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הבעת אמון במקום אכזבה
מהתנהגותו  המאוכזבים  הורים  לעיתים, 
החברתית של הבן או מהישגיו בלימודיו מטיחים 
בו מילים הגורמות לו לאבד את התקווה להצליח, 
וממילא גם את החשק ואת הרצון להשקיע. ומכאן קצרה 
הדרך לבעיות משמעת. משום שילד החי בתחושה שאינו 
מוערך בעיני הוריו ומוריו, מפתח ריחוק רגשי מהם, ומכאן 

קצרה הדרך לאי ציות מוחלט לדבריהם. 
להעריך  באפשרותו  שאין  חש  המבוגר  לעיתים  אמנם 
הישגיו  קבוע,  באופן  השלילית  התנהגותו  לאור  זה  ילד 

הלימודיים הנמוכים, או מכל סיבה אחרת.
אולם יש לזכור שבכל ילד ישנה נקודה טובה, שאם נביט 
בה נראה את האור הגדול הטמון באדם זה שלפנינו. ואם 
לא די בכך, לא פעם מתברר בהגיע הילד לבגרותו שאפילו 
לא  ומוריו  שהוריו  ובלבד  יתרון,  מסתתר  עצמו  בחיסרון 
גרמו לו בילדותו לשבר נפשי בגלל מה שנתפס בעיניהם 

כחיסרון. 
לא מעט ילדים שהוגדרו בילדותם כהיפראקטיביים וחסרי 
מנוח, נעשו בבגרותם יזמים מוצלחים שהקימו פרויקטים 
אדירים או מפעלי חסד בהיקפים רחבים – דווקא בזכות 

האופי הפעיל והבלתי רגוע שבוער בתוכם.  
זצ"ל  יפה'ן  רבי אברהם  והנה מעשה שסיפר הרב הצדיק 
ממה שראו עיניו: בעיירתו שברוסיה היה בחור שהתקשה 
לא  וחשבון. מוחו  בלימודי מתמטיקה  ובעיקר  בלימודיו, 
הצליח לקלוט אפילו תרגילים פשוטים של חיבור וחיסור, 
ועל אחת כמה וכמה כפל וחילוק. הכל ריחמו עליו, והוריו 
נזפו בו תדיר מה יהיה בסופו, הרי אפילו חנווני לא יוכל 
להיות. אולם הבחור היה חדור שמחת חיים ומפזר אמירות 
של אמונה ובטחון, באומרו: מי שנותן חיים יתן גם מזון. 

והנה יום אחד רעשה כל העיירה: בפעם הראשונה בחייו 
שמילא כרטיס הגרלה, סימן הבחור את שלושת המספרים 
שעלו בגורל, וזכה בפרס הראשון בסך חמשת אלפי רובל. 
בטוב  לחיות  בו  לזוכה  שמאפשר  עתק  בהון  היה  מדובר 

ובנעימים מתוך עושר וכבוד כל חייו. 
לתמיהת רבים איך הצליח, הסביר: "האמת שמעולם לא 
עלה בדעתי להשתתף בהגרלה, אך בחלום הלילה ראיתי 
מאות  שלוש  עשרה,  שמונה  עשרה,  שבע  המספרים  את 
השומעים:  תמהו  המזל".  מספרי  שהם  והבנתי  ושבעים, 

"אבל היו רק שלוש ספרות לניחוש?!".
ארבע  לי  ויצא  הללו  המספרים  את  צירפתי  ואמר:  חייך 
 ,415 הספרות:  שלוש  את  סימנתי  עשרה.  וחמש  מאות 
וזכיתי. ערכו האנשים חישוב מהיר וקראו: "אבל התוצאה 
הבחור:  התאכזב  בלבד?!".   405 היא  המספרים  מחיבור 
"אה, ככה?! לא ידעתי", ומיד התעשת והכריז: "איזה מזל 

שאינני יודע חשבון!..."
רע.  ומה  טוב  מה  יודעים  איננו  אברהם:  רבי  מזה  למד 
ללכת  אלא  עלינו  אין  כמעלה.  להתברר  עלול  החיסרון 
בתום, ולהאמין שכל אדם קיבל את הכלים הטובים ביותר 

עבורו. 
נזקפת  שלזכותו  מי  אדיסון,  תומס  הנודע  הממציא  ועל 
המצאות,  ספור  אין  ועוד  החשמלית  הנורה  המצאת 

כבר  הבן  היה  נפטרה,  האלמנה  אמו  שכאשר  מספרים 
עשיר ומפורסם בכל העולם. וכשסידר את בית אמו, ראוהו 
מוציא פיסת נייר ישנה ובלוייה מאחת המגירות, וכשסיים 

לקוראה פרץ בבכי סוער. 
קיבל  א',  בכתה  תלמיד  היה  כאשר  שבילדותו,  התברר 
שאל  לקרוא  ידע  לא  שעדיין  הילד  לאמו.  פתק  מהמורה 
את אמו מה כתוב בפתק, והיא הקריאה לו: "אמא יקרה, 
בנך ילד נפלא ומוכשר מאד. ומאחר שאין לנו בבית הספר 
שלא  מבקשים  אנו  כראוי,  אותו  לקדם  לו  לעזור  כלים 
אחרת".  מסגרת  עבורו  ולמצוא  ללימודים,  מחר  לשולחו 
ואכן, הוא שהה בבית חודשים אחדים עד שאמו מצאה לו 

מוסד לימודי אחר.
כעת, אמר הממציא הגדול, מצאתי את אותו הפתק, ואני 
קורא: "אמא יקרה, בנך ילד מופרע שאינו מסוגל לשבת 
ולכל  למורה  בשיעורים  מפריע  הוא  במנוחה.  אחד  רגע 
אנו  ספרנו.  בבית  מהלימודים  להרחיקו  והוחלט  חבריו, 
עבורו  ולמצוא  ללימודים,  מחר  לשולחו  שלא  מבקשים 

מסגרת אחרת".
אמי  הייתה  אילו  ופגיע.  רגיש  כילד  עצמי  את  זוכר  אני 
ולא  מעצמי  מתייאש  הייתי  המקורי,  הפתק  את  מקריאה 

היה יוצא ממני מאומה! סיים המדען המבריק את דבריו.
עולם  גאוני  ספור  אין  קמו  התורה  בעולם  ולהבדיל, 
שבילדותם היו חסרי כישרונות והוגדרו למטה מבינוניים, 
או חסרי מנוח והוגדרו כשובבים חסרי תקוה ועתיד, אולם 
כגון הוריהם  מאחר שהסובבים אותם מעולם המבוגרים, 
או מוריהם, ואפילו מורה אחד, האמינו בהם וביכולותיהם, 
של  באוהלה  עצמו  את  הטמין  בעצמו,  האמין  הילד  גם 
תורה ושקע בלימוד, ובהגיעו לבגרותו פרצו כל מעלותיו 
הנסתרות החוצה, והתברר לעין כל שדווקא המרץ הבלתי 
נלאה שהיה קיים ובוער בילד חסר הכישרונות, הביא אותו 
לעמל תורה עצום במרץ רב, והעלה אותו לגבהים רוחניים 

בלתי נתפסים עד שהוכרז כאחד מגדולי הדור.  
הרי לפנינו מוסר השכל, שלא לנו לשפוט מי מוצלח ומי 
בלתי מוצלח, על פי הכלים שהילד קיבל. עלינו לזהות את 
הנקודה הטובה שבכל ילד, להעצים אותה בעינינו ובעיניו, 
לשבחו ולפארו, ובכך להעניק בטחון עצמי ושמחת חיים.

ומוריו  הוריו  על  הילד,  והעצמת  לחיזוק  במקביל  אמנם 
יש  לו.  לעזור  ניתן  כיצד  לבדוק  והחובה  הזכות  מוטלת 
לזכור שלא כל תלמיד שאינו מגיע להישגים גבוהים, הוא 

ילד המזלזל בלימודים.
הלימודיים,  באתגרים  רציפה  עמידה  אי  מתגלית  כאשר 
יש לבחון תחילה אם אין גורם עקיף הגורם לכך. בכתות 
סיבות  לבדוק  יש  היסודי  הספר  בית  של  הראשונות 
פשוטות, כמו: אם אין בעיית ראיה, או בעיית שמיעה, או 
כי  התברר  רבים  במקרים  בברזל.  מחסור  או  שינה,  חוסר 
מאחר שהילד חסר ניסיון חיים, הוא אינו חש מצד עצמו 
את הסיבה הטכנית שבגללה אינו מבין את הסבר המורה. 

הוא אפילו אינו יודע שאינו רואה את האותיות שעל הלוח, 
משום שמעולם לא חוה חוויה אחרת ואינו יודע מה אחרים 
טכנית  בעיה  של  סוג  וכל  שמיעה  לגבי  גם  וכך  רואים. 
ראיה  או  שמיעה  שבדיקת  התברר  רבים  במקרים  אחרת. 
משקפי  בצורת  פשוט  וטיפול  הבעיה,  שורש  את  חשפה 
תוספת  או  בזמן  שינה  לשמיעה,  עזר  מכשיר  או  ראיה, 

ברזל, העלה את הילד על דרך המלך. 
קיימת  שלא  מלמדת  יסודית  בדיקה  כאשר  גם  וכאמור, 
שום בעיה טכנית שבידינו לפותרה, פעמים רבות מדובר 
שאינה  אחרת,  ונפלאה  מעולה  יכולת  בעלי  בילדים 
שהילד  מתברר  לעיתים  העיוניים.  בלימודים  מתבטאת 
שאינו  מסוים  תחום  ללימוד  מאוד  ונמשך  מאוד  מתאים 
ממלא  מתאימה,  במסגרת  או  בחוג  ושילובו  גמור,  עיוני 
אותו בשמחה ובסיפוק, ומעניק לו את הרצון ואת הביטחון 

ללמוד ולהתאמץ גם במה שקשה לו יותר לקלוט.
המסוגל  בילד  שמדובר  בוודאות  התברר  בהם  במקרים 
להגיע להישגים גבוהים, אלא שהוא מתעצל ואינו משקיע, 
במקום להטיח בו מילים בוטות ופוגעניות, המובילות את 
הילד לחוסר ביטחון, לתחושת אומללות ולאכזבה מעצמו 
ומהמערכת הלימודית בכללותה, יש להשתמש בחיזוקים 
כן  שהוא  ההישגים  על  אמיתיים  שבח  דברי  באמצעות 
על  עלבון  דברי  לשלב  אין  וכשמשבחים,  אליהם.  מגיע 
לומר:  עדיף  הנוכחי.  ההישג  על  השבח  בדברי  העבר 
"תמיד ידעתי שיש לי ילד חכם ונבון! השקעת והצלחת! 
נפלאים  להישגים  להגיע  ויכול  מסוגל  שאתה  נפלא  כמה 
באמצעות השקעה", מלומר: "אתה רואה שאתה מסוגל? 
שהבעת  לזכור  יש  משקיע?".  לא  תמיד  אתה  למה  אז 
אמון ביכולותיו של הילד, יוצרים אצלו רצון עז להצדיק 

ולהוכיח את האמון שניתן בו. 
תהיה  בילד,  להטיח  ואופן  פנים  בשום  שאין  וחומר  וקל 
רע!"  ילד  "אתה  המילים:  את  תהיה,  אשר  התנהגותו 
כל  את  חצתה  התנהגותו  בהם  קיצוניים  במקרים  ואפילו 

הגבולות.
אלא  הוא.  וטוב  טהור  ילד  כל  דבר  של  שלאמיתו  משום 
שאם קשה לו והוא מתמודד עם משהו, שיטות ההסתרה 
איראה"  ה"איך  שיקולי  משום  מבוגרים  בקרב  המצויות 
ו"מה יגידו", אינן מפותחות אצלו, והוא מוציא ומבטא את 

קשייו באופן גלוי. 
הוא  רע, אבל  כילד  נראה  הוא  ומחנכיו  הוריו  בעיני  וכך, 
וזקוק לעזרה. האסון הגדול  לו  ילד שקשה  אינו רע. הוא 
הוא שמאחר שגם הוא עצמו אינו יודע להגדיר את מצבו, 
רע,  ילד  שהוא  המבוגרים  לדברי  להאמין  נוטה  הוא 
המעליבה  התנהגותם  לאור  כזה  שהוא  בעצמו  ומשתכנע 
והפוגענית של המבוגרים כלפיו. וכאשר הדימוי שלו בעיני 
עצמו הוא: "אני ילד רע שתפקידו להפריע ולהזיק וכולו 
כישלון", הוא עובר להתנהגות המתאימה להגדרה נוראה 

זו. 
היטיב להגדיר זאת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, וכפי ששמעתי 
מפיו במעמד מענה לשאלות בציבור: "אין ילד רע, יש ילד 

שעושים אותו רע!". 

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



  

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



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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אין חדש תחת השמש
רוה״מ בנימין נתניהו חזר מעוד ביקור מדיני מוצלח, 
בהבהרות  צורך  יש  וכרגיל  באוקראינה,  הפעם 
התקשורת  הצמודה.  הגברת  לפעילויות  והכחשות 
לפיד בביקור מדיני מטעם עצמו  יאיר  עוזבת.  לא  המגויסת 
הקמפיונרים  את  ולהביך  עצמו  את  להגחיך  ממשיך  ביפן, 
של כחול-לבן. מובילי הקמפיין מעדיפים אותו רחוק, היזקו 
פחות שם, מאשר כשהוא כאן. בחלק גדול משלטי החוצות 
של כחול-לבן, בני גנץ מופיע לבד! מצניעים את ׳הרוטציונר׳ 

בפוטנציה.
ההפתעות  אפסו  הלוהטת.  השמש  תחת  חדש  אין 
השר  שקעה.  הצוללות  פרשת  אפי׳  והגילויים,  השערוריות 
חיים כץ, אפיזודה שלא נתנה מכה בכנף. החידוש שבאיחודים 
הלא מפתיעים מתחיל להתמסמס, הדמויות המובילות אותן 
דמויות, לא זרחו כוכבים חדשים. המוביל החדש של מפלגת 
העבודה, עמיר פרץ הנואש, מנסה בכוח להשיג כותרות ע״י 
העלאת נושאים עקרוניים ו׳כאילו׳ חילוקי דעות סוציאליים 
ויכוחים  רק  ולא  הלאומיים  המשאבים  הקצאת  בנושא 
אישיים. בפועל, החידוש הכמעט יחידי במערכת הבחירות, 

׳חרדים כמטרה׳.  
לפני  לא  וכאשר,  אם  נתניהו,  בנימין  נגד  האישום  כתבי 
ליצמן.  יעקב  והרב  דרעי  אריה  הרב  מול  כנ״ל  הבחירות, 
בקרב קהל מצביאיהם זה רק יכול לעזור! בפרקליטות הבינו 
שקמפיין חוזר, ׳הוא זכאי׳, יכול להיות שובר שוויון. בינתיים 

הכל נדחה לאחרי החגים. 
הגושים מסומנים די בבירור. יחסי הכוחות ברורים. הימין 
כרגיל עלול לאבד מאות אלפי קולות שיחסרו לו לקואליציה 
מצומצמת, המרכז-שמאל חייב להשען על השמאל הקיצון 
עפ״י  לפחות  כרגע  חוסם,  גוש  להקים  בכדי  והערבים 
הסקרים, איווט ליברמן מחזיק את הפתרון לפלונטר. פתרון 
והצלחה  והחרדים  הימין  גיוס מאסיבי בקרב מצביעי  נוסף, 
של לפחות אחת מרשימות הלווין. עוצמה יהודית ו-או זהות 
מלמדים  לא  המפלגות  של  העומק  סקרי  פייגלין.  משה  של 
מצליח  לא  אחד  אף  למחנה.  ממחנה  כלשהם  תזוזות  על 
לשכנע את האחר. המיליונים שנשפכים בקמפיינים לחינם, 
הפוטנציאלים.  את  ולהלהיב  המשוכנעים  את  להמריץ  כדי 
השאלה הגדולה, ביום הבוחר מי ישאר בחוף הים! ומי ילחם 
על זכותו להצביע? מי יתאמץ? ומי בנונשלנטיות? הסיסמה 
הנדושה, כל קול קובע! מעולם לא הייתה כל-כך אקטואלית.

ש"ס  בעיצומה.  העבודה  בשטח  המטות,  נפתחו  בש"ס 
האישיות  המלחמות  הבחירות.  כהפתעת  להסתמן  עלולה 
ולהסיט  הביתה  להחזיר  יכולות  ׳בנימין-נתניהו׳  במותג, 
מצביעי ימין לש״ס. מצביע ש״ס, מצביע ימין בטוח, מחזק 
לנתניהו.  אישי  עונש  של  סוג  עם  יחד  המסורתי,  הקו  את 
הדין  ימי  ערב  והרחמים,  הסליחות  בחודש  הבחירות 

מעולים  התחלה  ונקודת  פלטפורמה  מספקים  והתשובה, 
הזדמנויות  בניצול  ׳אלוף׳  שהוא  הוכיח  דרעי  אריה  לש״ס. 
וקריאת המפה הפוליטית. זה בהחלט יתורגם למנדטים. ש״ס 

עשרה מנדטים זה לא חלום.  
מנדטים   8 ההישג,  את  לשחזר  ישמחו  ב׳יהדות-התורה׳ 
את  מכניסה  אי-זוגית  תוצאה  המרכיבים.   2 בין  זמני  ושקט 
באגודת  השאיפות  ורוטציות.  למתח  המפלגה-המאוחדת 
ישראל צנועות, תיק הבריאות לליצמן ותפקיד לפורוש. בדגל 
התורה, יו״ר ועדת הכספים לגפני ויו״ר ועדה למקלב. בכדי 
מחידושים  נמנעים  והשברירי,  ה׳איזון-הקדוש׳  על  לשמור 
ושינויים. הציבור יוצא נפסד. תיק השיכון ו-או תיק הרווחה, 
מיניסטריונים שכבר היו בידי יהדות-התורה, משקלם הסגולי 

לעין ערוך. 
ניתוח  לטמיון.  יירדו  שוב  הירושלמי׳  ה׳פלג  קולות 
לפחות  שווים  שהפלג  מעלה  המקומיות  הבחירות  תוצאות 
שחלק  הטענה  נכונה  באם  גם  מאוחדת.  ברשימה  מנדט 
ומצביעים  קולם  את  מבזבזים  לא  הירושלמי  הפלג  מאנשי 
יכולים להוסיף מנדט  היתרה הגדולה,  למפלגה חרדית, עם 
הנתק  פתרון.  למצוא  מאושרים  היו  ישראל  באגודת  ברור. 
האידיאולוגי בין דגה״ת להפלג הירושלמי, מסכל כל ניסיון 
יתנו את  בעודו באיבו. שמועות משונות כאילו אנשי הפלג 
קולותיהם ל״עוצמה יהודית״ של איתמר בן-גביר, מעניינות 
במקסימום,  עניינית.  סבירות  כל  להם  אין  אך  כשלעצמם, 

התארגנויות יחידים מקומיות ושוליות. 
אחוז  אחוז,  ה2  את  עוברת  שבסקרים  עוצמה-יהודית 
החסימה 3.25% תכרסם אלפי קולות ביהדות התורה ובש״ס, 
ניסיון העבר מוכיח שכן, האם  ילכו לאבדון?  האם הקולות 
למצביאים  ומדוע?  למה  רבתי?  הפתעה  תהיה  כן  הפעם 
הקשיחים של הימין הקיצון, סכנת איבוד הקולות לא מפריעה, 
לעיתים אדרבא. הם ׳חייבים׳ בפעם המי יודע כמה, להוכיח 
בחשבון  אותם  יקחו  שבעתיד  כדי  האלקטורלי,  כוחם  את 
ולא יזלזלו בהם כבעבר. הם בטוחים שהרב פרץ וסמוטריץ 
הם  האמת!  ברגע  ובגדו  בזכותם,  רק  ה-21  לכנסת  נכנסו 
גם במחיר  כוחם האלקטורלי,  את  ולהוכיח  לחזור  ׳נכוחים׳ 
סיכון ממשלת ימין. באם גוש הימין חפץ קואליציה, ׳שווה 
לו לדאוג׳ שקולות ׳עוצמה יהודית׳ לא ילכו לטמיון. משתה 
האחרונים,  בימים  ונתניהו  הליכוד  של  המסורתי  הקולות 
יכול לפסוח על בן-גביר וחבריו לרשימה. עדיין צריך מאגר 
ופוטנציאל קולות שחסר, מעבר לקולות הביתיים הקבועים. 
אלו  קולות  גם  הפעם  מחב״ד!  קולות  על  הסתמכו  בעבר 
נתניהו מסוגל  נוח לכך. האם בנימין  בספק. החרדים מגרש 
לרמוז רמז כלשהוא לתומכיו? ממש לא. נתניהו חייב רשימה 
האופציות.  כל  את  בידיו  לשמור  בכדי  מקסימלית,  גדולה 

כולל ובפרט, ממשלת אחדות.

ל׳זהות׳ של פייגלין אין טעם להתייחס. היא סובבת סביב 
ה-2.5 אחוז ואין לה מאגר פוטנציאלי נוסף. קולות מצביעיה 
תיעלם.  באם  הימין  לגוש  יחזרו  בהכרח  לא  מזוהים,  לא 
פייגלין  משה  מנהיגה  שבדווקא.  ימנית  זהות  אין  לזהות, 
להיכשל.  בכדי  אפשרית  שגיאה  כל  עשה  ומרתק,  צבעוני 
בידיו  הקלפים  כל  על  שמר  הזדהה,  לא  בפומבי,  השתטה 
ובחוץ. ההליכה החוזרת, רק כדי לקלקל. גם  ונשאר מרוקן 

זו דרך.
במגרש הדתי-חרדי-חרדלי, משחקת מפלגה חדשה נוספת. 
נורמאלי בארצו׳, מבית מדרשו של ראש-הישיבה  ׳נעם-עם 
חרדלי"ם  וזרמים  הר-המור  ישיבת  בוגרי  טאו,  צבי  הרב 
נוספים. הסיכוי שהמפלגה תמשיך את דרכה עד יום הבוחר, 
ה-17.9  קלוש. הסיכויים פחות מדלים. בסקרים הם אפי׳ לא 
נדגמים. החוגים החרדלי"ם לא מצאו את מקומם במפלגה, 
שבראשה אישה חילונית איילת שקד ומונהגת הלכה למעשה 
על ידי נפתלי בנט. בנט ׳מסומן׳ בקרב חוגי הכיפה הסרוגה 
החרדיים, כמי שפירק את הבית-הבית היהודי, מואס בהנהגה 
רבנית-תורנית וקרוב בדעותיו לחוגי ׳יהדות מתקדמים׳, כפי 
שהם אוהבים לכנות את עצמם. הרב פרץ ובצלאל סמוטריץ 
של  המזרחי-מפד״ל  חוגי  של  המיינסטרים  את  מייצגים 
פעם, לא את החוגים שהתחרדו הלכה ולמעשה. גם ב׳נעם׳ 
רוצים להוכיח כוח היום, לעתיד לבוא לכשיבוא. במציאות 
הפוליטית בישראל זה יכול להיות מוקדם מאד. ׳נעם׳ רואים 
את עצמם שותפים בכוח ובפועל להרב פרץ וסמוטריץ, אך 
ללא הסממנים החילונים שברשימה הנוכחית. מבחינתם הם 
התורה!  יהדות  סיעת  עם  באיחוד-טכני  להיות  יכולים  גם 
הבעיה, קבלת מרות מועצג״ת שהינה תנאי סף ראשוני. כרגע 
הסדר  באיזשהוא  האם  האחרון,  ברגע  יפרשו  שהם  נראה 
בין  יתחלקו  התורה?  ליהדות  יובטחו  קולותיהם  וסיכום, 

יהדות-התורה לעוצמה יהודית? לימינה? עוד נדע.
ידובר על הבחירות הקרובות.  יותר  עוד רבות יכתב ועוד 
הפעם  ובשלישית.  בשנית  ויעלו  ירדו  יועלו,  הספקולציות 
ברור, הגוש שישכיל למקסם את קולותיו ולא לאבדם, יהיה 
בבסיס הממשלה הבאה. בחירות על רקע שנאה לדת-הדתה-

חרדים, מוציאים שדים מריבצם ואינם טובים לחרדים. ישנו 
גוש קשיח שיכול לשנות אופן הצבעתו ושיוכו לגוש, בגלל 
שנאת חרדים ודת. טומי לפיד היה הראשון, בנו יאיר ירש את 
האבא לרעה, איווט ליברמן עושה בזה היום, קרדום לחפור 
בו קולות. לחרדים כמו לליכוד ולגוש הימין נוח בחירות על 
עכשיו  קרה.  כבר  זה  ביטחוני-כלכלי,  ביטחוני,  מדיני,  רקע 
עצלים  ולזרז  לאתר  השורות,  לאחד  נזקים,  לצמצם  צריך 
בפוטנציה, לדחות את המחלוקות והוויכוחים ליום שאחרי, 
מוכיח  פינדרוס  יצחק  ח״כ  סיפור  קול.  אף  על  לוותר  לא 

שאכן, כל קול קובע.

עו"ד יצחק שינפלד 



עוד רבות יכתב ועוד יותר ידובר על הבחירות הקרובות. הספקולציות יועלו, 
ירדו ויעלו בשנית ובשלישית. הפעם ברור, הגוש שישכיל למקסם את 

קולותיו ולא לאבדם, יהיה בבסיס הממשלה הבאה
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י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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מה יפה ירושתנו
הנופש,  של  בעיצומו  אלו  בימים  ישראל   עם 
ועשייה  לימודים  שנת  לתחילת  כוחות  להחלפת 
מבורכים. כבן ארץ ישראל אני בוחר לנפוש כהלכה 
לחזות  הלב  את  מרנין  כמה  ישראל.  בארץ  דווקא 
ה'  "כי  ז(  ח,  )דברים  בפרשתנו  נאמר  עליה  הארץ,  בפלאי 
אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים עיינות ותהומות 

יוצאים בבקעה ובהר".
הארץ  את  ותרים  מסתובבים  מטיילים,  מלא  הצפון  כל 
וצולחים  סלעים  על  חולשים  נקיקים,  על  עולים  המובטחת, 
גאיות. אין כמו הארץ הטובה שנתן לנו בורא העולם. זו הארץ 
לה נכסף משה רבינו אך בגזירת הבורא לא זכה להיכנס אליה: 

"כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא".
העולה  דג  טעם  דומה  "אינו  הנודעים  חז"ל  דברי  ידועים 
בה  העיר  זו  עכו".  של  מימה  העולה  דג  לטעם  טבריה  מימת 
השנה  ראש  תפילות  את  לירושלים.  בדרכו  הרמב"ן  ביקר 
באותה השנה בחר הרמב"ן לקיים בעכו. היהודים, כך מסתבר 

מסיור ברחבי העיר, תפסו בה מאז מתמיד נתח חשוב ונכבד.
עם  חמדת  הנכספת,  הארץ  יותר,  מעמיקה  במחשבה  אך 
הגשמית  מעלתה  רק  היתה  לא  גלותו,  תהפוכות  בכל  ישראל 
הפשוטה, וכך מכנה אותה המשורר הקדמון רבי יהודה הלוי 
בשירתו הנרגשת: "חיי נשמות אויר ארצך"! אותו רבי יהודה 
הלוי אשר לפי דברי קורות הימים זכה לעלות לארץ ולהשתטח 
עליה בגופו, עד שבא אותו צורר ישמעאלי ורמס אותו בסוסו, 
גם  כך  וכיסופין,  ליוצרו מתוך השתוקקות  נפשו  את  כך מסר 
זכו  כאשר  האחרון,  הדור  ועד  הקודמים  שבדורות  אבותינו 
זאת  עשו  לא  עפרה,  את  ולחונן  הנכספת  הארץ  אל  לעלות 
המצויים  המשכרים  הנופים  או  והאקלים,  האוויר  מזג  בזכות 
השם  קרבת  בשל  הרוחניות,  מעלותיה  בשל  בעיקר  אלא  בה, 
תורה  "אין  חז"ל:  אמרו  וכך  בקרבה,  להשיג  אפשר  אותה 

כתורת ארץ ישראל".
של  ההבטחה  היא  הזאת  הארץ  על  לנו  שיש  הזכות  ואכן, 
בורא העולם לאברהם אבינו לתת לזרעו את הארץ הקדושה, 
בלעדיה אין לנו שום זכות 'להפריע' לשאר גויי הארצות לגור 

ב'פלשתינה' כמימים ימימה...
אך הבטחה זו, שוברה בצידה! התורה מזהירה אותנו פעם 
בתנאי  תלויה  הארץ  על  והבעלות  המגורים  זכות  פעם,  אחר 
ברור ביותר: שמירת תורת בורא העולם! התורה קובעת בדיוק 
שמירת  בה.  לחיות  שעלינו  החיים  אופי  ואת  הגבולות  את 

הערכים המוסר והמסורת .

 

עירוניות  ומועצות  ערים  ראשי  אשר  זו  קשה  בתקופה 
פורצים את גבולות השבת ומפירים את קדושת השבת בדווקא 
ובפרהסיא הציבורית, לצערנו אנו שומעים שוב ושוב פעילויות 
של הפעלת תחבורה ציבורית בשבתו ופריצה מכוונת ומתריסה 

של הסטטוס קוו.
דווקא בימים בהם יהודים מנסים לטשטש גבולות ומתירים 
רוב  של  הברורה  לדעתם  בניגוד  הבית,  להר  לעלות  לעצמם 
בהתאם  הגבולות  את  ברור  באופן  לתחום  יש   – הפוסקים 

שלנו  הציות  בזכות  רק  שלנו  היא  הארץ  כי  ולזכור  להלכה 
מדור  לנו  שנמסרה  ההלכה  פי  על  וזאת  התורה,  נותן  לקב"ה 

לדור.
כך אנו מוצאים בפרשתנו את סילוק עבודת האלילים מארץ 
כאן:  הבית  בעל  הוא  מי  הזכירה  את  יש  זה  ולצד  הקודש, 
"ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת 
מי  הוא  חיל".  לעשות  כוח  לך  הנותן  הוא  כי  אלוקיך  ה'  את 
הראשון  הפסוק  על  רש"י  שכתב  וכפי  הגבולות,  את  שקובע 
בתורה, "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר 
ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

 

 
ימי אגירת הכוח והחלפת האוויר טומנים בחובם גם חששות 
של סכנה, "שלהי דקייטא קשים מקייטא" - שלהי הקיץ קשים 
ויש  חכמים,  עלינו  ציוו  מאיסורא,  סכנתא  חמירא  מהקיץ. 

להיזהר ולהישמר, "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
ובשתייה  מהחום  בהגנה  להצטייד  יש  לטיול  כשיוצאים 
משונות  לצרות  עדים  אנו  להוותנו  ושנה  שנה  בכל  מרובה. 
תעו  או  בדרך  יבשו  או  במים  שנסחפו  צעירים  של  וכואבות 

במדבריות. זו היא הרפתקה חסרת אחריות וסכנה הנוגדת את 
חוקי התורה.

כשם שלא יעלה על הדעת שנסכן את עצמנו בעלייה לצוק 
גבוה סתם כך באמצע יום של חול, כך לא נלך למקום סכנה 

בימי החופש. הורים, שמרו על ילדיכם ועל עצמכם.
 

 
הנמצאים  כשאנחנו  השם.  קידוש  של  ימים  הם  אלו  ימים 
במרחב הציבורי נוכל לקדש שם שמים בהליכותינו ובאורחות 
חיינו. אדם מתורבת מנקה את הפארק אחרי עזיבתו את המקום, 
אוסף את שארית סעודתו לאחר ההפוגה ולא מרעיש לשכנים 

בשעות מנוחה.
על  גם  להאציל  האפשרות  לנו  ניתנת  אלו  בימים  דווקא 
סביבותינו אורחות חיים מתוקנים ובכך לקדש שם שמים, נגלה 
אכפתיות לסובב, נרבה אהבה ואחווה בעם ישראל, נאיר את 
הלבבות, נקדים בשלום כל אדם, ונזכה לקיום הייעוד של "יחד 

שבטי ישראל".
שבת שלום.

הרב בן ציון נורדמן



  

  

  

היהודים תפסו בה מאז מתמיד נתח חשוב ונכבד. מבט מהאוויר על נמל עכו )צילום: יגאל דקל, ויקיפדיה( 
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כך הפך נתניהו 
את ישראל לאימפריה

פרס  שמעון  על  שגבר  אחרי  ספורים  שבועות 
הממשלה  ראש  טס   ,1996 שנת  של  בבחירות 
בבית  בוושינגטון.  מדיני  לביקור  נתניהו,  הטרי 
ביל  בעולם,  החזקה  המעצמה  מנהיג  לו  המתין  הלבן 
שהיה  מתברר  היסטורית,  בפרספקטיבה  קלינטון. 
מול  נתניהו  של  להתנהלותו  ראשון  ביטוי  הזה  בביקור 

ממשלים דמוקרטיים בארה”ב. 
הדעות  חילוקי  קלינטון,  של  עוזריו  עדויות  פי  על 
בפגישתם  כבר  התגלו  המנהיגים  שני  בין  העמוקים 
מאודו  בכל  רצה  קלינטון  הסגלגל.  בחדר  הראשונה 
אוסלו.  הסכמו  שיצרו  המדינית  התנופה  את  להמשיך 
הוא אפילו התערב בבחירות בישראל למען בחירתו של 
שמעון פרס. והוא ניסה ללחות את נתניהו לשתף פעולה 
עם המשך תהליך אוסלו, להיפגש עם ערפאת, ולקדם את 
שלא  נתניהו,  עמד  מולו  האמריקנית.  המדינית  התכנית 
חסך את ביקורתו החריפה מהסכמי אוסלו והסכנה בהם. 
במה שדניס רוס, עוזרו של קלינטון, תיאר כ”הרצאה”, 
והסביר  המלאה,  המדינית  משנתו  את  נתניהו  שטח 
התיכון,  במזרח  להתנהל  יש  כיצד  האמריקני  לנשיא 
להגן  עליה  ואיך  ישראל,  של  האדומים  הקווים  מהם 
חייבת  שישראל  הייתה,  הדברים  מסקנת  ביטחונה.  על 
לשלוט ביהודה ושומרות ואסור לה לסגת מהם. כאשר 
עזב נתניהו את החדר בתום הפגישה, שאל קלינטון את 
רוס: “מי לעזאזל הוא חושב שמעצמת העל פה?”. שני 
את  חיוך  בחצי  קלינטון  סיכם  יותר,  מאוחר  עשורים 
רשמיו מהפגישה – “הוא נהג בחוצפה.. והוא עשה זאת 

בצורה טובה”. 
מאיפה לקח נתניהו את העוז לעמוד על האינטרסים 
עולמית?  מעצמה  נשיא  מול  אל  ישראל  מדינת  של 
מאיפה איש המכירות המבריק וכוכב הטלוויזה המבוקש 
להיכנס  מוכן  שאב את תפיסותיו הכה מבוססות שהיה 
ותפיסת  הרעיונות  גיבוש  את  עליהן?  תזיתי  לעימות 
העולם של נתניהו חקר עיתונאי “ישראל היום” עקיבא 
ביגמן, וארז בספר בשם – “כיצד הפך נתניהו את ישראל 
לאימפריה”. הוא ראיין את עוזריו הקרובים של נתניהו, 
ואף את נתניהו עצמו, ומציג את משנתו של האיש שלא 
תמיד קל להבין. תזמון הוצאת הספר ערב בחירות כאשר 

מבריק,  מסחרי  צעד  הוא  הדיון,  לב  הוא  עצמו  נתניהו 
שתואם את פרקטיקות השיווק יוצאות הדופן של מושא 

הספר עצמו. 
נתחיל מהסוף, המשווה של נתניהו היא כזו: עוצמה 

כלכלית + עוצמה צבאית = עוצמה מדינית. 
בנובמבר 2017, נשא נתניהו בכנסת נאום, שזכה לכינוי 
“נאום שלושת העוצמות”, והסביר את עיקרי הנוסחה: 
זה, לכוח  רואות את  ועיניכם  ישראל,  "אנו הופכים את 
עולמי עולה. לא היה אף פעם דבר כזה בתולדותינו. איך 
אנחנו עושים את זה? איך נוצרו ההזדמנויות האלה? לא 
נוצר, אנחנו מייצרים אותן, כי אנחנו טפחים את עוצמה 
כלכלית-טכנולוגית שלנו על ידי שחרור השוק. אף אחד 
לא יפתח פה טכנולוגיה אם לא יהיה כדאי. אנחנו עושים 

את זה רווחי וכדאי, וחותכים ברגולציה. 
הדבר השני שקורה, זה שאנחנו מטפחים את העוצמה 
הצבאית והמודיעינית שלנו. זה גם דורש המון כסף, וזה 

גם בא מהצמיחה. 
כלכלית-טכנולוגית  עוצמה  של  השילוב  ובכן, 
העוצמה  את  יוצרים  מנגד,  הצבאית  והעוצמה  מחד 
השלישית – והיא העוצמה הבינלאומית. עוצמה מדינית 
בינלאומית כבירה שלא הייתה מעולם למדינת ישראל. 
וזה  איתנו,  הקשרים  את  להדק  בתור  עומדות  מדינות 

קורה יום יום. 
אז רבותיי, בואו נסכים אחת ולתמיד שאין לא צונמי 
מדיני, ולא בידוד מדיני – יש פריחה מדינית. וביחד למה 
שקורה באזורנו, אנחנו לא מחמיצים הזדמנויות מדיניות 

– אנחנו מייצרים הזדמנויות כאלה. 
משנתו  את  בקצרה  מציג  נתניהו  של  זה  נאומו 
והן  הביטחונית,  ומשנתו  הכלכלית,  משנתו  המדינית, 
כרוכות יחדיו כי הן משרתות זו את זה, ותלויות זו בזו. 

הפשוטה  התובנה  על  מבוססת  המדינית  המשנה 
מדיניות,  בענייני  ידידות  “אין   – ז’בוטינסקי  זאב  של 
חברים,  אין  “לצרפת  גול  דה  שאמר  כמו  או  לחץ”  יש 
לצרפת יש אינטרסים”. הלחץ והאינטרס הם שני צידיה 
לחץ  עלינו  הפעילו  העולם  מדינות  המטבע.  אותו  של 
מדיני, כי סך האינטרסים היה לטובת מדינות ערב. להן 
היה נפט, כסף, שוק גדול. אם נפתח את העוצמות שלנו, 

ולכן צריך לפתח את הכלכלה ולפתח  נגדי,  נייצר לחץ 
את היכולת הצבאית. שני אלה הם הבסיס ליצירת כוח 

מדיני. 
יכולותיה  את  שיפר  זמן,  ולאורך  בעקביות  נתניהו 
ישראל, באמצעות מעבר לשוק תחרותי  הכלכליות של 
ישראל  והבעיות שהיו המאפיינים של  והסרת החסמים 
הראשונים  העשורים  ארבעת  של  הסוציאליסטית 
לקיומה. בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה נתניהו 
שחרר את המטבע לסחר חופשי )כן, היה אסור להחזיק 
מכן  ולאחר  גבוה(,  לא  לסכום  מעבר  דולרים  ולהוציא 
המיותרות  הרווחה  בהוצאות  קיצץ  הוא  אוצר  כשר 
)מהלך שהיה לא קל למי שהתרגלו לתקציבי הרווחה(, 
ולפעילות  למשקיעים  לאטרקטיבית  ישראל  את  והפך 
עסקית. מאז רפורמות נתניהו, ישראל צומחת בעקביות, 
ועברה בצורה טובה את המשבר הגדול של שנת 2008. 

גילוי  עם  נרשם  ישראל  של  הכלכלי  למעמדה  זינוק 
הגז. בשנת 2015 התפרסם מתווה הגז שגיבשה ממשלת 
ישראל. ההעברתו נועדה להתניע את מהלך חיבור שדות 
הגז למשק ולאפשר את פיתוח שדה הגז העצום לוויתן. 
שישלמו  וההיטלים  המסים  גובה  את  קבע  המתווה 
ולייצוא  למשק  הגז  חלוקת  המחירים  סוגיית  החברות, 
יצאו  ובתקשורת  בשמאל  פוליטיקאים  אולם  ועוד. 
בהרעשה ארטילרית כבדה נגדו. “שוד הגז”, “הגז של 
כיכבו בהפגנות של אנשי שמאל,  קריאות אלה  כולנו” 

שדרשו הלאמה מוחלטת של הגז. 
דרעי,  אריה  פירות,  לשאת  החלו  האדירים  הלחצים 
מהתקנות,  חלק  על  לחתום  חשש  דאז,  הכלכלה  שר 
משה כחלון שר האוצר, הככיז על ניגוד עניינים ונמנע 
מהצבעה. אבי גבאי )זוכרים?( ששימש כשר פתח במרד 

פנימי והממונה על ההגבלים העסקיים פרש. 
למשק  אסטרטגיים  נזק  בחובו  טמן  המתווה  ביטול 
אמונן  את  מאבדות  היו  בינלאומיות  חברות  הישראלי. 
ביציבות המערכת הפוליטית בישראל ובהגנה שלה על 
חוזים והשקעות זרות. הגז היה נשאר קבור באדמה )כפי 
ובדיוק שהתקיים  שגם הצהירו במפורש אנשי שמאל(. 
המשמעות  את  נתניהו  הסביר  הכלכלה,  בוועדת 
קריטיים  דברים  שמייצאת  “מדינה   – האסטרטגית 
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עוצמה.  יותר  הרבה  לה  יש  אחרות,  למדינות  או  ביבה  לס
העצמת ישראל זה דבר שחיוני לביטחון שלנו. ככל שאתה 
חזק יותר, באים אליך יותר. ככה זה בסייבר, מערכות נשק, 
בחקלאות, בטכלוגיות. מגיעים אליך משום שרוצים אותך. 
היכולת שלנו לייצא גז, מעצים את כוחה של מדינת ישראל, 
והופך אותה לחסימה ללחצים בינלאומיים. חיזוק הקשרים 
שלנו עם מדינות האזור, זה דבר שטוב למדינת ישראל וטוב 

לקידום השלום"
ויצירתיות,  עקשנות  נחישות,  דרש  הגז  מתווה  שור  אי
ההתגוששות  בשיא  נתניהו.  של  מלאה  התגייסות  ייב  וח
משיג  אני  משהו  רוצה  “כשאני  נתניהו  הכריז  יבורית,  הצ
מכן,  לאחר  אחדים  חודשים  בישראל”.  גז  יהיה   – תו  או
הופיע נתניהו בעצמו בפני בית המשפט העליון כדי להגן 
וסוער,  ממושך  פוליטי  מאבק  בתום  ואכן,  המתווה.  על 

אושר המתווה במתכונתו הסופית במאי 2016. 
שנים ספורות לאחר מכן, פירותיו כבר גלויים לעין כל. 
הוא משפיע לא רק על המציאות הכלכלית של ישראל, אלא 
גם על יחסיה עם מדינות האזור וצפוי להשפיע אפילו על 
מאזן הכוחות העדין המתקיים בין רוסיה, ארה”ב ואירופה. 
כיום, היחסים המדיניים של ישראל בפריחה, יחסים עם 
ואפילו  מרדכי,  מאהבת  לא  האזור.  מדינות  ועם  צמות  מע
לא משנאת המן, אלא כי משתלם להיות חבר של מרדכי. 
כלכליים- היחסים  צבאית.  ומשתלם  כלכלית  תלם  מש

אטרקטיביים,  כך  כל  ישראל,  עם  נולוגיים-מודיעיניים  טכ
שמדינות אוייב לשעבר חוברות לישראל שלא בגלוי, כדי 

להיות יחד עם הצד החזק. 
שלום”,  תמורת  “שטחים  פעם  של  המדינית  וסחה  הנ
הפכה ליחסים כלכליים תמורת רווח הדדי. והשלום פשוט 

נוצר מעצמו.  

המחיר הכבד של הרעיונות 
החברתיים 

תקופת בחירות תמיד מזמנת את הפוליטיקאי התורן שבא 
להבטיח דברים שהוא לא ממש יכול לקיים, אבל ההבטחה 
שזו   – גרוע  היותר  המקרה  את  גם  ויש  טוב.  מעת  נש
הבטחה שניתן לקיים, היא נשמעת טוב באזני המאזינים, 
אבל תוצאותיה הצפויות הן הרות אסון. שתי האפשרויות 
העבודה  מפלגת  של  ה”חברתיות”  בהבטחות  קיימות  מת
ו”גשר”. חלקן הבטחות סרק, וחלקן מתכון לקריסה מהירה 

למצב “ונצואלה”.  
הישראלית?  הסוציאליסטית  המפלגה  מבטיחה  מה  אז 
ש”ח,   6,000 של  מינימום  פנסיה  עם  בקשישים  קעה  הש
הנכות  קצבאות  העלאת  יסוד,  מוצרי  על  אפס  ”מ  מע
ל-40  המינימום  שכר  העלאת  הכנסה,  הבטחת  צבאות  וק
ממשלתיות”,  “דירות  אלפי  מאות  בניית  בשעה,  לים  שק
חינוך חינם מגיל אפס ועוד. אמנם אלה רעיונות של מפלגה 
בירידה, ואף על סף אחוז החסימה, אך חשוב להבהיר את 

כוח ההרס שיש בהצעות אלה, למען לא תפוצנה. 
החשובה  השאלה  את  מיד  לשאול  יודעים  בטח  ם  את
ביותר ברגע שמישהו מבטיח משהו שעולה כסף – מאיפה 
וכי עצי כסף גדלו בחצרכם  זה כל זה?  בדיוק תממנו את 
אם  סרק,  הבטחות  אלה  מימון,  מקורות  אין  אם  ילה?  הל
יש מקורות מימון – צריך לראות מה ההפסד במקום ממנו 

הכסף נגרע. 
 30 היא  העלות  העבודה,  מפלגת  של  האומדן  פי  על 

מליארד שקלים בשנה. אז מאיפה הכסף? עמיר פרץ הציג 
ריאליים.  לא  שהם  או  קטן  כסף  הם  רובם  מקורות,  ה  כמ
למשל, מאבק בהון השחור והעמקת הגביה. שזה אחלה, 
אבל אם באמת יש דרך יעילה לגבות כסף שחור, ושעלות 
המתקבלת,  מההכנסה  גדולה  יותר  תהיה  לא  כיפה  הא
כנראה שכבר מזמן היו עושים זאת. רשות המיסים איננה 
פראיירית, ואיננה משחררת עבריינים  מעלימי מס סתם כך 

לנפשם להרוויח מהעלמתם. בקיצור, לא ריאלי. 
ב-5%.  הון  רווחי  מס  העלאת   - שהציע  אחר  מקור  או 
ובכן, ההעלאה האחרונה על מס רווחי הון, בעיקר הקטינה 
הניבה הכנסה  ולא  בישראל,  את מחזורי המסחר בבורסה 
כמעט. גם לא ריאלי. כך גם “ביטול כספים קואליצוניים”, 
שהם כסף קטן של מליארדים ספורים, ורחוק מלממן את 

היומרה החברתית-פופוליסטית. 
אבל יש מקור אחד שהוא באמת ריאלי, אבל העלות שלו 
היא אדירה )כמו שהוסבר, צריך לראות מה ההפסד במקום 
ממנו נגרע הכסף(. וכך מופיע בתכנית פרץ: “”ניתן להגדיל 
והדבר  ב-2014(  )כפי שהיה  ל-65%  יחס החוב תוצר  את 

יכניס לקופת המדינה מיליארדים שקלים”.
מדינת  של  החובות  את  להגדיל  פשוט  היא  זו  עה  הצ
ישראל, פשוט לקחת עוד הלוואות. וזה הצעה אסונית, כי 
הגדלת החוב איננה “מכניסה לקופת המדינה מליארדים”, 
ריביות  תשלום  על  מליארדים  מהקופה  מוציאה  א  אל

מיותרות. 
אסביר בפשטות: אם נכנסתם למינוס של 100 אלף שקל, 
100 אלף שקל. כל שקל  לא “הכנסתם” ולא “הרווחתם” 
שלקחתם אתם צריכים להחזיר. ולהוסיף ריבית. אז כדי לא 
לשלם יאמבה ריביות ככה סתם לבנק, עדיף שלא תיכנסו 

למינוס של 100 אלף שקל. 
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מה מעניינת את אמריקה אדמת קרח ענק המונה רק 57,695 תושבים. איך אפשר לקנות מדינה, 
ומה מניע נשיאי ארה"ב לדורותיהם לספח את האי גרינלנד לארצות הברית. ומה הסיכויים 

שדנמרק תסכים למכור אותה. הצצה לאי המבוקש ביותר בעולם, שם נמצא בסיס המעקב 
האסטרטגי החשוב ביותר של הצבא האמריקאי

מראה מרהיב של האי גרינלנד
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||  אשר ויטמן ||

גרינלנד 
של אמריקה
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עיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל דיווח ה
השבוע שהנשיא דונלד טראמפ מתעניין 
הפרסום  אחרי  גרינלנד.  האי  בקניית 
הקרח  אי  גרינלנד,  התגובות:  גם  הגיעו 
דנמרק,  למכירה.  איננו  בצפון,  הגדול 
שגרינלנד שייכת לה, לא מתכוונת למכור 
החשיבות  אבל   .NUUK בבירה  האי  ממשלת  לא  וגם 
מתעניינים,  עוד  ויש  רבה,  היא  גרינלנד  של  האסטרטגית 

כמו סין, למשל, שמשקיעה מאמצים רבים לחדור לאי.
איננה  ארה"ב  כי  דיווח   DEFENSE NEWS
זקוקה לאי כולו, וממילא חלק ממנו שייך לה, שם נמצא 
הצבא.  של  ביותר  החשוב  האסטרטגי  המעקב  בסיס 
האוויר  חיל  בסיס  נמצא  גרנלנד  בחוף הצפון-מערבי של 
THULE, שהוא הבסיס האמריקני הצפוני ביותר בעולם 

והיחיד שנמצא מעבר לחוג הארקטי.
הקרח  אי  גרינלנד,  אל  עיניים  לוטשת  מזמן  כבר  סין 
נכס שעליו  לקנות  סינית  ניסתה חברה  ב-2016  המרוחק. 
דנמרק בלמה  נמצא בסיס צבאי אמריקני, אולם ממשלת 
זכתה  כי  סינית  חברה  הודיעה  ב-2018  הסינים.  את 
 560 של  בחוזה  תעופה,  נמל  בגרינלנד  להקים  במכרז 
מהניסיון  דאגה  הביעו  וקופנהגן  וושינגטון  דולר.  מיליון 
הסיני, שפירושו עלול היה להיות מטוסים צבאיים סיניים 
ודנמרק הגיעו להסכם לבחור  בגרינלנד. ממשלת ארה"ב 
ימשיכו  שהסינים  ברור  לכולם  אך  במכרז,  אחר  מועמד 

במאמציהם לחדור לגרינלנד.
כך  על  אמרה  גליסון,  קרלה  קולונל  הפנטגון,  דוברת 
בלשון דיפלומטית: לארה"ב ולדנמרק יש היסטוריה של 
יחסים הדוקים, כולל קשרים בנושאי ביטחון והגנה ושתי 

המדינות פועלות יחדיו בנושאי ביטחון.

"טראמפ השתגע"
ללעוג  מיהרו  ובגרינלנד  בדנמרק  בכירים  פוליטיקאים 
לרעיון. "אם זה נכון שהמחשבות האלה עוברות בראשו, 
את  לומר  חייב  אני  השתגע.  שהוא  הסופית  ההוכחה  זו 
 50,000 למכור  צריכה  שדנמרק  הרעיון  שהוא:  כמו  זה 
אזרחים לארצות הברית הוא מטורף לחלוטין", אמר סורן 

אספרסן. דובר מפלגת העם הדנית.
לדאגה  גרמו  הקיץ  שיא  האירופיים ששברו  החום  גלי 
יותר  חמים  ומים  חם  אוויר  המדענים.  בקרב  לגרינלנד 
חוצבים בקרח בקצב מדאיג. לאחרונה טסו מדעני נאס"א 
מעל גרינלנד כדי לערוך בדיקות ולהבין מה קורה, בעוד 

חוקרים בשטח רשמו שינויים ראויים לציון.

לא רוצים למכור את גרינלנד
ומשאבי  המתכות  כמויות  הנמס,  הקרח  עם  אולם 
כוללים  הם  כי  שטוענים   - האי  של  העצומים  האנרגיה 
נחושת,  זהב,  יהלומים,  אבץ,  עופרת,  ברזל,  עפרות 
פוליטיקאים  מתמיד.  נגישים  הופכים   - ושמן  אורניום 
עניין  מתוך  הללו  המשאבים  את  לנצל  רוצים  מקומיים 
להיות עצמאים לחלוטין מדנמרק. בהתחשב בכך שדנמרק 
מהתקציב  כמחצית  עד  בגרינלנד  כלכלית  תומכת  עדיין 

השנתי שלה, הערך הפוטנציאלי של משאבים אלה ברור.
את  לשקול  מתכוונת  לא  שדנמרק  הסיבה  בדיוק  וזו 
שלמרות  העובדה  לצד  זאת  גרינלנד.  את  לשחרר  הרעיון 
אלף   56 אוכלוסיית  דנמרק,  על  הכלכלית  ההסתמכות 
של  רבה  מידה  בעלת  היא  בגרינלנד  החיים  התושבים 

אוטונומיה פוליטית.
לאורך  גרינלנד  עם  בקשר  שנעשו  הטעויות  "למרות 
השנים, הייתי מעז לטעון שמעולם לא היה עם יליד שעבר 
הגרינלנדים.  שעשו  כפי  שלו,  בתנאים  לעצמאות  דרך 
הייתי נזהר מאוד בלהסתכן בכך", אמר הפוליטיקאי הדני 

מרטין ליגארד ל"קופנהגן פוסט".

אי של קרח 
בעולם,  ביותר  הגדול  האי  גרינלנד,  של  ההיסטוריה 
היא היסטוריה של חיים תחת תנאים ארקטיים קיצוניים: 
כיפת קרח מכסה כ-95 אחוז מהאי ומגבילה את הפעילות 

האנושית לאזורי החוף בלבד. 
גרינלנד לא הייתה ידועה לאירופאים עד המאה ה-10, 
לראשונה.  אותה  גילו  ונורווגים  איסלנדים  ויקינגים  אז 
לפני גילוי זה התגוררו בה עמים ארקטיים במשך זמן רב, 
האי  כבר  היה  הוויקינגים  בואם של  בזמן  כי  נראה  אולם 

בלתי מיושב. 
דנמרק- ממלכת  לעצמה  תבעה  ה-16  מהמאה  החל 

נורווגיה את השטח, אולם לאחר מאות שנים של נתק בין 
הגרינלנדים הנורדים למולדתם בסקנדינביה, היה חשש כי 
תושבי האי חזרו לאמונות פגניות. מסיבה זו נשלחה בשנת 
הנצרות  את  להחזיר  שנועדה  מיסיונרית  משלחת   1721
לאי, אולם לאחר שהמשלחת גילתה כי אין זכר לצאצאי 
דנמרק- החליטה  הראשונים,  הנורדים  המתיישבים 

נורווגיה להטביל את האוכלוסייה האינואיטית המקומית 
לנצרות, ולהקים מושבות מסחר לאורך החוף בשאיפתה 

להפוך לכוח קולוניאלי.
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אדמתו של אריק האדום
היה  ובכך  גרינלנד,  את  שראה  הראשון  האירופאי 
האירופאי הראשון שראה את צפון אמריקה, היה ויקינגי 
בן המאה ה-10 לספירה בשם גונביורן אולפסון. במהלך 
ידי  על  ממסלולו  הוסט  הוא  לאיסלנד  מנורווגיה  מסעו 
ידועים  היו  שלא  איים  מספר  ראה  כי  והעיד  חזקה,  רוח 
קודם לכן. אלה היו האיים שממול לחוף גרינלנד. בשנות 
השמונים של המאה ה-10 הרפתקנים מאיסלנד ומנורווגיה 
והתיישבו  גרינלנד,  של  הראשי  האי  את  לראשונה  גילו 

בחוף הדרום-מערבי שלו, שהיה לא מיושב.
עתיקה  בנורדית   Grænland( "גרינלנד"  השם 
מקורו  ובנורווגית(  בדנית   Grønland ובאיסלנדית, 
אריק  הוויקינגי  למנהיג  מיוחס  והוא  זו  בהתיישבות 
השם:  מקור  לגבי  כתובות  עדויות  שתי  ישנן  האדום. 
עבודה   ,)Íslendingabók( האיסלנדים"  ב"ספר 
החל  מוקדמת  איסלנדית  בהיסטוריה  העוסקת  היסטורית 
מהמאה ה-12, ובסאגה האיסלנדית מימי הביניים, הסאגה 
של אריק האדום, העוסקת בהתיישבות הנורדית בגרינלנד 
ובמיוחד בסיפורו של אריק האדום. שני המקורות מציינים 
כי אריק קרא לאי "גרינלנד" )ארץ ירוקה( כדי למשוך אליו 

מתיישבים.
מאיסלנד  הוגלה  האדום  אריק  כי  מספרות  הסאגות 
הוא שט  לתקופה של שלוש שנים.  עבירה שביצע,  בשל 
לעצמו  ותבע  החוף  אזור  את  חקר  הוא  שם  לגרינלנד, 
מתיישבים  להביא  מנת  על  לאיסלנד  חזר  הוא  שטחים. 
נוספים לאי. לפי הסאגה האיסלנדית, המושבה הראשונה 
985 לספירה, כש-25 ספינות עזבו את  נוסדה בשנת  באי 
לגרינלנד.  הגיעו   14 רק  מתוכן  אריק,  עם  יחד  איסלנד 
תאריך זה אומת על ידי תיארוך פחמן שנעשה על מספר 
שנקראה  הראשונה,  מההתיישבות  שנותרו  שרידים 
בראטאליד )Brattahlíð(. הסאגות מספרות גם כי בשנת 

את  עזב  אייריקסון,  לייוו  אריק,  של  בנו  לספירה   1000
וינלנד  את  גילה  הוא  בו  מערבה,  במסע  והחל  המושבה 
)ככל הנראה ניופאונדלנד של היום(, ובכך הפך לאירופאי 

הראשון שדרך על אדמת אמריקה הצפונית.

אי שלם עם 65 אלף איש
 5,000-3,000 של  לגודל  הגיעה  בגרינלנד  המושבה 
איש והתחלקה לשתי התיישבויות עיקריות: ההתיישבות 
שבה  יותר,  צפונית  הייתה  שגם  יותר,  הקטנה  המערבית, 
גרו כ-1,000 מתיישבים, וההתיישבות המזרחית שבה גרו 
שאר המתיישבים. באזור נמצאו שרידים של כ-600 חוות, 
500 בהתיישבות המזרחית ו-95 במערבית. גודל המושבה 
מפליא, בהתחשב בעובדה שכלל אוכלוסיית גרינלנד כיום 
אינה עולה על 56,000 איש. המושבה ייצאה בעיקר שנהב, 
כבשים,  חבלים,  וכן  וניבתנים,  ים  אריות  מציד  שהגיע 
ועורות כלבי ים ובקר. היא הסתמכה על אירופה )בעיקר 
וקשרים  מזון  מוצרי  עץ,  ברזל,  לכלי  ונורבגיה(  איסלנד 

דתיים וחברתיים.
הפיורדים  של  הפנימיים  האזורים  תקופה  באותה 
היו  ההתיישבויות,  הוקמו  שם  הארוכים,  הגרינלנדיים 
כי  מראות  ארכאולוגיות  חפירות  מהיום.  מאוד  שונים 
 4-6 בגובה של  ובהם עצים  רבים  יערות שדר  היו באזור 
מטרים, והגבעות היו מוריקות ועשירות בצמחייה. כל זה 
הודות לתקופה החמה של ימי הביניים. עם הגעת הנורדים 
לצורכי  היערות  מכריתת  כתוצאה  הצמחייה  השתנתה 
לאחר  אינטנסיבי.  צאן  ממרעה  וכתוצאה  וחימום  בנייה 
וה-15,  ה-14  במאות  התיישבות,  של  שנים  מאות  מספר 
החל האקלים להתקרר עם התחלת התקופה הנקראת עידן 

הקרח הקטן.

דעיכתה של 
ההתיישבות הנורדית

ישנן תאוריות רבות לגבי הסיבה לדעיכת ההתיישבות 
נזק  הן  המוצעות  מהסיבות  חלק  בגרינלנד.  הנורדית 
סביבתי, שינויי אקלים, סכסוכים עם האינואיטים, איבוד 
התומכים  היסטוריונים  ישנם  ועוד.  אירופה,  עם  קשר 
בתאוריה נוספת, הטוענת כי ההתיישבות בגרינלנד הייתה 
מצד  התקפות  בעקבות  נהרסה  היא  וכי  סופה,  עד  חזקה 
תועדו.  שלא  האירופאים,  מצד  התקפות  או  האינואיטים 
זו:  תאוריה  לסתור  נוטים  ארכאולוגיים  ממצאים  אולם 
עתיקות  חוות  של  בחפירות  אישיים  בחפצים  המחסור 
באתרים  וערמות אשפה  הדרגתית,  התרוששות  על  מרמז 

אלו מרמזות על ירידה באיכות וכמות המזון.

נזק סביבתי
נורווגיה,  יותר מאיסלנד או  גרינלנד תמיד הייתה קרה 
ואדמתה הייתה תמיד פורייה פחות. אולם במשך זמן רב 
זרם הים החם יחסית במערב האי איפשר לנורדים לעבד 
אדמה כמעט כמו במולדתם. אולם בירוא היערות ורעית 
כחומר  ולשמוש  לבניה  כבול  ניצול  לכך  ובנוסף  היתר 
בעירה הביא לניצול יתר של הקרקע. בדיקות פלינולוגיות 
שנערכו על צמחים מאובנים מוכיחות כי חל שינוי בהרכב 
תלותם  את  שהגדילה  עובדה  לשיחים,  מעצים  הצמחייה 
ביבוא עץ ופגעה בפוריות האדמה. בדיקות מגנטיות של 
חומרי שיקוע מראות שהמתיישבים היו צריכים להיאבק 
מתאימה  ופחות  לפחות  האדמה  הפכה  הזמן  עם  בסחף. 
היו צריכים להסתמך בעיקר על  והמתיישבים  לחקלאות, 

במהלך מסעו מנורווגיה 
לאיסלנד הוא הוסט 
ממסלולו על ידי רוח 

חזקה, והעיד כי ראה 
מספר איים שלא היו 

ידועים קודם לכן. אלה 
היו האיים שממול 

לחוף גרינלנד. בשנות 
השמונים של המאה 

ה-10 הרפתקנים 
מאיסלנד ומנורווגיה 

גילו לראשונה את האי 
הראשי של גרינלנד, 

והתיישבו בחוף הדרום-
מערבי שלו, שהיה לא 

מיושב

הציוץ של טארמפ
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רעייה וציד. אולם הם מעולם לא למדו לצוד או לדוג ברמה 
של האינואיטים.

שינויי אקלים
האקלים,  התקררות  של  האפשרות  את  לחקור  כדי 
דגימות  בגרינלנד.  הקרח  כיפות  לתוך  קדחו  מדענים 
החמה  התקופה  כי  מרמזות  הכיפות  ממעמקי  שהוצאו 
ימי הביניים גרמה למזג אוויר מתון בגרינלנד, בערך  של 
מהמאה ה-9 ועד למאה ה-13 לספירה. אולם משנת 1300 
לערך החל האקלים להתקרר, ועד שנת 1420 עידן הקרח 
הקטן הגיע לרמות גבוהות באי. חפירות של ערמות אשפה 
עתיקות מחוות נורדיות בגרינלנד וכן באיסלנד מראות את 
ועזים.  כבשים  לעצמות  וחזירים  פרות  מעצמות  המעבר 
למתיישבים  התקצרו,  והקיצים  התארכו  שהחורפים  ככל 
מעצמות  שנלקחו  דגימות  חציר.  לגדל  זמן  פחות  היה 
הדיאטה  כי  מאשרות  בגרינלנד  אירופאיים  קברות  מבתי 
חיות   80% זו  בתקופה  כללה  המתיישבים  של  הממוצעת 

ימיות, בעוד שבתקופות קודמות היא כללה רק 20%.

סכסוך עם האינואיטים
הגעת  לפני  מיושבת  הייתה  לא  שגרינלנד  פי  על  אף 
הנורדים, לאחר מספר מאות שנים המתיישבים היו צריכים 
מעט  ישנם  עוינים.  אינואיטיים  שבטים  עם  להתמודד 
אולם  העמים,  שני  בין  קשר  על  המרמזים  מקורות  מאוד 
אלו המעטים הקיימים עוסקים במקרה של עוינות שיזמו 
אירופאים   18 נהרגו  בו  המתיישבים,  נגד  האינואיטים 
ושני ילדים נלקחו כעבדים. ראיות ארכאולוגיות מוכיחות 
מסחר בין העמים, אולם הן כוללות יותר חפצים נורדיים 
שנמצאו באתרים אינואיטיים בגרינלנד ובאיים הארקטיים 
בהתיישבויות  אינואיטיים  חפצים  מאוד  ומעט  קנדה,  של 

הנורדיות.

ניתוק הקשר עם אירופה
לשוט  יכולה  הייתה  ספינה  מתונים,  אוויר  מזג  בתנאי 
המזרחית  להתיישבות  מאיסלנד  הקילומטרים   1,400 את 
לאיסלנד  המתיישבים  בין  הזה  והקשר  מספר,  בשבועות 
או נורווגיה היה חשוב ביותר לצורכי מסחר. לא ידוע על 
ידוע  אולם  בגרינלנד,  ספינות  לבניית  מיוחדות  טכניקות 
לגמרי  תלויים  היו  לכן הם  לבנייה.  עץ  היה חסר להם  כי 
ייבאו  אף  הם  ואולי  עץ,  בשביל  איסלנדים  בסוחרים 
שלטו  ההתיישבויות  וראשי  החוות  בעלי  מווינלנד.  עץ 
במסחר: הם היו סוחרים עם הספינות הזרות ואז מוכרים 
הייתה  באי  העיקרית  הסחורה  האי.  לתושבי  הסחורה  את 
כתחליף  באירופה  מבוקש  מצרך  שהיו  ים,  אריות  חטי 
עם  המלחמה  בשל  להשיג  קשה  היה  אותם  פילים,  לחטי 

המוסלמים.
על  הנורווגי  המונופול  כי  מאמינים  רבים  חוקרים 
המסחר תרם לסיום הקשר והמסחר בין אירופה לגרינלנד. 
למרות הנתק, הנצרות וכן מנהגים אירופאיים רבים נשארו 
דומיננטיים בקרב המתיישבים במשך המאות ה-14 וה-15. 

כשל הסתגלות
חוסר  את  מוסיף  'התמוטטות'  בספרו  דיימונד  ג'ארד 
נכונותם של הנורדים לאמץ שיטות, מנהגים ואורח חיים 

דגימות שהוצאו 
ממעמקי הכיפות 

מרמזות כי התקופה 
החמה של ימי הביניים 

גרמה למזג אוויר 
מתון בגרינלנד, בערך 

מהמאה ה-9 ועד 
למאה ה-13 לספירה. 

אולם משנת 1300 לערך 
החל האקלים להתקרר, 

ועד שנת 1420 עידן 
הקרח הקטן הגיע 
לרמות גבוהות באי

תצלום אווירי של עיר הבירה, נואוק
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כמה עובדות מעניינות שלא ידעתם על האי גרינלנד:
1. גרינלנד היא האי הגדול ביותר בעולם. כ-84% משטח האי מכוסה קרח.

2. החלק הצפוני ביותר של גרינלנד לא מכוסה על ידי קרחון משום שהאוויר באזור 
ולשימורו של קרחון. אם כל הקרח  ליצירתו  יבש מדי מכדי שיווצר שלג, שהכרחי  זה 
שייכת  גאוגרפית  שמבחינה  פי  על  אף  לארכיפלג.  יהפוך  הוא  לגמרי  יימס  שבגרינלנד 
גרינלנד ליבשת צפון אמריקה, מהבחינה הפוליטית והתרבותית היא משתייכת ליבשת 

אירופה.
חופה  בדרום  נמצאת  בעולם,  הצפונית  הבירה  גרינלנד.  של  הבירה  עיר   - נאוק   .3
המערבי של גרינלנד. בשנת 2016 התגלו באזור נאוק, בחגורת האבן הירוקה של איסואה, 
בעקבות הפשרת שלגים, סטרומטוליטים בני 3.8 מיליארד שנים - המאובנים העתיקים 
העתיקים  מהמאובנים  שנים  מיליוני  מאות  של  בהפרש  הארץ,  בכדור  שהתגלו  ביותר 
האבן  בחגורת  מורכבים  סטרומטוליטים  של  מהגילוי  כן.  לפני  נודע  שעליהם  ביותר 
הירוקה של איסואה, סטרומטוליטים שנוצרו מהצטברות שכבות של ביופילם בשלב כה 
מוקדם בהיסטוריה של כדור הארץ, עולה האפשרות שהחיים התפתחו לראשונה על כדור 

הארץ לפני למעלה מ-4 מיליארד שנים.
שוכן  לה  צפונית  קילומטרים  ומספר  בגרינלנד,  ביותר  הצפונית  העיר  היא  קאנק   .4

סיאורלפוק שהוא היישוב הצפוני ביותר על פני כדור הארץ.
5. פיורדים - עמקים הנוצרים על ידי קרחון יבשתי או רעש אדמה מצויים לכל אורך 
חופי גרינלנד. במזרחו של האי משתרע הפיורד הארוך בתבל, קנגרטיטיווק, שאורכו 350 
ק"מ. הפיורדים מאופיינים בדרך כלל בשוליים תלולים אשר ממשיכים מתחת לפני הים.

6. אוניברסיטת גרינלנד הממוקמת בעיר נואוק היא האוניברסיטה היחידה בגרינלנד. 
בגרינלנדית.  ומיעוטם  הדנית  בשפה  הם  הקורסים  רוב   .1987 בשנת  הוקמה  היא 
הכמות  מרצים.  ו-14  נואוק,  תושבי  רובם  תלמידים,  כ-200  לומדים  באוניברסיטה 
המאפשרת  הממשלה  מדיניות  בגלל  היא  באוניברסיטה  סטודנטים  של  המצומצמת 
לימודים אקדמאים בחינם בכל מקום באירופה וצפון אמריקה. בספריית האוניברסיטה 

18,000 ספרים.

של תושבי האזור הארקטי )האינואיטים( כדי לשרוד. את 
חוסר הנכונות הזו הוא מייחס לרצונם לשמור על תרבותם 
פראים.  בהם  לאינואטים שראו  והבוז שרכשו  האירופית 
דגים  מצריכת  הימנעות  בקר,  גידול  הן  לכך  דוגמאות 
שרידי  וחקר  הפסולת  באזורי  עצמות  מבדיקות  )כעולה 
שיטות  כדלק,  שומן  ניצול  שנמצאו(,  השלדים  עצמות 

שיט ודיג ולבוש.
בשנת 1536 ממלכות דנמרק ונורווגיה אוחדו רשמית, 
וגרינלנד החלה להיחשב כמדינת חסות דנית יותר מאשר 
ניתוק הקשר עם המושבה, המלך הדני  נורווגית. למרות 
של  השישים  ובשנות  האי,  על  לריבונות  לטעון  המשיך 
דוב קוטב  המאה ה-17 דנמרק אפילו הוסיפה דמות של 
בגרינלנד  עגנו  התקופה  באותה  שלה.  האצולה  לשלט 
ציד  במהלך  וגרמניות  הולנדיות  אנגליות,  ספינות 
לווייתנים, והבאים אף עיבדו שם לעיתים את הלווייתנים, 

אולם לא יוסדה שום התיישבות קבועה.
מדנמרק  נורווגיה  של  היפרדותה  עם   ,1814 בשנת 

בעקבות מלחמות נפוליאון, מושבות הממלכה מעבר לים 
התעניינות  החלה  ה-19  במאה  דני.  שלטון  תחת  נשארו 
מרובה באזור הארקטי, בעיקר מצד חוקרי קוטב ומדענים. 
ויותר  באותו הזמן המושבות הדניות בגרינלנד התרחבו, 
ויותר אינואיטים המירו את דתם לנצרות. החוק הדני, עם 
זאת, הוחל רק על המתיישבים הדנים. בשנת 1861 פורסם 
המאה  בתחילת  הגרינלנדית.  בשפה  הראשון  העת  כתב 
ה-19 היה צפון האי כמעט בלתי מיושב, ורק קבוצות ציד 
מזדמנות ישבו בו. אולם באותה התקופה החלו להתיישב 
האי  שמזרח  בעוד  מקנדה,  אינואיטיות  משפחות  באזור 

התרוקן מתושבים בשל הרעה בתנאים באזור.
אמריקאים,  חוקרים  החלו  ה-20  המאה  בתחילת 
ובכללם החוקר רוברט פירי, לחקור את האזורים הצפוניים 
הוא  גרינלנד  כי  שגילה  הראשון  היה  פירי  גרינלנד.  של 
בעצם אי והוא מיפה את החופים הצפוניים שלו. גילויים 
אלו נחשבו לבסיס לתביעה אמריקאית על האזור, אולם 
גרינלנד  על  כל תביעה עתידית  על  ויתרה  ארצות הברית 
לטובת דנמרק עם רכישתם של איי הבתולה בשנת 1917.

חשיבות אסטרטגית – 
מדינת חסות

לגרינלנד  הברית  ארצות  בין  הביטחוניים  היחסים  את 
באותה  גרינלנד  מושל  ברון,  אסקה  לראשונה  הוביל 
והחל  עצמאית,  כמדינה  גרינלנד  על  שהכריז  התקופה 
באפריל  ב-9  הברית.  מארצות  הגנה  לקבל  במאמצים 
בניגוד  הברית,  בארצות  הדני  השגריר  חתם   1941
להוראות ממשלתו, על הסכם עם ממשלת ארצות הברית, 
שהפך את גרינלנד למעין מדינת חסות של ארצות הברית, 
באי.  בסיסים  להקים  המזוינים  כוחותיה  יורשו  ולפיו 
מכיוון שהממשל הדני התקשה לשלוט על האי בתקופת 
קריאוליט,  של  בעיקר  מוצלח,  ייצוא  ובשל  המלחמה, 
והאספקה  למדי,  עצמאי  ממעמד  ליהנות  גרינלנד  החלה 
אל האי הובטחה על ידי ארצות הברית וקנדה. גרינלאנד 
אספקה  תחנת  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך  שימשה 

ותדלוק בדרך בין ארצות הברית ובריטניה.
תחנות  להקים  פעמים  מספר  ניסו  הגרמנים 
מנת  על  גרינלנד  של  המזרחי  החוף  על  מטאורולוגיות 
יכול לסייע להם לחזות  להשיג מידע מטאורולוגי שהיה 
הגרינלנדים  הפטרולים  בין  באירופה.  האוויר  מזג  את 
התכתשויות,  מספר  התרחשו  הגרמנים  לפולשים 
שהסתיימו לבסוף בנסיגה גרמנית סופית מגרינלנד. מידע 
ידי כוחות הברית עזר  מטאורולוגי שנאסף בגרינלנד על 

בתכנון הפלישה לנורמנדי ב-1944.

בסיס קבוע 
חשיבות  לגרינלנד  הייתה  הקרה  המלחמה  במהלך 
אסטרטגית בשל שליטתה על חלק מהמעבר בין הנמלים 
האטלנטי,  האוקיינוס  אל  המועצות  ברית  של  הצפוניים 

בשימוש  לצפייה  לשמש  המתאים  מיקומה  בשל  וכן 
בטילים בליסטים בין-יבשתיים. ארצות הברית התעניינה 
מאוד באי, אך דנמרק דרשה לחדש את ריבונותה ולבטל 
הסכם  נחתם   1951 בשנת  ב-1941.  שנחתם  ההסכם  את 
חדש בין ארצות הברית לדנמרק, לפיו בסיס חיל האוויר 
ולא  קבוע  לבסיס  יהפוך  האי  בצפון-מערב  האמריקאי 
אינואיטיות  משפחות  מספר   1953 בשנת  חסות.  למדינת 
לפנות  מנת  על  דנמרק,  ממשלת  ידי  על  מבתיהן  סולקו 
מקום להתרחבות של הבסיס. בשל כך היה הבסיס מקור 
הגרינלנדים.  לתושבים  הדנית  הממשלה  בין  לחיכוכים 
1968 כאשר מטוס אמריקאי  הגיע בשנת  שיא המתיחות 
ליד  התרסק  מימן,  פצצות  ארבע  שנשא   ,B-52 מסוג 
הבסיס וגרם לדליפת כמויות גדולות של פלוטוניום. אף 
המקומיים  התושבים  נאסף,  הפלוטוניום  שרוב  פי  על 
עדיין מספרים על בעלי חיים שאירעו בהם עיוותים בשל 

הדליפה הרדיואקטיבית.

מיקום מצוין לריגול 
אחרי הרוסים

להק  מוצב  בגרינלנד  האמריקני   THULE בבסיס 
חיילים  קצינים,  של  נבחרת  יחידה  ה-12,  החלל  התראת 
ומומחים המספקים בכל שעות היום והלילה, בכל ימות 
השנה, התראות של טילים, לוויינים, חלליות ושאר גורמי 
AN/ - שמיים, כשהם מפעילים את המכ"ם הגדול בעולם

FPS-132. המכ"ם הזה נותן תמונת מצב בת 240 מעלות, 
נותנים  הבסיס  ושל  גרינלנד  של  האסטרטגי  ומיקומם 
מבט מצוין אל האוקיינוס הארקטי ואל החוף הצפוני של 
בין- בליסטיים  טילים  אחר  למעקב  מעולה  אתר  רוסיה, 

יבשתיים ולוויינים החגים סביב כדור הארץ.
בבסיס THULE נמצאים גם נמל המים העמוק הצפוני 
ההגנה  למשרד  השייך  תעופה  ונמל  ארה"ב  של  ביותר 
הקדמיות  העיניים  אלו   – סכסוך  של  במקרה  האמריקני. 

ביותר של הפנטגון אל חלק זה של העולם.
דנמרק  כיבוש  במהלך מלחמת העולם השנייה, לאחר 
מנותקת  גרינלנד  נשארה  ב-1940,  גרמניה  ידי  על 
אם  אלא  לאי,  תכנס  שלא  הצהירה  בריטניה  מאירופה. 
יתברר שגרמניה הנאצית מתכוונת להיכנס אליה. במקרה 
בריטניה  תוכל  בוושינגטון  בריטניה  שגריר  הצהיר  כזה, 
בקלות לגרש את הגרמנים מגרינלנד. נשיא ארצות הברית 
הבהיר אז שגרינלנד שייכת לחצי המערבי של כדור הארץ 
מונרו  דוקטרינת  גרינלנד  על  שחלה  פירש  הול  וקורדל 
הקובעת שארצות הברית לא תסבול כיבוש גרמני של האי.

יחסים בינלאומיים, שטח שבעבר טופל על ידי הממשל 
הדני, תלוי עכשיו כמעט לגמרי בשלטון המקומי. לאחר 
הסכם  על  אתו  חתמה  גרינלנד  האירופי,  האיחוד  עזיבת 
איסלנד  עם  יותר  קטנים  לארגונים  נכנסה  וכן  מיוחד, 
ואיי פארו וכן עם אוכלוסיות אינואיטיות בקנדה ורוסיה. 
המועצה  של  המייסדות  לאחת  גרינלנד  הייתה  ב-1996 
באזור  סביבתיים  בעניינים  בעיקר  המטפלת  הארקטית, 

הצפוני.



דרושות
עובדות
לחדר עיבוד

בתחום הפארמה

בני ברק

באזור המרכז
)הסעה מבני ברק( 

אין עבודה בחוה"מ
וערבי שבתות וחגים 

המשרה מתאימה
לעובדות עד גיל 65 

שעות עבודה: 
7:00-14:00 

עבודה
שהיא
שליחות

לפרטים והגשת מועמדות:

>> 03-770-7300 <<

  שכר גבוה
  צוות חרדי - היימיש
  מוקד נפרד לחלוטין

  קידום מקצועי למתאימים
  אין עבודה בחוה״מ, פורים ות״ב

  עבודה בת״א בשעות היום

הכוון תעסוקתי בשיתוף ׳פסגות׳ 
בית ההשקעות הגדול ביותר

מזמין אותך להיות חלק מנבחרת מנצחת!

למערך הפנסיה והגמל שלנו

דרושים
נציגי שירות לקוחות

התפקיד מאפשר דריסת רגל ראשונית בשוק 
ההון והכרות מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני. 

ההשתדלות לקריירה בידיים שלך

למתאימים יינתן מימון לימודים
ואפשרויות קידום רבות בחברה

רוצה לבנות קריירה 
בשוק ההון?

קורות חיים:
pssaggotjobs@gmail.com
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החדשים שבעת פלאי תבל 
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על כמה וכמה אתרים מופלאים ביבשת אמריקה – היבשה שקופחה מהרשימות 
הקודמות של ימי הביניים והזמן העתיק: מאצ'ו פיצ'ו, צ'יצ'אן איצ'ה, האמפייר 
סטייט, תעלת פנמה ועוד · מבט אל שבעת פלאי תבל שחוברה על ידי האגודה 
האמריקאית להנדסה אזרחית, שבעת פלאי הטבע של העולם, הרשימות 
האלטרנטיביות של שבעת פלאי תבל של העולם התת ימי · ובאלו רשימות פלאי 
תבל ממוקמים העיר העתיקה בירושלים וים המלח

||  איילה אבן האזל ||

מאצ'ו פיצ'ו
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עקבות שבעת פלאי תבל של העולם העתיק ושל ב
ימי הביניים עליהם כתבנו בגיליון שעבר, בשנת 
2001 ארגון שוויצרי נטל יוזמה והחליט לעדכן 
מחדש  לקבוע  ובכך  תבל   פלאי  רשימת  את 
המודרני.  העולם  של  המופלאים  שבעת  מהם 
על התואר התחרו  200 מומנטים ייחודים בקנה 
מידה עולמי אך נבחרו לבסוף רק שבעה, והתחרות העולמית 
ובראש  הזוכים,  התפרסמו  ב2007  רבתי.   התעניינות  צברה 
הרשימה המכובדת "הפירמידה של גיזה" -  קיבלה את התואר: 
שריד   – יחיד  כמומנטום  כבוד  של  ומקום  השמיני"  "הפלא 

לעולם העתיק שהיה ונכחד.
ברשימה אף הופיעו מומנטים נוספים הזכורים לנו מהרשימה 
הקודמת של ימי הביניים: החומה הסינית, הקולוסאום, הטאג' 
מיבשת  מרתקים  אתרים  וכמה  כמה  הצטרפו  בנוסף  מאהל.  
אמריקה שקופחה מהרשימות הקודמות של ימי הביניים והזמן 

העתיק. 
ומסתורית  קדומה  לעיר  שייך  הזה  השם   – פיצ'ו  מאצ'ו 
עתיקה".  "פסגה  בעברית  בקולומביה,  האינקה  תרבות  של 
העיר שהייתה עיר משגשגת בתקופת האינקה שוכנת על רכס 
הרים מעל עמק אורובמבה בפרו בליבו של נוף פראי יפהפה. 
החלו  אשר  עד  הג'ונגל  בסבך  מוסתרת  הייתה  רבות  שנים 
ארכיאולוגים להתעניין בעיר – ובעקבות כך גם תיירים וחוקרי 
ולא  העיר שנותרה כמעט בשלמותה  לגלות את  הגיעו  תרבות 
נהרסה בידי הכובש הספרדי האכזר כמו ערים רבות ואחרות. 
זכר  מופלאה,  הנדסית  חכמה  על  מעידים  בעיר  האלמנטים 
ועדות לציוויליזציה של תרבות האינקה שנכחדה. המבנים בעיר 
עשויים מאבנים גדולות ומסותתות –  בצורה מדויקות, אבן על 
גבי אבן וללא טיט ביניהן, כך שלכאורה נראה כי המבנה עשוי 
הכבדות  האבנים  את  הובילו  כיצד  ברור  לא  חלק.  אחד  גוש 
בגלגל(,  השימוש  ידוע  היה  לא  האינקה  )בתרבות  למקומן 
והדבר נותר בגדר חידה. אחת ההשערות הן כי הפרויקט נעשה 
מתייחדת  אף  העיר  פועלים.  מאות  לא  אם  עשרות  באמצעות 
מי  שהובילה  מסועפת  השקיה  מערכת  של   מפותח  באלמנט 
המחוברות  מים  ומזרקות  הבתים,  מן  אחד  לכל  זכים  מעיין 

ביניהן באמצעות תעלות ואגני ניקוז חצובים בסלע. 
צ'יצ'אן איצ'ה – עיר אינדיאנית נוספת שנבנתה על ידי תרבות 
פירמידה  נמצאת  במרכזה  מקסיקו.  באזור  ושוכנת  המאיה 
עתיקה שמאתגרת את התיירים בטיפוס לגבוה – מי שהצליח 
מתוגמל במצפה נוף יפהפה, אך במסדרונות הפירמידה, המצב 
הפוך. הלחות גוברת ועלולה להיות בלתי נסבלת. בנוסף מצפה 
ליכולות  עדות   – השנה  עונות  לציון  המיועד  שמימי  כוכבים 
הענק  כדור  מגרש  ו...  הקדומים  הילידים  של  האסטרולוגיות 
ביותר בכל מרכז אמריקה שהיו מיועדים לצרכי הספורט של בני 
המאיה. כאשר חזר קולומבוס ממסעו באמריקה כשבאמתחתו 
וכך התגלגל משחק  גומי אותו הציג בפני מלך ספרד –  כדור 
ונותרה  במקום  שהתגלתה  ייחודית  תופעה  לימינו.  עד  הכדור 
בגדר חידה היא צורת הולכת גלי קול מרשימה – כאשר לחישה 
מטרים!  מאות  חמש  של  במרחק  בברור  נשמעת  אחד  בקצה 
חוקרים שניסו לפענח את האקוסטיקה המיוחדת למקום נותרו 

משתוממים וללא הסברים.  
הסלע האדום בעיר פטרה – בירת הנבטים השוכנת בדרום ירדן 

ברשימה.   טוב  במקום  היא  גם  התברגה  לבית(  בסמוך  )ממש 
העיר הנבטית הקדומה העשויה סלע אדום ורדרד, הייתה לוטה 
במסתורין 2,000 שנה לאחר שתושביה נטשו אותה. או אז גילה 
הקדומה.   לתהילתה  פטרה  חזרה  ומאז  אירופאי  חוקר  אותה 
הדרך לעיר עוברת דרך כפר המכונה "ואדי מוסא" ודרך קניון 
לגבוה  מתנשאים  קירות  עם  בלבד  ספורים  מטרים  ברוחב  צר 
של מאה מטרים. קירות הקניון עשויות אף הן סלע אדום ועל 
קדם.  מימי  עתיקה  עדות  וכתוביות  תבליטים  חרוטים  הקירות 
לאורך הקירות אף ישנן תעלות שהיו מיועדות להולכת מי שתיה 
המבנים  חצובים  ההר  במורדות  עברו.  בזמנים  העיר  לתושבי 
כעיר  הנכסף  התואר  את  פטרה  רכשה  שבשלהם  ההיסטוריים 
באבן  החצובים  קבורה  ארונות  של  רבים  מומנטים  מופלאה: 
החול של הרי אדום שהצליחו לשרוד פחות או יותר עד ימינו. 
ביניהם קבר מלכותי מפואר המכונה : "אוצר פרעה" וזאת בשל 
אגדה רווחת כי שודדים החביאו את אוצרותיהם במקום. הקבר 
האדום  מהסלע  בחזיתו  עשוי  שנה   2,000 לפני  בסלע  שנחצב 
ונבנה בסגנון יווני. לא כל הפיתוחים העדינים נשמרו עד ימינו. 
מה שידוע לנו כיום כי את מתחם הקבר חצבו אמנים מיוחדים 
מטרים   33.77 בגובה  הקבר  מאלכסנדריה.  במיוחד  שהוזמנו 
וברוחב 24.90 מטרים והוא נחצב מלמעלה למטה, כאשר בין 
העמודים חצובים רוכבי סוסים מגולפים בסלע. בראש המבנה 
גולפו ארבעה נשרים ועוד דמויות נוספות המתקשרות לעולם 
המתים. העיר פטרה נשכחה מן העין במשך שנים ארוכות עד 

ששוב התגלתה בתחילת המאה ה-19. 
האתר האחרון שייך לפסל עבודה זרה – ואנו מוותרים עליו.

הרשימה האלטרנטיבית
על  חוברה   – מודרניים  תבל  פלאי  שבעת  של  נוספת  גרסה 
מבנים  וכוללת  אזרחית,  להנדסה  האמריקאית  האגודה  ידי 
מרשימים או תופעות טבע יוצאות דופן שהפכו לאגדה: מגדל 
איטייפו,  גשר שער הזהב, סכר  בניין אמפייר סטייט,  אן,  הסי 
הם  המבנים  שבעת  מתוך  חמשה  מוזר  באופן  פנמה.  תעלת 

ביבשת אמריקה.
מגדל סי אן – לא לחינם המגדל הגבוה ביותר בקנדה מושך 
לגובה של  המתנוסס  המגדל   בשנה.  תיירים  מיליון  שני  אליו 
533 מטרים, הוא בעל התואר "המגדל הגבוה ביותר באמריקה" 
המגדל  היה  שנה  משלושים  שיותר  ובמשך   ,2010 משנת   –
המגדל  חיצונית.  בתמיכה  תלות  ללא  שעומד  ביותר  הגבוה 
שנים,  כ-3  של   תקופה  במשך   70  – ה  בשנות  שם  אי  נבנה 
ונבנה במקור כמגדל תקשורת.  להפתעת הקנדים התברר להם 
תיירותית.  אטרקציה  בתור  יותר  מוצלח  המגדל  כי  באיחור,  
חברת  שם   –  CN הן  המגדל  בראש  שמופיעות  האותיות 
הרכבות שבשטחה נבנה המגדל. אך ברבות הימים שונה השם 

 Canada's National למגדל הלאומי של קנדה –
מיליון   63 של  פעוט  סכום  עלה  המגדל  של  בנייתו  עלות 
דולר. ואת האנטנה המונפת בראש המגדל היה נוח יותר לקבע 
באמצעות מסוק. בקודקוד המגדל בגובה של 116 קומות ישנה 
מסעדה מסתובבת, שבטווח של שעה ועשר דקות מקיפה עיגול 
שלם להנאת הסועדים. באחת המרפסות בקומה ה 114 בגובה 

המגדל  המתנוסס 
לגובה של 533 מטרים, 

הוא בעל התואר 
"המגדל הגבוה ביותר 
באמריקה" – משנת 
2010, ובמשך שיותר 
משלושים שנה היה 
המגדל הגבוה ביותר 

שעומד ללא תלות 
בתמיכה חיצונית. 

המגדל נבנה אי שם 
בשנות ה – 70 במשך 

תקופה של  כ-3 שנים, 
ונבנה במקור כמגדל 
תקשורת.  להפתעת 
הקנדים התברר להם 
באיחור,  כי המגדל 
מוצלח יותר בתור 

אטרקציה תיירותית

מגדל סי אןגשר שער הזהב
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*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!
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להבונים 'מעולה'מיניס יין קונקורד
50 יח'ריאו

חמישי-שישי
22-23.8.19 כ"א-כ"ב באב

229010
2 ב-

גביעי גלידה וופל אגושקדי מרק 'מעולה'

אצבעות שוקולד 

30/24 יח'
'מעולה'

כרמית400 גר'

כולל פיקדוןעלית
750 מ"ל

כרמל מזרחי

1490

10

10

2 ב-

2 ב-

1190
2 ב-

1190
2 ב-

10

1 ליטר
קוד: 1076402

5 ק"ג

מרכך כביסה טאצ' משחת שיניים
קולגייט הרבל

אבקת כביסה ביומט

690

18 יח'

טרופיות

79050
2 ב- 10

קמח כוסמין 80%
1 ק"ג

'מעולה'

שישיית מי עדן
1.5 ליטר/500 מ"ל

10
למארז

חמישישי בנתיב החסד זה
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מוקד  היא  גם  המהווה  זכוכית  רצפת  ישנה  מטרים   342 של 
כמובן  יש  המגדל  לקודקוד  במיוחד.  נועזים  לתיירים  משיכה 
גרם מדרגות אשר מיועד למקרי חירום אך גם משמשות למטרות 
מרוץ לצורכי צדקה, הזמן שדרוש בשביל לעלות בזרם מדרגות 
הוא כחצי שעה. במסגרת המרוץ הצליחו הרצים לשבור שיא 

של עלייה במדרגות בזמן של 7 דקות ו-58 שניות בלבד.
בשדרה  הניצב  שחקים  גורד  עוד   – סטייט  אמפייר  בניין 
החמישית המפורסמת במנהטן הוא בניין מדינת האימפריה – 
103 קומותיו. מהיום  381 מטרים, על  פרויקט שאפתני בגובה 
הבניין  החזיק   – שנה  ארבעים  כמעט  במשך   1931 ב  שנחנך 
בתואר המרשים: "הבניין הגבוה ביותר בעולם." נכון לעכשיו 
בעולם.  וה-34  הברית,  בארצות  בגובהו  החמישי  הבניין  הוא 
הבניין הושלם בתקופה כלכלית לא כל כך מזהירה – תקופת 

השפל הגדול בארצות הברית, והביקוש למשרדים בבניין היה 
הכינוי  בבניין  דבק  שנים  עשר  לפחות  שבמשך  כך  מינימאלי. 

הלא מחמיא "הבניין הריק".
רק לאחר תקופה של עשרים שנה הפך הבניין לרווחי ונמכר 
בעסקה מפורסמת במיליון דולר – הסכום הגבוה ביותר ששולם 

עבור בניין באותה תקופה.
הבניין המתרומם לגובה, סבל לפחות פעם אחת מהתנגשות 
תאונה  זו  הייתה  אחרת  בפעם  ואילו  בדרכו  שטעה  מטוס 
שנמנעה אך ברגע האחרון. בבוקר ערפילי בקיץ 1945 בשלהי 
המלחמה,  מפציץ בעל צוות מנוסה כולל קברניט עם רזומה של 
30 הפצצות בחזית המלחמה באירופה, טס מעל העיר נו יורק 
בנמל התעופה  לנחות  אישור  ביקש  הקברניט  לנחיתה.  בדרכו 
הנחיתה  את  אפשרה  לא  הלקויה  הראות  אך   – גוורדיה  לה 

ובהתאם לזאת, מגדל הפיקוח הנחה את הצוות, לנחות בשדה 
התעופה ניוארק  תוך כדי שמירה על גובה של 1,500 רגל  )457 
תעה  כנראה  הטייס  אך  מנהטן.  מעל  טס  הוא  כאשר  מטרים( 
או  בבניין,   הבחין  ולא  העיר  את  שאפף  הערפל   בשל  בדרך 
לחילופין חשב כי נהר איסט שממזרח למנהטן הוא למעשה נהר 
ההדסון שממערב. כתוצאה מכך התאונה הקרבה הייתה בלתי 
נמנעת. הקברניט החל להנמיך טוס מוקדם מן הצפוי  - המפציץ 
קרב לבניין RCA    בניין ג'י אי כיום, וברגע האחרון הסיט את 
מערכת ההיגוי, לרגעים ספורים נמנעה תאונה, אך ההתנגשות 
הבאה הייתה כנראה בלתי נמנעת - והמטוס התנגש בצד הצפוני 
המועצה  משרדי  במקום  בדיוק  סטייט  האמפייר  בניין  של 
הקתולית לסעד - ולמול עיני העוברים ושבים ההמומים שהיו 
שברים  בבניין,  נפער  חור  יפני.  במתאבד  מדובר  כי  בטוחים 
החלו נופלים לרחוב למטה ושרפה גדולה פרצה במקום. מכבי 
האש שחשו להגיע הצליחו לכבות את השריפה תוך ארבעים 
הבניין  שמעליות  אף  ועל  הגבוה  המיקום  אף  על  זאת  דקות 
אנשים  שלושה   – אנשים   14 נהרגו  הקטלנית  בתאונה  נפגעו. 
שהיו על המפציץ ו11 אנשים ששהו באותה עת בבניין. לרוע 
המזל, אחת מן הפצועות הובלה לתוך מעלית, מבלי שהצוות 
 75 צנחה  המעלית  המעלית,  לכבלי  נגרם  נזק  כי  ידע  הרפואי 
קומות, אך הפצועה שרדה, והאירוע הוכר כשיא גינס.  למרות 
למחרת  ויום  עומדו  על  יציב  נותר  הבניין  שנגרם,  הרב  ההרס 

בבניין האמפייר - סטייט המשיכו העסקים כרגיל. 
סכר איטייפו – על גבול ברזיל פרגוואי מאחורי אגם איטייפו 
על  שנבנה  בעולם,  ביותר  הגדול  הסכר  איטייפו  סכר  לו  ניצב 
בשנות  נבנה  הסכר  הידרואלקטרי.  חשמל  ממנו  להפיק  מנת 

התאונה הקרבה 
הייתה בלתי נמנעת. 
הקברניט החל להנמיך 
טוס מוקדם מן הצפוי  
- המפציץ קרב לבניין 
RCA    בניין ג'י אי 
כיום, וברגע האחרון 
הסיט את מערכת 
ההיגוי, לרגעים ספורים 
נמנעה תאונה, אך 
ההתנגשות הבאה 
הייתה כנראה בלתי 
נמנעת - והמטוס 
התנגש בצד הצפוני של 
בניין האמפייר סטייט 
בדיוק במקום משרדי 
המועצה הקתולית 
לסעד - ולמול עיני 
העוברים ושבים 
ההמומים שהיו בטוחים 
כי מדובר במתאבד יפני

פטרה
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המפיקים  גנרטורים   20 ניצבים  במקום  ב1982.  ונחנך  ה-70 
14,000 מגה ואט. 90% מצריכת החשמל מיועד עבור פרגוואי 
ואת השאר היא מוכרת לברזיל השכנה ש20% מצריכת החשמל 
מה  בהחלט  יש  לבקר,  תרצו  ואם  היא מקבלת  מהסכר.  שלה 

להתרשם מהמפעל הגרנדיוזי.
סן  בעיר  היפהפיים  האלמנטים  אחד   – הזהב  שער  גשר 
סן  העיר  עבר  אל  משקיף  שכמו  התלוי,  הגשר   - פרנסיסקו 
פרנסיסקו מהעבר האחד ולעבר מחוז מרין מהכיוון השני. הגשר 
מהווה כניסה מלכותית למפרץ סן פרנסיסקו מכיוון האוקיינוס 
השקט. בחירתו של הגשר לרשימת שבעת פלאי תבל התבססה 
כתום  בצבע  נצבע  הגשר  והאסתטי:  האדריכלי  עיצובו  על 
בינלאומי וזאת על מנת להדגיש את צבע הנוף מסביב. הכינוי 
"שער הזהב" שדבק בגשר אינה בשל צבעו כמו שרבים סוברים 
גולדן  "מיצר  בנוי  הוא  מעליו  המיצר  של  שמו  בעקבות  אלא 
גייט".  סך כול אורך הגשר 2,737 מטרים, והוא מתנוסס בגובה 
ה-30  שנות  בתחילת  נבנה  הגשר  המפרץ.  מי  מעל   230 של  
בעידוד של הנשיא רוזוולט  ליצירת מקומות עבודה, בעקבות 
תקופה של שפל כלכלי גדול.  כעבור 4 שנות עבודה הושלמה 
של  במושגים   – דולר  מיליון   27 עלתה  שבנייתו  הגשר  בניית 
נשא   שנה  שלושים  ובמשך  זול.  לא   - דולר  מיליון   533 ימינו 
בתואר – הגשר הארוך ביותר בעולם עד שגשרים חדשים ירשו 
שער  לגשר  חמישים  חגיגות  נערכו   1987 במאי  הכבוד.  את 
הזהב ולכבוד זאת התאספו 300,000 בני אדם לצעדה על הגשר 

בדיוק בזריחה, שהתנדנד קלות לכבוד האירוע המרגש.
ממש  של  הנדסי  לפלא  הנחשב  מומנטום   – פנמה  תעלת 

ולתעלה ששנתה את פני הספנות הימית. עד 1914 נאלצו ספינות 
להקיף את כל יבשת דרום אמריקה על מנת להגיע מהאוקיינוס 
המסע  התקצר  התעלה  כריית  לאחר  כעת  לאטלנטי,  השקט 
יורק ללוס אנג'לס בכ12,500 ק"מ. אומנם  נו  לדוגמא, מהעיר 
הרעיון לא היה חדש ויזמים צרפתים ניסו לבצע אותו 34 שנה 
קודם לכן, אך היוזמה לא צלחה וספגה כשלון בעקבות מלריה 
שפרצה אצל הפועלים, מפולות בוץ בשטח וכספי שוחד רבים 
מבעיות  עין  שיעלים  מנת  על  בפנמה  השלטון  עבור  שיועדו 
כונה  הכושל  והמיזם  רגל  פשט  המיזם  היזמים.  של  כספיות 
"שערוריית פנמה".  בסופו של דבר מי שדחף את הפרויקט עד 

שקרם עור וגידים היה שוב הנשיא רווזולט.
מנהרת התעלה – מנהרה שעשתה היסטוריה – היא המנהרה 
תעלת  מתחת  לצרפת  בריטניה  בין  כיום  שמחברת  ימית  התת 
שנה  מעשרים  פחות  לפני  הושלם  העצום  הפרויקט  למאנש. 
ההתרגשות  את  זוכרים  בוודאי  מאתנו  חלק   .1994 ב  בלבד 
שהייתה בתקשורת העולמית  כאשר ב1990 אחרי שבע שנות 
)מהצד  הצדדים  משני  החופרים  הים,  בקרקעית  וכריה  חפירה 
הצרפתי ומהצד הבריטי( נפגשו, כארבעים מטר מתחת לקרקעית 
הסתיימה  שהעבודה  עד  עברו   שנים  ארבע  עוד  התעלה. 
50.5 ק"מ,  הינה באורך  נפתחה לתעבורה. המנהרה  והמנהרה 
הים. המנהרה משמשת כמעבר לשתי  לקרקעית  ורובה מתחת 
רכבות, רכבת נוסעים המקשרת בין פריז ובריסל ללונדון ורכבת 

המשמשת כמעבורת לכלי רכב בין שני חלקי המנהרה.
צפו  כבר  אירופה  יבשת  ובין  בריטניה  בין  לחבר  הניסיונות 
ועלו עוד במאה ה-19. ההצעה הראשונה הייתה ב1802 על ידי 

לצד  מצד  במנהרה  יעברו  הנוסעים  כי  שהציע  צרפתי  מהנדס 
ידי  על  מאורת  תהיה  הדרך  כאשר  לסוסים  רתומות  בכרכרות 
מנורות נפט ואיי התעלה ישמשו כפתחי אוורור. עלות ההצעה 
כפי שחשב המהנדס הייתה בסדר גודל של מיליון פאונד, והיא 
כנראה.  יישומית  מספיק  הייתה  שלא  כיוון  מאד  מהר  נקברה 
הצעה נוספת עלתה שוב ב1875, אז הוציאו הפרלמנט הבריטי 
והצרפתי זיכיון ליזמים פרטיים לבנות מנהרה והפעם המנהרה 
תשמש למעבר של רכבת. אך אף יזם לא הצליח לגייס את סכום 
הכסף הדרוש – וההצעה הזו נקברה גם היא. כעבור חמש שנים 
שוב ניסו כמה חברות רכבות בריטיות לחדש את הרעיון הן אף 
לגייס את  לא הצליחו  הן  גם  ניסיונות חפירה אך  החלו לבצע 
אירופאית  פלישה  מסכנת  חששו  אף  הבריטי  בממשל  הכסף. 
דרך הים ולכן לא עודדו את היוזמה. ארבעים שנה מאוחר יותר 
 128 למשך  התקדמו  ואף  לחפור  בריטיות  חברות  ניסו  שוב 
מטר עד שהסתייגות ממשלתית – צבאית גדעה את הניסיונות 

באיבם. 
סרה  אירופאי משותף,  לשוק  עם המעבר   80 ה-  בשנות  רק 
 15,000 ידי  על  החלה  המנהרה  ובניית  הצבאית  ההתנגדות 
נחפרה  התעלה  התעלה.  צידי  משני  זמנית  בו  שחפרו  בנאים 
גירי שאינו חדיר למי האוקיינוס,  יש סלע  דווקא במקום שבו 
על  בוצעה  החפירה  יותר.  קצר  נתיב  שהיה  היכן  דווקא  ולא 
ידי מכונות חפירה מיוחדות אשר הכילו מנגנון לסילוק הסלע 
ויציקת שכבת בטון על קירות המנהרה למניעת קריסה. כאשר 
כה  ברמה  היה  הדיוק  כי  גילו  הצדדים  משני  החופרים  נפגשו 
גבוהה שהסטייה המרבית הגיעה לשני סנטימטר בלבד. לאחר 

סכר איטייפו



לרשת צהרוני
״הילדים של המחר״

 דרושות לצהרונים
גננת, מורה, רכזת, סייעת לגן, מדריכה

תנאים טובים למתאימות

המשרה מיודעת לנשים וגברים כאחד ומנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד

אם את מאמינה בילדים

אנחנו מחפשים אותך!

יש לציין בקו”ח “משרת צוות צהרון” 
סופי 052-7568585 | קרן 050-6925580 | לימור 050-3344205

פקס: 03-6167600 | העבודה בפתח תקווה

מקפ״ת
מרכזיים קהילתיים

פתח תקוה

www.makefet.comבית מחבר קהילה
מקפ"ת - הפורצים 18, פתח תקווה טל׳: 03-9191122

כשמדובר בחינוך...
תמיד טוב יותר! 

בייעוץ
חינוכי

של אוניברסיטת חיפה

M.A תואר שני

הבטיחו את מקומכם!החזר שכר לימוד לזכאים

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

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

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

אפשרות להמשיך בלימודים גבוהים!

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

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר... מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5726120

נשיםגברים / מסלול

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
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החפירה  מכונת  ואילו  הצרפתית  המכונה  פורקה  המפגש 
הבריטית הוסטה כך שנקברה בשולי המנהרה. בריטניה עשתה 
מטר  מיליון  ארבע  של  לכמות  שהיגע  הרבה  בפסולת  שימוש 
נוצר שטח  וכך  מעוקב סלעי, הפסולת הוטמנה בחוף הבריטי 
חדש של 360 מטר דונם שנכבש מהים. כאשר את ההתרגשות 
על   1994 במאי  המנהרה,  חניכת  לטקס  כולם  שמרו  הגדולה 
פרנסואה  צרפת  ונשיא  השנייה  אליזבת  הבריטית  המלכה  ידי 

מיטראן. 
בהולנד  התושבים  של  חייהם  את  ששינה  הנדסי  פלא  עוד 
הגרים בקרבת מקום לשפך הנהרות ריין, מז וסכלדה ועל מנת 
להגן עליהם מפני הצפות. מטרה משנית היא לשפר את זרימת 

המים ולהגדיל את השטח המוקצה לחקלאות באזור.

גרסאות מתחרות 
נוספות

גרסאות  עוד  ישנם  כי  יגלה  שיבדוק  מי 
חדשים.  תבל  פלאי  שבעת  של  נוספות  רבות 
 USAרשימה אחת הרכיב העיתון האמריקאי
קניון  הגרנד  לצד  מופיעים  ובה    TODAY
וארמון פוטאלה גם העיר העתיקה בירושלים.

 CNN-ה ידי  על  הורכבה  נוספת  רשימה 
של  הטבע  פלאי  "שבעת  הכותרת:  תחת 
זוהר  האוורסט,  הר  מככבים:  בה  העולם", 

הקוטב, ואף הנמל בריו דה ז'ניירו. 
רשימת  את  הקים  נוסף  אמריקני  ארגון 
ימי"  התת  העולם  של  תבל  פלאי  "שבעת 

ביניהם ניתן למצוא א צפון ים סוף בישראל.

עוד פלא הנדסי 
ששינה את חייהם 

של התושבים בהולנד 
הגרים בקרבת מקום 

לשפך הנהרות ריין, מז 
וסכלדה ועל מנת להגן 

עליהם מפני הצפות. 
מטרה משנית היא 

לשפר את זרימת המים 
ולהגדיל את השטח 
המוקצה לחקלאות 

באזור

האמפייר סטייט



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק 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 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

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

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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 בריא ורע לו

כבר כמה חודשים שאדם מבוגר, עליו 
תלויים תיקים ושקיות, נע ונד בין שני קצוות 
היבשת. שסוע וחצוי בין הרצון שלו לספק 
לנשמתו חיים שלווים ורגועים, לבין הבהלה שלו למה 

שמתחולל בתוך גופו.
מה רוצים ממני? אני לא מרגיש טוב.

בעוד כולם סביבו ממשיכים לחיות בקן חמים, 
שפעם גם הוא היה חלק ממנו, הוא ממשיך להתנייד 
ממקום למקום עם אוסף שקיות הניילון שלו, טומן 
שם תרופות ובגדים ומדי פעם נזכר כיצד גירש את 
עצמו מארץ האנשים הנורמלים. הוא כמעט ושכח איך 
פעם, ממש לא לפני הרבה זמן, חי בקופסה אחידה 
ומרובעת שנקראת "בית", קופסא שבה התגוררו כל 
החפצים והבגדים שלו תחת קורת גג אחת ולא נדדו 
כמו טרמיטים בין כל מיני בתים. יש משהו בגבולות 
הברורים והשבלוניים של ארבע קירות, תקרה ומגרות 
שבתוכם הרכוש, שגורם לאדם להרגיש שפוי ואנושי. 
נטוע. אחרי הכל, הוא איש בלי בית, ממש כמו היהודי 
הנודד וזו לא ברכה. במשהו הוא בטח אשם. הוא 
פשע, חטא איכשהו, כדי שאף מקום לא ירצה להפוך 

אותו לשלו.
ומה רוצים ממנו? הוא בסך הכל באמת לא הרגיש 

טוב. לבו סיבך אותו...
שנים שהיה ממהר בכל בוקר, בשעה שבע, לסניף 
קופת החולים, כדי להשיג את המספר הראשון או 
לפחות את המספר השני בתור. בשל המחלות הבלתי 
מזוהות שפוקדות אותו, הוא היה נאלץ להיעדר 
מעבודתו לעיתים קרובות ולא להתקדם בסולם הדרגות 
לפי כישרונותיו. יותר מכל הוא היה מתלונן שלבו 
משתגע ודופק בחוזקה. הוא איחר לעבודתו והתלונות 
לא פסקו, הוא התלונן על מצבו ומעסיקיו התלוננו עליו.

ואשתו והילדים שותקים. יום אחד, היה מבטיח להם, 
נאכל מה שנרצה וכמה שנרצה. יום אחד... ואשתו 
יודעת, ביום שהוא יגדע את סבב מחלותיו זה יקרה.
ובינתיים, נשאר להם רק לחלום על חיים אחרים.

חיי היומיום, קשיי הפרנסה וטרדות החיים, השכיחו 
עד מהרה את החלומות הטובים כהרף עין. רק בלילות 
הוא המשיך לחלום ובני משפחתו מחדרם הסמוך 
שמעו אותו נאנח על משכבו, כי לבו שוב הלם בעוז 
וחזהו כאב ורע לו, כי פחד שימות לפני עלות השחר.

החלומות – חלומות. 
המחלות - אמיתיות

"תפסיק לחלום ותתחיל לעשות", אשתו היתה 
מטיחה בו מפעם לפעם ואילו הוא היה חסר מנוח. היו 
לו חלומות גדולים. הוא הרגיש שהוא החוליה החזקה 
שבין הבית לבין העולם והוא שאף להתקדם בכל 
מחיר. הוא התחיל לחסוך. הוא חסך סכום ממשכורתו 
הקטנה והדביק גם את אשתו וילדיו בחלום על חיים 
קלים יותר, טובים יותר. הוא רצה לקחת אותם לנופים 

אחרים והכסף שחסך נועד להביא אותם לשם.
"אתם תלמדו טוב, תעשו רצון אבינו שבשמיים 
ונגיע לארץ המובטחת, ארץ הנוחות". בימים בהם 
חש בטוב היתה יורדת עליו רוח תקווה ואופטימיות 
ולו רק למספר שעות. הוא חלם להתקדם, לקנות, 
לעסוק, להתעשר. רוב חלומותיו היו בחזקת דיבורים, 

הבל פה, אבל המחלות שלו היו אמיתיות.
הן היו אמיתיות עד כדי כך שהילדים שלו היו 
עוזרים לו לסחוב את שקיות הקניה כדי להקל עליו 
ולפעמים היו משתמשים בשתי עגלות שוק כדי שאבא 
שלהם לא יתאמץ ולא יתנשף וחלילה שלא ירגיש את 
דפיקות לבו. מדי פעם היה מזכיר להם כי הלב של 
אבא חלוש והם היו נעצרים ונותנים לו לנוח, מחכים 
בסבלנות, מקווים שאבא שלהם רק לא יתעייף, שלא 

יבגוד בו לבו, שלא יבגוד לבו בהם.
באמצע הקניות החגיגה היתה מושבתת, כי אבא 
מחוויר, מתנשף, עד שפעימות לבו חוזרות לקצב הנכון 
והילדים נושמים לרווחה, כאילו לבם פועם בתוך לבו.
אוי, הוא נזכר באותם ימים, באשתו ובילדיו, בזמן 
שהוא נע ונד, אף על פי שכולם נזהרו והוא נזהר 
כפליים. הניסיון המצטבר מלמד שאין אדם נמלט 

מגורלו.

אתה בריא, אין לך כלום

"ואיך הלב שלך?" שאל אותו הרופא בחיוך מתחת 
לשפם.

"ואיך הלב שלך?" שאלה אותו אשתו עם חיוך 
מתעקל בשפתיים.

"זה לא הלב. הפעם זה רציני ביותר", הוא לחש 

באימה לאחר שחזר מקופת חולים, שם קיבל דיאגנוזה 
מדויקת לגבי מצבו הקשה. ואז החל הסרט הרע.

"די, אתה בריא. אין לך כלום", אשתו איבדה את 
הסבלנות.

"אין לי כלום? איך את מרגישה את החולשה בצד 
שמאל של הגוף שלי? כאילו הרגל כבר לא תצליח 
לסחוב לי את הגוף? את יודעת היטב מה זה אומר... 

חיי קצרים. הכל עניין של זמן".
בלילה הוא נאנח. בבוקר הסתובב כהלום רעם בין 

שרשרת של רופאים.
"אתה לחוץ", מיהר לבשר לו המדקר הסיני ולדקור 

את כל גופו במחטים.
"אתה מרגיש יותר טוב, נכון?" הוא לא נתן לו 
אפילו מקום לפקפק באידיאולוגיה הסינית. בחדר 
סמוך ריחות עזים של צמחי מרפא והוא מלהטט 

בידיו וממלא את הבקבוקון בתריסר משקין שונים.
"שלוש פעמים ביום והכל כלא היה", בישר לו 

בעליזות.
"ומי אמר שהשרירים שלי לא נפגעו? והעצבים?" 

הוא המשיך להקשות.
"תשמע, אם אתה לחוץ וחושב שמשהו נורא באמת 
קורה, אולי בכל זאת תיגש לרופא מערבי לבדיקות", 
השיב לו הדוקר ולא הבין כי התשובה שלו ביטלה 
בזה הרגע את קסם צמחי המרפא, ובפעם הראשונה 

בחייו הוא פחד לגשת לקופת חולים.

חייב לברוח מהמוות

"תבדוק את הלב שוב", אומרים לו מכריו והוא 
התייצב אצל הקרדיולוג הבכיר, שבדק ובחן והקשיב.
"הלב שלך בסדר גמור", פסק. "בריא כמו שור. 

לא מראה שום סימן קלוש של בעיה".
והוא, לבו נפל בקרבו, לבו חשב להישבר. לראשונה 

בחייו התאכזב לשמוע כי פעימות לבו סדירות.
עכשיו הוא נאלץ לחטט בשאר איברי הגוף. הוא 

בטוח שיש לו משהו.
רופא משפחה, הכתובת המוכרת הבאה. בפנים 
חיוורות הוא התיישב מול הרופא, שהקשיב ברצינות, 
ובדק ביסודיות ונענע בידיו ורשם לו חמישים בדיקות 
דם שונות. "רוב הסיכויים שהכל בסדר", פטר אותו.

סיפור לשבת  / שרה פכטר



"להכין איתך שיעורי בית?", ענה לבנו. "בשביל מה? אני חולה מאוד ועומד למות. 
חבל לבזבז את הזמן היקר שלנו יחד על שיעורי בית" ⋅ מלי גרין מספרת את סיפורו 

של איש עם הרבה חלומות, שלא התגשמו מעולם, בגלל החרדה המשתקת 
שהשתלטה על חייו והובילה אותו להכרה שאוטוטו הוא עובר לעולם האמת
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"רוב הסיכויים, משמע עדיין נותרו מספר סיכויים 
שיש משהו לא בסדר איתי.

אני מרגיש שמשהו לא בסדר איתי. אני יודע". החולשה 
בשרירים תקפה אותו שוב והוא כבר לא ראה את ילדיו, 
גם לא את חובותיו. הוא רק ראה את המוות אורב לו 

בכל צומת אפשרית. הוא חייב לברוח מהמוות.
"סע לים המלח. השמש, המלח, ירפאו לך כל שריר 
וכל עצב". הוא הקשיב לרופא הבא בדמות הבוס שלו. 
והוא נסע לים המוות והמוות נסע בעקבותיו. הוא כמעט 
ויכול היה להישבע כי כנפיו השחורות העיבו על השמש 

החמה ששלחה קרניים לכל כיוון.
"צריך לשלם חשבון חשמל. גם גז", הזכירה לו אשתו 

והוא שמע אותה כמו בערפל.
מה זה משנה, חשמל, חשבונות, גז שינותק, כשהמוות 
בעקבותיו? הוא שלף את המזומנים מהחיסכון, כדי 
למצוא מרפא אצל פרופסור שמחיר עלות פגישה אצלו 

זהה לחשבון החשמל והגז שלו גם יחד.
"לכאורה כל הסימנים החיצוניים מעידים על בריאות 

תקינה", אמר לו הפרופסור בפנים של פרופסור.
"לכאורה?!"

"ברור. אין אני יכול להבטיח 
לך כי ברגע זה ממש, לא תתחיל 
בגופך,  לקנן  חלילה מחלה 
להבטיח  יכול  שאיני  כשם 
לעצמי שמחלה אינה מקננת 
גם בגופי. לכן נערוך בדיקות 

נוספות". הן לא העלו דבר.
"אז מה הפרופסור מציע?" 

הוא שאל.
"תנוח כמה ימים ונראה. אם 
החולשה בשרירים תעבור לך, 
נדע שזה רק הלחץ המשפיע 

על גוף האדם".
לא  אני  דוקטור  "אבל 
לחוץ", סינן בין שיניו. הוא 
יצא עם הדיאגנוזה השלישית 
לאותו יום, כשלבו חזק, אך 

שריריו חלשים.
נודד  והמוות  נודד  הוא 

בעקבותיו.
"אבא, תכין איתי שיעורי 

בית", הבן שלו ביקש.
בית, חבל  "עזוב שיעורי 
לבזבז את הזמן היקר שעוד 
כדי  לצדך,  לחיות  לי  נותר 
להכין איתך שיעורי בית. בוא 

ונעשה משהו אחר".
הוא היה רציני. רציני מאוד. לראשונה הבין עד כמה 
התנהג מגוחך. הוא שם לב שאף אחד סביבו אינו מתרגש 

מהמחלה החדשה שקפצה עליו.
"פטר והזאב..." מלמל לעצמו בצער, מדמיין כיצד 
ינפח את נשמתו וברגעיו האחרונים בני משפחתו הקרובים 

לא יהיו לצדו, שכן הם ימשיכו להקשיב לפעימות הלב 
הקודמות שלו, אלו שליוו אותם כל שנות ילדותם.

הפחד הנורא מילא את לבו. הוא חש שהוא עייף ממשא 
החיים. הוא רק רצה להפסיק את הזמזום הטורדני שמילא 
את אוזניו ואת חלל בטנו, רק לא לשמוע את הקולות, 

קולות המחלה שאינם מרפים.
גם ההסבר המלומד וההגיוני שנתנה לו אשתו לא פייס 

אותו ולא הניח את דעתו.
"אתה מסרב להכיר בזה שאתה בריא!" היא צעקה 
בייאוש. הוא ניסה שוב ושוב לומר לה שהבריאות אינה 
בשליטתו וכי אלה שנחשבים בריאים ונורמליים ואינם 

נשברים אף פעם, הם חסרי לב.
הוא נפרד מן העולם בקרוב ועדיין לא ביקר בקברות 
אבותיו באירופה. בהחלטה של רגע, ארז את חפציו, 
פתח את קופת החיסכון שמטרתה להוציא את משפחתו 

מן הקושי אל החלום ויצא אל הדרך.
"אני חייב את המסע הזה", פייס את אשתו וילדיו.

כך מצא את עצמו, יהודי נודד באירופה ובהמשך גם 
בעולם. והמוות נדד בעקבותיו. הוא לא הצליח להשאיר 

אותו מאחור.

המזומנים אזלו ותחושת ההתפצלות גרמה לו לעלות 
על המטוס ולחזור הביתה.

במעט השנים שנותרו לו, כך החליט, הוא ינסה לתקן 
את מעשיו. החרדה אמנם לופתת את מרכז בקרת העשייה 

במוח, אבל הוא ינסה וילדיו ואשתו לצדו.

לצאת מעבדות לחירות נפשית

והצוואה? שוב הפחד הנורא הזה שמשתק כל שריר 
בגוף והחולשה הנוראית תוקפת אותו. "נו, די, אין לך 
מה להוריש..." מגחכת אשתו וממריצה אותו שיחזור 

לעבודתו הסדירה.
"אין לי עבודה", הוא מפחד לספר לה כי התפטר 
מעבודתו, שכן ימיו קצרים. הוא חזר עם שקיות של בגדים 
וערמות של חרדות. אשתו וילדיו הבוגרים ממשיכים 
בשגרת חייהם. גם הוא. בין מירוק לחרדה, בין ניסיון 
לתשובה להבנה מה תכליתו של האדם, הוא מצא את 

עצמו אצל אדם המטפל בנפש.
"אני יוצא מדעתי", הוא חשף בפניו את הקלף האמיתי. 
"כולם מסביב טוענים שאין לי כלום ואני מרגיש את 
החולשה הפנימית בחצי מהגוף שלי והסרט הרע מתחיל 

בראש, סרט שנגמר בחושך, בעזיבה מן העולם.
"הוצאת את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך", אמר לו 
הבן אדם גלוי הראש. המילים נשמעו מוזר, כשהם יצאו 

מפיו של אדם שנראה רחוק מכל סממן רוחני.
"אתה טובע בחרדות, שוכח 
מציאות של אלוקים שצריך 
לשרוד.  כדי  אליו  להתחבר 
ראיתי כבר הכל ואנשים לא 
מאמינים מספיק, הרעו לעצמם 
כמו שאיש לא יכל היה להרע 
להם. אתה צריך להחזיר את 
הקדוש ברוך הוא לחיים שלך", 

הוא חזר ואמר.
המטפל בדק ומישש וטיפל 
ובעיקר  התפוסות  בחוליות 

בראש התפוס.
"הראש שלך תפוס במקומות 
הלא נכונים. אתה בריא כמו 
שור, אבל אתה עובד עבודה 
מסתובב  שלך  הראש  זרה. 
צריך  אתה  זרים.  במקומות 
לצאת מהחרדות בטיפול רגשי 
עמוק ואז תחזור הביתה, תחזור 
את  לעבוד  תתחיל  לעצמך, 
הקב"ה, מתוך חירות פנימית 
ולא מתוך עבדות". את זה היה 
עוד יותר מוזר לשמוע יוצא 

מפיו של אדם גלוי ראש.
"בזבזתי את כל כספי כדי לעבוד את המחשבות הזרות 
שלי", הוא מלמל בדרך הביתה, שם חיכו לו עשרות 
תוצאות הבדיקות שחזרו מן המעבדות. הכל תקין. הכל 
תקין. ברוך השם. יעזור השם הלאה בדרכו. משק כנפיו 
של מלאך המוות הנפרד ממוחו נשמע כמו מזמור שיר 

לתודה.

הפחד הנורא מילא את לבו. הוא חש שהוא עייף ממשא החיים. הוא רק רצה 
להפסיק את הזמזום הטורדני שמילא את אוזניו ואת חלל בטנו, רק לא לשמוע 

את הקולות, קולות המחלה שאינם מרפים.

"
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הוא  באוגוסט,   -20 ב  שחל  הבינלאומי  היתוש  יום 
רונלד  סר  הרופא הבריטי  הנצחת תגליתו של  יום 
רוס אשר גילה בשנת 1897, שיתושים ממין נקבה 
זכה   1902 בשנת  האדם.  בני  בין  מלריה  מעבירים 
רוס בפרס נובל על מחקריו יוצאי הדופן על מחלת 
המלריה. על שמו נקראים רחובות רבים בהודו ובית 
נוסד  בלונדון  בהיידרבד,  טרופיות  למחלות  חולים 
והיגיינה.  טרופיות  למחלות  רוס"  "מכון  שמו  על 
אותו מכון לונדוני מקיים בכל שנה ב-20 באוגוסט, 
היום  היתוש,  יום  לרגל  חגיגות   ,1930 משנת  החל 

שאותו ביקש רוס שיציינו בעתיד מדי שנה. 

אס.סי  חברת  מומחי  הבינלאומי  היתוש  יום  לרגל 
המותגים  את  בישראל  ומשווקת  המייבאת  ג'ונסון 
 ))RAID ו-רייד   )Autan( אוטן   הבינלאומיים 
על  שמעניין  מה  כל  את  קיבצו  מיתושים  להגנה 

היתושים. 

מהם המיתוסים הנפוצים ביותר 
בכל הקשור ליתושים?

• מיתוס 1 :  אנשים עם עור בהיר נעקצים יותר 
ריאקציה  נוצרת  העקיצה  שלאחר  סוד,  לא  זהו   -
ומגרדות  אדומות  בבליטות  המתבטאת  בעור 
בגלל חומר המופרש ע"י היתוש אשר מונע מהדם 
הסיבה  אותו.  לשתות  שיוכל  מנת  על  להיקרש 
שיתושים  מניחים  בהיר  עור  בעלי  שאנשים  לכך 
הפשוטה  מהסיבה  היא  יותר  אותם  "אוהבים" 
שהריאקציה שלהם לעקיצה היא חזקה יותר. אולי 
זה רק נראה שאנשים בעלי עור בהיר נעקצים יותר 

אבל בעצם זה פשוט יותר בולט.

קשר  בלי  אדם,  כל  יעקצו  יתושים   :2 מיתוס   •
על  גדולים  מעדיפים  כן  דווקא  יתושים   - לגודלו 
קטנים, לכן מבוגרים נעקצים יותר מילדים וגברים 
יותר מנשים. הסיבה היא שאנשים גדולים פולטים 
כמויות גבוהות יותר של פחמן דו חמצני וחום גוף 
וזה מה שמושך יתושים מלכתחילה. בנוסף, אנשים 
עבור  יותר  גדול  שטח  לספק  יכולים  יותר  גדולים 
זו אותה הסיבה לעקיצות מרובות  משתה היתוש, 

של נשים בהריון. 

• מיתוס 3: יתושים מעבירים מחלות - כאמור, יש 
זנים של יתושים ורק חלק מבניהם  יותר מ- 3000 
אפילו  חלקם  ומגפות.  מחלות  מעבירים  אכן 
עוקצים  שאכן  היתושים  אדם.  בני  עוקצים  אינם 
ספציפיים.  באזורים  חיים  מחלות  ומעבירים 
יתושים  של  ונדירים  בודדים  זנים  חיים  בישראל 
פי  על  וקדחת,  מלריה  כגון:  מחלות  שמעבירים 
להגנת  הישראלי והמשרד  הבריאות  נתוני משרד 

הסביבה.
 

מתוקים  אנשים  מעדיפים  יתושים   :4 מיתוס   •
מעור  חלבונים הנפלטים  מספר  זיהו  מדענים   -
הוא  סוכר  יתושים.  כמושכי  ומשמשים  שלנו  הגוף 
ידי  על  מיוצרים  אלה  חלבונים  מהם.  אחד  לא 
התהליכים הטבעיים של הגוף בהם: כמות הפחמן 
הדו חמצני בנשימה, סממני הריון, טמפרטורת גוף, 

אלכוהול וסוג דם.
כל אלה עשויים למשוך את היתושים דווקא אליכם 
מעקיצות.  נקיים  יישארו  שלכם  שהחברים  בזמן 

יותר מזה, חוקרים בריטים גילו מה דוחה יתושים-
לחוצים  שאנשים  גילה  מבריטניה  מחקר  לחץ. 
מפרישים חומרים כימיים על פני עורם אשר דוחים 

עקיצות יתושים.

חיים  יתושים   - בקיץ  חיים  יתושים   :5 מיתוס   •
על  למידע  פי האתר  על  בחורף.  גם  השנה,  כל 
היתושים  פלורידה,  אוניברסיטת  של  יתושים 
שבועיים  שבין  בתקופה  חיים  מעגל  משלימים 
לחודשים. ישנם זנים ששורדים את תקופת החורף 
והם יהיו למעשה הראשונים שיצאו בימים החמים 

הראשונים ויתחילו בשמחה את הקיץ.

של  בלילה  יותר  פעילים  יתושים   :6 מיתוס   •
ירח מלא - בהחלט כן – ירח מלא יכול להגביר את 

פעילותם של היתושים בכ-500%.

מדוע דווקא אתם נעקצים? ד"ר להבית אקרמן, 
מומחית לרפואת עור מטעם חברת אס.סי ג'ונסון, 
היא  האמת  הרווחת,  הדעה  "למרות  מסבירה: 
שההבדלים בין אלו שנעקצים יותר לאלו שנעקצים 
הדם,  של  המתיקות  לרמת  קשורים  אינם  פחות 
לסוג  קשור  מהם  אחד  שרק  רבים  לגורמים  אלא 
הדם."  לדבריה: "כשאנחנו מזיעים אנחנו מפרישים 

חומצה לקטית, אמוניה ותרכובות נוספות.
שאנחנו  כפי  היתושות  את  אלינו  מושך  הריח 
נמשכים לריח של מאכל טעים למשל. לכן חשוב 

להימנע מפעילות גופנית לפני השינה".

סיבות נוספות לעקיצות על ידי 
יתושים: 

– על פי מחקר שנערך בשנת 2002  חובבי הבירה 
בירה  אוהבות  שיתושות  מסתבר  היפנים  ידי  על 

הסיבה  כי  הניחו  החוקרים  אדם.   בני  כמו  בדיוק 
לכך טמונה בגידול באתנול בזיעה – תרכובת כימית 
טמפרטורת  ובהעלאת  האהוב,  במשקה  המצויה 

הגוף כתוצאה מהאלכוהול.

הרות  נשים  כי  מצאו  מאפריקה  חוקרים   – הריון 
אליהן  למשוך  שתיים  פי  מוגבר  בסיכון  נמצאות 
שבדם  החלבונים  את  שמחפשות  היתושות,  את 
בכדי לגדל גם את הצאצאים שלהן.  זאת, על פי 
בפליטת  מהגברה  כתוצאה  שלהם,  ההשערות 

הפחמן הדו חמצני בתקופה זו. 
 21 עוד  פולטות  הרות  שנשים  גילו  הם  במחקר 
לנשים  בהשוואה  חמצני  דו  פחמן  של  אחוזים 
אחרות. בנוסף, הם גילו כי גם כי טמפרטורת הבטן  
לא  אליהן  מושך  ההיריון,  בחודשי  שלהן  הגבוהה 

מעט התעניינות.

ללבוש  אוהבת    - הנכון  ה"לוק"  לכם את  יש  אם 
השחורה  שירט  לטי  מכור  בקיץ?  אדומות  שמלות 
והנוחה שלך? גם היתושות! קחו בחשבון שצבעים 
כהים הופכים אתכם לבולטים יותר ובכך לטרף קל 

יותר ליתושות. נסו ללבוש צבעים בהירים יותר. 

וכן – סוג הדם שלכם - מחקר שפורסם בכתב העת 
כי  מצא   Journal of Medical Entomology
יתושות נמשכות לאנשים עם סוג דם O פי 2 יותר 
מלאנשים עם סוג דם A . סוג דם B נמצא במקום  
טוב באמצע, ולא ברור מה מצבם של אנשים עם 

 . ABסוג דם

עוד נתון מעניין הוא ש-85 אחוזים מאתנו מפרישים 
הדם  סוג  מהו  לזהות  ליתושים  שמאפשר  חומר 
אנשים  יעדיפו  היתושים  כי  הראה  המחקר  שלנו. 

אלו – ללא קשר לסוג הדם שלהם.

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

למה היתושים 
אוהבים אתכם?

לרגל יום היתוש הבינלאומי כל הטיפים והעצות שישמרו עליכם מפני היתושים

מלחמה בחיידקים 
קצרים

בבתי  לאנטיביוטיקה  עמידים  בחיידקים  במלחמה  תפנית 
 Clean  החולים: חיטוי סביבתי בטכנולוגיית יינון בינארי • חברת
מאפשרת   ,SteraMistTM החדישה יבואנית הטכנולוגיה   ,Bit

חיטוי וטיהור סביבתי להשמדת חיידקים, וירוסים ופתוגנים
 

בעידן של חידושים רפואיים יש לישראל מקום של כבוד בפיתוחים טכנולוגיים 
ובהקמת סטארטאפים בתחום המכשור הרפואי ששמם הולך לפניהם בכל 

העולם. אך נראה שתחום הטיפול בזיהומים בבתי החולים נשאר מאחור. 

הבריאות  משרד  של  החולים  בבתי  זיהומים  למניעת  המשאבים  רוב  כיום, 
המאושפזים  בקרב  המודעות  ולהעלאת  ידיים,  לחיטוי  לתכשירים  מופנים 
בבתי החולים, הצוותים הרפואיים והמבקרים לשמור על הגיינת הידיים. אך 
הבריאות  משרד  נתוני  פי  על  הצער,  ולמרבה  מספיקות  לא  אלה  פעולות 
כ-4,000 אנשים מתים בשנה מזיהומים בבתי חולים שרובם נגרמים בעקבות 

חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.

לאחרונה נמצאה פריצת דרך בתחום החיטוי של חיידקים וירוסים ופתוגנים 
בבעיה  בטיפול  כיעילה  שמוכחת   – מחלות  מחוללי  מיקרואורגניזמים   –

ובמזעורה. 
 

יינון  על  מתבססת  בארה"ב,  טכנולוגיית SteraMistTM, שפותחה 
בינארי )Binary ionization technology( ומשתמשת בתמיסה בעלת ריכוז 

נמוך של מי חמצן )פרוקסיד( כמרכיב הפעיל היחיד בה. 

ליינן את התמיסה לערפל  כדי  הטכנולוגיה משתמשת בקרן פלסמה קרה 
של רדיקלים פעילים בשם הידרוקסיל )OH ion(, המכונה בשם מי חמצן 

.)iHP( מיוננים

הפוגעים  אקטיביים  חמצן  צורוני  המכיל  לח  ערפל  הוא  שמתקבל  התוצר 
נזק  שינוי PH ואף  שומניות,  ממברנות  שבירת  צורות:  במספר  במזהמים 

.DNA-בלתי הפיך ל

בחיידקים,  רק  שפוגע  סמיך  ערפל  באמצעות  מתבצע  החיטוי 
מסוכן.  אינו  ולכן  לסביבה  רעיל  אינו  ובפתוגנים,  בוירוסים 
ידי  על  לשימוש  ב-2018  טכנולוגיית SteraMistTM אושרה 

ה-FDA ולאחרונה קיבלה גם את אישור משרד הבריאות הישראלי.
 

הטכנולוגיה  של  בלעדית  חברת Clean Bit יבואנית  מנכ"ל  אגם,  יקי 
הטכנולוגיה  של  יעילותה  את  שמוכיחות  רבות  עדויות  החדישה: "ישנן 
כמפחיתה את שיעורי הזיהומים הנרכשים בבתי החולים בארה"ב ובארצות 

נוספות.

פיזור החומר האקטיבי  ידי  היעילה של המערכת על  הודות לפעילות  זאת 
במקומות גלויים ונסתרים בחדר ושימוש בחומר ידידותי לסביבה שאינו גורם 

לפגיעה באדם או בחומרים שנמצאים בתוך החדר.

העגומה  הסטטיסטיקה  את  לשנות  טכנולוגיית SteraMistTM מאפשרת   
וחיידקים עמידים בבתי החולים  זיהומים  בגלל  חולים שנפטרים  של אלפי 

בארץ ולהציל את חייהם.

התמקדה  כה  שעד  בזיהומים  במלחמה  התפיסה  את  משנה  הטכנולוגיה 
בחיטוי ידיים ומעתה מתמקדת בחיטוי סביבתי יעיל".
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רב”, משתפת  היה  “סבא שלי 
דתי׳ה בסוף מפגש הבוקר של 
ביום שישי, “כנראה  נפלאו״ת 
משם כל האהבה שלי לתורה. שנים ניסיתי 
להתחמק מכל מה שקשור, והנה בשבוע 
הבא אירוע גדול מתרחש בחיינו - בר מצווה 
ראשונה במשפחה לנכד הבכור”. דתי’ה 

מספרת ומתרגשת עד מאוד.  
עיניים  בארבע  אותי  תופסת  כשהיא 
להמתיק סודה ולבקש ברכה אני מסתקרנת 
לפשר שמה, והיא מרחיבה בשמחה. “הוריי 
קראו לי על שם סבתא פרומה או פרימה 
אישתו של סבי הרב. הגענו לארץ מהונגריה 
אחרי המלחמה, וכשעליתי לכיתה א׳ המורה 
החליטה שחייבים לעברת את שמי כדי 
שאהיה ככל הילדות העבריות. פשוט היה 
שיתרגמו פרום לדת, ופרומה - לדתיה. 
כשהמורה הציעה דתיה במלרע נרתעתי 
והבעתי חוסר הסכמה. ״מה פתאום שיקראו 
לי דתיה ואנחנו לא דתיים בכלל?״ אולם 
כמו  דתיה  עם  שוב  אליי  חזרה  כאשר 
בתיה, התאהבתי בשמי החדש. מאז כבר 
שישים וכמה שנה שאני בגעגוע פנימי לדת 

שבתוכי...”, היא גילתה.
שני פירושים יש לשם הפרשה השבוע 
– “עקב”, והם קשורים זה בזה. האחד, 
המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. ואילו 

הפירוש השני - סוף ואחרית.

באחרית הימים )ביאת המשיח( נזכה 
לגילוי בזכות המצוות הקלות שאנו עושים 

עכשיו בזמן הגלות.
בשבת פרשת עקב שנת תנש״א )1991( 
עודד הרבי את החסידים לצעוק לה׳ ״עד 

מתי?!״ עד מתי הגלות המרה הזו? 
את  מברכים  שבה  שבת  הזו,  השבת 
החודש האחרון בחודשי השנה, מעניקה 
ברכה וכוח לחודש אלול - חודש התשובה 
והרחמים. גם לך יש את הכוח לעורר את 
עצמך ולעורר אחרים. באלול כל אחת 
את  שעורכת  עסק  בעלת  כמו  מתנהגת 
החשבונות בעסק שלה כדי להגיע מסודרת 
כלכלית ורוחנית לשנה החדשה, ובעיקר 
כדי לעורר, כביכול, את הקב”ה לעשות 

“חשבונו של עולם”. 
לפי כל החשבונות הגאולה הייתה צריכה 
להגיע מזמן, ולכן צריך לזעוק לקב”ה “עד 
מתי גלות” ולבקש את הגאולה והמשיח.

שנת תש״פ - ״תהיה שנת פרנסה טובה״, 
תהא שנת פריצת דרך״ בשפע ובהרחבה, 
אך זעקה שאין עימה פעולה אינה מספיקה. 
יש להכין את העולם לקבלת המשיח ולזכך 
אותו בהוספה בתורה ובמעשים טובים. 
לימוד אחד או מצווה אחת שלך יכולים 

לעשות מהפך בעולם. 
אז במה את בוחרת לפרוץ ולהתחיל?

געגוע פנימי

יש להכין את העולם לקבלת המשיח ולזכך 
אותו בהוספה בתורה ובמעשים טובים. 
לימוד אחד או מצווה אחת שלך יכולים 

לעשות מהפך בעולם. 

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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משקה פירות יער ויוגורט כבשים 
רשת ביגה הדוגלת בבריאות, חולקת מתכון למשקה בריאות צונן – פירות יער ויוגורט כבשים.

מרכיבים:
100 מ"ל מיץ תפוחים טבעי

100 מ"ל יוגורט כבשים )3 כפות גדושות(
60 ג' פירות יער )2 כפות גדושות(

2 כדורי סורבה תות או קוקוס או 4 תותים קפואים
2 כפיות סילן 

10 קוביות קרח

אופן ההכנה: 
1. יש להכניס את כל המרכיבים לבלנדר עד לקבלת מרקם חלק. 

2. למזוג לתוך כוס גבוה ולהגיש.

קציצות טונה 
מתכון לקציצות טונה מזינות, טעימות ופשוטות יחסית להכנה, באדיבות "פילטונה"

מרכיבים:
1 כוס שמן קנולה לטיגון

תערובת לקציצות: 
4 קופסאות שימורי נתחי טונה בהירה בשמן קנולה 

3 גבעולי בצל ירוק קצוץ
3 כפות שמן זית

1/2 חבילת עלי פטרוזיליה קצוצים
1/2 חבילת עלי כוסברה קצוצים

2 כפות פפריקה
1/2 כפית מלח

1 ביצה
3 כפות פירורי לחם לבן

1 תפוח אדמה בינוני מגורד וסחוט מנוזלים
1 כף רסק עגבניות

1 כפית סחוג
1/2 לימון סחוט

1 עגבנייה בשלה מגורדת
3 שיני שום כתושות

רוטב לקציצות:
4 כפות שמן זית

1 כף פפריקה מתוקה
2.5 כפות רסק עגבניות

1 בצל לבן יבש גדול קצוץ
1/2 כוס מים פושרים

2 עגבניות בשלות מגורדות
1 כפית רוטב פסטו
3 שיני שום כתושות

1/4 חבילת עלי פטרוזיליה קצוצים
מלח ופלפל שחור לפי הטעם והצורך

-הערה: המרכיבים עבור כ-20 קציצות

הוראות הכנה:
קציצות: 1. מערבבים בקערה גדולה את כל המצרכים של התערובת ויוצרים קציצות. 

2. מחממים שמן קנולה לטיגון במחבת, מטגנים את הקציצות כ-2 דקות מכל צד ומעבירים לנייר סופג. 
רוטב לקציצות: 1. מטגנים בשמן זית בצל קצוץ ושום כתוש עד שמזהיבים.

2. מוסיפים בהדרגה את יתר המצרכים עד לקבלת מרקם אחיד ומעט סמיך. 
3. מגישים את הקציצות בתוך הרוטב שהוכן.

לחמניות באן אסיאתיות עם חזה עוף 
צרוב בטריאקי

המותג מאסטר שף מציע מתכון משגע ללחמניות באן אסיאתיות עם חזה עוף צרוב בטריאקי, ממש כמו 
במסעדה אסייתית. 

מרכיבים ל-10 מנות קטנות:
לחמניות:

250 גרם )2 כוסות פחות 3 כפות( קמח תופח 
5 גרם )1/2 שקית( אבקת אפייה

1/2 כפית סודה לשתייה
5 גרם )1/2 כף( שמרים יבשים

10 גרם )1/2 כף( מלח
25 גרם )2 כפות( סוכר

1 כפית שמן
150 מ"ל )1/2 כוס + 2 כפות( מים פושרים

חזה עוף בטריאקי:
2-3 כפות שמן

2 חזה עוף שלם, חתוך ל-10 חתיכות
1/2 כוס מים

1 כפית קורנפלור
4 כפות סויה 

3 כפות טריאקי 
3 כפות רוטב צ'ילי מתוק 

3

4

1
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הגשה:
מלפפון, חתוך לפרוסות

עגבנייה, חתוכה לפרוסות

אופן הכנה:
1. מכינים את הבצק: שמים בערת מיקסר עם וו לישה את הקמח התופח, הסודה לשתייה, השמרים, המלח 
והסוכר ומערבבים היטב. מוסיפים את השמן והמים ולשים במהירות נמוכה-בינונית כ-10 דקות עד לקבלת 

בצק אחיד וגמיש. מעבירים את הבצק לקערה משומנת, משמנים גם מלמעלה, מכסים ומתפיחים כשעה-שעה 
וחצי, או עד שהבצק מכפיל את נפחו.

2. יוצרים מהבצק 10 כדורים עם שטח פנים חלק. צובטים כדי להדק, מניחים על משטח עבודה ומגלגלים 
קצת.

3. מסדרים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, מכסים ומתפיחים עוד 30 דקות, או עד שהכדורים מכפילים את 
נפחם. 

4. ממלאים סיר במים עד 3/4 גובה ומחממים אותם. מרפדים את כלי האידוי בריבועים קטנים של נייר אפייה 
כך שלא יאטמו לחלוטין את הכלי ויאפשרו מעבר של אדים.

5. מניחים בכל פעם 4 כדורי בצק במרווחים גדולים, כדי שלא יגעו אחד בשני או בדפנות כלי האידוי.
6. מאדים כ-13 דקות, או עד שהלחמניות מוכנות וקפיציות למגע. מוציאים מכלי האידוי ומצננים לחלוטין.

7. מכינים את העוף: מחממים את השמן במחבת פסים וצורבים את העוף מכל הצדדים. בקערה מערבבים את 
המים, הקורנפלור והרטבים עד שמתקבלת תערובת אחידה. יוצקים אותה למחבת עם העוף ומקפיצים עוד 

כדקה מכל הצדדים, עד שכל החתיכות מכוסות ברוטב.
8. מרכיבים את המנה: חותכים את הלחמניות באמצע כמעט עד הסוף ל-2 חלקים. מניחים על החלק התחתון 

כמה פרוסות מלפפון, פרוסת עגבנייה ומעל חתיכת עוף צרוב.
9. מגישים מיד.

עוגת גבינה קלילה 
מרכיבים:

750 גר' גבינה לבנה 5%
גביע יוגורט 200 גר' במתיקות מעודנת 1.5% 

4 כפות קורנפלור 
5 ביצים

1 אינסטנט פודינג וניל 
רבע כוס סוכר 

כף תמצית וניל 

אופן ההכנה:
1. מערבבים יחד את הגבינות, היוגורט והקורנפלור לתערובת אחידה. 

2. מוסיפים אינסטנט פודינג, תמצית וניל, סוכר ו-5 חלמונים. מערבבים עד קבלת תערובת אחידה.
3. בצד מערבבים 5 חלבונים עד לקבלת קצף יציב. 

4. מקפלים את הקצף לבלילה ושופכים לתבנית. 
5. מניחים את התבנית בכלי גדול יותר המלא במים עד שליש מהתבנית )כך העוגה לא תצנח( 

6. מכניסים לתנור ל-40-50 דקות או עד לקבלת צבע זהוב. 

*המתכון של אלונה פרי תזונאית קלינית של בוסט פיטנס סנטר

ניוקי בשמנת ופטריות
מצרכים לניוקי:

1 כוס מלח גס
5 תפוחי אדמה גדולים

100 גרם קמח
כף מלח

2 חלמונים

מצרכים  לרוטב:
50 גרם חמאה

שמנת מתוקה 250 מ"ל
סלסלת פטריות שמפניון חתוכות לרבעים

שקית ערמונים בוואקום
שן שום פרוסה
3 עלי בזיליקום

מלח, פלפל

אופן הכנת הניוקי
1. מחממים תנור ל- 250 מעלות.

2. מרפדים תבנית בשכבה של מלח גס ועליה מניחים את תפוחי האדמה.
3. מכניסים לתנור לאפיה של שעה עד שעה ורבע.

4. מוציאים את תפוחי האדמה ובעזרת מגבת כשהם עדין חמים חוצים ומרוקנים את תוכנם לקערה.
5. מועכים את תפוחי האדמה היטב בעזרת מזלג.

6. מעבירים את הפירה למשטח עבודה מקומח ומוסיפים את שאר המצרכים.
7. משמנים מעט את הידיים ולשים יחד לכדור, אין לעבד יותר מדי כדי שהבצק לא יהפוך לדביק.

8. מחלקים את הבצק ל4 כדורים ומכל אחד יוצרים נחש ואותו מחלקים לניוקי קטנים בעזרת סכין.
9. בישול הניוקי- מרתיחים בסיר גדול מים עם כמות נדיבה של מלח. מבשלים את הניוקי, כל פעם כמות קטנה 

עד שהם צפים.
10. כאשר הם צפים יש להעבירם ישירות לרוטב או לצינון במי קרח.

אופן הכנת הרוטב:
1. במחבת רחבה ממיסים את החמאה.

2. מוסיפים את הפטריות
3. מוסיפים השום והבזיליקום ומטגנים קלות, להיזהר לא לשרוף את השום.

4. מוסיפים את הערמונים ואת השמנת ומתבלים.
5. לאחר שהשמנת מגיעה לרתיחה, טועמים ומתקנים תיבול

6. מוסיפים את הניוקי, מקפיצים אותם קלות ברוטב ומגישים.

באדיבות: שפית רשת קפה ג'ו – רותם פלג 
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. תוכו אכל וקליפתו זרק
2. תוכו כברו
3. תום לבב

1. ֲחִגיָגה טו 2. ּתְנחּומא ַוּיְקֵהל 3. ּבֵראׁשית  כ" ה

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שפך נחל קישון לים

צילום: ויקיפדיה

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

טריוויה

תשובות:

1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?
4. מי אמר למי "אתה האיש"? 

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"
7. בעלה הראשון של אביגיל

8. אש ומים מן השמים. מתי? 

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

11. מי מתואר כ"רובץ בין המשפתיים"?
12. היכן מוזכרים שבעה פרים? 

13. מי הן טפת ובשמת?
14. באיזה יום נבראו המאורות?

15. מי היה אביו של אברהם?
16. מי זו הדסה?

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 
5. פרעה 6. אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 9. חיות טהורות 10. 
חנוך 11. יששכר 12. בלק לקח 7 פרים 13. בנות שלמה 14. ביום הרביעי 

15. תרח 16. אסתר

1.מקלט,מפלט. "שהשאול ____   _____ לך" )אבות ד כב(
2.תפילת מעריב. "גאולה של ____" )ברכות ט: (

3.אבי פלטי חתן שאול. "לפלטי בן ____" )שמואל א כה מד(
4.אבי אסתר המלכה. )אסתר ב טו(

5.מידת אורך כדי אלפיים צעד. "שבעה ומחצה לכל _____" )יומא ו ד(
וה____"  והמבעה  והבור  השור   : נזיקים  אבות  "ארבעה  שרפה.  6.הצתה,גרימת 

)בבא קמא א א(
10.ידוע,מפורסם. "_____ בשערים בעלה" )משלי לא כג(

12.יפה,נחמד. "מה ____ אילן זה ומה ____ניר זה" )אבות ג ז(
יהיה  צדק  "ו____  לוג.  עשר  שנים  "בת",או  של  לנוזלים,שישית  קדומה  13.מידה 

לכם" )ויקרא יט לו(
15.שאינו ישן. "אני ישנה ולבי _____" )שה"ש ה ב(

1.אדם ישר ונאמן,איש מהימן. "שפסקו ממנה ____ ____" )חגיגה יד.( )בלשון 
יחיד(

7.מגיבורי החיל לדוד. "המחוים ו__" )דה"א א יא מו(
8.מאכל מבושל,מנת אוכל מבושלת. "מפני מה ____ של שבת ריחו נודף" )שבת 

קיט.(
9.האם,האומנם. "_____ יקום יעקב כי" )עמוס ז ב(

ובבית  שבמשכן  הזהב  במנורת  תמיד  דולקת  שהיתה  אש  תמיד.   _____.10
המקדש. "להעלת ____ תמיד" )שמות כז כ(

11.מבני אסף בימי דויד. ראש המחלקה החמישית של המנגנים בכלי שיר בבית השם. 
)דה"א כה יב(

14.מבני דויד,שנולדו לו בירושלים. "ואלישמע ו____" )שמואל ב ה טז(
"מחר  איפה.  בישראל,שליש  קדם  בימי  נהוגות  שהיו  והלח  היבש  ממידות  16.אחת 

___ סלת")מל"ב ז א(
17.כנוי לילד או לתינוק. "והנה_____בכה" )שמות ב ו(

1.כנוי לעם ישראל. "_____   _____ לכו ונלכה" )ישעיה ב ה(
2.נדבן. "רבים יחלו פני ___" )משלי יט ו(

3.אביו של שאול המלך. )שמואל א ט א(
4._____ רמה. עוז,אומץ,תוקף. "ובני ישראל יצאים ב____ רמה" )שמות יד ח(

5.חדר או ארון לשמירת בגדים. "ויאמר לאשר על ה____" )מלכים ב י כב(
6.פועל הקוטף פרות מן האילן. "ה____ וסלו" )שביעית א ב(

10.רומח ארוך עשוי להטילו באויב ולדקרו בו.               "בחרב ובחנית וב____" )שמואל א יז מה(
12.זיקנה. "ועד ____ אני אסבל" )ישעיה מו ד(

16.משבטי ישראל.

1.יציב,המסוגל להתקיים. "כאן בנפל כאן ב____    ____" )נידה כו: (
7.חבר נאמן,רע טוב. "יבא ___ בן ___" )מנחות נג.(

8.מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור.
9.הזכר בעיזים. "עזים מאתים ו____ עשרים" )בראשית לב טו( )בלשון יחיד(

10.נזר שהמלך שם בראשו בימי חג ובקבלות פנים רשמיות. "לפני המלך ב____ מלכות" )אסתר 
א יא(

11.אנא,בבקשה. "ויאמר אהרן אל משה ____"   )במדבר יב יא( )בהיפוך אותיות(
12.שוחה,בור. "כרו לפני ____ נפלו בתוכה" )תהילים נז ז(

13.התעסקות בציד. "מחסר ____ פטור" )שבת יג ה(
14.____ חרובים. כנוי למנת מזון מצומצמת ודלה ביותר. "וחנינא בני דיו ב___ חרובים" )תענית 

כד: (
15.בתוכו,בקירבו. "והגית ____ יומם" )יהושע א ח(

17.ברכות ה_____.   ברכות שאומרים על מאכל,משתה,ריח וכדומה לפני שנהנים מהם.





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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