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"חנוך לנער על פי דרכו"
– כיצד?

רבים תמהו על דברי המלך שלמה )משלי כב, ו(: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל 
ִּפי ַדְרּכוֹ". האמנם על פי דרכו חסרת הניסיון והבלתי מסודרת של 
הנער יש לחנכו?! והלא יש לחנכו על פי דרכם המנוסה והברורה 

של ההורים והמחנכים!
אולם, נתאר לעצמנו שני ילדים אחים, אשר באחד ניכרים סימני 
ניכרים דווקא סימני מידת הפזרנות.  מידת הקמצנות ואילו בשני 
מוכן  ואינו  דבר שמקבל,  כל  רק לעצמו, מאחסן  הראשון, שומר 
לשתף שום חבר או אח, ואילו אחיו בדיוק להיפך; מבזבז ומחלק 

מיד את כל מה שמקבל, ואינו חושב אף פעם על העתיד. 
הילדים  נכון לשוחח עם שני  יהיה  לא  זו  לכל, שבמשפחה  ברור 
יהיה  שלא  כשם  לאחרים,  הנתינה  חשיבות  אודות  מידה  באותה 
ובפיזור.  שבבזבזנות  החיסרון  בדבר  ולשכנעם  עמם  לדבר  נכון 
החסרונות  על  כללי  באופן  לשמוע  צריכים  הילדים  שני  אמנם 
להדגיש מאוד בשיחה  יש  אך  שבשתי המידות הקיצוניות הללו, 

עם כל ילד ולחזק אצלו את החלש שבו.
כך בדיוק יש לפעול עם כל ילד בדרך חינוכית המתאימה לאופיו. 
כלפי ילד  עדין ורגיש, די ברמז המביע אכזבה או מורת-רוח ואפילו 
ישתדל  שמיד  כדי  והמורה,  ההורה  מצד  רצון  שביעות  חוסר  רק 
העדינה.  בנפשו  ותפגע  תזיק  רק  שנזיפה  בעוד  טעותו,  את  לתקן 
מפורשת  להערה  הזקוק  מטבעו,  ומרדן  עז  ילד  יש  ולעומתו, 
ופרטנית במילים ברורות, משום שרמז קל אינו נקלט על ידו. אם 
כי יש להדגיש, שגם עם ילד זה יש לדבר בדרך כלל במילים רכות 
ורצון בטובתו, כמבואר להלן. שהרי כבר אמר  המשדרות אהבה 
)עצם  ָּגֶרם  ִּתְׁשָּבר  ַרָּכה,  "ְוָלׁשוֹן  )משלי כה, טו(:  שלמה בחכמתו 

קשה(".

מספר טיפוסי היסוד 

תורת הפסיכולוגיה נבוכה בשאלה לכמה קטגוריות יש לחלק את 
מספר  כך  האדם  נפש  חוקרי  וכמספר  בכללותו.  האנושי  האופי 
הדעות בשאלה גדולה זו. אולם יוצר האדם גילה בתורה שניתנה 
כל  אופי, שעם  סוגי  ארבעה  ישנם  כי  סיני,  הר  לאנושות במעמד 
אחד מהם יש לנהוג בדרך אחרת. וכפי שמפורט בהגדה של פסח: 
"כנגד ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, 

ואחד שאינו יודע לשאול".
כלומר, הסיבה שבארבעה מקומות ציוותה התורה לחנך את ילדינו, 
שארבעה  ללמדנו  שונה,  בניסוח  ההוראה  את  כתבה  מקום  ובכל 
לאחת  המשתייך  ילד  וכל  בעולם,  הקב"ה  ברא  אדם  בני  טיפוסי 
מארבע קטגוריות אלה, זקוק לשיטה חינוכית שונה במעט משיטת 

החינוך הנכונה לחברו המשתייך לקטגוריה אחרת.
והם: חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול.  

הדבר ברור שאין ילד שנולד רשע. אולם הכוונה היא שאם לא ניגש 

לילד זה בגישה הנכונה לאופיו המיוחד, סופו שיהיה רשע חלילה.
החכם והרשע שניהם ילדים פקחים. אולם יש ילד בעל אופי מקבל, 
ויש ילד בעל אופי מרדן. את הראשון קל לחנך. הוא ילד מבקש 
חכמה, טבעו נוח בהיותו פתוח לשמוע ולקבל, והוא נעים הליכות. 
יש רק ללמדו מה נכון לעשות. ואילו השני, פיקח ומרדן, ווכחן, 

ומתקשה לבצע מטלות המוטלות עליו.
השניים  כמו  סקרן  לא  וגם  עצמית,  דעה  בעל  אינו   - השלישי 
הראשונים. אבל שואל בקצרה ומבצע את ההנחיות שמקבל )תם(. 
ואילו הרביעי - אינו מתעניין כלל במה שקורה סביבו, ויש לעוררו 

להתבוננות )שאינו יודע לשאול(.
כדי  לעולם,  נדרשים  הללו  הטיפוסים  שכל  התורה,  לנו  וגילתה 
שיתפקד בהרמוניה ובשלימות. משום שאפילו בעל האופי המרדן, 
שעלול להיות רשע לבסוף אם לא ידריכוהו ויחנכוהו באופן נכון 
בכישוריו  שישתמש  נפלא  אדם  להיות  יוכל  לטבעו,  המתאים 
פעולות  לבצע  כדי  שבו  הפנימית  הבעירה  ובעוצמת  המיוחדים 
נפלאות. הוא יוכל להפעיל מערכות חסד, ולסייע רבות לכלל ישראל 
כהיפראקטיבי  היום  המוגדר  ילד  כל  שבאמת  וכפי  ולאנושות, 
כישורים  קיבל  עליו בשלילה, לאמיתו של דבר  ורבים מסתכלים 
גם  ולעיתים  ביצוע,  ויכולת  עשייה  זריזות,  של  אחרים  בתחומים 
הלימודית  שבמסגרת  אלא  מהאחרים.  יותר  הרבה  דיבור,  כשרון 
הוא מתקשה להשתלב ונתפס כחריג משום טבעו. אולם אם יתנו 
בו אמון, ינהגו בו בדרכי נועם וידריכוהו לפי טבעו, יוכל בעתיד 
לפעול גדולות ונצורות. רק שעתה, כאשר הוא צעיר, הפקחות שבו 
גורמת לו לקלוט במהירות את ענייני החומריות והתאוות שיוכל 
לו למרוד בכל עשייה  גורמת  והבעירה שבו  להשיג בעולם הזה, 

שמשמעותה רוחנית. הוא רוצה ליהנות כאן ועכשיו.
ובכך לימדתנו התורה בלשונה הנפלאה את דרכי החינוך שבידם 

ליישר כל אופי של כל ילד, ולרוממו ללכת בדרך טובה.  
ַדְרּכוֹ!"  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער  "ֲחנְֹך  מאירים:  המלך  שלמה  דברי  ומעתה 
ילדך  הן  עצמו,  בפני  ילד  כל  של  דרכו  את  והכר  התבונן  כלומר 
לטבעו  בהתאם  מהם  אחד  כל  וחנך  בכיתה,  תלמידך  והן  בבית 
ולאופיו, הן מהיבט איתור האתגר החינוכי שקשה לו עמו ועלינו 
כמחנכים מוטלת החובה להעניק לו כלים נכונים להתמודדות, והן 

מהיבט הגישה החינוכית הטובה והנכונה ביותר עבורו. 
רק אז תוכל להגיע לפסגת ההצלחה בחינוך הלא היא: "ַּגם ִּכי ַיְזִקין 

ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". בכל מצב, בכל מקום, ובכל גיל.
האם ניתן לשנות את אופיו של הילד?

הגאון מוילנא ז"ל מוסיף ללמדנו, על פי דברי התלמוד, רובד נוסף 
ועמוק הטמון בפסוק הנ"ל. בדבריו אלו חושף הגר"א בפנינו יסוד 

גדול וחשוב בחינוך.
בביאורו לספר משלי )כב, י( מביא הגאון את דברי התלמוד )שבת 

קנו ע"א(:

"האי מאן דבמאדים ]מי שנולד במזל מאדים, כלומר שלפי טבעו 
ואופיו נמשך לשפוך דם[ - יהי גבר אשיד דמא ]יהיה אדם שופך 
דמים[, או אומנא ]נוטל דמים לצרכי רפואה[, או מוהלא ]מוהל[, 

או טבחא ]שוחט[, או ליסטים ]שודד  ורוצח[".
האם חכמי התלמוד התכוונו רק לומר את צפיית עתידו של נולד 

זה?
מבאר הגאון ז"ל כי יש כאן יסוד גדול והדרכה נפלאה בחינוך. 

א. איננו נדרשים וגם בלתי אפשרי לשנות את האופי שעמו נולדנו, 
אלא עלינו לנתב אותו לשימוש טוב ונכון.

טוב  שימוש  בה  לעשות  האפשרות  גלומה  אופי,  תכונת  בכל  ב. 
ומבורך - ואפילו במי שנולד עם דחף לשפוך דמים. 

מלמדים  דמא",  אשיד  גבר  יהי   - דבמאדים  מאן  "האי  במילים 
להפוך  נוכל  לא  דמים,  אופי של שופך  עם  ז"ל שהנולד  רבותינו 
את אופיו ולשנותו לאדם רגיש, אלא הוא יהיה אדם שופך דמים. 
אבל נוכל בהחלט לנתב את אופיו לאפיקים חיוביים, כגון: גומל 
חסד באמצעות נטילת דם מחולים, או רופא מנתח מציל נפשות; 
מקיים מצוות שחיטה ומספק בכך לאחרים בשר למאכל, או מקיים 
ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו.  מצוות מילה ומכניס את 
וגם אזהרה יש כאן: אם לא נשכיל לכוון ולנתב את אופיו מבעוד 
מועד לאפיק חיובי כל שהוא, הרי הוא עלול מאד להיות חלילה 

שופך דמים באפיק השלילי: להיות ליסטים!
כלומר, מטרת החינוך אינה לשנות את אופיו של הילד - גם כאשר 
האופי נתפס בבירור כאופי שלילי. ניסיון כזה לא יצליח, ועלול רק 
לשבור את נפש הילד. תפקיד החינוך הוא לנתב כל אופי, מכל סוג 

שהוא, לאפיק חיובי.  
משום כך הקפידו חכמי ישראל להשתמש בצמד המילים: "מידות 
טובות" או "מידות רעות", ולא במילים: "אופי טוב" ו"ואופי רע". 
אין  באופי.  גם  וכך  צרות,  מידות  ויש  רחבות  מידות  יש  בבגדים 
"אופי רע", שכן כל תכונה ואופי ניתנים לניתוב למקום בו הם יהיו 
טובים ורצויים, ובלבד שיפעל בהם במידה הנכונה ובמקום הנכון.

אופי.  בשם:  נקראות  נולדנו  שעמן  התכונות  אחרות:  ובמילים 
ואילו השימוש בהן בפועל נקרא בשם: מידה.

לפיכך, כאשר נכוון את הילד לעשות שימוש טוב ונכון בתכונות 
האופי שקיבל, על פי ערכי תורתו של יוצר האדם, הרי עם הזמן 
שמח  יהיה  הוא  גם  ובכך  טובות.  מידות  בעל  אדם  יהיה:  הוא 
בחלקו ומרוצה מעצמו, וגם ההורים והמחנכים וכל סובביו, יהיו 

שמחים ומרוצים ממנו.  
אופיו  על-פי   - ַדְרּכוֹ"  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער  "ֲחנְֹך  הפסוק:  ביאור  וזהו 

המיוחד לו! 
החיים  באתגרי  מוצלחת  לעמידה  הילד  את  להביא  ניתן  כך  רק 

ובניסיונותיהם, בכוחות עצמו.

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

קמצן מול פזרן • ארבעה סוגי אופי בילדים • האם ניתן לשנות את אופיו של הילד? 
• ניתוב מול שינוי

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



תנסו

 עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן לבישול ואפייה,
כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית.

עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

תצליחו
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קדושת החיים

הקשים  אחד  היה   1982 בנובמבר  ה-11  יום 
בבוקר  שבע  בשעה  ישראל.  מדינת  בתולדות 
הישראלי  הצבאי  הממשל  בבניין  פיצוץ  אירע 
בעיר צור בלבנון והבניין קרס על יושביו. צה''ל 
טוען באופן רישמי עד היום שהיה מדובר בפיצוץ בלון גז 
עקב דליפה, אך גורמים רבים כיום מדברים על מימצאים 
ברורים של מכונית תופת שהיתה במקום. יותר מתשעים 
תחת  נקברו  לבנוניים  ואזרחים  שב"כ  אנשי  חיילים, 
ההריסות. האירוע נודע בתור 'אסון צור הראשון'. הצבא 
הריץ כלים הנדסיים כבדים במטרה לפנות את ההריסות 

ולהגיע אל הלכודים, ואז עלתה שאלה קשה:
רוב החיילים היו לכודים בחלקן התחתון של ההריסות 
כדי  בודדים.  חיילים  לכודים  היו  העליון  בחלקן  ואילו 
לחפור  צריך  היה  העליון,  בחלק  החיילים  את  לחלץ 
מאבדים  ובינתיים  והרגליים  הידיים  עם  בזהירות 
הרבים  החיילים  את  לחלץ  הסיכוי  את  ומפסידים  זמן 
שנמצאים בחלק התחתון. מנגד, הייתה אפשרות לעלות 
החיילים  ייפגעו  וכך  העליון,  החלק  על  כבדים  בכלים 
הרבים  החיילים  את  להציל  יוכלו  אבל  הללו,  הבודדים 

שקבורים בחלק התחתון.
אנשי כוחות הביטחון העבירו למכון צומ"ת ואל הרב 
הרבים  הצלת  האם  הקשה:  השאלה  את  ישראלי  שאול 
קודמת לשמירת חייהם של המועטים? מצד אחד, עומד 
בחייהם  לפגוע  לחלוטין  שאוסר  תרצח"  איסור"לא 
חיים  להציל  החובה  עומדת  שני,  מצד  המועטים.  של 
ממצוות"לא תעמוד על דם רעך" וההיגיון אומר שמוטב 

להציל כמה שיותר חיים ולחסוך כמה שיותר אסונות?
מאין  מרתקת  וסוגיה  גורל  הרת  הלכתית  דילמה  זו 

כמוה.
בזדון  לפגוע  ואסור  שלילית  היא  שהתשובה  נניח 
יותר,  פשוטה  נוספת,  בדילמה  נאמר  מה  ביחידים, 
ש)ל"ע( יכולה לעלות בחיי שגרה רגילים: נהג רכב נוסע 
תלמידים  חמישה  עיניו  מול  רואה  ופתאום  במהירות 
ישירות.  בהם  לפגוע  עומד  והוא  הכביש  את  חוצים 
עומד  הכביש  בצד  כי  לב  שם  הוא  שנייה  אלפית  בתוך 
ילד אחד על המדרכה וביכולתו לסובב את ההגה ולפגוע 
בילד הבודד במקום לקפד חיים של חמישה. האם מוטב 
לפגוע באחד במקום בחמישה?. דוגמה בוטה יותר: קטר 
רכבת שרואה פתאום אוטובוס מלא אנשים על המסילה 
ביכולתו  אבל  ישירות,  בהם  לפגוע  עומדת  והרכבת 
לסובב את ההגה ולפגוע באדם אחד שעומד בצד. האם 

יעשה זאת? האם חיי הרבים קודמים לחיי היחיד?
מהמקרה  מעט  שונים  האחרונים  המקרים  כי  יצוין 
הראשון, משום ששם מדובר בפעולה של הריגה - לעלות 
העליונה,  בקומה  הבודדים  החיילים  על  טרקטור  עם 
ולהזיז  הנהג מבקש לבצע פעולה של הצלה  כאן  ואילו 
הסופית  התוצאה  אבל  הרבים,  מהנפגעים  ההגה  את 
תהיה דומה: הוא יפגע בחיים של אדם אחד. ושוב עולה 
היחס  ומה  הבודד?  האדם  חיי  של  ערכם  מה  השאלה 

שלהם אל חיי הרבים?
ולרוב  ברורה,  ההלכתית  התשובה  הראשון  במקרה 
לעולם  אסור  האחרים:  במקרים  גם  התשובה  זו  הדעות 
לפגוע בחיי אדם ואפילו אם הדבר יביא להצלת חיים של 
זה כלל לא  לקיומם של החיים,  הנוגע  5000 איש. בכל 
משנה בכמה אנשים מדובר וחיי אדם בודד שקולים לחיי 

הרבים.
הרמב"ם בהל' יסודי התורה ה,ה: אם אמרו להם עובדי 
את  נהרוג  לאו  ואם  ונהרגנו  מכם  אחד  לנו  תנו  כוכבים 
כולכם - יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. 
את  נהרוג  או  פלוני  לנו  תנו  ואמרו  להם  יחדוהו  ואם 
]שמרד  בכרי  בן  כשבע  מיתה  מחויב  היה  אם   - כולכם 
בדוד המלך ויואב בן צרויה צר על העיר במטרה ללוכדו, 
חיי  כדי להציל  ליואב  אותו  ומסרו  הרגוהו  ואנשי העיר 
ואם  לכתחילה.  כן  מורין  ואין  להם,  אותו  יתנו  העיר[ 
אינו חייב מיתה - יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת 

מישראל.
מכאן מסיק הרב שאול ישראלי, ראש ישיבת מרכז הרב 

ודיין בבית הדין הגדול, לגבי אסון צור:
חוות בנימין סימן יח: לעניין בית רב קומות שהתמוטט 
מוכרחים  התחתונות  שבקומות  הרבים  הצלת  ולשם   ...
בשום   ... העליונות  בקומות  הנמצאים  במעטים  לפגוע 
כשהצלתם  וחשובים  רבים  אפילו  להציל  אסור  פנים 
אחד  של  הריגתו(  גרם  אפילו  )או  הריגתו  מחייבת 

שאילולא זה לא היה נהרג.
וכך מסיק בעל הציץ אליעזר הגאון אליעזר וולדנברג, 
מחשובי הפוסקים בדור הקודם, לגבי המקרים האחרים 

שהוזכרו:
לפני  שנקלע  רכב  כלי  טו:  סימן  אליעזר  ציץ  שו"ת 
אנשים רבים שחוצים את הכביש ואפשר לעשות עצירה 
נמצא  מאחוריו  אבל  יהרגו,  שלא  כדי  אחורנית  ונסיגה 
יחיד עומד באופן שברור שייהרג ... נראה דבכל כגון דא 
... מוטב לנהוג ב'שב ואל תעשה' ]ולא לפגוע ביחיד[ כי 
ישנה טענה של 'מאי חזית שדמו של זה אדום מדמו של 
ולא  יחיד לרבים  וודאית אין חילוק בין  חברו' ובהריגה 

אמרינן דרבים עדיפא.
וכאן עולה השאלה העצומה למה? מה ההיגיון בהלכה 
הזו? אף שבמבט ראשון היא נשמעת הומנית ומתחשבת, 
לחלוטין:  הבנה  חסרת  היא  יותר  מעמיק  במבט  אבל 
הרי הרחמים על האחד חורצים את החיים של הרבים? 
כליה  גוזרים  היחיד,  חיי  נשימה שמעצימים את  באותה 
ובלבד  עיר שלמה  להקריב  ההיגיון  ומה  הרבים  חיי  על 
לא להגיש לגויים אחד שירגיע אותם? ממה נפשך: אם 
חסים על חיי היחיד, קל וחומר שיש לחוס על חיי הרבים 

ולהצילם? 
אע"פ  שם:  הרמב"ם  על  משנה  הכסף  מקשה  כך 
טעמא  ידענא  לא  הרמב"ם,  כדברי  בתוספתא  שנמצא 

מאי? ... מוטב שייהרג הוא עצמו ואל יהרגו כולם?
איסור"לא  של  כוחו  זה  כך:  אומר  הפשוט  ההסבר 

אלא  היחיד,  של  חשיבותו  איננה  כאן  הנקודה  תרצח". 
חומרת ההריגה. אנו לא מוסרים אדם למיתה וזהו. פשוט 
ומוחלט. האיסור להרוג הוא מחוץ לתחום ולא מתחילים 
לדון בו. אין שום סיבה או חישוב בגללו נהרוג אדם או 
היא  ההלכה  ולכן  למיתה.  אדם  לשלוח  שותפים  נהיה 
ולא  להיהרג  חייב  האדם  יעבור.  ואל  ייהרג  פשוטה: 
להרוג. וכך במקרה שגויים דורשים אחד כדי להציל רבים 
- הדבר מושלל לחלוטין, משום שאנחנו לא רוצחים או 
נדחה  ומוחלט שאינו  איסור עצמי  זה  להריגה.  שותפים 

משום סיבה בעולם.  
כסף משנה שם: קבלה הייתה בידם ששפיכות דמים – 

יהרג ואל יעבור. 
מדברי הכסף משנה נראה כי מדובר ב"קבלה", כלומר 
בעיקרון מוחלט ללא טעם, ובכל זאת ניתן להוסיף מעט 
תרצח"  באיסור"לא  הקלה  האוזן:  את  לשבר  כדי  טעם 
היא מדרון חלקלק שאחריתו מי ישורנו. אין דבר מסוכן 
יותר מליצור מדידה וחישוב בערך החיים ולקבוע שיש 
שנסכים  נניח  פחות.  ששווים  וחיים  יותר  ששווים  חיים 
יותר מחיי  90 חיילים שווים  במקרה האסון בצור שחיי 
שני  עם  ומה  הגבול?  עובר  ואיפה   – חיילים  שלושה 
אנשים מול אדם אחד? ומה עם אדם בריא מול אדם נכה? 
ומה עם אדם נכה מול אדם לוקה בנפשו ואינו יודע מה 

קורה אתו? 
היחידה  וקדוש, שהדרך  יקר  כך  כל  החיים הם מושג 
להתמודד אתם היא להחליט שלא מתמודדים אתם. אנו 
לא מפסיקים חיים, נקודה. רק הקב"ה נתן חיים ורק הוא 

לוקח אותם ל"ע.
וכך סיפר לי ידידי ורעי הרה''ר הגאון הרב ישראל מאיר 
ישראל  הרב  הוזמן  שנה  ארבעים  לפני   : שליט''א   לאו 
הנושאים  אחד  בבלגיה.  בין-דתית  לוועידה  לאו  מאיר 
שעלה היה הפסקת חיים לחולים סופניים והרב לאו הציג 
את עמדת ההלכה כי מדובר בנושא חמור שעלול להביא 
להקל  אפשר  אי  ולכן  החיים  זילות  של  חלקלק  למדרון 
בו ראש. ישבו שם רופאים ותיקים והביעו זלזול בעמדת 

הרב. לפתע קם רופא מבוגר וביקש לספר משהו:
כמתמחה  עבדתי  כרופא,  עבודתי  בתחילת  היה  “זה 
וציפיתי לסיום המשמרת כדי ללכת הביתה.  בחדר מיון 
פנימה  פרצה  פרמדיקים  וקבוצת  הדלת  נפתחה  לפתע 
והובילה חולה במצב אנוש. מבט קל הספיק להבין עד 
והיכה  עצים  שחטב  איכר  היה  זה  מסוכן.  מצבו  כמה 
התעורר  המיון  חדר  המוח.  לתוך  בראשו  הגרזן  עם 
טלפון  הרמתי  אני  זה.  אחר  בזה  לרוץ  החלו  ורופאים 
לבני המשפחה לבקש דגימות דם כדי לראות למי יש את 
סוג הדם הקרוב אליו על מנת שנוכל לחבר אותו לעירוי. 
את עצמם  והציגו  הופיעו בחדר  צעירים  גברים  שלושה 
כילדיו. הם הסתודדו חמש דקות ואז ביקשו למסור לנו 
צורך  ואין  מספיק  חי  שאבא  למסקנה  הודעה:"הגענו 

להמשיך להיאבק על חייו...". 
במקום,  והתיישב  סיפורו  את  סיים  המבוגר  הרופא 

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





5 כ"ו אייר תשע"ט 31/5/19

וכאן עולה השאלה 
העצומה למה? 

מה ההיגיון בהלכה 
הזו? אף שבמבט 

ראשון היא נשמעת 
הומנית ומתחשבת, 
אבל במבט מעמיק 

יותר היא חסרת 
הבנה לחלוטין: הרי 
הרחמים על האחד 
חורצים את החיים 

של הרבים? באותה 
נשימה שמעצימים 

את חיי היחיד, גוזרים 
כליה על חיי הרבים 
ומה ההיגיון להקריב 

עיר שלמה ובלבד לא 
להגיש לגויים אחד 

שירגיע אותם? ממה 
נפשך: אם חסים על 
חיי היחיד, קל וחומר 

שיש לחוס על חיי 
הרבים ולהצילם? 

"
ברמת  רעיון  כאן  עד  בעוצמה.  הובן  לאו  הרב  של  והמסר 

הפשט לאיסור מסירת היחיד לשם הצלת הרבים. 
 1944 בשנת  הרבי:  שמציג  הפנימי  לביאורו  נפנה  וכעת 
הכבשן  אל  שהושלכו  יהודיות  בנשמות  בערה  כשאירופה 
בתאוות רצח פרועה, ישב הרבי מליובאוויטש בביתו בניו 
יד  בכתב  הרשימות  )חוברת  לעצמו"רשימה"  וכתב  יורק 
ובה  הסתלקותו  לאחר  שולחנו  במגירת  נמצאה  קודשו, 
-בין השאר- גילויים וחידושים עצומים שלא נאמרו על ידו 
במשך כל 40 שנות נשיאותו(. אלו היו נקודות לדיון על מנת 
למוסרן במסיבת"שבע ברכות" אליה הוזמן הרבי. ולמרות 
שמדובר היה בשמחת חתן וכלה, הדברים שיקפו את כאבו 

שותת הדם על המתרחש באירופה.
הרבי פתח בשאלה אודות ברכות"שבע ברכות" שנאמרות 
תחת החופה: באופן חריג ושונה, הברכות הללו חוזרות אל 
אדם  בריאת  על  ומדברות  המציאות  של  ההתחלה  נקודת 
וחווה."שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, כשמחך יצירך בגן 
עדן מקדם" ועוד. והשאלה היא מה הקשר בין שמחת חתן 

וכלה לבריאת אדם וחווה בגן עדן?
את  להעמיד  מבקשים  אנו  עצום.  היה  הרבי  של  המסר 
החתן והכלה על גודל הרגע, להעצים בעיניהם את משמעות 
האירוע ומה מונח על הכף: אדם וחווה נבראו לבדם, שני 
שברמות  למרות  וזאת  הקוסמוס.  בכל  יחידים  אדם  בני 
וכל החי  יחד. כל הצומח  נברא  האחרות של הטבע, הכול 
נברא ברגע אחד, אבל בכל הנוגע למין האדם, נבראו בסך 

הכול שני יצורים בודדים.
בעיני עצמם. אדם  להפגין את הערך שלהם  נועד  הדבר 
וחווה היו אמורים להבין שההיסטוריה מונחת על כתפיהם 
ואיש מלבדם לא יוכל לעשות את מה שהם אמורים לעשות. 
בני  אתם  הדורות:  בכל  וכלה  חתן  לכל  שעובר  המסר  וזה 
הזוג היחידים בעולם כביכול, את הילדים שאתם תיצרו ואת 

הבית שאתם תבנו - איש מלבדכם לא יוכל לעשות.
ומכאן עבר הרבי להעניק משמעות כבירה לאיסור מסירת 
נופל  אינו  היחיד  של  ערכו  הרבים:  הצלת  לשם  היחיד 
מהרבים. ערך האדם הוא אינסופי, הוא בלתי מדיד ולכן אין 
דרך לקבוע מי שווה יותר – היחיד או הרבים. איננו מוסרים 
יחיד להציל את הרבים, משום שהוא באמת לא נופל מערך 

הרבים.
הרבי מסביר זאת בשתי רמות: א. כל אדם נושא בקרבו 
הוא  מדיד,  בלתי  הוא  הזה  והניצוץ  אינסופי,  אלוקי  ניצוץ 
אינו ניתן להערכה וכימות. בדיוק כמו שערך של ילד אחד 
אינו נופל בעיני ההורים מערך חמישה ילדים. שכן ערכו של 
הילד אינו נובע ממשהו שניתן למדידה - מכישרון או ידע 
כזה או אחר. הוא נובע מניצוץ ההורים שבו וזה דבר בלתי 

מדיד, למעלה מכימות. 
אינסופי  הוא  אדם  כל  של  המעשי  הפוטנציאל  גם  ב. 
ולעולם לא נוכל לדעת מה בכוחו של האדם היחיד לחולל, 
]דוגמה  עליו.  עולים  שהרבים  לקבוע  ביכולתנו  אין  ולכן 
לכך בדרך אפשר: ניקח את סיפור יוסף ואחיו. אם נבחן את 
אחד  מיוסף  יותר  חשובים  אחים  עשרה  כמותית,  הדברים 
ולכן ראוי להקריב אחד בשביל להציל עשרה. אבל בסופו 
עשרה   - האחד  לילד  שנועד  הגורל  שאת  התברר  דבר  של 
וחיי  יוכלו לעשות. הוא זה שהציל את העולם מהרעב  לא 

העשרה עצמם הפכו להיות תלויים ברצונו וחוכמתו[. 
באירופה  המתרחש  אל  הרבי  התייחס  הדברים  בסיום 
בין  המדהימה  ההשוואה  את  לעשות  שלא  יכול  היה  ולא 
מעלים  שאנחנו  בעוד  שלהם:  הגישה  ובין  שלנו  החשיבה 
על נס את ערך היחיד ורואים בו עולם מלא, הם מעצימים 
את ערך המדינה והממשלה )כמיטב המסורת הפאשיסטית( 

ומוכנים בדרך להקריב חיים של מיליונים על מיליונים. 
מליובאוויטש,  הרבי  הקדושים:  הדברים  ציטוט  והנה 
רשימות ב: 'אין מובן מה שמזכירים בכל ברכת חתן וכלה 
פי  על  לומר  ויש  וחווה?  ואדם  העולם  בריאת  דבר  על 
שכל  ללמדך  יחידי,  אדם  נברא  'לפיכך  בסנהדרין  המשנה 
ומסיימת:  מלא',  עולם  קיים  כאילו  מישראל  נפש  המקיים 
'לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם'. כל 
אחד צריך לקבוע במחשבתו שהוא חשוב כמו עולם מלא, 
כי כל אחד ואחד בכל עת ובכל מקום, אם מנצל את כוחותיו 
במילואם, הרי אמרו חז"ל )אבות ד,ג(: 'אין לך אדם שאין 
לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה' ]שלכל אדם יש את 

המשימה והשליחות שנועדו רק לו[. 
יש לנו כלל ברור: לעולם לא מוסרים נפש  יתירה מזה: 
פשוט  והשני  בישראל  גדול  הוא  שאחד  ואף  נפש,  מפני 
ורבים,  ביחיד  גם  אלא  ויחיד  ביחיד  רק  ולא  שבפשוטים, 
שאין היחיד נמסר למיתה כדי להצילם ... ויש לבאר הדברים 
על פי פנימיות התורה: נאמר בפרשת ראה 'בנים אתם לה' 
אלוקיכם', שבכל אחד ואחד יש ניצוץ אלוקי ומצד ניצוצים 
חילוקי  כי  ישראל,  בבני  מדרגות  לחלק  אפשר  אי  אלו 
דיבור  או מחשבה,  והמידות  רק מצד השכל  הם  המדרגות 
ומעשה, אבל מצד עצם הנשמה לא שייך לחלק מדרגות ... 
יותר  נקודת החיות שהיא באחד  כמו שאין שייך לומר על 

מחברו''. 
היחיד:  תפקיד  את  עוצמה שממחיש  רב  בסיפור  ונסיים 
המנצח  היה  ה-20  במאה  הגדולים  המוזיקאים  אחד 
בעוצמה  לתהילה  נודע  הוא  טוסקניני.  ארתורו  האיטלקי, 
שלו, בתביעתו לשלמות, באוזן המוזיקלית שקלטה כל פרט 
ובזיכרון הצילומי שהעניק לו שליטה ברפרטואר עצום של 

יצירות.
והכותב  ביוגרפיה  ספר  עליו  כתבו  האחרונות  בשנותיו 
הכותב  התקשר  פעם  אותו.  לראיין  לעת  מעת  נכנס  היה 
ושאל אם יוכל להיכנס אליו למחרת לשוחח אתו. טוסקניני 
כי  סיפר  הוא  לעשות.  חשוב  משהו  לו  שיש  משום  סירב 
בחוץ לארץ מתקיים קונצרט מכובד והוא כתב את העיבוד 
בקונצרט  להשתתף  יוכל  לא  שהוא  וכיון  שם,  ליצירות 
אישית, הוא רוצה לשבת ולהקשיב לו דרך הרדיו. הביוגרף 
אמר שזה יהיה כבוד בשבילו לעקוב איך טוסקניני מקשיב 

ליצירה שהוא עיבד ומישהו אחר מוביל אותה. 
איך  בסוף  ושאל  השידור  כל  לאורך  לידו  ישב  הסופר 
התזמורת  כי  מושלם,  לא  אבל  אמר:"יפה,  טוסקניני  היה? 
הייתה אמורה לכלול 120 נגנים כולל 15 כנרים, אבל בפועל 
14 כנרים והביצוע היה חסר". הביוגרף היה בטוח  היו רק 
מייל  אלפי  ממרחק  לדעת  יכול  הוא  איך  מתלוצץ.  שהוא 
כמה כנרים הופיעו? בכל זאת הוא בירר את העניין והתברר 
שהמנצח התברך ברוח הקודש. אכן אחד הכנרים לא הופיע.

הביוגרף ההמום חזר אל טוסקניני וביקש לדעת איך הוא 
זיהה שאחד מתוך 120 נגנים נעדר?"זה ההבדל בינך לביני, 
אמר טוסקניני, אתה חלק מהקהל והכל נראה לך אותו הדבר, 
אבל אני המנצח, אני כתבתי את העיבוד עבור היצירה ואני 
וכאשר  מהכנרים,  אחד  כל  להפיק  אמור  צליל  איזה  יודע 

צליל אחד היה חסר, הבנתי שאחד הנגנים נעדר..."
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מחשבות בגיא צלמוות

מרגשת.  חופה   ערכתי  האחרון  השבוע  בסוף 
החתן ביקש לקראת סיום החופה לומר כמה מילים 
לסבתו הישישה, פליטת שואה, שעברה את מחנות 
הגיהנום הנורא עלי אדמות, שרדה ועלתה לארץ והקימה את 
בצד  שישבה  סבתו  אל  נרגש  בקול  פנה  הוא  מחדש.  ביתה 
ואמר: "סבתא, זה הניצחון שלך, כשאת רואה את נכדך מתחתן 
ומגיע לחופה מלווה בהורים, אחים ואחיות. זה הניצחון שלך, 

זו הנקמה האמיתית שלך ". עין לא נותרה יבשה במקום.
הבטתי על הסבתא וחשבתי לעצמי: מה נתן לה את הכוח 
להתחיל מחדש? אין זה אלא, שבשעות הקשות ביותר, ברגעי 
לדמיין  ולקוות,  להאמין  הסבתא  הצליחה  הגדולים,  השפל 
הדרך  את  הלאה  שימשיכו  ונכדים  בנים  על  ולחלום  איכשהו 
המסורה מהוריה, היא דמיינה איך ייראו החופות של הנכדים 

שלה בעתיד, כשהעולם יחזור לקדמותו, 
והצאצאים שלה ימשיכו את מסורת אבא 

ואמא שלה.
הבינה  הייתה,  בו  נמוך  הכי  במקום 
גדול  למשהו  שייכת  היא  כי  הסבתא 
ברגע  למסורת.  הדורות,  לשרשרת  יותר, 
חוליה  לא  שהיא  הבינה  היא  קשה  הכי 
קדימה  להמשיך  חייבת  והיא  בודדת 
עם  שלה  העתידיים  המאורעות  בשביל 
בחתונה  להיות  לזכות  בשביל  הנכד, 
שלהם, לראות אותם ממשיכים את אותה 
שלשלת זהב. זה מה שנתן לה את הכוח 

להמשיך ולהתחיל הכול מחדש.
העומר  ספירת  ימי  אלו,  ימים  ברוח 
לאחר  אמרתי  תורה  מתן  לחג  והמתנה 
החופה: עם ישראל כולו הגיע להר סיני 
הללו  המילים  את  הגבורה  מפי  ושמע 
"אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ 
איתנו  שעוברים  מילים  אלו  מצרים". 
אותם,  לשכוח  לנו  אסור  לדור,  מדור 
את  להמשיך   – חובתינו  וזו  זכותנו  זו 

המסורת.

  

במדבר  בפרשת  במדבר.  ספר  את  לקרוא  התחלנו  השבוע 
אנחנו מתוודעים לחשיבות האדירה להמשך שמירת המורשת - 
המסורת. אנחנו קוראים את ציווי הבורא למנות את בני ישראל: 
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחותם לבית אבותם" 
"למשפחותיו"  בנוי  ישראל  כלל  היות  על  ההדגשה  כאשר   –
מפסיפס  כחלק  עצמו  את  רואה  אחד  כל  אבותיו",  ו"לבית 
להמשכיות  האחריות  את  עצמו  על  ונושא  כולה,  האומה  של 

הדורות באותה מסורת אותה קיבל מהדורות שעברו.
בימים אלו החלה בישראל "עונת החתונות", וכמי שמשתתף 
בחוזקה  ומרגיש  רואה  אני  בישראל  בתים  להקים  זוכה  ואף 
את הרצון והכמיהה בעם ישראל לשמר את המסורת והמשך 

הדורות.
כדת משה  להינשא  וכלה  זוג חתן  בוחר   2019 כשבישראל 
וישראל - זה לא דבר מובן מאליו וזו שמחה גדולה. אני כאן 
בשביל לתת את הפתרונות הפרקטים ההלכתיים לכל זוג וזוג. 
רק השבוע "ביליתי" בשלושה בתי דין שונים על מנת לעזור 
ולשחרר ולפתור חסמים. זו שליחות קודש שאני מבצע ומרגיש 

שאנחנו עושים את הדבר הנכון עבור עם ישראל.

  

כשבני ישראל יצאו ממצרים, נאמר להם תנאי הכרחי ובסיסי 
יתברך באמצעות שליחו משה  ה'  ליציאה. את התנאי העביר 
האלוקים  את  תעבדון   – ממצרים  העם  את  "בהוציאך  רבינו: 

על ההר הזה". בני ישראל לא הפכו לעם, עד שלא הגיעו למתן 
תורה. התורה היא זו שקובעת אותנו כ"עם", וכפי שניסח זאת 

רבי סעדיה גאון: "אין אומתנו אומה אלא בתורתה"!
וכיצד אכן זכינו לאותו מעמד גדול של קבלת התורה בהר 

סיני?
"ויחן שם  הפסוק:  על  לברכה  זכרונם  חכמינו  לנו  אומרים 
ישראל כנגד ההר". למה כתוב בתורה "ויחן", והרי היה מתאים 
יותר לומר "ויחנו"? אלא, לומר לך שהם חנו "כאיש אחד בלב 
אחד". זו הייתה ההכנה והבסיס למתן תורה, ורק כך שהתאחדו 
כאיש אחד בלב אחד הם נעשו ראויים לקבלת התורה ולהיהפך 

לעם ישראל.
גם חתונה יהודית היא כעין מתן תורה. וכן מתן תורה היה 

כמו קידושין כפי שאנו מברכים בהתרגשות במעמד כל חופה: 
שאמרו  וכמו  וקידושין".  חופה  ידי  על  ישראל  עמו  "מקדש 
חכמינו במשנה "וביום חתונתו זה מתן תורה". קיימים מנהגים 
תורה.  מתן  לבין  מקיימים  אנחנו  אותה  החופה  בין  מקבילים 
ורוצים  הנישואין  בברית  נכנסים  חדשים  כשזוגות  ובוודאי 
להמשיך בכך את המורשת המפוארת של אברהם יצחק ויעקב, 

הרי זה בוודאי מתן תורה מחודש.
הפסטורלי  בגן  החופה  תחת  סיני.  עד  להרחיק  צורך  אין 
הקרוב לביתכם זוכים זוגות נוספים לחוות מתן תורה מחדש, 
את  הממשיך  כזוג  אחד,  בלב  אחד  כאיש  באהבה,  ולהיהפך 

האומה הישראלית, כדת משה וישראל.

  

השבוע נערכה חתונה מרגשת נוספת. 
באכזריות  נרצחה  ספורים  חודשים  לפני 
בירושלים,  אנסבכר  אורי  הנערה  נוראה 
הצעה  עלתה  בהלוויתה  דמה.  יקום  ה' 
ויוזמה ייחודית לרקום יחד יצירות רקמה 
לזכרה ולהקים מהן חופה. ואכן, באתגר 
אלפים  מחמשת  למעלה  השתתפו  בו 
העולם  רחבי  מכל  ובנות  נשים   )!!!(
השבוע  נישאו  בו  מהודרת  חופה  נוצרה 
"אם  נרגש  בקול  שאמר  הראשון  הזוג 
תדבק  ימיני.  תשכח  ירושלים  אשכחך 
בזה  היה  אזכרכי".  לא  אם  לחיכי  לשוני 
מימד של סגירת מעגל מרגשת לזכרה של 

אורי שלא זכתה להיכנס לחופה.
סיון רהב מאיר  אשת התקשורת הגב' 
אלי  הרב  של  דבריו  את  השבוע  ציטטה 
וכך  החופה,  של  המרגש  במעמד  אדלר 
לרצח  שלנו  התשובה  "זוהי  אמר:  הוא 
בישראל,  בתים  עוד  להקים   – האכזרי 
מתוך קדושה ושמחה ועדינות. הסתכלתי 
אורי  שכתבה  השיר  מילות  על  קודם 
היא  החופה.  על  הוא  גם  שרקום  הי"ד, 
כותבת על 'עולם של שלום' אבל לפני כן היא מבקשת: 'עשי 
בכל  אוניברסלי  לפני שמשכינים שלום  כי  לך שלום בתוכך'. 
העולם, צריך קודם כל עבודה פנימית – שלום בתוכנו, בתוך 
זוהי  לאשתו.  איש  ובין  לחברו  אדם  בין  ושלום  שלנו,  הנפש 
העבודה שלנו. אנחנו יודעים שככה מתחיל שלום עולמי, במה 

שאנחנו עושים כאן הערב".
שמענו בהר סיני "לא תרצח" ושמענו בהר סיני "אנוכי ה' 
ויסודות לאמונה שלנו  אלוקיך". המצוות הללו יחד הן בסיס 

בא-ל חי.

שבת שלום וחודש מבורך
הרב בן ציון )בנצי(  נורדמן 

nordman@jss.org.il: לתגובות

הרב בן ציון נורדמן





תנסו, תצליחו!
  .  עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן, כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית

 עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

שמנת להקצפת קרם וניל
לקבלת קרם סמיך ויציב בטעם וניל

 בד“צ ועדת מהדרין

פתיתי מוצרלה
מושלם למאפים, פשטידות ופיצות

 בד“צ ועדת מהדרין

מלית למאפים
מצוינת למילוי מאפים מתוקים ומלוחים כאחד

 בד“צ ועדת מהדרין

קרם פרש
מעשיר רטבים ומטבלים

 בד“צ ועדת מהדרין

מסקרפונה
 נהדרת למגוון רחב של קינוחים וקרמים

בעלת מרקם עשיר מאד
 בד“צ ועדת מהדרין

שמנת להקצפה 38%
 בד“ץ העדה החרדית
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נפלה ברשת

אני  מרדכי  טלפון,  שיחת  קיבלתי  תקופה  לפני 
ביקש  ביותר,  דחוף  באופן  אותך  לפגוש  חייב 
הפונה. הוא הגיע אלי אחרי מספר ימים, גבר חרדי 

כבן שלושים וחמש. 
אתה  מהפה  הגה  מוציאים  שהם  לפני  שעוד  אנשים  ישנם 
מרגיש ורואה את הכאב הרב שהם עוברים.  די היה להביט 
בפניו של אותו אדם ולראות שעובר עליו משהו רציני, הוא 
היה סהרורי, התיישב והסתכל עמוק לתוך עיניי והחל לבכות. 
זה,  את  לי  עשתה  היא  איך   - משפטים  מספר  סינן  רק  הוא 

הייתי הגבר הכי טוב שיכול להיות. 
כשאני כותב דברים אלה ונזכר בפגישה עם אותו אדם, נפשי 
נקרעת לגזרים. הוא ממש בכה כרבע שעה, אחר כך הוא נרגע 
ילדים.   5 לנו  יש  שנים,   14 נשוי  אני  לי.  לספר  והחל  מעט 
כל שנות הנישואין שלנו היו מקסימות, הייתה בינינו הבנה 
והכלה, כיבדנו אחד את השני. זכור לי רק פעם או פעמיים 

שרבנו במשך כל השנים. 
כפי שאתה רואה עלי אני לא החרדי הקלאסי, אנחנו חרדים 
פחות אדוקים. אבל תמיד היו לנו גבולות ברורים. היה לנו 
האחרונה  השנה  בחצי  חלקית.  מסונן  היה  הוא  אינטרנט, 
מהרשתות  לאחת  נרשמה  שהיא  אגב  דרך  לי  סיפרה  אשתי 
החברתיות. זה מעניין, היא אמרה, אתה פוגש ומכיר אנשים 

חדשים. זה עולם חדש שלא הכרתי.
מיד שאלתי אותה, את בטוחה שזה בסדר מבחינה רוחנית? 

והיא אמרה, וודאי אני מספיק חזקה. 
זהו, יותר לא הטרדתי אותה באף שאלה בנושא זה והמשכתי 
לא  שמשהו  לב  שמתי  האחרונה  בתקופה  כרגיל.  חיי  את 
כשורה אצל אשתי. שאלתי אותה אם הכל בסדר והיא אמרה 
'כן, הכל בסדר'. אבל ליבי אמר לי שזו לא אשתי שהכרתי, 
נהרסה  עליה. למפרע התברר שהזוגיות שלהם  עובר  משהו 

וככל הנראה הם מחויבים להתגרש. 
הוא היה כל כך אומלל, הרגיש כל כך נבגד, פשוט חרב עליו 
עולמו. תגידו אתם, קוראים יקרים, מה אפשר להגיד לאדם 
14 שנה הא  ולאחר  ומסור לה  נאמן  והיה  שאהב את אשתו 
מגלה מה שהוא מגלה? ממש גוועלד, רחמנות אמיתית. אויי 

טעטע. 
לא הייתי כותב על כאלו דברים אלא אם הייתי חושב שזה 
הרבה  עם  להיפגש  לי  יוצא  נפש.  פיקוח  של  עניין  פשוט 
תסמרנה  כאלו שפשוט  יש  סיפורים.  הרבה  ולשמוע  אנשים 
שערות ראשי. מה קורה פה? עד לאן הגענו? סגנון סיפורים 
כמו שהעליתי כאן קשורים לאינטרנט הלא מסונן ולרשתות 

החברתיות שזה סכנה גדולה. 
ישנם אנשים שיגידו לעצמם עזוב אני חזק ואני שולט בעצמי. 
אבל אני לא מאמין לך כי אין אפוטרופוס לעריות. וגם תראה 
מה קורה בעולם החילוני, תשמע איזה סיפורי זוועה יש שם. 
תקנות  מיני  כל  ועוד  נסך  יין  ועל  נכרי  חלב  על  אסרו  חז"ל 
הם  העמים.  לשאר  נתחבר  שלא  בשביל  מהגויים  להתרחק 
כי  העמים,  לשאר  נתקרב  שלא  בשביל  גבולות  שזה  ידעו 
אם יתירו בזה אז זה יפתח פתח להתחבר לגויים. האמינו לי 
אינטרנט לא מסונן הוא יותר גרוע מיין נסך. אני כותב דברים 
יכול  לא  שאני  סיפורים  אלי  מגיעים  פשוט  ליבי.  בדם  אלו 
לכל מה  מגיע בשניות  לא מסונן אתה  באינטרנט  להתאפק. 

שחז"ל חששו שנגיע.
כל כך רחמנות על אותו אדם, על הילדים שלו, על אשתו על 

המשפחה שלא תתפרק.
אחד אמר לי, תשמע אתה אדם פנאט, העולם התפתח, זה לא 
מה שהיה פעם. אמרתי לו אם קצת קראת כתבות שלי אתה 

עולם  על  כותב  אני  מה  תקרא  פנאט,  לא  בכלל  שאני  מבין 
הישיבות וכו'. אבל פה זה גבול שחייבים לעצור בו.

הסברתי לו שלפני השואה מי שבאמת נאחז והיה סגור בגטו 
- חייו הרוחניים נשמרו. ומי שיצא  היהודי ושמר את עצמו 
מהמעגל הסגור ונפתח לעולם הוא לא שרד, ונפל שדוד למה 

שהציעו המשכילים או הציונות באותם זמנים. 
מימים  טובים  לא  זיכרונות  לנו  מזכירה  גטו  המילה  אולי 
אפלים שהיו לעם שלנו, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים 
להיות בגטו. כל כך הרבה הלכות חז"ל גזרו כי עשו גדרות 
שמא האדם יגיע למקומות מסוימים שהוא יחטא ולכן הציבו 
אתה  פה  תהיה  אם  כי  תהיה,  אל  פה  תיכנס,  אל  לפה  גבול 
תיכשל בסוף בעבירה. זה ידוע לעין כל מה שקורה בעולם, 
ונותנים  ליברלים  ויותר  יותר פתוחים  נהיים  ככל שהאנשים 
גבולות  אין  אז  שרוצים,  מה  לעשות  האופציה  את  להם 
לאיפה שאנשים יכולים להגיע. לכן אני חושב שזה שלחברה 
הדברים  אחד  זה  שלה,  והגבולות  החומות  את  יש  החרדית 

החשובים ששומרים עלינו.
לו לעשות מה שהוא  יהיה, תיתן  יהיה אשר  זה טבע האדם 
לאיפה  תדע  ולך  לו  שיהיו  הגבולות  את  יפרוץ  והוא  ירצה 
הוא יגיע. אמרו חז"ל, שבעבור שלושה דברים נגאלו ישראל 
ממצרים: שלא שינו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. מה 
שמו  שהיהודים  והחומות  הגבולות  זה  כעם  אותנו  ששמר 
לעצמם. לא סתם אמר רבי חנינא סגן הכהנים בפרקי אבות, 
הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה, איש את 
רעהו חיים בלעו. בלי הגבול, הפחד מהמשטרה היה העולם 

סדום ועמורה.
התנועה  חוקי  את  שיש  לדוגמא  מבינים  שאנחנו  כמו 
ובכל  כך  על  עונש  מקבל  החוק  על  שעובר  ומי  בכבישים 
ירביץ  הוא  שאם  יודע  האדם  שלה.  החוקים  ומדינה  מדינה 
או יגנוב יש תוצאות למעשיו, יש פשוט גבולות ואם הוא לא 
שהוא  סיכוי  יש  נמצא  הוא  בה  המדינה  של  בחוקים  יעמוד 

ישב גם בכלא.
בכדי  הם  שלנו  הגבולות  יהודית-חרדית,  כחברה  אנחנו 
בתורת  מאמינים  באמת  שאנחנו  מה  על  נעבור  לא  שאנחנו 
שולחן  שיש  מאמינים  אנחנו  אחרת.  תורה  תהא  שלא  משה 
ערוך ובכדי שנוכל לקיים אותו אנחנו חייבים לשים לעצמנו 

גבולות.
מסונן  לא  אינטרנט  בבית  שהתקינו  לדוגמה  אנשים  פגשתי 
ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם לאיזה מקומות אפלים הם 
הגיעו, גם מבחינה רוחנית גם מבחינה זוגית. אין אדם חזק, 

האדם חייב גבולות.
אנחנו רואים בחברה המערבית את כמות הגירושין הגבוהה 
שיש, את הבעיות הקשות שיש כמעט בכל תחום, אני פשוט 
לא יכול לפרט מעל דף הנייר את שלל הבעיות הרבות הקשות 
שאין   - אחת  היא  היחידה  והסיבה  המערבית  בחברה  שיש 
הרסן,  את  מתיר  כשאתה  גבולות,  שם  לא  כשאתה  גבולות. 

אין לנו מושג לאיפה נגיע.
גם כאשר אנחנו שמים לעצמינו גבולות היצר הרע לא שקט 
ומפתה  אין מה לעשות העולם בחוץ הוא קורץ  על שמריו. 
ואם לא תציב גבולות האדם יסחף החוצה מאוד מהר ויאבד 

את הערכים שכל כך חשובים לו.
אחד מרבני המגזר הדתי לאומי אמר לפני תקופה שהוא מודה 
בזה וזה מוכח מחקרית שבציבור שלהם מעל 50% יש להם 
גם  הוא  נשירה.   20% ישנה  החרדי  ובציבור  גמורה.  נשירה 
תורמות  בציבור שלנו  והגבולות שיש  בזה שהחומות  הודה 

לכך.

כמובן שהחומות והגבולות צריכות להיות לא בכפייה אלא 
אנחנו  למה  ולאנשים,  לנוער  לילדים  חינוכי  פסיכו  בהסבר 
זה  כי  ורוצים בזה,  כי אנחנו בוחרים בזה  גבולות?  מציבים 
היהדות שלי וזה האמונה שלי ואני גאה בזה וזה אחד הדברים 

ששומרים על האמונה שלי.
למי  התירו  אך  מהאינטרנט,  להימנע  הורו  ישראל  גדולי 
סינון שונות.  לכך מספר חברות  ויש  עבודה  לצורכי  שצריך 
וכל אחד יעשה את מה שהוא חושב שמתאים לו. אך ישנם 
יודע על בסיס מה הם מתירים לעצמם שיהיה  אנשים שלא 
חברתיות  ברשתות  להיות  ועוד  סינון,  בלי  אינטרנט  להם 
שונות כמו פייסבוק וכו'. מילא הם לוקחים אחריות לעצמם 
והם מאמינים שהם חזקים ויודעים לשמור את עצמם. יכול 
להיות, על אף שהתורה אומרת אין אפוטרופוס לעריות, וזה 
לא רק התכנים הבעייתיים, זה כל הדעות וההווי שהם רואים, 
בעיקר  אך  הטהורה,  מהאמונה  הדעת  את  להם  משנה  שזה 
שיהיה  הורים.  אותם  של  הנוער  ובני  הילדים  על  לי  כואב 
ברור, נער או ילד שנחשף לתכנים לא טובים אל תצפו ממנו 

לכלום, ממש לכלום.
אני  מסונן  אינטרנט  צריך  לא  אני  לי  אנשים שאמרו  פגשתי 
מספיק חזק ויש לי גבולות ואני יכול לשלוט בעצמי ולהגיד 
לעצמי עכשיו סטופ, עד כאן. אבל לא תמיד זה עזר ההסברים 
שלי שהתורה אומרת שאין אפוטרופוס לעריות, אין אף צדיק 
חזק  אני  חסין,  אני   - לומר  שיכול  בעולם  שיהיה  גדול  הכי 
ואני  מלחמה  של  למקום  עצמי  את  אכניס  הרע.  היצר  מפני 
אנשים  נכון שיש  עיניים,  אחיזת  זו ממש  להיפגע.  יכול  לא 
יכולה  הגדולה  הנפילה  אבל  מעמד,  להחזיק  שמסוגלים 

לקרות בשניות.
פשוט  לא  ממש  זה  מזדעזע,  ואני  סיפורים  כאלו  שומע  אני 
ובעיקר  נפלו  לאיפה שהם  נפלו  אנשים אחרי שהם  להוציא 
זה  השם,  ברוך  יהודים  אנחנו  לעשות,  מה  אין  נוער.  בני 
יוצרת גבולות. רוב ההלכות שיש הם גבולות  היהדות והיא 
שעשו חכמים שלא נגיע למקומות מסוימים. מי שאומר לך 
שהוא חסין אולי הוא מנסה לשקר על אחרים, אך בעיקר הוא 

משקר לעצמו, אין אדם שחסין מפני מה שמציע האינטרנט.
אם הייתי יכול להציג בכתבה זו נתונים שיש ממכוני גמילה 
שהייתם  לכם  מבטיח  אני  הזה  בתחום  שקורה  מה  על  וכו' 
האינטרנט  שלי  המבט  מנקודת  העניין.  על  אחרת  חושבים 
בעיות  הרבה  יוצר  הוא  בעייתי.  מאוד  מאוד  אומנם  הוא 
ויוצר אף בעיות גם לאנשים  לאנשים שומרי תורה ומצוות, 

שלא שומרים תורה ומצוות, יהודים ולא יהודים כאחד.
היום בכל העולם מבינים ויודעים, גם לא יהודים וללא שום 
בתכנים  סינון  ללא  באינטרנט  שצפייה  כלשהי,  לדת  קשר 
הנמצאים שם יוצרת בעיות רבות, היא מעודדת ומחנכת את 
הנפש לכל המידות הרעות. ויוצרת נפש לא בריאה ותקינה. 
ובפרט אצל ילדים ובני נוער שאז הנפש להם נבנית. יש היום 
עשרות אלפי עובדות ועשרות מחקרים ונתונים לאיזה מצבים 
מזעזעים ילדים ובני נוער הגיעו בגלל צפייה באינטרנט ללא 

סינון. ואני חוזר שוב ואומר שזה ללא שום קשר לדת.
הכי  אנשים  בעצמכם שאתם  להאמין  צריכים  אתם  לסיכום, 
חזקים והכי טובים שרק יש, רק אל תאמינו בעצמכם שאתם 
תיכנסו לאזור מלחמה שיורים שם ללא הפסקה ולא תיפגעו... 
אפוטרופוס  אין  כי  שתיפגעו,  הסיכויים  רוב  טועים,  אתם 

לעריות.
machon. לתגובות  היקרים.  ישראל  עם  לכל  שלום  שבת 

rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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קירות טיפוס
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לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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ַׁשְלֶהֶבת 
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שיחה מרגשת וייחודית עם הרב אברהם ישראל קליין, אשר זכה ויחד עם איש החזון והמעש הגאון ר' 
עזריאל טאובר זצ"ל הפיץ את דבר ה' בכל קצוות תבל, וערך את עשרת כרכי "פרקי מחשבה" אשר 
נהפכו לנחלת הכלל וללימוד יסודי בבתי החינוך וכל בית יהודי. לציון אבני מסלול ושרטוטי חיים לדמותו 

המפליאה ⋅ זיכה רבים וזכה

|| אשר ויטמן ||

ַׁשְלֶהֶבת 
עד שתהא 

עולה מאליה
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אחת ה הרצאה,  באמצע  זה  יה 
ע"י  נמסרה  אשר  אלפים  מיני 
המיקום:  זצ"ל,  טאובר  הרב 
שוכן  אשר  עציון  ניר  מלון 
על הר הכרמל מבינות לעצים 
באווירה  ממעל.  המשקיפים 
עשרות  המרוממת,  השבתית   - הפסטורלית 
סמינר  לשבת  ובאו  נתקבצו  וזוגות  משפחות 
מ'עמך'  החל  שם  היו  'שלהבת'.  ע"י  שאורגן 
ועד  עסקים,  אנשי  לבעלי-בתים,  עם,  פשוטי 
לכולם  כאשר  ישיבות,  וראשי  שיעור  למגידי 
אמרותיו  מצוף  לשמוע  אחד,  משותף  מכנה 
לשאוב  ולזכות  טאובר,  הרב  של  הידועים 
החיים  לתוככי  וזכים  חיים  מים  מהבאר 

הסוערים והמאתגרים.
שנערכה  שלו  השלישית  ההרצאה  באמצע 
הנשים,  מעזרת  פתק  לי  נשלח  במוצ"ש, 
להעבירו  ומבקשת  לסמינר,  שהגיעה  מאשה 
להרב טאובר. הפתק איכשהוא התגלגל אליי 
כי  מספרת  היא  ובו  אליו,  התלוותי  מתוקף 
למאוד,  עד  עליה  קשים  היו  הנישואין  חיי 
וכבר כמה וכמה פעמים שכמעט, אבל כמעט, 
האחרון,  כמוצא  אולם  החבילה,  נפרדה 
טאובר,  הרב  של  שיעורים  לשמוע  התחילה 
הנמסרים מתוך רוגע ושלווה ובהירות העניין, 
והנה אני כאן עם בעלי! שנינו המשכנו את חיי 

הנישואין בזכותך! ועל כך, תודה.
לתופעה  שנלוו  הסיפורים  אלו  תרצו,  אם 
השנים  בעשרות  החרדי  בציבור  שפשתה 
הייחודיות  טאובר",  "הרב  ושמה  האחרונות 
השולחן  על  הדברים  בשימת  התאפיינה  שלו 
באופן הכי פשוט. הכי שווה לכל נפש. וביחד 
יקרות  באור  מאיר  הדברים,  את  מנתח  היה 
מיותרים,  חלקים  מחשיך  מעומעמים,  חלקים 
 – והתוצאה  השומע.  ללב  מסילות  ומוצא 
האמונה  את  בליבם  שהחדירו  יהודים  אלפי 
שחייהם  זוגות  מאות  שלם,  בלבב  האמיתית 
שהתדרדרותם  נערים  מאות  למסלולם,  שבו 
טאובר.  הרב  עם  לבבית  שיחה  עקב  נמנעה 
האמת  מפיו,  שקלחו  האמתיים  המסרים 
הפשוטה כפי שהיא, מצאו את מקומם ופעלו 

את פעולתם.

מנדל"ן לסמינרים

הרב טאובר כהיום הינו מושג. איך הכל 
התחיל.

עסקים  איש  בהתחלה  היה  טאובר  הרב 
ונדל"ן, אולם שם שמים תמיד בער בליבו מאז 
העיבה  קט,  כילד  השואה  מוראות  את  עבר 
רבים  יהודים  יש  אחד  שמצד  העובדה,  עליו 
המה  ורחוקים  ביהדותם,  מכירים  שאינם 
השני  ומצד  ממערב,  מזרח  כרחוק  מהיהדות 
ומסבב  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  לו  עומד 
בניו  את  לקרב  כדי  גלגלים  ומגלגל  נסיבות 
אליו, וממילא ראה בזה חובה על עצמו לגרום 
תועים  לב  אליו  ולהשיב  לבוי"ש,  רוח  נחת 

ונשבים.
באחד הימים גילה את ארגון ערכים, שהיה 
שומתו"צ,  שאינו  לציבור  סמינרים  מקיים 
לאחר שפנו אליו להתרימו למען סמינר נוסף 
שהם עתידים לקיים, בירר וחקר, ועלה בידו כי 
בעבור 150 דולר אפשר להציל נשמה מישראל, 
ר'  אפשר לקרב עוד נשמה לאבינו שבשמים, 
הבטיח  אתר  ועל  מהרעיון  התלהב  עזריאל 
תרומתו לכסות את כל הוצאות השבת, לא זו 
אף זו אלא שהתחיל להשתתף בסמינרים אלו 
תוך כדי שהוא נוטל חלק בהרצאות שנמסרו, 
הרב  בדרכו של  מוסר שיעורים  היה  בתחילה 

"דילוגים  בשיטת  זצ"ל,  וייסמנדל  הגרמ"ד 
דילוג  ע"י  בתורה  נפלאים  רמזים  בתורה" 
בפסוקים ואותיות בתורה, שיטה שנוסדה ע"י 
בשואה,  בגטו  היותו  בתקופת  וייסנדל  הרב 

תחת המכונה ההשמדה הנוראית.
מה הניא אותו לפעילות רחבת היקף זה?

את המנוע לפעילות הענפה שהקיפה תבל, 
הרב  וייסמנדל.  הרב  ורבו  ממורו  רכש  הוא 
לקיחת  בתחושת  היה  כולו  כל   - וייסמנדל 
המובנים,  בכל  ישראל  כלל  על  אחריות 
ורוחני, בתקופת הרת עולם – השואה,  גשמי 
והקים  והפעיל  ופעל  מעפר  עצמו  את  ניער 
ובלי  חתחתים  בדרך  היקפית  הצלה  מערכת 
עזרה וסיוע מגורם רשמי הציל מאות יהודים 
והוציאם מתוככי גרמניה הנאצית אל מחוצה 
חריג,  וייסמנדל  היה הרב  הישיבתי  בנוף  לה. 
ועמקות  השקפה  בספרי  שיעורים  בהנהיגו 
טאובר  הרב  לקח  זה  מודל  פי  על  המחשבה. 

ע"ע את תפקיד המפיץ האמונה בעולם.
בתחושת  הסתובב  תמיד  טאובר  הרב 
לעיר  מעיר  שעבר  בשעתו,  אבינו  אברהם 

לאבינו  יהודים  ולקרב  אלוקי  אמונת  להפיץ 
שבשמים.

העמיד תלמידים הרבה
יום אחד שם הרב טאובר אל ליבו כי עולם 
עקב  נוספים  מומחים  לדיינים  זקוק  התורה 
במצב  אז  היה  טאובר  הרב  הקיים,  המחסור 
להסתבך  התחילו  העסקים  פשוט,  לא  כלכלי 
בעולם,  מקרה  שאין  מאמין  כיהודי  והוא 
בפיו:  ושאלה  הלל  יעקב  רבי  לגאון  רץ  אץ 
מסתבר, קובע הרב טאובר. שבשביל הצלחה 
הענקתי  היום  עד  לתת,  גם  צריך  בעסקים 
מרגיש  הנני  כעת  לצדקה,  גדולים  סכומים 
להתרומם  קצת  יתחילו  שהעסקים  שבשביל 
הנני זקוק להעניק מכספי יותר מכפי יכולתי!, 
הלל  הרב  רושם.  יעשה  בוודאי  שכזו  צדקה 
יעץ לו להקים את מכון אהבת שלום שהינו עד 
היום מכון להוראה המוציא תחת ידו עשרות 

הרב טאובר עם הבנים 
הגאונים: ר‘ שמשון 

פינקוס, הרב פינקל, ר‘ 
אברהם ארלנגר, ר‘ 

משה הלברשטאם, ר‘ 
שאול אלתר, ר‘ יעקב 

שמש, ר‘ מרדכי אהרן 
שינברגר

עם ידיד נפשו ר‘ יעקב הלל ר“י אהבת שלום

באמצע ההרצאה 
השלישית שלו 

שנערכה במוצ"ש, 
נשלח לי פתק 

מעזרת הנשים, 
מאשה שהגיעה 

לסמינר, ומבקשת 
להעבירו להרב 
טאובר. הפתק 

איכשהוא התגלגל 
אליי מתוקף 

התלוותי אליו, ובו 
היא מספרת כי חיי 
הנישואין היו קשים 

עליה עד למאוד, 
וכבר כמה וכמה 

פעמים שכמעט, 
אבל כמעט, נפרדה 

החבילה, אולם 
כמוצא האחרון, 

התחילה לשמוע 
שיעורים של הרב 
טאובר, הנמסרים 

מתוך רוגע ושלווה 
ובהירות העניין, 

והנה אני כאן 
עם בעלי! שנינו 
המשכנו את חיי 

הנישואין בזכותך! 
ועל כך, תודה.

"

"
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ביניהם  משפט  חושן  בעניני  מומחים  דיינים 
הרה"ג נפתלי נוסבוים ועוד.

יום  לו  פסע  המדובר,  המכון  מפתן  אל 
אחד, אברך צנום מראה, ליטאי בהוויתו, גאון 
וכל  ליטא,  ישיבת  ראש  של  תלמידם  בתורה 
ולהורות  ההוראה  במקצוע  להשתלם  חשקו 
הרב  עם  היפגשו  עם  ישראל.  לכלל  הוראה 
טאובר, ניצץ זיק בין שניהם, הרב טאובר ראה 
בו בעל מבטא רחב שיצליח להופכו לשופר 
של הקב"ה, לאברך הזה קוראים הרב שמשון 

פינקוס זצ"ל, השאר כבר היסטוריה. 
החרדים,  בשדה  מהפכה  חוללו  השניים 
הייתה  טאובר  הרב  של  המרכזי  כשהמוטו 
בתורת  המחשבתית  ההשקפה  הטמעת 
ישנם  החרדית,  האוכלוסייה  בתוך  האמונה 
הרבה חרדים שנולדו בתוך ההוויה החרדית, 
וכל כולם אומר יהודי מאמין. אך בלבב פנימה 
היה  שלו  אבא  כי  זה  מוצקה,  לא  האמונה 
טאובר  הרב  מאמין.  היה  שלו  וסבא  מאמין 
רוצים את  בא לשנות. בא ללמד למה אנחנו 
היהדות, מה טוב בו, מה הוא מוכר. להתחיל 
לאזור  עולם,  של  חשבונו  לחשוב  להתעמק, 
אומץ ולדבר על עניני אמונה וקרבת אלוקים. 
ורוחני בשביל  ולא חסך בשום אמצעי כספי 

המטרה הנעלה.
זוכרני  תנאים,  בתת  מדובר  כשהיה  גם 
שבתות שערכנו בקרית ספר ובביתר, לציבור 
מלוני  עבור  לשלם  באמצעותו  שאין  החרדי 
בבתי  תנאים,  תת  היו  שם  התנאים  יוקרה, 
ספר מוזנחים, ללא אוכל ראוי, אולם לא הרב 
הפך  לשונו  במתק  ידיים,  שירים  זה  טאובר 
את השבת לגן עדן עלי אדמות. גם במקומות 
הנ"ל זכה להאיר את אור האמונה וההשקפה 

הברורה. 
איך נהייתה ההיכרות ביניכם?

פעם  איתו  שדיבר  משפחה  קרוב  זה  היה 
אצלו  התעניין  טאובר  הרב  רפואה,  בעניני 
על עורך שיוציא לאור את הרצאותיו, הקרוב 
משפחה הציג אותי, ומאז לא משה ידי מתוך 
הולך  הייתי  שנה  עשרה  שתים  ובמשך  ידו 
עורכים  שהיו  בארץ  הסמינרים  לכל  איתו 

ארגון "שלהבת" שבראשה עמד.
החומר  את  לידי  שקיבלתי  בעת  זכורני 
הראשון  הספר  הוצאת  לקראת  הראשון 
גדול  כה  בלהט  דיבר  הוא  מחשבה",  "פרקי 
עד שהיה נדמה כי יש לו את התרופה למחלת 
מושכים  העריכה  עניני  כי  ומשראה  הסרטן, 
זמן משצפה, פנה אליי ואמר: יש לי תרופה 
בייצור  מתעצל  היית  האם  הסרטן,  למחלת 
החיים  תרופת  לי  יש  אתמהה?  ובשיווק? 
ששמה אמונה! אפשר להציל בזה כ"כ הרבה 
לאור  להוציאו  חייבים  שחת,  מרדת  יהודים 
ולהפיצו כמה שיותר מהר ובדחיפות יתירה. 

דירבן בחכמה.
הארץ  ברחבי  נאמרות  היו  שיחותיו 
להם  קנו  שיעוריו  בעולם,  רבים  ובמקומות 
תופסים  והם  התורה  בעולם  ומוניטין  שם 
שומעי  ישראל,  בית  המוני  אצל  נכבד  מקום 
מהוים  והם  הקשת  גווני  כל  על  נמנים  לקחו 
לספרי  שהקנה  מה  וזה  ביותר,  רחב  ציבור 
בפופולריות  הייחודיות  את  מחשבה"  "פרקי 

שלו.

בין איש לאשתו
עסק  לאור  להוציא  שזכינו  השני  הספר 
הקדיש  מחייו  שלם  פרק  הנישואין,  בחיי 
ונסע  קם  לאשתו,  איש  בין  שלום  להשכנת 
לכל קצה בעולם בשביל מטרה זו, ומסר את 
אנקדוטה  על  ואספר  הזה,  העניין  על  נפשו 
אומר  תמיד  היה  טאובר  הרב  מעניינית. 
כשגדלים ילדים טובים בס"ד, לא בהכרח זה 
בזכות שני ההורים. לפעמים התחתן בעל עם 
אשתו שהיא עצלנית, לא מוכשרת, משוחחת 
החלטה  מחליט  והבעל  בטלפון,  היום  כל 
יומם  לה  ולהעיר  מריבה  להצית  ובמקום 
עצמו,  על  כולו  הבית  עול  את  נוטל  ולילה, 
מנקה, שוטף, מלביש את הילדים ומכבד את 
האישה כאילו היא חזות הכל. הרי ברור לנו 

שבזכות הבעל זכה לבנים טובים. 
בבית השני הדברים בדיוק הפוכים, האישה 
חרוצה, מוכשרת עם ראש על הכתפיים, ואילו 
שידו  מקום  ובכל  בטלן,  שליימזל,  הבעל 
האישה  ואילו  הרגל,  את  הוא  פושט  מונח 
תחת אשר תכעס על בעלה יומם וליל ותעכיר 
את האווירה, בוחרת היא באומנות השתיקה, 
ומגבה אותו בכל עת ועידן ומחמיאה לו בכל 
עת אשר הוא מצליח ואפי' בדבר קטן וזניח. 
מוכרח להיות שהילדים בזכותה יצאו הגונים 

וראויים.
פעם אחת בא אליי זוג, מספר הרב טאובר. 
ששני הדוגמאות עם האופי הכי נוגדני התנקזו 
עלתה  ברכות  השבע  בימי  ועוד  אחד,  בזוג 
הזוג,  בני  עם  נפגשתי  השרטון.  על  הספינה 

פעם הגיע אליו 
אברך דובר אידיש 
ובקשה בפיו: יתרגם 
נא הרב את ספריו  
"פרקי מחשבה" 
מעברית לאידיש, רוב 
הציבור באמריקה 
איננו מבין את שפת 
העברית ובכך יזכה 
יהודים רבים נוספים 
מצוף אמרותיו, הרב 
טאובר הסתכל עליו, 
וענה לו מניה וביה, 
תתרגם אתה ותמכור, 
אדרבה!, נרעש הלה 
מתשובתו והסביר 
שיש כאן עניין של 
זכויות יוצרים, אי 
אפשר סתם לתרגם 
ולמכור, הרי החומר 
שייך למישהו שעמל 
עליו. ענה לו ר' 
עזריאל ונראה שזאת 
הייתה עמוד התווך 
של חייו, - זה לא שייך 
לי! זה שייך להקב"ה, 
לכלל ישראל, כל 
רצוני היא שיתרבה 
כבוד שמים כמה 
שיותר. קח, תתרגם 
והפץ.

"

"
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התבלבל  הקב"ה  אולי  חשבתי  אחד  ולרגע 
בחוטים? כאלו נוגדנים בין אחד לשני? שיהיו 
שכל  לי  התברר  והשני.  האחד  הפוכים  כ"כ 
בא  הבעל  לעיל,  שסיפרנו  מהבית  בא  אחד 
זוכה  ורק  כלום  עושה  היה  לא  שהאבא  מבית 
למחמאות, והוא ציפה אף הוא לא להושיט יד 
ולעזור, ואילו האישה גדלה בבית שהאמא לא 
תפקדה ורק זכתה לכבוד מלכים והציפיות היו 

בהתאם. 
טוב,  תשמעו  להם,  ואמרתי  אומץ  אזרתי 
אם כאלו ילדים טובים כמוכם יצאו מההורים 
שלכם, כל אחד עם הסיפור שלו, ואם הקב"ה 
זיווג אתכם יחדיו, בוודאי שאם כל אחד יתעלה 
להתנהג  ויתחיל  ציפיותיו  ויבטל  עצמו,  על 
העולם  את  מאירים  שלילדים  הרי  בהתאם, 
תזכו. ובכך השלים ביניהם והזוג חי באושר עד 

היום הזה.
חיי  את  אומר,  היה  הוא  דבר  של  כללו 
הנישואין אי אפשר לעבור ולפסוע, מבלי חיזוק 
באמונה. הרבה קשיים היו יכולים להיפתר אם 
ונושמים  אמונה  בחיי  חיים  היו  הזוג  בני  שני 

את השם, מתוך ידיעה שיש בורא ומנהיג לכל 
הברואים והמעשים.

הספר "פרקי מחשבה – נישואין" זכה והפך 
ומדריך  יהודי  בית  בכל  חובה  וספר  מכר  לרב 
שאינם  חתנים  מדריכי  כמה  לי  סיפרו  חתנים, 
מעוניינים להדריך חתן בטרם יעבור על הספר 
עבור ושוב. כי זהו בסיס גדול, ומורה נבוכים 
ייחודית,  מאוד  גישה  לו  היה  הנישואין.  בחיי 
הדורשים  עניינים  מדבר  היה  הוא  אחד  מצד 
עמקות ומחשבה, וחתירה למקור העניין, ומצד 
הכי  בצורה  הדברים  את  'מנחית'  היה  השני 
פרקטית שיכול להיות והכי מציאותי לתקופת 
זמננו. לא נבהל לומר את האמת על השולחן, 
ולדבר בגובה עניים לראות איך אפשר לפתור 

את הבעיה.
לו  סיפרו  פלאים.  לחולל  זכה  הזה  הספר 
ולהשאיר  להיפרד,  שהחליטו  זוגות  הרבה 
עם  אך  עצמות,  של  וגל  חורבן  אחירם 
הרצאותיו וספריו, החליטו לתת צ'אנס לעצמם 

וזכו לעלות על דרך המלך.
ובקשה  אידיש  דובר  הגיע אליו אברך  פעם 

בפיו: יתרגם נא הרב את ספריו  "פרקי מחשבה" 
מעברית לאידיש, רוב הציבור באמריקה איננו 
מבין את שפת העברית ובכך יזכה יהודים רבים 
הסתכל  טאובר  הרב  אמרותיו,  מצוף  נוספים 
עליו, וענה לו מניה וביה, תתרגם אתה ותמכור, 
שיש  והסביר  מתשובתו  הלה  נרעש  אדרבה!, 
סתם  אפשר  אי  יוצרים,  זכויות  של  עניין  כאן 
למישהו  שייך  החומר  הרי  ולמכור,  לתרגם 
שזאת  ונראה  עזריאל  ר'  לו  ענה  עליו.  שעמל 
הייתה עמוד התווך של חייו, - זה לא שייך לי! 
זה שייך להקב"ה, לכלל ישראל, כל רצוני היא 
שיתרבה כבוד שמים כמה שיותר. קח, תתרגם 

והפץ.

המצא מנוחה נכונה
טאובר  עזריאל  ר'  החסיד  בדורו  היה  יחיד 
בליישר  האמונה,  נבכי  בהחדרת  זצ"ל, 
עקמומיות שבלב, בשיחותיו הנפלאות, במתק 
פיו ובלשונו הנפלא היה מרתק אלפי שומעים, 
משך אליו את אוזני האנשים הכריות והצמאות 
נפשם חשקה  לכל לחלוחית של אמונה, אשר 
באמונת  להכיר  המחשבה,  בנבכי  להתעמק 

אלוקי עולם.
הייתה לו גישה לפתור קשיים של אנשים גם 
בבעיות נישואים וגם נושרים מעולם היהדות, 
ילדים  עם  קבועים  וחוגים  שיעורים  לו  היו 
פגועי מוח וכדו' חשוכי בנים, רווקים גרושים, 
כל האנשים האלו, הסתובבו אצלו ורכשו כלים 

לחיים חדשים ומלאי שלווה וביטחון.
פעמים רבות היו מזמינים אותו טרם יציאת 
נשמתו של יהודי, הרב טאובר בשיא השלווה 
לו  ושואל בשלומו, מסביר  ניגש  היה  והרוגע, 
את מה שעתיד להתרחש, מאיר לו את העניין 
אחרונות  בקשות  שיבקש  מוודא  צדדיו,  מכל 
של  ראשו  את  מסדר  היה  ובכך  פטירתו,  לפני 
החולה, והיה נפטר בשלוות הנפש. רבים רבים 
היו כאלה, והבנים היו מוקירים לו טובה שגרם 
למנוח מנוחה נכונה ושלוות הנפש טרם יציאת 

נשמתו ובכך השלים את תפקידו עלי אדמות.
ניתוח  לעבור  נצרך  היה  שיהודי  זכורני 

תשמ“ד

תשמ“ד

זכורני שיהודי היה 
נצרך לעבור ניתוח 

מסובך בחייו, הזמינו 
בני משפחתו את 

הרב טאובר שירגיעו 
בדברים ויעודדהו, 

ניגש אליו הרב טאובר, 
והסביר לו כי כתוצאה 
מן הניתוח יכול להיות 

שלוש תוצאות, האחד, 
שתצא ותבריא ותחלים 

מן המחלה בה נחלת, 
ועליך להודות להשי"ת 

ולהללו בכל מאודך. 
השני, שחלילה תיפטר 

מן העולם, ולא תזכה 
לקום מן הניתוח. באם 

אופציה כזו תצא לפועל, 
עליך לדעת להתוודות, 
לצוות את שהנך חפץ, 

ולבקש סליחה ממי 
שצריך, ולהכין את 

עצמ למעבר לעולם 
שכולו טוב. השלישית, 
שאכן תצא מן הניתוח 

מבלי כל תוצאה חיובית 
ותחזור כלעומת שבאת 

ותתמודד הלאה עם 
המחלה. עליך לדעת 

גם בכיוון הזה שרופא 
כל בשר הוא וח"ו 

מלהתייאש

"
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הרב  את  משפחתו  בני  הזמינו  בחייו,  מסובך 
טאובר שירגיעו בדברים ויעודדהו, ניגש אליו 
הרב טאובר, והסביר לו כי כתוצאה מן הניתוח 
שתצא  האחד,  תוצאות,  שלוש  להיות  יכול 
ותבריא ותחלים מן המחלה בה נחלת, ועליך 
ולהללו בכל מאודך. השני,  להודות להשי"ת 
לקום  תזכה  ולא  העולם,  מן  תיפטר  שחלילה 
לפועל,  תצא  כזו  אופציה  באם  הניתוח.  מן 
עליך לדעת להתוודות, לצוות את שהנך חפץ, 
ולהכין את עצמ  ולבקש סליחה ממי שצריך, 
למעבר לעולם שכולו טוב. השלישית, שאכן 
חיובית  תוצאה  כל  מבלי  הניתוח  מן  תצא 
עם  הלאה  ותתמודד  שבאת  כלעומת  ותחזור 
שרופא  הזה  בכיוון  גם  לדעת  עליך  המחלה. 
המשיך  כך  מלהתייאש.  וח"ו  הוא  בשר  כל 
כדי  בהשי"ת,  האמונה  עניני  את  לו  והפשיט 
ומוכן  ערוך  שיהיה  שתהיה  תוצאה  בשכל 
איך  משתוממים  יצאו  המשפחה  בני  לכך. 
בשלוות  הניתוח  לחדר  לפתאום  נכנס  יקירם 
מרועש  בהיותו  כן  לפני  לשעה  בניגוד  הנפש 
הוא  ומוכן  שערוך  ביידעו  כי  כולו.  ומפוחד 

לכל התפתחות והכל תלוי בה' לבדו.
לומר  מעז  הנך  היאך  פעם,  אותו  שאלתי 
לאדם שלא יבריא, שפן ימות. מהיכן האומץ 
אל  שפתיך  על  אלו  מעין  דברים  להעלאות 
מול חולה המשווע לדבר חיזוק, ענה לי הרב 
להאיר  הנקודה.  זוהי  חוכמה,  במלא  טאובר 
כל  את  לו  לסדר  מחשבותיו  נבכי  את  לו 
מה  על  חדשים  כיוונים  לו  ולתת  האופציות 
בריאות,  להבטיח  שיכול  רבי  אינני  לחשוב, 
ידע את מה שלפניו  כן רוצה שהבן אדם  אני 
באופן  ישפיע  זה  ובכך  הדעת,  צלילות  מתוך 

חיובי על הטיפול.

בעיית הנוער הנושר
גם בענייני חינוך היה הרב טאובר חד בדרא, 
לירד לעומקם של דברים ומתוך כך היה שולה 
פנינים יקרים ומציל נשמות מרדת שחת, סיפר 

לי אברך שבא פעם לפני הרב טאובר ושאלה 
בפיו: יש לו נער מתבגר בבית והחל להתדרדר 
במדרון חלקלק, לפני כמה ימים בא הנער אליי 
שהנני  סרט  על  אבי  נא  ישלם  בפיו,  ובקשתו 
חפץ לחזות. האם אני אמור לתת יד לפושעים, 
במסירות  אותו  גידלתי  ימי  שכל  אני  האם 
ובאהבה מצווה להעניק מכספי לדבר עבירה. 
בן  עם  מתמודד  היית  לו  מתנהג  היית  כיצד 

שכזה.
השיב לו הרב טאובר תשובה מאוד פשוטה 
מתחלקת  התשובה  בפשטותה,  גאונית  אך 
לשניים, אם הנער, והיה ולא יקבל כסף ממך, 
ילך ויגנוב, הרי שתפקידך למנוע ממנו לפחות 
את  לו  בתיתך  אם  וא"כ  העבירות,  מספר  את 
פחות,  אחת  עבירה  יעבור  לו,  הנחוץ  הסכום 

הרי שהוא עדיף.
הרי  מכספך,  לו  תעניק  לא  באם  אולם 
סירובך  סיבת  את  לו  תסביר  ילך,  שלא 
עלי  המקבל  יהודי,  אני  הרי  כדלהלן:  באופן 
כספי  וכל  אני  באהבה,  שמים  מלכות  עול 
משועבדים לעבודתו ית"ש, אם התורה מצווה 
עלי שדבר זה אסור, אין ביכולתי לשנות מכך 
פסיק ולזוז מיניה. אינני יכול להעניק מכספי 
בהסבר  אנוכי.  אברהם  עבד  עבירה.  לעוברי 
אוהבו,  שאינך  מפני  שלא  לו,  תחדיר  דלעיל 
התורה  אם  כי  חפצו  את  לו  לממן  חפץ  אינך 
הציל  ובכך  זאת.  אוסרת  דבקים  אנו  בה  הק' 
נשמה יהודית נוספת. לעולם לא היה נסוג ולא 
נרתע, היה מקבל נערים רבות להכוונה ובאף 
אחד מן הפעמים לא הרים ידיים, לא התקפל 
כף  על  מונחת  יהודית  נשמה  הרי  ויתר  ולא 
המאזניים, ובאמצע המלחמה ניכנע ונרים דגל 

לבן? היה מזדעק.
באוזניי,  טאובר  הרב  עצמו  על  העיד 
ואור  חושך  המלחמה  תקופת  שלאחר 
התערבבו בערבוביה נוראה, החושך כיסה את 
עין הכל, האמונה היוקדת דעכה באופן נוראי, 
עד כדי כך שבשכל שבוע הייתי שומע על חבר 
ניסיונות  נוסף שפרק עול מלכות שמיים, היו 
קשים ומרים, אך דבר אחד החזיק אותו מעל 
בכל  אותו  פני המים: העובדה שהוריו אהבו 
לב ומאוד, וחפץ היה להשיבם נאמנה באהבה 

עם ידיד נפשו ר‘ נפתלי נוסבוים

עם ר‘ יעקב גלינסקי

עם ידיד נפשו ר‘ יעקב הלל

לאחר תקופת המלחמה 
חושך ואור התערבבו 
בערבוביה נוראה, 
החושך כיסה את עין 
הכל, האמונה היוקדת 
דעכה באופן נוראי, עד 
כדי כך שבשכל שבוע 
הייתי שומע על חבר 
נוסף שפרק עול מלכות 
שמיים, היו ניסיונות 
קשים ומרים, אך דבר 
אחד החזיק אותו מעל 
פני המים: העובדה 
שהוריו אהבו אותו בכל 
לב ומאוד, וחפץ היה 
להשיבם נאמנה באהבה 
נחת עד בלי די. 
היה מרבה בשיח עם 
הורים לאהוב את ילדם 
בכל מחיר, גם אם נולד 
פגוע, או חסר איבר, היה 
משנן תמיד, כי הילדים 
שלנו הם לא נכס פרטי, 
הם נכס של הקב"ה, 
אתה רק הפקיד ששומר 
על זה. אם עשית את כל 
המוטל עליך, במסירות, 
באהבה, בנאמנות, גם 
אם עשית טעיות בשגגה 
בדרך, הרי שאינך אשם 
בכלום. את תפקידך 
מילאת ואת משימתך 
ביצעת

"
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נחת עד בלי די. 
היה מרבה בשיח עם הורים לאהוב את ילדם 
בכל מחיר, גם אם נולד פגוע, או חסר איבר, היה 
משנן תמיד, כי הילדים שלנו הם לא נכס פרטי, 
הם נכס של הקב"ה, אתה רק הפקיד ששומר על 
זה. אם עשית את כל המוטל עליך, במסירות, 
באהבה, בנאמנות, גם אם עשית טעיות בשגגה 
תפקידך  את  בכלום.  אשם  שאינך  הרי  בדרך, 
מילאת ואת משימתך ביצעת. מכאן והלאה אין 
ככל  ולמרמור, תפקידנו לעשות  לדאגה  מקום 
להושיע,  יכול  והשכלתנו  מגעת,  ידינו  אשר 
כך היא דרכו של עולם ואסור לנו לערב עניני 
מצפון על טעיות שביצענו. הוא היה אומר, כל 
זוג מבטיח לעצמו, אני. לא יעשה את הטעיות 
קולטים,  לא  שהם  מה  אבל  שלי,  ההורים  של 
אבל  טעיות,  אותם  את  עושים  לא  הם  שנכון, 
הם מייצרים טעיות חדשות. כי אין בעולם הזה 

מושלם.

באה שבת - בא הרצאה
הסמינרים, משוש חייו - בהם השקיע את כל 
מרצו בראותו כי העת המתאים ביותר להחדרת 
יהודי  שכל  עת  השבת  יום   – הינו  המסרים 
ומוכן  נקי  וראשו  ממלאכתו,  פנוי  הוא  באשר 
לשמוע ולקבל, להאזין ולהשתתף בסידורו של 
שבת – סמינר. וכך היה סדרו, עשרות משפחות 
יוקרתי,  במלון  ארוך  שבוע  לסוף  באות  היו 
משפחות  כשמונים  השתתפו  ממוצע  בסמינר 

לערך, ולעיתים אף יותר. 
הראשונה  בתקופה  בפרט  פעמים  הרבה 
תהילה,  אפוף  והיה  עולם  לאור  הפציע  טרם 
שזוגות היו באים עם מחשבות ספקניות, האם 
הכסף שהם השקיעו ישתלם? האם נכונה להם 
אכזבה?, ור' עזריאל בטבעיות היה אומר: אני 
פעור,  פה  עם  מהשבת  שתצאו  לכם  מבטיח 
יחוש  לא  אופן  שבכל  ומי  עוד.  של  ובטעם 
כספו  את  יקבל  התמורה,  מלוא  את  שקיבל 
אחרי  כי  לציין  למותר  האישי.  מכספי  בחזרה 
שוב  השבת,  במשך  מפיו  שנשמעו  ההרצאות 
ואף חזרו  לא היו ספקותיהם מנקרים במוחם, 
אלא  זו,  אף  זו  ולא  הסמינר,  לימי  ושוב  שוב 
על  מהמשתתפים  שומעים  היינו  שבת,  שכל 

שינויים  בחייהם,  שביצעו  חיוביים  מהלכים 
שהכניסו לדרכם עקב השבתות שחוו, אין אחד 
שלא שמע ממנו הרצאה ולא שינה את דעתו, 

כל אחד בנקודה הספציפית לו.
כי מול המסרים רצופי האהבה ששתל הגאון 
ר' עזריאל זצ"ל בכל פינה ברחבי תבל, לא יכלו 
השומעים לעמוד בפני האמת שבקעה מגרונו 
ומבקשים  מתחמם,  ליבם  והיו  אש,  בלהט 

וכמהים לשוב אל מקור מחצבתם.
לשבתות,  אליו  שנלוויתי  רבות  פעמים 
הפעם  זה  אלי:  באומרם  אנשים  אליי  ניגשו 
'זה  לכאן:  בא  שהנני  השלישית/הרביעית, 

התחנת דלק שלי לחיים'! התבטאו.
ר'  היה  הנופש  ימי  שלושת  כל  במהלך 
עזריאל לוקח את אומנתו בידו והחל בהרצאה 
מרתקת שנמשכה על פני כמה שעות ברציפות! 
והלך!  קם  לא  אחד  אף  פלא,  זה  ראיתי  אך 
אל  כדבורים  הלב  את  מושכים  היו  הדברים 
ממצה  האמונה  משנת  את  פורס  היה  הכוורת, 
אותו מכל כיוון, והיו לועסים אותו הדק היטב 
עד אשר היו הדברים ברורים ונהירים כנתינתן 
מסיני, כן היה מקיף בדבריו עוד רבים מתחומי 
שהרבה  בית  שלום  הילדים,  חינוך  החיים 
להתעסק בה, מהלכי החיים בהשקפה הנכונה, 
להטפיח  מנת  על  טופח  משפיע,  שופע  והיה 
והיו הדברים קולחים ממעמקי ליבו, כדבר איש 
אל אחיו, ויצאו מן הלב ונכנסים אל הלבבות, 

רבים רבים התקרבו במהלך אותם שבתות אל 
האיש הזה ואל דמותו המאירה, בסיום השבת 
אך  מרותו  את  עצמם  על  לקבל  שביקשו  היו 
בביטול היה נענה להם, ומשיב כדרכו - " אני 
נותן לכם את ההתחלה - את הכיוון ואתם מפה 
תמשיכו לבד", זאת מכיוון שלא אבה להקהיל 
שליחות  חדור  והיה  מעריצים  עדת  עצמו  על 

לקרב עוד ועוד, לזכות יהודים אחרים.
מוצא  הייתי  סמינר,  שבתות  בסיום  גם  כך 
ההבדלה,  עריכת  לאחר  ספורות  דקות  אותו 
לדרכו,  מניע  רכבו  מפתן  על  עומד  הוא  והנה 
כח,  יישר  לברכת  ייחל  ולא  ציפה  לא  מעולם 

להוקרה והערכה.
עם ייחודיותו של דורנו והכמיהה להתעלות 
ללמידה  אדיר  צמאון  רבים  חשו  אמיתית, 
ולהרחבת אופקים ביסודות החשיבה היהודית, 
השקפת  את  לעומקה  להכיר  שואפים  רבים 
התורה תוך שימת דגש מיוחד על הרלוונטיות 
היו  בהרצאותיו  אנו.  לדורנו  הדברים  של 
מתווספים תוכן וחיות פנימית לחיינו היהודים 
היום יומיים כתוצאה מכך קל לנו יותר לשמוח 
לעצמינו,  מודעים  להיות  שאנחנו.  מה  עם 
להכיר את גודל חשיבותינו ותפקידנו בתקופה 

עולם זו.
בסמינרים  שהשתתפו  רבים  עליה  בני  גם 
חשו כי השבתות בסמינרים אלו מהוות רגעים 
נפש,  והתרוממות  נשכחים של התעלות  בלתי 

עם ר‘ יעקב גלינסקי

עם ידיד נפשו ר‘ יעקב הלל

הרב טאובר עם הבנים 
הגאונים: ר‘ שמשון 

פינקוס, הרב פינקל, ר‘ 
אברהם ארלנגר, ר‘ 

משה הלברשטאם, ר‘ 
שאול אלתר, ר‘ יעקב 

שמש, ר‘ מרדכי אהרן 
שינברגר

עם ידיד נפשו ר‘ יעקב הלל ר“י אהבת שלום

לפני כמה שנים, 
כאשר החובות של 

ארגון 'ושננתם' 
עלו והשתרגו 

מעל לראש, פנה 
לאחד מהתורמים 

הגדולים לעולם 
התורה וביקש 

ממנו לקחת 
על כתפיו על 

עול ארגון זה, 
משגיששו אצלו 

האם יחפוץ 
שהמפעל ימשיך 
להיות בנשיאותו, 

נחרד למשמע 
אוזנו, אינני 

מבקש מאומה 
ואינני זקוק שלום 

קרדיט, והס גם 
מלהזכיר את 

שמי כהוגה ויוזם, 
אני חרד מדבר 

אחד שהמבחנים 
ייפסקו! מעבר 

לכך איני מעוניין 
בדבר. 

"

"
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בנפתולי  רב,  ואומץ  כוח  להם  נתנו  השבתות 
אומן,  באמונת  איתן  כצוק  לעמוד  החיים, 

ולהכיר בבוראם בחיי היום יום.

האי חסיד, האי עניו
מעשיו,  ובצניעות  בענוותנותו  היה  מפליא 
מעולם לא רצה שידעו כי הוא העומד מאחורי 
אף  פעמים  והרבה  שמארגן  הגדול  המפעל 
מממן את הסמינרים, במונסי הקים ר' עזריאל 
תשובה,  לבעלי  שמח"  "אור  ישיבת  את 
לראשונה על אדמת ארצות הברית, הוא רכש 
שטח בכמה מיליוני דולרים, בנה את בנייניה, 
אך  הישיבה,  הוצאות  כל  את  מכיסו  ושילם 
עליו.  הבית  בעל  עצמו  את  עשה  לא  מעולם 
את  שהתחיל  בעת  התנהגותו  הייתה  גם  כך 
השבתות עיון ליהודים חרדים, ולא רק לבעלי 
תשובה, כאשר אלפי יהודים השתתפו במאות 
סמינרים שערך בשלושים שנות פעילותו, ולו 

עצמו לא ביקש ולו כלום.
לא  חלקו,  מנת  היה  הכבוד  לא  כאמור  כי 
התהילה היא זו שדחפה אותו לקיים הרצאות 
מעט  מתי  עם  לשיעורים  וגם  תבל,  פני  על 
מסופר:  כך  ועל  לבוא  היסס  לא  משתתפים 
אברך  אליו  ניגש  בירושלים,  בהיותו  פעם 
ברשותי  אין  ניגרע?  'למה  בפיו:  וטענתו 
אמצעים  מבחינת  ביכולתי  ואין  צרכיי,  די 
המתקיימים  העיון  לשבתות  להגיע  כספיים, 
ואף  לחיזוק,  אני  צמא  אולם  יוקרה,  במלוני 
השיב  נועם'.  אמרי  לשמוע  לזכות  רוצה  אני 
ולדרוש  לבוא  אני  מוכן  טאובר,  הרב  לו 
ועוד באותו  ותחפוץ!  תוכל  בכל מקום אשר 
השבוע הגיע לבית מדרשו בה מתפלל האברך 

ומסר שיעור נרחב.
כמה  שלפני  הדברים,  הגיעו  כך  כדי  עד 
שנים, כאשר החובות של ארגון 'ושננתם' עלו 
והשתרגו מעל לראש, פנה לאחד מהתורמים 
הגדולים לעולם התורה וביקש ממנו לקחת על 
כתפיו על עול ארגון זה, משגיששו אצלו האם 
בנשיאותו,  להיות  ימשיך  שהמפעל  יחפוץ 

מאומה  מבקש  אינני  אוזנו,  למשמע  נחרד 
מלהזכיר  גם  והס  קרדיט,  שלום  זקוק  ואינני 
אחד  מדבר  חרד  אני  ויוזם,  כהוגה  שמי  את 
שהמבחנים ייפסקו! מעבר לכך איני מעוניין 

בדבר. 
היה  חייו  ימי  בכל  אדמות  עלי  וכמנהגו 
ואמונה,  תורה  של  ענק  מפעלי  ומבסס  מקים 
את  לאחר  ונותן  מסתלק  היה  ולאחמ"כ 
המפתחות, לא שלט היה תלוי על הבניין וכן 
לא מודעת תודה וברכה, אבן זכרון, או מעמדי 
מכספו,  בנה  בנינים  גבי  על  בנינים  הנצחה, 
ארגונים אחד אחר השני הקים, אולם במקום 
על  פטירתו  לאחר  הינו  היחיד שמוזכר שמו, 
לוחות השיש שעל קברו. העיקר בעולמו היה 
להרבות כבוד שמים ואת זה הוא זכה לעשות 

בשיא העשייה.
סוף דבר, את צוואתו השאיר לנו ובה ביקש 
חיים  השוקקים  שהסמינרים  אחד,  דבר  ולו 
יוצאו  וספריו אשר עוררו הד בעולם  ימשיכו 
לאור עולם ויזכה יהודים נוספים להתקרב אל 

אבינו.                 

תשמ“ג

בחלוקת תעודות לנבחני ושננתם

תשמ“ג

בחלוקת תעודות לנבחני ושננתם

מפליא היה 
בענוותנותו 
ובצניעות מעשיו, 
מעולם לא רצה 
שידעו כי הוא 
העומד מאחורי 
המפעל הגדול 
שמארגן והרבה 
פעמים אף מממן 
את הסמינרים, 
במונסי הקים ר' 
עזריאל את ישיבת 
"אור שמח" 
לבעלי תשובה, 
לראשונה על 
אדמת ארצות 
הברית, הוא רכש 
שטח בכמה 
מיליוני דולרים, 
בנה את בנייניה, 
ושילם מכיסו 
את כל הוצאות 
הישיבה, אך 
מעולם לא עשה 
את עצמו בעל 
הבית עליו. 

"

"
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לפני 20 שנה, 31 שנה אחרי שנעלמה מבלי שוב, אותרו שרידי הצוללת 'דקר' במצולות ים ⋅ מה אירע 
באותם רגעים דרמטיים שהובילו טביעתה של הצוללת הבריטית שעשתה את דרכה לישראל? ⋅ מדוע 
התמקדו החיפושים במשך שנים בחופי מצרים? ⋅ ואיך באמת גילו לבסוף את מקום טביעתה? ⋅ 

וגם: מיזמי הזיכרון ברחבי הארץ לא"י דקר ⋅ אשיב ממצולות ים

||  יוסי גיטלר ||

20 שנה לדקר
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הישראלי,  הים  חיל  בשירות  צוללת  הייתה  ר  ָקּ ַדּ אח"י 
לישראל  מבריטניה  בדרכה  תשכ"ח  בטבת  בכ"ד  שטבעה 
טביעתה  ומקום  הצוללת  שרידי  נספו.  צוותה  אנשי   69 וכל 
נתגלו רק בשנת תשנ"ט. הצוללת שירתה במקור כאוניית הוד 
הצוללת,  את  ישראל  רכשה  ב-1965  הבריטי.  בצי  מלכותה 
במספנות  שופצה  צ-77,  הים  חיל  מספר  את  קיבלה  והיא 
פורטסמות', אוישה בצוות ישראלי שאומן בידי הצי הבריטי, 

ויצאה לדרכה לישראל ב-9 בינואר 1968.
בינואר  ב-24  מהצוללת  התקבל  האחרון  המיקום  דיווח 
6:00 בבוקר מדרום לקצה המזרחי של כרתים,  1968 בשעה 
והשדר האחרון התקבל ממנה 18 שעות מאוחר יותר. על אף 
חיפושים נרחבים שנערכו אחריה על ידי אוניות, צוללות וכלי 
טיס, לא נמצאה הצוללת על פני המים והיא הוכרזה כאבודה. 
המידע וההערכות על הסיבות לאובדנה לא פורסמו, והפרשה 

נקבעה כתעלומה וטראומה לאומית.
של  החירום  ממצופי  אחד  התגלה  טביעתה  לאחר  כשנה 
שגויות  מסקנות  עזה.  שברצועת  יונס  חאן  בחוף  הצוללת 
לחיפושים  הובילו  הימצאו  ומקום  המצוף  ממצאי  מניתוח 
אחריה בחופי מצרים ובים האגאי, ולהאשמות לגבי טיבועה 
בידי צבאות אויב, בעיקר צבא מצרים, אך אלה לא העלו דבר.
ג'רמי  האמריקאי  האדמירל  ניאות  הקרה  המלחמה  בגמר 
בורדה, להעמיד את יכולות החיפוש והאיתור במים עמוקים 
אולם  הצוללת,  למציאת  הברית  ארצות  צי  ידי  על  שפותחו 
הצי  בהמלצת  הצוללת.  באיתור  סייעו  לא  אלו  אמצעים  גם 
האמריקאי בוצעה התקשרות בין חיל הים לחברת "נאוטיקוס" 
עמוקים,  במים  ומחקר  באיתור  המתמחה  האמריקאית 
החיפושים שבו והתמקדו בקטע הנתיב שבו אבד הקשר עמה. 
היעלמותה,  לאחר  שנים  מ-31  למעלה   ,1999 במאי  ב-28 
בעומק  הים  קרקעית  על  ה"דקר"  של  שרידיה  וזוהו  נמצאו 
לחיפה,  המתוכנן  השיט  נתיב  על  קילומטרים,  כשלושה  של 
באתר  הצוללת.  של  מיעדה  קילומטרים   485 של  במרחק 
2000 מחקר מקיף,  בוצע באוקטובר  מציאת שרידי הצוללת 
האתר תועד בקפידה וממצאיו נותחו, גשר הפיקוד, מדי אחד 
מאנשי הצוות, בית מצוף ההצלה וחלקי צוללת נוספים נשלו 

לצורכי מחקר והנצחה.

שלב אחר שלב

השידור הראשון שלא התקבל מהצוללת היה בשעה 06:00 
השידור  התקבל  לא  כאשר  בינואר.   25 חמישי  יום  בבוקר 
לא  עדיין  אך  ההאזנה  תוגברה   ,08:00 השעה  עד  מהדקר 
הוכרז מצב חירום, מכיוון שלצוללות באותה תקופה היו קשיי 
בים  אוויר הסוער ששרר  בייחוד בתנאי מזג  וקליטה,  שידור 
התיכון בחורף 1968. במהלך אותו יום שודרו קריאות חוזרות 
מענה.  ללא  אך  פתוח,  אזרחי  בתדר  גם  הדקר,  אל  ונשנות 
בשעה 12:25 נקלט שידור בתדר, אך לאחר בדיקה התברר כי 

אינו קשור לדקר.
בבוקר יום שישי 26 בינואר החלו החיפושים אחר הצוללת. 
נשלח מטוס סטרטוקרוזר של חיל האוויר הישראלי, ואחריו 
בינלאומי,  חיפושים  מבצע  על  הוכרז  נורד.  מטוס  גם  נשלח 
קשר,  ליצור  הצליחה  לא  אולי  שהצוללת  ובתקווה  בהנחה 
ולכן עלתה על פני המים ואולי אף התקרבה לאחד החופים. 
הברית.  ארצות  של  השישי  ולצי  לבריטים  פנייה  נעשתה 
שלחו  והבריטים  לאזור,  משחתות  ארבע  שלחו  האמריקאים 
ספינה ומטוס לאזור קפריסין. כל אוניות צי הסוחר הישראלי 
גם ספינות חיל  כך  שהיו בקרבת האזור, הוזעקו לחיפושים. 
הים: הצוללת אח"י לווייתן ושתי ספינות טילים שהיו בדרכן 
יפו  אח"י  המשחתת  זמן.  באותו  בדיוק  לישראל  משרבורג 
קיצרה את ביקורה בסיציליה ויצאה אף היא לאזור. הצוללת 
סטי"ל,  עם  נפגשה  ממערב,  לכרתים  הגיעה  דולפין  אח"י 

וקיבלה גזרת חיפוש.
בעיצומה.  עת  באותה  הייתה  מצרים  עם  ההתשה  מלחמת 
חיל הים המצרי לא לקח חלק במאמץ החיפושים הבינלאומי 

ולא נערכו חיפושים בחופי מצרים. ממשלת מצרים הצהירה 
קשר  אין  המזוינים  לכוחותיה  כי   ,1968 פברואר  בחודש 

להיעלמות "דקר".
ב-9 בפברואר 1969 הוזעק סגן מפקד בסיס אשדוד, רס"ן 
שמואל שבח, על ידי הממשל הצבאי בעזה בעקבות דיווח של 
דייג מקומי על מוקש גדול שנמצא בחוף חאן יונס. אנשי חיל 
20 מטר מקו  הים הגיעו למקום בשעות הערב וזיהו במרחק 
המים מצוף נטוי על צידו וחציו קבור בחול. המצוף הוצא מן 
החול בחפירה ידנית והובא לבסיס אשדוד. לבקשה, בדיעבד 
מיותרת, שהגיעה ממפקדת חיל הים הוטל המצוף למים ודווח 

כי הוא אכן צף.
המצוף זוהה על סמך שלטי המתכת שעליו כמצוף האחורי 
האבודה  מהצוללת  האות  מקבלת  ההתרגשות  "דקר".  של 
הייתה גדולה. לצוללת דקר היו שני מצופי סימון חירום, קדמי 
העליון.  לסיפון  מתחת  הלחץ  לגוף  מחוץ  ואחורי, שאוחסנו 
על  היא  אם  הצוללת  מקום  את  לסמן  היה  המצופים  תפקיד 
הקרקעית ואינה יכולה לעלות לפני הים. המצוף הוא גליל פח 
צבוע באדום שבמרכזו מכל אטום ומותקנים בו משדר ומצבר. 
בפעולה  המצוף,  את  לשחרר  הצוות  היה  יכול  חירום  בעת 
ידנית; המצוף היה קשור לצוללת בכבל שאורכו 200 מטרים. 
במצוף,  הקבועה  אנטנה  משתחררת  הייתה  השחרור  בעת 
ושחרורה היה מפעיל משדר המכוון לשידור אוטומטי בתדר 

המוקצה לכל צוללת, ומשדר אותות מצוקה.
לבסיס אשדוד הגיעו קצינים ממטה החיל ולקחו את המצוף 
ימים ואגמים. המכון לחקר  לבדיקות בטכניון ובמכון לחקר 
ימים ניסו להעריך לפי מקום המצאו של המצוף איזה זרמים 
מהצוללת  נפלט  מאין  לשער  ומכאן  לשם  אותו  הובילו  בים 
על  שהוגש  המצוף  חקירת  במסמך  טבעה.  היא  היכן  ומכאן 
ידי החוקרים הייתה מסקנה יחידה ונחרצת שבדיעבד נמצאה 
בעומק  המצרי,  החוף  מול  נמצאת  "דקר"  לחלוטין:  שגויה 
אף  המסקנה  מטרים.  מ-86  ועמוק  מטרים  מ-326  רדוד 
הוצגה על המפה כרצועה באורך של 160 וברוחב 10 מיילים 
ימיים, לאורך חוף סיני ומצרים, שבה אמורים להימצא שברי 

ה"דקר".
על  התבססה  המצרי  בחוף  שהדקר  החקירה  מסקנת 
לא  המסקנה  כי  לומר  ניתן  בדיעבד,  מהמצוף.  הממצאים 

התאימה להערכות ונתונים אחרים שהיו בידי חיל הים.
בוצעו שלוש סדרות חיפושים בחוף המצרי ובהם לא נמצאה 
הזרמים במזרח  על  פרטים חדשים  בינתיים התגלו  ה"דקר". 
הים התיכון, ולאור המידע החדש הגיע ראש ענף הידרוגרפיה 
יואב עיטם למסקנה שיש לעשות פסק זמן בחיפושים ולחזור 
ולבדוק את הממצאים. חלקים מהמצוף שכבר הוצב במוזיאון 

ההעפלה וחיל הים נשלחו לבדיקות חדשות.
לצורך חיפושי הדקר נרכש ציוד לחיפושים במים רדודים. 
נסרקו אזורי ים נרחבים בחוף המצרי ובקטע המזרחי של הים 
יוסי כבשני,  האגאי. במקביל, ביוזמת מפקד יחידת האיתור, 
הוזמנה ב-1984 חברה אמריקאית להציג את יכולתה. נציגים 
הציגו  מסיאטל,   "Williamson Associates" מחברת 
חיל  פיקוד  אולם  שונים.  בעומקים  תת-מימי  חיפוש  יכולת 
הים היה אז שרוי בקונספט החוף המצרי ולא התעניין בהצעת 

החברה האמריקאית.

חיפושים בים האגאי

אברהם  אלוף  הים  חיל  מפקד  מינה   1988 במרץ  ב-16 
המשך  את  לנהל  קמחי  הדר  במילואים  תא"ל  את  שושן  בן 
החיפושים. קמחי שלל את התרחיש המצרי, בעיקר על בסיס 
נתוני הזמן והמרחב, ומינויו סימן את סיום הפעילות בחופי 
הצוללת  הייתה  בהם  לאזורים  הופנתה  הלב  מצרים. תשומת 
בניגוד  שאינם  שיט  מסלולי  או  במקומות  להימצא  עשויה 

לפקודת ההפלגה.
והם  לישראל,  חשוב  ים  נתיב  מהוים  האגאי  הים  מבואות 
נמצאים בתחום המים טריטוריאליים של יוון. במסגרת החוק 
במים  לב  בתום  המעבר  זכות  שיט  לכלי  ניתנת  הבינלאומי 

בבוקר יום שישי 26 בינואר 
החלו החיפושים אחר 
הצוללת. נשלח מטוס 

סטרטוקרוזר של חיל האוויר 
הישראלי, ואחריו נשלח גם 

מטוס נורד. הוכרז על מבצע 
חיפושים בינלאומי, בהנחה 
ובתקווה שהצוללת אולי לא 

הצליחה ליצור קשר, ולכן 
עלתה על פני המים ואולי 

אף התקרבה לאחד החופים. 
נעשתה פנייה לבריטים ולצי 

השישי של ארצות הברית. 
האמריקאים שלחו ארבע 

משחתות לאזור, והבריטים 
שלחו ספינה ומטוס לאזור 

קפריסין. כל אוניות צי הסוחר 
הישראלי שהיו בקרבת האזור, 

הוזעקו לחיפושים. כך גם 
ספינות חיל הים: הצוללת 
אח"י לווייתן ושתי ספינות 

טילים שהיו בדרכן משרבורג 
לישראל בדיוק באותו זמן. 

המשחתת אח"י יפו קיצרה 
את ביקורה בסיציליה ויצאה 

אף היא לאזור. הצוללת 
אח"י דולפין הגיעה לכרתים 
ממערב, נפגשה עם סטי"ל, 

וקיבלה גזרת חיפוש.
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אלה, אך לא לנקוט בפעילות צבאית. צוללת יכולה לעבור 
אינו  צלילה  מצב  המים;  פני  על  לשוט  עליה  אך  היא  גם 

נכלל במסגרת "מעבר בתום לב".
רענן הכיר את החוק הבינלאומי והכיר היטב את האזור, 
היה  זה  לאזור  להיכנס  כוונה  לו  הייתה  שאם  להניח  ויש 
מודיע על כך. בשל כך, הימצאות "דקר" בקרבת מיצרי הים 
האגאי הייתה יכולה לנבוע רק מאילוץ, תרחיש שניתנה לו 
סבירות נמוכה: על פי תרחיש זה "דקר" ניזוקה מסיבה כל 
שהיא ואיבדה את יכולתה ליצור קשר עם המפקדה. בשל 
כך פנתה הצוללת לחוף הקרוב ביותר, אך היא לא הצליחה 

להגיע אליו וטבעה.
בבחירת אזור החיפושים בים האגאי שררה עדיין ההנחה 
מחובר  היה  שהמצוף  המדענים  מדו"ח  השגויה  הבסיסית 
לחול  שבוצעו  חדשות  בדיקות  לצוללת.   1968 שנת  כל 
לים  דווקא  מתאים  שהוא  הראו  המצוף,  מפינות  שנאסף 
האגאי. קמחי גם שם לב לכך שקו המים בתוך מכל המשדר 
בתוך  המצוף  להימצאות  סימן  שזה  וסבר  אלכסוני  היה 

הצוללת עצמה.
מפקד חיל הים, האלוף מיכה רם, קיבל את המלצת קמחי 
לחיפושים, תוך ידיעה שהחיפושים נערכים באזורים בהם 
היווניים  השלטונות  נמוכה.  הדקר  להמצאות  הסבירות 
לא העמידו קשיים, ובאישורם נסרקו חופי כרתים, קסוס, 
ועד  החופים  בקרבת  נערכו  הסריקות  ורודוס.  קרפאתוס 

עומק של 350 מטרים, אך לא הניבו תוצאות.
על  סיפרו  תקופה  באותה  בעיתונות  שהועלו  שמועות 
הסברה  והועלתה  סיני,  חופי  מול  דייגים  רשתות  קריעת 
שהמדובר בשרידי הצוללת. על אף שהסבירות לכך הייתה 
הים  חיל  של  תת-מימי  איתור  ספינת  נשלחה  אפסית, 
למקום. למרות הפרסום הרב שמשכו לעצמם הדייגים, לא 

נמצא דבר.
היו  רב  בעומק  הים  קרקעית  על  וחיפוש  איתור  יכולות 
באותה תקופה רק בידי האמריקאים. יכולת האיתור התת-
מימי הייתה חלק ממרכיבי העוצמה האמריקאית במלחמה 
הקרה, והם שמרו עליה בסודיות רבה גם בפני בעלי בריתם. 
המידע על כושר החיפוש האמריקאי במים עמוקים הגיע 
לישראל באמצע שנות השמונים, ונוצל לחיפוש הדקר רק 

באמצע שנות התשעים.
כאזור הסביר ביותר לשברי הדקר הוגדר המלבן הגדול 
הקטנה  והבליטה   A שנקרא  המערבי  הריבוע   .B ונקרא 
אנומליות  לאור  יותר.  נמוכה  בעדיפות  הוגדרו   C בצפון 

מקומיות שנמצאו על ידי הצי האמריקאי
"כל  כי  ודיווח  האגאי  בים  החיפושים  את  סיכם  קמחי 
ולחפש  לנתיב  לחזור  ויש  נסרקו  הנמוכה  הסבירות  אזורי 
במים העמוקים". ראש מחלקת מבצעים אל"ם חיים געש 
שהורה לעשות תחקיר פנימי הגיע למסקנה דומה. ב-1996, 
מפקד חיל הים עמי איילון העמיד בראש הוועדה את תא"ל 
מיל גדעון רז, צוללן ותיק שפיקד בעבר על הצוללת אח"י 
לווייתן. רז עבר יחד עם אברהם ברקאי, סגן מפקד "דקר", 
את קורס החובלים ואת קורס קציני הצוללות. רז התמקד 
ומול  הציבורי  בתחום  הפעילות  את  בלבד;  בחיפושים 
צוללות  איש  נווה,  גבי  במילואים  תא"ל  ריכז  המשפחות 

וראש מספן כוח האדם בעברו.

הצי האמריקני מתגייס לעזרה

רז ואיילון ידעו שאין לחיל הים יכולת איתור בעומק רב, 
ולשם כך יידרש סיוע מציים אחרים. גדעון רז הכין בקשת 
לציי  צה"ל  נספחי  דרך  שהועברה  "דקר"  למציאת  סיוע 
ארצות הברית, הולנד, בריטניה ורוסיה. רק הצי האמריקני 

הגיב ונענה לאתגר.
הצי  מפקד  עם  פגישה  לאיילון  תוכננה   1995 בנובמבר 
האמריקני אדמירל ג'רמי בורדה, בה התכוון להעלות, בין 
ראש  רצח  עקב  ה"דקר".  לחיפוש  סיוע  גם  יתר הבקשות, 
הממשלה יצחק רבין חזר איילון בדחיפות לארץ, והפגישה 
בארצות  הים  חיל  נספח  נפגש  במקומו  התקיימה.  לא 
ובהוראת  הברית, אל"ם חזי משיטה, עם אדמירל בורדה, 

איילון הציג רק בקשה אחת: סיוע למצוא את שברי "דקר".
הפיקוד על חיל הים עבר לאלוף אלכס טל. באוקטובר 
משפחות  לפניית  מרדכי  יצחק  הביטחון  שר  נענה   1998
למי  דולרים,   300,000 של  כספי  פרס  על  והכריז  הדקר 
הפרס  הודעת  התעלומה.  לפתרון  שיסייעו  נתונים  שיביא 
פורסמה בעיתונים בטורקיה, יוון, קפריסין, צרפת ורוסיה. 
ועדה בראשות גדעון רז נקבעה כדי לטפל בידיעות שיגיעו 
ולהמליץ על מתן הפרס. מידע ממשי על ה"דקר" לא הגיע, 
והסכום שהוצב לא שולם. שולמו סכומים קטנים ליזמים 

שונים.
פגישה בין אדמירל ג'רמי בורדה למפקד חיל הים אלכס 
היה  בורדה  בישראל.  לביקור  הגיע  כאשר  התקיימה  טל 
הצי  מפקד  לתפקיד  שהגיע  היחיד  והוא  יהודי,  ממוצא 
כצוער  ולא  הצוות  אנשי  שורות  מתוך   CNO האמריקאי 
במכללה לקצונה ימית. בשיחה אישית עם מפקד חיל הים 
סיפר ג'רמי בורדה על שאיפתו לסייע לחיל הים הישראלי, 
ואלכס טל ביקש לקבל סיוע במציאת "דקר". האדמירל לא 
של  והידע  הציוד  את  להעמיד  והבטיח  מהבקשה  הופתע 

הצי האמריקני.
ראה  ולא  במאי1996  לעולמו  הלך  בורדה  אדמירל 
בתוצאות הוראותיו. הצי האמריקני מילא את ההתחייבות 
הגרעינית  המחקר  בצוללת  להשתמש  יהיה  שניתן  והודיע 
המליץ  האמריקני  הצי  מסוים.  זמן  לפרק   NR1 הצי  של 
לחיל הים על מספר חברות שהתמחו בגילוי עצמים בעומק 
הכספיים  הסידורים  לאחר  נאוטיקוס.  חברת  ביניהן  הים, 
חובל  רב  את  צרף  אליה  מקצועית,  ועדה  רז  גדעון  הקים 
געש  ויחיאל  אמיר  דורון  ואת  הסוחר  מצי  אריאל  אברהם 
מחיל הים. בעצת אדמירל קרול מצי ארצות הברית, צורפו 
לוועדה מנהל חברת "נאוטיקוס" דייוויד ג'ורדן והמהנדס 
הראשי טום דטויילראנשי "נאוטיקוס" שהיו מודעים היטב 
לכך שתופעת הקריסה כוללת מעיכה וגם פיצוץ, הזימו את 
המסקנה לגבי הימצאות הדקר במים רדודים. הם העלו את 
ביחד  האירוע  בעת  מהצוללת  ניתק  שהמצוף  האפשרות 
עם תוף הכבל שלו. המשקל הכולל איזן את כוח הציפה. 
המצוף ריחף מתחת לפני המים כשהכבל פרוש. כך נסחף 
זמן רב בזרמי הים עד שהתוף נתקל בקרקעית ועגן זמנית 
בקרבת החוף. במצב עגינה הכבל נשחק עד שנקרע לגמרי. 

המצוף שהשתחרר הגיע לחוף רצועת עזה בו נמצא.
בסיכום הדיון נכתב: באמצעות גישה אנליטית מובנית 
ביותר  הגבוהה  בהסתברות  כי  למסקנה  הוועדה  הגיעה 

לאורך  רב  בעומק  הים  קרקעית  על  הדקר  שרידי  נמצאים 
שתי  ממסקנות  שונה  תוצאה   – המתוכנן  המקורי  נתיבה 
הוועדות הקודמות. חלק גדול מראיות המצוף, אשר כיוונו 
את חשיבת הוועדות הקודמות הועמדו עתה בספק, והוצגו 
רב  בעומק  הנמצא  באתר  התומכים  חדשים,  תרחישים 

ושאינם עומדים בסתירה לראיות המצוף.
מצומצמת  חיפוש  בגזרת  התמקדות  הייתה  המשמעות 
במרכז השטח שצוין ב"דו"ח אבדן הדקר" על ידי האלוף 
1968, כשטח הסביר לחיפוש. עומק  שלמה אראל, במרץ 

הים בגזרה זו כ-3,000 מטרים.
בחיפושים  ועסקה  לאזור  הגיעה   NR1 המחקר  צוללת 
במשך כחודש. היות שיכולת הגילוי שלה הייתה מוגבלת 
עד עומק ים של 1,000 מטרים היא הופנתה לחיפוש בחופי 

קפריסין ומצרים, אך ללא תוצאות.
רב  בעומק  לחיפושים  האמריקאי  הצי  אמצעי  שילוב 
פורסמו  לא  הים,  בחיל  שנעשה  ההתמקדות  ותהליך 
לציבור. חרושת השמועות המשיכה במלוא עוזה. שמועות 

אלה הגיעו לשיאן בשנות התשעים.

מציאת השברים

על  עמוקים  למים  צד  סורק  סונאר  הותקן   1998 בקיץ 
ספינה ישראלית, והופעל על ידי יחידה של הצי האמריקני. 
היו  לא  אך   ,B מאזור  וחלק   C אזור  את  סרקה  היחידה 
ממצאים. בסוף 1998 הוציא משרד הביטחון מכרז לחברות 
ובו  הים,  החיפוש במעמקי  לביצוע  מסחריות אמריקאיות 
זכתה חברת נאוטיקוס בשל הסכמתה לדרוש את התמורה 

רק לאחר הצלחתה במציאת שרידי ה"דקר".
ב-1999 החלו החיפושים. חברת "נאוטיקוס" התארגנה 
למבצע עם מומחים וציוד, חלקם גם מחברות אחרות, כולל 
 .Remora 6000 סונאר סורק צד ורובוט תת-מימי מדגם 
הפליינג  בקפריסין:  נשכרו  מיוחדות  גרר  ספינות  שתי 
אנטרפרייז לגרירת הסונאר, והאיאס המצוידת גם במערכת 
עבודה  לצורך   )Dynamic positioning( דינמי  מיקום 

עם רובוט הצילום.
ובתחילת חודש מאי  לימסול,  נעשתה בנמל  התארגנות 
בתקלות  טיפול  של  ימים  כמה  לאחר  לים.  הספינות  יצאו 

צילומים: ויקיפדיה
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על פי ניתוח הממצאים 
באתר, גוף הצוללת 
הפגוע מהקריסה שקע 
ופגע בקרקע בחרטום. 
מעוצמת הפגיעה 
ניתקו הירכתיים, וסנפיר 
הצוללת התכופף כלפי 
צידה הימני עם כל 
התרנים פרט לפריסקופ 
ההתקפה, הפריסקופ 
הקדמי והדק מביניהם, 
אשר נשאר על עומדו 
במצב תחתון ורק קצהו 
התכופף. ההגה הקדמי 
נמצא בזווית קלה לעליה 
ואילו ההגה האחורי 
נמצא בזווית חדה 
לצלילה, מעבר למגבלת 
התנועה האפשרית, ככל 
הנראה עקב פגיעתו 
בקרקע ובגוף הצוללת.

לגזרה  הים  חיל  ידי  על  כוונו הספינות  בסונאר,  חשמליות 
התמונה  רוחב   .B לגזרה  עברו  מכן  לאחר  הקטנה.   C
המתקבלת מהמכשיר היה 1,500 מטרים. במהלך הסריקה 
הקרקעית.  מעל  מטר   60 בגובה  להמצא  הסונאר  על  היה 
מכיוון שעומק הים במקום הוא כ-3,000 מטרים, היה צורך 
לפרוש את כבל הגרירה באורך כפול. גרירת הסונאר סורק 
הצד נעשתה לאיטה, במהירות שבין 1.5 ל-3 קשר. נדרשה 
זהירות רבה שכן נגיעת הסונר בקרקעית משמעותה אובדן 
והערכה  זיהוי  מספר  קיבלו  שהתגלו  המטרות  המכשיר. 
נוסף.  ניתוח  עברו  במחשב  שנאגרו  והנתונים  ראשונית, 
גזרת החיפוש חולקה ל-16 רצועות כאשר במהלך החיפוש 
האיטי התגלו נותחו ותויגו 320 מטרות של הסונאר. מתוכן 

היו 19 מטרות שעליהן הורד רובוט הצילום לזיהוי.
יחיאל  רס"ן  חש  החיפוש,  של  האחרונה  ברצועה 
ההדים  אחד  לגבי  מחויבות  המלווה,  הים  חיל  קצין  געש, 
בנתיב  אותו  איתרה  החיפושים  ספינת  הצג.  על  שהסתמנו 
החוזר וההדים אושרו כשברי אוניה, "אפשרות לצוללת". 
מגשר  חלק  וגילה  העצם  מעל  הורד  התת-מימי  הרובוט 
אחריו  מאלומיניום.  הלוחמים  הוצאת  שרוול  עם  צוללת 
התגלה גוף הצוללת עם כיפת הסונאר האופינית לצוללות 
חיפה  לבין  כרתים  בין  הדרך  במחצית  הנמצא  באתר   .T
אותרו שברי ה"דקר" ב-28 במאי 1999 כשהם מונחים על 

קרקעית הים בעומק של 2,950 מטר.
מהאתר  מזרחית  ימיים  מיילים  כ-145  נמצאו  השברים 
אוכן  בו  המשוער  לאתר  מאוד  קרוב  שדווח.  האחרון 
הוא  המקום  החיפושים.  בעת  מהמצוף  המקוטע  השידור 
במרכז "השטח הסביר לחיפושים", כפי שהוגדר ב"מסמך 
הגזרה  במרכז  ביותר  הדרומי  בנתיב   .1968 ממרץ  אראל" 
ב-1997.  המוחות  בסיעור  שנקבעה  לחיפושים  הממוקדת 
חיל הים דרש מכל העוסקים בחיפושים, להימנע ממסירת 

האתר המדויק בו נמצאו השברים, ונמנע מכך בעצמו.
למחרת זוהו השברים בוודאות באמצעות רובוט צילום 
תת-מימי, כשייכים ל"דקר". משימת הזיהוי הוטלה, על ידי 
מפקד חיל הים, על יו"ר וועדת איתור ה"דקר" תא"ל )מיל( 
גדעון רז, שצירף אליו את מפקדי שייטת הצוללות בעבר, 
בספינת  יצאו  קיסרי.  ומיכאל  עמיר  דורון  )מיל(  אל"מים 
טילים אל אתר הגילוי. קבוצת המפקדים ראתה את צילומי 
הרובוט ורז דיווח את השיוך הוודאי של השברים ל"דקר" 
למפקד חיל הים אלכס טל. מפקד החייל מצידו קיבל את 
המסקנה והורה על העברת המידע למשפחות צוות ה"דקר".
ב-1968,  המשפחות  שעברו  הקשה  החוויה  מן  כלקח 
הופעל נוהל שנקבע במספן כוח האדם: לקראת כל חיפוש 
להגעה  מיידית  בכוננות  וקצינות שהיו  קצינים  מונו מספר 
משפחות.  לקבוצת  קשר  דף  היה  קצין  לכל  למפקדה. 
משהוזנקו הקצינים היה עליהם להתייצב במפקדה ולהקריא 
שברשימתם.  המשפחות  לבני  שקיבלו  האחיד  הנוסח  את 
תשנ"ט,  בסיוון  י"ג  שישי,  ביום  במלואו  בוצע  זה  תהליך 

28 במאי 1999.

מה קרה לאנשים

נבחנה  הצוות  גופות  שרידי  של  הימצאותם  שאלת  גם 
נציגי חיל הים לבכירי המומחים  ולצורך כך פנו  בקפידה, 
בתחום הפתולוגיה בארץ בעולם. לאחר שהתברר כי איכות 
משמעיות  חד  תשובה  מאפשרת  איננה  התת-ימי  התעוד 
בנוגע  חלוקות  המומחים  ודיעות  הצוות,  שרידי  בנושא 
על  השפעתם  גם  כמו  הטביעה,  באזור  הסביבה  לתנאי 
באתר  מחקר  ביצוע  על  הוחלט  השרידים,  השתמרות 

הטביעה.
"נאוטיקוס"  חברת  נבחרה  באיתור  הצלחתה  לאור 
לביצוע המחקר. במהלך סדרה של סקרים נותחו הממצאים 
הקיימים, נבנתה תוכנית לביצוע המחקר התת-ימי וגובשו 
המשימה  ביצוע  לצורך  הנדרשים.  והנהלים  האמצעים 
חיל  אנשי  עם  ובשיתוף  חיצוניים  מומחים  החברה  שכרה 
לבחינת  מוחות  סיעור  בוצע  הצוללות  שייטת  וותיקי  הים 
מגוון תסריטי הכשל האפשריים. לכל אחד מתסריטים אלו 

פקדים,  מערכות,  מצב  כגון  הנדרשות  ההוכחות  נרשמו 
לצורך  לזהות באתר.  יהיה  וניתן  ייתכן  או שסתומים אשר 
הצוות,  שרידי  איתור  לצורך  ובפרט  אלו,  עדויות  זיהוי 
באיכות  משמעותי  שיפור  מהחברה  נדרש  השתמרו,  אם 
הצילום  ברובוט  התאורה  מערכת  שדרוג  לאחר  הצילום. 
צילומי  החברה  סיפקה  דיגיטלי,  בפורמט  לתעוד  ומעבר 

ניסיון משביעי רצון ואושרה היציאה למחקר באתר.
הצוללת  טביעת  באתר  מחקר  בוצע   2000 באוקטובר 
לאיתור  ניסיון  הים:  חיל  פיקוד  ידי  על  הוגדרה  שמטרתו 
גשר  וביניהם  מהצוללת  חלקים  שליית  הצוות,  שרידי 
הסביבה  תנאי  של  מחקר  ביצוע  הנצחה,  לצורך  הצוללת, 
באתר, לתמיכה בתוצאות אם לא יאותרו שרידים מהצוות 
נוהל  המחקר  הצוללת.  לאובדן  הסיבה  את  לאתר  וניסיון 
על ידי חברת "נאוטיקוס", שהעסיקה לצורך המחקר מספר 
מומחים חיצוניים: המהנדס וחוקר התאונות הימיות רובין 
אנתרופולוגית  סורג,  מרסלה  הד"ר  מאנגליה,  ויליאמס 
ימית  שרידים(  )השתמרות  בטפונומיה  ומתמחה 
צוללות  מפקד  פאוויס,  ג'ונתן  אל"ם  מיין,  מאוניברסיטת 
בצי הבריטי, ודר' אלכסי איבנוב, אחראי על דגימות קרקע 
ועל  התת-מימית  הפעילות  טקסס.  מאוניברסיטת  ומים 
סיפון הספינה תועדה במלואה על ידי צלם סרטי התעודה 
דייוויד בראון. הפעלת רובוט הצילום בוצעה על ידי חברת 

.EAS EDT פיניקס" מסיפון האוניה הקפריסאית"
דורון  )מיל(  אל"ם  ישראלי:  צוות  התלווה  המחקר  אל 
עמיר אשר שירת בצוללות ה-T כקצין טכני והמשיך בשרות 
כמפקד צוללת מדגם "גל" וכמפקד שייטת הצוללות, רס"ן 
הימים  לחקר  מהמכון  ימי  כימאי  חירות,  ברק  ד"ר  )מיל.( 
איל  ורס"ן  ומפקד ספינות בט"ש בחיל הים]34[  והאגמים 
ישראלי, קצין טכני, מהנדס ומרכז המחקר מטעם חיל הים.

לאחר התמקמות הספינה באתר הטביעה וביצוע תיעוד 
ראשוני במשך כיומיים, התקבלה התראה מטאורולוגית על 
הרעת תנאי מזג האוויר. הוחלט להקדים ולשלות את גשר 
הצוללת ולהשיט אותו לחיפה. לאחר פעילות מרתונית של 
הורם באיטיות  לכבל,  נקשר הגשר  וארבע שעות  כעשרים 
פריטים  מספר  הספינה.  סיפון  על  והועמס  המים  פני  אל 
מחווני  שני  אלה:  היו  הגשר.  שבר  עם  יחד  מהים  נשלו 
ג'יירו, ארגז ובו ציוד סיפון וכלי עבודה שהשתמרו היטב. 
לחלוטין  וקרס  בגשר  מותקן  שהיה  מגנטי  ומצפן  ביניהם 

בעת טביעת הצוללת.

המדים ששרדו

לאחר חזרת הצוות לאתר הטביעה בוצע תעוד מקיף של 
שרידי הצוללת וסביבתם, בסריקות שבוצעו לא אותרו כל 
מהאתר  נלקחו  זה  ממצא  תיקוף  לצורך  מהצוות.  שרידים 
שבדקו  מרגשים  נתונים  ונתקבלו  ומים  קרקע  דגימות 
מוליכות  טמפרטורה,  מדדו:  הרגשים  הסביבה.  תנאי  את 
ומיפוי  איתור  בוצע  וזרמים.  צפיפות  מליחות,  חשמלית, 
האחרון  מצבן  ונבדק  ומיקומם  הצוללת  חלקי  של  מפורט 
של מערכות הצוללת. בנוסף נשלו פריטים נוספים מסביבת 
חילוף  חלקי  ההחלצות,  מצוף  בית  את  שכללו  הצוללת 

ומכלולים אשר ניתקו מגוף הצוללת.
הוא  השתמרותו  ובנסיבות  בחשיבותו  מיוחד  ממצא 
קבורה  שנמצאה  רב"ט,  דרגות  ועליה  א'  מדי  חליפת 
ועטופה  קולב מתכת  על  מקופלת  כשהיא  בקרקע  למחצה 
השתמרות  ואיפשרו  שהגנו  פלסטית  ושקית  סערה  במעיל 
זוהו  הצוללן,  סמל  על  המוטבע  המספר  פי  על  חלקית. 
יוסף אלמוג )סוויסה(, מכונאי  מדים אלו כשייכים לרב"ט 
לידי  המדים  הועברו  שימור  תהליך  לאחר  הדקר.  מצוות 
בני משפחתו, ואלה העבירו אותם לתצוגה לקהל במוזיאון 

ההעפלה וחיל הים בחיפה.
מסקנות המחקר לגבי סיבה לאי השתמרותם של שרידי 
הצוות נובעת מפריצת גוף הצוללת ושבירתו שחשפה את 
בדמות  עדויות  נמצאו  לה  ביולוגית,  לפעילות  השרידים 
לתנאי  וכן  באתר,  תועדו  אשר  וסרטנים  דגים  סוגי  מספר 

הסביבה הכוללים מצב של חוסר רוייה בסידן אשר בשילוב 
השתמרות  מאפשרים  אינם  יחסית  גבוהה  טמפרטורה  עם 

עצם לאורך זמן.
מקורו  הצוללת,  במרכז  שאותר  הנזק  הערכה  פי  על 
המרכזיים  מדוריה  בשלושת  הידרוסטטית  בקריסה 
המרבי.  הצלילה  לעומק  מעבר  חריגה  עקב  והעיקריים 
וחלקי  הצוללת  גשר  התנתקו  הגוף  מקריסת  כתוצאה 
סיפון אשר שקעו לאורך נתיב שקיעת הצוללת. בשלב זה 
ושקע  האחורי  ההצלה  מצוף  בית  גם  ממקומו  השתחרר 
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כשמצוף הסימון האחורי מתנתק וצף על פני המים.
הפגוע  הצוללת  גוף  באתר,  הממצאים  ניתוח  פי  על 
הפגיעה  מעוצמת  בחרטום.  בקרקע  ופגע  שקע  מהקריסה 
צידה  כלפי  התכופף  הצוללת  וסנפיר  הירכתיים,  ניתקו 
הימני עם כל התרנים פרט לפריסקופ ההתקפה, הפריסקופ 
הקדמי והדק מביניהם, אשר נשאר על עומדו במצב תחתון 
ורק קצהו התכופף. ההגה הקדמי נמצא בזווית קלה לעליה 
מעבר  לצלילה,  חדה  בזווית  נמצא  האחורי  ההגה  ואילו 
פגיעתו  עקב  הנראה  ככל  האפשרית,  התנועה  למגבלת 

בקרקע ובגוף הצוללת.
מצב  על  והסתמכות  נוספות,  מערכות  של  בחינה 
הייתה במצב  כך ש"דקר"  על  השסתומים בגשר, הצביעה 
הפלגה בצלילה. מדפי יניקת שינור ופליטת הדיזלים אותרו 
כשהם סגורים ומאובטחים, אולם שלושה מדפים השייכים 
כי  ומעידים  פתוח  נמצאו במצב  אוורור מצברים  למערכת 
הצוללת הפליגה בעומק פריסקופי, תוך כדי שינור או זמן 
קצר ביותר לאחר הפסקתו. גוף הצוללת נבחן בקפידה ולא 

נמצאו בו כל סימנים לפגיעה ממקור חיצוני.
בדו"ח הסופי אותו סיפקה החברה במהלך 2001 נכתב כי 
"לא ניתן לקבוע שום מסקנה מוצקה ביחס לסיבת הטביעה 
נכתב  הצוות  אנשי  לגבי  לה".  שקדם  האירועים  ורצף 
בעת  כבר  שוב  לבלי  אבדו  הגופות  שכל  לודאי  "קרוב  כי 

התאונה או מיד אחריה..."

אז למה היא טבעה?

הופקו  ה"דקר"  מטביעת  והמבצעיים  הטכניים  הלקחים 
ואומצו בשלבים מוקדמים ולא השתנו עם מציאת השברים. 
דו"ח הסיכום של "נאוטיקוס" איפשר לחיל הים לסיים את 
החיפושים והמחקר מבלי להגדיר במדויק את הגורם לכך. 
השנים,  כל  במשך  שנקט  במדיניות  הים  חיל  המשיך  בכך 
לו  אין  עוד  כל  זאת,  בסוגיה  נחרצת  עמדה  לקבוע  שלא 

ראייה חותכת לתמוך בה.
נותרה  וחקירתם,  הצוללת  שברי  מציאת  לאחר  גם 
תעלומת ה"דקר" בלתי פתורה בתודעה הציבורית. הסיבות 
לטביעה שלא נמסרו מקשות על סגירת התעלומה. דוגמה 
לכך היא מאמרו של נורמן בן בג'רוזלם פוסט בשנת 2009 
שמעלה תאוריות על בעיות בשיפוץ כסיבה לטביעה, אף על 

פי שהנושא נבדק ונשלל בחקירת השברים ב-2000.
להלן ניתוח הסבירות לתרחישים 
ימאים  הערכת  פי  על  השונים, 

וצוללנים ותיקים מחיל הים:
פגיעה מכוונת בצוללת - תרחיש 
ראיות  כל  נמצאו  לא  כי  שנשלל 

לפגיעה עוינת כזו.
טביעה עקב בעיה מבנית - תרחיש 
מצביעים  המחקר  ממצאי  שנשלל. 
על כך כי האירוע החל כשהצוללת 
פריסקופי,  בעומק  בצלילה  הייתה 
עומס  מופעל  לא  בו  יחסית,  רדוד 
רב על חוזק המבנה. לאור העובדה 
בטרם  בקפדנות  נבחנה  הצוללת  כי 
נמסרה לידי חיל הים ועברה צלילות 
אינטנסיביים,  ואימונים  עומק 
הגוף  מבנה  החלשות  על  הטיעונים 
או  הצד  מכלי  הוספת  בעקבות 
גוף  של  החומר  מעייפות  החשש 

הצוללת הוותיקה נשללו.
התנגשות ימית - לא נמצאה ראיה 
זה, אך מאידך לא  תומכת לתרחיש 
ניתן לשלול אותו לחלוטין. בבדיקה 
מקרוב של שברי הסנפיר לא נמצא 
הנזקים  את  חיצונית;  לפגיעה  סימן 
ניתן  הגשר  מחצית  וניתוק  לסנפיר 
לייחס לקריסת גוף הלחץ ולקריסת 
בקדמת  שנמצא  הצוללים  תא 
מסגרת  התפרקות  את  הסנפיר. 
הסיפון והנזקים שנמצאו על המצוף 
ייתכן  אך  להתנגשות,  לייחס  ניתן 

שמקורם בנזק שנגרם בעת קריסת גוף הצוללת.
חדירת מים מסיבית - תרחיש המופיע בדו"ח הסיכום של 
נאוטיקוס. לא נמצאה ראיה תומכת ולא הוגדר גורם סביר 
בצורה  שניזוקה  אחרת  צוללת  על  ידוע  לא  זה.  לתרחיש 
אחד  אף  ידי  על  כסבירה  מקובלת  אינה  האפשרות  כזאת. 

מהצוללנים הוותיקים שהשתתפו בחקירת המקרה.
והנזק  הצוללת  לפנים  גישה  קשיי  עקב   - טכנית  תקלה 
הרב שנגרם לגוף ולמערכות לא ניתן היה לאתר ראיות חד 
המערכות  מצב  לאור  כזו.  תקלה  של  לקיומה  משמעיות 
בגדר  זה  תרחיש  נותר  לבחון  היה  ניתן  אותם  והמכלולים 

אפשרות סבירה.
התרחיש  כי  עולה  האפשריות  הסיבות  ניתוח  לאור 
המתקבל ביותר על הדעת לטביעת הצוללת הוא התרחיש 

הבא:
תנאי האזור: לילה חשוך, גלים בגובה 2.5 עד 4 מטרים. 
"דקר" הפליגה בעומק פריסקופי, במהירות גבוהה, בשינור 
הצוללת  מכ"ם  להנעה.  הדיזל  מנועי  של  ישיר  ובשילוב 
לא הופעל, הראייה בפריסקופ מוגבלת לטווח קרוב ורעש 
השעה  בסביבות  הסונאר.  לקליטת  הפריע  הדיזל  מנועי 
בשנתם,  הצוות  אנשי  מרבית  כאשר  בוקר,  לפנות   03:00
הייתה  התגובה  קרוב.  בטווח  שיט  כלי  הצוללת  גילתה 
מעבר  דרשה  הפעולה  ביטחון.  לעומק  מיידית  ירידה 
במנועי  מלאה  לצלילה  הדיזל,  במנועי  ותנועה  משינור 
למיטב  ירידה,  כדי  תוך  חשמל. השינוי התבצע במהירות, 
נראה שההתנגשות עם  יכולתם של אנשי משמרת ההיגוי. 
הצוללת המשיכה  בתנופתה  אולם  נמנעה,  האנייה הקרבה 
לרדת. הצוות לא הצליח לאזן את הצוללת ולייצבה בעומק 
עומק  את  "דקר"  עברה  מאוד,  קצר  זמן  תוך  הביטחון; 

הקריסה )כ־200 מטר(, והתרסקה.
התנגשות  מקרי  של  יחסית  הרבה  השכיחות  למרות 
בצוללות. לדעת המעורבים בחקירה התרחיש הסביר ביותר 
לסיבת הטביעה של אח"י דקר הוא "תקלה טכנית שהביאה 

לאובדן השליטה בצוללת".

לאות ולזיכרון

של  ומציאתה  טביעתה  מאז  נעשו  רבות  זיכרון  פעולות 
הוא  הראשי  הזיכרון  אתר  ישראל.  רחבי  בכל  הצוללת 
בהר  הנעדרים  בגן  שנמצאת  דקר,  אח"י  הצוללת  אנדרטת 

השנתיים.  הזיכרון  טקסי  נערכים  זו  אנדרטה  ליד  הרצל. 
לאחר מציאת שברי הצוללת הוצבו באנדרטה חלקי צוללת 
הג'יירו  מעוקבי  ואחד  ההצלה  מצוף  בית  מהים:  שנשלו 

מגשר הצוללת.
גשר הפיקוד של הדקר אשר נמשה מהים מוצג במוזיאון 
העוברים  לעין  בולט  והוא  בחיפה,  הים  וחיל  ההעפלה 
בכביש הכניסה לעיר מכיוון דרום. במוזיאון מוצגת חליפת 

המדים שנמשתה מאתר הטביעה ושרידים נוספים.
לוב  לשבי  מרכזי  ביה"כ  קיים  בנתניה  גליקסון  ברחוב 
ארצה, ביה"כ נקרא "בית כנסת קדושי אח"י דקר". בחיפה 
מוזיאון  מפתח  המוביל  רגל  להולכי  מעלה   2003 ב  נבנה 
דרך  בתחילת  לגשר  ההגנה,  בשדרות  הים  וחיל  ההעפלה 
של  השמות  ועדת  החליטה  המוזיאון  בהמלצת  אלנבי. 
עין  חדי  דקר".  מעלה  "מדרגות  בשם  לקרוא  חיפה  עירית 
הוא  המוזר  הנספים.  ככמות  מדרגות   69 במעלה  ספרו 
מספר  בין  קישר  לא  נוף,  אדריכלי  משרד  שהמתכננים, 
הנספים  למספר  מודע  היה  לא  כי  דקר,  לאח"י  המדרגות 
בה. התכנון נעשה לפי התקינה ולא יוחסה חשיבות למספר 

המדרגות.
אבן  מצבת  מוצבת  בחיפה  הצבאי  הקברות  בבית  גם 

המוקדשת לזכר 69 הנספים בצוללת דקר.
ארגון הצוללנים בדימוס בבריטניה הציב שלט המודיע 
על מציאת הדקר על לוח הזיכרון בבית הקברות של העדה 

הקתולית בעיר פאפוס בקפריסין.
ב-2009 הוצב דגם מתכת של הצוללת באורך 2.7 מטרים, 
בליבה של גינה ציבורית בגבעת שמואל. האתר הוקם לזכרו 
של תושב היישוב אלי קדוש שהיה בין חללי הצוללת. על 
חרטום שבר הצוללת בעומק הים הציבה חברת נאוטיקוס 

לוחית עליה נחרטו המילים "לא נשכחתם".
נתניה,  אביב,  תל  ירושלים,  רעננה,  אילת,  ביישובים 
ע"ש  הנקראים  רחובות  קיימים  וקדימה-צורן  הרצליה 
"אח"י דקר". בעיר חיפה קיים רחוב בשם "הצוללת דקר".

בקריית מוצקין הוקמה כיכר מרכזית ובה הנצחה של זכר 
חללי ה"דקר" באמצעות מזרקה, היוצרת בפעולתה מראה 
המזכיר מבנה צוללת. בקריית ים הוצבה אנדרטה ל"דקר", 
צוותה ומפקדה. בפתח תקווה הוקם גן לזכר חללי הצוללת, 
לציון  ראשון  מחלף  של  הגשר  דקר".  אח"י  "גן  הנקרא 
נקרא על ידי עיריית ראשון לציון "גשר דקר", לזכר צוות 
הצוללת. מסעדת דקר בבית שמש בכיכר המרכזית של העיר 
טביעת  על  תיעוד  ובתוכה  צוללת  בצורת  בנויה  הוותיקה, 

הצוללת ובמיוחד על השף של הצוללת אברהם עטרי.

צילומים: ויקיפדיה



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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על התמונה שהרעידה את דעת הקהל האמריקנית נגד יפן 
במלחמתה בסין, על העיתון הראשון בעולם שיצא על גבי 
פפירוס ועל התמונה שחשפה את הסוד שישראל ניסתה 

להסתיר – חטיפת מרגל האטום ברומא

||  איילה אבן האזל ||
צילום: ויקיפדיה
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בעדשת המצלמההיסטוריה
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את  שלף  הסיני,  העיתונות  צלם  וונג  ס.  ה.   28.8.1937
עמד  המוות  ריח  שברשותו.  הלייקה  מצלמת  עדשת 
והבחין לפתע  בנעליו  הוא הביט  באוויר שהסמיך מאבק. 
של  קרעים  פינה.  בכל  ובוהו  תוהו  דם.  ספוגות  הן  כי 
גופות  פזורים.  שנחאי  דרום  של  הראשית  הרכבת  מסילת 
מדממות סביב. עדשת המצלמה התבייתה על פעוט מייבב, 
והנציחה אותו יושב לבדו על רצפת תחנת הרכבת ההרוסה 
ובגדיו חרוכים ומלאי דם. בו ברגע נשמע חוזר קולם של 
המפציצים היפנים ווונג עוד הספיק להבחין באדם, כנראה 
אביו של הפעוט, החוזר מן המסילה המופגזת ועמו תינוק 

פצוע נוסף. 
האישה ששכבה לצד הפעוט על המסילה כבר לא הייתה 
לא  אך  מקלט  מקום  לתינוק  להציע  חשב  וונג  החיים.  בן 
לא  הם  ויותר  למלטם,  מיהר  השניים  של  אביהם  הספיק, 
נפגשו. מי היה התינוק, האם היה זה בן או בת ובן כמה? 
זאת לא נודע לוונג מעולם. למחרת ידעו כותרות העיתונים 
מאות  אלף שמונה  מדם,  עקוב  יום שבת  באותו  כי  לספר 
וילדים,  נשים  בעיקר  הרכבת,  בתחנת  סינים שהו  פליטים 
משלוש  פחות  המלחמה,  מאזור  להימלט   - אחת  בתקווה 

מאות שרדו את התופת של מלחמת סין יפן השנייה. 
האירוע החל מוקדם יותר כאשר החיילים הסינים נסוגו 
באותה עת מהעיר שנחאי ולאנשי התקשורת נודע כי צבא 
יפן מתכונן להפציץ את העיר בשעה 14:00. בשעה הנקובה 
התאספו עיתונאים וצלמים על גג אחד הבניינים הגבוהים 
על מנת לתעד את תחילת המתקפה, אך זו בוששה מלהגיע. 
המקום  את  לעזוב  החליטו  העיתונאים  שעה  כעבור 
למעט  עזבו.  אכן  כולם  נדחתה.  המתקפה  כי  הבנה  מתוך 
צלם עיתונות אחד אלמוני בשם ה.ס וונג שהחליט להמתין. 
בשעה 16:00 נשמע לפתע רעם מטוסים, ושלושה מפציצים 
יפנים נראו כמתחילים להנמיך טוס. לא היה צריך להמתין 
נכנס  וונג  היכה.  עזים  פיצוצים  וקול  שניות  מכמה  יותר 
רכבת  תחנת  ממקומו  קילומטרים  שלושה  מרחק  לרכבו, 

הומה הפכה לשדה קטל וערפל של עשן שחור סמיך. 
למחרת פיתח וונג את הפילם והתמונה הועברה למדינות 
אחרות ברחבי העולם. כעבור שבועיים התפרסמה התמונה 
לימים  אדירה.  סערה  ועוררה  הברית  בארצות  בעיתונות 
העריך מגזין לייף כי 136 מיליון איש צפו בתצלום. בעקבות 
התצלום מיהרו מדינות כגון ארצות הברית, בריטניה וצרפת 
לגנות את יפן. התצלום גרם לקהל האמריקני האדיש לתפוס 
כי הסינים הם הקרבן ולחוש עוינות עזה כלפי יפן. ארבע 

שנים מאוחר יותר אמריקה ויפן נכנסו למלחמה.
גורמי ממשל ביפן חשו זעם רב על צילום התמונה טענו 
דולר  אלף  חמישים  של  פרס  הציעו  ואף  מזויפת,  היא  כי 
על ראשו של הצלם. וונג צלם העיתונות לא נרתע והמשיך 
כשגברו  אך  בסין,  המלחמה  את  ולתעד  לצלם  בתפקידו 
האיומים ברח עם משפחתו להונג קונג. התמונה שעוררה 
לייף  מגזין  ידי  על  נבחרה  כותרות  וצברה  רוחות  סערת 
כאחד מעשר התמונות של 1937, וכמה שנים מאוחר יותר 
אף בחר בה המגזין כאחת התמונות ששינו את העולם. גם 
מגזין טיים בחר בתמונה כאחת ממאה התמונות המשפיעות 

ביותר בעולם בכל הזמנים.

גלגוליו של עיתון

פיסת העיתון המובנת לנו מאליה ידעה גלגולים רבים. 
דרכים  חיפשו  אנשים  העתיקה,  רומא  של  מימיה  עוד 
שמו  היה  זה  דיאורנה"  "האקטה  לציבור.  מידע  להעברת 
של האמצעי הראשון להעברת מידע, שתרגומו מלטינית: 
רשומות ראשונות. כתב העת התפרסם עוד בטרם המצאת 
פפירוס,  גבי  על  אלא  נייר  על  נכתב  לא  וכמובן  הדפוס, 
אבן או מתכת ונתלה אחר כבוד על ידי עבדים יודעי קרוא 

וכתוב בפורום של רומא. 
הפורום הנודע של רומא – הלא הוא אתר ששרידיו עדיין 
גבעות  שתי  בין  במישור  משתרע  היה  ימינו,  עד  קיימים 
הפטלין"  ו"גבעת  הממשל  מושב   – הקפיטולין"  "גבעת 
העם  המון  פעם  מיד  התכנסו  בפורום  האצולה.  מושב 
בפומבי,  הנאשמים  את  בתי משפט ששפטו  עם,  לאספות 
ובימי הרפובליקה הרומית אף לקרבות גלדיאטורים. לאורך 
הפורום לא חסרו חנויות שונות ושווקים ססגוניים שהציעו 
בו  ונערכו  דתי  למרכז  גם  שימש  הפורום  מרכולתם.  את 

תהלוכות דתיות ותהלוכות ניצחון.
על גבי הפפירוס נכתבו הודעות לציבור, בעיקר תוצאות 
יותר  מאוחר  לחוק.  הקשורות  ופעולות  משפט  הליכי  של 
נרשמו גם הודעות צער ואבל, ולהבדיל הודעות על שמחות 
הולדת הבן ונישואין. לאחר כמה ימים הורדו הפפירוסים 
הברברים  לשרוף  טרחו  אותו  מיוחד  בארכיון  ונשמרו 
במלחמתם ברומא ולכן לא נותרו בימינו העתקים שלמים. 
בנוסף פורסמו על גבי הפפירוס הודעות צבאיות ועירוניות, 
הצנזורה  את  לבטל  החליט  קיסר  שיוליוס  לאחר  זאת 
שהייתה קיימת על הודעות מסוג זה. הוצאת העיתון הרומי 
את  העתיקה  שהקיסרות  לאחר  בוטלה  זאת,  במתכונת 

מושבה לעיר קונסטנטינופול. 
הדואר החל  הייתה התפתחות שירותי  דרך חדשה  אבן 
מן המאה השבע עשרה – שהעניקה תנופה להפצת העיתון 
יום  באופן  להתעדכן  מידע  זרם  החל  כך  אירופה.  ברחבי 
יומי, ודרכי המסחר החלו לשמש גם אמצעי להעברת מידע 
השוטפים  המידע  עדכוני  הספר.  לערי  הגדולות  מהערים 
תחומים,  במגוון  עמדה  בנקיטת  אירופה  לאזרחי  הועילו 

וההתעניינות גברה ולא ידעה שובע. 
ימינו.  של  מהעיתון  לחלוטין  שונה  זה  היה  עדיין  אך 
מוכרים  היו  מידע  באיסוף  המתמחים  בלונדון  משרדים 
בגרמניה  ולסוחרים.  האצולה  לאנשי  שאספו  המידע  את 
מעניק  שהיו  "קרוגר"  המסחר  בית  לכולם  מוכר  היה 
ובנוסף היה  הלוואות מכובדות לאנשי המלוכה הקתולים 
אירופה שהיו מתמחים באיסוף מידע  נציגים ברחבי  בעל 
ומיוחדים.  חריגים  אירועים  ועל  ומסחרי  פוליטי  כלכלי, 
חדש  תחום  התפתח  הים  יורדי  של  עירם  בוונציה  ואילו 
ידיעות מרתקות  פורסמו  בהם   – ומעניין: מכתבי חדשות 
הן מסוחרי אירופה והן מסוחרי המזרח הרחוק שבאו עם 
תיאורים מעניינים מארצות הים הרחוקות. מכתבי החדשות 
בשימוש  לא  המטבע  כבר  היום  אחת.  ב"גזטה"  נמכרו 

במהלך אותה תקופה 
הצליח ואנונו להבריח 
למתקן החשאי מצלמה 
ולצלם בסודיות 75 
תמונות. בשל דעותיו 
שהפכו עם השנים לדעות 
שמאלניות פרו ערביות, 
נעשו ניסיונות חוזרים 
ונשנים מצד הנהלת הכור 
הגרעיני להעביר אותו 
לתפקיד חלופי עם פחות 
שכר. לבסוף עזב ואנונו 
את משרתו, קיבל פיצויי 
פיטורין של 7,500 דולר 
ומכתב המלצה

"
"
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להגדיר  כדי  "גזטה"  המונח  נותר  היום  עד  אך  באיטליה 
עיתון או כתב עת במדינות שונות.

אגרת  "אביסה" מלשון  נקרא  העיתון המודרני הראשון 
ב1809  בצרפת  שטרסבורג  בעיר  דווקא  ויצא  בגרמנית, 
באירופה  החשובות  המסחריות  הערים  אחת  שהייתה 

ושמשה כצומת דרכים. 
סוג של העברת מידע שהקדים את  היה  במזרח הרחוק 
אירופה. הכול החל בסין בתקופה של שושלת האן כאשר 
בקשו מושלים ומפקדי צבא לדעת מה קורה בעיר הבירה 
מידע.  לאיסוף  נציגים  לשלוח  והחלו  העניינים,  מרכז 
בהמשך השתמשו הנציגים בדואר להעברת מידע ולאגרת 
החדשות ששלחו קראו "טיפו". לאט לאט בתמיכת השלטון 
היה  אשר  עיתון  בצורת  מידע  להפצת  מרכזי  גוף  הוקם 

מיועד בעיקר לשכבת האצולה. במקביל גופים 
אגרות   - "הסטיפאו"  למכור  החלו  פרטיים 
השלטון  דרש  בתחילה  העם.  לפשוטי  חדשות 
לצנזר את החדשות המתפרסמות ב"הסטיפאו" 
אך אט אט חופש המידע הפך לנורמה מקובלת.

התמונה שחשפה את 
הסוד

של  מוצלח  מודיעני  בתרגיל   30.9.1986
לכיוון  טיסה  על  עולה  וענונו  מרדכי  המוסד, 
טרפו  על  ידו  את  לשים  מצליח  המוסד  רומא, 
משא  באניית  מובא  הנודע  האטום  ומרגל 
כלל  מעיני  נעלמה  יום   40 במשך  לישראל. 
נחטף  וענונו  כי  העובדה  והתקשורת  הציבור 
נאלצו  לבסוף  בישראל.  נמצא  והוא  באירופה 
האטום  מרגל  את  להוביל  הביטחון  כוחות 
הנודע להארכת מעצר, אך אז הייתה דרך הגעתו 
לארץ בגדר תעלומה. וענונו הצליח להערים על 
השוטרים, מקרב את כף ידו אל חלון הרכב – 
צלמי העיתונות מהרו לצלם ולתעד את כף ידו 

של המרגל השבוי: 
"ואנונו מ' נחטף ברומא. איטליה. 30.9.86, 

."BA504  21:00. הגיע לרומא בטיסה
מרדכי ואנונו היה עד אז אדם אלמוני למדי, 

של  תקופה  במשך  הגרעיני  בכור  כטכנאי  עבד  לפרנסתו 
כשש שנים ואף הרוויח משכורת נאה למדי, וקיבל הטבות 
כגון רכב וקו טלפון שהותקן בבית הוריו, בימים של שנות 
קיצוצים  בכך. בעקבות  דבר של מה  זה  היה  לא  השבעים 
מרדכי  בהם  עובדים,  קבוצת  פוטרה  נרחבים  ממשלתיים 
ואנונו, אך האיגוד המקצועי בו היה חבר, הצליח להחזירו 

לתפקיד. 
למתקן  להבריח  ואנונו  הצליח  תקופה  אותה  במהלך 
75 תמונות. בשל דעותיו  החשאי מצלמה ולצלם בסודיות 
נעשו  ערביות,  פרו  שמאלניות  לדעות  השנים  עם  שהפכו 
ניסיונות חוזרים ונשנים מצד הנהלת הכור הגרעיני להעביר 
ואנונו  עזב  לבסוף  שכר.  פחות  עם  חלופי  לתפקיד  אותו 
את משרתו, קיבל פיצויי פיטורין של 7,500 דולר ומכתב 

המלצה. 
על  לחשוב  זמן  פסק  לו  היה  מובטל,  ואנונו  היה  כעת 
דרך חדשה. בתחילה ניסה את מזלו במפגשים של המפלגה 
להשתתף  הפסיק  מהרה  עד  אך  הישראלית  הקומוניסטית 
כאשר  העולם,  סביב  לטיול  לצאת  החליט  לבסוף  בהם. 
בסופו של דבר החליט להתיישב בעיר סידני באוסטרליה. 
ובמסעדה.  מלון  בבית  כלים  משטיפת  הרוויח  כספו  את 
בתקופה זאת אף החליט להמיר את דתו רח"ל, והפך להיות 

נוצרי המשויך לכנסיה האנגליקנית באוסטרליה. 
של  בחייו  מנוחות  מי  על  להתנהל  יכול  היה  הכול 
בשם  קולומביאני  עיתונאי  עם  פגישה  לאותה  עד  ואנונו, 
אוסקר גררו. גררו שמע על סיפורו של ואנונו וטען באוזניו 
עצום  סכום  דולר,  מיליון  שווים  וצילומיו  סיפורו  כי 
לעיתון  פנו השניים  ואנונו. תחילה  דמיונו של  את  שגירה 
בעיתון  לבסוף  נדחו.  אך  "ניוזוויק"  האמריקני  החדשות 
במקביל  קשבת.  אוזן  מצאו  טיימס"  ה"סאנדיי  הבריטי 
פנה  כאשר  לואנונו  תרגיל  הקולומביאני  העיתונאי  רקח 
הבוגד,  אחר  במעקב  סיוע  והציע  הישראלית  לקונסוליה 
גררו ביקש רק להרוויח עוד מעט מזומנים. הוא נפגש עם 
קצין מודיעין ישראלי בשם אבי קלימן וסיפר לו את סיפורו 

של ואנונו. 
של  בדיקה  לאחר  אבל  גררו,  את  קלימן  דחה  בתחילה 
כבר  קלימן  שלו,  האישי  הדרכון  ומספר  ואנונו  של  שמו 
לצור  מיהר  הוא  בסיפור.  אמת  של  משמץ  יותר  שיש  ידע 
קשר עם גררו והשניים נועדו לפגישה פעם שניה, במהלך 
זו נורת  הפגישה העביר לו גררו ארבעה תצלומים. הייתה 
אזהרה עבור המודיעין הישראלי. כך, בבוקר של יום ראשון 
לנגרייה  נכנסו   ,1986 ספטמבר  חודש   – הקיץ  בשלהי 
וביקשו  מקומיים,  לא  גברים  שני  שבע,  בבאר  אפלולית 
לשוחח עם מנהל הנגריה אלברט ואנונו. הם לא באו לברר 
על הזמנת ריהוט, הגברים שהזדהו כקצינים מהשב"כ חקרו 
באוסטרליה,  שהוא  לו  סיפרו  הם  אחיו.  על  אלברט  את 
המחקר  במרכז  עבודתו  על  בריטי  עיתון  עם  מדבר  שהוא 
מעשה  מלעשות  אחיו  את  להניא  עליו  ולחצו  הגרעיני, 
שלא יסלח. לבסוף הכריחו הקצינים את אלברט לחתום על 

הסכם אי-גילוי, שימנע ממנו לדבר על המפגש. 
והעיתונאי  ואנונו  היו  כבר  מכן  לאחר  ימים  שלושה 
הבריטי "הונאם" על המטוס ללונדון. שם, בניגוד להסכם 
את  טיימס'  ואנונו ל'סאנדיי  גילה  הגרעיני,  הכור  עם  שלו 
את  והעביר  הישראלית,  הגרעין  תוכנית  על  שלו  הידע 

התמונות שצילם בחשאי באתר דימונה.
לסיפור  מרובה  בזהירות  התייחס  טיימס'  ה'סאנדיי 
פרסום  של  התרמית  לאור  במיוחד  ואנונו,  של  הפנטסטי 
"שטרן"  הגרמני  החדשות  עיתון  ידי  על  היטלר"  "יומני 
העיתון  מכך,  כתוצאה  כזיוף.  בדיעבד  שהתגלו  יומנים 
נשק  מומחי  עם  ואנונו  של  הסיפור  אימות  על  התעקש 
הללו  ובבריטניה,  הברית  בארצות  מובילים,  גרעיניים 
ואנונו. נוסף  לנכון לאשר את העובדות בסיפור של  מצאו 
כדי  לישראל  נשלח  פראנגנל  מקס  העיתון  כתב  כך,  על 
סיפורו.  את  ולאמת  ואנונו  את  שהכירו  אנשים  למצוא 
פראנגנל פגש כמה אנשים באוניברסיטת בן-גוריון שזיהו 
את ואנונו מתצלום, וכן נפגשו עם שכנים ואחרים שאישר 
כי עבד במפעל הגרעיני בדימונה. התיאורים של ואנונו היו 
מפורטים, מהמידע שמסר ניתן היה להסיק כי לישראל יש 

אבן דרך חדשה 
הייתה התפתחות 

שירותי הדואר החל 
מן המאה השבע 

עשרה – שהעניקה 
תנופה להפצת העיתון 

ברחבי אירופה. כך החל 
זרם מידע להתעדכן 

באופן יום יומי, ודרכי 
המסחר החלו לשמש 

גם אמצעי להעברת 
מידע מהערים הגדולות 

לערי הספר. עדכוני 
המידע השוטפים 

הועילו לאזרחי אירופה 
בנקיטת עמדה במגוון 
תחומים, וההתעניינות 

גברה ולא ידעה שובע

"
התינוק מקבל טיפול ראשוני בזירה

התינוק הסיני חסר האם
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בעוד  גרעיניים.  נשק  כלי  לכ-150  מספיק  פלוטוניום 
הערכות קודמות דיברו על ארסנל של 20 כלי נשק גרעיניים 
בלבד. מידע זה הציב את ישראל במקום השישי בעולם בין 

המעצמות הגרעיניות. 
טיימס' את  שיכן 'סאנדיי  בבריטניה,  שהייתו  במהלך 
ואנונו בבית מלון בלונדון סמוך למתחם העיתון, אך זמן 
קצר לאחר מכן הוא הועבר למקום שנחשב למקום בטוח 
יותר: בית מגורים בכפר משעמם בשם הרטפורדשייר ,מקום 
שנחשב למקום מסתור מצוין. בלונדון, נתקל ואנונו בחבר 
ישראלי, יורם בזק. הם הסכימו להיפגש אחר-כך. כשנפגשו 
שאל בזק את ואנונו על השקפותיו על מדיניות ההגנה של 
האפשרות  על  לבזק  ואנונו  סיפר  השיחה  במהלך  ישראל, 
הבריטית,  לעיתונות  מדימונה  סודות  בפומבי  יגלה  שהוא 

תשובתו של בזק הייתה איום בלתי מוסתר. 
בזק  עם  ואנונו  של  פגישתו  כי  הניח  הבריטי  העיתונאי 
על  כפו שעמום  צירוף מקרים. המגורים בכפר  אינה סתם 
ואנונו והוא החליט להפר את חוקי הזהירות וחיפש מקום 
חדש בלונדון, מלון בו התאכסן תחת שם בדוי. העיתונאי 
הבריטי הונאם שיער, שואנונו עומד באותה עת תחת מעקב 

של המוסד הישראלי.
פנה ה'סאנדיי  לפרסום,  התקרב  כשהסיפור  בספטמבר, 
טיימס' לשגרירות ישראל, והציע לה הזדמנות לדחות את 
ביקר  מנור,  אוויאט  הישראלי,  העיתונות  נספח  הטענות. 
השני  ובביקור  בסיפור,  לדון  כדי  עיתונאים  אצל  פעמיים 
לישראל  הועבר  ואנונו. החומר  נמסרו כמה תצלומים של 
לבדיקה. התגובה הישראלית לא איחרה להגיע והכחישה 
את כל הטענות, בטענה כי ואנונו הוא טכנאי מדרג זוטר עם 

ידע מוגבל על פעולת הכור. 
פעם  של  סיפור  על  עלה  כי  שהבין  גררו,  בינתיים, 
ניסה להרוויח כסף מכל הכיוונים. על אף שקיבל  בחיים, 
הבטחה מהונאם שיקבל את כספו, החליט במקביל למכור 
הפסיד  כך  מירור'.  ל'סאנדי  נוסף,  לעיתון  גם  הסיפור  את 
העיתונאי הקולומביאני את התשלום המוסכם של 25,000 

דולר מ"הסאנדיי טיימס".
ממשלת ישראל החליטה ללכוד את ואנונו. כל הניסיונות 
למנעו מואנונו לבצע את זממו לא צלחו. אך הייתה לישראל 
בעיה אחת, אסור היה לישראל בשום אופן לפגוע ביחסיה 
ובנוסף  הטובים עם ראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר 

ישראל לא רצתה להסתכן בעימות עם המודיעין הבריטי. 
של  שטחה  את  לעזוב  ואנונו  את  לשכנע  היה  הפתרון 
בריטניה בכוחות עצמו. בראש מאמצי ישראל לתפוס את 
ואנונו עמד איש המוסד גיורא צחור. מאמצי ישראל צלחו 
בניגוד  לאיטליה  לטוס  ואנונו  את  לפתות  הצליח  והמוסד 
לכל כללי הזהירות. שלב ב' בתכנית המוסד נפתח. ספינת 

צי בשם "נגה" קיבלה פקודה להפליג לאיטליה.
"נגה" , הייתה ספינת סוחר תמימה, אף אחד לא ניחש 
מעקב  וציוד  לוויני,  תקשורת  בציוד  מצוידת  היא  כי 
תעבורת  ליירט  הצליחה  בעזרתו  משובח  אלקטרוני 
תקשורת בעיקר בנמלים של מדינות איוב. כאשר הספינה 
לקפטן  הורו  לחיפה,  בחזרה  הגיעה מאנטליה בטורקיה 
ולעגון  לאיטליה  מסלול  את  לשנות  מוצפנת  בהודעה 
"לה  האיטלקית  הנמל  לעיר  מחוץ  אל  בחוף. "נגה" הגיע 

ספציה", ממש מחוץ למים טריטוריאליים האיטלקים.
כשהגיע ואנונו לרומא, לקח מונית לדירה ברובע הישן 
הדבש  במלכודת  במאומה  חושד  שאינו  תוך  העיר,  של 
שנמתחת לרגליו. בדירה האיטלקית כבר המתינו לו שלושה 
סוכנים פעילי המוסד כשהם עטים עליו, ומזריקים לו סם 
משתק. מאוחר יותר בחסות אפלת הלילה הגיעה מסחרית 
למסחרית  הוכנס  וואנונו  ישראל,  שגרירות  ששכרה  לבנה 
כאשר הוא קשור על גבי אלונקה. הטנדר נסע לעבר הנמל 
של לה-ספציה, שם נלקח הבוגד אל המזח, נכבל לאלונקה, 
הספינה  לקראת  ששטה  ממתינה,  סירת-מנוע  על  והונח 
"נגה" הממתינה מול החוף. לאחר עבודה נקיה של המוסד, 
הספינה יצאה לדרכה לישראל בתוכה היה כבול אחר כבוד 

לא אחר מאשר מרגל האטום של ישראל.
סוכני  עם  יחד  בתא  המסע  במהלך  נשמר  ואנונו 
המוסד  מסוכני  מלבד  העת.  כל  נחקר  הוא  כאשר  המוסד, 
איש מצוותה של נוגה לא הורשה להביט באסיר המסתורי.

ב 7- באוקטובר עגנה הספינה בין תל אביב לחיפה, שם 
ואנונו  ואנונו.  הועבר  אליה  יותר  קטנה  ספינה  עם  נפגשה 
ב-5  השב"כ.  באגף  ונחקר  בכלא גדרה  בישראל  נעצר 

באוקטובר פרסם ה'סאנדיי טיימס' את המידע שגילה. 
ב-9 בנובמבר 1986, לאחר שבועות של דיווחי עיתונות, 
שהעריכו כי ואנונו נחטף, אישרה ממשלת ישראל כי היא 

מחזיקה את האסיר ואנונו.

כשהגיע ואנונו לרומא, 
לקח מונית לדירה 

ברובע הישן של העיר, 
תוך שאינו חושד 

במאומה במלכודת 
הדבש שנמתחת 

לרגליו. בדירה 
האיטלקית כבר המתינו 

לו שלושה סוכנים 
פעילי המוסד כשהם 

עטים עליו, ומזריקים לו 
סם משתק

"
המרגל מרדכי וענונו

עיר הנמל האיטלקית לה ספציה
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קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...
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מונפורט פארק 
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חבילות משתלמות לקבוצות!
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סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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"בגיל 10 זו הייתה הפעם הראשונה שדחפו אותי בכוח 
לעלות לבמה, מאז לא הפסקתי לשיר באירועים משפחתיים 
עד שקצת גדלתי וזה הפך להיות העיסוק העיקרי שלי, לשמח 
את עם ישראל באירועים...", במשך עשרים השנים האחרונות 
בערב  אדם.  בני  אלפי  של  חיים  והציל  במד"א  קובי  התנדב 
והטרגדיות  רחב  בחיוך  פניו  את  העוטה  הרצינות  החליפה 
צוות  עם  לשמח  מנת  על  מאחור  נשארו  לכן  קודם  שראה 
המוסיקה,  סביב  ורק  אך  סובבים  קובי  של  חייו  שלו.  הנגנים 
הוא מנהל את הזמר המרוקאי המצליח סימו לוי, מחזיק בציוד 
הגברה מהמתקדמים בארץ וכאמור מופיע באירועים. למרות 
שקטים  שיצר,  שירים  מעט  לא  ישנם  קובי  של  שבמגירה 
"הגענו  הבכורה  סינגל  את  החוצה,  לצאת  שמחכים  ושמחים 
לשמח" כתב והלחין ארז גלילה, העיבוד של דוד ביתן, בתוספת 
שוקרון.  יהודה  הלבבות  ומשמח  התקשורת  איש  של  קולות 
השיר מיועד בעיקרו לרחבות הריקודים ובהמשך – תצא גרסת 
אני  הגיע,  הוא  והנה  הזה  לרגע  חיכיתי  שנה  רמיקס."שלושים 

מקווה ומאמין שכולכם תשמחו איתי כי הגענו לשמח..."

המבדיל בין נוסח לנוסח
היוצר  ממשיכים  גרין,  נוסח  הייחודי  לפרוייקט  כהמשך 
החסידי  הנוסח  ביצירת  רוט  אברימי  המבצע  והאמן  גרין  יוסי 
אתם  "הבדלה".  והפעם  השבת...  וברכות  לתפילות  המיוחד 
יוסי  ומדבק של  לחן חדש  מיוחדת,  מיצירה  מוזמנים להתענג 
גרין בביצועו הערב של אברימי רוט ובעיבוד המפיק המוסיקלי 

יהודה גלילי.

איציק דדיה בוחר נכון
איציק דדיה פותח את עונת הקיץ של החתונות עם קליפ 
נוצץ היישר מניו יורק. הלהיט 'לבחור נכון' של אמיר דדון בביצוע 
אדיר של איציק דדיה בליווי תזמורת 'פריילעך' עם 40 נגנים. על 
שיתוף הפעולה המיוחד בין דדיה לתזמורת החתונות הגדולה 
בעולם, חתום המפיק הערשי סקופ שהטיס את דדיה במיוחד 

מישראל לניו יורק עבור האירוע היוקרתי.

ִמְעוֹן" ״ּכְדַאי הּוא רַּבִי שׁ
לכבוד  יצא  ומיוחד  חדש  סינגל  אש:  בלהיט   MBD "
הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מאולפני אלי קליין 
& איצי ברי שאחראים ללחן )יחד עם MBD(, העיבוד וההפקה. 
על פעלולי הקלרינט הופקד אמן הנשיפה אברמי בלטי. השיר 
הזמר  גדול  של  החדש  לאלבום  ההקלטות  במהלך  הולחן 
מרדכי בן-דוד שהחליט לשחרר אותו להנאת רבבות העולים 
את  שבר  החדש,  הסינגל  תבל.  רחבי  מכל  רשב״י  של  לציונו 
בהפתעה  לאור  ויצא  העומר,  ימי  של  המוזיקאלית  הדממה 

מוחלטת.

פקקי תנועה, תפריטי גורמה ומשכורות! 
מעשה שהיה כך היה: השיעור החדש עליו הוכרז בבית 
זאנוויל   – החבריא  משליטה!  יוצא  בליפתא,  העתיק  הכנסת 
היכן אפוא  לחפש  לצאת  שיעור  כדי  תוך  - מחליטה  ו'מלכות' 
היום-יום.  בחיי  אבות'  ב'פרקי  האמורים  הדברים  מתרחשים 
האומנם הם נוגעים לחיי המעשה? הסיפור המלא קיים בגרסת 
צפייה בהפקה ראשונית מסוגה במגזר החרדי, הרואה אור מבית 
וחברת  'מלכות'  - מקהלת  היהודי  הניגון  אימפריית  היוצר של 
הפרויקט  על  חסותם  את  ביכלר.  פנחס  של  'מאסטרטגיה' 
'פביליון',   - בתלפיות  והיוקרתי  החדש  האירועים  משכן  פורש 
השמחות  בעלי  אנ"ש,  בפני  אלו  בימים  שעריו  את  הפותח 
'מלכות  איתם  בחרדי.  בציבור  ההוד  ואירועי  הדינרים  ומפיקי 
וקסברגר' – ממלכת העיצוב היהודי ששוב צובעת את ההפקה 
בהווי יהודי אותנטי ושבה עין ולב, החל מההזמנה החגיגית ועד 
לשי האישי של משתתפי המעמד. שותפים נוספים להפקה - 
חברת ההסעות 'נוף הבריאה' של מאיר ויזל לצד 'שחקים' של 
אייזיק שטיין; חברת הסאונד של שרגא בוקשפן ובחורי ישיבת 
'משנת שמעון' שמילאו את האולם באנרגיה אין-סוף. ומי צילם? 

נו ברור, צלם הבית נתי אלבר.

כי אני יהודי
קליפ  עם  חדש  שיר  משחרר  גרין,  והיוצר מאיר  הזמר 
אומן  לא  כבר  גרין,  מאחורי  יהודי”.  אני  "כי  המסר  תחת  חדש 
בצעדיו הראשונים, רזומה מכובד. בדרך לאלבום הבכורה הוא 
שחרר כבר 7 שירים וקליפים, הוא מופיע עם חומרי האלבום 
הלהיט  את  הורביץ.  חיים  הרב  עם  משותף  מופע  מריץ  וגם 
הנוכחי כתב יחד עם שרון אבילחק. במילות השיר מנסה גרין 
המגזר  בתוך  הסכמות,  ואי  מחלוקת  תופעות  ולמגר  להשפיע 
להזכיר  מבקש  הוא  הדעות,  חילוקי  למרות  והחרדי.  הדתי 
ולמרות  וחשוב שנקבל אחד את השני על אף  יהודים  שכולנו 
השוני. הקליפ הלא שגרתי שלו מתחיל בכלל בהפגנה. הניצבים 
בקליפ מייצגים את כל גווני הקשת של המגזר, כשבסוף, הם 
הופכים מיריבים עם חילוקי דעות ליהודים מאוחדים. "מוזיקה, 
בעניין"  להשפיע  יכול  אני  בה  היחידה,  ואולי  נפלאה  דרך  היא 
מילים: מאיר  נוצר השיר.  גרין את המקום ממנו  מסביר מאיר 
גרין, שרון אבילחק ואודי דויד| לחן: שרון אבילחק ואודי דויד | 

עיבוד: שרון אבילחק ואודי דויד | בימוי קליפ: אייל ציון

תמיד שם
שוע  והזמר  איציק  דיג׳י  בין  מתוכנן  לא  מפגש  לאחר 
קעסין, תהליך היצירה נכנס להילוך גבוהה להפקת סינגל חדש. 
השנים הגיעו ממקומות ורקעים מוסיקאלים שונים לגמרי. בעוד 
קצבית  מוסיקה  מגוונים  באירועים  בלילות  מנגן  איציק  דיג׳י 
המוסיקה  בעולם  ידוע  קעסין  שוע  הזמר  רמה,  ביד  ומרקידה 
לרגש  יכולתו  את  לקפח  מבלי  יותר  -רגוע  האקוסטי  בסיגנונו 
בין השניים על פניו נראה בלתי  . החיבור  – חזן  כבעל תפילה 
 .EDM  – אלקטרוני  מוסיקה  הסגנון  שמדובר  ובפרט  אפשרי 

השניים נפגשו מספר פעמים וישבו שעות בחיפושים אחר אותו 
״להיט״ שיסמל חיבור שכזה.

ממש  שהפיק  רצועה  איציק  דיג׳י  השמיע  הפגישות  באחת 
התיישב  הטמון  בפוטנציאל  הבחין  שמיד  קעסין   , לאחרונה 
עמוק  מסר  על  שמבוסס  לטקסט  מרוממת  מלודיה  והלחין 
שלמד לא מזמן. השיר ״תמיד שם״ – ״Always There״ , חופן 
יפים  ובימים  קשים  בזמנים  ומקרב  מעודד  עמוק  מסר  בתוכו 
פחות במרוצת החיים, – אומר קעסין. ״אנחנו מאמינים שכל מי 
שישמע את השיר החדש, יתחבר מייד למסר״, אומרים קעסין 
או  אבל  שמחה,  או  עצבות  בחיים.  תהיה  שלא  איפה  ואיציק. 
שמחה, כאב או מרגוע, תדע! שכל זה נוצר אך ורק בשבילך, 

ולטובתך.

סט להיטים
שדר הרדיו דיג'יי עמירם בן-לולו פותח בסערה את עונת 
אירועי הקיץ עם סט להיטים 2019 ובו מיטב הלהיטים החמים 
הפיק  הסט  את  בלעדיות.  ואף  ומקפיצות,  מיוחדות  בגרסאות 
ניסו סלוב  דיג'יי  עמירם במשך כמה חודשים ביחד עם היוצר 

http://bit.ly/2EqNnsS.

בלדת תפילה
להוציא  החל  המצווה  בר  בגיל  כבר   )28( ישראל  מאיר 
לפועל את הכשרון שלו ולהופיע על הבמה בשמחות ואירועים 
משפחתיים. עם הזמן החל להתמקצע בתחום הליווי המוסיקלי 
כלונסאות  תחת  אל  רבים  זוגות  ללוות  זכה  ומאז  בחופות, 
החופה, בליווי מוסיקלי מרגש שלא הותיר אף עין יבשה. בשנה 
האחרונה החל לגלות את כוחו גם בתחום הכתיבה וההלחנה, 
נהג  אצלו  טל,  אבי  המוסיקלי  המפיק  עם  פעולה  בשיתוף 
נעוריו.  בתקופת  עוד  מוכרים,  לשירים  כיסוי  גרסאות  להקליט 
'בבוא  השיר  הוא  המשותפת  העבודה  פרי  הראשון,  התוצר 
מתפללים  שאנחנו  מה  על  ותקווה  באמונה  מלא  שיר  העת'. 
שבאמת  הנושא  הוא  שהגאולה  "מסתבר  ביום.  פעמים  שלוש 
הכי בוער אצלנו", משתף מאיר, "השיר מתמקד בכמיהה שלנו 
לתחיית המתים, לחזור לאותם אלו שהלכו בטרם עת בתחינה 
את  לגאול  יכולים  לא  אנחנו  כי  אותנו,  לגאול  עולם  לבורא 
עצמנו". טובי הנגנים כמו עמית יצחק, אבי אבידני, אלעד קמחי, 
המוסיקלית  בהפקה  חלק  נטלו   – טל  אבי  וכמובן  שלו  משה 
המושקעת. לצד הקלטות של שירים נוספים שצפויים לראות 
בשיתוף  עובד  עליו  בכורה  לאלבום  בדרך  בקרוב,  אי"ה  אור 
פעולה עם רעייתו אורה, והפקה מוסיקלית של אבי טל, ממשיך 
מאיר ישראל להופיע בשמחות וארועים, ובעיקר מלווה חתנים 

וכלות ברגעים המרגשים בחייהם.

בדמייך
פינחס דולינסקי מארח את הזמר סיני תור בסינגל חדש. 
שעם  מה  כל  על  שמיא  כלפי  זעקה  מבטא  'בדמייך'  השיר 
ישראל עבר, בכל הגלויות והצרות, כאשר שואת יהדות אירופה 
היא הבולטת שבהם, ועדיין מתוך אמונה מוחלטת בבורא עולם. 
לשיר צולם קליפ מרגש שממחיש את הפער בין הגלות לגאולה, 
בתפילה לה' שיאמר לצרותנו די. האסירים היהודים שנמצאים 
בתחילה על דרגשים בבלוקים במחנות ההשמדה, מצטרפים 
הצילומים  הגאולה.  לעבר  שצועדת  הגדולה  לשיירה  לאטם 
נערכו במספר אתרים מרהיבים; במושב הזורעים, בכפר זיתים, 
ביער לביא וב'אולמות האבירים בעכו'. מפיק מוסיקלי: אבי טל. 
האלבום 'מעבר לפינה' שעתיד לראות אור אי"ה בחורף הבא, 
יצא כסינגל לפני כשנתיים וזכה להצלחה רבה. האלבום יכלול 
שירים מקוריים של פינחס ושירים מתוך המקורות, בסגנון רוק 

רך יחד עם בלדות שקטות ונוגעות.

רבי נהוראי - גרסת רמיקס 
ללומדי  מצדיע  שוואקי  יעקב  תורה:  מתן  חג  לקראת 
התורה בכל העולם ומשיק היום גרסת רמיקס מחודשת לשיר 
נהוראי״ שהופיע באלבומו Cry No More בשנת 2012.  ״רבי 
וולדנר ואלי שוואב קיבל גרסת רמיקס  הלחן המוכר של איצי 

עדכנית בהפקתו המוזיקלית של אברומי ברקו.
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ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

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

s0546287000@gmail.com
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

על דיכאון, מחלות לב ודלקת

נתונים מצביעים על כך ש-1 מכל 10 אנשים יחווה דיכאון בשלב מסוים במהלך 
ועד, לכן נדרשת התייחסות  חייו. דיכאון עלול לפגוע באיכות השינה, בתאבון 
וטיפול מקצועי הולם. מה מסכן אותנו בדיכאון? אירועים טראומתיים והיסטוריה 

משפחתית מעלים את הסיכון של הפרט לחוות דיכאון.

בעקבות  נפטר  מהוריהם  שאחד  שאנשים  כך  על  מצביעים  חדשים  מחקרים 
מחלת לב עלולים ללקות בסיכון לסבול מדיכאון. עוד עולה ש-40% מהחולים 
שעברו התקף לב חוו לאחר מכן דיכאון ו-15% מהחולים במחלות לב וכלי דם 

עלולים לסבול מרמה חמורה יותר של ליקוי בבריאות הנפש.

אתם תוהים מה הקשר? מסתבר שקיים קשר בין מחלות לב לבין דיכאון, כאשר 
מה שקושר בין שניהם הוא מצב דלקתי. מחלות לב וכלי דם מעוררים תגובה 
דלקתית בגוף המאופיינת בהפרשת חומרים מתווכי דלקת. בנוסף, נמצא קשר 
בין מצב דלקתי כרוני לבין רמות גבוהות של LDL )כולסטרול רע( וטריגליצרידים. 
בדומה לכך, גם דיכאון מאופיין במצב דלקתי. נמצא שלאחר אפיזודת דיכאון 
על  שעומדים  חוקרים   .IL6-ו  CRP בעיקר  בדם,  דלקתיים  בסמנים  עלייה  יש 
הקשר בין שני המצבים הבריאותיים הללו מאמינים שטיפול ברמות גבוהות של 

טריגליצרידים ובמדדי דלקת עשוי להיות לעזור לטיפול מניעתי בדיכאון. 

"נפש  מזמן:  כבר  שנאמרה  האמרה  את  מחזקים  בתחום  המחקרים  ממצאי 
ובעיקר  השניים  בין  הקושרים  השונים  המנגנונים  הבנת  בריא".  בגוף  בריאה 
הפחתת המצב הדלקתי עשויים להוביל אותנו לעידן חדש של טיפול בבריאות 

הנפש.
את  להפחית  יכולים  אנו  שלנו  התזונה  באמצעות  אז?  עד  לעשות  בידנו  מה 
שונות.  מחלות  להתפתחות  הסיכון  את  להפחית  וכך  בגוף  הדלקת  תהליכי 
על  בריאותנו. שמירה  על  החיים שלנו השפעה משמעותית  ולאורח  לתזונתנו 
אורח חיים פעיל ועל תזונה המכילה נוגדי דלקת ונוגדי חמצון עשויה להפחית 

תהליכים דלקתיים לפניכם כמה רכיבי תזונה שעשויים להועיל:

היא  דלקת.  נוגדי  תהליכי  המעודדת  לגופנו  חיונית  שומן  חומצת   :3 אומגה 
חומר גלם ליצירת חומרים נוגדי דלקת ובנוסף בעלת יתרונות בהפחתת רמות 
על  גם  וכך  המרכזית  העצבים  מערכת  על  חיובית  השפעה  טריגליצרידים, 
ביצועיים קוגניטיביים. חומצות השומן שנרצה לקבל הן מסוג DHA ו-EPA ואותן 

נמצא בדגים דוגמת סלמון, בקלה, הרינג, מקרל, בזרעי פשתן וצ'יה ובתוספי 
המומלצת  היומית  לקצובה  מגיע  לא  או  יותר  גבוה  למינון  שזקוק  למי  תזונה 

בתזונה.

כורכום: הכורכום ידוע כרכיב אנטי-דלקתי טבעי רב עוצמה. כתוצאה מתהליכים 
רוב המחלות שאנחנו מכירים  ולא מטופלים מתפתחות  דלקתיים מתמשכים 
 – בעולם המערבי.  התזונה המערבית המתועשת הינה "תזונה פרו-דלקתית" 
תזונה עשירה במרכיבים שהינם חומרי מוצא לחומרים מקדמי דלקת, מכיוון 

שכך אנחנו רוצים להעשיר את הגוף בחומרים מפחיתי דלקת כמו כורכום.
נוגדת  ולהם  כורכומינואידים  קיימים חומרים פעילים המכונים  בשורש הצמח 
רבות  נחקר  כורכום  ועוד.  קרצינוגנים  תהליכים  נוגדת  חמצון,  נוגדת  דלקת, 
ועוד.  דיכאון  על  אלצהיימר,  על  המוח,  על  בריאותיות  השפעות  כבעל  ונמצא 
הפעיל  החומר  מיצוי  על  נעשו  במחקרים  שנבדקו  הטיפוליות  ההשפעות 
במינון של 3,000-500 מ"ג ביום כאשר כפית כורכום מספקת כ-250-150 מ"ג. 
לכן ההמלצה היא לשלב את הכורכום בבישול הביתי אך למי שרוצה ליהנות 
מההטבות הבריאותיות צריך לקחת כמות גדולה בעזרת כמוסה המכילה חומר 

פעיל בכמות השווה ל-8 כפיות תבלין.

מכיוון שזמינותו הביולוגית של הכורכום נמוכה ביותר. שילוב עם פלפל שחור 
הינו שיטה מסורתית ובטוחה להגברת הזמינות הביולוגית )הספיגה(. הכורכום 
של אלטמן משולב עם פיפרין פטנטי ממקור אורגני. שילוב הרכיבים מגביר את 

זמינות הכורכומין פי 20 אחרי פחות משעה מנטילתו.

מקראית.  לבונה  השני  בשמו  או  הבוסווליה  עץ  של  השרף  מיצוי  אפלאפין: 
המיצוי מכיל חומצות בוסוויליות, שהעיקרית ביניהן היא AKBA, ויש להן יכולת 
חומרים  המייצרים  חלבונים  של  פעילותם  בדיכוי  מעורבות  הן  דלקת.  נוגדות 
מתווכי דלקת ובעצם עיכוב המסלול הדלקתי הן מורידות את פרופיל הדלקת 
ואף ידועות ביכולת הפחתת כאב מהירה מאוד. את מיצוי החומר ניתן למצוא 

בתוספי תזונה רבים המיועדים למצבים דלקתיים.

ושילוב  הצומח  מן  מזונות  מגוון  צריכת  עם  בתפריט  אלה  תזונה  רכיבי  שילוב 
אורח חיים פעיל יסייע להפחית את תהליכי הדלקת ויתרום למאמץ לשמירה 

על גוף ונפש בריאים.

כולנו חווים מדי פעם מצב רוח ירוד, למעשה לכל אדם ישנו מנעד רחב של מצבי רוח ותחושות 
רגשיות ואלה עשויים להשתנות מדי יום בהתאם לסביבה, לאיכות השינה ועוד • עם זאת, כאשר 
אדם חווה מצב רוח ירוד למשך שבועות ואף חודשים רצופים, אשר מפריע לו לתפקוד היום יומי 

ומלווה בייאוש, תסכול, עצבות ועוד, זהו אינו מצב רגשי תקין אלא דיכאון

איך נוכל להגן מפני התרבות 
מציגה  רפא  חברת  הכינים? 
האידיאלי  השילוב  את 
וביציהן  הכינים  להשמדת 
התרבותן  מפני  ולהגנה 
 ONCE הדרין  הראש:  על 
הכינים  את  גם  משמיד   -
הכינים  ביצי  את  וגם  החיות 
יעילות  עם  אחד,  בטיפול 
מוכחת ובטיחות מלאה: אינו 
מכיל חומרי הדברה ומתאים לשימוש כבר מגיל חצי שנה. הדרין 
על  הכינים  התרבות  את  המונע  קבוע  לשימוש  ספריי  פרוטקט- 
שיער  על  לשימוש  הכינים.  ביצי  ואת  הכינים  את  ומשמיד  הראש 
ובבתי  ניתן להשיג ברשתות הפארם  נעים.  ריח  נקי מכינים, בעל 

המרקחת.

קולדי  טפטפים   – כצט  הפארמה  חברת  של  מובילים  מוצרים   2
השנה  מוצר  בתחרות  החדשנות  בפרס  זכו  פירסטי,   וטפטפים 
זוכה לאורך כל הדרך  לשנת 2019.   נבחרת המוצרים של כ.צ.ט 
לכך  הוכחה  עוד  היא  והזכייה  מהצרכנים,  נלהבות  לתגובות 
גיל. סדרת  בכל  לצרכנים את המענה המושלם  שכ.צ.ט מעניקה 
והמוכרת,  האהובה  לטיפטיפות  אחות  סדרה  הינה   - "טפטפים" 
הכוללת מוצרים פרא-רפואיים לקטנטנים, תוך מתן מגוון פתרונות 

חדשניים להורים להתמודדויות יומיומיות.  

"כצט"  התרופות  חברת 
לקראת  מציגה   ,)CTS(
תקופת הקיץ החמה מציגה 
בייבי-באזז":  "טפטפים  את 
בעלת  מוצרים  סדרת 
בסיס  על  ירוקים  רכיבים 

ובחוץ, היחידה המותרת  שמן ציטרונלה, להגנה על הפעוט בבית 
תערובת  מכילה  הייעודית  הסדרה  חודשים.   3 מגיל  כבר  לשימוש 
קלינית  נבדקו  אשר  היפו-אלרגניים  טבעיים  שמנים  של  ייחודית 
חומרי  ללא   ,SLS ללא  פרבנים,  ללא  רגיש,  לעור  גם  ומותאמים 
עשב  ציטרונלה, שמן  דוגמת שמן  ירוקים,  רכיבים  ובעלת  הדברה 
הלימון ושמן גרניום הידועים ביעילותם ומתאימים במיוחד לשהייה 
"בייבי-באזז  מוצרים:  ארבעה  כוללת  הסדרה  ובטבע.  לבית  מחוץ 
ארומטיים",  שמנים  "בייבי-באזז  מגבונים",  "בייבי-באזז  רול-און", 
"בייבי באזז אפטר-ג'ל". להשיג ברשתות הפארם ובבתי המרקחת 

הפרטיים ללא מרשם רופא.

סל תרופות

להתמודד  עדיין  יכול  אינו  התינוק  של  עורו 
מזיקות  סביבתיות  להשפעות  חשיפה  עם 
עבור  במיוחד  בכך.  לו  לעזור  עלינו  כן  ועל 
 BABY הטיפוח  מותג  העדין  התינוק  עור 
קרם  החתלה.  קרם  משיק   GLYSOMED
הינו   BABY GLYSOMED של   ההחתלה 
מיומו  החל  לשימוש  ומתאים  עדין  קרם 
הפעילים  החומרים  התינוק.  של  הראשון 
זינק אוקסיד  המיוחדים בקרם כגון פנתנול, 
בעלי  הינם  חמניות  ושמן  קמומיל  עם  יחד 
פעולת  אופן  גירויים.  ומונע  מרגיע  אפקט 

יעיל  הגנה  מחסום  לבנות  הפעילים  לחומרים  מאפשר  הקרם 
מתאים  ואודם.  גירוי  למנוע  כך  ידי  ועל  החיתול  באזור  העור  על 

לשימוש יום יומי.
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היא  כאן?"  עושה  את  "מה 
שאלה אותי. לא זיהיתי אותה, היא 
נראתה מבולבלת ואפופת דאגה. 
זה היה מפגש נשי אישי בשישי בצהרים, 

כשבחוץ, בצל, 46 מעלות. 
ומהי  מנוחה  מהי  לי  מפגש שהזכיר 

פרופורציה בחיים.

״אין להם רולר״ היא מלמלה בדאגה. 
מהר מאוד הבנתי שרולר הוא כינוי לשלגון 
באוטו  יושבת  שלי  ״והבת  וניל.  שוקו 
רולר.  בזגוגית: "אמא,  ודופקת ראשה 

אמא, רולר״, היא המשיכה.
זכרתי שביתה הבכורה היא ילדה מיוחדת, 
שבכל יום שישי מגיעה הביתה לשבת. 
חשבתי על המנוחה שיש לה, , וזכרתי 
להגיד לה׳ יתברך תודה על השיעור ועל 
ההכנה שקיבלתי לסדנה שלי בנופש נשים 

בניר עציון שתהיה בעוד כמה ימים. 
בסדנה בחשש  הנשים  על  הסתכלתי 
ובדאגה. חמישים וחמש נשים שהמשותף 
ביניהן הוא שהן זכו להיות אימהות לילדים 
עם צרכים מיוחדים. כולן יצאו לנפוש קצת 
מהעבודה הרבה והמאמץ הכרוכים בגידול 

ילד כזה. לנוח.

מה המשותף בין יום שבת קודש לתורה? 
המנוחה. וזה גם המשותף בין שניהם לבין 

הגאולה.
היא  שבת  ומדוע  מנוחה?  מהי  אבל 
מנוחה, אולי בשביל הקב״ה היא מנוחה, 

אבל עבורנו?!
ואולי נבדוק גם למה התורה היא מנוחה, 
הרי רק לפני שבוע בפרשת בחוקותי העמקנו 

שהתורה נקנית בעמל ויגיעה...

המדבר, שבו ניתנה התורה, מסמל את 
שיאו של חוסר המנוחה. על המדבר נאמר: 
"לא ישב אדם שם" – אין בו התיישבות 
ומנוחה. ולכן דווקא מתן התורה במדבר 
מלמד על המשכת המנוחה גם במדבר, 

ומשם לכל העולם. 

על  בסיפור  מתחילה  במדבר  פרשת 
מניין בני ישראל. מניין קשור עם קביעות 
והתיישבות – דבר כלשהו שאפשר למנות 
בטל  ש"אינו  הלכתי  גדר  לו  יש  אותו, 
לעולם", אינו מתערבב ומתבטל מגדרו 
גם בתוך כמות גדולה ממנו לאין שיעור. 
אם כן, מודגשת בכך החדרת הקביעות 

וההתיישבות בעולם.

ניתנת  שנה  בכל  תורתנו  מתן  בזמן 
התורה )באופן חדש( מחדש, והיא ניתנת 
למטה דווקא )"לא בשמיים היא"(, באופן 
שמתווסף חידוש במנוחה שבעולם – מובן 
שבני ישראל צריכים בכל שנה לקבל את 
התורה )מחדש( באופן חדש. והחידוש 
בזה צריך להיות ביתר שאת וביתר עוז, 
ובשני הקצוות: קבלת התורה מחדש מתוך 
הכרה בנותן התורה )ביטול(, ושהתורה היא 
תכלית כל הבריאה כולה, ובמילא מביאה 
היא לחידוש במנוחה בעבודתו של היהודי, 

ומנוחה בעולם. 
יש להוסיף חידוש בכמות ואיכות לימוד 
התורה – הן בלימוד פרקי אבות בשבתות 
הקיץ, כאשר לפחות משנה אחת או יותר 
בלימוד  להוסיף  יש  כן  בעיון.  נלמדת 
השיעורים הכלליים של חומש תהילים 
ותניא )חת"ת( כפי החלוקה שלהם לימים. 
ושימי לב לדבר מעניין – לשיעורי חת"ת 

יש שייכות מיוחדת לשבועות: 
חומש הוא ספרו של משה רבינו )שקיבל 

בשבועות את התורה(, 
תהילים הוא ספרו של דוד המלך )שנפטר 

בשבועות( 
תורתו של  וספר התניא הוא תמצית 
רבי ישראל הבעש"ט )שגם הוא נסתלק 

בשבועות(. 

– ויהי רצון שההוספה והחידוש הללו 
יוסיפו במנוחה – עד מנוחת כל העולם, 
שתבוא על ידי ביטול כל הסתרות הסתרי 
הגלות, כולל השאלות בפרטי הגאולה 

ומשיח.

מה בין תורה 
למנוחה?

בזמן מתן תורתנו בכל שנה ניתנת התורה )באופן חדש( מחדש, 
והיא ניתנת למטה דווקא )"לא בשמיים היא"(, באופן שמתווסף 
חידוש במנוחה שבעולם – מובן שבני ישראל צריכים בכל שנה 

לקבל את התורה )מחדש( באופן חדש. והחידוש בזה צריך 
להיות ביתר שאת וביתר עוז, ובשני הקצוות: קבלת התורה 

מחדש מתוך הכרה בנותן התורה )ביטול(, ושהתורה היא תכלית 
כל הבריאה כולה, ובמילא מביאה היא לחידוש במנוחה בעבודתו 

של היהודי, ומנוחה בעולם

"
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שקשוקה תרד ופטה
    ארוחת הבוקר ידועה כארוחה החשובה ביותר ביום. זאת, כמובן, כשדואגים שהיא תהיה בריאה ומאוזנת. גם 

אם אין לכם יותר מדי זמן פנוי בבוקר, לא חסרים פתרונות, ואפילו שקשוקה, כך מסתבר, יכולה להיות אחת 
 מהם, במיוחד כשהיא באה עם כמה תוספות טעימות במיוחד שנותנות טוויסט מעניין למאכל הכל כך ישראלי

מצרכים:
2 ביצים

עלי תרד צעירים
גבינת פטה

רוטב עגבניות

אופן ההכנה:
1. לאחר שטיפה וברירת העלים, אדו במחבת  עם מים חמים וכפית מלח, וכסו אותה.

2. וסיפו את רוטב העגבניות אל תוך עלי התרד )מומלץ לשים את התערובת בצלחת שתכנס אל התנור(. 
3. שימו לב שאתם משאירים מרווח במרכז הצלחת.

4. הוסיפו את החלבונים במרכז הצלחת ופוררו את גבינת הפטה.  
5. אפו את התערבות למשך 10 דקות בתנור )ב- 180 מעלות(. 

6. הוסיפו את החלמונים והמשיכו לאפות את התערובת הסופית למשך 5 דקות נוספות. 
Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

וופל בלגי 
מצרכים:

שוקולד נוטלה / השחר חלבי
שמנת מתוקה

1  כף א. אינסטנט וניל
2  כדורי וופל

שברי מקופלת
מצרכים לוואפל:

-1 3/4  כוסות קמח
1  שקית א. אפיה

3  כפות סוכר 
100  גרם חמאה רכה

-1 3/4  חלב
2  ביצים

כפית תמצית וניל

הוראות הכנה:
1. מדליקים את מכונת הוואפל ע"פ הוראת היצרן. 

2. בקערה מערבבים היטב את המצרכים היבשים בקערה. 
3. בקערה נפרדת מערבבים את המצרכים הרטובים. 

4. מוסיפים לתערובת הנוזלים את היבשים כל פעם קצת ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד לקבלת בלילה 
אחידה וללא גושים. 

5 יוצקים את הבלילה למכשיר ואופים בהתאם להוראות. 
6. מוציאים את הוופל וחוצים לחצי, כל חצי פורסים באמצע כמו שחותכים לכריך.  בכיס שנוצר מורחים כף 

שוקולד, מוסיפים כדור גלידה וקצפת ומעטרים בשברי מקופלת מגישים עם מעט אבקת סוכר מעל.
באדיבות: שפית רשת קפה ג'ו – רותם פלג

המבורגר עם פטריות 
שף אילן פנחס, השף הראשי של רשת מסעדות ההמבורגר המובילה BBB, מעניק מתכון 

להמבורגר חלומי ופטריות בשילוב  איולי כמהין. מתכון ל- 6 מנות.

מרכיבים לקציצה:
5 ביצים.

15 פטריות פורטובלו בינוניות חתוכות גס )250 גרם(.
15 פטריות שמפיניון בינוניות חתוכות גס )250 גרם(.

חצי בצל סגול קצוץ דק )100 גרם(.
250 גרם גבינת חלומי מגורדת.

חצי כוס קמח )100 גרם(.
שן שום אחת קצוצה.

ענף אחד של בצל ירוק קצוץ דק.
2 כפיות שטוחות מלח )10 גרם(.

אופן הכנת הקציצה:
1. בקערת ערבוב טורפים את הביצים היטב ומוסיפים את כל המוצרים מלבד הקמח ומערבבים.

2. לאחר שהמסה אחידה מוסיפים בהדרגה את הקמח ומערבבים עד שיוצאת מסה אחידה וטיפה דביקה.
3. מניחים את המסה בתבניות סיליקון בצורה המבורגר, ואופים בתנור ,שחומם מראש ל180 מעלות, למשך 

10-15 דקות או השחמת הקציצה.
4. עם הוצאת הקציצות מתנור יש להוציא מתבנית הסיליקון למניעת לחות.

מרכיבים לאיולי כמהין:
חומרים:

250 גרם מיונז הלמנס )קופסא קטנה(
חצי כף מחית פטריות כמהין שחורות.

חצי כף חרדל דיג'ון גרגירים.
קורט פלפל שחור גרוס.

5 זיתי קלמטה קצוצים דק

אופן הכנת האיולי:
מערבבים בעזרת מטרפה עם המרכיבים עד להתחברות עם המיונז, חשוב לא לערבב יותר מידי שהמיונז לא 
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יתפרק.

מרכיבים להרכבת הלחמנייה:
1 לחמניית המבורגר, עדיף מקמח מלא.

1 קציצת חלומי פטריות.
כף איולי כמהין.

עלה אחד של חסה.
4-5 פרוסות מלפפון חמוץ.

2-3 פרוסות חטיף ציפס בטטה) מומלץ מאוד לא חייב(.

ההרכבת ההמבורגר:
צורבים את הקציצה על מחבת חמה עד להשחמה, ניתן גם על גריל פחמים.

על בסיס הלחמנייה מורחים את האיולי ומעליו מניחים את החסה והמלפפון החמוץ.
שמים את הקציצה הצרובה ומפזרים את החטיף בטטה מעל.

ניו יורק ציז קייק
דמיינו עוגה עם בסיס פריך וחמאתי כמו עוגייה שווה ומעליה גבינה מפנקת. רשת קפה ביגה, חוגגת 

שבועות בסניפיה ומציעה, מתכון לעוגה מפנקת במיוחד לחג השבועות.

מרכיבים לתבנית רינג קוטר 20 ס"מ גובה 5 ס"מ
סבלה ברטון:

 90 גרם סוכר 
120 ג חמאה

3 גרם מלח
135 גרם קמח

4 ג אבקת אפיה
40 ג חלמון

מסת גבינה אפויה:
140 גרם שמנת מתוקה 38%

110 גרם שוקולד לבן
110 גרם ביצים 

110 גרם גבינת שמנת 30%
140 גרם גבינה לבנה 9%

65 גרם סוכר
גרידה מחצי לימון

8 גרם קורנפלור

טופינג מעל העוגה:
ת חמוצה 15% נ מ 10 גרם סוכר90 גרם ש

אופן הכנה:
סבלה:

יש לעבד במיקסר עם וו גיטרה את כל החומרים מלבד החלמון לבצק פרורי, להוסיף חלמון לעבד ולקרר חצי 
שעה. לרדד את הבצק עם קמח ,לקרוץ עיגול מתאים לגודל הרינג ולאפות 160 מעלות כ15 דקות ולצנן.

מסת גבינה:
בסיר קטן לחמם שמנת מתוקה לסף רתיחה ולשפוך על השוקולד הלבן ולערבב עד המסה מלאה, להוסיף 

לנוזל החם גרידת לימון  וגבינות ולערבב היטב. להוסיף קורנפלור ולערבב היטב עד למרקם אחיד ולהוסיף את 
הביצים ולערבב בקיפולים מבלי להכניס אויר לתערובת.

אפיה:
לשמן את הרינג בחמאה לפני יציקת מסת הגבינה. לצקת את מסת הגבינה אל תוך הרינג שאת בסיסו אפינו 

וציננו מראש. להקפיד למלא חצי ס"מ פחות מגובה הרינג. אפיה 120 מעלות 50 דקות. 
בסיום האפייה לערבב היטב את מרכיבי הטופינג ולשפוך על העוגה ולצנן היטב.

טורטיית טונה 
טונה סטארקיסט מציגה מתכון מיוחד של טורטיה המתאימה ליציאה מהבית, בין אם אתם עם 

הילדים או עם חברים, הדורשת הכנה פשוטה מאד. 

מצרכים:
)8 מנות(

3 קופסאות טונה )לשמור את השמן המסונן(
12 ביצים
בצל גדול

5 תפוחי אדמה בינוניים חתוכים לקוביות
3 בצלים ירוקים קצוצים

2 כפות פטרוזיליה קצוצה
מלח ופלפל
8 טורטיות 

נייר אלומיניום

הוראות הכנה:
1. מרתיחים קוביות תפוחי אדמה במים עד שהן מתרככות.

2. במקביל, שוברים את הביצים ומטגנים אותם במחבת עם שמן הזית )המסונן( עד שמתקבלת חביתה 
מקושקשת. 

3. בנפרד, מטגנים קלות את הבצל והשום עם שמן הזית, ולאחר שהם מזהיבים, מוסיפים את הטונה ומטגנים 
קלות. 

4. מערבבים את כל המרכיבים )פרט לטורטיה( ומתבלים לפי הטעם. 
5. מניחים את התערובת במרכז הטורטיה, מקפלים כלפי פנים את קצוות הטורטייה ועוטפים בנייר אלומיניום.

6. מניחים את הטורטיות במדורה.
הצעת הגשה: שפדו על שיפוד את הטורטיה כדי שלא תתפרק ותהיה נוחה לאכילה. הוסיפו בצד סלט מטבוחה.

2
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מנ

ם: 
לו

צי

25
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך

מאונך

יוצאין מים")חגיגה  "בהו אלו אבנים ה___  המשוקעות בתהום שמהן  1. רטוב,לח,בוצי. 
יב.()בלשוןיחיד,זכר(

6. משל לדברים קשים ועוקצניים ביותר.  "כמדקרות- _____" )משלי יב יח(
7. לקח בחוזקה,תפס בכוח. "מה הזאב הזה חוטף כך ___ שאול את המלוכה")בראשית 

רבה פרשה צט, פסקה ג(
9. נער עוזר לרועה-צאן.  "והשבתי ידי על ה___" )זכריה יג ז( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

11. קיצור המילים: ועיין לעיל.
12. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים."כשהוא שוקל ב___  הוא שוקל או עין בעין 

הוא שוקל")כריתות ה.(
13. קיצור המילים: הגבהה וגלילה. )בהיפוך אותיות(

14. רוטב של מלח.  "ומי גרע ממלח  ו____" )ברכות לו.( )בהיפוך אותיות(
16. נהי, בכי, יללה. "לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא- ___  בהם" )יחזקאל ז יא(
18. כשהוא ביחידות, באין איש עמו.  "____  לבין עצמו" )יבמות מז.( )בהיפוך אותיות(

חדים.  ומכשירים  סכינים  זו  מאבן  התקינו  המקרא  בתקופת  מאוד.  קשה  חלמיש,אבן   .20
"צפרה ___" )שמות ד כה(

עד  פסחים  בערבי  מלאכה  לעשות  ש___  "מקום   מנהגם.  היה  לעשות,  רגילים  היו   .21
חצות- עושין" )פסחים ד א(

1. אין הצדקה להצלת אדם על-ידי קיפוח חייו של אחר.  "אין דוחין ___  בשביל ___" )אהלות ז ו(
4. צבע אדום שהנשים נותנות על לחייהן או על שפתיהן לשם נוי והתייפות.  "לא כחל ולא  ___  ולא 

פירכוס ויעלת חן" )כתובות יז.( )בהיפוך אותיות(
7. נצרך, נזקק. "לאיש שהוא עני  ו___" )רש"י חולין קלג.(  

9. קיצור המילים: ויקרא רבה.
ידי  שעל  בדבר-מה  הטמא  של  השונות  לדרכי-המגע  כולל  מונח  בתלמוד(   טומאה  )בהלכות   .10
כך הוא מטמא אותו – בישיבה או בעמידה או בשכיבה עליו וכדומה.  "כל המטמא  ___ -מטמא 

טמא מת" )נידה ו ג(
11. קיצור המילים: שווה פרוטה.

12. הזזה, העברה ממקום למקום. "נטלוה משם על ידי  ____" )רש"י סוטה לה:(
15. בתוכו, בקירבו.  "והגית ___  יומם ולילה" )יהושע א ח(

16. המורשתי, נביא בימי יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה, שניבא על שומרון וירושלים.
19. בר-לבב, תם, נקי, חף, טהור.  "עם  ___ תתבר ועם עקש תתפל" )שמואל ב כב כז(

20. חטא, פשע.  "ארצם מלאה  ___" )ירמיה נא ה(

1. בדיוק באמצע, בין שני הקצוות, לא לכאן ולא לכאן.    "___  ל____" )שקלים ז א(
2. שבירה, ריצוץ.  "חזיא לבהמתו על ידי  ___" )תוספות בבא בתרא יט:( )בכתיב חסר(

3. תחושו צורך גופני באכילה, תסבלו מחוסר מזון. "הנה עבדי יאכלו ואתם ___" )ישעיה 
סה יג( )בהיפוך אותיות(

4. לשד, שומן שבתוך העצמות.  "ו___  עצמותיו ישקה" )איוב כא כד(
5. אימרת – חכמים בגנותה של העצלות והרשלנות. "תחלת ____  שינה" )בראשית רבה 

פרשה יז, פסקה ה(
8. סעודת רעים,סעודה משותפת של חבורת ידידים. "ב__...במשתה של מריעות שעושין 

הנערים זה עם זה" )רש"י עבודה זרה יד.(
10.  מחשבת-הבל,תוכנית-סרק.  "ו___  רוח" )קהלת ד טז(

15. מתנה, ביחוד מתנת מזונות.  "ושלחו ____  לאין נכון לו" )נחמיה ח י( )בלשון יחיד(
16. צמח בר בעל בצל ממשפחת השושניים, עלי העטיף של הפרח לבנים.  "____  החלב" 

)שביעית ז א(
17. הטח ראשך בכותל!  אין לך בררה אלא לותר! בארמית: "רישיך  ו____" )חולין לט:(

19. באותו היום גופו.  "___  ביום" )ידים ד א(

1. כנוי לולד של בעלי-חיים שאינו דומה להוריו כי אם למין אחר. "שור או כשב פרט לכלאים או עז 
פרט ל___" )חולין לח. – לח:(

2. מורא, יראה, אימה.  "גוף קשה  ___  שוברו  ___  קשה   יין מפיגו" )בבא בתרא י.(
3. השנאה למישהו עלולה ליצור דעה שלילית מוקדמת עליו ולגרום על ידי כך לעיוות הדין. "שנאה 

מקלקלת את   ה___" )בראשית רבה פרשה נה פסקה ח(
5. הצטברות עננים לפני רדת הגשם.  "___  עבים" )שבת טז:( )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

6. הבדל, חילוק.  "ומה  ___  בין זה לזה" )שבת קנה:( )בהיפוך אותיות(
8. קשר,שייכות. "אין לך __ בנסתרות")חגיגה יג.()בהיפוך אותיות(

13. הדבר תלוי באילנות גדולים, כבר דנו בדבר חכמים גדולים ואין לפלפל בו מחדש.  "ד___  באשלי 
רברבי" )ביצה כז.(

14. ההסתכלות הבלתי-אמצעית יפה מן המחשבה המופשטת.  "___  מראה עינים מהלך-נפש" 
)קהלת ו ט(

15. חבר למקצוע, מי שעובד באותה עבודה שהוא עובד בה.  "___  אומנתו" )בראשית רבה פרשה 
לב, פסקה ב(

17. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, כעין קוץ קצר וחריף.  "מהם ל___ בעיניכם 
ולצנינם בצדיכם"  )במדבר לג נה( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

18. כלשהו,קצת. "וחכמת- __ להם" )ירמיה ח ט( )בהיפוך אותיות(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. נאמנים פצעי אוהב
2. חוט השני

3. חזק ואמץ

ַׁע א ט ַׁע ב יח 3. ְיהֹוֻש 1. משלי כז, ו 2. ְיהֹוֻש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
רומא

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

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

הערכה מחדש 15. פעם בחודש  16. נעל

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

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

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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