
בנים 

אלפי תלמידים מבתים חילוניים לגמרי, מגיעים מידי 
בוקר לעשרות מוסדות של רשת "שובו" שמצהירים 
בגלוי על כך שהם מעניקים חינוך המחובר באופן העמוק 
ביותר למסורת היהודית • לצד לימודי בגרות ומדעים, 
התלמידים זוכים להתחבר גם לערכים יהודיים ולנשמה 
היהודית שלהם • הורים חילוניים שהסכימו להיחשף, 
מספרים על ההחלטה להכניס את ילדיהם לבתי הספר של 
רשת "שובו" ועל הסיפוק הרב שלהם ממערכת החינוך 
המקצועית והאיכותית של הרשת | 10 
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פסגת ההצלחה בחינוך
במשמעת  בחינוך,  ההצלחה  פסגת  את  לראות  הנוטים  יש 
כלומר,  המורה.  או  ההורה  להוראות  הילד  של  המוחלטת 
בביצוע מיידי של כל הוראה שקיבל, מתוך צייתנות כנועה 
או  ההורה  עלול  זה,  ליעד  להגיע  כדי  התנגדות.  שום  ללא 
נזיפות  יהיה  המחיר  אם  גם  שבידו,  כל  לעשות  המחנך 
ובלבד  מידתיים,  בלתי  ועונשים  הרף,  ללא  בילד  וגערות 

שהמטרה תושג.
מלבד  לחלוטין.  מוטעית  זו  רִאיה  דבר,  של  לאמיתו  אולם 
העצמי  הביטחון  את  בכך  למוטט  הגדול  שבסיכוי  הסיכון 
ואת הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, או מאידך  של הילד 
להובילו למרדנות קיצונית ואפילו למשבר נפשי, גם ההישג 
אם  חינוך,  בשם  מוגדר  אינו   - מוחלטת  משמעת   – עצמו 
הפחדה  באמצעות  הושגה  אשר  צייתנות  זו.  בדרך  הושג 

ועונשים, אינה "חינוך" אלא "אילוף" - ואף גרוע מכך. 
בשיטה זו, הילד אינו מבין את מעלת הערכים שאנו מנסים 
גם  וממילא  איתם,  מזדהה  אינו  עתידו,  לטובת  לו  להקנות 
אינו מפנים אותם. הוא פועל כעת כפי שהוריו מצפים ממנו 
יבוא  שלא  או  המכה  תגיע  שלא   - פחד  של  תחושה  מתוך 
בעל- מאילוף  בהרבה  שונה  אינו  כזו  חינוך  העונש. שיטת 

רק  מותרת  והיא  מאלפם,  רצון  את  כרובוט  שיבצע  חיים 
במצבים קיצוניים בהם הילד מסכן את חייו, ואין דרך אחרת 

למונעו מהפעולה המסוכנת. 
אך כאשר כל השיטה החינוכית מושתתת על פחד מהעונש, 
ללא הבנת התועלת שבהוראת ההורים, וללא שום הזדהות 
פנימית של הילד עם ההוראה שקיבל, בל נתפלא שבשעה 
של  והשמיעה  הראיה  בטווח  נמצא  אינו  "הצייתן"  שהילד 
לחלוטין  הפוכה  תהיה  המיידית  התנהגותו  ומחנכיו,  הוריו 

בקיצוניות מהערכים שאליהם ההורים מנסים לחנכו.
מהי, אם כן, פסגת ההצלחה בחינוך?

היעד הנכסף בחינוך

שלמה המלך, החכם מכל אדם, מגדיר את ההצלחה בחינוך 
במשפט קצר וברור:

"ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי 
כב, ו(.

והחלק  לחנך",  ב"איך  עוסק  הפסוק  של  הראשון  החלק 
השני "ביעד" של פעולות החינוך. כלומר, המדד להצלחה 
בחינוך, הוא כיצד מתנהג הילד בעת שאינו נמצא עם הוריו 
ומוריו שחינכוהו! וימי הזקנה הם אלו שמסמלים מצב זה 

יותר מכל. 
 - נכונה  ולהתנהגות  לערכים  הילד  את  לחנך  השכלנו  אם 
באמצעות הדרכתו בשיטה מאוזנת ונכונה כמבואר בפרקים 
לנכונותם  הסכים  הדברים,  עם  הזדהה  אשר  עד  הבאים, 

האמיתי  והמבחן  בחינוך.  הצלחה  היא  זו  אותם,  והפנים 
לכך הוא: האם הילד מתנהג בהתאם לערכים שחינכנו אותו 
אליהם גם כאשר אין אנו נמצאים עמו. אלא ברחוב, בבית 
ויהיה  שיתבגר  לאחר  בעתיד  ו...  הספר,  בית  בחצר  החבר, 

לאיש ולזקן.
נוסיף, כי כל הטבה אמיתית היא כאשר מביאים את המקבל 
ללא  עצמו,  בכוחות  יעמוד  בו  למצב  כלומר,  לעצמאות. 

תלות באחרים.
משום כך, הטבה נקראת בלשון הקודש: "גמילות חסד". 

עצמו  בכוחות  ועמידה  מתלות  יציאה  משמעה  'גמילה' 
וכדו'(.  מעישון  גמילה  מהרטבה,  גמילה  מיניקה,  )גמילה 

ואילו 'חסד' משמעו קבלה מאחר ותלות בו. 
האמיתית  החסד  שמידת  לומר,  בא  'גמילות-חסד'  הצירוף 
עצמו  בכוחות  לעמוד  למקבל  מסייע  הנותן  כאשר  היא 
קבוע  עבודה  מקום  לו  שמסדר  )כגון  מחסד  ולהיגמל 

לפרנסתו(.
ופסגת  בחינוך  הפעילות  מערכת  כל  מטרת  אפוא  זוהי 
המערכת החינוכית, להביא את הילד לעמידה בכוחות עצמו, 
ִמֶּמָּנה" - מהדרך החינוכית  ָיסּור  עד שגם כאשר יזקין "ֹלא 

אותה כל כך התאמצנו להקנות לו.

הצבת יעד חינוכי

להגיע,  חותרים  אנו  אליו  היעד  מהו  יודעים  אנו  כאשר 
נשאל את עצמנו לפני כל פעילות חינוכית בצורת הדרכה, 
או נזיפה, או ענישה: "האם צורת התנהגותי כעת עם הילד 
ממנו?"  אותו  תרחיק  או  המצופה,  ליעד  ילדי  את  תוביל 
ובמילים אחרות: האם לאחר דיבורי או פעולתי המתוכננים, 
המסר  עם  הילד  בלב  והזדהות  הפנמה  של  תהליך  יתחיל 
החינוכי שברצוני להקנות לו, או שמא אדרבה, דווקא בגלל 
ויסלוד מהמסר החשוב,  יתרחק  זו, הוא  דיבורי או פעולתי 

ואפילו ישנא אותו?
מפליא לראות עד כמה בכוחה של מחשבה קצרה זו לחולל 
מהפך בהתנהגותנו עם הילד. ההורה המופתע עלול לגלות 
כי אמירתו וצורת התנהגותו כעת עם הילד באה רק כתוצאה 
ציית  שלא  על  הילד  על  ומכעסו  שלו  האישי  מהעלבון 

להוראתו, ולא מתוך מטרה טהורה לחנכו לטובת עתידו.
הנודע  זצ"ל,  וולבה  שלמה  הרב  הגה"צ  המשגיחים  זקן 
בהבנתו הרבה בנפש האדם, כותב בספרו "עלי שור" )עמ' 
רס(, שעל הורה המכה את ילדו  לבדוק עם עצמו היטב מה 
המניע שלו. אמנם הוא בטוח שאינו אלא 'מחנך' את הילד, 
אך אם יבדוק היטב בנבכי נפשו, ייתכן מאד שיגלה כי הוא 
'מתנקם' בילד על שלא שמע בקולו. יתכן שההורה נפגע או 
כועס מכך שלא ציית הילד לדבריו ופגע בכבודו, ולכן הוא 

בפרק  להלן  בהרחבה  כך  על  )ראה  אותו  ומכה  עליו  זועם 
"הענשה – האם להעניש וכיצד?"(

מתוך  לבוא  הילד,  עם  תוכחה  של  דיבור  כל  על  לפיכך, 
מחשבה והתבוננות, וחיפוש מסילות ללב הילד, באמצעות 

ניסוח נכון, שפת גוף מתאימה, וטון דיבור אוהב ומשכנע.
מבלי  זה,  ילד  של  לאופיו  מותאמים  להיות  אלה  כל  על 
שונה  שיטה  באמצעות  החינוכית  מההצלחה  להתרשם 
כבר  שהרי  נפלא..  באופן  ופעלה  הקודם  לילד  שהתאימה 

הכריז החכם מכל אדם ואמר: "ֲחנְֹך ַלַּנַער - ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ!".

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות

אך כאשר כל השיטה 
החינוכית מושתתת על 

פחד מהעונש, ללא הבנת 
התועלת שבהוראת 
ההורים, וללא שום 

הזדהות פנימית של הילד 
עם ההוראה שקיבל, בל 
נתפלא שבשעה שהילד 
"הצייתן" אינו נמצא בטווח 

הראיה והשמיעה של 
הוריו ומחנכיו, התנהגותו 
המיידית תהיה הפוכה 

לחלוטין בקיצוניות 
מהערכים שאליהם 
ההורים מנסים לחנכו

"

נלקח מספרו של הרב 'המדריך המלא לחינוך ילדים' - ניתן להשיג ברשת אור החיים או בהידברות שופס.



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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שמאל דוחה וימין מקרבת

ליל  בכל  דורש  היה  הנס  בעל  מאיר  רבי  התנא 
האולם  טבריה.  חמי  יד  שעל  הכנסת  בבית  שבת 
אישה אחת שבאה להקשיב  וגם  גברים  היה מלא 
ואותה  בדבריו  מאיר  רבי  האריך  פעם  לדרשה. 
כבה  כבר  כשהנר  נכנסה  היא  הביתה.  לשוב  איחרה  אישה 
הייתה.  איפה  לדעת  ותבע  כעס  בעלה  בבית.  שרר  וחושך 
"הייתי בדרשה של חכם אחד", אמרה. הבעל התרגז ונשבע 
של  בפניו  שתירק  עד  הביתה  להיכנס  עליה  אוסר  שהוא 
הייתה  ולא  הוריה  לבית  הלכה  ההמומה  האישה  הדרשן. 

יכולה לשוב לביתה. 
שמע רבי מאיר והוציא שמועה בעיר שהוא חולה בדלקת 
עיניים ומחפש מישהו שיודע לרפא את העין. באותם ימים 
היו רפואות כאלו שטפילו בעין בעזרת רוק. אמרו חברותיה 
של האישה שתלך לרבי מאיר ותגיד שהיא יודעת לרפא את 
העין וכך תוכל לחזור לבעלה. הלכה לרבי מאיר אבל נבהלה 
תירקי  תחששי,  "אל  לה:  אמר  לומר.  מה  ידעה  ולא  ממנו 
בעין שלי שבע פעמים, ותחזרי לבעלך ותאמרי: אתה ציווית 

אותי לירוק פעם אחת, אני ירקתי שבע פעמים". 
את  לקשור  היה  מוטב  רבי,  ואמרו:  נדהמו  התלמידים 
הבעל אל העמוד ולהכות אותו עד שהוא מתרצה לאשתו. 
להביא  ובלבד  כבודו  על  לוותר  לאדם  מוטב  להם:  אמר 

שלום בית בין איש לאשתו. 
אידיאליים,  זוגיים  חיים  מתארים  בו  הלשון  מטבע 
בו  ששורר  בית  זה  בית".  "שלום  הביטוי  הוא  מושלמים, 
השלום. איננו נוקטים בביטויים פופולריים כמו 'אהבה' או 
של  בקיומו  החיבור  שיא  את  מוצאים  דווקא  אלא  'קשר', 

ה"שלום" בין בני הזוג. 
עדות חזקה לחשיבותו הקריטית של השלום, אנו מוצאים 
בפרשת השבוע, בחוקותי. זאת פרשת הברכות והקללות בה 
או הפרת המצוות. התורה  קיום  על  גמול  מבטיחה התורה 
 - החיים  תחומי  בכל  החשובות  הברכות  כל  את  מפרטת 
כי  אומר  המדרש  ואולם   - וביטחון  שפע  פרנסה,  בריאות, 
ברכה אחת חשובה מכולן וכשהיא אינה קיימת – דבר אינו 

שווה. 
וכפי המופיע בפרשתנו ויקרא כו: אם בחקתי תלכו ואת 
מצותי תשמרו ... ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה 
וישבתם  לשבע  לחמכם  ואכלתם   ... פריו  יתן  השדה  ועץ 
לבטח בארצכם: ונתתי שלום בארץ - רש"י: שמא תאמרו 
אין  אם  הנה[  עוד,  צריכים  ]ואיננו  משתה  הרי  מאכל  הרי 
שלום אין כלום ולכן נאמר אחרי הכל 'ונתתי שלום בארץ', 
'עושה  )ישעיהו מה(  וכן אומר  כנגד הכל.  שהשלום שקול 

שלום ובורא את הכל'. 
בתפילת שמונה עשרה  נוהגים  כך  כי  מציין  אחר  מדרש 
אלו  מכל  והחשובה  האחרונה  הברכה  הכוהנים,  ובברכת 

שלפניה היא ברכת השלום. 
של  סיומן  שכל  השלום  חביב  נשא:  שמעוני  ילקוט 

הברכות ]בתפילת שמונה עשרה[ הוא בשלום ]"שים שלום 
עושה   ... בשלום  ישראל  עמו  את  המברך   ... וברכה  טובה 
שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו"[. ואף ברכת כהנים 
חותמת "וישם לך שלום", ללמדך שאין הברכות מועילות 

אא"כ שלום עמהן. 
מדוע  מיוחל?   "שלום"  אותו  מהו  השאלה  עולה  וכאן 

התכונה החשובה ביותר היא שלום ולא אהבה? 
לוחמה,  אי  של  כמצב  "שלום"  לתאר  רגילים  אנחנו 
ואולם המפרשים מציינים שאין זה נכון. נשים לב שלאחר 
שהתורה הבטיחה "וישבתם לבטח בארצכם", היא מוסיפה 
מהי  ולכאורה  בארץ".  שלום  "ונתתי  ונפרד:  חדש  פסוק 
ברכת ה"שלום" לאחר שאין מלחמה? כך רואים גם בברכת 
הנישואים שמאחלים לחתן והכלה: "אהבה ואחווה שלום 

ורעות", ומשמע שהשלום הוא מעלה אחרת מהאהבה. 
אומר על כך האור החיים: צריך לדעת למה הוצרך לומר 

זה ]ונתתי שלום בארץ[ אחר שכבר אמר וישבתם לבטח? 
אותנו  תכניס  והיא  הללו  לימים  הקשורה  נוספת  שאלה 
ישירות לעניין: אנחנו נמצאים בתוך התקופה המיוחדת של 
"ספירת העומר", וידוע שלפי תורת הסוד, ימי הספירה הם 
תקופת טיפול במערכת הרגשית שלנו כהכנה למתן תורה. 
שבע שבועות הספירה מייצגים את שבע "ספירות" הנפש, 
)התקרבות(,  חסד  הבסיסיות:  הרגשיות  התכונות  שבע 
גבורה )התכנסות(, תפארת )פעולה מושכלת מהראש(, נצח 
)עקשנות(, הוד )ענווה(, יסוד )התקשרות( ומלכות )מימוש 

הרגשות במעשה בפועל(. 
כלולה  מהן  אחת  כל  הראשיות,  התכונות  לשבע  בנוסף 
מכל השבע האחרות, ולכן בכל ערב מימי השבוע מתמקדים 
כל  את  בוחנים  וכך  שלה,  המידה  ובתת  הראשית  בספירה 

רבדי הנפש. 
טוב  פו,א:  ויטאל[  חיים  ]רבי  הכוונות  בשער  וכמופיע 
לאדם לכוון במ"ט ימים אלו לתקן כל אשר חטא בכל השבע 
ספירות, והמשל בזה: בשבוע הראשון יכוון לתקן את אשר 

חטא ופגם בספירת החסד וכו'. 
הללו:  המידות  לתת  ביחס  מעניינת  שאלה  עולה  וכאן 
או  שבחסד"  "גבורה  הספירות?  התכללות  משמעות  מה 
"חסד שבגבורה"? הרי אלו הפכים גמורים – "חסד" הוא 
של  מידתו  היא  חסד  התרחקות.  היא  ו"גבורה"  התקרבות 
הברית,  אחרי  בביתו  לשבת  יכול  היה  שלא  אבינו  אברהם 
משום שלא היו אורחים על יד שולחנו, ואילו "גבורה" היא 
שהיה  אבינו  יצחק  של  מידתו  בתכלית,  ההפוכה  המידה 
"עולה קדושה", ספון בביתו בארץ ישראל וחש מיאוס מכל 
ההבל של העולם הזה, עד שהתעוור מעשן נשות עשו. אז 

איך שתי הספירות הללו נפגשות יחדיו? 
החשיבה החסידית מוצאת בנקודה הזו את הבסיס להבנת 
כל השאלות שהעלינו: כיצד חיים עם דעה שונה?  ואיפה 

מגשימים את התכללות הספירות בכל רבדי החיים? 

שנה  אלפיים  נשוב  מהגמרא:  היסטורי  סיפור  עם  נפתח 
נקרעה  ירושלים  אחורה, אל הימים שקודם החורבן השני. 
והפרושים,  הצדוקים  בין  הפנימיות,  היהודים  במלחמות 
נשיא  פרחיה,  בן  יהושע  בצדוקים.  צידד  המלך  וינאי 
הסנהדרין, הצליח לברוח ברגע האחרון מירושלים והתחבא 
יודע  אינו  כשאיש  ארוכה  תקופה  שם  שהה  הוא  במצרים. 

היכן הוא מסתתר, חוץ מתלמיד אחד נאמן וצמוד אליו. 
והוא  התפייס  המלך  כי  מירושלים  מסר  הגיע  אחד  יום 
רוצה שהם ישובו בחזרה. הם יצאו לדרך ובלילה עצרו לנוח 
בפונדק דרכים. בעלת הפונדק התמסרה לתת להם הרגשה 
זו".  אכסניה  יפה  "כמה  תלמידו:  באזני  ציין  והרב  טובה 
ואמר:  האישה  של  יופייה  על  מדבר  שהרב  חשב  התלמיד 
יהושע בן פרחיה  ]עיניה מכוערות[.  "רבי, עיניה טרוטות" 
אותו.  ודחה  הנאמן  תלמידו  של  רוחנית  מהרמה  נדהם 
פרחיה  בן  יהושע  אך  סליחה,  וביקש  למחרת  בא  התלמיד 
סירב לסלוח לו. כך נדחה מפני הרב, עד שמסיימת הגמרא 

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



מטבע הלשון בו מתארים 
חיים זוגיים אידיאליים, 
מושלמים, הוא הביטוי 

"שלום בית". זה בית ששורר 
בו השלום. איננו נוקטים 
בביטויים פופולריים כמו 
'אהבה' או 'קשר', אלא 
דווקא מוצאים את שיא 

החיבור בקיומו של ה"שלום" 
בין בני הזוג. 

"
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ואומרת: "הלך וזקף לבינה והשתחווה לה". לפי דעות שונות, התלמיד הזה הוא "ישו 
הנוצרי" שהלך והקים את הנצרות, אותה קבוצה שהרגה ורצחה בנו יותר מכל עם אחר 

בהיסטוריה. 
וכאן מגיעה הגמרא למסקנה מיוחדת במינה: 

סנהדרין קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת ... ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו 
לישו בשתי ידיים. 

זאת נוסחה מרתקת: יהושע בן פרחיה לא היה אמור למחול לתלמידו וגם לא להעניש 
אותו, תמורת זאת היה עליו לפעול בשתי ידיים מקבילות: גם להעניש אותו וגם אחר כך 
למחול לו. וזאת תובנה כבירה: לכל אדם יש אופי אישי שמאפיין אותו, חסד או גבורה 
וכו', ובאופן טבעי הוא מגיב בהתאם לאופי שלו. וכאן המסר הגדול הוא שאין תגובה 
אחת שהיא הנכונה, אין אמת בלעדית אחת, הדרך הנכונה היא גם זה וגם זה: השילוב 

בין שתי התגובות. 
הקב"ה ברא את העולם בכוחות שלובים: גם בחכמה וגם בבינה, גם בחסד וגם בגבורה, 
גם בהשפעה וגם בקבלה. ולכן הדרך הנכונה למצות את כל רבדי החיים ולהתמודד איתם 
נכון היא להתעלות מעל האופי האישי שהוא חד ממדי ולשלב בין כל התכונות כולן. 

להפעיל תוקף כדי לטפל ברע, ומנגד, לחבק ולהעצים כדי לרומם את הטוב. 
האדמו"ר הקודם מליובאוויטש מעניק לכך דוגמה חזקה: מעשה במחנך דגול בשם 
דווקא  לפעמים,  שקורה  כפי  אך  תלמידיו,  על  בהשפעה  מאוד  הצליח  הוא  ניסן,  רבי 
בתוך ביתו הוא נכשל. הבן שלו, יצחק שאול, סבל ממידות רעות. פעם שמע רבי ניסן 
כיצד בנו מתעלל בבעלי החיים בחצר. הוא קרא לו הביתה ואמר כי עליו לחוש בעצמו 
את הכאב שהוא גורם לבעלי החיים ולכן הוא יכה אותו. הבן הכאוב יצא מהבית בוכה 
וכשחזר פנימה, ראה מחזה מדהים: אביו ישב על יד השולחן והתייפח בבכי. האב כאב 
את העובדה שנאלץ להכות את בנו. דווקא המראה הזה זעזע את הבן וגרם לו לתקן את 

עצמו: 
השילוב של האבא בין הכעס וההענשה ובין הרחמים והאהבה העמוקים על הילד.

על דרך זה הרמב"ם פוסק  )סנהדרין ט(: "סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחילה 
וירבו  בזכותו  מזכין שיהפכו  שיהיו שם מקצת  עד  פטור,  זה  הרי   – חייב  כולם  ואמרו 
המחייבים – ואז יהרג". כלומר, אם דיון מתחיל בהסכמה פה אחד להרשיע את הנאשם 
– אי אפשר להרשיע אותו. רק אם הדיון נפתח בחילוקי דעות ואחר כך נוצרה הסכמה או 

רוב – ניתן להרשיע אותו. 
והתמיהה עצומה: עד שיהודים מסכימים על משהו - מדוע מבטלים אותה? 

ישנו הסבר בספר "מדרש שמואל" על אבות, שכתב רבי שמואל די אוזידא, מתלמידי 
האר"י: בלי וויכוח אי אפשר להגיע לחקר האמת. דעה שונה היא לא טרגדיה, היא לא 
מעידה שאתה טועה, אלא מציגה כיוון מחשבה נוסף ומפרה את הדיון. לכל אדם יש את 
הגישה הטבעית שלו דרכה הוא רואה את העולם, ואולם המחלוקת מגדילה את המבט. 

היא הופכת אותך ליותר גדול ממה שאתה לבדך. 
אדם שמקשיב לעצמו, נשאר עם אותו הידע, בעוד שמי שמקשיב לאחרים – נפתח 

לעולמות חדשים.
הגישה נושאת כמובן משמעות אדירה בכל תחומי החיים: 

א. בלימוד התורה: ידוע הסיפור )בבא מציעא פה( בה ריש לקיש עזב את הישיבה ורבי 
יוחנן התקשה להתנחם אחריו. הוא אמר שריש לקיש היה מקשה 24 קושיות על כל דבר 
שהוא אמר ואין לו תחליף ללמידה כזו. זאת היא אומנות הלמידה, ההבנה שהאדם נבנה 

מהדעה ההפוכה. 
ילדים: הארכנו בעבר בכך שמכל שלוש האבות, היחיד שהצליח בצורה  ב. בחינוך 
מושלמת בחינוך הילדים היה יעקב אבינו. "מטתו שלמה" וכל 12 ילדיו התכנסו להיפרד 
ממנו לפני הסתלקותו. ההסבר הוא שיעקב אבינו הוא מדת התפארת ולכן חינך את ילדיו 
בשני הקווים גם יחד: בברכות שנתן לילדיו לפני הסתלקותו, הוא גם גילה קפידה כלפי 
ראויים  שהיו  הצעירים  הילדים  את  חיבק  וגם  למוסר,  זקוקים  שהיו  הגדולים  הילדים 
המעשים  את  רק  קילל  הוא  הגדולים,  על  בברכתו  כשהקפיד  גם  מכך:  יתירה  לחיבוק. 

הרעים שלהם ולא אותם עצמם, כפי שהארכנו בזמנו. 
ג. בזוגיות: נאמר בתורה "עזר כנגדו", וידוע ההסבר כי האישה היא "עזר" במה שהיא 
וכך מתוך שיתוף הפעולה  ורואה דברים אחרת,  לו בכך שהיא שונה  עוזרת  נגדו. היא 

מגיעים לעמק השווה. 
איך מיישמים את זה בתכל'ס? הנה עצה פשוטה: 

אומרים  אחורה.  צעדים  שלושה  פוסעים  במרומיו",  שלום  "עושה  אומרים  כאשר 
הדרשנים שכדי לעשות שלום צריך מעט לצמצם את הגישה שלך... הלכה למעשה זה 
אומר להקשיב, פשוט להקשיב לזולת כשהוא מדבר ולא לענות עד שהוא מסיים. במהלך 
לו  הראש  לתוך  להיכנס  אלא  יסיים,  שהוא  עד  לחכות  רק  נכון  לא  הארוכה,  השתיקה 

ולהבין את עומק כוונתו. 
ונסיים: האדמו"ר המהר"ש, הרביעי לבית חב"ד, נהג לקבל חסידים לפגישות יחידות 
כזה כשהוא  ליל פגישות  יצא הרבי מחדרו בעיצומו של  ולייעץ בעניינים שונים. פעם 
מזיע ובגדיו רטובים ממאמץ. זה היה מפתיע, משום שמזג האוויר היה צונן, והרבי בסך 
פושט  אני  אדם,  אליי  פעם שנכנס  "בכל  ביתו:  לבני  הרבי הסביר  והקשיב.  ישב  הכול 
אלא  מבחוץ,  לו  מקשיב  אינני  הדובר.  של  בגדיו  את  ולובש  שלי  הבגדים  את  כביכול 
מנסה להגיע אל עומק חווית ה'אני' שלו כדי לקלוט את התחושות.. וזה בהחלט מאמץ 

אינטנסיבי להתפשט ולהתלבש כל כך הרבה פעמים...".

הסכנה והעונש 
הטמונים בהליכה 

בדרך "מקרה"
לי  תוסרו  לא  באלה  ואם 
והלכתם עמי קרי, והלכתי אף 
אני עמכם בקרי והכיתי אתכם 
גם אני שבע על חטאתיכם )כו, 
נוראה שאמר  כג-כד( כתובה כאן תוכחה 
הקב"ה לישראל, מה שיקרה אם ח"ו לא 

ילכו בחוקות ה'.
לעסוק  יותר  ונעים  נחמד  היה  אולי 
הברכה  לפניה,  הכתובה  הברכה  בעניין 
המצוות  את  נקיים  כאשר  עלינו  שתבוא 
שלמה  אמר  כבר  אבל  בתורה,  ונעמול 
המלך ע"ה, "מוסר ה' בני אל תמאס ואל 
ה'  יאהב  אשר  את  כי  בתוכחתו,  תקוץ 
יא- ג,  )משלי  ירצה"  בן  את  וכאב  יוכיח 
יב(, התוכחה היא מאהבת ה' לנו, ומקרבת 
לב  לתת  וצריך  וחסדו,  קרבתו  אל  אותנו 
גם לפרשיית התוכחה שכל כך הרבה גופי 
זה שיש  פסוק  ובפרט  בהן,  תלויים  תורה 

בו רמז נורא, הנוגע במיוחד לזמנינו.
פעמים  וכמה  כמה  כאן  חוזרת  התורה 
הביא  ורש"י  ב"קרי",  ההליכה  עניין  על 
הוא מלשון מקרה,  חז"ל ש"קרי"  מדברי 
ה'  בדרכי  שילכו  ולא  בארעי,  דהיינו 

בקביעות וביסודיות.
זה  בעניין  נוספת  הבנה  להוסיף  ויש 
של הליכה בדרך "מקרה" כותב הגרש"ד 
שמשון  "תפארת  בספרו  זצ"ל  פינקוס 
עה"ת, הנה יש הלוקח מלא הכף צרורות 
שום  ללא  "מקרה"  בדרך  לאויר  וזורקם 
לכאן  יפול  זה  שב"מקרה",  הרי  כיוון, 
כך  בערבוביא,  ויתפזרו  לכאן  יפול  וזה 
עניין  את  יש  בעולם  האדם  בהליכת  גם 
ה"מקרה" - אדם שכל מעשיו הם במקרה 
כיוון  כל  וללא  רסן  כל  ללא  ובהפקרות, 

ברור, עושה כל שמתחשק לו, העונש על 
צורת חיים כזו כתוב כאן, "והלכתי אף אני 

עמכם בקרי".
של  הנורא  השטן  על  מדברים  הרבה 
כך  כל  באופן  בקרבנו  שמשתולל  דורנו, 
ואיומה,  נוראה  אותה מחלה  ואיום,  נורא 
ה' ישמרנו ויצילנו, שמפילה חללים רבים 

מדי יום ויום.
מהי בעצם המחלה הזו? אין שם חיידק 
או כח משחית, אלא הפקרות, ה' ישמרנו, 
מופקרת  בצורה  משתוללים  הגוף  תאי 
להם  שמזדמן  לאן  וגדלים  והולכים 

ומכלים כל חלק בגוף.
ה',  דברי  של  בת-קול  ממש  זוהי 
"והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי, והכיתי 
של  מכה   - חטאתיכם",  על  שבע  אתכם 
"מקרה", וממה היא באה? "אם תלכו עמי 

קרי".
אם נרצה להגדיר את הדור שאנו חיים 
ומתמיד  מאז  הפקרות,  של  דור  זהו   - בו 
קווים  היו  אבל  עבירות,  עשו  אנשים 
הבושה,  אותם,  עברו  שלא  אדומים 
הכל   - היום  אבל  אנוש,  כבוד  הצניעות, 
שרוצים,  מה  עושים  מותר,  והכל  הפקר 
מדברים מה שרוצים, בריש גלי ובראש כל 

חוצות, הפקר!
התורה  שומרי  לנו,  גם  נוגע  וזה 
הנאמנים, גם בתוך התחומים המותרים על 
פי התורה, אין ליטול את כל מה שרואים, 
הכל  את  לא  שמתחשק,  כל  לעשות  ואין 
לא  אינו הפקר,  וחייבים! העולם  צריכים 

לשכוח את ה"קדש עצמך במותר לך".
ובברכה נאמר, "ופניתי אליכם", ופירש 
לכם",  להטיב  עסקיי  מכל  "אפנה  רש"י, 

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

וזה נוגע גם לנו, שומרי התורה הנאמנים, גם בתוך 
התחומים המותרים על פי התורה, אין ליטול את כל 
מה שרואים, ואין לעשות כל שמתחשק, לא את הכל 
צריכים וחייבים! העולם אינו הפקר, לא לשכוח את 

ה"קדש עצמך במותר לך

"
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אני את שלי )עוד לא( עשיתי

יובל  ובזמר  בתרועה  חגגו  האחרון  בחודש 
הוויז'ניצאי  בנט  בנט.  חיים  ר'  החסידי   למלחין 
ז'אנר של שירים שחלקם  המתגורר בחיפה המציא 
הפכו להיטים ונכסי צאן ברזל כבר בשנות ה-60 וה-

.70
והילדים  הנוער  בני  בקרב  שלו  הפופולריים  השירים  אחד 
הוא השיר "הולך בדרכו עקיבא". השיר פוסע בעקבות התנא 
הקדוש בהגיעו לגיל 40 כשהחל לחפש משמעות לחיים. היה 
זה מיד לאחר נישואיו לרחל בתו של העשיר כלבא שבוע. היא 
רבי  אבל  תורה,  ללמוד  שיילך  לחתונה  כתנאי  ממנו  ביקשה 

עקיבא לא ידע אפילו את אותיות הא' ב'.
וכך מסופר בארוכה בחז"ל: "בן ארבעים שנה היה ולא שנה 
כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר: מי חקק אבן 
זו? אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו: 
עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים?! מיד היה רבי עקיבא 
תורה,  דברי  הקשה,  את  פיסל  רך  מה  בעצמו:  וחומר  קל  דן 
שהוא  לבי,  את  שיחקקו  וכמה  כמה  אחת  על  כברזל,  שקשה 
בשר ודם! מיד חזר ללמוד תורה". אם המים יכולים בעקביות 
ובנחישות לחדור גם לאבן הקשה, הרי שהתורה יכולה בוודאי 

לחדור למוחו הסגור.
הוא התעקש והצליח עד שהפך לתנא גדול שהעמיד 24,000 
תלמידים. ישיבה גדולה בה למדו כל ענקי תבל וגדולי הדור. 
ארע  מופרכים  ויגיעה  עמל  לאחר  הצלחתו,  בשיא  ודווקא 
השבר הנורא, שבר שספק אם אנחנו במקומו היינו עומדים בו 
בגאון וצולחים אותו נכון. בפרק זמן שבין פסח לל"ג בעומר, 
לא יותר מחודש ימים, איבד רבי עקיבא במגיפה נוראה את כל 

עשרים וארבעה אלף תלמידיו.
רבי  עשה  מה  חז"ל.  לנו  אומרים  שמם",  העולם  "והיה 
נטל  צאן?  לרעות  חזר  לביתו?  הסתגר  שעה?  באותה  עקיבא 
שם  קיבץ  הארץ,  שבדרום  לרבותינו  והלך  ותרמילו  מקלו 
שמצא  התלמידים  מחדש.  ישיבה  ופתח  תלמידים  חמישה 
שמעון  רבי  יוסי,  רבי  יהודה,  רבי  מאיר,  רבי  היו  עת  באותה 
במקום  תלמידים  חמישה  שמוע.  בן  אלעזר  ורבי  יוחאי  בן 
24,000! הלב מתפלץ, אבל הוא לא התייאש, התחיל מחדש. 
"והם הם העמידו תורה באותה שעה", כביטוי חז"ל. והם הם 

אלו שהעבירו את מסורת התורה מאותו דור והלאה!
ארון  כל  כיום,  בידינו  שיש  הענקית  התורה  כל  לב,  שימו 
הספרים היהודי, הכול בזכות העקשנות והדבקות במטרה של 
מסתגר  היה  חלילה  לו  בישראל.  תורה  להרביץ  עקיבא,  רבי 
 24,000 שיכל  הוא  בטענות.  אליו  בא  היה  לא  איש  בביתו 
תלמידים, במגיפה נוראה, הוא היה יכול לומר, אם זו היא גזרת 
שמים, כנראה שכך רוצים משמים, למה להתחיל מחדש? אבל 
רבי עקיבא ידע ולימד אותנו לדורות: תמיד יש הזדמנות שניה. 

צ'אנס שני.
הגמרא מביאה על כך את הפסוק שאמר שלמה המלך החכם 
מכל אדם בספר קהלת: "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח 
ואם שניהם כאחד  זה  או  הזה  יכשר  זה  אי  יודע  אינך  כי  ידך 

תורה  ילמוד  בילדותו  תורה  למד  אומר  עקיבא  רבי  טובים", 
בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו. 
אילולא היה רבי עקיבא חוזר ומעמיד תלמידים בזקנותו, לא 
מסורת  את  ונחיל  המעביר  התורה,  מוסר  במעמד  זוכה  היה 

הדורות בשרשרת הדורות.
בזכותו.  היא  כיום  לנו  שיש  כולה  התורה  כל  זכה,  והוא 
אל  קדימה  העיניים  עם  תדיר  להיות  צריך  אדם  כי  ללמדך, 
האופק, לא להרפות בדרכו אל המטרה הקדושה, וגם אם נראה 
להתעודד  אלא  להתייאש  לו  אל  עיניו,  מול  קורס  שהכל  לו 
ישראל  לרבי  הישיש  הסנדלר  שאמר  וכפי  הלאה,  ולהמשיך 

מסלנט אבי המוסר: "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן".

  

באחת  פרידה  בכנס  השתתפתי  האחרון  השבוע  בראשית 
הקצרים  בדברים  שיוצא.  מהמנכ"ל  העירוניות  החברות 
ניהול  סוגי  יש הרבה  סוד הניהול הנכון.  שנשאתי עמדתי על 
אבל לטעמי מנהל אמיתי זה מי שאינו מתייאש גם כשאומרים 
פעם  נופל  הוא  אם  גם  לרוץ  שממשיך  ומי  "לא",  פעם  לו 

ופעמיים.
מבחינתי ואני אומר זאת תמיד, עדיף מנכ"ל טועה שעושה, 

מאשר מנכ"ל שאינו טועה, כי אינו עושה. אלו שבאים לעבוד 
בגלל שהם מחוייבים לצאת לעבוד והם אינם מחפשים לשרת 
את הלקוח שלהם, הם לא באמת מנהלים, הם לא יגיעו רחוק. 
אבל אלו שבאים חדורי שליחות ומוטיבציה, וכן, הם נופלים 
פעם, ולא רק פעם, הם יכולים ליפול הרבה פעמים בדרך, אבל 

הם ממשיכים הלאה, והם יגיעו רחוק.
ננסה לחשוב על אותו מנהל או ראש ישיבה/מכינה שמאבד 
או  אחת.  בתקופה  הספר  בית  כל  או  שלו  הכיתה  כל  את 
שחלילה הכיתה כולה יוצאת לתרבות רעה ומשאירה טעם רע 
בפי המחנך. הוא יגיד "נכשלתי", ויחפש משרה אחרת. לא כן 
מלמד אותנו התנא רבי עקיבא, נכשלנו פעם אחד – בואו ננסה 

שוב. בתקוה ובאמונה כי הפעם נצליח.
זה המסר שאותו למדנו מרבי עקיבא, וברוח ימים אלו חובה 
עלינו להטמיע זאת בקרב צאצאינו ותלמידינו. השיר המפורסם 
אומר "אני את שלי עשיתי", אבל אנחנו נכריז בקול ובאומץ: 

אני את שלי )עוד לא( עשיתי.

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il : לתגובות

הרב בן ציון נורדמן
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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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להאמין בעצמך

קיבלתי שיחת טלפון לפני כשלושה חודשים, על הקו 
יותר, היא אמרה,  יכולה  הייתה אישה. אני כבר לא 
הגיעו מים עד נפש. אני לא יכולה יותר לסבול. אם 
בעלי לא הולך לטיפול רגשי אני מתגרשת ממנו. אני פשוט 

לא יכולה לסבול יותר. 
אני נשואה כבר שש שנים, היא החלה לספר. בעלי במהות 
זה שכל שבת, ממש מיום  לי עם  הוא איש טוב. אבל קשה 
הוא  עלי,  מתפרץ  הוא  זעם.  התפרצויות  חוטף  בעלי  שישי, 

מתפרץ על הילדים 
מנוחה,  שבת  אצלי  יהיה  שבת  שיום  במקום 
אצלינו בבית זה הפוך. מגיעה השבת - מגיעים 
הכעסים. אני כל כך אוהבת את השבת וזה הגיע 
למצב שאני פשוט כבר לא אוהבת את השבת, 

לא רוצה שזה יגיע. 
אמרתי לה אני חושב שאני יכול לעזור לבעלך. 
חושב  לא  אני  אבל  שלך,  הכאב  את  מבין  אני 
שהטיפול יעזור אם זה יעשה בכפייה באיומים 
שאם לא את תתגרשי ממנו. תנסי קודם בצורה 
זה לא  יותר עדינה לבקש שיגיע לטיפול, ואם 
הסתיימה  בכך  הלאה.  נעשה  מה  נראה  יעבוד 
שיחת  מקבל  אני  שבוע  לאחר  השיחה.  לה 
טלפון נוספת, שלום וברכה רוט אשתי דיברה 
איתך לפני כשבוע, אשמח לקבוע איתך פגישה. 
האדם שישב מולי היה בגיל 27, התחלנו לדבר 
להם  שקשה  אנשים  ישנם  היכרות.  ולעשות 
בפגישה  מיד  אישיים  דברים  ולספר  להיפתח 

הראשונה, אבל הוא התחיל ישר ולעניין. 
נולדתי להורים קשי יום, הם עבדו מאוד קשה 
לפרנסתם, לא הייתי רואה את אבי כמעט בכל 
השבוע. היומיים היחידים שהייתי רואה אותה 

את אבי זה היה ביום שישי ובשבת, אבל אבא שלי, כנראה 
עצבני  אדם  היה  ושבת  יום שישי  כל  בגלל הקשיים שעבר, 
וצעק כל הזמן. הוא היה מעיר וצועק עלינו למה אני מתנהג 
ככה ולמה אני עושה ככה. הייתי סופג ביקורת ללא הפסקה 
בשני הימים האלו. רק הערות למה אני לא בסדר ולמה אני לא 
טוב. אני זוכר שמה שניסיתי לרצות את אבא שלי זה פשוט 
לי,  לו על מה להעיר  לא עבד. כל כמה שניסיתי תמיד היה 

לאימי, לאחי ואחיותיי. 
אם לא הייתי שר זמירות שבת הוא היה מעיר למה אני לא 
שר, אם הייתי שר הוא היה מעיר שאני שר בקול גבוה מידי. 
הייתי מנמיך את הקול והוא היה טוען שאני מזייף... קיבלתי 
ארס לנשמה שלי כל ימי ילדותי. כשנכנסתי לישיבה כמעט 

ולא הייתי מגיע הביתה, הייתי נשאר כל השבתות בישיבה. 
ומנסה  שלי  במיטה  שוכב  הייתי  בחור  שהייתי  זוכר  אני 
לדמיין לעצמי איזה כיף יהיה כשאני אתחתן ויהיו לי ילדים. 
אני אעשה שבת כיפית. הבטחתי לעצמי שאני לא אעיר מילה, 
לא אכעס ולא אגיד מילה רעה לאשתי ולילדי. אני אשתדל 
להיות הבעל וההורה הכי טוב שיש בעולם, מה שעשו לי אני 
לא יעשה לאשתי ולילדים שלי, אני לא יעביר הלאה את מה 

שאני ספגתי. 

בשבתות חופשה בישיבה, כל הבחורים היו חוזרים הביתה 
ואני בדרך כלל הייתי נשאר לישון בישיבה. למדתי בישיבה 
יש  לאכול.  איפה  לי  חסר  היה  שלא  כך  בירושלים  חסידית 
שאירחו  שערים  ובמאה  ישראל  בבית  טובים  אנשים  מלא 
אותי בשבתות אלו. הם ממש הצילו אותי בשבתות החופשה. 
איך  אשכח  לא  לעולם  התחתנתי,  הזמן  במשך  השם  ברוך 
בכיתי מתחת לחופה שהשם יעזור לי להקים בית יהודי כשר 

בריא וטוב. לא כמו הבית שראיתי. 

בחודשים הראשונים אחרי החתונה הכל הלך למישרין, אך 
לאחר כמה חודשים ההתניה היתה חזקה ממני וכשרק היה 
והייתי מתחיל  וללחץ,  לעצבים  נכנס  הייתי  יום שישי  מגיע 
לי  מעירה  הייתה  וכשאשתי  דבר  כל  על  ולהתפרץ  להעיר 
על התנהגותי הייתי מרגיש האדם הכי רע בעולם. הנה אתה 

רואה, נכשלת, אתה מתנהג בדיוק כמו אבא שלך. 
הייתי מלקה את עצמי שוב ושוב, איך אתה מתנהג, מה אתה 
רוצה להמשיך להרוס משפחות? את אשתך, את הילדים, את 
דורות העתיד שלך. אך זה לא עזר וזה רק הגביר את התסכול 
ועל  אשתי  על  הכעסים  את  הגביר  זה  ובכך  עצמי  על  שלי 

הילדים. 
לכם  לתאר  יכול  לא  אפילו  אני  עליו,  שריחמתי  כמה  אוי 
במילים. התחלתי לעשות איתו תהליך ופה אני רוצה לספר 
לכם. הרי כל מה שאנחנו עושים ומתנהגים בחיים, הכל נובע 
מאמונות עמוקות שאנחנו מאמינים על עצמינו ועל העולם. 

לעצמינו  אומרים  לא  אנחנו  וקר  חורף  כשמגיע  לדוגמה 
רגע תזכור עכשיו חורף ובחורף קר וכשקר לובשים סוודר. 
זה כבר אמונה שנמצאת  כי  סוודר  אנחנו לובשים אוטומטי 
בתוכנו שכאשר חורף וקר לובשים סוודר. כך יש לנו אמונות 
עמוקות על עצמנו שהתפתחו בגלל כל מיני סיבות, חיוביות 

או שליליות והן מנהלות את חיינו. 
אותו אדם שישב מולי עשיתי איתו עבודה לגילוי האמונות 
מתנהג  שהוא  להתנהגות  השורש  מה  עצמו,  על  העמוקות 
היום, כי עד שלא נתקן ונרפא את האמונות השליליות שיש 
העמוקה  האמונה  ובכן  אמיתי.  שינוי  לעשות  נצליח  לא   -

שהיתה אצל אותו אברך היתה - אני אדם לא טוב. 
רוב  גוועלד.  הצילו  המקלדת  מעל  זועק  אני  ממש  ופה 
האנשים שטיפלתי בהם, בסוף יש להם את האמונה שהם לא 
מספיקים אנשים טובים, שהם אנשים פגומים, 

שהם אנשים דפוקים. 
על  הזו  האמונה  מגיעה  מאיפה  משנה  לא  זה 
בגלל  או  הורים  בגלל  להגיע  יכול  זה  עצמם, 
ממש  וזה  וחברים,  מורים  או  בישיבה  משגיח 
לא משנה כמה האנשים האלו הם טובים וכמה 
כך  כל  זה  אופן  ובכל  טוב,  עושים  באמת  הם 
לא  שהם  עצמם  על  אמונה  להם  שיש  עצוב 
בעצם  ופגומים.  דפוקים  שהם  טובים,  מספיק 
כל הסבל שלהם בהווה וההתנהגות הלא טובה 
נובעת בגלל האמונה שהם לא מספיקים טובים. 
אני אדם לא טוב. אני לא יכול לתאר לכם איזה 
אמונות עמוקות מפחידות אנשים מאמינים על 
עצמם. אני רשע. אני פגום. אני דפוק. אני אפס. 

אני לא שווה כלום..
לפעמים הנשמה שלי רוצה לצעוק להם גוועלד, 
איך אתה מאמין שאתה אדם לא טוב? הרי אתה 
אדם כל כך מאיר, כל כך לב טוב, כל כך נשמה 

גדולה. איך איך.
שלנו  לילדים  יום  כל  להגיד  חשוב  זה  כמה 
מאירים,  הם  כמה  טובים,  הם  כמה  ושוב  שוב 
שאין כמוהם בעולם, פשוט אין כמוהם בעולם שהם טובים. 
ולמרות שלכל אחד יש חסרונות זה לא הופך אותנו לאנשים 

לא טובים או לאנשים דפוקים או פגומים. 
האמינו לי כל הסבל שיש בעולם הזה נגרם רק בגלל שאנשים 
חושבים בתוך הנשמה שלהם שהם לא טובים. כמה אחריות 
להעצים  כרב,  בישיבה,  כמשגיח  כמורים,  כהורים,  לנו  יש 
את הנשמות של הילדים ובני הנוער שלנו, להגיד להם שוב 
ושוב כמה הם טובים ונפלאים, להסתכל ולחפש ולמצוא את 

הדברים החיוביים שיש בהם. 
אחרת אי אפשר לתאר כמה סבל יסבלו אותם ילדים ונערים 
שאי  בזעקה  אלו  דברים  כותב  אני  חייהם.  ימי  כל  במשך 
אלו  המילים  את  עכשיו  שקורא  מי  כל  אותה.  לתאר  אפשר 
כן, אתה  מושלם,  לא  ולמרות שהוא  ומאיר  טוב  ידע שהוא 

נשמה מאירה טובה ויפה.
האמונות  על  אתו  לעבוד  התחלתי  כאשר  אברך  אותו  ובכן 
שלו בסיעתא דשמייא הוא החל להרגיש יותר טוב עם עצמו 

וגם בבית נהיה שיפור משמעותי בימי שישי ושבת קודש.
מאחל לכם מעומק ליבי שבת שלום ומבורכת ושתמיד תזכרו 

כמה אתם טובים ומאירים.
  machon.rot@gmail.comלתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי





מלון 
שרתון 

גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

לשינפלד 
ברומא!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

Sheraton Golf 3 di Roma

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית 
ואתרים מומלצים 

למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז 

בילוי וקניות

הופעות של 
גדולי הזמר 

בתאריכים נבחרים 
ותכנית מגוונת 

לגדולים ולקטנים

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים למשפחות 

ואטרקציות מלהיבות 
בתאריכים מיוחדים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

₪ 1,000
הנחה לזוג
לנרשמים

עד שבועות כל הדרכים  
מובילות 

דרך
המשפחות
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בנים 
אלפי תלמידים מבתים חילוניים לגמרי, 
מגיעים מידי בוקר לעשרות מוסדות 
של רשת "שובו" שמצהירים בגלוי על 
כך שהם מעניקים חינוך המחובר באופן 
העמוק ביותר למסורת היהודית • לצד 
לימודי בגרות ומדעים, התלמידים זוכים 
להתחבר גם לערכים יהודיים ולנשמה 
היהודית שלהם • הורים חילוניים 
שהסכימו להיחשף, מספרים על ההחלטה 
להכניס את ילדיהם לבתי הספר של רשת 
"שובו" ועל הסיפוק הרב שלהם ממערכת 
החינוך המקצועית והאיכותית של הרשת 

|| אלי כהן ||

שובו
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בילדותה ו הוריה  עם  שעלתה  שניידרמן,  רד 
לבית  בנה  את  לרשום  הגיעה  המדינות,  מחבר 
הספר "שובו" בבת-ים. חברה טובה אמרה לה, 
איכותי  חינוך  יותר,  קטנות  כיתות  יש  שבשובו 
כמו  כי  העריכה,  שניידרמן  מקצועי.  וצוות 
בהרבה בתי-ספר פרטיים, לשובו יהיו שורה של 
דרישות מדרישות שונות. אולי לא מבחני קבלה מחמירים, 
כמקובל בבתי הספר הפרטיים האליטיסטיים של תל אביב, 
אבל בהחלט גיליונות הערכה וציונים, וראיון קבלה קפדני. 
בסך  היה  לשובו  הופתעה:  זאת  בכל  שניידרמן  אבל 
התנאי  ואת  יהודי.  יהיה  שהילד   - אחד  קבלה  תנאי  הכל 
הזה הם לקחו בכל הרצינות האפשרית. היא נדרשה למלא 
שאלון על אמה ועל סבתה, לנקוב בשמותיהם של קרובים 
שונות.  תעודות מתעודות  ולהביא  רחוקים של המשפחה 
אחת מהן, למשל, היתה תעודת הלידה של אמה, שהיגרה 
לפני שנים מברית המועצות לשעבר לגרמניה. האם נאלצה 
לאתר את התעודה ולפקסס אותה לארץ כדי שהנכד יתקבל 

ללימודים.
אך גם התעודה ששלחה הסבתא לא סיפקה את הנהלת 
בית הספר, ושניידרמן נדרשה לחזור לשם לביקור נוסף - 
"עשו  הסבתא.  אחיה של  לגבי  נוספים  פרטים  עם  הפעם 
לי ממש טיול שורשים", מספרת שניידרמן, "הכל בשביל 

להוכיח שהוא יהודי".
רשת בתי הספר של שובו היא אחת התופעות המעניינות 
ישראל. מדובר ברשת  ביותר במפת החינוך העצמאי של 
עצמאית שפונה להורים חילונים באמצעות לימודי מדעים 
אחרים  ארגונים  חדש.  בדבר  מדובר  לא  גבוהה.  ברמה 
עשו זאת בעבר. הציעו יום לימודים ארוך שכולל לימודי 
שובו  אבל  מסובסדת,  צהריים  וארוחת  תפילות  יהדות, 
באמצעות  הזה  החינוכי  הסל  את  משמעותית  שיפרה   –
הוספת מרכיב קריטי מבחינתם של הורים חילונים: לימודי 

מדעים ובגרות מלאה.
השילוב הזה קרץ ללא מעט הורים חילוניים, בהם עולים 
להעניק  ההזדמנות  על  ששמחו  העמים,  מחבר  חדשים 
היהודי  המרכיב  ודווקא  פרטי-איכותי,  חינוך  לילדיהם 
קרץ להם. "בניגוד להורים ישראלים שבעקבות שנים של 
חלקם  שובו,  כמו  למוסדות  בתקשורת  דה-לגיטימציה 
דתי,  אופי  בעל  חינוך  כלפי  ריאקציה  של  בסוג  מחזיקים 
דווקא להורים מהמגזר הרוסי לא היה כלל בעיה עם האופי 
היהודי המובהק של בתי הספר" מסביר מנכ"ל שובו הרב 
חירום  למגבית  נערך  אלו  שבימים  גוטרמן,  מיכאל  חיים 

עבור הארגון.
מבחינת מנהלי שובו הרשת היא הצלחה גדולה ובמקרה 
הזה אפשר לתת למספרים לדבר. ברשת לומדים כ-7,000 
תלמידים כאשר עוד אלפי תלמידים באים במגע עם הרשת 
של  מוחלט  רוב  ועוד.  קייטנות  כגון  שונות  בפעילויות 
התלמידים בשובו מגיעים ממשפחות חילוניות מובהקות, 
כך שבפועל מדובר בארגון הקירוב הגדול ביותר בישראל. 

סל קליטה לעלייה הרוסית

שסיפור  מה  כל  את  מכיל  שובו  של  ההקמה  סיפור 
פעולה  ונקיטת  צרכים,  של  בזמן  זיהוי  נפש,  מסירות  על 
שתשפיע על דורות קדימה. שובו הוקמה בשנת תשמ"ט, 
במסגרת מערכת החינוך העצמאית של אגודת ישראל, בד 
לשעבר,  המועצות  מברית  הגדולים  העלייה  גלי  עם  בבד 
שהעמידו בשערי ישראל משפחות שלמות שהגיעו לארץ 
את  לעצמה  בנתה  שובו  אחד  ביום  לא  לגמרי.  חדשה 
המוניטין המיוחד שלה. שנות ההקמה היו קשות. היכולת 
למוסדות  ילדיהם  את  שישלחו  חילוניים  הורים  לשכנע 
אפשרית.  בלתי  משימה  כמו  נראה  היה  דתי,  אופי  בעלי 
מערכת  לחוליי  התוודעו  החדשים  שהעולים  ככל  אולם 

החינוך הממלכתית, כך הלך היקף הפניות לשובו וגדל. 
מסוימת  אכזבה  הייתה  הרוסית  העלייה  "לאנשי 
סמנכ"ל הרשת  לנו  הישראלית" מסביר  החינוך  ממערכת 
על  בנוי  מסודר,  מאוד  הרוסי  "החינוך  איבגי.  דוד  הרב 
הם  בארץ  לסמכות.  וכבוד  משמעות  של  חזקים  ערכים 
בשיטת  עבד  זה  שהתאכזבו.  רבים  היו  זה.  את  פגשו  לא 
מציעה  ששובו  הבינו  מאוד  מהר  הם  חבר-מביא-חבר. 
להם חינוך שבו הסמכות ההורית לא מותקפת, שהילדים 
נשארים מחונכים ולא חצופים, ויש הערכה למקור סמכות. 

הנושא הזה דיבר אליהם מאוד".
רחבי  בכל  חינוך  מוסדות  כ-80  הרשת  מפעילה  כיום 
יישובים שבהם ריכוזי עולים גדולים  הארץ, עם דגש על 
- אשדוד, ערד, באר שבע, עכו, בית שמש, תל אביב, פתח 

תקוה, חדרה, רחובות, ראשון לציון ולאחרונה גם לוד.
שנה,  כ-20  לפני  להצטמצם,  העלייה  גלי  כשהחלו 
הוותיקה.  לאוכלוסייה  גם  שעריה  את  שובו  פתחה 
התלמידים  ליבת  שנים  במשך  היוו  מרוסיה  "העולים 
ברשת" מסביר המנכ"ל הרב גוטרמן. "הם אלו שנתנו בנו 
אמון, ועם האוכלוסייה הזו הצלחנו ליצור את הקשר החזק 
חינוך  להם  הצענו  עצמם.  בעד  דיברו  התוצאות  ביותר. 
ברמה של חינוך פרטי, ולא גבינו מהם תשלום כמו בבתי 
ספר פרטיים. אבל בסופו של דבר, גם הרוסים משתלבים 
מהר מאוד בחברה הישראלית, והיינו חייבים לפתוח את 
המוסדות גם לדור השני של הציבור הרוסי, שכיום מוגדר 
כבר כישראלי לגמרי. אבל זה לא רק הם. גם צברים רבים 

החלו להתעניין במוסדות, והביקוש רק הלך וגדל".
שני  את  לשלוח  שהחליטה  נתניה,  תושבת  פז,  יעל 
הייתה מרוצה ממערכת  בעיר לאחר שלא  בנותיה לשובו 
הגיוון בבית הספר. "אנחנו  החינוך המקומית מעידה על 
עם  הספר  בבתי  מההורים  גדול  חלק  אבל  אשכנזים, 
מרוקאים, תימנים וגם רוסים. למקום יש אופי מובהק של 
לא  מאוד  אחת.  דומיננטית  אוכלוסייה  בו  ואין  מצוינות, 
רציתי לשלוח למקום שהוא "רוסי" בהגדרה שלו, או בעל 
מאפיין אחר. רציתי מקום שיהיה מאוד ישראלי מצד אחד, 
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ומאוד איכותי מצד שני. זה היופי של שובו".
בנותיה לרשת,  כי מאז שהכניסה את  יעל מעידה 
היא עצמה שכנעה לא מעט הורים לשלוח גם הם את 
צריכים  ילדיהם. "כשהורים מגיעים לשלב שבו הם 
לבחור מוסד חינוכי, הם נמצאים בהתלבטות אדירה" 
היא מתארת. "כל אחד רוצה את החינוך הטוב ביותר 
לילדיו, אבל יש איזו רתיעה ממוסד בעל אופי דתי. 
אלא שאני, שמגיעה מבית חילוני לגמרי ולא מנהלת 
סל  כאן  מקבלים  שהם  להם  מסבירה  דתיים,  חיים 
זה  ברור  אחר.  מקום  באף  יקבלו  לא  שהם  ערכים 

עובד. הם מבררים ומהר מאוד אין להם ספק".
שהחליטה  בראון,  נטע  היא  מהמשוכנעות  אחת 
אנשי  אישית  "אנחנו  לשובו.  עומר  בנה  את  לשלוח 
שמאל. הייתה לנו רתיעה מסוימת, בפרט על רקע כל 
האווירה של ההדתה כביכול במערכת החינוך. אמרנו 
למוסד  שנשלח  האחרונים  נהיה  שאנחנו  לעצמנו 
הטובה  המסגרת  שזו  כשהבנתי  אבל  דתי.  חינוך 
שובו  של  הבשורה  ספק.  לי  היה  לא  לעומר,  ביותר 
עוברת מפה לאוזן. אני מרוצה עד הגג. שובו מציעים 
לנו מערכת חינוך איכותית עם מורים מצוינים, ואני 
עולם  את  מכירים  שהילדים  מכך  סובלת  לא  ממש 
הערכים היהודי כשהם גם מקבלים לימודים מדעיים 

ברמה גבוהה".

בגרות לכל ילד

נושא רמת המקצועיות של בתי הספר של שובו, 
"שובו  הרשת.  מנהלי  של  המאמץ  במרכז  עומד 
מקפידה מאוד על רמת מקצועות הליבה - מתמטיקה, 
אנגלית, היסטוריה ומדעים - ומתהדרת ברמה גבוהה 
לנו  משמעותית בהשוואה לחינוך הממלכתי" אומר 
את  להציע  רוצים  "אנחנו  גוטרמן.  הרב  המנכ"ל 
והן  ערכית,  הן  חינוכית,  מבחינה  ביותר  הטוב  הסל 
המורים  כלום.  על  מוותרים  לא  אנחנו  מקצועית. 
ואנחנו חותרים לרמה  ביותר,  שלנו הם המקצועיים 

לימודים גבוהה במיוחד".
בשנה  מקדימה  שובו,  של  החינוך  רשת  למעשה, 
בכתה  שנלמד  לימודי  חומר  ממלכתיים.  ספר  בתי 
שובו.  ברשת  א'  בכתה  נלמד  הממלכתי,  בחינוך  ב' 
אדירה  כספית  השקעה  באמצעות  רק  מגיעים  לזה 
א'  בכיתה  אם  למשל,  כך  גבוהה.  ברמה  בהוראה 
שעות  בארבע  מתחילים  הממלכתיים  הספר  בבתי 
על  הולכים  בשובו  שבועיות,  מתמטיקה  לימודי 
שמונה. אנגלית מתחילים ללמוד בשובו כבר בכיתה 
המחשב,  לימודי  אל  ג'.  מכיתה  רק  בממלכתי  א'; 
מתגאים ברשת, מתוודעים התלמידים החל מכיתות 
הגן ומספר התלמידים בכל הכיתות לא עולה על 25 

ל-40  בהשוואה  זאת  דופן(,  יוצאי  מקרים  )למעט 
תלמידים בממוצע בכיתה במערכת הממלכתית.

"בשובו אני מקבלת עבור ילדיי חינוך ברמה של 
גבוהה  "רמת הלימודים  נטע.  חינוך פרטי" מוסיפה 
לבגרות  ההכנה  מרמת  מאוד  מרוצה  אני  מאוד. 
עוד  כל  אותי  מרתיע  לא  הדתי  האופי  ופסיכומטרי. 
הרמה הלימודית הגבוהה נשמרת. ככל שחלף הזמן 
הפסקתי לראות בזה איום. שובו לא מנסה להשפיע 
על חיינו. היא חושפת אותנו בצורה הנעימה ביותר 
שאפשר, לעולם הערכים היהודיים. השילוב הזה הוא 

מושלם בעיני".
"יש עוד הרבה דברים", מונה יעל פז את יתרונות 
כישורים  עם  שהוא  ילד  יש  למשל  "לנו  הרשת. 
שלו.  לצרכים  מענה  נותנים  ובשובו  הממוצע,  מעל 
במערכת החינוך הרגילה נותנים בעיקר מענה לילדים 
מעניינים  לא  גבוהות  יכולות  עם  ילדים  החלשים. 
יש  בשובו  מזה  חוץ  לומדים.  ככה  גם  הם  כי  אותם 

חינוך בלי אלימות, עם כבוד למבוגר ולהורים".
הסיבה  היא  מדעים  לימודי  של  הגבוהה  הרמה 
העיקרית לכך שתלמידים חילוניים מגיעים לבית ספר 
חרדי, אבל היא לא היחידה. שובו היא גם האופציה 
הבינוני- שהמעמד  פרטי  לחינוך  ביותר  הקרובה 
הנמוך יכול להרשות לעצמו. שכר הלימוד הממוצע 
הוא בסביבות 150 ש"ח לילד, מלבד עוד 150 שקלים 
שלשכר  "ברור  ארוך.  לימודים  ויום  והזנה  להסעות 
לימוד יש משמעות" אומרת ורד שניידרמן. "בשובו 
סיבה  רואה  לא  אני  לכסף.  גבוה  ערך  מקבל  אני 
שובו  אחר.  פרטי  חינוך  על  ויותר  חמש  פי  להוציא 
מציעים חינוך ברמה גבוהה ובמחיר שווה לכל כיס. 

זה הדיל המושלם, הן חינוכית והן כלכלית".
לא להעלות  לאורך השנים  נעשה מאמץ  "בשובו 
מנכ"ל  גוטרמן  הרב  לנו  מסביר  הלימוד"  שכר  את 
הזה  הנושא  הרבה צמתים שבהם  לנו  "היו  הארגון. 
עלה על ידי אנשי הכספים, אולם הצוות הניהולי דחה 
את הרעיונות הללו על הסף. שובו לא רוצה שיהיה 
למוסדות,  ילדיהם  את  ישלחו  לא  אנשים  שבו  מצב 
להורים  מציעים  בפירוש  אנחנו  כספי.  עניין  בגלל 
להכביד  לא  שמבקשת  גישה  וגם  ערכית,  הצעה  גם 

עליהם כלכלי. אין ערך יהודי גדול מזה".

"לחינוך הממלכתי יש הרבה 
מה ללמוד מהם"

ההורים החילוניים מודעים לכך ש"התמורה" לכך 
שהם משלמים כה מעט על חינוך ברמה כה גבוהה, 
בכך  רואה  לא  פז  יעל  אולם  היהדות,  לימודי  הם 
ילמדו  לי שהילדים שלי  הקרבה. "בכלל לא מפריע 
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על הדת היהודית. זה לא שאני מסכימה עם לימודי היהדות רק בגלל 
הרגילה  החינוך  מערכת  של  פספוס  שיש  חושבת  אני  המתמטיקה. 
ולמבוגר  להורים  כבוד  בכלל.  ערכים  בלי  ממנה  יוצאים  וילדים 
ולמורה זה גם חינוך יהודי. ידיעת חגי ישראל, הכרות עם המסורת זה 

הכל חלק מסל התרבות שלנו".
פנימי ששלח את בתו בת השש לבית  רופא  איגור סטרשנוב,  גם 
תחושה  אין  "בשובו  היהודים.  מהתכנים  נבהל  לא  שובו,  של  ספר 
מפורש.  זה  את  אומרים  גם  הם  בתשובה.  אותך  להחזיר  שמנסים 
הם רק רוצים להציע חינוך יהודי". עבור סטרשנוב שחי כמה שנים 
בארה"ב, לא מדובר בחוויה יוצאת דופן. "גם שם יש מוסדות ברוח 
של שובו. אווירה דתית, אבל בלי כפייה דתית. הרבה ערכים יהודיים, 
ורמה מקצועית סופר-גבוהה. העובדה שהמודל הזה יכול לעבוד גם 

בארץ, לא מוכרת לצערי לרבים".
סטרשנוב גם משבח את רמת החינוך בבית הספר. "השילוב של 
מספר ילדים קטן ושל תוכנית הלימודים מצא חן בעינינו. למערכת 
להשקיע  כיתות,  להקטין  מהם.  ללמוד  מה  הרבה  יש  הממלכתית 
בתוכנית הלימוד וגם לדרוש יותר מהילדים". סטרשנוב אומר כי יש 
לקונפליקט  ייקלע  או  יחזור בתשובה  הילד  כי  משפחות שחוששות 
עם משפחתו, "אבל זה מאוד תלוי איך ההורים מטפלים בזה. אנחנו 
מעבירים לילדה שלנו מסרים שאין שחור ולבן, ושכל תפיסת עולם 
צודקת מנקודת המבט שלה. אישית אין לי בעיה עם התקרבות לדת. 

אפילו הייתי מברך על זה".
לא  היא  ראשיה,  מדגישים  שובו,  רשת  של  הרשמית  המדיניות 
יהודי  חינוך  מציעים  "אנחנו  לחרדים.  הילדים  את  להפוך  לנסות 
יגיע  ילד  דוד איבגי סמנכ"ל הרשת. "אם  לנו הרב  נקודה" אומר   –
למורה שלו ויגיד לה שהוא לא חילל שבת, היא תשבח אותו על כך. 
אבל היא לא תנזוף בו אם לא. אנחנו לא כופים אורח חיים חרדי על 
אף אחד. התפקיד שלנו זה להאהיב שם שמים, ועל ידי זה הדברים 
ליהדות  שהתקרבו  משפחות  מעט  לא  יש  מאליהם.  לקרות  עשויים 
כחלק  או  בכפייה  זאת  עשתה  לא  מהן  אחת  אף  אבל  שובו,  בזכות 

מתנאי לקבלת הילדים".
על  שמושתתת  אווירה  כולל  שובו  של  הספר  בבתי  היום  סדר 
יום הלימודים מתחיל בתפילות, ובארוחת  ההלכה והחינוך היהודי. 
ידיים. "האווירה היא יהודית מאוד, ומחוברת  עשר הילדים נוטלים 
לעולם התוכן היהודי. היהדות מקיפה את התלמידים כל הזמן, אבל 
אנחנו בסופו של דבר בית ספר שצמוד למקצועות הליבה של משרד 
החינוך, ומקפיד על רמת מקצועיות מאוד גבוהה והתלמידים שלנו 

מסיימים בגרות בהצטיינות" מוסיף הרב איבגי.

"צרות של עשירים"

הרב  שובו,  מנכ"ל  מתבדח  עשירים"  של  מצרות  סובלים  "אנחנו 
גוטרמן. "למוצר שלנו אין בעיית ביקוש. אנחנו לא בשלב שאנחנו 
צריכים לשכנע הורים שאינם חרדים כדי שישלחו את ילדיהם לשובו. 
מהבחינה הזו אנחנו יכולים להיות גאים במצב אליו הגענו. אני בטוח 
שהמייסד הדגול, מורנו ורבנו, הגאון הגדול רבי אברהם הכהן פאם 
אותה  הרשת  הגיע  אליו  המקום  את  ורואה  בשמיים  יושב  זצוק"ל, 

הקים, ורוווה נחת" מוסיף הרב גוטרמן בהתרגשות.
לדבריו, הגאון רבי משה זילברברג מראשי ההנהלה הרוחנית של 
את  תמיד  זצ"ל מארה"ב, מחדד  שור  גדליה  רב  הגאון  חתן  הרשת, 
העובדה שהמטרה הראשית של הקמת שובו הייתה לחבר את העם 
להצטרף  רוצה  שהציבור  כיום  המצב  "אם  ליידישקייט.  שבשדות 
לרשת, ורק מחסור בכיתות מונע ממנו, זה אומר שהחזון של שובו 

התגשם במלואו. 
על  לכמת.  שקשה  התרחבות  פוטנציאל  יש  שובו  לרשת  ואכן, 
 )!( מחמישים  למעלה  לאחרונה,  שהתפרסם  עצמאי  סקר  נתוני  פי 
אחוזים מאזרחי ישראל היו שמחים לשלוח את ילדיהם לבית ספר של 
מלאה  ערכית-יהודית  חינוכית  מעטפת  לילדיהם  לספק  כדי  'שובו', 

מהגן ועד גילאי העשרה.
"השטח זועק ומבקש להתחבר. עוד ועוד הורים פונים אלינו מכל 
קצוות הארץ ומבקשים: אנו רוצים שהבן או הבת שלנו יזכו ללמוד 
וערכים"  יהדות,  תורה,  המשלבים  מוסדות   – שובו  של  במוסדות 
מוסיף הרב גוטרמן. "המוסדות של 'שובו' מוציאים כבר כמה עשורים 
בוגרים שמבקשים כעת גם הם להכניס את ילדיהם לרשת, ומייחלים 
שגם הדור הבא יקבל את החינוך המעולה שהם קיבלו ב'שובו'. אבל 

לא פעם גם הם נדהמים לשמוע על הקשיים הרבים שלנו".
"אנחנו פועלים מול החוליה הכי חלשה של שרשרת הדורות בעם 
ישראל: מול חולית הנוער בערי הפריפריה, הנוער שרק זקוק שילמדו 
יידישקייט,  של  מילים  כמה  באוזניו  שישננו  ישראל",  "שמע  אותו 
הרב  מוסיף  חייו"  כל  אותו  שילווה  איכותי,  ותוכן  יהודיים  ערכים 
שובו,  של  המסורים  והמתנדבים  המורים  ומאות  "אנחנו  גוטרמן. 

מחברים בידיהם את שרשרת הדורות, ולא במובן המטאפורי". 
הרב גוטרמן, שמוביל את ספינת 'שובו' בשנים האחרונות משוכנע 
שאין מטרה נעלה יותר מאשר הצטרפות כשותף וכתורם לעשייה של 
לאביהם  אחינו  את  לקרב  מאיתנו,  אחד  כל  מצווים,  "אנחנו  שובו. 
שבשמים. אבל לא כל אחד מאיתנו פנוי או מוכשר לעשות את זה. 
הדרך היחידה שלנו לקחת חלק, להיות שותפים בקידוש שם שמיים, 
בקירוב ילדים תועים לאביהם שבשמים, הוא דרך חיזוק המוסדות של 
שובו, והצטרפות כשותף אמיתי לעשייה באמצעות תרומה כספית".



חלפים מקוריים

הזמנת טיפול - רק בתיאום מראש: 02-6580900
www.toyota-zamir.co.il :או באתר

My Toyota אפליקציית  את  עכשיו  הורידו 
ותיהנו מהזמנת תור מראש קלה ומהירה.

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

סוכנות מורשית טויוטה

הטויוטה שלך
בידיים הכי טובות!

שירות מהיר,
עד 60 דקות

ללא תוספת תשלום!

על הכביש נוסעים
עם חלפים מקוריים

של טויוטה

60
דקות

טויוטה אקספרס

100%
חלפים מקוריים
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שניצח  הילד 
את הנאצים

ר' אברהם גרשון בינט

ניצול  של  נתפס  והבלתי  המפעים  סיפורו   
כילד  איך   • בינט  גרשון  אברהם  ר'  השואה 
הציל את אחותו בת ה-3 מציפורני הנאצים 
גרם  מה   • למשרפות?  שנכנסה  לפני  רגע 
''תאומים''  הקטן  ואחיו  שהוא  לשקר  לו 
סכום  שילם  אביו  למה   • לאושוויץ  בכניסה 
שילמד  התעקש  ומדוע  יהודי?  לד''ר  עתק 
• מה אמר  בישיבת דושינסקיא בירושלים? 
החזון איש לאביו עליו ועל אחיו ואיזה כוחות 
מהארץ  לצאת  סירב  ומדוע   • להם?  נתן 
הממשלה  ראש  של  בנו  בקשת  למרות 

לשעבר עמוס בן גוריון?
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בוודאי כילד הרגשתי 
תמיד את האנטישמיות 
מסביבי, הילדים 
המקומיים היו קוראים 
לי 'זי'ד' ומקללים אותי 
בכל הזדמנות, בנוסף 
היו מבקשים מהילדים 
היהודים להשתחוות 
להם במטרה להשפיל 
אותם לפני כולם ואם 
לא הם היו מתנפלים 
עליך בחמת זעם

ת ר' אברהם גרשון בינט פגשתי במסגרת א
'לדורות'  פרויקט  של  התנדבותית 
ניצולי השואה,  שמתעד את סיפורם של 
הראשונה,  בפעם  אותו  לבקר  כשבאתי 
לו  לעזור  ניתן  כיצד  לבדוק  רק  רציתי 
שלו  הזכויות  את  לקבל  שואה  כניצול 
להזדקן בכבוד, אך מרגע שהוא פתח את פיו וסיפר לי 
את סיפורו המפעים ביקשתי את רשותו לספר את הסיפור 

שלו לרבים.
הוא היה מהורהר לרגע והתלבט ואמר לי 'אני מעולם 
מה  על  ושמרתי  לרבים  סיפורי  את  לפרסם  רציתי  לא 
ביני לבין עצמי, אך לך אתן  ימים  לי אז באותם  שקרה 
שליחות  רגע  באותו  חשתי  סיפורי..'  את  לפרסם  רשות 
לתעד את סיפורו המפעים והבלתי נתפס של ילד קטן בין 
צפרני הנאצים ימ''ש, תלאות גבורה ומסירות נפש שבן 
רכים  כה  ילדים  על  לו לתפוס שעברו  יהיה קשה  דורנו 
שהיו חלשים מול חיות אדם ונלחמו על אמונתם ורוחם 
למרות כל הזוועות, ר' אברהם בינט צלול וחד אני פוגש 
צולל  ואני  רחב  חיוך  עם  לשתות  לי  מציע  הוא  בביתו, 

איתו אל תוך הסיפור.
ילד  היה  הוא  זמנית,  בו  ומפעים  מרתק  שלו  הסיפור 
בן 6 בשואה, שהתמודד עם מראות מסמרי שיער, שלקח 
אחריות בגיל כה צעיר על אחיו הקטן בן ה5 ואחותו בת 
ה3, למרות גילו הצעיר הצליח להציל את חייהם של שני 

אחיו בסיפורים שלא יאמנו.

הוריך  על   – שלך  הילדות  על  לי  ספר  אברהם  ר' 
והמקום בו גדלת.

 )Nové Zámky( נולדתי ב1938 בעיירה נובה זמקי
בדרום מערב צ'כוסלובקיה ]כיום סלובקיה ר.ב.[,  על יד 
נהר הדנובה המפורסם, אבי היה איש אמיד והיו לו הרבה 
עובדים מקומיים לא יהודים שהעסיק אותם, היינו שלשה 
אחים והיה לנו בית גדול ורחב ידיים של 17 חדרים, אבי 
עסק בסלילת כבישים, היינו משפחה אורטודוקסית, אבי 
היה אדם ירא שמים בתכלית וכך חינך אותנו, מסביבנו 
היה קהילות של ניאו-לוגים שממש היו רחוקים מיהדות 
והיו חילונים לגמרי אך אבי ז''ל שמר עליי ועל האחים 

שלי שנקבל חינוך יהודי אורטודוקסי, 
גדולה  משפחה  היתה  ילדים   5 עם  משפחה  בזמננו 

לחצי  ואגיע  הלוואי  כיום,  ילדים   10 עם  משפחה  כמו 
סמנכ''ל  הייתי  בעבר  אני  הוריי,  של  שמים  מהיראת 
של חברת ''אתא'' ]חברה לטקסטיל מהראשונים בארץ 
ישראל ר.ב.[ שעמוס בן גוריון ]הבן של ראש הממשלה 
לשעבר דוד בן גוריון ר.ב.[ היה המנכ''ל והוא לא הבין 
למה אני תמיד מסרב לטוס לחו''ל בשביל עסקאות של 
החברה, אמרתי לו שבגלל החינוך שאבי ז''ל החדיר בי 
והכיפה שיש לי זה לא עוד חתיכת בד בשבילי, ובגלל 
גם במחיר  אני לא מוכן לטוס  שאני מפחד לחלל שבת 

של שיפטרו אותי מהחברה.

כילד – האם הרגשת את האנטישמיות מסביבך? ספר 
לי על מקרה מכונן.

בוודאי כילד הרגשתי תמיד את האנטישמיות מסביבי, 
גנאי  ]מילת  'זי'ד'  לי  קוראים  היו  המקומיים  הילדים 
היו  בנוסף  הזדמנות,  בכל  אותי  ומקללים  ר.ב.[  ליהודי 
במטרה  להם  להשתחוות  היהודים  מהילדים  מבקשים 
להשפיל אותם לפני כולם ואם לא הם היו מתנפלים עליך 
בחמת זעם, משום כך כשהייתי הולך לבית הספר הייתי 
וימצאו סיבה  יזהו אותי כיהודי  מוריד את הכיפה שלא 
להתעלל בי או להכות אותי, גם עם סכין ניסו כמה פעמים 
החיידר  את  בשכנותי,  שגרו  גויים  ילדים  אותי  לדקור 
לפתוח  ליהודים  הסכימו  ולא  סגרו  הגרמנים  השכונתי 
הספר  לבית  נשלחנו  ברירה  בלית  לי  ובצר  ללמוד,  כדי 
של הגויים לתקופה קצרה, בתוך תוכי הייתי גאה שאני 
יהודי ובבית שמרנו על חיי תורה ומצוות אבל בחוץ הס 
נורא להראות סממן  היה פחד  זה  ומלהראות,  מלהזכיר 

יהודי בגלוי.
אבי העסיק עשרות פועלים גויים מהאזור, אך בשעה 
שהנאצים הגיעו לאזור שלנו אף אחד מאותם גוים שאבי 
לצידנו,  עמד  לא  להם  ודאג  רבות  שנים  במשך  פרנס 
נעלם  שאבי  ראו  שהם  הראשונה  בהזדמנות  הם  להפך, 
פרצו לנו לבית ובזזו כל מה שהם יכלו, אבל אבי היה חכם 
ביער,  זהב  אותו למטילי  הוא שמר חצי מהכסף שהפך 
זו היתה עצה שאמי נתנה לו מתי שהתחילה המלחמה, 
וכך הוא עשה, הכסף שהחביא עזר לנו בסופו של דבר 

להבריח אותנו ולהציל אותי ואת אחיי.
בדיעבד חלק מהכסף שהחביא באותו מקום 
מסתור בעצתה של אמי שימש את אבי להבריח 

||  רועי ברזילי ||
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כסף  סכום  נתן  אבי  המדינה,  לגבולות  מעבר  אותנו 
ליהודי אנגלי בשם ד''ר שיינפלד בשביל שיבריח אותנו 
שהקים  פנימיה  לו  היתה  שיינפלד  ד''ר  אותו  לאירלנד, 
באירלנד לילדים וילדות יהודים, בפנימיות נפרדות, הוא 
ומצוות  תורה  להנחיל  לו  חשוב  שהיה  ת''ח  יהודי  היה 
לילדים, והיה רב שהוא שכר שילמד אותנו יהדות ודיני 
תורה ומצוות, באותו זמן לא ידענו אפי' צורת האותיות 
 5000 לו  שילם  אבי  למדנו,  ושם  בעברית  ב'  הא'  של 
ימים בכדי שיעביר אותנו את  דולר, סכום עתק באותם 

הגבול וישמור על היידישקייט שלנו.

מתי התחלת להבין שקורה משהו נורא ליהודים?
הגיעו   1944 במרס  הונגריה  את  כבשו  כשהגרמנים 
ומשם  לגטו  היהודים  בגירוש  והתחילו  לצ'כוסלובקיה 

למחנה ההשמדה אושוויץ, אבא שלי מיד נעלם ולא ראינו 
אותו והשאיר מעט כסף לאמי ורוב הכסף החביא ביער 
בעצתה של אמי כפי שסיפרתי, אני ואחי הקטן ואחותי 
ביחד עם אמי נלקחנו למחנה אושוויץ, כילד בדיעבד לא 
ממש הבנתי בהתחלה לאן אני מגיע, רק לאחר תקופה 

במחנה הבנתי את הזוועה שמתחוללת סביבי.
לעיר  זנקי  נובה  שלנו  מהעיר  כשברחנו  בהתחלה 
יהודית  משפחה  ועוד  אנחנו  כסף  שילמנו  אחרת, 
והתחבאנו במרתף מספר חודשים אצל משפחה צ'כית. 
שילשין  מי  ומחפשים  פטרולים  עושים  היו  והגרמנים 
יודע  שהוא  הלשין  יהודי  אחד  יום  יהודים,  ויסגיר 
שמתחבאת משפחה במרתף, הוא חשב שבכך הגרמנים 
וירחמו עליו, הגרמנים הוציאו אותו להורג  יצילו אותו 
אחים  על  מלשין  ''אתה  לו  ואמרו  במקום  בו  יריות  ב3 

שלך.. אתה תמות ראשון..'' ודווקא אנחנו ניצלנו ושרדנו 
והגרמנים לא הצליחו לעלות עלינו בחסדי הקל.

לאיזה מחנה ריכוז הגעת? ואיך ההרגשה כילד?
הגעתי למחנה הריכוז אושוויץ ומיד קעקעו על זרועי 
את הספרות 140005, בכניסה קיבל את פנינו גרמני חמור 
'שמאלה..',  'ימינה'  וצרח  מהירה  סלקציה  שביצע  סבר 
בין גברים, נשים, זקנים וילדים, אמא שלי מיד הורחקה 
מאיתנו לצד ימין והועברה לגרמניה לבית חרושת שייצר 
אחרי  האיחוד  עד  אותה  ראיתי  לא  ומאז  תחמושת, 
ובאותו  דומים  מאד  היינו  הקטן  ואחי  אני  המלחמה, 
ההבדל  בדיוק,  בגדים  באותם  אותנו  הלבישה  אמי  יום 
ממש  לא  שהגרמני  בלבד  אחד  ס''מ  היה  בינינו  בגובה 
ידע להבחין שאני שנה מעליו, הגרמני ניגש אליי ושאל 
לענות  שלי  לפה  הכניס  הקב''ה  תאום?''  ''אתה  אותי 
צרח  הוא  ומיד  תאומים..''  אנחנו  ''כן,  לגרמני  ואמרתי 
ה3  בת  הקטנה  אחותי  ולאחי,  לי  הצידה  לזוז  לי  ואמר 
הסבר  הקצין חמור  אותי,  עזבה  ולא  לרגל  אליי  נדבקה 
שאל אותי ''מי זאת..?'' עניתי לו ''זאת אחותי הקטנה..'' 
והוא מיד צרח ''החוצה.. לקחת אותה ימינה לצד השני'', 

גז,  לתאי  אותם  לקחו  ישר  שילדים  לי  התברר  בדיעבד 
בכך שאמרתי שאני תאום חיי ניצלו, משום שבאושוויץ 
היה את הצורר הנאצי ד''ר מנגלה ימ''ש, שעשה ניסויי 
מעבדה בתאומים שהם היו כמו חיות מעבדה בשבילו, 
משום שהיינו ילדים קטנים לא היינו מתאימים לניסויים 
את  הקטן,  אחי  וחיי  חיי  ניצלו  וכך  הקל,  בחסדי  שלו 
אחותי הקטנה לקחו לבית חולים שבנו הגרמנים לצורך 
שהם  שיראו  כאילו  העולם,  בשביל  לסרטים  'תצוגה' 
היה  והכל  במחנות,  חולים  וילדות  בילדים  מטפלים 

לצרכי תעמולה. 
הפחד שהרגשתי כילד זה אי אפשר לתאר, הגרמנים 
יורים בכל מי שעשה תנועה לא נכונה, היה כלבים  היו 
הקאפו  את  והיו  ביהודים,  שיסו  שהגרמנים  אימתניים 
הנאצים  מטעם  ממונה  שהיה  השואה  בתקופת  ]אסיר 
שהיו  ר.ב.[  ריכוז  במחנה  אחרים  אסירים  על  לפקח 
נותנים לנו מכות רצח אם לא עשינו בדיוק לפי ההוראות, 
האוכל  אותם,  יהרגו  זאת  יעשו  לא  הם  שאם  ידעו  והם 
שמצוי  ]גזר  רקוב  לבן  גזר  עם  ומצחין  דלוח  מרק  היה 
אבן שאי אפשר  כמו  ולחם קשה  ר.ב.[  אירופה  במערב 

היה לאוכלו וזה היה המנה לכל היום, כל היום והלילה 
הסתובבנו בתחושת רעב איומה, נראינו כמו שלדי אדם 

וכל חלומנו היה פיסת לחם קטנה.

היה סיפורים מיוחדים שקרו במחנה ההשמדה שלא 
סיפרת עד היום?

שני סיפורים שעד היום לא סיפרתי לאף כלי תקשורת, 
ה-3  בת  אחותי  את  הצלתי  איך  זה  הראשון  הסיפור 

וסיפור נוסף, איך ניצלו חיי, שניהם בדרך נס ממש. 
הסיפור הראשון הוא על אחותי הקטנה. כמו שסיפרתי 
לך אחותי בת ה-3 הפרידו ממני כשהגענו למחנה, ורק 
מתגנב  הייתי  פעם  כל  אני  ''התאום''.  אחי  עם  נשארתי 
לאותו ''בית חולים לילדים'' שהקימו הנאצים כדי לבדוק 
מגיע  שאני  אחד  יום  הקטנה,  אחותי  של  שלומה  את 
ל''בית חולים'' הזה ושואל שם את אחת האחראיות שם 
''ווו איז מיין קליין שוועסטער?'' ]היכן אחותי הקטנה? 
ר.ב.[ אז היא אומרת לי המרשעת ''זי איז געשטָארבן, זיי 
הָאבן איר אויס ...'' ]היא מתה, זרקו אותה בחוץ.. ר.ב.[, 
הייתי בחרדה כי אני לא ממש הבנתי מה זה מוות, הייתי 
בסך הכל בן 6 אך התעשתי מהר מאד, רצתי מיד לערימת 

הגופות ליד המשרפות ראיתי תל עצום של גופות מתים, 
והתחלתי לנבור בין מאות הגופות שם עד שמצאתי את 
אך  בגדים,  ללא  הכרה  מחוסרת  שהיא  הקטנה  אחותי 
הבטן שלה עלתה וירדה, הבנתי שהיא עדיין חיה ורבע 
שעה אחר כך אם לא הייתי בא היו מכניסים אותה לתנור 
לשרוף אותה, מהר לקחתי מהגופות לידי בגדים וכיסיתי 

אותה. 
אותה  החבאתי  מסתור,  למקום  מהר  איתה  רצתי 
יום מגיע לתת לה ממעט  במחנה קרוב אליי והייתי כל 
האוכל שנותר בקושי רב לעצמי ולאחי הקטן, כדי שהיא 
את  והצלתי  עליה  שמרתי  וכך  ותשרוד  ותתחזק  תאכל 
חייה, בסופו של דבר העבירו אותה לבית חולים מחוץ 
למחנה בעיר ברטיסלאבה עיר הבירה של צ'כוסלובקיה 

וכך היא שרדה את השואה האיומה.

ומה הסיפור השני?
הסיפור השני הוא סיפור שאני עד היום לא מבין איך 
ניצלתי, זה רק בניסי ניסים בחסדי שמים, כמו שידוע לך 
הרעב במחנה לכל אדם זה היה דבר נורא, אנחנו פשוט 

הפחד שהרגשתי כילד 
זה אי אפשר לתאר, 
הגרמנים היו יורים 
בכל מי שעשה תנועה 
לא נכונה, היה כלבים 
אימתניים שהגרמנים 
שיסו ביהודים, והיו את 
הקאפו שהיו נותנים 
לנו מכות רצח אם 
לא עשינו בדיוק לפי 
ההוראות

חיילים מאלצים יהודים לחתוך את זקנם. צילום גטי אימג'ס
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אפשר  שאי  תמידית  רעב  בתחושת  התהלכנו  היום  כל 
לתאר אותה. זה כאב נוראי שמציק כל היום בבטן שאתה 
רוצה להשקיט את אותו רעב, להתקרב לגדר כדי לברוח 
לא היה שייך כי מי שהיה נוגע בגדר החשמלית או שהיה 
מתחשמל בשניות ונופח את נשמתו או שהיה מותקף על 
ידי הכלבים האימתניים שהסתובבו בקרבתו או שירו בו 

רק שחשדו בו שהוא מנסה לברוח. 
מסוים  באזור  היהודים  האסירים  הצליחו  אחד  יום 
במחנה בזמן שהחיילים הנאצים היו מחוץ למחנה למס' 
שעות משום שהיה יום אידם והם היו עסוקים בחגיגות 
שלהם והשומרים שנשארו במחנה שתו משקאות חריפים 
והשתכרו והיהודים במחנה ניצלו את ההזדמנות והפילו 
מחושמל  היה  שלא  המעברים  אחד  של  מהכניסה  חלק 
של אזור שהיו בו מחסני האוכל של הגרמנים, אני כילד 
גם ניתרתי ונכנסתי לתוך מחסני האוכל כדי לנסות לקחת 
ראיתי  הראשון  למחסן  כשנכנסתי  שלי,  לאחים  אוכל 
מלא שקים של אורז ושעועית וכל מיני קטניות שצריכים 
עברתי  איך,  לי  היה  לא  וגם  לבשל  ידעתי  לא  בישול, 
למחסן השני ושם אני רואה קופסאות שימורים ענקיות 
שאין לי אפשרות לפתוח אותם כי לא היה לי סכין וגם 

לא היתה אפשרות לקחת כי הן היו ענקיות וכבדות. 

בצר לי התחלתי 
הראש  את  להרים 
לבכות  למעלה 
לה'  ולהתפלל 
לשרוד  לי  שיעזור 
דבר  ולמצוא 
אוכל,  אחרי כמה 
תפילה  של  רגעים 
את  שהרמתי 
קולט  אני  הראש 
ממש גבוה למעלה 
נקניקים  כמה 
גדולים אך הם היו 
מעל  של  בגובה 
ואני  מטר  ל-2 
נמוך  ממש  הייתי 
סיכוי  לי  היה  ולא 
חיפשתי  להגיע, 
ומצאתי  במחסן 
עץ  קופסאות 
ושמתי אותם אחד 
על השני וניתרתי למעלה והצלחתי לקחת שני נקניקים, 
החבאתי אותם בתוך החולצה ויצאתי עם מאות יהודים 

מאותו מחסן חזרה למחנה. 
זמן עלו על הענין ועמדו עם  ימ''ש באותו  הגרמנים 
נשק אוטומטי והתחילו לרסס כל מי שרץ חזרה למחנה, 
שלי  האוזן  ליד  עוברים  והכדורים  במהירות  רצתי  אני 
במקום,  נרצח  שמסביבי  מי  כל  כיוון,  מכל  ושורקים 
כל  לי,  התרחש  נס  איזה  הבנתי  הריצה  את  כשסיימתי 
מאות היהודים שרצו לקחת אוכל נרצחו במקום ורק אני 
שהיה  לחדר  כשהגעתי  בחיים,  נשארנו  אנשים   3 ועוד 
לחתיכה  אליי  והתחנן  הנקניק  את  הריח  הוא  אחי  בו 
קטנים  ילדים  שאנחנו  לו  והסברתי  סירבתי  אני  קטנה, 
לנו  שיש  יגלו  מאיתנו  גדולים  יותר  קצת  אנשים  ואם 
אוכל יגנבו לנו אותו ואף יכולים להזיק לנו, מהר רצתי 
בשלג  הנקניק  חתיכות  את  והחבאתי  מסתור  למקום 
עמוק ועשיתי לי סימן שאזהה את מקום המסתור, בלילה 
היינו מתגנבים אני ואחי הקטן כל יום, לוקחים חתיכה 
ושרדנו  התקיימנו  וכך  לשלג  אותו  ומחזירים  מהנקניק 

במחנה ההשמדה למרות הרעב הנורא.

איך הצלחתם לשמור מצוות במחנה?

הגרמנים ימ''ש באותו 
זמן עלו על הענין ועמדו 

עם נשק אוטומטי 
והתחילו לרסס כל מי 

שרץ חזרה למחנה, 
אני רצתי במהירות 

והכדורים עוברים ליד 
האוזן שלי ושורקים 

מכל כיוון, כל מי 
שמסביבי נרצח במקום, 

כשסיימתי את הריצה 
הבנתי איזה נס 

התרחש לי

הכיכר הראשית בנובה זמקי סלובקיה

תאומים שהוחזקו בגטו אושוויץ ע''י ד''ר יוזף מנגלה



י"ט אייר תשע"ט 24/5/19 20

אומר לך בכנות, אני הייתי ילד בן 6 וחצי, לא הייתי 
ומתי צריכים לקיים  גם איך  ידעתי  ולא  מחויב במצוות 
אותם, ולא רק זה, לא ראיתי מסביבי כלל יהודים שקיימו 
להיתפס  בסתר מחשש  כנראה  זאת  עשו  הם  כי  מצוות, 
או שילשינו עליהם, מה שהעסיק אותי כל הזמן זה איך 
לשרוד ולשמור על אחי הקטן, מצוות לא העסיקו אותי 
זמן  לפנות  האפשרות  את  כלל  היה  לא  כילד  במחנה, 
ומצוות,  תורה  בענייני  לעשות  צריך  להבין מה  או  לכך 
רק כשיצאתי מהמחנה ועברתי לפנימיה של יהודים של 
הרב ד''ר שיינפלד בדבלין בירת אירלנד התחלתי לקרוא 
האמונה  אך  ומצוות  תורה  על  וללמוד  בעברית  אותיות 
והזהות  עיניי  לנגד  תמיד  היתה  ז''ל  אבי  בנו  שהחדיר 
של  לריבונו  התפללתי  שתמיד  בכך  היתה  שלי  הדתית 

עולם כשהייתי בצרה, זה כל מה שידעתי.
אברהם  ר'  לי  אומר  משו''  לך  ואומר  אוסיף  ''אבל 
''יהודי פשוט וטוב צריך לדעת ולהאמין באמונה תמימה 
שאין דבר שהוא במקרה, כל דבר שקרה לי במחנה זה 
לא היה במקרה אלא היתה בו יד ה' בכל דבר, אי אפשר 
לחצות את הכביש בלי אמונה בריבנו של עולם, כל מה 

שקורה ליהודי זה הכל בידי שמיים..''

בתקופת  העולם  אומות  חסידי  שהיו  גוים  הכרת 
השואה?

הגויים  העמים  כל  אחד,  דבר  לך  להגיד  יכול  אני 
פשעי  נגד  שהם  שהצהירו  אלה  גם  היהודים,  את  שנאו 
מהשפה  כהפטרה  רק  היה  זה  הנאצים,  של  המלחמה 
ולחוץ להיראות הומניים אבל בתוך תוכם שנאו יהודים 
ושמחו בהשמדתם, גם ההולנדים כביכול שהמלך שלהם 
יצא על כך שהוא נגד ההשמדה לא עשו כלום כדי למנוע 
העולם,  אומות  חסידי  לכך שהיו  לא מתכחש  אני  זאת, 
כמו אוסקר שינדלר שהציל 1,200 יהודים דרך העסקתם 
במפעל והוא זכור לטוב והיו עוד כמותו אך הם היו מעט 

מתוך רבים שרצו ושמחו בהשמדת העם היהודי.

אתה זוכר אישים מפורסמים שהיו איתך באושוויץ?
יכול להיות שהיו,  אך אני כילד לא ממש התעניינתי 
מי היו היהודים במחנה, כל העיסוק שלי היה בלשרוד 

ולמצוא אוכל לי ולאחי הקטן.

האדמו''ר  את  לפגוש  לך  יצא  או  הכרת  האם 
מקלויזנבורג באושוויץ?

יום אחד עבר  נפטר,  באושוויץ לא, אך לאחר שאבי 
ולקבל  להתפלל  כדי  צאנז  לקרית  ונכנסתי  נתניה  ליד 
לי  סימן  רב'ה, השמש של הרב'ה  ברכה מהקלויזנבורג 
לי  שמו  חיוב,  לי  שהיה  כיוון  להתפלל  לעמוד  לעלות 
חליפה משום שכך מנהגם לעלות לעמוד בבית המדרש 
התפילה  בסיום  ש''צ,  להיות  להתפלל  ניגשתי  החסידי, 
רק  זצ''ל,  מקלויזנבורג  מהרבי  ברכה  וקיבלתי  עברתי 
שעבר  הנוראים  הסיפורים  את  שמעתי  לארץ  שהגעתי 

בשואה שנהרגו אשתו וילדיו.

היו איזה סיפורי גבורה של יהודים חרדים בתקופת 
השואה? דברים שראית.

אברהם  ר'  אומר  לי..''  שידוע  ולא  לי  נראה  ''לא 
ערך  ראו  לא  והדתיים  החרדים  ''היהודים  וממשיך 
אל  נחבאים  היו  והם  הרשעים  הנאצים  נגד  בלהילחם 

''יהודי פשוט וטוב צריך 
לדעת ולהאמין באמונה 

תמימה שאין דבר שהוא 
במקרה, כל דבר שקרה 

לי במחנה זה לא היה 
במקרה אלא היתה בו יד 

ה' בכל דבר, אי אפשר 
לחצות את הכביש בלי 

אמונה בריבנו של עולם, 
כל מה שקורה ליהודי 
זה הכל בידי שמיים..''

בפתח בית הכנסת, חושף את המספר שקעקעו לו הגרמנים

בית הכנסת בנובה זמקי
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כל הדרכים מובילות לרומא

אלי כהן

שהתארחו  המשפחות  של  התודה  מכתבי 
בחופשת הפסח של "שינפלד תיירות" בפורטו 
להגיע  עדיין  ממשיכים  סלוניקי  שליד  קאראס 
למשרדי החברה. כ-1500 איש שהו בחג הפסח 
לאחר  מיד  וחלקם,  חלומית  בחופשה  האחרון 
לישראל, מיהרו לברר על חופשת הקיץ  שובם 

הקרובה של שינפלד תיירות.
ובכן, מסתבר שהקיץ הזה כל הדרכים מובילות 
לרומא. שינפלד תיירות מציג: חופשה איטלקית 
ב"שרתון גולף רומא", מלון פאר וחופשת קיץ 

חלומית.
לרשותכם  יעמוד  שברומא  הראשונה  הפעם  זו 
תיירות,  שינפלד  בהפעלת  כשר  גלאט  מלון 
השייך  גולף  שרתון  מלון  מאשר  אחר  ולא 
לרשת הילטון רומא, הבנוי כמלון גולף יוקרתי 
ומעמיד לרשות אורחי שינפלד את כל הפינוקים 
הסיבות  אחת  עליהם.  לחלום  אפשר  שרק 
שבחרנו במלון זה מפני שהוא נמצא כרבע שעה 
בלבד נסיעה משדה התעופה – כך שחסכנו לכם 

עומסי תנועה מיותרים במרכז העיר.
כשר,  גלאט  מטבח  לרשותכם  נעמיד  במלון 
לובי  שלנו,  המפורסם  האירי  הבר  אוכל,  חדר 
הציבוריים  בשטחים  מפואר,  כנסת  בית  מפנק, 
שבריזורט יש בריכות שחייה חיצוניות עם מים 
ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר,  ומכון  צלולים 
מטעם  שאטל  אוטובוס  ורחב.  ירוק  ציבורי 
המלון יוצא במהלך היום למרכז רומא ולקניון 
 Euroma" קניון - הסמוך מהענקים באירופה 

2", בעלות 3-5 יורו בלבד.
כמיטב  גבוהה  ברמה  חופשה  לכם  מכינים  אנו 
שינפלד,  של  המלכותי  האירוח  עם  המסורת 
בבארים  למהדרין  כשרות  וערב  בוקר  ארוחות 
תכניות  חצות,  עד  פתוח  אירי  בר  ענקיים, 
(בתאריכים  זמר  כוכבי  של  והופעות  מגוונות 
שינפלד  מנהלי  של  צמוד  וליווי  נבחרים) 

שנמצאים אתכם במלון.

קיימת אפשרות  תוכלו לטייל ברומא הנפלאה, 
גם  ותיהנו  איטליה,  ברחבי  מאורגנים  לטיולים 
מאטרקציות ופארקים למשפחות, שופינג ועוד.

 כל הדרכים מובילות לשרתון גולף

הילטון  (בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון   
לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  הוא  רומא), 
במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  שמגיעים  עולם 
על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  מקצועיים.  גולף 
מנת להבטיח ששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, 
עם אירוח בתנאים מפנקים ואווירה חמה שרק 

שינפלד יודעים להציע.

כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 30 שנה, חשבנו 
על כל פרט: לרשות אורחנו במלון יהיה מטבח 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
בריכות שחייה חיצוניות עם מים צלולים ומכון 
ירוק  ציבורי  ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר, 

ורחב ומאיר עיניים. 

כל הדרכים מובילות לחדר האוכל
 אם כבר שהיתם באחת החופשות של שינפלד 
החוויה  על  לכם  לספר  צריך  לא  תיירות, 
נפרד  בלתי  חלק  שמהווה  הגסטרונומית 
כשזה  שינפלד.  של  והפסח  הקיץ  מחופשות 
צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיע 

ברזל: כשרות, איכות וכמות.
כשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
לאורחים.  ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה 
עמוסים  האוכל,  בחדרי  הענקיים  הבארים 
בעשרות סוגי מנות מכל הסוגים. צוות בינלאומי 
במאכלים  המתמחים  וקונדיטורים  שפים  של 
ואשכנז  מזרח  עדות  בנוסח  כשרים  יהודיים 
מלווים את הנופשים בכל חופשת הקיץ. הכמות 
עולים  במלון  האוכל  בחדרי  שתמצאו  והמגוון 

על כל דמיון.

טוב,  בכל  מוגשות  הארוחות 
מרקים,  דגים,  בשרים,  מיני 
קינוחים,  תוספות,  סלטים, 
ומעדנים.  קונפיטורות  עוגות, 
מפנסיון  נהנים  אתם  בשבת 
רבא  הקידושא  עם  מלא 

המיוחד של שינפלד.
כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
מהשורה  וקונדיטורים  שפים 
בפרסים  שזכו  הראשונה 
צוות  בשיתוף  בינלאומיים. 

עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל 
מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים 

וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הייחודי של שינפלד. מתחשק  הטרקלין האירי 
היכנסו  טעים?  במשהו  עצמכם  את  לפנק  לכם 
שתיה  קרה,  שתיה  עם  מבר  ותיהנו  לטרקלין 

חמה, פירות, עוגות ומבחר ליקרים.

 כל הדרכים מובילות למופעי השירה

 גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
ההופעות  לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים 
האמנים  גדולי  תיירות.  שינפלד  של  והתכניות 
בשרתון  הקרוב  הקיץ  במהלך  יופיעו  והחזנים 

גולף רומא:
במוסיקה  האמנים  מבכירי   – לפידות  ישי 
בהפקות  המעורב  הזמר  והישראלית.  החסידית 
ענק של מוסיקה יהודית ואת שיריו שומעים דרך 
בשינפלד  הופיע  ישי  משמח.  אירוע  בכל  קבע 
תיירות פעמים רבות וביניהם באירוע הענק של 

סיום הש"ס בהילטון דרזדן.
ישראל נחמן תורג'מן – מופיע לצדם של גדולי 
החזנים בעולם ולעמוד תחת שרביט הניצוח של 
מופיע בתדירות  הוא  סובול.  ומורדכי  יפה  אלי 
ועד  מאמסטרדם  אירופה  כל  ברחבי  גבוהה 

הריביירה הצרפתית.
ישראל פרנס – אומן ויוצר מגדולי הזמרים בעל 
ישראל  גדולה.  ונשמה  נלאות  בלתי  אנרגיות 
כולל  אפשרית  במה  כל  על  וחזן  כזמר  הופיע 
ב"גלגולו של ניגון" ו"מעגל החיים" בהם הוא 

שר ומנגן ומלהיב את הקהל.

כל הדרכים מובילות לרומא
 וסביבותיה

 אוקיי, נהניתם מהמלון, נהניתם משפע האוכל, 
 – האטרקציות  ומשאר  מהבריכה  מההופעות, 

אבל לאן הולכים לטייל?
באירופה,  היפות  הערים  אחת  רומא,  ובכן 
טיולים  של  שפע  בה  למבקרים  מציעה 
ואטרקציות. אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות 
מדריכים  בליווי  מאורגנים  טיולים  של  לשורה 
להשתנות  עלולים  הטיולים  מקצועיים(מסלולי 
המדריכם,לבחירתכם:  להחלטת  בהתאם 

אפשרות גם לטיולי משפחות.
בכיכר  ביקור  העתיקה:  לרומא  מאורגן  טיול 
כיכר  נבונה,  פיאצה  ברומא  ביותר  היפה 
אלגנטית ובה מזרקת ארבעת הנהרות של ברניני. 
מבנה   – הפנתיאון  הוא  נוסף  מפורסם  אתר 
ומשמש  אדריאנוס  ידי  על  נבנה  אשר  מרשים 
היום למקום קבורתם של מלכי איטליה. מזרקת 

טרווי – מעוטרת בסלעים ומים זורמים. הכיכר 
אליה.  היורדות  במדרגות  הידועה  הספרדית 
הקולוסאום – האתר המרשים ביותר של רומא 
יועדו  אשר  מושבים   50,000 מכיל  העתיקה 
בין  האכזריות  הקרב  בזירות  הצופים  לקהל 
התבליטים  שעליו  טיטוס  שער  הגלדיאטורים. 
על  נושאים  היהודים  השבויים  את  המתארים 
גבם את אוצרות המקדש וביניהם מנורת שבעת 
שמגיע  יהודי  לכל  מרטיטה  חוויה   – הקנים 

למקום.
טיול מאורגן נוסף הוא לרובע היהודי ברומא: 
הרובע היהודי המכונה הגיטו של רומא, שוכן 
הגדול  הכנסת  בית  ובמרכזו  נהר הטיבר  יד  על 
של רומא והמוזיאון היהודי המגולל את סיפורה 
ביותר.  העתיקות  היהודיות  הקהילות  אחת  של 
סמטאות הרובע מוליכות אל תיאטרון מרצ‘לו, 
ונציה  פיאצה   – רומא  של  המרכזית  הכיכר 
היא  נוספת  תחנה  מרשימה.  אנדרטה  במרכזה 
מיכאל  ידי  על  עוצבה  אשר  הקפיטול  גבעת 
לשופינג  לנצלו  אפשר  זמן  ישאר  אם  אנג‘לו. 

ברחוב ויה קורסו המפורסם.
סיור בטיבולי: טיבולי היא עיירה ציורית קטנה 
מצפון לרומא. העיירה התפרסמה בזכות הגנים 
יצירה  שהם  ד‘אסטה  בוילה  הנמצאים  היפים 
אדריכלית מפוארת, עם למעלה מ-500 מזרקות 
שכל אחת מהם היא יצירת אומנות בפני עצמה. 
הגן והמזרקות בנויים על טרסות תלולות ובהם 

שפע של צמחים פסלים ובריכות מים.
טיול לנאפולי: נסיעה לנאפולי הנמצאת במחוז 
קמפניה, ומנאפולי הפלגה קסומה לנמל הגדול 
אנאקאפרי  בעיירה  קאפרי.  החלומות  אי  של 
"הר  סולרה  מונטה  לפיסגת  ברכבל  עולים 
השמש". מפיסגת ההר מתגלה נוף עוצר נשימה 
לטייל  כיף  קאפרי  בעיירה  והמפרץ.  האי  של 
ברחובותיה היפים ובגני אוגוסטוס המשקיפים 

על הנמל הקטן בצידו השני של האי.
את  תחמיצו  אל  בשופינג,  מעוניינים  אתם  אם 
מאות  תמצאו  שבהם  רומא  שליד  האאוטלטים 
המותגים,  הסגנונות,  כל  העולם,  מכל  מותגים 

המעצבים, הרשתות, הקניונים והשווקים.
קרקלה,  מרחצאות  את  להחמיץ  אסור  וכמובן 
שיט על נהר הטיבר, ביקור בטירת סנטאנג'לוס 

ועוד.
מגוון  לכם  לתת  ישמחו  תיירות  שינפלד  נציגי 

הצעות לטיולים ברומא ובסביבותיה.

אכן, כל הדרכים מובילות לרומא.

ועכשיו לממהרים להירשם- 
הנחה של 1,000 ש"ח

לפרטים ולהרשמה: 03-6189999.

את מלון שרתון גולף רומא מכירים עשירי העולם מהחופשות הפרטיות שלהם. הקיץ הזה יש לכם הזדמנות ליהנות מחופשת קיץ חלומית במלון הפאר, 
בכשרות מהודרת, עם שפע של אטרקציות, מופעים, שפע קולינרי וחוויה גסטרונומית מהשורה הראשונה וכמובן: טיולים בעריה הציוריים של איטליה
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הכלים, הם הבינו שזה גזירת שמים ורק חיפשו לשרוד 
בתופת האיומה של השואה ולא לחפש איך להילחם, כלי 
נקודת  ותפילתו..  פיו  זה  המאמין  היהודי  של  המלחמה 
ויתנקם  ילחם  שהקב''ה  זה  החרדי  היהודי  של  המוצא 
והדתיים  החרדים  היהודים  אחד  בדבר  אבל  בהם.. 
לא לחלל  לאכול טרף,  לא  זה  נפש,  למסור  מוכנים  היו 
ולשמור על הצביון היהודי שלהם למרות התופת  שבת 
האיומה שעברו. אבי ז''ל גם כשהיה בסכנת רעב ממשית 
והביאו לפניו בשר טרף לא הסכים לאכול בשום מחיר 

שיכנס לפיו בשר פיגול. בזה מסר את הנפש..''

אמך  עם  ולהתאחד  מהמחנות  להימלט  הצלחת  איך 
ואביך?

בשנת  שוחרר  אושוויץ  כשמחנה  המלחמה,  אחרי 
1945, שלחו אותנו משם לבית יתומים של גוים בקראקוב 
שבפולין, והגיע לשם לאותו בית יתומים רופא ניאו-לוג 
אבי  את  והכיר  בצ'כוסלובקיה,  שלנו  שכן  שהיה  יהודי 
והוא חיפש את ילדיו, את אשתו הוציאו להורג והוא עבר 
מבית יתומים לאחר לחפש את ילדיו, כשהוא ראה אותי 
והוא  בסה''כ,  קילו   14 שוקל  והייתי   8 בן  בערך  הייתי 
גוזי'',  בינט...  ''משפחת  לו  ואמרתי  לשמי,  אותי  שאל 
הוא חזר לצ'כוסלובקיה כי הוא לא מצא את ילדיו, כולם 
אבא  את  במקרה  ברחוב  פגש  והוא  באושוויץ,  נהרגו 
שלי וסיפר לו שהוא פגש אותי בבית יתומים בקראקוב 
לא  הוא  אך  אותי  לפגוש  הגיע  אבי  'בינט'.  בשם  ילד 
הוא לא השתנה אבל  כי  ''אבא''  לו  אותי, קראתי  הכיר 
אני גדלתי, הייתי קטן מאד שהוא עזב את הבית ואחרי 

המלחמה הייתי בן 8 וחצי והוא לא זיהה אותי. 
התחבקנו  ואז  אני  שזה  לעכל  דקות  כמה  לו  לקח 
''אושי''  הקטן  אחי  את  גם  לו  והראיתי  והתנשקנו 
נופש  ששמרתי עליו במחנה, הוא העביר אותנו למקום 
שנקרא ''הרי הטטרה'', מקום יפה עם אויר מדהים ונופים 
מדהימים שהיה בצ'כוסלובקיה, היינו שם חודשיים עד 
אדם שהיינו,  קילו מהתת- משקל   10 ואחי  אני  שעלינו 
לבית  וחזרנו  אנחנו  היכן  וגילתה  חזרה  שלי  אמא  ואז 

שלנו בצ'כוסלובקיה. 
ופחד  ללמוד  יהודי  מקום  שאין  ראה  ז''ל  שלי  אבא 
יהודית  פנימיה  לחיידר  רב  עם  אותנו  שלח  ומיד  עלינו 
רב  לאותו  שילם  שלי  אבא  ומצוות,  תורה  שנלמד  כדי 
לבד  ונסענו  הגבול,  אותנו את  גדול שיעביר  כסף  סכום 
שני ילדים קטנים, לבלגיה ומשם לצרפת ומשם לאנגליה 
ומשם לאירלנד כדי ללמוד בחיידר יהודי במשך שנתיים 
וכל זה נסענו לבד בלי אבא, בלי אמא בלי כלום, לאחר 
יותר  שם  ולמדנו  באנגליה  תורה  בתלמוד  היינו  מכן 

משנה.

'הסתר פנים' בשואה.. מה אתה  יש הטוענים שהיה 
רוצה לומר להם?

מי שמחפש סיבות לכך שהיה הסתר פנים ימצא, אני 
שעשיתי  דבר  ובכל  צעד  בכל  ההשגחה  את  הרגשתי 
שהקב''ה  במוחש  ראיתי  מכן,  לאחר  והן  במחנה  הן 
היה איתי, הקב''ה לא חייב לאף אחד שום דבר, אנחנו 

את  לקב''ה  חייבים 
להודות  וצריך  חיינו 
שיש  למרות  לו 
שלא  קשים  דברים 
עשיתי  אני  מבינים, 
''חושבים'' פעם אחת 
למה  להבין  וניסיתי 
דווקא  באה  השואה 
ולא  אירופה  ליהודי 
הספרדים?  ליהודים 
שהבנתי  והתשובה 
זה בגלל שהם שמרו 
שלהם  הזהות  על 
הדת  את  המירו  ולא 
היהודים  שלהם, 
עשרות  באירופה 
יהודים  אלפי  ומאות 
כמה  והיו  התנצרו 
יהודים  של  דורות 

את  וגילה  אותם  חיפש  דווקא  ימ''ש  והיטלר  שהתנצרו 
אותם  שנאו  והגויים  אותם,  להשמיד  ורצה  יהדותם 
משנה  ולא  ''נוצרית''  חזות  להם  היתה  כמה  משנה  לא 
הזהות  ששמירת  ללמדך  הגויים,  בין  התערבו  הם  כמה 
היהודית היא מה ששמרה על עם ישראל בכל הדורות, 
אירופה,  הגויים בארצות  נוסף שהכעיס את  בנוסף דבר 
זאת הצהרת בלפור ''שארץ ישראל ]פלסטינה דאז ר.ב.[ 
שייכת ליהודים מתוקף היסטורי..'' וזה גם יצר גל גדול 

של אנטישמיות ברחבי אירופה כנגד היהודים.

– איך הרגשת? איך מתחילים  כנער  כשהגעת לארץ 
חיים מחדש?

כבר  ישראל  לארץ  עלו  הקטנה  אחותי  עם  ואמי  אבי 
ב-1948 אחרי הכרזת הקמת המדינה, אני ואחי ''אושי'' 
היינו עדיין באנגליה וחיפשנו אניה לעלות לארץ, היינו 
בקשר עם הוריי במכתבים וידענו שהם גרים בירושלים, 
עם  להתאחד  ישראל  לארץ  שעולים  החלטנו  ב1950 
הוריי, נסענו מאנגליה למרסיי שבצרפת וקנינו כרטיסים 
האניה  אך  לארץ  לעלות  כדי  ''ארצה''  ששמה  לאניה 
התקלקלה, חיכינו שבועיים נוספים, לאחר שצוות האניה 
להפלגה  יצאנו  להפליג,  אפשרי  והיה  תיקונים  ביצע 

לארץ ישראל. 
אויר  מזג  היה  בדרך  כשבועיים,  ארכה  ההפלגה 
גבוהים מאד  וגלים  חזקה  וסערה  סופות  במיוחד,  סוער 
כבר  רציתי  כ''כ  בשלום,  שנגיע  התפללתי  הדרך  וכל 
הטילה  אחרי שבועיים  לירושלים.  ישראל  לארץ  להגיע 
ולקח  בנמל  לנו  חיכה  אבי  חיפה,  בנמל  עוגן  הספינה 
אותנו משם לירושלים, אותי ואת אחי הוא שלח ללמוד 
ח',  כיתה  שסיימתי  ואחרי  בירושלים,  ''חורב''  בת''ת 
רציתי להמשיך לתיכון אך אבי התעקש שאכנס לישיבת 
דושינסקיא, אבי אז אמר לי ''אני למדתי בצ'כוסלובקיה 
בישיבת דושינסקיא אצל הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי 

זצ''ל ואתה תלמד גם בישיבה הזו''. 
וראש  בירושלים  הנביא  ברח' שמואל  היתה  הישיבה 
דושינסקי  משה  ישראל  רבי  הגאון  היה  שלי  הישיבה 
זצ''ל גאב''ד העדה החרדית, למדתי שם כשנתיים, רוב 
ליטאיים  היו  קטן  וחלק  חסידיים  בחורים  היו  הישיבה 
ואני הייתי ביניהם, לא ביקשו מאיתנו לשנות את הלבוש 
לאחר  רגיל,  ליטאי  ולבוש  קצרות  חליפות  עם  ונשארנו 
לנח''ל  והתגייסתי  לצבא  גיוס  של  בגיל  הייתי  שנתיים, 
ליחידה קרבית, שמרתי על הזהות החרדית שלי גם בצבא 
בגאון, לא הסכמתי להיכנס ולאכול בחדר אוכל למרות 

שהייתי רעב כי לא סמכתי על הכשרות. 
לביתי  לשבת  לצאת  לי  אמר  המפקדים  אחד  פעם 
בירושלים, ואני סירבתי ואמרתי לו ''אני לא מחלל שבת 
בשום אופן..'' הוא כעס וכינה אותי ''דוס מסריח.. אתה 
את  לך  אשבור  אני  לא  ואם  לך  אומר  שאני  מה  תעשה 
העצמות..'' כשהמשכתי לסרב הוא נתן לי כמה בעיטות 
ונאנקתי מרוב כאבים,  חזקות עד שנשכבתי על הרצפה 
אמרתי לו שאני על הרצפה כולי כואב “תרשום לי בפתק 
שאתה נתת לי פקודה בשבת לצאת הביתה ולחלל שבת 
אבל  לכך  לא שהייתי מסכים  זה”,  על  אולי אחשוב  אז 

מי שמחפש סיבות 
לכך שהיה הסתר פנים 
ימצא, אני הרגשתי 
את ההשגחה בכל צעד 
ובכל דבר שעשיתי 
הן במחנה והן לאחר 
מכן, ראיתי במוחש 
שהקב''ה היה איתי, 
הקב''ה לא חייב לאף 
אחד שום דבר, אנחנו 
חייבים לקב''ה את חיינו 
וצריך להודות לו למרות 
שיש דברים קשים שלא 
מבינים

בביתו בבני ברק , לומד גמרא
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והוא  זאת פקודה לא חוקית  כי  ירשום  ידעתי שהוא לא 
עלול לעוף מהתפקיד שלו בגלל זה, וכמו שחשבתי הוא 
לא רשם את הפתק ועזב אותי כמו שאני והלך. מאז אותו 
מפקד הבין שאני חייל שלא מוותר על היידישקייט שלי 
וכך הייתי בכל  ולא משנה באיזה מחיר, מכות או כסף, 
תקופת שירותי בצבא כחייל קרבי, לא משנה איזה ניסיון 
היה מגיע אם זה שבת או אוכל לא כשר, הכיפה בשבילי 
לא היתה חתיכת בד אלא קשר ישיר לבורא עולם בכל עת 

והייתי גאה בכך.

היה מקרה מיוחד שקרה לך בארץ שתרצה לספר?
לאבי  אמר  זצ''ל  איש  החזון  מה  לך  לספר  רוצה  אני 
סר  ברק  בבני  מביקוריו  באחד  ז''ל  אבי  אחי,  ועל  עליי 
שעבר  מה  את  לו  וסיפר  זצ''ל  איש  החזון  של  למעונו 
הוא וילדיו בשואה האיומה, ואיך ילדיו אני ואחי הקטן 
שרדנו את התופת האיומה בשואה, החזון איש אמר לאבי 
כממתיק סוד ''תדע לך, הילדים שלך הקטנים כל מי שהם 
יהיה מקולל..'' אבי  וכל מי שיקללו  יהיה מבורך  יברכו 
היה בהלם מהברכה הזו וסיפר לי ולאחי את הסיפור הזה, 
אני שמרתי את הסיפור הזה אצלי ולא השתמשתי בברכה 

הזו רק פעם אחת בלבד.

במה הניצחון שלך על הנאצים? 
ותשעה  נכדים  ועשרות  ילדים,  חמישה  לי  יש  ב''ה 
הגרמנים  והמצוות,  התורה  בדרך  הולכים  שכולם  נינים 
לא  אני  שלי,  המשפחה  ואת  אותי  להשמיד  רצו  ימ''ש 
יכול להתנקם בהם כיום, אבל המשפחה שהקמתי בארץ 
ז''ל שהייתה אישה מיוחדת  ביחד עם בת-זוגתי  ישראל 
על  שלי  הניצחון  זה  הוא',  שלה   – ושלהם  'שלי  מאד 

הנאצים ימ''ש”.

מה אתה חושב על האנשים בכללות אחרי השואה? 
איך אתה רואה את האדם?

אלוקים,  נברא בצלם  אדם  אני חושב שכל  לך,  אומר 
לשקר  ולא  אדם  כל  עם  בישרות  להתנהג  צריך  ואדם 
כך  שמתנהג  מי  מסביבו,  האנשים  עם  ביושר  וללכת 
הוא מצליח בחיים, בזמנו שהייתי סמנכ''ל חברת 'אתא' 
מנכ''ל החברה עמוס בן גוריון שלח את אריק שרון ]ראש 

הממשלה לשעבר ר.ב.[ לשחד אותי כדי לראות אם אני 
בכיר,  לתפקיד  אותי  לבחון  ובכך  שוחד  ויקח  יעמוד 
וניסה כמה פעמים ושלחתי את כל מי שניסה לשחד אותי 
כלעומת שבאו ולא הסכמתי לקבל שוחד וגירשתי אותם, 
ורק בזכות זה הצלחתי בחיים כי היושר היה תמיד לנגד 

עיניי.
#לפי דעתך מה הניצחון של עם ישראל?

האמונה  בגלל  זה  ישראל  עם  של  הניצחון  לדעתי 
החזקה שלו בבורא עולם.

#ולמה זכינו במדינת ישראל?
בכח  רק  זה  ישראל  במדינת  ישראל  עם  של  הזכיה 
ישראל הוא עם  האמונה ובשמירת הזהות היהודית, עם 
ששרד בכל הדורות בזכות האמונה שלו ובזכות שמירת 
ועל  שלנו  היהודית  הזהות  את  שנשמור  וככל  הזהות 
כמאמר  לגוים  אור  נהיה  כך  חזק  יותר  שלנו  האמונה 
קִֹלי  ְבּ ְשְׁמעּו  ִתּ ָשׁמוַֹע  ִאם  ה  ''ְוַעָתּ שמות  בספר  הפסוק 
ל  י ִלי ָכּ ים ִכּ ל ָהַעִמּ ה ִמָכּ ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלּ ם ֶאת ְבּ ַמְרֶתּ ּוְשׁ

ָהָאֶרץ..'' ]שמות יט, ה[

הזכיה של עם ישראל 
במדינת ישראל זה רק 

בכח האמונה ובשמירת 
הזהות היהודית, עם 

ישראל הוא עם ששרד 
בכל הדורות בזכות 

האמונה שלו ובזכות 
שמירת הזהות וככל 
שנשמור את הזהות 

היהודית שלנו ועל 
האמונה שלנו יותר חזק 

כך נהיה אור לגוים

עם כותב השורות בפתח בית הכנסת

החזון איש - אמר לאביו שמי שיברך יהיה מבורך
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פרשת הריגול היקרה ביותר בהיסטוריה • מי היה 
קיקרו? האם היה מרגל כפול של בריטניה? איזה סודות 
מכר לגרמנים במלחמת העולם השנייה ומה עלה בגורל 
ההון הכספי שקיבל מידי הנאצים? • וגם: סיפורו של 
מבצע ברנהרד, זיוף השטרלינג והדולר בידי הנאצים

||  איילה אבן האזל ||
צילום: ויקיפדיה

המרגל 
קיקרו

המרגל קיקרו
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המרגל 
את ב הטלפון  צלצול  קטע   -  1943 לאוקטובר   26

שגרת יומו של נספח השגרירות של גרמניה הנאצית 
בשגרירות,  הראשי  המזכיר  של  אשתו  באנקרה. 
גברת ינקא, הייתה על הקו, היא הזמינה את הנספח 
לבוא לביקור בביתם שבשגרירות, כדי לפגוש אדם 
מעניין. קרל לודביג מויציש - נספח השגרירות - לא 
סירב לבקשה. בבית הוא נפגש עם אדם שבצרפתית עילגת הציע לו 
מסמכים מצולמים מכספתו של השגריר הבריטי בטורקיה. הוא טען 
שהוא לא פחות מאשר המשרת האישי של השגריר סר יו מונטגומרי 

נצ'בול-האג'יסן.
האלמוני שקיבל את שם הקוד "קיקרו" דרש עבור כל גליל של 
20000 ליש"ט.  15000 ליש"ט, וסכום ראשוני של  פילם סכום של 

סכום עצום באותם ימים. 
מפרשיות  אחת   - "ציצרו"(  )או  "קיקרו"  פרשת  התחילה  כך 
היום  שעד  פרשה  השנייה.  העולם  במלחמת  המסעירות  הריגול 

מעוררת תהיות וספקולציות.
הגרמני  הסוערים. המודיעין  העולם השנייה  ימי מלחמת  הימים 
של היטלר היה מוצלח בתחומים מסוימים אך בנוגע לתכניות ריגול, 
נחשפו.   – לאנגליה  שהוחדרו  המרגלים  כל  חמור.  כישלון  נחל 
בבירות אחרות באירופה פעלו רשתות ריגול רוסיות. אך אף סוכן 
נאצי לא הצליח לפעול אצל בנות הברית במוסקבה או בוושינגטון. 
סוף-סוף המודיעין הגרמני זכה במרגל שסיפק לו מידע בעל חשיבות 

אסטרטגית כבירה. 
שגריר גרמניה באנקרה באותה עת, פרנץ פון פאפן, היה הקנצלר 

בגרמניה זמן קצר לפני עלייתו של היטלר.
בשירות  לעבוד  הצליח  וכך  בשפות  ידע  בעל  היה  קיקרו 
צרפתית  וכמובן  סרבו-קרואטית  טורקית,  אלבנית,  הדיפלומטי: 
שהייתה השפה הדיפלומטית השולטת באותה תקופה. למעשה הוא 

טען גם שהוא בעל ידע באנגלית בסיסית אך התקשה לדבר בה.
המידע העצום שקיקרו העביר היה אוצר בלום, אם הגרמנים היו 
מסמכים  צילומי  כלל  המידע  מעמיקה.  בצורה  אותו  מנתחים  אכן 
פרטים  הברית,  בנות  של  בכנסים  הנעשה  לגבי  מידע  סודיים, 
אודות ועידת טהרן, הוא חשף בפני הגרמנים את שם הקוד הסודי 
"אוברלורד" למבצע הפלישה לנורמנדי – מידע שהגרמנים פספסו, 
מידע על אסטרטגיות מלחמה, תנועת כוחות בנות הברית ופרטים 
קיקרו  למלחמה.  להיכנס  מנת  על  טורקיה  עם  ומתן  אודות המשא 
היה רגיל לנצל את ההזדמנות שהשגריר ישן, במקלחת או מנגן על 

פסנתר על מנת להתגנב לחדרו ולדלות עוד מידע חסוי. 
בזאת.  הסתפקו  לא  ערך  רב  מידע  לגלות  קיקרו  של  ניסיונותיו 
יום אחד אף הצליח להשיג העתק שעווה של המפתח של השגריר 
פתח  שבו  תואם,  מפתח  נעשה  שם  לגרמניה,  נשלח  וזה  הבריטי, 

קיקרו את הכספת האישית של השגריר הבריטי.
באחד המסמכים הופיע מידע על כניסתם של אנשי צבא בריטיים 
ופנה  המסמך,  את  ראה  הגרמני  השגריר  הניטראלית.  לטורקיה 
בקובלנה לשר החוץ הטורקי. זה פנה לשגריר הבריטי, ובשגרירות 
נוהלי  על  לשמור  והחלו  מידע,  הדליף  אלמוני  כי  הבינו  הבריטית 

אבטחה קפדניים, שכללו אזעקה חשמלית בעת פתיחת הכספות.
אך גם פעולה זאת לא מנעה מ"קיקרו" להמשיך בעקביות להביא 
התקנת  בעת  נוכח  שהיה  הסביר  קיקרו  לגרמנים,  ערך  רב  חומר 

האזעקה וכך למד איך לנטרל אותה.
האם הסיפור תם בעת שמזכירתו של מויציש ערקה לצד הבריטי, 
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ונספח השגרירות החל לקבל טלפונים שניסו לשכנע אותו 
לקיקרו  שגרמה  אחרת  סיבה  שהייתה  או  הוא.  אף  לערוק 
להפסיק לנדב מידע? יש לציין כי הגרמנים חשדו כל העת 
בחומר שהוא מזויף, או שיש בו הונאה אחרת, ולכן לא עשו 

בו שימוש רב, מלבד פענוח של צופן בריטי.

מי אתה קיקרו?

הוא  ובו  קורותיו  על  ספר  קיקרו  הוציא   ,1960 בשנת 
יליד  טורקי,  תעלומה.  כה  עד  שהייתה  זהותו  את  חושף 

קוסובו ובעל מורשת אלבנית בשם: אליאסה באזנה. 
באזנה עבד בשגרירויות הזרות כשוער, נהג ושומר וזאת 
בזכות ידיעתו את השפה הצרפתית. את ידיעת השפה רכש 
נשק  כלי  לגנוב  ניסה  כאשר  שביצע  גניבה  מעשה  בזכות 
ומכוניות במסגרת שירותו בפלוגה צבאית צרפתית, עבור 
פרך  עבודת  למחנה  נשלח  וכעונש  הטורקית,  המפלגה 

בצרפת למשך שלוש שנים. 
לאחר שחרורו ממחנה העבודה התקבל קיקרו לעבודה 
שהיה  ג'נקה  אלברט  בשם  אדם  אצל  הגרמנית  בשגרירות 
איש עסקים. העבודה אצל אותו איש עסקים הייתה למשך 
"על  נתפס  כאשר  פוטר  קיקרו  מכן  ולאחר  קצר  זמן  פרק 
כאשר  למעשה  חסויים.  דואר  ודברי  מכתבים  קורא  חם" 
רצה קיקרו ליצור קשר עם נציג השגרירות הגרמנית, הוא 
החוץ  שר  של  גיסתו  הייתה  ינקה  לפנות.  מי  אל  ידע  כבר 
הגרמני ולמרות שבזמנו קיקרו פוטר מעבודתו בשגרירות, 
כעת העריך השגריר כי כדאי לגרמניה להשתמש בו לטובת 

המלחמה.
במקביל במטה השגריר האנגלי, באזנה כה התחבב על 
השגריר האנגלי עד שזה העלה אותו בדרגה, במקום להיות 
אחראי  תפקיד  קיבל  הוא  הבית,  עבודות  על  רק  אחראי 
ובעל סמכות. הוא קיבל גם מדים כחולים מרשימים וכובע 
של  העבודה  חדר  של  הסף  שומר  היה  ותפקידו  מצחיה 
השגריר. השכר היה נאה, מעל מאה לירות טורקיות, יותר 

מהסטנדרט של משרת טורקי. 
מה הייתה הסיבה שהובילה את קיקרו לרגל? הוא עצמו 
טען כי הוא פשט נזקק לכסף, חיבב את הגרמנים ולא אהב 
כותב  וויירס  ריצ'רד  הבריטי  ההיסטוריון  הבריטים.  את 
שהוא היה פשוט מונע מחמדנות, בעל חלומות להתעשר 

בקלות.

כפול?  מרגל  או  מבוזבז?  נאצי  מרגל  קיקרו  היה  האם 
ישנה מחלוקת עזה בסוגיה זו, האם קיקרו היה מרגל נאמן 

או מרגל בעל נאמנות כפולה. 
לכאורה ישנה טענה שקיקרו היה מרגל בשירות הבריטי 
שמסר מסמכים לגרמנים במסווה של מרגל, אך למעשה לא 
היה אף מסמך שהיה סכנה מבחינה צבאית. כל המסמכים 
לחץ  להפעיל  הייתה  שמטרתם  מסמכים  היו  שמסר 
טוטאלית.  שתיכבש  לפני  להיכנע  גרמניה  על  דיפלומטי 
שתבעו  כפי  לשניים,  תחולק  שגרמניה  חששו  הבריטים 
הרוסים, ולכן החליטו להפעיל לחץ פסיכולוגי על גרמניה 

באופן של הדלפת מסמכים.
המסמכים הודלפו דווקא בטורקיה, בה היה השגריר פון 
ואולי אף שיתף  נאצי,  היה  לא  פאן  פון  כי  טוענים  פאפן. 
לגמרי  שזוכה  העובדה  גם  הבריטים.  עם  בסתר  פעולה 
מעסקה.  חלק  שהייתה  בהחלט  ייתכן  נירנברג,  במשפטי 
פעולה  שיתף  הוא  גם  אולי  סודו,  איש  שהיה  מויציש, 

בתכנית...
כפול,  סוכן  היה  לא  בזאנה  כי  טוענים  אחרים  חוקרים 
אם הוא היה סוכן כפול הוא מעדיף להיות סוכן של שירות 

הביטחון הטורקי.
משרד  שעובדי  היא  בספק  מוטלת  שאינה  אחת  עובדה 
"מבצע  דליפת  בעקבות  מודאגים  היו  הבריטי  החוץ 
אוורלורד" וחשדו כי בזאנה הוא המרגל. הם ביצעו תרגיל 
חתימה  עם  יחד  שגוי  מידע  עם  מסמכים  והטמינו  עוקץ 
מזויפת של שר החוץ – אך תרגיל העוקץ לא עבד. בעקבות 
הבריטית,  בשגרירות  שהתקינו  החדשה  האבטחה  מערכת 
יותר  הרבה  נהייתה  לגרמנים  המסווג  החומר  העברת 
מורכבת. לא פלא שמיד לאחר מכן, הודיע באזנה על סיום 
עבודתו אצל השגריר הבריטי, וזמן מועט לאחר מכן הפסיק 

למכור מידע לגרמנים.
סטיוארט  החשאי,  הבריטי  המודיעין  השירות  ראש 
מנזיס, נשאל על הפרשיה וקבע כי קיקרו היה סוכן כפול. 
וגם לפני מותו חזר על כך כי קיקרו היה ידוע לבריטים, אך 

נכונות המידע שהביא הייתה מוטלת בספק.
פעילותו של קיקרו נמשכה כחצי שנה בסך הכול, הוא 
סטרלינג,  לירות   300,000 של  מטורף  סכום  וקיבל  דרש 
של  הזמן  לפרק  יחסית  קיקרו,  היום.  גם  מכובד  סכום 
ביותר  היקרים  המרגלים  אחד  כנראה  היה  פעילותו, 
בהיסטוריה. בתום המלחמה הגיע זמנו לנוח על זרי דפנה 

וליהנות מהחיים. אבל אז ציפתה לו הפתעה לא נעימה...

אנקרה - עיר ההתרחשות של פרשית קיקרו היהודים שהשתתפו 
במבצע ריינהרד זכו 
לתנאי חיים יוצאי דופן 
לאסירים או לאזרחים 
בעת מלחמה: העבודה 
הייתה במשמרות של 
שמונה שעות והם אף 
זכו ליום חופשי אחד 
בשבוע, לרשותם עמד 
רופא שדאג לבריאותם, 
הייתה להם מקלחת 
ומיטות מוצעות, והמזון 
שקבלו היה לחם, בשר 
וחמאה )מצרך נדיר 
מאוד בזמן המלחמה( 
והם אף זכו להניח 
תפילין. בורגר מתאר כי 
הסוהרים שומרי האס 
אס מעולם לא צעקו 
עליהם ואף שיחקו 
איתם טניס מידי פעם... 
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מבצע ברנהרד

של  בגרמניה  נודע  צייר  היה  ציטרין  )פייבל(  פליקס 
היגר  הוא  בזמנו  דיוקן.  בציורי  שהתמחה  המלחמה  לפני 
לגרמניה מוורשה בפולין והתגורר בעיר לייפציג. כישרונו 
ותערוכות  בגלריות  הוצגו  ויצירותיו  התפרסם  פליקס  של 
בת.  להם  ונולדה  אישה  נשא  לימים  בגרמניה.  מובילות 
הכול היה צריך להמשיך להיות אופטימי עד שהגיע חורף 
1942. פליקס נתפס בידי הנאצים ונשלח אחר כבוד למחנה 
זקסהאוזן סמוך לברלין, שם הנאצים ייעדו אותו להשתתף 

ב"תכנית ברנהרד."
יהודי  בורגר,  אדולף  את  פליקס  פגש  זקסהאוזן  במחנה 
וקומוניסט בן 25, שעסק בזיוף תעודות ומסמכים במסגרת 
המחתרת האנטי נאצית בסלובקיה, בהם תעודות הטבלה, 
אחרים.  משטר  ומתנגדי  יהודים  של  חייהם  את  שהצילו 
עם  נשלח  לשם  אושוויץ,  במחנה  לכן  קודם  היה  בורגר 
אשתו  אך  וחצי,  כשנה  לשרוד  הצליח  הוא  גיזלה,  אשתו, 
1944, הקריאה  מתה במחנה. ואז, באחד מימי חודש מרץ 
המספר  את  בהם  אסירים,  מספרי  כמה  הכריזה  מערכת 

64401, אשר נדרשו להתייצב אצל מפקד המחנה.
"אתה נוסע לברלין, מר בורגר", אמר לו מפקד המחנה 
מקצוע  אנשי  לנו  "דרושים  הס.  רודולף  לשמצה,  הנודע 
כמוך". בורגר, מופתע מהתואר "מר", שהפך אותו באחת 
ממספר לבן אדם, התקשה להאמין למשמע אוזניו. "נדמה 
סיפר  לשמיים",  היישר  מהגיהנום  עליתי  כאילו  לי  היה 

לימים.
בורגר הגיע למחנה זקסהואזן אחרי נסיעה ברכבת והובל 
זה מחנה בתוך מחנה,  היה  למתחם מבודד בתוך המחנה. 
האסירים  שאפילו  תיל,  מוקף  מבודד,  כלוב  שתיאר.  כפי 
האחרים לא יוכלו להביט פנימה, הכול על מנת לשמור על 
סודיות. השומרים הוזהרו לבל יספר דבר על הנעשה, שאם 

לא כן עונשם היה שיהפכו לאסירים בעצמם.
תנאים  ובשיפור  בהטבה  זכה  מדוע  בורגר  הבין  אז  רק 
לעומת חבריו הנמקים באושוויץ. המקצוע שלו, טיפוגרף, 
הגורם  כעת  היה  באושוויץ,  למעצרו  תחילה  שהביא 
שהציל את חייו. הנאצים היו זקוקים לבעלי מקצוע כמוהו, 

שיודעים לזייף מסמכים.
במחנה זקסנהאוזן פעל בית מלאכה סודי לזיוף שטרות, 
שאמור היה להוציא לפועל את מבצע זיוף הכספים הגדול 

בהיסטוריה. 
במלחמת  בבריטניה  להילחם  דרכים  חיפשה  גרמניה 
הייתה  ההנחה  הפיננסי.  במישור  גם  השנייה  העולם 

שהימצאותם של אלפי שטרות מזויפים תשבש כל כך את 
מלהשתמש  יימנע  שהוא  עד  שבידו  בשטרות  העם  אמון 
את  אחריו  ויסחף  הבריטי  המטבע  יתמוטט  וכך   – בהם 
נציגיו  כאשר  הייתה  שהתעוררה  הבעיה  כולה.  הכלכלה 
בתי  מפעלי  בעלי  לשכנע  הצליחו  לא  אס.  האס.  ראש  של 
העוסקים  כי  הוחלט  לבסוף  עבורם.  לעבוד  גרמניים  דפוס 
הריכוז.  שבמחנות  היהודיים  האסירים  יהיו  במלאכה 
מבחינת המח הגרמני יש לכך יתרון קל, את היהודים הרי 

אפשר להוציא להורג בסוף ביצוע המזימה. 
כך נפתח המבצע שכונה "מבצע ברנהרד", על שמו של 
היו  הפקודות  אותו.  שניהל  קריגר,  ברנהרד  הס"ס  קצין 
כזו  ברמה  אמינים  להיות  צריכים  היו  השטרות  ברורות. 
להכיר  יוכלו  לא  בבריטניה  המנוסים  הכסף  מומחי  שגם 
בזיוף. לשם כך, עבדו הנאצים והאסירים קשה עד לפרטים 
שיטת  את  פיצחו  מתמטיקאים  בעזרת  ביותר.  הקטנים 
המספור, והנאצים דאגו לשיטות הפצה שתוכננו להיעשות 
מכן  ולאחר  ונטחנו,  רוסקו  אמיתיים  פאונדים  האוויר.  מן 
להבין  בניסיון  באוניברסיטאות,  לבדיקה במעבדות  נמסרו 
מאיזה נייר יוצרו. לא היה מדובר בקני במבוק מסוג שגדל 
מסמרטוטים  שעשוי  בנייר  אלא  הרחוקה,  בבורמה  רק 

משומשים, שניתן היה לקנות בקלות בטורקיה.
ביותר, מכונות  ציוד הטכני ברמה הגבוהה  היה  במחנה 
צילום,  מעבדת  אור,  להדפסות  מחלקה  ביותר,  חדישות 
מחלקת לעבודות ריטוש, כריכייה לספרים, סדר דפוס, בית 

מלאכה לגילוף וחדר בקרה לשטרות מזויפים.
על  לבריטים  לשתוק  לא  הגרמנים  החליטו  בנוסף, 
בגרמניה בהם הוחלפה דמותו  הבולים המרגיזים שהפיצו 
של היטלר בזו של הימלר. ובמחנה החליטו לזייף כפעולת 
תגמול בולים בריטים והחליפו את דמותו של מלך אנגליה 
בולשביקיות  נטיות  "להבליט  מהניסיון  כחלק  בסטאלין, 

שמדגישות את השפעת מוסקבה על מעצמות המערב".
פליקס ציטרון ובורגר היו חלק מקבוצה של 140 עובדים, 
בתוכם היו 40 אסירים יהודים: גרפיקאים, מאיירים, אנשי 
בתחום  היה  ציטרון  פליקס  של  כישרונו  וזייפנים.  דפוס 
וברמה  מוצלחים  היו  ידו  תחת  שיצאו  הזיופים  התחריט, 

גבוהה והוא מונה למנהל מחלקת התחריט. 
חיים  לתנאי  זכו  ריינהרד  במבצע  שהשתתפו  היהודים 
העבודה  מלחמה:  בעת  לאזרחים  או  לאסירים  דופן  יוצאי 
הייתה במשמרות של שמונה שעות והם אף זכו ליום חופשי 
אחד בשבוע, לרשותם עמד רופא שדאג לבריאותם, הייתה 
לחם,  היה  שקבלו  והמזון  מוצעות,  ומיטות  מקלחת  להם 
בשר וחמאה )מצרך נדיר מאוד בזמן המלחמה( והם אף זכו 
אס  האס  שומרי  הסוהרים  כי  בורגר מתאר  תפילין.  להניח 
מעולם לא צעקו עליהם ואף שיחקו איתם טניס מידי פעם... 
עם כל זאת, עמוק בתוכם ידעו האסירים כי הם בחופשה אך 

אסירי מחנה זקסנהאוזן

מה הייתה הסיבה 
שהובילה את קיקרו 

לרגל? הוא עצמו טען 
כי הוא פשט נזקק 

לכסף, חיבב את 
הגרמנים ולא אהב את 
הבריטים. ההיסטוריון 
הבריטי ריצ'רד וויירס 

כותב שהוא היה פשוט 
מונע מחמדנות, בעל 

חלומות להתעשר 
בקלות
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ורק מהמוות.
מזויף  שטר  כי  במחנה  הידיעה  התפשטה  אחד  בוקר 
ידי הבנק האנגלי עצמו. אנשי הבלוק  התקבל כאמיתי על 
נשמו לרווחה. הם חשו כי הרוויחו לעצמם פרק זמן נוסף 

של חיים.
והחלו  הזה  במפעל  יוצרו  מזויפים  פאונד  מיליון   130
לזיוף דולר אמריקני. אז מה עלה בגורלה של  גם  עבודות 

תכנית שנכשלה? 

כישלון באגם

ועל  יעדיו  את  השיג  שהמבצע  נראה  היה   ,1943 בסוף 
במחנה  המבצע  מנהל  אבל  למחנותיהם,  לשוב  האסירים 
הצליח לשכנע את הנאצים להתחיל ולזייף דולרים. לקבוצה 
אף הצטרף כוח עזר נוסף: העבריין המקצועי לזיוף, סלומון 
סמוליאנוב, והוא החל בעיצוב השטר של 20 דולר. עמדה 
של  למזלם  אולם  השטרות,  מספור  בעיית  גם  בפניהם 
משוודיה  שהגיע  "לייף"  שבועון  של  בגיליון  הגרמנים 
פורסמה שיטת הִמספור של הדולרים כדרך למנוע זיופים. 
נתקבלה הפקודה הבהולה מברלין  בטרם החלה המשימה 
לפרק ולהשמיד את הציוד ולהרוג את כל העובדים, מפני 
התכנית  מנהל  קרוגר  קרובים.  היו  הברית  בעלות  שכוחות 
מועד  מבעוד  לעצמו  שהכין  מזויפים  ניירות  עם  ברח 

והשאיר את היהודים בחיים.
זקסנהאוזן,  למחנה  הברית  בעלות  כוחות  כשהתקרבו 
הריכוז  למחנה  הזייפנים  צוות  הראשון  בשלב  הועברו 
מטהאוזן באוסטריה. לקראת התבוסה הסופית במאי 1945, 
תכננו הנאצים לרצוח את אנשי הצוות. לרשות אנשי האס- 
ליעד  הצוות  אנשי  הובלת  לצורך  אחת  משאית  עמדה  אס 
הרצח - תת מחנה אחר, והם הובילו אותם בשלושה סבבים. 
בסבב השלישי התקלקלה המשאית והשומרים הובילו את 
האסירים בצעדה רגלית ליעד. אך אז התקרבו כוחות צבא 
כל  וכך  נפשם,  על  נסו  והשומרים  למקום,  הברית  ארצות 
אנשי הצוות, מכל שלושת המשלוחים, התפזרו בין 16,000 
מיד  הגיעו  האמריקאים  הכוחות  ניצלו.  וחייהם  האסירים, 

לאחר מכן ושחררו את האסירים.
אספו  במנוסתם,  המזויפים?  השטרות  בגורל  עלה  ומה 
מהמפעל,  מזויפים  שטרות  עם  ארגזים  עשרות  הנאצים 
מטילי  עם  יחד  באוסטריה,  טופליץ  לאגם  אותם  והשליכו 
בתחתית  הארגזים  אותרו  מכן  לאחר  שנים  שונים.  זהב 
עצמו,  בורגר  נכח  החיפוש  ממשימות  באחת  האגם. 
שהתרגש למראה השטרות המזויפים שלו שנמשו מהמים. 
חלק אחר מהשטרות חולק למרגלים גרמנים ברחבי העולם. 

אחרים נמסרו לפושעים נאצים שנמלטו אחרי המלחמה.
הצליח  הזיוף  אך  נכשל,  הנאצי  המבצע  פלא  באורח 
את  מהמחזור  להוציא  נאלץ  אנגליה  בנק  למצופה:  מעל 
סדרת השטרות שיוצרה באותה תקופה, ולשפר את אמצעי 

הבטיחות שלו.
אדלוף בורגר חזר לגור בפראג, נישא ונולדו לו שלושה 
ילדים. לימים הוציא ספר "מספר 64401 מדבר" ובו כלולים 
שנה  שישים  לאחר  המחנה.  מן  להגניב  שהצליח  צילומים 
ואף  הראשי  הגזבר  עם  נפגש  באנגליה,  לבקר  הוזמן  אף 

הציגו בפניו שטר מזויף פרי מפעלו. 
לארצות  המלחמה  בסוף  היגר  ציטרין  פליקס  ואילו 
הברית יחד עם אשתו, אך עבר לעבוד בתחום הייצור וזנח 
רישומים  בידנו  נותרו  זאת  עם  מוכשר.  כאמן  עיסוקו  את 
ובגיר של אסירים ממדינות שונות  שצייר בעיפרון, בפחם 
אותם צייר תוך כדי המלחמה במחנה הריכוז. רישומי דיוקן 
של האסירים מותירים רושם נעים באופן יחסי של האסירים 

שחיו על זמן שאול במחנה זקסהאוזן.

שגריר גרמניה בטורקיה פרנץ פון פאפן

אדלוף בורגר

במנוסתם, אספו 
הנאצים עשרות 
ארגזים עם שטרות 
מזויפים מהמפעל, 
והשליכו אותם לאגם 
טופליץ באוסטריה, 
יחד עם מטילי זהב 
שונים. שנים לאחר 
מכן אותרו הארגזים 
בתחתית האגם. באחת 
ממשימות החיפוש 
נכח בורגר עצמו, 
שהתרגש למראה 
השטרות המזויפים 
שלו שנמשו מהמים. 
חלק אחר מהשטרות 
חולק למרגלים גרמנים 
ברחבי העולם. אחרים 
נמסרו לפושעים 
נאצים שנמלטו אחרי 
המלחמה
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סלט
חומרי הגלם המצוינים שארצנו בורכה בהם, שילובם 
פותחים  הכנה  שיטות  במבחר  והשימוש  היצירתי 
סלטים  מגוון  להגשת  אפשרויות  אינספור  בפנינו 
של  "סלט"  בספר  מפתיעים.  בטעמים  מרהיבים 
יצירתיים  מתכונים  תמצאו  תירוש,  לניאדו  לימור 
לטיפול  מועילים  וטיפים  סלטים  להכנת  ופשוטים 
סלטים  בהכנת  אתכם  ישמשו  אלו  הגלם.  בחומרי 
גדולים - המתאימים להגשה כמנה מרכזית לשולחן 
מזטים  בשולחן  שיככבו   - קטנים  חגיגי;  באירוח 
לאקלים  המתאימים  ססגוניים,  אסיאתים  צבעוני; 
הקיצי שלנו, ואנטיפסטי אלגנטי ומדויק. גם החומוס 
המקומי  המטבח  של  התווך  מעמודי   - והטחינה 
מתכונים,  בשלל  מיוחדת  לב  לתשומת  זוכים   -
מסורתיים וגם חדשניים. פרק חשוב מוקדש לתורת 

לניאדו  לימור  ידכם.  לו את חתימת  ומעניקים  בין מרכיבי הסלט  הרטבים המחברים 
ספרים".  ב"צומת  להשיג  מקומי".  "מטבח  המצליח  הבלוג  בעלת  שפית,  היא  תירוש 

מחיר: 98 ₪ 

הקיפוד מחפש חבר
של  ספר  לאור  אלה  בימים  מוציאה  לכל,  ספר  הוצאת 
המשורר וסופר הילדים הישראלי לוין קיפניס - "הקיפוד 
מחפש חבר". הספר מביא את סיפורו של קיפוד שהתגורר 
בתוך מאורה ביער גדול תחת עץ גבוה, וחברים לא היו לו. 
הקיפוד, שמרגיש בודד, מחליט יום אחד לצאת אל היער 
בכל  אולם  ושפן  ארנב  בסנאי,   פוגש  הוא  חבר.  ולחפש 
פעם שהוא משחק איתם, הם נפצעים מהקוצים שלו ולכן 
מחליטים לא לשחק איתו. הקיפוד חוזר למאורתו ומנסה 
מ-100  למעלה  כתב  קיפניס  לוין  לעניין.   פתרון  למצוא 
ספרי ילדים, ביניהם אליעזר והגזר, המטריה הגדולה של 
אבא ועוד.  כתיבתו מאופיינת בסגנון קליל ושמח ויש בה 
והתנדבות למען האחר. מחיר:  לזולת  מסרים של עזרת 
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ההצלחה בהישג ידך
פשוטות  בתכונות  נמצאים  ההצלחה  יסודות 
ואחד  אחת  בכל  נמצאות  שכולן  לכאורה, 
מאתנו, כולם ניתנות לפיתוח ולחיזוק ואת כולן 
אסרטיביות  ולהעצים:  לשכלל  ללמוד,  ניתן 
הינה התקשורת ״הטובה״, האופן בו מבוצעת 
תענה  שהתוצאה  כך  אחרים  עם  התקשורת 
 - כולם  צרכי  על  ביותר  הטובה  בצורה 
ובעיקר צרכי האדם המתקשר עצמו, ה״אני״. 
גישה  מוטיבציה היא הדרך המובילה לאימוץ 
חיובית, פעילות היוצרת שינויים, בניית הערכה 
והמימוש  ההשגה  יכולת  והגברת  עצמית 
היקר  המשאב  הוא  זמן  ומטרות.  יעדים  של 
ביותר העומד לרשותו של כל אדם, הן בחייו 
ניהול  והחברה.  העבודה  בחיי  והן  הפרטיים 
הכלי  הינו  בזמן,  השימוש  וייעול  שיפור  זמן, 
האסרטיביות  לרשות  העומד  ביותר  היעיל 
בצורות  לחץ,  באדם.  המוכלים  והמוטיבציה 
וחוסם  הפוגע  העיקרי  הגורם  הינו  שונות, 
עם  ההתמודדות  ומועילה.  יעילה  בהתנהלות 
מצבי לחץ היא הצעד הראשון בדרך המובילה 
הקורא  בידי  נותן  זה,  ספר  ההצלחה.  אל 
הנושאים  הצגת  תוך  להצלחה,  הכלים  את 
השונים באופן ברור, ממצה ועדכני. הכותבים 
 - בתחומו  אחד  כל   - מומחים  הינם  השונים 
חוקרים  הם  אותם  הנושאים  את  המציגים 
אסרטיבית  ״תקשורת  מרצים.  הם  ועליהם 
איננה מבטלת אחרים או מזלזלת בהם. היא 

את  רומסת  איננה 
האחר  של  זכויותיו 
לדון  חוששת  ואיננה 
חשובים.  בנושאים 
היא  זאת,  במקום 
התקשרות  מעודדת 
נענים  שבה  טובה 
כולם  של  צרכיהם 
בדרך הטובה ביותר. 
המאפיינת  התכונה 
התנהגות אסרטיבית 
היא השימוש במילה 
על  מצביע  זה  ״אני״. 

כך שהאדם המדבר לוקח אחריות על המסר 
אסרטיביות(.  מישלי,  )דנה  משדר.״  שהוא 
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להמציא מחדש
משהו   מוזר   קרה   להורות   שלנו  :  
אנחנו   כמעט   שלא   נהנים   ממנה.   
הרבה   מדי   דאגה,    מעט   מדי   נחת  ,  
 שחיקה   ורגשות   אשם  .  ההתפתחות  
 הטכנולוגית   של   השנים   האחרונות  
 שינתה   את   כל   מה   שהכרנו,  
 והמציאות   החדשה   מעוררת   בנו   לא  
 פעם   חרדה   וצורך   עמוק   לגונן   על  
 ילדינו  .  מרבית   התפיסות   והערכים  
 שגדלנו   עליהם   אינם   רלוונטיים   עוד.  
שוק   העבודה   משתנה   במהירות  ;     
מקצועות   שנחשבו   בטוחים   פעם-   
אחרים   עולים   תחתיהם   נכחדים  ,  
 ומערכת   החינוך   מפגרת   מאחור  .  
מדוע   כדאי   לנו   להפסיק   להתעקש  
ד ” ר   אייל    על   הכנת   שיעורי   בית  ?  
 דורון   יצא   לבקר   במדינות   שונות  
 בעולם   ופגש   עשרות   חוקרים  
 מובילים   בניסיון   למצוא   תשובות  
 לשאלה  -  כיצד   צריכה   להיראות  
 הורות   במאה   העשרים   ואחת  .  
הספר   מציג   מודל   מעודכן   של  
 הורות  -  הורות   שהופכת   את  
 שגרת   חיי   המשפחה   לתהליך   של  
 התפתחות   אישית   רווי   יצירתיות,  
 חדשנות   וגמישות   מחשבתית .  

להשיג ב"צומת ספרים".

לא ספר בישול
לא ספר בישול, הוא ספר 
חדש,  מסוג  קולינריה 
ייחודי  מפגש  המציע 
אם  והלשון.  המטבח  עם 
תמצאו  בשלנים,  אתם 
סודות  הזה  בספר 
יצירת  על  מקצועיים 
שישחררו  ורעיונות  טעם 
את השף שבתוככם. אם 

כך תגרמו לילד שלכם לאהוב קריאת ספרים
ודפוס  החשיפה  הסקרנות,  במידת  מאד  שונים  והנייד"  "דור המחשב  הקרויים  היום  של  הילדים 
השניים  בין  לשילוב  לגרום  נוכל  נרצה  אם   • גדלנו  אנו  שבו  הספר"  מ"דור  וההתנהגות  המחשבה 
בהצלחה רבה • איך נעודד את הילדים לאהוב את האות הכתובה למרות כל הגירויים הסביבתיים? 
• מהנהלת הרשת של "צומת ספרים" קיבלנו הסבר על את החשיבות וטיפים יעילים לעידוד הרגלי 

קריאה אצל ילדים

הרגלים,  פיתוח  על  הקפדה  שלו.  האישיות  בעיצוב  משמעותיות  הן  הילד  של  הראשונות  שנותיו 
כישורים, תחומי עניין ומגוון יכולות קוגנטיביות, פיזיות ורגשיות בגיל צעיר, יכולה לתרום להתפתחות 

בריאה ומאושרת של הילד באופן משמעותי.
תפקידנו לעודד ולשפר את הרגלי הקריאה של הילדים בגיל צעיר, אם אנו רוצים שהם יגדלו להיות אנשים חושבים, סקרנים, יצירתיים, 

שופעים רעיונות וידע, אסוציאטיביים ועם אוצר מילים גבוה ורחב.
כמובן, קריאת ספרים צריכה להיות משולבת עם ערכים חינוכיים שעולים בקנה אחד עם הערכים אותם אתם מעוניינים להנחיל לילדכם. 

אז איך מנחילים הרגלי קריאה?
מחקרים מראים כי קריאה משותפת עם הילדים משפיעה לטובה על יכולות הקריאה, פיתוח אוצר המילים, יכולות הביטוי והיצירתיות של 
הילד. ברגע שאתם הופכים את ההקראה להרגל, כבר מגיל צעיר מאד, כחלק מתהליך ההתפתחות וההתבגרות, ילדכם ייהנה ויאהב את 

הרגעים האלה ויצפה לרגע שבו הוא כבר יוכל לקרוא לבד.
כשהילד גדל ניתן ללכת איתו לספריה או לחנות ספרים ולגרום לו לחוויה של בחירת הספר ורכישתו. כך תגרמו לילד לשייך את חנות 

הספרים או הספריה לאטרקציה מהנה ממש.
מלאו את הבית בספרים, בכל פינה אפשרית ומתאימה, כך שהילד יהיה חשוף כמה שיותר לחומרי קריאה בהתאם לגילו.

קריאה משותפת של כל בני המשפחה יכולה לגבש ולקרב בין הלבבות של כולם, ניתן לבחור בכל פעם ספר המוסכם על כולם ובכל פעם 
מישהו אחר יקריא ממנו קטע קצר מעין סיפור בהמשכים, שאתם מחליטים על אורכו, בזמן ובשעה שאתם קובעים בכל יום או פעם בשבוע. 

כאשר הילד ייראה את המבוגרים קוראים, הוא יתמלא מוטיבציה לעשות זאת גם.
עודדו את הילד לקרוא תפריטים, שלטי חוצות, הוראות משחק, תחזיות מזג אוויר, לוחות זמנים של רכבת ועוד. זה יגרום להם להתחבר 

לאות הכתובה ולא לברוח למשחק במחשב.
שימו לב לקריאה של הילדים, אם יש טעויות בדקדוק או בהגייה, בסימני הפיסוק או באִינְטֹונַצְיָה, תקנו אותם בעדינות ועודדו אותם לקרוא 
בקול רם בכדי שתוכלו לתקנם עד שיקראו מצוין. אבל אל תשכחו להקפיד לפרגן להם על המאמץ וההתקדמות לאורך כל הדרך, פשוט 

הפגינו התלהבות מיכולות הקריאה של הילד.

לילה טוב חד קרן
חדי  הקסום,  היער  על  החשיכה  כשיורדת 
לשנת  יחד  מתכנסים  וחבריהם  הקרן 
מזמין  קרן"  חד  טוב  "לילה  הספר  הלילה. 
עולמם  אל  לצלול  הצעירים  הקוראים  את 
לפגוש  הקרן,  חדי  של  והצבעוני  הדמיוני 
חדי  צמה,  עם  קרן  חדי  זקן,  עם  קרן  בחדי 
בשלל  נוספים  קרן  וחדי  רעמה  עם  קרן 
לפני  שמתאים  קסום  סיפור  זהו  צבעים. 
השינה, המלווה באיורים צבעוניים מרהיבים 
הספר  בסוף  ומנוקדים.  קצרים  וטקסטים 
ובו  הסיפור,  בהשראת  פעילות  דף  מופיע 
את  שמזמין  קרן,  חדי  על  ומעניין  רב  מידע 

הילדים למצוא בספר חדי קרן שיש להם פרסה כמו לסוס, חדי קרן בעלי פרסה שסועה, 
זקן, קרניים חלקות, חדי קרן עם זנב של אריה ועוד ועוד.  כתבה: פרל א הורן, איירה: 
קנדרה ספנג'ר, תרגום מאנגלית: נעמי בן-גור, הוצאת ספר לכל. מחיר: 74 ₪  להשיג 
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הרמב"ם וליבוביץ 
האמונה  עיקרי  למול  ז"ל  לייבוביץ  פרופסור  של  הגותו  על 
לדעת הרמב"ם והחסידות. בבואנו לדון בהגותו של ליבוביץ' 
עלינו  מטרתנו,  עיקר  באמת  וזוהי  והאמוני  הדתי  מההיבט 
להפריד בין התוכן האמתי, הראייה המפוכחת שלו באמונה 
האל  מול  כעומד  המאמין  לאדם  שנתן  הנכונות  וההגדרות 
הינה עבודת  ולא מול האדם, לכך שלדעתו תכלית האדם 
ושגויים  מאוד  מסוכנים  היבטים  וכמה  כמה  ובין  ועוד,  ה' 
להשקפה  ותרומתו  המשותפים  היסוד  קווי  הבנת  בהגותו. 
הנה  בהגותו  ובעיתיים  אחרים  היבטים  למול  האמנית 
בין האמת לבין הטעות בהשקפותיו.  הכרחית כדי להפריד 
מכיוון שליבוביץ' חרג מאמונתם של "שלומי אמוני ישראל" 
האמונה  מעיקרי  חלק  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  ומשנתו 
של הרמב״ם, חייב להתבצע דיון כן ואמתי בהשקפותיו על 
מנת להבין במה חרג וסטה מדברי הרמב״ם. החיבור הנוכחי 

ליבוביץ  והחסידות למול הפרשנות שנתן להם  עוסק בעיקרי האמונה עפ"י הרמב"ם 
האמונה  הבורא,  במציאות  והאמונה  הידיעה  חיוב  והם:  האמונה  עיקרי  של  בנושאים 
והמדע, אחדות הבורא, שלילת הגשמות, קדמות ה׳, חיוב עבודתו, הבחירה החופשית, 
ועבודת  הקדושה  הביטחון,  ומידת  המידות  תיקון  התשובה,  וחלוקתם,  המצוות  טעמי 

השם מאהבה. מאת: משה מאיר רבפוגל.

הזמנה לשמחה
מחפשים  אנחנו  שמחה.  מאותגרת  בחברה  חיים  אנחנו 
אחריה אבודים ביער מפחיד. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו 
אל  רק  השמחה:  שמבקשת  מה  וזה  בהיעדרה,  עצובים 
נשבר  לב  אין  באמת,  "אך  פה.  אני  כלפיי.  אדישים  תהיו 
עצבות  כי  כלל!  'עצבות'  בשם  נקראים  הנפש  ומרירות 
מרירות  אבל  בלבו.  חיוּת  ואין  כאבן  מטומטם  שליבו  היא 
ולב נשבר? אדרבה! הרי יש חיוּת בליבו להתפעל!" )בעל 
צומחת"  היא  "איך  המצליחים,  המכר  רבי  לאחר  התניא(. 
שהגיע למעמד של ספר זהב ו"מחכה לתשובה", הרבנית 
לשמחה".  "הזמנה  חדש:  ספר  משיקה  מזרחי  ימימה 
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רואה לך בעיניים 
נטורופתית  חוכמה,  גואטה  רומי 
שייסדה  ומי  מומחית  ואירידולוגית 
המשלבת  שיטה    - "רומי"  שיטת  את 
נטורופתי  וטיפול  אירידיולגי  אבחון 
עיון  ספר  אלו  בימים  מוציאה  טבעי 
בעיניכם"  "כטוב  הבריאות:  בתחום 
הספר  הספרים.   ברשתות  המשווק 
לתחום  הצצה  מעניק  בעיניכם"  "כטוב 
המשלב  והנטורופתיה  האירידולוגיה 
אבחון רפואי דרך הסתכלות בקשתית 
למרות  בריאה.  תזונה  ושילוב  העין 
הרפואה  עם  נמנה  שהאירידולוגיה 
למורכב  ונחשב  האלטרנטיבית 
ומקצועי, הספר מאפשר לקבל הצצה 
לתחום כשהכתיבה של הספר מובנית 
הסברים  לצד  לקורא,  וידידותית 
יוכל  ואחד  אחת  שכל  כך  ותיאורים, 
העיניים  סוג  בין  הקשר  מה  להבין 

ולתזונה  בריאות  למצב  אופי,  לתכונות 
מותאמת לקשתית העין )למשל: עיניים ירוקות נטייה לחולשה בתפקוד הכליות, עיניים 
בצבע חום – כתום מצביעות על רגישות במערכת העיכול(. הספר מעניק הסבר צפונות 
הגנטיקה האישית שלנו, מצב בריאותנו ואף התאמת תזונה מיטיבית על פי קשתית העין 
שלנו,  כך שנוכל להשיג בריאות אופטימלית ולהיות במשקל גוף רצוי. בספר ניתן למצוא 
גם תפריטים ומתכונים בריאים ופשוטים להכנה. כחלק בלתי נפרד מהספר, הקוראים 
יכולים ליהנות מערכה משלימה ולהוריד את האפליקציה Miniris  ללא תשלום )לחצי 
ספרים  בצומת  להשיג   ,₪  92 מחיר:  הספר.  רוכשי  יקבלו  אותו  קוד  באמצעות  שנה(  

ובסטימצקי. לרכישת הספר בטל: 052-8781537

צילם: יחצ

אתם שואפים לבשל יותר, תקבלו כאן הבנה קולינרית ודרך להשתחרר ממתכונים ולפתח סגנון אישי. ואם תנורים מפחידים אתכם גם בחדר 
תצוגה של חנות מכשירי חשמל, הספר הזה יחשוף בפניכם עד כמה המסובך הוא בעצם פשוט, וכמה קל וכיף לבשל היטב. זו היתה נקודת 
הפתיחה של אסף אביר שבגיל שלושים וקצת יצא למסע אישי להתגבר על אימת-המטבח שליוותה אותו כל חייו. תוצאות המסע, שכלל 
התלמדות במסעדות, ריאיונות עם שפים, מדענים וחקלאים, והרבה סירים שרופים, מוגשות כאן, בשורת כלים שיעזרו לכל אחד. לא ספר 

בישול- לבשל ולאכול אחרת! להשיג ב"צומת ספרים". מחיר: 98 ₪

             מה קורא               הילה פלאח
kavhila@gmail.com
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

טחינה: למה זה טוב?

טחינה היא לא באמת האחות החורגת של החומוס, היא אחותו הגדולה 
והמוצלחת יותר. מפוצצת ברמות גבוהות של חלבון, ברזל וסידן היא 
בהחלט הבחירה הנבונה ביותר לשלב בתזונה של ילד. בנוסף לזה היא 
עשירה באומגה 6 ו-9 ואין בה שומן רווי או מעובד כלל, כך קובע מחקר 
בשלל  תזונתיים  ערכים  בדק  אשר  האמריקני  החקלאות  משרד  של 

מזונות. 

לבין  ביננו  כנראה  יישארו  הטחינה  של  נפלאותיה  על  הדיבורים  אבל 
אז  בצלחת.  שלכם  הילדים  ישאירו  מה  יהיה  המציאות  מבחן  עצמנו, 
וידוע  ארוחה  בכל  טחינה  שכולל  ילדים  עבור  יומי  תפריט  לכם  בנינו 

כמנטרל רגשות אשם או דאגות סביב תזונת הילד. גזור ושמור. 

ארוחת הבוקר 
אמריקני  מחקר  היום.  של  החשובה  הארוחה  שזו  כתב  הרמב"ם  כבר 
והזיכרון  הריכוז  תפקוד  על  ניכרת  השפעה  בעלת  גם  היא  כי  קבע 
פעילות חברתית אחרת. ההצעה  ובכל  בבית הספר  הילד שלכם  של 
טרי  כריך מלחם  היא  טחינה  בוקר מבוססת  לארוחת  האולטימטיבית 
נותן  ביניהם  השילוב  מלח.  ללא  כזו  עדיף  וסילאן  טחינה  ממרח  עם 

מתיקות ממריצה אך בריאה שנספגת בהדרגתיות במחזור הדם.
 

ארוחת עשר 
ירקות טריים וחתוכים עם קצת מלח, לימון וטחינה ששמים בקופסה 
קטנה או צנצנת פלסטיק. השילוב של השניים מרענן, שומר על אנרגיה 
ומספק המון נוזלים, לצד היתרונות הבריאותיים של הטחינה והירקות 

עצמם. 

ארוחת צהריים
גס,  חתוכות  ועגבניות  טחינה  רוטב  עם  מלא(  מקמח  )מומלץ  פסטה 
מצופות  טריות  טופו  קוביות  או  צמחי  שניצל  כרובית.  עם  גם  אפשר 
במקום  חומוס  קמח  או  בטחינה  להשתמש  הוא  הרעיון  לחם.  פירורי 

בביצה טרופה כחומר המדביק בין השניצל לפירורי הלחם.

ארוחת ארבע
יום מעייף בבית הספר, לפניו עוד איזה חוג או שניים  הוא חזר מעוד 
ואולי פגישה עם חברים בגינה. מגיע לילד שלכם קצת אנרגיה זמינה 
טחינה  עוגיות  טעימות.  רק  ולא  בריאותיות  איכויות  בה  שיש  כזו  אבל 
שירות  פה  לעשות  יכולים  טחינה  עם  גזר  פרוסת  או  צ'יפס  ושוקולד 
מצוין ולתת מתיקות נהדרת לארוחה, אבל לא כזו שתגרה את בלוטות 

הטעם לעוד ועוד, אלא מאוזנת.

ארוחת ערב
סוף היום. מחפשים משהו קליל לסיים איתו את היום ולתת לבטן לנוח. 
במקרה הזה אפשר להגיש סלט ירקות קצוץ דק עם רוטב טחינה קליל. 
לצידו אפשר להציע פיתה עם כרובית מטוגנת וטחינה, או חצי חציל 
בתנור עם סלסה של עגבניות ורוטב טחינה סמיך בצד. הניגודיות בין 
העגבניות לטחינה ירים הצגה אמיתית בפה, אפילו בשביל ילדים סרבני 

אוכל מתוחכם. 

טיפ: כדאי להכניס צבעוניות לטחינה, הסוד הוא לערבב את הטחינה 
עם שלל צבעים מרהיבים שנותנים לה חיים וטעם שובב שמעורר את 
- עם קוביות סלק שנטחנו  התיאבון כבר דרך העיניים. טחינה סגולה 
פנימה, טחינה וורדה - עם פלפלים קלויים, טחינה צהובה - עם קצת 

כורכום ועוד ועוד, נסו בעצמכם.

עוד אופציה לארוחת ערב קלילה או כקינוח לארוחה, היא מאפה פריך 
מנייר אורז עגול עם ממרח טחינה ודבש. פזרו מעל שומשום מלא או 
שחור ותקבלו חטיף מתוק ובריא וילד מרוצה שלא מנסים להילחם בו.

פרא-רפואית,  ומטפלת  קלינית  הרבליסטית  הנה  גלעדי  עומר  *ד"ר 
מוגש כחומר מקצועי מחברת "אחוה", יצרנית הטחינה הישראלית

ד"ר עומר גלעדי מסבירה איך ולמה בכל ארוחה של הילד שלכם 
ובעצם של כל בני המשפחה, רצוי, צריך ומומלץ לשלב טחינה בכל 

ארוחה מארוחות היום? • ויש גם תפריט יומי 

טיפול במפרצות מוחיות
רפיד מדיקל מודיעה על קבלת אישור FDA למכשיר חדשני המסייע 
באופן זמני בטיפול במפרצות מוחיות • קומנצי הינו המכשיר היחידי 

לסיוע זמני בטיפול במפרצות בצנתור שאינו חוסם את זרימת הדם

על  הודיעה  נוירווסקולרי,  לצינתור  מוצרים  של  בפיתוח  המתמחה  חברה  מדיקל,  רפיד 
מפרצות  של  לאמבוליזציה  זמני  סיוע  מכשיר  הקומנצי,  למכשיר   FDA אישור  קבלת 
מוחיות. הקומנצי הינו המוצר הראשון והיחיד בקטגוריה חדשה של ה -FDA של מוצרים 

לסיוע זמני באמבוליזציה של מפרצות.

 הקומנצי הינו בלון העשוי מרשת מתכתית ומשמש לתמיכה בסלילים שמוכנסים למפרצת 
בזמן הצנתור כדי למנוע דימום של המפרצת. המכשיר תומך בסלילים ומונע את נפילתם 
לכלי הדם המרכזי ומוצא מהגוף בסיום התהליך. זהו המוצר היחידי שאינו חוסם את זרימת 
הדם בזמן הצנתור ומאפשר טיפול ללא צורך בשימוש במדללי דם בצורה ממושכת. עד 

עתה בוצעו כ - 3,000 צנתורים מוצלחים עם קומנצי מחוץ לארה"ב.

לטיפול  חשובה  אלטרנטיבה  להיות  יכול  המכשיר  לארה"ב.  מגיע  שהקומנצי  שמח  "אני 
משתמשים  כלל  בדרך  אנחנו  כיום  אשר  דיממו,  ושלא  שדיממו  צוואר  רחבות  במפרצות 
בבלון כדי לטפל בהם, והקומנצי יאפשר לטפל בהם ללא חסימה של זרימת הדם" אמר 
של  לרפואה  הספר  בבית  ונוירוכירוגיה  לרדיולוגיה  מהמחלקה  נלסון,  קים  פיטר  פרופ' 
ואירנה  ברנרד  שם  על  פולשנית  לנוירורדיולוגיה  המחלקה  וראש  יורק  ניו-  אוניברסיטת 

.Langone NYU שוורץ במערכת הבריאות של

החברה  של  הראשון  המוצר  שהינו   ,FDA-ה ידי  על  הקונמצי  של  באישור  גאים  "אנחנו 
בתהליך  שלהם  המאמץ  על   FDA- ה  לצוות  להודות  רוצים  אנחנו  בארה"ב.  שמאושר 
סמנכ"לית  יניב,  אורית  דר.  ציינה  בהצלחה."  השלמתו  ועל  האישור 

רגולציה ואבטחת איכות ברפיד מדיקל.

מוצרים  ומשווקת  מייצרת  מפתחת  מדיקל  רפיד 
פורצי דרך לטיפולים בלי דם. רפיד מדיקל מייצרת 
המתכונן  התומכן   ,TIGERTRIEVER-ה את 
לשבץ  הגורמים  קרישים  להוצאת  בעולם  הראשון 
הראשון  המוצר   ,COMANECI-ה ואת  חריף  מוחי 
של  חסימה  מצריך  שאינו  במפרצות  בטיפול  לסיוע  בעולם 
באירופה  למכירה  מאושרים  המוצרים  שני  במוח.  הדם  כלי 

ובישראל. 

www.rapid-medical.com -מידע נוסף ניתן למצוא ב

קצרים

מוצרי  שיווק  אישר את  כי  הודיע   FDA  – ה  והתרופות של ארצות הברית  מנהל המזון 
במכשיר  מדובר   .IQOS המותג  תחת  מוריס  פיליפ  ידי  על  המיוצרים  החדשים  הטבק 
אלקטרוני לחימום ואידוי טבק המכיל ניקוטין. ה- FDA קבע מגבלות שיווקיות מחמירות 
על המוצרים, במטרה למנוע גישה וחשיפה במיוחד של בני נוער. ב -FDA מבהירים כי 
בעוד האישור מתיר את מכירת המוצרים בארצות הברית, אין זה אומר שהמכשירים הללו 
בטוחים או בעלי אישור ה- FDA לבטיחות המוצר. כמו גם שהוא נכלל תחת ההגדרות 

של מוצרי טבק ונתון לכללים ולחוקים המחייבים באזהרות בסיכון בשימוש בהם.

לשיווק  האישור  עתה  רק  ניתן  הברית  בארצות  כי  מדגישים  בסרטן  למלחמה  באגודה 
המוצר ומדובר במסלול אישור רגיל של כל מוצר טבק. זאת בשונה מישראל בה שווק 
המכשיר זמן ארוך ללא שום הגבלות ועם מס מופחת ורק לאחר התערבות ארגוני החברה 
ידי  על  שהוגשה  לבג"ץ  עתירה  ולאחר  בסרטן  למלחמה  האגודה  היתר  ובין  האזרחית 
והושווה המיסוי של  שיווק המוצר  על  הגבלות  הוטלו  לדמוקרטיה מתקדמת,  העמותה 

אייקוס למיסוי של מוצרי טבק.

יודגש כי ה- FDA אישר את שיווק המוצר כמוצר טבק רגיל  וככזה, 
מדובר במוצר מזיק וממכר. נאסר על החברה לציין בשיווקו 
עם  במוצר  שמדובר  עקיף  או  ישיר  באופן 
FDA  גם ציין כי הוא  סיכון מופחת. ה- 
במידה  השיווק  אישור  את  למשוך  עשוי 
ויסתבר במעקב שיבצע, כי ישנה עלייה 

בשימוש בקרב בני נוער.

אושר ב -FDA ככל מוצר טבק
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״למה שישלמו לי על זה?" 
שואלת זלטי בהיגיון. ״מה אני 
כבר עושה שם?" היא ממשיכה ומוסיפה 
"אמרתי להם, מה שלא תשלמו לי עכשיו 
תצטרכו להשלים אחר כך - כשלא תהיו 

מרוצים מחצי עבודה." 
אותי ספק את  זלטי משכנעת ספק 
עצמה, בעוד היא מגלגלת עיניים לשמיים 
אני מגלה  כדי להסתיר את אכזבתה. 
שזלטי בעברית זה זהבה, היא הרי נולדה 
כדי לעשות זהב בעסקים. והיא ממשיכה 
״ניסיתי להעביר להם )ללקוחות שלה( 
את הערך והחיסכון שאני מעניקה להם. 
אבל כל הזמן קשה לי להפריד בין 'לא 
מעריכים את ערך המוצר שלי' לבין 'לא 
מעריכים אותי'. שוב ושוב מגיע הרגע 
שאני צריכה לעשות דוח רווח והפסד, 
אבל לא של כסף אלא של רגשות שנכנסים 

לי בתוך העסקים." 
תצא  לא  העסקה  אם  תפסידי  "מה 
לפועל?" אני שואלת כדי להעביר אותה 
צעד אחד קדימה בתוך העסק שלה. וזלטי 
מונה את ההפסד: כסף, פרסום, הכרה, 
עתיד עסקי וקיצורי דרך. "ומה תרוויחי?" 
אני לא מרפה. "שיעור לחיים, שקט נפשי 
ובעיקר אמונה וביטחון בקב״ה שהוא 
מנהל את העניינים", זלטי משיבה ומבינה. 

את  לפרוץ  עצמנו  לחנך  עלינו  האם 
לשיאים  ולהתקדם  שלנו  ההרגלים 
חדשים? האם עליי כמנטורית, לדחוף 
את בעלת העסק שיושבת מולי קדימה, 
מעבר ליכולות ולהרגלים שלה, ולהשיג 

יעדים חדשים?

רש"י הראשון בפרשת בחוקותי נותן 
מענה לכך.

"אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו 
ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם..." 
ואומר רש"י: אם בחקותי תלכו – יכול 
זה קיום המצוות? כשהוא אומר: 'ואת 
מצוותי תשמרו', הרי קיום המצוות אמור, 

'אם בחקותי תלכו'?  אני מקיים  ומה 
שתהיו עמלים בתורה.  

רש"י כותב כאן חידוש גדול: המילה 
ת  ש ר פ ת מ ה  נ י א  " י ת ו ק ח ב "
– ה  ל ש ל  י ג ר ה ש  ו ר י פ ב ן  א כ

קיום קבוצת המצוות שאינן מובנות בשכל 
אנושי ונקראות "חוקים", אלא הכוונה 
למצוות לימוד התורה האינטלקטואלי – 
ללימוד שיש בו עמל ויגיעה. רק הוא מזכה 
את הלומד בברכות הגדולות של פרשת 

בחקותי.
ומהו ה"עמל" המדובר? בשתי מילים: 
"יותר מרגילותו". עלינו לפרוץ את אזור 
לנו  יותר ממה שבא  וללמוד  הנוחות 
בקלות. הלכה אחת יותר ממה שאתה 

רגיל, שיעור אחד יותר וכו'.
תניא טו: אלא אם כן רוצה ללמוד יותר 
שכתוב  מה  יובן  ובזה  מרגילותו, 
בגמרא )חגיגה ט,ב(, ד"עובד אלוקים" 
פעמים  מאה  פרקו  ששונה  מי  היינו 
ואחד ו"לא עבדו" היינו מי ששונה פרקו 
מאה פעמים בלבד. כלומר החזרה בפעם 
המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל 

מנעוריו שקולה כנגד כולן. 

בתפיסה  כאן מהפכה  רש"י יוצר 
רגילים לשים  אנו  של לימוד התורה. 
ידע, העיקר  על צבירת  הדגש  את 
שאני לומד, שיש לי שיעור או שניים 
בשבוע. בא רש"י ומבהיר כי לא זה עיקר 
לימוד בתורה. מה שמזכה בברכות הוא 
דווקא הפריצה והניצחון על ההרגל, זה 
שגורם לנו להוסיף עוד שיעור ועוד הלכה, 

מעבר למה שבא לנו בקלות.

הגיע הזמן לעשות דוח רווח והפסד לכל 
פעולה עסקית שלך, כדי לדעת אם את 
נמצאת במקום הנכון ומעריכה את עצמך 
בתוך המרחב העסקי שלך. וכמו בלימוד 
התורה, כך בכל אורחות חיינו, העיקר 
הוא לפרוץ את ההרגל ולהוסיף, מעבר 

למה שאנו רגילות.

 יותר מהרגיל

ומהו ה"עמל" המדובר? בשתי מילים: "יותר 
מרגילותו". עלינו לפרוץ את אזור הנוחות 

וללמוד יותר ממה שבא לנו בקלות. הלכה 
אחת יותר ממה שאתה רגיל, שיעור אחד 

יותר וכו'.

"



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

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



י"ט אייר תשע"ט 24/5/19 34

עוגיות פריכות
חברת "אחוה", מגישה מתכון מפנק לעוגיות מגולגלות מבצק פריך במילוי המבוסס על טחינה, 

ממרח טחינה עם שוקולד. עוגיות נימוחות, טעימות וקלות הכנה, שיהיו פינוק מתוק לצד שתייה חמה או קרה.  

 רכיבים )ל-6 רולדות(: 
1 ק"ג קמח 

2  שקיות אבקת אפייה
1 כף סוכר

200 גרם חמאה חתוכה לקוביות
1 כוס שמן
1 כוס מים

למילוי: ממרח טחינה עם שוקולד )3-4 כפות לכל רולדה(
לזיגוג: 100 גרם שוקולד מריר

1 כפית שמן

אופן ההכנה:
 1. מפחיתים מהקמח 1 כוס ושומרים לקימוח. מעבדים במיקסר עם וו לישה: קמח, אבקת אפייה, סוכר וחמאה 

עד שמתגבש בצק פירורי. מוסיפים לקערת המיקסר שמן ומים ומעבדים עד שנוצר גוש בצק. 
2. מוציאים את הבצק מהקערה, מקמחים משטח ולשים מעט את הבצק עד שמתקבל כדור בצק אחיד. 

מכסים בניילון נצמד ומכניסים למקרר למשך שעה. מחלקים את הבצק ל-6 חלקים שווים. שומרים במקרר 
ומוציאים לרידוד כל פעם חלק אחד. 

3. מקמחים משטח עבודה ומרדדים כל כדור למלבן לא עבה. מורחים שכבה של   ממרח הטחינה עם שוקולד 
מגלגלים בעדינות את הרולדות. מניחים בתבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה ומשטחים קלות. בעזרת סכין 

פורסים את הרולדות ברווחים של כ- 3 ס"מ עד הסוף אך לא מפרידים  את הפרוסות זו מזו. 
4. אופים בחום של 160 מעלות במשך כ-45 דקות עד שהעוגיות מזהיבות קלות אך עדיין נשארות בהירות. 

 
להכנת הזיגוג: 

1. שוברים את חפיסת השוקולד לקוביות ומוסיפים כפית שמן.  
2.  מחממים במיקרו למספר שניות ומוציאים לערבוב. חוזרים על הפעולה מספר פעמים עד אשר השוקולד 

נמס לחלוטין. כשהעוגיות מתקררות יוצקים מעליהן את הזיגוג בעזרת כפית או מזלג בתנועה מהירה. מעבירים 
לקופסה אטומה ושמרים במקרר. 

מתכונאי: חיים שתיים; צילום: סיגל לדנהיים

סמור'ס- מרשמלו על מקל
חברת כרמית חוגגת את ל"ג בעומר וחולקת מתכון פרווה לקינוח הכי פופולארי ביום זה, סביב 

המדורה– סמור'ס, מרשמלו על מקל. 

רשימת מצרכים ל-20 שיפודי מרשמלו:
30 יח' מרשמלו ורוד לבן

100 גרם שוקולד מריר 60% 
2 כפיות שמן קוקוס

6 ביסקוויטים לוטוס גרוסים

אופן ההכנה:
1. משפדים 20 יחידות מרשמלו ומשאירים את קצה השיפוד מבצבץ כלפי מעלה.

2. ממיסים שוקולד ושמן קוקוס. 
3. טובלים את המרשמלו בשוקולד המומס ועוטפים מכל הצדדים, מניחים לשאריות שוקולד לטפטף. כאשר 

נשארת רק שכבת השוקולד החיונית מצפים בפירורי לוטוס מכל הצדדים ומניחים להתקשות.
4. חותכים את עשר חתיכות המרשמלו הנותרות לחצי ונועצים בקצהו של כל שיפוד.
5. בעזרת ברנר או להבת גז או אפילו מצית שורפים את המרשמלו החשוף ומגישים.

באדיבות השפית מאיה דרין

מאפה משה בתיבה
המותג מאסטר שף מציג מתכון של מאפה משה בתיבה מרשים ויפהפה לאירוח. 

כמה שהוא מרשים – ככה הוא קל ומהיר הכנה. 

מרכיבים למאפה עגול גדול:
1 חבילה בצק עלים פרווה

24 נקניקיות מיני
2 כפות חרדל דיז'ון 

1/4 כוס מיונז 

ציפוי:
1 ביצה

שומשום
שומשום שחור

3

4

1
2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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הגשה:
ספייסי מיונז או רוטב צ'ילי 

אופן הכנה:
1. מחממים את התנור ל-180 מעלות. מרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. משטחים את הבצק על משטח העבודה ובעזרת גלגלת פיצה חותכים ל-2 ריבועים. חותכים כל ריבוע ל-2 
חלקים, וכל חלק באלכסון ל-2 משולשים. סה"כ מתקבלים 8 משולשים גדולים. חותכים כל משולש גדול ל-3 

משולשים דקים.
3. מברישים את משולשי הבצק בחרדל ומיונז, מניחים בקצה הרחב חתיכת נקניקייה ומגלגלים אותה בבצק.
4. מסדרים את הנקניקיות העטופות על גבי התבנית בעיגול, מברישים את המאפה בביצה טרופה, מפזרים 

מעל את שני סוגי השומשום ואופים בין 15 ל-20 דקות, או עד להזהבה יפה.
5. מגישים עם ספייסי מיונז או רוטב צ'ילי בקערה שבמרכז המאפה.

עוגת דבש אישית בספל 
יום הדבורים העולמי הוא מועד בינלאומי הנערך כל שנה ב-20 במאי והיום מצוין על מנת להעלות 

את המודעות להכחדת הדבורים. הדבורים עוזרים לשמור על המגוון הביולוגי ובין היתר מייצרים את הדבש 
האהוב על כולנו. לכבוד יום הדבורים, חוות דרך התבלינים בבית לחם הגלילית מציגים מתכון טעים וקל לעוגת 

דבש אישית נפלאה.

חומרים לעוגה:
6 ביצים

1.5 כוס סוכר
2 גביעים שמנת חמוצה

1 כוס שמן
1 כף דבש

3 כוסות קמח
1 שקית אבקת אפייה

1 כוס אגוזים פרוסות שקדים

לציפוי:
דבש- להרטבת העוגה לאחר האפייה

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות.

2. מערבבים את כל החומרים לפי הסדר.
3. יוצקים לכוסות ואופים עד הזהבתן של העוגות.

4. מוציאים מהתנור ומייד מוזגים את הדבש )כפית דבש לכל עוגה(

גלילות חציל ממולאות 
לקרא חג השבועות רשת קפה גרג מציעה מתכון גלילות חציל ממולאות גבינת עיזים. להכנה קלה 

בבית. באדיבות אלעד אמסלם, השף הראשי של הרשת.

מרכיבים ל- 12יחידות:

2 חצילים
 גבינת עיזים

2 קופסאות של עגבניות מרוסקות
4 שיני שום פרוסות

חופן עלי בזיליקום טריים 
1 בצל

שקית של פתיתי מוצרלה 
קורט מלח

קורט פלפל שחור
וקורט סוכר לפי הטעם

אופן הכנה:

1. פורסים את החציל לפרוסות בעובי של 1 סמ'
2. מושחים את הפרוסות בשמן זית, מפזרים מלח גס ומכניסים לתנור עד להשחמה

3. במחבת מטגנים בצל קצוץ, מוסיפים את פרוסות השום, עגבניות מרוסקות, מעט מלח, פלפל שחור וסוכר 
לפי הטעם. 

4. מוסיפים את עלי הבזיליקום, ונותנים לרוטב להתבשל מס' דקות.
5. לוקחים את פרוסות החצילים, ממלאים כל פרוסה ב50 גר' גבינת עיזים ומגלגלים.

6. שופכים לתבנית הגשה את רוטב העגבניות, מסדרים מעל את גלילות החצילים ומפזרים את פתיתי 
המוצרלה

7. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 כ- 10 דק
8. מפזרים מעל עלי בזיליקום טרי

2 1

4

5

חם
מנ

ם: 
לו

צי

2

5 1
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.



37 י"ט אייר תשע"ט 24/5/19

זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
אוחזתו   אותם  הרואה  שכל  "עוים  הגוף.   שרירי  של  בלתי-רצונית  התכווצות   .8

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

 "___ אל     ___" בכתב.   שלא  או  מתווך  בלא  ישר,  בדיבור  פנים,  אל  פנים   .12
)במדבר יב ח(

לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך  14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע תכלת 
אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה זרה לט.(

1. בריא, חסון.  ביחוד בריא בשכלו, שפוי, בר-דעת. "עתים  ___  עתים שוטה" 
)ראש השנה כח.(

5. נקי מחטא, לא אשם.  "___ אנכי ולא עון לי" )איוב לג ט(
7. דיקן.  "___  תופסין אותו על שהוציא עצמו מן הכלל" )רש"י ברכות נ.( )בלשון 

יחיד(
נוגה. "כאבל אם  ___  שחתי" )תהלים  8. )בהשאלה( בעל מרה שחורה, עצוב, 

לה יד( )בכתיב מלא(
9. קיצור המילים: צור ישראל

)בלשון  כד(  מט  )ירמיה  לנוס"  הפנתה  דמשק    ____" כוחו.   פג  נחלש,   .10
עתיד,זכר(

11. מצד אחד.  "מ___  גיסא" )ניגודו: מאידך גיסא(
12. קיצור המילים: מעשר שני.

13. כנוי לקלף בלתי מעובד. "עור ה___")כלים יז טו(
14. אכסדרה של עמודים, בנין כעין גלריה שלאורכו שדרות של עמודים.  "המוציא 

מחנות לפלטיא דרך  ___  חייב" )שבת ה:( 
15. חכמת זקנים,ישוב-דעת ומתינות."__ זקנים")איוב יב כ(

16. קנה שהיו מוחקים בו את המידות, סרגל שהיו מסירים בו את החומר העודף על 
המידה.  "אין עושין ה___  של דלעת מפני שהוא קל" )בבא בתרא פט:(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
ל:(  פסחים  )רש"י   "___ לו   שיש  דבר  וכל  חומץ  בו  שנותנין  "כלי  חמיצות.    .11

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

1. צמח קוצני. "ו___  שבפרצה" )עירובין י ח( )בלשון רבים(
2. מעטפת של עור שהאומנים היו עוטפים בה את היד בשעת העבודה.  "וה___  

טמאין והפרקלימין טהורין" )כלים כו ג( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
3. נגאל. "מה שפדה  ___" )קידושין כט.( )בהיפוך אותיות(

בעלית   ישב  "והוא  הלוהט.   החום  בימי  צוננת  רוח  בו  לשאוף  מקום  קר,  מקום   .4
ה___" )שופטים ג כ(

6. יונה,בן-יונה או בת-יונה. "ובעוף אפלו __" )מנחות יב ה(
9. ליטוש חרבות לקרב, להט חרבות. "___ חרבות" )סוטה ח א(

13. דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר שבא לו בהתר. "___  
גנובים ימתקו" )משלי ט יז(

14. קיצור המילים: סעודת מצוה.

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. דין פרוטה כדין מאה
2. דעתו קלה עליו

3. דרך המלך

1. ַסְנֶהְדִרין ח 2. ׁשּבת לג 3. ּבּמְדּבר כ יז

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
תצפית על הרים סורים

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

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

הערכה מחדש 15. פעם בחודש 16. נעל

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

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5.  "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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