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אשליית החומר

הקדוש  הזוהר  בספר  מובא  האדם  תפילת  על 
הרוחנית.  העבודה  היא  האדם,  "תפילת  )בתרגום(: 
יודעים  אינם  ובני אדם  היא עומדת בסודות עליונים 
רקיעים,  בוקעת  אווירים,  בוקעת  האדם  שתפילת 
רבי  "אמר  מובא:  ובתלמוד  למעלה".  ועולה  פתחים  פותחת 
יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הן: צדקה, 
צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה". זעקה זוהי התפילה מעומק 
הלב. ובספר "נפש החיים" האריך לבאר את השפעת התפילה 
לפי  ופירש  העליונים.  הרוחניים  העולמות  בתיקון  ופעולתה 
זה את מאמר חז"ל שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של 
העליונים  העולמות  נתקנים  תפילתם  ידי  שעל  לפי  צדיקים. 
ויורד שפע רב לכל מי שצריך. וכמבואר בזוהר הקדוש פרשת 

תולדות על תפילת יצחק.
וזהו עומק דברי חז"ל במדרש על הפסוק: "ַאל ִּתְׂשְמִחי אַֹיְבִּתי 
ִלי ִּכי ָנַפְלִּתי, ָקְמִּתי. ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶֹׁשְך, ה' אוֹר ִלי". "שנו רבותינו: 
מתוך כעס - רצון. מתוך אפילה - אורה. מתוך רוגז - רחמים. 
מתוך צרה - רווחה. מתוך ריחוק - קירוב. מתוך נפילה - קימה". 
לפי שבקושי ובסבל עצמו, טמון היפוכו, שהוא הטוב הנפלא 
הבא אחריו ומתוכו. בכוחה של התבוננות זו להביא את האדם 

לשמחה בייסורים. שהרי הם לטובה.
מסלול התבוננות זה, הינו לכאורה העמוק שבכולם, אולם הוא 

פשוט ואמיתי לחלוטין.
מאי  אכזבה  חומרי.  הפסד  הוא  לעצבות  שהגורם  מאד  מצוי 
רכוש,  הפסד  יקר,  מכשיר  קלקול  ממון,  איבוד  השגת משרה, 
כספי הלוואה שלא הוחזרו, שאיפות ותכניות לפריצה כלכלית 

שלא התגשמו וכל כיוצא בזה. 
מישוש,  ברת  אשליה  אלא  אינו  שבעולם  החומר  כל  כידוע, 
מורכב  בעולמנו  עצם  כל  שהרי  החומרי.  לגוף  המותאמת 
מחלקיקים קטנים בלתי נראים לעין רגילה, הנקראים אטומים, 
אשר כל אחד מהם מורכב בעיקר מגרעין פנימי ומאלקטרונים 
הנעים סביבו במהירות עצומה. רק משום תנועתם המהירה של 
מעטפת  של  מראה  באטום  נוצר  הגרעין,  סביב  האלקטרונים 
מראה  יוצרים  במהירות  המסתובבים  מאוורר  שכנפי  כשם   -
צלחת. וכאשר אין ספור אטומים עומדים יחדיו בצפיפות, נוצר 
מראה החומר הנראה לעין והמורגש במישוש. להבנת משמעות 
טריליוני  ישנם  סיכה,  של  ביותר  הדק  בחוד  כי  נציין  הדברים 
אטומים במספר בלתי נתפס. עוד נציין כי המרחק שבין הגרעין 
סביבו,  הנעים  לבין מעטפת האלקטרונים  הפנימי של האטום 
המונחת  קטנטנה  קופסה  שבין  למרחק  יחסי  באופן  דומה 

במרכזו של אצטדיון גדול, לבין קירות המבנה. 
מערכת  אלא  אינו  לעין,  הנראה  החומרי  שהעולם  נמצא 
העומדים  אטומים  של  דמיוניות  מעטפות  מהמוני  המורכבת 
יחד בצפיפות, ויוצרים את מראה החומר. ובעצם... את אשליית 

החומר.
את  המניעה  האנרגיה  מקור  מהו  לשאלה  מענה  אין  למדענים 
יפסיקו  אילו  יקרה  מה  לחשוב  מבהיל  שהרי  האלקטרונים. 
כל  כזה,  במקרה  שהיא.  סיבה  מכל  תנועתם  את  האלקטרונים 
עצמו,  העולם  כולל  והדומם,  הצומח  החי,  שבעולם  החומר 
קטנטן  חומרי  פסיק  רק  יישאר  הקיים  ומכל  יעלם.  פשוט 

שגודלו, לדעת מדענים רבים, אינו עולה על קופסת גפרורים.

אולם בתורת הסוד כבר קיבלנו שאין לחשוש לכך. המציאות 
האמיתית של העולם היא המציאות הרוחנית

כרחם אב

ומבין  שבחומר,  והעראיות  הדמיון  עקרון  את  המפנים  אדם 
את  גם  להבין  מסוגל  הרוחנית,  זו  היא  הנצחית  שהמציאות 
התשובה על שאלה מצויה וקשה: הלא בורא העולם אוהב את 
יש סבל כה רב בעולם?  כן  ומרחם עליהם, כיצד אם  בריותיו 
כיצד המונים מתים ברחבי העולם ממחלות ומרעב מתוך סבל 

נורא? 
ובוודאי  ידועה תשובת המקובלים על גלגולי הנשמות.  אמנם 
התעללו  אשר  אכזרים  נאצים  חיילים  גדודי  רואים  היינו  אילו 
נורא ומתים  וסובלים סבל  והנה הם חוזרים בגלגול  ביהודים, 
ממחלות ומרעב, הלא לא היינו מתפלאים ומתלוננים על סבלם. 
שהרי מדובר באותם בני אדם אשר חזרו בלבוש חומרי שונה. 
אך עדיין, ובפרט בשעת סבלו הרב של אדם קרוב האהוב עלינו, 
הוא  "מדוע  ולעלות:  לצוף  עלולה  והקשה  הכאובה  השאלה 

נותן לאדם לסבול עד כדי כך?"
כל  כי  ומבין  החומר,  עולם  בתפיסת  להתרומם  הזוכה  אולם 
מציאות  אינו  החומרי,  הגוף  ובכללו  ביקום  הקיים  החומר 
מוחלטת ונצחית, אלא מציאות סובייקטיבית המוגבלת לממד 
זו  רק  היא  המציאות  האלוקי,  האמיתי  שבממד  בעוד  שלנו, 
אלא  אינו  כסבל  לעינינו  הנראה  שכל  מתברר  הרי  הרוחנית, 
סבל סובייקטיבי. אשר אמנם האדם אשר נברא בעולם הקיים 
לעיני בשר, נדרש לגמול חסד ולהתחשב בצרכיו החומריים של 
רוע  בו  ולהיזהר מכל מה שיש  הזולת כמו בצרכיו הרוחניים, 
החומר  את  קישר  הבורא  שהרי  העולם.  ענייני  בכל  ואכזריות 
הבריאה  בטבע  והטביע  הזה,  בעולם  העבודה  לתקופת  ברוח 
באמצעות  הפנימי  הרוחני  עולמו  את  לבנות  יוכל  שהאדם 

העמידה באתגרי החומר על פי ההוראות שכתב בתורה. 
וכבר אמר אחד מגדולי ישראל כי "החכם בונה את העולם הבא 
ידי  על  כלומר  חברו".  של  הזה  העולם  באמצעות  עצמו,  של 
המצוות  ככל   - הזה  העולם  בענייני  לו  ומסייע  לחברו  שנותן 
הרבות שבתורה העוסקות ברגישות לזולת ברמה של דקויות. 
אולם הסבל הבא מלמעלה בגזרת עליון אל האדם בעולם הזה, 
אינו חלילה בבחינת אכזריות, שהרי בממד האמיתי אינו אלא 
מיטיב לאדם. ודי בזה למבין. והחומר אינו אלא מעטפת לנפש 
אלוקי  בצו  הכל  קיום  סיבת  הפנימית,  הנפש  והיא,  הרוחנית. 
ממעל. היא המניעה ומחברת את חלקיקי הדומם, מצמיחה את 

הצומח ומחיה את החי.
ההנאות  שכל  נמצא  דמיון,  אלא  אינו  החומר  שכל  ומאחר 
זמניות,  הנאות  רק  אינן  החומריים(  הייסורים  )וכל  החומריות 
אלא גם דמיוניות. בעוד שהממד הרוחני שבעולם, הוא הנצחי 
והאמיתי. משום כך גם העונג הרוחני, הוא העונג היחיד שהוא 

מציאותי באמת.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



כידוע, כל החומר שבעולם 
אינו אלא אשליה ברת 

מישוש, המותאמת לגוף 
החומרי. שהרי כל עצם 

בעולמנו מורכב מחלקיקים 
קטנים בלתי נראים לעין 

רגילה, הנקראים אטומים, 
אשר כל אחד מהם מורכב 

בעיקר מגרעין פנימי 
ומאלקטרונים הנעים סביבו 
במהירות עצומה. רק משום 

תנועתם המהירה של 
האלקטרונים סביב הגרעין, 

נוצר באטום מראה של 
מעטפת - כשם שכנפי 

מאוורר המסתובבים 
במהירות יוצרים מראה 

צלחת. וכאשר אין ספור 
אטומים עומדים יחדיו 
בצפיפות, נוצר מראה 

החומר הנראה לעין 
והמורגש במישוש

"

אילו היינו רואים גדודי חיילים נאצים אכזרים אשר התעללו ביהודים, והנה הם 
חוזרים בגלגול וסובלים סבל נורא ומתים ממחלות ומרעב, הלא לא היינו מתפלאים 

ומתלוננים על סבלם



* עפ״י בדיקות מעבדת SGS שנעשו בחודש מאי 2018 | בעזרת תמיסת מלח על חיתולי האגיס פרידום דריי מידה 
4, לעומת חיתולי בייביסיטר מידה 4.**זכיה מקנה 20 אריזות חיתולים. זוכה אחד בכל יום עסקים במהלך המבצע. 

בכפוף לתקנון. תוקף המבצע: כ”ו בשבט - כ”ג באדר א’ תשע״ט)28.2.19 - 1.2(. ט.ל.ח. ניאופרם מוצרי צריכה.

נסו את בייביסיטר החדש ותתקדמו לחיתול מנצח!

רוצים לזכות בחיתולי בייביסיטר לחצי שנה?

 2 אריזות חיתולי בייביסיטר 
ושומרים את החשבונית

ויכולים לזכותקונים
 בחיתולי בייביסיטר

לחצי שנה במתנה**
לטל׳: 03-3739966

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר על שאלה

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

חיתולי בייביסיטר
סופגים יותר מהאגיס*

41 קבלו את מלך הספיגה החדש
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מעשה העגל

הגאון  התורה  שר  כיהן  דווינסק  בעיר 
הקהילה  של  כרבה  –הרוגוצ'ובער-  מרוגוצ'וב 
החסידית, ואילו רבה של הקהילה הכללית נפטר 
הטבעי  המועמד  חדש.  רב  חיפשו  העיר  ואנשי 
היה רבי מאיר שמחה, ה'אור שמח', אבל העסקנים טענו 
שרבי מאיר שמחה מוכר וצריך מישהו מבחוץ. אמר רבי 
למה  מבין  הוא  שעכשיו  הצחות  דרך  על  שמחה  מאיר 
ישראל עשו עגל ולא מינו את אהרן לממלא מקום? הם 

העדיפו מישהו חדש מרחוק ולא אדם מוכר...
ואכן בהחלט לא מובן מה קרה שם למרגלות הר סיני. 
אומרים שהתכונה הכי גרועה שקיימת היא כפיות טובה, 
יותר שפלה מאשר לנשוך את היד שהאכילה  אין מידה 
יותר  גדולים  ובגידה  עלבון  למצוא  קשה  אולם  אותך. 
מהמעשה שעשו אבותינו ארבעים יום אחרי מתן תורה. 
לאחר שנה שלמה בה קיבלו הכול במתנה כמו עובר בבטן 
אמו - עשר מכות ירדו מהשמיים לשבור את פרעה, הים 
נקרע בפניהם כאילו היה דף ניר, הם קיבלו את כל סיפוקם 
בדרך נס, מן, מים וענני כבוד שגיהצו את הבגדים, ומעל 
ומעבר לכל זה, בשישי בסיון נפתחו השמים והם שמעו 
את קול האלוקים מדבר – הנה אחרי כל זה, כאשר הגננת 
לא  ביי,  "ביי  לאלוקים  הם אמרו  יום,  לארבעים  נעלמה 

צריכים אותך" והקימו עגל זהב אשר ילך לפניהם.
ולא ברור האם יש כאן יותר רשעות או יותר טיפשות: 
רשעות על כפיות הטובה או טיפשות על המחשבה שבני 
אנוש כמותם יכולים ליצור אלוקים משלהם. הרי אין עוד 
דור בהיסטוריה שראה את האלוקות בתפארתה כמו בני 
אותו הדור, את היד החזקה ואת רוממות הכבוד האלוקי, 
ובכל זאת האם הם אלו שחשבו כי בכוחם ליצור 'אלוקים 

תחליפי' שיהיה לא פחות מוצלח מהאורגינל?!  
דוד המלך מתאר את העלבון במשפט אחד שלא צריך 
בתבנית  כבודם  את  וימירו  קו:  תהלים  לו:  מעבר  מילה 
שור אוכל עשב. הם המירו את כבודו של האינסוף בשור 
אוכל עשב. ולא צריך להיות מפרש כדי לשאול מה קרה 
של  הכולל  המסר  מה  מכך:  יתירה  חשבו?  מה  להם? 

הסיפור? שבני האדם הם אידיוטים?! כפויי טובה?!
שחוו  אלו  דעה",  "דור  בני  כיצד  עצומה:  והתמיהה 
לה  זכה  שלא  רוחנית  ברמה  הים  על  אלוקית  התגלות 
יחזקאל בן בוזי הכהן, חשבו שעגל זהב יכול להחליף את 

מה שראו בעיניהם?
הטיפשות  יאמן  איך  קשה  החיים:  האור  וכדברי 
והבערות ל'דור דעה', לומר לחפץ דומם 'אלה אלהיך'? 
ואפילו אם דיבר העגל באמצעות כישוף, כיצד זה יועיל 

להעיד עדות שקר שזה הוא המוציאם ממצרים?
רבות  שאלות  עולות  הזו,  העקרונית  לתמיהה  בנוסף 
אחרות: א. למה בכלל לעשות לעצמם אלוקים אחרים? 
צריכים  כן  ואם  הקב"ה  ולא  שנעלם  זה  הוא  משה  הרי 

לבחור תחליף למשה?
ב. למה עגל? אם משה הוא זה שאבד, שיבחרו באדם 

אחר, באהרן או חור או קורח או מי שירצו?
חוששים  שכולנו  התהייה  מרחפת  הכול  ומעל  ג. 
להעלות אותה על שפתינו: מה קרה לאהרן? איך אהרן 

את  וזרק  זרה  עבודה  עשיית  עם  פעולה  שיתף  הכהן 
על  המדרש  את  זוכרים  כולנו  האש?  לתוך  התכשיטים 
חור, בנם של מרים וכלב, שמסר נפשו כדי שלא לשתף 
פחות  הפגין  הגדול,  הכוהן  אהרן,  וכיצד  פעולה.  עימם 

מסירות נפש מהאחיין הצעיר שלו?
נפתח עם ביאור פשוט וחשוב שאמר הרמב"ם לבנו, 
המרכזית  התפיסה  עם  נמשיך  כך  ואחר  אברהם.  רבי 
שמובאת ברוב הראשונים כפי שהיא מתובלת ומוסברת 
לעומק בתורת חב"ד – ואי אפשר להגזים עם המהפכנות 

והמשמעות שלה לחיינו. 
לפני  מליובאויטש,  צדק  הצמח  האדמו"ר  של  בימיו 
יהודי שנמנה על מתנגדי החסידות  כמאתיים שנה, היה 
לו בת  נולדה  לבו.  והוא סבל מבעיה קשה ששברה את 
משותקת שלא הייתה יכולה לעמוד על רגליה והלב שלו 
הייתה  אשתו  שלה.  הסבל  למראה  התפלץ  אשתו  ושל 
הילדה  את  שייקח  והתחננה  צדיקים  באמונת  ספוגה 
בכוחות  האמין  לא  הוא  אולם  צדק,  הצמח  לאדמו"ר 
"מה  ולומר  ללחוץ  המשיכה  היא  ממנה.  וצחק  עליונים 
לו  נותרה  שלא  עד  יזיק",  לא  יועיל  לא  אם  לך?  אכפת 

ברירה והוא לקח את הילדה לרבי.
הוא נכנס אל חדרו של הצמח צדק בעיירה ליובאוויטש, 
הניח צרור כסף על השולחן ואמר בזלזול: "יש כאן כסף, 
זרק  הכסף,  את  לקח  הרבי  שלי".  לבת  ברכה  צריך  אני 
אותו על הרצפה ואמר "אני לא צריך את הכסף שלך". 
על  ראתה את הכסף מתפזר  על הכיסא,  הילדה שישבה 
קמה  היא  בחייה  הראשונה  בפעם  נס:  ואירע  הקרקע 

ממקומה לאסוף את הכסף.
המתנגד קפא על מקומו, אך לפני שהוא מתרגש והופך 
לחסיד, אמר לילדה: "בואי נלך מכאן מהר לפני שהוא 

יגיד שבגללו קרה הנס הזה...".
רבי אברהם בן הרמב"ם מצטט בשם אביו רעיון גדול: 
מעשה העגל נועד ללמדנו שאנשים לא משתנים מניסים. 
אדם לא משתכנע כתוצאה מאירוע חד פעמי. תהליכים 
נפשיים הם אירוע שאורך זמן ואין בו קיצורי דרך. הוא 
מדורג  מעבר  וירידות,  עליות  פנימיים,  מאבקים  כולל 
גם  ולכן  המעשה.  אל  ומהמידות  המידות  אל  מהשכל 

אחרי כל הניסים, היו מסוגלים לעשות העגל.
אל  לחזור  עלינו  הדור,  אותו  בני  על  שכועסים  לפני 
מצטיירים  הם  בעינינו  היו.  מיהם  ולהיזכר  הפשט  רמת 
כחבורה של קדושי עליון, אבל האמת היא אחרת: הדור 
מצריים  עבדים  של  דור  היה  סיני  הר  למרגלות  שעמד 
המצרית.  האלילות  בתוך  שנה  ממאתיים  יותר  שצמח 
לכנותם  מתאים  שכמעט  אנשים  ממצרים  גאל  הקב"ה 
'גויים ממוצא יהודי'. הנביא יחזקאל אומר: "לקחת גוי 
מקרב גוי". יוצאי מצרים היו במשך מאתיים שנה תושבי 
תרבות  חוו  עיתונים מצריים,  קראו  הם  "ערוות הארץ", 

מקומית וגידלו את ילדיהם בחיק השכנים. 
במשך שנה שלמה הם החלו לגבש תבנית חשיבתית 
בראותם  נפשית  התמוטטות  חוו  כאשר  אבל  חדשה, 
תבנית  אל  אינסטינקטיבי  באופן  שבו  חוזר,  לא  שמשה 
היה  האליל  ושם  המצרים.  אצל  הורגלו  אליה  החשיבה 

הטלה, הכבש, וכיון שכן, החליטו ישראל ליצור לעצמם 
אליל בעל חיים. או בצורה מדויקת יותר שמובאת אצל 
האלילות  את  לשדרג  רצו  הם  צדק:  הצמח  האדמו"ר 
המצרית ולעשות דגם משופר יותר. המצרים עבדו לטלה 
ולכן  הקב"ה,  מלחץ  עליהם  להגן  הצליח  לא  הוא  והרי 
החליטו לייצר עגל, שהוא שור צעיר, והשור הוא המזל 

שבא אחרי הטלה בגלגל המזלות.
כמובן, התפיסה הזו מעבירה מסר כביר בתחום החינוך: 
כל אחד שעוסק בחינוך עצמו, צריך לדעת שהתקדמות 
ויש  טובים  ימים  יש  זמן.  שאורך  אירוע  היא  רוחנית 
וכך  מתקדמים.  אנחנו  לב  לשים  בלי  אבל  רעים,  ימים 
הורים צריכים לדעת שחינוך הוא השקעה לטווח ארוך. 
הנחת  את  מספק  לא  עוד  הילד  אם  להתייאש  סיבה  אין 
לא  בחינוך  ההשקעה  פירות  שאת  משום  לו,  שציפינו 
רואים היום וגם לא מחר, יחלפו עוד שנים עד שפתאום 

נביט אל הילד וניווכח: הוא הפנים את המסר.
הלב:  אל  חודר  משל  לכך  מביא  מליובאוויטש  הרבי 
היוצא  אדם  רואים  כאשר  קעד:  עמוד  יג  קודש  אגרות 
אורח  עובר  יכול  קביים,  על  מדדה  אדם  ואותו  מרופא 
אצלו  ביקר  האדם  הרי  הרופא.  טוב  לא  כמה  להרהר 
ושילם הון רב ועדיין הוא מדדה על קביים. אולם יסבירו 
לא  הפרופסור  אצל  שביקר  לפני  כי  אורח  עובר  לאותו 
הולך  המצב  לזמן  ומזמן   ... רגליו  את  להניע  יכול  היה 
ומשתפר ... עד שלאחר שיציית להוראות הרופא ייפטר 

סוף סוף מן הקביים. 
וכך לאדם יש מלידתו איכויות שונות ... כולל איכויות 
שמוטל  כיון  אך  נחלשות.  הן  חינוך  ובאמצעות  רעות, 
עליו לחנך את עצמו כל חייו, לא יהיה פלא אם מוצאים 
... מובן כי אדרבה, היקף  בו גם מהחלק הלא טוב שבו 

חסרונותיו נחלש מאוד מאשר לפני זמן. 
עד כאן תפיסה אחת אשר תולה את החטא בהרגלים 
בה,  להסתפק  רוצים  איננו  אנו  ואולם  שלהם.  הרעים 
היו  אם  מילא  להבנה.  קשים  הדברים  שסוף-סוף  משום 
חולפות חמש שנים מאז יציאת מצרים. אבל ארבעים יום 

אחרי מתן תורה והם כבר שכחו הכול?!
הגישה בקרב רוב הראשונים כמו האבן עזרא והרמב"ן, 
היא  האמת  לחלוטין.  שונה  היא  החסידות,  בתורת  וכך 
שהם לא היו כל כך מטומטמים וגם לא כל כך מרושעים. 
הם לא התכוונו למרוד בהשגחה האלוקית ובאמת חשבו 
שהפתרון בו בחרו הוא סביר בנסיבות הקיימות, האמת 
מספרים  הזה  היום  עד  שכולנו  היא  חשובה  יותר  העוד 

לעצמנו את אותו הסיפור שהם סיפרו לעצמם אז. 
עם  מורה  ישב  הקומוניסטי  הספר  שבבית  מסופר 
רואים  שהם  למה  רק  להאמין  אותם  ושכנע  תלמידים 
קיים  הוא  החושים  בחמש  חווים  שאתם  "מה  בעיניים. 
ומה שלא – לא קיים. את השולחן רואים בעיניים - קיים, 
את הכיסא רואים בעיניים - קיים, בדלת אפשר לגעת – 
קיימת, ומה שלא רואים ולא חווים לא קיים". המסר היה 
ברור: את האלוקים לא רואים בעיניים ולכן מדובר )ח"ו( 

באגדות ילדים. 
קם אחד התלמידים ואמר: המורה צודק. את היד של 
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כל אחד מאתנו לוקה 
באותו שיטיון לפיו האלוקים 

הפקיד ח"ו כח ובחירה 
בידיהם של א-לים 

מקומיים. היום קוראים לה 
כך: 'לקחתי עורך דין תותח 

והוא יוציא אותי זכאי'. 
'קבעתי תור אצל המומחה 
מספר אחד בבית הרפואה 

הדסה ואני לא דואג'. 'אני 
מכיר את העוזר של ראש 
העיר והוא הבטיח שיהיה 

בסדר'. בסוף פרשת יתרו 
נאמר "אלוקי כסף ואלוקי 

זהב לא תעשה לך", 
משום שהאלילות היום 

היא מכסף וזהב ואנשים 
בטוחים כי הכסף מבטיח 

אריכות ימים

"
המורה רואים – אז יש לו יד. את הרגל שלו רואים – אז יש 

לו רגל. את השכל שלו לא רואים – אז אין לו...
נקודה  מבהיר  כוכבים  עבודת  הלכות  בתחילת  הרמב"ם 
יסודית: בבסיס עבודת האלילים לא עומדת כפירה בקב"ה. 
בראשית  אנוש  דור  בימי  הראשונים  האלילים  עובדי 
הבריאה, לא התכוונו להכחיש את מציאות הבורא. הם בסך 
ממוצע  ליצור  ביקשו  הם  עצמם.  על  להקל  התכוונו  הכול 
נגיש וקרוב יותר שאפשר לראות אותו בעיניים ולהרגיש כי 

הוא קרוב אליך ומבין אותך. 
האדם הוא יצור חושני, הוא בוחן כל דבר בעזרת חמשת 
הוא  ולכן  וריח,  טעם  מישוש,  שמיעה,  ראיה,   – החושים 
ולהריח  לגעת  שניתן  ממשית,  פיזית,  אלוקות  לחוות  כמה 
ברקיע  המאירה  מול השמש  לכרוע  קל  יותר  הרבה  אותה. 
ולשאת אליה תפילה, או להביט אל גלגל המזלות בשמים - 
שהוא המסלול עליו נעה השמש סביב כדור הארץ - ולפנות 
בא-ל  ולהרהר  הדמיון  את  להפעיל  מאשר  בבקשה,  אליו 

אחד מופשט שאינו נראה ואינו מורגש.
סברו  האלילים  עובדי  נוספת:  מסקנה  נוצרה  כך  מתוך 
כל  של  בשטויות  להתעסק  בשביל  מדי  גדול  שהאלוקים 
אחד מאתנו, בבעיות הפרנסה או הבריאות שלו, ולכן פיתחו 
גישה האומרת שהאלוקים הפקיד כוח ובחירה בידיהם של 
את  להטריד  במקום  אותנו.  להושיע  כדי  והשמש  המזלות 
ראש הממשלה בבעיות תקציב של שכונה בראש העין, אנו 

פונים אל הפקיד העירוני שיטפל בבעיות שלנו. 
כן, עבודת האלילים בבסיסה לא  בשורה התחתונה, אם 
לעצמנו.  ולעזור  לקב"ה  לעזור  אלא  בקב"ה,  לכפור  באה 
להשאיר אותו גבוה מעל "המשחק בקוביות" ולהטריד בכך 

את הכוכבים והמזלות.
בימי  א,א:  כוכבים  עבודת  הלכות  הרמב"ם  וכדברי 
... אמרו הואיל  אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונבערה 
העולם  את  להנהיג  וגלגלים  אלו  כוכבים  ברא  והאלוקים 
לשבחם  הם  ראויים   ... כבוד  להם  וחלק  במרום  ונתנם 
הוא  ברוך  הא-ל  רצון  וזהו  כבוד  להם  ולחלוק  ולפארם 
לגדל ולכבד את מי שגדלו וכבדו כמו שהמלך רוצה לכבד 
שקר  נביאי  עמדו  הימים  שארכו  ואחר   ... לפניו  העומדים 
וכוהניהם  ומריעה  לכל העם שזו הצורה מטיבה  ואמרו   ...

אומרים שבעבודה זו תרבו ותצליחו.
התכוונו  הם  העגל:  אנשי  לעשות  שרצו  מה  בדיוק  וזה 
לדמיין מציאות  ביניים של האלוקות. במקום  קומת  לגבש 
שאינה נראית, ליצור כוח קרוב, פיזי, שאפשר לחוות אותו 
עם  הקב"ה  את  להטריד  ובמקום  החושים.  חמש  בעזרת 
השאלה הקטנונית של לאן להתקדם במדבר, תפקיד שקודם 
מילא אותו משה רבנו, הם ייצרו גרסה מקומית של האלוקות 

שתכוון אותם בבעיות הקטנות של החיים.
מהעולם.  חלפה  לא  הזו  זרה  שהעבודה  היא,  והאמת 
באותו  לוקה  מאתנו  אחד  כל  ממנה.  נגמלנו  לא  מעולם 
שיטיון לפיו האלוקים הפקיד ח"ו כח ובחירה בידיהם של 
דין  עורך  'לקחתי  כך:  לה  קוראים  היום  מקומיים.  א-לים 
המומחה  אצל  תור  'קבעתי  זכאי'.  אותי  יוציא  והוא  תותח 
מספר אחד בבית הרפואה הדסה ואני לא דואג'. 'אני מכיר 
את העוזר של ראש העיר והוא הבטיח שיהיה בסדר'. בסוף 
פרשת יתרו נאמר "אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשה לך", 
משום שהאלילות היום היא מכסף וזהב ואנשים בטוחים כי 

הכסף מבטיח אריכות ימים. 
מפתה  יותר  הרבה  הוא  בפנינו  האתגר שעומד  ואדרבה, 
דומם  קל להבין שחפץ  מאשר עבודת האלילים המקורית. 
אינו בעל בחירה, אבל באמת קשה לקבל  וירח  כמו שמש 
או  להועיל  בחירה  בעל  אינו  תוססים  יצרים  עם  חי  שאדם 

להזיק לנו. 
ואולם, אז כמו היום, מימי דור אנוש ועד המומחים של 
הדסה – הכול אותה עבודה זרה. לטעון שהקב"ה גדול מדי 
זאת   – אתו  לתקשר  בשביל  מדי  קטן  ואני  העולם  בשביל 
כך  כל  מופשט,  כך  כל  הוא  שהקב"ה  משום  זרה.  עבודה 
העולם  את  ברא  הוא  מוגבל.  להיות  גם  שיכול  מוגבל,  לא 
שיכריזו  בלי  מלמטה  אצבעו  מזיז  לא  שאדם  כזו  בצורה 

אמצעים  כולם  הם  דין  והעורך  הרופא  מלמעלה.  עליו 
בעלי  אינם  הם  אבל  האלוקית,  ההשגחה  עוברת  דרכם 
הכוח והסמכות. בכל בוקר מחדש נותן הקב"ה חכמה בלב 
השופט או עוזר ראש העיר, כדי לסייע לנו בהתאם לתכנית 

האלוקית שנקבעה מראש.
חמישים  לפני  השבוע:  ששמעתי  מושלם  סיפור  הנה 
שנה הייתה משפחה חבדי"ת ברוסיה בשם קנלסקי . במשך 
השלטון  במחיצת  החיים  את  איכשהו  שרדו  ארוכות  שנים 
הקומוניסטי, אבל הבן, מרדכי, החל לגדול ולפי החוק היה 
עליו ללכת לבית הספר הממשלתי. מבחינת האבא, ר' נתן, 
שיקבל  הכפרני  החינוך  עצם  הן  אופציה.  הייתה  לא  זאת 
והן העובדה שבימי השבת יצטרך הילד ללכת לבית הספר 
הראש  את  שבר  האבא  המורה.  כדרישות  ולמחוק  ולכתוב 
רופאה  שיחד  הוא  מהלימודים.  הילד  את  לשחרר  כיצד 
מקומית שתאשר שהילד חולה, אבל כעבור שנה היא סירבה 

לחדש האישור.
מרוסיה,  יציאה  לבקש אשרת  הייתה  היחידה  האפשרות 
ייתן לו אישור כזה? חסיד שנמצא במצוקה כותב  אבל מי 
בבהילות מכתב לרבי, אבל זה בלתי אפשרי. אם ישגר מכתב 
עם המילה ״חב״ד״ או "שניאורסון" הוא עלול להיעצר מיד. 
ושלח את  בני המשפחה  כל  צילם את  הוא  רעיון:  לו  עלה 
התמונה לבן דוד שלו, ר׳ נפתלי הרץ מינקוביץ, שהתגורר 
התמונה  את  "תראה  התמונה:  על  וכתב  הייטס,  בקראון 

לסבא ותגיד שאנחנו מאוד רוצים לראות אותו". 
מינקוביץ קיבל את התמונה בעשרת ימי תשובה של שנת 
תשכ״ט ובערב יום כיפור, בעת שעברו לקבל "פרוסת לקח", 
מסר את התמונה לידי הרבי. הרבי לקח את התמונה, אבל 
הכניס אותה לתוך מגירת שולחנו ללא אומר ודברים. חלפו 
שלושה חדשים ובבית משפחת קנלסקי במוסקבה התקבלה 
יורק: "מסרנו לסבא את התמונה  התשובה מהבן דוד בניו 
די  ואם לא  זו הייתה אכזבה עמוקה,  והוא לא אמר דבר". 
במשרדי  הבקשה  את  להגיש  הלך  קנלסקי  נתן  כשר'  בכך, 
"לעולם  ברשעות:  ואמרה  אותה  קרעה  הפקידה  "אוביר", 
לא תצא מרוסיה. אתה תמות כאן"!. הוא חזר הביתה שבור 

ורצוץ.
חלפה שנה ורבע של כאב ופחד, ובאמצע חורף תש"ל, 
נתן קנלסקי לנסות שוב והפעם לשחד את אחד  ר'  החליט 
הפקידים במשרדי אוביר במטרה לשכנע אותו לסייע. הוא 
5000 רובל שהיו סכום גדול, ואכן בחודש אדר  העביר לו 
היציאה המיוחל. אחרי חמשה  היתר  קיבלו את  תש"ל הם 
אל  ישראל  לארץ  ומשם  לווינה  המטוס  על  היו  הם  ימים 
בקרית  חב''ד  הרב  נחלת  בשכונת  החדש  מגוריהם  מקום 

מלאכי.
יורק  לניו  נסעו  הם  תשל"א,  הבאים,  החגים  לקראת 
נפתלי  ר׳  להפתעתם,  מינקוביץ.  משפחת  אצל  והתארחו 
בזמנו  שהתבקש  התמונה  את  והוציא  הארון  את  פתח 
להעביר לרבי. הם היו המומים: מה עושה אצלך התמונה? 
הרי הונחה במגירה של הרבי?! הוא סיפר להם דבר מדהים: 
במשך שנה שלימה, כל שנת תשכ"ט, התמונה הייתה אכן 
מונחת במגירה של הרבי, ואולם לפני שנה, בערב יום כיפור 
תש״ל, בעברו לקבל שוב את עוגת הדבש, הרבי הוציא את 
התמונה ממגירת שולחנו ואמר: ״איך דארף די בילד מער 
ניט האבן״. אינני צריך את התמונה יותר. נשים לב: זה היה 
קנלסקי  נתן  ר'  של  בדעתו  שעלה  לפני  חודשים  שלושה 
שבקשתו  לפני  שנה  וחצי  הפקיד,  את  ולשחד  שוב  לנסות 

התקבלה... 
בעשרת ימי תשובה זכו האב ובנו להתקבל ל"יחידות". 
מצב  על  האב  עם  הרבי  דיבר  הראשונות  הדקות  בעשר 
היהודים במוסקבה ולקראת הסוף שאל איך הצלחתם לצאת 
רובל   5000 בן  שוחד  העביר  שהוא  השיב  האב  מרוסיה? 
לאחד הפקידים. הרבי חייך ושאל: אתם בטוחים שזה מה 
בחיוך  שוב  שאל  והרבי  בחיוב,  השיב  האב  לכם?!  שעזר 

יותר רחב: אתם באמת בטוחים שזה מה שעזר?!...



"להאיר את 
אור השבת"

חתן  העמק",  "מגדל  של  רבה  של  בפיו 
גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הגאון  ישראל  פרס 
שליט"א, שזורים סיפורים רבים על המהפך 
מכהן  הוא  בה  העיר  שעברה  יאומן  הבלתי 
הייתה  עשורים,  ארבעה  לפני  עד  ברבנות. 
ממש  השבת,  ביום  חיים  שוקקת  העיר 
פאבים  ברים.  פיצוציות.  החול.  כבימות 
ומקומות  דלק  ותחנות  קפה  בתי  ומסעדות. 
יום,  יבוא  כי  חלם  לא  איש  אחרים.  בילוי 
על  השבת  ביום  סגורות  תהיינה  והחנויות 

מסגר ובריח.
אירוע  על  לספר  נוהג  גרוסמן,  הרב 
הפאבים  באחד  שבת  באותה  שאירע  מוזר 
ב"מגדל העמק" . המקרה ארע לפני למעלה 
פאב  על  לו  נודע  כאשר  שנה,  משלושים 
גם  לפעול  שממשיך  העיר  במרכז  מסוים 

בעיצומה של יום השבת.
כניסת  קודם  שעה  כחצי  שבת,  בערב 
וצעד  השבת,  בגדי  את  הרב  לבש  השבת, 
חשכו  למקום,  משנכנס  המדובר.  לפאב 
עיניו. על הרצפה שכבו להם מספר שיכורים, 
מתבוססים ביינם, עוד כמה עשרות סועדים 
ושיחקו  הבירה  משקה  סביב  להם  ישבו 
שש-בש להנאתם. שבת? אין על מה לדבר. 
יתקרב  ומישהו  במקום,  שלא  אחת  מילה 
להציע  בכדי  ולא  בירה,  בקבוק  עם  לעברו 

לו ללגום...
מה עשה הרב? התיישב בפינת המסעדה, 
ביתך".  יושבי  "אשרי  להתפלל.  והחל 
משסיים, נעמד לומר קדיש. "יתגדל ויתקדש 

שמא רבא".
"אמן". ענו לעברו הסועדים.

אט  כשאט  בתפילתו,  הרב  המשיך  וכך 
מצטרפים עמו כל יושבי המסעדה. התפילה 
ואז אמר להם הרב: "כעת חוזר  הסתיימה, 
בתוך  הקידוש".  לעשיית  לביתו  אחד  כל 
כי  לציין  ומיותר  המסעדה,  התרוקנה  דקות 
הייתה זו השבת האחרונה שהמסעדה נותרה 
והעיר  חלפה,  תקופה  השבת.  ביום  פתוחה 

כולה מסוגרת בשבת.

  

בפרשת השבוע, פרשת כי תשא, מצווים 
בני ישראל לשמור את השבת. "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת 
ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה 
קֶֹדׁש  ַׁשָּבתוֹן  ַׁשַּבת  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה 

ַלה'".
לשון  על  עומדים  התורה  רבים ממפרשי 
לציווים  שבניגוד  הציווי,  בראשית  התורה 
"ַאָּתה  רבים.  לשון  כותבת  התורה  אחרים, 
ַׁשְּבתַֹתי  ֶאת  ַאְך  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
"תשמרו".  אלא  "תשמור"  לא  ִּתְׁשמֹרּו". 

מדוע?
לברכה,  זכרונם  חכמינו  מתרצים 
האחריות  זו  שבת,  בשמירת  שהייחודיות 
המיוחדת לאווירה הכללית. הפרהסיה. אין 
אדם יכול לומר "אני שומר את השבת בביתי 
– ומה אכפת לי מה עושה השכן". במצווה 
כיהודים  עלינו  חובה  מיוחד,  באופן  זו 
יהודים אחרים ישמרו אף  לדאוג לכך שגם 

הם את השבת. כמו כן בהגדרות של חז"ל, 
שמחללים  לאנשים  רבה  התייחסות  ישנה 
מעבר  הרבה  ושלום,  חס  בפרהסיה  שבת 
לאדם  דומה  אינו  זה  אחרים.  לאיסורים 
שגונב בפרהסיה, או שמבטל מצוות ישיבת 
סוכה ברחובה של עיר. שמירת השבת היא 
היא  ישראל,  עמו  לבין  הקב"ה  בין  אות 
 – העסק  בית  חלון  על  שמעיד  שלט  כמו 
באופן  השבת  בשמירת  ולפיכך  מהותו.  על 
על  הציבורית  השמירה  גם  חשובה  מיוחד, 
קדושתה, מחוייבים אנו לדאוג גם לאווירה 
הכוללת בעם ישראל. ובפרט כאשר הדברים 
הקדושה  הארץ  ישראל,  בארץ  אמורים 

המיוחדת לשמירת ציווי התורה ומצוותיה.
די  לא  "תשמרו".  התורה  כתבה  כן  על 
יש  אלא  השבת,  את  ישמור  שהיחיד  בכך 
להשפיע על הסביבה שאף היא תשמור את 

השבת, כי ישראל ערבין זה לזה.

  

תל  בעיר  המערכה  התנהלה  בהם  בימים 
השבת,  ביום  מרכולים  פתיחת  כנגד  אביב, 
התקשורת  מה  שמשום  זעקה,  קול  קמה 
בעיר,  רבים  סוחרים  של  ממנה,  התעלמה 
ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  אנשים 
בגזילת  להם,  שנעשה  העוול  על  שנזעקו 
ביום  מרכולים  פתיחת  שכן,  המנוחה.  יום 
המנוחה, מחייבת אותם על פי כללי התחרות 
לפתוח אף הם את החנות, ובכך נגזלת מהם 

יום המנוחה.
בזמנו  שהוביל  מי  אך  יודעים,  לא  רבים 
שומרי  שאינם  סוחרים  היו  המאבק,  את 
העירייה  החלטה  כנגד  ומאבקם  מצוות, 
הייתה מטעמים סוציאליים. כמובן שליוזמי 
זאת כמלחמת  ונוח להציג  קל  היה  ההצעה 
דתיים חילוניים, מה שבמידה רבה לא היה 

נכון.
ישראל,  מדינת  של  היסוד  במגילת  כבר 
של  המנוחה  יום  הוא  השבת  יום  כי  נכתב 
כערך  השבת  של  שמירתה  ישראל.  מדינת 
אפילו  ומובן  פשוט  היה  וסוציאלי,  לאומי 
למייסדי המדינה. ובימים שבהם כבודה של 
מסוימים,  במקומות  למרמס  עומדת  השבת 
את  לבשר  אורה,  את  להאיר  עלינו  חובה 
הבשורה, ולהעניק את המתנה אותה קיבלנו 
במעמד הר סיני, לעולם כולו. "מתנה טובה 
יש לי בבית גנזיי ושבת שמה לך אמור להם" 
אמר הקב"ה למנהיג האומה – מוסר התורה.
בטוחני, שאין צורך לשכנע אף אחד מבין 
שומרי השבת, על היותה של השבת 'מתנה'. 
לפוש  בתענוגיה,  להתענג  ולנשמה.  לגוף 
השבת  שולחן  סביב  ולישב  השבוע  מעמל 

בשמחה ובנחת.
לנו להשאיר את המתנה לעצמנו  אך אל 
עלינו  שלנו.  את  עשינו  שבכך  ולחשוב 
להפיץ את הבשורה ולהאיר את אורה בכל 

מקום ומקום.
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמ 

הרב בן ציון נורדמן
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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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מרפא זוגי

שלושים  כבן  אברך  אצלי  היה  שנה  כחצי  לפני 
וחמש, הוא החל לספר לי את סיפורו - אני נשוי 
ילדים  ברוך השם חמישה  לי  יש  15 שנים,  כבר 
מקסימים וטובים, יש לי דירה בירושלים, גם פרנסה יש 
לי בשפע, רק בעיה אחת יש, אשתי שתהיה בריאה גדלה 
להורים קשים, היא סבלה מהם רבות ואני סובל היום את 

התוצאות של מה שההורים שלה התנהגו אליה. 
לחיות  לי  שקשה  רגשיות  בעיות  ממספר  סובלת  אשתי 
איתם, יש לה בעיה של חוסר אימון, היא מרגישה שלא 
המקום  כאן  שאין  בעיות  מספר  ועוד  אותה  אוהבים 
לפרטם. זה כל כך קשה לי לחיות כך, זה רק מחמיר מיום 
ליום עד כדי כך שחשבתי להתגרש. עם מי שהלכתי לדבר 
לא עזר, אדמו"רים רבנים יועצים ומי לא, אך שום דבר 

לא עזר. 
תגיד לי, היא פעם הלכה לטיפול? שאלתי. 

לא. היא לא מוכנה ללכת לשום טיפול רגשי. מספיק היה 
לי כשהייתי בחורה עם מטפלות, אני לא מאמינה בשום 
טיפול, כך היא עונה לי תמיד כשאני מציע זאת ובינתיים 
עוברים השנים ואני מתמודד וסובל. פניתי למספר רבנים 
לטיפול.  ללכת  על אשתי  להשפיע  הצליח  לא  אחד  ואף 
אהיה איתך כנה, יש לנו ימים טובים יחדף אבל כשמגיע 
ונורא.  הקטע של הבעיות הרגשיות שלה זה ממש איום 
מצד שני, יש לי ילדים ואני לא רוצה להתגרש, לא רוצה 
לעשות להם את העוול הזה וגם אני אין לי כוח לגירושין. 
האברך  של  והצער  הכאב  ארוכה  שיחה  איתו  לי  הייתה 
בדרכי  אותו  לעודד  השתדלתי  קשים,  היו  מולי  שישב 
בוא   - ניסיון  של  לתקופה  כזו:  הצעה  לו  הצעתי  שלי. 
תנסה להיות המטפל של אשתך, לא שתגיד לה אני מטפל 
שלך, אלא שנשב יחד ונדע מה הם הצרכים הרגשיים של 
אשתך איזה דברים יוצרים אצלה כל פעם תהליך בעייתי. 
אני יכול להגיד לכם שעברה חצי שנה ואותו אברך הוא 
ואגיד שהוא חי את חיי הזוגיות  גיבור, לא אשקר  ממש 
הכי מאושרים שיש בעולם, אבל זה כן בטוח קרה לו שחיי 
הכר בחצי השנה האחרונה.  ללא  הזוגיות שלו השתפרו 
זה לקח תהליך, לדעת להבין להרגיש לתפוס מה אשתו 

באמת זקוקה, איזה צרכים רגשיים הוא יכול לספק לה.
לפני כשנה כתבתי שהרבה בעיות בזוגיות נובעות בגלל 
שמגיעים לזוגיות עם בעיות רגשיות לא פתורות מהעבר, 
והבעיות שהגענו איתם מהעבר יוצרים בעיות בתקשורת 
לא  הם  שלנו  הזוג  שבני  הסברתי  בהווה.  שלנו  הזוגית 
המטפלים שלנו וכאשר אנחנו מתקנים את האישיות שלנו 

מהעבר שלנו אז אוטומטי משתפרת הזוגיות בהווה. 
אתן דוגמה, אם אחד מבני הזוג הוא מאוד רגיש ופגיע, 

אז כל משפט שבן הזוג אומר גורם להתפוצצות, למריבות 
ולאש ותימרות עשן. ככול שבני הזוג יותר יציבים נפשית, 
שבני  וככל  גדל.  נכונה  בצורה  לחיות  הסיכוי שלהם  כך 
הזוגיות  כך   - אישי  באופן  כל אחד  יטפלו בעצמם  הזוג 

שלהם תשתפר.
בכתבה הזו אני רוצה להביא את הצד השני של המטבע 
יותר  לנו  קשה  רגשיות  בעיות  לנו  יש  שכאשר  שנכון 
אבל  שלנו,  הזוג  בני  עם  ובריאה  נכונה  בצורה  לתקשר 
בעיות  להם  שהיו  שלמרות  אנשים  פעמים  המון  ראיתי 
רגשיות, דווקא הזוגיות הטובה שלהם ריפאה אותם מכל 

צלקות העבר.
נכון שבני הזוג שלנו הם לא המטפלים שלנו, אבל כולנו 
מבינים שגם לגבר וגם לאישה יש צרכים רגשיים שונים 
של  הצרכים  את  לשני  אחד  להעניק  נדע  ואם  מהשני 
השני, הזוגיות שלנו תשתפר, כך אותו דבר אם נדע מה 
הם הצרכים הרגשיים של בני הזוג שלנו, אז פשוט נצליח 

לרפא אותו. 
רגיש  יותר  אחד  עליו,  שמשפיעים  דברים  יש  אחד  לכל 
ופגיע השני צריך הרבה כבוד השלישי נוטה למצבי רוח 
וכו', עם נדע להכיר את מבנה הנפש של בני הזוג שלנו, 
צריך,  באמת  הוא  מה  אותו,  מרגיז  מה  לו,  חשוב  מה 
להיפגע  לו  גורמים  משפטים  איזה  אותו,  משמח  מה 
משפטים  ואיזה  אמון  לחוסר  לו  גורם  מה  להישבר,  או 
המאושרת  הזוגיות  את  ניצור  אז   - להתחזק  לו  גורמים 
שרק יכולה להיות, ויש סיכוי לא קטן שלאט לאט ירפאו 
יכול להיות רק אם אנחנו  זה  לנו הפצעים מהעבר. אבל 
ולא רק  באמת מנסים להיות קשובים לצרכים של השני 
זקוק  הוא  ולמה  צריך  השני  מה  שלנו.  לצרכים  קשובים 
שאחד  ובפרט  אחרים,  לצרכים  זקוק  אחד  וכל  באמת. 

מבני הזוג מגיע עם העבר הבעייתי שלו.
ראיתי מקרים של אנשים שסבלו מבעיות רגשיות שונות, 
שחוו  פגיעות  אהבה,  חוסר  אמון,  חוסר  של  בעיות 
הצרכים  את  לשני  לתת  למד  שלהם  זוג  והבן  בילדותם 
ללכת  עדיף  שלכתחילה  כמובן  בדיוק.  לו  חסרים  שהיו 
ההווה  העבר  את  לרפא  ממש  אפשר  כן  אבל  לטיפול, 

והעתיד דרך זוגיות בריאה וטובה. 
וללא שום קשר, זוגות שיש להם זוגיות טובה הם האנשים 
הכי מאושרים שיש בעולם. אדם יכול להיות לו הכל אבל 
אם הוא מגיע הביתה ויש כל הזמן מריבות בבית - הכל 

פשוט לא שווה כלום. 
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים והקדושים. לתגובות 

machon.rot@gmail.com

לפעמים בן הזוג צריך להיכנס לנעלי המטפל הרגשי, זה לא מומלץ, אבל אם אין 
ברירה – זה עשוי להיות המפתח להצלת הזוגיות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



לכל אחד יש דברים 
שמשפיעים עליו, אחד 
יותר רגיש ופגיע השני 

צריך הרבה כבוד 
השלישי נוטה למצבי 

רוח וכו', עם נדע להכיר 
את מבנה הנפש של בני 
הזוג שלנו, מה חשוב לו, 
מה מרגיז אותו, מה הוא 

באמת צריך, מה משמח 
אותו, איזה משפטים 
גורמים לו להיפגע או 

להישבר, מה גורם 
לו לחוסר אמון ואיזה 
משפטים גורמים לו 

להתחזק - אז ניצור את 
הזוגיות המאושרת שרק 

יכולה להיות

"



חדש!!!
סוף סוף הגענו לבני ברק

מוזמנים להתמכר!

חדש!!!

הטעם האהוב 

בכשרות מהודרת!

משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק
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אריק
חמש שנים למותו ורבע יובל לתרדמתו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ז"ל, נזכרנו בסימני 
הדרך הפוליטיים של אריק, האיש שהקים את גושי ההתנחלויות, התנגד להסכמי אוסלו - אבל 
פינה את גוש קטיף במקביל לחיסולים ממוקדים של ראשי החמאס • בנו גלעד שרון מעלה את 
תובנותיו מהנהגתו הפוליטית והציבורית של אביו

||  יוסי גיטלר ||
צילומים: ויקיפדיה, אבי אוחיון, משה מילנר, עמוס בן גרשם )לע"מ(
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ראש ר לעולמו  הלך  מאז  עברו  שנים  חמש  ק 
נצח  כי  ונראה  הממשלה המנוח אריאל שרון, 
חלף. האמת היא, שקביעת המוות אירעה לפני 
מחצית העשור אבל שרון כבר לא איתנו קרוב 
בשל  בשנית  אושפז  מאז  שנים,  יובל  לרבע 
ליומו  עד  התאושש  לא  ממנו  מוחי,  אירוע 

האחרון עלי אדמות.
עוד הרבה לפני שהיה אישיות פוליטית וניצח על הקרבות 
במרכז הליכוד ונאלץ לצפות, ופעמים אף ליטול חלק פעיל, 
בפוליטיקה  כך  כל  השכיחות  ההדדיות  הבוץ  בהטחות 
לגמרי.  אחר  במקום  שרון  אריק  היה  העכורה,  הישראלית 
בעיניים  אחריו  נוהרים  לוחמים  שהמוני  נערץ  ומפקד  גנרל 
נטל חלק  רגע ברשימת המלחמות בהם  נרפרף  עצומות. אם 
בראש והוביל את הגייסות בחזית המערכה, נדמה כי אין עוד 
רבים, אם בכלל, שיכולים לרשום לעצמם ברזומה רקורד כה 

מרשים.
חישבנו  )ולא  המדינה  קום  עם  העצמאות  במלחמת  החל 
קדש;  מבצע  הבריטי(;  במנדט  המאבק המחתרתי  שנות  את 
מלחמת ששת הימים; מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים 
בה סיכן את מעמדו והוביל לתבוסת המצרים בצליחת התעלה 
המפורסמת. אלו המלחמות ששרון פיקד עליהן כאיש צבא, 

את היתר הוא עשה ממקומו כשר ביטחון וראש ממשלה.
הדרך  את  שרון,  התיישב  הממשלה  ראש  בלשכת  רק  לא 
לשם הוא במשרדי החוץ, הביטחון התשתיות והחקלאות וגם 
בתפקיד פחות נחשק של יו"ר האופוזיציה וכמובן חבר כנסת.

ממפא"י לליברלים

בכלל  התחילה  זו,  בכתבה  נתמקד  בה  הפוליטית,  דרכו 
)ואלי אפשר לומר גם הסתיימה( בצד השני של המפה אליה 
השתייך מרבית שנותיו בכנסת ובממשלה. בסוף שנות ה-50, 
בעת שהיה אלוף משנה בצבא, היה שרון חבר במפא"י. הוא 
צורף למפלגה כחלק ממדיניותה של מפא"י לגייס לשורותיה 

את סגל הפיקוד הצבאי של צה"ל.
ב-1969 ניהל שרון משא ומתן עם המפלגה הליברלית על 
הצטרפות לשורותיה בעקבות רצונו של הרמטכ"ל חיים בר 
לב לשחררו מצה"ל אולם לבסוף ניאות הרמטכ"ל להשאירו 

והתכניות הפוליטיות נאלצו להמתין.
ביוני 1973 פרש שרון מצה"ל והצטרף למפלגה הליברלית, 
ליברלים".  חרות  ב"גוש  תנועת החרות  עם  שהייתה שותפה 
הליכוד.  להקמת  ופעל  יותר  גדול  ימני  גוש  יצירת  יזם  הוא 
בדצמבר 1973 נבחר לכנסת השמינית מטעם הליכוד, במקום 

שנה  כעבור  הליברלית.  התנועה  כנציג  ברשימה  השישי 
כדי שיוכל להמשיך להחזיק במינוי של  מן הכנסת,  התפטר 
לענייני  ליועץ  התמנה   1975 בשנת  מילואים.  אוגדת  מפקד 

ביטחון לראש הממשלה יצחק רבין.
בסוף שנת 1976 לקראת הבחירות לכנסת התשיעית, הקים 
בשני  זכתה  המפלגה  "שלומציון".  בשם  בראשותו  מפלגה 
לאחר  מיד  החרות  תנועת  עם  והתמזגה  בכנסת,  מושבים 
שהקים  בממשלה  החקלאות  לשר  התמנה  שרון  הבחירות. 
ושומרון  ביהודה  התנחלויות  להקמת  ופעל  בגין,  מנחם 

ומצפים בגליל.
הביטחון  שר  מתפקיד  ויצמן  עזר  של  התפטרותו  לאחר 
ב-1980, שאף שרון להתמנות לתפקיד זה, אך בגין סירב ובין 

השניים נוצרה מתיחות.
בשנת 1981, לאחר הבחירות לכנסת העשירית )שבהן הוצב 
במקום ה-12 ברשימת הליכוד(, התמנה שרון לשר הביטחון 
בממשלתו השנייה של מנחם בגין. האילוץ שהביא את בגין 
בכך  ביטחונו  ובראשונה  בראש  היה  ביטחון,  לשר  למנותו 
ששרון יוכל להוביל ללא שפיכות דמים את פירוק היישובים 
בסיני. מה שאכן הוכיח את עצמו בפינוי המתיישבים מסיני 

והרס יישובי חבל ימית באפריל 1982.

מלחמת  את  הממשלה,  באישור  שרון,  יזם   1982 בשנת 
מבצע   - הגליל"  שלום  כ"מבצע  שהחלה  הראשונה,  לבנון 
שם  לבנון,  בדרום  הפלסטינים  הטרור  ארגוני  לביעור  צבאי 

הקים אש"ף מובלעת שאיימה על תושבי הגליל.

"אכריח אותם לאבטח יהודים"

ברובע  ויטנברג  בבית  בית  שרון  רכש   1987 בדצמבר 
המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, לפני רכישת הבית אמר 
שרון למקורביו: "אני אכריח אותם )את הממשלה( לאבטח 
להם  תהיה  לא  ואז  בית  שם  ארכוש  העתיקה.  בעיר  יהודים 
ברירה". בחנוכת הבית שערך שרון השתתפו ראש הממשלה 
גורן  שלמה  הרב  כנסת,  חברי  ועשרות  שרים  שמיר,  יצחק 
צה"ל  של  הראשונה  הקומנדו  )יחידת   101 יחידה  וותיקי 

שהקים שרון(.
עושה  שהוא  תוך  מהממשלה,  התפטר   1990 בפברואר 
זאת באירוע שזכה לכינוי "ליל המיקרופונים" - כינוס מרכז 
מפלגת הליכוד ב-12 בפברואר 1990 שבמהלכו הודיע שרון 
על התפטרותו מהממשלה, ולאחר מכן, באמצעות השתלטות 
תוכנית  על  ההצבעה  את  סיכל  במקום  ההגברה  מערכת  על 

מדינית שהובאה בפני חברי המרכז באותה עת.
נגד  בחריפות  שרון  התבטא  רבין  יצחק  ממשלת  בתקופת 
ואף  בו ראה סכנה חמורה לביטחון המדינה,  תהליך אוסלו, 
אמר כי במדינה אחרת היו מעמידים לדין את רבין ופרס בשל 
הסכמים אלה. ביולי 1995 הוסיף ואמר, על רקע פינוי בסיסי 
צה"ל בשטחים: "אם חייל מרגיש שהפקודה שניתנה לו היא 
בניגוד למצפונו, עליו, באופן אישי, ואני מדגיש, באופן אישי, 
ולהיות מוכן לשאת  זאת  לו  להתייצב בפני מפקדו, להסביר 

בתוצאות".
שרון ניצב, יחד עם בנימין נתניהו ומשה קצב, על מרפסת 
והסכם  רבין  יצחק  נגד  ציון  בכיכר  הימין  בהפגנת  הנואמים 
אוסלו ב'. את הטענה שיהודי עלול להתנקש בראש הממשלה 
כינה שרון באותו זמן "עלילת דם"; אף על פי כן, גם לאחר 

הרצח קיימה איתו משפחת רבין מערכת יחסים טובה.
של  בממשלתו  התשתיות  לשר  התמנה   1996 ביולי  ב-8 
לא  אחרים,  משרדים  מחלקי  שנוצר  משרד  נתניהו,  בנימין 
לפני שדוד לוי, )אביה של יו"ר 'גשר' אורלי לוי( שהיה בכיר 
ששרון  כדי  משקלו  כובד  כל  את  הטיל  עת,  באותה  בליכוד 
יקבל תפקיד בממשלה. ברשימה המשותפת עם גשר וצומת 

במערכת הבחירות, הוצב שרון במקום החמישי.
ועדת  ויו"ר  המצומצם  הקבינט  חבר  היה  זאת  בתקופה 
השרים לקידום הבדואים. במהלך השנתיים הללו, פעל לקיום 

מפעלים משותפים עם ירדן, מצרים והרשות הפלסטינית.
ב-13 באוקטובר 1998 התמנה לשר החוץ, בנוסף לתפקידו 
כשר התשתיות הלאומיות. בתקופה זאת נסע עם בנימין נתניהו 
לאחוזת וואי לגיבוש סעיפי הסכם וואי. במסגרת פעולתו כשר 
החוץ פעל לקידום השלום באזור ובניסיון לקידום פרויקטים 

משותפים אזורים בנושאי המים.
הוצב  1999 שבהן  מאי  נתניהו בבחירות של  אחרי מפלת 
במקום השמיני ברשימת הליכוד, נבחר שרון בספטמבר ליו"ר 

עם ראש ממשלת צרפת דה וילפן

כשר ביטחון עם מקבילו האמריקני קספר ויינברגר
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הליכוד, וכיהן כראש האופוזיציה בתקופת כהונתו של אהוד 
ברק כראש ממשלה.

בהר  מתוקשר  ביקור  שרון  ערך   2000 בספטמבר  ב-28 
הבית והכריז ש"לכל יהודי זכות לבקר בהר-הבית". הביקור 
עורר את מהומות הר הבית, והוצג על ידי הפלסטינים כעילה 
והן  ישראל  הן  כי  אף  השנייה,  האינתיפאדה  של  לפריצתה 
מזוין,  לעימות  ממושכות  התכוננו  הפלסטינית  הרשות 
ברצח  הביקור,  לפני  יום  בפועל  החלה  שהאינתיפאדה  ואף 
הנראה  שככל  נודע  שנים  לאחר  עזה.  ברצועת  בירי  דוד 
האינתיפאדה הייתה פורצת גם ללא אירוע זה וכי ערפאת יזם 

אותה לאחר כישלון שיחות קמפ דייוויד.
שרון נחשב על פי הסקרים למועמד בעל סיכויים מועטים 
להיבחר שוב ליו"ר הליכוד, בהתמודדות מול בנימין נתניהו, 
אהוד  הודעת  עם   ,2001 בחירות  לקראת  לפוליטיקה  ששב 
ברק על הליכה לבחירות. אולם נתניהו פרש מהמרוץ, לאחר 
לכנסת.  כלליות  בחירות  גם  לקיים  דרישתו  התקבלה  שלא 
כך התפנתה הזירה לשרון, שעתיד היה לכהן כראש ממשלה 

למשך חמש שנים סוערות.

הנאום שנקטע

"שלום  בישראל  לעם  הבטיח  שבו  בחירות  מסע  לאחר 
על  שגבר  לאחר  הממשלה,  ראש  לתפקיד  נבחר  וביטחון" 
אהוד ברק ברוב של 62%, והחל לכהן בתפקיד זה ב-7 במרץ 
ניתנו  בה  לאומית  2001. שרון בחר להקים ממשלת אחדות 
- תיק החוץ לשמעון  למפלגת העבודה שני תיקים מרכזיים 
סייע  )פואד( בן אליעזר. הדבר  ותיק הביטחון לבנימין  פרס 
ולממשלתו,  אישי,  באופן  לו  לגיטימציה  בהשגת  לשרון 
ובהצגת צעדיו כצעדים הכרחיים לפתרון המצב המבוצעים 
תוך קונצנזוס רחב. הדבר גם התבקש מהמצב בכנסת, אשר 
זכה  שבהן   ,1999 בחירות  לפי  הייתה  בה  המנדטים  חלוקת 

השמאל לתמיכה רבה ולא הייתה לשרון שליטה בהם.
שרון טיפח את יחסיו עם נשיא ארצות הברית, ג'ורג' ווקר 
בוש, בעיקר לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בוש העניק לו את 
מלוא הגיבוי והתמיכה הדיפלומטית והכלכלית במאבק נגד 
הטרור הפלסטיני. בוש נתן לשרון יד חופשית במאבק המזוין 
לארחו  והרבה  באו"ם  פעולותיו  את  גיבה  הפלסטינים,  נגד 
ישראל  בין  המסורתיים  הידידות  ליחסי  מעבר  הלבן.  בבית 
לארצות הברית, בין שרון לבוש הייתה הזדהות הדדית; שכן 
תחת  נתונות  היו  המדינות  שתי  בשלטון,  היו  שניהם  כאשר 
התקפה של טרור אסלאמי, והייתה הרגשה כי שניהם "באותה 
סירה". כמו כן, איחדה אותם גישתם המיליטנטית למלחמה 
בטרור. בוש ושרון ניהלו מערכת יחסים חמה ביותר, ושרון 
אף העיד על בוש כי אהדתו של האחרון לישראל היא חסרת 
תקדים. שרון הביע תמיכה במפת הדרכים שהוצגה כמימוש 

החזון של בוש.
המיתון  למדי,  מעורער  נותר  שעדיין  האישי  הביטחון 
טוהר  בתחום  בעבירות  קשירתו  וגם  המתמשך,  הכלכלי 
המידות שנחקרו על ידי המשטרה, לא מנעו ממנו לנצח את 
בנימין נתניהו בבחירות המקדימות בליכוד לקראת הבחירות 
שהביע  לנתניהו  בניגוד   .2003 בשנת  עשרה  השש  לכנסת 
התנגדות להקמת מדינה פלסטינית, שרון פנה למרכז המפה 
עבור  )ורק  לדורות  שלום  "תמורת  כי  והצהיר  הפוליטית, 

שלום לדורות( אני מוכן לעשות גם ויתורים כואבים".
ליאורה  הדליפה  לכנסת  הבחירות  לפני  ספורים  שבועות 
גלט-ברקוביץ', בכירה בפרקליטות המדינה, לעיתון "הארץ" 
ידיעה בדבר חקירה שבה הייתה מעורבת, על קבלת תרומות 
הגיב  שרון  קרן.  סיריל  מידידו  שרון  ידי  על  חוקית  בלתי 
במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי ברשתות התקשורת 
ב-9 בינואר. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט מישאל 
חשין, החליט שמסיבת העיתונאים גלשה לתעמולת בחירות 
בוטה האסורה על פי החוק, והורה לאמצעי התקשורת לקטוע 
את השידור הישיר. דבר זה דווקא גרם לעלייה בפופולריות 
קטע   10 ערוץ  כאשר  רבים  בו  נזכרו  )לאחרונה  שרון.  של 
את שידור נאומו של בנימין נתניהו בו הטיח האשמות כלפי 
לו לערוך עימות  מערכת אכיפת והפרקליטות שלא אפשרה 

עם עדי המדינה(.
חרף המצב הביטחוני והכלכלי הקשה, "הליכוד" בראשותו 
של שרון השיג ניצחון מוחץ בבחירות לכנסת שנערכו ב-28 

בינואר, כאשר הוא מכפיל את כוחו מ-19 מנדטים ל-38.
המכתב  את  קיבל  בה   ,2004 באפריל  בוש-שרון  פגישת 

שבו הובעה הבנה לעמדה הישראלית
עם  ממשלה  שרון  הקים   2003 בבחירות  הניצחון  לאחר 
העבודה  מפלגת  ללא  הלאומי,  והאיחוד  המפד"ל  "שינוי", 
בישראל  הראשונה  הממשלה  הייתה  זאת  החרדים.  וללא 
שהוקמה אחרי הבחירות ללא חרדים. שרון מינה את בנימין 
משנתו  את  שישם  בעת  גיבוי  לו  והעניק  אוצר  לשר  נתניהו 

חל  האישי  בביטחון  הקצבאות.  את  וקיצץ  הקפיטליסטית 
שיפור, וגם המיתון התחלף בצמיחה.

התנתקות לצד חיסולים

הרצליה  בכנס  שנשא  בנאום  הגדול.  המהפך  הגיע.  ואז 
פרטנר  ימצא  לא  אם  שבכוונתו,  שרון  הודיע   ,2003 בסוף 
צדדית  חד  נסיגה  הקרוב  בעתיד  לבצע  הולם,  פלסטיני 
מחלקים מיש"ע ואף לפנות התנחלויות, תוכנית שהוא כינה 
"התנתקות". תוכניתו עמדה בסתירה לאידאולוגיה אותה ייצג 
בהתלהבות לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו ושעל בסיסה 
ולפיהם:  כן  לפני  שנה  רק  שאמר  ולדברים  בבחירות,  נבחר 

"דין נצרים כדין תל אביב".
כחלק מההכנה של קבלת תוכנית ההתנתקות בימין, הפעיל 
התוכנית.  לקבלת  האמריקני  בממשל  חזקה  שדולה  שרון 

שרון  של  שתדלניו  של  רב  לחץ  ולאחר 
בראשותו של דב וייסגלס, הצליח לשכנע 
לתמוך  האמריקני  הממשל  בכירי  את 
הסתייגו  שמלכתחילה  אף  בתוכנית, 
ההתחייבויות  מבוש  קיבל  שרון  ממנה. 
שלילת  ובכללן  ישראל  בעמדות  לתמוך 
זכות השיבה והשארת גושי ההתיישבות.
שרון התנגד למשאל עם, והעמיד את 
של  לאישורם   2004 במאי  ב-2  תוכניתו 
מתפקדי "הליכוד", שדחו אותה. למרות 
להבטחתו  התכחש  שרון  זו,  תוצאה 
לחתור  והמשיך  התנועה,  דין  את  לקיים 
לאישור בממשלה של תוכנית התנתקות 
שרי  את  פיטר  הוא  קוסמטית.  שתוקנה 
בין  רוב  כדי להבטיח  'האיחוד הלאומי' 
השרים לתוכניתו בצעד שנוי במחלוקת, 

שאף ספג ביקורת משופטי בג"ץ.
ההתנתקות,  רעיון  להעלאת  במקביל 
כנגד הטרור,  ולוחמני  קו קשוח  המשיך 
של  חיסולם  על  היתר,  בין  והורה, 
ואחריו  יאסין  אחמד  החמאס,  מנהיגי 
עבד אל-עזיז רנטיסי, וכן יזם את מבצע 
מנגד  'ימי תשובה'.  ומבצע  בענן'  'קשת 
הסכים לשחרור מחבלים שנוי במחלוקת 

במסגרת פרשת טננבוים.
ביולי 2004 הורה שרון לטליה ששון, 
המדינה,  בפרקליטות  בכירה  לשעבר 
להגיש לו חוות-דעת בנושא "המאחזים 
שומרון  יהודה  באזורי  מורשים  הבלתי 
מכיוונים  תמיהות  עורר  הדו"ח  ועזה". 
הדו"ח  מדוע  תמהו  בפרקליטות  שונים. 
הוטל על אדם פרטי ולא על הפרקליטות, 
ששון,  על  תמיהה  הובעה  ובתקשורת 
כנגד  ביקורת  מילת  בדו"ח  אין  מדוע 
שרון, שהיה אחראי בעצמו במידה רבה 

למאחזים.
בנובמבר  ערפאת  יאסר  של  מותו  עם 
שתוכנית  דעתו  על  שרון  עמד   2004
הידברות  שלל  ולא  תבוצע  ההתנתקות 

עם ההנהגה הפלסטינית החדשה.
2004 פיטר את שרי מפלגת  בדצמבר 
וכעבור  לתקציב,  שהתנגדו  לאחר  שינוי 
מפלגת  את  לממשלתו  צירף  קצר  זמן 
העובדה  פרס.  שמעון  בהנהגת  העבודה 
שהממשלה החדשה, שמטרתה העיקרית 
ברוב  אושרה  ההתנתקות,  ביצוע  הייתה 
מהליכוד  כנסת  חברי  בהתנגדות  דחוק 
מהמפלגות  ח"כים  הימנעות  בזכות  ורק 
השתנו  כמה  עד  העידה  הערביות, 
לעומת  שרון,  של  המדיניות  עמדותיו 
מגדולי  לאחד  נחשב  שבהם  הימים 
חוגי  השלמה.  ישראל  ארץ  של  תומכיה 
שרון,  את  העריצו  בעבר  אשר  הימין, 
שמישהו  החשש  עלה  ואף  עליו  זעמו 

ינסה להתנקש בחייו.
לאחר יישומה של תוכנית ההתנתקות 
בפברואר(   16( בכנסת  שאושרה 
ואושררה  בפברואר(   20( ובממשלה 
כמו  מהימין  פוליטיקאים  בג"ץ,  בידי 
נגדו  התבטאו  איתם  ואפי  לנדאו  עוזי 
על  כוחות  לרכז  וקראו  רבה,  בחריפות 
בנימין  מהפוליטיקה.  אותו  להדיח  מנת 

עם שר החוץ הירדני

עם הנשיא בוש
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נתניהו שרכב על גל זה, התפטר מהממשלה וניסה להקדים את 
הבחירות במפלגה, כאשר הוא מנהיג את קבוצת ה"מורדים" 
 - הליכוד  מרכז  בוועידת  כאשר  כישלון  נחל  אבל  בליכוד, 

אריאל שרון גבר עליו ברוב של 52%.

עומק החקירה

שנקשרו  ואחרות  כאלו  פרשיות  לצוץ  החלו  הזמן  עם 
אשר  היווני  האי  פרשת  משפחתו.  ובני  שרון  באריאל 
2001, העלתה חשד, כי איש העסקים דוד  התפרסמה במרץ 
אפל העביר כספי שוחד לשרון, במסווה של העסקת גלעד - 
בנו של שרון - בשכר גבוה מאד. היועץ המשפטי לממשלה 

מני מזוז קבע ביוני 2004, כי אין ראיות התומכות בהאשמות 
"אפילו במקורב".

בפרשת סיריל קרן הועלה חשד, ששרון קיבל כסף לכיסוי 
עלויות הבחירות הפנימיות לראשות הליכוד מאיש העסקים 
האוסטרי מרטין שלאף, וגם זאת במסווה של הלוואה מסיריל 
גלעד  נגד  ידידו של שרון ממלחמת העצמאות. התיק   - קרן 

שרון בפרשה זו נסגר בשנת 2013.
של  קבלה  היא  שרון,  למשפחת  שנקשרה  נוספת  פרשה 
נגד  הפנימיות.  הבחירות  למימון  כדין  שלא  נוספים  כספים 
עמרי – בן נוסף של אריאל שרון - הוגש כתב אישום באשמת 
מחקרים",  "אננקס  )חברת  תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום 
והפרת  שקר  עדות  כספים(,  להעברת  קש  כחברת  ששימשה 
חוק מימון מפלגות. האשמות אלו מתייחסות לתקופה שבה 
כיהן כמנהל מסע הבחירות של אביו בליכוד. ב-15 בנובמבר 
2005 הודה עמרי במסגרת עסקת טיעון ונדון לשבעה חודשי 
לעברות  חשדות  הסירה  זו  הודאה  מאסר. 
ביקורת  ספג  שרון  שרון.  אריאל  שביצע 
מנת  על  בנו  את  שהקריב  כמי  ציבורית 
ומהחשדות  מהחקירות  עצמו  את  למלט 

המשפטיים.
מפלגת  לבין  שרון  בין  המתיחות  בשל 
פרש  לדרכו,  שהתנגדו  היו  בה  הליכוד, 
מהמפלגה   2005 בנובמבר  ב-21  שרון 
יצר  מכהן  ממשלה  ראש  של  ובמעמד 
מפלגה חדשה - מפלגת 'קדימה'. המפלגה 
הוקמה במידה רבה סביב שרון הפופולרי, 
שזכה לתמיכה רבה בציבור. בימים שלאחר 
כי  שחזו  סקרים  מספר  פורסמו  ההודעה 
במעל  תזכה  בראשותו  החדשה  המפלגה 
סמוך  דצמבר  אמצע  עד  מנדטים.  ל-30 
שרון  של  והתמוטטותו  המוחי  לאירוע 
תזכה  החדשה  המפלגה  כי  הסקרים  ניבאו 

בקרוב ל 40 מנדטים.
למפלגה החדשה הצטרפו במהרה חברי 
בעיקר  רבים,  פוליטיים  ואישים  כנסת 
מהליכוד  והעבודה.  הליכוד  ממפלגות 
פרשו בתחילה 13 חברי כנסת ושרים, בהם 
אהוד אולמרט וציפי לבני )שפרשה השבוע 
שהספיקה  לפני  לא  הפוליטיים,  מהחיים 
לעמוד בראש 'קדימה' ולהביא אותה להיות 
מנדטים   28 עם  בכנסת  הגדולה  למפלגה 
האפשרות  את  בשלומיאליות  לפספס  אבל 
לעמוד בראשות הממשלה(. דוד טל מסיעת 
קצר  זמן  לאחר  הצטרף.  כן  גם  אחד'  'עם 
הצטרפו שאול מופז וצחי הנגבי מהליכוד, 
שהפסיד  פרס,  שמעון  העבודה  וממפלגת 
בבחירות לראשות מפלגת 'העבודה' לעמיר 
איציק.  ודליה  רמון  חיים  עם  יחד  פרץ, 
והמועצות  הערים  מראשי  רבים  במקביל, 
ובמפלגת  בשרון  תמיכה  הביעו  בארץ 

קדימה.

במקביל להעלאת רעיון 
ההתנתקות, המשיך 
קו קשוח ולוחמני כנגד 
הטרור, והורה, בין היתר, 
על חיסולם של מנהיגי 
החמאס, אחמד יאסין 
ואחריו עבד אל-עזיז 
רנטיסי, וכן יזם את מבצע 
'קשת בענן' ומבצע 'ימי 
תשובה'. מנגד הסכים 
לשחרור מחבלים שנוי 
במחלוקת במסגרת 
במלחמת יום כיפורפרשת טננבוים

בחטיבת הצנחנים

אלוף משנה אריאל שרון כראש מטה פיקוד הצפון



שומרים על העיניים שלך

בני ברק לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61 

השירות ניתן בבני ברק, בתיאום מראש |  ניתן להזמין בדיקה עד בית הלקוח

חדש ובלעדי לעינית!
טכנולוגיה חדישה ופורצת דרך

ללקויי ראייה המתקשים בקריאה
ע"י אופטומטריסט מתמחה

בראייה ירודה.
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נפילתו למשכב

קל.  מוחי  באירוע  שרון  לקה   2005 בדצמבר  ב-18 
תרופות  ונטל  לב  צנתור  לעבור  אמור  היה  זאת  בעקבות 
2006, עבר אירוע  מדללות דם. ערב הצנתור, ב-4 בינואר 
מוחי שני וחמור, בשל דימום מוחי. עקב נבצרותו הועברו 
סמכויותיו כראש הממשלה לממלא מקומו, אהוד אולמרט. 
בתרדמת,  שקע  הוא  לשרון,  שניתן  החירום  טיפול  לאחר 

ונמשך אשפוזו בבית החולים הדסה עין כרם.
ב-29 במאי 2006 הועבר שרון למחלקה לשיקום נשימתי 
הועבר   2010 בנובמבר  וב-12  שיבא,  הרפואי  שבמרכז 
לאחר  החולים  לבית  הושב  אך  שקמים,  שבחוות  לביתו 
תקופה קצרה. חרף טיפולים שונים, מצבו של שרון נשאר 

יציב, ולא נרשם שינוי משמעותי במצבו, עד סוף 2013.
לאחר  נקטעה  שרון  אריאל  של  הפוליטית  פעילותו 
השלמתה של תוכנית ההתנתקות, כאשר היה במלוא כוחו 
שנפל  לפני  שרון  של  האחרון  הפוליטי  מפעלו  הפוליטי. 
עמה  לזכות  והניסיון  קדימה  המפלגה  הקמת  למשכב, 
בבחירות, המשיך על ידי ממלא מקומו ומספר 2 במפלגה, 
אהוד אולמרט. במשך תקופת הבחירות טען אולמרט שהוא 
היא  קדימה  מפלגת  של  ודרכה  שרון"  של  דרכו  "ממשיך 

"דרך שרון".
2014 חלה החמרה משמעותית במצבו של  ב-1 בינואר 

שרון. הוא נפטר עשרה ימים אחר-כך, בגיל 85.
סגן  ובראשם  מדינות,   16 של  נציגים  הגיעו  להלוויה 
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, נציג הקוורטט, ראש ממשלת 
ייז'י  צ'כיה  ממשלת  ראש  בלייר,  טוני  לשעבר  בריטניה 
סרגיי  רוסיה  של  )הפרלמנט(  הדומה  ראש  ויושב  רוסנוק 

נרישקין.
מירי  והחשש  עזה  לרצועת  הקבורה  אתר  קרבת  עקב 
רקטות משם לעבר משתתפי האירוע, נערכו צה"ל ומשטרת 

ישראל בהיערכות מיוחדת לשם אבטחת באי ההלוויה.
אשתו  של  אחותה  שהייתה  שרון,  לילי  השנייה,  אשתו 
הראשונה, נישאה לשרון ב-1963, כשנה לאחר מות אחותה. 
שדרות  בין  הנגב,  שבצפון  שקמים  בחוות  התגורר  הזוג 
עמרי  הבנים  נולדו  שרון  ולאריאל  ללילי  רוחמה.  לקיבוץ 
וגלעד. בשנות ה-80, אימצו בני הזוג שרון למשפחתם את 
רוני סחייק. הם ראו בו בן מאומץ והוא ראה בהם הורים. 
סחייק היה הראשון שבישר בקצרה לתקשורת על מותו של 

שרון, עוד קודם להודעה הרשמית.
 ,2000 במרץ  ב-25  הריאה  מסרטן  נפטרה  שרון  לילי 
כשנה קודם לבחירתו של שרון לראש ממשלה. לפני מותה 
ביקשה לילי להיקבר בגבעת הכלניות, גבעה קטנה הצופה 
על האזור ועל חוות שקמים, ושם נקברה. בסמוך אליה, על 
פתוח  הקבר  אזור  ב-2014.  מותו  עם  שרון  נטמן  הגבעה, 
שרון,  של  בנו  להתגורר  מוסיף  שקמים  בחוות  לציבור. 

גלעד.

האקווריום והפורום

את  שרון  מינה  הממשלה  ראש  לתפקיד  כניסתו  עם 
ראש  לתפקיד  הליכוד,  מנכ"ל  שהיה  שני,  אורי  מקורבו, 
גדעון  מונה  הממשלה  למזכיר  הממשלה.  ראש  לשכת 
סער שכיהן בתפקיד תקופה קצרה בשלהי ממשלת נתניהו 
פלד  רפי  היה  הממשלה  ראש  משרד  מנכ"ל  הראשונה. 
תפס  מקומו  את  בתפקיד,  מחודשיים  פחות  אחרי  שפרש 
אביגדור יצחקי )כיום יו"ר מפעל הפיס ועד לאחרונה יו"ר 
מטה הדיור במשרד האוצר(. את תפקיד המזכיר הצבאי של 
ראש הממשלה המשיך למלא תא"ל גדי איזנקוט )שפרש זה 
עתה מהרמטכ"לות(, שהיה מזכירו הצבאי של אהוד ברק, 
משה  האלוף  בתפקיד  אותו  החליף  חודשים  מספר  לאחר 
פיקוד  לאלוף   2002 באוגוסט  מונה  קפלינסקי  קפלינסקי. 
המרכז ואת מקומו תפס האלוף יואב גלנט )כיום מתמודד 

ברשימת הליכוד(.
ראש  מלשכת  שני  אורי  במפתיע  פרש   2002 באפריל 

הממשלה, שרון מינה מיידית את דב וייסגלס לתפקיד.
שרון המשיך לכהונתו השנייה כראש הממשלה עם אותו 
הצוות שליווה אותו בממשלה הראשונה, למעט גדעון סער 
שפרש לאחר שנבחר לכהן כחבר כנסת ויו"ר הקואליציה. 
משרד  של  המשפטי  כיועץ  לשמש  שנבחר  מימון,  ישראל 
במאי  במקומו.  הממשלה  למזכיר  מונה  הממשלה,  ראש 
ראש  משרד  כמנכ"ל  יצחקי  את  כהן  אילן  החליף   2004

בשל המתיחות בין שרון 
לבין מפלגת הליכוד, בה 

היו שהתנגדו לדרכו, פרש 
שרון ב-21 בנובמבר 2005 

מהמפלגה ובמעמד של 
ראש ממשלה מכהן יצר 
מפלגה חדשה - מפלגת 

'קדימה'. המפלגה 
הוקמה במידה רבה 

סביב שרון הפופולרי, 
שזכה לתמיכה רבה 

בציבור. בימים שלאחר 
ההודעה פורסמו 

מספר סקרים שחזו 
כי המפלגה החדשה 

בראשותו תזכה במעל 
ל-30 מנדטים. עד אמצע 

דצמבר סמוך לאירוע 
המוחי והתמוטטותו של 

שרון ניבאו הסקרים כי 
המפלגה החדשה תזכה 

בקרוב ל 40 מנדטים
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לתפקיד  שמני  גדי  האלוף  נכנס   2005 ובספטמבר  הממשלה 
המזכיר הצבאי.

להתייעץ  שרון  נהג  הפורמליים  התפקידים  לבעלי  בנוסף 
בהחלטות  אותו  שליוותה  חיצוניים  יועצים  של  בקבוצה  גם 
שכונתה  הקבוצה,  שניהל.  הבחירות  ובמערכות  פוליטיות 
אייל  אדלר,  ראובן  בהם  מיועצים,  הורכבה  החווה"  "פורום 
ארד, אורי שני, עו"ד יורם ראב"ד, קלמן גייר, בניו של שרון 
עמרי וגלעד ומחלק מבעלי התפקידים בלשכת ראש הממשלה 

כמו ארנון פרלמן ואסי שריב.

"לאומן גדול ומתנשא"

רוב  ימיו.  כל  שרון  היה  במחלוקת  שנויה  מאוד  אישיות 
הפוליטית,  המפה  משמאל  כלל  בדרך  היו  עליו  ההתקפות 
הסיכולים  כגון  פעולות  בעקבות  גברה  שרק  ביקורת 
גדר ההפרדה, אשר  והקמת  הממוקדים, הריסת בתי מחבלים 
הגיעו  כך  כדי  עד  זה.  פוליטי  מחנה  בעיני  לפשעים  נחשבו 
יועמד  ששרון  תקווה  הביעה  אף  אלוני  ששולמית  הדברים 
משיגעון  סובל  הוא  ומתנשא.  גדול  לאומן  הוא  "שרון  לדין: 
ואני  לו להקריב את חייהם של האחרים...  ולא אכפת  גדלות 

מקווה ששרון יועמד לדין" אמרה.
אנשי  ידי  על  דווקא  הותקף  הוא   2004 משנת  החל  אולם 
שאותה  ההתנתקות  תוכנית  בשל  המתנחלים,  ובפרט  הימין 
רבה  ביקורת  כדי לקדם אותה.  והדרכים שבהן השתמש  יזם, 
נמתחה על האופן בו פיטר ומינה שרים וסגני שרים בסיטונות, 
כנסת  חברי  לגייס  כדי  זה  במכשיר  והשתמש  ממפלגתו,  אף 
לשורותיו. הועלתה גם השאלה, האם אין במינוי חברי כנסת 
לשרים ולסגני שרים, במטרה לקבל את קולותיהם בהצבעות 
בכנסת או במפלגה, משום עבירה פלילית, בדומה למינוי חברי 
מרכז מפלגה למשרות ציבוריות על מנת לקבל את קולותיהם.

מתפקדי  מהחלטת  התעלמותו  כי  טענו  מימין  מתנגדיו 
מחדש  לעם  לפנות  סירובו  בהתנתקות,  לתמוך  שלא  הליכוד 
ולבין  הליכוד  מצע  לבין  בינה  הניגוד  וכן  ביצועה  בטרם 
דברים שאמר שרון עצמו לפני הבחירות, מציגים אותו כשקרן 
שתוכנית  כנגדו  טענו  מימין  הפוליטיים  מתנגדיו  ודיקטטור. 
ההתנתקות משמשת אותו כדי לרצות את השמאל, וזו הסיבה 
את  בקולניות  היום  סדר  על  מעלים  לא  משמאל  שהדוברים 
נושא החקירות בעניינו ובעניין בני משפחתו. חבר הכנסת יוסי 
שריד טבע בהקשר זה את הביטוי: "עומק העקירה - כעומק 

החקירה".

קווים בין שתי נקודות

שוחחנו עם בנו של אריאל שרון, גלעד שרון, ששמו עלה 
משבצת  על  התמודדותו  נחסמה  כאשר  לכותרות  באחרונה 
עברו  בשל  בעיקר  בליכוד  המקדימות  בבחירות  נגב  מחוז 
כאחד מהוגי תכנית ההתנתקות יחד עם אביו בפורום החווה. 
שרון הבן הפיק תובנות מרתקות על הדרך בה צריכה להיראות 
הציבוריות הישראלית במדינת ישראל, המבוססת על הנהגות 

שראה אצל אביו בשנותו שירותו הפוליטי.
שם  הוא  רבים",  ישרים  קווים  עוברים  נקודות  שתי  "דרך 
על  בעתיד,  ההיא  הנקודה  על  מסכימים  הרי  "אנחנו  כותרת, 
היעד אליו כולם רוצים להגיע - חיים טובים בארץ, לעם ישראל, 
ולאחינו שקשרו את גורלם בגורלנו. אנחנו חלוקים ומתווכחים 
על הדרך להגיע אל הנקודה, וזה בסדר. יש מי שרוצה לבוא 
מימין, ויש מי שחושב שהכי טוב משמאל, באיגוף ממש ימני, 
שמאלני קיצוני, הכול בסדר, הכול לגיטימי, כל הקווים ישרים 

- מתווכחים, מצביעים, ויחד ממשיכים.
של  שורות  שורות  ניצבות  הצבאיים,  הקברות  "בבתי 
מצבות", הוא אומר, "תחתיהן חיילים. לא כתוב על אף מצבה 
דתי  או שמאלני,  ימני  היה  דומם תחתיה,  החייל ששוכב  אם 
והיו כאלה. סביבנו  היו כאלה  או בכפר.  גר בעיר  או חילוני, 
מיליוני שונאים המבקשים את נפשנו, ולא אכפת להם בכלל 
מי כזה ומי אחר, כולנו נראים אותו דבר בעיניהם. גורל אחד 

צפוי לנו אם חלילה תצלח מזימתם.
סובלים  ממנה  הבעיה  את  אחד  במשפט  לאבחן  "אם 
הקיצונים משני הצדדים" הוא לובש לרגע את כובע המאבחן 
אכן  ליברלים,  עצמם  שמחשיבים  השמאל  שקיצוני  "הרי 
ומצד  כמותם.  שחושב  למי  רק  אבל  בליברליות  מתאפיינים 
ממקור  ידיעה  בעלי  לעיתים  חשים  שלי,  הצד  קיצוני  שני, 
ראשון, מהו רצון האל. ואם ברור מהו רצון "צור ישראל", אז 
שמאמין  מי  ישראל".  "עוכר  בהכרח  הוא  אחרת  שחושב  מי 
לפחות מהארץ  ומי שמוכן  פשיסט,  איננו  הארץ  על  בזכותנו 
אחד  כל  הארץ,  ואוהבי  פטריוטים  אלה  גם  אלה  בוגד.  איננו 
ומזהם  לחיינו  חודר  הוא  ואלים,  גס  ברשתות  השיח  בדרכו. 
אחד.  אף  עוד  הרגו  לא  רוח  אורך  קצת  תרבות,  קצת  אותם. 
מותר להתווכח, מותר לחשוב אחרת, בסוף כולנו יחד בסירה 

אחת" הוא פורש את הצורה איך היה רוצה שהדברים יראו.
גלעד משתף בסיפור אישי על אביו העומד בבסיס הדברים 
ראשי  חמישה  של  המסורה  מזכירתם  דנון,  "מרית  שאמר 
לא  מעולם  היא  שנים.  חמש  במשך  אבי  עם  עבדה  ממשלה, 
כלום.  לו  לא שינה  וזה  היטב,  זאת  ידע  הוא  עבורו,  הצביעה 
מרית מצדה, אהבה אותו בלי גבול, ידעה שהוא עושה את מה 
איש  אחרת.  חשבה  אבל  לישראל  ביותר  כטוב  מאמין  שהוא 
מהם לא פקפק בפטריוטיות או באהבת הארץ של רעהו. הם 
וזהו. עד כדי כך פשוט, עד כדי כך  יחד וחשבו אחרת  עבדו 
נורמלי, עד כדי כך שפוי. הרי דרך שתי נקודות עוברים קווים 

ישרים רבים", הוא חוזר אל הכותרת מתחילת השיחה.

ביקורת רבה נמתחה 
על האופן בו פיטר 

ומינה שרים וסגני שרים 
בסיטונות, אף ממפלגתו, 

והשתמש במכשיר זה 
כדי לגייס חברי כנסת 

לשורותיו. הועלתה גם 
השאלה, האם אין במינוי 

חברי כנסת לשרים ולסגני 
שרים, במטרה לקבל 

את קולותיהם בהצבעות 
בכנסת או במפלגה, 

משום עבירה פלילית, 
בדומה למינוי חברי 

מרכז מפלגה למשרות 
ציבוריות על מנת לקבל 

את קולותיהם

בגבול מצרים
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כך חוגגים צאצאי האנוסים את   – פסטיבל סנטה אסתריקה 
חג פורים עד היום, האנוסים שנשארו יהודים דור אחרי דור עד 
ימינו, הקהילה היהודית בבלומנטה שחשבה שהיא האחרונה 

בעולם, ובן אנוסים שגילה להפתעתו שהוא מהול

||  איילה אבן האזל ||

מסתורין,
סודות ואימה

צילומים: ויקיפדיה

קהילות האנוסים 
שחוזרות ליהדות
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500 שנה לאחר שהאינקוויזיציה העלתה על המוקד אנוסים ששמרו בסתר 
בדרום  ואפילו  אמריקה  בדרום  ופורטוגל,  ספרד  במדינות  דתם  מצוות  על 
איטליה, כיום צאצאים של האנוסים קמים ונזכרים במנהגים הסודיים שלא 

הבינו את משמעותם מעולם, ומבקשים לתור אחר שורשים אמיתיים. 
בשנת 2008 התפרסם מחקר גנטי על כך של20% מתושבי חצי האי אברי 
יש שורשים יהודים. מחקר נוסף שבוצע ב2012 על ידי בית החולים שיבא 
ייחודית ליהודים בקרב קהילות האינדיאנים במקסיקו  גנטית  מצא מוטציה 
בדרום מערב קולורדו. המוטציה מצביעה על כך כי בתקופת קולומבוס הגיעו 
עמו יהודים אנוסים לדרום אמריקה והתערבו בקרב שבטי האינדיאנים. יתרה 
בעלי שורשים  הם  ברזל  כי מחצית מתושבי  טוען  גרוס  אבי  החוקר  מזאת, 

יהודים. 

יהודי בלומנטה
לו הכפר השקט  בצפון פורטוגל באזור המכונה "מאחורי ההרים" שוכן 
בלומנטה. כפר ציורי ונידח למרגלות רכסי הרים גבוהים. על הכפר משקיפה 
זה  כהוא  השתנה  לא  העיירה  של  הראשי  רחובה  ה-12,  המאה  מן  מצודה 
במשך מאות שנים מרצפות אבן ובתי אבן בני מאות השנים מזכירים מעט 
את בתי הרובע היהודי בירושלים. בכפר מתגוררים כשלושת אלפים תושבים 
בסך הכול, בהם מאתיים משפחות שהאמינו לאורך השנים כי הם היהודים 
כל  את  השמידה  שהאינקוויזיציה  לאחר  אדמות,  עלי  שנותרו  האחרונים 
היהודים בכול קצוות תבל. הם מעולם לא הכירו לא ראו ולא שמעו על יהודי 

אחר זולתם.
שהתגלתה  אנוסים  קהילת  של  מרתק  מקרה  הם  בלומנטה  העיר  יהודי 
ב1917 על ידי מהנדס מכרות יהודי פולני בשם שמואל שווארץ. שמואל הגיע 
לפנות  יהין  לבל  הפורטוגלי  הסוחר  אותו  הזהיר  ואז  מסחר  לצורך  לעיירה 

לסוחר המתחרה "בלתזר פריירה דה סוסה" כי הוא יהודי... 
שמואל ניסה לרכוש את אמונם של היהודים האנוסים, והסביר להם שאף 
הוא יהודי אך לא בנקל הסכימו הללו להודות ביהדותם. לבסוף לקחו אותו 
וברגע ששמואל  יודע  הוא  תפילות  איזה  לבדוק  לזקנת השבט אשר בקשה 
אמר "שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד" שמעה הזקנה את שם ה' ואישרה כי 

אכן זאת מילה המוכרת לה מהתפילות שנמסרו בעל פה מדור לדור. 
בפורטוגל, שלא כמו במדינת ספרד הסמוכה, נקט המלך בעצה ערמומית, 
כלפי חוץ אמר ליהודים כי יש להם עשרה חודשים עד הגירוש, אך בשעה 
שראה שרוב היהודים בחרו לעזוב, הפתיע אותם ובטרם פקע תאריך הגרוש 
רק  היא  האפשרות  המדינה,  תחומי  את  לעזוב  ניתן  לא  כי  המלך  הכריז 
להתנצר או לעלות על המוקד. במקביל הוציא המלך צו שבמשך עשרים שנה 
לא ייחקרו היהודים בידי הכנסייה, וזאת על מנת שהאנוסים יוכלו להמשיך 
בחייהם הכפולים. מטרת המלך הייתה כי היהודים יישארו במדינה וימשיכו 
לתרום לה מבחינה כלכלית, הסיבה היחידה שהוכרז על המרת הדת ההמונית 
של היהודים הייתה אך ורק על מנת לרצות את מלך ומלכת ספרד שזה היה 
התנאי לנישואיו עם הנסיכה הספרדית, וכך יכול היה להכריז למראית העין 

כי אין יהודים בממלכה.
להמשיך  יוכלו  בהם  מרוחקים  מקומות  היהודים  חיפשו  להם  בצר 
יהודי  ממוצא  המשפחות  מאתיים  האם  אבותם.  מסורת  את  בסתר  לשמור 
בכפר בלומנטה היו מקומיות או התגלגלו לשם לאחר גזרות השמד מפחד 
שברור  מה  עליה.  תשובה  אין  שלחוקרים  שאלה  זאת  האינקוויזיציה? 
שמשפחות אלה שמרו עד העת האחרונה על מנהגים יהודיים בסתר והתחתנו 
רק בינן לבין עצמן. יהודים אנוסים אלה חיו כנוצרים קתולים, כלפי חוץ הלכו 
לכנסיה והטבילו את ילדיהם לנצרות, אך בביתם שמרו שבת, אכלו מצה בחג 
הפסח, הדליקו נרות שבת בארון או במרתף והתפללו מתוך תפילות ופיוטים 
שכתבו או השתמרו במשך הדורות. כדי להסוות את התכנסותם לתפילה נהגו 

לשחק קלפים – מנהג שנותר עד היום, כולל ביום כיפור. כשנכנסו לכנסיה 
היו נהוגים ללחוש "לבית הזה אכנס אך לעץ ואבן לא אסגוד, אלא לאלוקי 

ישראל שבכל מושל." 
היו  החגים,  תאריכי  את  בדיוק  יודעת  הכנסייה שהייתה  על  להערים  כדי 
נמנעים בחג הפסח לאכול חמץ בשלושה ימים הראשונים, ורק לאחר שלושה 
נשמר  המצות  הכנת  של  הסודי  הטקס  מצות.  לאפות  מתחילים  היו  ימים 
בני הבית לבשו בגדי לבן  עד היום אצל מקצת מן המשפחות. בעת הטקס 
מכף רגל ועד ראש והיו מתכנסים בחדר מיוחד אשר סויד במיוחד לאירוע, 
הבצק רודד על הרצפה שהייתה מכוסה בבדים לבנים, ובני הבית היו כורעים 
את  אופים  היו  מכן  לאחר  מזמורים.  אמירת  כדי  תוך  הבצק  את  ומרדדים 
המצות על גבי מדורות שהיו בחדר ולאחר שהתהליך הסתיים והמצות היו 
אפויות היו בני הבית מתחבקים ומברכים זה את זה לשלום. גם בטקס זה היו 
נוהגים להתאסף באמתלה של משחק קלפים. אחד הפיוטים שהיו  הגברים 
ממצרים  שהצילנו  ישראל,  לאלוקי  נהלל  ונסעה,  נא  "נלכה  להגיד:  נוהגים 

ממלך שליבו ערל".
נשות האנוסים בכפר היו רגילות לעבוד בסחר בבגדים משומשים – עיסוק 
עוסקות  הנשים  היו  במחתרת  ואילו  בעבר  היהודים  בקרב  מקובל  שהיה 
ההלכות  שימור  ועל  המסורת  העברת  על  כאחראיות  החשוב  בתפקידן 
וסידור  הפורטוגזית  בשפה  נעשתה  התורה  קריאת  לדור.  מדור  והמנהגים 

התפילה נכתב בלטינית. 
"השבה  תהליך  ויזמה  בקהילה  הראשית  הרבנות  הכירה  ה-90  בשנות 
2005 הוקם בעיירה  ליהדות" של כל המשפחות שנחשבו ליהודיות. בשנת 
מוזיאון יהודי מרשים ובו מוצגים מוצגים עתיקים שעברו במסורת בקרב בני 
הקהילה: מזוזת כיס אותה נהגו לשאת בכל עת במקם התקנתה על משקוף 
הדלת, מתקן סודי המורכב מזוג רעפים המשמש לאפיית מצות, ואבן עתיקה 
משנת 1297 מבית כנסת בעיירה שעליה חקוק הפסוק "וה' בהיכל קודשו הס 

מפניו כל הארץ". 
למקום  עדות  באבן  חריץ  לראות  עדיין  ניתן  העתיקים  האנוסים  בבתי 
המזוזה אך זו אינה קיימת, במקומה נהגו האנוסים לצייר צלב על מנת לרמוז 

לאינקוויזיציה כי בבית זה גרים נוצרים נאמנים. 
עד שנות ה-70 חששו תושבי הכפר בולמנטה להצהיר קבל עם ועדה על 
אמונתם היהודית בשל פחדם מהשלטון שהיה אנטישמי. רק ב1989 לאחר 
שעברו,  הסבל  על  מהיהודים  סליחה  ועדה  עם  קבל  בקש  פורטוגל  שנשיא 
החלו אט לאט בני הקהילה להיפתח ולהכיר את הדת היהודית הנורמטיבית. 
להיפרד  עבורם:  מאד  קשה  ישראל  עם  כלל  לחיק  ליהדות  בחזרה  המסע, 
מהמנהגים של משחקי הקלפים בעת התפילה, הדלקת הנרות בארון, ונשים 
במקום גברים שמעבירות את המסורת היהודית - עבורם זו מסורת מקודשת 
שאסור לגעת בה. שמירת הסודיות, החשדנות וההסתגרות הפכו כבר לאופיים 
השני. לעיירה נבנה בית כנסת חדש ומרשים תרומה של יהודי מיוצאי מרוקו 
)אך אם תשאלו את יהודי העיירה הם מעדיפים להתפלל בבית הכנסת בחדרי 

חרדים...( בשלט התלוי בכניסה לבית הכנסת נרשם:
 "כאן במקום הזה לא נותקה השלשלת...

 כאן בכפר בלמונטה ,
 בבית זה ובבתים הסמוכים, לב האזור היהודי,

 התנהלו חיים יהודים מלאים ועשירים עוד מימים קדומים.
 בעקבות גזרות השלטון, נאלצו תושבי הכפר היהודים,

 כמו יהודים אחרים ברחבי ספרד ופורטוגל,
להמיר את דתם - כשהם שומרים על יהדותם בבית,

כאן לא כבה הנר לעולם...
 כאן, בבתי הכפר, קיימו בסתר את מצוות היהדות,

 במשך חמש מאות שנה, מ-1492 עד 1992
 כשהם מעבירים את המסורת בעל-פה,

 מדור לדור, בחשאי. מקיימים את השבת בלב,
 ואת יום ראשון-לעיני השכנים שמסביב.

 אנוסים לחיות חיים כפולים...
 נזהרים שלא למעוד בין מנהגי היהדות והנצרות,

 מחשש ליפול לידי האינקוויזיציה ומרתפיה.
 מברכים על החלה והיין,

 ממלמלים באפלה מילים מתוך התפילה,
שומרים על יהדותם בנפש פנימה.

 כאן הנשמה היהודית לא הלכה לאיבוד...
כאן הנשמה היהודית נשארת לעולם...

 ומתוך העבר-יקום העתיד.
 מחושך ואפלת ימי הביניים

אל האור של בית הכנסת והמרכז הרוחני."

קהילת פלמה דה מיורקה
שהצליחה  מרתקת  אנוסים  קהילת  קיימת  פלמה  בעיר  מיורקה  באי  גם 
של  באדיבותה  דווקא  וזאת  היהודית  השושלת  על  ולשמור  להמשיך 
חלוקים  והחוקרים  הצ'ואטה,  קהילת  גם  מכונה  הקהילה  האינקוויזיציה. 
בנוגע לפרוש המונח "צ'ואטה" רובם מתרגמים זאת למילה חזירים - כינוי 
שניתן לכל היהודים לאחר הגירוש, אך בקרב בני הקהילה בפלמה די מיורקה 

רחוב בעיר העתיקה של פלמה דה מיורקה



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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– טוענים כי מדובר בסוג של כינוי חיבה ליהודי. 
משפחות   15 מתוך  הבאים  יהודים  מ2,000  מורכבת  עצמה  הקהילה 
שושלת  על  שמרו  פלאית  בצורה  ובכך  להם,  להינשא  אסרה  שהכנסייה 
היהדות במשך 500 שנה עד ימינו אנו. רק בחמישים שנה האחרונות הגיעה 
נתנה להם הכנסייה הקתולית אפשרות  לשם ההתבוללות. בתקופת הגירוש 
לבחור בין 15 שמות משפחה, אלו השמות של בני הקהילה וכך ניתן לזהותם 

עד היום. 
משנת 1492 עד המאה ה-17 הקהילה הצליחה לשמור את מנהגי היהדות 
הקהילה  מבני  איש  ו37  האינקוויזיציה  זאת  תפסה   1691 בשנת  אך  בסתר 
הועלו על המוקד, שניים בעודם בחיים, בהם הרב הנסתר של הקהילה ששמו 
היה הרב רפאל ווליס ואחותו. הרב רפאל ווליס התגורר בטירה יפה ועשה 
היה  העת  כל  במקביל  הנמל,  דרך  וסחורות  בדים  של  כיבואן  בעסקיו  חיל 
מעודד את יהודי הקהילה לשמור את מצוות התורה. בביתו היה ניתן להשיג 

כל מה שצריך ובמרתף מתחת לבית היה בית כנסת ומקווה. 
היה זה בשבת שלפני תענית אסתר, אז חמק שוטר ששירת באינקוויזיציה 
והצטרף לקהל היהודים שהתאספו במרתף ביתו של הרב רפאל ווליס, הרב 
הסביר ליהודים על צום תענית אסתר ועודד אותם לצום. בסיום ההתכנסות 
התפזרו כל הקהל לביתם ואחרי שעה הגיעו אנשי האינקוויזיציה ותפסו את 
האחרון  הרגע  ועד  המשפט  נמשך  שנתיים  במשך  אחותו.  ואת  רפאל  הרב 
לחיק  ויחזור  חרטה  יביעו  כי  ואחותו  רפאל  מהרב  הכנסייה  אנשי  ביקשו 
הנצרות והרב רפאל ווליס ואחותו מיאנו לשמוע והעדיפו למסור את נפשם 
ולקפוץ לאש של האו-טו-דה-פה. אך הסוף מדהים יותר, אחד מצאצאיו של 
הרב רפאל וליס נשאר בחיים ועזב למדינות אשכנז, ומצאצאיו יצא הרב יוסף 
וליס מנכ"ל ארגון "ערכים" אחד מהפעילים בקרוב יהודים לתורה ולמצוות. 
מסמכי  את  עיניו  במו  ראה  כי  ומתאר  הסיפור  את  מספר  וליס  יוסף  הרב 

האינקוויזיציה.
היהדות  ממנהגי  הקהילה  בני  נמנעו  טראגי  אירוע  אותו  מאז  למעשה 
לחלוטין. נכון לעכשיו הקהילה משמרת את הדת הנוצרית עם מנהגים יהודים 
קיבלו  לא  לעולם  מיורקה  האי  תושבי  ובשר.  חלב  אכילת  על  האיסור  כמו 
שנואות  היו  הצ'אטוס  משפחות  ההיסטוריה  ולאורך  החדשים  הנוצרים  את 
לא  הצ'אטוס  ילדי   1873 שנת  שעד  כך  כדי  עד  התושבים  בקרב  ובזויות 

התקבלו לבתי הספר הממלכתיים. 
כחלק  הצ'אטוס  משפחות  רשימת  את  בקשו  הנאצים  השואה  בתקופת 
ממסע לטיהור הדם אך הבישוף של עיר הבירה דחה את בקשתם. גם היום 
המציאות לא השתנתה. בשנת 2001 נערך מחקר בקרב התושבים ו30% מסרו 
כי לא היו רוצים להינשא לצ'אטוס ו5% מסרו כי לא היו רוצים להיות בחברה 
של צ'אטוס. מבחינה גנטית קהילת הצ'אטוס קשורים מבחינת דנ"א ליהודי 
המזרח התיכון ואף ליהודי אירופה וליהודי צפון אפריקה. הרב ניסים קרליץ 
הכריע כי קהילת הצ'אטוס הם חלק מזרע ישראל ועליהם לעבור תהליך של 

שיבה ליהדות על מנת להיחשב כיהודים מבחינה הלכתית. 
עד היום מי שמטייל באי יכול להבחין בשער של בית כנסת שהפך לכנסיה 
ובאחד ממרתפי בית המלאכה שמייצרים בו כלים מחרס, ישנה מחילה ארוכה 
שמגיעה ומתמשכת עד חוף הים, את המחילה חפרו האנוסים כדי שבמקרה 

שבני הקהילה נחשפים יהיה להם אופן בריחה ומילוט. 
הרב ניסן בן אברהם הוא בן אנוסים יליד פלמה דה מיורקה, חזר ליהדות 
באופן מלא וכיום משמש כרב בארגון "שבי ישראל". הרב ניסן מספר כי הוא 
זוכר היטב כיצד בילדותו נהגו להציק לו בכינוי גנאי "חואטה" והוא אף פעם 
לא הבין את פשר הביטוי. במהלך השנים התקדם בהיררכיה הכנסייתית והגיע 
לכהן בתפקיד בכיר, ואז הרגיש כי הוא אינו באמת מאמין בדת והחלו אצלו 
הפקפוקים באמונה הנוצרית. יום אחד התגלגל לידו מסמך מהאינקוויזיציה 
בו מצוין כי בן משפחתו מהדורות הקדומים הועלה על המוקד לאחר שנתפס 
מיוחדים  מנהגים  זכר  לא  אומנם  אברהם  בן  ניסן  הרב  הפסח.  חג  את  חוגג 
נתקלה  משפחתו  של  המסתורי  עברה  על  שאלותיו  כל  וגם  בביתו  שנהגו 
בחומה של שתיקה רועמת, אך בכל זאת החליט לשים קץ לתפקידו בכנסיה, 
ובשנות ה-70 פתח בהליך של שיבה ליהדות. גם אחרי הרבה שנים, כשחזר 
הקטן  הכובע  את  תוריד  שלא  למה  דודתו:  ממנו  ביקשה  בעיר,  לביקור 

מראשך? עדות לכך שעד היום להיות יהודי בפלמה הוא דבר בזוי...
גברת מיילה ארננדס מדריגל אף היא צאצאית אנוסים וכיום היא נמצאת 
בהליך שיבה ליהדות דרך ארגון "שבי ישראל". גברת מיילה יודעת לספר כי 
בביתה היו כמה מנהגים מסתוריים ללא פירוש, שעוררו את תימהונה. מעולם 
לא אכלו אצלם חזיר בבית, תמיד הייתה הקפדה על הפרדה בין בשר לחלב, 

וגם את הבשר תמיד נהגו להשרות במים בטרם הבישול.
ובו  יוחסין  עץ  לשרטט  הצליח  הקהילה,  בן  הוא  גם  אגילוס,  יוסף  מר 
רישום מדויק של משפחתו לדורותיה, וזאת דווקא על ידי עיון בארכיב של 
ניתן לראות כי עד היום  האינקוויזיציה שתעדה את הכול. לפי עץ היוחסין 

שמרה המשפחה על נישואין אך ורק בתוככי הקהילה היהודית.

ממצאים מרתקים בפורטוגל
בפורטוגל.  האחרונות  בשנים  התגלו  האנוסים  חיי  על  נוספים  ממצאים 
בית  התלהבות.  מעורר  ממצא   2016 בקיץ  התגלה  קוביליה  בשם  בעיירה 
הקירות  הריסות  ובזמן  שיפוץ,  עבר  דיירים  שהחליף  בשנים  מאות  בן  ישן 
הפנימיים התגלה כי לבית תקרה כפולה. על קרקעית התקרה היה מונח ספר 
תורה מהודר וכשר. כעת מנסים החוקרים להבין ממתי הוא? מי כתב אותו? 

מי היו בעליו?
תעלומה נוספת הטרידה את דיירי הבניין העתיק בעיר קוימברה שהייתה 
עיר הבירה של פורטוגל בעבר. רטיבות מסתורית שלמרות כל התיקונים לא 
הרטיבות,  מקור  מה  לבדוק  וניסו  רבים  מקצוע  אנשי  הגיעו  לבניין  חדלה. 
את  הרימו  הם  המרתף.  בקומת  הרצפות  באחת  נסתר  פתח  התגלה  לבסוף 
המרצפת והבחינו בחדר משונה, בחדר היה גרם מדרגות שהוביל לאגן טבילה. 
בגומחות בקיר היה גופי תאורה שנותרו לטובת הבאים. בקיר החיצוני היה 
פתח דרכו נכנסו מי הנחל הזורם מתחת לרחוב. אף אחד לא הבין את משמעות 
החדר המסתורי עד שפנו לעזרת הפרופסורים באוניברסיטה שהבינו מיד כי 
מדובר בחדר שמתוארך לתקופה של המאה ה-16 שהיה בשימוש האנוסים. 
אכן  כי  ואישרו  ומישראל  הברית  מארצות  הגיעו  ליהדות  ומומחים  רבנים 

מדובר במקווה כשר.
קולט אביטל, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, נשלחה לכהן 
כי  הראשית  הרבנות  לידיעת  שהביאה  זאת  והיא  בפורטוגל  כדיפלומטית 
חיים במדינה צאצאי אנוסים. בין השאר סיפרה אביטל כי באחד הכנסים קם 
יד  הרגל שהקצבים מעבירים  יש  בפורטוגל  כי אצלם  וסיפר  משהו מהקהל 
זה מנהג  כי אכן  לו  יהודי? שאל, אז הוסבר  זה הוא מנהג  על הסכין, האם 
לישראל שנים  פורטוגל התכחשה  כי  גם טוענת  היהודית. אביטל  השחיטה 
רבות ולכן לא היו ממש יחסים דיפלומטים תקינים, וזאת דווקא בשל העובדה 
כי בתת מודע לא רצו הפורטוגלים בעלי השורשים היהודיים לתת דין וחשבון 

לעצמם.
שמות  האנוסים  קיבלו  האינקוויזיציה  בפקודת  כי  אביטל,  מציינת  עוד 
משפחה בצורה קולקטיבית של: צמח, פרי, פרח או חיה ולכן כל מי ששם 
וגם  יהודי  שורש  בעל  הוא  קואליו  נוגרה,  אוליברה,  פררה,  משפחתו: 

הפורטוגלים בעצמם מודעים לזאת. 
לחיקה  וחזרה  לישראל  אנוסים שעלתה  לצאצאית  דוגמא  היא  אייל  חנה 

תעלומה נוספת הטרידה את דיירי "
הבניין העתיק בעיר קוימברה שהייתה 
עיר הבירה של פורטוגל בעבר. רטיבות 
מסתורית שלמרות כל התיקונים לא 
חדלה. לבניין הגיעו אנשי מקצוע רבים 
וניסו לבדוק מה מקור הרטיבות, לבסוף 
התגלה פתח נסתר באחת הרצפות 
בקומת המרתף

מבצר בלומנטה
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שבפורטוגל.  בפורטו  נולדה  חנה  שנים.  שלוש  שארך  בתהליך  היהדות  של 
בעיר בה נולדה היה בית כנסת אך למרות זאת משפחתה הגדירה את עצמה 
ומוזרים:  ייחודים  מנהגים  על  תמיד  שמרה  משפחתה  אדוקים.  כנוצרים 
אסור היה להצביע על כוכבים בשמיים - כיום היא מבינה שזה מנהג שנותר 
מהפחד שהאינקוויזיציה תגלה שמדובר במשפחה שומרת שבת ורק לאחר 
שיש שלושה כוכבים ניתן להבדיל, לאמא היה מנהג להודות לאלוקים על פרי 
חדש ועל בגד חדש, והסבתא לפני חג הפסחא הנוצרי )שחל כמעט במקביל 
לחג הפסח( הייתה תמיד מזכירה שהיא צריכה לנקות טוב את כל הבית. בשל 
גילה הייתה זקוקה הסבתא לעזרה, והייתה סיטואציה שבקשו ממנה לנקות 
אחרי החג והיא התעקשה כי אין אפשרות לדחות את הניקיון היסודי, ונכדתה 

אנה לא הבינה מדוע. 
חזרה  היא  נוצרית  כתיירת  הראשונה  בפעם  לישראל  עלתה  אנה  כאשר 
הביתה עם שרשרת מגן דוד ואמא שלה הפתיעה אותה וסיפרה לה שגם לה 
יש שרשרת עם מגן דוד. חנה מספרת כי תמיד הרגישה לא שייכת, בפורטוגל 
שומעים  בפורטוגל  נוספים  "אנשים  שלה.  המקום  לא  שזה  הרגישה  תמיד 
שהיום אני יהודיה", מספרת חנה, והם יודעים לספר "כן גם סבתא שלי הייתה 

יהודיה אבל אני לא."

צאצאי יהודים בברזיל
עובדה היסטורית היא כי את ברזיל יסדו ופיתחו בני אנוסים. לעיר רוסיפה 
בברזיל הגיעו יהודים פורטוגזים שרצו לברוח מאימתה של האינקוויזיציה, 
בתחילה אכן ניתן חופש דת לתושבים, אך לאחר כמה שנים האינקוויזיציה 
ירדו  היהודים  והחיים  אמריקה  לדרום  גם  המרושעות  זרועותיה  את  שלחה 
את  בשלום  ולעבור  ספינות  על  לעלות  הצליחו  מהיהודים  חלק  למחתרת. 

המסע הימי לעבר ניו אמסטרדם, שהיא ניו יורק של היום. 
המנהגים העיקריים שהשתמרו בקרב המשפחות היהודיות: הקפדתם של 
האנוסים להינשא זה לזה, הדלקת נרות, לא לאכול חזיר, לטאטא את הלכלוך 
מהבית פנימה ולא החוצה כדי לא להעביר את הלכלוך ליד המשקוף הימני 
הקדוש ששומר על הבית, ויש מקומות שנהגו לאכול במשך חג הפסחא ירק 
שורש במקום לחם. התיעוד מהאינקוויזיציה בברזיל לוקה בחסר בשל מחסור 
בנייר בימים ההם וצאצאי האנוסים חיים בדילמה עצומה בשל העובדה כי הם 

אינם מרגישים קתולים ואינם מרגישים יהודים.
הרב יוחנן ידידיה, בן אנוסים, הקים קהילת אנוסים בברזיל – קהילה בה 
לא מסתירים את השורשים היהודים ומתנערים מהנצרות. גם הוא גדל כנוצרי 
קתולי אך בשונה משאר בני האנוסים, לאחר שחקר והתעניין ביהדות, גילה 
להפתעתו כי הוא מהול. לאחר חקירה התברר לו כי סבו מל אותו בחדר נסתר 
גילה  הוריו  עם  שעשה  בבדיקה  אליו.  להיכנס  הצעירים  על  שנאסר  בבית 
עובדות מפתיעות נוספות: בעירו היו מספר משפחות שנהגו להינשא רק אלה 
עם אלה, לפני שבת היו מנקים את הבית ומחליפים בגדים לבגדים חגיגיים, 
ואמא הייתה מדליקה נרות בארון עם הרבה חששות, את האבק והלכלוך ליד 
ומדובר במקום קדוש  היות  היה לטאטא  הימיני של הדירה אסור  המשקוף 
ששומר על הבית. ההורים הזהירו את הילדים כי מנהגים אלה אסור באיסור 

חמור לשתף זרים. 
לזקני המשפחה היו מנהגים נוספים אותם העבירו ליורשיהם כגון: אופן 
אך  נוהגים כמקובל לקבור את המת בארון,  היו  – האנוסים  קבורת הנפטר 
כמנהג  באדמה  וקוברים  הגופה  את  ומוציאים  מגיעים  היו  הלילה  בשעות 
ישראל. שישה מצאצאי האנוסים בני קהילתו כבר עלו ארצה מבלי שיצטרכו 
התעורר  ישראל  מדינת  והקמת  השואה  לאחר  לחומרה.  גיור  אפילו  לעבור 
רצון עז אצל בני אנוסים לחקור ולדורש בעברם וכעת בזכות מהפכת המידע 
הדבר נעשה קל יותר. עם זאת יש לציין כי עוצמת הזיכרון אינה אחידה אצל 

בני האנוסים ומשתנה ממקום למקום.

פסטיבל סנטה אסתריקה
הנוצרים החדשים, קרי האנוסים, הביאו חג אחד מספרד לפורטוגל ומשם 
הוא עבר איתם בנדודיהם לדרום אמריקה ומרכז אמריקה שם הוא נחגג עד 
היום בפרהסיה – "פסטיבל סנטה אסתריקה". מדובר בחג שנחגג לזכרה של 
דמות קדושה בשם אסתריקה. שכביכול לקוחה מהנצרות אך למעשה מדובר 

באסתר המלכה. 
לאנוסים הייתה הזדהות עמוקה עם אסתר המלכה שחיה כיהודייה בזהות 
היו  אף  חייה  היהודים  כל  את  להרוג  רצה  וכאשר המן  בבית המלך,  בדויה 
בסכנה. אסתר המלכה הפכה לדמות נערצת על ידי האנוסים בשל אומץ ליבה 
ובשל כך שחיה כיהודייה בסתר. האנוסים חיו בתחושה מתמדת של רדיפה 
ומועקה על כך שהם חוטאים: כלפי חוץ חיים כנוצרים ואת מצוות היהדות 
מקיימים רק במחתרת, מסיבה זו הקפידו על צום תענית אסתר כביכול הרגישו 

שהצום מכפר על חטאיהם. 
על פי עדויות שנשמרו במרתפי האינקוויזיציה מתברר כי את החג שמרו 
דווקא הנשים, במהלך החג הנשים הקפידו לצום ב"תענית אסתר" אך במקום 
בארכיון  שנשמר  בתיעוד  במגילה.  כמתואר  ימים  שלושה  צמו   – אחד  יום 
הצום  את  הנשים  מחלקות  היו  לעיתים  כי  הודו  יהודים  האינקוויזיציה 
לשלושה ימים כפי שנהגה אסתר וכל אישה צמה יום אחד, או לחילופין היו 
צמים שלושה ימים ואוכלים בלילה, או שנמנעו מאכילת בשר שלושה ימים. 
בנוסף נהגו להדליק נרות לכבוד הקדושה אסתריקה, ולבשל מאכלים כשרים 
לכבוד משתה מיוחד. במהלך הפסטיבל העבירו הנשים את מסורת הבישול 
ביצירות  אסתר  את  לכבד  נהגו  גם  האנוסים  הבנות.  של  הבא  לדור  הכשר 

אומנות סמליות לכבודה שתלו בביתם. 

כתובה עתיקה מברזיל

צילום ציור שחור לבן של אנוסים מאת הצייר משה מימון 1898נמל פלמה דה מיורקה



י"ז אדר א' תשע"ט 22/2/19 24

אב"ד ירושלים הגאון רבי עזרא בצרי 
בראיון מרתק על העבר המשפחתי מגזע 

תרשישים, ימיו בישיבת 'פורת יוסף' 
ופעילותו ב'מכון הכתב' ובבתי הדין • 
השפעתו הקדושה של ה'בן איש חי', 

הקשר האישי עם הגאון רבי יהודה פתיה 
זצ"ל, התערבות בג"ץ בעבודת הדיינים, 

שאלות קשות בנושאי יוחסין ופסולי 
חיתון, וארון הקודש מאיטליה שהובא 

ארצה לבית מדרשו
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עזרא
הסופר

||  איילה אבן האזל ||
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גאון רבי עזרא בצרי, אב"ד ירושלים בדימוס, ה
שנים,  ושבע  שלושים  בדיינות  כיהן  אשר 
כבר עבר את גיל שמונים, אך סדר יומו מלא 
וגדוש. הוא שימש כאב בית דין בירושלים, 
הר  בשכונת  הקים  לגמלאות  צאתו  ולפני 
נוף את בית הכנסת המפואר "משכן אהרן" 
ואת "ישיבת עמלי תורה", בה שוקדים על תלמודם אברכים 
חשובים הלומדים דיינות, וכמו גם את המכון התורני הפועל 

להדרת ספרים תורניים החסרים בשוק, "מכון הכתב".
אין הרבה משפחות שזכו להיות צאצאים וקשורים בקשרי 
כמו  הקודמים,  הדור שבדורות  מגאוני  וכמה  כמה  עם  חיתון 
משפחת בצרי. משפחת בצרי עצמה מקורה בבגדאד ומיוחסת 
למשפחת  נצר  והיו  בבבל  חיו  דורות  דורי  תרשישים.  לגזע 
סומך המעטירה המיוחסת עד לרב נסים גאון – ראש ישיבת 
חי",  איש  ה"בן  בעל  עם  והיא קשורה בקשר משפחתי  בבל, 
צדקה  יהודה  רבי  הגאון  פתיא,  יהודה  רבי  האלוקי  המקובל 
זצ"ל  סופר  יעקב  רבי  הגאון  יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
שבנו   - אליהו  סלמאן  המקובל  ומשפחת  החיים",  "כף  בעל 

היה הראשון לציון הרב הגאון מרדכי אליהו זצ"ל. 
שנולד  אליהו  סלמאן  רבי  על  מספרים  מעניינת  אנקדוטה 
במשפחה בגדאדית עשירה וקיבל בילדותו חינוך תורני מועט. 
היות וניכר היה בכישרונותיו הברוכים יועד להמשיך בלימודים 
גבוהים באוניברסיטת אוקספורד ואף התקבל, אך טרם נסיעתו 
נקלע במקרה לבית המדרש בית זליכה, ראה ונכבש, והחליט 
אלא שבני משפחתו  לאוקספורד.  הנסיעה  על  מוותר  הוא  כי 
חי'  איש  ה'בן  לבעל  פנה  לו  בצר  להחלטתו,  בעוז  התנגדו 
שליטתו  בזכות  עשה.  וכך  ישראל  לארץ  לעלות  לו  שייעץ 
המלאה בשפה האנגלית התמנה בארץ ישראל למזכירו האישי 
של הנציב העליון סר הרברט סמואל – ובהמשך שקע בלימוד 
ראש  עליו  העיד  אשר  עד  הנהר"  "רחובות  בישיבת  הקבלה 
הישיבה הרב רבי חיים שאול הכהן לפני מותו כי הוא הסמכות 
העליונה בישיבה. חיבר את הספר "כרם שלמה" על תורתו של 

רבי חיים ויטאל. 
מה הייתה ההשפעה של בעל הבן איש חי על המשפחה? 

"גאון הדור בעל הבן איש חי שהנהיג במשך חמישים שנה 
הרבנית  אבי,  מצד  סבתי  דוד  היה  בגדאד,  יהודי  קהילת  את 
מסעודה בת פרחה, שהייתה בקיאה בתנ"ך בעל פה ביחד עם 
ה'שרח' - התרגום המורחב של המקרא לערבית יהודית, כולל 
בפסקי  ובפרט  בהלכות,  גם  בקיאה  הייתה  וכן  חז"ל,  מדרשי 
דודה, בעל הבן איש חי. 'היק קאל כאלי' - כך אמר הדוד שלי, 
ובפרט למבקשים  ודורשים בדינים,  הייתה משיבה לשואלים 

לדעת מה הייתה דעתו הרמה בעניין מסוים.
הכנסת  בבית  שנה  מששים  למעלה  גבאי  היה  אבי  "מו"ר 
'בית אהרן', פעם התעורר ויכוח על דבריו ואבי פתר את הדיון 

בכך שהחליט לייסד שיעור בבן איש חי כל מוצאי שבת. שיעור 
זה ממשיך עד היום, ושמעתי שהרב משה צדקה מוסר אותו, 
ופעם אחת חשבו להתחיל בלימוד ספר אחר, ובא לרבי משה 
לחככם  ערב  לא  'כלום  ושאלו,  בחלום  חי  איש  הבן  צדקה, 
יותר ספרי שעזבתם אותו?' וחזרו להגות בו וממשיכים בו עד 

היום".

האישה שעצרה את הרכבת

ואומץ  רוחה  עוז  אודות  הסיפור  ידוע  המשפחה  "בקרב 
ליבה של אחייניתו של הבן איש חי הסבתא הרבנית מסעודה. 
הערבים,  התושבים  אחד  התנכל  תקופה  אותה  של  בבגדאד 
לאחד מאחי סבי, האדון ששון בצרי זצ"ל שהיה סוחר, ונאלץ 
לברוח מבגדאד ולעקור לטורקיה, ובדרכו עבר בירושלים. מיד 
ומיד  הקדושה,  מניחוח  סבתי  התבסמה  לירושלים  כשהגיעו 
רצה  סוחר  שהיה  בעלה  אשב!'  פה  מכאן,  אזוז  'לא  אמרה: 
להמשיך לטורקיה שהייתה אז מדינה מודרנית ומפותחת וניסה 
היה  רצונה  כל  בשלה.  היא  ואולם  במסע,  להמשיך  לשכנעה 
חדש שהיה  פרי  בכל  ולזכותם  ירושלים  חכמי  בין  להסתופף 

בשוק, שיברכו עליו 'שהחיינו'.
לדודה  ופנתה  חכם  שאלת  לעשות  החליטה  "הרבנית 
בעל הבן איש חי, האם חייבת לשמוע בקול בעלה להמשיך 
ההלכה  שאמנם  לה  ופסק  בירושלים,  להישאר  או  לטורקיה 
שהכול מעלין לירושלים, אך יעץ לה שתפנה בבקשה לחכם 
יעקב סופר בעל ה"כף החיים" שיכתוב לה ספר תורה ותניח 
אותו למשמרת בבית הכנסת בירושלים, ותזכה אחר כך לשוב 

ולעלות לציון ברינה.
"ואכן כך עשתה, בעלה שהיה סוחר ביקש מרבי יעקב סופר 
שבנה  הכנסת  לבית  מושאל  היה  והוא  תורה,  ספר  לה  שיכין 
נפטר  שנים  כחמש  ולאחר  צדקה'.  'שמש  חוצין,  צדקה  הרב 
יתום  אז  שהיה  אבי  מו"ר  עם  לירושלים  וחזרה  צעיר,  בעלה 

קטן ולמד בתלמוד תורה 'בני ציון'.
ממשיך  בזאת",  הסתיימה  לא  המשפחתית  הסאגה  "אך 
הרב בצרי ומספר, "לאחר תקופה באו אחיו הגדולים של אבי 
מודרנית  מדינה  שהייתה  לטורקיה,  עמהם  אותו  לקחת  ורצו 
ואילו  סלולים,  כבישים  בבתים,  ומים  חשמל  עם  ומפותחת 
לעומתה ירושלים הייתה עיר עניה ומושפלת כאשר בשכונות 
באו  ב'פלומבה'.  מהחצר  מים  לשאוב  צריך  היה  המפותחות 
הדודים, לקחו את הילד ללא ידיעת אמו, מתוך רצון להיטיב, 

וכבר עלו עמו על הרכבת היוצאת מירושלים. 
רוחה  ובעוז  השתהתה  לא  האם,  כך  על  כששמעה  "מיד 
מיד שכרה כרכרה ודהרה לתחנת הרכבת, נעמדה באומץ על 
הפסים ונופפה בידיה והרכבת שבדיוק החלה בנסיעתה נאלצה 
את  לה  שחטפו  בצעקות  קולה  להרים  החלה  מיד  לעצור. 
הילד... והילד שוחרר. במשך כחצי שנה הסתירה את בנה אצל 
נפש  במסירות  אותו  וגדלה  והמשיכה  ירושלים,  משועי  אחד 

לתורה לא לחינם זכתה ויצאה ממנה זרע צדיקים אוהבי ה'.
"עוד מספרים על סבתי זאת כי הייתה יושבת בבית הכנסת 
מהמניין הראשון ועד האחרון לשמוע קדישים וקדושות, ועל 
זהירותה הרבה בברכות, שהייתה מחלקת כל ברכה לשלושה 

חלקים ואומרת אותה כמונה מרגליות".
האם היה לכם קשר אישי עם הסבא המקובל האלוקי הרב יהודה פתיא?

סבתי מצד אמי ששמה היה אף הוא מסעודה, הייתה בתו 
של המקובל הגדול בעל "בית לחם יהודה" רבי יהודה פתיא 
זכותו תגן עלינו, גם הוא יליד בגדאד, עלה לירושלים שלוש 

לחזור  נאלץ  לבריאותו  שהזיק  האוויר  מזג  עקב  אך  פעמים 
לבגדאד ורק בפעם השלישית קבע את דירתו בירושלים.

)צבא  רומל  של  חיילותיו  ישראל  לארץ  שהתקרבו  בעת 
מכיוון  ישראל  ארץ  את  לכבוש  שניסה  הנאצית,  גרמניה 
אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה( נודע כי ערך תפילות 
יחד עם מקובלים נוספים לשמירת הארץ ומלבד זאת שכר כלי 
טיס להקיף את ארץ ישראל כמה פעמים, תוך כדי שהוא נושא 
תפילות לשמירת הארץ מפני המזיקים, בסופו של דבר נהדף 
צבאו של רומל בקרב אל עלמיין. חודשים ספורים לאחר מכן 
נפטר הרב לבית עולמו ונקבר במרומי הר הזיתים ותפילותיו 

הוחזקו כמי שמנעו את בוא הרעה על תושבי ארץ ישראל. 
עוד סיפור מצמרר מופיע בספרו של רבי יהודה פתיה "בית 
לחם יהודה" שער כ"ו: מאד השתוממתי על אריכות הגלות, 
צריך  היה  וכבר  הקדושים  בספרים  החשבונות  לפי  ובדקתי 
לשים קץ לגלות, והחליט לעשות מעשה ולצום, והראו לו את 
השכינה הקדושה והיה המראה שלה כמראה האדים העולים 
כל  את  'גמרנו  ושאל,  עוז  יהודה  רבי  הרהיב  ואז  מהתבשיל 
הבירורים ובררנו כל הניצוצות אז מדוע טרם באה הגאולה?' 
 - ריק  וראיתי שהוא  לי שק חיטים  והראו  הסתלקה השכינה, 
עם כל הייסורים שסבלו עם ישראל בררנו את כל הטעון ברור 
חיטים שנתקעו  ראיתי שיש  לבסוף לאחר מאמץ  אך  ותיקון. 
ואנחנו מתעצלים.  לברר,  עלינו  וזה מה שנותר   - בתוך השק 
לאחר מכן חייבת הגאולה ברגע אחד להגיע. והרב נפטר לפני 

כ78 שנה ... ונוספו עוד כמה חיטים לצערנו לשק.
"הרב יהודה פתיה אף כובד בסנדקאות של אחי הגאון רבי 
בלימוד  דרכו  את  הממשיך  השלום,  ישיבת  ראש  בצרי,  דוד 

קבלה".
הרב בצרי יושב ליד שלחן עמוס ספרים וכותב את חידושיו, 
כשמעל לראשו מתנוססת תמונתו של סבו הגדול הרב יהודה 

פתיא, לא קשה להבחין בדמיון בין השניים. 
"הייתי כבן חמש שנים כשהרב יהודה פתיה נפטר", מעלה 
הרב נשכחות, "אך הוא עוד הספיק לברכני ואף נתן לי קמיע 
לשמירה. דמותו עדיין חקוקה בזיכרוני היטב. מעשה מעניין 
ארע שפעם כשנכנסתי לחנות באזור מרכז הארץ, ואחרי נכנסה 
אישה מבוגרת שכשראתה אותי כמעט התעלפה וצעקה: 'הנה 
'אני  אמרה:  קמעה  שהתאוששה  לאחר  פתיא!'  יהודה  חכם 
אותו  רואה  אני  ולפתע  החיים,  בין  ואינו  נפטר  שהוא  יודעת 

שוב, חשבתי שהגיע זמן תחיית המתים...'"

ימי 'פורת יוסף'

ולמד  יוסף"  "פורת  בישיבת  למד  בצרי  עזרא  רבי  הגאון 
הספרדים,  ירושלים  חכמי  של  וסלתה  שמנה  עם  והסתופף 
את  הכיר  במשפחתו,  העצומים  החכמים  לתלמידי  מעבר 
הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, נשיא הישיבה, 
הרב חזקיה שבתי שהיה רבה של ירושלים, והרב פרדס רבה 

של ירושלים אחריו. 
מה זכור לכם מישיבת פורת יוסף? 

יוסף למדתי גם אני ביחד עם אחי. למדנו  "בישיבת פורת 
המועד.  בחול  מלבד  חופשים  ללא  השנה  כל  ברציפות  שום 

"הייתי כבן חמש שנים 
כשהרב יהודה פתיה 
נפטר", מעלה הרב 
נשכחות, "אך הוא עוד 
הספיק לברכני ואף נתן 
לי קמיע לשמירה. דמותו 
עדיין חקוקה בזיכרוני 
היטב

בית הכנסת
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ראש הישיבה בזמני היה הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, ואחריו 
הרב יהודה צדקה, בן דודתו של אבי. מו"ר אבי זכרונו לברכה, 
אף הוא למד ולימד בישיבת פורת יוסף עד שיצא לעבוד לרגל 

המצב הכלכלי.
שנקראה  ומחלקה  פשט  ללימוד  מחלקה  הייתה  "בישיבה 
ציון  בן  חכם  למדו  שם  הקבלה.  ללימוד  והדר"  "עוז  ישיבת 
ראש  של  אביו  הכהן,  אפרים  חכם  הישיבה,  את  שניהל  חזן 
הישיבה כיום, הגאון רבי שלום כהן, והרב כדורי שבתחילת 
דרכו עסק בכריכת ספרים, והיה נקרא 'חכם יצחק כורך'. עד 

היום נשתיירו ספרים מכריכת עור המיוחדת שלו.
אברהם  יוסף  הנגיד  יוסף",  "פורת  ישיבת  של  "התורם 
לפחות  שילמדו  תנאי  עשה  שבהודו,  מכלכותא  ז"ל  שלום 
קבלה.  חכמים  תלמידי  ועשרה  פשט,  חכמים  תלמידי  עשרה 
יש שנכנסו לקבוצה הזאת ויש שנכנסו לקבוצה השנייה, הרב 

כדורי נכנס למחלקה של הקבלה וכך היה למקובל גדול.
כשראש  הפשט,  בעומק  בלימוד  הרבה  התייגעו  "בישיבה 
סוגיה  על  רבות  שעות  יושב  היה  עטיה  עזרא  הרב  הישיבה 
ופעמים היה מתבטא שהאושר שיש לו בהבנת דברי הר"ן על 
כתובות, גדול בהרבה מאשר אם היו מבשרים לו שזכה בסכום 
גדול במפעל הפיס. לימים כשאברכים ניסו לתנות בפניו צערם 
הקשה בפרנסה אמר להם: 'אתם הרי עשירים! יש לכם מים 
בברזים! הסכיתו ושמעו כיצד הייתי משרך רגלי בהליכה עד 

לקנות  כדי  יפו  שער 
אותם  מים,  דליי  שני 
על  סוחב במקל  הייתי 
בשמש  וצועד  שכמי 
על  בזהירות  הקופחת 
יתנדנדו  שלא  האבנים 

וחציים יישפך בדרך'.
קשים  "בזמנים 
כאשר לישיבה לא היה 
שהקים  מהתורם  כסף 
לא  הישיבה,  את 
והוציאו  בררה  נותרה 
כמה אברכים חשובים 
הרב  כמו  שם  שלמדו 
הרב  שרבני,  יוסף 
שלום  הרב  רפול,  דוד 
להם  ואמרו  חבשוש 
פרנסה.  לחפש  ללכת 

היה זה בתקופה שטרם קמה המדינה, ולא הייתה עזרה משום 
גורם כגון משרד הדתות והישיבה נותרה בלי אגורה. הרב יוסף 
שרבני נכנס למכון "הרי פישל" והמשיך בלימודו, לאבא שלי 
הייתה חנות קטנה שהיה מוכר בה מכשירי כתיבה לבית ספר, 
הרב חבשוש פתח חנות בגאולה, והרב דוד שלוש התעסק אז 
בתיווך ולאחר מכן נכנס לעולם הרבנות. עד כדי כך היה המצב 
הכלכלי קשה כשהרב עובדיה יוסף חזר מקהיר וביקש לשוב 
"איידי דטריד למיפלט לא  לו:  ואמרו  נאלצו לסרב  לישיבה, 

בלע!"
"גם לאחר שקמה המדינה, למדנו תורה בתנאים לא קלים, 
היו אלה ימי תקופת הצנע אך אם כל זאת הורי זכו לגדל את 
כולנו במסירות לתורה. גם אחי הגדול הרב ששון בצרי זצ"ל 
אחי  ואילו  האחרון,  יומו  עד  בישיבה  הלימוד  את  עזב  לא 
תורה  התלמוד  את  להקים  זכה  שנפטר,  מנחם  הרב  הצעיר 

'סוכת דוד'".
כיצד הגעתם לעולם הדיינות?

"כבוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק ניסים, כיוון והמריץ 
ודיינים  למורים  המדרש  בית  את  ופתח  לדיינות,  אברכים 
נכד  שהיה  אליהו  מרדכי  הרב  למד  גם  שם  טלביה.  בשכונת 
אחות סבתי, ובהמשך מונה לדיין בבאר שבע. באותה תקופה 
בלבד.  אחוז  חמישה  אולי  ספרדים,  דיינים  היה  ולא  כמעט 
והרב ניסים ראה צורך שיכנסו דיינים ספרדים. גם היום הנני 
לפסוק  ויכול  הראוי,  לאדם  ממליץ 
הדיינות,  לעולם  לפנות   – אמת  דין 
כך ניתן לקדש את שמו של ה' בעולם 

ובשביל זה אנחנו חיים".
האם  דין,  בית  כאב  התפקיד  במסגרת 

בג"ץ התערב בפסקי הדין? 
היו  שלי,  להרכב  הנוגע  "בכל 
ובג"ץ  לבג"ץ,  שפנו  רבות  פעמים 
מקרה  מעולם  היה  לא  אך  התערב, 
תמיד  שלנו.  דין  פסק  ביטל  שבג"ץ 
משפטי  יועץ  עם  להתייעץ  הקפדנו 
לבתי הדין הבקי במשפט וניסחנו את 
בג"ץ  שגם  כזאת  בצורה  דין  הפסק 
היה  לפעמים  דין.  הפסק  את  יקבל 
תעמולה  הייתה  ולפעמים  גדול  לחץ 
גדולה במיוחד בפרשיה שהתפרסמה 
בזמנו, בעניין בני הזוג נקש והסגרת 
אשתו  לבקשת  לצרפת.  הבעל 

"בישיבה הייתה מחלקה 
ללימוד פשט ומחלקה 
שנקראה ישיבת "עוז 

והדר" ללימוד הקבלה. 
שם למדו חכם בן ציון חזן 
שניהל את הישיבה, חכם 

אפרים הכהן, אביו של 
ראש הישיבה כיום, הגאון 

רבי שלום כהן, והרב 
כדורי שבתחילת דרכו 
עסק בכריכת ספרים, 

והיה נקרא 'חכם יצחק 
כורך'. עד היום נשתיירו 

ספרים מכריכת עור 
המיוחדת שלו

ארון הקודש

בית הכנסת
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הטלנו צו עיכוב יציאה מהארץ עבור הבעל, והתקשורת יצאה 
אישר את  זאת הבג"ץ  בכל  הדין, אבל  בית  נגד  אז בחריפות 

הפסק דין שלנו, ובסופו של דבר האישה קבלה גט". 
היא  כי  העובדה  בשל  לערכאות  לפנות  שמחליטה  לאישה  לענות  מה 

לא יורשת?

"לגבי איסור זה כתבתי על כך בספרי דיני ממונות ובספר 
כבר  היום,  שהתעוררה  בעיה  זאת  אין  למעשה  הצוואות. 
בדורות שלפנינו כתבו על זה. הבן איש חי כותב בתשובה כי 
ראוי לפצות את האישה באיזה סכום כדי שלא תלך לערכאות 
ויש החולקים עליו. למעשה, עדיף למנוע מצב שהאישה תלך 

לבית משפט". 
אלו שאלות קשות היו מגיעות אליכם?

היו  המגזרים  מכל  אלינו  מגיעות  שהיו  מיוחדות  "בעיות 
אי  לפסוק.  יכול  לא  נישואין  כשרשם  יוחסין,  בענייני  בעיקר 
יוחסין  בנושאי  בעיות  של  מקרים  הרבה  שהיו  להגיד  אפשר 
ופסולי חיתון, אך יש מקרים בודדים גם בקרב הציבור הדתי. 
עם  ביחד  לעגונות,  דין  בין  אב  גם  שהייתי  תקופה  הייתה 
ואפשר לומר  גולדברג,  נחמיה  זלמן  והרב  הרב שלמה פישר 

שפתרנו אז ביחד הרבה תיקים קשים".

מכון 'הכתב'

הגאון רבי עזרא בצרי יזם לפני שנים רבות את הקמת "מכון 
הכתב" להוצאת ספרים נדירים שכמעט ונעלמו. 

כיצד התפתח "מכון הכתב"? כיצד הגעתם לכתבי היד שלא התפרסמו?
מציינים  רבים  שבפסקים  לכך,  לב  שמתי  לימודי  "בדרך 
שמות של ספרים שלא ניתן להשיגם. לא פעם נאלצתי ללכת 
כאשר  ובמיוחד  נדירים,  ספרים  ולחפש  הלאומית  לספריה 
כתבתי את הספרים 'דיני ממונות'. אבי היה ספרן בפורת יוסף 
בעיר העתיקה ועוד זכה להכירם, אך לאחר מכן הישיבה חרבה 
במלחמת השחרור על ידי הירדנים, והספרים הנדירים נשרפו, 
כמו גם כתבי יד של כמה רבנים כמו הרב עזרא עטיה שכתב 
כמו  יסוד  ספרי  רק  נותרו  ועבורי  זכר,  נשאר  ולא  חידושים 

גמרות וכדומה.
שהספרים  כדי  הכתב'  'מכון  את  להקים  הרעיון  נולד  "כך 
הנדירים יצאו שוב במהדורה חדשה, וכל דיין וכל פוסק יוכל 
גדולה  דרישה  יש  נכונה. במיוחד  ולפסוק בצורה  לעיין בהם 
במכון לסדרת הספרים של מרן החבי"ב - רבי חיים בנבנישתי 
המאסף לכל המחנות, "כנסת הגדולה", על כל עשרים ושש 
"בעל  לניאדו  שמואל  רבי  של  הייחודי  ולפירושו  חלקיו, 
חוקרים  צוות  כיום  עוסקים  עוד  במכון  התנ"ך.  על  הכלים" 
היד  כתבי  שאר  של  לאור  ובהוצאה  במחקר  חכמים  תלמידי 

שלו שטרם ראו אור.
"בההדרת הספרים ישנה עבודה רבה, הן בפענוח כתבי היד, 
מראי  ובהוספת  הגיליון  בשולי  והארות  הערות  בכתיבת  והן 
מקומות וביוגרפיה רחבה לתולדות הרב המחבר. את הספרים 
השגנו מכל קצוות עולם, ספרית אוקספורד וכדומה. את הספר 
הוצאנו  יועץ"  הפלא  "בעל  של  לדוגמא,  האביב"  "חודש 
בכל  בספרים  מדובר  לנו.  נתן  ניסים  יצחק  שהרב  יד  מכתב 
שטחי היהדות, בנגלה ובנסתר, שו"ת וחידושי ש"ס, בהלכה 
לאנגלית,  אף  מתורגמים  הספרים  ובמחקר.  בדרוש  ובאגדה, 

ספרדית וצרפתית.
כשעל  שונים,  פרסומים  מאות  מחמש  למעלה  "למכון, 
פירושים  של  ספרים  שבעה  במכון  יצאו  לבד  אבות"  "פרקי 
שונים מגדולי המחברים בכל הדורות. החל מפירוש רבי דוד 
רבי  של  פירושו  הרשב"ץ,  פירוש  הרמב"ם,  של  נכדו  הנגיד 
משה אלמושנינו, מדרש שמואל לרבי שמואל די אוזידה ועוד, 

ועד לפרקי אבות המצויר בידי אמן".
מה הסיפור מאחורי בניית בית הכנסת וארון הקודש הייחודי שהובא 

מאיטליה?
ראמון  שם אהרון  על  אהרן'  'משכן  נקרא  הכנסת  "בית 
בניית  מאחורי  דיין.  בנו אלברטו  ידי  על  ונתרם  דיין ז"ל 
הראשי  הרב  כהן  יצחק  הרב  מופתי.  סיפור  ישנו  כנסת  הבית 
של וונצואלה שמע שאני מחפש תורם מזה זמן רב. יום אחד 
ונדיב  התקשר אליי, שאסור מידית למלון 'המלך דוד', היות 
תרומה  על  איתי  ולסכם  אותי  לפגוש  דיין מוכן  בשם מר 
נודע  שהגעתי  עד  אבל  כמצוותו,  עשיתי  הכנסת.  בית  לבניין 
לי כי הנדיב כבר עזב את המלון ועלה על טיסה לחו"ל. ניסיתי 
לאתר אותו בחו"ל אבל לצערי שמעתי שזמן קצר לאחר מכן 

לא עלינו שבק חיים... 
עצמי  לבין  ביני  והרהרתי  מזה  גדול  צער  לי  היה  "כמובן 
מה קצרים חייו של אדם, מבקש לתרום לבית הכנסת אך לא 
מידידי  טלפון  אני מקבל  כמעט שנה  לאחר   . בידו  מספיקים 
הגאון רבי ציון לוי, רבה של פנמה, שלמד איתי עוד בישיבת 
'פורת יוסף' ואומר לי שכדאי לי לבוא אליו במהירות, כי הוא 
סיכם עם נדיב גדול על בניית בית הכנסת. הוא לא נקב בשמו 
בנוגע  מפורט  חוזה  הכין  ואפילו  מיהר  כבר  אך  הנדיב,  של 

לתרומה. 
טקס  לעשות  רצינו  התקבלה,  שהתרומה  לאחר  "לבסוף, 
אומר  הנדיב.  של  שמו  מה  ביררתי  הנדיב,  את  גם  ולהזמין 
דיין  דיין. הייתי בהלם. מר  לי הרב ציון לוי: הנדיב שמו מר 
בית  על  את שמו  להנציח  בעצמו  מי שרצה  של  הוא בנו  זה, 
הכנסת. שאלתי את הרב ציון לוי, האם אתם דברתם עם הרב 
כהן שדיבר עם אביו לפני פטירתו? אמר לי הרב לוי, לא היה 
לי כל קשר אתו בנושא. עבורי זה היה מופת ממש, שמשמיים 
גלגלו כי הבן של הנדיב ימצא דרך להנציח את שם אביו בדיוק 

באותו בית הכנסת שביקש אביו להנציח בעצמו.
במסגרת  מתחיל  המיוחד  הקודש  ארון  מאחורי  "הסיפור 
נסיעה לרומא, שם פגשנו ושוחחנו עם הרב הראשי הרב אליהו 
טואף ושאלנו אותו האם יש ארון קודש שניתן לשחזר מלפני 
מלחמת העולם השנייה. כך, ביחד עם הנהלת "מוזיאון יהדות 
איטליה", קבלנו את ארון הקודש המיוחד הזה - ארון אותנטי 
של הקהילה הספרדית מהעיר מנטובה שבצפון איטליה. ארון 
והובא  בשלמותו  שרד   ,1794  – תקנ"ה  בשנת  נבנה  הקודש 
הכנסת  בבית  לבקר  ניתן  כאן.  והורכב  חלקים  חלקים  ארצה 

בשכונת הר נוף וליהנות מזיו הדרו.

ציור בשמןהרב פתיההבן איש חי

ארון הקודש מאיטליה
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איש אשר נשכח 
שמו בישראל

ההמולה הייתה רבה, כבכל שמחת חתונה. 
אולם לרגע קט השתררה דומיה. ניתן היה לחוש 
בה, על אף שהנגנים המשיכו במלאכתם ועל אף 
שאורחים מחויכים התגודדו סביב החתן והכלה הנרגשים.

שם, בשולחן הכבוד, השתררה הדומיה. כאשר הגאון 
רבי משה פיינשטיין, רבה של יהדות אמריקה, מילא את 
טופס הכתובה. הוא רשם את שמם של החתן ושל הוריו, 
אולם לאחר שרשם את שמה של הכלה, המשיך בתנועה 

נמרצת: "בת איש אשר נשכח שמו בישראל".

צמרמורת אחזה בנוכחים שהבחינו ברישום החריג. 
הם הבינו היטב את משמעותו...

דקות לאחר מכן הובילו ההורים המאושרים משני 
הצדדים את הזוג הצעיר אל תחת חופתם, והגאון רבי 
משה כובד בהקראת הכתובה. לא, הוא לא הקריא את 
הכתוב במדויק. כאשר הגיע לשמה של הכלה נשמע קולו 

בגאון: "חווה בת אליעזר ליפא גרטנברג"...

 

אכן, הוריה האמיתיים של חוי לא זכו להוביל אותה 
אל  החופה. הם נרצחו באכזריות בידי הנאצים הארורים 
ומקום קבורתם לא נודע. אפשר שאפרם הקדוש נערם 
במשרפות אושוויץ, ייתכן שגופותיהם נטמנו באחד מקברי 

האחים הפזורים ביערות מזרח אירופה.
לבטח השקיפו עליה הוריה בעין אהבה וחמלה ממקום 
מושבם שתחת כסא הכבוד – מחיצתם של הרוגי מלכות, 
אולם למטה, באולם החתונות, ליוו אותה אל החופה הרב 

אליעזר גרטנברג ורעייתו מרת גיטל.

 

"הורי היקרים, הרב ליאו וגיטל גרטנברג", פותחת חוי 
את סיפור חייה המרגש, "היו בעלי המלון הידוע 'פיינר 
קנטרי קלאב' בהרי הקצקיל שבאמריקה, וממייסדי 'אגודת 
ישראל' באמריקה. הם גידלו אותי במסירות כאילו הייתי 
בתם מבטן ומלידה, ואני התייחסתי אליהם כהורים במשך 

כל ימי חיי"...
קולה של חוי נשנק. "שם, מתחת לחופה, נזהר הגאון 
רבי משה פיינשטיין שלא לפגוע בכבודם, וגם אני נזהרתי 
בכך תמיד. זו הסיבה שכל עוד היו הורי המאמצים בחיים 
– נמנעתי מלחטט בעברי, מחשש שמא יגרום להם הדבר 

עוגמת נפש.
"הפעם הראשונה בה גיליתי שביב מידע על עברי", 
מספרת חוי, "הייתה כאשר הייתי ילדה בת עשר. פתחתי 
את המגירה בשידתה של אמי והבחנתי בגזיר עיתון 
זוג  ניבטה תמונה של  'דיילי מירה' ישן. מן העיתון 
הורים מאושרים אוחזים בידיהם של שני ילדים קטנים, 
ומעל לתמונה התנוססה הכותרת הבאה: 'ילדת המלחמה 

הראשונה נוחתת באמריקה'!"...
חוי הייתה ילדה חכמה. היא התבוננה בגזיר העיתון 
שוב ושוב, ועיניה סרקו את שאר התמונות שבמגירה. 
ולפתע נפל האסימון במוחה. התגלית המסעירה לא 

הותירה לה ברירה.
באותו יום, לאחר ארוחת הערב, נפרץ הסכר. היא פנתה 

לאמה ושאלה: "אמא, זה נכון שאני מאומצת?"
עווית של כאב עז עלתה על פניה של האם. היא אימצה 

אליה את חוי בת העשר בחיבוק עז, כאילו פחדה לאבד 
אותה, ולחשה באוזנה: "את הבת שלי, ואני אוהבת אותך! 

תמיד תהיי הבת שלי!"
היא הדביקה לחוי נשיקה גדולה גדולה, ובאותו הרגע 
הבינה חוי, שבשנים הקרובות היא לא תנבור בעברה. לא, 
היא לא תהיה מסוגלת לגרום צער כלשהו לאמא שלה...

"אהבתי את הורי אהבת נפש ולא הייתי מסוגלת להכאיב 
להם. הצטמררתי רק מלחשוב על האפשרות שהמבט 
הכואב ההוא יעלה שוב על פניה של אמי", מספרת חוי, 
"ולכן דחיתי את הבירור בעניין זהותי לתקופה מאוחרת 
הרבה יותר, לאחר שהורי האהובים נפטרו לבית עולמם".

 

סיפורה של חוי מרעיד את הנימים החבויים ביותר 
שבלב. זהו סיפור שיש לו התחלה ואין לו סוף. ומי יודע, 

אולי בזכות פרסומו, יתגלה הסוף המפתיע...
אבל רגע לפני שאנו חוזרים לאחור, אל פרטי המעשה, 

נצטט את דבריו של הרב הפטלר, בעלה של חוי.
"מטרת הסיפור היא קודם כל הכרת הטוב: הכרת הטוב 
לריבונו של עולם, להורים הנפלאים שאימצו אותה, ולכל 
הגורמים ששמם יוזכר בהמשך כמי שפעלו במסירות רבה 
כדי לעזור לנו לפתור את התעלומה ולגלות את זהותה 

האבודה של אשתי, חוי הפטלר".

 

ובכן, הסיפור מתחיל אי שם בשלהי מלחמת העולם 
השנייה בין השנים 1940 – 1945, בלידתה של תינוקת 

יהודייה.
אין לדעת אם הוריה של התינוקת הם שמסרו אותה 
בחשאי למשפחה פולנייה מקומית, או שמא קרובי משפחה 
אחרים הם שעשו זאת. מכל מקום, עובדה ברורה היא, כי 
התינוקת הקטנטנה נמסרה למשפחה שהתגוררה בצפון 

.DABROWA GORNICZA-פולין, ב
"במבט לאחור", מעיר הרב הפטלר, "מדובר בפלא 
של ממש! קשה להאמין שבאותה תקופה, כאשר הנאצים 
שלטו בפולין שליטה מוחלטת, ניתן היה למצוא משפחה 
פולנית שתסתכן בעונש מוות ותסכים להסתיר אצלה 

תינוקת יהודייה".
שנות ילדותה המוקדמות של חוי עברו עליה, אפוא, 
בביתה של המשפחה הפולנייה, וכאשר הסתיימה המלחמה 
וקרני אור דקיקות החלו להפציע בחשכת התופת של 
אירופה, התגייסו פעילים שונים למבצעי הצלת ילדים 

שאומצו בחיק משפחות נכריות תחת אימת המלחמה.
בחוד החנית של פעילות ההצלה עמד "ועד ההצלה של 
אגודת ישראל באמריקה", ואליו התלוו אנשים פרטיים 
שעשו כל אשר לאל ידם, במסירות נפש של ממש, על 

מנת לגאול את הנשמות שנפלו אל בין הגויים.
לא הייתה זו משימה קלה כלל ועיקר. יש לזכור, כי 
ההורים שמסרו את ילדיהם לאימוץ עשו זאת בדרך כלל 
באופן חשאי ביותר, כך שבודדים ידעו על האימוץ. מה 
גם שמשפחות פולניות רבות לא אבו לוותר על הילדים 

המאומצים בשום פנים ואופן.
במשימה הקשה לא נרשמה הצלחה מסחררת. בקבוצה 
שעליה הופקד מר לוי, לדוגמה, נמצאו בסך הכל כעשרים 

ושלושה ילדים.

המקרה של חווה השתייך לסוג השני. לאחר שהתברר 
לאנשי ועד ההצלה, באופן שאינו ברור לגמרי עד היום, 
כי חוי היא תינוקת יהודייה מאומצת, הם עלו אל בית 
המשפחה הפולנייה וביקשו לקבל לידיהם את התינוקת.

"הייתה זו משפחה ערירית, וההורים המאמצים נקשרו 
לתינוקת שנמסרה לידיהם. הם סירבו בתוקף לוותר עליה. 
אנשי ועד ההצלה ניסו לשכנע בדרכי נועם, להציע סכומי 
כסף בתמורה, להפציר ולבקש. אולם הפולנייה הייתה 
עקשנית מהם. היא התבצרה בעמדתה בטענה פשוטה: 
'הבטחתי לאמה של התינוקת שלא אתן את התינוקת לאף 
אחד, אלא רק לה! כאשר היא תשוב לכאן – אמסור את 

התינוקת לידיה!'"
"לאנשי ועד ההצלה לא הייתה ברירה", מספרת חוי, 
"הם הלכו אל המשרתת ושיחדו אותה בסכום כסף כדי 
שתסכים להשאיר חלון פתוח, ובאישון לילה התבצעה 

החטיפה.
"זהו הזיכרון היחיד שנותר במוחי מאותם ימים", 
משחזרת חוי בקול נסער, "אני זוכרת את עצמי כילדה 
קטנה עטופה היטב בירכתי מרכבה דוהרת במהירות, 
כאשר סוס רתום מוביל אותה בשעטה, והכל סביב חושך 

ועלטה"...
בנקודה זו מסתיים הזיכרון היחיד של חוי מאותם 
רגעים. ומכאן ואילך מתחילות העובדות לדבר בעד עצמן.

בידיה של חוי שמור צילום מאותם ימים. היא מופיעה 
שם כילדה קטנה, בת ארבע בערך, עומדת בתוך קבוצת 
ילדים ליד אוטובוס. האוטובוס שימש אותם במסע 
ההברחה בצ'צ'ין שבגבול צ'כסלובקיה. משם המשיכה 
קבוצת הילדים לפראג, ומשם לברבזון. התחנה הסופית 
הייתה פובליין שבצרפת, שם הוקם בית יתומים עבור 

ילדי המלחמה.
בית היתומים נוהל על ידי "אגודת ישראל", ומי שהופקד 
על הטיפול בילדים בפועל היו הד"ר יוספוביץ ואשתו. 
הם טיפלו בשרידי המלחמה הרכים במסירות נפש, כשהם 
יוצאים מגדרם על מנת להעניק לאותם ילדים את מה 
שנלקח מהם באכזריות רבה כל כך בשנות המלחמה 

הנוראה.
"כשהגעתי לשם, כך סיפרו לי, הייתי לבושה בחולצה 
אליה הוצמד תג עם השם אווה מרגוליס",  משחזרת חוי.

במרוצת השנים ובמהלך מסע הבירורים יצרה חוי קשר 
עם ילדים נוספים שהיו באותו אוטובוס. האוטובוס התחיל 
את נסיעתו בלודז', והילדים הגדולים שהיו בו זוכרים כי 
היא עלתה לאוטובוס והצטרפה אליהם רק בתחנה לאחר 

מכן, בברבזון.
השם "חווהל'ה" הוצמד לה ככינוי של חיבה על ידי 
כל ילדי בית היתומים, בהיותה הניצולה הצעירה ביותר 

בבית היתומים...
שם, בבית היתומים בפובליין, זכו הילדים לקבל בחזרה 
את שאריות ילדותם, עד כמה שהדבר היה אפשרי. צוות 
בית היתומים הרעיף על האומללים שפע של חום ואהבה, 
בתוספת הררי סבלנות, הבנה ודאגה לכל צרכיהם הבסיסיים 

מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית.
ילדי בית היתומים היו שונים זה מזה, לא רק בגילאיהם, 
אלא גם בחוויות המלחמה שעברו עליהם. חלקם חוו על 
בשרם ממש את אימת המחנות, בצל המשרפות, ואחרים 
הוחבאו אצל פולנים טובי לב והוברחו בגמר המלחמה.

הצוות המסור של בית היתומים השתדל ככל יכולתו 
לאפשר לשרידי התופת לחזור לסדר יום חדש וילדותי, 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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לשוב לחיים ולהתאושש מאימת המוות שהייתה מנת חלקם 
בשנים האחרונות.

יצר החיים היה חזק מכל. הילדים השתוקקו לחזור לחיים 
תקינים ובריאים. אולם לצד הניסיון המציאותי לחזור לחיים, 
קיננה בליבם תקווה סמויה, שביום מן הימים יופיעו בשערי 
המוסד קרובי משפחתם, אולי אפילו אבא ואמא, וייקחו 
אותם הביתה. כן כן, הביתה, ממש הביתה, לבית חם ורגיל...
התקוות הללו צצו גם בחלומותיהם של הילדים שידעו 

בוודאות כי הוריהם עלו בסערה השמימה...
חוי הקטנה לא גדלה אף פעם בחיקה של אם או בצילו של 
אב, אבל הלב שלה השתוקק לכך באופן טבעי. הלב השתוקק 
וגם מצא. גברת הינדה שטרק, בתם של בני הזוג יוספוביץ, 
היא שהייתה לחווהל'ה הקטנה לאם, כשהיא מעניקה לה 

חום ואהבה ככל שרק יכולה הייתה לתת.
"לימים סיפרה לי הינדה", מספרת חוי, "כי פעם חליתי 
ונאלצו לאשפז אותי בבית החולים, ואני בכיתי ובכיתי, 
ומתוך הדמעות מלמלתי שאני לא רוצה לאבד אותה כמו 
שאיבדתי את אמי... ואכן, היא לא עזבה אותי לבד אף לא 
לרגע, גם בדרך לבית החולים ובכל תקופת שהותי שם, עד 

שהחלמתי ושוחררתי".
זכרונותיה של חוי מאותה תקופה אינם מפעמים בה מצד 
עצמם. אחרים, שחיו לצידה באותם ימים, מנסים ללבות את 

מוחה ולהעיר את זכרונותיה.

 

באותה תקופה התעניינו בילדי המלחמה אנשים רבים 
וטובים. אנשי "אגודת ישראל" באמריקה השתוקקו לעזור 
לדור הצעיר שחווה את המלחמה על בשרו. הרצון לעזור 
לא היה רק ברמת היום-יום, אלא גם בדאגה לעתידם של 
הילדים. הפעילים רצו בכל מאודם לראות את הילדים הקטנים 

גדלים לעתיד טוב ומבטיח.
בין הפעילים שהגיעו מאמריקה לצרפת כדי לראות במה 
ניתן לעזור ולסייע, היו גם לואיס ספטומיס ואדון אנרייט, 
שילדי בית היתומים כינו אותו "איש השוקולד", וזאת על 
שום הממתקים הרבים שחילק לילדים הניצולים כל אימת 

שהגיע לביקור.
גם אליעזר-ליאו וגיטל גרטנברג, בני זוג חשוך ילדים 
מאמריקה, בעלי מלון פיוניר וממייסדי "אגודת ישראל" 
באמריקה, הגיעו לבית היתומים של ד"ר יוספוביץ במטרה 

לאמץ אל ליבם ואל חיקם ילד או ילדה.
ואז הבחין ליאו בחוי הקטנה. "זאת הבת שלי!", אמר 

ליאו, "אני רוצה לאמץ אותה לאלתר!"
אבל חוי הקטנה לא אבתה לעזוב לבדה. היא הייתה כרוכה 
באותם ימים אחרי יענק'ל, ילד כבן עשר, ניצול מלחמה, אוד 

מוצל מאש ששרד לבדו מכל משפחתו. 
"אני לא עוזבת בלעדיו", התעקשה. "נאמץ גם אותו", 

נענו בני הזוג גרטנברג לאתגר.
רצונם של בני הזוג היה חד וברור, אולם הביצוע לא היה 
פשוט כלל ועיקר. באותם ימים סירבו השלטונות בצרפת 
לאפשר לילדים יתומים לצאת את גבולות המדינה, והיה 
צורך בשתדלנות של ממש על מנת לאפשר את המעבר של 

חוי ושל יענק'ל מצרפת לאמריקה.
בשלב זה נכנס לתמונה ד"ר מולר, עורך דין פריסאי בעל 
שם. ד"ר מולר הוכנס בעובי הקורה ונרתם לעזרתם של בני 
הזוג. עבודה קשה נכונה לו, אולם הוא לא נרתע. ימים ולילות 
התייגע על סידור מסמכי האימוץ, ולבסוף יושרו ההדורים. 
בני הזוג גרטנברג הורשו לאמץ את חוי ואת יענק'ל כחוק.

 

כאשר נחת המטוס שנשא בקרבו את בני הזוג גרטנברג 
ואת ילדיהם המאומצים, יצאה העיתונות האמריקאית מגדרה. 
"ילדת המלחמה הראשונה מגיעה לאמריקה!" זעקו הכותרות, 
ותמונתם של בני הזוג גרטנברג יורדים מכבש המטוס כשהם 
אוחזים בה וביענק'ל, נמרחה על העמודים הראשונים בעיתוני 

אמריקה.
זו הייתה התמונה שמצאה, כעבור שנים, חווהל'ה בת 

העשר במגירת אמה.
"משפחת גרטנברג הייתה משפחה נפלאה", דומעת חוי 
בגעגוע, "הם נתנו לי הכל! הייתה לי ילדות מאושרת, עם 
אבא ואמא, סבא וסבתא ודודים ודודות שבמשך כל השנים 

ועד היום הרעיפו וממשיכים להרעיף עלי אהבה".
והייתה גם הקביעה החותכת ההיא: "את הבת שלי! תמיד 
תהיי!" קביעה חותכת וחד משמעית שעיכבה את החיפוש 

אחר השורשים למשך שנים.

חוי הגיעה לפרקה, התחתנה עם הרב הפטלר וילדה ששה 
ילדים, ולאחר מכן עלתה יחד עם בני משפחתה לארץ ישראל. 
היא למדה בבית ספר לאחיות, ובמשך עשרים שנה עבדה 
כאחות רחמנייה בבתי החולים "שערי צדק" ו"הדסה עין 
כרם" בירושלים, כשהיא מגדלת במקביל את ילדיה לתפארת. 
בעלה, הרב הפטלר, ניהל במשך שנים את מלון "המרכז" 

בירושלים. 
בכל השנים הללו הדחיקה חוי את הרצון למצוא את זהותה 
האמיתית, ורק לאחר שהוריה המאמצים נפטרו לבית עולמם 
בשיבה ובשם טוב, התעורר הדחף הפנימי העמוק לברר מי 

היו הוריה.
במסגרת חיפושיה שלחה מכתב לרון לאודר, בנה של 
אסתי לאודר, שהקים ארגון המסייע לניצולי מלחמת העולם 

השנייה למצוא מידע על עברם.
אנשי הארגון עשו מאמצים כבירים להתחקות אחר עברה 
של חוי, הגם שהנתונים הבסיסיים שבידיהם היו דלים ביותר. 
הם לא ידעו איזו משמעות יש לייחס לתג שהוצמד לחולצתה 
כשהגיעה לצרפת, ועליו השם "אווה מרגוליס". הם גם לא 
ידעו מי הוא זה שהפנה את אנשי "אגודת ישראל" במטרה 
לגאול את הילדה היהודייה מביתה של המשפחה הפולנייה. 
האם הוא שמסר להם את שמה – "אווה מרגוליס", או אולי 
היה זה שם שניתן לה כהסוואה במהלך מבצע החטיפה 

והבריחה? את זאת אין איש יודע.
חיטוט בארכיונים מאותה תקופה הוביל לשביב מידע נוסף. 
מתברר, כי אדם בשם ה. בינדר שלח מכתב בסוף המלחמה 
מהמחנה בו שהה, ובו ביקש למצוא את קרובת משפחתו 
אווה מרגוליס שנולדה ב-1942 ונלקחה עשרה חודשים קודם 

לכן מביתה של אותה משפחה פולנייה בדברה גורניצה.
המכתב נשלח מאוחר מדי ובינדר לא הצליח לאתר את 
הילדה. מכל מקום, אנשי הארגון סבורים כי מדובר באותה 

אווה מרגוליס.
בהתבסס על מידע זה, חיפשו אנשי הארגון מידע על 
משפחה בשם "מרגוליס" באותה עיר שבה התגוררה המשפחה 

הפולנייה ובערי הסביבה, אך החיפושים העלו חרס.
החל משלב זה ואילך התמקדו החיפושים במר בינדר, אלא 
שעקבותיו נעלמו. אחת ההשערות הייתה שהוא עלה לארץ 
ישראל, ומכיוון שכך נבדקו כל מאגרי המידע הרלוונטיים.

"חיפשנו מידע על אותו בינדר בכל מקום אפשרי", מספרת 
חוי, "במשרד הפנים הפכנו כל שם בינדר שעלה משנה 

מסוימת לארץ, ולא מצאנו כלום!
"הבן שלי, שמתגורר בקריית ספר ועובד שם כמחנך", היא 
מוסיפה, "התקשר אלי באחד הימים וסיפר לי בקול נרגש 
כי הוא פגש באדם בשם בינדר, אך בירור קצר העלה כי אין 

שום קשר בינו לבין אותו בינדר שחיפש אחרי".
כל בדל מידע נסרק, כל שביב מידע נלקח ברצינות ונבדק 
ביסודיות. רבים וטובים נרתמו לעזור לה וחיפשו בכל ארכיון 
אפשרי. יש לציין, כי בארכיונים שבצרפת לא נענו מעולם 

לבקשת החיפוש שלה.
אווה פלורסהיים, שעובדת עם המכון הגנאולוגי, סרקה 
כל מסמך שיכול אולי להועיל. מר ויליאם נובק, המתגורר 
כיום בשיקגו, ואשר היה אחראי בזמנו למבצע חילוץ הילדים 
האבודים, ניסה אף הוא לסייע לה ככל יכולתו, אולם ללא 
הצלחה. ארכיוני "אגודת ישראל" מאותה תקופה אינם מכילים 
שום מידע שיכול לשפוך אור על עברה. מטרתם של אנשי 
ועד ההצלה באותם ימים הייתה ברורה ומוגדרת. הם שאפו 
להציל כמה שיותר ילדים וכמה שיותר מהר, ולא היה זמן 
להתעכב על זהותם של הילדים ועל רישום העבר שלהם 

בצורה מסודרת.

 

שנים של חיפושים חלפו על חוי, והיא לא התייאשה 
מנסיונותיה לחבר פאזל שיוביל אותה אל שורשיה.

והנה, לפני מספר שנים, בשעה שישבה עם בעלה בלובי 
של בית המלון "המרכז" בירושלים בשבת אחר הצהריים, 

ניגש אליה אדם בשם לייבל זמיש.
"הוא ניגש אלי וסיפר לי בהתרגשות, שיש לו תמונה 
שלי בתור ילדה קטנה", מספרת חוי, "הוא סיפר לי שהוא 
הבחור שהרים אותי על הידיים כתינוקת בשעה שעברנו את 

הגבול בצ'צ'ין".
ההתרגשות הייתה עצומה. בני הזוג הפטלר חשו כי תפנית 
מדהימה מתחוללת מול עיניהם. הם קבעו להיפגש למחרת 
בצהריים, וייחלו בכל ליבם למידע חדש שתביא בכנפיה 

הפגישה עם לייבל.
אבל לייבל לא הגיע לפגישה. הוא נפגע באותו יום בתאונת 

דרכים ונהרג במקום...

עד היום, כאשר חוי מספרת על כך, נשזר הרעד בקולה. 
צירוף המקרים הנדיר מזעזע אותה עד עמקי נשמתה. לייבל 
היה ניצול שואה ערירי, ובני הזוג הפטלר מצאו את עצמם 
מחפשים אחר זהותו וסובביו, בתקווה שמישהו מהם יודע 
משהו על עברה. מבחינתה של חוי, לייבל היה האיש היחיד 

שהייתה לו גישה ישירה לעברה הלוט בערפל.
אבל הערפל סירב להתפזר. לייבל זמיש היה מקורב 

לחסידות גור והסתובב בבית המדרש של החסידות.
הרב דוד סקולסקי, מנהל מכון "גנזך קידוש ה'" לחקר 
השואה, נרתם אף הוא לחיפושים. רשות הדיבור נתונה לו.

"הכרתי אותו היטב. פגשתי אותו בבית הכנסת פעמים רבות 
וידעתי שהוא ניצול שואה שאחראי להצלתם של יהודים רבים 
בשלהי המלחמה", מספר הרב סקולסקי, "אולם בחודשים 
האחרונים לחייו לא פגשתי אותו. כשהגב' חוי הפטלר 
פנתה אלי עם סיפורה המרגש, ניסיתי לאתר אותו בתקווה 
שבעזבונו יימצאו מסמכים שישפכו אור על הפרשה. הפכתי 
כל אבן בדרך אליו, כל מי שבא אתי במגע באותה תקופה 
ידע כי אני מחפש את לייבל זמיש. אני יודע שהוא התגורר 
אצל קרובת משפחתו, אך איני יודע מי היא או מה שמה. 
החיפושים שערכתי אחריו היו נרחבים כל כך, עד שאנשים 
שונים שהתארחו בקיבוץ 'חפץ חיים' התקשרו במיוחד כדי 
לספר לי שעל אחדים מספרי הקודש שבבית הכנסת שבקיבוץ 

מופיע הכיתוב 'שייך ללייבל זמיש'...
"פניתי לקיבוץ", ממשיך הרב סקולסקי, "אבל אף אחד 
שם לא הכיר אותו. איש לא ידע מי תרם את הספרים לבית 
הכנסת במקום. כעבור זמן מה נודע לי שנפתח גמ"ח לעילוי 
נשמתו בבני ברק, אך זהו גמ"ח בעילום שם. לא ידוע מי 

הוא בעל הגמ"ח ומי פתח אותו.
"מי יודע", מסיים הרב סקולסקי, "אולי פרסום הסיפור 
יעזור, ויהיה מי שיאמר לנו היכן התגורר לייבל זמיש, וכך 

נגיע לעזבונו ולמסמכים שהשאיר, אולי, אחריו". 

 

לעיתים חולפת במוחה של חוי המחשבה, שאבא שבשמים 
אינו רוצה שהיא תגלה את עברה. מי יודע, אולי גזירה היא 
מלפניו, שהעבר שלה יישאר סמוי וחתום בפניה, עד ועד 

בכלל...
לא, אין בפיה תלונות. היא יודעת שהיא בת מזל. היא יודעת 
שהיא זכתה למה שאחרים לא זכו. היא ניצלה מתופת שלא 
חוותה, וכעבור זמן קצר התקבלה בחום ובאהבה בחיקה של 
משפחה מאמצת נהדרת ואיכותית. היא זכתה להקים משפחה 
מפוארת בעצמה, וכיום היא סבתא לנכדים שמסבים לה קורת 
רוח מרובה. ובכל זאת, נפשו של האדם כמהה לשורשיה, 

וכמיהה זו אינה פוסחת עליה.
הכל מתויק אצלה: מסמכי האימוץ, חליפת המכתבים עם 
המוסד של רון לאודר ועם כל גורם אפשרי אחר שנקלע למהלך 
חייה, התמונה שלה כתינוקת וכילדה בפובליין שבצרפת, 

המכתב של מר בינדר שחיפש ילדה בשם אווה מרגוליס.
הכל מסודר ומתויק, ורק הדף האחרון נותר ריק ומיותם. לא, 
אין צורך במגילות. צריך למלא שם רק כמה פרטים, תאריך 
לידה מדויק, שמם של הורים ביולוגיים ושמה המקורי של 

הילדה שמחפשת עד היום את זהותה האמיתית...
כמה פרטים מדויקים שישפכו אור על תעלומת חיים 

שלמה...

בנקודה זו מסתיים הזיכרון 
היחיד של חוי מאותם רגעים. 

ומכאן ואילך מתחילות 
העובדות לדבר בעד עצמן.
בידיה של חוי שמור צילום 
מאותם ימים. היא מופיעה 

שם כילדה קטנה, בת ארבע 
בערך, עומדת בתוך קבוצת 

ילדים ליד אוטובוס
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B12 – מה אתם יודעים עליו?

ויטמין B12 התגלה רק חלק הראשון של מאה 
גילויו  עד  הוויטמינים.  כל  בין  אחרון  ה-20, 
ממחסור  קשה  מוות  מתים  היו  אנשים  אלפי 
ארבע  הסיבה.  מה  שידעו  בלי  זה,  בוויטמין 
רופאים ומדענים קיבלו פרסי נובל על הגילויים 

הקשורים לוויטמין זה:

ומשפיע על מערכות  בגוף  נחוץ בכל תא  הוא 
שונות - מערכת העצבים, מערכת יצירת הדם 
וההגנה על ה-DNA, תפקיד אשר פחות נלקח 

בחשבון.

ויטמין B12 נמצא רק במזון מן החי, כמו סוגי 
חיידקי  ומוצריו.  חלב  ביצים,  עופות,  בשר, 
של  מסוימת  כמות  מייצרים  שלנו  המעיים 
מהמזון  נוספת  צריכה  בלי  אך   ,B12 ויטמין 

הכמות הזאת מספקת לכ 2-3 שנים.

ויטמין  המכילים  המזונות  של  מספקת  אכילה 
של  מספקת  לספיגה  ערובה  אינה  עדיין   B12
הוויטמין, וזאת משום שספיגתו מאוד מורכבת. 

 :B12 עלולים לסבול ממחסור בוויטמין
⋅ טבעונים וצמחונים

⋅ תינוקות שנולדו לאימהות הסובלות ממחסור 
B12 בוויטמין

⋅ מבוגרים
⋅ הסובלים מחומציות לא מספקת בקיבה 

החומציות  על  המשפיעות  תרופות  נוטלי   ⋅
 Omepradex, Nexium, Losec, Lanton(

)Famotidin, Gastro
⋅ מי שעברו ניתוחים בריאטריים, כריתת קיבה 
או החלק הסופי של המעי הדק )אילאום(, שם 

מתרחשת הספיגה של הוויטמין.
⋅ חולי צליאק וקרוהן

⋅ נוטלי תרופה לסוכרת מטפורמין )גלוקופז'(. 

B12 סימני חסר של וויטמין
אנמיה  שיער,  נשירת  חולשה,  עייפות, 
חוסר  ובמשקל,  בתיאבון  ירידה  מגלובלסטית, 
בגפיים,  "שריפה"  של  והרגשה  נימול  תחושה, 
שינוים  בלבול,  דיכאון,  וראש,  בטן  כאבי 
נרשמו  בגדילה.  עיכוב  בתינוקות  רוח,  במצב 
אפילו מספר מקרים של פסיכוזה עם אשפוז 
 - B12 פסיכיאטרי עקב מחסור חמור בוויטמין

כאשר זריקות B12 שיפרו את המצב.  

חומצה  של  גדולות  כמויות  נטילת  אזהרה: 

 .B12 בוויטמין  מחסור  למסך  עלולה  פולית 
לנוטלים חומצה פולים חובה לבדוק את רמת 

.B12 - ה

גבול  של  ואחידה  נכונה  קביעה  חשיבות  יש 
קופת  לכל  כיום  דם.  הנורמה הנמוך בבדיקות 
נורמה שונה, כנראה נמוכה מדי משום  חולים 
את  בחשבון  לוקחת  לא  גנטי  מחקר  שלפי 

 .DNA-כמגן על ה B12 תפקידו של הוויטמין

את  שכלל  חוקרים  צוות  שנעשה  במחקר 
פנימית  ברפואה  מומחית  שטרנליב  רינה  ד"ר 
מביה"ח איכלוב, ומאוניברסיטת אריאל: פרופ' 
התזונה  למדעי  המחלקה  ראש  בועז  מונה 
וד"ר אולגה רז ראש התחום הקליני, נמצא כי 
 ,pmol/L 258בקביעת גבול הנורמה הנמוך של
 40% מעל  בקרב  B12התגלה  ב-  מחסור 
מעובדי בית החולים, שהגיעו לביקור במרפאת 
הבדל  הוא  שהתגלה  נוסף  מעניין  נתון  הסגל. 
 B12 בוויטמין  המחסור  שיעור  בין  משמעותי 
בקרב נשים ילידות הארץ )46%( לעומת החסר 
 .)37.5%( אחרות  ממדינות  שעלו  נשים,  בקרב 
הנושא  לבדיקת  נוספים  מחקרים  דרושים 

לאשורו.

וזיהום  אובך  יבש,  אוויר  איתו  מביא  המשתנה  האוויר  מזג 
בעור  אי-נוחות  ולהרגשת  ליובש  לחות,  לאיבוד  לנו  שגורמים 
אז   ⋅ סובלים  כולם   – ועוד  והרגליים  הידיים  כפות  ⋅ שפתיים, 
איך לטפל ומה לעשות על מנת למנוע מצבי יובש בעור? אילו 

מוצרים יעזרו לנו במשימה?

מניעת היובש שהאובך גורם – דרכים לטיפול:
לעיתים האובך הנורא שפוקד אותנו גורם לזיהום אוויר בדרגות 
גבוהות מאוד. זיהום האוויר והאובך מקשים על הנשימה, פוגעים 
וגורמים לנזקים בעור באופן כללי.  והעיניים  בעור הגוף, הפנים 
וגירודים.  אדמומיות  לסדקים,  גורם  העור,  את  מייבש  האובך 
לעיתים  מדובר  גורם,  שהיובש  אסתטי  הבלתי  המראה  מלבד 

קרובות הוא מלווה גם באי-נוחות ואפילו בכאבים.

אלטמן מגישה לכם מידע ועצות כיצד להימנע מתופעות אלה 
וכיצד אפשר לשמור על העור ממזג האוויר הקשה בעיקר בעונת 

היובש באוויר – בחורף:

של  הידיים  בקרם  נשתמש  ורך  עדין  עור  על  לשמור  כדי   .1
הסובלות  ידיים  לכפות  אינטנסיבי  טיפול  שמעניק  פלקסיטול, 
מיובש, מגירוי ומסדקים קשים. הקרם משנה את התחושה בעור 
אוריאה  ו-10%   E ויטמין  מכיל  הקרם  הראשון.  מהשימוש  כבר 

המסייעת להתחדשות העור ועוזרת בהרגעת גירויים.  

להשתמש  מומלץ  בשפתיים  היובש  על  להקל  מנת  על   .2
פלקסיטול  משחת  כמו  השפתיים  על  שמגנות  לחות  במשחות 
להחזיר  ועוזרת  ביעילות  השפתיים  את  המזינה  אלטמן  של 
כמה  פי  חשוב  כאלה  בימים  לשפתיים.  והגמישות  הלחות  את 
להקפיד למרוח באופן יומיומי וכך להעלים את היובש והסדקים. 
המרקם של המשחה עשיר, כך שכמות קטנה מספיקה למריחה 

מושלמת וגם מאפשר ספיגה גבוהה לעור. 

צריבה,  ליובש,  לגרום  יכול  הוא  בעיניים.  גם  פוגע  האובך   .3
לטפל  חייבים  ולכן  בעיניים  חול  של  ותחושה  אודם  גירודים, 
מבית   Oculoheel ההומאופתיות,  העיניים  טיפות  בזמן.  בזה 
יובש, צריבה  גירויים בעיניים במצבי אלרגיה,  'היל', מקלות על 
ואדמומיות. הן ניתנות להשתמש גם עם עדשות מגע, בטוחות 

לשימוש ממושך ומתאימות לשימוש בקרב ילדים.

בוועידה המדעית לתזונה 2019 שהתקיימה העלתה ד"ר אולגה רז ראש 
תחום תזונה קלינית הפקולטה למדעי הבריאות אוני' אריאל, מידע עדכני 
שאינו ידוע אודות ויטמיןB 12: "התגלה רק בסוף המאה ה- 20, משפיע על 
מערכת העצבים, יצירת הדם וה- DNA  נמצא רק במזון מהחי, וכן קביעת 

סף הנורמה ל- B12 אינה אחידה ונמוכה מהנדרש"

הזמן היבש
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לשם  לכאורה  מוחלט  בניגוד 
הפרשה, היא לא עוסקת בנושאים 
נישאים או מרוממים ונעלים, אלא 
בחטא העגל, ובשבירת הלוחות 
הראשונים אחריו. סדר העניינים מחזק יותר 
את השאלה. ראשית, מתוארת קדושתם 
העילאית של הלוחות, לאחר מכן הנפילה 
הנוראה של חטא העגל ושבירת הלוחות, 
ואז שוב התעלות לקדושת הלוחות השניים. 
איך כל זה מגיע בחבילה אחת, ועוד תחת 

הכותרת ״כי תישא״?

התשובה לכך נעוצה במשמעות הסדר 
בעולם כולו. הקב״ה ברא את העולם וקבע 
בו חוקים בסיסיים המונהגים בכל תהליך 
ומאורע בחיינו. בהתאם לסדר הזה, לכל 
עניין חייבים להיות שלושה שלבים: ראש 
)כלומר התחלה(, אמצע וסוף. וביתר פירוט:

א. התחלה - לכל דבר יש את הראש, את 
המפתח הכולל בתוכו את תכלית הדבר.  

המהלך  עצמו,  המאורע   - אמצע  ב. 
והשתלשלות הפרטים. 

ג. הסיום - התכלית והמטרה שלה נועד 
הדבר.

גם בתורה נמצא סדר זה: 
א. ״אנכי ה׳ אלוקיך״ - לפני שה' ברא את 
העולם, הייתה כבר התורה, שהיא המטרה 

ותכלית ההתהוות. 
ב. "בראשית ברא אלוקים״ - בריאת 
העולם-ההשתלשלות והמקרים שקרו כמו 
החטא הראשון, הגלות, הסבל, התשובה, 

וכו'.
הכוונה  תכלית   - ומשיח  גאולה  ג. 

שלשמה נבראו העולם והתורה.

כעת נבין שכך גם בפרשתנו, בדיוק לפי 
הסדר הזה: 

תכלית  שהיו  הראשונים  הלוחות  א. 
השלמות. ניתנו מן השמיים, ונכתבו באצבע 

אלוקים.
ב. שבירת הלוחות כשראה משה את חטא 
העגל, ירידתו מההר וכל הסיפור המתואר.
ג. לוחות שניים, שהיו תיקון והשלמת 
הפרשייה. בלוחות השניים משה חוצב 
לוחות חדשים וה' כותב את הדיברות, 
אך ישראל מקבלים את התורה שבעל פה 

)הלכות, מדרש, קבלה וכו'(.

אז יש כאן סדר, וגם מסר. הנפילה היא 

שלב הכרחי בסדר הזה. הרבי אומר שגם 
הירידה וההתעסקות הגשמית היא חלק 
מהשלמות והתכלית, ועוד שהנפילה נמצאת 
וכאשר  מהעלייה,  יותר  גבוהה  בדרגה 
מתקנים אותה בתשובה, אזי - "ונהפוך 

הוא" - רואים שהיא מעל הקדושה.

ומפרשת השבוע – לחיי המעשה. לכולנו 
יש סדר, "סדר יום" וכדי להגיע לשלמות 

על בסיס יומי, יש שלושה שלבים:
א. מודה אני - לפתוח את היום בהודאה 

ובביטול.
ב. עבודה יומית - בעבודה, במסחר, בדרך 

ארץ בין אדם לחברו.
ג. קריאת שמע שעל המיטה, שמסתיימת 

בהודאה וחשבון נפש. 

אך לא רק ברמה האישית של סדר יום, 
גם ברמה הכללית - האחריות לתקן את 
חושך הגלות, ולהביא את ה-'ג' של הגאולה 
השלמה, היא בכוח ה-'א' של 'אנכי', כי 
הנשמה רוצה להיות קשורה בקדושה בכל 
מצב, גם אם לא תמיד זה נראה לנו כך. 
ולנו הנשים יש כוח לעשות את זה. מנין?

הסכימו  לא  הנשים  העגל  בחטא 
להשתתף. ״שמעו הנשים ולא רצו, ולא 
קיבלו עליהן ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא 
אמרו להם: לעשות עגל ותועבה שאין בו 
כוח להציל?! לא נשמע לכם! )פרקי דרבי 

אליעזר( 
וכפי שאמר הרבי בשיחה לנשים: הדור 
האחרון של הגלות הוא גלגול של הדור 
שיצא ממצרים. נשי ישראל שבדור שלנו, 
הן גלגול של נשי ישראל שלא נתנו נזמיהן 
לעגל. ״עקבתא דמשיחא״ הוא הזמן של 

מעלת נשי ישראל.

אז מה לעשות? פשוט לעשות, ולבצע 
כל מה שצריך מההתחלה ועד הסוף, לפי 
הסדר, בכוח הציווי ״כי תישא״ שקיבל 
משה רבנו, ציווי שנותן לנו כוחות עצומים 

להצליח בכל השלבים.  

בברכת חורף בריא ושמח!
מירי שניאורסון-הבחירה שלי

מנטורית עסקית ואישית, מרצה ומנחה 
ושליחה בתקשורת.  

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

/co.il

הכל לפי הסדר

אך לא רק ברמה האישית של סדר יום, 
גם ברמה הכללית - האחריות לתקן את 

חושך הגלות, ולהביא את ה-'ג' של הגאולה 
השלמה, היא בכוח ה-'א' של 'אנכי'

"



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

חווית סקי לגולשים
מתחילים ומתקדמים

רכבל המטפס לפסגת החרמון

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!
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פרנץ' טוסט עם ריבת אגסים-אמרטו 
ושמנת חמוצה

אגסי האנג'ו האדומים  והירוקים ואגסי הבוסק החלודים באים אלינו מהצד השני של העולם, ממדינות אורגון 
וושינגטון שבארה"ב. קר שם מאד בחורף. שלג עמוק מכסה את האדמה וזה מה שצריכים האגסים שלנו כדי 

שיהיו עסיסיים ומתוקים מאין כמותם. אגסים לעולם לא יבשילו על העץ. כמו בננות או אבוקדו, הם קודם 
צריכים להיקטף מהעץ ואז הם זקוקים לתקופת הבשלה שעורכת בין שבוע לעשרה ימים. אם שומרים אותם 

בקירור הם יישמרו גם שנה שלמה. כשאגס בשל, הוא נפלא, עסיסי ומתוק עם ארומה מיוחדת שמתאימה 
במיוחד להכנת קינוחים. יובל בר-נר הידוע כאיש האגסים מציע מתכון קינוח מקורי ונפלא על טהרת האגסים:

חומרים ל-4 מנות:
4 פרוסות עבות של חלה או לחם בריוש

שתי ביצים
רבע כוס חלב

כפית תמצית וניל איכותית
גרד מחצי תפוז

כף סוכר וקורט מלח
30 גר' חמאה

2 כפות שמן קנולה לטיגון

להגשה:
גביע שמנת חמוצה

2 כפות שבבי שקדים מולבנים, קלויים
מעט אבקת סוכר

לריבת אגסים-אמרטו:
חמישה אגסים מזן אנג'ו )אדום(  

קלופים ופרוסים לפלחים)אחד פורס און קמרה(
300 גר' סוכר

מיץ  מתפוז אחד
3 כפות ליקר אמרטו

שלבי ההכנה:
1.מכינים את הריבה - בסיר קטן מניחים את הסוכר ומיץ התפוזים ומביאים לרתיחה. מוסיפים את האגסים 

ומחזירים לרתיחה. מנמיכים את האש ומבשלים לאט, מכוסה בעיגול נייר אפייה, עד לספיגת כל הנוזלים 
והפיכת האגסים לשקופים )20 דק'(. מוסיפים את האמרטו ומצננים.

2. מכינים פרנץ' טוסט- מערבבים את כל חומרי הבלילה בקערית. מחממים במחבת )בעלת מכסה תואם( מעט 
חמאה ושמן קנולה. טובלים את פרוסות החלה בבלילה משני הצדדים. מטגנים במחבת מכוסה משני הצדדים 

על חום בינוני .
3.מעבירים לצלחת הגשה- מניחים פרוסת חלה, עליה מריבת האגסים ולצידה כף שמנת חמוצה. מפזרים מעל 

אבקת סוכר ושקדים קלויים.

ג'מבליה ברמונדי
אין על תבשילים של סיר אחד. גם טעימים וגם חסכוניים בכלים ובזמן. ג'מבליה היא קרובת משפחה של 
הפאייה מהאיים הקאריביים. ההבדל המשמעותי הוא בתיבול: במקום זעפרן שנחוץ להכנת הפאייה, את 

הג'מבליה מתבלים בפפריקה מעושנת ובפלפל צ'ילי חריף. מתכון של פאולין שובל ל-6 מנות: 

רכיבים:
½ 1 ק"ג ברמונדי טרי, פרוס לרצועות 

2 כפות שמן זית 
1 בצל גדול, קצוץ דק 

2 שיני שום, מעוכות
1 כף פפריקה מעושנת 

400 גרם עגבניות שרי, חתוכות 
1 פלפל גמבה אדום, חתוך לקוביות. 

1 פלפל ירוק חריף, פרוס דק 
1 פחית 400 מ"ל עגבניות מרוסקות 

¼ צרור פטרוזיליה
1 עלה דפנה 

2 כוסות אורז שטוף 

להגשה: 
פלחי לימון 

אופן ההכנה: 
1. מחממים את השמן על אש בינונית במחבת רחלה. מטגנים את הבצל עד להזהבה יפה. מוסיפים את השום 
והפפריקה, מערבבים ומטגנים יחד במשך כדקה. מוסיפים את הגמבה, את עגבניות השרי והפלפל החריף )לא 

חובה( ומטגנים 6-5 דקות נוספות.
2. מוסיפים את העגבניות מרוסקות, 3 וחצי כוסות מים ואת האורז. מערבבים את הכול ומתבלים לפי הטעם. 

מוסיפים את עלה הדפנה ואת הפטרוזיליה, מכסים ומשבלים על אש נמוכה עד שהאורז מבושל למחצה )כ--12
10 דרות(. 

3. מוסיפים את הדגים הפרוסים, מערבבים את הכול, מכסים ומבשלים כ-10 דקות נוספות עד שהאורז מוכן 
לגמרי. מגישים עם פלחי לימון.

בראוניז משויש עם שוקולד וגבינה
חברת כרמית חולקת מתכון מפנק בטעם עשיר של שוקולד: בראוניז משויש עם שוקולד וגבינת ריקוטה.

1

5

1
2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אביזרים:
תבנית בגודל של X 23 22, מזלג, נייר אפייה, מטרפה ידנית, קעריות לערבוב

מצרכים:
180 גרם חמאה 

3 טבלאות שוקולד מריר אגו 
60% מוצקי קקאו )250 גר( 

חצי כוס סוכר
קורט מלח

3 ביצים
2/3 כוס של קמח לבן

4 כפות מלאות קקאו משובח
כפית תמצית וניל

מצרכים לחלק של הגבינה:
250 גרם גבינת ריקוטה

1 ביצה
2 כפות קורנפלור

3 כפות סוכר
2 טבלאות שוקולד לבן אגו )170 גר( 

4 כפות חלב

אופן ההכנה:
1. ממיסים יחד בפולסים קצרים במיקרוגל  שוקולד מריר, סוכר וחמאה, מערבבים היטב בעזרת מטרפה,  

מוסיפים את הווניל והמלח ואת הביצים אחת אחת ובמהירות, לאחר מכן מבליעים לתוך התערובת את הקמח 
והקקאו.

2. ממיסים בקערה נפרדת את השוקולד הלבן ואת החלב עד להומוגניות.
3. בקערה נוספת טורפים יחד את הריקוטה, הביצה, הקורנפלור והסוכר, מקפלים לתוך התערובת את 

השוקולד הלבן המומס.
4. משמנים קלות תבנית- רצוי לרפד בנייר אפייה, מעבירים את הבלילה הכהה לתבנית שופכים מעליה את 

בלילת הגבינה ובעזרת מזלג יוצרים מראה משוייש בין השניים. 
5. אופים בחום של 170 מעלות, כחצי שעה- לא יותר, מצננים ואז מגישים כקוביות.

טראפלס שוקולד 
מותג הפרימיום השווייצרי שמרלינג'ס הפך זה לא מכבר לבעל שם עולמי והודות לאיכותו הגבוהה הוא מומלץ 

ביותר על ידי שוקולטיירים ומרצים מומחים בסדנאות אפיית גורמה בארץ ובחו"ל. השוקולד, שעשוי מחומרי 
גלם מובחרים ואשר נעשה בתהליך ייצור שווייצרי מסורתי, משדרג כל קינוח, פטיפור או מאפה מתוק ומשביח 

אותו באופן ניכר. הנה מתכון מצוין לטראפלס שוקולד מריר:

החומרים:
150 גרם שוקולד שויצרי מריר עדין 72% קקאו 

חצי מיכל שמנת מתוקה/ריצ' פרווה
2 כפות אבקת נוגט/מחית אגוזי לוז

3 כפות קקאו

אופן ההכנה:
1. שוברים את השוקולד לקוביות קטנות

2. מרתיחים את השמנת מתוקה או הריצ' ויוצקים מעל השוקולד
3. מערבבים עד להמסה מלאה של השוקולד 

4. מוסיפים את הנוגט או את מחית האגוזים
5. יוצקים לתבנית או קופסה קטנה ומקפאים לשעתיים

6. חותכים מהשוקולד הקפוא קוביות קטנות בגודל הרצוי )כ-2 ס"מ(
7. ומשקשקים אותן בתוך קופסא קטנה עם אבקת קקאו

פאי רועים 
המותג מאסטר שף מציג מתכון מושלם לפאי רועים- מאפה בשר ותפוחי אדמה.

עם 5 מרכיבים בלבד ויש לכם ארוחת ערב מושלמת בתבנית אחת.

מרכיבים ל-6 מנות:
6 תפוחי אדמה גדולים, מבושלים ומעוכים לפירה

2 כפות מיונז הולנדי 

לשכבת הבשר:
2  כפות שמן זית

500 גרם בקר טחון
1 פחית עגבניות חתוכות דק 

תבלינים:
מלח, פלפל ואורגנו יבש

 
הוראות הכנה:

1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
2. מחממים מחבת עם שמן זית ומטגנים את הבשר 3-5 דקות תוך כדי הפרדה לפירורים.   

3. מוסיפים עגבניות, מתבלים ומבשלים 5 דקות.
4. משטחים את התערובת בתבנית פיירקס.

5. מערבבים את מחית תפוחי האדמה עם מיונז ורוטב שום. מתבלים גם במלח, פלפל ואורגנו.
6. משטחים את מחית תפוחי האדמה על שכבת הבשר ואופים 20 דקות או עד להזהבה.

2 1

2

4

5

חם
מנ

ם: 
לו

צי
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
החרמון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. כאחד האדם
2. כאיש אחד

3. כאין וכאפס

תשובות:

תשובות:

1. ׁשֹוְפִטים טז ז 2. ְשׁמּוֵאל ב יט טו 3. ְיַשְׁעָיה מא יב

1. כנוי לעם ישראל. "____    ____  לכו ונלכה" )ישעיה 
ב ה(

ולהסיק מהם  בינה, היכולת הנפשית להבין דברים   .2
לכת"  יישר  "ואיש  ___   ישר.  הגיוניות,שכל  מסקנות 

)משלי טו כא(
שונים.                          זרעים  זרועה  ומוארכת  ישרה  ערוגה   .3

"הרוצה לעשות שדהו  ____    ____" )כלאים ב ו(
4. קיצור המילים: כבוד שבת.

5. סחבה,סמרטוט.  "אמר אביי  ב___  שאין בהן ג' על 
ג'" )שבת קכה.( )בלשון רבים(

8. לחש,לחישה.  "____  דממה דקה" )מלכים א יט,יב(
10. כנוי ליום מעמד הר סיני.  יום  ___  )דברים ט י(

15. שאינו עובד,שובת.  "אדם  ___" )כתובות ה.(
17. בינתיים,במשך הזמן שעבר.  "עד  ___  ועד ___"              

)מלכים א יח,מה( )בהיפוך אותיות(

1. צמר דק ונקי.  "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות   וכלי  
____"  )שבת ל:(

 "_____ לדחותם   פה  לו  היה  "ולא  גמירא.  כליל,לחלוטין,עד   .2
)רש"י שמות לב ה(

3. קיצור המילים : כאמור שם.
4. גליל של מתכת או של עץ בעל ראש מורחב לכתישה במכתש. 

"בתוך הריפות ב___")משלי כז כב()בהיפוך אותיות(
5. רצוץ,מדוכא,מעונה.  "משגב ל___" )תהלים ט י(

6. פחות ונקלה ביותר,מן השפלים ביותר. "____  שבקלין" )ראש 
השנה כה:(

10. בן דויד שנולד בחברון מעגלה אשתו.  )שמואל ב  ג,ה(
13. הורס,משחית. "עלה ה___  לפניהם" )מיכה ב יג( )בכתיב מלא(

15. שם נוסף לחודש אייר.  )בהיפוך אותיות(
16. כפפה,כסיה.  "_____  לוקטי קוצים" )כלים כו ג(

שיהנה  לאדם  לו  נוח  עמלו.   לפרי  האדם  אהבת  על  מימרה   .18
מעט משלו משיהנה הרבה משל אחרים. "אדם רוצה ב___  שלו 

מתשעה קבים של חבירו" )בבא מציעא לח.( )בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

כדרלעומר  על  נצחונו  לאחר  אברהם  את  שלם,שברך  מלך   .1
והמלכים אשר אתו. )בראשית יד יח(

7. בן יוסף,ראש ונשיא לשבט יששכר.  מן האנשים ששלח משה 
לתור את הארץ.  )במדבר יג ז(

8. כלל הדברים,הסכום הכללי,הדבר בשלמותו.  "ברך את אברהם 
ב____" )בראשית כד א(

9. באופן נקי ביותר,באופן חלק. "לא רחצת  _____"  )יחזקאל טז 
ד(

מאנשי  "לבד  חדש.  מקום  או  ארץ  לסייר  שבא  תייר,מי   .11
ה___")מלכים א  י,טו( )בלשון יחיד(

יצרו"     ____ ויעבור   בצערו  ויטרד  "שיתייסר  חוזק,עוצם.    .12
)רש"י סוטה לו: ( )בכתיב חסר(

14. משל לדבר או לאדם הנתון כולו בידי מישהו העושה בו ככל 
העולה על רוחו. "כחמר ביד ה__")ירמיה יח ו(

17. חלף,הלך ונעלם,נגמר,תם. "כי הנה הסתו  ____" )שיר השירים 
ב,יא(

להראות  מהרת  אשר  והבהלה  "ה____    מהירות,בהילות.    .19
כעסך" )רש"י בראשית מט ד(

20. מפרשיות השבוע.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

"פוך  בתלמוד.   שנזכרו  העינים  ממחלות  למחלה  כנוי   .1
מעביר __   __ ופוסק את הדמעה")שבת קט.(

)ישעיה  "עץ   ___"   . ילדים  , שאינו מוליד  כנוי לעקר   .6
נו ג(

לעולם"  ורע  להן  רע  לרשעים    ____" מנוחה,שלווה.    .7
)משנה,סנהדרין ח ה(

בטקס  הנולד  הרך  את  שמברכים  משולשת  ברכה   .9
ברית מילה.  "כשם שנכנס לברית כך יכנס ל___  לחופה 

ולמעשים טובים" )שבת קלז:(
11. קיצור המילים: ועיין לעיל.

12. קיצור המילים: יאיר נרו.
13. דבק,חומר דביק. "ו___  של סופרים")פסחים ג א(

14. קיצור המילים: ענבי הגפן בענבי הגפן.
16. תיקן,קרע על ידי טלאי.  "ש___  עליהן עור של בהמה 

טמאה" )סנהדרין מח:(
בנוזל.   מוצק  ,ביחוד  שונים  חומרים  יחד  ערבב   .18
)גוף  ה(  ה  )דמאי  ונוטל"    ___ ובגרוגרות   "ובתמרים 

שלישי,עבר(
19. מיתה בידי שמים, מות אדם קודם זמנו.  "מת בחמשים 

שנה זו היא מיתת ___   " )מועד קטן כח.(

1. מתוך 2. מעות 3. פנים 4. דרום 5. סרק 6. סוג לטאה 7. 
יוונית 8. לא 9. אין הבדל 10. גמור 11. פליט 12. לחמניה 13. 

סבון 14. בן 15. מהדק 16. גמל
1.  "מיגו" פירושו בעברית...

2. "חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
3. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

4. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

5. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."
6. מהו חומט?

7. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
8. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

9. מה ההבדל בין טקס וטכס?
10. "מנוי ו... אתו"

11. "שריד ו..."
12. מהי גלוסקה?

13. בורית היא...
14. "...אדם", "...חיל", "...בית"

15. מהו אטב?
16. בת זוגו של מי היא הנאקה?





מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



בס"ד

הגרלת
רמשכורתרכב

בסך: ₪8,500 למשך שנהמשכורת חודשית

רכב פיג'ו 2019
peugeot SUV

 ותמיד אמליץ עבורכם
       לטובה ולברכה

           ובכל עת שתצטרכו לאיזו ישועה...
               תנדרו לאותן הצדקות שפעלתי עבורן

)מתוך צוואת הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זיע"א(

מצווה להשתתף

מכספי מעשרות

100% צדקה 072-316-9000
להצטרפות:

המוקדים נסגרים בכ"ח אדר א' תשע"ט

סיכויי זכייה גדוליםמחיר כרטיס: X ₪15 12 בלבד 
    מוגבל ל-8,500 משתתפים בלבד!

ניתן להצטרף גם במכשירי קהילות ונדרים פלוס - ע"ש "ההגרלה הגדולה של צאנז"
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