
1

כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19

הלשנה, 
מלקות 

במלאות 180 שנה למעמד ההלקאה 
המזעזעת שביצעו שלטונות 
רוסיה בהאחים שפירא בעלי דפוס 
סלאוויטא, מביא כתב ‘כל ישראל’ 
יריעה היסטורית על פרשיית 
סלאוויטא, לאחר עבודת מחקר 
בארכיונות וליקוט בספרי היסטוריה 
וחסידות • השבועה שהביאה 
להלשנה הנוראה, גזר הדין חסר 
התקדים באכזריותו, דבר הגזירה 
על צינזור ספרי ההלכה שגרמה 
לשריפתם ההמונית, ומאסרו של 
הרה”ק ישראל מרוזין זי”ע שהביאה 
לרתיחת שיא | 18

וצנזור
הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  

מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 
דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות



כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19 2

איזון בחינוך

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

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

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

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

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

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

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

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

זקנה ושיבה. 

סוד המטה והנחש
 

רבנו  למשה  ברוך-הוא  הקדוש  התגלה  שכאשר  מסופר  בתורה 
במעמד הסנה, והודיע לו כי הוא נבחר לגאול ולהנהיג את ישראל, 
הורה לו לערוך מופת שיוכיח לכולם כי הוא שליח ה', וכך אמר 

לו: 
ַוַּיְׁשִלֵכהּו  ַוּיֹאֶמר: ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה!  ַוּיֹאֶמר: ַמֶּטה.  ְבָיֶדָך?  "ַמה ֶּזה 
ַארְצָה, וַיְהִי לְנָחָׁש. וַּיָנָס מֹׁשֶה מִּפָנָיו. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה: ְׁשַלח ָיְדָך 
ד,  )שמות  ְּבַכּפוֹ"  ְלַמֶּטה  ַוְיִהי  ּבוֹ,  ַוַּיֲחֶזק  ָידוֹ  ַוִּיְׁשַלח  ִּבְזָנבוֹ.  ֶוֱאחֹז 

ב-ד(
הוא במופת המטה  ברוך  ברור, שלא במקרה בחר הקדוש  הדבר 
ולהנהיג  לגאול  רבנו  משה  שליחת  במעמד  דווקא,  לנחש  שהפך 

את ישראל. 
את  רבנו  משה  את  ללמד  ברוך-הוא  הקדוש  ביקש  זה  במופת 
נצחי  מסר  ולהעביר  לעם,  בגישתו  מנהיג  לכל  הנכונה  השיטה 
לדורות עולם, לכל אדם המנהיג את בני עמו, את בני עירו, או את 

בני משפחתו. 
ראוי  אינו  מטבעו,  ותקיף  שתלטן  רוח,  גס  שאדם  ברור  הדבר 
לשמש כמנהיג. אך גם אדם עניו בקיצוניות, המתחשב באחרים עד 
כדי שדעתו בטלה לפני כולם, גם הוא אינו ראוי להנהיג. מהי אם 

כן הדרך הנכונה?
להנהיג  רבנו  משה  על  ברוך-הוא  הקדוש  שציווה  בשעה  לפיכך, 
את ישראל, טרם צאתו לדרך שאלו: "ַמה ֶּזה ְבָיֶדָך?" כלומר – איזו 

הנהגה בדעתך לנקוט בידך לטובת העם? 
ודינים  גבורות  של  קשה  ביד  איתם  תקיף  אהיה  ַמֶּטה"-  "ַוּיֹאֶמר 

בבחינת מטה המכה. שאם לא כן, לא אוכל להנהיג. 
תגרום  היא  זו!  הנהגה  מידך  ַאְרָצה!"- השלך  ַהְׁשִליֵכהּו  "ַוּיֹאֶמר 

למרד העם במנהיגו והילד בהוריו. 
"ַוְיִהי ְלָנָחׁש". להראות ולומר: הנה ראה מהי התוצאה של שיטה 
זו, ברגע שהמטה משתחרר מידך. הוא הופך לנחש מסוכן שעלול 
להכיש את מי שנקט בשיטת המטה. כי אמנם כל מטה וכל מקל, 
כל עוד הוא ביד האדם, הוא ינוע ויפעל על פי רצון האדם המחזיק 
בו. אבל כשהשתחרר מהיד האוחזת בו והפך לנחש, איננו נשלט, 

ומכיש כרצונו. 
רק בהתחלה,  נראית כמצליחה  יד קשה  לדעת.  מנהיג  כל  על  כך 
כל עוד הוא מצליח לאחוז את המטה בידו. אבל אם לא יתעשת 
בזמן, העם יתמרד ויתברר שהשיטה הנוקשת גרמה לפריקת עול 

מוחלטת, ולנזק נורא שעלול להיות בלתי הפיך.  
וכשהבין משה רבנו שדרך זו איננה טובה, מיד: "ַוָּיָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו" 

– הוא גמר בדעתו להתרחק לחלוטין מדרך זו. 
אך הנה מלמד אותו הקדוש ברוך-הוא את סוד האיזון ואומר לו: 
המנהיגות  לחלוטין משיטת  תנוס  אל   – ִּבְזָנבוֹ"  ֶוֱאחֹז  ָיְדָך  "ְׁשַלח 
התקיפה שבמטה. צריך שתאחז בידך מעט מהמטה. לפי שלעיתים 
יש לנהוג בתקיפות לתועלת, בבחינת: "שמאל דוחה וימין מקרבת" 

)סנהדרין קז ע"ב(. הדחיה תהיה בחולשה, והקירוב בעוצמה.
ומיד: "ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפוֹ" – חזר הנחש הבלתי נשלט להיות מטה 

הנשלט ביד האוחז בו, ומשתמש בו בתבונה.
זהו סוד האיזון הרצוי והנדרש למנהיג בהנהיגו את האחרים, בכל 
סוג של מנהיגות: מלך כלפי אזרחיו, אב כלפי ילדיו, ומורה כלפי 
תלמידיו. רק כך יצליח המנהיג הנבון להשיג את התועלת הרצויה. 

  

מעשי,  ביטוי  לידי  מקרבת"  וימין  דוחה  ה"שמאל  יבוא  וכיצד 
ולגדרים  לגבולות  במקביל  ואהבה,  חום  לילד  להעניק  דהיינו 

ברורים, מבלי ששני מסלולים אלה יתנגשו ביניהם?
על כך בהרחבה, בשני הפרקים הבאים. 

הנכון  לאיזון  העיקרי  כמפתח  המקרבת'  ב'ימין  נפתח  ותחילה 
בחינוך.

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

"

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

זהו סוד האיזון 
הרצוי והנדרש 

למנהיג בהנהיגו את 
האחרים, בכל סוג 
של מנהיגות: מלך 

כלפי אזרחיו, אב 
כלפי ילדיו, ומורה 

כלפי תלמידיו. רק כך 
יצליח המנהיג הנבון 
להשיג את התועלת 

הרצויה



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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מעלת הצדיק

דודי, הגאון המפורסם הרה"ח מרדכי שמואל 
אשכנזי זצ"ל כיהן במשך ארבעים שנה כרבו של 
הוציא  הוא  תשכ"ט  בשנת  חב"ד.  כפר  היישוב 
על  וציונים  מקומות  "מראי  בשם  מקיף  ספר 
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן" וזכה לשבחים על כך. שלוש 
קיבל הצעת עבודה שנחשבת פסגת  כך הוא  שנים אחר 
השאיפות של כותב תורני. הרב שלמה יוסף זווין, עורך 
להצטרף  לו  הציע  התלמודית'  ה'אנציקלופדיה  מפעל 
כעורך בפרויקט. דודי כתב ערך אחד לדוגמה והרב זוין 

היה מרוצה וקיבל אותו לעבודה.
לאשר  יכול  לא  שהוא  אמר  דודי  זוין,  של  להפתעתו 
את הצטרפותו למערכת, עד שיקבל את אישורו של הרבי 
באותה  ניסן  ובי"א  להמתין  הסכים  זוין  מליובאוויטש. 
נסע  יום ההולדת השבעים של הרבי, אבי  שנה, עת חל 
לחגוג שם את חג הפסח והבטיח להחזיר תשובה כשינחת 

בחזרה. 
האווירה ב-770 הייתה מדהימה. טובי האברכים החלו 
כולם  מתהפך.  שלבשו  הרגיש  ודודי  לשליחות  לצאת 
את  יעזוב  הוא  ואילו  החסידות  ערכי  בהפצת  עסוקים 
שדה השליחות וילך לעבוד בפרויקט שאינו קשור לתורת 
החסידות?! הוא התלבט כל החג ובסופו של דבר החליט 

לא לשאול דבר את הרבי.
נקבעה לו פגישת יחידות סמוך למועד חזרתו ארצה. 
הוא כתב על פתק, "קוויטל", את כל הנושאים שהטרידו 
הזכיר  לא  אבל  והכוונה,  לברכה  בהם  זקוק  והיה  אותו 
כל  על  ענה  הפתק,  את  קרא  הרבי  זוין.  של  את ההצעה 
והחל  החלון  לכיוון  העיניים  את  הרים  ואז  שאלותיו, 
אצל  נובע  "מאיפה  זוין.  של  ההצעה  על  בכאב  לדבר 
אברכים המחשבה לעזוב את כרם חב"ד? הרי יש כל כך 
לפני  לגומרה  יספיקו  ולוואי  חב"ד  בכרם  עבודה  הרבה 

ביאת משיח צדקנו..."
על  מחשבה,  על  עונה  הרבי  איך  במוחש  ראה  דודי 
כשהוא  פתק.  על  נכתב  לא  וכלל  אותו  שהטריד  הרהור 
חזר ארצה וסיפר הכול לרב זוין, הרב כמעט נפל מהכיסא 

ואמר: "זה נקרא רבי..."
מי  אבל  מרשים,  בהחלט  הסיפור  חסידיות  בעיניים 
למה  הזה:  הדבר  כל  על  להתפלא  עשוי  חסיד  שאינו 
אדם  היה  חב"ד  כפר  של  הרב  וכי  דבר?  כל  לשאול 
החלטות?!  לקבל  מסוגל  שאינו  איש  הססן?!  חלש?! 
אם אתה אוהב את הצעת העבודה ויכול להצליח בה – 

לך על זה!.
האחרון שהציב את השאלה הזו היה יהודי באמריקה 
בשם "הרברט וויינר". הוא סופר מוביל שכתב את אחד 
הספרים היהודיים הכי פופולריים באנגלית )"תשע וחצי 
לכמה  וזכה  וקבלה(,  במיסטיקה  שעוסק  מיסטיקות" 
פגישות יחידות עם הרבי. השאלה הראשונה שהפנה אל 

הרבי הייתה בדיוק זו:
הסופר האמריקאי ה.ו: ביקשתי להתחיל את הריאיון 
החסיד:  של  אופיו  על  בשאלה  מליובאוויטש  הרבי  עם 
כל  לפני  הרבי  אל  פונים  שהחסידים  העובדה  "האם 
הרי  זאת  לחולשה?!  סימן  אינה  בחייהם  החלטה 

שלילת הדבר היחיד שעושה את האדם לאדם - בחירתו 
החופשית?". תשובת הרבי באה בלי היסוס: "אדם חלש 
מובס בדרך כלל ע"י הסביבה בה הוא מוצא את עצמו, 
לא  סביבה,  לכל  להישלח  יכולים  שלנו  החסידים  אבל 
משנה עד כמה היא זרה או עוינת, והם דואגים לעצמם 
בתוכה. אז איך ניתן לומר שהחולשה היא המאפיינת את 

החסיד?".
שהחסיד  והעיד  ויינר  של  המסקנה  את  שלל  הרבי 
הוא ההיפך הגמור מאדם חלש. אבל זה רק מעצים את 
השאלה: למה אדם חזק כמו חסיד זקוק לרבי? מדוע אינו 

מסוגל לנהל את חייו בעצמו?
היה האחרון שהעלה את התהייה, אבל  ויינר  הרברט 
שנאבק  הראשון  פתוחה.  לדלת  התפרץ  הוא  למעשה 
על  קוראים  אנחנו  השבוע  קורח.  היה  הצדיק  במעמד 
החטאים  כל  לאחרי  ואהרן.  משה  כנגד  הגדול  המרד 
 - מיתוס  אחרי  מיתוס  אתגרו  היהודים  בהם  הקודמים 
בחטא העגל הם מרדו באחדות ה', בחטא המתאוננים הם 
הכחישו את אהבת ה' אליהם, בחטא המרגלים הם מאסו 
היסודות  יסוד  של  התור  הגיע  ועכשיו   - ישראל  בארץ 

עליו עומד העם היהודי: משה רבנו.
עם  ימים:  באותם  הדברים  התנהלו  איך  לזכור  עלינו 
ישראל ישב במדבר ומדי בוקר או שניים, משה היה יוצא 
מאוהל מועד ומכריז על התגלות חדשה שהייתה לו. היום 
שמע מה' את מצוות תפילין, אתמול ציצית ומחר בשר 
בחלב. הכול היה חדש, הכול מאתגר, ועל הרקע הזה פרץ 

המרד הגדול.
זה  גדול: מי  קורח לא כיבס מילים אלא הכריז בקול 
בכלל משה רבינו? איך נוצר הדבר הזה שבני אדם כמו 
הקב"ה  אם  האלוקים?  של  בשמו  מדברים  ואהרן  משה 
כמו  בעצמו,  אתנו  לדבר  יכול  הוא  אתנו,  לדבר  רוצה 
שדיבר אתנו בהר סיני, ומה זה שמשה מגיע כל יום עם 

סיפורי מצוות חדשים?
ויאמרו  אהרן  ועל  משה  על  ויקהלו  טז,ג:   במדבר 
ה'  ובתוכם  קדשים  כלם  העדה  כל  כי  לכם,  רב  אלהם: 
הרבה   – לכם'  'רב  רש"י:  ה'?  קהל  על  תתנשאו  ומדוע 
יותר מדי לקחתם לעצמיכם גדולה. 'כלם קדושים' – כולם 
שמעו דברים בסיני מפי הגבורה. 'ומדוע תתנשאו' – אם 
לקחת אתה מלכות, לא היה לך לברור לאחיך כהונה. לא 
אתם לבדכם שמעתם בסיני 'אנוכי ה' אלוקיך', כל העדה 

שמעו.
לא  לטענתו  תשובה  אבל  באדמה,  נפל  אמנם  קורח 

קיבלנו: למה הקשר עם ה' עובר דרך צדיק? 
לקבל תשובה, משום שהיא  חייבת  קורח  הטענה של 
נוגעת בבסיס היהדות. האמת היא שכל יהודי הוא חסיד. 
מותקף  בעצם  הוא  חז"ל  להוראות  שנשמע  אדם  כל 
בטענת קורח, שהרי נשמת אפה של היהדות מבוססת על 
חסידי,  עניין  לא  זה  ותלמידי החכמים.  הצדיקים  מעמד 

אלא פשוט עניין יהודי.
בחיים  הצדיק  של  למרכזיותו  דוגמאות  שתי  נביא 
על  גם  שמוסכמות  כאלו  דוגמאות  שתי  היהודיים, 
היהודים הכי רחוקים מהמחשבה החסידית: א. הפרשנות 

של התורה. המחשבה היהודית מבוססת על היררכיה, רק 
אנשים גדולים מוסמכים לפרשן את האלוקים. בכל שבוע 
אנו לומדים שיעור תורה, אבל זה תמיד ניסיונות להבין 
את רש"י והרמב"ן והרמב"ם והאברנאל והכלי יקר וכו'. 
אבל איש מאתנו אינו מוסמך ללמוד ישירות את התורה 
שבכתב ואחר כך לפרש אותה בעצמו – ללא התיווך של 

חז"ל.
וזה דבר תמוה: במה רש"י יותר טוב ממני? רק בגלל 
שהוא נולד 900 שנה לפניי?! הרי תורה היא ספר לימוד, 
שכלי, הגיוני, ואם כן כל אדם יכול לעיין וללמוד בעצמו? 
ככה זה בדיוק בעולם המדעי: לאיש אין בעלות על הידע. 
הכול נתון לערעור ובכל דור אפשר להפריך את כל מה 
קביעות  יכול להפוך  בימינו  כל מדען  היום.  עד  שנאמר 
קנוניות שנכתבו על ידי ענקי המדע, כמו גלילאו, ניוטון 

ואיינשטיין. 
הדורות,  שחולפים  שככל  מאמין  המדע  מכך:  יתירה 
יותר  הרבה  יש  היום  יותר.  מדויק  ונעשה  הידע מתקדם 
מכשור וכלים מאשר בעבר. ואילו היהדות גורסת להיפך: 
"ירידת הדורות", ולכן דור מאוחר אינו יכול לחלוק על 
ברורה  למסקנה  יגיע  הרמב"ם  אם  גם  לו.  שקדם  הדור 
שאחד התנאים במשנה טעה ח"ו במה שאמר, הוא אינו 
היא  שה'טעות'  להסיק  הרמב"ם  ועל  עליו  לחלוק  יכול 

אצלו ולא אצל התנא. 
יכול לחלוק על התורה,  וכך בכל הדורות: נביא אינו 
תנא אינו יכול לחלוק על פסוק מהנביא, אמורא בתלמוד 
אינו יכול לחלוק על קביעה במשנה, ואנחנו איננו יכולים 

לחלוק על הרמב"ם והבית יוסף.  
בני  אנו   - מלאכים  בני  ראשונים  אם  קיב,ב:  שבת 
ולא  כחמורים  אנו  אנשים  בני  ראשונים  ואם  אנשים, 
יאיר  בן  פנחס  רבי  ושל  דוסא  בן  חנינא  ר'  של  כחמורו 

אלא כשאר חמורים.
פליגי אמוראי על  לא  ב,א: אמאי  כסף משנה ממרים 
או  ממשנה  לאמורא  מקשים  מקום  שבכל  כמו  תנאי, 
... ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו  ברייתא? 
וקבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים, וכן 
עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות 

לשום אדם לחלוק עליה.
קיבלה  לא  משנה  הכסף  של  הגדולה  שאלתו  אולם 
מענה: במה רבי יהודה הנשיא יותר מוכשר מאביי ורבא? 

רק בגלל שהוא נולד 200 שנים לפניהם?!
בסיפור.  לפתוח  ראוי  הרבי,  של  לביאור  שניגש  לפני 
מעשה ביהודי חסיד גור, שעבר משבר רוחני. הוא פשט 
את בגדי החסיד ועטה בגדים של סוחר מן השורה. בסוף 
שנות הארבעים הוא ניהל עסקי מסחר מסועפים בתחום 
הטקסטיל, ועבר להתגורר בניו זילנד, לצורך גידול צמר 

כבשים עבור סחר הטקסטיל.
הם  יורק.  בניו  המתגוררת  בתו  את  לבקר  נסע  פעם 
צעיר  איש  נוסף.  אדם  בה  ועמד  הבניין  למעלית  נכנסו 
בעל חזות רבנית. הרב הושיט את ידו אל איש העסקים 
ושאל: "מניין בא כבודו?", והאיש השיב: "מניו זילנד". 
זילנד?".  בניו  יש  בו ושאל: "ומקווה טהרה  הרב הביט 
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כך הצדיק הוא 
ה"מוח" של עם 
ישראל, הוא בעל 
רגישות גבוהה 
לקולות שבאים 
מלמעלה וחווה 
ורואה את אותם 
הדברים שאנחנו 
יכולים רק לשמוע 
עליהם. הצדיק 
מביט על העולם 
מלמעלה, כפי שהוא 
נראה מהשמים, 
בעוד שאנו מביטים 
על העולם מתוך 
המציאות. ואף 
שהצדיק חי למטה, 
בעולם הזה, הוא 
בגדר אורח כאן. 
הנפש שלו נותרת 
רגישה ומזוככת 
יותר, הוא פחות 
מתלכלך בתוך להט 
הקיום. 

לצורכי  קצר  זמן  "אני שוהה שם  ואמר:  נבוך  נעשה  איש העסקים 
וכשיהודי  האדם  צעדי  את  מכוון  "ה'  ענה:  הרב  בלבד".  עסקים 
מתגלגל למקום כלשהו, עליו לדאוג שהימצאותו שם תותיר רושם 
חיובי". כשהמעלית עצרה, הבת סיפרה שזה הרב שניאורסון )חתנו 
של האדמו"ר הקודם, שלימים התמנה להיות הרבי מליובאוויטש(. 

חזרה  והתיישב  רב  הון  צבר  העסקים  איש  חלפו.  שנה  ארבעים 
בישראל. הוא התחזק גם ברוחניות ועטה בחזרה את בגדי החסיד. 
בשנת 1989 הוא ביקר בניו יורק והחליט לבקש את ברכתו של הרבי 
מליובאוויטש. באחד מימי ראשון מצא עצמו ממתין בתור הארוך 
שחיכו  אנשים  אלפי  עם  ביחד  פארקווי  איסטרן  בשדרת  המשתרך 
דולר לצדקה.  ויקבלו שטר של  יעמדו מול הרבי  בו  לרגע המיוחל 
והנה הגיע הרגע. איש העסקים התכונן לקבל את השטר, אך הרבי 
יש  כבר  "נו,  שאל:  השטר  את  מושיט  ובעודו  חודר  מבט  בו  נעץ 

מקווה טהרה בניו זילנד?". 
נתקף  הרבי  שאלת  למשמע  זכר.  לא  הוא  הבאים  הרגעים  את 
סחרחורת שנרגעה רק כעבור דקות ארוכות. כששב ארצה פגש את 
האדמו"ר הפני מנחם מגור וסיפר לו הכול. הוא אמר: "אינני מבין 
איך אחרי ארבעים שנה הרבי הכיר אותי? והרי הלבוש שלי השתנה 
בתכלית?". ענה לו הפני מנחם: "זה שהלובאוויטשער הכיר אותך, 
זה לא פלא. הוא זיהה אותך על פי פנימיותך ולא על פי חיצוניותך. 
מה שמדהים אותי שארבעים שנה חלפו ומה שמטריד את הרבי זה 

המקווה בניו זילנד..."
בתיאור  נוקטת  היא  השבטים,  נשיאי  את  מתארת  התורה  כאשר 

מיוחד במינו: הראש של ישראל.
ראשי  אבותם  מטות  נשיאי  העדה  קרואי  אלה  א,טז:  במדבר   .4
אלפי ישראל הם. שם יג,ג: וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי ה' 

כלם אנשים ראשי בני ישראל המה 
ומדריך  שמוליך  המוח  הוא  "ראש"  למונח  הפשוט  ההסבר 
ונשגב  עמוק  פירוש  מעניק  התניא  בעל  אבל  ללכת.  לאן  הגוף  את 
עומד  הוא  בגוף.  והנעלה  העליון  החלק  הוא  המוח  הזה:  למונח 
ברמה רעיונית ורגשית שונה לחלוטין מכל הגוף. בעוד שהאיברים 
חיים כאן במציאות המוחשית, המוח מתקיים בספירות נעלות. הוא 

מדמיין ומרגיש עולמות נעלים, רואה וחווה אותם.
כך הצדיק הוא ה"מוח" של עם ישראל, הוא בעל רגישות גבוהה 
ורואה את אותם הדברים שאנחנו  וחווה  לקולות שבאים מלמעלה 
מלמעלה,  העולם  על  מביט  הצדיק  עליהם.  לשמוע  רק  יכולים 
מתוך  העולם  על  מביטים  שאנו  בעוד  מהשמים,  נראה  שהוא  כפי 
אורח  בגדר  הוא  הזה,  בעולם  למטה,  חי  שהצדיק  ואף  המציאות. 
יותר, הוא פחות מתלכלך  ומזוככת  רגישה  נותרת  כאן. הנפש שלו 

בתוך להט הקיום. 
הדברים  את  לחוות  כדי  הצדיק,  אל  קרובים  להיות  עלינו  ולכן 
נראים  שהם  כפי  החיים  על  נעלה  מבט  לגבש  כדי  באמיתיותם, 

מהשמים ולא כפי שהם עוברים דרך המסכים של האגו. 
חסידים מביאים משל מופלא לכך: מעשה ביהודי שחכר פונדק 
מהפריץ. חלפה השנה ולא היה לו לשלם את דמי החכירה והפריץ 
זרק אותו ומשפחתו לתוך הבור. מדי בוקר היה נפתח חרך צר ודרכו 
זורקים מעט לחם ומים – וזהו זה. לא היה להם עוד קשר עם העולם 
ילדו  והילדים הללו  ילדים בבור הזה  ונולדו  החיצון. חלפו השנים 
שהחרך  לילדים  מספרים  היו  ההורים  ותמיד  הבור,  בתוך  דור  עוד 
שנפתח בבוקר הוא נקב מתוך עולם שלם שמתקיים בחוץ ובו אנשים 

הולכים וחוזרים וחיים וכו'.
חלפו עוד שנים ואנשי הבור החלו לפקפק בכל התיאוריה הזו. מי 
אמר שיש משהו חוץ מהבור הזה? החרך שנפתח בבוקר הוא סוג של 

תופעה לא מוסברת, ובכל מקרה חוץ ממנו אין כלום.
עוד  זרקו  ולתוכו  ממש,  של  חלון  לכדי  נפתח  הזה  החרך  פעם 
כמובן,  לפריץ.  החכירה  דמי  את  שילמו  יהודים שלא  של  משפחה 
למעלה?  שם  קורה  מה  בשאלות  עליהם  התנפלו  הבור  יושבי  כל 
או  המקביל  היקום  אודות  לתיאוריה  שמאמינים  אלו  צודקים  האם 
צודקים אלו שלועגים עליה? הדיירים החדשים ענו בפשטות שאינם 
מבינים על מה הוויכוח. הם סיפרו על הבית שהשאירו מאחוריהם 
ובית המרזח שיוותר ריק והפריץ המרושע וכו'.  וכמובן שהתיאור 

המפורט השתיק את הוויכוח.
יוצרת  הזו  נשאל את עצמנו, מדוע העדות של המשפחה  עכשיו 
מהסיפור  אפקטיבית  יותר  שלה  העדות  למה  גדול?  כך  כל  רושם 
שעבר מדור לדור בתוך הפונדק? ההסבר פשוט: בני המשפחה ראו 

ולא רק  וחוו בעצמם את העולם העליון, הם מעבירים עדות ראיה 
עדות שמיעה או זיכרון. והנמשל מובן.

תניא שם: גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבינו עליו השלום 
על נשמות דורותינו אלה דעקבי משיחא, שהם בחינת עקבים ממש 
ישראל,  אלפי  ראשי  יש  ודור  דור  בכל  וכן  והראש.  המוח  לגבי 
שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ 
... בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות אבי"ע 
הארץ  עמי  של  ונשמה  רוח  נפש  ממנו  נתהוו   ... יתברך  מחכמתו 
נפלא  ביחוד  ומיוחדות  קשורות  עודינה  זה  כל  ועם  הערך,  ופחותי 
ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חכמה עילאה, כי 
יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ הוא מנפש רוח ונשמה 
של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. ובזה יובן מאמר 
חז"ל על פסוק 'ולדבקה בו' - שכל הדבק בתלמידי חכמים, מעלה 
עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה ממש. כי על ידי דביקה בתלמידי 
חכמים, קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן 

הראשון ושורשם שבחכמה עילאה.
כעת אפשר להבין את השאלות ששאלנו: א. מדוע עלינו ללמוד 
ישראל  תורת  לפרש את התורה בעצמנו. שכן  ולא  צדיק  תורה של 
מדברת על מושגים נשגבים כאלו, שלעולם לא נוכל להגיע אליהם 
מלבדו,  עוד  אין  פרטית,  השגחה  כמו  מושגים  המציאות.  מתוך 
יכולים  אנחנו  איך   – יהודי  כל  לתפילת  העובדה שהקב"ה מקשיב 
הנקודה  את  שממחיש  סיפור  בהערה  )ראו  כאלו?  מושגים  לתאר 

היטב(. 
וכך ברמה ההלכתית: כשיהודי מבקש ללמוד הלכה, הוא מבקש 
לשמוע את דבר ה' ולא את דבר האדם. ולכן עלינו לשמוע אדם כזה 
שבאמת רואה את הדברים במבט מלמעלה, שחשוב לו מה שחשוב 
לה'. כאשר הוא מפרש הלכה בהלכות שבת, באמת אכפת לו שמירת 
השבת. הוא באמת מבין מה מתחולל בעולמות העליונים כשיהודי 
מקל ח"ו בהלכות שבת. משא"כ אדם כערכנו שמפרש דברים מתוך 
עלולות  שלו  ההלכתיות  וההכרעות   – חי  הוא  בו  הפנימי  העולם 

להיות בהתאם.
כעת כשהשאלות באו לפתרונם, אני נזכר בסיפור ששמעתי מהכהן 
הגדול מאחיו הרב יוסף יצחק אהרונוב, מי שזכה שהרבי סמך עליו 
באופן בלתי רגיל וביצע שליחויות עלומות שדרוש בהם אומץ וגבורה 
רבה. "הרב אליהו פרידמן ז"ל היה מגייס כספים עבור ישיבת חב"ד 
בצפת. פעם הגיע לאנטוורפן וביקש סיוע מהשליח שם, יבדלחט"א, 
הרב שבתי סלבטיצקי. השניים נכנסו למשרדו של איש העסקים אשר 
נוסבוים והוא הבטיח להעניק תרומה משמעותית לישיבה החסידית, 
אבל קודם ביקש לספר סיפור: "לפני שנים נודע לי על עסקת ענק של 
סחורה שמוצעת למכירה במכרז פומבי בשווייץ. זו הייתה הזדמנות 
בשבילי לגדול ולהצליח, אבל גם הסיכון היה משמעותי. מחירה של 
הסחורה עלול היה לצנוח, ובתרחיש כזה הייתי מאבד את כל רכושי.

השיב  הרבי  שלי.  ההתלבטות  את  והצגתי  מכתב  לרבי  כתבתי 
כך: 'שמור בצד עשרים אחוזים מסך כל הרווח הצפוי לך בעסקה, 
את  וקנה  למכרז  גש  כך  ואחר  לצדקה  הסכום  את  לתת  ותתכוון 
הסחורה'. נסעתי לשווייץ, השתתפתי במכרז וזכיתי. התוכנית שלי 
הייתה להמתין פרק זמן מסוים עד שערך הסחורה יעלה ואז אמכור 

אותה ברווח נאה. בינתיים נסעתי לחופשה.
כשחזרתי, הופתעתי לראות שהמחיר של הסחורה לא עלה אלא 
עמד במקום. המשכתי להמתין, ואז המסכים נצבעו באדום. המחיר 
אחוזים...  שלושה  ועוד  אחוזים,  חמישה  חד.  בגרף  לרדת  התחיל 
כבר לא חשבתי על רווח אלא רק למנוע הפסד כבד. ישבתי וכתבתי 
לרבי מכתב חריף ובו הצגתי את התלונה שלי כלפיו: הקדשתי המון 
מתברר  והנה   – מהעסקה  הצפוי  הרווח  חשבון  על  לצדקה  כסף 
שההשקעה יורדת לטמיון. עברו כמה ימים וקיבלתי מכתב תשובה 
נחרץ מהרבי: "התורה מבטיחה שמי שנותן מכספו לצדקה מרוויח, 
בסבלנות".  התאזר  הסחורה.  של  הערך  מירידת  תתרגש  אל  ולכן 
אחרי תקופה קצרה המחיר חזר והתאזן ואני חשבתי למכור מיד כדי 
לחתוך הפסדים. אבל כששאלתי את הרבי, הוא הפתיע שוב: "שמור 
על הסחורה". ואכן, הזמן עבר והמחיר עלה פי כמה ואני הרווחתי 

הרבה יותר ממה שציפיתי בתחילה.
"הנס כאן הוא לא העלייה של הסחורה", סיים נוסבוים, "כך דרכו 
של השוק, פעם עולה ופעם יורד. מה שהפתיע אותי היו הביטחון של 
היא השקעה  הנחרצות שלו שצדקה  לא מפסידים,  הרבי שמצדקה 

בטוחה".

"
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אתגר החיים שלנו

לכל אחד אתגר חיים משלו. לכל אדם, לכל הורה, 
לכל תלמיד. ואת האתגר שלו, רק הוא יוכל לעשות 
בצורה הטובה ביותר ובאפשרות הנאותה ביותר. זו 

השליחות של כל אחד מאיתנו, הייעוד וההגשמה.
מפרשת השבוע אנחנו למדים עד כמה עמוק הרעיון הזה סובב 
אותנו. קורח, מבכירי ומראשי בני ישראל – עיניו הטעו אותו 
והוא איבד את עולמו. חז"ל  כבר אומרים לנו כי "קורח לשם 
כבוד, אלא  הוא לא חיפש את השררה לשם  נתכוון".  שמיים 
חיפש את קרבת אלוקים. הוא היה סבור כי משעה שילבש את 
יותר  קרוב  יהיה  הוא  הנשיאות  בכתר  וייתעטר  הכהונה  בגדי 

לה'.
המקודש  במקום  יתברך  ה'  את  לשרת  ביקש  הוא  בחלומו 
ביותר לעם ישראל: קודש הקדשים. ומכאן הוא בא בטרוניה 
כלפי משה: "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'". הוא אכן 

רצה  ורק  לוי  משבט  קדוש  היה 
על  קדושה  ולהוסיף  להתעלות 
מתוך  בוראו  את  ולשרת  קדושתו 

שליחות זו.
הגדולה  טעותו  הייתה  וכאן 
רוצה  לא  אלוקים  קורח.  של 
אם  שכן  הקדשים,  בקודש  אותך 
כהן  אותך  בורא  היה  רוצה,  היה 
גדול ונותן לך את השרביט. מכך 
במקום  לעמוד  נבחרת  לא  שאתה 
לא  הזו  שהמשרה  סימן   – הזה 
מתאימה ולא ראויה לך. ואדרבה, 
השם  רוצה אותך דווקא ממקומך. 
זה  עכשיו.  נמצא  שאתה  מאיפה 
שלך  השליחות  זו  שלך,  המקום 
ומכאן הוא רוצה את קרבתך אליו.
מופתי  בסדר  נברא   העולם 
לקיים  צריך  אחד  כל  ומדוייק, 
שהוטל  כפי  בדיוק  תפקידו  את 
לחפש  מה  לנו  אין  בעצמו.  עליו 
נוצרו  לא  אלו  אחרים.  במקומות 
למעננו. כי אם לא כן, וזה אכן היה 
המקום שלנו, היינו מקבלים אותו 
ביושר ובדין. ולכן אמרו והזהירו 
זכרונם לברכה "אין אדם  חכמינו 

לפעמים  יש  נימה".  כמלוא  אפילו  לחברון  שמוכן  במה  נוגע 
גזל את פרנסתו.  ואדם סבור שפלוני עשק אותו, רימה אותו, 
אנו יודעים ומאמינים שהכול מחושב, כל אחד מקבל את מה 

שמגיע לו.

⋅⋅⋅
במדבר  והישרדות  גיבוש  לימי  יצאנו  שנה,  כבכל  השבוע, 
יהודה "מסע במדבר 2019" כמו כל יציאה לשטח עם ג'יפים 
עקום...  הלך   – ישר  ללכת  היה  שיכול  מה  כל   , מאולתרים 
כמעט ולא היה פנצ'ר ותקלה שלא קרתה לנו . זה התחיל עם 
זז. דוממנו  אחד הרכבים שנתקע במעלה ההר )כן, שלי( ולא 

. מהר  , כחמורו של בלעם הרשע   עונה  ואין  קול  ואין  מנוע 
מאוד הבנו שנצטרך לגרור אותו לאורך כל המסלול ...

בהמשך, נגמר הדלק באחד הג'יפים ואף הוא איים לשבוק 
תחת  ארוכה  הפסקה  אחרי  כמובן   – שהסתדרנו  לאחר  חיים. 
ונזקק  ונפצע  נפל  החברים  אחד   – בעוז  הקופחת  השמש 
היינו,  בה   – המדבר  נכון  יותר  או   – השדה  בתנאי  לטיפול. 
נאלצנו לחבוש אותו ולהתקדם במהירות לכיוון היציאה, תוך 
כדי גילנו שרוב המים שהבנו התחממו ומתאימים יותר לקפה 
מאשר להרוות את הצימאון...  יותר ממה שזה היה מצחיק, זה 

היה מביך. יום שלם של תאונות שרשרת.
ואז, לאחר תפילת מנחה באמצע שומקום, שאלתי את חבריי 
עכשיו,  ומקוננים  בוכים  לא  שאנחנו  זה  איך  תגידו,  למסע: 
מרומם,  רוח  במצב  מהכלל   יוצא  ללא  כולנו  זה,  ובמקום 

צוחקים ואפילו נהנים מהבלגן והכאוס?!

בטרנס  כשאנחנו  החיים,  באמצע  ברורה:  היא  התשובה 
של עבודה, כל פנצ'ר הכי קטן מוציא אותנו משלוותנו ויכול 
להעכיר את רוחנו. אבל כאן, ביום של מסע וחופש, באנו כאן 
כדי להשתחרר. באווירה שכזו אנו מסוגלים לקחת מלכתחילה 
את האתגרים כחלק מהחוויה, הפנצ'רים והתקלות. הכנסנו את 
עצמינו לאתגר ואנחנו שמחים ככל שהוא מורכב יותר, בידיעה 
זה  את  אנחנו מקבלים  צריך לעשות,  ברורה שזה מה שכרגע 

ברוח חיובית וטובה, בחיוך ובהומור.

⋅⋅⋅
שמעתי מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן סיפור מרתק: היה 

חמורות  סובל  שהינו  כך  על  לרבו,  לבכות  שבא  חסיד  פעם 
ממידת הכעס. כל דבר הקטן ביותר מוציא אותו משלוותו והוא 
לשבוע  עמי  כאן  תישאר  הרבי:  לו  אמר  ורוגז.  לעצבני  הופך 
ימים, ובעוד שבוע תיכנס אליי ואתן לך את ברכתי. יצא החסיד 

מעם רבו והלך לכיוון בית המדרש.
הקרוב,  "בשבוע  עליו:  ופקד  לגבאי  לקרוא  הרבי  מיהר 
ושעל, ראה  כל צעד  על  הזה  אני מבקש ממך שתציק לחסיד 
בקול  למשמשו  הרבי  אמר  הדברים  את  משלוותו".  להוציאו 

רם, כדי שגם החסיד שיצא זה עתה מחדרו ישמע את הציווי.
הגבאי יצא לבית המדרש, ו"בטעות" נתקע בחסיד כשהוא 
ידי  על  שנשלח  העניין  סוד  את  שידע  החסיד  ארצה.  מפילו 

הרבי, חייך מעט, סלח לגבאי וקם מהרצפה.
בין מנחה למעריב יצא הגבאי והכין לעצמו כוס תה מהביל, 
ו"בטעות" של ממש שפך את תוכנו על החסיד שבדיוק עבר 
להתנצל  מיהר  הגבאי  לצידו. 
ההתנצלות  את  קיבל  והחסיד 
ימים  שבוע  וכך  מפויסת.  ברוח 
הגבאי מנסה להרגיז ולהקניט את 

החסיד והוא לא נע ולא זע.
כעבור שבוע ימים, נכנס החסיד 
אותו  שאל  הרבי  כמסוכם.  לרבו 
כך  כי  אמר  והוא  בואו,  לסיבת 
והרבי  שבוע  כאן  שיישאר  סוכם 
שלו.  הכעס  מידת  על  אותו  יברך 
אמר לו הרבי: דווקא הגבאי שלי 
פעמים  כמה  בך  שפגש  לי  סיפר 
וראה את מידת האיפוק והאצילות 

שלך.
אמר החסיד לרבי: זו לא חכמה, 
מצווה  שהרבי  שמעתי  במקרה 
הרבי:  לו  אמר  לי.  להציק  לגבאי 
פנצ'ר  וכל  הצקה  כל  כי  ידעת  לו 
שקורה הוא בשליחות משמים, גם 

אז היית רוגז וכועס?!
אתגר  כל  שלנו:  המסר  זה 
הוא  אדם,  של  לפתחו  המוצב 
לבצע  יכול  הוא  שרק  שליחות 
זו  כי  יודע  כשהאדם  ולעשות. 
לא מחפש אשמים  הוא  שליחותו 
לא  ודבר  לו  שיש  במה  לו  טוב  אחרים.  מקומות  מחפש  ולא 

יוציא אותו משלוותו, כי ברור לו שהכל מתוכנן מראש.
בואו נאמין שהכול מתוכנן מראש ובורא העולם שלח אותנו 
לשליחות מרתקת, כל אחד בייעודו הוא ובתפקידו הוא, ניישם 
אנו.  רמתנו  לפי  והישגים  תוצאות  ונביא  עלינו  המוטל  את 

בהצלחה!
שבת שלום וחודש מבורך

הרב בן ציון נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות

הרב בן ציון נורדמן
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 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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נתינה ואהבה

היה זה לפני מספר חודשים, נפגשתי עם אברך בגיל 
השלושים לחייו, וכך הוא סיפר לי: כבר שנים שאני 
מדחיק פנימה לתוך הנפש מספר התמודדויות שיש 
לי בחיים, הגיע מצב שאיני יכול יותר להמשיך הלאה את חיי, 

אני חייב עזרה.
והבחרות  הילדות  ימי  על  הוריו,  על  חייו,  על  לי  סיפר  הוא 
אמר  הוא  הנישואין  חיי  לנושא של  הגיע  הוא  וכאשר  שלו. 
חי  אני  נפשי.  מאיזון  אותי  שמוציא  הדבר  שזה  חושב  אני 
עם אשתי זה שמונה שנים ובמשפט אחד אסכם לך את חיי 
הנישואין שלי - אני פשוט לא אוהב אותה, לא מרגיש אליה 

שום חיבור. אני לא אוהב את אשתי. 
גורמת  הזו  ההרגשה  אבל  השם,  ברוך  ילדים   4 כבר  לי  יש 
לי לתסכולים רבים. ליבי חלל בקרבי. כאשר אתה לא אוהב 
אדם ולא מחובר אליו אז גם ההתנהגות שלך לא טובה כלפיו. 

ואכן החיי הזוגיות שלנו לא הכי טובים בלשון המעטה. 
שאלתי אותו על חיי הזוגיות של ההורים שלו, איך הם חיו. 
תשמע, אומר לי אותו אברך, אבא שלי היה בבית מלך. כל 
ציוץ שלו שהוא רק ביקש משהו. ישר הביאו לו כל מה שרצה. 
דואג  או  בבית,  עוזר משהו  שלי  אבא  את  ראיתי  לא  בחיים 
לאמא שלי. פשוט מלך. רק רצה שיתנו לו. לא ראיתי אותו 
בבית.  לו  שיש  המלכה  על  מפרגן  או  מעניק,  מכבד,  בחיים 
רק הוא היה המלך ואין בלתו. ואכן ויכוחים בין ההורים היו 

מנת חלקינו בבית. 
שאלתי את אותו אברך תגיד לי יש משהו טוב שאתה עושה 
לאשתך, הוא ישר קטע אותי ואמר לי. איך אתה יכול להעניק 
לאדם משהו אם אתה לא אוהב אותו ומרגיש מחובר אליו. 

אני פשוט לא מסוגל.
זה בדיוק העניין אמרתי, אתה בחיים לא מרגיש ולא תרגיש 
לו  ומעניק  לו  נותן  לא  אתה  אם  אחר  לאדם  ואהבה  מחובר 
משהו משלך, לא משהו חד פעמי אלא משהו עקבי יום יומי. 
והחיבורים  אהבה  כל  וחיבור.  קשר  אליו  תרגיש  לא  בחיים 
משהו  על  יושב  לא  זה  בהתחלה  מרגישים  שאנשים  מה 
באמת אמיתי. זה יושב על דברים אחרים שאין לפרט אותם 
פה בכתבה. וכזו אהבה נגמרת באיזו שלב. כי זה באמת לא 
זמן  אחר  זה  לאדם  ואהבה  וחיבור  קשר  להרגיש  אהבה... 
ארוך שאדם נותן מדמו ומחלבו לאדם השני. להרגיש אהבה 
וחיבור לאדם זה רק דרך נתינה ונתינה וככל שיותר תיתן כך 

יותר תאהב. 
הוא התפרץ עלי מיד, מה אתה לא מזדהה איתי? מה אתה לא 
זהו נקודה בלי  מבין אותי? אני פשוט לא אוהב את אשתי, 
שום הסברים עמוקים. ושוב אני חזרתי על שלי, אתה בחיים 
לא תאהב אותה עד שתלמד באמת להעניק לאשתך, אז יש 

סיכוי שתרגיש מחובר לאשתך. 
אני בטוח שאם אפילו חודש מקסימום חודשיים אתה תתחיל 
לתת לאשתך את הצרכים הרגשיים שהיא באמת צריכה. אני 

בטוח שאתה תתחיל להרגיש אליה חיבור. 
אהבה וחיבור לא מתרחשים מאליהם, צריך להקריב דם על 

זה, דם של נתינה והענקה לשני. 
אותו אברך לא ויתר והוא המשיך להגיד תשמע אני לא ילד 
קטן, יש לי חברים שסיפרו לי שכאשר הם פגשו את האישה 
שלהם הם הרגישו ישר חיבור ביניהם, מה שאני לא הרגשתי. 
אמרתי לו ההרגשה הזו מאוד נפלאה אבל היא לא מחזיקה 
מעמד יותר מכמה חודשים, אם היא לא מושתתת על ערכים 
הזוג  ושאר הצרכים שכל אחד מבני  וכבוד לשני  נתינה  של 
צריך. אם תיתן לשני אתה תאהב אותו ותרגיש מחובר אליו, 

ואם לא תיתן לשני לא תרגיש מחובר וקשור. 
ראה  שהוא  כמו  לב  משים  מבלי  מתנהג  שהוא  לו  הסברתי 
אצל ההורים שלו. הוא ראה חוסר נתינה אז הוא גם ממשיך 

עם זה מבלי משים לב. הוא פשוט עשה העתק הדבק. 
לי להדגיש שנכון שיש אנשים שישר מהתחלה אחד  חשוב 
לא מרגיש כלפי השני חיבור וקשר אבל על פי רוב ממש אם 
אדם באמת מעניק לשני, נוצר חיבור קשר ואהבה שלא חלמו 
זה לא כל  ואת  זה צריך להשקיע  שישנה כלל. אבל בשביל 

אחד מוכן להקריב.
חולה  הייתה  כשאשתו  כשנתיים  שלפני  יהודי  לי  סיפר 
במחלה הידועה בחמש השנים האחרונות. טיפלתי בה כמו 
שלה  המוח  התרופות,  את  לה  נתתי  אותה  האכלתי  תינוקת 
עבד ב100 אחוז אבל הגוף נעבעך היה סיעודי לגמרי. ככול 
שיותר טיפלתי בה הקשר שלי לאשתי נהפך יותר ויותר חזק. 
הרגשתי אליה חיבור כמו שלא הרגשתי בכל ארבעים שנות 
אהב  יותר  הוא  לה  העניק  יותר  שהוא  ככול  איתה.  נישואיי 

אותה.
אז כל אחד בעולם רוצה להרגיש שייך מחובר אוהב ונאהב 
אם  אבל  צריכה.  שלנו  שהנפש  הבסיסיים  הדברים  בין  וזה 
החברים  עם  שלנו,  הזוג  בני  עם  באמת  קשר  רוצים  אנחנו 
יותר  שהם  מזה  חוץ  ויותר  יותר  להם  שנעניק  ככל  שלנו, 
יאהבו אותכם יותר ויכבדו אותכם יותר - אתם תרגישו יותר 

ויותר אוהבים ומחוברים לאדם שממולכם. 
חשוב לי להדגיש שוודאי יש מושג שאדם לא מתחבר לבן 
הזוג וזה מכל מיני סיבות שהם, אבל ברוב המקרים בשביל 
להרגיש קשר עם בן הזוג שלנו - אנחנו חייבים לתת מהדם 

שלנו לשני. רק כך נרגיש קשר וקירבה לאדם שנמצא איתנו.
לאדם  גם  וקירבה  קשר  יוצרת  לשני  שנתינה  חידוש  לא  זה 
דוגמאות  לכך  חסרים  לא  שנותן.  לאדם  ובפרט  שמקבל 
אלא  בפסיכולוגיה  ולהבדיל  המוסר  ספרי  בכל  ואמירות 

לפעמים קורה שאנחנו שוכחים. 
 – ואמר  עלי  הסתכל  הוא  אברך.  אותו  את  פגשתי  השבוע 
זה  מה  להבין  למדתי  מאוחר  קצת  אולי  עכשיו  רק  צדקת, 
אהבה מה חיבור אמיתי ולא מה זה חיבור דמיוני שלא מבוסס 
נתינה  זהו  אשתי.  את  אוהב  היום  אני  אמיתית.  מציאות  על 
מביאה אהבה. מאחל לכם ולי שנזכה לתת משלנו אור וטוב 

לכל אדם בעולם. 
ומבורכת.  שלום  שבת  לכם  מאחל  היקרים  ישראל  עם  לכל 

 machon.rot@gmail.comלתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אז כל אחד בעולם 
רוצה להרגיש שייך 

מחובר אוהב ונאהב וזה 
בין הדברים הבסיסיים 
שהנפש שלנו צריכה. 
אבל אם אנחנו רוצים 

קשר באמת עם בני 
הזוג שלנו, עם החברים 

שלנו, ככל שנעניק 
להם יותר ויותר חוץ 

מזה שהם יותר יאהבו 
אותכם יותר ויכבדו 

אותכם יותר - אתם 
תרגישו יותר ויותר 
אוהבים ומחוברים 
לאדם שממולכם

"



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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את הארץ
לתור

||  אשר ויטמן ||

המרגל שהורדם במטוס וגופתו הושלכה לים, מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה וסוכן המוסד ושליח האו"ם שריגל עבור ברית המועצות • שבוע 

אחרי שקראנו בתורה על פרשיית המרגלים ששלח משה לתור את הארץ 
- חוזר "כל ישראל" לפרשיות ריגול שונות של סוכנויות ביון זרות שניסו 

לדלות מידע על ישראל, עד לתפיסתם המהדהדת
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מהלך ההיסטוריה הופעלו מרגלים כחלק ב
קיימים  מלחמות.  וניהול  ממדינאות 
העושה  מרגל  רבים:  מסוגים  מרגלים 
ובדרך  זרה  במדינה  עמו,  למען  זאת 
מסיבות  בעמו,  הבוגד  מרגל  עוינת.  כלל 
כסף  בצע  תמורת  או  אידאולוגיות 
בלי  מידע  מעביר  משוטה:  מרגל  לאויב.  מידע  ומעביר 
לדעת מי באמת מפעיל אותו. מרגל שמרגל אחר ארצו 
את  מידע שיטעה  למסור  ובהכוונתה, במטרה  בידיעתה 
זמנית  בו  עבור שני הצדדים  כפול שעובד  סוכן  האויב. 
בשירות  המשרת  זרה,  מדינה  מטעם  מרגל  וחפרפרת - 
המדינה או בארגוני הביטחון של המדינה שאחריה הוא 

מרגל, ונאמנותו נתונה להם למראית עין.
למרגלים חשיבות עצומה באיסוף מידע, מכיוון שהם 
שאי  מידע  ולהוציא  הכוח,  למוקדי  להתקרב  יכולים 
כלל  בדרך  המרגלים  אחרות.  בדרכים  להשיג  אפשר 
מופעלים על ידי אנשים הנמצאים בשטח, ויש להם בדרך 
הפעלת  מידע.  העברת  ודרכי  כיסוי  סיפורי  מגוון  כלל 
מרגלים נחשבת להתמחות בפני עצמה. מקצוע זה מכונה 
הביטחון  של שירות  במינוח  סוכנים".  "מפעיל  לרוב 
בניגוד  מודיעין.  רכז  בשם  למקצוע  הכללי מתייחסים 
והגדה  ירושלים  במרחב  אופיינית,  סוכנים  להפעלת 
הכולל  הדרומי  והמרחב  הצפוני  מהמרחב  )להבדיל 
מנהלים  בגלוי,  פועלים  השטח  רכזי  עזה(  את רצועת 
קשר שוטף עם הקהילה בשטח עליו הם אחראים ונותנים 
מענה לבעיות יומיומיות. יחד עם זאת, הפעלת הסוכנים 

וקבלת המידע עצמה, נעשות באופן סמוי.
כאשר מרגל מעביר מידע, עליו לבצע זאת כך שגורמים 
משתמשים  מרגלים  לכן  המסר,  את  יקראו  לא  עוינים 
לפעמים בהסתרת מידע ובהצפנה. לעיתים כאשר מרגל 
נחשף, הוא אינו נעצר מיד, אלא נמשך מעקב אחריו, כדי 

לגלות את כל רשת הריגול והאנשים העוזרים לו.
מדינה  כל  בימינו,  ויהיו.  היו  בישראל  ריגול  פרשיות 
מדינות  בין  ואפילו  אחרות  מדינות  אחרי  מרגלת 
קדימה  אחד  צעד  להיות  מחפשת  אחת  כל  ידידותיות, 
לפני חברתה, מה שיוצר מצב בו לכל מדינה סוכנות ביון 

משלה והיא מפעילה סוכני ריגול ברחבי העולם. 
פעילות  בזכות  השאר  בין  מפורסמת  ישראל  מדינת 
לעת.  מעת  ונחשפים  מתפרסמים  מבצעיו  אשר  המוסד, 
שלוחות  אורך  מתבטא  ה'מוסד'  של  השונים  במבצעים 
בעולם, מסכת קשרים  נידח  המוסד הפרוסות בכל קצה 
ענפה וחשאית בין מדינות שאין להן קשרים דיפלומטיים 

עם ישראל, ואשר מביאות להצלחה במבצעים שונים.
של סוכנויות  עיניהן  משכה ישראל את  הקמתה  מאז 
האסטרטגי  הישראלי-ערבי ומיקומה  מודיעין. הסכסוך 
הפכו אותה ליעד מודיעיני מועדף. ארגוני הביון הזרים 
לא חסכו במאמצים כדי להחדיר מרגלים לתוך ישראל. 
גם  להם  היו  אך  מוגבלת,  לרוב  הייתה  הצלחתם  מידת 
את  מביאים  אנו  שלפניכם  בכתבה  בולטים.  הישגים 
בשטח  שפעלו  מרגלים  מעשרה  למעלה  של  סיפורם 

המדינה למען מדינות אויב. 

אולריך שנפט

בעיר קניגסברג בגרמניה בשנת  נולד  שנפט  אולריך 
בבית  הושם  בילדותו  נשואה.  בלתי  גרמניה  לאם   1923
גרמנית.  למשפחה  לאימוץ  נמסר  מכן  יתומים ולאחר 
בנערותו למד בבית ספר מקצועי והוכשר להיות טכנאי 
בשנת 1941 בעיצומה  לימודיו  את  סיים  הוא  מכונות. 
של מלחמת העולם השנייה וגויס לשורות הוואפן אס אס. 
הוא נשלח לחזית הרוסית, נפצע באורח קל בקרב ונשלח 
נשלח  מפצעיו  שהחלים  לאחר  בגרמניה.  חולים  לבית 
לחזית ביוגוסלביה. בסוף שנת 1944 בהתקרב המלחמה 
האמריקאי באיטליה.  הצבא  בשבי  שנפט  נפל  לסיומה, 
המלחמה  סיום  לאחר  גם  שבויים  במחנה  נשאר  הוא 
לדין  שהועמד  שנת 1947 מבלי  באמצע  ממנו  ושוחרר 
מאחר ששוביו סברו כי כחייל פשוט לא השתתף בפשעי 

מלחמה. 
בחדר  והתגורר  לגרמניה  שנפט  שב  השבי  מן 
למד  לחדר  מחברו  יהודי.  שותף  במינכן עם  שכור 
התומכים  היהודיים  והסעד  הצדקה  ארגוני  על  לדעת 
בניצולי השואה, שנקראו אז "עקורים". בתנאי המצוקה 
ההרוסה  בגרמניה  ששררו  ובוהו  והתוהו  הכלכלית 

כמוצא  שנפט  ראה  הברית,  בעלות  ידי  על  הכבושה 
ארגוני  ידי  על  נתמך  ולהיות  ליהודי  להתחזות  לקיומו 
הסעד הללו. הוא הצהיר על עצמו כבן לאם גרמניה ואב 
על  קבוצת מעפילים שאורגנה  עם  יצא  כיהודי  יהודי. 
בקרב  הנמל מרסיי בצרפת.  לעיר  ב’  לעלייה  ידי המוסד 

קבוצת העולים החל לקרוא לעצמו בשם גבריאל זיסמן.
מעפילים  בספינת  הקבוצה  בדצמבר 1947 הפליגה 
ידי הצי  על  נתפסה  הספינה  ישראל.  לעבר ארץ 
המעצר  למחנות  הועברו  והמעפילים  ים  הבריטי בלב 
עם  לארגון ההגנה.  שנפט  הצטרף  במחנה  בקפריסין. 
חיסול המחנות הגיע שנפט לקיבוץ קריית ענבים בו עבד 

במשק ולמד עברית. באוגוסט 1949 התגייס לצה”ל.
בקשתו  לפי  כיתות ונשלח  מפקדי  עבר קורס  בצה"ל 
לא  האזרחיים  בחייו  ליד אשקלון.  במושב  להתיישבות 
ניתק את קשריו עם הצבא. הוצע לו לחזור ולהתגייס והוא 
שב לצבא ועבר בהצטיינות קורס קצינים, בסיומו הוצב 
לחיל התותחנים והגיע בו לדרגת סגן. בשנת 1952 הגיש 
לו  נערכה  כך  בשל  הקבע.  בצבא  לשרת  בקשה  שנפט 
כמקובל בדיקה ביטחונית על ידי ביטחון שדה שעוררה 
ספקות לגבי זהותו האמיתית. חבריו מסרו לחוקרים כי 
אס  במדי  תמונה שלו  להם  הראה  שיכור,  בהיותו  פעם, 
לצבא  מלהתקבל  נפסל  שנפט  כי  הייתה  התוצאה  אס. 

הקבע ושוחרר מצה"ל.
בחיפה. שנפט  התגורר שנפט  לאחר שחרורו מצה"ל 
הכלכלי"  "הנס  שכונה  מה  על  מהידיעות  הושפע 
הפליגו  הזוג  בני  למולדתו.  לשוב  והחליט  בגרמניה 
לקונסוליה  שנפט  פנה  שם  ב 1954 לגנואה שבאיטליה, 
בסירוב,  נענה  אך  אשרה,  וביקש  גרמניה  מערב  של 
מאחר שבאותה עת לא היו לישראל יחסים דיפלומטיים 
להיכנס  אזרחיה  על  אסרה  ישראל  ומדינת  גרמניה,  עם 
לגרמניה. משהסתבר לו הדבר, גילה שנפט לקונסול את 
זהותו האמיתית. כששמע הקונסול את סיפורו, הוא הסיק 
כי לפניו עומד נוכל ומתחזה והמשיך בסירובו. האישה 
בדרכונה  לגרמניה  בעצמה  ויצאה  שנפט  את  עזבה 

הגרמני, שם המתינה לו.
ובידיו  לגרמניה,  לשוב  שנפט  של  תוחלתו  כשנכזבה 
סכום כסף זעום בלבד, הוא פנה לקונסול המצרי בגנואה 
והציע את שירותיו בתמורה לתשלום כספי ועזרה מצרית 
הנספח  אל  העבירו  הקונסול  גרמניה.  למערב  להשבתו 
מאמיתות  התרשם  אותו,  שחקר  ברומא  הצבאי המצרי 
הגיע  נענה,  שנפט  למצרים.  לטוס  לו  והציע  סיפורו 
לקהיר שם נחקר ממושכות בידי קציני מודיעין מצריים, 
שלאחר שהשתכנעו מסיפורו הציעו לו לחזור לישראל, 
סמוי  כסוכן  ולפעול  הקבע  לצבא  שוב  להתגייס  לנסות 

בתשלום עבור המצרים.
את  לשקול  רוצה  הוא  כי  למצרים  השיב  שנפט 
שנפט  הגיע  מצרי  דרכון  בעזרת  בגרמניה.  הצעתם 
התוודע  בברלין  התושבים  לאחד  במרץ 1954 לגרמניה. 
לרשויות  מכתב  לכתוב  והחליט  שנפט,  של  סיפורו 
ואת  שנפט  של  זהותו  את  חשף  בו  בישראל  הביטחון 
המצרי  המודיעין  של  כסוכן  יפעל  כי  המצרים  הצעת 
בישראל. מכתבו של התושב הגיע לידי שירות הביטחון 
המוסד,  במטה  דיון  לאחר   1955 הכללי באוקטובר  
הוחלט ליצור עמו קשר באמצעות סוכני המוסד שייצאו 

לאירופה בזהות בדויה וייצרו עמו קשר.

הסוכנים הגיעו לפרנקפורט בה התגורר שנפט באותה 
עת. הם גילו כי הוא חי שם בעוני וניוון. אחד מהם יצר עם 
שנפט קשר, באקראי כביכול. הוא הציג עצמו כאזרח של 
מדינה אירופית, פטפט איתו והזמינו לאכול עמו ארוחת 
שנפט  את  לפגוש  היה  אמור  שם  היום,  למחרת  צהרים 
סוכן שני. סוכן זה היה שמואל מוריה, יליד עיראק שהיה 
בעברו, בשנות ה-40, הממונה על העלייה הבלתי לגאלית 
של המחתרת הציונית-חלוצית בעיראק. מוריה היה איש 

לאחר שחרורו מצה"ל 
התגורר שנפט בחיפה. 

שנפט הושפע מהידיעות 
על מה שכונה "הנס 

הכלכלי" בגרמניה 
והחליט לשוב למולדתו. 

בני הזוג הפליגו 
ב 1954 לגנואה שבאיטליה, 
שם פנה שנפט לקונסוליה 

של מערב גרמניה וביקש 
אשרה, אך נענה בסירוב, 

מאחר שבאותה עת לא היו 
לישראל יחסים דיפלומטיים 
עם גרמניה, ומדינת ישראל 
אסרה על אזרחיה להיכנס 

לגרמניה

אורליך שנפט
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שב"כ שהושאל לצורך כך למוסד. לשליחות בפרנקפורט 
ונשא זהות בדויה של קצין עיראקי בדרגת קפטן )סרן( 

בשם עדנאן בן עדנאן.
כאמור, סוכן "המוסד" שיצר את הקשר הראשוני עם 
במסעדה.  משותפת  לארוחה  מוריה  עם  הפגישו  שנפט 
כשנסתיימה  רק  עיראקי.  כאזרח  עצמו  הציג  מוריה 
הארוחה ומוריה שלף את ארנקו לשלם עבורה, נשמטה 
עדנאן  של  הקצין  תעודת  במתכוון,  שלא  כאילו  לפתע, 
המוסד.  במעבדות  שהוכנה  עיראק,  בצבא  עדנאן  בן 
מארחו  כי  וגילה  הרצפה  מן  התעודה  את  הרים  שנפט 
במחווה  למוריה  פנה  והוא  עיראקי  קצין  הוא  לארוחה 
התפתחה  קפטן?"  שלומך  "מה  ובשאלה  ידידות  של 
שיחה שבמהלכה גילה שנפט למוריה כי גם הוא היה סרן 
בצה"ל. מוריה גילה חוסר אמון ושנפט לקח אותו לביתו 
מוריה  צה”ל.  במדי  שלו  צילומים  עשרות  לפניו  ופרש 
השתכנע כביכול והציע לשנפט לחזור לישראל ולפעול 
וגילה  סירב  כששנפט  העיראקי.  המודיעין  עבור  כסוכן 
לו  הציע  היעיל,  הישראלי  מהמודיעין  חושש  הוא  כי 
מוריה להגיע לישראל בזהות חדשה ובשינויים במראהו 

החיצוני. שנפט נרגע ונעתר.
מוריה ושנפט יצאו לפריז. מוריה ערך לשנפט סיבוב 
בערב  קפה.  ובבתי  במסעדות  לבילוי  אותו  ולקח  בעיר 
ב-1  למחרת  יחד.  שניהם  בילו  האזרחית  השנה  ראש 
בינואר 1956 עלה שנפט על מטוס בדרכו לישראל, נושא 
נובע  בעט  ומצויד  ויזברג",  "דוד  שם  על  מזויף  דרכון 
היורה  נשק  כלי  הוא  העט  כי  באומרו  לו  מסר  שמוריה 

גז ממית.
את  עבר  בלוד הוא  התעופה  לנמל  שנפט  כשהגיע 
במקום  אביב.  לתל  מונית  לחפש  ויצא  המכס  בדיקת 
זינקו  אז  והתיישב.  עליה  עלה  שנפט  מונית,  חנתה 
למונית, שהוכנה מראש, משני צדדיה שני אנשי שב"כ 
כששנפט לחוץ בין שניהם והמונית זינקה לדרכה. אחד 
לך,  נקרא  "איך  ושאל  בגרמנית  לשנפט  פנה  משניהם 

גבריאל זיסמן או אולריך שנפט?"
ביפו.  השב"כ  של  החקירה  למתקן  הובא  שנפט 
בחקירה התוודה שנפט וסיפר לחוקריו את כל קורותיו, 
שירותו בוואפן אס אס, עלייתו לישראל בחזות של יהודי, 
המצריים  המודיעין  קציני  עם  פגישתו  בצה"ל,  שירותו 
וקשריו עם עדנאן בן עדנאן מהמודיעין העיראקי. חוקריו 

לא גילו לו כי הקצין העיראקי היה מאנשיהם.
על  רק  לדין  להעמידו  האם  התלבטו  השב"כ  חוקרי 
לישראל  הגיעו  על  גם  או  למצרים,  צה"ל  סודות  גילוי 
כדי לרגל עבור המודיעין העיראקי. לבסוף החליט ראש 
המוסד איסר הראל להעמידו לדין רק על מסירת הסודות 
בן  עדנאן  כי  בטענה  להתגונן  יוכל  שלא  כדי  למצרים, 

עדנאן היה סוכן מדיח.
המשפט  בית  בפני  לדין  הועמד  שנפט  אולריך 
המצרי  לאויב  סודות  גילוי  באשמת  אביב  בתל  המחוזי 
בכלא  עונשו  את  ריצה  הוא  מאסר.  שנות  לשבע  ונדון 
רמלה ולאחר חמש שנות מאסר שוחרר בשחרור מוקדם, 
לא  מידע  ע"פ  עקבותיו.  נעלמו  לפרנקפורט ומאז  שב 
שנפט  הפך  של קסטנר בספרו,  רוצחו  שכתב  מאומת 

בגרמניה לכומר לותראני ולתומך של ישראל.

אמיר מח'ול 

הערבי  הציבור  מהנהגת  ציבור  איש  היה  מח'ול 
ישראלי, מנכ"ל ארגון אתיג’אה - עמותת הגג המאגדת 
את כל העמותות של החברה האזרחית הערבית בישראל 
ועומד בראש ועדת החירויות של ועדת המעקב העליונה 

של ערביי ישראל. 
מח'ול נשוי ואב ל-2, גר בחיפה. למד באוניברסיטת 
שלא  לאחר  לסמסטר  מהאוניברסיטה  והורחק  חיפה 
אחר.  במקום  להפגין  לעבור  הדיקן  לדרישת  נענה 
מטעם  הכנסת  כחבר  שימש  מח’ול,  אחיו, עיסאם 

סיעת חד”ש וסיעת חד”ש-תע”ל.
בתחילת מאי 2010, מספר ימים לאחר מעצרו של ד"ר 
עומר סעיד מכפר כנא, נעצר מח'ול על ידי השב”כ. נגד 
למח'ול ריגול  המייחס  אישום  כתב  הוגש  וסעיד  מח'ול 
לידי  ביטחוניים  מתקנים  שני  על  מידע  חמור והעברת 
סוכן של חיזבאללה. במשך 12 יום לאחר מעצרו נמנעה 
ממח'ול פגישה עם עורך דינו והוא אף התלונן כי עונה 
 2008 בחקירתו. במהלך חקירתו הודה מח'ול כי בשנת 

נפגש בדנמרק עם מפעיל סוכנים של חיזבאללה והסכים 
אולם לאחר  חיזבאללה,  עבור  בישראל  מודיעין  לאסוף 
נמסרה תחת לחץ.  הגשת כתב האישום טען שההודאה 
המשפט,  בבית  מח'ול  הודה  באוקטובר 2010  ב-27 
חמור,  בעבירות ריגול וריגול  טיעון,  במסגרת עסקת 
ב-30  לאויב.  לסייע  קשר  וקשירת  חוץ  סוכן  עם  מגע 
בינואר 2011 נגזרו על מח'ול 9 שנות מאסר בפועל ושנה 
אחת של מאסר על תנאי לעבירה דומה. ב-5 במאי 2019 

שוחרר מהכלא.

שמואל סמי ברוך

בעסקיו.  שכשל  ישראלי  עסקים  איש  היה  ברוך 
המצרי  המודיעין  עם  קשר  בשנת 1963 יצר 
מצרי  כסוכן  לארץ  חזר  שירותיו.  את  באירופה והציע 
גת  בקריית  טקסטיל  מפעל  הקים  המצרים  ובמימון 
נחשף,  המצרי.  המודיעין  של  כתחנה  כמסווה  ששימש 
10 שנים  ל-18 שנות מאסר. שוחרר לאחר  ונדון  נשפט 

ומאז לא ידוע עליו מאומה.

לוי לוי

ב-5  נולד  לוי(  איגנצי  לוי  )לוציאן  לוי  לוי 
בפולין ובתקווה  ציוני  פעיל  היה  בספטמבר 1922 הוא 
הסכים  כחוק  שלא  נשק  באחזקת  מהרשעה  להיחלץ 
לסוכן  הפך  במהרה  הפולני.  המודיעין  את  לשרת 
הגיע  בזמן  בו  נכבדים.  כספיים  ממענקים  ונהנה  נאמן 
הציונית גורדוניה,  הנוער  בתנועת  בכירים  לתפקידים 

שעליה סיפק מידע.
ב-1948 עלה לארץ ובשל תהליכי הסינון המינימליים 
לא התקשה להתקבל לשירות הביטחון, ודווקא ליחידה 
ומנהגו  הכספית  בזבזנותו  נגדי.  ריגול  בסיכול  שעסקה 
חשדם  את  עוררו  לא  מצלמה  עם  מקום  בכל  להסתובב 
של עמיתיו. זה התעורר רק ב1957 אחרי שלוי שירת כבר 

שמונה שנים.
ידוע  כי  התברר  מפולין  לעולים  שנערכו  בתשאולים 
הביטחון  בשירות  המועסק  בכיר  פולני  מרגל  על  להם 
הישראלי. הסימנים הצביעו על לוי לוי, והוא נעצר. אולם 
בהיעדר ראיות התקשו להרשיעו במשפט, מה עוד שהוא 
תמיר ואריה  כשמואל  בולטים  דין  עורכי  לעזרתו  גייס 

מרינסקי.
בסופו של דבר הורשע לוי לוי בבית המשפט המחוזי 
המכריעה שהבטיחה  הראיה  אך  נסיבתיות,  בשל ראיות 
שפסק הדין לא ייהפך בבית המשפט העליון באה דווקא 
שהרשיעו  פרטים  סיפק  הפולני  מהביון  עריק  מצרפת. 
בוודאות את לוי לוי. הוא אומנם לא הסכים בשום פנים 

הערעור  מועד  עד  אולם  משפט,  בבית  ייחשפו  שאלו 
חוסל העריק בידי הפולנים כנקמה על בגידתו, והשירות 

היה משוחרר מהבטחתו לו.
אומנם הראיה עצמה לא הוצגה בבית המשפט העליון, 
בערכאת  חדשות  ראיות  להציג  המשפטי  הקושי  בשל 
לוי  לוי  את  שיכנע  מרינסקי  הדין  עורך  אך  ערעור, 

להודות, והושגה עסקה על עונשו.
מאסר  שנות  שבע  לאחר  מהכלא  השתחרר  לוי  לוי 
והשתקע באוסטרליה, שם נפטר ממחלה ממארת באמצע 
שנות השמונים. הפרשה הותרה לפרסום רק בשנת 1991, 

למעלה מ-30 שנה אחרי מאסרו.

בסופו של דבר הורשע לוי 
לוי בבית המשפט המחוזי 

בשל ראיות נסיבתיות, 
אך הראיה המכריעה 

שהבטיחה שפסק הדין 
לא ייהפך בבית המשפט 

העליון באה דווקא 
מצרפת. עריק מהביון 

הפולני סיפק פרטים 
שהרשיעו בוודאות את 
לוי לוי. הוא אומנם לא 

הסכים בשום פנים שאלו 
ייחשפו בבית משפט, 

אולם עד מועד הערעור 
חוסל העריק בידי הפולנים 

כנקמה על בגידתו, 
והשירות היה משוחרר 

מהבטחתו לו

גונן שגב צילום צילום ניב קלדרון
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יורי לינוב

בישראל,  המועצות  ברית  שגרירות  סגירת 
הסובייטים  את  העמידה  הימים,  ששת  תוצאת מלחמת 
במצוקה חמורה. לא היה מי שיפעיל את הסוכנים שלהם 
בארץ. לפיכך נשלח לישראל קולונל בכיר בק.ג.ב. בשם 
יורי לינוב, שבמקור יועד לשמש כמרגל בארצות הברית. 
הוא ערך בארץ כמה ביקורים החל מ1970 הנזק שגרם 
היה מועט ביותר וגם לסוכנים שהפעיל לא היה ערך רב.

לא  לכידתו,  את  שאפשר  מידע  בתחילת 1973 הגיע 
לפני שגולדה מאיר - ראש הממשלה, נתנה אישור מיוחד 
לפעולה. לינוב נשבר בחקירה בקלות רבה. במשפטו הוא 
נידון ל-18 שנות מאסר. לפי דברי סניגורו, עו"ד אריה 
מרינסקי, הוא חפץ מלכתחילה בעונש כבד, כזה שיחייב 
בסופו  לשחרורו.  עסקה  ולעשות  להתאמץ  ארצו  את 
באוגוסט 1974 בסילווה  הוחלף  אכן  לינוב  דבר,  של 
בלנינגרד ובהיינריך  המטוס  מחוטפי  אחת  זלמנסון, 
שפטר - יהודי בולגרי עובד או"ם שנעצר על ידי שירות 
הביטחון הבולגרי ונידון למוות בעוון ריגול, כנראה אך 
ורק לשם סחיטת שחרורו של לינוב. גולדה מאיר הורתה 
אחרי  בארץ  שהשתקע  שפטר,  של  לשחרורו  לפעול 

שחרורו.
ומאי  מתפקודו  נחת  שבעו  לא  לינוב  של  שולחיו 
עמידתו בחקירה, ומשחזר לברית המועצות - קנסו אותו 

והשפילוהו, הוא פוטר והורד בדרגה.

יוסף עמית

רס"ן יוסף עמית )ליזרע( נולד ב1945 בחיפה היה איש 
התגייס  בכרמל,  צבאית  בפנימיה  למד  הוא  ותיק.  צבא 
חובלים.  קורס  סיים  שם  הים,  לחיל  ועבר  לצנחנים 
לאחר שחרורו עבר למשמר הגבול ומשם לסיירת אגוז. 
יום הכיפורים נפצע עמית בקרב על החרמון,  במלחמת 
המודיעין במערך  בחיל  לשרת  עבר  המלחמה  ולאחר 
כי  בשנת 1986 בחשד  נעצר  הוא  אמ"ן.  של  האיסוף 
פנה אל שגרירות ארצות הברית והציע למסור שם מידע 
בהתעניינות  התקבלה  פנייתו  הידוע,  פי  על  מודיעיני. 

מלווה בחשדנות ובסופו של דבר לא נעשה בו שימוש.
חומר  נמצא  מאסרו  לאחר  בביתו  שנערך  בחיפוש 
מאסר  שנות  בשנת 1987 ל-12  נשפט  עמית  מסווג. 
בגין ריגול חמור ומגע עם סוכן זר. במשך תקופה ארוכה 
ניסה עמית לעניין בסיפורו עיתונאים, מאחר שהיה סבור 
כי נעשה לו עוול, אך משלמדו השלטונות על מגעיו עם 

העיתונאים הוטל צו איסור פרסום על הפרשה.
עתר  אז  בשנת 1993.  הכלא  מן  שוחרר  עמית 
לבג"ץ והצליח להסיר את צו איסור הפרסום, ובעקבות 
כך נחשפה הפרשה. מצבו הנפשי של עמית לא היה תקין 

ובמהלך שהותו בבית הסוהר נכלא באגף הפסיכיאטרי.

ואלרי קמינסקי

ובמסירת  בריגול  קמינסקי  ואלרי  הורשע  ב1999 
ידיעות ל-ק.ג.ב. הוא עלה מברית המועצות בשנת 1976 
במסירת  הואשם  קמינסקי  האווירית.  בתעשייה  ועבד 
ידיעות לסוכני ה-ק.ג.ב. במשך 17 שנים. כמו כן, העביר 
ששירת  מבנו,  שקיבל  ידיעות  גם  הרוסים  לסוכנים 
ביחידה מובחרת.  בית המשפט גזר עליו 6 שנות מאסר.

נחום מנבר

בקיבוץ גבעת  וגדל  וחנה,  לאהרון  נולד  מנבר  נחום 
לצה”ל,  גיוסו  עם  כדורסל.  שחקן  היה  בצעירותו  חיים 
כלוחם,  הכשרה  מסלול  עבר  בצנחנים  לצנחנים  התנדב 
הקורס  בסיום  חי”ר.  קציני  חי”ר וקורס  מ”כים  קורס 
לצנחנים כמפקד מחלקה ובהמשך כמדריך בבה”ד  שב 
ולחם  ה”נמרים”  לפרויקט  כאיש מילואים התנדב   .1

במלחמת ההתשה.
והסתבך  לעסקים  מנבר  מצה”ל פנה  שחרורו  לאחר 
בידי  נרדף  הוא  כספים.  בענייני  פעמים  בפלילים כמה 

נושים ובשנת 1985 עזב את ישראל.
קשריו  בסיוע  בנשק.  לסחור  באירופה החל  בהיותו 
של נשק  עודפים  המלמ”ב רכש  קוצר עם  של עמוס 
למדינות העולם  אותו  ומכר  קונבנציונלי מצה"ל 
השלישי. בהמשך הרחיב עסקיו ורכש נשק גם מפולין, 
שעוד הייתה אז מדינה שנתונה להשפעת ברית המועצות.

ואיראן  ישראל  בין  שהתנהלו  המסחר  יחסי  במסגרת 
בשנים 1989–1993 מכר מנבר לאיראן נשק קונבנציונלי 

ונוסף על כך:
בשנים 1992–1994 מכר לאיראן 150 טונות של תיוניל 
כלוריד. לטענתו בריכוז נמוך שמשמש להדברה, ואולם 
שיכול  גבוה  בריכוז  נמכר  שהחומר  נקבע  יותר  מאוחר 

לשמש מרכיב בתהליך ייצור גז חרדל.
ריכוז תיוניל כלוריד.  סייע לרכישת מכשיר להעלאת 
לטענת מנבר, הוא חזר בו מהעסקה אולם הקשרים שיצר 
בהקמת  לסייע  נכונות  והביע  לפועל.  ליציאתה  סייעו 

מפעל לייצור פגזים הנושאים חומרים כימיים.
מוסד בתאונת  שני לוחמי  בשנת 1993 נהרגו 
עבאספור,  ד"ר מג’יד  אחר  מעקב  דרכים בווינה בעת 
מנבר.  נחום  עם  נפגש  האיראני אשר  ההגנה  סגן שר 

המעקב נעשה במטרה להשיג מידע על רון ארד.
פרנסין  עם  מנבר  בצרפת התחתן  מגוריו  בתקופת 
זמן  פנטיו  את  פגש  מנבר  צרפתית.  אזרחית  פנטיו, 
היה  שמידט  שמידט.  בעלה הרמן  מות  לאחר  קצר 
קרקע- במכירת טילי  עסק  עסקים גרמני אשר  איש 

קונדור.  קרקע למצרים ולעיראק במסגרת פרויקט 
בשנות  בארגנטינה  יוצרו  גרמני,  בתכנון  הטילים, 
יזם  המוסד  פנטיו,  לדברי  ה-20.  המאה  של  השמונים 
את  שכנע  מנבר  עימה.   מנבר  של  הרומנטי  הקשר  את 
פנטיו להיפגש עם אנשי המוסד בישראל ולהעביר להם 
השתלט,  הוא  יותר,  מאוחר  בעלה.  שהותיר  מסמכים 

לדבריה, על נכסיה. מנישואים אלו נולד בנו היחיד.
פנטיו פרסמה ספר על הפרשה בשם "אשה במלכוד" 
בהוצאת ידיעות אחרונות )2005( הספר הוסר מהמדפים 

כשבועיים לאחר הפצתו מסיבות עלומות.
בשנת 1992 החל המוסד לחקור את פעילותו של מנבר 
כחלק ממבצע טרמיט  ראש המוסד שבתי שביט, הפקיד 
לאיסוף  במקביל  הדס.  בידי חגי  החקירה  ניהול  את 
הראיות, הסכימו אנשים שעבדו עם מנבר להעיד נגדו: 
יאנוש קלישבסקי מהנדס פולני ועמוס קוצר. מנבר נעצר 
דבר  לישראל.  בהגיעו  ממטוס  ירד  במרץ 1997 כאשר 
שלושה  במשך  הצנזורה  ידי  על  לפרסום  נאסר  מעצרו 

שבועות.
איראן  עם  הקשרים  כי  מנבר  טען  שהתנהל  במשפט 
תקופה  באותה  וכי  בישראל  הרשויות  בידיעת  נעשו 
שלא  איראן  עם  ענפים  מסחר  קשרי  ישראל  ניהלה 
הוגדרה כמדינת אויב. כמו כן, הוא ניצל את קשריו כדי 
להשיג לישראל מודיעין, בין היתר על רון ארד. נוסף על 
כך טען שהאשמתו הייתה נקמה על מותם של שני סוכני 

המוסד.
מנבר הורשע בשלוש עבירות: סיוע לאויב במלחמתו 

בישראל;  במלחמתו  לאויב  לסיוע  ניסיון  בישראל; 
המדינה  בביטחון  לפגוע  בכוונה  לאויב  ידיעה  מסירת 

ונידון בבית המשפט המחוזי ל-16 שנות מאסר.
דאז,   הממשלה  ראש  התבטא  המשפט  במהלך 
למצות  יש  כי  ואמר  הדין  גזר  מתן  לפני  נתניהו  בנימין 
זו עוררה סערה, והשופטים  את הדין עם מנבר. אמירה 
ביקרו אותה בפסק דינם. מנבר ערער בפני בית המשפט 
העליון על הרשעתו ועל חומרת העונש שנגזר עליו, אך 

ערעורו נדחה.
לאחר  מוקדם,  לשחרור  מנבר  של  בקשותיו 
וב31  נדחו.  מאסרו,  מתקופת  שלישים  שני  שהשלים 
לשחררו  השחרורים  ועדת  באוקטובר 2011 החליטה 
שנה וחצי לפני תום תקופת מאסרו. השחרור התאפשר 
לאור הסכמת מנבר לקבל עליו מגבלות מעבר לתקופת 
איסור  מהארץ,  יציאה  איסור  בהן:  תנאי,  על  שחרורו 
יצירת קשר עם אזרחים זרים, איסור מתן ראיונות בכלי 
נשק.   בכלי  לסחר  הקשור  בעיסוק  ואיסור  התקשורת 
הוא  מנבר  כי  טען  שביט,  המוסד לשעבר שבתי  ראש 

"הבוגד הגדול ביותר שפעל אי פעם בישראל".

אלכסנדר ישראל

מבולגריה ב1949  ארצה  עלה  ישראל  אלכסנדר 
לצה”ל,  התגייס  הוא  הנדסה.  לימודי  לאחר שסיים שם 
נחשב  הים. שם  כסרן בחיל  והוצב  קצונה,  דרגות  קיבל 
ובלוחמה  לחימה  אמצעי  בפיתוח  ועסק  מצטיין  לקצין 
אלקטרונית. הוא עברת את שמו הפרטי לאבנר וב1953 
התחתן עם עולה מבולגריה והם קבעו את מקום מגוריהם 

בחיפה.
במשך הזמן נאשם בהתחזות ומעשי רמאויות שונים. 
הצטברו נגדו מספר תיקים במשטרה והוא נתבע להתייצב 

במשפט שהתנהל טען 
מנבר כי הקשרים עם 

איראן נעשו בידיעת 
הרשויות בישראל וכי 

באותה תקופה ניהלה 
ישראל קשרי מסחר 

ענפים עם איראן שלא 
הוגדרה כמדינת אויב. 

כמו כן, הוא ניצל את 
קשריו כדי להשיג 

לישראל מודיעין, בין 
היתר על רון ארד. נוסף 
על כך טען שהאשמתו 
הייתה נקמה על מותם 

של שני סוכני המוסד

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

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

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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בבית המשפט.  בינתיים התנצר אלכסדר ונישא לפקידה 
בקונסוליה האיטלקית בירושלים. בעזרת הכנסייה שינה 
את שמו לאלכסנדר איבור וקיבל דרכון על שמו החדש. 
שלא  למרות  הארץ  את  לעזוב  הצליח  הזה  הדרכון  עם 

היה לו אישור יציאה.
וב17  לרומא,  בנובמבר 1954 טס  ב-4 
ישראלי  קצין  כי  "המוסד"  למרכז  בנובמבר 1954 דווח 
בשם אלכסנדר איבון או איבור מנסה למכור חומר צבאי 
התקבלה  ימים  מספר  כעבור  ברומא.  המצרי  לנספח 
צבאי  בסיס  של  תוכנית  למצרים  מכר  שהוא  ידיעה 
אותם  1,500 דולר,  של  בתמורה  וקבל  בישראל  גדול 
הפקיד בבנק קרדיט סוויס בציריך. הוא הבטיח למצרים 
כך  לשם  להגיע  נכונות  והביע  נוספת  אינפורמציה 
שהשגרירות  ידיעה  התקבלה  קצר  זמן  כעבור  למצרים. 
מטוס,  ב  למצרים  טיסה  מקומות  שני  הזמינה  המצרית 
היה ברור לאנשי "המוסד" שהם מיועדים לנספח הצבאי 

ולקצין הישראלי.
איסר הראל הורה לאנשי המוסד למנוע בכל דרך את 
בדחיפות  שיגר  הוא  לקהיר.  ישראל  אבנר  של  הגעתו 
קוד  איתן.  בראשות רפי  המוסד  של  מבצעית  יחידה 

המבצע היה "ברן”.
הייתה  לא  למצרים  הטיסה  על  שהידיעה  התברר 
"המוסד"  ואנשי  רומא  את  עזב  ישראל  אבנר  מדויקת. 
חיפשו אותו, עד שנתגלה בווינה. סוכני "המוסד" עקבו 
לידו  לפריז.  מווינה  שהמריא  מטוס  על  כשעלה  אחריו 
פתחה  היא  "המוסד".  אשת  שהייתה  צעירה  התיישבה 
התעופה  שבשדה  לו  אמרה  היא  לבבית.  בשיחה  אתו 
ממתינים לה חברים והציעה לו טרמפ לפריז והוא הסכים 
ליד מספר אנשי "המוסד"  נעצרה המכונית  לכך. בדרך 
שחטפו את ישראל, הרדימו אותו במטלית ספוגה בכלור 
ופורם והביאו אותו לדירת מסתור בפריז. בחקירה גילה 

שהמניע העיקרי שלו היה בצע כסף.
לישראל  ישראל  את  להחזיר  הורה  הראל  איסר 
על  והועלה  לארגז  הוכנס  הוא  למשפט.  יעמוד  שם 

אחת  הישראלי שטס  האוויר  מטוס דקוטה של חיל 
הרופא  היה  הצוות  לאנשי  פרט  במטוס,  לפריז.  לשבוע 

המרדים ד"ר יונה אליאן.
קרה  וכאן  ובאתונה.  ברומא  לתדלוק  עצר  המטוס 
לפרפר  ישראל  החל  מאתונה,  ההמראה  לאחר  אסון. 
אליאן  ד"ר  ידי  על  החייאה  ניסיונות  בכבדות.  ולנשום 
כשלו והוא נפטר עוד לפני הנחיתה בישראל. איסר הראל 
הורה לצוות האוויר להמריא שוב עם הגופה ולהשליך 

אותה לים התיכון וכך נעשה.
המקרה דווח לראש הממשלה משה שרת. הוא הטיל 
על קדיש לוז ויעקב שמשון שפירא להקים ועדת חקירה 
על כך. הם חקרו עדים ועיינו במסמכים ומסקנתם הייתה 
היה  התקלה  ומקור  כשורה  פעלו  "המוסד"  שאנשי 

ברופא שהזריק מנה גדושה מדי של סמי הרדמה.
ד"ר אליאן טען אחר כך כי פעל לפי המקובל אז וכי 
והפרשים  קור  הסמים,  של  שילוב  ידי  על  נגרם  המוות 
ראשי  ידי  על  מקובלת  הייתה  עמדתו  האוויר.  בלחץ 
המוסד שגייסו אותו שוב כרופא מרדים בחטיפת אייכמן, 

שהסתיימה בהצלחה.
מכלל  גם  שנה  מחמישים  יותר  בסוד  נשמר  המבצע 
הציבור וממשפחתו של אבנר ישראל. בעיתונות פורסם 
כי "הקצין אבנר ישראל נמלט מהארץ לאחר שהסתבך 

בחובות על כן התנצר וברח".

ריגול ערביי ישראל – 
הלנו אתה, אם לצרינו

נתונים ערביי  ישראל היו  הקמת מדינת  מאז 
היו אזרחי המדינה,  ישראל בקונפליקט. מצד אחד, הם 
ומצד שני ראו את עצמם כחלק מהעם הפלסטיני שנמצא 
בסכסוך עם ישראל. החל מסוף שנות ה-70 ניתן לראות 
תהליך עקבי ומתגבר של התעוררות לאומית של ערביי 

ישראל.
הטרור הערביים  ערב וארגוני  מדינות  השנים,  לאורך 
ניסו לנצל  )בעיקר פת"ח,  חמאס והג'יהאד האיסלאמי( 
ישראלים  בערבים  להשתמש  מנת  על  אלה  תחושות 
כמרגלים או סוכנים חשאיים ואף מחבלים שיקימו תאי-

נהג  בגבול לבנון  ויבצעו פיגועים.  ישראל  בפנים  טרור 
לרגל  כדי  ישראלים  ערבים  ארגון חיזבאללה להפעיל 
כנגד ישראל ואף כדי לבצע פיגועים. התמריצים שסיפק 
חיזבאללה לא היו לאומיים בלבד, ולרוב כללו גם תמריץ 

כלכלי: כסף וסמים.
השנייה חשף השב"כ עשרות  במהלך האינתיפאדה 
חלקן   - ישראל  ערביי  התארגנויות טרוריסטיות של 

מספר  ועצר  תפיסתן,  לפני  פיגועים  לבצע  הספיקו  אף 
מרגלים שעבדו עבור חיזבאללה. ב-2002 נחשפה רשת 
ריגול מבית זרזיר בראשות סא"ל עומר אל-הייב. ב-2005 
בסמים ונידונו  ובסחר  בריגול  החוליה  חברי   5 הורשעו 
ג'סאן  בשנת 2005 הורשע  כבדים.   מאסר  לעונשי 
עתאמלה, בעבר מזכיר מפלגת בל"ד בנצרת, בכך שפעל 
כ-3 שנים בשורות ארגון החזבאללה, בסיוע פעיל לארגון 
להכנת  סיוע  ואף  פיגועים  באספקת מודיעין לביצוע 
בשארה,  כי עזמי  בשנת 2007 פורסם  עצמם.  הפיגועים 
יו"ר בל"ד, חשוד שסייע לחזבאללה בזמן מלחמת לבנון 

השנייה. בעקבות החשדות נמלט בשארה מן הארץ.
פוליטיקאי  ַגָטאס  אֶסל  ָבּ צולם   2016 בדצמבר  ב-20 
והכנסת  ה-19  הכנסת  כחבר  כיהן  אשר  ערבי-ישראלי. 
מהרשימה  חלק  שהיא  בל"ד  מפלגת  מטעם  העשרים 
המשותפת. דוקטור להנדסת הסביבה, איש עסקים, ואיש 
מבריח  כשהוא  בישראל.  הערבי-נוצרי  במגזר  ציבור 
נוספים  וחפצים  סלולרי  טלפון  מכשירי  ובהן  מעטפות 
במרץ  ב-16  בישראל.  הכלואים  ביטחוניים  לאסירים 
2017 חתם גטאס על הסדר טיעון לפיו יתפטר מן הכנסת 
וייגזרו עליו שתי שנות מאסר בפועל, בתוספת הרשעה 

בעבירה עם קלון.
הדרוזים היושבים ברמת הגולן עברו אל תחת שלטון 
ישראלי לאחר כיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים. 
הזדהות  תחושת  זו  אוכלוסייה  בקרב  נותרה  זאת,  עם 
לאומית עמוקה עם סוריה, שבאה לידי ביטוי גם בכמה 

פרשיות ריגול, אזרחיות וצבאיות.

פרשת השייח כמאל קנג

שמס,  קנג’ ממג’דל  השייח כמאל  ביוני 1971 נעצר 
הגולן  ברמת  ביותר  הבכיר  הדרוזי  כמנהיג  שהוגדר 
לטובת  ריגול  באשמת  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
בחלקו,  רק  לפרסום  שהותר  האישום  בכתב  סוריה. 
פורטו האשמות כגון אירוח של חייל סורי קרוב משפחה 
הסורי,  המודיעין  מראשי  מכתבים  לקנג'  שמסר  בביתו 
גיוס  ובניסיון  סורי,  מודיעין  אנשי  בדמשק עם  פגישות 
של ישראלי לאיסוף ידיעות מודיעין. לדברי בנו, טאהר 
בהעברת  היה  אביו  של  העיקרי  פועלו  סאלח,  אבו 
להקמת  הישראלי  הניסיון  על  הסורי  למודיעין  ידיעות 
מדינה דרוזית עצמאית בשטחה של רמת הגולן וסוריה, 
אודותיו  דיווח  באמצעות  לסכל  קנג'  ניסה  אותו  ניסיון 
לסורים. קנג' שוחרר ביוני 1973 במסגרת עסקת חילופי 
5 קציני מודיעין סוריים שנחטפו  שבויים שבה הוחלפו 

במבצע ארגז ב־3 טייסים ישראלים.

המטוס עצר לתדלוק 
ברומא ובאתונה. וכאן 

קרה אסון. לאחר 
ההמראה מאתונה, 
החל ישראל לפרפר 

ולנשום בכבדות. 
ניסיונות החייאה על ידי 

ד"ר אליאן כשלו והוא 
נפטר עוד לפני הנחיתה 

בישראל. איסר הראל 
הורה לצוות האוויר 

להמריא שוב עם הגופה 
ולהשליך אותה לים 

התיכון וכך נעשה

אמיר מחול במשפטו
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שמעון לוינזון

הספר  בבית  בירושלים ולמד  נולד  לוינזון  שמעון 
בוועדת  כפקיד  שירת  לצה"ל ב1950  התגייס  תחכמוני. 
שביתת הנשק בין ישראל לירדן .השתחרר ועבד במכון 
ושירת  קבע  לשירות  מטוסים חזר  לבדק  הממשלתי 
לקורס  יצא  חזרתו  לאחר  בטורקיה.  צה"ל  בנספחות 
המשיך  קצין.  ייצוג של  וקיבל דרגת  הודח  אך  קצינים 
לשרת כנציג צה"ל בוועדת שביתת הנשק, ושימש מתאם 
בין חיל המודיעין לצבא ירדן. ב1960 עבר קורס מודיעין 
באגף  איסוף  במחלקת  תיעוד  מדור  כראש  והוצב  בכיר 

המודיעין והשתחרר משירות הקבע ב – 1961. 
למדליות  הממשלתית  למנכ"ל החברה  מונה  הוא 
בשל  חודשים  מספר  לאחר  לפרוש  נאלץ  ומטבעות אך 
כוזב. ב1963  התגייס לשירות בשירות הביטחון  דיווח 
הכללי ועבד בראש צוות בתחום התשאול. ב-1965 עבר 
ולתפקידים  למודיעין  במוסד  דומה  בתפקיד  לשרת 
שביתת  בוועדת  כנציג  לשרת  ב-1967 חזר  מיוחדים.  
הנשק, עד לביטולה בעקבות מלחמת ששת הימים. הוא 

עבר לשרת ביחידת הקישור לאו"ם ומונה למפקדה.
מחוץ  שלוחה  כראש  ושירת  למוסד  שב  ב-1970  
לישראל, באגף "תבל" האחראי לקשרי החוץ של הארגון, 
בעקבות תקלה ביטחונית שנגרמה באחריותו נאלץ לשוב 
מיוחדים  קשרים  מחלקת  לראש  לעוזר  ומונה  לישראל, 
לאו"ם ושירת  הקישור  ליחידת  ב-1973 חזר  בארגון. 
משירות  פרישתו  עד  אלוף-משנה  בדרגת  קישור  כקצין 
סירב  איתן,  החדש, רפאל  שהרמטכ"ל  לאחר  ב-1978, 

לקדמו.
בתאילנד ומונה  הוצב  באו"ם,  לעבוד  עבר  לוינזון 
באפריל 1983 פנה  בסמים.  המלחמה  על  לאחראי 
המועצות בבנגקוק והציע  לשגרירות ברית  מיוזמתו 
לו  הונפקה  תשלום.  תמורת  כמרגל  שירותיו  את 
ידי  על  נאסף  למוסקבה שם  לטוס  נצטווה  והוא  אשרה 
מפעיליו מסוכנויות הביון הסובייטיות. בסדרת מפגשים 
בהם  שונים  ריגול  באמצעי  לוינזון  ברחבי אירופה צויד 
פנקסים מיוחדים ואמצעים לכתיבת כתב סתרים, מצלמת 
פנטקס וסרטי צילום מיוחדים. הוא ניסה להתקבל חזרה 

לשירות במוסד אך נדחה.
ראש  מנכ"ל משרד  ידי  על  במאי 1985 מונה 
בהם ראש  בכירים  ובהמלצת  טמיר  אברהם  הממשלה 
)קב"ט( במשרד  ביטחון  לקצין  פרס,  הממשלה, שמעון 
לו  התאפשרה  זה  תפקידו  במסגרת  הממשלה.  ראש 
למפעילו  העביר  הוא  רב.  רגיש  ולמידע  לכספות  גישה 
המודיעין  ויחידות קהילת  מבנה  על  מידע  "ג'ורג'", 
יהודי  עם  הקשר  לשכת  על נתיב,  כולל  הישראלית, 
ברית המועצות, על מבנה וארגון משרד ראש הממשלה, 
מידע  וכן  בישראל,  הפוליטית  והמערכת  החוץ  משרד 
על קציני מודיעין אמריקאים שהיו בקשר עם המודיעין 
של  מצטבר  סכום  קיבל  שהעביר  המידע  על  הישראלי. 
כ-30 אלף דולר. בדצמבר 1985 נאלץ לעזוב את משרד 

ראש הממשלה בעקבות תפקוד לקוי.
החל  לשב"כ,  והועבר  למוסד  שהגיע  מידע  בעקבות 
הוא  לוינזון.  של  ללכידתו  המדבר"  "אשל  בשם  מבצע 
נעצר במאי 1991 והודה בחשדות שיוחסו לו. במשפטו 
במערכת  ששירתו  בכירים  אופי לטובתו  העידו עדות 
הביטחון, בהם אריאל שרון ורפי איתן. על לוינזון נגזרו 
12 שנות מאסר והוא הורד לדרגת רב-סמל. את מאסרו 
לתא  שקמה באשקלון כשכנו  סוהר  בבית  תחילה  עשה 
ברית  למען  בריגול  שהואשם  קלינגברג  של מרקוס 
סוהר מעשיהו כשכנם  לבית  המועצות, וב-1996 הועבר 
שהייתו  במהלך  הדיסקונטאים.  מורשעי פרשת  של 
קשר  ניתקו  ועמיתיו  ומכריו  אשתו,  אותו  עזבה  בכלא, 
ממנו. הוא שוחרר ב1999  לאחר ניכוי שליש ממאסרו. 
בירושלים.  שכורה  בדירה  התגורר  שחרורו  לאחר 
מהארץ  יציאה  איסור  צו  שנסתיים  בשנת 2003 לאחר 

עזב את ישראל.
ל”סאנדיי  ואנונו שהדליף  של מרדכי  המקרה  בולט 
טיימס” את המידע יקר־הערך שהחזיק על סודות הגרעין 
ישראל'  ב'כל  כאן  פורסמה  אודותיו  כתבה  ישראל.  של 

לפני זמן לא רב.

רשת הריגול של שכיב 
אבו ג’בל

בינואר 1973 נתפשה רשת ריגול סורית שמרכזה היה 
דרוזים  עשרות  כמה  חברים  היו  ברשת  שמס.  במג'דל 
מרמת הגולן )רובם תושבי מג'דל שמס(, שפעלו במספר 
תאים עצמאיים נפרדים. בראש התא המרכזי עמד שכיב 
סורי  מודיעין  כקצין  ששירת  הגולן  תושב  ג'בל,  אבו 
וחזר לתחומי ישראל במסגרת איחוד משפחות ב־1969.  
אבו  אך  ג'בל,  אבו  של  לבואו  קודם  עוד  פעלו  התאים 
רובם  צבאי.  מודיעין  באיסוף  התאים  את  מיקד  ג'בל 
של חברי התאים היו פעילים גם כן באופן אזרחי כנגד 

השלטון הישראלי ברמת הגולן.
גלויים  חומרים  )איסוף  אזרחי  בריגול  עסקה  הרשת 
החינוך, צווים של  לימוד של משרד  כגון תוכניות 
הממשל הצבאי ועיתונות ישראלית.( אך בעיקר בריגול 
צבאי. חבריה עבדו כפועלי ניקיון בבניין הממשל הצבאי 
החרמון וקו  בניין בהקמת מוצב  כפועלי  בקונייטרה, 
צבאיים.  מפעלים  עובדי  הסעות של  וכנהגי  לב,   בר 
גנבו מדי  צבאיים,  מסמכים  אספו  עבודתם  במסגרת 
מחנות  של  מפורט  תיאור  והעבירו   , צבא ותחמושת 
אספו  הרשת  חברי  ועמדות.  תחמושת  ריכוזי  צבאיים, 
באמצעות  בגולן  ישראליים  מוקשים  שדות  על  מידע 

התחזות לרועי צאן.
פלסטינים  ארגונים  עם  קשרים  יצר  התאים  אחד 
אחדות  נפץ  מעטפות  שלח  זה  קשר  ובמסגרת  בלבנון, 
גת.   בקריית  מורה  של  לפציעתה  שגרמו  ישראל,  בתוך 
חברי התא ניסו לשלוח מעטפות נפץ גם לבכירי הממשל 
הישראלי,  את הממשל  להביך  מנת  על  הברית  בארצות 

של קריית  הדואר  בסניף  אותרו  הנפץ  מעטפות  אך 
שמונה הודות לערנותם של עובדי הדואר. תא אחר ניסה 

לחטוף קצין ישראלי לסוריה לצורכי מיקוח.
באמצעות  שאספו  המידע  את  העבירו  הרשת  חברי 
סוריים,  מודיעין  קציני  עם  ופגישה  הגבול  חציית 
ובאמצעות הטמנת המידע במקומות מוסכמים. במהלך 
אחד מניסיונות אלו נהרג עיזאת אבו ג'בל, בנו של שכיב 
רשימה  נמצאה  גופתו  על  ממארב ישראלי.  ג'בל,  אבו 
שמית של כמה מחברי החולייה שנעצרו גם כן. מעצרם 
הוביל למעצרים נוספים של חברי התאים השונים, הודות 
למידור חלש בין התאים. חברי התא נידונו למאסר שבין 
ועד  אזרחיות,  ידיעות  שאסף  התא  לחברי  וחצי  שנה 
שכיב  הצבאיים.  התאים  לחברי  מאסר  שנות  לעשרות 
שוחרר  אך  מאסר,  שנות  ל־315  נידון  עצמו  ג'בל  אבו 
במאסר,  היו  שעוד  החברים  אחרוני  עם  יחד  ב־1984 
במסגרת עסקת שחרור ששת שבויי הנח”ל. אבו ג'אבל 
הצטיינות  לאותות  זכה  שחרורו,  לאחר  לסוריה  חזר 

מהנשיא אסד, וכיהן כחבר בפרלמנט הסורי.
אותו  המידע  כי  בזכרונותיו  כתב  ג'אבל  אבו 
ומצרים  סוריה  לצבאות  סייע  החוליה  חברי  העבירו 
היסטוריונים  אך  הכיפורים,  יום  במהלך מלחמת 
מפקפקים בהבנתם המקצועית הצבאית של חברי הרשת, 
לא  באופן  ולניתוחו  מידע  להעברת  לטענתם  שהובילה 
שאספו  נקודתי  מידע  זאת,  עם  הכללית.  ברמה  מדויק 
חברי הרשת סייע באופן נקודתי במספר קרבות שונים, 
לדוגמה ירי ארטילרי לעבר עמדות טנקים קשות לאיתור, 
צירי  זיהוי  בטנקים,  טיפול  ועמדות  תחמושת  מצבורי 
ישראליים  מוקשים  שדות  על  ומידע  נסתרים  תנועה 
שהונחו עד למעצר חברי הרשת. בקרב הדרוזים בגולן 
מאוד  סייעה  הרשת  של  פעילותה  כי  ההשערה  נפוצה 
לכיבוש מוצב החרמון ביומה הראשון של מלחמת יום 
הכיפורים, הודות לדיווחים המפורטים שהעבירו חבריה 

שהועסקו בבניין המוצב כפועלי בניין.

גם בשנים האחרונות: מרגלים בישראל
חייל  לחטיפת  ניסיון  תכנון  באשמת  מאסר  שנות  ל־21  ונידון  מבוקעתא  עמאשה  וויאם  נעצר  ב־2003 

ועבירות ביטחוניות שונות. עמאשה שוחרר ב־2011 במסגרת עסקת השבויים לשחרור גלעד שליט.
ב־2008 הורשעו שני תושבים ממג'דל שמס, יוסף שמס ועטא פרחאת באשמת קשר עם סוכן זר ומסירת 

ידיעה לאויב בין השנים 2006–2007, ונידונו ל־4 ו־3 שנות מאסר בהתאמה.
2010 הוגש כתב אישום כנגד פאדה שעאר ואביו מאג'ד, תושבי מג'דל שמס, יחד עם ערבי  באוגוסט 

ישראלי תושב באקה אל-גרבייה, באשמת ריגול חמור, מגע עם סוכן זר ומסירת ידיעות לאויב.

 אמיר מחול במשפטו
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במלאות 180 שנה למעמד ההלקאה המזעזעת שביצעו שלטונות רוסיה 
בהאחים שפירא בעלי דפוס סלאוויטא, מביא כתב 'כל ישראל' יריעה 
היסטורית על פרשיית סלאוויטא, לאחר עבודת מחקר בארכיונות וליקוט 
בספרי היסטוריה וחסידות • השבועה שהביאה להלשנה הנוראה, גזר 
ההלכה  ספרי  צינזור  על  הגזירה  דבר  באכזריותו,  התקדים  חסר  הדין 
שגרמה לשריפתם ההמונית, ומאסרו של הרה"ק ישראל מרוזין זי"ע 

שהביאה לרתיחת שיא.

|| אשר ויטמן ||

הלשנה,
 מלקות

וצנזור  
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פעמים אחדות התנכל 
גם לבית הדפוס 

בסלאוויטא, כשנה 
קודם לכן הגיש כתב 

הלשנה נגד בית הדפוס 
וצירף עליו שני דפים 
מתוך ה"יורה דעה" 
שבו נפסק דינם של 

המוסרים והמלשינים 
שדינם להיצלות 

בגיהנום עד סוף כל 
הדורות, אך הרשויות 

בשעתו לא השגיחו 
בהלשנותיו.

את ב ישראל  כלל  עצרה  תקצ"ח  אדר   -  1838 מרץ  חודש 
פעימת ליבם ונעתקה נשמתם מאפם, עת אשר הובלו האחים 
ההלקאה"  "מעמד  המפורסם  לעונש  והטהורים  הקדושים 

בידי זדים ארורים באכזריות וחמת רצח.
ביום 3 ביוני 1835 - י"ח סיון תקצ"ה, עת דרכו כפות רגלי 
לייב צאגנער שמש בית הכנסת של החייטים בעיר סלאוויטא 
גוויית האיש  את  לראות  הופתע  מנחה,  לעת תפלת  הכנסת  בית  על מפתן 
לייזר פראטאגאין תלויה על הקורה. השמש שנבהל למראה האדם המת, 
הזעיק את רופא העיר, את נציג המשטרה ואת חבר ועד הקהילה היהודית. 
לא  בגדיו  על  וגם  אלימות  סימני  כל  בה  נמצאו  ולא  הגויה  את  בדקו  הם 
נמצא כל כתמי דם. ברור היה לכל כי אותו האיש איבד עצמו לדעת. לא רק 
הרופא והשוטר המקומי בדקו את הגופה, אלא גם משלחת מומחים מהעיר 
זסלאב הסמוכה. כולם הגיעו למסקנה שמדובר היה בהתאבדות. פרוטאגין 
ומרירות  מדכאונות  וסבל  היה  העם  מדלת  באשתו,  ולפגוע  להשתכר  נהג 
והקהילה החליטה להטיל עליו חרם. הדבר הכניסו לדיכאון וכנראה בשל 

כך החליט לשים קץ לחייו. והגופה הובלה לקבורה.
לכאורה תיק סגור. סוף סיפור. אולם כעת נעבור אל ראשית התייסדות 

הדפוס ואופן הקמתו בשביל לקבל את התמונה המלאה.
דפוס סלאוויטא, נתייסד בשנת תקנ"א על ידי הרה"ק רבי משה שפירא 
זי"ע שכיהן כרב ואב"ד 'סלאוויטא'. בספר 'סיפורים נוראים' מובא מעשה 
פלא שכונן את דפוס ידוע זה. כשעלה בדעת רבי משה לכונן בית דפוס, קם 
ונסע להרה"ק בעל התניא זי"ע להתייעץ עמו ולשמוע את חוות דעתו. בעל 

התניא הסכים על ידו וברכו בברכת 'עלה והצלח'.
רבי משה פירט לפני הבעל התניא את חששותיו על העיכובים שיעמדו 
עתק.  סכום  יעלו  המרובות  שההוצאות  מחמת  הדפוס  בית  בכינון  לפניו 
ואף הוא מגיע  והרישיון להפעיל בית דפוס צריכים להשיג משר המדינה 
לעלויות גבוהות. הבעל התניא עודדו וחיזקו לבל יירתע מסכם ההוצאות, 
מלמד  ימצא  שם  "מאהלאב"  העיר  אל  שיפנה  לו  ייעץ  לרישיון  ובקשר 
ידיג את  'וווילנא' ושמה  יחדיו להעיר  ייסע  ועימו  'ישראל'  תינוקות בשם 

הרישיון בקלות ובלי שום טרחה יתירה על הצד היותר טוב.
הרי  כי  האנושי.  מהשכל  מאוד  היו  רחוקים  התניא  הבעל  שדברי  ואף 
מקומו של השר הממונה על הרישיונות אינו בכלל בעיר ווילנא. אך מחמת 
אמונתו החזקה בדברי הבעל התניא לא הרהר אחריו כלל ותיכף ומיד הועיד 

פניו להעיר מאהלאב.
כאשר נכנס ר' משה העירה וסיפר לפני בני המקום את דבר הבעל התניא. 
התפלאו מאוד אנשי העיר כי הרי מקום מושבו ומגרי השר אינו בווילנא, 
ושנית שלע עלה בזכרם מלמד בשם ישראל. לאחר חיפוש מדוקדק מצאו 
למערב  כמזרח  רחוק  היה  זה  מלמד  אך  'ישראל',  בשם  תינוקות  מלמד 
מהוויות העולם ואינו יודע לדבר כי אם בלשוןם הקודש בלבד. אולם מחמת 
בנפשם  עוז  הרהיבו  העיר.  בבני  מושרשת  שהיתה  הצדיקים  אמונת  גודל 

וניגשו אל המלמד הלזה וסיפרו לו את דבר השליחות.
כשמוע מהם המלמד את דבריהם, התחיל לצחוק מהם באמרו: וכי לא 
מצאתם לכם אדם אחר להתל בו חוץ ממני? והוא יושיע את האברך הלזה 
בהשגת רישיון? והרי אין בפי מילה בלשון עם זר שאוכל לבוא בדברים עם 
בני עם המדינה, אתמהה. אולם לא עזרו לו כל תשובותיו. כך הורה רבי וכך 
העיר  אל  יחדיו  שניהם  ויססעו  לדבריהם  המלמד  הסכים  הבהירו.  נעשה. 
ווילנא. עם הגיעם פנו האורחים אל בית הגביר ר' מאיר רפאל'ס. ר' מאיר 
קיבלם בסבר פנים יפות ושאלם לפשר בואם. סיפר ר' משה את השתלשלות 
הענינים לפני ר' רפאל אולם גם הוא לא ירד לסוף דעתו של הבעל התניא 

ולא הבין מהיכן תצמח להם הישועה מהעיר ווילנא.
ישבו הני תרי האנשים ר' משה והמלמד ר' ישראל מיום רביעי – יום בואם 
להעיר עד ליום שבת קודש כשטווח הנראה, לא נרשמת שום התקדמות וגם 

רמז למה כיוון בדברין הבעל התניא.
כל השבת רטן המלמד ר' ישראל על דבר בואו לריק ולחינם ופניו היו 
זועפים על הצרה הלזאת שנקרתה לפניו. ר' רפאל בראותו את מצב רוחו 
הציע לפניו לצאת לשאוף אוויר צח ולראות את רחובות העיר המוריקים. 
בעודם מתהלכים באחד הרחובות עובר למולם שר גדול, וכאשר בא למולם 
המשיך  השר  המלמד.  של  בפניו  השר  היטב  התבונן  פנים  אל  פנים  השר 
בהליכתו בתוך הגן ושניהם המשיכו אף לטייל בו ומידי פעם בפעם נפגשו 

עיניהם זו בזו.
בפליאה  המלמד  ענה  אותי?  מכיר  הינך  המלמד:  אל  השר  פנה  לפתע 
האם  השר  לו  השיב  גדולים.  שרים  יכיר  כמוני  ונבזה  דל  איש  מהיכן  וכי 
אתה מתושבי 'שקלאוו? ענה לו המלמד, לא. מקום מגוריי היא מאהלאב. 
אולם השר התעקש בדעתו כי מקום מגוריו אינו אלא שקלאוו. לפתע נזכר 

המלמד, אכן לפני עשרים שנה הייתי מתושבי שקלאוו. 
נענה השר: כבר עברו מאז עשרים שנה, אולם בתוככי זכרוני הנך חקוק 
לטובה, ורצוני לעשות לך טובות גדולות. בוודאי זוכר אתה את אותו יהודי 
לו  ענה  משפחתו  ושם  אביו  ושם  שמו  וכך  שכך  שקלאוו  העיר  מתושבי 
המלמד: אנכי הוא אותו יהודי. אמר לו השר ואם נזכרת ממני, בוודאי גם 
תזכור את הטובה הגדולה שעשית לי. וכה סיפר: אני הייתי מתושבי עירכם 
ופעם נכשלתי בעוון אחד והכו אותי הקהל בשוטים עד שדמי שתת לארץ. 
אחר כך העמידו אותי בעמוד הקלון שליד בית המדרש הגדול ונעלו אותי 
במנעול, וכל בני העיר שהלכו להתפלל רקקו בפני וקיללו אותי. עד שמרוב 
ושברת את  לבך  וטוב  ואתה ברחמיך  למות מחיים.  קרוב  הייתי  הבזיונות 
המנעול והוצאת אותי לחפשי ממות לחיים. מגודל הביזיון ברחתי לנפשי 
עד שבאתי לעיר המלוכה פעטערבורג והמרתי שם את דתי. נתגדלתי שם 

ונתרוממתי עד שכעת אני שר גדול, וחפץ אני לגמול אתך טובה תחת טובה. 
לכן אתן לך עכשיו אלף אדומים לצרכיך האישיים. ובכל שנה תוכל לקבל 

שוב אלף אדומים.
שאל לו השר מה עסקך כאן? סיפר לו ישראל כי בא לכאן בעבור הרישיון 
של בית הדפוס של הרב מסלאוויטא ענה לו השר הרי זה דבר קטן ופעוט. 

תיכף הנפיק בשבילו רישיון.
כשחזר המלמד אל הגביר לא יכל המלמד לפצות את פיו מרוב שמחה 
עד ששבה אליו רוחו וסיפר להם את כל הפלא הנורא והראה להם את אלף 
האדומים, ואת הרישיון לבית הדפוס שהעניק לו השר עבור רבי משה. משם 
נסע רבי משה מסלאוויטא לדרכו והצליח מאוד בעסק הדפוס והמלמד נסע 

לביתו בשמחה וטוב לבב.
כעת נחזור לסיפור העלילה.

בעיר זאסלאב הסמוכה לסלאוויטא גר הכומר של העיר זסלאב, מיכאל 
בנדרובסקי שנודע כאיש צר ואויב ישראל ואנטישמי ארסי. כומר זה ניסה 
כבר מספר שנים לפני כן את כוחו בשתי עלילות דם שפילות נגדי יהודים, 
ובשתיהן הוכח כי הוא דובר כזבים, ויצא מהן בבושת פנים. ב-1833 העליל 
שהיהודים חתכו את לשונו של איכר נוצרי וגנבו את כספו. ב-1834 האשים 
אותם בניסיון למול נער גוי ולרוקן את דמו על מנת להכין מצות. שוב ושוב 
בחקירה  זכאים.  היהודים  את  הרוסיים  השלטונות  מטעם  החקירות  מצאו 
ויסיליאב. הוא התחבר עם  חוזרת נשלח לאזור קצין רוסי בשם אלכסנדר 
בנדרובסקי, אך גם הוא לא הצליח לשכנע את שלטונות הצאר שהיהודים 

אשמים. 
לכן  קודם  כשנה  בסלאוויטא,  הדפוס  לבית  גם  התנכל  אחדות  פעמים 
הגיש כתב הלשנה נגד בית הדפוס וצירף עליו שני דפים מתוך ה"יורה דעה" 
שבו נפסק דינם של המוסרים והמלשינים שדינם להיצלות בגיהנום עד סוף 
כל הדורות, אך הרשויות בשעתו לא השגיחו בהלשנותיו. אולם עתה ניצל 
הכומר את ההזדמנות וטען כי אותו היהודי לייזר פראטאגאין מסר לידו את 

החומר המרשיע ועל כן קיימו בו האחים שפירא את דינו והרגוהו.
על  קפץ  הוא  בסלאוויטא  ההתאבדות  מקרה  על  שמע  כשבנדרובסקי 
פרוטאגין.  את  שרצחו  הם  שהיהודים  ויסליאב  לחברו  והודיע  המציאה 
העילה? חל על הרוצח דין מוֵֹסר שכן הוא ניסה לסבך את יהודי סלאוויטא 

עם השלטון.

ראיות?
לידיו של הכומר הגיעו דפי שולחן ערוך )יורה דעה סימן קנ"ח( מדפוס 
סלאוויטא. הטקסט אומנם עוסק בהיתר אי הצלת גויים בשעת סכנה. הקטע 
נמחק בעבר כנדרש על ידי הצנזור, אך בדפוס החדש של סלאוויטא הופיעו 
הט"ז  פירוש  אבל  צונזר  עצמו  הטקסט  ברמיזה.  כי  אם   – שוב  הדברים 

המופיע בעמוד שמצטט את הטקסט המקורי לא צונזר.
את הדפים וההסבר קיבל הכומר מרופא יהודי מקומי בזסלאב בשם ד"ר 
גרינברג, ששנה או שנתיים לאחר מכן אף המיר את דתו לנצרות. את המידע 
רבים  חודשים   ,1834 בסוף  ויסליאב  לחברו  בנדרובסקי  העביר  המרעיש 
גופתו של פרוטאגין. עכשיו שינה את גרסתו, התעלם מקיומו  גילוי  לפני 
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אחד המסייעים 
לחקירה היה יהודי 
בשם ד"ר יעקב ליפס. 
הוא סייע לחוקר 
וואסילצ'יקוב וכתב 
עבורו דו"חות מפורטים 
שבהם הסית נגד 
היהודים ונגד דפוס 
סלאוויטא. הוא כתב 
נגד תורת הקבלה 
המאפשרת ליהודים 
לשלוט על סובביהם 
ואפילו על הצאר. 

של ד"ר גרינברג וטען שהיה זה פרוטאגין שהעביר לידיו את דפי השולחן 
ערוך. פרוטאגין היה לכורך בבית הדפוס ובקלות רבה יכול היה להשיג את 
הודיע  מהרה  ועד  הכומר  של  גרסאותיו  משינוי  התעלם  ויסליאב  הדפים. 

למפקדו הרוזן בנקנדורף שהיהודים חשודים ברצח.
הכומר מצא עזר בשני יהודים מומרים גרינברג ולפיסקי שהחזיקו גם הם 
בעלילה זו הם טענו כי המדפיסים הדפיסו את ספריהם בלי רישיון הצנזור, 

וכיון שלייזר ביקש להלשין עליהם באזני השלטון מיהרו לסלקו. 
מכתביהם הוצעו בשנת תקצ"ה לפני הגראף בענקעדאר, הגרף התרשם 
ניקולאי  הצאר  של  לטיפולו  הענינים  את  למסור  והחליט  האישום  מכתב 
הראשון. אשר עקב אישית כבר זמן רב בתשומת לב מיוחדת אחר ההלשנות 
נגד בית הדפוס הגדול  וביחוד  נגד בתי הדפוס העבריים  מצד המשכילים 
בוואהלין  העבריים  דפוס  בתי  כל  לסגור  הצאר  החליט  עתה  בסלאוויטא. 
וליטא וציווה לכלוא את האחים הק' לבית שפירא בבית הכלא של קיוב עד 

לברור משפטם )ליקוטי אמרי פנחס(.
חקירות  קצין  ידי  על  בעניין  חדשה  חקירה  נפתחה  הנ"ל  המידע  עם 
שהחרים 12 ספרים מבית הדפוס והעביר את המידע לפטרסבורג. הפעם היו 
שלטונות הצאר נחושים להאשים את היהודים בין שביצעו את הרצח ובין 
שלא. הצאר גילה עניין רב בסיפור ומינה את הרוזן אילריון וואסילצ'יקוב 

להמשיך את החקירה באופן מעמיק ויסודי.

החסידות – כת מרושעת
אחד המסייעים לחקירה היה יהודי בשם ד"ר יעקב ליפס. הוא סייע לחוקר 
וואסילצ'יקוב וכתב עבורו דו"חות מפורטים שבהם הסית נגד היהודים ונגד 
דפוס סלאוויטא. הוא כתב נגד תורת הקבלה המאפשרת ליהודים לשלוט 
טוב  הבעל שם  האריז"ל,  את  הזכיר  הוא  הצאר.  על  ואפילו  סובביהם  על 
ותלמידו של הבעל שם טוב הרב פנחס מקוריץ, סבם של מנהלי בית הדפוס. 
ליפס שנא במיוחד את החסידות. לדבריו החסידים והאדמו"רים שלהם הם 
כת מרושעת ומסוכנת. תושבי האזור מפחדים מהם ולכן לא רוצים למסור 

מידע מפליל לשלטונות.
שפירא,  ופנחס  אבא  שמואל  האחים  את  לעצור  החליט  וואסילצ'יקוב 
קשורים  שלטענתו  נוספים  יהודים  מספר  ואיתם  סלאוויטא,  דפוס  מנהלי 
להודות  והוכרחו  בעצמו  וואסילצ'יקוב  ידי  על  והוכו  עונו  הם  לפרשה. 
שצוות החקירה הראשוני )שטען שמדובר בהתאבדות( קיבל מהם שוחד. 
עינו  החוקרים  שוחד.  קבלת  על  לכאורה  המעידים  מסמכים  גם  נשתלו 
ושיחדו את גבאי בית הכנסת לייב טצנגר שהיה הראשון לגלות את הגופה. 
טצנגר נשבר, והעיד שראה את פנחס שפירא בצהריים מסתובב באזור בית 
יותר.  לחזור מאוחר  הכנסת אלא  בית  את  לפתוח  לא  לו  ושהורה  הכנסת, 
כשחזר הגבאי, ראה אנשים מעובדי בית הדפוס יוצאים מחלון בית הכנסת.
בבתי הקהילה  הוקף  הכנסת  בית  הגיוניות.  היו  לא  הטענות של טצנגר 
וכולם יכלו לראות לתוכו. ליד בית הכנסת הייתה באר מים שבה התקבצו 
באותה שעה יהודים רבים. לימים חזר בו טצנגר והסביר שהדברים נאמרו 

מתוך עינויים.
ד"ר ליפס, בדוחות שהגיש, טען שהספרים שהוחרמו מסלאוויטא מעולם 
לא עברו את הצנזורה ו"הוכיח" שהם מכילים חומר הפוגע בנצרות. הוא 
הוסיף שמשמעות הסכמות הרבנים שבתוך הספרים היא שהרבנים לקחו על 
עצמם את הצנזורה והתירו לכתוב דברים נגד הדת הנוצרית. וואסיליצ'קוב 
כל  עושים שם  והאחים שפירא  הדפוס  בית  על  לצאר שאין השגחה  כתב 
ניתן  שבו  למקום  הדפוס  בית  את  להעביר  המליץ  הוא  רוחם.  על  העולה 

להשגיח עליהם ביתר קלות.
מכל  חפותם  את  והוכיחו  כפיהם  בנקיון  רחצו  מצדם  שפירא  האחים 
האשמות. גם תשובת המבקר מווילנא המשכיל טוגענדאלד האיש שבעבר 

קיטרג על הדפסת ספרי חסידות היתה לטובת 
האחים הוא טען כי אם יש בספריהם דברם נגד 
הצנזור  מבקשי  של  אשמתם  זה  אין  העמים, 
הדברים  תוכן  את  הבינו  לא  בורותם  שמתוך 
הכתובים בספרים. למרות חוות דעת המבקר 
שתמך דבריו בראיות ברורות, אטמו החוקרים 
היו משוחדים  כיון שהן  אזניהם משמוע,  את 
על ידי הצאר וניגשו מתחילת החקירה במטרה 

להפליל את הנאשמים. 
החוקרים  החקירה  נמשכה  ימים  שנתיים 
תושבי  מפי  הרשעות  לסחוט  מאמץ  כל  עשו 
איומים  באמצעות  הדפוס,  ועובדי  המקום 
ביקשו  וכאשר  שקר  עדויות  נסחטו  ועינויים 
גם  נתבעו  בהם מעדות השקר,  לחזור  העדים 
הם לדין וצורפו לרשימת הנאשמים, סך הכל  
נוספו על שני האחים שלשה מעובדי הדפוס: 
ברנדייס,  ונטע  ברבש  יעקב  ציפרין,  יעקב 
המדפיסים,  אבי  סלאוויטא  אב"ד  משה  רבי 
שבו  הכנסת  בית  שמש  האכבליט  גרשון  ור' 
השלטון  מפקידי  ארבעה  הרוג,  התלוי  נמצא 
של  נשותיהם  עין.  בהעלמת  שהואשמו 
)כי האשימו את  פרוטאגין  ואלמנת  האסורים 

הרופאים  מעדותו(  בו  חזר  )כי  לייב  טצנגר  עליהם(,  שאיים  ווסיליציקוב 
היהודים ואחרים.

של  מתחילתה(  אנטישמית  כי  )אם  היסודית  החקירה  למרות 
וואסיליצ'יקוב, בית המשפט ב-1837 עדיין לא היה מרוצה. הוא שלח את 
יהודי בווילנא לבדיקה. הוא  12 הספרים שנלקחו מבית הדפוס אל צנזור 
אישר ששניים מהם הודפסו בכלל בחו"ל והאחרים אושרו מבחינתו. בית 
המשפט חקר גם את הטענות הסותרות לגבי מקור דפי השולחן ערוך. הם 
פנו לד"ר גרינברג שהסביר שביקש מחובש יהודי בסלאוויטא שיקנה עבורו 

את הדפים. הוא כלל לא הכיר את לייזר פרוטאגין.
שקיבל  הצבאי  המשפט  בית  והצנזור,  גרינברג  של  אלו  דברים  למרות 
לבסוף  נעזרו  הם  אשמים.  היהודים  את  ראה  עדיין  המקרה  על  אחריות 
במקרה רצח שאירע באזור אחר )אושיצע( ב-1836, אשר שם נרצחו שני 
מוסרים יהודיים שרצו להודיע לשלטונות על משפחות יהודיות לא רשומות 
זו הוכחה שיהודים רוצחים  )שלא שילמו מס(. מבחינת השופטים הייתה 

מוסרים.
חמישים  בני  שהיו  שפירא  האחים  ישבו  הזאת  התקופה  כל  במשך 
ושישים שנה בכלא בקיוב המיועד לרוצחים. הם נכלאו בתא חשוך ומחניק 
רק חור יחיד היה בתקרה, אף הוא מכוסה בתריס שדרכו נכנס מעט אויר 
ואור פנימה. הם חיזקו זה את זה בקבלת הדין באהבה האחים  קיבלו את 
עזרתו של השתדלן ר' מרדכי הובערמאן שהיה בעל נסיון רב בשתדלנות עם 
השלטונות, הלה הוכיח בכשרון רב את הכזב של העלילה על יסוד הוכחת 
ר'  כי  ידי המעלילים. משראו שהלטונות  על  נדחו  אלו  כל  אך  משפטיות. 
יודעים  רוסיה את מה שם  להם את הקלפים, עשו שלטונות  טורף  מרדכי 
עזרתו  על  הואשם  מרדכי  ר'  האיש.  והעלמת  גירוש  טוב,  הכי  לעשות 
להאחים שפירא והוא גורש לעיר קייב ונאסר עליו לצאת ממנה כל ימי חייו. 

העדות המכריעה שבוטלה
עבורם  והמליצו  שחרורם  לקרב  יהודים  הרבה  השתדלו  המאסר  לאחר 
שכל העלילה הזאת היא רק עלילת שווא ומשקר יסודה. אולם הצאר ושר 
המלחמה היו נחושים בדעתם לחייב את האחים שפירא "ומשתפי פעולה" 
השלטונות,  אצל  השתדלנים  פעלו  רבות,  השתדלויות  לאחר  נוספים. 
מפשע  חפים  שהם  האחים  על  יעידו  הידועים,  ישראל  מגדולי  ששלושה 

ואילו אז ישוחררו.
השלטונות ברוסיה בעצמם בחרו את אותם שלושה גדולי ישראל. ואחד 
זי"ע אותו היו קוראים רבי 'רפאל  מהם היה הרה"ק רבי רפאל מבערשיד 
דער אמת'ער' מחמת שהיה מקפיד עד למאוד במידת האמת. רבי רפאל - 
זקן ושבע ימים, כפי שבירך אותו אחד מן הצדיקים שיזכה לאריכות ימים 

מופלגת.
כשבאו לפניו השליחים וביקשו ממנו שילך ויעיד עבור האחים הקדושים 
יוציאו  יעיד,  לא  אם  בנפשו.  עצות  לשית  ידע  לא  פשע,  מכל  הם  שחפים 
ידע ברור שאינם אשמים כלל וכל  השלטונות את האחים למיתה. כי הרי 
רצה,  לא  גם  נאמנה  עליהם  זדונית. אמנם, להעיד  עלילה  רק  היא  הלשנה 
מחמת זהירותו לבל יעבור על נדרו במידת האמת ולהגיד דבר שאינו יודע 
אלא מהשערה. בתחילה הסכים הרה"ק רבי רפאל להעיד עליהם, אך יום 
לפני שהגיע היום המיועד שבו היה עליו ללכת להעיד, התפלל לפני בורא 
להוציא  יצטרך  בכדי שלא  הימים,  אריכות  ברכת  את  ממנו  שיקח  העולם 
מפי דבר שלא ראה בעיניו ממש. ר' רפאל הציע קש ותבן על הקרקע ונשכב 

עליה ובאותו היום נסתלק.
ונחרץ  העדות  כל  ממילא  בטלה  רפאל,  רבי  שנסתלק  לאחר 

משפטם של האחים לאסרם בבית האסורים ולהלקותם.
עם  הסתבך  אשר  זוטר  כעניין  לכל,  נראתה  העלילה  עניין  כל 
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כששבועה זו יצאה 
מפה קדשו. רעש כל 

פמליה של מעלה דבר 
מי מהצדיקים יקום. ומי 
נדחה מפני מי. הסכימו 

במרומים לבדוק מי 
שעדיין לא הוציא 

שבועה מפי כל ימיו 
אפילו על דבר אמת 

דבריו יקום וכך יהיה. 
בדקו ומצאו שהרה"ק 

רבי פנחס לא נשבע 
מעולם. ובן למועד כעת 

חיה נולד בן בשעה 
טובה לאותו החסיד 

וביתו כולו נתמלא אורה 
ושמחה.

שלטונות החוק, אולם מן המסופר דלקמן נלמד כי העלילה נגרם מן השמים 
מליל התקדש החג אצל זקינם הקדוש הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע. 
סיפר  זי"ע  מרוזין  שהרה"ק  נורא  סיפור  מביא  אהרן  בית  בהגדת 
שלהרה"ק 'השפאלע זיידע' היה חסיד אחד שהיה עשיר גדול ושוך בנים 
ללא  אך  קיימא,  זרע של  לו  ברבו שיבטיח  ודוחק  היה מפציר  והוא  ל"ע. 
הועיל. פעם אחת הגיע לרבו והתחנן לו כמקדם שיבטיח לו שיפעול בשמים 
שיתברך בבנים חיים וקיימים, השיב לו רבו: עתה הניחה לי כי אני עסוק 
מאוד במחשבתי בעניין אחד הנוגע לכלל ישראל כולו. ויהי כשמוע החסיד 
דיבורים אלו, דימה בנפשו כי בוודאי עתה עת רצון גדול בשמים והתחיל 
לצער את רבו עד שיבטיחו. רבו הזהירו לבל יפריעו לו בעבודתו בקודש 
והלה לא נכנע ודחק בו עד למאוד עד שהפסיק רבו הקדוש מדבקותו ואו אז 
אמר לו: יען שהיית דוחק את השעה, הריני נשמע לך שלא תיוושע לעלם 
בבנים. רעד וחלחלה תדהמה וזעזוע אחזה בחסיד והלה נס על נפשו מבית 

הרבי ויותר לא נראה פניו בהיכל הקודש.
ניסן.  בחודש  מסחרו  לרגל  קאריץ  להעיר  חסיד  אותו  נסע  לימים 
רבי  איש האלוקים הרה"ק  לביהמ"ד אשר שם  לו  בא  וכשנתפנה מעסקיו 
פנחס טרם התגלותו בעולם. החסיד הלה הבחין בחדות עיניו כי איש מורם 
מעם עומד לפניו, וכשנתברר לו כי מצב פרנסתו בכי רע, עלה בליבו רעיו 
ונצנצנה עצה במוחו. הלך החסיד לביתו הרעוע של הרבי פנחס ושאל את 
אשתו האם יש להם כל צרכי החג. כשענתה שין בידם כלום חפו החסיד את 
ידיה מלוא מטבעות זהב שיש בו כדי והותר לכל צרכי החג. וביקש ממנה 

שתשמור זאת בסוד, ולבל תגלה לבעלה הקדוש עד ליל הסדר. 
והיה בליל התקדש החג, והרה"ק רבי פנחס נכנס לביתו לאחר התפילה 
לעריכת הסדר והנה רואה הוא שולחן עורך בכלים יקרים, במיני מטעמים 
בברש ודגים וכל טוב. נתמלא שמחה בלבבו ושאל את אשתו בשל מי כל 
הוא  אני  אני.  וקרא:  בצד השולחן  החסיד  עמד  כזאת.  לך  נתן  מי   – אלה 
זה שהבאתי מטעמים וכלים יקרים לכבד את החג. והרה,ק פרש בשלומו 
בסבר פנים יפות ותיכף התחיל בעריכת הסדר בדביקות נוראה ובהתלהבות 
עצומה עד שכל סביבו ליהטה בלהבת אש. בעת סעודת 'שולחן עורך' שאל 
רבי פנחס להחסיד מה לך פה ומה שאלתך והלה סיפר לו את כל אשר קרהו 
עם הרה"ק ה'שפאלע זיידע' ועתה הנני מבקש מכבודו שיחתור לי חתירה 
קיימא.  של  בזרע  אתברך  השנה  שעוד  בשמים  ולפעול  הכבוד  כסא  תחת 
שבשנה  נשבע  הריני  ואמר:  שמים  כלפי  ידו  את  פנחס  רבי  הרה"ק  הרים 

הזאת אשתך חובקת בן.
מי  דבר  מעלה  של  פמליה  כל  רעש  קדשו.  מפה  יצאה  זו  כששבועה 
מהצדיקים יקום. ומי נדחה מפני מי. הסכימו במרומים לבדוק מי שעדיין לא 
הוציא שבועה מפי כל ימיו אפילו על דבר אמת דבריו יקום וכך יהיה. בדקו 
ומצאו שהרה"ק רבי פנחס לא נשבע מעולם. ובן למועד כעת חיה נולד בן 

בשעה טובה לאותו החסיד וביתו כולו נתמלא אורה ושמחה.
צדיקים  נגד  להתעקש  שאין  להוכיח  יש  מכאן  מרוזין,  הרה"ק  סיים 
וגזירותיהם, כי נכדו של אותו חסיד שנולד בזכות שבועתו של הרה"ק רבי 
פנחס מקאריץ הוא היה האיש הבליעל והעוכר ישראל אשר הלשין על נכדיו 

הקדושים של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, הלה המה האחים מסלאוויטא.

אח לצרה
בבית אדמור"י רוזין זי"ע מקובל שבעת שנאסרו האחים הקדושים נסע 
אביו  של  הציון  על  על  להשטח  לשיפיטווקא  משה  רבי  הרה"ק  אביהם 
הקדוש רבי פנחס מקאריץ, עם המרא דאתרא של סאדיקלוב הרה"ק רבי 
אריה לייב זי"ע. כאשר הגיעו לשיפיטווקא לציונו הקדוש של הרה"ק רבי 
זי"ע את פניו הקדושים ולחש לאזני  פנחס הרים לפתע הרה"ק רבי משה 
הצאר  של  כוונתו  כי  מסאדיליקוב,  המגיד  לכם  דעו   לייב:  אריה  הרה"ק 
ניקואלי ושרי ממשלתו היא לא רק על בני בלבד אלא כוונתם גם על עוד 
אחד... אנא התפללו היטיב והודיעו זאת לאבי רבי פנחס. היה זה רמז ברור 
שביקש רבי משה לרמוז לרבי אריה לייב על כוונת השלטונות לאסור גם את 

בן אחותו ה"ה הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע.
בבית  זי"ע  מרוזין  הרה"ק  ישראל  קדוש  נאסר  קדשו  ברוח  וכפי שחזה 
אסורים. בנו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא זי"ע סיפר שחדר מעצרם 
של האחים שפירא היה סמוך לחדרו של הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, 
שהיה אף הוא נתון למעצר בעקבות העלילה באותה תקופה, והייתה להם 
עליהם עמדו  עד שהממונים  ביניהם מאחורי הכתלים.  האפשרות לשוחח 

עליהם והפרידו ביניהם במרחק ניכר.
הסוהר  בית  שלטונות  הואילו  לא  השנה.  ראש  של  טוב  יום  כשהגיע 
להכניס אצלם בעל תוקע, רק העבירו להם שופר שיתקעו בעצמם. האחים 
שפירא תקעו אך הרה"ק מרוזין לא ידע אומנות התקיעה ולכן החזיק בידו 
ביד השניה תוך כדי שהוא מקריא תקיעה  והשופר  ביד אחת  את המחזור 

שברים תרועה.
הק'  אביו  של  של  ובכוונותיו  בדיבורו  כי  מסאדיגורה  הרה"ק  הוסיף 
פעל בשמים שיתקעו בעבורו והייתה זו מאת ה' כי למעלה אין שום חשש 

ממסכים המבדילים כשהם תוקעים.
חדרו  אל  חמין  מרוזין  להרה"ק  הביאו  לא  אחת  שבת  כי  מסופר  עוד 
שבבית הסוהר. והצטער על כך מאוד. הלכו משמשיו והביאו לו מן החמין 
היה  כך  אחר  שנים  כאמור.  סמוך  בחדר  ששכנו  מסלאווטיא  האחים  של 

הרה"ק מרוזין אומר: מימי לא טעמתי טעם חמין כמו באותה שבת.

בין החומות
הגה"ק רבי מאטיל סלאנימער זצ"ל סיפר. כשהאחים הקדושים הושלכו 
לתא מעצרם יחד עם אסירים שאינם יהודים. לא יכלו להתפלל מאומה עקב 
היות המקום לא נקי ואינו ראוי כדת לתפילה, פנה אחד מן האחים לאחיו, 
נתחיל אפוא לזמר ניגון. הניגון עורר את כל האסירים ששמחו לשבב של 
שמחה בתוך מקם אפל ומעציב זה והצטרפו לריקוד המסעיר. מפקד הכלא 
נזעק למראה הריקודים בתוך תוכו של בית האסורים וכששמע כי האחים 
לבין האסירים האחרים  בינם  והפקיד  הלך  הריקוד  אלו שהפעילו את  הם 

ומעתה הייתה הרווחה להם כי יכלו להתפלל.
נענה אחד האחים ואמר, עתה הוברר לי פירושו של אותו קמיע שכתב 
הבעש"ט הק' לעשיר אחד שהזמינו פעם לשבות אצלו, ובמשך כל השבת 
לא דיבר מאומה. במוצאי שבת קודש ביקשה אשת הגביר שיתפלל וייוושעו 
בבנים. הבעש"ט הק' הבדיל על הכוס וקרא אל העשיר שיציץ לתוך הכוס, 
וראה שם מזיק הרוצה להזיקו. וכתב לו הבשע"ט קמיע וכך היה כתוב בו: 
י.ש.ב. ש.ב. ולא ידעו הכוונה של תיבות אלו. ויתכן, אמר אחד האחים שהם 

ראשי תיבות י'הי ש'לום ב'חילך ש'לווה ב'ארמנותייך. )תהילים קכב.(
עוד מובא כי בעת שבתם בבית הסוהר היה כלוא עמהם מומר אחד שהיה 
יודע דינים והלכות והיה שונא ישראל מושבע. ברצותו לצער את האחים 
הק', עשה את צרכיו בפניהם כדי למונעם מלהוציא שום דבר שבקדושה. 
אמרו  מכן  לאחר  מיד  אולם  פניהם.  נפלו  הקדושים  האחים  זאת  בראותם 
האחד לאחיו האם מפני שאין ביכולתנו לאמר תהילים וכדו' ניפול ברוחנו?, 
הרי יש לנו לשמוח מעצם היותנו יהודים נאמנים לה' ולתורתו ובכך התורה 
הרי שציוונו של להוציא שום דבר שבקדושה בעת הזאת – הרי שזו רצון 

הבורא ועל זה לבד נשמח.
שקרני  בחדר  יושבים  הסוהר  בית  שר  אותם  ראה  כאשר  הימים  באחד 
השמש מגיעות אליו, ציווה באכזריות כי לפי עוונם ומשפטם החמור הם 
שעה  באותה  האור.  בו  שתשלוט  בלא  וחשוך  אפל  בחדר  לשבת  צריכים 
חלשה דעתו של רב' שמואל אבא והצטער כל כך מאוד. כאשר ראה אחיו 
רבי פנחס את צערו של אחיו נענה ואמר לו: למה נקרא היצר בשם מלך 
זקן וכסיל )קהלת( הלא היצר הרע בעצמו חכם הוא, רק שמלאכתו לעשות 
אנשים אחרים הסרים למשמעתו לכסילים. אמנם, האמת היא כי היצר הרע 
הוא מלך זקן וכסיל. והא לך ראיה ששוטה הוא, כי הרי שנינו יושבים במאסר 
כי כך גזרה גזירת עליון. ואולם היצר הרע שיכול לבחור מקום מושבו, למה 

בוחר הוא לשבת איתנו במקום אפל שכזה? הרי זו ראיה על כסילותו.
כפי המקובל, בזמן שישבו האחים הקדושים בבית האסורים סיימו את 

הש"ס בכל שנה ושנה.
הרבנית של רבי פנחס מסלאוויטא הגיעה אליו בעת שבתו במאסר באחד 
ערב שבת בכדי לבקרו. תוך כדי דיבורם התעניין רבי פנחס מה שלום בנם 
יחידם, וציווה עליה שתלך לבית האכסניה שלה תיכף ומיד בלי שום שהות. 
לפליאה הייתה זו בעייניה, הרי נסעה מרחק רב בשביל לדבר איתו ולשוח 

עימו והנה הוא מגרשה בלי שום דיבור כלל.
לבית  הגיעה  עם  מיד  שבאה.  כלעומת  וחזרה  לדברו  צייתה  הרבנית 
זמן  לא עבר  לרגע.  האכסניה התחילה לחוש כאבי ראש מתעצמים מרגע 
פנחס  רבי  חזה  זאת  כל  העולם.  מן  ונפטרה  חיים  שבקה  אשר  עד  מועט 

בעלה, ורצה שיהא סיפק בידם של החברא קדישא לקוברה באותו היום. 

שריפת אלפי הספרים
ביום ט' בכסלו נסתלק רבי משה אביהם של האחים לשמי רום, כשהוא 
שווא.  עלילת  על  האסורים  בבית  המיוסרים  בניו  שני  את  אחריו  מותיר 
באותה תקופה יצאה פקודה חדשה מאת הצאר, לבקר את כל ספרי היהודים 

ולעבור על תוכנם ולנצזר את מה שלא נראה בעינם.
אשר  הקודש  ספרי  כל  את  למסור  נתחייבו  רוסיה  יהודי  כל 
הימים  ארכו  לא  הצנזורה.  ע"י  אושרו  לא  אשר  ברשותם 
אין  כי  עד  ערימות של ספרים  נערמו  ובמשרדיהם של הצנזורה 
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וכה היה פסק הדין: 
הנאשמים יילקו אלף 
וחמש מאות מלקות 
כל אחד, ואם יישארו 
בחיים, יגורשו לארץ 

גזירה עד אחרית 
ימיהם ופסק הדין 

יבוצע בצורה כדלהלן: 
הנידונים יועברו ע"י 
שני קצינים בין שתי 
שורות של מאתיים 

וחמישים חיילים, כל 
חייל יכה בשוט שבידו 
בכל כוחו, וכךך יועברו 

שלש פעמים כשידיהם 
כבולות לשני רובים. 

מספר, ומבלי יכולת לעבור עליהם. יצאה איפוא פקודה חדשה מאת הצאר 
לשרוף את כל הספרים בכל מקומות מושבותיהם של היהודים, ומתקנים 
בלהבות  קודש  ספרי  אלפי  עלו  היום  ובאותו  כך  לשם  הוצבו  מיוחדים 

השמימה.

גזר הדין
כשלוש שנים ארכו ימי עינוי הדין, שלוש שנים של סבל ושל התייסרות 
סיים  תקצ"ח,  אדר   -  1838 מרץ  בחודש  הבאות.  לקראת  רבתי  הכנה  היו 
הגרנרל ואסלטשקוב את חקירתו, והעביר את ממצאיה ומסקנותיו למושל 
על  הדין  חומר  כל  את  להשית  המלצה  בתוספת  קיוב,  מחוז  של  הכללי 
מגיש  מעל  ברשעותו  התעלה  הגנרל  לסיביר.  הגליה  פלוס  הנאשמים 
החקירה  מסקנות  את  העביר  הוא  מידי.  קל  הדין  שפסק  וטען  המסקנות 
למשרד הצבא בפעטבורג והמליץ להוסיף על פסק הדין אלפי מלקות לכל 

אחד מהם ועוד עונשים קשים ומרים. 
מאות  וחמש  אלף  יילקו  הנאשמים  הדין:  פסק  היה  וכה 
מלקות כל אחד, ואם יישארו בחיים, יגורשו לארץ גזירה עד 
יבוצע בצורה כדלהלן: הנידונים  אחרית ימיהם ופסק הדין 
יועברו ע"י שני קצינים בין שתי שורות של מאתיים וחמישים 
חיילים, כל חייל יכה בשוט שבידו בכל כוחו, וכךך יועברו 
שלש פעמים כשידיהם כבולות לשני רובים. מצב בריאותם 
של השניים לא היה בכי טוב וקשה היה עד מאוד להעלאות 
על הדעת כי השניהם ישרדו עונש זו ויישארו בארץ החיים. 

ובממילא פסק דין זה היווה בעצם פסק דין מוות.
ואנשי מעשה  עסקנים  היו  בקיוב,  בכלא  ישיבתם  במשך 
מפורסמים מבקרים אצלם מידי פעם אשר היה כרוך בקבלת 
הדין  גזר  קיום  לפני  יום  הכלא.  בית  מיוחד ממפקד  אישור 
נכנסו שני חסידים לבקר את האחים בבית המאסר בכוונתם 
היה להיוודע האם האחים יודעים על גזר דינם העתיד להיות 
להם למחר או לא. השניים נכנסו אצל התא, וגילו להפתעם 
ואמרות  חסידות  בדברי  שיח  נועם  מדברים  השניים  כי 

צדיקים בלי ששום עצב ודאגה מיום המחר על פניהם.
שני החסידים הבינו כי כנראה אין הם ידועים על גזר הדין 
שמואל  רבי  נענה  לפתע  להם.  לגלות  לא  העדיפו  כן  ועל 

ואמר:  אבא 
ידעתם  הלא 
ילקו  מחר  כי 
ובכן  אותנו, 
לדאוג  יש 
מניין  שיהיה 
יהודים בשעת 
ה  א ק ל ה ה
תיפח  באם 
 , ו נ י ת ו מ ש נ
צריכים  וכן 
לרופא  לדאוג 
נניצל,  באם 
יש  כן  וכמו 
את  לאסוף 
וחלקי  הדם 
ם  י ר ב י א ה
מן  שיתיזו 

האפשריות  לשתי  צוואה  זו  הייתה  לקבורה.  הגוף 
שרק יקרה. והחסידים רשמו בקורות הימים את אשר 
זו "עמדנו נדהמים ומזועזעים, חרדת  הרגישו בשעה 
היה  הרושם  פה.  לפצות  יכולנו  ולא  אפפתנו  קודש 
לפני  ראינו  חיינו.  ימי  כל  מזכרוננו  ימחה  ולא  כביר 
עינינו כביכול את אברהם אבינו לפני העקידה. מסור 
עקיבא  רבי  ואת  קונו,  רצון  לעשות  ונפש  בלב  כולו 
ואת  ברזל.  של  במסקרות  בשרו  את  שסרקו  לפני 
בדמות  מלאכים  רוח,  ענקי  מסיימים:  הם  דבריהם 

אנשים".
ביום גזר הדין. כפי שביקשו האחים התאסף מניין 
לקחתם  הרשעים  כשנכנסו  ההלקאה.  באזור  יהודים 
הרשעים  התפילין.  עטופים  האחים  היו  להילקות, 
עד  מעט  להמתין  ביקשו  הם  אך  לצאת  בהם  האיצו 
שיסיימו תפילתם, זעמם של הרשעים גברה, והם עקרו 

את התפילין מראשם וכך יצאו שניהם אל העקידה.
באותה השעה שהוליכו את האחים בגזירת מלכות 
הרשעה להלקאה, ניגנו שניהם ניגון התרוממות הנפש 
שמביע את תוקף גאון יעקב וביטחון מלא בהשי"ת. 

ניגון זה נשתמר בבית חב"ד.
התעורר  המלקים  החיילים  שורות  לבין  בהגיעם 
ביניהם וויכוח מי יילקה ראשון, רבי שמואל אבא טען 
כי הוא הבכור ולכן הוא יילקה ראשון. רבי פנחס בכה 
באמרו כי איככה אוכל וראיתי בעת אשר מכים את אחי. בסופו של דבר הלך 
רבי פנחס ראשון אל ההלקאה. לפני ביצוע גזר הדין הקרא ראש השופטים 
את גזר דינם, ולפתע כשהגיע לאמצע גזר הדין, הפסיקו רבי שמואל אבא 
וביקש ממנו לחזור שוב על הפיסקה האחרונה. הוא פנה לעומדים על ידו 
וסימן באצבעו שיקשיבו היטב. באותה סעיף היה כתוב כך: כי אילו יישארו 
הנאשמים בחיים הרי שהם ישולחו לסיביר את ו'נשיהם'. ובכך הזהיר אותם 

למהר להסתיר את נשותיהם לבל ייפגעו ולהעבירם מחוץ לגבול.
הביצוע.  לקראת  ועומדים  מוכנים  החיילים   250 בעוד  ההלקאה  לפני 
הם חששו  באחרים.  החיילים  כל  את  להחליף  פתאומית  הוראה  התקבלה 
וכפי שאכן אומת, כי החיילים שוחדו ובתמורה לא ילקו בחוזק אלא ילקו 

בהנחת השוט.
ביום גזר הדין שהיה בערב שבת, בא בתו של אחד מהתלמידים של רבי 
פנחס מקאריץ זקינם של הנאשמים  להשתטח על ציונו בבית החיים אשר 
בטעפליק. בשבת קודש בבוקר נכנסה לבית הכנסת לאחר התפילה ופנתה 
אל הקהל ותאמר: יהודים, דעו לכם שאתמול הלקו את האחים הקדושים 
ובטוחני כי נשארו בחיים. אתמול הייתי על קברי אבי וסידרתי את תחנוני, 
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בזמן שהותם של 
פנחס ושמואל אבא 
שפירא במעצר סגרו 
השלטונות הרוסיים את 
בית הדפוס בסלאוויטא 
ובתי דפוס יהודיים 
אחרים ברחבי המדינה. 
מספר שנים לאחר 
מכן התקיים מכרז 
להקמת בית דפוס 
יהודי בז'יטמיר )אחד 
משני בתי דפוס יהודיים 
שהותרו ברוסיה(. 
בניהם של האחים 
שפירא זכו במכרז 
ופתחו אותו ב-1847.

ובלילה בא אליי אבי בחלום ואמר לי כדברים האלה: השכנים 
שלי הודיעו לי, כי אחד מבניי היה על קברי, אני לא הייתי נוכח 
שם באותה שעה כי הייתי בהיכלא של רבינו רבי פנחס, והיינו 
מלמעלה,  משגיחים  היו  והם  והואיל  המלקים.  על  משגיחים 

בטוחה אני שניצלו ממות לחיים.
וכך סיפר רבי מאטיל מסלאנים כי האחים עברו בין השורות 
ירדו ממעל והחלישו את עוצמת  המלקים, אולם מלאכי מרום 

המלקות.
האח הצעיר עבר ראשון כאמור, ונפל מתבוסס בדמו, עוד רוח 
חיים באפו וגלגלהו בסדיני קרח והובילהו לבית החולים. אחריו 
עבר רבי שמואל, ובאמצע הילוכו נפל הכיפה מעל ראשו רבי 
שמואל לא אבה ללכת פסיעה מבלי הכיפה על ראשו. ובמשך 
דקות ספורות עמד על כך שירימו לו את כיפתו, ובמשך כל זמן 
זה עומדים חיילים חסוני גוף ומצליפים בו בצורה אכזרית מבלי 
רחם. רק כאשר הושבה לו הכיפה ושמוה מעל לראשו המשיך 
ללכת ולהתקדם. כמו אחיו גם הוא נפל שדוד פצוע קשה כמעט 

שנפח את נשמתו ופינו אותו לבית הרפואה.
השניים התעוררו לאחר שבועות ארוכים של טיפולים, ואותה 
המילה  לכך,  כשהתוודעו  שבת.  ערב  היה  שהתעוררו  היום 
הראשונה שהוציאו מפיהם היה: צריך לקבל את השבת!. והם 
כלשהו  אבר  להזיז  יכולת  מבלי  מיטתם  על  השבת  את  קיבלו 

מרוב מחץ ורוב מכות.
ואז  קרוב לשנה שכבו השניים בבית הרפואה עד שנתרפאו מפצעיהם, 
עוד  הם  אשר  תחת  לסיביר.  להגלותם  כדי  האסורים  לבית  שוב  הועברו 
מוסיפים להשפילם וגילחו את זקנם ופאת ראשם למען יהיו כחוכא וטלולא.

הרגיש  שקיבל  המלקות  מכל  כי  אבא  שמואל  רבי  סיפר  הימים  ברבות 
מלקה אחת במיוחד. שהרעישה את אברי והשאירה סימנים בגופו עד היום. 
וחששתי כי מלקה זו באה משוט של חייל יהודי שנשבה לחייל הרוסי. ואכן 
לאחר מעשה נודע לי כי אכן היה כך, ובתוך שורות החיילים שכולם היו 
נכרים היה יהודי אחד שנשבה על ידיהם וברבות הימים שכח את אשר הוא 
יהודי. וחייל זה בא לאחר שחזרו האחים לבית האסורים ובכה לפניו ואמר 
לפי  היהודי!  אחיך  תכה  למה  רשע,  עליו,  וצעק  לחלומו  בא  זקן אחד  כי 
הסימנים שהחייל תיאר לו שראה בחלומו, הזכיר לו צורתו של זקינו רבי 

פנחס מקאריץ.
אנקדוטה מעניינת מסופרת מאותם הימים כי כאשר ביקשו אנשי העיר 
טעפליק לקדש לקת בית הקברות, קראו להרה"ק רבי מרדכי משטערנוביל 
זי"ע  שיערוך את ההקפות כנהוג. ובתוך כדי הקפותיו נעצר סמוך לחלקה 
זו  שחלקה  רואה  הנני  אך  זו,  בחלקה  להיקבר  אני  רוצה  והתבטא:  אחת 
מיועדת ליהודי שקיבל מכות מנכרים. השומעים שמעו את הדברים ושמרו 
נפטר  כאשר  רבות  שנים  לאחר  רק  הובררו  אלו  דברים  בליבם.  הדבר  את 
באותו מקום שעליו  וקברוהו  בהיותו בטעפליק  אבא  רבי שמואל  הרה"ק 

העיד רבי מרדכי שכאן יקבר יהודי אשר הלקוהו נכרים.

השתקעותם בזאראדיע
לסיביר  להגלותם  והתחילו  הדין  בגזר  הרשעים  המשיכו  העת,  בהגיע 
דרך העיר מוסקבה, אולם הם נתעכבו במוסקבה שנים רבות מחמת מצב 
עד  ארוכה  נסיעה  להם  לאשר  לרופאים  איפשר  שלא  החופפת  בריאותם 
בצבא  ששירתו  משפחות  מאות  אז  התגוררו  במוסקבה  הרחוקה.  לסיביר 
הרוסי ובחייל הקיסר, ולאחר שחרורם ניתנה להם הרשות לגור במוסקבה. 
יהודים אלו שמחו וששו כמוצא שלל רב על ביאתם של שני הצדיקים, והם 

יסדו להאחים בית כנסת לתפילה בחלק העיר הנקרא 'זאראדיע'. 
האחים הקדושים מצידם הפעילו את מיטב השפעתם על היהודים והציתו 
בליבם את אש היהדות ואת גחל התורה לבל תיכווה, ועודדום ללכת בדרכי 

ישרים ולקיים מצות הבורא לבל ייטמעו בין הגויים.
הקיסרות.  כסא  על  השני  אלכסנדר  הקיסר  עלה  כאשר  תרי"ז  בשנת 
הרוזן   ,1856 שב  גם  מה  הדין,  מגזר  לשחררם  רבות  השתדלויות  נעשו 
לשר  והציע  צדק  משפט  לחשודים  נעשה  שלא  הודה,  וואסיליצ'קוב 
המלחמה לחון את האחים שפירא. השר פנה לצאר החדש אלכסנדר השני 
ע"מ לחונם. השתדלויות אלו צלחו, והם שוחררו לביתם שבעיר סלאוויטא 
ורעשה הארץ  געשה  לעירם  ובקדושתם. בשובם  בתורתם  בגופם,  שלמים 
מפוארת  פנים  בקבלת  פניהם  את  קיבלו  אנשים  ורבבות  אלפים  ומלואה, 

ורבת משתתפים.
לאחר בואם של האחים לסלאוויטא התפתחה בסלאוויטא חצר חסידית 

גדולה ומפוארת ואלפי חסידים באו לשהות בצל קורתם.
סגרו השלטונות  ושמואל אבא שפירא במעצר  פנחס  בזמן שהותם של 
ברחבי  אחרים  יהודיים  דפוס  ובתי  בסלאוויטא  הדפוס  בית  את  הרוסיים 
יהודי  דפוס  בית  להקמת  מכרז  התקיים  מכן  לאחר  שנים  מספר  המדינה. 
של  בניהם  ברוסיה(.  שהותרו  יהודיים  דפוס  בתי  משני  )אחד  בז'יטמיר 
במלאכת  המשיכו  הם  ב-1847.  אותו  ופתחו  במכרז  זכו  שפירא  האחים 

אבותיהם עד שהרוסים סגרו גם את בית הדפוס שלהם.

סגולת 'אור החיים'
כפי המובא בספה"ק הרה"ק רבי פנחס מקאריץ התבטא פעם ואמר כי 
לימוד בספר אור החיים מסוגל הוא לנשמה כמו לימוד הזוהר הקדוש כי 
רשב"י היה נשמת משיח בדורו וכן האור החיים היה נשמת משיח בדורו אי 
לכך פקד הרה"ק רבי פנחס על בניו שידפיסו בכל שנה את הספר הקדוש 
אחר  אך  פקודתו  את  קיימו  הם  ואכן  רע  פגע  מכל  ינצלו  ואז  החיים  אור 
בניו  חדלו  קונים  להם  נמצא  שלא  עד  החיים  אור  ספרי  כך  כל  שנתרבו 
העלילו  החיים  האור  ספרי  את  להדפיס  שהפסיקו  שה  ובאותה  להדפיסם 

עליהם את העלילה ונאסרו במאסר. )מגדל עוז עמ' רסח(.
דפוס  החיים  אור  עם  חומש  של  רבות  מהדורות  היום  ידועות  ואכן 
הדפוס  יסוד  שנת  שהיא  תקנ"א  בשנת  נדפסה  הראשונה  סלאוויטא 

בסלאוויטא משערים כי הוא הספר הראשון שהדפיסו בסלאוויטא.
הקדושים  לבניו  הדפוס  בית  את  משה  רבי  הרה"ק  מסר  תקפ"ג  ובשנת 
רבי שמואל אבא ורבי פנחס זי"ע והם המשיכו העבודת הקודש של אביהם.

מחלוקת התלמוד
היהודי  הדפוס  בית  בזכות  התפרסמה  שבאוקראינה  סלאוויטא 
שהיה  מקוריץ  פנחס  רבי  של  בנו  שפירא,  משה  הרב  שם  שפתח 
עבר  אך  בקאריץ  נוסד  הדפוס  בית  טוב.  שם  הבעל  מתלמידי 
לידם  קיבלו  מכן  לאחר  שנה   22  .)1790( תקנ"א  בשנת  לסלאוויטא 
בניו של רבי משה, הרב שמואל אבא ורבי פנחס שפירא, את הנהלת 
להדפיס  ביקשו  ורבים  באיכותו  ידוע  היה  סלאוויטא  דפוס  המפעל. 
אדמו"רים  ידי  על  במיוחד  אהוד  היה  הדפוס  בית  ספריהם.  את  בו 

ומחברים חסידיים.
בשנת 1834 היה דפוס סלאוויטא למרכז סכסוך גדול בעולם היהודי 
לאחר שפרץ ויכוח בין הנהלת בית הדפוס לבין הנהלת בית הדפוס 
של משפחת ראם בוילנא. כל צד תבע זכויות להדפסת מהדורת ש"ס, 

ולכל צד היו רבנים שתמכו בו..
שלמות.  מהדורות  בשלוש  הודפס  סלאוויטא  בדפוס  התלמוד 
1834, החלו אנשי דפוס  במהלך הדפסת המהדורה הרביעית, בשנת 
להתלקחות  שגרם  מה  מתחרה,  מהדורה  להדפיס  בווילנה  ראם 
הרבנים,  אישור  מקבלת  שנים   27 חלפו  אמנם  שכן  עזה,  מחלוקת 
הפכה  המחלוקת  השלישית.  המהדורה  מהוצאת  שנים   21 רק  אך 

למחלוקת בין חסידים למתנגדים.
גליציה  רבני  החסידים,  רבני  עמדו  מסלאוויטא  המדפיס  לצד 
פולין.  רבני  ורוב  לבוב(  קהילת  אב"ד  אורנשטיין,  יעקב  )ובכללם 
לצד המדפיס מווילנה עמדו רבני ליטא, ובכללם אריה לייב קצנלבוגן 
אב"ד בריסק, יעקב קרלינר אב"ד קרלין, רבים מרבני זאמוט )ליטא 
התחתית( ורבי עקיבא איגר, בנו רבי שלמה איגר, חתנו בעל החת"ם 

סופר והרב אלכסנדר סנדר קפלן בעל "שלמי נדרים".
מדפיסי סלאוויטא העלו את הטענה כאילו דעתו של רבי עקיבא 
איגר הוטתה על ידי בנו רבי שלמה איגר, וכינו אותו "בן כוזיבא". רבי 
עקיבא איגר, שהיה ידוע בדורו כענוותן גדול, יצא מגדרו ובתגובה 

כתב מכתב חריף כנגד טענה זו:
סלאוויטא,  מדפיסי  של  והחוצפה  העזות  על  לבי  הומה  "מאוד 
את  שהטה  נר"ו  הגאון  בני  על  בלבד  לא  הם,  נאצה  דברי  ודבריהם 
לבבי, אלא גם עלי, שיכולים לפתות אותי לפסוק שלא כדין... אינני 

מוחל להם כלל וכלל, כי על בזיון התורה אי אפשר למחול".
לאחר דין תורה שהתקיים בבית הדין בהורדנה, ולאחר שהתקיימה 
בוררות, הוכרע הדין לצדם של מדפיסי וילנה, בתנאי שייקנו את כל 

העותקים שנשארו בידי מדפיסי סלאוויטא.



כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19 26

הפלישה
 לנורמנדי

75 שנה לפלישה הימית הגדולה בהיסטוריה

שלושת רבעי מאה חלפה מאז הפלישה הימית הגדולה בהיסטוריה 
והחלו  שבצרפת  נורמנדי  בחופי  נחתו  הברית  בעלות  כוחות   ⋅
לשחרר את מערב אירופה מלפיתתו של היטלר ⋅ מבצע ההטעיה 
המודיעיני שהצליח מעבר למשוער, הנקודה היהודית וסיפורם של 

החופים המדממים

||  איילה אבן האזל||
צילומים:ויקיפדיה
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ורמנדי, חבל ארץ ירוק ופורה, צוקים מתנשאים נ
ועיירות נמל. לפני שבעים וחמש שנים האדמה 
נשמע  היו אדומים בשמיים  כאן רעדה, המים 
האנין  טעמן  במקום  מטוסים.  אלפי  של  רעש 
משובחים  וסיידר  יינות  הקמבבר,  גבינות  של 
שבהן משתבחת נורמנדי, נמלא המקום בטעם 
 - בנורמנדי  להיתקל  ניתן  כיום  גם  מלחמה.  ואש  דם 
רצועת חוף של שמונים קילומטרים, בבונקרים גרמניים 
של  מהתקופה  מטבעות  יין,  בקבוקי  של  שאריות  עם 

צרפת של וישי, פגזים חלודים ותרמילי כדורים. 
כזבובים  נפלו  וחיילים  הוחרבו  הצרפתיים  הכפרים 
הגורלית  התפנית  חלה  הזה  בקרב  כאן  אך  בקרבות, 
בשמו  גם  הידוע  לנורמנדי  הפלישה  מבצע  במערכה. 
הליל  חצות  אחר  החל  אוברלורד  מבצע  הרשמי 
כאשר  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך  ב06.6.1944 
132,000 חיילים של צבאות בנות הברית פלשו לנורמנדי 
– בצפון צרפת אזור שהיה כבוש על ידי גרמניה הנאצית. 
במבצע השתתפו כמאה חמישים אלף חיילים וההכנות 

למבצע ארכו כשנתיים. 
בזכות כיבוש צפון צרפת על ידי בנות הברית נאלצה 
גרמניה להפנות כוחות נוספים שנלחמו בחזית המזרחית 
לחזית  באיטליה  שניה  ובחזית  הסובייטי,  הצבא  מול 
הברית  בנות  של  הכוחות  על  לגבור  במאמץ  שלישית 
בצרפת - מה שהוביל לתבוסה מוחצת. הלחימה בחזית 
המזרחית הייתה ברברית וברוטלית, החיילים הסובייטים 
נלחמו בקרבות עיקשים ולא נסוגו לאחור, הצבא האדום 
 85% הגרמני שספג  הצבא  ולעומתו  פגיעות  ספג 90% 
פגיעות. הצבא האדום כבר עמד בשעריה של בודפשט, 
משך  את  קיצרה  לנורמנדי  והפלישה  ובוקרשט  ורשה 
מערב  כל  על  סובייטית  השתלטות  ומנעה  המלחמה 

אירופה.
שנחתו  החיילים  מאלפי  אחד  אף  זרחה  "כשהשמש 
בנורמנדי לא ידע אם יהיה בחיים כשתשקע שוב" אמרה 
השבוע תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה, בטקס השנתי 
אמריקנים  חמישה  שנתי  טקס  באותו  הפלישה.  לציון 
כשהם  צניחה,  אותה  את  שחזרו  המלחמה  מוותיקי 
אחד  ימים.  מאותם  שלהם  הצניחה  בחליפות  לבושים 
"היה  הטקס,  סיום  לאחר  אמר   97 בן  רייס,  טום  מהם, 
זה  את  ועושה  חוזר  הייתי  נהדר,  מרגיש  אני  מושלם, 

שוב". 

מבצע "פורטיטוד"
עוד קודם הפלישה הופעל מבצע "פורטיטוד", שהיה 
ההטעיה  מבצע  מדהימה.  הצלחה  שנחל  הטעיה  מבצע 
את  תפס  הבריטי  הביון  כפולים.  בסוכנים  שימוש  כלל 
או  ברירה  להם  והציב  מגרמניה  שנשלחו  המרגלים  כל 
העבירו  כך  כפול  כסוכן  לעבוד  או  למוות  נידון  להיות 
מצד  מתוכננת  מערכה  על  לגרמנים  מידע  הסוכנים  כל 
צבאות בנות הברית בנורבגיה, בבלקן או באזורים שונים 

של צרפת. 
גארסיה,  פויול  חואן  היה  הללו  מהסוכנים  אחד 
אותו  כינו  כולם  קטלוניה.  מחבל  ספרדי  ממוצא  סוכן 
עם  תחילה  קשר  יצר  הוא  בספרד  גארבו.  בקצרה: 
נדחה  אך  עבורם  לרגל  בהצעה  הבריטים  השגרירות 
על הסף, כאופציה שנייה בחר לרגל עבור גרמניה תוך 
הנאצית.  האידאולוגיה  כאוהד  עצמו  את  שהציג  כדי 
בתחילה גם הגרמנים דחו אותו אך לבסוף אתגרו אותו 
בכך שהטילו עליו משימה לחדור לבריטניה דרך העיר 
ניסה  ושוב  לליסבון  נסע  גארבו  בפורטוגל.  ליסבון 
לבסוף  הועיל,  ללא  אך  הבריטית  בשגרירות  לפעול 
באופן  ולדווח  הגרמני  למפעילו  מכתב  לשלוח  החליט 

שקרי שהגיע לבריטניה. 
מכיוון שלא היה לו מידע אמין מתוך בריטניה, במשך 
כלי  דרך  שקלט  מידע  גארבו  שלח  חודשים  תשעה 
נשק  לייצור  חברות  של  שמות  וכן  עיתונים,  תקשורת, 
אותם לקח מספר הטלפונים, חלק מהמידע היה מפוברק 
הצליח  כי  לגרמנים  דיווח  התקופה  במהלך  לחלוטין. 
לגייס שני סוכנים שגם דמותם הייתה פרי דמיונו: עובד 

חברת תעופה שכביכול העביר את מכתביו 
והשני  בצנזורה  להיתקל  מבלי  לליסבון 
שהתגורר  שוויצרי  גרמני-  עסקים  איש 

בליברפול. 
הגיעו  המוצלח  המרגל  של  עלילותיו 
ידיעות  תפסו  הם  כאשר  הבריטים  לידיעת 
שעובד  המרגל  את  המשבחות  גרמניות 
התגלה  הבריטים  לתדהמת  בריטניה.  מתוך 
אורח  את  כלל  מכיר  אינו  המרגל  כי 
שגויות  ידיעות  משדר  ואף  הבריטי  החיים 
לחלוטין, שאחת מהן אף גרמה לצי הגרמני 
בשלב  דמיונית.  שיירה  אחרי  מצוד  לבצע 
לאנשי  לפנות  גארבו  המשיך  עדיין  זה 
ולבקש לעבוד למענם  השגרירות הבריטית 
אותו  לגייס  החליטו  לבסוף  שהאנגלים  עד 
של  ארוכות  שבועות  עבר  גארבו  למענם. 
עבר  והוא  אמת,  דובר  ונמצא  חקירות 

להתגורר בלונדון עם משפחתו. 
ושלח  גארבו  פעל  שנים  שלוש  במשך 
לגרמנים 1,399 שדרים ו423 מכתבים, הוא 
אף קיבל עיטור מיוחד מהיטלר המעיד על 
המלחמה  ובשלהי  דופן  יוצאת  הצטיינות 
דולר,  אלף   350  - משכורתו  את  קיבל  אף 
את שכרו  גארבו  קיבל  במקביל מהבריטים 
כבוד.  ועיטור  שטרלינג  לירות  אלף   15
שעבדה  הדמיונית  הרשת  התקופה  במהלך 
נוספים.  דמיוניים  סוכנים  גייסה  אף  תחתיו 
גארבו היה שותף לתכנית ההטעיה ולקראת 

כי  לגרמנים  העת  כל  דיווח  הוא  לנורמנדי  הפלישה 
יתכוננו דווקא לפלישה לכיוון פה דה קאלה, רק סמוך 
לגארבו  אושר  ביוני,  ה6  של  בלילה  הנחיתה  למועד 
לדווח על הפלישה האמתית כדי שלא יאבד את אמינותו. 
לקראת 3 לפנות בוקר ניסה האלחוטן לשדר לגרמניה 
אך ללא הצלחה, רק בשעה 8 בבוקר חודש הקשר ונשלח 
לפרסום.  שהותרו  נוספים  בפרטים  שהועשר  הדיווח 
וגארבו גם שלח מחאה כועסת על כך  נקלטה  ההודעה 
שבשל רשלנות טכנית מצד הגרמנים לא הצליח לשלוח 
את הדיווח בשעה מוקדמת יותר. בשלב נוסף לאחר כמה 
שמתוכננת  כך  על  דיווח  שוב  גארבו  שלח  ב9.6  ימים 
פלישה באזור פה-דה- קאלה. ורק ב30 באוגוסט לאחר 

חודשיים דיווח גארבו כי התכנית הזאת בוטלה. 
על  עבדה  כך  כל  הכפולים  הסוכנים  של  ההטעיה 
כי  הגרמני  בצבא  הבינו  שבוע  לאחר  שרק  הגרמנים 
אלא  הסחה  פעולת  הייתה  לא  נורמנדי  על  ההתקפה 
הצרפתית  המחתרת  אז  עד  אך  האמתית,  ההתקפה 
הביאה  פעיל,  חלק  ונטלה  שותפה  היא  גם  שהייתה 
לניתוק כבלי טלגרף גרמניים והייתה אחראית על פיצוץ 

היה  שדרכם  מרכזיים  וצירים  רכבת  מסילות  רכבות, 
חשש שהצבא הגרמני יזרים תגבורת. 

נורווגיה,  מאיטליה,  עוצבה  שום  הזיזו  לא  הגרמנים 
או דרום מערב צרפת לטובת המערכה בנורמנדי. אך את 
עיקר ההצלחה רואים בכך שבמשך כ-7 שבועות לאחר 
הגדולה  הגרמנית   15 ארמיה  נותרה  עדיין  הפלישה, 
והעוצמתית, ממתינה להתקפה "המתוכננת" בגזרת פה 
חוף  רצועת  הייתה  באנגליה, שם  דובר  מול  קאלה,  דה 
צרה והדרך לפריס קצרה. בעלות הברית השקיעו מאמץ 
דה  פה  גזרת  מול  באזור  בנו  הם  ההטעיה  בתכנית  רב 

קאלה ציוד דמה כולל טנקים מתנפחים, ובובות דמה. 
"בעוד  בראדלי:  גנרל עומר  בזיכרונותיו  כתב  כך 
ארמיה 7 הגרמנית נאבקת לרתק אותנו לחופי הנחיתה, 
נוספים  בכוחות  לתגברה  הגרמני  העליון  הפיקוד  סירב 
מגזרת פה דה קאלה. לכן, במשך 7 שבועות מכריעים, 
הארמיה ה-15 הגרמנית המתינה לפלישה שמעולם לא 
לידינו  ושיחק  דיוויזיות   19 האויב  שיתק  בכך  באה... 

ב'מתיחה' הגדולה ביותר במלחמה...” 
חצות  אחרי  היה  ההפצצה  לתחילת  שנבחר  העיתוי 
בלילה עם ירח מלא שיספק תאורה טבעית, וגאות נמוכה 

תכנית המבצע של הפלישה

גנרל דווייט דוד אייזנהאואר
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מספיק על מנת שיתאפשר לראות את המכשולים הימיים 
נמוך  לא מאד  אך  על החוף הצרפתי,  גרמניה  שהציבה 
על מנת שהנחתות יוכלו לעלות ישר על החוף ולהמשיך 
כי  שיערו  מצדם  הגרמנים  הגאות.  מי  פני  על  לצוף 
על  הגאות  שיא שעת  את  דווקא  ייבחרו  הברית  בעלות 
ביותר.  הצרה  החוף  ברצועת  תהיה  הים  שחצית  מנת 
אייזנהאואר קבע את מועד הפלישה ל־5 ביוני אך לבסוף 
בשל מזג אוויר סוער נדחה המועד ביום אחד ל-6 ביוני. 
לא  שההתקפה  משוכנעים  כה  היה  מצדם  הגרמנים 
אוויר  מזג  תנאי  בשל  ביוני  ה-10  לפני  להתבצע  תוכל 
בליל  מעמדותיהם  נעדרו  רבים  קצינים  ולכן  הגרועים 
רומל  וגנרל  אחרת,  בעיר  מבצעי  תרגיל  בשל  הפלישה 
לרגל  לגרמניה  נסיעה  בשל  הפלישה  בליל  נעדר  עצמו 
יום הולדתה החמישים של אשתו לה העניק במתנה זוג 
נעליים ועל הדרך נפגש עם היטלר. רומל הספיק לחזור 

לצרפת בשעות הלילה של ה-6 ליוני. 
הייתה  מפציצים  אלפים  חמשת  של  מסיבית  הפצצה 
בלילה  כבר  הוצנחו  הראשונים  הצנחנים  הקדימון. 
כשהם  דיקט,  ועשויי  שקטים  בדאונים  המתקפה  לפני 
אותם  יפוצצו  שהגרמנים  לפני  גשרים  על  משתלטים 
מטוסים  במקביל  מידיהם.  צרפת  כל  כיבוש  על  ויקשו 
הצניחו חמש מאות צנחני דמה – שהיו למעשה בובות 
פוגעות  כשהן  ירי  אשליית  ויוצרות  מתפוצצות  גומי 
בקרקע. ואז החלה הפלישה הימית העצומה של עשרות 

אלפי חיילים לחופי נורמנדי.
המטרה הייתה להכניע את החומה האטלנטית אותה 
התקפה  ניסיון  כל  למנוע  מנת  על  לבנות  היטלר  ציווה 
מצד צבאות אויב. החומה נבנתה מגבול צרפת ספרד ועד 
נורבגיה. זה היה חשבון פשוט, לא היה צריך להיות חכם 
הגדולה  המעצמה  בריטניה  שעם  להבין  מנת  על  גדול 
ידי  על  נכבשה  שלא  הברית   – בעלות  של  האחרונה 
הכוחות הנאצים במערב אירופה, הפלישה תהיה מן הים 
עם נחיתות לאורך החוף הצפוני – מערבי של אירופה. 
וביצורים.  בונקרים  נבנו  רומל  גנרל  של  פיקודו  תחת 
החומה  גרמניה,  שעשתה  הכביר  המאמץ  למרות 
אלפי  של  באורך  להיבנות  אמורה  שהייתה  האטלנטית 

קילומטרים מעולם לא הושלמה. 
כאשר נחתו הכוחות של בעלות הברית בחוף, בצבא 
הגרמני חששו להעיר את היטלר שבדיוק נרדם ולהזמין 
תגבורת, ואף אחד לא העז להזמין תגבורת ללא רשותו 
וכך בזבזו שעות קריטיות. כאשר היטלר התעורר בשעה 
והיה  שאנן  עדיין  היה  הוא  הפלישה  על  ושמע   10:00

בטוח כי יעניק תבוסה לחיילי בנות הברית. 

חוף סורד: 
ושדה  קאן  העיר  כיבוש  הייתה  העיקרית  המטרה 
היום  עם  מידי  באופן  וזאת  הסמוך,  קרפיקה  התעופה 
הראשון לפלישה. המשימה הייתה מוטלת על החיילים 
הגנרל  של  בפיקודו  קנדים  חיילים  בסיוע  הבריטים 
 6 כעבור  אלא  הושגה,  לא  זו  מטרה  אך  מונטגומרי, 

שבועות. 
הצטופפו  הנוספים  הנחיתה  גלי  כאוס,  שרר  בחוף 
עם  הגאות.  בגלל  והצטמצמה  שהלכה  חוף  רצועת  על 
זאת, ראש הגשר התייצב, עד הלילה היו בו כ- 30,000 
שלושה  ערכה  עצמה  המערכה   .630 נפגעים:  חיילים. 
מתושבי  רבים  לבית  מבית  קשים  קרבות  עם  חודשים 

העיר נמלטו והסתתרו במנהרות מתקופת ימי הביניים.

חוף ג’ונו: 
הנחיתה  על  שהקשתה  הגאות  סיפור  חזר  כאן  גם 
נפגעו  נחתות  מספר  הזמנים.  בלוח  לעיכוב  וגרמה 
הגשר  ראש  אבל  הושגו,  לא  היעדים  ימיים.  ממוקשים 
אלף  מעשרים  למעלה  הארץ.  לפנים  והועמק  הורחב 
במחיר של  הלילה.  עד  החוף  אל  פלשו  קנדיים  חיילים 

כ- 1,000 נפגעים.

חוף גולד: 
קרב  ספינות  של  הפצצה  החלה  הקרב  בתחילת 
אלא  רציני  באופן  לפגוע  הצליחו  לא  אשר  בריטיות 
שניזוקה  המצוק  שעל  המאיימת  הגרמנית  בסוללה  רק 
בבוקר   7:25 עליה הושמדו. בשעה  ושלושת התותחים 
בחוף  ההתנגדות  בריטים.  חיילים  בחוף  לנחות  החלו 
הכוחות  התקדמו  הלילה  רדת  עד  מהצפוי.  קלה  הייתה 
להשתלט  הצליחו  לא  אבל  הארץ,  לפנים  ק”מ   10 כ- 
איש   25,000 המרכזי.  היעד  שהייתה  באייה,  העיר  על 

החזיקו בשטח שנכבש, במחיר כ- 1,000 נפגעים.

חוף אומהה: 
שנחתו  פלוגות   9 מתוך  תופת.  לאש  שהפכה  חזית 
בשלב הראשון רק פלוגה אחת הגיעה מלווה בריינג'רס. 
וביצורים  אש  עמדות  ובנו  כיאות  התכוננו  הגרמנים 
מיקשו את החוף. מתוך 56 טנקים וכלים הנדסיים רק 16 
וחוסר  כאוס  שרר  בחוף  לחוף.  ולהגיע  לצלוח  הצליחו 
סיוע.  ללא  כמעט  הרגלים  נחתו  מכך  כתוצאה  ארגון, 
רבים  אליו,  לשחות  ונאלצו  מהחוף  הרחק  הורדו  רבים 
אחרות  מרגמות.  באש  הושמדו  נחיתה  אסדות  טבעו. 
הגיעו לחוף בשלום, אך החיילים נתקלו באש מקלעים 
 4,000 כ-  היו  לחוף,  שהורדו  איש   34,000 מתוך  עזה. 
נפגעים. ראש הגשר התבסס, אף כי הכוחות לא התקדמו 

יותר מ 2.5 קילומטרים לעומק. 
הנחיתה  בתחילת  הגדולות  האבדות  של  השילוב 
לגנרל  גרמו  הגרמנים  של  ההגנות  את  לפרוץ  והקושי 
לרצות  הראשונה  האמריקנית  הארמיה  מפקד  בראדלי 
מנוסה  קרבות  שועל  דוסון,  ג'ו  סרן  החוף.  את  לנטוש 
פיקד באותו יום על פלוגה G בחטיבה ה-16, זאת הייתה 
הפעם הראשונה בה הוא פיקד על גייסות בקרב. פלוגתו 
הצליחה לזהות פרצה קטנה בקווי ההגנה הגרמניים וכך 
דוסון שעמד  צרפת.  לפנים  הצוקים  לעבר  הם התקדמו 
מאוישת  מקלע  בעמדת  לפתע  הבחין  הפלוגה  בראש 
הוא מיד שלף נצרות משני רימונים וזרק לעבר העמדה. 
התפוצצו  הרימונים  מדי  מאוחר  בו  הבחינו  הגרמנים 
הפרצה  נוצרה  כך  אותם.  והרגה  המקלענים  שני  בין 

המשמעותית הראשונה בקו ההגנה הגרמני. 

חוף יוטה: 
זרמי הים העזים סחפו את הנחתות כשני קילומטרים 
דרומה מהמתוכנן. ההתנגדות הייתה קלה, הגרמנים לא 
האזורים  כל  את  והציפו  היות  זה  בחוף  לפלישה  ציפו 
ניתנות  בלתי  ביצות  לאדמות  שהפכו  יוטה  מאחורי 
כמעט למעבר. עד הלילה היו על החוף 23,000 לוחמים, 
ראש  אבל  הושגו,  לא  המטרות  נפגעים.   197 במחיר 

הגשר התייצב.
בעלות  צבאות  הצליחו  כבר  מכן  לאחר  חודשיים 
הברית לכבוש את בירת צרפת, פריז. מסקנת החוקרים 
נודעו  שהגרמנים  למרות  היה  הברית  בעלות  ניצחון  כי 
היה  הניצחון  ופראיים.  נחושים  יותר,  טובים  כלוחמים 
בזכות תכנית ההטעיה שהצליחה להטעות את היטלר כי 
בכל הקשור  מוחלט  יתרון  אחר,  באזור  תהיה  הפלישה 

אייזנהאואר עם הצנחנים לפני עלייתם למטוס

מוריס רוז
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לאספקה ותגבורת חייל, הניתוק של היטלר מהמציאות, 
כוחות זרים שערקו מהצבא הגרמני והעליונות האווירית 
מודעים  היו  הגרמני  בצד  החיילים  הברית.  בעלות  של 
לחולשתם האווירית והגיבו על כך בציוניות “אם אתה 
רואה מטוסים כסופים, אלו מטוסים אמריקניים, אם אתה 
ואם  בריטיים  מטוסים  שאלו  סימן  חאקי,  מטוסי  רואה 

אינך רואה מטוסים בכלל, סימן שהם גרמנים.” 
והתקדמו  הכוחות  התחברו  הפלישה  יום  בהמשך 

לפנים הארץ.

המתים! ואלה שימותו!
היה  הקרב  במהלך  נשכחים  הבלתי  האנשים  אחד 
החטיבתי  הקרב  צוות  על  שפיקד  טיילור  ג'ורג'  קולונל 
מפקד  היה  טיילור  הדיביזיה.  של  החוד  כוח  ה-16, 
אמיץ לב שלא נרתע גם כאשר צעד מן המים הקפואים 
זקוף, חדור מטרה לעבר אש המקלעים שציפתה לו מן 
הכוח הגרמני ביבשה, והלהיט את חייליו שהלכו אחריו 
בקריאות "יש רק שני סוגים של אנשים כאן! המתים! 
הזה  מהחוף  נסתלק  לעזאזל  בואו  אז  שימותו!  ואלה 
לעבר  ישירות  נעו  הקרב  צוות  ביבשת"!  נמות  ולפחות 
עמדות הגרמניים ללא מורא. וטיילור קיבל עיטור ניצחון 

השני בחשיבותו בצבא האמריקאי. 
של  הצלב"  "מסע  מדם  עקובה  מערכה  זו  הייתה 
מדינות בעלות הברית כפי שהגדיר זאת אייזנהאואר בצו 
שנשלח לכל חייל שגוייס. כשהגענו לחוף, אמרתי לאחד 
מאנשי, רב"ט מאיירס, 'אם יש גיהינום, זה חייב להיות’, 
הוא  בערך  דקה  “וכעבור  למברט זיכרונות  ריי  מעלה 

קיבל כדור בראש”.
אנקדוטה נוספת מסופרת על אודות הצנחן ג'ון סטיל 
מר  סנט  לעיירה  שהוצנחו  הצנחנים  מן  חלק  היה  אשר 
ה6.6,  של   1:40 בשעה  בטעות  הייתה  הצניחה  אגליס, 
באותה שעה הופגזה העיירה ואורות ההפגזה חשפו את 
הצנחנים שהיוו מטרה קלה לגרמנים. הצנחן ג'ון סטיל 
נתקע עם המצנח במגדל בית תפילתם ונשאר שם תלוי 
הוא  מתחתיו.  ברחובות  בקרבות  צופה  לשעתיים  קרוב 
דימה את עצמו כמת ולבסוף נשבה על ידי הגרמנים אך 
הצליח לברוח ולחזור ליחידתו. גם ג'ון סטיל זכה וקיבל 
תלויה  כיום  ארגמן.  ולב  ארד  כוכב  גבורה,  עיטורי  שני 

במקום בובת צנחן התלויה על מצנח. 

התרומה היהודית
וחצי  מיליון  מתוך  השנייה,  העולם  מלחמת  בזמן 
שהשתתפו  הברית  בעלות  בצבאות  יהודים  חיילים 
בלוחמה נגד הנאצים, חמישים וחמשה אלף חיילים היו 
בצבא ארצות הברית וכל היתר בצבאות בריטניה, קנדה, 
העובדה  מעניינת  היהודית.  והבריגדה  המועצות  ברית 
באותה  הברית  בארצות  באוכלוסייה  היהודים  אחוז  כי 
החיילים  אחוזי  בצבא,  ואילו   3.33% על  עמד  תקופה 
היהודים היה גבוהים יותר – 4.23%. החיילים היהודים 
שהשתתפו בלוחמה היו מונעים ללא ספק במטרה לנקום 
ההרג השיטתי  על  הנאצית  החיה  עם  הדין  את  ולמצות 

של יהודי אירופה.
מוריס רוז היה יהודי בן למהגרים יוצאי פולין. גבוה, 
התבלט  מוריס  מחוטבות.  פנים  ובעל  שיער  כהה  זקוף, 
במיוחד במסגרת מבצע הפלישה לנורמנדי הגיע לדרגת 
באותה  בצבא  ביותר  הבכיר  היהודי  הקצין  והיה  אלוף, 
ולא  החלטה  ומהיר  נחוש  כאדם  נודע  מוריס  תקופה. 

ליעדו  להגיע  חיצוניים  תנאים  או  אירוע,  לאדם  הניח 
במסגרת מלחמתו עם האויב.

הדיוויזיה  כמפקד  יחידתו  בראש  רוז  נחת  כאשר 
במהרה  הפכה  זאת   – אומהה  בחוף  ה-3  המשוריינת 
נודעה  פיקד  שעליה  הדיוויזיה  ביותר.  הקשה  לחזית 
כ”ראש החנית” והתקדמותה הייתה מהירה ביותר בשיא 
שלה התקדמה הדיוויזיה כ-150 קילומטרים ביום אחד 
זיגפריד  קו  את  שפרצה  הראשונה  הדיוויזיה  והייתה 
וחדרה לעומק השטח הגרמני. ב-30 במרץ 1945, כאשר 
נסע רוז בג’יפ הפיקוד שלו באזור מיוער מדרום לעיירה 
שהקיפו  במספר טנקים גרמניים,  לפתע  נתקל  פדרבורן 
אותו. רוז שלף את אקדחו, אך לרוע המזל נורה על ידי 

אחד ממפקדי הטנקים הגרמנים. 
רוז אומנם היה יהודי אך נקבר תחת קבר עם צלב. רוז 
שמעולם לא הסתיר כי הוא יהודי רשם את עצמו בצבא 
האם  דתו.  את  המיר  לא  שמעולם  למרות  נוצרי  בסיווג 
היה זה מפחד שמא ייתפס בידי הגרמנים הנאצים? או על 
מנת לסלק מפריעים אנטישמיים שעלולים לצוץ בהליך 

קידומו הצבאי? זאת כנראה לא נדע לעולם. 

מפת נורמנדי

המרגל גארבוהצנחן שנשאר תלוי על הגג
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"אני  טובה",  בתקופה  לא  "אני 
רוצה לעלות במשקל" אלה  לא 
שאנחנו  מהתירוצים  חלק  רק 
שונים בקרב המעשנים. ד"ר יעל 
בר זאב, יו"ר החברה הישראלית 
למניעה ולגמילה מעישון, עושה 
המודעות  חודש  לכבוד  סדר 
בחודש  שהתקיים  לעישון 
אפשר  איך  ומסבירה  הקודם 

להתמודד עם התירוצים הללו. 

 :1 מס'  תירוץ 
לעשן  "כשמפסיקים 

עולים במשקל"
בהכרח  לא  עישון  הפסקת 
גורמת להשמנה. חלק מאנשים 
שנגמלים אפילו יורדים במשקל.

זאת, אכן אחוז מסוים עלול לעלות במשקל מס'  עם 
 .1  – קילוגרמים בודדים )סביב 4 ק"ג( ממספר סיבות 
שיפור ניכר בחוש הטעם והריח 2. צורך בפיצוי במקום 
מתסמונת  כחלק  בתאבון  עלייה   .3 בפה  הסיגריה 
הגמילה מעישון 4. ירידה קלה בקצב שריפת הקלוריות 
מעישון,  הגמילה  תהליך  את  שנכיר  במנוחה.ככל 
העלייה  את  למנוע  ו/או  לצמצם  נוכל  אליו,  ונתכונן 
וגוף  ונצא לדרך חדשה של אורח חיים בריא  במשקל 

בריא.
משהו  "לאכול  או  ל"נשנש"  הצורך  שעולה  פעם  בכל 
קטן", מומלץ לשתות תחילה כוס מים. כמו כן, מומלץ 
ל"שעת  חתוכים  ירקות  קטנה  בקופסא  להכין  אף 
הגופנית  הפעילות  רמת  את  להגביר  משבר".כדאי 
הרגילה היומיומית כמו לדוגמא על ידי עלייה במדרגות 

במקום במעלית. 
מבחינה  במשקל,  עולים  אם  שגם  לדעת  חשוב 
בריאותית התועלת מהגמילה מעישון עולה בהרבה על 
כל נזק אפשרי מעלייה במשקל )גם אם עולים עד 30 

קילוגרם, מה שלא קורה(

תירוץ מס' 2: "אני לא בתקופה טובה 
להפסיק לעשן"

הפסקת  לעשן.  להפסיק  טובה  תקופה  כזה  דבר  אין 
בעבודה,  לחץ  בחיים-  במשהו  "תפריע"  תמיד  עישון 
טוב  זמן  כזה  דבר  יהיה  לא  לעולם  האישיים,  בחיים 
להפסיק. גמילה מעישון מורכבת מכמה קשיים, אחד 
מהם הוא הקושי הפיזי בהתמכרות לניקוטין והשני הוא 

שינוי הרגלי חיים ומחשבות שהתקבעו לנו.
ייעודי  יעילה לפתרון בעיות אלו הוא קביעת תור  דרך 
להתאים  לאדם  לסייע  יכול  אשר  המשפחה,  לרופא 

עבורו את הדרך הטובה ביותר.
מפסיקים  אתם  בו  הזמן  פרק  את  לקבוע  חשוב  לכן, 

לעשן ולעמוד בו בשיתוף הרופא. 
הרופא יוכל לספר לכם על מגוון האפשרויות הקיימות 
בחינם דרך קופות החולים שיכולות לסייע לכם להגמל 

והן לקושי ההתנהגותי  ונותנות מענה הן לקושי הפיזי 
פסיכולוגי.

לי  גורמת  "הסיגריה   :3 מס'  תירוץ 
להרגיש רגוע"

לחוש  למעשנים  שגורמות  העיקריות  הסיבות  אחת 
הגופנית  ההתמכרות  היא  העישון  בעת  שלווה  חוסר 

לסיגריות ולניקוטין.
5-10 שניות מרגע השאיפה  הניקוטין מגיע למוח תוך 
הראשונה של הסיגריה. קשירת הניקוטין לקולטן במוח 
הגמול  במרכז  דופמין  הנקרא  חומר  לשחרור  גורמת 
והרוגע  ההנאה  תחושת  על  אחראי  )דופמין  במוח 

מהסיגריה(. 
בין סיגריה לסיגריה רמות הדופמין יורדות, דבר הגורם 
למעשן לסבול תסמיני גמילה שכוללים לחץ, אי שקט, 

עצבנות, חוסר ריכוז וצורך בסיגריה הבאה.
מכיוון  הסיגריה,  לאחר  טוב  יותר  מרגיש  המעשן 

שהסיגריה מטפלת בתסמיני הגמילה.
בנוסף, ההרגל שהפך את הסגריה ל"תרופת ההרגעה", 
ומתקשה  בלעדיה  יכול  שלא  תחושה  למעשן  גורם 

למצוא פתרון יעיל אחר.
היא  האשליה  ממעגל  להשתחרר  היחידה  הדרך 
להפסיק לעשן לתמיד בתהליך מבונה היטב. מחקרים 
חווים  אנשים  מעישון  גמילה  אחרי  דווקא  כי  מוכיחים 

פחות חרדה ולחץ.

תירוץ מס' 4: "אני פשוט אעשן כמות 
פחות  זה  סיגריות,  של  יותר  קטנה 

מזיק"
אין כמות מסוימת של עישון שתהיה קבילה או בטוחה, 

כל סיגריה בפני עצמה מסיבה לגוף נזק.
 3 רק  לעשן  להצליח  שמחים  היו  מהמעשנים  רבים 
סיגריות ביום אך בפועל, גם אנשים אשר כן מצליחים 
לכמות  חודשים  מספר  לאחר  חוזרים  זו  במשימה 

גדולה יותר של סיגריות.
היוקרתי  במגזין  לאחרונה  שפורסם  מקיף  מחקר 

של  עישון  גם  כי  מצא    BMJ
את  מעלה  ביום  אחת  סיגריה 
הסיכון למחלה לבבית ב- 50%, 
ב-  מוחי  לשבץ  הסיכון  ואת 
האמיתי  המטרה  לפיכך,    .30%
לא  להיות  צריכה  המעשן  של 
מלאה  גמילה  אלא  הפחתה- 

מעישון.

"אם   :5 מס'  תירוץ 
לסיגריה  אעבור 
זה  אלקטרונית 

מספיק"
מוצר  היא  אלקטרונית  סיגריה 
שריפת  את  שמחליף  עישון 
אידוי,  בתהליך  הניקוטין 
אלקטרוני.  חימום  באמצעות 
אלקטרונית  לסיגריה  מלא  שמעבר  מראים  מחקרים 
אכן מפחיתה את כמות החומרים המזיקים שנחשפים 
ממשיכים  שעדיין  היא  התחתונה  השורה  אך  אליהם 
אפשרית  חשיפה  כולל  מזיקים,  לחומרים  להחשף 
לחומרים מסרטנים. לא ברור מה מידת הנזק מסיגריה 
מי  לכך,  בנוסף  קיים.  שהוא  ברור  אבל  אלקטרונית 
בפועל  נגמל  לא  אלקטרונית  בסיגריה  שמשתמש 
מכור  להיות  ממשיך  שלו  והמוח  שלו  מההתמכרות 
לו  שאין  פעם  כל  גמילה  מתסמיני  ולסבול  לניקוטין, 
גישה לחומר. חשוב לדעת שאם משתמשים בסיגריה 
)לדוגמא  רגילה  סיגריה  לעישון  במקביל  אלקטרונית 
מפחיתים את מספר הסיגריות הרגילות על ידי מעבר 
לא  זה   – אלקטרונית(  בסיגריה  לשימוש  חלקי  באופן 
מפחית בכלל את כמות החומרים המזיקים שנחשפים 

אליהם או את הסיכון. 

שנים,  הרבה  "עישנתי   :6 מס'  תירוץ 
כבר עשיתי לעצמי נזק"

מעישון  גמילה  שנים,  עשרות  עישנתם  אם  לא משנה 
תוך  כבר  בריאותי  במצב  משמעותי  לשיפור  תביא 
שבועות בודדים מהסיגריה האחרונה ואף תפחית את 
וסרטן  ווסקולריות  קרדיו  במחלות  לחלות  הסבירות 
ריאות. ברגע שמפסיקים לעשן, הגוף מתחיל בתהליכי 

ריפוי.
רמת  כגון  המיידית  ברמה  המשתפרים  דברים  יש 
והטעם  הריח  וחוש  שעות(,   24 )תוך  בדם  החמצון 
ושנים  חודשים  שדורשים  דברים  ויש  ימים(.   2-3 )תוך 
עד שהשיפור משמעותי כמו הסיכון לסרטן ריאה ו/או 

למחלה לבבית.
אבל השיפור מתחיל מהיום הראשון והסיכון הולך ויורד 
מהיום הראשון לגמילה מעישון. לפיכך, מומלץ לגשת 
לרופא המשפחה ולבדוק על האופציה הנכונה עבורך 

להפסקת עישון.
למניעה  הישראלית  החברה  יו"ר  זאב,  בר  יעל  ד"ר 

ולגמילה מעישון

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

התירוצים של המעשנים
כמעט כל מעשן מכיר ומודע לנזקי העישון הרבים אך התירוצים של המעשנים 

גוברים על הנזקים ואלה, ממשיכים לעשן • האם בתירוצים הללו יש אמת?

מרפאה חדשה
 לטיפול במחלת
 בלוטת התריס

 TED- בבילינסון נפתחה מרפאה חדשה לטיפול במחלת 
התריס  בלוטת  של  מחלה   ,Thyroid Eye Disease
שנגרמת מפעילות יתר של בלוטת התריס ובאה לידי ביטוי 

בעיניים.
המחלה מתבטאת בהתבלטות חמורה של העיניים ועלולה 
קיצוניים  ובמצבים  ראייה  טשטוש  בראייה,  לפגיעה  לגרום 
אפילו לעיוורון. מחלה זו עשויה להידרדר במהירות ולכן ישנו 

צורך אמיתי בטיפול נרחב בתקופה קצרה.
זה  במצב  לטיפול  ייעודית  מרפאה  נפתחה  בבילינסון 
שמטרתה בירור, אבחון וטיפול מהירים, על מנת למנוע את 
יאובחנו  החולים  זו,  מרפאה  במסגרת  המחלה.  הדרדרות 

ויטופלו תוך כשבוע ימים.
המטופל,  עבור  ארוכים  תהליכים  לקצר  מאפשר  זה  דבר   
זו ימתינו  שכן ללא מרפאה כזו רובם של החולים במחלה 

חודשים רבים להשלמת הבירור המלא. 
העיניים  ממערך  רופאים  החדש,  השירות  במסגרת 
זמנית  בו  יטפלו  בבילינסון  לאנדוקרינולוגיה  ומהמערך 

במטופל.
החולים  בבית  חוזרים  ביקורים  מהמטופל  ייחסכו  זו  בדרך 

ע"י מומחים מתחומים שונים בכל פעם. 
ממתין  הוא  בו  הזמן  משך  משמעותית  יתקצר  בנוסף, 

לתורים עבור הרופאים השונים.   
וגידולים  אוקופלסטיקה  שירות  מנהל  יסעור,  יפתח  ד"ר 
במערך העיניים בבילינסון: "מחלת בלוטת המגן המערבת 
תפקודית  בהפרעה  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  העין  את 
נכות  או  עיוורון  כדי  עד  שונות  חומרה  בדרגות  וקוסמטית 

חברתית קשה.
הטיפול בחולים אלו ממושך ומורכב, בייחוד באלה הסובלים 

ממחלה בדרגה בינונית או קשה.
אופי המחלה דורש מעקב קבוע, זמינות מרפאתית גבוהה, 

וטיפול משולב של רופאים ואנשי מקצוע מתחומים שונים.
טיפול נכון המתוזמן נכון עשוי למנוע חלק ניכר מהסיבוכים 

ומהנזקים הקבועים לעין.
הנכון  בעיתוי  טיפול  תאפשר  הייעודית  המרפאה  הקמת 

ובצורה מותאמת אישית".
פרופ' אילן שמעון, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה בבילינסון: 
"מחלות פעילות יתר של בלוטת התריס הן מחלות שכיחות 

יחסית באוכולוסיה.
גופניים  בשינויים  כרוכה  התריס  בלוטת  של  יתר  פעילות 
רבים. מחלה כזו היא מחלת ה-  TED, מחלה אוטואימונית 
העיניים  את  לערב  ונוטה  מבגברים  יותר  בנשים  שפוגעת 

באחוזים גבוהים.
משולבת  רפואה  לתת  מסוגלים  אנו  המרפאה  בזכות 
ומותאמת אישית לכל מטופל על מנת לאפשר מענה רפואי 

מהיר ואיכותי. כך, אנו מונעים את החמרת המחלה". 
בבילינסון:  העיניים  מערך  מנהלת  בכר,  אירית  פרופ' 
במערך  הרופאים  בין  הפעולה  שיתוף  "בזכות 
ומומחי  הפזילה  מומחי  האופטומיטריסטים,  העיניים, 
האנדוקרינולוגיה אנו יכולים לתת רפואה טובה יותר, מהירה 
זו  TED. מרפאה  יותר עבור החולים במחלת  ונכונה  יותר 
המטופל  את  ושמה  המטופלים,  עבור  כשירות  הוקמה 
הטוב  הטיפול  את  לו  לאפשר  כדי  שלנו,  העשייה  במרכז 

ביותר".

אלפי חולי מחלת בלוטת תריס סובלים מבעיות 
בעיניים העלולות להוביל לפגיעה בראייה, 

רובם ימתינו לבירור ולטיפול חודשים ארוכים • 
בבילינסון נפתחה מרפאה חדשה לטיפול בחולים 

אלו שיאובחנו ויטופלו תוך כשבוע
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דנה נכנסה בסערה. יומיים קודם 
היא תיאמה איתי, רצתה לעשות 
לעצמה משהו שונה לכבוד יום 
הולדת חמישים. "עכשיו חזרתי 
מהכותל" אמרה בגאווה, והראתה לי צילום 
של אבני הכותל ובתוכם הפתקים שתחבה. 
"זהו, אני כבר אחרי שני שליש חיים..." 
סיכמה בלי גאווה. ״מה שנשאר הוא עוד 
שליש, ואם זה ימשיך ככה אז אין טעם״ 

פסקה. 

ואני נזכרת איך פגשתי את דנה. זה היה 
כשאביה ואבי )שניהם כבר פרשו לעולם 
הבא( היו מאושפזים באותה מחלקה בתל 
נזכרת. ״הייתי מגיעה  השומר. גם דנה 
בחמש וחצי בבוקר לפני העבודה" דנה 
מספרת, "מכינה לאבא כוס תה ועוזרת לו 
להתארגן ועוברת בדרך הביתה אצל אביך 
לשמוע את הסיפור היומי שלו. הבקרים 
הקסומים האלה עם הדרת הפנים וכישרון 
מספרי הסיפורים לא יוצא לי מהראש. 
הבוקר נזכרתי שסיפר לי על אדם דל ואביון 
שרצה להוריש לבניו את המעיל היקר היחיד 
שהיה ברשותו, אך כשראה ששני ילדיו אינם 
מסתדרים בחלוקת הרכוש קרע בזעם את 
המעיל והעניק לכל אחד מהם מחציתו. 
הסיפור הזה לא הרפה ממני אז ועלה לי 
להפליג  דנה  בעוצמה" ממשיכה  היום 
בזיכרונות. בכל אופן, יום הולדת הוא יום 
שבו אדם מעלה זיכרונותיו ומתבונן בחייו. 
ודנה ממשיכה: ״לא אשכח ששיתפתי את 
אבי בסיפור, והוא אמר לי בתוכחה: את 
רואה דנה’לה, לעולם אל תריבי עם אחיך 
היחיד, אתם רק שניים – תהיו בשלום 

ואחווה תמיד!"

פרשת קורח היא פרשה מיוחדת במינה. 

מדובר בה על מחלוקת ועל שלום, על 
מנהיגות ועל קדושה. 

קורח, בן דודו של משה, קורא תיגר על 
מנהיגותו של משה רבנו ויחד עם דתן, 
אבירם, און בן פלת ומאתיים וחמישים 
דיינים מכובדים הוא טוען על משה ועל 
אהרון: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
ה’! מדוע אתם, משה ואהרון, לקחתם 
לעצמכם את שרביט המלוכה והכהונה 

הגדולה?"
לקורח  משה  אומר  בבוקר"  ״מחר 
ולעדתו, "תראו כי לא ביוזמתנו קיבלנו 
את עול ההנהגה. הייתה זו הוראה מפורשת 

של הקב״ה."
אמר  הזאת"  העדה  מתוך  "היבדלו 
האלוקים למשה ואהרון, "ואכלה אותם 
ברגע אחד!". אך משה ואהרון נופלים 
על פניהם ומבקשים מבורא העולם לא 
להעניש את כל בני ישראל בשל חטא של 

אדם אחד, קורח.

וכידוע, הסיפור לא נגמר טוב, וכדברי משה 
האדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח 

ועדתו ואת משפחתם ורכושם. 

הנשים,  שלנו,  הסיפור  זאת,  לעומת 
הוא שונה. בידינו לכוון להביא אחדות, 
שלום ושלווה בישראל. אם נצליח לוותר, 
לא לחשוש מתחרות ולבטל כל רגש של 
אחרת  שמישהי  חשיבה  או  התנשאות 
מתנשאת עלינו – נוכל להוביל יחד דרך 
לגאולה השלמה. זה בכוחנו, יש טעם ויש 

מטרה לחיינו.
ומה את יכולה לעשות היום, כדי להביא 

אחדות בבית ובעולם? 
חשבי על כך, ועד אז – את מוזמנת לכנס 

אחדות נשית בירושלים.

אחדות – 
בידי הנשים

"עכשיו חזרתי מהכותל" אמרה בגאווה, והראתה 
לי צילום של אבני הכותל ובתוכם הפתקים 

שתחבה. "זהו, אני כבר אחרי שני שליש חיים..." 
סיכמה בלי גאווה. ״מה שנשאר הוא עוד שליש, 

ואם זה ימשיך ככה אז אין טעם״ פסקה

"



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

בנק ישראל תכבדו את החוק, יכבדו את הצ׳ק.
boi.org.il :לפרטים

הפקדת צ׳ק שלא עומד בהוראות החוק?

הצ׳ק לא יכובד
בתשלום בין פרטיים:

אין לשלם בצ׳ק פתוח מעל ל-5,000 ₪

5,000

כשמעבירים, חובה לציין בגב הצ׳ק:
שם, תעודת זהות, חתימה ולמי הועבר

בתשלום לעוסק:
אין לשלם בצ׳ק פתוח בכל סכום

אין להעביר צ׳ק מעל
10,000 ₪ יותר מפעם אחת

למעט לגוף פיננסי מפוקח

פורמט
הצ׳ק

החדש:
ציון ציוני

שבעת אלפים ש''ח  -7,000-

01 07 2019

הבהרה:
צ׳קים בפורמט 

הישן ניתנים 
לשימוש עד 

123456789להודעה חדשה!
ציון ציוני

מערכות
אנונימיות ני ו ציוןצי

ההגבלות על פירעון של המחאות שבחוק המזומן נכנסות לתוקפן:

בכבוד!רוצים לשלם בצ׳ק?
בכבוד!רוצים לשלם בצ׳ק?
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 מתכונים

ניגירי פירות 
ההפך מכל מה שחשבתם על סושי: קבלו רעיון שלא חשבתם עליו - 

ניגירי פירות. לפני שאתם עוברים למתכון הבא פתחו את הראש ותחשבו 
מחדש. מתכון לקינוח קליל וטעים בלי הרבה מאמץ שידהים את 

 .Teka האורחים שלכם.  המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

מצרכים:
100 גרם אורז סושי

200 מ"ל חלב קוקוס
25 גרם סוכר לבן

גרידת לימון מלימון שלם
קמצוץ וניל

קמצוץ קינמון )לא חייב(
לקישוט: תותים, מנגו, אננס, אפרסק וקיווי.

הוראות הכנה:
1. שטפו את האורז עם מים קרים וערבבו קצת  עם הידיים. שפכו אותו 

 לסיר עם חלב קוקוס, גרידת לימון, סוכר, וניל וקינמון. 
2. כסו את הסיר על אש קטנה-בינונית עד שהנוזל נעלם, טעמו את 

האורז ובדקו אם הוא רך מספיק. אחרי זה הניחו את האורז על המגש 
 ותנו לו להצטנן )עדיף להכין את האורז יום לפני(.

3. חתכו את הפירות לרצועות, אתם יכולים לשים עליהם מעט מיץ לימון 
 או סירופ אגבה כדי למנוע מהם להשחים. 

4. עם ידיים רטובות טיפה, קחו קצת אורז והכינו את צורת הניגירי )לא 
 יותר מדי גדול(.

5. שימו את חתיכות הפירות על הניגירי והגישו אותו עם מרמלדה, סירופ 
שוקולד, דבש או כל דבר שתרצו.

המלצות לקומבינציה:
תותים + אגוזים וסירופ שוקולד

בננה+ חמאת בוטנים
אננס+ קוקוס קלוי

אפרסק+ שקדים קלויים+ סירופ דקלים

סלט תפו"א וכרוב אדום 
צלוי עם טונה ורכז רימונים

השף אושר אידלמן הכין לכם מתכון לקיץ מרענן: סלט עשיר במרקמים, 
צבעים וטעמים, מתאים כתוספת או כמנה עיקרית משביעה ומזינה. )5 

מנות(

לסלט:
1/2 כרוב אדום קטן – מופרד לעלים או פלחים גדולים

3-4 תפוחי אדמה בינוניים
1.5 כוסות מלח גס

2 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה – מסוננות )יש לשמור את
השמן בצד(

1/2 צרור בצל ירוק – קצוץ גס ללא החלק הלבן
1/2 צרור שמיר – עלים מופרדים מגבעול

2 כפות זיתים שחורים – מגולענים וקצוצים גס
100 גרם גבינה בולגרית 5% - חתוכה לקוביות או מגורדת בפומפייה

)לנוהגים(

לרוטב:
3 כפות חומץ בן יין אדום

1/3 כוס שמן זית בכבישה קרה )שסונן מקופסאות טונה(
3 כפות רכז רימונים
2 שיני שום כתושות

1 כפית סוכר
1 כפית פפריקה מתוקה
קורט פפריקה מעושנת

1/2 כפית סומק
1/2 פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-220 מ"צ, דוקרים במזלג מס‹ פעמים את תפו"א, 

מפזרים שכבת מלח גס בתבנית אפייה ועליה מסדרים את תפו"א. צולים 
בתנור עד ריכוך מלא והשחמה )כ-20 דקות(, מצננים וחותכים לחתיכות 

גדולות.

2. מדליקים גריל או "חציליה" על חום בינוני, פורסים את הכרוב 
לפלחים/עלים גדולים וצולים עד שמתקבלת השחרה קלה מבחוץ וריכוך 

מלא של הכרוב.
3. בזמן שהכרוב נצלה, מכינים את הרוטב – מכניסים את כל המרכיבים 

לצנצנת קטנה ומשקשקים במשך 30 שניות. כאשר הכרוב מוכן, מעבירים 
לקערה ומערבבים מיד עם הרוטב.

4. מסננים טונה
5. להרכבת הסלט: מסדרים את חתיכות תפו"א על צלחת רחבה, 

מפזרים כרוב אדום צלוי מעל )שומרים את הנוזלים שנותרו בקערה(, 
טונה, גבינה בולגרית וזיתים. שופכים מעל את יתרת הרוטב ומפזרים את 

עשבי התיבול.

באדיבות: "טונה סטארקיסט".

פרוזן יוגורט עם פירות 
ושייק אבטיח

אייל גליק, שף המטבחון של אייל – קולינריה אחרת, הכין שני מתכונים 
מרעננים לימי הקיץ החמים ומתאימים גם לאירוח:  פרוזן יוגורט עם 

פירות ושייק אבטיח שהוכן בבלנדר מקצועי לבית של המותג הבינלאומי  
BRAUN )בראון(.

שייק אבטיח 
מצרכים:

כחצי אבטיח – חתוך לקוביות גסות קר
עלי טימין משלושה גבעולים

3-4 קוביות קרח
כוס מקוררת במקרר כשעה

אופן ההכנה:
מכניסים כל המרכיבים לבלנדר, מעבירים לאופציה – הכנת שייק 

ולוחצים על התחל לאחר כשתי דקות עוצרים הפעולה. מעבירים  לכוס 
המקוררת.  
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**לגרסה אלכוהולית – הוסיפו רבע כוס טקילה

פרוזן יוגורט עם פירות
המצרכים:

כוס דובדבנים/ פטל/ אוכמניות/ תות שדה/פירות יער – קפואים ) ניתן
להשיג ברשתות המזון או להקפיא פירות טריים (

1 כוס יוגורט 4%
2 כפות  דבש

קצפת מוכנה  או להקציף 1 שמנת מתוקה עם כף סוכר עד לקבלת
קצפת יציבה

חופן  פקאנים מסוכרים קצוצים

אופן ההכנה: 
מכניסים את הפירות הקפואים , היוגורט והדבש, מעבירים למצב – כותש 

קרח
לאחר כדקה עוצרים – על התערובת להיות גסה

הגשה:
מוזגים לכוס, מקשטים בקצפת ופקאן מסוכר 

מוקפץ נודלס ברוטב 
חמאת בוטנים

המותג מאסטר שף מציע מתכון למוקפץ נודלס עם עוף וברוקולי ברוטב 
חמאת בוטנים. המנה האסיאתית האהובה ממש כמו במסעדה, בקלי 

קלות בצלחת שלכם ובכמה דקות הכנה.  

מרכיבים:
רוטב חמאת בוטנים:

1 פחית )400 מ"ל( קרם קוקוס 
3 כפות חמאת בוטנים חלקה, רכה

3 כפות רוטב סויה 

מוקפץ:
1/2 שקית נודלס 

2-3 כפות שמן 
1 חזה עוף שלם, חתוך לרצועות

3 כפות קורנפלור 
1/2 ברוקולי, מפורק לפרחים קטנים

להגשה:
שומשום

אופן הכנה:
1. מכינים את הרוטב: שמים בקערה את כל המרכיבים וטורפים היטב עד 

שמתקבלת תערובת אחידה בלי גושים.
2. מבשלים את הנודלס לפי הוראות היצרן, מסננים ושומרים בצד.

3. ממלאים קערה גדולה במים רותחים וחולטים את פרחי הברוקולי כ-5 
דקות. מסננים.

4. מחממים את השמן במחבת עמוקה או ווק. מערבבים את רצועות 
העוף עם הקורנפלור עד לציפוי אחיד מכל הצדדים ומוסיפים למחבת. 

מטגנים תוך כדי ערבוב בערך דקה, עד שהעוף משנה את צבעו.
5. מוסיפים את הברוקולי והנודלס ומערבבים.

6. מוסיפים את הרוטב למחבת וממשיכים להקפיץ. טועמים ומתקנים 
את התיבול.

7. מפזרים את השומשום ומגישים.

עוגת גבינה פירורים 
טבעונית עם נוגט שקדים 

ואגוזים
חברת "משומשו", יצרנית תחליפי הגבינות הטבעוניות, מגישה יחד עם 

השפית אביגיל מייזליק, מתכון חגיגי ומיוחד לעוגת גבינה טבעונית. 
העוגה קלת הכנה, בשימוש ממרחי גבינות טבעוניות בסגנון שמנת של 

משומשו, טעימה להפליא ונהדרת כקינוח.

מצרכים לבצק: 

100 גרם מרגרינה או שליש כוס שמן קוקוס 
1 וחצי כוס קמח 

1 כוס שקדים טחונים 
2 כפות סוכר

2-3 כפות מים 

למלית: 
2 ממרח בטעם טבעי בסגנון גבינת שמנת %9 )400 גרם(

1 ממרח בסגנון קלאסי בטעם גבינת שמנת %25 )200 גרם(
1/2 כוס קצפת צמחית או קרם קוקוס

2/3 כוס סוכר
2-1 כפית מיץ לימון טרי

1 כוס שקדים פרוסים
2/1 כוס אגוזי לוז

אופן ההכנה:
1. להכנת הבצק: מערבבים יחד את המרגרינה, הקמח, השקדים והסוכר 
עד לקבלת פירורים אחידים. מוסיפים את המים לפי הצורך עד שהבצק 

מתאחד ומערבבים לקבלת כדור בצק. מקררים במקרר למשך חצי שעה.
2. מחממים תנור לחום של 180 מעלות. מרפדים תבנית אינגליש קייק 

בנייר אפיה ומניחים עליה שכבת בצק בעובי 1 ס"מ. את שאר הבצק 
מניחים על תבנית בינונית בצורה חופשית בעובי 1 ס"מ. אופים בתנור 

למשך כרבע שעה, עד ששני הבצקים מזהיבים. מוציאים ומצננים. אופים 
בתנור את השקדים ואגוזי הלוז כ- 5 דקות עד שהם מזהיבים היטב. 

מוציאים ומצננים. 
3. להכנת המלית: קולפים את אגוזי הלוז. טוחנים במעבד מזון איכותי 

את האגוזים והשקדים הקלויים עד שהם הופכים לממרח אחיד. מוסיפים 
את ממרחי הגבינות הטבעוניות יחד עם כל החומרים הנוספים וטוחנים 

למלית אחידה. טועמים את המלית ומאזנים את המתיקות, במידת 
הצורך מוסיפים עוד מעט סוכר או מיץ לימון. 

4. יוצקים את המלית מעל תבנית הבצק באינגליש קייק. מפוררים בעזרת 
פומפייה את הבצק הנוסף האפוי מעל העוגה ומעבירים למקרר למקפיא 

למשך שעתיים. 
5. לפני ההגשה פורסים לפרוסות ומפשירים כחצי שעה.

hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנים  ___" )שבת מג.( )בלשון יחיד, נקבה(
7. ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.  "____  טובה תדשן עצם" )משלי טו ל(

העם    ___" ותודה.  הוקרה  או  הכנעה  להבעת  מטה   כלפי  ראשם  את  הרכינו   .8
וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון יחיד(
10. קיצור המילים : כל צורכו.

11. מאותיות ה-א"ב.
12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.

14. המתן לי קצת, חכה מעט. "____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(

)בכתיב חסר(  יג(  ב  )נחמיה  ירושלם"  "ואהי  ___ בחומת  17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  
)בהיפוך אותיות(

18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא בלשון סמיכות(

1. )בהשאלה( שווא , אפס , כזב. "שקר החן  ו___  היפי" )משלי לא ל(
)בכתיב  קיב.(  )פסחים   "____ בספר   למדהו  בנך  את  מלמד  "וכשאתה  משיבושים.   נקי   .4

חסר(
6. יונה , בן- יונה או בת- יונה. "ובעוף אפלו  ___  אחת" )מנחה יב ה(
8. כלוב שסוגרים בתוכו חיה.  "ויתנהו  ב___  בחחים" )יחזקאל יט ט(

10. עד בוא הזמן הקבוע , באחרית הימים. "עד עת ___" )דניאל יא לה(
11. דריסה,רמיסה.  "אלא כותל גינה מתוך שאין דשין אותה מבפנים צריכה __ מבחוץ")רש"י 

בבא בתרא כב:(
14. באופן ברור , בעין.  "בין שנראה  ___  בין שלא נראה  ____" )ראש השנה א ה(

15. היה צר לו להפסיד דבר- מה או לקלקל דבר- מה.  "התורה ___  על ממונן של ישראל" 
)יומא לט.( )בהיפוך אותיות(

17. קיצור המילים: סדר מלכי ישראל. )בהיפוך אותיות(
18. זמן , עת , עונה.  "עד זמן  ו___" )דניאל ז יב(

19. הקיצור של: עשרה הרוגי מלכות.

1. מורחק, מוזז מעט. "שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(
2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות תיכוניות.   "כל היום כשר...לתנופה 

להגשה ל___" )מגילה ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכם הגימטרי: א' – 6, ב' – 6, ג' – 100

או ברווח מסוים מנסר שני.  "ה___  טמאות לחטאת"  רופף  4. נסר-עץ המחובר חיבור 
)פרה יא ב( )בלשון יחיד(

5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(
6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר לב לט(

יעילה, שכן  ואינה חמה, כלומר, השותפות      לא תמיד  9. קדרה של שותפים אינה קרה 
פעמים זה סומך על זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא העסק מפסיד. "קדרא דבי __ לא 

חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(
13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון לבהמות.  "לכן כאכל קש לשון אש 

ו___  להבה ירפה" )ישעיה ה כד(
14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  "___  של צורפי זהב" )שבת 

ח ד( )בהיפוך אותיות(
15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  )במדבר לג כג(

1. עצירה , מחדל , הפוגה.  "כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו  ___  עולמית" )עירובין נד.(
2. גודש , עודף המשתפך מחוץ לכלי. "מדות הלח __ קדש" )מנחות ט ה( )בלשון יחיד( )לא 

בלשון סמיכות(
3. שמחה , ששון. "שמחה  ו___" )ישעיה טז י( )בהיפוך אותיות(

4. כלשהו , קצת.  "וחכמת  ___  להם" )ירמיה ח ט(
5. כאלה כן אלה , היינו הך.  "____   ____  צבתים  ____   ____  כריכות" )עירובין צז.(

7. אחד מארבעת בני מחול , שנחשבו חכמים מפורסמים בימי שלמה.  "וכלכל  ו___" )מלכים 
א ה יא(

9. מינוי , הפקדה.  "כל  ___  שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך" )יבמות מה:( )בלשון 
יחיד(

12. אחד מגיבורי דוד.  "___  האחוחי" )דברי הימים א' יא , כט( )בהיפוך אותיות(
13. דרך סלולה למעבר להולכי רגל או לכלי רכב.  "ביום ההוא תהיה  ___ ממצרים אשורה" 

)ישעיה יט כג( )בהיפוך אותיות(
14. מגדל צופים.  "עפל  ו___"  )ישעיה לב יד(

15. קיצור המילים: התר עסקא.
16. כלי עינויים קדמון עשוי גזרי עץ שסגרו בהם את רגלי האסיר.  "ותשם  ב___  רגלי" )איוב 

יג כז(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. שבר את לבו
2. שבר כלי

3. שובב את הנפש

1. ּתִהּלים פט כא 2. ּכִלים יא ג 3. ּתִהּלים כג ב-ג

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית מלון בטאבה

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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ַעְכׁשו - ִמי ּבא ְלׂשֵחק ִאּתי?

ׁש.
ת ַהּצִביָעה, ְוַנּניַח ּבּצד ְלִיּבּו

ְנַסּים ֶא 4

ת.
ת ַהּבִי
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ַחּלֹון 

2 ָאז ַמה ּצִריְך?
 ַקְרטֹון ָחָלב

ׁש
ָא

 ִצְבֵעי ּגּו

ִמְכחֹול
 

ְסּפַרִים
ִמ

 

ֹיִפי ׁשל ּבִית
ִמּקְרטֹון ָחָלב 
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ת 
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ּתָע

ת ַהּקְרטֹון 
)ּגִזיַר

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ַקל 





לקום לבוקר מעולה!

חדש!
להשיג בחנויות

המובחרות!

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

כ"א-כ"ה בסיון24-28.6.19
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ל.ח
ט. בנתיב זההחסדחמישישי

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב 
קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 
15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 04-9419465  | ירושלים: פנים מאירות 10 |

עוגיות שוקוצ'יפס
קוד: 75143

אסם

לק"ג

27-28
1290כ"ד-כ"ה בסיון 1290

2 ב- 2 ב-

שקדי מרק 'מעולה'
400 גר'

דג סלומון
בלדי

5990
לק"ג

נסטלה
גלידה לה קרמריה

1590

ספרינג
1.5 ליטר

1890
4 ב-

צלחות קשיחות
1 ק"ג 

רבע לשבעקמח דגן/'מעולה'
סוגים שונים1 ק"ג

עלית

קפה אייס בטעם
קרם עוגיות

קוד: 566616
200 גר'

עלית

לק"ג
10 5 ב-

10
3 ב-
251390

אורז פרסי
1 ק"ג

מיה

2 ב-
10

סט 6 קופסאות 
איחסון אמייל 

סט 5 קופסאות 
איחסון אמייל גבוהות

ספר בן תחת בן חיים ולדרספר השחקן חיים ולדר

קוד: 7290106399327קוד: 7290106399334 
קוד: 72000000298  קוד: 72000000304 

6 קעריות זכוכית
קוד: 7290101418665

9909909903990 3990
המבצעים עד 
גמר המלאי!

מוצרי קופה

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