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לוחם פלמ"ח, איש שב"כ, סוכן מוסד, 
שר ישראלי ויו"ר כי"ל. מי אתה רפי 
איתן? • מאגדות הסוד של הביון 
הישראלי להפתעת הבחירות של 
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האורניום לדימונה, העתקת שרטוטי 
המיראז' מצרפת והפריצה לדירה 
שפתחה את הדלת לשירות בשב"כ • 
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ממצולות ים

כך מפספסת מדינת ישראל הזדמנות להכנסות של 
מיליארדים ויוצרת תקדים של וויתור על אוצרות 

טבע ישראליים למדינות שכנות • סיפורו של מאגר 
הגז בגבול ישראל וקפריסין שנמצא בלב מחלוקת 

על חלוקת המשאבים | 10



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

פוזנא  של  רבה  איגר,  עקיבא  רבי  הגאון 
הוא  האחרונים.  הדורות  מגדולי  היה  בפולין, 
ובהלכה  בתלמוד  עמוקים  חידושים  ספרי  כתב 
ויצר השפעה שמגיעה עד היום. פעם עבר הגאון 
ולקבל  להיכנס  כדי  השתרך  ארוך  ותור  לומז'ה  בעיירה 
שסיפרה  בוכייה  אישה  הייתה  הבאים  בין  ברכתו.  את 
כי יש לה כמה ילדים מוכשרים, אך ילד אחד לא קולט 
בדרך  אבל  חול,  בלימודי  מצטיין  הוא  קודש.  מקצועות 
פלא אינו תופש גמרא וחומש. הרב השיב כי צריך לבדוק 

אם הילד נכשל באכילת מאכלי איסור.
לאכול  לא  הילדים  את  חינכו  הם  התפלאו,  ההורים 
כלום מחוץ לבית, אבל אחרי חקירה סיפר הילד כי פעם 
עבר על יד אולם שמחות ונסחף לשבת לאכול שם, וזאת 
הפעם היחידה שאכל מחוץ לבית. זה היה אולם שמחות 
כשר למהדרין, ובכל זאת האבא הלך לביתו של השוחט 
אירוע.  מאותו  מיוחד  משהו  זוכר  האם  לדעת  וביקש 
לו את הערב  מזכירים  והתלונן למה  פרץ בבכי  השוחט 

ההוא? הוא כל כך צם והתענה כדי לכפר עליו. 
שנפרד  אדם  היה  סעודה  באותה  החתן  כי  התברר 
הזקן  רבנו  ואולם  קודם,  שנים  כמה  הקודמת  מאשתו 
הזהיר  ואף  ביניהם  שנכתב  הגט  את  פסל  התניא,  בעל 
הבשר  זאת,  יעשה  ואם  שוב  להתחתן  שלא  הבעל  את 
עז  יהודי  אותו  זאת,  עם  נבלה.  יהיה  לחתונתו  שיישחט 
הלה  שוחט.  אותו  אצל  בשר  והזמין  שוב  התחתן  פנים 
לא ידע מכל הסיפור ושחט עבורו, ואותו ילד אכל בדיוק 

מהבשר של אותה סעודה...
הסיפור המטלטל הזה יכול לעזור לנו בביאור התמיהה 
מדוע  שמיני,  פרשת  פרשתנו  בסוף  הכשרות  בסוגיית 
מה  שלנו?  האכילה  אפשרויות  את  מגבילה  התורה 
משום  אוסרת  התורה  תזונה?  ולענייני  ישראל  לתורת 
והחיות  הבהמות  של  רובם  רוב  בשר  אכילת  את  מה 
בשני  שהתברכו  בלבד  ספורים  מינים  ומתירה  בעולם 
סימני טהרה. והשאלה היא מה עומד בבסיס דיני כשרות 

הבשר? 
 זאת ועוד, הבנת היסוד הזה - אודות קריטיות שמירת 
על  עדויות  מוצאים  אנו  גדולה:  שאלה  מבארת   - הפה 
צדיקים שנכשלו בשוגג בחטאים חמורים. במסכת שבת 
שבת  בליל  שלמד  ישמעאל,  רבי  התנא  על  מסופר  )יב( 
טוב  לראות  כדי  הנר  את  הטה  משים  ומבלי  הנר  לאור 
יותר, ופתאום תפש שעבר בשוגג על איסור הבערת אש 
פנקסו  ואחרי שבת כתב על  נבהל  ישמעאל  רבי  בשבת. 
שכשתבוא הגאולה יביא "חטאת שמנה" על שגגתו. עוד 
מסופר במסכת חגיגה )טז,ב( על נשיא הסנהדרין, יהודה 
בן טבאי, שעשה טעות חמורה בדין והביא להריגת! אדם 

שלא היה חייב מיתה. 
מביא  הקב"ה  שאין  ידוע  הרי  השאלה,  עולה  וכאן 
רבי  על  ז,א(  )חולין  המסופר  כמו  צדיקים,  לידי  תקלה 
לאכסניה  ונכנס  בדרך  חמורו  עם  שהלך  יאיר  בן  פנחס 
נתנו שעורים לחמור, אך הוא לא  ללון. בעלי האכסניה 
אם  ספק  חזקת  "דמאי",  היו  השעורים  כי  התברר  אכל. 
עישרו אותו והחמור המחמיר במצוות לא נכשל אפילו 

בספק עישור. והגמרא מסבירה שם שאין הקב"ה מביא 
תקלה אפילו לידי בהמתם של צדיקים וכל שכן הצדיקים 
בן  ושמעון  ישמעאל  שרבי  כן  אם  יתכן  וכיצד  עצמם. 

שטח חטאו?
יב,ב:  שבת  תוס'  יסודית:  הבחנה  עם  משיב  תוספות 
לגבי רבי ישמעאל שהיטה את הנר בשבת, ולגבי יהודה 
והרי  מקשים  לא   ... זומם  עד  בשוגג  שהרג  טבאי  בן 
הקב"ה אינו מביא תקלה אפילו על בהמתם של צדיקים 
... שכן לא מקשים כך בשום מקום רק לגבי אכילת איסור 

שהוא גנאי לצדיק ביותר.
הקב"ה  בשוגג,  לחטוא  יכול  שהצדיק  בעוד  כלומר, 
נושא לו פנים ושומר שלא יבוא לידי חטא באכילה, שזה 

גנאי מכוער במיוחד. 
כיום  ביותר  המשפעים  האנשים  מאחד  פעם  שמעתי 
יצחק  יוסף  הרב  חב''ד  אגודת  יו''ר  היהודי,  בעולם 
רוסיה   ,)1918( תרע"ח  בשנת  מיוחד.  סיפור  אהרונוב, 
נקרעה בקרבות עקובים מדם בין ה"אדומים" ל"לבנים", 
תומכי המהפכה הקומוניסטית מול נאמני הצאר שהופל 
מכיסאו. היציאה לרחוב הייתה סכנת נפשות וכל דבר זז 
שימש מטרה לירי משני הצדדים. בישיבת חב"ד בחרסון 
הורביץ,  יצחק  רבי  בשם  דגול  חסיד  ימים  באותם  שהה 
‘ר' יצחק המתמיד'. הוא היה יהודי נשגב, מחמיר עצום 
בענייני הלכה ובמיוחד בכל הקשור להכנסת אוכל לפיו. 
רבי  אך  שמים,  יראי  אופים  שני  היו  חרסון  בעיר 
הוא  מהם,  אחד  של  ממאפים  רק  לאכול  הקפיד  יצחק 
ירא  יותר ואף שגם השני היה  נתפס בעיניו כירא שמים 
בתכלית. באותו יום הביאו לישיבה לחם מהאופה השני 
הוא התענה  לפיו.  גרם  להכניס  לא  איצ'ה התעקש  ורבי 
הרגיש  השלישי  ביום  אך  שלמחרת,  ביום  וגם  היום  כל 
שמחה  בשם  צעיר  לתלמיד  קרא  הוא  איומה.  חולשה 
גורודצקי וביקש ממנו לצאת אל הרחוב ולהביא לו לחם 
מהאופה הראשון. רבי יצחק הבטיח כי לא יאונה לו כל 

רע והתלמיד התכוון להסתכן ולצאת. 
וסירב  בדלת  הנער  את  עצר  הישיבה  משפיע  ואולם 
לאשר לו לצאת. זאת הייתה כניסה לתוך שדה קרב והדי 
היריות נשמעו לתוך אולם הישיבה. שוב קרא רבי יצחק 
אך  הראשון,  מהאופה  לחם  לו  להביא  והתחנן  לתלמיד 
אותו  וציווה  בכניסה  הנער  את  בבהלה  עצר  המשפיע 
לרדת אל מטבח הישיבה ולהביא משם כיכר של האופה 
השני. גם האופה הזה הוא ירא שמים ובוודאי בשעת דחק 
כזו ראוי לסמוך עליו. נאמן להוראת המשפיע, ירד הנער 
למטה, התעכב חצי שעה במטבח וחזר עם כיכר הלחם 

כאילו בא מהרחוב. 
רבי יצחק ביקש לוודא שהוא הלך אל האופה הראשון, 
צדדיו  מכל  הלחם  את  בחן  יצחק  רבי  כן.  השיב  והנער 
ושאל שוב: אתה בטוח שהלכת אל האופה עליו דיברתי? 
והנער בלע את רוקו והשיב בחיוב. רבי יצחק הניח את 
הלחם ופנה ליטול את הידיים. אירוע נטילת הידיים של 
רבי יצחק לא היה דבר פשוט. הוא בדק שעה ארוכה את 
הידיים ואת הציפורניים וניגב את הספל מכל צדדיו, אך 
עד שהרים את הספל אל הברז, הוא נפל ארצה באפיסת 

אכל  לא  יצחק  שרבי  דבר,  של  סופו  מתעלף.  כוחות 
מהלחם שלא רצה בו..

גישות  שתי  ישנן  הבהמה  בשר  כשרות  על  בביאור 
גדולי  כל  אצל  שמבוארת  הפשוטה  הגישה  מרכזיות: 
ישראל במהלך הדורות המרומזת בסיפור בו פתחנו עם 
מורכב ממה  סוברת שהאדם  זו  גישה  איגר,  עקיבא  רבי 
את  ובונה  כוח  מעניק  שהמזון  רק  לא  זה  אוכל.  שהוא 
המחשבות  עצמה.  האישיות  את  מרכיב  אלא  הרקמות, 
מושפעת  לחיים  הגישה  ואפילו  שלנו  הרגישויות  שלנו, 
מהאוכל שאנו אוכלים. יין גורם התרוממות הרוח ונביעת 
המוחין, קפאין מעורר ריכוז ואילו אלכוהול משבש את 
מעורר  אדום  בשר  ואילו  רוגע  נוסך  קר  חלב  הריכוז, 

תשוקה ותיאבון.
לא מדובר כאן רק על איסור, אלא על סכנה שמשפיעה 
ישירות על אישיות האוכל. אי שמירת כשרות יוצרת נזק 
מערכתי ומקיף שמשפיע על החשיבה והגישה של האדם 
יותר מאיסורים אחרים.  ולכן הזהירות בה גדולה הרבה 
עד היכן מגיעים הדברים? התלמוד הירושלמי )חגיגה ז( 
אבויה.  בן  אלישע  של  הנפילה  שורש  היה  זה  כי  כותב 
עבודה  מקום  לפני  עברה  אתו,  מעוברת  אמו  כשהייתה 
והיה  ממנו  ואכלה  שם  שהכינו  מהבשר  והריחה  זרה 
אותו המין מפעפע בגופו של העובר כנחש עד שפגע בו 
להיזהר  יש  כי  פא,ז(  )יו"ד  הרמ"א  פוסק  וכך  בבגרותו. 
לא להניק תינוק מאישה שאוכלת נבלות וטרפות, משום 
ארוך  נזק  וגורמים  בגופו  מחלחלים  הטריפה  שמאכלי 

טווח ואחריה.
זהו הסבר יסודי ובסיסי שעובר במסורת ישראל מדור 
ברובד  הפנימי שעוסק  את ההסבר  נכיר  בואו  אך  לדור, 
הנסתר של הדברים.הגישה הקבלית-חסידית שבוחנת את 

הדברים בצורה פנימית ומרוממת.
בעיר בולוניה באיטליה מתקיים מדי שנה יריד מוצרי 
ומומחים  יופי  יועצי  אליו  שמושך  ענק  קוסמטיקה 
רב  האולם  אל  נכנס  לפתע  העולם.  מכל  אישי  לטיפוח 
בורנשטיין,  דוד  הרב  זה  היה  קטנה.  מזוודה  עם  מזוקן 
אלא  בשמים  היו  לא  ובמזוודה  בבולוניה,  חב"ד  שליח 
סנדוויצ'ים. בכל יריד כזה, הייתה אשתו, הרבנית מינדי, 
ממלאת מזוודה עם כריכים שהכינה בעצמה והוא היה תר 
אחרי יהודים שלא מצאו אוכל כשר בבולוניה של לפני 

שלושים שנה.
בניין  אל  ונכנס  אחת  עשרים  מבניין  יצא  הוא 
השנים  יהודיות.  פנים  אחרי  ותר  ושתיים  עשרים 
יהודיות  עיניים  לזהות  אותו  לימדו  בשליחות  הארוכות 
מקילומטר... מולו חלפו שני בני זוג והלב החבד"י אמר 
לו שהם יהודים. הוא עצר אותם והתעניין אולי הם קצת 
רעבים? הם היו המומים, הם הביטו אחד על השני ולא 
האמינו שזה קורה להם. "האם אנחנו קצת רעבים?! אנו 
ממש מורעבים, אשתי עם סחרחורות מדאיגות מהבוקר". 
הוא פתח את המזוודה והם הוזמנו לבחור בין טונה, סלט 
ביצים, חסה ועגבניות או בשר הודו. הם פשטו טרפו את 
האוכל ואחר כך ביקשו לדעת אם הוא זה אליהו הנביא...
מהעיר  הם  מונסנו,  ושושנה  שלמה  להם  קוראים 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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הסימן של "מפרסת 
פרסה" מלמד כי 

בעיקרו של דבר, יהודי 
אמור לשים הבדלה 

חזקה בינו ובין האדמה, 
כמו הפרסה שחוצצת 

בין רגל בעל החיים ובין 
האדמה. ואולם מצד 
שני, הפרסה צריכה 

להיות חתוכה ושסועה, 
להורות שתפקידו של 

היהודי להתקרב אל 
האדמה ולהעלות את 
הטבע לקדושה. עליו 
לעמוד מעל האדמה, 

ובד בבד לרומם אותה 
לדרגתו הרוחנית

"
נוסעים  הם  האיפור.  באמנות  ומומחים  בקליפורניה  אנסינו 
בכל העולם עם כוכבים מהוליווד ומלווים את הצד הקוסמטי 
הם  מדהים:  סיפור  עמד  בהם  שקינן  הרעב  מאחורי  שלהם. 
נמנו על בני קהילתו המפוארת של השליח הדגול, הרב יהושע 
בנימין גורדון ע"ה. בכל שנה בשעת תפילת ה'נעילה', היה הרב 
גורדון עורך ‘מגבית' בין בני הקהילה. אך לא מגבית כסף, אלא 
מגבית מצוות. הוא היה מעורר את המתפללים לקחת על עצמם 

התחזקות רוחנית חדשה.
"אשתי ואני קיבלנו על עצמנו להקפיד על כשרות גם בהיותנו 
מחוץ לבית. היינו נאמנים מאוד להחלטה שלנו והקפדנו עליה 
בהצלחה כבר כמה חודשים. ואולם בהגיענו לכאן חלה תקלה 
בהיערכות שלנו ומעבר לירקות בארוחת בוקר, לא מצאנו מה 
לאכול. הגיעו שעות הצהריים, נאבקנו להרגיע את הרעב עם 
פינה  בכל  שמפוזרים  האוכל  דוכני  אך  דיאט,  קולה  בקבוקי 
לא הקלו עלינו את המלאכה... אני חייב להודות, אמר הגבר, 
פזורות  והן   hotdog(( נקניקיות  הוא  עלי  האהוב  שהמאכל 
מסתחרר  שאני  הרגשתי  מטרים.  כמה  בכל  הללו  בדוכנים 

ומאבד שליטה.
אותנו.  יבין  שה'  לחשוב  התחלנו  ואני  ואשתי  גבר  הרעב 
אנחנו לא נמצאים בירושלים או אפילו בניו יורק, אנחנו במרכז 
תערוכות בבולוניה והקב"ה יסכים שאי אפשר לנהל חיי קדושה 
במקום כזה... ואז אתה הופעת פתאום עם מזוודת כריכים. אז 

תגיד לנו, אם זה לא נס – מהו נס?". 
המסר שרוצה התורה להעביר עם דיני הכשרות הוא הרבה 
יותר גדול מהנושא הזה עצמו: יהודי אמור להבין שחיי החומר 
לעורר  נועדו  הכשרות  דיני  ונעלית.  קדושה  חוויה  הם  בכלל 
שמדובר  ולהבין  החומר  חיי  אל  ברצינות  להתייחס  אותנו 

באירוע של מצווה שיכול לרומם אותנו עד לשמים.
אם נשאל אדם מהי הגישה שלך לאוכל? הגישה תהיה בין 
צורך חיוני לתאווה מגונה. אדם מאופק יאמר שהאכילה היא 
גופנית  חווייה  שהיא  יאמר  חומרי  ואדם  לחיות,  כדי  כורח 
מענגת. ואולם איש לא מעלה בדעתו שמדובר באירוע קדוש, 
ברגע שיכול לרומם את האדם ולקרב אותו אל הקב"ה. שהרי 

מה לאכילה חומרית ולענייני קדושה?
בעולם  הקדושה  ענייני  את  תוחמת  הנוצרית  התפישה 
במחשבה,  בתפילה,  אלוקיו  את  עובד  אדם  והעיוני.  הרגשי 
בלימוד, וכשהוא נמצא בתוך בית התפילה שלהם, ואולם מה 
לזה ולענייני החומר? האכילה היא רק כורח בל יגונה, ענייני 
האישות הם אילוץ לאנשים נמוכים והכומר אמור להינזר מהם, 
וגם ענייני העסק והעבודה נועדו עבור מי שאינו יכול להתרכז 
שהקדושה  וחומריים  נמוכים  כה  במעשים  מדובר  בתפילה. 

אינה מוצאת בה מקום.
האמירה  המרוממת:  היהודית  הגישה  להבדיל,  באה,  וכאן 
לשם  מעשיך  "כל  היא  לעולם  היהדות  שהביאה  גדולה  הכי 
שמים". יהודי מנהל מסכת רצופה של חיי קדושה. כל חייו הם 
משימה: אין נקודה אחת שאינה קשורה עם האלוקים ותפקידו 

הוא ליצור הרמוניה של התקרבות, ולהתקדש בכל רגע. 
אותה  ולהפוך  האכילה  את  לרומם  הדרך  הם  הכשרות  דיני 
לחווייה קדושה. קודם כל, בפשטות, במקום לאכול כדי למלא 
וכך מתמלא  המותרים  המינים  את  רק  אוכל  יהודי  הבטן,  את 

כוח כדי לחיות.
האכילה  הקבלית,  התפישה  לפי  מכך:  יותר  הרבה  ואולם 
היא רגע שיוצר שינוי עמוק במאכל עצמו. הנה נשים לב אל 
סקרנות.  ומעוררת  מוזרה  בצורה  בנוי  העולם  נפלאה:  נקודה 
חי  צומח,  דומם,   – שכבות  מארבע  מורכב  הטבע  עולם 
ומדבר, ובאופן מפתיע, השכבות העליונות ניזונות ומתקיימות 
ניזון  החי  שתחתיו,  והצומח  מהחי  ניזון  האדם  מהתחתונות. 
מהצומח שתחתיו, והצומח מתקיים מהמים והאדמה שתחתיו.

תלוי  העליון  ואילו  לעליון  זקוק  אינו  התחתון  פלא,  זה 
בתחתון. מוסבר בספר העיקרים, ותורת החסידות מצטטת זאת 
הוא  בעולם  הקיום  של  הרעיון  כי  א(,  מאמר  ומעין  )קונטרס 
להתקרב  הוא  נברא  כל  של  היעד  מדרגה.  ולטפס  להשתדרג 
אל השמים, ולכן כל נברא מעלה אליו את זה שתחתיו. כאשר 
הצומח ניזון מהדומם, הדומם מתעלה אל עולם הצומח שיש 
בו התפתחות וצמיחה. כאשר החי מתקיים מהצומח והדומם – 

הוא משדרג את שניהם לרמת החי, וכאשר האדם אוכל מהחי, 
רוחניים  עולמות  יוצר  הזו  האכילה  ובכוח  והדומם,  הצומח 

ותרבותיים, הוא מרומם את כולם לדרגתו. 
באופן עמוק יותר, מוסבר בספרי קבלה כי בכל נברא בעולם 
‘זרם  מין  אותו.  ומקיים  שמחיה  רוחני  אלוקי  ניצוץ  טמון 
חשמלי' שנותן לו כוח וקיום. ואולם בחטא עץ הדעת, העולם 
הבורא.  ניצוץ  על  שמכסה  "קליפה"  של  עבה  במעטה  כולו 
האלוקי  הניצוץ  את  כיסתה  וחווה,  אדם  שהפגינו  התאווה 
בשכבות של אגו וחומר, עד שאין רואים את כוח הבורא שבו. 
וזאת בדיוק משימת האכילה: לברך לפני האכילה ולאכול לשם 
שמים וכך לעורר את כוח הבורא שבמאכל. לחשוף את הכוח 

האלוקי שפועם בתוכו. 
הדוגמה העוצמתית ביותר לקיומו של הניצוץ האלוקי, הוא 
החפצים  אלו  אחד,  מצד  ומזוזות.  תפילין  תורה,  ספר  קדושת 
הנעלים ביותר בטבע, הם מייצגים את נוכחותו של האלוקים 
הגשמי  הקיום  עצם  כי  יודעים  אנו  מכך:  יתירה  אדמות.  עלי 
התפילין  מאיכות  מושפעים   – והפרנסה  הבריאות   – בבית 
הכול  בסך  מדובר?  בדיוק  במה  שני,  מצד  ואולם  והמזוזות. 
בחתיכת פרה שקודם צעדה ברפת ועשתה מו... איך מתחולל 
שינוי צורה כביר כזה? זה הכוח של המעשה שלנו: בכל יצור 
גשמי פועם כוח אלוקי נשגב, ובכוח הכוונה של סופר הסת"ם 

אנו מציפים החוצה את קדושת בעל החיים. 
כעת אפשר להבין בעומק רב את רעיון דיני הכשרות: אלו 
את  מסווגים  הכשרות  דיני  הרוחני.  הבירור  של  הפעולה  קווי 
החיים  בעלי  מול  לקדושה,  להתברר  שיכולים  החיים  בעלי 
בעלי  בין  מחלקים  הכשרות  דיני  לכך.  להגיע  יכולים  שאינם 
ב"שלוש  מכוסה  בהם  האלוקי  שהניצוץ  יותר,  הגסים  החיים 
המאכל  את  להעלות  מאפשרות  שאינן  טמאות"  קליפות 
בהם  שהניצוץ  יותר,  העדינים  החיים  בעלי  ובין  לקדושה, 
שמאפשרת  "נוגה",  בשם  ועמומה  דקה  בקליפה  רק  מכוסה 

לרומם אותם עד השמים. 
והנה המילים הנפלאות של ה'תניא' פרק ז: ‘'נפשות בהמות 
נשפע  לכל  באכילה...  ומותרים  טהורים  ודגים  ועופות  וחיות 
ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא שהיא קליפה 
רביעית הנקראת "קליפת נוגה" ... רובו ככולו רע ורק מעט טוב 
בבחינת  ועולה  נכללת  שהיא  פעמים  ולכן   ... בתוכה  מעורב 
נתברר מהרע  ומדרגת הקדושה, דהיינו כשהטוב המעורב בה 
וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כגון דרך משל האוכל בשר שור 
כדאמר  ולתורתו  לה'  דעתו  להרחיב  מבושם  יין  ושותה  שמן 
רבא: חמרא וריחא פקחין', או בשביל לקיים מצות עונג שבת 
ויום טוב, אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת 
במאכלות  כן  שאין  מה   ... וכקרבן  כעולה  לה'  ועולה  נוגה 
אסורות וביאות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, 
הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם 
עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, כמו שכתוב ‘ואת רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ'.
מליובאוויטש  הרבי  מבאר  בכך  אחרונה:  בנקודה  ונסיים 
)בשיחה של פרשת שמיני בשנת תשט"ז( את הרעיון הפנימי 
מאחורי שני סימני הטהרה. הסימן של "מפרסת פרסה" מלמד 
כי בעיקרו של דבר, יהודי אמור לשים הבדלה חזקה בינו ובין 
האדמה, כמו הפרסה שחוצצת בין רגל בעל החיים ובין האדמה. 
ואולם מצד שני, הפרסה צריכה להיות חתוכה ושסועה, להורות 
שתפקידו של היהודי להתקרב אל האדמה ולהעלות את הטבע 
אותה  לרומם  בבד  ובד  האדמה,  מעל  לעמוד  עליו  לקדושה. 

לדרגתו הרוחנית.
כלומר,  גרה",  "מעלה  להיות  עליו  בכך,  להצליח  וכדי 
לשקול היטב שוב ושוב שהוא אכן מעלה את האדמה לדרגתו 
ולא להיפך. זאת המשימה העליונה המוטלת עלינו בדרך אל 
הגאולה השלמה. כל שנותר הוא להשלים את בירורי הניצוצות 
האחרונים ולזכות לאור הגדול שיציף את כל מה שיגענו באלפי 

שנות גלות ויאיר את העולם באור גאולת נצח.
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הרהורים אל מול 
תצפית המקדש

ערב בחירות מטבעו, מספק שיח מתלהם ומפלג. 
ביום הפורים, עת העם היהודי התאחד סביב משלוחי 
המנות ומתנות לאביונים כנגד האמירה המתריסה: 
יו"ר  של  ומתלהם  מפלג  סרטון  הגיע  ומפוזר",  מפורד  "יעם 
האיש  הפוליטי.  עתידו  על  אלו  בימים  הנאבק  ביתנו,  ישראל 
שהבטיח לחסל את הנייה בתוך 24 שעות לא הצליח במאבקו 
החסימה.  באחוז  המאבק  את  יצלח  כיצד  לראות  מעניין  זה. 

בסרטון, בו התחפש לרב, לעג לציבור שומרי התורה.
ושוב אני מגלה, כי התשובה האמיתית לכל השיח המתלהם 
בו  שהשתתפתי  האירוע  כמו  עצמם,  החיים  הם  והמפלג, 

בשבוע האחרון. למרות שהוא נחגג בכל 
מחדש  פעם  בכל  בי  מעורר  הוא  שנה, 

רגש מיוחד.

  

ביום שני השבוע נערכה 'מסיבת סידור' 
א'   כיתות  ותלמידות  לתלמידי  מרגשת 
ברשת החינוך "מדעים ויהדות". המסיבה 
חומות  בין  המסורת  כמיטב  נערכה 
עם  ושולבה  בירושלים  העתיקה  העיר 
התלמידים  ציבור.  ואישי  האמנים  מיטב 
התרכזו למרגלות שער ציון, שם ציפתה 
כלייזמרים  קבוצת  נעימה:  הפתעה  להם 
הרובע  דרך  אותם  ליוותה  ירושלמית 
התורה",  "אש  לישיבת  ועד  היהודי 
מול  נשימתם  עצרו  תיירים  כשמאות 
המלווים  הנרגשים  התלמידים  עשרות 

בכלי שיר וזמרה לכבוד יומם הגדול.
אחד  מקום  כן  ויש  ישראל,  עם  זכה 
'הכותל  היהודי:  העם  כל  את  שמאחד 
במקום  אך  יודעים,  רבים  לא  המערבי'. 
הנושקים  גופים  שני  פועלים  הקדוש 

הכותל  רב  של  בראשותו  יותר  ידוע  האחד  לשני.  האחד 
והמקומות הקדושים ידידי היקר הגאון רבי שמואל רבינוביץ 
שבאמצעות הקרן לפיתוח הכותל המערבי פעל גדולות ונצורות 

למען שריד בית מקדשנו, ועל כך נרחיב בהזדמנות אחרת.
הגדולים  הארגונים  אחד  התורה",  "אש  הינו  השני  הגוף 
בעולם, ששמו להם למטרה לענות על השאלה "מהי משמעות 
היהדות"? "בואו לחקור ולגלות עימנו את הרעיונות העמוקים 
ששינו את פני העולם" – כך מזמינה "אש התורה" כל יהודי 
היהודית.  והגאווה  המודעות  לפיד  את  מחדש  ולהצית  לבוא 
שונה,  רקע  בעלי  יהודים  בין  גשרים  בונה  היא  כן,  בעשותה 
מחברת אותם אל השורש היהודי שלהם ותורמת לשיכוכה של 

שנאת האחים בארץ, ולמניעת ההתבוללות בתפוצות.
פרי  הינה  התורה",  "אש  תוכניות  של  המסועפת  הרשת 
 .1974 בשנת  הארגון  את  שייסד  ויינברג,  נח  הרב  של  חזונו 
מאז תחילתה, בחדר קטן ברובע היהודי בירושלים, ועד היום, 
הפכה "אש התורה" למקור השראה מרכזי עבור יהודים התרים 

אחר תשובות נבונות לשאלות החיים המשמעותיות.
שדרך  טוענת  התורה"  "אש  של  החינוכית  הפילוסופיה 
היהדות היא מסע מפעים, ואשר לכל צעד בו יש משמעות. זה 
בהחלט לא "הכול או לא כלום". כל יהודי או יהודייה באשר 
כן  לכבוד  ראויים  והם  עצמו,  בפני  מופלא  עולם  מהוים  הם 

ואמיתי. "התורה היא חוכמת חיים, והיא מלמדת אותנו כיצד 
בנו"  הגלום  מהפוטנציאל  וההנאה  התועלת  מרב  את  להפיק 

אומרים ב"אש התורה".
נוקט  שאינו  א-פוליטי,  ארגון  הוא  התורה"  "אש  אגב, 
מועמד.  ובאף  מפלגה  באף  תומך  ואינו  פוליטית,  בעמדה 
מנהיגים ישראלים מכל המפלגות נפגשו עם קבוצות של אש 
רבין  יצחק  הממשלה  ראשי  את  למנות  ניתן  ביניהם  התורה. 
ויצמן  עזר  הנשיאים  ואת  נתניהו,  בנימין  ז"ל,  שרון  ואריאל 

ושמעון פרס ז"ל, ומנהיגים רבים אחרים.
המקדש,  מקום  תצפית  מול  הזה,  המאחד  במקום  שם, 

האזינו התלמידים לברכת ירושלים שנמסרה על ידי הרב יצחק 
פינדרוס, מי שהיה במשך שנים מ"מ ראש העיר ירושלים, וכיום 
מועמדה של רשימת "יהדות התורה" לכנסת, שאיחל וברך את 

התלמידים ביומם הגדול לקראת קבלת סידור התפילה.
משם המשיכו התלמידים ל"היכל הפתקים", בו נערך הטקס 
הסידור".  "קבלת  ארוכים:  חודשים  מזה  נערכו  לו  הייחודי 
בצעדה ישירה ניגשו התלמידים בזה אחר זה לשולחן הכבוד 
יום.  ביום  אותם  ישמש  אשר  תפילה,  סידור  לידיהם  וקיבלו 
במעמד אף נכחו מ"מ ראש העיר חדרה ידידי מר ניר בן חיים 
יחזקאלי. בהמשך  חדווה  גב'  המיתולוגית  העיר  ראש  וסגנית 
הסביבה  להגנת  השר  ידידי  גם  הצטרף 
אלקין,  זאב  ירושלים  למורשת  והשר 
שמצאו  מקורית  חותמת  גם  שהביא 
החותמת  הכותל.  למרגלות  בחפירות 
הייתה שייכת ללא פחות מ"שר ירושלים" 

כך נכתב שם בשפת עברית עתיקה.

  

ואז, ברגעים הללו כשהם חובקים את 
הסידור בפעם הראשונה ומצמידים אותו 
ישראל.  לליבם הבנתי מה הכוח של עם 
דומעות  שעיניהם  ההורים  על  הבטתי 
שלנו  האמיתי  הכוח  'זה  להם:  ואמרתי 
עם  ותלאה,  סבל  למוד  עם  ישראל,  עם 
שסבל בגלות אחר גלות אבל נותר לשמור 
לסידור  דרך  העולם  לבורא  אמונים 
יהודייה  או  שיהודי  מצב  בכל  התפילה. 
מוצאים את עצמם הם ילחשו בשקט את 
מילות התפילה, כל יהודי מרגיש בן מלך 
בכל  העולמים  רבון  עם  לשוחח  שיכול 

הזדמנות'.
המרוגשים,  הילדים  את  לראות  שהתרגשתי  ממה  יותר 
הילדים  על  ההורים  שהרעיפו  האהבה  את  לראות  התרגשתי 
מסורת  את  ילדיהם ממשיכים  את  לראות  וההתרגשות שלהם 
שהיא  סבא,  ישראל  מסורת  והסבתא,  הסבא  והאימא,  האבא 

ערובת קיומנו בעולם.
עם סידור התפילה בידיהם ניגשו התלמידים לכותל המערבי 
ושפכו שיח לחשם לראשונה ליד שריד בית המקדש, בתפילה 
ובתקווה שייבנה במהרה בימינו, בזכות תפילתם הטהורה של 

ילדי ישראל.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון נורדמן





אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מהדרין בכשרות, מהדרין באיכות

זה אשפר
למהדרין

הקדימו קניותכם לחג!
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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חוסר רגש

חיי  ואת  שלי  הילדים  חיי  את  הרסתי  כך 
הנישואין שלי: קיבלתי השבוע טלפון - אני 
ממש חייבת שתדבר עם בעלי באופן דחוף, 
אמרה האישה מצדו השני של הקו, אספר לך 
בקצרה, אני ובעלי עברנו את גיל הארבעים, יש לנו 7 

ילדים ברוך השם. חמישה בנים ושתי בנות. 
נשרו מהדרך  הגדולים שלי  הבנים  שני  הרב  לצערי 
ואני רואה את זה שזה מתחיל להשפיע גם על הילדים 
האחרים. אגיד לך את האמת, מספרת האישה, בעלי 
הוא לא אדם רע אבל הוא אדם מאוד קר וקשה. אצלו 
אין רגשות ומשחקים, אם אתה לא הולך בדיוק לפי 
הכללים שלו - הוא עושה בלאגן. הוא לא פוגע בי 
או בילדים מילולית אבל הוא תמיד היה מדבר איתם 

קשה. 
גם לי קשה עם הקשיחות שלו אבל איכשהו אני חיה 
שלנו  בילדים  פוגע  שזה  חושבת  אני  אבל  זה,  עם 
ילדים  משני  צער  לנו  יש  מספיק  שלו.  ההתנהגות 
שעזבו את הדת, רק השם יודע כמה דמעות אני בוכה 
עם  תדבר  אם  השם.  לדרך  שיחזרו  יום  כל  עליהם 
 - מטפלת  לאיזה  ללכת  צריכה  שאני  ותחליט  בעלי 

אין לי שום בעיה... 
לדבר,  התחלנו  הגיע,  והוא  פגישה  לבעלה  קבעתי 
הוא היה איש חכם מבין ענין ומאוד מודע לעצמו. 
מתחילים  ישר  כאלו  במצבים  אנשים  פעמים  הרבה 
את השיחה במתקפה, אבל הוא כבר בתחילת השיחה 
יודע שיש לי בעיות, אני מוכן לעשות כל  אמר אני 
והערכתי  ישתפרו,  שדברים  כדי  לי  שתגיד  מה 
לעצמו,  מודע  שמאוד  אדם  היה  הוא  כך.  על  אותו 
התנהג  הוא  השנים  שבמשך  יודע  שהוא  סיפר  הוא 
בקשיחות לילדים שלו, ‘לא פגעתי בהם מילולית אף 

פעם', הוא חזר והדגיש שוב ושוב. 
אין  משחקים,  אין  אצלי  שלי,  לנשמה  קרה  משהו 
לא  אני  ומתלונן.  בוכה  או  לו  קשה  שמישהו  מושג 
שלי  הילד  אם  לדוגמה,  האלו.  המושגים  את  מכיר 
היה אומר לי אבא קשה לי להיות כל התפילה, הייתי 
אומר מה קשה לך, תעמוד כל התפילה, מה קשה לך 

להתפלל? אני לא מבין אותך! 
אם הבן שלי היה חוזר נפגע ובוכה מהחיידר שפגעו 
בו ילדים, הייתי אומר לו מה אתה בוכה, תהיה חזק, 
מה אתה ילד קטן? או שהבן שלי היה רוצה לספר לי 
משהו שמפריע לו, הייתי אומר לו נו זה כל הסיפור, 
זה כלום, שטויות. כך כמעט בכל דבר כבלתי אותם 
רגשית, אני יודע מזה אבל אין לי שליטה על כך. זה 
מה שאני חונכתי, שאין משחקים, אין מושג לבכות. 
משהו  להגיד  או  רם.  בקול  לצחוק  על  מדבר  מי 

שמפריע לך.
הוא  וכך  עברו  על  קצת  לי  שיספר  ממנו  ביקשתי 
סיפר. מה שסיפרתי לך על עצמי זה רק קצה הקרחון 
של מה שהיה לי עם אבי. אבי היה רב שכונה. היינו 
לא  אצלו  קשה,  מאוד  איש  היה  אבי  אחים.  עשרה 
היה משחקים בכלום. אצלו מושגים בלקסיקון כמו 
 - וכדומה  עכשיו  לי  בא  לא  יותר.  מאוחר  לי.  קשה 
הוא לא הבין את זה בכלל. מה זה המושג קשה, מה 
לא  אתה  כזה  מושג  אין  יכול.  לא  אתה  המושג  זה 

יכול. אין מושג שאתה לא לומד, אין מושג שאתה 
לקשיים.  מקום  ואין  רגשות  אין  לך.  או קשה  בוכה 
בכלל  מוכן  לא  אומר,  היה  תמיד  הוא  תתמודד 
מביא  היה  שלנו  אבא  תחשוב,  שלא  קושי.  לשמוע 
יקרי ערך עם הצלחנו לעמוד במשימות  לנו פרסים 
הרבות שהוא הציב לנו, אבל לא היה מקום לרגשות, 
ממש  הוא  אלו  מילים  אמר  מולי  היושב  כשהאדם 
פרץ בבכי והחל לבכות בכי שטלטל את נשמתי. לאט 
ויותר מבחינה רגשית עד  יותר  נהפכתי לסגור  לאט 
רואה,  שאתה  כפי  שלי.  אבא  של  לחיקוי  שנהפכתי 

הוא המשיך וסיפר. 
שלי  ההתנהגות  שבגלל  יודע  לא  שאני  חושב  אתה 
שני בניי ירדו מהדרך? אני בטוח שגם אשתי סבלה 
ממני בגללי. הוא בכה בכל כך הרבה כאב שהצטבר 
במשך שנים רבות, אמרתי לו זה בסדר שאתה בוכה 
זה בסדר גמור. ואז הוא אמר מתי אמרו לי שזה בסדר 
לא  לי שאני  להגיד שקשה  לי  בוכה? שמותר  שאני 

יכול ולא מסוגל?
)איך  דמעות  זלגו  לי  שגם  לכם  אספר  האמת  את 
אפשר להבליג על כל כך הרבה צער(, סיימתי איתו 

את הפגישה וקבענו שנמשיך להיפגש. 
יש דברים בסיסיים שחשובים כדי שהילדים לנו יצאו 
בריאים בנפשם, זה אהבה גבולות כבוד. יש מצרך, 
של  שנפשו  כדי  מאוד  מאוד  שחשוב  בסיסי  מוצר 
אדם תהיה תקינה, והיא לתת לילד או לנער להתבטא 

רגשית. 
רובוטים  לא  הם  שהילדים  ולהבין  לדעת  אומר  וזה 
מותר  להם  וגם  קשה  לפעמים  להם  וגם  לנפש  ויש 

לבכות. וגם להם מותר ליפול. 
של  בעיניים  הילדים  על  מסתכלים  אנחנו  לפעמים 
שלנו  שהילד  ולהבין  לרדת  מנסים  ולא  בוגר  אדם 

הוא בסך הכל ילד. 
אנחנו מסתכלים על בעיות שקורות לילד בעיניים של 
לו.  יש  אדם מבוגר, מה קרה לו שהילד בוכה? מה 
ואז אנחנו מגיבים בהתאם, למה אתה בוכה, תפסיק 

לבכות, זה סתם זה כלום. 
להתמודדות,  לקושי,  לתחושות,  מקום  לתת  חשוב 
לנפילות וכו', כך הילד נבנה רגשית בצורה בריאה, 
הוא יודע שהוא יכול לבטא את התחושות שלו ואת 
ומצוקות  יודע לשמוע קשיים  גם  הוא  כך  הרגשות, 
של אחרים. הוא ירגיש את עצמו, הוא יהיה מחובר 

לעצמו. 
וכמובן שחשוב תמיד להזכיר שכל זה צריך לבוא עם 
כל הצרכים הרגשיים שילד ונער צריכים, וזה כולל 

לתת לילד גבולות וחוקים אהבה וכבוד וכו'. 
תמיד אני משווה את זה שאדם לא יכול לחיות רק עם 
מוח ובלי לב וכן הפוך אדם לא יכול לחיות עם לב 
ובלי מוח. כי כל אחד מהם הוא צורך בסיסי לגוף כדי 
רגשי  צורך  על  אנחנו מדברים  כך כאשר  להתקיים, 
מסוים - בל נשכח בצד את הצרכים האחרים שהילד 
הלב  של  במשל  שנזכור  חשוב  אז  לא  אם  כי  צריך 

והמוח. 
לתגובות:  היקרים!  ישראל  לעם  שלום  שבת 

machon.rot@gmail

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אנחנו מסתכלים על 
בעיות שקורות לילד 

בעיניים של אדם מבוגר, 
מה קרה לו שהילד 

בוכה? מה יש לו. ואז 
אנחנו מגיבים בהתאם, 

למה אתה בוכה, תפסיק 
לבכות, זה סתם זה כלום. 

חשוב לתת מקום 
לתחושות, לקושי, 

להתמודדות, לנפילות 
וכו', כך הילד נבנה רגשית 

בצורה בריאה, הוא יודע 
שהוא יכול לבטא את 

התחושות שלו ואת 
הרגשות, כך הוא גם יודע 

לשמוע קשיים ומצוקות 
של אחרים. הוא ירגיש את 

עצמו, הוא יהיה מחובר 
לעצמו. 

"



משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

בשרי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי
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אשיב 
ממצולות ים
על  וויתור  של  תקדים  ויוצרת  מיליארדים  של  להכנסות  הזדמנות  ישראל  מדינת  מפספסת  כך 
אוצרות טבע ישראליים למדינות שכנות • סיפורו של מאגר הגז בגבול ישראל וקפריסין שנמצא 
• מדוע מתעכבת מדינת ישראל בהליך ההסדרה מול  בלב מחלוקת על חלוקת המשאבים שבו 
ממשלת קפריסין? לאלו חברות אנרגיה יש אינטרס לעכב את חתימת ההסכם? ומה מתכננים 

ב'הזדמנות ישראלית' לעשות כדי להציל את העושק המסתמן?

||  יוסי גיטלר ||



כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19 12

גז ס מאגר  לאחרונה.  לידיעתנו  התגלגל  חריג  יפור 
למדינת  מיליארדים  של  רווחים  להפיק  העתיד 
המאיים  גדול  שאלה  סימן  תחת  נמצא  ישראל, 
ליבת המחלוקת הם המגעים להסדרה  עתידו.  על 
קפריסין, שהמאגר  ישראל לממשלת  בין ממשלת 
של  הכלכליים  במים  הגבול  קו  את  חוצה  האמור 

שתי המדינות.
עם  ארוכה  לשיחה  התיישבנו  לעומקו,  הנושא  את  להבין  בכדי 
אייל שוקר, מנכ"ל 'הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות 
מוגבלת', שפירט בהרחבה את סדר השתלשלות העניינים ומנה אחד 
לאחד את הסיבות והמניעים שעומדים מאחורי ההתעכבות התמוהה 

והמשונה בחתימת הסכם ההסדרה על מאגרי אפרודיטה וישי.

השקעות בטוחות
לפני שנתחיל, מהי 'הזדמנות ישראלית'?

להשתתף  מנת  על   2010 בשנת  נוסדה  ישראלית'  "'הזדמנות 
של  הכלכליים  במים  בים,  וגם  ביבשה  גם  בישראל,  גז  בחיפושי 
ישראל. מדובר בשותפות ציבורית הנסחרת בבורסה וכ-90% מהונה 
מוחזק ע"י הציבור הרחב. החידוש של 'הזדמנות ישראלית' בעולם 
של חיפושי הנפט והגז הוא פיזור סיכונים. העולם של חיפושי נפט וגז 
הוא עתיר סיכונים כידוע, אפשר לעשות קידוח )אקספלורציה( אחרי 
שהגיאולוגים והמדענים אומרים פה אפשר למצוא נפט או גז, הבאת 
שההשערה  להיות  ויכול  שתצליח  להיות  יכול  וקדחת  המקדח  את 
המדעית נכשלה. קידוח כזה הוא בסדר גודל של מאה מיליון דולר. 
זה תחום מאוד מסוכן, אבל הסיכוי גדול יותר, אם הצלחת - הצלחת 
מאוד. הייחודיות של 'הזדמנות ישראלית' היא לצמצם את הסיכון". 

איך אתה עושה את זה?
"אם גייסנו חמישים מיליון דולר יחד ואנחנו מחזיקים רישיון אחד 
הקידוח  שנכשל  במקרה  מחציתו,  אפילו  או  הרישיון  כל  את   - בים 
מניות,  תיק  אז מה עשינו? פעלנו במקור כמו שבונים  נגמר העסק. 
אנשי 'הזדמנות ישראלית' הם אנשי פיננסים, השקענו בכמה שיותר 
10%, כך שאם אחד נכשל אפשר  רישיונות ובכל אחד בשיעור של 

להמשיך ולעבוד.
 10% ורכשנו  פלאג'יק  בשם  חברה  עם  התקשרנו   2012 "בסוף 
מהרישיונות שם, לימים הצטרפו אלינו עוד שותפים. כיום, בקבוצת 
הרישיונות שנקראת רישיונות פלאג'יק מחזיקה 'הזדמנות ישראלית' 
נורווגית,  חברה  שהוא  והמפעיל,   ,11% אדן   ,63% נאמאקס   ,21%

מחזיק 5%.
"בסוף 2012 בעידוד משרד האנרגיה התחלנו קידוח אקספלורציה 
ברישיון שנקרא 'ישי'. הקידוח הזה נמצא בדיוק בקו הגבול החוצה 
הקידוח  את  כשהתחלנו  וקפריסין.  ישראל  של  הכלכליים  המים  בין 
כבר ידענו שבעלי הרישיון מהצד הקפריסאי של הגבול, ביצעו קידוח 
והוכיחו שיש שם שדה גז שנקרא אפרודיטה, היו כבר הערכות לגבי 

הגודל שלו, גודל לא מבוטל בכלל".
רגע לפני שהוא ממשיך לגולל את העלילה, הוא מבקש להסביר 
אתה  קידוח,  מתחיל  שאתה  "לפני  לבדיקה.  המקדים  השלב  את 
והגיאופיזיים, אתה רוצה להכיר  בודק את כל התנאים הגיאולוגיים 
ותאי שבר  לזהות כל מיני אנומליות  לנסות  היטב את בטן האדמה, 
רוצה להיות בטוח שבאמת במקום הזה  – בשפה המקצועית, אתה 
יש מלכודת שאוגרת בתוכה נפט, גז או כל חומר אחר שניתן להפיק 

ממנו אנרגיה".
רק  תחום  אינו  המאגר  הבאה:  התוצאה  את  העלו  בדיקות  אותן 
בשטחה של קפריסין והוא משתרע גם במים הכלכליים של ישראל. 
"הטבע הוא טבע, הוא גדול מכולנו" מסביר שוקר את חוסר היכולת 
קפריסין"  אצל  "הרוב  בתחומיה.  כלשהו  מאגר  לתחום  מדינה  של 
הוא מודה "אבל חלקו נמצא אצלנו. אפשר לראות בדוחות הכספיים 
נכתב  בהם  ההוא,  במאגר  שמחזיקות  הציבוריות  החברות  של 
מפורש שמאגר אפרודיטה מצוי ברובו במים הכלכליים של קפריסין 
ובמיעוטו במים הכלכליים של ישראל, במאגר ישי. אין על זה ויכוח.

ישראל המון  "חשוב להבין שהחלק המצוי אצלנו שווה למדינת 
כסף, בעבודה כלכלית שערך ד"ר יהושע הופר מצאנו כי שווי המאגר 
למדינת ישראל בלבד הוא 3-5 מיליארד שקלים. ניתן רק לחשוב על 
מה ניתן לעשות עם סכומים כאלה לקידום המדינה בחינוך, בריאות, 

ביטחון וכד'".
אבל הם לא הסתפקו בהודאת בעל דין. "כדי להוכיח את זה יותר, 
לא  אפרודיטה  מאגר  ופלא,  שהפלא  והוכחנו  הישראלי  בצד  קדחנו 
כלומר,  בשטח,  אצלנו  גם  נמצא  אלא  הגבול,  קו  על  בדיוק  נגמר 

המאגר הוא מאגר חוצה גבולות כפי שמגדירים זאת בתעשיה".
שלבי הקידוח והגילוי הם כדלהלן: אחרי שאתה קודח ומגלה כי 
גז"  ל'תגלית  הופך  החיפוש  רישיון  גז  עתודות  במקום  קיימות  אכן 
ומשם קצרה הדר לקבלת חזקה על המקום. ל'הזדמנות ישראלית' יחד 

עם שותפותיה יש כרגע חזקה על מאגר ישי עד לשנת 2045.

גרירת רגליים משונה
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 עכשיו תתחילו 
לפתח את 
המאגר, אנחנו 
צריכים את 
הכסף הזה. 
מדובר פה 
על מיליארדי 
דולרים. נכון, 
קפריסין היא 
מדינה קטנה, 
אבל בין אם הגז 
יסופק לאי ובין 
אם הוא ייוצא 
החוצה ההכנסות 
יגיעו לקפריסין. 
החוק הקפריסאי 
קובע שהמדינה 
שותפה במאגר 
כבר מהיום 
הראשון

2010, הרבה לפני שקדחנו את הקידוח  "ברקע הדברים, בשנת 
ברישיון ישי, נחתם הסכם בין ישראל לקפריסין, שבמידה וימצאו 
מאגרים חוצי גבולות המדינות ישתפו פעולה בפיתוח שלהם. גם 
גם עתיר השקעות" מסביר  אחרי שלב הגילוי, שלב הפיתוח הוא 
שוקר. "להפוך את הגז שנמצא עמוק בים לכסף עולה מיליארדים, 
כפי  ולקחתי  שאבתי  אנייה  עם  באתי  לא  זה  תשתית,  לייצר  צריך 

שקורה במאגרי נפט, אלו פרויקטים הנדסיים מורכבים מאד".
"מה שקרה, שהדבר הזה הפך למציאות. יש מאגר, אמנם רובו 
אנחנו  הבעלות.  את  להסדיר  צריך  ועכשיו  פה,  מיעוטו  אבל  שם 
היום,  ועד  ומאז   ,2013 בינואר  ישי  הקידוח של מאגר  את  סיימנו 
אנחנו מחכים להסדרה. שיגידו בשטח קפריסין יש כך וכך אחוזים, 
בשטח ישראל יש כך וכך אחוזים, אנחנו הופכים לשותפים במאגר 

אחד שנקרא ישי-אפרודיטה ונגמור את הסיפור".
זה חשוב לציין שמאגר הענק בצד הקפריסאי לא פותח  בשלב 
שוקר  מניח  לשאול"  רוצים  "מה שאנחנו  הראשוני.  לגילוי  מעבר 
את האצבע על הנקודה לשמה התכנסנו "זה למה המאגר הזה לא 
מפותח, ולמה ממשלת ישראל וממשלת קפריסין לא הגיעו עדיין 
להסכמה על הסדרת הבעלות. עברו כל כך הרבה שנים, כל המידע 

גלוי אז למה מחכים?".
הנתונים ממשיכים לקלוח מפיו: "בשנת 2014 נחתם הסכם נוסף 
בין המדינות, הסכם חילופי מידע. מאחר ויש קידוחים משני עברי 
עוד  יש  לגז  הגעתי  אם  לשאלה  מעבר  המדינות,  בין  הימי  הגבול 
המון נתונים שעוזרים להבין את כל המאגר. זה מידע מאוד רגיש 
וחשוב, הנתונים שנאספים בקידוח הם מאוד קריטיים. המידע הזה 
וכל מדינה הפיקה ממנו את התועלת שלה  עבר במסגרת ההסכם 
הפוטנציאל  בהבנת  רבות  תרם  הישראלי  מהצד  שנמסר  והמידע 

במאגר ואף הרחיב את העתודות שבו ביותר מ-10%".
"מדינת ישראל "הגדילה ראש", ובגלל שהיא רואה במאגר ישי 
בינלאומי מטעמה,  גיאו-פיזי  היא שכרה מכון  וחשוב  לאומי  נכס 
שהחלק  רבות  פעמים  שלו  ברשומות  פרסם  האנרגיה  ומשרד 
מכלל   10% של  גודל  בסדר  הוא  אפרודיטה  במאגר  הישראלי 

המאגר".
שוקר מוסיף פרט נוסף וחשוב: " התוצאה של שאיבת גז מכל 
מהצד  גז  שואב  אני  אם  השני.  הצד  של  מחלקו  תגרע  שהוא,  צד 
הישראלי אני בהכרח שואב גם גז קפריסאי ולהיפך. וראינו במספר 
מקרים שפנינו בשאלה למה זה לא מפותח, התשובה היא שאנחנו 
לא יודעים, ההסכם בין המדינות נחתם, המידע כולו נמצא ואנחנו 

לא מבינים למה לא מתקדמים".

למה שלא תשבו מול החברות שמחזיקות בזיכיון של המאגר בצד 
הקפריסאי?

"מפני שזה הסכם בין-מדינתי, אני כצד מסחרי לא יכול לשבת 
עם הצד המסחרי שמנגד, אלא ההסדרה היא בין המדינות. ממשלה 
מול ממשלה. ותמיד נאמר לנו: הממשלות צריכות להגיע ביניהם 
להסכמה. והשאלה שעולה מאליה, ושואלים אותי רבים על זה, איך 
6 שנים, מה   ,2013 יתכן שמאז שסיימנו את הקידוח שלנו בשנת 
קורה עם זה? למה לא מפתחים את אפרודיטה? תגידו כמה שלנו 

כמה שלכם ונתקדם".
מי השותפות בצד הקפריסאי?

"שותפה אחת היא קבוצת 'דלק' הישראלית של יצחק תשובה; 
של  ו'לוויתן'  ב'תמר'  המפעיל  השותף  גם  שהיא  אנרג'י',  'נובל 
לאחרונה  שנכנסה  בינלאומית  חברה  'של',  חברת  וגם  ישראל 

לשותפות המשולשת".

צעדים חד צדדים
אותן חברות הרי גם תקועות בגללכם, אז למה הן לא דוחפות את 

הליך ההסדרה?
נפתח  בואו  אחד  לאף  אמרנו  ולא  אחד  לאף  פנינו  לא  "אנחנו 

מחר. זו שאלה מצוינת למה לא התחיל הפיתוח".
שוקר עובר לסקור את משמעות המאגר למדינת קפריסין ותמונת 
המצב שהוא מצייר מוסיפה סימני שאלה נוספים על גרירת הרגליים 
"עד  הצדדים.  משני  המאגר  פיתוח  את  שמנעה  השנים  ארוכת 
לאחרונה אפרודיטה הייתה מאגר הגז היחיד של קפריסין. מצבה 
הכלכלי של קפריסין אינו מזהיר. במשבר האחרון גם הבנק המרכזי 
לחלץ  כדי  לקפריסין  כספים  הזרימו  המטבע  קרן  וגם  האירופאי 
אותה ממצבה הקשה. היא צריכה להחזיר את אותם כספים. אני גם 
מאמין שאותם נותני אשראי התבססו על מאגר אפרודיטה כמשהו 

פוטנציאלי שישיב את היציבות".
"עולות פה המון שאלות. איך ממשלת קפריסין לא נעמדה על 
המאגר,  את  לפתח  תתחילו  עכשיו  ודרשה:  האחוריות  הרגליים 
דולרים.  מיליארדי  על  פה  מדובר  הזה.  הכסף  את  צריכים  אנחנו 
נכון, קפריסין היא מדינה קטנה, אבל בין אם הגז יסופק לאי ובין 
אם הוא ייוצא החוצה ההכנסות יגיעו לקפריסין. החוק הקפריסאי 
קובע שהמדינה שותפה במאגר כבר מהיום הראשון. נשגב מבינתי 
איך ממשלת קפריסין לא הצמידה את השותפות לקיר והודיעה להם 

“
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שהם חייבים להתחיל בפיתוח".
לעומת זאת, בעת האחרונה אנחנו עדים לצעדים חד צדדים של 
קפריסין והשותפות שמחזיקות במאגר מהצד הקפריסאי המעידים 
על התקדמות בפיתוח המאגר ללא התחשבות בצד הישראלי. כל 
הנחת  בדבר  הסכם  על  וקפריסין  מצרים  ממשלות  חתמו  למשל 
כדי  בכך  יש  מצרים.  לחופי  אפרודיטה  מאגר  בין  ימי  תת  צינור 
וכן באינטרסים  לפגוע באינטרסים הכלכליים של ישראל כמובן 

הגיאופוליטיים שלה".
ויש עוד שאלה. היא נוגעת ליחסי הכוחות בין ממשלת ישראל 
לממשלת קפריסין. "הרבה פעמים נתקלנו בתשובה שהעיכוב הוא 
כתוצאה ממשיכת זמן של ממשלת קפריסין שלא חוזרת לממשלת 

ישראל עם תשובות".
וממשלת ישראל כן עושה את הנדרש ממנה?

"בשנים האחרונות נפגשנו עם כל הנציגים של משרד האנרגיה 
של  ובכנות  שלהם  בכנות  מאמין  מאוד  ואני  פעמים  מספר 
התשובות שלהם והם אומרים שכן פועלים לצורך הגעה להסדר. 
היו המון פגישות בישראל ובקפריסין והם אומרים אנחנו מנסים 
לקדם את זה, ואני שומע שהקפריסאים הם אלה שאיפשהו נותנים 
שום  לכם  אין  טוענים  שהקפריסאים  שמענו  פעם  לא  גם  ברקס, 
דבר בצד הישראלי. נראה לפחות שבמו"מ בין המדינות ידה של 

קפריסין על העליונה מול מדינת ישראל הגדולה.
רוצים  מה שאנחנו  וזה  בדרך  הרבה שאלות שעולות  פה  "יש 

להעביר".
מאגר  לאבד  קפריסין  כמו  למדינה  להיות  יכול  אינטרס  איזה 

שכזה?
"המאגר לא הולך לאיבוד" מחדד שוקר "מה שקורה זה תחרות 
בלבנון,  בישראל,  מאגרים חדשים  מתגלים  הזמן  כל  כי  אזורית. 
במצרים, ואלו דברים שכבר קרו. ברור לכולם שהגז באפרודיטה 
לא מיועד רק לצריכה הפנימית של קפריסין, האי הזה קטן מדי. 
זה ברור שכדי לתרגם את זה לכסף צריך לייצא את זה החוצה, וכל 

יום התחרות גוברת. אין פה ספק בכלל".
"מצרים הודיעה בשבוע שעבר על עוד תגלית. המשחק הזה לא 
עוצר לרגע, ומשום מה נראה שלממשלת קפריסין מאוד נוח שלא 

להתקדם במו"מ מול ישראל".

נישול של ישראל
מה ההשערות שלכם? אלו אופציות יכולות להיות?

"החשש שלנו הוא שקפריסין פועלת לנישול חלקה של ישראל 
במאגר, הפעולות החד צדדיות שנעשות על ידה מגבירות אצלנו 

ותגיע  תתקדם  קפריסין  בו  מצב  להיוותר  עלול  הזה.  את החשש 
לנקודת אל חזור בפיתוח ואם עד אז לא יוסדר חלקה של ישראל 

במאגר כבר לא יהיה ניתן לעשות זאת". 
איפה הכח שלכם בכל הסיפור פה?

וגם  ישראל  גם ממשלת  אנחנו,  גם  בעובדות.  הוא  "הכח שלי 
מהמאגר  חלק  והוא  הישראלי  בצד  גז  שיש  בכך  מודים  דלק 
המשותף. אני יכול לומר שמדובר במאגר אינטגרלי ששאיבת גז 
מהצד הקפריסאי תפגע בצד הישראלי ולהיפך ואני גם יודע שהגז 

בצד הישראלי שווה הרבה מאד כסף למדינת ישראל".
־יש לך חשש שבקפריסין זוממים לשאוב מהצד שלהם וכך לרו

קן גם את הצד שלך?
לבקרים  חדשות  המתפרסמות  הרבות  שהכתבות  "כמובן 
ישראל  את  בחשבון  לקחת  בלי  קפריסין  של  התקדמותה  על 
ללא  הקפריסאי  מהצד  שפיתוח  ספק  אין  אותנו.  מדאיגות  מאוד 
בין  ההסכם  של  בוטה  הפרה  יהווה  הישראלי  בצד  התחשבות 

המדינות ותקדים גיאופוליטי מדאיג ביותר".
מלאים  מאגרים  בשני  שמחזיקות  ונובל  דלק  שלחברות  מדוע 
– לוויתן ותמר – יהיה אינטרס למנוע פיתוח של 10% ממאגר 
להשפיע  אמורה  שלא  זניחה  בכמות  מדובר  לכאורה  ישי? 

עליהם.
על  יצא לפועל  נכונות. אבל תמר  "כל השאלות שאתה שואל 
חוזים  על  גם  מסתמך  לוויתן  ישראל,  מדינת  בתוך  חוזים  סמך 
מחוץ למדינת ישראל. על ייצוא. אם מפתחים את אפרודיטה, אז 
צריך מימון לפתח את המאגר. כעת, נחזור שלושה שלבים לאחור, 
לקידוח האקספלורציה, שם אין אף גוף מממן, לא בנק ולא גופים 
ייצר  הוא  אם  יודע  לא  שאתה  לדבר  מימון  שיתנו  בנקאיים  חוץ 
אתה  הנדסיים,  דו"חות  כבר  לך  יש  הפיתוח  בשלב  מזומנים. 
ואז אתה מציג  להפיק את המאגר  ניתן  איך  יותר  או  יודע פחות 
אשראי  יתנו  לא  מימון.  לקבל  יכול  אתה  ומולם  מכירה  הסכמי 
לפיתוח מאגר שאין לו שום הסכם מכירה. ובאספקט הזה לוויתן 
ואין ספק  ואפרודיטה מתחרים, למרות שהם תחת אותה בעלות 

שהם נותנים עדיפות ללוויתן."
"מעבר לכך אם יש להם רוח גבית מקפריסין למה להם לוותר 
גם  פה  יש  אולי  הכספית  מעבר למשמעות  האלה?  האחוזים  על 
משמעות תקדימית עבורם והם לא רוצים להיות כבולים להסכמה 

הזאת".
אתם טוענים לגרירת רגליים גם מצד ממשלת ישראל?

המקצועית  והפקידות  ישראל  שממשלת  להאמין  רוצה  "אני 
בישראל, כאשר הם יושבים בשולחן הדיונים עם פקידי ממשלת 
ואני חושב שהגודל של  יותר.  גדולה  קפריסין, ההשפעה שלהם 
ישראל, המשקל של ישראל, לא מספיק הורגש בשולחן הדיונים 

מה שקורה זה 
תחרות אזורית. כי 
כל הזמן מתגלים 
מאגרים חדשים 
בישראל, בלבנון, 

במצרים, ואלו 
דברים שכבר קרו. 
ברור לכולם שהגז 

באפרודיטה לא 
מיועד רק לצריכה 

הפנימית של 
קפריסין, האי הזה 

קטן מדי

“

אייל שוקר בראיון ל'כל ישראל'
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הזה".
אתה חושב שאם בישראל באמת היו רוצים, ההסכם כבר היה 

יוצא לפועל?
"כן".

־זאת אומרת שחוסר העניין מורגש לא רק מצד ממשלת קפ
ריסין אלא גם מצד ממשלת ישראל.

ספק  לי  אין  בעצמו,  והשר  האנרגיה  משרד  מנכ"ל  "נכון. 
שהם בעד. הם אזרחי ישראל וציונים. בהנחה שאנחנו מוותרים 
על החלק הישראלי הזה אנחנו מדברים על בין 3 ל-5 מיליארד 
וכל  הכנסה  מס  בלבד.  מהמיסים  המדינה  לקופת  הכנסות   ₪
מסתכם  זה  כל   ,)12.5%( ספציפיים  ותמלוגים  היטלים  מיני 

במיליארדים של שקלים לקופת המדינה.
זה  תמיד  איפשהו  שאלה.  פה  יש  אמיתי.  סיפור  פה  "יש 
והציבור בוכה שחסר ככה  נדחק. הסיפור לא הגיע לכותרות. 
וחסר ככה, יש מספיק מה לעשות בכסף הזה. אנחנו לא מדינת 

רווחה שמחפשים איפה לנפנף את הכסף.

תקדים מסוכן
במה מתבטאת ההתנערות של קפריסין?

הישראלי,  בצד  דבר  שום  לנו  שאין  טוענים  הם  "לפעמים 
לפעמים שמעתי משפטים כמו אתם אפילו לא קדחתם למרות 

שקדחנו. המון חוסר אינפורמציה".
אז ניתן לסכם ולומר שהתזה המרכזית שלכם היא, שמופעל 
לחץ מצד חברות כמו דלק ונובל על ממשלת קפריסין ואולי 
גם על ממשלת ישראל, שלא לקדם את תהליך ההסדרה של 

מאגר אפרודיטה-ישי?
להכחיש  ולא  אותה  לאשר  לא  יכול  לא  אני  תיאוריה.  "זו 
סימני  הרבה  פה  יש  לפה.  ולא  לפה  לא  ראיות  לי  אין  אותה. 
ולמדינת  חברות  לאותן  השאלות  את  להפנות  וצריך  שאלה 

ישראל. ואם זה נכון אני חושב שזו זכות הציבור לדעת.
יכול להיות שזו תוצאה של סתם עצלות? אולי זה נופל בין 

כמה משרדים?
"אני רוצה להאמין שמדובר על סכום כה גדול שצפוי להיכנס 
לקופת המדינה לא תהיה פה עצלות. משרד המשפטים משרד 
החוץ ומשרד האנרגיה מעורבים בנושא. אבל בגלל שהדיונים 
הוא משרד  מי שאמור לקבל את ההחלטה  פה הם מקצועיים 
האנרגיה. בסופו של דבר אין גורם במשרד החוץ שיכול לשבת 
מול אנשי המקצוע מהצד השני ולדבר על החלקים המקצועיים 
של מה שכלול בפיתוח המאגר. ההכרעה בסופו של יום צריכה 

ליפול בין שר האנרגיה של ישראל למקבילו הקפריסאי".
־אתה יכול להתחיל לקדוח לבד בלי להתחשב בממשלת קפ

ריסין?
"לכאורה אני יכול לפתח מהצד הישראלי אבל זה לא כלכלי. 
תיאורטית אני יכול להביא שתי אסדות ולשאוב את הגז שיגיע 
גם מהצד השני, אבל אני לא אעשה את זה, ולמה? כי אני פוגע 
בסופו  המיטבית,  מהנקודה  לא  כזו  קדיחה  כי  שלי,  באינטרס 
של דבר פוגעת במאגר כולו מה גם שיש הסכם מאוד ברור בין 
המדינות שצריך לכבד אותו, ומה גם שהפרקטיקה המקובלת 
רבות  דוגמאות  ויש  גבולות,  חוצה  מאגר  שמתגלה  פעם  בכל 
לכך בכל העולם, היא שהצדדים משתפים פעולה ומפתחים את 
המאגר יחד. מדוע לא יעשה כך גם במקרה של ישי-אפרודיטה? 

במה שונה המקרה הזה משאר המקרים ברחבי העולם?".
ואין חשש שהצד השני, קרי קפריסין, יבחר לפתוח במהלך 

חד צדדי?
"בהחלט קיים חשש כזה, אנחנו מסתכלים על צעדי קפריסין 
והשותפות במאגר מהצד הקפריסאי בדאגה, על אף ההסכמים 
אפשר  אי  למאגר,  בנוגע  ישראל  של  וההצהרות  המדינות  בין 
ואנחנו שוקלים את  להתעלם מהצעדים החד צדדים שנעשים 
צעדינו בהקשר זה בכל הכלים והחזיתות שעומדים לרשותינו, 
ואנו מקווים שגם ממשלת ישראל בסופו של דבר תפעיל את 
הלחץ הדרוש על ממשלת קפריסין על מנת להגן על זכויותיה 

במאגר המשותף".
השר יובל שטייניץ בצד שלך?

"כל זמן שלא תוכיח לי אחרת אני משוכנע שהוא בצד שלי".
אייל מבקש לסיים במשפט אחד: "אני לא רוצה לקבוע מתי 
יפתחו, איך יפתחו, את לוחות הזמנים. אני רוצה רק דבר אחד, 
ינשלו אותנו אזרחי ישראל ואותי, מהחלק שלנו. אנחנו  שלא 
שם  לקדוח  שהתחילו  ולגלות  בבוקר  מחר  לקום  רוצים  לא 
ואנחנו מחוץ לתמונה. זו תהיה בדיחה על חשבוננו אם מדינת 

ישראל תוותר ככה על מיליארדים".
מה תוכלו לעשות בסיטואציה כזו?

"מהלכים משפטיים אפשר תמיד לעשות. אבל החשש הוא 
גדול".

שוקר מרחיב וטוען שעלול להיווצר כאן תקדים מול מדינות 
אם  מקפריסין.  חוץ  גבולות  עוד  יש  ישראל  "למדינת  אחרות. 
מצרים,  עם  או  לבנון  עם  הימי  בגבול  גז  מאגר  יתגלה  מחר 
ממשלת ישראל עלולה ליצור כאן תקדים מסוכן של ויתור על 

אוצרות טבע ישראליים במים הכלכליים של ישראל".
בסיום  ידיים  פוכר  הוא  אפשרי"  דבר  כל  עושים  "אנחנו 

הריאיון.

משרד המשפטים משרד 
החוץ ומשרד האנרגיה 
מעורבים בנושא. אבל 

בגלל שהדיונים פה הם 
מקצועיים מי שאמור 

לקבל את ההחלטה הוא 
משרד האנרגיה. בסופו 

של דבר אין גורם במשרד 
החוץ שיכול לשבת מול 

אנשי המקצוע מהצד 
השני ולדבר על החלקים 

המקצועיים של מה 
שכלול בפיתוח המאגר

“
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לוחם פלמ"ח, איש שב"כ, סוכן מוסד, שר ישראלי ויו"ר כי"ל. מי אתה רפי איתן? • 
מאגדות הסוד של הביון הישראלי להפתעת הבחירות של תשס"ו • רגעי הזיהוי של 
אייכמן, המחויבות לגיוס פולארד, גניבת האורניום לדימונה, העתקת שרטוטי המיראז' 
מצרפת והפריצה לדירה שפתחה את הדלת לשירות בשב"כ • אהבת איתן

||  יוסי גיטלר ||
צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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באחת הפעולות 
לקליטת מעפילים 

בקיבוץ יגור התפוצץ 
מוקש לידו וגרם 

לו חירשות כמעט 
מוחלטת. מאז נעזר 

במכשירי שמיעה רבי 
עוצמה. בעת שירותו 

בפלמ"ח שימש כקצין 
הסיור של הגדוד 

הראשון של הפלמ"ח

בנאום ביד ושם

עם שר האוצר רוני בר און

בישיבת ממשלה

געי גאות ושפל ידע רפאל איתן במקצוע החמוד ר
היה  השיא  הריגול.  מלאכת  לעצמו.  שסיגל 
על  אייכמן  אדולף  הנאצי  הצורר  בחטיפתו של 
כאן  לישראל,  בחיים  והבאתו  ארגנטינה  אדמת 
עמד לדין על פשעיו הזוועתיים ונידון בהוצאה 
המרגל  של  בחשיפתו  היה  השפל  להורג. 
על  שהופעל  פולארד,  ג'ונתן  בארה"ב,  המפורסם  הישראלי 
ידי אביאם סלע, שהיה פקודו של איתן, שעמד בראש הלשכה 
שנסגר  סודי  מודיעין  גוף  הביטחון.  משרד  של  מידע  לקשרי 

בעקבות אותה פרשייה.

פעילות צבאית מהרגע הראשון

בשנת 1926 נולד רפאל הקטן למשפחת הנטמן בקיבוץ עין 
שעלו  החלוץ  תנועת  אנשי  היו  יהודית,  ואמו  נח  אביו  חרוד. 
בפועל  אך  כבכור,  גדל  הוא  השלישית.  העלייה  בני  מרוסיה, 
לפניו  שנולדו  הילדים  שני  אמו-  שילדה  השלישי  הילד  היה 

נפטרו עוד בטרם נולד.
לעיר.  מקיבוץ  מגוריהם,  סביבת  את  הוריו  העתיקו   3 בגיל 
מעורב  משק  ניהלו  שם  השרון,  ברמת  השתקעה  המשפחה 
שהקימו )פרדס, גן ירק, מכוורת ורפת(. לאחר סיום בית הספר 
'גבעת  בקיבוץ  החקלאי  לתיכון  עבר  השרון  ברמת  העממי 
השלושה'. בבית ספר זה התגוררו בחדר אחד ארבעה תלמידים, 
ובהם שניים שלימים יכהנו כשרים בממשלת ישראל, רפי איתן 

ורחבעם זאבי הי"ד. שם קיבל את כינויו "רפי המסריח".
מפקדי  קורס  כלוחם,  הכשרה  עבר  לפלמ"ח,  התנדב  איתן 
בשחרור  השתתף  השאר  בין  מחלקות.  מפקדי  וקורס  כיתות 
היה  תש"ד  ובשנת  הגשרים  ליל  במבצע  עתלית,  מעפילי 
בתל  שהתגוררו  אקראיים  טמפלרים  בשני  בהתנקשות  מעורב 
אביב, כדי להרתיע את יתר חברי הקהילה מלשוב לארץ בתום 

המלחמה.
)טמפלרים אקראיים הם חברי ארגון 'המקדש', תנועה דתית 
התנועה  חברי  ה-19.  המאה  באמצע  שנוסדה  פרוטסטנטית 
הטמפלרים,  של  אמונתם  לפי  האוונגלית.  מהכנסייה  פרשו 
מגורים  באמצעות  רק  להתבצע  היה  יכול  הגאולה  קירוב 
המחצית  במהלך  בירושלים.  הקודש,  בארץ  קשה  ועבודה 
השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התיישבו מאות 
טמפלרים במושבות אחדות שהוקמו ברחבי ארץ ישראל, בהן 
קהילתיים  חיים  וקיימו  ובמסחר,  במלאכה  בחקלאות,  עסקו 

עשירים תוך יחסי שכנות טובה עם ערבים ויהודים.
מן  חברים  החלו  בגרמניה  לשלטון  הנאצים  עליית  עם 
הקהילות הטמפלריות בארץ ישראל לעסוק בפעילות פוליטית 
חלק  התגייסו  כן  כמו  הנאצית.  למפלגה  הצטרפו  ואף  נאצית 
מבני הקהילה הטמפלרית לוורמאכט. עם פרוץ מלחמת העולם 

הטמפלרים,  את  הבריטי  המנדט  שלטונות  ריכזו  השנייה 
שהוגדרו כאזרחי אויב, במחנות מעצר. המושבות החקלאיות 
שרונה, ולדהיים, וילהלמה ובית לחם הגלילית, הפכו למחנות 
גירשו  משם  חמישי.  גיס  שיהוו  מחשש  נבע  המעצר  הסגר. 
הבריטים את מרביתם לאוסטרליה. תמורת שחרור חלק מהם 
ששהו  ישראלית  ארץ  אזרחות  בעלי  יהודים  לארץ  הוחזרו 
כוחות  כבשו   1948 באפריל  ב-17  באירופה.  ריכוז  במחנות 
ואחרוני  הגלילית,  לחם  ובית  ולדהיים  המושבות  את  ההגנה 
מהארץ,  גורשו  הטמפלרים  במושבות  שנותרו  המתיישבים 
באוסטרליה.  לקרוביהם  הצטרפו  כך  ואחר  לקפריסין  תחילה 

עם קום המדינה(.
התפוצץ  יגור  בקיבוץ  מעפילים  לקליטת  הפעולות  באחת 
נעזר  מאז  מוחלטת.  כמעט  חירשות  לו  וגרם  לידו  מוקש 
שימש  בפלמ"ח  שירותו  בעת  עוצמה.  רבי  שמיעה  במכשירי 
כקצין הסיור של הגדוד הראשון של הפלמ"ח, בהמשך פיקד 

על הפעולה הרביעית לפיצוץ תחנת רדאר בריטית.
הראשון  בגדוד  כמפקד מחלקה  שירת  העצמאות  במלחמת 
קאוקג'י  של  אנשיו  עם  בקרבות  והשתתף  יפתח  חטיבת  של 
קשה  נפצע  קרבות  באותם  מלכיה.  ובקרבות  העמק  במשמר 
להשתתף  לחזית  שב  בהמשך  בגופו.  נותרו  ורסיסים  ברגליו 
ב'מבצע דני', בו החליף את רחבעם זאבי. כקצין מודיעין של 
של  ההגנה  מערך  את  ותכנן  לדרום  איתן  ירד  'יפתח'  חטיבת 

העיר אילת.
'יפתח',  חטיבת  של  המודיעין  כקצין  צבאי  שירות  לאחר 
ושימש  המוסד,  לשורות  עבר  ומשם  לשב"כ  איתן  התגייס 
כמפקד היחידה המבצעית המשותפת לשני הארגונים. בהמשך 
מופקד,  היה  איתן  המבצעים.  אגף  כראש  במוסד  לעבוד  שב 
בין היתר, על מבצע לכידתו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן 
לאחר מלחמת  בשנת תש"כ.  ארגנטינה  בירת  בבואנוס-איירס 
ששת הימים עמד בראש שלוחת אגף 'צומת' באירופה. במהלך 
השנים למד בבית הספר לכלכלה של לונדון אולם לא סיים את 

לימודיו.

מפולארד לכי"ל

באמצע שנות השבעים שימש איתן כעוזרו של חברו אריאל 
שרון, בעת ששרון שימש כיועץ לענייני טרור לראש הממשלה 
לפרשיות  איתן  של  שמו  נקשר  מודיעין  כאיש  רבין.  יצחק 
בריטניה(  של  הביון  )סוכנות   MI6-ל וייעוץ  שונות,  סודיות 
איתן  שימש  כן  כמו   .)IRA( האירית  במחתרת  במלחמתם 
כיועץ לכוח דלתא )אחת מיחידות הכוחות המיוחדים של צבא 
 52 'ציפורן הנשר' )שנועד לחלץ את  ארה"ב( בתחקור מבצע 
אזרחי ארה"ב שהוחזקו כבני ערובה בשגרירות ארצות הברית 

בטהראן(.
כן פורסם כי ביקר בשנת תשכ"ח במפעל NUMEC של זלמן 

שפירו )זלמן מרדכי שפירו, יהודי ציוני שהיה כימאי וממפתחי 
היה  ברשותו  הראשונה,  הגרעינית  בצוללת  הגרעיני  הכור 
של  גדולה  כמות  איבד  מסתורי  שבאורח  אורניום  מפעל 
אורניום מועשר ונחקר בחשד שהעביר אותו לתוכנית הגרעין 
תוכנית  עבור  מועשר  אורניום  להעברת  שנקשר  הישראלית(. 

הגרעין הישראלית, במה שמכונה פרשת 'אפולו'.
בשנת תשמ"א מונה על ידי שר הביטחון אריק שרון לעמוד 
הביטחון,  משרד  של  מידע  לקשרי  הלשכה  הלק"ם,  בראש 
גוף מודיעיני סודי שתפקידו היה השגת טכנולוגיות מערביות 
לטובת התעשיות הביטחוניות בישראל. כראש הלק"ם, שימש 
יונתן פולארד – מאחר  איתן איש מפתח בפרשת הריגול של 
במודיעין  פולארד  של  מפעילו  סלע,  אביאם  את  ניהל  והוא 
הצי האמריקאי, שנלכד בידי ה-FBI בשנת תשמ"ה. בעקבות 
חשיפת הפרשה נאלץ איתן לפרוש מקהילת המודיעין, והלק"ם 

פורקה.



ירושלים: קניון רב שפע, שמגר 16, 10:00-22:30
ירושלים: רח' שמואל הנביא 59, א'-ה' 10:00-22:30

בני ברק: רח' יואל 3, א'-ה', 10:00-23:00 רצוף
ביתר: קניון חיים זקן, בכניסה לקניון, 10:00-22:30

בית שמש: רח' בן קיסמא 23, יפה נוף, קומה 2- (תחנה אחרי קניון לב הרמה) א'-ה' 19:00-22:30
מודיעין עילית: אבני נזר 28 (קומה 1-),א'-ה' 20:00-23:00

15,900מערכת ישיבה פינתית מיוצרת באיטליה 7,700



כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19 22

מפלגת גיל בראשותו 
התפצלה כמה פעמים 
וכן לא עמדה במטרות 
שהציבה לעצמה. אלו, 
ככל הנראה, הסיבות 
המרכזיות לכישלונה 
של 'גיל' בבחירות 
לכנסת השמונה עשרה 
בתשס"ט. מ-7 מנדטים 
לפחות משליש מאחוז 
החסימה

עם נתניהו

עם אולמרט והרצוג

פולארד ותומכיו האשימו את איתן בהפקרתו והעלו חשש 
להרגיז  עתידה  תשס"ו  בשנת  שר  לתפקיד  שהתמנותו  מכך 
את האמריקנים ולפגוע בסיכויי השחרור של פולארד. תומכי 
בממשלה  כשר  איתן  של  מינויו  נגד  לבג"ץ  עתרו  פולארד 
עם  'עובדה'  בתוכנית  נדחתה.  העתירה  אך  אלו,  מסיבות 
העיתונאית אילנה דיין, ששודרה ב-1 בדצמבר 2014, סיפר רפי 
הזוג  את  להכניס  שלא  ההוראה  את  שנתן  האדם  שהוא  איתן 
פולארד לשגרירות הישראלית. החלטה שהביאה ללכידתו בידי 

.FBI-ה
בשנת תשמ"ו, אחר שהלק"ם סיימה את תפקידה, מונה על 
חברת  של  המנהלים  מועצת  בראש  לעמוד  שרון  אריאל  ידי 
כימיקלים לישראל )כי"ל(. הוא הודח מהתפקיד בשנת תש"ן 
אף  )על  שרון  עם  חברותו  למעשה  נקטעה  ההדחה  ובעקבות 

חברותם(.  על  במאום  העיב  לא  זה  טוען שדבר  עצמו  שאיתן 
השניים התפייסו רק לאחר מותה של רעייתו של שרון, לילי. 
הוא  הכלכלי.  מעמדו  את  וביסס  עסקים  לאיש  נהיה  איתן 
קרובים  ביחסים  והחזיק  בקובה  גדולים  חקלאות  שטחי  ניהל 
מעורב  והיה  קסטרו,  פידל  הקומוניסטי  השליט  עם  ומעולים 
בעסקי נדל"ן, נפט ועוד. היו לו גם עסקים בישראל ושותפות 

במספר חברות היי-טק.

מהמוסד לכנסת

לקראת הבחירות הכלליות שנערכו בשנת תשס"ו, שנערכו 
שלקה  שרון  אריאל  הממשלה  ראש  של  אשפוזו  בעקבות 
במסגרת  לפעול  איתן  התבקש  לתרדמת,  ונכנס  מוחי  באירוע 
מפלגת הגמלאים הישראלית, מפלגת גיל, לאחר שזו החליטה 
כחבר  מטעמה  לכהן  נבחר  הוא  עצמאי.  באופן  לכנסת  לרוץ 
המפתיע  להישג  הגיעה  שמפלגתו  לאחר  ה-17  בכנסת  כנסת 
של שבעה מנדטים וזכתה לשני תפקידי שרים. איתן כיהן כשר 
במשרד ראש הממשלה הממונה על ענייני גמלאים, בין 4 במאי 
גמלאים.  לענייני  המשרד  הוקם  אז   ,2007 ביולי  ל-25   2006
בנוסף, החל מתאריך זה הופקד איתן על ענייני ירושלים. לאחר 
מינויו של שמעון פרס לנשיא המדינה ופרישתו מהכנסת, הפך 

איתן גם לזקן חברי הכנסת.
וכן לא עמדה  גיל בראשותו התפצלה כמה פעמים  מפלגת 
במטרות שהציבה לעצמה. אלו, ככל הנראה, הסיבות המרכזיות 
לכישלונה של 'גיל' בבחירות לכנסת השמונה עשרה בתשס"ט. 
וחצי  כשנה  החסימה.  מאחוז  משליש  לפחות  מנדטים  מ-7 
לאחר הבחירות, במאי 2010, הקים איתן את מפלגת הגמלאים 
באוקטובר  החדשה".  החברתית  הגמלאים  מפלגת   - "דור 
שמפלגתו  איתן  הודיע  תשע"ג(,  בחירות  )לקראת   2012
האחרונה  בישורת  ה-19.  לכנסת  הקרובות  בבחירות  תתמודד 
מפלגת  כראש  לפיד  אפרים  אותו  החליף   2013 בחירות  לפני 
רשימה  בראש  ה-19  לכנסת  במקומו  והתמודד  הגמלאים 

שנשאה את השם "דור בוני הארץ".
מפלגת  של  הטוויטר  בחשבון  פורסם  תשע"ח  בשנת 
של  סרטון  קיצונית(  ימין  )מפלגת  לגרמניה'  'אלטרנטיבה 
התנגדותה  בזכות  פועלה,  על  המפלגה  את  המברך  איתן 
לאסלאמיזציה של גרמניה. בציוץ אמר איתן: "ברכות מישראל 
את  מעריכים  בישראל  אנחנו  גולנד.  אלכסנדר  ליו"ר  במיוחד 
גישתכם כלפי היהדות וקראנו את הודעת התמיכה שלכם ב-27 
בינואר ביום השואה הבינלאומי" ואיחל להם שבעתיד "במקום 
אלטרנטיבה לגרמניה תהפכו לאלטרנטיבה לאירופה". שגריר 
ישראל בגרמניה, ג'רמי יששכרוף, תקף את איתן וצייץ בתגובה 
בטוויטר: "אני שולל לחלוטין את אמירתו של רפי איתן". איתן 
נימק את עמדתו בראיונות לתחנות רדיו בישראל, אך בעקבות 

הביקורת שספג אמר ש"אני מרגיש שטעיתי" בעיסוק בנושא, 
אך לא שינה את דעתו העקרונית.

גידלו  הם  פלד,  יאיר  של  אלמנתו  פלד,  למרים  נישא  איתן 
יחד את יעל, בתו של יאיר, שנולדה לאחר מותו ולהם עוד שני 

בנים. הוא התגורר בשכונת אפקה שבצפון תל אביב.

”לא הייתה פאניקה”

הפרשן הצבאי הוותיק של עיתון ‘מעריב’ ומי שיצר סדרה 
תיעודית על פעילות המוסד, יוסי מלמן, פרסם בעיתונו שורות 
מהאבות  היה   ,92 בגיל  שנפטר  איתן,  “רפי  לאיתן.  זיכרון 
המייסדים של המודיעין הישראלי והשתתף במרבית המבצעים 
הראשונות  השנים  ב-25  והמוסד  השב"כ  של  המיוחדים 
כושר  את  הפגין  הוא  אלה  במבצעים  המדינה.  של  לקיומה 
התחכום והיצירתיות שלו, ששאבה את השראתה מנפש האומן 
השנים  עד  לפסל  והמשיך  פסל  היה  "הוא  מלמן.  טוען  שלו" 

האחרונות לחייו.
"בסדרה התיעודית שהייתי מיוצריה, 'המוסד סיפור כיסוי', 
את  שאלתי  ו-10   8 בערוצים  משנתיים  פחות  לפני  שהוקרנה 
בו  אחזה  או  פחד  חש  המבצעים  במהלך  פעם  אי  אם  איתן 
פאניקה. "פאניקה? אני? לעולם לא", השיב בחיוך ובבת שחוק 

שאפיינו אותו.
כושר  נפגע  וגם  ברגלו  נפצע  הוא  הצבאי  שירותו  "במהלך 
באוזנו  היה  לחייו  האחרונים  וחצי  בעשור  שלו.  השמיעה 
לו,  אפשר  הוא  רב-תכליתי.  היה  המכשיר  שמיעה.  מכשיר 
שאינו  לטעון  היטב,  כששמע  גם  טלפון,  בשיחות  במיוחד 

שומע.
של  )החוליה(  המבצעים  ליחידת  ב-1951  הצטרף  "איתן 
בשנות החמישים  והשתתף  )השב"כ(  הכללי  הביטחון  שירות 
זרות  לשגרירויות  ולפרוץ  לעקוב  שנועדו  מבצעיה,  ברוב 
המזרחי.  הגוש  מארצות  בעיקר  דיפלומטים,  אחר  ולעקוב 
המבצע  על  פיקד  ב-1961  היחידה.  בראש  עמד  הוא  לימים 
שהביא ללכידתו של המרגל ישראל בר, שנעצר בביתו בצפון 

תל אביב, לא הרחק מהירקון.
כי  איתן  סיפר  לחוליה,  גויס  איך  בעבר  אותו  "כששאלתי 
הוזמן לשיחה עם ראש השב"כ )ולימים גם במוסד( איסר הראל, 
בבית קפה ביפו, לא הרחק ממטה השב"כ ששכן אז במה שהוא 
היום שוק הפשפשים. "איסר הצביע על דירה מסוימת, ואמר 
"ונכנסתי  איתן,  חייך  המרזב",  על  טיפסתי  אליה'.  'תיכנס  לי 
למרפסת. איסר אמר לי 'התקבלת'". הסיפור משעשע, אך כמו 
לא מעט מסיפוריו, לא תמיד ברור מהי האמת ומהן התוספות 

שאיתן אהב לתבל בהן אותם" מעיר מלמן.
יצא שמו ברבים  גם  "גולת הכותרת של מבצעיו, שבגללה 
בבואנוס  אייכמן  אדולף  של  חטיפתו  הייתה  ובעולם,  בארץ 
בחיים.  כשהוא  לישראל  והטסתו  ב-1960  בארגנטינה  איירס 
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עם אולמרט

במליאת הכנסת

עם ברק וישי

)כולם  שלום  ואברהם  אהרוני  צבי  מלחין,  צבי  וחבריו,  איתן 
אייכמן,  את  שעצרה  החוד  חולית  היו  לעולמם(,  הלכו  כבר 
הפקיד הנאצי הבכיר שניהל את 'הפתרון הסופי' של השמדת 
אותו  והסיעו  למכונית  אותו  הכניסו  הם  בשואה.  היהודים 

לווילה שהוכנה מראש בבואנוס איירס ושם חקרו אותו.
המבצעים  מוקד  ראש  להיות  איתן  מונה  השישים  "בשנות 
זו היה מעורב בכמה מבצעים  של המוסד באירופה. במסגרת 
מחברה  אורניום  גניבת  בעולם,  שפורסם  כפי  בהם,  נועזים, 
בבלגיה והובלתו בספינה עבור הכור הגרעיני בדימונה וגניבת 
תרשימים ושרטוטים ממפעל בשווייץ באמצעות מהנדס מקומי 
של מטוס מיראז' צרפתי, לאחר שהנשיא שארל דה גול הטיל 

אמברגו על מכירת נשק לישראל בגלל מלחמת ששת הימים.
וסייע  הדוקים  קשרים  איתן  קשר  באירופה  "בעבודתו 
זו  במסגרת  מרוקו.  עם  המיוחדים  הסודיים  הקשרים  לטיפוח 
גם ב-1965 נענה לבקשת שירות הביון המרוקאי באיתור ואחר 
כך בהמלצה על דרך סילוק גופתו של מתנגד המשטר המלוכני 
בידי סוכנים מרוקאים להגיע לפריז,  בן ברקה, שפותה  מהדי 
ראש  נרצח.  בעינויים  חקירתו  במהלך  כך  ואחר  נחטף  שבה 
המוסד באותה תקופה היה מאיר עמית. הפרשה העיבה מאוד 
הפוליטית  בצמרת  לקרע  גם  וגרמה  וצרפת  ישראל  יחסי  על 

בישראל.
"איתן היה מיודד במיוחד עם אריאל שרון, שהמליץ עליו 
למלחמה  יועצו  להיות  בגין  מנחם  הממשלה  לראש  ב-1977 
מאה  עוד  "צפויות  אמר:  בכנסת  מהופעותיו  באחת  בטרור. 
שנות טרור במאבק מול הערבים" – ועורר עליו זעם רב בציבור 
ובכנסת. כששרון התמנה לשר הביטחון ב-1981,  ובתקשורת 
הוא מינה את איתן לעמוד בראש הלשכה לקשרי מדע )לק”ם(, 
וטכנולוגי  מדעי  מידע  באיסוף  שעסקה  הסודית  הביון  יחידת 

מרחבי העולם, כולל ארה"ב.
את  הוציא  אייכמן  חטיפת  של  'פינאלה'  שמבצע  "כשם 
ג'ונתן  של  והפעלתו  גיוסו   – אחר  מבצע  כך  ברבים,  תהילתו 
לנפילתו  ב-1985, הביא  ישראל בארה"ב  פולארד כמרגל של 
הלק"ם.  ולפירוק  האולטימטיבי  המודיעין  כאיש  איתן  של 
ארה"ב הכריזה עליו אישיות בלתי רצויה, ומאז לא דרכה כף 
רגלו שם, מחשש שייעצר בה. איתן לקח אחריות על המבצע 
ב"סמכות  פעל  כי  ימיו  סוף  עד  שטען  אף  והתפטר,  הכושל 
וברשות" של הדרג המדיני דאז )יצחק רבין, שמעון פרס, יצחק 
שמיר ומשה ארנס(. וכראיה מסייעת לחיזוק טענתו זו - העובדה 
ששרון מינה אותו ליו"ר כימיקלים לישראל. לאחר שסיים את 
תפקידו בחברה פרש לעסקים, בעיקר בתחום החקלאות בקובה 

בתקופתו של פידל קסטרו, שעמו התיידד אישית, ובאוגנדה.
"מאוחר יותר, ונגד כל הסיכויים, הקים את מפלגת הגמלאים 
כשהוא   ,2006 ה-17בשנת  לכנסת  הבחירות  להפתעת  והיה 
עסק  השאר  שבין  לשר  מונה  איתן  מנדטים.  ב-7  זכו  וחבריו 
חיה  לאגדה  היה  הוא  בשנים  מודיעין. במשך עשרות  בענייני 
בקרב אנשי קהילת המודיעין, ודורות של לוחמי מוסד התחנכו 
על מורשתו ועל סיפוריו המפולפלים" מסיים מלמן את מאמרו.

זרועות הביטחון נפרדות

בכירים  פוליטיקאים  לצד  בישראל  הביטחון  מערכת  ראשי 
של  לכתו  על  וצער  אבל  הודעות  פרסמו  בולטים  ומנהיגים 
הלוחם והפוליטיקאי לשעבר. "רפי איתן היה מעמודי התווך 
יוסי כהן, ראש  של קהיליית המודיעין, והמוסד בפרט", מסר 
המוסד, "עוד מהיותו לוחם צעיר בפלמ"ח, עשייתו ופעילותו 
תירשמנה באותיות זהב בהיסטוריה של המדינה. רפי היה לוחם 
אינספור  שהוביל  ואמיץ,  מקורי  הראשונה,  מהמעלה  ומפקד 
מבצעים נועזים ופעילויות מורכבות של המוסד, בהן המבצע 

ללכידתו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן.
"את רובם המכריע של המבצעים אי אפשר לפרסם, אך הם 
תרמו תרומה משמעותית לביצור ביטחונה של מדינת ישראל. 
נדבך  הם  הראשונות  המדינה  בשנות  הניח  שרפי  היסודות 
משמעותי בפעילות המוסד גם היום, ועם ישראל חב לו רבות 

על עשייתו ופועלו".
ראש השב"כ נדב ארגמן פרסם אף הוא הודעה, שבה כתב: 
"פועלו של רפי איתן שזור בימיו של שירות הביטחון הכללי 
ובימיה של מדינת ישראל. רפי, שהיה ממקימי אגף המבצעים 
בשב"כ, הוביל והשתתף בעשרות מבצעים פורצי דרך שיישארו 
עלומים עוד שנים רבות. אומץ לבו, ערכיו וצנעת דרכו, כמגן 
ולא יראה - היא דרכנו ומורשתנו. אנו כואבים את לכתו וגאים 

להיות ממשיכי דרכו. יהי זכרו ברוך".
בדברים  איתן  לרפאל  ספד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ישראל  מדינת  של  הביון  שירותי  מגיבורי  היה  "רפי  הבאים: 
באינספור פעולות למען ביטחון ישראל. הוא נטל חלק בלכידתו 
של הצורר הנאצי אדולף אייכמן והבאתו למשפט צדק בישראל 
ידיד אישי קרוב של משפחתנו. לא היה  בירושלים. הוא היה 

ישראל  לעם  קץ  אין  ובמחויבות  בשנינות  בחוכמה,  לו  שני 
המיוחד  הריאיון  את  גם  לכתו".  את  מבכים  אנו  ולמדינתנו. 
שהעניק לחדשות 12 במוצאי שבת, פתח בדברי פרידה מאיתן. 

"אני מבכה את מותו" אמר נתניהו בדגש חריג.
מאיתנו  "הלך  כי  ומסר  מאיתן  נפרד  ריבלין  ראובן  הנשיא 
דורות  תילמד  ישראל  מדינת  לביטחון  שתרומתו  אמיץ  לוחם 
שלו.  ובאמת  במשימה  דבק  בנשמתו,  לוחם  היה  רפי  רבים. 
תודה  וברגשי  בעצב  ממנו  ונפרדים  לזכרו  ראש  מרכינים  אנו 

והערכה עמוקים על כל פועלו למען העם והמדינה".
ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק כתב בחשבון 
היסודות  ממניחי  איתן.  רפי  מאיתנו  "הלך  שלו:  הטוויטר 
ערמומי  חכם,  איש  שלה.  המודיעין  ומערך  ישראל  לביטחון 
וחד, שלא נס ליחו עד יומו האחרון. מראשוני הפלמ"ח, לוחם 
ב-48' וממקימי השב"כ והמוסד. הוביל את הבאתו של אייכמן 
לישראל, ואיש שתרומתו להישגינו אין לה שיעור ולעולם לא 

תיוודע במלואה. רפי – תודה".
הממשלה  ראש  איתן,  של  ידידו  דברים  נשא  בהלווייתו 
החודשית  הפגישה  את  "קיימנו  אולמרט.  אהוד  לשעבר 
הקבועה בינינו" סיפר. רפי הגיע למשרדי ואמרתי לו 'רפי אני 
רוצה שתדע, אם הייתי צריך להקים עוד ממשלה עכשיו, אתה 
בידיעה  בחיבוק  נפרדנו  שר'.  להיות  מזמין  שהייתי  הראשון 
שבעוד כמה שבועות נשוב להיפגש, כנראה שלא. צר לי שאני 
מאוד  חושש  ואני   - כמוהו  רבים  היו  שלא  מאדם  היום  נפרד 

שגם לא יהיו".
שבחייו  "האיש  הוא:  גם  ספד  מהליכוד,  גלנט  יואב  השר 
דאגה  המדינה,  של  הקמתה  למען  עשייה  של  מודל  היווה 
והסוד  הסתר  המודיעין,  איש  תושביה.  ולרווחת  לביטחונה 
שלימים  רפי  אותו  זהו  עיניו.  לנגד  היה  היהודי  העם  אשר 
היה זה שהופקד בין היתר על לכידתו של אדולף אייכמן ועל 
עשרות מבצעים חשאיים ורגישים. זהו אותו רפי שייעץ לראשי 
ממשלות במאבקים עיקשים בטרור, בעסקאות מורכבות בנושא 
במאבקים  בעולם  השונות  לידידותינו  מסר  ונושא  שבויים, 

שהשתיקה יפה להם".
ויהודי  ישראל  מדינת  טובת  אחת,  תמיד  הייתה  "מטרתו 
העולם", המשיך גלנט. "רפי אמר בזמנו שהוא חושב שיזכרו 
אותו רק בזכות תרומתו ללכידת אייכמן, באתי לכאן היום כדי 
לומר: רפי, אנו זוכרים הרבה יותר מכך. את הלחימה, האומץ, 
החכמה והיצירתיות הייחודית שאין דומה לה. אהבת את החיים 
והחיים אהבו אותך, אהבת את החברים והחברים אהבו אותך. 
אתה מודל ודוגמה ללוחמות וללוחמים אשר הנר לרגליהם הוא 

ביטחון המדינה, עתידה ושגשוגה. יהי זכרך ברוך".



כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19 24



25 כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19

זהירות, 
בעקבות התרסקות המטוס של אתיופיאן 
איירליינס, יצאנו למסע בזמן עם אסונות תעופה 
טראגיים שאירעו בעבר, כמעט אסון שנמנע ברגע 
האחרון ובמיוחד לבעלי פחד מטיסות: דירוג חברות 
התעופה הבטוחות ביותר והמסוכנות ביותר

ממריאים!
||  איילה אבן האזל ||

צילומים: ויקיפדיה.
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בר עברו יותר ממאה שנה מאז הצליחו האחים רייט בשנת כ
במנוע  מונע  בדאון  לאוויר  ולהמריא  דרך  לפרוץ   1903
בוכנה אותו בנו בעצמם, ועולם התעופה התפתח והשתנה 
ללא הכר ובשנות הארבעים אף החולף מנוע הבוכנה שהיה 
חלש מדי במנועי סילון. אך לצערנו, יחד עם ההתקדמות 
על  פעם  לא  אנו שומעים  הענקית שהושגה,  הטכנולוגית 

תאונות ואסונות. 
לאחרונה היה זאת טיסה 302 של חברת אתיופיאן איירליינס שהתרסקה 
ב10.3 על אדמת אפריקה, כמה דקות לאחר שהמריאה. במטוס שנפגע 
זו  ועוד שמונה אנשי צוות, ביניהם שני ישראלים. אין  נוסעים   149 היו 
ביקשה  והחברה  בואינג,  במטוסי  אסון  מתרחש  בה  הראשונה  הפעם 
בעקבות ההתרסקות לקרקע את הדגם שהתרסק. זו הפעם השנייה בתוך 
חמישה חודשים שמתרחש כשל קטלני בדגם מסוג 737MAX אך כל זה 
לא עמד לה וכתגובת שרשרת - חברת בואינג איבדה 27 מיליארד משוויה 

תוך יומיים. 

הגופות נמצאו לאחר 15 שנה 
היה  החוקרים  את  והעסיק  רבות  שנים  במשך  תעלומה  שהיה  מקרה 
לא  בנסיבות  שהתרסק   LADY BE GOOD האמריקאי  המפציץ 
1943 לאחר שהמפציץ חזר מהפצצה  זה בשנת  היה  ברורות באפריקה. 
ראשוני  בשלב  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת  שבאיטליה  בנפולי 
לאחר שלא חזר ליעדו הייתה ההנחה כי הוא התרסק למימי ים התיכון, 
קילומטרים  הדלק,  לו  שאזל  לאחר  המפציץ  נמצא  חיפושים  לאחר  אך 
הצוות  אנשי  כל  אך   - לנחות  אמור  היה  בו  התעופה  שדה  ליד  מעטים 

כתשעה במספר נעלמו. 
שיצאו  מפציצים  וחמשה  עשרים  של  מקבוצה  חלק  היה  המפציץ 
שהם  ראשונה  פעם  זו  הייתה  לצוות  נפולי.  לעיר  בלוב  תעופה  משדה 
יצאו למשימה קרבית, הם המריאו למשימה בשעה 15:00 ומטוסם היה 
האחרון להמריא. לרוע מזלם תנאי מזג האוויר היו גרועים, כולל רוחות 
עזות וראות גרועה וכנראה גם חוסר הניסיון שלהם, מנע מהם להצטרף 

לקבוצת שאר המפציצים והם המשיכו בטיסה לבדם. 
על פי הדיווחים ביומן הנווט נרשם כי בשעה 20:52 הצוות פנה לכיוון 
אחר, מה שמלמד כי הצוות החליט לזנוח את המשימה ולחזור לבסיס. 
כעבור שעה הצוות זרק את הפצצות למי הים התיכון על מנת להקל על 
הטייס  התקשר  הלילה  בחצות  בדלק.  ולחסוך  המטוס  על  שיש  העומס 
וניסה לברר מה מקום  כי מכשיר הניווט שלו אינו עובד  לבסיס, הודיע 
הבסיס. נמסר לו כיוון, אך לא ברור האם שדר תקשורת הרדיו אכן הגיע 

למטוס.
המטוס חלף מעל הבסיס ופספס את הנקודה ואף לא שם לב לזיקוק 
סימון שנורה על מנת להסב את תשומת ליבו והמשיך בטיסה למעמקי 
נותרה  לא  לצוות  הדלק,  אזל  לבסוף  טיסה.  עד שעתיים  אפריקה  יבשת 
ללא  בטיסה  עצמו המשיך  המטוס  המדבר.  בלב  לצנוח  והוחלט  ברירה 

הצוות לכיוון דרום עד שאזל הדלק והוא התפוצץ.
את שרידי המטוס גילתה משלחת חיפושי נפט בריטית בשנת 1959 - 
16 שנה לאחר ההתרסקות. המטוס אותר כמעט בשלמותו ובמצב מצוין 
ונמצאו הוכחות כי מנוע אחד עדיין פעל בעת ההתפוצצות, בעקבות כך 
וגלש  באיטיות  גובה  איבד  המטוס  כי  למסקנה  הגיעו  התעופה  חוקרי 
גלישת גחון אל אדמת המדבר עד שנעצר. אנשי משלחת חיפושי הנפט גם 
מצאו את אחת הגופות וקברו אותה. על סמך הצילום של הגופה משערים 
כי כנראה היו אלו השרידים של המקלען ורנון מור. המשלחת לא ידעה 

כי אמורים להיות באזור שרידי גופות נוספים.
במטוס  כשורה.  פעל  הקשר  ומכשיר  ירי  בכושר  עדיין  היו  המקלעים 
נמצא גם ספל תה מוכן לשתייה. את שרידי הגופות לא הצליחו החוקרים 
לאתר וגם לא שרידי מצנחים, וביומן הנווט הרישומים נפסקו כבר באזור 

נאפולי.
מאחר  הגופות,  לאיתור  משלחת  לשלוח  החליטה  הברית  ארצות 
וההנחה הייתה שהצוות צנח בטרם ההתרסקות וכי מעל שרידי הגופות 

נערמו דיונות חול. הצוות פתח במסע חיפוש בכיוון צפון.
מזה.  זה  ניכר  במרחק  הצוות  אנשי  גופות  שמונת  נמצאו  שנה  לאחר 
מיומן שכתבו אנשי הצוות לאחר הצניחה עלה כי הם הצליחו לאתר האחד 
מצוקה  לעת  המשמש  אקדח   – נורים  מאקדח  ירי  באמצעות  השני  את 
לצורך תקשורת בים, באוויר או ביבשה. איש הצוות התשיעי לא אותר על 

ידי הקבוצה היות והמצנח שלו נפתח רק באופן חלקי וכנראה הוא נהרג 
איש  של  גופתו  את  לאתר  הצליחה  המשלחת  בקרקע.  הפגיעה  עם  מיד 
הצוות התשיעי בראשונה. מתברר כי לצוות הייתה הנחת יסוד מוטעית 
שהם קרובים לים התיכון וכך הם החלו בצעידה לכיוון צפון, כאשר הם 
משאירים אחריהם ציוד לא חיוני כסמני דרך למשלחת חיפושים שאולי 
תבוא לחפש אחריהם. הייתה זו השערה שעלתה בחייהם, כי במידה והיו 
בוחרים ללכת דרומה – אחרי מרחק זהה היו מגיעים לנווה מדבר ובדרך 
היו נתקלים בשרידי המטוס ובו היה מים ומזון בשפע, בנוסף, גם מכשיר 

הקשר היה תקין והיה ביכולתם להזעיק דרכו עזרה. 
לרשות הצוות הייתה רק מימיית מים אחת בודדה, למרות זאת חלקם 
שרדו בחום המדבר הנוראי במשך שמונה ימים, והצליחו לצלוח דרך של 
170 ק"מ. גופות חמישה מהם נמצאו במרחק 127 ק"מ ממקום ההתרסקות 
ואילו שלושה שהלכו לנסות להזעיק עזרה - אחד הצליח לגמוע דרך של 
32 ק"מ והשני הצליח לעבור דרך 43 ק"מ. השלישי היה המקלען שגופתו 
נמצאה בראשונה על ידי משלחת חיפושי הנפט הבריטית. על גופתו של 
טייס המשנה התגלה יומן ובו הוא מתאר את קשיי הצוות הרבים. מסתבר 
כי הצוות כלל לא ידע כי הם טסים מעל יבשה – למרות שטסו שעתיים 

לפחות מעל יבשה והיו מרוחקים 640 ק"מ מן הים.
יותר כחלקי חילוף  חלק מהשברים היו במצב מצוין ושימשו מאוחר 

למטוסים אחרים. שאר החלקים מוצגים במוזיאון באוהיו. 

בת 12 נפלה על עץ וניצלה
טיסה של 123 ג'פאן איירנלנס - הייתה אמורה לטוס מיפן בקיץ 1985 
SR46- בואינג  מדגם  המטוס  ביפן.  אחר  ארץ  חבל   – בקנסאי  ולנחות 

ניצלו  נוסעים   4 מטוקיו.  קילומטרים  כמה  הר,  צלע  על  התרסק   767
מהטיסה שכללה 509 נוסעים ו15 אנשי צוות. האירוע הוא השני ברמת 
חומרתו בהיסטוריית התאונות האוויריות. רוב הנוסעים במטוס היו יפנים 
שרדו  נשים   4 אוסקה.  בעיר  "בון"  בשם  מסורתי  יפני  חג  לחגוג  שטסו 
בת  דיילת  המטוס:  באחורי  היה  מושבן  שמקום  משום  ההתרסקות  את 
25 שנתקעה בין מספר מושבים, אישה בת 34 וילדה בת 8 שנלכדו בגוף 

המטוס, וילדה בת 12 שנמצאה לאחר שצנחה על ענפי עץ.
הטיסה המריאה בשעות הערב באיחור של 12 דקות. 12 דקות לאחר 
בשסתום  תקלה  נוצרה  השיוט,  לגובה  המטוס  הגיע  כאשר  ההמראה 
האחורי. ירידת הלחץ המידית קרעה את המייצב האנכי מהמטוס ושיתקה 
לכך התגלה מאוחר  בנוסף  כל ארבע המערכות ההידראוליות שלו.  את 
יותר, בהסתמך על תמונה שצולמה, כי מייצב הטיסה האנכי היה חסר. 
הטייסים ומהנדס הטיסה החלו לשדר אותות מצוקה למרכז הבקרה של 
טוקיו, ומטעם מרכז הבקרה הורו להם להוריד את גובה הטיסה וסיפקו 
שהתעוררו  שליטה  בעיות  בעקבות  חירום.  לנחיתת  כיוון  וקטורי  להם 
ושוב  ליוקטה  מכן  לאחר  לטוקיו,  לחזרה  הנחיות  הצוות  ביקש  במטוס 

לטוקיו, ואז החל המטוס להסתובב ללא שליטה.
המטוס החל לנוע מעלה ומטה לסירוגין – כמו בתאונות אחרות בהן 
של  לגובה  צלל  שהמטוס  לאחר  המטוס.  של  השליטה  מערכות  נפגעת 
יצא מכלל שליטה.  כי המטוס  למגדל הפיקוח  הצוות שדר  4,100 מטר 
המטוס המשיך בטיסה מעל חצי האי איזו לכיוון האוקיינוס השקט ואז 
חזר לכיוון החוף, צלל לגובה של 2,100 מטר ואז הצליחו שוב הטייסים 
לגרום לו לנסוק. המטוס הגיע לגובה של 4,100 מטר, לפני ששוב צלל 

“
המפציץ LADY BE GOOD לאחר ההתרסקות
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המטוס חלף מעל הבסיס ופספס את הנקודה ואף לא שם 
לב לזיקוק סימון שנורה על מנת להסב את תשומת ליבו 

והמשיך בטיסה למעמקי יבשת אפריקה עד שעתיים טיסה. 
לבסוף אזל הדלק, לצוות לא נותרה ברירה והוחלט לצנוח בלב 
המדבר. המטוס עצמו המשיך בטיסה ללא הצוות לכיוון דרום 

עד שאזל הדלק והוא התפוצץ



ההר,  גבי  על  התרסק  המטוס  מהמכ"ם.  ונעלם  ההרים  לכיוון  בחדות 
התהפך והתפרק. 

במשך חצי שעה, מהרגע בו דווח על כשל בסתום ועד להתרסקות, הבינו 
הנוסעים כי חייהם בסכנה והחלו לכתוב מכתבי פרידה ליקיריהם. בשל 
למחרת  רק  הגיעו  החילוץ  כוחות  החשכה  ובשל  הטופוגרפיים  התנאים 
- לאחר 12 שעות, רוב הגופות זוהו. טייס המסוק היפני שהגיע במהלך 
הלילה חשב כי אין ניצולים ובשל הדיווח לא הזדרזו צוותי החילוץ להגיע 
למקום. למרות זאת, הצוות הרפואי שהגיע מצא כי חלק מהגופות שרדו 
את ההתרסקות אך מתו בעקבות הקור העז ומההלם של ההתרסקות. מבלי 
להודות באחריות על התאונה, חברת ג'פאן איירלנס שילמה 780 מיליון 
ניחומים".  כ"תשלומי  התאונה  של  הקרבנות  ולמשפחות  לניצולים  יואן 

נשיא חברת ג'פאן איירלנס התפטר. 

הטייסים לא ידעו אנגלית
אסון התעופה בצ'רקהי דאדרי אירע בשנת 1996 בצפון הודו כאשר שני 
מטוסים התנגשו אחד בשני. 349 אנשים נספו בתאונה ולא היו ניצולים. 
747 של חברת  המטוסים המעורבים בתאונה היו הראשון מדגם בואינג 
76 של חברת התעופה  נוסף מדגם איליושין  ומטוס  התעופה הסעודית, 

קזחסטן איירלנס, היה זה מטוס צבאי שהוסב למטוס אזרחי.
המטוס הסעודי המריא בשעה 18:00 בערב משדה התעופה בניו דלהי 
לכיוון מערב, באותה עת התקרב המטוס הקזחי ממערב כשפניו לכיוון 

מזרח.
שני המטוסים נעו זה מול זה באותו נתיב טיסה, בהתאם לנהלים בשדה 
מהתנגשות.  להימנע  מנת  על  שונים  בגבהים  לנוע  עליהם  היה  התעופה 
על פי הוראות מגדל הפיקוח היה אמור להיות ביניהם מרווח בטוח של 

350 מטר. והפקח בקש גם מטייס המטוס הקזחי לשים לב לנוכחותו של 
המטוס הסעודי בכיוון ישיר שלו. 

למרות זאת, ההתנגשות לא נמנעה בזמן. זנבו של המטוס הסעודי נקרע 
והתנתק וכנפו של המטוס הקזחי נפגעה. לרוע המזל שני המטוסים נפגעו 
בצורה קטלנית עלו באש והתרסקו על הקרקע במרחק מספר קילומטרים 
זה מזה. בעקבות חקירת פרטי ההתנגשות לא נמצא פגם בהתנהלות מגדל 
כי  עולה  השחורה  הקופסא  פיענוח  ולאחר  החקירה  ממסקנות  הפיקוח, 
המטוס הסעודי ציית להוראות, אך המטוס הקזחי סטה וטס בגובה נמוך 
ממה שהיה אמור להיות מה שהוביל לתוצאה העגומה. הסיבה העיקרית 
נעוצה בקושי התקשורת של הצוות הקזחי עם מגדל הפיקוח, עקב חוסר 
שליטה בשפה האנגלית, למרות שעברו מבחן שבדק את כישורי השפה 
שלהם. בנוסף קצין הקשר הקזחי דיווח בטעות למגדל הפיקוח כי הצוות 
כי המטוס נמצא  14,000 רגל דווח  - במקום בגובה  נמצא בגובה שונה 
בגובה 15,000 רגל. כמו כן לא היה לקצין הקשר מד גובה מול עיניו והיה 

עליו להסתמך על מד גובה שנמצא במרחק ממקום מושבו.
מיושנת שלא  מכ"ם  במערכת  הסתייעו  הפיקוח  במגדל  הטיסה  פקחי 
זמן  גובה המטוסים בזמן אמת. המערכת הוזמנה  נתנה להם לראות את 
רב לפני התאונה והייתה אמורה להיות מותקנת שבועיים לפני התאונה 
בוצעה,  לא  המטוסים  את  להציל  יכולה  שהייתה  ההתקנה   – בפועל 

והאסון היה בלתי נמנע. 

הצוות ידע שחסר אוויר בגלגלים
מטוס של חברת ניגריה עמוס נוסעים מוסלמים ששבו מתפילה במכה 
צוות  לניגריה.  בחזרה  הסעודית  בערב  התעופה  בנמל  להמראתו  חיכה 
הקרקע הבחין כמה רגעים לפני ההמראה כי חסר אוויר בגלגלים – יותר 
נכון חסר חנקן - שלא היה בדיוק בנמצא. הצוות קיבל החלטה שלא לעכב 

את הטיסה אלא להמריא באופן הזה ובכך שגה וטעה טעות חמורה. 

“

הדמייה של טיסת ג'פאן איירנליינס
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ברגע שהגלגלים רצו על המסלול שניים מן הגלגלים החלו לבעור וכל 
ציוד הנחיתה החל בוער גם כן. הטייסים שהבינו את טעותם ניסו לחזור 
כבר  הלחץ  וויסות  ומערכות  ההידראוליות  המערכות  אך  לשדה,  חזרה 
התקלקלו. האש התלקחה והגיעה עד למושבי הנוסעים שהיו חגורים על 
וחלקם  נפלו מן המטוס  לרוע המזל – חלק מן הנוסעים פשוט  מקומם. 
היה מאתיים שישים  זה  באירוע  מניין הקרבנות  נשרפו במקומם.  פשוט 

ואחד נוסעים, נקווה שלהבא חברת התעופה הפיקה לקחים. 

תאונה קטלנית שרק בנס נמנעה
ביולי 2017 נמנע אסון ענקי בארצות הברית, טייס אייר קנדה התבלבל 
שהו  בו  נחיתה  במסלול  לנחות  ועמד  פרנסיסקו  בסאן  הנחיתה  במסלול 
התנגשות  נמנעה  האחרון  ברגע  ודלק.  נוסעים  עמוסי  מטוסים  ארבעה 
על  ביותר  הקרוב  המטוס  לאוויר.  חזרה  והמריא  שב  והטייס  חזיתית 
המסלול שהמתין להמראה היה של יונייטד איירליינס, הטייס הבחין כי 
המטוס הקנדי מתקרב לעברו, פנה אל מגדל הפיקוח ושאל בבהלה: "לאן 
הבחור הזה הולך?" הפקח במגדל הפיקוח הבחין בטעות ופקד על הטייס 
הקנדי לבטל את הנחיתה – ומנע בכך התנגשות חזיתית שיכולה הייתה 
להיות הרת אסון ולהתברר כאסון הגדול ביותר בהיסטוריה של התעופה. 

הגיע  מחדש  בהמריאו  המטוס  כי  התברר  האירוע  בחקירת  יותר  מאוחר 
לגובה של שמונה עשרה מטרים מעל הקרקע בעוד גובה זנבו של המטוס 

של יונייטד איירליינס היה בגובה שבעה עשר מטרים בלבד. 

חברות התעופה הבטוחות ביותר 
התעופה  חברת  של  רשימת  אוגוסט  בחודש  התפרסמה  גלובס  באתר 
חברה  אכן  היא  שאל-על  למרות  בעולם.  ביותר  לבטוחות  הנחשבות 
מככבת  אינה  היא  להפתעתנו  קפדניים,  בטיחות  נהלי  על  שמקפידה 
20 החברות הבטוחות, בשל ציון לקוי באיכות הטיסה שכולל  ברשימת 
מערכות  המזון,  איכות  במטוס,  המושבים  בין  המרחק  כגון:  מרכיבים 

הבידור, וכן המידע שנמסר באתר החברה. 
מדד AirlineRatings בדק לא פחות מ409 חברות תעופה עולמיות 
המטוסים  צי  של  ממוצע  גיל  עבר,  תאונות  מדדים:  מספר  בדיקת  תוך 
ממשלתיים  גופים  ידי  על  שנעשו  בדיקות  בטיחות,  דו"חות  בחברה, 
וחברות פיקוח. אז למי שקצת מפחד: חברת קוונטאס האוסטרלית היא 
אירעה  לא   1950 ומאז  ב1920  נוסדה  החברה  ביותר,  הבטוחה  החברה 
בה אף תאונה קטלנית. אליה מצטרפות חברת אלסקה איירליינז וחברת 
האוויאן האמריקאית גם היא. ברשימה מופיעות גם חברה אמירייטס של 

איחוד האמירויות וחברת רויאל ג'ורדניאן הירדנית. 
חברות  לטיסה,  מסוכנות  הכי  החברות  של  הפוכה  רשימה  גם  וישנה 
אלה זכו בכוכב אחד מבין שבעה כוכבים אפשריים. ברשימה הזאת ניתן 
תעופה  חברת  מסורינאם,  חברה  קוריאנית,  הצפון  החברה  את  למצוא 

אינדונזית, וארבעה חברות נפאליות – אז לתשומת לבכם.
למעשה המומחים מרגיעים שאין סיבה אמתית ליצור פאניקה וחשש 
מטיסות, עולם התעופה מעולם לא היה בטוח יותר, ובטוח יותר באופן 
יחסי, מהליכה יומית שגרתית. השנים הקטלניות ביותר היו 1972 ו1973, 
יותר  ו69 תאונות אוויריות קשות שגבו חיים של   72 בשנים אלה אירעו 

מאלפיים קורבנות. 
 2017 בהיקף התאונות. בשנת  ירידה משמעותית  היום חלה  ועד  מאז 
הרוגים,  וארבעה  לארבעים  רק עשרה מקרים של תאונות שגרמו  אירעו 
ירידה משנה קודמת - 2016 בה היו שישה עשר תאונות שגבו חיים של 
שלוש מאות ועשרים הרוגים. בשנת 2017 עלו לאוויר 36.8 מיליון טיסות 
נוסעים, ומבחינה סטטיסטית תאונה עלולה לקרוא אחת לכל 8.36 מיליון 

טיסות. בסופו של דבר, לכל מטוס יש כתובת.

ברגע שהגלגלים רצו על המסלול שניים מן הגלגלים 
החלו לבעור וכל ציוד הנחיתה החל בוער גם כן. הטייסים 

שהבינו את טעותם ניסו לחזור חזרה לשדה, אך המערכות 
ההידראוליות ומערכות וויסות הלחץ כבר התקלקלו

“

מגלשת חירום של מטוס פתוחה במלואה

המטוס הקזחי
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י"ט-כ"ב באדר ב'26-29.3.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 
03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 5179802-
03 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | 
הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 |קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: רח' פנים מאירות 10

3 ליטר

שלישי-שישי
26-29.3.19
י"ט-כ"ב באדר ב'

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

ג'ט רב תכליתי
4 ליטר

סנו
סוגים שונים

פינוק

שמפו/מרכך/תחליב רחצה אוקסיג'ן/קליהמרכך כביסה בדין
סוגים שונים

960 מ"ל

אבקת כביסה 
מקסימה

2.5 ק"ג
סנו

קמח מנופה 80%

ניתן לרכוש 
תווי קניה בהנחה 

לחג הפסח, למימוש 
בכל סניפי רשת 'נתיב 

החסד'.
להזמנות ניתן לפנות 
למס' 052-7659294 

בהקדם.

שקדי מרק

זוג עוגיות שוקוצי'פס
1 ק"ג

'מעולה'

400 גר'
'מעולה'

אסם

4 ליטר
סנו

4 ליטר100 יח'
ח"פ לבן ר.שמאיסיף

קוד: 14731844

קוד: 16401776

שישיה/שמיניה קוד: 11431853/860

חומוס 

אקנומיקה פיסגה כפפות 'מעולה'

850 גר'
סלטי צבר

מטרנה מהדרין/שלבים
700 גר'

חלבי

שלישי-רביעי
26-27.3.19 י"ט-כ' באדר ב'

לימוןקולרביגזר ארוז תפוז/קלמנטינה תפו"א לבן ארוז

ספוג הפלא

עוגיות עבאדי

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

400 גר'

בית השיטה

טיטולי פרימיום

מתז סנו רסס נגב/רסס כבס/סנו קליר/
סנו ג'ט למטבח/לאמבט/ג'ט פלוס סודה/
חומץ/אנטי קלאק מסיר אבנית/לאסלה 

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

מפות עבות 2 ב-

מפיות 3 ב-

B8 כוסות קרטון
3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

חומוס/תירס/ שעועית 
ברוטב עגבניות/אפונה/

אפונה וגזר/רסק עגבניות 
28% 550-580 גר' 'מעולה'/

שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

ר. שמאי

4 ליטר
סיף

סנו

גבינה צהובה עמק
קוד: 57118

400 גר'
תנובה

שמיניית מיני קרלוזוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
שוקו/וניל/תות

תנובה

למארז
שלישי-שישי

26-29.3.19 י"ט-כ"ב באדר ב'

500 גר'
תנובה

משקאות חלב
1 ליטר
תנובה

1990 109010

1990990

990

490490
לק"גלק"ג

ליח'

לק"ג
350

לק"ג
390390

לק"ג

790

2 ב-
90

2 ב-
10

2 ב-
10

3 ב-
1390

למארז

10

1990790

1290

1190 1390

ליח'

4 ב-
100

3 ב-
20

ליח'
3990

5 ב-
10

1090

ליח'

מעדן באדי

1690

2 ב-
1190

2 ב-
1590

2290

פנטסטיק כללי 

1490
פנטסטיק לרצפה  

כשל"פ

כשל"פ

1.5%-3%
8 יח'

תנובה

יוגורט ביו/יופלה לבן

שמיניית יופלה
וניל/מעודן

תנובה

1190

1490
למארז

למארז
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איך לזהות אם 
אני ימני או שמאלני?

יהודים, מקובל לומר  על ישראלים, ובמיוחד על 
וזה  נושא.  כל  על  זמן  בכל  דעה  יש  אחד  שלכל 
ובתקופת  הבחירות  בתקופת  בעיקר  מתבטא 
מלחמות. כשגם האמוציות מצטרפות לחגיגה, ולכל אחד 
ברור מי הכי טוב לישראל ומי הכי גרוע, ומה צריך לעשות 
בחירות  יחד,  לשניהם  ש"זכינו"  ועכשיו  וכו'.  לנצח  כדי 
אנחנו  מה  לעצמנו,  לחדד  טוב  זמן  זה  יחד,  ומלחמות 

חושבים בנושאי הליבה הישראלים.
כי  ושמאל,  ימין  של  מתיוגים  להימנע  רצוי  עקרונית, 
הדבר הנכון הוא לדון בכל נושא לגופו, אדם יכול להיות 
שבעת  לטעון  שני  ומצד  אחד  מצד  יו"ש  החזרת  בעד 
מלחמה צריך "לכתוש להם את הצורה" ומצד שלישי לתת 
ביטוח לאומי למסתננים ומהגרי עבודה ומצד רביעי צריך 
לתת למחבלים "עונש מוות" האם הוא ימני או שמאלני? 
הוא  אז  ושמאל  ימין  של  בדעות  מחזיק  או שבגלל שהוא 

הופך למרכז?!
אבל בפועל אפשר ליצור סוג של מכנה משותף לרעיונות 
השמאלי.  הצד  לעומת  המפה  של  הימני  מהצד  שבאים 
יותר בחשיבה מסורתית להמשיך את  הצד הימני מאופיין 
ולצד  טוב,  מספיק  כמשהו  הקיים  במצב  ולראות  הקיים, 
והצד  עצמם.  האזרחים  על  אישית  אחריות  להטיל  זאת 
ושאיפה  הקיים.  על  בביקורתיות  יותר  מאופיין  השמאלי 
וכדי  ולא חסרים.  נהנים  למצב אוטופי מושלם שבו כולם 
להוציא את הרעיונות לפועל, צריך ממשלה חזקה שתדאג 

ל"שיוויון חירות וצדק".
הבאים,  בנושאים  לדון  אפשר  העצמי  המבדק  לשם 

ולזהות לאיזה צד במפה אנחנו משתייכים.

אני והעם/מדינה שלי
איך אני מתייחס למדינה שלי לעומת העולם, האם לדעתי 
העם שלי טוב יותר מעמים אחרים? האם צריך לגרש את 
האם  ישראל?  תוצרת  אעדיף  האם  מאפריקה?  המסתננים 
לחוק  בניגוד  ערבים  תתקוף  ישראל  שמדינת  בעיה  לי  יש 
היהודים  מדינת  להיות  צריכה  ישראל  האם  הבינלאומי? 

)חוק הלאום(?
הצד השמאלי של המפה גורס שכל האנשים שווים ולכן 
גבולות בין מדינות סתם מסכסכים בין אנשים. ומבחינתם, 
הוא. בצד  לכל אדם באשר  להיות פתוחה  צריכה  המדינה 
הימני של המפה, רואים במבנים החברתיים הטבעיים כגון 
טובים.  טבעיים  חברתיים  מבנים   - ועם  קהילה  משפחה, 
הוא   - שלו  והמדינה  לעם  יותר  נאמן  שאדם  ככל  ולכן 

משוייך יותר לצד הימני של המפה. 
הוא אחד ההבדלים המסבירים למה החרדים  זה  הבדל 
בייחוד העם  כי האמונה  כימניים,  לרוב  נחשבים  והדתיים 

היהודי וקדושת הארץ היא בבסיס האמונה היהודית.

עמדה כלכלית
האם לדעתי עדיף שהכלכלה תהיה חופשית, שכל אחד 
להתערב  צריכה  שהממשלה  או  רוצה,  שהוא  מה  יעשה 

ולהטיל מגבלות בשם ה"צדק והשוויון".
לדוגמה, האם צריך להטיל מיסים כבדים על העשירים? 
האם צריך לקבוע מחירים למוצרי בסיס כמו לחם וחלב? 

להוציא  קרקעות  איזה  לקבוע  צריכה  הממשלה  האם 
רישיון  בלי  עסק  הפעלת  לאסור  צריך  האם  לשיווק? 

ואישורים ממגוון רשויות? האם צריך לעודד תחרות?
ככל שאדם מעדיף שהשוק יהיה חופשי זה אומר שהוא 
בצורה  החופשי  בשוק  שיתנהלו  האדם  בבני  אמון  נותן 
עיוות  לנו  שנראים  מקרים  יש  ואם  בחירה.  ומתוך  הגונה, 
כגון אפליית שכר - זה מלמד שמאחורי הקלעים יש סיבה 
כך,  קורה.  היה  לא  זה  אחרת  השכר,  להבדלי  אמיתית 
שהממשלה צריכה בעיקר לקבוע כללי שוק, אך התערבות 
ממש תבוא רק במקרי עושק וגניבה. וזה משייך אותו לצד 
הימני של המפה. לעומת זאת מי שרוצה שהממשלה תנהל 
ותפקח על כל תחום - זה אומר שהוא לא נותן אמון בבני 
האנשים  את  ותכוון  שתנהל  ממשלה  נדרשת  ולכן  אדם, 
בכמה למכור קילו מלח, ואיזה סוג תנור צריך לקנות כדי 
. שזו העמדה של הצד השמאלי של  קונדיטוריה  להפעיל 

המפה.
שוק  בעד  לימניים,  נחשבים  החרדים  זו  מבחינה  גם 
השנים  אלפי  שבמשך  כיון  מיסים.  ומינימום  חופשי, 
ומבלי  הממשלה,  עזרת  ללא  פנימית  להתנהלות  הורגלנו 
לטובת  מיסוי  ומבחינת  גויים".  של  ל"ערכאות  להזדקק 
החברה, הרי יש את הלכות צדקה ומעשרות שמייתרות חלק 

גדול מהצורך במיסים.

ערכים חברתיים
שונה  תפקיד  יש  לדעתי  האם  פמיניזם?  בעד  אני  האם 
לנכים?  היחס  להיות  צריך  לדעתי  ומה  ולאשה?  לגבר 
אפליה עדתית? היחס לאכילת בשר? ניסויים בבעלי חיים? 

איכות הסביבה?
יש  הקיים שבו  במצב  רואים  בצד השמאלי של המפה, 
נכות,  מגדר,  גזע,  דת,  רקע  על  אנשים  בין  הרבה הבדלים 
ועוד. וכן המצב שבו יש הבדלים ביחס בין בני אדם לבעלי 
חיים, כמשהו רע שצריך לבער מן העולם. ולכן נמצא בצד 
לבין  האדם  בני  בין  הבדלים  לביטול  שאיפה  השמאלי 
עצמם, ובין בני האדם לבעלי חיים. לכן הקומוניסטים אסרו 
לשוויון  פעילות  הרבה  יש  השמאלי  בצד  ולכן  הדת,  את 

מעמד האישה, מחאת נכים, צער בעלי חיים ועוד.
הוא  שוויון  שאכן  גורסים  זאת,  לעומת  הימני  בצד 
המשיח,  בימות  כרגע.  מציאותי  לא  הוא  אבל  ראוי.  ערך 
האריה  ואם  תבן,  יאכל  כבקר  ואריה  ירפאו,  הנכים  כל 
בתורה  וגם  בשר.  יאכלו  לא  כבר  האדם  בני  גם  אולי  כך, 
במצב  אבל  קללה,  של  במצב  זה  הגבר  שעליונות  רואים 
של "אדם הראשון לפני החטא" הגבר והאשה היו שווים. 
אבל גם מימין ומשמאל מסכימים שהמציאות היא לא כזו. 
וראוי  שיותר.  כמה  עכשיו  כבר  לקדם  בוודאי שאפשר  אז 
לעסוק בזה, אבל לא לוקחים את זה למקום קיצוני. וכמובן 
כיון שרואים  לימניים,  נחשבים  זו, החרדים  שגם מבחינה 
אך  לשפר,  שאפשר  יגונה".  לא  "הכרח  הקיימים  בסדרים 

לא לבצע מהפכה.

חוק וממשל
האם הממשלה צריכה לנהל "מאגר ביומטרי" עם פרטי 
תרופות  ייבוא  להתנות  האזרחים?  כל  של  פנים  זיהוי 

חובה  חינוך  לכפות  הבריאות?  משרד  בפנקסי  ברישום 
ולימודי ליבה? לאסור על מכירת אלכוהול בלילה, ולרדוף 
צריכה  הממשלה  האם  קנאביס?  שמוכרים  אנשים  אחרי 

להתעלם מבג"צ שמתערב בחוקים?
על  האחריות  מירב  את  מטילים  המפה,  של  הימני  בצד 
זה  אם  בין  דבר  כל  לייבא  אפשר  עקרונית  ולכן,  האזרח. 
מכשיר חשמלי, תרופה, או חמאה. וזה לא באחריות פקידי 
המדינה, ולא נדרש כל אישור או חתימה מהם. יתירה מזו, 
כל  את  לנהל  הממשלה  ביכולת  ספק  מטיל  הימני  הצד 

מרחבי החיים בצורה נכונה ויעילה.
אבל כיון שיש מוצרים מסוכנים ובעייתיים כגון נפצים, 
עם  טיפוח  תכשירי  במחלות,  שנגועה  חקלאית  תוצרת 
חומרים מסוכנים ועוד, שמהווים סכנה בין אדם לחברו - 
לכן נדרש להגביל בחוק את תחום היבוא, כחלק מתפקיד 
היא  השאיפה  אבל  האזרחים.  ביטחון  על  להגן  הממשלה 
זה  היבוא  בתחום  החופש.  מקסימום  את  לאזרח  לאפשר 
אחרים  רציניים  גופים  על  להסתמך  בכך שאפשר  מתבטא 
שכבר בדקו את המוצר. לדוגמה תרופות שאושרו לשיווק 
וכך  וכדומה.  אירופאי  בארה"ב, מכשיר חשמלי בעל תקן 
גם לגבי חינוך חובה, ושאר המגבלות. הגישה צריכה להיות 
גישה של חירות האזרח. עם מינימום רגולציה בכדי למנוע 

נזקים ציבוריים.
לעומת זאת בצד השמאלי, רואים בממשלה כגורם אחראי 
על מימוש האוטופיה, ולשם כך הממשלה צריכה לחנך את 
הציבור, ולהדריך אותו על כל צעד ושעל. ההבדל הזה גם 
מסביר למה בצד השמאלי דורשים מראש הממשלה קודם 
כל ניקיון כפיים, ופחות יכולת לנהל מדינה. כי מבחינתם, 
ראש הממשלה כמי שעומד בראש מערכת חינוך האזרחים - 
הוא "גדול הדור" או בלשון הקומוניסטים "שמש העמים". 
לאורו כולם ילכו, ואליו כולם יסגדו. בצד הימני מעדיפים 
להתייחס לראש הממשלה, כמנכ"ל שצריך להוכיח יכולת 

לנהל את העסק. ולא תולים בו ציפיות של דמות לחיקוי.
החרדים  הכלכלי,  בנושא  שהוזכר  כפי  חרדית,  מבחינה 
בלי  שנים  אלפי  של  כתוצאה  וזאת  הימני,  לצד  שייכים 
פיזיים.  ועונשים  שוטרים  ידי  על  בכפיה  וחוקים  ממשל 
בכל  השלטונות  שפלות  את  חווינו  גם  חווינו  שני  ומצד 
הדורות, ולכן החרדים מביעים מעט מאוד אמון בממשלה, 
או בבג"צ. אז כן, צריך חוק וממשל, ואפילו צריך "להתפלל 
לשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים 
בלעו" אבל זה לא אומר שהממשלה צריכה להחזיק "מאגר 
ביומטרי" שמעניק יכולת לעקוב אחרי אזרחים באמצעות 

מצלמות וידאו.

ביטחון וטרור 
ומתן עם הפלסטינים? להעניש  לנסות משא  האם צריך 
עינויים?   תחת  חשודים  לחקור  מוות?  בעונש  מחבלים 
להעניש את משפחת המחבל על ידי הריסת הבית שלהם? 
חסימת  ידי  על  האוכלוסיה  כלל  את  קולקטיבית  להעניש 

כבישים וצירים משותפים?
במצב  לאוטופיה.  שואפים  המפה,  של  השמאלי  בצד 
אוטופי, אפשר לדבר עם לוחמי ג'יהאד איסלמיים ולסמוך 
אנשים  שרצח  המחבל  אוטופי,  במצב  שלהם.  מילה  על 
תמימה,  כבשה  משם  ויצא  בתשובה  ויחזור  בכלא  ישב 
במצב אוטופי אם חשוד אומר שלא תכנן לבצע פיגוע אז 

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר, שותף ופעיל במיזמים חברתיים לקידום אחריות חברתית תורנית.
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יוצא  הוא  אוטופי, מחבל  דובר אמת. במצב  כנראה שהוא 
ידעו  שאילו  המשפחה  על  לסמוך  ניתן  שלו,  בחברה  דופן 
משהו היו מונעים את את המחבל מלבצע את זממו, וכמובן 
היו מעדכנים את כוחות הביטחון. במצב אוטופי, בני הכפר 
והעיר של המחבל מוקיעים אותו ואת מעשיו ולכן אין להם 
שום קשר אליו. ואין שום סיבה להעניש אותם על דבר שלא 

קשור אליהם.
כך  כל  לא  והמציאות  במציאות.  מכירים  הימני  בצד 
שואפים  ולכן  נכון.  לא  לעיל  שתואר  מה  וכל  נעימה. 
על החלום של  עד שיוותרו  הג'יהאד בעוצמה  להכניע את 
פלסטין "מהים ועד הירדן". ומבינים שמחבל בכלא נשאר 
מחבל שמנסה להפעיל טרור מתוך הכלא וחי על חשבוננו, 
הקרבנות שלו. ומבינים ששנאת יהודים היא משהו שמגיע 
כחינוך כולל על ידי המשפחה והסביבה. ומות המחבל היא 
מבחינתם מותו של שהיד שהקריב את עצמו למען המטרה 
הקדושה. ולכן, כפרים שנערי בית ספר מיידים שם אבנים 
ובקבוקי תבערה, הם כפרים שראויים לענישה קולקטיבית.

במציאות  גדולה  הכרה  על  גדלו  החרדים  זו,  ומבחינה 
האנטישמית ועשיו ששונא ליעקב.

דת ומדינה
האם  דתיים?  בנושאים  לתקצב  צריכה  המדינה  האם 
המדינה צריכה להתנהל על פי הלכה? האם המדינה צריכה 
ביטוח  או  צדקה  לתת  עדיף  והאם  יהודי?  מיהו  לקבוע 

לאומי?
בצד הימני של המפה מכבדים את המסורת, גם מי שאינם 
כללית  התנגדות  יש  אם  גם  ולכן  יום.  ביום  אותה  שומרים 
הרבה  כך  כל  שמתקצבים  במקום  עדיין  מדינה,  לתקציבי 
לתרבות  קצת  לתת  גם  אפשר  הכרחיים,  שאינם  נושאים 
היהודית העתיקה, הלא היא ישיבה בבית המדרש. ולנושאי 
יהדות  על  לשמור  יכולה  המדינה  כן,  כמו  נוספים.  דת 

בפרהסיה, ולתת לרבנים לקבוע מיהו יהודי.
שמפריד  גורם  בדת  רואים  המפה,  של  השמאלי  בצד 
והטבה ששמורה  ותקציבים לדת הם אפליה  בני אדם,  בין 
לדתיים בלבד, ללא תועלת לשאר הציבור. וכמובן שהמדינה 
חרדים  בין  להבדיל  או  ברבנים  תלויה  להיות  צריכה  לא 

לרפורמים. ולכן מתנגדים לכל קשר בין המדינה והדת.
בנושא זה, החרדים נמצאים במצוקה קשה. אפשר לומר 
שזו מצוקה המלווה אותנו מיום קום המדינה. כי בנושא הזה 
"אין לנו מסורת", אנחנו לא יודעים איך להתנהל במצב כזה 
שמירת  על  קשיים  שמערימה  וחילונית  יהודית  מדינה  של 
הדת בצורה חופשית. וכנראה ידרשו עוד כמה שנים טובות 
כדי להגיע להכרעה של ניתוק בין הדת למדינה. לחזור לימי 

האוטונומיה היהודית במרחב שאינו שומר תורה ומצוות.

  

לדיונים  קצרים  אזכורים  רק  הם  כאן  עד  הנושאים 
מורכבים יותר וכבדי משקל. אבל אפשר להבין מהם שבכל 
מצד  עקבית  גישה  לקיים  ניתן  הציבוריים  החיים  היבטי 
ימין  ‘אין  ומשפטים כמו  וגישה עקבית מצד שמאל.  ימין, 
לו ערכים  מי שאין  ואין שמאל' הם שטות מוחלטת. שרק 

ועקרונות מגובשים יכול לטעון כך.
האתגר הגדול הוא, להעמיק בהם ולגבש השקפת עולם 
עקבית. כי כיום אפשר למצוא הרבה זגזוג בין תמיכה בשוק 
לצד  האזרח,  בכיס  הממשלה  התערבות  והפחתת  חופשי 
לדרישת תקציבים ותוכניות "חינם" מהממשלה - כשכידוע 
כל שקל שהממשלה מוציאה, משמעותו מס על האזרח. וכן 
זגזוג בין תמיכה בחירות האזרח שלא להתגייס לצה''ל לבין 
באמצעות  בה  חפץ  שאינו  מי  על  ההלכה  בכפיית  תמיכה 

הממשלה.

היזהרו מן הצבועין!
גרה  מעלת  פרסות  שסע  ושוסעת  פרסה  מפרסת  "כל 
בבהמה אותה תאכלו". ידוע שסימני הטהרה של בהמה וחיה 
טהורים הם שנים, מעלה גרה ומפריס פרסה, ואם ישנו רק 

סימן אחד אינו די להכשירם לאכילה, אלא טמא הוא לכם.
הטהרה  שיסודות  לכך  רמז  בזה  רואים  המפרשים  גדולי 
חייבים שיהיו שניהם יחד, טהרה פנימית, עליה מרמז הכתוב 

מעלה גרה, וטהרה חיצונית, שעליה מרמז מפריס פרסה.
אם יאמר אדם, אני יהודי נאמן בפנמיותי, ובתוך ליבי מסור 
אני לתורה ומסורת ישראל, העיקר הלב- הרי זה דומה לשפן 
שבאיברים  כיון  אבל  בפנים,  טהרה  יש  להם  שגם  ולגמל, 

הניכרים, הפרסות, אינם מראים טהרה,  טמאים הם.
וכן להיפך, אם יעשה אדם את כל מעשה המצוות באיבריו, 
ולבו בל עמו, אלא בפנימיותו הוא מלא הרהורים רעים של 
טלפיו  הפושט  לחזיר,  דומה  זה  הרי  וכבוד,  תאווה  בקשת 

להראות טהרתו, ושבע תועבות בליבו, שקץ הוא לא יאכל.
הקשר נוסף לכך מובא במדרש, )רבה יג'( "ואת החזיר" זו 
אדום, "והוא גרה לא יגר", שאינה מגדלת את הצדיקים אלא 

שהורגים אותם. 
בימים אלו שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותינו, באין 
סימן  כל  לקעקע  במטרה  התורה,  לעולם  התנכלויות  ספור 
מהאחראיים  שחלק  שבעתיים,  הדבר  מצער  טהרה,  של 
בסימני  המתהדרים  מאותם  פחות  לא  הם  אלו  להתנכלויות 

טהרה חיצוניים, ובקירבם ישימו ארבם.
נצח ישראל לא ישקר, ולא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, 
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו 
מידם, ויקויים בנו "וזכרם לא יסוף מזרעם", ו"כימי צאתנו 
בעולם  דבר  שום  אין  אך  נפלאות",  יראנו  מצרים  מארץ 
שקורה בדרך המקרה, ואין הדבר בא אלא לאותת לנו איתות 
הנהגת  תחת  ולהתאחד  להתלכד  עלינו  כמה  וחשוב,  גדול 
וביתר  ביתק שאת  יורוך  ככל אשר  ועשית  ולקיים  רבותינו, 
עוז, ובכלל לשמור ולהעצים את האיחוד של כל ישראל על 
כל פלגיו, שזאת ראינו בחוש, שכאשר אנו מקיימים בעצמו 

"הן עם אחד הם", לא ייבצר מאיתנו כל אשר נחפוץ.
בברכת  שבת שלום וחודש טוב ומבורך

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

האמת ברגע 

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

נמשיך להילחם למענכם

ברגע האמת
כשכולם מפריחים סיסמאות חסרות כיסוי, תראו מה אנחנו 
עשינו: ביטלנו את גזירות לפיד, מנענו את גיוס בני הישיבות, 
 החזרנו הבטחת הכנסה לאברכים, עצרנו את חוק הגיור,
יזמנו תכנית 'חסכון לכל ילד' להחזרת קצבאות הילדים, 
מנענו קיצוץ בתקציבי עולם התורה והישיבות ואף 
הגדלנו אותם, יזמנו סבסוד מעונות יום, תיקנו את 

חוק הליבה, הסדרנו תקציבי תמיכה לבתי כנסת 
ומקוואות, שמרנו על עצמאות החינוך החרדי, 

הכפלנו את כמות בניית כיתות הלימוד 
מיזם  הקמנו  החרדי,  בחינוך 

פרויקט 'חנוך לנוער' 
לנוער מתמודד,
חוללנו מהפכה 

ברישוי מוסדות החינוך, 
מנענו חילולי שבת קודש, הרחבנו 

את מתן טיפולי השיניים לילדים חינם - 
עד גיל 18, מנענו פגיעה בכותל המערבי, מנענו 

סגירת מפעלים רבים ופגיעה בפרנסת העובדים, 
יזמנו את הטבות המס לפריפריה, חוקקנו עשרות 
חוקים חברתיים ונציגינו זכו להערכה ואותות הצטיינות.

כבר 4 שנים שאנו דואגים לכם בכל רגע, ונציגנו נענים 
לפניות הציבור סביב השעון. הוכחנו כי ברגע האמת אנחנו 
תמיד שם בשבילכם, ובעזרת השם גם בקדנציה הקרובה
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מה אתה שו-תה? 

לכל תה וחליטה יש סגולות בריאותיות המיוחסות 
לו, כוס תה עוזר לרפא התקררות, שיעול ושפעת, 
הכולסטרול,  רמות  ולאיזון  הלב  לבריאות  טוב 
מסייע  הלחץ,  על  להקל  עוזר  לעיכול,  טוב 
נטורופתית  ברובין-חן,  אורטל  ועוד.  להרזיה 
חליטות  כמה  מציעה  משלימה,  רפואה  בכללית 
לנו. לסייע  שיכולות  פחות  ומוכרות  יותר   מוכרות 

תה ירוק
הוא  האחרונות  בשנים  ביותר  המדובר  התה 
חמצון  נוגד  מכיל  הוא  הירוק,  התה  ספק  ללא 
בתאים  לפגוע  יודע  אשר   EGCG בשם  חזק 
וזו בהחלט  סרטניים, מבלי לפגוע בתאים בריאים 
לא  מכיל  ירוק  תה  זאת,  עם  מרשימה.  תכונה 
במתינות  לצרוך  יש  אותו,  וגם  קפאין  מעט 
ירוק.  בתה  מים  שתיית  להחליף  אין   ובהגבלה. 

תה מאצ'ה
ירוק  תה  מאצ'ה,  תה  הוא  בתחום,  החם  הטרנד 
בטקס  מקורו  ריחיים.  באבני  לאבקה  שנטחן  יפני, 
התה היפני המסורתי, הוא מאופיין בצבע ירוק עז, 
עשיר,  טעמו  הקלאסי,  מהתה  יותר  סמיך  מרקם 
ל-תיאנין  האמינו  ובחומצת  חמצון  בנוגדי  מלא 
הריכוז.  ושיפור  חרדות  הפחתת  לרוגע,  התורמת 
אפשר לשתות אותו כפי שהוא, לערבב עם צמחי 
מוקצף,  צמחי  חלב  עם  להגיש  או  נוספים  מרפא 

כמו קפה.   

תה מכורכום? כן
כתרופה  שימש  אשר  פופולרי  תבלין  הוא  כורכום 
צמחית במשך מאות שנים בהודו וברפואה הסינית. 
בדיוק  חיסוני  לחיזוק  מתאים  חם,  כורכום  משקה 
או לחיזוק  וניתן לשתות אותו למניעה,  הזו  בעונה 
החורף  במחלות  הידבקות  לאחר  החלמה  ושיפור 
תוכלו  המשקה  את  תומך.  טיפול  לצד  הנפוצות 
גדושה  כוס  בסיר  ערבבו  בעצמכם:  בקלות  להכין 
חלב צמחי אורז/שקדים/שיבולת שועל או אגוזים 
ומלח(,  סוכר  תוספות  ללא  איכותי  אחד  )בחרו 
אבקת  כפית  רבע  איכותי,  כורכום  כפית  הוסיפו 
קינמון או מקל קינמון, 2 גרגרי פלפל שחור, מעט 
ג'ינג'ר טרי מגורד, 2 תרמילי הל. הרתיחו והמשיכו 
ניתן  נוספות.  דק'   5-10 ל  קטנה  אש  על  לבשל 
חמים.  ולשתות  להגיש  דבש/סילאן,  עם   להמתיק 

צ'אי הודי 
לכל מחוז הודי יש את הצ'אי הייחודי לו שמתובל 
הלבוש  האוויר,  מזג  כמו  הוא,  וגם  אחרת  מעט 
תמיד  הצ'אי  מהאזור.  טעימה  מאפשר  והאנשים, 
ג'ינג'ר  ציפורן,  פלפל,  הל,  כמו  תבלינים  יכיל 
ותוספת  מוסקט  אגוז  שומר,  אניס,  גם  ולעיתים 
מחממים,  כולם  צמחי,  חלב  משקה  או  חלב 
ואת  דם  זרימת  כמשפרי  השפעה  להם  מיוחסת 

הפעילות של מערכת החיסון.  

תה אולונג סיני 
הוא עובר זמן חמצון קצר יחסית, ארוך יותר מזה 
השחור,  התה  של  מזה  קצר  אך  הירוק,  התה  של 
 EGCG ה  כולל  רבים,  חמצון  נוגדי  מכיל  הוא 
אנטי  אפקט  ובעל  הירוק  בתה  גם  שקיים  המוכר 
רוגע,  לתחושת  מסייע  אשר  תיאנין  מכיל  סרטני, 
לתחלואה  סיכון  בהפחתת  בהרזיה,  לסייע  יכול 
ועוד.  בדם  הסוכר  וברמות  דם  וכלי  לב   במחלות 

חליטת ג'ינג'ר, לימון, קינמון ודבש
בעלי  והקינמון  הג'ינג'ר  מהודו,  במקור  היא  גם 
לפריפריה  דם  מזרימים  וממריץ,  מחמם  אפקט 
ומסייעים לחמם את כפות הידיים, הרגליים ואפילו 
האף הקפוא, הגינג'ר יעיל גם נגד בחילות ומסייע 
מכיל  והלימון  אנטיספטי  הדבש  תקין,  לעיכול 

חומצה ציטרית שמשפרת את העיכול.

חליטת אכינצאה
יכולה לשפר את פעילות מערכת החיסון, להפחית 
מומלץ  החלמה.  זמני  ולקצר  לזיהומים  סיכון 
ברצף  חודשיים  עד  למשך  בחליטה  להשתמש 
סביבכם  כולם  שבו  לזמן  אותה  שימרו  אז  בלבד, 

חולים. 

חליטות פטל וסרפד
לקראת לידה מומלץ לשתות חליטות פטל וסרפד, 
אשר יכולות לשפר את תהליך ההתכווצות בלידה 
יותר,  "יעילים"  צירים  מייצר  ובעצם  ולאחריה, 

במהלך הלידה.

חליטות אלפלפא, סרפד וזרעי שומר
מניקות יכולות לשפר תנובת חלב בעזרת חליטות 
אלפלפא וסרפד ואף להקל על הגזים של התינוק 

על ידי שתיית חליטת זרעי שומר )על ידי האם(. יש 
לשים לב שיש נשים ששומר משפר בעוד לאחרות 

 מפחית. 

חליטת רוזמרין 
האלטרנטיבה  את  הכירו  קפה?  בשתיית  מפריזים 
מעלה  חשיבה,  מחדד  מעורר,  הרוזמרין  הירוקה. 
במעט את לחץ הדם )יש להימנע אם סובלים מכך(, 
האנרגיה  בנפילות  ומסייע  לקפה  בדומה  ממריץ 
עודפת.  קפאין  מצריכת  גמילה   המאפיינות 

*לא מומלץ לצרוך את סוגי התה שצוינו למי שנוטל 
צוין אחרת(, במקרה  )אלא אם  תרופות או בהריון 

כזה יש להיוועץ עם נטורופת טרם השימוש.

תוצאות  את  "אמורפיקל"  חברת  לראשונה  הציגה  החודש, 
יכולתו  את  לבחון  שבא  "אמורפי"  בסידן  בחלל  המוצלח  הניסוי 
להאיץ גידול תאים בוני עצם ב"תנאי קיצון" כחסר כבידה, עמם 

מתמודדים אסטרונאוטים בעת שהותם בחלל.
לאסטרונאוטים  משמעותי  סיכון  מהווה  בחלל  ממושכת  שהות 
הסובלים מאיבוד מואץ של מסת עצם ושריר של בין 1 ל 2 אחוז מידי 
חודש לעומת 8 אחוז מדי עשור בקרב נשים מגיל 40 ו15% החל מגיל 
קוסמית,  קרינה  בשילוב  כבידה  חוסר  תנאי  בשל  זאת  ומעלה,   70
הגורמת להיווצרות מואצת של אוסטאופורוזיס. בשל שחיקה זו של 
חצי  עד  רק  בחלל  לשהות  מורשים  האסטרונאוטים  הגוף,  עצמות 
שנה, שכן משך ההחלמה ארוך ומתיש ואורך בין שלוש לחמש שנים.

מכיוון   – השקטה"  "המחלה  גם  המכונה  האוסטאופורוזיס   מחלת 
שהיא לרוב מתפתחת במשך שנים וללא סימנים מוקדמים, פוגעת 
מאופיינת  המחלה  והירכיים.  האגן  התחתון,  הגב  באזור  בעיקר 

בפירוק של מבנה העצם בשל העדר סידן זמין לגוף.
 

אחד האתגרים הגדולים כיום של חברות המפתחות תוספי מזון הוא 
לייצר סידן בעל זמינות וספיגה גבוהה בגוף ובעצם. הסיבות לקשיים 
בתזונה  ותלויות  ומגוונות  שונות  בגוף  הסידן  מינרל  של  הספיגה 
רעהו  את  אחד  הסותרים  וויטמינים  מינרלים  בין  בשילובים  שלנו,  
ובשל מבנה מינרל הסידן, הגבישי, המקשה על פירוקו וספיגתו בגוף 

האדם.
העוסקת  לבן  כחול-  חלוצית  הביוטכנולוגיה  חברת  אמורפיקל" 
בפיתוח תרופות ותוספי תזונה מהפכניים לטיפול ומניעה של מחלות 
תוספים  ופיתוח  במחקר  המתמקדת  אדם,  בבני  מטבוליות  עצם 
ותרופות, לטיפול במחלות עצם מטבוליות כאוסטאופרוזיס, הצליחה 
להגיע לפריצת דרך בפיתוח סידן אמורפי, שנבחן במחקרים קליניים 
ויותר מסידן רגיל וכמייעל  יכולת ספיגה של עד פי 4  ונמצא כבעל 
את קצב התפתחות התאים בוני העצם.  תוסף הסידן לו ניתן השם 
"דנסיטי" של חברת אמורפיקל, קיבל את אישורי משרד הבריאות 

הישראלי וכשרות בד"ץ.
כעת, יותר מ-50 שנה לאחר שהאדם הראשון נחת על הירח, נבחן 
הסידן האמורפי בחלל, בשיתוף נאס"א, כפתרון מועדף לשמירה על 

בריאותם של האסטרונאוטים בחלל.
הניסוי בסידן האמורפי בחלל נערך כחלק מתוכנית "רמון ספייסלאב" 
בשיתוף קרן רמון, ע"ש האסטרונאוט אילן רמון ואסף בנו, סוכנות 
החלל הישראלית, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד החינוך וסוכנות 
בסיוע  בחלל  שנערך  המחקר  תוצאות  נאס"א.  האמריקאית  החלל 
נאס"א בידי האסטרונאוטים הוכיח, כי תאים שנשלחו לחלל, הצליחו 
בנוכחות הסידן האמורפי, על אף  ומהירות  יעילות  ביתר  להתפתח 

תנאי הקיצון  בהם שהו זמן ממושך.
בסידן  בארץ  שנעשו  קליניים  למחקרים  מצטרפים  אילה  נתונים 
האמורפי  כדוגמת המחקר ביחידה לתזונה קלינית במרכז הרפואי 
איכילוב בת"א בקרב 15 נשים בריאות בגיל המעבר, שהוכיח מעל 
לכל ספק, כי הסידן האמורפי "דנסיטי" בעל ספיגה גבוהה של מעל 
לפי 4.6 לעומת תוספי סידן נפוצים מסוג קלציום קרבונט. )המחקר 

פורסם בעיתון המדעי המוביל לחקר המטבוליזם של העצם(.
את המוצר דנסיטי – הסידן האמורפי בקפליות, ניתן לרכוש ברשתות 
הפארם, בתי המרקחת, בתי הטבע, רשת שופרסל, ובאתר החברה

density-calcium.co.il

אין בית בעולם שאין בו תה וחליטות, המגוון רחב והשימוש בו בחורף, 
באופן טבעי, עולה משמעותית, אז אם כבר שותים תה, איזה תה 
לשתות? • אורטל ברובין-חן, נטורופתית כללית רפואה משלימה 

מסבירה על סוגי התה והחליטות שיכולים לסייע לנו למצבים 
בריאותיים שונים 

הסידן האמורפי בחלל
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במוצ"ש האחרון כתבה לי גילה 
מוכרחה,  ממש  חייבת,  שהיא 
ביום  אצלי  ראשונה  להיות 
ראשון על הבוקר. בשבע בבוקר 
היא כתבה לי שתאחר בחצי שעה, ובתשע 
כבר היה ברור שהיא מאחרת "ביג טיים". 

כשהתיישבה לבסוף על הכורסה באנחת 
רווחה הבנתי שלא היו אלו רק מיחושי בטן 
אחרי שלושה ימי פורים, סעודות, אירוח 
וניקיונות. זה גם לא היה הנגאובר או כאב 
ראש של "היום שאחרי". הסיבה הייתה 
פשוטה הרבה יותר – הגיע רגע האמת 
שלה. היא נאלצה לפגוש את עצמה מול 
העסק שלה. שבועיים לא נפגשנו בגלל 
תירוצים )ילדים, קניות, חגים...( ועכשיו 
צריך לעבוד ולפעול בשלושת השבועות 

הקצרים שנותרו עד פסח. 
גילה אינה היחידה. עבור בעלות עסקים 
רבות, מניעות ועיכובים הם כמו טבע שני. 
"מצד אחד" אמרה לי גילה, "אני מרגישה 
שיש לי כוח לכל העולם ואישתו, ומצד שני 
אני הולכת בראש מאד קטן. רק לא לריב, 
רק לא לנהל מלחמות על כל צעד ושעל 
בניהול העסק". גילה מבינה שזה הרבה 
יותר מורכב ממה שחשבה. הצעות מחיר 
ללקוחות, תמחור שעות העבודה, תוספות 
השקעה, והדמיון? הוא עובד שעות נוספות. 
היא זקוקה לסדר ולארגון, היא צריכה לו"ז 
שבועי שייתן לה רוגע וכוח לפעול ולהניע 

את העסק.  

פרשת שמיני מספרת על אירוע מיוחד 
שמתרחש בשנים שבהן עם ישראל נודד 
במדבר. המשכן כבר הוקם. הכלים נחנכו 
והכוהנים – קודש לעבודה. עכשיו הגיע 

הזמן ל... חנוכת הבית! 
שבעה ימים עבדו משה ואהרון במשכן, 
אך רק ביום השמיני ירד עליו הענן ושרתה 

בו שכינה. מדוע? 

שבעה ימים לא ׳הצליחו׳ להוריד את 
השכינה, משום ששבע הוא מספר השייך 
לטבע. העולם נברא בשבעה ימים וטבע 
האדם והבריאה כולל שבע מידות. לכל 
אחת יש את המידה השלטת אצלה, אם זה 
חסד או גבורה – השבע שבטבע. המספר 
שמונה מסמל את הדרגה שמעל הטבע, 
דרגה רוחנית גבוהה מהעולם. אך היום 
השמיני אינו עומד בפני עצמו, הוא מגיע 

לאחר שבע הדרגות שלפניו. 
היום השמיני אינו קיים בלי ההכנה. כדי 
להגיע לגילוי נפלא של היום השמיני חייבים 

לעבור שבעה ימי הכנה. 

וכך גם בחיינו אנו – כל אחת מחויבת 
לעשות כל אשר ביכולתה כדי להצליח 
בהתאם  הכנה  חייה. לעשות  במשימת 
לנדרש. נכון, התפקיד הזה קצת מלחיץ. 
המשימה נראית כבדה לכתפיה הצנומות 
של האישה שמולי בבוקר יום ראשון חלוש 
ועייף, שמגיע אחרי שלושה ימי פורים 

סוערים. 
אך השמונה מתייצב כאן במלוא כוחותיו. 
בהפרעות  כרוכה  עבודתה  אומנם, 
ומניעות רבות. העולם כולו עומד נגדה 
כדי למנוע ממנה להגשים את מטרתה, 
אבל דווקא בעבודתה המוגבלת בכוחותיה 
הטבעיים ובמצבה הנוכחי – טמונים כוחות 
נפלאים! אסור להתייאש. העוני הוא עבודת 
הטבע של הגלות, ורק בזכותו נתרומם לעבר 
העושר שבגאולה. וזהו הגילוי הרוחני של 

השמונה האין-סופי.

אז מה לעשות במקום להתייאש? פשוט 
לעשות!

ומעשיים.  קטנים  בצעדים  להתחיל 
פעולות קטנות, מגירות חבויות, צעד-

אחר-צעד יובילו לגאולה, וכמובן לעשות 
כל זאת מתוך שמחה!

לצאת מהטבע 
ולעלות למה 
שמעל הטבע!

אך השמונה מתייצב כאן במלוא כוחותיו. 
אומנם, עבודתה כרוכה בהפרעות ומניעות רבות. 
העולם כולו עומד נגדה כדי למנוע ממנה להגשים 

את מטרתה, אבל דווקא בעבודתה המוגבלת 
בכוחותיה הטבעיים ובמצבה הנוכחי – טמונים 

כוחות נפלאים!

"



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

חנות המפעל האגדית של
FEMINA - הלבשה אישית

מעכשיו פתוחה
גם בימי שישי!

כל מגוון פריטי הח.
₪ ₪

קולקציות ודגמי הח. ב - 

 femina מותג ההלבשה האישית

איתך גם בשמחות 

בחנות המפעל והעודפים, 

תוכלי להנות ממגוון 

קולקציות ודגמים במחירים בלעדיים

שמחה
זו תמיד הזדמנות להתחדש

O U T L E T

פמינה חנות מפעל ועודפים: רחוב תובל 15 
רמת גן (מתחם הבורסה) | 03-7515062

ימים א – ה 8:00 – 18:00 
דרכי הגעה בתחבורה ציבורית: 

קו 66, 51, 82, 240, 161, 70 וכל קו שמגיע 
לאזור הבורסה ברמת גן

כל יום שישי 09:00-14:00
תובל 15 ר"ג

ימי פעילות נוספים:
א-ה בין השעות 08:00-18:00
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סיגרים במילוי בשר 
המותג מאסטר שף מציע מתכון פשוט, מהיר וממכר לסיגרים בשר מטורטיות.

רוצים לפנק את האורחים ללא מאמץ? זה המתכון בשבילכם! טעים גם להורים וגם לילדים. 

מצרכים:
1 כף שמן

1 בצל לבן גדול, קלוף
4 שיני שום, קלופות

500 גרם בשר בקר טחון 
1/2 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור
3/4 כפית בהרט

1 קופסה רסק עגבניות 
1 חבילה טורטיות מקמח חיטה לבן 

שמן זית להברשה )בנדיבות(
 שומשום לבן לעיטור

רוטב עגבניות:
1 קופסת שימורים עגבניות מרוסקות 

1 קופסת שימורים רסק עגבניות 
2 כפות רוטב צ'ילי חריף

מעט מלח

אופן הכנה:
1. חותכים את הבצל והשום לקוביות קטנות.

2. בסיר רחב מחממים שמן ומטגנים את הבצל עד הזהבה. 
3. מוסיפים שום ואת הבשר ומטגנים עד האש הכי גבוהה, תוך כדי ערבוב עם מזלג, עד שהבשר משנה את 

צבעו והופך לפירורים. חשוב לעבוד על אש גבוהה כדי שלא יווצרו נוזלים בתחתית הסיר.
4. מוסיפים מלח, פלפל שחור, בהרט ורסק עגבניות ומערבבים היטב. מבשלים עוד 5 דקות. אם נוצרו המון 

נוזלים מומלץ לסנן אותם החוצה. מצננים היטב.
5. מניחים טורטייה על משטח העבודה ושמים בחלק התחתון, אבל לא בקצה, פס מתערובת הבשר בנדיבות. 

מגלגלים למעין רולדה הדוקה.
6. חוזרים על הפעולה עם שאר הטורטיות והבשר ומניחים כשהתפר של הטורטיות כלפי מטה בתוך תבנית 

מלבנית נמוכה.
7. מברישים בנדיבות בשמן זית, מפזרים שומשום ואופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך 20 דקות 

או עד שהטורטיות זהובות. מגישים חם לצד רוטב עגבניות.
 8. רוטב עגבניות: מערבבים את כל המצרכים ומגישים לצד הטורטיות.

מוס שוקולד ב-2 מצרכים

את המוס הבא מכינים בקלי קלות, בלי ביצים ובלי יותר מדי מאמץ, והוא פשוט מעולה. שוקולד פרה ושמנת 
מתוקה - או תחליף פרווה - זה כל מה שתצטרכו כדי להכין את העונג הבא, ואם תוסיפו לו גם קצת אגוזים 

קלויים מעל או פירורי עוגיות תקבלו קינוח מושלם במינימום השקעה!

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה

זמן הכנה: 3 שעות / רמת קושי: קל / כמות: 5-6 כוסות אישיות בנפח 200 מ"ל

מצרכים:
200 גרם שוקולד מריר 60%

500 מ"ל )2 מכלים( שמנת מתוקה 

לקישוט:
שוקולד קצוץ

אופן ההכנה:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים לקערה 250 מ"ל שמנת מתוקה וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי, עד שהתערובת אחידה.
3. מצננים את תערובת השוקולד במקרר במשך 2-3 שעות לפחות, או עד שהיא קרה לגמרי.

4. מעבירים את תערובת השוקולד הקרה לקערת מיקסר ומוסיפים פנימה את יתרת השמנת.
5. מקציפים יחד במהירות גבוהה עד שמתקבל מוס אחיד ומעט רך.

6. מעבירים את המוס לשק זילוף וממלאים את הכוסות עד ל-2/3 מגובהן.
 7. מקשטים בשוקולד קצוץ ומגישים.

טיפ של עלית:
שומרים את כוסיות המוס, עטופות היטב בניילון נצמד, עד שבוע במקרר. מומלץ להוציא לטמפרטורת החדר 

כ-10 דקות לפני ההגשה.
גרסה פרווה: במקום שמנת מתוקה משתמשים בקרם קוקוס )לפחות 17% שומן(. חשוב לקרר את הקרם 

קוקוס היטב לפני ההקצפה ולהשתמש רק בחלק השומני )שמתקשה במקרר(.
אפשר לקשט באגוזים קצוצים, שוקולד חלב או לבן.

המוס אינו מכיל גלוטן ולכן מתאים גם כקינוח לפסח או לנמנעים מגלוטן.

סלמון ברוטב סויה ותפוזים
מרכיבים: 

4 נתחי סלמון ללא העור במשקל של 200 ג' כל אחד
200  מ”ל רוטב סויה
200  גרם סוכר חום

400  מ”ל מיץ תפוזים
100  מ”ל יין לבן 

2

1

2

3

5

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אופן הכנה: 
1. בסיר קטן יש לאחד את רוטב הסויה, הסוכר, והיין הלבן. לחמם רק עד שהסוכר נמס לגמרי. לקרר ולערבב 

היטב ביחד עם מיץ התפוזים.
2. יש לשים את נתחי הסלמון בקופסה או מגש עם דופן גבוהה ולשפוך מעל את רוטב התפוזים. להשרות את 

הסלמון ל4-12 שעות. לחמם תנור אפייה לחום גבוהה כ250 300- מעלות.
3. לסדר את נתחי הסלמון על מגש אפייה עם שוליים גבוהים ולשפוך מעט מהמשרה עד ל1/4 גובהה של 

הסלמון.
4. להכניס לתנור לאפייה של 6-15 דקות. עד שהסלמון מוכן. להיזהר שהרוטב לא ישרף. אם יש צורך ניתן 

להוסיף עוד מעט רוטב. תוך כדי האפייה.
5. אפשר להגיש עם אורז לבן ופטריות מוקפצות.

באדיבות: רשת קפה ביגה 

 צמת קפרזה 
המותג מאסטר שף מציע  מתכון למנה יפה וגם טעימה: צמת קפרזה -  מאפה בצק עלים עם רוטב עגבניות, 

מוצרלה טרייה, עגבניות ובזיליקום. 

חומרים ל-6 מנות:
500 גרם בצק עלים מרודד ומופשר

2 כדורי מוצרלה פרוסים
10 עלי בזיליקום

ביצה טרופה להברשה

לרוטב עגבניות:
2 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
1 קופסה עגבניות חתוכות דק 

2 כפות רסק עגבניות 
מלח ופלפל שחור

הוראות הכנה:
1. מבשלים את חומרי הרוטב 10 דקות ליצירת רוטב במרקם סמיך.

2. פורסים את הבצק על משטח עבודה. מסמנים חלוקה לשלושה מלבנים דמיוניים לאורך )אפשר לסמן 
בעזרת הסכין(. מורחים את המרכז ב-3 כפות רוטב עגבניות ומניחים את חומרי המלית בשליש המרכזי: 

מוצרלה, עגבניה, בזיליקום וכך הלאה. 
3. חותכים את שני המלבנים הקיצוניים לרצועות אלכסוניות שוות. מקפלים את השוליים העליונים והתחתונים 

כלפי המלית ומניחים את הרצועות, לסירוגין זו מעל זו, על המלית. 
4. מניחים את הצמה בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומקררים חצי שעה במקרר או 10 דקות בהקפאה. 

5. מחממים תנור ל-200 מעלות.
6. מברישים את הצמה בביצה.

7. אופים 30 דקות עד שהבצק אפוי, תפוח ושחום. 

  פרנץ' טוסט עם ריבת אגסים-אמרטו    
 ושמנת חמוצה

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

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

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

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

שתי ביצים
רבע כוס חלב

כפית תמצית וניל איכותית
גרד מחצי תפוז

כף סוכר וקורט מלח
30 גר' חמאה

2 כפות שמן קנולה לטיגון

להגשה:
גביע שמנת חמוצה

2 כפות שבבי שקדים מולבנים, קלויים
מעט אבקת סוכר

 
לריבת אגסים-אמרטו:

חמישה אגסים מזן אנג'ו )אדום( קלופים ופרוסים לפלחים )אחד פורס און קמרה(
300 גר' סוכר

מיץ  מתפוז אחד
3 כפות ליקר אמרטו

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

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

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

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

מעל אבקת סוכר ושקדים קלויים.

4

4

5

1

3
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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 כ"ב אדר ב' תשע"ט 29/3/19

זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאוזןמאוזן

של  קטנה  בבת  "החובל  פציעה.  בעד  פיצויים  לנחבל  החובל  שמשלם  קנס   .1
אחרים ___ למי" )בבא קמא פז.(

4. חלילה,הס מלהזכיר,אל נא תעלה כזאת על הדעת.  "___  ושלום" )שבת יג:(
6. ענוותנות, צניעות.  "____  נמוכה" )אבות ה יט(

כך  משום  דווקא  כי  לו  ונראה  זכויות,  בעל  או  חזק  שהוא  מי  של  בפיו  טענה   .7
מתכוונים לקפחו. "בשביל שאני  ___  הפסדתי" )כתובות יג ג( 

8. בטוח, מוחלט.  "שאינו נערך אלא זכר ___" )ערכין א א(
ואת   הנתחים  ואת  הראש  את  משה  "ויקטר    . המעים  את  המכסה  החלב   .9

ה___" )ויקרא ח כ(
12. מפרשיות השבוע.

15. הלימוד שלמד אדם בימי ילדותו . "גירסא ד___" )שבת כא:(
)גוף  קז:(  )שבת  הים"  מן  דג  "ה____   מים(.  )מתוך  הוציא  משה,   .16

שלישי,עבר(
17. לגלוג, צחוק של בזיון , היתול.  "תהיה לצחק ול___  מרבה להכיל" )יחזקאל 

כג לב(

1. מטיל, גוש, חתיכה של דבר-מה מוצק. "העושה כלים מן ה____" )כלים יא ג(
4. שבר, טבח, כליון.  "___  מצפון בא")ירמיה מו כ(

6. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "____  סלע" )יחזקאל כו ד(
7. חינם , אין כסף.  "בלא ____" )תהלים מד יג(

8. סיים את תקופת היניקה של התינוק.  "אותו היום ש___  אברהם את יצחק 
בנו עשה סעודה גדולה" )בבא מציעא פז.(

10. סדר, נוהג. "כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע  ____  מלכות" )שבת לא.( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. תקווה, ציפיה.  "___ צדיקים שמחה")משלי י כח(
15. קיצור המילים: יש פוסקים.

17. מכשול, תקלה.  "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א כה לא(
18. מחסה, מבצר, מגן. "לנו מחסה  ו___" )תהלים מו ב(

ההר"   ב___   ויחנו  מקדש  "ויסעו  מצרים.   ביציאת  בני-ישראל  מתחנות   .19
)במדבר לג לז(

קורין  ביהודה  שכן  מקודשת  ביהודה    ___ "האומר  לאיש.  ארוסה,מיועדת   .1
לארוסה  ____" )קידושין ו.(

2. גלמוד, פרוש מן החברה. "ואהיה כצפור  ___  על גג" )תהלים קב ח(
3. לבסוף. "וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם   שיהיו ___" )קהלת א 

יא( )בכתיב מלא(
עליו"                                            באה   ___ "כמה  קשה.  ולגרוד  לגרוי  הגורמת  עור  מחלת   .4

)בראשית רבה פרשה יט( )בלשון יחיד(
5. מדוכא ומדוכדך, עצוב ונבוך.  "___  וזעף" )מלכים א' כא ד(

10. שאין לו הכרעה.  "ועדין הדבר ___  לו אני מצפה או איני מצפה" )סוטה ה ה(
11. שחרור, פדות, הצלה.  "שכל האומר דבר בשם אומרו    מביא ____  לעולם" 

)אבות ו ו( )בהיפוך אותיות(
13. קיצור המילים: קרבן יחיד )בהיפוך אותיות(

יא(  יד  )יהושע   "___ וככחי   אז  "ככחי  זו.   בשעה  זה,  בזמן  כעת,  עכשיו,   .14
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים: יבדל לחיים.

1. החוליה התחתונה בעמוד-השידרה. "האליה תמימה לעמת ה___  יסירנה" 
)ויקרא ג ט(

2. מרודד, מרוקע.  "ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב  ___" )מלכים א י טז(
3. שיעור, מידה. "ומדדו את  ___" )יחזקאל מג י( )בהיפוך אותיות(

ומים     ___ "לחם   זעומה.  מים  מנת  ביותר,  ומצומצמת  זעומה  לחם  מנת   .5
___" )מלכים א כב כז( )בהיפוך אותיות(

8. בעל עור פנים ושער אדומים מאוד. "הכושי  וה___  והלבקן" )בכורות ז ו(
גוללו  כמלא מחט  אין ___  מן הארץ אלא  "אפלו  9. מורחק, שהוסר הצידה.  

אצלו" )עירובין י ג( )בכתיב חסר(
לפני   וכגלגל  רוח  לפני  הרים  כמץ  "ורדף  מאוד.   וסוערת  עזה  רוח  סערה,   .11

___" )ישעיה יז יג(
12. רעדה, רטט. "באימה וביראה וברתת וב___" )ברכות כב.(

14. שממה וריקנות, שיממון מוחלט.  "___  ובהו" )בראשית א ב(
16. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים המסלאים  ב___"  )איכה 

ד ב(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. מאיר עיניים
2. מגדול ועד קטן

3. מדן ועד באר שבע

ֵּר א ה 3. ְמָלִכים א ה ה ִּים יט ט 2. ֶאְסת ְִּהל 1. ת

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מצודת צפת בשלג

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. אחוזת בית 2. לא 3. באב אל-וואד4. בזכרון יעקב 5. על שם צ'רלס 
אורד ויינגייט 6. על שם הקהילה היהודית של "לוס אנג'לס"   7. באר 
שבע 8. געתון 9. המצודה 10. פתח תקווה 11. קרית אתא 12. פתח 
תקווה 13. שער הגיא 14. חנה סנש 15. בעמק יזרעאל המזרחי 16. 

גשר עבדאללה
1. שמה הראשון של תל אביב

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

4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

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

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

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

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

13. שמו העברי של "באב אל וואד"?
14. "יד חנה" נקראת על שם...
15. היכן נמצא "גן השלושה"?

16. הגשר הדרומי ביותר על הירדן





מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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