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ממעמקים
סיפורן של אוניות המעפילים 

שאבדו במצולות

18

 הדם 
גואל

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות

חיסולו של איש הכספים של חמאס ברצועת עזה העלה בחזרה לשיח הציבורי את סוגיית 
הסיכולים הממוקדים ⋅ מה הם המטרות, אופני הביצוע ושיתופי הפעולה הנצרכים כדי להוציא 
חיסול שכזה לפועל? ⋅ האם הוא עומד במגבלות החוק ועד כמה הוא מוסרי וראוי? ⋅ וגם: 
רשימת המחוסלים לאורך השנים מאז החלה מדינת ישראל במדיניות הסיכולים למחבלים 
הארורים ⋅ נקמת דם עבדיך השפוך | 10



משלוחים: 11:30-19:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

המבצע בתוקף עד 31.5 בין השעות: 15:00-19:00

בשרי

ווק אווי בני ברק מתחשת בכשרות מהודרת מעכשיו כל התפריט
בכשרות בד"צ בית יוסף

מוקפץ שני ב-50 אחוז הנחה 

מנה ראשונה ושתייה חינם להזמנת מוקפץ

מבצע קיץ

או 



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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ריקודים בבית העלמין?

ותיקה  מורה  הייתה  הונור  מילדרדר   גברת 
ערב  אייווה.  במדינת  מוין  דה  בעיר  לפסנתר 
לו  קראו   ,11 בן  ילד  ביתה  דלת  על  דפק  אחד 
רובי, וביקש להירשם לשיעורים במוסיקה. אמו 
המתינה לו ברכב ולא נכנסה אתו לבית המורה. רובי סיפר 

שאמו חד-הורית והוא חולם שהיא תשמע אותו מנגן.
מאוד  מהר  אבל  אותו,  לקבל  הסכימה  הונור  גברת 
התחרטה. רובי היה חסר רגישות מוסיקלית, הוא לא תפש 
את המקצבים ולא היה רגיש לטונים. היא הייתה מוותרת 
עליו ברצון, אבל רובי לא נתן לה. הוא התמיד והתקדם 
"אולי  על משפט אחד:  חוזר  הוא  הזמן  בהדרגה כשכל 
אימא שלי תשמע אותי מנגן". יום אחד הפסיק רובי לבוא 
לשיעורים והיא שמחה בסתר לבה. בגיל המתבגר שלה, 

לא הייתה לה סבלנות לתלמידים מהסוג שלו.
ההורים  לכל  קונצרט  המורה  ערכה  זמן  כעבור 
טלפון  לה  החזיר  הוא  רובי.  של  לביתו  הזמנה  ושלחה 
והתנצל שאמו מאוד חולה ולכן לא הופיע בזמן האחרון 
לשיעורים, אבל הוא כן רוצה להשתתף בקונצרט. "אני 

מבטיח להתאמן ואת תראי שיהיה בסדר".
הגיע  ואז  נהדר  עברה  ההופעה  הגדול,  הערב  הגיע 
מדובלל  שערו  מקומטים,  היו  בגדיו  רובי.  של  תורו 
הלבישה  לא  שלו  אימא  "למה  בקהל:  לחישות  והחלו 
אותו לערב החגיגי"? רובי התיישב מול הפסנתר ודממה 
השתררה בקהל. נשמה חדשה התעברה בו. הוא ניגן את 
הקונצ'רטו מס. 21 של מוצארט וזה היה נפלא. אצבעותיו 
נעו באלגנטיות על הפסנתר והן רקדו בעליזות לצליליו 
סיים  הוא  דקות  וחצי  שש  אחרי  האגדי.  המלחין  של 

בקרשנדו קולני והקהל הגיב בתשואות.
רובי הביישן לקח את המיקרופון וביקש לומר משהו: 
"חברים, אימא שלי הייתה חרשת, היא מעולם לא שמעה 
אותי, אבל קיננה בי תקווה שיום אחד היא תתחיל לשמוע 
חלתה  היא  חודשים  כמה  לפני  שלי.  לנגינה  ולהאזין 
בחייה  נפטרה.  היא  ימים  מספר  ולפני  הנוראה  במחלה 
שהערב  הבנתי  פתאום  אבל  מנגן,  אותי  שמעה  לא  היא 
אז התאמצתי  אותי,  תוכל לשמוע  היא בפעם הראשונה 

לעשות את זה מיוחד..."
מספר  בארה''ב,  שפורסם  הזה  האמיתי  הסיפור 
כל  עם  אותם.  לעבור  יכול  לא  שהאדם  המרחקים  על 
אל  להתקרב  מצליחים  איננו  המדעית  הטכנולוגיה 
כזה.  אור  לראות  מסוגלת  אינה  האנושית  העין  השמש. 
עם כל ההתפתחות המדעית איננו מסוגלים לראות בעין 
קרני רנטגן או גלי ווי-פיי, יש גבול מה הכלים האנושיים 
מסגולים לחוות. וכל שכן שזה כך במובן הרוחני: ממשה 
רבנו עד ימי רבי שמעון בר יוחאי, איש לא עסק ברבים 

ב"מה שמופלא ממך", באותם עולמות עליונים ונסתרים 
ה"צמצום  בסוגיית  ברבים  עסקו  לא  מדעתנו.  שנשגבים 
וכו',  ובריאה  אצילות   – העליונים  בעולמות  האלוקי", 

ובכל סדר ההשתלשלות בין הקב"ה והעולם הזה.
הכול  ועושים  מהבית  יוצאים  לא  אנשים  בו  בדור 
מהטלפון, קרוב לחצי מיליון בני אדם יעזבו הכול בליל 
הלילה  כל  יטלטלו  הם  למירון.  ויעלו  הקרוב  חמישי 
והם  יתמוטט  התחבורה  שמערך  סיכון  ייקחו  בדרכים, 
זאת הם  ובכל  ישובו לעבודה עד למחרת בצהריים,  לא 
מטפסים בהתרגשות להר מירון ושם רוקדים ושרים כל 

הלילה עם תזמורת הכליזמרים ליד ציון רשב"י.
וזה דבר מדהים: מעגלי ריקודים בבית קברות?! חגיגה 
ביום בו רשב"י עזב את העולם והשאיר אותנו לאנחות?! 
האם מישהו העלה בדעתו לרקוד על יד הקבר של אבא 
או סבא שלו?! מה כל כך שמח לנו? מבחינה הלכתית, 
יום פטירה )"יארצייט"( הוא יום רציני וקודר ולא חגיגת 
יארצייט":  של  "יהודים  ישנם  כנסת  בית  בכל  ריקודים. 
אבל  השנה,  בכל  הכנסת  בית  את  פוקדים  שלא  יהודים 
ומתייצבים  כיפה  חובשים  הם  ההורים  של  ביארצייט 

ביראת כבוד עם מעט לחיים ומזונות.
פטירת  ביום  הבא,  בשבוע  שתיערך  החגיגה  מה  אז 

רשב"י? ועוד על מקום קברו?
"שער  בספר  מביא  ויטאל  חיים  רבי  מכך:  יתירה 
הכוונות" סיפור מבהיל אודות גודל השמחה על יד קבר 
את  לאסוף  נהג  הקדוש,  האר"י  רבו,  זה.  ביום  רשב"י 
התלמידים בערב ל"ג בעומר וללכת מצפת למירון, והיו 
שוהים שלושה ימים על יד ציון רשב"י. פעם קרא האר"י 
לאחד מתלמידיו בשם רבי אברהם הלוי ואמר: "ראיתי 
את רשב"י עומד על יד הציון שלו ואומר בהקפדה כי כיון 
נוסח נחמה ביום השמחה שלי, לכן  שרבי אברהם אמר 

הוא יראה בקרוב ב'נחמה'".
יום  מדי  לומר  נהג  הלוי,  אברהם  רבי  תלמיד,  אותו 
במנחת  אומרים  אותה  "נחם",  תפילת  את  לב  בשיברון 
גם  נהג  וכך  ירושלים.  בנין  על  ומתחננים  באב  תשעה 
שמעון  רבי  ואולם  רשב"י.  ציון  על  שהיה  יום  באותו 
הקפיד על כך שאמר נוסח של צער ונחמה ביום השמחה 
שלו, ולכן עונשו יהיה שיצטרך בקרוב לנחמה. ואכן אחרי 
במשפחתו  נורא  אסון  ול"ע(  )ל"ע  אירע  קצרה  תקופה 

ובנו הקטן נפטר.
נחמה  נוסח  לומר  הבעיה  מה  כאן:  מובן  לא  וכלום 
לומר  מתאים  לא  אם  הקבר?  מקום  יד  על  ביארצייט 
תפילת תחנונים ביום כזה ובמקום כזה – מתי כן לומר 

אותה?
ההסבר המקובל הוא, שרשב"י עצמו היה זה שביקש 

מאמר  ישנו  הזוהר  ספר  בסוף  פטירתו.  ביום  לשמוח 
הפטירה  רגעי  את  מתאר  והוא  זוטא"  "אדרא  שנקרא 
הנשגבים של רשב"י. בעוד שהזוהר בכללו מכונה "אדרא 
רבה" – התכנסות גדולה, משום שספר הזוהר נלמד עם 
רשב"י בחבורה של עשרה חכמים, ביום פטירתו התאספו 
 – זוטא"  "אדרא  הייתה  וזו  מובחרים  תלמידים  שבעה 

התכנסות קטנה.
שכב  ורשב"י  הבית  סביב  אש  ליהטה  מהבוקר  כבר 
במיטה כשפניו להבים. הוא מלמל כי כל חייו בעולם היו 
להתקשר עם הקב"ה ועכשיו הוא הגיע לתכלית הדבקות 
וההתעצמות עם השכינה. בלשונו: "כל יומין דאתקטרנא 

בהאי עלמא, בחד קטירא אתקטרנא ביה בקב"ה".
אתו  עולו  קלא,  "שמעו  רשב"י:  אמר  הדברים  בתוך 
ואתכנשו להילולא דרבי שמעון". שמעו את הקול ובואו 
והתאספו לשמחת ההילולא – שמחת החתונה - של רבי 
לחצות  זוכה  שמעון  שרבי  ביום  לשמוח  בואו  שמעון. 
עם השכינה,  מוחלטת  להתמזגות  ולהגיע  את המחיצות 
החתן  בין  גמורה  אחדות  שיוצרת  החתונה  שמחת  כמו 
לכן  אתו,  לשמוח  ביקש  עצמו  שרשב"י  וכיון  והכלה. 
כולנו מקיימים את מצוותו וחוגגים את שמחת המדרגות 

העליונות שהשיג רשב"י בעת פטירתו.
אבל ההסבר אינו פותר את הבעיה ורק מרחיב אותה: 
מה בין רשב"י לכל הצדיקים? הרי כל צדיק זוכה ביום 
פטירתו להגיע לפסגת עבודתו בעולם ולכן כל יארצייט 
בוכים  אנו  זאת  ובכל  "הילולא".  צדיק מכונה בשם  של 
אבל  למעלה,  התעלה  הוא  כי  פטירתו,  ביום  וכואבים 
אור,  האיר  הזה. למעלה  בעולם  יתומים  נותרנו  אנחנו 

אבל למטה השתרר חושך.
השאלה גדולה ומתעצמת לאור הפער המדהים בין אופי 
משה  הסתלקות  יום  אדר,  ז'  ליום  רשב"י  של  ההילולא 
רבנו. הרי גם משה הגיע ביום פטירתו לתכלית דבקותו 
בקב"ה, כמו הידוע שמשה רבנו נקבר בהר 'נבו' – לשון 
החמישים",  "שער  את  זה  ביום  שהשיג  משום  בו',  'נ' 
ובכל  מהשתלשלות,  שלמעלה  האלוקי  האור  מדרגת 
של  לכתו  על  והבכי  הכאב  את  התורה  מתארת  זאת 
משה שנמשך לא פחות מחודש שלם של אבל - "ויבכו 
שנה  מדי  וככה  יום".  שלושים  משה  את  ישראל  בני 
לקיים יום  נוהגים  קדישא  החברא  אנשי  אדר,  ז'  ביום 

תענית כראוי ליום הסתלקות גדול כמשה רבנו.
של  ההילולא  מתייחד  במה  הזה?  הלילה  נשתנה  מה 
לשמוח  אפשר  למטה  שכאן  ההילולות,  מכל  רשב"י 
בעולמות  רשב"י  של  המדרגות  טיפוס  עם  ולרקוד 

העליונים?
רבות  פעמים  הזו  בשאלה  עסק  מליובאוויטש  הרבי 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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וזה רגע דרמטי 
שמעניק משמעות 

לחיים: פתאום יהודי 
יכול לגלות עולם 

שמעבר להבל אתו 
הוא מתמודד. במקום 
לשמוע על השפלות 

של תאוות הכבוד, 
והגאווה והאכילה וכו', 

אפשר ללמוד על מקום 
בו ההבל הזה לא קיים, 
בו המלאכים והשרפים 
בביטול מוחלט לקב"ה 

ואין עוד מלבדו. אחרי 
שמבקרים במקום 

מואר - אין משמעות 
לחושך. מי שרואה 

סחורה אמיתית – לא 
מעריך את הזיוף

"
ותמיד חזרה ועלתה אותה נקודה מרוממת )ליקוטי שיחות 
א/287, התוועדויות תשד"מ ג/1917(: רשב"י החל תקופה 
חדשה בחיי האנושות: הוא פתח עידן בו חיים למטה כאילו 
את  ליהודי  ונתן  המחיצות  את  פרץ  רשב"י  למעלה.  זה 
במשהו  ולחוות  החומר  גבולות  מעל  להתעלות  האפשרות 
את המציאות הנסתרת והבלתי נראית. ולכן אין פלא שביום 
מהמתרחש  ממשית  שמחה  להרגיש  מסוגלים  כולנו  הזה 

ברובד הרוחני.
עם  ערך  בן  אלעזר  רבי  הלך  פעם  כי  מספרת  הגמרא 
וביקש לומר משהו ב"מעשה מרכבה",  זכאי  יוחנן בן  רבן 
העולמות.  בין  ההשתלשלות  סדר  של  רוחני  עניין  באותו 
"מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מן החמור, התעטף בבגד נוסף, 
וישב על האבן כדי להקשיב". הוא אמר לתלמידו: "אפשר 
אתה דורש במעשה מרכבה ואני יושב על החמור?!". אלו 

נושאים שאמורים להיות מחוץ לתחום.
את  מהקב"ה  וקיבל  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שהגיע  עד 
חלון  הזה  בעולם  ולפתוח  הגבול  את  לפרוץ  השליחות 
המציאות.  של  הרוחניים  ברבדים  המתרחש  אל  והצצה 
בין  המחברת  ה"ספירות"  מערכת  את  מסביר  הזוהר  ספר 
כיצד  מצווה,  כל  של  המיסטית  המשמעות  ואת  העולמות, 
העולמות  בין  וחיבורים  ייחודים  יוצרים  שלנו  המעשים 

העליונים והתחתונים ומאירים כאן אורות נשגבים.
פתאום  לחיים:  משמעות  שמעניק  דרמטי  רגע  וזה 
יכול לגלות עולם שמעבר להבל אתו הוא מתמודד.  יהודי 
והגאווה  הכבוד,  תאוות  של  השפלות  על  לשמוע  במקום 
לא  הזה  ההבל  בו  מקום  על  ללמוד  אפשר  וכו',  והאכילה 
ואין  קיים, בו המלאכים והשרפים בביטול מוחלט לקב"ה 
עוד מלבדו. אחרי שמבקרים במקום מואר - אין משמעות 

לחושך. מי שרואה סחורה אמיתית – לא מעריך את הזיוף.
היכולת המופלאה הזו - לחיות למטה כאילו זה למעלה – 
התבטאה אפילו בחייו הפשוטים והגשמיים של רבי שמעון 
בר יוחאי. במשך שנים ארוכות רשב"י חי בעולם הזה בצורה 
על טבעית: במשך 13 שנים רצופות הוא ישב עם רבי אלעזר 
במערה מנותק מהעולם, אפילו אשתו או אחד מתלמידיו לא 
יכולים להביא להם אוכל.  ידעו היכן הם נמצאים ולא היו 
הגמרא מספרת כי אירע נס וצמח שם עץ חרובים ומעין מים 
של  מופלאה  רמה  רשב"י  הפגין  בכך  התקיימו.  הם  וממנו 
במהותו  מקודש  הזה  העולם  בו  העולמות,  בין  התקשרות 

ומשרת את לומדי התורה.
מהמציאות  חורגים  יהודים  בעומר,  ל"ג  כשמגיע  ולכן 
רשב"י  של  התעלותו  עם  ומתעצמים  וחווים  הגשמית 
בתוך  למטה  כאן  מתרחש  זה  כאילו  העליונים,  בעולמות 

הנפש פנימה.
קול  לשמוע  אפשר  בו  חיים  של  כזה  לסוג  דוגמה  הנה 
לפני  עד  לעצמו:  ומעבר  מעל  האדם  את  שמרים  מבחוץ 
המחלות  אחת  ה"טיפוס"  מחלת  שנה, הייתה  כשבעים 
החיידקיות הקטלניות ביותר. זאת הייתה מגיפה שמתפשטת 
אוכלוסייה  ריכוזי  מדביקה  אחדים  ימים  ובתוך  במהירות 
בהתפשטות  להיאבק  במטרה  אותם.  ומחסלת  שלמים 
מבודדים,  הסגר"  "בתי  השלטונות  הקימו  שלה,  המהירה 
הייתה  זאת  רבים  ובמקרים  החולים,  את  סוגרים  היו  בהם 

התחנה האחרונה לפני המוות.
באחד הימים חלה במחלה הקשה רבה של העיר ניקולייב 
באוקראינה, הרב מאיר שלמה ינובסקי, שהיה סבו של הרבי 
מליובאוויטש. מעמדו הרם לא הועיל והוא נלקח לאותו בית 
הסגר. הדבר נודע לידידו, החסיד רבי אשר גרוסמן והוא ידע 

כי הרב ינובסקי עלול למות רק מהייאוש בתחנת המוות.
נעמד  תניא,  ספר  עמו  לקח  הוא  לוותר.  סירב  אשר  רבי 
ביותר  קרוב  היה  שלהערכתו  במקום  החולים,  בית  מתחת 
אגרת  את  רם  בקול  לקרוא  והחל  החולה  של  חדרו  אל 
על  מדובר  שם  בינה",  "להשכילך  י"א,  סימן  הקודש 
חשיבות הביטחון באלוקים ועל כך שאין רע יורד מלמעלה 

והייסורים הקשים מתבררים בסופו של דבר כחלק מתהליך 
אם  מושג  לו  היה  אף שלא  ויום,  יום  מדי  עשה  כך  הטוב. 
חברו שומע אותו ואם הוא בכלל במצב נפשי שמאפשר לו 

להבין את הדברים.
מאיר  ר'  החולה,  היה  זה  בבית.  מישהו  דפק  אחד  יום 
המילים  ממות.  אותי  הצלת  אשר,  "ר'  ינובסקי.  שלמה 
שלך החיו אותי, לכמה רגעים בכל יום הייתי בריא, הייתי 
מתרומם לעולם אחר, מקום שיש בו רק טוב וכוונה אלוקית 
על  גבר  שגופי  עד  והדיכאונות,  הפחדים  את  משכיח  וכך 

המחלה...
לפי התפיסה הזו, מסביר שם הרבי מליובאוויטש שאלה 
של  תלמיד  על  נב,ג( מספר  רבה  )שמות  המדרש  מעניינת: 
רשב"י שעזב את הישיבה ויצא לחוץ לארץ לעשות עסקים. 
כשהוא  שנים  כמה  אחרי  ארצה  וחזר  מאוד  הצליח  הוא 
עשיר גדול. הוא ביקר בישיבה ורשב"י הבחין כי התלמידים 
נהנה  והוא  עוני בישיבה  בו בקנאה. הם חיים חיי  מביטים 

מהחיים הטובים בחוץ לארץ.
מירון,  יד  על  וצעד לבקעה  רשב"י הוציא אותם החוצה 
אחד  וברגע  זהב"  התמלאי  בקעה,  "בקעה,  אמר:  הוא 
את  הזמין  רשב"י  זהב.  במטבעות  הבקעה  התמלאה 
התלמידים לקחת מהזהב, אבל אמר להם שכל מה שלוקחים 
למעלה.  להם  המובטח  הנעלה  השכר  חשבון  על  בא  כאן, 
התלמידים הבינו את הרמז ולא לקחו מהזהב, וגם הפסיקו 

לקנא בחברם.
אחר כך ממשיך המדרש ומספר על אמורא בדור מאוחר 
יותר, בשם רבי שמעון בן חלפתא. הוא היה עני ואביון ולא 
התפלל  הוא  טוב.  ויום  שבת  להוצאות  אפילו  כסף  השיג 
לקב"ה ופתאום התגלתה לו אבן טובה והוא התעשר. אשתו 
הצטערה  היא  אבל  לה,  סיפר  והוא  הכסף  מאיפה  שאלה 
ואמרה כי זה יבוא על חשבון החלק שלהם בגן עדן. בעלה 

ביקש מהקב"ה לקחת ממנו את האבן והיא נלקחה.
המדרש מסיים ואומר: הנס השני – שנלקחה מהם האבן 
ולא  נותנים  רק  שמשמים  משום  מהראשון,  גדול  הוא   -
לוקחים. הנס השני מעיד עוד יותר על מעלתם הרוחנית של 

רבי שמעון בן חלפתא ורעייתו.
את  המדרש  אומר  למה  פשוטה:  שאלה  עולה  וכאן 
עם  הראשון  על  ולא  השני  הסיפור  על  רק  הזה  המשפט 
רשב"י? הרי ברור שתלמידיו של רשב"י לא לקחו מהבקעה 
וגם לא נמצאה עד היום על יד מירון בקעה מלאה זהב, ולכן 
ברור שהזהב עלה בחזרה השמימה. למה, אם כן, לא אומר 
שהוא  שני  לנס  זכה  שרשבי  הראשון,  הסיפור  על  המדרש 

גדול מהראשון?
ההסבר טמון במה שנאמר עד כאן: הנס השני הוא אינו 
הוא  רשב"י  שהביא  החידוש  רשב"י.  של  מעבודתו  חלק 
היכולת להוריד את השפע למטה כאילו זה למעלה. זה בא 
לידי ביטוי בכך שרשב"י הראה לתלמידיו כפי שהם נוכחים 
ואילו  מעבודתם.  להם  הנצבר  השפע  כל  את  הזה  בעולם 
העובדה ההפוכה – שהשפע עלה בחזרה למעלה ולא נשאר 

כאן – הוא אינו חלק מעניינו של רשב"י.
ומה זה אומר לנו. איך כל אחד מאתנו יכול לזכות לרגע 
כזה של התרוממות רוח כמו בעולמות העליונים? רגע בו 
ביחד  כולו  מתרכז  ישראל  ועם  מחלוקות  ואין  מתחים  אין 

כאיש אחד בלב אחד?
אני מזמין את כולנו להתאסף יחד לתהלוכת הילדים של 
יוחאי, התהלוכות  ל"ג בעומר, לכבודו של רבי שמעון בר 
שהנהיג הרבי, בהם משתתפים כחצי מליון ילדים רק בארץ 
הקודש, אלו רגעים מרגשים בהם עם ישראל מתגלה ביופיו 
וכל ילדי ישראל על כל שבטיהם צועדים יחד בשורה אחת 
וקוראים פסוקים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. הצעידה 
אמיתית  לגאולה  לזכות  הישיר  המסלול  היא  בתהלוכות 

ושלמה בקרוב ממש עוד לפני ל"ג בעומר.



עולם טוב יותר

עיר  ומתמיד  מאז  הייתה  חדרה 
ואם בישראל. עוד מימיה כמושבה 
העלייה  אנשי  ידי  על  שהוקמה 
כמיהה  מתוך  לישראל  שעלו  הראשונה 
וכיסופים ליישב את ארץ הקודש. המושבה 
שהפכה בהמשך לעיר שמרה תמיד על רוח 
הדדית  וערבות  אחדות  ישראל,  ומסורת 

והסטטוס קוו היה כאן לסמל.
לצערנו  האחרונים  בימים  השבוע.  עד 
אב  כל  להטריד  אמור  וזה  גבול,  נחצה 
המסורת  חשובה  לכולנו  בישראל.  ואם 
חלמנו  ועליהם  גדלנו  עליהם  והערכים 
רוצה  לא  מאתנו  שאיש  ובוודאי  בגלותנו, 
אבותינו  ואמונת  מסורת  את  ולנתץ  לשבור 

ואימותינו.
את  לפתוח  שמבקשת  החוק  הצעת 
מקוממת,  היא  השבת,  ביום  העסקים  כלל 
מרגיזה ומתריסה. קדושת השבת המתחללת 
היא  שבת  כיהודים,  אותנו  להטריד  אמורה 
סמל ואות הברית בין הקב"ה לעם ישראל. 
האנושות  קדושת  כאזרחים  גם  ולהבדיל, 
עבד  אדם.  היה  אדם  פעם,  למרמס.  הופכת 
בשבוע  ימים  שישה  מחייתו  כדי  לפרנסתו 
בכל  היהודים,  רק  לא  נח.  הוא  אחד  ויום 
העולם יש יום שבתון. מלבד בישראל. כאן 
מכריחים את העובד הקבלן והשכיר לצאת 
ולשמור  ההתחרות  על  לשמור  כדי  לעבוד, 

על מקום העבודה שלו.
שמגר,  מאיר  השופט  בעיני  אפילו  כך 
שאיננו אדם דתי, נראים הדברים:  "קביעת 
שבועי  מנוחה  יום  קיום  של  העיקרון 
והועדתו בשבת חתר המחוקק להגשים שתי 
מטרות משולבות: ראשית, מטרה חברתית, 
לכל  שבועי  מנוחה  יום  לייחד  ראוי  לפיה 
אדם כדי שיוכל לנוח בו ממלאכתו, לשהות 
ולהתפנות  ידידים  בחברת  או  משפחתו  עם 
והעדפותיו.  בחירתו  לפי  ולבידור  לנופש 
כן נועד יום המנוחה להגן על בריאותו של 
העובד ולהבטיח תנאי עבודה הוגנים. שנית, 
הועדת המנוחה בשבת נעשתה על רקע ציווי 

ההלכה ומסורת ישראל".

  

אכן, השבת נקרא בתורה את הכתוב: "את 
ה'".  אני  תיראו  ומקדשי  תשמורו  שבתותי 
למקדש,  שבת  סמיכות  את  דורשים  חז"ל 
ואלו דבריהם הקדושים: "יכול יהא ירא מן 
הקודש, תלמוד לומר את שבתותי תשמורו, 
אלא  ירא,  אתה  השבת  מן  לא   - שבת  מה 
לא   - מקדש  אף  השבת,  על  שציווה  ממי 
מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציוה על 

המקדש".
מקדשים  אנו  מהשבת.  מפחדים  לא  אנו 
אנו  אותה.  ומייקרים  אותה  מכבדים  אותה, 
כן יראים ממי שציווה על השבת ואותו אנו 
לא  אנו  עושים.  אנו  רצונותיו  ואת  מכבדים 
של  הפרטי  ביתו  בתוך  בהתערבות  עוסקים 
אדם  לכל  אבל  לנהוג,  ואיך  כיצד  הזולת 
לראות  כואב  בלבבו  נוגעת  שהמסורת  
גלי.  בריש  חול  ליום  שנהפכת  השבת  את 

של  באחריותם  היא  הציבורית  הפרהסיה 
השבת  את  לראות  הוא  גדול  וכאב  כולנו, 

נרמסת.
לעשות  שרוצה  אדם  אותו  על  ותחשבו 
לקבלת  לצאת  אולי  כמוכם,  בדיוק  שבת 
שבת לבית הכנסת או  לסעוד ארוחת שבת 
מעמל  לנוח  פשוט  לנוח,  המשפחה,  בחיק 
את  לשרת  וחייב  עובד,  הוא  אבל  השבוע, 
המשפחה,  את  הכול,  עוזב  הוא  אדוניו. 
זה  לעבוד,  ויוצא  הבית  את  עוזב  הילדים, 
נשמע לכם הגיוני? האם אנחנו מדינת עולם 

שלישי?
נחרב,  הזה  האומלל  העובד  של  והעולם 
מאולץ  הוא  התחרות,  בשביל  היסוד.  עד 
הוא  כי  לפתוח,  חייבים  ואחרים  לפתוח 
תחרות  זו  האם  פרנסה.  להפסיד  מוכן  לא 
צריכים  עיר  כמועצת  אנחנו  האם  הוגנת? 
את  להם  לגזול  עובדים?  לעושק  יד  לתת 

מנוחתם ויומם החופשי?
אמונתנו הבסיסית ותפיסתנו היהודית היא 
שאמרו  וכפי  הברכה  מקור  היא  השבת  כי 
חז"ל שהקדוש ברוך אמר: "מתנה טובה יש 
צריך  ולהבדיל  שמה".  ושבת  גנזי  בבית  לי 
גם לזכור ולחמול על אותם יהודים שתיקון 
להעביר  עכשיו  שמנסים  עירוני  העזר  חוק 
במועצה יהיה בעוכרם ויגזול אותם מהבית 

והילדים מהמשפחה ומהחברים .

  

אודות  השבוע  רעשה  ישראל  מדינת 
מילות השחץ שכתב השופט בדימוס עודד 
מנחת  חבשה  אותה  השביס  על  אליגון 
לאות  העצמאות.  ביום  הרצל  בהר  האירוע 
רבות  נשים  קמו  השופט,  לדברי  מחאה 
יש  למה  יודע  איני  שביס.  לחבוש  והחלו 
תתעטרנה  שנשים  כזו  זכות  אליגון  לשופט 

בצניעות בגללו.
מה שבטוח הוא כי השפה הזו והפטרונות 
חבל  הישראלי.  בשיח  מקום  להם  אין  הזו 
שמי שנבחר כשופט בחר להשתלח כך במי 

שאורח חייו נוגדת את אורח חייו שלו.
הוא  גם  בדימוס,  שופט  אותו  הסתם,  מן 
גדול.  רעש  כה  יעוררו  שדבריו  חלם  לא 
הוא לא חשב שיותר מכמה עשרות קוראים 
יייחשפו לכך ולא עלתה בדעתו שמילה שלו 

תשפיע כה הרבה.
לכתוב  רוצים  כשאתם  הבאה,  בפעם  אז 
על הזולת, תחשבו לפני כן טוב טוב, האם 
 / חוג   / קהילה   / איש  על  פגיעה  בכך  אין 
עדה / מין והאם איננו גורמים עוול למישהו 

בין השורות?
יותר,  טוב  העולם  את  נעשה  בואו 
מאינטרסנטים  חף  יותר.  נקי  יותר,  איכותי 
בקיומו  והכרה  להכלה  ופתוח  ואינטריגות 
כאחד  כולנו  בסוף  כי  הזולת.  של  ובכבודו 

יחד שבטי ישראל. 

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון)בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

הרב בן ציון נורדמן
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לפרטים נוספים: 072-259-2845

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

המכינות לגברים מתחילות!

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור של הצלחה.

נרשמתי ללימודי 'חינוך וחברה' באונו בעיקר 
בגלל המיקוד בנוער בסיכון, היות והנושא קרוב 

לליבי. הקורסים שנלמדו במסגרת התואר 
הרחיבו את ארגז הכלים להתמקצע בתחום. אני 
ממליץ לכל מי שהנושא של 'נוער מתמודד' קרוב 

לליבו לבוא ולהחכים בתחום, בקמפוס החרדי 
של הקריה האקדמית אונו.

 בוגר תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה            
   במיקוד בנוער בסיכון

 נשוי ובעל משפחה
 מרצה ומלווה בתחום הנוער המתבגר    

   בציבור החרדי דתי
 מוביל תוכניות וכלים לאתגרים

   עם הנוער המתמודד 

יחיאל רוטרמן



הטעם שכולנו אוהבים 
עכשיו בלוק מרענן

נסטי זה רק
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תזרוק ותמצא אחרת

צעיר,  מאברך  טלפון  שיחת  קיבלתי  כשנתיים  לפני 
כבן עשרים וחמש, הוא רוצה לדבר איתי לפני שהוא 
עושה צעד גורלי בחייו. הוא רוצה לשמוע עוד דעה. 
ישבתי איתו לשיחה וכך הוא סיפר לי - אני נשוי זה כארבע 
שנים, יש לי שני ילדים. השנה הראשונה לחיי הנישואין שלי 
הייתה טובה, אך לאחר השנה הראשונה החלו לצוץ בעיות. 
כל מיני דברים שממש הפריעו לי אצל אשתי כבר מתחילת 
הנישואין, החלו להפריע לי יותר בחוזקה ולא נתנו לי מרגוע. 
עזר,  לא  דבר  ושום  נישואין  יועצי  מיני  לכל  ללכת  התחלנו 
זה רק הגביר אצלי את התסכול ששום דבר לא משתנה והכל 
כל  אליהם.  שהלכנו  היועצים  כל  למרות  דבר.  אותו  נשאר 
יועץ שהלכנו ולאחר כל תהליך שהיה – לא קרה שום שינוי, 

זה רק היה מעצים את הקושי ואת הבעיה שלי עם אשתי.
להליך  יותר  מוכן  לא  אני  שזהו,  החלטתי  שנה  כחצי  לפני 
עזבתי  להתגרש.  החלטתי  ילדים  שני  לי  שהיו  ואפילו  הזה 
גירושין.  הליך של  והתחלתי  בנפרד  הבית, שכרתי חדר  את 
לי  אמרו  אליהם  שהלכנו  נישואין  יועצי  שמספר  האמת 
שלא מתגרשים בגלל כאלו דברים. אלו דברים שכל בני זוג 
החלטתי  אני  אך  לי,  אמרו  הם  תתמודד,  אתם,  מתמודדים 
תתמודד  להגיד  גיבורים  הם  יותר.  מוכן  לא  אני  כאן,  שעד 
כאשר הם יושבים על הכורסא היפה שלהם ובסוף כל מפגש 

הם עוד מקבלים על כך כסף.
אני אמור לתת גט בעוד שבועיים, אשתי לא רוצה להתגרש, 
אמרתי אולי אשאל עוד אדם לפני שאני עושה את התהליך 
אשתו  אצל  לו  שמפריעים  הדברים  את  לי  סיפר  הוא  הזה. 

ולמה הוא רוצה להתגרש.
אבל  אותך,  לאכזב  לי  צר  לי  ואמרתי  עיניו  לתוך  הסתכלתי 
אני גם חושב שאם אתה מתגרש אתה עושה את טעות חייך. 
בני  כל  אצל  קורה  זה  אשתך.  אצל  לך  שמפריעים  הדברים 
אישה  שכל  להפנים  תנסה  פשוט  אולי  יותר.  או  פחות  זוג 
שתבחר בעולם תהיה צריך להתמודד איתה. בכל אישה יהיה 
דברים  יהיו  תאהב.  שלא  חלקים  ויהיה  שתאהב  חלקים  לה 
שיפריעו לך מאוד ויהיו דברים שפחות יפריעו לך. השאלה 
לדעת  ופשוט  להתמודד  רוצה  אתה  האם  תחליט,  מה  היא 
דברים  ויש  טובים  דברים  יש  אחד  שבכל  ולהבין  להשלים 
חד  מוצר  לא  זה  נישואין  להתמודד.  ופשוט  טובים  פחות 

פעמי, השתמשת פעם אחת זורקים ולוקחים אחר.
האחרונות.  בשנים  שנהיה  הזריקות  תופעת  על  לו  הסברתי 
גישה של - לא טוב לך עם אשתך, תזרוק ותיקח אחרת. קשה 
לך עם הילד שלך? זרוק אותו לפנימיה, תעיף אותו מהבית. 

הדור שזורק, אין לו יכולת להתמודד. 
מכולם,  שונה  שאתה  חשבתי  לי  ואמר  הסתכל  אברך  אותו 

חשבתי שתבין אותי, למה אני רוצה להתגרש. 
לך  אין  שלך,  הקושי  ואת  אותך  מבין  מאוד  אני  לו  אמרתי 
לאישה  וחיכית  דמיינת  כמה  אותך.  מבין  אני  כמה  מושג 
שתהיה בדיוק לפי החלום שלך ובסוף החלום שלך מתפוצץ. 
אבל זה בדיוק העניין, שעם כל אישה שתתחתן בעולם תהיה 
לך התמודדות, ואם לא תחליט החלטה נחושה ועוצמתית - 
אני לא זורק כי קשה לי, אני מחליט להתמודד. אני מבין שאם 
אני  שאיתה  סימן  אז  הזו  האישה  את  לי  הביא  יתברך  השם 
צריך לחיות ובפרט שיש לך שני ילדים. הסברתי לו שממש 

כואב לי הלב עליו ולדעתי זו טעות גדולה.

היום  לי השוק  הוא אמר  והחליט להתגרש  האברך התעקש 
כפי  בדיוק  אני אמצא מישהי  נשים שרוצות להתחתן  מוצף 
זוג  לו שלכל  כל ההסברים שהסברתי  עזרו  לא  רוצה.  שאני 
דברים  עם  ולחיות  להשלים  לדעת  וצריך  התמודדויות  יש 
מסוימים, להתמקד בדברים הטובים שיש בשני ולהעצים את 
הדברים המשותפים שבין בני הזוג. ולא שורפים את מה שיש 

בגלל מה שאין. 
תקופה  ולאחר  התגרש  באמת  אברך  אותו  כלום,  עזר  לא 

התחתן עם אישה מניו יורק ועבר לגור שם. 
רוט,  הרב  תשמע  שנה.  חצי  לאחר  טלפון  ממנו  קיבלתי 
טעית טעות גדולה, אני חי חיים מאושרים זה בדיוק האישה 
התחלתי  שפשוט  מרגיש  אני  מצאתי.  ופשוט  שחיפשתי 
ואתה  מתגרש  כשאני  טועה  שאני  כולם  לי  אמרתם  לחיות. 

רואה - אתה טעית. 
אני שמח שטעיתי והעיקר שאתה חי חיים מאושרים, בירכתי 

אותו מעומק ליבי שיהיה לו רק טוב ויחיה חיים מאושרים. 
עברה בערך שנה וחצי מאותה שיחת טלפון ואני מקבל לפני 
כחודש שוב טלפון מאותו יהודי. מרדכי הוא אומר, אני לא 
זה... אני חושב שבסוף  זוכר אותי, השם שלי  בטוח שאתה 
צדקת, חזרתי לארץ. לא אני פירקתי את החבילה, הפעם זו 

הייתה אשתי. 
השנה  לאחר  אבל  יחד,  נפלא  לנו  היה  הראשונה  בשנה 
שאמרת,  וכפי  הרגילים  לחיים  חזרנו  לאט  לאט  הראשונה 
תמיד יש התמודדויות בכל זוג וגם פה התחילו כל מיני דברים 
להפריע לי אצל אשתי והתחלתי להעיר לה על כך. אבל היא 
לא היתה כמו אשתי הראשונה סלחנית, היא אמרה אני כזו 

ואתה תשלים עם המציאות, לא תשנה אותי. 
לא  כי  וצעקות  ויכוחים  והחלו  להידרדר  החלו  הדברים  כך 
יום אחד אשתי פתחה לי תיק גירושין.  ויתרתי. עד שפשוט 
נסעתי לארץ ישראל בחזרה עד שהדברים יתבהרו. עכשיו אני 
מתחיל לקלוט שאתה פשוט צודק, שצריך לדעת להתמודד 

עם מה שיש לנו ולהפסיק את תופעת הזריקות.
הוא החל ממש לבכות לי בטלפון שהוא מרגיש פושע איך 
בגלל האטימות שלו הוא אמלל שני ילדים ואישה והתגרש. 
איך לא הייתי מוכן לשמוע בקול האנשים מסביבי, איך איך? 

הוא זעק שוב ושוב בקו הטלפון. 
לא אספר את כל הסיפור, אבל השם יתברך היה בעזרי, והוא 
שהשם  הנוכחית.  לאשתו  לארץ  לחוץ  שבועיים  לפני  חזר 
פנטזיה  לא  זה  ידיעה שהחיים  מתוך  נסע  הוא  דרכו.  יצליח 

שכל מה שרוצים מתגשם. 
על  להסתכל  של  בדרך  האמונה  בדרך  ללכת  דרך  כן  יש 
החיובי. לדעת שאין אדם מושלם, שבכל אדם יש בו חלקים 
טובים וחלקים פחות טובים וזו בחירה שלי על מה להסתכל 
ולהתמקד. ההבנה החזקה שאי אפשר לברוח מהתמודדויות, 

אפשר פשוט ללמוד איך להתמודד איתם. 
יותר  משהו  תמצאו  לכם  שיש  מה  תזרקו  שאם  תחשבו  אל 

טוב, בדרך כלל זה קורה ההיפך.
צריך  שאדם  שלמה  באמונה  מאמין  הכי  שאני  מה  אבל 
על  ומשגיח  בורא  שהוא  בהשם  מאמין  אני  שאם  להאמין 
כל העולמות כולם והוא מחיה את כול העולם והוא הפגיש 
זוגי, הוא נתן לי כזה ילד או כזה חבר או שכן  אותי עם בן 
- אז פה אני צריך להתמודד ולדעת שבכל בהשגחה פרטית 

והשם רוצה שפה אני יתמודד וזה הכי טוב בעבורי. פשוט די 
לשיטת הזריקות. 

אם משגיח קשה לו בישיבה עם בחור הוא זורק אותו, בני זוג 
שקשה להם עם בן זוגם זורקים אותו, הורים שקשה להם עם 

ילדיהם זורקים אותם.
כל אחד והתמודדות שלו עם מה שהשם נתן לו ואת האמת 
פשוט  לברוח,  אפשר  אי  כי מהשם  מזה  לברוח  אפשר  שאי 

אי אפשר. 
שהשם יתברך לא ינסה אף אחד מעם ישראל באף התמודדות 

וקושי ויהיה רק טוב לכל עם ישראל.
שלום  שבת  והיקרים  הקדושים  ישראל  עם  לכל  מאחל 

machon.rot@gmail.com לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



יש כן דרך ללכת בדרך 
האמונה בדרך של 

להסתכל על החיובי. 
לדעת שאין אדם 

מושלם, שבכל אדם יש 
בו חלקים טובים וחלקים 

פחות טובים וזו בחירה 
שלי על מה להסתכל 

ולהתמקד. ההבנה 
החזקה שאי אפשר 

לברוח מהתמודדויות, 
אפשר פשוט ללמוד איך 

להתמודד איתם. 

"



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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גואל
 הדם 

חיסולו של איש הכספים של חמאס ברצועת עזה העלה בחזרה לשיח הציבורי 
את סוגיית הסיכולים הממוקדים ⋅ מה הם המטרות, אופני הביצוע ושיתופי 
עומד  הוא  האם   ⋅ לפועל?  שכזה  חיסול  להוציא  כדי  הנצרכים  הפעולה 
במגבלות החוק ועד כמה הוא מוסרי וראוי? ⋅ וגם: רשימת המחוסלים לאורך 
השנים מאז החלה מדינת ישראל במדיניות הסיכולים למחבלים הארורים ⋅ 

נקמת דם עבדיך השפוך

||  יוסי גיטלר ||
צילומים: ארכיון, ויקיפדיה, דובר צה"ל
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דבר ב נפל  הקודם  השבוע  של  ראשיתו 
בישראל. אחרי תקופה ארוכה שמדינת 
חיסולים  מביצוע  נמנעה  ישראל 
האוויר  חיל  מטוסי  שיגרו  ממוקדים, 
טילי מוות לעבר רכבו של חאמד אחמד 
עבד חודרי, מי שמכונה איש הכספים 
של החמאס ואחראי על העברת המימון מממנת הטרור 
הגדולה בעולם, איראן, לידיהם של המרצחים מרצועת 

עזה.
פעולה זו היה בה בכדי להרתיע את ראשי החמאס, 
שהראו סימני מצוקה ומאותו הרגע חתרו להפסקת אש 
שהושגה בסופו של דבר בשעות המאוחרות של אותו 
ארבעה  של  יקר  דמים  מחיר  שגבתה  לפני  לא  לילה. 
הרוגים, מכל גווני הקשת הישראלית, ששילמו בחייהם 
שאנו  כפי  או  הפלסטיני-ישראלי,  הסכסוך  מחיר  את 

נוהגים לכנותו 'עשו שונא ליעקב'.
המושגים  לעולם  אותנו  מחזירה  זו,  חריגה  פעולה 
כחלק  מאוד  רווח  שבעבר  הממוקדים  הסיכולים  של 
מהפעילות השגרתית למיגור הטרור העוטף את מדינת 
השימוש  על  שמענו  ולא  כמעט  לאחרונה  ישראל. 
האחרונים  בשבועיים  רבים  עסקו  ולכן  זו  באופציה 

במושג שחזר אלינו: סיכול ממוקד.

המטרות, החוקיות והביצוע
הממוקד?  הסיכול  של  מטרותיו  בעצם  הם  מה  אז 

התשובה לכך מורכבת משלושה חלקים:
הריגת  מתקתקת',  'פצצה  של  במקרה  מניעה.   .1
מחבל העומד לבצע פיגוע הוא דרך למניעת פיגוע זה. 
החיים,  על  לשמירה  הנדרש  המתמיד  המאמץ  בנוסף, 
הסיכול  המחבלים.  של  הפעולה  יכולת  את  מגביל 
כנגד  גם  כנגד מחבלים מתאבדים אלא  רק  לא  מופעל 
גראד  קסאם,  רקטות  היורות  וחוליות  מטענים  מניחי 

ופצמ"רים.
ולתושבים  אפשריים  ליורשים  לגרום  הרתעה.   .2

לפחד מלבצע פיגועי טרור.
בתשתיות  לפגוע  אמור  הסיכול הממוקד  פגיעה.   .3

הטרור ולעכב את התפתחותן.
שאלות רבות עלו בהקשר חוקיות והגינות השימוש 
באופציה זו. מדינת ישראל רואה בסיכול הממוקד גישה 
שלטענתה,  משום  הנשק,  טוהר  על  שמירה  בה  שיש 
הירדן  בין  החיים  העמים  שני  בין  המתמשך  בסכסוך 
חסר  בטרור  שיטתי  באופן  הפלסטינים  נוקטים  לים, 
הבחנה, המכוון כלפי תושבי ישראל באשר הם. ישראל 
טוענת כי אינה מגיבה בפעולות תגמול ברוטליות של 
מקובלות  היו  זה  מסוג  שפעולות  אף  עין,  תחת  עין 
להתמקד  מנסה  אלא  המדינה,  לקיום  הראשון  בעשור 

רק במי שנלחם נגדה, באמצעות הסיכול הממוקד.
בג"ץ, בפסק דין בדבר חוקיות הסיכולים הממוקדים, 
הממוקד  הסיכול  על  כי  פסק   ,2006 בדצמבר  ב-14 
לשמש למטרות מניעה בלבד ולא למטרת נקם, ענישה 

או הרתעה. ועל כך בהרחבת יתר בהמשך.
הממוקד:  הסיכול  ביצוע  באופני  לדון  נעבור  כעת 
הם  ממוקד,  סיכול  לביצוע  ביותר  המקובל  האמצעי 
מסוקי קרב היורים טילים אל מטרתם. המודיעין מאתר 
מסוקים  מוזנקים  ירוק'  'אור  וכשניתן  המטרה  את 
לאוויר ופוגעים במיועד להריגה. אמצעים נוספים הם, 
בין השאר, הטמנת פצצה והפעלתה ברגע הנכון, הטלת 

פצצה ממטוס קרב, וירי צלפים.
קרי:  הסיכול,  של  מהשלבים  אחד  בכל  זאת,  עם 
ישנה  וירי,  כוח  הזנקת  וידוא,  מעקב,  המטרה,  איתור 
אפשרות של ביטול מיידי של הפעולה אם ישנו חשש 
בסופו  מעורבים.  בבלתי  בלתי-מידתית  לפגיעה  סביר 
של  אישור  וישנו  באוויר  הטייס  כאשר  גם  דבר,  של 
או  בצה"ל  המודיעין  אגף  של  ואישור  המטה  מפקד 
על  ללחוץ  האם  השאלה  במטרה,  שמדובר  השב"כ 
להחליט  יכול  והוא  הטייס  של  לפתחו  מונחת  ההדק, 

לבטל את התקיפה גם ברגע האחרון.

הטכניקות והשכלולים
הוא  הסיכול  תמיד  לא  ממוקד',  'סיכול  השם  חרף 
בקרב  חיים  הפלסטינים  המחבלים  ממוקד.  אכן 
ייפגעו  שבה  מדויקת,  ופגיעה  האזרחית,  האוכלוסייה 
מכך  כתוצאה  לביצוע.  מאוד  קשה  מחבלים,  ורק  אך 
גם  נפגעים  הממוקד  הסיכול  בפעולות  רבות  פעמים 
לשיא  הממוקד.  הסיכול  של  יעד  היו  שלא  אנשים 
אל  עז-א-דין  גדודי  בכיר  בהריגתו של  הגיעו הדברים 
קסאם של החמאס סלאח שחאדה ביולי 2002, כששתי 
פצצות במשקל של חצי טון כל אחת הוטלו על ביתו 
נהרגו  מהפעולה  וכתוצאה  בעזה,  צפופה  שכונה  בלב 
לא רק שחאדה ועוזרו, אלא גם אשתו וילדיו, וכן דיירי 
פעולה  באותה  נהרגו  בסה"כ  בסביבה.  אחרים  בתים 
הניסיון  שני,  מצד  ילדים.  שמונה  בהם  פלסטינים,   15
לצמצם פגיעה בעוברי אורח הביא לכישלונן, המלא או 
היא  לכך  בולטת  דוגמה  אחדות.  פעולות  של  החלקי, 
הניסיונות לחסל את מוחמד דף, מנהיג הזרוע הצבאית 
האזרחים  כמות  מ-2005  החל  זאת,  עם  החמאס.  של 

שנהרגו בסיכולים הממוקדים ירדה באופן דרסטי.
הסיכול  טכניקות  את  צה"ל  שיכלל   2003 מאז 
מישורים:  במספר  שוכללו  הטכניקות  שלו.  הממוקד 
השב"כ,  עם  הקשר  הגברת  הייתה  שבהם  הראדונה 
סיכול  לבצע  המאפשר  תיאום  מערך  הוקם  כאשר 
ידי  על  המודיעיני  המידע  מקבלת  דקות  תוך  ממוקד 
לחפ"ק  הטייס  בין  מתנהל  אמת  בזמן  וקשר  השב"כ 
סגנו של  דיסקין,  יובל  בידי  אורגן  זה  מערך  ולשב"כ. 
אבי דיכטר בראשות השב"כ )כיום ח"כ מטעם הליכוד 

ויו"ר ועדת חוץ וביטחון. י"ג.(.
מדויק.  מונחה  בחימוש  הצטיידות  היה  השני 
הלפייר  טיל  באמצעות  הסיכולים  בוצעו  בהתחלה 
סטנדרטי, המיועד במקור לירי נגד טנקים. אי-התאמת 
פעולות.  מספר  של  לכישלונן  גרמו  למטרה  החימוש 
הפליטים  במחנה  ממוקדים  סיכולים  מספר  בעקבות 
המותאם  חדש  טיל  יש  צה"ל  שבידי  נחשף  נוסייראת, 
מבחינת  הן  מכוניות,  בתוך  מחבלים  להריגת  במיוחד 
החימוש  סוג  אך  הקרב,  ראש  מבחינת  והן  הנחייה 

המדויק לא הותר לפרסום.
השלישי היה פלטפורמות התקיפה. את רוב התקיפות 
בעיקר באמצעות  קרב,  מבצע צה"ל באמצעות מסוקי 
הסמלים  לאחד  )שנהפך  אפאצ'י   AH-64 מסוקי 
לעתים  אך  הפלסטינים(  בעיני  זו  למדיניות  העיקריים 
מספר  ביצע  צה"ל  קוברה.   AH-1 מסוקי  ידי  על  גם 
בייחוד   ,)F-16 )בעיקר  קרב  מטוסי  בידי  גם  התקפות 
כאשר נדרשו פצצות כבדות )כמו בהריגת בכירי הטרור 
של החמאס: סלאח שחאדה וניזאר ריאן(. לקראת סוף 
שחלק  הפלסטינים  מפי  טענות  להישמע  החלו   2004
כלי  בידי  בוצעו  האוויר  חיל  של  הטילים  מתקיפות 
זכו לחיזוק  טיס בלתי מאוישים )כטב"ם(, טענות אלו 
הרשמית התעלמה  ישראל  ויקיליקס.  של  בהדלפה  גם 

לאורך השנים מטענות אלה.
ממוקד  בסיכול  שנהרג  ביותר  הבכיר  הטרור  פעיל 
הרוחני  מנהיגה  שהיה  יאסין,  אחמד  השייח'  הוא 

ומייסדה של תנועת החמאס ברצועת עזה.

הטענות בעד ונגד
הסיכול הממוקד נתון לביקורת בקהילה הישראלית 
והבינלאומית, בעיקר בקרב ארגוני זכויות אדם הרואים 
כן  כמו  משפט.  ללא  להורג  הוצאה  ממוקד  בסיכול 
ערב.  ומדינות  אירופה  במדינות  ביקורת  מושמעת 
פיגועי  אחרי  במיוחד  המקרים,  ברוב  הברית  ארצות 

חרף השם 'סיכול 
ממוקד', לא תמיד 
הסיכול הוא אכן 
ממוקד. המחבלים 
הפלסטינים חיים בקרב 
האוכלוסייה האזרחית, 
ופגיעה מדויקת, שבה 
ייפגעו אך ורק מחבלים, 
קשה מאוד לביצוע. 
כתוצאה מכך פעמים 
רבות בפעולות הסיכול 
הממוקד נפגעים גם 
אנשים שלא היו יעד של 
הסיכול הממוקד

חיסול ממוקד
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להשתמש  ישראל  של  שזכותה  מסכימה  בספטמבר,   11
בסיכולים ממוקדים ואף נקטה בטקטיקה דומה בעצמה 
כנגד אל-קאעידה. בעיתונות האמריקנית מקובל לתרגם 
דוגמאות  ממוקדת.  להריגה  ממוקד  סיכול  הביטוי  את 
בעלות  הברית,  ארצות  שביצעה  צבאיות  לפעולות 
מאפיינים מסוימים הדומים לאלו של הסיכול הממוקד, 
ניתן לראות במבצעי נקם במלחמת העולם השנייה וחנית 

נפטון בו התנקשו באוסמה בן לאדן.
לסיכולים  בנוגע  אמר  יעלון  משה  לשעבר  הרמטכ"ל 
הממוקדים: "חיסול ממוקד אינו נועד להעניש מחבלים 
על פעולותיהם בעבר - הוא נועד לצורך מניעת פעולותיהם 
בעתיד. בשבע השנים שעברו מאז החלה מלחמת הטרור 
הפלסטינית, אירע רק מקרה בודד בו חיסל צה"ל אזרח 
בכוונה, יחד עם מחבל, במהלך מבצע. המחבל המדובר 
נטל חלק מרכזי בתכנון ובביצוע פיגועי התאבדות רבים. 
אותו,  לחסל  ההזדמנות  לנו  שהייתה  הראשונה  בפעם 
הוא שהה בחברת בנותיו, וביטלנו את המבצע כדי לחוס 
על חייהן. שישה חודשים לאחר מכן, שוב בחרנו לחסל 
אותו כשהיה לבד עם אשתו. האם העובדה שגם אשתו 
האם  צודקת?  לבלתי  שלנו  המשימה  את  הפכה  נהרגה 
דחיית חיסולו - אשר כתוצאה ממנה הוא הספיק לפקד 

על הריגתם של ישראלים רבים - הייתה צעד נבון?”.
הדיון סביב הסיכול הממוקד נסוב סביב מספר נקודות:

1. סיכול ממוקד אל מול העמדה לדין. תומכי הסיכול 
אשר  עוין  בשטח  הפועל  שטרוריסט  סוברים  הממוקד 
אינו נגיש למעצר רגיל, מהווה מטרה צבאית אשר אינה 
כמו  אחרות,  אדם  וזכויות  ז'נבה  אמנת  ידי  על  מוגנת 
נטען  לכך,  בהתאם  מלחמה.  במהלך  אויב  בצבא  לוחם 
שלאחר מבצע 'חומת מגן' פחת מאוד הצורך בסיכולים 
לעצור  היה  שניתן  משום  ושומרון,  ביהודה  ממוקדים 
את ראשי הטרור, לעומת רצועת עזה בה פעולות מעצר 
הסיכול  מתנגדי  לעומתם,  אפשריות.  בלתי  כמעט  הן 
הממוקד טוענים שיש להעמיד את המחבלים לדין, ולתת 
לבתי המשפט לקבוע את עונשם, שכן הוצאה להורג ללא 

משפט היא רצח, גם אם קורבנה הוא רוצח בעצמו.
ממשלת  בעוד  כענישה.  ממוקד  בסיכול  שימוש   .2
כלחימה  רק  משמש  הממוקד  שהסיכול  טוענת  ישראל 
הממוקד  הסיכול  מתנגדי  פעילים,  טרוריסטים  כנגד 
ענישה.  מטרת  מתוך  נעשים  מהסיכולים  שחלק  טוענים 
לטענתם, חלק מ'המסוכלים' הם פעילים פוליטיים אשר 
הסיכולים  מתומכי  חלק  בטרור.  ישירות  עוסקים  אינם 
הממוקדים טוענים שטרוריסט אשר לוקח חלק במאבק 
מידע  אין  אם  גם  לגיטימית  מטרה  הוא  ישראל  כנגד 
קונקרטי על מעורבות עכשווית בטרור. אחרים מגבילים 
עליו  שיש  למי  ממוקד  בסיכול  לשימוש  ההצדקה  את 
מה  ומהווה  בטרור,  עכשווי  באופן  עוסק  שהוא  מידע 
טענות  הועלו  זה  בהקשר  מתקתקת".  "פצצה  שמכונה 
לגבי סיכולים ממוקדים ספציפיים שהם נעשו ללא צורך, 
משיקולים פוליטיים: דוגמה לכך היא חיסולו של מוחמד 
שייח' חליל, אחד מראשי הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, 

בימין  יש,  הליכוד.  מרכז  של  כינוס  בעת  דווח  שעליו 
ובשמאל, שקישרו בין החיסול לבין השאיפה לקדם את 

סיכוייו של שרון אצל חברי המרכז.
מהסיכולים  שברבים  נטען  מפשע.  חפים  נפגעים   .3
שותפים  שאינם  אורח,  עוברי  נהרגים  הממוקדים 
באזרחים  הפגיעה  לאפשרות  בהקשר  טרור.  לפעילות 
להימנע  אפשרות  שאין  נטען  ממוקד,  סיכול  במהלך 
מכך מכיוון שאחרת טרוריסטים יתחבאו תמיד מאחורי 
אזרחים ויזכו לחסינות מפגיעה. כן נטען שישנה אחריות 
מהטרוריסטים  מתרחקים  שאינם  האזרחים  על  מסוימת 
אותם  הופכים  אלא  מקרבם  אותם  מקיאים  ואינם  הללו 
לגיבורי תרבות. בסיכול הממוקד נהרגים לעתים אזרחים, 
מידתי  הוא  מכוון,  ולא  נלווה  כמובן  שהוא  ההרג  אך 
ביחס לתועלת הצבאית של הפעולה: הרג המחבל וסיכול 

פיגועים.
אחת  לא  נפגעו  העולם,  ברחבי  מלחמתיות  בפעולות 
בהפצצות  למשל  היה  וכך  הלחימה,  במהלך  אזרחים 
ויפן. לעומת  גרמניה  ובריטניה כלפי  של ארצות הברית 
פועלת  אלא  שלמות,  ערים  מפציצה  אינה  ישראל  זאת 
נגד המחבלים ושולחיהם באופן כירורגי. גם אם נפגעים 
כי  נותנת  שהדעת  הרי  בסביבה  מפשע  חפים  אזרחים 
ישראליים  אזרחים  של  חייהם  על  ההגנה  עומדת  אם 
עדיפים.  הישראליים  חיי  פלסטינים,  על  הגנה  מול 
לעומת זאת, מתנגדי הסיכול הממוקד שואלים האם יש 
הבדל בין דמם של הנהרגים לדם הישראלים הנרצחים. 
הטענה התעוררה במיוחד לאחר הפצצת ביתו של סלאח 
וטף,  ילדים  בהם  אזרחים,   13 עוד  נהרגו  בו  שחאדה, 
מספר  ונהרגים  נפצעים  רבים  במקרים  כ-150.  ונפצעו 
ולכן  לטרוריסטים,  קשורים  אינם  אשר  אזרחים  של  רב 
השימוש במושג סיכול ממוקד מטעה ולטענת המתנגדים 
נהרגו  בסיכולים  'בצלם',  ארגון  לפי  מוסרי.  אינו  לכך 
מטרות  היוו  פלסטינים   208 שרק  בעוד  פלסטינים   337

לחיסול.
4. כדאיות ויעילות. כנגד השימוש בסיכולים ממוקדים 
בסיכולים  מפשע  וחפים  טרוריסטים  של  שמותם  נטען 
ממוקד  מסיכול  להימנע  ועדיף  דמים  למעגל  מביאה 
לכל  המתנגדים,  לטענת  הגנתית.  בפעילות  ולהתמקד 
מנהיג טרור שנהרג נמצא מחליף. כדוגמה הם מביאים את 
הסיכול הממוקד של עבאס מוסאווי כמנהיג החיזבאללה, 
שהביא להחלפתו על ידי חסן נסראללה ולפיגוע בבניין 
דחיזבאללה.  אליבא   - בארגנטינה  היהודית  הקהילה 
נוספת שמובאת היא סיכולו הממוקד של ראאד  דוגמה 
לגבי  הפת"ח  בעמדות  משמעותית  הקצנה  שגרר  כרמי, 
פיגועים בתוך ישראל ואף יש המייחסים לכך את 'מרץ 
השחור', בו נהרגו קרוב ל-130 ישראלים ואירע כחודש 
וחצי לאחר סיכולו, וכן מביאים את סיכולו הממוקד של 
רחבעם  בשר  ההתנקשות  את  שגרר  מוסטפא  עלי  אבו 

זאבי הי"ד על ידי מחבלי החזית העממית.
דוגמאות  מביאים  הממוקדים  הסיכולים  תומכי 
לפעול  טרור  ארגוני  בכושר  ירידה  על  המראות  נגדיות 

מאז החלה מלחמת 
הטרור הפלסטינית, 
אירע רק מקרה בודד 
בו חיסל צה"ל אזרח 
בכוונה, יחד עם מחבל, 
במהלך מבצע. המחבל 
המדובר נטל חלק 
מרכזי בתכנון ובביצוע 
פיגועי התאבדות 
רבים. בפעם הראשונה 
שהייתה לנו ההזדמנות 
לחסל אותו, הוא 
שהה בחברת בנותיו, 
וביטלנו את המבצע כדי 
לחוס על חייהן. שישה 
חודשים לאחר מכן, 
שוב בחרנו לחסל אותו 
כשהיה לבד עם אשתו. 
האם העובדה שגם 
אשתו נהרגה הפכה את 
המשימה שלנו לבלתי 
צודקת? האם דחיית 
חיסולו - אשר כתוצאה 
ממנה הוא הספיק 
לפקד על הריגתם של 
ישראלים רבים - הייתה 
צעד נבון?”.

חיסול ממוקד
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בכירים  של  ממוקד  סיכול  בעקבות  רב  זמן  במשך 
באיכות  פגע  בהם  הנרחב  השימוש  לטענתם,  בארגון. 
ניסיון  של  לאובדן  וגרם  הטרור  ארגוני  של  ההנהגה 
ומהנדסי  המחבלים  בכירי  בידי  שהצטבר  רב  ידע  ושל 
באופן  ירדה  הפיגועים  איכות  מכך  כתוצאה  הטרור. 
ניכר, דבר שגרם להרבה יותר 'תאונות עבודה' והקל על 
מערכת הביטחון בסיכול פיגועים וחשיפת התארגנויות 
גורמים  הטרור  מנהיגי  כנגד  הפעולות  בנוסף,  טרור. 
להם להתעסק בהישרדות עצמית, דבר שגורם להפחתת 

היכולת המבצעית בהוצאת פיגועים לפועל.
כדוגמה  מביאים  הם  דמים,  מעגל  על  הטענה  כנגד 
בכיר  של  ממוקד  סיכול  אחרי  היחסי ששרר  השקט  את 
השייח'  החמאס,  ומייסד  הפלסטיניים  הטרוריסטים 
צריכה  הייתה  לנקמה  כיוון שהמוטיבציה  יאסין,  אחמד 
להיות ברמה חסרת תקדים. עוד טענה שמביאים תומכי 
נאלץ  שחמאס  האש  הפסקות  הן  ליעילותם  הסיכולים 
ובהנהגתו  בפעיליו  קשה  פגיעה  עקב  ישראל  עם  לסכם 

בסיכולים ממוקדים ופעולות עומק צבאיות.
לטענת אחרים, הסיכול הממוקד היא טקטיקה הכרחית 
לצמצום הטרור אך איננה מספיקה. לדידם, טקטיקה זו, 
קרקעי  למבצע  תחליף  מהווה  אינה  יתרונותיה,  כל  על 
כמותית  ופגיעה  הטרור  תשתיות  לטיהור  רחב-היקף 

נרחבת במחבלים.

פסיקת בג"ץ
לעתירה  בנוגע  בג"ץ  פסק   2006 בדצמבר  ב-14 
הממוקד.  הסיכול  כנגד  שמאל  ארגוני  שני  שהגישו 
"אין  שכן  לגופו  יבחן  ממוקד  סיכול  כל  הדין  פסק  לפי 
פי  על  אסור  הוא  ממוקד  סיכול  כל  כי  מראש  לקבוע 
הוא  כי  מראש  לקבוע  שאין  כשם  הבינלאומי,  המשפט 
מותר". כמו כן קבע בג"ץ, שאזרחים פעילי טרור אינם 
נחשבים כלוחמים, אך מנגד אינם נהנים מההגנה שהחוק 
כללים  בג"ץ  קבע  בפסיקה  לאזרחים.  נותן  הבינלאומי 
שלאורם תבחן חוקיות הסיכולים הממוקדים. בין השאר 
נקבע, כי על הסיכול הממוקד להיות רק כפעולת מניעה 
של סיכון חזק ומשכנע ולא כהרתעה או ענישה, המחבל 
צריך להיות שותף בפעילות מתמשכת ולא חד-פעמית, 
שאין להשתמש בסיכול ממוקד כאשר ניתן לבצע מעצר 
או כאשר לסיכול הממוקד נלווית פגיעה בלתי-מידתית 
ייעשה  אדם  של  הממוקד  ושסיכולו  תמימים  באזרחים 

כאשר הוא עדיין חלק ממערך הטרור.
סיכולים  ביצוע  על  ישראל  דיווחה  לא  הפסיקה  מאז 
שם  עזה  לרצועת  בניגוד  ושומרון,  ביהודה  ממוקדים 
במבצע  "הארץ",  לטענת  מעצרים.  לבצע  ומסוכן  קשה 
'שני מגדלים', שבו נהרגו ביוני 2007 שני פעילי הג'יהאד 
שאישרו  מראש  הנחיות  ניתנו  לג'נין,  מצפון  האסלאמי 

להרוג אותם אם הם מזוהים.

יחס מחבלים-אזרחים
הראל,  עמוס  "הארץ",  של  הצבאי  והכתב  העיתונאי 
בקרב  הרוגים  לעומת  האזרחיים  ההרוגים  יחס  את  סקר 
במהלך  הממוקד  הסיכול  בפעולות  הטרור,  פעילי 
1:1, כלומר על כל  השנים. ב-2002 ו-2003, היחס היה 
זו  לתקופה  קרא  הראל  אזרח.  גם  נהרג  שנהרג,  מחבל 
'הימים השחורים' בגלל יחס האבדות האזרחיות הגבוה 
זאת  ייחס  הוא  מאוחרות.  יותר  לתקופות  בהשוואה 
לגישת חיל האוויר הישראלי בתקופה זו לתקוף מחבלים 
גם כאשר הם נמצאים במקום מאוכלס בצפיפות. הראל 
של  רב  הרג  למנוע  כדי  ביטחון  חוקי  שהיו  מסכים 
אזרחים, אך טען שאלה "כופפו" או "עוקמו" כאשר היה 

צורך לפגוע במטרה חשובה.
עד סוף 2005 יחס ההרוגים האזרחיים ירד באופן חד 
מחבלים   28 כל  על  נהרג  אחד  אזרח  כלומר:  ל-1:28, 
שנהרגו. הראל נותן קרדיט לירידה זו למפקד חיל האוויר 
דאז, האלוף אליעזר שקדי. היחס עלה ל-1:10 ב-2006, 
ב-2007  ברם,  האוויר".  חיל  של  תקלות  "מספר  עקב 
 ,1:30 של  תקדים  חסר  ליחס  שוב  ירד  היחס  ו-2008 
כלומר: על כל אזרח שנהרג, לפחות 30 מחבלים נהרגו. 
ממוקדים  בסיכולים  ההרוגים  סך  אומר שמתוך  זה  יחס 

בתקופה זו, רק 2-3% היו אזרחים.
אלן  הנחשב  האמריקאי  הדין  ועורך  הפרופסור 
של  שהנתון  ציין,  הרווארד  מאוניברסיטת  דרשוביץ 
1:30 מ-2008 מייצג את יחס האבדות אזרחים-חמושים 
הנמוך ביותר בהיסטוריה של הלוחמה בטרור. דרשוביץ 
על  אדם  זכויות  וארגוני  העולמית  התקשורת  את  מבקר 
על  לדווח  ונמנעו  מספק  באופן  לכך  התייחסו  שלא  כך 
כך בהרחבה. הוא טען גם שנתון זה יכול להיות מטעה. 
כלומר, שהיחס האמיתי נמוך עוד יותר, מאחר שלא כל 

האזרחים הם עוברי אורח תמימים.
במערכת  שהיחס  דרשוביץ  ציין   2009 באוקטובר 
של  יחס  על  עמד  ישראל  של  הממוקדים  הסיכולים 
אזרח 1 הרוג על כל 28 מחבלים. הוא טען ש"זה היחס 
שנלחמת  בעולם  שהיא  מדינה  כל  של  ביותר  הטוב 
שמתחבאים  טרוריסטים  כנגד  א-סימטרית  מלחמה 
על  שהושג  מזה  בהרבה  טוב  זה  יחס  אזרחים.  מאחורי 
או  בעיראק  הברית  וארצות  המאוחדת  הממלכה  ידי 
באפגניסטן, שם שתי האומות הפעילו סיכולים ממוקדים 

של מנהיגי הטרוריסטים".
שהובילו  צה"ל  של  העבודה  ושיטות  לנהלים  ביחס 
מדי  נהרגים  עדיין  זאת  שבכל  והסיבות  זה,  שיא  ליחס 
קולונל  של  עדותו  את  דרשוביץ  ציטט  אזרחים,  פעם 
שלי  "מהידע  יצוקה':  'עופרת  מבצע  על  קאמפ  ריצ'רד 
על צה"ל וממה שאני עוקב אחריו במבצע הנוכחי" אמר 
של  בהיסטוריה  פעם  אי  שהיה  חושב  לא  "אני  קאמפ 
להפחית  מאמצים  יותר  עשה  צבא  שבו  מצב  הלחימה 
אבדות אזרחיות ומוות של אנשים חפים מפשע, מאשר 
צה"ל עושה כיום בעזה. חמאס, האויב נגדו הם נלחמים, 
להילחם  וחיזבאללה,  איראן  ידי  על  נרחב  באופן  אומן 
בקרב אנשים, להשתמש באוכלוסייה האזרחית של עזה 
באוכלוסייה  חמאס  שימוש  של  הפקטור  אנושי.  כמגן 
זאת,  למרות  שלהם.  ההגנה  בתוכנית  עיקרי  חלק  היא 
ענקיים  בצעדים  נקטו  צה"ל,  ישראל,  אומר,  שאני  כפי 
בלתי  זה  אפשרי,  בלתי  זה  אזרחיות,  אבדות  להפחתת 
משתמש  האויב  כאשר  לחלוטין  זה  את  למנוע  אפשרי 

באזרחים כמגן אנושי". 
עורך מחקרים  'בצלם'  הישראלי  האדם  זכויות  ארגון 
וסטטיסטיקות משל עצמו על אבדות בסכסוך הישראלי-

פלסטיני ואינו מסתמך על הנתונים הרשמיים של צה"ל. 
הממוקדים  בסיכולים  'בצלם',  של  הסטטיסטיקות  לפי 
נהרגו 384 פלסטינים בין ספטמבר 2000 לדצמבר 2008. 
ו-152  המטרות  היו   )60.4%( אדם  בני   232 מתוכם, 
)39.6%( היו עוברי אורח. זה מצביע על יחס של 1:1.52 
דחוח- יהונתן  כמו  חוקרים  מנגד,  התקופה.  כל  במשך 

וטענו  'בצלם'  נתוני  של  במהימנות  ספק  הטילו  הלוי 
שהארגון מסווג במקרים רבים פעילים חמושים ופעילי 

ב-14 בדצמבר 2006 פסק 
בג"ץ בנוגע לעתירה 

שהגישו שני ארגוני שמאל 
כנגד הסיכול הממוקד. 

לפי פסק הדין כל סיכול 
ממוקד יבחן לגופו שכן 

"אין לקבוע מראש כי כל 
סיכול ממוקד הוא אסור 

על פי המשפט הבינלאומי, 
כשם שאין לקבוע מראש 

כי הוא מותר". כמו כן 
קבע בג"ץ, שאזרחים 

פעילי טרור אינם נחשבים 
כלוחמים, אך מנגד אינם 

נהנים מההגנה שהחוק 
הבינלאומי נותן לאזרחים.

סיכול ממוקד
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טרור כאזרחים שלא נטלו חלק בלחימה.

מחוסלי הסיכולים
ידי  על  שחוסלו  האישים  רשימת  את  נביא  סיום  לפני 
צה"ל משנת 2000 ואילך, תוך ציון שמו, מעמדו ותפקידו 

וצורת ביצוע החיסול וכן הערות רלוונטיות לאותו מקרה.
חוסל  לחם,  בבית  התנזים  פעיל  עביאת.  חוסין   .1
הראשון  הממוקד  הסיכול  זה  היה   .2000 בנובמבר  ב-9 
טילים  מירי  ברכבו  נהרג  עביאת  השנייה.  באינתיפאדה 
ממסוקי אפאצ'י. באירוע נהרגו שתי עוברות אורח ושלושה 

אחרים נפצעו.
חוסל  כרם,  בטול  הפת"ח  ראש  ת'אבת.  ת'אבת  ד"ר   .2
ב-31 בדצמבר 2000, בירי של צלף. היה זה סיכול ממוקד 
נתן  שת'אבת  טען  צה"ל  פוליטית.  זרוע  איש  של  ראשון 
הסיכול  פיגועים.  לביצוע  מבצעיות  הוראות  אישי  באופן 
הממוקד עורר זעם בקרב פעילי שמאל שהכירו את ת'אבת 
והשתתפו איתו בפעילויות שלום. כעבור חודש ימים רצח 
אחיינו של ת'אבת, ראאד כרמי, שני ישראלים בטול כרם, 

כנקמה.
3. מסעוד איאד. קצין בכוח 17 של הפת"ח, חוסל ב-13 
בפברואר 2001. הוא נורה ממסוק בעת שנסע בתוך מחנה 
הפליטים ג'באליה. על פי צה"ל, היה חשוד בהנחת מטענים 

וירי פצמ"רים. למחרת כנקמה בוצע באזור פיגוע דריסה.
החמאס  של  המדינית  הזרוע  ראש  4. ג'מאל מנסור. 
בשכם, חוסל ב-31 ביולי 2001, מירי טילים 
ממסוק קרב. 6 עוברי אורח נהרגו, ביניהם 2 

ילדים.
החזית  מזכ"ל  מוסטפא.  עלי  אבו   .5
ב-27  חוסל  פלסטין,  לשחרור  העממית 
רחבעם  בשר  ההתנקשות   .2001 באוגוסט 
ממוקד  סיכול  על  כנקמה  באה  הי"ד,  זאבי 

זה.
הזרוע  מפקד  הנוד.  אבו  מחמוד   .6
ב-23  חוסל  בגדה,  החמאס  של  הצבאית 

בנובמבר 2001, מירי טילים ממסוק קרב.
7. ראאד כרמי. בכיר בתנזים מטול כרם, 
סיכול  זה  היה   .2002 בינואר  ב-14  חוסל 
יחסית.  רגיעה  תקופת  אחרי  שבא  ממוקד 
את  הממוקד  בסיכול  התולים  יש  כאמור, 
השחור'  ל'מרץ  שהביאה  ההתדרדרות 

ומבצע 'חומת מגן'.
הצבאית  הזרוע  ראש  שחאדה.  סאלח   .8
של החמאס בעזה, חוסל ב-22 ביולי 2002, 
בהפצצת ביתו שבלב מחנה פליטים מפצצה 
בפעולה  ממטוס.  ששוגרה  טון  במשקל 
נהרגו עוד 15 אנשים, ביניהם נשים וילדים 

משכניו של שחאדה.
הצבאית  הזרוע  וראש  מייסד  מקאדמה.  איבראהים   .9
2003. מקאדמה היה  של החמאס בעזה, חוסל ב-8 במרץ 
ממייסדי הזרוע הצבאית של החמאס והוגדר על ידי מערכת 

הביטחון כמספר 2 ברצועה.
א-דין  עז  בגדודי  דף  מוחמד  של  סגנו  טה.  יאסר   .10
מוחמד  השיח'  של  ובנו  טה,  אימן  של  אחיו  אל-קסאם. 
טה. חוסל ב-17 במרץ 2003. בסיכול ממוקד זה נהרגו גם 
אשתו ושני ילדיו הקטנים של יאסר, אשר נסעו עמו ברכב 

שהופצץ.
של  סגנו  ובחמאס,  באל-קאעידה  פעיל  ביק.  איאד   .11
התאמן  ביק  איאד  שחאדה. חוסל ב-9 במאי 2003. 
תכנן  לחמאס.  לסייע  מטעמם  ונשלח  אל-קאעידה  עם 
בפיגועיו  ישראל.  בידי  שסוכלו  ו-2000  ב-1999  פיגועים 

באינתיפאדה נרצחו 19 ישראלים הי"ד.
12. איסמאעיל אבו שנב. מראשי החמאס ברצועת עזה, 
לאחר  יומיים  בוצע  חיסולו   .2003 באוגוסט  ב-21  חוסל 
הי"ד,  ישראלים   23 נרצחו  בו  בירושלים   2 בקו  הפיגוע 
אירוע שסיים את ההודנה שהוכרזה ביולי 2003. בתקיפה, 
שהתבצעה באמצעות 5 טילי נ"ט שנורו ממסוק קרב, נהרגו 

גם שניים משומרי ראשו.
מראשי הג'יהאד האיסלאמי ברצועת  13. מקלד חמיד. 
לפיגועי  אחראי  היה   ,2003 בדצמבר  ב-25  חוסל  עזה, 

מטענים וירי רקטות. בפיגועיו נרצחו 6 ישראלים הי"ד.
של  הרוחני  והמנהיג  המייסד  14. אחמד יאסין. 
החמאס, ראש הנהגת הפנים של החמאס. חוסל ב-22 במרץ 
הסיכול  בפעולות  מדרגה  לעליית  נחשב  סיכולו   .2004

הממוקד של ישראל כנגד בכירי ארגוני הטרור.
מנהיג מפקדת הפנים של  15. עבד אל-עזיז רנטיסי. 
חוסל  יאסין.  אחמד  של  הממוקד  סיכולו  לאחר  החמאס 
ונחשב  החמאס  כדובר  גם  שימש   . ב-17 באפריל 2004 

לקיצוני במיוחד בעל דעות אנטישמיות ומכחיש שואה.
16. נאדר אבו ליל. בכיר בגדודי חללי אל-אקצה בשכם, 
שלושה  עוד  חוסלו  עמו  יחד   .2004 במאי  ב-2  חוסל 

מחבלים מארגון הפת”ח.
קסאם  אל  א-דין  עז  גדודי  ממנהיגי  נסאר.  ואאל   .17
2004, מירי טילים לעבר  ברצועת עזה. חוסל ב-30 במאי 

האופנוע עליו נסע.
במחנה  אל-אקצה  חללי  גדודי  ראש  מרשוד.  חליל   .18

הפליטים בלאטה. חוסל ב-14 ביוני 2004.
19. מחמוד אבו ח'ליפה. סגנו של זכריה זביידי בגדודי 

אל-אקצא בג'נין. חוסל ב-14 בספטמבר 2004.
ב-19  חוסל  עזה.  חמאס,  סלמייה.  אבו  חאלד   .20

בספטמבר 2004.
הג'יהאד  של  הצבאית  הזרוע  ראש  דבש.  באשיר   .21
 .2004 באוקטובר  ב-6  חוסל  עזה.  ברצועת  האיסלאמי 

חיסולו בוצע במהלך מבצע 'ימי תשובה'.
חוסל  עזה.  בחמאס,  בכיר  מהנדס  רול.  אל  עדנאן   .22
סוכל  הקסאם",  ל"אבי  נחשב   .2004 באוקטובר  ב-21 

הפרופסור ועורך הדין 
האמריקאי הנחשב אלן 
דרשוביץ מאוניברסיטת 

הרווארד ציין, שהנתון של 
1:30 מ-2008 מייצג את 

יחס האבדות אזרחים-
חמושים הנמוך ביותר 

בהיסטוריה של הלוחמה 
בטרור. דרשוביץ מבקר 

את התקשורת העולמית 
וארגוני זכויות אדם על כך 
שלא התייחסו לכך באופן 

מספק ונמנעו לדווח על 
כך בהרחבה. הוא טען 

גם שנתון זה יכול להיות 
מטעה. כלומר, שהיחס 
האמיתי נמוך עוד יותר, 

מאחר שלא כל האזרחים 
הם עוברי אורח תמימים.

חיסול ממוקד

סיכול ממוקד
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באופן ממוקד מירי טילים על מכוניתו. בנוסף סוכל איתו 
עמאד עבאס ששימש כסגנו.

בחמאס,  בכיר  מהנדס   . 23. סעיד עיסא ג'בר ציאם 
חאן יונס. חוסל ב-17 ביולי 2005, מירי צלף של הימ"מ.

של  הצבאית  הזרוע  בכיר  חליל.  שייח'  מוחמד   .24
הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. חוסל ב-25 בספטמבר 
וארבע  חתואל  טלי  רצח  את  שתכנן  זה  היה  חליל   .2005
'גשם  מבצע  במהלך  ממוקד  באופן  סוכל  הי"ד,  בנותיה 

ראשון'.
25. חסן מדהון. בכיר בגדודי חללי אל-אקצא, חוסל ב-1 
בעת  מהאוויר  שנורה  טיל  ידי  על  חוסל   .2005 בנובמבר 

שנסע במכונית של הרשות הפלסטינית.
26. עדנאן בוסתאן. יו"ר הוועדה הטכנית של הג'יהאד 
בפברואר  ב-5  חוסל  הקסאם.  מערך  מראשי  האיסלאמי, 

.2006
ההתנגדות  ועדות  ראש  סמהדאנה.  אבו  ג'מאל   .27
 3 עוד  נהרגו  בתקיפה   .2006 ביוני  ב-9  חוסל  העממית, 

מחבלי ועדות ההתנגדות.
28. לואי אל-בורנו. בכיר במערך הרקטות של החמאס, 
מבצע  במהלך  בוצע  חיסולו   .2006 בנובמבר  ב-4  חוסל 

'ענני סתיו'.
29. אחמד עווד. ראש מערך ייצור הקסאם של החמאס, 
חוסל ב-8 בנובמבר 2006. הוא יחד עם בכיר נוסף בחמאס, 
בעת  מהאוויר  שנורה  טיל  ידי  על  נהרגו  שחייבר,  רמזי 

שנסעו במכונית.
30. פאייק אבו אל-קומסאן. ראש מערך שיגור הרקטות 
בנובמבר  ב-23  חוסל  העממית.  ההתנגדות  ועדות  של 

בתקיפה נהרגו עוד 2 מחבלים.  .2006
31. מוחמד אבו נעמה, עזיז חילו, מאג'ד בטש ומחמוד 
עווד. בכירי מערך הרקטות של הג'יהאד האסלאמי, חוסלו 
על  קרב  מסוק  שירה  טיל  באמצעות   ,2007 במאי  ב-21 

מכוניתם במחנה הפליטים ג'באליה.
32. מועתז דורמוש. מראשי צבא האסלאם ברצועת עזה, 
מחבלים   4 עוד  נהרגו  בתקיפה   .2008 ביוני  ב-17  חוסל 

מצבא האסלאם.
33. ניזאר ריאן. מראשי החמאס, חוסל ב-1 בינואר 2009. 
סוכל באופן ממוקד במבצע 'עופרת יצוקה', בתקיפה נהרגו 

עוד כ-18 איש, רובם בני משפחתו.
הרקטות  מערך  מפקד  ג'מאל.  זכריה  אבו  ממדוח   .34
של החמאס בעזה, חוסל ב-3 בינואר 2009 במסגרת מבצע 

'עופרת יצוקה'.
35. חוסם חמדאן ומוחמד חילו, בכירים במערך רקטות 
הגראד של חמאס, חוסלו ב-4 בינואר 2009 במהלך מבצע 

'עופרת יצוקה'.
חוסל  חמאס,  בממשלת  הפנים  שר  36. סעיד סיאם. 
יצוקה'  'עופרת  מבצע  במהלך  חוסל   .2009 בינואר  ב-15 

באמצעות תקיפת מטוסי קרב של חיל האוויר.
בכיר בחמאס, אחיו של סעיד סיאם. 37. איאד סיאם. 

38. מוחמד ג'מאל א-נמנם. בכיר צבא האסלאם, חוסל 
ב-3 בנובמבר 2010.

של  סגנו  האסלאם,  בצבא  בכיר  יאסין.  אסלאם   .39
נגד  פיגוע  תכנן   .2010 בנובמבר  ב-17  חוסל  א-נמנם, 

ישראלים בסיני.
40. איסמעיל לבאד )אבו ג'עפר(, אחיו עבדאללה לבאד 
ומוחמד א-דאיה. איסמעיל לבאד הוא בכיר בחמאס, אחד 
באינתיפאדה  רנטיסי  עזיז  אל  עבד  של  ראשו  משומרי 
השנייה. השלושה חוסלו ב-2 באפריל 2011. לטענת צה"ל, 

איסמעיל לבאד תכנן חטיפה לקראת חג הפסח.

מחבלים   4 ועוד  שעת'  חאלד  אל-נירב,  כמאל   .41
מהנהגת ועדות ההתנגדות העממית, חוסלו ב-18 באוגוסט 

בתקיפת חיל האוויר ברפיח.  2011
בכיר בוועדות ההתנגדות  42. סאמד עבד אל-מעטי. 
19 באוגוסט 2011 מטיל של כלי טיס  העממית, חוסל ב- 
ישראלי בעת שרכב על אופנוע. הסיכול הממוקד בוצע יום 

לאחר מתקפת טרור בדרום המדינה.
43. זוהיר אל-קייסי. מזכ"ל ועדות ההתנגדות העממית, 
של  טיס  כלי  באמצעות  חוסל ב-9 במרץ 2012 
צה"ל, בעת שנסע במכוניתו בשכונת תל אל-הווא שבמערב 

עזה.
חמאס,  של  הצבאית  הזרוע  ראש  ג'עברי.  אחמד   .44
חוסל ב-14 בנובמבר 2012. סיכולו הווה את אות הפתיחה 

למבצע 'עמוד ענן'. 
45. חאלד שאער ואחמד אבו ג'לאל, פעיל בכיר במערך 
הנ"ט של חמאס ומפקד בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, 

חוסלו ב-16 בנובמבר 2012 במסגרת מבצע 'עמוד ענן'.
פעיל בג'יהאד  46. הית'ם זיאד אברהים מסחאל. 
באפריל  ב-30  חוסל  לחימה,  לאמצעי  מומחה  העולמי, 
2013, באירוע שהיה הסיכול הממוקד הראשון מאז מבצע 

'עמוד ענן'. מסחאל היה מעורב בירי הגראד לאילת.
. פעיל בחזית העממית שהיה מעורב  47. אחמד זעאנין 
 2014 בירי הרקטות על הלווית שרון, חוסל ב-22 בינואר 
יחד עם מחבל נוסף, בירי טיל שנורה אל עבר כלי הרכב בו 

נסעו.
48. מוחמד שעבאן. מאמן ומפקד חוליה בקומנדו הימי 
של החמאס. היה בן 24 בעת חיסולו ב-8 ביולי 2014. חוסל 
כלי  בירי טיל שנורה אל עבר  נוספים  3 מחבלים  עם  יחד 

הרכב בו נסעו.
אל- וראאד  שמאללה  אבו  מחמד  ברהום,  מוחמד   .49

חוסלו  עזה,  רצועת  בדרום  בכירים  חמאס  מפקדי  עטאר. 
ב-21 באוגוסט 2014 במהלך מבצע 'צוק איתן'.

הכספים  העברות  על  האחראי  אל-רול.  מוחמד   .50
טיל  מירי   2014 באוגוסט  ב-24  חוסל  החמאס,  בארגון 

שנורה אל עבר כלי הרכב בו נסע.
כן יאבדו כל אויבך ה'!

העיתונאי והכתב הצבאי של 
"הארץ", עמוס הראל, סקר 
את יחס ההרוגים האזרחיים 
לעומת הרוגים בקרב פעילי 

הטרור, בפעולות הסיכול 
הממוקד במהלך השנים. 

ב-2002 ו-2003, היחס היה 
1:1, כלומר על כל מחבל 
שנהרג, נהרג גם אזרח. 
הראל קרא לתקופה זו 

'הימים השחורים' בגלל יחס 
האבדות האזרחיות הגבוה 

בהשוואה לתקופות יותר 
מאוחרות. הוא ייחס זאת 

לגישת חיל האוויר הישראלי 
בתקופה זו לתקוף מחבלים 

גם כאשר הם נמצאים 
במקום מאוכלס בצפיפות. 

הראל מסכים שהיו חוקי 
ביטחון כדי למנוע הרג רב 

של אזרחים, אך טען שאלה 
"כופפו" או "עוקמו" כאשר 

היה צורך לפגוע במטרה 
חשובה.

חיסול
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הפיראטים היהודיים - 
נקמה מתוקה באימפריה הספרדית
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לפני  שחיו  היהודים  הפיראטים  היו  מי 
על  אימתם  והטילו  שנה  מאות  כשלוש 
יעקב   ⋅ הספרדית?  האימפריה  אוניות 
קוריאל, הפיראט שהפך בסוף ימיו למקובל 
⋅ הפיראט שהיה גם דיפלומט - הרב שמואל 
פלאג’י, צאלח סינאן שחבר ל”אדום הזקן” 
מפקד הצי העות’מאני ומשה כהן הנריקז 
ושדידת  הגדולה  הפשיטה  את  שתכנן   –

האוצר הגדול של הצי הספרדי

||  איילה אבן האזל ||

הפיראטים היהודיים - 
נקמה מתוקה באימפריה הספרדית

צילומים: ויקיפדיה
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יראט יהודי?! שם שמרים גבה אחת או פ
ממוצא  פיראטים  היו  אכן  האם  שניים. 
חלופי,  הכנסה  מקור  מצאו  שלא  יהודי 
לביתם  יהפוך  האוקיינוס  כי  והחליטו 
הראשון, ומילוי תאוותם יהיה שוד אלים 

של אניות סחר חולפות?
שוד אוניות סוחר היה תחום פורח ומשגשג לפני שלוש 
מאות שנה, ופיראטיים יהודים היו גם היו ואף הצטיינו 
כשעשו חיל בעבודתם. ספינותיהם פרקו בנמל ג’מייקה 
וזהב,  כסף  של  אוצרות   – רק(  )ולא  הקריבים  באיים 
שנהב, גלילי משי, שקי תבלינים, חביות של רום ובשר 
מפקד  הזקן  לאדום  חבר  סינאן  הגדול  היהודי  מיובש. 
הצי העותומאני, יעקב קוריאל הפיראט שהפך בסוף ימיו 
למקובל מתלמידי האר”י וסיפורו מוזכר בספרו של רבי 
חיים ויטאל, הרב הפיראט שהיה גם דיפלומט - שמואל 
החזיק  שבת,  לשמור  הקפידו  אוניותיו  שבצי  פלאג’י 

בטבח יהודי, ותרם מעשרות לצדקה ועוד. 
מלך ספרד פרדיננד ואשתו איזבלה ומדינת פורטוגל 
הזכור  במעשה  היהודים  את  מביתם  שגירשו  הסמוכה 
לדיראון עולם, לא שיערו כנראה, כי יהודים ימצאו דרך 
יהודים  נווטים רבים היו  לנקום בהם על כל מעלליהם. 
שימוש  לעשות  כיצד  פתרון  מצאו  והם  תקופה  באותה 
עם הידע הרב שצברו וגם לנקום את נקמת עמם. בכמה 
הזדמנויות אף ששו לכרות ברית דמים עם אויבותיה של 
ספרד: הולנד ובריטניה. כך הולנד הצליחה לכבוש את 
הפיראטים  של  הסיוע  ובזכות  הפורטוגלים  מידי  ברזיל 

היהודים לבריטניה נכבשה גם ג’מייקה הספרדית. 
ססגוניות  דמויות  היו  המרכזיים  היהודים  הפיראטים 
תיירותית  היום אטרקציה  עד  מהווים  קברותיהם  למדי. 
המעצמה   – בהולנד  לחילופין  או  הקריבים  באיים 

המתחרה של ספרד באותם ימים.

הפיראט שהיה למקובל
משפחת קוריאל מהכפר שליד טולדו הייתה משפחה 
חמים  קשרים  עם  ופורטוגל  בספרד  אריסטוקרטית 
היו  מוכשרים  בנים  המלוכה. שלושה  בית  עם  וקרובים 
לפדרו דה-ויטוריה וקטלינה קומפלודו קוריאל: אברהם, 
יעקב ופרנצ’יסקו, וגם גיסם ואחיינם לא אכזבו. מנואל 
דה פונסיקה גיסם התפרסם כרופא ידוע בפורטוגל ובנו 
של מנואל אף מונה כרופאה האישי של קתרין המלכה. 
פרנצ’יסקו נכנס בלהט רב ללימודי הנצרות, את נשמתו 
מכר לשטן והפך לאח במסדר הדומיניקני, הוא התקדם 
תחילה  מונה  הקתולית,  הכנסיה  בהיררכיית  אט  אט 
לאינקוויזיטור תחת רשותה של האינקוויזיציה האכזרית 

ולאחר מכן לארכיבישוף הראשון של מקסיקו. 
לעומתו, האח יעקב המכונה גם דייגו פרז ד’אקושטא, 
שהיה אך ילד רך בשנים כשהתנצרה המשפחה וגם אחיו 
והחליטו  כאנוסים  ולחיות  להסכים  ההינו  לא  אברהם 
לא  יעקב  בגלוי.  ליהדות  לחזור  מסוכן,  מעשה  לעשות 
לעשות  החליט  נקמה  וכמעשה  ולפשעיה  לכנסיה  סלח 
יחידה  במטרה  אוניות  צי  להקים  ונועז.  מטורף  מעשה 
שנשדדו  אוצרות  שהוביל  הספרדי  הצי  את  להכניע   -
יהלומים  כסף  זהב  הקריבים:  באיים  מהאינדיאנים 

ותכשיטים שנבזזו בידי הספרדים. 
אוניותיו של ד’אקושטא היו מקימות מארב מתוכנן בו 
ישבו מלחים יהודים שומרי תורה ומצוות וגיבורי חיל עזי 
נפש, מלומדי מלחמה, הששים לדו קרב עם הצי הספרדי 
שנואי נפשם. כאיש צעיר, יעקב היה לקפטן מצליח עד 
האינקוויזיציה  ידי  על  נתפס  והוא  לא שפר  גורלו  אשר 
ידועים  לא  שפרטיו  במבצע  רעתו.  שוחרי  הקתולית 
הוא שוחרר על ידי מלחיו הנועזים, שרובם היו אנוסים 
בעצמם. גם לאחר המקרה לא נסוג בו, המשיך את חייו 
תחת  משגשגות  ספינות  שלוש  בעל  ים  יורד  כפיראט 
פיקודו, במשך שנים רבות, כאשר המטרה היחידה שלו 

הייתה אחת: נקמה. עד שבאחרית ימיו קץ במעשיו. 
לארץ  עלה  בחייו,  מלאה  תפנית  עשה  קוריאל  יעקב 
ישראל וחזר בתשובה שלמה. עד שרבנו חיים ויטל מעיד 
תורת  את  למד  בצפת  התיישב  קוריאל  יעקב  כי  בספרו 
הסוד בשקידה, ובסוף ימיו אף זכה להיקבר ליד האר”י 

הקדוש בצפת.

סנאן ראיס או צלאח סינאן
מי היה “היהודי הגדול” אויבו המר של קרל החמישי 
ספרד  של  שליט  עשרה  השש  המאה  באמצע  שהיה   –
והאימפריה הרומית הקדושה גם יחד? “היהודי הגדול” 
הלא הוא צלאח סינאן היה יהודי מאיזמיר, בן למשפחה 
את  העותומאנית.  באימפריה  וחיה  מספרד  שגורשה 
קרבות  בכמה  חגג  הוא  החמישי  קרל  על  ניצחונותיו 

חשובים. היה זה עבורו ניצחון כפול.
בתחילת דרכו עמד סינאן בראש צי פיראטי חזק שפעל 
בחופי יוון נגד הצי הספרדי. מאוחר יותר סינאן הצטרף 
חבר  וכך  המפואר”,  “סולימאן  הסולטן  של  לשירותו 
לשמות הבולטים: “אדום הזקן”, ולערוג’ וח’יר־א־דין – 
מפקדי הצי העותמאני, שלמרות שנלחמו תחת הסולטן 
המוסלמי, במקור היו שני האחים - יוונים נוצרים, וכונו 
בפי כל “האחים ברברוסה”, תפקידו היה כקצין – שותף. 
סינאן היה לוחם ומפקד כריזמטי מפורסם באותם ימים, 
ואף כימאי מעולה. שגריר אנגליה ברומא מזכיר את שמו 

באיגרת ששלח למלך הנרי השמיני.
מפני  ואלג’יר  תוניסיה  חופי  על  הגן  סינאן  צאלח 
הכוחות הקתוליים וכך הפך במשך חמישים שנה ליריב 
התיכון  בים  הקתוליות  המדינות  של  ביותר  הגדול 
על  בהן  ונאבק  הפרוטסטנטיות(,  מהמדינות  )להבדיל 

נתיבי הסחר הימיים המשגשגים באזור. 
הנוצרים הקתולים חיפשו כל העת דרך כיצד להתנקם 

נמצאה  דבר  של  ובסופו  מעלליו  כל  על  החצוף  בסנאן 
להם שעת כושר. בנו של סנאן יצא להפלגה בים על מנת 
לפגוש את אביו, לאחר אחד מניצחונותיו המוצלחים של 
סינאן. כוחותיו של קרל החמישי, יריבו המר של אביו, 
הצליחו לחטוף את הילד ולקחתו בשבי והילד נמסר לידי 
הלורד של אלבה, שחי באי איטלקי ליד חופי טוסקנה, 
נמסר  הילד  מכן  לאחר  לנצרות.  אותו  להטביל  מנת  על 
בתקווה  המלך  בחצר  מחנכים  צוות  של  מסור  לגידול 
של  קטנה  נקמה  זו  הייתה  נאמן.  קתולי  לנוצרי  שיגדל 

הקתולים באויבם המר. 
ח’יר  האדמירל  בחברו  והפציר  התייאש  לא  סינאן 
א-דין שניסה כמה פעמים לפדות את הילד הרך אך ללא 
הצלחה, אנשיו של קרל החמישי לא הסכימו לשחרר את 
וכשלא  בטוב  ניסה  א-דין  ח’יר  לידיהם.  שנפל  השבוי 
צלחה הדרך החליט לנסות לשחרר את הילד בכל מחיר. 
ההזדמנות לא איחרה להגיע, חיר א-דין הפליג בקרבת 
תחילה  במעשה,  לנקוט  והחליט  אלבה  האי  ליד  מקום 
נשלח שליח אל הלורד של אלבה על מנת לנסות לשחרר 
את בנו של סנאן בטובות. אך לורד האי השיב בצדקנות 
כי נקיפות מצפונו הדתי מונעות ממנו למסור נוצרי אשר 
זעם  נתקף  ברברוסה  בזוי.  יהודי  לכופר  טבילה  עבר 
למשמע תגובתו, והורה לחייליו לעבור לתכנית השנייה. 
הם פלשו בפקודתו אל העיר פיומבינו, היפה והשלווה, 
וחוללו בה פוגרום. החיילים בזזו רכוש, ואף לא היססו 
לפוצץ מבצר בעיר, רק לאחר מכן נכנע הלורד של אלבה 

והילד היהודי שוחרר וחזר לאביו.
לדרגת  קודם  סינאן  ברברוסה,  ח’יר־א־דין  כשנפטר 
קפיטן־פחה, כלומר אדמירל – המפקד העליון של הצי 
סינאן  הוכיח  בנעוריו  היה  לא  כשכבר  גם  העות’מאני. 
המזדקן כי כוחו עדיין במותניו, כבש את טריפולי מידי 

ציור של רמבראנדט, משערים שזה הוא הרב הפיראט שמואל פלאג'י
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איטליה  דרום  חופי  על  לפשיטות  ויצא  מלטה,  אבירי 
וסיציליה. 

היום  עד  נמצאת  ומצבתו  ימים,  לאריכות  זכה  סנאן 
בבית הקברות העתיק באוסקודר איסטנבול. על מצבתו 
זה  יהיה  ואפילו  גואל הגורל את הגוף,  נרשם: "לבסוף 
הלויתן  קופץ  כאשר  נוח.  תיבת  על  אשר  הקברניט  של 
הגדול הקרוי מוות את לסתותיו, בולע הוא את האוקינוס 

בגמיעה אחת... אויביו יראו אותו יראת מוות..."

הרב שמואל פאלאג’י
עשרה,  השש  המאה  באמצע  פאס  בעיר  במרוקו 
למשפחת רבנים מגולי ספרד, נולד דון שמואל פאלאג’י. 
שמואל קיבל חינוך תורני. הוריו ומלמדיו שאפו כי בזכות 
כישרונותיו יגדל להיות רב, תלמיד חכם וכשבגר הנער 
שמואל זכה וקיבל סמיכה לרבנות. אך אף לא אחד חלם 
בשפות  הרבות  ידיעותיו  כמו  הברוכים  כישרונותיו  כי 
שונות ירשימו את הסולטאן והוא יישלח כדיפלומט של 
מרוקו לאירופה, יתרה מזאת אף אחד לא ציפה כי ימצא 
את עיסוקו בשוד ימי של הספינות הספרדיות ששבו על 

שללם הרב מיבשת אמריקה. 
הקורסארים של  צי  את  ייסד  הוא  ה-16  המאה  בסוף 
קיבל  וכך  ההולנדי  הכתר  בחסות  גם  שפעל  הסולטנות 
ממלך מרוקו כתב הרשאה המעניק לו את הזכות לתפוס 
חוקי  פי  על  סחורתן  את  או  אותן  ולמכור  אויב  ספינות 

השלל הימי. 
וניצחונה  פורטוגל  את  מרוקו  ניצחה  תקופה  באותה 
השונות,  המדינות  בעיני  קרנה  את  העלה  המכובד 
דיפלומטיים  ליצור קשרים  כולל ספרד הקתולית, שרצו 
יוסף, היו  עם הסולטאן במרוקו. שמואל פלאג’י ואחיו 
האנשים הנכונים במקום הנכון, ולאחר שרכשו את אמון 
המלך נשלחו בשליחות דיפלומטית למדריד, דון שמואל 
ביקורו  ובמסגרת  עמו  בני  את  לרגע  שכח  לא  פלאג’י 
בספרד, יצר קשר בחשאי עם אנוסים ועודד אותם לחזור 

ליהדות או לעזוב את ספרד לצמיתות, 
האינקוויזיציה  של  הארוכות  אוזניה 
השליח  מעלליו של שמואל  על  שמעו 
לא  והשליחות  מרוקו  של  הדיפלומטי 

עלתה יפה.
הראשוני  האות  רק  זה  היה  אך 
בתחום  פאלאג’י  האחים  של  לפועלם 
האחים  נשלחו  במהרה  המדיני. 
הפעם  דיפלומטית  לשליחות  בשנית 
אותה  של  באמסטרדם  באמסטרדם. 
שמואל  כלל,  יהודים  היו  לא  תקופה 
בביתו  המניין הראשון  את  וארגן  יזם 
והקים  הכיפורים  יום  לתפילות 
בעיר.  הכנסת הראשון  את בית  גם 
שמואל  והרב  הצליחה  השליחות 
לשגריר מרוקו  כעת  מונה  פאלאג’י 
שלום  הסכם  נוצר  גם  וכך  בהולנד 
שהיה  הראשון  ההסכם   – היסטורי 
לברית משותפת בין מרוקו המוסלמית 
הקתולית.  ספרד  כנגד  נוצרית  לארץ 
לאחר מכן פלאג’י עבר לתפקד בכובעו 
של  הקורסארים  צי  על  פיקוד  הנוסף: 

מרוקו. 
למרות מקצועו הלא מקובל כשודד 
ים, פלאג’י היה נוהג להחזיק בספינתו 
כשרות  על  הקפיד  וכמובן  בית-כנסת, 
אינו  הוא  כי  טען  להגנתו  המאכלים. 
אוניות  וביזת  בשוד  מעיסוקו  מתפרנס 
אליו  הייתה צמודה  בנדנה  סוחר. חרב 
באופן קבוע וכשהיו האנשים מבקשים 
זה  אין  הרב,  “כבוד  ארץ:  בדרך  ממנו 
ראוי להכניס חרב לבית הכנסת”, היה 
מכריז: “לא תרד חרבי ממותני עד שלא 
כל מה  על  ספרד  ומלכת  במלך  אנקום 

שעשו לאחיי היהודים.”
באחת הפעמים נקלע לצרה לא צפויה שהעמידה אותו 
בסכנה. היה זה במהלך השתלטות על ספינה פורטוגזית. 
פלאג’י הפליג עם הספינה לכיוון הולנד. אך בגלל סערה 
היה  פלאג’י  בידי  לבריטניה.  דווקא  ספינתו  נקלעה 
ידו  הועיל,  ללא  אך  ממלך אנגליה,  חסות  כתב  אומנם 
של השגריר הספרדי בלונדון גברה והוא הצליח להביא 
למעצרו בטענה שהוא שודד ים. פאלאג’י הועמד לדין, 
במהלך המשפט עמד לצדו שגריר הולנד באנגליה והעיד 

לזכותו לפני המלך. 
בית המשפט כיבד את אישיותו המרשימה של פלאג’י 
ובאורח חריג ביותר אף בא לקראתו, ואישר לו להגיע עם 
להסיר  נאלצים  הנוכחים  כל  בעוד  המשפט  לבית  כיפה 
ומעורר  מתוח  משפט  זה  היה  כבוד.  לאות  כובעם  את 
של  והקרובים  ההדוקים  היחסים  ולמרות  מחלוקות 
אנגליה וספרד באותם ימים, הרב שמואל פלאג’י זוכה 

באורח נסי מחוסר ראיות ושוחרר לחופשי.
ורבות  נוספות  תכניות  היו  עוד  פלאג’י  שמואל  לרב 
בקנה, אך לא לעולם חוסן. לאחר המשפט חלה במחלה 
ללויה  נפטר.  שם   - לאמסטרדם  לחזור  ונאלץ  ממארת 
הממלכתית הגיעו מלווים רבים, ביניהם הנסיך ההולנדי 
מוריץ שהיה ידידו האישי ובא לחלוק כבוד אחרון לאיש. 
על מצבת האבן של קברו נחקקו המילים הבאות “הנושא 

טוב עם אלוקים ועם אנשים”.

משה כהן הנריקז
באמריקה  ספרד  תפסה  אותן  האוצרות  של  שמעם 
ברחבי  רבים  אנשים  של  דמיונם  את  הצית  הדרומית 
ביניהם.  ההולנדית,  המערבית”  “הודו  וחברת  אירופה, 
החברה  של  הראשי  האדמירל  של  רצונו  היה  עז 
והביזה  השלל  מן  טעימה  לטעום  הייט  פיטרזון  פיט 
שחששו  הספרדים  אך  החדשה.  ביבשת  הדמיוניים 
מהתקפות פיראטים מצאו לכך פתרון בדמות של שיירת 
“צי  שכונה  מלחמה,  בספינות  מאובטחות  סחר  ספינות 

היה לתקוף את הצי המאובטח.  האינדיאס”. לא פשוט 
לצאת  כמותו  מאין  חשוב  דחף  עוד  לפיט  הייתה  אך 
שנים  ארבע  אלה  היה  בטוח.  לא  שסופו  הגורלי  למסע 
ועל כך  נאלץ לעבוד כעבד שפל בספינה ספרדית  בהם 

לא אבה לסלוח לעולם.
ידיו  אך לכל בעיה נמצא פתרון. פיט הייט חיכך את 

באותה תקופה ניצחה 
מרוקו את פורטוגל 
וניצחונה המכובד 
העלה את קרנה בעיני 
המדינות השונות, 
כולל ספרד הקתולית, 
שרצו ליצור קשרים 
דיפלומטיים עם הסולטאן 
במרוקו. שמואל פלאג’י 
ואחיו יוסף, היו האנשים 
הנכונים במקום הנכון, 
ולאחר שרכשו את אמון 
המלך נשלחו בשליחות 
דיפלומטית למדריד, דון 
שמואל פלאג’י לא שכח 
לרגע את בני עמו ובמסגרת 
ביקורו בספרד, יצר קשר 
בחשאי עם אנוסים ועודד 
אותם לחזור ליהדות או 
לעזוב את ספרד לצמיתות, 
אוזניה הארוכות של 
האינקוויזיציה שמעו על 
מעלליו של שמואל השליח 
הדיפלומטי של מרוקו 
והשליחות לא עלתה יפה.

שודדי הים הקריבים
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בהנאה, תכניתו עומדת לצאת לדרך. כעת כאשר הפיראט 
לשורותיו  הצטרף  הנריקז  כהן  משה  היהודי  ההולנדי 
כהן התגלה כאדם חכם  מוזס  ביותר.  נעשה פשוט  הכול 
משכמו ומעלה ובמסגרת תקופת זמן לא ארוכה הועברה 
האוצר  ספינות  של  פרטים  לפרטי  תקיפה  תכנית  לידיו 
הספרדיות. שללם של “צי האינדיאס” מעולם לא הייתה 

קרוב כל כך לכיסו של פיט פיטרזון. 
השיב  “יא”,  חדרו.  דלת  על  דפיקה  נשמעה  אחד  יום 
פיטרזון בנימוס הולנדי. הדלת נפתחה ובפתח עמד עוזרו 
האישי ובפיו חדשה - “דן, אחד מנערי הסיפון הפוחזים, 

איבד את דרכו באי בלנקואלה ונתפס בידי הספרדים.” 
כי  רק לקוות  יכול היה  פיטרזון קימט את מצחו, הוא 
התכנית שכבר יצאה לדרכה לא תשבש. אף אחד לא ידע 
לגלות את אוזנו כי הנער ההולנדי פטפט יותר מדי והצי 
הספרדי  מהצי  חלק  מועד.  מבעוד  נערך  כבר  הספרדי 
בוונצואלה החליט לא להמר על הגורל ונשאר בוונצואלה, 
ומפקדי החצי השני של הצי החליטו לצאת למרות הכול 
ממקסיקו למסע בחזרה לספרד כמתוכנן, כשהם מודעים 
אך  בשיאו,  היה  המתח  הקרב.  לקראת  ונערכים  לאיום 
לספרדים היה ביטחון מלא בגבורתם והם רק ציפו לתת 

לאויבים ההולנדים להרגיש את נחת זרועם. 
גלי האוקיינוס ליחכו את אוניות המלחמה ה”גליאון” 
כהרגלם מידי יום, וגם כוכבי הלילה לא שינו הרגלם, לא 
כסות  שימש  האפל  הלילה  שיקרה.  מה  את  לנבא  ידעו 
נאמנה וגם הירח לא האיר כשההולנדים פתחו במתקפת 
פתע. הצי הספרדי התגלה במערומיו: שש עשרה ספינות 
ספרדיות יורטו; תשע ספינות סוחר קטנות יותר הסכימו 
להימלט,  כשניסו  נתפסו  קטנות  ספינות  שתי  להיכנע. 
ארבעה  ואילו  נתפסה  גליאון  מסוג  אחת  מלחמה  ספינת 
בקובה,  במפרץ  הקובני  בחוף  נלכדו  נמלטים  גליאונים 
לאחר כמה מטחי רובה לא נותרה בררה וצוותי הגליאונים 

הספרדים הגאים ונפוחי החזה נכנעו. 
מ-11  למעלה  בפז,  יסולא  לא  היה  שנתפס  האוצר 
סחר  ומוצרי  כסף  בזהב  שלל  הולנדי של  מיליון גילדן 
יקרים אחרים, כמו צבע האינדיגו וקרמין, ללא כל שפיכות 
דמים. ההולנדים חגגו את ניצחונם, ובאצילות רוח שיחררו 
את השבויים הספרדים, כולל אספקה שתספיק להם כדי 
להגיע להוואנה. האוצר הענקי שהתגלה לא אכזב, שוויו 
היה כמיליארד דולר בערכים של ימינו, והוא היה הניצחון 
כהן  ושל משה  המערבית  הודו  חברת  של  ביותר  הגדול 

הנרקיז, ובמקביל אסון פיננסי לממלכה הספרדית.
האנוסים  מצאצאי  כמובן  הוא  גם  שהיה  הנריקז  כהן 
צפון- לכבוש את  הודו המערבית  לסייע לחברת  המשיך 

מזרח ברזיל מידי פורטוגל ולהקים שם מושבה הולנדית 
ליישב  כהן  משה  עזר  בנוסף  ההולנדית”.  בשם “ברזיל 
לעצמו  הקים  רסיפה ואף  הבירה  בעיר  יהודים אנוסים 

מאוחר  ברזיל.  מחופי  הרחק  לא  אי  על  קטנה  ממלכה 
נאלץ  אזי  ההולנדית,  ברזיל  את  הפורטוגזים  כבשו  יותר 
לפיראט הוולשי  כיועץ  ולהצטרף  להימלט  הנריקז  כהן 

המפורסם הנרי מורגן.

גולגלות על מצבות יהודיות
הפיראטים  של  חייהם  את  וחוקר  שמתעניין  למי 
היהודים הנועזים, באיים הקריבים ישנם עד היום הוכחות 

לחלקם של היהודים בתחום השוד הימי. 
 – חול  ושעון  חפירה  את  צלובות,  עצמות  גולגולות, 
גלגול של סמל נוצרי למלאך המוות, המסמן שהזמן אוזל. 
בברידג’טאון  העתיק  היהודי  הקברות  בבית  תאתרו  כך 
סמוך לבית הכנסת “נידחי ישראל” את קברו של הפיראט 
דבורה,  אשתו  שוכבת  לצידו  הגדר.  ידי  על  משיח  יעקב 
שגם קברה מעוטר בסמלי הפיראטים, לבד משעון החול. 

האם גם דבורה הייתה פיראטית?
גם בעיר קינגסטון תמצאו שמונה מצבות בבית הקברות 
המילים  מתחת  וזאת  גולגלת,  של  סימון  עם  היהודי 

העבריות “צדיק ישר והגון”.
מכל  פיראטים  של  מקלט  לעיר  הפכה  ג’מייקה 
לעדכן  דאגו  מודאגים  אינקוויזיציה  אנשי  הסוגים. 
דרך  עובר  הכל  ביהודים.  מלאה  “העיר  כי  באיגרת, 
הסוחרים  גם  יהלומים”.  ועד  כמון  מזרעי  ידיהם... 
אותו  את  שהרגו  אלה  ש”צאצאי  התלוננו  שם  הבריטים 
הכסף  מכרות  על  המסחר”.  כל  את  לנו  אוכלים  האיש 
הכסף  ש”סחר  אחר,  אינקוויזיטור  כותב  בבוליביה 
...“ במחתרת  יהודים  של  בידיהם  כולו  כמעט   נמצא 

רויאל’, מבצר  ‘פורט  ג’מייקה מתנשא  רחוק מבירת  לא 
ובתוך  הנמל.  על  להגנה  הבריטים  את  ששימש  עתיק 
שם  הייתה  כנסת.  בית  פעל  מספרים,  כך  הזה,  המבצר 
בית  להתפלל  בקשו  שכנראה  יהודים  של  פלוגה  איזו 
הדבר  רויאל.  בפורט  שלהם  האוניות  כשעגנו עם  כנסת 
ובין  בין האנגלים ששלטו  היהודי  על הקשר  הזה מראה 

הפעילות של שודדי הים. 
הוקמה  החוקרים  טוענים  כך  וה־18  ה־17  במאות 
אפילו אחווה סודית של שודדי ים יהודים, פרוטסטנטים 
ספרדיות.  ספינות  ורק  אך  שתקפו  בצ’ילה,  ואינדיאנים 
שחלקם  לכך  עדויות  יש  צ’ילה  של  הלאומי  במוזיאון 

תיקשרו ביניהם בכתב סתרים שהתבסס על העברית.
האנוסים  ניסו  אחווה  אותה  של  שבשליחותה  ייתכן 
מייסדי  דה־קאסארס,  וסימון  דה־קרוואחאל  אנטוניו 
אנגליה  שליט  את  לשכנע  באנגליה,  היהודית  הקהילה 
באמצע המאה ה־17, לכבוש את צ’ילה בעזרת חיל יהודי 

בפיקודם. הם הסתפקו לבסוף בג’מאיקה והעניקו לו סיוע 
בג’מייקה  רויאל  פורט  הפכה  הכיבוש  בעקבות  צבאי. 

למרכז פיראטי בינלאומי נגד הספרדים. 
בבית הכנסת בקינגסטון בקריבים, על הבימה של בית 
הכנסת בתוך המגירה, נמצא ממצא מדהים – חרב ענקית 
נמצא  בעולם  כנסת  בית  עוד  באיזה  ורבע.  מטר  באורך 
כדבר הזה? רק בבית כנסת שהסתובבו בו שודדי ים. לא 

מצאו שם שופר, ולא טלית. מצאו חרב. 

אוניותיו של ד’אקושטא היו 
מקימות מארב מתוכנן בו 
ישבו מלחים יהודים שומרי 
תורה ומצוות וגיבורי חיל 
עזי נפש, מלומדי מלחמה, 
הששים לדו קרב עם הצי 
הספרדי שנואי נפשם. 
כאיש צעיר, יעקב היה 
לקפטן מצליח עד אשר 
גורלו לא שפר והוא נתפס 
על ידי האינקוויזיציה 
הקתולית שוחרי רעתו. 
במבצע שפרטיו לא ידועים 
הוא שוחרר על ידי מלחיו 
הנועזים, שרובם היו אנוסים 
בעצמם. גם לאחר המקרה 
לא נסוג בו, המשיך את חייו 
כפיראט יורד ים בעל שלוש 
ספינות משגשגות תחת 
פיקודו, במשך שנים רבות, 
כאשר המטרה היחידה שלו 
הייתה אחת: נקמה. עד 
שבאחרית ימיו קץ במעשיו. 

קינגסטון בג'מייקה
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סיפורן הטראגי של ספינות המפעילים 'רפיח' 
ו'סלבדור' • הנוסעים שניצלו, הגיעו לאי בודד 
והסתתרו במערות, סוד הצלתו של שלמה רייכמן 
שהיה תינוק בן 38 ימים בלבד והושלך מהספינה לסלע 
• וגם: ספינת עץ ללא הגה הנתונה לחסדי הרוח 
שמרבית נוסעיה טבעו למוות • עדותה של שולמית 
אלעזר )קסטרו( ששרדה יחד עם אחיה אך הוריה לא 
זכו • "ארץ ישראל נקנית בייסורים"

||  איילה אבן האזל ||

ממעמקים
צילומים: ויקיפדיה.
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העשרים ב המאה  של  השלושים  שנות  סוף 
ישראל  בארץ  היהודית  האוכלוסייה  מנתה 
קצת יותר מ425,000 יהודים, גידול של ממש 
העליות  תחילת  טרום   - ל1881  בהשוואה 
אז  הפוגרומים,  בעקבות  מאירופה  הגדולות 
מאז  יהודים.   25,000 בקושי  מנה  בארץ  היהודי  היישוב 

עברה המדינה מהפכה דמוגרפית של ממש. 
רבים  ארצה,  היהודים  של  עלייתם  הייתה  קלה  לא 
לסכן  נאלצו  רעועות  בספינות  נרדפים,  פליטים  היו  מהם 
את  לחונן  בתקווה  הפתוח  בים  למסע  ולצאת  חייהם  את 
רגבי אדמתה של הארץ הנכספת – ארץ ישראל. לצערנו, 
עמדו  לא  מצבן  שעקב  ספינות  של  מדי  גדול  מספר  היה 
במשברי הים וטבעו במצולות. סיפורה של אחת מהן היא 
בעקבות  שגרתי  הבלתי  לכינוי  שזכתה  "רפיח"  הספינה 
העצורים שנעצרו באותה תקופה על ידי הבריטים בעצם 
יום השבת. "השבת השחורה", כך היא זכורה לדאבון לב. 
העצורים היהודים, ביניהם אנשי הסוכנות היהודית, נכלאו 

ברפיח ועל שם כך כונתה אף הספינה. 
למסעה  יצאה  והיא  נוסעים   785 היו  הספינה  על 
האונייה  אנשי  בין  ב26.11.1946.  ביוגוסלביה  מהנמל 
טייטל,  צבי  והמלווים:  לסקר,  גד  האנייה  מפקד  נמנים: 
שכונה  ליכובסקי  ואברהם  בוסתנאי,   – באומרגטן  דוד 
יוונים. הספינה  "הגדעוני". צוות האנייה ורב החובל היו 
נפרדה מהנמל ופתחה בנסיעה בים הפתוח, אך לרוע המזל 
בישר  ולא  ונרגז  סוער  היה  הים  ימים  שבועיים  כעבור 
טובות. בשל הסער העז רב החובל היווני הגיע למסקנה 
כי לא ניתן להמשיך במסע, והחליט לחפש מחסה באחד 
הטלת  ניסיון  השוממים.  היוונים  האיים  של  המפרצים 
העוגן לא צלח יפה והמצב הידרדר במהירות מרגע לרגע 
ולא לקח הרבה זמן כאשר התגלה לפתע כי האנייה נתקלה 

בסלעים ונפגעה. 
מים החלו לחדור לאנייה והמעפילים חשו כי אין מנוס 
והספינה ויחד עמה כל חלומותיהם ותקוותיהם מתנדנדים 
בין הגלים. לא היו להם הרבה בררות והנוסעים ניסו לפחות 
לחלץ את עצמם ולהגיע לחוף מבטחים. כך, לדאבון לב, 
ניצלו  המעפילים  רוב  הספינה.  טבעה  משעה  פחות  תוך 
בין  וטבעו  גם שמונה שלא שרדו  היו  אך  בחסדי שמיים 
הצליח  "הגדעוני"  ליכובסקי  אברהם  העזים.  הגלים 
עזרת  את  ולהזעיק  הקשר  מכשיר  את  לחלץ  בתושייה 
הסוכנות  עם  קשר  יצר  המוסד  השומם,  האי  אל  המוסד 
הצי  לראשי  פנו  הללו  המצב,  בהילות  ועקב  היהודית 
הבריטי שהטיסו מסוק לאזור והצניחו מעליו מזון, בגדים, 

שמיכות ותרופות. 
הגיעה  הבודד,  באי  המעפילים  לשהות  הרביעי  ביום 

משחתת יוונית לחלץ את אנשי הצוות היוונים. למשחתת 
מאוחר  ופצועים.  חולים  מעפילים   21 גם  ועלו  הצטרפו 
יותר הגיעו עוד כמה משחתות בריטיות לחלץ את הנותרים 
את  בקפריסין.  המעצר  למחנה  כבוד  אחר  שהועברו   –
הנספים קברו על אדמת האי הבודד ובשנת 1972 איתרו 

את שרידי הגופות והעלו אותם לקבורה בארץ ישראל

תינוק בין משברי הים
לא קל לדמיין את התחושות של הנוסעים, שמבחינתם 
כל התקוות והציפיות התנפצו בין הגלים ולא רק זאת אף 
את  להציל  לפחות  מנת  על  להילחם  נפש  בחירוף  נאלצו 

חייהם בין הגלים ובאי הבודד. 
אחד הסיפורים המעבירים צמרמורת במעלה הגב הוא 
סיפורו של תינוק בן עשרה ימים – שלמה רייכמן שהיה 

בספינה וניצל. 
האישי  סיפורו  את  מספר  מבוגר,  אדם  כיום  רייכמן, 
יאומן בהרצאות, סיפור שלמעשה הוסתר אף ממנו  הלא 
בשנות ילדותו. שלמה נולד למשפחה של שרידי השואה 
שזכו להישאר בחיים ורוכזו במחנות זמניים באירופה, עד 
ע"י  שנרכש   - במחנה  נולד  עצמו  שלמה  ארצה.  עלייתם 
- בעיירת  גם לבית-חולים  והפך  אנשי הסוכנות היהודית 

דייגים קטנה ביוגוסלביה. 
קשים  הים  ומצב  האוויר  כשמזג  החורף  בשיא  דווקא 
מנשוא, הוחלט לצאת להפלגה. שבועיים ארכה ההפלגה 
התחמקות  בניסיונות  עסוק  החובל  רב  העת  כשכל 
האוויר  מזג  ובשל  הקיצים  כל  כלו  אשר  עד  מהבריטים, 
המצב  זה  בשלב  האיים.  באחד  מסתור  למצוא  הוחלט 
בספינה היה בכי רע, שלמה מכנה זאת כגיהינום במלוא 

עוצמתו. המעפילים סבלו מהצפיפות והתנאים הירודים. 
מפקד האנייה, גד לסקר, הורה לעגון במפרץ קטן באחד 
רודוס.  לאי  מערבית  סירנה,  האי   - הקרובים  יוון  מאיי 
במהלך התמרון עלתה הספינה על סלע ומים החלו לפרוץ 
פנימה. קשה לתאר את הפאניקה וההלם שהשתררו. 688 
נפשות על גיגית מנסים להציל את נפשם במזג אוויר גרוע 
ביותר. בקור מקפיא וגלים בגובה 5-4 מטר מנסים אנשים, 
שרק גופיות או חלוקים לגופם, לקפוץ אל הסלעים ולמים 

הגועשים. 
"אני בן 38 ימים. אמי חולה מאוד ואינה מניקה מחוסר 
הדרגש  מעל  תלה  שאבי  ממיכל  מדבש  ניזון  אני  חלב. 
רעב.  והייתי  שבכיתי  אימת  כל  באצבעו  אותי  והאכיל 

מפרץ וארנה בבולגריה מכאן יצאה סלבדור
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בעת ההתנגשות אבי היה על הסיפון בחברת צעיר נוסף לשאוף אויר. אבי לא איבד 
לקפוץ  שהצליחו  לאנשים  וצעק  בשמיכה  אותי  עטף  הוא  שהות  וללא  עשתונות 
לסלעים לתפוס אותי. הצעיר שהיה ליד אבי ניסה למנוע ממנו את המעשה, אך אבי 
נס  זה  היה  על סלע שטוח.  נפלתי  מזלי  לרוע  והשליכני לסלעים.  לא שמע לעצתו 
של ממש, אישה צעירה הצליחה לאחר שני ניסיונות למשות את השמיכה, היא לא 
ידעה כי אני התינוק שנמצא בתוך השמיכה. לאחר שפתחה את החבילה ומצאה אותי 
בתוכה, החלה לצעוק לעבר הספינה שלא יזרקו יותר תינוקות. רק לאחר כמה ימים 

דודי זיהה אותי", מספר שלמה. 
"לגודל הנס כל משפחתי ניצלה. אמי נמצאה על ידי אחד המעפילים בחלק אחר 
ראוי  ולא  ומסולע  געשי  בודד,  אי  כולנו עם אבי. האי היה  וכך התאחדנו  של האי 
למגורים. הניצולים איתרו כמה מערות מעל קו המים, שבהן הסתתרנו מפני הגשם 
והרוחות. רבים מהמעפילים נמחצו בין הספינה לסלעים ונפצעו וכמה מהם טבעו 
רוב  הצליחו  כיצד  דבר.  נותר  ולא  הגיהינום  נמשך  שעה  מחצי  פחות  במצולות. 
המעפילים להינצל, איני יודע. לאחר יום נפלטו לסלעים שישה גופות, היתר טבעו 

כנראה. 
ולייצב את המצב, הוחלט לשלוח אנשים  ניסו לרכז את האנשים  "אנשי הצוות 
לתור את האי ואכן נמצא בית תפילה נוצרי קטן של כ-שמונים מ"ר, היה זה מקום 
המוגן היחיד ולכן בו שוכנו הפצועים והילדים. לאחר מכן, באורח מעניין, התברר 
שבאי חי רועה צאן ומשפחתו. הרועה שוכן באי על ידי ממשלת יוון שסיפקה לו מים 
נתבקש  יתר צרכיו, על מנת שיחזיק באי מפני פלישה תורכית. הרועה  ואת  ואוכל 
לעזור במעט חלב, מים ובשר. התנהל אתו משא ומתן ובתמורה הוא דרש תכשיטים 

וזהב. וכך היה, קיבלנו בשר ומים והתינוקות זכו לחלב .
"אנשי הצוות הצליחו לבסוף ליצור קשר עם הארץ והסוכנות באמצעות מכשיר 
רדיו שתוקן. סופר על הטביעה ונדרשה עזרה. באופן אירוני לאחר בקשתה של גולדה 
הוצנח  ימים  מספר  לאחר  לעזור...  אלה שבאו  היו  הם  אויבינו,  מאיר, מהבריטים, 
סיוע הומניטרי, מזון, לבוש ועזרה ראשונה על האי. במקביל נשלחו ספינות מלחמה 
בריטיות על מנת לפנות את הגברים למחנה מעצר בקפריסין, כאשר ביניהם גם אבי. 
הדרך לארץ נחסמה ואילו הנשים הילדים והפצועים הועברו לבית חולים באי רודוס. 
הרב של הקהילה היהודית ברודוס לקח אותי ואת דודי תחת חסותו וטיפל בנו עד 
יוונית לאלכסנדריה במצרים, שלא נתנה  ידי אוניה  שאמי החלימה. אז נלקחנו על 
למחנה המעצר  ומשם  לחיפה  הגענו  כחודשיים  לאחר  רק  אותנו.  לתפוס  לבריטים 

בעתלית. ממחנה למחנה עד שלבסוף התאחדה המשפחה יחד עם אבי".
כל חייו הצעירים, כך מעיד שלמה, סוד הצלתו מן הספינה נשמר מפניו. הוא שמע 
על הסיפור רק ברמזים. בגיל 32 לפתע נוצר קשר עם המעפילים, וכך התגלה לו סוד 
ניצולי  בכנס של  נפגש  סוף  סוף  שנים,  וארבע  אחרי שלושים  וכך,  בחיים,  הצלתו 
את  ימים, מבלי שמצאה  כמה  בו  וטיפלה  אותו  אישה שהצילה  אותה  עם  "רפיח" 

הוריו, ונתנה לו חיים.

סיפורה של שולמית אלעזר
אניית מעפילים נוספת שגורלה היה מר ונמהר הייתה סלבדור. באופן ציני משמעות 
שמה סלבדור הוא בספרדית "המושיע". האנייה הפליגה בתאריך 3.12.1940 מנמל 
בעיר וארנה בבולגריה לעבר חופי ארץ ישראל בתקווה להגיע לאדמת הקודש, אך 
אף אחד מהמעפילים לא חלם על סופו של המסע שיסתיים באורח טראגי, מוקדם 

מן הצפוי. 
ברוך  ד"ר  של  היה  כולו  והפרויקט  מעפילים   352 היו  הספינה  של  סיפונה  על 
רופא  היה  קונפינו  המסע.  בארגון  חלקו  בשל  במחלוקת  שנויה  דמות  קונפינו, 
במקצועו, חבר הקונסיטטורה היהודית של בולגריה וסגן יושב ראש אגודת הציונים 
ישראל,  ארץ  חופי  לעבר  ספינות  ארבע  של  הפלגות  שבע  ארגן  קונפינו  הכלליים. 

במסגרת עליה זו עלו ארצה כ2,662 מעפילים. 
בשלב כל שהוא, רכש קונפינו ספינת עץ מפרשית בשם "צאר קרום" והסב את 
היה  לספינה  6 מטרים.  וברוחב  20 מטרים  באורך  הייתה  הספינה  לסלבדור.  שמה 
חסר אמצעי ניווט, אמצעי ביטחון ואף לא היה לה מנוע – מדובר בספינת עץ שאת 
עברה  אף  הרעועה  הספינה  הים.  וזרמי  הרוחות  באמצעות  עושה  היא  תמרוניה 
על מנת להתאים אותה למסע שהיה אמור לצאת בעיצומו של  שיפוצים מסוימים 
החורף. לא צריך להיות חכם גדול, בשביל להבין שהיה זה מעשה התאבדות לצאת 
לדרך. מנהל הנמל ניסה בתחילה לסרב לאשר את יציאתה של הספינה למסע, גופים 
רק  הספינה,  של  יציאתה  את  למנוע  ניסו  בה  אספה  וקבעו  התערבו  נוספים  רבים 
קונפינו עצמו משום מה לא הגיע לאספה. למרות הכול, הספינה יצאה לדרכה ועל 
סיפונה 355 נוסעים, מספר רב מהכיל, כאשר מבחינת התכנון המקורי היו אמורים 
לעלות עליה רק 250 מעפילים, אך כל העת הצטרפו נוסעים נוספים שלחצו לבצע 
זרה אותם העלתה המשטרה הבולגרית  נתינות  יהודים בעלי  ביניהם  את ההפלגה, 

בכוח לספינה. 
מחיר הנסיעה היה בין 5,000 ל6,000 לבות, ששווים לערך של בין 500 ל600 דולר. 
אנשי הצוות היו קברניט בולגרי בשם ויקטור איבאנוב ושני מלחים רוסיים, עוד שני 
עזים  וכך תחת לחצים  לסייע בהפלגה.  גם הם  בחורים מהקהילה בבולגריה התנדבו 
למנוע את ההפלגה, הספינה יצאה לדרכה תחת דגל אורוגוואי, ולמעשה נגררה על ידי 

ספינת גרר בולגרית מחוץ לתחום הנמל, ספינת הגרר הייתה אמורה להמשיך ולגרור 
אותה עד נמל איסטנבול, אך בפועל הפקירה אותה לנפשה כמה עשרות קילומטרים 

ממיצרי הבוספורס. 
מצבה של הספינה סלבדור היה משווע לרחמים. לאחר יומיים בין גלי הים השוצפים, 
הגיעה ספינה אחרת טורקית וגררה אותה לנמל הטורקי – וכעבור חמישה ימים היא 

קבר הנספים בספינה סלבדור בהר הרצל

מעפילים בתור לספינת רפיח שטבעה

הספינה רפיח מהאתר הקשר הרב דורי
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נגררה חזרה לים הפתוח, מרחק של שישה קילומטרים מן 
החוף. מה עבר בראשו של רב החובל וכיצד חשב לצאת 

מן ההרפתקה המבהילה? לעולם לא נדע... 
שכללה  עזה  סערה  לפתע  פרצה  ימים  חמישה  אחרי 
שוב  להגיע  בייאושו  ניסה  החובל  רב  וגשמים,  רוחות 
מוצלחת  לא  אפשרות  הייתה  זאת  אך  איסטנבול,  לחופי 
שסלבדור  מנת  על  הרבה  צריך  היה  לא  מנוע...  בהעדר 
בדקות  התפרק  העץ  מבנה  שרטון.  על  תעלה  האומללה 
ו238 מעפילים מצאו עצמם נטרפים בין הגלים הסוערים, 
ילדים. חלק מן הניצולים שהגיעו  ביניהם שישים וששה 
של  זעום  מספר  מהיפותרמיה,  ומתו  שרדו  לא  לחוף 
ניצולים שהצליח להגיע לחופי סיליברי בטורקיה הצליחו 

להזעיק עזרה, והשלטונות הטורקים נחלצו לסיוע. 
בדיעבד הניצולים העידו כי חגורות ההצלה לא רק שלא 
גרמו  אף  בטיחותיות  לא  היותן  בשל  אלא  אותם,  הצילו 
והן היו ממולאות  לטביעה של חלק מן הנוסעים, מאחר 
ונסורת.  קש  של  גדולה  וכמות  שעם  של  קטנה  בכמות 
כשהמילוי בא במגע עם מים הפכה החגורה לכבדה וגרמה 
לשקיעה. קונפינו נעצר על ידי השלטונות הבולגרים ונידון 
גם על הקברניט  למאסר, בנוסף הוטלה אחריות טורקית 

הבולגרי ויקטור איבאנוב והוא נאסר. 
שולמית  של  עדותה  מובאת  מעריב  לעיתון  בראיון 
אלעזר, אחת מן הניצולות, עבורה המסע עודנו פצע שותת 
והיא מגוללת כל מה שארע, למרות שהיא מתקשה להיזכר 
בת  מתי,  שכונתה  שולמית  מנשוא.  קשים  רגעים  באותם 
למשפחת קסטרו, הפליגה באוניה עם אביה - אשר, אמה 
הייתה  המשפחה  בולגריה  את  חיים.  אחיה  ועם  רינה,   -
ואמא  בתוקף  דרכון  היה  לאביה  ורק  היות  לעזוב  חייבת 

הייתה נתינה זרה של מדינת יוגוסלביה. 
אביה, שהיה בעל חנות צבעים, מכר את החנות ובכל 
להוביל  הייתה  שעתידה  בספינה  מקומות  רכש  כספו 
העלוב  מצבה  למרות  ישראל.  ארץ  חופי  עבר  אל  אותם 
היוותה  'סלבדור'  קסטרו  משפחת  עבור  הספינה,  של 
מקור כל התקוות. המשפחה המתינה בעיר הנמל עד גמר 
השיפוץ ושולמית עבדה בינתיים במסגרת ארגון העפלה 
של קונפינו. בוקר אחד הודיעו למשפחה כי יוכלו לעלות 
אל הספינה. כל המסמכים נלקחו מהם, היות והוסבר להם 
כי בתור עולים בלתי לגאליים אסור שידעו כי הם מגיעים 

מבולגריה. 
מנשוא.  קשים  היו  בספינה  התנאים  שולמית,  לדברי 
ורק  אך  לשהות  הנוסעים  יכלו  הקטנה  הספינה  בתאי 
בישיבה ולא ניתן היה לעמוד. הצפיפות הייתה איומה אך 
המשפחה הייתה מוכנה לסבול הכל העיקר להגיע לארץ 
ישראל. שולמית נזכרת כיצד נגררה הספינה לים הפתוח 
הנוסעים  שמחו  ימים  כמה  וכעבור  גרר  ספינת  ידי  על 
ומים.  מזון  כמו  ציוד  ולהעלות  טורקיה  חופי  את  לראות 
אך השמחה לא ארכה זמן רב, כעבור כמה ימים הספינה 
רב  לצד.  מצד  היטלטלה  שם  הפתוח,  לים  נגררה  שוב 
כל  על  ופקד  ובאה  מתרגשת  סערה  כי  לב  שם  החובל 
גיהנום   - כאוס  שרר  למטה  אך   – קומה  לרדת  הנוסעים 
מוחלט. כל טלטול של הספינה גרם סבל למאות הנוסעים 
שישבו דחוקים זה לצד זה. עד שקשה היה אפילו לנשום. 
פתאום נשמע קול ריסוק ורעש מתחתית הספינה ונשמעו 
שהייתה  הספינה  מים!"  חודרים  בספינה,  "חור  צעקות 
ישנה ורקובה לא עמדה בטלטלה והחלה להתפרק. החלה 

בהלה, אנשים קפצו זה על זה, כמה מהנוסעים רצו בכיוון 
וניסו  קורה  מה  לבדוק  כדי  הספינה,  לתחתית  ההפוך 
לסגור את החור עם תרמילים ושמיכות, אך המים לא שעו 

לתחינתם והוסיפו לעלות. 
ניסיונה הנואש  רגעי הדרמה הבאים קשה לכתוב,  את 
לעמוד לעזרת הוריה ולדחוף אותם אל עבר הסיפון, כאשר 
סגר את הפתח בחשש להתהפכות  רב החובל  רגע אחרי 
שנוצרה  במהומה  נעלם  ה24  בן  חיים  אחיה  הספינה. 
קרובים  היו  הם  הקפואים.  במים  לשקוע  החלה  והאנייה 
ניתן  היה  ולא  הכול  את  כיסה  כבד  ערפל  אך  החוף,  אל 
לראות את היבשה. רב החובל ירה כמה כדורים מאקדחו 
ששיגר.  המצוקה  סימני  את  קלטו  לא  החוף  מכיוון  אך 
דקות לאחר מכן נמלט רב החובל בסירת ההצלה יחד עם 
מלח ונעלם, וכך נשארה הספינה הרעועה ללא רב חובל 

שיחזיק בהגה. 
אותנו  הציפו  מים  אבוד,  שהכול  לכולנו  ברור  היה 
מלמעלה, ומים פרצו מלמטה. אימהות התרוצצו, חיפשו 
את התינוקות שלהן וילדים בכו. האנשים שנלכדו מתחת 
לסיפון צעקו כשהגיעו אליהם המים. אביה של שולמית 
יורדים  אנו  ארצה  לעלות  "במקום  ואמר:  בתורן  החזיק 
מכן  לאחר  רגעים  האחרון.  משפטו  זה  היה  לתהום", 
התמוטט התורן על אביה ועל אנשים אחרים נוספים, אבא 
של שולמית מת במקום. אף על פי כן שולמית לא אבדה 
את העשתונות וניסתה לפחות להציל את אמה. ניסיונותיה 
הנואשים לחלץ את אמה לא הועילו וגל גדול סחף אותה 

אל עבר המצולות. 
בתוך כל הסערה מלמלה שולמית לעצמה "אני מוכרחה 
להינצל, מדוע עלי למות ואני רק בת שש עשרה". שולמית 
ונאחזה בקרש.  גופות  על  היא טיפסה  ידעה לשחות,  לא 
מי   – מריבה  ופרצה  קרש  אותו  את  תפס  אחר  זוג  גם 
יחזיק בקרש... לבסוף הצליחה שולמית להגיע לשבר עץ 
כך  אתי,  נעשה  מה  כבר  ידעתי  לא  המים.  על  וצפה  שני 
סיפרה, כשמישהו הושיט לי יד והעלה אותי אל החוף. שם 

התרוצצו אנשים בוכים, עם מעט בגדים, פצועים. 
מהכפר הסמוך סילבריה הגיעה משטרה ואזרחים והם 
יהודים  כמה  היו  בכפר  הכפר.  למשטרת  אותנו  העבירו 
שהביאו לנו בקבוקי קוניאק ועזרה אחרת. פתאום ראיתי 
שמביאים את אחי. הוא היה בהלם. קצף יצא מהפה שלו. 
הוא ניצל. אך אבי ואמי ירדו לתהומות יחד עם 234 נוסעים 
הקהילה  לקושטה.  אותנו  העבירו  מכן  לאחר  אחרים. 
היהודית דאגה לנו למזון וללבוש, הלינו אותנו במועדון 
לצורך  לבוש  חלקי  לנו  הביאה  המשטרה  עשירים.  של 
השמלה  של  החגורה  את  אלה  בתוך  מצאתי  אני  זיהוי. 
אותם  שומרת  אני  אבי.  מחליפת  אריג  וחתיכת  אמי  של 
נפלטו כל הגופות אל  היום הזה. במשך שבוע  בבית עד 
החוף הטורקי וקברו אותם בקבר אחים בכפר סיליבריה. 
לקבל  והסכימה  טוב  רצון  גילתה  הבולגרית  הממשלה 

חזרה את כל אזרחיה. חזרתי לסופיה בירת בולגריה. 
זיכרונה של  מאורעות אותו לילה אכזרי גרמו לאובדן 
שולמית ובהתחלה היא לא יכלה לזהות את עצמה ובעיר 
הבירה סופיה חשבו שגם היא טבעה. אך עד מהרה צפו 
ועלו כל הזיכרונות. עד היום, היא מספרת, אני רואה לנגד 
על  החוף,  אל  אותי  והביא  נאחזתי  שבו  הקרש  את  עיני 
הקרש היה רשום שם האניה "סלבדור". התקווה שאכזבה. 

הספינה סלבדור

ברוך קונפינו
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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“נעשה אדם נאמר בעבורך”
יוחאי  רבי שמעון בר  יום פטירתו של   – ל”ג בעומר 
זיע”א, ורבים מעם ישראל נהגו לעלות לקברו ביום זה 
– מה שלא מצינו כמעט אצל אף אחד מגדולי הדורות.
ישנה נקודה מעניינת ביום זה שעלינו להתבונן בה, כידוע בשם 
גדולים וצדיקים, כל הזמירות, השירות והתשבחות שהתפשטו 
מכוונות  אפוא,  ורובן,  הקודש,  ברוח  נאמרו  ישראל  בתפוצות 

כביכול כלפי מעלה,, כלפי הקב”ה.
ידי  על  שנתחברו  מיוחדים  פזמונים  מצינו  בעומר  בל”ג  והנה 
גדולי עולם לכבודו של רשב”י, כגון, “בר יוחאי נמשחת אשריך 
שמן ששון מחבריך” וכו’ – פזמון ארוך ומפורט שתוכנו הוא, 

תיאור כבודו ומעלתו של רשב”י.
לא שמענו שחוברו פזמונים כלשהם לכבוד אברהם, יצחק ויעקב, 
או לכבוד משה רבנו, יהושע בן נון, עזרא הסופר ושאר התנאים 
פזמון  ישנו  תורה   – בשמחת  האשכנזים  ]למנהג  והאמוראים 
מלאכים  “התקבצו   – רבנו  משה  של  בשבחו  עוסק  שמקצתו 
זה לזה וכו’ משה עלה למרום והוא הוריד עוז מבטחה”[, רק 

לכבוד רשב”י חוברו פזמונים.
מה פשר העניין? במה התייחדה דמותו המופלאה של רשב”י?

”נעשה אדם” מכוון כלפי רשב”י
אות פיוט – “בר יוחאי נמשחת אשריך” -  כולל בתוכו דברים 
נוראים ונפלאים על פי סודות התורה, דברים נשגבים מבינתנו, 

אחד התארים המובאים שם הוא, “נעשה אדם נאמר בעבורך”.
כך, כשם שלהבדיל אלף אלפי  לומר  כוונת המשורר  בפשטות 
כידוע,  נאמר  העולם  אומות  כלפי  ישראל  כלל  על  הבדלות, 
קרויים  כוכבים   – העובדי  ואין  אדם  קרויין  אתם  אתם,  “אדם 
אדם  “נעשה  הקב”ה  אמירת  כלומר,  ע”א(,  סא  )יבמות  אדם” 
והמובן  הגויים,  כלפי  מכוונת  הייתה  לא  כדמותנו”  בצלמנו 
הנכון והאמיתי של מושג “אדם” נאמר אך ורק על העם היהודי 
מאחר והכוונה למעלה העליונה הטמונה בו, כך התחדש כן, כי 
בו  וקיים  “יהודי”  בגדר  הוא  מישראל  אחד  כל  שבכללות  אף 
“נעשה  ההחלטי,  במובן  אך  “אדם”,  בחינת  של  מסוים  גוון 
אדם נאמר בעבורך” – באומרו “נעשה אדם”, התכווין הקב”ה 

באופן מיוחד לרשב”י.
מהו  ראשית,  הסבר,  הטעונות  נקודות  בשתי  להתבונן  עלינו 
בדברי  מצינו  זה  תואר  מלבד  הן  “אדם”,  התואר  פשר  בכלל 
 – חשיבות  לשון  שהוא  “איש”  כגון  נוספים,  תארים  הנביאים 
ג(, או כפי שאמר דוד המלך ע”ה  יב  “והאיש משה” )במדבר 
לאבנר “הלא איש אתה” )ש”א כן, טו(, כלומר הרי אתה אישיות 
חשובה, לעומת זאת תואר “אדם” אינו מבטא בהכרח חשיבות, 
אדרבא המילה “אדם” לקוחה מהמילה “אדמה”, מהי, אפוא, 

הגדולה הטמונה בתואר “אדם”?
ביטוי  לידי  בא  “אדם”  המושג  מדוע  לברר,  שעינו  נוסף  ודבר 

באופן מיוחד אצל רשב”י?

”ומפליא לעשות”
ישנה ברכה מיוחדת על יצירת האדם, אותה מברכים אנו מספר 
פעמים ביום, “אשר יצר את האדם בחכמה” וכו’, חתימת ברכה 

זו היא “רופא כל בשר ומפליא לעשות”.
כי  במדרש  כדאיתא   – לעשות  “ומפליא  ו(  )סי’  בטור  ומובא 
ואם  רוח,  מלא  לנאד  דומה  האדם  נפלאות,  ועושה  אתה  גדול 
יעשה אדם בנאד נקב כחודה של מחט הרוח יוצאת, והאדם מלא 

נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, הרי, עושה נפלאות”.
ודאי שכל מעשי השי”ת הם פלאי פלאים ממש, כל גרגיר של 
עין או אוזן, כל שכן  חול, כל טיפת דם כל שכן פרי, כל שכן 
הפלא  אולם  ועצום,  מופלא  אחד  פלא  כולם  וכו’  ירח  שמש, 
הוא  לעשות”  “מפליא  ברכת  נתייחדה  עליו  מכולם  הגדול 
הזו  המופלאה  היצירה  את  היוצר  הגוף  עם  הנפש  של  החיבור 

ששמה “אדם”.
הגוף הוא דבר גשמי, עפר מן האדמה כעצים ואבנים, לעומתו 

ניתן לחבר גשמיות עם רוחניות?  הנפש היא דבר רוחני, כיצד 
הן אלו שתי מציאויות שונות שאין לכאורה שום פרט המקשר 
ביניהן! וכדי להמחיש את הדברים, וכי ישנה אפשרות בעולם 
ליטול סיר גדול, להכניס בתוכו פסוק – מילים רוחניות – כגון 
“בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ”, ושעי”ז ייווצר 
חיבור בין שניהם?! על אחת כמה וכמה שלא ייתכן שהמושג 
הרוחני הנקרא “שכל” יתחבר לראש, למח, ללב ולשאר הכוחות 

הגשמיים.
לכן דווקא על חיבור מופלא זה בין הגוף לנשמה נאמר “ומפליא 
לעשות”, כי בביטוי פלא, מתכוונים תמיד לדבר שלמראית עין 
של  נס  אותו  כגון  הטבע,  לחוקי  מסויימת  סתירה  בו  מתגלה 
רבנו  שמשה  בשעה  שהתרחש  המרובה”,  את  המחזיק  “מעט 
וכן יהושע הכניסו את כל כלל ישראל, שמנו אותם באותה שעה 
שישים ריבוא, בתוך שתים וחצי האמות שבין שני בדי הארון, 
הפשוטה  לתפישה  ומנוגד  עצמו,  את  סותר  כי  פלא,  דבר  זהו 

והטבעית של האדם.
זוהי בעצם הגדרת הפלא הגדול ביותר – האדם, האדם מקורו 
מהאדמה, המילה “אדם” מורכבת משני חלקים, א’ ו-דם, האות 
א’ בכל מקום מבטאת פלא, אותיות המילה אל”ף, הן גם אותיות 
“פלא”, בריאת העולם מתחילה באות ב’ מאחר והאות א’ היא 
לעוצמה  ביטוי  היא  א’  שלנו,  העולם  מעל  ונמצאת  פלאית 
א’  האות  דרך  מתבטא  הכתר  הקדמונים,  ובלשון  ולקדושה, 
זו כבר חכמה[, הכתר הוא המקור לכל, כביכול הרוחניות  ]ב’ 

האינסופיות – הכל בא לידי ביטוי באות א’.
עצם   – הנפש”  הוא  “הדם  בבחינת  ל”דם”,  הא’  בין  החיבור 
עובדה פלאית זו שהדם הגשמי מסוגל להכיל בתוכו את הנפש 

הרוחנית, היא זו היוצרת את ה”אדם”.

”אתם קרויים אדם”
כל יצור אנושי, ואפילו גוי, נקרא “אדם”, כשרואים מולנו גוי, 
גם הוא נדמה בעינינו כאדם חי, הוא הולך, אוכל, שר וכו’, זהו 
סימן אפוא, שגם אצלו קיים קשר מסויים בין גשמיות לרוחניות.
אולם אין זה “אדם” במובן האמיתי שלו, מאחר וגם הרוחניות 
שבו אינה רוחניות בצורתה האמיתית, כל מהלך חייו סובב אך 

ורק סביב לחומריות.
דנפח  “מאן  כביכול  הכבוד,  כסא  מתחת  חוצבה  האדם  נפש 
מדיליה נפח”  -  מקור הנשמה הוא מפנימיות הקדושה, וע”י 
התורה  כל  מטרת  ואכן  אדם,  נוצר  הגשמי  הגוף  על  הרכבתה 
החומר  שבין  אמיתי  שילוב   – השלם  האדם  את  לבנות  כולה 

לרוח.
אוה”ע  בין  ולהבדיל  היהדות  בין  הבדל  קיים  כי  יודעים  כולם 
בהגדרת המושגים של צדקות, פרישות וקדושה, אוה”ע רואים 
סתירה עצומה בין רוחניות וקדושה, לבין ענייני החומר, לדידו 
של הגוי, אין אפשרות לחבר בין הא’ ל”דם, ענייני ה”דם” הגוף 
– מעכבים בעדו מלהיעשות “אלף” – אלוף מבחינה רוחנית, 
באפשרותו, אפוא, או להתעסק כל הזמן אך ורק בענייני העולם, 
עליו  רוח”,  “אנשי  הנקראים  אלו  על  להימנות  ברצונו  ואם 
לפרוש לחלוטין מענייני העולם, לחיות על פסגת הר בודד, שם 
אוכל,  אינו  הוא  וטהרה”,  “קדושה  של  חיים  הם  חייו  כביכול 

אינו שותה, ואינו נושא אישה.
 – הא’  בהשגת  מעוניינים  אינם  ישראל  כלל  זאת,  לעומת 
הרוחניות – לבד, ולא בהשגת ה”דם” הגשמיות – לבד, אלא 
בחיבור ובהרכבה של שני הדברים כאחד, גשמיות עם רוחניות, 
מטרתנו היא לחיות את חיי השגרה ובתוכם להכניס את הקדושה 

ואת הטהרה, זוהי צורת “אדם”.

משה רבנו הוריד תורה לארץ
במושג “אדם” עצמו ישנן מדרגות שונות, הבסיס הראשוני הוא, 
שהנו מורכב מגשמיות ורוחניות, לאחר מכן ניתנו לנו המצוות 
סוגיא  דבר  של  לאמיתו  רוחניות,  עם  גשמיות  לחבר  שעניינן 

הקדושה  התורה  הוא  מהם  אחד  שונים,  לכיוונים  מתרחבת  זו 
הבונה את האדם, מהי תורה?

לפני מתן תורה היה העולם בפני עצמו, והתורה הייתה אך ורק 
בשמיים, במעמד הר סיני “בא משה והורידה לארץ”, משה רבנו 
יצר חיבור עצום בין שני העולמות – התורה, ועולמנו השפל, 
עצמו  על  חזר  האדם,  ביצירת  שהיה  לעשות”  “מפליא  אותו 

במתן תורה.
בזה ניתן גם להבין דבר נוסף, ידוע שפרעה לא ידע את לשון – 
הקודש, כיצד ייתכן, אפוא, שכיום רואים אנו גויים דוברי עברית 

– לשון הקודש?
עפ”י המתבאר העניין הוא כך, פרעה חי לפני מתן תורה, ובאותה 
שעה עדיין לא היה כל חיבור בין הקדושה לחומר, ולכן לא היה 
שייך שלשון – הקודש שהנה שפה קדושה תתחבר לראש כמו 
את  הוריד  שהקב”ה  בשעה  תורה,  במתן  אך  פרעה,  של  ראשו 
התורה לארץ, ניתנה האפשרות חיבור עם התורה לא רק לכלל 
ישראל, אלא גם לאוה”ע, וכמו שביאר המשגיח ר’ ירוחם ממיר 
זצ”ל את הפסוק “הללו את ה’ כל גויים שבחוהו כל האומים, כ 
גבר עלינו חסדו” )תהלים קיז, א-ב(וגו’, והתמיהה ידועה, וכי 
לו  להודות  העולם  אומות  צריכים  גבר,  עלינו  ה’  וחסד  מאחר 
יתברך על כך? אלא , שהקב”ה השפיע עלינו כמות כה גדולה 
של חסד, עד שהחסד כביכול “גלש” החוצה, וכיום גם לאוה”ע 
ישנה תפישה מסויימת בקדושה, שמכוחה יש באפשרותם לדבר 

בלשון הקודש.
לכן, רק אבותינו הקדושים נקראו “אדם” מאחר והם למדו את 
התורה הקדושה, ומתוך כך גם זכו להבין את לשון הקודש אף 
קודם מתן תורה, אך פרעה לא היה בגדר “אדם” ולכן לא יכול 

היה לתפוס את לשון הקודש.

רשב”י – ה”סולם” המרומם אותו 
אל סודות התורה

משה רבנו אכן חיבר בין התורה לכלל ישראל, ובכך הוא בנה את 
היהודים והכניס בהם צורת “אדם”, אולם סו”ס מאחר ומדובר 
בנקודה  שייכות  להם  הייתה  התורה,  מקבלי  דור  דעה,   בדור 

מסוימת לתורה הקדושה, והתורה אכן הייתה ראויה להם.
ב”זוהר”  שמובא  מה  ידוע  מופלא,  חידוש  חידש  ע”ה  רשב”י 
בזה  יבוא משיח, המובן  תורתו  ודברי  הקדוש שבזכות רשב”י 
הוא כך, ודאי שכל ההוספות של רשב”י היו מכח משה רבנו, 
משה  של  ניצוץ  היה  עצמו  שרשב”י  בספרים  שמובא  ]כמו 
מעולם,  לפניו  אדם  חידשו  שלא  דבר  זה  היה  ואעפי”כ  רבנו[, 
רשב”י לקח את פנימיות התורה ]לא רק את התורה בפשטותה[ 
וגילה אותה באופן פלאי שאפילו לדורות הבאים – כולל הדור 
שלפני ביאת המשיח – תהיה אפשרות להבין את הדברים, הוא 
עשה זאת בצורה מופלאה עד מאוד, מצד אחד הדברים נשארו 
ספר  שני  ומצד  התורה”,  “נסתרות  בגדר  ובתפארתם,  בכבודם 
“הזוהר” פתוח בפני כל מי שראוי ומעוניין ללמוד בו ]ולא עוד, 
בפנימיות  מיוחד  גילוי  יהיה  לדור האחרון  כי  אלא שהובטחנו 

התורה, כפי שראינו החל מתקופת האר”י הקדוש, וכידוע[.
נמצא, אפוא, כי רשב”י שזכה לחבר בין שתי הקצוות המרוחקות 
ביותר אחת מהשניה – פנימיות התורה לדור “עקבתא דמשיחא” 
בחינת  זוהי  וכו’[,  יסגי”  ]“חוצפא  ביותר  השפל  הדור  שהוא 
ה”מפליא לעשות” גדולה ביותר שתיתכן בעולם, והיא הגיעה 
זה  בחיבור   – בעבורך”  נאמר  אדם  “נעשה  לכן  רשב”י!  דרך 

התגלתה יצירת “אדם” בשיא עוצמתו ותפארתו”.
לכן שרים אנו שיר מיוחד לכבודו של התנא הקדוש רבי שמעון 
בר יוחאי, כי הוא זה המקשר אותנו לעולם הרוחני, ע”י אחיזה 
ברשב”י ובדברי תורתו באפשרותנו לטפס מעלה מעלה בסולם 

המוצב ארצה וראשו המגיע השמימה.
זכותו תגן עלינו.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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הטיפולי  ההזנה  קרם 
לעין  תענוג  הוא  בקמטים 
ולמגע: הוא עשיר ומבוסס 
ארומתי  הוא  שמנים,  על 
ומכיל לצד חמאת השיאה, 
הוויטמינים  המינרלים 
כן,  ענבים.  של  מיצוי  גם 
שמעתם  ענבים,  מיצוי 
הפך  היין  כי  מסתבר  נכון. 
בשנים האחרונות למרכיב 
רבים  במוצרים  נפוץ 

לטיפוח העור. 

בשורת  מחוללי 
טיפוח  )טיפול  הוינותרפיה 
"לה  אנשי  כידוע  היו  ביין( 

סורס דה קודאלי", כרם יפהפה השוכן ליד בורדו, 
שגילו את יתרון הטיפוח ביין כבר בשנת 1999. אנשי 
שהכול  מתעקשים  ספא,  גם  הוא  שהיום  קודאלי, 
אנטיאוקסידנטים,  יש  ביין  לטענתם  הוכח מדעית. 
ובהתאם לכך,  שאמורים לעשות לעור שלנו טוב,  
גם  כמו  סוביניון,  בקברנה  מסאז'ים  מציעה  הם 

קרמים, משחות ושמנים מחרצנים.

אינכם  הזאת מסקרנת אתכם,  הטיפול  שיטת  אם 
מוכרחים להרחיק עד בורדו הצרפתית שכן ממש 
הטיפולים  מרכז  שוכן  יעקב,  בזיכרון  אצלנו  כאן 
יין", שכולו שיר הלל ליין. בספא  "ימה צימר וספא 
זרעי ענבים,  האמור מציעים עיסויים שונים בשמן 
כמו גם אמבט יין מרלו, פילינג זרעי ענבים, עטיפת 
גוף מענבים, עיסוי קרקפת ומסאז' מפנק עם ענבי 

קברנה סוביניון. 

רפואי  מעסה  מוסמך,  פיזיותרפיסט  רונת,  עמית 
מציין  יין"  וספא  צימר  "ימה  ומבעלי  והוליסטי 
אייג'ינג  אנטי  לטיפולי  משמשת  "הוינותרפיה  כי 
קוסמטיים ובטיפולי ספא מזה כ-20 שנים", לדבריו 
מבדקים  עשו  השיטה  את  שהנחילו  הצרפתים 
לעור  הענבים  של  החדירה  מידת  את  שבחנו 
בקליפה  שבזרע,  וגילו  האנטי־אייג'ינג  תחום  ואת 
ובגבעול של כל ענב יש ריכוז גדול של נוגדי חמצון, 
המעכבים את הזדקנות העור, משפרים את זרימת 
הדם, מגרים את מערכת החיסון ונלחמים בעייפות.

הספא  מוצרי  את  החליפה  הוינותרפיה  לדבריו 
זרעי  בשמן  השימוש  לטובת  הקונבנציונאלים 
ענבים, כמו גם בזרעי הענב לטובת טיפולי פילינג 
גוף,  עטיפת  כמו  יותר  מורכבות  לתרכובות  ועד 
הפעילים  החומרים  יין.  אמבט  ואפילו  פנים  קרם 
 - והפוליפנולים  האלכוהול  הם  ביין  העיקריים 
בקליפת  המצויים  טבעיים  חמצון  נוגדי  חומרים 
חשיבות  נודעת  כאמור  ולהם  האדומים  הענבים 

בהגנה של מנגנון התחדשות העור.

"לענבים ולרסברטרול בפרט חשיבות רבה בתחום 
הקוסמטיקה", מציינת ד"ר ג'ני שטיימן נטורפתית, 
מאג'יריי.  הקוסמטיקה  במותג  ראשית  ומדריכה 
נוגדי  של  מאד  גבוה  ריכוז  עם  במיצוי  "מדובר 
הנחשבים  וחומרים  )אנטיאוקסידנטים(  חמצון 
למאזני תהליך דלקתי ומסיבה זאת לשילוב של יין 
פילינגים  גבוהה.  חשיבות  יש  עור  קילוף  בתהליכי 
ברמות גבוהות גורמים לקילוף תאי עור מתים ובכך 
לחידוש העור, אך תוך כדי התהליך קיים סיכון לא 
תפקידו  והיין  חריפים  דלקת  מצבי  להופעת  קטן 

לאזן ולהגן על העור מסיבוכים מיותרים".

הוא   –  )Herba Wine Peeling-activator( יין  פילינג 
חומצות  בסיס  על  אינטנסיבי  פילינג  למעשה 
להיפרמיה  הגורם  הידרוקסי  ופולי  בטא  אלפא, 
מבוקרת, לחילוף חומרים מוגבר, לקילוף ולחידוש 
סיבי  ייצור  את  לזרז  נועד  שכזה  "טיפול  העור. 
מרקם  להחלקת  ולתרום  ואלסטין(  )קולגן  העור 
המרכיבים  שבין  ומוסיפה  שטיימן  אומרת  העור", 
המשולבת  ענבים  זרעי  תמצית  מככבת  הפעילים 
 ,)AHA( לקטית  מנדלית,  גליקולית,  חומצות  לצד 
ולקטוביונית  גלוקונית   ,)BHA( סליצילית  אזילאית, 
סרפד,  ומשמש,  אפרסק  תפוחים,  חומץ   ,)PHA(

זנגביל, רימון וחומצה היאלורונית.

פעילים  במרכיבים  הקשור  אחר  קוסמטי  טיפול 
Château-de--ה הוא  ובתוצריו  בענב  שמקורם 
Beauté של המותג כריסטינה המבוסס על כימיה 
והיין  הענבים  איכויות  פעילה.  וטכנולוגיה  ירוקה 
מחזור  את  להמריץ  נועדו  הזה  הטיפול  במוצרי 
ולחשוף  מתחזקת,  חיוניות  לעור  להעניק  הדם, 
שכבת עור חדשה ורעננה. למעשה מדובר בטיפול 
של  המיטיבות  תכונותיו  את  המשלב  אקטיבי  ביו 
במטרה  והטכנולוגיה  המדע  קדמת  עם  הגפן  פרי 
למנוע, לטשטש ולעכב תהליכי הזדקנות בעור, ועל 
בכוחו  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים  היצרנית  אתר  פי 

)הרכיב  הרסברטרול  של 
על  להגן  בטיפול(  הפעיל 
לו  ולהעניק  לחזקו  העור, 
יותר  אחידים  ומרקם  גוון 

וזוהרים הרבה יותר.

של  המטרות  "אחת 
לסייע  היא  הקוסמטיקה 
לא  הגזע  שתאי  לשמור 
לתפקד  ושיצליחו  יינזקו 
יעילות:  של  גבוהה  ברמה 
חלוקת  קצב  את  יגבירו 
לספק  ימשיכו  התאים, 
הקולגן  לייצור  פקודות 
יחדשו  חיבור(,  )רקמת 
במהרה  וישקמו  העור  את 
כל פצע או קמטוט, ומשום שנוגדי החמצון מגנים 
אולטרה  קרניים  של  פגיעה  מפני  הגזע  תאי  על 
גם  כמו  הפוליפנולים,  חופשיים  ורדיקלים  סגולות 
חיוניים  מרכיבים  בבחינת  הם   C וויטמין   E ויטמין 
בסיס  מתאי  כ־3%  מהווים  גזע  תאי  בקוסמטיקה. 
זקוק  וכשהגוף  העור  התחדשות  על  האחראים 
פציעה  לאחר  כמו  וריפוי,  תיקון  תהליכי  להפעלת 
למשל, התאים הללו מתחלקים ומתמיינים על פי 
הרקמה  איחוי  של  בתהליכים  ומשתתפים  הצורך 
תמצית  את  אימצה  הקוסמטיקה  זאת  ומסיבה 
זרעי הענבים העשירה בפֹוליֶפנֹולים ושילבה אותה 
המדריכה   – קדם  סיגל  מציינת  רבים",  בתכשירים 

הראשית בחברת הקוסמטיקה תפוח טכנולוגיות. 
 

איפה עוד תמצאו אותו? 

  JEUNESSE של   RESERVE החימצון  נוגדי  בג'ל 
GLOBAL המיוצר מרסברטרול ומכיל חרצני ענבים 
ההגנה  את  לגוף  לספק  הנועד  קונקור  ענבי  ומיץ 
ואף להילחם ברדיקלים החופשיים  זקוק,  הוא  לה 

המאיצים את תהליך ההזדקנות.

בתכשיר הפרואקטיב של ד"ר דב קליין בו הוא שולב 
 E לצד קומפלס מעצים לחות של שמן זית, ויטמין

וחומצה היאלרונית במטרה להרוות את העור.

בתמצית  המועשרת  גרנייה  של  בוטניקל  בסדרת 
ענבים שמקורם במקסיקו במטרה לסייע בתחושת 

ניקיון ורעננות. 

מבית  איי"  "אילומינייטיג  החדשני  העיניים  ובקרם 
פיתוחם של ד"ר יואל קוניס- מדען בתחום הכימיה 
הקוסמטית וד"ר צחי שלקוביץ- דרמטולוג, מומחה 
את  שילבו  אשר  קוסמטית  אסטתית  לרפואה 
הרסברטרול יחד עם נגזרת רזורצנול, ניאצינאמיד 
ולטיפול  העור  הבהרת  לטובת  נוספים  וחומרים 
בפעילות  המסייע  כמרכיב  גם  כמו  בפיגמנטציה 

צמצום והעלמת קמטים.

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

האם יש ליין תכונות ריפוי לעור?
יצרניות מוצרי טיפוח שמכילים מיצוי ענבים טוענות כי מדובר בחומר מופלא המסייע באיזון 

מצבי דלקת בעור כמו גם נודעת לו חשיבות כרכיב המעכב את הזדקנותו של העור. 

סל תרופות
אלטמן משיקה: Cetilar סטילאר – הדור הבא לשיכוך מהיר 
של כאבים במפרקים ובשרירים ובטיפול בדלקת מפרקים 
OA, מסייע לכאב ומקל על התנועה, נוסחה חדשנית מוגנת 
פטנט, מבוססת על חומצות שומן אסטריות להקלה מהירה 
בכאב. מוצר בטוח לשימוש לא הגבלת משך הטיפול  אינו 

)NSAID(  מכיל דיקלופנאק

הנחה:  ב-20%  החודש  לגופכם,  רי-סטרט  שיעשו  המרפא  צמחי 
האביב כבר כאן וכמו בכל אביב, ישנה תחושה של התחדשות בכל 
'ברא צמחים' היא  המרחבים שסביבנו. סדרת מוצרי האביב של 
בדיוק מה שאתם צריכים בשביל להעניק לגופכם את ההזדמנות 
וניקוי. הגישה הנטורופטית מאמצת את  לתהליך של התחדשות 
ברא,  של  הצמחים  פורמולות  האביב.  בתקופת  הגוף  ניקוי  רעיון 
רכיבי  של  ואיכותי  יעיל  למיצוי  מתקדמת  בטכנולוגיה  מיוצרות 

הצמח תוך שימוש בחומרי 
ובפיקוח  איכותיים  גלם 
ניתן  מחמירים.  תקנים 
המוצרים  את  לרכוש 
בחנות הקונספט של 'ברא 
דיזינגוף  ברחוב  צמחים' 
ובחנות  אביב  תל   ,132
https:// >האונליין בכתובת

bit.ly/2ki6dIe

טבע מרחיבה את סל פתרונות הטיפול בתחום חום וכאבים בקרב 
החומר  עם  לילדים  אייבו  חדש  מותג  ומשיקה  וילדים  פעוטות 
הפעיל איבופרופן - תרחיף משכך כאבים ומוריד חום בתוך כ-15 
דקות ומשפיע עד 8 שעות. לראשונה בישראל: מוצע גם תרחיף 
הכמות*  בחצי  היעילות  אותה   – לילדים   4% אייבו  כפול,  בריכוז 
לשימוש קל ונוח. התכשירים ללא סוכר ובטעם תות שדה. מתאים 
לילדים מגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא

אלטמן, משדרגת את תוספי הכורכום 
ומשיקה את מיצוי כורכום פטנטי בלנד 
 ,Sabinsa מבית  הייחודי   CuAC 360TM
לרכיבים  בעולם  המובילה  החברה 
ותוספי  התרופות  בתעשיית  צמחיים 
נבדק    C3הפטנטי הכורכום  התזונה. 
מצבים:  במגוון  מחקרים  מ-80  ביותר 
כורכום אקטיב 360 בכשרות המהודרת 
של בד"צ העדה החרדית, משדרג את 
עולם הכורכום לאפקט רחב של 0360 
 2 וחדשני המכיל  והינו שילוב מתקדם 
 c3 complex כורכום  פעילים:  רכיבים 
– תוצר פעיל של   c3 advance וכורכום 

הכורכום המשמש כאנטי-אוקסידנט.
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אסתר נקלעה למצב שבו היא 
לא מצליחה למצוא את הידיים 
והרגליים. היא שליחה ויש להם 
בית חב”ד פעיל הדורש הפקות של 
אירועי נשים, אירוח בחגים וכינוסי ילדים, 
והיא גם בעלת עסק בתחום העיצוב הדורש 
ממנה מעוף, יצירתיות וחדוות עשייה. 
פעמים רבות העסק משרת את השליחות 
ולהפך, אבל עכשיו היא מרגישה תקועה. 
״אני מאמינה שהפיתוח והפיצוח העסקי 
יסייעו גם לבית חב”ד וגם לעסק שלי״ היא 
מגלה לי את התקווה להצלחה, ״באירוע 
האחרון שהיה מוצלח מאוד, תקתקתי 
עבודה וזה נתן לי כוח ללקוחות הבאים, 
אבל אז באה הנפילה ועכשיו נשארתי בלי 

כלום ביד״.

החלומות הגדולים והשאיפה לעצב בטופ 
ולהגיע ללקוחות גדולים נתקלים בחומה 
בצורה שוב ושוב. קל לאסתר לשווק את 
תהלוכת ל”ג בעומר וכינוס הילדים, אבל 
קשה לה, אפילו קשה מאוד, לשווק את 

עצמה... 
אנחנו נפגשות בימי ספירת העומר, על 
קו התפר שבין שבוע הנצח לשבוע ההוד. 
המשימות היומיות כאילו רשומות על דפי 
ההיסטוריה של עם ישראל ונכתבות יום אחר 
יום בימי הספירה. בשבוע של הנצח אני 
פורטת בפני אסתר את שלוש האסטרטגיות 

העסקיות של ספירת הנצח: 
1. הנצח מסמל נצחיות. עקביות ועקשנות 

עד לניצחון.
2. כדי להתנצח ולהשיג את המטרה 

נדרשים אומץ, עזות וחוצפה.
3. נצח שווה ניצחון, שהוא השורש של 

כל הצלחה.
פתאום אסתר קולטת שהיא אחראית על 
ההצלחה שלה. די בכך שתאשר את עצמה, 
ותראה את העסק וגם את השליחות שלה 
במלוא ההצלחה לפחות כפי שהלקוחות 

שלה רואים בה - וכבר תצליח להסתכל 
אחרת על עצמה, להעלות את המורל ולגייס 
אנרגיה חיובית וגבוהה במטרה להשיג את 

הלקוח הבא.
 

וכל זה הוא רק הכנה לשבוע ההוד, שבו 
המשימה היא להודות על כך שכל הטוב הזה 
מגיע בסיעתא דשמיא. אנחנו אחראיות רק 
על הפעולות, התוצאות מגיעות מלמעלה. 
בדיוק כמו המקום שבו בחר ה׳ לתת 
את התורה – ״בהר״, כשמה של פרשת 
השבוע. ‘הר’ – הלוא הוא הר סיני שעליו 

ניתנה התורה. 
ידוע סיפור חז”ל שכאשר רצה ה’ לתת 
את התורה, החלו ההרים רבים ביניהם, 
וכל אחד ואחד מהם ציין את מעלותיו, 
אבל הקב”ה בחר דווקא בהר סיני, הנמוך 
מכל ההרים, כדי להדגיש את מידת הענווה. 
אם כך, למה דווקא בהר ניתנה התורה ולא 

בשפלה או בעמק ?
זהו סוד השילוב בין ענווה מצד אחד, 
והתנשאות ועזות של קדושה מצד שני. 
כל אחת נדרשת לשתי המידות האלה – 
להיות בענווה, ויחד עם זה שתהיה בה 
העקשנות לעמוד בתוקף ברצון ה’. גם 
בעולם העסקים – עלייך להיות בו זמנית 
גם הר וגם מישור, ורק אז תזכי להביא 

למרחב שלך את ההצלחה הנכספת.  
הנחישות בעסקים, לא זו בלבד שאינה 
אלא  הענווה,  חשבון  על  לבוא  צריכה 
לאמיתו של דבר הענווה היא מקורה והיא 
אימה-יולדתה. דווקא מתוך ענווה אמיתית 
נובעת תקיפות איתנה – בעסקים כמו גם 

בשליחות ובענייני התורה והמצוות.
אם את בעלת עסק עצמאית ונתקלת 
בקושי לשווק את עצמך, אני מזמינה אותך 
להתייצב בכל בוקר מול המראה ולהגיד 
לעצמך: אני פורצת דרך, אני מצליחה 

בגדול, אני אנצח בעזרת ה׳ ויהי מה!

הנצח וההוד

זהו סוד השילוב בין ענווה מצד אחד, והתנשאות 
ועזות של קדושה מצד שני. כל אחת נדרשת 

לשתי המידות האלה – להיות בענווה, ויחד עם זה 
שתהיה בה העקשנות לעמוד בתוקף ברצון ה’. 
גם בעולם העסקים – עלייך להיות בו זמנית גם 

הר וגם מישור, ורק אז תזכי להביא למרחב שלך 
את ההצלחה הנכספת.

"



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

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

 עובדים כשכירים במספר מקומות עבודה,
או עובדים כשכירים ומקבלים פנסיה מוקדמת?
 עדכנו את המעסיק המשני או את משלם הפנסיה

על עבודתכם הנוספת בטופס 101, ובדקו אם עליכם לבצע 
תיאום דמי ביטוח לאומי כדי להימנע מחיוב מיותר.

מתי עליכם לבצע תיאום דמי ביטוח?

תיאום דמי ביטוח לאומי

בצעו תיאום דמי ביטוח באתר הביטוח הלאומי, ותימנעו מניכוי דמי ביטוח גבוהים מהנדרש 
משכרכם אצל המעסיק המשני. 

הפעולות שתוכלו  לבצע באתר:                                                            
 הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח לשנת 2019 - שאותו יש להגיש למעסיק המשני או 
למשלם הפנסיה המוקדמת. אישור על תיאום דמי ביטוח ניתן להפיק גם באמצעות מילוי 
טופס "הצהרת עובד למעסיק משני" בל' 644, שאותו יש להגיש למעסיק המשני. את 

הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט.                                                          
 בקשה להחזר דמי ביטוח - למי שנוכו משכרו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש בשנים קודמות, 

ולא ביצע תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה.

פנו למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריכם, לצורך קבלת אישור לתיאום 
דמי ביטוח עבור שנת 2019/ החזר דמי ביטוח עבור שנים קודמות, וצרפו טופסי 100 חתומים 

מכל מקורות ההכנסה שלכם. 

 אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי נמוך מ- 6,164 ₪ בחודש
)נכון לשנת 2019(

אם הכנסתכם מכל המעסיקים גבוהה מההכנסה המקסימלית 
לתשלום דמי ביטוח בסך 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019(

שימו לב! אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי גבוה מ- 6,164 ₪ בחודש 
והכנסותיכם מכל המעסיקים נמוכות מ- 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019( -

ניצלתם את מלוא הניכוי בשיעור המופחת, ולכן אינכם נדרשים לבצע תיאום 
דמי ביטוח.

לתאם תלם
מש
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל

חומוס סגול
את מנת החומוס הישראלית כולנו אוהבים, אז בואו נעשה את זה קצת יותר מעניין, יותר טעים, עם טאץ' של 
בריאות וצבע שהם חגיגה לעיניים ולחיך. חברת כרמית חולקת מתכון למנה הכי ישראלית, להכנה קלה בבית 

לארוחת  ה"על האש המשפחתי" – חומוס סגול. 

מרכיבים:
3  סלקים בינוניים מקולפים, מבושלים וחתוכים 

 )ניתן להשתמש בסלקים בוואקום כי זה יותר מהיר(
 1 פחית שימורי חומוס 

 3 כפות טחינה גולמית איכותית
 2 שיני שום כתושות

 מיץ מלימון אחד
 כף שמן זית

מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. מכניסים את כל המרכיבים לבלנדר וטוחנים עד לקבלת מרקם חלק ואחיד.

2. טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך. ולהגיש.

מתכון וצילום: תמר גולן

חומוס פול ביתי
אם אתם מהאנשים שכל שבוע אוכלים חומוס ונמאס לכם כבר או סתם רוצים לשדרג את המאכל המוכר, מה 
דעתכם להכין בעצמכם חומוס פול תוצרת בית? שינוי קטן במאכל המנצח והנה לכם עוד מנה טעימה, עשירה 

ומיוחדת שיכולה לגוון לכם את התפריט השבועי.
 

מצרכים:
150 גרם פול מקולף טרי

30 מ"ל מיץ לימון
15 מ"ל שמן זית 

חצי כף של טחינה גולמית
כפית כמון

כפית פפריקה )מומלץ להשתמש 
בחצי כפית פפריקה מתוקה וחצי חריפה( 

מלח ופלפל לפי הטעם 

הוראות הכנה:
הרתיחו סיר עם מים ומלח ובשלו את הפול למשך דקה, בסיום הדקה העבירו את הפול למי קרח. צננו את 

הפול והפרידו אותו מהקליפה הלבנה, עשו זאת באמצעות לחיצה על הפול.
2. הפרדת הקליפה והפול מאפשרת לו להתעכל יותר בקלות ומוציאה את המרירות שלו.  שימו את הפול ושאר 

המצטרכים בבלנדר וטחנו אותם עד למשחה, חלקה או גסה לטעמכם.
3. העבירו את התערובת לקערה וקשטו עם זילוף של שמן זית, פטרוזיליה או עוד פול.

4. הגישו עם קרעי פיתה או ירקות חתוכים.

.Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

פיתות ביתיות על מחבת
מרכיבים:

מצרכים ל-20 יחידות
1 ק"ג קמח רב תכליתי 

40 גרם שמרים טריים
1 כף סוכר דמררה קלאסי

3 ו 3/4 כוסות מים מינרליים
1 כף מלח ים עדין
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אופן ההכנה:
1. שמים את הקמח בקערה גדולה ומפוררים לתוכו את השמרים. מוסיפים את הסוכר ואת המים ולשים מספר 

דקות. מוסיפים את המלח ולשים עוד כ-4 דקות, עד שמתקבל בצק גמיש ואחיד.
2. מעבירים את הבצק לקערה נקייה משומנת בשמן זית ומכסים בניילון )לא נצמד(. מתפיחים כשעה 

בטמפרטורת החדר.
3. מחלקים את הבצק ל-20 כדורים ומניחים אותם על משטח מקומח. מכסים ומתפיחים כ-15 דקות נוספות.

4. מרדדים כל כדור לעיגול בקוטר 15-20 ס"מ ובעובי כ 1/2 ס"מ. מניחים מחבת בעלת תחתית עבה הפוכה על 
להבה בינונית-גבוהה. כאשר המחבת חמה מניחים עליה עיגול בצק אחד וממתינים עד שנוצרות בועות קטנות. 
5. הופכים וממשיכים בקלייה עוד כדקה. מניחים את הפיצה בצד ומכסים במגבת. ממשיכים לקלות כך את כל 

הפיתות, שומרים אותן מתחת למגבת ומגישים מיד.

באדיבות: השף ארז קומרובסקי, לסוגת

צ'יפס שעועית צהובה
זה נראה כמו צ'יפס, זה טעים כמו צ'יפס, אך זה בריא הרבה יותר מצ'יפס... אורטל ברובין-חן, רכזת תחום 

נטורופתיה בכללית רפואה משלימה, מציעה להחליף את הצ'יפס הקלאסי במתכון קל להכנה לצ'יפס שעועית 
צהובה שיגרום גם ילדים, ליהנות מערכים תזונתיים של השעועית הצהובה. השעועית הצהובה דלה בקלוריות, 

עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצת B ומינרלים.  

רכיבים:
שקית שעועית קפואה 

כוס שמן זית
מעט מלח גס

תבלינים לפי הטעם: פפריקה מתוקה וחריפה, שום גבישי, תבלין גריל

אופן הכנה:
1. על תבנית מרופדת בנייר אפייה משטחים שעועית צהובה קפואה )בעודה קפואה(, משמנים בשמן זית 

איכותי, ממליחים במעט מלח גס, אפשר לתבל לפי הטעם בתבלין גריל, שום גבישי, פפריקה מתוקה, פפריקה 

חריפה .
2. להכניס לתנור שחומם מראש לחום בגובה 250 מעלות, עד הזהבה מלאה ולא לחשוש אף מהשחרה חלקית 

של השעועית, זה נותן לה מרקם קראנצ'י וצ'יפסי. 

מיני המבורגר טונה
מיני המבורגר טונה – להכנה על הגריל או בתנור. בתוספת ירקות פרוסים ורטבים, נחטפים במיוחד על ידי 

הילדים. המתכון  ל- 10 יחידות

מצרכים:
החומרים לקציצות:

4 קופסאות טונה עם לימון מסוננות
3 פרוסות לחם רטובות וסחוטות

3 ביצים גדולות
3 שיני שום

בצל גדול
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
מרסקים במעבד מזון את הלחם, השום, הבצל, הביצים והמלח. מוסיפים את הטונה, ומערבבים היטב.  יוצרים 

קציצות עגולות בידיים רטובות ומשטחים מעט.
לגריל –

מניחים על גריל חם ומשומן את הקציצות.
לאפיה בתנור –

מניחים בתבנית על נייר אפיה, אופים בחום 180 כ-20 דק'.
להגשה בלחמניות המבורגר מיני - מניחים על הלחמנייה מיונז וקטשופ, עלי חסה שטופים, פרוסות בצל סגול, 

מלפפון חמוץ פרוס, פרוסות עגבנייה והמבורגר.

באדיבות: סטארקיסט
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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

מאונך

מאונך

1. השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיגנו.  "יגעתי ולא  ___  אל תאמן" )מגילה ו:(
וילון רקיע שחקים  7. כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה.  "שבעה ואלו הן 

זבול מעון מכון  ____" )חגיגה יב:(
8. מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו או נגד משהו מקובל.  "ההוא גברא  

___  במלכות הוה" )סנהדרין מט.(
9. רשע, רשעה, מעשה שלילי.  "דרשו טוב ואל- ___  למען תחיו" )עמוס ה יד( )בהיפוך 

אותיות(
10. אבן יקרה. "יש בכרכי הים ו__ שמה")מגילה יב.(

11. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 430 – מימין לשמאל.
12. צמח הגדל כתבואת קיץ. מזרעיו מפיקים שמן המשמש למזון. "הארז והדחן והפרגין 

וה___" )שביעית ב ז(
15. כנוי להרים גבוהים ביותר.  "הררי  ___"  )חבקוק ג ו( )בהיפוך אותיות(

16. ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____  זרדים" )שביעית ז ה( )בלשון יחיד( )לא 
בלשון סמיכות(

17. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 105 – מימין לשמאל.
18. מעורר פליאה.  "___  הצדיקים ואחר כך מגלה להם" )רש"י בראשית כב ב(

1. גלף, עושה פיתוחים באבן, במתכת וכדומה.  "מקבת של  ___  אבנים" 
)כלים כט ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

5. חומר מרפא ומחזק את הגוף.  "____  חיים" )יומא עב:(
 ___ באוזן   ___ בגרון   ___ בפה   ___ "נאמר  סתימה,אטימה.   .7

מלמעלה ___ מלמטה" )בראשית רבה פרשה נב(
8. מאס,קץ,חש גועל )כלפי-( "וגם נפשם ___ בי" )זכריה יא ח( )בלשון 

יחיד( )בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(
9. קיצור המילים: שכר סופרים.

10. שמא תעלה על דעתך לומר.  ובארמית? "____  דתימא" )ברכות ו.( 
)בהיפוך אותיות(

11. שיקול דעת רציני, דעה מתוך מחשבה עמוקה.  "סברת  ___" )רש"י 
בבא בתרא יב:(

12. חלוקה על ידי מחיצה.  "בבמה גדולה יש  ___" )זבחים קיט:( )בכתיב 
חסר(

נתנו  נחשת  "וכלי  לארץ  מארץ  המועברת  סחורה  סחורה,ביחוד   .13
__")יחזקאל כז יג()לא בלשון סמיכות(

15. )בהשאלה( לא ברור, שאינו מובן כראוי. "כי  ___  וחתמים הדברים עד 
עת קץ" )דניאל יב ט( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(

1. בו במקום.  "באותו  ____" )תוספות ברכות מד.(
2. קשר עראי, קשר שאפשר להתירו. "רבי מאיר אומר: ___   ____ - טהורות" )כלים 

כו ד(
של   "מזרעו  וכדומה.   ברחמים  אורחים,      בהכנסת  –ליבו,  בטוב  שמצטיין  למי  שבח   .3

____  אבינו" )ביצה לב:(
4. מרתף,מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. "התוקע לתוך הבור או לתוך 

ה___" )ראש-השנה ג ז( )בהיפוך אותיות(
5. קיצור המילים: תענית יחיד.  )בהיפוך אותיות(

6. עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה. "מביא סילון של חרס או של  ___" )מקואות ו ח(
9. דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד.

11. שלמות, חוסר-מום.  "____  וזכרות בבהמה ואין  ___  וזכרות בעופות" )קידושין 
כד:(

13. משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך  ___")בראשית יד יח(
מה  יודע  ואינו   __" במילואם.   נתקיימו  שבדרך-מקרה  דברים  לתומו  השמיע  הוא   .14

__")רש"י בראשית מה יח()בכתיב חסר(
15. באופן שהוא נעשה כאבק. "שלא היו טוחנות  ____  אלא עבה" )רש"י מנחות סו.(

1. עליות וירידות.  "___  ומורדות" )עירובין כב:(
2. קול רינה, צהלת שמחה. "בעשרה לשונות של שמחה נקראו ישראל גילה 

שישה שמחה רנה  __")שיר השירים רבה פרשה א(
ויש אומרים אף   ונתחבר אל פרי שני.  "אתרוג ככדור פסול  3. פרי שצמח 

ה___" )סוכה לו.(
4. בריחה מבוהלת.  "מנסת  ___" )ויקרא כו לו(

סביב  סביב  למעלה  הבית   ___ "כי   מתפתלת.   עליה  לולינית,  מדרגה   .6
לבית" )יחזקאל מא ז( )בלשון רבים(

9. לא היה שקט, היה שרוי בדאגה או ברוגז. "לא ידע  ___" )איוב כ כ(
11. ארץ חמדה,כנוי לארץ - ישראל. "ארץ ___")דניאל יא טז(

12. דבר שהוטל איסור על השימוש בו ועל ההנאה ממנו.     "ולא ידבק בידך 
מאומה מן  ה___" )דברים יג יח(
13. קיצור המילים: מסכת תענית.

14. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:     א' – 70, ב' - 6

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. סוגה בשושנים
2. סייג לחוכמה - שתיקה

3. ספר החתום

ְִּרֵקי ָאבֹות ג, יז 3. ירמיהו לב,יד 1. שיר השירים ז,ג 2. פ

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
קו הרקיע של שאנגחאי

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. מרכז שפירא 2. באר שבע 3. געתון 4. שבע הסיבובים בכביש הישן 
מירושלים לת"א 5. נהר הירקון 6. טבריה 7. נס ציונה 8. רחובות 9. 
בגליל 10. במערות קומראן 11. נתניה 12. נהריים 13. ירושלים 14. 

מגילות ים המלח 15. הר אדר 16. ישובים על שם מבצעי צה"ל
1. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר

2. נקראת גם "עיר האבות"
3. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

4. "שבע אחיות" הוא...

5. "שבע טחנות" נמצאות על...
6. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

7. שמה הקודם "ואדי חנין"
8. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

9. באיזה אזור בארץ שוכנת ציפורי?
10. היכן התגלו המגילות הגנוזות?

11. דורה היא שכונה ב...
12. בזמן האנגלים תחנת החשמל המרכזית הייתה ב...

13. "קרית מלך רב" היא כינוי ל...
14. מה נמצאו במערות קומראן?

15. מה שם הישוב בגבעת הרדאר?
16.מה המשותף ל- חירם, נחשון ועובדה?
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ׁשֹּבר ֶא
ִנ

ׁשַנִים, 
ָהָאְזַנִים ִל

ָתם 
ְתִחיל ִלְנֹעץ אֹו

ְוַנ
ּבַכּדּור ַקְלַקר. 1

ת
ַמּלא ֶא

ְנ
ַהּכּדּור ּכּלֹו. 

2

ׁשֹּפְך 
ת ִנ

תֹוְך ַצּלַח
ּב

ַמִים ְוַהְרּבה 
ְמַעט 

ׁש, ּוְנַעְרּבב 
ֶצַבע ּגּוָא

ּמְכחֹול.
ת ַה

ּבֶעְזַר 3

ִמים 
ת ַהּקיָס

ִנְטֹּבל ֶא
ּמה 

ּבֶצַבע, ּוְנַגְלּגל ּכ
ׁשַהּצַבע 

ִמים ַעד 
ּפָע

ִיּסֵפג ֵהיֵטב ּבּקיָסם. 4

ׁשֵהַכּנּו ֶאת 
ְלַאַחר 

ׁשּבֹר ֶאת 
ַהּכּדּוִרים, ִנ

ׁשַנִים, ְוַנְכִניס 
ּׁשּפּוד ִל

ַה
ׁשּפּוד.

ְלָכל ּפַרח ֲחִצי  5

ת 
ת ַנֲעֹטף ֶא

ּכֵע
ת ַהּלּבן 

ֻקְפַס
ּבּבִריְסטֹול ִצְבעֹוִני. 6

ִהּנה ָלנּו
ֲאַגְרָטל. 

7

ְנַצּיר ַעל ָהֲאַגְרָטל 
ִמיד 

ּפְרצּוף ְוַנְצ
ת, אֹו 

ֵעיַנִים ָזזֹו
ָתן.

ׁשּוט ְנַצּיר אֹו
ׁשּפ 8

תֹוְך ָהֲאַגְרָטל ַנְכִניס 
ְל

ת ּפַלְסֵטִליָנה, 
ִתיַכ

ֲח
ׁשָהֲאַגְרָטל

ּכֵדי 
 

ִיְהֶיה ַיּציב.

9

ת ַהּפָרִחים 
ְתַקע ֶא

ִנ
תֹוְך ַהּפַלְסֵטִליָנה.

ּב 10

ָאז ַמה ּצִריְך?
ָאְזַנִים

ֵמי 
ְס

 ֵקי

ׁש
ָא

 ֶצַבע ּגּו

ִמְכחֹול
 

ת
ִמי

ת ַחד ּפֲע
 ַצּלַח

ת ֶלּבן
ַס

 ֻקְפ

ׁשּפּוד ּגדֹול
 

 2 ּכּדּוֵרי ַקְלַקר

ְסטֹול ִצְבעֹוִני
 ּבִרי

ְסֵטִליָנה
 ּפַל

ׁש
 טּו

א חֹוָבה(
ת )ֹל

 ֵעיַנִים ָזזֹו

א חֹוָבה(
 ּפֹוְנּפֹון )ֹל

ֲאַגְרַטל ּפָרִחים
ִמּקיְסֵמי ָאְזַנִים  

מּוד
ְמקֹוִרי ְוָח

ַרְעיֹון 
 

ׁשָקָיה
ם ּבִלי ֹצֶרְך ּבַה

ִמּפָרִחי
ת 

ֵלָהנֹו

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ּבינֹוִני



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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