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ח' אדר ב' תשע"ט 15/3/19

תושבי שיכון הרבנים חוששים ממיזמי הבנייה העלולים 
להחריב את בית הכנסת הותיק 'בית אהרן' השוכן בלב השכונה 
המיתולוגית • חזרנו לאחור לימי בנייתם של שבעה עשר יחידות 
הדיור לרבנים פליטי השואה ודלינו פרטים מרתקים על מתפללים 
מפורסמים שאכלסו את המקום • ואהי להם למקדש מעט | 18

תמורת 
בתי כנסת

מגדלים

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות



שעות פעילות: א-ה 10:00-20:00,  יום ו  9:00-14:00 (סגור במוצ�ש)
כתובת: רח השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה
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| המוצרים הינם תצוגות,  המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 17.3.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם 
עודפים, מחודשים וסוג ב | מינימום מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים 
ומחיריהם מוצגים ביריד | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול

בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו
חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס

עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77 ₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149 ₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 ₪699במקום במקום 199 ₪ במקום 1490

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10

699

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי

כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490



שעות פעילות: א-ה 10:00-20:00,  יום ו  9:00-14:00 (סגור במוצ�ש)
כתובת: רח השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה
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| המוצרים הינם תצוגות,  המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 17.3.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם 
עודפים, מחודשים וסוג ב | מינימום מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים 
ומחיריהם מוצגים ביריד | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול
בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו
חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס
עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77 ₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149 ₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 ₪699במקום במקום 199 ₪ במקום 1490

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10

699

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי
כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490
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בלי ספקות

מליובאוויטש  הרבי  הבא, סיפר  הסיפור  את 
מטשרנוביל,  נחום  רבי  הצדיק  רבות:  פעמים 
עני.  אדם  היה  החסידות,  אדמו"רי  מראשוני 
היה  הוא  אך  כסף,  לו  תרמו  החסידים  אמנם 
ביתו.  לצרכי  כלום  משאיר  ולא  לעניים  הכול  מעביר 
במשך שנים חיו בני הבית בעוני ושתקו, אך בתו התבגרה 
חתונה  תכננו  והחסידים  הנישואים  לתקופת  והגיעה 
ידע את האמת  מכובדת כראוי לבת הרבי. אולם הגבאי 

שאין בקופת המשפחה רובל לממן את האירוע. 
גילה  והגבאי  הרבי  את  לבקר  עשיר  חסיד  הגיע  פעם 
באזניו את המצב. הוא ביקש ממנו לומר לרבי כי הסכום 
שיעביר היום לרבי, הוא תרומה פרטית עבור המשפחה 
ואנא לא להעבירו לצורכי החסידים. הגבאי המתין במתח 
לראות את החסיד יוצא וליטול את הכסף, אך רגע אחרי 
והיה  בתו  את  שחיתן  נוסף  חסיד  נכנס  העשיר,  שיצא 
לו  ונתן  הכסף  את  הוציא  והרבי  דחופה  להלוואה  זקוק 

את הסכום. 
הגבאי המתוסכל לא היה יכול יותר להתאפק. הוא נכנס 
לחדרו של הרבי והתאונן כי המשפחה עומדת לפני חתונה 
גדולה ואיך הרבי מחלק את כספו לאחרים? הרבי השיב 
לא  שהוא באמת התכוון לקחת את הכסף לעצמו, אבל 
היה יכול לעמוד בפני בכיו של האיש שרוצה לשמח את 
בתו הענייה. ואז הוסיף הרבי ואמר כך: אני רוצה לשתף 
היום  שגיליתי  עמוקה  בתגלית  לבבי,  בתעלומות  אותך 
נכנס  חסיד  היצר. כשאותו  הנכלוליות של  דרכיו  אודות 
ובכה על מצבו, רציתי לתת לו מיד את הכסף שקיבלתי, 
אבל אז נכנסה בי מחשבה אחרת: אולי עדיף לחלק את 
הכסף לכמה חסידים עניים ולא לתת הכול לאדם אחד? 
כמה  לכלכל  שיכול  ענק  בסכום  מדובר  הכול,  אחרי 
להחליט:  מה  ידעתי  ולא  והיססתי  התלבטתי  משפחות. 
בתעלול  שמדובר  תפשתי  אז  אבל  לתת?  לא  או  לתת 
מרושע של היצר. הוא יוצר ספקות והתחבטויות ובלבד 
שאתקע כאן, שאדחה את הנתינה. עובדה היא שכאשר 
חשבתי לקחת הכסף לעצמי, לא עלתה בי מחשבה לחלק 
אותו לחמשה אנשים, רק כשרציתי לתת לאחרים, פתאום 

עלה הרעיון אולי לפזר את הנתינה לחמישה נזקקים...
של  מרושע  הכי  התעלול  כבירה:  בתובנה  מדובר 
היצר הוא לעורר ספקות, כדי לערער את הביטחון שלנו. 
במקום לשלול את האמיתות עצמן, שזה דבר שלא ילך 
אומר  הוא  ערמומי:  יותר  הרבה  בתכסיס  נוקט  הוא  לו, 
"כן, אבל"!. "אולי מחר? אולי מחרתיים? אולי תבדוק 
שוב? אולי זה לא כמו שכתוב?". וזה עובד לו מצוין, כי 
למין  טוב,  ליצר  מחופש  בא  הוא  אותו.  מזהים  לא  אנו 
עמקן אינטלקטואלי שרוצה למצוא את הבחירה הטובה 
ביותר, אבל למעשה מדובר בתעלול מרושע כדי לערער 

את הביטחון.
''שבת  לקראת  חשוב  הסבר  לנו  נותן  הזה  הסיפור 
זכור'', אשר מעלה את אחת השאלות הכי גדולות והכי 
כלפי  הקיצוני  התיעוב  היהודית:  בחשיבה  מטרידות 

עמלק.
או  דתות  הרבה  אין  אחד,  מצד  מוזר:  דבר  זה 
ומאמינות  סלחניות  כה  שהן  בעולם  אידיאולוגיות 
לתת  הדורות  בכל  מחונכים  יהודים  היהדות.  כמו  בטוב 

יהודי   – הוא  באשר  "אדם"  שכל  להאמין  בזולת,  אמון 
רבי  כדברי  אלוקים",  "בצלם  נברא   – יהודי  שאינו  או 
הזו  מהסיבה  בצלם".  שנברא  אדם  "חביב  עקיבא: 
התעלינו מעל מה שעוללו לנו אויבינו במהלך הדורות, 
מעולם לא פסלנו אנשים או מחקנו מדינות, תמיד הבטנו 
קדימה מתוך אמונה שאפשר למצוא את הטוב גם אצל 

הגרועים שבאויבינו.
יש  ראיית הטוב.  נגמרת  בו  יש מקום אחד  שני,  מצד 
אויב אחד מולו אנו מתגלים כמו עם קשה עורף שאינו 
את  למחות  תובעת  התורה  סליחה.  המושג  את  מכיר 
להכיר  לא  אותו,  לקבל  לא  השמים,  מתחת  "עמלק" 
בקיומו ולא לנהל אתו משא ומתן. והשאלה העצומה היא 
מה קרה? איך הפך עמלק לשטן ורוח רעה שאין בו שום 

דבר טוב?
בשביל להבין את גודל התמיהה, בואו נחזור אל אירועי 
יציאת מצרים: שישה ימים אחרי יציאת מצרים, פורצת 
פרסות  קולות  נשמעים  מרחוק  ישראל.  במחנה  סערה 
סוסים והצופים מדווחים כי פרעה יצא בראש צבא אדיר 
להשיב את עם ישראל למצרים. האסון ברור: הים עומד 
מקדימה, פרעה וחילו מאחורה וכל ההישג של היציאה 
מהעבדות לחירות, עומד להיעלם. כאן אפשר היה לצפות 
כי הקב"ה יורה לעם להשיב מלחמה. אחרי הכול הם לא 
גיל  בין  גברים   600,000 ביניהם  היו  קטנים.  ילדים  היו 
לעשות  שאפשר  אדיר  צבאי  כוח  זה  לשישים.  עשרים 
דוחה  הקב"ה  הפלא,  למרבה  אבל  בפרעה.  נקמה  אתו 
לחלוטין את האפשרות הזו ותמורת זאת אומר אני אלחם 

בשבילכם. "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
האפשרות  את  הקב"ה  מהם  מנע  מדוע  באמת?  למה 

להתבגר ולעמוד על נפשם? 
המקור  מה  צב:  קמא  בבא  במסכת  הגמרא  אומרת 
בו  תזרוק  לא  מים,  ממנו  ששתית  'בור  העממי  לפתגם 
אבן'? אמר לו שנאמר )דברים כג,ח( 'לא תתעב אדומי כי 

אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו'.
זאת תובנה מהממת באצילותה: למרות הסבל שגרמו 
לנו המצרים, אנו מחויבים להתעלם מכל זה ולזכור רק 
ובניו,  יעקב  עבור  מקלט  ביקש  שיוסף  בעת  הטוב.  את 
פרעה העניק להם 70 ויזות, ואנו מחויבים לזכור רק את 
כך.  אחר  לנו  שהסבו  הסבל  כל  את  ולשכוח  הזה  הטוב 
וכשם שהדברים אמורים ביחס לפרעה ואנשיו הרשעים, 
כך אומרת התורה ביחס לאויב מרושע, לא פחות, אנשי 

מדין:
במדבר לא: וידבר ה' אל משה לאמור: נקם נקמת בני 
]ואולם   ... עמיך  אל  תאסף  אחר  המדינים  מאת  ישראל 
ממשיכה התורה שלא הלך בעצמו אלא שלח את פנחס 
 ... וישלח אותם משה אלף למטה לצבא  לפקד עליהם[ 
ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא – וכותב על כך המדרש 
נקם  למשה  אמר  הוא  ברוך  הקדוש  כב,ד:  רבה  במדבר 
מפני  אלא  אחרים?!  משלח  והוא  בעצמך  אתה  נקמת 
למי  מצר  שאני  בדין  אינו  אמר  מדין,  בארץ  שנתגדל 
שעשה בי טובה, כך אומר המשל: בור ששתית ממנו אל 

תזרוק בו אבן.
יוצאי  מוסרי  ריקבון  הפגינו  מדין  אנשי  מדהים.  שוב 
דופן. בראותם שאינם מסוגלים לגבור על ישראל צבאית, 

ישראל  בין  לסכסך  וכך  היהודית  בקדושה  לפגוע  ניסו 
צור  בת  כזבי  בראשות  הבנות  את  שלחו  הם  והקב"ה. 
המדינית כדי לפתות את ישראל לעבירה. ובכל זאת משה 
רבנו מתעלה מעל כל הכעס והזעם וזוכר להם את מעט 

הטוב שבהם.
אלא  טובה,  גם  שעשו  לאומות  ביחס  נגמר  לא  וזה 
אפילו ביחס לעמים שעוללו לנו רק רעה, בכל זאת איננו 
נוקמים בהם ומביטים קדימה. כבר שכחנו את מה שעשו 
אשור ופלשתים, בבל ורומא, אין שום חיוב לשמור להם 
עתידים  כולם  לבוא  לעתיד  כי  נאמר  מזה  ויותר  טינה, 
כמו  שבהם.  הטוב  האלוקי  בשורש  ולהתגלות  להתברר 
ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  "כי  הנביא:  שאמר 

לקרוא כולם בשם ה'".
אויב  ישנו  היהודית,  לסלחנות  גמור  בניגוד  ואולם 
אחד ויחיד שאנו מתגלים כלפיו כחשדניים נצחיים. אנו 
מצווים שלא לקבל את קיומו ולא לנהל עמו שום מערכת 

יחסים.
זה היה חודש אחרי יציאת מצרים. העולם כולו עמד 
המום נוכח קבוצת העבדים שהצליחה לבקוע 200 שנות 
סוף  ים  את  חצתה  כך  ואחר  מצרים,  גדרות  בין  עבדות 
לא  התעקש  אחד  עם  ואולם  ים.  ולא  יבשה  היה  כאילו 
מרפידים,  מהנגב,  יצא  הוא  עמלק.  מהנסים:  להתפעל 
הגב  כפופי  העבדים  בקבוצת  לפגוע  גדול  צבא  בראש 
וניסתה  פרך  עבודת  שנות  ממאתיים  עכשיו  שיצאה 

איכשהו לבנות את קיומה.
מאוד  קרוב  משפחה  בן  היה  שעמלק  היא  האמת 
לישראל, הוא היה בנו של אליפז בן עשו, כך שהיה בן דוד 
נחל  יעקב. בשלב הראשון עמלק  בני  שני של השבטים 
אחריך".  הנחשלים  כל  בך  "ויזנב  שנאמר  כמו  הצלחה, 
בטומאות  טמאים  שהיו  אלו  באותם  פגע  הוא  כלומר, 
שונות ולכן עמדו מחוץ לענן שהקיף את המחנה וכך היה 
יכול לפגוע בהם. ואולם העם התארגן להשיב מלחמה, 
רוחניים,  באמצעים  נגדו  ופעל  ההר  על  עלה  משה  וגם 

ו"כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל". 
כל  כמו  כאן,  להיגמר  צריך  היה  הסיפור  לכאורה, 
והמשכנו  מזה  ושכחנו  בנו,  שנאבקו  האחרים  האויבים 
ותובעת  אחרת  לעניין  מתייחסת  התורה  ואולם  הלאה. 

להוציא את עמלק מחוץ למשפחת העמים. 
וכפי שכותב הרמב''ם בספר המצוות מ"ע קפט: צוונו 
לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו ולשנוא 
עד שלא  אותו  לשנוא  העם  ונזרז   ... ועת  עת  בכל  אותו 

תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו. 
וכדי ששגרת החיים לא תקהה את השנאה, אנו עושים 
יום  כדי לא להפסיק לשנוא. ראשית, מדי  סדרת צעדים 
מזכירים בנוסח "שש זכירות" )או עשר זכירות לנוסחאות 
קוראים  בשנה  פעם  שנית,  עמלק.  מעשה  את  אחרות( 
בתורה ובעשרה את מעשה עמלק. ובנוגע לכך שקוראים 
דווקא פעם בשנה, מובא רעיון יפה בכתבי החתם סופר 
)שו"ת אה"ע סימן קיט(: טבע האדם לשכוח דבר אחרי 
י"ב חודש שלא חשב עליו, כמו מצווה על המת שישתכח 
ולכן קוראים את פרשת  ועוד,  י"ב חודש  מן הלב אחרי 
זכור פעם בשנה, כדי שלא יעברו י"ב חודש בהם הסחנו 
דעת משנאתו. )וכנראה שהקריאה בסידור אינה מספיקה, 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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ובפרט שקוראים את זה בסוף התפילה עם רגל אחת מחוץ 
לבית הכנסת(.

פורים,  קודם  בשבת  היא  הפרשה  לקרוא  נקבע  בו  הזמן 
שכן המן היה מזרע עמלק, וקריאת המגילה היא קיום מחיית 
זרע עמלק, ולכן מקדימים להזכיר מי הוא זה ואיזהו הצאצא 

המנוול למשפחת עמלק.
והצעד השלישי בו מוחים את זכר עמלק הוא בעת קריאת 
את  שמזכירים  פעם  בכל  ומרעישים  מוחים  אנו  המגילה: 
שמו של המן האגגי במגילה, כדי לא להשאיר שום זכר ממנו 

תחת השמים.
איננו  למה  עמלק?  עשה  מה  היא  הגדולה  והשאלה 
ואדריינוס  נבוכדנצר  פרעה,  את  כשמזכירים  מרעישים 
והרומאים  הבבלים  המצרים,  אדרבה,  עצמותיו?  יישחקו 
הנחנו  לכולם  זאת  ובכל  ממנו,  מיליון  פי  דמנו  את  שפכו 
מוכרחים  מישראל  בודדים  באנשים  שפגע  לעמלק  ודווקא 

לדחות אותו מחוץ למשפחת העמים?
השנאה  תכלית  מה  גדולה:  שאלה  וזאת   – מכך  יתירה 
כיום? הרי איננו יודעים כיום מיהו זרע עמלק, וגם אם היינו 
יודעים, אין יד ישראל תקיפה ואיננו יכולים לקחת את החוק 
לידיים. כך שלא מובן בכלל מהי מטרת הקריאה? להתמלא 

שנאה ואחר כך ללכת לאכול סעודת שבת?! 
חכ"א/191:  שיחות  ליקוטי  הרבי.  של  הזהב  ובלשונו 
תכלית זכירת עמלק היא מחיית עמלק, וכיון שבזמן הזה לא 
שייך לקיים הציווי, שכן המצווה היא רק כשיהודים נמצאים 
'והיה  ככתוב:  מאויביהם,  מנוחה  של  במצב  אדמתם  על 
בהניח ה' אלקיך לך מכל אויבך מסביב', וגם איננו יודעים 
מיהו זרע עמלק, כיון ש'עלה סנחריב ובלבל את האומות' ... 
אם כן, מדוע תיקנו קריאה מיוחדת ושבת מיוחדת לזכור את 

שנאת עמלק?
הוא  אדם,  רק  לא  הוא  עמלק  כי  לומר  אפוא,  הכרח, 
לעמוד  ועלינו  בעולם  שקיימת  ונטייה  רוח  זאת  תופעה. 

דרוכים כנגדה תמיד ולא לאפשר את קיומה.
קלעצקער  בנימין  רבי  הדגול  החסיד  על  מסופר  ואכן 
שהתקרב אל רבנו הזקן, משום שפעם התארח בעירו החסיד 
רבי זלמן זעזמער בעת קריאת פרשת זכור, ופניו בערו של 
שנאה וזכם בעת הזכרת עמלק. רבי בנימין קלעצקער ניגש 
והוא  לעמלק,  כזו  עמוקה  שנאה  רוכשים  איך  ושאל  אליו 
ענה שבשביל זה צריך ללכת לליאזנה, בית מדרשו של בעל 

התניא .. 
תורת  כך  על  מסבירה  שינאה?!   אותה  מהי  כן  אם 
של  הטיפוס  אב  בשיחותיו:  הרבי  זאת  ומפתח  החסידות, 
בגימטרייה  היא  "עמלק"  המילה  "עמלק".  הוא  הזה  היצר 
של  התיבות  ראשי  גם  "ספק".  המילה  כמו  בדיוק   ,240
שעמלק  ומה  "רגע!".   הם  עמלק"  גויים  "ראשית  הפסוק 
הרותחת.  האמבטיה  את  לקרר  הוא  לעשות  ניסה  הראשון 
בכל העולם התפשטה וודאות מהממת ביחס לעליונותו של 
העם היוצא ממצרים. כולם ראו את הנסים והנפלאות שליוו 
את עם ישראל ועמדו המומים, ואולם עמלק בא וטען: רגע, 
אל תתלהבו, בואו נבדוק שוב, אולי הקב"ה רצה רק להוציא 
אותם ממצרים, אבל עכשיו יזניח אותם "בדרך" ולא ילווה 
הגדולים,  בדברים  רק  מתעניין  הקב"ה  אולי  הלאה?  אותם 
בדברים  מתעניין  לא  אבל  המצרים,  מסבל  העם  בהוצאת 

הקטנים, כמו פרטי התורה ומצוות?
העוצמה.  במלוא  מגיבה  התורה  הזו,  התופעה  וכלפי 
להתעסק.  אסור   - ספק  עם  עמלק".  זכר  את  תמחה  "מחה 
מותר לשאול, מותר לחקור, אבל בתנאי שהחקירה מובילה 
הוא  תכליתו  שכל  ספק  ואולם  ולעשייה.  לביטחון  בסוף 
בלבול, חרדה, פחד, היתקעות במקום – יש להשמידו מעל 
פני האדמה. אסור לנהל אתו וויכוחים, אסור להתעמת אתו, 

אלא פשוט לקבל החלטה וללכת הלאה. 
נשים לב שהשבח הראשון שנאמר במזמור "אשת חיל" 
הוא: "בטח בה לב בעלה". שכן הבסיס הראשון בין בני זוג 
חייב להיות ביטחון בקשר. להסיר את הספקות ולתת אמון 
הסיבה  זאת  מבלבול.  יוצא  לא  טוב  דבר  שום  בשני.  אחד 
שהקב"ה יוצא מגדרו כדי להתיר את הספק אצל אישה סוטה, 
המסוכן  שהדבר  משום  המים,  על  שמו  את  למחוק  ומתיר 

ביותר הוא חיים בספק. ואין שמחה כהתרת הספקות. 
"אם  לחייליו:  טנקים שאמר  אוגדת  על מפקד  סיפור  יש 
יש לכם ספק לאן ללכת - תנסו ללכת לטוב ביותר, אם אתם 
לא יודעים לאן - תזוזו, אך בכל מקרה אסור לטנק לעמוד 

במקום".
ואותו דבר הוא בין יהודי לקב"ה: מספרים על האדמו"ר 
שאלות  באמונה,  ספקות  עם  חסיד  אליו  שהגיע  מקוצק 
"תוספות"  באיזה  לעיין  אותו  שלח  האדמו"ר  הקב"ה.  על 
ולא מצא שום דבר קשור.  ושוב  עיין שוב  בתלמוד. האיש 
הוא בא לשאול שוב והרבי אמר לו כך: "תסתכל בתוספות 
תשובה  לה  מצא  לא  הוא  חמורה,  שאלה  שאל  הוא  שם, 
שם  תקוע  נשאר  לא  התוספות  אך   – עיון"  ב"צריך  ונשאר 

אלא המשיך הלאה לעניינים הבאים".
ותמורת  מהספק,  לפחד  להפסיק  שצריך  הוא  הרעיון 
אינטלקטואלי  הכאילו  הספק  החוצה.  אותו  לזרוק  זאת 
הוא  שצריך  מה  וכל  בתחפושת,  הרע  יצר  אלא  אינו  הוא 
ששאלות  לדעת  עלינו  הלאה.  ולהמשיך  ממנו  דעת  להסיח 
אינטלקטואליות בדרך כלל אינן מאיימות על שלוות הנפש. 
אם הבלבול הגיע לרמה כזו, עלינו לבחון טוב שמא מדובר 

ביצר הרע שנועד לתקוע אותנו במקום.
ובין  הספק  בין  להפריד  אמור  האדם  אחרות,  במילים 
עצמו. עלינו למסגר את הספק ולומר לעצמנו כי זה לא בא 
מתוכנו, לא מההיגיון, לא מהנשמה, אלא בסך הכול תעלול 
שבא  חסיד  אותו  עם  הסיפור  ידוע  כך  היצר.  של  חיצוני 
והרבי  באמונה,  ספקות  על  והתלונן  צדק  הצמח  לאדמו"ר 
ספקות!".  לך  יש  אז  לך?  "ומה אכפת  אותו באמירה  פטר 
נתן אותו חסיד צעקה: "מה זאת אומרת? מה ליהודי כמוני 
זה  ואמר: "אם כך,  ולספקות באמונה?". חייך הצמח צדק 

בסדר, אין לך שום ספקות...".
הרעיון הוא שאם נביט לתוך עומק נפשנו ביושרה, נגלה 
שאנו לא רוצים בספק, לא מזדהים אתו, ולכל היותר פוחדים 

ממנו – וזה בדיוק המאפיינים של היצר הרע. 
וכך כותב הרבי הקודם, האדמו"ר הריי"צ מלובאוויטש, 
לך  עשה  אשר  את  זכור  מאמר  קונטרסים,  המאמרים  ספר 
לאלוקות,  ולנגד  למרוד  הוא  עמלק  של  עניינו  כל  עמלק: 
היטב עד  ומבינה  והוא כשמתבונן בשכלו בהשגה אלוקית 
שיודע אלוקות במוחו ממש, ומכל מקום לא יתפעל לבו כלל 
מזה, והוא הקרירות דעמלק, 'אשר קרך בדרך', שמקרר את 
העניין ברוחניות שהלב לא יתפעל על עניין אלוקי. והמקום 
דפעולת קליפת עמלק הוא "בדרך" – דכאשר רוצה האדם 
ומקרר  עמלק  בא   – דגשמיות  והגבולים  מהמצרים  לצאת 

לבלתי להתפעל על עניין אלוקי.
ואופן קליפת עמלק הוא בהטלת ספקות, שעושה ספקות 
ואומר 'מי אומר שהוא כך', הגם שהוא עצמו יודע שהעניין 
'ספק'  בגימטרייה  עמלק  אבל  אלוקי,  רוחני  דבר  והוא  כן 
גויים  'ראשית  וזהו  ורוחני.  אלוקי  עניין  בכל  ספק  שמטיל 
בדרך שבירה  רק  הוא  דתיקונו  אובד',  עדי  ואחריתו  עמלק 

ואיבוד.
ג'רזי.  בניו  'ייקים'  של  בחיידר  למד  כהן  אלחנן  הילד 
הילד  חזר  אלוקים"  ברא  "בראשית  ללמוד  כשהתחילו 
הביתה ושאל "מי ברא את אלוקים"? האימא אמרה שזאת 
שמח  הגיע  הילד  המורה.  את  לשאול  ועליו  טובה  שאלה 
עם השאלה הטובה ושאל את המורה מי ברא את אלוקים? 
המורה נתן לו על הראש איך הוא שואל שאלות של כפירה 
ויתבייש לו. אבל השאלה לא נתנה לו מנוח והאימא הציעה 

לכתוב את השאלה לרבי מליובאוויטש. 
הילד כתב לרבי מכתב בכתב ידו עם השאלה מי ברא את 
אלוקים? כעבור ימים ספורים הגיע מכתב מיוחד על בלנק 
כהן  אלחנן  הילד  על שם  מלובאוויטש,  הרבי  מכתבים של 
ובו נכתב: השאלה שלך טובה, ובכלל צריך לשאול כל דבר 
הרעות?".  "למה  אלוקים  את  שאל  רבינו  משה  גם  שהרי 
התשובה לשאלה שלך נלמדת בהרחבה בישיבות וכשתגיע 
הנושא. אבל חשוב שתדע, שככל  כל  את  הזה תלמד  לגיל 
שתקיים מצוות ותעבוד את השם כעת בקבלת עול, כך תזכה 
את  כשתלמד  שלך  לשאלה  התשובה  את  יותר  טוב  להבין 

הנושא.

מכתב לילד אלחנן כהן )סיון תשמ"א, תרגום מאנגלית(: 
קיבלתי את מכתבך בו אתה מבקש לדעת יותר על ה' וכו'. 
המלך  ולכן  לשבח,  ראוי  כמובן,  הוא,  כזה  ידע  של  הרצון 
בלב  ועבדהו  אביך  אלוקי  את  'דע  שלמה  לבנו  הורה  דוד 
הכי  הדבר  ובינתיים  דבר,  לכל  מתאים  זמן  יש  אך  שלם', 
חשוב הוא להתרכז במילוי המצוות ובלימוד התורה שלך, 
ובבוא הזמן, תדבר עם המורה שלך או הרב בקהילה שלך 
בקשר עם השאלה שיש לך. אין צורך להצביע על כך שהסדר 
בקיום המצוות הוא 'נעשה' לפני 'נשמע' )הבנה(, ובאמצעות 

המעשה מגיע היהודי להבנה במלוא המידה האפשרית.
ונסיים: בשנות השבעים הגיע סטודנט אמריקאי להיפגש 
רבות  שאלות  עם  דף  הוציא  הוא  מליובאוויטש.  הרבי  עם 
החל  הרבי  נפשו.  את  וטרדו  לו  שהציקו  אמונה  בענייני 
להקשיב לו ואז אמר כי המענה על השאלות יארך זמן, ובחוץ 
להיכנס  לתורם  חודשים  שממתינים  רבים  אנשים  עומדים 
פנימה. "ההצעה שלי היא, אמר הרבי, שתיכנס ללמוד כאן 
בישיבה לכמה שבועות, ולאחריהם תקבע שוב פגישה אתי, 
והפעם תבקש לקבוע אותה אחרונה בסוף הלילה, וכך יהיה 

לי את הזמן לשוחח אתך ברוגע".
בחור  היה  הוא  בישיבה,  ללימודים  הצטרף  הסטודנט 
נכנס  שבועות  כמה  ואחרי  בתורה,  כולו  כל  ושקע  רציני 
לימודיו  על  בשמחה  סיפר  הוא  הרבי.  עם  לפגישה  שוב 
ועל החברים שמצא והתכוון לצאת החוצה. הרבי אמר לו: 
"רגע, מה עם הדף?". "איזה דף", הוא לא הבין. "הדף עם 

הספקות?". – "אה, הוא אמר, זה כבר לא מעניין...".

במילים אחרות, האדם 
אמור להפריד בין הספק 

ובין עצמו. עלינו למסגר 
את הספק ולומר לעצמנו 
כי זה לא בא מתוכנו, לא 
מההיגיון, לא מהנשמה, 
אלא בסך הכול תעלול 

חיצוני של היצר. כך ידוע 
הסיפור עם אותו חסיד 
שבא לאדמו"ר הצמח 

צדק והתלונן על ספקות 
באמונה, והרבי פטר אותו 
באמירה "ומה אכפת לך? 

אז יש לך ספקות!"

"
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עבר והווה עם הפנים לעתיד!

א.
חג הפורים קרב ובא בצעדי ענק, בשבת הקרובה 
כבר נקרא בבתי הכנסת את פרשת "זכור". פרשה זו, 
עוסקת בחיוב התורה למחות את זכר עמלק, והיא נקראת בכל 
שנה בשבת שלפני חג הפורים. אחת הסיבות שפרשה זו נקראת 
בסמיכות לחג הפורים, היא עובדת היותו של המן, מצאצאיו 
ולאבד  ולהרוג  להשמיד  ורצונו  היהדות  ובשנאת  עמלק,  של 
את כל היהודים ביטא את שורש הרוע האנטישמי של "עמלק" 

המיתולוגי.
בספרות חז"ל נקראת הקדמת קריאת פרשה זו בשבת שלפני 

ל"עשיה",  מקדימה  כ"זכירה"  פורים 
ה"זכירה",  היא  עמלק  מעשה  זכירת 
נקראת  שאחריה  בשבוע  הפורים  וימי 
מושג  הוא  ה"עשיה"  מושג  "עשיה". 
מתקיימים  הפורים  ימי  בהחלט,  מוגדר 
בכל מצוות ומנהגי היום, קריאת המגילה, 
משתה  לאביונים,  מתנות  מנות,  משלוח 
'עד-דלא- מרובה:  בהפלגה  ושמחה 
ידע', כהודאה מיוחדת לבורא העולם נס 
תקופות  בכל  ישראל  עם  של  הישרדותו 

גלויותיו.
שייכים  הללו  והמנהגים  המצוות  כל 
עלינו  אך  "עשיה",  של  המוגדר  למושג 

להבין מה הוא מושג ה"זכירה"?

ב.
רחבה  משמעות  יש  "זכירה",  למושג 
במערכת  וגם  יהדות  בערכי  גם  מאוד, 
השנה  לוח  גם  שלנו.  הרגילים  החיים 
זיכרון.  בימי  הועמס  המודרני  האזרחי 
יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי 
להבדיל,  ועוד.  ועוד  ישראל  מערכות 

יום ראש השנה, החג הקדוש והמקודש, נקרא "יום הזיכרון". 
מיוחדת  ברכה  מייחדים  אף  השנה  ראש  של  המוסף  בתפילת 

ל"זכרונות".
כעם,  שלנו  בהוויה  אינטגראלי  חלק  הוא  כן,  אם  הזיכרון 
זועק  היה  לברכה  זכרונו  שך  הרב  כיחידים.  וגם  כאומה, 
שמכבדת  אומה  שכל  יתכן  כיצד  ועולם,  עם  קבל  במשאותיו 
את  שלה,  העבר  את  יודעת  כולו  העולם  בכל  עצמה  את 
מורשתה, את תרבותה, היא גאה בו ומשתדלת להנציח אותו, 
ואילו אנחנו, כיהודים, העם הנבחר, בעלי התרבות המפוארת 
העבר  יתכן שנתכחש  כיצד  ביותר,  העשירה  המורשת  ביותר, 
שלנו? כך גם אנשים שלא נודעו כשומרי מסורת ידעו לאבחן 
כי: "עם שאינו מכבד את עברו, גם ההווה שלו דל - ועתידו 
ראש  שהיה  מי  אלון,  ליגאל  מיוחסת  זו  אמרה  בערפל",  לוט 

ממשלה, שר וחבר כנסת בממשלות ישראל.
בנוסף, ישנו פן נוסף לזיכרון. בכדי לחיות נכון את העתיד 
ולהבין את הצפוי, יש לנו לחזור לאחור. לזכור מה היה בעבר. 
כתוצאה  שהתרחשו  באירועים  הקודמים,  בדורות  להתבונן 

יכול  בעבר,  היטיב  להתבונן  שיודע  מי  רק  שהיו.  ממעשים 
לחשב נכון את הדרך העתידית. בשביל להבין מה יהיה, צריך 

להבין מתוך מה שהיה.
זיכרון  לצורך  "זכירה"  רק  אינה  כן,  אם  'זכור'  פרשת 
היסטורי, מיתולוגי, אלא לימוד לדורות של המעשה המחפיר 
של עמלק, כפי שמספרת התורה "אשר קרך בדרך", ומסבירים 
עד שעמלק  כלומר,  האמבטיה,  את  קירר  המפרשים, שעמלק 
כולם  העזה,  לא  מהאומות  אחת  אף  בישראל,  ללחום  העז 
היו בפחד מהאלוקים שבחר בעם ישראל לו לעם ונתן לו את 
תורתו, אך כאשר עמלק יצא ונלחם, הוא גרם לאומות נוספות 

להעז להתעמת עם העם היהודי. הוא היה מוכן "להקריב" את 
עצמו כדי לערער את היראת שמים שהיתה אז נחלת האומות 
כולן. ממעשה יש ללמוד לדורות ולמחות את שמו של עמלק, 
כך שהתורה  כדי  עד  בעולם.  הרוע  להתגלמות  קיום  לתת  לא 
מצווה גם ציווי 'עשה' וגם ציווי 'לא תעשה". זכור, ולא תשכח.

ג.
לדון  מעולה  הזדמנות  גם  הוא  השבוע  שחל  הפורים  חג 
באשר  אדם  כל  המעסיקות  ביותר  המרתקות  השאלות  באחת 
הוא: מהי השמחה וכיצד זוכים להיות שמחים? כדי לענות על 
לבין  שמחה  בין  ברורה  הבחנה  תחילה  לערוך  יש  זו,  שאלה 
מלאכותיות  הזדמנויות  העת  כל  המחפשים  אנשים  הוללות. 
של שמחה, יהיו אולי בעליצות באותן רגעים,. הם ישכחו מכל 
הצרות, יכנסו אל תוך מעגל של דמיונות, אך כשהכול ישקע, 
הם יגלו כי הם אינם שמחים כלל. השמחה מתחילה בתוך הלב 

פנימה. שמחה היא רגש של שלווה, אושר ומנוחת הדעת. לא 
ניתן לזכות לשמחה על ידי מטאפורה חיצונית חלולה.

מקובל לחשוב שהשמחה היא תוצאה של השגה רוחנית או 
גשמית והיא מגיעה בעקבות מצב חיצוני מסוים, אך התבוננות 
בדברי חז"ל מגלה שהשמחה היא תוצאה של עבודה עצמית 

בלבד.
נתבונן לרגע בתופעה ייחודית מאוד הקיימת דווקא בדורנו.

מחד – העולם מלא בשפע שדורות קודמים לא ידעו. הכול 
הרבה יותר נגיש וקל. ההתקדמות הטכנולוגית הייתה אמורה 
החיים.  באיכות  משמעותי  לשיפור  ולגרום  חיינו  עם  להיטיב 
שבשורה  היא  המצערת  העובדה  אך 
יותר  אינם  פשוט  אנשים  התחתונה 
אנו  כן  אם  להיפך...  לא  אם  שמחים! 
מביאות  אינן  הזה  העולם  הנאות  רואים 

שמחה על האדם. נו, אז מה כן?
שורה  השכינה  "אין  אומרים:  חז"ל 
לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא 
ולא  ראש  קלות  מתוך  ולא  שחוק  מתוך 
דבר  מתוך  אלא  בטלים,  דברים  מתוך 
שני  מתארים  חז"ל  מצוה."  של  שמחה 
קוטב  חיובי.  ואמצע  שליליים  קטבים 
קוטב  ועצלות.  עצבות   – שלילי  אחד 
שני שלילי - שחוק וקלות ראש. באמצע 
האלטרנטיבה  מצוה.  של  שמחה   –
הראש,  וקלות  השחוק  איננה  לעצבות 
מפני שהשחוק וקלות הראש אינם פחות 
מעניקים  אינם  הם  מהעצבות,  שליליים 
האלטרנטיבה  פנימית.  שמחה  לאדם 
הנובעת  שמחה  מצוה,  של  שמחה  היא 
ועשייה  אמיתית  ערכית  מפעילות 
שמחה  לאדם  מעניקה  היא  תכליתית. 

פנימית ואושר אמיתיים.
סיפוק  לאדם  המביאה  שמחה  רק 
אמיתי, ערכי, היא זו אשר מטביעה את חותמה עלינו וגורמת לנו 
להיות מאושרים. מי שאינו יודע ליהנות ממה שיש לו ומחפש 
כי  ולדאבונו  לצערו  יגלה  אחר,  במקום  והשמחה  האושר  את 
לא רק שאינו שמח, אלא הוא מגיע לידי עצבות. קחו למשל 
את המן. האיש שמבחינה גשמית היה לו הכול, אך לא הסתפק 
במה שקיבל אלא רצה עוד. המן מתואר במגילת אסתר במלוא 
כמעט  שליטה  של  ובמעמד  ובנכסים  בעושר  משופע  הדרו. 
בלתי מגובלת. הוא הגיע למעמד רם וכל מי שרואה אותו צריך 
להשתחוות בפניו. אך לנוכח העובדה שמרדכי אינו משתחווה 

לו הוא מכריז: "וכל זה איננו שווה לי..."
הישגים  אחר  מהרדיפה  להיגמל  היא  אמת  לשמחת  הדרך 
מדומים, לדעת להשתמש בכוחות והיכולות שניתנו לנו מאת 
היעדים  למילוי  האמיתית,  לשלמות  איתם  ולהגיע  הבורא 
היא  זו  והאושר!  השמחה  שורש  הוא  זה  בעולם.  האמיתיים 
כל  למשך  אותנו  ותלווה  לנו  שתאיר  שורשית  פורים  שמחת 

השנה!
שבת שלום ופורים שמח

פרשת ‘זכור’ מלמדת אותנו שזיכרון העבר הוא חלק משמעותי בהווייתו של העם, וגם 
דרך להפיק לקחים וללמוד להבא • וגם: כיצד שמחים בפורים ומה היא השמחה?

הרב בן ציון נורדמן





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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סוג ב’
קיבלתי לפני תקופה שיחת טלפון, על הקו הייתה 
כך:  מספרת  והיא   17 כבן  ישיבה  לבחור  אמא 
בני הוא ילד טוב ומקסים, לא היה לי איתו שום 
גם  אני  בישיבה.  לא  וגם  בחיידר  לא  בבית,  לא  בעיות, 
לילדים  לתת  תמיד  בעלי  עם  יחד  שהשתדלתי  חושבת 
שילדים  והנפשיים  הגופניים  הצרכים  כל  את  שלנו 
צריכים. אהבה וחום, גבולות וכל שאר הצרכים בשביל 

שילד יגדל בריא בנפשו. 
שלי.  לבן  קרה  מה  יודעת  לא  אני  האחרונה  בתקופה 
שבנינו  על  ושוב  שוב  מהישיבה  פניות  מקבלים  אנחנו 
מאחר לישיבה, לא שומר על סדרי הישיבה. הם אומרים 
שלא יוכלו להחזיק אותו אצלם יותר אם הוא לא יעשה 
שינוי. ניסיתי לדבר עם הבן שלי והוא בכל פעם מתחמק 
עם תשובות אחרות, פעם הוא אומר לנו שמעכשיו הוא 
רוצים  מה  לנו  אומר  הוא  ופעם  תקופה,  רק  וזה  ישתדל 
ממני... אשמח שתדבר איתו, אמרה האם, ליבי אומר לי 
שמשהו לא טוב קורה עם הבן שלי והוא צריך עזרה, ואני 

ניסיתי לעזור לו אבל אני רואה שאני לא יכולה.
קבעתי לבחור פגישה, הוא התגלה כבחור חכם ואצילי. 
לא הייתי צריך הרבה לתשאל את הבחור והוא סיפר הכל 

מעצמו. 
לדבריו, אני מאוד אוהב את ההורים והמשפחה שלי, יש 
לי הורים הכי טובים שיש. אבל יש משהו אחד שמפריע 
לי וזה קשור לישיבה. אף פעם לא אהבתי כל כך ללמוד, 
ניסיתי להתחבר ללימוד גמרא ופשוט לא הצלחתי, כמה 
שניסיתי זה פשוט לא מתחבר. יש לי ראש טוב אבל אני 
יותר אוהב ללמוד הלכה, משניות  פשוט לא אוהב, אני 
אבל  שרדתי,  איכשהו  קטנה  ובישיבה  בחיידר  חומש. 

עכשיו בישיבה גדולה זה מאוד קשה. 
והבחור המשיך, וכאן הוא הטיח פצצה של ממש - ראש 
הוא  חיזוק,  שיחת  מוסר  שהוא  פעם  בכל  שלי  הישיבה 
רציני  לומדים  בישיבה, אלו שהם  מקטלג את הבחורים 
המתמידים הם נקראים סוג א. רמה א ואלה שהם פחות 
הפחות  הפחותים,  הם  ב.  רמה  ב,  סוג  נקראים  לומדים 

ועושים  ולומדים  שיושבים  אלו  זה  החשובים  חשובים. 
שטייגען. 

גם כך אני לא כל כך מתחבר לגמרא, אבל פשוט הראש 
הישיבה חידד לי שארגיש את עצמי שאני אפס, כי ממילא 
קשר  שום  לי  אין  אז  ב.  סוג  נקרא  ואני  שווה  לא  אני 
לישיבה ולרוחניות. ראש הישיבה מדגיש את זה כמעט 
בכל שבוע, שרק מי שלומד רציני הוא שווה משהו, ומי 
שלא לומד אין גארנישט הוא כלום. ורק המתמידים הם 

ה...
אגיד לך את האמת, הסיבה היחידה שאני נשאר בישיבה 
זה בגלל ההורים שלי שאני לא רוצה לצער אותם. אבל 
בגלל  גם  הישיבה,  את  עוזב  הייתי  שלי  ההורים  בלי 
שאני מרגיש שאני סוג ב וגם בגלל שאין לי שום סיפוק 
בישיבה, ניסיתי כמה פעמים ללמוד משניות כי אני אוהב 
ללמוד את זה והמשגיח ראה את זה ואמר לי בזה הלשון - 
כאן זה ישיבה עם כללים, אתה לא יכול ללמוד מה שאתה 
להתחבר  התחלתי  האחרונה  שבתקופה  האמת  רוצה. 
עד  סיפוק.  לי  יש  לפחות  טובים, שם  הכי  לא  לבחורים 

כאן סיפורו של הבחור.
ואני  נוער  בני  להרבה  ולעזור  לפגוש  אותי  מזכה  השם 
ואני  זמנינו.  בן  הנוער  מיני התמודדויות של  פוגש בכל 
חושב שאת הנושא הזה צריך לצעוק בקול צעקה גדולה 

ומרה. 
לא  אפילו  או  )מתמודד(  נושר  נוער  בהרבה  נתקל  אני 
נושר, הוא בישיבה אבל השם ירחם מה שהוא יודע ובמה 
הוא  שלנו,  הכישלון  וזה  הסיבות  ואחת  מתעסק.  הוא 
הצורך להכניס לנוער סיפוק ואור ואהבה לרוחניות, רק 
זה ינצח, אם אנחנו ניתן לנוער הרגשה שדת זה קשה ולא 
טוב, אז כאשר הם ימצאו משהו עם יותר סיפוק הם ילכו 

למקומות אחרים. 
במקום שאנשי חינוך יחשבו כמה הבחורים יותר ילמדו 
את  לאהוב  לנוער  יגרמו  הם  איך  שיחשבו  עדיף  תורה, 
לבחורים  לתת  ולא  התורה,  את  לאהוב  יתברך,  השם 
הרגשה שמי שלא עומד בדיוק בכללים של הישיבה הוא 

אפס מאופס. 
כי  מאוד,  גדול  לב  בכאב  האלו  הדברים  את  כותב  אני 
אני רואה נוער טוב ואיכותי שמידרדר ברוחניות ומחפש 
בורות נשברים רק בגלל סיבה אחת - שלא הצליחו לתת 
להם את ההרגשה שהשם הוא טוב, שלימוד התורה הוא 

תענוג.
שקשה  לי  אמרו  בחורים  כמה  לכם  לתאר  יכול  לא  אני 
להם ללמוד או שהם לא מתחברים ללמוד, וכך הם נשרו 

או שהם בתוך הישיבה והם נושרים בהסתר. 
ההרגשה  את  הזה  לנוער  לתת  מצליחים  היינו  רק  אם 
הנשירה  שרמת  בטוח  אני  טוב,  לי  אלוקים  שקרבת 
ישנם שרוצים  מה,  אלא  באופן משמעותי.  יורדת  היתה 
איכפת  ולא  טובה  הכי  הישיבה  תהיה  שהישיבה שלהם 

להם מאלו שלא מסוגלים תמיד להתחבר לגמרא. 
חרדי  לאבא  שנולד  מי  כל  שלא  להבין  צריכים  אנחנו 
למה  בדיוק  להתחבר  חייב  או  שלם,  יום  ללמוד  מסוגל 

שהישיבה מציעה. 
לפני תקופה ראש ישיבה אחד אמר לי על מקרה כזה - אם 
לא מתאים לו אז שילך לישיבה של נוער נושר, אני ממש 
הזדעקתי ואמרתי לו אתה רציני? הוא כזה נשמה טובה 
יודע כלום מהשטויות של העולם  הבחור הזה, הוא לא 
נוער  של  בישיבה  אותו  ולשים  אותו  להרוס  למה  הזה, 

נושר? 
באמת  שהם  ומשגיחים  ישיבות  ראשי  כאלו  ישנם 
שומעים לנוער של היום ומחפשים לתת לו את הדרכים 
הנכונות לקרבת השם. לדעתי צריך לשים לב לנוער הזה 
יום  ללמוד  לו  שקשה  או  ללימוד  מתחבר  תמיד  שלא 
שלם, תנו להם את היחס שהם טובים והם חשובים והם 
לא סוג ב, והכי חשוב לתת לנוער את ההרגשה של קירבת 
אלוקים לי טוב. ובאמת שקרבת השם זה באמת החיים 

הכי נפלאים והכי מאושרים שיש בעולם.
machon. שבת שלום לעם ישראל הקדושים. לתגובות

rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אם רק היינו מצליחים לתת לנוער הזה את ההרגשה שקרבת אלוקים לי טוב, אני בטוח 
שרמת הנשירה היתה יורדת באופן משמעותי. אלא מה, ישנם שרוצים שהישיבה שלהם 
תהיה הישיבה הכי טובה ולא איכפת להם מאלו שלא מסוגלים תמיד להתחבר לגמרא. 

אנחנו צריכים להבין שלא כל מי שנולד לאבא חרדי מסוגל ללמוד יום שלם, או חייב 
להתחבר בדיוק למה שהישיבה מציעה. 

"



חשבתם שרכב חדש יקר? תנו לנו לחדש לכם!

וגם אתם תאמרו תודאצ׳יה!
דאצ׳יה MCV Stepway אוטומטי

דאצ'יה גאה להציג מגוון רכבים פונקציונליים, איכותיים ונוחים במחיר הכי 
משתלם בישראל! ועכשיו, הקרוסאובר המשפחתי החדש עם תא מטען עצום 
ולנסיעות משפחתיות. וכל מה שתרצו לקחת לשבתות  מ- 79,990 ₪למזוודות, עגלה 

 משלמים רק 
על מה שצריך

 חיסכון
באחזקה ובדלק

 שלם
דאצ׳יה. החשבון פשוט.וסע

*5039 מרכז מכירות: ירושלים פייר קניג 43, א.ת. תלפיות 

*לפי מחירון 2019001. לא כולל אגרת רישוי. נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל 
והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים. התמונה להמחשה בלבד.

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
5.1משולב4.7בינעירוני5.7עירוניMCV STEPWAY אוט׳

רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי: 0

0

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

זיהום מזערי זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154
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לצד קרבות האיתנים בין הליכוד ל'כחול לבן', בדבר אחד שוררת תמימות 
דעים: הבחירות הקרובות יוכרעו בשאלה לאיזה גוש ישתייכו המפלגות שלא 
תעבורנה את אחוז החסימה • יוסי גיטלר חזר להיסטוריית האחוזים שהרכיבו 
את מחסום האימה שגדע חלומות רבים • הדעות בעד ונגד הורדת או העלאת 
אחוז החסימה • אוחזים במחסום

יפול דברעל האחוז 
||  יוסי גיטלר ||

צילום: קובי גדעון, אבי אוחיון, חיים צח, עמוס בן גרשם, לע"מ
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רבות הבוץ בין הענקים העומדים בראש שני ק
לבן'  ו'כחול  הליכוד   - המובילות  הרשימות 
– מעמעמות לעתים את הנתון, לגביו שוררת 
הפרשנים  כל  בקרב  מוחלטת  דעים  תמימות 
ההכרעה  שאלת  והיא  בתחום,  והעוסקים 
בדבר זהותו של ראש הממשלה הבא במדינת 
ישראל, שיקום ויפול על דבר אחד: אחוז החסימה. יותר נכון: 
שלא  המפלגות  ישתייכו  שמאל,  או  ימין  הגושים,  מן  לאיזה 

יעברו את הסף הדרוש לכניסה לכנסת.
הימני,  ו'כולנו' מהצד  ביתנו'  'ישראל  'זהות'  אלו  יהיו  האם 
המפה.  של  השמאלי  מהצד  ורע"ם-בל"ד  מר"צ  לחילופין  או 
את  ירכיב  נתניהו  בנימין  האם  תקבע  הזו  לשאלה  התשובה 
השנייה  ובאופציה  הראשונה,  בסיטואציה  הבאה  הממשלה 
ייאלץ להקים ממשלת אחדות עם בני גנץ או לקחת את המדינה 
לסיבוב בחירות נוסף דרך ממשלת מעבר שעלולה להימשך עד 

לסוף 2019.
אז מהו אותו אחוז חסימה מאיים, מתי הוא נוצר, מי החליט 
על גודלו, מדוע שונה במהלך השנים ומתי, והאם הורדתו תיטיב 

עם הדמוקרטיה במדינת ישראל או תזיק למשילות.

השיטה הישראלית

החסימה"  "אחוז  המונח.  של  המילולי  לביאור  כל  קודם  אז 
בכנסת  ייצוג  לקבל  כדי  הדרוש  המינימלי  הקולות  שיעור  הוא 
ישראל. אחוז החסימה הנהוג בישראל בבחירות לכנסת עומד, 
שנמנו  הכשרים  הקולות  מכלל   3.25% על  לעכשיו,  נכון 
תיתכן  לא  לפיכך  מנדטים.  בארבעה  שמזכה  כמות  בבחירות. 

מציאות של סיעה המיוצגת בכנסת בשלושה מנדטים ומטה.
עשרות  במשך  כך.  כל  גבוה  החסימה  אחוז  היה  תמיד  לא 
לשנת  ועד  הראשונה  הכנסת  וכינון  המדינה  קום  מאז  שנים, 
תשנ"ב  ובין   ,1% על  בישראל  החסימה  אחוז  עמד  תשנ"ב, 
לתשס"ג עלה במקצת ועמד על אחוז ומחצה. בתשס"ד התקבל 
תיקון לחוק הבחירות לכנסת שהעלה את אחוז החסימה לשני 
אחוזים. ובתשע"ד התקבל תיקון נוסף לחוק שהעלה את אחוז 

החסימה לרמתו הנוכחית: 3.25%.
החסימה.  באחוז  לשינויים  שהביא  הרקע  על  מעט  ונרחיב 
מכמה  שונה  בישראל  הבחירות  ששיטת  בעובדה  מונח  היסוד 
בחינות בהשוואה לדמוקרטיות אחרות: ראשית, שיטת הבחירות 
יחסית לחלוטין, כך שכל חברי הכנסת נבחרים במסגרת רשימות 
בנוסף,  ישירה.  בצורה  שנבחרים  כנסת  חברי  ואין  מועמדים, 
מדינת ישראל נחשבת כולה למחוז אחד ואין חשיבות מהותית 
למקום מגוריו של הבוחר בזמן הבחירות )מסיבות טכניות נדרש 
על  השפעה  לכך  אין  אולם  מגוריו,  במקום  להצביע  בוחר  כל 

תוצאות הבחירות(.
שהוא  הארצי  בפרלמנט  מרוכזות  השלטון  פעולות  מרבית 
הכנסת. הכנסת עוסקת במגוון גדול של נושאים, ביניהם עניינים 
או  מקומיות  רשויות  ידי  על  מטופלים  היו  אחרות  שבמדינות 
ומפוצלת  מגוונת  המדינה  אוכלוסיית  גם  מחוזיים.  פרלמנטים 
לקבוצות שונות בעלות מאפיינים ייחודיים של אורח חיים, דת, 
אפשר  הייחודיות  הקבוצות  בין  באלה.  וכיוצא  שפה  מסורת, 
העולים  ואוכלוסיות  הערבי  המגזר  החרדי,  המגזר  את  למנות 

למיניהם.
אם מתעלמים מאחוז החסימה, מספר הבוחרים הנדרשים על 
מנת להשיג מנדט אחד בכנסת הוא נמוך יחסית ועמד בבחירות 
לשם   .33,511 על   2015 בשנת  שנערכו  לכנסת  האחרונות 
השוואה, בגרמניה, עבור כל מושב בבחירה ארצית בבונדסטאג 
נדרשים כ-150,000 מצביעים. בהולנד, שאין בה אחוז חסימה, 

נדרשים מעל 64,000 קולות למושב בבית התחתון.

לרסן את הקמת המפלגות

מפלגות  הקמת  של  משמעותית  דינמיקה  קיימת  בישראל 
חדשות  מפלגות  אחרות.  במדינות  מאשר  יותר  אף  חדשות, 
נוצרות בעיקר עקב ניסיון של קבוצות באוכלוסייה להגדיל את 
אמור  החסימה  אחוז  פוליטיים.  משברים  ועקב  שלהן,  הייצוג 

להיות גורם המרסן את הנטייה להקים מפלגות חדשות.
במערכות  לכנסת  שנכנסו  חדשות  למפלגות  דוגמאות 
הבחירות האחרונות כוללות את 'מולדת' ב־1988, ש"ס ב־1984, 
ב־1984,  ויצמן(  עזר  )בראשות  'יחד'  מפלגת  ב־1984,  כ"ך 
'יש  ב־2006,  'גיל'  ומפלגת  'קדימה'  ב־1996,  בעלייה'  'ישראל 
עתיד' ב-2013 ו'כולנו' ב-2015. מפלגות קטנות שכמעט נכנסו 
לכנסת כוללות את המפלגה פנינה רוזנבלום ב־1999 ו'עלה ירוק' 

ב־2003.
בבחירות הראשונות שנערכו בשנת תש"ח לאספה המכוננת, 
קבעו  המנדטים  חלוקת  הסדרי  אולם  חסימה,  אחוז  נקבע  לא 
121 מהקולות הכשרים,  1 חלקי  שרשימה שלא קיבלה לפחות 
אחוז  נקבע  ובכך  העודפים  המנדטים  בחלוקת  תשתתף  לא 
לקראת  הבוחרים.  קולות  מכלל  כ-0.83%  של  מעשי  חסימה 
אחוז  במפורש  נקבע   1951 בשנת  השנייה  לכנסת  הבחירות 
חסימה של 1%, גבוה אך במעט משיעור הקולות שהיה נדרש 

ממילא.
 07/02/1954 בתאריך  'חירות'  בעיתון  שפורסמה  ידיעה 
בחוק  החסימה  אחוז  את  לכלול  הרעיון  יוזם  את  חשפה 
מפלגת  מייסד  רוזן  פנחס  המשפטים  שר  זה  היה  הבחירות. 
'עלייה חדשה', שהעלה את היוזמה בשיחה עם דוד בן-גוריון. 
לדבריו, שפורסמו בעיתוי אירוני בעת שמפלגתו נלחמה באחוז 
החסימה, הרעיון היה אקדמאי ולא מעשי ובן גוריון הוא אשר 

יישם אותו למעשה.

עלייה מדורגת

בישראל להעלות  הגדולות  משנות ה-50 שואפות המפלגות 
ו'הציונים  בין מפא"י  הקואליציוני  אחוז החסימה. בהסכם  את 
משה  בראשות  החמישית  הממשלה  הקמת  לקראת  הכלליים' 
שרת בתחילת 1954, נכלל סעיף הקובע שאחוז החסימה יועלה 
יצטרפו  שלא  הודיעו  שהפרוגרסיביים  לאחר  אולם  לכ-4%, 
לקואליציה אם אחוז החסימה יועלה, הוסכם לדחות את החקיקה 
כדי  החסימה  לאחוז  להתנגד  מפא"י  החליטה  הקיץ  ועד  לקיץ 
והפועל  וכן כדי לא לחזק את מפ"ם  לא לפגוע בפרוגרסיביים 

המזרחי שירוויחו מאיחוד עם המפלגות הקרובות אליהן.
ההסכם  למימוש  הכלליים'  'הציונים  של  לחץ  בעקבות 
להעלאת אחוז החסימה, בקשה מפא"י לדחות את תיקון החוק 
עד סמוך לבחירות לכנסת השלישית ובהמשך הוסכם להעלות 

את אחוז החסימה ל-2%, אולם ההסכם לא קוים בפועל.
לאחר הבחירות לכנסת השישית בשנת 1965, עלה שוב רעיון 
בכנסת.  הקטנות  הסיעות  ריבוי  לאור  החסימה,  אחוז  העלאת 
בקשו  הבחירות,  בשיטת  משמעותי  שינוי  דרשה  רפ"י  בעוד 
המפלגות  החסימה.  אחוז  בהעלאת  להסתפק  וגח"ל  המערך 
ויתרו  ולבסוף  החסימה  אחוז  העלאת  נגד  נאבקו  הקטנות 
למנוע  כדי  פרשנים,  לדברי  המהלך.  על  הגדולות  המפלגות 
להכריח  לא  וכדי  אליהן,  המקורבות  הקטנות  במפלגות  פגיעה 
ישראל'  'אגודת  עם  במשותף  לרוץ  ישראל'  אגודת  'פועלי  את 
שאפילו  הבאנו  העודפים  הסכמי  על  בכתבה  שעבר  )בשבוע 
הסכם שכזה לא אבו שתי המפלגות האגודאיות לחתום. י"ג.(, 
)מה שמזכיר  דת  בנושאי  וכתוצאה מכך להקצין את עמדותיה 
במעט את הלחצים לאיחוד בין יהדות התורה לש"ס בחודשים 
אחוז  העלאת  רעיון  עלה  שוב  השביעית  בכנסת  האחרונים(. 

החסימה, בין השאר במסגרת המאבק נגד שינוי שיטת הבחירות 
לכנסת.

בכנסת התשיעית שוב הועלה רעיון העלאת אחוז החסימה, 
הפעם על ידי אישים שונים בליכוד, בהם שמחה ארליך, יצחק 
בכנסת  הקטנות  שהסיעות  הייתה  הטענה  קורפו.  וחיים  שמיר 
להביא  יכול  חבר-כנסת  כל  שכמעט  כך  יציבות,  לאי  גורמות 
אי  שגורמי  טענו  זאת,  לעומת  המתנגדים,  הממשלה.  להפלת 
למפלגות  קשורים  ואינם  אחרים  הם  קואליציות  של  היציבות 
להתנגד  העבודה  מפלגת  החליטה   1980 שנת  בסוף  הקטנות. 
התנגדו  וסיעתו  ידין  יגאל  גם  וכך  החסימה  אחוז  להעלאת 
חוק  אם  בהתפטרות  איים  אף  ידין  החסימה.  אחוז  להעלאת 
להעלאת אחוז החסימה יועלה להצבעה. כאשר עלתה ההצעה 
 .37 נגד   44 של  ברוב  נדחתה  היא   1981 במרץ  בכנסת  לבסוף 

בראש המתנגדים עמדו אנשי 'המערך'.

אגודת ישראל מתנגדת

האחדות  ממשלת  והקמת  ה-11  לכנסת  הבחירות  לאחר 
אחוז  את  להעלות  ו'הליכוד'  'המערך'  בקשו  הלאומית, 
נסוגו שרי  ישראל'  'אגודת  החסימה. אולם לאור התנגדות של 
הליכוד מהסכמתם למהלך. גם לאחר התרגיל המסריח התחייבה 
ללא  יועלה  לא  החסימה  שאחוז  ישראל'  ל'אגודת  'הליכוד' 

הסכמתה.
פוליטית  הזדמנות  נוצרה  ה-12,  הכנסת  כהונת  סוף  לקראת 
להעלות את אחוז החסימה, וב-14 באוקטובר 1991 הוא הועלה 
הצעת  על  עשרה.  השלוש  לכנסת  הבחירות  לקראת  ל-1.5% 
החוק היו חתומים יצחק לוי מהמפד"ל וגרשון שפט מ'התחייה'. 
העלאת אחוז החסימה הביאה למפלתה של מפלגת 'התחייה', 
אחוז  העלאת  של  היוזמות  בין  הייתה  האירוניה  שלמרבה 
החסימה )גורל שעלול לפקוד גם את 'ישראל ביתנו' וכדלקמן. 

י"ג.(.
והמפלגות  מטרתה  את  השיגה  לא  החסימה  אחוז  העלאת 
הישירה  הבחירה  בגלל  בעיקר  ונחלשו,  הלכו  דווקא  הגדולות 
מגמת  ה-14.  בכנסת  החל  לתוקף  שנכנסה  הממשלה  לראשות 
וה-16  ה-15  בכנסות  גם  נמשכה  הגדולות  המפלגות  החלשות 
פוליטית  הזדמנות  שוב  נוצרה  ה-16  לכנסת  הבחירות  ולאחר 
הקואליציה:  מפלגות  כל  כאשר  החסימה,  אחוז  את  להעלות 
בטוחות  הרגישו  הלאומי  והאיחוד  המפד"ל  שינוי,  הליכוד, 
בעצמן מספיק כדי להעלות את אחוז החסימה. אחוז החסימה 

הועלה ל-2% החל מהבחירות לכנסת ה-17.
הבחירות  לחוק  נוסף  תיקון  בכנסת  התקבל   2014 במרץ 
לכנסת, ובמסגרת הועלה אחוז החסימה ל-3.25. עתירה לבג"ץ 
המשפט  בית  ידי  על   8 מול   1 של  ברוב  נדחתה  ההעלאה  נגד 
יבוטל  שהתיקון  ייתכן  כי  מבהירים  שהשופטים  תוך  העליון, 
לקראת הבחירות לכנסת ה-21, אם התוצאות בבחירות לכנסת 
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ה-20 יצדיקו זאת.
'מודד  של  יחידות   3.9 על  עומד  הנוכחי  החסימה  אחוז 
למנדט', במקרה שכל המפלגות המתמודדות בבחירות עוברות 
את אחוז החסימה. לכן יתכן תיאורטית שמפלגה תצלח את אחוז 
החסימה אך לא תצליח להכניס לכנסת יותר משלושה מושבים. 
מעשית, מכיוון שאלפי קולות הולכים למפלגות שאינן עוברות 
נמוך  יהיה  למנדט  שהמודד  לוודאי  קרוב  החסימה,  אחוז  את 
ומפלגה העוברת את אחוז החסימה תקבל לפחות  משמעותית 

4 מושבים בכנסת.

ההשלכות לאורך השנים

בבחירות 2006 עמד אחוז החסימה על 62,760 קולות והסיעה 
גבוה  זה  זכתה ב-3 מנדטים. מספר  הכי קטנה שנכנסה לכנסת 
 ,2003 של  בבחירות  החסימה  לאחוז  שנמדד  מזה  משמעותית 
נמוך  היה  הוא  אולם  אחוז,  בחצי  החסימה  אחוז  העלאת  עקב 
מכפי שצפו בתחילה, כיוון ששיעור ההשתתפות בבחירות היה 
נמוך במיוחד. בסך הכול ניתנו 185,235 קולות למפלגות שלא 
עברו את אחוז החסימה, שהם כ-6% מכלל הקולות הכשרים. 
אחוז החסימה,  את  עברו  רוב המפלגות שלא   ,2006 בבחירות 
שהתקרבו  המפלגות  שתי  ניכרת.  במידה  ממנו  רחוקות  היו 
לאחוז החסימה, אך לא עברו אותו, הן 'הירוקים' ו'עלה ירוק', 

והן קיבלו כ-48,000 וכ-40,000 קולות בהתאמה.
נכנסו  2009, לא  גם בבחירות לכנסת השמונה עשרה בשנת 
לכנסת רשימות עם שני מנדטים בלבד. כל המפלגות שלא עברו 
אפילו  הגיעו  ולא  מאוד  ממנו  רחוקות  היו  החסימה  אחוז  את 
לאחוז אחד מהקולות. התנועה הירוקה 'מימד' שהייתה הרשימה 
עם הכי הרבה קולות שלא עברו את אחוז החסימה, קיבלה פחות 

מ-28,000 קולות שהיוו כ-0.82% מהקולות הכשרים.
בבחירות לכנסת התשע עשרה בשנת 2013, הצליחה 'קדימה' 
שני  וקיבלה   ,)2.08%( קטן  בהפרש  החסימה  אחוז  את  לעבור 
אחוז  את  עברה  לא  לישראל'  'עוצמה  זאת,  לעומת  מנדטים. 
החסימה אף על פי שהייתה קרובה אליו עם כ-1.75% מהקולות. 
מפלגות נוספות שלא עברו את אחוז החסימה, אך קבלו קולות 
 )1.20%( חיים אמסלם  הרב  'עם שלם' של  הן  מנדט  מעל  של 

ו'עלה ירוק - הרשימה הליברלית' )1.14%(.
אחוז  העלאת  עקב   - ב-2015  העשרים  לכנסת  בבחירות 
הערביות  והרשימות  המפלגות  התאחדו  ל-3.25%,  החסימה 

שלהן  משותפת  להופעה  ומד"ע  תע"ל  רע"ם  בל"ד,  חד"ש, 
יסכן  הגבוה  החסימה  שאחוז  חששן  מפני  בעיקר  בבחירות, 
את בחירת הנציגים של כל אחת מהן בנפרד לכנסת העשרים. 
זכתה  והיא  המשותפת'  'הרשימה  נקרא  החדש  הפוליטי  הגוף 
2015 ב-13 מנדטים, שנחלקו לפי הסכם מוקדם בין  בבחירות 
נציגי כל המפלגות והרשימות שהקימו אותה. המפלגה הקטנה 
ביותר שנכנסה לכנסת הייתה מר"צ שזכתה ב-5 מנדטים. מפלגת 
'יחד - העם איתנו' לא עברה את אחוז החסימה אך הייתה קרובה 
 1.12% קיבלה  ירוק'  'עלה  אליו עם 2.97% מהקולות. מפלגת 

מהקולות ולא נכנסה אף היא לכנסת.
התוצאה הייתה פרדוכסלית ביחס למניעים שהניעו את יו"ר 
החסימה.  אחוז  את  להעלות  ליברמן  אביגדור  ביתנו’  ‘ישראל 
מטרתו הייתה למנוע מהמפלגות הערביות, שהתמודדו בשלושה 
הישראלי.  המחוקקים  לבית  לכניסה  האפשרות  את  ראשים, 
בתוצאה הסופית כוחם האלקטורלי רק גדל ומי שנותרה מתחת 
לאחוז החסימה הייתה מפלגת הימין של אלי ישי ואנשי ‘עוצמה 

יהודית’.

המפלגות החדשות

שאין  למפלגות  פשוטה  לא  משוכה  מהווה  החסימה  אחוז 
להן חבר כנסת מכהן. הן מתקשות לגייס משאבים להתמודדות 
מימון  חשבון  על  למקדמות  זכאיות  שאינן  מכיוון  בבחירות 
את  תעבורנה  שהן  בוחריהן  את  לשכנע  מתקשות  והן  מפלגות 
מפלגות  של  מבוטל  לא  מספר  היו  זאת  עם  החסימה.  אחוז 
שעברו את אחוז החסימה אף על פי שלא היה ברשימתן חבר 

כנסת מכהן.
ושלום'  'פיתוח  לכנסת  נכנסו  התשיעית  לכנסת  בבחירות 
בחירות,  שוחד  במתן  שהורשע  פלאטו-שרון,  שמואל  של 
ו'שלומציון' שנבנתה על האהדה לאריאל שרון שהיה מגיבורי 
השמינית.  הכנסת  בתחילת  כבר  וכיהן  הכיפורים,  יום  מלחמת 
לשינוי'  הדמוקרטית  'התנועה  לכנסת  נכנסה  בחירות  באותן 

שזכתה ל-15 מנדטים.
ש"ס  מפלגת  לכנסת  נכנסה  עשרה  האחת  לכנסת  בבחירות 
שקבלה ארבעה מנדטים. בבחירות אלו נכנסו לכנסת גם כ"ך של 
הרביעית,  ההתמודדות  לה  זו  שהייתה  הי"ד,  כהנא  מאיר  הרב 
ו'הרשימה המתקדמת לשלום', שהייתה סנונית ראשונה לשינוי 

בדפוסי ההצבעה במגזר הערבי.

לאחר הבחירות לכנסת 
השישית בשנת 1965, 

עלה שוב רעיון העלאת 
אחוז החסימה, לאור 

ריבוי הסיעות הקטנות 
בכנסת. בעוד רפ"י 

דרשה שינוי משמעותי 
בשיטת הבחירות, 

בקשו המערך וגח"ל 
להסתפק בהעלאת 

אחוז החסימה. 
המפלגות הקטנות 
נאבקו נגד העלאת 

אחוז החסימה ולבסוף 
ויתרו המפלגות 

הגדולות על המהלך
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'מולדת'  את  איתם  הביאו  עשרה  השתים  לכנסת  הבחירות 
של רחבעם זאבי. בבחירות לכנסת הארבע עשרה נכנסה לכנסת 
מברית  העלייה  בני  של  רבים  קולות  שגרפה  בעליה'  'ישראל 
העלאת  מנדטים.  ל-7  וזכתה  ה-90  בשנות  לשעבר  המועצות 
אולם  החדשות,  המפלגות  על  הקשתה  ל-2%  החסימה  אחוז 
הבחירות לכנסת השבע עשרה הביאו איתם את הכניסה לכנסת 
של 'גיל' - גמלאי ישראל לכנסת שזכתה ב-7 מנדטים. בבחירות 
 19 שקיבלה  עתיד'  'יש  לכנסת  נכנסה  עשרה  התשע  לכנסת 
לכנסת  הבחירות  בגודלה.  השנייה  למפלגה  והייתה  מנדטים, 

העשרים הביאו איתם את 'כולנו' שקיבלה עשרה מנדטים.

תעמולה ועתירות

לבג"ץ  עתירות  הוגשו  החסימה,  אחוז  העלאת  בעקבות 
זאת אינה חוקתית, בין השאר בגלל פגיעתה  שטענו שהעלאה 

בהיות הבחירות יחסיות ושוויוניות ובגלל פגיעה בכבוד האדם 
אחוז  העלאת  נגד  עתירה  בג"ץ  דחה   1991 בשנת  וחירותו. 
בית  בהמלצת  העותר  משך   2006 ובשנת  ל-1.5%,  החסימה 
המשפט, עתירה נגד העלאת אחוז החסימה ל-2%. עתירה נגד 
בייצוג  העלאת אחוז החסימה ל-3.25%, בטענה שהיא פוגעת 
דעתו  נגד  שופטים   8 של  ברוב  נדחתה  הערבי,  המיעוט  של 
לדחייה  העיקרי  הנימוק  ג'ובראן.  סלים  השופט  של  החולקת 
עם  בשוויון.  פוגע  אכן  החסימה  שאחוז  הוכח  שלא  הייתה 
יתברר  הבחירות  בעקבות  שאם  כתבו  מהשופטים  חלק  זאת, 
שאחוז החסימה הגבוה פוגע בשוויון, יהיה מקום לדון מחדש 

בחוקתיות העלאת אחוז החסימה.
של  והולך  גדל  שחלק  לכך  הובילה  החסימה,  אחוז  העלאת 
התעמולה של המפלגות הקטנות עוסק בשאלת סיכוייהן לעבור 
את אחוז החסימה. בבחירות לכנסת השבע עשרה ב-2006, כללו 
בין השאר המפלגות 'תפנית', 'הירוקים', 'שינוי', 'חזית יהודית 
החסימה  לאחוז  התייחסות  אחד'  ו'עתיד  'הגמלאים'  לאומית', 
בתעמולת הבחירות שלהן. 'חזית יהודית לאומית' ערכה מפקד 
יצביעו  כי   SMS-ב להודיע  שלה  המצביעים  התבקשו  שבו 
מהמרוץ  תפרוש  שהמפלגה  התחייבות  תוך  המפלגה,  עבור 
לפני  על תמיכה. שבוע  יהיו מספיק מצביעים שיודיעו  לא  אם 
הבחירות הודיעה המפלגה כי אספה מעל 55,000 הודעות ועל 
כן היא ממשיכה בהתמודדות. בפועל קיבלה המפלגה כ-26,000 

קולות.
בתעמולתה  רמזה  אך  מפקד,  ערכה  לא  אחד'  'עתיד  מפלגת 
כי התמיכה של עולי אתיופיה תעביר אותה את אחוז החסימה. 
מפלגות אחרות ציטטו סקרים שמהם עולה כאילו הן עוברות את 
אחוז החסימה, אולם לא תמיד הפנו לסקר מסוים שאמנם מראה 
כך. בבחירות עצמן רק מפלגת 'הגמלאים' אכן עברה את אחוז 

החסימה ואף זכתה בהישג חריג של 7 מנדטים.
דרך שכנוע אחרת של מפלגות החוששות ליפול מתחת לאחוז 
האמת  עם  הסוף  עד  ללכת  למצביעים  קריאה  היא  החסימה, 
שלהם. המפלגות טוענות שאם כל הבוחרים שהאמינו בדרכן, 
אך חששו שקולותיהם יאבדו עקב אחוז החסימה, היו מצביעים 

עבורן, הן היו עוברות בקלות את אחוז החסימה.

הדרת אוכלוסיות לצד יתרונות

במאמר שפרסם באתר 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' בשנת 
2013, על רקע חתימת ההסכם הקואליציוני בין שתי השותפות 
הבכירות בממשלה ה-33 – 'הליכוד ביתנו' ו'יש עתיד' –  שכלל 
מ-2%  אחוז החסימה  הבחירות: העלאת  מהותי בשיטת  שינוי 
ל-4% במערכת הבחירות לכנסת הבאה. טוען ד"ר ניר אטמור כי 
"משמעות ההחלטה היא כי בהינתן מספר מצביעים של כ-3.8 
תידרש   ,)2013 בבחירות  המצביעים  )מספר  אזרחים  מיליון 
כיום  כדי  כל מפלגה להשיג מספר קולות כפול  מהדרוש לה 
לעבור את אחוז החסימה: אם בבחירות לכנסת ה-19 היה מדובר 
ב-76,000 קולות, לאחר השינוי תידרש כל מפלגה להשיג יותר 
מ-152,000 קולות כדי לזכות בייצוג. השאלה החשובה בהקשר 
מערכת  פניה של  ייראו  כיצד  היא  הישראלית  הדמוקרטיה  של 

המפלגות לאחר שינוי זה?
הראשונה,  זו:  להחלטה  צפויות  עיקריות  משמעויות  "שתי 
מ-5  פחות  בנות  מפלגות  עוד  נראה  לא  הבאות  מהבחירות 
לזכות  יתקשו  חדשות  ומפלגות  קטנות  מפלגות  מנדטים. 

את מספרן של  למתן  נועד  גבוה  חסימה  אחוז  במושבים, שכן 
המפלגות הזוכות לייצוג, ובכך להיטיב עם המפלגות הבינוניות 
והגדולות. המשמעות השנייה, מפלגות קטנות ייאלצו להתאחד 
כרשימה  להתמודד  כלומר  הבחירות,  לפני  קואליציות  וליצור 

אחת.
ד"ר אטמור מונה את חסרונות המהלך: "המטרה הברורה של 
היתר  השפעת  הקטנת  היא  החסימה  אחוז  בהעלאת  המצדדים 
הגדולות.  המפלגות  של  כוחן  והגדלת  הקטנות  המפלגות  של 
הסיכון העיקרי הטמון בצעד זה הוא הדרת קבוצות חברתיות, 
בעקרון  פגיעה  ולפיכך  מיעוטים,  מפלגות  הדרת  ובעיקר 
הייצוגיות. בהינתן תוצאות הבחירות לכנסת ה-19, אם הבוחרים 
היו מצביעים בדיוק לאותן המפלגות, ארבע מהן לא היו עוברות 
את אחוז החסימה, לּו זה היה עומד על 4%: בל"ד, רע"ם-תע"ל, 
חד"ש וקדימה. על כן, ניתן לשער כי שלוש המפלגות הערביות 
למרות  מאוחדת,  ברשימה   לכנסת  להתמודד  נאלצות  היו 

ההבדלים ביניהן.
"אחוז חסימה גבוה יכול גם להביא לעיוותים בשיקוף העדפות 
הבוחרים, בשל שיעור גבוה של קולות שהתבזבזו )כלומר קולות 
שניתנו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה(. ושוב, בהינתן 
תוצאות הבחירות האחרונות, לּו היה אחוז החסימה 4%, שיעור 
קולות,  לכ-700,000  מ-268,797  גדל  היה  הקולות המבוזבזים 
שהם כחמישית )!( מסך קולות המצביעים בבחירות האחרונות. 
היה  היו מתמודדות ברשימה מאוחדת  אם המפלגות הערביות 
האפשרות  מן  להתעלם  אי-אפשר  אך  יותר,  נמוך  זה  מספר 

שמספר הקולות המבוזבזים עלול לגדול.
"השלכה שלילית נוספת של המהלך היא פגיעה בלגיטימיות 
שהיו  אלה  של  מבטם  מנקודת  לפחות  הבחירות,  שיטת  של 
החדש.  החסימה  אחוז  את  עברו  שלא  למפלגות  מצביעים 
שיעור  על  השפעה  לכך  שתהיה  לשער  אף  ניתן  זה  בהקשר 
בוחרים  גבוה,  חסימה  אחוז  בהינתן  בבחירות.  ההשתתפות 
רבים עשויים להדיר את רגליהם מהקלפי ביום הבחירות בטענה 

לחוסר לגיטימיות של השיטה.
עושים  החסימה  אחוז  העלאת  בשבח  המדברים  "לבסוף, 
זאת לרוב בשם חיזוק המשילות. אלא שהעלאת אחוז החסימה 
לבדה איננה ערובה לכך שהמפלגות בכנסת יהיו חזקות יותר או 
שהממשלה תהיה בעלת יכולת משילות גבוהה יותר. כדי לחזק 
בצעדים חשובים  צורך  יש  כושר המשילות  ואת  את המפלגות 
נוספים הנוגעים לרכיבים נוספים של שיטת הבחירות והמערכת 

הפוליטית.
“בצד  המהלך:  יתרונות  את  גם  מונה  הוא  זאת  לעומת 
ההשלכות  השליליות יש מקום לעמוד גם על היתרונות שעשויה 
ניתן  כאמור,   .4% של  לרמה  החסימה  אחוז  העלאת  להניב 
לשער כי צעד כזה יתמרץ מפלגות לחבור יחדיו לבריתות לפני 
אכן  אם  החדש.  הכניסה  בחסם  יעמדו  הבחירות, מחשש שלא 
כך יקרה, יצטמצם מספר המפלגות המתמודדות, בלי שקבוצות 
חברתיות ומיעוטים יודרו מהכנסת. ניתן גם לטעון כי הבריתות 
עקרונות  ויצניעו  קיצוניות  עמדות  מיתון  יעודדו  המפלגתיות 

מגזריים.
"טענה זו נובעת מההנחה שמפלגות המתמודדות על קולותיו 
של אותו פלח בוחרים נוטות להילחם זו בזו במטרה ליטול כמה 
הבטחות  מפזרות  הן  כך  לצורך  ממתחרותיהן,  קולות  שיותר 
יומרניות ומקצינות את מצען. לעומת זאת, אם המפלגות הללו 
היו מתאחדות לברית אחת, היה ביכולתן להדגיש יעדים כלליים 
ולאומיים על חשבון יעדים צרים ומגזריים, שכן הציבור שאליו 

הן פונות ממילא היה מצביע עבור הברית המפלגתית.
בעיקר  הוא התחזקותן של המפלגות האחרות,  נוסף  "יתרון 
יכולת המיקוח של המפלגות הקטנות.  ובכך הקטנת  הגדולות, 

דרך שכנוע אחרת של 
מפלגות החוששות ליפול 
מתחת לאחוז החסימה, 
היא קריאה למצביעים 
ללכת עד הסוף עם 
האמת שלהם. המפלגות 
טוענות שאם כל הבוחרים 
שהאמינו בדרכן, אך 
חששו שקולותיהם יאבדו 
עקב אחוז החסימה, היו 
מצביעים עבורן, הן היו 
עוברות בקלות את אחוז 
החסימה
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מפחות  המורכבת  קואליציה  קמה  הייתה  תהליך  של  בסופו 
מפלגות, ולכן קל יותר לשמור עליה.

"יתרון אחרון מכונה בספרות "הצבעה אסטרטגית". משמעות 
הדבר היא שהאזרחים ישקלו את הצבעתם וייטו להצביע פחות 
למפלגות חדשות וקטנות שסיכוייהן לעבור את מחסום ה-4% 
נמוכים. בבחירות לכנסת ה-19 עמד מספר הקולות המבוזבזים 
בין  מנדטים,  מ-8  ליותר  השווה  קולות,   268,797 שיא של  על 
היתר משום שמצביעים לא מעטים העריכו כי קיים סיכוי סביר 
שהמפלגה שלה הצביעו תעבור את אחוז החסימה הנמוך )2%(. 
אחוז חסימה חוקי כפול עשוי לשנות את חוקי המשחק ולהניע 
איננה  אולי  שהיא  אחרת,  באופציה  לבחור  מהבוחרים  חלק 
להיכנס  סיכוי  בעלת  אך  שלהם,  העדיפויות  בסדר  ראשונה 

לכנסת.
החסימה  אחוז  "העלאת  אטמור:  ד"ר  מסכם  מאמרו  את 
מחדש  ולעצב  הבחירות  תוצאות  את  'להנדס'  נועדה  בישראל 
את מפת המפלגות של ישראל.  צעד זה מקובל מאוד  בהיבט  
הבינלאומי והוא נועד לצמצם במקצת את מספרן של המפלגות 
ראוי  בו,  הטמונות  הסכנות  בשל  ואולם  הפוליטית.  במערכת 
מטרה  מתוך  האפשר,  ככל  אותן  שימזערו  דרכים   על  לחשוב 
לחסם  להסתגל  לנבחרים,  הן  לבוחרים  הן  הזדמנות,  להעניק 

הכניסה החדש למערכת הפוליטית.
"ניתן גם לשקול מתן פטור למיעוטים מאחוז החסימה החדש, 
על מנת להבטיח את המשך ייצוגם החיוני של המפלגות הערביות 
בבית המחוקקים הישראלי, כנהוג באחדות מהדמוקרטיות. כך 
או כך, יש לראות ברפורמה זו מנגנון טכני שלא ייתן מזור לכל 
תחלואי שיטת הממשל של ישראל. כדי לתקן את השיטה באופן 
היא  )כיום ההצבעה  פתק ההצבעה  במבנה  הן  לטפל  יש  כולל 
היעדר  )קרי,  השיטה  בארציּות  והן  בלבד(  סגורות  לרשימות 
וחריגים  קיצוניים  מאפיינים  שני   – בחירה(  למחוזות  חלוקה 

מנקודת מבט השוואתית".

"יוזמה צינית"

בינואר 2015, פרסם הד"ר עופר קניג רשימה במסגרת ‘המכון 
אחוז  העלאת  השפעת  על  עמד  בה  לדמוקרטיה’,  הישראלי 

החסימה על מערכת הבחירות האחרונה.
על  החסימה  אחוז  לראשונה  יעמוד  הקרובות  "בבחירות 
בוחרים  תרתיע  הזו  הגבוהה  המשֹוכה  "האם  פתח.   "3.25%
מלהצביע למפלגות קטנות? האם היא תקטין את שיעור הקולות 
המבוזבזים ואיזו השלכה תהיה לה על מידת היחסיּות של שיטת 

הבחירות?

הבאה  לכנסת  להיכנס  צפויות  האחרונים,  הסקרים  "לפי 
10–11 מהרשימות שיתמודדו בבחירות הקרובות. אם כך יהיה, 
תתחיל הכנסת ה-20 את כהונתה עם מספר הסיעות הנמוך ביותר 
מאז 1999. אמנם אין מדובר בירידה תלולה אך יש רמזים לכך 
שאחוז החסימה החדש השפיע על היערכות של כמה מפלגות. 
על  השפעה  הייתה  החסימה  שלאחוז  להניח  יש  למשל  כך 
משותפת  לרשימה  לחבור  ומפלגתה  לבני  ציפי  של  ההחלטה 
של  בהכרעתה  גם  י"ג.(.  הציוני.  )המחנה  העבודה  מפלגת  עם 
'תקומה' להמשיך את שיתוף הפעולה האלקטורלי עם  מפלגת 
הקשר  פירוק  של  משמעותם  בוודאי  נשקלה  היהודי'  'הבית 
והתמודדות עצמאית )או עם מפלגתו של אלי ישי(. ניסיונן של 
שלוש המפלגות הערביות וחד"ש לגבש רשימה משותפת נערך 

אף הוא מתוך מטרה לעבור את אחוז החסימה. 
מפלגות  שמספר  לכך  הביא  גם  הגבוה  החסימה  "אחוז 
קטנטנות, שבדרך כלל אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה, 
ערבית- מפלגה  דע"ם,  לכנסת.  יתמודדו  לא  הפעם  כי  הצהירו 

 1996 מאז  התמודדה  חברתי-סוציאליסטי,  גוון  בעלת  יהודית 
בכל אחת ממערכות הבחירות, אך הודיעה שככל הנראה הפעם 
 ,1999 מאז  ברציפות  שהתמודדו  'הירוקים',  גם  תתמודד.  לא 

יוותרו כנראה הפעם על המאמץ.
אחרי  שהתקיימו  הראשונות  שבבחירות  מלמד  העבר  ניסיון 
רשימות.  פחות  התמודדו  בהכרח  לא  הועלה  החסימה  שאחוז 
אולם, יש לזכור שהפעם אחוז החסימה קפץ באופן תלול יותר 

בהשוואה למקרים קודמים.
מה  במידת  ישפיע  שיתמודדו  הרשימות  של  הסופי  "מספרן 
שניתנו  הקולות  כלומר  המבוזבזים",  "הקולות  שיעור  על  גם 
האחרונות  בבחירות  החסימה.  אחוז  את  עברו  שלא  למפלגות 
)2013. י"ג( ניתנו 268,795 קולות ל-20 רשימות שלא עברו את 
אחוז החסימה: 7.1% מכלל הקולות הכשרים. היה זה השיעור 

הגבוה ביותר של קולות מבוזבזים אי פעם.
אפילו  גבוה  המבוזבזים  הקולות  שיעור  יהיה  הפעם  "האם 
אינה  כך  על  התשובה  הגבוה?  החסימה  אחוז  בגלל  יותר, 
כי  רואים  ברורה. מצד אחד, כאשר מתבוננים בתוצאות העבר 
בבחירות הראשונות שנערכו לאחר העלאת אחוז חסימה )1992, 
הדבר  מבוזבזים.  קולות  של  יחסית  גבוה  שיעור  יש   )2006
להגבהת  הסתגלו  טרם  והבוחרים  שהמפלגות  מהעובדה  נובע 
קולות  אלפי  עשרות  לטמיון  ירדו   ,1992 בשנת  כך,  המשוכה. 
מפלגות  שתי  לשלום,  המתקדמת  ולרשימה  לתחייה  שניתנו 
לעבור  הצליחו  לא  אך  הבחירות  ערב  בכנסת  ייצוג  להן  שהיה 
אלפי  עשרות  ניתנו   2006 בשנת  החדש.  החסימה  אחוז  את 
נותר  אילו  להיכנס  קרובות  שהיו  ולירוקים,  ירוק  לעלה  קולות 
אחוז החסימה ברמתו הקודמת. מצד שני, ייתכן כי העלאת אחוז 
החסימה דווקא תמתן הפעם את שיעור בזבוז הקולות. הסיבה 
זו  כך שעובדה  חד,  כה  באופן  הוגבהה המשוכה  היא שהפעם 
החסימה,  לאחוז  שמתקרבות  הרשימות  מספר  את  מקטינה 

וטוענות שיש להן סיכוי ממשי לעבור אותו.
מקדמיה,  לטענת  תביא,  החסימה  אחוז  העלאת  "לסיכום: 
ליציבות  תתרום  ובכך  בכנסת  המפלגות  מספר  לצמצום 
בהיבט  מקובל  צעד  היא  החסימה  אחוז  העלאת  ולמשילות. 
הבינלאומי, אולם בשל הסכנות הטמונות בו, היה ראוי לחשוב 
על דרכים שימזערו אותן ככל האפשר. כך, במקום העלאה חדה 
פעימות,  בכמה  המהלך  את  לבצע  ניתן  היה  ל-3.25%  מ-2% 
לנבחרים,  הן  לבוחרים  הן  הזדמנות,  להעניק  מטרה  מתוך 

להסתגל לכללי המשחק החדשים".
במאמר נוסף ואקטואלי יותר שפרסם ד"ר קניג ב'דה מרקר' 
באוקטובר 2018, הוא מכנה את ניסיונותיו של ראש הממשלה 
הצינית  "היוזמה  בתואר  החסימה  אחוז  את  להוריד  נתניהו 

להורדת אחוז החסימה".
"ראש הממשלה מוביל בימים אלה מהלך להוריד את אחוז 
כותב. "אחוז  ובאות" הוא  החסימה לקראת הבחירות הקרבות 
החסימה הועלה מאז קום המדינה ארבע פעמים וכיום עומד על 
3.25%. אם תבשיל היוזמה הנוכחית להוריד את אחוז החסימה, 
בניגוד  עומד  זה  כיוון  השינוי.  כיוון  מבחינת  בתקדים  ידובר 
להצהרות ראש הממשלה ופוליטיקאים אחרים שרק לפני שנים 
אחדות הצדיקו את העלאת אחוז החסימה כחלק מחבילה של 

חיזוק המשילות.
למדינות  בהשוואה  כעת,  עומד  בישראל  החסימה  "אחוז 
אחרות, על רמה בינונית. הוא יוצר תמריצים למפלגות לחבור 
דעת  שיקול  להפעיל  לבוחרים  וגורם  לכנסת,  ביחד  ולהתמודד 
שאחוז  הטיעון  קטנות.  למפלגות  קולם  את  ולתת  להסתכן  אם 

"ניתן גם לשקול מתן פטור 
למיעוטים מאחוז החסימה 

החדש, על מנת להבטיח 
את המשך ייצוגם החיוני של 

המפלגות הערביות בבית 
המחוקקים הישראלי, כנהוג 
באחדות מהדמוקרטיות. כך 
או כך, יש לראות ברפורמה 

זו מנגנון טכני שלא ייתן 
מזור לכל תחלואי שיטת 
הממשל של ישראל. כדי 
לתקן את השיטה באופן 

כולל יש לטפל הן במבנה 
פתק ההצבעה )כיום 

ההצבעה היא לרשימות 
סגורות בלבד( והן בארציּות 

השיטה )קרי, היעדר חלוקה 
למחוזות בחירה( – שני 

מאפיינים קיצוניים וחריגים 
מנקודת מבט השוואתית"
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החסימה הגבוה מביא ליותר קולות מבוזבזים אינו מחזיק מים. 
הצביעו   2% על  עמד  החסימה  אחוז  כאשר   ,2013 בבחירות 
החסימה.  אחוז  את  עברו  שלא  לרשימות  מהבוחרים   7.1%
שנתיים לאחר מכן, בבחירות 2015, ועם אחוז חסימה גבוה יותר 
)3.25%( ירד שיעורם כמעט במחצית ל-4.1%. במילים אחרות, 
העלאת אחוז החסימה הביאה לכך שפחות קולות "נזרקו לפח". 
הרמה הנוכחית של אחוז החסימה אף לא מסכנת את הייצוגיות 
חרדים  ובהן  בישראל,  המרכזיות  החברתיות  הקבוצות  של 

וערבים.
בדבר  נוספים  ענייניים  טיעונים  ולהעלות  להמשיך  "אפשר 
היתרונות והחסרונות של אחוז החסימה אבל לא ניכר ששיקולים 
הנוכחית  היוזמה  המהלך.  מקדמי  את  המנחים  הם  אלו  מסוג 
היא בבואה לשינויים התכופים בכללי המשחק הפוליטי שלנו, 
משטרי  מחזון  ולא  אופק  וקצרי  צרים  מאינטרסים  המונעים 
אמיתי. הציניות הזו מתגלה כאשר ראש הממשלה – זה שחזר 
וטען בצורך במפלגות גדולות שייצבו את המערכת הפוליטית 
ויגבירו את המשילות – מקדם מהלך של הורדת אחוז החסימה. 
לכנסת  להיכנס  קטנות  ברית  בנות  לכמה  לסייע  מנת  על  זאת, 
הבאה. הגברת המשילות? טובת המדינה? שיקולים ענייניים? 
בואכה  פוליטי  אינטרס  לטובת  מקומם  את  מפנים  אלה  כל 
הקטנות- המפלגות  דווקא  הפוך,  על  ובהפוך   .2019 בחירות 
בינוניות מתנגדות אליו. שוב, חלילה, לא משיקולים משטריים-

להיכנס  אישיים  מיריבים  למנוע  על-מנת  אלא  משילותיים, 
לכנסת )ש"ס ואלי ישי( או מיריבים מבית להתפצל ולהתמודד 

בנפרד )תקומה מהבית היהודי(.
"היוזמה הצינית הזאת מצטרפת לשורה של יוזמות ומהלכים, 
המשחק  כללי  לשינוי  שנוגעים  נבלמו,  וחלקם  הבשילו  חלקם 
הדמוקרטיים "תוך כדי תנועה". נתקענו בלי מועמד נוח לתפקיד 
נשיא המדינה? נבטל את מוסד הנשיאות! נוצר צורך ב"סידור 
על מספר השרים  את ההגבלה  נבטל  סיעתנו?  לחברי  עבודה" 
הקואליציה  סכנה לשלמות  קיימת  קודם(!  רק שנה  )שהעברנו 
רק  )שהעלינו  אחוז החסימה  את  חזרה  נוריד  אחרי הבחירות? 

לפני 4 שנים(!
האזרח  מאוד.  בעייתי  האלה  מהמהלכים  המצטבר  "המסר 
הקטן רואה כיצד נבחרי הציבור מעצבים כלאחר יד את הכללים 
תוך כדי המשחק כך שיהיו נוחים להם ומפנים את רוח הדברים 
ופוגע  קלה  בקומבינה  כרוך  זה  אם  גם  לכל,  קודמת  טובתי   –
המשחק  בכללי  תכופים  שינויים  לכך,  מעבר  הכללי.  בטוב 
הדמוקרטיים מביאים לזילּות של המסגרת החוקתית של מדינת 
נוספת, את הצורך המהותי בכינון  ישראל. הדבר מבהיר, פעם 
של  ברורה  מסגרת  שתיצור  משמעותי  ברוב  משוריינת  חוקה 

כללי משחק ותמנע את שינויים בהתאם לאינטרס רגעי.

משחקי כדורגל

ב-25 באוקטובר 2017 פרסם פרופ' גדעון רהט ב-nrg מאמר 
תחת הכותרת “לא לגעת באחוז החסימה".

בניגוד  עומדת  החסימה  אחוז  להורדת  הנוכחית  "היוזמה 
להצהרות ראש הממשלה ופוליטיקאים אחרים, שרק לפני שלוש 
המשילות.  חיזוק  של  מחבילה  כחלק  הצעד  את  הצדיקו  שנים 
לא לגיטימי שבכל פעם שמישהו יחשוב ששינוי כללי המשחק 

הדמוקרטי משתלם לו - הוא ישנה אותו.
 .3.25% על  כיום  עומד  לישראל  בבחירות  החסימה  "אחוז 
חסימה  אחוז  עם  התחלנו  פעמים.  ארבע  שהועלה  אחרי  זאת, 
עם  המשכנו   ,)0.83%( בכנסת  במושב  לזכייה  למכסה  זהה 
1%, 1.5%, 2% והגענו לאחוז הנוכחי. כך, אם תאומץ היוזמה 
מבחינת  בתקדים  ידובר  החסימה,  אחוז  את  להוריד  הנוכחית 
ראש הממשלה  להצהרות  בניגוד  עומד  זה  כיוון  כיוון השינוי. 
ופוליטיקאים אחרים שרק לפני שלוש שנים הצדיקו את הצעד 

כחלק מחבילה של חיזוק המשילות.
לחבור  למפלגות  תמריצים  יוצר  בישראל  החסימה  "אחוז 
ולהתמודד ביחד לכנסת. כך, לפחות חלק מן המחלוקות נפתרות 
בתוך הבריתות ולא מובאות לכנסת, שגם כך מפוצלת להרבה 
סיעות. סיטואציה שכזו מאפשרת לבוחרים להפעיל שיקול דעת 
החסימה:  אחוז  את  יעברו  שלא  למפלגות  מהצבעה  ולהימנע 
אם בבחירות 2013, כאשר אחוז החסימה עמד על 2%, הצביעו 
החסימה,  אחוז  את  עברו  שלא  לרשימות  מהבוחרים   7.1%
ירד שיעורם כמעט במחצית ל-4.1%. במילים   2015 בבחירות 
קולות  שפחות  לכך  הביאה  החסימה  אחוז  העלאת  אחרות, 
"נזרקו לפח". וככל שנתכנס לשני גושים, כך תשתפר המשילות 

מחד, ותתחזק לכידות האופוזיציה מאידך.
בנוף  מרכזית  בעיה  מאירה  הנוכחית  היוזמה  לכך,  "מעבר 
הפוליטי שלנו - השינוי התכוף בכללי המשחק, המונע מאינטרס 
כפי  רבות,  פעמים  )מוטעה  אופק  וקצר  מיידי  פוליטי-מפלגתי 
מחזון  ולא  ותוצאותיהם(  קודמות  העלאות  של  ניתוח  שמגלה 
משטרי אמתי. לא לגיטימי שבכל פעם שמישהו יחשוב ששינוי 
כללי המשחק הדמוקרטי משתלם לו - הוא ישנה אותו. הדבר 
את  להגביה  מובילות  כדורגל  קבוצות  של  להחלטה  שקול 
גבוהים  שוערים  לשורותיהם  שצירפו  לאחר  השער  משקוף 
ולהנמכתו לאחר שהחליפו אותם בשוערים נמוכים. לכן, בראש 
ובראשונה משיקולי משילות וגם מעצם אופיו של התהליך, יש 

להתנגד לרעיון של הורדת אחוז החסימה".

"אחוז החסימה 
בישראל עומד כעת, 

בהשוואה למדינות 
אחרות, על רמה 

בינונית. הוא יוצר 
תמריצים למפלגות 

לחבור ולהתמודד ביחד 
לכנסת, וגורם לבוחרים 

להפעיל שיקול דעת 
אם להסתכן ולתת את 

קולם למפלגות קטנות. 
הטיעון שאחוז החסימה 

הגבוה מביא ליותר 
קולות מבוזבזים אינו 

מחזיק מים"
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מגדלים
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תושבי שיכון הרבנים חוששים ממיזמי הבנייה העלולים להחריב את בית הכנסת 
הותיק 'בית אהרן' השוכן בלב השכונה המיתולוגית • חזרנו לאחור לימי בנייתם 
של שבעה עשר יחידות הדיור לרבנים פליטי השואה ודלינו פרטים מרתקים על 
מתפללים מפורסמים שאכלסו את המקום • ואהי להם למקדש מעט

||  יוסי גיטלר ||

תמורת 
בתי כנסת

מגדלים
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אבל א לרדאר,  מתחת  לנו  חמק  זה  יכשהו 
בית  ניצב  ישראל  לבירת  שבכניסה  מתברר 
כנסת עתיק העומד בפני סכנת הריסה. לא רק 
בית הכנסת אלא כל צביון השכונה החרדית-
מיתולוגית נתון בסבך משפטי העלול לשנות 

אותו מן היסוד.
תכניות בנייה גרנדיוזית בכניסה לירושלים, בדגש על שדרת 
שרי ישראל בה, על פי התכנית, יתנוססו מגדלים מלונות ומרכזי 
יזמים מחו"ל, והם כוללים בתוכם גם  ידי  בילוי, מקודמת על 
בית  הריסת  כמו  הדעת  על  מתקבלים  ובלתי  חמורים  צעדים 
הכנסת המרכזי המיתולוגי של 'שיכון הרבנים', שהוקם בשנת 

תש"ט והוא מהמפורסמים בירושלים.
הכנסת  בית  של  סיפורו  שיכון,  אותו  הוא  מה  להבין  כדי 
נדדנו  בקרבו,  השוכנת  הפוסקים'  'אוצר  לשכת  ושל  העתיק 
חבר  ולשעבר  התורני  הסופר  של  בסיועו  וגוללנו,  לאחור 
מערכת 'אוצר הפוסקים' המאוימת גם היא, הרב טוביה פריינד, 

את היסטוריית השיכון המיתולוגי בכניסה לבירתנו הנצחית.

בונים שכונה

לאחר החורבן של מרכזי היהדות התורנית בשואה הנוראה 
תורה  גדולי  רבנים  של  בודדות  עשרות  שמים  בחסדי  נשארו 
שרידי חרב, שעלו לארץ ישראל. רובם הצליחו להמלט בעוני 

ומחסור כשרק כסותם לעורם.
ימים שלטו בארץ פקידי הממשלה הבריטית, שלא  באותם 
נחלץ  אלו  בימים קשים  לרבנים הפליטים.  לסייע  נקפו אצבע 
לרבנים  ולסייע  לעזור  הפליטים',  הרבנים  'וועד  בשם  ארגון 
הפליטים במסגרות שונות. הן סיוע ראשוני והן סיוע באמצעות 
שיכון  לייסד  חדשני,  רעיון  בארגון  יזמו  היתר  בין  תמיכות. 
שהגיעו  הפליטים  הרבנים  יתגוררו  בו  ירושלים,  בעיר  מיוחד 

חסרי כל. 
לבצעו  מאוד  היה  קשה  להגותו,  קל  שאולי  זה  רעיון 
ולהוציאו לפועל. עסקני 'ועד הרבנים הפליטים' ונשיאי הועד 
זלמן  רבי איסר  גדולי הדור כמו הגאונים האדירים  נמנו  עליו 
מלצר זצ"ל ורבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל נחלצו חושים, 
אלפים  כחמשת  בן  ענק  מגרש  לרכוש  הצליחו  תש"ו  ובשנת 
מטר מרובע. המימון לרכישת המגרש הושג באמצעות תרומות 
של נדיבי עם במדינות אמריקה, וכן באמצעות הלוואות שונות. 
הפינה  אבן  הנחת  של  אירוע  התקיים  המגרש  רכישת  לאחר 

בהשתתפות המונים. 
הן  עצומים  קשיים  התעוררו  שוב  המגרש,  רכישת  לאחר 
המגרש.  מרכישת  שנבעו  חובות  בהחזר  והן  הבניה  במימון 
לפועלים  חוב  הצטבר  הבניה,  התחלת  לאחר  אחד,  במקרה 
ניכר, הללו הכריזו על שביתה עד שיקבלו את שכרם.  בסכום 
בלית ברירה פנו לאחד הבנקים בבקשת הלוואה, הבנק התנה 
את הענקת ההלוואה בכך שכבוד הרב הראשי, הרב יצחק הלוי 
לעניין,  חם  שהיה  הרצוג  הרב  כערב.  אישית  יחתום  הרצוג, 
הסכים תוך סיכון גדול לחתום ערבות אישית על סכום עצום. 
לאחר כשלוש שנים הסתיימו בניית ארבעת הדירות הראשונות 
 )1951( תשי"א  שנת  טבת  בחודש  נוספים,  מאמצים  ולאחר 
הראשונה  הקומה  בניית  והסתיימה  למציאות,  הפך  החזון 
ושבעה עשר הדירות הראשונות ניתנו לרבנים הפליטים, חינם 

אין כסף.
במעמד סיום בניית הקומה הראשונה, התקיים טקס חנוכת 
זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  בהשתתפות  הבתים   17

הרבנים הראשיים לישראל וראשי ועסקני העיר.
באותו מעמד נשא דברים הראשון לציון הגאון רבי בן ציון 
יותר מדאגה לאדם שאינו  מאיר חי עוזיאל שאמר: "ומה לנו 
מוצא מדרך לכף רגלו, שבא מן הגולה סחוף ודווי? מה נאמר 
וירדו מכבודם, ואין הם מבקשים  על כל אלה שגלו ממקומם 
לעצמם גדולה וכבוד אלא מעמד נפשי, שירגישו בעצמם שלא 
במפעל  וממשיכים  קשורים  הם  שעדיין  מעולמם,  התרחקו 
חייהם. מה היה על הרבנים האלה אלמלא מצאו דלת פתוחה 
ואוזן קשבת, אלמלא ניתנה להם האפשרות להמשיך בלימודם? 
הפליטים,  הרבנים  מפעל  את  ומעריך  מוקיר  אני  כך  משום 
ידי  על  אלא  סיוע,  של  המקובלת  בצורה  תמיכה  נותן  שאיננו 
כך שמעסיק את האנשים. כוונתי ל"אוצר הפוסקים". הרבנים 
צדקה  מקבלים  שאינם  גרים,  שאינם  מרגישים  בזה  שעוסקים 

אלא הם נותנים לעם מה שביכולתם ומה שחובתם לתת לו".
"מתוך הדאגה הזאת הסתעף גם הבית הזה שלפנינו, שלעת 
שיוסיפו  ומקווה  מתפלל  אני  הראשונה.  קומתו  הוקמה  עתה 
ידי  על  וכהנה.  נוספות, אלא כהנה  קומות  רק שתי  לא  לבנות 
דיברו  שעליו  חזון  אותו  נתקיים  ממקומם  הרבנים  עקירת 
מחו"ל  להיעקר  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  עתידים  רבותינו: 
ואבן,  בנינים של עץ  פירושן  אין  ולהבנות בא"י. בתי-כנסיות 

בהם.  שדולקים  למאורות  תוכן,  אותן  הממלאים  לאלה  אלא 
אלה הולכים ובאים אלינו ממזרח וממערב ויוסיפו ויבואו. ולכן 
העבודה היא גדולה וחשובה מאוד מכל הבחינות. גם תמיכתם 
ישובם של  גם  הפוסקים,  אוצר  צורה של  באותה  הרבנים  של 
מבחינת  וגם  שבבנינה,  המרווחות  הדירות  באותן  הרבנים 
לה  שמוסיף  כזה  מוסד  עומד  שבשערה  ירושלים  של  כבודה 

כבוד והדר, שמוסיף כבוד לישראל".
יצחק  הרב  גם  דברים  נשא  הבתים  חנוכת  חגיגת  בהמשך 
"אמרי  בעל  האדמו"ר  מרן  של  וחתנו  הסעד  שר  לוין  מאיר 
אמת" מגור זצ"ל שהוסיף ואמר שהרבנים היושבים בבית גדול 

זה ישפיעו על הדור כולו.
לאחר מכן נשא דברים הג"ר זלמן סורוצקין זצ"ל נשיא ועד 
הישיבות. שבתחילת דבריו תיאר את רדיפותיהם של הנאצים 
לרבני ישראל באופן יחידי ואכזרי ביותר "מפני שנאצים ידעו 
ומיד  ותיכף  האומה,  נשמת  הוא  הקהילה,  מרכז  הוא  שהרב 
כערב,  אותו  לקחו  צרות,  לו  גרמו  ומיד  תיכף  אותו,  חיסלו 
זאת  אותו.  שחיסלו  עד  אותו  השפילו  במאסר,  אותו  הושיבו 
הייתה ראשית דרכם, ומשום כך אחוזם של הרבנים הניצולים 
והנה כל שאר פליטי  והוא בא כולו לארץ אבותינו.  הוא קטן 
והתעסקות,  עבודה  להם  מזומנת  לארץ  באים  כשהם  החרב 
ואילו אלה שכל כך סבלו בעד כלל ישראל - רבני ישראל - אינם 
זקנה  עד  פליטים  השם  את  נושאים  הם  אחיזה.  להם  מוצאים 
הדור  של  הרבנים  כלפי  חובתנו  ידי  יוציאם  אנו  האם  ושיבה. 
הרבנים  כלפי  חובתו  ידי  הישראלי  הציבור  יוצא  האם  הזה? 
הפליטים?  הם מסרו את עצמם על כלל ישראל, והיכן התודה 

המגעת להם?"
הפעילות  שלמרות  והמשיך:  הוסיף  זצ"ל,  סורוצקין  הרב 
החשובה והעצומה הרי שאין די בכך ועלינו להשתדל להוסיף 

ולהגביר פעולות ביתר שאת ויתר עוז.
אב"ד  זצ"ל  שפרבר  דוד  רבי  הגאון  הביא  החגיגה  בסיום 
בראשוב ומח"ס שו"ת 'אפרקסתא דעניא', שהיה אחד מגאוני 
בשיכון  גג  קורת  לו  שהוענק  הגולה  מפליטי  העבר  הדור 
הרבנים, את ברכתו הקדושה של כ"ק האדמו"ר הבית ישראל 

מגור זצ"ל.

סיפורו של בית הכנסת

הרבנים"  "שיכון  להקמת  הנרחבות  הפעולות  במסגרת 
בית  בנין  להתנדב  דרייזין  אהרן  רבי  הנגיד  הגאון  התעורר 
ישראל  לחכמי  הגזית"  "לשכת  מעין  שישמש  מפואר  כנסת 
המתגוררים בשיכון הרבנים, לתפילות וללימוד התורה שממנו 

תצא תורה. 
זכה  לא  זצ"ל  דרייזין  אהרן  שרבי  הרי  הצער,  למרבה 
בשנת תש"ח,  פטירתו  ולאחר  הכנסת,  בית  בחנוכת  להשתתף 
את  לחנוך  וזכו  פעלים  והגבירו  והוסיפו  בדרכו  בניו  המשיכו 
בנין בית הכנסת אשר ניקב בשם "בית אהרן" לזכרו הטהור של 

רבי אהרן דרייזין זצ"ל.
המפעל  את  והחשיבו  העריכו  בעירייה  גם  כי  לציין  מעניין 
של "שיכון הרבנים" ושם הרחוב שבו מתנשאים בנייני "שיכון 
האמור  שם  על  מציון"  תורה  "רחוב  בשם  נקרא  הרבנים", 

במקרא "מציון תצא תורה".

לאחר רכישת המגרש, 
שוב התעוררו קשיים 

עצומים הן במימון 
הבניה והן בהחזר חובות 

שנבעו מרכישת המגרש. 
במקרה אחד, לאחר 

התחלת הבניה, הצטבר 
חוב לפועלים בסכום 
ניכר, הללו הכריזו על 

שביתה עד שיקבלו את 
שכרם



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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זכה הנכבד רבי אהרן דרייזין זצ"ל וביתו הגדול "בית אהרן", 
הפך לאבן שואבת לחכמי וגדולי תורה וחסידות רבים שקבעו 
בו מקום תורתם ותפילתם. בראש ובראשונה נציין את הרבנים 
הגאון  הכנסת:  ובבית  בשכונה  כרבנים  פאר  שכיהנו  הגאונים 
דעניא  אפרקסתא  שו"ת  בספרו  הנודע  זצ"ל  שפרבר  דוד  רבי 
)לשעבר אב"ד בראשוב(. הגאון רבי יוסף אדלר זצ"ל מנשיאי 
מועצת גדולי התורה )לשעבר גאב"ד טורדא( שכיהן שנים רבות 
פטירתו  לאחר  תשל"ז.  שנת  עד  ביהכנ"ס  וכרב  השכונה  כרב 
גאב"ד  )לשעבר  זצ"ל  קליין  פישל  אפרים  רבי  הגאון  התמנה 
ואהשרעלי(. לאחר פטירתו התמנה הגאון רבי משה אדלר זצ"ל 

משרידי שפירא דירושלים שכיהן ברבנות עד שנת תשנ"ב.
לאחר פטירתו התמנה בנו הגאון רבי בנימין שליט"א, חבר 
בד"ץ אגודת ישראל, כממלא מקום אבותיו לאורך ימים ושנים 

טובות.

המתפללים הבולטים

מספר  אהרן'  'בית  ביהכ"נ  מתפללי  ומוותיקי   מזקני  אחד 
ישראל  רבי  המתפללים  מגאוני  אחד  על  מעניינת  אפיזודה 
כל  אשר  שמש,  בית  העיר  כרב  ששימש  זצ"ל  פלדמן  זאב 
לילה בחצות היה מופיע בביהכ"נ עם סידור 'בית יעקב' ישן, 
וקינן  ומתיישב בפינה והחל באמירת "תיקון חצות", כך ישב 
על חורבן הבית שעה שלימה בדמעות שליש, ורק אח"כ היה 

מתיישב ללמוד בשקידה וברציפות עד הנץ החמה.
נוראים  'בית אהרן' היה בימים  גולת הכותרת בבית הכנסת 
חגי ומועדי חודש תשרי, האווירה המיוחדת החלה עם אמירת 

הסליחות הראשונות לפנות בוקר.
הנפש,  בהשתפכות  היו  בביהכ"נ  נוראים  הימים  תפילות 
משמש  היה  זצ"ל  קליין  פישל  אפרים  רבי  הגאון  ביהכ"נ  רב 

ציבור  וכל  משתפך  היה  במתיקות  רבות,  שנים  תפילה  כבעל 
בתפילת  היה  השיא  שליש.  דמעות  מזילים  היו  המתפללים 

נעילת שער בסיום צום יום הכיפורים.
ביטוי  לידי  בא  היה  הגאונים  הרבנים  של  התורה  שמחת 
בליל יום חג שמחת תורה ואהבת התורה ששררה בבית הכנסת 
רקיעים,  בוקע  היה  שירתם  קול  סוערים.  בריקודים  התבטאה 
אדלר  יוסף  רבי  הגאון  טורדא  גאב"ד  ודביקות.  חדוה  דיצה 
ששימש כרב ביהכ"נ, היה לוקח את הס"ת בידו, ס"ת מיוחד 
והביאה  ימ"ש,  הנאצים  הפורעים  מידי  השואה  בימי  שהציל 
לביהכ"נ. ספר התורה קיים עד היום בבית הכנסת 'בית אהרן', 
למרות אצילותו ועדינותו היה רוקד ריקודים של מצוה לשמחת 
התורה. שאר הרבנים מהם שהיו זקנים מופלגים עטורי שיבה, 
של  המוריקות  פניו  קרנו  גם  כך  הנפש.  כלות  עד  רוקדים  היו 

הגאון רבי ישראל וועלץ אב"ד בודפסט בשמחת התורה.
הלוי'  'שבט  בעל  הדור  פוסק  למרן  שהיה  השיחים  באחד 
הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל, עם אחד מנכדיו, התגלגלה 
בביהכ"נ  שהתפלל  בירושלים  שהותו  תקופת  אודות  השיחה 
'בית אהרן' )כשש שנים(, ואמר: זכיתי להכיר ענקי תורה שידעו 
שהיו  הגולה,  מארצות  שעלו  פליטים  בע"פ,  ופוסקים  ש"ס 
חיים חיי צניעות ודחקות, ובבואם לביהכ"נ היו נראים כשאר 

האנשים פשוטי עם, והרעישו את העולם בתורתם ותפילתם.
החרדית,  העדה  ראב"ד  שטרנבוך  משה  רבי  הגדול  הגאון 
שגם הוא התפלל תקופה ארוכה בבית הכנסת בהיותו מתגורר 
בסמוך לשיכון הרבנים, היה מפליג ומעריץ את גדולי הרבנים 
זאת היו מתהלכים  ולמרות  הפליטים שהעניקו חמה בקומתם 

בצידי הדרכים בענווה מופלאה.

שלא על מנת לקבל פרס

דורינו שקבעו מקום תפילתם  לפנינו רשימת רבנים מגאוני 
בביהכ"נ "בית אהרן", חלק מהרבנים ערכו את סדרת הספרים 
תורתם  מקום  שקבעו  לאחר  כך  ובעקבות  הפוסקים"  "אוצר 
בבית ה"אוצר" קבעו את מקום תפילתם בביהכ"נ "בית אהרן" 

הסמוך לו.
ישיבת  ראש   - זצ"ל  אויערבאך  שמואל  רבי  הגאון  מרן 
ראב"ד   - זצ"ל  נתן גשטטנר  רבי  הגאון  מרן  'מעלות התורה'. 
קרית אגודת ישראל וראש ישיבת פנים מאירות מח"ס להורות 
ישיבת  - ראש  זצ"ל  וואזנר  רבי שמואל הלוי  נתן. מרן הגאון 
חכמי לובלין בעל שבט הלוי. הגאון רבי משה דוב וולנר זצ"ל 
- אב"ד ורב העיר אשקלון מח"ס שו"ת חמדת צבי. הגאון רבי 
אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל - מח"ס שו"ת ציץ אליעזר. הגאון 
רבי מנשה קליין זצ"ל - ראש ישיבת בית שערים אב"ק אונגוואר 
מחבר סידרת הספרים משנה הלכות ועוד. כמו"כ יצויינו כ"ק 
האדמורי"ם  והם:  הקדוש  בבית  תפילתם  שקבעו  האדמורי"ם 

שמחת התורה של 
הרבנים הגאונים היה 
בא לידי ביטוי בליל 
יום חג שמחת תורה 
ואהבת התורה ששררה 
בבית הכנסת התבטאה 
בריקודים סוערים. 
קול שירתם היה בוקע 
רקיעים, דיצה חדוה 
ודביקות. 

תענוג היה לשמוע זכרונות ההוד. הגה''צ רבי נטע פריינד זצ''ל )מימין( עם להבל''ח הגאון החסיד רבי בנימין אדלר שליט''א )במרכז(
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לבית גורליץ, זידיטשוב, סווראן, ספינקא, קפישניטץ, קולבסוב 
וקאמרנא.

לא נוכל להמנע מלהזכיר גם את גבאי בית הכנסת הקדוש, 
)לצערנו,  כאדונים  ולא  כעבדים  והיו  מהשררה  בורחים  שהיו 
הגבאי  והם:  לברכה(  זכרונם  גבאים   3 על  רק  מידע  קיבלנו 
בודד  שרד  מאש,  מוצל  אוד  ז"ל  בורנשטיין  דוד  רבי  המסור 
מכל צאצאיו שנעקדו על קידוש השם ולא הניח אחריו זש"ק 
לבת  מהודר  תורה  ספר  ידו  על  ונתנדב  זכה  פטירתו  ובטרם 
וישר  ז"ל איש תם  הכנסת. הגבאי רבי חיים אליעזר לנדסברג 
שנים  הכנסת  בבית  נאמן  כגבאי  ששימש  מרובים,  שמים  ירא 
רבות. והגבאי רבי צבי קליין ז"ל ת"ח מופלג שראוי היה לכהן 

ברבנות, והעדיף לשמש בגבאות בית הכנסת.
רבי  הגאון  של  בנו  ז"ל  קיפניס  מרדכי  רבי  הגבאי  כן  כמו 
בית  עניני  את  שניהל  ה"שיכון",  מייסד  זצ"ל  קיפניס  שמואל 

הכנסת במסירות נאמנה שנים רבות.

חששות ותפילות

ובניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  אישרה  שבועיים  לפני 
בשיפולי  שנמצא  המסחרי  למרכז  קומות  הוספת  בירושלים 
רחוב שרי ישראל על פינת רחוב יפו, לאורך הציר של הרכבת 

הקלה.
לפי התכנית שאושרה, לבניין הקיים יתווספו קומות למסחר 
התכנית  בנוסף,  קומות.   18 הכל  בסך  יכלול  והוא  ומשרדים, 
מבקשת להרחיב את שטחי המסחר הפונים לרחוב יפו, על מנת 

להגביר את התועלתיות של השטחים השונים.
את  הסיר  גאולה-בוכרים  הקהילתי  המנהל  מפתיע,  באופן 

התנגדותו לתכנית.
את  להפוך  מנת  על  עבודות  מתקיימות  לעיר  בכניסה  כיום 
נרחבים למשרדי  כולל שטחים  ומסחר,  השטח לאזור תעשיה 

הממשלה השונים וכולל שטחי מלונאות וקניונים רחבים.
לאחר האישור, אמר יו"ר הוועדה המחוזית עו"ד עמיר שקד, 
כי מדובר בתכנית שאמורה לסייע בתהליך פיתוח הכניסה לעיר 
וכי הבניין שאושר, יהיה "מוקד עירוני מרכזי למפגש ופעילות 
כצירים  הקלה  הרכבת  צירי  חיזוק  תוך  משולבת  אורבנית 
מערכת  של  שירות  על  הנשענים  ומגוונים  תוססים  עירוניים 
איכותית  לעיר  הראויים  מודרניים  בסטנדרטים  המונים  הסעת 

ודינמית", כך לדברי שקד.
של  החיים  לאורח  בסתירה  עומדות  אלו  תכניות  כאמור, 
תושבי האזור הנוכחיים שמתנגדים נחרצות להוצאתה לפועל 
אהרן'  העתיק'בית  הכנסת  בית  להרס  שתביא  התכנית  של 

אודותיו הרחבנו ביריעה זו.
בית  תפילה  עצרת  נערכה  אף  המחאה  פעולות  במסגרת 
בראשותו  ישראל,  שרי  ברחוב  נפש'  'חיי  קהילת  של  הכנסת 

של הגאון רבי יוסף בנימין ויייס. כאשר לדברי מארגני העצרת 
להתקיים  שאמורות  כמה  מתוך  ראשונה  בעצרת  היה  מדובר 

בכל רחבי האזור בקרוב.
שיכון  של  דאתרא  המרא  דברים  נשאו  העצרת  במהלך 
חשיבות  לחובת  שהתייחס  אדלר,  בנימין  רבי  הגאון  הרבנים 
השמירה על בית הכנסת וכן חיזק ידי כל העוסקים במלאכה. 
מכן  לאחר  מקוברין,  האדמו"ר  בעצרת  דברים  נשא  בנוסף, 
הוקראו פרקי תהילים ע"י הגאון רבי אליעזר גוטפרב להצלחת 

המערכה.
רבי  הרבנים,  שיכון  של  הצעיר  הרב  נאם  העצרת  בסיום 
יהושע )בן הגר"ב( אדלר, שהקריא את החלטות העצרת שקראו 
לפעול בכל הכוח לסכל את מכירת בית הכנסת ולמנוע בניית 

מגדלים רבי קומות בסביבה.
כבר בד' אלול תשע"ו דיווח אתר'בחדרי חרדים' על פגישה 
רבני  השתתפו  בפגישה  התכנית.  את  לסכל  במטרה  שנערכה 
השכונות החרדיות, הנציגים החרדים ועסקנים שונים. במסמך 
סיכום הישיבה, נכתב בין היתר כי "הבניה לגובה לא מתאימה 

לציבור החרדי ויש לפעול בכל דרך למניעתה". 
בפגישה השתתפו רבני השכונות: הרב בנימין אדלר- שיכון 
 - 80, הרב אליעזר גוטפרב  הרבנים, הרב רפאל ברלין – גוש 
שרי ישראל, הרב יעקב דוב הלברשטם – בר אילן, הרב אהרון 
ירחי - מקור ברוך. הרב קלמן מלר – שרי ישראל, הרב נפתלי 

נוסבוים - נווה צבי, והרב אביעזר שפירא - כרם אברהם. 
)דאז.  העיר  ראש  סגני  השתתפו:  המועצה  חברי  מטעם 
וחברי  אפשטיין,  וחיים  פינדרוס  יצחק  דייטש,  יוסי   - י"ג( 
המועצה יוחנן ויצמן, מיכאל מלכיאלי, ישראל קלרמן ואליעזר 
אייזנבך,  אפרים  בפגישה:  שהשתתפו  העסקנים  ראוכברגר. 
דוד  כץ,  מנדל  סיאני,  אשר  גולדברג,  מרדכי  ברנדווין,  ברוך 

רבינוביץ', יחיאל רודמן וחנוך שנור. 
לא  לגובה  הבניה  כי  "מוסכם  נכתב:  הפגישה  בסיכום 
למניעתה.  דרך  בכל  לפעול  ויש  החרדי  לציבור  מתאימה 
הנציגים אף פירטו מקרים שונים בהם נאבקו נגד הבניה לגובה 

באזורים חרדיים. 
כי  ונכתב  הקלה  הרכבת  סביב  הבניה  נושא  צויין  בסיכום 
"תיבחן גם חלופה של בנייה מרקמית. באזורים בהם מתגוררת 
תהיה  הבנייה  לה,  מתאימה  אינה  גבוהה  שבניה  אוכלוסייה 

בגובה של עד 12 
קומות". 

עוד נכתב כי "הרבנים דורשים תכנית מפורטת הכוללת מפה 
והוראות שבו יוגדרו האזורים החרדיים שבהם לא תותר בניה 
לגובה - "אוכלוסייה שבניה גבוהה אינה מתאימה לה" - כאשר 
תכנית זו תאושר במוסדות התכנון ויהוו חלק ממסמכי מדיניות 

תכנון הבינוי סביב תוואי הרכבת הקלה".
במסמך אף מפורט כי "התכנית תיערך בדגש על ציר רחוב 
יפו - מפינת רחוב ירמיהו ועד כיכר הדווידקה - שישמש כקו 

תפר, שבו השטחים שמצפון לקו יוגדרו כאזורים חרדיים".
 12 לגובה  לבניה  גם  מתנגדים  הרבנים  ההחלטה,  למרות 
קומות. "למען הסר ספק, החלטה זו לא מאשרת את גובה 12 
המותר  כגובה  המחוזית  הוועדה  בהחלטת  המוזכרת  הקומות 

באזור חרדי, גובה הקומות נקבע זה מכבר שנים". 
לסיום נכתב כי "הנציגים ביקשו ללמוד לעומק את הנושא 

ולהשיב לרבנים בהקדם דבר".

לאחר האישור, אמר יו"ר 
הוועדה המחוזית עו"ד 
עמיר שקד, כי מדובר 
בתכנית שאמורה לסייע 
בתהליך פיתוח הכניסה 
לעיר וכי הבניין שאושר, 
יהיה "מוקד עירוני 
מרכזי למפגש ופעילות 
אורבנית משולבת תוך 
חיזוק צירי הרכבת 
הקלה כצירים עירוניים 
תוססים ומגוונים 
הנשענים על שירות של 
מערכת הסעת המונים 
בסטנדרטים מודרניים 
הראויים לעיר איכותית 
ודינמית"

הרב טוביה פריינד )מימין( בנום שיח עם הגה''צ רבי בנימין אדלר שליט''א )משמאל(
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המסע 
ולהגיע  העולם  חובק  למסעו  לצאת  קולומבוס  שאף  לחינם  לא 
על   • הביניים  ימי  של  העושר  ומקור  התבלינים  אימפריית  להודו, 
הימים בהם חיי אדם היו שווים שק פלפל שחור, סוחרים שהמציאו 
מעשיות על גן עדן ושימוש בתבלינים לחניטת גופות • מהיכן מגיע 
הפכו  הוניל  מקלות  ומדוע  יקר  מוצר  נותר  זעפרן  למה  תבלין,  כל 

למוצר יקר ערך? • כתבה עם ארומה

||  איילה אבן האזל ||

בעקבות
התבלינים
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מסעודתו כ לטעום  שמעוניין  מאתנו  אחד  ל 
צריך  הביניים,  בימי  אריסטוקרטי  אציל  של 
ולטעום  להריח  להתחיל  למטבח  להיכנס  רק 
של  בשפע  ומפולפלת  מתובלת  מזון  סעודת 
נהנה  הביניים  בימי  כיצד  ולדמיין  תבלינים 
הון  שעלו  הפשוטים  מהתבלינים  האציל 
מסתפקים  האיכרים  המוני  בעוד  תועפות, 

בדייסת הגריסים הקבועה והדלוחה. 
כולנו כבר הספקנו לשכוח, אך התבלינים למעשה שינו את 
פני ההיסטוריה. מקורם של תבלינים רבים היה מאז ומתמיד 
במדינות המזרח בעלות האקלים טרופי. העובדה כי התבלינים 
לעושר  מקור  היה  בהם  והסחר  הביניים  בימי  יקרים  כה  היו 
רב, דרבנה את קולומבוס לשכנע את מלך ספרד לצאת למסעו 
הגיע  דבר  של  כשבסופו   – הודו  לעבר  והמטורף  ההרפתקני 

לחופי אמריקה דווקא... 
אנשים באותם זמנים הקריבו את חייהם עבור השגת פלפל 
שחור, חופן אגוז מוסקט או קינמון. הודו הייתה אז מעין כינוי 
כללי למדינות המזרח שהיוו אימפריה בכל נושא התבלינים, 
ומחופי מדינות אלה יצאו אניות לכל העולם עם שקי תבלינים 

לשווקים הנבחרים ולמטבחי האצולה. 
האימפריה  של  נפילתה  מאז  הביניים  ימי  של  באירופה 
האדם  מעמדו של  בין  ביותר  ברורה  חלוקה  הייתה  הרומית, 
לבין המזון הבא אל שולחנו. בעוד על שולחנם של האצילים 
האיכרים  נאלצו  יקרים,  ותבלינים  וסוכר  דבש  בשר,  עלה 
להסתפק באוכל תפל ודל: דייסת גריסים, שיבולת שועל או 
או שיפון. עשבי התיבול  ולחם שחור עשוי שעורה  שעורים 
היחידים שהיו להם הם אלה שצמחו בגינת הבית: המרווה, 
באותה  האצילים  ושומר.  שמיר  ופטרוזיליה,  חרדל,  מנטה, 
תקופה כמעט ולא טעמו ירקות, העולם סבר אז כי איכר שיוכל 
מעדנים יוכל לחלות וכי גופו הגשמי צריך להסתפק בירקות 

פשוטים וגשמיים הקרובים לאדמה. 
ביתם  באי  בפני  עושרם  רוב  את  להפגין  נהגו  האצילים 
בהם,  מופרז  ובשימוש  סטטוס  סמל  שהיו  תבלינים  בריבוי 
לצבע  המודרני.  לאדם  לחיך  ערב  יהיה  דווקא  שלאו  באופן 
נסתרות,  מיסטיות  משמעויות  ייחסו  התבלינים  של  הייחודי 
כך לדוגמה הזעפרן שצבע את האוכל בזהוב וסימל חיי נצח 
ומשמעויות רפואיות נוספות, ועל זו הדרך בשאר התבלינים. 

אדם בשווי שק פלפל
האצילים  למטבחי  ואפריקה  מאסיה  שהגיעו  התבלינים 
מוסקט  אגוז  כמון,  זנגביל,  קינמון,  פלפל שחור,  בעיקר  היו 
וציפורן, ומחירם היה יקר לאין שיעור באותם זמנים. בעקבות 
מסעי הצלב השתפרו דרכי המסחר והייבוא נסק לאלפי טונות, 
כאשר הפלפל השחור היה התבלין הפופולארי ביותר. נשמע 
לא יאומן, אך היו ערים ברחבי אירופה בתקופת המאה ה-11 
השחור.  הפלפל  בסיס  על  וכלכלתם  עסקיהם  את  שניהלו 
המיסים נגבו בגרגרי פלפל שחור, ושכר דירה שולם בגרגרי 

פלפל. חיי אדם היו שווים אז שק של פלפל שחור... 
גם שאר התבלינים לא היו זולים, ארבע מאות חמישים גרם 
של ג'ינג'ר היו שווים כמו כבשה, חצי קילו תבלין אגוז מוסקט 
היה שווה שלושה כבשים ואילו קילו ציפורן היה שווה פרה. 

אגוז מוסקט הוא למעשה עץ שמזרעיו מופק תבלין ומקליפתו 
שמנים  אף  מפיקים  זה  מעץ  נוסף,  תבלין  מופק  החיצונית 
עלתה  עשרה  השבע  במאה  מוסקט.  אגוז  וחמאת  ארומטיים 
יוקרתו של אגוז המוסקט אז התייחסו אליו כאל זהב, וייחסו 
לו סגולות רפואיות כגון יכולת ריפוי נדירה של מחלת הדבר 
והסביבה.  לונדון  מתושבי  כחמישית  זמנים  באותם  שקטלה 
בניו  תחילה  שהתיישבו  ההולנדים  כי  מספרת  המעשייה 
העיר  על  לוותר  ימינו, העדיפו  יורק של  ניו  היא  אמסטרדם, 
נטולת התבלינים תמורת שליטה באי ראן, שהיער בו שימש 

מקור לגידול אגוזי מוסקט. 
על סוחרי ונציה ששלטו בשוק התבלינים ביד רמה מסופר 
כי רק בעקבות התעשרותם השערורייתית יכלו לתמוך באמני 
תקופת הרנסנס הדגולים. ההיסטוריה מוכיחה כי האימפריה 
החזקה  האימפריה  הייתה  היא  התבלינים  בשוק  ששלטה 
באותה תקופה. החל בסוחרי מדינות ערב, סוחרי האימפריה 
שחזרו  מוסלמים  הערבים  הסוחרים  אל  בחזרה  הרומית, 
למשול בייבוא ולאחר מכן מדינות אירופה השונות - פורטוגל, 
והתעמתו  נלחמו  מאות שנה  ואנגליה שבמשך שלוש  הולנד 
עד  נמשכת  המסורת  התבלינים.  ובשוק  באיים  השליטה  על 
ימינו. גם כיום כאשר התבלינים נפוצים ולא חסרים בשולחננו 
הן בימות החמה ובן בימות הגשמים - ארצות הברית נחשבת 

שולטת ברמה בשוק התבלינים.
טעם  הוא  הראשון  עיקריים:  שימושיים  שני  לתבלינים 
לא  כאשר  קדם,  בימי  אך  לכתוב,  נעים  לא  ודומיננטי.  חזק 
התקלקל,  אוכל  קרובות  ולעיתים  נאותים  אכסון  אמצעי  היו 
האוכל  של  טעמו  את  להסוות  מנת  על  בתבלינים  השתמשו 
המקולקל. השימוש השני, נעוץ בסגולתם של תבלינים רבים 
אפילו  או  מעכבים   – חיידקית  אנטי  פעילות  בעלי  הם  אשר 
קוטלים חיידקים וכך מאטים ומונעים תהליכי פירוק וריקבון, 

וכך היו עוזרים התבלינים לשמר את המזון.

סיפורי בדים ואגדות
 – הזעפרן  הוא  היום  ועד  מאז  היה  ביותר  היקר  התבלין 
שמחירו שלושים דולר לגרם. עם זאת יש לציין כי את הזעפרן 
נובע  הגבוה  המחיר  אירופה.  במדינות  גם  כיום  מגדלים 
במאה  אף  השתנה  שלא  בייצורו  והקושי  נדירותו  מטעמו, 
ה-21. כל פרח ממנו מופק התבלין פורח רק פעם אחת בשנה, 
בכל פרח ישנן שלוש צלקות אשר נקטפות באופן ידני בלבד. 
לפיכך לצורך הפקת חצי קילו של זעפרן יש צורך בשלושים 
וחמישה אלף עד מאה אלף פרחים. לכן אם נתקלתם במקרה 
באבקת זעפרן או זעפרן בתפזורת, כנראה מדובר בזיוף. ידוע 
"זעפרן  - מכונה  קורתם הצבעים  כי חוטים המופקים מפרח 
עדן"  גן  "גרגרי  שכונה   – הל  של  מסוים  זן  גם  השקרנים". 

נחשב תבלין לא פשוט להשגה. 
אי  ישיג  לבל  משמר  מכל  שמרו  התבלינים  של  היבואנים 
המסע  על  ולילה  לילה  אלף  סיפורי  והפיצו  פרנסתם  את  מי 
שהפכו  סיפורים  התבלינים,  במציאת  והמפרך  המסוכן 
לאגדות ואמונות טפלות. כך נכתב על ידי ביוגרף של המלך 
הדומה  )צמח  הריבס  הקינמון,  כי  צרפת  מלך  התשיעי  לואי 
במורד  השטים  דייגים  ידי  על  נאספים  והקינמון  לסלרי(, 
הנילוס. התבלינים גדלים בגן עדן והרוח מעיפה אותם מעצי 

מומיה של רעמסס השני - בנחירי אפו נמצא פלפל שחור מקל וניל )קוק סטוק(
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התבלין והנילוס )אשר מקורו בגן עדן על פי ספר בראשית( 
אל עבר ארץ מצרים. 

גדל  הקינמון  כי  אגדות  הערבים  הסוחרים  הפיצו  בנוסף 
שעליהם  רדודים  ובאגמים  ארסיים  נחשים  שורצות  בגאיות 
פולו  מרקו  המפורסם  הנוסע  מכונפים.  חיים  בעלי  שומרים 
היה הראשון שהסיר את הלוט ותיאר בספרו את מקורם של 
תבליני המזרח כחלק ממסעותיו ההרפתקניות ברחבי אסיה. 
הפורטוגלים הם שהצליחו לשבור את המונופול של תושבי 
חוף  את  להקיף  הצליח  דיאש  ברתולומיאו  כאשר  ונציה 
עשה  גמה  דה  וסקו  שנים  עשר  ולאחר  הטובה,  התקווה  כף 
הנמל  עיר  לחופי  הגיע  אפריקאים  נווטים  ובעזרת  שוב  זאת 

כלכותה בהודו. 
הוא  גם  להגיע  שאף  ארצות,  מגלה  הוא  אף  שהיה  מגלן, 
הוא  שהעולם  אומנם  להוכיח  הצליח  הוא  התבלין,  לאיי 
המשיכו  אניותיו  בפיליפינים.  נהרג  מזלו  לרוע  אך  עגול 
במסע לבדן ולאחר שלוש שנים חזרה לסביליה ספינה אחת 
שנותרו  איש  עשרה  שמונה  כשעליה  "ויקטוריה",  בלבד, 
מתוך מאתיים חמישים שיצאו לדרך בתחילת המסע. האנייה 
העלויות  כל  את  שכיסה  המציאות  יקר  מטען  אתה  הביאה 
אגוז  ציפורן,  של  טון  ושש  עשרים   - המסע  של  הגבוהות 

מוסקט וקינמון. 
בשוק  שלטו  ההולנדים  כאשר  יותר  מאוחרת  בתקופה 
שונות  בדרכים  המונופול  על  לשמור  יכולתם  ככל  עשו  הם 
הסוחרים  באמסטרדם  ירד  הקינמון  מחיר  כאשר  ומשונות, 
שרפו קינמון במזרח על מנת לצמצם את ההיצע. בנוסף את 
מנת  על  הליים,  פרח  של  במיץ  משרים  היו  המוסקט  אגוזי 
למנוע את גידולו בחבל ארץ אחרת – תוך כדי שהם מתרצים 

שהמיץ מחסל מזיקים. 

תבליני הזמן העתיק
עוד בתקופת הזמן העתיק במדינות הים התיכון גדלו בשפע 
זעפרן, שום, בצל, חרדל, חזרת, מנטה, תימין וריחן אך כל זה 
לא סיפק את טעמם האנין של עשירי האזור. כך החל ייבוא 
של תבלינים אוריינטליים - קינמון, הל, אגוז מוסקט, פלפל, 
ג'ינג'ר, ציפורן וכורכום, אך הקומץ לא השביע את הארי, מה 

גם שמחירם היה מפולפל בהתאם. 
בפפירוס אברס – פפירוס מצרי קדום שעוסק בענייני רפואה 
ואף  בהל,  לשימוש  אזכור  ישנו  העתיקה,  מצרים  מתקופת 
במומיה מצרית עתיקה שמכונה רעמסס השני נמצאו עקבות 
הסיבה שהמצריים השתמשו  האף.  בנחירי  פלפל שחור  של 
האופיינית  התכונה  היא  החניטה,  מתהליך  כחלק  בתבלינים 

של תבלינים רבים שמועילים בהאטת תהליכי ריקבון.
של  לייבוא  התייחסות  לראות  ניתן  שלנו  במקורות  אף 
תבלינים ושימוש בהם. בסממני הקטורת יש שימוש בציפורן, 
ואילו להכנת שמן המשחה יש שימוש בקינמון. בשיר השירים 
וכרכום  "נרד  יחד עם הקינמון בפסוק אחד  מוזכר הכורכום 
קנה וקינמון..." עם זאת יש לציין כי החוקרים חלוקים האם 
הוא  הקינמון  והאם  ימינו  של  הציפורן  אותה  זו  הציפורן 
הקינמון של ימינו, ויש שמזהים את הכרכום דווקא עם תבלין 

הזעפרן. 

בתל כברי – אתר השוכן בקיבוץ כברי ומתוארך לתקופה 
הכנענית מלפני 3,700 שנה, נמצאה תגלית מרשימה, מחסן 
שנעשו  כימיות  בדיקות  קנקנים.  כ3,000  המונה  מלכותי  יין 
בקנקנים גילו שרידים של קינמון שהוכנס כחלק מהמרכיבים 

בהכנת היין. 
בימי קדם - הסחורה היקרה הייתה מובלת בדרך היבשה, 
ומהעיר  גואה  גמלים שיצאו מהעיר  שיירות  גבי  על  בשקים 
נוספות במזרח לשווקים בערים  קולקייט )כלכותה( ומערים 
באלכסנדריה  וכלה  וקרתגו  בבל  בנינווה,  החל  העשירות 
ורומי. דרך המשי הייתה גם אחת מנתיבי הסחר המרכזיים, 
מזרח  בין  חיברה  קילומטר   8,000 לאורך  המשתרעת  הדרך 
למערב, עוד במאה השלישית לפני הספירה, כך הועברו מסין 
ופלפל  מאינדונזיה  מוסקט  ואגוז  ציפורן  וג'ינג'ר,  קינמון   –

שחור מהודו. 
הסוחרים הערבים ששלטו בשוק בתקופות מסוימת העבירו 
אלפיים  במשך  כך  ספינות,  גבי  על  ימי  באופן  הסחורה  את 
דרך המפרץ  לאורך החוף ההודי,  היו מעבירים מהודו  שנה 
ים  והגיעו דרך חצי האי ערב דרך  ים,  הפרסי ששרץ שודדי 
שילמו  אנשים  כמה  לעולם  לדעת  ניתן  לא  למצרים.  סוף 
הרומית  בתקופה  המציאות.  יקרי  התבלינים  עבור  בחייהם 
אלכסנדריה  העיר  עתק.  רווחי  היו  והרווחים  הביקוש  עלה 
ממיסים  והתעשרה  שגשגה  חשוב  דרכים  בצומת  שעמדה 
והפכה למרכז הסחר.  ייבוא התבלינים דרכה  שבקשה עבור 
ומגוונים  רבים  שימושים  מצאו  הרומית  האימפריה  עשירי 
לכלל התבלינים: עלי דפנה הפכו לזרי ניצחון, תבלינים הפכו 
לתוספות ביינות במשתאות רהב, והיו תוספת מתבקשת בכל 
של  ריחם  למרחק  נישא  הרומיים  במרחצאות  גורמה,  מנת 
רפואיות  סגולות  בתבלינים  מצאו  ורופאים  אתרים,  שמנים 

חדשות לגוף ולנפש שחוללו ניסים ונפלאות. 
מלבד הודו, גם סרי לנקה הייתה מקור חשוב של תבלינים. 
האי סרי לנקה נמצאת קרוב לקו המשווה באוקיינוס ההודי. 
"אי  הוא  וכינויו  פורייה  ואדמה  נוחה  טמפרטורה  בעל  האי 
- עד היום שמונים אחוז מהקינמון בעולם מקורו  הקינמון" 
בסרי לנקה. בנוסף האי משמש כאחד מספקי התה והתבלינים 
הגדולים בעולם. מלבד זאת גדלים באי בשפע פלפל שחור, 
לימון.  ועשב  ג'ינג'ר  מוסקט,  אגוז  ציפורן,  הודי,  פלפל  הל, 
כולם  והבריטים  ההולנדים  הפורטוגזים,  ואחריהם  הרומים 
יוקרה  למטבחי  במרץ  תבלינים  ממנו  וייבאו  האי  את  גילו 

ברחבי אירופה. 
הראשי  באי  מטנזניה.  חלק  המהווה  נוסף  אי   – זנזיבר 
ציפורן.  עצי  מיליון  משלושה  למעלה  ישנם  הסמוך  ובאי 
ושני האיים מייצרים ביחד את כלל התצרוכת העולמית של 
הציפורן. ומהווים מוקד תיירותי לתיירים המתעניינים במטעי 

התבלינים ורוצים לטעום ולהריח.
על  אחראים  הקריבי.  בים  שוכנים   – גרנדה  איי 
אגוז  של  העולמית  מהתצרוכת  אחוזים  עשרים  אספקת 

קולומבוס תבלינים בחנות גואה, הודו )ויקיפדיה(
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קני  גידול  על  התבססה  האי  פרנסת  רבות  שנים  המוסקט. 
סוכר, עד אשר הגיע שליח של ג'ורג' השלישי מלך בריטניה 
וגילה כי תנאי האי מאפשרים גידול אגוז מוסקט – בעקבות 
הביקוש הרב לתבלין באירופה ובארצות הברית היה משתלם 
השתפרה  וכך  היקר  התבלין  לגידול  לעבור  באי  לחקלאים 

הכנסתם הכלכלית.

מקל וניל שווה זהב
גם כיום ניתן לראות תנודות במחירי התבלינים. לפני חצי 
שנה מחיר מקל הוניל זינק וקילו וניל שווה כיום לקילו זהב, 
את  טרופית שפקדה  ציקלון  סופת   – טבע  אסון  בשל  וזאת 
מדגסקר מול חופי אפריקה – האי בו גדל הצמח המבוקש. 
מן  הטעים  התבלין  את  הכחידה  כמעט  האימתנית  הסופה 
שבעים  שמספקת  האי  בכלכלת  אנושות  ופגעה  העולם 

אחוזים מהתצרוכת העולמית. 
מקור הווניל אומנם במרכז אמריקה אך מזג האוויר הטרופי 
של האי, העדר מזיקים וכוח עבודה זול – הפכו את מדגסקר 
שנים  עוד  יעברו  כי  מאמינים  מומחים  בתחום.  למעצמה 
אותו.  להתאושש מהמשבר שתקף  יצליח  עד שהענף  רבות 
העניות  המדינות  לאחת  נחשבת  כך  שגם  מדגסקר  במדינת 
בתבל נערכים עם חברות אבטחה פרטיות לאבטח את כמות 
הווניל שעדיין נותרה ללא פגע, מאחר ומספיק שיש לך מאה 
בחוות  מפורצים.  לחשוש  להתחיל  צריך  ואתה  בבית  קילו 
חקלאיות ישנם שומרים עם נשק ובאופן כללי רמת הפשיעה 

עלתה. 
וניל  בתמצית  אנין הטעם שלא מסתפק  הקולינרי  העולם 
אלא דורש דווקא את הווניל המקורי, גם הוא סופג טלטלה 
והשפים הצרפתיים המובילים מתחילים להיערך עם מתכונים 
חדשים בהתאם. שוק שחור בינלאומי של מקלות וניל גנובים 
או מזויפים אף התחיל להתפתח, למי שתחליפים בטעם וניל 

לא באים בחשבון עבורו. 

תבלינים וסגולות רפואיות
וסגולותיהם,  מובילים  תבלינים  בכמה  נקנח  לסיום 
הקינמון מוסיף המון – בקליפת עץ הקינמון מצויים שלושה 
ייחודים עם סגולות רפואיות. הקינמון נחשב כמזון  שמנים 
אנטי דלקתי היכול לסייע בהפחתת סימני דלקת, גם אם רק 
הריכוז,  יכולת  את  משפר  הקינמון  זכיתם.  קינמון  הרחתם 

כמקור  משמש  הקינמון  תנועה.  הראייה  ויכולת  העבודה 
לברזל, סיבים תזונתיים וקלציום ובנוסף הקלציום והסיבים 
שמצויים בקינמון מסייעים לסילוק מלחים המופרשים מכיס 
המרה מן הגוף. הקינמון מאט את קצב העיכול ומסייע למתן 

את עליית הסוכר בדם לאחר ארוחה. 
מצמח  המופק  תבלין   – דלקתי  אנטי  תבלין  הוא  כורכום 
אלפי  כבר  משמש  הזנגוויל,  למשפחת  המשתייך  הכורכום 
נוגד  רבות  למחלות  ובהודו  בסין  עממית  כתרופה  שנים 
דלקות, טיפול בצהבת, נגד כאבי שיניים, נגד דימום, קוליק 
חבלות  של  במקרים  ומועיל  בכליות,  אבנים  תינוקות,  אצל 
או כאבים בחזה. החוקרים יודעים כבר זמן רב על הכוח של 
הפעולה  דרך  כי  אם  ביולוגיים,  בתהליכים  הכורכום  צמח 

עדיין לא נחקרה די הצורך. 
בניסויים מעבדתיים נמצא כי התרכובת הנמצאת בכורכום 
ובפיגמנט שלו, הקרויה כורכומינואדים, היא נוגדת דלקות. 
מגבירה  נוספים:  באופנים  הגוף  על  מגנה  כורכומינואדים 
ובעונה  ובעת  הגוף,  חשובים  טיהור  אנזימי  פעילות  את 
רדיקליים  מנטרלת  חזקים,  חמצון  נוגדי  שהם  מכיוון  אחת 

חופשיים הגורמים לנזק לדי. אן. איי.
הטרופי  באזור  גדל  הציפורן  מופק  ממנו  העץ   – ציפורן 
הניצנים,  את  לטחון  ניתן  מטרים.   12 עד  של  לגובה  ומגיע 
הגבעולים והעלים ולהפיק מהם שמן ציפורן. שמן זה מכיל 
דלקתיות  אנטי  תכונות  בעל  והוא  אאוגנול  המכונה  חומר 
החיידקים  של  במעטפת  פוגע  אאוגנול  פטרייתיות.  ואנטי 
וגורם לפיצוצם. השמן תורם לשיכוך כאבים, במיוחד כאבי 

שיניים.

מרקו פולומגלן

מקל וניל )קוק סטוק(
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ה"קומבינה" המוסיקלית 
השניה  ה"קומבינה"  את  ומגיש  מילר  אבי  הזמר  שב  שנים,  שלוש  אחרי 
זו כקודמתה בנויה על אותו קונספט, מילר מבצע עשרות שירים  בסדרה, גם 
מעורבים ומולחמים אחד בשני עד כדי כך שיהיה לכם קשה לזהות מהו השיר 
המולחן ומהו הקטע המולחם. ב"קומבינה" תמצאו את השירים והלהיטים אותם 
מילר מבצע מידי ערב בחתונות, בהופעות באירועים שונים ובשבתות השירה 
אותם הוא עורך במלונות ברחבי הארץ והעולם, שירים שכולנו מכירים חדשים 
הגאוני  המוסיקלי  לערבוב  לפורים.  רק  ולא  השנה  לכל  שמתאימים  וישנים, 
חריטן,  אהרל'ה  לצד  חי',  'קול  רדיו  ואיש  הקלרינט  נגן   - קליגר  דוד  אחראים 
שבעבודת נמלים מוקפדת וארוכה יצרו יחד את ה"קומבינה" והסלט המשובח 
והטעים הזה. המלחין ואמן הקלידים הפופולארי שמואל יפת, שמופיע לא מעט 
לצידו של מילר, הופקד על הצלילים והתזמור של ה"קומבינה" ואילו מקהלת 

'ידידים' העולמית בניצוחו של יעקב רוטבלט על הקולות.

"פורים פארטי"
יונייב  מגיש המוסיקאי שימי  ענק,  ובא בצעדי  לחג הפורים הקרב  סמוך 
מחרוזת פורים חדשה. "פורים פארטי" – מחרוזת המשלבת שירי פורים ושירי 
בעיבוד  והכל  כיין.  המשתבחים  ישנים  לצד  חדשים  לקב"ה,  והודאה  הלל 
מקפיץ וסוחף. כשהחידוש הפעם, שיונייב לא מופקד רק על העיבוד וההפקה 

המוסיקלית אלא גם מבצע בעצמו את השירים ביחד עם הזמר אלי קליין.

"על הבמה"
תזמורת המנגנים ושמילי אונגר בסט חתונות לוהט שכבר מזמן לא שמענו. 
הפקה חדשה של שלום וגשל & נפתלי שניצלר ועל העיבודים המאסטרו מוישי 
רוט. האלבום כולל למעלה מ-50 להיטים ומקיף חתונה שלמה כמעט. סט אחד 
ארוך שכולל הרקדה, קומזיץ, להיטים עכשוויים ונוסטלגיים, ובעיקר אווירה שרק 

השילוב של שמילי והמנגנים מסוגל לייצר.

׳פורימסיבה׳ 
שוקי סלומון מבכירי אנשי הנדל״ן במגזר החרדי, התפרסם בציבור הרחב 
דרך קמפיין ׳לשון הרע לא מדבר אלי׳, בסינגל חדש לפורים בשם ׳פורימסיבה׳. 
הפקה מוזיקלית אלקטרונית ומקפיצה שתכניס אתכם לאווירה הנכונה לקראת 
הנדל״ן  חברת  של  חסות  להעניק  שוקי  נוהג  הפורים,  בחג  שנה  מדי  פורים. 
החגיגה,  את  להשלים  בכדי  והשנה,  הישיבות.  בעולם  ת״ת  לרכבי  שבבעלותו 
הוא מוציא את ׳פורימסיבה', הסינגל חדש שיככב בכל סיירות הת״תים ומסיבות 
הלחן  ועל  בעצמו,  שוקי  כתב  השיר  מילות  את  החרדים.  בריכוזים  הפורים 

וההפקה המוזיקלית אחראים הצמד המוזיקלי אלי קליין & איצי ברי.

"עד למעלה"
מוסיקאי  הוא  רביבו",  של  מ"הפרויקט  צור  אלירן  של  החרדי  האח  הוא 
כותב ומלחין, שר ומופיע באירועים כבר כמה שנים טובות. ואת ההשראה הכי 
טובה, הוא מקבל תוך כדי הלימוד בבוקר בכולל. בגיל שלושים ושלוש וכשהוא 
נשוי פלוס ארבעה, אביב צורף עובר אל קדמת הבמה ומכוון גבוה עם הסינגל 
ויכלול  עטו  פרי  שכולו  הביכורים,  אלבום  אל  בדרך  למעלה".  "עד  הראשון 
שלושה-עשר שירים במגוון סגנונות ומקצבים. "עד למעלה" – שיר קצבי ותוסס 

מלא באמונה, שמחה, ואופטימיות.

ע'ס ּבַיי נַאכְט' ַאבֶּ 'שׁ
זהו ללא ספק אחד השירים המרגשים והמפתיעים, ואולי גולת הכותרת 
ע'ס ּבַיי נַאכְט' )=ליל  ַאבֶּ באלבום החדש "גלוי וידוע" שראה אור בימים אלו. - 'שׁ
שבת( אותו גָאַל ר' מרדכי מעולמות של חולין והפך אותו לשיר געגועים וכיסופים 
באהבת  נמס  עצמו  את  המוצא  חסיד  של  ליבו  ממעמקי  חי,  לק-ל  אינסופיים 
שירים   11 מכיל  האיכותי  האלבום  קודש.  שבת  ליל  של  הנשגבות  בשעות  ה' 
ידי  על  היטב  אותנטיים המופקים  והלב, בעיבודים  החודרים למעמקי הנשמה 
זאבי פריד. באלבום נטלו חלק שורת מוזיקאים הכוללת את יהודה גלילי, יואלי 
דיקמן, אלי לאופר, מוישי רוט, איצי ברי ואלי קליין, בני לאופר, מקהלת "שירה", 
גדי פוגאטש.  ר'  ואמן הכינור  "אידיש נחת",  ר' הרשל בריסק, מקהלת הילדים 
זיע"א. את  ר' אהרן הגדול מקרלין  גוטליב, על בסיס המילים של  מילים: מוטי 

האלבום החדש ניתן להשיג בחנויות המוסיקה המובחרות.

"בלי פוליטיקות"
בעיצומה של מערכת בחירות סוערת משיק הזמר והיוצר גיל ישראלוב 
"בלי  פוליטיקות".  "בלי  הישראלים  מהפוליטיקאים  המבקש  חדש  סינגל 
של  בשיאה  השבת,  מוצאי  מלילות  באחד  ישראלוב  על-ידי  נוצר  פוליטיקות" 
יום  לפני  ספורים  ימים  והמשסה,  הפלגנית  המוניציפלית  הבחירות  מערכת 
הבוחר. כשכבר כל הצדדים הגדישו את הסאה בהשחרת הצד שכנגד ושכחו מי 
באמת ממליך מלכים, נולדו להן המילים: "והכאב יחלוף בצחוק וגעגוע... והאמת 
היא שאם נדבר פתוח ובלי פוליטיקות ובלי שום מסכות... ואתה לי המחר אתה 

לי העיניים ומאיר לי דרך...". עיבוד והפקה מוסיקלית: יובל בן-דוד.

'עוד ישמע'
להקת קינדרלעך מוציאה סינגל חדש ומקפיץ בשם 'עוד ישמע'. הלהקה 
הפופולארית שמופיעה מדי ערב באירועים ושמחות, יוצאת בשיר שעתיד לחרוך 
את רחבות הריקודים באולמי השמחות וילווה אינספור חתנים וכלות אל חופתם. 
את השיר הלחין אלי קליין שגם אחראי על המילים המוכרות שמבוססות על 
העיבוד  מלאכת  אל  קלה.  התאמה  עברו  שהפעם  המפורסם,  הפסוק  מילות 

הצטרף הפרטנר המוסיקלי איצי ברי, והתוצאה, להיט מרענן ומקפיץ העשוי בחן 
וטוב טעם כמיטב המסורת של שירי הלהקה.

שנה ראשונה
כמידי שנה לקראת חג הפורים, מגיש האמן והיוצר עמירן דביר סינגל קצבי 
חדש. והפעם "שנה ראשונה" המילים של עמירן והלחן וההפקה המוזיקלית של 
המפיק הצעיר והמוכשר שרולי ברונכר. את הוידאו קליפ הפיקה שירה בן-טוב 
סטודיו  של  הקפוארה  רקדני  בו  ומשתתפים  ב-"מעלה",  גמר  מעבודת  כחלק 
אסאי. זהו סיפור על בחור ישיבה, שכל חבריו אט אט מתחתנים ורק הוא נשאר 
מאחור, ובינתיים ממשיך לשמח אותם בחתונתם ותוך כדי  מתפלל "בואי כבר 

כלה" ובסוף... היא אכן הגיעה.

יום מיוחד
הזמר יהודה בן דוד שממשיך לסלול את דרכו המוסיקלית אל עבר פסגת 
ובעקביות  אותו בצעדי ענק  סינגל חמישי שמקרב  הרשימה המזרחית, מוציא 
צריך  לא  מצליח  מזרחי  זמר  להיות  בכדי  כי  מוכיח  דוד  בן  הבכורה.  לאלבום 
לצעוק ולצרוח באולפני ההקלטות ובהופעות, מה שמפליא שמדובר בסך הכל 
בזמר צעיר )20( שמצליח לשלוט בקולו משל היה לזמר עם וותק של שנים רבות 
יום החתונה. כמו בשירים  'יום מיוחד' הוא סינגל רחבות שמדבר על  במקצוע. 
הקודמים שלו גם כאן לא נחסך מאומה על מנת להביא יצירה מושלמת שאותה 

כתב, הלחין ועיבד אלירן אביטל.

"להיות בשמחה"
חדש  סינגל  עם  השמחה  חודש  את  בסערה  פתח  זינגבוים  יעקב  הזמר 
שיר  הינו   – בשמחה"  "להיות  החסידית.  במוסיקה  הגדולים  בימיו  כמו  ומקפיץ, 
תוסס מקפיץ וסוחף, אשר מסתמן כלהיט פופ חסידי עכשווי. אשר יכבוש את 
והפיק  עיבד  הלחין  השיר  את  הריקודים.  רחבות  ואת  השונים,  המדיה  אמצעי 
השיר  בעצם  שזהו  ז"ל,  רודיך  אריק  המוסיקלי  והמפיק  המעבד  מוסיקלית 
לאורך  עימו  שעבד  ומי  אישי  כחבר  וזינגבוים,  הפתאומי.  מותו  לפני  האחרון 

השנים רואה במוטו של השיר מעין צוואה מוסיקלית של רודיך ז"ל.

שובי נפשי
'נִשמחה',  החתונות  להקת  של  הישיבתי  הבכורה  אלבום   - נפשי'  'שובי 
מקבץ אליו את מיטב הלהיטים החסידיים של עולם הישיבות. בתפריט: הרבה 
שמחה, ניגונים, והופעות אורח של אהרן רזאל, יצחק מאיר והרב אייל ורד. לאחר 
חודשים ארוכים של עבודה אינטנסיבית רואה אור אלבום הבכורה של נִשמחה: 
הלהיטים  מיטב  עם  ישיבות  מחרוזת  הוא  החדש  האלבום  ליבת  נפשי'.  'שובי 
החסידיים של עולם הישיבות, כמו: אחד יחיד ומיוחד, אהללה, ותבנהו מהרה, 
ואילו פינו ואחרים - בעיבודים אותנטיים ורעננים כאחד. גם מקומה של מחרוזת 
ניגוני  ויז'ניץ,  טאנץ  מצווה  ניגון  באבוב,  ניגון  עם  מהאלבום,  נפקד  לא  ניגונים 
בעלזא, קרלין ואחרים. רצועה מיוחדת מוקדשת לניגון המיוחס לרבי לוי יצחק 

מברדיצ'ב. הפצה: דברי שיר.

"לשון הרע לא מדבר אליי" 
לאחור עשור של הופעות בחתונות מידי ערב ולאחר סינגל הבכורה שהשיק 
לפני כחמש שנים – להיט החתונות 'אחד יחיד', מגיש כוכב הזמר החסידי שמעון 
טובול את הלהיט הבא: "לשון הרע לא מדבר אליי", סינגל דאנס מקפיץ למילים 
)שדר הרדיו(, כאשר על  יהודה שוקרון  והמלחין  שכתב בכישרון רב התמלילן 
הלחן והעיבוד הופקד המוסיקאי המוערך דוד ביתן. 'לשון הרע לא מדבר אליי' 
יוצא בעיתוי מדוייק – בימי הבחירות, כשהזמר שמעון טובול זוכה לחיבוק גדול 
את  שממשיכה  המבורכת  היוזמה  על  הלפרין(  )אופטיקה  הלפרין  דוד  מהרב 
קמפיין משפחת הלפרין מיסודו של הרב רפאל הלפרין זצ"ל - ההוגה המקורי 

של הרעיון, והכל כדי לשמור על הלשון ולחבר 
לבבות בין כל קצוות עם ישראל.

"אזמענטש"
ליצלן  "ואפילו עם כל הקלקולים רחמנה 
אני משתדל מאוד להחזיק את עצמי ואיכשהו 
על כל פנים יש בי נקודות טובות שכמה פעמים 
הטקסטים  אחד   - יתברך.."  רצונך  עשיתי 
החסידות  בתורת  ומרגשים  עוצמתיים  היותר 
הטקסט  מברסלב.  נחמן  לרבי  המיוחסים 
העוצמתי המשלב אידיש ועברית הולחן על-ידי 
היוצר איתי עמרן שנסך במילים מלודיה קסומה 
אשר נוגעת בנשמה, כשעל הביצוע אלעד שער 

מגדולי הזמר המזרחי שהפליא בהגשת שירה וירטואוזית ומרגשת.

״מזמור לתודה״ 
יוסף נתן   כמו תמיד זה מגיע לרגל שמחה והפעם לרגל חתונת בנו של 

הניגון  על  מתלבשים  גרוס  ושיעה  קליין  יואלי  הלהיטים  יצרני  צמד  רוזנברגר. 
הסוחף של של חסידי קרלין בעיבוד והפקה מוזיקלי של יענקי כהן עם המילים 
מפרק ק' בתהילים "מזמור לתודה". קליין וגרוס שחררו מספר רב של להיטים 
"ואפילו בהסתרה" שזכה  משותפים אך עם זאת שירם המפורסם ביותר הינו 

למאות גרסאות כיסוי וכיכב בכלי מדיה בכל רחבי העולם.

"היום שלכם"
דרכו  את  החל  פליישמן  יהודה 
ומופיע  שנים  שלוש  לפני  המוזיקלית 
מגיע  ואף  שונים  באירועים  בחתונות, 
חסד  ובארגוני  רפואה  בבתי  לשמח 
וכד'. פליישמן משיק עתה את הסינגל 
רחבות  אל  היישר  והמרענן  החדש 
ומעגלי הריקודים בקצב דאנס מדליק 
- "היום שלכם". את מילות השיר כתב 
הלהיט  את  גם  שכתב  ולדר  משה 
ועוד.  דיקמן  רולי  של  השלום"  "גדול 
על הלחן העיבוד וההפקה המוזיקלית 

אחראי הצמד אלי קליין ואיצי ברי.

                 מדור מוזיקה // הילה פלאחמהנשמע?

מתוך החושך
לחנים  של  שורה  לאחר 
מגיש  והפיק,  שיצר  ושירים 
בעל המנגן אברימי גולדשטיין 
סינגל נוסף, מרגש לא פחות 
שהפעם,  אלא  מקודמיו. 
מסתתר  הלחן,  מאחורי 

סיפור מרגש לא פחות.
היה זה שעה קלה לאחר ההקפות השניות. מאות הבחורים שרקדו ופזזו 
של  לצליליו  הוא'  בריך  דקודשא  עבדא  'אנא  בשירת  תורה  של  לכבודה 
גולדשטיין עזבו אט אט את רחבת הריקודים בישיבה, למעט נער חמד בודד 

שסירב לשוב לביתו.
מלבד אברימי ואנשי ההגברה, שנשארו לארוז את אחרוני הכבלין למקומם, 
לא נותר איש באולם. אלא שאז, כאילו משום מקום, הגיח אותו הנער, ניגש 
אל אברימי וטמן בידיו פתק ובו בקשה - "תלחין שיר וקליפ על המילים אשר 

במכתב".
שבעה  ייסורי  ועבר  ל"ע  הנוראה  במחלה  שחלה  שיחי',  חי  שאול  זה  היה 
וכיסופין להשם,  רווי אמונה  גיהנום, שבכוחות נפשו העזים, כשהוא  מדורי 
כתב את מילות השיר המרגש שרואה כעת אור לראשונה - "מתוך החושך"!
אברימי, שטרוד היה בעיסוקיו, טמן את הפתק בכיסו וכמעט ששכח מאותו 
ובאחד ממוצאי השבתות,  אין מקרה בעולם. רצה הקב"ה  כידוע,  'מקרה'. 
מכיסו  הגארטל  את  האחרון  הוציא  הבעקיטשע,  את  אברימי  לבש  עת 
והפתק המדובר התגלגל ארצה. כעת, לא היה ספק, כי יד ההשגחה היא זו 
שביקשה את הפקת השיר שמילותיו נכתבו לקדוש ברוך הוא ע''י שאול חי 

שיחי' במיטת חוליו. 
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האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:

SKY RIDER

רכבל

מזחלות שלג

סקי

מזחלות אקסטרים

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!
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התחלתם להתאמן? 
אל תשכחו את התזונה 

יותר ויותר אנשים משלבים ספורט כחלק משגרת 
אחרים  לרוץ,  שמעדיפים  כאלה  יש  חייהם. 
משקולות  הרמת  שדווקא  כאלה  ויש  פילאטיס 
עושה להם את זה. ספורט הוא ברכה לגוף אך יש 
לזכור שאם הצבתם לעצמכם מטרה מסוימת כגון 
להוריד משקל, לעצב את הגוף או לפתח שרירים 
אז אל תשכחו את מרכיב התזונה. אנשי המקצוע 
טיפים  עבורנו  ריכזו  "פרופיט"  הכושר  רשת  של 
מזונות  איזה  ביום,  לשתות  צריך  כמה  כמו  יקרים 
כדאי לשלב האחד עם השני ואפילו שוברים כמה 

מיתוסים.

מים, מים בששון

שותים  אנחנו  כשקר,   - בחורף  לעשות,  מה  אין 
ממה  פחות  שהרבה  מסתבר  פחות?  כמה  פחות. 
שאנחנו צריכים. עם יד על הלב, כמה כוסות מים 
את  לגוף,  חיוניים  מים   ?5  ?3  ?1 היום?  שתיתם 
יש  - אבל למי ששומר על כושר,  יודעים  כולנו  זה 
מים  כמויות  על  בשמירה  יותר  גבוהה  חשיבות 
מוביל  במים  שמחסור  שתדעו  כדאי  תקניות. 
להזעה מצומצמת, מה שעלול לגרום לגוף לסלק 
יותר. בנוסף, 80%  רעלים ופסולת ביעילות נמוכה 
מורכבים  השדרה  בעמוד  והדיסקים  מהסחוסים 
לעצמות  לגרום  עלול  במים  מחסור  ממים. 
לספיגת  לגרום  ואף  בזה  זה  להתחכך  ולמפרקים 
זעזועים פחות אפקטיבית. שתי סיבות נוספות הן 
ההחלמה  זמן  את  להאריך  עלול  במים  שמחסור 
הגוף  ולבוני  שונות  ספורט  ופציעות  ממחלות 
שבנינו חשוב שתדעו שמסת השריר עצמה תפחת 
- במידה וגופכם לא יקבל מספיק נוזלים. אז כמה 

זה מספיק נוזלים? 

תתחילו עם 2 ליטר ביום, אחר כך נדבר. 

שילובי מזון, מה נכון לעשות? 

מתחילים  כאשר  חשוב  סופר  מרכיב  היא  התזונה 
אחד  מטרה.  לעצמנו  ומציבים  ספורט  לעשות 
הדברים החשובים ביותר בתזונה היא שילובי מזון 
של  שילוב  למשל,  ונכונה.  חכמה  בצורה  שונים 
גדולים  בעלים  המאופיינים  כהים,  ירוקים  ירקות 
כמו תרד, כרוב וקייל עם ירק המכיל כמות גדולה 
- שילובים אלו  כמו סלק או עגבנייה   C ויטמין  של 
ואת פעילות  משפרים את ספיגת הברזל במעיים 

מערכת החיסון הטבעית של הגוף. 
מיץ העשוי מפירות הדר, המשולב בשיבולת שועל 
לארוחת בוקר - ישפר פלאים את מערכת העיכול 
דגים  היום.  במהלך  באנרגיה  אתכם  ויזין  שלכם 
מפחית  הדגים  ששמן  משום  ביחד  מעולים  ושום, 
כולסטרול ושום בריא ללב, ביחד הם סוג של נוגד 

דלקתיות. 
מדובר   - בלאפה  שווארמה  עם  צ'יפס  וכמובן, 
במיוחד.  חשובות  רפואיות  בסגולות  העשיר  במזון 
דונאטס  ופיצה,  קולה  לא  וגם  לא.  הוא  סתאאם, 
וקפה, פלאפל בלאפה בתוך פיתה, ובקיצור כל מה 

שטעים ומשחית - לא. 

מיתוסים בתזונה: 

כמה  מעולה!  האימון??  לאחר  במשקל  ירדתם 
לאחר  במשקל  ירידה  הא?  באשליה,  לחיות  כיף 
- ברגע שתשתו מים  נוזלים  אימון, פירושה איבוד 
- תחזרו למשקל "הרגיל". רוצים  נוזל אחר  או כל 
בשבוע  פעמיים  עוד  בואו  במשקל?  לרדת  באמת 

ל"פרופיט". אנחנו כבר נדאג לשאר. 

האם מומלץ לשתות קפה לפני אימון? התשובה 
היא כן. האם הוא ישרוף שומנים ביעילות רבה יותר 
בזמן האימון וישפר חלקית את הביצועים שלכם? 
בזמן  שומנים  ישרוף  הוא  האם  כן.  היא  התשובה 
כושר  עם  משולבת  שאינה  דיאטה  עושים  שאתם 
"שורף  לא  הוא  קפה  לא.   - היא  התשובה  גופני? 
שומנים  שריפת  המאפשר  חומר  אלא  שומנים" 
יעילה יותר בזמן פעילות ספורטיבית, אז שתו כוס 

אספרסו, ועלו על ההליכון לאיזה 5K, כן?

הפכתם את הפחמימות לאויבות הגדולות ביותר 
שלכם?  בתפריט  לגמרי  מהן  נמנעים  שלכם? 
פחמימות הן מקור חיוני לאנרגיה זמינה בשרירים, 
הימנעות טוטאלית מהן יכולה לגרום לקושי בביצוע 
מסת  לדילול  ואף  סחרחורות  תשישות,  מאמץ, 
שריר והאטת מטבוליזם. אז תפתחו להן את הדלת 

ותנו להן להיכנס! אבל בזהירות, לא כולן ביחד.

האם כל השומנים מזיקים? אגוזים ושקדים אמנם 
אמינו  וחומצות  איכותי  חלבון  לגופכם  יכניסו  לא 
אבל  חשבתם(  שחלקכם  )כפי  גדולות  בכמויות 
במיוחד  ומזין  איכותי  שומן  לגופכם  יספקו  כן  הם 
דגים,  גם  כמוהם  חיונית.  באנרגיה  אתכם  שימלא 
בדגש על הסלמון הרווי הן בחלבונים והן בחומצות 
שאתם  הבאה  בפעם  אז  בטירוף!  איכותיות  שומן 
שומן  רוויית  בגבינה  מלאה  לפיצה  "לא"  אומרים 
חכם,  תאכלו  תכלס?  צודקים.  אתם   - ותוספות 

תחיו בריא יותר. פשוט מאד.

פציעות בתקופת הילדות, הן תופעה שכיחה ביותר. ילדים חווים ולומדים 
בנפילות  לעיתים  מלווים  האלו  המשחקים  משחק.  כדי  תוך  העולם  את 
ובפציעות: הסטטיסטיקה מצביעה על כך שתאונות בית ופנאי הן הסיבה 

העיקרית לפגיעות ילדים:

פונו לשם בעקבות   2015 מיון בשנת  הילדים שהובאו לחדרי  34% מכלל 
פגיעה חיצונית. 

36% מאשפוזי ילדים בשנה זאת נבעו מנפילות. 
חלק ניכר מילדים אלה יפתחו צלקות במקום הפגיעה. 

הנתונים מראים כי ל-32%  מהילדים ובני הנוער יש צלקות בגדלים שונים 
ובמיקומים שונים, כתוצאה מפציעות. פציעות אלה עלולות לגרום לצלקות 
אדומות, מגרדות, בולטות או שונות בצבען מהעור הבריא שסביבן. בהעדר 
ההתערבות נכונה ברגע המתאים, צלקות עלולות להוות תזכורת כואבת 

לפציעה לאורך כל החיים.

עורם של ילדים, רגיש יותר מעורם של מבוגרים. שריטות ופצעים שטחיים, 
במרבית המקרים יתרפאו מעצמם ולא ישאירו סימן, אך פצעים ושריטות 
יותר עלולים להותיר צלקות בעור ואפילו ללוות אותו לאורך כל  עמוקות 

החיים. 

סוגי צלקות:
שוליים  בעלת  היא  בגבולות הפצע המקורי,  נשארת  היפרטרופית  צלקת 
ומוגבהת  מעובה  אדומה,  נראית  זה  מסוג  צלקת  ופיגמנטציה.  ברורים 

ועלולה לגרד או להכאיב.
עור  באזור  צלקת  רקמת  של  יתר  בצמיחת  מתאפיינת  קלואידית  צלקת 
פגוע. הרקמה הנוצרת באזור גדלה מעבר לגבולות הפצע המקוריים, היא 
קשה, מעוגלת ולא אחידה. היא עשויה להיות אדומה או כהה יותר מהעור 

שסביב הצלקת.

מתי לטפל?
המועד האידיאלי להתערבות הינו מיד כשהעור מתחיל לרפא את עצמו – 
לאחר סגירת הפצע ונפילת הגלד, כשהעור סגור ויבש ואינו מפריש. בשלב 
או  מגרדת,  בולטת,  צלקת  של  היווצרותה  את  למנוע  לנסות  מומלץ  זה, 

בעלת פיגמנטציה חריגה, אותה קשה יותר לרפא בהמשך.

ג'ל סיליקון הוכח כאידיאלי לטיפול בצלקות בגיל צעיר
סיליקון,  בג'ל  שימוש  כי  קובעות  בצלקת  לטיפול  הבינלאומיות  ההנחיות 
דוגמת קלו-קוט ג'ל, נמצא בקו הטיפולי הראשון בטיפול ובמניעת צלקות 

היפרטרופיות וטיפול מועדף בקלואידים מינוריים. 

היתרונות של קלו קוט ג'ל: 
1. מיזעור הסיכון להתפתחות צלקת אבנורמלית )אדומה ומוגבהת(

לכשלושה  כלל,  בדרך  וחצי,  משנה  הצלקת  החלמת  תהליך  קיצור   .2
חודשים. כשמדובר בילדים, אשר לא תמיד מתאפקים מלגרד את הצלקת, 

קיצור זמן הריפוי הוא משמעותי ביותר. 
3. הג'ל גם משפר את מראה הצלקת: מרכך ומשטח אותה ומפחית אודם, 

כאב, גרד ונוקשות.

לג'ל  רבים,  כי במקרים  קובעות  לטיפול בצלקת  הבינלאומיות  ההנחיות  
יש עדיפות על פני יריעות סיליקון. דבר זה נכון במיוחד כשמדובר בילדים: 

• הג'ל שקוף ולכן אינו חושף את הילדים לתחושות בושה. 
נוטים להתנגד לתהליך  • הג'ל פותר את הבעיות הנובעות מכך שילדים 

השיקומי ולקלף את יריעות הסיליקון.
לאזורים  מתאים  הג'ל   •
יריעות  בהם  לשים  שקשה 
מפרקים  כגון  סילקון, 
ואזורי גוף שהתוואי שלהם 
אינו מאפשר זאת כגון פנים 

וצוואר.

גם  מתאים  ג'ל  קלוקוט 
לילדים: 

מכיל 15 גרם 
מחיר: 180 שקלים 

בקופות  הנחות  ישנן 
המרקחת  ובבתי  החולים 

הפרטיים והדיגיטליים

צלקות זה לא משחק ילדים!

יודעים מה החשיבות של 
מים למתאמנים? מפחדים 

מפחמימות? • אנשי 
המקצוע של רשת הכושר 

"פרופיט" ריכזו עבורנו 
טיפים יקרים כמו כמה 
צריך לשתות ביום, איזה 

מזונות כדאי לשלב האחד 
עם השני ואפילו שוברים 

כמה מיתוסים 
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כשהיה נכדו של האדמו"ר הזקן 
ילד קטן, הכניס אותו סבו ל״חדר" 
וביקש מהמלמד ללמוד עם נכדו 
הקט את הפרשה הראשונה בחומש 
ויקרא. אחרי הלימוד שאל הנכד את סבו: 
למה כתובה המילה ויקרא בא׳ זעירה? 
כלומר מדוע האות א׳ במילה ויקרא כתובה 

קטנה יותר מכל האותיות? 

שקע  נכדו  שאלת  את  הסב  כששמע 
בדבקות עמוקה וענה לו: בתחילת ספר 
דברי הימים נכתב שמו של האדם הראשון 
באלף רבתי. האות א׳ שהייתה גדולה שם, 
מרמזת שאדם הרגיש עצמו חשוב, הכיר 
מעלת עצמו )מה שגרם לו אח״כ לחטא עץ 
הדעת( כיון שהקב״ה בכבודו ובעצמו יצר 
אותו. ואילו אצלנו בפרשה נכתב ״ויקרא 
אל משה", הא׳ הזעירה רומזת על ענוונותו 
של משה רבנו, שעליו נאמר ״והאיש משה 
עניו מאד״. משה רבנו חשב שלו היו נותנים 
את תכונותיו הטובות לאיש אחר, היה הלה 
מנצל אותם טוב ממנו. הוא הרגיש עצמו 

שפל, וליבו היה שבור תמיד. 
האדמו"ר הזקן לימד את נכדו ואותנו 
דרך בעבודת ה׳: מצד אחד ללמוד מאדם 
הראשון כיצד להכיר במעלתנו, ומצד שני 
ללמוד ממשה רבנו לא להתגאות במעלתנו, 
ולזכור שלו היו שייכות תכונותינו למישהי 
אחרת ייתכן שהיא הייתה טובה מאיתנו. 

השבת נקרא את פרשת ויקרא. חומש 
ויקרא מכונה 'ספר הקורבנות' ומלמד אותנו 
על עבודת ה' הנדרשת מאיתנו כדי להתקרב 
לה'. והדרך הנכונה היא דרך האמצע – 
כשם שחומש ויקרא הוא האמצעי מבין 
החומשים, כך נדרש גם מאיתנו איזון יהודי.

האישה  יום  צוין  שעבר  בשבוע 
הקריאה  יצאה  מקום  בכל  הבינלאומי. 
לנשים להרגיש חזקות, יכולות, מנהיגות 

ומובילות ודת השוויון )כולל נשים עטופות 
במצוות השייכות לגברים בכותל( האפילה 
על התרוממות נפש שלכאורה היינו צריכות 
להרגיש. אך הקיצוניות הזו היא לא דרך 
היהדות. אנו נדרשות לאיזון, ולהתקשרות 
אמיתית לה' לא בדרך של חיקוי ושוויון 

מדומה.

קורא  הקב״ה  משה",  אל  "ויקרא 
למשה כמו אבא הקורא לבנו - קריאת 
חיבה מתוך התקשרות פנימית של אהבה. 
וכשם שהקב״ה פנה למשה בחיבה יתרה, 
כך הוא פונה לכל אחת מאיתנו בכל עת 
ובכל שעה, כי בכל אחת יש ניצוץ של משה 
רבנו. בקריאתו אלינו הוא נותן לנו את הכוח 
האמיתי לעשות את העבודה שלנו בעולם 
הזה, גם אם אין רואים או שומעים את קולו 

בגשמיות.

דרך הלימוד, תפילה ומעשי חסד, אנו 
פוגשים ומקשיבים לגעגוע שלנו לקב״ה 
ויודעים שגם הוא מתגעגע אלינו, ומביט 
בנו באהבה ומאיר את אורו )"אור האין 

סוף"( עלינו. 
למרות שהגוף והעולם מסתירים את האור 
האלוקי שבנו, מצמצם הקב״ה את עצמו 
ושוכן בליבה ובנפשה של כל אחת מאתנו, 
וטוב שכך, כי אי אפשר לעמוד באור כזה. 
רק על ידי ההסתרה אנחנו לא מתעלפים 

מפחד ונשארת נשמה בגוף.

ולכן, כשדורשים ממך להוסיף ולהשקיע 
בעבודה  בלימודים,  להתאמץ  עוד, 
ובמערכות יחסים - אל תחשבי "מי אני", 
"מה אני" ו"איך אני יכולה להצליח?" 
אלא פשוט תזכרי שיש בך חשיבות של 
אישה יהודייה, בעלת נשמה אלוקית! תכירי 
בחשיבותך כמו האדם הראשון, ואל לך 

להתגאות - כמו שלמדנו ממשה רבנו. 

אישה יהודיה

כשדורשים ממך להוסיף ולהשקיע עוד, להתאמץ 
בלימודים, בעבודה ובמערכות יחסים - אל תחשבי "מי 
אני", "מה אני" ו"איך אני יכולה להצליח?" אלא פשוט 

תזכרי שיש בך חשיבות של אישה יהודייה, בעלת 
נשמה אלוקית! תכירי בחשיבותך כמו האדם הראשון, 

ואל לך להתגאות - כמו שלמדנו ממשה רבנו

"



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

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.
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פלאפל ירוק עם טחינה חריפה
מרכיבים ל-4 מנות:

לרוטב הטחינה:
1 כף רוטב טבסקו

2 כפות טחינה בהירה
4 כפות חלב קשיו או שקדים

1 כף של חומץ תפוחים
מלח ופלפל

לפלאפל הירוק:
2 כפות טבסקו ירוק

400 ג' גרעיני חומוס מבושלים ומסוננים
40 ג' פיסטוקים קלויים

1 כפית גדושה של זרעי כמון
1 כפית גדושה של זרעי כוסברה

50 ג' של תרד בייבי )?(
חופן כוסברה 

חופן פטרוזיליה
80 ג' אפונה קפואה

4 בצלים ירוקים קצוצים דק
1שן שום קצוצה
6-8 כפות קמח

1/2 כפית אבקת אפיה או סודה לשתייה
1 ביצה

מלח ופלפל
50 ג' זרעי שומשום

אופן ההכנה:
1. לחמם תנור לC 180 ולקלות את הפיסטוקים למשך 6 דקות להדגשת הטעם שלהם.

2. לקלות את זרעי הכמון והכוסברה במחבת למשך 2 דקות עד שאפשר להריח את הטעם מתחיל להשתחרר. 
לטחון את הזרעים במכתש ועלי או מעבד מזון. 

3. לנקז את הנוזלים מגרעיני החומוס היטב, ולייבש את הגרעינים על נייר סופג.
4. העבר את גרעיני החומוס למעבד מזון יחד עם טבסקו ירוק, תערובת התבלינים שהוכנה, ביבי תרד, כוסברה, 

פטרוזיליה אפונה קפואה בצל ירוק, שום, קמח, אבקת אפיה וביצה. לתבל במלח ופלפל לפי הטעם.
5. לערבב את התערובת עד ליצירת עיסה אחידה, ולהוסיף את הפיסטוקים הקלויים ממש בסוף כדי לשמור על 

שלמותם. להעביר את התערובת למיכל ולקרר במשך שעה.
6. על תבנית אפיה, להניח נייר אפיה ולסדר עליו כדורי פלאפל. את חצי מהכדורים יש לעטוף בשומשום. 

לאפות את הפלאפל בתנור למשך 12 דקות. כאשר הפלאפל מוכנים, אפר להרים אותם מהמשטח בקלות 
ותהיה להם תחתית זהובה.

7. בזמן שהם נאפים, לערבב בצנצנת, את הטחינה עם רוטב הטבסקו, חלב השקדים, חומץ תפוחים 
והתבלינים. 

8. העבירו את הפלאפל לצלחת והגישו עם הטחינה בצד.

אזני המן ממרציפן
רוצים אזני המן ואין לכם חשק להתעסק עם הבצק והאפייה? וגה מוצרים טבעוניים מציגה מתכון 

טעים לאוזני המן טבעוניות ממרציפן עם 2 מרכיבים בלבד ובמינימום מאמץ.

מרכיבים ל-10 אוזני המן:
500 גרם מרציפן
ממרח שוקולד 

אופן ההכנה:
1. מחלקים את המרציפן ל 10 חלקים שווים ויוצרים מכל חלק כדור, משטחים ומרדדים כל חלק לעיגול.

2. שמים במרכז כל עיגול 3 רבע כפית של ממרח שוקולד. 
3. מקפלים את הקצוות למרכז מ-3 כיוונים, יוצרים צורה של אוזן המן ומהדקים.

פטאייר במילוי תרד 
מי אמר שאוזן המן חייבת להיות מתוקה? קבלו את ההברקה של ארז קומרובסקי לסוגת, שמכין 

לפורים מאפה משולש חגיגי, במילוי ירוק ועונתי. 

חומרים ל-20 יחידות:

לבצק:
500 גרם קמח קסם של "סוגת"

1.5-2 כפות סוכר
1/2 כף מלח

2 כפות שמן זית
275-300 מ"ל מים

למילוי:
500 גרם תרד טורקי )אפשר גם רגיל(, טרי ושטוף היטב, מיובש לגמרי.

1/2 כפית מלח ים גס
200 גרם גבינת עזים טרייה )למשל: פטה עזים(, מפוררת

3 שיני שום
פלפל לבן גרוס גס, לפי הטעם

אופן ההכנה: 
1. מכינים את הבצק: מערבבים בקערה גדולה או במיקסר את כל חומרי הבצק ולשים כ-10 דקות, עד 

שמתקבל בצק רך וגמיש, שאינו דביק. אם הבצק דביק, מוסיפים מעט קמח. מכסים את הקערה בניילון 
ומשהים לתפיחה במשך כחצי שעה.

2. לשים את הבצק כ-20 שניות להוצאת האוויר ומתפיחים חצי שעה נוספת. 
3. יוצרים מהבצק 20 כדורים ומעבירים למשטח עבודה מקומח. מכסים בניילון ומשהים למשך 10-15 דקות. 
4. בינתיים מכינים את המילוי: מניחים את התרד בקערה גדולה ומפזרים עליו מלח גס. מועכים ומעסים את 

העלים בידיים, עד שהם מפרישים את כל הנוזלים. סוחטים וקוצצים.
5. בקערה נוספת מניחים גבינה ושום ומוסיפים את התרד הקצוץ. מערבבים היטב. 
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6. ממשיכים בהכנת הבצק: מרדדים כל כדור בצק במערוך מקומח לעלה בקוטר כ-12 ס"מ. מניחים במרכז כל 
עלה כף גדושה מהמילוי ומברישים את קצה העלה מסביב במעט מים. סוגרים את הקצוות לכיוון המרכז כך 

שתתקבל צורת אוזן המן. 
7. מעבירים את אוזני המן לתבנית מרופדת בנייר אפייה ומשהים לתפיחה אחרונה במשך 15-30 דקות. 

8. מחממים תנור ל-240 מעלות ומניחים בשליש התחתון שלו אבן אפייה או תבנית מתכת, כך שתתחמם היטב.
9. מברישים את המאפים בשמן זית ומחליקים את נייר האפייה עם המאפים אל התבנית או האבן הלוהטת. 

סוגרים מיד את דלת התנור ואופים 10-15 דקות, עד שהמאפים זהובים.

אוזני המן שוקולד במילוי חלבה
לקראת חג הפורים המתקרב, שוקולד פרה מגיש לכם אוזני המן שוקולדיות במיוחד עם בצק שוקולד רך ונמס 

בפה במילוי חלבה וקישוט שוקולד לבן. מתכון חגיגי ומעולה לקראת משלוחי המנות של פורים.
מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה // זמן הכנה: 3 שעות / רמת קושי: קל / כמות: 25-30 אוזני 

המן קטנות

לבצק שוקולד:
50 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות

140 גרם )1 כוס( קמח
100 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

50 גרם )5 כפות( אבקת סוכר
20 גרם )2 כפות( אבקת קקאו

קורט מלח
L 1 חלמון

1-2 כפות מים קרים )לא חובה, לפי הצורך(

למילוי:
ממרח חלבה

לקישוט:
50 גרם שוקולד לבן

אופן ההכנה:
1. בצק שוקולד: במעבד מזון עם להב פלדה שמים שוקולד מריר וקמח וטוחנים יחד עד שכל השוקולד נטחן 

ומתקבל קמח שוקולדי.
מוסיפים חמאה, אבקת סוכר, קקאו ומלח ומעבדים יחד לתערובת פירורית.

2. מוסיפים את החלמון וממשיכים לעבד עד שנוצרים גושי בצק גדולים. אם הבצק לא מתאחד – מוסיפים 
בהדרגה מעט מים.

3. מעבירים את גושי הבצק למשטח עבודה מקומח קלות, מאחדים בידיים ומשטחים לצורת דיסקית. עוטפים 
בניילון נצמד ומצננים במקרר במשך כשעה.

4. על משטח מקומח מרדדים את הבצק לעובי 3-4 מ"מ וקורצים עיגולים בקוטר 6-7 ס"מ.

5. מניחים על גבי תבניות תנור מרופדות בנייר אפייה.
6. במרכז כל עיגול מניחים כמות של כפית ממרח חלבה וסוגרים למשולש. חשוב להדק את הקצוות היטב כדי 

שאוזני המן לא ייפתחו במהלך האפייה.
7. מצננים את אוזני המן במשך כחצי שעה במקפיא לפני האפייה.

8. מחממים תנור ל-170 מעלות.
9. אופים את אוזני המן במשך 15-20 דקות או עד שהן מתייצבות.

10. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

קישוט: 
שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. ממסים במיקרוגל או על בן מארי עד המסה מלאה.

מעבירים את השוקולד המומס לשק זילוף קטן ומזלפים פסים דקים על גבי אוזני המן.
מצננים את האוזניים המקושטות כ-10 דקות במקפיא להתייצבות השוקולד.

טיפ מהפרה:
במקום ממרח חלבה אפשר להשתמש בכל ממרח אחר שאוהבים.

במקום שוקולד לבן אפשר לקשט את אוזני המן בשוקולד חלב או מריר מומס.
שומרים את אוזני המן בכלי אטום עד שבוע.

אוזני המן צבעוניות
כמות: 35-45 יחידות

רכיבים לבצק:
¼1 כוס קמח )250 גרם(

½ כוס סוכר )100גרם(
1 חב' נטורינה קוקוס חתוכה לקוביות קטנות )200 גרם(

)L 1 חלמון )מביצה גודל
רכיבים למלית:

ממרח שוקולד/ממרח אגוזים/ממרח תמרים/ ממרח חלבה, או כל ממרח אחר שאוהבים.
סוכריות צבעוניות

אופן ההכנה:
1. בקערת מערבל עם וו גיטרה מערבלים במהירות בינונית את הקמח עם הסוכר. מוסיפים את קוביות 

הנטורינה ומערבלים במהירות גבוהה עד להיווצרות פירורים. מוספים את החלמון ומערבלים עד לקבלת בצק 
אחיד.

2. מעבירים את הבצק למשטח מקומח ומרדדים לעלה בעובי של כחצי ס"מ. קורצים מהבצק עיגולים בקוטר 5 
ס"מ וממלאים במלית )כ-2 כפיות מלית(.

3. טובלים בעדינות את עיגול הבצק, כשהמלית פונה כלפי מטה, בקערית עם סוכריות צבעוניות. סוגרים את 
העיגול לצורת משולש ומהדקים היטב. מניחים ע"ג תבנית מרופדת בנייר אפייה במרווחים קלים ומעבירים 

לקירור של חצי שעה
4. אופים 9-10 דק' בתנור שחומם מראש  ל-175 מעלות, עד להזהבה. מוציאים מהתנור ומצננים.

באדיבות: שמרית
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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.



37 ח' אדר ב' תשע"ט 15/3/19
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאוזןמאוזן

1. חוכמה, פיקחות, דעת.  "לתת לפתאים  ____" )משלי א ד(
5. סוטה, סורר, זד.  "ושחטה  ____   העמיקו" )הושע ה ב( )בלשון 

יחיד(
7. ענף שצייד ציפורים נותן עליו דבק מיוחד שידבקו אליו הציפורים 

בעמדן עליו.  "דבק כדי לתן בראשו  ה___" )שבת ח ד(
9. קיצור המילים: ובא עלינו לטובה.

10. בן אחז, מבני בית שאול. )דברי הימים א' ח לו(
11. ברק, להט, זוהר של דבר ממורט ומצוחצח.  "ו____  חרב וברק 

חנית" )נחום ג ג(
13. רצועה,אזור,חוג,דברים ערוכים בשורה אחת.  "__ ירוק שמקיף 

את כל העולם כולו")חגיגה יב.( 
15. נכונות נפשית, כושר רוחני. "____  פתוח" )רש"י ברכות יז.(

16. מסגרת, זר, שפה מסביב לכלי. "טבלה שאין לה  ____" )כלים 
ב ג(

17.מאס, בחל, נמאס עליו.  "____  בחיי מפני בנות חת" )בראשית 
כז מו( )גוף שלישי,עבר,זכר( )בהיפוך אותיות(

1. מכשול , תקלה.  "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א' כה לא(
5. דיבור של אזהרה, שלא, לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר  ___ ואל אינו אלא בלא 

תעשה" )עירובין צו.(
7. חיים.  "נפש החיה – נפש שיש בה ____" )רש"י בראשית א כא(

8. כלי קטן לשמירת נוזלים )ביחוד שמן(.)שמואל א' י א( 
9. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע  או להרכבה.  "___  של תאנה" 

)כלאים א ח(
10. קיצור המילים: אינו צריך.

11. כלי מלאכה לחיתוך חומר מוצק )עץ, מתכת( , משור. "את סבור שהוא שף ברקיע 
ואינו אלא  כ__ הזה שהוא נוסר בעץ")בראשית רבה פרשה ו(

14. צעידה ממקום למקום.  "ואל תרבה  ב___   ש___  קשה לעינים" )כתובות קיא.(
16. העשב שנקצר,חציר. "ירד כמטר על ___"  )תהלים עב ו(

18.שלוח,מושט,מתוח,פרוש. "____ על ראשיהם מלמעלה" )יחזקאל א כב(
19. סמך,אסמכתה.  "והביא הר"ר אלחנן  ___  לדבריו" )תוספות חגיגה כא.(

20. מהות,איכות. "כל שאינו יודע ב___  גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהן" )קידושין 
יג.()בהיפוך אותיות(

1. לחץ, כפיה. "כניסתי עמך זהו  ___ שירבה לפסוק בשביל כבודי" 
)רש"י כתובות נג.(

2. יוצא מן הכלל, אין כמוהו. "דגול  מ___" )שיר השירים ה י(
3. שביל, דרך צרה למעבר. "ב____   הכרמים" )במדבר כב כד(

אותו   "מוכרין  בו.  ניכר  שיהיה  בלא  אחר  דבר  בתוך  דבר  הכנסת   .4
ב___" )בכורות לא:(

דוד  האומר  "כל  נכון.  בלתי  באופן  דבר-מה  עשה  או  חשב  שגה,   .6
חטא אינו אלא ___" )שבת נו.( )גוף שלישי,עבר(

8. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה: א' – 400, 
ב' – 9, ג' – 4, ד' – 2 

12. רצועה  המקשרת את האוכף או את הריתמה אל בטן הבהמה.  
"____  לחמור" )כלים יט ג(

וללא דיחוי. "___  מהרה"  13. מהר מאוד, במהירות, ללא שהיות 
)יואל ד ד(

14. קיצור המילים: זה ודאי. )בהיפוך אותיות(
15. רשע, זד.  "כי אפס עריץ וכלה  ___" )ישעיה כט כ(

1. כנוי לתרנגולת כשהיא מקרקרת בשעה שמתכוננת      להטיל ביצה.  "ביעי  ד___" 
)ביצה ו: - ז.(

2. מפרשיות השבוע.
3. ציצת שערות,מחלפה. "שראשי נמלא טל  ___ רסיסי לילה" )שה"ש ה ב()בלשון 

יחיד()לא בלשון סמיכות()בכתיב מלא(
4. הפרת נדר על ידי מתן פתח חרטה לנודר. "__ נדרים")חגיגה א ח(

5. קיצור המילים: פרשה פתוחה.
6. יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על _")עירובין פג:()בהיפוך אותיות(

ישלם"  כרמו  ו___   שדהו     ___" ביותר.  ביותר,המשובח  הטוב  מבחר,החלק   .11
)שמות כב ד(

בלשון  )לא  יחיד(  )בלשון  עב.(  )יומא   "___ ובטל   סברן  "אבד  תקווה,תוחלת.    .12
סמיכות(

13. )במקרא ובתלמוד( קורה,קרש.  "להניח ראשי  ___  דקים על כותל חבירו" )רש"י 
בבא בתרא ו.( )בלשון יחיד(

15. עסק והתעמק בדברי הלכה. "___  בעומקה של הלכה" )סנהדרין מד:(
16. גדול , עבה.  "חול  ה___" )שבת ח ה(

17. בחוזקה , במרץ.  "בכל  ___" )שמואל ב' ו יד( )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. כאיש אחד
2. כאין וכאפס

3. כארז בלבנון ישגה

ִּים צב יג ְִּהל ְׁעָיה מא יב 3. ת ׁמּוֵאל ב יט טו 2. ְיַש 1. ְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בנין הדיאט בטוקיו שביפן

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

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

הערכה מחדש 15. פעם בחודש  16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

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

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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





מבחר כזה עוד לא ראיתם

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( טלפון: 03-5799991

משלוחי מנות החל מ-9.90 ₪

מגוון ענק של סלסלות, ממתקים, יינות, סרטים, צלופנים ועוד
משלוחי מנות מעוצבים בסלים וכלים מיוחדים

מבחר אזני המן רק 35 שח לק"ג אפיה במקום
פתוחים בפורים כולל משלוחים!!

ם ירו בקיוסק של פ
שלוימלה



הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 
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כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 
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קוטלר 18. 03-5791433  | רח’ ר’ 
ברק: רח’ 
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פי
סני

סד 
הח
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פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 9479944-
מלצר 24. 03-5226858 | רח’ 
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א
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מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | 
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ש
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שר 17. 03-5755232 | 

קלי
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תור

 | 03
שפט 40 08-9419465| 

מ
ה
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תיבו

פר: רח' נ
ס

ת 
קרי

חסידים. 04-9040905 | 
ת כפר 
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סי
מיכאל 9. 04-6899718 | רכ

פה: 
חי

בת ים: ניסנבאום 25|  
שבי 15. 08-8523639 | 

הלל 8. 08-6103663  |  רח’ ר
 |08

/
מארז פרלינים פרוגרס

שוקולד גרוס
עלי 

ם
שוני

ם 
סוגי

2 ב-
20

שוקולד
מיני 

מיקס 
מארז בון בון 300 גר'/
ם 150 גר'/

טני
פולי

נ
מיני

טיפי 
מארז ח

שוקולד 250 גר'

390 גר'
ת

עלי

ס
גרו

18
90

2 ב-
25

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

10-22.3.19
ג' באדר ב'
עד ט"ו באדר ב'

ש"ח
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ש
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ס
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שוקולד
חטיפי מיני 

שוקולד
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כולל פיקדון

מ"ל
 750
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תוח עד 23:00
יום רביעי ו' באדר ב' 13.3 פ

תוח עד 
שי ז' באדר ב' 14.3 פ

מי
יום ח

24:00
ש ט' באדר ב' 16.3 
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יום 
תוח בין 7:00-14:00

ט"ו באדר ב' 22.3 פ
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