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חודש האביב
המתפללים  על  נמנית  אסולין  משפחת 
שמדרום  קרטיל  חב"ד  בבית  הקבועים 
המשפחה  מבני  אחד  נסע  פעם  לפריז. 
לטייל בארצות הברית והשליח בעיר, הרב 
חיים מלול, עורר אותו לעבור דרך ניו יורק ולראות את 
הרבי. באחת ההתוועדויות חילק הרבי בקבוקי משקה 
לחסידים שארגנו אירועים שונים, ואותו אדם שלא ידע 
את הכללים, ניגש וביקש בקבוק. הרבי אמר בצרפתית: 

"זה עבור החתונה".
ולכן  רבות  שנים  נשוי  היה  הוא  ונחרד.  נבהל  הוא 
נותרו שתי אפשרויות: או שהרבי אינו יודע את מצבו 
ח"ו או שמשהו רע עומד לקרות והוא יצטרך להתחתן 
ואינו  וחולל רעש שהרבי שגה  שוב. הוא חזר לצרפת 
שהדברים  אותו  הרגיע  מלול  הרב  נשוי.  שהוא  יודע 
בארון  הבקבוק  את  הניח  יהודי  ואותו  יתבררו  בוודאי 

ושכח מכל העניין.
יום אחד פתח את הארון וראה את המשקה. הוא אמר 
לאשתו: "חבל שהבקבוק עומד סתם כך. נארגן מסיבה 
לכל החברים והמכרים ונחלק את המשקה". הם סיכמו 
על תאריך והזמינו את החברים לחגוג עימם. כמה ימים 
קודם האירוע, אשתו לא הרגישה טוב והתקשתה להכין 
האירוע  את  להזיז  החליטו  והם  בעצמה  הסעודה  את 
לאולם קטן שהיה צמוד לבית הכנסת בו התפללו ואת 

האוכל הזמינו ממסעדה כשרה סמוכה.
באמצע האירוע נכנס הרב המקומי ואמר שהוא עורך 
הם  ואולי  מניין  שם  ואין  הסמוך  הכנסת  בבית  חופה 
מוכנים לקום ולהשלים לעשרה. הם קמו וראו זוג ללא 
משפחה, החתן היה גר צדק בודד, והם אפילו לא הכינו 
וזהו. הם הזמינו את  סעודה לכבוד האירוע. רק חופה 
החתן והכלה להצטרף אליהם לסעודה באולם הסמוך 
חתונה".  "סעודת  להיות  פתאום  הפכה  המסיבה  וכך 
בקבוק  את  הוציא  הוא  מאוד,  התרגש  יהודי  אותו 
זאת  שאולי  ואמר  המסיבה  תכלית  את  סיפר  המשקה, 

הייתה הכוונה של הרבי: "זה עבור החתונה". 
לפתע החלה הכלה לרעוד ופרצה בבכי. היא סיפרה 
סכסוך  וכללו  מכוערים  היו  והגירושין  גרושה,  שהיא 
חמור עם בני משפחת בעלה הראשון. כאשר הכירה את 
ולא אהבו  בעלה השני, בני משפחתה היפנו לה עורף 
את החתן הגר על אף שגוייר כדת וכדין, הכלה הייתה 
טראומטית ושבורה וחששה להתחתן. היא כתבה לרבי 
שהיא מבקשת סימן מה' לדעת שתהיה ברכה בנישואים 
ברגע  והנה  ביותר.  הטוב  הצד  על  יסתדר  והכל  הללו 

החופה היא מקבלת את האות המיוחל...
שלפעמים  לכך,  דוגמה  שהינו  מופלא  סיפור  זהו 
הקב"ה עושה נס עצום באמצעות צדיק הדור רק בשביל 
ההרגשה,  את  עליו  להקל  רק  טוב,  ליהודי  שיהיה 
ואפילו לא כדי להציל חיים או לברך בילדים ולמצוא 
שידוך. סיפור זה הינו גם הבסיס לתשובה, של התמיהה 

המפורסמת על 'פרשת החודש' שנקרא השבוע.
התאריך  הוא  היהודיים  החגים  את  הקובע  הבסיס 
בתשרי,  בט"ו  חל  הסוכות  חג  חלים.  הם  בו  החודשי 
וכן  באדר,  בי"ד  חל  פורים  בכסלו,  בכ"ה  חל  חנוכה 
יום  באותו  האוויר  מזג  מה  משנה  לא  כלל  זה  הלאה. 
שמגיע  ברגע  הרקיע,  בגובה  השמש  נמצאת  ואיפה 

התאריך החודשי – חל החג ושמחתו.

יוצרת התורה מהפכה ביחס לחג הפסח: החג  וכאן 
הזה אינו תלוי רק במועד החודשי, אלא בגורם חדש: 
ב"חודש האביב". חג הפסח אינו תלוי רק ביום חמישה 
עשר בניסן, אלא חייבים לשנות סדרי עולם כדי שהחג 
יחול בעונה היפה של השנה כשהשמש יוצאת והטבע 

כולו מתחדש ומעלה צמיחה. 
החג  בין  הקשר  מה  למה?  היא  הפשוטה  והשאלה 
מנוגדת  הזאת  התלות  הרי  מכך:  יתירה  האוויר?  ומזג 
ייחודיות  לוח השנה היהודי:  לחלוטין לשיטת קביעת 
הלוח היהודי על פני הלוח הלועזי-נוצרי הוא שהלוח 
שלנו  הלוח  ואילו  השמש  מחזור  על  מבוסס  שלהם 
מבוסס על מחזור הירח החודשי שאין לו שום קשר עם 
שינויי האקלים - ומה פתאום לתלות את הפסח במזגו 

של הטבע?
במיוחד שהמצווה להצמיד את הפסח לחודש האביב 
מכריחה אותנו לעבר את השנה בכל שלוש שנים בערך 
)כפי שקרה השנה(, כפי שמצווה כאן התורה: "שמור 
את חודש האביב". משום ששנים עשר חודשי ירח הם 
קטנים בעשרה ימים משנת שמש ולכן נוצר צורך לאזן 
יום.  שלושים  ולהוסיף  שנים  שלוש  בכל  הפיגור  את 
והשאלה הפשוטה היא מה משמעות הקשר בין הפסח 

ובין האביב?
רש"י מזדרז להתייחס לעניין בפעם הראשונה שמשה 

מדגיש לישראל שהם יוצאים באביב:
יצאו? אלא  יודעין באיזה חדש  היו  "וכי לא  רש"י: 
כך אמר להם: ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם בחדש 
שהוא כשר לצאת, לא חמה ולא צינה ולא גשמים, וכן 
 - בכושרות'  אסירים  'מוציא  סח(:  )תהלים  אומר  הוא 

בחדש שהוא כשר לצאת".
אותם  מרגש  למה  ועודנה:  הייתה  השאלה  ואולם 
מה  זה  וכי  לצאת?  כשר  בחודש  יצאו  שהם  לדעת 
עינוי?!  שנות  ממאתיים  שמשתחרר  אדם  שמעניין 
הוא  בחורף,  הכלא  שערי  את  אסיר  בפני  נפתח  אם 
בינואר,  שוחרר  אושוויץ  ההשמדה  מחנה  ייצא?!  לא 
בשיא החורף, וכי מישהו משלדי הגופות שהגיחו בין 
המשרפות הצטער שזה חורף ולא קיץ?! הם בכלל ראו 

שמש זורחת אחרי הכאב והתופת שחוו?!
העניין  את  המבארים  ענקיים  רעיונות  שני  ישנם 
לחודש  לכניסה  נהדרת  הכנה  ומהווים  ופרח,  כפתור 

האמונה והגאולה.
מספרים על איש עסקים שנעדר הרבה מביתו. פעם 
הוא  כמה  אותו  שאל  הגדול  ובנו  הביתה  מוקדם  חזר 
מרוויח לשעת עבודה? האבא התחמק שזה לא עניינו 
ענה  האבא  לדעת.  התעקש  הילד  אבל  יבין,  וכשיגדל 
שהוא מרוויח מאה דולר לשעה. הילד שאל את האבא 
אם הוא מוכן להלוות לו מאה דולר? האבא ניסה להבין 
ההלוואה.  את  לקבל  התחנן  הילד  אבל  צורך,  לאיזה 
כשהאבא נעתר ומסר לו את מאה הדולרים, החזיר הילד 
את השטר ואמר: "אבא, אני יכול לקנות שעת עבודה 
שלך?! מחר תחזור בבקשה יותר מוקדם הביתה ותספר 

לי סיפור לפני השינה?!".
ולילה  יום  עובד  אחד  אבות:  סוגי  שני  בעולם  יש 
וקונה לילד חדר שינה בחמישים אלף שקל, ויש אבא 
אחר שמשתדל לחזור מוקדם הביתה ולשבת עם הילד 
שניהם?  בין  ההבדל  מה  השינה.  לפני  סיפור  לשעת 

הראשון דואג לילד ונותן לו מה שצריך כדי להתקיים, 
אבל השני אוהב את הילד ונותן לו את ההרגשה שהוא 
הצורך  את  מבטא  הראשון  שקיים.  ביותר  היקר  הדבר 
הילד  את  מעמיד  השני  ואילו  הילד,  את  לקיים  שלו 

במרכז ומעניק לו את ההרגשה שהוא מרכז העולם.
אחת  אימהות.  סוגי  שני  יש  יותר:  בוטה  דוגמה  או 
אותו,  מלכלך  כשהוא  החיתול  את  לתינוק  מחליפה 
נותנת לו נשיקה וחיבוק בדרך להחליף  ואילו השנייה 
לו את הלכלוך. הראשונה דואגת לתינוק ואילו השנייה 

מלאת אהבה אליו ורואה בו את מרכז חייה.
אנו  בו  החג  הוא  האמונה",  "חג  הוא  הפסח  חג 
מתעצמים באהבת הקב"ה אלינו, ולכן החג הזה מעביר 
מסר כביר שבא לידי ביטוי דווקא באביב: ה' אומר לנו 
כי הוא לא רק דואג לנו, אלא אוהב אותנו ומרגיש את 
מה שאנחנו מרגישים. ולכן הוא לא מספק לנו רק חיים, 
אותנו  מוציא  רק  לא  הוא  הנה,  חיים.  איכות  גם  אלא 
יותר  הרבה  דבר  עושה  אלא  לחיים,  ממוות  ממצרים 

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

"
ומזג  החג  בין  הקשר  מה 
הרי  מכך:  יתירה  האוויר? 
מנוגדת  הזאת  התלות 
קביעת  לשיטת  לחלוטין 
לוח השנה היהודי: ייחודיות 
הלוח היהודי על פני הלוח 
שהלוח  הוא  הלועזי-נוצרי 
על מחזור  שלהם מבוסס 
שלנו  הלוח  ואילו  השמש 
הירח  מחזור  על  מבוסס 
החודשי שאין לו שום קשר 
ומה   - האקלים  שינויי  עם 
פתאום לתלות את הפסח 

במזגו של הטבע?
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 כל כך הרבה פעמים אנו פוגשים יהודים שנראים 'ערומים', בלי לבושים של תורה ומצוות 
ונקודת היהדות נראית חסרת חיות בהם. אך האמת היא שיהודי לעולם לא מת, הוא לכל 

היותר מסתגר ומה שצריך זה להאיר את אור האביב שיעיר אותו לשוב ולפרוח.

"

מרשים: בוחר יום אביבי שיהיה נוח לצאת בו, שיהיה לנו 
כיף, כי הוא אוהב את ישראל ולא רק דואג לקיומם.

בחודש  גם  לצאת  מסכימים  היו  מצידם  ישראל  בני 
את  בעיניהם  להפגין  שרצה  זה  היה  הקב"ה  אבל  טבת, 
גודל האהבה וההערכה שהוא חש כלפיהם. ובכך "חודש 
שהוא  ביותר  הגדול  המסר  את  ליהודי  מעביר  האביב" 
הקב"ה.  ובין  בינך  הקשר  עומק  את  תראה  לקבל:  יכול 
 – לך  דואג  רק  לא  כי הקב"ה  אליו, תבקש ממנו,  תפנה 

הוא מייקר ומסור אליך.
עניינו  הסוכות:  חג  לגבי  גדול  דבר  להבין  נוכל  כעת 
של חג הסוכות הוא להזכיר את נס ענני הכבוד שהקיפו 
את עם ישראל בארבעים השנים במדבר ויצרו שכבת צל 
ידועה  שאלה  עולה  וכאן  המדברי.  והשמש  החום  כנגד 
אצל גדולי הראשונים: מדוע קבעו חג כדי להזכיר נס לא 
חשוב במיוחד של סככה וצל מהחום? כיצד לא קבעו חג 
לזכר ניסים גדולים הרבה יותר, כמו המן והמים שניתנו 
בנסי ניסים ארבעים שנה והחיו את עם ישראל כפשוטו? 

בענני  העצום  השבח  בדיוק  שזה  היא,  והתשובה 
משום  הזה,  הנס  לזכר  דווקא  חג  קובעים  אנו  הכבוד: 
שהוא לא היה מציל חיים וכאן רואים את גודל האהבה 
בין הקב"ה וישראל. ובעוד שהמן והמים ביטאו את דאגת 

הקב"ה אלינו, ענני הכבוד סימלו את אהבתו אלינו.
א.  מעניינות:  שאלות  שתי  המפרשים  מבארים  בכך 
בשתי  בדיעבד  כשרה  שהסוכה  ההלכה  נקבעה  מדוע 
ישראל  את  הקיפו  הכבוד  ענני  והרי  ומשהו,  מחיצות 
ענן  ועוד  ומטה  מעלה  רוחות,  )ארבע  כיוונים  משבעה 
להיות  חייבת  הייתה  הסוכה  גם  כן  ואם  מקדימה(,  אחד 

משבע דפנות?
עונה הרבי מלובאוויטש )ליקוטי שיחות לב/147-8(: 
הסוכה נועדה בעיקר להזכיר את הצל שעשו ענני הכבוד, 
עננים משניים- שניים-שלושה  הספיקו באמת  כך  ולשם 

משבעה  היו  שהעננים  העובדה  ואילו  כיוונים,  שלושה 
כיוונים נועדה למטרות אחרות, מצילות חיים, כמו הגנה 
הנסים  לזכר  נקבע  לא  החג  אבל  האויבים,  חיצי  מפני 

מצילי החיים.
מכלל  יצאה  סוכה  מצוות  מדוע  מרתקת:  שאלה  עוד 
"המצטער  ביותר:  מפתיעה  הלכה  בה  ונאמרה  המצוות 
פטור מן הסוכה"? הרי בשום מצווה בעולם לא מתחשבים 
ועכשיו  החוק  זה  המקיים.  של  הסובייקטיבית  בהרגשה 
אגרא",  צערא  "לפום  נאמר:  ואדרבה  זה.  עם  תתמודד 
יצאה  סוכה  מצוות  והנה  השכר.  גודל  כן  הצער  וכגודל 

מהכלל ופתאום יוצאים מהכלים לעשות לנו נוח?
היא  הסוכה  של  עניינה  כל  מאליה:  ברורה  התשובה 
להעצים את האכפתיות העמוקה של הקב"ה לכל יהודי, 
ולכן לא שייך שיהודי יסבול בסוכה. אם הוא מרגיש צער 

מהמצווה – מותר לו לעלות הביתה.
ואחרי הביאור הזה ניגש לרעיון העוצמתי שמציג הרבי 
פי תורת החסידות. המסר שהתכוון הקב"ה להעביר  על 

בעיקר  אלא  לעתיד,  רק  נגע  לא  באביב,  היציאה  דרך 
בני  בהם  במצרים,  ועלובות  נוראות  שנים  לאותן  לעבר. 
ישראל הרגישו שבורים, אומללים ושקועים בהסתר פנים. 
אפשר לתאר את ההרגשה שלהם באותן שעות גדולות של 
היציאה ממצרים: הם בטח אמרו לעצמם, בסדר, עכשיו 
הוא אוהב אותנו, אבל איפה היה הקב"ה עד עכשיו? היכן 
בעבודת  גופנו  את  נוראות ששברו  שנים   86 במשך  היה 

פרך?
המהפך  האביב:  של  הפריחה  דרך  להם  ענה  הקב"ה 
שמתרחש בטבע בימי האביב, אינו אירוע נפרד מהחורף, 
בגלל  מתרחשת  הגדולה  הצמיחה  לו.  ישיר  המשך  אלא 

שהעצים שקעו בתוך עצמם בחורף.
החורף הוא קודר וחשוך. העצים משליכים את העלים 
יצור  כמו  נראה  הטבע  וקפואים.  עירומים  נותרים  והם 
שהווייתו  עתיד  חסר  יצור  כמו  הכול.  ממנו  שלקחו  מת 
הוא  מת,  לא  הטבע  הפוכה:  היא  האמת  אבל  מאחוריו. 
חי ופועם בדרך אחרת. מה שקורה הוא, שהעצים בחורף 
אינם מקבלים שמש ומים )המים קופאים באדמה ואינם 
מרווים את הצמח(, ולכן נדרשת מהם אנרגיה אדירה כדי 
להעניק חמצן לעלים. כדי לחסוך אנרגיה ולשמור אותה 
הם  חורף.  בתרדמת  שוקעים  העצים  עצמם,  קיום  עבור 
העלים  וכך  לעלים,  חמצן  מלהעביר  עצמם  את  חוסמים 
מאבדים את צבעם בהדרגה עד שנושרים לגמרי ובינתיים 
יכולים העצים לשמור על עצמם. בהגיע האביב, העצים 
מזנקים מתרדמתם ומוציאים את כל הכוח שהתקבץ בהם 

בתרדמת החורף לשם צמיחה אדירה ומחודשת.
האביב,  בחודש  ממצרים  אותם  מוציא  הקב"ה  כאשר 
הוא מתכוון ליצור תמונה חדשה של מה שקרה במצרים: 
האמת היא שבכל אותן שנים לא הייתם מתים, לא הייתם 
מנותקים ונידחים, אלא חייתם בדרך אחרת. עם כל הכאב 
והסבל, אך זה היה "כור הברזל" שצירף אתכם מהלכלוך 
להתמסר  אתכם  ופתח  ואחיו,  יוסף  בחטא  שהתקבץ 
לולי  הכול,  אחרי  ונשמע.  נעשה  ולומר  התורה  לקבלת 
היציאה  בניסי  האלוקית  העוצמה  וגילוי  במצרים  הסבל 
משם – האם מישהו היה מוכן לקבל את התורה?! האם 
ונשמע"  "נעשה  לומר  מוכן  היה  וחומרי  אנוכי  אדם 
את  לקבל  סירבו  האומות  כל  הרי  ה'?!  לעבד  ולהפוך 
התורה. כך שעד כמה שהחורף המצרי היה נורא, אך אלו 
אהבה  של  לגילוי  כלי  יצירת  אלא  עלבון,  שנות  היו  לא 
למעשה  הם   – ישנו  שהם  שבזמן  כך  יותר.  הרבה  גדול 

השתנו. 
מי  מקארתור,  דאגלס  האמריקאי  הגנרל  על  מספרים 
שהוביל את המלחמה האמריקאית ביפן במלחמת העולם 
מהחזית.  לאחור  לנוע  לחייליו  הורה  שפעם  השנייה, 
מישהו שאל אותו: האם הובסנו? האם אנו נסוגים? והוא 

אמר: "אנחנו לא נסוגים, אנחנו מתקדמים בכיוון אחר".
ומכאן מסיק הרבי הוראה נפלאה: לכל אדם יש תקופות 
דורך  הוא  בהמתנה,  שהוא  תקופות  בחייו,  חורף  של 

במקום, הוא נמצא במקומות שאינם מוסיפים לו כלום – 
ואולם האמת היא שהוא צומח גם כאן אבל בדרך אחרת. 
דווקא הימים הללו יכולים ללמד אותו צניעות, הקשבה, 
יציבות רגשית והכלת רגשות, ובעיקר לפתח את האמונה 

באלוקים שמלווה אותו בכל מצב.
הרבה  כך  כל  פוגשים:  שאנו  ליהודים  ביחס  זה  וככה 
בלי  'ערומים',  שנראים  יהודים  פוגשים  אנו  פעמים 
נראית חסרת  ונקודת היהדות  לבושים של תורה ומצוות 
הוא  מת,  לא  לעולם  שיהודי  היא  האמת  אך  בהם.  חיות 
לכל היותר מסתגר ומה שצריך זה להאיר את אור האביב 

שיעיר אותו לשוב ולפרוח.
מליובאוויטש  הרבי  של  קודש  באגרת  הרב  ובלשון 
האביב  ימי  עם  בקשר  וגם  הפסח  חג  ''מעניין  ד/רסז: 
הממשמשים כעת ברוב הדר, הנה חג הפסח סימנו בכתוב 
שצריך להיות ב'חודש האביב'. בטבע, עם הופעת האביב, 
עד  החורף,  ימי  במשך  בהעלם  שהיו  הטבע  כחות  הנה 
צמיחה  יצירה,  החיות,  שנפסקה  נדמה  הרואה  שלעין 
וגידול, הנה לפתע פתאום בחודש האביב מתגלה לעין כל 
שלא הי' זה אלא משך זמן של קיבוץ כחות למען יופיעו 

אח"כ אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק...
ומוסר השכל בזה לכולנו, שאם יש בחיינו איזה תקופה 
צמיחה  יצירה  של  תקופה  שאינה  בה  לטעות  שאפשר 
וגידול, קרוב לודאי שאין זה אלא טעות בידינו, וההפסק 
ישמש לתוספות כח, וכלשון המשל להוצאת פרח ולגמול 
פירות. ויש למצוא רמז זה בענין דפסח, שאחרי התקופה 
המרה של גלות מצרים ... עד ששר מצרים טען מה נשתנו 
אלו מאלו כו', הנה במשך זמן מועט נתגלה בהם הזיכוך 
שערי  ממ"ט  נתעלו  יום  ובחמשים  מצרים,  גלות  שפעל 

טומאה לקבלת התורה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו.
נקודה  יסוד מבוארת במאמרי חסידות  בהתאם לאותו 
נפלאה: הפרי היפה והמרשים ביותר הוא האתרוג. כינויו 
בתורה הוא "פרי עץ הדר". אבל מה מעצים אותו כל כך? 
כיצד הוא מתעלה הרבה מעבר לשכניו מימין ומשמאל? 

"דר  שהוא  בכך  מתייחד  האתרוג  כי  בגמרא  מובא 
באילנו משנה לשנה", כלומר, הוא לא נושר בימי החורף, 
אלא שורד את כל עונות השנה על העץ. הרעיון העמוק 
הוא שהאתרוג הוא המאמין הנצחי, הוא יודע להפיק את 
בסתיו  ראשו  מרכין  אינו  הוא  בשנה,  עונה  מכל  המיטב 
אלא  בקיץ,  מתפנק  אינו  הוא  בחורף,  ברוחו  נופל  ואינו 
נועדו רק לטובתו, וכך הוא  מאמין כי כל גלגולי החיים 

צומח מעל כולם..
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"ברית של שלימות"

רושם  רב  כינוס  חדרה  בעיר  התקיים  השבוע 
בשכונת הפארק, בהשתתפות מאות מתושבי העיר, 
החברתית  התורה"  "יהדות  ברשימת  לתמיכה 
לכנסת. היו שם רבנים חשובים, חברי כנסת, אישי 
ציבור וקהל רב. המכנה המשותף של כלל המשתתפים, אינו 
שאיחד  מה  המפלגתי.  השיוך  שלא  ובוודאי  הכיפה  צבע 
את כולם, הייתה ההבנה כי כיום, במדינת ישראל, יש צורך 
היהדות,  של  האינטרס  על  שתשמור  חזקה  בנציגות  וחיוב 

במובן הכי פשוט של המילה.
אם נסתכל על הקדנציה האחרונה, או בכלל על כל השנים 
שיח  כי  נדמה  לחילוניים,  דתיים  בין  במאבקים  האחרונות, 
אמירות,  אומר  פוליטיקאי אחד  היום.  ירד מסדר  ההקשבה 
האמירה  את  והופך  ניחר  בגרון  אחריו  צועק  שבוי  וקהל 
כותל? שבת?  לעומק הפרטים?  ירד  לסיסמא. האם מישהו 
את  למדו  והפטפטנים  המעורבים  כל  האם  גיוס?  גיור? 

הסוגיות לעומקן לפני שהשמיעו את דעותיהם
ובבליל של דעות השוטף את ארצנו, ובפרט בתקופה זו, 
חשוב שתהיה נציגות תורנית חזקה, שתשמיע בקול רם את 
קולותיהם של העם שבשדות הצמא לדבר ה'. את קולם של 
הרוצים  לבדה,  חדרה  בעיר  התורני  החינוך  תלמידי   4,500

לקבל ערכים ויהדות, ולזכות להתחנך על פי המסורת.

בפרשת השבוע פרשת תזריע נקרא על מצוות ברית מילה. 
בריש  מצהיר  מחבריה  שאחד  מפלגה,  ישנה  שבהם  בימים 
אנו  מה  על  שנזכור  חשוב  זו,  מצווה  לעקור  רצונו  על  גלי 

מדברים.
על  מסופר  בפרשתינו  "תנחומא"  הקדום  חז"ל  במדרש 
הנציב  טורנוסרופוס,  ובין  עקיבא  רבי  בין  שהתקיים  ויכוח 
טורנוסרופוס  בארץ.  התקופה  באותה  ששלט  הרומאי 
אותו:  שאל  ולכן  עקיבא,  רבי  את  ו"לעקוץ"  לקנטר  ניסה 
"מעשיו של מי מושלמים יותר, של הקב"ה או של האדם?". 
שמעשי  מאליו  שמובן  לו  יענה  שהוא  ציפה  טורנוסרופוס 
ר'  והנעלים ביותר, אולם להפתעתו  הבורא הם המושלמים 

עקיבא ענה שדווקא מעשי האדם מתוקנים יותר.
כדי להסביר לו את תשובתו שאל אותו רבי עקיבא: "מה 
לאחר  רק  או  גולמיים  ופשתן  צמר  האם  עליך,  לובש  אתה 
שבני אדם עיבדו והפכו אותם לבגד?", וכן "מה אתה אוכל, 
האם את השיבולים והשעורים ישירות מהשדה או את אותם 

החומרים לאחר שקצרו, טחנו, לשו ואפו אותם?".
 – כך  "אם  וענה:  המסר  את  הבין  הרומאי  טורנוסרופוס 
ניצחת אותי. אני ציפיתי שתגיד שמעשי הקב"ה מושלמים 

היהודים  אתם  מדוע  ולשאול  להכשילך  תכננתי  ואז  יותר 
עושים ברית מילה ומתקנים את מעשה הבורא, אולם בדבריך 
הבריאה  את  ברא  שהקב"ה  המסר,  את  העברת  כבר  אתה 
דווקא בצורה כזו בה היא צריכה את ההשלמה ע"י האדם, 

משום שהוא חפץ שאנחנו נזכה ונשלים אותה".
רבי עקיבא  נתן  כי בדבריו העמוקים  המפרשים מבארים 
לנציב הרומאי הסבר נוסף לפסוק המופיע בספר בראשית: 
העולם  את  ברא  הקב"ה  לעשות".   - אלוקים  ברא  "אשר 
המופלא שבו אנו חיים, ובד בבד ציווה עלינו להמשיך את 

המלאכה ו"לעשות" למען תיקונו והשלמתו.
בבריאה.  האדם  של  שותפות  היא  כך,  אם  המילה,  ברית 
מלאכת  את  ומשלים  אותו  מל  שאביו  עד  שלם  לא  האדם 
זה  כמה  עד  נבין  זה  על  נחשוב  אם  הקב"ה.  של  הבריאה 
מדהים! ניתן לנו תפקיד להיות "שותף" במלאכת הבריאה 
של האדם – בחיר הבריאה! וכביכול "להשלים" את מלאכת 

הבריאה האלוקית!

וכאן אנו שואלים: מה זה בן אדם מושלם? אם יש שאלה 
האם  זה  אדם,  הוא  באשר  אדם  כל  של  במוחו  שמנקרת 
הוא  "האם  מישהו  תשאלו  אם  מושלמים???  אנשים  יש 
מושלם?" לבטח הוא יענה ב"כן" רבתי. אך אם תשאלו את 
החבר שלו את אותה שאלה, הוא כבר ימצא פגמים בחברו---
מאמרים ומחקרים רבים התפרסמו בנושא זה. פסיכולוגים 
בעלי שם מנסים כבר שנים רבות למצוא את האדם המושלם, 
אך עד עתה הם כנראה לא מצאו. תשאלו את עצמכם, האם 
כל  ללא  'מושלם'  שהוא  בסביבתכם  מישהו  מכירים  אתם 

פגם???
בפרשת השבוע אנו יכולים לקבל מושג כלשהוא במושג 
בבתי  השבת  נקרא  אותה  "תזריע"  פרשת  מושלם.  אדם  בן 
ְּבַׂשר  ִיּמוֹל  ַהְּׁשִמיִני  "ּוַבּיוֹם  מילה.  בברית  עוסקת  הכנסת, 
ָעְרָלתוֹ". במבט ראשון פעולת המילה הייתה יכולה להיראות 
חלילה כמו טקס פרימיטיבי ואכזריות לשמה. לוקחים עולל 
הפעולה  האם  לבחור  או  להתנגד  יכול  שלא  בימים,  רך 
מתאימה לו או לא, וחותכים אותו בבשר החי. איפה המועצה 

לשלום הילד ובג"צ כשצריכים אותם?!...
ובכל זאת, חרף כל "הגיון" וחרף כל "הסבר רציונאלי", 
הזו  היקרה  המצווה  על  שומר  היהודי  העם  רבה  באדיקות 
כבר 4,000 שנה. למרבה הפלא, 99% מההורים מלים היום 
את ילדיהם וזאת למרות שלא בהכרח כולם )בלשון המעטה( 
מדוע?  היא  והשאלה  כל שאר המצוות.  קיום  על  מקפידים 
מה גורם לעם היהודי לשמור על המצווה הזו במסירות נפש?

הדורות  במשך  ולטעמים,  להסברים  להיכנס  ננסה  אם 
נאמרו ביאורים וטעמים רבים ועמוקים בענין ברית המילה, 
נערץ  נשיאותי  רופא  שהיה  הגדול,  הרמב"ם  היתר  בין  כך 
מתהדרות  עולמיות  רפואיות  פקולטות  הזה  היום  עד  אשר 
ביאור  כך  על  כותב  המדעיות,  ויצירותיו  דיוקנו  בדמות 
משלו. אבל בשורש כל הטעמים וההסברים השונים מונחת 
האמת בעצמה, הציוי האלוקי, כי הקב"ה שברא את הבריאה 
המופלאה שנקראת אדם, נתן לנו תפקיד להטביע את הקשר 
זו  המילה.  ברית  באמצעות  איתו,  אמצעי  והבלתי  הבסיסי 
התחושה המקננת בליבו של כל יהודי ויהודי, ובשל כך הוא 

עורך לבנו ברית מילה ללא כל פקפוק.
שלנו  אמצעי  ובלתי  בסיסי  הכי  הקשר  היא  מילה  ברית 
עם הקב"ה. הקב"ה ברא אותנו לא מושלמים. הרי לּו רצה, 
היה בורא אותנו מהולים. הקב"ה מעוניין שאנו נמשיך את 
מלאכתו ושאנו נשלים את עצמנו. וכפי שלמדנו מתשובתו 
של רבי עקיבא לרומאי: "הקב"ה ברא את העולם המופלא 
שבו אנו חיים, וציווה עלינו להמשיך את המלאכה ולעשות 

למען תיקונו והשלמתו".
ומי אינו רוצה להיות מושלם?

הפכתי  סטטוס.  שיניתי  ומוצלחת,  טובה  בשעה  השבוע, 
לסבא – נולדה לנו נכדה ראשונה בסימן טוב ובמזל טוב. אם 
הייתי יודע כמה טוב זה להיות סב, אולי הייתי רוצה להתחיל 

את חיי דווקא מהסטטוס הזה...
טלפונים  האחרון  שלישי  ביום  לקבל  היה  טוב  וכמה 
שלא  כאלו  מהעבר,  ואנשים  מההווה  מאנשים  והודעות, 
זמן.  כמה  יודע  מי  עמם  שוחחתי  שלא  או  שנים  פגשתי 

התקשרו, בירכו ואיחלו.
אמר לי פעם יהודי חכם: "כשאתה נוסע לחתונה או לכל 
אירוע, שבו אתה חצי מוזמן ולא בטוח אם מצפים לבואך, 
אתה מתלבט וחושש, אך כאשר אתה בעצמך עושה אירוע, 
ומגיע אליו מישהו 'חצי מוזמן' אתה לעולם לא אומר: 'מה 
הקשר שהוא הגיע...' אלא שמח בכך שאפילו הוא, שפחות 

מכיר אותך, הגיע לברך..."
לאחל  שהתקשר  מי  בכל  שמח  אני  זאת.  חשתי  השבוע 
מאורע  על  כשאשמע  הבאה,  שבפעם  וכנראה  ולברך. 
אהסס  לא  הרחוקים,  אפילו  מידידיי,  לאחד  שהתרחש  טוב 

ואתקשר לאחל 'מזל טוב'.
בברכת שבת שלום וחודש מבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן



  

  

  



 באדר שני התשע"ט
בס"ד. כ"ו

קול קורא אחינו בית ישראל שמעו.

עומדים בפנינו ימים גורליים, כאשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ולצערנו שונאי התורה 

לחבל ולהרוס בכל דבר שבקדושה, וכבר בשנים האחרונות מיום 
והמסורת נשאו ראש, ורוצים 

ליום ומחודש לחודש מכרסמים בצביונה היהודי של מדינת ישראל.

וגם דבר זה שהיה אבן יסוד בידי ראשי המדינה החילוניים, כי אם לא נשמור לפחות שלשה 

דברים הללו שבת כשרות ונישואין, אין קיום לעם ישראל במדינת ישראל. הנה היום זוממים 

כי  בפרהסיה  מצהירות  רבות  ומפלגות  נישואין,  ולא  כשרות  לא  לא שבת,  הכל,  להחריב 

כוונתם לבטל את מוסד הנישואין והרבנות, וזהו אסון שיקרע את עם ישראל!

אלפיים שנה שמרו אבותינו על קדושת עם ישראל בגולה, ודוקא כאן בארץ אבותינו יחריבו 
את הכל?!

וכך גם את השבת הקדושה, שוחקים רומסים ונלחמים בה לפתיחת חנויות, תחבורה ציבורית, 

עבודות תשתיות ועוד, עד שחפצם להפוך שבת מלכתא שמסרו אבותינו את נפשם עליה, 

ליום חול לכל דבר. תכסה את פנינו בושה.

והנה גם הכותל המערבי - שריד בית המקדש שנשתמר אלפי שנים בקדושה ובטהרה רוצים 

ובזיון.  חול  בו מנהג  הרפורמים, שינהגו  התועים -  בידי אחינו  אותו  ולמסור  אותו  לחלל 

הגויים,  בין  התבוללו  שכבר  אמריקה  מיהדות  כמחצית  איבדו  הטועה  בדרכם  ולדאבוננו 

וחלילה לנו אם יביאו שואה זו אלינו.

אחי ורעי, לא עת לחשות, וכל אחד לא יעשה חשבון לעצמו, אלא יחשב חשבונו של עולם 

למען בורא עולם, למען קדושת ארץ ישראל, להציל את עם ישראל ששרד אלפיים שנה 

בגלות בנאמנות לבורא עולם, וכעת באים לנשל אותו ממורשתו וערכיו.

לכן אני פונה לכל אחד ואחד, לפעול ולתמוך בבחירות הללו בתנועת יהדות התורה שסימנה 

ג', שנתחייבו בפנינו ללכת אך ורק עם גוש הימין, ובזה זוכה אדם גם לחזק את מסורת 

ישראל, וגם מחזק את ממשלת הימין שלא תתן פיסה מארץ ישראל לאויבינו חלילה. ובעת 

הזו עלינו להתאחד ספרדים ואשכנזים להיות לעם אחד, למען כבודו של בורא עולם.

וכל מי שעושה למען בורא עולם, למען קדושת עם ישראל, וארץ ישראל, יתברך בכפל 

יזכו לראות את  ג'  ומצביעים  'יהדות התורה'  והמחזקים את תנועת  וכל הפועלים  כפליים. 

בניהם ובני בניהם שומרים על מורשת אבותיהם והולכים בדרך התורה והמצוות, ויזכו לראות 

שמחה ואושר, בריאות ונחת, פרנסה בשפע וברכה בכל מעשי ידיהם. אכי"ר.

ויאמינו בה' 
ובמשה עבדו

"ואחד דברים שעשו אותם 
סייג לתורה, ולפי מה שהשעה 
צריכה, והם הגזירות והתקנות 

והמנהגות, בכל אחד ואחד 
משלשה דברים אלו, מצות 
עשה לשמוע להן, והעובר 

על כל אחת מהן עובר בלא 
תעשה.

הרי הוא אומר, "על פי התורה 
אשר יורוך", אלו הגזירות 

והתקנות והמנהגות שיורו 
בהם לרבים, כדי לחזק את 

הדת ולתקן העולם. וכו'...

)רמב"ם הלכות ממרים פ"א ה"ב(
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צביקי היה מלאך

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

קיבלתי  חמישי  ביום 
הקשה  הבשורה  את 
)צביקי(  צבי  שמאיר 
עלתה  הטהורה  נשמתו  ולדר 
ליבי  בכול  האמנתי  מרום.  לשמי 
אחרים  אנשים  מאוד  הרבה  כמו 
שצביקי יהיה בריא ושלם, קיווינו 
התפללנו והפכנו עולמות. עשרות 
אלפי קבלות טובות יהודים קיבלו 
על עצמם שיבריא. אך בורא עולם 

רצה אחרת, נסתרות דרכי האל.
שמלאכים  חושבים  לפעמים 
במרומים  שם  אי  קיימים  טובים 
לך  מתברר  לפעמים  אבל 
על  כאן  גם  קיימים  שמלאכים 
אדם  בעיני  בתוכנו.  ממש  הארץ, 

ישר הוא מלאך. אדם צנוע הוא מלאך, 
הוא  לאחרים  לעזור  שמחפש  אדם 
הוא  טובות  מידות  לו  שיש  מי  מלאך, 

מלאך.
מי  מלאך.  הוא  לזולת  שמחייך  מי 
מלאך.  זה  הזולת  למען  טוב  שעושה 
המושלם  באופן  כזה  היה  ולדר  וצביקי 
של  מלאך  פשוט  היה  הוא  ביותר. 
ידע  אותו  מי שהכיר  טוב.  ושל  אור 
אדם  פשוט  היה  הוא  כזה.  שהוא ממש 
טוב  רק  לעשות  שמחפש  ומאיר.  טוב 
היה  פשוט  הוא  לעולם,  טוב  ולהקרין 
האור  קשים  הכי  במצבים  גם  מלאך. 
הטוב והמלאכיות שבו נשארה עד לרגע 

האחרון.
אני מכיר את ר' חיים ולדר מעל עשרים 
כתבנו  ונפש,  בלב  חברים  אנחנו  שנה, 
לפגוש  לי  ויוצא  ספרים  חמישה  יחד 
אורך  לכל  גבוהה.  די  בתדירות  אותו 
ופשוט  חיים  עם  בקשר  הייתי  התהליך 
מחדש.  פעם  בכל  ונפעם  מחוזק  יצאתי 
מה זה מאבק מה זה אמונה עד לשנייה 
מתוך  אריה  כמו  נלחם  חיים  האחרונה. 
האחרונה  לשניה  ועד  גדולה  אמונה 
לשניה  עד  ושלם.  בריא  יהיה  שצביקי 
האחרונה הוא האמין בכל ליבו שהשם 

יעשה ניסים ונפלאות.
עד  מאבק  אבל  מאבק,  זה  מה  ראיתי 
הסוף. ללא שום פשרות. אמונה של בן 
ניסים.  שיהיה  האחרון  הרגע  עד  אדם 
כמו  ונלחם  ציפה  התפלל,  קיווה,  הוא 
כמו  נלחמו  צביקי  וגם  חיים  גם  אריה. 

אריות. לא ויתרו ולא נכנעו.
זה  מה  למדתי  זה?  מכל  למדתי  מה 
ללא  אמונה  זה  מה  להתייאש.  לא 
היהודים,  אצלנו  זה  ככה  פשרות.  שום 

מאמינים בני מאמינים.
עמדתי בלוויה ומעיני ירדו דמעות היה 
טאטע  אוי  אמרתי  בלב  מאוד  עצוב  לי 
זקוקים  ישראל  עם  כמה  שבשמים 
אלוקי  אור  הגאולה.  לאור  בדחיפות 
שאמת  ונראה  אותנו  ויגאל  שיבוא 

מלכינו ואפס זולתו.
וניסיתי  שישי  בליל  במיטתי  שכבתי 
להירדם, אך ללא הצלחה. נזכרתי בדברי 

קהלת:
ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלת,  ָאַמר  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל 
ְּבָכל- ָלָאָדם:   ָהֶבל.  ַמה-ִּיְתרוֹן,  ַהּכֹל 

הֵֹלְך  ּדוֹר  ַהָּׁשֶמׁש.  ַּתַחת  ֲעָמלוֹ--ֶׁשַּיֲעמֹל, 
סוֹף  עָֹמֶדת.  ְלעוָֹלם  ְוָהָאֶרץ  ָּבא,  ְודוֹר 
ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ִנְׁשָמע,  ַהּכֹל  ָּדָבר 

ִמְצוָֹתיו ְׁשמוֹר, ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם".
מרדכי אמרתי לעצמי הכל הבל הבלים 
אף אחד עוד לא חי לעד דור הולך דור 
בא. מה שנשאר בעולם הזה זה רק ֶאת 
ֶזה  ִּכי  ִמְצוָֹתיו ְׁשמוֹר,  ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאֹלִהים 

ָּכל ָהָאָדם".
לחיים  תנחומי  את  מכאן  שולח  אני 
ומשפחתו היקרים שהמקום ינחם אתכם 
לנחם  יכול  יתברך  השם  המקום  רק 
אתכם ושלא תוסיפו לדאבה עוד. אוהב 

אותכם  מעומק ליבי תמיד.
machon.rot@gmail. לתגובות 

com
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מרן שר התורה: 
"חובה גמורה לכל יהודי 
להצביע יהדות התורה"

בלעדי: מרן הגר"ח קנייבסקי התייחס לחשש ממצביעים שיתמכו 
במפלגה חילונית והבהיר: "מי שמצביע למפלגה חילונית הרי הוא 

מחלל שם שמים ונותן יד לפושעים" • במקביל, יצא מרן למסע 
חיזוק מיוחד שיכלול עצרות ענק בכל רחבי הארץ

אבי גרינצייג

לכנסת  הבחירות  לפני  בלבד  שבוע  בלעדי: 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ה-21, 
חשיבות  על  שמעידה  נדירה  בהתבטאות 
צריך  ויהודי,  יהודי  "כל  בעיניו.  המערכה 
יהדות  להצביע  עליו  גמורה  שחובה  לדעת 
מה  שזה  התורה,  עולם  את  ולחזק  התורה 
ששומר ומגן על כלל ישראל, ואין זה רשות 
זאת, ולהשתדל שאחרים  ציווי לעשות  אלא 

יצביעו גם הם", אמר מרן.
מרן נשאל גם על אותם שמתכוונים להצביע 
למפלגות חילוניות שונות והשיב כי "כל מי 
מחלל  הוא  הרי  חילונית  למפלגה  שמצביע 

שם שמים ונותן יד לפושעים".
נערכה  התורה'  'יהדות  במטה  במקביל, 
במסגרתה  חירום  ישיבת  האחרון  בשבוע 
המצב  את  השונים  המטות  ראשי  סקרו 
בשטח, בסיומה נרשמה תמונת מצב עגומה 
אווירת  על  סיפרו  המטות  ראשי  במיוחד. 
עדיין  שהציבור  כך  ועל  ברחובות,  שאננות 
שגורם  מה  הבחירות  של  לאווירה  נכנס  לא 
ולאווירה  לחוסר היענות להתנדבות במטות 
מנומנמת ברחובות שבבחירות הקודמות היו 

סוערות בשבוע שלפני הבחירות.
לאחר ישיבה ממושכת הודיע יו"ר התנועה, 
המסקנות  עם  ילך  הוא  כי  גפני,  משה  ח"כ 
למנהיגה הרוחני של התנועה מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי ויספר לו על המצב העגום 
ועל החשש שבשל השאננות החרדית תעלה 
את  לשולחן  שתחזיר  שמאל  ממשלת  כאן 
חילולי  את  תעצים  הישיבות,  בחורי  גיוס 

השבת, ותגרום לרדיפה אנטי חרדית. 
למעונו  גפני  ח"כ  כאמור  נכנס  ראשון  ביום 
הכבירות  החששות  על  לו  וסיפר  מרן,  של 
כתוצאה מהשאננות. מרן שמע את הדברים 
בקשב רב, ולהפתעת כולם, אמר: "אני אצא 
חשיבות  את  לציבור  להבהיר  מקום  לכל 

המערכה". 
עם  יחד  התורה  דגל  של  הכינוסים  מטה 
לקיומם  בהיערכות  החלו  המכינה  הוועדה 
הארץ  ברחבי  שיתקיימו  עצרות  שורת  של 
המרכזיים  כשהעצרות  שבע,  באר  ועד  מדן 
בצפון  ברק,  בני  בירושלים,  אי"ה  יתקיימו 

ובדרום. 
הצפון  תושבי  לכלל  הראשונה  העצרת 
על  טבריה,  בעיר  רביעי,  יום  אי"ה  תתקיים 
פני רחוב ורנר והרחובות הסמוכים שייסגרו 
צפונה  בדרכו  העצרת.  שעות  בכל  לתנועה 
במספר  להשתתף  התורה  שר  מרן  עשוי 
עצרות מקומיות בערים השונות ככל שיהיה 
סיפק בידו. לאחר מכן תתקיים עצרת רבבות 
חמישי  ביום  הדרום  תושבי  לכלל  מרכזית 
הגדול  באולם  תתקיים  העצרת  הקרוב, 
הרחובות  פני  ועל  בעיר  התרבות  היכל  של 

הסמוכים. 
בתחילת השבוע הבא יתקיימו עצרות רבבות 
עיר,  של  ברחובה  ברק  ובבני  בירושלים 
הודעות מסודרות יפורסמו בימים הקרובים. 
והוועדה  התורה  דלג  של  הכינוסים  ממטה 
מתבקש  הרבבות  ציבור  כי  נמסר  המכינה 
להישמע להוראות גורמי הביטחון והסדרנים 
בכל אתר ואתר ולא לנסות להתקרב אל רכבו 
של מרן בכל הערים בהן יבקר, "מדובר בעניין 
הדוחק העצום שנוצר  נפש בשל  פיקוח  של 
במצבים אלו", אומרים במטה הכינוסים של 
דגל התורה. עדכונים על מהלך המסעות של 
מרן יימסרו לציבור כל העת במהלך השבוע 
התורה"   "דגל  של  ההסברה  בקו  הקרוב 

דגלנו במספר 1700-720-400.

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

מח’ ילדים | מח’ חתנים | מח’ נעליים | מח’ חולצות | מח’ אקססוריז | מח’ ספורט 

קניון רמות קומה 1 טל. 02-9948041
 200 מר‘ של אופנה לגברים נוער וילדים 

  23:00 עד  לאחצה“ש  שעה  א'-ה' 9:30-22:00 יום ו' 9:00-13:00  מוצ"ש 

חליפות 
חליפות (מעל 50 דגמים)  

 חליפות צמר 
חליפות ספנדקס נמתחות 
חליפות אוסטין בבלעדיות 
חליפות מנ‘ס בבלעדיות 

חליפות חתנים  חליפות חתנים  
כל המידות כל הגזרות 

מכנסיים 
צמר 100% | צמר מעורב 

TR | סלים | רגולר  
מכנסי לייקרה נמתחים 

PRADA מכני
מכנסי כותנה 

דגמים בלעדיים דגמים בלעדיים 

חולצות 
100% כותנה | ללא גיהוץ 
חפתים | צבעוני | מדוגם  
 כל המידות כל בגזרות 

חולצות POLO צבעוניות 
קצר | ארוך 

מחלקת נוער 
 חליפות בר מצוה

חליפות במבחר דגמים
 מכנסיים אלגנט
מכנסיים כותנה 

מכנסי ספנדקס נמתחות

מחלקת  
אקססוריז 
POLO גופיות
אלפי עניבות 

חגורות 100% עור 
פפיונים | חפתים  
שלייקס | גרביים שלייקס | גרביים 

בלייזרים בשלל צבעים 

מחלקת 
 הנעלה 
נעלי שבת
נעלי חול 

במגוון צבעים 
דגמים בלעדיים

מחלקת 
ילדים 
 חליפות
בלייזרים 
 ווסטים

חולצות | מכנסיים 
עניבות | חגורותעניבות | חגורות

פפיונים

 סטים באריזות
 מתנה לחג
 ניתן לרכוש
שוברי

 מתנה לחג 
 כל פריטי הלבוש לחג
תחת קורת גג אחת

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

חליפות
אוסטין

בבלעדיות



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
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רבה של בני ברק הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל, הלך לעולמו בגיל 84 ⋅ נודע 
על  ועמד  בתבל  הקפדנית  הכשרות  מערכת  את  שייסד  וכמי  גדר  וגודר  בפרץ  כעומד 
משמר הדת ללא מורא מפני איש ⋅ שבנו לשיחה שהעניק בעבר בה הסביר את מהות 
לתיאור  גם   ⋅ הכשרות  מערכות  יתר  פני  על  וייחודיותה  לנדא'  'הרב  כשרות  וחשיבות 

מאבקי השבת בעיר התורה והחסידות הקדיש מדבריו ⋅ גור אריה יהודה

||  יוסי גיטלר ||

מדורות 
קודמים

צילומים: א.פ., ארכיון, דוברות איחוד הצלה, דוד זר, דוד קשת, בעריש פילמר 
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"אבא הקפיד שלא 
לקחת כסף על 
נתינת הכשר. הוא 
טען ש'השוחד יעוור' 
פעול בק"נ טעמי 
היתר. המשכורת שלו 
כרב היתה זעומה 
ובקושי הספיקה 
לפרנסת הבית. החצי 
מהמשכורת הלך 
לתשלום שכר דירה, 
לא ראינו בשר משבת 
לשבת ולפעמים שלא 
היה במה לעשות 
שבת"

נודעה במוצאי שבת הבשורה  בני ברק התעטפה באבל כבד כאשר 
המרה על לכתו של רבה הוותיק של העיר, הגאון רבי משה יהודה לייב 
וניתן  זצ"ל. רבות דובר והושח אודותיו במהלך השבוע שחלף,  לנדא 
לסכם את כל הנאמר עליו בכך שקיים ללא חת את מאמר הכתוב 'ולא 
כחל  ללא  והשבת  התורה  היהדות  משמר  על  ועמד  איש'  מפני  תגורו 

ושרק ולא חשש משום גורם.
שימר  אותה  לנדא,  הרב  בד"ץ  הכשרות  מערכת  היא  השני  החלק 
בני  רבה הראשון של  זצ"ל,  לנדא  יעקב  רבי  הגאון  אביו  מימי  וטיפח 
כדי  העולם.  מלחמת  שלפני  בשנים  קטנה  מושבה  מהיותה  עוד  ברק 
להבין טוב יותר את משמעות שמירת השבת וצביונה של בני ברק מחד 
מתוך  בקטעים  נעזרנו  מאידך,  בהידור  הכשרות  משמר  על  והעמידה 
שיחה שהעניק הגרמי"ל לנדא זצ"ל לסופר התורני הרב טוביה פריינד, 

ואנו מצטטים ממנה באדיבותו.

מה נחשב מעשים טובים
"בני ברק נבנתה ע"י הכוחות שאבי השקיע בהנהגת שמירת השבת 
ברחובות עירנו, שע"י כך נהרו לבני ברק שומרי שבת ומאידך הסתלקו 
מכאן מחללי שבת וכך הפכה בני ברק לעיר מיוחדת בעולם כולו, עיר 

התורה והחסידות" פתח הרב.
רק  אותו,  שיספידו  הסכים  "לא  זצ"ל  הרב  סיפר  בצוואתו"  "אבא 
דווקא.  וה'מעשרות'  ה'שבת'  על  רק  הטובים  מעשיו  להזכיר  התיר 
ואמרתי פעם שחשבתי מדוע אמר רק על שני דברים אלו, והלא חייו של 
אבא היו מלאים וגדושים בפעולות לכבוד שמים, מי מדבר על גדלותו 
ובקיעות בתורה. ובכלל מה הפחד הגדול מקצת טובת הנאה. סוף כל 
סוף רוב השנים היה חי חיי דחקות ממש. היו שמחים כאשר הילדים 
הלכו לביתו של השכן, חשבו אולי יקבלו שם בננה. והטובת הנאה גם 

היתה רחוק ממותרות וא"כ מה הפחד הגדול מטובת הנאה".
"ההסבר הוא, כי בכל ענין אחר יש מקום למצוא איזה טובת הנאה, 
למשל בענייני כשרות והכשרים אולי קיבל איזה 'משלוח מנות' ממפעל 
בהכשרו, או איזה טובת הנאה במכירת חמץ ממקבל ההכשר, ואפילו 

הקטן ביותר, ולכן זה פסול".
"אבל בהנהגת והחדרת שמירת השבת בעיר, העמדת המשמרות בכל 
שבת ושבת בכניסות העיר, בהליכה בכל השבת לבדוק את המשמרות 
אשר כל זה הביא את מצב השבת בבני-ברק וממילא את כל צורת העיר 
בני ברק. כאשר שומרי שבת נמשכו לבני ברק ואילו מחללי שבת יצאו 
להחשב  יכול  זה  הנאה,  טובת  שום  אין  טובה,  מכיר  אין  שם  ממנה, 
למעשים טובים. הוא הדבר בתרומות ומעשרות כאשר הסתובב בכל יום 
אחד  אחוז  לקח  הוא  והפירות.  הירקות  את  לעשר  וב'ירקנים'  בחנויות 
מכל דבר להפריש את התרו"מ, מי יכיר לו טובה על זה? מי יתן לו טובת 

הנאה על כך?! זה יכול להחשב כמעשים טובים. 
"באבי נתקיים כל המתפלל בער"ש ואומר 'ויכולו' מעלה עליו הכתוב 
כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. הוא היה לא רק מתפלל 
בערב שבת ואומר 'ויכולו', אלא עסק בכל יום השישי בהכנת המשמרות 
לשבת בכניסות העיר כדי להביא למצב של וישבות ביום השביעי בבני 

ברק וכך נעשה שותף להקב"ה בעיר הקודש בני-ברק". 

תולדותיה של כשרות
הרב לנדא זצ"ל עמד במהלך השיחה על תולדותיה ותחילת דרכה של 

המפעל הגדול מערכת הכשרות, מפעל החובק זרועות עולם ומלואו.
עוד בחיי חיותו של אביו הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, זכה ליצוק מים 
וניהול מערכת הכשרות.  יד ביד בכל עניני הרבנות  ידיו, צעד עמו  על 
חדש,  במפעל  הכשר  נתינת  זה  אם  יחדיו  הילכו  ששניהם  רבות  שנים 
האב  יחדיו,  שניהם  נראו  תמיד  המהודרת,  השחיטה  בניהול  זה  ואם 
והבן, מתייעצים ומחווים דעה זה עם זה. כבר לפני וארבעים שנה מילא 
הגרמי"ל זצ"ל שליחויות רבות במצות אביו וזכה להוקרה מצד גדולי 

ישראל עמם היה בקשר אמיץ. 
תוקף  בכל  סירב  "אבא  הדבר.  התפתחות  על  מעט  סיפר  זצ"ל  הרב 
ללא  את הכשרות  וניהל  או מהחנויות,  אגורה אחת מהמפעלים  לקבל 
גדול,  מנות  משלוח  מפעל,  בעל  בפורים,  לו  הביא  פעם  פנים.  משוא 
גם צ'ק... הוא מיהר להזמין את האיש  כשפתח את הסלסלה מצא בה 
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"היו גם איומים. 
היה מדובר במפגע 

בענייני צניעות, 
במקום בו פועל קיים 

היום בית הכנסת 
'אגודת אחים' היה 
שם בית קפה בשם 

'גינתי' בבעלותו של 
אדם 'להכעיס'ניק, 

המקום נהפך למוקד 
לפריצות, אבא פעל 

אצל הנהלת העיר 
שלא יתנו לו רישיון 

מכירה. הלה איים על 
אבא, עם אקדח... אך 

אבא לא פחד כלל"

ושאל אותו מה פתאום החלטת לתת לי כסף? האיש נבוך והשיב כי כך 
נהוג מקדמת דנא בארץ מוצאו לתת לרב 'משלוח מנות' וגם מעטפה. 
שאל אותו אבא: ומדוע לפני שנים, כאשר עדיין לא נתתי לך 'הכשר' לא 
הבאת לי כסף כמנהג מדינתך?... האיש הסמיק ולקח את הצ'ק בחזרה 
וברח לנפשו, לא היה אצלו מושג של קבלת כסף תמורת הכשר. זה לא 

היה אצלו ביזנס, אלא כל כולו היה רק לשם שמים".
"אבא הקפיד שלא לקחת כסף על נתינת הכשר. הוא טען ש'השוחד 
יעוור' פעול בק"נ טעמי היתר. המשכורת שלו כרב היתה זעומה ובקושי 
הספיקה לפרנסת הבית. החצי מהמשכורת הלך לתשלום שכר דירה, לא 

ראינו בשר משבת לשבת ולפעמים שלא היה במה לעשות שבת".
"יודעים  שלו  הכשרות  מערכת  על  לנדא  הרב  הטעים  היום"  "עד 
כולם כי ההכשר שלנו אינה למסחר, ואינו קשור כלל לשום גוף פוליטי, 
אספר לכם סיפור: בעל מפעל לסלטים שיש לו הכשר, שהרחוב, בהעדר 
ידיעה, חושב שהוא הכשר טוב ומהודר, בא לביקור במפעל שלנו. בעל 
המפעל לסלטים ראה מה קורה במפעל שלנו ואמר לבעה"ב, אינני מבין. 
לך יש בעיות של כשרות מבקר עד ערב, בישול ישראל, בדיקת תולעים 
אין שום  לי  לך,  לומר  מוכרח  אני  ובתפו"א.  בבצל  בירקות,  בקטניות, 
בעיות חוץ מן הצ'ק פעם בחודש. כל בעל מפעל יהיה מוכן לתת פעמיים 
בחודש שצ'ק ולהתפטר מכל הבעיות שאנחנו עושים לו. ולדאבוני כך 
מתנהלת תחרות של כשרות בזמן האחרון, כאשר נהפך למסחר הדבר 

גרוע מאוד".
מתי החל הרב את דרכו בכשרות במתן הכשרים?

"כפי שציינתי מקודם, הוא החל בהפרשת תרומות ומעשרות בחנויות 
העיר מיד עם בואו, בד בבד החל לסדר את נושא כשרות הבשר. מצב 
כשרות הבשר היה חמור ביותר, היה אטליז אחד בעיר שבשעתו סיפרו 
ומצאו  האטליזים  של  מצבם  את  לבדוק  הבריאות  משרד  באו  פעם  כי 
החליט  אבא  רח"ל.  גמלים  של  שומן  או  בשר  עירבו  הנקניק  בתוך  כי 

והמריץ  עודד  הוא  סוף  לכך  לעשות 
לשני אנשים לפתוח עוד חנויות בשר 
אטליזים  שני  עוד  בעיר  התווספו  וכך 
על  תחרות  החלה  כך  כשר,  בשר  של 
הבשר הכשר, עד שמוכר בשר טריפה 

לא מצא יותר את מקומו". 
כל  על  בעצמו  ופיקח  עמד  "אבא 
מלאכת השחיטה, אך בשעתו הכשרת 
הבשר – ה'מליחה' כל אחד היה עושה 
בביתו, היו ימים שלא נמכר כל הבשר, 
בבישול,  אסור  היה  נמלח  שלא  וכיון 
ג'  עליו  יעבור  שלא  היא  העצה  לכן 
את  ששוטפים  מליחה,  בלא  ימים 
הבשר במים, וכך יהיה מותר להחזיקם 
אהבו  לא  האטליזים  בעלי  זמן,  יותר 
כל כך את הפתרון, כי בשפיכת המים 
הבשר מאבד את צורתו והמים משחיר 
רק  הבשר  את  שטפו  לכן  הבשר,  את 
'מים  כמו  כמות  עם  חלקים  בצורה 
אחרונים' ובלבד שייקרא ששטפו את 
הבשר, אך אבא הקפיד שרק המשגיח 
על  המים  את  ששופך  הוא  בלבד 

הבשר". 
נתן  ולא  הבשר  על  מים  שפך  כבר  שהוא  האיטליז  בעל  טען  "פעם 
למשגיח לעשות זאת. אבא הזמין את בעל האטליז לביתינו והתרה בו 
שיוריד לו את ההכשר, ההוא טען שיש לו 'חזקת כשרות', והתעקש כי 
אין הוא מסכים ואף התחצף. אבא דחפו בשתי ידיו החוצה מביתו. אך 
לאחר מכן הפך להיות מידידיו הקרובים של אבא, הוא הבין כי אבא נהג 

כן לשם שמים".
"היו גם איומים. היה מדובר במפגע בענייני צניעות, במקום בו פועל 
'גינתי'  קפה בשם  בית  היה שם  אחים'  'אגודת  הכנסת  בית  היום  קיים 
אבא  לפריצות,  למוקד  נהפך  המקום  'להכעיס'ניק,  אדם  של  בבעלותו 
פעל אצל הנהלת העיר שלא יתנו לו רישיון מכירה. הלה איים על אבא, 

עם אקדח... אך אבא לא פחד כלל".
אצלו  היה  לא  כשרות  בנושא  העניינים,  בכל  מאד  הקפיד  "אבא 
את  מוריד  מיד  היה  בשוגג,  אפילו  באימונו  מעל  כשמישהו  פשרות, 
אטליז  שבעל  לו  התברר  פעם  איומים.  או  בכיות  הועילו  ולא  הכשרו 
שמים  ירא  היה  היהודי  חלב.  עליה  שהיה  כליה  במתנה  למישהו  נתן 
וכמובן  רווח  למטרות  זאת  עשה  שלא  התברר  חקירה  לאחר  בתכלית, 
שלא היה מודע לכך שיש כאן חלב. אך עם כל זאת מלבד זאת היתה 
דחה  אבא  זאת  ולמרות  פיקח,  שלא  המשגיח  של  פושעת  הזנחה  כאן 
לחצים והפצרות להחזיר לאותו אדם את ההכשר, ולא אבא בשום אופן. 
הוא נימק זאת בכך שרוקח שטעה – ולו פעם אחת – ונתן רעל במקום 

תרופה, והלקוח מת – אותו רוקח לא יקבל חזרה את רישיונו..."
כיום מציינים את הכשרות המהודרת בכל העולם, ומפעלים גדולים 
ידעו כי מערכת  'הרב לנדא', האם  נושאים ומתהדרים בכשרות של 

זו שהחלה כמערכת זעירה מתרומות ומעשרות ופיקוח על 
שחיטה יסתעף על מערכות כבירות וענפות?

"האמת היא, אבא לא רצה כלל לתת 'הכשרים' מחוץ לבני 
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"יהודי שנכשל 
ויש אצלו 'טמטום 
המוח והלב', אזי 
הפחד הנורא שהיה 
תוקף יהודי לקראת 
חג הפסח להינצל 
ממשהו חמץ, כבר 
לא שייך אליו. הוא 
מתחיל לחשוב 
ולהרהר 'נו... לא צריך 
להחמיר כ"כ... אני 
בין כך לא צדיק גדול 
כל כך', או ששייך 
אצלו להתבטאות 'זה 
רק איסור דרבנן, לא 
נורא'... וכן הלאה. כך 
מתחיל אצלו התהליך 
של 'היום אומר לו 
עשה כך, ולמחר 
אומר לו עשה כך' ועד 
שמגיעים לענינים 
נוראים ואיסורים 
חמורים רח"ל"

ברק... מה לו ולצרה הזאת... הוא הרגיש עצמו 'משרת-ציבור', משרתם 
גם הכשרים. חברות  לתת  נאלץ  זה  ובתוקף תפקידו  העיר,  של תושבי 
לדחותם,  נאלצים  ואנו  הכשר  ומבקשים  היום  גם  אלינו  פונים  רבות 
וכשירות  בארץ,  החרדי  מהציבור  ניכר  אחוז  מייצגת  ברק  בני  ואולם 
לציבור כה גדול אנו היינו חייבים להתרחב ולתת הכשרים גם למפעלים 

מחוץ לעיר".
"לפני שנים רבות פנה כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג זצ"ל אל 
אבי בבקשה שייתן הכשר על מקום מסוים בנתניה. ענה לו אבא: 'אינני 
נותן.  יודע מה יהיה סופי בבית דין של מעלה על כל ההכשרים שאני 
אלא שאני מוכרח לעשות זאת בתוקף תפקידי כרב של בני-ברק. אך איך 
מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר  בנתניה?!'  אחריות  עוד  עצמי  על  אקבל 

זצ"ל שהיה ידיד אבי הבין לרוחו ולא הפציר בו".
"הרמב"ם בהל' מלכים מבאר, שיש מצוה של לשכנו תדרשו. לדרוש 
ולחפש להביא השראת השכינה. מצוה זו של לשכנו תדרשו עמדה לפי 
עיני אבא בכל מצב. בשנותיו האחרונות, שכב במטה בגלל הצטננות, 
באתי אליו ושאלתיו כי באו חברת התעופה אל-על לבקש לסדר השגחה 
על מנות מיוחדות לאוכלי כשר, ענה לי, באמת לפי שנותיי – הוא כבר 
היה בן תשעים - אינני צריך לקבל דברים חדשים להכין מנות מיוחדות 
באל-על  האוכל  כל  את  להפוך  מוכנים  אם  אחר.  שידאג  כשר  לאוכלי 
כבוד  לפעול  יכול  אני  אם  כלומר,  עלי.  לקבל  מוכן  אני  זה  על  לכשר 

שמים אם אני יכול לפעול לשכנו תדרשו אני מוכן גם בגיל תשעים!"

את הרב ישרפו בגיהנום
הזהירות  "פעם,  ואמר:  לשונו  שבט  חסך  לא  לנדא  הרב  הגאון 
מלהכניס לפה, היתה ממש חלק מהחינוך היהודי. כיום גם כאשר יודעים 
'אני  אומרים  אחרים  הכשר'...  לזה  'יש  מחליטים  מפוקפק,  שההכשר 
בגיהינום  ישרפו  'את הרב המכשיר  על אחריות הרב המכשיר'..  אוכל 

ואני איהנה ואוַֹכל'... וכיו"ב". 
הבעיות  את  היטב  שיודעים  כשרות  משגיחי  גם  ישנם  "לצערנו, 
בכשרויות שהם עצמם משגיחים עליהם ובכל זאת הם אוכלים על סמך 

זה, שיש להם את הרב המכשיר שיחליף אותם בגיהינום כביכול".
"ואני רוצה לומר, שיש כאן טעות גדולה בעצם החשיבה. אמנם יתכן 
שבבית דין של מעלה, מצד הדין, יהיה על מי לזרוק את האשמה, אבל 
בינתיים מי נהיה מגושם? מי מאבד את היראת שמים? היהודי שאוכל! 
כשר.  לא  לאוכל  'אפאטי'  נהיה  הוא  כזו,  באכילה  נכשל  יהודי  כאשר 

בלשון הקודש זה נקרא 'טמטום' כלשון התורה 'ונטמתם בם'". 
הנורא  הפחד  אזי  והלב',  המוח  'טמטום  אצלו  ויש  שנכשל  "יהודי 
שהיה תוקף יהודי לקראת חג הפסח להינצל ממשהו חמץ, כבר לא שייך 
אליו. הוא מתחיל לחשוב ולהרהר 'נו... לא צריך להחמיר כ"כ... אני בין 
'זה רק איסור  כך לא צדיק גדול כל כך', או ששייך אצלו להתבטאות 
דרבנן, לא נורא'... וכן הלאה. כך מתחיל אצלו התהליך של 'היום אומר 
נוראים  לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך' ועד שמגיעים לענינים 

ואיסורים חמורים רח"ל". 
ניתן לראות  נוכח אצל אבא, מכך  "אספר לכם סיפור נפלא שהייתי 
כי המאכלים משפעים על הנפש. אבא היה לו מנהג קבוע שבוע אחת 
יושב  והיה  דירה  שכר  הוא  לירושלים,  שנה  בכל  לנסוע  אייר  בחודש 
ומתבודד שם על התורה ועבודה. הוא היה נוסע לבדו, וכל המשפחה 
נשארה בבני ברק. אנשים חושבים כי בורח הוא ביום החגא של הציונים, 
אבל לא כי הוא לא פחד להיות בעירו כפי שלא פחד להביע דעתו על 

שאר דברים".
ומוכר  חלב  קנקן  עם  בוקר  כל  מסתובב  ה'חלבן'  היה  אלו  "בימים 
לתושבים חלב, הרב היה מזמין אצלו חלב מיוחד, שישראל עמד בכל 
עת החליבה, ללא שום חשש. וכך הגיע כל יום עם שני כדים, כדד גדול 

שם היה החלב הרגיל, וכד קטן שם היה החלב המהודר של הרב".
"כשאבא שהה בירושלים ביקש אמי מורתי ע"ה מ'החלבן' שירשום 
את החוב לכל אום הימים וכשאבא יגיע חזרה, הוא ישלם על כל הימים 

שלקחה מהחלב".
נכנס אליו החלבן והגיש לו חשבון עבור  "כשאבא חזר מירושלים, 
אותו:  ושואל  עליו  הביט  אבא  המהודר.  החלב  ועבור  הרגיל,  החלב 
הודה  רגעים  כמה  וכעבור  הסמיק,  החלבן  אותי?'  מרמה  הנך  'מדוע 
באשמתו, כי אין הוא מביא חלב מהודר, ובכד הקטן שופך חלב רגיל 
ומרמה אותו כאילו יש לו חלב מהודר. אבא זרק לו את התשלום, החלבן 

עזב את הבית בבושת פנים והלך לו".
"משיצא שאלתי את אבא: מנין ידע שהחלבן מרמה אותו? היה נראה 
כנבואה ממש. השיב לי כי בימים אלו שהיה בירושלים הרגיש שיכול 
לכוון יותר בתפילתו, לאחר שסיים התבונן בנפשו מדוע כאן הוא מכוון 
יותר. לאחר שחישבן בכל מעשיו הבין כי אין שום שינו מלבד החלב 
הירושלמי, הבנתי כי משהו אינו כשורה בחלב של בני ברק. הוא הרגיש 

כי זה השפיע על נפשו. מפליא".     
   

השקעה אדירה
הוא  העיקרון  ההשגחה  נושא  "בכל 
המהדרין.  מן  למהדרין  הכל  שהיה 
אחד  אף  ה'ערלה',  נושא  את  ניקח  אם 
מושקעת  עבודה  כמה  לתאר  יכול  לא 
מתרבית  והעבודה  ערלה  על  בהשגחה 
משנה לשנה. אם בשנים קודמות הערלה 
יש  כיום  בקליפים  רק  היה  הדר  בפרי 
יותר  ועוד  בשמוטי  באשכוליות  ערלה 
ולנסיה. והשנה יש גם מחסור כללי בפרי 
והמחסור עוד כפול. כאשר יש מעט פרי 
יותר  ויפה  יותר  גדול  הפרי  העצים  על 
והוא ראוי ליצוא ורק אחוז קטן, הבררה 
יום  לעמוד  יכול  משגיח  מקומי.  לשיווק 
שלם בבית האריזה ויקבל רק 2 משטחים 

פרי כשר בשביל כל בני ברק".
נכנס  אדם  ה'תולעים'  נושא  גם  "כך 
העוגה  בתוך  עוגה.  וקונה  לקונדיטוריה 
יש כמה חתיכות של קליפות אשכוליות. 
האלו.  בקליפות  להשקיע  צריך  כמה 

להשגיח בבית האריזה להשגיח 
במפעל שמעבד אותם להשגיח 
אשר  לתמציות  המפעל 
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מאבקים לא מעטים 
ולא קלים ידעה 
המושבה בני־ברק, 
עד שהפכה ל'עיר 
התורה והחסידות'. 
המתיישבים 
הראשונים, רובם, 
לא היו אמונים על 
דרך התורה. ואלה 
שהצטרפו אליהם 
נאלצו להלחם על 
צביון המקום. כל 
לבינה בבניינה הרוחני 
של בני־ברק הונחה 
בהרבה עמל ויזע, 
ובעיקר - במסירות 
נפש

מוסיפים להם".
מצביעים על העופות שבהשגת הרב 

־לנדא כמהודרים ביותר, יש איזה קפי
דות או חומרות מיוחדות?

היחידה  העיר  היא  שלנו  "הכשרות 
בלי  ורק  אך  העופות  את  המכשירים 
זריקות. זה אמנם קשה מאד, ולא כולם 
את  מבין  גם  ואני  בזה,  לעמוד  יכולים 
בעלי  הרבה  בזה.  עומדים  שאינם  אלו 
השגחה  שננהיג  אלינו  מתחננים  לולים 
וגם  לעופות  הזריקות  נתינת  בשעת 
לשווק  עלינו  לוחצים  השלטונות  מצד 
את העופות המוזרקות. אין לכם מושג 
ישנם על בעניין הזריקות,  כמה לחצים 
ואופן,  פנים  בשום  נכנענו  לא  אנו  אך 
והודענו חד משמעית כי אם המצב יגיע 
לזאת שאצטרך לקחת עופות מוזרקים, 

אפסיק לתת הכשר לעופות".
הדבר כל כך חמור?

נראה?  זה  איך  פעם  ראית  "אתה 
ומזריקים   ,13-15 בני  נערים  עומדים 
מזריק  נער  כל  יום.   11 בני  לאפרוחים 

יותר ממאה עופות בדקה! שמעתם? והאפרוחים ומסתובבים וזזים לכל 
מקום הייתכן לכוון את מקום הזריקה כאשר כל השטח כ"כ קטן. איך 
ניתן להעמיד משגיח או שנים על שמנה נערים שמזריקים בדקה אלף 
עופות! והמשגיחים יראו ויחליטו אם נגעו בוושט או אם נכנסו לחלל 

הגוף".
"בכלל לגבי כשרות העופות, בני ברק היא העיר היחידה שכל העופות 
ל-50  קרוב  של  ימים  והיו  עוף.  בכל  והריאות  הגידין  צומת  נבדקים 
אחוז טריפות. באם יש רק 10 אחוז טריפות ביום, זה 'יום טוב' מיוחד. 

בעקבותינו יש הכשרים אחרים שהחלו לנהוג כן".

שבת הארץ
בתוך כל מפעל הכשרות הענק שהקים רבינו, העמיד נושא השמיטה 
בראש המערכת. כאמור, מאבקים לא מעטים ולא קלים ידעה המושבה 
בני־ברק, עד שהפכה ל'עיר התורה והחסידות'. המתיישבים הראשונים, 
רובם, לא היו אמונים על דרך התורה. ואלה שהצטרפו אליהם נאלצו 
להלחם על צביון המקום. כל לבינה בבניינה הרוחני של בני־ברק הונחה 

בהרבה עמל ויזע, ובעיקר - במסירות נפש.
נלחמו על הכל. על כל סעיף משלחן־ערוך - על שבת, על כשרות, על 
צניעות וכו'. אחד הדברים הקשים שלחמו על כך במסירות נפש היתה 
מצות שמיטה. מאז ומעולם הוצרכו 'גבורי הכח עושי דברו' להתייצב 
ולהגן על מצוה זו. בעוון חילולה גלינו מארצנו. ואף כשהחילונו לשוב 
אליה, לא במהרה נשמרה השמיטה. שאלנו על 'ועדת השמיטה' שהקים 

אביו זי"ע. 
וכך סיפר הגאון הרב לנדא: "לפני שנת תש"ח, היו הערבים מביאים 
לא  נייד.  משקל  עם  ברחובות  מוכרים  והיו  חמורים  על  ופירות  ירקות 
היה צורך ב'ועדת השמיטה'. לאחר שנת תש"ח כאשר הערבים כבר לא 
יוסטמן  משה  הרב  כמו  שמים  יראי  ירקנים  כמה  היו  לשטחינו,  הגיעו 

ז"ל והרב יוסף גרבינר ז"ל, אשר בחנותם היה ארגז אחד או שנים בלבד 
מתוצרת ערבית. כל הזהירות מספיחים עדיין לא הורגל בציבור".

צפוי מחסור בתפוחי אדמה  היה  חג הפסח  לקראת  "בשנת תשי"ב, 
כשרים. אז נרתם הרב יוסף קויפטייל ז"ל להביא תפו"א מקפריסין. והחל 
'ועדת השמיטה' אשר דאגה לצרכי העיר  זה שנת תשב"י קמה  מפסח 
בבני  הזהירות בשמיטה  הונהגה  כך  שיוכלו לשמור שמיטה כהלכתה. 
ברק וממנה לכל הארץ. כמובן משמיטה לשמיטה העניין התפתח יותר 
ויותר. היום אי אפשר  יותר  ויותר. נתרבו שומרי שביעית והיו צריכים 
לתאר שבבני ברק היו יחידים שומרי שביעית. זכור לי היטב, שלקראת 
חוץ.  תפוח מתוצרת  חצי  לנו  הביאו  ראש השנה של השנה השמינית, 
שמירת שמיטה באופן ציבורי התחיל בבני ברק. וממנה נפוץ לכל הארץ, 
מי שעמד לצד אבא בענייני שביעית היה הגאון בעל החזון איש זי"ע, 
והתגוררנו  שכנים  היינו  אבא,  לימין  עמד  הרבנות  נושא  בכל  שבכלל 

לידו. זכיתי להיכנס אצלו גם בימים של הורשו להיכנס אליו".
"היו גם חליפת מכתבים ביניהם, אחד מהם היה על נושא מעניין של 
גיזום עצים". ]חליפת מכתבים אלו התפרסמו בקובץ פעמי יעקב גליון 

מ"ה, תש"ס[, לחיבת העניין אנו מציגים את הדברים,  וכך הוה:  
יום,  מידי  נוסע  זצ"ל  החזון־איש  בעל  מרנא  היה  החורף,  בחודשי 
מר־חשון(  )ב'  הבקרים  באחד  בתל־אביב.  הים  אל  הרופא,  בפקודת 
לתל־אביב.  לנסיעה  זצ"ל  לנדא  הרב  הגאון  ברק  בני  של  רבה  הצטרף 
מבעד לחלון האוטובוס נשקפו עצי הנוי הנטועים בצידי הדרך לאורכו 
של רחוב רבי עקיבא, ולמרגלות העצים ניצבו ערימות ענפים שזה עתה 
נגזמו. החזון־איש היסב את תשומת־לבו של רבינו: 'מה קורה במושבה? 
עליך   - המקום  כרב  השמיטה?  שנת  בעצם  העצים  את  גוזמים  האם 
הוא  שכן  עיניו,  למראה  מאד  השתומם  רבינו,  האחריות...!'  מוטלת 
אישית הורה, ערב שנת השמיטה, לגנן המועצה שאין לגזום את העצים 

בשמיטה.
באותם  נדיר  מכשיר   - טלפון  רבינו  איתר  לתל־אביב  כשהגיעו  מיד 
הימים; באותה תקופה היו בבני־ברק שלשה מכשירי טלפון בלבד, אחד 
ממחלקת  הדבר.  את  לברר  ביקש  שם  המקומית,  המועצה  בבנין  מהם 
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"בשנת תשי"ב, 
לקראת חג הפסח 

היה צפוי מחסור 
בתפוחי אדמה 

כשרים. אז נרתם 
הרב יוסף קויפטייל 
ז"ל להביא תפו"א 

מקפריסין. והחל 
מפסח זה שנת 

תשב"י קמה 'ועדת 
השמיטה' אשר דאגה 

לצרכי העיר שיוכלו 
לשמור שמיטה 

כהלכתה. כך הונהגה 
הזהירות בשמיטה 

בבני ברק וממנה לכל 
הארץ"

הגינון במועצה נענה, כי הם עושים זאת בהוראת... ה'חזון־איש'... לא 
פחות ולא יותר.

הגינון  על  האחראי  את  רבינו  תיחקר  השמיטה  שנת  בערב  מתברר: 
האילנות  של  מצבם  אודות  בני־ברק,   - המקומית  המועצה  מטעם 
שבתחום שיפוטם. הלה דיווח כי הם חזקים דים ולא נשקפת להם סכנת 
קריסה. הגיזום, אינו צורך קיומי אלא עניין קוסמטי בלבד. אם־כן - סיכם 
- מלאכת הגיזום אסורה בשנת השמיטה. רק אז קלט הגנן  עמו רבינו 
כי בשנה הקרבה ובאה עלולה פרנסתו להתקפח. ענין המשכורת, קבע 
רבינו, שהוא נושא לדין־ודברים שבין הגנן לראש־העיר - כשתבואו יחד 

להתדיין בפניי, נדון בדבר...
את המשך השתלשלות הדברים סיפר גיזבר המועצה ר' שכנא רוטנברג 
)רותם(. הוא היה יהודי חם לתורה ולמצוה, שתרם רבות לעיצוב צביונה 
הרוחני של בני־ברק. )בתפקידיו הציבוריים קנה לעצמו שם טוב; לימים 
שימש סמנכ"ל משרד הפנים והקים את ה'תנועה להפצת תורה' שפעלה 
במימון משרד הפנים, ומוסדות רבים נהנו ממנו וזוכרים אותו לטובה(. 
קרבה  כי  הגנן,  בפניו  תינה  המועצה,  לעובדי  המשכורות  חלוקת  בעת 
הכחדה...  בסכנת  והעצים   - עליו  נאסרה  הגיזום  מלאכת  השבע,  שנת 
לצידו עמד עובד מועצה אחר, בר־אוריין ומבאי ביתו של החזון־איש, 
וכששמע את השיחה נענה שהחזון־איש בספרו מתיר לגזום את העצים 

במקרה ואלה עלולים לקרוס.
"ולענין  כותב:  י"ז(  אות  כ"א  )סימן  שביעית  בהלכות  החזון־איש 
- יש לסמוך להקל; וכל שאינו  גיזום... במקום הפסד שימות כל העץ 

אלא הרווחה - אסור". 
וביקש  "חזון־איש"  מספר  בציטוט  הסתפק  לא  רוטנברג  שכנא  ר' 
יוצא־ שהיה  מועצה  עובד  אותו  החזון־איש.  של  מפיו  ציטוט  לשמוע 

וחזר  חייך  החזון־איש  הדברים.  לו  וסיפר  רץ  החזון־איש,  בבית  ונכנס 
על דבריו המופיעים בספר. בהסתמך על פסקו של החזון־איש הלך אותו 
גנן, שהיה פורק־עול וחבר במפלגה הקומוניסטית, וגזם את כל העצים.

במכתבו, מתאר רבינו בפני החזון־איש את האירועים שהביאו לגיזום 
העצים בשנת השמיטה. והחזון־איש במכתבו מבהיר כי מעולם לא התיר 

לגזום לצורכי נוי.
עם  התקשרתי  "תיכף  איש:  החזון  מרנא  אל  לנדא  הרב  כתב  כוך 
המועצה בענין גיזום העצים. ואמרו לי: 'שיש בידם היתר מכ"ג שליט"א 
ועל סמך זה הם עושים את זה'. ואמרתי להם שדוקא כ"ג בעצמו מחה 

נגד זה עכשיו.
לפני ראש־השנה שלחו אלי מהמועצה את הגנן, והוא דבר אז נכוחות, 
שכל ענין הגיזום הוא רק בכדי ליפות את צורת האילנות. ואמר בפירוש 
שאין חשש הפסד האילנות, והוסיף שיש לפעמים אילן שענפיו מרובים 
ורוח סערה יכולה לעקור אותו, אבל פה בבני־ברק אין כאלה, ככה הוא 
מפני  אותם  לסמוך  צורך  להיות  שיכול  כאלה  שישנם  אלא  לי,  אמר 
רכותם. ואחרי שיחה, שארכה כשעה, על כל פרטי הענינים, הוא אמר: 
יוצא שבכל משך שנה זו לא תהיה לי עבודה פה. וא"כ איך יהיה המצב 

עם משכורתי? על־זה עניתי לו שבדבר שבממון אינני נזקק לצד אחד.
והנה מה שסיפר לי עכשיו בביתי הפנקסן מר רוטנברג שי', )שהוא 
יעבדו בשביעית( פעם בעת תשלום  הוא כל הלוחם שם בעד זה שלא 
המשכורת לפקידים ישב הגנן והתחיל לטעון: 'מה יהיה עם העצים הלא 
אסור לעבוד בשמיטה, וכולם ישברו! פתאום אחרי השיחה אתי, שאמר 
שאין מקום לחשוש לקיום האילנות, הוליד החשש של אבדן המשכורת 
סכנה לאילנות. מר נ.פ. היה נוכח ותיכף ענה שכ"ג שליט"א מתיר לגזום 
אם יש חשש הפסד האילנות ובמקום לבוא אלי לשמוע, למה ומאיזה 
טעם אסרתי, )הלא סוף דבר אני חקרתי את הגנן טרם שהרגיש שהדבר 
לקיום  סכנה  שיש  בשאלה  שליט"א  לכ"ג  רץ  הוא  אליו(,  ישר  נוגע 
שליט"א  לכ"ג  גם  סיפר  אם  יודע  )אינני  בידו.  והיתרו  וחזר  האילנות 
שאני אסרתי, כי אז הלא בטח לא היה כ"ג מתיר טרם שידע טעמי בזה(. 
וכל  האילנות.  כל  את  וגוזם   - הגנן   - הולך  הוא  זה,  סמך  על  ועכשיו, 
הדבר של הפסד האילנות הוא מדומה כמו שהוא בעצמו אמר לי בביתי. 
עכשיו, אחרי שיחתי עם מר רוטנברג אולי יפסיקו את העבודה, ואם לא 
יפסיקו אז אם כ"ג יודיע להם, שלא כך היתה דעתו, לא יהיה להם על מה 
לסמוך. בכל אופן נ.פ. ראוי לנזיפה על־זה, כי בדרכים כמו אלה יכולים 

להחריב עולמות ח"ו".
וש"ת  "אחדשה"ט  כתב:  וכך  לו  השיב  ה"חזון־איש"  בעל  הגאון 
באהבה. כל הדברים בדותא ומעולם לא שאלו על הגיזום ומעולם לא 
אילן  אם  שאלו  גיזום.  איסור  להם  שידוע  אחרי  שאל  השליח  התרתי, 
שענפיו מרובים ועיקרו רופף באופן שעלול להשבר ע"י רוח, אם הסרת 
הענפים בכלל גיזום. והשבתים כי אחרי שלא יעשו דרך גיזום רק קציצת 
כלל  נגעה  השאלה  שאין  וכמובן  מותר,  הגיזום,  דקדוק  בלי  ענפים 
העדר  כי  פשוט  בודד.  במקרה  אלא  הרחוב,  שבצדדי  הרכות  באילנות 
הגיזום לא יגרום ליבוש האילן ולא לשבירתו, ויראה נא כתר"ה שליט"א 

למחות בזה תיכף, והוראתם אמת, ומעולם לא יצא ממני היפוך זה".
עד כאן מעט מן המעט מהצורה בה ראה הרב לנדא זצ"ל את הדברים 

מנקודת מבטו.
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תצפית לתוך סוריה מהר חזק שברכס בשנית, הממחישה את המשמעות הטופוגרפית של שליטה ברמה
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העם
עם הגולן
'כל  עשה  הגולן,  ברמת  ישראל  של  בריבונותה  ארה"ב  נשיא  של  הכרתו  עם 
ישראל' את כל הדרך ההיסטורית של האזור הצפוני ביותר של מדינת ישראל 
ברק  אהוד  נתניהו,  בנימין  פרס,  שמעון  רבין,  יצחק  של  התכניות  היו  מה   •

ואריאל שרון לגבי החזרת השטח לסוריה ולהיכן הן הגיעו • גולה אחר גולה

||  יוסי גיטלר ||
צילום: ויקיפדיה
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בשדה ה שבשגרה  דבר  הם  משותפות  מנהיגים  צהרות 
הדיפלומטי בתום כל פגישת ראשי מדינות. אבל כשנשיא 
בנימין  ישראל  ממשלת  וראש  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
נתניהו יצאו בערבו של יום שני של שבוע שעבר ונעמדו 

מול כלי התקשורת, אירע דבר חריג.
בחשבון  האמריקני  המנהיג  צייץ  לכן,  קודם  שבוע 
הטוויטר שלו כי ראוי שמדינתו תכיר בריבונות הישראלית על רמת הגולן 
למכולת  הולכים  לא  ציוצים  עם  אבל  כבוש.  כשטח  אותו  תחשיב  ולא 
המדינית. כדי לאשרר את הצהרת הכוונות שלו, היה צריך הנשיא לחתום 

על צו נשיאותי. 
הודיע  נאומו  במרכז  עיתונאים.  מסיבת  באותה  שקרה  מה  בדיוק  וזה 
דונלד טראמפ כי מיד בתום דבריו יפנה לחתום על המסמך הרשמי שמכיר 
בריבונותה של ישראל על רמת הגולן. הוא אמנם התעכב כמה דקות כי רצה 
לשמוע גם את ראש הממשלה הישראלי נואם, אבל מיד כאשר הניח נתניהו 
את המיקרופון, שלף טראמפ את העט וחתם את שמו על מסמך ההכרה. את 
העט הוא העניק במתנה לראש הממשלה, שבתמורה הקדיש לו בקבוק יין 

מיקבי רמת הגולן.
כן, זה אותו נתניהו שבעבר הסכים לדון על עתיד השליטה ברמת הגולן 
במסגרת משא ומתן עם נשיא סוריה, הוא אשר נופך כעת בכל מקום בהישג 
מתנת  הגולן.  רמת  על  ישראל  בריבונות  האמריקנית  ההכרה  של  הכביר 
לאחור  שנים  אלפי  לשוב  אותנו  הביאה  טראמפ  של  הנהדרת  הבחירות 
וללמוד קצת על ההיסטוריה של המקום הזה, שחשוב להדגיש, לדעת פוסקי 

הלכה רבים אינו נחשב כארץ ישראל ויש לו דין ארץ העמים לכל דבר.

הממצאים העתיקים ביותר
ממצאים ארכיאולוגים מעידים על חיים אנושיים ברמת הגולן כבר לפני 
כמה אלפי שנים. ממצא ידוע מתקופה זו הוא הפסלון ונוס שהתגלה בשנת 
תשמ"א באתר הארכיאולוגי שבבריכת רם, ונחשב לממצא העתיק ביותר של 
דמות אנושית הקיים בתיעוד הארכיאולוגי. מהתקופה הכלקוליתית )4,500 
שנה לפני הספירה( ותקופת הברונזה הקדומה )3,300 לפני הספירה( פזורים 
מגליתיים  מבנים  גדולות(,  מאבנים  )מבנים  דולמנים  מאות  הגולן  ברמת 
)מונומנטים מאבנים גדולות מאוד( מאבני בזלת, שהגדול שבהם הוא גלגל 

רפאים )מונומנט עתיק בקרבת מושב יונתן בגולן(.
התנ"ך מוזכר מושב בני ישראל בגולן מאז כיבוש האזור מידי עוג מלך 
הבשן, במסגרת כיבושי משה בעבר הירדן. חבל הבשן ככלל, ובתוכו גם 
הגולן, נפל בנחלת חצי שבט המנשה. האזור היה בשליטת הארמים תקופה 
ארוכה עד השתלטות ממלכת אשור. במאה השנייה לפני הספירה התיישבו 
)בני שבט ערבי או ארמי שחלקים ממנו התגיירו(. המלך  באזור היטורים 
החשמונאי אלכסנדר ינאי כבש את הגולן במאה הראשונה לפנה"ס, ויישב 
את העיר גמלא וערים נוספות ביהודים. בתקופה זו הוקמו יישובים רבים 
הגולן  בדרום  הוקמה  זו  בתקופה  גדלה.  בו  האוכלוסייה  וצפיפות  בגולן, 
עבר  של  הדקאפוליס  ערי  לברית  שהשתייכה  סוסיתא,  ההלניסטית  העיר 
הירדן )קבוצה של עשר ערים, רובן מהתקופה ההלניסטית )למעט דמשק(, 
שהיו ממוקמות ברובן בעבר הירדן המזרחי. הערים נתנו את שמן גם לחבל 
הארץ בו שכנו. עם הערים ברשימה נמנות סקיתופוליס )בית שאן(, שהייתה 

העיר הראשית בחבל, דמשק, ופילדלפיה )היא עמאן בירת ירדן(.
והחורן  הטרכון  הבשן,  גם  כמו  הגולן,  נכלל  שני  בית  תקופת  בשלהי 
)חבלי ארץ נוספים בגולן(, בתחום ממלכת אגריפס השני, נכדו של הורדוס, 
קרב  התחולל  הגדול  המרד  בימי  עליון.  וגולן  תחתון  לגולן  נחלק  והוא 
ליהודים  הרומאים  בין  מתתיהו,  בן  יוסף  ידי  על  בפירוט  המתואר  חשוב, 

בגמלא, והעיר חרבה.
רבים,  יהודיים  יישובים  ובבשן  בגולן  התקיימו  והתלמוד  המשנה  בימי 
וכן בממצאים הארכאולוגיים. בעקבות  כפי שניתן לראות במקורות חז"ל 
אי  ובשל  ה-8  המאה  באמצע  האזור  את  שפקדה  הגדולה  האדמה  רעידת 
האוכלוסייה  והולך  נמשך  באופן  התדלדלה  הנמשכת,  המדינית  היציבות 

היהודית באזור עד המאה ה-10.
הקרב  הירמוך,  קרב  הגולן  רמת  דרום  באזור  במאה השביעית התחולל 
זה  קרב  המוסלמית.  האימפריה  לבין  הביזנטית  האימפריה  בין  המכריע 
נחשב אחד המכריעים בהיסטוריה, ובעקבות ניצחונם השתלטו הערבים על 
האזור. מתחילת השלטון העות'מאני ועד לאמצע המאה ה-19 היה הגולן 
שבטים  היו  בפועל  והשולטים  קבע,  תושבי  מעט  התגוררו  בו  ספר  אזור 

בדווים. בצפון רמת הגולן הוקמו יישובים דרוזים )הקיימים עד היום(.
כיבוש  עקב  צ'רקסים,  הגולן  ברמת  התיישבו  ה-19  המאה  במהלך 
קלטה  העות'מאנית  האימפריה  הרוסית.  האימפריה  בידי  בקווקז  מולדתם 
רבים מהצ'רקסים ויישבה אותם באזורי ספר בהם שליטתה הייתה רופפת. 

החל מ-1878 עודדו השלטונות העות'מאניים את התיישבותם בגולן והקצו 
גבי  על  לרוב  קונייטרה,  בנפת  יישובים  כ-13  הקימו  הם  קרקעות.  להם 
ידי החוקר  נטושים. היישובים הצ'רקסים תוארו על  יישובים  חורבות של 
באזור,  שסיירו  הראשונים  מהאירופאים  שהיה  שומאכר,  גוטליב  הגרמני 
הערביים  היישובים  משאר  במראם  השונים  כיישובים  אותם  תיאר  אשר 
ברמת הגולן ונבדלים בזכות הניקיון והסדר שבתוכם. על פי שומאכר, היו 
בגולן ב-1888 19,500 תושבים מתוכם 8,300 בדווים וצוענים החונים דרך 
קבע באזור. התיישבות הצ'רקסים עודדה קבוצות אחרות להקים ישובי קבע 

בגולן, כדוגמת הטורקמנים ובדואים.
בגולן.  להתיישב  יהודים  ניסיונות של  נעשו ארבעה  ה-19  בסוף המאה 
שהתיישבו  צפת  תושבי  של  בגולן  הראשונה  ההתיישבות  הייתה  ב-1886 
מלחמת  עד  לקצרין.  ממזרח  הגולן,  רמת  במרכז  נטוש  )כפר  ברמת'ניה 
מאירופה  וההתיישבות  זו  התיישבות  צ'רקסים.  בו  התגוררו  הימים  ששת 
 100,000 רוטשילד, שרכש  ומאמריקה, שהתיישבו בקרקעותיו של הברון 
דונם בחורן, חוסלו בפקודת מושל דמשק, שגירש את תושביהם. ב-1888 
הוקמה המושבה בני יהודה בכפר ביר א-שכום )ממזרח לעין גב של ימינו(, 
אך ננטשה לאחר פרעות שעשו בה בדואים בראשית המאה ה-20. ב-1905 
אך  הבטיחה,  בבקעת  להתיישב  שברוסיה  קרים  האי  מחצי  יהודים  החלו 

ההתיישבות במקום קרסה בגלל פגעי הקדחת.
עד כינון המנדט הבריטי על ארץ ישראל והמנדט הצרפתי על סוריה, היה 
אזור הגולן קשור מבחינה מדינית לגליל, כחלק ממחוז דמשק. בשנת 1923, 
עם תום מלחמת העולם הראשונה והמרד הערבי בסוריה, ובהתאם להסכם 
סייקס-פיקו, נקבע קו הגבול בין המנדט הבריטי למנדט הצרפתי. הוחלט כי 
הגולן יהיה בשטח הסורי, עם מגבלות מסוימות שקשורות למים )המנדט 

הבריטי כלל גם 10 מטר מקו הכנרת ואת מי הבניאס(.

הצקות והפגזות
בו כ-150,000  ישראל בשנת תשכ"ז, התגוררו  בידי  כיבוש הגולן  לפני 
יחסית  בדלילות  מיושב  היה  הוא  שנכבש.  באזור   128,000 מתוכם  איש, 
יותר  רבה  ובצפיפות  וטורקמנים,  בדואים  בצ'רקסים,  ובמרכזו  בדרומו 
בצפונו ביישובים הדרוזיים הקיימים עד היום. האוכלוסייה התרכזה בעיר 
המחוז קונייטרה, ב-140 כפרים ועיירות, ובעוד כ-60 יישובים קטנים יותר, 
היו מוסלמים ממוצא ערבי,  )חוות(. כ-70% מהתושבים  שנקראו מזרעות 

נחל חרמון
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מרביתם בדואים, אך גם עלוואים וכ-10,000 פליטים פלסטינים )ככל הנראה 
מאזור צפת(. כמו כן ישבו בגולן כ-20,000 צ'רקסים, מחציתם בקונייטרה 
והשאר בכפרים, כ-7,000 טורקמנים, ומספר דומה של דרוזים. ההתיישבות 
הסורית בגולן התאפיינה בחלוקה אתנית מובהקת: הדרוזים בחמישה כפרים 
לה,  מדרום  כפרים  וב-12  קונייטרה  באזור  הצ'רקסים  החרמון,  במורדות 
'בנות  ובציר היורד מקונייטרה לגשר  נפח  הטורקמנים ב-14 כפרים באזור 
יעקב', והעלוואים בשלושה כפרים בחלק הצפון-מערבי של האזור על ציר 
מסעדה-דרום לבנון. הבדואים השתייכו ל-14 שבטים שונים שהיו מפוזרים 

על פני כל הגולן.
כבישים,  לצורכי הצבא, סללה  בעיקר  הגולן  פיתחה את  סוריה  ממשלת 
האוכלוסייה  גם  בעקיפין  נהנתה  זה  מפיתוח  וטלפון.  חשמל  קווי  ומתחה 
מיישובי  ל-50  הראשיים.  הצירים  לאורך  היושבת  זו  בעיקר  אך  האזרחית, 
הגולן הייתה אספקת מים סדירה, פרי פיתוחם של מפעלי המים הסוריים. 
שאר היישובים השתמשו עדיין במי מעיינות, מי נחלים ומי גשמים. בתקופה 
הצינור  ללבנון.  מסעודיה  נפט  להעברת  הטרנס-ערבי  הנפט  צינור  נבנה  זו 

עובר בגולן ולאורכו נבנה ציר הנפט.

היישובים  את  להפגיז  הסורי  הצבא  נהג  תשכ"ז  עד  תש"ט  השנים  בין 
הישראלים לאורך הגבול. נרשמו תקריות ירי רבות של כלפי סירות דייגים 
רבים  ועוד  אזרחים   140 מותם  את  מצאו  אלו  מהפגזות  כתוצאה  בכנרת. 
נפצעו. כמו כן נגרמו נזקים לרכוש ושדות תבואה רבים עלו באש. בנוסף, 
בתחילת שנות ה-50 השתלטו הסורים על שטחי ישראל ממערב לקו הגבול 
הבינלאומי בינם ובין ישראל, באזור חמת גדר–אלמגור והחוף המזרחי של 
בשם  נודע  לימים  אשר  המדינות,  בין  חדש  קו  יצרה  זו  הכנרת. השתלטות 
שנקבע  הבינלאומי  הגבול  מקו  אותו  לבדל  כדי  וזאת  ביוני',  ה-4  'קווי 

בתקופת המנדט הבריטי.
ישראל  למרכז  מהכנרת  מים  שהוביל  הארצי,  המוביל  הקמת  בעקבות 
ודרומה, פתחה סוריה בשנת תשכ"ד, בניסיון לסכל את מפעל המים הישראלי 
על ידי הטיית מקורות הירדן - נחל דן, בניאס וחצבאני, ולהעבירם בתעלה 
מזרחית לכנרת אל הירמוך והירדן. בעקבות זאת החלה המלחמה על המים. 
כדי להכשיל את מפעל ההטיה הסורי ניצלה ישראל תקריות-ירי סוריות על-

מנת לתקוף את מקימי התעלות הסוריות.

כיבוש בששת הימים
הימים. במהלך המלחמה הפגיזו  נרשמה במלחמת ששת  נקודת המפנה 
הסורים את יישובי עמק החולה וראש פינה וטנקים סוריים אף ניסו להתקדם 
לעבר קיבוץ דן. למרות זאת, לא הייתה כוונה לממשלת ישראל לכבוש את 
מספיק  שהתרכזו  לאחר  המלחמה,  של  האחרונים  בימיה  רק  הגולן.  רמת 
כוחות בגזרה, ובעקבות לחץ של משלחת יישובי הצפון, הוחלט לכבוש את 

רמת הגולן ולשים קץ לאיום ההפגזות על יישובי עמק החולה.
וכך, ב-9 ביוני, לאחר תום הקרבות בחזית המצרית ובחזית הירדנית, תקף 

חיל האוויר הישראלי את הרמה 
מרוכזת  אווירית  במתקפה 
הופעלו  במקביל  ומתמדת. 
של  בפיקודו  חטיבות,  שבע 
אלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר. 
בגזרת  התרכזה  ההתקפה 
שם  הגולן,  רמת  וצפון  הבניאס 
לרמה  בעלייה  השיפוע  היה 
השריון  וכוחות  יחסית,  מתון 
ולהתקדם  לרמה  לעלות  יכלו 
הדרך  מחצית  עד  כמעט 
לקונייטרה. קרב ידוע במתקפה 
במרכז  פאחר.  בתל  היה  זו 
את  רגלים  כוחות  תקפו  הרמה 
המוצבים הסורים והשיגו גם הם 
במהלך  מעטה.  לא  התקדמות 
הלילה הרחיב צה"ל את הטריז 

דרומה, עד לאזור גשר בנות יעקב. בבוקר יום שבת, 10 ביוני, פרצו כוחות 
רמת  בצפון  להגיע,  והצליחו  אווירי,  סיוע  מזרחה תחת  רגלים  וחיל  שריון 
הגולן, אל מעלה החרמון ואל קונייטרה, ובדרום רמת הגולן אל צומת רפיד. 
למעשה  ונסתיימה  הגולן  ברמת  הקרבות  נפסקו   14:00 בשעה  ביוני  ב-10 

הלחימה.
ממשל  עליו  והוחל  קמ"ר  כ-1,250  על  עמד  מהסורים  שנכבש  השטח 
סורים  אזרחים  כ-128,000  התגוררו  ישראל  ידי  על  שנכבש  בשטח  צבאי. 
– כרבע מהם התגוררו בעיר קונייטרה, והשאר גרו ב-222 יישובים וחוות. 
לאחר הניצחון כ-115,000 עד 122,000 מהאזרחים הסוריים עזבו את הרמה 
ועברו לשטח סוריה; מרבית הכפרים הסוריים נהרסו לאחר מכן. לפי הערכות 

ישראליות מספר הפליטים נע בין 50 ל-70 אלף פליטים.
לאחר כיבוש רמת הגולן, הקים צה"ל מערך הגנה לאורך קו הגבול החדש 
עם סוריה, שכלל 20 מוצבים, תעלות נ"ט לאורך הגזרה ופרש כוחות שריון. 
פעולות  יזם  לא  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  מאוד  שנחלש  הסורי  הצבא 
ערב  מדינות  לחץ  לאחר   ,1969 דצמבר  בחודש   .1969 לסוף  עד  התקפיות 
ביוזמות  הסורי  הצבא  התחיל  ההתחמשות מחדש,  להשלמת  וקרוב  באזור 
הצטרף  בכך  הגבול.  קו  לאורך  מצומצם  בהיקף  נקודתיות  התקפיות, 
במהלך  סואץ.  תעלת  לאורך  ההתשה  במלחמת  שקועה  שהייתה  למצרים 
1970, המתיחות לאורך הגבול הסורי-ישראלי עלתה בהדרגה וצה"ל הגיב 
בפעולות יזומות משלו. שיאה של המתיחות היה בקרבות שנודעו כמלחמת 

שלושת הימים.
אידאולוגי  רקע  על  הוקמו  בגולן  הראשונים  הישראלים  היישובים 
'איחוד  'הקיבוץ המאוחד',  ובהם  מיישבים,  גופים  ידי מספר  על  וביטחוני 
זאת  הדתיים',  המושבים  ו'תנועת  הארצי'  'הקיבוץ  והקיבוצים',  הקבוצות 
בדומה ליישובים אחרים שהוקמו באותה עת בסיני ובבקעת הירדן. היישוב 
הראשון - מרום גולן - הוקם כבר חודש לאחר המלחמה, ב-14 ביולי 1967. 
לאחר מלחמת יום הכיפורים הוקמה מועצה אזורית חדשה, מועצה אזורית 
גולן, שכללה את כל שטחי הגולן, למעט שטחי 5 הכפרים הסוריים שנותרו 
'ועד  בשם  אותם  שמייצג  גוף  הקימו  בגולן  המתיישבים  המלחמה.  לאחר 

ישובי הגולן'. מאז 1967 נבנו 33 יישובים ישראליים ברמת הגולן.
יום הכיפורים, חרף מאמציו, לא הצליח הצבא הסורי לכבוש  במלחמת 
מחדש את הגולן, ולאחר כמה ימי לחימה ותוך קרבות קשים, ובראשם קרב 
'עמק הבכא', הוא נהדף. בשלביה האחרונים של המלחמה אף הצליחו כוחות 
צה"ל להיכנס לשטח הסורי ולהתקדם עד למרחק של כארבעים קילומטרים 
מדמשק. סיום הקרבות היה בקרב על החרמון. ב-1974 נחתם הסכם הפרדת 
 60 וכן  שכבשה  החדשים  השטחים  את  ישראל  פינתה  שבמסגרתו  כוחות, 
ובהם העיר קונייטרה ומספר כפרים.   ,1967 קמ"ר שהיו בידיה בגולן מאז 
אזור חיץ של האו"ם הוקם בשטח המפונה, ואזור דילול כוחות הוקם משני 
צדדיו. אף על פי שהעיירה קונייטרה חזרה לידיים סוריות, הרי שהמשטר 
אותה  ולהשאיר  הסוריים  תושביה  את  אליה  להשיב  שלא  העדיף  הסורי 

בחורבנה, כאות ל"המשך הכיבוש הישראלי בגולן", לתפיסתו.
קצרין,  העיר  הוקמה  הראשונה,  רבין  יצחק  ממשלת  בתקופת  ב-1976, 
בסמוך ליישוב יהודי קדום מתקופת התלמוד ועד היום היא העיר היחידה 

ברמת הגולן.

האבן העתיקה ונוס שנמצאה ברמת הגולן

קוניטרה ב-1967
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סיפוח זוחל
ישראל. חוק רמת  בשנת תשמ"א הוחלט לספח את רמת הגולן למדינת 
1981, ביטל את הממשל  הגולן, חוק רמת הגולן שהתקבל ב-14 בדצמבר 
הצבאי והחיל על הגולן את החוק הישראלי ולמעשה סיפח אותו למדינה, 
זה, התאפשר לכל  על אף שנזהר מלהשתמש במילה סיפוח. בעקבות חוק 
התושבים הדרוזיים בגולן להפוך לאזרחים ישראליים, אם הם רוצים בכך. 
תושבים שסירבו להתאזרח קיבלו מעמד תושב בישראל. רק מעטים מהם 
הקהילה  ידי  על  מוכר  אינו  הגולן  סיפוח  ישראלית.  אזרחות  לקבל  בחרו 
הקוראת  החלטה  קיבלה  אף  האו"ם  של  הביטחון  ומועצת  הבינלאומית, 

לביטולו וקובעת כי אין לו תוקף בינלאומי.
להכיר  כן  והחליט  העולמי  הווטו  את  ארה"ב  נשיא  בשבוע שעבר שבר 
האיחוד  כמו  העולם,  מדינות  יתר  כי  אם  הגולן.  רמת  חוק  של  בתוקפו 
רוסיה  האו"ם שלבקשת  של  הביטחון  מועצת  וכן  למחות  שנזעק  האירופי 

התכנס לגנות, עדיין אינם מכירות בריבונות ישראל על שטחי רמת הגולן.

רבין, פרס, נתניהו ברק ושרון
אחרי שהכיר טראמפ בגולן, גוללנו את קורות דברי הימים  על היחס של 
הסורים.  לידי  הגולן  רמת  של  החזרתה  לשאלת  בישראל  הממשלות  ראשי 
בישיבת הממשלה ב-8 בספטמבר 1994 הבהיר ראש הממשלה יצחק רבין כי 
אין התחייבות ישראלית לנסיגה, אולם לפי כמה דיווחים, הייתה התחייבות 
יתמלאו  אם  הגולן  מרמת  לסגת  האמריקני  הממשל  בפני  רבין  של  סודית 

התנאים הביטחוניים שהציב. התחייבות זו כונתה 'פיקדון רבין'.
שמעון פרס, שנכנס לתפקיד ראש הממשלה לאחר רצח רבין, קיים )לפי 
עדותו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק( שיחות עם הסורים על אותו 
קיימים  נתניהו,  בנימין  שאחריו,  הממשלה  ראש  של  עמדתו  לגבי  בסיס. 
דיווחים סותרים, לטענת נתניהו במשא ומתן החשאי שניהל דרך מקורבו רון 
לאודר, הוא הצליח להשיג את הסכמת הסורים לשמירת כתף החרמון בידי 
ישראל, מה שלא מנע מיריביו הפוליטיים לטעון שנתניהו היה מוכן להעביר 

את הגולן לסורים תמורת שלום.
ראש הממשלה הבא, אהוד ברק, הביע נכונות לסגת לקו הגבול הבינלאומי, 
יוענק  שתמורתה  הכנרת,  של  המזרחית  בשפתה  צרה  רצועה  הותרת  תוך 
לסורים שטח אחר. לפי הצעת ברק, לסורים הייתה ניתנת גישה מוגבלת למי 
הכנרת והם היו יכולים לשאוב מעט ממי האגם. נראה כי בתקופת כהונתו 
של אריאל שרון כראש הממשלה לא התקיימו דיונים משמעותיים עם סוריה, 
על  בדמשק.  השלטון  וחילופי  השנייה  האינתיפאדה  פרוץ  בשל  היתר  בין 
לבשאר  חשאיים  במסרים  אולמרט,  אהוד  אחרונות',  ב'ידיעות  דיווח  פי 
שנות  אורך  לכל  הגולן.  מן  מלאה  לנסיגה  נכונות  הוא  גם  הביע  אל-אסד, 
המשא והמתן החשאי והגלוי עם הסורים התנהל ויכוח ציבורי סוער בשאלת 

הנסיגה מרמת הגולן והאייקון הבולט ביותר הוא אותו סטיקר מפורסם 'העם 
עם הגולן'. אפשר לומר כי ההתנגדות בציבור לנסיגה מרמת הגולן גדולה 
יותר מההתנגדות לנסיגה משטחים אחרים שנכבשו במהלך מלחמת ששת 

הימים כמו יהודה שומרון ובקעת הירדן.
ראש  מטעם  נציגים  כי  ידיעות  בישראל  להתפרסם  החלו   2008 באפריל 
נציגים  עם  טורקי,  ובתיווך  עקיף  באופן  נפגשו  אולמרט  אהוד  הממשלה 
סוריים באיסטנבול. במאי 2008 אישרה ישראל כי היא מקיימת משא ומתן 
הודעת  את  אישר  אל-מועלם,  ואליד  הסורי,  החוץ  שר  סוריה.  עם  עקיף 
ישראל וטען כי זו התחייבה בפני מדינתו כי ישראל תיסוג מכל שטח רמת 
הגולן עד לקווי ה-4 ביוני. מסקרים שנערכו בעקבות פרסומים אלו, בערוץ 
הישראלי  הציבור  מכלל  אחוזים  ל-70   65 בין  כי  עלה,  "הארץ"  ועיתון   2
התנגדו לירידה מרמת הגולן, ואילו רק בין 22 ל-25 אחוזים תמכו בנסיגה 
מרמת  יסוג  לא  כי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הצהיר   2009 במאי  כזו. 

הגולן.
בחודש נובמבר 2010 אישרה הכנסת את "חוק משאל העם", שלפיו כל 
נסיגה משטח ריבוני של מדינת ישראל תחייב קיום משאל עם ורוב של 61 
ב-12  מתנגדים.   33 לעומת  ח"כים   65 של  ברוב  אושר  החוק  כנסת.  חברי 
נסיגה מכל  יסוד משאל עם, אשר קובע כי  2014 אושר בכנסת חוק  במרץ 
שטח בבעלות ריבונות ישראלית יחויב לעבור במשאל עם. החוק אושר ברוב 
של 68 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שחברי סיעות האופוזיציה החרימו 

את ההצבעה על החוק.
הצהיר   2019 במרץ  ב-21  פעמים,  כמה  הכתבה  במהלך  שהזכרנו  כפי 
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי "לאחר 52 שנים הגיע הזמן שארצות 
חשוב  דבר  הגולן,  ברמת  הישראלית  בריבונות  מלא  באופן  תכיר  הברית 
במרץ  ב-25  האזורית".  וליציבות  לישראל  וביטחונית  אסטרטגית  מבחינה 
שמכירה  הצהרה  על  טראמפ  חתם  הצהרתו,  לאחר  ימים  ארבעה   ,2019

בריבונות ישראל על רמת הגולן.
ההצהרה:  על  טראמפ  לנשיא  הודה  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
לא  היו הרבה חברים בחדר הסגלגל אבל מעולם  לישראל  "במשך השנים 
היה לישראל חבר טוב כמוך... הראית זאת שוב היום עם ההכרה הרשמית 
המלך   - היסטורית  הצהרות  היו  היסטורי.  יום  באמת  זה  בגולן.  בריבונות 
כורש, בלפור, הנשיא טרומן והנשיא טראמפ - עשית זאת פעמיים: בהחלטה 

האמיצה שלך על ירושלים ועל הגולן."

רשויות הגולן
כ-22  איש:  אלף  כ-47  הרמה  של  הישראלי  בחלק  חיים  ל-2015,  נכון 
הסורי, במחוז  עלווים.]33[ בחלק  והשאר  דרוזים  אלף  כ-23  יהודים,  אלף 

קוניטרה, מתגוררים כ-80 אלף תושבים.]34[
ברמת הגולן שש מועצות מקומיות, בהן ארבע דרוזיות: בוקעאתא )6,300 
איש(, מג'דל שמס )10,600 נפש(, מסעדה )3,500 נפש( ועין קנייא )2,000 
המכונה  קצרין,  יהודית:  ואחת  נפש(,   2,500( ע'ג'ר  עלוואית:  אחת  נפש(, 
יישובים   32 עוד  הגולן  ברמת  קיימים  בנוסף,  נפש(.   7,000( הגולן,  בירת 

יהודיים המאוגדים במועצה אזורית גולן, ובהם מתגוררים כ-15 אלף איש.

גמלא הקדומה

סוסיתא הקדומה
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בעשורים האחרונחם התפרסמו כמה מקרים של הצתה 
עצמית כמחאה פוליטית • יצאנו לגלות האם מדובר 
בתופעה חדשה? מי הם האנשים שבחרו בצורה כה 

טראגית כדי לנסות ולהשפיע? והאם הם הצליחו להשיג 
את המטרה? • וגם: האנשים שהציתו עצמם כמחאה 

נגד ההתנתקות אך חוסר הכיסוי התקשורתי היה 
בעוכריהם, ואיליה ריפס שהצית עצמו ובאורח נס ניצל 

והקים את פרויקט "הצופן התנ"כי"

מכוונת

||  איילה אבן האזל ||
צילום: ויקיפדיה
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מכוונת
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הביטחונית ל ההסלמה  בטרם  רב,  זמן  לפני  א 
נגד  סוערות  הפגנות  בעזה  התקיימו  בעזה, 
ובדרישה להסיר  יוקר המחיה והעלאת מחירים 
ההפגנות  וסחורות.  מוצרים  נגד  המיסים  את 
נעצרו  המפגינים  מן  וחלק  קשה  ביד  דוכאו 
פלסטיני  על  התפרסם  אף  בחדשות  ועונו. 
כמחאה  עצמו  את  שהצית  בסטה,  בעל   ,32 בן  ג’בליה  תושב 
בהפגנה  בהשתתפות  נחשד  הדוכן  בעל  בעזה.  השלטון  נגד 
נגד החמאס בשל יוקר המחיה, ובשל כך פעילי הארגון תקפו 
אותו באופן שרירותי ושברו את דוכנו, הפלסטיני הובהל לבית 

החולים כשמצבו בינוני.
אין זאת הפעם הראשונה וכנראה שגם לא האחרונה, בה אנו 
שומעים על אנשים המציתים עצמם כחלק ממחאה שלטונית. 
האחרונה  המאה  ובמהלך  ממש  של  בתופעה  למעשה  מדובר 
היו לא מעט אנשים שנקטו באקט קיצוני כזה על מנת למחות 

נגד שלטון הדיכוי, רבים מהמקרים הסתיימו בצורה טראגית. 
כמובן  שהיהדות  הכתבה  בראשית  כבר  להבהיר  חשוב 
מתנת  בחיים  רואה  היהדות  וכל.  מכל  כאלה  מעשים  שוללת 
של  ועונשו  שבת  דוחה  נפש  פיקוח  לקחתה,  שאין  אלוקים 

המאבד עצמו לדעת חמור במיוחד. 

האביב הערבי

היה   - ג’בליה  תושב  לפלסטיני  בדומה   – בועזיזי  מוחמד 
ירקן טוניסאי שבא ממשפחה קשת יום, אביו היה פועל בניין 
סיים  לא  מעולם  מוחמד  שלש.  בן  מוחמד  היה  כאשר  שמת 
תיכון, אמו נישאה לדוד של אביו שהיה אדם חולני, ומוחמד 
כבר מגיל עשר שנים נאלץ ללכת לעבוד לפרנס את משפחתו 
ואת ששת אחיו. ביתו היה בעירייה תוניסאית ידועה בשחיתות 

השלטונית שבה ובעלת שיעור אבטלה גבוה. 
אליהם  העבודה  ממקומות  פעמים  כמה  נדחה  מוחמד 
למחייתו  נדחה.   - לצבא  להתגייס  ניסיונו  גם  להתקבל,  ניסה 
 140 הייתה  והכנסתו  המקומי  בשוק  ירקות  ממכירת  התפרנס 
דולר לחודש, כאשר מכסף זה תמך בבני משפחתו. המשטרה 
בעיירה הייתה מחרימה לו מעת לעת את מריצת הירקות שלו, 
אך למרות זאת לא הייתה בידו ברירה אחרת או מקור פרנסה 

חלופי, והוא נשאר לעבוד בתחום מכירות הירקות. 
באותו יום שהיווה סיפתח ל’אביב הערבי’, מוחמד צבר חוב 
משטרת  מזלו  לרוע  לדוכן.  שקנה  ירקות  עבור  דולר   200 של 

לסגור  חוקי  באישור  חוסר  של  באמתלה  החליטה  טוניסיה 
פשוטה  למריצה  הייתה  הכוונה   – שלו  הירקות"  "דוכן  את 
ובנוסף  לביתו,  גרושים  כמה  רב  בעמל  הביא  שבאמצעותה 
התעסוקה  משרד  ראש  הודה  בדיעבד  הסחורה.  את  להחרים 
ירקות  על מנת למכור  חוקי  אישור  צורך באף  אין  כי  בעיירה 

בעיירה... 
כי  לתקשורת  ההצתה  לאחר  סיפרה  מוחמד  של  משפחתו 
פקידת המשטרה התעמרה בו, השפילה אותו בפומבי, ביזתה 
אותו כאשר סטרה לו, ירקה, החרימה את המשקל האלקטרוני 
שלו ללא רחמים והפילה את עגלתו העלובה ולסיום השמיצה 
נפש,  עד  מים  הגיעו  כי  הרגיש  המתוסכל  מוחמד  אביו.  את 
הוא  הנפשע.  העושק  למעשה  לשתוק  לא  במצוקתו,  והחליט 
ניגש בבקשה לפגוש את ראש העיירה על מנת להגיש תלונה. 
המושל לא שהה לתחנוניו לפגשו וסרב לראותו. מוחמד איים 
בדברים  עסוק  היה  כנראה  המושל  אך  עצמו,  את  ישרוף  כי 

בוערים אחרים... 
איומו  עם  הלך  מוחמד  הגמל,  גב  את  הקש ששבר  היה  זה 
עד הסוף, הוא רכש שני פחי בנזין והצית את עצמו מול בניין 
שלא  המקומי  החולים  לבית  נלקח  מוחמד  המקומי.  הממשל 
לבית  בבהילות  הועבר  ומשם  שלו  בכוויות  לטפל  כשיר  היה 
בקרב  רב  זעם  ועורר  הסמוכה. המקרה התפרסם  בעיר  חולים 
האוכלוסייה, ואף הנשיא טרח והגיע לבקרו – כנראה על מנת 

להשקיט את המון העם שהחל להתפרץ באלימות. 
אך   ,26 בגיל  מפצעיו  לבסוף  מת  האומלל  הירקן  מוחמד 
תסיסת  ומדינות.  ערים  גבולות  ופרצו  נשמעו  וזעקתו  מחאתו 
ההמון הובילה להפגנות מול בניין הממשלה בעיירה – הפגנות 
בעקבות  התגברו  ואף  רצופים  שבועיים  במשך  שקטו  שלא 
זעם  של  להתפרצות  גרמו  ההפגנות  המשטרה.  מעורבות 
על  במחאה  לרחובות  שיצאו  רבים  טוניסאים  של  ואלימות 
השרירות השלטונית, עד כדי כך שהנשיא בן עלי נאלץ לברוח 
על נפשו לערב הסעודית ולבסוף צעדי מחאה שהובילו לנפילת 

השלטון הטוניסאי ב2011. 

הנזיר הווייטנאמי

גם במזרח הרחוק לא חסרים מקרים של מחאות נגד שלטון 
מדכא. היה זה בשנות השישים כאשר נזיר ווייטנאמי בשם טיק 
הנזיר  דתי,  בדיכוי  שעסק  השלטון  נגד  למחות  החליט  קואנג 
עצמו  את  לשרוף  בחר  כי  וסיפר  בתוכניתו  חבריו  את  שיתף 
בצומת דרכים הומה אדם, והחברים התגייסו לעזור לו בהוצאת 

התוכנית אל הפועל. 
הכרה  על  לשמור  לנזיר  אפשרה  מדיטציה  למצב  כניסה 
מלאה ולא לזוז עד אשר הוא נשרף למוות. "למזלו" של הנזיר 
תמונתו  לתכנית.  כיסוי תקשורתי  מועד  היה מבעוד  הווטינמי 
התפרסמה בכל העולם תודות לצלם מלקולם בראון שהפיצה 
נאלצה  העולמית  הקהל  דעת  נוכח  רבים.  עיתונים  בקרב 
ממשלת ווייטנאם להוביל שינוי במדיניות שנהגה עד אז כלפי 

מיעוטים דתיים. 

זה היה הקש ששבר את 
גב הגמל, מוחמד הלך 
עם איומו עד הסוף, 
הוא רכש שני פחי בנזין 
והצית את עצמו מול 
בניין הממשל המקומי. 
מוחמד נלקח לבית 
החולים המקומי שלא 
היה כשיר לטפל בכוויות 
שלו ומשם הועבר 
בבהילות לבית חולים 
בעיר הסמוכה

הנזיר הבודהיסטי טיק קואנג

מוחמד בועזיזי
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הצתה נגד ההתנתקות

שהציתו  ישראלים  היו  גם  היו  אך  כנראה,  זוכרים  רבים  לא 
עצמם במחאה על ההתנתקות, ובמבט לאחור זיכרונם לא נשאר 
שצלל  הראשון  האירוע  הישראלי.  הקולקטיב  בזיכרון  צרוב 
ונעלם בתהום הנשייה, לא נצרב בתודעה מסיבה אחת - הוא לא 
הגיוני לחשוב שהיה מקבל תהודה  והיה מצולם  צולם. במידה 

עולמית והופך לסמל מרכזי של ההתנגדות לגירוש. 
ימין  ילנה בוסינובה, עולה מברית המועצות, לשעבר פעילת 
באודסה  היהודית  בקהילה  חברה  הייתה  במקצועה,  ומהנדסת 
הקהילה.  מבני  וחולים  קשישים  עבור  חסד  בגמילות  ועסקה 
התקיימה  אמה,  עם  יחד  לישראל  עלתה  כאשר   2000 בשנת 
היהדות.  בתחום  שונים  קורסים  ולמדה  חודשית  קצבה  מכספי 
גוש  יישובי  לפינוי  רעיונו  את  להציג  החל  שרון  אריאל  כאשר 
פעיל  חלק  נטלה  למהלך,  מחיר  בכל  שהתנגדה  ילנה  קטיף, 
במאבק למניעתו - כולל ניסיון לשכנע את חברי הליכוד להתנגד 
למהלך וכן פרסום מאמרים שונים בשפה הרוסית. חששה היה כי 

ההתנתקות תגרום לאסון על מדינת ישראל. 
בוסינובה הייתה אישה קיצונית, בשלב הבא החלה בשביתת 
רעב מול הכנסת – אך ללא הועיל. היא החלה לפעול במחאה 
בצמתים ומשטרת ישראל שלא ראתה זאת בעין יפה אף עצרה 
אותה פעמיים. ילנה הייתה נחושה במאבקה, אולי נחושה יותר 
מדי, היא סירבה להאמין שנגזרה גזרה ואין להשיב, ולא ידעה 
את  לפועל  הוציאה  כך  היהדות.  של  דרכה  זאת  שאין  כנראה 

רעיונה הנורא להצית את עצמה עד מוות. 
שמנע  בנתיבות  משטרתי  למחסום  בסמוך  מהביל  קיץ  ביום 
כניסה של פעילי ימין לגוש, עמדה ילנה עם סרטים כתומים על 
ידיה, ולאחר כמה שעות הציתה את עצמה. שוטרים שהיו במקום 
החולים  לבית  הובהלה  היא  אנוש,  היה  מצב  אך  להצילה  ניסו 

סורקה ושם נפטרה בגיל 54 שנים. 
ילנה הייתה הראשונה אך מסתבר כי לא האחרונה. גם ברוך 
בפעולה  נקט  הברית  ארצות  יליד   21 בן  חדש  עולה  מנחם,  בן 
ברוך  החליט  קטיף  גוש  תושבי  פינוי  לאחר  כשבוע  קיצונית. 
כצעד מחאתי להצית עצמו באופן קטלני והוא נפטר מפצעיו. גם 

מקרה זה לא נשאר בזיכרון הקולקטיבי הישראלי. 
והתכוון  אמונים  גוש  חבר  שהיה  פרומר,  שמואל  להם  קדם 
גם הוא להצית את עצמו ב1978 מול ביתו של ראש הממשלה 
דן סממה שנודע  העיתונאי  אך  מדיניות הממשלה,  על  במחאה 
לו על כוונותיו הזמין את המשטרה מבעוד מועד ובכך מנע בעדו 

לבצע את תכניתו.

איליה ריפס

 - איליה  של  כמובן  הוא  המפורסמים  ההצתה  ממעשי  אחד 
אליהו ריפס – אז בחור בן מחונן בן 21 שהתקומם נגד השלטון 
פרופסור  הוא  וכיום  מרתק  חייו  סיפור  בלטביה.  הקומוניסטי 

וערך  בתשובה  לחזור  אף  והספיק  לישראל  עלה  למתמטיקה, 
מחקרים שעוררו הדים רבים על גילוי הצפונות בתנ"ך.

השואה.  את  ששרדו  להורים   1948 בשנת  בריגה  נולד  ריפס 
בילדותו התגלה כילד מחונן שקפץ פעמיים כיתה והיה לתלמיד 
המתמטית  באולימפיאדה  שהשתתף  מלטביה  הראשון  התיכון 
לימודי התיכון  סיים את  הבינלאומית. בגיל חמש עשרה בלבד 
בהיותו  למתמטיקה.  בפקולטה  לטביה  לאוניברסיטת  והתקבל 
בגיל 21 קם בצ’כסלובקיה שלטון חדש אשר חפץ לכונן שלטון 
סוציאליסטי מתון יותר, לרווחת העם. השלטון הסובייטי המדכא 
לא ראה זאת בעין יפה וכוחות של ברית המועצות פרצו בחזרה 

למדינה והשיבו על כנו את הסדר הישן. 
הסטודנטים התקשו להבליג למול גילוי התוקפנות והעריצות. 
איליה שהיה לא רק סטודנט מצטיין אלא גם בחור אמיץ, בחר 
על  גבי טנק שניצב במרכז העיר, שפך  על  נעמד   – נועז  בצעד 
כמחאה  מתריס,  שלט  אחז  בידו  עצמו.  את  והצית  בנזין  עצמו 
במהירות  לכבות  הצליחו  הסובייטים  היהודים.  הפליית  נגד 
השלטונות  בלבד.  קלות  מכוויות  נפצע  ואיליה  הלהבות  את 
אותו  שלחו  וענישה  מניעה  באמצעי  בחלו  שלא  הסובייטים 
כסובל  "אובחן"  והוא  פסיכיאטרית  דעת"  "חוות  לקבלת 
מ"סכיזופרניה זוחלת" – מחלה ללא סימנים המאפשרת אשפוז 
כפוי לנצח. זו הייתה שיטה להשתקת מתנגדי המשטר הסובייטי. 
באופן זה אין צורך לקצוב למתנגד זמן ענישה, והוא כובל את ידי 

המתקומם מבלי לאפשר לו לפעול להגנתו. 
איליה לא אמר נואש והמשיך לפרסם מאמרים במתמטיקה כדי 
להוכיח כי נפשו בריאה לחלוטין וכך בעת אשפוזו הכפוי מצא 
דוגמא נגדית, מסובכת ומבריקה, לבעיית תת – חבורת הממדים 
והיא פורסמה  שהמתמטיקאים בעולם המערבי חשבו שנפתרה 
באמצעים  שימוש  ותוך  במערב,  המובילים  העת  מכתבי  באחד 
את  הדהים  המאמר  ועיפרון.  טואלט  נייר  לו:  שהיו  המעטים 
העולם האקדמאי. בראיון שנערך עמו בעבר ציין ריפס בסרקזם 
כלל מתמטי  עיניו  למול  להציב  ביכר  על שחרורי  "האחראי  כי 

‘פשוט’ יותר, הכלל שלו גרס - פחות אחד יותר נחמד". 
להשיג  והצליח  לעזרתו  נחלץ  בוקובסקי  ולדימיר  חברו 
עוול, למרות  נעשה לריפס  כי  מסמכים רפואיים אשר מוכיחים 
שידע כי בכך הוא מסכן את עצמו. ואכן כך אירע, ריפס שוחרר 
לאחר שלוש שנים, לאחר שגם בעולם האקדמאי הבינו כי נפל 
ריפס  הסובייטי.  על השלטון  והפעיל לחץ  לעלילת שווא  קרבן 
לעלות  ובחר  ומבריא  הולך  שהוא  בנימוק  נס  באורח  שוחרר 

איליה לא אמר נואש 
והמשיך לפרסם 

מאמרים במתמטיקה 
כדי להוכיח כי נפשו 

בריאה לחלוטין וכך בעת 
אשפוזו הכפוי מצא 

דוגמא נגדית, מסובכת 
ומבריקה, לבעיית 

תת – חבורת הממדים 
שהמתמטיקאים 

בעולם המערבי חשבו 
שנפתרה והיא פורסמה 

באחד מכתבי העת 
המובילים במערב, 

ותוך שימוש באמצעים 
המעטים שהיו לו: 

נייר טואלט ועיפרון. 
המאמר הדהים את 

העולם האקדמאי

פרופסור איליה ריפס

הנזיר הוויטנאמי מצית עצמו. צילום: מלקולם בראון המכונית ששמשה את הנזיר להגיע אל הצומת שבו שרף את עצמו
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מכתבו של חיים גורי ליצחק רבין:

יצחק היקר,
"שנים  בשפע  בוודאי  זוכה  אתה  ומעליזה.  ממני  וללאה  לך  טובה  שנה  בברכת  אפתח 
טובות" ובהן מיטב האיחולים, קבל נא את ברכתנו. בעיתוני סוף השבוע קראתי שתי כתבות 
מרגשות על ילדותך ונעוריך בבית החינוך... שלשום התקשר לביתי אדם בשם מייקל דרוזנין, 
יהודי אמריקאי, עיתונאי נודע שעבד ב"וושינגטון פוסט" וב"וול סטריט ג’ונראל" וביקש 
להיפגש איתי. הוא סירב לומר בטלפון מה הנושא. הערב ישב כמה שעות בחברתנו. הוא לא 
אמר מי האיש שהמליץ בפניו להיפגש אתי כ"חבר של רבין", תואר שאני גאה בו, כמובן. 

אט אט פרש בפניי סיפור מוזר הנשמע מצחיק, על מתמטיקאי גאון בישראל שבשיטת צופן 
מיוחדת לו ואשר אושרה על ידי גדולי המתמטיקאים בעולם מסוגל להקיש מחישוב מיוחד 
ההיסטוריה,  במהלך  שיתרחשו  שונים  אירועים  על   – בעיקר(  )חומש  התנ"ך  אותיות  של 
ופגע "בול" לגבי מלחמת המפרץ או כוכב השביט או בחירתו של קלינטון לנשיא. הוא גם 

מצא בדיעבד סימוכין מדויקים לרצח סאדאת ולשמו של הרוצח. 
כל העניין הזה נראה מוזר ומשונה ורחוק מאד מעולמך ומעולמי. החלטתי בכל זאת לפנות 
לחבר קרוב שלי, מגדולי המדענים בארץ, ולשאול אותו על אודות אותו אדם החי בארץ, 

חברי גמר עליו את ההלל: "מדען מבריק, מורה מעולה, איש הגון וצנוע ונדיב וישר". חברי 
גם ידע על "התחביב" שלו - שימוש מחשב לשם ניחוש אירועים או הוכחה להם באמצעות 
צופן מקראי מיוחד. אותו עיתונאי נשבע לי שמעולם לא היה קרוב לעיסוקים כאלה. אך 
משנוכח לדעת, כדבריו, כי אכן קרו מקרים מנוחשים מראש כאלה או אירועים המתפרשים 

לפי אסמכתאות בתנ"ך, החל גם הוא לעסוק בפענוח הדברים הללו. 
זה לא חדש. כמה מקובלים ידועי שם עסקו בכך, אך להם לא היה מחשב. הרמז קשור 
בך, הוא אומר לי, מטריד אותו ולכן הוא פנה אליי. אני מעביר למי מאנשי משרדך שיבוא, 
את המכתב השלוח אליך וכן את הציונים המעידים על הסתברות זו או אחרת. ודאי תחייך, 

כמוני, למקרא הדברים. ושוב ברכה חמה לראש השנה ולך ולכל אשר לך. 
שלך בהוקרה

חיים גורי
)מתוך ‘הצופן התנ"כי’, מייקל דרוזנין(

לארץ ישראל, ואילו חברו ולדימיר בוקובסקי קיבל את עונשו 
במקומו - אשפוז כפוי לנצח. כיום, גם בוקובסקי שוחרר והוא 
התפרסם  ושמו  באנגליה  לנוירופיזיולוגיה  כפרופסור  משמש 
מאד. האחראי על פרסום המאמר בביטאון המדעי גם הוא לא 
יצא בלא כלום וזומן לחקירה במרתפי הק.ג.ב, אך להגנתו טען 
כי לא ידע כלל כי איליה ריפס מוגדר "חולה נפש" וכי מאמריו 

אסורים בפרסום. 
הסוכנות  ובאתר  מאד,  ומפורסם  משמעותי  היה  המאורע 
היהודית מצוין עד היום תאריך עלייתו ארצה לאחר השחרור. 
לימודי  את  שסיים  ולאחר  בלימודיו  ריפס  המשיך  בישראל 
הדוקטורט, הצטרף לסגל המכון למתמטיקה של האוניברסיטה 
תורת  בתחום  מחקריו  בזכות  והתפרסם  בירושלים,  העברית 
חזרה  של  תהליך  עבר  במקביל  הקומבינטורית.  החבורות 
ומדעי  למתמטיקה  בפקולטה  מרצה  הוא  היום  ועד  בתשובה 
הטבע של האוניברסיטה העברית, ובחוג למתמטיקה במכללת 

ירושלים. 
שגרמו  אלה  הם  הסובייטים  דווקא  כי  בהומור  מציין  ריפס 
כאשר  כי  מסביר  הוא  דבריו  את  בתשובה.  לחזרתו  בדיעבד 
כך  מקרוב,  אותו  וחווה  בשקר  להתחכך  נאלץ  הוא  בלטביה 
הכזב  היו  הסובייטים  האמת.  לחיפוש  הרגש  בקרבו  התחדד 
בהתגלמותו, מעוז של שקר ובאמצעים אלה שלטו על ההמון. 
מעיד  הסובייטים,  של  מידם  שסבל  הסבל  באמצעות  ודווקא 
ריפס, התחדדה בו ההרגשה אשר גרמה להבחנה בין תעמולה 
ארצה  עלה  כאשר  ריאליזם.  ובין  דמיונות  בין  מציאות  ובין 
"ניכרים  כי  להעיד  היה  יכול  התנ"ך  לספר  לראשונה  ונחשף 

דברי אמת".

הישראלית  האגודה  של  ארדש  בפרס  זכה  אף  ריפס 
בהמשך  זאת.  בזכייה  לו  קדם  אחד  זוכה  כשרק  למתמטיקה, 
למתמטיקאים  הבינלאומי  בקונגרס  דברים  לשאת  נבחר  אף 
קהילת  של  ביותר  הגדול  הוא  זה  קונגרס  בציריך,  שהתקיים 
האיגוד  בחסות  שנים  ארבע  מידי  נערך  והוא  המתמטיקאים 

המתמטי הבינלאומי.
ריפס יחד עם שותפים נוספים נכנסו לנושא המרתק של גילוי 
צפונות התנ"ך. יש לציין כי הראשון שניסה לעסוק בתחום זה 
ממצאים  לגלות  הצליח  שלא  כנראה  אך  ניוטון,  אייזיק  היה 
מעמיק  מחקר  ערכו  ושותפיו  ריפס  זאת  לעומת  דופן.  יוצאי 
ופרסמו  גילו תכנים מוצפנים בטקסט של חומש בראשית  ובו 
 Statical" היוקרתי  העת  בכתב   1994 בשנת  התוצאות  את 
בקרב  המרתקים  הממצאים  התפרסמו  כך   ."Science
האוכלוסייה המדעית, ובין התומכים ניצב גם פרופסור ישראל 
אומן חתן פרס נובל. את הפרסום לציבור הרחב העניק מייקל 
דרוזנין בספרו "הצופן התנ"כי" ספר שהפך לרב מכר עולמי, 
בספר הוא משתף את הקוראים בכך שרצח רבין נצפה מראש על 

ידי חוקרי הצפנים ורבין אף קיבל אזהרה באופן אישי. 
כיום ריפס עדיין עוסק בפרויקט פיצוח הקוד של צופן התנ"ך, 
הפרויקט גם קרוי על שמו ובמקביל אף פיתח לעצמו שם עולמי 
בשנת  הוקמה  בנושא  חברה  הקומבינטורית.  החבורות  בתורת 
2006 - "החברה הבין – לאומית לחקר צפני התורה" ביוזמתו 
של המדען האמריקני פרופסור הרליק. הרליק שהנו פרופסור 
ונשיא  כמומחה  לעניין  ונרתם  יורק  ניו  באוניברסיטת  כבוד 
האיגוד העולמי לזיהוי תבניות, פיתח שיטות חדשות לחשיפת 

צפנים, בהן מיפוי המקרא לפי נושאים. 

במשך השנים נמצאו אוסף דוגמאות מדהים המכיל גילויים 
של דינים מדרבנן הרמוזים בדילוג המינימלי בדיוק במקום שבו 
נכתב בתורה עיקר המצווה. לדוגמא במצוות ציצית הציווי על 
שהתכלת  מובא  בתלמוד  תכלת.  בצבע  שיהיה  הפתילים  אחד 
מופק מחילזון מסוים והנה נמצא על ידי ד"ר אלכס רוטנברג כי 
המילה "החלזון" חוצה את הפסוק "ונתנו על ציצית הכנף פתיל 

תכלת", בדילוג של שלושים אותיות. 
נחשף  הוא  גם  דרוזנין  מייקל  חילוני  האמריקני  העיתונאי 
לעניין, כאשר בתחילת דרכו בענייני חקר הצופן התנ"כי היה אצל 
האלוף אורי שגיא שהיה באותה עת ראש אמ"ן, על מנת לבדוק 
האם באמת הצליחו בישראל לנבא בצורה מדויקת את התאריך 
מלחמת  במהלך  הסקאדים  התקפת  פרוץ  מועד  של  המדויק 
באובססיביות  לעסוק  המשיך  משם  הצופן.  בעזרת  המפרץ 
בחיפוש הממצאים, בתקווה לחשוף בבלעדיות תגליות מדיניות 
של  השם  מרעישה:  תגלית  על  עלה  אכן  דרוזנין  וביטחוניות. 
ראש הממשלה יצחק רבין הופיע בפסוק "הרוצח אשר ירצח" 
והמשמעות הייתה ברורה. מייקל לא התעצל וערב את ידידו של 
יצחק רבין - המשורר חיים גורי, על מנת שיזהיר את יצחק רבין 
מפני התנקשות בחייו. מכתבים שבדיעבד לא הועילו נשלחו גם 
לאנשי מפתח הקשורים לאבטחת ראש הממשלה - ראש המוסד 
והרמטכ"ל. בנוסף התגלו בצופן התנ"כי גם התייחסות לאסון 
מגדלי התאומים, רצח השר רחבעם זאבי ואסון אולמי ורסאי - 
אך רמזים אלה התגלו בדיעבד, להבדיל מרצח רבין שהתגלה 

מבעוד מועד.

היה זה בשנות השישים 
כאשר נזיר ווייטנאמי 
בשם טיק קואנג החליט 
למחות נגד השלטון 
שעסק בדיכוי דתי, 
הנזיר שיתף את חבריו 
בתוכניתו וסיפר כי 
בחר לשרוף את עצמו 
בצומת דרכים הומה 
אדם, והחברים התגייסו 
לעזור לו בהוצאת 
התוכנית אל הפועל

אייזיק ניוטון, הראשון שניסה לגלות את הצופן התנכ"ינשיא ויטנאם  בשעתו נו דין דיים



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת



לחזק את הזהות 
היהודית באהבת ישראל  

לא  אדם  על  מספרת  ל(  )שבת  הגמרא 
יהודי  שניגש אל שמאי ושאל אותו: "כמה 
"שתיים  שמאי:  לו  ענה  לכם?",  יש  תורות 
- תורה שבכתב ותורה שבעל פה", ענה לו 
פה  ושבעל  מאמינך  אני  "שבכתב  האיש: 
שאלמד  מנת  על  אותי  תגייר  מאמינך.  איני 
את התורה שבכתב". שמאי בקפדנותו גרש 

אותו.
שקיבלו  הזקן,  הלל  אל  אדם  אותו  ניגש 
וגיירו, דיבר אל ליבו ותוך כדי גם  באהבה 
שכנע אותו והחדיר לו את האמונה בתורה 

שבעל פה.
וזו התורה כולה על רגל אחת. 

''דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'', 
כך נכתב במשלי, וזאת תפיסת העולם שלי 
כך  תורה.  של  ולדרכה  ליהדות  הנוגע  בכל 
ומרן הרב  הייתה גם דרכם של כל רבותינו 
שנים  להיות  שזכיתי  זצ''ל,  יוסף  עובדיה 

רבות ממקורביו.
יותר  לי  שחשוב  דבר  אין  בישראל,  כרב 
ישראל  עם  של  היהודית   הזהות  מחיזוק 
קרנה  להרים  ולהאדירה,  תורה  ולהגדיל 
של תורה בקרב הציבור ולקרב כמה שיותר 
ולהיות  השם  את  לקדש  לדת.  יהודים 

בבחינת ״ישראל אשר בך אתפאר״.
אהבת  מתוך  לפעול  עלינו  כך,  לצורך 
מסכים  למי שלא  גם  פנים,  ולהאיר  ישראל 
עם דעותיך וגם מי שחולק על דרכך, כי סוף 
ממנו  ידח  ולא  וככתוב  הוא,  ישראל  סוף 

נידח, ובאהבת ישראל נקרב אותו ואולי גם 
נשפיע עליו ונצליח לשנות את דעתו. 

הם  הלל  ובית  שמאי  בית  מחלוקות 
לציבורים  בגישה  מהותיות  מחלוקות 
היהודית,  ההיסטוריה  בתולדות  רחבים 
ויש  שמאי  בית  של  בדרך  שנוקטים  מי  יש 
להתווכח,  מותר  הלל.  כבית  שסבורים  מי 
וצריך להתווכח, אפשר שלא להסכים אבל 
אסור חלילה לשנוא - עלינו לקרב כל יהודי 

ויהודי. 
הרבה בעיות היו נמנעות, אם היו נוקטים 
גם  פנים.  ומאירת  מקרבת  בגישה  יותר 

בחינוך הדור הצעיר. 
יש משקל  פנים  ומאירת  ליהדות מקרבת 
שנאיר  ככל  בכלל.  היהודי  העם  לעתיד  רב 
פנים ונציג את היהדות שלנו כמקרבת יותר, 
יותר יהודים יקבלו על עצמם עול תורה ועול 

מצוות.
כפייה לא  או  בדרך של הכפשה, הסתה, 
כלום,  השגנו  לא  בעבר  וגם  כלום,  נשיג 
מחלוקות שגובלות באלימות, כבר הביאונו 
בית  חרב  שבגינה  שנאה  חינם,  לשנאת 

המקדש.
ידי  על  אלא  נבנה  השלישי  המקדש  אין 
היהדות  של  כוחה  סוד  זהו  חינם,  אהבת 

היפה המכילה, והמקרבת.
הרב חיים אמסלם הוא מקום 2 במפלגת 

'זהות'

 הרב חיים אמסלם

2

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  
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זכאות

מקופות
החולים!
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רואים
רק הוצאות
לפסח?

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

טיפול באקנה לבני נוער – 
אין "זבנג וגמרנו"!

פריחתה של הרפואה המשלימה מאפשרת לטפל באקנה בשילוב של טיפול קוסמטי 
ורפואה הוליסטית, ועל ידי כך להימנע משימוש בתרופות חזקות • ממה צריך להמנע ומה 

כן מומלץ לעשות? וגם, האם אפשר לטפל בבית?

חלבון ובריאות העצם

קצרים

טיפולי  אין  הרב,  "מניסיוני 
מסבירה הלגה  קסם לאקנה", 
רקנטי, מפתחת שיטת שלושת 
 ,HELGA של  השלבים 
"הטיפול הוא הדרגתי, ולעיתים 

התוצאות איטיות.
שברוב  הן  הטובות  החדשות 
דרסטי  שינוי  מופיע  המקרים 
 - שבועיים  כעבור  כבר 
על  מקפידים  כאשר  שלושה, 
תזונתי,  שינוי  המרכיבים:  כל 
ושימוש  תזונה  תוספי  נטילת 
ובטיפולים  בבית  בתכשירים 
)מומלץ  נכון  בטיפול  במכון. 
סינית,  רפואה  גם  לשלב 
ניתן  הגוף(  והרגעת  לאיזון 
ולתוצאות  מלא  לריפוי  להגיע 

משביעות רצון".

לקוחה  אליי  פנתה  מזמן  "לא 
הטיפול  על  לוותר  שהחליטה 
באקנה  והמקצועי  המקיף 

וזה  מוכח,  זה  רפואי,  "זה  'רואקוטן'.  בכדורי  ולהסתפק 
מציעה",  שאת  הטיפולים  עם  ההתעסקות  כל  את  חוסך 
לתופעות  שמעבר  לה  להסביר  נאלצתי  אז  אמרה.  היא 
את  מייבשת  אמנם  היא  התרופה,  של  הקשות  הלוואי 
הפצעים, אבל לא מטפלת במקור הבעיה. כי חייבים להבין 
- אקנה תמיד נובע מחוסר איזון פנימי בגוף, ואם זה אינו 
לכם  ולמי שמבטיח  ותצוץ מחדש.  מטופל, הבעיה תשוב 
להעלים אקנה לחלוטין תוך שבועיים, אני אומרת שהאקנה 
אי אפשר להעלימו בתוך  ולכן  לא התחיל לפני שבועיים, 
האפשרית  במהירות  להעלימו  לעזור  תפקידי  שבועיים. 
העור,  בעומק  נמצאת  הבעיה  לצערי,  באקנה,  אבל   -
יחסית.  ארוך  הריפוי  זמן  נפגעת,  הפנימית  וכשהשכבה 
הקוסמטיקאית יכולה לטפל במה שכבר יצא על פני העור, 

אבל על מנת למנוע את הגל הבא, חייבים לשנות תזונה.

בריא:  חיים  אורח  על  להקפדה  הכוונה  בריאה,  בתזונה 
מזון  וכל  לבנים  קמחים  מסוכרים,  מוחלטת  הימנעות 
מוצרי  של  מאכילה  לחלוטין  להימנע  יש  אחר.  מעובד 
ובוטנים,  במבה  קפה,  שוקולד,  קלמנטינה,  תפוז,  חלב, 
מאכלי ומשקאות דיאט, חצילים ומאכלים מטוגנים, שומן 
טראנס, כל סוגי החטיפים, דגני בוקר ממותקים, סוכר לבן 
ואלכוהול. יש להפחית באכילת ביצים, מאכלים מתוקים, 
עגבניות, פסטה, אורז לבן ותפוח אדמה. לחילופין, מומלץ 
שיפון(,  )עדיף  מלאה  מחיטה  לחם  דגים,  בשר,  לאכול 
כוסמת,  זיתים,  זית,  שמן  ירקות,  סוגי   8-10 מלא,  אורז 
דוחן, קינואה, גרגרי חומוס, שעועית לבנה/שחורה, מוזלי, 
שיבולת שועל, סרדינים, טחינה, טופו, סויה, פלפל אדום 
ושקדים לא קלויים. מומלץ לשתות בכל יום לפחות ליטר 

וחצי מים, או לשלב עם תה ירוק.

הרפואה הקונבנציונלית מטפלת באקנה על ידי נגזרות של 
ויטמין A, משחות אנטיביוטיות וחומרים אנטי בקטריאליים. 
טיפולים אלה יעילים במקרים רבים, אך לחלקם תופעות 
את  פותחות  אינן  אלה  תרופות  בכל מקרה,  קשות.  לוואי 
ואינן  כתמים  מעלימות  אינן  הסתומות,  החלב  בלוטות 

מתעלמים  העור  רופאי  רוב  לצערי,  העור.  את  מטפחות 
הפתרון  את  ותולים  חיים,  ואורח  תזונה  של  מההיבטים 
לאקנה בפתרון מכני כגון הרואקוטן. אלא שהתרופה אינה 
ואינה  האקנה  שיצר  האדומים  הסימנים  את  מעלימה 
פותרת את חוסר האיזון האנרגטי אשר גרם להתפרצותו, 
ועל כן זו רק שאלה של זמן עד שהגוף יפתח שוב אקנה, 

או תסמין אחר.

מאפשרת  המשלימה  הרפואה  של  פריחתה  לשמחתי, 
ורפואה  קוסמטי  טיפול  של  בשילוב  באקנה  לטפל 
הוליסטית, ועל ידי כך להימנע משימוש בתרופות חזקות. 
הפנימי,  האיזון  את  לגוף  מחזירה  ההוליסטית  הרפואה 
ואילו הקוסמטיקה מטפלת בביטויו החיצוני. האקנה אמנם 
מתבטא  הוא  מאוד  מהר  אבל  פנימית,  כבעיה  מתחיל 

כבעיה חיצונית.

אינו  איש  יעיל.  אינו  בלבד  אחד  שפתרון  לכך  הסיבה  זו 
רוצה לעבור טיפולים ממושכים ולגלות שבסיומם הפצעים 
ושינוי  סינית  ברפואה  להיעזר  לחילופין,  או  חוזרים- 
אבל  מופיעים,  לא  אכן  חדשים  שפצעים  ולגלות  תזונה 

הקומודונים והכתמים עדין שם". 

אז מה עושים?
"הפתרון היעיל לאקנה משלב שינוי בתזונה, נטילת תוספי 
רק  )ולא  העור  את  שמרפאים  בתכשירים  שימוש  תזונה, 
אצל  מקצועי  וטיפול  העור(  את  או  הפצע  את  מייבשים 
להרגעת  חיוני  הקוסמטי  הטיפול  מיומנת.  קוסמטיקאית 
העור, לריפוי חיצוני של הפצעים, למניעת צלקות וכתמים 
ראשונית  סדרה  על  להקפיד  יש  בעתיד.  פיגמנטציה  ואף 

של טיפולים, בתדירות של 7-10 ימים. 

בשלב הראשון הטיפול הקוסמטי יתמקד בהמסת שכבת 
זה  )הליך  פצעים  של  נקודתי  ובייבוש  העליונה  העור 
יש  הפצעים,  משהתייבשו  שבועות(.   2-3 להימשך  יכול 
העור.  של  לימפאטי  וניקוז  קומודונים,  לניקוי  להמשיך 
בהמשך סידרת הטיפולים יש להתמקד בהבהרת הכתמים 

כתוצאה  שנותרו  האדומים 
טיפולים  ידי  על  מהפצעים, 
נקפיד  אם  העור.  להמסת 
הפתרונות,  כלל  שילוב  על 
התהליך ימשך כ־ 3-6 שבועות, 

והכתמים יירגעו.

בשלב זה יש לחזור על סידרת 
ההמסות כתהליך מאיץ ריפוי. 
של  יותר  ממוקדת  להבהרה 
ניתן  האדומים  הסימנים 
לבחור בפילינג צמחים )קילוף 
וטבעיים  צמחיים  מחומרים 
עם  בינונית.  ברמה  בלבד( 
השגת שיפור ניתן להפחית את 
וכעבור   - הטיפולים  תדירות 
אין  כשכבר  חודשים,  מספר 
חדשים  פצעים  של  היווצרות 
להבחין  ניתן  נרגע,  והעור 
הצטלקויות  בעור  נותרו  האם 
יש לשקול טיפול לטשטוש  ונותרו כאלה,  עדינות. במידה 

צלקות".

אקנה – אפשר לטפל גם בבית
טיפול ערב

• ניקוי: מבוסס על חומצות עדינות לעור הפנים או הגוף 
)על פי הבעיה הקיימת(. תפקיד חומרי הניקוי הוא לא רק 
ניקוי הלכלוך, אלא המסה של התאים המתים הסותמים 
אחרים  לחומרים  לאפשר  מנת  על  הֵחלֶב,  בלוטות  את 

לחדור לעור.
• סרום לטיהור בלוטות הֵחֶלב - המכיל חומרים פעילים 
ואינם בהכרח מייבשים את העור.  הידועים כנוגדי דלקת, 
חומצה  סליצילית,  חומצה  הפופולאריים-  החומרים  בין 

אזלאית ורטינול.
להרגעת  מיועד  הקרם   - החלב  בלוטות  לאיזון  קרם   •

העור ולאיזון הפרשת השומן.
B תוספי תזונה: אבץ, קומפלקס •

 
טיפול בוקר

המטפלים  חומרים  מכיל  הדלקת:  להרגעת  סרום   •
בהפרשה שמנונית ובמצב של דלקות.

• לחות - על בסיס מים, או ג'ל לחות, להגנה ואיזון העור.
• קרם הגנה - חשוב במיוחד בשלב זה.

B תוספי תזונה - אבץ, קומפלקס •

של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 
על  המתבססת  שיטה  )טיפול-שינוי-שימור(.   HELGA
התמדה ותוצאות לטווח ארוך, ועל מעטפת הוליסטית של 
מוצרים וטיפולים המספקים פתרון כולל - רפואי, אסתטי, 
ובין  תזונתי ונפשי, בשילוב בין עבודה חיצונית לפנימית, 
בימים אלו השיקה  הרפואה המערבית לרפואה הסינית. 
המקיף  הספר   - משלו'  חוקים  'ליופי  החדש  ספרה  את 
ביותר שנכתב בישראל בתחומי הקוסמטיקה ומדע טיפוח 

העור, המבוסס על 30 שנות מחקר ופיתוח

העצם שלנו נמצאת בשיא הבניה שלה 
יודעים.  כבר  רובנו  זה  את  בצעירותנו, 
החשובים  המינרלים  אחד  הוא  סידן 
ביותר לבנייתה, וגם זו עובדה ידועה זה 

מכבר.
אך האם ניתן להמשיך ולתרום לבריאות 
יותר,  המבוגרות  בשנים  גם  העצם 
לסידן  תזונתי, פרט  עוד מרכיב  ולאיזה 

ישנה חשיבות מכרעת? 

תפקיד  קיים  לחלבון  שגם  מסתבר 
מבוגרים.  באנשים  העצם  בבניית  חשוב 
פורסם  אשר  יריעה  רחב  מסכם  בנייר 
הידוע  העת  בכתב    ,2018 בשנת 
 ”osteoporosis international“
בתחום  שונים  מומחים  ע"י 
מסקנות  פורסמו  האוסטיאופורוזיס, 

מעניינות בנושא. 

בנייר זה, המכיל מידע שמקורו מאסופה 
כי  נכתב  מחקרים,  של  ורחבה  גדולה 
לחלבון ישנו קשר מגן על בריאות העצם. 

כי  הכותבים   גרסו  המאמרים,  מנתוני 
ייתכן שצריכת כמות חלבון שאף גדולה 
להיות  עשויה  המקובלות,  מההמלצות 
הסיכון  הפחתת  על  השפעה  בעלת 
לשברים והקטנת איבוד העצם. כל זאת 
של  נאותה  אספקה  גם  קיימת  כאשר 

סידן. 

ירידה  קיימת  הגיל,  התקדמות  עם 
העניין  נבדק  וכאשר  העצם  בצפיפות 
מאוסטיאופורוזיס,  הסובלים  בקשישים 
נמצא כי צריכת חלבון גבוהה מהמלצות 
ק"ג  לכל  חלבון  גר'   0.8 )מעל   RDA-ה
עצם  לצפיפות  קשורה  הייתה  גוף( 
יותר.  נמוך  עצם  ולאיבוד  יותר  גבוהה 
כמו כן הופחת הסיכון לאחת התופעות 
הנפוצות והכאובות ביותר בגיל השלישי- 

שבירת עצם הירך. 

במקביל  כי  החוקרים  הדגישו  כאן  גם 
צריכת  על  הגבוהה,  החלבון  לצריכת 

הסידן להיות מספקת.

אז מהי בעצם תרומתו של החלבון? 
בעיכוב  קשור  החלבון  כי  נמצא 
המתרחשת  העצם  בצפיפות  הירידה 
הגוף,  הזדקנות  עם  ממילא  כאמור 
הגורמים  הגופניים  האיתותים  הורדת 
השפעות  וכן  העצם,  שיחלוף  להגברת 

הורמונאליות שונות.
סיכון  מצאו  לא  כי  מציינים  החוקרים 
מהתזונה  החלבון  תצרוכת  בהגברת 
חשיבות  ישנה  וכי  העצם,  בריאות  על 
באוכלוסייה  דווקא  הצריכה  להגברת 
לאוכלוסייה  בהשוואה  מבוגרת 
צריכת  כי  נראה  בה  שכן  הקשישה, 

החלבון אינה מספקת.
נראה  כי  החוקרים  כותבים  לכן 
שמומלץ להגיע לפחות לצריכה היומית 
המומלצת, ולשקול גם לצרוך מעבר לה. 
דוגמאות אפשריות לחלבון איכותי הינן: 
מוצרי חלב דלי שומן, קטניות, בשר דל 

שומן, עוף, דגים וביצים.

*
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לידה וגאולה

פרשת תזריע פותחת במילים "אישה כי תזריע וילדה זכר" 
– לידה רומזת על גאולה, ולידת זכר – על החוזק והתוקף 

של הגאולה האמיתית והשלמה. "וילדה זכר" רומז על 
לידת )התגלות( נשמת משיח. "אישה כי תזריע" רומז על 
כללות עבודת כנסת ישראל – שנקראת אישה. "מצורע" 
הוא שמו של משיח, כמו שכתוב בנביא "אכן חלינו הוא 

נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלוקים 
ומעונה", "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" – 

מלמד שהשם "מצורע" הוא כינוי למשיח בזמן הגלות, 
וכשמתגלה וגואל את ישראל הרי הוא נקרא "נרפא מן 
הצרעת", אם כן "ביום טהרתו" מלמד על שלב הגאולה. 
מצאנו, אם כן, שיש קשר ישיר בין פרשת תזריע לגאולה, 

וללידה מחודשת.

"

"אם אף פעם לא חווית קשיים 
ונפילות בניהול העסק שלך, אין לך 
מה לעשות כאן!" פותחת רלי את 
סיפורה. רלי היא יועצת פנסיונית 
שקמה מה'אין' אל ה'יש'. עד לא 
מזמן היא ניהלה חנות נעליים, וכעת - שנים 
של כישרון, יכולת והשקעה בתחום המוכר 
לה ירדו לטימיון. היא צריכה ללדת מחדש 
את העסק שלה, להמציא את עצמה מחדש. 
להביא תוצאות בשטח. אך היא מרגישה 

שהכול גדול וסוגר עליה מכל עבר... 
בתוך תוכה גם רלי יודעת שככה נראית 
תחילתה של לידה ושהיא ממש על סף 
הגאולה. בשיחה שנשא הרבי לפרשת תזריע 
התחדד כל העניין: "מכיוון שבימים אלו 
ממש "כלו כל הקיצין" כפשוטו  ממש, 
ובהמשך למדובר על הצורך של כל אחד 
לעשות את כל התלוי בו להבאת הגאולה 
בפועל ממש – ומייד, צריך להסביר את 
הדגשת עניין הגאולה ופעולתנו בכך בזמן 

הזה".
רלי מסתכלת סביב על התמונות במשרד 
הקטן והחדש, כאילו מבקשת תשובות מהן. 
"מאין יבוא עזרי?" היא שואלת ומחפשת 
תמיד,  כמו   – היא  והתשובה  גאולה, 
מה'אין'. "מהזרע הקטן שנטמן באדמה, 
נרקב ומתעורר לתחייה", אני אומרת לה. 
רק מתוך הקושי – אפשר לצמוח ולהיוולד 

מחדש. 
"אשה כי תזריע וילדה זכר" – על-ידי 
נזכה  הגלות,  בזמן  ועבודתינו  מעשינו 
לגאולה אמיתית, גאולה שאין לאחריה 
גלות. איך זה קשור? מה לפרשת תזריע 

ולגאולה?
מפרש ה'אור-החיים':

"אשה" – זו כנסת ישראל, שנמשלה 
לאשה.

"תזריע" – היינו קיום המצוות, כדכתיב 
)הושע י( "זרעו לכם לצדקה".

"זכר" – רומז לגאולה העתידה, שתהיה 

גאולה נצחית – בחינת "זכר".
ונראה לכאורה שסדר הפרשות הפוך. 
תזריע, ואז מצורע? הרי לפי ההיגיון  קודם 
צריך להיות מצורע )גלות( ואחר כך תזריע 

)גאולה(? 
אלא ששמה של כל פרשה הוא הופכי 
מתוכנה. השם "תזריע" מלמד על לידה 
וגאולה, אולם תוכן  הפרשה הוא על דיני 
נגעים, הרומזים על הגלות. לעומת זאת 
מצב  על  שמלמד  שם  הוא  "מצורע"– 
בדיני  הוא  תוכן הפרשה  והנה,  גלותי, 

טהרת המצורע! 
פרשת תזריע פותחת במילים "אישה כי 
תזריע וילדה זכר" – לידה רומזת על גאולה, 
ולידת זכר – על החוזק והתוקף של הגאולה 
האמיתית והשלמה. "וילדה זכר" רומז על 
לידת )התגלות( נשמת משיח. "אישה כי 
תזריע" רומז על כללות עבודת כנסת ישראל 
– שנקראת אישה. "מצורע" הוא שמו של 
משיח, כמו שכתוב בנביא "אכן חלינו הוא 
נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע 
מוכה אלוקים ומעונה", "זאת תהיה תורת 
המצורע ביום טהרתו" – מלמד שהשם 
"מצורע" הוא כינוי למשיח בזמן הגלות, 
וכשמתגלה וגואל את ישראל הרי הוא נקרא 
"נרפא מן הצרעת", אם כן "ביום טהרתו" 
מלמד על שלב הגאולה. מצאנו, אם כן, 
שיש קשר ישיר בין פרשת תזריע לגאולה, 

וללידה מחודשת.
ואכן, כך נראה תהליך של לידה והתחלה 

מחדש.
השבת יחול ראש חודש ניסן, החודש 
הראשון שלנו, וברוח הניסים של ניסן – 

כפליים לניסי ניסים. 
כן, זה אפשרי. איך עושים את זה? דווקא 
בזמן שפסח מתקרב ועסוקים בניקיונות, 
והעסקים הגשמיים והרוחניים מאיימים 
עלינו לכלותינו – העניין הוא לעשות. פשוט 

לעשות. ואם אפשר אז בפשטות...



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

אצל גרשי

בואו להנות
מקטיף תותים ופרחים 

לונה פארק ענק
ושלל אטרקציות

שי
לכל נכנס
בשווי 40 ש"ח

הפסח הזה כולו לילדים 

מחיר כרטיס משולב:

60 ש"ח

המקום שומר שבת ושמיטה

20 דק' 
מבני ברק 

טל': 052-7193962
חפשו

אותנו
'החוויה של גרשי'

במכירה מוקדמת: 

50 ש"ח

מקהלת מכון תל אביב לחזנות 

עזרת נשים פתוחה באולם ביהכנ"ס

י. זעלמן 
ב. הלמן

ש. גליק

ל. גלנץ

א. ברנהולץ

נ. אילוביצקי

ד. ויינבך

זמרה ננעים וקול נרים

יום שני | ג' בניסן תשע"ט | 8.4.2019 | בשעה 19:45
רח' אלנבי 110 תל אביב

עיבודים ופסנתר: 
ריימונד גולדשטיין ניצוח וניהול: 

החזן נפתלי הרשטיק

י. רוטנברג

י. רובין

ד. קייטק

מ. מולר

קונצרט החזנות השנתי
לזכרו של עקיבא צימרמן ז"ל

בבית הכנסת הגדול בתל אביב

הציבור מוזמן

במעמד מרן הרב הראשי 
רבי ישראל מאיר לאו שליט"א

ישא דברים - עו"ד יהושע דויטש, מנהל הקרן להנצחתו

בהשתתפות החזנים:

בחסות
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פלאפל טראפל
לא בא לכם להתאמץ, אבל עדיין רוצים להרשים )ולהפתיע( את האורחים? קבלו את התוספת האידאלית: 

טראפלס אגוזים שוקולד צי'פס קל ובריא ללא רגשות אשם. למה, אתם שואלים? בזכות הרכיב הסודי: חומוס. 
Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

מצרכים:
400 גרם חומוס מבושל

50 גרם אבקת שיבולת שועל
150 גרם חמאת בוטנים

50 גרם סירופ אגבה
75 גרם שוקולד צ'יפס

לקישוט:
200 גרם שוקולד 55% קקאו

20 גרם מרגרינה 

הוראות הכנה
1. מעכו את החומוס בבלנדר, הוסיפו חמאת בוטנים, אבקת שיבולת שועל וסירופ אגבה עד לקבלת משחה 

חלקה.
2. הוסיפו את השוקולד צ'יפס ערבבו שוב והכינו כדורים קטנים. הכניסו אותם למקפיא.

3. המיסו שוקולד והוסיפו את המרגרינה. ערבבו עד לתערובת חלקה. טבלו את הטראפלס בשוקולד המומס 
והניחו על נייר אפייה. החזירו למקפיא ל-30 דקות עד שהשוקולד יתקשה.

חציל מצופה בפנקו 
חציל ופירורי פנקו, הם שידוך מושלם עבור רבים. אמיר דן, שף מתחם האירועים והכנסים "תרין" פירט עבורנו 

את המתכון הפשוט המייצר מנה קולינרית כמו של מסעדת גורמה.

מצרכים ל-2 חצילים בינוניים:
2 חצילים בינוניים קלופים 

3 ביצים 
קמח 250 גרם
חצי כוס מים 
מלח 10 גרם 

אבקת שום 10 גרם 

פלפל שחור 10 גרם 
כמון לפי הטעם 

פירורי לחם 300 גרם 
פירורי פנקו 400 גרם 

שומשום 100 גרם 

אופן ההכנה;
1. קולפים את החצילים ופורסים לפרוסות בעובי של 3 ס"מ 

2. יוצקים לקערה את הקמח, ביצים, מים והתבלינים מערבבים יחד עד לקבלת בלילה אחידה .
3. מערבבים בנפרד את פירורי לחם פנקו, שומשום והמלח 

4. טובלים את החצילים אחד אחד לתוך הבלילה הרטובה ולאחר מכן לתערובת הפנקו ומטגנים.  

הצעת הגשה: 
מניחים את החציל בפנקו על מצע של טחינה ומעל יוצקים מעט צ'ימיצ'ורי.

מחבת פטריות וגבינת פטה 
אילן פנחס שף ראשי ברשת BBB פיתח מנות חדשות המתאימות במיוחד לחורף הישראלי ומשתלבות 

בתפריטי מסעדות הרשת. בין המנות בולטת מנת "מחבת פטריות וגבינת פטה". מנה זו הינה קלה להכנה 
ויכולה לשמש כמנה מרשימה להגשה לאורחים המגיעים, כמנה בארוחת בראנצ', או לצד סלט ירקות, במנה 

משביעה שאינה כבדה, אשר תתחבב על ילדים ומבוגרים בארוחת הערב.  

חומרים:
250 גרם פטריות שמפיניון )קופסא 1( פרוסות בעובי 1.5 ס''מ

100 גרם גבינת פטה
כף צ'ימצורי מוכן

8 יחידות אגוזי מלך קלויים שבורים
מעט קמח תפו''א
שמן קנולה לטיגון

מעט מים
שמן זית כתית

רבע לימון סחוט

אופן הכנה:
1. מחממים את שמן הקנולה בסיר ל-180 מעלות. 

2. בזמן שהשמן מתחמם, מרטיבים מעט את הפטריות הפרוסות בקערה ומוספים את קמח התפו''א עד שהוא 
מצפה בשכבה דקה את הפטריות.

3

1

1

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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3. כאשר השמן חם מניחים את הפטריות בשמן ומטגנים למשך דקה וחצי ומעבירים לקערת ערבוב. חשוב לא 
לטגן יותר מידי אחרת הפטרייה מאבדת את הנוזלים! 

4. מניחים את הפטריות המטוגנות בצלחת הגשה עמוקה ומזלפים מעט שמן זית ולימון סחוט, מפזרים מעל 
את הצ'ימצ'ורי ומפוררים את גבינת הפטה, מפזרים את אגוזי המלך השבורים מעל הכל.

פיש פאי ברמונדי
מנה לאוהבי הטעם העדין והמרקם המנחם. הרעיון הכללי למנה מגיע מפאי רועים, רק שבמקום תבשיל 

בשרים, המתכון הוא תבשיל דג עסיסי. את המנה אפשר להכין בגרסה חלבית, או מי שלא מערבב דגים וחלב 
יכול להשתמש בתחליפי חלב צמחוניים.

 
מתכון של פאולין שובל ל-6 מנות: 

½ 1 ק"ג ברמונדי טרי, מפולט, חתוך לקוביות 
200 גרם שמנת לבישול 

2 כפות שמן קנולה 
4 בצלים גדולים, קצוצים דק

1 צרור פטרוזיליה קצוצה דק 
1 כף קמח 

מלח ופלפל לפי הטעם 
50 גרם חמאה )או מרגרינה( 

לפירה: 
9-8 תפוחי אדמה מקולפים, מבושלים במים 

100 גרם חמאה )או תחליף צמחוני( 
½ כוס חלב )או משקה צמחוני( 

מלח לפי הטעם 

אופן ההכנה: 
1. להכנת הפירה: מבשלים את תפוחי האדמה במים עד שהם מוכנים ומסננים. 

2. באותו הסיר מחממים חלב עם חמאה. מחזירים פנימה את תפוחי אדמה החמים ומרסקים עד לקבלת פירה 
חלק. מתבלים לפי הטעם ושומרים בצד. 

3. להכנת תבשיל הדג: בסיר גדול ורחב מטגנים בשמן את הבצלים עד להזהבה קלה )הבצל חייב להישאר רך(. 
4. מוסיפים את הדג וממשיכים לטגן עד שהדג חצי מבושל. 

5. מוסיפים את הקמח והפטרוזיליה, מערבבים היטב ויוצקים פנימה את השמנת לבישול. מבשלים ג-403 
דקות, עד שהתבשיל מתאחד. טועמים ומתקנים תיבול לפי הטעם. 

6. יוצקים את תבשיל הברמונדי לתוך תבנית משומנת. מניחים מעל את הפירה בצורת שכבה אחידה. מניחים 
מעל כמה חתיכות חמאה )או מרגרינה( ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות ל-25-20 דקות, עד 

שהפירה מקבל קרסט יפה והתבשיל מבעבע. 
7. מגישים חם. 

קראמבל תותים ואגוזים 
קינוח מתוק במיוחד וחלומי ב-5 שלבים: למטה תותים טריים ומתוקים, למעלה תערובת פריכה ואפויה של 

אגוזים, ומעל הכל גלידה או קצפת לבחירתכם. לא תאמינו שכל האושר הזה הוא גם פרווה. המתכון באדיבות 
 .Teka מחלקת התזונה של המותג

מצרכים:
למילוי:

400 גרם תותים חתוכים
1 לימון )גרידה ומיץ(

20 גרם סוכר
20 גרם קורנפלור

2 גרם מלח
2 גרם אבקת וניל 

לקראמבל:
125 גרם שיבולת שועל

125 גרם פקאן
125 גרם חמאה בטמפרטורת החדר

125 גרם סוכר
3 גרם שמרים

2 גרם מלח

להגשה:
גלידה או קצפת צמחית

הוראות הכנה:
1. ערבבו את כל  מצרכי המילוי בקערה, שפכו את התערובת לתבנית, כסו אותה בנייר כסף ואפו במשך רבע 

שעה בחום של כ-200 מעלות. 
2. במקביל, ערבבו היטב את הסוכר והחמאה, הוסיפו את שאר המרכיבים וערבבו )את הפקאן שברו קלות 

בידיכם(.
3. בתום 15 הדקות בתנור, הסירו את נייר הכסף ופוררו את הבצק מעל התבנית באופן שווה. 

4. הנמיכו את הטמפרטורה ל-180 מעלות ואפו כ-17-20 דקות עד להשחמה. 
5. קררו לפני הגשה. מומלץ להגיש עם גלידה או קצפת צמחית.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאוזן
מאוזן

1. שערי השמים.  "___  עולם" )תהלים כד ז(
היום"  "כ___   הצהרים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .4

)בראשית יח א(
6. לזמן קצר, לכדי הרף-עין.  "עדי ___" )איוב כ ה(

7. שפת האריג, חוטי השתי הבולטים כלפי חוץ.  "שלש על שלש שאמרו 
חוץ מן ה___")כלים כח ז(

שקלים  "מצרפין  כסף.  או  זהב  של   – עתיק  פרסי  מטבע  שם   .8
ל___")שקלים ב א()בלשון רבים(

יוסף  9. בסיס לקסת הסופר או קסת שפיה כפוף לתוכה.  "ו___  של 
הכהן היתה נקובה בצדה" )מקואות י א(

סכה  עד  אותו  מלוין  היו  ירושלים  "מ___  חשוב.  נכבד,   .14
הראשונה")יומא ו ד()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

15. לפרסום ולכבוד רב. "ול___   ולתהלה ולתפארת" )ירמיה יג יא(
חפורה  או  טבעית  האדמה-  במעמקי  מערה  מנהרה,  באדמה,  חלל   .17
)בלשון  יט(  ב  )ישעיה  עפר"  וב___   צרים  במערות  "ובאו  אדם.  בידי 

יחיד( )בכתיב חסר(
18.אין טוב בלי רע.  "אי אפשר  ל___  בלא תבן" )ברכות נה.(

מן  כלים  "העושה  מוצק.  דבר-מה  של  חתיכה  גוש,  מטיל,   .1
ה____" )כלים יא ג(

4. שבר, טבח, כליון.  "___  מצפון בא")ירמיה מו כ(
סלע"    ____" ירק.   וכל  צמח  כל  עליו  שאין  וחרב,  יבש  סלע   .6

)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(

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

1. ארון בתוך הכותל, כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר.  "שני ___  זה 
בצד זה או זה על גב זה" )אהלות ו ז( )בלשון רבים(

2. ריב.  "שכשהשרים של מעלה יש  ___  ביניהם תיכף יש קטטה בין 
האומות" )רש"י ברכות יז.(

3. קיצור המילים: חתימת עדים כשרים.
4. קיצור המילים: חלילה וחס.

5. דבר בדיחות, בדיחה. "___  דבדיחותא" )שבת ל:( )בכתיב חסר(
7. ספור, שספרו ומנו אותו.  "שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא 

בדבר המדוד ולא בדבר ה___  אלא בדבר הסמוי מן העין" )תענית ח:(
10. לימוד, ידיעה, דעת.  "ישמע חכם ויוסף  ___" )משלי א ה(

11. )בימי קדם( מידת אורך כדי אלפיים צעד. "תשעים ריס שבעה ומחצה 
לכל  ___" )יומא ו ד(

12. קיצור המילים: הרב רבי.  )בהיפוך אותיות(
ז ז(  13. פח, מלכודת לעופות.  "אין פורסין  ___  ליונים" )בבא קמא 

)בלשון יחיד(
16. הקשה והבא כחתף.  "ה___  והנמהר" )חבקוק א ו(

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

 "___ זהב   צנה  מאתים  שלמה  המלך  "ויעש  מרוקע.   מרודד,   .2
)מלכים א י טז(

3. שיעור, מידה. "ומדדו את  ___" )יחזקאל מג י( )בהיפוך אותיות(
5. מנת לחם זעומה ומצומצמת ביותר, מנת מים זעומה.           "לחם  

___  ומים  ___" )מלכים א כב כז( )בהיפוך אותיות(
והלבקן"  וה___   "הכושי   מאוד.  אדומים  ושער  פנים  עור  בעל   .8

)בכורות ז ו(
9. מורחק, שהוסר הצידה.  "אפלו אין ___  מן הארץ אלא כמלא 

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

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

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

ב___"  )איכה ד ב(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. הבין דבר לאשורו
2. הבל הבלים

3. הוראת שעה

1. ִמׁשֵלי יד טו 2. קֶֹהֶלת א ב 3. ַסְנֶהְדִרין פ

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
פארק סמפיונה ושער השלום 

של נפוליאון בונפרטה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. מתוך 2. מעות 3. פנים 4. דרום 5. סרק 6. סוג לטאה 7. יוונית 8. לא 
9. אין הבדל 10. גמור 11. פליט 12. לחמניה 13. סבון 14. בן 15. מהדק 

16. גמל

1. "מיגו" פירושו בעברית...
2. "חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח

3. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
4. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

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

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

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

11. "שריד ו..."
12. מהי גלוסקה?

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

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





מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

רפטינג נהר הירדן

גדות 072-2570209

אבוקייק

פארק הירדן 072-3281332

אינדיפארק

יסוד המעלה 072-3263920

אקווה כיף

טבריה 072-3921556

iclimb

חיפה 072-3936311

דה קרינה

עין זיוון 072-3921566

טכנודע

חדרה 072-3902583

iclimb TLV

תל אביב 072-3952697 ירושלים, 072-8888888

אקשן פארק

לכיש 072-3281314

רייזר הצפון

אמנון 072-3718880

ירוק על החל

גן הצפון 072-3712117

החווה של חוה

קיבוץ חפץ חיים 072-3932689

קמפינג דג על הדן

בית הלל 072-3712354

ראש הנקרה

קיבוץ ראש הנקרה 072-2570207

פארק אקסטרים מונפורט

אגם מונפורט 072-3940518

טיולי סוסים 072-3952715 טיולי שטח 072-3952711 ספורט ימי 072-3934457

רכבת הכותל

ירושלים 072-3712324

חלום עולמי - טבריה

1-700-700-400

אביב הגיע - פסח בא

מתלבטים? צריכים עזרה או שיש לכם שאלה?
יועצי הנופש שלנו ישמחו לעזור בטלפון

מוזיאון המוזיקה

ירושלים 072-3264041
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35%
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32%
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28%
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28%
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הנחה

40%
הנחה

37%
הנחה

28%
הנחה

40%
הנחה

13%
הנחה

51%
הנחה

15%
הנחה

20%
הנחה

43%
הנחה

45%
הנחה

15%
הנחה



בואו ל-

welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimb  |  050-5200257אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

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

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס
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