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כוחו של חיוך

אשר  האנושי,  בטבע  המוטבעים  המסרים  אחד 
באמצעותם הוא מזהה את מי שאוהב אותו, הוא החיוך 
האמיתי והטהור. חיוך שמעביר מסר: "אני כל כך שמח 

לראות אותך!"
לא לחינם אמרו חכמים בתלמוד )כתובות קיא ע"ב( על הכתוב 
שינים  המלבין  "טוב  ֵמָחָלב":  ִׁשַּנִים  "ּוְלֶבן  יב(  מט,  )בראשית 

לחברו, יותר ממשקהו חלב".
החל  צעיר,  בילד  וכמה  כמה  אחת  על  מבוגר,  באדם  כך  ואם 
ברשות  עמידתו  ועד  ההתבגרות,  וגיל  הילדות  דרך  הרך  מהגיל 
עצמו, שכל כך זקוק לאישור סביבתי על היותו אהוב ורצוי לכל 

אדם, ובפרט- להוריו.
זה כוחו של חיוך אמיתי ולבבי, כאשר המבט האוהב באמת - 
אשר מלווה את החיוך, ממוקד בעיני הילד. הנה הוא קיבל אישור 

ברור והחלטי: אוהבים אותי!

גיבוש משפחתי

כל  כאשר   - השבת  שולחן  את  לנצל  הורה:  לכל  טובה  ועצה 
מגבשת  נינוחה,  באווירה  השולחן  סביב  יושבים  המשפחה  בני 
ילד  לכל  ועידוד  אפשרות  ולמתן  נעים  לשיח  הזמן  זה  ומאחדת, 

בכל גיל להתבטא בנושאים החשובים לו. 
יום  של  מעלותיו  שלל  מלבד  כי  לעובדה  הדעת  את  לתת  יש 
המשפחתי,  הגיבוש  מהיבט  מיוחד  יום  מהווה  הוא  הרי  השבת, 
ההורים  שבין  הבריא  הקשר  לבניית  בו  להשתמש  וצריך  שניתן 

לילדים. 
מכובד  בלבוש  והילדים  ההורים  מתכנסים  לשבוע  אחת  שהרי 
מפואר  שולחן  סביב  ומתיישבים  שמחים,  לאירועים  שמתאים 
סעודות  בשלש  שמדובר  נשכח  ובל  ויין.  דולקים  נרות  וערוך, 
רצופות: בערב, בבקר ואחר הצהריים, שבכל אחת מהן מתכנסים 
לחוץ  אינו  ואיש  טלפונים  ללא  כשכולם  יחד,  המשפחה  בני  כל 

לצאת לשום מקום. 
בסעודות אלו, התעניינות כנה של האב והאם לסירוגין בטבעיות 
בכל ילד, שיח שמתפתח בנושאים שונים, חיוכים ושמחה עם שירי 
מפרשת  מוסרי  רעיון  ואומר  השולחן  בראש  היושב  ואבא  שבת, 
יחד  מצטרפים  אלה  כל  יפה,  מסר  שבו  סיפור  ומספר  השבוע, 
בין   - ובעיקר  המשפחה,  בני  כל  בין  ואוהב  בריא  קשר  ליצירת 

ההורים לבין הילדים. 
אב  ושל  ולבנותיה,  לבניה  אם  של  טהור  חיוך  אלה,  ברגעים 
דיבורים  וקירבה שאלפי  אהבה  מסר של  מעביר  ולבנותיו,  לבניו 
אינם יכולים ליצור. והדיבור בגובה העיניים בכל נושא העומד על 
מתן  שבוע,  באותו  שאירעו  המשפחתיות  ובהתרחשויות  הפרק, 
עצה חכמה לבת שסיפרה כבדרך אגב על קושי חברתי, ולבן שסיפר 
כלאחר יד על התמודדות לימודית או בית ספרית, כל אלה חוברים 
להוכחה ניצחת לכל אחד מהילדים: "אני אהוב להורי, טוב ונעים 

לי בבית הזה ובמשפחה הזו, עליהם לעולם לא אוותר!". 

הילד השונה והמקופח 

בנתונים  קיצוני,  באופן  הילדים  בין  מולד  הבדל  קיים  לעיתים 
הבאים לידי ביטוי בהתנהגותם או במנת המשכל שלהם. והתוצאה, 
להם  גורם  השני  ואילו  להורים,  'כבוד'  מביא  אחד  ילד  בהתאם: 

'בושות'. 
רגשות  ההורים  אחד  חש  הילד,  לאישיות  קשר  ללא  ולעיתים, 
אהבה כלפי אחד הילדים יותר מהאחרים, אולי משום שהוא מזכיר 
לו במראה פניו את אביו )או את עצמו...(, או ללא שום הסבר - 

הוא חש שהוא אוהב ילד זה יותר מכולם. 
של  מסרים  להעביר  להורה  אסור  תהיה,  אשר  הסיבה  תהיה 
אהבה וקרבה לילד אחד יותר מלאחיו ואחיותיו, ואסור להפלותו 

לטובה יותר מהאחרים. וכבר אמרו חז"ל )שבת י ע"ב(: 
שני  משקל  שבשביל  הבנים.  בין  בנו  אדם  ישנה  אל  "לעולם 
בניו,  יותר משאר  ליוסף  יעקב  שנתן  יוקרתי(  )בד  'מילת'  סלעים 

נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים". 
פחות  אותו  שאוהבים  על  מתלונן  מהילדים  אחד  אם  לכן, 
כלל,  נכונה  איננה  זו  תחושתו  ההורים  לדעת  אם  גם  מהאחרים, 
אין להקל ראש בדבר. ובפרט כאשר הוא חוזר ואומר את הדברים 
בהזדמנויות שונות, מתוך עצב עמוק. אמירה סתמית מצד ההורה: 
מספקת.  אינה  שווה",  במידה  כולם  את  אוהב  אני  נכון,  לא  "זה 
יש להשתמש בהמחשות ברורות שיוודאו בלב הילד שהוא אהוב 
להוריו לא פחות מהאחרים. כאותה האם שאמרה לילדיה: "האם 
אני אוהבת את עין ימין יותר מאשר את עין שמאל? כל ילד הוא 
כמו עין עבורי. אני אוהבת אותך ואת כל הילדים במידה שווה". 
ובמידת הצורך ניתן גם להתעניין: "מדוע אתה סבור כך?" ולאחר 
להיגרר  מבלי  טעותו,  את  קצרות  במילים  לו  להסביר  שישיב, 

למשא ומתן.
אחר  ההורים  יעקבו  וברורה,  קצרה  מיידית  לתגובה  ובמקביל 
עם  דיבורם  בעת  גופם,  ושפת  דיבורם  וסגנון  עצמם  התנהלות 
נכונה  סיבה  ישנה  האם  ויבחנו  האחרים.  לילדים  ביחס  זה  ילד 
לתחושתו זו, או שמא רק חסרה לו תשומת לב מהוריו, והתלונה 
נועדה רק להביע במילים שעלו בדעתו את אשר כל  על הקיפוח 
כך חסר לו לנפש. ובין אם ישנה סיבה מוצדקת לתלונתו ובין אם 
לא, יתאמצו בתקופה הקרובה להעניק לו שפע אהבה ותשומת לב, 
מבלי להעביר אליו מסר של לחץ ובהלה בעקבות תלונתו, ומבלי 

לפגוע באחיו האחרים. 

תשומת לב שלילית

לסיום פרק זה יש להוסיף את הידוע, שילד שאינו מקבל מהוריו 
לנסות  עלול  מצדם,  יזום  באופן  חיובית,  לב  תשומת  וממוריו 
לב  תשומת  זו  תהיה  ואפילו  שהיא,  כל  התייחסות  מהם  להשיג 
שלילית שהוא לכאורה סובל ממנה. אך הוא חש צורך לקבל מהם 

את המסר: "אתם הגדולים, תוכיחו לי שאני קיים!.."
בעוד  אותו,  לסובבים  ומפריע  המשתולל  ילד  לראות  ניתן  כך 

שהוריו המתוסכלים רק מוסיפים גערות ונזיפות ועונשים, ולרוב 
ייאושם כבר אינם יודעים מה בידם לעשות עוד כדי שיתנהג כראוי. 
לב:  לתשומת  זועק  הכל  בסך  מאד שהוא  יתכן  כי  יודעים  ואינם 
"אבא, אמא! תתייחסו אלי!"  ולמילוי צורך נפשי עמוק זה הוא 
משקל  ויש  קיים,  הוא  כי  להרגיש  ובלבד  להיענש,  אפילו  מוכן 

למציאותו כאן. שהרי סוף סוף מישהו מתייחס אליו. 
הורים שגילו לפתע כי אחד מילדיהם הוא ילד כזה, יעניקו לו 
מעתה שפע של חום ואהבה, שבח ומחמאה, ותשומת לב חיובית 
וכל  ינצלו כל תכונה חיובית שבו,  לו כל כך. לשם כך  הנדרשים 
כשמבט  ולרוממו,  לשבחו  ביותר,  קטן  הוא  ואפילו  טוב  מעשה 
בכך  אמיתיים.  והערצה  באותה שעה אהבה  כלפיו  ישדר  עיניהם 
ושמחה,  בריאה  נפש  בעל  לילד  ומתוסכל  מריר  מילד  יהפכוהו 

שהתנהגותו חיובית ויציבה.

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות
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זו תשומת לב שלילית 

שהוא לכאורה סובל 
ממנה. אך הוא חש צורך 
לקבל מהם את המסר: 
"אתם הגדולים, תוכיחו 

לי שאני קיים!.."

"
כוחו של חיוך אמיתי ולבבי • החשיבות בגיבוש משפחתי • הילד השונה והמקופח • 

תשומת לב שלילית • תשומת לב חיובית • שפע של חום ואהבה

נלקח מספרו של הרב 'המדריך המלא לחינוך ילדים' - ניתן להשיג ברשת אור החיים או בהידברות שופס.
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לשמור על נקיות הדעת
מחשובי  היה  קראקא  מהעיר  כץ  יהושע  רבי 
ה"דרישה"  ה"פרישה",  מחבר  הפוסקים, 
ה"סמ"ע".  בכינויו  ומפורסם  עיניים"  ו"מאירת 
ופרץ  בפולין  מדפיס  אצל  ספר  הדפיס  הסמ"ע  פעם 
לדין  לגשת  הציע  הסמ"ע  התשלום.  על  וויכוח  ביניהם 
תורה, אבל המדפיס טען כי הוא לא יזכה למשפט הוגן 
כי כל רב יחשוש לחלוק על הסמ"ע. הם החליטו לנסוע 
למדינה אחרת בה הוא לא מוכר וכך יזכו למשפט הוגן. 

ולמרבה  בהונגריה,  צעיר  רב  של  למעונו  נכנסו  הם 
וחייב  המדפיס  בעמדת  דווקא  צידד  הרב  ההפתעה, 
"מהיכן  בתוקף:  שאל  הסמ"ע  לו.  לשלם  הסמ"ע  את 
דנתוני"? והרב ענה כך: "בפולין הודפס ספר נהדר בשם 
מאירת עיניים, ושם דן המחבר במקרה דומה ופוסק כפי 
שפסקתי"... הסמ"ע נדהם ואמר: ראה כוחה של אהבה 
עצמית, נעלם ממני פסק הלכה שכתבתי בעצמי ועמלתי 

עליו בכל כוחותיי...
מפורסם  לביאור  אותנו  מוביל  הזה  המיוחד  הסיפור 
למה  פנחס  פרשת  בפרשתנו  לתמיהה  בנוגע  הרבי  של 
משה השתתק מול בנות צלופחד המבקשות חלק ונחלה 
בארץ ישראל, האם מי שעמד בפני גדולי המעצמות של 
התקופה, מי שגבר על פרעה, עמלק ועוג מלך הבשן – 

נרתע מקבוצת נשים?!
קורה  שזה  השנייה  הפעם  שזאת  לב  לשים  מעניין 
ובתכיפות די קרובה. רק בשבוע שעבר קראנו כיצד זמרי 
ניגש עם כזבי ושואל: "זו אסורה או מותרת? ואם תאמר 
לשונו  נאלמת  ושוב  לך?".  התיר  מי  יתרו  בת   – אסורה 
אותה  לימד  שכבר  ההלכה  ממנו  ומתעלמת  משה  של 
לישראל. רק אומץ לבו של פנחס מציל את המצב כשהוא 
קם ונזכר בהלכה שלמד ממשה בעצמו: "הבועל ארמית 

קנאים פוגעים בו".
שגרם  הללו  המקרים  שני  בין  הדמיון  אפוא  מה 

להתעלמות ההלכה מרבם של ישראל?
המקרים  בשני  חזק:  רעיון  מביא  מליובאוויטש  הרבי 
הללו הפכו את משה למשוחד, עירבו אותו בכוח בתוך 
הסיפור והפכו אותו לבעל אינטרס, והקב"ה רוצה ללמד 
נגיעה  לו  כשיש  לפסוק  רשאי  אינו  רבנו  משה  שאפילו 

בדבר. הנגיעה האישית יותר חזקה אפילו מיושר לבו של 
גדול הנביאים.

זמרי טען "בת יתרו מי התיר לך", ולכן כל מה שמשה 
יהיה לא משכנע: אם יאמר שכזבי מותרת, יאמרו  יענה 
לו "בטח מותרת כי אשתך מדיינית כמותה". ואם יאמר 
אסורה, זה יהפוך אותו עצמו ל'לעג' שהוא חי עם אישה 
מדיינית. ]והעם הנסער לא היה פנוי לשמוע את החילוקים 
לכזבי שהגיעה  והתגיירה,  תורה  מתן  קודם  ציפורה  בין 
וכך בנות צלפחד הכניסו לתוך הסיפור את  זנות[.  לשם 
וכיון   - משה  נגד  היה  לא  שלהם  שאבא  והזכירו  קורח 

שכך משה לא יכול כבר לומר מילה בנושא.  
השוחד  כמה  עד  מדהימה  דוגמה  פעם  הביא  הרבי 
לרבי  יהודי  נכנס  פעם  הדעה:  את  משבש  העצמי 
והתלונן על רב מסוים שדואג לטובת עצמו ולא לטובת 
באמת  זה  כי  ואמר  חייך  הרבי  הקהילתיים.  האינטרסים 
הלכה  אתו  לחלוק  רוצה  הוא  ולראיה  לקרות  יכול 
היו מתאספים  קיים,  היה  בזמן שבית המקדש  מעניינת. 
זקני הסנהדרין בסוף החורף כדי להחליט אם לעבר את 
לעשות  השיקולים  אחד  ניסן.  חודש  את  ולדחות  השנה 
זאת היה כשהדרכים היו בוציות אחרי החורף ועולי הרגל 
את  דוחים  היו  ולכן  לירושלים,  לעלות  יכולים  היו  לא 

הפסח בחודש אחד.
היו  שלא  יח,ב(  )סנהדרין  מדגישה  הגמרא  אמנם 
מזמינים לדיון את שני ראשי העם: את המלך ואת הכהן 
אינטרס  לו  שהיה  משום  הזמינו  לא  המלך  את  הגדול. 
קצבאות  משלם  שהיה  משום  לשנה,  חודש  להוסיף 
לחיילים בסוף השנה וכך היה דוחה את התשלום בחודש. 
ההפוכה:  מהסיבה  הזמינו  לא  הגדול  הכהן  את  ואילו 
שכן הוא לא רצה להוסיף חודש לשנה. משום שכאשר 
מוסיפים חודש, חודש תשרי נדחה בשלושים יום ואז יום 
והמים  באוקטובר,  בחורף,  יותר  עמוק  יחול  הכיפורים 
חמש  שכוללת   – הכיפורים  יום  עבודת  לאורך  במקווה 
טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים – יהיו קרים יותר.

שיחו,  לבן  הרבי  חידד  כאן",  כתוב  מה  תראה  "כעת 
"הכוהן הגדול הוא האיש הגדול בעם ישראל ומדובר על 
צינת  בין  ההבדל  כבר  כמה  ביותר.  פחותה  הנאה  טובת 

כאשר  זאת,  ובכל  בחשון.  המים  לצינת  בתשרי  המים 
מדובר על נגיעה אישית – איש אינו יכול להימלט מכך". 
דברי  אלו  מאלף:  הוא  מהנושא  הרבי  שהפיק  הלקח 
רבי יהושע בן פרחיה בפרקי אבות: "עשה לך רב". שכן 
האדם אינו יכול להיות הפוסק של עצמו וגם כשנדמה לו 

שהוא אובייקטיבי – הוא כלל אינו כזה.
וכך הוא בלשון הרב:. ליקוטי שיחות יג/97: אצל בנות 
צלפחד אומר רש"י 'ויקרב את משפטן לפני ה' – נתעלמה 
ממנו הלכה' ]שידע ההלכה ונשכחה ממנו[, וכן בפרשת 
לימדה  ]אף שכבר  זמרי כתב שנתעלמה ההלכה ממשה 
בעצמו לישראל[. ויש לבאר: משה היה נוגע בדבר בשתי 
ההלכות: במעשה זמרי אמרו לו 'בת יתרו מי התיר לך?'. 
בעדת  היה  לא  'והוא  אמרו:  צלפחד  בנות  בטענת  וכן 
קורח' שחלק על משה. ולכן יש לומר שבשתי ההלכות 

הללו אין שומעים לו, ולכן נתעלמה ממנו ההלכה. 
אך כאן מתחזקות כמובן השאלות: א. בשביל מה בנות 
צלפחד דחפו את הנושא של קורח? על מה בכלל התבסס 
הקייס שלהן? ב. ומעבר לכך, מאיפה שאבו אומץ לערער 

נגד פסק אלוקי? 
עם  נפתח  הרבי,  של  הנפלא  הביאור  את  שנציג  לפני 
שירד  יהודי  פונדק  בבעל  מעשה  ישן:  חסידי  סיפור 
מנכסיו. עד לפני כמה שנים היה הוא הגביר המפורסם. 
היו  הדרכים  עוברי  וכל  מהפריץ  הפונדק  את  חכר  הוא 
וודקה להתחמם. אבל הגיעו  כוס  עוצרים אצלו לשתות 
הגיעו  החכירה,  דמי  את  העלה  והפריץ  קשים  ימים 
חורפים קשים והאנשים לא יצאו מהבית לעבוד ולא היו 

יכולים לשלם על השתייה והוא שקע בחובות כבדים.
את  שפיארו  היקרים  הרהיטים  את  למכור  החל  עצוב 
ביתו ואט-אט המעון המפואר שלו נותר ערום. בוקר אחד 
ובעיניים  וחלב  לחם  לקנות  כדי  בקופה  לא מצא מטבע 
נואשות הוא תר אחרי חפץ אחרון שיוכל למשכן אותו 
ולקחת הלוואה, אבל לא נותר דבר. במר ייאושו יצא אל 
האורווה בחצר וראה בה ארגז מלוכלך של כלי העבודה. 
הוא פתח אותו ומצא שם מכתב מוכתם שהצהיב מרוב 
יושן. הוא פתח אותו ופלט זעקה נוראה. "מי יודע אם כל 

הצרות לא באו בגלל המכתב הזה". 

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



הטענה של בנות צלפחד הייתה מנומקת עד מאוד, ובעיקר מלאת אמונה בכוח 
מצרים  יוצאי  לדור  מפורשות  הבטיח  הקב"ה  האלוקים:  של  הנצחי  ההבטחה 
... והבאתי אתכם אל הארץ".  לנחול את הארץ, כמובא לעיל: "והצלתי אתכם 

אלא שכל בני אותו הדור מאסו בארץ ולכן נענשו והפסידו את ההבטחה

"
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משה הפנה את השאלה אל הקב"ה ולמרבה ההפתעה ריבונו של עולם הסכים 
וכתב אותם מחדש: מי שלא עשה פסח  שהם צודקים. ה' שבר את הכללים 
בניסן - יעשה אותו באייר. וזאת הייתה מהפכה: כאן קבע הקב"ה תקדים עצום 

לפיו יהודי יכול להוסיף מצווה בתורה. שכן זה כוחה של צעקה. 

"

17 שנים קודם, כשהיה בשיא עושרו, הבעש"ט הקדוש 
עבר דרך הפונדק שלו. הוא אירח את הצדיק בכבוד גדול 
ולפני שהמשיך בדרכו, הבעש"ט ביקש נוצה וקסת לכתוב 
מכתב. אחר כך מסר לו את המכתב וביקש ממנו להעביר 
אותו ליעדו. כנראה שאחר כך הלך לטפל בסוסים והמכתב 
נשמט אל תוך הארגז והעניין פרח מזיכרונו. 17 שנים חלפו 
המעטפה  של  הקדמי  בצד  הנמענים  על  הביט  הוא  מאז. 
וראה שמדובר בשני ראשי הקהל בעיר ברודי. הוא החליט 

למלא עכשיו את השליחות.
לשם,  וכשהגיע  ברודי,  לכיוון  יצא  כושלות  ברגליים 
בו  הביטו  האנשים  המדוברים.  העסקנים  שני  מיהם  שאל 
מתברר  הקודש.  רוח  לו  יש  אם  ושאלו  נדהמות  בעיניים 
והם  הקהל  לראשי  בחירות  נערכו  ממש  הללו  שבימים 
הם שני האנשים שנבחרו לתפקיד הרם - בפעם הראשונה 
בחייהם. איש לא הבין מה קורה, הרי הרבי כתב את המכתב 
לפני 17 שנה, אבל הוא המשיך לבית הוועד ומסר להם את 
המכתב. היה כתוב בו כך: "היהודי המוכ"ז )מוסר כתב זה( 
עליו  באו  עכשיו  אבל  צדקה,  ובעל  גדול  עשיר  פעם  היה 
ימים רעים והוא זקוק לעזרה של הקהילה. אנא רחמנים בני 
רחמנים התנהגו בו בעין יפה והגישו לו כל עזרה שעומדת 

לידכם...". 

⋅⋅⋅
מאוד,  עד  מנומקת  הייתה  צלפחד  בנות  של  הטענה 
ובעיקר מלאת אמונה בכוח ההבטחה הנצחי של האלוקים: 
את  לנחול  מצרים  יוצאי  לדור  מפורשות  הבטיח  הקב"ה 
הארץ, כמובא לעיל: "והצלתי אתכם ... והבאתי אתכם אל 
הארץ". אלא שכל בני אותו הדור מאסו בארץ ולכן נענשו 
של  המנומקת  הטענה  באה  וכאן  ההבטחה.  את  והפסידו 
בנות צלפחד להוכיח שאביהן לא מרד בארץ ישראל וכיון 
שכן ההבטחה האלוקית לגביו מוכרחת להתקיים! – וכיון 
שנולדו לו רק בנות, הנה ההשגחה העליונה מחייבת שגם 
המציאות  את  מעצבת  אלוקית  הבטחה  כי  יורשות.  בנות 

ומוכרחת לבוא לידי מימוש.
שמצטט  כפי  שלהן  בטענה  מילה  כל  היטב  נבין  כעת 
חבורת  שהם   - מהמתלוננים  היה  לא  אבינו  א.  רש"י: 

הקוטרים שייבבה כנגד ארץ ישראל אחרי חזרת המרגלים. 
ב. אבינו לא היה בעדת קורח - שגם היא דיברה קשות על 
ארץ ישראל במטרה לבזות את משה ואהרן, כפי שהשמיצו 

דתן ואבירם: "אף לא ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו". 
ועדיין משה היה יכול לחשוב שצלפחד מת בחטא חמור 
אחר כלשהו שמונע את זכותו על ארץ ישראל, לכן הוסיפו 
והדגישו דבר מדהים: החטא שהוא מת בו לא היה ממש 

חטא אלא נעשה בכוונה טובה.
"רבי עקיבא אומר: מקושש עצים היה", ומובא בתוספות 
)בבא בתרא קיט,ב( שהמקושש חטא לשם שמים. זה היה 
מיד אחרי שניתנה מצוות השבת במרה ובני ישראל התקשו 
להתרגל לאיסורי השבת, ולכן במטרה לזעזע אותם לשים 
לב אל חומרת היום, הוא קושש עצים וכך חטף את עונשו 
במטרה  שבת  חילל  שהמקושש  כך  ויראו.  ישמרו  למען 

לשמור שבת.
"רבי שמעון אומר: מן המעפילים היה", וזה כבר מעצים 
את זכותו ישירות בנושא המדובר כאן. משום שהמעפילים 
היו קבוצת אנשים אחרי חטא המרגלים שהזדעזעו מחרון 
לארץ  עצמם  בכוחות  לפרוץ  והחליטו  האלוקי  האף 
ישראל, ואולם הגויים שישבו באזור היכו אותם עד מוות. 
לחלק  שבעתיים  ראוי  צלפחד  הזו  הגישה  שלפי  ומובן 
בארץ ישראל, משום שהוא ביקש לתקן ישירות את חטא 
המרגלים. ואף שהמעשה הספציפי לא היה ראוי, אבל אין 

ספק שההבטחה האלוקית העקרונית אמורה לחול עליו. 
ובלשון רבינו: ליקוטי שיחות ח/171 והערה 33: טענת 
בנות צלפחד הייתה שאין היגיון בכך שצלפחד יפסיד את 
אותה  "ונתתי  מצרים  ליוצאי  שניתנה  האלוקית  ההבטחה 
בארץ  שקשור  בחטא  חטא  לא  הוא  שכן  מורשה".  לכם 
מתלוננים,  בחטא  היה  לא  שהוא  הדגישו  ולכן  ישראל, 
שהם המתלוננים על הארץ אחרי המרגלים שאמרו 'וילונו 
על משה ועל אהרן ... לו מתנו בארץ מצרים', וכן לא היה 
בעדת קורח שאמרו 'אף לא ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו'. 
גופא  זה  יעשה משפט?!',  לא  הארץ  כל  וכיון ש'השופט 
מצרים  יוצאי  של  הבנות  גם  בנים,  לו  שכשאין  מוכיח 

יורשות את הזכות של אביהן בארץ ישראל.  
ועדיין אין הרבי מסתפק בכך, אלא הוסיף בהזדמנויות 

אחרות נקודה מרגשת אין קץ שמביאה את צדקתן לשיא. 
אתן  מי  ולשאול  להתעקש  הלמדן  הבחור  יכול  סוף-סוף 
האלוקי  החוק  כנגד  לערער  האומץ  לכן  מאיפה  בכלל? 
שקבע שבנות אינן יורשות? נכון שמצאתן עילה משפטית 
מה  פסק  זאת  ובכל  הכול  יודע  הקב"ה  אבל  ואחרת,  כזו 

שפסק ומאיפה התקדים לערער כנגד קביעה אלוקית?
כאן עלינו לשים לב אל המילה המרכזית בה נקטו כבסיס 
נדירה שמוזכרת רק שלוש פעמים  לטענת הקיפוח, מילה 
זה  היה  עוד  מי  אבינו?".  שם  ייגרע  "למה  המקרא:  בכל 
כדי  בדיוק  מילה  באותה  והשתמש  נגרע"  "למה  שזעק 

לטעון טענת קיפוח? שם טמון התקדים לאומץ לבן. 
פרשת בהעלותך סיפרה את סיפור "פסח שני": קבוצת 
אנשים שהייתה טמאה בפסח ראשון ולא זכתה להקריב את 
הפסח, באה וטענה לפני משה רבנו "למה נגרע מהקריב את 
הפסח"? אנו רוצים עוד הזדמנות. על פניו, הייתה זו טענה 
רוצים  אתם  ומה  בעיה שלכם  זאת  טעם.  וחסרת  מופרכת 
הזדמנות  לבקש  יבוא  שבת  שחילל  מי  וכי  רבנו?  ממשה 

שניה ביום שלישי?!
ההפתעה  ולמרבה  הקב"ה  אל  השאלה  את  הפנה  משה 
ריבונו של עולם הסכים שהם צודקים. ה' שבר את הכללים 
וכתב אותם מחדש: מי שלא עשה פסח בניסן - יעשה אותו 
באייר. וזאת הייתה מהפכה: כאן קבע הקב"ה תקדים עצום 
לפיו יהודי יכול להוסיף מצווה בתורה. שכן זה כוחה של 
צעקה. הצימאון של יהודי להיות קרוב יותר שובר את כל 

המוסכמות וגורם לקב"ה לכתוב את הכללים מחדש.
שם  ייגרע  "למה  צלפחד:  בנות  שצעקו  מה  בדיוק  וזה 
אבינו?". אנו לא מבקשות פטור, אנו לא מבקשות הנחות, 
לך  "צמאה  יותר,  קרובות  להיות  מבקשות  אנו  להיפך, 
נפשי", אנו מתחננות לחלק בארץ ישראל וזה דווקא בשלב 
בו הגברים סביבן מזלזלים בארץ ישראל – וליהודי מותר 
לצעוק בבקשה להיות קרוב יותר. אין סוף לטוב ואין סוף 
לקשר עם האלוקים ולכן מותר ליהודי לרצות לטעום יותר 
מהטוב האלוקי. ואדרבה, הצעקה עצמה היא זאת ששוברת 
את הכללים. גם אם קודם נקבע דבר אחד, הצעקה מזעזעת 

את המוסכמות וגורמת לקב"ה לנסח את הדברים מחדש.
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מסיבת גירושין
שגרתית  ובלתי  מרגשת  למסיבת  הוזמנתי  השבוע 
גט  קבלת  על  הודיה  מסיבת  בקיסריה:  בעליל 
יצאה  שמא  השתגעה,  שהאישה  תגידו  כריתות. 
באופן  זאת  עשתה  היא  בידכם.  טעות  מדעתה? 
במעגל  למכריה  כבוד  הזמנות  שולחת  כשהיא  ונהיר,  מושכל 

הקרוב.
ויציאתה  גאולתה  על  לה'  והודתה  שמחה  באמת  היא 
לחופשי לאחר אינספור שנים בהן הייתה נתונה בכבלי שיעבוד 
בו לא חפצה. זהו סיפור טראגי מתמשך שסוף סוף הגיע סופו 

עם שחרורה לחופשי, כציפור דרור.
בראש המסובים ישב הרב אליעזר רוט, 
זילברשטיין,  יצחק  רבי  הגאון  של  חתנו 
שמפארים  הגדולים  מהרבנים  אחד 
הרב  מרן  של  חתנו  היהדות,  עולם  את 
אלישיב זצ"ל. בדבריו שזר מכלי ראשון 
דברי אמונה ומסר, חיזוק ועידוד ששמע 
מדודו מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי 

ומחמיו הגדול.
אמרתי  דברים  לשאת  ממני  כשביקשו 
ומובא בחז"ל  אומר,  ע"ה  דוד המלך  כי 
שמזמור זה מיוחס לאדם הראשון: "טוב 
להגיד  עליון,  לשמך  ולזמר  לה'  להודות 

בבוקר חסדך ואמונתך בלילות".
וטוב,  מבורך  דבר  היא  לה'  ההודיה 
אמנם יש חילוק בעצם ההודיה מתי היא 
נאמרת בבוקר – בשעת  נאמרת. כשהיא 
זורח  כשהאור  בוקר  כאותו  בהירות, 
חסדי  את  רואים  וכולם  מאירה  והשמש 
הבורא וטובו – הרי זה ברור שיש על מה 

להודות.
אבל יש עוד הודיה אחרת, מסוג קצת 
כשהכול  בלילה,  יותר:  ומורכב  שונה 

מסביב חשוך ואפל. אז החוכמה היא להאמין. אז קשה לומר 
לראות את חסדיו של הבורא כמו באור יום, אז צריך להפעיל 

את ה"ואמונתך בלילות". 
אבל, אמרתי, מונח כאן רובד עמוק יותר: אם בשעה שאדם 
והלילה, הוא ממשיך להודות  נמצא בשעות האופל החשיכה 
באמת  הרי שהוא  ומואר,  בהיר  בוקר  עכשיו  כאילו  ולשמוח, 

ממשיך על עצמו את הישועה והגאולה הפרטית שלו.
הרי השמחה כאן במסיבת ההודיה הייחודית והמרגשת הזו, 

אמרתי, מהולה במעט עצב. נכון יש שמחה גדולה על הגאולה 
והישועה והיציאה לחרות, אבל מקננים כאן חששות וספקות 
גדולים: האם אכן תמצא בן זוג חדש וראוי? האם הזיווג החדש 

יעלה יפה? האם אכן תגיע הישועה בקרוב?
נכון, יש שמחה גדולה, האישה קיבלה גט, אבל לומר שזו 
התכלית? האם אנחנו יכולים לומר בפה מלא שאנחנו חוגגים 

מסיבת הודיה? לא מוקדם מדיי?
רק כיהודים מאמינים אנחנו לא עסוקים ברגעים אלו בפחדים 
וחששות. יש כאן מסיבת הודיה, מודים לה' על העבר, יחד עם 

האמונה לעתיד, ואף מודים אנו כבר על העתיד שבוודאי יהיה 
טוב יותר, זו המסיבה האמיתית וההודיה הגדולה ביותר.

 
 ⋅⋅⋅

בימים אלו, עם ישראל מציין את שלושת השבועות שייחלו 
ביום ראשון הקרוב, עם צום שבעה עשר בתמוז )נדחה(. ימי 
בין  השיגוה  רודפיה  "כל  איכה  במגילת  ככתוב  המצרים,  בין 
את  מוצאים  אנו  חז"ל  ובמבט  בראי  כשנתבונן  המצרים". 

הביטוי הנכון לימים אלו. מבחינתם, אלו לא ימי בכי על העבר 
אלא דווקא ימי נחמה ותקווה לעתיד.

לאירועי  הנוגעות  והמקראות  במדרשים  זאת  רואים  אנו 
חורבן בית המקדש וירושלים. "ואף גם זאת", אומרת התורה 
תוך כדי התוכחות והקללות הקשות ביותר, "לא מאסים ולא 
געלתים לכלותם", ומבארים חז"ל כי גם בתוככי עומק הגלות 
השאיר לנו הקב"ה אור גדול – הגנוז בתורה הקדושה. חכמינו 
זיכרונם לברכה מבטאים בתוך כאבם על חורבן בית המקדש 
נחמה פורתא בכך שהקדוש ברוך הוא "שפך חמתו על עצים 
ישראל  כלל  את  כילה  ולא  ואבנים", 

בעוונותיהם.
בתשעה באב אנחנו קמים בחצות היום 
מאפרנו  ומתנערים  כאבלים  ממושבנו 
בית  לניית  ותקווה  תקומה  על  כרמז 
החורבן  אבלות  כי  היא  האמת  המקדש. 
עצמה מיוסדת על אמונה ותקווה איתנים. 
על  בוכים  רק  לא  אנחנו  התכלית,  זו  כי 
כבר  החורבן  מתוך  דווקא  אלא  העבר, 
מוצאים נקודת אור על הנחמה והתקומה 
וכפי  כותלנו,  מאחורי  שמנשבים 
שאומרים לנו חז"ל כי "כל המתאבל על 
מנהגי  בבניינה",  ורואה  זוכה  ירושלים, 
האבלות עצמם מעוררים ומביאים אותנו 
להשתייכות אל העבר, ולחיות את העתיד 

לבוא – כבר בתוככי הגלות בהווה!
הגלות  מתוך  דווקא  לה'  היא  ההודיה 
והקושי, וכשאנחנו מודים לו גם ברגעים 
אנו  כי  דעתנו  את  מגלים  אנחנו  אלו, 
סמוכים ובטוחים רק עליו וזה מה שיביא 

בסופו של דבר את הגאולה.
זהו מסר ישיר לנו: גם בשעות הקשות 
שלנו, גם בשעות הלא קלות, צריך לזכור 
להודות לה', על העבר הטוב, על ההווה המורכב ועל העתיד 

שבוודאי צופן בחובו רק טוב.
בהיר  לא  עוד  כשזה  עכשיו  ההודיה  דווקא  וכאמור, 
ובספקות  בגלות  עדיין  וכשאנחנו  נוח  לא  עוד  וכשזה  ונהיר, 
ובחששות, דווקא עכשיו הקריאה שלנו וההודיה על העבר ועל 
העתיד היא הערובה שלנו שאכן נזכה כולנו לגאולה הפרטית 

והכללית, במהרה בימינו.
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן



"אנו רואים זאת במדרשים והמקראות הנוגעות לאירועי חורבן בית המקדש וירושלים. 

"ואף גם זאת", אומרת התורה תוך כדי התוכחות והקללות הקשות ביותר, "לא מאסים 

ולא געלתים לכלותם", ומבארים חז"ל כי גם בתוככי עומק הגלות השאיר לנו הקב"ה אור 

גדול – הגנוז בתורה הקדושה. חכמינו זיכרונם לברכה מבטאים בתוך כאבם על חורבן 

בית המקדש נחמה פורתא בכך שהקדוש ברוך הוא "שפך חמתו על עצים ואבנים", ולא 

כילה את כלל ישראל בעוונותיהם"

"

 ההודיה היא לה' דווקא מתוך הגלות והקושי. הכותל המערבי 
 (צילום: באדיבות הקרן למורשת הכותל המערבי)



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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מערכת הבחירות לאן?
בעוד  תתקיים  ה-22  לכנסת  הבחירות  מערכת 
משבועיים,  פחות  בעוד   .17.9.19 בתאריך  חודשיים 
ב-26.7.19  הבחירות.  לפקיד  הרשימות  הגשת   2.8.19
השינוי  המעודכן.  הבוחרים  פנקס  סגירת  קודם,  ימים  חמישה 
היחיד המסתמן, התוספת לפנקס הבוחרים. לימין ולחרדים זה 
לא רע. בשטח, המפלגות בוחרות את מועמדיהן, פחות או יותר 
ללא שינוי. יו"ר חדש בעבודה, ח"כ עמיר פרץ מחליף את אבי 
גבאי שפרש. ברשימת העבודה מחליפים פנים, מחצית הסיעה 
יקודמו  יחימוביץ. במקומם  ושלי  רוסו  גבאי, טל  - אבי  פרשה 

הבאים בתור.
הרשימה המשותפת הערבית וחד"ש, מחדשת פניה ומתאחדת 
שווים  מאוחדים,  הסופית.  בתוצאה  הועיל  לא  הפיצול  מחדש. 
יותר מסך החלקים. השינוי המהותי, סיעה חדשה בראשות אהוד 
הלב  תשומת  עיקר  את  שמושכת  הדמוקרטית'  '׳ישראל  ברק, 
והשיח. במר"צ החליפו יו"ר, ח"כ לשעבר ניצן הורוביץ מחליף 
את ח"כ תמר זנדברג שמוקמה מיד אחריו בבחירות הפנימיות. 
השינויים ברשימה מינוריים, החלפת היו"ר מלמדת על קו חדש, 
יותר ציוני פחות ערביסטי. מה שמאפשר את השיחות לאיחוד 
עם מפלגת העבודה, ואולי בעתיד גוש שמאל גדול, כולל אהוד 

ברק. 
הפיצול בשמאל, הכניסה של ברק למפת המתחרים על גוש 
המפלגות.  לעתיד  מסוכן  מנדטים,  בכ-12  שנאמד  מצביעים 
בסיטואציה מסוימת מפלגה אחת או שתיים עלולות להביט על 
ייצוג  להבטיח  בכדי  הפנימו,  בשמאל  מלמטה.  החסימה  אחוז 
ללא  צוחקים,  במפלגת-העבודה  להתאחד.  חייבים  והמשכיות 
שהמפלגה  בעבודה,  הראשון  היו"ר  יהיה  פרץ  עמיר  איחוד, 

מודחת לפני שתספיק להדיח אותו.
אהוד ברק המסובך השבוע בפרשיותיו האישיות, וקשריו עם 
ג'פרי אפשטיין השנוי במחלוקת  המיליארדר היהודי-אמריקאי 
עזה, אפשטיין הוא מממן 'קרן וקסנר' שהעבירה לפני שנתיים 
סיבה  או  הסבר  ללא  ש"ח  מיליון   10 של  עתק  סכום  לברק, 
הנראית לעין. ברק היה שמח לחזור ולעמוד בראשות העבודה 
כבעבר. לברק לא היה חשק להתמודד ולהיכנס למערכה הפנים 
'יתחננו'  חדשה  סיעה  בראש  שמבחוץ,  האמין  ברק  סיעתית. 
המנוסה  פרץ  עמיר  של  זכייתו  בראש.  אותו  ויעמידו  שיתאחד 
והמבוגר, טרפה לברק את הקלפים. עמיר פרץ לא מתכונן לוותר. 
פרץ מאמין בסיכום מוקדם עם מרצ ולהשאיר את ברק 'מתחנן' 
לאיחוד, בתנאי חולשה. הסקרים שלא מאירים פנים לישראל-

דמוקרטית, מצדיקים ומאוששים את התזה של עמיר פרץ. שלל 
הפרשיות האישיות ששמו של אהוד ברק נכרך בהם, 'חייבו' את 
2 של עמיר  ברק היהיר והזחוח להודיע, שיסכים להיות מספר 

פרץ. פרץ המבוגר והמנוסה, הודיע שיפרוש אחרי שנתיים.
איחוד מלא בשמאל יכול להביא 12 מנדטים ובצירוף כחול-

לבן סביב 30 מנדטים פלוס, אפשרות להחלפת שלטון או תיקו 
חוזר. פיצול, הליכה עצמאית של מרכיבי הגוש, יגרעו מכחול-

2 מנדטים שלא יצביעו לגוש שמאל אידיאולוגי, למפלגת  לבן 
העבודה עצמאית ואולי לברק כן. כשיתברר מי לא עבר, זה יכול 
בבחירות  לימין  שקרה  מה  בדיוק  הפסד.  שכולו  רווח  להיות 
האחרונות. 300.000 קולות שאבדו. איחוד בין העבודה למרצ 
יעבור  ברק  באם  מצביעים,  מכחול-לבן  יגרעו  לא  ברק,  ללא 
כחול-לבן  שבמרכזו  האלטרנטיבי  הגוש  החסימה,  אחוז  את 
הימין  גוש  יכשל, חזרנו לסצנריו של  יכול להתחזק. באם ברק 

בבחירות האחרונות. 
תפקיד  את  ליברמן  לאיווט  מעניקים  האחרונים  הסקרים 

'ממליך המלכים'. בראש סיעה בת 9/10 מנדטים, ליברמן הוא 
ליברמן,  איווט  את  השבוע  שיבח  גפני  הרב  כשח"כ  המחליט. 
ש'ידע' בעבר לחיות בסופר-שלום עם החרדים, זו הייתה ברכה 
שכל כוונתה לקלקל. גפני קרץ לקהל המצביעים הפוטנציאלי של 
'ישראל ביתנו', עובדים עליכם. משתמשים בכם לצרכי בחירות 
בלבד. ליברמן לא צפוי לחלוטין, ליברמן מחוזק בראשות סיעה 
משמעותית, מסוגל להודיע לליכוד, תחליפו את בנימין נתניהו 
החליפי.  לגוש  השלטון  את  מעניק  אני  לחילופין  איתכם,  ואני 
גוש  הממשלה.  בראשות  רוטציה  לדרוש  יתבייש  לא  ליברמן 
ה"רק לא ביבי", ימליך את טיבי, העיקר לא את ביבי. באם למאן 
דהוא יש אמונה, שלא ישענו על קולות הח"כים הערביים בכדי 
להחליף שלטון, הוא לא קורא את המפה המסתמנת. כולל בוגי 

יעלון, צבי האוזר ויועז הנדל הימנים לכאורה. 
הליכוד ללא נתניהו, יעמוד בראש כל קואליציה שמסתמנת. 
יידחקו  החרדים  פעולה.  לשתף  שישמחו  כחול-לבן  בפרט 
קואליציה  מכך.  שמשתמע  מה  כל  על  משנה,  שותפי  לעמדת 
שהליכוד יחבור אליה כשותף משנה, תשאיר את החרדים והימין 

בחוץ לחלוטין. 
התחמושת  את  לה.  ומודע  המפה  את  קורא  נתניהו  בנימין 
הוא שומר להמשך, לימים המכריעים באמת. כעת עוד מוקדם. 
את  ולהתעייף.  תחמושת  לבזבז  לו  ונותן  לברק  עונה  לא  הוא 
גנץ-לפיד הוא הפך ללא קיימים, אפס התייחסות. בקרוב, שלל 
מלטף  חיבוק  כמובן  יפן,  קוריאה,  דרום  עולם,  חובקי  מסעות 
בוושינגטון מידידו דונאלד טראמפ, מסע קצר לפוטין,  ביקורים 
חובקי עולם שיבססו את מעמדו האישי, כ'ראשון בין לא שווים'. 

מנהיג בסדר גודל עולמי, לעומת עדר עסקנונים.
נתניהו  בנימין  של  האישית  ויוקרתו  שמו  להאדרת  מעבר 
קול  ולו  לאבד  לימין  אסור  בימין.  איחוד  חייב  הוא  כמנהיג, 
הימין.  מחנה  את  לאחד  בכדי  ויותר  הכל  יעשה  נתניהו  אחד. 
כולל פיצויים ומיקומים ברשימת הליכוד. לנפתלי בנט הוצעה 
המקומית,  בזירה  ישאר  ובנט  במידה  באו"ם.  השגריר  משרת 
הוא יחתור ויכוון לקולות שהצביעו כחלון בבחירות. בנט הודיע 
בסופ"ש שלא ייתן ידו לבחירות חוזרות. המשמעות, בנט יתמוך 
בקואליציה חליפית ללא נתניהו, ו-או הליכוד. קריצה לנתניהו 
ימין שנתניהו עושה  יעיל למצביעי  תאבטח את מקומו ופתרון 
להם פריחה. נפתלי בנט בכל מיקום בגוש ימין גדול, כולל מקום 

רביעי בגוש ימין, יישר קו עם המיינסטרים. 
לשם  הבחירות.  את  התחילו  לא  עדיין  החרדיות  המפלגות 
הוא  שהיה  מה  מיקומים.  על  ויכוחים  או  מריבות  אין  שינוי 
איווט  ולא מתווכחים עם  עונים  שיהיה. בתחכום, החרדים לא 
ליברמן שרוצה להבנות עליהם. לליברמן אין מה למכור למאגר 
מצביעים חדש, מלבד אנטי דת. אין לחרדים כל עניין לעזור לו. 
ששוללות  הצהרות,  הוציאו  לא  גם  החרדיות  המפלגות  ראשי 
עדיין  לפיד.  יאיר  עם  כמו  ליברמן  עם  עתידית  ישיבה  מראש 
מאמינים שביום פקודה ליברמן 'יחזור בתשובה' וישוב הביתה, 
של  החוזר  הפרסום  נתניהו.  ללא  אולי  הימין-חרדים.  לחיק 
הצילומים של איווט ליברמן בשמחות, אצל ועם חרדים נועדים, 

להזכיר את העבר, בתקווה ותפילה לעתיד. 
נזיל  הכל  הולכים.  מי,  ועם  מי  נדע  משבועיים,  פחות  בעוד 
ואפשרי, שנאות וקנאות, ריב על מקומות, הוויכוח האוטופי מי 
ויעמוד בראש. ימין או שמאל?   יכול לקבוע מי ישלוט  בראש, 
יהיה  הסופי  הסיכום  חדש?  עידן  או  הליכוד,  נתניהו,  בנימין 
לבקש  וממי  מה  על  והרחמים.  הדין  ימי  לפני  קצת  ב-17.9 

סליחה, לא יהיה חסר.

עו"ד יצחק שינפלד 



המפלגות החרדיות עדיין לא 
התחילו את הבחירות. לשם 
שינוי אין מריבות או ויכוחים 
על מיקומים. מה שהיה הוא 
שיהיה. בתחכום, החרדים 
לא עונים ולא מתווכחים 
עם איווט ליברמן שרוצה 
להבנות עליהם. לליברמן אין 
מה למכור למאגר מצביעים 
חדש, מלבד אנטי דת. אין 
לחרדים כל עניין לעזור לו. 
ראשי המפלגות החרדיות 
גם לא הוציאו הצהרות, 
ששוללות מראש ישיבה 
עתידית עם ליברמן כמו עם 
יאיר לפיד. עדיין מאמינים 
שביום פקודה ליברמן 'יחזור 
בתשובה' וישוב הביתה, 
לחיק הימין-חרדים. אולי ללא 
נתניהו. הפרסום החוזר של 
הצילומים של איווט ליברמן 
בשמחות, אצל ועם חרדים 
נועדים, להזכיר את העבר, 
בתקווה ותפילה לעתיד

"



אשפר, מבינים בבשר.
אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ח
טל.

חי' 
ק"ג/י

מוגבל ל-4 
אי | 

מל
ה

מר 
עד ג

ם 
עי

צ
מב

ה
 

פרשת מטות | י"ח - כ"ג תמוז | 21-26.7.19

ח
טל.

חי' 
ק"ג/י

מוגבל ל-4 

פרשת מטות 

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

מצטרפים למועדון של אשפר
ונהנים מהטבות בלעדיות (בסניף ב"ב בלבד)

גם השבוע הזה
השבוע הלשישי

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ה'
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כתף
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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בראשות מרן ראש הישיבה
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לחברי מועדון אשפר

מחיר כזה עוד לא היה!
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צוואר/חזה/צלעות
עם עצם
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1990לק"ג

קרטון עוף

2090לק"ג
טרי
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קפואקפוא
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קבב/
המבורגר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

1390

פיקנטי/מזרחי/
כבש

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

לק"גלק"ג 22902490

VIP מארז
6 עופות במארז

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

טרי

לשניצללחזה

יום
ד'
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בשבוע החולף נחרדו מומחי הגרעין בעולם כולו נוכח אסון הצוללת הגרעינית הרוסית 
"לושאריק" שבמהלכו נהרגו 14 מלחים ששהו על סיפונה • הרוסים שמרו תחילה 
מדובר  כי  להודות  רוסיה  נאלצה  העולם,  ברחבי  הדיווחים  לאור  אולם  דממה,  על 
"לושאריק"  אסון   • לאומי  אסון  מנעה  המלחים  של  מותם  וכי  גרעינית  בצוללת 

מצטרף לשורה של אסונות גרעיניים שאירעו בעשרות השנים האחרונות

||  אשר ויטמן ||
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של ב כבד  מעטה  תחת  השבוע,  למנוחות  הובאו  פטרסבורג  סנקט 
ביום  הגרעינית  בצוללת  שאירעה  בשריפה  ההרוגים   14 חשאיות, 
שני שעבר. ההלוויה התקיימה בנוכחות בני משפחה מעטים וכוחות 
על  והוגדרו  לחלוטין  ברורות  לא  עדיין  השריפה  נסיבות  צבאיים. 
תחת  נערך  בעיר  הקברות  בבית  הטקס  מדינה".  "סוד  השלטון  ידי 
אבטחה כבדה. המשטרה הצבאית עמדה על המשמר בשערי הכניסה, 
לסוכנות  אמר  ההגנה  במשרד  גורם  ההלוויות.  את  לסקר  הורשתה  לא  והתקשורת 
הידיעות הצרפתית "עליכם להבין שהזהויות של רוב האנשים שהתאספו פה חסויות 

ולא ניתן להראות את פרצופיהם".
אחרי שלשה ימים הודה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי הצוללת הרוסית שנפגעה 
כי  הוסיף  רוסיה  של  ההגנה  שר  גרעיני.  בכוח  הונעה  ימים  שלושה  לפני  בשריפה 
הכור הגרעיני של הצוללת לא נפגע בשריפה והוא ממשיך לפעול כסדרו. הצוללת 
הובלה לבסיס של הצי הצפוני של רוסיה, בסברומורסק שלחופי ים ברנץ, כ-25 ק"מ 
מהעיר מורמנסק. ובגלל חשאיות הצוללת, מי שחוקר את האסון הוא מנהל המודיעין 
הצבאי. שר ההגנה אמר כי הוא מקווה שהצוללת תשוב בקרוב לשירות. גם נורבגיה, 

שבסמוך אליה אירע האסון, אמרה כי לא זוהו רמות קרינה חריגות לאחר השריפה.
כזכור, בשריפה שפרצה בתה הסוללות של הצוללת הגרעינית הסודית ביותר של 
14 מלחים משאיפת גזים רעילים שעלו מהשריפה,  רוסיה ביום שני האחרון, נספו 
 – הצוללת  חלקי  לשאר  להתפשט  מהאש  למנוע  כדי  חייהם  את  שהקריבו  לאחר 
במטרה להציל את עמיתיהם ואת הצוללת עצמה. לפי דיווח באתר החדשות הרוסי 
עשן  משאיפת  סובלים  והם  בבסיס,  חולים  לבית  פונו  ניצולים  חמישה   ,BAZA
ומזעזוע מוח. לדברי שר ההגנה הרוסי "הכור הגרעיני של כלי השיט מבודד לחלוטין 
ואינו מאויש. אנשי הצוות ביצעו פעולות שאיפשרו להגן על הציוד הגרעיני והוא 

נמצא במצב תקני לחלוטין".
 45707 דיווח באתר "פונטנקה", המלחים השתייכו ליחידה הימית הסודית  לפי 
הצבאיות  היחידות  לאחת  ונחשבת  פטרסבורג,  בסנט  הימי  בבסיס  הממוקמת 
ועיקר המשימה  גרעיניות תת-ימיות,  פיתחה תחנות  ברוסיה, אשר  ביותר  הסודיות 
שלהם הייתה בענייני מודיעין, כלומר, חקר קרקעית הים לטובת הצבה של תחנות 
בכבלי  לחבל  הוא  האמיתי  יעודה  כי  סבורים  בפנטגון  אולם,  במעמקים.  גרעיניות 

תקשורת תת-מימיים.
עדות ראשונה לאסון השריפה בצוללת ברוסיה: צוות של ספינת דיג ששטו ביום 
הצוללת  את  ראו  שהם  אמרו  ברנץ,  בים  קילדין  האי  לכיוון  ב-21:30,  שעבר  שני 
בזמן  לפניהם,  ממש  הים  פני  מעל  חירום  עליית  עושה  "לושאריק"  הפגועה 
שהתרחשה בה השריפה. אחד מחברי צוות ספינת הדיג, שדיבר בעילום שם, תיאר 
SeverPost: "הצוללת עלתה אל פני הים  את הרגעים לסוכנות הידיעות הרוסית 
בשלמותה. לאחר מכן אנשים התרוצצו על הסיפון שלה ואז הגיעו אליה ספינת קרב 
ושתי סירות גרר. לא ראיתי אף פעם דבר כזה )הכוונה לצוללת(". הדייג הוסיף כי 
"מבצע החילוץ נמשך כשעה וחצי, אז גררו את הצוללת למפרץ מבודד". הדייגים 
אמרו כי הצוללת התרחקה במהירות, ככל הנראה בכוחות עצמה והם לא ראו עשן 
יוצא ממנה. הצוללות והליווי שלה המשיכו למפרץ קולה, שנמצא לא רחוק מזירת 
האירוע, לבסיס הצי בסברומורסק, שם היא כרגע עוגנת. רק לאחר מכן נודע לדייגים 

כי גופות אנשי צוות הצוללת הורדו ברציפי הנמל.
בעיתון  חשף  במוסקבה,  צבאי  פרשן  ברנטס,  ויקטור  בדימוס  קולונל  כך,  בתוך 
בזמן  "פיצוץ" שאירע  סוג של  אחרי  פרצה  כי השריפה  פרבדה"  "קומסומולסקיה 

שהצוללת הייתה בעומק של כ-1,000 רגל )כ-300 מטרים(. הוא כתב כי אנשי הצוות 
נאבקו באש במשך שעה וחצי עד שהשתלטו עליה. - "הלהבות היו כה חמות, עד 
שלחברי הצוות לא היה זמן לחבוש מסכות נשימה, שהיו נמסות ככל הנראה". בעיתון 
דווח כי יחידת הכוח הגרעיני לא נפגעה במהלך הדליקה ולא התרחשה דליפה ממנה.

וציין  הצוללת,  של  יכולותיה  את  בעבר  סקר   "Popular Mechanics" מגזין 
זאת,  עם  ק"מ.  של  לעומק  עד  לצלול  ויכולה  רובוטיות  בזרועות  מצוידת  היא  כי 
היא  כי  צוין  עוד  יותר.  רב  לעומק  לצלול  מסוגלת  היא  כי  נאמר  אחרים  בדיווחים 

מסוגלת לשאת עד 25 אנשי צוות.
פרטים  נחשפו  ברוסיה  הנפוצים  העיתונים  אחד  פראבדה",  ב"קומסומולסקאיה 
נוספים על השריפה, ע"פ הדיווח האש פרצה בעקבות "פיצוץ" כלשהו, כשהצוללת 
הייתה בעומק של כק"מ. ולאנשי הצוות לא היה די זמן ללבוש ציוד מגן והם נאבקו 

בלהבות במשך כשעה וחצי.
ברנץ,  ים  קרקעית  את  לסקור  הייתה  הצוללת  כי משימת  אמרו  רשמיים  גורמים 
קצין הימי ומפקד צוללת לשעבר אמר בעבר לעיתון הרוסי "איזבסטיה" כי תפקיד 
האויב,  לציוד  בנוגע  ימי  מידע  לאסוף  הוא  ימיים(  )אסטרונאוטים  ההידרונאוטים 
להגן על קווי התקשורת התת-ימיים של הרוסים ולהביא מקרקעית הים שרידים של 
ציוד סודי שנותר מאחור בעקבות ניסויים או תאונות. עם זאת לפי אחת התיאוריות 
שהועלו, הצוללת השתתפה בביצוע ניסויים ימיים חשאיים לטורפדו הגרעיני פוסידון 
– כלי תת-ימי בלתי מאויש שהיה אחד ממערכות הנשק שחשף פוטין בנאומו בשנה 
שעברה. השנה אמר נשיא רוסיה כי אותה מערכת נשק עדין בשלבי ניסוי, ו"הניסויים 

עד כה מוצלחים".
בשבוע שעבר צוטט שר ההגנה הרוסי ממנו השתמע כי על הצוללת שנפגעה נמצא 
כור גרעיני. "הכור הגרעיני של כלי השיט מבודד לחלוטין ואינו מאויש. אנשי הצוות 
ביצעו פעולות שאיפשרו להגן על הציוד הגרעיני והוא נמצא במצב תקני לחלוטין". 
לפי דיווח באתר החדשות הרוסי BAZA, חמישה ניצולים פונו לבית חולים בבסיס, 

והם סובלים משאיפת עשן ומזעזוע מוח.

K-219 - האירוע השנוי במחלוקת
האסונות  אל  הזמן  במנהרת  לחזור  מבקשים  אנו  שעבר,  בשבוע  האסון  לאור 
רבים  להרוגים  הובילו  שחלקם  האחרונות,  השנים  בעשרות  שאירעו  הגרעיניים 

ותוצאות הרות אסון.
15 השנים מבצעת  K-219 בת  1986, בעוד הצוללת  ביום שישי ה-3 באוקטובר 
סיור באוקיינוס האטלנטי מרחק של כ-1,090 קילומטרים מברמודה, התרחש פיצוץ 
לתוך  ים  מי  דלפו  ובכך  כשל,  הטיל  פתח  כיסוי  הטיל.  בצינור  שריפה  ובעקבותיו 
הנוזלי שבטיל.  הדלק  עם  במגע  באו  הם  כאשר  כימית  תגובה  ונוצרה  הטיל  צינור 
על אף שלא הייתה התייחסות רשמית מעולם, מספר מקורות טוענים כי הסובייטים 
אמרו שהדליפה נגרמה בעקבות התנגשות עם צוללת USS אוגוסטה של צי ארצות 
הברית. אוגוסטה בהחלט פעלה בקרבת הצוללת הסובייטית, אך גם צי ארצות הברית 
וגם מפקד ה-K-219, איגור ברטינוב, שללו שהייתה התנגשות. K-219 כבר חוותה 
הוא  בריתוך.  ונאטם  נוטרל  כבר  הטילים שלה  מצינורות  אחד  דומה,  אירוע  בעבר 
נאטם באופן קבוע לאחר שמי ים שחדרו לצינור גרמו לתגובה כימית במגע עם הדלק 

שבטיל וכתוצאה מכך נגרם פיצוץ.
 6 מספר  סיילו  לתוך  דלפו  ים  מי  מוסקבה,  זמן   05:30 השעה  לאחר  קצר  זמן 
קצין  חנקתית.  חומצה  שיצרה  שבטיל  הדלק  עם  תגובה  נוצרה   ,K-219 בצוללת 
הנשק בצוללת, אלכסנדר פטרצקוב, ניסה להתמודד עם האירוע על ידי פתיחת כיסוי 
6. שאריות הטיל  בסיילו  פיצוץ  05:32 התרחש  לים. בשעה  ופריקת הטיל  הצינור 

ושני ראשי הקרב הגרעיניים שלו נפלטו לים.
ב-3  התקרית  ביום  מתו  מהם   4 הצוללת.  מצוות  כולם  הרוגים,   6 היו  באירוע 
מבעיות  כתוצאה  יותר  מאוחר  בשלב  מתו  הנותרים  והשניים   ,1986 באוקטובר 

בריאותיות הקשורות לתקרית.
המבצעים  קצין  קורדין,  איגור  ידי  על   Undersea warfare-ב שנכתב  מאמר 
K-219 בזמן התקרית ולוטננט ווין גרסדוק מצי ארצות הברית, מתאר את מה  של 
קצר  זמן  מת  והשלישי  בפיצוץ,  מיד  נהרגו  מלחים  שני  הפיצוץ:  לאחר  שהתרחש 
לאחר מכן משאיפת גז רעיל. בעקבות פרצה בגוף הצוללת, החלו לזרום מי ים לתוך 
כלי השייט והצוללת החלה לשקוע במהירות מעומק של 40 מטרים לכ-300 מטרים. 
אטימת כל התאים בצוללת בשילוב הפעלה של משאבות מים בתאים שנפגעו אפשרו 
לייצב את עומק הצוללת. הצוללת נשאה 16 טילים בליסטיים מסוג R-27 וצוידה על 

פי הערכות ב-34 ראשי קרב גרעיניים.
25 מלחים נלכדו בתאים שנאטמו, ורק לאחר התייעצות של הקפטן עם מומחים, 
ניתנה הוראה לקצין ההנדסה לפתוח את הצוהר ולהציל את 25 המלחים הלכודים. 

איש חיל האוויר עובד מתחת לאדמה על מנת להוציא חלקים מהפצצה.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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רשת השבועונים המקומית 
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מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
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אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

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

s0546287000@gmail.com
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קרב קרני חיטין, שהתרחש בין הצבא של ממלכת ירושלים לבין הצבא המוסלמי 
בהנהגת צלאח א-דין, הסתיים בנפילתה של ירושלים לידיים מוסלמיות. הקרב 

שהיה מן הקשים בתולדות הצבא הצלבני, הוכרע לטובת המוסלמים שכבשו את 
שטח ארץ ישראל מחדש, ועד היום שולטים בחלקים נרחבים מירושלים ובמקומות 

הקדושים ביותר לעם היהודי • תהפוכות אלו בהחלפת שלטונות הארץ, לא פסחו 
על הקהילה היהודית בירושלים, שלמרות הנסיבות הקשות נאחזה בעיר תוך 

מאבק עיקש בגלי ההרס וההרג ותוך ניסיונות הרואיים לשקם ולבנות את העיר • 
אם במקרה תגיעו במהלך הקיץ לאתר הארכאולוגי "קרני חיטין" בגליל התחתון, 

לפחות תהיו מעודכנים במה שהתחולל במקום לפני מאות שנים, ואשר זכור כקרב 
היסטורי שהכריע את הכף לטובת המוסלמים בארץ ישראל

כשממלכת 
ירושלים 
נפלה

||  אשר ויטמן ||

כאן התרחש קרב קרני חיטין באדיבות אתר מורשת ישראל  ויקיפדיה
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מעיינות ה הצלבני  הצבא  יצא  ביולי  ב-3  בבוקר  שכם 
עמדות  ולהציב  להתכונן  טבריה.  לכיוון  ציפורי 
לקראת אחד מן הקרבות – אחד מיני רבים בינם לבין 
ישראל.  בארץ  השליטה  על  נלחמו  אשר  המוסלמים 
בראש כוח החלוץ עמד רמון מטריפולי. עיקר הצבא 
המלכותי היה נתון לפיקודו של גי דה ליזיניאן ואילו 

במאסף הוצבו בעיקר כוחות המסדרים הצבאיים.
אולם כאן התחילה המפנה הדרמטי. מרגע שנודע לצלאח א-דין על 
ללא  הצלבנית  המסע  שדרת  הוטרדה  מציפורי,  הצלבני  הצבא  יציאת 
הפסקה על ידי פרשיו הקלים וקשתיו הרכובים, והצלבנים ספגו אבדות 
זה,  בשלב  המוסלמי  הלחימה  אופי  הראשון.  הצעידה  ביום  ניכרות 
שהתבסס בעיקר על התקפות חוזרות ונשנות של קשתים רכובים, אילץ 
במרכז  הוצבו  כשהפרשים  גדולים,  בריבועים  להיערך  הצלבנים  את 
הריבוע והרגלים הגנו עליהם מבחוץ, והאיט את קצב התקדמותם. כך 
למפלתו  דבר  של  בסופו  הביאה  אשר  חיטין'  'קרני  קרב  בעצם  החלה 

הסופית של ממלכת ירושלים על ידי המוסלמים. 
שנים  מאות  כמה  לחזור  עלינו  הקרב  התנהלות  את  להבין  בשביל 
ישראל  ארץ  על  והשולטים  האזוריים  האינטרסים  את  ולהבין  אחורה, 

בימים ההם.
צבא ממלכת ירושלים ששלט בעת הזו על שטח ארץ ישראל, הוקמה 
בידי הצלבנים בעקבות מסע הצלב הראשון. אשר מטרתה הייתה כיבוש 
ארץ הקודש מידי המוסלמים וגאולת כנסיית הקבר אשר בעיר העתיקה 
בירושלים. במהלך מסע הכיבושים לעבר הארץ, טבחו הצלבנים ביהודי 
גרמניה בקהילות שו"ם  - ש'פירא, ו'ורמייזא, מ'גנצא, ובעוד קהילות, 
נסיכות  ואת  רוזנות אדסה  את  ייסדו  והם  תתנ"ו,  כגזירות  במה שנודע 
היהודית  באוכלוסייה  טבחו  ירושלים,  את  כבשו  ולבסוף  אנטיוכיה, 

והמוסלמית שבה, בזזו את אוצרותיה, וייסדו את ממלכת ירושלים. 
הממלכה הצעירה הצליחה להתמודד עם האיום המוסלמי והרחיבה 
את גבולותיה בשיטתיות. לאחר כיבוש ירושלים במסע הצלב הראשון, 
ללא  ברובם,  כפריים  אזורים  שהיו  והגליל,  השומרון  יהודה,  נכבשו 
התנגדות. לאחר מכן נכבשו בהדרגה, ערי החוף, כדי שהצבא הצלבני 
לא ינותק מבסיסיו באירופה ויוכל לקבל תגבורת ואספקה. כיבוש ערי 
התנהלו  שנים  עשר  הפאטימים.  השליטים  של  בהתנגדות  נתקל  החוף 
הקרבות על כיבוש ערי החוף. חיפה, ארסוף, קיסריה ועכו נכבשו בין 
אשקלון  בתושביה,  טבח  מסעות  עריכת  תוך  ל-1100   1110 השנים 
נכבשה רק ב-1153. בחיפה שרוב מגיניה היו יהודים, נערך טבח לאחר 
כיבוש העיר. היהודים הם היו אלו שסבלו בעיקר, אבל לא רק, ממסעות 

הצלב של הנוצרים לעבר ארץ ישראל.
המאה  של  הראשון  בשליש  גודלה  לשיא  הגיעה  ירושלים  ממלכת 
ה-12 ונהנתה משלטון מרכזי חזק. בתקופה זו נוסד גם מסדר הטמפלרים 
מסדרים  של  להופעתם  הדרך  את  שסלל  שלמה,  היכל  אבירי  מסדר   -
למסדר  נמסרה  ברחו,  שתושביה  עזה,  ישראל.  בארץ  נוספים  צבאיים 
הטמפלרים והצלבנים יישבוה מחדש. למרות נחיתות מספרית, הנחיל 
הצבא הצלבני תבוסה למדינות המוסלמיות השכנות, ואף פלש למצרים 

והצליח להשתלט על כמה ערי מפתח במדינה זו לפרק זמן קצר.
בפי  "פרנקים"  גם  הנקראים  ירושלים  ממלכת  אנשי  של  הישרדותם 
קרני  קרב  עד  ממלכתם  מייסוד  שחלפו  השנה  מאה  במשך  הערבים, 
הכוחות  ופירוד  הריכוזי  שלטונם  צבאם,  מאיכות  בעיקר  נבעה  חיטין, 
התושבים  מול  אל  הבולטת  המספרית  נחיתותם  המוסלמים.  בקרב 
המקומיים מנעה מהצלבנים לנצל את הצלחתם הראשונית בשדה הקרב 
ולכבוש חלקים נוספים מהמזרח התיכון. השלטון המרכזי החזק ששלט 
בממלכה הצלבנית במחצית הראשונה של המאה ה-12 נחלש במחצית 
השנייה של המאה, והאצילים החלו לפרוק את עול המלוכה תוך שהם 
לניהול  באירופה  רווחים  שהיו  ובמנהגים  בחוקים  פרצות  מנצלים 
מדיניות עצמאית. הפירוד המוסלמי לנסיכויות קטנות ויריבות היה לעזר 
אף  ולעיתים  בשנייה  אחת  לחמו  המוסלמיות  הנסיכויות  לממלכה.  רב 
מוסלמיות  נסיכויות  נגד  ירושלים  ממלכת  עם  צבאיות  בריתות  כרתו 

אחרות.

המוסלמים מתאחדים
הפירוד המוסלמי הגיע לקצו עם עלייתו של נור א-דין בסוריה באמצע 
האמירויות  את  שלטונו  תחת  לאחד  הצליח  א-דין  נור  ה-12.  המאה 
בתקופת  מצרים.  את  לכבוש  הצליח  אחדות  מלחמות  ולאחר  הסוריות 
שלטונו של נור א-דין היו מספר פעולות איבה בינו לבין הצלבנים, אך 
אף צד לא הצליח לזכות ביתרון משמעותי. נציבו של נור א-דין במצרים, 
צלאח א-דין הכורדי, החל עד מהרה לחתור תחת אדונו ועם מותו של 
נור א-דין קרע את הירושה מבניו והשתלט בעזרת כוחות מצריים על 

השטחים שהיו בחזקת אדונו.
בארץ  הנוצרים  נגד  הג'יהאד  יוזם  את  א-דין  בצלאח  הרואים  יש 
ישראל  ומצביעים על המסורות שירש מישיבתו במוצול ומאדונו, נור 
א-דין, חדור האמונה, אך התמונה המלאה מורכבת יותר. אין המדובר 
רק בחזון משיחי של מוסלמי חדור אמונה המגרש את הכופרים הנוצרים 
מאדמת ארץ ישראל. ישנן עדויות הסותרות במידת מה את תפישת החזון 
המשיחי. היסטוריונים מוסלמים אחדים בני התקופה הסתייגו מפועלו 
וכן לא קיבל צלאח א-דין את תמיכת הח'ליפה לפעולותיו. יתרה מכך, 
הראשון  בעשור  כן,  כמו  שבאויביו.  לגרועים  לעיתים  עזר  הח'ליפה 
הירושלמית, אם  א-דין לחסל את הממלכה  ביקש צלאח  לא  לשלטונו 

תחת  עת  באותה  שהייתה  מצרים  נגד  מפעולותיהם  הודאג  כמובן,  כי 
של  המשלהב  כוחו  את  לנצל  ידע  יותר,  מאוחרים  בשלבים  שלטונו. 
הג'יהאד  את  יזם  ואכן  הנוצרים,  נגד  לצבאו  המונים  לגיוס  הג'יהאד 

בשלב מסוים במטרה למוטט את הממלכה הירושלמית.

סילוק היורש מהשלטון
התקופה  רוב  במשך  הממלכה  שליט  שהיה  הרביעי,  בלדווין  המלך 
את  לבלום  אמנם  הצליח  א-דין,  צלאח  עם  ממלכתו  התמודדו  שבה 
בצורה קשה  עורער  אך שלטונו  המוסלמים,  ניסיונות ההתפשטות של 
את  להגביל  שאפה  זו  אצולה  הממלכה.  של  הבכירה  האצולה  ידי  על 
כוחו של השלטון המרכזי ולהגדיל על ידי כך את עצמאותה. עם מותו 
החמישי  בלדווין  ליורשו,  להלכה  השלטון  עבר  הרביעי,  בלדווין  של 
תככים  בעזרת  ילד.  בעודו  מכן  לאחר  שנה  מת  התדהמה,  שלמרבה 
ולסלק  השלטון  את  לתפוס  ליזיניאן  דה  גי  הצליח  שונות,  ותחבולות 
את רמון מטריפולי שהיה העוצר לילד – השליט בפועל המקבל בדרך 
כלל את השלטון בשל היעדרו של המלך. והיה מבכירי האריסטוקרטים 
בממלכת ירושלים. והיה אמור לקבל את השלטון במקרה שהילד ימות. 
האצולה  של  כוחה  אך  דמים,  שפיכות  ללא  הסתיימה  החצר  הפיכת 
ליזיניאן, היו השפעות  גי דה  ולהנהגתו הכושלת של  הבכירה התגבר, 
א-דין.  צלאח  נגד  במלחמתה  הירושלמית  הממלכה  על  אסון  הרות 
הכתרתו של דה ליזיניאן גרמה לקרע חמור בינו לבין רמון והאחרון אף 
הגדיל לעשות וכרת הסכם נפרד עם צלאח א-דין כהתרסה נגד שלטונו 

של דה ליזיניאן.

מרד בתוך הממלכה
ניהול הממלכה התייצב רנו משאטיון  לתוך ההמולה ששררה בתוך 
הוא  המרכזי.  השלטון  עול  את  לפרוק  וביקש  מהאצילים,  אחד  שהיה 
לשלטון  להלכה  רק  הכפופה  עצמאית  כברפובליקה  בנחלתו  עשה 
חוץ  מדיניות  ניהל  ואף  המלך,  להוראות  להישמע  סירב  הוא  המרכזי. 
המלך  בין  שנחתמו  מהסכמים  מוחלטת  התעלמות  תוך  עצמאית, 
רנו משאטיון הייתה בין הגורמים  זו של  לבין צלאח א-דין. התנהלות 
ולתבוסת  חיטין  קרני  לקרב  שהביאו  האיבה  מעשי  לפרוץ  המרכזיים 
יוצא דופן בהתנהגותו המתריסה כלפי  הנוצרים. עם זאת, רנו לא היה 
וביקשו להצר  גורם עוין  השלטון המרכזי. אצילים רבים ראו במלוכה 
את צעדיה. ייתכן גם שמעשי האיבה היו פורצים ללא התגרויותיו של 
רנו, אך התקפותיו על אורחות של סוחרים ושל עולי הרגל לחאג' היו 
לעילת מלחמה נוחה לצלאח א-דין ועזרו לו ללכד את כוחותיו בג'יהאד 

נגד הנוצרים הפוגעים בעולי הרגל.

טרור ההצתות שהנחיל את התבוסה
הקרב עצמו החל בחודש יולי, אחד החודשים החמים בארץ ישראל. 
לטבריה  ציפורי  ממעיינות  הדרך  שכן  במים  ממחסור  סבלו  הצלבנים 
רק  זה  באזור  מים  למצוא  וניתן  ויבשים,  סלעיים  נחל  בערוצי  עוברת 

בחודשי החורף הגשומים. 
הצבא  ולרשות  בלבד,  סלולות  לדרכים  הוגבלו  לא  התקופה  צבאות 
במצור  נתונה  שהייתה  לטבריה  להגיע  דרכים  מספר  עמדו  הממלכה 
ציפורי  ממעיינות  עברה  ביותר  הקצרה  הדרך  א-דין.  צלאח  ידי  על 
כיוונים  לשני  שם  והתפלגה  היום(  של  גולני  מחלף  )אזור  טורעאן  עד 
אפשריים – האחד דרך כפר סבת )מושב אילניה של היום(. השני דרך 
לוביא )בימינו בתחומי קיבוץ לביא( וחיטין לעבר הכנרת ומשם דרומה 
לפנות  הייתה  נוספת  אפשרות  טבריה.  לעבר  הכנרת  של  חופה  לאורך 
צפונה לפני לוביא ולעשות עיקוף דרך הר חיטין. מים היו מצויים רק 
עין  )כיום  ג'וזה  ועין  סבת  כפר  טורעאן,  לכפר  הסמוך  תורעאן  בעין 
לפידות( וכפר חיטין. המעיינות של טורעאן היו מעטים ותפוקתם דלה, 
ולא ניתן היה להשקות במימיהם צבא גדול על סוסיו ואנשיו. נחל יבנאל 
זאת  היה תחת שליטה מוסלמית.  כפר סבת,  ליד  יותר, שזורם  השופע 
להגיע  הירושלמית  הממלכה  לניסיון  העיקריות  הסיבות  אחת  הייתה 
לטבריה בדרך עוקפת דרך חיטין ובקעת ארבל בכדי להשקות את צבאה 

במים.
הר  בקרבת  התחתון  בגליל  כבוי  געש  הר  הוא שמו של  חיטין  קרני 
זכה לשמו בשל שתי פסגותיו,  326 מטר. ההר  ארבל, שגובהו המרבי 
הידועות   – פסגותיו  שתי  כי  סברה  קיימת  קרניים.  כשל  שצורתן 

כ"קרניים" – הן פקקים געשיים שנחשפו באמצעות סחיפה. 
חיטין,  הכפר  העות'מאנית  בתקופה  שכן  ההר  של  הצפוני  במורד 
התלמוד  מתקופת  הגדולה  היהודית  העיירה  של  שמה  את  שימר  אשר 
כפר חיטיא ששכנה במקום, ואשר נזכרת רבות במקורות חז"ל. במהלך 

מלחמת העצמאות נמלטו ממנו תושביו, והכפר חרב.
כעת נחזור לקרב. מזג האוויר החם היה גם בין הסיבות להפסדם בקרב. 
בנוסף לכך, הוצתה אש בקוצים ובשדות שסבבו את קרני חיטין והעשן 
והחום שגרמה האש הכבידו עוד יותר על צבא הממלכה, )בדומה לטרור 
הבלונים בת ימינו(. למוסלמים, לעומתם, היו מקורות מים בשפע והם 
סבלו פחות מהנוצרים מהחום בגלל זמינות המים והמיגון הקל יחסית 
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של הפרשים והרגלים שלהם, בניגוד לשריון הגוף הכבד שנשאו 
על גופם האבירים וחלק מהרגלים בצבא הצלבני.

את  כלליים  בקווים  רק  לתאר  אפשר  לעיל,  האמור  למרות 
נעשו מספר שחזורים  נע צבא הממלכה.  המסלול המדויק שבו 
שהתבססו על ממצאים ארכאולוגיים שחשפו דרך רומית באזור 
הליכתם  דרך  של  המדויק  המסלול  אך  ראשוניים,  מקורות  ועל 

אינו ידוע.
המקורות מימי הביניים המתארים את קרב קרני חיטין חסרי 
כך  בשל  מאוד.  מוגזמת  במידה  "מנופחים"  שהם  מפני  תועלת 
לגודל  באשר  מלומדת  הערכה  על  ההיסטוריונים  מסתמכים 
היחסי של הצבאות הלוחמים. הפיקוד העליון על הצבא הנוצרי 
ליזיניאן,  דה  גי  ירושלים,  ממלכת  מלך  של  בידיו  נתון  היה 
שתחת פיקודו הישיר נמצא צבא הממלכה שהיווה כמחצית מכל 
הכוחות הנוצריים שהשתתפו בקרב. מחציתו השנייה של הצבא 
הייתה נתונה לפיקוד שני ראשי המסדרים – ז'ראר דה רידפור, 
הם  למלוכה,  כפופים  היו  לא  שהמסדרים  אף  מולן.  דה  ורוז'ר 
הקרב.  בעת  עצמאי  באופן  פעלו  ולא  המלך  להוראות  נשמעו 
מהרשומות מהתקופה הקרובה לקרב עולה שצבא הממלכה כלל 
)חיילים פשוטים(.  וכ-5,000 סרז'נטים  647 ל-675 אבירים  בין 
הצליחה  שהממלכה  האבירים  שמספר  כך,  אם  להניח,  סביר 
הסרז'נטים  כל  כמעט  איש.   700 עד   600 על  עמד  לקרב  לגייס 
כלל  שבדרך  מאחר  פרשים.  ומיעוטם  רגלים  היו  הממלכה  של 
לכן  הממלכה,  לעוצמת  כשווה  המסדרים  עוצמת  את  מעריכים 
הצבא המאוחד כלל כ-10,000 סרז'נטים )רובם רגלים( וכ-1,200 
נוספות, אך הן דומות. לצד האבירים  אבירים. קיימות הערכות 
והסרז'נטים שירתו בצבאות הממלכה גם פרשים קלים המכונים 
טורקופולים. חימושם היה רבגוני וכלל לרוב כידוני הטלה וכלי 

נשק דומים. לעיתים חומשו הטורקופולים גם בקשתות.

סירוב פקודה למלך
עיקר כוחו של צבא הממלכה היה בלכידות ושיתוף הפעולה 
את  להדוף  עזרו  הרגלים  לאבירים.  רגלים  חיל  שבין  הצמוד 
התקפות הקשתים הרכובים של המוסלמים בעזרת ירי מקשתות 
ברגע  מוחצת  להסתערות  לצאת  לאבירים  ואפשרו  מוצלבות 
מנת  על  אחת  מוצלחת  אבירים  בהסתערות  היה  די  המתאים. 
לנצח בקרב. היה זה נשקו המאיים ביותר של הצבא, והוא יצא 
אביריו  של  מיומנות  להסתערויות  הודות  רבים  מקרבות  מנצח 
סייעו  הם  משני;  היה  הקלים  הפרשים  תפקיד  המשוריינים. 
ועסקו  המוסלמים  של  הקלים  הפרשים  את  להדוף  לרגלים 
בתפקידים מסורתיים של פרשים קלים כמו סיור, אבטחת אגפים, 
איסוף מודיעין ועוד. הפיקוד הירושלמי היה לרוב יעיל, מרוכז 
ומקצועי, אך בקרב זה סירבו הרגלים להישמע להוראות המלך, 
התרופפות  הנוצרית.  לתבוסה  הגורמים  אחד  היה  זה  וסירובם 
המשמעת נגרמה, בין היתר, בשל המחסור במים, גודל הכוחות 

המוסלמים והתנאים הקשים שאליהם נקלע הצבא הצלבני.

גייס קטן אך ממושמע
בקרב  א-דין.  צלאח  של  בידיו  נתון  היה  המוסלמי  הפיקוד 
א-דין,  תאקי  אחיינו,  צבאו.  מרכז  על  א-דין  צלאח  פיקד  עצמו 
על  פיקד  קוקבורו,  א-דין  מט'פר  וגיסו,  הימני,  האגף  על  פיקד 
האגף השמאלי. צלאח א-דין לא היה אסטרטג או טקטיקן מזהיר. 
הטקטיקה שבה נקט בקרב הייתה אופיינית לצבאות שהתבססו 
והוא עצמו לא חידש  וברח של פרשים קלים  על התקפות פגע 
דבר ולא המציא תחבולות משלו. התבוסה הנוצרית בקרב קרני 
מתחבולות  ולא  הנוצרי  הפיקוד  מטעויות  בעיקר  נגרמה  חיטין 

הפיקוד המוסלמי.
ככל  אך  בוודאות,  ידוע  לא  א-דין  צלאח  של  לוחמיו  מספר 
של  דומה  ומספר  פרשים  כ-12,000  הקרב  לקראת  גייס  הנראה 
התבססה  שלחימתם  ירושלים,  לצבא  בניגוד  ומשרתים.  רגלים 
על שיתוף פעולה הדוק בין רגלים לפרשים, חייליו הרגלים של 
נפלה מאיכות  ואיכותם  צלאח א-דין לא השתתפו כמעט בקרב 

הרגלים הצלבנים.
הצבא המוסלמי סבל מצורת הגיוס שלו – רוב החיילים גויסו 
לצורך  מענה  לתת  כדי  שנעשו  נקודתיים  למבצעים   - הוק  אד 
מסוים ומוגדר, והיה צריך לשחררם כעבור פרק זמן קצר. מכאן 
נבעה השאיפה של המפקדים המוסלמים, ובכללם צלאח א-דין, 
להגיע מהר ככל האפשר לקרב הכרעה, לפני שהחיילים מתפזרים 

לביתם.
הצבא עצמו היה מורכב בעיקר מפרשים קלים, קשתים רכובים 
)חלקם מוגנים בשריון(, מעט פרשים כבדים וחיל רגלים. עיקר 
יכלו  אשר  הרכובים  בקשתיו  היה  המוסלמי  הצבא  של  כוחו 
לכך  גרמה  הזאת  ללא הפסקה. ההטרדה  להטריד את הצלבנים 
שהצבא הצלבני אולץ לנוע בשדרת מסע צפופה ומהירות תנועתו 
מנת  על  וזאת  הרגלי,  החיל  של  הליכתו  כקצב  איטית  הייתה 
לאפשר לקשתים של הממלכה להרחיק את הפרשים המוסלמים 

ככל שניתן מהטור הנוצרי.
בשנת 1185 נחתם הסכם הפסקת אש בין הממלכה הירושלמית 
ובין האיובים שאמור היה להיות בתוקף עד לשנת 1189. בשנת 
שאיפתו  להגשמת  כשרה  השעה  כי  א-דין  צלאח  החליט   1187
שאין  החליט  הוא  ירושלים.  ממלכת  את  להחריב  רב  זמן  מזה 
תקף  כאמור,  משאטיון  שרנו  היות  האש  הפסקת  את  לקיים 
אורחות מוסלמיות בעוד הסכם הפסקת האש בתוקף. הוא ניצל 
את התקפותיו של רנו משאטיון כאמתלה נוחה להכרזת מלחמה 
על הממלכה הצלבנית. באביב התחילה לשכתו בדמשק לשלוח 
מכתבים ואגרות לכל רחבי המזרח התיכון בקריאה לג'יהאד נגד 
תחת  התקבץ  גדול  וצבא  לקריאתו  נענו  המוסלמים  הממלכה. 

דגלו.
של  מותו  כזכור,  כמרקחה.  הנוצרי  הצד  היה  עת  באותה 
בלדווין הרביעי )1185( הותיר את בולדווין החמישי, אחיינו בן 
השש, בראש המדינה. בשל גילו הצעיר, נבחר לו רמון מטריפולי 
על  השלטון.  את  שירש  לאחר  שנה  במפתיע  מת  הילד  לעוצר. 
אמור  היה  רמון  הגבוהה,  לאצולה  רמון  בין  ההסכם  תנאי  פי 

לרשת את הילד במקרה שהוא ימות. אך בגלל תככי חצר, עבר 
השלטון לגי דה ליזיניאן ורמון התבצר בנחלותיו. הכתרתו של 
דה ליזיניאן גרמה לקרע חמור בינו לבין רמון והאחרון אף הגדיל 
לעשות וכרת הסכם נפרד עם צלאח א-דין כהתרסה נגד שלטונו 

של דה ליזיניאן.
צלאח  של  מצדו  המסיבית  ההיערכות  על  לצלבנים  כשנודע 
חודש  בסוף  לרמון  לשלוח משלחת  ליזיניאן  דה  הסכים  א-דין, 
1187. המשלחת כללה את ראשי שני המסדרים הצבאיים  מרץ 

ואישי ממשל ודת בכירים.
הגיעו  באפריל,  ב-30  רמון,  אצל  שהתה  שהמשלחת  בזמן 
בתוך  להמתין  הציע  רמון  לאזור.  מוסלמים  פושטים  גדודי 
החומות עד יעבור זעם, אך אזהרתו נתקלה בהתרסה מצדו של 
ז'ראר דה רידפור, מפקד המסדר של צבא הממלכה, שלא הסכים 
הוזעקה  תגבורת  צלבניות.  בנחלות  מוסלמי  והרס  שוד  לסבול 
ממבצר הטמפלרים בקאקון. הכוחות המשותפים של המשלחת 
ושל חיל המצב מנו כ-130 אבירים. למחרת הסתערו הצלבנים 
על המוסלמים בקרבת 'מעיין קרסון', מה שהעניק את השם לקרב 
"קרב קרסון". אך מספרם העודף של המוסלמים הכריע את הכף 
המטען  ושומרי  רידפור  דה  ז'ראר  רק  הושמד.  הצלבני  והגדוד 

הצליחו להציל את נפשם. כל יתר האבירים נהרגו.
יצא צלאח א-דין מדמשק אל צבאותיו שנאספו  ב-13 במרץ 
בראס אלמא, שנמצאת על הדרך שבין דמשק לטבריה. תחילה 
רנו  של  נחלתו  את  עתה,  עד  שנאספו  הצבאות  בעזרת  תקף, 
משאטיון בנסיכות עבר הירדן, אך רנו לא התפתה לצאת לקרב 
גלוי ונשאר בתוך ביצוריו ולר השיב מלחמה שערה. צלאח א-דין 
נשאר בנחלותיו של רנו עד סוף מאי, ובינתיים אף קיבל תגבורת 

גדולה מנחלותיו המצריות שהצטרפה אליו באלקריתין.
כוחות  הגיעו  הירדן,  בעבר  א-דין  צלאח  של  שהייתו  בזמן 
נערך  ביוני  ב-24  אלמא.  בראס  והתרכזו  המזרחיות  מנחלותיו 
המסדר הסופי של הכוחות המוסלמים וב-27 ביוני חצה צלאח 
הטיל  הוא  הכנרת.  של  הדרומי  לקצה  בסמוך  הירדן  את  א-דין 
מצור על טבריה וב-30 ביוני השתלט על כפר סבת שנמצא בין 

מעיינות ציפורי לטבריה ולידו זורם נחל יבנאל.
הולידו  א-דין  צלאח  עם  שכרת  והברית  רמון  של  אזהרתו 
שנתן  אישור  ועל  במעשה,  כביכול,  מעורבותו,  על  שמועות 

מבצר צלבני במזרח התיכון ויקיפדיההמצודה והכנסיה הצלבנית בבית גובריןמונפור מבצר ויקיפדיה

השלט ליד המצודה הצלבניתשחזור הקרב על גבי אבירים



בנתיב
חמישישי

החסד
זה

הרצוג | רח’ נויפלד 
קריית 

פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 
עקיבא 34 

קוטלר 18 | רח’ ר’ 
ברק: רח’ 

בני 
סניפים      

החסד      
נתיב   

חיים 1 | 
תורת 

חבקוק 25 | 
פרדו 2 | רח’ 

מלצר 24 | רח’ 
הרב 

קוק 11 | רח’ 
הרב 

שב’’ם 15 | רח’ 
הרצוג | רח’ ר

קריית 
אלון 12 

הרצוג | רח’ יגאל 
קריית 

 15
בת ים: ניסנבאום 25 |

שבי 15  | 
הלל 8   |  רח’ ר

הורקנוס 22 | 
הורקנוס 8 | 

שדוד: 
א

הריף 1  | 
שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’  | רח’ 

אלעד: רח’ 
שר  17  | 

קלי
שלים: פנים מאירות 10 |

ש: מרים הנביאה 16 | ירו
שמ

שפט 40 | בית 
שבי 35 | קרית ספר: רח' נתיבות המ

רכסים: א.ת כפר חסידים | חיפה: מיכאל 9 | ברכפלד: רח' ר

שתתפות במבצע:
החברות המ

שבונית כהוכחת קניה!
שמור את הח

ש ל
*י

בנתיב
חמישישי

החסד
זה

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

  

שי
שי

שני-
מוז

ת
ט"ז ב

15-19.7.19 י"ב-

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

תוך
נייר ח

טריו
גלידה 

שחור
ת קפה 

שיי
שלי

טוק קלוי 
ס

פי
שיו קלוי 

ק
תן צ'אפ

מארזי 

ס
טר צ'וי

ס
ט

%
מין 80

ס
מח כו

ק
1 ק"ג

ס
מק

סי 
ת פפ

שיי
שי

מיניום
רדיד אלו

מון
סלו

דג 
ריאו

200 גר'
מעולה'

'

טר
6*1.5 לי

סיון

ט
200 פי

מעולה'
'

בלדי

שי
שי

שי-
מי

ח
מוז

ת
ט"ז ב

ט"ו-
 18-19.7.19

25
90

16
90

10
90

150 גר'
מיה

200 גר'
מיה

8 יח'
מיה

3*85 גר'
ת

עלי

15
90

10 59
90

לק"ג

11
90

2 ב-

26
90

14
90

14
90

מרק עוף זך
ת 

אבק
קוד: 685341

400 גר'
ם

ס
א

10

10 8 ב-



ט"ז תמוז תשע"ט 19/7/19 22

בשטחים  שמות  לעשות  המוסלמים  הפושטים  לגדודי  כביכול 
נוצריים. אין זכר לפרשה זו במקורות מוסלמים וגם בצד הנוצרי 
היא מסתמכת על מקור יחיד. סביר להניח שלא היו דברים מעולם 
רמון,  של  דמותו  את  להשחיר  הייתה  הכותב  של  כוונתו  וכל 

במיוחד לנוכח בריחתו מקרב קרני חיטין.
ואנשי  הצלבנים  בקרב  לזעזוע  גרמה  קרסון  בקרב  המפלה 
הממלכה. המלך הסכים להיפגש אישית עם רמון, שלא היה יכול 
ונפגשו  זה  לקראת  זה  יצאו  הם  המוסלמית.  מהסכנה  להתעלם 
המשותפת,  הסכנה  נוכח  הקדוש".  "איוב  ההוספיטלרי  במבצר 
התפייסו האישים ורמון ביטל את הברית שכרת עם צלאח א-דין. 
לאחר ההתפייסות פנו לשכם לכינוס מועצה מסכמת להתמודדות 
להתפייס  הסכימו  המסדרים  ראשי  גם  המוסלמי.  האיום  מול 
ביניהם. אף שהצדדים הגיעו לכאורה לעמק השווה, רחשו מתחת 
לפני השטח רגשות שנאה וקנאה. אף שרמון התפייס עם ז'ראר דה 
רידפור, לא סלח לו דה רידפור עד תום, והאיבה בין שני האצילים 

הבכירים הייתה בעוכרי צבא הממלכה.
אחרי ועידת שכם, קרא המלך לגיוס כללי של כוחות הממלכה. 
הקבוע  כינוסם  במקום  להתקבץ  התחילו  הנוצריים  הצבאות 

במעיינות ציפורי )באמצע הדרך בין טבריה לחוף הים התיכון(.
רמון  ביולי.  ב-2  מלחמה  מועצת  הצלבנים   כינסו  בציפורי 
זו  והציע להתבצר בציפורי. הייתה  תמך שוב בטקטיקת השהיה 
הטקטיקה המקובלת של הצלבנים מזה עשרות שנים. בגלל האופי 
המוסלמי  שהצבא  צפוי  היה  המוסלמית,  הלחימה  של  העונתי 
הגדול יתפזר מעצמו ללא קרב. בנוסף לכך, שפע המים בציפורי 

הבטיח הספקה סדירה של מי שתייה. 
לעבור  עליו  היה  להתקיפם,  רוצה  היה  א-דין  צלאח  אילו 
מטבריה לציפורי. דרך זו עברה ברובה דרך שטח יבש עם מעיינות 
לאלו  דומים  בקשיים  נתקלת  הייתה  מוסלמית  התקפה  מעטים. 
שנתקלו בהם הממלכה בדרכם לטבריה. עצתו של רמון התקבלה 

תחילה על ידי המלך וקציניו.
על  ודיבר  המלך  של  לאוהלו  רידפור  דה  ז'ראר  נכנס  בלילה 
לבו בארבע עיניים. תוכן השיחה לא השתמר במקורות, אך ייתכן 
שהשנאה שרכש ז'ראר דה רידפור לרמון או פזיזותו, כפי שבאה 
לידי ביטוי בתבוסה בקרב קרסון, הן אלו שגרמו לו להיכנס לאוהל 
ולנסות לשכנע את המלך לצאת לקרב מיד. אין לדעת  המלכותי 
אם היו אלו טיעוניו של המפקד הטמפלרי ששכנעו את המלך, או 
שמא זכר הססנותו בעת מצור כרך בשנת 1183, שהביאה להדחתו 
מתפקידו על ידי בולדווין. בין כך ובין כך המלך השתכנע שעדיף 
ניתנו  לצאת לקרב מאשר להמתין בחוסר מעש. פקודות חדשות 

ועם שחר יצא המחנה לדרכו האחרונה.
ציפורי  מעיינות  הצלבני  הצבא  יצא  ביולי  ב-3  בבוקר  השכם 
הזכות  מטריפולי.  רמון  עמד  החלוץ  כוח  בראש  טבריה.  לכיוון 
להוביל את הצבא נפלה בחלקו כי הצבא עבר בנחלתו הפאודלית. 
עיקר הצבא המלכותי היה נתון לפיקודו של גי דה ליזיניאן ואילו 

במאסף הוצבו בעיקר כוחות המסדרים הצבאיים.
מרגע שנודע לצלאח א-דין על יציאת הצבא הצלבני מציפורי, 

הוטרדה שדרת המסע הצלבנית ללא הפסקה על ידי פרשיו הקלים 
הצעידה  ביום  ניכרות  אבדות  ספגו  והצלבנים  הרכובים,  וקשתיו 
הראשון. אופי הלחימה המוסלמי בשלב זה, שהתבסס בעיקר על 
התקפות חוזרות ונשנות של קשתים רכובים, אילץ את הצלבנים 
הריבוע  במרכז  הוצבו  כשהפרשים  גדולים,  בריבועים  להיערך 

והרגלים הגנו עליהם מבחוץ, והאיט את קצב התקדמותם.
ההתקפות העזות של המוסלמים נמשכו ללא הפסקה לכל אורך 
הדרך. הקשת הקלה ששימשה את הפרשים המוסלמים לא הייתה 
כן החץ  יכולה לחדור את השריון הכבד של האבירים, אלא אם 
נורה מטווח קצר, אך המטרה העיקרית של הקשתים המוסלמים 
היו  שלא  הסוסים,  עצמם.  הרוכבים  ולא  האבירים  סוסי  הייתה 
הקשתים  לחיצי  יותר  חשופים  שהיו  והרגלים  בשריון,  מוגנים 

המוסלמים, סבלו קשות מהירי הבלתי פוסק.
כמחצית  ק"מ,  כ-18  לעבור  הצלבנים  הצליחו  היום  במהלך 
המרחק מציפורי לטבריה. לדעת יהושע פראוור, הלחץ המוסלמי 
המתוכנן  התנועה  מנתיב  לסטות  הצלבני  לצבא  גרמו  והצמא 
שלו )המסלול הקצר ביותר לטבריה, דרך כפר סבת, אילניה של 
שליד  למעיינות  להגיע  במטרה  צפון-מזרח,  לכיוון  ולנוע  היום( 
כפר חיטין, כ-8 קילומטר צפונית לנקודה שבה היו, ולנוע משם 
לטבריה במסלול עוקף דרך בקעת ארבל. ייתכן שהסטייה מהדרך 
ישנם מספר  הייתה מתוכננת מראש, היות שבקרבת כפר מסכנה 
ניסו  שבמאסף  האבירים  גדולה.  גשמים  מי  ובריכת  מים  בורות 
את  להרחיק  הצליחו  לא  אך  המוסלמיות,  ההתקפות  את  להדוף 
הפרשים הקלים של האויב. הפרשים הכבדים בכוח החלוץ ניסו 
להניס את המוסלמים, שחסמו את מסלול ההתקדמות של הצבא 
להסתכן  רצו  שלא  משום  לכת,  להרחיק  יכלו  לא  אך  הצלבני, 
עקב  יותר.  האיטיים  הרגלים  לבין  הפרשים  בין  הקשר  בניתוק 
השעה המאוחרת, עצרו הצלבנים לחניית לילה במקום עומדם בין 
של  הנתיב  שינוי  את  גילו  המוסלמים  מסכנה.  לכפר  לוביא  כפר 
הצלבנים והעבירו את המחנה העיקרי שלהם מכפר סבת ללוביא.

כמה  להתקדם  הצלבנים  הצליחו  ביולי,   4 בבוקר,  למחרת 
קילומטרים נוספים עד שנבלמו על ידי המוסלמים בשטח ההררי 
שלמרגלות הר חיטין. קשה לקבוע את סדר האירועים בעת הקרב 
טוען  קדר  זאב  בנימין  ביניהם.  חלוקים  הראשוניים  כי המקורות 
ולעומתו  המדויק,  האירועים  סדר  את  לשחזר  ניתן  לא  שכלל 
פרופ' חבר בפקולטה להיסטוריה של אוניברסיטת ניו יורק טוען 
נמרצת  מוסלמית  בתקיפה  בבוקר   9 לשעה  בסמוך  החל  שהקרב 
שהיו  ההוספיטלרים  ואחריהם  הטמפלרים  הנוצרי.  המאסף  של 
במאסף תקפו בשצף את המוסלמים, אך הסוסים העייפים מצמא 
את  ביקשו  המסדרים  לניצחון.  האבירים  את  להביא  הצליחו  לא 
עזרת המלך, אך הוא לא יכול היה להגישה כי הוא עצמו היה טרוד 
בהדיפת התקפות מוסלמיות. הטור כולו נעצר, אך ניסיון להתבצר 
למרגלות ההר לא צלח, והוקמו שלושה אוהלים ששמשו כנקודות 
אחיזה. האש, שייתכן שהוצתה עוד בלילה, יחד עם החום הכבד 

התחילו להעיק על הצלבנים הצמאים.
שעמד  מטריפולי,  ריימון  על  המלך  פקד  צהריים  בשעת 

בראש כוח החלוץ, לתקוף את הכוח המוסלמי, שחסם את נתיב 
התנועה של הצבא הצלבני אל מקורות המים. טאקי א-דין, אמיר 
חמה, שפיקד על האגף הימני של הצבא המוסלמי, נהג בהתאם 
פרשים  התקפת  של  במקרה  המקובלת  המוסלמית  לטקטיקה 
ולאפשר  שורותיהם  את  לפתוח  לכוחותיו  הורה  הוא  כבדים. 
לפרשים הצלבניים לעבור דרך מערכם, מבלי להסב לו נזק ממשי. 
לפי גרסה שונה, המופיעה באחת הכרוניקות העתיקות העוסקות 
חדר  שזה  לאחר  ריימון,  של  כוחו  את  כיתר  א-דין  טאקי  בקרב, 
פרשים  קבוצת  רק  רובו.  את  והשמיד  המוסלמי,  המערך  לעומק 
)כולל  נוספים  אבירים  וכתריסר  ריימון עצמו  את  קטנה, שכללה 
ארבעת בניו החורגים של ריימון, וריימון בנו של נסיך אנטיוכיה( 
הצליחו להימלט משדה הקרב. לאחר שעברו הפרשים של ריימון, 
וטבעת הכיתור סביב הכוח הצלבני  נסגרו השורות המוסלמיות, 
באויב  ולהכות  לאחור  להסתובב  במקום  התהדקה.  העיקרי 
ורכב  כוחו,  שרידי  ואת  עצמו  את  להציל  ריימון  בחר  בעורפו, 
צפונה לכיוון צור. לפי טענה אחרת, אותה מביא בנימין זאב קדר, 
נותק ריימון מעיקר הצבא ולא נותרה לו ברירה, אלא להציל את 
נפשו. כך או כך, בריחתו של ריימון משדה הקרב שימשה לאחר 
מכן כחומר להתקפות אישיות נגדו והייתה אחת הסיבות להשחרת 

דמותו במקורות הנוצריים.
לו היה צבא הממלכה מסוגל לשמור על הלכידות בין הפרשים 
לרגלים, ייתכן שהיה מצליח להיוושע, אך הוא כשל בכך, ובכך 
מהמקורות  מוסלמיות.  לידיים  ירושלים  של  נפילתו  את  הביא 
להפריד  המוסלמים שהצליחו  אלו  היו  אם  ברור  לא  הראשוניים 
אחד  דבר  אך  מעצמו,  התפרק  שהצבא  או  לפרשים  הרגלים  בין 
ודאי – המלך לא הצליח לשלוט בכוחותיו וצבאו התמוסס תחת 
מטר החצים המוסלמים והחום הכבד. שרידי הרגלים החלו לנוס 
נמצאו  לא  בפסגה  גם  אך  חיטין,  קרני  של  הצפונית  הקרן  לעבר 

להם האמצעים להגנה נגד ההתקפות המוסלמיות העזות.
נסיגה זו סתמה את הגולל על הצבא הנוצרי. הפקודות החוזרות 
האבירים  לעזרת  ולבוא  מהפסגה  לרדת  המלך  של  ונשנות 
בשלילה.  נענו  ההר  למרגלות  במוסלמים  להילחם  שהמשיכו 
לעבר  הם  אף  לסגת  נאלצו  לבסוף  אך  בגבורה,  לחמו  האבירים 
סמוך  שהוצב  המלך  של  האדום  אוהלו  סביב  והתקבצו  הפסגה 
השורות  לעבר  האבירים  הסתערו  פעמיים  הדרומית.  לקרן 
צלאח  של  לעמדתו  סמוך  להגיע  הצליחו  ופעמיים  המוסלמיות 
לרוע  המוסלמים.  של  המכרעת  העדיפות  למרות  עצמו,  א-דין 
מזלם של הנוצרים, לא היה די במעשי גבורה אלו על מנת להביס 
את הצבא המוסלמי. ללא עזרת הרגלים, נידונו ניסיונות התקיפה 
מחיצי  נהרגו/נפצעו  סוסיהם  מרבית  לכישלון.  האבירים  של 
הקשתים הרכובים המוסלמים, והם נאלצו להילחם רגלית. בשלב 
הסיום של הקרב, הצליח כוח פרשים קטן מחיל המאסף, בראשות 
טבעת  את  לפרוץ  וז'וסלין  מצידון  רז'ינאלד  ד'אבליין,  באליאן 
הכיתור המוסלמית ולהימלט, אך הרוב המכריע של הצבא הצלבני 

כותר והושמד סמוך לקרני חיטין.

חפירות חורבת קנקוזה גן לאומי קרני חיטיןקרני חיטין וארבלקרני חיטין

קרב קרני חיטין ויקיפדיה'שחזור הקרב עם 'חרבותשחזור הסטורי של קרב קרני חיטין
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צבא שלם הושמד
התוצאות היו הרות אסון לממלכת ירושלים. כמעט כל צבאם 
הבכירה  האצולה  כל  כמעט  אבדה  אתו  ויחד  במערכה  הושמד 
"הצלב  וגם  נשבה  בקרב  נהרג  שלא  מי  המדינה.  את  שניהלה 
דה  גי  המלך  היו  המעלה  רמי  השבויים  בין  אבד.  האמיתי" 
ואחרים. מתוך  ז'ראר מפקד הטמפלרים  רנו משאטיון,  ליזיניאן, 
1,200 אבירים שיצאו לקרב רק מעטים הצליחו להימלט וכ-150 
מהם נשבו. פחות מאלף רגלים ופרשים הצליחו להימלט משדה 
הוצא  משאטיון  רנו  בשבי.  נפלו  או  בקרב  נהרגו  והשאר  הקרב 
הטמפלרים  והאבירים  א-דין,  צלאח  ידי  על  אישי  באופן  להורג 
המלך  האחרון.  בפקודת  הם  אף  נרצחו  שנכנעו,  וההוספיטלרים 
הוגלו  בשבי,  ונפלו  הקרב  את  האצילים, ששרדו  וקומץ  הצלבני 
לדמשק. השבויים הבלתי מיוחסים נכבלו ונשלחו לשוקי העבדים 

בסוריה.
עבור המוסלמים, הניצחון היה לא רק צבאי, אלא היה לו גם 
זו הפעם הראשונה מאז  הייתה  אפקט תעמולתי ראשון במעלה. 
כינונה של ממלכת ירושלים שצבא צלבני גדול הפסיד בהיקף כזה 
לצבא מוסלמי. מיתוס הצלבנים הבלתי מנוצחים חלף מהעולם. 
התדהמה והשמחה שאחזו במוסלמים כשנודע להם גודל הניצחון 
עזרו להם להתגבר על מסעות הצלב האחרים שלא אחרו לבוא. 
מאסיבי  סיוע  ללא  גדול  לקרב  לצאת  עוד  העזו  לא  הצלבנים 
אותם  שיגאל  חדש  צלב  למסע  לפיכך,  המתינו,  והם  מאירופה 

מתבוסתם וישיב להם את שטחיהם האבודים.
חשוב בהרבה מאובדן המבצרים והערים הבצורות היה אובדנה 
של ירושלים. הנוצרים הורשו לעזוב עם כל רכושם אחרי מצור בן 
שבועיים, אך האובדן היה קשה ביותר לנוצרים. הזעזוע שגרמה 
התבוסה יחד עם איבוד ירושלים והמקומות הקדושים לנצרות היה 
ישראל.  לארץ  מאירופה  השלישי  הצלב  מסע  את  שהניע  הגורם 
מסע הצלב החדש, שבו השתתפו כמה עשרות אלפי חיילים, לא 
הצליח להשיב את מה שאבד לממלכה בקרב בודד זה. רק רצועת 

חוף צרה ודלה נכבשה בחזרה.
אופייה  למחיקת  פעל  א-דין  צלאח  ירושלים,  כיבוש  לאחר 
הנוצרי. הצלבים שהתנוססו מעל המקומות הקדושים בהר הבית 
אל- מסגד  כמסגדים.  הקודם  לתפקידם  חזרו  והמבנים  הוסרו, 
טוהר  הטמפלרי,  המסדר  מרכז  היה  הצלבנית  שבתקופה  אקצא, 
ריהוט  ופריטי  נהרסו  צלבניות  בנייה  תוספות  נוצרי.  סממן  מכל 
ומזבחות  צלמים  הוסרו  הסלע  בכיפת  גם  למקום.  הובאו  יקרים 
הגדולה  מריה  כנסיית  מבנה  מסגד.  להיות  חזר  והמבנה  נוצריים 
אנה  סנטה  כנסיית  המוריסטן(.  אזור  )כיום  חולים  לבית  הפך 
לתיקון  נלקחו  ואבניהן  נהרסו  אחרות  וכנסיות  למדרסה,  הפכה 
נזקי המצור. בנוסף, הוקדשה תשומת לב רבה והושקעו מאמצים 
להתקפה  להכינה  כדי  העיר  ביצורי  ובעיבוי  בשיקום  קדחתניים 

נוצרית אפשרית בעתיד.
השלישי  הצלב  ומסע  במהרה,  הגיעה  הנוצרי  העולם  תגובת 

תבוסת  השפעות  את  לבטל  מנת  על   1190 בשנת  מאירופה  יצא 
ואת העיר  ירושלים  קרב קרני חיטין, לכבוש מחדש את ממלכת 
הצלבנים  יצאו  ומשם  עכו,  כיבוש  עם  החלו  הקרבות  ירושלים. 
הצלחה  לאחר  ירושלים.  לכיוון  הארי  לב  ריצ'רד  של  בפיקודו 
נסוגו  אך  לירושלים,  הצלבנים  התקרבו  ארסוף,  בקרב  צבאית 
והחליטו שלא לנסות לכבוש אותה משיקולים טקטיים ופוליטיים 
ובמהלכו  ומתן,  למשא  הצדדים  שני  נכנסו  זאת  במקום  שונים. 
ירושלים  של  וקדושתה  הג'יהאד  רעיון  כי  א-דין  צלאח  הצהיר 
למלך  באיגרת  ומרכזית.  חדשה  משמעות  בעיניו  קיבל  לאסלאם 
האנגלי הוא מודה כי אין ביכולתו לדון על עתיד ירושלים וכבר אז 

ירושלים נתפסה בעיניהם כקו אדום שאין לחצותו:
"אל נא ידמה המלך בנפשו כי ויתור כזה הוא בגדר האפשר, לא 
אעז להשמיע אף מילה על כך בפני המוסלמים", כתב צלאח א-דין 

במכתבו למלך האנגלי.
הקודש  מארץ  לצאת  הארי  לב  ריצ'רד  נאלץ  דבר  של  בסופו 
פי ההסכם מ-1192  ועל  בידי המוסלמים,  ירושלים  את  ולהותיר 
הקדושים,  במקומות  ולבקר  לרגל  לעלות  החופש  לנוצרים  ניתן 

חופש שנשמר עד היום הזה גם לאחר כיבושו ע"י ישראל.
המאבק עם האיובים התחדש ב-1244 בקרב הירביה בו נחלו 
מוסלמיות,  לידיים  רבים  שטחים  עברו  שוב  תבוסה.  הצלבנים 
עניין  איבדה  אירופה  צר.  חוף  לאזור  רותקה  הצלבנית  והמדינה 
מסעי  להצטמצם.  התחיל  התרומות  וזרם  הקודש,  בארץ  בנעשה 

צלב חדשים לא הצליחו לאושש את המדינה.
כספיות  תרומות  צלב,  במסעות  אירופאים  של  לעזרה  הודות 
של  ובימיו  מעט,  להתאושש  הממלכה  הצליחה  באלה,  וכיוצא 
אפילו  ה-13,  המאה  של  הראשונה  במחצית  השני,  פרידריך 
 15 של  לתקופה  נוצריות  לידיים  ירושלים  את  להחזיר  הצליחו 
שנה בעזרת מאמציו הדיפלומטיים של פרידריך. הישג זה נמחה 
ספגו  זה  ביום   .1244 באוקטובר  ב-17  נוספת  קשה  מפלה  אחרי 
הצבא הצלבני ובעלי בריתו המוסלמים תבוסה מוחצת מצדם של 
הממלוכים בקרב הירביה. כמעט כל הצבא הצלבני אבד וכמעט 
בין  שחלפו  השנים  ב-50  פרנקיות  לידיים  שחזרו  השטחים  כל 
ביותר  צרה  חוף  רצועת  רק  אבדו.  זה  לקרב  חיטין  קרני  מפלת 

נותרה בידיים של הממלכה הירושלמית.
ההתפשטות  לניסיונות  קץ  שמה  הירביה  בקרב  התבוסה 
בערים  למצוא  היה  אפשר  מאוחרות  שבתקופות  אף  הנוצריים. 
עוד  יצאו  לא  רבים,  ורגלים  אבירים   2000 גם  ולעיתים   1000
וצפו  חומותיהם  בין  הסתגרו  הם  גדולות.  להתקפות  הצלבנים 
בהרס שיטתי של מבצריהם ועריהם הבצורות על ידי המוסלמים. 
מדי פעם גילו התנגדות, אך לא ניצלו הזדמנויות למתקפה חדשה. 
כך לא עזרו למונגולים בקרב עין ג'אלות בשנת 1260 ושמרו על 
נייטרליות. בסופו של דבר, לא הייתה עוד תקומה למפעל הצלבני 
גורשו  אשר  עד  לאטה  והתכווצה  הלכה  הנוצרית  החוף  ורצועת 

אחרוני הצלבנים בשנת 1291 מאדמת ארץ ישראל.
גם  השפעה  ישנה  חיטין  קרני  בקרב  ולניצחונו  א-דין  לצלאח 
רבים  ערבים  המוסלמים.  בקרב  ישראלית  האנטי  התעמולה  על 
והם  הצלב  למסעי  ישיר  המשך  ובציונות  ישראל  במדינת  רואים 
זיכרון  הצלבנית.  ירושלים  לממלכת  ישראל  את  להשוות  נוהגים 
המוסלמים  של  שכנוע  בניסיונות  תעמולה  ככלי  משמש  הקרב 
בצדקת דרכם. יחס דומה אפשר למצוא גם בקשר לארצות הברית, 

ובמיוחד אחרי הפלת משטרו של סדאם חוסיין.
ואישי  אינטלקטואלים  על  רק  לא  משפיע  בקרב  הניצחון  זכר 
מהשורה.  אנשים  בקרב  גם  שגור  הוא  אלא  בכירים,  ממשל 
בדומה לאירועים רבי משמעות אחרים, גדודי צבא במדינות ערב 
ובארגונים ערביים מזוינים נקראים על שם הקרב. כך למשל, נקרא 
אחד מגדודיו של צבא ההצלה  בשם "חיטין" על שם הקרב. צבא 
ההצלה היה יציר כפיה של הליגה הערבית הוקם על פי החלטה 
להקים  כדי   ,1947 בדצמבר  בקהיר  בדיוניה  הערבית  הליגה  של 
כוח צבאי בין-ערבי שיביא את היהודים בארץ ישראל לכלל כניעה 
גילה  ההצלה  צבא  צבאותיהן.  את  להפעיל  צורך  שיהיה  מבלי 
לפרקים יוזמה ויכולות בלתי מבוטלות. הוא ריתק לפעמים כוחות 
גם  הקווים  את  להאריך  אותו  ואילץ  צה"ל,  של  כמה  פי  גדולים 

כלפי פנים, ולא רק בגבולות החיצוניים של הארץ. 

הרס  של  גלים  ירושלים  בעיר  היו  האיובית  התקופה  בתום 
וחורבן. תחילה נהרסו ביצורי העיר וחומותיה ולאחר מכן מרבית 
המבנים שבה, כחלק ממדיניות איובית מכוונת של אדמה חרוכה, 
כל  עתידיים  צלב  וממסעות  מהצלבנים  למנוע  הייתה  שמטרתה 

אחיזה בעיר ובאזור.
דופן  יוצאת  הייתה  סוערת,  אך  יחסית  הקצרה  זו,  תקופה 
 ,70 ירושלים. לראשונה מאז חורבן העיר בשנת  בהיסטוריה של 
שימשה ירושלים כעיר בירה של ישות מדינית עצמאית, סטטוס 
שאליו חזרה רק בתקופת המנדט הבריטי במאה העשרים, וחזרה 
למעמדה המרכזי רק לאחר הכרזתה כבירת מדינת ישראל בשנת 

.1948

עבור עם ישראל היה במסעי הצלב משום אסון, וחקוק 
באותיות של דם בנבכי ההיסטוריה. דרכם של הצלבנים 
ידי  על  הן  יהודי,  בדם  זרועה  הייתה  הקודש  ארץ  אל 
הצלבנים עצמם, אבל יותר מכך על ידי קבוצות עממיות 
 )1096( ד'תתנ"ו  בקיץ  כך  הצלבנים.  בעקבות  שצעדו 
חרבו הקהילות המרכזיות של גרמניה כאשר ערי הרינוס: 
או שפירא, ורמיזא ומגנצא - כפי שנקראו בידי היהודים, 
מותקפות בידי המון מוסת. הניסיונות להציל את היהודים 
על  אם  השם  קידוש  על  נפשם  את  מסרו  ואלפים  כשלו 
שלא  ובלבד  שהתאבדו  כך  ידי  על  ואם  שנרצחו  כך  ידי 
יעברו על דתם. בקהילות שונות הוכרחו היהודים לקבל 
את הנצרות ועשו זאת בדרך כלל למראית עין עד יעבור 
בגרמניה  הרינוס,  מאזור  אלה  על  נוספות  קהילות  זעם. 
באנגליה  חרבו.  ואיטליה  צרפת  כמו  אחרות  ובארצות 
וצרו  משולהב  המון  עם  יחד  צלבנים  יצאו   1190 בשנת 
והתבצרו  יורק  למצודת  ברחו  אשר  היהודים,  בתי  על 
שמים  שם  לקדש  העדיפו  נחרץ  שגורלם  וכשהבינו  בה, 
ולהישרף על קידוש השם. כמו כן נטבחו יהודים רבים על 

ידי הצלבנים בארץ ישראל ובסוריה.
של  מצבם  את  החריפו  הצלבנים  של  הזוועה  מעשי 
החמיר  החברתי  מצבם  ממילא.  גרוע  שהיה  היהודים 
וההגבלות החוקיות עליהם הפכו לחמורות יותר ותכופות 
את  הכינו  הצלב  מסעי  הנוצרי.  העולם  רחבי  בכל  יותר 
הרקע לחקיקה האנטי יהודית של האפיפיור אינוצנטיוס 
היהודית  בהיסטוריה  תפנית  נקודת  שהייתה  השלישי, 

בימי הביניים.
 - השם  קידוש  על  הדגש  הושם  אף  התפילה,  בפיוטי 
ביתם, בעבור שלא  ובני  הם  למות  יהודים אשר העדיפו 

רצו להמיר דתם לנצרות. 

הזווית היהודית: 
אסון מסעי 

הצלב באירופה

המצודה הצלבנית מוזיאון בית שאןשחזור קרבחפירות חורבת קנקוזה גן לאומי קרני חיטין

שלט של ובנה ירושלים  בתקופה הצלבנית

מבצר צלבני במזרח התיכון ויקיפדיהקרב קרני חיטין ויקיפדיה
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תשכ"ט – 

תשע"ט

יובל להסתלקות 

כ"ק האדמו"ר 

מקרעטשניף 

זצ"ל
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|| אשר ויטמן ||

באמצע המסע על קברי אבותיו שברומניה: ההוראה ה'מוזרה' של הרבי איך להתייחס 
המפתיעה  התגלית  היהודי,  הסנדלר  במרתף  האוצרות  קהל,  לקבלת  כשיבוא  לגוי 
במהלך הביקור בקייב והעזרה הבירוקרטית לעסק של אלכס ברדקוב שהביא להצלתו 
של הספר תורה העתיק בזכות הרבי מקרעטשניף ⋅ סיפור מפעים, נדיר ומרגש העובר 
כחוט השני בין שני דורות הצדיקים, תחילתו אצל כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף רבי דוד 
משה זי"ע וממשיך בבנו ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר שליט"א אשר הביא לקידוש ה', 

הצלת ספר תורה עתיק וקירוב רחוקים ליהדות ⋅ "אפילו ספר תורה שבהיכל"

מעשה אבות 
סימן לבנים
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סיגעט  העיר:  תשכ"ח. 
רומניה.  בצפון  אשר 
רבי  הרה"ק  האורח: 
האדמו"ר  משה  דוד 
זי"ע.  מקרעטשניף 

המטרה והיעד: השתטחות על קברי אבות.
זה במהלך אחד ממסעותיו של הרבי מקרעטשניף  היה 
זי"ע על קברי אבותיו שברומניה, כשנה טרם עלה בסערה 
עם  של  ליבם  למגינת  פתאומי,  ובאופן  בחטף  השמיימה 

ישראל בני עדתו וצאן מרעיתו.
לאותו מסע התלווה גם בנו הגדול של הרבי, הלא הוא 
כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א, שהיה אז אברך צעיר 
המלווים  אחד  אליו  פנה  לחדרו,  אביו  פרישת  עם  למים. 
מזקני בני החבורה, שערש הולדתו היה גם כן בעיירה זו, 
והציע לו לצאת ולסייר בין משעולי העיר, שעד לפני כשני 
ומצוקי  עולם  בצדיקי  משופעת  הייתה  ומחצה,  עשורים 
ארץ, ספרים וסופרים, חצרות אדמו"רים ורבנים, כדי לתאר 
בפניו מקרוב את החיים היהודיים, המלאים והסואנים שהיו 

ואינם עוד.
במסע  פסול  להיות  יכול  מה  להצעה.  נעתר  האדמו"ר 
ההיסטוריה  כנפי  משק  את  מקרוב  להרגיש  העבר,  אל 
המקומית, שנטוותה בחלקה בידי אבות המשפחה? מה רע 
ב'למשש את הדופק' של החצרות התוססות שחדל לפעום?

ונהרו אליו כל הגויים
הרבי  זקנו  חצר  במבואות  המרגש  הסיור  בתוך 
המימד  בעלת  העיר  של  ובשביליה  הי"ד,  מקרעטשניף 
ההיסטורי, שבו המבוגר ובן לוויתו – האברך הצעיר – אל 
בית האכסניה. על פניהם ניכרה היטב ההתרגשות מהמסע 
הרגלי שעשו במנהרת הזמן, אותו חוו זה עתה. אלא שכאן 

ציפתה להם הפתעה קטנה.
הרבי זצ"ל ניצב על מפתן הבית בפנים מכורכמות, דרוך 

וממתין כמי שציפה לבואם.
הרבי, שידע היטב מאין הגיעו, למרות שלא היה שותף 
לתכנית מראש, פנה אל בנו ותהה באכזבה בלתי נסתרת: 
בטרם  לעדכנני,  עליך  היה  נעלמת?  ולהיכן  היית  "היכן 
להתלוות  פלוני,  בפניך  שהניח  להצעה  להיענות  החלטת 

אליו אל מסע השורשים".
)"איך  גוי?"  א  מ'גזעגענט  ווי  וויסן  וועלסטו  אזוי  "וי 
תדע להתייחס לגוי כשיבוא לקבלת קהל אצלך?"(, הקשה 
הרבי, והפנה תמיהתו לעבר בנו, שעתיד בעוד כשנה לרשת 
את שרביט ההנהגה ולמלא את מקומו, בבחינת 'ניבא ולא 
נעדר  שבו  האמור  הזמן  שבפרק  מסתבר  ניבא'.  מה  ידע 
מהבית, התדפקו פתאום מספר שכנים גויים מבאי הסביבה, 
ששמע הגעת 'בנו של הרבינער הרה"ק רבי אליעזר וואלף 
הקודש  אל  להיכנס  רשות  ובקשו  לאזניהם,  הגיע  הי"ד' 

פנימה על מנת ליטול ממנו את ברכתו.
שבנו  רצה  זצ"ל,  הרבי  ה'גערה'.  פשר  אפוא,  היתה,  זו 
יהיה נוכח בעת 'קבלת הקהל' הזו, למרות אופייה המיוחד, 
כדי שבבוא היום ידע כיצד יש להתייחס לשאינם בני ברית, 

המבקשים ברכה מפיו של 'רבינער'…

ביקור האדמו"ר בקייב
האדמו"ר  כ"ק  סיפר  הזה,  המיוחד  הסיפור  את 
הסב  עת  אחדים,  שבועות  לפני  שליט"א  מקרעטשניף 
ישראלי  עסקים  איש  פינסקי,  אלי  של  המפואר  במשרדו 
ממוצא רוסי, בקומה ה-37 של אחד מגורדי השחקים אשר 
של  האופייני  מנופה  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  בקייב, 

הבירה, והעיר הגדולה ביותר של אוקראינה.
אלי האזין לדברים בקשב רב ובהתרגשות רבה. בזווית 
עינו נקוותה דמעה. הוא עמד נפעם, לנוכח המסר המטלטל 
אליו התוודע זה עתה: לעולם אל תפגין זלזול אף כמלוא 
עזרתך!  את  ומבקש  דלתך  על  כלפי אדם המתדפק  נימה, 
להיפך, קבל את פניו בעין יפה וברוחב לב, גם אם מדובר 

ב…גוי!
מה מביא את האדמו"ר למשרדו של איל ההון? על מה 
תגלית  ואיזו  הרם?  לאורחו  המארח  בין  השיחה  נסובה 
וסופה  עגום  נחשפה במהלך הביקור, שתחילתה  מפתיעה 

מרנין את הלב?
תחילתו של הסיפור הוא בתום 
כאשר  השניה,  העולם  מלחמת 
החלה  הקומוניסטית  המפלגה 
ברחבי  מחדש  כוחה  את  לבנות 
האנטישמיות  המועצות.  ברית 
פני  על  ועלתה  צפה  העממית 
אף  מה  זמן  ולמשך  השטח, 
את  רשמית.  למדיניות  הפכה 
המצב הרגיש הזה, ניצלו פורעים 
ערלים, שנהגו לפשוט על שכונת 
ליד,  הבא  מכל  ולבזוז  היהודים 
כאשר לרוב השתדלו שלא לפסוח 
בהם  חוללו  הכנסת,  בתי  על 
חורבן  והותירו מאחוריהם  שמות 
והרס רב. הפרק האחרון בעלילה 
הגיע  עליה,  נרחיב  שבהמשך 
לסיומו רק לפני שבועות אחדים. 

אך בל נקדים את המאוחר…
לשרטט  עלינו  שנמשיך,  לפני 
כמה  לחזור  כך  ולשם  רקע,  מעט 

שנים אחורנית.
אחדות,  שנים  לפני  החל  הכל 
'אלי'  בשם  עסקים  איש  כאשר 
היוקרה  משכונות  באחת  התגורר 
למעשה,  והחל,  אביב,  תל  של 
בארץ  עסקיו  מרבית  את  לרכז 

הולדתו – אוקראינה.

איש בער לא ידע
לחלוטין  מנותק  שהיה  בבית  גדל  עצמו  אלי  כי  יובהר, 
שלו  הילדות  ישראל.  ומסורת  'יידישקייט'  של  זיק  מכל 
מובהקים,  רוסיים  ומאפיינים  במוטיבים  שזורה  הייתה 
טרחה  לא  אותה  זהות  יהודית,  שזהותם  העובדה  וזולת 
נוספת.  המשפחה להסתיר, לא הייתה לכך שום משמעות 
של  הרוחניים  המושגים  עולם  המדוברת,  להתרחשות  עד 
אלי היה מנוער לחלוטין. כך למשל, מעולם לא שמע שיש 

חפץ קדוש שנקרא 'ספר תורה'…
אלי גדל לתפארת משפחתו, והפך לאדם משכיל ומלומד. 
ואט  רב  מוניטין  צבר  שונים,  בעסקים  ידו  שלח  בהמשך, 
ברחבי העולם. מעמדו הכלכלי,  עסקיו  אט התרחב מעגל 
לצד פקחותו וחינניותו, פתחו בפניו דלתות רבות, בהן של 
השונות,  במדינות  בכירים  תפקידים  ובעלי  ממשל  גורמי 

בהן הוא מרבה לבקר מתוקף עסקיו.

שלח עזרתך על פני המים 
שגרתי,  עבודה  יום  עוד  של  בתחילתו  הימים,  באחד 
על  זמזם המכשיר הסלולארי שלו.  יושב במשרדו,  בעודו 
איש  הנו  אלכס,  ברדקוב.  אלכס  של  שמו  התנוסס  הצג 
זמן  החלה  אלי  עם  שהיכרותו  הוא,  אף  אוקראיני  עסקים 
מה קודם לכן, במסגרת התקשרותו עם אחת מחברות הסחר 
נזקק לסיוע כלשהו אל מול  ניהולו. אלכס  והיבוא שתחת 
בעל  כאמור,  שהנו,  מיודענו,  לאלי  ופנה  המס,  שלטונות 
הנכונים,  במקומות  השפעה  לבעל  ונחשב  ענפים  קשרים 

לצורך בקשת ייעוץ ועזרה.
הבעיה  את  הבין  רב,  בקשב  לדבריו  האזין  אלי 
הבירוקרטית אליה נקלע אלכס, הבטיח לבדוק את הנושא 
ביקש  כאשר  השיחה,  סיום  עם  בהמשך.  ולעדכן  מקרוב 
אלכס לברר את סך העמלה, אותה ידרוש מר אלי בתמורה 
בשקט  ממלמל  אלי  את  לשמוע  הופתע  הענין,  להסדרת 

"עזוב, יהיה בסדר. לא הכל זה כסף".
חלפו מספר ימים, אלי בדק את הנושא מקרוב, והצליח 
להסדיר את הענין על הצד הטוב ביותר. הוא מיהר להרים 
וכי הנושאים  טלפון לאלכס ולבשר לו כי בקשתו נענתה, 
והמאושר,  המופתע  אלכס  לאלתר.  הוסדרו  הבירוקטריים 
והלא  המהירה  ההתגייסות  על  אלי  למר  להודות  ביקש 
שגרתית לצד עסקיו, ושוב ביקש לדעת את גובה העמלה 
שעליו להפריש לטובת המבצע. אלא שאלי התחמק שוב 

מהרעיון לגבות תשלום עבור 'טובה' המוענקת ל'חבר'.
חלפו להם שבועות אחדים. באחד הימים נשמע זמזום 
שוכנים  בו  האגף,  של  הראשית  לדלת  הצמוד  הפעמון 
עומד  אלכס,  את  לגלות  הופתע  הבוס  אלי.  של  משרדיו 
אדומה  כששקית  החדר,  מפתן  על  מבוכה  ואפוף  נרגש 
וגדולת ממדים בידיו. לאחר לחיצת יד נימוסית פנה אלכס 

השנה:

אלי האזין לדברים בקשב 
רב ובהתרגשות רבה. 
בזווית עינו נקוותה 
דמעה. הוא עמד נפעם, 
לנוכח המסר המטלטל 
אליו התוודע זה עתה: 
לעולם אל תפגין זלזול 
אף כמלוא נימה, כלפי 
אדם המתדפק על דלתך 
ומבקש את עזרתך! 
להיפך, קבל את פניו בעין 
יפה וברוחב לב, גם אם 
מדובר ב…גוי!

כ"ק האדמו"ר זצ"ל
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לאלי, והציג את התשורה שהביא:
העזרה  עבור  תשלום,  ממני  לגבות  תוקף  בכל  "סירבת 
הרבה והסיוע הרב שהענקת לי", פתח אלכס בנאום קצר 

ומרגש, "אין לך מושג מה עשית בשבילי! הצלחת להציל 
 – את העסק שלי, שבניתי במשך שנים בעשר אצבעותיי 
טלפון  בשיחת  הסיוע  הסתכם  אולי  עבורך  מוות.  ממכת 
שגרתית, אבל עבורי, מדובר בצעד כזה, כאילו הענקת לי 

עולם ומלואו".
"החלטתי", המשיך אלכס, "לגמול לך על טובתך בדרך 

אחרת, מקורית ויצירתית יותר".

הסוד היהודי
עובדת  את  הסתרת  לא  משיחותינו,  באחת  כי  "זכורני 
זמן  לפני  משהו.  לך  לומר  רוצה  אני  כעת  יהודי.  היותך 
בחיפוש  במקצועו.  סנדלר  שהיה  אבי,  לעולמו  הלך  מה 
שם  הבית,  שבמרתף  ב'אוצרות'  המשפחה  בני  שערכנו 
תיקן את הנעלים שנמסרו לו, מצאתי את התכולה הנמצאת 
העובדה  למעט  מדובר,  במה  מושג  לי  אין  זו.  בשקית 
שמדובר בחבילת ניירות עבה ומגולגלת… אבי מעולם לא 
בחכתי  להעלות  כמה שהצלחתי  עד  סודו.  את  עמנו  חלק 
מפיה של אמי, הרי שמדובר בתכולה המיועדת להוות נכס 
חשוב עבור יהודים. אנא, קח ממני את החבילה וכך לפחות 

ארגיש, כי אני את שלי עשיתי…".

אלי העלה חיוך רחב ומנומס על שפתיו, הושיט את ידו 
לעבר אלכס ולאחר מספר מילות הערכה ותודה, לחץ את 
ידו בחוזקה כמי שאומר 'עשינו עסק'… נטל את 'השקית 
האדומה' והניחה על שולחנו. משפנה אלכס לדרכו והדלת 
נטרקה אחריו, פתח את החבילה וביקש לעמוד על טיבה. 
כפי שכבר הזכרנו, עולם המושגים של אלי באותו הזמן, 
היה רחוק מאד מכדי להבין ולהעריך את הערך המוסף של 
ה'מתנה הייחודית' שהתגלגלה לידו זה עתה. היה זה ספר 
הארי  החלק  אך  השתמרו,  יריעותיו  כל  שלא  עתיק  תורה 
שבו הצליח איכשהו לשרוד את המאורעות הבלתי ידועים 
שעברו אליו, ולהתגלגל לידיו של הסנדלר שבינתיים נפח 

את נשמתו.
אלי הביט ביריעות המשתפלות על שולחנו אילך ואילך, 
העשוי  במוצג  "מדובר  כי  אלכס  של  המהדהד  המשפט 
להוות נכס עבור יהודים", ניקר במוחו. מצחו של מיודענו 
בניסיון  זכרונו,  את  להפעיל  ניסה  הוא  קמטים,  נחרש 
במרוצת  חלק  נטל  בהם  דתיים  וטקסים  אירועים  לשחזר 
זהה, אך לשווא. אפילו  נתקל בפריט  חייו, שמא אי פעם 
בר מצוה לא חגגו לו הוריו, ומעולם לא זכה לעלות בחייו 

לתורה.
אחת  על  השקית  את  הניח  הוא  נואש…  מיודענו 
ויצליח  היום  שיבוא  בתקווה  הישיבות,  בחדר  הכורסאות 
לפענח את פשר החפץ ה'מוזר' הזה… כך, שכב לו ספר 
רב,  בביזיון  ועזוב  זרוק  הופכין,  לה  שאין  כאבן  התורה 

חודשים ארוכים, מחכה לגואל אלמוני.

זה לא סת"ם פריט…
הגאולה הגיעה, עם ביקורו של האדמו"ר מקרעטשניף 

בשערי המשרד לפני שבועות אחדים.
בישטינא  לעייר  האדמו"ר  של  מסעו  במהלך  זה  היה 
ציונו  על מנת לפקוד את  שבאוקראינה, אליה שם פעמיו 
של ראש השושלת, הלא הוא הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא 

זצוק"ל, שיום ההילולא שלו חל ביום א' דסוכות.
בין האדמו"ר ובין אלי – מיודענו, שוררת היכרות מזו 
לפקוד  אלי  החל  משותף,  מכר  של  בהמלצתו  תקופה. 
ברחובות,  האדמו"ר  של  מעונו  את  האחרונות   בשנים 
בקסמו  נשבה  אלי  ישראל.  בארץ  מבקר  שהוא  עת  בכל 
של האדמו"ר, ובעקבות כך אף נפתח בפניו צוהר לעולם 
וסיגל  תפילין  להניח  החל  אף  בהמשך,  האמיתי.  היהודי 
האברכים  אחד  באמצעות  קבועים,  תורה  שיעורי  לעצמו 

בחסידות שהאדמו"ר העמיד לרשותו.
של  הגבאי  בפני  העז  ורצונו  משאלתו  את  הביע  אלי 
ישהה  והרבי  שתקרה  הראשונה  בהזדמנות  כי  האדמו"ר, 

האוהל על ציונו של האדמו"ר זצ"ל

אלי העלה חיוך רחב 
ומנומס על שפתיו, הושיט 

את ידו לעבר אלכס 
ולאחר מספר מילות 

הערכה ותודה, לחץ את 
ידו בחוזקה כמי שאומר 

'עשינו עסק'… נטל את 
'השקית האדומה' והניחה 
על שולחנו. משפנה אלכס 

לדרכו והדלת נטרקה 
אחריו, פתח את החבילה 

וביקש לעמוד על טיבה. 
כפי שכבר הזכרנו, עולם 
המושגים של אלי באותו 

הזמן, היה רחוק מאד 
מכדי להבין ולהעריך את 

הערך המוסף של ה'מתנה 
הייחודית' שהתגלגלה לידו 

זה עתה.
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הכניסה  בדלת  מזוזה  לקבוע  ויגיע  יטרח  באוקראינה, 
מאד  שהדבר  הדגיש  אלי  שבקייב.  משרדיו  של  הראשית 
חשוב לו, שכן בזכותו של האדמו"ר נוצקה משמעות חדשה 
ומשמעותי  נוסף  דחף  לו  תעניק  המזוזה  קביעת  וכי  לחייו, 

בדרכו אל היהדות.
כבר אמרו חז"ל "הבא ליטהר מסייעין אותו"… בעקבות 
על  להעתיר  כדי  בבישטינא,  ביקורו האחרון של האדמו"ר 
את  וארגן  אלי  פעל  והפרט,  הכלל  בעד  הקדוש  זקנו  ציון 
את  לעשות  לאדמו"ר  לאפשר  כדי  הנדרשת,  הלוגיסטיקה 
הדרך הארוכה מבישטינא לקייב במינימום זמן, כדי לחסוך 
הפרימיטיביים,  הכפריים  באזורים  הקשים  הדרך  תנאי  את 
חפצו  למחזור  מבישטינא  בדרכו  לחלוף  אמור  היה  שבהם 

– קייב.
יעשה  כאשר  כי  סוכם,  האפשרויות  בדיקת  בתום  ואכן 
שובו  בטרם  בקייב,  התעופה  לנמל  דרכו  את  האדמו"ר 
ארצה, יסור האדמו"ר למשרדיו של אלי, ויממש את שאיפתו 

לקבוע שם מזוזה.
הגדול  חלומו  עת  גבול,  ידעה  לא  אלי  של  התרגשותו 
התגשם והאדמו"ר פסע פנימה. האדמו"ר צעד אל תוך אולם 
הישיבות, בו שהו מספר חברים וידידים של אלי, שדאג שגם 
הם יתרשמו מדמותו של 'הרב' מישראל, עליו הוא כה מרבה 

לדבר.
הידיים  לחיצות  המרגש,  המזוזות  קביעת  טקס  לאחר 
את  לנצל  אלי  ביקש  ראשו,  על  שהוערפו  הרבות  והברכות 
ההזדמנות, כדי לשוחח ולהיוועץ עם הרבי ביחידות בענין 

כל שהוא שהתעורר בעסקיו.
במהלך הפגישה בחדר הישיבות, הצביע אלי על 'השקית 
האדומה' שהייתה מונחת על הכורסה במרכז החדר, וסיפר 
ידי  על  לידיו  התגלגלה  כיצד  טיפוסית,  רוסית  באדישות 
שלי  "חבר  עבודה.  בקשרי  נמצא  הוא  עמו  הגוי,  העמית 
חשוב  יהודים…'".  של  חשוב  ב'משהו  מדובר  כי  לי  אמר 
לציין, כי למרות הצעדים המדודים שאלי עשה עד כה אל 
היהדות, טרם יצא לו להגיע לבית כנסת ולצפות במו עיניו 
בספר תורה. הנחת התפילין שעליה התחייב, התקיימה לרוב 
בביתו או במשרדו. אז עד כה היה לנו 'תפילין', כעת קיבלנו 

גם 'מזוזה', ועתה הגיעה העת ל'ספר תורה'…
לבו של האדמו"ר החסיר פעימה, ואלי שהבחין בדריכות 
שאפפה אותו, מיהר לרוקן את ה'שקית האדומה' מתכולתה. 
גווילי ספר תורה שהיו כרוכים רק בצדם האחד ב'עץ חיים', 
היה  מדובר  ומשפיל.  מזעזע  במצב  נתונים  כשהם  התגלו 
בספר תורה, שכל מה שנותר ממנו הוא מתחילת 'בראשית' 
ועד לאמצע פרשת 'מצורע', כאשר 'עץ החיים' על תחילת 

הספר נותר בשלמותו.
עת  האדמו"ר,  את  שתקף  הרב  הכאב  את  לציין  למותר 
ספר  של  מצבו  על  נחמץ  ליבו  הזה.  המראה  בפניו  נחשף 
התורה שגורלו לא שפר עליו ככל הנראה. ספר התורה נפתח 
ונפרש על השולחן במרכז החדר. האדמו"ר התבונן בכובד 
את  שהסגירה  חיים',  ה'עץ  על  שנחרטה  בהקדשה  ראש 
מקורו של הספר הקדוש: "ספר תורה עשו ותקנו והכשירו 

אותה לקרות בה, החבורה סוכת שלום ד'קייב".
אלו המילים שנותרו חקוקות על לוח העץ של ספר התורה, 
ששרד את מאורעות השואה והיה לגלעד אילם, מתוך קהילה 
שטרם ברור מה עלה בגורלה. ספר התורה הצליח איכשהו 
גם לשרוד את התנאים המחפירים בסנדלרייה רווית הטחב 

והעובש…
כוננו",  גבר  מצעדי  "מה'  כי  הבינו  ומשמשיו  האדמו"ר 
וכי לא לחינם סיבבה יד ההשגחה העליונה את הגעתם אל 
אתר,  על  החלה  הפמליה  כרגע…  שוהים  הם  בו  המקום 
להתחקות  בניסיון  בסביבה  ויהודים  עסקנים  אחר  לדרוש 
אחר עקבותיה של 'קהילת סוכת שלום', ולהשיב את הספר 

לבעליו המקוריים.

צדו צעדינו מלכת
גוי,  מכר  אותו  מול  אל  במקביל  אלי  שערך  נוסף  בירור 
שהמציא לידיו את ספר התורה, העלה נתון מצמרר ומחריד. 
העשויים  הקלף  גווילי  את  רכש  הסנדלר  אביו  כי  מתברר, 

רבינו זצ"ל בביקורו בצפת
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נעליים לקהל  לייצר  נהג  עור, כידוע, מאדם כלשהו, ומהם 
לקוחותיו—-

דוק של עצבות ניבט בעיני הצופים, שהתגודדו סביב ספר 
התורה המיותם.

"מי יודע", הרהר בקול נוגה אחד מחברי הפמליה, "כמה 
שקצים התהלכו להם להנאתם ברחובותיה של העיר קייב, 
כאשר שם אלוקים נרמס בראש כל חוצות". ההלם היה רב. 
מסמרת  להשערה  דקה  דממה  בקול  הגיבו  בחדר  הנוכחים 

השיער.
פנה  שבהיכל",  תורה  ספר  אפילו  במזל,  תלוי  "הכל 
תוך  ראשי'  'כמחותן  במקום  נוכח  שעמד  לאלי,  האדמו"ר 
שעיניו מצועפות מההתרגשות… "בזכות הלב היהודי החם 
באמצעותך  להציל  סיבבה  ההשגחה  ויד  זכית  ניחנת,  בו 
המרגש  בסיפור  פתח  ואז  האדמו"ר,  המשיך  מזולל",  יקר 
בראשית  תיארנו  אותו  זצ"ל,  הקדוש  אביו  בצל  שהתרחש 

הכתבה.
המסר היה ברור. כשיהודי עושה טובה לזולת, גם אם הלה 
חיובי  דבר  מכך  לצאת  עלול  דבר  של  בסופו  הרי  גוי,  הוא 
ואולי גם משהו גדול ואין לדעת, עד כמה… כעת, הגיעה 

השעה למצוא את הבעלים של הספר.
מי היא אותה 'חבורת סוכת שלום ד'קייב'? כמה משפחות 
מנתה, מי כיהן כרבה של הקהילה ומה היתה טיבה? ובעיקר 

מה קורה עמה כיום?

האבידה הושבה לבעליה

מפרבריה  באחד  התגלה  כבירים,  מאמצים  לאחר  ובכן, 
ככל  שלום".  "סוכת  השם  את  הנושא  כנסת,  בית  קייב  של 
הנראה, מדובר באותו בית כנסת שממנו נלקח ספר התורה. 
המקום פעיל בעיקר בשבתות וימי חג, כאשר מתקבצים להם 
יחדיו מספר יהודים בסביבה, בעיקר מקרב הדור הצעיר ודור 

הביניים.
קהילת  על  פרטים  לברר  בידינו  עלה  לא  שניסינו,  ככל 
'סוכת שלום' של העבר. גם המתפללים המקומיים, הם ככל 
הנראה חדשים, יחסית, במקום, ואינם בקיאים כלל בפרטים 
ההיסטוריים של בית הכנסת, בו הם מתכנסים כל שבוע. אף 
אחד מהם לא ידע לספר על ארון הקודש ותכולתו, בוודאי 
שהם גם לא ידעו לומר מתי השתמשה הקהילה בספר התורה 
המהודר, שנתרם ככל הנראה על ידי אחד מחברי הקהילה, 
מועטות  שנים  לעולמם,  מקרוביו שהלכו  מי  נשמת  לעילוי 

קודם לכן.
'סיפור חייו' נותר אמנם עדיין אפוף תעלומה, אך למרבה 
מאורעות  את  שצלחו  אחרים  תורה  לספרי  בניגוד  המזל, 
יצאו מכלל שימוש לחלוטין, הרי שגורלו של  השואה, אך 
בלתי  ובאופן  פלא  באורח  שהתגלה  הנוכחי,  התורה  ספר 
מהם  שונה  מקרעטשניף,  האדמו"ר  ידי  על  בעליל  מתוכנן 

ולטובה.
לארון  קרי:  לבעליו,  כבוד  אחר  הוחזר  התורה  ספר 
'למחצה',  בספר  שמדובר  למרות  הכנסת.  בית  של  הקודש 
הרי  ויקרא,  ספר  באמצע  מסתיימים  גוויליו  כאמור,  שכן, 
שהיריעות שעדיין נותרו לפליטה, הינן בבחינת 'ספר תורה 

וניתן להשלימן באמצעות יריעות חדשות ובכך  שנשתמר', 
את  ירים  מי  לראות  זה  שנשאר  מה  לקריאה.  להכשירו 

הכפפה…
)מקור: עטרת – חודש חשוון(

היה זה במהלך מסעו של 
האדמו"ר לעייר בישטינא 
שבאוקראינה, אליה שם 
פעמיו על מנת לפקוד את 
ציונו של ראש השושלת, 
הלא הוא הרה"ק רבי מרדכי 
מנדבורנא זצוק"ל, שיום 
ההילולא שלו חל ביום א' 
דסוכות.
בין האדמו"ר ובין אלי – 
מיודענו, שוררת היכרות מזו 
תקופה. בהמלצתו של מכר 
משותף, החל אלי לפקוד 
בשנים האחרונות  את מעונו 
של האדמו"ר ברחובות, 
בכל עת שהוא מבקר בארץ 
ישראל. אלי נשבה בקסמו 
של האדמו"ר, ובעקבות 
כך אף נפתח בפניו צוהר 
לעולם היהודי האמיתי. 
בהמשך, אף החל להניח 
תפילין וסיגל לעצמו שיעורי 
תורה קבועים, באמצעות 
אחד האברכים בחסידות 
שהאדמו"ר העמיד לרשותו.

ציונו של כ"ק האדמו"ר זצ"ל



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

המלצות לקיץ בריא

ומומחית  יום  אשפוז  מחלקת  מנהלת  אשכנזי-הופנונג,  ליאת  ד"ר 
במחלות זיהומיות במרכז שניידר לרפואת ילדים של 'כללית', מתארת 
בחופש  האפשריות  והפגיעות  הקיץ  לעונת  האופייניות  המחלות  את 
ולטפל  הניתן  ככל  למנוע  מנת  על  לנהוג  כיצד  וממליצה  הגדול, 

במקרים של תחלואה בקרב ילדים.   

שלשול והתייבשות

מאוד  נפוצים  לשלשול,  הגורמים  וחיידקים  וירוסים  שונים,  מזהמים 
בחודשי הקיץ. החום הכבד גורם לעלייה בכמות החיידקים הנמצאים 
במזון במסעדות ובדוכנים במקומות בילוי. כתוצאה מכך, ילדים רבים 
סובלים משלשול, הקאה והתייבשות. תינוקות וילדים קטנים רגישים 
הסיכון  מבחינת  והן  להידבק  הנטייה  מבחינת  הן  לשלשולים,  יותר 
להתייבשות. אחוז המים בגופם של ילדים גבוה במיוחד: 70% ממשקל 
הגוף בהשוואה ל-50% במבוגר. על מנת למנוע זיהום זה, יש להקפיד 
ואחרי  לפני  בשירותים, אחרי החתלה,  ביקור  אחרי  ידיים  רחיצת  על 
ארוחה. כמו כן, כדאי להימנע מאכילת מזונות שעמדו בשמש ובחום 

ומחוץ לקירור לתקופה ממושכת. 
למנוע התייבשות. במקרים של  כדי  נוזלים  הוא במתן  עיקר הטיפול 
שלשול חריף, מומלץ להמשיך בתזונה הרגילה של התינוק או הילד, 
מומלץ  הפורמולה.  בשינוי  או  בדילול  צורך  ללא  פורמולה,  או  הנקה 

 oral rehydration-ה מקבוצת  מהתמיסות  אחת  לילד  לתת 

solution המכילות תמיסת מלחים )כגון: הידרן, מינרלי(, ששימוש 

בה הוכח כמפחית את הצורך בקבלת נוזלים בעירוי לווריד.
מרובה,  הקאה  או  ביום(  פעמים   8 )מעל  תכוף  שלשול  של  במקרים 
בתינוקות מתחת גיל חודשיים, בילדים עם מחלת רקע משמעותית, 
להתייבשות  חשד  או  דמי(  שלשול  גבוה,  )חום  לדיזיטריה  חשד 

)ישנוניות והיעדר מתן שתן(, מומלץ לפנות לרופא ילדים. 

פגיעות חום

לחום  החשיפה  חום.  לפגיעות  ממבוגרים  יותר  חשופים  ילדים 
בבריכה  או  בים  השמש,  שטוף  הישראלי  בקיץ  במיוחד  משמעותית 
ובטיולים בחוץ. פגיעות חום מתרחשות במקרים של יצור חום עודף 
מכת  הגוף.  של  העצמית  הקירור  מיכולת  הגבוהים  סביבתי,  חום  או 
חום, הדרגה הקשה ביותר של פגיעות חום, מאופיינת בתחילה בכאב 
חום  בהמשך  הגוף.  בחום  קלה  ועליה  הקאה  בחילה,  חולשה,  ראש, 
הגוף עלול לעלות לערכים של מעל 40 מעלות ויופיעו סימנים נוספים 

של ישנוניות, נשימות מהירות ושטוחות ואף פרכוסים. 
יש  מרובה.  שתייה  על  בקיץ  להקפיד  כדאי  חום,  פגיעות  למנוע  כדי 
הוא  החום  עומס  בהן  בשעות  בעיקר  מאומצת,  מפעילות  להימנע 
משמעותי, להקפיד על חבישת כובע והלבשה בבגדים קלים. כמובן, 

אין להשאיר ילדים במכונית סגורה, גם לא לזמן קצר.
רפואית  לעזרה  לקרוא  יש  חום,  מכת  של  מהשלבים  אחד  בכל 
במהירות ובמקביל לפעול לקירור הגוף )לפשוט בגדים, להעביר את 
הילד למקום מוצל וממוזג, לשפוך מים קרים על הגוף(. יש להקפיד 

על שתייה מרובה במידה והילד עירני ומסוגל לשתות. 

המתקדמת  התזונה  תוספי  חברת  סופרב, 
את  חודשים  מספר  לפני  השיקה  בישראל, 
כורכומין ליקוויד ג'ל בכשרות בד"צ העדה"ח, 
לפטנט  הודות  בתחום,  דרך  פריצת  המהווה 
הבינלאומי BCM-95®. המוצר זכה לתגובות 
הגבוהה  הספיגה  יעילות  לאור  נלהבות, 
וכן  האמור  לאור  הייחודית.  הג'ל  וטכנולוגיית 
הוחלט  הצרכנים  מצד  אוהדות  תגובות  בשל 
בקטגוריית   2019 השנה  למוצר  בו  לבחור 

תוספי התזונה. 
יתרונותיו  אף  על  אבל  הכורכום.  ספק  ללא  הוא  הבריאות  בגזרת  התורן  הטרנד 
הסיבה  זו  מאד.  נמוכה  בגוף,  )כורכומין(  הפעיל  הרכיב  של  ספיגתו  הבריאותיים, 
שבשנים האחרונות עלו על המדפים מגוון מוצרי כורכום שהציגו פתרונות שונים 
לשיפור בעיית הזמינות )תוספת של רכיבים כמו פלפל, שימוש במינונים גבוהים( 
בטבליות  שימוש  הוא  מכולם  והנפוץ  חסרונות  כמה  בלטו  בכולם  זאת,  עם  אך 

גדולות וקשות לבליעה. 
חסרונות אלו הותירו את צרכני הכורכום ללא מענה מספק, עד להשקת כורכומין 
ליקוויד ג'ל בכשרות בד"צ העדה"ח, שכאמור זכה לתגובות נלהבות ולתואר 'מוצר 

השנה 2019'. 
:®BCM-95 היתרונות של פטנט כורכומין

• היחיד עם תוספת שמני הכורכום העוצמתיים 
• זמינות ביולוגית טובה ב- 1,000% יותר בהשוואה לתמצית כורכומין תקנית! 

• זמן שהייה מקסימלי בגוף האדם )12-8 שעות(
• מבוסס על מחקר עולמי של 14 שנה ומוגן ע"י 49 פטנטים 

• מגובה בהוכחות עם למעלה מ- 55 מחקרים, לרבות מחקרים קליניים
• בעל סטטוס של GRAS )בטוח לשימוש( על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי

כמוסת ליקוויד ג'ל: 
• נספגת ופועלת מהר יותר בהשוואה לטבליות/כמוסות רגילות! 

• שומרת היטב על החומרים הפעילים מפני חמצון ולחות 
• מאפשרת נטילה קלה ונוחה ללא תחושת המחנק המקושרת לטבליות

איתן מרקוביץ, מנכ"ל ובעלים חברת סופרב, מוסר כי 'כמוסת הליקוויד ג'ל בעלת 
המוצרים  ריבוי  עם  בקטגוריה.  המוצרים  משאר  יותר  הגבוהים  ספיגה  יתרונות 
והמותגים הקיימים בשוק תוספי התזונה, מומלץ  להקפיד על בחירה של תוסף 

איכותי ובטוח לשימוש'.
את כורכומין ליקוויד ג'ל ניתן להשיג להשיג בבתי הטבע ורשתות הפארם.

הסברה ועיצוב חדש
במסגרת השקת המותג בישראל, שוק הבית של טבע – כבשאר העולם – החברה 
גרפית  שפה  חדשות,  אריזות  היתר,  בין  הכוללת,  חדשה  חזותית  זהות  מטמיעה 
נבון  לשימוש  הסברתי  בקמפיין  יוצאת  טבע  ועוד.  חדש  לוגו  חדשה,  ופרסומית 

בתרופות וחושפת את העיצוב הגלובאלי החדש של אריזות מוצריה
"במסגרת השקת המותג בישראל נקדם שלל יוזמות ומהלכים לטובת המטופלים, 
ספיר,  אבינועם  מסר  בישראל.  והקהילה  והחברה  בהם  המטפלים  המשפחה  בני 
ואוקראינה.  מזרח-תיכון  אפריקה,  מדינות  אשכול  ומנהל  ישראל  טבע  מנכ"ל 
אנו  בעולם,  הגדול  התרופות  ארון  שלה  ישראלית-גלובאלית,  תרופות  "כחברת 
ועד כמה העלאת מודעות  נבון בתרופות,  מכירים בחשיבות הרבה שיש לשימוש 
לאחסון בטוח ואחראי של תרופות נחוצה בישראל. כולנו מודעים לסיכון שבשימוש 
לא זהיר בתרופות, אך במציאות היומיומית הלחוצה, לעיתים נדרשת יותר תשומת 
לב ומודעות למיקום אחסון התרופות הנכון בבית. בדיוק לשם כך החלטנו לצאת 
ושימוש  לאחסון  באשר  ליישום,  פרקטיות  המלצות  המספק  ההסברה,  בקמפיין 
נבון ומיטבי בתרופות, אשר גם חושף את העיצוב החדש של אריזות טבע", הוסיף 

אבינועם. 
הקמפיין החדש, חושף גם עיצוב מחדש של פורטפוליו אריזות המוצרים – בהתאם 
לקו העיצובי הגלובאלי ובהתאמות להנחיות משרד הבריאות 
הישראלי. העיצוב שנבחר נועד לייצר פשטות, בהירות ונוחות 
המטפלים  המשפחה  לבני  למטופלים,  שימוש 
מענה  נותן  העיצוב  הרפואיים.  ולצוותים  בהם 
ואמון, לפשט  לצרכים הבולטים: לספק בטחון 
את  ולהנגיש  תרופה  לקיחת  של  החוויה  את 
המידע המשמעותי ביותר 
המינון,  התרופה,  שם   –
סוג  היחידות,  מספר 
היצרן  ושם  המוצר  וחזות 

– בדרך פשוטה וקלה. 

לאחר ההתמודדות עם מחלות החורף אצל הילדים, אנו 
נושמים לרווחה עם בוא הקיץ • אך חשוב להתכונן ולדעת 
כי גם לקיץ מגוון מחלות אופייניות אצל ילדים • איך נטפל 

בהתייבשות ופגיעות חום אצל ילדים?

זכה בפרס מוצר השנה 2019
בקטגוריית תוספי התזונה 

סל תרופות
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היא עמדה על הבמה מול שבעת 
אלפים זוגות עיניים וסיפרה: "אבא 
נולד בתוניסיה למשפחה יהודית 
יותר משבעים  לפני  מסורתית, 
שנה. גדל והתחנך בצרפת המתבוללת, 
ולא הכיר את היהדות מעבר למושגים 
בסיסיים. אבא ניחן בכישרון מוזיקלי נדיר, 
ובגיל צעיר הקים להקה יחד עם אחיו והפך 
לזמר מפורסם - להיטים, הופעות... בשיא 
תקופת הזוהר פגש ביום שישי אחד קבוצת 
חסידים, שהזמינה אותו לשיעור תניא לאחר 

הנחת תפילין.
אור החסידות נגע בו, והוא התקרב לחיי 
תורה ומצוות. עם השינוי באורח חייו, 
החליט גם על תפנית בתחום המוזיקלי שכה 
אהוב עליו. הוא נטש את עולם הזמר, ויתר 
על עתיד מוסיקלי מבטיח, השקיע בדרך 

התורה והתעלה בה. 
כמו רבים מהחסידים בצרפת, הרבה 
וזכה  משפחתו  עם  הרבי  אצל  להיות 

לקירובים מיוחדים.
את  וגידל  לארץ,  עלה  הרבי  בברכת 
ילדיו יחד עם זוגתו במסירות בדרך התורה 
והחסידות. זכה להקים משפחה חסידית 
לתפארת, ביניהם גם שלוחים ברחבי העולם.
המכונן  הרגע  הגיע  כשנתיים,  לפני 
שיצא  אחרי  מחודש.  למהפך  שהוביל 
לגמלאות, הרגיש רצון עז לשוב לשיר. 
קולו הערב נשמר, למרות גילו, וביקש 

לפרוץ מתוכו.
אבל איך אפשר לגשר על פער של עשרות 
שנים? ההתלבטות הייתה קשה, ולאחר 

היסוסים ולבטים כתב מכתב לרבי.
בהשגחה פרטית מופלאה, אבא קרא 
באגרות הקודש את תשובתו של הרבי לצייר 
שחזר בתשובה. באותו מכתב הרבי מעודד 
אותו לנצל את הכישרונות שבהם ניחן מאת 

ה', והפעם לקדושה.
זה היה רגע המהפך, שנתן אישור וכוח 
להתחיל מחדש בשירה יהודית, ובעיקר 
געגוע  מלאי  הגאולה,  בשורת  שירי   –

וציפייה. בדרכו, הוא רותם את הכישרון 
לקיום השליחות האחרונה שהטיל הרבי 
על חסידיו, ומכין את העולם לקבלת פני 

משיח בקרוב ממש."
"וזה אבא שלי", אמרה שרה, והזמינה 
את אהרון סיטבון, אביה, לשיר "הגיע זמן 
גאולתכם" במופע משפחתי, עם נכדיו 

ונכדותיו, בכנס הנשים הגדול בעולם.

חזרה  הגאולה",  תבוא  אחד  "ברגע 
המנטרה בכנס שהיו בו הרצאות וגם סטנד-
אפ, והכול כדי להמחיש שמשיח בן דוד 
יכול להגיע ברגע אחד, בלי שנרגיש, וכבר 

מרגע זה יש להתכונן!

בפרשת פנחס מחלק אלעזר הכהן את 
הארץ לנחלות. הוא מקבל את החלוקה ברוח 
הקודש, לאחר מכן נשלפים הפתקים משני 
סלים, ולסיום גם הגורל מצווח ואומר: ״אני 
הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני״. 
רגע, האם שמעת פעם גורל מדבר?! מה 

היה צורך בנס כזה גדול? 

הרבי מסביר ששלושה רבדים מקיפים 
את הנפש שלנו: מחשבה, דיבור ומעשה.

המחשבה והמעשה הכרחיים בדרך כלל, 
אבל הדיבור לא תמיד בא לידי ביטוי. 
הנס שהגורל מדבר בא ללמד שכל שלב 
חשוב. כל דבר צריך להיות מושלם ומורכב 

משלושת הרבדים, וכך גם ההכנות.
המשימה היא להתרכז ולהיות במאה 
אחוז גם בתהליך וגם במטרה, בשלמות 

של כל שלושת הרבדים. 

לא למהר ולדלג לשלב הבא, עד למטרה 
הסופית. פשוט לחיות את הרגע. כאשר 
אנחנו מונחים בכל הפרטים ובשלמות, כל 
יום הופך מיום של גולה - ליום של גאולה. 

הכול אפשר לעשות ברגע אחד, האם 
תכננת כבר איך יהיה הרגע הבא שלך? 

ברגע אחד ומייד 
הם נגאלים  

לא למהר ולדלג לשלב הבא, עד למטרה 
הסופית. פשוט לחיות את הרגע. כאשר 

אנחנו מונחים בכל הפרטים ובשלמות, כל 
יום הופך מיום של גולה - ליום של גאולה

"
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קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

זה כן משנה
איזו מכינה!

המכינה לנשים במכללת מבחר
בשילוב לימודי קודש

את מוזמנת לצמוח, לגדול ולהתקדם
במסגרת חרדית איכותית ובאווירה תורנית

  הפרעות תקשורת    סיעוד - אחיות    ריפוי בעיסוק 
  שירותי אנוש ורב תחומי   עבודה סוציאלית

לאחר לימודי המכינה, תוכלי להתקדם
לתואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

ההרשמה למכינות תש"פ בעיצומה! הבטיחי את מקומך

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
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פיצה שוקולד ב- 3 צבעים
חברת כרמית חולקת מתכון לקינוח שוקולד מפנק במיוחד וקל להכנה ביתית– פיצה שוקולד ב- 3 צבעים. 

לבצק:
500 גר קמח

2 כפיות של שמרים יבשים
1 כפית סוכר

3/4 כפית מלח
50 גר׳ חמאה מומסת

1/3 1 כוס מים חמימים

לציפוי:
1 צנצנת שוקולד למריחה )כל שוקולד שאוהבים( 

1 טבלת שוקולד לבן
1 טבלת שוקולד חלב

1 טבלת שוקולד מריר מעולה 60% מוצקי קקאו
שבבי קוקוס

1 בננה
חופן אגוזי לוז קצוצים

אופן הכנה:
1. בקערת מיקסר מערבבים את הקמח, שמרים, סוכר ומלח.

2. מוסיפים את החמאה המומסת וכמחצית מכמות המים ומתחילים ללוש עם וו לישה. תוך כדי לישה מוסיפים 
את המים עד שהבצק נפרד מדפנות המיקסר. לשים כ-10 דקות. הבצק צריך להיות רך וקל לעבודה.

3. מקמחים משטח עבודה ומרדדים את הבצק לעיגול )אפשר לחלק את הכמות לשתי פיצות בינוניות(.
4. מעבירים לתבנית אפייה ומקפלים כלפי מעלה את השוליים של הבצק כדי למנוע את נזילת  השוקולד.

5. מורחים על גבי הבצק את השוקולד למריחה ומכניסים לתנור שחומם מראש ל200 מעלות.
6. בזמן שהבצק בתנור, חותכים את טבלאות השוקולד לקוביות ואת פרוסות הבננה לעיגולים.

7. כאשר הבצק אפוי ושחום מוציאים מהתנור ומפזרים מעל את השוקולד, את פרוסות הבננה, שבבי הקוקוס 
ואגוזי הלוז.

המתכון באדיבות: עדי דב 

בורקס טונה ובטטה
שוברים את הראש מה להכין לילדים לאכול לארוחת ערב ורוצים לגוון? נסו את המתכון של מותג הטונה 

"פילטונה" לבורקס טונה ובטטה.

רכיבים:
2 קופסאות שימורי נתחי טונה בהירה  

1 חבילה בצק עלים
3 כפות שמן זית

תרסיס שמן
1 בצל לבן יבש גדול קצוץ

2 בטטות
1 כף רסק עגבניות

1 פלפל חריף ירוק בינוני קצוץ
מלח ופלפל שחור לפי הטעם והצורך

אופן הכנה:
1. מבשלים את הבטטות עד שנעשות רכות ויוצרים מחית.

2. מטגנים בשמן זית את הבצל והפלפל החריף עד שהם מזהיבים.
3. מוסיפים את הטונה, מחית הבטטות ורסק העגבניות, מתבלים במלח ופלפל שחור לפי הטעם ומבשלים 

לצמצום הנוזלים עד ליצירת מרקם אחיד של המלית.
4. מורידים מהאש וממתינים כ-10 דקות שהמלית תתקרר

5. חותכים את בצק העלים לריבועים, ממלאים אותו במלית ומקפלים ליצירת בורקס משולש.
6. מורחים ביצה מעל כל בורקס ומפזרים שומשום מעליהם.

7. משמנים קלות בתרסיס שמן נייר אפייה ע”ג תבנית ואופים ב-180 מעלות למשך כ-15 דקות או עד 
שהבורקסים משחימים.

פילה ברמונדי
מתכון לפילה ברמונדי ישראלי עם עגבניות שרי, צלפים ואורגנו של השף אושר אידלמן

זמן הכנה: 15 דקות / מנות: 4

רכיבים:
4 יח' פילה ברמונדי ישראלי )עם העור(

2 כפות חמאה
2 כפות שמן זית

8 שיני שום – פרוסות
עלים מ-6 ענפי טימין טריים

6 כוסות מיקס עגבניות שרי – חצויות
פעמיים קורט זעפרן מושרה בכף מים רותחים

4 כפות עראק

1

3

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל

1
צילום: דן פרץ צילום: גלי איתן
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2 כף צלפים
2 כפיות שטוחה מלח

4 כפות מים

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-220 מ"צ על מצב גריל, ומשאירים את הדלת פתוחה מעט

2. מחממים מחבת )מתאימה לצלייה תנור( ומוסיפים חמאה. כאשר החמאה מבעבעת מגבירים להבה 
ומוסיפים שום, עגבניות שרי ואורגנו. מקפיצים במשך דקה

3. מוסיפים זעפרן, עראק, צלפים ומלח ומביאים לרתיחה במשך דקה. מוסיפים את המים
4. מתבלים את הדגים במלח ופלפל משני הצדדים ומניחים במרכז המחבת כאשר העור פונה כלפי מעלה

5. מכניסים את המחבת לתנור בקרבה לסלילי הגריל וצולים במשך 5-6 דקות 
6. מוציאים מהתנור ומגישים מיד

מרק בטטות קרמי
המתכון מוגש באדיבות שף ספי שם טוב ו"מרינה - פטריות הגליל" חברה ישראלית מובילה בתחומה לגידול 

פטריות וירקות ברמה הגבוהה ביותר. 
4 מנות / ללא גלוטן / שעה הכנה

מצרכים:
4 כפות שמן זית

1 שן שום קלופה כתושה
2 גבעולי סלרי בלי העלים, קצוצים דק

1 גזר קלוף חתוך גס
3 בטטות בינוניות קלופות חתוכות גס

1250 מ"ל מים
2/1 כפית עלי תימין

1 כפית מלח
2/1 כפית פלפל שחור גרוס

2/1 כפית כורכום

תוספות
ספגטי בטטה

4-3 כפות שמן זית
4/1 כוס שמנת מתוקה/צמחית או קרם קוקוס

עירית קצוצה או פטרוזיליה קצוצה

אופן הכנה:
1. אש בינונית. מוסיפים את השום ומערבבים. מוסיפים בטטה, גזר ואת המים. 

2. בסיר עמוק מחממים שמן זית ומזהיבים בצל וסלרי קצוצים, כמה דקות על מרתיחים, מנמיכים את האש 
ומכסים. 

3. אחרי עשר דקות מוסיפים: מלח, פלפל ומבושלים. טוחנים הכל בבלנדר או בלנדר מוט. 
4. מתקנים טעמים. תימין וכורכום ומערבבים. 

5. ממשיכים לבשל עוד כחצי שעה עד שהירקות רכים

לעיטור:
1. מערבבים את ספגטי הבטטה עם שמן זית ומעט מלח. 

2. מפזרים על תבנית עם נייר אפייה. 
3. אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות כ-10/7 דקות

4. מעטרים במעט פטרוזיליה קצוצה או עירית קצוצה מעל. )ניתן גם לטגן בשמן עמוק( 
5. מטפטפים מעל קרם קוקוס או שמנת מתוקה

פשטידת טונה
אין ספק שבאחריותנו ההורית לעשות כמיטב יכולתנו לדאוג לתזונת הילדים גם בחופש, אך גם לא פחות חשוב 

לפעמים גם קצת לשחרר. מתכון לפשטידת טונה בריאה בנוסח איטלקי שילדים אוהבים )לנוהגים חלב ודגים(

מצרכים:
2 קופסאות קופסת טונה לייט עם עשבי תיבול

1 קופסה גבינה לבנה 5%
1 קופסה קוטג' 3%

בצל
1 ביצה

1 רסק עגבניות קטן
4 פרוסות גבינה צהובה 5%

כפית שמן
350 גר' איטריות שבלולים

הוראות הכנה:
1.מבשלים את האטריות, שוטפים ומסננים בנוזלים. 

2. מטגנים בכפית שמן את הבצל עד להזהבה. 
3. מוסיפים את הטונה, הרסק מלח ופלפל ולצנן.

4. מוסיפים את הגבינה לבנה והקוטג', את האטריות ושאר המצרכים.
5. מערבבים הכל ושמים בתבנית בתנור ב- 180 מעלות  כחצי שעה.

6. מוציאים ומפזרים מעל את פרוסות הגבינה הצהובה, מחזירים לתנור עד שמשחים.

מתכון מאת: רותי אבירי, דיאטנית קלינית, יועצת לחברת סטארקיסט

2 1

45

חם
מנ

ם: 
לו

צי

52

4

צילום: רפי לוינסוןצילום: טל סיוון ציפורין
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

י(  לט  )ירמיה  ביום"  ו____  כרמים  להם  "ויתן  פלחה.  תבואה,אדמת  לזריעת  שדה   .7
)בלשון יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון 

רבים(
11. קיצור המילים : תפילת נעילה.

12. מפרשיות השבוע.
13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(

15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה".                              "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( 
)בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" 

)בבא מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. באומד,בהשערה,בלא מידה ובלא משקל. "ואין פודין מעשר שני ____" )מעשר שני 
ד ב(

7. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני" )תהלים קיט נג(
8. רבבה,עשרת אלפים.  "יש בה הרבה  משתים עשרה ____ אדם" )יונה ד יא( )בהיפוך 

אותיות(
9. חק,משפט. "להנתן ___")אס' ג יד()בהיפוך אותיות(

11. מושקה כל צורכו,ששתה לצמאו. "והיתה נפשם כגן ____" )ירמיה לא יא(
 ) צט:  קמא  ____")בבא  "עסק  בכשלון.  או  בהפסד  שנסתיים  מעשה  רע,  עסק   .12

)בהיפוך אותיות(
14. קיצור המילים : הלכות סוכה.

התורה.  את  שקיבלו  משעה  מישראל  חוץ  העולם,  מאומות  אדם  לכל  בתלמוד  כנוי   .15
"שבע מצות נצטוו ____   ____" )סנהדרין נו.()בלשון יחיד(

16. שיעור מספיק. "ו____ חלב עזים ללחמך" )משלי כז כז(
17. מאותיות ה - א"ב.

18. מישור,מקום שטוח. "שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום ה____" )פסחים 
מב.(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו" )תהילים י ז( )בהיפוך אותיות(

1. חגורה. "____ גדולה יש לי בידך" )שבועות מג.(
2. כלי קדום כעין מחבת מנוקבת. "כמין __ עמוק" )מנחות סג.(

3. סופה,רוח חזקה ביותר. "סופה ו____ ולהב אש אוכלה" )ישעיה כט ו(
4. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 280

יחיד,גוף  5. התמהמה,התאחר. "פעם אחת ____ העדים מלבא" )רה"ש ד ד()בלשון 
שלישי,עבר()בהיפוך אותיות(

6. כפוף,שחוח. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(
10. בעברית - של אש. ובארמית? "מנהר ___" )חגיגה יד.(

13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" )רש"י תהלים פא ח(
"יורדין  שופכין.  למי  למקום,ביחוד  ממקום  מים  למשיכת  באדמה  צינור  או  תעלה   .15

ל___" )עירובין ח י(
16. דרך,חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים. "וארנן ____ חטים" )דברי הימים א 

כא כ(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. כאיש אחד
2. כארז בלבנון ישגה

3. נכבד ליבו

ׁמֹות ט ז ּים צב יג 3. ְש ִּהִל ׁמּוֵאל ב יט טו 2. ְת 1. ְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מפרץ גלדנה האי מנורקה ספרד

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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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



עם לבן
אתה מוגן

השחור שומר
עליך רענן

לא זז בלי אקס!

מגן עליך מזיעה 
עד 48 שעות
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על אף שהכור הגרעיני היה צריך לכבות אוטומטית, הדבר לא קרה. סרגיי פרמינין בן 
ה-20 התנדב לכבות את הכור. תוך שימוש במסכת גז הוא הצליח לכבות את הכור. 
זאת, שריפה גדולה פרצה בתוך התא והעלתה את הלחץ. כאשר פרמינין  יחד עם 
להצליח  ממנו  מנעו  הלחצים  הבדלי  הדלת,  של  השני  בצד  לחבריו  להגיע  ניסה 

ולפתוח את הדלת, והוא מת בתא הכור כתוצאה מחנק.
לפני  לעלות  מנת  על  יציבות  מספיק  ועם  בטוח,  במצב  נמצא  הכור  כאשר 
קיבל  הוא  בלבד.  מצברים  כוח  בעזרת  הצוללת  את  העלה  ברטינוב  קפטן  השטח, 
ידי אוניית משא סובייטית לנמל הבית של הצוללת  הנחיה לגרור את הצוללת על 
הגרירה  ניסיונות  הצוללת.  ממקום  קילומטרים   7,000 מרחק   ,Gadzhiyevo-ב
כשלו, לאחר שכמויות משמעותיות של גז רעיל דלפו לתוך תאים נוספים, ברטינוב 
הורה לצוות בניגוד להוראות, להתפנות מהצוללת ולעבור לאוניית המשא, אך הוא 

.K-219-עצמו נשאר על סיפון ה
מוסקבה הביעה חוסר שביעות רצון מתפקודו של קפטן ברטינוב והורתה לולרי 
סנקני, קצין האבטחה של הצוללת, לתפוס פיקוד ולהעביר את הצוות ששרד בחזרה 
לצוללת ולחזור לפעילות. לפני שהצוות הספיק לבצע את הפקודות הגיעה הצפת 
 K-219 המים לגובה שלא ניתן להתגבר עליה, וב-6 באוקטובר 1986 טבעה הצוללת

לעומק 6,000 מטרים. כל ארסנל הנשק הגרעיני של הצוללת אבד עם טביעתה.
ב-1988 ספינת מחקר סובייטית מיקמה את עצמה מעל הריסות הצוללת וגילתה 
כי הצוללת נשברה לשתיים. כמה צינורות טילים היו פתוחים, והטילים ביחד עם 

ראשי הקרב הגרעיניים שלהם לא אותרו.
ליבו באבטחת הכור. ברטינוב  אומץ  על  עיטור הכוכב האדום  לפרמינין העונק 
למשפטו  חיכה  אך  נכלא,  לא  מעולם  הוא  ובגידה.  חבלה  בהזנחה,  הואשם 
ביקטרינבורג. ב-30 במאי 1986, שר ההגנה סרגיי סוקולוב שוחרר מתפקידו כתוצאה 
מתקרית מתיאס רוסט והוחלף על ידי דמיטרי יאזוב; האישומים נגד ברטינוב בוטלו.

K-8 - פרויקט "קיט" 
התרחשה  ברנץ,  בים  פעילות  במהלך   ,1960 באוקטובר  ב-13  החלו  התאונות 
פעל  הצוות  בעוד  קירור.  נוזל  אבד  מכך  וכתוצאה  הקיטור  גנרטור  בצינור  פריצה 
לאספקת חירום של מי קירור לכור במטרה למנוע התכה של הכור, דלפו כמויות 
גדולות של גז רדיואקטיבי וזיהמו את כלי השיט. רמת הרדיואקטיביות לא הייתה 
ידועה מכיוון שציוד המדידה לא היה מסוגל למדוד בקנה מידה כה גדול. שלושה 
מאנשי הצוות סבלו מנזקי קרינה הנראים לעין, ורבים מאנשי הצוות נחשפו לרמות 

.Sv 2 קרינה של עד
K-8 משריפות  1970 סבלה  במהלך תרגיל צבאי ימי גדול שנערך ב-8 באפריל 
בשני מדורים בו זמנית. השריפה התפשטה במערכת האיוורור בעקבות קצר חשמלי 
במדורים 3 ו-7, בזמן שהצוללת הייתה בעומק 120 מטרים. שני הכורים הגרעיניים 

כובו.
הקפטן הורה לכל הצוות לנטוש את הצוללת אך ביטל את הפקודה ברגע שהגיעה 
גוררת. 52 אנשי צוות, כולל הקפטן סוולוד בסינוב עלו בחזרה על הצוללת שנגררה, 
אך זו טבעה בים הסוער בזמן שנגררה במפרץ ביסקאיה שבאוקיינוס האטלנטי. היה 
זה האובדן הראשון של צוללת גרעינית סובייטית. 8 אנשי צוות כבר נהרגו בעקבות 
נעילת מדורים מסוימים למניעת ההצפה והתפשטות האש. כל אנשי הצוות שעלו 
80 השעות בהן  והצפות במהלך  נהרגו כתוצאה מהרעלת פחמן דו-חמצני  בחזרה 
K-8 טבעה ושקעה לעומק 4,680  73 אנשי צוות שרדו.  שהתה במזג אוויר סוער. 
מטרים, כאשר מתוך 24 הטורפדו שהיו על סיפונה ארבעה נשאו ראשי נפץ גרעיניים.

אסון תדלוק הכור
K-431 הושלמה ב-1965 כיחידה K-31, צוללת מסדרת אקו 2 בעלת שני כורים 
שימוש  עושים  אשר  מגה-וואט   70 של  יצור  יכולת  בעל  מהם  אחד  כל  גרעיניים, 
ב-20% אורניום מועשר כדלק. ב-10 באוגוסט 1985 הצוללת תודלקה בבסיס הצי 
הסובייטי ליד ולדיווסטוק. לאחר התדלוק, הוחלף מכסה מיכל הכור. המכסה הונח 

לא נכון והיה צורך להרימו שוב כאשר מוטות הבקרה מחוברים.
כדי למנוע מהמכסה להתרומם יותר מדי - הייתה קורה ייעודית, אך הקורה אינה 
התרחש   10:55 בשעה  מדי.  גבוה  הורם  הבקרה  מוטות  עם  והמכסה  נכון  הונחה 
הפיצוץ, הפיצוץ הרס את המכונות, יצר חור בגוף הצוללת, והרס חלקית את צריף 

התדלוק. בעקבות הפיצוץ פרצה שריפה שכובתה לאחר 4 שעות.
לאחר מכן החלה הערכה לזיהום רדיואקטיבי. רוב הנשורת הרדיואקטיבית נפלה 

במרחק של בין חמישים למאה מטרים מהצוללת, אך ענן של גז רדיואקטיבי וחומר 
הערכות  לצוללת.  צפונית-מערבית  קילומטרים  שישה  של  למרחק  הגיע  חלקיקי 
גזים  )Mci 2( של  74 בקרל  היו  הרדיואקטיביים  ראשוניות של שחרור החומרים 
היו  רובם  אך  אחרים,  גרעיני  ביקוע  תוצרי  של   )Mci  5( בקרל  ו-185  אצילים 

איזוטופים.
מפציעות  ולא  עצמו  מהפיצוץ  כתוצאה  נהרגו  צוות  אנשי  עשרה  הנראה,  ככל 
הקשורות לקרינה. פציעות קרינה אותרו אצל ארבעים ותשעה אנשים, כאשר עשרה 
מהם פיתחו תסמונת קרינה חריפה והם כללו בעיקר כבאים. מתוך 2,000 האנשים 

שהיו מעורבים בפעולות הניקיון, 290 מהם נחשפו לרמות גבוהות של קרינה.
הפסולות שנאספה בפעולות הניקיון אוחסנה באתרי הטמנה זמניים. בגלל הקצב 
לפעילות  חזרו  הנמל  ממתקני  חלק  הניקיון,  ופעולות  החומרים  פירוק  של  המהיר 
ארבעה ימים לאחר הפיצוץ. חודשיים לאחר התאונה ירדו רמות הקרינה במים, ו--5
7 חודשים לאחר התאונה רמות הקרינה נחשבו לתקינות בכל אזור הרציף. הצוללת 

הפגועה נגררה ל-Pavlovsk Bay ונקשרה שם.

התקרית הגרעינית בפאלומארס 
התאונה ארעה במהלך טיסה שגרתית של מפציץ B-52 סטרטופורטרס במסגרת 



אקולה, הצוללת הגרעינית הכבדה בעולם

הצוללת לושיראק
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מבצע כיפת כרום )Operation Chrome Dome(. המבצע התנהל בשנים -1968
הקרובים  בעולם  שונים  בנתיבים  שגרה  דרך  אלו  מפציצים  טסו  במסגרתו   .1961 
לגבולות ברית המועצות, כשהם נושאים פצצות תרמו גרעיניות, במטרה להרתיע את 

ברית המועצות ממלחמה גרעינית.
המפציץ שהיה מעורב בתאונה טס ב-17 בינואר 1966 בנתיב שמעל הים התיכון. 
המטוס  ניגש  מערבה,  כשפניו  מטרים,   9,450 של  בגובה  בבוקר,   10:30 בשעה 
KC- לתדלוק האווירי השני במהלך משימתו. הוא נועד לקבל דלק ממטוס תדלוק
135 של חיל האוויר של ארצות הברית שהמריא מבסיס בספרד. המטוסים נמצאו אז 
בשמי הים התיכון בקרבת עיירת החוף הספרדית פאלומארס )Palomares(. כ-230 
הקשיח  התדלוק  צינור  את  פרש  התדלוק  מטוס  מאלגה.  לעיר  ממזרח  קילומטרים 
הצינור  ופיית  שגיאה,  התרחשה  לצינור  להתחברות  המפציץ  גישת  בעת  אך  שלו, 
פגעה בגוף המפציץ. עקב הפגיעה ניתקה כנפו השמאלית של המפציץ, ולאחר מכן 
שבעת  מבין  ארבעה  רק  נהרסו.  המטוסים  שני  התדלוק.  שבמטוס  הדלק  התפוצץ 
אנשי צוות המפציץ הצליחו לנטוש את המטוס. כל ארבעת אנשי צוות מטוס התדלוק 

נהרגו.
ופגעו בקרקע בקרבת  שלוש מארבע הפצצות התרמו-גרעיניות שבמפציץ צנחו 
פגע  ללא  כמעט  נמצאה  מהן  אחת   .)Palomares( פאלומארס  הספרדי  הכפר 
בקרקעיתו של נחל. מצנחי שתי האחרות לא נפתחו ככל הנראה והן נפגעו: עוצמת 
מעטפות  שבתוכן.  הקונבנציונלי  הנפץ  חומר  להתפוצצות  גרמה  בקרקע  הפגיעה 
הפצצות נקרעו וענן של פלוטוניום נפלט מהן והתפזר סביב ברוח של 56 קילומטרים 
שכלל  רבועים,  קילומטרים   2.6 של  שטח  בפלוטוניום  הזדהם  כך  עקב  לשעה. 
חורשות, מטעי עגבניות וגם בתי מגורים. הפצצה הרביעית שהייתה במפציץ צללה 

למימי הים התיכון.
החיפוש  שהחל  לאחר  שעות   24 בתוך  אותרו  ביבשה  שנחתו  הפצצות  שלוש 
אחריהן, אך חיל האוויר האמריקאי לא הצליח לאתר את הפצצה הרביעית. נמצאה 
להשערה  החוקרים  הגיעו  ומכך  הפצצה,  של  למצנח  מחוברת  שהייתה  לוחית 

שהמצנח שהיה מחובר אליה נפרש ושהרוח נשאה את הפצצה לכיוון הים.

ב-22 בינואר פנה חיל האוויר לצי ארצות הברית בבקשת סיוע. הצי הקים צוות 
ייעוץ מקצועי לניהול המשימה והזניק לאזור כלי שיט, ציוד צלילה וצוללנים. בסך 
תת- רכב  כלי  חמישה  לרבות  שונים,  מסוגים  שיט  כלי   27 למשימה  הוקצו  הכל 
מימיים. נקבעה תוכנית חיפוש על בסיס מודל מתמטי של הסתברויות, בהישען על 
)Francisco Simó Orts(, אשר  דייג ספרדי, פרנסיסקו סימו אורטס  עדותו של 
ראה את הפצצה נוחתת במים באתר מסוים. 150 צוללנים סרקו שטחי ים עד לעומק 
של 110 מטרים מתחת לפני המים באמצעות סוגים שונים של ציוד צלילה, אך ללא 
הועיל. רק לאחר 80 ימי חיפושים, ב-17 במרץ, אותרה הפצצה על ידי הרכב התת-





ארגז ובו קרח מזוהם בקרינה רדיואקטיבית מועמס לתוך מיכל מתכת במהלך מבצע הטיהור

הצוללת הרוסית תתוקן ותחזור לפעילות
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ימי DSV Alvin בעומק של 780 מטרים, כשהיא מונחת על מדרון בזווית של 70 
נכשל כאשר הפצצה נשמטה מאחיזת הרכב,  מעלות. הניסיון למשות אותה משם 
גילה אותה שוב הרכב בעומק  ומיקומה אבד. ב-2 באפריל  יותר  נפלה לעומק רב 
של 880 מטרים. ב-7 באפריל ניסה רכב תת-ימי מאויש אחר לקשור אליה כבל ואז 
הסתבך במצנח שהיה צמוד לפצצה. הוחלט לנסות להעלות את הרכב והפצצה יחד 
צוללנים  חיברו  נעשה  לאחר שהדבר  הים.  לפני  מטרים מתחת   30 של  לעומק  עד 

כבלים אליה והיא נמשתה מהים.
מיד לאחר שהפצצה נמצאה פנה הדייג אורטס לבית משפט פדרלי בניו יורק ותבע 
בהתאם  המימן  פצצת  )Salvage Rights( של  מהים  משייה  זכויות  בגין  תגמול 
המשפט  בית  לכותלי  מחוץ  אורטס  עם  לפשרה  הגיע  האוויר  חיל  הימי.  למשפט 

תמורת סכום שלא פורסם.
רדיואקטיבית.  בקרינה  שזוהם  השטח  בטיהור  טיפלה  הברית  ארצות  ממשלת 
 250 של  בנפח  חביות  לתוך  נאספה  סלעית(  קרקע  )כולל  שזוהמה  הקרקע  מרבית 
ליטר. הן הועברו להטמנה מאובטחת בארצות הברית. בדרך זו טוהר שטח של 2.2 

קילומטרים רבועים. קרקע שזוהמה בקרינה ברמה נמוכה יותר נחרשה ושודדה.
כדי ְלָהֵזם את החשש מקרינה שחו בחודש מרץ 1966 שני אישים שביקרו בחופי 
ים הסמוכים לאתר שזוהם בקרינה - תחילה שגריר ארצות הברית בספרד ולאחר מכן 

שר המידע והתיירות הספרדי.
למרות המאמץ הרב שנעשה לטהר את השטח מקרינה הראו בדיקות שנערכו בו 
40 שנה לאחר מכן כי עדיין נותרו בו מוקדים של זיהום רדיואקטיבי. רמות קרינה 
גבוהות נמצאו בחלזונות באתר, ממצא שהעיד על מציאות של קרינה מתחת לפני 
הקרקע. ממשלת ספרד תפסה וגידרה מספר חלקות אדמה שנמצאו מזוהמות עדיין 
 2,000 ובהם  בורות  שני  אותרו   2009 בשנת  בהן.  אזרחי  שימוש  למנוע  מנת  על 
מטרים מעוקבים של אדמה מזוהמת בקרינה אשר לא פונתה במהלך טיהור השטח 
בשנות השישים. עם זאת, בדיקות שנערכו עם השנים לא העלו עדויות לפגיעה עקב 

קרינה בבריאותם של תושבי הכפר פאלומארס.
התאונה זכתה לפרסום בעיתוני העולם בתוך ימים לאחר שהתרחשה. עיתונאים 

למרות  כן  כמו  המקום.  תושבי  של  מחאה  הפגנות  תיעדו  לפאלומארס  שהגיעו 
המשטר האוטוריטרי ששרר בספרד הצליח ארגון מחתרת קומוניסטי לארגן הפגנת 

מחאה בת 600 משתתפים מול שגרירות ארצות הברית במדריד.
בגיברלטר  הבריטית  הנוכחות  את  לנגח  כדי  באירוע  השתמשה  ספרד  ממשלת 
מטוסי  שבשימוש  הסכנה  את  ממחישה  התקרית  כי   1966 בינואר  ב-21  והודיעה 



B-52 מתדלק מפציץ KC-135 מטוס תדלוק

מפציץ B-52 מהדגם שהיה מעורב בתקרית מבצע כרום
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נאט"ו בשדה התעופה בגיברלטר וכי היא לא תתיר עוד למטוסי נאט"ו לטוס לשם 
ומשם מעל שטחה. ב-25 בינואר הודיעה ארצות הברית כמחווה לספרד כי מטוסיה 
ימים אחר כך אסרה  נושאים נשק גרעיני. ארבעה  יטוסו עוד מעל ספרד כשהם  לא 

ממשלת ספרד רשמית על טיסות שכאלו.
הביאו  ב-1968  כרום  כיפת  מבצע  במסגרת  מפציץ  של  נוספת  ותאונה  התאונה 

באותה שנה להפסקת הטיסות במסגרתה.
המעטפות הריקות של שתיים מהפצצות התרמו-גרעיניות שהיו מעורבות בתקרית 
מוצגות כיום במוזיאון הלאומי למדע הגרעין ולהיסטוריה באלבקרקי שבמדינת ניו 

מקסיקו בארצות הברית.

התרסקות מטוס B-52 בגולדסבורו 
ג'ונסון  סימור  האוויר  חיל  מבסיס  המריא  סטרטופורטרס   B-52 מדגם  המטוס 
נפגש באוויר עם  1961 המפציץ  בינואר  ל-24   23 בין  שבגולדסבורו. בערך בחצות 
את  התדלוק  מטוס  צוות  עדכן  החיבור  במהלך  אווירי.  תדלוק  לצורך  תדלוק  מטוס 
מפקד מטוס B-52, מייג'ור וולטר סקוט טולוק, כי קיימת דליפת דלק בכנף הימנית. 
התדלוק בוטל ופיקוח טיסה קיבלו עדכון על הבעיה. המטוס הונחה לטוס מול החוף 
עד שרוב הדלק יצרך. עם זאת, כאשר המטוס הגיע למקום שכוון אליו, הטייס דיווח 
כי הדליפה החמירה וש-17,000 קילוגרם של דלק אבדו ב-3 דקות. המטוס הונחה 

לחזור מיידית ולנחות בבסיס חיל האוויר סימור ג'ונסון.
כשירד לגובה 3,000 מטרים בעת שהתקרב לבסיס, הטייסים כבר לא יכלו להשאיר 
נטשו   5 לנטוש.  לצוות  הורה  הטייס  עליו.  שליטה  ואיבדו  במסלולו  המטוס  את 
בהצלחה, אחד נטש אך לא שרד את הנחיתה ו-2 נוספים נהרגו בהתרסקות. הטייס 
השלישי של המפציץ, לוטננט אדם מתוקס, הוא האדם היחיד שידוע כי יצא בהצלחה 
 5 B-52 ללא כיסא מפלט. הריסות המטוס כיסו שטח של  מחוץ לפתח העליון של 
קמ"ר של שטח חקלאי לגידול כותנה וטבק, כ-19 קילומטרים צפונית לגולדסבורו.

]1[
באוויר  הופרדו מהמטוס בעת שהתפרק  3-4 מגהטון  שתי הפצצות בעוצמה של 
4 מנגנוני החימוש באחת הפצצות הופעלו וגרמו  3 מתוך  בגובה 300-600 מטרים. 
לה לבצע הרבה מהשלבים הדרושים על מנת לחמש את עצמה, כמו טעינת קבלי הירי 

ופריסת מצנח. המצנח אפשר לפצצה לפגוע בקרקע עם נזק מועט. 
על  שעבד  הפצצות  סילוק  צוות  לפי  שלמה.  נמצאה  המצנח  עם  שנפלה  הפצצה 

ניטרול הפצצה, מתג החמוש/בטוח היה עדיין במצב בטוח, על אף שיתר הפעולות 
מנגנוני  שני  וכי  לפיצוץ  סיכוי  היה  לא  כי  בזמנו  טען  הפנטגון  בוצעו.]2[  לחימוש 
חימוש לא הופעלו. דובר של מחלקת ההגנה של ארצות הברית מסר כי הפצצה לא 
ראה  כי  טען  לשעבר  צבאי  אנליסט  אלסברג,  דניאל  להתפוצץ.  יכלה  ולא  חומשה 
מנגנוני  מ-6  אחד  רק  היה  בפצצה  המתג  כי  כך  על  שמצביעים  מסווגים  מסמכים 
חימוש שמנע את הפיצוץ. ב-2013 שוחרר מידע בהתאם לחוק חופש המידע, המידע 

מאשר כי מתג יחיד הוא זה שמנע את הפיצוץ.
והתפרקה  לשנייה  מטרים   300 במהירות  בוץ  שדה  לתוך  צנחה  השנייה  הפצצה 
בלי פיצוץ של חומר הנפץ הקונבנציונלי שלה. זנב הפצצה התגלה בעומק 6 מטרים 
באדמה. לדברי היסטוריון הנשק הגרעיני צ'אק הנסן, הפצצה הייתה חמושה באופן 
חלקי כאשר היא עזבה את המטוס, אך מתג מתח גבוה לא סגור מנע חימוש מלא. 
ב-2013, אחד מאנשי צוות סילוק הפצצות שחזר את הרגע בו מצאו את מתג הפצצה 
מתג  את  מצאנו  'לוטננט,  אומר  שלי  הסמל  את  מותי  יום  עד  אזכור  "אני  השנייה. 

החמוש/בטוח', ואני אמרתי 'נהדר'. הוא אמר ' לא נהדר. הוא במצב חמוש'". 
חפירה להוצאת הפצצה השנייה בוטלה כתוצאה מהצפת הקרקע במים. רוב פצצת 

המימן, המכילה אורניום, הושארה. אך הליבה של הפצצה חולצה והוסרה. 
ובו  ושליטה",  "פיקוד  ספר בשם  פרסם  אריק שלוסר  העיתונאי החוקר  ב-2013, 
דוח  היה  המסמך  המידע.  חופש  חוק  תחת  שהושג   1969 משנת  מסמך  הציג  הוא 
שנשא את הכותרת "ביקור חוזר בגולדסבורו" ונכתב על ידי פקח בטיחות גרעיני של 
המעבדות הלאומיות של ארצות הברית. בדוח נכתב כי "מתג פשוט אחד, עמד בין 

ארצות הברית לאסון".

אנשי סילוק פצצות עובדים על חילוץ הפצצה שנפלה ב-1961
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