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ההורה המודאג 
מול ההורה האוהב

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

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

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

זאת מתחשב באחרים.
ילד כזה, בריא בנפשו ומאוזן במבטו על החיים ועל העולם 
שסביבו, ניתן לבנות אך ורק על ידי שילוב של שני מסלולים 
הנראים לעיתים כסותרים זה את זה ומתנגשים זה בזה, אך 
לאמיתו של דבר הם משתלבים ומשלימים זה את זה באופן 

נפלא. והם:
הצבת  ב.  קבוע.  באופן   – ומכבד  אוהב  חם,  יחס  מתן  א. 

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 החינוכי הבא לידי ביטוי בהתנהגותו המזיקה ומציקה 
לסביבתו, הוא גם חש מפוחד ומאוים מהנהגת אנשי העולם 

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

ומאוזן באישיותו.

שמאל דוחה, ימין מקרבת

קז  )סנהדרין  בתלמוד  חז"ל  בדברי  מופיע  זה  נכבד  יסוד 
וימין  דוחה,  שמאל  תהא  "לעולם  ילדים:  בחינוך  כי  ע"ב( 

מקרבת".
החזקה.  היד  את  וימין  החלשה,  היד  את  מייצגת  שמאל 
בקירוב  די  לא  ילד,  לחנך  ומלמדים חז"ל בדבריהם, שכדי 
להשתמש  כלומר  ריחוק.  גם  שצריך  פעמים  אלא  בלבד, 
ב"תמרור עצור", דבר שאצל הילד מתפרש כדחייה. אולם 
ביד  הקירוב  ואילו  החלשה,  ביד  לבוא  צריך  הילד  ריחוק 
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 
ידי  על  להתבצע  אמורה  בדעתו  העולה  משאלה  כל  ולא 
ממנו,  לדרוש  עלינו  כאשר  מהילד-  הדרישות  אולם  הוריו. 
יבואו תמיד  לו,  והסירובים לבקשותיו- כאשר עלינו לסרב 

בדרך מכובדת ולא פוגענית. ובמקביל, על מנת לבנות אותו 
עם נפש בריאה, יש להעניק לו שפע חום ואהבה, תשומת לב 

וגישה מכבדת.
נשאר  הוא  כי  לחוש  אמור  הילד  תוכחה,  בעת  גם  לפיכך, 
ההורה  אצל  ורצוי  אהוב  של  מעמד  ובאותו  מקום  באותו 
הטוב  על  שהעמידוהו  אלא  כן,  לפני  כמו  בדיוק  והמחנך 
והנכון, על ידי תוכחה מהולה בשבח. תוכחה במה שדרוש 
תיקון, ושבח על הטוב שבו. כך מתרומם הוא לתובנה שטוב 
ְוֶיֱאָהֶבָּך"   - ְלָחָכם  "הוַֹכח  בבחינת:  לטובה  להשתנות  לו 

)משלי ט, ח(.
כאשר  שגם  לומר  לימין.  השמאל  את  הקדימו  כך  משום 
קיים הכרח להשתמש בשמאל הדוחה, בגמר העברת המסר 

הנדרש לחינוך, יש לעבור לימין המקרבת מיד כשמתאפשר, 
כדי לאזן את תחושת הריחוק שקיבל הילד בעת הדחייה.

משפט תמציתי וחשוב זה של חז"ל בתלמוד: "לעולם תהא 
שמאל דוחה, וימין מקרבת", אמור להיות נר לרגלי כל הורה 

ומחנך, בגישתם לכל ילד, כמבואר בפרק הבא.

איזון בחינוך

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

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

הם נעשים בעלי נפש בריאה, ואוהבים ללכת בדרך האמת.
לחץ מופרז מתוך כוונה טובה של רצון לחנך, הטחת מילים 
וכל  להשתנות,  לילד  לגרום  במטרה  ומעליבות  פוגעניות 

למסקנה:  הילד  את  המביאים  הורית  התנהגות  או  דיבור 
מה  לשם  אז  לכישלון,  אותי  מחשיבים  הורי  מקרה  "בכל 
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.
ע"ב(  )קז  סנהדרין  במסכת  ז"ל  חכמינו  לעיל,  כאמור 
מלמדים כי בחינוך "תהא שמאל דוחה וימין מקרבת". וזהו 

אחד היסודות הגדולים והבסיסיים ביותר בחינוך הילדים.
בזמנינו,  ילדים  בחינוך  שבמחדלים  העיקריים  אחד  ואכן, 

הוא חוסר איזון בין השמאל דוחה לבין הימין מקרבת.
יש שמשום שרוצים מאוד לתת לילד ולהעניק לו, מפנקים 

אותו יתר על המידה. וכך הילד גדל מבלי שיכיר בגבולות 
כל שהם, אינו יודע מה מותר ומה אסור, והוא גדל בתחושת 
הפקרות כמי שבידו לעשות ככל העולה על רוחו. ומאידך, 
יש המקצינים לצד השני. לוחצים את הילד, ואינם מאפשרים 
מהטעויות  ללמוד  ולתקן,  לטעות  עצמו,  את  לבטא  לו 
דאגה  מרוב  נפשית,  אותו  "חונקים"  בעצם  הם  ולהתפתח. 

לעתידו.
היה  זצ"ל,  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר",  "תנועת  מייסד 
אומר שיש עניינים הנמשלים לציפור אחוזה בין שתי כפות 
חלש  ואם  נחנקת.  היא  מידי,  חזק  בה  אוחזים  אם  הידיים. 
מידי, היא בורחת. 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, 
עם  עף  הוא  כך  יותר,  עליו  ולוחצים  אותו  שדורכים  ככל 

שחרורו לגובה רב יותר...
נכון,  באופן  הרך  מהגיל  עוד  נבנה  שהילד  ככל  אולם 
לנפשו הפנימית  ומאוזנים בכניסתם  זהירים  ומחנכיו  הוריו 
ומתנהלים  אסור,  ומה  מותר  מה  להדריכו  כדי  והעדינה, 
בצורה נכונה על פי הכלל ש"לעולם תהה שמאל דוחה וימין 
מקרבת", כך הוא גדל בריא 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



מייסד "תנועת המוסר", רבי ישראל סלנטר זצ"ל, היה אומר 
שיש עניינים הנמשלים לציפור אחוזה בין שתי כפות הידיים. אם 
אוחזים בה חזק מידי, היא נחנקת. ואם חלש מידי, היא בורחת. 

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...

"

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

גור,  חסידות  בשושלת  הראשון  האדמו"ר 
אלתר,  מאיר  יצחק  רבי  הרי"ם,  החידושי  היה 
מקוצק.  הגדול  האדמו"ר  של  וגיסו  תלמידו 
חכם  תלמיד  בדורו,  ענק  היה  הרי"ם  החידושי 
עצום שהפך את החסידות שצמחה בעיר הקטנה "גורא 
אישי  באופן  ואולם  גדולה,  לקהילה  בפולין  קלוורייא" 
נפטרו  ילדיו   13 מתוך   12 סבל.  למוד  אדם  היה  הוא 
ונותרה רק בת אחת בשם אסתר. אחרי פטירתו החליטו 
החסידים למנות את נכדו היחיד, רבי יהודה לייב אלתר, 

שנודע בתור השפת אמת.
השפת אמת היה אז נער צעיר בן 19 וסביבו היו חסידים 
אליו  נכנס  פעם  משלו.  ארבע  פי  היה  שגילם  מלומדים 
אתה  מאיפה  בפליאה,  ושאל  המבוגרים  החסידים  אחד 
לוקח את הביטחון העצמי להנהיג אנשים שיכולים להיות 
סבים שלך? תלמידי חכמים דגולים שעוד הסתופפו תחת 
השפת  מקוצק?  הגדול  מנדלי  רבי  של  הטהור  שולחנו 

אמת ביקש להשיב בסיפור:
את  לטפס  החליטו  אמיצים  הרים  מטפסי  של  קבוצה 
ההר הגבוה בעולם, האוורסט. אחרי הכנות של חודשים 
חלקם  שתיארו.  ממה  קשה  היה  והוא  במסע  פתחו  הם 
בודדים  ורק  ומתו,  בדרך  חמצן  איבדו  חלקם  התייאשו, 
מהם הצליחו להגשים את החלום ולהגיע אל היעד. הם 
הניחו את הרגליים על הפסגה ומתחו את החזה בהרגשה 
שצלחו יעד שאיש לא יכול לעמוד בו. אבל אז נדהמו: 
זאת  ההר.  פסגת  על  וטייל  קטן  ילד  עבר  עיניהם  מול 
הייתה מכה ליוקרה שלהם, אם הוא יכול - כל אחד יכול.
"איך הגעת לכאן", שאלו המומים. הילד חייך ואמר: 

"לא הגעתי לכאן, נולדתי כאן..."
למשרת  טיפסתי  לא  ברור:  היה  חסיד  לאותו  הרמז 
האדמורו"ת, נולדתי לתוכה... אפשר לומר שהשפת אמת 
אותה  קיבלתי  שלי,  לא  הזו  המשרה  משהו:  לעוד  רמז 
במתנה מהקב"ה. זה לא שעברתי תהליך או עשיתי משהו 
כדי לזכות בגדולה העצומה הזו, אלא פשוט נבחרתי על 
ידי הקב"ה וכמו שהוא בחר בי – הוא היה יכול לבחור 

בך.
וזאת מהות הענווה המזוקקת: הצניעות של משה רבינו 
שלו,  הגדולה  מטשטוש  נבעה  לא  בפרשתינו  המופיעה 
להיפך, הוא היה מודע לה לחלוטין, ודווקא בגלל זה הוא 
ידע שגדולה כזו היא רק מתנה מלמעלה. אדם אינו יכול 
להשיג בכוחות עצמו תפקיד כזה, אלא אפשר רק להיבחר 
אליו. זה לא שלו, אלא הוא רק שליח שמחזיק בפיקדון 
מתנה עצומה ומהממת שקיבל לידיו. למה הדבר דומה? 
יהלומים  חבילת  שקיבל  שליח  כמו  הרגיש  רבינו  משה 
מגאווה,  חף  יהיה  שליח  אותו  למקום.  ממקום  להעביר 

משום שהוא יודע שהיהלומים אינם שייכים לו, הוא רק 
שליח להעביר אותם לידם.

 אתפשטותא דמשה

משה.  אודות  הגדולה  השאלה  את  להבין  נוכל  כעת 
בכל ההיסטוריה לא היה אדם שזכה להצלחה כמו משה 
נתפס:  הבלתי  התיאור  את  עליו  אומרת  התורה  רבינו. 
"איש האלוקים" – אדם שחציו ומטה איש, חציו ומעלה 
לארבעים  לשמים  משה  עלה  פעמים  שלוש  אלוקים, 
ניסים  חולל  משה  המלאכים.  כאחד  שם  והתקיים  יום 
עצומים באותה קלות שאנחנו פותחים את הברז. כשפעם 
אחת מישהו העז למרוד בו - הוא צנח עם כל משפחתו 

באדמה. משה היה יותר מלאך מבנאדם. 
מדהימות:  במילים  אותו  מתארת  התורה  זאת,  ובכל 
פני  על  אשר  האדם  מכל  מאוד  עניו  משה  "והאיש 
הידיים  נחות מהמובטל בלי  כן, משה הרגיש  האדמה". 

ששוכב על קרטון בתחנה המרכזית.
התייהר  ולא  בכבוד  אחרים  כלפי  נהג  שמשה  רק  לא 
על הסביבה, אלא הרבה יותר מכך: משה היה עניו מכל 
האדם - הוא הרגיש ברמה מסוימת פחות ראוי לציון מכל 
אדם אשר על פני האדמה. וזה דבר שאי אפשר להבין: 
שווה  הרגיש  משה  פתאום  מה  הזו?  הנחיתות  יסוד  מה 

פחות מכל אחד אחר?
בסיטואציה  ביטוי  לידי  באה  משה  של  הענווה  מידת 
באתגר שהוא  נבחן  לתאר. משה  ביותר שאפשר  הקשה 
ובכל  האדם  של  לפתחו  שעומד  ופוגע  מרגיז  הכי  אולי 

זאת הפגין שליטה ואיפוק יוצאי דופן. 
החלק האחרון של פרשת השבוע מספר על כך שמשה 
מתוך  העם.  בהנהגת  לו  לעזור  נביאים  שבעים  מינה 
הם  בקול.  והתנבאו  ברוחם  שלטו  לא  שניים  השבעים, 
חשפו את הסוד הנורא שמשה ימות במדבר ויהושע יהיה 
זה שיכניס את בני ישראל לארץ. בהמשך, התורה מספרת 
אשר  הכושית  "האישה  אודות  שדיברו  ואהרן  מרים  על 
עניו  "והאיש משה  והתורה ממשיכה עם הפסוק  לקח", 

מאוד".
ומה  הכושית"?  "האישה  מיהי  האירועים?  רצף  מה 
עיקריות  גישות  בשתי  הולכים  המפרשים  עליה?  דיברו 
ששתיהן מביאו לשיא את כושר האיפוק של משה. לפי 
שלקח  על  משה  את  ביקרו  ואהרן  מרים  אחת,  גישה 
לאישה את ציפורה שבאה ממדין והיית "כושית", כהת 
עור. מה שקרה הוא שאחרי שכולם שמעו שיהושע יהיה 

זה שיירש את משה ולא אחד הילדים שלו, החלו מרים 
ואהרן לדבר על כך שמשה לקח אישה שבאה ממדיין ועם 

אימא כזו, אין פלא שילדיו לא יזכו לרשת אותו.
עשה  משה  הסתם  מן  כי  וטענו  הוסיפו  ואהרן  מרים 
זאת מתוך מודעות למעלתו ולכן חשב שהוא יכול לשאת 
ובכל  נביאים  אנחנו  גם  הרי  טענו  הם  ואולם  אישה,  כל 
זאת לא הרשינו לעצמנו לוותר על הייחוס. מרים ואהרן 
ישראל:  עם  של  האצולה  משפחות  עם  היטב,  התחתנו 
מרים התחתנה עם כלב בן יפונה, הנשיא השני של שבט 
בן  נחשון  אחות  אלישבע,  עם  התחתן  ואהרן  יהודה, 
וכאן  יהודה.  שבט  של  הראשון  הנשיא  שהיה  עמינדב, 
מאוד",  עניו  משה  "האיש  ואומרת:  התורה  ממשיכה 
הוא שתק ולא הגיב. למרות שאין דבר יותר פוגע מאשר 

עלבון בבני הזוג ובילדים שלנו, משה הגיב בשתיקה.
### סוד הענווה

את  מבאר  התניא,  בעל  של  בנו  האמצעי,  האדמו"ר 
פני  על  אשר  האדם  "מכל  רבינו  משה  של  הענווה  סוד 
האדמה". הכוונה היא שמשה הרגיש נחות וצנוע ביחס 
בהסתר  שרויים  שאנו  דמשיחא,  דעקבתא  שלנו,  לדור 
יהודים  זאת  ובכל  רוחניות,  התגלויות  ללא  אלוקי  פנים 

דבקים ביראת שמים במצוות ה'.
תורת חיים שמות סד,ב: והאיש משה עניו מאוד מכל 
האדם - לפי שראה בנשמות שבעקביים דוקא שיש בהם 
בסוף  והכיר שיש  ידע  הוא  כי   ... מנשמתו  יתרון מעלה 
מה שאין בראש, משום דנעוץ תחילתן בסופן, שהראש 
מקבל מן הסוף, דלפי זה יש בנשמות דעקביים יתרון אור 

ומעלה שאין בנשמת משה.
ואולם כמדומה שהתפיסה הזו שייכת יותר ל"שפלות" 
ירבה בחשיבה  ויש סכנה בכך שאדם  מאשר ל"ענווה", 
ומחלישה  מקטינה  דבר  של  בסופו  שהיא  משום  כזו, 
להצליח.  הכוחות  את  בך  אין  שבאמת  לשכנע  ועלולה 
אחרת,  גישה  כלל  בדרך  הדגישו  חב"ד  אדמור"י  ולכן 
דווקא מודעות  שהיא הפוכה מכל מה שנאמר עד כאן: 
ענווה  שמעוררת  זאת  היא  ולכוחותיו  לעצמו  האדם 

אמיתית.
כעת נוכל להבין את השאלה הגדולה המופיעה בגמרא, 
כיצד רב יוסף אומר בסוף מסכת סוטה: "אל תיתני ענווה 
הגדולה  טשטוש  פירושה  אין  ענווה  שכן  אנא".  דאיכא 
שלך, להיפך: פירושה הוא אדם שיודע את הצלחותיו - 
אבל מייחס אותם לקב"ה, ולכן רב יוסף אמר: אל תאמר 
שחלפו הענווים מהעולם, משום שאני מכיר טובה, אני 
ברכה  רק  היה  שהשגתי  מה  שכל  שיודעים  לאלה  שייך 

של סייעתא דשמיא.
פעם שמעתי תוספת נוראה לרעיון החסידי הזה: האמת 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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וזאת הנקודה 
המהותית הנוגעת 

לכולנו: לכל אחד נתן 
הקב"ה כישרון כלשהו, 

יכולת השפעה 
כלשהי, וכאן עולה 
השאלה האם אנו 

מודעים לכך שעלינו 
להיות אסירי תודה? 
ויותר מזה: האם אנו 

מבינים את משמעות 
היכולת? מהי מחייבת? 

האם אנו עושים 
כל שביכולתנו כדי 

להצדיק את המתנה 
שקיבלנו?

"
שכל  שידע  יוסף  רב  כמו  אדם  היה  שלא  היא 
מה שהשיג בחייו היה מתנת אלוקים. הגמרא 
את  ושכח  התעוור  שהוא  מא(  )נדרים  מספרת 
תורני  רעיון  אביי  חזר  שפעם  עד  תלמודו.  כל 
מסוים ורב יוסף שאל מי אמר את הרעיון הזה, 
ואביי השיב לו בעצב: אתה לימדת אותנו את 
הסוגייה ושכחת. כך שמי כמותו ידע שכל מה 
שמשיג האדם בחייו, זו בחירה מלמעלה וכמו 
שהדברים באו יכולים ח"ו ללכת, ולכן אמר רב 

יוסף שנשארו עוד ענווים כמותו בעולם.

 כגודל הכישרון, גודל 
הציפייה

של  הענווה  אם  מספיק:  זה  אין  עדיין  ואולם 
משה רבינו נבעה רק מהכרת הטוב על מה שזכה, 
מדוע הרגיש פחות מכל אדם? היה עליו להרגיש 

שווה לכל אדם?
עוד  שילבה  משה  של  שהענווה  היא  האמת 
תובנה עמוקה, חריפה עוד יותר מכל מה שאמרנו 
זכות,  רק  לא  הוא  שכישרון  ידע  משה  כאן:  עד 
משימה,  הוא  כישרון  מחייב.  הוא  אחריות.  הוא 
שקיבלת  הכלים  ארגז  הוא  תפקיד,  הגדרת  הוא 
וככל  חייך,  מטרת  את  להגשים  כדי  מהאלוקים 
גדולות  ממך  הציפיות  כך  יותר  גדול  שהכישרון 
יותר, ולכן משה הרגיש פחות מכל אחד, כי הוא 
חשש שאולי אינו ממצה את הכישרון. אולי אדם 

אחר היה עושה עם הכוחות הללו יותר ממנו.
במשפט אחד: משה ידע שככל שאלוקים נותן 
יותר – הוא גם מצפה לראות עשייה משמעותית 

יותר.
לכל  לכולנו:  הנוגעת  המהותית  הנקודה  וזאת 
יכולת השפעה  נתן הקב"ה כישרון כלשהו,  אחד 
כלשהי, וכאן עולה השאלה האם אנו מודעים לכך 
שעלינו להיות אסירי תודה? ויותר מזה: האם אנו 
מבינים את משמעות היכולת? מהי מחייבת? האם 
אנו עושים כל שביכולתנו כדי להצדיק את המתנה 

שקיבלנו?
הנה דוגמה מהגמרא: זה היה אחרי חורבן הבית 
ותושביה  וחרבה  הרוסה  הייתה  ירושלים  השני. 
עם  יצא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  משפיל.  בעוני  חיו 
רוכנת  צעירה  ראו אישה  ולפתע  תלמידיו מהעיר 
גללי בהמה. הם התקרבו אליה  ומנקה  על הארץ 
ורבי יוחנן צעק שזה לא יאומן. אי אפשר להעלות 
משפילה  בעבודה  עובדת  כזו  שאישה  הדעת  על 
כזו. היא הייתה בתו של נקדימון בן גוריון, העשיר 
האגדי של ירושלים ורבי יוחנן סיפר בכאב שהוא 
לה  הבטיח  שלה  אבא  שלה:  החתונה  את  זוכר 
מיליון דינרי זהב עבור "תוספת כתובה" וכעת היא 

התדרדרה לעבודה כזאת.
של  הכסף  הלך  לאן  אותה  שאל  יוחנן  רבי 
"מלח  הירושלמי:  בביטוי  השיבה  היא  האבא? 
ממון – חסר". כלומר, מי שרוצה למלוח ולהעשיר 
אביה  ואילו  לצדקה  ממנו  שייחסר   – ממונו  את 
הגמרא,  שואלת  ונענש.  צדקה  מספיק  נתן  לא 

היו  עליהם,  צועד  הרי מסופר שהשטיחים שהיה 
נמסרים מיד למטרות צדקה ומה הכוונה שלא נתן 

מספיק? 
סו,ב(:  )כתובות  מלים  חמש  הגמרא  עונה 
"כדבעי ליה למעבד – לא עבד". הוא אמנם נתן 
הרבה, אבל זה היה מעט ביחס ליכולות האגדיות 

שקיבל מהאלוקים ולכן נענש.
מהכישרונות  מתעלם  אינו  גדול  אדם  כן,  אם 
מקפיד  הוא  להיפך,  אותם,  מטשטש  ואינו  שלו 
ענווה:  מתמלא  לכן  ודווקא  היטב,  אותם  לזכור 
ראשית הוא יודע שבחרו בו, מישהו הניח לו את 
ממלא  עצמו  התפקיד  ושנית,  הראש,  על  הכתר 
אותו ענווה. הכישרון הוא זה שגורם לו להבין מה 

מונח על הכתפיים שלו. 

 לדעת את ערכנו

ובמילים המדהימות של הרבי בליקוטי שיחות 
יג/30: "למרות שמשה רבינו ידע את הטוב שלו 
היה  מקום  מכל  אדם,  מכל  במעלה  גבוה  שהוא 
מעלותיו  כל  אשר  שידע  מפני  אדם,  מכל  עניו 
... וחשב שאילו היו  הוא מה שניתן לו מלמעלה 
ג"כ במדרגה  היה  הכוחות הללו אצל אדם אחר, 
ממנו.  יותר  הכוחות  את  מגלה  שהיה  ואפשר  זו, 
וזהו שאמר רב יוסף 'אל תיתני ענווה דאיכא אנא', 
ויודע  המעלה  איש  הוא  באמת  שהעניו  משום 
ומכיר את ערכו, וביחד עם זה אינו מחזיק טובה 
לעצמו לפי שיודע שהכוחות והחושים שלו ניתנו 

לו מהקב"ה".

 "רבי אתה מדהים"

ישנו  כולו:  הרעיון  את  ממצה  הבא  הסיפור 
והרבי  הרבי,  לפני  עובר  מסוים  שאדם  וידאו 
שואל אותו האם פעל משהו בעניין החינוך עליו 
דיברו בעבר? אותו אדם נעצר ואינו מאמין למה 
היה  זה  מדהים,  אתה  "רבי,  אומר:  הוא  ששמע. 
לפניך  עברו  אנשים  הרבה  כך  וכל  שנה   19 לפני 
מאז ואתה עדיין זוכר על מה דיברנו". הרבי מביט 
מזה  שלי  לקהילה  ייצא  "מה  ואומר:  ישירות  בו 

שאני מדהים...".
הוא  זכות,  רק  לא  הוא  שכישרון  הוא  הרעיון 
בעיקר אחריות, וככל שגדול הכישרון – כך גדולה 
ולכן  הזו.  היכולת  את  לממש  והתביעה  הציפייה 
משה היה עניו מכל האדם, משום שהידיעה אודות 
מה שהופקד בידיו, גרמה לו לחוש קטנות הדעת 
הפוטנציאל  את  לממש  האינסופית  היכולת  מול 

האדיר.



להאיר את העולם
המלך  דוד  מיוחד.  יום  הוא  הולדת"  "יום 
ע"ה שיום הסתלקותו היה בחג השבועות אומר 
אתה,  "בני  התהילים:  ספר  של  השני  בפרק 
דורשי  ואתנה".  ילידתיך, שאל ממני  היום  אני 
ביום  כי  רמז  כאן  שיש  אומרים  היו  רשומות 
בקשות  לבקש  זכאי  הוא  האדם  של  הולדתו 
הולדת  יום  ולקבלם.  ומשאלות  מאת הקב"ה, 
הוא זמן של משאלות והתגשמויות ולא רק של 

פרסים ומתנות.
יום  אל  ביחס  הם  חלוקים  הדורות  חכמי 
רצו  תלמידיהם  שכאשר  מהאדמו"רים  יש  זה, 
מפטירים  היו  הולדת",  "יום  להם  "לחגוג" 
"את  הולדת"?  "יום  הכתוב:  כלשון  בהלצה 
מנהג  הם  הללו  החגיגות  כלומר,  פרעה"... 

פרעה, ואינם מקובלות עלי.
התלמוד  מדברי  שהביאו  היו  מאידך  אך 
המלחמה  בחזית  לשלוח  נהוג  שהיה  ירושלמי 
כי  יום,  את החיילים שיום הולדתם חל באותו 
בדרכו,  להצליח  לאדם  מיוחדת  סגולה  בו  יש 
יש בו מזל טוב. וכך אנו מאחלים למכרינו ביום 

הולדתם את ברכת "מזל טוב"!
באדם  תלוי  הדבר  באמת  כי  חושבני  אך 
עצמו. אם האדם "חוגג" את השנים החולפות 
אז בעצם את מה הוא חוגג? את הפער  ביעף, 
או  שלו?  ועשרים  המאה  שנת  עם  המצטמצם 

את הרגעים והימים אותם הוא בזבז לריק?
כדי  הזה  היום  את  מנצל  האדם  אם  מאידך, 
הזורם,  ממסלולם  החיים  שטף  את  לעצור 
בעצם  שהם  החיים,  משמעות  על  ולהתבונן 
יחד  שמצטרפים  קטנים  מרגעים  מורכבים 
זה  ביום  עורך  הוא  וממילא  שלמים,  לחיים 
העבר,  על  נוקב  במבט  מעמיק,  נפש  חשבון 
האדם  הרי  כי  העתיד,  לניצול  ומרץ  ובשאיפה 
יום שעובר  וכל  נהיה צעיר משנה לשנה...  לא 
אינו חוזר, וכדברי חז"ל הנודעים בפרקי אבות 
)א, יד( במילותיו של הלל הזקן: "אם אין אני 
לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו 

אימתי?".
הדברים,  את  חידדו  המוסר  וחכמי  גדולי 
ועכשיו מנצל  רגע  גם אם אדם התבטל  והלוא 
את הזמן ועושה את תקפידו, למה זה אמר הלל 
הזקן כי אם לא עכשיו אימתי. אם לא עכשיו, 

אז עוד שעה?!
רגע  לכל  כי  הדורות,  גדולי  חידדו  אלא, 
כדי  נברא  לא  אדם  משלו.  ייעוד  יש  בחיים 
לבטל את יומו בהבל וריק. לכל רגע ולכל דקה 
יש שליחות ותפקיד, ייעוד ומשימה. ואם האדם 
אפילו  ושעותיו,  דקותיו  את  כראוי  מילא  לא 
בזבז  הוא  הרי  טוב,  ויעשה  ימשיך  כך  שאחר 
דקות יקרות מחייו, שלהם אין תחליף. אם לא 
עכשיו, אימתי תהיה הזדמנות נוספת ל"עכשיו" 

של הרגע הזה שהלך מבלי שוב.
אדם שמביט אל החיים במבט שכזה, יש לו 
במה לשמוח! הוא מסמן לו מטרה להיכן הוא 
בשנה  זה  יום  הבא,  היעד  עד  להתקדם  אמור 
הבאה! מתוך החלטה כי גם ביום ההולדת הבא 
הוא שוב יתבונן ויערוך דו"ח על תוצאות השנה 

החולפת.
חיים  שנת  עוד  לציין  זוכה  אני  אלו  בימים 
שניתנה לי מאת הבורא יתברך'. אני מנצל את 
על  יתברך  לה'  בהודיה  הזה,  המרגש  הרגע 
העבר ועל ההווה, ובתפילה ותקווה על העתיד. 

כידוע חודש סיון הוא במזל תאומים.
בהורוסקופ  להציץ  אנשים  אוהבים  היום 

היומי לראות מה יהיה מצב הרוח שלהם, ומה 
אומר המדע כיצד הם צריכים לנהוג היום. אני 
האמונה  עם  חיי  את  לחיות  זוכה  השם  ברוך 
לחשבונות  מתייחס  ולא  והפשוטה,  התמימה 
אותנו  שמלמדת  כמו  אחר,  כזה  הורסקופ  של 
אלוקיך",  השם  עם  תהיה  "תמים  התורה 
העתידות,  אחר  תחקור  אל  חז"ל,  ומבארים 
אלוקיך!  השם  עם  חלקך   – תמים  וכשאתה 
וכדברי דוד המלך ע"ה "ואני בתומי אלך, חנני 

וענני".
תחזית ההורוסקופ מזכירה לי את דברי חז"ל 
כי "אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו". 
לפעמים אדם קם עם מצב רוח מצוין, וזא הוא 
קורא את ההורוסקופ ומבין שהיום יהיה לו יום 
לא קל, ומיד הוא הופך באחת למצוברח... אני 
בסוף  ורק  השונות,  בתחזיות  מלהסתכל  נמנע 
היומי  יודע לבד מה היה מצב הרוח  אני  היום 

שלי...

  

חכמי  מגדולי  הורוויץ  הלוי  ישעיה  רבי 
הברית'  לוחות  'שני  את הספר  הקבלה שחיבר 
– השל"ה כותב כי כידוע בית המקדש של מטה 
כן,  וכמו  מעלה,  של  המקדש  בית  כנגד  מכוון 
מכוונים  מטה  של  והמנורה  והשולחן  הארון 

כנגד אותם כלים שיש למעלה בשמים.
פשר  את  הקדוש  השל"ה  מדייק  ובכך 
התורה  בהעלותך.  פרשת  בפרשתנו,  המילות 
פותחת ואומרת: "בהעלותך את הנרות אל מול 
בפשטות  הנרות".  שבעת  יאירו  המנורה  פני 
האמצעי  לקנה  המנורה,  לגוף  הכוונה  מנורה 
שכל הנרות דלקו לכיוונו, ואם כן היה לו לכתוב 

לומר "יאירו ששת הנרות" ולא שבעת הנרות?
אומר השל"ה, כי אין זה אלא שהמנורה כולה 
מאירה לנוכח ואל מול המנורה של מעלה. כי 
כל פעולה שאדם עושה למטה היא מאירה לו 
מלמעלה. וכל מצווה ומעשה טוב שעושים כאן 
בעולם היא נצברת ונזקפת, עומדת וניצבת הכן 
על  וגמול  שכר  לו  לשלם  טוב,  שכולו  בעולם 

פעלו בעולם.

  

המוסר והמסר העולים לנגד עינינו: כשאנחנו, 
הילד/התלמיד,  את  רואים  ומחנכים,  הורים 
את  ולראות  משקפיים  ללבוש  צריכים  אנחנו 
הייעוד שלו. לא את מעשי השובבות והנערות 
הבוגרים  מעשיו  תוצאות  את   אלא  הרגע,  של 

בעוד כך וכך שנים.
הראייה הזו תשנה את דעתנו עליהם. כשנדע 
עכשיו  מולנו  שיושב  התלמיד  מול  כי  ונפנים 
והיא  נשמה  ישנה  עתה,  שמשחק  הבן  מול  או 
מתפתחת וגדלה בקצב שלה, או אז נדע לשמר 
על אוצרותינו ולקבל וליהנות מפירותיהם בבוא 

העת.
ההכנה  רק  הוא  עכשיו  רואים  שאנחנו  מה 
וצפון  מעינינו  הנסתר  הגדול,  לדבר  והבבואה 
לעתיד לבוא. הבה, נאיר את נר ה' נשמת אדם 
בלב ילדינו ותלמידינו ובכך נאיר את כל העולם 

כולו.

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון נורדמן 

הרב בן ציון נורדמן

מהותו של היהודי 
אינה משתנה לעולם

"וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה 
עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה ה' 

את משה כן עשה את המנורה )ח, ד(
נרמז כאן יסוד גדול בעבודת הקודש של 

כל אדם מישראל.
על  מסופר  ב'(  )פרק  דניאל  בספר  הנה 
הצלם שראה נבוכדנצר בחלומו, שבפשטות 
אומות  של  הכללי  ההיקף  על  לרמוז  בא 
על  לרמוז  גם  אבל  הדורות,  במשך  העולם 

צורת הגוי ומהותו, וכך נאמר שם:
חדוהי  טב,  דהב  די  ראשה  צלמא  "הוא 
נחש,  די  וירכתה  מעוהי  כסף,  די  ודרועוהי 
פרזל  די  מנהון  רגלוהי  פרזל,  די  שקוהי 
ראשו  הצלם,  ]תרגום:  חסף",  די  ומנהון 
עשויים  וזרועותיו  חזהו  טהור,  זהב  עשוי 
כסף, בטנו וירכיו – נחושת, שוקיו – ברזל, 

ורגליו תערובת של ברזל וחרס[.
ללמדנו, שאומות העולם משתנים במשך 
ומציאותיים,  משמעותיים  שינויים  הדורות 
אם מתחילה היו של זהב, אח"כ ירדו ירידה 
סופם,  דהיינו  שרגליהם,  עד  ירידה,  אחר 

עשויים מחרס – החומר הפחות ביותר.
ולא רק ירידת הדורות היא כך, אלא מהות 
ישנה  לראש  אם  גם  כך,  היא  שבהם  האדם 
זהב, הנה שאר  והוא של  לפעמים חשיבות 
עד  ירידה,  אחר  ירידה  יורדים  הגוף  חלקי 

בשפלות הגרועה ביותר.
"וזה  נאמר,  עליהם  ישראל,  אצל  כן  לא 
ירכה  עד  זהב,  מקשה  המנורה  מעשה 
הן  תרתי,  דהיינו  היא",  מקשה  פרחה  עד 
מבחינת ירידת הדורות, שאף שוודאי ישנם 
לסופן,  הדורות  ראשי  בין  עצומים  הבדלים 
אדם,  כבני  אנחנו  כמלאכים  ראשונים  )אם 
ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא 
כחמורו של רבי פנחס בן יאיר( אבל עדיין 
עם ישראל מתחילתו ועד סופו מקשה אחת 
 – לעצמו  אדם  כל  מבחינת  והן  זהב,  של 
"עד ירכה", דהיינו המקום השפל שבאדם, 

העולם  עסקי  ושאר  ומשתהו  מאכלו 
ותפארתו,  יופיו  פרחה",  "עד  היומיומיים, 
היינו בשעה שעוסק בלימוד התורה ומעשה 

המצוות – כולם מקשה אחת, זהב טהור.
ומהות  צורת  שעיקר  ללמדך,  זה  וכל 
זה  אם  לעולם,  להשתנות  תוכל  לא  היהודי 
הלבוש היהודי הצנוע, צורת דיבורו, משאו 
ומתנו עם הבריות באמונה, ואם זו מסירותו 
זה,  האחרון  בדור  וגם  ולמצוות,  לתורה 
שכל כך ירדנו לעומת אבותינו, עדיין צריך 
לשמור על צורת היהודי הטהורה – מקשה 

אחת של זהב טהור.
במיוחד בדור טועה זה בו מנסים לטשטש 
צעדינו  "צרו  הוא,  באשר  יהודי  סממן  כל 
מלכת", מלחמה על כל צעד ושעל, מאבקים  
"כתבו  בבחינת  אבותינו,  שערום  שלא 
באלוקי  חלק  לכם  אין  השור  קרן  על  לכם 
צריך  ומצוות  תורה  שומר  יהודי  ישראל", 
מצוות  לקיים  רצונו  על  להתנצל  חלילה 
על  הציבורי,  המרחב  זיהום  תוך  פשוטות 
אחת כמה וכמה שעלינו לחזק את בדק הבית 
"ערקתא  אפילו  מכל משמר  ולשמר  פנימה 

דמסאני" ולמנוע שחיקה באמונה הצרופה.
השעות  רק  לא  עצמו,  האדם  בחיי  וכן 
זהב  של  הן  בוראו  את  עובד  האדם  שבהן 
טהור, אלא גם בעת שהוא מתעסק בענייניו 
לשם  להיות  צריכים  מעשיו  כל  הגשמיים, 
שמים, לאגור כח לעבודת הבורא, וגם צורת 
מעשיו, שיהיו בענווה בצניעות והסתפקות.

הירכיים,  והן  הפרחים  שהן  נמצא 
בוערים  שבה  אחת  מנורה  היא  כללותם, 
נרות הקודש, להבות אש של קדושה, כולה 
נאמר,  זה  ועל  טהור,  זהב   – אחת  מקשה 
בך  אשר  ישראל  אתה  עבדי  לי  "ויאמר 

אתפאר" )ישעיה מט, ג(

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל 
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לא רק השעות שבהן האדם עובד את 
בוראו הן של זהב טהור, אלא גם בעת 
שהוא מתעסק בענייניו הגשמיים, כל 

מעשיו צריכים להיות לשם שמים

"
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תעלומת האברך "המושלם" 
שירד לשאול תחתית

אדמו"ר  של  מגבאי  טלפון  קיבלתי  כחודש  לפני 
לבוא  יכול  אתה  מתי  לשאול  ביקש  "הרבי  חשוב. 
מאוד  במקרה  "מדובר  הגבאי,  שאל  אותו",  לפגוש 

דחוף זה עניין של פיקוח נפש".
הלכתי להיפגש עם אותו אדמו"ר וכך הוא סיפר: יש אדם 
יותר  מוכנה  לא  אשתו  גירושין.  סף  על  שהוא  אלי  שמגיע 
פעמים  מספר  זרים  בשדות  רועה  נתפס  הוא  איתו.  לחיות 

)והמבין יבין( והיא כבר לא מוכנה לזה יותר.
אני בטוח, מוסיף האדמו"ר להגיד לי, שמה שהוא מתנהג 
נובע מבעיות רגשיות הנובעות מהעבר שלו. לכן הוא מתנהג 
איך שהוא מתנהג. יש לו קשיים מהעבר. אין שום סיבה למה 
הרגשיות שלו  הבעיות  את  לו  תפתור  אם  ככה.  הוא מתנהג 
מהעבר - בטוח שהוא גם יפסיק לעשות את מה שהוא עכשיו.

"תעשה לי טובה אישית ותציל לי את האברך הזה" הפציר 
שלי  ההשתדלות  את  יעשה  שאני  לאדמו"ר  הבטחתי  הרבי. 

ובעזרת השם נעזור לאותו אברך.
צעיר.  איש  נשמע  היה  הקו  על  טלפון  קיבלתי  למחרת 
סיפר  כבר  כנראה  הוא  אליך,  אותי  שלח  שלי  "האדמו"ר 
לך מה עובר עליי. אשמח לפגוש אותך", אמר ומספר ימים 
לאחר מכן התייצב. חיצונית הוא היה נראה כמו אברך חרדי 
על  מתנופפת  צמר  וציצית  לראשו  כובע  חבוש  המניין.  מן 

חולצתו.
בתחילת השיחה שמה שהוא  לו  לדבר. הבהרתי  התחלנו 
אומר לי פה לא יצא לאף אחד בעולם, כולל האדמו"ר שלו. 
פה.  נשאר  מפה  שיוצא  שמה  לגמרי  רגוע  להיות  יכול  הוא 
אבל הוא מצידו אמר: לאדמו"ר שלי אתה יכול לספר הכל, 

אני סומך עליו.
שהיו  הנפלאים  ההורים  על  חייו.  על  לספר  החל  והוא 
לו, על איך בישיבה שהוא רק למד כל הזמן ואיך הוא היה 
ועל  נקרא ממצויני הישיבה, על השידוך הטוב שהוא קיבל 
צנעת  )מפאת  שנתיים  לפני  קרה  "משהו  קיבל.  דירה שהוא 
הכתבה לא ניכנס לפירוט הדברים( נחשפתי לכל מיני דברים 

והתחלתי לחטוא בשדות זרים".
החטא  אחרי  האיומה  ההרגשה  את  אשכח  לא  לעולם 
בכאב.  תיאר  הוא  ונורא,  איום  אדם  הרגשתי  איך  הראשון 
מה חסר לי? אמרתי לעצמי יש לי אישה נפלא וטובה, ילדים 

טובים ומתוקים למה אני עושה מה שאני עושה?
אך מפעם אחת זה הגיע לשוב ושוב ושוב. הוא הביא את 
דברי הגמרא בקידושין, אמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה 
ושנה בה - הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך? אלא: נעשית 

לו כהיתר.
הוא סיפר לי שכאשר היה עושה קידוש בליל שבת והוא 
מחשבות  לו  רצים  היו  אשתו  ועל  הילדים  על  מסתכל  היה 
איומות איזה אדם שקרן אני. ובפרט כשהייתי מברך את ילדי 
לפני הקידוש הייתי ממש בוכה. אשתי כנראה אז חשבה איזה 
בעל צדיק יש לה, אבל מה, הרגשתי בתוך הנשמה שלי שקרן 

ורמאי.
הייתי כבר שקוע בתוך התאווה שלי והיה לי קשה לצאת 
מזה, המשיך ותיאר, עד לפני חצי שנה שפשוט אשתי גילתה 
מה שגילתה. לעולם לא אשכח את מה שהיא אמרה היא רק 
בכתה ושאלה אותי למה עשית לי את זה האם אי פעם עשית 

לך רע?
הבטחתי לאשתי שזו הייתה מעידה חד פעמית ולא יקרה 
שוב לעולם, אך כנראה הייתי שקוע כבר בתוך המ"ט שערי 
טומאה וההבטחה עזרה רק לחודשיים. אז שוב זה קרה ושוב 
היא תפסה אותי. אשתי כבר לא היתה מוכנה לזה וכך הכל 

התגלגל עד שאני פה לפניך כלי מלא בושה.
ניסיתי לדבר איתו על העבר שלו שוב לרחרח מדוע הוא 
הורים  מצאתי  לא  כלום.  מצאתי  לא  אך  שהגיע  למה  הגיע 
שפגעו בו לא חברים לא אנשים זרים, לאדם מולי אין שום 
בעיות נפש הוא אדם בריא לחלוטין ההתנהגות שלו היום לא 

קשורה בשום פנים לעבר שלו.
אני הסקתי את מסקנתי ואמרתי לו ששוב ורק ברשותו אני 
יעדכן את האדמו"ר שלו ונראה לאיפה נמשיך. נפגשתי כבר 

באותו יום עם אותו אדמו"ר וכך אמרתי לאותו אדמו"ר:
שום  אין  לי  ששלחת  לאברך  אבל  הרבי,  כבוד  לי  יסלח 
בעיות מהעבר וכן ההורים שלו לא פגעו בו ואף אדם לא פגע 
בו אף פעם. הוא קיבל בתור ילד ובבחרות את כל המרכיבים 

הרגשיים שילד צריך לקבל, אהבה, גבולות, כבוד וכו'
כמובן שעכשיו הוא צריך עזרה איך לצאת מהמצב שהוא 
אמרתי  שלו,  הקושי  עם  להתמודד  איך  וכלים  אליו  נקלע 
תאווה  לו  שיש  מי  כל  לא  המילים.  באלו  אדמו"ר  לאותו 
או  מההורים  מהילדות,  מהעבר,  בעיות  לו  שיש  אומר  זה 
מהישיבה. הוא פשוט נולד עם מידה של תאווה ופשוט קשה 

לו לצאת מכך. זהו.
שאני  וקבענו  אדמו"ר  אותו  עם  ארוכה  שיחה  לי  הייתה 
בעזרת השם יעזור לו לצאת לאותו אברך מהמצב שבו הוא 

נקלע.
כל זה סיפרתי בגלל משהו אחד. על אף שאני מטפל רגשי, 
היום נהיה הדיבור הוא שמי שיש לו בעיה מסוימת אומרים 
וזורקים את זה על העבר שלו, על ההורים שלו, על מי לא... 
קשורה  בהווה  שלנו  בעיה  כל  לא  לא,  די,  צועק:  אני  ופה 

לעבר שלנו.
טובים  חלקם  מסוימות,  מידות  עם  נולד  בעולם  אדם  כל 
וחלקם רעים, יש אחד שנולד עם מידת הכעס ואחד נולד עם 
מידת העצלות. אחד קנאה ואחד נולד עם תאוות . בלי שום 

קשר לעבר שלנו.
האדם נולד כדי לשבר את אותם טבעיים ולהתגבר עלייהם 
ולהיות קרוב יותר לבורא עולם. לא כל מידה רעה שאדם נולד 

איתה אשמים כל האנשים מהעבר שהוא פגש אותם.
ממש לא. אדם צריך לקחת אחריות על עצמו ולדעת, ה' ככה 
עשה שאני אוולד עם כאלו וכאלו יצרים ותפקידי לשבור את 
אותם יצרים ולעשות את ייעודי בעולם. פשוט לקחת אחריות 
ולהתחיל לעבוד על המידות שלנו, על הכעס, העצבות, על 
הקנאה והקפדנות, לקרוא ספרים בנושא, להתפלל על כך, או 

מקסימום להתייעץ איך להתגבר על אותן מידות.
נכון שיש המון בעיות ומידות רעות שהתפתחו בגלל בעיות 
מעבר קשה שיש לאנשים, יש מידות ובעיות שהתפתחו בגלל 
עבר קשה שהיה - אבל ממש לא כל דבר קשור לעבר שלנו. 
ממנו  מוריד  זה  העבר  את  דבר  בכל  מאשים  האדם  כאשר 

אחריות על מה שהוא כן צריך לקחת אחריות.
אז נכון שלטיפול הרגשי ישנם כלים וטכניקות לעזור לבן 

אדם לצאת מהרגלים וטבעיים רעים, אבל מפה ועד לזרוק כל 
דבר בגלל העבר זה ממש לא נכון. זה ממש מסיר אחריות. 
הלך  אלי  שהגיע  אברך  שאותו  לכם  לספר  שכחתי  ובעצם 
קודם לכן למטפל אחר, והוא אמר לו אל תאשים את עצמך 
זה כנראה בגלל טראומה שעברת בילדות ולכן אתה מתנהג 
עכשיו ככה. ומה אתם חושבים, זה גרם לאותו אברך לצאת 
מזה? לא, ממש לא, זה רק גרם יותר ויותר לו ליפול. אותו 
מטפל ניסה כמה חודשים למצוא את הטראומה שלא היתה 
ולא  נבראה אצל אותו אברך ובינתיים הוא המשיך לטייל בגן 
עדן, במקום לתת לו כלים פרקטיים ולעזור לו לצאת מהצב 

שבו הוא נפל.
ושוב אדגיש, מי כמוני שאני רואה יום יום, כמה כל מילה 
ומילה שספגנו בילדות יכולה להשפיע על הנפש שלנו ובעצם 
נובעות מהעבר  נפש  והמון בעיות של  לעצב את אישיותנו, 
שילד  טובה  ומילה  מקבל  שילד  חיבוק  כל  כמה  ועד  שלנו 

מקבל יכולה להציל את החיים שהוא יהיה גדול.
אבל עם כל הכבוד - לא כל התנהגות או מידה רעה שלנו 
ולא  מעשיו  על  אחריות  לקחת  לאדם  ומותר  לעבר  קשורה 

לזרוק הכל על העבר.
machon.rot@gmail.com  :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



כל אדם בעולם נולד 
עם מידות מסוימות, 
חלקן טובות וחלקן 

רעות, יש אחד שנולד 
עם מידת הכעס 

ואחד נולד עם מידת 
העצלות, אחד קנאה 

ואחד נולד עם תאוות, 
בלי שום קשר לעבר 

שלנו
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על רגעיה האחרונים של עיר המסחר המשגשגת שקפאה בזמן, על פליניוס 
הצעיר שהיה עד ראייה ותיעד את החוויה מנקודת מבטו האישית, על 

פליניוס הזקן שלא שפר מזלו ומצא את מותו, ועל הר הגעש הקטלני ואחד 
האלימים ביותר בתבל – וזוב • מסע לעיר איטלקית שכולה תעלומה

העיר 
שנקברה לנצח

פומפאיי, 
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העיר 
שנקברה לנצח

||  איילה אבן האזל ||
תמונות: ויקיפדיה

קמפוניה ה במחוז  באוגוסט  וארבע  בעשרים  רגילה  קיצית  שמש  יום  עוד  זה  יה 
נמל  עיר  פומפאיי,  העיר  קיסר.  טיטוס  של  שלטונו  תחת  הרומאית  שבאימפריה 
משגשגת שבמורדות הר הוזוב, ארבעים וארבע מטרים מעל הים, התעוררה אט אט 
לחיים. הסוחרים נפנו לרכוש את הסחורות החדשות שהגיעו זה עתה באניות הסוחר 

למפרץ נאפולי, והנפחים והנגרים לבתי המלאכה.
יתר, היו משועממים. אתמול  רק החיילים הרומים המשוחררים שנהנו מזכויות 
עוד חגגו בצוותא חג עממי, והיום כל דאגתם נתונה לחיי בטלה בבתי התאטרון בעיר. פליניוס הצעיר 
בן השמונה עשרה נכד אחת המשפחות העשירות והאריסטוקרטיות באיטליה, רכב על סוסו לעבר 

שער העיר בדרכו לחופשת הקיץ לעבר בית האחוזה של דודו בעיר הקיט הסמוכה "מיסנום".
פליניוס חלף בדהרה על פני השוק, בתי המלאכה הרבים, וטחנות הקמח. עבדים מספר התרוצצו 
מפה לשם נחפזים לעבודתם. על קירות הבתים היו הודעות לציבור: על קרבות צפויים של גלדיאטורים, 

ומודעות אודות בחירות וכמה כתובות גרפיטי שכתבו נערי השוליים של העיר.
אביו של פליניוס מת עוד בילדותו של פליניוס. ואימו פליניה גידלה אותו עד אשר בבגרותו יצא 
ללמוד בעיר רומא ושם הכיר את  דודו שהפך לאביו המאמץ. שמו של הדוד המבוגר היה פליניוס, 
שמו של פליניוס הצעיר היה למעשה: פובליוס קאיקיליוס סקונדוס אך בעקבות היכרותו המאוחרת 
עם דודו שאימצו לבן החליט להחליף את שמו פליניוס גם כן. עיר הקיט "מיסנום" בה גר הדוד אחי 
אימו, נבנתה בצדו השני של המפרץ והייתה בעלת נופים מרהיבים, אפילו קיסרי רומא דאגו להחזיק 
בעיר וילה מפוארת. העיר הייתה ידועה בגניה המרהיבים, בארוחות הערב בהם הוגשו מאכלי גורמה 

יקרים, ובנשפים.
העיר נבנתה כבסיס לצי הימי הרומאי חיו בה עשרת אלפים חיילים ביניהם דודו של פליניוס שהיה 
מפקדה הנערץ של הצי הימי הרומאי.  אך כבר בתחילת הדרך קלט סימנים מבשרי רעות. בטרם עזב 
יוצאי הצבא בשער העיר  פליניוס הצעיר לקלוט בחטף את שיחתם השאננה של  את העיר, הצליח 
שהתנהגו  למרעה  שיצאו  והפרות  האחרונים  הימים  בעשרת  לפתע  שהתייבשו  העיר  בארות  אודות 

באורח מוזר, לכך התלוו גם סדרת רעידות אדמה קלות שאף פליניוס הרגיש אותם.
דבר אחר הטריד את  דבר מה מפתיע באזור,   היו  לא  רעידות האדמה  קימט את מצחו,  פליניוס 
פליניוס, מדוע אף לא אחד מן החיילים הולכי הבטל, נראה מודאג מן הסימנים המוזרים שעוברים 
חולפים על פני העיר. מדוע החיילים המשוחררים מניחים שהתופעות המוזרות שעוברות עתה על פני 

העיר יחלפו כלעומת שבאו?!
עובדה אחת איומה נעלמה מתושבי העיר, אף אחד לא גילה את אזנם כי  העיר האהובה שלהם 
יושבת על לועו של הר געש עצום ממדים אחד המסוכנים ביותר בתבל. הפעם האחרונה שבא התפרץ 
הר הגעש וזוב היה מאורע שנעלם מידיעת הרומאים, והתרחש בערך אלף שלוש מאות שנה קודם 
לכן. העובדה כי הר הגעש וזוב היה רדום זה מאות בשנים לא הביאה אף אחד לחשוד כי הוא יתעורר 

אי פעם.
לא עת דיבורים כעת, פליניוס הצליף בסוסו ויצא בדהרה את העיר. אימו כבר ממתינה לו בבית 
הדוד כבר מספר ימים, רק הוא התעכב על מנת לחגוג את החג המסורתי יחד עם חבר ידידיו. עד שעות 
הצהריים כשהשמש הקיצית יקדה בעוז, הספיק פליניוס להגיע לבית האחוזה של דודו. הוא הספיק 
לרחוץ את גופו  מאבק הדרכים שדבק בו ויצא לעבר הטרקלין ללגום משקה בחברתו של  דודו ואביו 

מאמצו,  כאשר מבחוץ נשמעה המולת משרתים.
אמו מהרה להפנות את תשומת ליבו של הדוד לעבר השמיים התכולים בחוץ, השלושה מיהרו חיש 
ויצאו אל הגזוזטרה פליניוס הצעיר הצל על עיניו בכף ידו, מרחוק היה ניתן להבחין בענן שחור נראה 
עובר על עירו אותה עזב בבוקרו של יום, הענן ריחף  מעל השדות, מעל האחוזות הנאות. הדוד זנח 

לרגע את תפקיד המארח.
בין שאר עיסוקיו פולינום הזקן התבלט כחוקר טבע והחליט לעלות לעבר גג בית האחוזה לבחון 
את התופעה הלא שגרתית. ואז כאילו לפי תזמון מיוחד החלו המשרתים לקרוא קריאות פחד ובהלה.  
המחזה שנפרס היה מחזה אימה שלא ייאמן, ההר פער את פיו ומקרביו בקע בפרץ שאינו נגמר זרם 
סלעים געשיים לגובה של עשרות קילומטרים. היה ניתן לחוש באוויר את הטרגדיה הממששת ובאה. 
תוך חמש או שש דקות, ענן אפלה גדולה ואיומה של אפר געשי כיסתה את העיר הסלעים והאפר 

הונעו על ידי הרוחות והחריבו ושרפו את העיר ההומה.
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לאחותו  הזקן  פליניוס  אמר  האמיצים"  עם  מטיב  "המזל 
ולאחיינו בדרכו החוצה תוך כדי שהוא נוטל בגד עליון וממהר 
יחד עם משרתו הנאמן לעבר ספינתו שעגנה בחוף. הוא לא 
הזקן  פליניוס  ליבו.  עוז  למול  דום  שנאלמו  לאורחיו  המתין 
היה אומנם בן ה-56 אך מלא עזוז וגבורה תחום עיסוקו כחוקר 

טבע דרבן אותו  לבדוק את התופעה מקרוב.
חבריו?!  את  להציל  לנסות  התקווה  זו  הייתה  ואולי 
לעבר  מביט  ארוכה  שעה  עוד  נשאר  הצעיר  פליניוס 
הזקן  פליניוס  את  מדמיין  מהחוף  שהתרחקה  הספינה 
מנופף להם לשלום. פליניוס הצעיר לא ראה יותר את דודו 
ואביו מאמצו. הדוד שנודע כמפקד צבאי דגול שהצליח 
להינצל ממלחמות רבות מצא את מותו משאיפת הגזים 
המסוכנים שאפפו את כל האוויר ברדיוס הקרוב של העיר 
פופמאיי. או שמא אחז בו השבץ?! זאת לא נדע לעולם. 
ותיאור  בכלל  העיר  אסון  ותיאור  הקשות  תחושותיו  את 
מותו של דודו העלה פליניוס על הכתב, במכתב שכתב  
לידידו ורעו האהוב טקיטוס חובב הציד והטבע שלימים 

נודע כהיסטוריון רומאי דגול:
דודי היה מוצב במיסנום כמפקד בפועל של הצי. ב-24 
באוגוסט, בערך באחת אחר הצהריים, אמי ביקשה ממנו 
להתבונן בענן בגודל ובצורה לא רגילים... מיד התרומם 
לו תצפית טובה על תופעה  גבוה שיספק  וטיפס למקום 
לא רגילה זו. ענן, שממרחק זה לא היה ברור מאיזה הר 
וזוב(  זה  היה  כי  נודע  מעשה  לאחר  )רק  מתנשא  הוא 
התרומם, ואת צורתו הכללית לא אוכל לתאר לך בדיוק 
אורן, מאחר שהוא התנשא  לעץ  אותו  לבד מלדמות  רב 
לגובה רב בצורת גזע גבוה מאוד שהתפצל בראשו למעין 
ענפים, שנגרם, אני משער, או על ידי משב רוח פתאומי 
או  למעלה,  כשהתקדם  ופחת  שהלך  בכוח  אותו  שהניע 
שהענן עצמו נדחף בחזרה על ידי משקלו-הוא והתפשט 
באופן שהזכרתי; הוא נראה לעיתים בהיר, לעיתים כהה 
ומוכתם, בהתאם לכמות הקרקע והאפר שהייתה ספוגה 
דודי  וחקר כשל  ידע  ברמת  לאדם  נראתה  זו  תופעה  בו. 

ראויה לבחינה נוספת.
לידידו את מותו הטראגי  פליניוס במכתבו  כך מגולל 

של דודו מפקד הצי הרומאי, שבמקום לנוס על נפשו החליט 
לחצות את המפרץ בספינה:

כעת היה כל-כך קרוב להר שהאפר, אשר הפך סמיך יותר 
ולוהט יותר ככל שהתקרב, נפל לתוך הספינות, ביחד עם אבני 
פומיס ופיסות שחורות של סלע בוער: גם הם היו בסכנה, לא 
הים,  של  הפתאומית  נסיגתו  בשל  הקרקעית  על  מהיותם  רק 

ואולי הייתה זו התקווה 
לנסות להציל את 
חבריו?! פליניוס הצעיר 
נשאר עוד שעה ארוכה 
מביט לעבר הספינה 
שהתרחקה מהחוף 
מדמיין את פליניוס 
הזקן מנופף להם 
לשלום. פליניוס הצעיר 
לא ראה יותר את דודו 
ואביו מאמצו. הדוד 
שנודע כמפקד צבאי 
דגול שהצליח להינצל 
ממלחמות רבות מצא 
את מותו משאיפת 
הגזים המסוכנים

העיר מיסניום, כיום היא נקראת כף מיזנו

העיר שקפאה בזמן פומפיי
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האפר החל ליפול עלינו, 
אם כי לא בכמות רבה. 

הבטתי לאחור; נראה 
שערפל דחוס וכהה 

עוקב אחרינו, משתרע 
על הארץ כמו ענן... אך 

זה התיישבנו כאשר 
ירד הלילה, לא כזה 

שיש כאשר השמים 
מעוננים, או כאשר אין 

ירח, אלא כזה שיש 
בחדר שחלונותיו הוגפו 

וכיבו את האור

אלא גם מן השברים העצומים שהתגלגלו במורד ההר 
וחסמו את כל החוף...

נראו במקומות אחדים מהר  בינתיים להבות רחבות 
בהירות  להפיכתן  תרמה  הלילה  חשכת  אשר  וזוב, 
וברורות... הם התייעצו ביניהם שמא יהיה זה נבון מצדם 
בזעזועים  לצד  לבתיהם, שהתנועעו מצד  לשוב לבטח 
או  יסודותיהם;  מעצם  נוערו  כאילו  ואלימים  תכופים 
השרופות  האבנים  שם  הפתוחים,  השדות  אל  לנוס 
גדולים  בממטרים  נפלו  עדיין  קלים,  כי  אם  והאפר, 
ואיימו בהרס... הלהבות, מלוות במשב עז של גופרית, 
הוא  להתרומם.  עליו  וכפתה  הקבוצה,  שאר  את  פיזרו 
ארצה  נפל  ומיד  ממשרתיו,  שניים  בעזרת  עצמו  הרים 

מת; נחנק, כפי שאני מסיק, מאדים גסים ורעילים.
במשך  הטוענים  )ויש  שעות  וארבע  עשרים  בתוך 
ארבע ימים( ארבעה מטרים של אפר כיסו את עיר הנמל 
להינצל,  לאיש  סיכוי  היה  לא  אתמול,  עד  המשגשגת 
להימלט  שניסו  והתושבים  יושביהם  על  קרסו  גגות 
בבריחה המונית לאזור חוף הים מצאו את מותם לרוע 
ובעיקר מתרכובת  בגזי הלבה  מזלם מהאוויר המורעל 

הגופרית.
אווירת נכאים השתלטה על תושבי העיר מיסנום. ריח 
המוות שאפף את העיר הסמוכה נישא באוויר, אנשים 
פכרו ידיים בייאוש וחוסר אונים רואים כיצד מגיע קץ 

כל בשר. 
נאלץ  עצמו  הוא  גם  כיצד  מתאר  עצמו  פליניוס 
מבטחים  למקום  האחוזה  מבית  בחיפזון  להימלט 
מהאזור המקולל. ברגעים קשים אלה של חידלון שאפף 
העיר  אנשי  כי  העובדה  את  פליניוס  מתאר  הכול,  את 
הבינו ברגע אחד כי עבודת האלילים אין בה ממש. האם 
הצטערו על  אורח חייהם המתירני וההולל? או שמא 

ידי  על  ירושלים  העיר  של  חורבנה  על  תגמול  זה  היה 
טיטוס קיסר?! 

כתובת  פומפאיי  העיר  חורבות  על  התגלה  לימים 
היסטורית: "סדום ועמורה" היה רשום בפחם.

רבה.  בכמות  לא  כי  אם  עלינו,  ליפול  החל  האפר 
הבטתי לאחור; נראה שערפל דחוס וכהה עוקב אחרינו, 
כאשר  התיישבנו  זה  אך  ענן...  כמו  הארץ  על  משתרע 
או  מעוננים,  השמים  כאשר  שיש  כזה  לא  הלילה,  ירד 
כאשר אין ירח, אלא כזה שיש בחדר שחלונותיו הוגפו 
וכיבו את האור. יכולת לשמוע את צווחות הנשים, את 
קוראים  חלקם  הגברים;  צעקות  ואת  הילדים  צרחות 
מנסים  לבעליהן,  חלקן  להוריהם,  אחרים  לילדיהם, 
מקונן  אחד  המשיבים;  הקולות  לפי  זה  את  זה  לזהות 
על מר גורלו, אחר על גורל משפחתו; חלקם מבקשים 
נושאים  חלקם  למות;  פחדם  מעצם  למות,  נפשם  את 
ידיהם לאלים; אולם רובם השתכנעו שאין כלל אלים, 

ושהלילה הסופי הנצחי עליו שמענו הגיע לעולם.
קייט  עיירת  הייתה  שבמערב  הרקולנאום  העיירה 
תחת  פומפאיי.  לעיר  יחסית  באופן   קטנה  סמוכה, 
מעטה עצום של עשרים מטרים של בוץ וולקני התגלו 
בה אחוזות וחבילות מפוארות שבה בילו עשירי רומא 
עם נופים קסומים לעבר הנמל, היות שהייתה זו עיירה 
הסמוכה לים ספינות ואניות דייג עגנו בה תדיר. אף עיר 

זו נהרסה כליל ולא חזרה להיות מיושבת. שחזור של תושבי פומפאיי שנלכדו בהתפרצות

כתובת פחם שהתגלתה סדום ועמורה

המאפייה
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שנים רבות חשבו החוקרים כי אנשי העיר הרקולנאום הצליחו 
שנים  כמה  לאחר  אך  באזור.  שלדים  נמצאו  ולא  היות  להינצל 
החוף  על  אך  הים,  לכיוון  להימלט  ניסו  העיר  אנשי  כי  התברר 
בתוך 12 בתי סירות  נמצאו ממצאים מחרידים של יותר ממאתיים 
שלדים. הזרם הגעשי של הבוץ הוולקני היה רותח וקטלני ביותר 

ואף אחד כנראה לא ניצל. 

 פומפאיי העיר שנקברה בזמן - 
מתעוררת לחיים

של  אוצרותיה  את  מקומיים  רומאים  בזזו  אסון  בימים שלאחר 
האפר  תחת  העיר  קפאה  שנה  מאות  שבע  אלף  במשך  ואז  העיר 
שמעה.  את  זכר  לא  אחד  אף  הנשיה.  בתהום  ושקעה  השחור 
אבני  של  שרידים  עבודתו  במהלך  ארכיטקט  גילה   1952 בשנת 
האמפיתאטרון של העיר פומפאי, אך התגלית לא עוררה עניין רב. 
וזכרה של העיר שוב שקע בין דפי ההיסטוריה למאה חמישים שנה 

נוספות.
רק בשנת 1748 התגלו במקרה שרידים של העיר החרבה כאשר 
איכר שעבד בשדה נתקל בחורבות העיר העתיקה. אז החלו חפירות 
בצורה  נשמרו  העיר  שרידי  כי  מסתבר  העיר.  בכל  מאורגנות 
מעולה: בתי האחוזה, הציורים שעטרו את קירות הבתים, וגופות 
כי  מעריכים  מותם.  את  מצאו  בה  צורה  באותה  נשמרו  האנשים  
העיר נפרסה על פני שטח של שש מאות ארבעים דונם וחיו בה בין 
עשרת אלפים לעשרים אלף תושבים בזמן האסון. ששים אחוזים 

היו בני חורין ואילו ארבעים אחוז היו עבדים.
מכונות  קמח,  טחנות  המכילות  לרוב  מאפיות  נמצאו  בעיר 
נמצאו  בנוסף  הלחם.  פרוסות  עם  אפיה  ותנורי  בצק,  ללישת 
מפעלים להפקת צמר נקי והכנתו לאריגה. התגלו גם בתי מלאכה 
עבור  יקרות  אבנים  ועיצוב  לעיבוד  מלאכה  בתי  נוספים:  רבים 
עשירי העיר, מפעלים לעיבוד מוצרי דגים, וכן בתי מלאכה לעיבוד 

וייצור כלים, עששיות תאורה, חנויות מזון רבות ויין.
באזור שער העיר נמצאו אכסניות רבות ומסעדות עבור הספנים, 
והסוחרים שעסקו במסחר תוסס עם מדינות ים התיכון. באזור כיכר 
העיר המרכזית מה שכונה "הפורום" שכנו מסעדות מסוגים שונים 
וחלקם  צמודות  גינות  עם  מפוארים  אבן  בבתי  מרזח חלקם  ובתי 

גם  כיכר העיר היה  דלי האמצעים. באזור  במקומות קטנים עבור 
שוק מזון גדול, שתי בתי תאיטראות, אתר התעמלות, ופונדק עבור 

אורחי העיר. 

 הר הגעש וזוב

המסוכנים  הגעש  מהרי  אחד  וזוב  הגעש  הר  נחשב  לחינם  לא 
בעל  ההר  שלמורדות  היא  מפחידה  עובדה  בעולם,  ביותר 
ההתפרצויות האלימות מתגוררים גם היום מספר רב של תושבים 
באיטליה.  בגודלה  השלישית  העיר  נאפלי  העיר  תושבי  ביניהם 
חוקרים היום מאמינים כי שלב האסון ארך יותר מעשרים וארבע 
שעות וקרוב יותר לארבעה ימים. בשלב הראשון – נעקרו סלעים 
נוצר לוע גדול – שמתוכו  ואז  וגרמו למפולת גדולה  מהר הגעש 

בקעו סלעים רבי עוצמה.
אלה  הם  קטנים  וסלעים  לבנה  ספוג  אבן  אפר,  כללה  הנפולת 
שגרמו למעטה בגובה של שלושה מטרים על פני העיר. הנפולת 
הכבידה על גגות הבתים שקרסו על יושביהם, חלק מן התושבים 
העיר,  את  שאפפה  בחשיכה  דרכם  את  אבדו  מבתיהם  שברחו 
המשיכה  בהמשך  סביב.  שנזרקו  מסלעים  הופלו  או  נפלו  אחרים 
התפרצות קטלנית יותר של אפר כבד בצבע אפור היישר ממעמקי 
האדמה. ההתפרצות הגעשית הובילה גם לצונאמי ימי ולהצפה של 

גלי הים את היבשה.
כיום השלטונות האיטלקיים הקימו תחנת מעקב פעילה שבעה 
על  מתקדם.  מכשור  וכוללת  שעות  וארבע  עשרים  בשבוע  ימים 
לוע ההר עצמו ישנו סיסמוגרף ותפקידו לתת התראה במקרה של 
הערכות  לפי  ממנו.  הנפלטים  בגזים  לדוגמא  מהותיים  שינויים 
יינתן פרק זמן של שבועיים לפני ההתפרצות  במידה של התרעה 
געשית, בפרק זמן זה יהיה ניתן לפנות את התושבים ברדיוס הקרוב.

בתקופת   1944 בשנת  הייתה  ההר  של  האחרונה  ההתפרצות 
בדרום  כפרים שלמים  נהרסו שלושה  אז  מלחמת העולם השנייה 
וממערב להר באזור שמעולם לא הגיעה אליו זרם הלבה הגעשי. 
אדמה  בעלי  הם  ההר  מורדות  הגעשי  הזרם  בשל  אירוני  באופן 
מניבים  הללו  הענבים  ומכרמי  ענבים  לגידול  במיוחד  פורייה 
בכל  הידוע  המשובח  הנאפוליטני  האיטלקי  היין  את  ומייצרים 

העולם.

בעיר נמצאו מאפיות 
לרוב המכילות טחנות 
קמח, מכונות ללישת 
בצק, ותנורי אפיה 
עם פרוסות הלחם. 
בנוסף נמצאו מפעלים 
להפקת צמר נקי 
והכנתו לאריגה. התגלו 
גם בתי מלאכה רבים 
נוספים: בתי מלאכה 
לעיבוד ועיצוב אבנים 
יקרות עבור עשירי 
העיר, מפעלים לעיבוד 
מוצרי דגים, וכן בתי 
מלאכה לעיבוד וייצור 
כלים, עששיות תאורה, 
חנויות מזון רבות ויין

העיירה הרקולנאום, אתר מורשת עולמית העיר נאפולי למרגלות הר הגעש וזוב

הפורום - מרכז ההתרחשויות של העיר



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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חודש אחרי שלהבות אחזו ביישוב הפסטורלי, הגיע כתב 
הגדול,  מהחורבן  נחרד  מודיעים,  למבוא  ישראל'  'כל 
ונזכר בערגה בימי הזוהר בהם ישב רבי שלמה קרליבך 
בכיכר המרכזית והרווה את נפשם הצמאה של הסובבים 
השתלשלות  את  מתאר  היישוב  של  הביטחון  רכז   •
הדרמה רגע אחרי רגע, מוכר הפלאפל מדבר על הנסים 
שחווה, המשפחות במשכנן הזמני מביעות תסכול לצד 
לא  הרשויות  אם  גדולה:  זעקה  עולה  ומכולם  תקווה, 

יירתמו במהירות לעזור, עשרות משפחות תקרוסנה

||  אשר ויטמן ||

לא תכבה
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מיד עם הפינוי יצרנו 
קשר עם הנהלת קניון 

עזריאלי במודיעין, 
ומיקמנו את עצמנו 

באולם הגדול תוך 
אימות נוכחות של 
כולם. עם הרגעת 

הרוחות החלנו לעדכן 
את התושבים כי האש 
התפשטה לכל רוחות 

המושב, וכילתה את 
ה-כ-ל. התושבים 

הבינו כבר מעצמם 
שהם לא הולכים 

לראות שוב את ביתם 
בזמן הקרוב

ומגלים א מודיעים'  'מבוא  היישוב  לשערי  מגיעים  נחנו 
צמודים  מאבטחים  וסביב  בגדרות  ומסוגר  סגור  אותו 
השומרים לבל תתחולל ביזה במה שנשאר. לנגד עינינו 
רפאים.  עיר   – וחורבן  שממה  של  שלם  יישוב  נגלה 
עשרות רבות של בתים ווילות נחרבו והפכו לפיח עשן. 
לשחור.  צבעם  והפכו  מקומם  על  קפאו  כאלו  העצים 
מבני ציבור רבים על תכולתם עלו בסערה השמימה כי לקחה אותם האש. 
לשונות האש לחכו כל פינה נסתרת, כל בית מזדמן וכל אשר יש בו דבר 

מה להישרף.
אנו פוגשים את הכיכר המרכזית של היישוב. וכמי שמכיר את היישוב 
ואת חוויותיו, אני בוהה בכיכר בה יושב הרב קרליבך עם הגיטרה בלילות 
הארוכים ומלאי הרגשות, נזכר במאות האנשים אשר חגו מסביבו ובאו 
אדם  הומה  הייתה  היא  אז  להתקרב.  להתרפק,  להתפרק,  לפרוק,  לשיר, 
ואילו עכשיו עומדת ריקה ושוממה, מיותמת ומרוקנת. מעלה פיח עשן 
ושחור כולו. אין זכר לא לגיטרה ולא ללבבות המתקרבים שזכו לשעה 

של קורת רוח והתקרבות להשי"ת.
הנזקים נאמדים במיליונים רבים. יש להקים את היישוב מחדש. חדש 
פנינת  ו'מבוא מודיעים' לא היה  אין שם תשתיות, כאילו  לגמרי. כאילו 
חמד פסטורלית ייחודית וכמעט בלעדית בארץ. הכל נהרס לחלוטין, ואנו 

בוהים בעצמנו ושואלים: איך כל זה קרה ואיך משקמים אותה?
פנינו לרכז הביטחון של היישוב ישראל סלמון, אב לחמישה וכתובת 
מודיעים.  במבוא  לו  קוראים  היישוב  של  "השריף"  בעיה.  לכל  מרכזית 
בין  מוויכוחים  החל  התושבים,  של  בבעיותיהם  בקביעות  מטפל  סלמון 
רב  בקושי  העץ.  על  שנתקע  לחתול  ועד  חשובים  עניינים  על  תושבים 
סדר  את  ראשון  מכלי  ממנו,  ולשמוע  אתו  להיפגש  הדרך  את  פילסנו 
רכוש  את  שכילתה  הקשה  לשריפה  שהובילו  האירועים  השתלשלות 

היישוב.
למצוקותיהם  הבלעדי  כמוצא  אליו  הפונים  היישוב  בבני  מוקף  הוא 
המערך  כל  תיפקוד  על  ממונה  חירום  שבשעת  סלמון,  ולשאלותיהם. 
ראשי  עם  פגישה  בין  הצפוף  יומו  מסדר  מתפנה  והאזרחי,  הביטחוני 
המועצה האזורית לבין עזרה נוספת למשפחה שמחפשת מקום לרחוץ את 

ילדיהם אחרי יומיים ללא מקלחת ראויה.
את סלמון פגשנו במושב יד בנימין ליד הפנימייה של הישיבה התיכונית 
השוכנת ביישוב. לעינינו נפרסה תמונת מצב מדאיגה ומעוררת רחמים. 

עשרות משפחות על נשיהן וטפן צפופות – דחוסות בתוך חדרי פנימייה 
שאינם מאובזרים במטבח, במקלחת, בכיורים נאותים, במכונות כביסה 

וייבוש, במקרר. ובעצם בכלום.
חייהם  את  להמשיך  משפחות  כארבעים  חייבים  הזה,  הגדול  בכלום 
התוססים והמלאים ללא הפוגה והפסק. כאן צריכים להימשך הלימודים 
שזה עתה רק החל אחרי חופשת פסח. אנשים יוצאים לעבודה כרגיל. ו...

מתמרנים מבין הרצוי והמצוי.

אסון לאומי
והדרוש  המתוקן  נעשה,  הלא  ועל  הנעשה  על  הסבר,  לקבל  ביקשנו 
מתחילת  הדברים,  השלשלות  את  ובכאב  באריכות  תיאר  סלמון  תיקון. 

ה'אסון לאומי' כהגדרתו.
קנה  בכל  לאומי  אסון  פה  שקרה  להבין  כל  קודם  צריכים  "אנשים 
מידה", פותח סלמון בהכרזה שהוא מעוניין שתחלחל למוסדות השלטון 
ללא  נשארו  אנשים  ממש,  כפשוטו  לאומי  אסון  "זה  במדינה.  והרווחה 
קורת גג, ללא בגדים חלופיים, ללא רכושם היקר שנשרף בבית, תכשיטים, 
תוך  ספורות  דקות  בתוך  ברחו  אנשים  יקרים.  חשמל  ומוצרי  כסף  כלי 
כדי בהלה עצומה מתוך בתיהם שהחלו להישרף מול עיניהם הנדהמות 

והצורבות מן האש".
"כרכז הביטחון  הוא מתאר.  היה בשעות הצהריים המוקדמות",  "זה 
של היישוב, אני מקבל דיווח כי אש החל לפרוץ בגבולות דרום מערבית 
ליישוב הגובל עם צמחייה עשירה ומסובב עצי יער רבי ענפים". כשסלמון 

מספר לנו על הרגעים הראשונים הוא נתקף בצמרמורת כל פעם מחדש.
"לראות את המשפחות רצות ובורחות על נפשן זה משהו שילווה אותי 
כל חיי. זה היה יום חם במיוחד, שרמת החום טיפסה ל-40 מעלות צלזיוס. 
האש שהתחילה מסיבות שאינן ברורות המשיכו את דרכם ללא הפרעה 
תוך כדי שהעצים העבותים נותנים להם תדלוק ועוצמה, בסיוע הרוחות 
הצפוניות מזרחיות ששלהבו את האש ופיזרו את הלהבות לתוככי מבוא 

מודיעים השלווה והשקטה", הוא אומר בכאב.
הם  כי  אותי  עדכנו  שם  האזורי.  הכיבוי  מוקד  עם  קשר  יצרתי  "מיד 
מודעים לשריפה וצוותי כיבוי מפוזרים באזור. אני, כרכז ביטחון הדואג 
לחוסן הקהילתי פחות עסקתי בכיבוי ואני מתחיל לבצע 
הערכת מצב לפי הנתונים בשטח. תחילה דיווחנו כי כוחות 
הכיבוי השיגו שליטה על האש, אך כצעד מקדים שהתברר 
כמציל חיים, פינינו את התושבים של הקו הראשון לאש. 
תוך כדי פינוי ראינו את גובה הלהבות שטיפסו גובה של 
20 מטר והבנו כי כוחות הכיבוי לא השיגו שליטה וחייבים 

לפנות היישוב כולו".
לגבות  עוד  עלול  שהאסון  היה  נדמה  רגעים  באותם 
מחיר בחיי אדם. "אין לתאר את גודל הפאניקה והבהלה 
מתאר  כללי",  פינוי  על  שהודעתי  מרגע  במקום  ששררה 
ששיחקו  ילדיהם  אחרי  לחפש  החלו  "אנשים  סלמון. 
להנאתם בגינה, הורים החלו בחיפושים תוך כדי צעקות 
ונס  משפחתו  בני  את  חיפש  אחד  כל  הילד,  בשם  רמות 

להציל את נפשו".

פינוי בלי בינוי
נדרשה פעילות מהירה,  בזמן שהלהבות תפסו מרחב, 
קודם כל להציל את התושבים: "ביחד עם כיתת הכוננות 
התושבים  כל  את  בלפנות  החלנו  ביישוב, 
את  הבינו  שטרם  מבוגרים  גם  הכוללים 
מפורט  להסבר  נצרך  והיה  לאשורו  המצב 
ולדאוג שהלה מפונה. עברנו בית בית, עם 
הזיכרון  על  הסתמכנו  לא  ביד.  רשימות 
והחלנו לציין v על כל משפחה שהתפנתה. 
לא  אחד  ואף  בהכל  שלטה  האנדרלמוסיה 
לנו  ארך  הזה.  למצב  התושבים  את  הכין 
שעה ארוכה לסרוק את השטח לבדוק שאף 
ילד לא מתחבא לו מאחורי איזה בית. וכדי 
בבתים  תקוע  נשאר  לא  אחד  שאף  לוודא 
לקחת  או  מהרכוש  חלק  להציל  בנסותו 
לעצמו זיכרון מהבית היפה ששוב הוא לא 

יראה אותה".
הפינוי המהיר דרש גם מקום חלופי, ויש 
עם  "מיד  התושבים.  לעזרת  שהתגייס  מי 
הפינוי יצרנו קשר עם הנהלת קניון עזריאלי 
באולם  עצמנו  את  ומיקמנו  במודיעין, 
עם  כולם.  של  נוכחות  אימות  תוך  הגדול 
הרגעת הרוחות החלנו לעדכן את התושבים 
המושב,  רוחות  לכל  התפשטה  האש  כי 
כבר  הבינו  התושבים  ה-כ-ל.  את  וכילתה 
את  לראות שוב  הולכים  לא  מעצמם שהם 

ביתם בזמן הקרוב", הוא מתאר.
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"עיכוב של רגע היה 
גובה קורבנות"

משה כהן הוא בעל חנות פלאפל מיתולוגית 
ביישוב 'מבוא מודיעים'. ברגעים שהאש החלה 
תושייתו  את  גייס  הוא  המושב,  על  לפשוט 
ופיקד על פינוי התושבים, כך זה נשמע מפיו: 
"בתוך רבע שעה פינינו יישוב שלם, כשסיימנו 
לפנות את הבית האחרון נכנסו הלהבות. ראיתי 
הבתים  את  בלהבות,  עולה  כולו  היישוב  את 
משתוללת,  האש  את  זה,  אחר  בזה  נשרפים 
נזכר במראות  כהן  כלום".  יכולתי לעשות  ולא 
אין  נורא,  היה  "זה  מחדש:  ומצטמרר  הקשים 

מילים שיוכלו לתאר זאת". 
מודיעים  במבוא  מתגורר  לתשעה,  אב  כהן, 
הוא  ל'הידברות'  בשיחה  מעשור.  למעלה  זה 
מספר על הרגעים בהם התחיל הכל: "זו הייתה 
ארוחת  לאכול  לילדיי  נתתי  צהריים,  שעת 
צהרים במטבח. הבן שלי ישב על החלון הגדול 
אש,  תראה,  עשן,  יש  'אבא,  צעק:  ופתאום 

שריפה!' מיהרתי לחלון 
האש  החוצה.  והבטתי 
נראתה עוד רחוקה, אבל 
התקשרתי  זאת  בכל 
ושאלתי  האש  לכיבוי 
שיש  יודעים  הם  אם 
הדרומי  בצד  שריפה 
היישוב. הם השיבו  של 
וזה  יודעים  הם  שכן, 

תחת שליטה.
"השעה הייתה שתיים 
ושאלתי  דקות.  ושש 
להתפנות.  צריכים  אם 
לא,  שעדיין  אמרו  הם 
העברתי  זאת  בכל  אך 
התושבים,  בין  קשר 
להיות  שיש  והודעתי 
מוכנים לפינוי. במקביל 
קצין  עם  קשר  יצרתי 
אותו  והכנתי  הביטחון 
לכך שייתכן ויהיה צורך 
רגעים  באותם  בפינוי. 
מהחלון  הסתכלתי 
ראיתי  אחת,  בבת  ואז, 
מתקרבת  שהאש  איך 
עוד  שיא,  במהירות 
שלנו.  ביישוב  היא  רגע 
לפנות  שחייבים  הבנתי 

ולמרות  כולם,  את  מכאן 
שמעתי  כן  לפני  שרגע 
שליטה,  תחת  שהכל 
הביטחון  קצין  עם  ביחד 
מפנים  'אנחנו  החלטנו: 

את כל התושבים!'
בריצה  מהבית  "יצאתי 
הביטחון  קצין  עם  ויחד 
ודאגנו  בית-בית  עברנו 
ויצאו  יתפנו  שכולם 
עבודה  הייתה  זו  החוצה. 
בתוך  ומהירה.  מטורפת 
פינינו  כבר  שעה  רבע 
ובדיוק  שלם,  יישוב 
הבית  פינוי  את  כשסיימנו 
הלהבות  נכנסו  האחרון 
לתוך היישוב", תיאר כהן.

נס  לכם  שהיה  נשמע 
והוא  כהן,  נשאל  עצום? 
מלא:  בביטחון  משיב 
"זה לא רק נשמע. זה היה 
זאת  ראיתי  דבר.  לכל  נס 
לתאר  אפשר  ואי  מקרוב 
במילים.  הנס  גודל  את 
היינו  שאילו  לי  ברור 
מתעכבים עוד שבריר של 

היו  כבר  שנייה, 
להיות  עלולים 
אני  קורבנות. 

 ישראל סלמון בין הלהבות
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התארגנו לשבת, 
מצד אחד עם תחושה 

גלותית בעירום 
ובחוסר כל, ומצד 

שני באווירת שבת 
חמה ומלכדת שלא 

היתה כמותו מאז 
קום היישוב. פתאום 

הרגשנו כי כולנו 
בני איש אחד נחנו. 

משפחה אחד נהיינו. 
הגיבוש החוויתי 

שחווינו זה לא משהו 
שיישכח במהרה.

יודעים – האש הייתה אמורה להתפשט  יכול גם לציין דבר שלא כולם 
באופן מהיר הרבה יותר, אבל בניסי ניסים כיוון הרוח השתנה פתאום ונתן 
לנו עוד כמה דקות של חסד, כך יכולנו לפנות את כולם. הקב"ה ממש היה 

אתנו ושמר עלינו. ראיתי זאת בחוש".
המשפחות שנסו מהבתים, לא דמיינו את התוצאה הקשה ומשכך לא 
הצילו את מעט הרכוש שיכלו לקחת עמם. "רק אחרי הפינוי המלא, האש 
איבדה כל שליטה ואחזה בכל בתי היישוב. אף אחד מהתושבים לא חשב 
מזכרת  שום  וכמובן  רכוש  שום  איתם  קחו  לא  ולכן  האירוע  יגמר  שכך 

מהבית שהיה ואיננו", מספר לנו סלמון בעוגמה.

זכרונות ילדות נמסים בחום
הקיצו  אליו  הבלהות  חלום  את  לתאר  סלמון  ממשיך  הזו,  מהנקודה 

תושבי 'מבוא מודיעים':
"את ליל חמישי העברנו בכפר הנוער בן שמן. הנהלת הכפר העמידה 
לרשותנו את בניני הכפר ושמה התארחנו עד אחרי שבת. בשבת הנפלאה 
לטובת  התגייס  כולו  ישראל  עם  ייחודיותו.  את  ישראל  עם  הוכיח 
התושבים וכל מי שליבו חם וער למצוקת הזולת היה נראה בא לתוככי 

בגדים.  חנות  מבעל  בבגדים  מי  היישוב. 
שחפץ  קייטרינג  מבעל  לשבת  באוכל  מי 
ממיטב  היישוב  תושבי  את  ליהנות  היתה 
ההתגייסות  בהסעות,  בסיוע  מי  מעדניו. 
הנפלאה של האנשים הטובים בעולם נותן 

כח ועידוד להמשך דרכנו".
"התארגנו לשבת, מצד אחד עם תחושה 
שני  ומצד  כל,  ובחוסר  בעירום  גלותית 
היה  שלא  ומלכדת  חמה  שבת  באווירת 
כמותו מאז קום היישוב. פתאום הרגשנו 
כי כולנו בני איש אחד נחנו. משפחה אחד 
לא  זה  שחווינו  החוויתי  הגיבוש  נהיינו. 

משהו שיישכח במהרה.
יחד  החלטה  קיבלנו  שבת  "במוצאי 
עם ראש המועצה חבל מודיעין כי עלינו 
למקום  יותר  וקרוב  חילופי  מקום  לחפש 
ראשי  עם  קשר  יצרנו  המקורי.  ביתנו 
ההצעה  על  שעטו  בנימין  יד  המועצה 
כמוצא שלל רב, וקיבלו אותנו בלב ונפש 
לפרטים  ודאגה  פנים  מאור  תוך  חפיצה 
כל  הזה  רגע  עד  מושכנים  ושם  הקטנים, 

תושבי היישוב".
והתחזית הקרובה, מה עושים מפה 

והלאה?
מתוכננים  אנו  השבועות  חג  "אחרי 
חפץ  בקיבוץ  בשטח  אנושיים  יותר  תנאים  עם  הארחה  לבית  לעבור 
חיים לפרק זמן של שלושה חודשים משוער. בתוך פרק הזמן הזה ייבנו 
קרווילות בתוככי היישוב, לשם נעבור לגור עד אשר כל אחד יבנה את 

ביתו כמקדם ונשקם את היישוב מחדש".
 מבוא מודיעים, מה זה בשבילך?

"אני גר במבוא מודיעים מיום היוולדי, פה נולדתי, פה התחתנתי, ופה 
אני ישאר".

 מבוא מודיעים אומר להרבה אנשים דבר אחד: קרליבך
"הרב שלמה קרליבך היה שכן צמוד לביתנו. הוא היה גר מצד שמאל, 
והייתי פוגש אותו לעיתים תכופות. לפעמים היה בא לבקש חלב או כל 
מצרך אחר כמצוי בין שכנים, תמיד היה דופק ופותח את בקשתו במאור 

פנים מלבבת ובחיוך שמקרבת את הלבבות.
נשארה  מעניינת  אפיזודה  אולם   8 בן  ילד  הייתי  כשאני  נפטר  "הוא 
כילדים  משחקים  היינו  בלילה  שבת  מידי  לבי.  במעמקי  היטב  חרוטה 
בגינה שליד הבית כנסת. כשהרב קרליבך היה מתקרב לבית כנסת היינו 
כל הילדים נעמדים בשורה עורפית. קבוצה של כארבעים ילדים. כשהרב 
ונותן לכל אחד  'גוט שבת'  קרליבך עובר לפנינו ומברך כל ילד בברכת 

נשיקה במצח. זכרון מתוק זה של ההתייחסות לכל ילד חקוק 
עמוק עמוק בזכרוני והתמונה לא תישכח ממני לעולם.

עם  הרבה  מופיע  והיה  באומנותו  מוזיקאי  היה  שלי  "אבא 
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הרב קרליבך. זכורני היטב שבת אחת שהרב קרליבך היסב 
איתנו לסעודת שבת אצלנו בבית. אין לתאר את האווירה 
היוקדת שהיתה אז. מתלהב סלמון. הצטופפו בבתינו הקט 
כחמישים אנשים שבאו לטעום את טעמה של שבת בצל 
הרב קרליבך והוא היה בראש המזמרים.  למותר לציין כי 

הסעודה נמשכה איך לא, עד לפנות בוקר...!
"את הרב קרליבך הייתי מכנה איש שדה התעופה. הוא 
היה מסתובב הרבה בעולם ומקרב לבבות יהודים לאבינו 
בעולם  ממסעותיו  ליישוב  חוזר  היה  כשהוא  שבשמים. 
נערכה לכבדו חגיגה של ממש, עם קבלת פנים ותזמורת. 

היישוב הייתה על הרגליים לכבודו.
"הרב קרליבך הוא האיש שהקים את היישוב ב-1976 
ביניהם  פרסיסקו,  מסן  משפחות  עשרה  שתים  עם  יחד 
אבי שעלה לארץ ב-73 והשתקע בירושלים. ולאחר מכן 
הצטרף למקימי היישוב. את היישוב הוא הקים בסיועו של 
הרבי מאמשינוב שהיה לו את הקשרים בכנסת והפעילם 
לצורך מתן האישורים הנדרשים. לפני כן מבוא מודיעים 
הייתה קוץ ודרדר, חבל ארץ שאף אחד לא היה חפץ בה 
והיה מוטל כאבן שאין לה הופכין. אולם הרב קרליבך יחד 
בו  והפיחו  היישוב  את  הקימו  מחו"ל,  איתו  העולים  עם 

רוח חיים.
"מאחרי שהרב קרליבך נפטר, אנחנו מקיימים כל שנה 
של  ושירתו  בדרכו  ענקיים  שירה  אירועי  בשנה.  פעמיים 
הרב קרליבך, בחול המועד פסח וסוכות. אלפים היו באים 
הנכנסים  שיריו,  של  והחוויה  הנפלא  הטעם  מן  ליהנות 
וחודרים לב ונפש ומקרב אותנו אל אבינו שבשמים. אני 
את  ולקיים  המסורת  את  להמשיך  שנוכל  מאוד  מקווה 
יקרה  לא  זה  נראה עכשיו  כפי שזה  הלו שוב.  האירועים 

בקרוב", מציין סלמון בעוגמה.
חוזרים  אנחנו  נוסטלגיה,  רגעי  על  התרפקות  אחרי 

באחת לפינוי הדרמטי באותו לילה.
במהלך הפינוי, מהו הדבר שהכי העסיק אותך? 

"החשש הכי גדול ששכחתנו מישהו עברנו עם רשימות 
עליי  היה  כזה.  משהו  או  מתחבא.  מישהו  אם  תדע  ולך 
אחד שלא  אף  וח"ו  בחוץ  לוודא שכולם  גדולה  אחריות 

ייפגע".

דרושה החלטה ממשלתית
ושוב  הלוך  שרצות  משפחות  עשרות  בין  בדבריו, 
שדבריו  סלמון  מבקש  המחר,  מיום  עימם  בל  וראשם 
יקבלו במה ויעירו את ראש השלטון: "בלי עזרת המדינה 
לא נוכל להקים את היישוב מחדש", הוא קובע. "במצב 
הזה של הצפיפות הנוראית, של התנאים הבלתי נסבלים, 
לחץ שאמור  סיר  זה  זמן,  הרבה  עוד  להמשיך  אפשר  אי 
להתפוצץ כל רגע נתון". באותה נשימה, מדגיש סלמון את 

העזרה הבלתי מסויגת של אנשי היישוב יד בנימין.
ביד  משפחה  כל  לרווחתנו.  כימים  לילות  עושים  "הם 
בנימין אימצה משפחה ממבוא מודיעים. והם דואגים לה 

להכל מהחל ועד כלה. החל מארוחת בוקר ועד לאמבטיה לילדים בסוף 
המשפחה  לרשות  מעמידים  גם  למחרת.  מצוחצחת  לכביסה  וכן  היום, 
בייבי סיטר לשמור על הילדים. לתת להם קצת מרווח לנשום. זה לא מובן 

מאליו ועל כך תודתנו העמוקה
של  התקציבים  את  ולאשר  להתעשת  חייבים  המדינה  ראשי  "אולם 
הפיצויים. של חירום, בכדי שנוכל להקים את היישוב ולשקם אותה כמה 

שיותר מהר ודחוף.

כמה  החסר  את  למלאות  ומנסה  דואג  ישראל  עם  לגשמיות,  "באשר 
שאפשר. אולם מתוקף תפקידי, אני מנסה לרומם את רוחם. צריך להבין 
שהתושבים נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר של חייהם. הם איבדו 
הכל, אבל הכל. הבית, הרכוש, המכונית, הזכרונות. פשוט נשארו בהלם 
לתת  יישברו.  שלא  אותם  ולעודד  אותם  לחזק  ומתפקידי  כל.  ובחוסר 
להם זהרורי אורה ותקווה להאיר את חייהם בפעיליות שונות שיאירו את 

המשך דרכם – דרכנו בחודשים הקרובים.
"בשבת האחרונה עשיתי את השבת בירושלים אצל קרובי מששפחה 
בצל  אותנו  להזמין  ההזדמנות  על  שששו 
קורתם, ואני מתיישב על הספה בשבת בבוקר 
ובסיסי:  פשוט  הכי  בדבר  ונזכר  קפה  עם 
ספה! להתרווח עליו. ואפילו את זה אין לנו 

כהיום. זה עצוב ומחייב כאחד.
ראשי  עם  מפגישה  עכשיו  יוצא  "אני 
גם  מודיעים  ומבוא  בנימין  יד  המועצות 
את  מוסרים  לציין  חייב  אני  שניהם.  יחד, 
עצמם במסירות נפש עצומה למען התושבים 
אם  להם.  רווחה  להביא  הזמן  כל  ועסוקים 
הילדים.  של  לימודים  למקומות  בהסעות  זה 
אם זה בשאטלים שהקמנו לרווחת העובדים 
שרכבם עלה בסערה השמימה ומסיעים אותם 

למרכזי תחבורה".
האם יש תושבים שעושים חישוב 

מסלול מחדש וחושבים לעקור מהיישוב 
ולנטוע את בתיהם במקום אחר?

"יש דיבורים כאלה ואחרים. אולם הרצון 
שוב  להתלכד  ביחד.  להישאר  זה  כולם  של 
בפול  עובדים  אנחנו  ולכן  שישוקם  ביישוב 
מרץ בכדי לזרז את התהליכים בטרם ישקעו 
חלק מהתושבים בייאוש ויעזבו. זה הכל תלוי 

בממשלה ובתקציבים שהיא תתקצב".
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מאחרי שהרב 
קרליבך נפטר, אנחנו 
מקיימים כל שנה 
פעמיים בשנה. אירועי 
שירה ענקיים בדרכו 
ושירתו של הרב 
קרליבך, בחול המועד 
פסח וסוכות. אלפים 
היו באים ליהנות 
מן הטעם הנפלא 
והחוויה של שיריו, 
הנכנסים וחודרים לב 
ונפש ומקרב אותנו 
אל אבינו שבשמים. 
אני מקווה מאוד 
שנוכל להמשיך את 
המסורת ולקיים את 
האירועים הלו שוב

רצון טוב יש, עכשיו צריכים פתרון מהיר

בסיור מיוחד שקיים השר אריה דרעי בישוב מבוא מודיעים יחד עם ראש המועצה ותושבי היישוב, אמר דרעי: "צריך להודות לקב"ה 
שלא היו כאן נפגעים בנפש. צריך להודות לכוחות ההצלה על העבודה החשובה שעשו כאן. הלב כואב מאובדן בתים ו'חיים' של אנשים 

רבים אבל עם ישראל מורגל בזה".
דרעי הוסיף: "סיכמתי עם שר האוצר שאנחנו נקים מידית צוות משותף של משרדי האוצר, הפנים וראש הממשלה, שראשית ידאג 
למקום מגורים עבור התושבים במתכונת של יישוב זמני, ואנחנו ממתינים לסיום החקירה כדי לדעת כיצד לפעול מבחינת המימון". הוא 

ביקש לחזק את תושבי המקום ואמר להם: "אנחנו אתכם. לא נעזוב אתכם ונדאג לעזור לכם כמה שיותר".

התושבים הגיעו לוועדת הכספים
ובתוך כך, ועדת הכספים של הכנסת קיימה בימים האחרונים דיון בבחינת הפיצויים לתושבי מבוא מודיעים וקיבוץ הראל שבתיהם עלו 
באש בשריפה לפני כשבועיים. זאת, לאחר שביום ראשון הממשלה אישרה תקציב של 5.4 מיליון שקלים לסיוע מידי עבור נפגעי השריפות 

במבוא־מודיעים ובקיבוץ הראל.
היישוב מבוא מודיעים מונה כ־65 בתי אב, 223 תושבים, אשר הפכו לפליטים המשתייכים ברובם למעמד הסוציו־אקונומי בינוני-נמוך. 

רבים מהם גם איבדו את מקור ההכנסה שלהם בשריפה. הם נותרו אך ורק עם הבגדים שלגופם, חסרי כל.
התושבים תיארו מצב קטסטרופלי של ממש: הם חיים בתנאי פנימייה בסיסיים – שישה אנשים בחדר, הורים עם ילדים קטנים, אנשים 

מבוגרים בגילאי שבעים ומעלה. הייאוש ניכר ותושבים רבים שרויים במצב נפשי קשה מאוד.
בשבוע שחלף הם הגיעו לועדת הכספים והפצירו בחברי הועדה לעשות כל שביכולתם על מנת שהממשלה תטפל בהם בצורה הולמת, 

הן בפן הנפשי של החוסן האישי והקהילתי והן בפן הפיזי של מציאת פתרונות מגורים לטווח קצר וארוך.

"אנחנו גרים כפליטים, עברנו טראומה"
ב' ספרונג, בת המושב מבוא-מודיעים, שיתפה את חברי הוועדה בחוויות הקשות: "נמחק לנו יישוב שלם. כל התושבים הם עולים 
מארצות שונות שהגיעו ממניעי ציונות ועכשיו אין להם כלום. זה בלתי נתפס שהמושב לא קיים, הוא נראה עכשיו כמו אזור מלחמה. לא 

נשאר כלום. אבא שלי היה האחרון להתפנות כי לא האמין שלא יחזור הביתה".
ספרונג אף תיארה את חייהם הקשים מנשוא של התושבים בשבועיים האחרונים: "אנחנו גרים כפליטים חסרי כל וזקוקים לטיפול. 

עברנו טראומה שאי אפשר לתאר. פינינו את הילדים במהירות ואין לאן לחזור".
שמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין, אמר: "החיים של התושבים לא חיים. יש בעיות על כל הרצף, התושבים חוו טראומה והם 
נמצאים בתוך סיר לחץ. חשוב שתדעו שחייבים לסיים את האירוע הזה כמה שיותר מהר. כל יום עולה רבע מיליון ש"ח. יש לזרז את 

הקמת היישוב הזמני".
ח"כ טל רוסו התייחס להתנהלות המדינה בנוגע למקרי אסון: "כשהייתה רעידת אדמה בהאיטי, קיבלנו את ההודעה בשעה 6 ובשעה 8 
הסתיים הדיון, ב־10היה אישור ממשלה, ב־11 היינו על המסלולים. אנחנו עוסקים באסון, ובמצב כזה אנחנו צריכים להיות מוכנים בנוהל 

חירום מיידי".
יו"ר הועדה הרב משה גפני סיכם את תמונת המצב: "אנו נמצאים במצב אבסורדי. אני רוצה להגיד לכולם שיש לנו סבלנות ולא נעצור. 

אינני מוכן לעובדה שיש כזה אסון ואין פתרון חוקי, זה לא מתקבל על הדעת. לכם יהיה פתרון", סיכם.
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לאסונות  חזרנו  במנהטן,  השבוע  מטוס  התרסקות  בעקבות 
תעופתיים לאורך השנים, שאמנם לא נבעו ממניעים לאומניים  
המטוס  את  שריסק  האמריקאי   • טראגי  באורח  הסתיימו  אך 
בהתרסקות  שנספתה  התעופה  טייקונית  חברתית,  כמחאה 

מטוסה הפרטי והתרסקות תמוהה בחצר בית כלא

||  אשר ויטמן ||

אסונות 
בשחקים
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ל השמועות על התרסקות מסוק על גג בניין גבוה בלב מנהטן, ג
הכניס השבוע אלפי אנשים לכוננות גבוהה, מחשש שהטרור 
מכה שוב, זכר לימי קריסת מגדלי התאומים. הסוף, למקרה 
בהתרסקות  מדובר  בהרבה.  טוב  היה  התעדכנתם,  שלא 

שנגרמה מכשל טכני עקב מזג האוויר הסוער.
'כל ישראל' יצא בעקבות כמה מקרי התרסקויות מוזרות 
תעופתיים  אסונות  על  שגרתיים  לא  סיפורים  בפניכם  ומביא  ומעניינות 

שהסתיימו באורח טראגי, אך לאו דווקא מסיבות לאומניות.
האדם הראשון שנהרג בתאונה אווירית שבה היה מעורב כלי טיס כבד 
מן האוויר היה אוטו ליליינטל. ליליינטל היה חלוץ בבניית כלי טיס כבדים 
הדאון  כאשר   ,1898 באוגוסט  ב-10  נהרג  הוא  ממונעים.  לא  האוויר  מן 

שעליו גלש התרסק.
תומאס את'ולן סלפריג' )Thomas Etholen Selfridge( היה האדם 
הראשון שנהרג בתאונה בה היה מעורב כלי טיס ממונע כבד מן האוויר. 
עקב השתחררות מדחף  טס,  התרסק המטוס שבו  בספטמבר1908  ב-17 

המנוע הימני. טייס המטוס היה אורוויל רייט, שנפצע קשה בתאונה.
ההתנגשות הראשונה באוויר בין שני מטוסי נוסעים אירעה ב-7 באפריל 
1922, מעל פיקרדיה, בצרפת. שני מטוסים דו-כנפיים, האחד בריטי והשני 
צרפתי, התנגשו זה בזה עקב ערפל ומזג אוויר גרוע. כל שבעת הנוסעים 

ואנשי הצוות בשני המטוסים נהרגו.

התאונות החמורות ביותר
1977, הוא אסון התעופה הכבד  אסון המטוסים בטנריף, ב-27 במרץ 
ביותר, שבו עיקר הנפגעים היו נוסעי מטוסים. האסון אירע כאשר מטוס 
בואינג 747 של חברת התעופה KLM התנגש על המסלול בטנריף במטוס 
בואינג 747 אחר, של חברת פאן אם. התאונה, שהביאה למותם של 583 
בני אדם, נגרמה עקב טעויות טייס, טעויות פקח, בעיות תקשורת, ערפל 

ועומס בנמל התעופה.
היא   1985 באוגוסט  ב-12  איירליינס  ג'פאן  של   123 טיסה  התרסקות 
האסון הכבד ביותר שבו היה מעורב מטוס אחד. 520 נוסעים נהרגו כאשר 
מטוס בואינג 747 של חברת ג'פאן איירליינס התרסק; ההתרסקות הייתה 

תוצאה של אובדן לחץ פתאומי, שאירע בשל תחזוקה לקויה. אובדן הלחץ 
שהביא  דבר  הידראוליים,  צינורות  ולקריעת  הכיוון  הגה  לשבירת  גרם 
נותרו  נוסעים  ארבעה  רק  ולהתרסקותו.  המטוס  על  השליטה  לאובדן 

בחיים.
באוויר  התנגשות  בשל  שאירעה  ביותר  החמורה  האווירית  התאונה 
בין שני מטוסים אירעה ב-12 בנובמבר 1996, מעל הכפר צ'ארקי דאדרי 
בהודו. מטוס בואינג 747 בטיסה 763 של חברת סעודיה, שהמריא משדה 
197 של חברת  Il-76 בטיסה  איליושין  התעופה בדלהי, התנגש במטוס 
אייר קזחסטן שהנמיך לנחיתה באותו שדה תעופה. התאונה אירעה כאשר 
הטייס הקזאחי הנמיך מתחת לגובה שאושר לו; 349 נוסעים ואנשי צוות 

נספו. לא היו ניצולים.
ב-3 במרץ 1974 התרסק מטוס מקדונל דאגלס DC-10 בטיסה 981 של 
חברת טורקיש איירליינס ביער מצפון מזרח לפריז, צרפת, זמן קצר לאחר 
346 הנוסעים ואנשי הצוות נספו. סיבת  ההמראה מנמל התעופה אורלי. 
חריפה  לירידה  שהביאה  המטען,  תא  דלת  התפרקות  הייתה  ההתרסקות 
בדיחוס הפנימי במטוס. ירידת הלחץ הביאה לקריסת הרצפה שמעל דלת 
של  שליטה  ולאובדן  ההיגוי  כבלי  לניתוק  שהביאה  קריסה  המטען,  תא 
הטייסים על הגה הגובה, הגה הכיוון ואחד ממנועי המטוס. המטוס נכנס 
לצלילה חריפה והתרסק. זו הייתה תאונת המטוס החמורה ביותר עד אסון 

המטוסים בטנריף.

הקשר הישראלי
ותקלות בטיחות שהיו  בנמל התעופה בן-גוריון אירעו מספר תקריות 
על סף תאונת תעופה. החמורה שבהן ארעה ב-30 בנובמבר 1970 בשעה 
707 של חברת התעופה  בואינג  בלילה, כאשר מטוס מטען מדגם   2:53
לנמל  בדרכו  שלו  ההמראה  נסיעת  את  החל   TW691 בטיסה   TWA

התעופה הבינלאומי של פרנקפורט ולקנזס סיטי.
המסלול  על  הבחין  הפיקוח,  ממגדל  המראה  אישור  שקיבל  הטייס, 
שלפניו במטוס תובלה מסוג סטרטוקרוזר של חיל האוויר הישראלי שנגרר 
וגם הטרקטור  גם הסטרטוקרוזר  צבאי.  תרגיל  במסגרת  טרקטור  ידי  על 

הגורר נסעו ללא אורות.
האחרון  ברגע  ניסה  הבואינג  טייס 
להסיט את המטוס ימינה, אך ללא הועיל. 
כנפו השמאלית של הבואינג פגעה בזנבו 
של הסטרטוקרוזר ושני המטוסים החלו 
לבעור. הבואינג המשיך בנסיעתו ימינה, 
שלף  בשדה  באש  ועלה  מהמסלול  ירד 
סמוך. שלושת אנשי הצוות של הבואינג 
ומכונאי  הטרקטור  נהגי  שני  אך  ניצלו 
ושני  נהרגו  הסטרטוקרוזר  במטוס 

המטוסים נהרסו כליל.
ב-10 במאי 1977 התרסק מסוק יסעור 
 54 כל  תרגיל.  במהלך  הירדן  בבקעת 
נהרגו.  בו  שהיו  הצוות  ואנשי  הצנחנים 
החקירה מצאה שהאסון נגרם עקב טעות 
זו תוארה כתאונת המסוק  אנוש. תאונה 
לאסון  עד  בהיסטוריה,  ביותר  החמורה 

המסוקים מעל שאר ישוב.
התרסק   1992 באוקטובר  ב-4 
של   747 בואינג  מדגם  מטען  מטוס 
בנייני  שני  על   ,1862 בטיסה  על,  אל 
מזרח  בדרום  ביילמר,  בשכונת  מגורים 
אמסטרדם. המטוס המריא זמן קצר לפני 
לאחר  מיד  סכיפהול.  התעופה  מנמל  כן 
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אותו.  גם  וניתק   4 מס'  במנוע  פגע  מהכנף,   3 מס'  מנוע  ניתק  ההמראה 
המטוס שב לנחיתה בנמל, אך לא הצליח להגיע והתרסק. שלושת אנשי 
צוות המטוס ונוסעת שהייתה עימם נהרגו, וכן נספו 39 אנשים על הקרקע 

בשכונת המגורים שלתוכה התרסק המטוס.
בליל 4 בפברואר 1997 התנגשו באוויר שני מסוקים מדגם CH-53 סי 
סטאליון, יסעור, של חיל האוויר. המסוקים היו במשימת תובלת כוחות 
מעל  התנגשו  המסוקים  לבנון.  בדרום  הביטחון  ברצועת  צה"ל  למוצבי 
נהרגו.  בהם  שהיו  הצוות  ואנשי  החיילים   73 וכל  ישוב,  שאר  היישוב 
סיבת התאונה לא הובררה במלואה, אך נראה שנבעה מטעויות אנוש ואי-
הקפדה על נוהלי בטיחות. בעקבות התאונה הוקם להק האוויר למסוקים. 
הייתה זו תאונת המטוס החמורה ביותר בהיסטוריה התעופתית הצבאית 

עד להתרסקות מסוק צבאי רוסי ב-2002  בה נהרגו 127 בני אדם.
ב-4 באוקטובר 2001 התרסק מטוס נוסעים מדגם טופולב 154 של חברת 
לנובוסיבירסק.  בן-גוריון  התעופה  מנמל  בטיסה  הרוסית,  איירליינס   S7
המטוס התרסק מעל הים השחור כתוצאה מפגיעת טיל קרקע-אוויר מדגם 
SA-5, שנורה על ידי צבא אוקראינה בעת תרגיל, ופגע במטוס בשוגג. 66 

הנוסעים, רובם אזרחים ישראליים, ו-12 אנשי הצוות נספו באסון.

ובחזרה להווה
רגעים של דריכות וחרדה נרשמו השבוע )11.6.19( בצהרי היום במנהטן 
שבניו יורק, לאחר שמסוק אזרחי התרסק על גג בנין בן 54 קומות. תושבי 
לאחר  בנייני התאומים  למחזות הקשים של התרסקות  עדים  העיר שהיו 
להם  וגרמו  נתעבים  טרוריסטים  ידי  על  בהם  התנגשו  נוסעים  שמטוסי 
לעלות באש, לא יכלו שלא לחשוב שאולי מדובר במתקפת טרור חדשה 

שהוצאה לפועל באופן דומה.
עם זאת, כעבור זמן קצר התברר כי אין מקום לחשש מפני טרור, וכי 
כראוי,  אותו  להנחית  הצליח  לא  שטייסו  מסוק  של  בהתרסקות  מדובר 
עוד  באזור.  באותה שעה  הסוער ששרר  האוויר  ומזג  לקויה  ראות  בגלל 
חלק  וכי  מותו,  נקבע  יותר  ומאוחר  נפצע  המסוק  שעל  הטייס  כי  נמסר 
גגו התרסק המסוק, פונו מהמקום מחשש פן תפרוץ  מדיירי הבנין שעל 
שהמסוק  בשעה  הבניין  ברחבי  חזקה  הרעידה  הורגש  לדבריהם  שרפה. 

פגע בו והתרסק עליו.

כשהמטוס הופך לכלי משחית
בסיפור שלפנינו, בשונה מסתם התרסקות או אסון תעופה, התרסקות זו 
בוצעה במכוון ע"י איש קשה-יום אשר מאס במוסדות הממשלה והשלטון 
והחליט להענישם באופן קשה ומסעיר כאחת. עם זאת חשוב להדגיש, כי 
מושחתים קיימים גם קיימים, ותיקונים בממשל יכול שחייבים להתבצע, 
אך המציאות היא שמעשיהם הנואשים לא הובילו לשום מקום. הנזק של 
מעשה נקמה משולח רסן לא יהפוך את העולם לטוב יותר, ואולי ההיפך.

ג'וזאף סטאק היה מהנדס בן 54. הוא נולד בפנסילבניה, התייתם בגיל 
ארבע וגדל בבית יתומים קתולי.

סטאק סיים את לימודי ההנדסאות ועבר לגור באוסטין, טקסס, שם פתח 
עסק משלו בשנת תשמ"ה )1985(. הצרות שלו עם הממשלה החלו בשנת 
ולממשלה  כנדרש, למדינה  )1994( כאשר לא טרח לשלם מסים  תשנ"ד 
של  בתשלום  אותו  חייבו  ההכנסה  מס  ששירותי  לאחר  הפדראלית. 
126,000 דולר עבור מסים שלא שולמו בתוספת ריבית, נאלץ להכריז על 
פשיטת רגל. בשנת תשס"ד, עיקלה מדינת טקסס את העסק שלו, וכעבור 

שנה ביטל מס ההכנסה את מעמדו המיוחד כיועץ תוכנה.
בשלב זה, סטאק רתח מזעם על האופן בו הממשלה טיפלה בתיק שלו, 
והוא נשבע לנקום בה. כאשר שירותי מס ההכנסה ערכו ביקורות חשבונות 
על מצבו הפיננסי, הוא החליט שהגיעה השעה לעבור מדיבורים למעשים.

מכתב הזעם
זועם  מכתב  לכתוב  התחיל  הוא  כי  לחוקרים  התברר  יותר,  מאוחר 
במהלך  המתוכננת.  ההתקפה  לפני  יומיים  תש"ע,  אדר  בב'  ומאשים 
נערך  הסופי  השינוי  פעמים.   27 המכתב  את  תיקן  הוא  הבאים  היומיים 

בשעה 12:42 בבוקר המתקפה.
זווית אפשרית. הוא  הזועם, תוקף סטאק את הממשלה מכל  במכתבו 
העניקה  שהממשלה  הפיננסי  הסיוע  על  חריפים  גינוים  בכעסו  כולל 
למוסדות להלוואות כספים. הוא מגנה את הפוליטיקאים, תאגידים גדולים 
ואף  איגודים מקצועיים, חברות לביטוח בריאות  ג'נרל מוטורס,  ביניהם 

הכנסייה הקתולית.
הוא האשים את ממשלת ארה"ב בניצול אזרחים תמימים. הוא כתב על 
הפנסיה  את  קיבלה  לא  מעולם  כל  חסרת  אלמנה  עם  לו  שהייתה  שיחה 
המגיע לה. הוא תקף את הממשלה על הסיוע הכספי שהעניקה לחברות 
התעופה שנפגעו קשות בעקבות מתקפת הטרור של ה11 בספטמבר, אך 
לא סייעה למהנדסים שנפגעו גם הם בעקיפין. הוא קורא גם לאמריקאים 
לצאת למרד עקוב מדם נגד הממשלה המצלת אותם, הוא שפך בוז וחמה 
על כל סובביו ועל כל מי ומי שהיה יכול לזרוק עליו את אשמת היותו לא 

יוצלח.
בשל  לו  שנגרם  הרב  הסבל  את  במכתבו  לפרט  גם  ממשיך  סטאק 
חובותיו לממשלה ולרשות המיסים, הוא מפרט את מאבקו מול שירותי 
ביקרות  לו  שערך  באוסטין  הסניף   - זעמו  את  עורר  שבמיוחד  המסים 
פעם  ראיתי  הבאות:  במילים  מכתבו  את  מסיים  הוא  מקיפה.  חשבונות 
כתבו כי הגדרתו של אי שפיות היא: "חזרה שוב ושוב על אותו תהליך, 
תוך כדי ציפייה שהתוצאה תהיה לפתע שונה". סוף סוף אני מוכן להפסיק 
עם הטירוף הזה. נו, מיסטר אח-גדול ממס הכנסה, בא ננסה משהו שונה, 

קח את ליטרת הבשר שלי ותישן טוב.

המתקפה
סטאק קיבל רישיון טיסה בשנת תשנ"ד והחזיק בבעלותו מטוס פייפר 
בתמורה  ג'ורג'טאון,  של  העירוני  התעופה  בנמל  שאוחסן  קטן,  דקוטה 
ייתכן  בהאנגר.  מקום  עבור  דולר   236 בסך  חודשית  שכירות  לתשלום 
שהוא קיבל את ההשראה שלו מן המחבלים שביצעו את מתקפת הטרור 
המפורסמת על בניני התאומים. הוא החליט להשתמש במטוסו כיד ללמד 
את מס ההכנסה לקח. הוא התכונן לקראת המתקפה כאשר פירק ממקומם 
את מושבי הנוסעים והחליף אותם במיכלי דלק ענקיים כדי שהם יעצימו 

את עוצמת הנזק שתיגרם לבניין בו הוא תיכנן לפגוע.
 230,000 שווה  שהיה  ביתו,  בהצתת  המתקפה  יום  את  החל  סטאק 
32 ק"מ משם. הוא  דולר. לפני שיצא אל שדה התעופה, השוכן במרחק 
הגיע למקום, טיפס לתוך תא הטייס והודיע למגדל הפיקוח שהוא עומד 
9:45 הגיע  להמריא לכיוון דרום. בעודו ממתין לאישור המראה. בשעה 
התנועה  על  האחראי  הפקח  עם  קשר  יצר  ואז  המריא  הואר  האישור. 

האווירית: "תודה על עזרתך יום טוב".
ארבע  בן  ההכנסה  מס  בניין  ביעדו.  סטאק  הבחין  דקות,  עשר  כעבור 
הקומות באוסטין, טקסס. הוא הנמיך את חרטום מטוסו וצלל לתוך הבניין 
רבים  בנינים  בין  נמצא  איש  כ-190  עבדו  בו  זה,  בניין  המהירות.  בשיא 
המהיר.  לכביש  סמוך  והפדראלי,  המקומי  לממשל  השייכים  אחרים, 
מעוצמת ההתנגשות של המטוס בבניין, נוצר כדור אש ענקי, ומיד לאחר 

מכן נשמע קול פיצוץ עז.
68 של מס  ורנון הנטר, מפקח בן  סטאק כמובן נהרג במקום, וכמוהו 

שניים  במתקפה,  נפצעו  נוספים  עובדים  עשר  שלושה  הכנסה, 
מהם אנושות.

הכביש המהיר  כולל  הכיוונים,  לכל  התעופפו  זכוכית  שברי 
שעבר מתחתיהם, שם נחתה חתיכת מתחת גדולה על השמשה 





י"א סיוון תשע"ט 14/6/19 28

נפגעו  נוספות  מכוניות  החוצה.  אותה  והעיפה  מכונית  של  הקדמית 
משברים מתעופפים אך לגודל הנס הנהגים לא נפגעו. 

זגג  דהייבן,  רובין  ברכבו  במקום  עבר  ההתרסקות,  ברגע  אז,  בדיוק 
וחייל לשעבר. הוא מיהר לעצור בשולי הכביש ירד בחופזה מן המשאית 
שלו, ובעזרת סולם שלו הצליח לחלץ חמישה אנשים מתוך הבניין העולה 
למקום  להגיע  הם  גם  נחפזו  בסמוך,  כבאים שהתאמנו  קבוצת  בלהבות. 

ולחלץ אנשים שנלכדו בתוך הבניין הבוער כולו.
כבאים  של  גדולה  קבוצה  התאספה  סטאק  של  ביתו  סביב  בינתיים, 
שנאבקו בלשונות האש ששרפה את ביתו. תוך כדי עבודה, נודע להם על 
ההתרסקות מטוסו של סטאק לתוך בניין מס הכנסה. ביתו נשרף כמעט 

כליל.
שוטרים  מיהרו  המטוס  הגיעה  מאין  בוודאות  לרשויות  שנודע  ברגע 
יחידה  בעוד  המקום.  את  וסגרו  ג'רוג'טאון  של  העירוני  התעופה  לנמל 

אחרת בודקת את מכוניתו של סטאק לוודא שיא אינה ממולכדת.
בעקבות ההתרסקות, נסגר זמנית בניין מס הכנסה. שישה ימים לאחר 
ההתרסקות עבר הבניין בדיקה יסודית בה התברר כי המבנה עצמו נותר 
אותו  לשפץ  ההנהלה  החליטה  שחולל,  העצומים  הנזקים  ולמרות  יציב 

מחדש.

טרור או לא?
לא  המטוס  התרסקות  לפיה  בהצהרה  יצאה  פנים  לביטחון  המחלקה 
הייתה מעשה טרור למרות העובדה שמיד לאחר ההתרסקות הוזנקו מטוסי 
אליה  המסקנה  את  הם  אף  אישרו   FBI-ו אוסטין  משטרת  לאוויר.  קרב 

הגיעה הממשלה. 
על מסקנה זו חלקו שני חברי קונגרס מטקסס, וכן ארגונים מוסלמיים 
שונים שנפגעו מהצהרה זו שמשמעותה כי רק אילו היה הטייס מוסלמי 

הרי שמעשה זו היה נתפס כמעשה טרור.
למרבה האירוניה, זמן קצר לאחר המקפה, הכריזו ארגוני השמאל כי 
ההתרסקות בוצעה על ידי שמרן קיצוני כמו המפגע באוקלהומה, שכעס 
על ממשל אובמה. אך הם מיהרו לחזור בהם, לאחר פרסומו של המכתב 
לא  זה  כי מעשהו  לכל ספק  כעת התברר מעבר  הזועם שהשאיר סטאק. 
מעשה טרור הוא אחא של אחד שמאס בסיבוכי הבירוקרטיה, ותקף את 

כולם על היותו בעל חוב עצום למס ההכנסה.
לממשלה  המתנגדים  כאלו  אמריקה  ברחבי  קיצוניים  אנשים  מספר 
הכריזו על סטאק כגיבור בשל ההתקפה שלו על הממשל השנוא ביותר 
– מס הכנסה. בתו של סטאק שהתגוררה באותה תקופה בנורבגיה ציינה 
בראיון לתקשורת כי אביה היה גיבור, מכיוון שהוא נקט בצעד קיצוני נגד 
חזרה בה מאמירתה בעקבות סערה  היא  אך  עוולה של ממשלה שלמה. 
אלמנה  הותיר  ההכנסה שנהרג במתקפה  מס  תקשורתית שגרמה. מפקח 
ושישה ילדים. האלמנה, הגישה תביעה נגד אלמנתו של סטאק שהבעיה 
בגלוי את אהדתה לקורבנות, כשהיא מאשימה אותה כי ידעה על תוכניותיו 

של בעלה ולא דיווחה לאף גורם שהיה יכול למנוע זאת.

בעלת חברת תעופה נספתה 
בהתרסקות מטוסה

כמו  העולם  ברחבי  התקשורת  את  מעסיק  היה  לא  זה  תעופתי  אסון 
הדמות  אלמלא  וחמישי,  שני  ימי  בכל  שמתרחשת  מטוס  התרסקות  כל 
בעליה  פילבה,  נטליה  הרוסית  העסקים  אשת  בו:  שנספתה  המעניינת 
של חברת התעופה הרוסית השנייה בגודלה S7 שבעבר נקראה סיביריה 
הסיבה  ברורה  לא  עדיין  נוסף.  ואדם  הטייס  גם  נהרגו  באסון  איירליינס. 
שגרמה להתרסקות אך מדובר ככל הנראה בכשל טכני. המטוס התרסק 

בעיירה איגלצבאר שבגרמניה סמוך לפרנקפורט, המטוס התרסק בשטח 
פתוח בלא שגרם נזק סביבתי.

על פי 'פורבס' הונה של פילבה ובעלה איש העסקים ולדיסלב, מוערך 
בכ-600 מיליון דולרים. חברת S7 מחזיקה בצי של 96 מטוסים שמגיעים 
ל-181 יעדים ב-26 מדינות בעולם. לחברה יש הסכם "שותפות קוד" עם 
טיסות  הישראלית מבצעת  'אל-על': החברה  הישראלית  התעופה  חברת 

למוסקבה והחברה הרוסית מבצעת משם טיסות המשך בתוך רוסיה.
החברה  של  הקודם  שמה  דם:  קשר  גם  יש  ישראל  לבין  החברה  בין 
באוקטובר   -4 תשע"ב  בחשון  ז'  שלישי  ביום  איירלינס'.  'סיביריה  הוא 
2001 למניינם התרסקה טיסה מספר 1812 של החברה שיצאה מתל-אביב 
בידי  תרגיל  במסגרת  ששוגר  קרקע-אוויר  טיל  שבסיביר.  לנובוסיברסק 

צבא אוקראינה פגע בטעות במטוס והפילו למרבה הטרגדיה.
אזרחות  בעלי   51 בהם  הצוות,  ואנשי  הנוסעים   66 נספו  זה  באסון 
ישראלית, אסון זה היה האסון התעופתי הקשה ביותר בישראל והראשון 
איתו נאלצו הרשויות להתמודד, מכיוון שזו הייתה ההתרסקות הראשונה 
של  המצמית  ומפחד  הימים,  אותם  ברוח  בספטמבר.   11 פיגועי  לאחר 
מחבלים שיבצעו פיגועים דומים כפי שנשמעו איומים מפיהם של ארגוני 
אך  טרור,  באירוע  שמדובר  חשדו  שבתחילה  הרי  ישראל,  כלפי  טרור 

למפרע כאמור, נודעה הסיבה המצערת.

התרסקות מטוס בחצר בית כלא
לא ברור אם זו הייתה פעולה מכוונת של אנשים שחבריהם היו כלואים 
ורצו לרמז להנהלה כי הגיע השעה לשחרר אותם, או סתם כשל  בכלא, 
)שני(  היום  יותר  מוקדם  התרסק  קל  מטוס  להתרסקותו.  שהביא  טכני 
בחצר של בית כלא במחוז ריברסייד, כך עולה מהודעה שנמסרה מרשות 
התעופה הפדרלית )FAA(. תחילת האירוע בשעה 12:10 בצהריים )שעון 
מקומי(, אז התקבל דיווח במשרד השריף של מחוז ריברסייד על מטוס 

.)Norco( שחווה "מקרה חירום" בסמוך לעיר נורקו
 ,Northrop N9M-ה מטוס  גבי  על  היה  הטייס,  אחד,  אדם  בן  רק 
כך אישרו גורמים ב-FAA. עם זאת, לא ידוע כרגע מהו מצבו. איש לא 
נפגע על הקרקע, אך רשות התעופה מסרה כי "נזק כבד" הוסב למטוס. 
בצילומים שפורסמו ע"י גופי תקשורת מקומיים, ניתן לראות כי המטוס 
)כולל  ממנו  שחלקים  למרות  הפגיעה,  לאחר  כליל  נשרף  הנראה  ככל 

לפחות צמיג אחד( עדיין נותרו שלמים.
חוקרי  כי  שמסר  השריף,  משרד  ע"י  פורסמו  טרם  נוספים  פרטים 
המועצה לבטיחות בתעבורה )NTSB( נמצאים בדרך לזירה. מה שברור 

כי שחרור מוקדם הם לא השיגו עד היום הזה.



חתונת 
היתומים 

שתי חתונות של יתומים ועניים 
המתחתנים בסיוון ובתמוז.  

כל המשמח יתומים, 
הקב״ה משמח אותו ומבטל מעליו 

כל גזרה, קפידא ועין רעה. 

לתרומות 
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עו"ד נועם קוריס

נותן אפשרות  הישראלי  הייצוגיות במשפט  התביעות  מנגנון 
לכל אחד ואחת מאיתנו לפעול במסגרת תביעה ייצוגית לתיקון 
עוולות שונות, ולהיות זכאי לתגמול של מיליוני שקלים, בעבור 

הנכונות לנהל תביעה ייצוגית לטובת ציבור רחב.
תביעה ייצוגית יכולה להיות מוגשת על ידי אדם אחד שמבקש 
כך  על  לדעתם  לשאול  בלי  אפילו  אחרים  מיליוני  גם  לייצג 

ובמקרים רבים אף מבלי שידעו על כך.
רשויות  נגד  וגם  עסקים  נגד  תובענה  להגיש  מאפשר  החוק 
ציבורית, למשל כדי להשיב סכומים שהרשות גבתה שלא כדין, 

כמס, כאגרה או כתשלום חובה אחר. אולם 
בית  בנוסף,  שונים.  סייגים  לכך  נקבעו 
נגד  ייצוגית  תובענה  יאשר  לא  המשפט 
רשות אם הרשות הודיעה כי לא תגבה עוד 
את התשלום שבגללו הוגשה הבקשה ואם 
הוכח לבית המשפט כי היא אמנם עשתה 

כך.
מספר  מאפשר  החוק  אחרים,  בנושאים 
תביעה  להגיש  אדם  רשאי  בהם  עניינים 
עניינים  הינם  שבהם  והבולטים  ייצוגית 
שבין צרכנים לעסקים, בין לקוחות לבנקים, 
לבין  הפנסיה  וקרנות  הביטוח  חברות  בין 
בין  גם  האחרונות  ובשנים  המבוטחים, 
 - רצויות  בלתי  פרסומיות  הודעות  נמעני 

לבין המפרסמים באותן הודעות.
הפיס  מפעל  נגד  שהוגשה  בתביעה 
בבית  מתנהלת  ושעדיין  נוספים  וגופים 
בית  אישר  בחיפה,  המחוזי  המשפט 
לייצג  ייצוגיים  תובעים  לשני  המשפט 
נמעני  אלפי  מאות  של  לכאורה  קבוצה 
פרסומים מטרידים, בגדר תביעה שאושרה 

על סך של חמישים מיליון ₪.
בלתי  פרסומיות  הודעות  מספר  קיבלו  תובעים  שני  אותם 
במידה  ועתה  ההגרלות  את  שפרסמו  שונים  מגורמים  רצויות 
וההליך המשפטי יסתיים בניצחונם המלא בתביעה, הם צפויים 

יחד עם עורכי דינם לזכות בפיצוי של עד כעשרה מיליון ₪.
בתביעה אחרת שמתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, 
לפני  כבר  שהוגשה  התביעה  את  המשפט  בית  לאחרונה  אישר 
שקל.  מיליון   380 של  בסכום  ייצוגית,  כתביעה  שנים  חמש 
בתביעה נטען כי הראל אינה משלמת את כל התגמולים המגיעים 
וככל  עבודה  כושר  ואובדן  חיים  ביטוח  בפוליסות  למבוטחים 
והתביעה תתקבל במלואה, צפויים התובע ועורך דינו בתביעה 
לקבל עד 76 מיליון ₪ כתגמול וכשכר טרחת עורכי דין, למרות 
של  ממחדליה  לכאורה  ניזוק  התביעה  את  שהגיש  שהמבוטח 

הראל באופן אישי - רק באלפי שקלים בודדים.

בשנת 2016 למשל, במסגרת 10 התביעות הייצוגיות הגדולות 
והגמול  שקל;  מיליון   433 לציבור  הושבו  שהסתיימו,  ביותר 
הממוצע ששולם לתובעים הייצוגיים עצמם עמד על-סך של 738 

אלף שקל - 1.7% מסכום הזכיות.
במסגרת תביעה ייצוגית שנוהלה נגד חברות "מאגרי-בנייה" 
כ-25.3  של  בסך  פיצוי  ניתן  ומלאכה",  תעשייה  מבני  ו"מ.ת.מ 
מיליון שקל לחברי הקבוצה מהציבור, ושולם גמול של כ-1.7 
שנפסקו  מהגבוהים  גמול   - הייצוגיים  לתובעים  שקל  מיליון 

לתובע ייצוגי יחיד בארץ עד כה.
כתובע  ומצליח  עצמו  על  שנוטל  לאדם  התגמול  באמצעות 
ייצוגי, החוק בישראל אפילו מעודד במצבים מסויימים את אותה 

האכיפה האזרחית.
פועל  הייצוגיות  התביעות  מנגנון 
ציבור  את  לייצג  המבקש  שהתובע  כך, 
את  מגיש  הייצוגי(  )התובע  הנפגעים 
מגיש  הוא  ובמקביל  האישית,  תביעתו 
כתביעה  תביעתו  את  לאשר  בקשה 
כי  הייצוגי להראות  על התובע  ייצוגית. 
העילה לתביעה מתאימה לקבוצה גדולה 
של אנשים שיש להם  מכנה משותף עם 
של  משותפות  )שאלות  שלו  תביעתו 
להוכיח  נדרש  הוא  משפט(.  או  עובדה 
כי הוא מתאים לשמש תובע ייצוגי, וכן 
חלים עליו תנאים נוספים שנקבעו בחוק.

לאחרונה  שאושרה  פשרה  במסגרת 
רשת  נגד  שהוגשה  ייצוגית  בתביעה 
יחד  האריזה  שקילת  בגין  ביתן  יינות 
עם המוצר, הוביל בית המשפט לפשרה 
ממחיר  גרם   25 תפחית  הרשת  לפיה 
המשקל  שתוספת  כף  ארוזים  ובקר  עוף 
שהרשת תספק לצרכניה, תגיע לשווי של 

2.5 מיליון שקל שיחולקו לצרכנים.
הצרכנים  הייצוגיים,  התובעים 
שהגישו את התביעה, קיבלו 87,750 ₪ 

בתוספת  שקל  אלף   225 עוד  כתגמול  קיבלו  דינם  עורכי  ואילו 
מע"מ.

תביעה  עילת  מקימה  צרכנית  עוולה  כל  שלא  לומר,  חשוב 
ייצוגית וחשוב לא פחות לומר שמרבית התביעות הייצוגיות לא 

מתקבלות על ידי בתי המשפט.
התובע  על  לפיה  הוראה  לחוק  הוכנסה  גם,  השנה  בתחילת 
הייצוגי לשלם אגרת בית משפט שנעה בין 5,000 ₪ ל-15,000 
בתביעות  בתי המשפט  הצפת  את  למנוע  בכדי  בעיקר  וזאת   ₪
שגויות ורשלניות שמפריעות להתנהלות הנתבעים ולא מביאות 

תועלת לצרכנים.
רשאי  בית המשפט  תביעה משפטית  לב, שבכל  לשים  כדאי 
התובע  נגד  לנתבע  עו"ד  טרחת  שכר  ותשלום  הוצאות  לפסוק 
במקרה של דחיית התביעה. במקרה של תובענה ייצוגית סכום 
ההוצאות ושכ"ט עו"ד עלול  להיות עשרות אלפי שקלים: בין 

10,000 ₪ ל-50,000 ₪.
לפעמים התובע הייצוגי מבקש לסגת מהתביעה לאחר שעיין 
בתגובת הנתבע והבין שאין סיכוי כי יזכה בתביעתו. במקרה זה 
התובע מבקש מבית המשפט למחוק את התביעה מבלי לפסוק 
הוצאות נגדו. לעתים הנתבע מסכים לבקשת התובע ואף מוותר 

על פסיקת הוצאות ושכ"ט.
לפרוח  ממשיכה  הייצוגיות  התביעות  תעשיית  בינתיים, 
בישראל, כך שביהמ"ש המחוזי בעיר לוד אישר לפני כשבועיים 
הביטוח  חברות  ארבע  נגד  שהוגשה  ייצוגית  תביעה  ניהול 
הגדולות בישראל בהיקף כ-100 מיליון שקל, וזאת בגין גבייה 

לא חוקית של "הוצאות ניהול השקעה".
תביעה  לאשר  אלו  בימים  המליץ  גם  העליון  המשפט  בית 
ייצוגית נגד עיריית תל אביב מאחר והתובעים שילמו מראש את 
חשבון הארנונה השנתי שלהם ולא קיבלו את ההנחה המובטחת.

אותה בקשת אישור תביעה ייצוגית בעשרות מיליוני שקלים 
שב--2012 קובעת  אביב  תל  תושבי  כל  בשם  עדיין  שמתנהלת 

2014 אזרחים ששילמו את הארנונה באמצעות הוראת קבע בבנק 
העירייה  הבטיחה  שלטענתם  כפי   ,2% של  הנחה  לקבל  ציפו 

בפרסומים, אך הופתעו לגלות שלא קיבלו אותה בפועל.
בפנקס  נרשמת  גם  בישראל  שמוגשת  ייצוגית  תביעה  כל 
הגשת  למנוע  בכדי  ונועד  לציבור  שפתוח  הייצוגיות  התביעות 

תביעות זהות ומקבילות על ידי אנשים שונים בעניינם זהים.
בשנים האחרונות גם קמו גופים צרכניים שונים ללא מטרות 
ולעורכי  רווח, המסייעים בהוצאות המימון הנדרשות לצרכנים 
המשפט  בית  בטרם  עוד  הייצוגיות  בתביעות  העוסקים  הדין 
תביעות  ולנהל  להגיש  הייצוגית,  התביעה  ניהול  את  מאשר 

ייצוגיות שיביאו תועלת לציבור צרכני רחב.
שון  בשם  תייר  שהגיש  ייצוגית  תביעה  בעקבות  השבוע 
מתיירים  בירושלים—יחסכו  המחוזי  המשפט  לבית  פירברג 
שכן  במצטבר.  שקלים  מיליוני  מהשנה  החל  לישראל  שבאים 
ביולי  פירברג  שהגיש  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה  בעקבות 
הנוגעות להחזרי מס  2018, שינתה רשות המסים את ההנחיות 

לתיירים שרכשו מוצרים בעת ביקורם בישראל.
הרכישה  סכום   ,2019 בינואר  לתוקף  שנכנסו  ההנחיות,  לפי 
המינימלי לקבלת החזר מע"מ לתיירים ירד מ–400 שקל ל–125 
שקל, הבדל שישקף כאמור הפרש של מיליוני שקלים שבמקום 
בצורה  לתיירים,  מעתה  יוחזרו  המיסים  רשות  בקופת  להישאר 

דומה למקובל במרבית מדינות העולם.
מתאים  דין  לעורך  לפנות  הכפפה,  את  להרים  יכול  אחד  כל 
ואולי  מהציבור,  חלקים  או  הציבור  כלפי  עוולות  יחדיו  ולתקן 

בכלל להפוך להיות מזה מיליונר.
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת 
בייצוג  עוסק  דין  עורכי  ושות'  קוריס  נועם  משרד  אילן,  בר 

משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004 

תביעה ייצוגית? גם אתה 
יכול להיות מיליונר

בין אם אתם צרכנים שנתקלו בעוולה מקוממת ובין אם אתם מחפשים דרך להתעשר - עולם התביעות 
הייצוגיות פתוח בפניכם • איך עושים את זה נכון? אלו תובעים זכו בשנים האחרונות במיליוני שקלים? 

ומהם הסיכונים בדרך?

אותם שני תובעים קיבלו מספר 
הודעות פרסומיות בלתי רצויות 
מגורמים שונים שפרסמו את 

ההגרלות ועתה במידה וההליך 
המשפטי יסתיים בניצחונם 

המלא בתביעה, הם צפויים יחד 
עם עורכי דינם לזכות בפיצוי של 

עד כעשרה מיליון ₪

השבוע בעקבות תביעה ייצוגית שהגיש תייר בשם שון פירברג לבית 
המשפט המחוזי בירושלים—יחסכו מתיירים שבאים לישראל החל 

מהשנה מיליוני שקלים במצטבר. שכן בעקבות בקשה לאישור תביעה 
ייצוגית שהגיש פירברג ביולי 2018, שינתה רשות המסים את ההנחיות 

הנוגעות להחזרי מס לתיירים שרכשו מוצרים בעת ביקורם בישראל

“

“



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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סידן וחשיבותו בגוף 
הסידן נקשר בעיקר למחלות כמו אוסטאופורוזיס – דלדול עצם והחלשות עצמות • אבל לסידן, או יותר נכון 

לחוסר שלו בגוף, יש השפעות רבות על בריאות מערכת השלד, שיניים, עצבים, כליות ועלייה בסיכוי ללחץ דם גבוה 
והתפתחות סרטן המעי הגס • השאלה הנשאלת: האם חלב אכן יכול לסייע?

א' בן ה-65, תושב בני ברק, עבר ניתוח לקיצור קיבה שבעקבותיו השיל ממשקלו 30 ק"ג. הירידה החדה פגעה ביציבתו 
והוא החל ללכת כפוף וגם עמידתו הפכה לכפופה. כמו כן, החל לסבול בהמשך לניתוח מקיפוזיס, יציבה שבה יש 

עיקול יתר של הגב העליון מה שהוביל לכתפיים וצוואר תפוסים, אי שיווי משקל וקושי להתיישב ולהיעמד.
א' פנה לטיפול ב"שיטת אלכסנדר" בהמלצת דיאטן קליני, שיטה העוסקת בשיפור היציבה במרפאת כללית רפואה 
הגופני  והמאמץ  המתח  את  להפחית  א'  למד  הטיפול  במהלך  אמיתי.   אילן  המטפל  ידי  על  ברק  בבני  משלימה 
שהשקיע לצורך ישיבה, קימה, עמידה והליכה. עם הפחתת המתח, הופחתו משמעותית הכאבים מהם סבל. כמו כן, 

למד א' כיצד לשמור על חלוקת משקל נכונה לכל אורכו ורוחבו של הגוף וקיבל תרגילים לשיפור שיווי המשקל. ואכן, 
גם הקיפוזיס פחות בולט, יציבתו טובה יותר ולאחר מספר טיפולים, הוא מדווח על שיפור כללי במצבו.

לדברי אילן אמיתי, המטפל בשיטת אלכסנדר: יציבה לא תקינה גורמת ללחץ מיותר בגוף ומייצרת כאבים, אי נוחות 
ומגבלות תנועה. במסגרת טיפול בשיטת אלכסנדר, אנו מלמדים את המטופל להיות מודע ליציבה באמצעות הדרכה 
בהתאמה אישית. הניתוח שעבר א' הפר את האיזון והיציבות של גופו וגרם לו להפעיל לחץ גדול על שריריו, מה שגרם 

למתח, עומס וכאבים".

בשנים האחרונות עלתה המודעות לחשיבות מינרל הסידן 
בתוספים  ואם  די  וויטמין  סידן  עתירת  בתזונה  אם  בגופנו 
של  מקורו  בעוד  יחסית.  גבוהה  בכמות  סידן  המכילים 
המחקרים  כל  לוויכוח,  נתון  תוספות  או  מזון  הסידן- 
המדעיים והרפואיים מסכימים, שעל מנת לשמור על מסת 
עצם וצפיפות עצם תקינים חשוב לצרוך כמות מספקת של 

סידן ביום, בעיקר בגילאים מבוגרים.

חשיבות הסידן בגופנו
בגוף שלנו יש כ- 1,200 גרם סידן המהווה כ- 2% מהמשקל 
ואילו  ובשיניים  הגוף שלנו. 99% מהסידן מתרכז בעצמות 
ביותר  הכרחי  הסידן  רכות.  ורקמות  גוף  נוזלי  בדם,   1%
לתהליך של ספיגת עצם ויצירת עצם חדשה שכן העצמות 
וככל  מתמשכים,  ויצירה  פירוק  בתהליכי  נמצאות  שלנו 
שאנחנו מתבגרים והחל מהעשור השלישי של חיינו, תהליך 
הדרגתי  בתהליך  ומלווה  יותר  מהיר  העצם  של  הפירוק 
טבעי של איבוד מסת עצם. לכן כמות הסידן בגוף וספיגתו 

נהיים חשובים עוד יותר.
הסידן קיים בגוף בשלוש צורות עיקריות: כסידן חופשי )יוני( 
או קומפלקסים  וסידן הקשור לחלבונים  ביולוגית,  שפעיל 
בנוזלי  החופשית  בצורתו  לסידן  אחרים.  מינרלים  עם 
הגוף ובתוך התאים יש גם חשיבות עצומה על הפעילויות 
יש  ורקמותיו. בסידן קרבונט  כולו  הסדירות של תאי הגוף 
את ריכוז הסידן הכי גבוה )40%( .לדוגמא, הסידן הוא חיוני 
מאוד להתכווצות שרירים, למנגנון קרישת דם, דחף עצבי, 
התאים.  בתוך  הנוזלים  מאזן  ושמירת  הלב  פעימות  ויסות 
בעת מחסור בסידן בדם ובתאי הגוף, נוצר פרוק מהיר יותר 
של רקמות העצם, על מנת לספק לשאר הגוף את הסידן 

הנדרש.
 עם המודעות והידיעה על חשיבות הסידן בגופנו, מקובל 
ולצבירת  לגדילה  הקריטיים  בגילאים  להמליץ  היום 
צעירים,  ומבוגרים  מתבגרים  לילדים,  ובעיקר  עצם,  מסת 
מסת  למקסימום  להגיע  כדי  מוגברת  בכמות  סידן  לצרוך 
הוא  ההמלצות  מאחורי  ההיגיון  האלה.  בתקופות  עצם 
האובדן  כך  יותר,  גבוהה  תהיה  העצם  שמסת  שככל 
משמעותי  יהיה  המבוגרים  בגילאים  המתרחש  הטבעי 
תקפה  ההמלצה  תקטן.  עצמות  לדילול  והסכנה  פחות 
בגילאים  לנשים  ובמיוחד  מאוד,  מבוגרות  לאוכלוסיות  גם 
ויש  גובר  העצם  פירוק  אלה  בגילאים  שכן  מתקדמים, 

לפצות עליו.
באופן  במעי  נעשית  בגוף  העיכול  הסידן במערכת  ספיגת 

הסידן  מינרל  משתתפים  הספיגה  בתהליך  כאשר  טבעי, 
 .)C -ו  A וויטמין די בעיקר )גם עם ויטמינים

וחוסר  יורדת  די  ויטמין  של  הספיגה  שמתבגרים  ככל 
בוויטמין עלול להוביל למצב של חוסר ספיגה מספקת של 

סידן וצורך לתוספת של הוויטמין באופן יזום. 

מקורות מהם ניתן לקבל סידן
לספיגה  ביותר  הטוב  הסידן  מקור  מהו  בנושא  ויכוח  קיים 
בגוף, ועדיין אין הוכחות חד משמעיות כשמשווים מקורות 
אינו  לסידן  שהמקור  היא  הדעות  אחת  תוספים.  עם  מזון 
משמעותי- בין אם ממזון או מתוספים, שכן יכולת הספיגה 
כמות  לקבלת  היא  החשיבות  ולכן  בגוף  זהה  המינרל  של 

מספיקה של הסידן באופן קבוע. 
המקור העיקרי והזמין ביותר לקבלת סידן בכמות מספקת 
לגוף נמצא בתזונה שלנו, בחלב לדוגמא יש כמה רכיבים 
סידן  ספיגת  את  שמשפרת  פעילות  להם  שמייחסים 
הסבילה במעי, על ידי כך שהם שומרים עליו במצב מסיס 

עד שהוא מגיע למעי הדק ונספג שם.
חלבוני  לקטוז,  הם  מביניהם  ביותר  הנחקרים  הרכיבים 
שמקורם  הפוספופפטידים,  ופוספופפטידים.  החלב 

מפירוק אנזימטי של חלבוני הקזאין )חלבון החלב(, מגנים 
על סידן ועל יונים חיוביים )קטיונים( אחרים שמקורם במזון 
מפני שקיעה כקומפלקסים במעי. הם שומרים על הסידן 

במצב מסיס וכך תורמים לספיגתו הפסיבית במעי.
בגוף  הסידן  ספיגת  על  השפעה  יש  חלב(  )סוכר  ללקטוז 
בשל  כנראה  ליום(  לקטוז  גר   50 של  במינונים  רק  )אבל 
לסידן,   המעי  של  החדירות  את  מעלה  שהוא  העובדה 
ומאפשר את הספיגה הפסיבית של הסידן במעי, במקרים 
ובריכוזים מסוימים הוא אף מכפיל את יכולת הספיגה של 

הסידן.
 תרומת הלקטוז משמעותית בעיקר כשיש חוסר בוויטמין 
D. עם זאת, יש לזכור כי ספיגת הסידן ממוצרי חלב שונים 

היא בין 40%-30% בלבד.
ירקות  הם  חלב  מוצרי  שאינם  סידן  של  נוספים  מקורות 
סרדינים  כמו  שמנים  דגים  וקייל,  ברוקולי  כמו  ירוקים 
וטופו מהווים תחליף  וקטניות. מוצרי סויה  ובלמון, אגוזים 

מעולה למוצרי חלב בהשגת סידן. 
על מנת להוות מקור טוב לסידן על אותו מקור מזון להכיל 

בין 100-190 מ"ג של סידן במנה. 

תזונה מאוזנת הינה משמעותית
מעבר לצריכת מזונות עתירים בסידן, חשוב לדעת שישנם 
הספיגה  על  ולרעה  לטובה  שמשפיעים  תזונה,  רכיבי 

החוזרת של הסידן ועל ההפרשה שלו בכליות. 
החוזרת  הספיגה  יכולת  את  מעלה  לדוגמא,  פוספט 
הורמון  דרך  ובעקיפין  בכליות  ישירה  בצורה  הסידן,  של 
לעצמות  הסידן  כניסת  את  ומגביר  ה-פאראטירואיד, 
לעומת  מהגוף.  הנפלטת  הסידן  כמות  את  מפחית  וכך 
הפוספט, עודף של חלבון מגדיל את אובדן הסידן. התופעה 
בחלבונים  שעשיר  מזון  כשאוכלים  בעיקר  מתרחשת 
שמכילים חומצות אמינו המכילות גופרית. הגופרית גורמת 
את הפרשת  בדם, שמגדילה  )אצידוסיס( מתונה  לחמצת 
לו  וכך מפריעה  גופרית קושרת את הסידן  בנוסף,  הסידן. 

להיספג מחדש ולהיכנס לעצמות.
צריכה  הם  סידן  של  מופרשת  להגברה  נוספים  גורמים 
מוגברת של מלחים, קפאין, ואלכוהול. כאמור, אין חשיבות 

למקורו של הסידן אלא לצריכה המספקת של סידן שלו.
 

החשיבות של תוספי סידן
גבישי.  סידן פחמתי  הינו  בשוק  ביותר  הפופולארי  התוסף 
חומר סידן זה מופק בעיקר מצדפות המכילות כמות גדולה 
תרופות  מעט  ללא  ומשמשות  פחמתי  סידן  של  מאוד 
ותוספי תזונה למיניהם. תוסף זה נחשב לפופולארי ביותר 
שברים  מונע  שהוא  והוכח  מחקרית  נבדק  שהוא  מכיוון 
ומגביר את צפיפות העצם באופן אקטיבי. כמו כן בטבליה 
אחת ישנה כמות של כ 500-600 מ"ג סידן לעומת כמות של 
כ-200-300 מ"ג סידן בתוספים כמו סידן ציטראט, שגם הוא 
תוסף מוכר בשוק, שנחשב לעדיף בגלל מסיסותו הגבוהה 

מהסידן הפחמתי. 
לאחרונה  בישראל  לשימוש  והוכנס  שנחקר  חדש  תוסף 
הוא דניסטי- הסידן האמורפי שבנוי מסידן פחמתי אמורפי 
בעל  ייחודי  מינרל  ביו  על  המבוסס  זה  תוסף  וננומטרי 
יכולת הספיגה הגבוהה שלו בגוף,  יתרון משמעותי בזכות 
אחרים  מתוספים   4.6 פי  כעד  קלינית/מדעית  שהוכחה 

ומסידן הנצרך במזון.
על מנת למנוע מצב של החלשות עצמות באופן משמעותי 
לבדיקה  להגיע  מומלץ  העצם  במסת  מצטברת  וירידה 
המכיל  מאוזן  תפריט  לבנות  המטפל,  הרופא  אצל  יזומה 
סידן וויטמין די, ובהתאם לנחיצות ליטול תוספי סידן. יחד 
יקטינו עד מניעה את הסיכון  ומאוזן  בריא  חיים  אורח  עם 

לחלות במחלות עקב מחסור בסידן בגוף.

בן 65 הפסיק לסבול מכאבים וחזר ללכת יציב בעזרת טיפול בשיטת אלכסנדר 
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מאירה עשתה הסבה מקצועית 
זקנת  והיא  המופלג,  בגילה 
דעת  קנתה  שלי.  המאומנות 
במשך כל כך הרבה שנים ועדיין 
מציבה לעצמה אתגרים חדשים בכל פעם 
מחדש. היא בונה תילי תילים של חלומות, 
מבינה שעסק זה לא משחק ילדים, אבל 
משחקת ב"נדמה לי". ולבסוף, כשמאמצי 
השיווק עולים יפה ומגיע הטלפון המיוחל 
והלקוחות מתקשרות – היא חוששת לענות.
המשימה – לייצב את העסק מבחינת 
תזרים מזומנים – מזמנת לה מבחן של 
אמונה. לעמוד מול הלקוחה ולהגיד "אני 
שבעת קרבות ובעלת ניסיון וזה המחיר שלי 
ואני מאמינה במה שאני עושה", גורם לה 

פיק ברכיים.
מאירה שוכחת לרגע שהעסק שלה הוא 
גם השליחות שלה. כמפיקת אירועים אף 
אחת לא "עושה לה טובה" כשהיא שוכרת 
את שירותיה, להיפך. כשהיא נרתמת להפיק 
אירוע פרטי, בת מצווה, בר מצווה או אפילו 
חתונה – היא זו שמרוממת ומעלה את כלת 
השמחה בעזרה השלווה והרוגע, הניסיון, 
המקצועיות שלה ובתבונה שהיא מעניקה 

לה.
להיות כהן גדול ולהיכנס לתפקיד זאת 
שמיטיבה את הנרות ודואגת ל"בהעלותך" 
– זה סיפור חייה של מאירה. היא מקבלת 
את הסיוע מהשמיים כדי שה'ההפקה' שלה 
לא תתמוטט, והיא מחזיקה אותה בידיים 
כל הזמן, ל'אירוע' שלה אין יציבות מעצמו.

אין זו משימה קלה להדליק את הנרות. 
היציבות של "בהעלותך" עד שמעצמן 
יבערו הפתילות היא פרי השקעה וסבלנות.

הרבי לומד מהדרך שבה צריך להדליק 
את הנרות, ומביא הוראה שמאירה בעבודת 
שזכות  מבינים  אנחנו  אם  השם שלנו: 
קדושה שיש לנו את אהרון הכהן גדול 
שדואג להעמיד אותנו על הרגליים, וגם 
אם לפעמים אנו עלולים להיגרר להרגל, 
שרק 'בעזרת – עזרתו' נתגלגל, כל אחת 
יודעת שהיא זקוקה למישהי אחרת שתדליק 

לה את האש הפנימית וגם תיטיב עימה כדי 
שנר התמיד לא יכבה.

 – יעצור  הגלגל  חלילה פתאום  ואם 
העבודה תפסיק מייד. הרבי מלמד מהי 

הדרך האמיתית:
להאיר  כדי  עצמאית  בצורה  לעבוד 
ולהשפיע מבפנים ומבחוץ. המטרה - עד 
שתהא שלהבת עולה ומאירה מאליה בלי 
שום עזרה מבחוץ, ונגיע לשלב הסופי 
שבו לא יהיו גלות וחושך שיסתירו את 
כל ה'נרות', בזכות עבודתם של כל הדורות.

באותה שיחה מוסיף הרבי:
"ובכל זה מתווסף הדגשה יתירה

... בדורנו זה,
הדור האחרון של הגלות:

... ובפרט שהרועה
אהרן הכהן שבדורנו – ... –

הראה בגלוי את אהבתו לכל בנ"י,
ומקרבן  הבריות  את  "אוהב   – כולל 

לתורה",
על ידי פעולותיו הרבות ...

ובמיוחד – על ידי ה"קול קורא" שלו
ד"לאלתר לתשובא לאלתר לגאולה",

...ההודעה שכבר סיימו גם את זה,
וצריך להיות רק

"עמדו הכן כולכם"
ללכת לקבל פני משיח צדקנו
בגאולה האמתית והשלימה".

מאז שקנתה לה הרגלים חדשים, מאירה 
כבר עומדת על הרגליים. שום שאלה מאף 
לקוחה לא מפחידה אותה. היא יודעת היום 
יותר מתמיד, שגם אם מתעלמים ממנה או 
עונים לה תשובה שלילית – הרי שזה רק 
מפנה אותה לעבודה החדשה ולהאיר את 

העולם בשליחות החשובה שלה.
ומתוך הכרה בחשכת הגלות, קיימים בה 
רצון ותשוקה להתקדם, לגלות את האור 
שבה ולהצליח ולנצח ולנוע בבטחה קדימה 

מבלי להזדקק לתדלוק תמידי.

מאירה, אף 
אחת לא עושה 

לך טובה

מאירה שוכחת לרגע שהעסק שלה הוא גם 
השליחות שלה. כמפיקת אירועים אף אחת לא 
"עושה לה טובה" כשהיא שוכרת את שירותיה, 

להיפך. כשהיא נרתמת להפיק אירוע פרטי, 
בת מצווה, בר מצווה או אפילו חתונה – היא זו 
שמרוממת ומעלה את כלת השמחה בעזרה 

השלווה והרוגע, הניסיון, המקצועיות שלה ובתבונה 
שהיא מעניקה לה.



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

"

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה
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פניני קרקר עם זילוף גבינת שמנת
חברת כרמית מציעה מתכון וצורת הגשה, שתהפוך כל שולחן לחגיגה -  פניני קרקר דגנים מלאים עם זילוף  

גבינת שמנת בליוויי פלפלים קלויים בשמן זית וזעתר.

מרכיבים:
1 חבילת פניני – קרקר דגנים עם קמח שיפון מלא של ‘כרמית’ בטעם שאהוב עליכם  

 )שומשום, זיתים ושום, עגבניות ובזיליקום, צ’ילי פיקנטי ותערובת תבלינים, סלק, גזר, קייל(
 2 גביעי שמנת חמוצה

 קורט מלח
 2 פלפלים אדומים
 2 פלפלים צהובים

 3 כפות שמן זית
 2 כפות מיץ לימון

 קורט מלח
 2 שיני שום קצוצות

1/2 כפית זעתר

לקישוט:
 2 כפות צנוברים מטוגנים

זעתר ופטרוזיליה קצוצה דק

אופן ההכנה: 
1. מערבבים את השמנת החמוצה עם המלח ומעבירים לתוך יריעת מפת אל בד, מסננים מנוזלים במשך 8 

שעות.
2. קולים את הפלפלים בתנור ב- 220 מעלות כ -20דקות, מעבירים לשקית ניילון ואוטמים למשך 20 דקות.

3. מוציאים את הפלפלים מהשקית, מקלפים, חותכים לרצועות ומניחים במסננת כדי לסנן את הנוזלים.
4. מערבבים בקערית שמן זית, מיץ לימון, מלח, שום וזעתר, יוצקים על הפלפלים ומערבבים.

מעבירים לקערית, מפזרים צנוברים קלויים ופטרוזיליה קצוצה. 
5. שמים את גבינת השמנת בתוך שקית זילוף ומזלפים על הקרקרים. זורים מעל מעט זעתר, פטרוזיליה 

וצנוברים. 
מגישים בליוויי קערית פלפלים קלויים. 

מתכון מאת: תמי פיליפ

חלוז צ'רקסי
מרכיבים לבצק:

500 גר קמח רב תכליתי של סוגת
1+1/2 כוסות מים

3/4 כף מלח שטוחה

למילוי:
גבינת ג'בני עיזים מגורדת או ריקוטה יבשה מחלב עיזים

שום ירוק קצוץ דק )החלק הירוק של העלים( או בצל ירוק קצוץ דק

אופן ההכנה: 
1. לשים במשך מס' דקות את הקמח המים והמלח מחלקים ל 10-15 כדורים ומניחים בקערה עם שמן תירס 
2. לאחר כשעה שעתיים בשמן פותחים את הכדורים ביד ועל משטח משומן כמו מופלטה, הבצק חייב להיות 

דק דק במרכז הבצק מניחים את הג'בני המגורדת ומפזרים עלי בצל ירוק ואפשר גם נענע!
3. מגלגלים לנקניק ומסובבים לשבלול בדיוק כמו לבורקס טורקי מועכים טיפה, 

4. אופים בתנור או בטאבון חם כ 10-15 דק עד הזהבה,
נ.ב. זו היא ווריאציה על חלוז ולא המתכון הצ'רקסי המקורי למי שתהה.

באדיבות: ארז קומרובסקי, לסוגת

סלט פטה ארטישוק
הפתרון המושלם לארוחה קיצית, מרעננת, משביעה ושיש בה הכל הוא סלט, שיכול להיות מוגש בארוחה 
משפחתית, באירוח או כל אירוע. שף אילן פנחס, השף הראשי של רשת מסעדות ההמבורגר BBB, מעניק 

מתכון לסלט פטה ארטישוק, גם טעים וגם מקשט כל שולחן. 

מרכיבים ל-3 סועדים:
חצי ראש חסה אייסברג/ שני חופנים/500 גרם גדולים קרועה ביד.

250 גרם מיקס בייבי.
חצי פלפל אדום קלוי ללא קליפה חתוך לרצועות.
חצי פלפל צהוב קלוי ללא קליפה חתוך לרצועות.

רבע בצל סגול חתוך לרצועות.
5 עגבניות שרי חצויות )עדיף צבעוניות(.

150 גרם גבינת פטה בקר.
20 גרם/כף צנוברים קלויים.

10 זיתי קלמטה ללא חרצנים 
מעט פטרוזיליה קצוצה.

רוטב שמן זית כתית ומיץ לימון על פי הטעם.
3 יחידות ארטישוק ''אל רומנה'' חתוך לרבעים.

רוטב שמן זית מיץ לימון
מרכיבים ל 3-4 סלטים: 
1/3 כוס מיץ לימון טבעי 

2/3 כוס שמן זית כתית מעולה 
1/3 שן שום טרייה 

4 עלי נענע 
חצי כפית מלח  

4

1

1

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אופן הכנת הרוטב לסלט :
מערבבים את כל המרכיבים במיקסר או במעבד מזון ומוסיפים לפי הטעם )יש לערבב היטב לפני התיבול(

אופן הכנת הסלט: 
1. מכניסים לקערת ערבוב את כל הירקות, הזיתים והחסות. מטבלים ברוטב שמן זית כתית ומיץ לימון לפי 

הטעם, מערבבים בעדינות על מנת לא לפצוע את החסות או את הירקות.
2. בצלחת הגשה עמוקה מסדרים את החסות עם הירקות ומגרדים בעזרת פומפייה את גבינת הפטה ומעליה 

מניחים את הארטישוק החצוי. מקשטים את הסלט בצנוברים קלויים ומעט פטרוזיליה קצוצה.

פיצה ים תיכונית 
המותג מאסטר שף מציג מתכון יפהפה ומפתיע במיוחד - פיצה ים תיכונית עם שוליים ממולאים בגבינה. טעים 

עד הביס האחרון!

מרכיבים לבצק:
500 גרם )3.5 כוסות + 1 כף( קמח מקצועי מאסטר שף

25 גרם )1/2 קובייה( שמרים טריים, או 1 כף שמרים יבשים
320 מ"ל )1/3 1 כוסות( מים פושרים

1 כפית סוכר 
4 כפות שמן זית

1 כפית מלח

רוטב ומילוי:
400 גרם עגבניות מרוסקות 

2 כפות רסק עגבניות 
1 כפית אבקת שום )אופציונלי(

1/2 כפית אורגנו יבש
1/4 כפית מלח

250 גרם מוצרלה מגורדת
200 גרם בייבי מוצרלה

1 עגבנייה, חתוכה לפלחים
1 פלפל גמבה ירוק, חתוך לרצועות דקות

1 חופן זיתים שחורים מגולענים
שמן זית ומלח ים אטלנטי

עלי בזיליקום

אופן הכנה:
1. מכינים את הבצק: מכניסים את כל חומרי הבצק, למעט המלח, לקערת מיקסר עם וו לישה, ומעבדים 

במשך 5 דקות. מוסיפים את המלח וממשיכים לערבל עוד דקה. מעבירים את הבצק לקערה משומנת, מכסים 
ומתפיחים כשעה, או עד שהבצק מכפיל את נפחו.

2. מחלקים את הבצק שתפח ל-2 חלקים, לשים ומוציאים את האוויר. משאירים חלק אחד מכוסה, ואת החלק 
השני מגלגלים לנחש וחותכים ל-30 חלקים.

3. משמנים קלות את הידיים, משטחים חתיכת בצק, מניחים במרכזה כדור מוצרלה וסוגרים היטב לכדור קטן. 
ממשיכים עם יתר הבצק.

4. חממים את התנור ל-200 מעלות.
5. מרדדים את החלק השלם של הבצק ששמרנו לעיגול בעובי 3-4 מ"מ ומניחים על גבי תבנית מרופדת בנייר 

אפייה. מסדרים את הכדורים בשוליים עם התפר כלפי מטה.
6. מכינים את הרוטב: מערבבים בקערה את העגבניות המרוסקות, רסק העגבניות, אבקת השום, האורגנו 

והמלח.
7. יוצקים את הרוטב במרכז הפיצה ומורחים בעזרת כף. מגיעים עד לכדורים. מברישים את הכדורים במעט 

שמן זית.
8. מפזרים מעל הרוטב את הגבינה והתוספות ואופים כ-15-20 דקות, או עד שהפיצה מזהיבה. מברישים את 

השוליים שוב במעט שמן זית. מפזרים את הבזיליקום ומגישים.

לחם שום ירוק
רכיבים לבצק:

1 ק"ג קמח לחם של סוגת
650 גר מים קרירים

25 גר' שמרים טריים או כף שמרים יבשים
30 גר מלח

1/3 כוס שמן קונפי שום
250 גר קונפי שום מסונן

חצי כוס עלי אורגנו מופרדים
400 גר' גבינת כבשים מגורדת וקצ'קבל טובה

אופן ההכנה:
1. לשים את הקמח עם השמרים והמים עד לקבלת בצק אחיד מס דקות, מוסיפים את המלח וממשיכים 

בלישה
2. מוסיפים את השמן ועלי האורגנו ולשים עד שהבצק מתאחד שוב עם השמן ומרגיש חלק ונעים

3. מעבירים לקערה משומנת מכסים בניילון ונותנים לתפוח כ 3/4 שעה הופכים את הבצק ומקפלים אותו מס 
פעמים ממשיכים עוד 3/4 שעה בהתפחה

4. מחלקים את הבצק ל 3 מרדדים כל חלק למלבן, מפזרים עליו את שיני השום קונפי, ומגלגלים לנקניק) 3 
נקניקים( 

5. מסובבים כל נקניק מסביב לעצמו כמו בורג ומיד מסובבים לשבלול סוגרים את הקצה מתחת לשבלול כדי 
שלא יפתח 

6. מניחים על נייר אפייה מתחת לניילון ומתפיחים עוד כשעה וחצי – שעתיים 
אופים ב 240 מעלות או עד שמוכן 

באדיבות: ארז קומרובסקי לסוגת
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.



37 י"א סיוון תשע"ט 14/6/19

זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

או  בנרות  למאור  התלמוד  בימי  בהם  שהשתמשו  הפנסים  או  המנורות  ממיני  אחד   .1
בפתילות של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

א(  יח  )בראשית  היום"  "כ___   הצהריים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .9
)בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
 ___ ואם    ___ גמרו  אם  ההלל  את  "קראו  דבר.  על  חזרו  שנית,  מה  דבר-  עשו   .13

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. אנשים ישרים ונאמנים, אנשים מהימנים. "בעלי  ____" )חגיגה יד.(
5. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו, עמד מנגד בצרת רעהו.  "לא תעמד על ___ 

רעך" )ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
6. במעמד שניהם, כשאין אחר עימהם. "___  ל___" )עבודה זרה ב ב( )בהיפוך אותיות(

7.  חבר שופטים שאינו שקול במספרו )מספר חבריו אינו זוגי(, ולפיכך יתכן בו רוב ומיעוט.       
"בית דין  ____" )סנהדרין ג:(

8. מעט אבל טוב, קטן בכמות ורב באיכות. "____  ונקי" )יבמות מט:( )בהיפוך אותיות(
10. רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכם הגימטרי:א'– 100,ב'– 70,ג'– 300,ד'– 2,ה'– 

 3
12. קיצור המילים: יהי רצון.

שטח  לכיסוי  זו  ליד  זו  מרצפות  או  אבנים  הניח  וביחוד:  זה,  ליד  זה  בסדר  דברים  ערך    .13
מסוים.  "ה___ בית הפרס באבנים" )אהלות יח ה( )גוף שלישי,עבר(

14. כנוי כבוד לשלושת אבותינו. אברהם יצחק ויעקב.  "___  עולם" )ראש השנה יא.(
17. ניזוק, סובל הפסד.  "יש זריז ונשכר ויש זריז ו___  יש שפל ונשכר ויש שפל ו___" 

)פסחים נ:(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. "ש__ 
של אדם כמותו")ברכות ה ה(

לעניים  ידאגו  בטרם  בקרבתם  הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   .4
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  ___" 

)ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה מחדש 

ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

ברכות...____   עשרה  שמונה  "הסדיר  אחרון.   – ואחרון  ראשון   – ראשון  הסדר,  לפי   .14
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

1. החלק השנים-עשר בליטרה.  "אם הפקיד אדם לידך ___   של כסף בחשאי" )בראשית 
רבה פרשה יז פסקה ז(

2. מרוקנים, ריקים.  "ש___  מן המצוות" )חגיגה יד.(
3. שוחים, צפים על פני המים.  "ולא רוכבין על גבי בהמה  ולא  ___  על פני המים" )ביצה 

ה ב( )בהיפוך אותיות(
)בלשון  לד.(  )ביצה  באור"  אותן  ו__  הרגלים  ואת  הראש  את  "מולגין  האש.  על  חרך   .4

יחיד,עבר( )בלשון זכר(
רגלי    ___ תחת   הירדן  בתוך  יהושע  הקים  אבנים  עשרה  "ושתים  עמדה.   מעמד,   .5

הכהנים" )יהושע ד ט(
9. מדרון,מורד,מקום המשתפע כלפי מטה.  "נשפך באויר אם היה מקומו  ___  והאהיל 

על מקצתו טהור" )אהלות ג ג(
11. אדמה יבשה, אדמה נוקשה וסדוקה מיובש.  "שותלה   במקום הטיט ואין שותלה במקום  

ה___" )פסחים נה.(
15. ארוחת הבוקר. "____  שחרית" )גיטין סט:( )בהיפוך אותיות(

16. דגל.  "המוכר את הספינה מכר את התרן ואת  ה___"   )בבא בתרא ה א(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. סוגה בשושנים
2. סייג לחוכמה - שתיקה

3. ספר החתום

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

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
האוקינוס האטלנטי חוף מרוקו

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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ׂש
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ם.
ּׁשּלֶכ

ִמ
ַעְכׁשו ּכל ַמה ּׁשּנׁשַאר הּוא ְלַתְכֵנן ֶאת ַהַהּצָגה...

ת 
ִנְגֹזר 2 ְרצּועֹו
ִמּבִריְסטֹול.

1

ת 
ָתן ּבּקָצוֹו

ִנְגֹזר אֹו
ְלַפּסים ְקַטּנים. 2

ְמַהּדק 
ת 

ּבֶעְזַר
ת 

ִמיד ַלּצּלַח
ַנְצ

ִמּצּדּה ָהֶאָחד. 3

ת ָהָאְזַנִים ַעל 
ְנַצּיר ֶא

ּבִריְסטֹול,
ָתן. 

ְוִנְגֹזר אֹו

1

תֹוְך ּכל ֹאֶזן 
ְנַצּיר ּב

ׁש ָקָטן,
ׁשּל

ְמ
 

תֹו ּבָוֹרד.
ְוִנְצּבע אֹו 2

ת 
ַנְדּביק ַעל ַהּצּלַח

ת
ֵעיַנִים ָזזֹו

ִמּפֹוְנּפֹון. 
ְוַאף  3

ְנַצּיר ַעל ַהּצּלַחת ֶאת 
ַהּפִנים, ְוַנְצִמיד ּבֶעְזַרת 

ְמַהּדק ֶאת ָהָאְזַנִים 
ְוֶאת ַמּקל ָהַאְרִטיק. 4

ּׁשִני: 
ת ַלּצד ַה

ּכֵע
ת

ְנַצּיר ַעל ַהּצּלַח
 

ת ָהֵעיַנִים.
ֶא

4

ִמּבִריְסטֹול
ִנֹּצר 

 
ת ָהָאְזַנִים

ֶא
 

ׁשל ַהּפיל.
ת ָהַאף 

ְוֶא 1

ת 
ַנְדּביק ֶא

ַהּבִריְסטֹול ַהּוֹרד ַעל 
ּתֹכל. 

ַהּבִריְסטֹול ַה
ִקּבְלנּו זּוג ָאְזַנִים. 2

ת ָהָאְזַנִים 
ַנְצִמיד ֶא

ת 
ת ּבֶעְזַר

ַלּצּלַח
ת 

ְמַהּדק. ַנְדּביק ֶא
ת ּדֶבק 

ָהַאף ּבֶעְזַר
נֹוְזִלי.

3

ת ַהּפִנים 
ְנַצּיר ֶא

ׁשל ַהּפיל. נֹוִסיף 
ת 

ת ְוֶא
לֹו ֵעיַנִים ָזזֹו

ַמּקל ָהַאְרִטיק. 4

ת ַהּפִנים 
ְנַצּיר ֶא

ִמיד 
ׁשל ָהַאְרֵיה, ְוַנְצ

ַמּקל ָהַאְרִטיק 
ת 

ֶא
ת.

ת ַהּצּלַח
ּתי

ַתְח
ּב 5

ַאְרֵיה

ּפיל ׁשָפן

ָאז ַמה ּצִריְך?
ת

ִמּיֹו
ת ַחד ּפֲע

 ַצּלחֹו

ת
   ִצְבעֹוִנּיֹו

ְסטֹוִלים ִצְבעֹוִנּיים
 ּבִרי

ׁשֵאינֹו ָמִחיק
ׁשחֹר 

ׁש 
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ַאְרִטיק
ת 

ַמְקלֹו
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ת )ֹל
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ּבּבֹות ּתַאְטרֹון 
ַמְקִסימֹות

ְמִהיָרה
ת ּו

ְיִציָרה ּכיִפי
 

ָאה
ׂשָחק ַוֲהָנ

ִמ
ׁשל 

ת 
ׁשעֹו

ּדְרּגת קֹׁשי:ְו
 

ַקל
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 )L.L.B( בעל תואר ראשון במשפטים 
   בהצטיינות מהקריה האקדמית אונו 

 אב לארבעה
 בעלים ושותף במשרד עו"ד 

   קאפלין חיים ושות' 
 מרצה בדיני מקרקעין ומשפחה

 מייצג עמותות וחברות

עו"ד נח קאפלין 

לאחר כמה שנות לימוד בכולל וקבלת הסמכה 
לרבנות התחלתי ללמוד משפטים בקמפוס 

החרדי של הקריה האקדמית אונו. שם למדתי 
ממיטב המרצים ורכשתי ידע רב ובעיקר מיומנויות 

וכלים לעבודה בשטח.

כיום, משרדנו מעסיק גם מתמחים מאונו, ובהחלט 
ניתן לומר שזוהי סגירת מעגל עבורי.

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים נוספים: 072-259-2845

 תואר ראשון L.L.B במשפטים
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים במגוון התמחויות: 

     נדל"ן ותשתיות, חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון,
    שיווק ופרסום, משאבי אנוש

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

דג סלומון פריגת/נביעות+שלוקים 'מעולה'
לא כולל רכיבי פרי

1.5 ליטר

4 ב-
1090

4 ב-
17905990

לק"ג

בלדי
רוגלך אחוה

13-14
י'-י"א בסיון

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

790
לק"ג

2 ב-
1290

400 גר'

ח'-י"א בסיון11-14.6.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

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

מרכך כביסה סוד 900 מ"ל/רסק עגבניות 22%קמח כוסמין לבן/80%
אבקת כביסה 1.25 ק"ג  

סוד/ביומט

אשפתון 'מעולה' חמישיית מגבונים
בייבי ביסיק/קוד: 190536 1 ק"ג

'מעולה'
570 גר'

ויטה
קוד: 16711998 

10 3 ב-
1090

2 ב-
10 790

ליח'ליח'
10

יש לך טעם 'מעולה' 
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