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בחנות המפעל החדשה של B&D בבני ברק 
תמצאו את המוצרים 

הכי מיוחדים, הכי איכותיים ובמחירים הכי משתלמים
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אגוז פקאן טבעי
טרי וטעים במיוחד

אורז תפוח מלא
אותו טעם כמו פצפוצי אורז רגילים-

רק יותר בריא

קונים ב- 150 ₪ ממגוון מוצרי 
האיכות של חברת 'אלטמן'

ומקבלים במתנה את המוצר 
האיכותי והמומלץ ביותר 

כורכום!

חרוב שייק אורגני
אבקה להכנת משקה חרובים 

בטעם שוקו

שיבולת שועל
רגיל / אינסטנט להכנה מהירה

באיכות מעולה

מיץ ענבים 100% טבעי
מיוצר מ- 100% ענבים מובחרים ללא שום תוספות )גם לא ביסולפיט(

טעים במיוחד וקל לשתיה

קמח 
חומוס

קמח כוסמין 100% / 80%
באיכות הגבוהה ביותר ללא צורך 

בניפוי / קירור

דבש דבורים טהור
100% טבעי באיכות מעולה

כמו טחון
תחליף לבשר טחון מסויה

6.9 ₪ בלבד

10 ₪ בלבד 7.5 ₪ בלבד

8.9 ₪ בלבד*8.9 ₪ בלבד5.9 ₪ בלבד

29.9 ₪ בלבד

3.9 ₪ בלבד

100 גר' )ארוז!(

1 ק"ג

400 גר'

1 ק"ג700 גר'1 ק"ג

*מוגבל ל- 10 יח'

200 גר' )להכנת כ-1 ק"ג 
תבשיל / קציצות(

ללא גלוטן

בצנצנת נוחה 
לשימוש 

ואחסון

במחיר חסר תקדים לרגל הפתיחה
קרטון 12 בקבוקים )1 ליטר כל בקבוק(

179 ₪ בלבד*
* מוגבל לקרטון אחד

שמן מרווה ממרווה 
מרושתת שמן / קפסולות

מקור מצוין לאומגה 3 ממקור צמחי

במבצע הכי משתלם שיש:
על כל מארז קפסולות/בקבוק שמן 
שתקנו במחיר משתלם תקבלו זיכוי 

בסך 70 ₪ למימוש מידי בחנות

תרכיז חמוציות
 100% טבעי

ללא שום תוספות
הכי חמוציות שאפשר!

)מי שצריך יודע 
למה זה טוב(

תרכיז תפוזים

100% טבעי 
ללא שום תוספות

מקור מצוין 
c לוויטמין

חדש על 
המדף

חזר
למדף

למהדרין בקידוש • למהדרין ב- 4 כוסות  • למהדרין בטעם 
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

מתאים לכולם מגיל +5 צוות מדריכים מוסמךציוד אבטחה במקוםאין צורך בידע מוקדם

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס
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קדושה נצחית
חודשים   ,)1967 )אוקטובר  תשכ"ח  שנת  בתחילת 
ספורים לאחר מלחמת ששת הימים, פגעה טרגדיה נוראה 
בביתו של הגנרל המהולל, אריאל שרון. גור, בנו בן האחת 
עשרה, שיחק עם חבר ברובה ציד ישן שהיה בבית, והחבר 
ההדק.  על  לחץ  ובטעות  גור  ראשו של  אל  הרובה  קנה  את  כיוון 
גור שוכב  כששמע שרון את הירייה, מיהר החוצה ומצא את בנו 
מחוסר הכרה בתוך שלולית דם סמיכה. שרון שראה מלחמות רבות 
הבין היטב את משמעות הפציעה, אבל נאבק בייאוש. הוא לקח את 
גור בזרועותיו, אותת לרכב חולף וטס אתו לבית הרפואה הקרוב. 

גור נפטר זמן קצר לאחר מכן.
כפר  ועד  ראש  מיידנצ'יק,  שלמה  הרב  הגיע  ה'שבעה'  בימי 
חב"ד, לביקור תנחומים ומצא את שרון מרוסק. האלוף שאל את 
הרב רק שאלה אחת: "איך קמים משבר כזה? למה להמשיך את 

החיים?"
מיידנציק יצר קשר עם מזכירות הרבי מליובאוויטש וסיפר על 
שברון לבו של שרון. במכתב שהגיע זמן קצר אחר כך, פותח הרבי 
בהבעת צער על מה שקרה, ומוסיף דברי ניחומים. הרבי מעלה את 
נוסח הנחמה המקובל: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים", ושואל איך נכנס לכאן האבל על ירושלים? מה הקשר 
בין החורבן הפרטי שאירע בביתו של אדם לאבל הכללי על אובדן 

ירושלים? 
שרון  יאמר  יותר  ומאוחר   - משמעות  רב  ברעיון  השיב  הרבי 
השבעה  תקופת  בכל  היחידות  המילים  היו  אלו  כי  למקורביו 
הפיזי  בחלק  מתרחש  ירושלים  שחורבן  כשם  רוחו:  את  שרוממו 
והגלוי בלבד, ואולם ירושלים הרוחנית נותרת קיימת ופועלת גם 
הפיזי  בחלק  רק  מתרחש  פרטי  יהודי  של  מותו  כך  הגלות,  בימי 
ונותרת לעמוד  כך  גם אחר  נשמתו ממשיכה להאיר  והגלוי, אבל 

בקשר עם יקיריה. 
האבחנה הזו – אודות נצחיות קדושת ירושלים – חשובה תמיד, 
אבל חשובה שבעתיים בשבוע הזה, כשאנו מסיימים את פרשיות 
הללו,  הפרשיות  בהבנת  יותר  שמעמיקים  ככל  המשכן.  הקמת 
של  המשמעות  מה  עכשיו?"  "ומה  השאלה  יהודי  כל  בלב  עולה 
כל זה בימינו? והתשובה שעונה שלמה המלך היא שהקב"ה אינו 
עוזב את העולם. השכינה אינה מסתלקת, אלא רק פועלת באופן 
אחר. התפילה שלנו היא שבמהרה יקום הבית הגלוי מעל המחילה 
בעולם  שמאיר  האלוקי  האור  את  בעינינו  לראות  ונזכה  הנסתרת 

כולו בקרוב ממש.
פרשת "פקודי" חותמת את המסכת הארוכה ביותר בתורה, חמש 
הקמת  ויחיד:  אחד  בנושא  כמעט  שעוסקות  הרצופות  הפרשיות 
המשכן וכליו במחנה ישראל במדבר. הפרשה חותמת את המבצע 
את  הענן  ש"ויכס  האלוקי  בגילוי  ומסיימת  הבית  להקמת  הגדול 

אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן". 
בדומה לתוכן הפרשה, ההפטרה שקוראים מהנביא עוסקת בגמר 
הקמת בית המקדש הראשון בירושלים בהובלתו של שלמה המלך. 
הנחושת  אמן  חירם,  כיצד  מתארת  הספרדים  למנהג  ההפטרה 
שהובא מצור לפי בקשת שלמה, מסיים את הכנת הכלים החשובים 
חב"ד  וחסידי  האשכנזים  למנהג  ואילו  במקומם,  אותם  ומעמיד 
קוראים את הפסוקים הבאים בנביא, בהם שלמה מרים את העיניים 
לשמים ומודה לאלוקים על החסד העצום שגמל עמו וזיכה אותו 

להיות זה שהקים את הבית לה'. 
ואולם בסוף דברי שלמה, שהם סוף ההפטרה למנהג האשכנזים, 
ישנו פסוק תמוה: "ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית ה'". 
שלמה מסיים את פרשת הקמת בית המקדש באמירה שהוא הכין 
הרי  החידוש?  מה  פשיטא!  היא:  והשאלה  הברית.  לארון  מקום 
עיקר  שהיה  הברית,  לארון  מקום  המקדש  בבית  שהוכן  ברור 

השראת השכינה בבית ובלעדיו אין משמעות לבית המקדש?
בעל  מסר  להעביר  התכוון  שלמה  כי  מפרש  הרא"ש  תוספות 
לא  שאיש  משהו  סביבו  לאנשים  גילה  הוא  היסטורית.  משמעות 
ידע. שלמה צפה את הימים הרעים שיבואו, עת יעלו האויבים על 
בונקר  הכין  עכשיו  כבר  ולכן  המקדש  בית  את  ויחריבו  ירושלים 
את  היום  בבוא  לגנוז  יוכלו  בו  הבית  להר  מתחת  במחילות  סודי 

ארון הברית כדי שיד האויבים לא תשלוט בו.
החורבן,  לפני  שנה  כחמישים  כי  נג(  )יומא  מוסיפה  הגמרא 

החליט המלך יאשיהו להפעיל את אותו מקום מסתור שבנה שלמה 
בימי  כי  הגמרא  מספרת  אחר  במקום  הארון.  את  אליו  ולהעביר 
בית המקדש השני, הבחין אחד הכוהנים במרצפת בלשכת העצים 
שאינה מונחת במקומה. הוא העריך כי מתחת המקום הזה נמצא 
ארון הברית. הוא קרא במהירות לאחד מחבריו, אך יצאה נשמתו 

ומת.
-אגב ידוע כי מקום הארון במחילות ירושלים הצית את דמיון 
אותה  את  לחשוף  שפעל  והאחרון  הדורות,  כל  במהלך  החוקרים 
גץ. בשנת תשמ"א החלו  רב הכותל, הרב  היה  מחילה היסטורית 
שם  על  הכנסת  בית  זה  )כיום  הכותל  במנהרות  כנסת  בית  לבנות 
הרב גץ(, וכאשר חצבו גומחה לארון הקודש, נפער מאחוריה חור 
ומאחוריו נחשפה מנהרה החצובה בסלע מתחת להר הבית לכיוון 
מזרח. ממדיה היו מרשימים: 28 מטר אורך ושישה מטרים רוחב. 
לפי חישובים שונים שערך הרב גץ, הוא העריך כי המנהרה מובילה 
אל מתחת לאבן השתייה ויתכן כי שם הונח הארון, במקביל למקום 
כי  מספר  הרב  של  נכדו  הקודשים.  בקודש  למעלה  עמד  הוא  בו 
שמע מסבו שהוא התכתב עם הרבי מליובאויטש בכדי לדעת מה 
עליו לעשות והאם לדחוף למיצוי בדיקת המנהרה, אך הרבי ענה 

לו כי לא הגיעה העת-.
סערה.  ופרצה  החפירות  את  גילו  המוסלמים  יותר,  מאוחר 
ממשלת בגין החליטה בסופו של דבר לאטום את הכניסה למחילה 

והעיסוק בנושא נפסק ממילא.
החגיגה?  את  מקלקל  שלמה  למה  פשוטה:  שאלה  עולה  וכאן 
הראשונית  והכשרתו  הבית  הקמת  של  הגדולים  ברגעים  מדוע 
יעמוד  שהבית  הידיעה  עם  להיהרס  צריך  הרוח  מצב  לעבודה, 
)כדברי  ועתיד להיהרס? הרי טבע העולם הוא  זמני בלבד  באופן 
רש"י בפרשת בראשית( "בשעת שמחה – שמחה ובשעת אבל – 
אבל", אדם בריא בנפשו חוגג בימי השמחה כאילו לא יבואו ימי 
אבל, ומתאבל בימי הצער כאילו לא היו ימי שמחה, אז מה פתאום 
לערבב את הבניה בחורבן ולספר עכשיו על הבונקר שנבנה תחת 

לאדמה עבור ימי הצער והאימה?
למה הדבר דומה? לחתן שיעמוד תחת החופה ויאמר לכלתו כי 
הוא הכין לעצמו בית נוסף למקרה שמערכת היחסים ביניהם תעלה 

על שרטון...
השאלה גדולה יותר בעיון בדברי הרמב"ם: בניגוד גמור לדרכו 
ד  פרק  את  פותח  הרמב"ם  בלבד,  הלכתיות  בהכרעות  להתמקד 
יאשיהו  של  ההחלטה  על  ארוך  סיפור  עם  הבחירה  בית  מהלכות 
המלך לקחת את ארון הברית ממקומו בקודש הקדשים ולהטמינו 
תחת הבית. בלשונו: "אבן הייתה בקדש הקדשים במערבו שעליה 
שסופו  וידע  הבית  את  שלמה  שבנה  ובעת   ... מונח  הארון  היה 
לחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון במטמוניות עמוקות ועקלקלות 

ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום שבנה שלמה".
גניזת  מאחורי  מסתתר  מה  כן,  אם  היא,  הפשוטה  והשאלה 
הארון? מדוע חשוב לשלמה המלך להעצים את הבונקר המסתורי 
בעצם הרגעים החגיגיים של בניית הבית, וכך הרמב"ם רואה צורך 
להדגיש בהרחבה את היות הארון מאז ומתמיד במחילות הר הבית?
כאן  מוצא  כא/159(  שיחות  )ליקוטי  מליובאוויטש  הרבי 
תובנה רבת משמעות אודות העוצמה הנצחית של מקום המקדש, 

וההשפעה הקבועה והתמידית שלו עד היום הזה.
מקום הארון מתחת לאדמה לא היה רק מסתור כנגד האויבים, 
אלא הרבה יותר מכך: מוקד חילופי להשראת השכינה. מה ששלמה 
המלך מתכוון לומר לאנשים סביבו הוא שלמעשה הוא בנה שני 
בתי מקדש: אחד מעל האדמה ואחד מתחת לאדמה. ולכן שלמה 
מדגיש זאת דווקא בעת הקמת הבית והכשרתו הראשונית לעבודה, 
מהבית  נפרד  בלתי  לחלק  קרקעית  התת  המחילה  את  להפוך  כדי 

ולאתר חילופי ממנו מאירה השכינה בימים הקשים של הגלות.
תלויה  לא  היא  וחולפת,  זמנית  לא  היא  בעולם  הארת השכינה 
אם  בעצמו.  האלוקים  כמו  נצחית  היא  והדר,  והוד  גשמי  בבניין 
העולם קיים, בוודאי שישנו צינור אחד של אור שמרים את העולם 
אל מעבר לעצמו ואולם ישנם שני מצבים בהארת השכינה: בימי 
הגלות  שבימי  בעוד  וברורה,  גלויה  ההארה  הייתה  המקדש  בית 
משם  מעניקה  אבל  האדמה,  במעמקי  נסתרת  בצורה  פועמת  היא 

את הכוח להתמודד עם ייסורי הגלות

על  ישראל  15 שנה החליטה ממשלת  לפני  דומה?  למה הדבר 
שיהיה  כזה  מלחמה,  בימי  משברים  לניהול  מבוצר  בונקר  הקמת 
קונבנציונלי  גרעיני,  איום  אדמה,  רעידות  איום:  כל  מפני  ממוגן 
יותר מכל הוא ממוגן מפני אחד האיומים  ולא קונבנציונלי. אבל 
הביטחוניים הכי גדולים: ההדלפות והפטפטת. מתחת לאדמה אין 
קליטה סלולרית וכך השרים אינם יכולים לפטפט ולדווח החוצה...  
הארכיון  ארצה  שהגיע  בעת  היה  במקום  הראשון  השימוש 
ראש  האיראנית.  הגרעין  תכנית  אודות  והדיסקים  הקלסרים  עם 
הרי  בין  קרקעי  תת  יעד  באותו  את חברי הקבינט  כינס  הממשלה 
ירושלים, כדי ללמוד את החומר ללא הפרעות חיצוניות מהעולם 

הרועש ולקבל החלטות על הצעדים הבאים.
וככה ממש, דרך משל, תכנן שלמה המלך: הוא יצר מוקד חילופי 
להשראת השכינה עבור ימי הגלות. בימים הקשים הללו היא יורדת 

אמנם תחת האדמה, אבל ההסתר אינו משנה את המהות.
כעת תובן שאלה גדולה: ידוע כי שבי ציון, מקימי בית המקדש 
את  יאשיהו  הטמין  בה  המחילה  את  למצוא  הצליחו  לא  השני, 
הארון ונאלצו להקים את הבית ללא ארון הברית. כך עמד קודש 
מה  עצומה:  והתמיהה  השני.  הבית  ימי  כל  לאורך  ריק  הקדשים 
עם  אותו  שקישרה  הכרובים  של  ה'אנטנה'  ללא  הבית  משמעות 
סים  כרטיס  ללא  סלולרי  טלפון  של  הערך  מה  העליון?  העולם 

שמחבר אל הרשת? 
התשובה היא שהארון היה בוודאי חלק מבית המקדש, שכן הוא 
עמד תחת הבית באותו מקום שנבנה לכתחילה כחלק בלתי נפרד 
מבית המקדש – ומשם מתחת לאדמה האירה השכינה לעולם כולו.

הממחיש  מופלא  סיפור  הנה  המדוברים,  הדברים  ולהמחשת 
היא  מעט"  ב"מקדש  ואפילו  קדוש,  במקום  השכינה  השראת  כי 

נצחית, ואלא רק שלפעמים היא מסתתרת בתוך גלי החורבן. 
במסך  ראשונים  סדקים  להיבקע  החלו   )1989( תשמ"ט  בשנת 
הברזל הקומוניסטי. לאחר שבעים שנה בהן מדינות ברית המועצות 
השקר  מסך  קרס  המערבי,  מהעולם  מהמתרחש  מנותקות  היו 
ושלטון האימים התנפץ. הנשיא גורבאצ'וב הזמין משלחת רבנים 
מכובדת מהארץ לבקר בפעם הראשונה במוסקבה ובפטרבורג. בין 

המשתתפים היה הרב ישראל מאיר לאו, כרב העיר תל אביב-יפו.
לאחר פגישות בקרמלין לקחו המארחים את הרבנים לבית כנסת 
קטן, צריף מט ליפול בשם "מארינה רושצ'ה". בכל שבעים שנות 
תיאטרון,  לאולמות  הפכו  או  נאטמו  הכנסת  בתי  כאשר  הרדיפה, 
נותר הצריף הזה בבחינת 'אי של גבורה'. תמיד התקיימו בו מנייני 
יהודיות  לנשמות  והתוועדות  התכנסות  מקום  היווה  והוא  תפילה 
ישישים,  זקנים  כמה  הבוערת.  האש  גחלת  על  לשמור  שנאבקו 
השנים  לאורך  נפש  במסירות  המקום  את  חב"ד, שהחזיקו  חסידי 

קיבלו בהתרגשות את פני הרבנים.
פסוק  כתוב  החזן,  של  התפילה  עמוד  על  כי  הבחין  לאו  הרב 
שכותבים  מהמשפטים  שונה  היה  הפסוק  ואולם  תהילים,  מספר 
בדרך כלל על עמוד התפילה. המנהג הוא לכתוב "דע לפני מי אתה 
עומד" או "שוויתי ה' לנגדי תמיד" או  "ממעמקים קראתיך ה'", 

והנה פסוק אחר לגמרי: "אנא ה' מלטה נפשי". 
היהודים המבוגרים שזכרו עוד את הימים לפני שהכול התחיל, 
לשאת  בכך  התכוונו  אבותיהם  כי  הסבירו   ,1917 מהפכת  טרם 
תפילה מעמוק ליבם הרצוץ, כי אף אם הגוף יתרסק, יישלח למחנות 
עבודה, יישרף או יירה באקדח - הנפש היהודית תימלט ולא תכבה.

חלפו כמה חודשים והרב לאו יושב בלשכתו בתל אביב ושומע 
הסובייטים',  הסופרים  מ'אגודת  קומוניסטיים  צעירים  קבוצת  כי 
מקום  כי  לשמוע  נשבר  הרב  של  לבו  באש.  המקום  את  העלתה 
ששרד את כל אימי הקומוניזם, נחרב דווקא עכשיו כשנהיה יותר 
כרב  כבר  בשבתו  הפעם   - לאו  והרב  חלפו  שנים  כמה  עוד  טוב. 
ראשי לישראל - קיבל הזמנה מהשליח הראשי ברוסיה, הרב שד"ב 
לאזאר, להשתתף בטקס הנחת אבן פינה לבית כנסת חדש על גחלי 

המקום הישן. 
הרב לאו כאב את החורבן וההרס מהמקום אותו זכר מביקורו 
המארחים  ניגשו  נאומו,  את  לשאת  שעלה  לפני  רגע  אך  הקודם, 
השלוחים והדהימו אותו. הם הציגו לו חפץ קטן, אוד יחיד שניצול 
מהשריפה הגדולה: עמוד התפילה של החזן ועליו הכיתוב: 'אנה 

ה' מלטה נפשי'... 

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





החברה רשאית לשנות או לבטל את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לתקנון המבצע, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

סניף רמלה
א.ת. רמלה

היצירה 110

*הדמיות תלת מימד 
ממוחשבות בחינם!

*תנאי שת״פ מיוחדים 
לאדריכלים, קבלנים 

ומעצבי פנים.

סניף בני-ברק
הלח״י 17

סניף ראשל״צ
רח׳ בן צבי 29

רמת אליהו

סניף חיפה
שד׳ ההסתדרות 32

סניף רחובות
צומת ביל״ו

המלך חסן השני 6

קרית גת
מרכז לוגיסטי

amds.co.il*6960
חפשו אותנו - 

חבילת ריצוף מושלמת לכל הבית 

רק ב- 4,990 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ חדר הרחצה ב- 4999 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ כל הבית ב- 14,900 ₪  בלבד!

ריצופים  |  חיפויים  | פרקטים | שיש ואבן |  ארונות אמבט  |  מקלחונים | ברזים  |  כלים סניטריים  | אביזרי אמבט | תעלות ניקוז

רשת שומרת שבת
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אדם לאדם - ירח

המילים  את  לדקלם  יודעים  יודעים  הרבה 
ארמסטרונג  ניל  האסטורנאוט  שאמר  הראשונות 
אז  אמר  הוא  שנים.  יובל  לפני  הירח,  על  בלכתו 
לאדם  קטן  "צעד  העולם:  בכל  שהושמעו  מילים 
וצעד גדול לאנושות". אבל פחות ידוע מה אמר באותם ימים 
כהנמן  יוסף שלמה  רבי  הגדול  הגאון  תורה,  של  עולה  מקים 

זצ"ל - הרב מפוניבז'.
הראשונים  האנשים  שני  אודות  הישיבה  בני  לו  כשסיפרו 
ביקום שהגיעו לירח ואף נעצו בו את דגל ארצות הברית, חייך 
חדרו  חלון  ווילון  את  הסיט  הטוב,  חיוכו  את  מפוניבז'  הרב 
והצביע אל עבר האנשים המתהלכים ברחובות בני ברק ואמר: 

"האדם אולי הגיע לירח, אבל האדם לאדם עדיין לא הגיע".
בשבועות האחרונים עוקבים מאות אלפי אנשים בכל העולם 
את  לראשונה  שתביא  'בראשית'  הישראלית  החללית  אחר 
את  בלפרוץ  משקיעים  אנחנו  אנרגיה  כמה  הירח.  אל  ישראל 

הגבולות, בלחקור את העתידות ולגלות צפונות.
מחיינו.  חלק  רק  הינו  העבר  כי  לזכור,  עלינו  שומה  אבל 
ההווה והעתיד שלנגד עינינו חשובים לא פחות מהעבר שכבר 
היה. וכך ידועה אמרתו של האבן עזרא: "העבר – אין, והעתיד 

– עדיין, וההווה – כהרף עין".
ולא  לא פחות חשוב  כאן למרגלותינו,  זה שנמצא  העתיד, 
ואת  היה"  שהיה  "מה  ואילו  ולהבנה.  למחקר  נחוץ  פחות 
אוהבים  כך  כל  אנחנו  למה  אז  להשיב.  אין  כידוע  הנעשה 

להתמקד בחקר ופחות בלמעשה?

  

השבוע הראה לי אחד מתלמידי רשת 'מדעים ויהדות' קטע 
משיעורה של הגב' סיון רהב מאיר ושמחתי לגלות שהוא עוסק 

בנושא זה בו אנחנו מתמקדים במאמר הנוכחי.
תשאלו ילד מה עיקר התורה, בו אנחנו מגלים את היותינו 
מגלה  התורה  בה  בראשית,  ספר  לך  יגיד  הוא  למקום,  בנים 
לנו את השתלשלות הבריאה וששת ימי המעשה. זהו לכאורה 
ע"י  נברא  קיימים  אנחנו  בו  שהעולם  ביותר  הטובה  העדות 
הקב"ה, והוא מנהיג אותו. לכשנתבונן בפרשת בראשית נגלה 

כי פחות מ-40 פסוקים יוחדו לתיאור בריאת העולם.
נגלה  המשכן,  הקמת  של  אלו,  בפרשיות  כשנביט  ואילו, 
כי הנפח שלו מסתכם בלא פחות מפי עשר מבריאת העולם. 
הקמת  סדר  את  בפרוטרוט  התורה  מגוללת  פסוקים  ב-400 

המשכן וכלי הקודש.
ייתכן שבריאת העולם שהיא  הפער הזה אומר דרשני, איך 
יסוד העולם מסתכמת בקצרה בעשרות פסוקים בודדים, ואילו 

בניית המרכז הרוחני של העם במדבר ארוכה הרבה יותר?!
לספר  רק  לא  היא  התורה  של  התכלית  כדברינו,  אמנם, 
שבאה  הוראה,  מלשון  היא  התורה  שהיה,  מה  על  סיפורים 
להורות לנו את הדרך בה נלך. התורה עוסקת בנו, בני האדם. 
גם תיאור הבריאה הוא למטרת הלימוד מה עלינו לעשות לאור 

התכלית  הוא  הלימוד  ותכלית  העולם,  בריאת  הזו של  האמת 
המוטלת עלינו, מה אנחנו בני האדם צריכים לעשות, לבנות, 
וגם ממה אנחנו צריכים להיזהר ולהימנע. זה המוקד.  ליצור, 
רחוקים,  במחוזות  רק  לא  הוא  הפוקוס  היום,  ועד  מהמשכן 
אלא בהוראות, בהנחיות, בפעילות שלנו בעולם – לאור לקחי 

העבר.
מחפשים  אנחנו  בעוד  הללו.  הנמרצים  לדברים  התחברתי 
אנחנו  ונעלמים,  מופשטים  בדברים  רק  להשקיע  ואוהבים 
ועשה"  ה"קום  את  בהווה,  עלינו  המוטל  העיקר  את  שוכחים 

שעומד לפתחנו יום יום, שעה שעה.

  

יצא לי לאחרונה לפגוש בני משפחה שנערכים לרכוש בית 
ימים  משנתיים  למעלה  חדרה.  בפאתי  יוקרתי  במושב  חדש 
הם עסוקים רק בפיניש של הבית שכמעט מוכן. פעמיים כבר 
החליפו חשמלאי, והם לא נרגעו עד שבן המשפחה קם ונסע 

למיאמי להביא מנורות מיוחדות שאין אותם בארץ.
וטפל  ריחמתי עליהם... הפכו עיקר טפל  את האמת אומר, 
עיקר. בכל הזמן הזה הילדים מאבדים את ההורים, שעסוקים 
עכשיו בלבנות להם בית יפה. בשביל מה צריך בית יפה אם אין 

לך את הילדים שיגורו בתוכו?! וכי זה שווה לאבד את הילדים 
עבור מנורות ניאון משובחות מפלורידה?!

זה המסר העולה מפרשות אלו. לא לחינם התורה מרחיבה 
פעם  שהיה  מאורע  לא  הוא  והמשכן  המשכן,  בניית  בפרטי 
היום  גם  כי  לימדונו  כבר  לברכה  זכרונם  חכמינו  עוד.  ואיננו 
וכפי שאמרו  יהודי הוא משכן לשכינה,  שאין משכן, כל בית 
חז"ל: "איש ואשה זכו – שכינה ביניהם". ועוד אמרו: בזמן 
בית המקדש היה מזבח מכפר – היום שולחנו של אדם מכפר 

עליו.
ברור שיש משמעות לטכנולוגיה למחקר כדור הארץ, החור 
חלקים  הם  אלו  כל  נמסים,  שלא  והקרחונים  האוזון  בשכבת 
מבריאת העולם המופלא – אבל אסור לנו לשכוח את העיקר, 
את המשכן שלנו, את חינוך הילדים, את העתיד היהודי שלנו.

הירח  חידושו של  במוצאי השבת שאחר  כשנעמוד  אז,  או 
ונקדש את החודש, נזכור כי עלינו גם להסתכל לצדדים לומר 
"שלום עליכם", לאח, לבן, לחבר. זה מה שנשאר איתנו ומלווה 
אותנו במשך כל החודש וכל השנה, וכפי שאמר הרב מפוניבז', 

קודם נפגוש אחד את רעהו, לפני שאנחנו פוגשים את הירח.
שבת שלום

וחודש טוב ומבורך

הרב בן ציון נורדמן



הדמייה של החללית בראשית על הירח



04-614-1111
yaelhotels@gmail.com אימייל:כתובת: אוהל יעקב 4, טבריה

חדרי יוקרה 
וסוויטות פאר

כשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ללא חשש 
שרויה

תוכניה עשירה 
למבוגרים ולילדים

חוויה בלתי נוף לכינרת
נשכחת

חמישה
לקדש על הכוס כבני מלכים סביב שולחנות חכוכביא

מול  ההלל  את  לשיר  והדר,  בפאר  ערוכים 
האירוח  בחדרי  חורין  כבני  לחוש  הכנרת, 

הפינוקים...  כל  עם  החדשות  ובסוויטות 

053-313-1884

מבצע מיוחד 
 לנרשמים

לחג הפסח!

שבת הגדול

 50%
הנחה

 פעילויות 
לכל המשפחה!

 טיולים, הופעות, 
 חמי טבריה, משחקיה 

לילדים ועוד

הטבה מיוחדת 
למזמינים לכל החג

 לילה נוסף חינם
במוצאי חג הפסח

פסח במלון ציפורי טבריה המפואר, חוויה 
צעבלתי נשכחת למהדרין מן המהדרין.
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להמשיך את המהפכה

למעשה  השבוע  מסתיים  פקודי  פרשת  בפרשתנו 
ובגדי  וכליו,  התהליך המורכב של עשיית המשכן 
לכאורה  רבה  באריכות  שנכתב  זה  הליך  הכהונה, 
פקודי,  ויקהל  תצווה,  תרומה,  פרשיות,  ארבע  של  לאורכן 
ככל  משה  "ויעש  הקדושה,  תורתנו  כותבת  כשבסיומן 
אשר צווה ה' אתו כן עשה", ותמהו על כך פרשני המקרא, 
מדוע נצרכה התורה לחזור על אופני עשיית המשכן וכליו 
תרומה  בפרשיות  הסתפקה  ולא  פקודי,  ויקהל  בפרשיות 
נכתב  לא  ומדוע  זו,  עשיה  על  הציווי  נאמר  תצווה, שבהם 
בסיום פרשת תצווה ויעש משה ככל אשר צווה ה' אותו וכו'.
שאלה נוספת יש לשאול על הפסוק המתייחס למידותיו של 
הקב"ה, "לך ה' הגדולה והתפארת והנצח וההוד וגו', לך ה' 
הממלכה והמתנשא לכל לראש", מדוע חזר דוד המלך ע"ה 
שוב לפני המידה השביעית "הממלכה" שהיא המלכות, שוב 

ואמר "לך השם"
הביאור בזה הוא כך, כי כנגד כל מה שברא ה' למעלה, ברא 
החסד  מידת  שלבים,  משני  בנויה  מידה  כל  למטה,  כנגדו 
שהיא מידת הגדולה המוזכרת בפסוק נחלקת לשנים, החלק 
הראשון הוא ה"בכח", דהיינו מידת החסד בעצמה, תכונה 
הטבועה באדם בהכרה וברצון לסייע לזולתו, והחלק הנוסף 
שאחרי  חסד,  מעשי  לעשות  הכח  דהיינו  ה"בפועל",  הוא, 
שיש בו את ההכרה והרצון לעשות חסד, ישנה את העשייה 

בפועל.
ויתכן, שישיג האדם בהבנתו והכרתו את עניין עשיית החסד 
ומעלתו, אך לא בהכרח יוכל לקיים זאת, הוצאת הדברים מן 
הכח אל הפועל, זו עניינה של מידת המלכות, מלך, הוא לא 
מי שיש לו את הכישורים הנדרשים ממלך, אלא מי שניתנה 

בידו האפשרות לעשות דברים בפועל.
התרמה  של  באירוע  נמצאים  כאשר  פעם  לא  רואים  אנו 
שישנם אנשים שיוצאים מגדרם כדי לתרום סכומי עתק, ולא 
זו אף זו הם מעודדים את שאר הנוכחים לתרום בכך שהם 
הנחשונים לתרום, ואכן אנשים נרתמים בזכותם, אך כאשר 
קשה  נכבד,  תורם  אותו  של  לפתחם  מגיעים  הצדקה  גבאי 

עליו כקריעת ים סוף לממש את הבטחתו.
אנו משתוממים מה קורה פה, ומה ההסבר לתופעה זו, ואיך 
ייתכן שאותו אדם שכל כך נלהב לתרום לפתע נעלם ונאלם, 
שצריך  ההבנה  את  לו  יש  שכתבנו,  כמו  הוא  לזה  ההסבר 
ליבו,  בכל  לכך  מתכוון  הוא  הרגע  ובאותו  ולתרום,  לסייע 
אך מכאן ועד להוציא את הדבר לפועל, אין לו את המידה 

והתכונה הנדרשת לזה.
ה'  רצון  לשניים,  מידת החסד  נחלקת  יתברך,  בהנהגתו  גם 
גבול,  ללא  להיטיב  הרצון  הוא"  חסד  חפץ  "כי  להיטיב, 
והצד המשלים הוא, הענקת החסד אל הברואים בפועל, עקב 
היותו  "מלך", מלכות, הוא השלטון בפועל, הנהגת דרכי ה' 
וההשפעה המעשית בעולמו יתברך, נובעת ממידת המלכות 

בהוצאתם של רצונותיו לפועל.

כי  הממלכה",  ה'  "לך  ואמר,  שניה  פעם  הכתוב  חזר  לכן 
קיימות בבורא יתברך שתי סוגיות נפרדות, ראשית, קיימות 
הנוסף  והחלק  וכו',  גבורה  גדולה,  המידות,  כל  יתברך  בו 
הוא, ענין המלוכה- הבאתם של מידות אלו והוצאתן לפועל.
לי  "ועשו  העשייה,  ציוויי  נאמרו  תרומה-תצווה  בפרשיות 
הוראות  כולן  שם,  המובאות  ההוראות  שאר  וכן  מקדש" 
עשייה הן, אולם שלימות המעשים טמונה בפרשיות ויקהל 
הטמון  הכח  והשלמת  הבאת  המעשי,  השלב  שהן  פקודי 

בהוראה והציווי לכלל מעשה.
נמצאים אנו בפתחה של מערכה אולי מהקשות שידע ציבור 
הבחירות  מערכת  של  המר  טעמה  ועדיין  התורה,  שומרי 
טלטלה  עבר  החרדי  הציבור  מפינו,  סר  לא  אחרונה  הלפני 
קשה ברוח ובחומר, וגזירותיו של לפיד הכו בנו ללא רחם 

לאורך ולרוחב ואילולי ה' שהיה לנו אזי חיים בלעונו.
לקהל  הבטחות  מפריחים  שהם  פוליטיקאים  של  דרכם 
בוחריהם מריעים בזמירות כאלו ואחרות הנשמעים כמנגינה 
פקודה,  יום  בבוא  אך  בוחריהם,  קהל  של  לאזניהם  עריבה 
וכמאמר  היו,  כלא  והיו  ומתאדים  ונעלמים   מקומם  נפקד 
ולאחר  אלינו,  מדברות  הקירות  הבחירות  לפני  הידוע, 

הבחירות אנחנו מדברים לקירות...
שליחים  במינם,  מיוחדים  ציבור  לנציגי  זכינו  ה'  בחסדי 
ועושים  מעט  האומרים  נציגים  ואהובים,  יקרים  נאמנים, 
הרבה, ומהפיכה של ממש התרחשה מול עינינו ב-4 השנים 

בינוי של מוסדות  האחרונות, מהפיכה בכל תחומי החיים, 
חינוך וישיבות, בתי כנסיות ובתי מדרשות, שיפוצי מקוואות 
מעולם  שלנו  שהציבור  תרבות  אירועי  הציבורי,  והמרחב 
קעמפים  העוגה,  של  מהעטיפה  אפילו  לטעום  זכה  לא 
הציבורית,  בתחבורה  הנחות  החמד,  בחורי  אלפי  לעשרות 
במים ובארנונה, פעילות ענפה ונפלאה לגיל הזהב בציבור 
העלאת  אותו,  ספרו  לא  שמעולם  ציבור  והחרדי,  הדתי 
שכר המינימום לממדים ראויים, העדפה מתקנת בתעסוקה 

לחרדים ועוד כהנה וכהנה.
אין זאת אלא בזכות אותם נציגים שזיכה אותם הבורא יתברך 
במידות ויכולות נפלאות אלו, לא רק לרצות ולהבטיח, אלא 
ורצון  מאווייהם  את  בפועל  ולממש  מזולל,  יקר  להוציא 

הציבור ולהוציא מן הכח אל הפועל.
לנו  מבטיח  לא  אחד  ואף  מאליהם,  מובנים  אינם  הדברים 
שכך יהיה גם הלאה, ואין הדבר תלוי אלא בנו, אם לא נצא 
מגדרנו לממש את כל הפוטנציאל הציבורי שלנו וכולי האי 
ואולי, לא עת לחשות ולהתלונן על כאבי בטן כאלו ואחרים, 
גיבור אני לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולהגדיל  החלש יאמר 

תורה ולהאדירה.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



גם אם יש לכם ‘כאבי בטן' כאלה ואחרים, לא עת להתלונן עכשיו, עלינו להתייצב 
כאיש אחד בקלפי ולהצביע עבור המפלגות החרדיות ⋅ מערכה קשה לפנינו

צילום: יעקב כהן
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בבקשה
את העודף,

הסכמי העודפים כיכבו במערכת הבחירות הנוכחית. גבאי שכמעט חתם עם לפיד והותיר 
את זנדברג מאחור, כחלון שכמעט חתם עם גנץ וחזר בו ויהדות התורה שחתמה השבוע 
השפעת  של  בהיסטוריה  לאחור  וחוזר  המשמעות  את  מסביר  גיטלר  •יוסי  ש"ס  עם 
עם  לחתום  סירוב  בשל  מנדט  פא"י  הפסידה  מתי   • הבחירות  תוצאות  על  ההסכמים 
אגודת ישראל? מי מרוויח מההסכם בין יהדות התורה וש"ס? ומדוע תקפה מפא"י את 
מפ"ם? מתי ניסה גפני לבטל את ההסכמים? מה הייתה עמדתו של גדעון סער? ומה 

היה קורה אילו בוטלה השיטה? • חיסול עודפים

||  יוסי גיטלר ||
צילום: עמוס בן גרשם, משה מילנר, אבי אוחיון, קובי גדעון )לע"מ(, נועם סרנה )ויקיפדיה(
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שבוע חתמו במפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה ה
התעוררה  כחודש  לפני  ביניהם.  עודפים  הסכם  על 
סערה לאחר שמפלגת העבודה חתמה הסכם עודפים 
עם יש עתיד – טרום החיבור לחוסן לישראל ויצירת 
'כחול לבן' – והותירה את מרצ להתבוסס מול סירובי 
הסיעות הערביות שלא מוכנות להכניס גם את גדולי 
השמאלנים שבמדינה. כולנו של כחלון כמעט חתמה על הסכם עודפים 
ברגע האחרון  אך   – לאיחוד  קודם  זה  גם   – גנץ  בני  עם מפלגתו של 

החליטה לפנות בחזרה לבייס הימני )"השפוי"( וחזרה מתכניתה.
אז מה הם אותם הסכמי עודפים? מה משמעותם? ואיך הם משפיעים 

על תוצאות הבחירות?
במאמר שפרסמה דנה בלאנדר באתר 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' 
העודפים.  הסכמי  בחישוב  המנדטים  חלוקת  צורת  את  מבהירה  היא 
והפחתת  הקולות  ספירת  שהם  הראשונים,  השלבים  חמשת  אחרי 
הכשרים,  הקולות  סך  מתוך  אחוז החסימה  חישוב  הפסולים,  הקולות 
חישוב המודד למנדט, קביעת מספר המנדטים 'השלמים' לכל מפלגה 
מגיע  רשימה,  לכל  מודד  חישוב  פי  על  העודפים  המנדטים  וחלוקת 
השלב השישי שהוא קביעת חלוקת המנדטים בין מפלגות שהתקשרו 

ביניהן בהסכמי עודפים.
חלוקת המנדטים באמצעות הסכמי העודפים מתבצעת תוך חישוב 
פנימי עבור מפלגות שהתקשרו ביניהן בהסכם עודפים, כדי לקבוע מי 
מהן תקבל את המנדט/ים שנוספו להן כתוצאה מהחלוקה של המנדטים 

העודפים.
"חישוב זה נערך כך" היא מסבירה "א. תחילה מחושב מודד פנימי 
אחיד למנדט לרשימה "המאוחדת" של שתי המפלגות שחתמו ביניהן 
על הסכם עודפים. נוסחת החלוקה היא סך הקולות הכשרים שקיבלו 
שתי הרשימות לחלק במספר המנדטים בהן זכו בחלוקה שלעיל. לאחר 
מכן מחלקים את מספר הקולות שקיבלה כל רשימה בנפרד במודד זה 
כדי לקבל את מספר המנדטים של כל רשימה בנפרד. לאחר חלוקה זו 

נותר "עודף" קולות ומנדט נוסף בו זכו המפלגות בחישוב הכללי.
ב. על מנת להכריע מי מבין שתי הרשימות תקבל את המנדט הנוסף, 
הקולות  מספר  זו:  נוסחה  פי  על  בנפרד  רשימה  לכל  מודד  מחשבים 
אחד.  ועוד  לה  יש  שכבר  המנדטים  למספר  לחלק  הרשימה  שקיבלה 
שלה  האישי  הרשימה  מודד  מחישוב  שתתקבל  שהתוצאה  הרשימה, 
תהיה גדולה יותר, תזכה במנדט הנוסף. כלומר, הרשימה ש"משלמת" 
זו  הכי הרבה קולות על כל מושב תזכה במושב הנוסף. צורת חישוב 
מפלגות  עם  יותר  שמיטיב  המפורסם,  באדר-עופר  חוק  על  מבוססת 
גדולות, או במקרה של הסכם עודפים – עם שתי מפלגות שמציגות יחד 

מספר רב של מנדטים.

תהפוכות העודפים
השנים  שבעים  בת  להיסטוריה  נעבור  עובד,  זה  איך  שהבנו  אחרי 
מפלגות  בין  עודפים  הסכמי  בישראל.  בבחירות  העודפים  הסכמי  של 
נכרתו בישראל עוד בימי הבחירות לאספת הנבחרים. לקראת הבחירות 
ל'אספה המכוננת' נקבע שכל מפלגה יכולה לקשור הסכם עודפים עם 
מפלגה אחת אחרת, אך שמפלגה שלא זכתה בלפחות מנדט אחד לא 
קולותיה  את  תתרום  לא  וגם  להסכם  בהתאם  מעודפים  ליהנות  תוכל 
לרשימה השנייה עמה היא חתומה על הסכם. בשיטת חלוקת העודפים 
לאחת  גרם  דווקא  עודפים  הסכם  בו  מצב  להיווצר  יכול  היה  הישנה, 
הרשימות החתומות עליה לאבד מנדט, משום שהעודפים של המפלגה 
שהספיקו למנדט נוסף הועברו לחתומה השנייה על ההסכם שממילא 

הייתה מקבלת מנדט בגלל העודפים שהיו לה.
כך אכן קרה בכנסת השביעית, לרשימות היחידות שחתמו על הסכם 
עודפים. ככל הנראה, מסיבה זאת רוב הרשימות לא חתמו על הסכמי 
על  חתמו  שמפלגות  נהוג  היה  להיום,  בניגוד  אלו,  בשנים  עודפים. 

הסכמי עודפים עם רשימות ערביות שקשורות אליהן.
עם חקיקת חוק באדר-עופר, השתנתה המתכונת של הסכמי העודפים, 
והסכם עודפים לא יכול לגרום לאבדן מנדט, מכיוון ששיתוף הקולות 

על  לחתום  אם  בבחירה  השיקולים  למושב.  הקולות  את  יגדיל  תמיד 
הסכם עודפים, ועם מי, נוגעים בין השאר למישור הטכני, כדי להגדיל 

את הסיכוי לקבל מנדט נוסף, ולמישור הפוליטי-הסברתי. ונסביר:
אחוז  את  עברה  שלא  מפלגה  עם  עודפים  להסכם  טכנית,  מבחינה 
הסכם  על  לחתום  תעדפנה  רשימות  כן  ועל  משמעות  אין  החסימה 
החסימה.  אחוז  את  לעבור  גבוה  סיכוי  בעלות  רשימות  עם  עודפים 
לדוגמה, ב-2003 חתמה 'שינוי' של טומי לפיד על הסכם עודפים עם 
מפלגת 'הירוקים', אשר לא עברה לבסוף את אחוז החסימה, ולכן 'שינוי' 
קיבלה 15 מנדטים ולא 16. מקרה יותר משמעותי היה כאשר 'המערך' 
חתם על הסכם עודפים עם ל"ע ולא עם ר"צ לקראת הבחירות לכנסת 
העשירית. כיוון של"ע לא עברה את אחוז החסימה, קיבל המערך מנדט 
אחד פחות. היה אף מי שטען שאילולא כן, היה שמעון פרס מרכיב את 

הממשלה במקום מנחם בגין.
לחתום  כדאי  למפלגה  פיו  על  המתמטי,  השיקול  הוא  נוסף  שיקול 
על הסכם עודפים עם רשימה שייצוגה בכנסת יהיה קטן משלה. הסיכוי 
יחסי  הוא  עודפים  הסכם  בעקבות  שנתקבל  הנוסף  במנדט  לזכות 
לגודלן של המפלגות החתומות. באופן מסורתי חותמות מפלגות ש"ס 
ויהדות התורה הסכם עודפים ביניהם. בעבר, בגלל ההבדל בגודל בין 
המפלגות, הסיכוי של ש"ס ליהנות מהמנדט הנוסף שמתקבל בעקבות 
הסכם העודפים, היה גדול פי שניים מהסיכוי של 'יהדות התורה' ליהנות 
מאותו הסכם, כיום יחסי הכוחות כבר השתנו ויתכן שדווקא המפלגה 
האשכנזית היא זו שתרוויח מההסכם שנחתם השבוע. בבחירות לכנסת 
הסכם  כרתה  כאשר  המתמטי,  בכלל  שימוש  המפד"ל  עשתה  ה-16 

עודפים עם 'עם אחד', כך זכתה המפד"ל במנדט שישי.

ההיבט הפוליטי-אידיאולוגי
הסכמי  על  חותמות  שמפלגות  נהוג  הפוליטי-הסברתי,  במישור 
עודפים עם מפלגות הקרובות אליהן אידיאולוגית, כדי למנוע מצב בו 
בה.  מעוניינים  שאינם  למפלגה  בעקיפין  יסייעו  מצביעיהן  של  קולות 
ה-11  לכנסת  בבחירות  'שינוי'  למפלגת  הצבעה  נגד  שטענו  היו  כך, 
בגלל שמפלגת 'יחד' של עזר ויצמן, עמה חתמה הסכם עודפים, עלולה 

ללכת עם הליכוד.
נוספת להסכמי העודפים היא בהסרת חששם של מצביעי  חשיבות 
מפלגה אשר חתמה על הסכם, שקולם יהיה לבסוף חסר תועלת. בכך 
ישמש  קולם  הפחות,  שלכל  המצביעים  ידעו  עודפים,  הסכם  שנחתם 
בהם  מקרים  גם  ישנם  לה.  שהצביעו  לזו  בדעותיה  הקרובה  מפלגה 
מפלגות חותמות על הסכם עודפים עם מפלגה אחרת כדי למצב אותן 
יותר קרוב אל אותה מפלגה. כך למשל, נטען ש'ישראל בעלייה' חתמה 

על הסכם עודפים עם 'האיחוד הלאומי' כדי למצב את עצמה בימין.
לקראת הבחירות לכנסת ה-19, שברה יו"ר 'העבודה' שלי יחימוביץ' 
מסורת רבת שנים של חתימה על הסכם עודפים עם מר"צ, בהעדיפה 
הסכם עם 'יש עתיד' )תרחיש שכמעט חזר על עצמו שוב לפני שבועות 
גלאון,  זהבה  מר"צ  של  דאז  היו"רית  לטענת  גבאי(.  אבי  עם  ספורים 
הסיבה הייתה רצונה של יחימוביץ לבדל עצמה מהשמאל. לעומת זאת, 
המאוחדת'  הערבית  'הרשימה  סירבה  ה-20  לכנסת  הבחירות  לקראת 

לחתום על הסכם עם מר"צ, בגלל היותה מפלגה ציונית.

שנאות בהסכמי עודפים
הסכם  על  חתימה  לעיתים  מונעת  מפלגות  בין  פוליטית  יריבות 
סירבה  התשיעית,  לכנסת  בבחירות  מתבקש.  היה  שאחרת  עודפים 
ישראל'  אגודת  'פועלי  עם  משותפת  ברשימה  לרוץ  ישראל'  'אגודת 
)פא"י(, בעקבות זאת, סירבה פא"י לחתום על הסכם עודפים עם 'אגודת 

עד תחילת 
שנות השבעים 
הצטברו כל עודפי 
הקולות למעין 
"קופה מרכזית" 
והמפלגות קיבלו 
את המנדטים 
האחרונים שנותרו 
לחלוקה לפי 
מספר הקולות 
העודפים שנותרו 
במאגריהן

“
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ישראל', דבר שככל הנראה מנע מפא"י לקבל מנדט שני.
פלג חדש  עם  עודפים  על הסכמי  במיוחד מלחתום  נמנעות  מפלגות 
המתמודד בנישה הפוליטית שלהן. זאת מתוך כוונה שלא לתת לאותה 
אחוז  את  לעבור  לה  לעזור  לכאורה  ובכך,  לגיטימציה  חדשה  מפלגה 
החסימה. בבחירות לכנסת ה-11 בשנת 1984 סירבה המפד"ל לחתום על 
הסכם עודפים עם 'מורשה' שפרשה ממנה, אך למפרע התברר שהסכם 
עודפים לא היה מעניק לאף אחת מהן מנדט נוסף. לעומת זאת, בבחירות 
בבחירות  לראשונה  שהשתתפו  ו'צומת'  'מולדת'  נמנעו  ה-12  לכנסת 
אחרות  מפלגות  עם  או  ביניהן  עודפים,  הסכם  על  מחתימה  לכנסת, 
מפלגת  על חשבון  ל'צומת'  מנדט שלישי  הפסידו  ובכך  'התחייה'  כמו 
'העבודה'. באופן דומה, חד"ש, מד"ע והרשימה המתקדמת לשלום לא 
נוסף על  חתמו על הסכם עודפים, דבר שמנע מאחת מהן לקבל מנדט 

חשבון מפלגת 'העבודה'.
מבחינה  במפלגה  לפגוע  עלול  עודפים  הסכם  על  לחתום  סירוב 
הסברתית. במקרה של סירוב לחתום על הסכם עודפים, קורה שהמפלגה 
הסירוב,  על  לכנסת  הבחירות  בתעמולת  המסרבת  את  מגנה  המסורבת 
היא  אליו  האידאולוגי  במחנה  פוגעת  הסרבנית  שהמפלגה  בטענה 
משתייכת. למשל, בבחירות למועצות המקומיות ב-1950 גינתה מפא"י 
את מפ"ם על שסירבה לחתום עמה על הסכם עודפים. בשנת 1984 כללו 
המפד"ל ו'מורשה' את הנושא בתעמולה שלהן, בין השאר במודעה של 
עודפים  הסכם  על  חתימה  מדוע  שהסביר  'מורשה'  מטעם  מתמטיקאי 

אינה יכולה להזיק.
הבינוניות.  למפלגות  בעיקר  העודפים  הסכמי  מסייעים  רוב,  על-פי 
יותר  להן  מסייע  אשר  הגודל,  מיתרון  לרוב  נהנות  הגדולות  המפלגות 
כאשר אין הסכמי עודפים כלל. למפלגות הקטנות יש בדרך-כלל פחות 
עודפים עם רשימה  הודות להסכם  נוסף שיקבלו  ליהנות ממנדט  סיכוי 
כי כאשר החוק מאפשר קיומם של הסכמי עודפים,  יותר. ברור  גדולה 
מול  בנחיתות  אותה  תעמיד  ספציפית  מפלגה  ידי  על  בהם  שימוש  אי 
המפלגות האחרות. לפיכך, רוב המפלגות מנצלות את היכולת לחתום על 
הסכם עודפים, ומודיעות לוועדת הבחירות המרכזית על הסכמי עודפים 

שחתמו טרם הבחירות.

מוטיבציה להקמת מפלגות
במאמר מפורט שפרסם ב'ווינט' גולל רועי רובינשטיין את הצד השני 

של המטבע.
"מול השבחים על ניצול כל הקולות בבחירות, יש גם קולות של ביקורת 
על הסכמי העודפים. "בשיטה הזאת יש עיוות קל של הדמוקרטיה, כי 
לא כל קול הולך בדיוק לאן שהבוחר רצה", אומר פרופסור גד ברזילי 
בין מפלגות  לרוב  נחתמים  שני, ההסכמים  "מצד  חיפה.  מאוניברסיטת 

שדומות אידיאולוגית ולכן ההנחה היא שהנזק לרצון הבוחר הוא יחסית 
מוגבל".

"טענה נוספת 'לרעת' הסכמי העודפים היא, שהם יוצרים מוטיבציה 
המפלגות  מספר  התשעים  שנות  "מאז  מפלגות.  ויותר  יותר  להקמת 
הקטנות בארץ עלה", הסביר פרופסור ברזילי. "זה משפיע רק בשוליים 
כי לפי השיטה, ממילא אלו שלא עוברות את אחוז החסימה לא מקבלות 
שלילי  תמריץ  בהחלט  היא  הזאת  השיטה  אבל  העודפים.  הקולות  את 

להקמת מפלגות קטנות".
הוא הוסיף כי אינו מאמין שהישראלים מחשבים את הסכמי העודפים 
בשקלול החלטתם למי להצביע. "מה שמדריך את הבוחר הישראלי זה 
אם יש סיכוי שמפלגתו תעבור את אחוז החסימה או לא. לדעתי מדובר 
יירד לטמיון  בשיטה טובה כי רצונו של הבוחר נשמר. עדיף שקול לא 

אלא יחבור לגוש הפוליטי הרלוונטי".

גפני מבטל את ההסכמים
מתברר, כי דווקא יו"ר 'דגל התורה' חה"כ משה גפני ניסה בעבר לבטל 
את הסכמי העודפים. ידיעה בעיתון 'הארץ' מתאריך 09.08.2005 מספרת 
על "הצעת חוק של משה גפני מדגל התורה, שעברה בקריאה טרומית, 
צפויה לבטל את שיטת הסכמי העודפים לקראת הבחירות הבאות. גפני 
מוטרד מהמקרים שבהם קולו של אדם לא הולך למפלגה שלה הצביע, 
אבל הצעתו עשויה דווקא לחזק את המפלגות הגדולות" נכתב בכותרת.

בתוך הידיעה עליה חתום העיתונאי גדעון נכתב "הסכמי העודפים בין 
המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת, שהיו חלק אינטגרלי ממערכות 
לקראת  הנראה  ככל  להתבטל  עומדים  השישים,  שנות  מאז  הבחירות 
הבחירות הקרובות. הצעת חוק פרטית של ח"כ משה גפני )דגל התורה(, 
שאושרה לפני כשבועיים בקריאה טרומית ברוב גדול במליאת הכנסת, 
למפלגות  שמתיר  הבחירות  בחוק  הסעיף  את  למחוק  למעשה  אמורה 

לחתום ביניהן על הסכמים אשר לחלוקת המנדטים האחרונים ביניהן.
"עד תחילת שנות השבעים הצטברו כל עודפי הקולות למעין "קופה 
לחלוקה  שנותרו  האחרונים  המנדטים  את  קיבלו  והמפלגות  מרכזית" 
המפלגות  שתי  אולם  במאגריהן.  שנותרו  העודפים  הקולות  מספר  לפי 
להגדיל  שנועד  בחוק,  שינוי  ב-1969  יזמו  והמערך,  הליכוד  הגדולות, 
את סיכוייהן להתחלק ב"שלל" של עודפי הקולות. בחוק "באדר-עופר" 
שעורר מורת רוח רבה במפלגות הקטנות, נקבעה נוסחה חדשה ולפיה 
חישבו את היחס שבין מספר הקולות הכולל שקיבלה מפלגה מסוימת 
והמפלגות  אחד,  ועוד  זכתה  שבהם  המנדטים  מספר  לבין  בבחירות 
שנותרו  המנדטים  את  קיבלו  ביותר  הגבוהה  היתה  שלהן  שהתוצאה 

לחלוקה.
"כך למשל, אם מפלגת העבודה קיבלה בבחירות האחרונות )נכון ליום 
פרסום הכתבה. י"ג.( 455,183 קולות, יש לחלק זאת במספר המנדטים 
שקיבלה )18( פלוס 1, כלומר ב-19, והתוצאה שתתקבל, כלומר המודד 
שלה למנדט הוא 23,957 קולות. במקרה זה היא קיבלה מנדט נוסף אף 
שהיה לה עודף של 2,699 קולות בלבד ולעומת זאת מר"צ לא קיבלה 
מנדט נוסף אף שהיה לה עודף של 13,294 קולות, זאת משום שהמודד 

שלה למנדט היה נמוך יותר ועמד על 23,446 קולות.
"הסכמי העודפים, שעוגנו אף הם בחוק במקביל לשיטת באדר-עופר, 
מאפשרים  שהם  משום  הקטנות  למפלגות  מסוים  פיצוי  להעניק  נועדו 
את  יחד  מחברים  זו  שיטה  לפי  לאחרת.  אחת  ממפלגה  קולות  העברת 
מספר הקולות שקיבלו שתי מפלגות שחתמו על הסכם עודפים ומחלקים 
החדש  שהמודד  המפלגות  ושתי   1 פלוס  להן  שניתן  המנדטים  במספר 
נוסף. לאחר  מנדט  אלו שמקבלות  הן  ביותר  הגבוה  הוא  למנדט  שלהן 
מכן מתבצעת באותה שיטה בדיקה בין שתי המפלגות הללו כדי להכריע 

איזו מהן תקבל את המנדט.
העודפים משום  ביטול הסכמי  את  ליזום  אומר שהחליט  גפני  "ח"כ 

זה משפיע רק 
בשוליים כי 
לפי השיטה, 
ממילא אלו 
שלא עוברות את 
אחוז החסימה 
לא מקבלות את 
הקולות העודפים. 
אבל השיטה 
הזאת היא 
בהחלט תמריץ 
שלילי להקמת 
מפלגות קטנות

“

גבאי

גפני

סער



עסקים בבית, נשארים קטנים.

ד ב ו ע ה  ז  . פ א ק ר ו ו

דוד שטרן
עיצוב גרפי

workup.co.il - 077-9973-485 - בר כוכבא 23 ב"ב

ללא התחייבות 
לתקופת מינימום

המקום פתוח
24/6

פרטיות 
מקסימלית

המתחם מותאם 
לגברים ונשים

משרדים פרטיים
וחדרי עבודה שקטים

מבצע 
ונהנים משהות חינם עד אחרי פסח! השקה

נכנסים למשרד חדש במתחם WorkUp היוקרתי

WorkUp - מתחמי עבודה משותפים
להתחדש במשרד שיגרום לעסק שלך לצמוח

במתחם 
B.B.C - ה
בני ברק

משפחת
לוי

אבי לוי
מתווך נדל"ן
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לדבריו,  המנדטים.  בחלוקת  לעיוותים  גורמים  הם  כי  לו  שהתברר 
"יש בשיטה הזאת מידה רבה של אי צדק, משום שהיא יוצרת מצב 
מי  דבר  של  בסופו  אבל  מסוימת,  מפלגה  בעבור  מצביע  שאדם 
שנהנית מהתמיכה שלו זו מפלגה אחרת, שהוא כלל לא רצה להצביע 
בבחירות  שחתמה  המפד"ל,  את  לדוגמה  מביא  גפני  בעבורה". 
האחרונות על הסכם עודפים עם "עם אחד" )מפלגתו של עמיר פרץ( 
וזכתה במנדט נוסף הודות להסכם זה. "האם מצביעי עם אחד התכוונו 

לכך שהודות לקולם תקבל המפד"ל עוד מנדט?" שואל גפני.
מפלגתו  קיבלה  האחרונות  שבבחירות  כך  על  רוגז  הוא  "בעיקר 
קיבלה  העודפים  הסכמי  בשל  אבל  מהמפד"ל,  יותר  קולות   2,717
הסכם  על  )שחתמה  התורה  ויהדות  )שישי(  נוסף  מנדט  המפד"ל 
עודפים עם ש"ס( נשארה עם חמישה מנדטים בלבד. "אילו לא היה 

הסכם עודפים, אנחנו היינו מקבלים את המנדט השישי", הוא אומר.
שינוי  העבודה,  הליכוד,  סיעות  ראשי  עם  שוחח  כי  סיפר  "גפני 
בעת  בה.  תמיכתם  את  הבטיחו  וכולם  שלו  החוק  הצעת  על  וש"ס 
18 ח"כים. רק ח"כ  שהובאה לאישור הכנסת ב-20 ביולי, תמכו בה 
אחד )עבד אל-מאלכ דהאמשה מרע"מ( התנגד. שרת המשפטים ציפי 
שאין  משום  החוק,  נגד  או  בעד  עמדה  אין  שלממשלה  אמרה  לבני 
היא נוהגת לנקוט עמדה בנושאים הקשורים בהליכי הבחירות לכנסת.

סער ואיתן תומכים
מעניין לראות את תגובות הפוליטיקאים מאותם ימים, לפני כעשור 
ומחצה. "יו"ר הקואליציה, ח"כ גדעון סער )ליכוד(, אומר כי "הסכמי 
העודפים מעוותים את רצון הבוחר. כאשר הבוחר הולך להצביע ביום 
כוונה  לו  יש  לקלפי,  מסוימת  מפלגה  של  פתק  ומשלשל  הבחירות 
למפלגה  הלך  שלו  שהקול  לו  מתברר  דבר  של  כשבסופו  מסוימת. 
עם  עודפים  הסכם  על  חתמה  תמך  שבה  שהמפלגה  משום  אחרת, 
אותה מפלגה, זה לא מוצדק. לעומת זאת, ההצעה החדשה הרבה יותר 
הוגנת משום שמהמנדטים האחרונים לחלוקה ייהנו מפלגות שיש להן 

פרופורציונלית מספר רב יותר של קולות עודפים".
כולה החליטו  הליכוד  וסיעת  עצמו  הוא  כי  מודה  סער  זאת,  "עם 
לתמוך בהצעת החוק קודם כל משום שהתברר להם שהליכוד ירוויח 
יפעל  העודפים  הסכם  שביטול  לנו  מתברר  היה  שאם  "ברור  מכך. 
נגדנו, לא היינו תומכים בכך. אבל בבדיקה שעשינו בשלוש מערכות 
הבחירות האחרונות התברר שלא נצא ניזוקים מכך". מתברר שאילו 
הבחירות לכנסת ה-16 היו מתקיימות בשיטה המוצעת היה הליכוד 
מקבל תוספת של שלושה מנדטים וכוחו היה גדל מ-36 ל-39 מנדטים, 
)בפועל, לא חתם הליכוד על הסכם עודפים כלל באותה התמודדות, 
ונהנה משני מנדטים נוספים הודות לכמות העצומה של קולות שהביא 

ובשל שיטת החלוקה של באדר עופר י.ג.(.
"גם יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ מיכאל איתן 
האחרונים  המנדטים  חלוקת  של  המוצעת  שהשיטה  סבור  )ליכוד(, 
תהיה יותר מדויקת מהשיטה שהיתה של הסכמי עודפים בין המפלגות. 
בכל  ממנה.  מרוצים  יהיו  שכולם  מושלמת  שיטה  אף  "אין  לדבריו, 
שיטה יש עיוותים מסוימים. אני סבור שאחד היתרונות של השיטה 
המוצעת הוא, שהיא אינה אבסורדית כמו השיטה הקודמת, שיצרה 
מצב מוזר שאדם הצביע למשל בעבור יהדות התורה, אבל קולו ניתן 
עם  עודפים  הסכם  על  חתמה  שש"ס  משום  לש"ס,  דבר  של  בסופו 

יהדות התורה וקיבלה את המנדט הנוסף".

מה היה קורה אילו
יוזם  בעבור  ערכה  אדרי,  תמר  המרכזית,  הבחירות  ועדת  מנכ"ל 
הצעת החוק, ח"כ משה גפני, בדיקה השוואתית לגבי שלוש מערכות 
הבחירות האחרונות לכנסת. היא בדקה כמה מנדטים היתה מקבלת 
קיימת  היתה  לא  העודפים  הסכמי  שיטת  אילו  מהמפלגות  אחת  כל 
באדר-עופר.  חוק  לפי  מתבצעת  היתה  הנותרים  המנדטים  וחלוקת 

בבדיקה התברר כי:
לחלוקה  נותרו  ב-1996(  )שהתקיימו  ה-14  לכנסת  בבחירות   *

שישה מנדטים בתום חלוקת המנדטים הראשונה והם היו מתחלקים 
השלישית,  הדרך  ישראל,  אגודת  המפד"ל,  העבודה,  מפלגת  כך: 

הליכוד ומולדת היו מקבלות מנדט אחד נוסף כל אחת.
לחלוקה  נותרו  ב-1999(  )שהתקיימו  ה-15  לכנסת  בבחירות   *
שמונה מנדטים בתום חלוקת המנדטים הראשונה והם היו מתחלקים 
כך: שני מנדטים נוספים למפלגת העבודה, ותוספת של מנדט אחד 
לאגודת ישראל, האיחוד הלאומי, ישראל בעליה, הליכוד, מרצ וש"ס.
לחלוקה  נותרו  ב-2003(  )שהתקיימו  ה-16  לכנסת  בבחירות   *
שבעה מנדטים בתום חלוקת המנדטים הראשונה והם היו מתחלקים 
מקבלות  היו  הלאומי  והאיחוד  שינוי  בל"ד,  העבודה,  מפלגת  כך: 
שלושה  של  תוספת  מקבל  היה  והליכוד  אחד,  מנדט  של  תוספת 

מנדטים.
סירוב לחתום על 
הסכם עודפים 
עלול לפגוע 
במפלגה מבחינה 
הסברתית. 
במקרה של 
סירוב לחתום על 
הסכם עודפים, 
קורה שהמפלגה 
המסורבת מגנה 
את המסרבת 
בתעמולת 
הבחירות 
לכנסת על 
הסירוב, בטענה 
שהמפלגה 
הסרבנית 
פוגעת במחנה 
האידאולוגי אליו 
היא משתייכת

“



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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19 א' אדר ב' תשע"ט 8/3/19

ה'באר  הקדוש  הרבי  של  מרומים  לגנזי  להסתלקותו  שנים  שבע 
יעקב' מנדבורנה זצ"ל ⋅ הגאון רבי יוסף מוגרבי, מסיר את הלוט 
השם   ⋅ זצ"ל  הרבי  של  התורה  בספר  הכסף  כתר  של  מסיפורו 
המוסדות  וקומפלקס  בטהרה  היתירה  ההקפדה  בטעות,  שניתן 
המפואר בבני ברק ⋅ להוציא יקר מזולל

||  יוסי גיטלר ||

תתן 
אמת
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מודגש



את צוואתו התחיל 
הרבי להכין בשנה 
האחרונה, הוא כתב 
שם שהבן הבכור 
הוא שימלא מקומו 
וממשיך דרכו. בחייו 
היו לו ארבע קהילות: 
בני-ברק ירושלים 
אלעד וביתר, שם היו 
לו קהילות מובנות. 
הקהילה המרכזית 
היא בני ברק עם כמה 
מאות משפחות, 
בירושלים עוד כמאה 
משפחות, בביתר 
כ-70-80 משפחות 
ובאלעד כשלושים 
משפחות. ואמר 
שהבנים שכיהנו 
כרבנים בקהילותיהם 
ישארו על מקומם 
ויקבלו את המוסדות 
ובית המדרש המקומי.

הרבי ש ישראל  קדוש  בע שנים חלפו מאז הסתלק לשמי מעל 
ה'באר יעקב' מנדבורנה זיע"א, הרבי נולד בכ"ג בניסן תר"צ 
בעיירה סירט לרבי חיים מרדכי ולסימה רייזל רוזנבוים. אמו 
הייתה בתו של רבי אליעזר זאב מקרטשניף ונקרא ישכר בער על שם 
סבו של סבו, רבי ישכר בער מנדבורנה. את השם "יעקב" נתן לו אביו 
בטעות, בחשבו שאביו רבי איתמר הורה לו כך. לאחר מעשה אמר לו 
רבי איתמר שבדיעבד זה טוב, כי הם נכדי רבי יעקב מקורביל מבעלי 

התוספות.
בשואה הוגלתה משפחתו מעיר לעיר בתנאים קשים. פעם כשיצא 
עם אחיו יצחק אייזיק ואחותו לחפש אוכל תפסום הנאצים ושלחום 
למחנה דז'ורין שבטרנסניסטריה, שם שהו מספר ימים עד ששוחררו. 
בהיותו במחנה נזהר לא לאכול מאכלות אסורים. בזמן המלחמה שמר 
אף על מנהגי חסידות וביום הבר מצווה שלו טבל בנהר קפוא. כמו 
עזר  המלחמה  אחרי  הבתים.  והארת  בחימום  האזור  ליהודי  סייע  כן 

ליהודים להבריח את הגבול שהיה אז בשליטת הקומוניסטים.
בשנת תש"ו החליט לעלות לארץ ישראל והצטרף לאניית מעפילים. 
בספינה בנה לעצמו חדרון מקרטונים ולא יצא ממנו כל זמן הנסיעה 
כדי לא להיכשל במראות אסורות. במהלך ההפלגה היה יורד מדי יום 
ונכנס  לירושלים  נסע  ישראל  לטבול בים אף כשחלה. בהגיעו לארץ 
היה  בישיבה  בהיותו  דושינסקי.  צבי  יוסף  רבי  של  בישיבתו  ללמוד 
וישן שעות בודדות ביממה. אביו שלח לו מכתבים  מתמיד בלימודו 

ובהם הורה לו להפסיק להסתגף.
התיישב  חודשים  מספר  ולאחר  לישראל  אביו  עלה  תש"ט  בשנת 
ביפו. רבי יעקב עבר לגור עמו והקים עמו את ישיבת "מאמר מרדכי" 
ביפו. נישא לבתו של הרב משה הערש תלמידו של רבי מנחם ברודי 
רבה של קאלוב. בשנת תש"כ, כשאביו עבר לגור בבני ברק, עבר גם 

הוא לעיר.
את  והרחיב  מקומו  את  מילא  תשל"ח  בשנת  אביו  פטירת  לאחר 
של  הגדול  הכנסת  ובית  נדבורנה  קריית  נבנתה  בזמנו  החסידות. 

נדבורנה בפאתי שיכון ויז'ניץ בבני ברק "היכלי רוזנטל".
נהג לעשות תענית דיבור בימי שני וחמישי וכן מראש חודש אלול 
יום כיפור. הקפיד להתפלל יחד עם בחורי הישיבה בשעה  עד אחרי 
הלילה  בשעות  מסתיימת  הייתה  אצלו  הקהל  שקבלת  אף  על   7:30
כדרך  בהתלהבות  נערכים  היו  ושולחנותיו  תפילותיו  המאוחרות. 
מחברי  היה  חיצוניות.  בתנועות  גם  מלווים  והיו  נדבורנה,  חסידות 

נשיאות קופת העיר.
על חסידיו נמנו אישים מפורסמים כגון: הרב נתן נטע לנדמן רבה 
באלעד,  וגן  בית  קהילת  רב  גלבשטיין  צבי  הרב  לשעבר,  חולון  של 
שרת  קריית  רב  מוגרבי  יוסף  הרב  גרליץ,  מרדכי  החסידי  הסופר 
וראש ישיבת 'תפארת בנים' בחולון, הרב משה ברוך פכטר רבה של 
מטולה, הרב חיים דוד קובלסקי ראש 'מאורות הדף היומי' והרב נחום 

רוגוזניצקי ראש ישיבת 'מאורות התורה' בטלז סטון.
נפטר ב-ז' באדר תשע"ב, והלווייתו יצאה מבני ברק לירושלים, שם 
דברי  הזיתים.  בהר  נדבורנה  אדמו"רי  לאוהל  שהוסיף  בחלקה  נקבר 
תורתו יוצאים בספרים בשם "באר יעקב". בנוסף יצאו לאור אסופות 

מכתביו וספרי תולדותיו וסיפורי צדיקים ממנו.

חלוקת ההנהגה
את צוואתו התחיל הרבי להכין בשנה האחרונה, הוא כתב שם שהבן 
הבכור הוא שימלא מקומו וממשיך דרכו. בחייו היו לו ארבע קהילות: 
בני-ברק ירושלים אלעד וביתר, שם היו לו קהילות מובנות. הקהילה 
המרכזית היא בני ברק עם כמה מאות משפחות, בירושלים עוד כמאה 
משפחות.  כשלושים  ובאלעד  משפחות  כ-70-80  בביתר  משפחות, 
ואמר שהבנים שכיהנו כרבנים בקהילותיהם ישארו על מקומם ויקבלו 

את המוסדות ובית המדרש המקומי.
כמובן שיש כאלו שלא מתגוררים בבני ברק וממשיכים להגיע לרבי 
של בני-ברק. בביתר יש חמישים ואפילו שבעים משפחות שמגיעים 
יש  עיר  בכל  משפחות.  וחמש  כעשרים  יש  באלעד  גם  לבני-ברק, 
שלו  מהבנים  אחד  שלכל  רצה  הרבי  שלו.  והקהילה  שלו  הרבי  את 
שמכהנים כרבנים יהיה קהילה משל עצמם, הוא גם רצה ששאר הבנים 
יקבלו גם הם קהילות אבל בחיי חיותו פשוט לא 
עדיין  יצא  לא  זה  ולכן  להם  לתת  איפה  לו  היה 
אל הפועל. אבל בבוא העת הוא הועיד גם להם 
הוא  מהם  לארבעה  בנים  שבע  לו  היו  קהילות. 
לתת,  מה  פיזית  לו  היה  לא  ולשאר  קהילות  נתן 

מספרים לנו חסידים.

והיה ראשיתך מצער
ישראל  בארץ  נדבורנה  בית  של  ההתבססות 
אצל  מדהימה.  אירופה  יהדות  חורבן  שאחר 
להתלקט  החלו  מנדבורנה  חיים'  ה'דבר  הרבי 
שרידי חרב שנותרו אחד מעיר ושניים ממשפחה, 
בודדים היו חסידי נדבורנה מהמקור, הרוב הגיעו 
מחוגים אחרים כדוגמת גור וסוכטשוב וכך לאט 

לאט נבנתה האמפרייה מחדש.
חיים'  ה'דבר  אביו  פטירת  עם  תשל"ח  בשנת 

עם  הנהגתו  את  יעקב'  ה'דבר  החל 
ביום  בודדות.  משפחות  עשרות 
הותיר  תשע"ב  בשנת  הסתלקותו 



בימי ראשון ושני   ג' - ד' אדר ב'
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

באולמי וגשל
רח' מלצר בני ברק

עשרות אלפי פריטי הלבשה ממיטב המותגים!

בבני ברק
2 ימים של מכירת חסד

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

האחרונה לפני פסח!

מקום מיוחד לנשים  )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

500-680 ₪חליפות ארוכות
390 ₪קפוטה פרחוני

300 ₪חליפות נוער
180 ₪חליפות ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו
100 ₪, 2 ב-150 ₪מכנסי בגיר עודפים

60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה
 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-35 ₪חגורות

תשמישי קדושה 60 ₪סריגים
החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
499 ₪כובע צרבו קולקציית 2018
439 ₪ליאופרדו פנתר קולקציית 2018

450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 
390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 
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גם כשהיה נפגש 
עם אנשים שאינם 
מהוגנים ולחץ את 
ידיהם היה טובל ידיים 
במים אחר כך. "היו לו 
הנהגות קדושות שאי 
אפשר לתאר" אומר 
לנו חסיד. מעולם לא 
ביקש אוכל או שתיה 
מאף אחד. בשעת 
נישואיו היה על סף 
עילפון, ושמשו הצמוד 
באותו יום מיהר אליו 
עם כוס משקה והשיב 
את נפשו. הרבי אמר לו 
שהוא יזכור לו את זה. 
"הוא היה ממש מנותק 
מהעולם הזה. כל 
חייו היו מקשה אחת 
לקדוש ברוך הוא."


קהילה מפוארת עם מאות משפחות, חלקם אמנם כתוצאה 
והסתפחו  מבחוץ  דבקו  רבים  אולם  הטבעי,  הריבוי  מן 
אליו  מגנט  הרבי  אחרות.  קהילות  מיני  מכל  לנדבורנה 
אנשים רבים. אחד החסידים ששוחח עמנו מתאר זאת כך 
הגיעו  הם  אנשים,  אותם  כל  אל  הגיע  שהוא  לא  שזה  להבין  "צריך 
ונדבקו אליו, הם ראו את האור הגדול ונמשכו אליו כי רצו קשר לאור, 
הוא מגנט כל מי שראה אותו. אין מי שיכול לשכוח את דמותו לעולם".
ברחוב חידושי הרי"ם בבני-ברק ניצבים "היכלי רוזנטל" קומפקלס 
מוסדות נדבורנה המועצבים בצורה מושכת עין וחריגה. בשנת תשנ"ב 
נכנסו החסידים ל'היכלי רוזנטל'. כששאלנו את אחד החסידים על מה 
הרבי  כי  לנו  הוא הסביר  שעמד מאחורי הקמת הקומפלקס המפואר 
מעולם לא ביקש כסף לעצמו, בית המדרש של נדבורנה שהיה ממוקם 

בעבר ברחוב מינץ, היה בית הכנסת היחיד שלא היו בו מזגנים.
אחד מחסידי נדבורנה, יהודי בשם מנחם קליין, שכיהן עד לאחרונה 
ומנהלי  אחד מבעלי  אישי של  ידיד  הוא  בפרנקפורט,  ראשי  רב  היה 
בעיניו,  חן  מאוד  מצא  והוא  רוזנטל,  מאיר  'הילטון'  המלונות  רשת 
ושנה אחת בחוה"מ סוכות תשמ"ט הגיע הנגיד רוזנטל לסוכת הרבי 
הסכום  כל  את  התחייב  ושם  חת"ם-סופר  ברחוב  שלו  הבית  מתחת 
לבניית בית המדרש. אבל הרבי, מספרים החסידים, מעולם לא ביקש 
מאף אחד כסף, עד כדי כך שהרבי בצעירותו אם היה נוגע בכסף היה 

נוטל ידיים אחר כך.

טהרתן של ישראל
הקפדה יתירה הקפיד הרבי בנושא של נטילת ידיים, מסופר שכאשר 

היה לומד הניח בצד כוס מים וטבל אצבעותיו בתוכו מדי פעם.
גם כשהיה נפגש עם אנשים שאינם מהוגנים ולחץ את ידיהם היה 
אפשר  שאי  קדושות  הנהגות  לו  "היו  כך.  אחר  במים  ידיים  טובל 
לתאר" אומר לנו חסיד. מעולם לא ביקש אוכל או שתיה מאף אחד. 
יום מיהר  נישואיו היה על סף עילפון, ושמשו הצמוד באותו  בשעת 
יזכור לו  אליו עם כוס משקה והשיב את נפשו. הרבי אמר לו שהוא 
את זה. "הוא היה ממש מנותק מהעולם הזה. כל חייו היו מקשה אחת 

לקדוש ברוך הוא."
הכנסת  למעמד  החסידות  בני  כל  התכנסו  פטירתו  לפני  "שנה 
'גדלו', ואז הרבי סיפר לראשונה בפני הקהל  ספר תורה שקראו לזה 
ללא  ולכולם  סיפר  הרבי  השואה.  אחרי  שלו  הראשונה  התקופה  את 
הולכים  היו  סיפר שהם  והוא  זלגו דמעות מהעיניים.  מן הכלל  יוצא 
והרבי  ומצמא,  מרעב  למוות  גוועו  פשוט  ואנשים  ברגל  קילומטרים 
עבר ליד איזה באר או מעיין מים והוריד את הטלית-קטן שלו, טבל את 

הציצית במים וטפטף מזה לפיות של אנשים שכמעט וגוועו למוות".

יסודות טהורים

את כוס התרעלה של מלחמת העולם השנייה לא נאלץ הרבי לשתות. 
הוא, יחד עם אביו, ברחו מהמחנות. אביו ה'דבר-חיים' ביציאתו למסע 
הנדודים לקח עמו סכך לסוכות וספר תורה. הם ברחו מאיזה עיירה 

ברומניה.
ביקש  מאוד  הוא  ברורים.  יסודות  על  הושתתה  הרבי  של  הנהגתו 
ורצה שכל אחד ילמד שעתיים כל יום. דבר שני הנקודה של טבילה 
הנושא  בכלל  בנדבורנה  חשובה,  מאוד  נקודה  אצלו  הייתה  במקווה 
של מקווה זה דבר מאוד מקודש, עוד אצל אבא שלו הרבי הדבר חיים, 
מסופר שהגיע לנחם אבלים אצל הרבי מתולדות אהרן, במהלך שהותו 
במקווה  טבל  שלא  'בחור  שאל  והדבר-חיים  בחור  איזה  שם  נדחף 
לבדוק  זה  אחרי  הלך  אהרן  מתולדות  הרבי  רבע'ס'?  אצל  מסתובב 

והתברר שבאמת לא טבל אותו בחור באותו יום.
ולפני  בבוקר   – פעמיים  יום  כל  טובל  היה  ה'דבר-יעקב'  הרבי 
היה  כשכבר  האחרונות  בשנתיים  ממש  האחרונה  בתקופה  מעריב, 
לא  כשהרופאים  גם  מקווה.  על  ויתר  לא  נפש  במסירות  ממש  חולה 

אפשרו לו לעשות את זה.

עם גדולי ומאורי האומה
הוא זכה לקרבה מאוד גדולה אצל הרבי הקדוש רבי אהרן מבעלזא 
הרבי  אצל  גם  זיע"א,  מגור  הבית-ישראל  מרן  הרבי  ואצל  זיע"א 
שהרבי  משהו   אפילו  היה   – מצאנז  ה'שפע-חיים'  והרבי  מטהאש 

מצאנז אמר שעל זה רק הרבי מנדבורנה יכול לפעול.
הקשר עם מרן הבית ישראל התחיל עוד אצל סבו של ה'דבר יעקב', 
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הרבי היה כל כך חסיד 
דבוק של אבא שזה 
גרם לו להיות הרבי 
הראשון מנדבורנה 

שלא התחיל להנהיג 
את נשיאותו עוד 

בחיי אביו, כי הסבא 
קדישא רבי מרדכי 

מנדבורנה ממנו כולם 
התחתנו וכמה שנים 

אחרי זה כבר כיהנו 
באדמו"רות והנהיגו 

קהילות, והרבי הדבר 
חיים רצה כבר שהוא 
יתחיל להנהיג בחייו 
אבל הוא לא הסכים 

מרוב שהיה בטל 
לאביו. היה נפלא 

לראות את הקשר 
המיוחד ביניהם מחד 

ואת הביטול הנורא 
מאידך.

הרבי הקדוש רבי איתמר מנדבורנה זצ"ל, הם הכירו אחרי המלחמה 
בתל-אביב, שם היה גר בסוף ימיו, בעיר המחוברת לה ביפו, היה לו 
בית כנסת שנכדו הרבי ה'באר-יעקב' דאג לו במסירות נפש לביהכ"נ, 
והוא אמר לו שיזכור לו את זה כל הימים. והקשר עם הרבי מגור נמשך 
לבקר  הרבה  הוא  ואצלו.  האבא  דרך  מהסבא  דורות,  שלוש  במשך 

אצלו.
הרבי  להיות  לו  גרם  שזה  אבא  של  דבוק  חסיד  כך  כל  היה  הרבי 
הראשון מנדבורנה שלא התחיל להנהיג את נשיאותו עוד בחיי אביו, 
כי הסבא קדישא רבי מרדכי מנדבורנה ממנו כולם התחתנו וכמה שנים 
אחרי זה כבר כיהנו באדמו"רות והנהיגו קהילות, והרבי הדבר חיים 
רצה כבר שהוא יתחיל להנהיג בחייו אבל הוא לא הסכים מרוב שהיה 
ואת  ביניהם מחד  המיוחד  את הקשר  לראות  נפלא  היה  לאביו.  בטל 

הביטול הנורא מאידך.

תפילין תמורת עגילים
אחת הקהילות שזכו לקרבה מיוחדת מאת הרבי זצ"ל הייתה קהילת 
החוזרים בתשובה שהקים הגאון רבי יוסף מוגרבי יבדל לחיים טובים 
בעיר חולון. אחד הסיפורים המפתיעים ביותר שאירעו במהלך השנים 
והמוסדות,  הקהילה  והתפתחות  הקמת  את  הרבי  ליווה  בהם  הרבות 
הוא סיפורו של כתר התורה מכסף טהור, הניצב על עצי החיים של 
בקריית  המדרש  בית  שבהיכל  הקודש  בארון  התורה  מספרי  אחד 

נדבורנה בבני ברק.
ושרשראות  עגילים  מאשר  פחות  מלא  עשוי  הזה  התורה  כתר 
שנה.  עשרים  לפני  של  בחולון   חילוניים  נערים  על  ענודים  שהיו 
כעת, לקראת יומא דהילולא השביעי, ביקשנו לשמוע מהרב מוגרבי 
מזכיר הרב את הרקע  דבריו  ראשון. בפתח  את הסיפור המלא מכלי 
למאורע, ומונה את השתלשלות הפעילות מראשית עד אחרית, בבניין 
והמוסדות. "התחלנו בחולון לפני עשרים וחמש  הקהילה המעטירה 
שנה, ה'מודה' אז הייתה ללכת עם עגילים, איפה שרק יכלו לתקוע, 
באף ובאוזן, שרשראות ועגילים. הנושא עליו עבדנו היה להוריד מהם 
את כל התכשיטים הלא טובים, להתחיל קודם כל עם ה'סור מרע', ואז 
לפנות ל'עשה טוב' ובמקום זה לשים את כל התכשיטים הטובים שהם 

להניח תפילין, ללכת למקווה וכל מה שצריך לעשות".
מטבע הדברים התקבצו ברשותו של הרב מוגרבי כמות נכבדה של 
תכשיטי כסף שונים ומשונים שלא היה מה לעשות בהם. "לא היה לי 

תכנית לאסוף את זה" הוא אומר לנו "אבל באופן טבעי יצא שהורדתי 
כל לילה, היה לי כל לילה כחמשה שיעורים ובכל אחד מהם נאספו 
לפנות  בשעות  גומר  "הייתי  בערגה  הרב  נזכר  עגילים"  של  ערימות 

בוקר כל יום והולך, בהוראת הרבי זצ"ל, לטבול במקווה".

שלושת התנאים לכתר
עד כה הכול התנהל כשורה, המפנה אירע באירוע תשובה שנערך 
ב'יד  שהייתי  האירועים  "באחד  אביב.  בתל  אליהו'  'יד  באצטדיון 
בתשובה  המחזירים  הרבנים  אחד  את  "ראיתי  הרב  מספר  אליהו'" 
שהציג בפני הציבור כתר של ספר תורה מכסף, אותו רב קנה את הכתר 
העגילים  מכל  עשה  הכתר  של  הציפוי  שאת  רק  צורפים,  של  בחנות 
בתשובה  שהחזיר  הרבים  מהנערים  להוריד  לו  שיצא  והשרשראות 
במהלך חייו, הוא לא עשה  את הכתר מזה עצמו, אלא רק ציפה אותו 

בהם" מסביר הרב. 
המיזם  זרעי  נזרעו  בו  הרגע  את  הרב  מתאר  רעיון"  לי  הביא  "זה 
הלכתי.  שרק  איפה  הארץ,  רחבי  מכל  ולהוריד  להוריד  "המשכתי 
הרבי  פי  את  לשאול  נכנסתי  גדולה,   מספיק  כמות  וכאשר התאספה 
הרבי   תורה.  לספר  כתר  מזה  לעשות  במוחי  הרעיון שנצנץ  על  זצ"ל 
זצ"ל השיב לי שהוא מסכים לקבל כתר שיורכב מהדברים הללו, אולם 

הציב כמה תנאים עובר לעשייתו".
הרב מונה את שלושת התנאים והשלבים שדרש הרבי זצ"ל עבור 
כל  את  שאקח  היה  "הראשון  כזה:  מסוג  חריג  כתר  לקבל  הסכמתו 
העגילים ויתר חומרי הגלם ואתיך את כולם, לא הסכים שהכתר יהיה 
מהם עצמם. דבר שני, את הכסף הנוזלי לקחת וליצוק ממנו כתר לספר 
יתבצע, התנאי השלישי והאחרון היה להטביל  זה  תורה, אחרי שכל 
את הכתר במקווה טהרה, רק לאחר שיסתיימו כל שלושת השלבים הא 

יעתר לקבל את הכתר.
אדם  "מצאתי  הנדיר  הסיפור  את  הרב  משחזר  פרויקט"  היה  "זה 
פרטי שהיה מוכן לעשות את זה. ואז ראיתי שיצא כתר גדול יותר ממה 
שחשבנו, בהפוך ממה שהתורה כותבת בחטא העגל 'יצא העגל הזה' 
כאן יצא כתר יפה". הכתר נלקח על ידי הרב וכעת הגיע השלב בו הוא 

אמור להימסר לידיו הקדושות של הרבי, לשימושו האישי. 
היה  זה  הצעירים,  הבחורים  כל  עם  כנס  לעשות  מהרבי  "ביקשתי 
באולמי 'וורסאי', הרבי זצ"ל הגיע והיו שם מאות בני נוער. הרבי דיבר 
וחיזק ושם נתתי לרבי את הכתר". בשלב זה מסתיים בעצם סיפורו של 

כתר התורה החריג שכמעט ולא שומעים על דברים מסוג זה.

פעמונים ורימונים
אותו  אחרי  יודעים,  ולא  שכמעט  המשך  "יש  ממשיך  הרב  אבל 
כתר  לכדי  הגיעה  לא  הכמות  אבל  עגילים  להוריד  המשכתי  מעמד, 
שלם. אמרתי אז לרבי זצ"ל שיכול לצאת מזה אולי שתי רימונים שיהיו 

פעמונים לספר תורה".
ולמרות  הנוראה,  מחלתו  לאחר  כבר  הרבי  היה  תקופה  באותה 
בני  שרכשו  תורה  ספר  הכנסת  למעמד  הגיע  ותשישותו  חולשתו 
הקהילה למורם  ורבם הרב יוסף מוגרבי, לרגל כניסתו לעשור הרביעי 
של חייו. "הרבי זצ"ל הציע לי אז שאקדיש את הרימונים לספר התורה 
שרכשו בני הקהילה עבורי. שוב פעם עברנו את כל התהליך של התכת 
העגילים ויציקת הכסף הנוזלי לכלי כסף חדשים שהוטבלו במקווה, 
כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה, אבל אז זה הלך לספר שתורה 
שלי שנמצא כאן" מחווה הרב את ידו לעבר ארון קודש זעיר הממוקם 

בתוך ארון זכוכית "הכתר נשאר אצלו, והפעמונים אצלי".
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סוד פיצוח
הצופן הנאצי

האניגמה 
בצמרת  החסויות  ההתייעצויות  את  לפענח  הבריטים  הצליחו  כיצד 
הנאצית? מי היו חברי סגל בלצ'לי? ההתקפה על קובנטרי - האם היה 
לצ'רצ'יל ידע מוקדם? והודעת השבח ששלח צ'רצ'יל למרגל הבדוי • 

סיפורה של ה'אניגמה' ופיצוח הצפנים הגרמניים
|| איילה אבן האזל ||
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צופן מפוענח. צילום: ויקיפדיה
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השנייה, ס העולם  במלחמת  הנאצית  התקשורת  וד 
כולל התשדורות המוצפנות ביותר בצמרת הנאצית, 
 – "האניגמה"  שכונתה  אחת  במכונה  תלוי  היה 
פרוש המילה מיוונית: תעלומה, חידה. את המכונה 
מכנית חשמלית  כגרסה  ארתור שרביוס  בשם  גרמני  המציא 

לדסקית צופן שהייתה בשימוש עשרות שנים קודם לכן. 
גלגלי  על  מבוססת  הייתה  המכונה  של  ההצפנה  יכולת 
באמצעות  פנימי.  חיווט  של  ורשת  מקלדת  ועל  חוטי  רוטר 
המכונה הפכו מברקים לרציפי סימנים, שרק מכונת אניגמה 
וזאת  רגילה,  בשפה  לטקסט  חזרה  לתרגם  יכולה  אחרת 
מוקדם  ידע  נמצא  המפענחת  המכונה  מפעיל  שבידי  בתנאי 
הצופן  את  לפענח  מנת  על  יום.  באותו  הגלגלים  סידור  על 
נדרשו המפצחים לבנות מעין מחשב שאליו יוזנו המברקים 

המוצפנים ויפוענחו בעזרת חישובים מסובכים. 
החדשה  המכונה  עתיקים,  הצפנה  למכשירי  בדומה 
המסר  מאותיות  אחת  כל  עבור  החלפה  צופן  על  התבססה 
לבצע  אפשרה  שהאניגמה  בכך  היה  החידוש  להצפין.  שיש 
מפתח  את  לשנות  יכולת  עם  ומהיר  אוטומטי  באופן  זאת 
ההצפנה לאחר כל אות, וזאת באמצעות מערכת של דסקיות 
מסתובבות – הרוטרים. האפשרות לשנות את סדר הדסקיות 

ואת מצבן ההתחלתי הקשתה על פיצוח התשדורת. 
הביע  לא  בממשל  אחד  אף  היטלר  טרום  של  בגרמניה 
התעניינות יתרה במכונה. שרביוס התחיל לייצר את המכונה 
ובנקים באירופה  באופן מסחרי ומכר כמה מכונות לחברות 
בארצות הברית וביפן. כל גרסה פעלה בצורה שונה אך רמת 
האבטחה של המכונות הייתה נמוכה למדי. רק מאוחר יותר 
רמת  את  והגבירו  המכונה  את  הגרמני  והצי  הצבא  אימצו 
המוצפנת  התקשורת  בזכות  הצופן.  פיענוח  על  האבטחה 
על  ממש  של  אפקטיבי  מצור  להטיל  הגרמני  הצי  הצליח 

בריטניה שמנע הובלת מזון ואמצעי לחימה. 
עד  קצרות  הודעות  להעברת  מיועדת  הייתה  האניגמה 
וגם במידה והמכונה נפלה בידי האויב, היה  מאות אותיות, 
הראשוני  ידיעת מצבה  ללא  ההודעה  את  לפענח  קשה מאד 
ייצרו כ100,000 מכונות  כי בגרמניה  של המכונה. משערים 

אניגמה. 

פיענוח הצפנים 

ומדען  מתמטיקאי  טיורינג,  אלן  סיים  תקופה  באותה 
שלו.  הדוקטורט  תואר  את  לונדון,  יליד  מחונן  מחשבים 
חישוב  מכונת  של  הרעיון  את  לראשונה  פרסם  טיורינג 
אוטומטית - מושג שהיה קשה להשגה בזמנו. התזה שהציג 
עסקה בטענה כי מכונת טיורינג, השקולה לכל מחשב שהוא, 

מסוגלת לבצע כל חישוב או אלגוריתם במידה והוא פתיר. 
וקידוד  להצפנה  ספר  בית  עבור  טיורינג  עבד  ב1938 
והסודית  הלאומית  למשימה  הצטרף  ובמקביל  באנגליה 
במחלקת פיענוח צפנים של משרד החוץ בפארק בלצ'לי. על 
את  המחלקה  פיתחה  טיורינג  של  המתמטית  תפיסתו  בסיס 
"כריסטופר" - המחשב האלקטרוני - ספרתי הראשון שהיה 
ענק במידותיו. על טיורניג נאמר כי לא היה אדם יחיד שתרם 

תרומה כה חשובה למאמץ המלחמתי כמו הוא. 
גם  כוחות  שילבו  הגרמניות  התשדורות  פענוח  לצורך 
הצליח  הצרפתי  המודיעין  הפולני.  וגם  הצרפתי  המודיעין 
שעבד  שמידט  תילן  האנס  בשם  פעולה  משתף  לגייס 
שמידט  הגרמני.  ההגנה  במיניסטריון  ההצפנה  במחלקת 

העביר לצרפתים מדריך הפעלה חלקי של מכונת האנגימה, 
הצרפתי  מפעילו  ולימים  עליו  שפר  לא  שמידט  של  גורלו 
נתפס וחשף את זהותו. שמידט נתפס בידי הגסטפו והעדיף 
ליטול את נפשו בכפו, ואילו אחיו שהיה גנרל בוורמכט נאלץ 

להתפטר מתפקידו. 
לפולנים  הועבר  החלקי  ההפעלה  מדריך  של  עותק 
מדריך  של  העותק  את  שקיבל  הפולני  המודיעין  ולבריטים. 
מכונת  באמצעות  הצופן  את  לפענח  ניסה  החלקי  ההפעלה 
העולם  מלחמת  בשלהי  עוד  שרכשו  מסחרית  אניגמה 
זו  הייתה  הבומבה,  מכונת  את  המציאו  הפולנים  הראשונה. 
של  חשמלית  דבוקה  שהיוותה  אלקטרו-חשמלית  מכונה 
שש אניגמות, ותוך זמן קצר נפרצה להם הדרך כצעד ראשון 

לפענוח התשדורות הגרמניות. 
הצטרפו  הפולנים  המודיעין  חברי  פולין  כיבוש  לאחר 
למודיעין הצרפתי והמידע ההתחלתי על אופן הפענוח שותף 
עם הבריטים. הבריטים פיתחו את מכונת הבומבה ולמכונה 

 211 פעלו  המלחמה  סוף  עד  "בומב".  קראו  הם  החדשה 
העובדה  אדם.  בני   2,000 נדרשו  הפעלתם  שלצורך  מכונות 
ויטגנשטיין  לודוויג  של  בקורס  בעברו  השתתף  שטיורינג 
המתמטיקה  יסודות  של  בנושא  יהודי,  ממוצא  אוסטרי   –
ובקיאותו הרבה בבלשנות השפה הגרמנית סייעו לו בפיצוח 

התשדורת המסווגת. 
לקרוא  הבריטים  הצליחו  כאשר   1940 באפריל  זה  היה 
פיענוח  הצלחת  סוד  ששודרו.  לאחר  שעות   24 תשדירים 
וצירופים  תמורות  חישובי  של  בצירוף  תלוי  היה  האניגמה 
לוגית  הבנה  ובנוסף  בעולם,  הראשונים  שהיו  במחשבים 
וניתוח  הצבאית  הגרמנית  השפה  של  מעמיקה  ובלשנות 
בשלב  האניגמה.  מפעילי  של  השגיאות  כולל  השימושים 
מוקדם פוענחו ההודעות של הצי היבשתי ושל חיל האוויר, 
פיצוח ההודעות של הצי הימי היה קשה ומורכב מכולם אך 

עבור טיורינג היה זה אתגר נוסף לפיצוח. 
 U-110 במאי 1941 כאשר בריטניה לכדה צוללת גרמנית
היא הצליחה לשים את ידה על מכונת אניגמה ועל מסמכי 
הצופן שנשארו ללא פגע. מפקד הסירה פריץ – ג'וליוס למפ 
הורה  במהירות,  במים  לשקוע  עומדת  שהצוללת  שחשש 

את  לנטוש  לצוותו 
הצוות  האוניה. 
שהם  שהאמין 
בסכנה  נתונים 
של  ומידית  גדולה 
החליט  טביעה 
הריסת  ללא  לנטוש 
האניגמה  מכונת 
חבלה  וללא 
במסמכי הצופן כפי 
ההוראות הקפדניות 
של המשטר הנאצי, 
עצמם  על  עטו  הם 
ההצלה  אפודי  את 

וקפצו החוצה. 
המזל  למרבה 
עלו  לא  הגרמנים 
שבריטניה  כך  על 
סודות  את  חשפה 
המסווגים  הצופן 
הצי  של  ביותר 
תודות  וזאת  הימי, 
שבריטניה  לכך 
לשכנע  הצליחה 
כי  הניצולים  את 
הצוללת טבעה לפני 
לעלות  שהספיקו 

הרעיון  כמו  אופציות  גם  שקלו  הבריטי  במודיעין  עליה. 
בשבי,  שנלקח  גרמני  מפציץ  לרסק  פלמינג,  איאן  שהציע 
עבור  כמלכודת,   – גרמניות  לספינות  מקום  בקרבת  ים  בלב 
הספינות הגרמניות שבוודאי יעטו למקום על מנת לספק סיוע 
ואז באמצעות כוחות קומנדו להשתלט על הספינות וללכוד 

מכונת אניגמה. ההצעה הזאת לא בוצעה למעשה.
ההצלחה של סגל בלצ'לי הייתה עצומה, מידי יום פענחו 
היו  ממנה  שרבים  חבורה  ידי  על  מוצפנים  מסרים  כ3,000 
נוסקווית'  רולף  כדוגמת  מתמטיקאים  ביניהם,  יהודים. 
יהודי יליד גרמניה, שבתחילה נפסלה מועמדתו דווקא בשל 
העובדה כי היה יליד גרמניה ורק לאחר שנה התקבל לצוות. 
פתרי  ולצפנים,  סתרים  לכתב  מומחים  ביניהם  היו  בנוסף 
השחמט  במשחק  מומחים  וגם  לדבר,  המשוגעים  תשבצים 
רב  בדרגת  גולמבק שהיה  הארי  היהודי  כדוגמת השחמטאי 
אמן בינלאומי. ההיסטוריונים מעריכים כי עבודתם המסורה 

קיצרה את המלחמה הנוראה בלא פחות משנתיים ימים. 
עשרות שנים נדרשו העובדים מפענחי התשדורות לשמור 
משפחתם  לבני  לספר  להם  הותר  ב2009  ורק  שתיקה  על 
הקרובה כיצד תרמו למאמץ המלחמתי בקרב על האטלנטיק, 
בצפון אפריקה נגד הגיס של רומל ובהכנות לנחיתה בנורמנדי. 
בארי  מילנר  סטיוארט  היה  שבמפענחים  המפורסמים  אחד 
שהיה שחמטאי מפורסם, עם פרוץ המלחמה הצטרף לצוות 
המפענחים בצריף 6 בבלצ'לי פארק, ונחשב לאחר מארבעת 

המפענחים הטובים ביותר. 
כיצד  הסוף  עד  להבין  יכול  אינו  כי  הודה  הוא  למעשה 
האניגמה עובדת ולא את כל בעיות שבירת הצופן, למרות זאת 
ובזכות שליטתו בשפה הגרמנית ביצע מילנר בארי מחקר על 
טקסט וגילה כמה נקודות חשובות של תבניות סטראוטיפיות 
מושכל.  שימוש  באמצעות  משמעותם  את  לנחש  שניתן 
פעמים רבות חזרו התבניות של "אין מה לדווח" או דיווחי 
מזג אוויר בתבנית אחידה. באמצעות ניחוש מושכל של קטע 
זה ניתן היה לגלות את תוכן המכתב המוצפן. מציאת ניחושי 
טקסט אמינים הייתה משימה קריטית לחברי הצוות, מאחר 
בחצות,  יום  כל  שלהם  המכונות  כיול  את  שינו  והגרמנים 
הבריטים שמו להם למטרה למצוא את התצורה החדשה לפני 
בדקה,  סיבובים   120 שהסתובב  מנוע  באמצעות  היום.  סוף 

נבדקו כל הצירופים האפשריים בפחות מ6 שעות.
מיוני 1941 יכלו הבריטים לקרוא את התשדורות המוצפנות 
בדיוק כמו הגרמנים עצמם והאדמירל הגרמני דיניץ הבחין כי 
חלה ירידה ביכולות של הצוללות הגרמניות לפגוע באספקה 
שיועדה עבור בריטניה. לפתע הפך התוקף לטרף קל. דיניץ 

ניסה לרחרח האם ניתן לפענח את תשדירי הצופן 
של הצי הימי וקיבל תשובה שלילית. אין ספק כי 
האמונה הבלתי מעורערת של הגרמנים באי יכולת 

ההצלחה של סגל בלצ'לי הייתה 
עצומה, מידי יום פענחו כ3,000 
מסרים מוצפנים על ידי חבורה 

שרבים ממנה היו יהודים. 
בנוסף היו ביניהם מומחים 

לכתב סתרים ולצפנים, פתרי 
תשבצים המשוגעים לדבר, וגם 

מומחים במשחק השחמט. 
ההיסטוריונים מעריכים כי 

עבודתם המסורה קיצרה את 
המלחמה הנוראה בלא פחות 

משנתיים ימים. 

דוגמא של מכונת האניגמה

צ'רצ'יל בשנת 1912



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה



א' אדר ב' תשע"ט 8/3/19 28

פיענוח הצופן של האניגמה לא הייתה בלתי סבירה. עם זאת, 
כדי לעודד את הביטחון הגרמני להמשיך להשתמש באניגמה, 
עשתה בריטניה כל שביכולתה על מנת להסוות כי יש בידה 
את הפתרון של הצופן. הבריטים לא נקטו באף פעולה מבלי 
לספק הסבר אחר מתאים לפעולה שננקטה, אם זה במשלוח 
מטוסי סיור כביכול באקראי לאזור בו התגלו ספינות מלחמה 

גרמניות או אמצעים אחרים. 

הספקולציה של קובנטרי

אחד המיתוסים הנפוצים הוא הסיפור על אחת התשדורות 
הנאצית  בצמרת  כהתייעצות  לפענח,  הבריטים  שהצליחו 
בדרך להכנעת בריטניה. לאחר שבריטניה לא נכנעה ועמדה 
לרכז  היטלר  החליט  היטלר,  של  רוחו  למורת  בהפצצות, 
מאמץ בעיר אחת, ולשלוח מאות מטוסים של הפצצה ויירוט 
להרוס אותה עד היסוד, להטיל אימה על האזרחים הבריטים 

כך שבריטניה תיכנע לגורלה. 
במערב  קובנטרי  התעשייתית  העיר  היא  שנבחרה  העיר 
בריטניה. בעיר הזו לא היו תותחי נ"מ, חיל האוויר המלכותי 
היו  לא  העיר  ותושבי  העיר  בקרבת  בבסיסים  ערוך  היה  לא 
עם  מיד  למקלטים  לרוץ  לונדון  תושבי  כמו  מתורגלים 
על שם  הירח"  לאור  סונטה  "מבצע  כונה  האזעקה. המבצע 
הסונטה של בטהובן והעובדה כי באותו לילה היה ירח מלא. 
קבוע  באופן  מפוענחות  הידיעות  את  מקבל  היה  צ'רצ'יל 
בתוך קופסא סגורה והציג את הידיעות הללו כמגיעות ממקור 
מאומת,  הלא  הסיפור  פי  על  אותו.  לחשוף  מסרב  שהוא 
הממשלה  לראש  הועברה  לקובנטרי  הצפוי  בגורל  הידיעה 
ואף  מכך  ידע  לא  צ'רצ'יל  למעשה,  מועד.  מבעוד  צ'רצ'יל 
תשדורת בנושא לא פוענחה על ידי צוות אולטרה. לצ'רצ'יל 
כביכול הייתה דילמה נוראית - אם הגרמנים יראו שהבריטים 
יודעים על קובנטרי הם יחליפו את צופן האניגמה. אם הוא 
לא ינקוט בפעולה אזי אלפי אזרחים יהרגו, ואילו אם ינקוט 
הצופן  את  ישנו  הגרמנים  אזרחים,  פינוי  על  וינחה  פעולה 

והנזקים העתידיים איומים. 
ייסורי נפש רבים הוא החליט לא  צ'רצ'יל התלבט ואחרי 
לשתף אף אחד. ההחלטה הייתה שאסור בשום מקרה לחשוף 
צ'רצ'יל  בחר  ההפצצה  שלפני  בשעות  לגרמנים.  הסוד  את 
גם  והוא  הצפוי  האסון  לשמוע  יוכל  לא  שהוא  כך  להתנתק 
חשש שהוא לא יוכל להישמע מופתע, והחליט להשתכר עד 

איבוד הכרה.

ללא  הנאצים  קבעו  אותו  בזמן  הופצצה  קובנטרי  העיר 
 2000 נספרו  ובמקום  כולה,  כמעט  נהרסה  היא  הפרעה. 
את  איבדו  אנשים  אלפי  עשרות  פצועים.   10,000 הרוגים, 

בתיהם. 
היסטורי.  בסיס  לסיפור  אין  כי  סבורים  היום  החוקרים 
צ'רצ'יל ידע אומנם כי אמור להיות מתקפה על אחת הערים 

באנגליה אך לא ידע כי מדובר בעיר קובנטרי. 

שבחים למרגל הבדוי

זה  היה  אחרת.  פעם  התעוררה  אמיתית  דילמה  למעשה 
כאשר חמש ספינות עמוסות סיוע מלחמה הפליגו מנאפולי 
לגנרל  סיוע  להחיש  מנת  על  אפריקה  צפון  לעבר  באיטליה 
הותקפו  צפויה  לא  פתע  במכת  רומל במערכה.  הגרמני 
וטובעו כל הספינות הגרמניות על ידי מטוסי בעלות הברית. 
כן  לפני  הספינות  את  לאתר  למטוסים  זמן  היה  מאחר שלא 
ואז להטביע אותן נאלץ צ'רצ'יל להכריע האם לפעול ישירות 
על פי המודיעין של אולטרה )כך כונתה עבודת הפענוח של 

הצוות בבלצ'לי פארק(. 
ומיד.  הספינות  את  להטביע  החליט  צ'רצ'יל  זה,  במקרה 
לאחר ההטבעה  נשלחה  אולטרה  העקבות של  כיסוי  לצורך 
שיבחו  שם  באיטליה,  לנאפולי  הברית  בעלות  של  הודעה 
עקב  לו  שיינתנו  ההטבות  אודות  לו  ובישרו  בדוי  מרגל 
ההצלחה. הגרמנים פענחו את ההודעה על המרגל שלא היה 
את  לפענח  מצליח  מאויביהם  מי  אי  כי  וחשדם  נברא,  ולא 

האניגמה הופרך.
את  קיבלו  התשדורות  כל  לא  זאת  עם 
תשומת הלב הראויה. כוונותיו של רומל לפני 
בתוניסיה  המערכה  במסגרת   – קסרין  קרב 
ידי  על  כאפשרות  הועלתה   - אפריקה  בצפון 
צוות אולטרה אך האמריקאים לא ייחסו לכך 
מצוות  נוסף  מידע  הראויה.  החשיבות  את 
אולטרה רמז על התקפה בארדנים – במפגש 
אך  ולוקסמבורג  בלגיה  צרפת,  בין  הגבולות 
גמורה  כהפתעה  זאת  קבלו  הברית  בעלות 
האמריקאים  לקרב.  כהלכה  ערוכות  היו  ולא 
ספגו בקרב עקוב מדם זה, את מספר האבדות 

הגבוה ביותר במלחמה.
הוא  גם  שפוענח  מפורסם  נוסף  מברק 
ידי  על  ב1943  נשלח  האניגמה  באמצעות 
קצין האס אס הרמל הפלה ומעיד על הפתרון 
היהודים  כמות  את  מתאר  המברק  הסופי. 
למחנות  שנשלחו  בפולין  שונים  מאזורים 
מבצע   - ריינהרד"  ל"מבצע  בהתאם  השמדה 
ההודעה  תעשייתית.  בצורה  היהודים  חיסול 
כללה רק אותיות מזהות ולא שמות מלאים של 
לובלין  בלז'ץ,  טרבלינקה,  )סוביבר,  המחנות 
– מיידנק( ויתכן כי בשל עובדה זו הבריטים 
בתקופה זו לא הבינו את מלוא המשמעות של 

המסמך. 

מכונת אניגמה ישראלית

לגרסה  זכתה  אפילו  האניגמה  מכונת 
בשנת  בתערוכה  הוצגה  המכונה  ישראלית. 

2013 שנערכה במוזיאון המדע. בסוף שנות הארבעים רכש 
צה"ל 30 מכונות על מנת לנסות לעבוד איתם לצרכי מערכת 
הביטחון. בוצע ניסיון להפוך את 26 האותיות הלטיניות ל22 
אותיות בשפה העברית אך ההוראות נשארו בשפה הגרמנית. 
בין  תועלת  ללא  בצד  הוזנחו  המכונות  דבר  של  בסופו 
בסגל  הבכירים  המתמטיקאים  אחד  כי  הסיבה  בשל  השאר 
הבלצ'לי יוסף גליס עלה לישראל מאוחר יותר וכאשר שמע 
הניסוי באניגמה  מאחד הסטודנטים שלו ששרת בצה"ל על 
תוך  שלו(  הסודיות  שבועת  את  להפר  )מבלי  לו  רמז  הוא 
שימוש במונח "סוס טוריאני" כי צופן האניגמה פחות חזק 

וחסין ממה שניתן לחשוב.

הטעות הגדולה של גרמניה

יצליח  לא  אחד  אף  כי  בעקשנות  בטוחים  היו  הגרמנים 
וזאת  האניגמה  ידי  על  המועברת  התשדורת  את  לפענח 
אנשי  מספר  נעצרו  המלחמה  לאחר  טעותם.  ראשית  הייתה 
לחשוף  שניתן  חשבו  לא  כי  הודו  ובחקירתם  גרמנים  צופן 
ניתנת  בלתי  אינה  האניגמה  כי  ידעו  הם  הגרמני,  הצופן  את 

לא הצליחו להאמין שיהיה משהו "משוגע  אך הם  לפענוח 
כי  מאד  הופתעו  הם  כך.  כדי  עד  להתאמץ  שמוכן  לדבר" 
לפענח  להצליח  מנת  על  רבים  כה  משאבים  היה  לבריטניה 

את האניגמה. 
וחסויה  מוצפנת  להיות  להמשיך  יכולה  הייתה  התשדורת 
מעיני בעלות הברית אלמלא היו נעשות טעויות פרוצדורליות 
בשימוש במכונה בשילוב עצלות זמנית של מפעיל המכונה. 
עשרות  בסוד  נשמרה  הגרמני  הצופן  קריאת  של  היכולת 
שנים ונחשפה רק בשנות ה-70. עד היום במוזיאון הלאומי 
והמבקרים  המכונות  אחת  מוצבת  מיד,  בפורט   NSA של 

מוזמנים לנסות ולהצפין ולפענח הודעות. 
המפענחין  צוות  ידי  על  המחשבים  בתחום  שנצבר  הידע 
המחשבים  טכנולוגיית  פיתוח  לבסיס  יותר  מאוחר  שימש 
בבריטניה ובארצות הברית. בעידן המחשבים המהירים של 
עד  אך  שיטות,  במגוון  האניגמה  קוד  את  לפצח  ניתן  ימינו 
מלחמת  מתקופת  תשדורות  לפענח  מאמצים  נעשים  היום 

העולם השנייה שלא פוענחו מעולם. 

הגרמנים היו בטוחים בעקשנות 
כי אף אחד לא יצליח לפענח 

את התשדורת המועברת על ידי 
האניגמה וזאת הייתה ראשית 

טעותם. לאחר המלחמה נעצרו 
מספר אנשי צופן גרמנים 

ובחקירתם הודו כי לא חשבו 
שניתן לחשוף את הצופן 

הגרמני, הם ידעו כי האניגמה 
אינה בלתי ניתנת לפענוח אך 

הם לא הצליחו להאמין שיהיה 
משהו "משוגע לדבר" שמוכן 

להתאמץ עד כדי כך.

NEW TECH אלן טיורינג. מתוך אתר

הכניסה לפארק בלצ'לי



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

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה 
נמל תל אביב

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | 

לברק | בורי | בס

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

קופון למביא מודעה זו

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

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!

מזמין אתכם להנות 
ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

 קונים באשפרמשתה ושמחה

ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 ש טל: 03-6718300

נפל הפור
 קונים באשפרמשתה ושמחה

נפל הפור

 V
is

io
n 

M
ed

ia

סטייק אנטריקוט

8990לק"ג
נוה ציון-קפוא

קרטון עוף
נוה ציון-טרי

2090
לק"ג

פילה סלמון
נורבגי/עד"ח -קפוא

5690
לק"ג

כנפיים
עדה חרדית-קפוא

890
לק"ג

מבצעים ענקיים
במחלקת היינות
בסניף בני ברק

נוה ציון/שארית/רובין*
טרי

כרעיים/שוקיים

3190
לק"ג

ההכשרים שארית/רובין בסניף ב"ב בלבד*
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פעם אחת לא היה לתלמידי 
הבעש״ט יותר מנר אחד, והוא היה 
צריך להיכנס. הצטערו החסידים 

ביודעם שרבם אוהב אור.
כשנכנס הבעש״ט אמר: "אצל יהודים 
צריך להיות אור, עבודתי היא להאיר בבני 

ישראל." 
ענו לו התלמידים שלא יכלו להשיג יותר 
מנר אחד. הורה להם הבעש״ט להוריד מהגג 
נרות מקרח ולהדליקם, ואכן נרות הקרח 

דלקו! 
כשסיפר הרבי ה"צמח צדק" את הסיפור 
לחסידיו הוא סיים במילים: "אצל חסידי 
הבעש״ט דלקו והאירו נרות של קרח, ואילו 

אצל החסידים כיום חושך וקר...".

גם בינינו יש אנשים שמסתובבים בקור 
ובחשיכה. סיפרה לי חברה מורה לאנגלית 
שהיה תלמיד אחד שכבר כולם התייאשו 
ממנו, והוא לא הגיע זמן מה לבית הספר. 
היא החליטה להגיע לביתו לביקור. בשיחה 
איתו בביתו אמרה לו: ״נראה לי שעוד 
לא גילו אותך, פשוט לא קלטו מי אתה". 
שבועיים לאחר מכן, אותו תלמיד הגיע 
לכיתה, נכנס למסגרת ולמד בריכוז רב. 
המורה המקצועית הזאת גרמה לילד להבין 
שהיא רואה משהו שאף אחד לא רואה, 
אבל הוא בתוך-תוכו יודע זאת על עצמו. 

היא מצאה את האור שבו. 

הקמת המשכן עבור כלל ישראל, היא 
באופן של "פקודי" – הבאתו של כל כלי 
בפני עצמו למשה, לאחר מכן – ציווי ה' 
למשה על הכלי, ולבסוף – קיום הציווי בכלי 
זה על ידי משה, מסופר )ומקבל חשיבות( 
בפני עצמו. מפני שכאשר עושים עבור כלל 
ישראל, מביא הדבר שלמות גם לכל יהודי 

בתור יחיד.

את השייכות שבין כלי המשכן למשכן 
ניתן לפרש בכמה אופנים – כמו בכל כלל 

המורכב מפרטים: 
א. כל אחד מהפרטים אינו מציאות בפני 
עצמו, כל מציאותו היא רק בכך שעל ידי 
התאחדות כולם יחד נעשית מציאות אחת 
– הכלל. בנוסח אחר: מציאות הפרטים 

אינה אלא הכשר בלבד למציאות הכלל.
ב. גם הפרטים הם מציאות בפני עצמם, 
אלא שעל ידי הצטרפותם יחד, מהווים הם 
גם ענין חדש, שלא היה קודם לכן כאשר 

כל פרט היה בפני עצמו.
ג. הפרטים אינם מציאות חשובה כל 
אחד בפני עצמו; אבל כשהם מתאחדים 
ומתהווה מהם כלל, מקבל אחר כך כל פרט 

גם חשיבות לעצמו.

כך במשכן, וכך גם בכל דבר בחיינו 
הפרטיים. 

תתחילי קודם, תהיי את שמחה, והקב״ה 
ייתן לך סיבות לשמוח.

למען האמת, לא צריך סיבה מיוחדת 
לשמוח. תסתכלי על ילדך הקטן איך הוא 
מלא אושר ושמחה, האם קרה לו משהו 
משמח במיוחד? – לא. אך הוא מושפע 

פחות מדאגות חיצוניות.

הקב״ה ברא אותך שמחה באופן טבעי, 
דאגות  עצמך  על  מעמיסה  שאת  אלא 
חיצוניות, המפריעות לנפש השמחה שלך 
להתבטא. בחסידות קוראים לזה "שמחה 

בטהרתה".

היום ראש חודש אדר שני, זה הזמן 
להתפעל פחות מדאגות ומדברים חיצוניים, 
ולתת לעצמנו להתגלות. כי בתוכנו כבר 

נמצאת שמחה עצומה שמחכה לפרוץ!

הנר  את  להדליק  יכולה  את  גם  איך 
המיוחד שלך ולהאיר בו את העולם? ואולי 
יש בסביבתך מישהי או מישהו שמחכים 
שתגלי לעולם את האור שבהם, שאף אחד 

מלבדך לא רואה? 

על הפרט בתוך הכלל 
והאם יש תפקיד 
מיוחד לכל אחת? 

כך במשכן, וכך גם בכל דבר בחיינו הפרטיים. 
תתחילי קודם, תהיי את שמחה, והקב״ה ייתן לך 

סיבות לשמוח.למען האמת, לא צריך סיבה מיוחדת 
לשמוח. תסתכלי על ילדך הקטן איך הוא מלא אושר 
ושמחה, האם קרה לו משהו משמח במיוחד? – לא. 

אך הוא מושפע פחות מדאגות חיצוניות

"
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VRAY + 3D MAX הדמיות
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מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!
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מידול אדריכלי 
3D MAX בתוכנת

מטבחים, ארונות 
ודלפקים  חללי 
פנים  מבנים 

אדריכליים  פריטים 
אדריכליים  פיתוח 
סביבה קרובה  
 תכנון המבנה 
על כל פרטיו

VRAY / רינדור

מושגים מעולם 
הצילום  לוגיקה 

של סידור תאורה  
 יצירת חומרי גמר 

ריאליסטיים  
 רינדור - 

הפקת ההדמיה

עיבוד הדמיה 
בפוטושופ

שיטות לעיבוד 
הדמיה  יצירת 

קונטראסט  יצירת 
אווירה בסצנה   

שינוי רקע סביבה  
 הדגשת אפקטים 

ותאורה

תוכן הקורס:

משך הקורס:

 18
מפגשים

גברים /
נשים

תעודה:
הסטודיו להכשרת 

אנשי הדמיות

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
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שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

שנה 2 
ברציפות

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

הגיעו החוברות החדשות
של חופשת פסח 2019

לצפייה היכנסו
www.shainfeld.com 

מדריכי טיולים בכירים 
כולם בריזורט אחד!

הרב דוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

צבי הרפזהרב ד״ר דב שחרשלמה וסרטייל סרג׳ בליז

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמית סגל
פרשן החדשות

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

יענקלה רוטנר 
מאסטרו 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ההרשמה בעיצומה למטוס השביעי והאחרון
מי שלא נרשם בזמן נשאר כאן!
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1 מכל 5 ישראלים מתמודד 
עם ירידה בשמיעה

אינה  אשר  נראית",  "בלתי  לקות  היא  בשמיעה  ירידה 
שמיעה  לקות  הציבור.  בקרב  מספקת  להכרה  זוכה 
מוגדרת כאובדן חלקי או מלא של יכולת השמיעה. על 
פי הערכות ארגון הבריאות הבינלאומי )WHO( כ־15% 
מהאוכלוסייה הבוגרת בעולם סובלת מדרגה כלשהי של 
איבוד שמיעה, מתוכם כ־360 מיליון בני אדם חיים עם 

איבוד שמיעה מגביל.

ירידה  עם  איש   730,000 כ-  מתמודדים  בישראל  
משנת  הלמ"ס  נתוני  )עפ"י  שונות  בדרגות  בשמיעה 
העבודה  בגילאי  הינם   240,000 כ-  מתוכם,   .)2017
העיקריים )54-21(.  מצב זה מוביל לפריון עבודה אבוד: 
אינם   54–25 בגילאים  השמיעה  לקויי  מקרב   27% כ- 
משתתפים בשוק העבודה בישראל, לעומת 16% בקרב 
משוק  לנעדרים  מעבר  שמיעה.   לקויי  שאינם  אנשים 
ישראלים   5 מכל   1 העבודה,  שוק  בתוך  גם  העבודה, 
בגילאי העבודה בישראל מתמודד עם ירידה בשמיעה. 
שיעור בעלי הקושי בשמיעה עולה עם הגיל, כאשר כל 
אדם שלישי מעל גיל 65 מוגדר כבד שמיעה. בקבוצת 
ביותר.  הנפוץ  החושי  הליקוי  הינו  שמיעה  ליקוי  זו  גיל 
תוביל  בישראל  הקשישים  בשיעור  הצפויה  העלייה 
אליהם  להיערך  שיש  בהיקפים  התופעה  להרחבת 
מראש. הסובלים מאיבוד שמיעה נמצאים בסיכון גבוה 
לבידוד חברתי, בסיכון של יותר מפי 2.5 לפתח דיכאון 

ובסיכון גבוה פי 5 לפתח דמנציה. 

פוגעת  אולם  לעין,  נראית  אינה  השמיעה  לקות 
בפעילות  להשתתף  אדם  של  ביכולתו  משמעותית 
את  מאד  מפחיתה  ואקדמית,  חברתית  משפחתית, 
לפתח  יכולתו  מאד  עד  ומגבילה  שלו  הפרנסה  יכולת 

קריירה בעלת משמעות.  

ושיקום  לכירורגיה  היחידה  מנהלת  לונץ,  מיכל  פרופ' 
האוזן והשמיעה בא.ר.ם וחברת הועד המנהל בעמותת 
"בקול": "מטרת שיקום השמיעה הינה להשיג חזרה את 
החברה,  המשפחה,  בחיי  יותר  מלא  לשיתוף  היכולת 
התרבות.  ובחיי  הציבוריים  בחיים  לרבות  והעבודה, 
כדי  השמיעתי  לנכה  הנידרש  התיווך  ימוזער  זה  באופן 
לתפקד בחברה השומעת. שיקום שמיעה צפוי לאפשר 
והקוגניטיביות  האישיותיים  כישוריו  את  לבטא  לאדם 
באופן מלא יותר ולא בהתאם לליקוי השמיעה ומאפשר 
את מימושה של הזכות לשמוע שצריכה להינתן לכולם".  

בשמיעה  "לירידה  "בקול":  מנכ"לית  דניצר  ורדית 
השפעה נרחבת על יכולתו של האדם להשתלב בחרה 
לאומית  תכנית  של  בכינונה  צורך  יש  התחומים,  בכל 
שהשקעה  מאמינים  אנו  בישראל.  שמיעה  לשיקום 
שאנשים  לכך  יובילו  ושיקום  מניעה  הסברה,  בנושא 
הכלים  את  יקבלו  בשמיעה  הירידה  עם  שמתמודדים 
כך  משמעותי  באופן   חייהם  את  וישפרו  המתאימים 
יש  והתרבות.  החברה  חיי  בתעסוקה  להשתלב  שיוכלו 

ולאמץ  זה  בתחום  המדינה  של  ההשקעה  את  להגדיל 
את המלצות ארגון הבריאות העולמי בנושא".

המחיר: 750 מיליארד דולר 

במרץ.  ב-3  חל  הבינלאומי  השמיעה  יום  שנה,  כמדי 
יום  את  ציין   )WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  השנה, 
חירשות  למניעת  מודעות  העלאת  בסימן  השמיעה 
ואובדן שמיעה וקידום פעולות למען  שיקום השמיעה. 

מודעות  העלאת  בסימן  ייערך  השמיעה  יום  השנה, 
למען  פעולות  וקידום  ואובדן שמיעה  חירשות  למניעת 
שיקום השמיעה. בארגון הבריאות העולמי מסבירים כי 
מוערך  מטופל,  לא  שמיעה  איבוד  של  הכלכלי  המחיר 
זו  עלות  העולמית.  ברמה  לשנה  דולר  מיליארד  ב־750 
בהוצאות  עלייה  תעסוקה,  אי  של  גבוה  שיעור  כוללת 
על טיפול רפואי ושירותים חברתיים - והיא גבוהה יותר 

מעלות אספקת מכשירי שמיעה.

בקרב   Med-El חברת  ידי  על  שנעשה  מיוחד  בסקר 
 65% כי  נמצא  השמיעה  יום  לקראת  שומעים  אנשים 
קולות  שמיעתם,  תפגע  אם  כי  הצהירו  מהמשתתפים 

כי  אמרו   41%  . מכל  יותר  להם  יחסרו  משפחתם  בני 
כי  ציינו    34% בנוסף,  ורדיו.  מוזיקה  לצלילי  יתגעגעו 
גיטרה.  לצליל  ו-19%  פסנתר  של  לצליל  יתגעגעו  הם 
כאשר נשאלו, מה הכי מדאיג אותם בנוגע להתדרדרות 
השמיעה, שליש מהנשאלים ענו כי הם חוששים מבידוד 
מאבדן  חוששים  הם  כי  ענו  מהנשאלים  רבע  חברתי, 
הם  כי  ענו   20% כ-  הסביבה.  עם  לתקשר  היכולת 
חוששים מחוסר היכולת לשים לב לסכנות כדוגמת כלי 

רכב בכביש.

מקשיבים  מהנשאלים   26% כי  מהסקר  עולה  עוד 
מהנשאלים   16% ביום.   דקות   30-60 במשך  למוסיקה 

נהנים ממוסיקה למשך 3-5 שעות ביום.

במדטכניקה  תקשורת  קלינאית  סנדיק,  חנה  לדברי 
אורתופון: בשנים האחרונות, פותחו טכנולוגיות חדישות 
טכנולוגיות  באמצעות  השמיעה.  לשיקום  ומתקדמות 
ירידה בשמיעה, לשמוע ולקחת חלק  יכולים בעלי  אלו 
פעיל בכל מסגרת בה הם נמצאים . יחד עם זאת, חשוב 
לזכור כי התאמת טכנולוגיית שמיעה והטמעתה מהווה 
שהינו  תהליך  השמיעה.  שיקום  בתהליך  חשוב  מרכיב 

מסע לשיפור איכות החיים.

סיפורה של חלי ממן, מייסדת קבוצות תמיכה לאורח 
חיים בריא

כשהייתה   ,12 בגיל  מתחיל  ממן  חלי  של  האישי  הסיפור 
שבזמן  מידי,  רזה  ולא  מידי  שמנה  לא  ממוצעת,  ילדה 
החופש הגדול הגיע למשקל של 100 ק"ג וממשיך בשנים 
ארוכות של משקל עודף, המלווה בפגיעה בביטחון העצמי. 
ללא  אך  האפשריות,  הדיאטות  סוגי  בכל  התנסתה  היא 

הצלחה.

מדובר  כי  התובנה  עם  הגיעו  לתזונה  והמודעות  המפנה 
להשגה  ניתן  הנכסף  השינוי  וכי  לאכילה,  בהתמכרות 
ההתנהגות,  דפוסי  שינוי  החשיבה,  שינוי  באמצעות 
והשתתפות בקבוצת תמיכה. לאחר למידה מעמיקה של 
תחום ההרזיה, הגיעה חלי למסקנה לפיה תהליך הרזייה 
ומתאפשר  זמן  לאורך  הנבנה  תהליך  הוא  ונכון  מבוקר 
לא  המיוחלות  התוצאות  נכונה.  תזונה  על  בהקפדה  רק 
אחרו להגיע והיא הפחיתה ממשקלה שלושים קילוגרמים 

בשמונה חודשים.

תזונה  בנושא  שאספה  והתובנות  שעברה  הדרך  לאחר 
החלה חלי את דרכה המקצועית בשנת 2000 עם קבוצת 
תמיכה קטנה בסלון הביתי שלה בעכו ומאז ועד היום היא 
מפעילה למעלה מ-400 קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא 
למעלה  וכוללות  הארץ  ברחבי  נקודות  בכ-107  שפזורות 
וצוות  דיאטניות  מאמנים,  מקצועיים,  מנחים  מ-100 

מקצועי.

בבוסתן  מתגוררת  בנות  ל-4  אמא   44 בת  כיום  ממן,  חלי 
כאשר  גם  בית,  בכל  מוכר  לשם  להפוך  הצליחה  הגליל 
העולם המרתיע של  והפכה את  בדיאטות,  עוסקים  אינם 
פחות  ומפחיד  לכולם  לנגיש  מוגבלים  ותפריטים  דיאטות 

כיוון שמיועד לאורח חיים בריא ולא להרזיה נקודתית.

חלי לא מפסיקה לחדש ולעצב מחדש את עולם התזונה 
הישראלי, תוך קבלה ופרגון לקולגות שלה והעצמה נשית. 
שאחת  חדשות  אפליקציות  שתי  משיקה  היא  אלו  בימים 

מהן היא 60 יום עם חלי ממן. 

 ,wis2biz הנקראת  מובייל  פלטפורמת  היא  מהן  אחת 
רב  מידע  אוספת  משתתף,  לכל  אישי  פרופיל  המייצרת 
לגביו על פני ציר הזמן, מעבדת מידע זה ומנבאת מתי הוא 
עתיד לנטוש ומאיזו סיבה. בהתאם לכך, מפעילה מודלים 
המותאמים  ושימור,  תמיכה  אסטרטגיית  של  אוטומטיים 
הפלטפורמה  כך  זמן.  נקודת  בכל  משתתף  לכל  אישית 
ולהצליח  להתמיד  ללקוחותיהם  לעזור  לחברות  עוזרת 
אחוזי  את  שמקטין  דבר  היעדים,  על  ושמירה  בהשגה 
הנטישה ומגדיל את הכנסות החברות. המערכת הוטמעה 
בהצלחה מזה חצי שנה בחברת ההרזיה של חלי ממן, אך 
אינה רק לצורך זה – היא רלוונטית לכל המערכות. לנטישה 
 3 מקום  זכתה  הפלטפורמה  וכד'.  מעישון,  מהלימודים, 

בתחרות סטרטאפים ישראלית שהתרחשה בארץ. 

סקר חדש בקרב שומעים קבע: רבע מהנשאלים מקשיבים למוזיקה למשך -30
60 דקות ביום. שליש מהנשאלים ענו כי הם חוששים מהשפעת אובדן השמיעה 
על היחסים החברתיים שלהם  • לרגל יום השמיעה הבינלאומי שהתקיים ביום 

ראשון השבוע וחודש המודעות לשמיעה בישראל, המרכז הרפואי א.ר.ם ועמותת 
"בקול" מזמינים את הציבור הרחב לבדיקת שמיעה

רוצה לרדת במשקל?



SKY RIDER

רכבל

מזחלות שלג

סקי

מזחלות אקסטרים

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!
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בראוניז שוקולד עם קרם תותים
שוקולד ותותים הם שילוב אהוב במיוחד, והבראוניז הבאים לוקחים אותו שלב אחד קדימה. בראוניז פאדג'יים 

עם קרם תותים עשיר ופרוסת תות לקישוט. קינוח קל מאוד להכנה שאפשר להכין בקלות גם ללא גלוטן. 
מושלם כקינוח לימים הקרים!

זמן הכנה: שעתיים / רמת קושי: קל / כמות: 20*20 ס"מ

לבראוניז:
200 גרם שוקולד מריר

150 גרם חמאה )או מרגרינה, לגרסת פרווה(
200 גרם )כוס( סוכר

3 ביצים
רבע כפית מלח

70 גרם )חצי כוס( קמח או קורנפלור

לקרם תותים:
250 מ"ל )כוס( שמנת מתוקה, קרה מאוד )או קצפת ריץ', לגרסת פרווה(

40 גרם )שליש כוס( אבקת סוכר
40 גרם )4 כפות( אינסטנט פודינג וניל

45 גרם )3 כפות( תותים מרוסקים, מסוננים

לקישוט:
3-4 תותים טריים, חתוכים לרבעים

הכנת הבראוניז:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים את התבנית.

2. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. מוסיפים חמאה וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד 
שהכל נמס והתערובת אחידה.

3. מוסיפים סוכר וטורפים עד שהוא נטמע בתערובת.
4. מוסיפים את הביצים אחת אחרי השנייה, תוך טריפה בין הוספה להוספה.

5. מוסיפים מלח וקמח וטורפים רק עד שאחיד.
6. יוצקים את התערובת לתוך התבנית ומיישרים את החלק העליון.

7. אופים במשך 18-22 דקות, או עד שקצוות העוגה מתייצבים, אך החלק המרכזי עדיין מעט רוטט.
8. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר וחותכים לקוביות.

הכנת קרם התותים:
1. בקערת מיקסר עם וו הקצפה שמים שמנת, אבקת סוכר, אינסטנט פודינג ותותים מרוסקים ומקציפים 

במהירות גבוהה עד שמתקבל קרם אחיד ויציב מאוד.
2. מעבירים את הקרם לשק זילוף עם צנתר משונן בקוטר 2 ס"מ ומזלפים תלוליות קרם בחלק העליון של 

הבראוניז.
 3. מקשטים כל בראוני ברבע תות ומגישים.

טיפ של עלית!
שומרים את הבראוניז בכלי סגור במקרר עד 4 ימים.

במקום תותים אפשר להשתמש בפטל, דובדבנים או כל פרי יער אחר שאוהבים.

לגרסה ללא גלוטן משתמשים בקורנפלור במקום הקמח.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה

מתכון חגיגי לאוזני המן 
חג פורים בפתח, רשת בתי הקפה ביגה מציעה בסניפיה מגוון אוזני המן פריכים בטעמים קלאסיים וגם ללא 

גלוטן. לצד הקפה ולמשלוחי מנות מפנקים. ובנוסף, חולקת מתכון עשיר וייחודי, לאוזני המן עם מגוון מילויים 
לבחירה כמו: שוקולד, תמרים, חלווה, פרג ועוד.

 
חומרים לבצק:
420 ג קמח לבן

200 ג חמאה רכה בטמפרטורת החדר
120 ג אבקת סוכר

L 1 ביצה גודל
1 חלמון

1 כפית תמצית וניל אמיתית
1 כפית אבקת אפיה

קורט מלח

הכנת הבצק:
1. מערבלים את כל חומרי הבצק בקערת מיקסר עם וו גיטרה 2-3 דקות במהירות בינונית עד לקבלת בצק 

אחיד וחלק. 
2. עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשעה.

עיצוב ומילוי:
מרדדים את הבצק על משטח מקומח קלות לעלה בעובי חצי סנטימטר. קורצים עיגולים בקוטר של 8 ס" מ, 

מניחים כפית מילוי שאוהבים)שוקולד, תמרים, חלבה או פרג( במרכז כל עיגול, סוגרים למשולש עם פתח קטן 
למלית ומהדקים.

אפיה:
1. מניחים בתבנית מרופדת עם נייר אפיה במרווחים של 2 ס"מ.

2. אופים כ- 15 דקות עד הזהבה.
3. מצננים היטב וזורים אבקת סוכר בנדיבות. ניתן לאחסן בכלי אטום מחוץ למקרר עד שבוע.

סלט עשבי תבלין וטונה בשמן זית
אנשים רבים נוהגים להוסיף מלח לאוכל שלהם, לעיתים אפילו לפני שטעמו את המנה שלפניהם. גם אם 

נפסיק לטלטל מלחיות מעל הצלחת, מלח הוא ה'תבלין' המשמעותי במזון שלנו. בזכות יכולותיו לשפר טעמים, 
למנוע לחות והיווצרות פטוגנים ואף לשפר את צבע ומראה המזון. המלח הוא תוסף טעם משמעותי, אבל מזיק 
מאד לבריאותנו. הרי שהמלח מצוי בצורה גלויה ונסתרת במזונות רבים. כשאתם אוכלים טונה היפטרו מהמנהג 

של המלח – זה מיותר!

מצרכים ל-4 מנות:
החומרים לטונה:

1

2

1

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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1 כף שטוחה של שמן זית
300 גר' של טונה בשמן זית כתית מעולה, קצוצה גס בסכין

שן שום
קורט פלפל לבן

כף רוטב דגים

מחממים בסיר קטן את השמן, מוסיפים את כל המרכיבים ומטגנים על אש בינונית משך כשלוש דקות, מצננים

לסלט:
6-7 במיה תאילנדית צרובה במעט שמן זית וחתוכה לפרוסות בעובי של כ-ס"מ

צרור עלי בזיל סגול מופרד לעלים
חופן יפה של עלי מיזונה

½ כוס עלי טרגון מופרד לעלים
כ-150 גר' גרגר נחלים מופרד לעלים

1.5 כוס שבבי קוקוס קלויים
50 גר' צ'יפס שורשים בטעם טבעי

2 כפות בוטנים קשיו קצוץ

לרוטב:
2 פלפלים ירוקים, חריפים, כתושים במכתש ועלי

כף סוכר לבן
2 כפות סויה דלת נתרן

1 כף רוטב דגים
מיץ משני ליים

12 כפות קרם קוקוס

שוטפים את כל הירוקים במייבש חסה. 

אופן ההכנה:
בקערה גדולה מניחים את הטונה ומרכיבי הסלט, למעט שבבי הקוקוס וצ'יפס השורשים. מערבבים את כל 

החומרים לרוטב יוצקים מעל העלים, מוסיפים את הבוטנים או הקשיו, הצ'יפס ושבבי הקוקוס נכנסים אחרונים 
כדי שלא יאבדו פריכות. מערבבים ומחלקים לקערות אישיות. המהירות פה היא חשובה. מסיימים ומגישים. 

שלא יתעייפו כל המרכיבים.

באדיבות טונה סטארקיסט

טליאטלה תרד, פטה וקשקבל
אין כמו מנת פסטה קלה ומפתיעה לארוחת ערב. המותג ברילה מציע מתכון למנה פשוטה וטעימה של פסטה 

טליאטלה עם תרד, פטה וקשקבל. תוסיפו בקבוק יין ויש לכם ערב מושלם.

חומרים ל-4-5 מנות:
1 חבילה )500 גרם( טליאטלה

 500 גרם עלי תרד
 2 שיני שום כתושות

 2 כפות שמן זית
חצי צ׳ילי קצוץ )לא חובה(

 200 גרם גבינת פטה מפוררת
 100 גרם  גבינת קשקבל מגוררת

מלח ופלפל שחור גרוס

 הוראות הכנה:
1. מבשלים את הפסטה בסיר עם מי מלח רותחים לפי הוראות היצרן. בחצי דקה האחרונה מוסיפים את עלי 

התרד ומסננים יחד לקערה.
2. מוסיפים את השום, שמן זית, צ׳ילי, פטה וקשקבל, מלח ופלפל. 

3. מערבבים יחד ומגישים.

קאפקייקס שוקולד 
המותג מאסטר שף מציע מתכון שקל להתאהב בו- קאפקייקס שוקולד עם קצפת ודובדבני אמרנה לערב 

מתוק במיוחד.

מרכיבים ל-12 קאפקייקס:

בצק:
170 גרם חמאה רכה

200 גרם )1 כוס( סוכר
1 ביצה

1 כפית תמצית וניל
175 גרם )1/4 1 כוסות( קמח תופח 

70 גרם )1/2 כוס( קקאו
2 כפיות קורנפלור

קרם:
375 מ"ל )1/2 1 מיכלים( שמנת מתוקה

1 קופסה פודינג וניל עם גרגירי וניל 
4 כפות אבקת סוכר, או לפי הטעם

קישוט:
12 דובדבני אמרנה

אופן הכנה:
1. מחממים את התנור ל-175 מעלות. משמנים קלות תבנית שקעים.

2. מכינים את הבצק: מקציפים את החמאה והסוכר במשך 5 דקות עד שמתקבלת תערובת בהירה ותפוחה. 
מוסיפים את הביצה והווניל וממשיכים להקציף, עד שמתקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את הקמח, הקקאו 

והקורנפלור ומערבבים עד שמתקבל בצק עבה.
3. מניחים כ-2 כפות של הבצק בכל שקע ובעזרת האצבעות משטחים אותו למעין קערות.

4. אופים בין 10 ל-12 דקות, או עד שהקערות נאפות ומתייצבות.
5. מצננים בתוך התבנית ולאחר מכן מקררים לגמרי על הרשת. אם השקע בתוך הקערות לא מספיק בולט, 

מדגישים אותו בעזרת לחיצת תחתית כוס קטנה.
6. מכינים את הקרם: שמים בקערת מיקסר עם וו בלון את השמנת, הפודינג ואבקת הסוכר ומקציפים במהירות 

בינונית עד שמתקבל קרם יציב. מעבירים לשקית זילוף עם צנטר משונן.
7. מזלפים תלוליות קרם גבוהות בתוך שקעי הקאפקייקס, מקשטים בדובדבני האמרנה ומגישים.

4

5

5

3

4
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאוזןמאוזן

בשני  הקב"ה  שברא  "אור  הבעירה.   היפסקות  האש,  שקיעת  דעיכה,   .1
בשבת אין לו  ___ לעולם" )פסחים נד.(

6. מקלעת של צמר או של חומר אחר המשמשת מצע כעין שטיח או מזרן 
וכדומה.  "ואת ___  העזים" )שמואל א יט יג(

7. הסתפק במועט, חיה בצנע ובפשטות.   "____  במלח תאכל" )אבות ו 
ד( )בהיפוך אותיות(

8. אחד מכלי הנגינה שהיו נפוצים  בימי קדם: "נבל ותף וחליל ו___")שמואל 
א י ה()בהיפוך אותיות(

9. קיצור המילים: פת לחם.
10. שיעור, דבר הניתן למדידה, עצם מוגבל. "לכל ___  ראיתי קץ" )תהלים 

קיט צו(
12. )בהלכות שחיטה( הפסקה בפעולת השחיטה -דבר  הפוסל את השחיטה 

. "ואלו הן הלכות שחיטה ___ דרסה חלדה הגרמה ועיקור" )חולין ט.(
14. באר מים חיים.  "באר  ___" )עירובין י יד(

17. עיקשות-פה, לעז, דיבה, דברי שקר. "____   שפתים" )משלי ד כד(
18. )מימרת חכמים(  הסתפק במועט ותראה נחת ושלוה.  "אכול בצל ושב 

ב__" )פסחים קיד.( )בהיפוך אותיות(

  "___ בהן    "ויפצל  קליפתו.   ממנו  שהוסרה  מקום  בעץ,  מחשוף   .1
)בראשית ל לז( )בלשון יחיד(

4. קיצור המילים: פרשת פרה.
6. מצוקת הזמן, שעת חרום, ימים טרופים. "____   העתים"  )דניאל ט 

כה(
7. כלי עץ, כעין את גדול, לזרות בו את התבואה. "בליל חמיץ יאכלו אשר זרה  

ב__")ישעיה ל כד(
8. הניע דבר-מה, כדי להרחיק מה שבתוכו. "מעות שעל הכר ___ את הכר 

והן נופלות" )שבת כא ב( )גוף שלישי,עתיד(
)בהיפוך  יא(  יט  )שופטים  מאד"    ____ והיום   יבוס  עם  "הם  ירד.    .10

אותיות(
11. קיצור המילים: עולת נדבה.

12. שוקט,יושב לבטח. "כלו שלאנן ו__")איוב כא כג(
14. צבע אדום-כהה. "צבע ששמו  ___")רש"י שמות כה ד(

15. דבר הבל, מרמה.  "____  תעתעים" )ירמיה י טו(
16. משמיע טובות, מביא ידיעה טובה, איש בשורה.  "רגלי  ___" )ישעיה 

נב ז( )בהיפוך אותיות(
17. אחד מנציבי שלמה.  "___  חסד"  )מלכים א ד י(

1. עמק רחב המוקף הרים.  "וירא את כל ____  הירדן כי   כלה משקה" 
)בראשית יג י(

2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. "הלכתי למלאות 
מים מן המעיין ונסתכלתי  ב___  שלי" )נדרים ט: (

3. בית מרזח.  "בית  ה___" )שיר השירים ב ד(
4. קצה הספינה.  "____  הספינה" )יונה א ה(

5. טוטפת של התפילין שמניחים על הראש או על הזרוע.  "____  של יד 
אינה מעכבת של ראש" )מנחות ד א(

נעים לחך. "היאכל  ___  מבלי מלח"  נטול טעם, שאינו  7. מחוסר מלח, 
)איוב ו ו(

11. תרופה, מרפא. "אין ___  לשברך נחלה מכתך" )נחום ג יט(
12. אחד מכנויי האריה במקרא. "שאגת אריה וקול ___" )איוב ד י(

13. קיצור המילים: יששכר בנימין ונפתלי.
15. פחות ונקלה ביותר, מן השפלים ביותר.  "____  שבקלין" )ראש השנה 

כה:(
16. קיצור המילים: רודף צדקה.

1. פיצוח, ביקוע, ריסוק.  "___  בכלל דישה" )שבת עה.(
2. מים קרים. "והביאו סילון של  __ לתוך אמה של חמין")שבת ג ד(

את  בתוכו  מניחים  שהיו  נצרים  סל  קדם(  בימי  הפשוטים  הבד  )בבתי   .3
מן  "נוטל  שמנם.  שארית  את  מהם  לסחוט  קורה  עליהם  ושמים  הזיתים 

ה__")מעשרות א ז()בהיפוך אותיות(
4. קול צעקה בפי אדם הנבהל מדבר-מה או הנתון בצרה.   "קול  ____"  

)איוב טו כא(
5. פירוש, באור. "ולפי דברי רבותינו כך  ___  המקרא" )רש"י שמות כג ב(

9. שילב דברים זה בזה כחוליות בשרשרת.  "___  ומרכיב   חוט אחד של 
ערב בשתי" )רש"י שבת קה.( )בהיפוך אותיות(

13. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:     א' – 30, ב' 
– 3, ג' – 5

14. קיצור המילים: אבות על בנים.
15. זיכרון קיים,מצבת זכרון. "יד  ו__")ישעיה נו ה()בהיפוך אותיות(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. תבונת כפיים
2. תבע את עלבונו

3. תום לבב

1. ּתִהּלים עח עב 2. ׁשּבת נה 3. ּבֵראׁשית כ ה

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
פריז בשלג

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

1. נהר הירקון 2. נס ציונה 3. טבריה  4. רחובות 5. מרכז שפירא 6. צ'רלס 
אורד וינגייט 7. באר שבע 8. געתון 9. רעננה 10. ראשון לציון 11. תל 
אביב, חיפה וירושלים  12. צומת השרון 13. בצרה 14. גבעת אורחה 15. 

ראש העין   16. נווה - שאנן
1. "שבע טחנות" נמצאות על...

2. שמה הקודם "ואדי חנין
3. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

4. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

5. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. נקראת גם "עיר האבות"
8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?
10. מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?

11. שכונת נווה שאנן נמצאת בערים...
12. שמו העברי של צומת בית - ליד

13. מושב בארץ על שם עיר בעירק
14. מה שמו העברי של הר ג'וחדר שבגולן?

15. שם מקום המורכב משני אברים בגוף
16. שכונה בשם דומה בירושלים, חיפה ות"א

התשבצים  באדיבות עוזי קייש





מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



ת הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל 
ם  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433  | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריי

פי
סד סני

תיב הח
נ

שר 
ת חיים 1. 03-5179802 | קלי

שב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תור
ת הרצוג. 03-6099821| רח’ ר

אלון 12 קריי
שבי 15. 08-8523639 | 

שדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ ר
שבי 35 | א

שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' ר
17. 03-5755232 | אלעד: רח’ 

ת 10 |
ם: פנים מאירו

שלי
שפט 40 08-9419465| ירו

ת המ
פר: רח' נתיבו

ת ס
ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרי

ם: א.
סי

פה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכ
נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20  |בת ים: ניסנבאום 25|  חי

ת/
ת/טבלאו

קליק שקיו
שוקולד פרה

/
מארז פרלינים פרוגרס

מארז בון בון

ת
טריו

ת פ
שיי

שלי

שבע 120 גר'/
רבע ל

שים 300 גר'/
שנו

נ
דג דג 400 גר'

מעולה'
להבונים '

ת 
סוכריו

מארז 
מידה/

פיר
ת/ 

טנו
טנ

ק
בריבוע

שוקולד
מיקס מיני 

מוצים
ת ח

מקלו

מילאק
סי

שוקולד
ת 

שיי
שלי

ס 
קורנפלק

טחינה 

מיני/
ת 

עוגיו
ס/

שוקוצ'יפ
ת

ערגליו

סה
ת כבי

אבק
אריאל

מרק 
שקדי 

זוג 
שופ 

2*400 גר'/זוג קט
2*750 גר'

טנים 150 גר'/
נפולי

מיני
טיפי 

מארז ח
שוקולד 250 גר'

טונה
ת 

רביעיי

עוגיות חיוכים 150 גר'/
אגוזי/טעמי/מסטיק 

מאסט/כיף כיף/
/IN חטיף קליק

שבע
רבע ל

שטוח 
תון 

שפ
א

תון 
שפ

קוד:11233/א
מעולה'

גליל קוד:11219 '

ת 
אצבעו

שוקולד

מארז תפוצ'יפס 
/

קידס/צ'יטוס 10*20 גר'
דוריטוס/במבה 

ש 10*25 גר'
שו

ט
ש

מו
פילה דג 

ת ברוטב 
שעועי

ת/אפונה/
עגבניו

אפונה וגזר/רסק 
/28%

ת 
עגבניו

תירס/חומוס

מלא 
מח 

ק

שיו
טי

ת 
שיי

מי
ח

מה/וופל 
רולים על

מה 200 גר'
מעולה'/על

'

ת חמוצים
מקלו

מקל
ת על 

סוכריו

מירים
יין א

ש
שנו

ת מיני נ
עוגיו

ת חלב
שקאו

מ

מן
ת בר

עוגיו

ת יהודה/
מלכ

מ
ס

סנ
באזז/אקל

ס/
טו

ס/צ'י
טו

דורי
ס

תפוצ'יפ

בייגלה עבאדי

מילקי
מיני 

שרינק 

ת 
עוגיו

ת
מזרחיו

מיני 

ליקר

22%
ת 

רסק עגבניו

זוג גבינה

שים
שנו

נ

יין קונקורד/וינו

שוקולד
טיף 

ח

שמיניית יופלה פרי

מעולה'
יין '

שוקולד
ת 

טבעו
מ

מעדן יולו
מילקי

מעדן 

ס
טרופיק

ליקר

מבה נוגט 77619/
ת ב

שיי
מי

ח
ת דובונים 504228/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 72959/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 681138/

שיי
שלי

מבה 879798/
ת ב

שיריי
ע

מבה 60 גר'
ת ב

רביעיי

מון
סל

פילה דג 

ת/
ת קטנו

צלחו
ת 

סכו"ם צבעוני/כוסו
ת 

יהלום 'מעולה'/כוסו
 B8 קרטון

ת חלוה
מאגד

מגבונים

נרונים 

נרונים

שונים
סוגים 

3*290 גר'
מעולה'

'

ת
שעו

 4
50 יח'

24-32 גר'
ס

לב

390 גר'
ת

עלי

225 גר'
מי

צ'ו

900 גר'

מריר
חלב/לבן/

ת
מי

כר

מריר
חלב/לבן/

ס
גרו

1 ק"ג
מעולה'

'

אחוה/בארכה
מלא

רגיל/
450 גר'

שונים
סוגים 

סם
א

רגיל/קולור
6 ק"ג

סם
א

שונים
סוגים 

ס
גרו

מים
מחי/קנולה/ב

מן צ
ש

ב
מעולה'

'

25 יח'

ת
עלי

ת
עלי

בלדי

מעולה'
מורי '

שי

מעולה'
רובינפלד/'

100%/צ'יק צ'ק
/80%

קוד: 48203

כולל פיקדון

שונים
סוגים 

18-20 גר'
מן

טע
ס/

לב

90 גר'
ת

מי
כר

כולל פיקדון
מ"ל

 750

טרה 
תה/

טב
י

שונים
סוגים 
טר

1 לי

40 גר'
עבאדי

שונים
סוגים 

200-220 גר'

16 יח'

כולל פיקדון
מ"ל

 750

50-55 גר'
ת

עלי

150 גר'

שונים
מים 

טע
כולל פיקדון

מ"ל
 200

2*850 גר'
תנובה

100 גר'
מעולה'

'

60 גר'
בייגל בייגל

כולל פיקדון
מ"ל

 750

תנובה

שונים
סוגים 

ס
גרו

כולל פיקדון
מ"ל

 187

שונים
סוגים 
תנובה

ת והפוך
טופ/קצפ

לא כולל 
שונים

סוגים 
ס

טראו
ש

36 גר'
ת

מי
כר

18 יח'

כולל פיקדון
מ"ל 

 500

סם
א

בלדי

בארכה/אחוה

סיק
בייבי ביי

קוד: 375614

ת
שעו

 4
72 יח'

מעולה'
'

ת
שעו

 6
66 יח'

מעולה'
'

200 גר'
עבאדי

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

שי
שי

שון עד 
רא

3-8.3.19
כ"ו באדר א'
עד א' באדר ב'

שוקולד
ת 

טבלאו

שונים
סוגים 

קוד:16401776

מעולה' 
מיץ ענבים '

/יין מוריה 
טר 

1 לי
מ"ל

ט 750 
רגיל/ליי

שה, נא לגשת לסניף הקרוב
שנה חד

ש תוקף הכרטיס ל
לחידו

שים
שנתי/מוגבל ל-3 מימו

ש"ח דמי מנוי 
 20

ש"ח
ב- 10 

שי-רביעי 5-6.3.19 כ"ח-כ"ט באדר א'
שלי

בימים 
שום

ת 
רביעיי

תפוז/קלמנטינה/
שומר/קולרבי/גזר 
תפו"א אדום 

ארוז/
ארוז

3
90

לק"ג

2 ב-
9

90

8
90

39
90

17
90

17
90

9
90

69
90

64
90

7
90

29
90

8
90

19
90

10

10
10

10

27
לק"ג90

לזוג

ליח'

ליח'

ליח'

ליח'

למארז
למארז

לק"גלמארז

7
90

8
90

8
90

10
16

90

5 ב-
20

2 ב-
25

3 ב-
20

ב-
 12

4 ב-10
10

7 ב-
100

3 ב-
20

3 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
12

90

4 ב-
10

5 ב-
15

ב-
 10

10

4 ב-
10

6 ב-
100

2 ב-
25

5 ב-
10

3 ב-
10

3 ב-
13

90

2 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
20

2 ב-
10

2 ב-
17

90

6 ב-
10

3 ב-
10

5 ב-
100

4 ב-
10

4 ב-
10

2 ב-
10

12
90

9
90

19
90

15
90

10

24
90

3 ב-
10

ליח'

4 ב-
8

90
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