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איפה נמצא
שנים לאחר שהתקיים בו 

המעמד הנשגב בתבל, 
מתחבטים חוקרים רבים 

בזיהוי מקומו של ההר הקדוש 
שבו ניתנה התורה לעם ישראל 

⋅ אינספור מחקרים בוצעו 
תוך כדי צעדה של אלפי ק"מ 

לאורכו ולרוחבו של העולם, 
המחקרים סותרים - אבל לנו 

יש את התשובה | עמ' 10

הר סיני?

ארבעת ההרוגים באתר בנייה 
ביבנה הפנו את תשומת הלב 
הציבורית לרשלנות הבלתי 
תיאמן שעולה בחייהם של 
עובדים בענף הבנייה • 'כל 
ישראל' שוחח עם עובדים 
ה"נופלים קורבן" ושמע מהם 
תיאורים קשים | עמ'18

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות

"סכנת חיים"
המנופאי החרדי עוזב ומתריע:
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לחץ מופרז מתוך כוונה טובה 
של רצון לחנך, הטחת מילים 

פוגעניות ומעליבות במטרה 
לגרום לילד להשתנות, וכל 

דיבור או התנהגות הורית 
המביאים את הילד למסקנה: 

"בכל מקרה הורי מחשיבים 
אותי לכישלון, אז לשם מה 
להתאמץ ולהשקיע?", כל 
אלה מהווים מרשם בדוק 

להפוך ילד טוב מטבעו, לילד 
בעייתי המצפה לגיל בו יוכל 
לבעוט בכל הערכים שכה 
התאמצו להקנות לו. שהרי 
אין ילד שנולד רע. גרמו לו 

להיות כזה

ההורה המודאג 
מול ההורה האוהב 

דרך החינוך עשויה משני חלקים המבוצעים במקביל: 
א. הכשרת הילד לחינוך. זוהי הכנת קרקע פורייה אשר 
פעולת  ב.  החינוך.  זרעי  את  כראוי  ותצמיח  תקלוט 

החינוך. היא גוף הזריעה.
החלק הראשון עוסק בבניית ילד מאוזן באישיותו ובריא בנפשו, 
להתנהג  עליו  כיצד  החינוכית-מעשית,  בהדרכה  השני  והחלק 
בפועל בסדר יומו ובכל התמודדות אליה הוא נקלע בחיי היום יום. 

שני החלקים מתבצעים ומשתלבים יחד.
ילד בעל נפש בריאה, מהווה קרקע פורייה לקליטת זרעי החינוך 
המעשי. ביאור נפש בריאה: אינו סובל מדימוי עצמי נמוך ולקוי 
מסוגלות  חוסר  לתחושת  אלא  המשובחת,  לענווה  הכוונה  )אין 
ונחיתות של דכדוך(, אינו סובל מפחדים מופרזים, לחצים נפשיים, 
עצבות קבועה. ומאידך, מבין הוא היטב שלא נכון ולא ראוי, וגם 
אין צורך, למשול ולשלוט באחרים ולהציק להם. הוא מלא שמחת 

חיים, ועם זאת מתחשב באחרים.
העולם  ועל  החיים  על  במבטו  ומאוזן  בנפשו  בריא  כזה,  ילד 
מסלולים  שני  של  שילוב  ידי  על  ורק  אך  לבנות  ניתן  שסביבו, 
הנראים לעיתים כסותרים זה את זה ומתנגשים זה בזה, אך לאמיתו 
של דבר הם משתלבים ומשלימים זה את זה באופן נפלא. והם: 
א. מתן יחס חם, אוהב ומכבד – באופן קבוע. ב. הצבת גבולות 

וגדרים ברורים – בעת הצורך.
ילד הגדל מבלי לקבל חום ואהבה ותשומת לב מהוריו, גם אם 
אינו סובל מביזיונות והשפלות, חש בודד ומאוים מעצם נוכחות 

העולם הגדול כלפי עצמו הקטן.
ואילו ילד הגדל בתחושה שהכל מותר ללא גבולות, מלבד הנזק 
ומציקה לסביבתו,  לידי ביטוי בהתנהגותו המזיקה  החינוכי הבא 
שהרי  כלפיו,  העולם  אנשי  מהנהגת  ומאוים  מפוחד  חש  גם  הוא 

אין גבולות...
הכרה  מתוך  ותומכת,  אוהבת  חמה,  בסביבה  הגדל  ילד  אולם 
בנפשו  בריא  גדל  לעוברם,  שאין  וגדרים  גבולות  שיש  ברורה 

ומאוזן באישיותו.
יסוד נכבד זה מופיע בדברי חז"ל בתלמוד )סנהדרין קז ע"ב( כי 

בחינוך ילדים: "לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת".
שמאל מייצגת את היד החלשה, וימין את היד החזקה. ומלמדים 
חז"ל בדבריהם, שכדי לחנך ילד, לא די בקירוב בלבד, אלא פעמים 
שצריך גם ריחוק. כלומר להשתמש ב"תמרור עצור", דבר שאצל 

הילד מתפרש כדחייה.
אולם ריחוק הילד צריך לבוא ביד החלשה, ואילו הקירוב ביד 
החזקה. ובמילים אחרות: על הדחייה להיות מעט ובעדינות, ועל 
הקירוב להיות בשפע רב ובעוצמה. ואין הביאור בזה רק לומר שאם 
אתמול השתמשנו בשמאל הדוחה, נשתמש היום בימין המקרבת, 
אלא גם: באותה שיחה שבה השמאל דוחה, תהיה הימין מקרבת.

מותר,  דבר  כל  לא  וגבולות,  גדרים  יש  כי  לדעת  הילד  על 
הוריו.  ידי  על  להתבצע  אמורה  בדעתו  העולה  משאלה  כל  ולא 
והסירובים  ממנו,  לדרוש  עלינו  כאשר  מהילד-  הדרישות  אולם 
מכובדת  בדרך  תמיד  יבואו  לו,  לסרב  עלינו  כאשר  לבקשותיו- 
ולא פוגענית. ובמקביל, על מנת לבנות אותו עם נפש בריאה, יש 

להעניק לו שפע חום ואהבה, תשומת לב וגישה מכבדת.
לפיכך, גם בעת תוכחה, הילד אמור לחוש כי הוא נשאר באותו 
מקום ובאותו מעמד של אהוב ורצוי אצל ההורה והמחנך בדיוק 
ידי תוכחה  והנכון, על  כן, אלא שהעמידוהו על הטוב  כמו לפני 

מהולה בשבח. תוכחה במה שדרוש תיקון, ושבח על הטוב שבו. 
בבחינת:  לטובה  להשתנות  לו  שטוב  לתובנה  הוא  מתרומם  כך 

"הוַֹכח ְלָחָכם - ְוֶיֱאָהֶבָּך" )משלי ט, ח(.
קיים  כאשר  שגם  לומר  לימין.  השמאל  את  הקדימו  כך  משום 
הנדרש  המסר  העברת  בגמר  הדוחה,  בשמאל  להשתמש  הכרח 
לחינוך, יש לעבור לימין המקרבת מיד כשמתאפשר, כדי לאזן את 

תחושת הריחוק שקיבל הילד בעת הדחייה.
תהא  "לעולם  בתלמוד:  חז"ל  של  זה  וחשוב  תמציתי  משפט 
הורה  כל  לרגלי  נר  להיות  אמור  מקרבת",  וימין  דוחה,  שמאל 

ומחנך, בגישתם לכל ילד, כמבואר בפרק הבא.

 איזון בחינוך

ישנם הורים רבים המשקיעים רבות בחינוך ילדיהם, מתאמצים 
וטורחים בכל כוחם לחנך, וכאשר מגלים לפתע לחרדתם שהנער 
היכן  מבינים  אינם  אליה,  שחינכו  מזו  הפוכה  בדרך  בוחר  שגדל 
כשלו, ובמה הם שונים מהורים אחרים שהשקיעו בחינוך ילדיהם 

לא יותר מהם, והצליחו.
אולם ישנם שני סוגי הורים המשקיעים בחינוך ילדיהם: יש הורה 
מודאג, ויש הורה אוהב. המודאג מלחיץ את ילדיו, ודווקא על ידי 
"השקעתו" בחינוכם, גורם להם לפרוק כל עול מיד כשמתאפשר 
להם. ואילו האוהב בונה את ילדיו. הם נעשים בעלי נפש בריאה, 

ואוהבים ללכת בדרך האמת.
מילים  הטחת  לחנך,  רצון  של  טובה  כוונה  מתוך  מופרז  לחץ 
פוגעניות ומעליבות במטרה לגרום לילד להשתנות, וכל דיבור או 
הורי  מקרה  "בכל  למסקנה:  הילד  את  המביאים  הורית  התנהגות 
מחשיבים אותי לכישלון, אז לשם מה להתאמץ ולהשקיע?", כל 
בעייתי  לילד  טוב מטבעו,  ילד  להפוך  בדוק  מהווים מרשם  אלה 
המצפה לגיל בו יוכל לבעוט בכל הערכים שכה התאמצו להקנות 

לו. שהרי אין ילד שנולד רע. גרמו לו להיות כזה.
ע"ב( מלמדים  )קז  סנהדרין  ז"ל במסכת  לעיל, חכמינו  כאמור 
כי בחינוך "תהא שמאל דוחה וימין מקרבת". וזהו אחד היסודות 

הגדולים והבסיסיים ביותר בחינוך הילדים.
הוא  בזמנינו,  ילדים  בחינוך  ואכן, אחד העיקריים שבמחדלים 
שמשום  יש  מקרבת.  הימין  לבין  דוחה  השמאל  בין  איזון  חוסר 
שרוצים מאוד לתת לילד ולהעניק לו, מפנקים אותו יתר על המידה. 
וכך הילד גדל מבלי שיכיר בגבולות כל שהם, אינו יודע מה מותר 
גדל בתחושת הפקרות כמי שבידו לעשות ככל  והוא  ומה אסור, 
את  לוחצים  לצד השני.  יש המקצינים  ומאידך,  רוחו.  על  העולה 
הילד, ואינם מאפשרים לו לבטא את עצמו, לטעות ולתקן, ללמוד 
מרוב  נפשית,  אותו  "חונקים"  בעצם  הם  ולהתפתח.  מהטעויות 

דאגה לעתידו.
אומר  היה  זצ"ל,  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר",  "תנועת  מייסד 
שיש עניינים הנמשלים לציפור אחוזה בין שתי כפות הידיים. אם 
ואם חלש מידי, היא בורחת.  נחנקת.  אוחזים בה חזק מידי, היא 
אלא יש לתפוס בעדינות, לפי כוחותיו. כך גם בחינוך ילדים. וכפי 
שהיה רגיל לומר זקן המשגיחים הגה"צ הרב שלמה וולבה זצ"ל, 

שילד דומה לקפיץ. קפיץ, ככל שדורכים אותו ולוחצים עליו יותר, 
כך הוא עף עם שחרורו לגובה רב יותר...

הוריו  נכון,  באופן  הרך  מהגיל  עוד  נבנה  שהילד  ככל  אולם 
ומחנכיו זהירים ומאוזנים בכניסתם לנפשו הפנימית והעדינה, כדי 
להדריכו מה מותר ומה אסור, ומתנהלים בצורה נכונה על פי הכלל 
בריא  גדל  הוא  כך  מקרבת",  וימין  דוחה  שמאל  תהה  ש"לעולם 
בנפשו, וחינוכו הנרכש מופנם בליבו לכל ימי חייו, ומועיל לו עד 

זקנה ושיבה.

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

"

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

לפני כמאה ארבעים  בווינה  נולדה  רחל שיף 
שהתפרסם  מופלא  בקול  התברכה  היא  שנה. 
בקהילה החרדית בה גדלה והתגלגל לאוזנו של 
סוכן זמרים באופרה של ווינה שחיפש באדיקות 
מקולה  להתרשם  הזדמנות  מצא  סוכן  אותו  פלא.  ילדי 
והציע לה  יצר איתה קשר  ויצא מכליו. הוא  של הנערה 
וינה, ההיכל שהעלה על הבימה את  לשיר באופרה של 

הכישרונות הגדולים באירופה.
שכר,  לה  מציע  הוא  אחד  מצד  עצום:  היה  האתגר 
תהילה, וכל מה שנערה צעירה יכולה לבקש. מצד שני, 
ווינה הביאה בדרך כלל  ההתערות בחברה הגבוהה של 

התקופה  מיהודי  רבים  היהודיים.  החיים  לקץ 
החדש,  בעולם  להצליח  במטרה  התנצרו 
בטוח  די  מסלול  הייתה  ווינה  של  והאופרה 
לגט כריתות מהקהילה היהודית. )וזאת בנוסף 
לאיסור לשיר בנוכחות גברים(. הנערה נקרעה. 
היא הבינה את הסיכון שהיא נוטלת, אבל היה 
החליטה  היא  ההזדמנות.  על  לוותר  לה  קשה 
ההוא,  הדור  מגדולי  אחד  עם  להתייעץ 
אברהם  של  )אביו  מקופישטניץ  האדמו"ר 

יהושע השיל שהיגר אחר כך לניו יורק(.
ואז  ברגישות  לה  הקשיב  האדמו"ר 
להצטרף  רוצה  את  למה  היקרה,  "בתי  שאל: 
לאופרה? זה הכסף?". היא חשבה רגע וענתה 
צריכה,  מה שהיא  כל  לה  יש  הכסף,  לא  שזה 
אלא הזדמנות לזכות בתהילת עולם. אם היא 
יכירו את שמה. הרבי  כולם  תצטרף לאופרה, 
שקע במחשבות ואז אמר: "החלום של אישה 
העולם  את  שיאיר  בילד  לזכות  הוא  יהודייה 
על  לימוד התורה שלו. אם תתעלי  באמצעות 
עצמך ותמצאי את הכוחות לוותר על הקריירה 
בכל  שיתפרסם  ילד  לך  מבטיח  אני  הנוכרית, 
הזה  בעולם  נצחי  נחת  לך  ויעניק  העולם 
ניגבה את דמעותיה  ובעולם הבא". רחל שיף 

והסכימה.
יהודי  עם  התחתנה  היא  שנים,  כמה  חלפו 
בשם  בן  להם  ונולד  ווזנר  צבי  יוסף  בשם 
שמואל וואזנר. הרב שמואל וואזנר חי מספיק 
שנים כדי שלא יהיה יהודי חרדי בעולם שלא 
שם  על  התפרסם  וואזנר  הרב  שמו.  את  יכיר 
ספריו "שבט הלוי" ונחשב לפוסק הדור. מאה 

אלף איש התקבצו ללוות אותו בדרכו האחרונה במוצאי 
החג הראשון של פסח, כשהוא חצה את גיל מאה והתחיל 

את שנת ה-102.
מספרים כי הרב דן סגל שאל פעם את הרב וואזנר אם 
הסיפור נכון? הוא השיב כי אמו לא סיפרה לו את הסיפור, 
'אבל כשעזבתי את הבית כנער צעיר כדי ללמוד בישיבת 
'חכמי לובלין', אימא הניחה יד על כתפי וביקשה שלא 
לזכות  בשביל  הכול  על  וויתרה  היא  כי  ללמוד,  אפסיק 

בילד כמוני'.

 איך מגדלים את דוד
 המלך הבא

בחלק גדול מהחגים יש לנו זווית נשית. בנוסף לקריאה 
קריאה  ישנה  וקרבנותיו,  החג  במצוות  שעוסקת  בתורה 
קוראים  בפורים  ייחודית.  נשית  זווית  שמעניקה  נוספת 
את מגילת אסתר, בפסח המנהג בחלק מקהילות ישראל 
ה'  אהבת  את  שמדמה  השירים  שיר  מגילת  את  לקרוא 

קוראים  באב  בתשעה  ואישה,  איש  לאהבת  וישראל 
לאישה  החרבה  ירושלים  את  שמדמה  איכה  מגילת  את 
עזובה, ואילו בחג השבועות מנהג קהילות ישראל לקרוא 
את מגילת רות. ]יש קוראים את המגילה בפני עצמה ויש 
– כמנהג חב"ד – שקוראים את המגילה בשלמותה בתוך 

סדר תיקון ליל שבועות[.
 - השבועות  לחג  המגילה  בין  ביותר  הפשוט  הקשר 
למרות שהמגילה אינה מדברת כלל על החג או על קבלת 
האחרונים  הפסוקים  עצמה:  במגילה  מובא   – התורה 
עובד,  את  ילדו  ובועז  רות  כי  מתארים  המגילה  בסוף 

השבועות  שחג  וכיון  דוד".  אבי  ישי  אבי  הוא  ו"עובד 
הוא יום הלידה וההסתלקות של דוד המלך, לכן קוראים 
השורשים  אילן  ואת  דוד  של  ה"ייחוס"  את  זה  ביום 

המשפחתיים שלו.
וכאן עולות כמה שאלות: א. למה צריך לקרוא מגילה 
היה  לא  הרי  דוד?  של  בייחוס  להוסיף  במטרה  שלימה 
ממשפחה  הגיע  שדוד  לא  זה  ייחוס?  בכלל  לו  חסר 
הוא  החיים שלה,  קורות  את  לייפות  אלמונית שצריכים 
הגיע מהמשפחה המפורסמת בעם ישראל שכל ילד מכיר 
את ההיסטוריה שלהם: דוד בא משבט יהודה, בנו האהוב 
של יעקב שמסר נפשו שוב ושוב למען משפחתו. בנוסף, 
בן  נחשון  נכד  היה  דוד,  של  זקנו  סבו  בועז, 
עמינדב שקפץ לים סוף וגרם לבקיעת הים, כך 

שדוד לא זקוק למחמאות.
לחיזוק  זקוק  דוד  אם  גם  מכך:  יתירה  ב. 
הייחוס שלו, מה מגילת רות מוסיפה יותר מכל 

מה שעשו אבותיו הגדולים לפני כן?
ג. גם לא מובן למה המגילה נקראת דווקא 
על שם רות, בשעה שיש בה כוכב מרכזי לא 

פחות: בועז?
מליובאוויטש  הרבי  שכתב  קצר  במכתב 
לנשות ישראל )מובא בליקוטי שיחות ח עמוד 
275(, מעלה על נס נקודה מופלאה המועברת 
 – שלה  הייחודי  בשם  וגם  המגילה,  בסיפור 

רות.
מגילת רות מגלה את הסוד הכי עוצמתי של 
עם ישראל: איך יהודים מצליחים לעשות את 
– מאז מתן  3,300 שנה  וכבר  הבלתי אפשרי 
תורה ועד היום - להעביר את המסורת מדור 
הצליחה  לא  בעולם  דת  או  אומה  לדור. שום 
ואילו  שנים  הרבה  כך  כל  עצמה  את  לשכפל 

עם ישראל חי.
אימהות  יש  יהודים  לילדים  פשוט:  הסוד 
לא  רות  מגילת  הכול.  זה  יהודיות.  וסבתות 
היא  דוד,  של  ההיסטוריה  את  לספר  נועדה 
איך  לגלות  באה  המגילה  מספיק,  מוכרת 
לעולם  בא  איך  המלך?  דוד  כמו  ילד  יוצרים 
למסורת  ונאמן  גאה  זקוף,  עוצמתי,  אדם 
אבותיו כמו האיש הזה? והסוד הוא: הסבתא 
שלו. כי אם ראית אדם גדול – לך תקרא את 

הביוגרפיה של הנשים במשפחתו.

אבא ואמא
עם  לקשר  לאמו  ילד  של  הקשר  בין  עצום  פער  ישנו 
ואיך  לעבוד  מה  לעשות,  מה  ילד  מלמד  אבא  אביו: 
היא  הוא,  מי  לילד  אומרת  אימא  אבל  בחיים,  להצליח 
זה  שלו.  והאמון  האמונה  את  שלו,  האופי  את  יוצרת 
בית,  באותו  הילד  עם  נמצא  הכול  בסך  אבא  פשוט:  די 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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ישנו פער עצום בין הקשר 
של ילד לאמו לקשר עם 

אביו: אבא מלמד ילד מה 
לעשות, מה לעבוד ואיך 

להצליח בחיים, אבל אימא 
אומרת לילד מי הוא, היא 

יוצרת את האופי שלו, את 
האמונה והאמון שלו. זה 

די פשוט: אבא בסך הכול 
נמצא עם הילד באותו 

בית, אבל אימא היא זאת 
שיוצרת את הילד ברמה 

הכי פיזית ונפשית. היא 
"יוצרת האדם". הוא גדל 

וצומח מאפס לאדם שלם 
בתוך הרחם שלה, אחרי 
הלידה הוא יונק ומתקיים 

מגופה, בשנים הראשונות 
לחייו הוא נמצא קרוב 

וצמוד אליה – והרי כולנו 
יודעים היום כי בשנים 
הראשונות לקיומו של 

הילד, נוצר המבנה הנפשי 
הכי בסיסי של האדם: 

הביטחון העצמי, האופי, 
הגישה לחיים – אופטימית 

או פאסימית וכו'.

"
אבל אימא היא זאת שיוצרת את הילד ברמה הכי פיזית 
מאפס  וצומח  גדל  הוא  האדם".  "יוצרת  היא  ונפשית. 
יונק  הוא  הלידה  אחרי  שלה,  הרחם  בתוך  שלם  לאדם 
נמצא  הוא  לחייו  הראשונות  בשנים  מגופה,  ומתקיים 
קרוב וצמוד אליה – והרי כולנו יודעים היום כי בשנים 
הכי  הנפשי  המבנה  נוצר  הילד,  של  לקיומו  הראשונות 
הגישה  האופי,  העצמי,  הביטחון  האדם:  של  בסיסי 

לחיים – אופטימית או פאסימית וכו'.
מגילת רות מלמדת כי דוד הגיע לעולם בזכות ההקרבה 
האדירה של הסבתא שלו, והקרבה לא נגמרת לעולם. גם 
עברה  רות  של  הנפש  מסירות  דורות.  ארבעה  אחרי  לא 
של  הגדולה  נפשו  את  שיצרה  עד  לדור  מדור  במסורת 

דוד.
ברוח אותו יסוד ביאר הרבי מליובאוויטש בהזדמנות 
אחרת את אחת העובדות היהודיות הבסיסיות והחשובות 
לפי  ורק  אך  נקבעת  הילד  של  הדתית  הזהות  ביותר: 
האימא. אין לעניין הזה שום משמעות מי האבא. האבא 
 – גויה  והאימא  קרה  אם  אבל  הדור,  גדול  להיות  יכול 
יכול להיות רשע גמור, אבל  גוי. מצד שני האבא  הילד 
אם קרה והאימא יהודייה – הילד קדוש כמו צדיק גמור.

שהיהדות  הרי  במיוחד  לאימא?  קשורה  הזהות  למה 
זה  הוא  האבא  אחרים:  בהקשרים  האבא  את  מחשיבה 
עצמו,  השבט  בתוך  גם  השבטי.  הייחוס  את  שקובע 
האבא קובע אם הילד יהיה כהן, לוי או ישראל, והאבא 
פנחס:  בפרשת  שנקרא  כפי  המשפחה,  שם  את  קובע 

"לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי"?
היא  יהדות  תשמ"ה(:  תשרי  ו'  )שיחת  כך  ענה  הרבי 
לא מפלגה, גם לא התנהגות, היא זהות, היא טבע, אופי 
הכוחות  את  בי  יש  והאם  אני'  'מי  התפיסה  כמו  וגנים, 
להצליח בחיים, ותפיסה כה עמוקה מגיעה מהאימא ולא 
מהאבא, פשוט כי האבא לא קרוב מספיק בשביל ליצור 

את עצם מהותו של הילד.
האחרים  התחומים  כל  את  קובע  אבא  שני,  מצד 
שקשורים בעבודה, תפקיד ומשלח יד, כמו ייחוס שבטי 
וכהונה ולוויה, כי אבא מכוון ילד לתוך החיים, ובפרט 
שהאבא עבד בפועל ככהן או לוי ולכן יכול ללמד את בנו 

כיצד לעשות את העבודה.

 ילדי הרבי
גאונים  אחים  שני  עוד  היו  הזקן  לרבינו  סיפור: 
שאלו  פעם  ומרדכי.  לייב  יהודה  בתורה,  גדולים  שהיו 
בילדים  זכתה  איך  רבקה,  הרבנית  שלהם,  האימא  את 
אצל  למדו  הילדים  כי  סיפרה  היא  כאלו?  מופלאים 
מורה פרטי שהתמסר להעניק להם יחס אישי. פעם היא 
מה  אותו  היא שאלה  בלי חשק,  מלמד  ראתה שהמורה 
מציק לו, והוא לא רצה לספר. לבסוף גילה לה כי אשתו 
רבינו הזקן, הביא  ואביו של  ראתה שהרב ברוך, בעלה 
לרבנית מעיל יוקרתי מאחת הנסיעות שלו, ואשתו שאלה 
המשכורת  חדש?  מעיל  לה  קנה  לא  מעולם  למה  אותו 
ולכן  כזה,  מעיל  לקנות  לו  מאפשרת  לא  כמלמד  הדלה 
הוא כאוב מצערה של אשתו. הלכה אמו של רבינו הזקן 
והעניקה למלמד את המעיל שקיבלה מבעלה כדי שיביא 
אותו במתנה לאשתו. ובזכות זה, סיימה אמו של רבינו, 

זכיתי בילדים כאלה.
מה הפשט בסיפור? מה הקשר בין החסד שהיא עשתה 
עם המלמד לילדים גדולים בתורה? יש לומר כי הנקודה 
היא שכאשר הילדים ראו עד כמה בוער לאימא שהמלמד 
ילמד עם חשק והתלהבות – הם הבינו עד כמה התורה 

היא חיינו ואין דבר יקר ממנה בעולם.
הנקודה הזו קשורה במיוחד לפרשת השבוע שקוראים 
נשא,  פרשת  את  קוראים  זו  בשבת  ישראל:  בארץ 

שמדברת על דיני הנזיר, ובהפטרת הפרשה קוראים על 
אחד הנזירים המפורסמים בהיסטוריה: שמשון הגיבור. 
ההפטרת מספרת כי להוריו של שמשון, מנוח ואשתו, לא 
היו ילדים, ויום אחד התגלה מלאך לאשת מנוח ובישר 
כי היא עתידה ללדת ילד בעל כישורים ייחודיים, ואולם 
הילד יהיה חייב לשמור על נזירות כל חייו, הוא לא ישתה 
יין ולא יגלח את שערו. אשת מנוח סיפרה לבעלה והוא 
מהקב"ה  ביקש  הוא  אשתו.  שזכתה  להתגלות  התקשה 
שוב  התגלה  המלאך  ואכן  המלאך  את  בעצמו  לראות 

וסיפר לו.
את  שאל  מנוח  מוזר:  דבר  ההפטרה  מספרת  וכאן 
הנער  משפט  יהיה  מה  דבריך  יבא  "עתה  המלאך 
הילד  את  לגדל  איך  אותנו  תלמד  כלומר,  ומעשהו"? 
לנזירות? ואולם המלך עונה מה האימא צריכה לעשות 
אשר  מכל  מנוח  אל  ה'  מלאך  "ויאמר  ההיריון:  בעת 
אמרתי אל האשה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא 
תאכל ויין ושכר אל תשת וכל טמאה אל תאכל כל אשר 

צויתיה תשמר".
רגע, מה הקשר בין השאלה לתשובה? מנוח שאל מה 
לעשות עם הילד שייוולד בבוא היום, ולמה המלאך עונה 
ההיריון?  בתחילת  עכשיו  לעשות  צריכה  האימא  מה 
לחנך  היא  ילד  לחנך  טובה  הכי  שהדרך  היא  התשובה 
את אימא שלו. אם האימא תקבל על עצמה נזירות, הילד 

יימשך לכך מאליו.
רבינו  בשיחת  מובא  למעשה  הנ"ל  מכל  המורם 
הכשרות  אימהות  "מנהג  ג/394(:  מו  )התוועדויות 
וחדשות  סיפורים  לילדים  לספר  שבמקום  בישראל 
התורה  סיפורי  להם  מספרים  בזה,  וכיוצא  מעיתונים 
והתלהבות,  חיות  מתוך  בחדר(  למדו  עניינים שלא  )גם 
עד שהדבר נעשה כמו חי, ועי"ז מקבלים הילדים חינוך 

אמתי שיפעל וישפיע כל חייהם".

תכשיט אחרי משניות
ביותר  המשפיע  מהיהודי  ששמעתי  בסיפור  ונסיים 
בעולם היהודי כיום הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב: הרב 
היה  יורק,  בניו  ברלין  חיים  ישיבת  ראש  הוטנר,  יצחק 
תלמיד חכם עצום ומחשובי ראשי הישיבות באמריקה. 
פעם שאלו אותה מהיכן שאב את האהבה העמוקה שלו 
לתורה? כיצד עד גיל זקנה אינו מוצא הנאה בחייו חוץ 

מלהגות ברעיון תורני?
הוא אמר: "מאימא שלי", וסיפר כך: "אבא היה סוחר 
והיה נעדר מהבית לתקופות ארוכות לרגל מסחרו. אימא 
על  מתוח  היה  ותמיד  הילדים  עם  לבדה  נשארת  הייתה 
בדואר.  יפה  חבילה  הגיעה  פעם  עצב.  של  דוק  פניה 
יקר.  תכשיט  בפנים  ומצאנו  בהתרגשות  אותה  פתחנו 
אימא  של  בעצב  הרגיש  אבא  המרוחק,  מסחרו  ממקום 
ושלח בדואר תכשיט יפה לשמח אותה. אנחנו, הילדים, 
וסוף-סוף  התכשיט  את  תענוד  שאימא  בדריכות  ציפינו 
הקופסה  את  סגרה  אימא  אך  על שפתותיה,  חיוך  יעלה 
עם התכשיט והניחה בצד. היא הביטה בי ואמרה: "כעת 
אין לי מצב רוח להתייפות, אבל בעוד כמה ימים אתה 
תסיים מסכת משנה בעל פה ואז אחוש שמחה אמיתית 

בלב ואענוד את התכשיט בגאווה..."



כאיש אחד 
בלב אחד

היא  כולנו.  של  שלנו,  היא  התורה 
ישראל  שבני  לאחר  רק  בסיני  ניתנה 
מושלמת,  באחדות  ההר  כנגד  חנו 
את  הקדושים  חז"ל  שדרשו  וכפי 
הפסוק "ויחן שם ישראל", בל' יחיד, 
היה  זה  אחד".  בלב  אחד  "כאיש 
התנאי לקבלת התורה: איחוד וליכוד 

כל עם ישראל תחת מטרייה אחת.
מערכת  עלינו  נכפתה  אלו,  בימים 
בשנה  הרביעית  נוספת,  בחירות 
האחרונה: בתחילה היה זה של הרשות 
נערכה  רבות  שבערים  המוניציפלית 
חוזר  סיבוב  ועכשיו  סיבובים,  בשני 
הכנסת  והכנסת.  הממשלה  על  ושני 
האחרונה, ה-21, הייתה בקיצור ימים 
וככזו תיזכר. לא היה בה סימן ברכה, 
פילוג  וקיטוב,  מחלוקת  עם  התחילה 
והסתה והסתיימה במהירות בזק וללא 
כל תועלת. בעצם, החוק היחיד שעבר 

היה החוק שקרא לפזר אותה.
עלינו  חובה  אלו  בימים  דווקא 
להיזכר כי מה שהפך אותו לעם, הוא 
התקיים  והוא  סיני  הר  מעמד  דווקא 
רק לאחר איחוד מלא של עם ישראל, 
"ויהי  רבינו:  משה  שהתבטא  וכפי 
 – עם  ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון 

יחד שבטי ישראל".
"כולנו  לנו  ניתנה  הקדושה  התורה 
כאחד". לא חוג אחד ולא קהילה אחת 
אלא  התורה,  את  עצמה  על  קיבלה 
יחד  אמרנו  ובזקנינו  בנערינו  כולנו, 

וזעקנו בקול אחד: "נעשה ונשמע".
גודל  גם  וזה  העצומה,  זכותינו  זו 
וכפי  כעם,  עלינו  המוטלת  האחריות 
אומתנו  "אין  הקדמונים  שאמרו 
היא  גאוותנו  בתורתה"!  אלא  אומה 
אומרים,  אנו  יהודים.  כך שאנחנו  על 
השבועות  בחג  ושרים  מתפללים 
הקרוב את "אתה בחרתנו מכל העמים, 
אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל 
יש  במצוותיך".  וקידשתנו  הלשונות 
מחויבויות לעם היהודי ויש לו הרבה 
ובאחדות  באחווה  באהבה,  זכויות. 
חלילה  העולמות.  שני  את  מרוויחים 
כולנו  בפלגנות.  ולא  בהסתה  לא 

אחים, כולנו בני א-ל חי!

 סמל הענווה

הספר  את  שעבר  בשבוע  התחלנו 
במדבר.  ספר  התורה,  של  הרביעי 
התורה ניתנה במדבר דווקא. ולכאורה 
מדוע ניתנה התורה שם? וכי לא היה 
המדברי  הנוף  שבמקום  יותר  מתאים 
הצחיח, ישמש כתפאורה למתן התורה 
נוף נאה, מגוון ומרשים יותר? ומדוע 
ישראל?  ארץ   – הקודש  בארץ  לא 
 – ירושלים  הרי  הקודש  ארץ  האם 
משוש כל הארץ אינם מתאימים הרבה 
יותר?! וכי לא היה מתאים יותר לתת 
את התורה על ההר שנתקדש במורא, 

הר המוריה, שם בית המקדש?!

חכמינו זכרונם לברכה כבר נדרשו 
לכך ואמרו "כי בשלושה דברים ניתנה 
תורה: באש ובמים ובמדבר. לומר לך, 
מה שלושה דברים אלו חינם לכל באי 
באי  לכל  חינם  התורה  אף  העולם, 

העולם".
מדבר מסמל את הענווה, את היפך 
הר,  היותו  אף  על  סיני,  הר  הגאווה. 
הוא היה הנמוך שבין כל ההרים, לרמז 
ולסמל עניין זה, שהתורה שוכנת במי 
שאינו מחזיק עצמו גבוה מעל הזולת 
יסוד  אותו  זהו  אליו.  משתווה  והוא 
של "כאיש אחד בלב אחד" – ההכנה 

הראויה למתן תורה.
היא  המדרש  בדברי  ולכשנעמיק 
נוקטת בלשון של "התורה חינם לכל 
באי עולם". המשמעות היא שהתורה 
לא שייכת רק לסקטור מסוים או לחוג 
כזה או אחר. התורה נגישה לכל אדם, 
המדרש  בית  בשערי  לבא  החפץ  כל 
להיות  וללמוד,  להיכנס  לבוא,  יכול 
וללא  מכסות  ללא  החבורה.  מן  חלק 

שיקולים מסחריים וזרים.
סיום  באירוע  השתתפתי  השבוע 
בעירנו.  החבורה  בני  של  מסכת 
היא  הלומדים  חבורת  של  הייחודיות 
קצות  מכל  לומדים  המאגדת  כזו 
וחילוניים,  חרדים  בישראל,  החברה 
דתיים ושאינם שומרי תורה. התרגשתי 
משותפות הגורל ומדרך החיים שהתוו 
בדיוק  זו  הרי  החבורה.  בני  לעצמם 
בני  את  וללכד  לאחד  התורה,  מטרת 
ישראל תחתיה. ומובטחני כי שותפות 
אמת זו של לימוד בצוותא, תקדם את 
שאמרו  וכפי  צעד,  אחר  צעד  כולם 
כי  הקדושה  התורה  סגולת  על  חז"ל 

"המאור שבה מחזירן למוטב".
לא  מה  "מפני  ידוע:  מדרש  ישנו 
ניתנה תורה בארץ ישראל? כדי שלא 
שלא  השבטים,  בין  מחלוקת  להטיל 
תורה,  ניתנה  בארצי  אומר  זה  יהא 
ניתנה תורה". שלא  וזה אומר בארצי 
זו   – השבטים  בין  מחלוקת  להטיל 
העדתיות,  הכיתתיות,  תורה.  מתן 
אלו  כל   - החינם  ושנאת  הפלגנות 
תורה  של  לאופייה  בתכלית  מנוגדות 

ולקניינה.
התורה  את  שוב  שנקבל  בשעה 
נזכור  הקרוב,  השבועות  בחג  מחדש 
יסוד  התורה:  לקניין  הבסיס  את 
ממחננו,  הקיטוב  והסרת  האחדות 
בלב  אחד  כאיש   - ישראל  שם  "ויחן 

אחד".
אנו  אנו  גם  היטב,  ונחדד  ונזכור 
הגישה  בהבדלי  ביומיום,  חלוקים 
בחיבור  לגרוע  אמור  זה  אין  ובנוסח, 
אותנו,  והמאחד  בינינו  שיש  הרב 
והיא  מעריכים  אנו  אותה   – התורה 
הדורות  בכל  אותנו  שמשמרת  זו 
רב  העמים.  לבין  בינינו  ומבדילה 
נמשיך  ולכן,  המפריד,  על  המאחד 
עם  כל  ושל  שלנו  המוטו  על  לשמור 

ישראל: "יחד שבטי ישראל".
שמח,  שבועות  וחג  שלום  שבת 

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן

התרוממות קטנה 
המביאה להשגות גבוהות

"איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר" )ו, 
מלשון  "נזיר"  המילה  את  פירשו  הראשונים  ב( 

כתר ונזר.
והנה מצינו עניין הכתר שהוא מונח על ראש 
)פ"ב,  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  כלשון  המלך, 
והעניין  בראשו",  כתר  "משים  שהמלך  ה"ה(, 
בפשטות הוא כך, שהכתר הוא תכשיט מעל ראש 
האדם, דהיינו, זו לא רק הנקודה של ראש האדם 
כל  לו  אין  הכתף  על  כתר  )שכן  הגוף,  לעומת 
הראש,  מעל  למעלה  אלא  גדלות(  של  משמעות 
וזה מראה על מעלת המלכות שהמלך הוא מורם 
למלך,  משתחווים  ולכן  העם,  משאר  ומובדל 

להראות שהכל בטל כנגדו.
כתב  התורה,  על  שנאמר  הכתר  ענין  וכן 
הל"ב(,  פכ"א  ביאה  איסורי  )הלכות  הרמב"ם 
וז"ל, "לא ישא אדם בת עם הארץ, שאם מת או 
גלה, בניו עמי הארץ יהיו, שאין אימן יודעת כתר 
הארץ?  עם  אביה  למה  פירוש,  עכ"ל,  תורה", 
מפני טרדות החיים בחיפוש אחר הפרנסה ושאר 
סתירה  בכך  אין  מקרים  ובהרבה  ההכרחים, 
לעבוד  עלינו  אסרה  לא  התורה  עצמה,  לתורה 
חלילה, אך סותר הוא את עניין כתר התורה, כי 
עמי הארץ אינם יודעים שהתורה הקדושה נבדלת 

ומרוממת מכל דבר אחר, ושהכל בטל בפניה.
מראה  שעליו  ההתרוממות  שיעור  הוא  וכמה 
הכתר  בעניין  מבואר  הקדמונים  בספרי  הכתר? 
אצל השי"ת, שהאין סוף מתלבש בכתר, דהיינו, 

שמידת הכתר מראה על עליונות אין סופית.
שהוא  מראה  זה  כתר,  יש  לנזיר  אם  זה,  לפי 
נבדל משאר העם בקדושה, ובכוחו להתעלות על 

ידי כך עד בלי גבול.
ידי  על  איך  ביאור,  טעון  העניין  ולכאורה 
התאוות,  מן  הנזיר  שפירש  קטנה,  התרוממות 

עולה הוא כל כך?
אדם  מעולמנו,  משל  פי  על  יובן  העניין 
המשתדל להתרומם מעלה, הוא קופץ שוב ושוב 
פעם  הקפיצות,  כל  את  נצרף  אם  פעמים,  אלפי 
אמה,  מאות  שקפץ  נמצא  טפחיים,  ופעם  טפח 
נשאר  הוא  הראשון,  מקומו  על  עדיין  ואעפ"כ 
עומד על פני האדמה, ולמה? מחמת כח המשיכה 
של העולם הגורם לו להיות דבוק וקשור לארץ, 
על  עדיין  נשאר  קפיצותיו  כל  אחרי  גם  ולכן 

מקומו.
כזה  לגובה  לעלות  לרגע  יוכל  אם  אבל 
שמשתחרר מכח משיכת כדור הארץ, מעתה יוכל 

להגיע להתרוממות אין סוף וגבול.
טילים  עם  שהגיעו  כיום  רואים  אנו  ואכן 
והאמת  הלכת,  כוכבי  ושאר  לירח  על  וחלליות 
עצמו  מצד  בכוחו  שיש  טיל  שום  שאין  היא 
להתרומם ולהגיע עד לירח, וא"כ, איך בכל זאת 
הם מגיעים לכזה גובה ומרחק עצום כזה? אלא 
מיוחד  מנוע  בעזרת  גדול  בכח  מתרומם  שהטיל 
עד מחוץ לטווח כח משיכת כדור הארץ, דהיינו 
מחוץ לאטמוספירה, ומשם והלאה, מכח התנופה 
עצם  עד  מעלה  מעלה  הוא  מתרומם  הגדולה, 

השמים.
זוהי, איפוא, המשמעות של כתר הנזיר, שכיוון 
לכח  מחוץ  התרומם  כבר  התאוות  מן  שפירש 
וכיוון  החומר,  עפריות  של  הטבעית  המשיכה 
ולו  החומר  מן  והתנתק  מעלה  כלפי  שהתרומם 
במעט, כבר יש בכוחו לעלות במדרגות הקדושה 
עוד ועוד בלי גבול, והכתר על ראשו מראה על 
קדושה הפלא ופלא, שאם רק התנתק מהחביקה 
הקדושה  למדרגות  גבול  אין  האדם,  קטנות  של 

שיוכל להשיג.

נכונה בעבודת  יסוד גדול, ועצה  זה הוא  דבר 
משתדל  אחד  כל  הגדלות,  להשגת  האדם 
להתרומם, אבל מחמת נפשו הקשורה לחומריות, 
אף אם יתרומם ויעשה קפיצות לאלפים ולרבבות, 
קשור  מקום  באותו  נשאר  שהוא  הוא,  דבר  סוף 
לאדמה, אבל הצדיקים, ראשית ניתקו את עצמם 
בכח גדול מכח משיכת החומריות, ואח"כ התעלו 

למדרגות רבות עד שאין גבול לעוצם גדלותן.
והנה כתב הרמב"ם )הלכות ת"ת פ"ג, הי"ג(, 
מי שרוצה לזכות בכתר תורה, יזהר בכל לילותיו 
ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו  יאבד  ולא 
וכיוצא בזה, אלא בתלמוד תורה  ושיחה  ושתיה 
ודברי חכמה", והמובן, כי בטבע האדם קשה לו 
ללמוד  מתיישב  הוא  אם  ואפילו  בלילה,  ללמוד 
הוא נרדם, כי סוף כל סוף, האדם קשור לחומר, 
מי  אבל  אותו,  ומשתק  עליו  מתגבר  והחומר 
התנתק  הרי  בלילות,  ללמוד  ומתרגל  שמתגבר 

ממשיכת החומריות, ויעלה מעלה מעלה.
שבעינינו  מה  את  עינינו  במו  לראות  וזכינו 
אחד  גדול  אדם  תורה,  כתר  של  חי  ציור  הוא 
הוא  ללון,  מקום  לו  היה  שלא  לו  שהזדמן  ז"ל, 
לא התרגש והצטער חלילה, אלא בפשטות הלך 
שם  ולמד  וישב  פתוח,  שהיה  קרוב  כנסת  לבית 
וכוונה  התגברות  מכח  נבע  לא  וזה  הבוקר,  עד 
מראש של התמדה ורצון  ללמוד, שהרי הוא כלל 
שלם  לילה  "משמר"  לעשות  כן  לפני  חשב  לא 
וללמוד, היו לו תכניות אחרות, אלא פשוט הוא 
שהוא לא היה משועבד למיטה, אם יש מיטה – 
הולכים לישון כי צריך, ואם אין – יושבים בבית 

המדרש וישנים פעם אחרת.
ומה קורה לאנשים כמונו כשאין מקום לישון? 
והופכים  למקום  ממקום  הלילה  כל  מסתובבים 
זאת  בכל  ניתן  בו  מקום  לאתר  כדי  העולם  את 

לישון.
ע"ב(  ס"ח,  )פסחים  יוסף  רב  כוונת  היא  וזו 
באומרו על עצמו "אי לאו האי יומא  דקא גרים 
אי  רש"י,  ופירש  בשוקא"?  איכא  יוסף  כמה 
 – ונתרוממתי  תורה  שלמדתי   – יומא  האי  לאו 
ביני  ומה  יוסף,  ששמן  בשוק  הרבה  אנשים  הרי 
עצמי  את  לקחת  ההחלטה  בזכות  שכן  לבינם,  
החולין  משגרת  להתנתק  תורה,  וללמוד  בידיים 
שלה  והיישום  ההחלטה  עצם  הגוף,  ושעבוד 
הקטנה  ולו  התנתקות  יצרו  שלמעשה  בפועל, 
משגרת היומיום והשעבוד הגופני הכופה עלינו 
סטנדרטים מסויימים ושונים, עצם ההחלטה הזו 
דרכו  המנוע  למעשה  היא  היא  לשנות,  לרצות 
הארציות  של  המשיכה  מכח  להשתחרר  ניתן 
אותנו  מוציא  זה  מעשה  מהעפרוריות,  ולהתנער 
מאטמוספירה הרוחנית למרחבי האין סוף, ונותן 

לנו את הכלים כדי לצמוח בלי גבול.
נזיר,  בפרשת  כאן  כתב  עזרא"  ה"אבן  והנה 
ובעינינו  עולם,  תאוות  עבדי  האדם  בני  שכל 
בעלי  לרשעים  היא  שכוונתו  לכאורה  נראה  זה 
כוונת ה"אבן  זו  התאווה, אבל האמת היא שלא 
באי  כל  את  זה  בכלל  כלל  הוא  שהרי  עזרא", 
הן  עליהן,  דיבר  שהוא  שהתאוות  אלא  עולם, 
שיגרת החיים של כל אדם, והגם שצריך לשמור 
צריך  אין  עדיין  אך  הטבע,  פי  על  הבריאות  על 
להיות עבד המשועבד לבקשות הגוף או הסביבה, 
אלא נותן לו לגוף כפי הבנתו וזאת מבלי שהגוף 

ישלוט עליו.
אז, זוכה האדם לכתר הילומים על ראשו.  

בברכת שבת שלום וחג שבועות שמח, צוריאל 
קריספל

צוריאל קריספל 
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לאומית סיעוד
דואגים לעתיד ולשקט שלכם
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
ללקוחות לאומית באמצעות מנורה מבטחים.

 מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*
ילדים עד גיל 18 חינם

למידע ולהצטרפות:

בכל רגע ובכל גיל 
אפשר להפוך לסיעודי



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



חשבו לרגע על יקיריכם 
על החפצים האהובים, על אלבומי התמונות והזיכרונות המשפחתיים

ברגע אחד, כל אלו יכולים לעלות באש ולהיעלם מחייכם!

ניכוש עשבייה וחישוף השטח יגנו על יקיריכם ועל ביתכם במקרה של שרפה.
אנו קוראים לכם לנקוט אמצעי זהירות למען ביטחונכם!

נכשו עשבייה יבשה סביב ביתכם
והגנו על החיים והרכוש במקרה של שרפה
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איפה נמצא 

|| אשר ויטמן ||

שנים לאחר שהתקיים בו המעמד הנשגב בתבל, מתחבטים חוקרים רבים בזיהוי מקומו 
של ההר הקדוש שבו ניתנה התורה לעם ישראל ⋅ אינספור מחקרים בוצעו תוך כדי צעדה 
של אלפי ק"מ לאורכו ולרוחבו של העולם, המחקרים סותרים - אבל לנו יש את התשובה

הר סיני?
צילום: ויקיפדיה.

הר ארבל
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הר סיני?
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ה'תורה י הוא  ישראל  עם  של  הקיום  וסוד  סוד 
הקדושה'. חג השבועות, הוא החג המסמל ביותר 
ירד  בו  היום  הוא  תורה  מתן  חג  לעם.  היותנו  את 
הקדוש ברוך הוא על הר סיני – ההר אותו מתארת 
התורה: "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו 
השם באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר 

מאד".
האירוע החשוב ביותר בתולדות ההיסטוריה היהודית, 

מתן התורה, התרחש בהר סיני - עד כאן הכול ברור.
ובכל זאת, לא נשתמרה מסורת מדויקת באשר לזהותו 
ידעו  זה. מסתבר שכבר בזמן חז"ל לא  ומיקומו של הר 
להפתיע,  צריך  אינו  הדבר  המדויק.  ההר  על  להצביע 
שכן הר סיני נמצא בלב הישימון המדברי, הרחק ממקום 
את  שישמר  מי  אין  רצוף  אנושי  יישוב  ובלא  יישוב, 
הייתה חד- סיני  זאת, חשיבותו של הר  המסורת. מלבד 
פעמית ולא נשמרו בו כל דיני קדושה לאחר שבני ישראל 

עזבו אותו והמשיכו בדרכם.
רבים  מאמצים  נעשו  הדורות  במרוצת  זאת,  למרות 
המצויים  ההרים  אחד  עם  סיני  הר  את  לזהות  לנסות 

בחלקיו השונים של מדבר סיני ואף מחוצה לו.
חלקינו  את  לתרום  אנחנו  גם  ננסה  שלפנינו  בכתבה 
בניסיון לפענח תעלומה זו. בשל כך יצאנו אל המקורות 
ע"י  נחקרו  אשר  המחקרים  מן  מקבץ  לפניכם  והבאנו 

חוקרים מן ההיסטוריה.

 כל האפשרויות
'הר סיני' המכונה בתורתנו גם 'הר חורב' הוא שמושל 

אזור הרים אליו הגיעו על פי המסורת שנים עשר שבטי 
הם  בו  מצרים  יציאת  לאחר  השלישי  בחודש  ישראל 
מים  המפותל  המסע  כשנה,  למשך  אוהליהם  את  הקימו 
פי  על  נמשך באורך של כמאתיים ק"מ.  זו  לנקודה  סוף 
לכיוון  ישראל  בני  הלכו  רפידים  מחניית  בתורה  הכתוב 
'ואדי  סולף'  'ואדי  בשמות  היום  המזוהים  האתרים 
'נגד  , 'מדבר סיני', ושם חנו  א-שייח', 'מישור א-רח'ה' 

ההר'.
צין  במדבריות  ממוקם  סיני  הר  בתורתנו  הנלמד  לפי 
בני  כאשר שהו  מדין.  לארץ  ארץ עמלק  בין  וכן  ופארן, 
ישראל בקדש, שקדש הוא במדבר פארן אך במקום אחר 
צוין שהוא שוכנת במדבר צין. מיקומם של שני מדבריות 
את  לקבוע  שאפשר  באופן  ידוע  לא  ביניהם  והיחס  אלו 
מיקומם המדויק, אם כי גבולותיהם מוגדרים יותר בתנ"ך.
התקיים  בהר  חנייתם  במהלך  שבידינו  המסורת  לפי 
המעמד הנורא 'מעמד קבלת התורה'. במהלך מתן תורה 
כפי  מעמד  לאותו  ועד  סגולה.  לעם  ישראל  עם  הפכו 
התורה  קבלת  ומעמד  שומם,  ההר  היה  בתורה  שכתוב 
קידש את ההר הזה. ובשיאו הוזהרו בני ישראל 'הגבל את 
ישראל וקדשתו לבלתי נגוע בהר הזה'. לאחר סיום מעמד 

קבלת התורה. הוסר קדושתו ונהפכה להר מן המניין.

 השם 'הר סיני' ומשמעותו
הקושרים  יש  לוויכוח,  נתון  סיני'  'הר  שם  משמעות 
את שמו של ההר לסין, אל הירח של המזרח הקדום לפי 

המקרא שהר סיני מצוי בגבותיו של מדבר סיני.
יש לשים לב שמדבר צין, מדבר סיני, נזכרים במקרא 

כמקומות נפרדים: מדבר סמוך ביותר לארץ ישראל שם 
ישראל  ועם  לתור את הארץ,  התחילו המרגלים במסעם 
במדבר,  השהות  של  האחרונה  בשנה  רק  לשם  הגיעו 

לעומת זאת למדבר סין הגיעו חודש
ֵני  ל ֲעַדת ְבּ בֹאּו ָכּ ְסעּו ֵמֵאיִלם, ַוָיּ לאחר יציאת מצרים: ַוִיּ
ׁה  ֲחִמָשּ ַבּ ִסיָני,  ּוֵבין  ֵאיִלם  ין  ֵבּ ֲאֶשׁר  ִסין  ר  ִמְדַבּ ִיְשָׂרֵאל ֶאל 
ִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". בפסוק זה  ׁ ָעָשׂר יוֹם ַלחֶֹדׁש ַהֵשּ
בסדר  גם  וכך  אחר.  במקום  הוא  שסיני  בפירוש  מוזכר 

המסעות בפרשת מסעי".
יש אומרים שמקומו המדויק של הר סיני מקום קבלת 
התורה אינו ידוע באופן מכוון, על מנת למנוע את הפיכתו 
למקדש,. זאת בדומה למיקומו של קברו של משה רבינו 
מיקומו  נודע  לא  המסורת  פי  שעל  שבמואב  נבו  בהר 

מסיבה זו.

 הר כרכום
חוקרי  ע"י  השנים  במשך  שעלו  מההשערות  עוד 
בו  הדרומי,  בנגב  הר  כרכום' שהוא  'הר  הוא  היסטוריה 
ארכיאולוגים  אתרים  של  דופן  יוצאי  ריכוזים  התגלו 
ואומנות סלע. ההר מזוהה ע"י הארכיאולוג עמנואל ענתי 
באלפים  קדוש  הר  היה  כרכום  הר  שבמקרא.  סיני  כהר 
רבים  אנשים  כאשר  הספירה  שלפני  והשלישי  הרביעי 
בנו את מקום מגוריהם למרגלות ההר תיאור דומה נמצא 
בתורה לגבי האיסור לעלות להר. זיהוי זה שנוי במחלוקת 

בקהילה הארכיאולוגית.
ד"ר צבי אילן הציע לזהות את סרביט אל-ח'אדם עם 

הר סיני. גם זיהוי זה שנוי במחלוקת בין החוקרים.

Mohammed Moussa :צילום
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 ג'בל אל-לווז
ג'בל אל-לווז שבערב  נוספת מציעה את הר  תיאוריה 
הסעודית בארץ מדין הקדומה. על פי הצעה זו חצו בני 
ישראל את סיני עד נואיבה או עד ל'שארם א-שייח', שם 
חצו ת ים סוף והמשיכו אל ג'בל אל-לווז לא הרחק משם. 
ויש לציין שכל זיהוי של הר סיני באזור מדין הוא חלש, 
ואלו חלק מהסיבות: 1. המרחק בין ארץ גושן לארץ מדין 
הוא כ-450 ק"מ. ואין טווח זה תואם את הכתוב בתורה 

בדבר קרבתו של הר סיני לארץ מצרים. 
}יתרו{  רעואל  בן  מחובב  מבקש  משה  כאשר   .2
יתרו:  מסרב  במדבר  במסעם  ישראל  לעם  להצטרף 
"ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך". 
ואם הר סיני שוכן במדבר הוא נמצא בתחום מגוריו של 

יתרו ואינו תואם את הפסוק הנ"ל.
3. זיהוי ההר באזור זה אינו תואם את תיאור מסעו של 
ומתחמק  במקרא,  המוזכר  סיני  האיי  לחצי  ישראל  עם 

מזיהוים של התחנות והמדבריות הנזכרות במהלכו.
הר  הוא  אל-לווז  ג'בל  כי  בתוקף  טוען  ויטאקר  ד"ר 
סיני: "ההר וסביבתו תואמים את תיאור הר סיני הקדוש 
מסתכל  כשאני  לכבוד.  אחרים  מועמדים  מאשר  יותר 
ראיות  מספיק  רואה  אני  בפניי,  שפרוש  המידע  כל  על 
המבוקש.  ההר  הוא  אל-לווז  שג'בל  בכך  שתומכות 
ויש לבחון  נכונות  מסקנותיו של סגן שר העתיקות אינן 

מחדש את הראיות".
 BASE התנ"ך  מחקר  מכון  גם  לבד.  אינו  ויטאקר 
בוב  המקרא  וחוקר   BASE מייסד  במסקנותיו.  תומך 
אחר  לעקוב  כדי  הסעודית  לערב  בעצמו  נסע  קורנוק 

הניב  "המסע  בתגובה:  אמר  הוא  מצרים.  יציאת  מסלול 
שפע של ראיות חדשות המצביעות על כך שמצרי טיראן, 
שבפתחו של מפרץ אילת, הייתה נקודת המעבר של עם 
סיני  הר  הוא  אל-לווז  ושג'בל  מצרים  ביציאת  ישראל 

האמיתי".

 ג'בל סין בישר
הציע  הראל  מנשה  פרופסור  ע"י  שהועלתה  השערה 
'ג'בל סין בישר' הנמצא בחלקו המערבי של  לזהות את 
הר  זיהוי  שבמקרא.  סיני  כהר  סיני,  במערב  סודר  ואדי 
סיני ואתרים נוספים במסלול יציאת בני ישראל ממצרים 
מתוארים ע"י הראל בהסתמך על הפסוק במקרא. השערה 
זו מפורטת בספרו של הראל "מסע סיני" שזכה בפרס 'יד 

יצחק בן צבי'.
הראל מבסס את טענותיו על כך שההר נמצא במרחק 
של כ-75 ק"מ מאזור המזוהה ע"י כארץ גושן, ולטענתו 
שלושת  "מהלך  שמות  בספר  לכתוב  מתאים  זה  מרחק 
את  ומחזק  ליום.  ק"מ  כ-25  של  הליכה  כלומר  ימים". 
)תורה  סין-סונא  ההר:  שם  על  בהתבסס  גם  טענתו 
בערבית( ו-בישר – בשורה, כלומר מקום אשר ניתנה בו 

בשורת התורה.

 ג'בל חלאל
מספר חוקרים הציעו לזהות את ג'בל חלאל כהר סיני 

של  לתיאויות  לדעתם  מתאים  ההר  מיקום  שבתורה. 
נבעה  בחירתו  מצרים.  יציאת  של  הצפוני"  "המסלול 
שחלק  קדיס  ולעין  קודיראת  לעין  היחסית  מסמיכותו 
סיני  מושל  המקראית.  ברנע  קדש  עם  זיהו  מהחוקרים 
הבריטי בשנות ה-30 של המאה העשרים התבסס גם על 
שם ההר שפירושו בערבית "מותר" ובהקשר של הקרבת 

קורבנות "קדוש וחוקי".

 ג'בל מוסא
הזיהוי הידוע ביותר ממקם את הר סיני בג'בל מוסא. 
לפני שסיני הפכה לג'יהאדיסטן ניתן היה לראות מטיילים 
המדרגות   750 במעלה  רגליהם  את  מכתתים  ישראלים 
התלולות המוליכות לפסגת ההר. אותם מטיילים כנראה 
ידעו שעבודת הפרך שלהם הייתה לחינם. הסבירות  לא 
הסבירות  כמו  בערך  היא  מוסא,  בג'בל  שוכן  סיני  שהר 

שהוא שוכן בז'בוטינסקי פינת השומר.
ד"ר אביגדור שחן, מומחה ללימודי ארץ ישראל, מסביר 
שהקישור בין הר סיני לג'בל מוסא הומצא על ידי נוצרייה 
זקנה בשם הלנה לפני 1,500 שנה. "הלנה הייתה אימו של 
הקיסר קונסטנטינוס שליט האימפריה הביזנטית", מספר 
שחן. "בערוב ימיה היא החליטה לבקר באתרים הנוצריים 
בארץ ישראל. היא הצטרפה לשיירת גמלים שעשתה את 
התרשמה  הלילות  באחד  ישראל.  לארץ  ממצרים  דרכה 
מיופיו של רכס ההר הסמוך והחליטה בליבה כי לבטח 
זהו ההר עליו קיבל משה רבנו את התורה. מכיוון שכך 
ראוי לכנותו מכאן ואילך 'ג'בל מוסא'. כך נולדה האגדה 
כי הר זה ולא אחר הוא הר סיני האותנטי. הקיסר, בנה של 

הלנה, הורה לבנות במקום מנזר".
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של  הנוהג  את  התחילה  גם  הלנה  אותה  כי  מתברר 
מנת להסתיר את  על  הבית,  הר  שפיכת אשפה בשיפולי 
גדולה  יהודים  אוהדת  בקיצור,  המערבי.  הכותל  שרידי 
היא לא הייתה, ועם זאת משום-מה הזיהוי שלה להר סיני 

נתפס כאוטנטי ואמיתי.
אך ההצעה המקורית ביותר שייכת ללא ספק לאביגדור 
שחן עצמו, הסבור שהר סיני אינו אלא... הר קלמינג'רו, 

ההר הגבוה ביותר ביבשת אפריקה.

 נקרת הצור
מאיזבל,  ברח  הנביא  אליהו  שכאשר  מסופר  בנביא 
אשת המלך אחאב, הוא ברח ארבעים יום וארבעים לילה 
עד אשר הגיע "עד הר האלוקים, חורב", ושם הוא נכנס 
מסופר  עליה  הצור"  "נקרת  אותה  שהיא   – מערה  אל 
בתורה שבה ראה משה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. 
אולם מאז ימי אליהו הנביא, לא נודע מיקומו של הר סיני.

 הרבי מליובאוויטש והר סיני
בתחילת שנת תשי"ז, 1956, מצרים הלאימה את חברת 
וצרפת,  בריטניה  של  בשליטתן  שהייתה  סואץ"  "תעלת 
סגרה את מיצרי טיראן לתנועת כלי שיט ישראליים, ובכך 
שיתקה את נמל אילת. במקביל, המדינה הערבית הענקית 
וכל  מצ'כסלובקיה,  רב  נשק  ורכשה  צבאית  התעצמה 
זה הוביל את בריטניה וצרפת לשכנע את ישראל לצאת 

למלחמה נגד מצרים.
בשם  המוכר  לקרב  יצאה  הצעירה  ישראל  מדינת 
במהלכו  קדש",  "מבצע  השני  בשמו  או  סיני",  "מבצע 

הצבא  בתשתיות  פגעה  סיני,  האי  חצי  את  כבשה  היא 
המצרי והשמידה את קיני מחבלי הפדאיון ששרצו באזור.
הגיע  סיני, חלקם  האי  כשחיילי צה"ל כבשו את חצי 
גם אל אחד ההרים שלדעת החוקרים מזוהה עם הר סיני. 
שנרגש  בהרב,  משה  דוקטור  היה  חיילים  מאותם  אחד 
)אולי(  בו  במקום  לדרוך  זוכה  שהוא  מהעובדה  מאד 
הגביר  לבו  שנה.  אלפים  כשלושת  לפני  אבותינו  עמדו 
פעימות מהמחשבה שייתכן והוא עומד במקום בו העם 
הוא  התורה.  את  קיבלנו  בו  במקום  כעם,  נוצר  היהודי 
עלה בהתרגשות אל ההר, אל המקום בו )אולי( עמד משה 

רבינו, שהוא נושא את שמו, וקיבל את התורה.
לו  שהייתה  לציפייה  בניגוד  למעלה,  בעלותו  אולם, 
רוח  התרוממות  שהיא  איזו  רוחנית,  התעלות  לחוש 
לא  הוא  אכזבה.  רק  כלום.  הרגיש  לא  הוא   - מיוחדת 

הרגיש שזה ההר, שזה הר סיני.
לרבי  מכתב  לביתו, שלח  מהחזית  לאחר שחזר משה 
זיהויו  מליובאוויטש, בו הוא ביטא את תחושותיו לגבי 

של ההר.
במכתב חוזר "בקשר למה שכותב שכשעלה על ההר 
אותו  שזהו  הרגיש  לא  סיני,  הר  שהוא  עליו  שאומרים 
ההר" כותב לו הרבי כך: למיקום הגיאוגרפי-פיזי של הר 
סיני אין משמעות מיוחדת, משום שכל חשיבותו של הר 
סיני היא שקיבלנו עליו את התורה, וזה מקבל משמעות 
חלק  נעשית  כשהיא  כנדרש,  התורה  את  שומרים  כאשר 

מהחיים שלנו.
"תורת  היא   – לחייל  וכותב  הרבי  ממשיך   – התורה 
התורה  לחיים.  ודרך  הוראה  עבורנו  מהווה  היא  חיים", 
היא גם "תורת עולם", הוראותיה נצחיות, לעולם, עבור 

כל יהודי, בכל זמן ובכל מקום.
האמת היא – מסביר הרבי – שכל יהודי בנפשו פנימה 
נראה שהוא מתנהג קצת  גם אם לפעמים  קשור לתורה, 

אחרת.
שיטת  של  ההצלחה  סוד  אכן  זוהי  המוסגר  ובמאמר 
חב"ד: לקרב כל יהודי מתוך אהבת ישראל, בדרכי נועם 
ובשבילי האהבה, ולהחזירו לתורה שניתנה על הר סיני, 
לא  כך,  התורה.  של  האמת  את  ולהסתיר  לטשטש  בלי 
יוצרים אצלו דבר חדש, לא כופים עליו משהו שלא שייך 
על  המסתיר  הכיסוי  את  מסירים  הכול  בסך  אלא  אליו, 

הקשר האמתי הפנימי שלו עם התורה.
והרבי מסיים את מכתבו בסיכום מעשי: לא די בהבנת 
התורה או ברגש החיובי שיש ליהודי לתורה, צריך להביא 
את הכול למעשה בפועל, לקיום המצוות, כי זוהי תכליתו 

של האדם.
 – סיני?"  הר  בדיוק  "איפה  אתכם  ישאלו  שאם  כך 
בדיוק  נמצא  הוא  המדויק:  מיקומו  על  להצביע  תוכלו 
קשורים  ושלך  שלי  הנפש  בו  במקום  הלב,  במרכז  כאן, 

עם התורה.
אבל זה לא מספיק. צריך לרדת מההר, או, יותר נכון: 
להביא את ההר אל החיים, אל היומיום, ובמעשה בפועל 
מהקדוש  סיני  בהר  שקיבלנו  ההוראות  פי  על  להתנהג 

ברוך הוא.



 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

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

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

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים 

למשפחות 
ואטרקציות מלהיבות 

בתאריכים מיוחדים

₪1,000
הנחה לזוג
לנרשמים
השבוע

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ברחובות באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

www.kolhazman.co . i l
אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

עם אחד

 |פוליטיקה  |חדשות מקומיות  |טורים אישיים 
 |מדורי נשים |מדורי ילדים   |מדורי בריאות  |צרכנות 

 |הלוח הגדול במגזר החרדי "מזל וברכה"

בקו אחד



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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"סכנת חיים"

המנופאי החרדי
עוזב ומתריע:

ארבעת ההרוגים באתר בנייה ביבנה הפנו את תשומת הלב הציבורית לרשלנות הבלתי תיאמן 
שעולה בחייהם של עובדים בענף הבנייה • 'כל ישראל' שוחח עם עובדים ה"נופלים קורבן" 

ושמע מהם תיאורים קשים • מזהירים: העבודה בשחקים מתנהלת באופן רשלני במיוחד 
ומסכנת חיים • מספרים: על תנאי העבודה המחפירים והתנאים הבלתי אנושיים • מייעצים: 
להגביר את הפיקוח על מנהלי אתרי הבניה • מבקשים: להעלות את זעקתם שאינה נשמעת 

בפני מנהלי האתרים • חוששים: מהיום שיקרה להם אסון • שיחה עם יעקב בוקסבוים, 
מנופאי חרדי וחרד מהעתיד

||  אשר ויטמן ||
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לפני זמן לא קצר 
פרשתי מהעבודה 
כמנופאי, הסיבות 
שהביאו לפרישתי 

הן הסיבה המרכזית 
שבגללה הינך משוחח 

איתי. הרשלנות שולטת 
בכל פינה, הזנחה 

פושעת של מנהלי 
אתרי בניה בתקני 

הבטיחות, התרשלות 
בקיום תנאי בסיס 
לעבודה מאומצת 

וסוחטת.

ונעים. ז קיצי  ראשון  יום  השנה,  במאי   19 ביום  קרה  ה 
התרוצצו  פועלים  עשרות  כסדרו,  התחיל  העבודה  יום 
בפעלתנות באתר הבנייה של "נאות שמיר" הנבנה כחלק 
"מחיר  שבמסגרת  הירוקה"  "יבנה  הגדול  מהפרויקט 
התקדמות  ולפי  במקום,  שהו  האתר  מנהלי  למשתכן". 
העגורן  את  לפרק  עגורנים"  "רמא  לחברת  הורו  הבנייה 

שבגובה 50 מטר.
שום דבר לא הכין אותם למה שהולך לקרות באותו יום. הפועלים 
המנוסים )או לא( קשרו את עצמם ברתמות כנהוג בעבודה בשחקים, 
הודעה  כל  ללא  לפתע,  כאשר  העגורן.  בפירוק  והחלו  קסדה,  חבשו 
המשקולות  זה  אחר  בזה  נפלו  מהמנוף  ואיתות  אזהרה  או  מראש 
המאזנות את שיווי משקל העגורן. שלושת הפועלים יונתן סבג )33(, 
בן דקלו )22( וגיל חזאזי )51( שהיו על גביו צנחו אל מותם ללא כל 
אפשרות או סיכוי להגיע בחיים אל הקרקע. סרגיי סמיונוב  )33( מבאר 
שבע, נמחץ למוות בין יחידות העגורן. ובמקום הלם ובהלה, בעתה 

ופחד.
כוחות ההצלה שהגיעו למקום החלו בחילוץ הפועל התקוע בשמי 
מרום מתוך תקווה שאולי יוכלו להציל אותו וימצאו אותו בין החיים. 
מתוך נקודת הנחה על סיכויים מסוימים שהלכוד עדיין נמצא בחיים, 
הוזנקו כוחות מיוחדים של מערך כיבוי האש. חרף העובדה שהמנוף 
לא נמצא בשיוויי משקל נכון, חרפו המחלצים את נפשם תוך סיכון 
לגלות שהפועל התקוע  וטיפסו במעלה העגורן, בשביל  חיים ממשי 

כבר נפח את נשמתו.
בישראל.  והרווחה  העבודה  עולם  את  וטלטלה  זעזעה  האסון 

ומפחיד  מזעזע  מספר   - הרוגים   19 עם  להוטות  ככה  שגם  הרוחות 
הטענות  למדורת  שמן  שפכו  השנה,  רק  עבודה  בתאונות  שנהרגו 
עבודה,  ומנהלי  פועלים   17 יום  באותו  עצרה  המשטרה  המטרידות. 
פרט  יום  באותו  שוחררו  כולם  בחברה.  בכירים  בתפקידים  שכיהנו 

לארבעה שהוגבלו למעצר בית. 
העבודה,  תנאי  בשחקים,  העגורן  חיי  את  לעומק  להבין  בקשנו 
חרדי  מנופאי  עם  שוחחנו  העובדים.  כלפי  והיחס  השכר  הבטיחות, 
יעקב בוקסבוים שעבד עד לא מזמן כמנופאי בשטח ויצאנו מהשיחה 

עם תמונת מצב מחרידה במיוחד.
המנו בתחום  והתנאים  העבודה  את  מגדיר  הינך  כיצד  המנוף,  ־ממרומי 

פאות?
"קודם כל אדגיש, כי לפני זמן לא קצר פרשתי מהעבודה כמנופאי, 
הסיבות שהביאו לפרישתי הן הסיבה המרכזית שבגללה הינך משוחח 
אתרי  מנהלי  של  פושעת  הזנחה  פינה,  בכל  שולטת  הרשלנות  איתי. 
בניה בתקני הבטיחות, התרשלות בקיום תנאי בסיס לעבודה מאומצת 

וסוחטת.
"אספר לך סיפור שקרה עמי. באתר שבו עבדתי נתנו לנו מכשירי 
קשר לתקשר בין המנופאי - קרי: אני, לבין הפועלים בשטח. המכשירים 
ירודה,  הייתה  האיכות  ילדים,  במקור למשחק  מיועדים  לנו  שהביאו 
הקליטה שאפה לאפס, תקלות בלי סוף. זה לא היה מכשיר עבודה. זה 

היה מכשיר ווקי טוקי שקונים בחנות צעצועים.
"לבסוף קרה כמעט אסון. יום אחד הייתי צריך להרים מטען מסוף 
העגורן מאחורי בניין, תוך שהבניין חוסמת את טווח הראיה ואיני יכול 
לראות את המטען, סיטואציה כזו מצויה הרבה בענף המנופאות. אלא 
שכאן נכנסת לתפקיד העבודה של הפועל, שבאמצעות המכשיר קשר 
עליו לנווט את המנופאי, ולכוון אותו למקום בטוח ולהניח את המטען 

כדבעי.
"אלא, שכאן עבדנו עם מכשירי קשר מהסוג שתיארתי, ואני שמעתי 
רק את "הרם" והרמתי את המטען, עובר שנייה, ואני מרגיש את כל 
העגורן מיטלטל כמו מטולטלת בגובה של 120 מטר מעל פני הקרקע! 
שחובר  שהמטען  לי  ומתברר  העגורן,  פעילות  את  מיד  מפסיק  אני 
לרתמה, נתקע בחלון בית. תוך כדי שאני מנסה להעלאות את המטען 
בכל הכוח. למעשה הסבתי נזק למבנה וחוררתי חור ענק בקיר הבניין. 
נוסע  התברר לי כי אחרי שהפועל אמר הרם, ברגע שהוא ראה שזה 
ניסה לכוון אותי תוך כדי צעקות הורד, הורד  נכון, הוא  לכיוון הלא 
- מרעישות לתוך מכשיר הקשר, אולם המכשיר קשר לא פעל באותו 

רגע, ומכאן התוצאה ההרסנית.
"הבדיחה של המכשיר קשר לא הסתיימה כאן, עם היותו מכשיר 
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צריך להבין שזה עבודה 
עם עיניים עצומות, 
אתה נמצא למעלה 
בראש העגורן לפעמים 
בגובה של 150 מטר תוך 
כדי שהפועלים צריכים 
לכוון אותך. טעות אחת 
קטנה, וקיבלת הרוגים. 

קשר נפוץ ולא מאובטח, כבר קרה לי הרבה פעמים שילדים עלו על 
התדר שלי, תוך כדי שהם מורים לי הרם, הורד וכו', לולא תפסתי את 

זה בשעת מעשה היה נגרם אסון.
"בנוסף לזה, המטען היה קשור ברתמה בלי תקן! כך שיכול היה 
להיקרע בכל רגע נתון, ההתראות שלי בנושא, לא הובילו לשום מקום 

ופעולה".
ניסית לפנות למנהלי האתר להחלפת המכשיר?

"כל בקשותיי להחלפת מכשיר הקשר עלו בתוהו".
את  שמפעילה  החברה  וכן  העבודה  מנהלי  בוקסבוים,  של  לדעתו 
העגורן שהיא חברה חיצונית המוחכרת מטעם החברה, מזלזלים בכל 
תנאי עבודה שרק אפשר, הכסף שהם מקבלים מסנוור את עיניהם וכל 
הקבלן  של  התפוח  כיסו  את  קצת  ותצמצם  שתדלל  בטיחות  בקשת 

נתקלה בסירוב בנימוקים שונים.
אתה  עצומות,  עיניים  עם  עבודה  שזה  להבין  "צריך  לדבריו, 
150 מטר תוך כדי  נמצא למעלה בראש העגורן לפעמים בגובה של 
הרוגים.  וקיבלת  קטנה,  אחת  טעות  אותך.  לכוון  צריכים  שהפועלים 
הם  ובכך  בשטח,  העבודה  שעות  בכל  נמצאים  לא  האתר  מנהלי 
משדרים זלזול בנהלי הבטיחות. והמסר עובר לפועלים הלאה. גם ככה 
יש חוסר בפועלים מכוונים ובפקחים שיפקחו האם העבודה מתבצעת 
אתרי  על  פקחים שישתלטו  מספיק  מקציבה  לא  כמצופה. הממשלה 

העבודה בישראל. כנראה יותר חשוב לה שפרויקטים ירוצו".

תורת הבנייה
העגורן  של  תפעולו  ואופן  הבניה  צורת  על  ללמוד  מבקשים  אנו 

בשביל להבין במי תלוי קולר האשם, ובוקסבוים מסביר:

"בפרויקט בניה בדרך כלל היזם מביא קבלן עבודה, שהוא מביא 
חברה חיצונית שמפעילה את העגורן, שהחברה החיצונית מתפעלת 
בתקלות  תיקון  שירותי  של  סף  יש  בנייה  אתר  לכל  אדם.  כוח  אגף 

העגורן. מעבר למספר הפעמים שנקבעו, השירות כרוך בתשלום.
כמה  וכל  חמורות,  בטיחות  מבעיות  שסבל  עגורן  לי  היה  "פעם 
שבועות הזעקתי עזרה ותיקון, מנהלי האתר ראו בי נטל ועול, ופשוט 
העבירו אותי לאתר עבודה אחר בשביל להשתיק את העניין. החיסכון 
עליהם  עדיפה  כנראה  לטכנאים  והקריאות  התיקונים  מאי  בכספים 

מבטיחות העובדים. 
יום  בכל  וכן  ותיקון  תקלה  כל  שעל  הוא  הבטיחות  מנהלי  "אחד 
עבודה בכניסה ויציאה, חייבים לדווח בכתב למנהל האתר בתוך פנקס 
ואי  זה  המיועד לכך, בפועל, רבים ממנהלי האתרים לא עומדים על 
כל  כמו  ובכך  מזדמנת.  בביקורת  העגורן  תקינות  את  לבדוק  אפשר 
כללי הבטיחות בענף הבניה, הכל מתנהל בצורה פרימיטיבית, ישנה, 
לא מעודכנת, והרי התוצאה שקרתה לפני שבוע", מדגיש בוקסבוים 

בכאב.
הממשלה  החליטה  הישנים,  העגורנים  עם  המצב  שיפור  לצורך 
חדשים,  עגורנים  ייבוא  על  המוטל  המס  את  דרסטי  באופן  להפחית 
כולם  חדשים,  מנופים  רואה  ואינך  כמעט  בוקסבוים,  אומר  בפועל 
הזה של  והצעד  תקינים,  בלתי  ולפעמים  ישנים  במנופים  משתמשים 

הפחתת המס התברר כלא יעיל ולא פותר את הבעיה משורשה.
איך הגעת לעבוד בתחום הזה?

"חיפשתי עבודה שמביאה פרנסה בכבוד. בכנסי החשיפה הבטיחו 
לי עולם ומלואו. עבודה מסודרת, עם בטיחות גבוהה, הכנסה מכובדת, 
בלימודים  התחלתי  קרה.  לא  מזה  דבר  שום  בפועל  טובים.  תנאים 
משמשים  הלימודים  מימי  כשחלק  חודשיים,  בדיוק  שאורכים 
ללימודים בלי קשר לעגורן עצמו, כמו 
עזרה ראשונה וכו', בתכל'ס, הלימודים 
תפעולו  אופן  ועל  עצמו  העגורן  על 

מעט מידי.
ואין  )כמעט  בהצלחה  "המסיימים 
שלא( מקבלים רישיון להפעלת עגורן. 
בשונה מרישיון נהיגה, נשיאת כלי נשק 
וכדו' ברישיון הפעלת העגורן אין שום 
תמונה  לא  זיופים.  למניעת  אלמנטים 
ולא כל אלמנט טכנולוגי. כך שבצורה 
לידיו  לקחת  אדם  יכול  פשוטה  הכי 
רישיון ולהפעיל עגורן. אמנם מדברים 
תיקוני  על  הכנסת  במסדרונות  הרבה 
חקיקה כאלה ואחרים, אך בפועל שום 

דבר לא יצא מזה עד עכשיו".
מאוד  לעבוד,  שהתחלתי  "אחרי 
זו  הזה.  בתחום  מהעבודה  התאכזבתי 
עבודה שמסכנת את חייך יום יום, כולם 
מזלזלים בבטיחות שלך, ישנו שאננות 
בכל מה שקשור לרווחת המנופאי, לא 
מקבלים בצורה כנה את דבריו, ונותנים 

לו הרגשה לא טובה בעליל".
מתקבלת  בוקסבוים  עם  מהשיחה 
תמונת מצב על תנאים הבלתי אנושיים, 
ולא מתקבלים על הדעת בשאר עבודות 

הקיימות בשוק העבודה. 
צריך  שהייתי  יום  פעם  לי  "היה 

עגורן  על  בנתניה  לעבוד 
הנמכת  בו  לבצע  בשביל 
"עצם  נזכר.  הוא  מנוף", 
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חיפשתי עבודה 
שמביאה פרנסה 

בכבוד. בכנסי החשיפה 
הבטיחו לי עולם ומלואו. 

עבודה מסודרת, עם 
בטיחות גבוהה, הכנסה 
מכובדת, תנאים טובים. 

בפועל שום דבר מזה 
לא קרה. התחלתי 

בלימודים שאורכים 
בדיוק חודשיים, 

כשחלק מימי הלימודים 
משמשים ללימודים בלי 
קשר לעגורן עצמו, כמו 

עזרה ראשונה וכו'

ביצוע פעולה זו כרוכה בסיכון חיים ממשי. אתה נמצא מחוץ לעגורן 
תלוי בין שמים וארץ, לא קשור לשום רתמה, תוך עבודה פיזית, עשר 
שעות ברציפות. היה זה יום שרבי, נטפתי כולי, אולם את הקבלן זה 
לא עניין. לאחר עשר שעות שמזג האוויר לא אפשר לבצע את הפעולה 

קיבלתי אישור לרדת".
על  ישבתי  ומספר: "באחד מהעגורנים שעבדתי  בוקסבוים מוסיף 
כסא שבור מעל חצי שנה. כל פניותיי בנושא זכו לתירוצים והדחקות, 
זה לא פשוט לעבוד על כסא שבור ולא נוח וכמובן לא בטיחותי 14 

שעות ביממה".
"פעם בשיא החום בקיץ הלוהט, המזגן שבת, עד שהחברה נזכרה 
נמצאים  אנו  כי  לציין  מיותר  עברו למעלה משבועיים!  אותה,  לתקן 
חשופים תחת השמש הקודחת. אין לך דרך להגן על עצמך חוץ ממשב 
הופכת  שהעבודה  הרי  אין,  זה  גם  ואם  המזגן,  שפולט  מרענן  אויר 
את  היו הקשים ששברו  ועוד,  אלו  כל  בוקסבוים.  מוסיף  לגיהינום", 

תחום  את  לעזוב  לו  וגרמו  הגב, 
המנופאות.

פיגור קל שווה 
אסון

את  יותר  עוד  להבין  "בשביל 
אנקדוטה  לך  יתן  אני  התחום, 
תוכנת  לו  יש  מנוף  כל  מעניינית. 
והתוכנה  עגורן  כל  אחרת.  הפעלה 
צריך  הייתי  מסוימת  בתקופה  שלו. 
אחרי  מפגר  שהיה  מנוף  על  לעבוד 
ההוראות של המנופאי בכמה שניות, 
להיות  יכולים  הללו  שניות  הכמה 
הרמה  של  אחד  שנייה  גורל.  הרת 
מה  כפי  לתאונה,  גורמת  הורדה  או 
פיגר  המנוף   - לי  קרתה  שבאמת 
בתוך  בעוצמה  ונכנס  שניות  בכמה 
הקבלן  אל  פניותיי  חרף  משאית. 
אזרתי  רגע  באותו  העגורן.  ומפעיל 
לא  דבר  וירדתי מהמנוף. שום  אומץ 

עבד עליהם חוץ מאיומים".
עגומה  תמונה  מציג  גם  בוקסבוים 

באשר להתאמת העבודה לאופיי חיי אדם חרדי: "כחרדי העבודה לא 
לרדת  אפשרות  לך  אין  החורף  של  הקצרים  בימים  בעליל,  מתאימה 
ולהתפלל תפילת המנחה. ניסיתי כמה פעמים ללמוד בזמן הפנוי אולם 
זה לא מתאפשר לך. אתה עובד עם בני מיעוטים אשר מזלזלים בכל 

עניין הנקרה לידיהם והתחושה לא טובה בחברתם".
ומה יהיה עם האסונות בשחקים, יש לזה פתרון?

למנהלי  יכאיבו  אשר  ענקיים  קנסות  רק  בדעתו,  נחרץ  בוקסבוים 
האתר, יביאו את התוצאה. לכשיתחילו בסבב בדיקות והטלת קנסות 
החרב  כי  והמפקחים  האתר  מנהלי  ירגישו  אז  או  גבוהים,  בסכומים 

מוטל על צווארם ויתחילו להתעשת.
והיום, אני שואל בהיסוס, מה אתה עושה אחרי שעזבת את התחום? 

חיים  ובלתי מסכנת  אנושית  ובעיקר  עובד בעבודה טובה  אני  "היום 
ואשר מביאה לי סיפוק בחיים", הוא משיב.

 הפוליטיקאים מתעוררים,
הרשויות משתדלות

וקברניטי  הכנסת  חברי  מתחילים  הטרגדיה  אחרי  אסון  בכל  כמו 
בכנסת  מיוחדת  ישיבה  התקיים  השבוע  כבר  להתעשת.  המדינה 
ואשר  המנופאים  שדולת  עם  בשיתוף  והרווחה,  העבודה  בוועדת 
בוועדה  ועוד.  עגורנים  מפעילי  קבלנים,  הכנסת,  חברי  בו  השתתפו 
העבירות  נוכח  טורדניות  שאלות  ומעלות  תקיפות  טענות  נשמעו 

החמורות שמבוצעות בשטח.
ליישום  חוק  הצעת  הגישה  )העבודה(  יחימוביץ  שלי  ח"כ 
הצעת  העגורנים.  בתחום  הבטיחות  להגברת  הממשלה  התחייבויות 
שמות  את  שיכלול  ממוחשב  מאגר  הקמת  היתר  בין  כוללת  החוק 
ויהיה  פנים  תמונות  יכלול  תקף,  רישיון  בעלי  המוסמכים  העגורנים 

נגיש הדפסת רישיונות נהיגה קשים לזיוף ועוד.
וועד המנופים בישראל, דן ורשבסקי ליוסי  יו"ר  2019 פנה  במרץ 
אדלשטיין, יו"ר אגף אכיפת זרים ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד 
הסיניים  העובדים  בתופעת  לדון  כדי  עמו  להיפגש  בבקשה  הפנים, 

שמפעילים מנוף בניגוד לחוק.
"בשנתיים האחרונות הבאתי בפניך תלונות רבות על פועלים זרים, 
לרוב סינים, העובדים בניגוד להיתרי עבודה, ובניגוד מוחלט להחלת 
הממשלה הקובעת כי פועלים זרים יעבדו אך ורק בעבודות רטובות", 
כתב לאדלשטיין. "למרות פניות רבות אליכם, עדיין לא נעשה מצדכם 
צעדים משמעותיים בנושא האכיפה באתרי בניה לגבי עובדים זרים". 

כתב ורשבסקי.
בינתיים בתקופה האחרונה נוספו עוד ועוד תאונות קטלניות, עקב 
המנופאות  בתחומי  הזרים  העובדים  של  והתמקצעות  היכרות  אי 

בישראל, ועמידה בסטנדרטים מחמירים.
ונשנים  החוזרים  האסונות  לנוכח  בתגובה  נמסר  העבודה  ממשרד 
הבודקים  מספר  גדל  האחרונה  השנה  במהלך  השנה:  במהלך 
קורס  בזכות  וזאת  ל-13.  מ-6   100% במעל  צריח  לגרוני  המוסמכים 
שמנהל הבטיחות במשרד יוזם ומימן באופן וולנטרי. בנוסף למהלך 
המשמעותי שלש יוני הקריטריונים שהוביל להכפלת מס הבודקים, אנו 
בוחנים את מערך הבטיחות שקבעה הרגולציה לעגורני צריח, אל מול 
הנהוג במדינות אירופה ובראשן גרמניה ובריטניה, על מנת לייצר מצד 
אחד היצע מספיק של בעלי מקצוע ברמת כשירות מספקת שיאפשרו 
לשוק להתנהל מחד בגמישות התפעולית הנדרשת לו, ומאידך ישמר 

רמת הבטיחות שאנו אחראים לה בכל הנוגע להפעלת העגורנים.
כבר בשבוע שעבר הוסיפו תאונות עבודה לגבוה מחיר כבד מפועלי 
בניין, ביום ראשון בבוקר נפצע קשה פועל בן 24 לאחר שנפל מגובה 
של שמונה מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נופך בקריית 
צו סגירה לאתר  והרווחה הוציא  גת. כעת מתברר, שמשרד העבודה 
תאופיק  הקבלן,  המשיך  הצו  למרות  שבועיים.  לפני  כבר  הבנייה 
תאונת   – הטראגית  התוצאה  הבנייה.  באתר  העבודות  את  מחמוד, 

עבודה נוספת של פועל שנפל מגובה.
הבנייה  אתר  כי  עולה  והרווחה  העבודה  משרד  שהוציא  מהודעה 
נסגר לאחר שנמצאו בו ליקויי בטיחות רבים, ביניהם היעדר גידורים 
למשטחי עבודה. כמו כן בשבוע שעבר זומן מנהל העבודה לשימוע 
כבר  כי  המשרד,  פרסם  עוד  בטיחותית.  רשלנות  עקב  פסילתו  לפני 
לפני חצי שנה נפצע פועל נוסף באורח קשה באתר המדובר, והחקירה 
בעניינו עדיין מתנהלת. במשרד העבודה והרווחה הוסיפו שהפרת צו 

בוקסבוים על העגורן
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פעם בשיא החום בקיץ 
הלוהט, המזגן שבת, 
עד שהחברה נזכרה 
לתקן אותה, עברו 
למעלה משבועיים! 
מיותר לציין כי אנו 
נמצאים חשופים תחת 
השמש הקודחת.

הבטיחות מהווה עבירה פלילית, וכי המשטרה זומנה למקום ועיכבה 
את הקבלן לחקירה.

"שוב  אמר:  אלישע,  מוטי  במשרד,  העבודה  זרוע  על  הממונה 
שגובה  הקבלנים  של  הזלזול  ותרבות  פושעת  לרשלנות  עדים  אנחנו 
לשטח,  מיד  להגיע  הבטיחות  מפקחי  את  הנחיתי  לשווא.  אדם  חיי 
הדין  את  ולמצות  האמצעים  בכל  במקרה  ולטפל  למשטרה  לחבור 
עם האשמים. נמשיך לנקוט מדיניות אכיפה מחמירה ויד קשה כלפי 
קבלנים שלא יישמו את הוראות הבטיחות והחוק, יפקירו את פועלי 

הבניין ויגרמו לפציעתם או למותם".
משטרת  הובילה  ביבנה,  הכבד  האסון  שלאחר  האחרונים  בימים 
ישראל מבצע אכיפה משולב באתרי בניה בראש העין וחשפה ליקויי 
בטיחות מסוכנים. במהלך המבצע הוצאו צווי סגירה לאתרים ונתפס 
מבצע  הובילה  המשטרה  מזויף.  הפעלה  רישיון  עם  עגורן  מפעיל 
אכיפה ממוקד ומשולב נגד ליקויי בטיחות באתרי בניה בראש העין. 
המבצע נערך בשיתוף עם נציגי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 
באתרי  הבטיחות  סידורי  נבדקו  ובמהלכו  והרווחה  העבודה  במשרד 

הבניה השונים ברחבי העיר.
העין,  בראש  בניה  אתרי  ב־28  ביקורת  בוצעה  המבצע  במהלך 
מתוכם הוצאו צווי בטיחות לשלושה אתרי בניה בגין ליקויי בטיחות 
וללא  חמורים שהתגלו בהם, לרבות עבודה ללא רתמה ללא קסדות 
ציוד מתאים, עבודה על פיגום ללא סולמות, עבודה על בסיס שאינו 
אישורי  ללא  עבודה  פיגומים,  בונה  של  אישור  ללא  עבודה  תקין, 

עבודה בגובה וחוסר בהדרכות בפנקס הדרכות.
בהמשך השוטרים ונציגי מנהל הבטיחות איתרו באתר בניה בעיר 
הפעלה  רישיון  וברשותו  כחוק  רישיון  ללא  כשהוא  עגורן  מפעיל 
החשוד כמזויף. מפעיל העגורן הציג לשוטרים תעודת מפעיל לפיה 
הוא רשאי לעבוד על עגורן בעל דרגת עומס עד 12 טון, בעוד שעל פי 
המופיע במרשמי משרד התחבורה, מפעיל העגורן מופיע כמי שיכול 
להפעיל עגורן בעל דרגת עומס שאינה עולה על תשעה טון. התנהלותו 

שלמפעיל העגורן חשפה אותו ואת הסובבים אותו לסיכון של ממש 
לחקירה  עוכב  העגורן  מפעיל  חמור.  בטיחות  אירוע  של  ולאפשרות 
עגורן  מפעיל  מגבילים.  בתנאים  שוחרר  ובסיומה,  המשטרה  בתחנת 
הורחק  והוא  בתוקף  עגורן  הפעלת  רישיון  ללא  כשהוא  נמצא  נוסף 

מאתר הבניה וזומן לדין.
במהלך פעילות יזומה של משטרת ישראל בשיתוף משרד העבודה, 
השוטרים  הבחינו  אביב,  בתל  ארלוזרוב  וייצמן  ברחוב  בניה  באתר 
בגובה  עגורן  מנוף  שהפעילה  זרה,  בתושבת  העבודה  משרד  ונציגי 
רב. עד מהרה עלה, כי לחשודה אין כל הסמכה להפעלת מנוף עגורן 

בישראל, וכי הינה תושבת זרה ללא אישור עבודה.
זהות  תעודת  לשוטרים  הציגה  להזדהות,  החשודה  כשהתבקשה 
אישה,  של  בזהותה  שימוש  תוך  כאחרת  בפניהם  והתחזתה  מזויפת 
לחקירה  נעצרה  החשודה  מנוף.  להפעלת  רישיון  בעלת  שהינה 
ובסיומה נכלאה. מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול 
ולגילוי  פליליות  עבירות  לחשיפת  האכיפה,  גורמי  יתר  עם  בשיתוף 
עבירות המשפיעות באופן ישיר על שלומם ובטיחותם של האזרחים 
ההונאה של משטרת  יחידת  ידי  על  והעובדים". החקירה שמתנהלת 

מחוז ת"א נמשכת.
לבית המשפט  אישום  כתב  הגישה השבוע  מרכז  פרקליטות מחוז 
השלום בפתח תקווה, נגד מנהל עבודה באתר בנייה, בגין גרימת מותו 
ברשלנות של ויטלי אסף ז"ל. אסף, מנופאי בכיר בהכשרתו, נהרג לפני 
כשלוש שנים לאחר שנפל מגובה של כתשעה מטר באתר בניית מגדל 

מים באלעד.
כתב  לפי  בנות.  ושלוש  אישה  אחריו  והותיר   43 בן  היה  אסף, 
מטעם  שימש  המנהל  בניטה,  עינת  עו"ד  ידי  על  שהוגש  האישום, 
חברת "ולד מדרכי קבלן לבריכות מים ולבניין בע"מ" כמנהל עבודה 
באתר בנייה להקמת בריכת אגירה עירונית למי שתייה באלעד. בבוקר 
לצורך  אסף,  ביניהם  מנופים,  חברת  עובדי  לאתר  הגיעו   4.1.16 יום 
הרכבת תקרת הבריכה שנעשתה באמצעות הנחת 
פלטות טרומיות. לשם כך, שהו העובדים על גבי 
התקרה בגובה של כתשעה מטר מהקרקע. תוך כדי 
לא  בהם  וחללים  פתחים  נוצרו  התקרה,  הרכבת 
הונחו פלטות טרומיות, פתחים אלו לא גודרו מפני 
סכנת נפילה. מאוחר יותר, בסביבות השעה 18:30 
עלו יחד אסף והמנהל לתקרה על מנת לבדוק את 
תקינות המרחק בין כבלי חשמל של המנוף לבין 
רתמות  ללא   - התקרה  על  המצויים  חשמל  כבלי 

בטיחות.
האישום,  לפי  כך  המנהל,  החשיכה,  למרות 
גורם  איפשר את המשך העבודה, לא הודיע לאף 
לאחר  ותקינה.  נאותה  לתאורה  דאג  ולא  כך  על 
על  הנאשם  נותר  הבדיקות,  את  השניים  שסיימו 
הגג, בשלב זה הוא הבחין כי אסף המשיך ללכת 
על התקרה ולא מנע זאת ממנו. במקביל אסף החל 
ללכת על התקרה, דרך באחד הפתחים שלא גודרו 

מפני נפילה ונפל, כאמור, כתשעה מטרים ארצה.
קיום  אי  של  וברורה  מוחצת  ברשלנות  מדובר 
נהלים מינימליים הנוגעים לנהלי הבטיחות באתרי 

עבודה שהוביל לתוצאה הטראגית.

"כבר קרה לי הרבה פעמים שילדים עלו על התדר שלי". ילד משבש למנופאי את הקליטה.
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תשכחו מכל מה שידעתם: הקרדיט על גילוי יבשת אמריקה מגיע להרבה אנשים, חוץ מקולומבוס 
המפורסם ⋅ כמה מגלי ארצות ידועים יותר או פחות? לייוו אייריקסון הווייקינגי, מרקו פולו הוונציאני, 
וג'יימס ברוס הסקוטי, חוקר מקורות הנילוס שנחשב באותה תקופה  ואסקו דה גמא הפורטוגלי 

לנהר הארוך בעולם ⋅ וגם: הרב מליוורנו שהמסעות שלו נותרו עלומים כמעט לחלוטין

|| איילה אבן האזל ||

גילה את
אמריקה

צילומים: ויקיפדיה

קולומבוס לא 
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היום: ת עד  אתכם  שלמדו  מה  כל  שכחו 
מי  אמריקה.  את  גילה  לא  קולומבוס 
היו  לאירופאים  אמריקה  את  שגילה 
יורד  היה  הראשון  המתיישב  הויקנגים. 
אייריקסון  לייף  או  לייוו  בשם  ויקנגי  ים 
לפני  שחי  נורבגי  ממוצא  איסלנד  יליד 

אלף שנה.
ידידיו אהבו לכנות אותו "לייף בר המזל", בן זה המשיך 
את מסורת אביו "אריק האדום" על שם צבע שיערו האדום 
או לחילופין על שם אומץ ליבו. אביו היה זה שייסד את 
המושבה הוויקנגית בגרינלנד לשם עבר עם משפחתו ובנו 

המשיך את דרכו וייסד מושבה נוספת בצפון אמריקה.
איירקסון בדיוק נקרא לשירות תחת מלך נורבגיה, כאשר 
סוחר  ידי  על  שסופרה  מעשייה  הסתובבה  תקופה  באותו 
בשם ביארני הריולפסון, כי במהלך מסע הפלגה מאיסלנד 
מזרח  צפון  לחופי  והגיע  בים  נסחפה  ספינתו  לגרילנד, 
אמריקה הצפונית, הריולפסון לא רצה להשתהות במקום 
יתר על המידה כי החורף היה אמור להגיע ואתו הקור ולכן 
מהר לחזור לארצו ולדווח על הגילוי של היבשת החדשה. 
איירקסון ששמע את הסיפור החליט לעשות מעשה ורכש 
ספינה עבור המסע לתור את הארץ הנעלמת ואליו הצטרפו 

עוד חמשה עשר אנשי צוות.
מכוסה  הייתה  המשלחת  הגיעה  אליו  הראשון  המקום 
"הלולנד"  אותה  כינו  ולכן  ושטוחים  מבריקים  בסלעים 
כיום חוקרים  בנורדית עתיקה.  - ארץ האבנים השטוחות 
ששמו  בקנדה  ביותר  הגדול  באי  מדובר  כי  משערים 
המשלחת  הגיעה  המסע  בהמשך  מכן  לאחר  "באפין". 
לאזור שטוח, מיוער ובעל חופים לבנים המקום מיד קיבל 
נהוג  המיוערת".  "הארץ  שמשמעו  "מארקלנד"  שמו  את 

להניח שזו היא לברדור – חצי אי גדול במזרח קנדה.
החבורה המשיכה במסעה עד שהגיע למקום נפלא היה 
בו מזג אוויר נוח, יערות לחטיבת עצים לחימום בתקופת 
בנהר הקרוב.  דגי סלמון שחיו  ומזון משובח של  החורף 
המעשייה מספרת כי חברי המשלחת גילו במקום גם עצי 
גפן ולכן החליטו להעניק לאזור את השם: וינלנד – ארץ 
יותר  מעמד  החזיקה  שלא  לאחר  ננטשה  המושבה  היין. 

משנתיים במיוחד לאחר שהותקפה בידי אינדיאנים.
חוקרים שניסו למצוא עדויות למסע הנורדי מצאו כמה 
ה-11  המאה  בן  עתיק  נורדי  מטבע  של  בדמות  הפתעות 
שנמצא בחפירות בברוקלין שבמדינת "מיין" במקום שבו 
היה אזור סחר אינדיאני ידוע. יחד עם זאת אין זאת עדות 
הגיעו למקום – מטבע מטבעו  הנורדים  כי  חד משמעות 

עובר לסוחר ויתכן כי הגיע עם סוחרים פורטוגזים.
מפרץ המדוזות – לעומת זאת הוא אתר שברור לכול כי 
ה-11.  במאה  ויקינגים  של  קדומה  קטנה  מושבה  בו  היה 
המושבה הקטנה כללה שמונה בתים ביניהם בתי מלאכה 
הבנייה  בשיטת  והן  בגודלם  הן  זהים  הבתים  ונפחיה. 
לבתים שהיו באותה תקופה עתיקה בנורבגיה: הגג מחודד 
עשוי חומר דחוס של צמחים שנקרא כבול, המרבדים על 

הרצפה עשויים גם הם מכבול, מחיצות פנימיות עשויות 
כבול עבה, תכנון החדרים הפתחים ומיקום האח – זהים 

לבתים הנורבגים.
גם  בשימושם  הידועים  מתכות  סוגי  התגלו  בנפחייה 
גילו  גם  החוקרים  ואבזמים.  מסמרים  כולל:  בנורבגיה 
ממצאים אירופאים נוספים: מנורות שמן מאבן, מאזניים 

וקופסא מעץ לבנה.
הארץ  וינלנד  תחילת  הוא  המדוזות  מפרץ  כי  משערים 
האגדית אליה הגיע המשלחת הנורדית ומשם דרומה עד 
נהר סנט לורנס ועד ניו ברנזוויק במדינת קנדה של ימינו, 
וענבים  יין  של  אספקה  למושבה  הוויקנגים  הביאו  משם 
כאתר  הוכרז  האתר  כיום  להם.  חסרו  לא  אגוזים  ואף 

מורשת עולמי.
מרקו פולו - הנוסע האירופאי המפורסם ביותר בעולם

ניקלו  הוונציאנים  הסוחרים  האחים  שני   1260 שנת 
מקונסטנטינופול  שיצאו  פולו  משפחת  לבית  ומאפיו 
בדרכם אחרי אזור הים השחור לתור אחר סחורות זולות  
לא  הווְֹלַגה,  נהר  גדות  שעל  בסּוַראי  ובעיר  סּוַדאק  בעיר 
אך  שנים.  שש  כעבור  מסעם  יסתיים  כיצד  בדעתם  העלו 
מלחמת האזרחים שפרצה לפתע גדעה את תכניתם לחזור 
לביתם ששכן ברובע של יוצאי ונציה בעיר קונסטנטינופול 

בטורקיה.
הדרך החלופית והיחידה שנותרה פתוחה בעדם הייתה 
נותרה  וזרה דרך מדינת בוכרה, שני האחים שלא  ארוכה 

לפני שיצאו חזרה לביתם 
הפקיד בידם מטיל זהב חתום 
בכתב ידו לשמירה בדרך. 
השניים החלו במסע חזור 
לעבר ביתם – הפעם לעבר 
ונציה. המסע המפרך לא היה 
קל אך מעבר לסחורה יקרת 
ערך שהפכה אותם לאנשים 
עשירים היה באמתחתם 
טמון דבר אחד מלהיב 
נוסף: הזמנה מיוחדת מאת 
המנהיג המונגולי קובלאי 
חאן.  בהזמנה מבקש המנהיג 
קובלאי חאן נכדו של השליט 
המפורסם ג'ינגיס חאן 
מהאפיפיור לשלוח לארמונו 
מאה אנשים משכילים 
הבקיאים בשבע חוכמות כדי 
שיוכלו ללמד את המונגולים 
על אורכות החיים באירופה.

ציור המסע של לייוו אייריקסון הווייקינגי

מפת מסעותיו של מרקו פולו
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בוכרה.  מדינת  עבר  אל  לדרך  לצאת  החליטו  בררה  בידם 
שליט  של  נציג  למדי  מקרי  באופן  פוגשים  הם  בבוכרה 
השליט  כי  אותם  שכנע  הנציג  בסין.  היושב  מונגוליה 
חאן  ג'ינגס  של  נכדו  חאן"  "קובלאי  האדיר  המונגולי 
אפגינסטאן,  קוריאה,  סין,  רבים:  עמים  שכבש  המפורסם 
והזמינם  אירופאי,  אדם  מימיו  ראה  לא   - עיראק  איראן, 
יוכלו  בוודאי  כי  אותם  שכנע  השליט  של  נציגו  לארמון. 
לזכות בכבוד ובכסף רב אם יבואו לפגישה בארמונו הרחוק 

של השליט.
האחים השתכנעו לבסוף ויצאו לדרך הארוכה וכך כעבור 
שש שנים לאחר שיצאו מהעיר קונסטנטינופול, בשנת 1266 
בחאנבאליק  סוף  סוף  עצרו  הוונציאנים  הסוחרים  האחים 
)כיום בייג'ינג(. קיסר סין של אותם ימים השליט המונגולי 
"קובלאי חאן" שמח בכנות לראותם והתעניין על חיי אנשי 

אירופה הרחוקה.
לפני שיצאו חזרה לביתם הפקיד בידם מטיל זהב חתום 
בכתב ידו לשמירה בדרך. השניים החלו במסע חזור לעבר 
ביתם – הפעם לעבר ונציה. המסע המפרך לא היה קל אך 
עשירים  לאנשים  אותם  ערך שהפכה  יקרת  לסחורה  מעבר 
הזמנה  נוסף:  מלהיב  אחד  דבר  טמון  באמתחתם  היה 
בהזמנה  חאן.   קובלאי  המונגולי  המנהיג  מאת  מיוחדת 
המפורסם  השליט  של  נכדו  חאן  קובלאי  המנהיג  מבקש 
אנשים  מאה  לארמונו  לשלוח  מהאפיפיור  חאן  ג'ינגיס 
את  ללמד  כדי שיוכלו  חוכמות  משכילים הבקיאים בשבע 

המונגולים על אורכות החיים באירופה.
לאירופה  דרכם  את  עשו  ומאפיו  ניקולו  הסוחרים  שני 
והפעם עצרו בדרכם לתחנת ביניים בנמל עכו בארץ ישראל 
שהייתה תחת שלטון הצלבנים וכשהגיעו סוף סוף לוונציה  
ניקולו – מרקו. בוונציה  החליטו לצרף למסע את בנו של 
התעכבו במשך שנתיים ואז שוב יצאו לדרך חזור שלושת 
מפותח  ההרפתקנות  חוש  בעלי  שהיו  פולו  משפחת  בני 
האגדי,  המונגולי  לארמונו של השליט  הרחוקה  סין  לעבר 
כשהאפיפיור החדש שנבחר מצרף למשלחת במקום מאה 
המסע  ושתקנים.  סגפניים  נזירים  שני   – מלומדים  אנשים 
כנראה  החל דרך עכו ומשם לארזרום במזרח טורקיה שם 
פגשו הנזירים המובהלים בתושבים מוסלמים עוינים ומיהרו 
לנוס על נפשם, חלקים מן הדרך עשו בנתיבה המפורסם של 
לסוסים.  ההתרעננות  תחנת  מוצבות  היו  בה  המשי"  "דרך 
לחלוטין  דופן  יוצא  היה  האירופאי  מראם  כי  ספק  אין 

בכברת ארץ זו.
הורמוז  איראן,  בצפון  טבריז  דרך  המשיכו  הסוחרים 
בפתח המפרץ הפרסי צפונה דרך היבשה חצו את פרס ואת 
ועבור  פראית  ארץ  שהייתה   – אפגניסטן  לעבר  ארמניה, 

כקצה  נחשבה  האירופאים 
של  לאזור  נדדו  משם  העולם, 
פמיר  הרי  רכס  כוש,  הינדו 
טיבט,  צפון  אסיה,  במרכז   –
מדבר טאקלמקאן, אז המשיכו 
בנתיב המרכזי של דרך המשי 
בדרכם לעיר קסאנדו/ שאנאדו 
כיום  הפנימית  במונגוליה 
הקיץ  ארמון  שכן  שם  בסין,  

של השליט קובלאי חאן.
השליט  עם  הפגישה  בעת 
היה  פולו  מרקו  המונגולי 
הצליח  הצעיר  מרקו   .21 בן 
קובלאי  על  בקלות  להתחבב 
חאן כל כך עד ששכח שביקש 
מאה אנשים מלומדים והסתפק 
לשליחו  בו  ובחר  במרקו 

האישי.
שנה  עשרה  שבע  במשך 
בין  והיה  בסין  סייר  מרקו 
המשי  בדרך  שצעדו  היחידים 
הארוכה מתחילתה ועד סופה. 
קצרה  הייתה  לא  המשי  דרך 
וסוחר רגיל לפני שמונה מאות 
נזקק  היה  לא  לעולם  שנה 

ללכת לכל אורכה.
מדינות  הקיפה  הדרך 
אוזבקיסטן,  רוסיה,  רבות: 
קירגיסטאן,  טג'יקיסטאן, 
פקיסטאן-ומשם  אפגניסטן, 
לאוס,  בורמה,  הודו,  לעבר 
במסגרת  ותאילנד.  וייטנאם 
מרקו  נשלחו  תפקידו 
דיפלומטיות  לשליחויות 
אישי  כיועץ  ושימש  שונות 
תקופה  כעבור  חאן.  לקובלאי 
עשרה  שבע  של  ממושכת 
החליטה  פולו  משפחת  שנה 
חאן  קובלאי  לוונציה,  לחזור 
כבר הזדקן ויורשיו כבר תכננו 

מלחמות ירושה.
השליט  של  הטובים  לידידיהם  שנחשבו  פולו  משפחת 
הצרה  מעינו  או  היורשים,  בין  למלחמות  להיקלע  חששו 
של היורש באוצרות הרבים שאספו. קובלאי 
חאן לא התרצה בקלות לשחרר את ידידיו אך 
משפחת  בני  בררה.  בידו  נותרה  לא  לבסוף 
פולו שוב יצאו לדרך הפעם בראש משלחת 
של שש מאות איש, הפעם המסע ארך "רק" 
שנתיים אך רק שמונה עשרה איש שרדו את 
משפחת  בני  שלושת  ביניהם  בחיים  המסע 
פולו. אז סערו הרוחות בשווקים של ונציה. 
ששלושת  להאמין  התקשה  המקומי  הקהל 
המאובקים  הבגדים  בעלי  המותשים  הזרים 
בני  הם  שנים  הרבה  כה  אחרי  לפתע  שצצו 

משפחת פולו.
לשמוע  שבקשו  הסקרנים  העיר  בני 
של  בביתם  התאספו  המזרח,  מן  סיפורים 
משפחת פולו ושפשפו את עיניהם בתימהון 
מדי  פנטסטיים  שהיו  הסיפורים  למשמע 
דואר  מערכת  מנייר,  עשוי  כסף  לטעמם: 
מהירה ברחבי האימפריה המונגולית  שניתן 
היה לשלוח בה חפצים, חיה טורפת ושמה 
נמר, המצאת המצפן, תעלה גדולה ועתיקה 
התעלה  )כיום  ידיהם  במו  הסינים  שחפרו 
בצפון  המתחילה  בעולם(,  ביותר  העתיקה 
אורכה,  בדרום.  ומסתיימת  בבייג'ינג  סין 
 1,794 הוא  לוונציאנים  פולו  מרקו  תיאר 
שלוש  בין  ועומקה  מטרים  קילומטרים 

לתשע מטרים.
באותם ימים האימפריה המוסלמית חצצה 
בקצב  הועברו  וחדשות  לאסיה  אירופה  בין 
של הליכה, אנשי אירופה היו בעלי ידע מועט 
משפחת  החליטה  המחשה  לצורך  מאד. 
פולו לערוך טקס של ארוחת איכרים סינים 

מסורתית כל בני המשפחה לבשו את בגדי האיכרים הסינים 
לנוכחים  והציגו  ולפני תחילת הארוחה שלפו  האופייניים, 
אבני חן, כלי פורצלן ושנהב תכשיטים יקרים שהיו בשפע 

ובמחיר מוזל בשווקים של סין ובדי משי.
הנוכחים פערו עיניים נדהמות אך גם זה לא היה עבורם 
סיפורי  מפיץ  הוא  כי  הואשם  פולו  ומרקו  ניצחת   הוכחה 
הוונציאנים בסיפורים ששמעו  יום מותו פקפקו  עד  בדים. 
וכינו אותו גדול השקרנים והבדאים.  לפני מותו על ערש 
"לא  זאת:  רק  על האמת אמר  יודה  כי  עליו  דווי כשלחצו 
פולו הפך לחוקר ארצות  עיני". מרקו  ספרתי חצי ממראה 
אך במקרה, ודמותו הפכה להשראה לאישים רבים ביניהם 
לכריסטופר קולומבוס שלקח אתו את ספרו של מרקו ורשם 

עליו הערות אישיות.
הימי  הנתיב  את  שמצא  הפורטוגולי   – גמא  דה  ואסקו 

להודו
המיוחסות  מהמשפחות  היה  גמא  דה  הים  ויורד  הספן 
מלך  יד  על  נבחר  כי  פלא  לא  בפורטוגל,  סינש  בעיר 
פורטוגל לעמוד בראש משלחת שתצא לגילוי נתיב לסחר 
המונופול  את  לשבור  כדי  אסיה,  ליבשת  מפורטוגל  ימי 
ימים  עברו  לא  אך  מן המזרח.  הוונציאני בסחר בתבלינים 
רבים והוא מת במפתיע. המלך נמלך בדעתו והורה כי בנו 
מאה  שמנתה  המשלחת  בראש  מקומו  את  ימלא  ואסקו 

שבעים איש.
 1497 בקיץ  לדרך  יצא  הסכנות  ורווי  ההרפתקני  המסע 
אנשי  בין  ספינות.  ארבע  וכללה  ליסבון  העיר  של  מנמלה 
אחת  על  שפיקד  פאלו  ואסקו  של  אחיו  גם  היה  הצוות 
מהן. חברי המסע הפליגו למסע הארוך ביותר שנעשה עד 
חופה  לאורך  האטלנטי,  באוקיינוס  דרומה  מפורטוגל  אז 
המערבי של אפריקה. כאשר באמצע חודש דצמבר הקיפה 
המשלחת את כף התקווה הטובה שבקצה הדרומי של יבשת 
צפון- המשיכו  משם  ההודי,  לאוקיינוס  והגיעו  אפריקה, 

מזרחה לאורך חופה המזרחי של אפריקה.
אפריקה.  במזרח  מוזמביק  לחוף  הגיע  ינואר  בחודש 
ואסקו דה גמא שהיה קתולי חפץ היה לפגוש את הסולטאן 
ולצורך כך עטה עליו תחפושת של מוסלמי נאמן . הסולטן 

מרקו פולו
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קבלת  למדינה,  שהגיע  הזר  האורח  עם  להיפגש  אישר 
הפנים שהחלה נחמד הסתיימה בכישלון מחפיר עד מהרה 
נחשפה התחפושת שעטה ואסקו דה גמא והוא גורש אחר 

כבוד במהירות ממוזמביק.
ההיתקלות הבאה אירעה הפעם מול חופי קניה אז נתקלו 
המשלחת  חברי  מוסלמית,  סחר  בספינת  המשלחת  חברי 
לא היססו הרבה ושדדו את הספינה. משם המשיכו לעבר 
תבלינים,  ימים:  באותם  מרכזי  הסחר  מרכז  מומבסה  נמל 
עבדים, דוחן, קוקוס ושנהב שהיה יקר המציאות באירופה 
נמכר חופשי בשווקים. למעשה המשלחת של הפורטוגלים 
והאירופאים  במקום  הראשונה  האירופאית  המשלחת  היו 

הלא מוכרים זכו מהמקומיים ליחס צונן.
הפנים  קבלת  שם  לינדי  נמל  היה  עצרו  בה  הבא  היעד 
שתרמו  הודים  סוחרים  כמה  בה  היו  יותר  אוהדת  הייתה 
לשכור  הצליח  ואסקו  העשיר.  מניסיונם  גמא  דה  לואסקו 
בקיץ  הודו.  לדרום  בדרכם  להנחותם  שיוכל  הודי  נווט 
המשלחת  של  מסעה  הסתיימה  שנה  כעבור   1948 של 
ואסקו  קליקוט.  ההודית  הנמל  לעיר  כשהגיעו  בהצלחה 
לתקרית  נקלע  אך  המקומי  השליט  עם  להיפגש  הצליח 
מביכה כאשר השליט התעניין במהלך הפגישה עבור מה 
הגיע למקום? ומה הביא עמו כתשורה? ואסקו השיב, כי 
הגיע בחיפוש אחר נוצרים ותבלינים. ואז הציג את המתנות 
שנשלחו ממלך פורטוגול: ארבע גלימות של בד ארגמני, 
שש כובעים, ארבעה ענפי אלמוגים, קופסה עם שבעה כלי 
נחושת, שתי חביות נפט, וחבית של דבש אך התשורה לא 
הצליחה להרשים יותר מדי את השליט שהיה מאד מאוכזב 

לגלות כי אין זהב וכסף בין המתנות.
יועציו המוסלמים הציעו לו כי כנראה מדובר בסך הכול 
של  למזלו  לבסוף  מלכותי.  שגריר  ולא  רגיל  ים  בשודד 
וואסקו דה גמא, חתם השליט על חוזה סחר מול פורטוגל 
נציגים פורטוגלים במקום. כאשר השליט  וואסקו השאיר 
המקומי ביקש כי ישאיר לו סחורה כערבון, החליט ואסקו 

לעזוב את העיר בסודיות ולחזור לפורטוגל.
טרם  המונסון  עונת  ביותר  גרוע  אוויר  מזג  זה  היה 
האוקיינוס  חציית  הרוח.  כיוון  נגד  היה  והמסע  הסתיימה 
כמאה  הלוך,  בדרך  כמו  ימים   23 במקום  לקחה  ההודי 
שלושים ושתים יום. רבים מאנשי הצוות מצאו את מותם 
בטלטולי הדרך הימית הקשה ביניהם אחיו של ואסקו שלא 
לחופי  גמא  דה  ואסקו  חזר  שנה  כעבור  המסע.  את  שרד 
פורטוגל יחד עם צוות של חמישים וחמשה אנשים ופחות 

שתי ספינות שאבדו בדרך. 
ותואר של  גיבור  פנים של  זכה לקבלת  ואסקו דה גמא 
להפוך  פורטוגל  של  בדרך  הראשון  הצעד  זה  היה  רוזן. 
לים  מעבר  מדינות  על  השולטת  קולוניאלית  לאימפריה 
ולמונופול של כמה עשורים בתחום התבלינים האקזוטיים 
מונה  ימיו  ועוד. במסעו האחרון בערוב  הפלפל, הקינמון 
את  לממש  הספיק  לא  אך  הודו  למושל  גמא  דה  ואסקו 
המינוי כאשר שלושה חודשים בלבד לאחר בואו הוא מצא 

את מותו מיתוש המלריה.
הנילוס  מקורות  אחר  במסע  הסקוטי   - ברוס  ג'יימס 

הנעלם
אי שם בסקוטלנד ב-1760 נולד תינוק בשם ג'יימס ברוס. 
ג'יימס הצעיר תכנן בכלל על קריירה בתחום המשפטים אך 
מצא עצמו נכנס עמוק לעסקי היין כאשר נישא לביתו של 
שונות  למדינות  ג'יימס  נסע  המסחר  מן  כחלק  יין.  סוחר 
בספרד גילה כתבים ערבים שריתקו אותו והחליט ללמוד 
לאחר  ארוכה  לא  תקופה  געז.  נוספת:  שפה  וגם  ערבית 
לקונוסול  מונה  הוא  הערבית  בשפה  ידיעותיו  בזכות  מכן 
הבריטי באלג'יר ובוועדה לחקר עתיקות רומיות במדינה. 
טרח  ואף  באזור  מסעות  לבצע  הרבה  הוא  שירותו  בעת 

לרכוש ידע רפואי.
דמיונו.  את  הציתו  ידועים  בלתי  שהיו  הנילוס  מקורות 
הנילוס  מקורות  את  ולאתר  למצרים  להגיע  החליט  הוא 
ג'יימס  בעולם.  ביותר  הארוך  כנהר  ידוע  שהיה  הנהר   –
האמין כי מקורות הנילוס אמורים להיות אי שם באתיופיה 

שבאפריקה.
למצרים.  הגיע  ג'יימס  כאשר   1768 בשנת  זה  היה 
ביי  עלי  השליט  תמיכת  את  להשיג  הצליח  הוא  בקהיר 
ומשם המשיך במסעו לא לפני שביקר בעיר תבאי ובקבר 
הפרעונים של רעמסס השלישי. הוא חצה את המדבר והגיע 
אל קסייר – עיר מצרית לחופי ים סוף ומשם המשיך לג'דה 
– עיר במערב ערב הסעודית גם היא שוכנת לחופי ים סוף.
לעבר  בדרכו  סוף  ים  את  ג'יימס  חצה  תקופה  כעבור 

מאסאווה – עיר שכיום נמצאת באריתראה. כעבור שנתיים, 
לזכותו  עמד  שם  אתיופיה  בירת  לגונדר  הגיע  ב-1770 

ידיעותיו בשפה המקומית – הגעז.
ברוס שהה באתיופיה במשך שנתיים, רכש ידע, העתיק 
ספרים ואסף עשבי תיבול שיש להם שימוש רפואי מיוחד, 
הצרפתים  למלכים  במתנה  יותר  מאוחר  הציג  שאותם 
והאיטלקים בשלב זה אף הספיק לחלות במלריה ולהבריא. 
המלך  נציגו של  אליו  התלווה  הפעם  לדרכו  שוב  יצא  אז 
יווני בשם סטרטאס שגר בעיר. החבורה  וכן חבר ממוצא 
לביצה  עד שהגיעו  קילומטרים  דרך של כשלושה  טיפסה 
קטנה אז טען הנציג ששימש גם כמדריך כי הביצה היא היא 

מקורו של הנילוס.
עד  ימים  ולחפש במשך עשרה  להמשיך  ברוס התעקש 
באתיופיה  ביותר  הגדול  האגם   – טאנה  אגם  את  שאיתר 
שמונים  למעשה  הכחול.  הנילוס  של  מקורו  המהווה 
אחוז ממי נהר הנילוס מקורם באגם טאנה. כשחזר כעבור 
תקופה ארוכה ללונדון, ושיתף הציבור הלונדוני בסיפורים 
טבעות  שענדו  אפריקנים  על  כולל  מאפריקה  אקזוטיים 
החיות  קרבי  את  שלבשו  באוזניהם,  במקום  בשפתיהם 
כקישוטים; והמוני בני אדם וחיות ענקיות שנסוגו בחלחלה 

מפני צבא של זבובים קטנים!
המעשיות,  לסיפורי  להאמין  בקלות  התרצה  לא  הקהל 
וסבר שמדובר בסיפורי אלף לילה ולילה. רק לאחר שנים 
של  מסעותיו  תיאור  כי  ספק  מכל  למעלה  הובהר  רבות 

ג'יימס ברוס באפריקה מדויקים להפליא. 
רבי משה באסולה - הנוסע האלמוני מליוורנו

בין מגלי הארצות ישנו שם יהודי שאינו מוכר. רבי משה 
נולד באיטליה ב-1480 למשפחה  רבי מרדכי באסולה  בן 
ידועת שם באיטליה ובארץ ישראל. רבי משה קיבל סמיכה 
נטל  בטרם  באיטליה  רבני  בתפקיד  שימש  ואף  לרבנות 
את מקל הנדודים על גבו ונסע לתור את ארץ ישראל דרך 

כריתים וקפריסין.
מצפון  וחצי  שנה  במשך  ישראל  בארץ  עבר  משה  רבי 
ספרו  את  הוציא  לאיטליה  כשחזר  תקופה  וכעבור  לדרום 
של  ישראל  לארץ  חי  כתיאור  המשמש  המסעות"  "ספר 
רבים  יישובים  של  שמות  מוזכרים  בספר  ההיא.  התקופה 
כגון: ביירות וצידון ובארץ ישראל ביקר רבי משה בצפת, 
כרם  דלתון,  חלב,  גוש  עמוקה,  פקיעין,  עכברה,  מירון, 
בן זמרה, חוקוק, קבר יתרו בקרני חיטים, שכם, ירושלים 

וחברון.
בין השאר ביקר רבי משה בבית הכנסת העתיק בברעם 
בבית  האבנים  אחת  על  הקיר  על  כתובת  מתאר  הוא  שם 
הכנסת "אל תתמהו על השלג שבא בניסן, אנחנו ראינוהו 

בסיוון".

ההיתקלות הבאה אירעה 
הפעם מול חופי קניה אז 

נתקלו חברי המשלחת 
בספינת סחר מוסלמית, חברי 

המשלחת לא היססו הרבה 
ושדדו את הספינה. משם 

המשיכו לעבר נמל מומבסה 
מרכז הסחר מרכזי באותם 

ימים: תבלינים, עבדים, דוחן, 
קוקוס ושנהב שהיה יקר 

המציאות באירופה נמכר 
חופשי בשווקים. למעשה 

המשלחת של הפורטוגלים 
היו המשלחת האירופאית 

הראשונה במקום והאירופאים 
הלא מוכרים זכו מהמקומיים 

ליחס צונן.

וסקו דה גמא

מרקו פולו בלבוש טטרי



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



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

שבועות: חג הגבינות והקלוריות

טעמים  בחגיגת  מאופיין  הקרב  השבועות  חג 
חשוב  אך   , השונים  החלב  מוצרי  של  נפלאים 
בכירה  דיאטנית  אורבך  מריאנה  מציינת  להדגיש 
הגבינות  מבחר  כי  כללית  בריאות  שירותי  של 
 30%  – ו   20% של  בשוק  היום  המצויות  השמנות 
שומן, מכילות כמות רבה ביותר של קלוריות וחלקן 

כמויות גדולות של מלח ) נתרן ( .

 – כ  יש  שומן   30% שמכילה  גבינה  גר'   100  – ב 
יש  צהובה,   גבינה  גר'    100 וב-  קלוריות   300
 9% של  גבינה  עוגת  בפרוסת  קלוריות.   330  – כ 
 500  –  400  – כ  יש  מתוקה  שומן+קצפת+שמנת 

קלוריות.

לכן מומלץ כשאנו אוכלים גבינות שמנות להקפיד 
החלב  במוצרי  לבחור  קטנה  כמות  צריכה של  על 
כמות  אשר   , יותר  נמוכים  שומן  אחוזי  בעלי 
רבה  כמות  והם מכילים  הקלוריות בהם מופחתת 

יותר של סידן .

כ  יש  גבינה של 5% שומן,  לדוגמא בפרוסת עוגת 
– 200 קלוריות ובפרוסת עוגת גבינה של חצי אחוז 
שומן עם ציפוי ג'לי דיאט יש כ – 90 קלוריות וללא 

ציפוי ג'ל  יש כ – 50 קלוריות בלבד.

יש  שומן   5% גבינה  של  גר'   100  – ב  לדוגמא:  וכן 
 65 רק  יש  שומן   3% ביוגורט  קלוריות,   99  – כ  רק 
אלו  במוצרים  הסידן  אחוזי  זאת  ולעומת  קלוריות 

גבוהים ביותר.

כי  אורבך  מריאנה  מציינת  לזכור  חשוב  כאשר 
מ"ג   1,300  ( הצעיר  בגיל  מספקת  סידן  צריכת 
ולמניעת  העצם  מסת  לבניית  חיונית  ביום( 

אוסטיאופורוזיס בעתיד.

מריאנה ממליצה  במיוחד לשלב מוצרי חלב צאן 
שמלבד טעמם הנפלא  הם גם בעלי ערך תזונתי 
ומכילים  במינרליים  בויטמינים  עשירים  ביותר  רב 

כמות כפולה של סידן. 

חלב משקה בריאות
בעיקר  ומזין  כבריא  החלב  את  מכירים  כולנו 
החשוב  מינרל  בסידן,  עשיר  היותו  בשל 
מערכת  לתפקוד  עצם,  בניית  לתהליכי 
אך  תקינה.  ולהתפתחות  והעצבים  השרירים 
חלב  כוס  הסידן,  לתכולת  מעבר  כי  מתברר 
התורמים  רבים  תזונתיים  רכיבים  מכילה 
שומנים,  חלבונים,  כמו   הגוף  להתפתחות 

החיוניים  ומינרלים  ויטמינים  פחמימות, 
פיזיולוגית  חשיבות  ובעלי  היומית  לתזונה 
רבה. מחקרים רבים בחנו את השפעת צריכת 
החלב על האוכלוסייה. הנה כמה מהממצאים 

החשובים על צריכת חלב:

1. תכולת ויטמינים ומינרלים 
החלב מספק את מרבית הויטמינים המסיסים 
 B12 לויטמין  טוב  מקור  מהווה  הוא  במים. 
וחסר  דם,  תאי  יצירת  בתהליך  המשתתף 
מכיל  גם  הוא  לאנמיה.  לגרום  עלול  בו 
ריבופלאבין )ויטמין B2( החיוני בתהליך הפקת 
השיער  העור,  לבריאות  וחשוב  לגוף  האנרגיה 
הויטמינים  כל  את  מכיל  החלב  והציפורניים. 
ומאפשר   ,K ו-   A, E, D  – בשומן  המסיסים 
השומנית.  הסביבה  בשל  שלהם  טובה  ספיגה 
סידן,  ביניהם  מינרלים  מגוון  מכילה  חלב  כוס 
ונתרן.  אשלגן  אבץ,  מגנזיום,  כלור,  זרחן, 
בהתאם  משתנה  שבחלב  המינרלים  תכולת 

לגנטיקה, לסביבה, לתזונה ולתזונת הפרה. 

2. חלבוני החלב והרכבם
חלבון,  גרם  כ-9  מכילה  מ"ל(   280( חלב  כוס 
החלבון  מדרישת  כ-20%  המספקת  כמות 
היומית עבור אדם במשקל של 60 ק"ג. חלבון 
כיוון  גבוה,  ביולוגי  ערך  כבעל  נחשב  החלב 
שהוא מכיל את רוב חומצות האמינו, שהן אבני 
זו  מבחינה  לגוף.  החיוניות  החלבון  של  הבניין 

מהווה החלב מקור איכותי ודל שומן לחלבון.

3. מניעה ואיזון של יתר לחץ דם
 DASH -  Dietary Approach בשם  גדול  מחקר 
 ,1993 בשנת  שהחל   to Stop Hypertension

על  והשפעתן  תזונתיות  התערבויות  בדק 
ערכי לחץ דם בקרב מבוגרים הסובלים מיתר 
המלצות  מבוססות  עליו  המחקר,  דם.  לחץ 
באמצעות  כי  הראה  בעולם,  בריאות  ארגוני 
שומן,  דל  חלב  מנות   2-3 הכוללת  דיאטה 
דגנים  ופירות,  בירקות  עשירה  לתזונה  בנוסף 
מלאים, אגוזים ודגים, חלה ירידה משמעותית 
בערכי לחץ הדם. במסגרת דיאטה זו, המוכרת 
ארגוני  ממליצים   ,DASH דיאטת  בשמה  כיום 
הבריאות לכלול בתזונה היומית 2-3 מנות חלב 
כחלק  חלב  מנת  מהווה  חלב  כוס  שומן.  דל 
דיאטת  פי  על  המומלצת  היומית  מהתזונה 

DASH, ועשויה לסייע בהורדת לחץ דם.

4. חלב כמשקה ספורט טבעי
רבים  מחקרים  נערכו  האחרונות  בשנים 
הבוחנים את השפעתו של משקה החלב בקרב 
רזה  שלחלב  מצאו  אלו  מחקרים  ספורטאים. 
משקאות  של  לאלו  הדומים  מאפיינים  מספר 
הפחמימות  ריכוז  למשל,  כך  נפוצים.  ספורט 
בחלב דומה לריכוזן במשקאות ספורט ועומד 
על 5-8%. בעת ביצוע פעילות גופנית מתרחש 
ומכאן  נוזלים מינרלים דרך הזיעה,  איבוד של 
בהתאוששות  לסייע  עשויי  החלב  שהרכב 
לאחר פעילות גופנית על ידי איזון משק המים 
גבוהה  כמות  מכיל   Whey-ה חלבון  והמלחים. 
המספקות  מסועפות  אמינו  חומצות  של 
אנרגיה זמינה לשריר בזמן מאמץ, והן בעלות 
ובבנייתו.  השריר  במטבוליזם  חשוב  תפקיד 
דל  חלב  צריכת  כי  נמצא  מהמחקרים  בחלק 
שומן לאחר אימון כוח או אימון אירובי, יעילה 
מסחריים  ספורט  ממשקאות  יותר  ואף  כמו 
בחידוש מאגרי האנרגיה, התאוששות הרקמות 

והחזרת נוזלים לגוף. 

5. אפקט השובע
ריקון  קצב  בחלבון,  עשיר  מזון  אוכלים  כאשר 
יותר בהשוואה לארוחה המכילה  הקיבה איטי 
משקה  בהיותו  החלב,  פשוטות.  פחמימות 
בהשגת  לפיכך  לסייע  עשוי  בחלבון,  עשיר 
תחושת שובע ואף בירידה במשקל. הימצאות 
מלאות  לתחושת  גורמת  בקיבה  החלבונים 
למוח.  שובע  של  מסר  ולהעברת  זמן,  לאורך 
מספר מחקרים מצאו קשר בין צריכה גבוהה 
לבין  ביום(  )3 מנות  של מוצרי חלב דלי שומן 

משקל תקין ומסת שומן נמוכה יותר.

חג השבועות – חג הקציר: החיטה , הלחם ומוצריו 

את  מציינת  כללית  בריאות  בשירותי  בכירה  דיאטנית  אורבך,  מריאנה 
הנכון(  )במינון  היומי  בתפריט  השונים  לסוגיו  הלחם  של  שילובו  חשיבות 
ואת היותו זמין לכלל האוכלוסייה ומפרטת מספר סיבות בריאותיות טובות 

לכך:

וחשובים  רבים  תזונה  ברכיבי  עשיר  הלחם,  עשוי  ממנו  החיטה  קמח   •
לבריאות: סובין חיטה )כ –15 אחוז מהמשקל הכולל של גרעין חיטה מלא(, 

עוזר לתפקודה התקין של מערכת העיכול.
•  לחם משמש מקור חשוב לויטמינים ממשפחת ויטמיני B )כמו ויטמין 1 
B2 )ריבופלאבין(, B3 )ניאצין, חומצה פולית(, אשר חשובים  B – תיאמין(  
לבריאות רקמות הגוף השונות לתפקוד תקין של מערכת העצבים, הדם, 

חילוף חומרים ומערכות הגוף השונות.
•  הלחם מכיל מינרלים כגון: אבץ, נחושת, יוד, זרחן, מגנזיום, כרום ויסודות 

קורט.
E הידוע כמשמש כנוגד  ויטמין  •  נבט החיטה )בקמח חיטה מלא( מכיל 

חמצון )עוזר במניעת היווצרות דלקות ומחלות סרטן שונות(.
מומלץ  לכן  תזונה,  רכיבי  יותר  מכיל  הוא  מעובד  פחות  שהקמח  ככל    •

שיהיה מורכב מחיטה מלאה.
•  הלחם המלא בעל ערך גליקמי נמוך יותר – דבר המונע תנודות גדולות 

ברמות הסוכר בדם.
•  לחם מלא משביע לטווח זמן ארוך,  בתמורה למספר קטן יחסית של 

קלוריות )כ- 70 קלוריות לפרוסה(.
•  לחם מלא – מעולה לשמירה על תפקודה התקין של מערכת העיכול, 

בעיקר בשל תכולה גבוהה של סיבים.
חיטה,  שיפון,  שונים:  קמח  מסוגי  רב  לגיוון  הניתן  מוצר  הוא   הלחם     •
שעורה, תירס, סויה, שיבולת שועל ועוד, אשר עשירים בויטמינים, מינרלים 

ועוד.
ניתן להעשרה  בתוספות שונות כגון:  שיבולת שועל, שומשום,  •   לחם 
פרג, דוחן סויה, שעורה, אגוזים, פשתן, גרעינים, פירות מיובשים ועוד, אשר 

אף הם בעלי רכיבי תזונה בריאים לגוף.
המונעים  אוקסידנטים(  )אנטי  חימצון  נוגדי  מכיל  מלאה  מחיטה  לחם    •

סרטן המעי הגס, משפרים איזון סכרת ותורמים לבריאות הלב.
•   הלחם בשל תכונת הפחמימות שבו מעלה את רמת הסרוטונין  במוח – 

חומר המשפר את מצב הרוח.
•   חיטה מלאה מכילה "אורטו פנולים": - מרכיב כימי הפועל אף הוא כנוגד 

חימצון חזק.
•  הקמח המלא  מכיל בעיקר שומן רב וחד בלתי רווים – הטובים לבריאות 

)איזון רמות הכולסטרול בדם ועוד( ומעט שומן לא רווי.
•   לחם – מזון בריא אך גם מאוד  טעים. כמובן באם צורכים אותו בתבונה. 
לחם משתלב יפה בתפריט מאוזן כשנאכל בכמות מתאימה )ההתאמה של 

הכמות הינה אישית לכל אחד(
שומן  או  מוקשה  שומן  אין  שברכיבים  לבדוק:  חשוב  לחם  כשקונים     •

מוקשה מן הצומח או שומן מוקשה חלקית. 
•  כמו כן רצוי שהמילה חיטה מלאה תופיע כרכיב ראשון ברשימת הרכיבים 

)או כמובן שיפון מלא  אם זה לחם שיפון(.
•  ולבסוף: חשוב גם מה מורחים או מנגבים עם הלחם! ממרחים בריאים 

בשכבה דקה תמיד משתלבים עם הבריאות.

לחם זה בריא?

זהירות: גבינות שמנות בעלות  
30% שומן מכילות כ – 300 

קלוריות ל- 100 גר' • בפרוסת 
גבינה צהובה בת כ – 25 גר' יש כ – 
81 קלוריות = למנת חלב ממוצעת 
• ביחידת בלינצ'ס במילוי גבינה 

יש כ - 200-250 בממוצע  • במנת 
ספגטי ברוטב שמנת בתוספת 

גבינת פרמזן יש כ – 992 קלוריות 
• לעומת זאת כמות הקלוריות 

במוצרי החלב בעלי אחוזי שומן 
נמוכים יותר מופחתת והם מכילים 

כמויות גבוהות יותר של סידן
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הדבר האחרון שהייתי חושבת 
על אורלי הוא שעיסוקה הראשי 

בתחום האופנה.
"אופנת נשים צנועה", כך היא 
מכנה זאת. האתר כבר בנוי, הבגדים צולמו 
על בובות דיגום על ידי צלמת מהשורה 
הראשונה שהעניקה להן זוויות מחמיאות, 
הלוק הכללי מבשר וינטג' – מראה של 
אמצע המאה הקודמת, והקולקציה כולה 
נראית מתאימה לתפאורה בעיירה היהודית. 

אבל משהו עוצר אותה, היא קפאה.
אורלי, חוזרת בתשובה ותיקה עם אהבת 
תורה, מעידה בצניעות יהודית אופיינית: 
"יש לי תפילה אישית, שכשאני נפגשת 
עם לקוחותיי הן לא יזכרו אותי – אלא רק 
את השמחה, החדווה ואהבת ה'. כשהיא 
רואה שהמסר שלה לא מתכנס לי עם אש 
המכירות היא מבעירה ומוסיפה: "שאנשים 
יגידו, וואי לא ידעתי שזאת התורה", אני 
כל כך אוהבת את האופנה ומאמינה שנשים 

יגלו שיש שם בפנים נשמה.
שלי?"  מהייעוץ  לוקחת  את  "ומה 
אני לא מרפה, כשאני כבר מדמיינת את 
אהבת התורה שלה מידבקת ומכתיבה את 
האופנה ברומא ובפריז. "פשוט מכירות 
או למכור בפשטות" היא עונה, ממהרת 
להודות בעובדה שעם כל הרוח חייבים 
גם לעשות בגשמיות. ״עם הפשטות כשאת 
מגיבה ומקדמת אותי לצד המעשי, נגעת 
בדיוק בנקודת הפחד הפנימי שלי שלא 
אעשה משהו", היא עונה לי. זה הסוד – 

גשמיות עם רוחניות.

 המסר של הרבי אלינו

אני רוצה לספר לכן על אירוע שקרה שנה 
אחרי שנה בבית מדרשו של הרבי בימים 
הסמוכים לחג השבועות. מי שהיה נקלע 
לשם, לא היה מבין איך התהפכו היוצרות: 
המדרש  לבית  מחוץ  נמצאים  הגברים 
ומקשיבים לדברי הרבי באמצעות רמקול 
רב עוצמה, המעביר את השיחות מתוך אולם 
בית המדרש הגדול, המלא בנשים ובנערות, 
כשהרבי אומר לפניהן שיחה – "כה תאמר 

לבית יעקב", אלו הנשים...

שנה אחר שנה, סמוך לחג השבועות, 
התקיימה הוועידה השנתית של נשי ובנות 
חב"ד בשכונת קראון הייטס כפי שכתב 
להן הרבי, מייד לאחר ההודעה על הקמת 
האירגון: "..ואבותינו רבותינו הק' נשיאי 
חב"ד, וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר... הדגישו 
תפקידן הגדול של נשי ישראל בכלל ונשי 

חב"ד בפרט, בימינו אלו".
השיחה הראשונה לנשי ובנות ישראל, 
הייתה שנה לאחר הקמת ארגון נשי ובנות 
חב"ד, במוצאי שבת בראשית תשי"ד. היה 
זה מחזה מפתיע: הרבי יצא ל'רחובה של 
עיר' – היכן שהתרכזו הנשים – והחל לומר 
לפניהן שיחה! עליהן לדעת, המשיך הרבי, 
שעל הנשים מוטל התפקיד להביא חמימות, 

אור ושמחה אמיתיים – בביתן.
כדי שהבית יהיה בית יהודי אמיתי, חם, 
מואר ושמח – הדבר תלוי באישה, עוד 
יותר מאשר בבעל. הבעל עסוק בחלק גדול 
מהיום בענייני הפרנסה מחוץ לבית, ולכן 
האישה היא עקרת הבית – היסוד העיקרי 
של הבית. הנהגת הבית וחינוך הילדים הם 

בעיקר באחריות האישה.
השיחה הראשונה הייתה לא רגילה, 
והשיחה הבאה לנשי ובנות חב"ד התקיימה 
בחדרו של הרבי – 'גן עדן העליון' - בראש 
חודש סיוון תשח"י. הרבי פתח בברכה 
לשנים הבאות: "יתן השי"ת, שבשנה הבאה, 
יספיק המקום לכל  גם בדוחק לא  הנה 
המשתתפות". ובסיום השיחה בירך: "כ"ק 
מו"ח אדמו"ר אמר פעם, שיחד עם התורה 
נותן הקב"ה גם את כל הברכות הנצרכות – 

בריאות, פרנסה, ונחת מהילדים".
שנתיים לאחר מכן, בכ"ו אייר תש"כ, 
מיוחדת למשתתפות  אמר הרבי שיחה 
הכינוס ובירך "תמשיכו בהצלחה בעבודתכן 
מתוך צמיחה מתמדת". ומאז החל הרבי 
לומר שיחה לפני חג השבועות – באופן 

קבוע.
עם כאלה ברכות והיכולת המיוחדת 
גשמיות  לשלב  הנשים,  לנו  שניתנה 
ורוחניות, לחבר בין עליונים ותחתונים 
ולמשוך שפע שעובר מהגוי היושב בפריז 
וברומא עד למנהל הבנק שלך ולהפקדת 
מזומנים בחשבון העסקי שלך – כל שנותר 
הוא לאחל: חג קבלת התורה בשמחה 

ובפנימיות!

לגלות את 
הנשמה דרך 

האופנה

כדי שהבית יהיה בית יהודי אמיתי, חם, מואר ושמח – הדבר תלוי 
באישה, עוד יותר מאשר בבעל. הבעל עסוק בחלק גדול מהיום 
בענייני הפרנסה מחוץ לבית, ולכן האישה היא עקרת הבית – 

היסוד העיקרי של הבית. הנהגת הבית וחינוך הילדים הם בעיקר 
באחריות האישה

"



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



ד' סיוון תשע"ט 7/6/19 34

עוגת גבינה, פיסטוק ושוקולד
כמה שהיא מרשימה, ככה היא לא מסובכת להכנה! עוגת גבינה אפויה עם תחתית פיסטוקים פריכה 

וציפוי שוקולד חלומי // עורך השף הלבן / מקור מתכון : יונית צוקרמן / צילום : דן פרץ / עיצוב : נורית קריב

רכיבים לתחתית:
6 ביצים

1/2 כוס )100 גרם( סוכר
1 כוס )100 גרם( פיסטוקים טחונים

1 שקית אינסטנט פודינג וניל
למלית:

1 שקית )14 גרם( ג'לטין
1/4 כוס )60 מ"ל( מים

1 גביע )850 גרם( בלילה להכנת עוגת גבינה השף הלבן
1 גביע קרם פרש 

1/2 כוס )100 גרם( סוכר
2 מיכלים )500 מ"ל( שמנת להקצפה 38% 

100 גרם אבקת סוכר
לציפוי:

200 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות
1 מיכל )250 מ"ל( שמנת להקצפה %38 או שמנת להקצפה קרם וניל השף הלבן

חופן פיסטוקים, קצוצים

אופן ההכנה:
תחתית:

• מחממים את התנור ל-170 מעלות. משמנים את התבנית. שמים בקערת המיקסר עם וו ההקצפה את הביצים 
והסוכר

• ומקציפים במשך 6 דקות, עד לקבלת קצף יציב. עוצרים. מוסיפים לקערה את שאר מרכיבי התחתית 
ומערבבים בתנועות קיפול לבלילה אחידה. יוצקים לתבנית ואופים כ-25 דקות, עד שהתחתית יציבה. מצננים 

20 דקות לפחות בטמפרטורת החדר.
המלית:

• מערבבים בקערית את הג'לטין והמים ומניחים בצד. 
• שמים בקערה את הבלילה להכנת עוגת גבינה, הקרם פרש והסוכר ומערבבים במטרפה. 

• מחממים את הג'לטין כ-30 שניות במיקרוגל, עד שנוצר נוזל צלול. מוסיפים לקערת המלית תוך טריפה. 
• בקערה נפרדת מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר לקצפת יציבה. 

• מוסיפים לבלילה ומערבבים בתנועות קיפול עד שמתקבלת מלית אחידה.
• יוצקים על תחתית הפיסטוק, מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקפיא לשעה.

הציפוי:
שמים את השוקולד והשמנת בסיר קטן מחממים על להבה נמוכה, תוך ערבוב מתמיד, עד שהשוקולד נמס 

ומתקבל רוטב אחיד. יוצקים על העוגה הקרה ומיישרים. 
מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-3 שעות לפחות לפני שמגישים. לפני ההגשה בוזקים פיסטוקים 

קצוצים.

עוגת גבינה אפויה עם ריבת חלב
המותג מאסטר שף, מציע מתכון מנצח להכנת עוגת גבינה אפויה עם וניל וקרם ריבת חלב, 

המשאירה טעם של עוד.

חומרים לעוגה בקוטר 24 ס״מ:
2 כוסות בלילת נאגטס מאסטר שף

1 ו-2/1 כוסות מים קרים
מעט מלח

400 גרם חזה עוף שלם, ללא עצמות
שמן לטיגון עמוק
1 כף רכז עגבניות

3  כוסות מים
לקלתית:

200 גרם עוגיות שוקולד צ׳יפס מרוסקות
80 גרם חמאה מומסת

למלית גבינה:
750 מ״ל גבינה לבנה %9
2 גביעים שמנת חמוצה

4 ביצים
200 גרם )1 כוס( סוכר

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל
לקרם ריבת חלב:

1 מיכל שמנת מתוקה %38
2 כפות אבקת סוכר
120 גרם ריבת חלב

אופן ההכנה:
• מכינים את הקלתית: מערבבים פירורי העוגיות עם חמאה מומסת, מהדקים לכיסוי תחתית התבנית וס״מ 

מהדפנות ומעבירים להקפאה לרבע שעה.
• מכינים את מלית הגבינה: מערבלים במיקסר )או בעזרת מטרפה( גבינה לבנה, שמנת חמוצה, ביצים, סוכר 

ופודינג וניל לקבלת תערובת חלקה ואחידה במרקמה.
• מרכיבים ואופים: מחממים תנור ל-190 מעלות.

• יוצקים את המלית על הקלתית ואופים 15 דקות. מורידים את החום ל-170 ואופים עוד חצי שעה, עד שהוא 
מתייצבת בשוליים והמרכז נותר רוטט )הוא יתייצב אחרי שהעוגה תתקרר(. בסיום האפייה, פותחים חלקית את 
דלת התנור ומניחים לעוגה להתקרר בתוכו. מוציאים ומקררים עוד שעה בחוץ ומכניסים למקרר למשך 3 שעות 

לפחות ועדיף 6 שעות.
• מכינים קרם ריבת חלב: מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת סוכר במיקסר לקבלת קצפת יציבה, 

מוסיפים את ריבת החלב בהדרגה ומקפלים אותה פנימה בתנועות עדינות, כדי שלא לפגוע במרקם של 

1
2

2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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הקצפת.
• משחררים את העוגה הקרה מהתבנית ומזלפים עליה שפיצים קטנים של קרם ריבת חלב או מורחים עליה 
בצורה דקורטיבית קרם ריבת חלב )אפשר ליצור מראה גלי בעזרת כף(. שומרים מכוסה בקירור עד להגשה.

עוגת גבינה ופופקורן מקורמל
עוגה שהיא הברקה: ככה תכינו בקלות עוגת גבינה מסורתית מקושטת בפופקורן מקורמל. זאת 

העוגה שתגנוב את ההצגה בחג // עורך השף הלבן /  מקור מתכון : רותם ליברזון /  צילום : דן פרץ / עיצוב: 
נורית קריב / כמות מנות: 12 סוג תבנית / כלי: תבנית קפיצית בקוטר 24-22 ס"מ

מצרכים:
לעוגה:

2 גביעים )500 גרם( גבינה לבנה %9
2 גביעים )450 גרם( גבינת נפוליאון בטעם טבעי %16

1 גביע )200 מ"ל( שמנת חמוצה %9
6 ביצים בגודל L, מופרדות
1 כוס )200 גרם( סוכר לבן

2/1 חבילה )40 גרם( אינסטנט פודינג בטעם וניל
1 כף גדושה קליפת לימון מגוררת

4 כפות גדושות קורנפלור
2 כפות קמח

לציפוי:
3 גביעים )675 גרם( גבינת נפוליאון בטעם טבעי %16

1 חבילה )100 גרם( אבקת סוכר
אפשרות נוספת לציפוי )לבחירה(:

2 מכלים )500 מ"ל( שמנת להקצפת קרם וניל "השף הלבן", קרים מאד
לפופקורן:

2 כפות שמן
1 כוס גרעיני תירס

1 כוס )200 גרם( סוכר
40 גרם חמאה
2/1 כפית מלח

אופן ההכנה: 
• העוגה: מניחים את הגבינות והשמנת במסננת לרבע שעה לפחות, כדי שיגירו נוזלים. 

מחממים את התנור ל-200 מעלות. מניחים בתחתית התנור קערה חסינת חום מלאה במים רותחים.
משמנים היטב את התבנית בחמאה. מרפדים את הדפנות בנייר אפייה, כך שיהיה גבוה משפת התבנית 

ויוכל לתמוך בעוגה כשתתפח. שמים בקערת המיקסר את החלבונים ומקציפים כ-2 דקות במהירות בינונית. 
מוסיפים בהדרגה את הסוכר ומקציפים כמה דקות נוספות לקצף יציב.

• מוסיפים לתערובת הגבינות את החלמונים, הפודינג, קליפת הלימון, הקורנפלור והקמח ומערבבים באמצעות 
מטרפה לבלילה אחידה.

•  מוסיפים לבלילה את קצף החלבונים ומערבבים בתנועות קיפול. מעבירים לתבנית, מיישרים ואופים 15 
דקות בשליש התחתון של התנור. מנמיכים את הטמפרטורה ל-150 מעלות ואופים כשעה נוספת, עד שהעוגה 

יציבה. מצננים לטמפרטורת החדר.
•  מכסים את העוגה בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשלוש שעות לפחות, לצינון מוחלט.

• הציפוי: מערבבים היטב את הגבינה והסוכר. יוצקים על העוגה, מיישרים ומכניסים למקרר. לחילופין, במקום 
הגבינה והסוכר, ניתן להשתמש בשני מכלי שמנת להקצפת קרם וניל שהוקצפו במיקסר לפי ההוראות שעל 

האריזות.
• הפופקורן: מחממים את השמן בסיר גדול על להבה בינונית. מוסיפים את גרעיני התירס ומנערים, כדי שיהיו 

עטופים היטב בשמן. מכסים ומטגנים עד שמפסיקים לשמוע את גרעיני התירס מתפוצצים. מעבירים את 
הפופקורן לקערה. מפזרים את הסוכר בסיר בינוני בשכבה אחידה. מחממים על להבה בינונית, בלי לערבב או 

להניע את הסיר, עד שהסוכר נמס והופך לקרמל בצבע ענברי. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב )זהירות - 
הקרמל רותח!( יוצקים מיד על הפופקורן ומערבבים עד שרובו מצופה. מוסיפים את המלח ומערבבים שוב.

• הגשה: ממש לפני ההגשה עורמים את הפופקורן על העוגה.

עוגת ספל טרופית עם בננה וקוקוס
קחו את הילדים ורוצו למטבח: בשביל המתכון הזה לא תצטרכו אביזרים מתוחכמים והרבה זמן 

במטבח-רק בלנדר, קערה, כוס, מיקרו וחמש דקות פנויות עם הילדים ותצא לכם עוגת בננה קוקוס שתגרום 
לכם הנאה מרובה.

חומרים:
בננה בשלה

כפית שמן חמניות
כפית  חלב

ביצה
2 כפות קמח

כף סוכר
קמצוץ גרידת אניס )אפשר גם קינמון(

חתיכות בננה וגריסת קוקוס לקישוט

אופן ההכנה: 
•  טרפו את המצרכים הרטובים עם בלנדר, הוסיפו את המצרכים היבשים וטרפו שוב.

•  שימו את התערובת הסופית בספל, הכניסו למיקרוגל על החום הכי גבוה למשך 2 דקות. אם התערובת עדיין 
רטובה, שימו אותה לעוד כמה שניות במיקרוגל.

•  אחרי הבישול במיקרוגל תנו לעוגה להצטנן כמה דקות ואחרי זה קשטו אותה עם קוקוס מגורד וחתיכות 
בננה. )"Mugcakes"עוגות ספל( הוא קינוח קל מאוד להכנה, אך העוגות מאבדות מהעסיסיות שלהן אחרי 

כמה שעות ולכן מומלץ לאכול אותן טריות.
Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג*
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. רוטן ומתלונן,שאינו מרוצה לעולם,מחרחר ריב. "דברי ___ כמתלהמים והם ירדו חדרי 
בטן" )משלי יח ח(

5. קיצור המילים: גיבור כארי.
7. חצוצרה, קרן לתקיעה.  "כמה קרנות יש להן כמה  ___  יש להם" )ויקרא רבה פרשה 

כט פסקה ד(
8. ההוכחה אינה הולמת כלל את העניין. "אין הנדון דומה  ל___" )פסחים טו.(

9. מפרשות השבוע.
10. כלי קיבול לשמן שהיה בבית-המקדש, כעין קנקן או קיתון.  "וה___  דומה לקתון גדול 

של זהב" )תמיד ג ו(
11. רשום שתי אותיות אשר סכום ערכם הגימטרי הוא: 800

12. הטיל, זרק.  "____  בחצים" )יחזקאל כא כו( )בהיפוך אותיות(
פרשה  רבה  )ויקרא  הבא"  העולם  לחיי  מפולש   ___ באיזה   "תודיעני  שער,מבוא.   .15

ל,פסקה ב( )בהיפוך אותיות(
16. מקום מוגבה, במה.  "ותבני לך  ___  ותעשי לך רמה בכל רחוב" )יחזקאל טז כד(

17. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים  שב___" )פרה יב ט(

1. מנע, חסך.  "וכל אשר שאלו עיני לא  ___  מהם" )קהלת ב י( )גוף שלישי, עבר(
4. נטף, זב.  "____  שפתי ישנים" )שיר השירים ז י( )גוף שלישי, עבר(

האלו  פרות    ___" מדבר-מה.   הנזרות  או  חרם  שבועת  לאיסור,  שבועה  ביחוד  לשון-שבועה,   .7
עלי" )נדרים ז ו(

8. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "מדבר __")בכתיב חסר(
9. גנאי, פגם.  "שלא היה בו שום  ____" )יומא כב:( )בכתיב חסר(

10. גרף, טאטא.  "ו___  ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו" )ישעיה כח יז( )בהיפוך אותיות(
11. קיצור המילים: חידושי הלכות.

12. מספר הצדיקים הנסתרים החיים בכל דור.
נד:(  )מנחות  ובמחשבה"  ב___   ניטלת   גדולה  "שתרומה  שיקול-דעת.  השערה,  הערכה,   .14

)בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(
16. בדיוק באמצע. "___  ובנתיים" )בראשית רבה פרשה ד, פסקה ג(

19. כליל, לחלוטין, בתכלית, לגמרי.  "מ___   ו___" )רש"י דברים כג ח( )בהיפוך אותיות(
ג, פסקה  )ויקרא רבה פרשה  20. מקושט, מובחר,משובח. "שיהא המזבח ___ בקרבנו של עני" 

ה( )בכתיב חסר(

1. בריכה קטנה, מקווה – מים לשימושים שונים. "____  הכובסין" )בבא בתרא ב א(
2. כנוי מליצי לעינים.  "ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו    ה___  בארבות" )קהלת יב ג( 

)בכתיב מלא(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי: א' 3-, ב' 100-, ג' – 10, ד' – 7

4. מעשה גדול אינו אלא צירוף של פעולות קטנות. "מטיפה לטיפה נתמלא  ה___")במדבר 
רבה פרשה יז,פסקה ג( )בהיפוך אותיות(

5. בהיפוך אותיות או סדר המילים מימין לשמאל ומשמאל לימין.  "דלמא  ___  חתים" 
)גיטין פז:(

6. קצץ וכרת קוצים או צמחים אחרים במגל או בסכין. "מה עשה פקח אחד  ___  ונכנס  
___  ונכנס" )בראשית רבה פרשה יב, פסקה  א(

12. לחש, לחישה. "___  דממה דקה" )מלכים א יט יב( )בהיפוך אותיות(
13. קיצור המילים: נוהגים לקרות.  )בהיפוך אותיות(

14. כרך וגלל, כפף ושם חלק על חלק.  "פירש טליתו  ו___" )שבת קכ.( )בכתיב חסר(

1. אבן-אדומה ויקרה ששימשה בימי קדם לקישוט בנינים.  "ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני 
___")ישעיה נד יב(

2. כנוי לנביא,חוזה,הרואה בעיני רוחו את העתיד. "בן אדם ___  נתתיך לבית ישראל" )יחזקאל ג 
יז( )בכתיב מלא(

3. קיצור המילים: יש נוהגים לומר. )בהיפוך אותיות(
5. מה הרווח? מה התועלת?  "מה  ___" )בראשית לז כו(

6. כהוצאת שערה מחלב.  משל לפעולה קלה שאינה דורשת כל מאמץ.  "כמשחל  ___  מחלבא" 
)ברכות ח.(

10. אמירת תודה, הכרת טובה.  "אני נותן ___ על חלקי" )ברכות ד ב(
13. יותר מזה, למעלה מזה.  "יתר על  ___" )עירובין פג:(

15. לא נע, עמד בלי תנועה.  "____  הרוחות" )תענית כ.( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר( )בהיפוך 
אותיות(

16. חסר-שכל.  "אין  ___" )ירמיה ה כא( )בהיפוך אותיות(
17. כוויה, צרבת בעור הבשר. "____  תחת יפי" )ישעיה ג כד( )בהיפוך אותיות(

18. מקווה טבעי גדול מאוד של מים מלוחים. "ו___  אספמיא  ו___  הגדול" )בבא בתרא עד:(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. פחז כמים
2. פי האתון

3. פיו וליבו שווים

1. בראשית מט,ד 2. ּבִמְדּבר כב כח 3. ּתרּומֹות ג ח

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
גשר הבוספורוס המחבר בין 

אירופה לאסיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 
בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. יששכר 12. גיובר 13. חגי, 

זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, בעובדיה  16. סיסרא

1. מהם בתי חצרים?
2. איזה נביא ראה סיר נפוח?

3. מיהו אב לחמש בנות?
4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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ּׁשֹחר.
ת ַהּצַבע ַה
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