, להנאה רבה מחלה ביתית שנאפתה בקלות. 

מצרכים )ל-3 חלות בינוניות או 2 חלות גדולות( 
1 ק"ג קמח מנופה 

1 שקית שמרים טריים )50 גר'(
1/2 כוס סוכר )100 גר'( 

1/2 נטורינה, רכה או מומסת )100 גרם( 
1 ביצה 

⅔1 כוסות מים פושרים )400 מ"ל( 
1 כף מלח

להברשה: 1  ביצה טרופה
לקישוט: שומשום, שומשום שחור, פרג, קצח, גרעינים למיניהם

אופן ההכנה:
1. בקערת מערבל עם וו לישה מערבלים במהירות נמוכה את הקמח והשמרים, מוסיפים את הסוכר, הנטורינה והביצים.
2. מוסיפים בהדרגה את המים עד לקבלת בצק. אם התערובת לא מתגבשת לבצק, מוסיפים עוד מעט מים ובהדרגה. 

3. לשים במשך כ- 8 דקות עד לקבלת בצק רך וקצת דביק.
4. משמנים את הקערה ואת כדור הבצק, מכסים בניילון נצמד ומניחים להתפחה למשך כשעה וחצי או עד 

שהבצק מכפיל את נפחו.
5. מחלקים את הבצק לשלושה חלקים בהתאם לכמות החלות הרצויה. מהחלק הראשון יוצרים שתי צמות 

ומניחים אחת על השנייה לאורך ולרוחב עם חיבור במרכז. מלפפים בכל פעם את החלק הנגדי ויוצרים צמה. 
מהחלק השני יוצרים שלוש צמות ומלפפים על החלק במרכז פעם מימין ופעם משמאל. מהחלק השלישי 

יוצרים 4 צמות כשפעם מלפפים מהצמות הפנימיות ופעם מהחיצוניות )ניתן לצפות בסרטון הדרכה באתר 
שמרית(. 

6. מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה ומתפיחים כ-30 דקות נוספות.
7. מברישים את החלות בעדינות בביצה ומפזרים מעל שומשום, פרג או קצח

8. אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות כ-25 דקות, עד שהחלה תופחת ומזהיבה.
9. מוציאים מהתנור ומצננים לחלוטין.

ניוקי טבעוני 
בימים הכי גשומים, מתחשק לנו להישאר בבית ולאכול מנה טעימה, מנחמת ומשביעה. הניוקי הטבעוני הזה 

הוא בדיוק מה שאתם צריכים עכשיו. מתכון נהדר למנה עיקרית, טבעונית, ומזינה שתחמם לכם את החורף.  

מצרכים לניוקי:
4-5 תפוחי אדמה בינוניים

1 כף מלח גס
1 מנת תחליף ביצה וגה )כפית + 1/4 כוס מים ולהכין לפי ההוראות שע"ג האריזה(

3 כפות שמן זית
½ כוס קמח )אפשר גם ללא גלוטן, לפי בחירתכם(

קורט מלח

מצרכים לרוטב:
שמן זית להקפצה

1 בצל / 2 שיני שום / 1 חציל / 1 קישוא זוקיני/ חופן פטריות / חופן זיתי קלמטה / כוס עגבניות שרי
מיכל שמנת צמחית לבישול )סויה או אורז(

מלח ופלפל לפי הטעם
נוץ'- שמרים יבשים בטעם גבינתי של וגה 

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור ל-220 מעלות. 

2. שוטפים את תפוחי האדמה אבל לא מקלפים אותם. מפזרים מלח גס על תבנית ומניחים את תפוחי האדמה 
על התבנית. 

3. אופים את תפוחי האדמה עד לריכוך ולאחר מכן קולפים את תפוחי האדמה כשהם חמים, בזהירות.
4. מכינים את תחליף הביצה בקערה בעזרת מערבל או מעבד מזון קטן, ומניחים בצד. מעבירים את תפוחי 

האדמה למעבד מזון ומועכים אותם עד לקבלת מחית חלקה.
5. מוסיפים למחית תפוחי האדמה את שמן הזית, תחליף הביצה )שהכנתם מראש(, הקמח והמלח ומעבדים.

6. מעבירים את התערובת לשיש, יוצרים ממנה כדורים ואז הופכים אותם ל-"נקניקים" ארוכים בעובי כשני 
ס"מ. חותכים כל נקניק לחתיכות באורך כשני ס"מ. אם רוצים, ניתן לסמן כל חתיכה בקווים בעזרת מזלג. 

7. מרתיחים מים בסיר עם כף מלח, ומכניסים את הניוקי. מבשלים עד שהניוקי צפים על המים ואז מוציאים 
אותם. 

8. במחשבת נפרד יש להקפיץ קוביות חצילים, זוקיני ובצל בשמן זית ולאחר מכן להוסיף שיני שום, פטריות, 
עגבניות שרי וזיתי קלמטה. 

9. מוסיפים למחבת שמנת צמחית, מלח פלפל ומערבבים. 
10. מוסיפים את הניוקי למחבת ומפזרים נוץ' לקבלת טעם גבינתי. 

באדיבות: וגה מוצרים טבעוניים

סלט אוליבייה רוסי 
המותג מאסטר שף משתף מתכון לסלט אוליבייה הרוסי המפורסם בהגשה מודרנית ומיוחדת. 

מרכיבים ל-4 מנות אישיות:
4 תפוחי אדמה 

2 גזרים
500 גרם חזה עוף

4 ביצים קשות
4 מלפפונים חמוצים

1/2 קופסת אפונה ירוקה משומרת
1 תפוח ירוק מקולף )אופציונלי(

1/2 כפית מלח, או לפי הטעם
1/4 כפית פלפל שחור, או לפי הטעם

1/2 צנצנת מיונז 

קישוט:
עלי פטרוזיליה
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2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אופן הכנה:
1. מבשלים ביחד את תפוחי האדמה והגזרים עם הקליפה עד שהם מתרככים. 

2. מבשלים בנפרד את חזה העוף עד שהוא מתרכך.
3. מקלפים את הירקות וחותכים לקוביות קטנות.

4. חותכים את חזה העוף לקוביות קטנות.
5. מקלפים את הביצים הקשות וחותכים לקוביות קטנות.

6. חותכים את המלפפונים החמוצים והתפוח לקוביות קטנות.
7. מעבירים את כל המרכיבים החתוכים לקערה גדולה, מוסיפים את המלח, הפלפל והמיונז ומערבבים היטב. 

טועמים ומתקנים את התיבול.
8. מעבירים את הסלט ל-4 רינגים אישיים שמונחים על צלחות הגשה ומהדקים היטב.

9. מוציאים את הרינגים, מקשטים את הסלט בעלי הפטרוזיליה ומגישים.

מקלובה
רשת קפה ביגה חולקת חגיגה חורפית עם מתכון למקלובה צמחונית וטעימה  

מרכיבים לאורז )מנה זוגית(: 
1 בצל לבן קצוץ גס.

רבע כוס שמן קנולה.
כפית שטוחה מלח. 

כפית שטוחה בהרט. 
קורט  כורכום. 
קורט  סומק. 
קורט קינמון.

 חצי ק"ג אורז בסמטי )כ2.5 כוסות(.
שתי כפות גרם שקדים קלויים .

800 מ"ל מים )כארבע כוסות(.

אופן הכנה:
1. צורבים את הבצל עם השמן .מוסיפים את האורז והתבלינים ומחממים את האורז תוך כדי ערבוב עד 

תערובת אחידה ורותחת.
2. מוסיפים את הנוזלים והשקדים ומביאים לרתיחה .מכסים ומבשלים על אש נמוכה 18 דקות + 5 דקות ללא 

בישול ואז פותחים את הכיסוי ובעזרת מזלג מפרידים את האורז .

מחממים מראש תנור ל-250 מעלות.

מרכיבים להכנת רטטוי:
1 פלפל אדום חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ קוביות

2 זוקיני חתוכים לקוביות של 1.5 ס"מ
1 בצל סגול בינוני חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ

1 חציל מקולף חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ
1/4 כוס גרם שמן זית

כפית מלח גס
קורט פלפל שחור גרוס 

כף טימין קצוץ 

מרכיבים לתפו"א:
2 תפו"א מקולפים וחתוכים דק

אופן הכנת הרטטוי: 
מערבבים את כל המוצרים בקערה ומניחים  על מגש אפייה אופים למשך 15 דקות בתנור .

אופן הכנת צ'יפס תפו"א:
במחבת מטוגנים את רצועות תפוחי האדמה עד להזהבה.

אופן הרכבת המנה: 
1. עוטפים קערת 26 ס"מ עם תחתית שטוחה בניילון נצמד. על התחתית מניחים את התפו"א המטוגן בצורת 

שבלול מהמרכז.
2. מעל התפוחי אדמה שמים אורז עד שליש מגובהה של התבנית, ומעל מניחים את הירקות הצרובים 

ומשטחים לגובהה אחיד.
3. מעל הירקות מוסיפים אורז עד קצה התבנית ומהדקים קלות.

4. מכסים עם צלחת שטוחה או מגש שטוח והופכים.
5. מסירים את התבנית והניילון הנצמד בעדינות. 

המלצת הגשה: יוגורט מתובל בסומק, שום ומיץ לימון, ולקשט במעט עלים רעננים.

שייק חורף
אם בא לכם לגוון בכוסות התה שאתם שותים, ורוצים להתרענן עם שייק בריאות שיכול לסייע לגוף להתמודד 

עם מחלות החורף, לקבל אנרגיה וכמובן ליהנות מטעם מעולה, נסו את המתכון הבא של משקה עשיר 
במינרלים, בוויטמינים ואנטי אוקסידנטים המחזקים את הגוף. מתכון למשקה בריאות לחיזוק הגוף בחורף 

באדיבות יעל רוטשטיין, נטורופתית במרפאת כללית רפואה משלימה קריית גת

מתכון ל- 4 מנות:
3 תמרים

תפוח
חופן פירות יער קפואים
כף וחצי טחינה גולמית

3 כפות זרעי צ'יה
כף ג'וגי ברי

כף דבש
מעט קינמון

חופן אגוזי מלך
חצי כוס חלב שקדים 

חצי כוס מים

אופן ההכנה:
1. להכניס הכל לבלנדר/ שייקר ולמזוג לכוסות

2. ניתן לקשט בחמוציות, פירות יער ועוד

2 1
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת.

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית כנסת נווה שלום בטורקיה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. פחד ורחב לבבו
2. פטר אותו בלא כלום

3. פיו וליבו שווים

תשובות:

תשובות:

1. ְיׁשְעָיהּו ס, ה 2. ֻחּלין כז 3. ּתרּומֹות ג ח

1. שנאה,קנאה,רוגז. "____ היתה בלבם" )חגיגה טו: (
2. מפרשיות השבוע.

3. נדיבות,יחס של רצון ואדיבות. "משה נהג בה ____   ____ 
ונתנה לישראל" )נדרים לח.(

5. דבר של ממש,דבר המחזיק מעמד. דבר של ____ ) על 
פי גיטין ב ג(

6. פחות ערך,קל. "הנה אלפי ה____ במנשה"               )שופטים 
ו טו( )בהיפוך אותיות(

8. כנוי לאחת מקבוצות-הכוכבים. "עשה ____ כסיל וכימה" 
)איוב ט ט( )בהיפוך אותיות(

11. יבום,נשואי יבמה. "שקדשה לשום ____" )יבמות נב: (
14. היכה,חבט,דפק. "על שם שהדלת ____ עליו"               )רש"י 

שמות כא כה( )בלשון זכר(
16. מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ____ לי" )תהלים קיט קי(

18. כך או להפך. "___ כנס ___ פטר" )כתובות יג ה(

בארת  בארת  השדים  "ועמק  האדמה,אספלט.  זפת   .1
_____" )בראשית יד י(

מצרים  אשר  ה____  את  "ראיתי  הציק,עינה,נגש.   .2
לחצים אתם" )שמות ג ט(

3. תוצאה של עבודה,גמול,שכר. "תנו לה מ____ ידיה"              
)משלי לא לא( )בהיפוך אותיות(

4. שנשארו יתומים. )בלשון רבים,זכר( )בכתיב מלא(
5. תלמיד,אחד מבני הישיבה. "בר ____ רב" )חגיגה ה: (
6. רגיל,מורגל. "ואם היה כהן או עני ____ לאכול אצלו"              

)דמאי ד ד( )בלשון יחיד(
הירדן  את  "ויעברו  הרים,ערוץ.  המבתר  עמוק  גיא   .8

וילכו כל ה____" )שמואל ב ב כט(
11. מפרשיות השבוע.

12. סוד. "דבר ____" )שופטים ג יט( )בהיפוך אותיות(
שעלה  בתורה  כתוב  שעליו  קוצני  שיח  של  שמו   .13

באש ולא נשרף. )שמות ג ב(
15. קיצור המילה : סוגיא. )בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

דעת.  בשכלו,שפוי,בר  בריא   : ביחוד  בריא,חסון.   .1
"עתים ____ עתים שוטה" )ראש השנה כח.(

5. שמו של ראש האלים  בבבל הקדומה. "כרע ____ 
קרס נבו" )ישעיה מו א(

)ישעיה  יצאו"  ממך  ו____  "מהרסיך  הורס,משמיד.   .7
מט יז()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות(

9. גחלת אש. "ובידו __")ישעיה ו ו()בלשון רבים(
10. כף גדולה שמשתמשים בה  לבחישת התבשילים. 

"עצם כדי לעשות ___" )שבת ח ו(
אלא  מצויה  הברכה  "אין  נראה.  נעלם,נסתר,בלתי   .13

בדבר ה____ מן העין" )תענית ח: (
14. דיבור חריף,שנון ועוקצני. "לשמה למשל ול____" 

)דברים כח לז( )בלשון רבים( )בהיפוך אותיות(
"ולבי ____" )רש"י חולין  בו היסוס.  16. פקפקני,שיש 

כו.( )בהיפוך אותיות(
17. רפש,טיט,לח,ביצה. "הטבעו ב___ רגלך" )ירמיה לח 

כב( )בכתיב חסר(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. קול תקיעת השופר. "____ אסר ו____ שרי" )מועד קטן טז.(
4. חלל קעור בתחתית הספינה. "בספינה וב____" )מכשירין ה 

ז(
7. אילו ידע בעל האבדה כי הדבר אבד ואינו יכול למצאו,בודאי 
היה מתיאש ממנו. אבל למעשה עדין לא התיאש כיוון שלא ידע 

כלל כי הדבר אבד לו. "____ שלא מדעת" )בבא מציעא כא: (
9. רמז לדבר,אחיזה כלשהי בדבר. "מה קרבנות יש להם ___ אף 

פאה יש לה ____" )נדרים ו: (
להן  שאמר  "או  משפטית.  תביעה  נגדו  שהגישו  נאשם,מי   .10

ה___" )שבועות ד יב( )בלשון רבים(
12. בודאי ובודאי,לא כל שכן! "על ___ כמה וכמה" )ברכות סא: (

13. העלה ריח רע,הסריח. "ו__ היאר" )שמות ז יח(
15. כנוי רווח לדוד המלך שחיבר לפי המסורת,את ספר התהלים. 

__ זמירות ישראל. )שמ"ב כג א(
16. בייש את חברו. הלבין ____ חברו. )אבות ג יא(

17. מאותיות ה- א"ב.
19. כתב,תעודה. "וזה פרשגן ה____" )עזרא ז יא(

1. אחוזת בית 2. לא 3. באב אל-וואד4. בזכרון יעקב 5. על 
שם צ'רלס אורד ויינגייט 6. על שם הקהילה היהודית של 
"לוס אנג'לס"   7. באר שבע 8. געתון 9. המצודה 10. פתח 
תקווה 11. קרית אתא 12. פתח תקווה 13. שער הגיא 14. 

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

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

4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

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

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

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

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

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

15. היכן נמצא "גן השלושה"?
16. הגשר הדרומי ביותר על הירדן
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 
| ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 
דון.9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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בנתיב זההחסדחמישישי
בובות דיסני

לחברי מועדון בלבד! לחברי מועדון בלבד!

לגו
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17
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45
76

2/
31

ד: 
קו

ליח'
במקום-3990
25

40
חלקים

במקום-1990
10

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

כ"ג-כ"ז בטבת31.12.18-4.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

100 יח'
עוגיות ברמןתה ליפטון

סוגים שונים
600 גר'

חמישיית טישיו
קוד: 48203

עוגיות לוטוסתאורת חירום
ארוז שתיים שתיים

קוד: 666038
279 גר'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

יין גינוסר/מוריה/סוכריות ג'לי
מוריה לייט קוד: 873172

כולל פיקדון600 גר'
750 מ"ל

פילה דג סלמון
בלדי

3-4
כ"ו-כ"ז בטבת

890 10 3990790

59901090
לק"ג

2 ב-
20 1290

2 ב-

10

10
2 ב-



1

כ"ז טבת תשע"ט 4/1/19

הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  
מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות

אחרי שנים של סבל ומכאובים 
נפרדו בני קהילת ברסלב מאחד 

המנהיגים הבולטים והנערצים 
של החסידות • הגאון הצדיק 

רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל, 
מקים עולה של תורה בעיר 

המקובלים ומרבני העיר צפת 
ששימש כמגדלור לאלפים בכל 

רחבי הארץ והעולם שראו בו את 
אביהם הרוחני והגשמי כאחד • 

מקורבים, בני משפחה ותלמידים 
מספרים על האור הגדול שזרח 
בצפון הארץ • אור הצפון | 10

מאור
גליל העליון
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