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התאונה המחרידה בכביש 443 החזירה אותנו 
לארכיון תאונות האוטובוסים שחוותה מדינת 

ישראל. נדירותם לעומת הנזק האדיר שטמון בהם, 
הזניקו אותם תמיד לראש הכותרות • ועדיין, 

הנסיעה בהם בטוחה עשרת מונים מאשר ברכב 
פרטי • על איזו תאונה התבטא מנהל הדסה 

שאירוע כזה לא היה ממלחמת השחרור? מתי 
נמחקה חצי כיתת תלמידים? מה המחיר שגבו 

תאונות האוטובוס במנהרות הכרמל? ומאיזו מדינה 
היו 24 ההרוגים בתאונה לפני עשור? וגם: התאריך 

מעורר החלחלה של התאונות בקו 402 ו-304 | 18

זהירות,
!אוטובוס לפניך

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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איך נשמור על בריאות גופנו?

השגחה  שישנה  היודע  של  הפשוטה  להבנתו  בניגוד 
פרטית, כי בני האדם מתים בדרך כלל בגיל שנקבע להם 
ירושלמי ובמדרש בדבר  מראש, אומרים חז"ל בתלמוד 
גורמי עיתוי המוות, כי "תשעים ותשעה בפשיעה ]משום 
שפשעו בשמירת בריאותם[, ואחד בידי שמים". כלומר, אמנם לכל 
אדם נקבע מלמעלה עוד בטרם לידתו מהו מספר שנות חייו, כשם 
שנקבע עבורו אילו כלים שיתאימו לניסיונותיו בחייו בעולם הזה 
הוא יקבל ]כגון עושר או עוני, בריאות או מחלות ומומים, יופי או 
כיעור, חכמה או טפשות וכל שאר פרטי מצבו[, כלשון התלמוד: 
"הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים". ובמסכת נידה מבואר שכל 
הפרטים הללו נקבעים עם היווצרות העובר. אולם יש לציין כי ביד 
האדם לשנות את גורלו על ידי מעשיו. משום שאף על פי שהכל 
להשפיע  האדם  ביד  שניתנה  השמים  יראת  בכח  יש  שמים,  בידי 
על שינוי הנגזר בידי שמים. ולזה כוונת חז"ל באומרם "אין מזל 
- הלא  גורלם של ישראל מוכרע ביד המזל  לישראל". לפי שאין 
ולהגיע אליו  'לנזול'  ואמור  נקבע לאדם מראש  הגורל אשר  הוא 
הנגזר  את  לשנות  מישראל  אדם  כל  ביד  אלא   - חייו  ימי  במהלך 
עליו באמצעות שש מאות ושלש עשרה הכלים שבידו - הלא הם 
והוא מסוגל  מצוות התורה. אולם באמצעות כח הבחירה שבידו 
להזיק לעצמו עד כדי קיצורם של שנות חייו. חז"ל אף מוסיפים 
בגיל  אכן מת  רק אדם אחד מתוך מאה  כי  ומגלים  מידע מבהיל 
 )!( פשעו  השאר  כל  ואילו  לידתו  בטרם  עוד  מראש  לו  שנקבע 

בשמירת בריאות גופם ולכן מתו טרם זמנם.
יסודות כללי הנהגת  גילוי זה מחייב כל אחד מאיתנו ללמוד את 
הבריאות וליישמם כמיטב יכולתנו בחיי היום יום. שהרי בפסוקים 
ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם"  ְמאֹד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ְמאֹד"  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשמֹר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  "ַרק 
נכללת ההוראה לשמור על נפשנו שתאריך ימים בגופנו באמצעות 
ההקפדה על כללי הבריאות ושמירת איכות הסביבה, למען נזכה 
באותן שנות חיים נוספות להמשיך לעצב ולבנות את אישיותנו ואת 
דברי הרמח"ל  ביאור  את  "הצופן"  בספרי  ראה  הרוחני.  עולמינו 
בה  העבודה  תקופת  הם  הזה  בעולם  החיים  כי  ה'"  "דרך  בספרו 
ניתן לעצב את הנשמה ולרוממה באמצעות השימוש הנכון בגוף 
שיש בו יצרים. הגוף עם כל יצריו משמש כ'מכשיר כושר' לנשמה 
וכל התגברות על יצר שלילי על ידי תיקון תכונה מתכונות הנפש, 
קיום מצווה מהתורה,  וכן  הימנעות מעבירה על אף הפיתוי העז 

מהוה נדבך נוסף בבניית ועיצוב הנשמה לעד.

כללי שמירת בריאות הגוף

שמירת בריאות הגוף מתבצעת באמצעות שימת לב והקפדה על 
ארבעה גורמים עיקריים: 

א. טיב החומרים הנכנסים אל הגוף, מהם הגוף נבנה ובאמצעותם 
הוא מּונע ופועל.

ב. כמות המזון המיועד להתעכל על ידי הגוף. 
ג. ניקוי הגוף מחומרי פסולת המצטברים בתוכו.

ד. מאמץ גופני באמצעות הפעלת כל שרירי הגוף.
מעשן  מזוהם  אוויר  בעוד  לבריאות,  תורם  וצלול  צח  אוויר  גם 
סיגריות או מפליטת כימיקלים ומזהמים אחרים הנפלטים מרכבים 
חיי  ולקיצור  הפיך  בלתי  לנזק  לגרום  ומארובות מפעלים, מסוגל 

האדם.
עוד יודגש כי נפש בריאה המלאה שמחת חיים מהוה תנאי הכרחי 
עצמו  בפני  החשוב  זה  נכבד  לנושא  ורענן.  בריא  הגוף  לשמירת 

הקדשנו פרק מיוחד בספר. 
היסוד  כללי  מארבעת  אחד  כל  בפרטי  נרחיב  שלפנינו  בעמודים 
ההכרחיים לשמירה על גוף בריא מצד דרכי ההשתדלות הטבעית 

המוטלת על האדם.

כללי שמירת בריאות הגוף

כלל א': הקפדה על טיב החומרים הנכנסים אל הגוף
תאי הגוף מתחדשים ונבנים, כידוע, מהמזון הנכנס אל הגוף. ברור 
אם כן, שמזון טוב ואיכותי יבנה ויחדש גוף בריא ואילו מזון גרוע 
יבנה גוף ירוד. יתירה מזאת, בחלק נכבד מהמזון המודרני מצויים 
בכמות  וכשהם  הדם,  מחזור  אל  נכנסים  אשר  שומניים  חומרים 
ומתעבים  והולכים  העורקים  לדפנות  נדבקים  הם  הרי  מופרזת 
עד שסותמים את מעבר זרימת הדם למקומות חיוניים. והתוצאה 

ידועה. 
על  ומוכנסים  התעשייתי  במזון  המעורבים  אחרים  חומרים  ישנם 
מעודדים  הם  בתוכו  בהיותם  כי  לדעת  מבלי  גופו  אל  האדם  ידי 

כדי  עד  מבוקרת,  ובלתי  נכונה  לא  בצורה  לפעול  הגוף  תאי  את 
התפתחותם של גידולים שונים. 

לפיכך יש להקפיד על צריכת מזון על פי הכללים הבאים, שיסוד 
כולם הוא להיות מחובר יותר למוצרי הטבע שברא עבורנו באהבה 
מתוך  האדם  שיצר  תעשייתיים  למוצרים  ופחות  האדם,  בורא 

אינטרסים כלכליים. 
ואלו הם שני כללי היסוד באשר לאיכות ומרכיבי המזון: 

א. המזון יהיה מגוון ויכיל את כל צרכי הגוף: פחמימות, חלבונים, 
למוצרים  לייחס  יש  רבה  חשיבות  ומינרלים.  ויטמינים  שומנים, 
טריים,  וירקות  מלאים  דגנים  לדוגמא  מינימלי,  עיבוד  שעברו 
להעדיף  וכדאי  נלקחו מהם,  לא  ותועלתם  הבריאותי  ערכם  אשר 
אותם על פני אלה המעובדים יותר כגון מוצרים מקמח לבן וירקות 

משומרים.
ב. יש להימנע ככל שניתן מצריכת צבעי מאכל, חומרים משמרים, 
מזיק  כולסטרול  עתירי  מוצרים  מרגרינה,  כגון  מעובדים  שומנים 
וכדומה, ולמעט באופן משמעותי בצריכת כמויות הסוכר והמלח 

הגדולות המקובלות כיום בחברה המודרנית. 
נפרט את הדברים. 

תפריט יומי בריא ומזין מורכב מארוחות הכוללות את כל החומרים 
לרכב.  כדלק  והנעה  לבעירה  וכן  תאיו  לבניית  להם  זקוק  שהגוף 

תפריט זה מכיל: 
1. פחמימות, כגון לחם, תפוחי אדמה, אורז וכדומה. 

2. מנת חלבונים, כגון חומוס, שעועית, דג, עוף או בשר. 
3. מעט שומנים איכותיים, כגון שמן זית )מכבישה קרה(.

ההבדל בין שמן מכבישה קרה לשמן מכבישה חמה: כדי למצות 
בזרעונים  או  בזיתים  האגור  השמן  את  ביותר  האיכותית  בצורה 
כבישה  בתהליך  משתמשים  שומשום(,  )כגון  שמן  מפיקים  מהם 
צלזיוס,  מעלות   35 עד  של  בטמפרטורה  מיצוי  כלומר  "קרה", 
וללא שימוש בחומרים כימיים. בשיטת מיצוי זו השמן קרוב יותר 
לצורתו המקורית בצמח ונשמרת בו רמה מירבית של חומרי תזונה.

תהליך הכבישה ה"חמה" עושה שימוש בחום גבוה יותר ובחומר 
ובטעמו.  שבשמן,  התזונה  בחומרי  פוגעים  אשר  ממיס,  כימי 
המיוצר על ידי חברה איכותית, והוא בדירוג הנקרא "כתית מעולה" 
או "כתית משובח"(, שמן קנולה וכדומה. יצוין כי בארוחות רבות 
הגוף מקבל את מנת השומן הנדרשת לו ממאכלים המכילים שמן 
בצורתם הטבעית כגון אבוקדו, אגוזים ועוד, ואין צורך להוסיפו. 

4. ויטמינים ומינרלים המצויים בשפע בפירות וירקות טריים. 

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



בחלק נכבד מהמזון המודרני מצויים חומרים שומניים אשר נכנסים אל מחזור הדם, 
וכשהם בכמות מופרזת הרי הם נדבקים לדפנות העורקים והולכים ומתעבים עד 

שסותמים את מעבר זרימת הדם למקומות חיוניים. והתוצאה ידועה. 

"

מדוע על האדם לשמור על בריאותו? ואיך אפשר לשמור על בריאות טובה 
באמצעות מזון מתאים?



בוחרים בגבינה צהובה נעם של טרה
בטעם נפלא לכל המשפחה!

אז למה לבחור באחת שיש?

אין... וטוב שאין,
אין חומרים משמרים בגבינת נעם!
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'חוש ריח'

הגה''ח  זקנינו  סבינו  שמע  הבא  הסיפור  את 
אדמו''ר  מכ''ק  ע''ה  סלונים  זעליג  עזריאל 
לפני  כשנה  זצוקלל''ה  מליובאויטש  הריי''צ 
מלחמת העולם השניה בחג הסוכות באוטווצק, 
שלום  רבי  מבעלז,  הראשון  האדמו"ר  הרבי.  סיפר  וכך 
רוקח, היה יהודי קדוש ובעל מופת. הוא היה מכונה בשם 
"שר שלום" על שם היותו שר ומושל בעולמות העליונים. 
והוא  נחלשה  ראייתו  זקנותו,  בעת  כי  מספרים  חסידים 
היה נתמך בידי משמשיו. פעם נכנס לבית המדרש ואמר 
כי הוא מריח ריח טוב. הוא החל לפנות לכיוון מקור הריח 
והמשמשים אחריו. הוא הלך עד קצה בית המדרש וניגש 
לאברך צעיר שהיה לבוש כסוחר ואמר "אברך, ממני לא 

תוכל להתחבא".
של  הצעיר  בנו  שניאורסון,  שמואל  רבי  היה  האברך 
האדמו''ר ה'צמח צדק' מליובאויטש ומי שאחר כך הפך 
חב"ד.  לאדמור"י  הרביעי  המהר"ש,  האדמו"ר  להיות 
איש  בבגדי  לבוש  והיה  גדלותו  את  הצניע  המהר"ש 
עסקים, והגבאים לא הבינו איזה ריח נודף מאותו סוחר. 
הם העירו את תשומת לב רבם שהוא בסך הכול סוחר? 
עליו  מסחר  באותו  סוחר  "הוא  מבעלז:  האדמו"ר  ענה 
נאמר 'טוב סחרה מכל סחורה'"... האדמו''ר מבעלז כרך 
את זרועו סביב זרועו של ''הסוחר'' הצעיר והלך איתו יחד 
אל ה'טיש', לאחר שהושיב אותו לצידו, ביקש האדמו''ר 
'שיריים',  לו  לתת  בטובו  שיואיל  מ''הסוחר''  מבעלז 
כי  ואמר  הסכים  לא  שניאורסון  רבי שמואל  האברך  אך 
לו  אמר  ה''שיריים'',  במנהג  נוהגים  אין  בליובאויטש 
שר שלום מבעלז, אם תתן לי מהשיריים אלמד אותך את 
סוד העניין של ''שיריים'' כפי שמקובלנו מרבותינו, וכך 
ואילו  מ''הסוחר''  השיריים  את  מבעלז  האדמו''ר  קיבל 

''הסוחר'' למד את סוד השיריים.
"ריח"  המילה  מיוחד.  ריח  בחוש  ניחנו  עליון  צדיקי 
היא מלשון "רוח", משום שהריח הוא החלק הכי רוחני 
חלק  אותו  את  מסמל  הריח  החושים.  כל  בין  ומופשט 
נסתר ונעלם שאי אפשר לתפוס אותו בחושים האחרים. 
אי אפשר לצלם ריח בחוש הראיה, אי אפשר להקליט ריח 
אי אפשר לגעת בריח בחוש המישוש,  בחוש השמיעה, 
כמו  הגוף  עם  במגע  אותו  להביא  צורך  אין  ואפילו 
נסתר שנישא באוויר  חוש הטעם. הריח הוא אותו חלק 

והקולטנים בתוך האף קולטים אותו ממרחקים אדירים.
כשאנחנו אומרים 'אדם עם חוש ריח', הכוונה היא מי 
שמסוגל לראות אל מה שמעבר למה שנראה בעיניים, אל 
הכוונות הנסתרות, המניעים הנעלמים וכל מה שמתרחש 
ואיש  עצמו  האדם  של  רק  שהוא  הפנימי  העולם  בתוך 
מלבדו אינו יכול לדעת ממנו. כך גם הביטוי 'כשר אבל 
איכשהו  עומד  הגלוי  המעשה  כי  לומר  שנועד  מסריח', 
"נבל  של  הם  הפנימיים  המניעים  אבל  החוק,  בדרישות 

ברשות התורה". 
ו'בושם  נודף'  'ריח  שהמושגים  נודה  בואו  שני  מצד 
ההנאה  ה'.  עבודת  עם  מתכתבים  ממש  לא  איכותי' 
התלמיד  של  המאפיינים  אחד  איננה  היא  טוב  מבושם 

חכם. כך מזהירה הגמרא: 

ברכות מג,ב: ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם: אל 
יצא כשהוא מבושם לשוק, ואל יצא יחידי בלילה.

נראה  בתנ"ך,  הבושם  אזכורי  את  בזריזות  נסקור  אם 
לעבודת  לחלוטין  זרים  בהקשרים  באים  תמיד  שהם 
האלוקים. הפעם הראשונה שמוזכרים מיני בשמים בספר 
בראשית, אלו סוחרים ישמעאלים שמורידים "נכאת, צרי 
ולט" למצרים ובדרך קונים את יוסף כעבד מידי האחים. 
פעם אחרת מסופר על מלכת שבא שבאה ארצה לפגוש 
את המלך שלמה ומכבדת אותו בצנצנת בושם ש"לא היה 
ביותר  והמפורסם  השלישי  והאזכור  עוד",  הזה  כבושם 
הוא ההכנות שעוברות הנשים לקראת ההליכה אל מלך 

פרס, "שישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים". 
יקרה  מתנה  להעניק  שרצה  עשיר  חסיד  על  מספרים 
לאדמו"ר הזקן. הוא קנה קופסת טבק להרחה מכסף טהור 
והגיש אותה בחרדת קודש לרבי. ואולם האדמו"ר הזקן 
דחה את המתנה ואמר: "איבר אחד ישנו בגוף שאינו בעל 
תאווה, וגם אותו רוצים לקלקל"... ]האף אינו איבר רעב, 
הוא אינו מחפש ותר אחרי ריחות כמו חוש הטעם, אלא 

רק מגיב לריחות קיימים, ולכן אין צורך לזהם אותו[. 
חשובי  את  שמעסיקה  עצומה  שאלה  עולה  וכאן 
המפרשים אלפי שנים: איך כל זה קשור עם בית המקדש? 
בבית  הגדולות  העבודות  שאחת  העובדה  משמעות  מה 
המקדש – ואולי הגדולה ביותר בין כולן - הייתה להעלות 
קטורת ולהפיץ ריח בשמים משכר בבית המקדש? האם 
הקב"ה שואף באמת תענוג מריח גשמי המופק מתרכובת 

עשבים צרי וציפורן, חלבנה ולבונה?! 
השנייה  הפרשה  היא  "תצווה",  השבוע,  פרשת 
ההוראות  מתן  את  וממשיכה  המשכן  בהקמת  העוסקת 
על  מצווים  בפרשה  האחרונים  הפסוקים  הבית.  לבניית 
הקמת המזבח הפנימי שעליו העלו את הקטורת. הציווי 
הוא להקים מזבח זהב ולהעמידו ב"היכל", בתוך מבנה 
בסמוך  ה"קודש",  שנקרא  הראשון  בחלקו  המשכן 

למנורה ושולחן לחם הפנים. 
מיני  עשר  אחד  ללקוט  היא  הקטורת  העלאת  מצוות 
הייחודיים  הסממנים  תרכובת.  מהם  ולהפיק  עשבים 
צמחו  בהם  מקומות  אותם  מכל  העולם,  מכל  נלקטו 
העשבים היקרים והנדירים, מים המלח ועד ארצות ערב 
והמזרח הרחוק, והייתה זו חכמה יתירה לדעת להכין את 

התרכובת המיוחדת. 
יזכה  מי  הכוהנים  בין  הגרלה  עורכים  היו  בוקר  מדי 
עבודה  זו  שהייתה  וכיון  הקטורת,  עבודת  את  לעשות 
לעשירות,  סגולה  בה  שהיה  ומובא  במיוחד,  מבוקשת 
מעשה  את  יותר  עושה  אינו  אחת,  פעם  שזכה  כהן  לכן 
במחתה  לוהטות  גחלים  אוסף  היה  הכוהן  הקטורת. 
מהמזבח החיצון, מזבח הקרבנות, ומניח אותן על המזבח 
הפנימי ועל הגחלים מניח מעט מאותה תרכובת בשמים, 
עד שהעשן והריח התפשטו בכל ההיכל. כך עשה בבוקר 

ושוב בערב.
עד  עוצמתי,  כה  היה  הקטורת  שריח  מספרת  הגמרא 
שכלה לא הייתה צריכה להתבשם לקראת החתונה. וכאן 
בריח  מה  ה'?  ולעבודת  לזה  מה  השאלה  כאמור  עולה 

הטוב גרם לתענוג אלוקי?
ריח  עבודת  למשמעות  הפשוטה  הגישה  עם  נתחיל 
הרוחנית  המשמעות  אל  נעפיל  כך  ואחר  הקטורת, 

המעמיקה כפי שהיא מתבארת בכתבי אדמור"י חב"ד.
מסופר על הקיסר פרנץ יוזף, מלך אוסטריה. היה אחד 
המנהיגים הבולטים באירופה לפני כ-150 שנה. הוא מלך 
על אוסטריה והונגריה במשך 68 שנים והפך לשליט בלתי 
בגדולה  התמלא  מלוכה  שנות  עשרות  לאחר  מעורער. 
עצמית והשתוקק לבנות סמל מפואר שינציח אותו לעד. 
המלך פנה אל בכיר האדריכלים באירופה וציווה להקים 
דמותו.  את  שינציח  וינה  במרכז  משוכלל  אופרה  בניין 
אחרי חמש שנים של עבודה מאומצת, קם מבנה אדריכלי 

מרשים שכל אירופה דיברה עליו.
של  הראשון  לביקורו  בהתרגשות  ציפה  האדריכל 
אדירה  מוסיקלית  הופעה  ושילב  האופרה  בבניין  המלך 
עם שלוש הטנורים הגדולים. הערב המרגש הגיע ואלפי 
אנשים המתינו לכניסתו של הקיסר. השיירה המלכותית 
מחלון  הראש  את  הוציא  המלך  הבניין,  יד  על  עצרה 
בצעקות:  פתח  הוא  ממנה.  ירד  לא  ואפילו  המרכבה 
"טיפשים, בורים גמורים, חסרי הבנה באמנות ותרבות. 

תחריבו מיד את המבנה הכושל".
צעק:  והמלך  כושלות  ברגליים  ניגש  האדריכל 
בטיפשותך בנית את אולם האופרה בקומת הקרקע, כך 
אופרה  אולם  אבל  מהרחוב.  חד  במעבר  אליו  שנכנסים 
אמורה  אליו  הדרך  הקרקע.  מעל  גבוה,  להיבנות  אמור 
לעלות דרך שלוש קומות ומאה מדרגות, כדי להרים את 
הנכנס בהדרגה מהחיים הארציים. בקומה הראשונה הוא 
מסיר את המגפיים עם הבוץ, בקומה השנייה הוא מעביר 
סוגר  הוא  השלישית  ובקומה  שקט  למצב  הטלפון  את 

אותו לחלוטין...
נועדו  והמקדש  המשכן  הפשוטה,  ההשקפה  לפי 
אלו  הם  האדם  בני  בית,  צריך  אינו  האלוקים  עבורנו. 
להתעורר  אפשר  שאי  משום  רוחני,  מוקד  שצריכים 
ניתוק  של  חוויה  מוכרחים  להתרגש  כדי  השגרה.  בתוך 
והתעלות לעולם קדוש. להבדיל כמו בני זוג שמרגישים 
והאווירה  ירוק,  בפארק  לטייל  ויוצאים  בקשר  שחיקה 
הפסטורלית מעוררת את הלבבות שעייפו במרוץ החיים.

סביבה סטרילית,  ליצור  היא  מטרת המשכן בפשטות 
קדושה, שמרימה את האדם מעל עייפות החומר. הקרבת 
הקרבנות, אור המנורה, והשירה של הלויים יוצרת חיים 
חדשים. וזה בדיוק אומר ספר החינוך, המטרה של ריח 

הקטורת: לרומם את המקום בעיני המבקרים.  
זו,  משרשי מצוה  קא:  מצוה  החינוך  ספר  כותב  וכך 
להגדיל כבוד הבית ולהיות מעלתו ומוראו על פני כל אדם 
... וידוע כי ענין הריח הטוב הוא דבר שנפש אדם נהנית 
בו ומתאווה אליו ומושך הלב הרבה, וריח הקטרת היה 
ידי אדם, עד שאמרו במסכת  הטוב שאפשר לעשות על 
תמיד כי מריח ההקטרה היו מריחים מירושלים עד יריחו.
שמקפיצה   – חדה  יותר  עוד  נקודה  מוסיף  הרמב"ם 
ריח  את  לאזן  נועד  הקטורת  ריח  רבים:  מפרשים  נגדו 
הבשר החרוך של הקרבנות, שהיה עלול לבזות את הבית 
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לפתע נשמעו צעקות. 
"השתגעתם? אלשין עליכם 

למפקד המחנה ושניכם 
תושלכו לצינוק. גם שתיית 

אלכוהול בשטח המחנה 
וגם קיום פולחן יהודי"... 
עמד שם קצין בדרגה 

גבוהה שתפס אותם על 
חם. רבי שמואל פרוס כבר 

אמר מספיק לחיים כדי 
שראשו יעופף בעולמות 
העליונים, הוא קם, חיבק 

את הקצין ואמר "חבר, 
בוא תשתה אתנו". הוא 

מזג לו כוס שלמה והריק 
לו לתוך הפה. חלפו שתי 
דקות, הקצין התיישב על 

ידם והחל לבכות. התברר 
כי הוא יהודי כמותם, הוא 

קיבל חינוך יהודי, אך 
כמו רבים אחרים נתפס 

לגלגלי המהפכה והתרחק 
מיהדותו. הוא ישב אתם 

עוד קצת, נזכר בזיכרונות, 
ואז אמר "בואו נברח מהר, 
לפני שכולנו נושלך לצינוק"

"
בעיני העולים לרגל. 

מורה נבוכים ג,מה: וכאשר היו שוחטים במקום המקודש 
בהמות רבות בכל יום ומחתכים בו הבשר ושורפים ורוחצים 
מקומות  כריח  ריחו  שהיה   ... ספק  אין  והכרעים  הקרב  בו 
הבשר. מפני זה צוה להקטיר בו הקטורת שתי פעמים בכל 
יום בבוקר ובין הערבים להיטיב ריחו וריח בגדי כל העובד 
בו ... וזה ממה שמעמיד יראת המקדש ... כי הנפש תתרחב 

מאד לריח הטוב ותתרחק מן הריח הרע.
עד כאן הסבר פשוט ונכון ברמת הפשט, אבל כל אדם עם 
מעט 'חוש ריח', שנפשו כמהה אל סודות הדברים ועומקם 
כולה,  השנה  של  השיא  רגע  וכי  בזה.  להסתפק  מתקשה 
הקטורת  מחתת  עם  הקדשים  לקודש  הגדול  הכוהן  כניסת 

נועד פשוט להיות 'מפיץ ריח'?! 
דעת  להרחיק  משכיל  לכל  ראוי  פרשתנו:  בחיי  רבנו 
הגדול  העקר  שנתלה  ושלום  חס  בזה...  שכתב  הרמב"ם 
כמוהו  לעשות  כרת  התורה  עליו  שחייבה  הקטרת  שבסוד 

כמתכונתו בטעם החלוש הזה.
יתירה מכך: למה מזבח הקטורת עמד בפנים הבית, סמוך 
לקודש הקדשים? אילו מדובר בסך הכול ב'מפיץ ריח' כנגד 
ריח הבשר, היה עליו לעמוד מול מוקד הריח הרע, מזבח 

הנחושת בחצר המשכן?
ריח  של  והמרוממת  העמוקה  המשמעות  אפוא  מה 

הקטורת? 
שלום  שר  מרן  עם  פתחנו  בו  לסיפור  חוזרים  אנו  וכאן 
מתכוונים  אנו  הקטורת.  ריח  סוד  את  נבין  ובכך  מבעלז, 
בעצם לומר לקב"ה "אנא, תריח אותנו ואל רק תביט בנו". 
וחטאים, אבל תבחן  כושלים  הם  הגלויים  נכון שהמעשים 
הבוקע  הריח  כי  ותרגיש  הריח  חוש  באמצעות  גם  אותנו 

מתוך "הנשמה", מהחלק הפנימי שלנו הוא שלם ונקי.
נחשוב על יהודי שחטא: הוא עולה לבית המקדש ומביא 
קרבן לכפר על חטאו. התהליך הזה מתרחש בחלק החיצוני 
של הבית, משום שהקרבן נועד לתקן את החלק החיצוני של 
האישיות. את הידיים והרגליים שחטאו וכעת מביאים קרבן 
ומבקשים סליחה. ואולם החטא לא הסתלק לחלוטין, הריח 
הרע נשאר. עדיין עומד בזיכרון, ההנאה, החווייה והתשוקה 

אל החטא.
שמסמל  מה  פנימה,  הבית  תוך  אל  נכנסים  אנחנו  ולכן 
את העובדה שהאדם עובר לטפל בעולם הפנימי שלו, וכאן 
ליצר",  תפן  ואל  לברית  "הבט  מהקב"ה  מבקשים  אנחנו 
אתך.  והוא שלם  בעיניים  נראה  חלק שלא  אותו  את  תריח 

המעשה שלנו רע, אבל הריח הבוקע מהנשמה נהדר. 
נותר  הפנימי  שהגרעין  אומר  היהודית  ההשקפה  יסוד 
תמיד דבוק באלוקות ואינו רוצה בחטא. ישנו פער מהותי 
בין המעשה ובין העושה וכל מעשה של חטא מתרחש רק 
בחלק הגלוי כתוצאה מ"רוח שטות" שתוקפת אותנו ואילו 
הגרעין נותר תמיד שלם ומאפשר לקום ולהתחדש בחזרה. 

"קרבן"  המילים  בתוך  נמצא  הזה  הנעלה  הרעיון 
שהקרבן  משום  התקרבות,  מלשון  הוא  הקרבן  ו"קטורת". 
צריך  ועכשיו  שהתרחק  שלנו  החיצוני  החלק  את  משקף 
"קטר", שבארמית  היא משורש  "קטורת"  ואילו  להתקרב. 
זה "קשר", כמו שאמר רשב"י: "בחד קטירא אתקטרנא". 
לא  שמעולם  הפנימי  החלק  את  משקפת  הקטורת  שכן 
התרחק ומעולם לא ניתק. גם בשעת החטא עצמו הוא בכה 
והתייסר למה אנו עושים את הטעות. הוא השעון המעורר 

שגורם לשוב ולתקן גם אחרי הנפילה הגדולה חלילה.
פרוס.  שמואל  רבי  בשם  נכבד  חסיד  היה  חב"ד  בכפר 
למחנה  הוגלה  הוא  הקומוניסטיים  והאימה  הזעם  בשנות 
הכיר  הוא  ארוכות.  שנים  ושהה שם  בסיביר  מפרך  עבודה 
אותו  התיידדו.  והם  אברהם  בשם  מגרוזיה  יהודי  במחנה 
וקציני המחנה הקצו  אברהם היה מוכשר בתפירת כובעים 
לו בקתה בקצה שטח המחנה בה היה תופר כובעים כמתנות 

לבני משפחות הקצינים. 
בערב חג הסוכות פנה אברהם לר' שמואל פרוס ואמר כי 
סוכה? שכחת  איך  נדהם,  ר' שמואל  סוכה.  לבנות  צריכים 
איפה אנחנו נמצאים?! אבל אברהם היה מוצף בהתרגשות 

רוחנית ואמר כי נבנה סוכה ויהי מה. אנחנו נעמיד שלושה 
קרשים על יד הבקתה שלי, נכסה בכמה ענפים ותהיה לנו 
סוכה למהדרין. בליל חג הסוכות הצטופפו שניהם בסוכה 
הקטנטונת, בקושי הצליחו להתיישב בה בדוחק, הם מזגו 
כוס משקה לקידוש, ועוד אחת ל'לחיים', ועוד אחת לכבוד 

החג והודו לקב"ה על הנס. 
לפתע נשמעו צעקות. "השתגעתם? אלשין עליכם למפקד 
המחנה ושניכם תושלכו לצינוק. גם שתיית אלכוהול בשטח 
בדרגה  קצין  שם  עמד  יהודי"...  פולחן  קיום  וגם  המחנה 
אמר  כבר  פרוס  שמואל  רבי  חם.  על  אותם  שתפס  גבוהה 
מספיק לחיים כדי שראשו יעופף בעולמות העליונים, הוא 
קם, חיבק את הקצין ואמר "חבר, בוא תשתה אתנו". הוא 
מזג לו כוס שלמה והריק לו לתוך הפה. חלפו שתי דקות, 
הקצין התיישב על ידם והחל לבכות. התברר כי הוא יהודי 
כמותם, הוא קיבל חינוך יהודי, אך כמו רבים אחרים נתפס 
עוד  אתם  ישב  הוא  מיהדותו.  והתרחק  המהפכה  לגלגלי 
לפני  מהר,  נברח  "בואו  אמר  ואז  בזיכרונות,  נזכר  קצת, 

שכולנו נושלך לצינוק"...
המסר מהסיפור הוא שאין יהודי שלא מאמין, יש יהודי 
של  אשליה  רק  היא  הכפירה  לחיים...  מספיק  אמר  שלא 
חוסר באמירת 'לחיים'... וכל מה שצריך הוא שהקב"ה יריח 

פנימה ולא יסתפק רק במבט חיצוני.
האדמו"ר  בשם  אומרים  קנה:  שמות  החסידות  ממעייני 
לחברו  שחטא  לאדם  דומה  הקטורת  עניין  צדק:  הצמח 
שוב,  כנגדו  חטא  כך  ואחר  לו,  ונתרצה  בדברים  ופייסו 
ולכאורה  דברים.  בריבוי  אלא  לו  נתרצה  לא  הפעם  אך 
כשהתרצה לו בפעם הראשונה, העביר הטינה מליבו וכאילו 
אלא  התרצה  לא  השנייה  בפעם  ולמה  מעולם,  חטא  לא 
לו,  ונמחל  בריבוי דברים? משמע שאע"פ שביקש מחילה 
ריח רע מהעבר נשאר בו. ואף בחטאים ובעוונות כן: אמנם 
הקרבן פועל כי יסלח ה' על חטאו, אבל ריח מהחטא נשאר. 
ולכן מקטירים הקטורת לאחר הקרבן, כדי להעביר הריח רע 

שנשאר לאחר ההקרבה.  
הרמב"ם  של  דבריו  על  חדש  מבט  לקבל  אפשר  כעת 
הבשר  ריח  את  לטהר  נועדה  הקטורת  כי  לעיל  שהובאו 
החרוך. אפשר לראות את הדברים ברמה אחרת כפי שמסביר 
הרבי מליובאוויטש )ליקוטי שיחות יד 130(: מה שיוצר את 
הריח הרע הוא החטא, הסירחון והטינופת נובעים מהתאווה 
ידי  על  מכופר  להיות  רוצה  שכעת  החטא  בתוך  שהוכנסה 
שמגלה  הקטורת  באמצעות  נעשית  הריח  והסרת  הקרבן, 
רצה  לא  מעולם  בו  היהודי,  של  במהותו  יותר  עמוק  רובד 

לחטוא.
בכך אנו מבינים מדוע המשיח יפעיל את חוש הריח כדי 
תהיה  המשיח  של  הבדיקה  שתכלית  משום  אותנו.  לבחון 
להריח פנימה, להעמיק אל תוך הגרעין הפנימי של היהודי 
היו  וטהור. כל חטאי הגלות לא  נותר שלם  ולראות שהוא 

אלא רוח שטות שכיסתה את האמת הפנימית שלנו.
ידו  והניף  במאמר  מליובאויטש  הרבי  שכותב  וכפי 
תשי"א: ועפ"ז יובן שעיקר מעלת המשיח היא בענין הריח, 
דמורח ודאין, שלא ידון ע"פ הבנה והשגה ואפילו לא ע"פ 
... כי  ראי' דחכמה, כי אם ע"פ ענין הריח שמגיע בהעצם 
את  שהביאו  הסיבות  את  שידע  בזה  יהי'  דמשיח  המשפט 
עד  חברך  את  תדין  אל  וכמאמר  בו,  שנמצא  למצב  הזולת 
במצב  שנמצא  ומה  טוב  הוא  שבעצם   ... למקומו  שתגיע 

בלתי רצוי הוא רק מחמת סיבות צדדיות.
ובכך מובן מדוע תמצית עבודת יום הכיפורים הסתכמה 
היום:  של  עניינו  בדיוק  שזה  משום  הקטורת,  במעשה 
בה  בנפש,  ביותר  העמוקה  הנקודה  את  ולחשוף  להתכנס 
לקום  אפשר  וממנה  בחטא  רצינו  לא  חטאנו,  לא  מעולם 

ולהתחדש. 
הבחירה,  בית  ענייני  כל  כמו  הקטורת,  עבודת  לימוד 
כוחם גדול לזרז את ביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. 
נזכה לכך  העיסוק בנושא מעורר את התפילה והתחינה כי 

בפשטות ובקרוב ממש.
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חכם לב ייקח מצוות

במהלך השנים זכיתי להסתובב 
אצל גדולי וחכמי ישראל, ראיתי 
אותם ברום מעלתם, הבטתי בהם 
ובדרכם, כל אחד ומעלתו והייחודיות שלו. 
אמנם, גדול ישראל אחד אולי לא הוכר בכל 
העולם ככזה, אבל זכיתי להיות סמוך ונראה 
על שולחנו והבטתי משתאה אחר אורחותיו 

שהיו של צדיק גמור.
בשורות הבאות אנסה לפרט חמש מעלות 
הגאון  וחמי  מורי  בהן  שהתייחד  גדולות 
הצדיק רבי משה יצחק לוין זצ"ל - במלאת 
שנה להסתלקותו - אשר יש בהם כדי ללמד 

מוסר לכולנו ויהיו הדברים לעילוי נשמתו.
 – האמת  מידת  הראשונה:  המידה 
שקראו  וכפי  נובהרדוק,  ישיבת  כתלמיד 
האמת   - נובהרדוק'  תלמידי  'אחרון  אחריו 
הייתה נר לרגליו והיא הייתה אצלו מעל כל 
איש  היה  חמי  מורי  שיקול.  כל  ומעל  דבר 
של  ונדנוד  משקר  התרחק  במהותו,  אמת 
לא תמיד  שקר כמטחווי קשת. האמת שלו 
אבל  שומעיו  לאוזן  וערבה  נעימה  הייתה 

הוא לא סטה ממנה אפילו סטייה קלה.
על  מיוחדת  הקפדה  הייתה  חמי  למורי 
היה  והוא  ראש  של  התפילין  הנחת  אופן 
בדעה שרק זו אופן הנחתה, וכשהיה רואה 
כפי  התפילין  את  מניח  היה  שלא  מי  אי 
נועם  בדרכי  כך,  על  לו  מעיר  היה  דעתו 
כמובן, מבלי להתחשב בכבודו שלו עצמו. 
נכבד  יהודי  שנקלע  אירע  ההזדמנויות  בא' 
שחרית  והתפלל  בחדרה  לביקור  מעלה  רם 
בבית הכנסת המרכזי. מורי חמי ניגש אליו 
זה היה  לו על אופן הנחת התפילין.  והעיר 
איש  הוא,  היה  זה  פופולרי, אבל  לא  מאוד 
האמת. וכשהדברים יצאו מפי איש אמת הם 
אדם  אותו  גם  ואכן  האנשים,  ללבות  חדרו 
שעה  והשתעשע  הדברים  את  שמע  נכבד 
מו"ח,  עם  הסוגיה  וליבון  בפילפול  ארוכה 
ובנו, הרב  וכפי שאמרו חז"ל "אפילו האב 
אחד,  בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו 
משם  זזים  ואינם  זה  את  זה  אויבים  נעשים 
עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר ֶאת 
סוָֹפּה". סּוָפה, אלא ְבּ סּוָפה, אל תקרי ְבּ ָוֵהב ְבּ
ממנו  ללמוד  ניתן  אותה  השנייה  המידה 
לא  הוא  התכליתיות.   - הזריזות  מידת  היא 
היה איש של בטלה ושעמום, הוא איש של 
של  לענין  הקשור  ובכל  ולמעשה.  תכלס' 

רוחניות הוא היה בשיטה של כאן ועכשיו. 
כל רגע היה מחושב אצלו, מה ניתן לעשות 
והתזכורות,  הדחיינות  בדור  דווקא  עכשיו. 
הוא לא היה צריך תזכורת לכלום, כי הכול 
נעשה כאן ועכשיו. הוא היה רגיל לומר את 
לא  "ואם  אבות  בפרקי  הידועה  האימרה 
עכשיו – אימתי?", לכל רגע יש ייעוד, ורגע 

שהולך לא חוזר.
המידה השלישית שהייתה נר לרגליו של 
עניין ההקפדה בממון  היא  זצ"ל  מורי חמי 
שקל  על  הקפיד  איך  אצלו  ראינו  זולתו. 
ועל חצי שקל שאינם שלו - להשיבם לידי 
בעליהם. הישרות שלו בענייני ממונות היה 
לשם דבר. וזה לא אדם שישב בבית והכול 
קשה  ועמל  עמל  הוא  המוכן,  מן  אליו  בא 
ונתן  ונשא  השנים  כל  במהלך  לפרנסתו 
עם הבריות, אך תמיד תמיד הקפיד על כל 

אגורה שתהיה מזוקקת וכשרה.
עובדא,  הווה  שבדידי  סיפורים  עשרות 
למאות  הצטרפו  ממש,  משתאה  שעמדתי 
השבעה  בימי  שזרמו  סיפורים  אלפי  ואולי 
על  הקפדה  השנה:  ובמהלך  השלושים 
של  בבדל  דקדוק  על  שכרו',  תיתן  'ביומו 
ריבית, על נזקי שכנים וכו'. וכל זאת מלבד 
"אוהב  הכהן  אהרן  של  במידתו  שדבק  מה 
גם  שאפשר,  מה  בכל  שלום"  ורודף  שלום 
מכיסו  כסף  כך  כעל  להוציא  צריך  היה  אם 
ולהסביר  ולהרגיע  ולתווך  לפשר  כדי  שלו, 

ולהרבות שלום בעולם.
הרוח.  ושפלות  ענווה  הרביעית:  המידה 
אדם  הגדולה.  ענוותנותו  את  לתאר  קשה 
בשנים  רבות  תורה,  שהרביץ  כמותו  גדול 
וכמקים  כולל  כראש  עלומיו,  מימי  עוד 
עולה של תורה, המתיבתא והישיבה קטנה 
יכול  הוא  ביטון.  הגר"ש  העיר  רב  עם  יחד 
ומתפקידים  דרבנן  מאיצטלא  ליהנות  היה 
תורניים לאורך כל ימי חייו אך הוא בחר את 
צידי הדרכים ולא הסכים להפוך את התורה 

כמנוף לפרנסתו ולהצלחתו האישית.
לביתו  טרף  להביא  השנים  כל  עמל  הוא 
תדיר  ותדיר  אצבעותיו  בעשר  ופרנסה 
כשהיו  הכלים.  אל  ונחבא  והצטנע  הסתתר 
הקים  אותם  במוסדות  תורניים  אירועים 
טבעי  באופן  מתיישב  תמיד  היה  וטיפח 
הסכים  ולא  האורחים,  בין  האדם  כאחד 
ואכן  מן הכבוד,  ליהנות  ולא  לשבת בראש 

מן  הבורח  "כל  חז"ל  דברי  בו  התקיימו 
הגדולה - הגדולה רודפת אחריו".

בעצמותיו  שבערה  החמישית  המידה 
וגדולי  התורה  לחכמי  הביטול  מידת  היא 
הדורות. שיחות ששמע בעבר מרבותיו רבי 
יענקלה גלינסקי, רבי אלחנן פרלמוטר ורבי 
היו   - לברכה  צדיקים  זכר  גריינימן  חיים 
חרוטות וצרובות על לוח ליבו, כאילו היום 

ניתנו.
פה  בעל  וביראה  באימה  חזר  הוא 
חיים  רבי  מהמשגיח  ששמע  שיחות  על 
ציון  בן  רבי  הישיבה  מראש  שמואלביץ, 
כל  ישראל  לגדולי  שלו  החיבור   . ברוק 
הימים – גם לאחר הסתלקותם - היה גדול 
וכל  במציאות  להם  בטל  היה  הוא  ואמיתי. 

מילה שלהם היתה קודש בעיניו
היישוב,  מן  אדם  של  חייו  עבודת  זהו 
איש שעמל ללא לאות ולא וויתר ולא עשה 
לעצמו כל הנחות להיות עבד לה' ולמוסרי 

תורתו.

בפרשתנו, פרשת תצווה אנו קוראים על 
ציוויו של הקב"ה למשה רבינו לתפור בגדי 
אל  תדבר  "ואתה  הכוהנים.  לאחיו  כהונה 
כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו 
הציווי  לי".  לכהנו  לקדשו  אהרן  בגדי  את 
של השם יתברך כולל שני תכונות מרכזיות 

בעושי המלאכה: חכמת לב, רוח חכמה. 
ולכאורה מה ההבדל ביניהם? רוח חכמה 
היא חכמה פשוטה, המוקנית בליבו של כל 
אדם, אמנם חכם לב הכוונה למי שמחכים 
את ליבו, דהיינו, ליבו נוטה לצד אחד, אבל 
הוא כופה על ליבו את חכמתו ואת ידיעותיו 
ומשעבד את ליבו לעשות אחרת ממה שהינו 
חפץ. זו התכונה הנדרשת ממי שהיה שותף 

לעשייה בבית המקדש.
דומה ויותר מכל היה מורי חמי איש חכם 
לב, שידע להחכים את ליבו ולא ללכת אחר 
נטיות ליבו. הוא אגר ואסף מצוות ומעשים 
טובים, כמו שאמר שלמה המלך ע"ה "חכם 

לב ייקח מצוות".
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון (בנצי) נורדמן

קווים לדמותו של מורי וחמי הגאון הצדיק רבי משה יצחק לוין זצ"ל, שנה להסתלקותו

הרב בן ציון נורדמן

"

○ ○ ○

המידה השנייה אותה 
ניתן ללמוד ממנו 

היא מידת הזריזות - 
התכליתיות. הוא לא 
היה איש של בטלה 

ושעמום, הוא איש 
של תכלס' ולמעשה. 

ובכל הקשור לענין 
של רוחניות הוא היה 

בשיטה של כאן ועכשיו 



תשמ“ג - תשע“ט

ממשיכים את המהפכה!

רה’
ישיבת ’מאור התו

ט"א
שלי

בראשות מרן רה“י הגאון רבי אברהם סלים 

ט"ו – ט"ז אדר א' תשע"ט 

33
שעות

התורה הקדושה
מתחננת וזועקת!

מאות בני הישיבה, לומדים תורה מתוך לחץ ודחק, בצפיפות נוראה ותנאים קשים
פזורים בדירות שכורות, ועול השכירות כבד מנשוא

כולנו אחים ושותפים במערכה הזו!
נחלצים חושים למען ממלכת התורה. 

מסייעים לישיבת מאור התורה להיכנס למשכן קבע ראוי, 
הדרוש בדחיפות למען המשך שגשוגה!

נענים לזעקת התורה!...נרתמים לעזרה, 

בס"ד

היעד:

הבטחת
 רשכבה"ג מרן שר התורה

הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א:

"כל מי שיתרום 

לבניין הישיבה 

של מטה, יזכה 

לישיבה של מעלה

ולחיי העולם הבא".

ט"ו ט"ז אדר א' ימים רביעי חמישיימי ההכרעה:

ניתן לתרום בעמדות מוקד ההתרמה: 03-3062025
נדרים פלוס וקהילות
מס' קופה קהילות: 12475
מס' קופה נדרים: 7001082

או בהעברה בנקאית
 בנק מרכנתיל | סניף 635 

מס' ח-ן 66250  
לפקודת ישיבת מאור התורה
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קרבן הקטורת ומשמעותו
ז(  )ל,  בבקר  בבקר  סמים  קטורת  אהרן  עליו  והקטיר 
נאמר במגילת שיר השירים )ה, א(, "באתי לגני אחותי 
חלבי,  עם  ייני  שתיתי  דבשי  עם  יערי  כלה...אכלתי 
אכלו רעים, שתו ושכרו דודים". ופירש רש"י, "באתי לגני" – 
קטורת  שהקטירו  הקטורת  שם  על  הבית...ונאמר  חנוכת  בימי 
והוא דבר שאינו  ונתקבלה,  יחיד הנשיאים על המזבח החיצון 
יש דבש  יערי עם דבשי",  נאמר "אכלתי  כן  ועל  נוהג לדורות, 
שהוא גדל בקנים, ומוצצין את הדבש ומשליכין את העץ, ואני 
מרוב חיבה אכלי יערי עם דבשי, אכלתי הקנה עם הדבש, את 
שאינו ראוי עם הראוי, קטורת נדבה וכן שעירי חטאת שהקריבו 

הנשיאים ואין חטאת קריבה נדבה, ואני קיבלתי בו ביום.
"יער" הוא קנה דבש, פיסת עץ שאינה ראויה לאכילה, יש ללעוס 
אותה על מנת להוציא ממנה את הדבש, ולזרוק את הקנה עצמו, 
אבל לפעמים תופס אדם גם את הקנה עצמו, ואוכל את הדבש 
עם הקנה. כך, אומר הקב"ה, בעת חנוכת הבית הייתי כביכול כה 
נרגש מאהבתי את עם ישראל, שאכלתי את הדבש עם הקנה – 

קבלתי קרבנות מיוחדים, קרבן הקטורת ושעירי חטאת.
נתבונן מעט אומר הגרש"ד פינקוס זצ"ל בעניינה של הקטורת, 

מהי קטורת?
לקחו אחד עשר סממנים, אחד מהם חלבנה המסמל את רשעי 
ישראל, וערבו את כולם יחד כדי להראות את האחדות של עם 
ישראל, לאחר מכן שחקו אותם, ופעמיים ביום הניח הכהן על 

המזבח גחלים ועליהם הקריב את סממני הקטורת.
כאשר עשה זאת, היתמר ענן עם ריח בלתי יאומן, ובישם את כל 
ירושלים ואת כל סביבותיה, עד כדי כך, ש-נשים שביריחו אינן 
צריכות להתבשם מריח הקטורת, כלה שבירושלים אינה צריכה 
להתקשט מריח הקטורת, )יומא לט, ע"ב(, אי אפשר היה להריח 
היה  הזמן שבית המקדש  כל  כי במשך  בירושלים,  בושם  שום 

קיים, הייתה ירושלים אפופה בריח נפלא של הקטורת.
כל  ע"י  יום  בכל  פעמיים  מוקרב  היה  הקטורת  של  זה  קרבן 
יכול  מאוחד  כגוף  ישראל  כלל  רק  ציבור,  קרבן  כדין  ישראל, 
להביא קטורת, אדם יחיד יכול להביא קרבן נדבה לה', אך אינו 

יכול להביא קטורת, "אין קטורת באה נדבה".
ישראל שמוצאים שיחידים  הפעם היחידה בהיסטוריה של עם 
שמובא  כפי  המשכן,  חנוכת  ביום  היה  נדבה,  קטורת  הביאו 
בפרשת נשא, שבמשך שנים עשר יום הביאו הנשיאים "כף אחת 

מלאה קטורת".
בשיר  בפסוק  וכאן  ייתכן,  לא  הדבר  ההלכה  פי  על  כאמור, 
השירים מסבירה לנו התורה כיצד קרה הדבר, כמו אדם שלעס 
קנה סוכר, ואוכל את הקנה שהוא בעצם בלתי אכיל, אך מרוב 
כך שהקב"ה מרוב שמחה  זאת,  עושה  הוא  ושמחה  התרגשות 

קיבל "את שאינו ראוי עם הראוי".
"אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי", מדוע? כי "אכלו 
היו שיכורים  דודים" – ה"דודים" האהובים  ושכרו  רעים שתו 
הקטורת  גם  לכן,  כלל,  בדרך  נאכלים  שאינם  דברים  ואכלו 

שאינה באה בנדבה, התקבלה.

סגולה לעשירות
סגולה  היא  שסנדקאות  כתוב  ס"א(  רס"ה  סי'  )יו"ד  ברמ"א 
לעשירות, אך הגר"א )שם ס"ק מו( כתב שמעולםלא ראה אדם 

שנהפף עשיר כתוצאה מכך שקיבל סנדקאות.
לראש ישיבת מיר, רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, הייתה ישיבה 
לאחזקתה.  כסף  לאסוף  כדי  קשה  לעמול  הוצרך  והוא  גדולה, 
פעם בא אל מרן הרב מבריסק זצ"ל, ובפיו שאלה, אנשים רבים 
מבקשים ממנו להיות סנדק, ואין לו זמן לזה, אלא שלאחרונה 
הישיבה,  החזקת  על  אחריות  לו  שיש  כיון  ספק,  לו  התעורר 
ומצד  סנדק,  להיות  עליו  לעשירות,  סגולה  שזו  כתוב  וברמ"א 
עליו  האם  לעשיר,  שנפך  אדם  ראה  שלא  כותב  הגר"א  שני, 

לקחת לעצמו סנדקאות או לא? וענהו הרב מבריסק, גם הצ'ק 
של הרמ"א הוא צ'ק טוב...יש לחשוש לדברי הרמ"א!

מהו המקור לכך שסנדקאות היא סגולה לעשירות? שנינו במשנה 
)יומא כו ע"א(, הפייס השלישי, חדים לקטורת בואו והפיסו", 
אחת ההגרלות שנערכו בין הכהנים על הקרבת הקרבנות הייתה 
על קרבן הקטורת, וכאן השתתפו רק כהנים חדשים שעדיין לא 

הקריבו קטורת מימיהם.
ואמרו שם בגמרא, "תנא, מעולם לא שנה אדם בה, ]מעולם לא 
זכה אדם להקריב את הקטורת יותר מפעם אחת[, מאי טעמא? – 
אמר רבי חנינא, מפני שמעשרת" – הכהן המקריב את הקטורת 
י(,  לג,  )דברים  "דכתיב  מפסוק,  נלמד  והדבר  לעשירות,  זוכה 

"ישימו קטורה באפך", וכתיב בתריה, "ברך ה' חילו".
היא  מילה  שברית  וכיון  לעשירות,  סגולה  כן,  אם  היא  קטורת 
הקשר  מה  להבין  ועלינו  מעשירה.  סנדקאות  לכן  קטורת,  כמו 
בין ברת מילה לקטורת, כמו כן, מדוע באמת הקטורת מעשירה.

מסירות נפש רוחנית
בבית המקדש היו שני סוגי קרבנות לה',  אחד – קרבנות שבאו 
ההבדל  את  ונבאר  הקטורת,  קרבן   – והשני  דם,  שפיכת  ע"י 

שביניהם.
בעולם קיימים שלושה סוגי מתנות, מן הדומם, מן הצומח, ומן 

החי.
מתנה  נותן  עשיר  אדם  דומם,  חפץ  נתינת  הוא  הראשון  הסוג 
שצמיד  הרי  מאוד,  גדול  עשיר  הוא  ואם  זהב,  צמיד  לאשתו 
זהב פשוט לא יספק אותה, ורק אם יביא לה צמיד זהב משובץ 
יהלומים היא תשמח, היא תשים אותו בכספת, לא תענוד אותו 
על ידיה אפילו לחתונה של הבן, מחש שמא ייאבד או ייגנב, אז 
מדוע היא כל כך שמחה? כי מונח בצמיד ביטוי נפלא לאהבה, 
כביכול אמר לה, את חשובה לי כמו יהלום, ודבר זה אכן משמח.
והנה יום אחד אותו עשיר שולח הבייתה שני זרים של שושנים 
מדוע?  כמוה,  מאין  מאושרת  אשתו  הפלא  ולמרבה  יפהפיים, 
לא  היא  יותר  הרבה  שעלה  זהב  של  צמיד  לה  כשקנה  הרי 
התרגשה במיוחד, והנה שושנים פשוטות משמחות אותה, מה 

פשר הדבר?
כי כשנותנים דבר דומם, כדי שיעריכו אותו צריך שיהיה שווה 
הרבה לפי מושגי המקבל, כי אחרת אינו משמח, אך כשמקבלים 
את  מעריך  שהנותן  לכך  ביטוי  זהו   - צומח,  דבר  שהוא  פרח, 
הסוג השני של  זהו  ופורח.  חי  כדבר  לבין המקבל  בינו  הקשר 

המתנה – מתנה מן הצומח.
הסוג השלישי הוא חי,  ובהו קרבן, כשמביאים כבש או בהמה 
לבית המקד להקריבה על גבי המזבח, מבטאים בזה את האהבה 
את  למסור  מוכן  שהמקריב  חיה,  אהבה  מבטאת  הבהמה  לה', 
חייו, לשפוך דמו עבורו, לכן הקרבת קרבן היא מצוה כה גדולה 

ומופלגת ]כיום אי לנו אפשרות לבטא את הגדלות הזו[.
והנה כידוע, מלבד הדומם, הצומח והחי ישנה גם דרגה רביעית 
, מדבר, היה אדם אחד בעולם שהגיע לשיא הגדלות, והשי"ת 
אמר לו להקריב "מדבר", אברהם אבינו, אשר נצטווה, "קח נא 
את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק...והעלהו שם לעולה", 

ואברהם אבינו אכן הסכים להקריב את יצחק.
היה זה ביטוי מופלא לאהבת ה' אשר בערה בקרבו של אברהם 
אבינו, והשי"ת כביכול כל כך התרגש ממנה, שעד היום הזה, 
בכל ר"ה ויוה"כ, ובעצם בכל בוקר, אנו מזכירים אותה בתפילה, 

והקב"ה אף פעם לא מתעייף לשמוע זאת.
בבית המקדש, הדבר שהזכיר את ההתרגשות הזו היה הקטורת, 
כי כששופכים דם על המזבח, זהו דם בהמה, אבל ריח הוא דבר 

רוחני, והוא ביטוי של הערכה להשי"ת.
המקריב  אומר  כביכול  ידו  שעל  מיוחד,  קרבן  הוא  הקטורת 
להקב"ה, אני מוכן לא רק לשפוך את דמי למען שמך יתברך, 

אלא  ה',  קידוש  על  נפש  ימסור  מאתנו  אחד  שכל  ובטוחני 
שאפילו את נשמתי, את אישיותי ואת רגשותיי, את כל מה שאני 

מחשיב ליפה בחיי – את הכל אני מוכן להקריב קרבן לה'.
בן משפחה  נהפכת להיות כביכול  כך, כעת  אומר הקב"ה, אם 
של  ממשפחתו  חלק  הוא  כי  לעשירות,  זוכה  הוא  ולכן  שלי, 
הקב"ה, ממשפחתו של בורא עולם, יש לו כביכול אבא עשיר 

שדואג לכל צרכיו.
זה גם עניין ברית המילה, בברית לוקחים ילד יהודי חי ושופכים 
את דמו על המזבח, אך זה אינו קרבן דם, אלא קרבן של נשמה, 
כעין קטורת, לכן הסנדק, השותף בהקרבת קרבן זה, הופך גם 
זוכה  וממילא  הרבש"ע,  של  ממשפחתו  לחלק  כביכול  הוא 

לעשירות.
על זה בא הגר"א ז"ל וטען, נכון, סנדק שמסוגל באמת לחוות 
את מה שקורה בברית המילה מבחינה רוחנית – את הקרבן הזה, 
באמת  כזה  סנדק   – לה'  הנפש  מסירות  של  הזו  הקדושה  את 

יהפוך לעשיר, אך עדיין לא פגשתי סנדק במדרגה הזו.

כוחה של אוירה ציבורית
כאשר יהודי חילוני הופך לבעל תשובה, פעמים רבות זהו קרבן 
דם, הוא רואה שחייו הקודמים היו אפסיים, חסרי כל תוכן, הוא 

כביכול "הורג" את עצמו ומתחיל חיים חדשים.
אך יהודי שומר תורה ומצוות אינו צריך להתחיל חיים חדשים, 
אין לו צורך לשנות את סגנון חייו, מה שה' רוצה ממנו הוא קרבן 
ה', אך הקב"ה  נפש על קידוש  אין בעיה למסור  לנו  הקטורת, 
מצפה מאתנו לקחת את התענוגים שלנו ולשנות אותם, במקום 
ליהנות מספר חולין, ליהנות מלימוד סוגייא, מסברא יפה, זוהי 

קטורת.
משתנה,  כשהציבור  רק  כי  ביחיד",  באה  אינה  "קטורת  לכן 

כשהאוירה הכללית שבעם משתנה – אז ניתן לעשות זאת.
זכורני, אומר הגרש"ד פינקוס זצ"ל, כאשר לפני ארבעים שנה 
בית   – נבנה  שכאן  ברכות"  "שבע  בסעודת  שומע  כשהייתי 
לוקח  היה  מנתר מרוב שמחה, אם מישהו  היה  ליבי  שלתורה, 
חתן לבתו בחור שהחליט להקדיש את חייו ללימוד תורה – זה 
היה מרגש, היום ב"ה הכל השתנה, בחור שאינו שואף ללמוד 
מראש  להתחייב  עליו  טוב,  שידוך  להשיג  יכול  אינו  בכולל, 
ללמוד תורה, וכן להיפך. זוהי קטורת ציבור – כוחה של אוירה 

כללית.
של  שנה,  שישים  חמישים  מלפני  תמונות  ישנן  בזה,  כיוצא 
נשים צדקניות שמסרו נפש לתורה וליהדות ואע"פ כן לא טרחו 
על  חושבות  נשים  מה  והיום,  בכלל,  אם  כדבעי  ראשן  לכסות 
אישה שמשאריה את שערה מגולה...זוהי קטורת ציבור. כמו כן, 
כשיוצאים לקנות אתרוג יודעים מראש שהוא צפוי לעלות ממון 

רב, גם זוהי קטורת ציבור.
אמנם, אומר הקב"ה, בשעה שהגעתי לחנוכת המקדש "אכלתי 
שתו  רעים  "אכלו  כי  יחיד,  קטורת  קבלתי   – דבשי"  עם  יערי 
ושכרו דודים" – היינו כביכול יכורים, אם אתם תצאו מגדריכם 
גם אני אצא מגדרי,  ואז הגדלות שמתאימה לציבור, לעם ישראל 

ככלל – גם אתה, היחיד תהנה ממנה.
האווירה  ולשאוף  לחתור  אנו  צריכים  אליו  והמצפן  הכיוון  זה 
הציבורית שתהיה במדינת ישראל, לקיים בעצמנו ו"אהבת את 
אותו  אהב  חז"ל  ואמרו  נפשך",  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה' 
על אחרים, להעביר את התחושות הללו של אהבת ה' והערגה 
לקרבתו, אם זאת נשכיל לייצר באוירה הציבורית, נזכה שבורא 

עולם יחזיר לנו אהבה כפולה ומכופלת, אכי"ר

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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בלתי נשכחת!
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יצחק
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ירנןיצחק

חצי יובל לפטירתו של הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצ"ל, מח"ס 
הזיכרונות   • המופלאה  לדמותו  קווים   – זקן"  פני  "והדרת 
מידותיו  טוהר  ובעבודה,  בתורה  עמלו  אבא,  מבית  לחינוך 
ביהמ"ד  קברו:  על  ישיבה  הושיבו   • הייחודיות  והנהגותיו 

הגדול והשטיבלאך "היכל יצחק" שהוקם במודיעין עילית 

||  אלי כהן ||
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רן הרב שך זצ"ל הספיד פעם דמות מופת מ
יהודי  בפטירת  כי  ואמר  הקודם  מהדור 
כזה, הצער הוא בכפלים, לא רק הידיעה 
אלא  עוד,  אתנו  ואיננו  מאתנו  שהלך 
 – יהודים  ומתמעטים  שהולכים  הידיעה 
מדורות  יהודים  פעם,  של  סגולה  אנשי 
כפי   - זיע"א  שך  הרב  מרן  הוסיף  מכך,  ויותר  הקודמים, 
המשל הידוע - ‘היום אין כבר את "בתי חרושת" שמייצרים 

כלים - אנשים כאלו'.
מאותן  אחד  של  לפטירתו  שנה  כ"ה  מלאו  אדר  בו' 
דמויות מופלאות, אנשי סגולה נאצלים, אשר מיזגו בתוכן 
האי  היה  ומופת  סמל  מיהודי.  הנדרשת  השלמות  כל  את 
גברא רבה, המחנך הדגול ואיש האשכולות הגאון הצדיק 
כבר  זקן".  פני  "והדרת  מח"ס  זצ"ל  שלזינגר  יצחק  רבי 
רבי  כי  המספידים,  קוננו  שנים,  יובל  חצי  לפני  בפטירתו 
חסידי   - חרדי  של  האחרונים  היה מהשרידים  זצ"ל  יצחק 
מושלמת  מזיגה  הגוונים,  רבת  באישיותו  ששילב  אשכנז, 
מופלג  בתורה,  בשקידתו  מופלא  גדול,  חכם  תלמיד  של 
הלכת  בהצנע  אלקים  ירא  התורה,  חלקי  בכל  בידיעותיו 
ועובד השי"ת ובדקדוק הדין במסירות נפש, יחד עם היותו 
עלה  חיים,  בחוכמת  גדול  ובקי  בחינוך  לפרנסתו  מתעסק 
והתעלה בכל קניני התורה ודרכי עבודת השי"ת, כמסורת 

משפחות אבותיו המיוחסים ומפורסמים בכל בית ישראל.
במאמר שהתפרסם בעתון לזכרו לפני מספר שנים, האריך 
ומורשת  ודרך  אשכנז'  ‘חסידי  המושג  את  לבאר  הכותב 
בית אבותיו הגדולים, לאורם של גדולי התורה באשכנז - 
גרמניה. לאחר פטירתו הוציאו בניו מתוך כתביו ומכתביו 
ספר רב הכמות והאיכות בשם "מאורות יצחק", אשר רבים 
מאד, שהגיע לידם הספר הנפלא הזה, לא פוסקים מלהביע 
את הרושם וההשפעה העצומה שגרם להם הספר. ויש אשר 
האי  על  חייו  הליכות  על  עוד  לדעת  ומתקשרים  מבקשים 

גברא רבה זצ"ל. 
וצדיק  מופלג  לת"ח  בן  זצ"ל,  ישראל  ר'  החבר  אביו 
נסתר רבי יחיאל זצ"ל ]שהיה חתנו של הגאון רבי ישראל 
גבריאלוביץ, דיין בבית דינו של הגרע"א זצ"ל בפוזן[, ונכד 
להאי גאון וצדיק המקובל רבי אליקים געץ זצ"ל, תלמיד 
למעלה  בהמבורג  בקלויז'  ורב  לנר  ערוך  לבעל  מובהק 
אליו  נסעו  וסביבותיה  גרמניה  קצוי  שמכל  שנים,  מיובל 

לקבל ברכתו )מובא בזכרונות ר"י רוזנהיים ע"ה(.
דומה,  למשפחה  התייחסה  ע"ה  לאה  מרת  אמו  גם 
ובמלחמתה  ודבקותה  בתורתה  הידועה  אויערבך  משפחת 
זליג  אביעזרי  רבי  הגאון  היה  סבה  התוה"ק,  מזייפי  נגד 
אויערבך זצ"ל בן הגאון המפורסם לוחם מלחמת ה', בעל 
ה"נחל אשכול" זצ"ל, אשר מהלכותיו מובאות באחרונים 
ועוד. סב אמו השני היה  כמו במשנה ברורה, דעת תורה, 

הגאון רבי יצחק לנגה זצ"ל, דיין בקהילת הלברשטט.
שנתייתם  למרות  תרפ"ד,  אדר  ד'  נולד  זצ"ל  יצחק  רבי 
הן  הגדולה,  המסורה  בכל  המשיך  מאביו,  שש  בגיל 
שמספר  כפי  מאביו,  אלו  קצרות  בשנים  ספג  אשר  מכח 
בזיכרונותיו, והן מכח הבית שאמו ע"ה המשיכה לפי מיטב 
המסורת. יסודות אלו נתנו לו את כוח עמידתו בכל ניסיונות 

החיים.
עוד לפני מלחמת העולם השניה, עלה בחסד ה', לא"י, 
כלכליים  מקשיים  שסבלה  חרדית  נוער  עליית  קבוצת  עם 
מאד. אולם חרף כל הקשיים בתקופה זו, הן ברוחניות והן 

בגשמיות, זכה להישאר נאמן להשם ותורתו, עד שאפשר 
לומר עליו מה שאמר שלמה המלך: "אם חומה היא נבנה 
עליה טירת כסף" )שה"ש פ"ח(. וברש"י: "אם אתם כחומה 
באמונה ויראת שמים, אפשר ליבנות טירת כסף". כל אחד 

יכול לבנות את עולמו על אמונה חזקה כזו... 
את סוד הצלחתו גילה רבי יצחק זצ"ל בעצמו. וכך כותב 
בחוברת "נצח ישראל": "האווירה בבית היתה מבוססת על 
אדני התורה וספוגה ביראת שמים, בימי הספירה ועוד יותר 
בשלשת השבועות, היה מורגש אבל ונמנעו מטיולים וכו' 
)יום  שאחריו  ראשון  וליום  נחמו  לשבת  ציפו  הילדים  גם 
שבת  לטיול.  מיועד  היה  הוא  כי  מעבודה(  חופשי  שהיה 
השבוע,  פרשת  על  סיפורים  לשמוע  מיועדת  היתה  קודש 
שבת  לפני  להתכונן  קטנים,  ילדים  שהשתדלנו,  וזכורני 
קודש, כדי שנדע לענות לאבינו זצ"ל )באותן שנים לא היה 

גן ילדים יהודי בסביבתנו(. 
 - גדול  בסכום  כסף  שטרות  מלאה  כספת  היתה  "בבית 
שזה  וידענו   - ערכם  את  לגמרי  אבדו  האינפלציה  שבגלל 
שאדם  מ"ב(  דף  )ב"מ  אמרו  וחז"ל  רב,  רכוש  פעם  היה 
ישקיע שליש בעסק שליש בקרקע ושליש בזהב. אבל כתוב 
גם שבאלף השישי לא יקנו קרקע בחו"ל, כי ביאת המשיח 
קרוב. ובאותן שנים שאחרי המלחמה, הממשלה הגרמנית 
שני שליש  זצ"ל  אבינו  זהב, ממילא השקיע  לאגור  אסרה 
)כי  זהב"  מהונו בשטרות ממשלתיים "שהם בטוחים כמו 
עד  לזהב(  צמודים  היו  הכסף  שטרי  ערך  זאת  בתקופה 
שבאה האינפלציה והכל נמס כמים וערכו נהפך לנייר! פרט 

ל"ש"ס וילנא" שנשאר כ"רווח" מכל האינפלציה. 
"זיכרונות אלו אפילו אם העובדות אולי אינן מדויקות, 
מוכיחים שלימדו אותנו, שגם חיי המסחר חייבים להתנהל 
זה   - נפסדים  כאשר  וגם  חז"ל,  פי  ועל  ההלכה  פי  על 
רצונו של הקב"ה. כאשר שמענו שאבינו זצ"ל איננו יכול 
התעצבנו  המקום(  נקיות  )בגלל  החולים  בבית  להתפלל 
מאד וכשנודע לנו שמצאו פתרון, היינו שמחים. גם פטירתו 
דברי  פי  על  הקטנים,  ליתומים  לנו,  הסבירו  צעיר,  בגיל 
חז"ל )בחגיגה דף ה' ע"א( בקדושיו לא יאמין: שהקב"ה 
שמו  יתברך  הוא  כי  צעיר,  בגיל  צדיקים  לפעמים  לוקח 
חושש שמא יתקלקלו ויפסידו מדרגתם". ומסיים: "העיקר 
שלמדנו שכל החיים מטוב עד ח"ו רע, מודרכים ומונהגים 

ע"י הקב"ה ותורתו הקדושה".
וכך גם מסיים את מסכת ימיו בצוואתו, שנכתבה בחודש 
אדר תשמ"ה - כלשונו: "חודש שמרבים בו בשמחה... חיי 
היו טובים ונעימים דאגות אמתיות של פרנסה, לא היו לי. 
הכל  ואם  לי.  היו  לא  כמעט  בריאות,  של  אמתיות  דאגות 

מונהג ע"י יתברך אז הכל טוב".

להיות בן העולם הבא
שרשים חזקים אלו עשו עליו רושם עז, עד כי בהיותו ילד 
בן שש נטעו בו כבר את הכוחות להבין את מטרתו ותפקידו 
בעוה"ז אשר כל כולו אינו אלא עבד ה', ולהיות בן עולם 
ידע את סודו. הוא היה בן עולם הבא. מה  הבא. איש לא 
שראו בו היו התוצאות. הרעיון היה טמון בליבו עמוק. זעיר 
פה וזעיר שם נבקעו סדקים לעולמו, ומהם בקע אור עצום. 

אור של תורה ויראה טהורה. אור של יהודי עבד ה' הנאמן 
מחצבתו  לצור  בשלום  לשוב  מעיניו  כל  ואשר  לבוראו. 
הוא  יתברך. בכך עבד בעולמו,  בצילו של הבורא  ולהיות 
ובעבודת  התורה  מקצועות  בכל  תפקידו  את  להשלים  יגע 

המידות על מנת להגיע לשלמות האמתית.
במכתב אחד מיני רבים כותב מכתב, שמשקף מאד את 
הלך רוחו. וכך כותב: "בענייני מותרות שלוש רעות בדבר: 
הכל  בשטויות,  הזה  מהעולם  ליהנות  למה  ב.  פינוק.  א. 
ג. בזבוז כסף ללא  הולך בחשבון, גם הנאה קטנה ביותר. 
צורך... הלא בימינו אנחנו חלשים בגופנו וברוחנו, "במה 
חוסר  וסיגופים,  בצומות  מרום".  לאלוקי  לה'...  אקדם 
שינה, תוספת שעות לימוד ותפילה? כמעט אין אפשרות, 
אלא בפעולות שאנחנו עושים להעמיק ולחשוב. אני זוכר 
שהיתה תקופה שרציתי לקבל עלי קצת יסורין. התרחצתי 
רק במים קרים... השתמשתי רק בסבון כביסה כשר, גם מפני 
שחששתי סיכה הרי היא כשתיה, והאי נעימות מורידה קצת 
במקום  הדבר:  ואותו  שמזיקה.  בלי  העבירות  מ"חבילת" 
להרבות זמן לתפילה ולימוד )הלא חלשים אנחנו!( נקיים 
תפילה יותר טובה, לימוד יותר מרוכז, וכמובן חשבון על 

כל דיבור ופטפוט...".
תמיד חי בהרגשה של אמונה בעוה"ב. וכך כותב במכתב, 
ששלח חצי שנה לפני פטירתו, למשפחה שאביהם נפטר: 
"כל כך ברור לי כי כדבר הספורנו דברים י"ד ב', "עם קדוש 
אתה" כי אין להצטער מאד וכו' כי עם קדוש אתה מזומן 

לחיי עולם הבא".

אשרי מי שעמלו בתורה
דברי חז"ל היו אצלו כדרבנות. אם חז"ל אומרים: "ואל 
תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה" )אבות פ"ב מ"ה(. 
הרי שאסור לומר לכשאפנה אשנה. כך קיים מנערותו. הוא 
לא דחה שום דבר לזמן אחר. מתוך הנחה זו, ניצל כל רגע 
ורגע וזכה לרכוש לו ידיעות רבות במקצועות התורה. בעת 
לו  והיה  רחובות  בעיר  עבר  השחרור,  במלחמת  שירותו 

"האווירה בבית היתה 
מבוססת על אדני התורה 

וספוגה ביראת שמים, 
בימי הספירה ועוד יותר 

בשלשת השבועות, 
היה מורגש אבל ונמנעו 
מטיולים וכו' גם הילדים 
ציפו לשבת נחמו וליום 
ראשון שאחריו כי הוא 

היה מיועד לטיול. שבת 
קודש היתה מיועדת 
לשמוע סיפורים על 

פרשת השבוע, וזכורני 
שהשתדלנו, ילדים 

קטנים, להתכונן לפני 
שבת קודש, כדי שנדע 

לענות לאבינו זצ"ל"
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מעט זמן פנוי, הוא נכנס לצריף שהיה פעם בית כנסת ולמד 
ובאותה  בקושייה.  הידועה  ב"ב(  )במסכת  דחרדל  סוגיא 
העת כשהיו בבונקרים ולא היו ספרים בידיהם, כתב מספר 
באפשרותם  שיהיה  כדי  הבתים,  חזקת  בריש  בע"פ  דפים 

של הנמצאים עמו לעיין בזה.
שעמל  עבודתו  חרף  חיים",  "חפץ  בקיבוץ  בהיותו 
הקפיד  ממש,  ללבוש  ובגד  לחמו  פת  לאכול  לפרנסתו 
ללמוד בלילות שישי כל הלילה. היתה לו חברותא וטיכסו 
עצות ותחבולות כדי לא להירדם ולהבטיח עצמם להישאר 
מחבריהם  אחד  ע"י  נעליהם  את  שלחו  המדרש,  בבית 
לחדרם ובכך לא יכלו לעזוב את מקומם כל הלילה. במכתב 
מאדם ששהה באותה העת ב"חפץ חיים" סופר: "יש כאן 

בחור שלומד אותם שעות כמו בחור ישיבה". 
אל אף מצבו באותן שנים, כנער בודד ובסיס מושבו היה 
בקיבוץ, עלה ונתעלה ללמוד בישיבות קדושות, עד שזכה 
בישיבת  בלמדו  הישיבות.  מראשי  מאד  גדולה  להערכה 
"קול תורה" בירושלים המשיך בשקידתו העצומה. בלילות 
בשעות המאוחרות, היה מניח רגליו לקערה שבתוכה מים 
קרים כדי לא יירדם. וכך כל ימיו כל רגע פנוי היה לניצול 
הזמן; משניות היו תחובות בכיסו לניצול כל רגע. גם עם 
מכרים בכל דרגה שהם, בעת שנפגש עמם החל תמיד בדבר 
חידוש, לומר או לשמוע, הכל כדי לנצל את הזמן, לא שתה 
בבית  כי  המדרש,  בבית  החברותא[  ]עם  הלימוד  באמצע 

המדרש לא רצה לשתות ולצאת באמצע, חבל על הזמן!
כל ימיו יגע ועמל בכל כוחו בתורה גם בשבתו האחרונה 
שהיה חלש מאד והציעו לו לראות איזה ענינים קלים, אמר: 
תרגום",  ואחד  מקרא  שניים  אלמד  כבר  כח  לי  יש  "אם 

ובאמת אח"כ ראוהו לומד שנים מקרא ואחד תרגום.
את ספר חיי אדם, ידע בעל פה. בקיאות זו רכש מניצול 
גם בשאר חלקי  הבוקר.  ארוחת  בעת  קבוע  בלימוד  הזמן 
התורה היה בקי גדול באופן מסודר ביותר. ידיעתו בתנ"ך 
כיון  בתנ"ך  להגות  אהב  הוא  להפליא.  היה  דקדוקו  עם 
ביתו,  מבני  לבקש  הרבה  הוא  לאמונה.  שמביא  שסבר 
שבשבת ילמדו היטב את ההפטרה, בהדגשה כי לימוד זה 
מביא לחיזוק האמונה, כאשר רואים כיצד התקיימו נבואות 

ה'.
במשניות היה בקי נפלא, אף זאת רכש מתוך ניצול הזמן 
כשלמד בדרכים. את ספר תהילים לסוף ימיו ידע בעל פה, 
תוך ניצול הזמן בעת שהיה צריך לצורך בריאות להתעמל 
על אופניים. תהילים היה פתוח לפניו ובבוא העת התעמל 

עם רגליו תוך שהוא קורא תהילים.
ודביקות במטרה הפך לתלמיד חכם  מתוך אותה גישה 
בהיותו  שבהם.  הבקיא  נהיה  מסוימים  בשטחים  מופלג. 
בגננות.  עסק  לפרנסתו  לעבוד  צריך  והיה  חיים"  ב"חפץ 
כל  זרעים.  בסדר  ידיעות  לרכוש  ידו  על  נוצלה  זו  עבודה 
עת העבודה היה משנן את ההלכות. כבר אז שינן את ספרי 
כי  עליו  העידו  מופלגים  חכמים  ותלמידי  איש",  ה"חזון 
"הוא  שהתבטא:  וכפי  עליו.  סמך  זצ"ל  איש  החזון  מרן 

מבין בדברים וגם יודע את ההלכות".

עבודה שבלב
למחבר  לתפילתו.  מקום  יקבע  שאדם  אומרים:  חז"ל 
זצ"ל היתה זו הלכה ככל הלכות שחייבים לקיים. לכן קבע 
מקום קבוע לתפילתו במשך עשרות בשנים. גם בימים בהם 
קביעותו  בריאותו.  מבחינת  גדול  בקושי  כרוך  היה  הדבר 
אף  אבותיו,  מנהג  לפי  שהתפללו  במקום  דווקא  היתה 
שהיה קצת מרוחק מביתו. כאשר נשאל על כך, מדוע אינו 
מתפלל במקום אחר שאין ההליכה קשה לו כל כך? השיב: 
אברהם  אלוקי  לתפילתו  מקום  "הקובע  אמרו  חז"ל  "הרי 
בעזרו". בשעה שאני מתפלל שמונה עשרה ואומר אלוקי 
רגע  בכל  מרגיש  אני  החסד,  מידת  זו  ואברהם   – אברהם 
ורגע את החסד שהקב"ה עושה ונותן לי עוד יום להתפלל, 
הרי כל בוקר שאני אומר "מודה אני", שהקב"ה החזיר בי 
נשמתי כדי להתפלל עוד פעם. לשם מה צריך את הנשמה, 
כדי לרוץ עוד פעם לעבודה, לפרנסה ולאכול? הרי הקב"ה 
ואני  וללמוד,  להתפלל  עוד  שנוכל  הנשמה  את  מחזיר 
ואני  אברהם",  "אלוקי  בבחינת  הגדול  החסד  את  רואה 
רוצה שאלוקי אברהם יהיה בעזרי שהחסד הזה יסוכך עלי 
הכנסת  בבית  דוקא  מדוע  הסביר  לכך  בנוסף  היום",  כל 
שהתפללו בנוסח שהתפללו אבותיו. "כי הרי אנו אומרים 
סבי,  עד  אבינו,  מאברהם  זה  אבותינו  אבותינו",  "אלוקי 
אני  וא"כ  הזה,  בנוסח  התפללו  והם  זצ"ל  שלי  אבא  אבי 

רוצה להמשיך".
ועוד אמרו חז"ל: "המתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל". 
וביארו בעלי המוסר בטעם הדבר כדי שנכיר שהכל מאתו 
יתברך, לחוש שאנו עבדי ה'. ואמנם כזה היה הרב שלזינגר 

זצ"ל. התפילה אצלו הייתה 
שהרי  עבדות,  "עבודה", 
כך  יתברך,  לו  שייך  הכל 
ילדיו  את  מעורר  היה  גם 
לעבודת  "קומו  לתפילה: 

הבורא".
הוא הקפיד לומר קרבנות 
והוסיף  ובמנחה,  בשחרית 
קרבנות  אמירת  כי  פעם: 
תורה  לימוד  על  מעידה 
ללימוד  ח"ו  ולא  לשמה 
בשביל ה"אני", שכן אמירת 
בלי  לימוד  היא  "קרבנות" 

לחדש.
מתפילת  מתפעל  היה  כן 
מחדש,  פעם  בכל  "עלינו" 
באמרו כי תפילה זו מזכירה 
השנה  ראש  תפילת  את  לנו 
תפילה  שזו  כיפורים,  ויום 
ית"ש.  יחודו  גילוי  על 
עליו  ספד  בכדי  לא  ואכן 
זצוק"ל  וואזנר  הגר"ש  מרן 
"מעתה  ואמר:  בהלווייתו 
יראת  עם  תורה  לנו  יחסר 
ובקשות  תפילות  שמים 

נקיות".

יראת ה' 
היא אוצרו

דבק  זצ"ל  שלזינגר  הרב 
במידת היראה: "ליראה את 
הזה  והנורא  הנכבד  השם 
)דברים  אלוקיך"  השם  את 

כענינה  "והיינו  ישרים:  בעל המסילת  וכפי שכותב  כ"ד(. 
בם  נתערב  פן  מעשיו  על  תמיד  ודואג  ירא  האדם  שיהיה 
איזה שמץ חטא, או פן יהיה שם איזה דבר קטן או גדול 
שאינו לפי גודל כבודו ורוממות שמו". רופאו אמר לאחר 
שלקה בליבו משפט מרטיט: "שום דבר לא יסכן את רבי 

יצחק שלזינגר, רק ענינים של יראת שמים".
ומורגליה בפומיה דרבי יצחק ז"ל, כשהיו מנסים למצוא 
היה  שמע,  קריאת  כגון  במצוה,  זלזול  באיזה  זכות  כף 
עונה: "הרי זה ענינים של יראת שמים, האם בעולם האמת 
נסעו  צעיר,  בהיותו  כי  פעם,  סיפר  מספקת?".  תשובה  זו 
שיחזרו  קיוו  הם  שעלה,  נוער  המעפילים,  מאנית  להציל 
בלילה,  שם  ישהו  שמא  חשש  מתוך  אולם  הערב,  באותו 
לשהות  נאלצו  שונות  מסיבות  ובאמת  תפילין.  עמו  לקח 
כל  הקפיד  ומאז  הוא.  היה  תפילין  לו  שהיה  והיחיד  שם, 

ימיו שלא להיות בערב מחוץ לעיר ללא תפילין.
ליבו היה ער לכל דבר שבקדושה, רגשותיו לקודש בערו 
בו. וראו זאת במקרים רבים, לדוגמא: הוא נמנע מלהכניס 
במקרים  גם  ראש,  כיסוי  ללא  מטפלת  או  עוזרת  לביתו 
שנגרמו עי"ז קשיים רבים והפסדים גדולים. לאחר חתונתו 
הבית,  את  תבלחט"א  רעיתו  עם  עזב  ברכות,  שבע  בימי 
וביקש משני בחורים לשמור על ביתו. לפני לכתם מהבית 
ביקש מרעיתו תחי' להכניס נעליה לארון, ולא הבינה פשר 
הדבר, כשנשאל על כך השיב: בחורים לא צריכים לראות 

נעלי אישה.
בהם  לעבור  ונאלץ  שבת  חילול  היה  שבהם  ברחובות 
שלא  אחרות  דרכים  ומחפש  הרחוב  את  רץ  היה  בשבת, 
השבת.  קדושת  אצלו  יוחלש  לא  שח"ו  כדי  בהם,  לעבור 
מחה על כך שישנם חנויות שמראים דוגמאות של "שויתי" 

כנגד הרחוב ועוברים אנשים שאינם צנועים רחמ"ל.
ובהיותו בשירות במלחמת השחרור, אחד מן החיילים 
דיבר ניבול פה. כששמע זאת ברח מן המקום ואף שאח"כ 
התרופות  ציפוי  את  לאכול  לא  הקפיד  לעריק!.  נחשב 

]אפילו שהיו מרות[ מפני חשש ג'לטין.
מעשה  מוחשית.  יראה  היתה  לחכמתו  שקדמה  יראתו 
שחשב שמותר לקרוא לרופא בשבת, והדליק חשמל לצורך 
כך, ולאחר מכן טען הרופא שלא היה כ"כ מוצדק הקריאה, 
חשש אולי שגג וצריך להביא קרבן, וביקש מבנו שגר אז 
בירוחם לברר את מחירו, ונתן דמי מחיר זה לצדקה. כמו 
לבית  קרבן  בל"נ  אתן  ביהמ"ק  שיבנה  בפנקסו  רשם  כן 
וואזנר זצוק"ל טען לו  וזאת גם לאחר שהגר"ש  המקדש, 

שהיה מותר לו לקרוא לרופא לכתחילה.
בהיותו מפקד בתקופת מלחמת השחרור, הציע לחיילים 
לפני שבת שיאכלו ויקחו איתם הרבה שוקולד, שכך יהיו 

ברחובות שבהם היה 
חילול שבת ונאלץ לעבור 
בהם בשבת, היה רץ את 

הרחוב ומחפש דרכים 
אחרות שלא לעבור בהם, 
כדי שח"ו לא יוחלש אצלו 

קדושת השבת. מחה 
על כך שישנם חנויות 

שמראים דוגמאות של 
"שויתי" כנגד הרחוב 

ועוברים אנשים שאינם 
צנועים רחמ"ל.
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שבעים ולא יצטרכו לטלטל אוכל מחוץ לתחום, ובאותה 
ומי  הרצפה,  על  הרובה  את  להניח  שאסור  חוק  היה  עת 
שמניח על הרצפה נענש, אולם כאשר הגיע לשבת והוצרך 
להניח על העץ, חשש ממשתמש באילן, והניח על הרצפה, 

אף שידע שמקרה זה כרוך בעונש.
בשמחת תורה בשעת ההקפות, הקפיד מאד לא לשבת 
כך.  על  הקפיד  מחלתו  בימי  גם  עומד.  תורה  שספר  בעת 
ומעשה שבשמחת התורה היה חלש ורצו שיקל בזה שלא 
וואזנר  להגר"ש  את השאלה  כך שלחו  כל  רב  זמן  יעמוד 
הרב  והוסיף  יושב"  הוא  שגם  לו  "למסור  וענה:  זצ"ל, 
וואזנר: "אבל הוא לא יסכים לזה", וכך הוי. והמחבר זצ"ל 
שרבים  קולא,  יש  לו  וואזנר:  הרב  של  תשובתו  על  ענה 

צריכים לו וצריך להישאר בביהמ"ד אבל אני יכול לצאת.
התפילה,  לפני  גרטיל  עם  מכנסיו  קשר  חולים  בבית 
כן צריך חגורה  ואם  זה בכלל חגורה  שכנראה סבר שאין 
לאחר  מיד  יום  כל  בדק  ציציותיו  את  הלב.  בין  להפריד 
התפילה, שחשש שלמחרת מחוסר זמן לפעמים מסתמכים 

על החזקה ולא בודקים.
יתברך,  בקדושתו  ומכיר  חטא  ירא  שהאדם  כמה  עד 
זצ"ל  יתברך. כך חשו אצל המחבר  מתרבה אצלו אהבתו 
שגם כאשר נהג בחומרא מסוימת, הרגישו בזה שהכל נובע 
לא  זה  חומרות  "לעשות  לומר:  נוהג  היה  ה"י,  מאהבת 
חומרות, זה חביבות המצוה וזה מראה אהבה בעשייתה". 
מעשה  הוא,  המצוות  בדקדוק  חיפוש  על  מעניינת  דוגמא 
שהביא הרב קלמן כהנא ז"ל פסק בשם החזו"א, ולא היה 
ניחא ליה פסק זה, ונסע למרן החזו"א זצ"ל, חייך החזו"א 

ואמר: "טענתך צודקת אבל אל תקלקל לי את הקולות".

בענוה התהלך תמיד
דיבורו היה בנחת וגם כאשר נראה כועס, אמר: "כעסתי 
סמוך  בעש"ק  שהיה  מעשה  הלב".  כעס  ולא  הפנים  כעס 
וכמובן  הרצפה  על  נשפכו  מלוכלכים  מים  שבת,  לכניסת 
הדבר הרגיז את בני הבית, ראוהו ניגש לפינת החדר ואמר 
ניגש  מכן  ולאחר  הלב,  כעס  ולא  הפנים  כעס  לעצמו: 
להוכיח. תמיד הוכיח בנחת ובצורה החיובית, אינני מבין 
אומר  היה  השני,  על  אחד  ביקורת  שומע  היה  כאשר  כך. 
שלא  דינה  על  נענש  אבינו  יעקב  כאב,  מתוך  אבל  תבקר 

עשה זאת מתוך צער.
פעם  ממנו.  יותר  אחד  כל  החשיב  כי  אדם,  כל  כיבד 
כאשר עסק בסוגיא קשה, בעת לימוד עם החברותא, ולא 
זכו להבין דבר מה והגיע נער מישיבה קטנה, לא התבייש 

ושאלו. כאשר עסק בהוצאת הספר "והדרת פני זקן" היתה 
כי חש שלא עשה  מחשבתו שלא לכתוב את שמו בספר, 
את  לכתוב  חייב  שאדם  לו  טענו  אולם  ליקוט,  רק  כלום, 

שמו כדי שיהיה בפני מי להתלונן ואז נענה.
בכל הדברים אשר נהג בדרכיו נהג כך כלפי חינוך ילדיו, 
שליחותו  למלאות  הוא  וחייה  פיקדון,  הם  שבניו  חש  כי 
כמ"ש חז"ל: "אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח המשתלח 
רבה  )מדרש  שליחותו"  לקיים  נפשו  ונותן  מצוה  לעשות 
שלח(. ‘בני זה לא שלי, בני זה פיקדון ואני שליח לשמור 
וכו'  בו  להתגדר  כלי  אינו  בני  שלם.  ולהשיבו  פיקדונו 
הביט  כך  שליחותו'.  לקיים  נפשו  למסור  צריך  ושליח 
כלפי  גם  וכך  הבנים,  חינוך  בתפקיד  זצ"ל  שלזינגר  הרב 
התלמידים והתלמידות בכל המקומות שחינך במשך עשות 

בשנים.
בעת  אליו  באים  היו  לפעמים  קטנים,  היו  כשילדיו 
לקנות  מה,  דבר  ממנו  לבקש  כדי  החברותא  עם  לימוד 
ולאחר  נתן,  ולפעמים  לתת,  סרב  לפעמים  וכדו'.  ממתק 
כל  ביחד  )שלמדו  שלו  החברותא  סיפר  הלכו,  שילדיו 
כלה"  "ירחי  הכנסת  בבית  בשנים  עשרות  במשך  אחה"צ 
בבני ברק( הרב צבי וולף זצ"ל - הייתה נערכת סוגיא בפני 
עצמה, האם צדק בנתינה או לא. וכשלא נתן האם צדק באי 
נתן  ואם  הנפש,  מנוחת  או  כעס  נתן מתוך  והאם  הנתינה, 
מתוך כעס האם הבחינו באת אחרים? והסיבה ברורה, כי 
בכל צעד יש שאלה של מילוי התפקיד, או חלילה מעילה 

בתפקיד חינוך הילדים.
העיד אחד מחשובי ראש הישיבות, כי לא נפגש עם הורה 
זצ"ל, שיכלו לדבר עמו בקורת אודות  כמו הרב שלזינגר 
איתו  מדבר  הוא  כאילו  עד שחש  מעצמו,  יצא  והוא  בניו 
שהחינוך  כדי  הכל  עצמו,  דן  נקיות  בכזאת  זר,  פלוני  על 
החל  גמרא  ללמוד  החלו  כשבניו  בשלמות.  יהיה  הבנים 
בוחנים  הנלמדת, מפני שאם  ללמוד עם החברותא מסכת 
לשאול,  מה  לדעת  כדי  היטב  מונחים  להיות  צריך  ילדים 

ומה לא לשאול.
הצורך,  לפי  אחד  כל  מילדיו  מחילה  ביקש  ימיו  בסוף 
 אולי לא נהג בו בצורה הנכונה בחינוך. וע"כ צריך לבקש

מחילה שמא לא טיפל בפקדון כדבעי.

שומר פיו ולשונו
טוהר לשונו ונקיות פיו היו מיוחדים מאד. איך וכיצד אדם 
פגיעה בחברו? ע"ז  או  יכול לשמור עצמו ממידת השקר 
אמרו חז"ל עצה "סיג לחכמה שתיקה", הסיג לחכמה היא 
ואת החכמה הזאת למד הרב שלזינגר: לשתוק!  שתיקה, 
כמובן שלא מפסידים ששותקים אלא רק מרויחים. וכך נהג 
דיברתי,  יתבעו אותי על מה שלא  לא  "לעולם  להתבטא: 

כשילדיו היו קטנים, 
לפעמים היו באים 
אליו בעת לימוד עם 
החברותא כדי לבקש 
ממנו דבר מה, לקנות 
ממתק וכדו'. לפעמים 
סרב לתת, ולפעמים 
נתן, ולאחר שילדיו הלכו,  
הייתה נערכת סוגיא 
בפני עצמה, האם צדק 
בנתינה או לא. וכשלא 
נתן האם צדק באי 
הנתינה, והאם נתן מתוך 
כעס או מנוחת הנפש, 
ואם נתן מתוך כעס האם 
הבחינו באת אחרים? 



דגמים חדשים, במחירי סוף עונה!

-קרל מפתיעים-

המבצעים לזמן מוגבל.  *
רשת קרל רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **

 KARL OUTLET ברק  בני   ,5 רש״י   |  KARL ברק  בני   ,114 עקיבא  רבי 
KARL studio השבת(  כיכר  )ליד  ירושלים   ,4 יחזקאל   | ברק  בני   ,104 עקיבא  רבי 

sale
2₪ ב-100

סוודרים

290₪

מעילי צמר
במקום 490  ₪

4₪ ב-2₪300 ב-160

חולצות 100% כותנה

מעילים ארוכים

₪

צעיפים

40₪

במקום 69  ₪ במקום 590  ₪

₪

₪החל מ- 240

חליפות

₪החל מ- 240

חליפות

החל מ- 

חולצות, עניבות, חפתים וצעיפים

4₪ב-100
ניתן לשלב!

במקום 1600  ₪
חליפות 70% צמר

₪400

180 

החל מ- 

במקום 590  ₪
חליפות

עניבה / חולצה / חפתים / צעיף ב-₪24010

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה

₪בקניית חליפה מעל 500

100₪
לקניית עניבה / חגורה

*בקרל עודפים בלבד 

מתנה

* לקונה מעיל- מתנה צעיף ב10 ש״ח *

₪

-קרל מפתיעים-
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אבל על מה שדיברתי עלול להיות שאתבע". וכשלומדים 
לשתוק, לומדים לחשוב על כל מילה לפני שמוציאים אותה 
אחראי  "אדם  הידועה:  האימרה  את  תמיד  שינן  הפה.  מן 
על דיבורו עד שיוצאת המילה מפיו, ברגע שיצאה המילה 

מפיו, היא שייכת כבר לרשות הרבים, והיא לא ברשותו".
יודעים  כי  המילה,  של  האחריות  גודל  את  כשחשים 
ערך "מילה" מה היא, באה גם טהרת הלשון. ואכן בזאת 
הצטיין, עד כדי כך שכשהיה רוצה לומר שפלוני חולה היה 
אומר: ‘פלוני אינו בריא'. כאשר היה בבית חולים ולא ישן 
כראוי, ובבוקר שאלו אותו כיצד ישן הלילה, ענה: "הלילה 
לא  עצמו  על  קיבל  בנערותו  טוב".  פעמים  הרבה  ישנתי 
להוציא שקר מפיו! וכל ימיו השתדל בדבר שאינו בטוח 
לומר: כמדומני, יתכן וכדו'. כמו כן היה מתבטא שגוזמה 

זה אבק שקר.
גם עוד קבל על כך שאומרים: עוד מעט אבוא אליך, הרי 
מעט, משמע מעט זמן, והרי כוונתך להרבה יותר מאוחר 
בלשון  שמשתמשים  אלו  על  גם  העיר  וע"כ  )לפעמים(. 
של ‘תמיד' או ‘כלל'. הרי יש יוצא מן הכלל, ואיך אפשר 
לכלול, הרי זה לא אמת. במכתב שכותב לחברו ומתנצל על 
כך שלא עבר פעמיים על המכתב, כותב: "עברתי רק פעם 

אחת על מכתבך כי לא היה לי זמן או סבלנות".

דבק במידות בוראו
"זה קלי ואנוהו, אבא שאול אומר הוי דומה לו, מה הוא 
חנון אף אתה חנון, מה הוא רחום אף אתה רחום" )שבת 
קלג:(, וברש"י שם ד"ה הוי דומה לו: "ולשון אנוהו אני 
במצוות  הנוי  בדרכיו".  לידבק  כמותו  עצמי  והוא, אעשה 
וההתדמות אליו במידות, זהו התכלית המעשית שלומדים 
הרב  השתדל  גם  כך  הבריאה,  כל  תכלית  זו  כי  מהשי"ת, 
שלזינגר זצ"ל לנהוג במידת מה הוא רחום אף אתה רחום. 
"וירא בסבלותם" )שמות יא.( מפרש רש"י "נתן עניו וליבו 
וואזנר  הגר"ש  מרן  אמר  גם  וכך  עליהם".  מיצר  להיות 
זצוק"ל בהספדו עליו בהלווייתו: "לב טוב שאין כמוהו". 
אחרים  את  לשמח  ידע  הוא  זצ"ל:  וולף  צבי  רבי  הגדיר 

בשמחתו.
תהילים,  באמירת  החל  מיד  בסביבה  צרה  על  כששמע 
"בתוך  עונה:  היה  שלמה  ברפואה  אותו  מברכים  וכשהיו 

שאר חולי ישראל", כי היה חש חולי של כל חולי ישראל.
נוהג  היה  זצ"ל,  מאביו  כשהתייתם  קטן,  נער  בהיותו 
ללכת לסבו זצ"ל בכל יום לקבל ממנו חלב, היה לו חבר, 
שכסף לקנות חלב לא היה להם, אז בכל יום ויום! היה נותן 
לחברו כוס חלב, כדי שגם לחברו לא יחסר כלום, באומרו 
כוס חלב אחד לא היה.  גם  ולחברו  יש חלב מביתו,  שלו 
וכך בשנים אשר בהם היה בקיבוץ ח"ח והעוני היה גדול 
לא היה מבקש בגדים אחרים להחליף, מפני שחשש שמא 

לחברים אחרים לא יהיה.
באופן קבוע היה סועד בביתו אדם נזקק, שהטיב להגדיר 
"אני אצלו לא חשתי עצמי כפלוני מסכן אלא חשתי עצמי 

ככל אדם". מן הנוהג בעולם, שצריך לעשות חסד עושים, 
אבל פלוני שזקוק לחסד ולא מבקש עזרה אז גם מרוצים 
מאד  מצטער  שהיה  ילבחט"א,  חברו  מעיד  אמנם  מכך, 
אם לא היה בביתו בזמן שאותו אדם נהג לסעוד או לבקר, 
תמיד הראה שיש עבורו לו זמן פנוי, וכאילו הוא האורח 

הכי חשוב שלו.
בפירות  כיבדו  וחברו  חברו,  אצל  ביקר  חתונתו  לאחר 
רטובים, וכיון שנהג ליטול ידיו ביקש מחברו ליטול ידיו, 
ומאידך ביקש סליחה מחברו על שנטל ידיו בפניו, כי כך 
נוהג. לחברו שהיה לו סבא גדול שחיבר ספרים, היה מרבה 
ווארט  תשמע  בוא  לו  אומר  והיה  מסבו,  חידושים  לומר 

מסבך.
באחד מלילי שבתות הלך עם בנו ובדרך פגשו בפלוני, 
בימי  כבר  היה  זה   - מרגיש  הוא  כיצד  פלוני  אותו  שאל 
הלך  כאשר  יותר".  טוב  להיות  "יכול  לו  וענה   - מחלתו 
פלוני, שאל בנו: אבא, אינך חש בטוב? ענה לו: "ראיתי 
שפלוני לא חש בטוב, ועל כן זה אינו הוגן שאני אומר לו 
יותר  להיות  "יכול  אמרתי:  לכן  טוב".  הכל  ב"ה  שאצלי 

טוב".
שאינו  אוכל  על  אומרים  שלא  בניו  בפני  מתבטא  היה 
דבר  על  לומר  הנכונה,  המידה  מן  אינו  שזה  וגם  טעים, 
שהשני טרח כל כך לומר שזה אינו טעים. הוא בעצמו זצ"ל 

העיד כי שנים רבות כבר אין לו טעם באוכל!
את  לערוך  השתדל  בנותיו,  ואת  בניו  את  חיתן  כאשר 
עמו,  וטעמו  העיר,  למרכז  ביותר  הקרוב  באולם  החתונה 
שאינו רוצה להטריח את האורחים יתר על המידה, והוסיף 
יותר  הסמוכים  לאולמות  מוזמן  להיות  נוח  לי  "גם  פעם: 

לביתנו".

בכל דרכיך דעהו
 

ג',  )משלי,  אורחותיך"  ישר  והוא  דעהו,  דרכיך  "בכל 
ו'(. "איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תור התלויים בה- בכל 
ומפרש  סג.(.  )ברכות  אורחותיך"  יישר  והוא  דעהו  דרך 
שם המצודות" "בכל עניניך דעת את ד', תן דעתך לחשוב 
ד'".  יביא בדבר תועלת לקיים דבר  לעשות מעשיך למען 
הרב  של  מעשיו  כל  של  הלב  היה  בתורה  זה  עיקרי  יסוד 
שלזינגר זצ"ל, הכל למען התכלית של לדעת ה' ולעשות 
רצון השם, הן ענינים רוחניים והן עניינים גשמיים. כמסורת 
בית אבותיו, היה מתבונן גם בדברים הכללים שלמד וראה 
כדי להוסיף אמונה וחיזוק. והעיד אליו ש"ב הגאון הגדול 
ידיעות כלליות,  זצ"ל, שהיה בקי בהמון  ישכר מאיר  רבי 
מאד  גדול  מתמיד  שהיה  אחרי  בעיניו,  פלא  היה  אבל 
בתורה, איך הצליח לדעת כל כל הרבה. ואכן היה מרבה 
להתבונן בפלאי הבורא במיני החיות והעופות, ובצמחים, 
בורא  שיש  המוכיחה  הבריאה  של  בפליאה  להתחזק  כדי 

לעולם.
כספר  נכתבו  לא  יד,  על  שנכתבו  היסטוריה  ספרי  גם 
היסטוריה סתם, אלא כדברים שניתן ללמוד מהם השגחת 

גרעינית,  ואמונה. ומעשה כשהיה בצ'רנוביל קרינה  השם 
הביטו מורים בסמינר במפה ואמרו: צ'רנוביל קטנה מאד 
במפה. הגיב מיד הרב שלזינגר זצ"ל בהערה אופיינית לו, 

"אצלנו היא גדולה, היו שם חצרות חסידיות חשובות".
כאשר ערך את ספרי הסטוריה כללית, שאל לפני כן את 
מרן הגרא"מ שך זצ"ל, האם כדאי לעסוק בכך, אמר לו: 
"לכתוב כמה עם ישראל סבל מן העמים וניצל מהם וקיים 

ופורח, זהו לימוד של ההשגחה על עם ישראל".
גם בעיסוקו בגן הירק בקיבוץ, קיים בכל דרכיך דעהו, 
חוסן  עיתך  אמונת  "והיה  הפסוק:  את  לקיים  שזכה  עד 
זה  אמונה  אוצרו",  היא  השם  יראת  ודעת  חכמה  ישועות 
זרעים, ובתוס' שם כתב שזורע מאמין בחי העולמים )שבת 
כג.(. עיסוקו בעבודת גן הירק, היה עבורו פרק זמן שלמד 
היא  מה  חייו.  ימי  לכל  לימוד  שאב  ממנה  אשר  אמונה, 
אמונה, כי זו עבודה הנצרכת בכל עת ובכל שעה, ועל כך 
גם התבטא פעם: רואים עד כמה צריך לעבוד על אמונה, 
לחשוב  לנו  אומרת  התורה  תפילין,  מניחים  כאשר  שגם 

באותה העת על יציאת מצרים.

שבת לה'
כפשוטו  השבת,  קדושת  היתה  בעבודתו  מיוחד  פרק 
"היה   - לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור  המצ"ע  את  קיים 
שיוכל"  באופן  המעשה,  בימי  השבת  יום  את  זוכר  תמיד 
השבוע,  כל  במשך  גם  נהג  כך  ב"ספורנו"(.  ט  ח,  )שמות 
במשך כל השנים להתכונן לשבת, ע"י למוד פרוש מפרשת 
השבוע של אחד מן הראשונים על סדר הפרשה. וגם קבע 

לכך סדר מיוחד עם חברותא.
לשמור  וללמד  "ללמוד  כלומר  אלוקיך"  לה'  "שבת 
ולעשות ולהתענג בו די העבודה לכבודו יתברך" )ספורנו 
לבניו  שכתב  במכתב  זצ"ל.  שלזינגר  הרב  חי  כך  שם(. 

מבקש מאד: אי אפשר שלא יעבור שבת בלא חידוש..."
עסקי  של  לדיבור  הנוגע  דיבור  מכל  בשבת  נזהר  מאד 
חול  עסק  על  לעצמו לחשוב  נתן  לא  ואף במחשבה  חול, 
או דאגה שמעיקה בשבת. מעשה שהיה סמוך לצאת השבת 
ואמר:  והשיב  לו  להעיק  שיכול  עסק  על  עמו  לדבר  ניסו 

"עוד מעט יהיה מותר לחשוב על זה".
כששהה בתקופה האחרונה בבית חולים, דיברו עמו על 
ואז התבטא: "זה שלושים  הלימוד בשבת עם החברותא, 
שנה העונג שבת שלי". לא הסתכל בעיתון ביום שישי, כדי 
לא להיגרר לקרוא בשבת. אפילו את עיתון המוסף קודש 

שכולו דברי תורה קרא רק במוצ"ש. 
וללמד  ללמוד  שבת  מסעודת  סעודה  בכל  מאד  הקפיד 
הלכה מהלכות שבת, ונימק זאת פעם, שהחפץ חיים כותב 
מלחטוא  עליו  תגן  השבת  שבת,  הלכות  שילמד  מי  כי 

בהלכות שבת.
נפטר  שנותיו,  שבעים  במלאות  תשנ"ד,  באדר  ו'  ביום 
לבית עולמו. האיש אשר כל ימיו עסק בהכנה המצטרכת 
לעולם הבא, ונקבר בשם טוב בפתח תקוה. כשאחריו מאות 
מתלמידיו צאצאיו ומוקיריו הממשיכים את עולמו הרוחני 
ומבכים מרה את הסתלקותו של דמות ומופת אשר כמוהו 

כבר לא מייצרים בבתי חרושת היום... 
את  קברו  על  ישיבה  הקים  שלזינגר  משה  ר'  ובנו  זכה 
במודיעין  יצחק"  "היכל  ותפלה  לתורה  הגדול  ביהמ"ד 
אזור  בכל  ביותר  המרכזי  כמקום  משמש  אשר  עילית, 
לשעות  ועד  המוקדמות  הבוקר  משעות  עילית  מודיעין 
קבע  כמשכן  משמש  המקום  בנוסף,  המאוחרות.  הלילה 
בתים  בעלי  כולל  וכן  והלילה  היום  שעות  בכל  ללימוד 
הראשון שנוסד בעיר וכן כמקום מרכזי לשיעורי תורה בכל 
שיעורים  מגידי  כאשר  שבת,  בליל  ובפרט  השבוע  ימות 
קובעים את מקומם במקום ומאות מצטופפים לשמוע את 

דבר תורתם.
ת.נ.צ.ב.ה.
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החברה הוותיקה והמקצועית עם יותר מ-
החברה הוותיקה והמקצועית עם יותר מ-

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

03-618-9999

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז



י' אדר א' תשע"ט 15/2/19 18



19 י' אדר א' תשע"ט 15/2/19



י' אדר א' תשע"ט 15/2/19 20

בשבוע ד רבות  לחיים  של  במורדות  נזלו  רבות  מעות 
האחרון, שהיה מהקשים שידענו השנה. זה התחיל ברצח 
המזעזע והמבחיל של הנערה הקדושה אורי אנסבכר הי"ד, 
האחרון.  שישי  בליל  אנוש,  צלם  נעדרת  אדם  חיית  בידי 
בקו  'קווים'  חברת  אוטובוס  של  הקשה  בתאונה  והמשיך 
304, שעשה את דרכו מעיר האברכים מודיעין עילית לעיר 
הקודש ירושלים על ציר 443, בו קיפחו את חייהם שתי נשים צעירות, מרת 
לאברך  ומחצה  כשנה  ונשואה  לתינוק  אם   ,29 בת  ע"ה  גוטמן  חיה  רחל 
כולל והנערה רוחמה רייזל רוזן ע"ה תלמידת 'שיח סוד' בת 27, שתיהם 

תושבות מודיעין-עילית.

"תוך עשר שניות הכל התהפך"
בקצב  נסע  לירושלים  ממודיעין  האוטובוס  "נהג  קשות.  היו  העדויות 
סביר", שחזר בשיחה עם 'וואלה ניוז', נח אלפנבין, תושב מודיעין עילית 
שנפצע ופונה לבית החולים אסף הרופא. "משום מקום הוא נאלץ תוך כדי 
נסיעה לעקוף רכב שככל הנראה עצר כדי לסייע לפצועים שהיו בתאונת 
דרכים לא רחוק מאיתנו. בניסיון לעקוף את הרכב שפתאום עצר באמצע 

הכביש, סטה הנהג וכולנו נפלנו".
ופתאום  התהפך  שניות  עשר  "תוך  נח.  העיד  מהיר",  כך  כל  היה  "זה 
כולנו היינו על הרצפה של האוטובוס. קיבלתי מכה בצלעות. ניסיתי לעזור 

במה שיכולתי ויצאתי החוצה, ראיתי ילדים ותינוקות".
41 נוספים נפצעו בתאונה הקטלנית, בהם שניים באורח קשה וחמישה 
במצב בינוני. כוחות משטרה וכבאות והצלה פעלו לחילוץ לכודים תחת 
האוטובוס. צוותי מד"א טיפלו בפצועים, ופינו אותם לבתי החולים, שם 

מאושפזים גם שני הנהגים שיזומנו לחקירה עם שחרורם.
מחקירה ראשונית של התאונה עולה כי בצדו השני של הכביש אירעה 
באיחוד  מתנדבים  ובו  המסחרי  הרכב  נוסעים.  כמה  נפצעו  בה  תאונה 
הצלה בלם בלימת חירום בנתיב השמאלי על מנת לטפל בנפגעי התאונה, 
וכתוצאה מכך פגע נהג האוטובוס ברכב והתהפך. מדובר בנהג אוטובוס 
ותיק של חברת "קווים", שעשה את דרכו ממודיעין עילית לכיוון ירושלים.
פרמדיק מד"א, פאדי דקידק, סיפר ל'וואלה': "כשהגענו המראה היה 
הכביש.  בצד  הבטיחות  מעקה  על  צדו  על  הפוך  אוטובוס  ראינו  מזעזע. 
הייתה המולה גדולה, חלק מנוסעי האוטובוס יצאו עצמאית וחלקם בעזרת 
מהר  שהגיעו  הכיבוי,  כוחות  למקום.  שנקלעו  וחיילים  שלנו  פרמדיקים 
בשנות  אחת  נשים,  כששתי  הנפגעים  שאר  את  לחלץ  לנו  סייעו  למקום, 

ה-50 לחייה והשנייה כבת 30, נלכדו בחלקו האמצעי של האוטובוס".
נכנסו  והממושך  המורכב  החילוץ  "תוך  כי  הפרמדיק  הוסיף  עוד 
לאוטובוס וביצענו בהן בדיקות רפואיות, אך הן היו ללא סימני חיים. בין 
הפצועים הייתה תינוקת כבת שנה, בהכרה מלאה שסבלה מחבלה בראשה. 

תוך טיפול רפואי פינינו אותה לבית החולים כשמצבה קל".
האופנוע  עם  למקום  "הגעתי  סיפר:  גולדשטיין  קובי  מד"א  חובש 
והבחנתי בהמולה הגדולה. ראיתי אישה בשנות ה-30 לחייה עם פציעה 
בפנים מחזיקה תינוקת ושלוש ילדות קטנות. לקחתי ממנה את התינוקת 
שנחבלה בראשה והרגעתי אותן. הכנסתי אותן לאחד האמבולנסים שלנו 

תוך שאני מעניק להן עזרה ראשונה".
אליי  "הביאו  כי  תיאר  ירושלמי  דוד  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
בגילאי  בנותיהן  ארבע  עם  לחייהם  בשנותה-30  ואישה  גבר  לאמבולנס 
תוך  והיו בהכרה מלאה.  ובגוף  בפנים  הן סבלו מחבלות  שנה עד חמש. 
טיפול רפואי פינינו את בני המשפחה לבית החולים שערי צדק כשמצבם 

מוגדר קל".
הראשונים  בין  מג"ב, שהגיע  בטרור של  ללוחמה  הספר  בבית  מדריך 
תאונת  על  והודיעו  מהש"ג  "התקשרו  כי  אמר  התאונה,  לזירת  שהגיעו 
נפגעים. לקחנו מנוף שהיה בבסיס  ועל אירוע רב  דרכים בכניסה לבסיס 
ורצנו למקום התאונה. זה נראה כמו אירוע של פיגוע. פצועים, כתמי דם 
ושברים של חלונות. החובשים של הבסיס החלו לטפל בפצועים ועזרנו 

להם. המחזה היה קשה. זה היה בדיוק כמו זירת פיגוע".
"נציגי  כי  לתאונה  בתגובה  מסרה  האוטובוס,  בעלת  "קווים",  חברת 
המשטרה,  ההצלה,  כוחות  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלים  החברה 
מד"א, ועיריית מודיעין עילית. החברה מבצעת תחקור ראשוני של האירוע 
וממצאיו יועברו לגורמים המוסמכים". עוד נמסר כי החברה "משתתפת 
מהירה  והחלמה  שלימה  רפואה  ומאחלת  ההרוגים  משפחות  בצער 

לפצועים".

יום בו נכפלו צרות
יותר,  הרבה  מזעזעת  אחרת,  לתאונה  אותנו  החזירה  הזו  התאונה 
יום בדיוק, לפני שלוש שנים.  שהתרחשה בתזמון מעורר חלחלה באותו 
ה' אדר א' תשע"ז. ההבדל היחיד היה שעת האסון. בעוד התאונה השבוע 
אירעה בשעת צהריים מוקדמת, 9:52 אם נדייק, הרי שאותה תאונה לפני 
שלוש שנים טראגית, בקו 402 של 'אגד' שעשה את דרכו מירושלים לבני 
מחלף  שבין  המדמם  המרחב  את  שעטפה  החשכה  בחסות  הייתה  ברק, 
לטרון לענבה בכביש 1.  מה שהקשה מאוד על כוחות ההצלה והחירום, 
גם לחלץ את הלכודים הפצועים וגם לזהות היכן מוטלים חלק מהגופות 

שהושלכו למרחק גדול בין השיחים שלצדי הכביש.
אותו אירוע עדיין חי ומדמם בזיכרון הקולקטיבי החרדי. אוטובוס 'אגד' 
402, נהוג בידי חיים ביטון, התנגש במשאית מנוף שבלטה מהשול  בקו 
הימני לתוך מסלול הנסיעה (דומה מאוד לטרנזיט שעצר על השול השמאלי 
באירוע מהשבוע), שישה מהנוסעים, רובם בחורים צעירים ואישה אחת, 
שעמדה  שפרלינג  שרי  הכלה  בתוכם  נפצעו,  נוספים  עשר  ושניים  נהרגו 
ימים לפני נישואיה שנדחו עד להחלמתה המלאה שלוותה בתפילות חמות 

מכל עמך בית ישראל.
הנספים באסון היו הבחור יעקב מאיר חשין ז"ל, בן 27, מחסידי ברסלב 
ותושב שכונת רמות בירושלים. בשנות נעוריו למד בישיבת נדבורנה בבני 
ובשנותיו האחרונות שקד על תלמודו בכולל ברסלב בשכונת מאה  ברק 
שערים בירושלים. החשיב עצמו לתלמידו של הצדיק מיבנאל, הגה"צ רבי 

אליעזר שלמה שיק זצ"ל.
ותושב  סלונים  ישיבת  מתלמידי   ,26 בן  ז"ל,  וינברג  ישראל  הבחור 
שכונת שמואל הנביא בירושלים. אביו הוא הרה"ח ר' נפתלי צבי וינברג, 

מצאצאי כ"ק מרן ה'יסוד העבודה' זי"ע, האדמו"ר הראשון מסלונים.
הרוג שלישי שנספה באסון המחריד הוא הבחור לוי יצחק אמדדי ז"ל, 
ודיין  ברסלב  קהילת  בנו של הרה"ג הלל אמדדי, מרבני  מיבנאל.   17 בן 
בבית הדין וההוראה 'צדק ומשפט' ביישוב. למד בישיבת 'ברכת התורה' 

בבני ברק.
הבחור אהרן מרדכי כהן ז"ל, בן 18 מירושלים. אהרן מרדכי היה תלמיד 
ישיבת 'עץ חיים' של באבוב בבני ברק והיה בדרכו אליה, מביתו שברחוב 
לבית  ורעייתו  כהן  דוד  משה  רבי  הרה"ח  של  בנם  בירושלים.  אילן  בר 

זלאטניק, מחשובי חסידי ראחמיסטריווקא.
 23 בת  ע"ה,  פרנקל  פעשא  חנה  הצעירה  האישה  גם  נהרגה  בתאונה 
מבני ברק. הייתה בתו של כ"ק האדמו"ר מביאלא אוסטרובא וכלתו של 
כ"ק האדמו"ר מבוטושאן. בעלה ר' מרדכי נפצע באורח קל ואושפז בבית 

החולים.
הרוגה נוספת היא הרבנית לאה מלמוד ע"ה, בת 61, מרחוב עזרת תורה 
'אמרי  ישיבת  מראשי  מלמוד,  נפתלי  רבי  הגאון  של  רעייתו  בירושלים, 
חודש  עמד  שבהם  שהצעיר  ילדים,   7 אחריה  הותירה  בירושלים.  נועם' 

לפני נישואיו.
לטרון.  מחלף  ליד  למערב,   1 בכביש  התרחשה  המחרידה  התאונה 
שנעצרה  שיש,  משטחי  שהובילה  במשאית  בעוצמה  התנגש  האוטובוס 
בשול הדרך בשל כשל טכני. צדו הימני של האוטובוס 'גולח' כליל וכל 

הנוסעים שישבו בו נפגעו בדרגות פציעה שונות.
החולים  לבתי  הפצועים  רוב  את  פינו  למקום  שהגיעו  ההצלה  כוחות 
הנוסעים  ברחובות.  ו'קפלן'  בצריפין  הרופא'  'אסף  בחולון,  'וולפסון' 

שנפגעו באורח קשה יותר פונו אל בית החולים 'שיבא' בתל השומר.
402 שוב מתנגש אוטובוס במשאית שנעצרת  11 חודשים לאחר אסון 

בשוליים. התוצאה: 6 פצועים.
נכנס  דרום  לכיוון  שנסע   991 קו  אוטובוס   .6 בכביש  אירעה  התאונה 
מהתאונה  כתוצאה  במנוע.  תקלה  בשל  הדרך  בשולי  שחנתה  במשאית 
נפצעו מספר מנוסעי האוטובוס, ומהזירה פונה פצוע אחד באורח קשה, 
כוחות  קל.  באורח  שפונו  נוספים  פצועים  ו-5  לחייו  חשש  ללא  כשהוא 
משטרה שהגיעו למקום יחד עם חוקרי זירת תאונות דרכים החלו בחקירת 

נסיבות התאונה והעריכו שנהג המשאית עמד בשול ללא אורות חירום.

מנהרות ותאונות
במנהרת  אחורה  מעט  נחזור  לזה,  זה  בצמידות  שאירעו  אירועים  אלו 

"תוך עשר שניות 
התהפך ופתאום כולנו 
היינו על הרצפה של 
האוטובוס. קיבלתי 
מכה בצלעות. ניסיתי 
לעזור במה שיכולתי 
ויצאתי החוצה, ראיתי 
ילדים ותינוקות"



כל מוצרי החשמל מהמותגים המובילים במחירים מוזלים!
חדש! חנות תצוגה ומכירה ברחוב הרב קוק 1 03-6194438

מוצרים לשבוע בלבד!

1,390
רק

מכונת כביסה בוש

1,690
רק

מכונת כביסה סמסונג
8 ק"ג, 1,400 סל"ד

1,590
רק

תנור בילדאין בוש 
b.sh

790
רק

מקרר לזוגות צעירים 
דגם 275

מוצרי חשמל לבית  | הרב קוק 3  |  03-6163828

מקרר + תנור משולב + 
מכונת כביסה

 2,899
בלבד

רק

מבצע!

1,450
רק

מייבש כביסה זנוסי 

7 ק"ג, ללא צינור

999
רק

km611 מיקסר סאוטר
 1,200 וואט, 5.5 ליטר

49
רק

MP3 נגן

89
רק

TEFAL מגהץ אדים

149
רק

 USB רדיו דיסק כולל

375
החל מ-

כיריים גז שחור/לבן/
כסוף, 4 להבות

399
רק

מטחנת בשר מולינקס 
2,000 וואט

1,299
רק

נירוסס  מעבד מזון פיליפס
טה 3.4 ליטר 1,300 וואט

1,990
רק

 TEKA תנור בילדאין
הידרוקלין כולל מסילה, אחריות 

3 שנים

2,390
רק

מכונת כביסה בוש
9 ק"ג, 1,200 סל"ד

1,490
רק

מכונת כביסה וורפול 
פתח עליון 5.5 ק"ג

189
רק

בלנדר מולינקס + 
מטחנת קפה 500 וואט
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הזמן למנהרות הכרמל בחיפה.
ב-21/06/17 נפצעו כעשרה ילדים וילדות, תלמידי בית ספר "דוד ילין" 
בחיפה, כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בין משאית לאוטובוס בו נסעו 

ביציאה ממנהרות הכרמל. מצבם היה קל.
חובש רפואת חירום של איחוד הצלה, ריאן עמאשה, סיפר: "תוך כדי 
נסיעה על אופנוע החירום של איחוד הצלה נתקלתי בתאונה עם מעורבות 
סיוע  להגיש  וירדתי  ומשאית. עצרתי בצד הדרך  ילדים  אוטובוס שהסיע 
בגל הקשר של  עליתי  זמנית  ובו  בזירת התאונה  לנפגעים  ראשוני  רפואי 
לפינוי  ואמבולנסים  נוספים  מתנדבים  של  סיוע  וביקשתי  הצלה  איחוד 
הנפגעים. באורח נס כלל הנפגעים טופלו בזירה במצב קל ובהכרה מלאה.
קודם  כשנה  מנהרה,  באותה  שהתרחש  למה  דוגמית  רק  היה  זה  אבל 
101 ממסלולו  21/04/16 , אז סטה אוטובוס פנימי של אגד בקו  לכן ב: 
והתנגש בעוצמה בדופן המנהרה, מה שהביא לכ-39 נפגעים, בהם צעירה 
במצב אנוש שבוצעו בה במקום פעולות החייאה ובהמשך נאלצו לקבוע 

את מותה, 6 פצועים במצב קשה, 7 פצועים במצב בינוני ו-25 במצב קל.
הנערה שנהרגה בתאונה היא אור אלבז בת 17 מחיפה.

פאראמדיק מד"א, ארז גלר, סיפר אז ל"ניוז חיפה קריות.נט": "הגענו 
זירה שמזכירה מאוד פיגוע. מדובר בתאונה קשה מאוד.  למקום ומצאנו 
ראינו אוטובוס מעוך על קיר המנהרות ובסמוך אליו משאית. במקום שכבו 
פצועים עם פציעות קשות, חלקם בתוך האוטובוס, כשהם לכודים. כוחות 
כיבוי אש חילצו אחדים מהם. ערכנו מיון ראשוני והתחלנו להעניק טיפול 

רפואי לפצועים.
נשימה,  וללא  דופק  ללא  הייתה  אנושות  שנפצעה   20 כבת  "צעירה 
והתחלנו לבצע בה פעולות החייאה. 6 פצועים נוספים קיבלו גם הם טיפול 
רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה, ושאר הפצועים מטופלים כשהם 

בהכרה וסובלים מפציעות שונות כשמצבם מוגדר בינוני וקל".
"עמדתי  סיפרה:  רמב"ם  החולים  בבית  לטיפול  שהגיעה  קל  פצועה 
על  נפלתי  המנהרה,  בדופן  בקיר  התנגש  הוא  פתאום  האוטובוס,  במרכז 

הרצפה ולא זוכרת יותר".

24 הרוגים מרוסיה
נפגעים  מרובת  תאונה  התרחשה   22/03/15 יום  של  הבוקר  בשעות 
בכביש החוף: אוטובוס שנסע מכיוון נתניה לדרום התנגש באוטובוס נוסף 
עומסי  קל.  באורח  כולם  האוטובוסים,  שני  מנוסעי   24 נפגעו  וכתוצאה 

תנועה כבדים הורגשו באזור.
לצומת  סמוך   ,2 מספר  בכביש   9:35 לשעה  סמוך  התרחשה  התאונה 
וינגייט. מסיבה שאינה ברורה, שני אוטובוסים התנגשו האחד בשני וחלק 

מהנוסעים הועפו ממושביהם.
עצרנו לאתנחתא עם תאונה יחסית קלה ומעוטת נפגעים, רק כדי לחזור 
לאחד מאסונות האוטובוסים המצמררים ביותר שהיו כאן בעשור האחרון. 
וכוונתו לתאונת אוטובוס התיירים בכביש 12 שהתרחשה ב-16 בדצמבר 
12 בקרבת  הידרדר מכביש  תיירים  בנוסעים  אוטובוס שהיה מלא   .2008
בישראל,  שאירעו  מהחמורות  בתאונה,  שלידו.  במדרון  והתהפך  אילת 

נהרגו 24 בני אדם ונפצעו 27.
בנמל  אסף  האוטובוס  נהג  לערך.   15:00 בשעה  התרחשה  התאונה 
פטרבורג  סנט  מהעיר  נסיעות  סוכני   49 של  קבוצה  'עובדה'  התעופה 
שברוסיה, שהגיעו לביקור בישראל והיו בדרכם לבית מלון באילת. אליהם 
הצטרף מדריך טיולים, ובסך הכל שהו על האוטובוס 51 איש. האוטובוס 
ולאחר  נטפים,  בעין  צבאי  למחסום  עד  דרום  לכיוון   12 בכביש  נסע 
נוסף.  אוטובוס  נסע  לפניו  אילת.  אל  בנסיעה  והמשיך  אותו  עבר  בדיקה 
כארבעה קילומטר אחרי המחסום ביקש נהג האוטובוס האחורי לעקוף את 
האוטובוס שלפניו. הכביש באותו מקום היה דו סטרי ובעל נתיב אחד לכל 

כיוון, בעל שיפוע כלפי מטה ובו עקומות. 
המהירות המותרת באותו מקום הייתה 80 קילומטר לשעה. האוטובוס 
ועקף את  98 קילומטר לשעה  עבר לנתיב הנגדי, האיץ עד למהירות של 
האוטובוס שלפניו, אך החל להתחכך במעקה הבטיחות שלשמאלו. הנהג 
איבד את השליטה באוטובוס, שהתהפך שמאלה מעבר למעקה הבטיחות. 
הבטיחות  למעקה  שמעבר  במדרון  פעמים  מספר  התגלגל  האוטובוס 
כשחלק מהנוסעים מועפים אל מחוץ לו. לבסוף נעצר בתחתית המדרון, 

כשהוא מוטל על צידו השמאלי.
והיתר  האוטובוס  מיושבי   20 במקום  נהרגו  ההתהפכות  מן  כתוצאה 
נפצעו, רבים מהם באופן קשה. ארבעה מהפצועים מתו מפצעיהם בהמשך.

המראה במקום התאונה היה קשה. למקום הוזעקו כ-40 אמבולנסים של 
מגן דוד אדום, צוותי רפואה של צה"ל ומסוקים. הם העבירו את הנפגעים 
חולים  לבתי  הועברו  מהפצועים  חלק  באילת.  יוספטל  החולים  לבית 

אחרים. ההרוגים הועברו לנמל אילת לשם זיהוים.
ובהם  מטוסים  שני  לישראל  רוסיה  ממשלת  שיגרה  התאונה  בעקבות 

קרובים של הנפגעים וכן רופאים וציוד רפואי.
בבית  פלילי  למשפט  הועמד  בתאונה  מעורב  שהיה  האוטובוס  נהג 
גרימת  הריגה,  של  בעבירות  הורשע  הוא  שבע.  בבאר  המחוזי  המשפט 
חבלה חמורה ופציעה ובפברואר 2014 נדון לשמונה שנות מאסר, למאסר 
על תנאי ולפסילה ממושכת של רישיון הנהיגה. בפברואר 2016 דחה בית 
המשפט העליון פה אחד את ערעור הנהג על ההרשעה והעונש ואת ערעור 

המדינה על העונש.

תאונת ז'ק יולזרי
זה  הוא  האחרון  לזה  הקודם  בעשר  ביותר  הזכורה  האוטובוס  תאונת 
 .1999 באוקטובר  ה-9  של  שבת  בבוקר  שבצפון,  לעילבון  סמוך  שאירע 
אוטובוס של חברת "ז'ק יולזרי" ועליו 54 נוסעים התהפך לתהום, לאחר 

שהנהג איבד שליטה בכביש החלק. 17 בני אדם נהרגו ו-37 נפצעו אז.

אסון 'הבונים'
שאירע  הבונים,  אסון  הוא  הישראלי  בזיכרון  שנחרתו  האסונות  אחד 
ב-11 ביוני 1985, כ"ב בסיוון תשמ"ה. במהלכה התנגשה רכבת באוטובוס 
תקווה  בפתח  'ברנר'  ספר  בית  של  הביניים  מחטיבת  תלמידים  שהוביל 
 19 אדם:  בני   22 נהרגו  באסון  הבונים.  מושב  בקרבת  שנתי,  לטיול 

תלמידים, מחנכת הכיתה, נהגת האוטובוס ואם מלווה.
דוידוב  רות  נהגה  בו  האוטובוס,  בבוקר.   8:50 בשעה  אירעה  התאונה 
והיו בו 38 נוסעים, עצר לפני מפגש מסילת הברזל שבין דרך העפר שעליה 
נסע לבין מסילת הרכבת בקו תל אביב-חיפה סמוך למושב הבונים. הדרך 

הייתה דרך חקלאית, ולא הוצב בה רמזור או מחסום.
לאחר עצירה ממושכת, החליטה נהגת האוטובוס לחצות את המסילה, 
שלא  ייתכן  אביב.  תל  מכיוון  המתקרבת  לרכבת  לב  שמה  שאינה  תוך 
שמעה דבר עקב האזנה לרדיו שהושמע בעוצמה גבוהה. נהג הקטר הבחין 
לחצות  יספיק  שזה  העריך  אולם  מטרים,  כ-800  של  ממרחק  באוטובוס 
נסע  ברורה,  שאיננה  מסיבה  לצומת.  תגיע  שהרכבת  לפני  המסילה  את 
האוטובוס באיטיות, ונפגע על ידי הרכבת, על אף שנהג הקטר החל לבלום 
במרחק של כ-400 מטרים מהצומת. נוסעי האוטובוס הבחינו ברכבת לפני 
שפגעה בו, אך לא היה בידם לעשות דבר. הרכבת פגעה באוטובוס בחלקו 

האחורי במהירות של כ-75 קמ"ש והעיפה אותו למרחק של 40 מטרים.
תלמידים.  מהם   18 האוטובוס,  מנוסעי   21 נהרגו  הפגיעה  מעוצמת 
תלמידה נוספת מתה מפצעיה כעבור יומיים וכך עלה מניין ההרוגים ל-22, 
ובהם 19 תלמידים. 16 תלמידים נוספים נפצעו. הילדים ההרוגים השתייכו 
לכיתה ז' 12 בבית ספר "ברנר" בפתח תקווה, והיוו כמחצית מתלמידיה. 

ארבעה תלמידים נוספים מהכיתה נעדרו מהטיול.
הרכבת עצמה ירדה מהפסים, אולם מלבד פצוע קל לא היו בה נפגעים. 
קטר הרכבת, מסוג G-12 מספר 120, נפגע בתאונה אך שופץ וחזר לשירות.

ההרוגים נקברו בחלקה מיוחדת בבית הקברות 'סגולה' בפתח תקווה.
של  הצעיר  גילם  בשל  והן  ממדיו  בשל  הן  במדינה,  הלם  גרם  האסון 
לרפואה  במכון  שהתאספו  ההורים  על  דיווחה  העיתונות  הקורבנות. 
משפטית שבאבו כביר ופרצו בזעקות שבר. בתחילה רחשו שמועות בכל 
רחבי המדינה, משום ששם בית הספר שתלמידיו נפגעו לא הותר לפרסום. 
במקרה אחד דווח בטעות לאב שבתו נספתה, ורק שעות לאחר מכן התברר 

שלא הייתה בין הנפגעים.
בחנויות,  החלו  בנושא  ספונטניות  "שיחות  נכתב:  "הארץ"  בעיתון 
דומה  זה.  את  זה  הכירו  שלא  אנשים  בין  האוטובוס  ובתחנות  ברחובות 
שאי אפשר היה שלא להזדהות עם אבלן של המשפחות, ושאנשים הרגישו 

צורך לדבר זה עם זה על האסון". 
ניסה לשוב  ובית הספר  לפני תחילת חופשת הקיץ,  אירע מעט  האסון 
ללימודים בימים שנותרו, לפי המלצתם של פסיכולוגים. הועלתה הצעה 

להאריך את שנת הלימודים, אך זו לא מומשה.
בראשות  שבהן  הראשונה  חקירה,  ועדות  כמה  הוקמו  האסון  בעקבות 

"שיחות ספונטניות 
בנושא החלו בחנויות, 
ברחובות ובתחנות 
האוטובוס בין אנשים 
שלא הכירו זה את זה. 
דומה שאי אפשר היה 
שלא להזדהות עם 
אבלן של המשפחות, 
ושאנשים הרגישו 
צורך לדבר זה עם זה 
על האסון"
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כי  מצאה  זו  בטכניון.  אזרחית  להנדסה  מהפקולטה  לבנה  משה  פרופ' 
מצבו המכני של האוטובוס היה תקין לחלוטין. נבדק מחדש נושא תמרורי 
הרכבת. אחת ההחלטות שהתקבלו הייתה ביטול כמה מהם. ועדה בראשות 
השופט עזרא קמא המליצה על שילוט ברור במפגשי רכבת וכביש והצבת 

מחסומים.
אביב  חיפה-תל  בקו  לעבודתו  שב  סומך,  שלמה  הפוגע,  הקטר  נהג 
אישום.  כתב  נגדו  להגיש  הוחלט  ב-1987  האסון.  לאחר  ימים  עשרה 
ב-1989 זיכה אותו בית המשפט. אחרי זיכויו העיד על עצמו ועל מהלך 
חייו אחרי האסון: "אני אדם מת. אדם נושם שלא חי. אצלנו הזמן לא זז".
ניצולי אסון הבונים נדרשו לעבור טיפולים רפואיים ממושכים, נאבקו 
במשך זמן רב מול חברת האוטובוסים "אגד" על פיצויים כספיים ולבסוף 
הושגה פשרה. בראיון לעיתונות עשר שנים לאחר האסון ציינו את רגשות 
של  שבעיניהם  שנספו,  אלו  של  הוריהם  את  לפגוש  הקושי  ואת  האשם 
ההורים, הם, הניצולים, מסמלים את מה שילדיהם לא זכו לו. חלפו ארבע 
שנים בטרם שופר המעבר על ידי סלילת המפגש באספלט, בשנת1989. 

בשנת 1990 הותקנו במקום רמזור התרעה ומחסום אוטומטי.
לאחר  האסון.  שלאחר  בשבועיים  אירע  אירועים  לאותם  חריג  נספח 
חילולי  בין  קישר  פרץ,  חיים  יצחק  הרב  ש"ס,  ממפלגת  הפנים  ששר 
השבת בפתח תקווה לבין האסון. הרב פרץ לא התנצל, אך טען שדבריו 
ראש  כאשר  ומחו  התפטרותו  את  בזעם  דרשו  ההורים  מהקשרם.  הוצאו 
הממשלה שמעון פרס נמנע מלגנות את דבריו בחריפות המספקת לטעמם. 
גם האדמו"ר מלעלוב דאז השמיע השקפה דומה לזו של הרב פרץ. הוא 
ודרש  עניין השבת  את האחריות בשל  תקווה  פתח  העיר  ראש  על  הטיל 

ממנו להתפטר.

"מאז מלחמת השחרור"
בעשורים  ביותר  והחמורות  המחרידות  האוטובוסים  מתאונות  אחת 
הראשונים להקמת המדינה, היה אסון אוטובוס "דן" בגשר נחלת יצחק 
בתאונה  (תשי"ח).   1958 בשנת  שארע  אילון)  (נחל  מוסררה  ואדי  מעל 
עם  קשה.  חלקם  נפצעו,  ועשרות  נוסעים  מ-10  למעלה  חייהם  קיפחו 

השנים, נשכח סיפור האסון ורבים אינם מכירים אותו.
בכדי שנבין את עוצמתו של האירוע נצטט את דבריו של ממלא מקום 
מנהל בית החולים הדסה, ד"ר יצחק קויש, שאמר בשיחה עם עיתונאים 
כי "מאז מלחמת השחרור לא טיפלנו באסון כזה". את הדברים מביא אלי 
אלון בסיקור מקיף ומפורט שהעלה באתר News1 על התאונה האמורה, 

ממנו נצטט את הקטעים הנוגעים אליה.
התאונה הקטלנית התרחשה ביום ראשון 26.10.1958 בסביבות השעה 
10:30 בלילה כאשר אוטובוס דן קו מס' 63 עמוס נוסעים, נהוג בידי אליהו 
נחלת  גשר  מעקה  על  עלה  יצחק.  לרמת  אביב  מתל  בדרכו  הפנר, שהיה 
יצחק, פרץ אותו ונפל - הדרדר מגובה כ-10 מטרים לתוך ואדי מוסררה 

(נחל איילון). רוחב הגשר היה אז כ-5 מטרים ואורכו כ-25 מטרים. 
10 לערך מתחנת היציאה של  יצא בשעה  האוטובוס, מדגם "שוסון", 
באוטובוס  היו  התאונה  בעת  אביב.  תל  של  ימה  לשפת  שסמוכה   63 קו 
למעלה מ-50 נוסעים. רק אחדים מהנוסעים הצליחו להיחלץ מהאוטובוס 
אחד  המעוך.  באוטובוס  נלכדו  רובם  עצמם.  בכוחות  לוואדי,  שנפל 
העיתונים מדווח כי עד ראיה אלמוני, אולי אחד הנוסעים שהצליח לצאת 
מן האוטובוס בריא ושלם, מיהר אל תחנת הכבאים בגבעתיים והודיע על 

האסון. 
מתושבי  באנשים  מלא  המקום  כבר  היה  למקום,  הכבאים  כשהגיעו 
מהוואדי  הרבים  הנפגעים  את  לעלות  החלו  ומתנדבים  נהגים  האזור. 
למעלה. אמבולנסים של מגן דוד אדום מתל אביב וערים מגוש-דן הוזעקו 
למקום והחלו בפינוי הנפגעים לבתי חולים. חלק ניכר מהנפגעים הובאו 
לבית חולים "הדסה" ברחוב בלפור בתל אביב, אחרים הובאו לבתי חולים 

נוספים: דונולו, תל השומר (שיבא) בלינסון ועוד. 
כיבוי  ממכוניות  פנסים  זרקורי  לאור  התבצע  הנפגעים  וזיהוי  פינוי 
שהאירו את זירת התאונה, ונמשך לתוך הלילה. עם היודע דבר התאונה 
והיקפה הגדול, נכנסו בתי החולים באזור תל אביב וגוש-דן לכוננות חרום, 
ביפו  "בנק הדם" המרכזי של מד"א  הוזעקו מבתיהם.  ומנתחים  רופאים 

העביר עשרות מנות דם לנפגעים, ואזרחים נתבקשו לתרום דם. 
האסון  דבר  היוודע  עם  דן.  נהגי  קבוצת  דם  לתרום  הגיעו  השאר  בין 
צבאו על שערי בית החולים קרובי משפחה מודאגים. בבוקר ניתנה להם 
מנהל  קרוביהם המאושפזים. ממלא-מקום  אצל  קצר  ביקור  לבקר  רשות 

בית החולים הדסה.
נוסעים. בכמה ארכיונים מצוין כי מספר   11 בתאונה המחרידה נהרגו 
ההרוגים בתאונה הסתכם ב-13 נוסעים. ייתכן כי שני נוסעים נוספים מתו 
בהמשך השנים מפצעי התאונה. מספר הפצועים בתאונה הסתכם בקרוב 
בעמוד  בגפיים  חמורים  משברים  סבלו  מהפצועים  חלק  נוסעים.  ל-40 

השדרה ובצלעות וכמה משברים בגולגולת.
אחדים מהפצועים קל שוחררו לבתיהם זמן קצר לאחר שהובאו לבית 
החולים לאחר קבלת טיפול. בין הפצועים היה נהג האוטובוס אליהו הפנר 
מגבעתיים הוא אושפז בבית החולים הדסה בת"א. דווח אז בעיתונות כי 
הוא שרוי בהלם וסביב מיטתו הוצבה שמירה מחשש שאולי יפגע בעצמו.

"אולי ימריץ האסון את כל האוחזים בהגה למחשבה"
מקרה התאונה הפך לשיחת היום בעיקר בקרב תושבי רמת גן וגבעתיים 
הגיע  שחר  עם   (27.10.58 ב'  (יום  התאונה  ליל  למחרת  יצחק.  ונחלת 
הגיעו  הבוקר  משעות  החל  בן-גוריון.  עמוס  המשטרה,  סמפכ"ל  למקום 
והחלו  דן  וחברת  המשטרה  מטעם  תנועה  ובוחני  חקירה  צוותי  למקום 
המוביל  הכביש  התאונה.  מקום  בזירת  ממצאים  ולאסוף  ולבדוק  לחקור 
התאונה  ומקום  הגשר  סביב  לתנועה.  נחסמו  עצמו  הגשר  וכמובן  לגשר 

התאספו סקרנים רבים. 
המחזה שניגלה לבאים למקום היה אוטובוס מעוך הפוך השוכב בוואדי 
כשגלגליו למעלה, כשחוקרי המשטרה ואנשי דן מטפסים עליו ועורכים 
בדיקות. מידי פעם הוציאו מתוך האוטובוס שיירי חפצים שונים, מטפחת 
הסקרנים  קהל  להרחיק  נאלץ  תנועה  שוטר  ועוד.  קרוע  תיק  אישה  של 
ובניהם בני נוער רבים שבאו למקום התאונה לחזות באוטובוס ההפוך. רק 
בשעות הצהרים של יום שני 27.10.1958 פונה האוטובוס באמצעות רכב 

גרר והועבר לסדנת המשטרה.
בניין  לפני  התאסף  אלפים  קהל  מגבעתיים.  היו  התאונה  הרוגי  רוב 
בהגיע  הסמוכים.  הרחובות  את  ומילא  גבעתיים  המקומית  המועצה 
יקיריהם. שמעון  הארונות פרצו זעקות שבר של בני המשפחות שאיבדו 
בן צבי, ראש המועצה הספיד את ההרוגים וכך אמר "פקד אותנו הלילה 
אסון גדול, מלאך המוות המשתולל בדרכים הגדיל לעשות הלילה. אולי 
את  ירסן  מהם  אחד  וכל  למחשבה  בהגה  האוחזים  כל  את  האסון  ימריץ 
הרב  גבעתיים  רבה הראשי של  דברי הספד,  נשא  כן  הדוהרת".  מכוניתו 
ההלוויה  מסע  יצא  גבעתיים  מועצת  מבית  רובינשטיין.  תנחום  שמואל 

לבית העלמין בקריית שאול, שם הובאו ההרוגים לקבורה.
למחרת התאונה מינה שר התחבורה דאז, משה כרמל ועדה אשר תבדוק 
ימים   10 תוך  דיוניה  לסיים  נתבקשה  הוועדה  אסון התאונה.  נסיבות  את 
מיום מינויה ולהמליץ על דרכים והמלצות כדי למנוע בעתיד תאונות מעין 
אלו. בראש הוועדה עמד האלוף אליהו בן חור, מהנדס מכונות במקצועו 

.בוועדה השתתפו י.פרנקל, מהנדס תנועה וי. ברנע "מומחה לתובלה".
בפני  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית  להתברר  החל   1959 בינואר 
30 מגבעתיים.  השופט רובין משפטו של נהג האוטובוס אליהו הפנר בן 
הוא הואשם בגרימת מותם של 11 הנוסעים ופציעתם של עשרות "מתוך 
נהיגה בחוסר זהירות שאין בה כדי רשלנות" הפנר כפר באשמה המיוחסת 

לו. 
הופיע  הכללית  התביעה  בשם  טוניק.  י.  עו"ד  במשפט  ייצג  הפנר  את 
עו"ד נחמן אמיתי. במשפט העידו בוחני משטרה, מומחי תחבורה שונים, 
יוסף  תנועה,  שוטר  וביניהם  התאונה  בעת  באוטובוס  שהיו  נוסעים  וכן 
מיכאל  בשם  משטרה  וקצין  התאונה  בעת  הנהג  מאחורי  שעמד  ארביב 

ליטבק מגבעתיים שאף הוא היה בין נוסעי האוטובוס בעת התאונה. 
המשפט נמשך כשנה וחצי לערך. ביום ו' 20 במאי 1960 הרשיע השופט 
רובין את נהג האוטובוס אליהו הפנר באשמת גרימת מותם של 11 נוסעים 
ופציעת עשרות מתוך "נהיגה מתוך חוסר זהירות" וגזר עליו שישה חודשי 
מאסר ושישה חודשים על תנאי. כן ניקנס הפנר באלף ל"י ורישיון הנהיגה 
טוניק.  י.  עו"ד  ייצג  הנאשם  הנהג  את  אחת.  לשנה  מימנו  נשלל  שלו 
דן,  חברת  כנגד  בתאונה  הנפגעים  משפחות  בני  על-ידי  הוגשו  בהמשך 

תביעות פיצויים בסכומים גדולים.
עם  את  ירדפו  וחסד  טוב  ואך  ואנחה  צער  יותר  נדע  יעזור השם שלא 

ישראל בכל מקום בו יהיו.

המחזה שניגלה 
לבאים למקום היה 

אוטובוס מעוך 
הפוך השוכב בוואדי 

כשגלגליו למעלה, 
כשחוקרי המשטרה 

ואנשי דן מטפסים 
עליו ועורכים בדיקות. 

מידי פעם הוציאו 
מתוך האוטובוס 

שיירי חפצים שונים, 
מטפחת של אישה 

תיק קרוע ועוד
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המאחד 
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סיפור חייו של ג'וזפה גריבלדי, מנהיג המונים, יזם וביצועיסט 
בדרום  הגלות   ⋅ מתנה  אותה  והגיש  סיציליה  את  שכבש 
המאבק  לינקולן,  מאברהם  המפתה  ההצעה  אמריקה, 
בשחיתות הכנסיה ואלף 'לובשי החולצות האדומות'

||  איילה אבן האזל ||

המאחד 
האיטלקי
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מתחלפים,  כנסת  חברי  כאשר  בחירות,  ערב  בהשראת 
מקומם,  את  לתפוס  מתיימרים  ואחרים  הבמה  את  מפנים 
כאשר מנסים לאתר מנהיג ראוי בישראל שאינו רק טופח 
רצוץ,  קנה  כמשענת  בדיעבד  ומתגלה  שכמו  על  לעצמו 
ננסה לדלות מנבכי ההיסטוריה אופי של מצביא אחר עשוי 

ללא חת. 
אחד מהאישים הדגולים ביותר של המאה ה-19, דמות 
נערצת באיטליה עד היום הינו ג'וזפה גריבלדי, בן למשפחת 
דייגים מהעיר ניצה ניס )כיום בצרפת(. ג'וזפה נולד בשנת 
דווקא באהבתו לספרים אלא בתשוקה  ולא הצטיין   1807
ג'וזפה  וגבורה.  פלאים  הרפתקאות  אחר  ובלהיטות  לים 
היה מנהיג מלידה בעל אישיות כובשת, לוחם מהולל, בלט 
בגאוניות מדינית ובתפיסה אסטרטגית נדירה. מפקד מבריק 
קומנדו  אנשי  אלף  חייליו,  בקרב  נועזת  קרב  רוח  שהפיח 

לובשי חולצות אדומות, שהלכו אחריו באש ובמים. 
האספסוף  את  להפוך  השכיל  הסוחפת  אישיותו  בעזרת 
מלחמת  ממצביאי  אחד  להיות  וגדל  לצבא,  האיטלקי 
השחרור האיטלקית, גיבור תנועה לאומית אשר חרטה על 
דגלה את השאיפה להקמתה של מדינת איטליה - כמדינה 
להוביל  שאפה  הלאומית  התנועה  ועצמאית.  חופשית 

לשחרור מעול זרים ולאיחוד לאומי.
הרומית  האימפריה  נפילת  מאז  היסטורי:  רקע  קצת 
תקופה  ובכל  קטנות  לממלכות  מחולקת  איטליה  הייתה 
מעצמה אחרת או שליט אחר שלט על חלקים ממנה. היו 
ועמים  הגרמנים  המוסלמים,  הפרנקים,  הביזנטיים,  אלה 
אחרים. ההילה סביב המורשת הרומאית משכה אל איטליה 
שליטים רבים שהשאירו אותה מפוצלת ומשועבדת. גורם 
נוסף הוא הוותיקן שמקום מושבו ברומא שמלבד התפקיד 
הדתי, במשך למעלה מאלף שנה צבר כסף וכוח רב ובשל 

כך נטל את התפקיד המדיני ותיפקד כמדינת האפיפיור, אם 
כי בתקופת נפוליון בוטלה מדינת הוותיקן באופן זמני. 

גריבלדי תהפוכות אשר טלטלו  ליוו את  ילדותו  משחר 
את איטליה: בהיותו כבן שמונה שנים בותרה "הרפובליקה 
האיטלקית" שיצר נפוליון ושלט בה במשך שמונה עשרה 
סרדיניה,  באי  ששלטה  סרדיניה  ממלכת  לנתחים.  שנה, 
ממלכת נאפולי ששלטה בדרום, והשלטון הצרפתי בשאר 
האזורים – בוטלו. על פי "קונגרס וינה" )הקונגרס הראשון 
המדינות  שרטטו  החדשים  הגבולות  את  בהיסטוריה(, 

בריטניה, רוסיה, פרוסיה ובראשם אוסטריה. 
הסדר  על  שהחליט  מטרניך,  האוסטרי  הפוליטיקאי 
אומה  איננה שמה של  "איטליה  כי  מבחינתו  טען  החדש, 
חלקים  אוסטריה  קיבלה  כך  בלבד".  גאוגרפי  מושג  אלא 
כי  הוחלט  כן  ולומברדיה,  איטליה  מזרח  בצפון  נרחבים 
ממלכת פיימונט סרדיניה תשלוט על מחוז סרדיניה, ואילו 
נוספים  ובחלקים  סיציליה  באי  תשלוט  סיציליה  ממלכת 
קטנות:  ממלכות  שתי  עוד  נותרו  במרכז  איטליה.  בדרום 
הוותיקן וטוסקנה. המלכים שמונו היו אצילים זרים מבית 
ובדרום  בסיציליה  ואילו  אוסטריה,  ממלכת  הבסבורג 
איטליה – שסבלה גם מעוני ומחסור מונה השליט השנוא 
פרננדו הראשון מבית בורבון – בנו של מלך ספרד )שאשתו 
פרננדו  הראשון(.  פרנץ  אוסטריה  קיסר  של  בתו  הייתה 
בקרב  מפעמת  שהחלה  הלאומיות  רוח  את  דיכא  הראשון 
חניקת  שכללו:  הישנות  בשיטות  לשלוט  וחזר  האיטלקים 

ומשטרה  צנזורה  הביטוי,  חופש 
חשאית. לצרפת המובסת כמובן לא 
הייתה שום זכות החלטה, המדינות 
המנצחות החליטו לשתפה בדיונים 
אך  קלים  כניעה  תנאי  לה  ולהכתיב 
של  שגשוגם  את  למנוע  בכדי  ורק 

תחושות איבה ונקם. 
הרפובליקה האיטלקית לא הייתה 
האיטלקים  את  קשרה  אך  ריבונית, 
לחיזוק  ותרמה  פוליטי  בקשר 
בעם  והלאומיות  האחדות  תחושת 
הפטריוטיזם.  והתעוררות  האיטלקי 
גלי המהפכות ששטפו מדינות רבות 
באירופה לא פסחו על איטליה וקמה 
בה תנועת מחתרת שהתקוממה נגד 
נכשלו  המהפכות  כל  השעבוד. 
המאבק  להחרפת  ותרמו  ודוכאו 

הלאומי.
טיפח  התקופה  סערות  רקע  על 
עמים,  לאחוות  חלומו  את  גריבלדי 
דתית  רפורמה  אוניברסלי,  שלטון 
ובעיקר  לצדק,  אהבתו  וחברתית. 
אותו  הניע  לוהט  לאומיות  רגש 
והפירוד  הפיצול  נגד  להתקומם 
חדור  הנהיג  חייליו  את  האיטלקי. 
רוח לחימה והכשיר את לבבותיהם 
מאה  הם  "מה  בקוראו:  והלהיבם 
מול  הבורבוני  המלך  חיילי  אלף 
לבבות  מיליון  וחמשה  עשרים 

הדופקים באהבת המולדת!"
ה-19,  המאה  של  ה-30  בשנות 
כמפקד  במהפכה  גריבלדי  הוצב 
של  הצבאית  הליגה  של  משנה 

נאלץ  וגריבלדי  לבסוף  נכשל  המרד  פיימונט.  ממלכת 
להימלט בתחפושת של איכר ובהעדרו נידון למוות.

גריבלדי ברח לדרום אמריקה, שם נקרא לסייע במהפכות 
באמצעות  הדל,  נשקו  בעזרת  התחוללו.  אשר  הליברליות 
על  לגבור  הצליח  מתוחכמים  ותכסיסים  ליבו,  אומץ 
במשך  שהה  אמריקה  בדרום  ממנו.  גיבורים  שהיו  יריביו 
עשר שנים. בעת שהותו בברזיל הוטל עליו לנהל מלחמת 
פרטיזנים נגד צי ברזיל, שוב ושוב נשקפה לו סכנה להיתפס 

אך תמיד הצליח להערים על אויביו ולהימלט.
בקרב אחר עורר רושם כאילו הוא נתמך על ידי תותחי 
שדה  תותחי  שני  רק  לרשותו  עמדו  למעשה  כי  אף  שדה, 
עלובים אשר הוצבו בהסוואה על החוף, והודות לתחבולה 
זו הצליח להביס אויב שגבר עליו בכוח אדם ובכלי נשק. 
הלגיון  צי  מפקד  של  לתפקיד  לאורוגוואי  נקרא  לבסוף 
באירופה  רבים  הדים  עוררו  מבצעיו  שהקים.  האיטלקי 

ועשו לו שם בקרב העם האיטלקי.

"מסע האלף"
 - רבים  עמים  בקרב  מהפכות  של  שנה  הייתה   1848
"אביב העמים", גריבלדי חזר לאיטליה. חזונו לרפובליקה 
מדינאי  עם  אידאולוגים  דעות  לחילוקי  גרם  איטלקית 
בנסו  קמילו  בשם  משופשף  פוליטיקאי   - באיטליה  אחר 
 – מונרכיה  לייסד  היה  קאבור  של  שאיפתו  קאבור.  די 
חוקתית באיטליה עם ממלכת בית סבוי, שושלת המלוכה 

האיטלקית.
גריבלדי שומע כי מלך בית סבוי )שהייתה דמות לא מאד 
דומיננטית( מוכן להתייצב בראש התנועה לאיחוד איטליה 
לוותר על שאיפתו לשלטון  ומוכן  והוא משנה את טעמו, 
לא לחבל במאמצים להשגת האיחוד.  על מנת  רפובליקני 
למען  מדמי  לשפוך  ומוכן  איטלקי  אני  רפובליקני,  "אינני 

מלך איטליה" הוא מצהיר.
בשם  נוסף  מדינאי  מול  לעימות  אותו  מוביל  זה  וויתור 
תנועת  מייסד  דעות,  והוגה  פטריוט  שהיה  מצ'יני,  ג'וזפה 
גריבלדי  אשר  הצעירה"  "איטליה  הלאומית  המחתרת 
תלבושת  ללבוש  נהג  מצ'יני  בצעירותו.  בה  חבר  היה 
את  ביטוי  לידי  הביא  ובכך  מתענוגות  ולהתנזר  שחורה 
מצ'יני  האיטלקי.  והפירוד  הפיצול  בשל  שחש  הלב  כאב 
ואומץ ליבו בניסיון מרד בצפון  התפרסם אודות לגבורתו 
איטליה כאשר נשלח להטריד את האוסטרים ולגרור אותם 
למלחמה, והצליח להעסיק כוח של חמשת אלפים חיילים 

אוסטרים באמצעות קומץ אנשים. 
דוכאה  וצרפת  אוסטריה  של  התערבותן  עקב  לבסוף 
כשל.  כרפובליקה  איטליה  על  להכריז  והניסיון  המהפכה 
שנה אחרי שחזר לאיטליה גריבלדי הוגלה לארצות הברית. 
אחרי שתים עשרה שנה כשגריבלדי חוזר מגלותו השניה, 
לממשלת  מרכזה  וסיפוח  איטליה  צפון  שחרור  לאחר 

פיאמונט, גברה התסיסה הלאומית בדרום.
חיילים  יחידת   – "מסע האלף"  בראש  גריבלדי  יצא  אז 
חדורה רוח לחימה ופטריוטיזם אשר נודעו בזכות המדים 
בסיציליה  אדומות.  חולצות   - שלבשו  שגרתיים  הלא 
נהרו איכרים רבים וסוחרים להצטרף למסע כמו גם חברי 

המאפיה האיטלקית.
מאמין  שהיה  ולמרות  ניגודים  של  טיפוס  היה  גריבלדי 
אלף  כי  "בטוחני  מושחת.  הכנסיה  שלטון  כי  הבין  אדוק 
ההמונים  כאשר  למיליון,  יהפכו  האדומות  החולצות 
המוכים בסנוורים יבינו כי הכומר הוא רמאי והעריצות היא 
מפלצת שעבר זמנה". וכך בעזרת שילהוב ההמונים בדרום 

איטליה נכבשו האי הדרומי סיציליה והעיר נאפולי.

כשהאיטלקים עצרו 
את נשימתם

לאחר כיבוש סיציליה ונאפולי - הגדולה בערי איטליה 
באותה תקופה, התקדמו גריבלדי וכל חייליו לכיוון העיר 
שהתמנה  קאבור  החליט  צפוי,  לא  בצעד  לפתע,  רומא. 

את  לשנות  סרדיניה  פיאמונט  ממשלת  לראש 
מדיניותו כלפי גריבלדי, עד עכשיו סייע לו וכעת 
פיאמונט  צבא  את  למלחמה  נגדו  לשלוח  נחפז 

גריבלדי 1860

קאבור ראש ממשלת סרידניה פיימונטה

חפציו של גריבלדי באי שהוקם לזכרו
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02-6321-603

התוכנית מיועדת לבעלי תואר במקצועות טיפוליים
כגון: ייעוץ חינוכי, עו"ס, חינוך מיוחד, טיפול באומנות. הצטרפו גם אתם לתכנית המבוקשת

להכשרת מטפלים בשיטת הטיפול
המובילה בעולם!
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קבוצת גברים
נפתחת במרכז

באישור איט"ה | אגודה ישראלית לטיפול התנהגות קוגנטיבי
 

CBT-הכשרת מטפלים ב
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תרגול מעשי, פרקטיקה
והדרכה בקבוצות קטנות

ליווי אישי
והדרכה פרטנית
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גריבלדי אשר התפרסם 
וקנה תהילה עולמית 
קיבל הצעה מאברהם 
לינקולן לתפקיד בכיר 
בצבא האיחוד בארצות 

הברית. בהמשך אף חש 
לעזרת הצרפתים במלחמה 

נגד פרוסיה, אומץ ליבם 
של אנשי גריבלדי גבר 

על יתרון התותחים של 
הפרוסים והם נאלצו 

לסגת לאחור, ובכך הצליח 
גריבלדי להנחיל לצרפתים 

בקרב דיז'ון את אחד 
הניצחונות המעטים שנפלו 

בחלקם במלחמה זו. 

גריבלדי היה טיפוס של 
ניגודים ולמרות שהיה 

מאמין אדוק הבין כי 
שלטון הכנסיה מושחת. 

"בטוחני כי אלף החולצות 
האדומות יהפכו למיליון, 
כאשר ההמונים המוכים 

בסנוורים יבינו כי הכומר 
הוא רמאי והעריצות היא 

מפלצת שעבר זמנה". וכך 
בעזרת שילהוב ההמונים 

בדרום איטליה נכבשו האי 
הדרומי סיציליה והעיר 

נאפולי.

ובראשו מלך בית סבוי )ישנה טענה כי גריבלדי דרש 
פיאמונט  ממשלת  כראש  מתפקידו  התפטרותו  את 

סרדיניה(.
הצבאות צעדו זה לקראת זה, והמתיחות כלפי אפשרות של 
איטליה  רחבי  בכל  האיטלקים  וגאתה.  הלכה  אחים  מלחמת 
אצילות  את  גריבלדי  הוכיח  מכריע  וברגע  נשימתם  את  עצרו 
רוחו, את אחריותו, ואת שאיפותיו הכנות לאיחודה של איטליה. 
בהבחינו במלך ירד מסוסו, קד, הצביע בידו לכיוון דרום ואמר: 

"אני מושיט לכבודך את כל איטליה המאוחדת".
ההישג הגדול של איחוד צפון איטליה ודרום איטליה נזקף 
כמובן לזכותו, בזכות ויתורו של גריבלדי הצליח למנוע מלחמת 
אזור  של  הגנרלים  עליו,  שפר  לא  גורלו  אך  אכזרית.  אזרחים 
דרום איטליה חשו מושפלים בשל תבוסתם והצליחו לשכנע את 
המלך כי לא ייתן לגריבלדי תפקיד ניהולי באזורים אותם כבש. 
גריבלדי העביר ביקורת על חוסר השליטה של המלך בשטחים 
נפשם  את  וסיכנו  שהתנדבו  החיילים  כי  התלונן  ואף  הללו 
בלחימה עבור המלך כלל לא תוגמלו על מעשיהם, אך המלך 
התעלם מטענותיו. גריבלדי עזב לאי קפררה בה חי את שארית 

חייו בהותירו את קאבור בתפקיד מרכזי באיטליה המאוחדת.
על  והכריז  הראשון  האיטלקי  הפרלמנט  התכנס  ב1861 
סרדיניה,  פיאמונט  ממלכת  של  מלכה  השני,  עמנואל  ויקטור 
סופחו  יותר  מאוחר  המאוחדת.  איטליה  של  הראשון  כמלכה 

אליה גם העיר ונציה וכן מעברי הרי האלפים והעיר רומא.
הצעה  קיבל  עולמית  תהילה  וקנה  התפרסם  אשר  גריבלדי 
מאברהם לינקולן לתפקיד בכיר בצבא האיחוד בארצות הברית. 
בהמשך אף חש לעזרת הצרפתים במלחמה נגד פרוסיה, אומץ 
ליבם של אנשי גריבלדי גבר על יתרון התותחים של הפרוסים 
להנחיל  גריבלדי  הצליח  ובכך  לאחור,  לסגת  נאלצו  והם 
שנפלו  המעטים  הניצחונות  אחד  את  דיז'ון  בקרב  לצרפתים 

בחלקם במלחמה זו. 
המלצתו האחרונה לבני ארצו הייתה כי יבחרו באדם הישר 
ביותר באיטליה וימנוהו לדיקטטור זמני, רק כשיהיו האיטלקים 
מחונכים לחירות וארצם תהיה נתונה פחות לסכנה מבחוץ, רק 
לפנות את מקומו לממשלה  יהיה על השלטון הדיקטטורי  אז, 

רפובליקאית סדירה.
ראשית  מטרה  בהציבו  ביטוי  לידי  באו  כמנהיג  תכונותיו 
שלטון  השגת  משנית,  ומטרה  איטליה  איחוד  של  בדמותה 
גבוהה  המשנה  מטרת  כי  הבחין  כאשר  זאת  עם  רפובליקני. 
וקשה להשגה ידע להרפות. הצלחותיו בשדה הקרב עוררו בו 
אמון מוחלט בכוחו ובכוחם של חברם לנשק ובעתיד מולדתם 

המשותפת, והם גם שמשו 
תגמול  כמערכת  כביכול 
ידע  פיקודיו.  לבין  בינו 
במציאות  יעדים  לרענן 
על  ויתר  כאשר  משתנה 
ממשל  להקמת  חולמו 
בשילוב  ותמך  רפובליקני 
מטרת  סביב  אינטרסים 

העל, האיחוד הסופי.
היותו  עם  גריבלדי, 
לגלות  ידע  רוח  עז  לוחם 
הצורך,  בעת  אמפטיה 
בשלבים האחרונים כאשר 

הטיל  הממשלה  ראש  רומא,  למעט  מאוחדת,  הייתה  איטליה 
עליו את הפיקוד על יחידת הקלעים. גריבלדי נתכוון להשתמש 
בכוח זה לפלוש לרומא בניגוד לדעת הממשלה ולבסוף אף נפצע 
בהתנגשות עם חיילים איטלקיים. עניין זה עורר רושם עצום לא 
כסמל  גריבלדי  נערץ  שבה  כולה,  באירופה  אלא  באיטליה  רק 

המאבק לחירות. אך אפילו פרשיה עגומה של התנגשות דמים 
לניתוק הקשר עם ממשלת המלכותית,  גריבלדי  לא דחפה את 
ויתרה מזאת אף הצדיק בפומבי את מעשה הקצין אשר נתן את 

פקודת האש בתוקף המשמעת הצבאית.
בחווה  המאוחרות  שנותיו  את  גריבלדי  חי  בו  קפררה  באי 
חקלאית שהקים, הוקם מרכז לזכרו של מי שנודע כאיש אמת 
ואם הגעתם למרכז אחת הערים באיטליה אתם  והפך לאגדה. 

מוזמנים לאתר את רחוב גריבלדי...

יזם וביצועיסט
עוד  גבוהים.  סיכונים  בלקיחת  התאפיין  גריבלדי   – היזם 
גבורה,  ומעללי  הרפתקאות  כחובב  ידוע  היה  צעיר  בהיותו 
במסעותיו כקברניט היה בו רצון להתגרות שוב ושוב בסכנות 
כמצביא  ידוע  היה  הטוב.  במזלו  ביטחונו  את  בו  שהעמיקו 
מקורי - קרבות שניהל ונסיגות שנאלץ לבצע תמיד היו שונים 

זה מזה. אומץ ליבו הנדיר ומקוריותו ראויים לחיקוי.
במטרה  ודבקות  רצון  בכוח  התאפיין  גריבלדי  ביצועיסט- 
של  במחיר  אף  ואיחודה,  איטליה  לשחרור  חלומו  להגשמת 
קאבור  ממשלתו  ראש  ובפני  סבוי  מלך  בפני  רצונו  הכנעת 
עמם היה נתון במחלוקת. נודע כמופת התנהגות אישית במסע 
לתבוע  התוקף  את  בידיו  נתנה  אשר  והיא  הקרב,  ובמהלך 
מהבטן"  "לפעול  נהג  גריבלדי  קרבן.  וכל  מאמץ  כל  מאנשיו 
והחלטותיו  וארגון  בתכנון  זמן  של  מינימום  משקיע  והיה 
את  לרתום  היודע  מהירה  תפיסה  בעל  רגע.  של  החלטות  היו 

האמצעים למטרה משותפת. 

גריבלדי נפגש עם מלך ויטריו מבית סבוי

ג'וזפה מצ'יני נהג ללבוש שחורים
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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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"אני רוצה לצאת מהכלא"

קרול האריס מעולם לא נתקלה בתופעה משונה כמו הזוג 
הזה שהגיע לכלא.

היא סוהרת למעלה מעשור ורגילה להתמודד עם 
טיפוסים רבים מהעולם התחתון, בעיקר עם אנשים שהגיעו משכונות 
העוני שליד גבעת הקפיטול. ליבה נחמץ תדיר מכמות הבחורים 

והבחורות שהגיעו למאסר טרם מלאו להם עשרים שנה.
היא מעבירה מול עיניה את טום שעבר להתגורר בכלא למשך 

שני עשורים מחייו, ואת שרלין אחותו שהצטרפה קצת אחריו.
היא עבדה בבתי הכלא בטנסי, בטקסס ובאריזונה, ובכולם נתקלה 

בטיפוסים אפלים מהעולם התחתון.
***

שלושה עשורים קודם לכן עברה ארצות הברית למדיניות מאסר 
מחמירה יותר במטרה להפחית את רמת הפשע ובכך לסייע לאנשים 
בשכונות עוני. אבל הממשל התבדה, אחוז הכליאה בארצות הברית 
זינק והפך לאחד מהגבוהים בעולם. מומחים גילו כי התועלת 

החברתית מתגמדת מול הנטל שנופל על הקהילה.
במשך שנים התמודדה קרול עם אסירים ועם אסירות קשים. 
רובם כאלה שלא סיימו לימודים, כאלה שסביר יותר שהם יהיו 
בכלא מאשר שתהיה להם עבודה, והנה נוחת אצלה באגף זוג עדין, 

זוג שאורח חייו אינו תואם את חומרת הפשע שבגינו הוא עצור.
האישה עם שביס לראשה, ספר תפילה בידיה. היא סובלת, אי 
אפשר להתעלם מהסבל הנורא הנשקף מעיניה, אבל יחד עם זאת 

היא חזקה.
לראשונה בחייה כסוהרת נתקלת קרול בעשרות בני אדם, אנשי 
הקהילה היהודית, שמגיעים יום יום לשערי הכלא עם מאכלים 
חמים בידיהם, מנסים לחזק את הזוג שנמצא בפנים, ומשהו זז 

בליבה הקפוא.
הלב שלה, שקפא במהלך שנות שירותה כסוהרת בכלא, מתחיל 
להפשיר. משהו מפשיר שם בפנים. קשה לה לשים את האצבע, אבל 

היא מרגישה את זה. הנה, חייה עומדים להשתנות.

 

הכל החל עם בקשתה של העורכת. "אני חייבת סיפור טוב 
לגיליון פסח!", ומי שמכיר את העורכת של "קטיפה" יודע שאי 

אפשר לסרב לה.
ועל אף שכמו שאר נשות ישראל אני באמצע הניקיונות, או ליתר 
דיוק, באמצע ההיסטריה, ידעתי שאני חייבת להשיג את קרול בטלפון.

דיברתי אתה לפני מספר חודשים, שמעתי באופן חלקי את הסיפור 
האישי שלה, וחשבתי להצפין אותו לשבועות, שכן קרול היא 
גיורת. רק שהבקשה של העורכת הזכירה לי שבסיפור של קרול 

יש אלמנטים של עבדות ושל חירות אמיתית.
קרול, כזכור, עבדה במקום ששולל את חירותו של האדם באופן 

גורף, ובסופו של הסיפור, יצאה היא עצמה לחירות...
מלאכת הכתיבה ארכה שעות ארוכות, שעות של שיחות טלפון 
לאמריקה, ואז לאוסטריה, שם איתרתי את כל הנוכחים. שיחת 

ועידה בשעה הכי קשה של היום.
לשמחתי, השפה האנגלית שגורה בפי, וכך זכיתי לשעתיים 

מרגשות במיוחד.

 

קרול הוסיפה לשמה את השם שרה, אולם עדיין כולם מכנים אותה 
קרול, בדיוק כמו אז, באמריקה, שם נולדה לפני קרוב לארבעים שנה.

"גדלתי במשפחת עוני", היא משחזרת את ילדותה הקשה בניו 
יורק, "במשפחה שהייתה שייכת לשכבה הנמוכה ביותר בחברה 

האמריקאית.
"מתוך האפרו-אמריקאיים שגדלו אתי בשכונה באותה תקופה, 
חלה עלייה חדה באסירים. אחד מכל ארבעה גדל תקופה מסוימת 

בילדותו עם הורה כלוא.
"גם אני גדלתי עד גיל שנתיים עם אמא בכלא, ובכלל, כל השנים 
גדלתי בצל הכלא. ההורים שלי יצאו ובאו בשעריו והאחים שלי 
הצטרפו אליהם. הם גנבו ופשעו ונגעו במקומות האפלים ביותר 

של החיים", משחזרת קרול ובקולה נשזרת נימת עצב.
"בגיל עשר נשלחתי לפנימייה ממשלתית. לא בכיתי. הייתי 
רגילה להיות נעה ונדה כל חיי עד אז. לגודל מזלי קיבלתי מדריכה 
מיוחדת, שניסתה עם כל הלב והנשמה להציל כמה שיותר בנות 

מחיים עלובים".
קרול מספרת על שיחות נפש ארוכות עם אותה מדריכה. שיחות 

שהובילו אותה להחלטה שהיא חייבת לשנות את החיים שלה.
והיא שינתה. "בעזרתו של צוות מיוחד הצלחתי לעבור בחינות 
בגרות וללמוד מקצוע הוראה", היא מספרת, "רציתי ללמד ילדות 
אחרות את מה שאני לא למדתי. במשך כל אותן שנים שמרתי על 
קשר עם המשפחה שלי, וכאב לי הלב לראות את ההידרדרות שרק 

הלכה והחמירה.
"כשמלאו לי עשרים אביבים נפטרה אמי", מספרת קרול. "אני 
זוכרת לוויה עצובה, עצובה מאוד, עם מעט מאוד אנשים. החיים 

של אמי הסתיימו באותה עליבות שבה החלו ונמשכו.
"עם אבי כמעט לא היה לי קשר, וגם הוא סיים את חייו בעליבות 

נוראית. כך נותרתי אני לבדי, אני והשאיפות שלי".
כשפנו אליה בהצעה להצטרף לתוכנית מיוחדת שתכשיר אותה 
לעבוד כסוהרת, הייתה קרול נרגשת בעליל. "לראשונה בחיי הרגשתי 
שהנה, יש לי הזדמנות לתקן את העליבות שבחיי הקודמים", היא 
משחזרת, "דווקא אני, שהורי היו בכלא והאחים שלי באו ויצאו 

מן הכלא, אלך לעבוד שם מן הצד השני".
היא לא דימתה בנפשה שמדובר בתהליך ארוך ודרמטי, שכלל 
בין היתר סדנת ליווי עם פסיכולוגית. אין זה דבר של מה בכך, 
לחדור אל לב ליבו של המקום האפל ביותר בחייהם של בני האדם, 
בית הכלא, אותו מאכלסים אנשים שביצעו פשעים שאי אפשר 
להעלות על הדעת. שם גונבים בלי לחשוב פעמיים. שם, במקום 
האפל ביותר, מוצאים אנשים את עצמם פועלים באופן הנוגד את 

המוסריות מיסודה.
ועל אף שהיא ברחה משם כל החיים, לשם היא עומדת לשוב! 
"זה היה לי קשה מאוד", מודה קרול. "כשהגעתי לעבוד בכלא צפו 
ועלו כל הזכרונות. בעבר הייתי באה לבקר את אמא שלי, והסוהרות 
היו בודקות אותי והייתי שונאת אותן, כי הן היו אלו שחצצו ביני 
לבינה, הן היו הגורם המעכב, ופתאום אני מוצאת את עצמי באותו 

צד של המתרס, בצד של הסוהרות הבודקות".

 

"אבל יש משהו אחד מנחם בלהיות סוהרת", היא מתהרהרת, 
"את מבינה בסוף יום עבודה, או בסופה של משמרת, את כוחה 

של החירות.
"כשאת נושמת אוויר צח, מטיילת ברחוב, עורכת קניות, את 
כואבת את כאבם של אלה שנמצאים עשרים וארבע שעות תחת 

משמר ומעקב".
אבל חייה של סוהרת אינם פשוטים. היא נתקלה לא אחת בסוהרות 

שהתעללו באסירות.
"סוהרת מחזיקה בידיה בכוח רב", אומרת קרול, "זהו סוג של 
שליטה. נתקלתי בסוהרות שהגיעו משכבות העוני, כמוני, והכוח 
שיכר אותן. אני זוכרת סוהרת שהתעללה באסירה על לא עוול 

סיפור לשבת  / שרה פכטר


"אנחנו זוג חרדי 

אירופאי פשוט לכל 
דבר. גידלנו בווינה 

משפחה של ארבעה 
ילדים, ביניהם זוג 

תאומים בני שנתיים, 
כשהתגלגלנו 

לסיפור המוזר הזה", 
משחזרת איטה, 

הגברת לבית לורנץ.
"אני בחורה מבית 

חסידי, ולאחר 
שהתחתנו קיבל 

בעלי האברך הצעה 
מבן דודו באמריקה 

לרכוש מניות 
מסוימות. לא חלמנו 

שניקלע לסיפור הזוי 
וקפקאי שכזה".

 היא מעולם לא נתקלה בתופעה עוצמתית כל כך. בזמן שמפתחות הכלא שקשקו 
בידיה ומים עכורים זרמו בחצר הכלא, היא לא יכלה שלא להרהר בתופעה המוזרה 

המתרחשת בימים האחרונים מול עיניה.
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בכפה, סתם כי התחשק לה. התערבתי לטובת 
האסירה, ומהר מאוד מצאתי את עצמי ננזפת 
על ידי מפקד הכלא, לאחר שאותה סוהרת 

העלילה עלי עלילת שווא".
קרול מספרת כי היו רגעים בהם ביקשה 
לעזוב, אך הידיעה שאולי היא מתקנת משהו 

בעולם גרמה לה להישאר.
"הקמתי כיתות לימוד בכלא, ובזכותי 
סיימו נערות בחינות בגרות, עזבו את הכלא 
ולא חזרו לשם עוד. כל נערה שהצלחתי 
להציל היוותה עבורי תעודת הצטיינות", 

היא מסכמת.
לדבריה היא הייתה מסוגלת להמשיך 
לחיות את חייה סביב הכלא. אבל אז, בעודה 
רווקה כבת שלושים, פגשה את הזוג החרדי 
שנזרק לכלא באשמת גניבה ומשהו אצלה 

השתנה.

 

זהו השלב המרגש שבו אני מעלה על הקו 
את בני הזוג לורנץ. לאחר חליפת מילות ברכה 
בין כולם, הם מספרים לי על חלקם בפאזל.

"אנחנו זוג חרדי אירופאי פשוט לכל דבר. 
גידלנו בווינה משפחה של ארבעה ילדים, 
ביניהם זוג תאומים בני שנתיים, כשהתגלגלנו 
לסיפור המוזר הזה", משחזרת איטה, הגברת 

לבית לורנץ.
"אני בחורה מבית חסידי, ולאחר שהתחתנו 
קיבל בעלי האברך הצעה מבן דודו באמריקה 
לרכוש מניות מסוימות. לא חלמנו שניקלע 

לסיפור הזוי וקפקאי שכזה".
הם התפתו להצעתו של הקרוב בלי לדעת 
שמדובר בתרגיל עוקץ, לקחו הלוואה גדולה 
ונכנסו לעסקה שהייתה אמורה לעזור להם 

לרכוש דירה משלהם.
עשרה  של  ממשפחה  שהגעתי  "אני, 
מאוד  "שמחתי  איטה,  מספרת  ילדים", 

להוריד עול מהורי".
כתופרת  איטה  עבדה  תקופה  באותה 
והצליחה מאוד בעבודתה. היא גם פתחה 

עסק קטן לממכר בדים, והחיים היו יפים.
"עלינו על מטוס והגענו לאמריקה למשך 
מספר ימים על מנת לחתום אצל עורך דין 
על העסקה של המניות". באותה תקופה הם 
התגוררו, כאמור, בווינה, וההורים הסכימו 

לשמור להם על הילדים.
"בן הדוד של בעלי חיכה לנו באמריקה. 
ערכנו את העסקה וחתמנו אצל עורך דין, 
וחשבנו כי החוזה בידינו וכי ביצענו, כאמור, 
עסקה מוצלחת, אבל רגע לפני שעלינו על 
מטוס בחזרה הביתה עצרו אותנו". קולה 
של איטה נשנק. כשהיא נזכרת בשבוע בו 

שהתה בכלא כל גופה רועד.
"זו הייתה אחת ממעילות המניות הגדולות 
ביותר שידעה הבורסה. הבולשת הייתה 
באמצע פענוח התרמית בדיוק כשאנחנו 
הגענו לזירה. כמובן, הפכנו לחשודים באופן 

מיידי, וגם אנחנו נזרקנו למעצר".
וכך מצאה את עצמה איטה, בחורה טובה 
מבית חסידי, באמצע החיים, בכלא, אנשי 
העולם התחתון סביבה, במקום ישן ומצחין 
מעורר פחד ואימה, כשבעלה עצור בחדר 

סמוך אליה.
באותם רגעים ראשונים בתא שלפה איטה 
את ספר התהילים שלה ובכתה לריבונו 
של עולם שישחרר אותה משם. "אין עוד 

מלבדו", היא התחננה ובכתה מגעגועים 
לתאומים הקטנים.

ושם הן נפגשו, היא וקרול הסוהרת שנהגה 
בה בעדינות יתר.

"איטה נראתה לי אישה אחרת", מספרת 
קרול. "התחלנו לדבר, והיא פרצה בבכי 
כשסיפרה שאינה רגילה לתת-תנאים. היא 
סיפרה לי על הילדים שלה, התאומים, ועל 
מקרה הביש אליו נקלעה. מה שהדהים אותי 
היה האופן שבו התמודדה, האמונה שנבעה 

ממנה".
קרול הבטיחה לעשות הכל, והיא עשתה 
לא מעט. היא הצליחה לסדר לבני הזוג תא 

קטן ונפרד, ולעזור להם בימים הקשים.
מראה הקהילה התומכת שבר אותה לגמרי, 

בעיקר מקנאה.
"ככה זה אצלנו, מצוות פדיון שבויים, 
כולם נרתמים למען אחד", הסבירו לה בני 
הזוג לורנץ, והיא, שלמדה לחיות את כל 
חייה בבדידות, רצתה לשמוע עוד,  לעכל.

איטה ובעלה שוחררו בעזרתם של עסקנים, 
ומהר מאוד התבררה צדקתם ויצאה לאור.

"הכלא האמריקאי אכזר", אומרת קרול 
ואיטה מסכימה בשקט, היא לא רוצה לחזור 

לשם.
אבל היום, ממרחק של שנים, היא יודעת 
שהסיבה שהיא הגיעה לשם הייתה בכדי 
לפגוש את קרול ולהוציא אותה מעבדות 

לחירות אמיתית.
"אחרי שהם עזבו חשתי ריקנות", משחזרת 
קרול, "פתאום רציתי להרגיש את התחושה 
שהרגשתי במחיצתה. גם אנשי הקהילה 
היהודית נעלמו מן השטח, ואני התחלתי 
לחקור, רציתי להבין קהילה מהי, יהודים 
מי הם וכך התחיל את השלב המרגש בחיי".
קרול החלה ללמוד יהדות. היא נשאבה 
והוקסמה, וביום מן הימים מצאה את עצמה 
מרימה טלפון לאיטה שהשאירה לה פרטי 

קשר.
אמרתי  מהכלא!',  לצאת  רוצה  "'אני 
לאיטה", מספרת קרול ורעד מלווה את קולה.
"נכון", מצטרפת איטה לשיחה, "אני 
זוכרת את השיחה בה בכינו שתינו", ואני 
עדה לרגע של שתיקה שמקורה בהרבה 

מאוד מלים.
"וכך התחלנו דרך חדשה". איטה משחזרת 
את ההזמנה שלהם לקרול שנטלה חופשה 
מעבודתה. במשך חצי שנה למדה קרול מבני 
הזוג לורנץ עוד ועוד, בצמא וברעב רוחניים 

כמותם לא חוותה מעולם.
"תהליך הגיור הוא קשה, לא כל אחת 
יכולה לעמוד בזה", מודה קרול, "אבל הכל 
היה שווה!" לאחר שהתגיירה הוגשם חלומה 

המיידי והיא נגאלה גם מכלא הרווקות.
"הקדוש ברוך הוא הרעיף עלי שפע", היא 
מסכמת באושר, "יצאתי מעבדות לחירות 
אמיתית, עזבתי את חיי הכלא, כי להיות 
סוהרת זה לנשום יום יום אווירה של כליאה, 
רדיפה, פשע, והנה זכיתי להקים בית נאמן 
עם גר צדק כמוני. כיום אנחנו באוסטריה, 

מגדלים זוג תאומים...".
ואני  בצחוק,  פורצות  וקרול  איטה 
מצטרפת. "יהי רצון שנזכה לצאת תמיד 
מעבדות לחירות", נחתמת השיחה, ואנו 
נרתמות שוב לנקיונות לקראת החג, כל אחת 

בביתה...

ניהלתי  שנה  מעשרים  יותר 
ילדים.  לבגדי  חרושת  בית 
עסקתי בלבושים ומלבושים, 
זאת הייתה השליחות שלי. מה אפשר 
ללמוד בעבודת ה׳ מבית חרושת? הרבי 
הסביר פעם לבעל בית חרושת שכל אחד 
מבין שקיים מנגנון השולט בכל המכונות 
ודואג שכל הפעולות ייעשו בתיאום מלא, 
גם אם המנגנון המרכזי המפעיל אותו 
לא נראה לעין. ואם כך כשמדובר בבית 
חרושת עם אין-ספור הפרטים שבו, בטח 
ובטח כשמדובר בעולם הגשמי והמוגבל 
שלנו. אם רק נתבונן בקרש או בצומח, 
נודה שכל אחד מהם הוא מורכב מאוד. 
כל חומר מורכב מביליוני אטומים וכל 
אטום עשוי מחלקיקים זעירים, וגם אם 
היינו חושבים שהמורכבות הזאת תיצור 
חוסר סדר אדיר הרי שלמעשה מתברר 
שישנו כוח מרכזי אחראי לסדר ששורר 

בתוך מורכבות הבריאה. 

גם פרשת תצווה עוסקת במלבושים 
שלבשו  הקודש  בגדי  את  ומתארת 
בעבודת המשכן ואת האומנות שפיתחו 
ויצרו במלאכת מחשבת. אהרון ובניו 
הכוהנים נבחרו על-ידי הקב"ה לשרת 
וגם אחר-כך בבית המקדש  במשכן, 
יהיו  ישראל,  העתיד להיבנות בארץ 
הכוהנים, צאצאיו של אהרון משבט לוי, 
הממונים הבלעדיים על העבודה במקדש.

אולם, כדי לקדשם בפועל לעבודה זו 
מצווה ה' לעשות כמה דברים: להקריב 
קורבנות ומנחות מיוחדים, להלבישם 
מיוחד  שמן  וליצוק  הכהונה  בבגדי 
הנקרא 'שמן המשחה' על ראשם. כל 
זאת יש לעשות שבעה ימים מיום הקמת 
המשכן, ואז תהיה קדושתם מושלמת 

לצורך עבודת ה'.
  

"ואתה  במילים  פותחת  הפרשה 
כלל שמו של  בה  נזכר  ולא  תצווה" 
משה רבנו. כשמשה מתחנן לה׳ שימחל 
לישראל על חטא העגל ולא ישמידם, 
הוא מתבטא: "ואם אין מחני נא מספרך 

אשר כתבת".
ה׳ מוחה את שמו של משה באופן 
סמלי מהפרשה, כדי להראות לנו מהו 
כוח הדיבור אצל מנהיג הדור, ופונה 

אליו במילים "ואתה תצווה".
"אתה" - למעלה משמך הפרטי.

"אתה" - אתה בעצמות שלך !

מכאן מסירות נפשו של משה מנהיג 
הדור, למען העם שהוא כל כך אוהב, עד 
שהוא מוכן ששמו יימחה מן התורה, עד 
שה׳ פונה אליו בשם "ואתה" - עצמותך!

ז' אדר - יום הולדתו ויום פטירתו של 
משה רבנו, שחל השבוע, יחול תמיד 
בשבוע שבו קוראים פרשת ״תצווה״ 
הקשורה בקשר נפלא למשה. תפקיד 
המנהיג להצית בנו את המאור ולחבר 
אלוקים  למקור  שלנו  הנשמה  את 
חיים. והמטרה היא להתחזק בתורה 
ובמצוות בכוח המזל הבריא והחזק של 
חודש אדר, כדי להביא בפועל ובגילוי 
את הגאולה ולחבר יהודי נוסף למאור 

שבתורה. 

גם את מנהיגה ולך הכוחות המיוחדים 
שבך. איזה מלבושים עלייך לעטות על 
עצמך כאשר את ניגשת למכור את המוצר 

או השירות שלך ולסגור עסקה? 

בברכת חורף בריא ושמח!
מירי שניאורסון-הבחירה שלי

מנטורית עסקית ואישית, מרצה ומנחה 
ושליחה בתקשורת.  054-9292901

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

ואתה תצווה

תפקיד המנהיג להצית בנו את המאור 
ולחבר את הנשמה שלנו למקור אלוקים 

חיים. והמטרה היא להתחזק בתורה ובמצוות 
בכוח המזל הבריא והחזק של חודש אדר, 

כדי להביא בפועל ובגילוי את הגאולה ולחבר 
יהודי נוסף למאור שבתורה. 

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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נעים להכיר: כירופרקטיקה

"חפש בעמוד השדרה ומצא בו את השורש לכל המחלות" כתב 
היפוקרטס, אבי הרפואה המערבית. למערכת העצבים המרכזית 
האדם  גוף  על  רבה  השפעה  ישנה  השדרה,  בעמוד  המושרשת 

כולו, על מכלול מערכות ותפקודי הגוף השונים. 

שימוש  בעייתיים,  יציבה  הרגלי  עמו  הביא  המודרני  החיים  אורח 
בניידים שגורמים לאנשים להרכין ראש זמן רב, ישיבה ממושכת 
בעבודה מול המסכים ועוד, כל אלו גורמים לעומס ומתח שרירי 
ובעקבות  מצטבר שלאורך השנים, מצמצם את תנועת החוליות 

זאת מתחילות להופיע הבעיות באזור עמוד השדרה.

נוקשות  השדרה,  לעמוד  מסביב  השרירים  של  תקין  לא  תפקוד 
באזור החוליות וחוסר איזון ביניהן, משפיעים הן על טווח התנועה 
והיציבה של הגוף והן על מערכת העצבים ויכולים להוביל למגוון 
בעיות ביניהם: כאבי ראש, כאבי גב, כאבי מפרקים, אגירת נוזלים 

באוזניים ועוד. 

על מנת להשיב את המצב למיטבי, הכירופרקטור נכנס לתמונה. 
מעניין לציין כי בארה"ב המקצוע השלישי בגודלו בתחום הרפואה 
הוא הכירופרקט כך שמעבר לים כבר הבינו את הפוטנציאל של 

הטיפול.  
    

מה זה כירופרקטיקה? 
כירופרקטיקה זו שיטה רפואית העוסקת בטיפול בבעיות מכניות 
של עמוד השדרה ושל מערכת השריר-שלד בכדי להשפיע לטובה 
על הבריאות הכללית. הטיפול מתאים לכולם, לתינוקות, לנשים 

הרות ולאנשים מבוגרים.

איך בדיוק מתנהל הטיפול הכירופרקטי?
השדרה  עמוד  בחוליות  ההפרעות  של  אבחון  מתבצע  ראשית 
רפואית  היסטוריה  בדיקת  המקובלים:  הרפואיים  באמצעים 
מקיפה, בדיקה גופנית, בדיקה כירופרקטית ליציבה, יחס ותפקוד 
C.T, אך כל מקרה  יש צורך בצילומי רנטגן או  החוליות. לעתים 

לגופו.

הדרוש  הטיפול  מתבצע  הבעיה  מקור  ואיתור  האבחון  לאחר 
לתיקון סטיות קלות ביחס שבין החוליות ושיפור תפקודן הביומכני. 
"מניפולציה",  הנקראת  ומהירה  עדינה  ידנית  בפעולה  מדובר 
כדי  הבעייתית,  החוליה  את  מכני  באופן  הכירופרקטור  מזיז  בה 
מלא.  תנועות  לטווח  אותה  ולהשיב  הלחץ  את  ממנה  להסיר 
במהלך הטיפול נעזרים במיטה מיוחדת חשמלית, שעולה ויורדת, 

ומטרתה לפתוח את המרווחים בין החוליות. 

הטיפול אינו כואב אך לעתים מלווה בתחושת אי נוחות קלה. כמו 
להקלה  ומביא  החוליות  ובהנעת  בעיסוי  נעזר  הכירופרקטור  כן, 
בהתאמה  מקבל  המטופל  הטיפול,  בסיום  ובכאבים.  בלחצים 
המשכיות  לייצר  מנת  על  בבית  לביצוע  קלים  תרגילים  אישית 

לטיפול.

מהו אורך הטיפול וכמה טיפולים יש לעבור על מנת לחוש הקלה?
כל מפגש אורך בין 7-15 דקות, תלוי בצורכי המטופל. בשבועיים 
התדירות  ואח"כ  בשבוע,  פעמים  כ-1-2  לרוב  הראשונים 
פעם  מניעתי   / תחזוקתי  טיפול  של  לרמה  עד  בהדרגה  יורדת 
בטיפול  היופי  לאדם.  מאדם  שמשתנה  כמובן  בממוצע,  בחודש 
הכירופרקטי, שמלבד תחושת ההקלה בבעיות הקשורות לעמוד 

השדרה, יחוש המטופל הרגשה כללית טובה ובריאה יותר.

ע"ש  החולים  בבית  האונקולוגי  המרכז  לטובת  התגייסה  ישראל  לוריאל 
טיפולים המיועדים  שיעניק  ויופי  טיפוח  סלון  והקימה  "שיבא", תל השומר 
באמצעות  פנים,  טיפולי  יספק  היופי  מרכז  בסרטן.  החולים  וגברים  לנשים 
אנשי מקצוע. זה הוא סלון הטיפוח השני מסוגו אותו מקימה לוריאל ישראל, 

הראשון הוקם במרכז עמותת "אהל-שרה".

לדברי אלי שגיב, מנכ"ל לוריאל ישראל,  "נושא האחריות התאגידית חברתית 
מהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה. מיזם סלון טיפוח 
ויופי, הוא חלק מאסטרטגיה גלובלית של לוריאל המתקיימת תחת משימת 
"."Beauty for better life ההתמודדות עם מחלת הסרטן דורשת מהחולה 
לגייס את מלוא כוחותיו הפיזיים והנפשיים. למרות ההתפתחויות המבטיחות 
קשיים  עם  שעה  שעה  ויום,  יום  מתמודדים  הסרטן  חולי  הרפואה,  בעולם 
הנובעים מהמחלה ומתופעות לוואי של הטיפולים המורכבים. ועם זאת, גם 

בתקופות הקשות ביותר, אנחנו רוצים להרגיש טוב ולהיראות טוב".

של  העצמי  הביטחון  בטיפוח  גם  עוסקים  אנו  "בלוריאל  שגיב:  מוסיף  עוד 
גברים ונשים. אנו מאמינים כי כל אחד ואחת רוצים להיראות במיטבם בכל 
רגע. ברגעי משבר,  אופטימיות, הרגשה טובה, אסטטיות ומראה רענן וטוב, 
יכולים לסייע בצעדים הקשים אל התקווה וההחלמה, וכאן לוריאל ישראל 

נכנסת לתמונה."

מיזם סלון הטיפוח והיופי השני מסוגו בארץ, הינו חלק ממנעד הפעילויות 
שעורכת לוריאל ישראל עבור הקהילה, ומצטרף לפרויקטים מגוונים רבים 
שעורכת החברה בישראל כגון: "יום האזרחות הטובה", פרויקט "אמץ אח/

אחות לוריאל", המעניק מלגות לסטודנטים במכללת נתניה, תמיכה בארגון 
"ילדים בסיכוי" ועוד."

זהו   .2005 בשנת  הסרטן  מרכז  את  חנך  השומר  תל  שיבא  הרפואי  המרכז 
המרכז הגדול והמוביל בישראל המטפל בכ-4500 מטופלים חדשים בשנה 
שונים.  ובטיפולים  בבדיקות  במעקב,  הנמצאים  מטופלים  אלפי  ובעשרות 
המרכז מעניק לחולי הסרטן מרחב בו יוכלו לשכוח מעט מהצרות ולהעביר 
את זמן ההמתנה הממושך בזמן הטיפולים והביקורים אצל הרופאים בבית 

החולים.  

הטיפול הטבעי שמתאים לכולם מינקות ועד גיל הזהב שיכול להעלים או 
להפחית כאבי גב, מיגרנות, כאבי מפרקים, נוזלים באוזניים ועוד • מה 

זה כירופרקטיקה ואיך בדיוק מתנהל הטיפול הכירופרקטי? • ד"ר ליאור 
סילורה רכז תחום הכירופרקטיקה בכללית רפואה משלימה, מסביר 

סלון יופי לחולי סרטן
L'OREAL ISRAEL פותחת סלון טיפוח ויופי, במרכז 

האונקולוגי בבית חולים ע"ש שיבא תל השומר -  לנשים 
וגברים החולים בסרטן • אלי שגיב, מנכ"ל לוריאל 

ישראל: "סלון הטיפוח והיופי מיועד להעניק לחולים 
מקום מפלט מהטיפולים הקשים שהם עוברים ואלו 

יוכלו ליהנות מטיפולים יעילים ומרגיעים" • לפרויקט 
פותח מדריך ייעודי "האם את סובלת ממחלת הסרטן? 

גם העור שלך סובל" המעניק עצות ושיטות טיפול 
מיוחדות לעור במהלך ההתמודדות עם המחלה



ch.dep@biu.ac.il | 077-2753094 | 077-2753098 :פרטים בטלפון

הקמפוס
י ד ר ח ה
אוניברסיטת
ן ל י א - ר ב

במסלול לגברים
 בקמפוס החרדי

בבר-אילן

מכינה
קדם 

אקדמית

לעבודה לימודים  בין  שילוב  לזכאים   מימון   100%  
 תואר מבוקש במוסד יוקרתי  מסלול מיוחד לגברים בקמפוס החרדי
 קמפוס במרכז הארץ עם גישה נוחה בתחבורה ציבורית וברכב

ה מ ו צ י ע ב ה  מ ש ר ה ה

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61
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תבשיל ברמונדי חלב קוקוס וכורכום
החורף הוא שעתם היפה של התבשילים, הקדרות והמרקים. גם בשבת וגם בימי החול הם תופסים מקום של 

כבוד על השולחן. החורף הזה מתחשק לנו דווקא להתמקד בדגים- בעיקר משום שתבשיל דגים לא פחות 
טעים מתבשיל בשר, הוא קל יותר לעיכול, לא מכביד על המערכת ובאופן כללי מתאים יותר לארוחות ערב.  

את המנה יאהב מי שאוהב טעמים אסייתיים חזקים, גם אם לא מדובר במנה חריפה במיוחד. אם מתחשק לכם 
להוסיף חריפות למנה אפשר לעשות זאת על ידי הוספת ג'ינג'ר או פלפל צ'ילי לפי הטעם.

מתכון של פאולין שובל ל-6 מנות:
½ 1 ק"ג דג ברמונדי טרי, מפולט, חתוך לרצועות עבות. 

2 גבעולי למון גראס 
1 כפית זרעי כוסברה 

½ צרור כוסברה 
2 כפיות כורכום טחון
1 ס"מ ג'ינג'ר מגורר 

1 כפית כמון 
1 כף סוכר חום )או סוכר דקלים(

2 כפות סויה 
2 כפות זמן קנולה 

1 בצל בינוני, קצוץ דק 
1 פחית חלב קוקוס, ללא חומרים משמרים 

4-3 גבעולי בצל ירוק 

אופציה להגשה: 
אורז לבן מאודה 

אופן ההכנה:
1. במעבד מזון או בעלי ובמכתש מרסקים יחד את כל התבלינים: למון גראס, כורכום, ג'ינג'ר, כמון, זרעי 

כוסברה וסוכר. 
2. מכינים את הרוטב: במחבת על אש בינונית מחממים שמן ומטגנים את הבצל עד להזהבה יפה. מוסיפים את 

חלב הקוקוס ואותה כמות מים ואת הסויה ומביאים לרתיחה. מוסיפים את התבלינים לתוך הרוטב ומערבבים 
היטב. 

3. מניחים את הדגים בתוך הרוטב המבעבע. מכסים ומבשלים על אש נמוכה במשך כ-10-8 דקות, עד שהדגים 
מוכנים. טועמים, מתקנים תיבול ומגישים עם בצל ירוק קצוץ מעל ועלי כוסברה. 

 

קציצות דגים 
רשת קפה ביגה, חולקת מתכון עשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – קציצות דגים.

מרכיבים לכ- 7 מנות :

1000 ג' דג לבן קצוץ
70 ג' כוסברה קצוצה

70 ג' פטרוזיליה קצוצה
250 ג' בצל לבן קצוץ

50 ג' פירורי לחם
2 ביצים

5 ג' פלפל שחור
10 ג' מלח דק .

יש לערבב היטב את כל המרכיבים. לשים במקרר כדי שהמסה תתייצב ולכדרר כל קציצה ל-40 גרם.
לאחר מכן יש לצרוב את הקציצות משני הצדדים במחבת עם שמן קנולה. להעביר אותן לסיר עם רוטב 

הפלפלים. 

לרוטב פלפלים:
200 מ"ל שמן קנולה

10 גרם כמון
20 גרם פפריקה מרוקאית

10 ג' סוכר
20 ג' מלח דק

50 ג' אבקת מרק 
2 יח' פלפל מתוק יבש

20 ג' פלפל ירוק חריף פרוס
150 ג' שיני שום פרוס גס

100 ג' רסק עגבניות
2.200 ליטר מים

75 גרם כוסברה טרייה קצוצה
1.700 קילו פלפל אדום פרוס

אופן ההכנה:
1. יש לחמם סיר עם 100 מ"ל שמן קנולה, להוסיף את הפלפלים ולבשל כ-10 דקות, להוסיף את הפלפל 
החריף, לאחר מכן להוסיף את השום ולבשל 6 דקות נוספות. להוסיף את הרסק, לערבב ולבשל כ-2דקות.

2. במקביל לערבב 100 מ"ל שמן נוספים עם הכמון, פפריקה, מלח, אבקת מרק וסוכר.
3. להוסיף את התבלינים כולל הפלפלים היבשים לסיר עם המים, בנוסף להוסיף מחצית מכמות הכוסברה 

לכסות ולבשל חצי שעה. בסוף הבישול להוסיף את יתר הכוסברה ואם יש צורך לתקן טעמים.

רולדה עם קצפת ותותים 
המותג מאסטר שף מציג מתכון לרולדה עם קצפת ותותים מושלם. 

מצרכים:
4 ביצים, מופרדות

2
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100 גרם )1/2 כוס( סוכר
1 כפית גרד לימון )אופציונלי(

1 כפית תמצית וניל
קורט מלח

40 גרם  )4 כפות( קמח
40 גרם )4 כפות( קורנפלור

אבקת סוכר לפיזור מעל מגבת
קרם קצפת ותותים:

500 מ"ל )2 מיכלים( שמנת מתוקה
1 פודינג וניל עם גרגירי וניל 

2 כפות אבקת סוכר )אופציונלי(
1 קופסה של תותים טריים

קישוט:
שאריות הקרם, תותים טריים חצויים

אופן ההכנה: 
1. מחממים את התנור ל-180 מעלות. מרפדים תבנית עם נייר אפייה ומשמנים אותו קלות. 

2. בקערת מיקסר עם וו בלון מקציפים את החלמונים עם 1/2 מכמות הסוכר עד שמתקבלת תערובת בהירה 
ותפוחה. מוסיפים את גרד הלימון, הווניל והמלח וממשיכים להקציף.

3. בקערת מיקסר אחרת מקציפים את החלבונים עם שארית הסוכר עד שמתקבל קצף יציב.
4. מקפלים בהדרגה את קצף החלבונים לתוך תערובת החלמונים. מוסיפים את הקמח והקורנפלור וממשיכים 

לקפל בעדינות כד שהם נטמעים בתערובת.
5. יוצקים את התערובת לתוך התבנית ומיישרים.

6. אופים 7-9 דקות במרכז התנור, עד שהעוגה מתחילה להזהיב קלות, והופכת לקפיצית למגע. מוציאים 
מהתנור.

7. מפזרים אבקת סוכר בנדיבות על מגבת מטבח נקייה. הופכים את העוגה על המגבת ומורידים בזהירות את 
נייר האפייה.

8. מגלגלים את המגבת עם העוגה לרולדה ומשאירים להתקרר למשל 30 דקות.
9. מכינים את הקרם: שמים בקערת המיקסר עם וו בלון את כל המרכיבים, למעט התותים, ומקציפים במהירות 

בינונית לקרם יציב. 
10. חותכים את רוב התותים לקוביות קטנות )שומרים כמה שלמים לקישוט(. פותחים את הרולדה ומורידים 
את המגבת. מורחים את הקרם בשכבה אחידה ונדיבה )שומרים כמה כפות בצד לקישוט( ומפזרים מעל את 

התותים.
11. מגלגלים את הרולדה, מקשטים בקרם וחצאי התותים ומגישים.

קוקוס קראנצ'י
המותג Alpro מציע מתכון מפנק לקינוחי קוקוס קראנצ'י פרווה אישיים, לערב מתוק במיוחד. 

חומרים )ל-4 קינוחים אישיים(:
 Alpro 4 מעדני קוקוס

100 גרם אגוזי מקדמיה או לוז
 כפות סוכר2 

50 גרם שוקולד מריר, מגורד

אופן ההכנה:
1.  מחממים תנור ל-175 מעלות.

2.  מפזרים אגוזים על תבנית עם נייר אפייה. מפזרים מעל האגוזים סוכר וצולים בתנור עד להזהבה- השחמה 
של האגוזים. מוציאים מהתנור ומשאירים להצטננות מלאה. מרסקים את האגוזים בעזרת מערוך או פטיש עץ.
3. מחלקים את שברי האגוזים בין 4 כוסות קינוח. יוצקים מעל האגוזים מעדן Alpro קוקוס לכל כוס. מפזרים 

שוקולד מגורר. 
4. מגישים.

מאפה פלפלים וגבינה
המותג ברילה מציג מתכון מושלם: מאפה פלפלים וגבינת עזים ברוטב טוסקנה שכיף לנשנש בהרכב מלא . 

שימרו את המתכון- הילדים יבקשו להכין שוב.

רכיבים למאפה אחד גדול:
 500 גרם בצק עלים
 1 גליל גבינת עזים

עלים מ-4 גבעולי תימין
4  פלפלים אדומים קלויים וקלופים וקרועים לרצועות

 1/2 כוס רוטב טוסקנה
מלח ופלפל גרוס

להגשה:
 1/2 כוס רוטב טוסקנה

הוראות הכנה:
1. פותחים את הבצק לרוחבו וחורצים חריצים ברוחב ס״מ אחד ובאורך חצי מגובה היריעה, בחלק הרחוק.
2. בחלק הקרוב אלינו מורחים רוטב עגבניות, מסדרים לסירוגין – פרוסת גבינת עזים, פלפלים קלויים ועל 

תימין. מתחילים לגלגל כמו רולדה וממשיכים כך שמסיימים כשהרצועות שחרצנו בבצק חובקות את הגלילה.
3. מחברים את שתי קצוות הגלילה לקבלת טבעת. אם יש זמן, מעבירים למקרר לשעה.

4. מחממים תנור ל-190 מעלות.
5. מורחים את הטבעת בביצה טרופה. אופים חצי שעה 40- דקות או עד שהמאפה זהוב ואפוי.

6.  מגישים עם קערית של רוטב עגבניות במרכז הטבעת.
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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
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
החומה הגדולה בסין

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. טמן ידו בצלחת
2. טרוף טורף יוסף

3. טמן בחובו

תשובות:

תשובות:

ְֵּראִשׁית לז לג 3. ִאּיֹוב לא לג 1. משלי יט כד 2. ב

1. מפתה ומשיא את מישהו לעשות מעשה שלילי.                      "וה____ 
והמדיח" )סנהדרין ז ד(

2. כמות מרבית של משקה שאדם יכול לקחת אל פיו בבת  אחת. 
"מלא ____" )פסחים קז.( )בכתיב חסר(

3. בנו הרביעי של יפת בן נח. על שמו נקראו עמו וארצו.
"ומדי ו___" )בראשית י ב(

4. נגע קשה ומדבק הפוגע בעור,בריריות ובעצבים.                        "נגע 
___ כי תהיה באדם" )ויקרא יג ט(

5. אפרסמון טהור )נקי( בעברית. ובארמית?
אפרסמא ____  )הוריות יא:( 

נעשה   ___ "מה  מזון.  בצרכי  וממכר  בתבואה,מקח  מסחר   .7
במדינה היום" )בראשית רבה ח(

12. כנוי לבית דין שיושבים בו פחות משלושה דיינים.                  "בית 
דין ____" )סנהדרין ג.(

13. רקה,כל אחד מצידי המצח ליד האוזן. "ואיזהו סוף ראשו  זה 
יחיד(  )בלשון  כ:(  )מכות  ולפדחתו"  אזנו  לאחורי   ____ המשוה 

)לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
15. קיצור המילים : שושן פורים.

16. קיצור המילים : יהי רצון.
17. רשום את שתי האותיות כאשר סכום ערכן הגימטרי הוא:86

ב___"  רועה  פרתך  "שתהא  עשב,שדה-מרעה.  כר,מקום   .1
)פסחים ח:(

2. לצד נגב,דרומה.  "צפנה ו___" )בראשית יג יד(
יח(  כה  )דברים  ויגע"   ____" מאמץ.  מרוב  ורפה  חלש   .3

)בהיפוך אותיות(
4. קיצור המילים : נרו יאיר. )בהיפוך אותיות(

5. שלהבת,לשון – אש.  "ו___ להטה כל עצי השדה" )יואל א 
יט(

6. בן הרם למשפחת יהודה.  "ומשפחת ____ בן הרם" )דברי 
הימים א ד ח(

10. סלע,טרש,אבן יסוד. "___ הרי זו בתולת קרקע" )נידה ח:(
11. מעיין,מקום שנובעים ממנו מים.  "____ מים חיים" )ירמיה 

ב יג(
12. כסוי לשולחן,מפה.  "במה אתה סועד ב___ כסף או ב___ 

זהב" )כתובות סז: - סח.(
וראשה    כד  אחד  "ראשה  "כד".  מן  רחב,מחודד,הפך  לא   .13

אחד ____" )עבודה זרה מ.(
16. מאותיות ה-א"ב.

העמוד טעון גניזה

"אחד מנעל  וחמה עשויה לבד או חומר אחר.  גבוהה  נעל   .1
וסנדל ו____" )יבמות קב:(

7. קריאה,צעקה.  "כל לשון שועה וצעקה לשון ____" )רש"י 
תענית יח.(

8. אחד מחמשת מלכי מדין שנפלו בחרב מלחמה לפני פנחס 
במדבר. )במדבר לא ח(

חיל.   וגיבור  אב  בית  צופח,ראש  מבני  אשר  משבט  איש   .9
"____ והוד" )דברי הימים א ז לז(

11. קיצור המילים : חול המועד. )בהיפוך אותיות(
13. שיעור ומידה קצובה )בכמות או בזמן(,מתכונת.

"ותתן טרף לביתה ו___ לנערתיה" )משלי לא טו(
14. קיצור המילים : נטילת לולב.

15. בשתיקה,מבלי דבר דבר.  "שבי ____" )ישעיה מז ה(
17. בתוקף,בעוז,בכפיה.  "בחזקת ה___" 

)ישעיה ח יא(
18. פקודה,צו. "על אשר לא עשתה את ___ המלך אחשורוש" 

)אסתר א טו( )בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. דיבור של חכמה,דבר של משל וחידה. "להבין משל ו____" )משלי 
א ו(

6. מין מובחר של זהב. "לא יתן ____ תחתיה" )איוב כח טו(
, כעין קוץ  קצר  7. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח 

וחריף. "ל___ בעיניכם" )במדבר לג נה( )בלשון יחיד( 
ו____"  "צופח  ונשיא.  אב  בית  אשר,ראש  לשבט  הלם  מבני  אחד   .8

)דברי הימים א ז לה(
רבי  ו____  חייא  רבי   ____" ובארמית?   בעברית.  מדרש  בית   .9

אושעיא" )חולין קמא. – קמא:(
10. חדר,לשכה. "____ הרצים" )מלכים א יד כח(

11. מגן,שריון. "כפי ____ יהיה לו" )שמות כח לב(
14. מפרשיות השבוע.

15. מכת יובש בצמחים,התיבשות גידולי שדה והשחרתם על ידי שרב 
או על ידי רוח קדים יבשה. "היתה שנת ___")ערכין ט א()בכתיב מלא(

18. פנים,קלסתר פנים. "אין מעידין אלא על ___")יבמות טז ג(

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

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

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

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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





וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

רביעיות תפילה
קוד: 106871588

צעיף וכובע
קוד: 10953

מפזר חום משחק חטף טףתאורת חירום
קוד: 106874695 מבצעי

השבוע
 10-15.2.19
ה'-י' באדר א'

לחברי מועדון בלבד!

4990

מקלות חמוצים
לבס

גולש/בשר לחמין
800 גר'

להבונים 'מעולה'מיץ ענבים 'מעולה'
כולל פיקדון

1 ליטר
4 שעות

50 יח'

עוף שלם 
קפוא

14-15
ט'-י' באדר א'

מיץ ענבים 'מעולה' עוף שלם 
קפוא

לק"ג

12 ב-
10

2 ב-
10 ליח'לק"ג

19902990990

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

סוגים שונים
400 גר'

אורז פרסי
1 ק"ג
סוגת

שלישיית פינוק
קוד: 2492869/76/83

עוגיות עבאדיתה כחול
100*1 גר'

ויסוצקי

חמישיית טישיו
קוד: 48203 קוד: 2492869/76/83

10107902790790
ו'-י' באדר א'11-15.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 
ו'-י' באדר א'

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

10953

4990
2490 במקום-
1990

1790 במקום-
1290

5990 במקום-
3490

הלו 
קיטי

יש לך טעם 'מעולה' 
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