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החינוך מתחיל מהבית

לקבוצת ההורים  הורים הבטוחים שאינם שייכים  ישנם 
"אין  שהרי  ואוהב,  חם  יחס  לילדיהם  מעניקים  שאינם 
כל  על  ומחמאות  עידוד  בדברי  לילד  אגיב  שלא  מצב 

פעולה שהצליח בה".
הבה נבחן אם אכן כן.

ובידו ציור שצייר. עם כניסתו לבית הוא רץ  ילד רך חוזר מהגן, 
לאמו ואומר לה: "אמא, ראי מה ציירתי בגן!" 

יום עבודה מתיש, הגיעה לבית לפני כעשר  והאם העייפה לאחר 
כדי  ותוך  הכל,  להספיק  רוצה  היא  כלים.  מדיחה  ובדיוק  דקות 
הדחת הכלים מעיפה חצי מבט לעבר הילד ואומרת: "איזה יופי!" 

האמא בטוחה: נתתי לו את תשומת הלב. 
אך הילד, גם אם באותה שעה הוא שותק ופונה לחדרו, יתכן מאוד 
שבלבו הוא חש: "אבל אמא בכלל לא ראתה מה ציירתי..." ויש 
גם ילד חכם שיכול לומר את זה בפירוש: "אבל אמא, לא ראית, 
על מה את אומרת איזה יופי?" והוא מרגיש בתוכו: "אני לא באמת 

מעניין את אמא...". 
וכשתופעה זו חוזרת על עצמה במצבים שונים, והוא אף פעם אינו 
שבח  דברי  לא  וגם  וביצירותיו,  בו  כנה  התעניינות  מאמו  מקבל 
אותה  מלשתף  בשלבים  להימנע  הוא  עלול  הצלחותיו,  על  והלל 
במה שעובר עליו, עובר להתכנס בתוך עצמו, ולהרגיל את עצמו 
לחיי בדידות. בעוד האם אינה מבינה: מדוע עצוב ורע לילד? קרה 
לו משהו? מישהו מציק לו בגן? ואינה יודעת: חסרה לו התעניינות 

כנה של אמא.
לכן, במידה שהאם נמצאת במצב שאין בידה לעזוב את עיסוקיה 
ולהפנות מיד את כל תשומת לבה לילד, לכל הפחות עליה להעביר 

אליו את המסר הנכון. 
תחילה תאמר לו: "אני מאד רוצה לראות את הציור שציירת, כל 
כך מעניין אותי לראות את הציור היפה שלך, אבל כעת ידי רטובות 
ונותרו רק כמה צלחות להדיח. כבר אסיים, ונשב יחד לראות מה 

שהבאת". 
היא  כאשר  הילד  מול  מתיישבת  לסיים,  מזדרזת  היא  באמת  ואז 
קשובה לו לחלוטין, מסתכלת בעיון על הציור, מתעניינת בפרטים 
המצוירים בו, ואז מביטה בילד בחיוך מעריץ ומגיבה בהתפעלות 
ואפילו בחיבוק חם. או אז הילד חש: "אמא מרגישה אותי! אמא 

אוהבת אותי!" 
בהתלהבות,  אותו  ומשבחת  הרך  לילד  מחמיאה  האם  כאשר  רק 
מביעה את אהבתה אליו במילים ומכנה אותו בכינויי חיבה, ואפילו 
שרה לו שיר שחיברה עליו וכולל את שמו, הוא מרגיש את היחס 

החם והאוהב של אמו, מקבל בטחון עצמי, ומחזיר לה אהבה.
היותר  לגיל  גם  לגיל הרך. אבל העיקרון תקף  דוגמא  זוהי אמנם 
בוגר, כאשר הילד מציג עבודות שהתאמץ להצליח בהן, מכתבים 
ותעודות הוקרה על מעשים טובים ועל הישגים לימודיים, ציונים 
נודעה  והיא  שביצע  חיובית  פעולה  כל  או  במבחנים,  טובים 
והאוהבת, המעריצה  להם באיזו דרך. תגובת ההורים המתפעלת 
והמחמיאה מפיחה רוח חיים בילד, והם יהיו עתידים לרוות ממנו 

נחת. 

אווירה רגועה ונינוחה בבית 

תנאי נוסף לנפש הבריאה של ילדי המשפחה, הוא הרוגע הסביבתי 
באקלים הביתי.

עוד  לנשימה,  כאוויר  הילד  לנפש  נדרשת  בבית,  נינוחה  אווירה 
ההורים  בין  מתוחה  באווירה  הגדל  ילד  שכן  ביותר.  הרך  מהגיל 
באופן קבוע, חש חוסר יציבות בקרקע שמתחתיו, ואפילו מאוים 
מהעולם שסביבו. במצב כזה עלול הילד להגיע במהירות למצב 
שבו כל סוגי המחמאות והרעפת אהבה ותשומת לב, לא יצליחו 
ההורים  על  לפיכך,  צלקותיו.  ואת  נפשו  פצעי  את  כראוי  לרפא 
לתת את הדעת שלכל הפחות למען הילד או הילדים, יש להימנע 
וכעסים  מריבים  ובפרט  ההורים,  בין  ומחלוקות  מוויכוחים 

ומלחמות לעיני הילדים. 
מצליח  ואינו  השני,  ההורה  דעת  על  חלוק  הורה  בו  מקרה  ובכל 
למשול ברוחו ולפתור את המחלוקת בדרכי שלום, אל לו להראות 
במקום  ייעשו  והוויכוחים  ההערות  הביקורות,  ילדיו.  לעיני  זאת 
כבוד  ביניהם מתוך  ההורים  ישוחחו  הילדים  בעוד שלעיני  אחר, 

הדדי. 
יתקיימו  הדיונים  לילדים,  נוגע  המחלוקת  נושא  כאשר  בפרט 
כשההורים לבדם, ואילו בפני הילדים יובאו הדברים מתוך חזית 
אחידה. ילד הגדל באווירת מחלוקות בין ההורים, בפרט בנושאים 
שביניהם  המחלוקת  את  היטב  לנצל  לומד  לחינוכו,  הקשורים 
בדעותיהם  ושימוש  ביניהם  מעבר  באמצעות  רצונותיו,  ליישום 
המנוגדות לטובת עצמו, בעוד שהם, בסופו של דבר, ימצאו עצמם 

עומדים מולו מתוסכלים וחסרי אונים. 
משפחה,  ויקים  יגדל  כשהוא  הרי  האמורים,  בנזקים  די  לא  ואם 
עלול הוא מאוד לחקות את התנהגות הוריו כלפי הרעיה או הבעל, 
משום שזו הדוגמה האישית שראה בהתנהלות זוגית. ומה יעשה 

הבן ולא יחטא?
לידת בנם הראשון,  לפיכך חובה קדושה מוטלת על ההורים עם 
וקל וחומר לאחר שכבר זכו בכמה ילדים, להחכים וללמוד כיצד 
לחיות בשלום ואהבה, באמצעות ייעוץ זוגי עם יועץ נישואין רבני, 
שמיעת שיעורים וקריאת ספרים העוסקים בנושא נכבד זה )ניתן גם 
להיעזר בשני כרכי ספרנו: "המדריך המלא לנישואין מאושרים", 

ספר לאיש וספר לאשה(. 

היעדרות מופרזת של ההורים מהבית

מהוריהם  ילדים  של  הריחוק  לתחושת  רבים  בבתים  נוסף  גורם 
בזמננו, הוא השהייה בבית שעות רבות בכל יום, ואפילו שבתות 

שלימות בבית מארחים, כשההורים נעדרים מהסביבה. 
לעיתים הגורם לכך הוא עול הפרנסה שגם האב וגם האם נושאים 
ולעיתים  מהבית,  רבות  שעות  להיעדר  רבים  הורים  ומאלץ  בו, 
טיולים  או  ובילויים  לנופשים  ההורים  יציאת  דווקא  הוא  הגורם 
משותפים, בעודם משאירים את ילדיהם בביתם, או בבית הוריהם, 

קרוביהם ואפילו מכריהם. 

דוחק  בגלל  רבות  שעות  לעבוד  נאלצים  שבאמת  הורים  ישנם 
הפרנסה, אולם ישנם אנשי קריירה שפרנסתם מצויה ברווח, אך הם 
מתוך בחירה מקדישים שעות רבות לעבודה על חשבון הילדים. 
הוריהם  את  רואים  והילדים  מאוחרת,  בשעה  לביתם  מגיעים  הם 
רק כאשר הם עייפים ומותשים מעמל היום, וכבר אין להם סבלנות 

עבורם. 
הוריו  הגבוהה של  ייתכן שמשום ההכנסה  כזה,  בבית  הגדל  ילד 
לו  הנדרש  את  אולם  חומרית,  מבחינה  לו  הנדרש  כל  את  יקבל 
והאהבה,  ההערכה  החום,  את  ההורית,  הלב  תשומת  את  לנפש, 
שהוא כה זקוק להם, והם הדבר החשוב והיקר ביותר עבורו לחיים, 

דווקא אותם אינו מקבל.  
לבדם  יום  בכל  רבות  ילדיהם שעות  את  אלה, המשאירים  הורים 
מצידם  מנסים  משותפים,  בילויים  או  כלכלית  קריירה  למטרת 
יוקרה,  משחקי  קניית  באמצעות  הילד  את  לפצות  לפעם  מפעם 
ובכך הם משקיטים את המצפון המציק להם: "הרי אני קונה לו 
הכול, יש לו מעבר לנדרש לכל ילד, והרבה יותר מכל חבריו. מה 

חסר לו?"
אכן יש לו הכול, חוץ מאבא ואמא... 

עד  המשפחה  בני  למען  לעבוד  ההורים  ועל  ברירה,  אין  ואם 
שעה מאוחרת, על מנת להביא פרנסה בסיסית לבית, יזכרו תמיד 

שעליהם למצוא את זמן האיכות שניתן להעניק לכל ילד. 
גמור לעבוד שעות רבות כל כך לפרנסה בסיסית,  וכשאין הכרח 
סדר  את  היטב  וישקלו  דעתם  יתנו  כלכלית,  חיים  לאיכות  אלא 
העדיפויות. ברוב המקרים יתברר שעדיף לרדת ברמה הכלכלית, 
ולתת לילד את החום והאהבה ותשומת הלב הנדרשים לבריאותו 
הנפשית. וכבר אמר החכם מכל אדם )משלי יז, א(: "טוֹב ַּפת ֲחֵרָבה 

- ְוַׁשְלָוה ָבה". 

מחמאות בילדות - בסיס איתן לכל החיים 

כאמור, אחד הצרכים הנפשיים הבסיסיים של כל ילד, המוכיחים 
שבח  דברי  שמיעת  הוא  להוריו,  באמת  ואהוב  רצוי  הוא  כי  לו 
ומחמאות. מחמאות אלו אינן תורמות לביטחון העצמי ולשמחת 
החיים רק בגיל הילדות, אלא מסייעות לו גם בימי בגרותו ולכל 

ימי חייו!
מצוי שלאחר שהאדם גדל אינו מקבל מחמאות מהסובבים אותו. 
תינשא  שהיא  או  להחמיא,  יודעת  שאינה  אישה  שיישא  יתכן 
לאיש שאינו יודע להחמיא. גם יתכן שהמעביד או החברים אינם 
מורגלים להעניק מילות שבח ועידוד. והרי כל אדם מטבעו זקוק 

למחמאות האלה. 
את  הוריו  הביעו  ילדותו  שבימי  אדם  לדעת:  יש  זאת  את  אולם 
דברי התפעלותם ממנו, שיבחו אותו והחמיאו לו ובכך רוממו את 
נפשו והעניקו לו ביטחון ושמחה, גם כאשר הוא גדל ואינו מקבל 
הוא  במיוחד,  טוב  מעשה  עושה  או  שמצליח  בזמנים  מחמאות 

שומע אז ברקע את מחיאות הכפיים של הוריו, בהיותו ילד קטן. 
השקעת ההורים מלווה את הילד לכל ימי חייו! 

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות
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מנהיגות אחראית
בערב  המתוחים  ההמתנה"  "תקופת  ימי  היו  אלו 
תעלת  את  צלח  המצרי  הצבא  הימים.  ששת  מלחמת 
את  הסיג  האו"ם  סיני.  מרחבי  לתוך  ונכנס  סואץ 
הגבול  מול  לבדם  נותרו  והמצרים  מסיני  חייליו  כל 

הישראלי.
הפניקה בארץ הייתה אדירה. צה"ל גייס את מרבית הגברים 
הכשירים, אך לא רצה להיות הראשון שיפתח במלחמה. חלפו 
יוצאים  האם  מתקדמים:  לאן  ידע  לא  והציבור  ימים  על  ימים 

למלחמה או לא? האם צה"ל ערוך למלחמה או חושש ממנה?
ישיבת  התקיימה  מבוהלת,  המתנה  של  ימים  עשרה  אחרי 
אשכול,  לוי  הממשלה,  ראש  יצא  ואחריה  מכרעת  ממשלה 
לא  לציבור.  הודעה  למסור  אביב  בתל  ישראל"  "קול  לאולפני 
להאזין  הרדיו  מכשיר  יד  על  התיישב  שלא  בישראל  איש  היה 

לקברניט המדינה.
כשהגיע  אך  שלפניו,  מהניירות  כתובה  הודעה  קרא  אשכול 
לא  הוא  הצבאיים",  הריכוזים  להסגת  קווים  "נקבעו  למשפט 
את  עצר  הממשלה  ראש  "להסגת".  המילה  את  לקרוא  הצליח 

הקריאה בשידור חי ופנה לעוזרו ושאל "מה כתוב כאן?".
השידור נעצר למשך שמונה שניות ארוכות, בהן האיש העומד 
בראש המדינה נתפס כלא מוכן ולא מעודכן במה שקורה. הנאום 
הלחץ  ובעקבות  בסכנה,  נמצאת  שהמדינה  כבדה  תחושה  יצר 
הציבורי הוכרח אשכול לפרוש מתפקיד שר הביטחון ולהעבירו 

לידי משה דיין.

***
לגלות  מהם  מצפה  והציבור  לחץ  במצבי  נבחנים  מנהיגים 
ולהוות מקור של כוח עבור אזרחי המדינה. לכן קשה  עוצמה 

מאד להבין את הפסוק הראשון בפרשת בלק.
אשר  כל  את  בלק  "וירא  שגרתי:  לא  סיפור  מספרת  התורה 
התורה  ישראל".  בני  מפני  מואב  ויגר  לאמורי,  ישראל  עשה 
פגע  ישראל  עם  כיצד  מואב ראה  בלק מלך  כי  לספר  מתחילה 
המואביים נבהלו  שכל  ואומרת  וממשיכה  באמוריים,  קשות 
מפני בני ישראל. כאן לא ברור: מה הקשר בין זה שבלק ראה 

את מעשי ישראל לבין זה שכל המדינה פחדה?
שלט  לא  המלך  כי  מסביר  רש"י 
עבור  כוח  מקור  להוות  במקום  בלשונו. 
וגילה  לעיתונאים  קרא  בלק  מדינתו,  בני 
להם סוד צבאי שמור ביותר. מואב הייתה 
מדינה קטנה וחלשה שלא מסוגלת לנהל 
מאבק צבאי. בלק היה משלם דמי חסות 
סיחון   – האזוריות  המעצמות  לשתי 
מלך האמורי ועוג מלך הבשן – והן היו 
התקפה  של  במקרה  לו  לערוב  מחויבות 
צבאית. כעת גילה בלק לעיתונאים שאחרי 
הם  ועוג,  סיחון  את  חיסל  ישראל  שעם 
להגן  צבאית  יכולת  ללא  חשופים  נותרו 
על עצמם. העיתונאים העבירו את המידע 

לציבור והמדינה כולה נכנסה לפניקה.
כל,  קודם  הן:  המתבקשות  והשאלות 
מה גרם למלך המדינה לנהוג בצורה כה 
היו  לא  האזרחים  הרי  אחריות?  חסרת 
לו בשום דבר, הוא אפילו  יכולים לעזור 
ישראל  כנגד  למלחמה  אותם  גייס  לא 
אלא פנה לבלעם שיילחם בהם בנשק לא 
שהתורה  המסר  מה  שנית,  קונבנציונלי! 

מתכוונת ללמד אותנו בכך?

משה מול בלק

ההתנהגות  לאור  יותר,  מעניינות  להיות  הופכות  השאלות 
ההפוכה בדיוק של משה רבינו.

חשש  משה  אדיר:  צבאי  סוד  התורה  מגלה  חוקת  בפרשת 
מלך  עוג  מפני  ירא  היה  הוא  לארץ.  בכניסה  מהמלחמה  מאד 
הבשן, עד כדי שהקדוש ברוך הוא נדרש להרגיע את חששותיו 

ולומר1 לו: "אל תירא אותו".
עוג היה אויב שלא מן העולם הזה. הוא היה האדם שחי הכי 
הרבה שנים בהיסטוריה. הוא היה ענק,  שריד מדור ה"נפילים" 
שלפני ימי המבול. בזכות הכוח העצום שלו, הוא נאחז כל ימי 
המבול על התיבה של נח מבחוץ והצליח להרים את הראש מעל 
המים. הוא זכה לחיות עוד מאות שנים אחר כך, את כל ימי נח, 
אברהם, יצחק ויעקב, השבטים ומשה – והמתין לישראל בעת 

הכניסה לארץ.
משה לא חשש מפני הכוח הפיזי העצום של עוג, שהרי משה 
ועמלק, אלא מהכוח הרוחני שלו. אריכות  גבר כבר על פרעה 
הימים העצומה שלו לא אירעה במקרה. היה זה שכר משמים על 
כך שהוא בישר לאברהם על נפילת לוט בידי המלכים ובכך גרם 
לו נחת רוח גדולה. וכיוון שעוג היה מצויד בברכת אריכות ימים 

בזכותו של אברהם אבינו – משה חשש מפניו.
ובכל זאת, משה שמר את חששותיו לעצמו ולא שיתף את עם 

ישראל בפחדיו, בדיוק הפוך מבלק מלך מואב.
הופך  מה  אומץ?  רוכשים  כיצד  היא:  המתבקשת  והשאלה 

אדם לשולט ברגשותיו או לנשלט בידי רגשותיו?
הרבי מליובאוויטש כדרכו הפלאית, בשיחה על פרשת בלק 
ונוגע  החסידי  החינוך  ראשית  שהוא  חשוב,  מסר  כאן  מציג 

לחינוך עצמו ולחינוך ילדיו.

ראש מדבר, לב מקשיב

רגשות  בסערת  שנמצא  אדם  לתאר  רוצה  התנ"ך  כאשר 
כתוב  פעם  לשונות:  בשתי  נוקט  התנ"ך  קשה,  ובהתלבטות 
"ויאמר עשו בליבו, יקרבו ימי אבל אחי ואהרגה את יעקב אחי", 

ופעם אחרת כתוב "וחנה היא מדברתעל ליבה, רק שפתיה נעות 
וקולה לא יישמע".

סוגי  לשני  נחלק  העולם  גדול.  יסוד  כאן  מעביר  התנ"ך 
טיפוסים – וזאת אחת החלוקות החשובות בין בני האדם: אלו 

שמדברים בליבם ואלו שמדברים אל ליבם.
והראש מקשיב, הם  אלו שאצלם הלב מדבר  הם  הראשונים 
פועלים מהלב. מגיל צעיר מאד הם מתרגלים לעשות מה שבא 
ואוכלים  מיד  חוטפים  הם   – משהו  לאכול  תאבים  הם  להם. 
אותו; הם חומדים חפץ יפה של הזולת – הם ממהרים ומשיגים 
אותו ממנו; כאשר הם כועסים על מישהו – הם מתפרצים עליו 
הם   – בעולמנו  מצוי  והפחות   – השני  הסוג  העוצמה.  כל  עם 
אלה שאצלם המוח מדבר והלב מקשיב. הם עושים מה שנכון 
ולא מה שמתחשק. מגיל צעיר הם מתרגלים לכך שהעולם שייך 
ברשות  "הרשעים  המדרש:  ובלשון  והסבלניים.  למתאפקים 

ליבם והצדיקים ליבם ברשותם".
מה שהמדרש אמר בפשטות לפני אלפי שנים, קיבל אישוש 
מדעי באחד המחקרים הפסיכולוגיים המכוננים במאה העשרים.

לפני כחמישים שנה ערך פסיכולוג צעיר בשם מישל וולטר 
שבקליפורניה  סטנפורד  מאוניברסיטת 
הכניס  הוא  המרשמלו".  "מבחן  את 
ארבע,  עד  שנתיים  בני  גן,  בגיל  פעוטות 
לחדר סגור, הניח לפניהם מרשמלו ואמר 
ייצא  הוא  כזה:  דיל  להם  מציע  הוא  כי 
מהחדר וישאיר אותם עם המרשמלו. אם 
הם יצליחו להתאפק משך זמן ולא לאכול 
מהמרשמלו – הוא ייכנס שוב וייתן להם 
כמות כפולה של מרשמלו. אחרי עשרים 
הייתה  והתוצאה  לחדר  חזר  הוא  דקות 
הצליחו  לא  מהילדים  שלישים  ששני 

להתאפק ושליש הצליחו.
שוב  אסף  והוא  שנים  עשר  חלפו 
היו  התוצאות  שלו.  הילדים  קבוצת  את 
שהצליחו  ילדים  אותם  וברורות:  חדות 
מעולות  תוצאות  כעת  השיגו  להתאפק, 
מערכות  בניהול  בלחץ,  עמידה  במבחני 
חברות יציבות והיו הרבה יותר מסופקים 
לקבוצה  שייכים  שהיו  אלו  בחייהם. 

הראשונה – הציגו תוצאות הפוכות.
מאות  נערך  המבחן  וולטר,  ימי  מאז 
הן  והתוצאות  העולם  רחבי  בכל  פעמים 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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כשמדובר בחינוך...
תמיד טוב יותר! 

נשיםגברים / מסלול

בייעוץ
חינוכי

של אוניברסיטת חיפה

M.A תואר שני

הבטיחו את מקומכם!החזר שכר לימוד לזכאים

 יש לך תואר ראשון בחינוך? 
מעונינ/ת להתקדם ולהתפתח מקצועית?

מסלול תואר שני בייעוץ חינוכי שע"י אונ'חיפה יאפשר לך ליהנות 
מעבודה מאתגרת בסיוע לילדים ומתבגרים ורכישת כלים טיפוליים 

בתחומים מגוונים כמו טיפול באומנויות וביבליותרפיה.  ניתן להמשיך 
ולהשתלם בתחומים טיפוליים נוספים. לסטודנטים מצטיינים תינתן 

אפשרות להמשיך בלימודים גבוהים!

לגברים - שני ערבי לימוד בשבוע במהלך שנתיים
לנשים - יום לימודים אחד במהלך השנתיים

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר... מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5726120

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

שמתרגל  מי  זהות:  תמיד 
 – צעיר  בגיל  להתאפק 
בגיל  יותר  טוב  מתנהל 

מבוגר.

תהיה "מלך",

לא "למך"

מלך  בלק  אל  נשוב  אם 
מואב, אפשר להעריך שהוא 

היה נכשל במבחן המרשמלו. התורה רוצה ללמד עם הסיפור שלו כי "הרשעים הם ברשות 
ליבם" ומי שלא מתרגל לומר לעצמו 'לא' בגיל צעיר – אינו מסוגל לנהל מדינה בגיל מבוגר.

אצל חסידים אומרים כי ראשי התיבות של "מלך" הם: "מוח, לב, כבד". ואילו ראשי התיבות 
של "למך" – טיפש – הם: "לב, מח, כבד"... אצל המלך האמתי, ו"מאן מלכי? רבנן!", המוח 
מורה ללב איך להתנהג והלב מפעיל את הכבד ושאר האיברים. ואילו אצל הטיפש שמעדיף את 

הסיפוק המידי לטווח הקצר, הלב מפעיל את המוח ואת שאר האיברים.
המסר אלינו ברור: המילה שהורים הכי חוששים לומר היום לילדים היא: "לא. אתה עוד 
צעיר ועליך לגדול יותר". אך לומר לילד "לא" – זאת לא הורות רעה, זאת המתנה הגדולה 
ביותר שהורים יכולים לתת לילדיהם. הם מלמדים אותו בכך שליטה בדחפים ודחיית סיפוקים. 
כאשר ילד ניגש לאבא במכולת ושואל: "זה בהכשר שלנו?", האבא יכול להיות בטוח כי הוא 

הכין את הילד לחיים האמתיים.
למעלה  לפני  מליובאוויטש.  הרי''צ  האדמו''ר  של  הגאולה  חג  את  נציין  הקרוב  בשבוע 
מתשעים שנה, בקיץ של שנת תרפ"ז, אירע מאורע דרמטי בעם ישראל. הקומוניסטים, שעמדו 
יהדות  הפצת  באשמת  מליובאוויטש,  הקודם  האדמו"ר  את  עצרו  הרצחני,  כוחם  בשיא  אז 

ברוסיה הקומוניסטית. הם הודיעו לרבי כי בתוך עשרים וארבע שעות יומת בירייה.
זאת לא הייתה הפחדה גרידא. לאורך הלילה הרבי שמע צעקות של תחנונים מהמרתף ואחר 
כך נשמעו יריות, ושקט. זה היה מבהיל ומרתיע כל כך, עד שהרבי התקשה להוציא מפיו את 

מילות תפילת ערבית באותו הלילה.
אך הרבי עצר את הפחד והחליט כי "אינו רשאי לחשוב מחשבות הפועלות נמיכות רוח... 

עליו להיות עז ותקיף בלי חת ולדבר בשפה ברורה... לבלתי לתת את גאון יעקב למרמס".
הרבי קבע כי הוא ידבר עם החוקרים באידיש בלבד, הכריז על שביתת רעב עד שיקבל את 
ויניח אותן, וכשהגיעו להודיע לו הודעה רשמית בתאו ולפי חוקי הכלא היה עליו  התפילין 
לעמוד בפני הסוהרים – הוא סירב לעשות זאת והתעקש גם כאשר הוכה קשות בידי הסוהרים.

בסופו של דבר, עוז רוחו עמד לו לשבור את המנגנון הסובייטי האדיר והוא שוחרר אחרי 
עשרים ותשעה ימים.

כמה עשורים אחר כך, חסידי חב"ד הם העומדים בראש חץ הפצת היהדות במדינות חבר 
להראות  בכדי  ושוב  שוב  מגידרם  יוצאים  הם  ראשי השלטון,  ויקר של  כבוד  מתוך  העמים, 
קבל עם ועולם עד כמה רצויה פעילותם ברוסיה, בראש החץ עומד נשיא רוסיה, שבעצמו היה 
קצין בכיר בקג"ב שמקפיד להגיע כמה פעמים בשנה למרכז חב''ד במוסקבה ולהיפגש עם 
השלוחים. גאולתו של הרבי מעניקה לכולנו את הדחיפה ואת הכוח לעשות את הצעד הנוסף 

שנדרש כדי לזכות בגאולה כללית בקרוב ממש.
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הפוך על הפוך

על  "הפוך  שאומר  הפתגם  רווח  הרחב  בעולם 
כי פירושו  בקצרה  מוסבר  העברי  במילון  הפוך". 
דהיינו,  הראשוני".  לפירוש  בניגוד  "באירוניה, 
לסיטואציה,  נותנים  אדם  שבני  ראשוני  פירוש  יש 
שקורה  מה  את  ויש  בעיניהם,  רואים  שהם  כפי  לעובדות 
לגמרי הפוך מדעתם  והוא  זמן,  אולי לאחר  בסוף,  במציאות, 

ומחשבותיהם של בני אדם. בקיצור, הפוך על הפוך.
ואמרתי  הפוך"  על  "הפוך  כמה  חוויתי  האחרון  בשבוע 
לחלוק זאת עם קוראיי הנאמנים. ביום שישי האחרון חש ברע 
אחד מקרובי משפחתי. טלפנו לרופא המשפחה ד"ר ניר כהן, 
סיפרנו לו בקצרה את התסמינים והוא הורה מיד שאינו לוקח 

אחראיות וביקש להתפנות למיון.
ובית  המיון  חדר  את  לעזוב  שלא  מפורשות  הורה  אף  הוא 
סי.טי.,  הכוללת  מקיפה,  בדיקות  סידרת  סיום  לפני  החולים 

רנטגן, בדיקת נוירולוג וכו'.
ביום שישי  ובוודאי  יום  מיון בכל  בעיניים.  לי שחור  נהיה 
ידעתי  שבת.  לפני  לסיים  ממהרים  כולם  קטסטרופלי.  הוא 
שמדובר כאן במשהו ארוך במיוחד. עודי מתניע את הרכב ואני 
נזכר שהמיון היחיד באזור, בבית החולים הלל יפה, נמצא עתה 

בשיפוצים. הבנתי מה מצפה לי במיון בשעות לחוצות אלו.
המיון  חדר  את מנהל  מכיר  אני  ב"ה  כי  בליבי  התנחמתי 
ד"ר אשקר ג'לאל ואף את סגנו ד"ר פבל  פסציאנסקי.  חייגתי 
לא  אשקר  ד"ר  במערכה.  לבד  שאני  גיליתי  מהר  ודי  אליהם 

במשמרת כרגע וד"ר פבל בהשתלמויות בחו"ל.
אין  לשבת.  שם  להישאר  ניאלץ  כנראה  כי  בליבי,  ידעתי 
כי  אותנו  מלמדת  התורה  שכזו,  בשעה  חובתנו  זו  ברירה. 
"פיקוח נפש", ואף חשש פיקוח נפש, דוחים את השבת. פיזרנו 
נושאים  כשאנחנו  לבאות  ונערכנו  השכנים  בין  הילדים  את 

תפילה לבורא העולמים, רופא כל חי.
הגענו להלל יפה, פגשתי את ד"ר מוחמד בכרי, מנהל התורן 
ולקח  אותי  הרגיע  הוא  המקרה.  השתלשלות  את  לו  וסיפרתי 
אותנו כפרויקט אישי. תוך 12 דקות היה כבר סי.טי., תוך 25 
דקות היה גם רנטגן. כמה דקות לאחר מכן כבר נערכה בדיקת 

רופא ותוך פחות משעה כבר היה סיכום נוירולוג.
מכול  מהנורא  כשחששנו  דווקא  כמשתוממים.  עמדנו 
מיון  שבת,  ערב  לחץ  סבוך,  בירוקרטי  למצב  ונערכנו 
בשיפוצים. דווקא כאן, מתוך האופל התגלה לנו האור, ותוך 
שעה כבר היינו בחזרה לבית עם מסמך ולב תקינים ובריאים 

בחסדי השם. מה שנקרא "הפוך על הפוך".
 

  

בפרשת השבוע, פרשת בלק, אנחנו קוראים על אותו רשע, 
עתה  זה  שיצא  ישראל  עם  את  לכלות  שביקש  מואב  מלך 
והנפלאות  והניסים  התנהגותם  על  לו  חרה  היטב  ממצרים. 
שאלוקים עושה עבורם. הוא פנה אל הקוסם, הנביא בלעם – 

בחיר נביאי אומות העולם, וביקש ממנו לקלל את עם ישראל.
בלעם, אומרים חז"ל, יודע היה לכוון מתי הרגע בו אלוקים 
כבר  חז"ל  יום".  בכל  זועם  "א-ל  בתורה  שנאמר  כפי  זועם, 

דרשו כי הזעם הוא רגע אחד קצר, ובלעם הנביא ידע לכוון אל 
אותו רגע ובכך היה עלול להביא כליה וחורבן לעם ישראל.

הכול היה נראה שחור משחור. קמו כוחות רשע – נביאים 
דווקא  כי  נראה  היה  ישראל.  עם  את  להכרית  כדי   – ומלכים 
עתה לאחר שצלחו את מצרים וקיבלו את התורה, דוקא עכשיו 
במדבר הגדול והנורא הם הולכים להיגמר ולא לזכות להגיע 

לארץ הנכספת, המובטחת להם מדורי דורות.
בדיוק  קורה  הללו,  והמתוחים  הדרמטיים  ברגעים  ואז 
ההיפך. בלעם שנשכר על ידי בלק לא מצליח לקלל את ישראל. 
הוא מבקש מבלק להקריב קרבנות כדי להועיל לו במשימתו, 
אבל גם לאחר מכן, כל מה שיוצא מפיו של בלעם הוא דוקא 
טובו  "מה  ישראל.  עם  על  ותשבחות  ברכות  הגמור:  ההיפך 

אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" ועוד ועוד.
בכך  לבלק  כשלונו  את  ומסביר  בנוח  שלא  מרגיש  בלעם 
המסורתי: "ָמה  הרגע  את  לא  גם  ה',  זעם  לא  ימים  שבאותם 
ה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹם ֹלא ָזַעם ה'". בלעם מתקפל וחוזר  ב ֹלא ַקבֹּ ֶאקֹּ

הביתה בבושת פנים.
בלעם,  של  מקללותיו  והפחד  המחשבה  מתוך  שדוקא  הרי 

באה הפדות והרווחה לבני ישראל.
אך זה לא נגמר. באים חז"ל ואומרים לנו כי בשכר שהקריב 
להכשיל  רעה  הייתה  שכוונתו  אע"פ  לה',  קרבנות   42 בלק 
ולכלות את עם ישראל, בכל זאת זכה ויצאה ממנו רות הגיורת, 
הסבתא רבתא של דוד המלך. זה כבר הפוך על הפוך על הפוך.

 
  

ועוד אחד אחרון: ביום שלישי שעבר הייתה אם כל ההפגנות 
בישראל. מחאת יוצאי אתיופיה על הריגתו של סולומון טקה. 
כל הארץ הפכה לכאוס אחד גדול, חתונות נדחו ומחותנים לא 
6 שעות ויותר, תקועים  הצליחו להגיע. אנשים היו בכבישים 

בפקקים אינסופיים.
למחרת יום רביעי, היה אמור להיות המשך הפגנות. הפעם 
אנשים כבר לא לקחו ריזיקה. מפגשים נדחו, אירועים בוטלו 
ואלו שהיו אמורים להגיע לחתונות יצאו שעות קודם, כדי שלא 

לאחר חלילה.
בה  החתונה  הפקת  מצוות  טלפון  קיבלתי  יום  של  בבוקרו 
הייתי אמור להשתתף בחופה, שאשתדל לצאת שעתיים קודם 
מביתי. גם החתן והכלה התקשרו, הבטחתי לצאת מוקדם, גם 

אני לא רציתי לפספס את החתונה.
בסוף, המחאה בוטלה. הכבישים היו ריקים מתמיד. איש לא 
יצא סתם לרחוב. המוזמנים של החתונה הגיעו שעה לפני מועד 
קבלת הפנים, כל המוזמנים היו מוקדם. זו הפעם הראשונה בה 

אני רואה שההפקה מקדימה את החופה, כי כולם כאן.
היה כאן "הפוך על הפוך" מושלם. במקום לעמוד בפקקים 
ולאכול את הלב, הייתה שמחה נפלאה ויפה, כולם היו רגועים 

ושמחים. מזל טוב.
אינם  שיהיו,  ככל  הטכניות  הסיבות  כי  למדים,  נמצאנו 
באמת קובעים לנו את החיים, לפעמים אדם חושב כי זו היא 
דווקא דרך ההצלחה, ולפתע מתברר לו כי ההיפך הוא הנכון. 

בפתחו של  עומד  חושב שהוא  אדם  להיפך,  דווקא  ולפעמים 
לו  האירה  החשכה  מתוך  כי  מתברר  יום  של  ובסופו  'אסון', 
השמש. עלינו להבין ולהפנים כי "הכל בידי שמים"! חובתינו 
היא לעשות את המוטל עלינו, וכל השאר נעשה אך ורק בידי 
מסובב כל הסיבות. וכדבריו של רבינו יונה )שערי תשובה שער 
שני( כי האדם צריך לבטוח על השם, "כי יהיה החושך סיבת 

האורה" "כי אשב בחושך השם אור לי"! הכל לטובה!
שבת שלום ומבורכת!

הרב בן ציון נורדמן



עמדנו כמשתוממים. 
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"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
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המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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לקרב את הקרובים
לפני תקופה קיבלתי טלפון מאבא של בחור ישיבה 
בן עשרים ואחד. אנא ממך אשמח שתיפגש עם הבן 
זהו  אז  האב.  אמר  בקצרה,  עליו  לך  אספר  שלנו. 
שלבן שלנו אין שום סיפור מיוחד הוא תמיד היה ילד טוב לא 
מן המצוינים אבל בהחלט ילד טוב, הוא ישב ולמד התנהג 
ואשתי  אני  פעם.  אף  אצלו  ראינו  לא  חריג  דבר  שום  טוב, 
אבל  הילד,  בחינוך  טעויות  עשינו  שלא  ומקווים  חושבים 
מה שבטוח שהשתדלנו להיות תמיד הורים טובים ומסורים 

במשך כל השנים.
הכול הלך ברוך השם טוב עד לחצי שנה האחרונה. אני כאבא 
מאוד פתוח עם הילד שלי ואני יכול לשוחח איתו גם שעתיים 
שיחות  מיני  שבכל  האחרונה,  שנה  בחצי  לב  שמתי  ברצף. 
בני שאל אותי כל מיני שאלות בנושאי אמונה. דברים שלא 

האמנתי שבני בכלל מסוגל לחשוב ואף לשאול.
זה  מה  שלי  לבן  מילה  הערתי  ולא  התאפקתי  הזמן  כל  אך 
בני  עם  ישבתי  שבועות  מספר  לפני  בכלל.  האלו  השאלות 
בליל שבת, ואז בני שאל שאלה שכמעט גרמה לי להתעלף. 
שאלה שחשבתי לעצמי זה ממש שאלה של כפירה. מה עובר 

על הבן שלי.
כאן כבר לא יכולתי להתאפק ושאלתי את בני: "הכול בסדר 
לא  בני  האחרונה?"  בתקופה  עליך  עובר  בדיוק  מה  איתך? 

הגיב הוא פשוט קם מהסלון בו דיברנו והלך לחדרו. 
כאן נדלקה לי נורה אדומה! בני בחיים לא היה עושה כזה 
באמצע  וילך  יקום  לא  והוא  אותנו  שמכבד  ילד  הוא  דבר, 

שיחה איתי.
אני מרגיש שמשהו לא תקין אצל בני סיכם האב בעצב.

נפגשתי עם אותו בחור. מיד אחרי שהוא התיישב מולי הוא 
את  ממך  ואחסוך  התהליך  כל  את  מעליך  אקל  אני  לי  אמר 
לי  טוב  שיש.  טובים  הכי  הורים  לי  יש  אמר  הוא  השאלות. 
ממני.  נלחץ  סתם  שלי  אבא  טובים,  חברים  לי  יש  בישיבה 
אני ישר ראיתי והבנתי שהבחור מסתיר פה משהו. התחלתי 
לשוחח עם הבחור היושב מולי. עברה חצי שעה ואין כלום 

הבחור מחייך ושמח ומשדר ביטחון עצמי. 
"תשמע  לחישה:  במעט  ואמרתי  השיחה  את  לרגע  עצרתי 
אתה  אבל  לגביך  לחוץ  קצת  שלך  אבא  שאולי  מבין  אני 
אתה  אבל  קורה,  אכן  שכך  בטוח  ואני  בסדר  שהכול  טוען 
בחור חכם ואתה יודע שלכל אחד בעולם יכול להיות דברים 
שיפריעו לו. גם אם זה דבר קטן וזה מפריע, ולא מדברים על 
זה ומנסים  לפתור את הבעיה, הבעיה בסוף יכולה להתפתח 

למשהו גדול.
לך  שמפריע  קטן  הכי  אפילו  משהו  יש  אם  לצידך,  פה  אני 
אני אשמח להיות לצידך לשמוע אותך ולנסות לעשות משהו 
ורק אם בא לך להגיד ואתה  יותר טוב.  יהיה  ביחד שהמצב 

מרגיש נוח לספר".
הבחור השפיל את מבטו לרצפה מספר דקות ופשוט שתק. 
לאחר כמה דקות הוא הרים את עיניו. פתאום נהיו לו עיניים 
אחרות עיניים עצובות מעט, וכך הוא אמר: "אני בטוח שמה 

שאני אגיד לך עכשיו אתה תחשוב שאני כופר חס וחלילה". 
אמרתי לו: "מותר לך לספר את הכול". יש לי פשוט שאלות 
הוא  נפשי,  את  שמטרידות  האחרונה  בשנה  באמונה  חזקות 
אמר. ניגשתי למשגיח שלי לפני כחצי שנה וסיפרתי לו שיש 
לי כל מיני שאלות. המשגיח אמר לי זה הכול שטויות תלמד 
עוד עמוד גמרא ביום וזה יעבור, אבל אמרתי למשגיח תשמע 
לי  יש  לי  תשמע  אמר  ישר  הוא  אבל  לי.  מציק  ממש  זה  לי 
ניסיון בזה זה רק יצר הרע תלמד עוד עמוד גמרא וזה יעבור.

עזר  לא  זה  לי  אבל  המשגיח  שאמר  כמו  לעשות  ניסיתי 
המחשבות והספקות רק התחזקו.

זה מה שקורה איתי סיכם הבחור בעצב. 
אמרתי לו אין לך מושג כמה טוב שסיפרת. אני מאוד מבין 
אותך וזה שאתה שואל זה אומר שיש לך ראש בריא ומותר 

לך לשאול. 
מזער  מעט  חלק  על  תשובות  פגישה  באותה  לו  נתתי 
מהשאלות שהיו לו. ואמרתי לו שאני אפנה אותו לרב שיענה 

לו לכל תשובה שהוא רק ישאל.
היה נראה שירדה אבן כבדה מליבו של הבחור.

אני מביא את הסיפור הזה בגלל סיבה אחת, יש היום ברוך 
השם כל־כך הרבה ארגונים שעוסקים בקירוב רחוקים. הרבה 
העם  אשרי  מבורך  דבר  השם  ברוך  וזה  להם  עולה  זה  כסף 

שככה לו.
הרבה  כל־כך  שיש  פעם,  גדול  מאוד  רב  לי  אמר  איך  אבל 
זאת  לעומת  כמה  נעבאך  אוי  אבל  מבחוץ  בתשובה  חוזרים 
הרבה אצלנו מתרחקים אם זה רק באופן פנימי, או גם באופן 

פנימי וחיצוני.
למה אין אצלנו ארגוני קירוב בתוך המסגרת שלנו. יש איזה 
עניין שאם אדם נולד להורים חרדים אז לא יכול להיות שיש 
הוא  אבל  אמוניות  שאלות  לו  שאין  אפילו  או  שאלות?  לו 
צריך ואף חייב לחזק את האמונות הבסיסיות. מה יכול לקרות 

אם נביא לישיבות רבנים שיחזקו בהוכחות לתורת משה? 
איך אמר לי פעם יהודי חרדי: "אני חייב את חיי הרוחניים 
והרב  "שופר"  ארגון  ראש  יצחק  אמנון  הרב  יהודים  לשני 
זמיר כהן ראש ארגון "הידברות". לא היו לי שום שאלות על 
שיש בורא עולם ושקיבלנו את התורה מסיני אבל פשוט לא 
היה לי חשק ללמוד, להתפלל. לא היה לי כל חשק לרוחניות. 
פשוט  זה  אותם  לשמוע  שהתחלתי  התקופה  את  זוכר  אני 
האיר בליבי אור גדול ללמוד, לשמור, לעשות ולקיים. הייתי 
שומע את הדיסקים שלהם ובהם ההוכחות על קיום הבורא 
על התורה וכו' זה נתן לי כוח גאווה ורצון לקיים את התורה 
מאהבה. הינה זה הכול אמיתי, אמרתי לעצמי. זה נתן לי חשק 

להיות רוחני יותר.
יותר  הבנתי  ובעצם  ועוצמה  גאווה  של  הרגשה  לי  נתן  זה 

לעומק מה אני עושה בישיבה ולא בגלל ש..." 
בואו  קורץ  בחוץ  והעולם  משתוללת  בחוץ  כשהמדיה  אז 
בתוך  שנמצאים  האנשים  את  ולשמר  לחזק  צריך  החוצה, 
לתת  הים,  הרוחות של  בסערות  החוצה  יפלו  האונייה שלא 

להם כוח ואומץ, וכמובן שעלינו לדאוג לכל יהודי שנמצא אי 
שם בלב ים לדאוג לו ולהחזיר אותו לתוך האונייה כי אחים 
אנחנו. אבל בואו גם לא נשכח שמי שנמצא בתוך האונייה לא 
יפול ללב הים, כי הרוחות רק מתחזקים ומתחזקים ואם לא 
נלמד אותם להתמודד ולהיות חזקים לא בטוח שהם ישרדו 

את הגל הגדול הבא.
כתבתי לפני תקופה מספר דברים לסיבת הנוער הנושר אצלנו. 
שקשורים  שכתבתי  דברים  מספר  מתוך  דברים  שני  אביא 

לנאמר בכתבה הזו.
שני  עוד  צריכים  שלנו  הטהור  החרדי  הקן  על  לשמור  כדי 
דברים לדעתי - ערכים רוחניים אמיתיים ומאוזנים. נתקלתי 
ואנשים שנשרו מהדרך בגלל שהדת הייתה להם  נוער  בבני 
מצוות אנשים מלומדה, לא היה להם שום ערך פנימי אמיתי 
אז  אמיתי  ותוכן  פנימי  ערך  אין  כאשר  עושים.  שהם  למה 

כשיש קצת קושי הכול יכול לקרוס כי אין יסוד חזק.
יביא  בשבועיים  שפעם  אחד  ישיבה  לראש  המלצתי  פעם 
מרצה מ'ערכים' שידבר עם הבחורים על אמונה, יביא להם 
הוכחות על אמיתות התורה, כן, כן, ממש דומה למה שהם 
שבגלל  חושבים  אנחנו  החילוני.  לציבור  בסמינרים  עושים 
שהבאנו ילדים לעולם והם נמצאים בתוך מערכת מסוימת אז 
אין להם שאלות קושיות ותהיות, בפרט אנו בדורנו הפתוח 
כל כך, זה ממש חובה לתת להם ביטחון עצמי בדרך שלהם.

בצורה  מגיע  וזה  הזה  החזק  היסוד  את  לילד  נותן  כשאתה 
שכלית ולא בתור 'כך אמרתי לך' שתעשה, או תלך לישיבה 
כי צריך ללכת לישיבה - אז כל הרוחניות יושבת הרבה יותר 
חזק על לבבות הנערים, כי כשהיסודות חזקים אז כל הבניין 
חזק. ככל שהערכים של האדם יותר חזקים, הוא יעשה הרבה 
מאוד למען הערכים שלו ואפילו מעל הכוחות שלו. לכן כל-

כך חשוב הבסיס של האמונה והערכים היהודיים שיהא חזק 
בליבות האנשים ולא מצוות אנשים מלומדה.

דבר שני צריך ללמד רוחניות מאירה ובריאה, להראות לבני 
לי  האמינו  וברוחניות.  בדת  שיש  האור  ואת  הכיף  את  נוער 
שלא איומים ולא כל שיטה אחרת מאיימת עוזרת. זה אולי 
גורם  רק  זה  ארוך  לטווח  אך  קצר,  לטווח  לפעמים  עוזר 
להעביר  שנצליח  ככל  עצמם.  עם  בשקר  לחיות  לאנשים 
נוער  ולבני  לילדים  ונעימה  מאירה  בצורה  רוחניות  חוויות 
שלנו, כך יש סיכוי שהם לא יעזבו את המקום שכל־כך כיף 

להם שם.
רק  הוא  אצלי.  שהיה  בחור  מאותו  טלפון  השבוע  קיבלתי 
אמר לי: "תודה מרדכי, אני מרגיש שנולדתי מחדש. קיבלתי 

נשמה חדשה". 
על  "אור חדש  להתגשמות התפילה:  בקרוב  הלוואי שנזכה 

ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".
שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים.

machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



הבחור השפיל את מבטו לרצפה מספר דקות ופשוט שתק. לאחר כמה דקות הוא הרים את עיניו. פתאום 
נהיו לו עיניים אחרות עיניים עצובות מעט, וכך הוא אמר: "אני בטוח שמה שאני אגיד לך עכשיו אתה תחשוב 

שאני כופר חס וחלילה". 
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למעבר דייטלוב
שישים שנה אחרי האסון בהר המוות - תקרית מעבר דייטלוב, שהביאה למותם של תשעה 
גולשים בהרי אורל - שלא פוענח מעולם, פתחה ממשלת רוסיה בחקירה חוזרת אודות נסיבות 
חומר  קרועים,  מאוהלים  הבריחה   • היעלמותם  סיבת  על  לעלות  בתקווה  המסתורי  מותם 
את  הפכו  כלום,  מוכיחים  שלא  והממצאים  אמתחתם,  תחת  שנמצא  מסתורי  רדיו-אקטיבי 
היעלמותם של תשעת הגולשים לתעלומה הגדולה בעולם • כתב "כל ישראל" מביא את פרטי 

הסיפור הדרמטי שמעסיק את אזרחי רוסיה כבר 60 שנה

בחזרה 

||  אשר ויטמן ||
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בזו כשבלולי שלג ה זו  והרוחות התערבלו  וגברה,  סופה הלכה 
הערפילית  בשממה  נראו  שפופות  דמויות  שתי  עוצמה.  רבי 
הכבד  והשלג  הסוערת  הרוח  נגד  דרכן  את  לוחמות  כשהן 
מהמכון  סטודנטים  היו  השניים  אורן.  בעצי  גבעה  במעלה 
הפוליטכני של סברדלובסק, בהר אורל על גבול סיביר, וכבר 
היו תששים מהליכה של שעות רבות. הקור שחדר לעצמותיהם, 
והאפיל  הלך  הקלוש  השמש  אור  באזניהם.  לשרוק  לרגע  חדלה  שלא  והסופה 
נחושים להמשיך בדרכם,  היו  לקראת הדמדומים, אבל השניים בשארית כוחם 
פסיעה אחר פסיעה. השלג הפך לגשם, שטף את פניהם מוכות הקור ודקר את 
אור  של  דקות  להם  היו  עוד  ויתרו,  לא  השניים  אבל  כפור,  של  בסיכות  עורם 
שאותו היו נחושים לנצל. הם ידעו שהם נמצאים באזור סכנה, רחוקים מכל יישוב 
ומכל דרך סלולה, והדרך הלבנה תהפוך למסוכנת עוד יותר כאשר האפילה תכסה 
אותה. אולי לא יצליחו לשוב, אולי, אבל הם היו נחושים להמשיך למען החברות 

ולשם הידידות.
זה ימים מספר שהם מחפשים את המשלחת של תשעת חבריהם שנעלמו אי 
שם במורדות ההרים הקפואים הללו שבצפון הרי אורל. מזה שבועיים שאנשי 
בין חיים  יכריעו  וכל דקה חשובה. הדקות הללו אולי  יצרו קשר  המשלחת לא 

למוות.
הם המשיכו הלאה לעבר מדרון הר קלאטסאוקל, שפירוש שמו בשפת השבטים 
המקומיים הוא - הר המוות. שם מעורר חלחלה שבו זכה משום שמדרון ההר ריק 
וחשוף, דבר לא צומח עליו, לא שיח ולא עץ. כעת ניצב לפניהם, מכסה במרבד 
לבן של שלג בלתי נגוע. הם הציצו לעבר ההר במבט אחרון, רגע לפני שיסובבו 
את גבם ויפנו לאחור בייאוש. ואז הבחינו בו: היה זה כתם שחור ממש באמצע 
המדרון, גם מרחוק ניתן היה להבחין שצורתו כאל משולש. לא היה מדובר בעץ 
או בשיח פרא, אלא מבנה כלשהו מעשי ידי אדם. השניים הביטו בתקווה בכתם 
השחור. אולי זה הם? אולי זה האוהל של חבריהם הנעלמים. תהו לעצמם בשבב 

של משאלת לב.
הם נזקקו לחצי שעה של טיפוס בתוך השלג העמוק שעל המדרון ההרי כדי 
הצהלה  גדלה  כך  שהתקרבו  ככל  אך  עיניהם,  את  שמשכה  לנקודה  להתקרב 
בקרבם. אכם זה היה אוהל, האוהל הגדול של חבריהם אותו הכירו היטב. אבל 

ככל שהתקרבו יותר, כך הבחינו שאוהל עבר תקרית משונה.
האוהל היה קרוע בחתכים על די סכין, אך לא מבחוץ אלא מבפנים. הם פתחו 
באוהל  כליל.  נעלמו  הם  ספקות  עוד  להם  היו  אם  פנימה,  והציצו  האוהל  את 
נמצאו חפצים רבים, כולם של חבריהם. היו שם שימורים ומוצרי מזון, אמצעי 
בישול, סכינים, כלים וגרזן גדול. היו גם מפות ומצפנים, בגדים – הרבה בגדים, 
ואפילו הנעליים שלהם. הכל היה  גרביים,  מעילים, כפפות, מכנסיים, חולצות, 
בתוך האוהל, רק החברים עצמם לא היו שם. נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה.

כך החלה אחת התעלומות הגדולות בהיסטוריה. הפרשייה שהסעירה את ברית 
המועצות וחוקרים רבים ברחבי העולם.

יוצאים לטיול סקי
ביום ט"ז שבט תשי"ט התארגנה קבוצת מטיילי סקי מנוסים ליציאה למסע 
המכון  של  בוגרים  או  סטודנטים  היו  רובם  דייטלוב.  איגור  הוביל  אותו  סקי, 
הפוליטכני של אורל, שנקרא כיום האוניברסיטה הפדרלית של אורל. כל חברי 
המשלחת היו חברי אגודת הספורט בעיר ובעלי ניסיון בטיפוס הרים, מסעות סקי 
הר  לאוטורטן,  להגיע  הייתה  קשים. מטרת המשלחת  אויר  מזג  בתנאי  וסיורים 
10 קילומטרים צפונית לאתר התקרית. דרך זו סווגה בחודש פברואר  הממוקם 
תחת קטגוריה 3, הקטגוריה הקשה ביותר. אזור ההר אוטורטן היה שממה ושכן 
פי  שעל  ה'מנסי',  מבני  ילידים  שבטים  רק  חיו  באזור  יישוב.  אזור  מכל  הרחק 

שפתם נקבעו שמות ההרים באזור.
של  הצפוני  במחוז  מרכזית  עיר  לאיבדל,  הרכבת  בעזרת  הגיעה  הקבוצה 
היישוב   - לויז'אי  משאית  על  עלו  הם  מכן  לאחר  בינואר.  ב-25  סברדלובסק 
המאוכלס האחרון בחלק צפוני זה. למחרת הם התחילו את צעדתם לעבר אוטורטן 
היה  במשלחת  החברים  אחד  מכן,  שלאחר  ביום  האוטורטן.  הר  לעבר  מויז'אי 
יורי יודין, גיאולוג שתפקידו היה לאסוף דגימות קרקע ומינרלים לצורך מחקר. 
הוא הצליח לאסוף דגימות של זהב ובברזל ואז החל לחוש ברע. הוא סבל כבר 
מילדות ממחלת שיגון קשה, ועתה החל לחוד שברע בברכיו ובידיו. הוא ניסה 
להמשיך עוד מעט אך אולץ לחזור מהמסע ולושב לעבר ויז'אי. תשעת האנשים 
אבן  בעמודי  מסומנת  הייתה  אליו  שדרך  ההר,  אל  במסע  המשיכו  הנותרים 
מסתוריים ומוזרים בני אלפי שנים. הם התקדמו לאיטם, מסתייעים במגלשותיהם 

לעבר הר אוטורטן.

החיפושים והתגליות
מיד  שלהם  הספורט  למועדון  מברק  שישלח  הסכים  דייטלוב  שעזבו,  לפני 
בפברואר,  מה-12  יאוחר  לא  לקרות  צפוי  היה  זה  לויז'אי.  תחזור  כשהקבוצה 
זמן  יקח  לפני שעזב את הקבוצה, שהוא מצפה שזה  ליודין,  דייטלוב אמר  אך 
יימשך המצסע, מאחר  זמן מדויק  יותר. אחרי הכל אי אפשר לדעת כמה  ארוך 
שהתנאים היו קשים. כשה-12 באותו חודש עבר ולא התקבל המברק, לא הייתה 
תגובה מיידית, שכן עיכובים של ימים בודדים היו נפוצים במשלחות מן הסוג 
צאתה  לאחר  אחרי  חודש  כמעט  בפברואר  ב-20  כאשר  החלה  התגובה  הזה. 
המכון  לראש  שגרם  מה  חילוץ,  פעולת  המטיילים  קרובי  דרשו  המשלחת  של 
לשלוח את קבוצות ההצלה הראשונות, המורכבות בעיקרן מסטודנטים ומורים 
מתנדבים. לאחר מכן, הצבא והכוחות החמושים עורבו עם מסוקים, עליהם הוטל 
להצטרף לקבוצות החילוץ. המתנדבים הסתייעו ביודין ששרטט עבור את מסלול 
המשלחת. הם פנו לפי הכוונתו מויז'אי בדרכם להר אוטורטן ועקבו אחר דרכם 
של האנשי המשלחת, הקימו מחנה בסיס ושיגרו מחפשים לאיתור סימנים אחרי 

עקבותיהם הנעלמות. 
שלהם  האחרון  במחנה  שנמצאו  ומצלמות  יומנים  למפרע,  שהתברר  כפי 
איפשרו מעקב אחרי דרכם עד ליום טרם התקרית. ב-31 בינואר הקבוצה הגיעה 
קטן,  אחזון  מחנה  הקימו  הם  לטיפוס.  להיערך  והתחילה  ההררי  האזור  לקצה 
הניחו בו כמה מחפציהם הכבדים ואת מגלשיהם, להם יזדקקו רק בדרכם חזור, 
החלו לטפס במעלה ההר. באזור מיוער הם אספו צידה לדרך וציוד שיכל לשמש 
אותם בדרכם חזרה. ביום שלאחר מכן )ה-1 בפברואר( המטיילים התחילו לנוע 
דרך המעבר. נראה שהם תיכננו לצלוח את המעבר ולהקים מחנה ללילה בצידו 
השני של ההר, אך רוח עזה עזה נשבה במעבר ובשל  מזג האוויר שהחל להחמיר 
וכלל סופות שלגים והרעה בתנאי הראות, הם איבדו את מקומם וחרגו בטעות 
הם  כאשר  המוות.  הר  של  העליון  החלק  לכיוון  החלקלק  המדרון  על  מערבה, 
הבינו את טעותם, הקבוצה החליטה לעצור ולהקים מחנה על מדרון ההר, במקום 
לנוע קילומטר וחצי לכיוון השטח המיוער במורד ההר, שהיה מציע להם מקלט 
המשלחת  חפצי  ובין  במיוחד,  מודאגים  היו  שהם  נראה  לא  הטבע.  פגעי  מפני 
המשלחת  אנשי  של  אחרונות  תמונות  ובה  מצלמה  אותרה  באוהל  שנשארו 

מתמקמים בשלווה בתוך האוהל.
יודין, הניצול הבודד, הניח ש"דייטלוב ככל הנראה לא רצה לאבד את הגובה 
שצבר, או שהוא החליט להתאמן במחנאות על מדרונות הרים לכן הם החליטו 

לחנות על מדרון ההר הריק". אבל שם קרה משהו.
שני סטודנטים הצליחו להגיע ב-26 בפברואר לאוהל הקבוצה נטוש שניזוק 
קשות על הר המוות. תשעה עשרה יום לאחר היום המתוכנן לקבלת המברק, זמן 
יקר שהלך לאיבוד. מיכאל שרבין, הסטודנט שמצא את האוהל, אמר ש"האוהל 
אנשי  פרטיהם האישיים של  וכל  ריק,  היה  הוא  ומכוסה בשלג.  קרוע  חצי  היה 

הקבוצה והנעליים שלהם הושארו מאחור". ואנשי המשלחת? נעלמו.
לפנות.  לאן  ידעו  לא  הם  להם,  זכר  מצאו  ולא  חבריהם  את  חיפשו  השניים 
החשיך.  כבר  והלילה  לבן,  שלג  מכוסה  היה  הכל  אך  ומטה,  מעלה  הביטו  הם 
הם הבינו שכעת הם זקוקים לעזרה והחליטו לשוב מיד למחנה הבסיס. לאחר 
מסע לילי ומסוכן הצליחו השניים לשוב למחנה הבסיס וסיפרו על הממצאים. 
למחרת עם אור בוקר, יצאו כמה מהמתנדבים בחזרה אל ההר ואל האוהל הקרוע 
והנטוש. הם חיפשו מסביב ואז הבחינו בעקבות קלים של רגליים יחפות בשלג 

'מאנק' מין יצור שלג מפלצתי שחציו אדם וחציו דב. הנוהג לארוב לבני אדם וחלסלם.
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המובילים במורד ההר אל קו עצים מיוער. אלו היו שמונה או 
תשעה זוגות של עקבות, נטולי נעליים, ואף גרביים, שהובילו 
חמש מאות מטרים במדרון אל העצים וטזנעלמו וכוסו בשלג, 

לא היה סימן וזכר לתשעת הסטודנטים. 
המתנדבים נואשו, לא היו להם הציוד והיכולות לארגן מסע 
לסולדבסק  לאה  הממצאים  את  שידרו  הם  מזה.  גדול  חיפוש 
והזעיקו את כוחות המשטרה והצבא. לאחר יממה הגיעו למקום 
כוחות צבאיים בילויי מסוקים ואלו החלו במסע חיפושים נרחב 

אחר אנשי המשלחת.

גילויים מדאיגים
לא  הם  ומומחים,  כלבים  בליווי  אנשי הצבא,  הגיעו  כאשר 

היו מלאי תקווה. אף על פי שמדובר באנשי משלחת מנוסים, 
המסלול שבו בחרו היה קשה מאוד, ותאונות על שבילי ההרים 
הן עניין של זמן. כל מה שהם ציפו זה למצוא גופות וממצאים 
ברורים על מנת לספק תשובות מוכחות. אך בפועל הממצאים 

בשטח היו שונים ומוזרים.
עקבות  של  זוגות  תשעה  או  שמונה  מבפנים.  נקרע  האוהל 
או  אחת  נעל  גרביים,  רק  שלבשו  אנשים  ידי  על  שהושארו 
אפילו יחפים, הובילו לקצה של יער, לכיוון השני של המעבר, 
מטרים,   500 אחרי  זאת,  למרות  מצפון-מזרח.  וחצי  קילומטר 
גדול,  ארז  לעץ  מתחת  היער,  בקצה  בשלג.  כוסו  אלו  עקבות 
הגופות  שתי  את  ולידם  אש  של  שאריות  מצאו  המחפשים 
בן  דורושנקו,  ויורי  ה23,  בן  קריבוניצ'נקו,  יורי   - הראשונות 
יחפות  התעלומה:  את  שמגביר  בצורה  לבושים  היו  הם  ה21. 
מתחת  קפוא  באזור  בלבד,  ואוורירי  קל  בלבוש  ולבושות 
לשלושים מעלות מינוס! הענפים של העץ היו שבורים לגובה 

הם חיפשו מסביב ואז 
הבחינו בעקבות קלים 
של רגליים יחפות בשלג 
המובילים במורד ההר 
אל קו עצים מיוער. אלו 
היו שמונה או תשעה 
זוגות של עקבות, 
נטולי נעליים, ואף 
גרביים, שהובילו חמש 
מאות מטרים במדרון 
אל העצים וטזנעלמו 
וכוסו בשלג, לא היה 
סימן וזכר לתשעת 
הסטודנטים


עיירת סברדלובסק

המטיילים בתמונה משותפת באמצע המסע
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חמישה מטרים, מה שמרמז על ניסיון של אחד המטיילים לטפס ולחפש משהו, 
אולי את המחנה. בין עץ האלון והמחנה המחפשים מצאו שלוש גופות נוספות, 
ביניהם את זו של דייטלוב. גופות אלו נראו בתנוחות שמרמזות על כך שניסו 
לחזור לאוהל. הן נמצאו במרחקים של 300 מטרים, 480 מטרים ו-630 מטרים 

מהעץ.
ברורים  ממצאים  והעלו  משפטית,  לרפואה  במכון  לבדיקה  נשלחו  הגופות 
וחד משמעותיים כי הגופות מתו מהיפותרמיה – אובדן חום גוף. אין פלא שכך, 
שכן הטמפרטורות הנוכות, וללא מעילי פרווה ובגדים מחממים, שכן הגופות 
נמצאו לבושים בבגדים קלים בלבד. והרי לך תוצאת המוות. הסיפור לכאורה 
מעיליהם,  את  ללבוש  לפני שהספיקו  עוד  ממנו  וברחו  באוהל,  היו  הם  ברור. 
ומתו  ובינתיים הבעירו מדורה  ניסו לשוב לאוהל אך ללא הצלחה  לאחר מכן 
מקור לאחר שזו כבתה. מה שנותר כתעלומה לא פתורה היתה הסיבה שהבריחה 

אותם מאוהל בכזו בהלה – ללא מעילים ונעליים.
דבר,  של  בסופו  מחודשיים.  יותר  לקחו  האחרים  המטיילים  אחר  חיפושים 
הם נמצאו ב-4 במאי תחת ארבעה מטרים של שלג, במרחק של 75 מטרים מעץ 
הארז, עמוק יותר לכיוון היער. אנשים אלו היו לבושים יותר מהאחרים, וישנם 
סימנים שאלו שמתו ראשונים ככל-הנראה ויתרו על בגדיהם לטובת האחרים. 
אחד המטיילים לבש את הכובע ואת מעיל הפרווה של חברו, ורגלו של אחר 
הייתה עטופה בפיסה ממכנסי הצמר של השני. וכאן החלה העלילה להסתבך. 
מה שעורר תמיהות רבות היא העובדה ששלושה מהסיירים שנמצאו היו פצועים 
בצורה קשה. צבע גופם היה כתום, ועל ראשו של אחד מהם נראה שעבר תאונה 
זולוטאריוב,  קטלנית וספג חבלה חמורה, רגעים לפני מותו. גופתו של סמיון 

הייתה נראית כמו נדרסה מרכב גדול שעלה עליה. 

השערות פורחות באוויר
עכשיו כבר לא ניתן לומר שהם מתו מקור. משהו אחר קרה כאן. ההשערה 
הראשונה הייתה שאנשי 'מנסי' – השבטים המקומיים – תקפו את חברי הקבוצה. 
התקפה פתאומית יכולה להסביר מדוע המטיילים ברחו מאוהל בצורה חפוזה, 
הדבר היה יכול גם להסביר את צורת הפציעות הגופניות, אך החקירה הצביעה 
רגועים  זו. אנשי בט מנסי הם אנשים  על כך שאופי מותם לא תמך בהשערה 
ושלווים בדרך כלל, לא נמצאו עקבות רגליים בשום מקום זולת של המטיילים 

עצמם. והנזק שנגרם למטיילים עולה על היכולת של אדם להסב לזולתו.
שהם  במסקנה  שדבקו  היו  החקירה  במהלך  החוקרים  העלו  רבות  השערות 
את  קרעו  שהם  נבהלו  כך  כל  הם  למה  למה?  אבל  מהיפותרמיה  מתו  בבירור 
האוהלים, למה הם רצו כל כך רחוק מהמחנה ולמה הם עשו זאת בעודם לבושים 
בלבוש קל? יש תיאוריות שאומרות שהם ברחו ממפולת שלגים ונאלצו לוותר 
על הציוד שלהם אבל אם זה היה המצב הם היו מתים בזמן קצר יותר מאשר 
הזמן שלקח להם להגיע למקום בו מצאו את גופותיהם. ומה קרה לשלג שקרס 

עליהם, במקרה הזה?

מפולת שלגים
חוקרים מסוימים החליטו שהגולשים קרעו את האוהלים שלהם מבפנים כדי 
להימלט ביעילות מפני סכנה שנשקפה להם. הם ברחו מהמקום, חלקם יחפים, 
שניים  ההיאבקות,  סימני  נראו  לא  הגופות  על  שני  מצד  אך  כבד.  שלג  תחת 

מהקורבנות היו עם חבלות בגולגולותיהם ובצלעותיהם וחלקם לא. 
ברוסיה  רבים  חוקרים  של  מוחותיהם  את  התעלומה  מסעירה  המקרה,  מאז 
פורחות באויר. ספרים  ומשונות  תיאוריות שונות  רב של  ומספר  לה,  ומחוצה 

נכתבו ותחקירים דוקומנטריים רבים נערכו על המקרה.
קרבן  היו  שהסטודנטים  כך,  על  מדברות  הפופולאריות  התיאוריות  אחת 
באותן  אורל.  בהרי  הפזורים  הגולאגים  מאחד  נמלטים  אסירים  של  למתקפה 
שנים סיביר היתה עדיין ארץ גולאג, אסירים פוליטיים רבים אמנם שוחררו כבר 
בשנים הללו שלאחר מותו של סטאלין, אך פושעים פליליים רבים היו עדיין 

מאחורי סורג ובריח.
היה  קרוב  הכי  האזור.  רחבי  בכל  מפוזרים  היו  קטנים  ריכוז  מחנות  הרבה 
מחנה בשם איוולג שנמצא במרחק של רק כמה קילומטרים מהאתר. לפי בדיקת 
הרשויות אמנם לא התרחשה בריחה מהמחנה בפרק זמן שבו אירעה הטרגדיה, 
אך זה לא אומר שבריחה כזו לא קרתה בעבר. ההיסטוריה יודעת לתת דוגמאות 
רבות כיצד אסירים נמלטים ומסתתרים במשך שנים לעיתים אפילו עשרות שנים. 
תוסיפו לחשבון שרבים מהאסירים הפוליטיים הגיעו היישר מחזיתות מלחמת 

יכולים  והיו  להרוג  כיצד  ידעו  האלה  שהאנשים  להניח  סביר  השנייה,  העולם 
לחשוש מכך שהתגלו על ידי הסטודנטים הצעירים. יתר על כן יורי יודין גילה 
פריט לבוש שאינו שייך לאף אחד מחברי הקבוצה מין סמרטוט בשם אומבטקי 
שעמו נוהגים לעטוף את הרגליים כדי לשמור על חומן. אלה היו בשימוש נרחב 
בקרב החיילים בשנות ה-40 ומאוחר יותר בין שבויי מחנות הריכוז של סטאלין. 
אף אחד לא יודע איך הגיע הסמרטוט הזה לזירת האירוע כפי שאף אחד אינו 

יודע כיצד הוא נעלם מחדר הראיות אבל זו עובדה.
אפשרות אחרת מציעה על כך שהסטודנטים לא נהרגו בידי אסירים מהגולאג 
אלא על ידי סוהרים שטעו לחשוב שהם אסירים נמלטים אבל ... כבר הוזכר אופי 



צוותי החילוץ בודקים את חפציהם של הנעלמים

האוהל הקרוע כפי שנמצא עי המחפשים

האוהל של המטיילים בשלמותו





לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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התקיפות היה כה חמור שהינו למעלה מכוח אנוש לאחר שארסנל האפשרויות 
האנושיות הגיע לתחתית עברו תופרי הספקולציות לדבר על כוחות על אנושיים.

היו  אלו  ראשונים,  שהואשמו  אלו  המנסי  שבט  בני  את  שואלים  הייתם  אם 
מיתולוגית  חיה   – נק'  את  ומאשימים  ומובן  ברור  הסבר  באוזניכם  משמיעים 
ענקים ושעירה, מין יצור שלג מפלצתי שחציו אדם וחציו דוב הנוהג לארוב לבני 
אדם ולחסלם זה מה שיכול להסביר לדעתם הפעלת הכוח העצום שנדרש כדי 
לגרום לפציעתם החמורה של שלושת הסטודנטים. תיאורה זו נפוצה בקרב אלה 

המתקדם בנזק שנגרם לגופות.

צללית מאיימת וכדור ברק
יצור צל  באחת התמונות שנמצאו במצלמת הקבוצה נראית אכן צללית של 
שחור ואימתני העומד וצופה במצלם עם זאת המומחים מפקפקים וטוענים כי 
התמונה אינה אלא צללית של אחת משתתפי המסע כשהוא חבוש במעיל פרווה 
ועיוותי אור גרמו לדמות להיראות גדולה אף מכפי  גדול. הצילום המטושטש 
שהיא. ראיה נוספת מציגים המתנגדים לתאורייה זו כי  לא נמצאו כל עקבות של 

חיה כלשהי באזור.
מה  את  להסביר  שניסו  מדענים  גם  הצטרפו  הזו  והמשונה  המוזרה  לסוגיה 
שקרה לקבוצה בתופעות טבע. אחד מהם נייגל אוונאס, מסביר את מה שקרה 
אטמוספרית  חשמלית  תופעה   - ברק'  'כדור  הקרויה  נדירה  בתופעה  לקבוצה 
בלתי מוסברת, בה באמצע סופה מופיעים הבזקי ברק שמרחפים באוויר ואינם 
נעלמים לאחר שבריר שנייה כמו במקרה של ברק רגיל. "ייתכן הוא אומר שכדור 
ברק שכזה התקרב לאוהל והמיס את השלג, הוא איים לשרוף את האוהל שלהם 
והם נמלטו" תמונות של כדור אש שכזה התגלו במצלמות של אנשי הקבוצה. 
הקבוצה מיהרה אל קו העיר במרחק 1500 מטר והדליקה אש בזמן שהם חיכו 
שהברק ייעלם, בסופו שך דבר זה גרם לחשמול חלק מהקבוצה שנמלטו ממנו, 
וכתוצאה מכך לאפקט דומה לפיצוץ שגרם להטחתם אל הקרקע ובכך לפגיעות 

קשות. 

מתקן נשק סודי
ועכשיו נפרט כמה אופציות נוספות על טבעיות או לפחות לא קונבנציונליות. 
נשק  בכלי  לניסויים  במה  שימש  אורל  שאזור  לכך  מתייחסת  הטענות  אחת 
יכול להסביר  ידוע למערב. הדבר  וירי רקטות מסוג לא  רדיואקטיביים סודיים 
את הדיווחים על גילוי כמויות קטנות של קרינה על הגופות כמו גם את הצבע 

המוזר של הגופות.
ההסבר הזה נתמך בעדות של קבוצה אחרת ששהתה במרחק 50 ק"מ מאזור 
האסון לפיה ראו כדורים כתומים מוזרים שצפו בשמים ושמעו פיצוצים רחוקים.

כאמור כדורים כאלה גם נמצאו במצלמות של הקבוצה. ההשערה היא כי רעש 
גדול של פיצוץ מתקן סודי צבאי כלשהו גרם לקבוצה להימלט מהאוהל בבהלה. 
הקבוצה הראשונה מתה מקור בעת שניסתה לתפוס מחסה מפני הפיצוצים על 
ידי המתנה ליד קו העץ. הקבוצה השנייה שראתה מה שקרה לקבוצה הראשונה, 
אך  במעילים,  ולהתכסות  מהאוהל  חפציהם  את  לקחת  לנסות  לחזור  החליטה 

נפלה קורבן להיפותרמיה עוד לפני שהצליחה להגיע לאוהל, ואילו הקבוצה 
השלישית התרחקה עוד יותר אל תוך היער. הם כבר היו לבושים מעט יותר טוב 
ומוגנים מהקור אבל נתפסו בהתפוצצות נוספת שהתרחשה שם ומתו מפצעיהם 

ומהדף הפצצה המסתורית.
לב איבנוב, החוקר הראשי של התקרית התראיין לאחר שנים לעיתון קזחי קטן 
ואמר "כי חשדתי אז וכעת אני בטוח שהיו לעצמים בשמים קשר ישיר למותה 
של הקבוצה", עוד הוסיף "כי למעשה צמרות העצים היו שרופים, מה שהוכיח 
אילצו  המועצות  בברית  והסודיות  הצנזורה  אך  מלמעלה".  ביער  פגע  שמשהו 
ודיבר  נוסף  קו החקירה הזה במהירות. איבנוב אף הלך צעד  אותו לנטוש את 
על עב"מים ושאר ירקות. התיאוריה הזו מסבירה מדוע השלטונות מיהרו כל כך 

לסגור את התיק ולטשטש את עקבותיו.
עם זאת, למרות הנטייה לאמץ אץ התיאוריה, הפגיעות שספגו חברי הקבוצה 
השלישית היו חייבות גם להשאיר את רישומן על העצים ועל הסביבה ולא רק 

על בני האדם. סימן כזה, לפחות כפי שידוע כרגע, לא התגלה.
כך גם למרות רמת הקרינה שהתגלתה, היא לא נמצאה פזורה על שטח רחב, 
רק בבגדי ההרוגים. מה שלא מתאים לתרחיש של פיצוץ גרעיני, שאמור לפזר 
קרינה על פני שטח נתון ולא רק על בני אדם. עם זאת יש להודות שהתרחיש של 
פגיעה מנשק סודי קסם לרבים מאוד והפך במעט לגרסה הרשמית. אחרי הכל, 
אם הנשק סודי ואינך יודע מה תכונותיו, גם אינך יכול לדבר על איך וכיצד הוא 

פוגע בקורבנותיו. טיעון כמעט בלתי מנוצח בכל תעלומה.

הק.ג.ב. מעורב?
הלכה  כל  נוספים  פרטים  שהתגלו  שככל  הוא  הזה  הסיפור  בכל  שמוזר  מה 
העלילה והסתבכה. קחו למשל את החידה שאופפת את המשתתף במסע ששמו 
סמיון אלכסנדר זולוטארוב, הוא האיש שנפגע הכי קשה בתקרית ואשר כמעט 
ונמחץ כולו באופן מחריד. הוא בניגוד למשתתפים האחרים, לא היה סטודנט 
אלא רווק בן 37, יליד מינסק שהתגלגל איכשהו לסברדלובסק, ושימש מדריך 
בבסיס טיולים אחר. הלה שהצטרף לקבוצה ברגע האחרון שירת שנים ארוכות 
בנ.ק.ו.ד. – שירות הביטחון החשאי הסובייטי שקדם לק.ג.ב. העניין באישיותו 
של האיש סוכן הנקוו"ד מצטרף לעובדה שכמה מההרוגים היו מרצים לפיזיקה 

גרעינית, אחד מהם אף עבד במכון גרעיני סודי באזור.
הארכיונים של המכון הפוליטכני של אורל חשפו פרטים חדשים על מטייל 
טכנית   – לפיסיקה  למחלקה  שהועבר  לפני  קולבטוב.  אלכסנדר  ששמו  נוסף 
ביותר  סודי  כעוזר במעבדה במתקן מדעי  במוסקבה  עבד  הוא  כמרצה,  במכון 
ששמו: 'ת.ד. 3394'. מאבקי הגרעין היו באותו תקופה נושא רגיש ביותר במסגרת 
קונספירציות  הזו הביאה לשורה של  והעובדה  בין המעצמות  המלחמה הקרה 

בהן מעורבים שירותי ביון רוסיים ואמריקאים.
זהותו של סוכן הק.ג.ב. היוותה נושא לשורה נוספת של תיאוריות עד שהובילה 
עיתנואים של  יזמו  ניסן שנה שעברה,  זהותו האמיתית. בשלהי  על  לוויכוחים 
העיתון הרוסי 'קומסומולסקאיה פרבדה' את הוצאת שרידיו של סמיון זולוארב 
כיכב  זזרקו תיאוריות לכל עבר שבהן הוא  רבות בפרשה,  מקרבו. הללו עסקו 
ורצו לבחון פעם אחת ולתמיד איך וכיצד הוא נפגע והאם אמנם נפגע פגיעות 

כ"כ קשות ובלתי סבירות כפיש נטען בדו"ח הראשון שלפני שישים שנה.
בת  הטכנולוגיה  של  התוצאות  לפי  וגם  מחודשת,  לבדיקה  נלקחו  השרידים 

צוותי החילוץ בחיפושים בהר המוות. ניראים עצי היער שעליו היו כרותים ענפיםהתמונה האחרונה מהטיול שנגמר באסון לא נודע
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ימינו זוהה פגיעה אנושה וחמור במיוחד, ואלו בלתי מתקבלות 
שנעשו בידי אנוש. ודומות יותר אדם שנפגע ממכונית. והיה 
נתון מדהים: העיתונאים ערכו בדיקות די.אן.איי. של הגופה, 
ניתוח הדנ"א של האיש הוצא  והתוצאות הדהימו את כולם: 
מקברו לא גילה שום קשר לדנ"א של קרובי משפחה חיים של 
משפחתו של זולוארב!  הגופה שנמצאה היא ככל הנראה של 

מישהו אחר.
והחידה רק הולכת וגוברת? מיהו האיש בכלל?

סופו של דבר שהשלטונות הסובייטים קבעו כי "כוח בלתי 
מוכר" גרם למותם, ובעקבות האירוע חסמו גישה של מטיילים 

והרפתקנים לאזור בשלוש השנים שלאחר מכן.

חידוש החקירה
בעת האחרונה הופצה ידיעה בעולם החוקרים והסקרנים כי 
רוסיה חידשה את חקירת "התעלומה הגדולה בעולם" שישים 
שנה אחרי מותם המסתורי של תשעה סטודנטים בטיול בסיביר 
חודשה החקירה בהסבר כי: "המשפחות מבקשות את האמת".

תשעה  של  למותם  גרם  מה  ברור  שלא  שנה   60 כבר 
סטודנטים רוסים, שיצאו לטייל בהרי אורל המושלגים. כעת 
התעלומה  את  ולפתור  החקירה,  את  לחדש  רוסיה  החליטה 

אחת ולתמיד.
דייטלוב"  מעבר  "תקרית  בעקבות  שנפתחה  החקירה 
שהחוקרים  אחרי  נסגרה  היא  חודשים.  שלושה  אחרי  נסגרה 
סיפקו  לא  אך  נרצחה,  לא  שהחבורה  קבעו  הסובייטיים 
הסבר חלופי למותם. החקירה הזאת נותרה מסווגת עד שנות 

השבעים.
סברדלובסק  במחוז  הרשויות  החליטו  החודש  בתחילת 
ביותר  הגדולה  "התעלומה  את  ולפתור  החקירה,  את  לחדש 
בעולם". בהודעה על חידוש החקירה מסרו הרשויות ברוסיה: 
"קרובי המשפחה, התקשורת והציבור עדיין מבקשים לגלות 
מהם  שהסתירו  החשש  את  מסתירים  לא  ואנחנו  האמת,  את 

משהו".
כי  אמר  ברוסיה,  הכללי  התובע  מלשכת  קורנוי,  אלכסנדר 
ייבדקו, אך פסל אפשרות של רצח. הוא אמר  שרידי הגופות 
כי פגיעות הראש היו כתוצאה מקיפאון של הגופות ושנראה 

שהחבורה מתה בנסיבות טבעיות. "אין ראייה אחת שמצביעה 
על פלילים. זאת הייתה מפולת שלגים, שלג כבד או הוריקן", 
של  גדול  צוות  הבא  בחודש  יגיע  החקירה  במסגרת  אמר. 

מומחים וחוקרים לזירה שבה נמצאו הגופות ב-1959.
האם רוסיה מתכוונת שוב להתל במשפחות ההרוגים? איננו 
יודעים. אך לחזור לאזור פשע כעבור שישים שנה לא בהכרח 
כי  יותר מסתבר  לתוצאות חדשות.  להוביל  ואינו עשוי  יעיל. 
משהו הרבה יותר עמוק מונח בסיפור הטראגי. ואת מה שקרה 

לא בטח שנדע אי פעם.

חוקרים מסוימים 
החליטו שהגולשים 
קרעו את האוהלים 
שלהם מבפנים כדי 
להימלט ביעילות מפני 
סכנה שנשקפה להם. 
הם ברחו מהמקום, 
חלקם יחפים, תחת שלג 
כבד. אך מצד שני על 
הגופות לא נראו סימני 
ההיאבקות, שניים 
מהקורבנות היו עם 
חבלות בגולגולותיהם 
ובצלעותיהם וחלקם לא

האוהל ההרוס עם המחלצים

החיפושים
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"תֵחָרֵשׁ

אורוות שלמה<<
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 1999 - תשנ"ט הוואקף המוסלמי בפשע ארכיאולוגי בל יתואר ותוך כדי פעולת מרתון מהירה של 
ארבעה ימים חרש את אזור "אורוות שלמה" בהר הבית. איזה ממצאים בכל זאת הצליחו להציל 
ומה אבד לטמיון? ערב ימי בין המצרים, יצאה כתבת "כל ישראל" לעמוד מקרוב אחר סינון העפר 
שהושלך כדומן במורדותיו של נחל קידרון • מפני היד שנשתלחה במקדשך.

||  איילה אבן האזל ||

תֵחָרֵשׁ
"ִצּיֹון ָשֶׂדה 
"
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לצערנו, לאחר מלחמת 
ששת הימים אם היה 

לישראל עוד סיכוי קטן 
לקחת סמכות כלשהיא 
בנעשה בהר הבית, בא 
משה דיין שר הביטחון 

והכריז כי הר הבית 
יישאר בניהולו של 

הוואקף המוסלמי. מאז 
ועד עתה ישנם לא פעם 

מתיחויות בהקשר של 
פיתוח ושימור המקום 

הקדוש לעם היהודי.  

פר אדמה שאינו מתכלה לעולם צובר בחובו אוצרות ע
מחיים  אלפיים  בני  עתיקים  סודות  בחובו  וטומן 
שהיו ואינם. ימים יפים של המוני בית ישראל עולים 
וכוהנים המשתייכים לכ"ד משמרות,  לרגל בקדושה 

עסוקים בעבודת הקורבנות אצים יחפים בבגדי לבן.
בת  מהיסטוריה  ולהתרגש  למשש  מנת  על  כך 
אלפיים שנה הגענו לגבעת משואה בירושלים, כאן ניתן לחוש את רגבי 
העפר ושעון הזמן כמו קופץ לאחור לזמן בטרם גלינו מארצנו.  טונות 
העפר הגיעו לכאן בעקבות הרס מסיבי של הוואקף המוסלמי במתחם 
המכונה "אורוות שלמה" – מתחם תת קרקעי שנחרש על ידי שועלים 

שהלכו בו.
ההרס השיטתי החל באמצע שנות התשעים כניסיון לקביעת עובדות 
בשטח, תוך כדי רצון לסמן ריבונות ולהטות את המשא ומתן בין ישראל 
לאש”ף. ישנם גורמים ערבים שמספרים שהדבר נעשה בהמלצת נציגי 
דת  אנשי  בהובלת  חדשה  מגמה  החלה  העת  באותה  הישראלי.  הצד 
מוסלמים ואנשי הרשות הפלסטינית, השוללת כל קשר היסטורי וזיקה 

של היהדות להר הבית, ואף שלילת עצם קיומו של בית המקדש במקום. 
למעשה בהר הבית מעולם לא בוצעו חפירות ארכיאולוגיות שיטתיות, 
וזאת בשל התנגדותו של הוואקף המוסלמי המנהל את המקום.  במידה 
והיו חופרים בצורה מסודרת היו מוצאים שכבות וכל ממצא היה משויך 

לנקודת זמן הנכונה.
לצערנו, לאחר מלחמת ששת הימים אם היה לישראל עוד סיכוי קטן 
לקחת סמכות כלשהיא בנעשה בהר הבית, בא משה דיין שר הביטחון 
והכריז כי הר הבית יישאר בניהולו של הוואקף המוסלמי. מאז ועד עתה 
הקדוש  המקום  ושימור  פיתוח  של  בהקשר  מתיחויות  פעם  לא  ישנם 

לעם היהודי.  
של  הצפוני  הפלג  עם  יחד  הוואקף,  אנשי   1999-1996 השנים  בין 
יכופר   בל  ארכיאולוגי  פשע  ביצעו  בישראל  האסלאמית,  התנועה 
וחרשו והרסו באופן בלתי חוקי את מבנה התת -קרקעי גדול המכונה 

'אורוות שלמה' שבפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית בכוונה להפכו 
למסגד ענק. 

הארגונים האסלאמיים לא הססו וגייסו כלים כבדים כדי לחפור בור 
עצום ממדים עבור הכניסה הראשית למסגד. העבודות גרמו הרס רב 
נרחב  שטח  לכך,  בנוסף  אבד.  ערך  יקר  ארכיאולוגי  ומידע  לעתיקות 
רחבה  הוכשרה  ובמקום  כבדים  בכלים  שוטח  שלמה  לאורוות  מצפון 

מרוצפת.
מאות  ארבע  ידי  על  כדומן  הושלך  הזה  היקר  מהעפר  טון   9,000
משאיות במורדות נחל קדרון )ומעט ממנו במקומות נוספים( המבצע 
של הוואקף גרם לתרעומת גדולה בארץ ובעולם. בדיעבד הוחלט לנסות 
לאסוף את שכבות העפר שכללו שרידי ממצאים מתקופות שונות על 
מנת לדלות מתוכו מה שאולי עוד נותר להציל... ומי יודע מה כבר נקבר 
לנצח תחת מכבש ההרס השיטתי?! אך לטובת קטני אמנה מסבירים 
נדירים  לדלות ממצאים  כי אף מהעפר הדל שנותר הצליחו  החוקרים 

במינם.
לקידום  "הקרן  עמותת  הפרויקט?  מפעלי  למעשה  הם  מה 
וצחי  ברקאי  גבריאל  ד"ר  ידי  על  הוקמה  בישראל"  הארכיאולוגיה 
וברשותה  וגידים,  עור  העפר  סינון  פרויקט  רקם  ביוזמתם  דבירה. 
ממצאים שנאספו במשך 13 שנות סינון. ד"ר גבריאל ברקאי התפרסם 
למעשה,  הינום.  בין  גיא  של  באזור  קבורה  מערות  שבע  גילוי  בזכות 
רוב המערות היו מרוקנות כתוצאה משוד קברים אך באופן יוצא דופן 
ומעורר השתאות במערה אחת לא "טיפלו" השודדים. הייתה זו מערה 
מחולקת באמצעה בתקרת ביניים, תקרת הביניים התמוטטה וכסתה על 
דרגש הקבורה. מתוך כך הסיקו השודדים כי המערה ריקה. גם פרופסור 
ברקאי היה משוכנע כי מדובר במערה ריקה עד שלפתע אחד הילדים 
ולאחר  ועצמות  כדים  שברי  גילה  במקום  בחפירות  לעזור  שהתנדבו 
חפירה זהירה התגלתה מערת קבורה של תשעים וחמשה נקברים כולל 
ביותר  המפתיע  הממצא  כאשר  קמעות.  וגם  קדים  תכשיטים,  מנחות, 
ומגולגלות,  זכה לתהודה עולמית היה שתי לוחיות כסף קטנות  שאף 
הצליחו  בטרם  חלפו  שנים  שלוש  לספירה.   600 לשנת  המתוארכות 
באמצעים  שימוש  ולאחר  הלוחיות  גבי  על  הכתוב  התוכן  את  לגלות 
טכנולוגים מתקדמים ומבלי להזיק לטס הכסף התגלה כתובת של ברכת 
הכוהנים המסורתית. פריט זה מהווה את הכתובת המקראית הקדומה 

ביותר שהתגלה עד כה. כיום מוצג הפריט במוזאון ישראל.
לעומת זאת צחי דבירה התפרסם בזמנו בעקבות החשיפה כי הוואקף 
המוסלמי במסגרת עבודות שיקום שערך בהר הבית הצליח לאתר מספר 

ברוכים הבאים למצפה משואה

YNET אבן צור עטופה ביריעת עופרת ומעוטרת ביד אמן

הר הבית ממעוף הציפור צילום: באדיבות ויקיפדיה

הדליים ממתינים למתנדבים

עפר מהר הבית ממתין לסינון



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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כלי זעיר קטן שהתגלה, 
עם חלק עליון שקוע 
כנראה לקליטת נוזל 
יקר כבושם. על הכלי 

יש עיטור של ידיים 
מושתות עיטור שמוכר 

גם מאומנות המזרח 
הקדום החוקרים נוטים 

לתארך את הפריט 
לתקופת בית ראשון. 

ההשערה  שעלתה 
בקרב החוקרים כי 

כנראה מדובר בכלי 
תמרוקים או איפור. 

ממצאים ארכיאולוגים משמעותיים אך החליט לא לחשוף לעולם את 
התגליות. צחי דבירה הוא זה שחשף זאת במקומו. בין התגליות: רצפת 
אקצה  אל  מסגד  של  הקדומה  השכבה  תחת  שהייתה  ביזנטית  פסיפס 
ולא  הביזנטיים  בנו  המבנה  את  כי  בהשערה  לתמוך  יכול  שאולי  מה 
ואף  הדרומי  לכותל  סמוך  סתרים  מנהרת  נחשפה  בנוסף  המוסלמים, 

מקווה טהרה מתחת לחזית של מסגד אל- אקצה.
ב1970 בוצעה על ידי הוואקף חפירה נוספת ללא פיקוח ארכיאולוגי 
קיר  ואיתר  גילה  במקום  שביקר  ייבין  זאב  בשם  הארכיאולוגים  אחד 
מסיבי קדום, לאחר שבוע הגיע שוב על מנת לתעד את הממצא החדש, 
אך להפתעתו הקיר נעלם. העלמות הבלתי מוסברת הגיעה עד לראש 
כשמונה  בסוד  נשמר  והדבר  הועיל.  ללא  אך  מאיר  גולדה  הממשלה 

שנים עד אשר פורסם על ידי חוקר המקדש, אשר קאופמן.

אורוות שלמה
השם  את  למקום  שהעניקו  הם  הצלבנים  יער.  ולא  סוסים  לא  ובכן 
שלא בהכרח מעיד על סיפורו. החוקרים משערים כי האולם המכונה 
"אורוות שלמה" נבנה עוד בימיו של הורדוס בתקופת בית שני כאשר 
על  הלחץ  על  להקל  וכדי  בכפלים  הבית  הר  של  שטחו  את  הרחיב 
נמצאו  המקום  של   בטבורו  ההר.  של  מזרחי   – הדרום  בצד  החומות 
שרידים של קשת גדולה ומשערים כי המקום היה חלק ממבנה מלכותי 
מפואר מוקף עמודים שעמד בצילה הדרומית של רחבת הר הבית וכונה 
המבנה  והיה  שנים  שמונה  במשך  נבנה  המבנה  המלכותי".  "הסטיו 
המפואר ביותר ברחבי העולם העתיק. הצלבנים ממסדר הטמפלרים – 
שנחשבו ליחידת העלית של הצבא הצלבני, הם  שטעו וחשבו כי מסגד 
אל אקצה הוא "מקדש שלמה" הפכו את האזור למקום קשירת סוסיהם 

ומכאן הגיע השם :"אורוות שלמה".
 – בשוליים  סיתות  בעלי  מאבנים  מורכבות  במקום  האבנים  שורות 
מה שמאפיין את הבניה ההרודיאנית בתקופת הורדוס. לא ברור האם 
האבנים הללו היו חלק בלתי נפרד מהמבנה בתקופת בית שני.  בעקבות 
חפירות שנעשו במקום על ידי המוסלמים התגלה שער מוסתת במקום 
שהיה מכוסה עפר. בעקבות זאת, חוקר המקדש הרב זלמן מנחם קורן 
מציע כי לדעתו כל האזור הדרומי בו שוכן גם אולם אורוות שלמה לא 
היה מכוסה כלל וכוסה רק בתקופה הביזנטית או המוסלמית הקדומה. 
עדות נוספת לכך היא שרידי שער הכותל המזרחי של הר הבית בפינה 
הדרומית – הנמצא בגובה זהה לשער חולדה – בקרקעית של אורוות 
שלמה. עם זאת מדובר במקום שנמצא מעל הקרקעית של הכותל ויש 
ליצור  טעם  שאין  מכיוון  הרב,  מסקנת  אליו.  להגיע  במדרגות  צורך 
שער שחציו מדרגות וחציו יהיה תת קרקעי עד המפלס העליון כנראה 
שהשער לא היה תת קרקעי והאזור לא היה מקורה. לעומת זאת קשת 
וילסון הוליכה בדרום למפלס בגובה הר הבית )בשטח לא מקורה( – 

והובילה לשטח צר מוגבה בדרך להר הבית.  
לאחר חורבן בית המקדש בשנות ה-70 לספירה בתקופה הביזנטית 
מאמינים כי נבנה במקום מקדש רומי פגאני על פי הוראתו של הקיסר 
אדמה  ברעידת  הפגני  המקדש  נהרס  שנה  מאתיים  לאחר  אדריאנוס. 
השליט  הגיע  המוסלמי  השלטון  בתקופת  שנה  מאות  שלוש  וכעבור 
עומר ושאל בעצת ידידו - יהודי שהתאסלם היכן להקים את המסגד? 
היהודי המומר הציע להקים זאת על בסיס בית המקדש היהודי הקדום 
על בסיס אבן השתייה וכשהפנים לכיוון מכה. עומר לא קיבל את עצתו 
והקים את בית תפילה המוסלמי  "מסגד עומר" כשפניו מופנות לעיר 
הקדושה לאיסלאם – מכה, בקצה הדרום מזרחי של ההר ואין לבלבל 
בינו לבין כיפת הסלע שבנויה על פי המסורת על אבן השתייה. כיפת 

הסלע למעשה לא נועדה לשמש כלל כמסגד. )למרות שהיום מתקיימים 
חוקרים  יש   ) נשים  כעזרת  משמש  ולעיתים  במקום  תפילות  לעיתים 
לדלל  או  למנוע  היית  בבניה של המסגד  כי מטרת השליט  המשערים 
הצלבנים  הגיעו  יותר  בתקופה מאוחרת  למכה.  המוסלמים  עליית  את 
וכבשו את ירושלים, או אז הפך אזור הר הבית למקום מוזנח ומכוסה 
ואילו השליטים  אשפה במטרה לבזות את המקום המקודש ליהודים. 
הקדושים  מבנים  ועוד  עוד  ובנו  הלכו  אחריהם  שהגיעו  המוסלמים 

לאיסלאם.

סינון עפר – חוויה מאובקת
ממקום  ועבר  מ-2004  קיים  העפר  סינון  פרויקט 
תתאמצו  אם  משואה  לגבעת  שהגיע  עד  למקום 
התצפיות.  מאחד  נשקף  הבית  הר  את  לגלות  תוכלו 
לפי  כך  שדרוג  לעבור  שאמור  )מתחם  הרחב  במגרש 
הארכיאולוגים באתר(  הנה כבר נערמו להם כבר דליים 
מרוקן  דלי  כל  לגואל.  מחכים  אבנים  ושברי  עפר  עם 
מתיזים  ועפר  האבנים  על  רשת,  ועליה  תבנית  לתוך 
הממצאים  לזיהוי  כעוזרת  שהתגלתה  שיטה  מים- 
פעולת  מכן  ולאחר  להיבלע.  בקלות  הקטנים שיכולים 
המיון. לא פשוט למצוא ממצאים שווי ערך, יש לזכור 
כי טרקטור אימתני עבר במקום והרס כל ממצא בגודל 
סביר, הממצאים היחידים ששרדו צריכים להיות בגודל 
קטנטן של כמה סנטימטרים. למרות זאת מספרים לנו 
כי השיא היה מציאת 4 מטבעות מימי קדם  בדלי אחד!

ממצאים  ישנם   שאותרו  המעניינים  הממצאים  בין 
הבבלי  הצבא  של  חץ  ראשי  חרסים,  ראשון:  מבית 
וראשי חץ קדומים אף יותר, חותם מעוטר בצורת שני 
בעלי חיים שהיה קשור בחוט לצוואר או לזרוע "כחותם 

אבן חרס וכתובת מעוררת תהיה

מפשילים שרוולים

מתחם סינון העפר במצפה משואה צילום: עצמי
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אבן מעניינת ועליה 
חרוט כוכב מסביבו 
נקודות ומעגל חותם 
- ממצא זה גם ימשיך 
להעסיק את החוקרים, 
הסברה הרווחת היא 
שמודבר בסוג של 
חותמת אבן שהייתה 
בשימוש נרחב בתקופת 
ימי בית ראשון. אך 
מה משמעות הסמל 
של הכוכב? האם 
מדובר במשמעות 
אסטרולוגית? לא 
לחוקרים פתרונים. 

זרועך." החותם היה סמל אשר הודפס על מכתב  על לבך כחותם על 
את  לשבור  צריך  היה  המכתב  את  לפתוח  מנת  על  בשעווה.  או  בדיו 
שולח  וכי  זרים  בידי  נפתח  לא  שהמכתב  הכר  סימן  היה  וכך  הסמל, 

המכתב או בעל החותמת. 
בנוסף נמצאו שברי חרס בצורת אוזניים, ושבר נוסף של חרס בצורת 
רגליים של בעל חיים. האם הפריט היה שבור או שמא שנבר במסגרת 

חפירות הוואקף, זאת שאלה מעניינת. 
בתקופת בית שני התחילו כבר להנפיק מטבעות וכך נמצאו מטבעות 
קטנה  מטבע  לה  נמצאה  השאר  בין  ואגריפס.  החשמונאים  מתקופת 
ונדירה שהוטבעה בירושלים עצמה, בשנה הראשונה למרד נגד הרומאים 
ועליה חקוק כי זו היא מטבע מחצית השקל. סך כול המטבעות שאותרו 
במסגרת סינון העפר הוא 3,500 אלך מטבעות עתיקים מתחילת התקופה 
הפרסית שאז החלו להנפיק מטבעות ועד לתקופה העות'מאנית. חמשה 
מטבעות מעניינים נוספים נמצאו מהתקופה הקדומה שבה עולי הרגל 
כסף. שלושה  והמעשרות במטבעות  להמיר את התרומות  נוהגים  היו 
עברי  כתב  חקוק  ועליהם  שחוקים  מטבעות  ושני  שלמים  מטבעות 
7 מ"מ בלבד.  קדום: " יהד" המטבעות אם שאלתם, בגודל זעיר של 
בתקופת  שהייתה  ביהודה  שהוטבעו  הראשונות  במטבעות  מדובר 
המטבעות  עצמאית.  ראשות  בבל,  גלות  שלאחר  הפרסית  האימפריה 
מעוצבות כשעליהם מתנוסס סמל של תנשמת בדומה למטבע הנפוץ 
באותה תקופה "האובול האתונאי" המטבעות מסמלות בין השאר את 
תקופת המעבר בין סחר החליפין בסחורות ומתכות יקרות לפי משקל 

לשיטת המטבעות המקובלת עד ימינו.
ריבועי פספס שיש מרהיבים שהתגלו והיו לחידה שנפתרה אך ורק 

בזכות עובדת שהייתה אף מתמטיקאית בהכשרתה, ועלתה על כך כי 
מרובע  משולש,  כגון  גאומטריות  צורות  של  ייחודי  בריצוף  מדובר 
וכדומה המשלימים האחד את השני במשחק צבעים יפהפה. משערים 
כי זו היא דוגמת הריצוף החיצונית של הר הבית  המתאימה גם לתיאור 
של יוסף בן מתתיהו . תימוכין לכך למצוא גם בארמון הורדוס ביריחו 
על  וזה מה שנאמר אף במשנה  דוגמת הטיח שנותרה במקום.  פי  על 
מפרש  שבהיכל",  רביעי  רובד  על  ועומד  "יוצא  הגדול  הכהן  עבודת 

הברטנורא כי זאת השורה הרביעית של אבני הריצוף. 
 1.5 והעפר.  הפסולת  בין  אותרו  זערוריות  משחק  קוביות  ואפילו 
גדולות  היותר  המשחק  מקוביות  אחד  של  הגודל  הוא   זה  סנטימטר 
שנמצאו במסגרת החפירות. מה  שמלמד שתופעת המשחק בקובייה 

הייתה רווחת שמא בשל כך חז"ל יצאו נגד מנהג זה כמה פעמים. 
של  חותם  ואפילו  טבעות  פזורים,  חרוזים  חסר:  לא  תכשיטים  וגם 

קאדי/ שופט מוסלמי מפורסם מהתקופה הטורקית.
אז קדימה לעבודה הפשלנו שרוולים. את העפר בדלי שלנו החלנו 
למיין בחשק רב וכך זכינו למצוא עצם עוף, שרידי רעפים מודרניים, 
שברי זכוכית )שארכיאולוג שאותו שאלנו סבר כי לא מדובר בזכוכית 
מעוררת  תגלית  אף  בטעות.  שנקלעו  בטון  חלוקי  וסתם  עתיקה(, 
סערה. )אך ליתר בטחון שמרנו כמה חרסים בפינה לבדיקה חוזרת של 

ארכיאולוג מומחה...(

ממצאים מסקרנים
אחרי עבודת מחקר מאומצת על הממצאים שאותרו ונמצאו – נותרו 
עוד כמה ממצאים שהארכיאולוגים לא הצליחו לפענח את מטרתם ועד 

היום נותרו כחידה. 
העלה  הארכיאולוגים  אחד  בעופרת.  עטופה  צור  אבן  הראשונה: 
כרעיון שאולי אבן זו שימשה כסכין לביצוע ברית מילה בעת העתיקה 

– אך הרעיון נזנח די מהר, סבירות גבוהה יותר שמדובר במצת.
עד  בשימוש  היה  כי  שמוכר  צור  למצת  הצור  אבן  דומה  בצורתה 
המעטפת  עיטור   – ורובים  אקדחים  בבריחי  והורכב   – ה-19  המאה 
צור בשימוש  כמצת  היה בשימוש  כי  כך שמאמינים  אומן  ביד  נעשה 

אישי.
המילה  של  חקוק  כיתוב  עליה  הנושאת  חרס  אבן  התגלתה  בנוסף 
"קלע" האם הכוונה לכף הקלע? האם מדובר באבן עם כתובת קבלית? 

ולאיזה תקופה שייכת  האבן? עוד חידה שממתינה לגואל.
כלי זעיר קטן שהתגלה, עם חלק עליון שקוע כנראה לקליטת נוזל 
יקר כבושם. על הכלי יש עיטור של ידיים מושתות עיטור שמוכר גם 
לתקופת  נוטים לתארך את הפריט  מאומנות המזרח הקדום החוקרים 
בית ראשון. ההשערה  שעלתה בקרב החוקרים כי כנראה מדובר בכלי 

תמרוקים או איפור.  
אבן מעניינת ועליה חרוט כוכב מסביבו נקודות ומעגל חותם - ממצא 
זה גם ימשיך להעסיק את החוקרים, הסברה הרווחת היא שמודבר בסוג 
של חותמת אבן שהייתה בשימוש נרחב בתקופת ימי בית ראשון. אך 
מה משמעות הסמל של הכוכב? האם מדובר במשמעות אסטרולוגית? 

לא לחוקרים פתרונים. 
"יהי רצון מלפניך... מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך 

ברחמיך הרבים ותבנהו במהרה ותגדל כבודו".

הנוף הנשקף... בקצה הרחוק משמאל הר הבית...

חרסים מגוונים
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הבנקאים 
הראשונים
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לפני למעלה מ-115 שנה הוקם הבנק הראשון בארץ ישראל, שנה לאחר מכן התאגדו האיכרים 
והחליטו ליטול הלוואה מקרן למען יישוב ארץ ישראל ולהקים לעצמם בנק חדש ⋅ 20 שנה 
לאחר מכן הוקמו עוד שלושה בנקים וכך התהוותה לה הפעילות הפיננסית בארץ ישראל, עם 
הקמתה של המדינה ⋅ פרויקט מיוחד: מי היה חלוץ הבנקים בארץ ישראל ומדוע מנכ"ל הבנק 
נמלט למצרים ופתח שם סניף זמני? כיצד הוקמה האגודה הקהילתית שהפכה לאחד הבנקים 
המשפיעים בישראל ומי איש העסקים שהביא לקריסת הבנקים ‘ברקליס' ו'אלרן'?

||  שבתאי פוגל ||

משכנו הראשון של בנק אנגלו פלשתינה בתל אביב בקרן הרחובות יהודה הלוי והרצל  1923



ט' תמוז תשע"ט 12/7/19 26

הכותרת  זעקה  בזהב",  לירות   40,000"
תל  הצעירה  המושבה  של  המקומי  בעיתון 
על  הגרלה  נערכת  כי  סופר  במודעה  אביב. 
40,000 לירות לכל הפותח חשבון בנק ב'בנק 
להגרלה  כניסה  המודעה  הציעה  בנוסף  בריטניה'.  א"י 
ללקוחות קיימים שיפקידו חיסכון ראשון של 10 לירות. 

"זכיה, הכנסה, ביטוח חיים", נכתב. 
בטרם  רב  זמן  פעלה  ישראל,  בארץ  הבנקים  סצנת 
הוקמה התנועה הציונית. הבנקים, שפעלו תחת השלטון 
כמוסדות  תפקדו  לתקופות(,  והטורקי  )הבריטי  המקומי 
כלכליים לכל דבר, זאת על אף העובדה כי מצבם הכלכלי 
של אזרחי מדינת ישראל – הן היהודים והן הערבים – היה 
בכי רע. אחת ההכנסות העיקריות של הבנקים בימים אלו 
התפוצות  יהודי  שהעבירו  הכספיות  מההעברות  הייתה 
מרוטשילד  כברון  התושבים  לאחזקת  היהודי  ליישוב 
ורבים נוספים, אחרות התבססו על התמורות הפוליטיות 
את  להפקיד  האמידים  לתושביה  שגרמו  במדינה  שחלו 
שחוו  המלחמות  מן  עליהם  שיגן  בטוח  במקור  כספם 

התושבים. 

חלוץ הבנקים – 
אנגלו פלשתינה

שלפני  בימים  והראשון  בישראל  ביותר  הגדול  הבנק 
"ק(  ַאַפּ )בנק  'אנגלו-פלשתינה'  בנק  היה  המדינה,  קום 
התקופה  בסוף  הישראלי  ביישוב  הוקם  הוא  הידוע. 
העות'מאנית בשנת 1902, ופעל בתקופת המנדט הבריטי 
עוד  הקמתו,  לאחר  שנה  ישראל.  מדינת  ימי  ובראשית 
לפעול  הבנק  החל  אפ"ק",  "בנק  השם  תחת  בהיותו 
העולמית,  הציונית  ההסתדרות  שליטת  תחת  יפו  בעיר 
ההסתדרות  היהודית.  התיישבות  אוצר  באמצעות 
הארץ-ישראלי  במשק  פעולותיה  למימון  בו  השתמשה 

המתפתח. 

במהלך השנים הראשונות לאחר הקמת מדינת ישראל, 
כיום את הפעילות  ישראל המרכז  טרם הקמתו של בנק 
של  המרכזי  כבנק  הבנק  שימש  המדינה,  של  הכלכלית 
המדינה הצעירה. בשנת 1951 הוקם בנק לאומי, שאליו 
הועברו כל הנכסים והפעילויות של בנק אנגלו-פלשתינה, 

שנחשב לחברה בריטית.
תחנות חייו של הבנק, עד להקמתה של מדינת ישראל 
נאלץ  פרוץ מלחמת העולם הראשונה,  עם  סוערות.  היו 
למצרים  להימלט  ליבונטין,  דוד  זלמן  הבנק,  מנהל 
אויב  למדינת  נחשבת  שהייתה  רוסיה  נתין  והיה  מאחר 
ליבונטין  פתח  ברירה,  מחוסר  העות'מאנית.  באימפריה 
היהודים  הכספים  את  אליו  והעביר  במצרים  זמני  סניף 
שהיו בכספות ‘בנק האם' בלונדון, מה שאפשר לפליטים 

רבים שיצאו מארץ ישראל לפדות את כספם. 
הפרשה  את  ליבונטין  מסכם  אבותינו'  'לארץ  בספרו, 
בכתבו: "על פי החוקים השוררים, לא הייתה עלינו שום 
התחייבות לשלם במצרים את הפיקדונות שקבל האפ"ק 
אלו שהיה  לעזוב את  יכולתי  לא  ישראל, אבל   – בארץ 
להם הכסף בבנק שלנו שירעבו או שילכו לבקש נדבות 
על פרוסת לחם. עבודתי זו היה קשה ביותר מפני שרבים 
מהמפקידים דרשו בכל זאת את כסף פיקדונותיהם ולא 
וכי  התחייבות  שום  האפ"ק  על  אין  כי  להבין,  חפצו 
אנכי עושה עמהם לפנים משורת הדין בשלמי להם את 
פיקדונותיהם ויריבו בי וימררו את חיי". בשנים הבאות, 
עם חילופי השלטון, נעשו מספר ניסיונות לפרק את הבנק 
להסדרתו  עד  בתוהו,  שעלו  ניסיונות  השלטונות,  מצד 

הרשמית, שנים מספר לאחר הקמת המדינה.  
1951, הפך כאמור בנק אנגלו-פלשתינה לבנק  בשנת 
לאומי לישראל, ובסיס פעילותו הועבר מלונדון לישראל. 
את שמו  סדרת שטרות חדשה, שנשאה  גם  הודפסה  אז 
של בנק לאומי. סניפיו הוותיקים של בנק לאומי במדינת 
בנק  של  סניפים  במקור  היו  במספר,  עשרות  ישראל, 
בתל  הבנק  של  המרכזי  הסניף  ובהם  אנגלו-פלשתינה, 
השנים  במשך  שהוגדר  )במבנה  בחיפה  הסניף  אביב, 
והסניף  אתרים(  לשימור  המועצה  ידי  על  שימור  כאתר 
הראשי של ירושלים ברחוב יפו )מול כיכר ספרא - ידוע 
בנק  של  ההיסטורי  הסניף  לאומי(.  בנק  כבניין  כיום 
פלשתינה  )אנגלו  אפ"ק  ברחוב  ביפו  אנגלו-פלשתינה 
והפך  כיום  גם  קיים   1 ירושלים  שדרות  פינת  קומפני( 

לסניף המרכזי של בנק לאומי לישראל בעיר יפו.
ידי רכישת  גם המתחרה, בנק הפועלים, התחזקה על 
פ.ק.או.  בנק  זה  היה  המדינה.  קום  בטרם  שפעל  בנק 
).P.K.O( שנקרא גם בנק פאקאו, או בשמו המלא בנק 
"פולסקא קאסא אופיקי". הבנק נוסד בשנת 1933, וחדל 
בידי  2004, לאחר שנרכש כאמור  מלשמש כבנק בשנת 
קבוצת  ידי  על   1933 בשנת  נוסד  הבנק  הפועלים.  בנק 
לבנק   1999 בשנת  ונמכר   .P.K.O הפולנית  הבנקאות 
ברחוב   - סניפים  שני  היו  לבנק  האיטלקי.  יוניקרדיטו 



בנק הפועלים בראשית דרכו

הסניף הירושלמי של בנק ברקליס
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הוא  פעילותו  סוף  לקראת  ובחיפה,  אביב  בתל  אלנבי 
שירת בעיקר את אוכלוסיית העובדים הזרים, בהעברות 
המלחמה  בתקופת  שונות,  הערכות  לפי  לחו"ל.  כספים 
סובייטים  סוכנים  לפעילות  כבסיס  הבנק  שימש  הקרה 

בישראל.
נכון לסוף שנת 2002, עמד ההון העצמי של הבנק על 
כ-66 מיליון ש"ח, ובהתאם למדיניות בנק ישראל לאחר 
קריסתם של בנק למסחר והבנק לפיתוח התעשייה, נמכר 
הבנק לבנק הפועלים בסוף 2003 תמורת 30 מיליון ש"ח. 

במהלך שנת 2004 בוטל רישיון הבנק, לפי בקשתו.

האגודה שהפכה לבנק

הבנקאי  המוסד  פעל  פלשתינה',  ל'אנגלו  במקביל 
הבנקאי  המוסד  את  שהיוו  וחסכון"  הלוואה  "אגודות 
שפעל  והשני  ישראל  בארץ  שהוקם  הראשון  הציבורי 
וחסכון"  הלוואה  "קופת  בהמשך  נקראו  האגודות  בה. 
ו"בנק הלוואה וחסכון". הבנק סייע למפעלים חלוציים 
והיה  מומחים  ייעוץ  והקצאת  מימון  באשראי,  רבים 
מהמסייעים הגדולים לפיתוח המושבות העבריות בארץ 

ישראל. 
לסייע  הייתה  שמטרתה  כאגודה  דרכו  את  החל  הוא 
רוטשילד  הברון  פקידי  מעול  להיפטר  לאיכרים שחפצו 

שהתערבו במעשיהם במושבות העלייה הראשונה )זכרון 
בסיועו  הוקמו  המושבות  וכו'(.  לציון  ראשון  יעקב, 
התערבות  של  רבה  במידה  שהותנה  הברון  של  הכלכלי 
של פקידי הברון וחברות הסיוע בנעשה במושבות, כולל 
הפיננסי,  לצד  במישרין  קשורים  היו  שלא  בתחומים 
המתיישבים  האיכרים  בין  רבים  לחיכוכים  שגרם  דבר 

לפקידים. 
והתנהלו  התייצבו  האיכרים  מרבית   ,1903 בשנת 
עצמאית ללא עינם הפקוחה של פקידי הברון, אך מספר 
עמדו  לא  והם  הכלכלי  מצבם  הורע  מכן  לאחר  שנים 
בהחזרי הלוואות. בשלב זה נטלו מספר עסקנים - בניהם 
כמה מראשי היישוב - הלוואה גדולה מ'החברה היהודית 
הירש  מוריס  הברון  בבעלות  שהייתה  להתיישבות' 
והחליטו להעניק הלוואות בכדי לייצב את מצבם הכלכלי 

של האיכרים במה שהפך על מהרה לאגודה קהילתית. 
מלחמת העולם הראשונה הביאה את האיכרים למצב 
יציב  לעוגן  שנחשבה  האגודה,  ואף  יותר  קשה  כלכלי 
את  לשפר  בניסיון  כלכליים.  לקשיים  נקלעה  יחסית, 
מלהקפיא  להימנע  האגודה  החליטה  הכלכלי,  מצבה 
בכסף,  במקום  בסחורות  לסחור  והחלה  פעילותה  את 
והעניקה הלוואות  היא קיבלה החזרי הלוואות בסחורה 

בסחורות.
לבנק  איכרים  מאגודות  הגוף  הפך  העשרים,  בשנות 
בנקאות  שירותי  שהעניק  ממש  של  וחסכון  אשראי 
לא הסתפקה  "האגודה  ויזמים.  בעלי מלאכה  לסוחרים, 
הציבה  אלא  השוטפים,  לצרכים  אשראי  במתן  עוד 
החקלאי  המשק  של  לביסוסו  לפעול  למטרה  לעצמה 
ולקידומו וכן לסייע לחבריה ביתר הענפים הכלכליים", 
האגודה  'דבר'.  בעיתון  שטאכר  אברהם  העיתונאי  כתב 
המשק  למכון  שונות  הלוואות  העניקה  שנים  באותם 
החקלאי, אשראי לנטיעת אלפי דונם פרדס, בייחוד באזור 
בנימינה שהיה אז מחוץ לתחום הפרדסנות, עזרה כספית 
לחידוש הנטיעות של כרמי יין ועוד. עם השנים הצליחה 
האגודה להשקיע היטב את כספי החוסכים והפכה לגוף 

פיננסי יציב. 
הקמת  היה  האגודה,  הידועים של  אחד מהפרויקטים 
שוק מחנה יהודה בשנת 1930. האגודה העמידה הלוואה 
העבודות,  על  לפיקוח  מהנדס  ומינתה  הסוחרים  לוועד 
של  הרשמי  שמו  ואכן  שמו,  על  ייקרא  שהשוק  בתנאי 

השוק הוא "שוק הלוואה וחסכון".
ופעילותו  הארץ  בכל  סניפיו  התרחשבו  השנים  עם 
מן  לאחד  נחשב  אז  המדינה,  קום  לאחר  גם  נמשכה 
הבנקים המובילים. בשנות ה-70 פעלה המדינה לסגירת 
שנים,  באותן  בישראל  שהיו  הרבים,  הקטנים  הבנקים 
המדינה  מהם.  רבים  של  כלכליות  התמוטטויות  בשל 
הכריחה את הבנקים הקטנים למכור את הרישיון הבנקאי 
שלהם לבנקים הגדולה, ובמסגרת זו כל אגודות הלוואה 

וחסכון הוכרחו למכור את רישיונם לבנקים הגדולים. 
נמכרה  יעקב  בזיכרון  האגודה  של  הבנקאי  הרישיון 
לבנק הפועלים, אולם עד 1974 פעל "בנק הלוואה וחסכון 
בע"מ" כבנק רגיל ואגודת המייסדים נהנתה מעצמאות, 
ידי  על  וכל מפעליו  רכושו, חשבונותיו  על  עד שנרכש, 
וחסכון  הלוואה  בנק  של  הבנקאי  הרישיון  לאומי.  בנק 
ירושלים נמכר לבנק לאומי ורבים מעובדיו עברו גם הם 
בן  הרחובות  בפינת  וחסכון  הלוואה  בית  לאומי.  לבנק 
יהודה ובן הלל, נמכר לבנק המזרחי, שמיקם בו את סניף 

ראשי ירושלים של הבנק.

בנק קואופרטיבי

בטרם  ישראל  בארץ  שפעלו  הבולטים  הבנקים  אחד 
הוא  נקרא.  הוא  כך  אשראי",  "בנק  היה  המדינה,  קום 
נחשב כבנק קואופרטיבי )שמטרותיו אינם רווחיות, אלא 
צמצום עלויות עבור הלקוחות( ופעל כאגודה שיתופית 

בין השנים 1944-1922.
בראש  רבינוביץ'.  יחיאל  ידי  על  ב-1922  נוסד  הבנק 
מועצת  ראש  כיושב  רוקח  ישראל  עמדו  הבנק  מוסדות 
הבנק ומשה גרידינגר כיושב ראש ההנהלה. מאיר דיזנגוף 
כבוד  ראש  יושב  בתואר  נשא  הבנק,  מייסדי  בין  היה 

עם השנים התרחשבו 
סניפיו בכל הארץ 
ופעילותו נמשכה גם 
לאחר קום המדינה, אז 
נחשב לאחד מן הבנקים 
המובילים. בשנות 
ה-70 פעלה המדינה 
לסגירת הבנקים 
הקטנים הרבים, שהיו 
בישראל באותן שנים, 
בשל התמוטטויות 
כלכליות של רבים מהם. 
המדינה הכריחה את 
הבנקים הקטנים למכור 
את הרישיון הבנקאי 
שלהם לבנקים הגדולה, 
ובמסגרת זו כל אגודות 
הלוואה וחסכון הוכרחו 
למכור את רישיונם 
לבנקים הגדולים

האיכרים מרדו בפקידיו והקימו בנק הברון רוטשילד

הסניף הראשון של בנק אפק ביפו
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ופעילות הבנק התנהלה במשך תקופה מביתו הפרטי. קרן 
ההלוואות של הבנק נקראה לימים קרן דיזנגוף.

ההדדיים  הבנקים  עקרונות  בסיס  על  הוקם  הבנק 
שנפוצו בבית המועצות. בדברי הימים לתקופה זו נכתב, 
כי "עממיות זו משכה אל הבנק חברים לרוב ובמשך הזמן 
ומסועף  גדול  לבנק  זעיר  קואופרטיבי  ממוסד  התפתח 
 - ועזרה  ביזמה  והן  ואשראי  בעסקיו, הן בענייני חסכון 
למפעלי בנין ויצירה בקנה מידה גדול. נתן שרות בנקאי 
ציבוריים  ולמפעלים  העם  דלת  למפעלי  ארגונית  ועזרה 
אשראי  מסגרות  הבנק  הקצה  זו  במסגרת  ותרבותיים". 
לרבות מתוכניות הפיתוח העירוניות של תל אביב בשנות 
ו"שלמה",  "יעקב"  שיכוני  לרבות  והשלושים,  העשרים 
הקמת "שכונת העם" ופיתוח שיכוני הפקידים והמורים.

ועדת  יחד עם פנחס רוטנברג הוביל הבנק את מימון 
בהקמתה  שותף  הבנק  היה  וב-1932  לתעשייה,  הסיוע 
בתקופת  כללי.  לביטוח  הארץ-ישראלית  החברה  של 
המלחמה האיטלקית-אתיופית השנייה והמשבר הכלכלי 
האזורי עם עליית הביקוש למשיכת חשבונות, הבנק עמד 
שסיפק  כלכלית  בתמיכה  והסתייע  רבים  קשיים  בפני 
לקראת  מכן,  לאחר  שנים  שלוש  ברקליס.  בנק  עבורו 
ראשיתה של מלחמת העולם השנייה ב-1939, שוב עמד 
נותר ללא תמיכה של מוסד  הבנק בפני בעיה דומה אך 

חיצוני ונאלץ לעמוד בפני פירוק.
בדצמבר 1939 קיבלו מוסדות הבנק החלטה במסגרתה 
ארבע  של  לתקופה  פעילותו  את  יקפיא  אך  יפורק  לא 
שנים להסדר חובות מול הנושים. מבנה הבנק נרכש על 
ידי  על  נרכשו  קרקעות בבעלותו  בונה,  סולל  ידי חברת 

צומצמו  ללקוחות  הפרטיים  והחובות  מסחריות  חברות 
בהדרגה. ב-1944 סיים הבנק את פעילותו.

בנק ברקליס, שהושיט לא מעט עזרה ל"בנק אשראי'' 
במהלך  רבים  מקשיים  הוא  גם  סבל  לבסוף,  שהתמוטט 
הראשון  הסניף  את  ישראל.  בארץ  פעילותו  שנות 
מרשת  כחלק  זאת  אביב,  בתל   1926 בשנת  הבנק  פתח 
יותר  מעט  מלונדון.  שפעלה  בנקים  של  בינלאומית 
מעשור לאחר מכן, כבר היו לבנק סניפים בירושלים, עכו, 
עזה, חברון, שכם, חיפה, תל אביב, יפו, רמת גן, ונצרת. 
בימי המחתרות, בטרם ההכרזה על הקמת המדינה, הבנק 
מסניפי  אחד  נשדד  במסגרתה  מחתרתית  מפעילות  סבל 

הבנק בחיפה בשנת 1947.
המדינה,  הקמת  לאחר  מעשור  למעלה   ,1960 בשנת 
ירושלים,  יפו,  אביב,  בתל  סניפים  בישראל  לבנק  היו 
חיפה, עכו, נצרת ורמת גן ומאוחר יותר גם בפתח תקווה. 
מספר  הבנק  שרכש  לאחר  החלו  הכלכליות,  בעיותיו 
ל-45. מספר שיא  סניפיו  כושלים שהרחיבו את  סניפים 
כספים  הפסיד  שהבנק  לאחר   ,1971 בשנת  אלו.  בימים 
רבים, סניפיו מוזגו עם בנק מרכנתיל ושם הבנק המאוחד 
נקבע ל"בנק ברקליס-דיסקונט". במסגרת המיזוג הזרים 
בנק ישראל סכום כסף לכיסוי חלק מהפסדי הבנק. כ-20 
פעילותה  ברקליס את  קבוצת  מכן, הפסיקה  שנה לאחר 
נרכשו  ברקליס-דיסקונט  בבנק  ואחזקותיה  בישראל 
"מרכנתיל- לבנק  לישראל, שהפך  דיסקונט  בנק  ידי  על 

דיסקונט".

הנוכל שהפיל את הבנק

ידו,  על  נרכש  ואף  ‘ברקליס'  בבנק  שנעזר  נוסף  בנק 
היה בנק פוֹיְכְטַוונֶגר שנוסד בשנת 1936 על ידי משפחת 
בנקאים מעולי גרמניה, ופעל עד שנת 1968, אז השתלט 
בנק ישראל על עסקיו כשהיה על סף פשיטת רגל. בשנת 
1938, התמזג בנק פויכטוונגר עם "בנק המסחרי הכללי" 
מירושלים שייסד יצחק פוירינג לאחר שזה נפטר. שנים 
ספורות לאחר מכן, רכש פויכטוונגר בנק נוסף בירושלים 

מידי עסקני היישוב החרדי הישן, ביניהם משה פרוש.
ובני  הבנק  מייסדי  נפטרו  החמישים,  שנות  בשלהי 
חדשים,  למשקיעים  בבנק  חלקם  את  מכרו  המשפחה 
מכירת  אפלבאום.  וארנולד  קוסוי  אדוארד  עורכי-הדין 
הבנק הביאה לשגשוגו: בשנת 1966 היו לו 10 סניפים. 
יותר,  מאוחר  לסגירתו  הביאה  שאף  במצבו,  ההרעה 
הייתה כאשר איש עסקים בשם יוסף אפשטיין רכש את 
עסקי  את  לממן  אחת:  במטרה  בבנק  השליטה  מניות 
הנדל"ן שלו, שנקלעו באותה שנה לצרות בשל המיתון 
הכבד ששרר בארץ. אפשטיין משך מהבנק כ-17 מיליון 
דולר מכספי הלקוחות, אך אלו ירדו לטמיון, מה שהחמיר 

את מצבו של הבנק.

המחאה של בנק זרובבל

בנק יפת

בנק קרדיט לגומלין
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הבנק,  של  מצבו  את  לייצב  במטרה  הבאים,  בחודשים 
רכשה ההנהלה את בנק 'אלרן' )בנק דומה שהוקם בשנת 
הרשמית  המטרה  גרמניה(.  עולי  בנקאים  ידי  על   1934
בגודלו  הרביעי  לבנק  ולהיות  הבנקים  את  למזג  הייתה 
על  פויכטוונגר  בנק  היה  תקופה  באותה  אולם  בישראל, 
סף פשיטת רגל והמטרה הייתה, על פי ההערכות, לנסות 
לייצב את הבנק בעזרת מימון מבנק אלרן. ביצוע העסקה 
נתקל בקשיים על רקע חילוקי דעות לגבי תהליך העברת 
המשפט  בבית  ודיונים  חודשים  מספר  ולאחר  הבעלות, 
מספר  לאחר  ההעברה.  על  סופיות  הסכמות  הושגו 
החובות  ממדי  התבררו  כאשר   ,1967 בינואר  חודשים, 
של בנק פויכטוונגר ובנק ישראל לקח על עצמו את ניהול 
הבנק, הוזהר הציבור גם לגבי היציבות של בנק אלרן, אף 
שהבנק היה יציב והבעלים משכו ממנו רק מיליון לירות. 

הפרסום הביא לבריחה של לקוחות ופגיעה קשה בבנק.
פויכטוונגר-אלרן:  בנק  לבעלי  קלים  לא  ימים  אלו  היו 
ששני  נראה  היה  ובתחילה  במכרז  למכירה  הוצע  הוא 
התעשייה  בנק  הם  הבנק  לרכישת  העיקריים  המועמדים 
לבנק  נמכרו  הבנק  סניפי  רוב  לבסוף  אך  הפועלים,  ובנק 
לאומי, שלושה סניפים נרכשו בידי הבנק לחרושת ולמסחר 
וסניף אחד או יותר נמכרו לבנק ברקליס שכאמור נמכר גם 

הוא למרכנתיל מספר שנים מאוחר יותר.
נגד יוסף אפשטיין ונגד רענן אמיר, מנכ"ל הבנק, הוגש 
לקריסת  שהביאו  פעולותיהם  בגין  פלילי  אישום  כתב 
הבנק. הם הורשעו בעבירות של גניבה על ידי סוכן, מירמה 

עונשי  עליהם  והוטלו  להונות,  וקשר  מחמירות  בנסיבות 
ומנכ"ל  מאסר  שנות  לשש  נדון  אפשטיין  יוסף  מאסר. 
הבנק, רענן אמיר, נדון לארבע שנים אך שוחרר לאחר זמן 

קצר מטעמי בריאות.

לאן נעלם בנק זרובבל?

ברשימת הבנקים שהיו ונעלמו מצאנו גם את בנק זרובבל. 
שהיה בנק ישראלי ששירת את האגודות השיתופיות. הבנק 
נוסד ב-1932 והחל את פעילותו ב-1933. הבנק נוסד על 
ידי 37 באי כח של אגודות שיתופיות בעזרת זרוען "מרכז 
שימש  הוא  בישראל".  האשראי  אגודות  של  פיקוח  ברית 
כבנק אגודות האשראי בארץ ישראל ויועד למתן אשראים 
רק לאגודות האשראי השונות שפעלו באותו זמן. רצונן של 
האגודות לחיות מיגיע כפיהן פעל כזרז להקמת בנק ובכך 
"נחסכה" מהאגודות בקשת עזרה מבחוץ. המקור הראשי 
השקיעו  כן  כמו  חוב.  אגרות  הנפקת  היה  הכספים  לגיוס 
היה  לא  האגודות השיתופיות בבנק, על אף שהונן עצמן 
גדול. הבנק נתן אשראי בשלושה תחומים: הון חוזר שבו 
הלוואות  לחבריהן;  הלוואות  לתת  האגודות  משתמשות 

למטרות מיוחדות כגון חקלאות, מסחר, תעשייה, תחבורה, 
להבטחת  אשראי  וכן  ועוד.  עזר  משקי  מלאכה,  שיכון, 

רזרבה של האגודות במקרה של הוצאת פיקדונות רבים.
אגודות  עשרות  לאגד  שנים  מספר  תוך  הצליח  הבנק 
ישעיהו  הרב  היה  הראשון  מנהלו  חברים.  אלפי  ועשרות 

שפירא, ממנהיגי תנועת העבודה של הציונות הדתית.
שהוקם  גומלין"  לקרדיט  "בנק  לתוכו  התמזג  ב-1959 

ב-1926 וגם הוא היה מסונף ל"ברית פיקוח".
אוצר  ובין  הבנק  בין  שותפות  הוקמה   1962 בשנת 
האיכרים למשכנתאות, ולבנק זרובבל הועברו פעולות של 
1966 נפתחו לבנק  האוצר שלא נגעו למשכנתאות. בשנת 

שלושה סניפים חדשים והיו לו סך הכל 13 סניפים.
בנק  פנה  זרובבל,  בנק  של  גדולים  הפסדים  בעקבות 
וחיסכון  הלוואה  "בנק  הנהלת  אל   1968 בשנת  ישראל 
לתוך  שימזגו  בבקשה  אביב("  תל  יפו  )לשעבר  לישראל 
בנק הלוואה וחסכון לישראל את בנק זרובבל, תוך שבנק 
שיתגלו  זרובבל  בנק  הפסדי  את  לכסות  מתחייב  ישראל 
במהלך שלוש השנים הבאות. הבנקים מוזגו באופן רשמי 
 17 זרובבל  לבנק  היו  כבר  עת  1969 כאשר באותה  ביולי 

סניפים.
הבנק  עם  המשותף  הבנק  התאחד   1970 בפברואר 
לחרושת ולמסחר ובעקבות סכסוך משפטי נאלץ לוותר על 
השם ולחזור לשם זרובבל. הבנק נרכש ב-1971 על ידי בנק 

הפועלים וחדל להיות בנק עצמאי.

שטר של בנק זרובבלשטר של לירות ארץ ישראליות

הנהלת אפק שלישי משמאל המנכל הנמלט זלמן דוד ליבונטין





משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il
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ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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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אחת מ- 5 המחלות
הקשות בעולם

בכל  דיאליזה  מכוני   30 בישראל  שמפעילה  פרזניוס,  מחברת 
הארץ, נמסר לנו כי, "כולנו מכירים את המונחים הרפואיים "אי 
מה  מבינים  ממש  לא  אבל  דיאליזה",  "טיפול  כליות",  ספיקת 
המשמעות. מי שחולה באי ספיקת כליות חולה במחלה כרונית, 
המשנה לו את חייו כפי שהכיר עד כה. מדובר באחת מחמשת 
אלו  חולים  כאשר  בעולם,  ביותר  והנפוצות  הקשות  המחלות 
נזקקים לטיפולי דיאליזה כשלוש פעמים בשבוע. אורח חיים זה 

הוא תובעני וקשה מאד הן לחולה והן למשפחתו." 
"חשוב מאד לעודד לאורח חיים בריא, שבהחלט מאפשר לעיתים 
את מניעת המחלה או האטת התפתחותה". מסביר אריאל איקן 
מנכ"ל פרזניוס, "לאלו אשר חלו חשוב לספק מידע שיסייע להם 
ללא  הם  הכליות  מחלת  של  הראשוניים  השלבים  להתמודד. 
שגרתיות  בדיקות  לבצע  חשוב  ולכן  לעין  נראים  סימפטומים 
כולל תפקודי כליות במיוחד באנשים בקבוצת סיכון כמו: סכרת, 
השמנת יתר, עישון, יתר לחץ דם. בנוסף, לאור העלייה בכמות 
החולים בארץ, הוכנסו לכל מכוני הדיאליזה טכנולוגיות חדשות 
אומר,  הוא  לצערנו,  מוביל.  רפואי  וציוד  בעולם  מהמתקדמות 
"חוסר המידע הציבורי נובע מהעובדה שלא כל המחלות "זוכות" 
להרבה יחסי ציבור, כגון מחלות הסרטן למיניהן, סכרת, מחלות 
התקשורת  מצד  הן  להתייחסות  זוכות  שלא  מחלות  ישנן  לב. 
והן מצד המדינה, והבעיה היא שחוסר מודעות מובילה לעלייה 
המבוגרת  מהאוכלוסייה  גבוה  אחוז  המחלה.  של  בתחלואה 
מאד  מחלה  שהינה  במחלה,  לחלות  סטטיסטית  מיועד  בעיקר 
קשה ודרך הטיפול בה אינה נעימה כלל לא לחולה ולא לסביבתו 
מחוץ  לרוב  תכוף,  טיפול  המצריכה  במחלה  מדובר  הקרובה. 
נאלצים  משפחה  בן  וגם  החולה  שגם  כך  החולה,  של  לביתו 
להקדיש מספר לא מבוטל של שעות בשבוע לתהליך הטיפול, 
נסיעות הלוך ושוב ועוד. למרות שהטכנולוגיות אפשרו להקל על 
ובטיפול  נעימה  לא  עדיין מדובר במחלה מאד  תהליכי הטיפול 

מורכב ומעיק".
חולי  זכויות  ושמירת  לקידום  העמותה  שמפרסמת  נתונים 
מחלה  היא  כרונית  כליות  ספיקת  אי  כי  עולה  בישראל  הכליות 

המשפיעה על 1 מתוך  10 אנשים ברחבי העולם.

נתונים בינ"ל:
1. 850 מיליון אנשים סובלים ממחלת כליות בעולם.

2. 2.4 מיליון אנשים מתים ממחלת כליות כרונית בשנה.
3. כ- 1.7 מיליון אנשים עשויים למות מאי ספיקת כליות אקוטית 

בשנה.
כליות  ספיקת  לאי  הגיעו  אנשים  מיליון   2.6  :  2010 בשנת   .4

סופנית/התחילו דיאליזה/עברו השתלת כליה.
5. מספר זה צפוי לעלות בשנת 2030 לכ- 5.4 מיליון במידה ולא 

תגובש מדיניות למניעה וטיפול מוקדם במחלה.

נתונים בישראל:
המחלות  מחמש  כאחת  מוגדרת  סופנית  כליות  ספיקת  אי   .1
הקשות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בשל המעמסה הכלכלית 

הכבדה על הארגונים ועל מערכת הבריאות.
2. קיים צורך להשקיע יותר משאבים באבחון מוקדם של מחלת 
הכליות וטיפול מניעתי, על מנת למנוע הדרדרות שיכולה להוביל 

לדיאליזה או השתלת כליה.
איתור מוקדם של מחלת כליות כרונית:

סימפטומים  ללא  הם  הכליות  מחלת  של  הראשוניים  השלבים 
נראים לעין ולכן חשוב:

פעם  לפחות  כליות,  תפקודי  כולל  שגרתיות  בדיקות  לבצע   .1
בשנה.

2. לאמץ אורח חיים בריא ופעיל על מנת להפחית סיכוי לחלות 
למחלת  סיכון  גורמי  המהווים  והשמנה  דם  לחץ  יתר  בסוכרת, 

הכליות.
3. להגיע לאיזון של מחלת הסוכרת,  לחץ דם והפחתת משקל 

במידת הצורך.
מרפאה/  משפחה/אחיות  רופאי   : מקצוע  באנשי  להיעזר   .4

נפרולוגים/דיאטנים

טיפול בחולי דיאליזה בישראל:
1. בישראל מכוני דיאליזה בתוך בתי החולים וכן במכונים פרטיים 

ברחבי הארץ, הנותנים שירותים לכל קופות החולים.
 2016 משנת  בישראל  פעילה  העולמית  פרזניוס  חברת   .2
הגדולה  הספקית  )מהווה  הארץ  ברחבי  מכונים   30 ומפעילה 

בישראל בתחום(.
טיפולי   28,100 מעל  שנה,  מדי  מטופלים   2,300 כ-  לחברה   .3

המודיאליזה בחודש.

האמבולנס של העור
 "DMAE "קרם טיפולי עוצמתי להרגעת העור מסדרת הטיפוח החדשה
של  ייחודו  העור".  של  "האמבולנס  נקרא   SR COSMETICS מבית 
הקרם, בפעילות שיקומית עוצמתית , מרגיעה ומלחחת במיוחד. מרכיביו 
הסינרגטיים, תורמים להפחתה בגירויי עור בדרגות השונות, תוך שיפור 
 -Hemp Seed Oil  :מהיר וחזרה לתפקודיו התקינים. מרכיביו העיקריים
 DMAE בריא.  עור  למראה  התורמים  וויטמינים,  אמינו  חומצות  המכיל 
E בריכוז גבוה במיוחד-המשמש  המסייע למיצוק והצערת העור. ויטמין 
תמצית  של  ייחודית  בפורמולה  מועשר  התכשיר  עוצמתי.  חמצון  כנוגד 
יכולותיה  בשל  הרפואה  בעולם  המוכרת  אסיאטיקה”,  “סנטלה  צמחית. 
יכולת  בשיפור  מסייעת  זו  תמצית  השונות.  העור  בבעיות  הטיפוליות 
"תיקון" נזקי עור הפנים. תמצית הסנטלה הראתה יכולות שיפור במצבי 
מהווה  המוכח,  התכשיר  ודלקתיות.  פגועות  עור  רקמות  ואיחוי  כוויות 
אנטיביוטיקה.  או  קורטיזון  המכילות  מרשם  לתרופות  בטוחה  חלופה 
משתמשת    SR COSMETICS חברת   העור.  סוגי  לכל  מתאים 

באנטיביוטיקה מן הטבע. להשיג: 1-700-700-771

 מזונות-העל
לקצב החיים המודרני השפעה מרחיקת לכת על בריאותנו. אנחנו אוכלים אוכל מעובד יותר, ישנים פחות 
בסיסיים  מרכיבים  של  לחוסרים  להוביל  עשויה  הזו  החיים  שגרת  שונים.  לחצים  עם  ומתמודדים  שעות 
גברה המודעות  ומינרלים. בשנים האחרונות  ויטמינים  לגופנו כמו  ונחוצים 
וההכרה בסגולותיהם של מזונות העל )Superfoods(, אותם צמחים שנחקרו 
ונמצאו כבעלי ערכים תזונתיים גבוהים כגון: חלבונים, פחמימות מורכבות, 
עוצמתיים  חמצון  בנוגדי  וגם  וויטמינים.  מינרלים  חיוניות,  שומן  חומצות 
המגנים על התאים מפני נזקי חמצון. סדרת מזונות העל של 'ברא צמחים' 
בריאים  מזינים,  רכיבים  בשלל  בקלות  גופכם  את  להעשיר  לכם  תסייע 
ובעלי ערך קלורי נמוך. בכל המוצרים נעשה שימוש בחומרי גלם שנבדקו 
בהתאם לתקנים המחמירים ביותר והם מיוצרים בתהליכי ייצור המבטיחים 
שמירה על רכיבי הצמח לשם מקסום מרבי של תכונותיו המופלאות. המוצרים שבסדרה: מאקה פרימיום, 

טריקולור, ספירולינה ומורינגה אורגנית. ניתן לרכוש את המוצרים בבתי הטבע ובחנות האונליין. 

10 עובדות על שפתיים יבשות
1. לשפתיים יש נטייה להתייבש מהר יותר מכל חלק אחר 
בפנים, מכיוון ששכבת הקרנית של עור השפתיים דקה 

וחדירה. 
2. בשפתיים יש כמות מינימאלית של בלוטות שומן ואין 

בלוטות זיעה.
3. אובדן המים בשפתיים הינו פי 3 עד 10 יותר מאזורי הפנים או גוף אחרים.

4. ליקוק השפתיים היבשות, בכדי ללחח אותן, מסייע למעשה לפעולה ההפוכה ומחמיר את מצבן - רוק 
מהפה  פוגע בשכבת העור הדקה המכסה את השפתיים.

5. בכדי לשמור על שפתיים לחות יש להגן עליהן עם טיפול עקבי וסבלני, לא ניתן להעלים את הסדקים 
בתוך יום, והחמצה של אפילו יום אחד בטיפול, עלולה להחזיר את המצב לקדמותו.

6. כחלק מהשגרה של לפני השינה, מומלץ למרוח קרם עשיר על השפתיים.
7. רצוי להימנע  ממוצרי שפתיים העלולים להכיל רכיבים היכולים לגרות את העור כמו מנטול, פפרמינט 
או הדרים, וגם כאלה המכילים חמרי בושם. מרכיבים אלה אינם מספקים שום תועלת לשפתיים ומחמירים 

את היובש.
8. השפתיים ואזור השפתיים הינם האזורים הראשונים להתקמט. בנוסף ללחות, יש להקפיד על מריחת 
קרני השמש  למיניהם מושכת את  ליפגלוסים  ימות השנה. מריחת  כל  על השפתיים במשך  הגנה  קרם 

לאזור השפתיים, ומחמירה את נזקי החשיפה והיובש.
 B2 9. ישנם מקרים  חמורים יותר של יובש קיצוני והתפתחות אזורים נגועים בשפה, כמו מחסור בוויטמין
)ריבופלבין( או מחסור בניאצין וב-B6. יובש מסוג זה יכול גם להיגרם מזיהום פטרייתי וחולי סכרת מועדים 

לכך במיוחד.
10. טיפול תרופתי באקנה )שימוש ברואקוטן, קיורטן וכו'(  גורם ליובש קיצוני ומתמשך בכל הגוף ובפרט 

בשפתיים. חשוב מאוד למרוח בעקביות קרם טיפולי, עשיר בלחות להזנת עור השפתיים ולשמירתם. 
LA ROCHE–POSAY מותג הדרמו-קוסמטיקה הבינלאומי המומלץ לעור רגיש על ידי למעלה מ- 25,000 
 CICAPLAST LIPS BARRIER REPAIRING :דרמטולוגים ברחבי העולם ומציע לימי הקיץ החמים
המסייעים  ליפידים-   MP מכיל  ולמבוגרים.  לילדים  וסדוקות.  יבשות  שפתיים  לשיקום  קרם   -  BALM
הודות  וסדוקות.  יבשות  שפתיים  על  להקלה  המסייע   ,5% פנתנול  בשילוב  העור,  של  ולהגנה  לשיקום 
למרקם הייחודי הקרם עוטף את השפתיים כשכבת מגן. מסייע לתיקון שפתיים סדוקות, מרגיע מיידית 
ומפחית את הסיכוי לגירוי. מכיל מים הטרמליים ממעיינות לה רוש-פוזה. נטולי בושם. ללא פראבן. נבדקו 

דרמטולוגית ונבדקו בישראל על עור רגיש. מוצרי לה רוש - פוזה משווקים בבתי מרקחת פרטיים בלבד.

מחלת אי ספיקת כליות מוגדרת כאחת מ- 5 המחלות הקשות בעולם 
ובישראל ולמרות זאת – אין מספיק מודעות כלפיה • בישראל בלבד יש 

כ- 7000 חולים מדי שנה וכל שנה יש עלייה של בין 5-7 אחוזים

סל תרופות



33 ט' תמוז תשע"ט 12/7/19

"בואו נעשה תרגיל סימולציה 
אמרתי  בהתנגדויות",  לטיפול 
לנשים שישבו מולי, כולן נשות 
ידע.  שוחרות  ויזמיות  עסקים 
בשני השיעורים – מכירות א׳ ומכירות ב׳ 
– כל הרגשות גואים, אלו השיעורים הכי 
אמוציונליים, כשהנשים נדרשות לעשות 

פעולה, להיות אקטיביות.  
את  לשחק  מתנדבות  ויהודית  גיטי 
התפקידים. שתיהן הבינו מזמן שמכירה 
היא תהליך פסיכולוגי ואפילו נפשי. לגיטי 
אין בעיה למכור לילדיה את הפסטה ברוטב 
אדום שבישלה להם לארוחת הצהריים, 
והיא תדע גם לטפל בהתנגדות של מי 
שחשקה נפשו בצ'יפס, אבל מול הלקוחות 
שלה היא נאלמת דום. מפחדת להגיד להן 

את המחיר. 
גיטי מופתעת מעצמה כשיהודית שואלת 
״כמה״, ועונה מהר מדי לטעמי )כנראה כדי 
להבליע את המבוכה( כשיהודית מתריסה 
כשחקנית מלידה: ״למה זה כל כך יקר?״ 
אני רואה שגיטי מתפעלת מכך שהיא 
מצליחה לפורר ולפוגג את כל ההתנגדויות 
של ה״לקוחה״ המדומה שמולה ולענות 

לה באומץ רב. 
בסופו של התרגיל מצליחה גיטי להבין 
כיצד להפוך התנגדות למכירה, ואיך הופכים 
קללה לברכה. היא אפילו מודה ליהודית 
שהתעמתה איתה, כי ככה גדלה ההערכה 

שלה למוצר הנפלא שלה. 
מכירות  בשיעור  מילה  של  ומכוחה 
והפיכת קללה לברכה – לפרשת השבוע. 
הסיפור של בלק מעורר תמיהה ופליאה. 
הנביאים  גדול  את  לעצמו  בוחר  בלק 
המכשפים כדי לקלל את עם ישראל, והלה 
מתעכב פעמיים בדרך ולא מבין שהתקלות 
באו כדי להציל אותו, בעצם. בסופו של דבר 
הוא מתגבר על ההתנגדויות ויוצאות לו 
מהפה ברכות שאין כמותן לשבח, במקום 

הקללות המתוכננות. 
פרשת בלק לעולם לא תחול בימי בין 
המצרים, ולכתחילה אין בה את עניין הגלות 
והצער. אלא שאנו מוצאים מייד ברכות 
שתוכנן חירות )"הן עם לבדד ישכון ובגויים 
לא יתחשב"(, שלטון )"וירם מאגג מלכו 
ותנשא מלכותו"( וגאולה על ידי המשיח 
)"דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל"(, 

גאולה בטהרתה.
עניין זה מודגש גם בכך שבפרשת בלק לא 
מדובר בכלל על הגלות וצרותיה, אלא על 
שלמות הגאולה כהמשך ליציאת מצרים )גם 
אם בכלל לא הייתה הגלות(, בתור הוספה 
ושלמות לגאולה שהתחילה כבר ביציאת 
מצרים. ככל שמתקרבים יותר לזמן הגאולה 
מודגש יותר העניין הפנימי שביום הצום – 
ה"עת רצון", והציפייה לגאולה בפני עצמה 
)ולא רק בהקשר וכתיקון לגלות – גאולה 

כמו בפרשת בלעם(. 
ואכן, בכל הדורות היה חודש תמוז 
קשור עם החורבן והגלות, ודווקא בדורנו 
זכינו שחודש תמוז יהפוך מחורבן וגלות – 
לחודש הגאולה! זהו החודש בו נגאל הרבי 
הריי"צ )=רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם(, 
מידם של הקומוניסטים, ולא רק הוא נגאל 
בזאת, אלא גאולתו היא גאולת הדור כולו – 
שהרי "הנשיא הוא הכל". במיוחד אם נשים 
לב, שהמשך גאולה זו )שהחלה בג' תמוז, 
ונמשכה בי"ב י"ג תמוז( הייתה שהרבי יצא 
מרוסיה לארה"ב, המקום בו התחילה הפצת 
היהדות ותורת החסידות בתנופה חסרת 
תקדים, הפצה לכל פינה נידחת, שעליה 
אמר המשיח לבעש"ט, שכשהיא תתרחש 

– הוא יתגלה.
כל התנגדות אפשר להפוך למכירה, כל 
קללה – לברכה, וגם הגלות – סופה גאולה 
שלמה. עלינו רק להאמין שזה אפשרי, 
להבין את מה שקורה לנו בדרך ולצפות 

לגאולה!

תהפכי התנגדות 
למכירה וכל 

קללה לברכה! 

כל התנגדות אפשר להפוך למכירה, כל קללה 
– לברכה, וגם הגלות – סופה גאולה שלמה. 

עלינו רק להאמין שזה אפשרי, להבין את מה 
שקורה לנו בדרך ולצפות לגאולה!

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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קוקטייל מלבי 
לרגל השקת קוקטיילים מרעננים ומפתיעים לקיץ ברשת BBB הרשת מגישה מתכון להכנת קוקטייל מלבי, 

קוקטייל עם אופי וטעם ישראלי אמיתי, על בסיס אוזו 12 ובשילוב טעמי אבטיח. מומלץ להגיש בכוס היי בול עם 
2 עלי בזיליקום לקישוט. 

המרכיבים: 
50 מ"ל אוזו 12 

25 מ"ל מונין אננס 
15 מ"ל מונין למון גראס 

40 מ"ל מיץ לימון סחוט טרי 
20 מ"ל מונין אבטיח 

לקישוט – עלי בזיליקום 

אופן הכנה: 
1. להכניס את כל המרכיבים, מלבד המונין אבטיח לשייקר עם קרח. 

2. לשקשק במרץ. 
3. למזוג לכוס היי בול משוננת מלאה בקרח כתוש גס. 

4. להשלים עם מונין אבטיח במזיגה איטית מעל קוביות הקרח )בכדי שיצוף( 
ולקשט כל כוס עם 2 עלי בזיליקום. 

כדורי שוקו צי'פס מטוגנים
המותג מאסטר שף מציג מתכון לכדורי שוקו צי'פס  מטוגנים, קלים להכנה וטעימים בטרוף. 

מרכיבים ל-20 כדורים:
בצק עוגיות:

100 גרם חמאה בטמפרטורת חדר
50 גרם )1/4 כוס( סוכר

50 גרם )1/4 כוס( סוכר חום בהיר
L 1 ביצה

175 גרם )1/4 1 כוסות( קמח 
קורט מלח

1 כוס שוקולד צ'יפס

ציפוי:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס 

480 מ"ל )2 כוסות( מים 
שמן לטיגון

הגשה:
שוקולד מומס

אופן הכנה:
1. מכינים את בצק העוגיות: שמים את כל מרכיבי המתכון, למעט השוקולד צ'יפס, במיקסר עם וו גיטרה 

ומערבלים עד שמתקבל בצק רך וגמיש. מוסיפים את השוקולד צ'יפס ומערבבים שוב. 
2. מגלגלים בין הידיים כדורים בגודל אגוז ומסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה. מקררים בערך שעה, או 

עד שהם מתייצבים לגמרי.
3. מחממים היטב )ל-180 מעלות( שמן עמוק בסיר.

4. מכינים את הציפוי: מערבבים בקערה את התערובת לציפוי נאגטס ומים עד שמתקבלת בלילה אחידה 
וסמיכה.

5. טובלים את הכדורים בבלילת הציפוי ומעבירים בזהירות לסיר עם שמן חם. מטגנים מכל הצדדים עד 
להשחמה יפה. מעבירים בעזרת כף מחוררת לצלחת מרופדת בנייר סופג.

6. מצננים טיפה ומגישים. אפשר לפזר מעל אבקת סוכר.

פאי טונה אמריקאי
המטבח האמריקאי מציע לא מעט. החל מצ'יפס, המבורגר, פיצה ועד לבראוניז ופנקייקים. פאי התפוחים הוא 
אחד מסמליה של ארה"ב ולמעשה הפך למאכל לאומי. סטארקיסט מציגה מתכון לפאי קצת שונה- פאי טונה 

מלוח שכולם יאהבו )לנוהגים דגים וחלב(

)המתכון מיועד לתבנית פאי בקוטר 26 ס"מ(

חומרים לבצק:
3 וחצי כוסות קמח

שמן הזית שסונן מקופסאות הטונה
2 כפיות מיץ לימון 

1 כפית מלח
3/4 גביע אשל 

חצי כוס עלי בזיליקום

חומרים למילוי:
3 קופסאות טונה )מסוננות – יש לשמור את השמן בצד( 

2 ביצים
5 כפיות מיונז
1/2 כוס חלב 

4 כפות גבינה צהובה מגוררת
1 כף אבקת מרק עוף 

2 עגבניות קלופות חתוכות לקוביות

1

1

2

3

2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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מלח ופלפל לפי הטעם.

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. מערבלים במיקסר את כל חומרי הבצק לקבלת בצק אחיד. מרדדים את הבצק לעלה גדול מספיק לתבנית 
לכיסוי התחתית ודפנותיה.

3. את המילוי מערבבים ויוצקים מעל הבצק, אם נותר בצק ניתן לקשט עם יתרת הבצק את הפאי בחלקו 
העליון.

4. אופים על חום בינוני 180 מעלות ל-45 דקות. בתום 45 הדקות, מורידים את החום לחום נמוך ומשאירים את 
הפאי לעוד כחצי שעה בתנור.

5. מגישים חם, מומלץ להגשה עם סלט ירקות טרי.

תבשיל דלעת צבעוני
 בישראל חם מאוד בכל חודשי הקיץ אבל לקלבסות, הלוא הן הדלעות, זה המזג אוויר האידיאלי. הן אוהבות 

חום ומתפתחות בעונה זו בצורה הטובה ביותר. היא קרויה קלבסה ולכן ילדים ששיערם כתום קיבלו את הכינוי 
"ג'ינג'י קלבסה" שהוא "ראש דלעת", ראש כתום כמו הדלעת. היפנים קוראים לה לה קבוצ'ה והפיליפינים 
קלבסה. במשק אורגני המעפיל בעמק חפר מגדלים העונה שישה זנים של דלעות: דלעת טריפולי, דלעת 

קבוצ'ה, Naples Long, דלעת ערמונים, דלורית, דלעת ספגטי. הדלעת היא צמח ממשפחת הדלועיים בה 
חברים גם הקישואים, המלפפונים והמלונים והיא עשירה בויטמינים רבים ובעיקר – ויטמין A התורם לראיית 

לילה. קבלו מתכון לתבשיל צבעוני באדיבות מירב מידן. 

מרכיבים:
1 כף שמן זית

1 כרישה פרוסה לעיגולים
1 פלפל אדום חתוך לקוביות

2 עגבניות חתוכות לקוביות
1 כוס קוביות דלעת עם הקליפה

1 קלח תירס – לגלף עם סכין את הגרגירים מהקלח
3-4 שיני שום פרוסות

עלים מחצי חבילת תרד
½ כוס גרגירי חומוס מבושלים )לא חובה(

מלח, פלפל, פפריקה, כורכום

אופן ההכנה:
1. מחממים מחבת רחבה. מוסיפים שמן זית וכרישה. מנמיכים אש, מכסים ומאדים עד שהכרישה מתרככת.

2. מוסיפים פלפל ומכסים ל- 5 דק'.
3. מוסיפים קוביות עגבניות ושום, מערבבים ומכסים ל-5 דק'.

4. מוסיפים תירס, דלעת וגרגירי חומוס. אם יש צורך – מוסיפים ½ כוס מים, מכסים ומבשלים עד שהדלעת 
רכה.

5. מוסיפים עלי תרד, מתבלים ומכבים אש.
6. אפשר לאכול על אורז או קינואה, או פשוט כמו שזה.

פסטה עגבניות לילדים 
רשת קפה גרג חולקת מתכון פסטה עגבניות מפנק במיוחד המתכון פשוט וקל  להכנה כך, שאפילו הילדים 

יוכלו להכינו לבד בחופשת הקיץ.

מרכיבים: 
200 גר פסטה ספגטי

4 עגבניות
2 שיני שום כתוש

מלח לפי טעם
חצי כפית סוכר

קופסת רסק עגבניות

אופן הכנה לפסטה:
- להרתיח סיר מים עם כף מלח

- להוסיף את הפסטה למים
- בישול של 7 דק

- להוציא את הפסטה למסננת, להוסיף כף שמן ולערבב את הפסטה- לשים בצד
 

אופן הכנה:
- שמים בסיר כף שמן זית

- מוסיפים את השום הכתוש ומטגנים מספר שניות
- קוצצים עגבניות לקוביות קטנות ומוסיפים למחבת

- מוסיפים חצי כפית סוכר 
- מוסיפים חצי כפית מלח

- מבשלים על אש נמוכה 20 דק
- מוסיפים את רסק העגבניות ומערבבים היטב

- מוסיפים 10 כפות מים
- טועמים ומוסיפים מלח לפי הצורך

 
- מומלץ להוסיף 3-4 עלי בזיליקום לרוטב

 
- שופכים את הפסטה לסיר הרוטב ומבשלים כ-5 דק'
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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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מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך

מאונך

בלשון  )לא  ג(  קכט  )תהלים  ל____"  "האריכו  המחרשה.  ידי  על  הנפתח  התלם   .1
סמיכות( )בלשון יחיד(

7. מרגלית,אבן יקרה שדולים מתוך הקונכיות של רכיכות -ים. "כי טובה חכמה מ___"             
)משלי ח יא( )בלשון יחיד(

8. חור,גומה,חפירה בקרקע. "חפר ____ בו יפול" )קהלת י ח(
9. מושל העיר. "____ העיר" )שופטים ט ל(

10. גאוה,דברים גבוהים. "יצא ____" )שמ"א ב ג(
11. עשה פרי,הקים ולדות. "ובני ישראל ____ וישרצו וירבו" )שמות א ז(

12. יתרון,עדיפות. "ו____ האדם מן" )קהלת ג יט(
13. שקיעת החמה. "הערב ____" )טהרות א א(

15. ידיעת התורה והבקיאות בה. ____  תורה. )בהיפוך אותיות( "כל המשתמש ב___ 
תורה  ____ תורה מחייהו" )כתובות קיא: ( )בהיפוך אותיות(

16. לחץ,חבט. "ו____ בכותל" )חולין קט: ( )לא בלשון סמיכות(
17. מפרשיות השבוע.

1. שבר,השחית. "העלה נדף ____" )איוב יג כה( )גוף שלישי,עבר(
4. זרע,צאצא. "תושב עמך או ל___ משפחת גר" )ויקרא כה מז(

7. דלקת.  "השחין והמכוה וה____" )נגעים ו ח(
8. פחד,ירא. "לך התרפס ו____ רעיך" )משלי ו ג(

9. כלי בגת לדרוך בו ענבים. "__ דרכתי")ישע' סג ג(
11. קיצור המילים : הלכות ברכות.

12. יד,רשות,מרות. "ויתננו ב___ מדין" )שופטים ו יג(
15. כף מבשלים. "עצם כדי לעשות ___" )שבת ח ו(

17. עזר,עזרה,תמיכה. "מה יחידו של עולם אינו צריך ___" )בראשית רבה צח(
19. שיעור ומידה קצובה. )בכמות או בזמן( "ותתן טרף לביתה ו___ לנערתיה" )משלי 

לא טו(
21. בראשונה. "אני זכיתי בה ____" )בבא מציעא א ג(

22. אניה,ספינה. "בל תלך בו אני שיט ו___ אדיר" )ישעיה לג כא( )בהיפוך אותיות(

1. מטרה לפגיעה,מושא להתקפה. "למה שמתני ל___ לך" )איוב ז כ(
2. השמעת קול זמרה,תרועות שירה. "קול ___ אנכי שמע" )שמות לב יח(

3. תנור,ביחוד תנור גדול בבית מרחץ. "בית היורות בית ה___" )תוספתא בבא בתרא ג 
ד( )בהיפוך אותיות(

4. קיצור המילים : צריך נטילת ידים. )בהיפוך אותיות(
5. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 405

6. שקרן מופלג,כזבן. "שקראי ו____ זייפי ומצלי" )סנהדרין קט: (
9. דקר או שיפוד. "שנתנה ___ של ברזל" )בראשית רבה פז(

11. בצע,חתך. "לא ____ אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהם" )ראש השנה 
כט: ( )גוף שלישי,הווה(

13. סוטה,סורר,זד. "ושחטה ____ העמיקו" )הושע ה ב( )בלשון יחיד(
14. שמן. "עלות ___ אעלה" )תהלים סו טו( )בלשון יחיד(

1. הלך בעקיפין, הערים על דבר מה,נהג שלא בדרך הישרה. "ואתה ___ עליו" )רש"י 
ויקרא יט יד( )גוף שלישי,עבר(

וזריזין בזריזות המלאכה" )רש"י שמות לא  2. אץ,בהול,להוט,נלהב לדבר-מה. "____ 
יג( )בלשון יחיד(

3. לובן. "ביין חלבון וצמר ____" )יחזקאל כז יח(
בלשון  )לא  יחיד(  )בלשון  טז(  כח  א  )שמואל   "____ ויהי  "מעליך  צר,אויב,שונא.   .4

סמיכות(
5. נפגם,הושחת,ניטל החוד.  "אם ____ הברזל" )קהלת י י(

6. יוצא מן הכלל,אין כמוהו. "דגול מ____" )שה"ש ה י(
10. החלטה בענין הנתון במחלוקת. "אין ___ שלישית מכרעת" )בבא קמא קטז.(

13. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 86
14. שק הממולא נוצות או מוך או צמר גפן לשכיבה עליו או להתכסות בו כבשמיכה. "הכר 

או תחת ה___" )שבת ד ב(
15. קיצור המילים : תודה לאל.

16. כשלון,תקלה. "את רגלי מ____" )תהלים קטז ח(
18. לא מבושל ולא אפוי. "ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם _____" )שמואל א ב טו( 

)בהיפוך אותיות(
20. כליון,אבדון. "____ כל בשר בא לפני" )בראשית ו יג(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. נוצר תאנה יאכל פריה
2. נחבא אל הכלים

3. נכמרו רחמיו

ׁית מג ל ְֵּראִש ֵׁלי כז יח  2. שמואל א' י, כא - כב 3. ב 1. ִמְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
ההר אונגל בהרי טנגרה

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

Sheraton Golf 3 di Roma

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!

 מה שעושה את החופשה
זה

התקשרו 
לשמוע חוויות 

מלקוחות מרוצים 
ששבו מרומא

ישראל פרנס

ישי לפידות יששכר הלמןעמירן דביר

חיים אדלר

הופעות של 
גדולי הזמר

₪ 1000
הנחה

לנרשמים 
עכשיו!

יציאות בתאריכים:
4/9      28/8      21/8      14/8

חדש! חדש!! עקב הביקוש הוספנו 
מטוס סאן-דור אלעל בלעדי לאורחי שינפלד!

מטוס סאן-דור-אלעל של שינפלד תיירות מידי שבוע 
באוגוסט-ספטמבר

תודה ליוצאים
4.7

 מברכים את השבים
1.7

תודה ליוצאים
8.7

מקומות אחרונים
15.7

מקומות אחרונים
22.7 11.7

מלא



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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