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הזהירות במילה: לא!

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.

גבולות  הצבת  ביסודות  נוספים  חכמה  משפטי  והרי 
בחינוך, מדברי הרש"ר הירש: "אל תרשה דבר שאחר-

כך יהיה עליך לאוסרו, ואל תאסור דבר שאחר-כך יהיה 
עליך להתירו.

ואולם, אם ציווית, עליך לעמוד על מילוי מצוותך בכל 
כל  למרות  סירובך  על  לעמוד  עליך  סירבת,  ואם  תוקף. 
מה-בכך  של  אחד  ויתור  הילד.  מצד  והלחץ  ההפצרות 
קובע  אתה  בזה  הילד.  של  לעתידו  סכנה  בחובו  טומן 
את ערכו של דיבור בעיני הילד, ולכן עליך להיזהר מאד 

במילה: לא!"
ידי  על  דבר  להשיג  לילדך  תתן  "אל  מוסיף:  הוא  ועוד 
משום  לו  ניתן  לא  שהדבר  לאחר  עקשנית,  תוקפנות 

שאינו מתאים לגילו או עלול להזיקו".
כאמור לעיל, לא תמיד קל להורה להישאר עקבי בסירובו. 
אולם יש לזכור כי ילד המגלה שבידו להשיג את מבוקשו 
צעקות  או  התפרעות  בצורת  לחץ  הפעלת  באמצעות 
וצווחות על הוריו, הופך לילד מופרע או צעקן וצווחן, 
נוכח  הוא  כאשר  אולם  יותר.  עוד  לקשה  הופך  וחינוכו 
הוא  המופרעת,  מהתנהלותו  דבר  הרוויח  שלא  לראות 
ובלבד  יותר.  ומחונך  יותר  נוח  ילד  ונעשה  כיוון  משנה 
שהסירוב ייעשה מתוך גילוי הבנה לבקשתו, ולא מתוך 
זלזול ועלבון במילים או בשפת גוף וטון דיבור בבקשה 
הולמת  חלופה  מראש  להציע  ניתן  ואם  "המוזרה". 
שתרצה אותו, או עיתוי מתאים יותר למילוי בקשתו, הרי 

בוודאי שאפשרות זו עדיפה מסירוב מוחלט.
אמנם אם הילד לא הורגל מהגיל הרך להתנהלות נכונה 
כלפיו  וגישתם  הצורך,  בעת  סירובים  במתן  הוריו  של 
הייתה פינוק קיצוני, כאשר אחד ההורים יסרב "לפתע" 
הילד  יגיב  הראשונות  שבפעמים  יתכן  הילד,  לבקשת 
המאוכזב בהקצנה ויחולל מהומות, אולם עם הזמן, שלב 
אחר שלב, הוא יתרגל למדיניות החדשה של הוריו ויבין 
מבוקשו.  את  לקבל  מועילים  אינם  ומהומות  שצעקות 
וכשהנהגה זו מתבצעת במקביל ליישום הכללים הנכונים 
של מתן חום ואהבה, וסירוב ההורים כעת אינו שרירותי, 
אין לחשוש מנזק לנפש הילד. שהרי הוא יודע כי הוריו 
סירבו  ואם כעת  כל מה שניתן לתת,  ומעניקים  אוהבים 
הוא  אם  גם   - טובה  סיבה  להם  שיש  בוודאי  לבקשתו, 

אינו מסכים איתה.

הנה דוגמא מחיי היום-יום: 
ומקבל.  קוביית שוקולד,  בגיל שלוש מבקש מאמו  ילד 
מסיים, מבקש קובייה נוספת, ומקבל. אך לאחר שהדבר 
למסקנה  מגיעה  והאמא  פעמים  כמה  עצמו  על  חוזר 
לילד  מסבירה  היא  לבריאותו,  תזיק  הנתינה  שהמשך 
ומסרבת  ולבריאות,  לשיניים  מזיק  שוקולד  שריבוי 
להמשיך בחלוקת השוקולד. אך הילד שכל כך משתוקק 
לתוספת, פורץ בבכי עז. ולעיתים, האירוע אינו מתרחש 
בבית, אלא בחנות, והילד גם משתטח על הרצפה ופותח 
בזעקות שבר לעיני כל העוברים ושבים. ומה קורה אם 
בבית  כמורה  עובדת  שבחנות  המביך  שבמעמד  האמא 
הספר, והנה מנהלת בית הספר מתקרבת לעברה? האמא 
הנבוכה מהרהרת בקרבה: "בשביל קוביית שוקולד שווה 

כל המהומה הזו? נו... שייקח, רק שיהיה כאן שקט". 
כף  על  כאן  מונחת  שוקולד  קוביית  שלא  לדעת,  יש 

אף  על  אם  הילד!  של  החינוכי  עתידו  אלא  המאזניים, 
הילד,  ללחצי  נכנעים  אנו  לסרב,  שיש  השכלית  ההבנה 
מהר מאד הוא מבין שבאמצעות 'אלימות של בכי' הוא 
יכול להשיג הכל. אז היום מדובר בקוביית שוקולד, בגיל 
חמש זה יהיה משחק, בגיל עשר אופניים, ולהיכן יגיעו 

דרישותיו בגיל חמש עשרה? 
אי עמידת ההורים בניסיון מוביל את הילד להבנה שגם 
כאשר קיבל מהוריו תשובת סירוב, מדובר בסירוב זמני, 
והתוצאה  עליהם.  שיפעיל  הלחץ  במידת  תלוי  כשהכל 

מובנת מאליה. 
לפיכך מלמדנו הרש"ר הירש כי לאחר שהחלטנו ואמרנו 
ולא  הסירוב,  מאחורי  לעמוד  עלינו  'לא',  המילה  את 
להתפשר. אולם דווקא משום שכאשר הוצאנו את מילת 
זו  מילה  הוצאת  לפני  במילתנו,  לעמוד  עלינו  הסירוב, 

מהפה עלינו לחשוב היטב האם אכן נכון לסרב. 

כאשר התברר שטעינו בסירוב לילד...

אמנם במקרים נדירים מאד, באופן שהתברר לנו שבאמת 
לפנינו  שהיו  בנתונים  פרט  חסרון  משום  בסירוב  טעינו 
'לא'  המילה  אמירת  לאחר  מותר  אחרת,  סיבה  מכל  או 

לחזור בנו. 
אולם יש תחילה להסביר לילד בשפה ברורה: "לא ידעתי 
פרט זה, ועכשיו כאשר הוא נודע לי, אין בעיה. הנך יכול 

לקבל את מבוקשך. אני תמיד שמח שטוב לך". 
זה  וגם  "טעיתי".  המילה  את  לילד  לומר  להורה  מותר 
אולם  בטעות.  להודות  לדעת  הילד,  של  מחינוכו  חלק 
אסור שטעויות והודאות בהן תתרחשנה לעיתים קרובות, 
בהורה  האמון  את  לבסוף  לאבד  עלול  שהילד  משום 
שאי  כך  מתוך  להסיק  ועלול  רבות,  כה  פעמים  הטועה 

אפשר לסמוך עליו ועל החלטותיו. 
בהקשר לכך מסופר כי לאחר פטירת ראש ישיבת "קול 
הנהלת  חיפשה  זצ"ל,  שלזינגר  יחיאל  הרב  תורה", 
אחד  זה.  נעלה  לתפקיד  שיתאים  ישיבה  ראש  הישיבה 
זלמן  שלמה  הרב  של  שמו  הוצע  שהעלו,  השמות  מן 
אוירבך זצ"ל שהיה אז רק בגיל שלושים וטרם יצא שמו 
לתהילה. רבני הישיבה ביקשו ממנו למסור שיעור בפני 
מתאים  הוא  אכן  אם  לדעת  מנת  על  הישיבה  תלמידי 
לתפקיד הרם. והנה בעת מסירת השיעור הקשה הרב יונה 
מרצבך זצ"ל, מרבני הישיבה, על חידושו של הרב, והרב 
ז"ל לאחר מחשבה קצרה, נוכח לדעת כי קושיה זו אכן 
קושיה נכונה, ומיד הגיב: "טעיתי! אני חוזר בי מהביאור 

שאמרתי."
כשהגיע הרב לביתו לאחר מסירת השיעור, אמר לרעייתו 
הרבנית: "הפריכו את שיעורי, ומן הסתם לא יקבלו אותי 

לשמש כראש ישיבה".
הרב  עמד  בפתח  בדלת.  דפיקות  שומעים  הם  והנה 
מרצבך, ובפיו הבשורה כי הוחלט לקבל את הרב לתפקיד 

ראש הישיבה.
מוצלח,  כלא  מוגדר  היה  השיעור  "והלא  הרב:  שאלו 
מאחר שטעיתי בחידוש שהרצתי בפני התלמידים, וכיצד 

יתכן שחפצים אתם שאשמש כראש ישיבה?"
ראש  הנותנת,  היא  "אדרבה,  מרצבך:  הרב  לו  השיב 

ישיבה כזה אנו מחפשים - היודע להודות בטעותו!"

שיתוף פעולה בין ההורים

ואחיד של ההורים כלפי הילדים בגישתם  מסר משותף 
ואילו מסרים  רבות להצלחת החינוך,  יתרמו  החינוכית, 
ומבוכה,  בלבול  לילדים  יגרמו  דעות  וחילוקי  מנוגדים 
ילמד מהר מאוד למי  ילד  כל  רפיון במשמעת.  וממילא 
כדאי לו לפנות, והוא יפנה תמיד להורה שתשובתו תהיה 

כרצון הילד, וכפי שידוע לו מראש. 
כשהוא  ערב  בשעת  הבית  אל  חוזר  האב  כאשר  גם  כך 
עייף ויגע מעמל היום, והילד ניגש אליו ומבקש אישור 
כל  כמעט  לו  להרשות  זו  בשעה  האב  נטיית  מה,  לדבר 
שיבקש, ללא בירור תחילה עם רעייתו. והרי ייתכן מאד 
בניסיונות  האם  השקיעה  הצהריים  אחר  שעות  שבכל 
רצונו,  על  לוותר  הילד  את  לשכנע  מרובים  ובמאמצים 
מסיבה מוצדקת שאינה ידועה לאב או שלא חשב עליה.

לכן טוב להורים לאמץ לעצמם נוהג קבוע, שבכל בקשה 
שאינה שגרתית ומקובלת בבית, ובכל מקרה שמתעורר 
ספק, תשובת ההורה תהיה אתייעץ עם אמא או אתייעץ 

עם אבא, ואשיב לך.. 

ההורה האחר שגה בהוראה

שגה  הבעל  או  האישה  לדעת  כאשר  לנהוג  נכון  וכיצד 
לבקשת  בסירוב  או  בהסכמה  האישה  שגתה  או  הבעל 

הילד, או בדרישה שנדרש ממנו לבצע? 
על אף הרצון הבוער בלב לתקן את העוולה כלפי הילד, 
יש לגלות איפוק, ובשום אופן אין לפנות לילד ולחלוק 
עליה.  ללגלג  שאין  ובוודאי  לו,  שניתנה  ההוראה  על 
גדול  שייווצר  והנזק  הורית,  בסמכות  פוגעת  כזו  גישה 

הרבה יותר מהטעות שנעשתה.
ובנוסף, הילדים יסיקו לעצמם מיהו ההורה "טוב הלב", 
ומי ה"אדם הרע" שבבית, וגם יתוודעו מתוך כך למתחים 
ובמקרים  בחינוכם,  הפוגע  דבר   - ההורים  בין  הקיימים 

קיצוניים בשמחת החיים ובבריאות הנפש של הילדים. 
לכן, במקרה בו גילתה האם שהאב שגה בהוראתו לילד, 
הדרך הנכונה היא שתרמוז לאב להיכנס לחדר, שם היא 
ההוראה  לדעתה  ומדוע  העובדות  את  לו  ותסביר  תספר 
שגויה. וכאשר ייצאו מהחדר, יפנה האב לילד ויאמר לו: 
"אמא אמרה לי דבר שלא ידעתי עד כה, ולכן כעת אני 
שיתיר  הפה  הוא  לילד  שאסר  הפה  ואז,  אחרת".  סבור 

כעת, וכן להיפך.

וכלל גדול שיש לזוכרו תמיד: גם כאשר יש חילוקי דעות 
בין ההורים, הדיון יתרחש בינם לבין עצמם בחדר סגור, 
ובשום אופן לא בנוכחות הילדים. וקל וחומר לא ירימו 
הילדים  בפני  בנוכחותם.  הדדיות  בהתפרצויות  קולם 
ההורים  כאשר  ובפרט  ואחידה.  מלוכדת  תהיה  הדעה 
דנים בגישה החינוכית כלפי ילד זה או ילדיהם. ואם אין 
להיוועץ  ביניהם  יסכמו  השווה,  לעמק  מגיעים  ההורים 
ילדים,  בחינוך  הבקיאה  מוסמכת  תורנית  באישיות 

והכרעתו תהיה מקובלת על שני הצדדים.
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אל תבכה, קום ותעשה!
נערים  קבוצת  ישבה  הקומוניסטיים,  האימה  בימי 
‘המשפיע’  עם  ולמדה  המחתרתיות  הישיבות  באחת 
יחזקאל פייגין. המשפיע עורר על המצב הרוחני  הרב 

שאינו כדבעי, והחבר’ה פרצו בבכי.
כך  על  שהעידה  חרישית  צפירה  נשמעה  דקות,  כמה  אחרי 
היו  החבר’ה  לאזור.  מתקרבים  החשאית  המשטרה  ששוטרי 
הרגליים  את  תפסו  רגע  ותוך  אלו,  כגון  באירועים  מורגלים 

וברחו.
מעניינת:  נקודה  חאצ’ע  ר’  העלה  שוב,  התאספו  כאשר 
“כשדיברתי אתכם על בעיות רוחניות, פרצתם בבכי. אך כאשר 
פרצה סכנה גשמית, אף אחד לא בכה. כל אחד עשה מה שצריך 

כדי להינצל מהסכנה”...
של  המרכזיות  הסוגיות  אחת  אל  אותנו  מוביל  הזה  הסיפור 
אבל וחורבן בעולם המחשבה היהודי, כמה זמן אמור להימשך 
אבל? הרי לכל צער יש קץ, וגם האבל על חורבן המקדש אמור 

להסתיים!
יתרה מכך: הגמרא אומרת לגבי האבל האישי והכואב ביותר 
כי   – עליכם(  ולא  עלינו  )לא  ילדים  או  הורים  פטירת  על   –
“המתקשה על מתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה”. כלומר, 
אדם שממשיך עם ביטויי האבל מעבר לשנת החיוב, מביא על 
ולפגוע  להמשיך  הדין  למידת  וגורם  רע  מזל  שלו  המשפחה 
במשפחתו. והשאלה נשאלת: עד מתי נבכה?! כמה עוד נתאבל 

על אירוע שהתרחש לפני אלפיים שנה, מצער ככל שיהיה?
למה לבכות על אחרים?

תמוהים,  ומדרש  פסוק  בעזרת  בכך  להתבונן  רוצים  אנו 
שקשורים לסיפור המפגש של יוסף עם אחיו הקטן בנימין.

אחרי עשרים ושתיים שנים של פרידה קשה, האחים האוהבים 
בהפתעה  הסתיימה  שנים  עשרות  של  אלימה  מריבה  נפגשו. 
והתאחדו.  שבו  אבינו  יעקב  של  הילדים  עשר  ושנים  ענקית, 
האח  לבנימין,  יוסף  בין  אמיץ  בחיבוק  היה  המפגש  של  שיאו 
היחיד מאימא רחל, האח היחיד מכולם שלא בגד בו ולא היה 

שותף במכירה שלו כעבד.
וכאן מתארת התורה את המפגש בצורה תמוהה: “וייפול על 
במקום  צוואריו”.  על  בכה  ובנימין  ויבך,  אחיו  בנימין  צווארי 
לרקוד מרוב אושר על ההפתעה שנפלה בחלקם, הם נפלו זה על 

צווארי זה והתייפחו בבכי.
מעורב  היה  לא  בנימין  הרי  לבכות?  יש  מה  היא:  והשאלה 

במזימת המכירה ולא עולל לו דבר רע. על מה הם בוכים?
רש”י מביא מדרש מפתיע: היה זה באמת רגע של כאב נורא. 
כששני האחים נפלו זה על זה, כל אחד מהם צפה בעיני רוחם 
את כל הצרות העתידיות שייפלו על אחיו. יוסף נפל על “צווארי 
בנימין”, והכוונה היא לכך שהוא ראה את החורבן העתידי של 
שני בתי המקדש שיעמדו בחלק נחלתו של בנימין – שכן בית 
המקדש דומה לצוואר: כשם שהצוואר נישא לגובה הגוף, כך 
בית המקדש נישא למרומי הרי ירושלים. ואילו בנימין בכה על 

חורבן משכן שילה בשומרון, שיעמוד בחלקו של יוסף.
עד כאן דברי התורה והמדרש, אך הם מעלים שאלה מעניינת: 
מדוע בכה כל אחד רק על החורבן של זולתו? הרי יוסף ובנימין 
היו אמורים לבכות, בבכי כואב הרבה יותר, כל אחד על החורבן 
שלו! עד כמה שהם אהבו אחד את השני, כאב של אח לא יהיה 
דומה לעולם לכאב האדם על עצמו. למה כל אחד התייפח על 
העתידי  החורבן  על  דמעה  אפילו  הזיל  ולא  רעהו  של  חורבנו 

שייפול בחלקו שלו עצמו?

אל תבכה, קום ותעשה!

הרבי מליובאוויטש מוצא כאן את תמצית תפיסת האבל על 
החורבן. המדרש הזה מכוון אותנו אל תכליתו של הבכי שנמשך 

כבר אלפיים שנה.
נאמר זאת כך: עם בכיות לא קונים במכולת. בכיות כשלעצמן 
לא יבנו את המקדש מחדש. ולכן בכי הוא לא יעד, הוא רק הכנה 
לקראת הדבר האמיתי: לקום ולעשות מעשה כדי לבנות מחדש 

את בית המקדש.
יוסף ובנימין בוכים רק על החורבן של האח שלהם ולא על 
החורבן של עצמם, כי כלפי הזולת צריך לגלות אמפתיה, אך את 
ותתגבר עליו! מה אתה  ַבֶּכה, קום  ְתּ החורבן העתידי שלך אל 
בוכה? תעשה משהו ותמנע את החורבן, או לפחות תעשה מה 
שצריך כדי לשקם את ההריסות ולהקים את הבית שוב לתפארה.

לא רק לבכות

ידוע הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיא, שחטא עם כל אישה 
חוטאת בעולם, עד שאחת מהן אמרה לו בבוז כי גורלו נחתם 
והוא  לליבו  נגעו  יזכה לשוב בתשובה. הדברים  לא  והוא כבר 
פרץ בבכי מטלטל, עד שיצאה נשמתו בטהרה, ובת קול נשמעה: 

“אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא”.
האר”י הקדוש מקשה על כך קושיה עצומה: כיצד זכה אלעזר 
מן  ערומה  הייתה  נפשו  הרי  הבא?  לעולם  להיכנס  דורדיא  בן 
המצוות! הוא לא הניח תפילין, לא לבש ציצית ולא אסף בחייו 
ראויה  אותה  ויעשה  שלו  הנשמה  את  שיזכך  טוב  מעשה  אף 

להיכנס בשערי גן עדן!
הייתה  דורדיא  בן  של  נשמתו  נפלא:  חידוש  אומר  והאר”י 
בכהונה  שנה  שמונים  ששימש  גדול,  כהן  יוחנן  של  ‘גלגול’ 
זה שאסף  היה  יוחנן  וכך,  להיות צדוקי.  כך הפך  ואחר  גדולה 
את  הקדיח  הוא  ימיו  בערוב  ורק  הטובים  המעשים  את  בחייו 
תבשילו, ובן דורדיא השלים את תיקון הנפש הזו בכך שמת כמו 

יהודי כשר.
עדן.  לגן  נכנסים  לא  לבד  בכיות  שעם  הרבי,  אומר  מכאן, 
שינוי  המחוללת  פעילה  לעשיה  מניע  גורם  להיות  אמור  בכי 

במציאות.

קין חוזר בתשובה

לאחר שקין רצח את אחיו וקיבל את עונשו מידי הקדוש ברוך 
הוא, מספרת התורה, “וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך 

ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך”.
לב  לתשומת  זוכה  קין  למה  תמהים:  המקום  על  המפרשים 
כזו? מה אכפת לנו מה עשה הרוצח בהמשך חייו? האם לא היה 
ולא  ירקב”  רשעים  הפסוק “שם  דברי  את  לקיים  יותר  מתאים 

להזכיר אותו לעולם?
עונה הרבי ברעיון כביר: התורה רוצה לספר על התשובה של 
לכן, אחרי  יחזיר את הבל.  קין הבין שעם בכיות הוא לא  קין. 
את  ילד  התחתן,  אישה,  מצא  מהמשבר,  קם  הוא  דינו  שנחתם 

חנוך ובנה עיר שוקקת חיים על שם בנו. רק תקומה של חיים 
חדשים משיבה את החיים שאבדו.

לך ותבנה אורו של עולם

אחד המלכים הגדולים והמטורפים ביותר ששלטו בארץ היה 
הורדוס. הוא היה גר אדומי ששכנע את מלכי רומי להעניק לו 
את השליטה בירושלים. היות שהורדוס היה נטע זר ולא ראוי 
למלוכה, הוא סבל מפרנויה עמוקה ולא הפסיק לרצוח את כל 
מי שהיה עלול לאיים על מעמדו. הוא הרג כמה מילדיו, הוא 

הרג את אחרוני החשמונאים והוא הרג גם את חכמי ירושלים.
ובכל זאת, מכיוון שהורדוס העריך את קדושתם של החכמים, 
כדי  בוטא,  בן  בבא  לו  קראו  בחיים,  אחד  חכם  השאיר  הוא 
שהזכות של הצדיק תשמור על ירושלים. וכדי שאותו חכם לא 
עיניו, כדי לנטרל כל  ניקר באכזריות את  נגדו, הוא  ייזום מרד 

אפשרות של התקוממות.
ועדיין, החרדה של הורדוס לא שככה. הוא החליט לבחון את 

הנאמנות של בבא בן בוטא.
נכנס הורדוס למעונו של החכם העיוור, הציג את עצמו כאחד 
השכנים והחל לדבר כנגד הורדוס. “תראה מה עשה העבד הרע 
בוטא  בן  בבא  אמר.  חמורה”,  קללה  עליו  להטיל  עלינו  הזה, 

נזהר וענה כי אסור לקלל מלך.
הורדוס המשיך ותקף: “העבד הרע הזה אינו מלך ואינו דומה 
למלך, חייבים לסלק אותו מהדרך”. אך בבא בן בוטא התחמק 
ואמר כי אפילו אם היה מדובר רק בנשיא או אפילו בסתם אדם 

עשיר, הוא לא היה מקלל אותו.
הורדוס אמר במתקתקות מזויפת כי אף אחד לא שומע ואפשר 
לשוחח בחופשיות אודות רשעותו של המלך, אך בבא בן בוטא 

אמר: “עוף השמים יוליך את הקול” וצריך לשמור על הפה.
הורדוס נדהם מיראת הכבוד שהפגין החכם כלפיו, הסיר את 
התחפושת וחשף כי הוא עצמו הורדוס. הוא אמר בצער כי הוא 

מבין שחטא בכך שהרג את החכמים והוא מבקש דרך תשובה.
ענה לו בבא בן בוטא: “אתה כיבית נרו של עולם, לך ותבנה 

מחדש את נרו של עולם”.
רחבה  בצורה  מחדש  המקדש  בית  את  בנה  הורדוס  ואכן, 
בניין  ראה  שלא  “מי  חכמים:  שאמרו  עד  ביותר,  ומפוארת 

הורדוס – לא ראה בניין נאה מימיו”.
נשים לב לתשובתו של בבא בן בוטא. הוא לא אמר להורדוס: 
“תצום שבועיים, תלך לבית הכנסת ותגיד בבכיות את הווידוי 

‘על חטא’ הארוך”. הוא אמר: לך תבנה את מה שקלקלת.
הדבר  לקראת  חימום  רק  הן  פתרון,  לא  הן  דמעות  שוב: 
האמיתי. תשובה חייבת לכלול מרכיב מעשי של תיקון הקלקול. 
הבכי של כולנו בתקופת האבל הזו על חורבן בית המקדש איננו 
לעורר  היא  הבכי  של  תכליתו  והלך.  מה שחרב  על  אבל  לשם 
אותנו לעשות מעשה כאן ועכשיו למען החשת ביאת המשיח. 
אחד יבחר בלימוד סוגיות המקדש, אחר בחיזוק אהבת ישראל, 

ושלישי בכל מצווה אחרת שהוא רואה צורך להתחזק בה.
המסר ברור: לפעמים, בתחום הגשמיות אנו עושים מעשים, 
בעוד שבתחום הרוחני אנחנו מסתפקים בבכיות ודמעות. עלינו 
כדי  האישית,  הטובה  ההחלטה  את  ולקבל  שרוולים  להפשיל 

לחולל שינוי ולזכות בגאולה שלמה בקרוב. 

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





מגיע לך יותר!!

תוקף ההטבות עד ו׳ בניסן ה׳תש״פ 31.3.2020 * אין כפל מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית “מגיע 
לך יותר!!”. מימוש ההטבה במסירת קופון בקופת בית העסק, בקניית כרטיס ראשון במחיר קופה מלא. פרטים נוספים בגב הקופון. הטבה 
אחת ללקוח. הנפקת כרטיס המשויך לתכנית “מגיע לך יותר!!” בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק. טל”ח.

חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” של ישראכרט, בימים אלה מופצת לביתכם 
חוברת ההטבות בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע

1-800-22-88-44
 “מגיע לך יותר!!” תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

 למגוון אטרקציות
1+1 ברחבי הארץ

 רק חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” 
נהנים מהטבות מיוחדות
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"אהבת ישראל" 
איננה אהבת חינם!

עליו   - בית המקדש השני  כי  אותנו  חז"ל מלמדים 
חינם.  שנאת  בעוון  נחרב   - אלו  בימים  אבלים  אנו 
ולכן חובתינו בימים אלו היא לתקן את הפגם הזה. 
עלינו להבין מהי אותה 'שנאת חינם' שעלינו לעקור 

מתוכינו?
'אהבת חינם'.  ל'שנאת חינם' הוא  כי התיקון  מקובל לומר 
לא  היהדות  כזה! במקורות  מושג  אין  האירוניה,  למרבה  אך 

תמצאו את הביטוי הזה!
מתפלאים? ובכן, אנו מצווים לאהוב את הזולת, כמו שכתוב 

אנו  כמוך',  לרעך  'ואהבת  בתורה 
הוא  יהודי  כל  לאהוב  מצווים 
באשר הוא שם. אך אהבה זו ממש 
סיבה  בעלת  היא  'חינם'...  איננה 
משמעותית ביותר, היא בעלת ערך 
תוכן ומשמעות אדירים. כי אם הוא 
הקב"ה,  של  בנו  הוא  הרי  יהודי, 
והוא חביב עליו יתברך, וכי זו אינה 
אותו?  לאהוב  כדי  מספקת  סיבה 
הלא  צרכיו?  לכל  לו  לדאוג  כדי 
הוא בן של מלך, ולא זו בלבד אלא 
שלי!  אבא  גם  הוא  הזה  שהמלך 
של  בני  אחים,  שני  נתבונן,  הבה 
מלך, אין להם סיבה לאהוב אד את 
וכך  די?  בלי  עד  לו  ולדאוג  זולתו 
מתנות  )הלכות  הרמב"ם  מבסס 
הידוע  המושג  את  י'(  פרק  עניים 
כי "כל ישראל אחים", מתוך דברי 
הפסוק "בנים אתם לה' אלוקיכם", 
אחד,  אב  בני  כולנו  אנו  אם  כי 

הקדוש ברוך הוא, אם כן אנחנו כולנו אחים! ומסיים הרמב"ם 
את דבריו במשפט מרגש ורב משמעות: "ואם לא ירחם האח 

על האח, מי ירחם עליו"?!...
הנה אנו למדים כי אך טבעי הוא לאהוב כל יהודי כמו אח 
ממש! בלי מחיר, בלי לקבל תמורה ולא מתוך מחשבה להשיג 
מכך משהו. לאהוב אותו גם כשקשה וכשלא נוח, וגם כשאתה 
לא בדיוק מתחבר אליו ואל סגנון חייו. לא קשה להיות חבר 
וידיד למי שחושב כמוך, זו פחות חוכמה. המצווה היא לאהוב 
כי  שנינו  כבר  והרי  ממך,  אחרת  חושב  כשהוא  גם  השני,  את 
נצטווינו  זאת,  ובכל  שוות",  האדם  בני  של  דעותיהם  "אין 
במצווה של "ואהבת לרעך כמוך", כמו שאתה אוהב את עצמך 

ללא תנאים וללא מגבלות, כך יש לאהוב את הזולת.

ימי  כלפי מה הדברים אמורים? בימים אלו הארץ רועשת, 
הבחירות מטבעם הם ימים לא קלים בכל הנושא של "בין אדם 
לחבירו". מטענים כבדים מושלכים אחד על השני, בוץ סמיך 
ניתז לכל עבר ושלדים מוצאים מהארונות, חרב איש ברעהו. 
על זה בדיוק חרב בית המקדש, וחבל שבימים אלו אנחנו לא 

משכילים לתקן בדיוק את הנקודה שבגינה הוא חרב.
ובכל זאת, הבה נסנגר על עם ישראל. הם לא באמת שונאים 
אחד את השני, הם שבויים באוירה הפוליטית. פוליטית בשעה 
הזו שווה להם וכדאי להם לנגח את השני ולדבר בו סרה. רגע 

אחרי הבחירות הם יחבקו זה את זה וישלבו ידיים. הבה נקווה 
שזה אכן יהיה כך.

 
⋅⋅⋅

זה לעומת זה, השבוע יצא לאור חלק זעום מסיפורי אהבת 
ישראל מלשכתו של סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. ייאמר 
ברורות, אין אני בא לשפוט מעשים, כי לא שופט ולא חוקר 
נזעקו  מה  על  נדהמתי  ישראלי  וכאזרח  פשוט  כיהודי  אני. 

'שוחרי הצדק בישראל': השר ליצמן ולשכתו עזרו ליהודים!
העולם מלא בתככים ואנשים שמנסים לגנוב את המדינה / 
הבריות / הארגונים וכו'. האם זו סיבה לקמוץ את היד, לסגור 

את הדלת ואת הלב ולא לעזור לשני? האם הסיבה שמסתובבים 
בינינו גם שרלטנים שאולי לא מגיע להם הטבות, האם בגלל זה 
נסגור את 'קבלת הקהל', עד שנמגר את התופעה? כמה אנשים 
ימותו חלילה אם נמתין עד שנבדוק בציציותיהם של כל קשי 

היום שמתחננים לעזרה דחופה?
גם  לעזור  עדיף  בדיוק,  לו  מגיע  למי שלא  גם  לעזור  עדיף 
למי ראוי לעזרה, מאשר להקשיח עמדות ולא לעזור לאף אחד 
עד לבדיקה מדעית של כל מבקשי העזרה!  אם אנחנו נבדוק 
חלילה  נשמתו  את  לנפוח  עלול  הוא  המבקש  של  בציציותיו 
שליצמן  האלטרנטיבה?  ומה  בינתיים. 
לאף  יותר  עוזר  לא  הוא  כי  מודיע  היה 
אדם והלשכה לפניות הציבור סוגרת את 

שעריה?! האם זה עדיף?
אנשי הלשכה של השר ליצמן, וביניהם 
בבצ'יק,  מוטי  הרב  יוסטמן,  חיים  הרב 
בעיניי הסמל של  הם   – דז'דק  אבי  הרב 
בקשה,  וכל  פנייה  כל  ישראל".  "אהבת 
כל תלונה וכל קובלנה – מטופלת במלוא 
אישי  תיק  היה  זה  כאילו  הלב,  תשומת 
משפטית  ידיעה  וללא  בעיניי,  שלהם. 
וללא התערבות, הם ראוים וזכאים ביותר 

לכותרת של "אהבת ישראל".
 

⋅⋅⋅

עדיין  אם  ישראל,  אהבת  בנו  אין  אם 
השני  את  לאהוב  לעצמנו  סיגלנו  לא 
ללא תנאי, לקבל אותו כמו שהוא, מבלי 
הרי  לו,  ומגיע  זכאי  הוא  אם  לבדוק 

שאנחנו עדיין לוקים בשנאת חינם.
הכתוב אומר "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה". צדקה 
חינם,  זה מתנת  לו.  מגיע  לא  גם כשאולי  לשני  כשנותנים  זה 
ללא חשבונות. כשאדם נותן צדקה, הוא לא חושב על תמורה 
אמיתית,  ישראל  אהבת  זו  לו,  להשיב  מה  אין  מולו  לעני  כי 

שאינו מצפה האדם לתשלום גמול על אהבתו ונתינת ליבו.
הבה נסגל לעצמנו מידת אהבת ישראל אמיתית, לאהוב את 
אינו בסגנון  הוא  גם  ותכונותיו,  ואת דעתו  אותו  השני, לכבד 
בית  בבניין  אבנים  אלו  התנהגויות  ויהיו  האישי שלי,  ובטעם 

המקדש ההולך ונבנה בימים אלו בע"ה.
שבת שלום!

הרב בן ציון נורדמן



 מה האלטרנטיבה? לסגור את הלשכה לפניות הציבור. ליצמן 



נרשמים באפליקציית פנגו
או בחיוג 4500* מכל טלפון נייד

ההרשמה ללא עלות וללא התחייבות

כביש 6 חוצה צפון החדש: יוקנעם-סומך
הדרך המהירה והמשתלמת
לטייל בחופשת בין הזמנים

שירות
כבישי
אגרה
מצטרפים בקליק<<

בדרך לצפון כבר לא עומדים בפקקים!

המנוי לכביש 6 אינו כולל את 6 צפון ולכן יש צורך ברישום נפרד
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תיקו שכולו מהפך
'אם זה נראה כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, עומד 
דעת  בסקרי  והמיקוד  הדיוק  ברווז'.  זה  ברווז,  כמו 
בבחירות  קודמיהם  כמו  בדיוק  האחרונים,  הקהל 
לכנסות הקודמות. בדיחה. עבד עושה רצון אדונו. הסקרים 
מוטים לפי מי שמשלם עבורם ועפ״י האג׳נדה ורצון המזמין. 
לא  בוודאי  מגמה,  משקפים  והם  מהם  ללמוד  ניתן  עדיין 
תוצאה. איך אמרה הכוהנת הגדולה שפרשה, הסוקרת מינה 
ניתן  ׳הסקרים טובים מקסימום ליום היווצרם׳. עדיין  צמח. 
ללמוד מהם הלכי רוח ולכוון את מאמצי ההסברה והפרסום, 
לפי התוצאה המתקבלת. ההבדלים בין הסקרים, כמו הציפיות 
של המזמינים. סקרי הימין, מגלים ומלמדים על, ׳עוד מאמץ 
עוד  לזרז,  מנסים  כחול-לבן  סקרי  ואחת׳.  שישים  ויש  אחד 
מאמץ קטן ו׳יש אפשרות היסטורית למהפך׳. סקרי ישראל-

החרדים  אפשר.  אי  בלעדינו  לבוחרים,  משדרים!  ביתינו, 
מוותרים על הפארודיה, סקר-שקר. 

הסקר,  ומשלם  למזמין  ה׳שירות׳  נקודות  לאבחון  מעבר 
המגמה שמתגלה בכל הסקרים, ברורה ושווה. תיקו היסטורי. 
איווט ליברמן ו-או עמיר פרץ יכולים להכתיב ממשלת ימין, 
בסוג  הערבים,  החכי״ם  על  הנשענת  שמאל,  ממשלת  ו-או 
של שיתוף, שינוי דרמטי בפוליטיקה הישראלית. לחילופין, 
כפיית ממשלת אחדות לאומית על הסיעות הגדולות ברוטציה 
עם נתניהו, או, ללא נתניהו, לעתיד הקרוב פתרונים. לטענת 
סרוגות.  וכיפות  חרדים  ללא  שלו,  הפתיחה  עמדת  ליברמן, 
ברק  ואהוד  שפיר  סתיו  את  להשאיר  ישמח  פרץ  עמיר 
לא  ג׳,  מועד  בחירות  של  האופ׳  מבחוץ.  אבל  מגעגעים, 

נראית ריאלית ומעשית. 
60 כמו בכנסת  60 מול  אינה חייבת להיות  תוצאת תיקו, 
ממשלה  להרכיב  יכולת  אי  משמעותו,  תיקו  הנוכחית. 
שבמרכזה אחת מהמפלגות המובילות, פלוס מפלגות הלווין 
 2 את  הכוללת  ממשלת-אחדות  החליפית,  האפשרות  שלה. 
המפלגות הגדולות. במציאות הפוליטית העכשווית בישראל, 
גם לקואליציה שכזו עדיין אין רוב מוצק בכנסת. קואליציית 
אחדות עדיין חייבת עוד מפלגה בינונית לייצוב ומיצוב. על 
זה בונים איווט ליברמן ועמיר פרץ, הפרוטה שחסרה לשקל. 

זהו גם החשש הגדול של מפלגות הימין והחרדים, מהצד 
המחנה-הדמוקרטי  סיעת  ושל  הפוליטית,  המפה  של  הימני 
של מרצ, סתיו שפיר ואהוד ברק מהצד הפוסט-ציוני שמאלני 
של המפה הפוליטית. בנימין נתניהו מבטיח! אך לא בהכרח 

ינטוש את שותפיו הטבעיים ולא  מבטיח כדי לקיים, כי לא 
יקים קואליציה בלעדיהם. נתניהו כבר עשה זאת, הזכרונות 
זה  בעליל,  נעימים  לא  בממשלתו  ויש-עתיד  לפיד  משיתוף 
הלווין,  לסיעות  אמונים  נשבעו  לא  ׳כחול-לבן׳  קרה.  כבר 
לערביים.  מראש  להתחייב  לא  הפוליטית  מהסיבה  בעיקר 
שמחנה  מבינים  לבן  בכחול  המסתמן,  התיקו  לאור  בנוסף, 
השמאל לא יספיק לקואליציה! חייבים להביא לשינוי ומפץ 
ליברמן  איווט  גם  בראשותם.  ממשלה  להקים  כדי  בימין, 
ליברמן  שבבסיסה  ממשלה  הגאולה,  את  יביאו  לא  וגמדיו, 
ליברמן  איווט  קיום.  ברת  אינה  ערביים  חכי״ם  על  ונשענת 
עתידו  את  יסכן  אך  נתניהו,  נפשו  שנוא  את  ויעניש  ינקום 
והוא,  ימחול  ולא  יסלח  לא  בוחריו  קהל  האישי.  הפוליטי 

איווט-ליברמן, יהפוך למשל ושנינה. 
ההישג הגדול שליברמן רוצה להבנות עליו וממנו, כפיית 
ממשלת רוטציה כשהוא חלק מהרוטציה ללא הליכוד. ללא 
הישג חסר תקדים בקלפי לישראל ביתנו, הסיכוי קלוש עד לא 
קיים, ליברמן מקווה, שהוא וסיעתו הפתרון למצביעי המרכז 
כפיית  החליפית,  התכנית  בחירות.  כל  הצבעתם  שמשנים 
ממשלת אחדות, כשליברמן מספק את הרוב הנדרש. דרישת 
הושגה  הנקמה  מהראשות.  נתניהו  את  מדיח  הליכוד  סף, 
להיפרד  יצטרך  לא  שליברמן  בגלל  רק  מושלמת,  ותהיה 
בסיטואציה  להתהדר.  אוהב  הוא  שבה  הימנית,  מהאצטלה 

מסוימת הצמד שקד-בנט שותפים לקואליציה שכזו. 
מתפללים  אך  התקפל,  שלא  בן-גביר  על  כועסים  בליכוד 
ש׳עוצמה יהודית׳ בראשות בן-גביר וברוך מרזל, יעברו את 
אחוז החסימה ויביאו את הרוב הנדרש. על הצלחת מפלגת 
אין  לפייגלין  בימין.  בונים  לא  פייגלין  משה  של  ׳זהות׳ 
פוטנציאל קולות נוסף להביא מהבית, אין כסף, הוא הפכפך 
ורוצים  מקווים  הלווין  ומפלגות  בליכוד  לימין.  ומסוכן 
האבודים  הקולות  הנוכחית,  מהכנסת  שלהבדיל  להאמין, 
יחזרו לחיק המחנה ויביאו את המנדט ׳שובר השיוויון׳ שהיה 

חסר לקואליציית ימין טבעית. משימה אפשרית בהחלט.
בכחול- שהפיצוץ  ומקווה,  מאמין  נתניהו  בנימין  רוה״מ 

לבן יבוא מוקדם ממה שמסתמן. רמת אי-האמון בין ארבעת 
והאמירות  השטויות  בגלל  ומועצמת,  בשיא  הקודקודים 
של  הילדותיות  והטעויות  יאיר-לפיד  של  האחריות  חסרות 
בני גנץ, שנובעות מחוסר ניסיון בולט וייעוץ מקצועי חלש 
עד דל. בפרט, באם לא תהיה הצלחה שתספיק לניצחון. 35 

לא  מנוסה,  ולא  חדש  לפוליטיקאי  שיא  הישג  זה  מנדטים 
מבשרת  אחרת,  תוצאה  כל  משמימה.  באופוזיציה  כשאתה 
על  פירוד המרכיבים והפרדת כוחות, שטובה לימין. לנתניהו 
הימני  הסממן  ואנשיו,  יעלון  בוגי  עם  וכואב,  ארוך  ח-ן  יש 
ימין  ולשדר,  אישית  להשמיצו  מפסיקים  שלא  בכחול-לבן, 
כן! ביבי לא. בוגי יעלון שכיהן כשר ביטחון תחתיו, הגדיל 
פשע וקרא לו ׳בוגד׳!  אמירה חסרת אחריות וטיפשית. יועז 
הנדל וצבי האוזר, אנשי לשכתו לשעבר, תוקפים את רוה"מ 
נון  'פרסונה  לפיד,  יאיר  הכלים.  את  ושוברים  נמוך  אישית, 
בנוסף, הוטל  לנתניהו.  בעליל  רצויה  לא  אישיות  גרטה', 
כריתות.  החרדיות, גט  המפלגות  ע״י  ׳איכס׳  אישית  עליו 
מבחינתם יאיר-לפיד פסול לכל שידוך. רק סיעת גנץ-אשכנזי 
נשארת  שותפה טבעית לליכוד, עדיין חלום, אך חלום שיכול 
להתגשם. בינתיים בונים ומקווים בליכוד, על רוב מצומצם, 

הכולל את כל השותפות הטבעיות. 
צמרת  ושינוי  מהפך  שיחייב  תיקו,  על  בונים  בכחול-לבן 
היסטורי בליכוד. לא עוד בנימין נתניהו. כל מועמד ליכודי 
ויהיה שותף רצוי להנהגה משותפת.  יתקבל בברכה  חליפי, 
החתמת הנאמנות הטיפשית שארגן ח"כ דויד ביטן לנתניהו 
מלמדת, רק על התעוררות ואפשרות ריאלית לאופציית ליכוד 
'ללא נתניהו'. בכחול-לבן מאמינים, שבעזרת איווט-ליברמן 
ממשלה  יקימו  הם  הערביים,  החכי"ם  של  שקטה  ותמיכה 
חליפית ללא הליכוד. כשבמקביל, בליכוד יחפשו את הדרך 
חלמו  בעבר  מאחור.  ישאר  נתניהו  בנימין  פנימה,  לזחול 
בכחול-לבן שניתן יהיה לצפות לשת״פ היסטורי עם החרדים, 
יהיר-לפיד וליברמן דאגו לביטול האופציה לשינוי המחנות 

הקיימים. 
מהפך  תחייב  תיקו,  שתוצאת  מבינים  המחנות  ב2 
מפץ  לווייניו,  ושיוך  הקיימים  המחנות  שינוי  בחשיבה, 
הגדולים  הגושים   2 חיבור  הישראלית.  בפוליטיקה  דרמטי 
לקואליציית אחדות, עדיין מחייב שותפ/ים נוספים. כל גוש 
ירצה לצרף את לווייניו. הבעיה, שמפלגות הלווין לא יכולות 
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טוב לחרדים. 

עו"ד יצחק שינפלד 



תוצאת תיקו, אינה חייבת להיות 60 מול 60 כמו בכנסת הנוכחית. תיקו משמעותו, אי יכולת להרכיב ממשלה 
שבמרכזה אחת מהמפלגות המובילות, פלוס מפלגות הלווין שלה. האפשרות החליפית, ממשלת-אחדות הכוללת 
את 2 המפלגות הגדולות. במציאות הפוליטית העכשווית בישראל, גם לקואליציה שכזו עדיין אין רוב מוצק בכנסת. 

קואליציית אחדות עדיין חייבת עוד מפלגה בינונית לייצוב ומיצוב

"
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אופן ההכנה: מחממים תנור ל-200 מעלות. שוטפים את תפוחי האדמה ועוטפים כל אחד 
בנייר אפייה ונייר אלומיניום. אופים בתנור כ-45 דקות עד שהם רכים. מוציאים את תפוחי 
האדמה מהתנור ופותחים את הניירות. מנמיכים את חום התנור ל-190 מעלות. בעזרת כף 
מרוקנים חלק מתוכן תפוחי האדמה כך שייווצר מקום למילוי. מועכים את תוכן תפוחי 
האדמה ומערבבים בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים. מערבבים בקערית שמן, 
התיבול.  ומבחוץ בתערובת  ופלפל. מברישים את התפודים מבפנים  צ'ילי מתוק, מלח 
ממלאים את תפוחי האדמה במלית ומחזירים לתנור ל-15 דקות עד שהמילוי מתייצב והם 

משחימים מעט.

רכיבים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים | 3 כפות שמן | 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
מלח | פלפל שחור גרוס למילוי: קופסת טונה עם פלפל חריף מסוננת משמן | 2 בצלים 

ירוקים קצוצים | ביצה | מלח | פלפל שחור גרוס
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ממולאים בטונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות
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למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי
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23 שנה מאז ההחלטה המקוממת של בג"ץ שהפכה את החלטת שר התחבורה לסגור את 
כביש בר אילן בירושלים בשעת התפילות, מביא 'כל ישראל' שלב אחר שלב את השתלשלות 
האירועים בבית המשפט שהרעישה את אמות הסיפים בציבור החרדי והותירה כתם שחור 

במאבקי השבת האינסופיים

||  אשר ויטמן ||

מועד ושבת
שכח בציון



11 ח' אב תשע"ט 9/8/19

הרקע: הרחוב בלב הריכוז החרדי
של  פריפרי  רחוב  בר-אילן  רחוב  היה  הימים  ששת  מלחמת  עד 
הימים  ששת  מלחמת  לאחר  ממזרחו.  ששכנו  החרדיות,  השכונות 
התבלטו שתי תופעות: האחת, התרחבות השכונות החרדיות למערב 
הרחוב. הוא הפך מרחוב פריפרי לרחוב העובר בלב הריכוז החרדי, 
צפוניות.  שכונות  בניית  השנייה,  צדיו;  משני  הרחוב  את  העוטף 
רחוב בר-אילן הפך עורק תנועה ראשי המחבר את העיר לשכונותיה 

הצפוניות. 
בשבת  התחבורה  סביב  בירושלים  לחילונים  חרדים  בין  עימותים 
ליוו את חיינו מאז קום המדינה ואף לפניה. הפגנות בירושלים סביב 
"כיכר השבת" נערכו בראשית 1950. לקראת מחצית שנות החמישים 
הן התפשטו גם לרחוב יפו, כיכר בית הדגל )"כיכר הדוידקה"( ופינת 
שנות  בראשית  לעיר.  שבכניסה  חיים,  עץ  ושכונות  הרצל  שדרות 
השישים נדונה בעיריית ירושלים הצעה של ועדת משנה של הנהלת 
העיר בעניין מניעת תחבורה ציבורית בשבת. בעקבות הצעה זו נסגר 
המעבר בשבת, בעת התפילה, ליד בית הכנסת "ישורון". הדבר נעשה 
בעניין  עתירה  ובחיפה.  בתל-אביב  דומה  תקדים  על  הסתמכות  תוך 
בשנות  עלה  לדתיים  חילונים  בין  המתח  הליגה(.  )פרשת  נדחתה  זה 
שחייה  בריכות  פתיחת  סביב  בעיקר,  זה,  היה  והשבעים.  השישים 
התחבורה  נושא  סביב  העימותים  חידוש  בעיר.  האיצטדיון  ובניית 
בשבת החל בשלהי שנות השבעים. היה זה סביב כביש רמות, שחיבר 
השכונה למרכז העיר. במקביל לעימותים אלה, סגרה עיריית ירושלים 
לתנועה בשבתות עשרות רחובות בתוך השכונות החרדיות והדתיות. 

סגירת הכביש עם ביקור האדמו"רים
התרחשו  בר-אילן  ברחוב  החרדי  הציבור  של  ההפגנות  ראשית 
ב-1988. מאבק זה הוגבר לאחר סגירה חד-פעמית של הרחוב ביוני 
1991 )בעת ביקור האדמו"ר מסאטמר( ובנובמבר 1995 )בעת ביקור 
הולידה  החרדים  המצביעים  של  כוחם  הגברת  מויזניץ(.  האדמו"ר 
בציבור החרדי ציפייה מוגברת לסגירת הרחוב לתנועה בשבת. קיומם 
של כבישים עוקפים, אשר נסללו במשך השנים, חיזק את התחושה, כי 
הציבור החילוני צריך להיענות לבקשתם, ולא לנסוע בקרבתם בשבת. 
כהמשך  בר-אילן  רחוב  לסגירת  הדרישה  נתפסה  החילוני  בציבור 
למדיניות מתמשכת, שמביאה לדחיקת אוכלוסיה לא-חרדית מן העיר. 

כתוצאה מכך, התרחשו הפגנות- נגד, שלוו בהתנגשויות אלימות. 
ההפגנות אורגנו ע"י העדה החרדית כאשר לעיתים השתתפו בו גם 
הציבור החרדי בכללו. ההפגנות את ההפגנות ליוו צעקות 'גיוועלאד' 
הרחוב  את  בגופם  חוסמים  המפגינים  כאשר  המסורתיים,  ושבת 
כולו למען קדושת השבת. מנגד המשטרה וקלגסיה לא השלימו עם 
ההפגנות תוך כדי שהם מפעילים כח רב ובלתי סביר ואף אכזרי כלפי 
המפגינים. עשרות נעצרו כל שבת מחדש. ורבים נפצעו מפרסותיהם 
הגסות של הפרשים אשר בעטו במפגינים ללא רחם. כך תפסה ההפגנה 
השבועית את מוקד התשומת לב הישראלית כאשר שאלות דת ומדינה 

נידונו תחת כל עץ רענן וכל יודעי דבר ועניין.
בשנת 1994, עם מינויו של אהוד אולמרט לראשות העיר ירושלים, 
את  העלו  וחרדים  דתיים  דוברים  קולני.  אופי  לשאת  המאבק  החל 

הנושא לדיונים במועצת העיר ודרשו לסגור את הרחוב בשל קדושת 
"ירושלים  יו"ר  בראשות  חילוני,  ציבור  של  נציגים  ומנגד,  השבת, 
עכשיו" ארנן יקותיאלי, ראו בכך כפייה דתית ופגיעה בחופש התנועה 
פתוח,  להשאירו  ודרשו  וחירותו  האדם  כבוד  יסוד:  מחוק  הנובע 
בטענה כי הכביש הוא הדרך הקצרה והמהירה לנוע מביתם אל שכונות 

אחרות בעיר, כמו גם ליציאה ממנה.

ועדה מס' 1: 'ועדת שטרום'
אולמרט  אהוד  דאז,  ירושלים  ראש-עיריית  מינה  זה  רקע  על 
)באוגוסט 1994(, ועדה מטעם עיריית ירושלים, בראשה עמד אלעזר 

שטורם )להלן - ועדת שטורם(. 
ועדת שטורם קיימה מספר רב של ישיבות. הופיעו בפניה עשרות 
מתושבי העיר, ובהם נציגים של שכונות, מפלגות וגופים מעוניינים. 
הגאוגרפיה,  התחבורה,  מתחומי  מומחים  הופיעו  הוועדה  בפני 
)מיום  שלה  וחשבון  בדין  ציינה  הוועדה  והדת.  החוק  הסוציולוגיה, 
את  מפלגת  בשבת  התחבורה  "בעיית  כי  השאר,  בין   ,)29.9.1995
הציבור הירושלמי באופן עמוק וכי יש למצוא פתרונות הולמים את 
האינטרסים המנוגדים של הציבור בעיר. הסיטואציה האובייקטיבית 
בדיקה  ותוך  פשרה  של  ברוח  היתה  הנושא  ובדיקת  וסבוכה  קשה 
העדויות  מתוך  זה.  את  זה  הנוגדים  השונים  הצרכים  של  מדוקדקת 
שהועלו בפני הועדה עלתה הסכמה והבנה נרחבות מכל גווני הקשת 
הבנה  הקבוצות.  נציגי  כולל  וחילונית  דתית  והפוליטית,  החברתית 
והסכמה זו גורסות הענות לבקשת שכונות דתיות, בעלות אופי אחיד 
ודתי, ליצור רשות רבים ההולמת את אורח חייהם של הדרים בשכונות 

אלה, תוך התחשבות בצרכי האחרים". 
)כגון  מסוימים  רחובות  סגירת  על  הוועדה  המליצה  זה  רקע  על 
על  הומלץ  ברנדייס(.  רחוב  שמואל-הנביא,  רחוב  כתב-סופר,  רחוב 
סגירת שכונת הר-נוף לתנועה בשבת ובמועדי ישראל. עם זאת צוין, 
כי הוועדה ממליצה להשאיר דרכי גישה פתוחות לתושבים החילוניים 
ולמבקריהם. בהתאם לכך פנתה הוועדה בקריאה לתושביה החילוניים 
של השכונה להגיש לוועדה מידע על דבר מקומות מגוריהם. רק לאחר 
מדויק של  וסימון  מיפוי מקומות המגורים של התושבים החילוניים 
אחרים  רחובות  על  ההמלצה.  תבוצע  הגישה  דרכי  ושל  הכבישים 
החליטה הוועדה שלא להמליץ על סגירתם )כגון: רחוב מלכי-ישראל, 
רחוב ים-סוף, רחוב מיכלין(. אשר לרחוב בר-אילן המליצה הוועדה: 
"לסגור את רחוב בר-אילן בשעות התפילה בשבתות ובמועדי ישראל".

משעת  השבת,  בכניסת  אלה:  הן  הומלץ  שעליהן  הסגירה  שעות 
קבלת שבת ועד שעה וארבעים וחמש דקות לאחר מכן; בשבת ייסגר 
השעה  רבעי  ושלושת  שעה  וכן   ,11:30 ועד   07:30 משעה  הרחוב 
התנגד  רובין(  יעקב  )מר  הוועדה  מחברי  אחד  השבת.  יציאת  מלפני 

לסגירת הרחוב בשעות התפילה, בשל היותו עורק תחבורה ראשי. 
בעוד ועדת שטורם יושבת על מדוכת עבודתה, פורסמו בעיתונות 
זאת  בעקבות  העתידיות.  המלצותיה  על  ידיעות  והארצית  המקומית 

החל משרד התחבורה להתערב והפלונטר החל. 
מר לנגר, המפקח הארצי על התעבורה בפועל, פנה במכתב לראש-

העירייה, מר אהוד אולמרט, בעניין רחוב בר-אילן. וזו לשון 
המכתב:

"על רקע הפרסומים בכלי התקשורת והאירועים בכביש, 
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עימותים בין חרדים 
לחילונים בירושלים 

סביב התחבורה בשבת 
ליוו את חיינו מאז קום 

המדינה ואף לפניה. 
הפגנות בירושלים סביב 

"כיכר השבת" נערכו 
בראשית 1950. לקראת 

מחצית שנות החמישים 
הן התפשטו גם לרחוב 

יפו, כיכר בית הדגל 
)"כיכר הדוידקה"( 

ופינת שדרות הרצל 
ושכונות עץ חיים, 

שבכניסה לעיר

משרד  בנושא.  עמדתנו  להודיעך  לנכון  מצאתי 
תנועה  עורק  בר-אילן  ברחוב  רואה  התחבורה 
למרכזה  ירושלים  צפון  שכונות  את  המחבר  ראשי 
הדעת  על  יעלה  לא  השבוע.  ימות  בכל  ודרומה, 
סגירתו של ציר זה לתנועה בשבתות או בכל מועד 
רק  יתכנו  בשבתות  רחובות  לסגירת  הסדרים  אחר. 
ברחובות מקומיים לאחר בדיקה מדוקדקת, ובוודאי 

לא בצירים עורקיים חשובים". 

רחובות אחרים כן,
בר אילן לא

דוח ועדת שטורם נדון )ביום 30.10.1995( על-ידי 
מועצת עיריית ירושלים. ובעקבות המלצות הוועדה 
הוחלט על סגירת רחובות מספר. אשר לרחוב בר-

אילן, הוחלט - בעקבות מכתבו )מיום 29.11.1994( 
של מר לנגר, ועל רקע חוות-דעת של היועץ המשפטי 
של העירייה - כי "אין מועצת עירית ירושלים יכולה 
לסגור לתנועה, בשבתות ובמועדי ישראל, את רחוב 
בר-אילן". מועצת העירייה הוסיפה, כי היא רושמת 
מעבירה  והיא  שטורם,  ועדת  המלצות  את  לפניה 
"עם המלצה  לידי שר התחבורה,  והדוח  ההמלצות 

להתחשבות במצוקת הציבור במקום". 
אל שר התחבורה )מר ישראל קיסר( הגיעו פניות 
נתקיים  למשל,  כך,  בשבת.  בר-אילן  רחוב  לסגירת 
לוועד  התחבורה  שר  בין   )10.1.1996 )ביום  דיון 

תושבי בר-אילן.
בפגישה נכח גם מר לנגר. השר סיכם את הפגישה 
הסמכות  הינו  התעבורה  על  "המפקח  כי  בקובעו, 
התחבורה  כשר  ואני  בתחום  העליונה  המקצועית 
חייב לפעול בהתאם לחוות הדעת המקצועית. חוות 
היא,  התעבורה  על  המפקח  של  המקצועית  הדעת 
לסגרו  ואין  ראשי  תחבורה  עורק  הינו  הכביש  כי 
המפקח  אם  רק  ההחלטה  את  לשנות  אוכל  בשבת. 
על התעבורה יתוודע לנתונים שהוצגו כאן בפנינו - 

ואולי על בסיס החלטה מקצועית יחליט כי בשבת, בשעת התפילה, 
מקצועי,  בסיס  על  תהיה  ההחלטה  כאמור,  הכביש.  את  לסגור  ניתן 
בית-הילל.  לפי  ללכת  אתמוך  אני   - בית-הילל  לפי  מקום  יש  ואם 

במידה והמפקח על התעבורה לא ישנה חוות דעתו המקצועית, רק אם 
הממשלה או בית-המשפט יכפו עלינו לסגור את הכביש, נאלץ לסגור 
ראש-עיריית  עם  פגישה  קיסר  השר  סיכם  דומה  ברוח  הכביש".  את 
חרדים  של  התפרעויות  אירעו  עת  אותה  כל  ירושלים. 
להתערב.  נדרשה  המשטרה  בשבת.  בר-אילן  ברחוב 

התנועה במקום שובשה. 

החלטת שר התחבורה
לוי  יצחק  הרב  בישראל.  בחירות  נערכו   1996 במאי 
מונה כשר התחבורה )יו"ר המפד"ל וח"כ מטעם האיחוד 
הלאומי(. מר לנגר, המפקח הארצי על התעבורה ורשות 
תמרור מרכזית, שמע את עמדת השר. שר התחבורה ציין 
עומק  על  המצביעות  לשר,  רבות  פניות  היו  כי  בפניו, 
החרדי,  הצביון  בעל  הדתי  הציבור  ברגשות  הפגיעה 
דעתו,  הביע  השר  בר-אילן.  לרחוב  בסמיכות  המתגורר 
לנגר  למר  הודיע  השר  פשרה.  לפתרון  לשאוף  יש  כי 
הסוגיה  שכן  המדינה,  נשיא  עם  להיפגש  עומד  הוא  כי 
מרחיקי  הציבוריים  היבטיה  נוכח  הנשיא,  את  מעסיקה 
שר  ציין  המדינה  נשיא  עם  הפגישה  לאחר  הלכת. 
התחבורה בפני מר לנגר, כי אף נשיא המדינה סבור כי 
לנגר  מר  בר-אילן.  רחוב  בנושא  לפשרה  להגיע  עדיף 
הראשי  במהנדס  נועץ  הוא  מקצוע.  אנשי  עם  התייעץ 
במשרד התחבורה ועם היועץ המשפטי של המשרד. הוא 
שב ושקל את עמדתו הקודמת )מ-29.11.1994(. לאחר 
בחינה מחודשת של הנסיבות, הוא שוכנע כי יש לשנות 

החלטתו הקודמת. 
מר  על-ידי  חדשה  החלטה  ניתנה   10.7.1996 ביום 
סגור  בר-אילן  רחוב  יהיה  זו,  החלטה  על-פי  לנגר. 
ישראל,  ובמועדי  שבת  בימי  הכיוונים(  )בשני  לתנועה 
חגי  וערבי  שישי  בימי  כדלקמן:  התפילה,  בשעות 
ישראל - משעה 18:30 ועד 21:00; בימי שבת ובמועדי 
עד   17:00 ומשעה   11:30 עד   07:30 משעה   - ישראל 
של  לתקופה  בתוקף  יהיו  אלה  תנועה  הסדרי   .20:30
ארבעה חודשים. תקופה זו תחל בהקדם האפשרי ממועד 
זו תיבחן  ההודעה ועד ליום 9.11.1996. במשך תקופה 
השפעתו של ההסדר על התנועה באזור. יבוצעו ספירות 
לביצוע  זו.  בתקופה  השבוע  בסופי  תנועה  נפחי  של 
עצמם  הצמתים  מתאימים.  תמרורים  יוצבו  ההסדר 

החלטה  על  הודעה  לתנועה.  פתוחים  יישארו 
מיד  שיצר  מה  בכנסת.  התחבורה  שר  מסר  זו 
ובעד.  כנגד  החילוני  בציבור  רוחות  סערת 

ד''ר צבי צמרת

מכתב הילדים למען קדושת השבת
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ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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בשנת 1994, עם מינויו 
של אהוד אולמרט 

לראשות העיר ירושלים, 
החל המאבק לשאת 

אופי קולני. דוברים 
דתיים וחרדים העלו 
את הנושא לדיונים 

במועצת העיר ודרשו 
לסגור את הרחוב בשל 
קדושת השבת, ומנגד, 

נציגים של ציבור חילוני, 
בראשות יו"ר "ירושלים 
עכשיו" ארנן יקותיאלי, 

ראו בכך כפייה דתית 
ופגיעה בחופש התנועה

ותרעש הארץ וירושלים.
עתרו  התחבורה  שר  של  זו  החלטה  אחרי 
חברו   באזור  המתגוררים  החילונים  התושבים 
לנציגי הציבור החילוני בעיר בטענה, כי הוראה זו 

פוגעת בזכותם לחופש התנועה המוגדרת בחוק.
בבג"ץ,  עמדתם  על  חזרו  העותרים  באי-כוח 
שלפיה ההחלטה על סגירה )חלקית( של רחוב בר-

אילן אינה סבירה. הם הדגישו כי אין קריטריונים 
לסגירת כבישים. הם ציינו, כי אם יאשרו החלטת 
הפתח  ייפתח  בר-אילן,  רחוב  סגירת  בדבר  השר 
לסגירת רחובות עורקיים נוספים. הודגש בפני בית 
המשפט כי את סגירת רחוב יחזקאל הצדיקו בעבר 
בכך שקיימת חלופה בדמות רחוב בר-אילן, ועתה 
כשהחלופה  בר-אילן,  רחוב  את  לסגור  מבקשים 

היא כבישים אחרים. וכי בעתיד ייסגרו גם אלה.
מדי  התפתחו  המשפט  בבית  לדיונים  במקביל 
שבת הפגנות בעד ונגד, ובמשך שלוש שנים שבהם 
נערך הדיון בבג"ץ, התנהלו במקום הפגנות שבת 
נוסעות  מכוניות  על  אבנים  יידוי  שכללו  סוערות, 
וחסימות  אשפה,  פחי  ושריפת  השלכת  בשבת, 
הכביש על ידי חרדים תושבי הסביבה. הפגנות אלו 
עמדו בראש מהדורות החדשות והוציאו לרחובות 

אלפי אנשים משני המחנות.

ועדה מס' 2 'ועדת צמרת'
נתקבלה  אשר   - המשפט  בית  הצעת  בעקבות 
על דעת שר התחבורה - מינה שר התחבורה ועדה 
ציבורית לגיבוש המלצות בדבר תחבורה בשבת - 
ההיסטוריון  עמד  הוועדה  בראש  צמרת".  "ועדת 
גולן,  ג'  פרופ'  נמנו  חבריה  עם  צמרת.  צבי  ד"ר 
יעקובוביץ,  ש'  הרב  חסון,  א'  מר  ויינמן,  צ'  הרב 
ופרופ'  שבייד  א'  פרופ'  הכהן,  שאר-ישוב  הרב 
לגבש  הוועדה  נתבקשה  ד' שפרבר. בכתב המינוי 
תחבורה  בענייני  כוללת  מדיניות  בדבר  המלצות 
בשבת ברחוב בר-אילן בירושלים, בירושלים כולה 
חברתית  הסכמה  ישקפו  ההמלצות  לה.  ומחוצה 
על  תתבסס  זו  הסכמה  השונים.  הרחוב  חלקי  בין 
סבלנות וסובלנות בין הצדדים ועל תפישה ארוכת 
טווח באשר למבנה האוכלוסיה בירושלים ומחוצה 

לה. 
ועדת צמרת ניהלה את דיוניה במשך כתשעה שבועות. היא שמעה 
עשרות עדים ובהם עובדי ציבור, מומחים שונים )בתחומי הגאוגרפיה, 
הציבורי(,  והמינהל  המדינה  מדע  הסוציולוגיה,  התכנון,  הכלכלה, 
הוועדה  עיינה  כן  השורה.  מן  ואזרחים  ציבור  אישי  פוליטיקאים, 

בפניות כתובות של אזרחים שלא הוזמנו להעיד בפני הוועדה. 
"אמנה  יצירת  רבדים:  לארבעה  מתייחסות  הוועדה  המלצות 
חברתית" בין דתיים לחילוניים; פיתוחה הכלכלי, הדמוגרפי, התרבותי 

והחברתי של ירושלים; סדרי סגירת כבישים בשבתות ובמועדי ישראל 
בכל רחבי הארץ וסגירת רחוב בר-אילן בשבתות ובמועדי ישראל. 

באשר לסגירת רחוב בר-אילן המליצו חמישה מחברי הוועדה )ד"ר 
גולן, מר אליהו חסון, פרופ' אליעזר שבייד  גליה  צבי צמרת, פרופ' 
החרדי  הציבור  בצרכי  התחשבות  "מתוך  כי  שפרבר(,  דניאל  ופרופ' 
מומלץ בזאת לאמץ את החלטות ועדת שטורם, ולסגור את רחוב בר-

ובמועדים בשעות התפילה, בתנאי שיובטחו  לתנועה בשבתות  אילן 
הסדרי-ניידות של הציבור החילוני בהתאם לצרכיו במסגרת הסטטוס-

קוו הקיים".
חוק  בכל  המשפט  בית  שופטי  להשתמש  ניסו  הסוערים,  בדיוניה 
של  החלטתו  את  לבטל  סמכות  בדל של  איזה  ממנו  ולמצוץ  אפשרי 
"ערכיה  המשפט:  בית  ידי  על  צוין  השאר  בין  שטרום.  וועדת  השר 
)סעיף  ודמוקרטית"  יהודית  "כמדינה  ערכיה  הם  ישראל  מדינת  של 
כי  מחלוקת,  שאין  דומה  וחירותו(.  האדם  כבוד  לחוק-יסוד:  1א 
של  ערכיה  את  הולמת  דתי  חיים  ובאורח  דתיים  ברגשות  התחשבות 
מדינת ישראל כמדינה יהודית. מדינה יהודית רגישה לרגשות הדת של 
כל אחד מבניה. בוודאי כך, אם רגשות אלה קשורים - בעקבות הצו 
אכן, שמירת השבת  - לשבת עצמה.  תנועת מכוניות בשבת  המגביל 
היא ערך מרכזי ביהדות. השבת היא הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות. 
וחשובה לתרבות העולם. היא  ישראלית מקורית  היא מהווה תרומה 
מהווה אבן יסוד במסורת היהודית. היא סמל המבטא באופן מובהק 
מהיהדות  טול  ישראל.  עם  של  צביונו  ואת  היהדות,  של  דברה  את 
את השבת ונטלת ממנה את נשמתה. אכן, השבת מקפלת בחובה את 
תמצית צביונה של היהדות. על צביונה של השבת נתנו נפשם רבים 

מבני עמנו בהיסטוריה רווית הדם שלנו".

מדינה יהודית או דמוקרטית?
לאחר הדברים האלה ניגשו השופטים ונגעו בליבת השאלה: "האם 
זכות  להגבלת  כשיקול  דתי  חיים  ובאורח  דת  ברגשות  התחשבות 
היא.  סבוכה  זו  לשאלה  התשובה  דמוקרטיים?  ערכים  הולמת  אדם 
ההתחשבות ברגשות האדם - ובהם רגשות הדת ואורח החיים הדתי 
- כעילה להגבלת זכויות אדם היא פרובלמטית ביותר על-פי תפיסתה 

של הדמוקרטיה".
מסיכומו של דבר משיקולי שופטי הבג"ץ נכתב כך: ההתחשבות 
ראוי  כטעם   - דתי  חיים  ואורח  דתיים  רגשות  ובהם   - אדם  ברגשות 
ערכי  של  המבט  מנקודת  ביותר  בעייתית  היא  אדם  בזכויות  לפגיעה 
בעניין  פנימי  בקונפליקט  עצמה  מוצאת  הדמוקרטיה  הדמוקרטיה. 
זה. מטבע הדברים, עליה לטפל בזהירות רבה בהתנגשות זו. הפתרון  שר התחבורה דאז הרב יצחק לוי

מודעה שהתפרסמה בימים ההם ברחובות ירושלים
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ממבטו של אהרן ברק 
אין נסיעה בשבת 
מהווה פגיעה בחופש 
הדת של החרדים. 
וכך הוא כותב: "אינני 
סבור כי נסיעה בשבת 
ברחוב בר-אילן פוגעת 
בזכות החוקתית של 
כל אחד מבני השכונה 
לחופש דת. חופשיים 
בני השכונה לקיים את 
מצוות הדת. תנועת 
המכוניות בשבת אינה 
שוללת מהם חופש זה, 
ואינה פוגעת בו 

להתרת  כעילה  האדם  ברגשות  התחשבות  זה:  הוא  ישראל"  "נוסח 
אלה:  תנאים  שלושה  מתקיימים  אם  מותרת  האדם  בזכויות  פגיעה 
המונחת  המיוחדת,  התכלית  עם  מתיישבת  זו  התחשבות  ראשית, 
ביסוד החקיקה, המעניקה את הסמכות השלטונית; שנית, ההתחשבות 
כפייה  משום  התחשבות  באותה  אין  אם  רק  מותרת  דת  ברגשות 
הפגיעה  כאשר  רק  מותרת  ברגשות  ההתחשבות  שלישית,  דתית; 
ברגשות היא כה כבדה, עד שהיא מעבר לרמת הסבולת הראויה. רמה 
בשל  התנועה  בחופש  לפגיעה  הנוגע  בכל  לזכות.  מזכות  משתנה  זו 
מעבר  היא  זו  התחשבות  הדתי  החיים  ובאורח  דת  ברגשות  פגיעה 
לרמת הסבולת הראויה, אם מתקיימים תנאים אלה: ראשית, הפגיעה 
ברגשות הדת ובאורח החיים הדתי היא קשה, חמורה ורצינית; שנית, 
קרוב  של  הסתברות  ברמת  היא  הפגיעה  להתרחשות  ההסתברות 
הדת  רגשות  על  בהגנה  מהותי  חברתי  עניין  קיים  שלישית,  לוודאי; 
ועל אורח החיים הדתי; רביעית, מידת הפגיעה בחופש התנועה אינה 
מעבר למידה הדרושה. מבין האמצעים הפוגעים, יש לבחור באמצעי 
שפגיעתו היא הקטנה ביותר; הפגיעה בחופש התנועה צריכה לעמוד 
ביחס ראוי לתועלת שהיא מביאה בהגנה על רגשות הדת ועל אורח 
לקונפליקט  בעיניו  הדרוש  האיזון  את  בג"ץ  קבע  בכך  הדתי.  החיים 

הדתי חילוני בישראל.
וכאן התערב בג"ץ בתוככי נבכי שיקוליו של שר התחבורה על מנת 

למצוא את הסעיף שיאפשר לו להפוך את החלטתו.
את  בהפעילו   - התחבורה  שר  של  שיקול-דעתו  הופעל  "האם 
המוצא  נקודת  ראוי?  באופן   - התעבורה  על  המפקח  של  סמכויותיו 
על  המפקח  חייב  שאותו  הדומיננטי  השיקול  כי  הינה,  העקרונית 
השאר,  בין  לדאוג,  עליו  התעבורתי.  השיקול  הוא  לשקול  התעבורה 
יוכלו להגיע אליו. עליו להבטיח  לכך שאנשים הגרים במקום פלוני 
אותו  אחר של  לחלק  יישוב  של  אחד  להגיע מחלק  יוכלו  אנשים  כי 
יישוב; עליו להבטיח שהכבישים הבין-עירוניים והכניסות לעיר יהיו 

פתוחים לתנועה".

על השופטים נגד שר התחבורה כמפקח   - התחבורה  "שר  כי  נכתב  הבג"ץ  שופטי  ממסקנת 
התעבורה - לא שקל שיקול תעבורתי. הוא שקל שיקולים הקשורים 
החיים  ולאורח  הדת  לרגשות 
החרדים.  התושבים  של  הדתי 
שיקול  לשקול  היה  מותר  האם 
זה? בוודאי שאין זה יכול להיות 
השיקול הדומיננטי. כפי שראינו, 
להיות  חייב  הדומיננטי  השיקול 
כי  הנחתי,  מתוך  אך  תעבורתי. 
החלופה - מהבחינה התעבורתית 
היה  ניתן  האם  סבירה,  היא   -
העניין,  בנסיבות  לשקול, 
כגון שיקולים  שיקולים משניים, 
הדת  ברגשות  לפגיעה  הקשורים 
התשובה  הדתי?  החיים  ובאורח 
על כך היא בחיוב. אף שהשיקול 
התעבורתי הוא השיקול המרכזי, 
מותר  היחיד.  השיקול  הוא  אין 
לו, למפקח על התעבורה, לשקול 

שיקולים משניים".
אין  ברק  אהרן  של  ממבטו 
פגיעה  מהווה  בשבת  נסיעה 
וכך  החרדים.  של  הדת  בחופש 
כי  סבור  "אינני  כותב:  הוא 
בר-אילן  ברחוב  בשבת  נסיעה 
כל  של  החוקתית  בזכות  פוגעת 
דת.  לחופש  השכונה  מבני  אחד 
חופשיים בני השכונה לקיים את 
המכוניות  תנועת  הדת.  מצוות 
חופש  מהם  שוללת  אינה  בשבת 
)השווה  בו  פוגעת  ואינה  זה, 
שר  נ'  מירון   287/69 בג"ץ 
 .)349 ]53[, בעמ'  ואח'  העבודה 
עם זאת, תנועת המכוניות בשבת 
בני  של  הדתיים  ברגשות  פוגעת 

השכונה ובאורח חייהם הדתי".
בדבר  בית המשפט  נוגע  וכאן 
שנחקק  וחירותו  האדם  חוק 
חרוטים  ועליו  בכנסת,  במחטף 
נגד  המקוממים  מפסקיו  מאות 
גיסא,  "מאידך  החרדי.  הציבור 
המובטח  התנועה,  חופש  עומד 
לכל אדם בישראל. חופש )זכות( 
כל  של  יסוד  זכות  הוא  התנועה 
בחוק- מוגן  הוא  בישראל  אדם 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוא 
נגזר מכבוד האדם המוגן בחוקה 

שלנו. זכותו של הפרט 
חופשי  באופן  לנוע 
מדינתו  בגבולות 

מכתב מוסדות החינוך החרדי לעיריית ירושלים לפעול למען סגירתו

אלעזר שטורם
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השופטים, עם 
התלהטותם לחפש 

סעיף כלשהו אשר תיתן 
להם בעד וסמך לביטול 
החלטת שר התחבורה, 

הגיעו למסקנה כי היטב 
שקל השר את שיקולי 

הדת, והפגיעה ברגשות 
הדתיים – חרדיים 

בעצם הנעת רכבים 
בשבת על כביש ראשי 

שבתוככי שכונה חרדית

הפרטי.  הרצון  של  לאוטונומיה  מובהק  ביטוי  היא  להם,  ומחוצה 
העיקרון החוקתי - הנגזר מכבוד האדם - בדבר פיתוח אישיותו של כל 
פרט כולל בחובו את חופש התנועה. אכן, ההגנה החוקתית על חופש 
זכות  לחירות.  בישראל  הניתנת  להגנה החוקתית  ביטוי  היא  התנועה 
התנועה של אדם ". ..נגזרת מהיותו של אדם בן חורין ומאופייה של 

המדינה כמדינה דמוקרטית..."
לבין  התנועה  חופש  שבין  האיזון  היא  בעתירה  המפתח  שאלת 
של  בדבריו  האחרים.  הרלוונטיים  השיקולים  ומכלול  הדתי  השיקול 
השופט הובהר כי "על שר התחבורה לאזן בין השיקול )הרלוונטי( של 
הגרים  תושבים  הדתי של  החיים  ובאורח  דתיים  ברגשות  התחשבות 
מבני  אחד  כל  של  והאינטרסים  הזכויות  לבין  בר-אילן,  רחוב  סביב 
הציבור לנוע בכל ימות השבוע ברחוב בר-אילן, ובאינטרס הציבורי 

כי הרחוב יהא פתוח כל ימות השנה לתנועה".

המסקנה:
החלטת השר בטלה

סעיף  לחפש  התלהטותם  עם  השופטים, 
לביטול  וסמך  בעד  להם  תיתן  אשר  כלשהו 
החלטת שר התחבורה, הגיעו למסקנה כי היטב 
ברגשות  והפגיעה  הדת,  שיקולי  את  השר  שקל 
בשבת  רכבים  הנעת  בעצם  חרדיים   – הדתיים 
חרדית.  שכונה  שבתוככי  ראשי  כביש  על 
של  מגורם  עובדת  את  נכונה  שקל  לא  אולם 
יש  )כמה  החרדית  השכונה  בתוככי  חילונים 
הונחה  לא  השופט:  כתב  זה  בסיס  על  כאלו?(. 
ראויה,  עובדתית  תשתית  התחבורה  שר  בפני 
התושבים  של  התנועה  בחופש  לפגיעה  באשר 
החרדיות,  בשכונות  המתגוררים  החילוניים 
של  ההתייחסות  בר-אילן.  רחוב  את  העוטפות 
כאל  הייתה  בר-אילן  לרחוב  התחבורה  שר 
ישירה לשימושי קרקע  גישה  דרך עורקית ללא 
גובלים, אך אופיו של רחוב בר-אילן הוא שונה. 
הוא מהווה גם דרך עורקית בעלת גישה ישירה 
לשימושי קרקע גובלים. כתוצאה מכך, לא נשקל 
המתגוררים  החילוניים  התושבים  של  עניינם 
של  החלקית  סגירתו  ואשר  החרדיות,  בשכונות 

רחוב בר-אילן לתנועה בשבת פוגעת בהם.

ועדת שטרום לרעת השר
דומה  בבעיה  נתקלה  שטורם  ועדת  כי  יצוין, 
לתנועה  הר-נוף  בשכונת  רחובות  סגירת  לעניין 
בשבת ובמועדי ישראל. מבחינת ההליך המינהלי 
בקריאה  פנתה  היא  כך.  עם  הוועדה  התמודדה 
מקומות  על  מידע  למסור  החילוניים  לתושבים 
מגוריהם. היא ערכה מיפוי של מקומות המגורים 
של התושבים החילוניים. היא ערכה סימון של 
פתוחים  יישארו  אשר  גישה  דרכי  ושל  כבישים 
וועדה  מתוך  ולמבקריהם.  החילוניים  לתושבים 

זו לקחה בית המשפט את הסעד כאילו שר התחבורה חייב לעשות את 
אותה בדיקה לגבי כביש בר אילן כמו בסגירת שכונת הר נוף כולה! 
שר  עשה  לא  זאת  "כל  כי  הדין  בפסק  זאת  את  מציינים  השופטים 
התחבורה. זהו פגם בהליך קבלת ההחלטה על-ידי שר התחבורה. האם 
בשכונות  החילוניים  התושבים  בדבר  הנתונים  מהותי?  הוא  זה  פגם 
על  להחלטה  באשר  קריטיים  בר-אילן  רחוב  את  הסובבות  החרדיות 
סגירתו החלקית של רחוב בר-אילן לתנועה בשבת. הפגם הוא מהותי 
על  הבטלות  השפעת  שעניינו  השני,  השיקול  של  מבטו  מנקודת  גם 
הפגיעה  תימשך  התחבורה,  שר  החלטת  על-פי  והכלל.  הפרט  עניין 
של  הדתי  החיים  ובאורח  הדת  ברגשות  והממשית  החמורה  הקשה, 
עומד  זו  פגיעה  מול  כאשר  מכך,  מנוס  אין  אך  החרדים.  התושבים 
חופש התנועה, וטרם נקבע אם האיזון הראוי בין הפגיעה בזכות לבין 

הפגיעה ברגשות מקיימת את המבחנים המשפטיים בעניין זה".

מתוך העיתונות בימים ההם

מודעת מחאה בו נקראים לצאת להפגין על חילול השבת
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המצב בשטח נכון 
להיום כבר אינו כפי 
שהיה. ההחלטה 
לסגור את הכביש 
בשעות התפילה עדיין 
בתוקפה אך הנסיעה 
בה בשבתות דלילה, 
בין היתר עקב בנייה 
והרחבה של עורקי 
תחבורה נוספים )כמו 
כביש בגין( והתעייפות 
הצדדים הנאבקים, כמו 
גם מקרים של זריקת 
אבנים על מכוניות 
נוסעות בשבת ברחוב

"הנה-כי-כן, המסקנה הינה, כי בכל הנוגע לשימוש ברחוב בר-אילן 
כדרך עורקית המחברת שכונות שונות בירושלים, החלטת השר היא 
כי העתירה  יסוד להתערבותנו. ממילא ברור  ואין  במתחם הסבירות, 
בבג"ץ  דינה להידחות. לעומת זאת, בכל הנוגע לעניינם של התושבים 
החילוניים הגרים בשכונות החרדיות, החלטת השר היא פגומה, ודינה 
להתבטל. אין לנו מנוס מלהצהיר שהחלטתו של שר התחבורה לסגור 
את  מחדש  לשקול  השר  על  יהא  בטלה.  בר-אילן  רחוב  את  חלקית 
רקע  על  וזאת  בר-אילן,  רחוב  של  החלקית  סגירתו  בעניין  מדיניותו 

היותו רחוב עורקי, המשמש לגישה ישירה לשימושי קרקע גובלים".

"שיקולים טהורים"
ורק  וכמו כל פסק דין של בג"ץ, שיקוליו הם שיקולים 'טהורים'. 

שיקוליו הם שיקולים מחושבים היטיב אשר לוקחים את כל הצדדים 
בחשבון...

אלו  בימים  החרדית  העדה  שקיימה  האלימות  ההפגנות  לגבי 
ניכר, שחוגים חרדיים פועלים בשבת  זמן  כתב בית המשפט: "זה 
חולפות.  מכוניות  על  נזרקות  אבנים  בר-אילן.  ברחוב  באלימות 
שבת אחר שבת נדרשת התערבות המשטרה. יש רגליים לסברה, כי 
היא שהביאה למחשבה חדשה באשר לחופש התנועה  זו  אלימות 
ברחוב בר-אילן. בסגירתו החלקית של הרחוב יהא, במובן מסוים, 
פרס לאלימות". "...יש ויש צורך בסובלנות ובסבלנות ובהתחשבות 
אופן  להיכנע בשום  אין  'המחנות', אבל  שני  הזולת מצד  ברגשות 
ללחץ של הפגנות בלתי חוקיות ואלימות מצד החוגים הקיצוניים, 
המבקשים לכפות בדרך זו את רצונם על רשויות המדינה, שבה אין 

הם מכירים". 
הדתיים  ברגשות  פגיעה  לא  לא.  ותו  טהור",  "שיקול  הבנתם? 
פרס  אם  כי  קודש.  שבת  לא  דת,  חופש  לא  המסורת,  ושומרי 

לאלימות.

סופו של דבר: צו נגד שר התחבורה
באוגוסט 1996 הוציא בית המשפט העליון צו נגד סגירת כביש 
בר-אילן בירושלים בשבת, וכך כתב נשיא בית המשפט אהרן ברק:  
בנסיבות אלה, אני מציע לחבריי לדחות את העתירה בבג"ץ ולהפוך 
את הצווים-על-תנאי בבג"ץ מוחלטים, במובן זה שהחלטתו של שר 
התחבורה לסגור חלקית את רחוב בר-אילן תתבטל והעניין יחזור 

אליו לקבלת החלטה חדשה. 
ויתור  בג"ץ שתמיד תמך בכל מהלך של  אותו  במילים אחרות, 
אם  גם  יעיל,  בלתי  הוא  אם  גם  תמוה,  הוא  אם  גם  הערבים,  מול 
הוא דורש מחיר נורא מהיהודים וגם אם יש בו מומנטים המנוגדים 
השתייכותם  עקב  אנשים  ואפליית  טרנספר  כמו  האדם,  לזכויות 
יד  נתן  גם  אלא  זו,  ולא  עוזו,  בכל  שם  היה  הבג"ץ  עדיין  הדתית, 
חופשית למשטרה לדכא באופן אלים ביותר כל ניסיון של יהודים 

להתנגד למהלך הבלתי חוקי שדגל שחור מתנופף מעליו.
החליט  הוא  לגמרי.  אחרת  חשב  הבג"ץ  שם  אילן?  בבר  אבל 
הגיעו  הצדדים  נכון,  הפועל.  את  לצאת  יכולה  לא  הזו  שהפשרה 
להסכמות, אבל הבג"ץ לא הסכים להסכמות הללו והודיע על פתיחת 

הכביש לכל אורך השבת.
לסגור  ההחלטה  שהיה.  כפי  אינו  כבר  להיום  נכון  בשטח  המצב 
את הכביש בשעות התפילה עדיין בתוקפה אך הנסיעה בה בשבתות 
דלילה, בין היתר עקב בנייה והרחבה של עורקי תחבורה נוספים )כמו 
כביש בגין( והתעייפות הצדדים הנאבקים, כמו גם מקרים של זריקת 
אבנים על מכוניות נוסעות בשבת ברחוב. מדי פעם מנסה מיעוט של 

חרדים לעורר מהומות, אך לרוב נתקל בשוטרים הממהרים לפזרם.
ונגד מוזכרים  לעומת זאת, הדי המאבק לא שככו. הטיעונים בעד 
ובאמצעי  שונות  במות  מעל  הצדדים  נציגי  ידי  על  ושוב  שוב 
התקשורת. הנושא מהווה פרק לימוד בשיעורי אזרחות, ובמוזיאון בתי 
המשפט בירושלים, מוצג הדיון בכביש בר-אילן כאחד מ-20 הדיונים 

החשובים של בית המשפט העליון מאז הקמתו.

ראש העיר דאז אהוד אולמרט

פשקוויל נגד ראש העיר בימים ההם אולמרט
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הלוטו  את  שהיכה  האיש   - מנדל  סטפן  את  תכירו 
מנדל?  סטפן  הוא  מי   • פעמים  עשרה  ארבע   –
כיצד הצליח להביס את שיטת הגרלת הלוטו ולזכות 
בפרס ראשון פעם אחר פעם בכמה מדינות? ומדוע 
להיות  מצליח  שאינו  טוען  הוא  הרב  עושרו  למרות 
מאושר? וגם: עובדות מפתיעות על הגרלת הלוטו 

בעולם ובישראל

||  איילה אבן האזל ||

למרבה
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ה הייתם מוכנים לעשות בשביל להיות במקומו של מ
בלוטו  פעמים   14 שזכה  יהודי  מנדל,  מנדל?   סטפן 
יליד  שמונים,  בן  שואה,  ניצול  נחשף.  ראשון  בפרס 
רומניה. מתמטיקאי/כלכלן שפיתח שיטה גאונית של 
פעם  אחר  פעם  לזכות  הצליח  שבעזרתו  אלגוריתם 
רומניה,  העולם:  ברחבי  השונות  הלוטו  בהגרלות 
אוסטרליה, אנגליה, ואמריקה. כרגע הוא מתגורר באי ונואטו –אי נידח 
תבינו  שם?  דווקא  מדוע   – השקט  שבאוקיינוס  קטנה  איים  במדינת 
בנוסף  אך  ראשון  בפרס  בלוטו  פעמים   14 אומנם  זכה  מנדל  בהמשך.  

לזאת הוא זכה בעוד שמונה מאות אלף פרסי משנה.  
בשנות    ,24 גיל  עד  ברומניה  חי  מנדל  סטפן  התחיל?  הכול  איך  אז 
ה-60 החליט לעזוב את המדינה עם אשתו וילדיו ויהי מה. רק בעיה קטנה 
הייתה למנדל, על מנת לעזוב הוא היה חייב לגייס סכום כסף שלא היה 
באמתחתו. המשכורת החודשית שהרוויח אז, עמדה על שמונים ושמונה 
דולר בלבד, המצוקה ואי היכולת לצאת את המדינה הולידה רעיון נועז 
ומהפכני, ומנדל החליט לנסות את מזלו. הוא חלם לזכות במקום השני 
בהגרלת הפיס, על המקום הראשון לא העז כלל לחשוב – והסוף כמובן 
ידוע, סטפן זכה באותה הגרלה בסכום של 72,783 ל"י – סכום השווה 
ל-18 שנה של משכורות. לסבר את האוזן, על פי עדותו של מנדל סכום 
הזכויות שלו בכל הגרלות הלוטו הן 29 וחצי מיליון דולר אמריקאי.  אך 
כנראה שלא די בלהיות מיליונר בסדר גודל כזה, סטפן מנדל לא מאושר, 
דבר אחד מעיק על ליבו, הוא מנוע מלבקר את משפחתו בישראל שלא 
ראה שבע עשרה שנה, מחשש שייעצר. שום דבר לא יכול לשמח אותו, 
כך הוא מבטיח אין ספור פעמים. לכן הוא נאלץ כעת לגור על אי קטן, 

שספק אם אי מי שמע את שמעו, אי ללא הסכם הסגרה עם ישראל.
האלגוריתם שהפיק מנדל – אחרי שנים טובות של פיתוח – הוא גאוני 
ומקורי – והוכיח את עצמו בשטח.  מה שאף אחד לא הצליח לעשות קודם 

לכן. השיטה כוללת אפשרות לנחש חמשה מספרים מתוך ששה מספרים 
בלבד.   לאלף  לזכייה  הקומבינציות  מספר  את  שמצמצם  מה  בלוטו. 
לקחת  לו  אפשרה  השיטה  האלגוריתם.  שם  זה   – קומבינטורים  דחיסת 
מספרים.  ארבעים  של  במשחק  מספרים  עשרה  חמש  של  סדרות  ארבע 
במקום 3.8 מיליון אפשרויות הוא צמצם את מספר האפשרויות על מנת 
לזכות במקום השני )ברומניה( אם אופציה לזכות במקום הראשון, וזכה 
עם  שאסף  כסף  באמצעות  וזאת  טובים.  אלפים  בכמה  הראשון  במקום 
חבריו. בזכייה הזאת מודה מנדל הייתה התרגשות רבה, במיוחד שבדיוק 
הוריו עזבו את רומניה לישראל. לאחר מכן  בפעמים הבאות – הזכייה 

בלוטו הפכה כנראה לדבר הברור מאליו. 
לא  אך  באוסטרליה.  והשתקע  היגר  בישראל  שהה  בה  תקופה  אחרי 
ההגרלות  ושיטת   – השלטונות  עליו  עלו  באוסטרליה  חוסן.  לעולם 
הגרלה  כרטיסי  וקניית  במחשבים  כרטיסים  הדפסת  על  נאסר  שונתה. 
בכמויות גדולות. מנדל מהר לארוז את חפציו ונדד לצרכי עסקיו לארצות 
הברית שם המשיך לעשות חיל כשהגריל עשרים ושבע מיליון דולר – 
סכום הזכייה הגדול ביותר בו זכה אי פעם בהגרלה אחת. והכול חוקי, 

שריר וקיים.
השיטה דורשת רכישת כמות גדולה של כרטיסי הגרלה ולכן בשלבים 
שירכוש  עובדים  מערך  הקמת  לטובת  משקיעים  מנדל  גייס  הבאים 
הקמת  הכרטיסים.   את  שתמלא  אוטומטית  מערכת  ופיתח  כרטיסים, 
אך  שקלים,  מיליון  לפחות  של  מבוטל  לא  סכום  אומנם  עלתה  המערך 
כאשר הפרס המובטח )בו הוא זכה לבסוף( עמד על ארבעים מיליון, זה 

עסק משתלם. 
סטפן מנדל לבוש חולצה משובצת קלילה עם צווארון חופשי, שיער 
כסוף  דובר עברית רהוטה עם מבטא קל מתאר בראיון שנערך עמו, את 
ששמענו  ברגע  בווירג'יניה:  בהגרלה  זכה  בהם  הגדולים  הרגעים  אחד 
היו  לפעילות.  נכנסנו  הדרוש,  לסכום  עלה  בווירג'יניה  הזכייה  שסכום 
רק שלושה ימים לשלוח את כל הכרטיסים. למערך גויס צבא שלם של 
עובדים שהחל להדפיס כרטיסי לוטו בקצב רצחני – מאה אלף כרטיסים 
בתום  בבית(.  כרטיסים  להדפיס  חוקית  מבחינה  מותר  היה  )אז  בשעה 
שבעים ושתיים שעות נשלחו לדוכני הלוטו בווירג'יניה מיליון וארבע 
מיד,  שזכינו  ידענו  השתלמה,  הרבה  היגיעה  כרטיסים.  אלף  מאות 

כשפורסמו המספרים.

גאון מעורר השראה או עבריין נמלט?
חיים  סיפור  עם  השראה  מעורר  אדם  בו  לראות  תוכלו  תרצו  אם 
מדהים, גאון מתמטי שהצליח להביס את שיטת הלוטו, פורץ דרך מוביל 
בשל  וזאת  מאסר  איום  ראשו  על  מרחף  עדיין  בישראל  אך  בתחומו. 
טענות לגבי עבירות מרמה ואי פרסום תשקיף – עבירה שולית וזניחה 



הסמל החדש של מפעל הפיסדוכן מפעל הפיס בתל אביב, 1952
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שאינה  )עבירה  שנה.  עשרים  לפני  ערך  לניירות  הרשות  חקרה  אותה 
קשורה לעסקי הלוטו, ואינה קשורה לגניבה או הונאה. ( באותה תקופה 
מנדל חי בחו"ל והחליט לא להגיע לבית המשפט – בדיעבד זאת הייתה 
טעות.  גזר הדין ניתן שלא בנוכחותו, ומאז בכל מקום בגלובוס יש לגביו 
צו מעצר בינלאומי מטעם האינטרפול.   מנדל חש כמי שחי בכלוב של 
זהב, בלי יכולת לצאת מן האי הבודד אי שם במרחבי האוקיינוס, ונקודת 
התקווה היחידה שלו היא משפט חוזר שיאפשר לו לחזור לארץ ולחיק 

בני משפחתו. 
העובדה,  את  עמו  שנערכו  בראיונות  חושף  לא  מנדל  כי  מסתבר  אך 
שמנדל הואשם בבית משפט כי ניסה לעשות מניפולציות על משקיעים 
בית משפט  גזר  אז   ,  2004 נתבע למשפט בשנת  הוא  כך   על  בישראל. 
עונש של עשרה חודשי מאסר בפועל, עשרה חודשי מאסר על  השלום 
הטעיית  לגבי  הייתה  ההרשעה  שקלים.  אלף  מאה  של  כספי  וקנס  תנאי 
בבריחה  הורשע  ובנוסף  לאגודה.  להצטרפות  הנוגע  בכל  סביר  משקיע 

ממשמורת חוקית.
את  שהפקידו  המשקיעים  כי  התרשם  כי  מציין  אף  רוזן  דוד  השופט 
כספם בידיו של מנדל, פותו לשים את כספיהם בקופות שכולם בשליטת 

הנאשמים – מנדל ושותפיו בקבוצת "מונדרגון".
תמורת  וזאת  לקבוצה  להצטרף  התובעים  את  שכנעו  ושותפיו  מנדל 
הבטחות להתקבל לחבר בקבוצה, זכות הצבעה, 3 דונמים של אדמה באי 

ונטו ו-3 מניות בחברת ההשקעות של האגודה. 
מבחינה משפטית, מנדל - הוא השפוט ראשון בישראל שנשלח לעשרה 
חודשים למאסר – שלא בפניו, מה שמעורר תהיה.  מנדל טוען לחפותו 
הרשות  בפני  נתבע  עליה  שולית(  )ולכאורה  השנייה  לעבירה  בנוגע 
על  הסתמך  כי  מסביר,  הוא  להגנתו  תשקיף",  פרסום  "אי  ערך  לניירות 
שלושה עורכי דין בתום לב, ללא עניין לרמות. למעשה מנדל בא בדרישה 

הוגנת לביצוע משפט חוזר.  
עוד  יודע כמה  אינו  מנדל ששבע עשרה שנה לא ראה את משפחתו, 
אמור  הוא  כעת  אך  רע,  כך  כל  מרגיש  לא  אומנם  הוא  לחיות.  לו  נותר 
ונואטו. ואולי זאת עוד  ניתן לעבור אותו באי הקטן  ניתוח שלא  לעבור 
סיבה למסע יחסי ציבור שהוא כעת עורך, כולל סרט בכיכובו?  עוד דרך 

על מנת לעורר את אהדת הציבור למען זיכויו ולמען חזרתו  ארצה.

נוסחת ההצלחה של סטפן מנדל 
הקורא הפשוט שרוצה להבין יותר לעומק את הנוסחה לא יוכל לעולם 
לעשות זאת, מנדל מספיק מתוחכם בשביל לא לחשוף את הקלפים. "כמו 
שקוקה קולה תגלה את הנוסחה שלה." הוא מסביר לעיתונאי חוקר. בכל 
נלמד,  הלקח  תמים,  כזה  לא  כבר  ההגרלות  עולם  שהיום  כנראה  מקרה 
הנהלים שונו, מספר הצרופים האפשריים הפך להיות גדול יותר מבעבר. 
העיתון  של  חרוץ  כתב  שנית.   יחזור  לא  מנדל  שמקרה  מנת  על  הכול 
ברכישה  צורך  שיהיה  ב-2016  חישב    businessinsider- האמריקני  
של מאות מיליוני כרטיסים בכדי לזכות בהגרלת הלוטו שעמדה אז על 

סכום של 1.6 מיליארד דולרים.  

להלן הנוסחה של מנדל בששה 
שלבים קצרים:

1. יש לחשב את סך כל הצירופים האפשריים במשחק נתון. כגון כאשר 
מדובר במשחק לוטו שדורש לנחש 6 מספרים מ-1 עד 40,  יש קצת מעל 

3.8 מיליון צירופים אפשריים.
 3 פי  לפחות  גדול  הזכייה  סכום  בהם  לוטו  טופסי  רק  למלא  יש   .2

מסכום הצירופים האפשריים שמצאתם בסעיף 1.

GFDL :דוכן פיס בירושלים. צילום מכתב בכתב ידו של רבי שמואל סלנט אודות כרטיס הגרלה - פורום אוצר החכמה

השורות העוסקות בנושא הרכישה





23 ח' אב תשע"ט 9/8/19

אפשרי.  צירוף  כל  עבור  לתשלום  כסף  מספיק  לגייס  יש  כעת,   .3
לדוגמה, מנדל גייס לטובת הזכייה במשחק הלוטו של וירג'יניה בארצות 

הברית, מעל 2,500 משקיעים.
הצירופים האפשריים.  כל  עם  כרטיסים  מיליוני  בבית  להדפיס  יש   .4
בעבר זה היה חוקי בארצות הברית ובאוסטרליה – פעולה שכיום נאסרה 

בעקבות "חוק סטפן מנדל".
5. יש להעביר את כל הכרטיסים המודפסים לנקודות מכירה של מפעל 

הפיס.
לזכור לשלם למשקיעים שלכם. בשנת  זכיתם בהגרלה אך עליכם   .6
1.3 מיליון דולר, מנדל גרף לכיסו "רק" 97,000  1987 מתוך זכייה של 

דולר. 

עובדות מפתיעות, על הגרלת הלוטו 
בישראל

בסין  אשם  אי  נעוצים  הלוטו  הגרלת  שורשי  אבל  יודעים  רבים  לא 
הרחוקה, זאת היית הדרך של השליטים דאז לממן פרויקטים גרנדיוזים 

כמו "החומה הסינית". 
במשחק לוטו הנפוץ בישראל יש לנחש 6 מספרים מתוך 37, ללא חזרה 
ובנוסף מספר חזק נוסף מ1-7. ההסתברות הסטטיסטית לזכות בהגרלת 

לוטו בישראל היא בקירוב בין 1 ל16,000 מיליון .
מפעל הפיס נוסד בישראל בשנת 1951 על מנת לגייס כספים לטובת 
העברית  בעיר  "איכילוב"  החולים  בית  הוקם  כך  חולים.  בתי  הקמת 

הראשונה.
בהגרלה הראשונה שנערכה בישראל הפרס המובטח לזוכה היה 1000 

לירות ישראליות. 
ומחסניות שמהן  מורכבת ממיכל שקוף  האוטומטית  ההגרלה  מכונת 
נופלים הכדורים לתוך תוף עירבול. הכדורים מתערבלים זה בזה ויוצאים 

החוצה באמצעות זרם אוויר, או על ידי תנועה סיבובית בזה אחר זה.
בתוך  למשמרת  נתונים  והכדורים  באירופה  מיוצרת  הלוטו  מכונת 

מזוודה הטמונה בכספת ששלושה אנשים בלבד יכולים לפתוח אותה.
שעתיים לפני ההגרלה שוקלים את הכדורים במאזניים מיוחדות לוודא 

כי משקל הכדורים זהה. 

הזכיות המפורסמות בעולם
סך:  על   -  2013 במרץ  היה   יחיד  לזוכה  בלוטו  ביותר  הגדול  הפרס 
590.5 מיליון דולר בהגרלה שכונתה "מגה מילניום". כרטיס בודד שנקנה 

בפלורידה הוא שזכה.
הפרס הגדול ביותר בלוטו היה בינואר 2016 על סך: 1.586 מיליארד 
בין  חולק  הפרס  הברית.  בארצות  "פאוורבול"  שכונתה  בהגרלה  דולר 

שלושה כרטיסים, ולכל זוכה הוענק סכום של 292.2 מיליארד דולר.
באוקטובר 2005 זכה אישיות פוליטית  בפרס של 850,000 $ בהגרלת 

ה"פאוורבול"  בארצות הברית. הזוכה הינו, הסנטור ג'וד ג'ארג'. 
בהגרלה  יסודי  ספר  בית  תלמיד  זכה   -  2005 בספטמבר   – באיטליה 
בסכום של 27.6 אירו. בישראל מכירה של כרטיסי הגרלה מותרת מגיל 

18 בלבד.
מ-125  פחות  לא  זכו   2010 באוקטובר  שנערכה  בהגרלה   – בישראל 
החזק(.  המספר  בלי  מספרים   6( השני  בפרס  הלוטו  בהגרלת  אנשים 
יתכן ותופעה קראה היות ויש אנשים שממלאים את המספרים על סמך 
המספרים שזכו בהגרלות קודמות, בהנחה שהמספרים יחזרו על עצמם. 

כרטיס הגרלה משנת 1976, לשונית הגרלת המכונת זוטא, 
שנשארה מעידה כי הכרטיס לא זכה

סטפן מנדל מתוך אתר עצומה - להחזיר את מנדל הביתה
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כך שבפועל סכום הזכייה שחולק למי שזכה 
למי  מאשר  יותר  גבוה  היה  שלישי  במקום 

שזכה במקום השני.

השיטות הפופולריות 
מנת  על  משתמשים  שבה  במכונה  לחבל 
בדרך  מסוימים.  למספרים  עדיפות  שתיתן 
אחד  עם  פעולה  בשיתוף  צורך  יש  כלל 
מגוונות  והשיטות  הפיס.  מפעל  מעובדי 
על  קל  בחומר  מהכדורים  חלק  למלא  כמו 
מקרים  למנוע  )בשביל  עדיפות.  לתת  מנת 
לפני  כשעתיים  הכדורים  את  שוקלים  כאלה, 

ההגרלה(
הפוטנציאלי,  לקונה  מערכות  מכירת 
זכייתו בהגרלה. למעשה  שמשפר את סיכויי 
הללו  למערכות  אין  ההסתברות  חוקי  פי  על 
הסיכוי  את  לשפר  או  לנבא  אפשרות  שום 
לזכייה ומדובר בהונאה של לקוחות תמימים.

העוקץ הניגרי – הנוכלים שעומדים מאחורי 
השיטה שולחים הודעה במייל לכל הכתובות 
מייל שיש ברשימת התפוצה שלהם ובהודעה 

הם מבשרים כי זכית בפרס גדול בלוטו ועל מנת לממש את הזכייה עליך 
הקרבן מאמין  לחוק.  אגרה בהתאם  או  כמס  מסוים  כסף  סכום  להעביר 
לבדותה מעביר את סכום הכסף המבוקש לנוכלים שממהרים לנתק קשר. 
לעיתים מבוצע שימוש בשיחת טלפון או במכתב רשמי על מנת להגביר 

את האמון של הקרבן במתיחה.
מדוע אנשים כה נלהבים לרכוש כרטיסי הגרלה שונים?

לקוות",  הזכות  את  קונים  אנשים  לוטו,  כרטיס  קונים  לא  "אנשים 
נובל בתחום תורת  זוכה פרס  ישראל אומן,  כך התבטא בעבר פרופסור 
המשחקים. מה שברור לכול כי הזוכה הגדול ביותר בהגרלות מפעל הפיס 
לשנת  נכון   – הכנסות  שקל  מיליארד  שש  עם  עצמו,  הפיס  מפעל  הוא 
2013. סכום הגדול בהרבה מתקציבם של משרדי ממשלה שונים. לבכירי 
לאיזה  הזכות להחליט  יש את  על סכומי העתק,  מפעל הפיס החולשים 
מטרה ינותבו הכספים הרבים כמו לאיזה יישובים. כאשר 60% מהכספים 
ו-25% למטרות ציבוריות. מתוך סכום זה יושב ראש  מיועדים לפרסים 
מפעל הפיס הוא מינוי ישיר של הממשלה, והמנכ"לים השונים נחשבו 
במהלך השנים למינויים פוליטיים. מעבר למזומנים הרבים שמתגלגלים 
במסדרונות, מפעל הפיס יושב גם על אדמות נדלן יקרות: ברחוב הפטמן 
בתל אביב סמוך למתחם שרונה ולקריה, ומשרדים החדשים הממוקמים 
רמי  המוביל  הרכב  ליבואן  ששייך  )בבניין  אביב  בתל  המסגר  ברחוב 

אונגר(.
אז חבל למלא כרטיס לוטו ולבזבז את כספנו על סיכוי כה קלוש לזכות, 
כאשר המציאות מוכיחה כי באופן קבוע לאחר רכישת כרטיס הגרלה אנו 

נשארים עם פחות ממון בכיס.

העמדה התורנית
מזרח  מרחק  שונה  כיום  במשמעותו  הפיס  בנושא?  תורה  דעת  ומה 
בין  מתקיים  גורל  היה  אז  המקדש  בית  בתקופת  ממשמעותו  ממערב 
הכוהנים על מנת לסווג לכל כהן – את סוג עבודתו. יש אומרים כי מקור 
שעז  הכוהנים  שבהתחלה  לאחר  ושלום,  פיוס  מלשון  היא  פיס  המילה 
היה רצונם לזכות בביצוע תרומת הדשן היו עורכים כמין תחרות מי יגיע 
ראשון למזבח – אך בעקבות כמה אסונות שקראו, הוחלט על שיטת גורל.

ניתן למנות את  ביניהם  גדולי ישראל הסתייגו ממילוי הגרלות לוטו, 
מרן הגר"ח קנייבסקי. בספר שאלת רב מופיע כי ענה לשאול ששאל על 
מילוי טופס לוטו כי "אין לעשות כן". מובא גם בשם מרן הגר"ע יוסף 
שפסק לאסור, ויש אומרים שחזר בו ולכאורה מי שרוכש כרטיס לוטו יש 
לו על מי לסמוך. ובדורות הקודמים ניתן לציין את רבי שמואל מסלנט 
הגרלה  כרטיס  לרכוש  מבקש  הוא  בו  ידו  בכתב  הכתוב  מכתב  שנמצא 

בשותפות.

זוכים מאושרים בלוטו

כרטיס הגרלת לוטו





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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העתידי
שדה 
שדה הקרב 
הקרב 

ענף  את  שאפיינו  המוחלטת  והסודיות  הסמויה  התחרות 
בתערוכות  האחרונות  בשנים  התחלפו  הביטחוניות  התעשיות 
ניצבת  היום  גם  תמיד,  כמו   • בינלאומיות  ובתחרויות  ענק 
ישראל בחוד החנית בכל הקשור לשדה הקרב העתידי • הכירו 
מוקשים,  שמנטרל  הרובוט  לחזור,  הוראה  שמקבל  הטיל  את 

מערכת גלגל העין ואת קסדת הלוחם התלת-ממדית

||  שבתאי פוגל ||
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שאיות ללא נהג פורקות עשרות רובוטים-מ
ועיניהם  מתכת  עשויים  חלקם  לוחמים, 
תנועתם  וזוהרות.  אדומות  המלאכותיות 
מערכות  ידי  על  עצמאי  באופן  מכוונת 
מיני   - באוויר  מתקדמות.  קרב  ניהול 
מזל"טים, שמסמנים את הגורמים השונים 
ומעבירים את המידע לבקרת האש, בה המפקדים צופים בשדה 
מוקשים  הכוחות,  הגעת  עד  מתוחכמת.  בהולוגרמה  הקרב 
ומתפוצצים,  סביבם  ההתקדמות  את  מזהים  אלקטרוניים 
אחוריות  בעמדות  ואש.  עשן  בענן  כבדים  רכב  כלי  מעלימים 
יושבים מפקדי הקרב, מפקחים על המצב בחזית, מנווטים את 

הרובוטים לעבר האויב.
שעוקב  מי  אבל  חלום,  כמו  יותר  נשמע  הזה  התיאור 
התעשיות  בתחום  העתידיים  והתכנונים  הפיתוחים  אחר 
רק  העתידי.  הקרב  שדה  ייראה  שכך  כבר  יודע  הביטחוניות, 
למחלקת  הכפופה   ,DARPA סוכנות  הכריזה   2012 בסוף 
צבא  של  טכנולוגיים  בפיתוחים  ועוסקת  האמריקאית  ההגנה 
ארה"ב, על תחרות שאפתנית שנשמעת יותר כמו מדע בדיוני. 
"סצנת  לשם  שזכו  מורכבות,  משימות  סדרת  כוללת  התחרות 

פוקושימה".
על הרובוט שתפתח כל קבוצה לבצע את המשימות הבאות: 
לבניין  כניסה  ממנו,  וירידה  ברכב  נהיגה  רגיל,  לרכב  כניסה 
לאתר  הבניין,  דלת  ופתיחת  הריסות  פינוי  בהריסות,  מכוסה 
השנייה.  לקומה  עליו  ולטפס  שלו  הראשונה  בקומה  סולם 
בקומה השנייה יצטרך הרובוט ללכת עד לקיר חסום, לשבור 
אותו ולהיכנס לאולם מלא בצינורות. באולם ימצא צינור דולף, 
הנכספת.  המשימה  את  ישלים  וכך   – להחליף  יצטרך  אותו 
יזכו במימון לפיתוח  שש קבוצות שיעברו את מבחני הקבלה 

הרובוט, בשווי מיליוני דולרים.

ישראל - בחוד החנית 
הטכנולוגית

מסתבר שחלק מאמצעי הלחימה הללו אינם עוד פרי הדמיון 
לעין, לעבור מהמסכים לשדה  הנראה  ועשויים, בעתיד  בלבד 
הקרב. בשיתוף המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית 
טכנולוגית )מפא"ת( וארגונים שונים הוקמה קבוצה ישראלית 
קבוצות שיעמדו   20 מתוך  אחת  והיא  תתי-קבוצות,   5 המונה 

בפני בחינות הקבלה.
מאז ומתמיד נחשב צה"ל לאחד הצבאות המתקדמים בכל 
מעשית  ראייה  עם  טכנולוגיה  של  בשילוב  בעיקר  מידה,  קנה 
של  בתחרויות  עקבי  באופן  משתתפת  ישראל  ומערכתית. 

ואף צלחה סדרת מבחני קבלה לתחרויות   DARPA סוכנות 
בהשתתפות חברות ישראליות המתמחות בפיתוח ובייצור של 
מערכות אלקטרוניות ואמצעי לחימה מתקדמים. כיום מדברים 
על פרויקטים שאפתניים רבים כמו כלים בלתי מאוישים תת-

טוב  להבין  כדי  אדם(.  )דמויי  הומינואידים  ורובוטים  מימיים 
פנטזיה  בין  ולהפריד  העתידי,  הקרב  שדה  ייראה  איך  יותר 
למציאות, יצאנו לבדוק את הכלים המתקדמים המשמשים כבר 

היום את צה"ל, ואלו שבפיתוח.

הטיל שמקבל הוראה לחזור
הנמצא  'הדלילה',  טיל  על  בתיאור  לפתוח  שלא  אפשר  אי 
כבר בפעילות מבצעית. במשך שנים רבות היה טיל "דלילה" 
סוד גדול במערכת הביטחונית. הוא עבר שדרוג אחרי שדרוג 
מונחה  שיוט  בטיל  מדובר  הנוכחית.  בגרסתו  נחשף  ולבסוף 
אוויר-קרקע וקרקע-קרקע לטווח ארוך, והוא הטיל מהחשובים 
ביותר בחיל. במידה ומתגלה בעת יעף הטיל לעבר המטרה כי 
זו נעה או שיש צורך לבטל את התקיפה, למשל בשל הימצאות 
אזרחים בקרבתה, כל שעל הנווט לעשות זה ללחוץ על כפתור 
בקוקפיט שיורה לטיל לצאת מהיעף ולחזור לשוטט. כך נמנע 
בשוגג  פוגעים  או  שנעלמה  מטרה  על  טיל  מבזבזים  בו  מצב 
בו  מצב  נמנע  כן,  כמו  המטרה.  נמצאת  שבקרבתם  באזרחים 
הטיל תוקף מטרה שכבר הושמדה, מה שמונע הקצאה מיותרת 

של חימוש יקר.
רק  מסתכמת  אינה  ה"דלילה"  של  השיטוט  יכולת  אבל, 
בכך. אפשר לדמיין תסריט אחר שבו מיקום המטרה אינו ידוע 
בוודאות, מה שעשוי לקרות כאשר מדובר במטרה ניידת כמו 
משגר נ"מ או משגר טילי קרקע-קרקע. במקרה כזה, ניתן לשגר 
את ה"דלילה" לעבר המיקום הכללי בו צפויה להימצא המטרה 
כל  וסורק  האזור  לעבר  טס  הטיל  המודיעין.  הערכות  על-פי 
העת את השטח באמצעות ראש-הביות שלו. התמונה, כאמור, 
מוצגת כל העת על מסך בתא הטייס. כעת, מתפקדת ה"דלילה", 
מודיעין.  לצרכי  )כטב"ם(  מאויש  בלתי  ככלי-טיס  למעשה, 
ה"דלילה" מסיירת מעל השטח ומחפשת את המטרה. הטווח 
ממושכת  לשהות  גם  מתורגם  להיות  יכול  הטיל  של  הארוך 
באוויר. כאשר הנווט מזהה את המטרה, או מה שעשויה להיות 
מדובר  ואכן  במידה  לעברה.  לטוס  לטיל  מורה  הוא  המטרה, 
הטיל  יקבל  ולא,  במידה  בה.  לפגוע  הטיל  יונחה  במטרה, 

הוראה לצאת מהיעף ולחזור לחפש את המטרה.
התוצאה של יכולתה הכפולה של ה"דלילה" הן לשוטט והן 
לבצע יעפים חוזרים, הופכת את הטיל לכלי אידיאלי לתקיפת 
נקודתית במקום  וכן פגיעה  ניידות כמו משגרי טילים  מטרות 
צורך  ללא  ספינה,  על  פיקוד  עמדות  השמדת  למשל  מסוים, 

לפגוע בספינה כולה. 

מעיל רוח ומערכת רואה-יורה
מבצעי  בשימוש  ונמצאת  הותקנה  שכבר  נוספת  מערכת 
של  פיתוחם  פרי   - רוח"  "מעיל  היא  הישראלים  הטנקים  על 
דיינמיקס"  "ג'נרל  האמריקאית  והחברה  "אלתא"  "רפאל", 
שונים  איומים  מיוחדים  וחיישנים  מכ"מים  בעזרת  מזהה   -
המופנים אל עבר הטנק כגון טילי נ"ט, ומשגרת מטען מיוחד 
המנטרל אותם. מערכת הגנה אקטיבית זו מאפשרת להתמודד 
שבטנק,  הצוות  ע"י  כלל  נקלטות  לא  שלעיתים  סכנות  עם 

ופועלת באופן עצמאי ללא התערבות אנושית.
המורכבת  רפא"ל,  ידי  על  שפותחה  רואה-יורה  מערכת  גם 
ממגדל שבו מקלע ואמצעי תצפית, המופעלים מחמ"ל מרוחק, 
כבר מוצבת בגבול בין ישראל לרצועת עזה ומופעלת מרחוק 
המערכת.  לגדר  המתקרבים  מחבלים  כנגד  צה"ל  חיילי  בידי 
המערכת נכנסה לשימוש ב-2008, והיא יכולה לפעול עצמאית 
ללא מגע יד אדם. אך כיום נהלי הפתיחה באש אינם מאפשרים 
לה לירות ללא אישור. גם רכב הגארדיום, מה שמכונה בצה"ל 
המופעל  מאויש(  בלתי  רכב  )כלי  כרב"מ  הוא  נאמן",  "שותף 
צה"ל  את  כעת  שמשמש  קטן  משוריין  מין  עזה,  בגבול  כבר 
ככלי רכב לאיסוף מודיעין ומסייר לאורך הגבול מבלי לחשוף 
את החיילים לפגיעה מירי או מטענים בסביבה. הגארדיום יכול 

לשאת גם מערכות נשק לירי לפי זיהוי אוטומטי. 

כיצד מרקדין לפני החייל...
החלום הגדול של הלוחמים הוא שלפני שהחייל נכנס לשטח 
נכנס.  הוא  מה  לקראת  יידע  הוא  בנוי,  בשטח  בפרט  לחימה, 
לשם כך פותחו מספר כלים שיאפשרו לחייל ולמפקד ללמוד 

גלגל העין דובר צה"ל
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טרם הכניסה על האיומים הממתינים להם, מבלי לסכן חיי אדם.
"רוכב  בצה"ל  המכונה  ה"סקיילארק",  הוא  מהם  אחד 
שמיים", שהוא מל"ט המשמש את כבר צה"ל כמל"ט הגדודי 
של זרוע היבשה. הוא מופעל באמצעות תחנת הפעלה ניידת, 
נישאת  והיא  קלה ב-15 ק"ג מהתחנה הקרקעית הסטנדרטית, 
ומתמר  היגוי  ידית  כף-יד,  צג  מחשב,  החייל:  גב  על  כולה 
במערכת  הכלולה  הקשר  למערכת  בנוסף  רמבו",  "סקיילארק 

השליטה והבקרה..
בצה"ל  מבצעית  לפעילות  שכניסתו  יותר,  והחדש  השני 

עדיין בספק, הוא ה"תעתוע". מסל"ט )מסוק ללא טייס(, הוא 
נוחת וממריא אנכית ומסוגל לבצע טיסה וריחוף תוך שמירה 

אוטומטית על מיקום וגובה. ומשמש לאיסוף מידע כקודמו.

רובוט מנטרל מטענים
הסה"ר )סייר הנדסי רובוטי(, הינו פרויקט המצוי כיום בשלבי 

פיתוח מתקדמים במפא"ת, במטרה לייצר פלטפורמה רובוטית 
קטנה במספר יכולות הנדסיות, לצורך התמודדות עם מכשולים 
שימוש  עושה  הכלי  גבוה.  סיכון  בעלי  נפיצים  או  קרקעיים 
במערכת ניווט שתאפשר את תנועת הכלי באופן עצמאי, מערכת 
גילוי מטענים ויכולות טיפול מגוונות. המערכת אמורה לשמש 
פתוחים.  ובשטחים  אורבאניים  במתארים  קדמי  הנדסי  כגשש 
תדע  והמערכת  החשודה,  הנקודה  על  יצביע  המפעיל  כלומר, 
להגיע  בכדי  הדרושות  הפעולות  סדרת  את  ולבצע  לחשב 

תעתוע התעשייה האוירית

הכותש
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למקום. ללא צורך בהכוונה צמודה של המפעיל, היא תסרוק 
את השטח, תאתר מטענים או מוקשים ותאפשר טיפול בהם. 
הכלי מצויד גם במערכת חיישנים לגילוי גזים רעילים באוויר 
ובכלי נשק לירי הגנה עצמית. הכלי החדש יפחית את הסיכון 
עם  התמודדות  ויאפשר  ההנדסה  לוחמי  אליו חשופים  הגבוה 

איומים ומכשולים בזמן לחימה במהירות ובבטיחות. 

משקפות תלת-ממד וזיהוי 
מטרות

מפתחים משקפות  ליבשה(,  הטכנולוגית  )החטיבה  בחט"ל 
הנוף  "תרגום  מימד.  תלת  ומשקפות  מטרות,  לזיהוי  מיוחדות 
ראש  מסביר  הדמאה",  נקראה  גלאי,  באמצעות  הצופה  לעיני 
ענף תצפית בחט"ל, סא"ל יניב אביטן למגזין הצבאי "ביבשה". 
שנפלטת  הקרינה  את  מתרגמת  לדוגמה,  תרמית,  "הדמאה 
וידאו  אות  ומוציאה  שלהם,  מהטמפרטורה  כתוצאה  מגופים 
 SWIR נקראת  למסך. טכנולוגיה חדשה שמתפתחת בעולם, 
ובניגוד להדמאה רגילה - אינה מבוססת על פליטה של קרינה 
מהאובייקט,  המוחזרת  רקע  קרינת  על  אלא  עצמם,  מהגופים 
כי  מציין  אביטן  סא"ל  בלילה".  גם  הפלא  למרבה  וקיימת 
שטח  של  קריטית  הבנה  תאפשר  הסטריאוסקופית  "הראייה 
הלחימה, לתצפיתנים או לנהגים. סא"ל אביטן מסביר שבזכות 
הגלאים, הנמצאים בפיתוח, יתווספו יכולות רבות לכל אמצעי 
התצפית. "בעתיד, כשלוחם יביט דרך משקפת הוא יוכל לזהות 

לוחמים מוסתרים, חומרי נפץ ומלכודים בדרך, שיזוהו על ידי 
הגלאי", מסכם אביטן.

מערכת גלגל העין
לעצור  שבאו  החיילים  בבניין.  מסתתר  מחבל  לרגע  דמיינו 
אותו יודעים שהוא נמצא שם, אבל הם לא יודעים היכן בדיוק 
אחד  ערובה.  בבני  מחזיק  או  חמוש,  הוא  האם  מסתתר,  הוא 
תוך  אל  בשקט  אותו  וזורק  קטן  שחור  כדור  מוציא  החיילים 
הבית. בתוך שניות את הכדור מייצב את עצמו ומעביר תמונה 
מלאה ב-360 מעלות למסך אשר בידיו של החייל בחוץ. עכשיו 
החיילים יכולים לראות ולשמוע את כל מה שקורה בפנים ויש 
להם את כל המידע הדרוש כדי להיכנס בבטחה לבית ולעצור 
את המחבל. המערכת הזו כבר נמצאת בשימוש צה"ל וכוחות 

עילית בעולם.

קרן הלייזר בשימוש צבאי
השימוש בלייזר מתחלק לשני תחומים עיקריים. הראשון 
בטנקים  הקיימת  מערכת  לייזר(,  טווח  )מד  המט"ל  הוא 
ולקבוע  מרחקים  למדוד  ניתן  ובעזרתה  תצפית  ובאמצעי 
פוגעת  התצפית  שיוצאת ממערכת  הלייזר  קרן  ציון.  נקודות 
הגוף  כמה  עד  לחשב  ניתן  כך  בחזרה,  וחוזרת  מסוים  בגוף 
המט"ל  מאפשר  בנוסף,  בשטח.  ממוקם  הוא  והיכן  רחוק 

חישובי  לאחרת.  אחת  מנ.צ.  מרחקים  ולחשב  בשטח  לתמרן 
המרחק תורמים גם לטייסים קרב אשר צריכים לפגוע במטרות 
יכולת  מעניק  תצפית  באמצעי  המערכות  שילוב  רב.  מגובה 
מרשימה להשלים את התמונה המלאה בשדה הקרב ומאפשר 
סגירת מעגלי אש בצורה מהירה הרבה יותר. התחום השני הוא 
סמן הלייזר, יכולת הנפוצה פחות אך שימושית גם כן, ומטרתה 
לסמן את האויב. סמני הלייזר נמצאים בעיקר אצל צלפים. זוהי 
נקודת האור שאנו מכירים מסרטי הפעולה המופיעה על מטרת 

הירי.
החי"ר  מחלקות  מפקדי  וכל  לשימוש  נכנס  החדש  המט"ל 
קיבלו אותו, המכשיר דמוי משקפת קטנה, משקלו כ-200 גרם, 
ממנו יוכל הקצין לבדוק מה מרחק המטרה, ובאיזו זווית הוא 

נמצא ממנה. 
לא מדובר בפיתוח היחיד שיכנס בקרוב לכוחות הלוחמים 
מסתיים  אלה  בימים   - הקרב  הסדר בשדה  את  לשפר  במטרה 
שיתלבש  חדש,  נצנץ(  )פנס  סימון  לפנס  מכרז  היבשה  בזרוע 

מנתץ
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על קסדות הלוחמים ויאפשר פיקוד ושליטה משופרים בשדה 
דו- לירי  הסיכון  של  ביותר  משמעותית  הפחתה  תוך  הקרב, 

צדדי, כך המפקד ידע בדיוק איפה כל לוחם שלו נמצא. הפנס 

באינפרא  שימוש  כולל  צבעים,  בשבעה  הצורך  לפי  מהבהב 
הצרכים  לפי  הפנס  מאיר  אליו  הטווח  את  לשנות  ניתן  אדום. 

המבצעיים.
 

שדה הקרב האמיתי - על המסך
יענדו  בודדות  שנים  של  בטווח  בצה"ל,  התוכניות  לפי 
הלוחמים 'טאבלט' זעיר בצורת שעון על זרועם, שדרכו יוכלו 
שמרחף  )כטב"מ(  מאויש  הלא  הטייס  כלי  נתוני  את  לראות 
בשמים. השאיפה היא שלכל חייל בשטח יהיה טאבלט כזה, כך 
יהיה מעודכן בזמן אמת מה קורה בשטח באמצעות המזל"טים. 
רובוטים-סבלים יפתרו את בעיית המשקל הכבד על הלוחמים 
ויהיו עמדת ציוד ניידת. הכרב"מים, כלי רכב הבלתי מאוישים, 
יהיו משולבים עם כלי נש, ומחוברים לכלי טיס בלתי מאוישים 
שינועו באוויר. הכרב"מים יקבלו את הנתונים מהכטב"מים, 

באופן  כמעט  אש"  "מעגל  יסגרו  להוראותיהם  ובהתאם 
אוטונומי.

20 שנה כל לוחם יחבוש קסדה שתאפשר לו ראיית  "בתוך 
יקבל  "הלוחם  אביטן,  סא"ל  אומר  השטח",  של  תלת-ממד 
יוכל  והוא  המשקפת,  באמצעות  לו  הרלוונטי  המידע  כל  את 
לשלוט בה באמצעות מצמוץ, תנודות האישון ותנודות הראש. 
הוא  היום  שעד  מידע  הלוחם.  של  העצמה  תאפשר  המשקפת 
היה יכול לקבל רק ממחלקת התצפית של הגדוד או ממזל"טים, 
הוא יקבל ישר מתוך הקסדה. זה יכפיל את הכוח והעוצמה של 

הלוחם הבודד".
יותר עובדים היום בענף תצפיות על פיתוח  "בטווח הקצר 
משקפי תלת-ממד דקיקות. המשקפיים האלה יתחברו לקסדה 
גם  שמשלבת  בננו-טכנולוגיה,  בשימוש  מדובר  הלוחם.  של 
יכולות תלת-ממד. באמצעות המשקפיים יוכל הלוחם לתצפת 
בשטח מורכב, אורבני, מבוצר וסבוך ולהביא לדיוק וליעילות 

בקרב, תוך יכולת ניתוח של פעולות האויב", מסכם אביטן.
משקפת תלת מימד צילום חט''ל

רוכב שמים
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ביום  ביותר  "חשוב  ב'לאומית':  מדגישים  כל,  ראשית 
שלפני הצום ישתו הצמים לפחות 8-10 כוסות מים על 
צריכת  את  לפזר  יש  בנוזלים.  הגוף  את  להרוות  מנת 
פעם.  בכל  מים  כוס  ולשתות  היום  כל  במשך  המים 
צמא  מרגישים  אינכם  אם  גם  תקפה  הזאת  ההוראה 
ההכנה  המזגן.  פועל  בו  בחדר  נמצאים  כשאתם  או 
בשתייה היא דווקא במים ולא קולה או קפה, המכילים 
ואף עלולים  בגוף  הנוזלים  קפאין המקשה על ספיגת 

להגביר את כאבי הראש במהלך הצום".

ביותר  "חשוב  ב'לאומית',  מוסרים  הצום",  "במהלך 
ולהימנע  ומוצל,  קריר  במקום  לשהות  להקפיד 
מפעילות גופנית או כל פעילות מאומצת אחרת בכדי 

לשמור על הנוזלים בגוף". 

חולים שאינם סובלים ממחלות קשות, לשמוע הדרכה 
אינם  אמנם  כאלו  "חולים  הצום.  לקראת  מרופא 
תרופות  ליטול  להמשיך  וחייבים  ייתכן  אך  מסוכנים 
כבשגרה, בשל החשש שהמחלה תחמיר עקב הפסקת 

נטילת התרופות".

יש לשים לב במיוחד ביום זו בו ישרור תנאי חום כבד על 
כל שינויי התנהגות ובמיוחד אצל קשישים. 

פרופסור שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה בלאומית 
שירותי בריאות: "ההערכות הנכונה לקראת הצום הינה 
נוסף במתן השירות הרחב, בתקווה שיעבור על  נדבך 

כולם הצום בשלום ובקלות".

למי הצום עלול להיות מסוכן?
והמלחים  הנוזלים  במאזן  לשינויים  לגרום  עלול  הצום 
להוות  עלול  הוא  ולכן  בדם  הסוכר  רמות  את  ולהוריד 
ממחלות  הסובלים  לאנשים  בהריון,  לנשים  סכנה 
כרוניות כגון סוכרת, מחלות לב, אי ספיקת כליות ועוד. 
מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל מבעוד מועד לגבי 

ההשלכות הבריאותיות של הצום. 

הכנת ארוחות- האם רק לקראת הצום?
לפני הצום,  נוטים להאמין שצריך לאכול הרבה  רבים 
וככה ימנעו תחושת רעב אולם אין הדבר נכון. הארוחה 
נכונה  הכנה  רגילה.  ארוחה  להיות  צריכה  המפסקת 

לקראת הצום:  מתחילה ביום שלפניו

לכם  ממליצות  לאומית  דיאטניות  מה 
לעשות?

ביום שלפני הצום, מומלץ לאכול כמה ארוחות קלות, 
המבוססות על התזונה הים תיכונית: תזונה זו מבוססת 
רכיבי  הכוללים  מעובדים,  לא  טבעיים  מזון  מוצרי  על 
ומגנים  לבריאות  התורמים  וחומרים  תזונתיים  מפתח 
אגוזים,  קטניות,  מלאים,  דגנים  פירות,  ירקות,  עליה:  
שמן זית וכמויות קטנות יותר של מזונות בלתי מעובדים 
דלי שומן מהחי כמוצרי חלב ודגים . זו הזדמנות טובה 
לערוך היכרות עם מזונות אלה ולהתרגל לאכול אותם 

גם בשאר ימות השנה.

כדאי להרבות בשתיית מים ולצמצם צריכת משקאות 
מכילי קפאין כמו תה, קפה, קולה ומשקאות אנרגיה. 
שתייה  שכן  זהו  מים,  שתיית  על  ממליצים  אנחנו 
במהלך  הצמא  תחושת  את  להגביר  עלולה  ממותקת 
)מדי  מבוקרת  מים  שתיית  על  להקפיד  יש  הצום. 
שעתיים( מתחילת יום הצום. במידה ולא מקפידים על 
שתייה סדירה בזמן השגרה, חשוב להתחיל להרוות את 
יומיים לפני הצום, בכמות של כ-2  הגוף בנוזלים כבר 

ליטר ביום.
התייבשות,  במניעת  לעזור  יכולה  המים  שתיית 
של  למצבים  האופייניים  תסמינים  ושאר  סחרחורות 
חסר בנוזלים. אם לא רגילים לטעם המים, ניתן להוסיף 
לכוס המים מספר עלי נענע, פלח לימון או פרי אחר, 
מספר פרוסות של מלפפון ועוד. בצורה זו טעם המים 

ישתנה ויאפשר שתייה מרובה.

במהלך  הצימאון  תחושת  את  למנוע  כדי  נוסף  טיפ 

באמצעות  המלח  צריכת  את  לצמצם  כדאי   : הצום 
צמצום התיבול במלח, באבקות מרק וברטבים קנויים 
בתבשילים ובסלטים ולהימנע מהגשת חמוצים ומזונות 

מעובדים עתירי מלח בסעודה.

יום הצום: 
ביום הצום רבים עסוקים וטרודים, מצב הגורם לחלק 
ארוחה  לאכול  או  הבוקר  ארוחת  על  לדלג  מהאנשים 

שאיננה מזינה. 
וביום  יום,  בכל  גדולה  חשיבות  יש  הבוקר  לארוחת 
להימנע  יש  במיוחד.  חשובה  אכילתה  צום  שלפני 
מאכילת סוכרים פשוטים כגון עוגות או עוגיות ולהעדיף 
ארוחת בוקר המבוססת על ירקות, דגנים מלאים )כגון 
בריא)כגון  שומן  מעט  שועל(,  שיבולת  או  מלא  לחם 
אבוקדו, טחינה( או מעט חלבון ) כגון גבינה לבנה ועוד(.
ותאפשר  ממושכת  שובע  תחושת  מעניקה  זו  ארוחה 
להגיע לא רעבים מדי לארוחה המפסקת, ארוחה שבה 

יש לאכול בצורה איטית ולבחור במאכלים מזינים.

הסעודה המפסקת:
מה מומלץ לעשות?

רצוי לכלול בסעודה סלט ירקות, ירקות מבושלים, מנה 
חלבונית כמו דג/קטניות ותוספת עמילנית )כמו תפוחי 
אדמה, אורז ופסטה מלאים(. לקינוח אפשר לאכול פרי 

.
ולאחר הארוחה  לפני  יש להקפיד לשתות הרבה מים 

ולא לשתות משקאות המכילים קפאין.
על מנת למנוע את תחושת הצימאון במהלך החג חשוב 

מאוד לצמצם בצריכת מלח ומזונות עתירי מלח.
סיום הצום:

עם תום הצום כדאי "לשבור" את הצום עם כוס מים, 
תמר קטן או פרי אחר ומרק ירקות צח.

ארוחה  לאכול  ניתן  מכן  לאחר  שעה  עד  שעה  כחצי 
ופרוסת  מבושל  ירק  ו/או  ירקות  סלט  הכוללת  קלה, 

לחם מחיטה מלאה.
מומלץ לחזור לאכילה רגילה בהדרגה ובמתינות.  

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

הדרכה לצמים
כבכל שנה, מפרסם מגן דוד אדום את ההנחיות לצום 
תשעה באב עבור הקהל הרחב • במד"א מטפלים מדי 
שנה במקרים רבים ביום הצום, הידוע כאחד הצומות 

הקשים בשנה בשל החום הכבד
 

השנה, יחל צום תשעה באב במוצאי שבת 10.8.19 בשעות 
לקראת   .11.8.19 ראשון  יום  בערב  למחרת  ויסתיים  הערב, 
לציבור  הנחיות  אדום  דוד  מגן  מפרסם  באב,  תשעה  צום 
בשלום,  הצום  את  לעבור  יוכלו  שאלה  מנת  על  הצמים, 
ולא יזדקקו לטיפול רפואי. מדי שנה, מטפלים צוותי מד"א 
התעלפויות  חולשה,  התייבשות,  נפגעי  של  רבות  בקריאות 
ותשישות, כתוצאה מהצום ומהחום הכבד השורר בעונה זו. 

מעניקים  מד"א  צוותי  שנה,  "מדי  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
טיפול רפואי לנפגעים כתוצאה מפגעי החום הכבד במהלך 
הצום. אני ממליץ לציבור להקפיד על שתייה מספקת טרם 
כניסת הצום, להימנע מכל פעילות פיזית מאומצת במהלך 
את  לצמצם  מנת  על  ממוזגים  במרחבים  ולהימצא  הצום, 
להסס  לא  לכולם  מזכיר  אני  האפשריות.  החום  פגיעות 

ולחייג למוקד החירום בכל צורך רפואי". 

כך תעברו את הצום בשלום:
לפני  מרובה  שתייה  על  להקפיד  יש  מפסקת:  ארוחה   •
תחילת הצום, ולהפחית בשתיית משקאות המכילים קפאין 
)קפה, קקאו, קולה, משקאות אנרגיה, תה(. כמו כן, מומלץ 
תחושת  המגבירים  מתוקים  משקאות  משתיית  להימנע 
צמא, ולהימנע ממאכלים מלוחים במיוחד, דוגמת חמוצים 
ילדים  על  ולצמא.  נוזלים  לספיחת  הגורמים  ופיצוחים, 
הצום,  במהלך  מספיק  נחים  ואינם  לצום  רגילים  שאינם 
באזורים  ושהות  הצום,  טרם  מרובה  שתייה  על  להקפיד 
מכל  לשלב  מומלץ  המפסקת,  בארוחה  במהלכו.  מוצלים 
קבוצות המזון, בהן פחמימות מורכבות עם חלבונים וירקות, 

היוצרות תחושת שובע לזמן רב יותר. 
• חולים וקשישים: מומלץ לחולים ולקשישים להתייעץ עם 
כליות,  ספיקת  מאי  הסובלים  חולים  על  הצום.  לפני  רופא 
חולי  כליליים,  בעיות בעורקים  עורקים,  לב, טרשת  מחלות 
תרופות  ליטול  להמשיך  כבד  או  לב  כליות,  מושתלי  סרטן, 
הפסקת  עקב  תחמיר  שהמחלה  החשש  בשל  כבשגרה, 
נטילת התרופות. כך גם הסובלים מסוכרת, לחץ דם גבוה, 

אפילפסיה ופעילות יתר או חוסר של בלוטת התריס.
מומלץ להיוועץ עם הרופא המטפל טרם  נשים בהריון:   •

הצום, ולפעול עפ"י המלצתו.
במהלך  משתייה  הימנעות  עקב  כליות:  תפקוד  פגיעת   •
הסימנים  בכליות.  אבנים  בגופנו  להיווצר  עלולות  הצום, 
הראשונים לפגיעה במערכות הגוף בשל חוסר בנוזלים, הם 
כאבי ראש, טשטוש ראייה, ובשלב חמור יותר קשיים במתן 
השתן, ופגיעה במערכות בגוף האחרות. בכל מקרה חירום 
רפואי אל תהססו, והזעיקו מיד את החובשים והפראמדיקים.
הקיץ  חודשי  במהלך  חל  באב  תשעה  צום  התייבשות:   •
והימנעות  בחום  שהייה  גבוהות,  טמפרטורות  החמים. 
לב  לשים  יש  הצמים.  את  לסכן  עלולים  ומזון,  משתייה 
להזעיק  יש  רפואי  צורך  ובכל  וקשישים,  לילדים  במיוחד 
במהירות את מד"א. במגן דוד אדום קוראים לציבור לשמור 
שהם  לוודא  מנת  על  מבוגרים,  משפחה  בני  עם  קשר  על 

מרגישים טוב לאורך הצום.
• יציאת הצום: מומלץ לשבור את הצום בארוחה קלה. יש 
בפרוסת  מלווה  מדי(  חמה  )לא  פושרת  בשתייה  להתחיל 
ניתן  כשעה  לאחר  גבינה.  עם  לחם  פרוסות  שתי  או  עוגה 

לאכול ארוחה קלה.
 

חובשים  מיוחדת.  בהערכות  במד"א  מתכוננים  שנה,  כבכל 
ופראמדיקים של מד"א באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ 
ובימבולנסים,  אופניים  אופנועים,  על  רכובים  מד"א  וכונני 
להגיע  הצפויים  הרבים  המתפללים  את  רפואית  יאבטחו 
לרכבים  בנוסף  זאת,  בירושלים.  המערבי  הכותל  לרחבת 
בימבולנסים  טרקטורון,  הכוללים  מד"א  של  הייחודיים 
ואופניים חשמליים, שינועו במידת הצורך בסמטאות העיר 

העתיקה.

צום מפר את האיזון הכללי של הגוף ומהווה אתגר לא פשוט • בחירה נכונה של הרכב 
הארוחות לפני הצום ואחריו, עשויה לתרום להרגשה הכללית, ולעזור לעבור את הצום בשלום 

מבחינה תזונתית • צוות הדיאטניות של מערך התזונה ודיאטה בטיפים מועילים לצום

המלצות לקראת 
צום ט' באב 



תואר ראשון .B.A במנהל עסקים
עם התמחות בנדל"ן ותשתיות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים והרשמה:

לימודי נדל"ן? 

אתה יכול 
לבנות עלינו!

הצטרף עכשיו למכינות!

 לימודי הנדל"ן יקנו לך את הידע הנדרש
בכדי להשתלב בשוק העבודה בתחומים אלו:

  שמאות מקרקעין  יזמות  שיווק  ניהול
 מיסוי מקרקעין  תיווך  השקעות

 תמ"א  38 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

072-259-2845

ירושלים ואתריה
תחנת נבון בירושלים – נוסעים 

באמצעות מגוון קווי התח“צ והרכבת 
הקלה לכל היעדים בעיר.

ירושלים –גן החיות
תחנת גן החיות בירושלים – במרחק 

הליכה רגלית לגן החיות התנכ“י.

תל אביב –פארק הירקון – 
נמל תל אביב

תחנת האוניברסיטה – במרחק הליכה 
רגלית לפארק הירקון. למתחם נמל תל 
אביב – רידינג נוסעים עם הקווים 6,122

וקווים נוספים.

עכו - העיר העתיקה
תחנת עכו – נוסעים לכיוון מגוון אתרי העיר 

העתיקה עם קו 2 ובחזור עם קווים 3/13.

מירון וצפת
תחנת כרמיאל - למירון ולצפת נוסעים עם 

קו 364 . לפארק הגליל באמצעות קו 5.

אשדוד פארק הסיטי – 
חולות ניצנים

תחנת אשדוד עד הלום – לשמורת חולות 
ניצנים ולפארק עד הלום במרחק הליכה 
רגלית. לפארק הסיטי נוסעים עם קו 23.

זכרון יעקב - יקב בנימינה
תחנת בנימינה - ליקב בנימינה במרחק 
הליכה רגלית. למרכז זכרון יעקב ואתרי 

העיירה נוסעים באמצעות קו 70.

חיפה - מערת אליהו
תחנת בת גלים חיפה - בהליכה רגלית 

לרכבל – עד למערת אליהו.

חיפה – גן החיות וגן האם
תחנת מרכז השמונה חיפה - במרחק 
הליכה רגלית לכרמלית, משם למרכז 

הכרמל - גן החיות - גן האם.

בית שאן - הגן הלאומי
תחנת בית שאן - נוסעים עם קווים 16/17

וקווים נוספים עד לגן הלאומי בית שאן.

לקראת בין הזמנים, אנו ממליצים לכם על מגוון אפשרויות לטיולים 
הקווים  וברשת  ישראל  ברכבת  ובטוחה  נוחה  נסיעה  באמצעות 
ונופש  תיירות  לאתרי  להגעה  שונות  אפשרויות  להלן  המזינים. 
בקווי  שימוש  או  קצרה  רגלית  והליכה  ברכבת  נסיעה  באמצעות 

תח“צ בסמוך לרכבת  - ליעדים השונים.

בבין הזמנים
מטיילים עם 
רכבת ישראל

מידע נוסף באתר רכבת ישראל. המידע הנ“ל ניתן כהמלצה בלבד ויש 
לוודא טרם היציאה את מיקומי האתרים ודרכי ההגעה. הכניסה לחלק 
יומי  חופשי  כרטיס  לרכוש  ניתן  בתשלום.  הינה  המומלצים  מהאתרים 
זכאית  בוגרים,   20 מעל  קבוצה  התח“צ.  ובקווי  ברכבת  נסיעה  הכולל 
תח“צ. לקווי  מעבר  כולל  (שאינו  רכבת  כרטיס  על  הנחה  ל-50% 

את הסדר ההנחה יש לבצע בתחנת הרכבת).
להזמנת ’רכבות מיוחדות‘: 054-5926964
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רולדת שוקולד במילוי גלידת וניל
כשחם ורוצים קינוח קל, מהיר וקריר – אין כמו רולדת שוקולד במילוי גלידת וניל. כמה דקות עבודה, ויש לכם 

קינוח נהדר לימים החמים.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה
זמן הכנה: שעתיים

רמת קושי: קל 
כמות: רולדה אחת באורך 25-30 ס"מ

מצרכים לרולדת שוקולד:
L 3 ביצים

100 גרם )1/2 כוס( סוכר
קורט מלח

70 גרם )1/2 כוס( קמח
30 גרם )3 כפות( קקאו
1/2 כפית אבקת אפייה

100 גרם שוקולד פרה מריר, קצוץ דק מאוד

למילוי:
1 חבילה גלידת וניל

לציפוי שוקולד:
100 גרם שוקולד מריר

125 מ"ל )1/2 מכל( שמנת מתוקה

לקישוט:
שוקולד לבן

אופן ההכנה:
רולדה: 1.מחממים תנור ל-170 מעלות ומרפדים תבנית תנור סטנדרטית בנייר אפייה משומן קלות.

2. בקערת מיקסר מקציפים ביצים שלמות, סוכר ומלח במהירות גבוהה במשך 5-6 דקות עד שמתקבלת 
קציפה אוורירית מאוד ובהירה.

3. מנפים פנימה קמח, קקאו ואבקת אפייה, מוסיפים שוקולד קצוץ ומקפלים בעדינות עד שמתקבלת תערובת 
אחידה.

4. יוצקים את התערובת לתוך התבנית ומיישרים בעזרת פלטה או כף.

5. אופים במשך 8-10 דקות או עד שהרולדה קפיצית למגע ויציבה. חשוב להימנע מאפיית יתר שעלולה לשבור 
את הרולדה בגלגול. היא צריכה להיות קפיצית ורכה למגע כשיוצאת מהתנור.

6. מצננים את הרולדה במשך כשעה בטמפרטורת החדר.
7. מוציאים את הגלידה כמה דקות לפני גלגול הרולדה על מנת שתתרכך מעט ותהיה נוחה למריחה.

8. יוצקים את הגלידה לתוך הרולדה ומורחים בעדינות בעזרת כף או פלטה.
9. מגלגלים לרולדה הדוקה ושומרים במקפיא עד ההגשה.

ציפוי: 1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.
2. מוסיפים שמנת מתוקה וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי, עד שהכל נמס והתערובת אחידה.

3. יוצקים את הציפוי על גבי הרולדה הקפואה, מקשטים בתלתלי שוקולד לבן ומגישים מיד.

טיפ מהפרה:
אפשר להשתמש בכל טעם של גלידה שאוהבים.

במקום שוקולד מריר אפשר להשתמש בשוקולד חלב באותה כמות.
שומרים את הרולדה במקפיא בכלי סגור עד שבועיים.

סלסילאות בצק עלים במילוי קרם ברולה
המותג מאסטר שף מציע מתכון נפלא, מהיר וטעים למאפה בצק עלים במילוי קרם ברולה, שיעשה את הקינוח 

ללא פחות ממושלם.

מרכיבים ל-12 סלסילות בצק עלים במילוי קרם ברולה: 
1/2 חבילת בצק עלים מוכן ומופשר לפי הוראות היצרן

240 מ"ל )1 כוס( חלב
240 מ"ל )1 כוס( קרם קוקוס 

1 שקית קרם ברולה 
2 כפות קמח

להגשה:
אבקת סוכר

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

2. מכינים את הקרם ברולה: שמים בסיר בינוני את החלב, קרם הקוקוס, הקמח ותכולת שקית גדולה אחת 
של קרם ברולה, מערבבים ומבשלים על אש בינונית תוך ערבוב עד שהקרם מתחיל להסמיך. מכבים את האש 

ושומרים בצד.

1
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2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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3. פותחים את בצק העלים וחותכים לריבועים 10 על 10 ס"מ. 
4. מרפדים כל שקע של תבנית שקעים בריבוע בצק. מצמידים אותו היטב לתחתית ולדפנות. מקפלים את 

הקצוות בצורה יפה.
5. ממלאים כל שקע במלית עד 3/4 גובה.

6. אופים כ-15 דקות, או עד שהסלסילות מזהיבות, והקרם מתייצב.
7. מצננים קצת, משחררים מהתבנית, מפזרים אבקת סוכר ומגישים.

טראפלס שוקולד אבוקדו 
לרגל החופש הגדול, מגישה חברת "חקלאי גרנות", המשווקת המובילה בישראל של תוצרת פירות וירקות 
טריים, מתכון מתוק ומפנק לקינוח הכי מקורי שיש – טראפלס שוקולד אבוקדו טבעוני. המתכון קל הכנה, 

מומלץ להכינו יחד עם הילדים בבילוי משותף בחופשת הקיץ וליהנות מפינוק מתוק, טעים ומיוחד, בעל ערכים 
תזונתיים נפלאים של פרי האבוקדו. 

מצרכים:
1 אבוקדו בשל 

1 כוס אגוזי מקדמיה
1 וחצי כף אבקת קקאו איכותית

10 תמרים מגולענים 
סירופ מייפל להמתקה לפי הטעם 

אופן ההכנה:
1. בבלנדר רב עצמה כותשים כוס אגוזי מקדמיה עם תוכנו של אבוקדו בשל.

2. מוסיפים כף וחצי אבקת קקאו איכותית, 10 תמרים )ללא חרצן( וסירופ מייפל להמתקה לפי הטעם.
3. מכניסים את התערובת למקרר לכמה שעות.

4. מגלגלים לכדורים בתוך אבקת קקאו / אגוזי פיסטוק / קוקוס עד לציפויים המלא.
5. מאחסנים במקפיא ומגישים קר.

לביבות תרד 
עלים ירוקים הם מקור עצום לרכיבים תזונתיים; הם עשירים בברזל, סידן, סיבים תזונתיים וויטמינים רבים. הם 

מסייעים בהפחתת הכולסטרול, משפרים את רמת האנרגיה, שומרים על בריאות העיניים ומרפאים דלקות, 
בנוסף לתועלות בריאותיות אחרות. כמו כן, הם מכילים רכיבים אנטי-דלקתיים שמסייעים בהגנה על הלב. 

חברת הרבלייף המתמחה בתזונה, בריאות וסגנון חיים,  חושפת מתכון קל להכנה של לביבות תרד בריאות 

וטעימות, שגם מבוגרים וגם הילדים יאהבו.

מרכיבים: )12 מנות( : 
400 גרם עלי תרד טריים

2 ביצים
2 כפות קמח תופח

2 כפות מדידה תערובת אבקה להכנת משקה פורמולה 1 בטעם וניל
1/2 כפית מלח

הוראות הכנה:
1. לחלוט את העלים במסננת מעל מים רותחים כמה דקות עד שכולם נראים נבולים. 

2. לסחוט את התרד. 
3. להכניס את כל המרכיבים למעבד מזון ולטחון קצת עד שמתקבלת בלילה אחידה.

4. לטגן במחבת משומנת בספריי שמן.

טיפ: הכי כיף לאכול עם לימון סחוט מעל.

המתכון באדיבות: הרבלייף

אייס קפה 
בימי הקיץ החמים, אנו מחפשים משקה קר ומרענן להרוות את צמאוננו ולצנן את גופנו. האייס קפה, הגרסה 

הקיצית של הקפה החם. רשת קפה גרג חולקת מתכון להכנת משקה  גרניטה  פקאן אייס קפה בבית.

מצרכים: 
מנת אספרסו כפולה 
6 קוביות קרח שלמות

3/4 כוס חלב
50 מ"ל סירופ סוכר

50 גרם פקאנים סיני 

אופן הכנה: 
שופכים את כל הצרכים לבלנדר, מגישים עם קש ושותים.

*ניתן להוסיף סירופ בטעם שוקולד לקישוט לפי הגשה.
*ניתן להוסיף קצפת מלמעלה לקישוט וטעם.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך

מאונך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. בא בימים
2. בא במשפט עימו

3. בול עץ

1. ְמָלִכים א א א  2. ְיׁשְעָיה ג יד 3. ְיׁשְעָיהּו מד יט

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל בפארק הלאומי קהורנגי ניו זילנד

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיגנו.  "יגעתי ולא  ___  אל תאמן" )מגילה ו:(
וילון רקיע שחקים  7. כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה.  "שבעה ואלו הן 

זבול מעון מכון  ____" )חגיגה יב:(
8. מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו או נגד משהו מקובל.  "ההוא גברא  

___  במלכות הוה" )סנהדרין מט.(
9. רשע, רשעה, מעשה שלילי.  "דרשו טוב ואל- ___  למען תחיו" )עמוס ה יד( )בהיפוך 

אותיות(
10. אבן יקרה. "יש בכרכי הים ו__ שמה")מגילה יב.(

11. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 430 – מימין לשמאל.
12. צמח הגדל כתבואת קיץ. מזרעיו מפיקים שמן המשמש למזון. "הארז והדחן והפרגין 

וה___" )שביעית ב ז(
15. כנוי להרים גבוהים ביותר.  "הררי  ___"  )חבקוק ג ו( )בהיפוך אותיות(

16. ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____  זרדים" )שביעית ז ה( )בלשון יחיד( )לא 
בלשון סמיכות(

17. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 105 – מימין לשמאל.
18. מעורר פליאה.  "___  הצדיקים ואחר כך מגלה להם" )רש"י בראשית כב ב(

1. גלף, עושה פיתוחים באבן, במתכת וכדומה.  "מקבת של  ___  אבנים" 
)כלים כט ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

5. חומר מרפא ומחזק את הגוף.  "____  חיים" )יומא עב:(
 ___ באוזן   ___ בגרון   ___ בפה   ___ "נאמר  סתימה,אטימה.   .7

מלמעלה ___ מלמטה" )בראשית רבה פרשה נב(
8. מאס,קץ,חש גועל )כלפי-( "וגם נפשם ___ בי" )זכריה יא ח( )בלשון 

יחיד( )בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(
9. קיצור המילים: שכר סופרים.

10. שמא תעלה על דעתך לומר.  ובארמית? "____  דתימא" )ברכות ו.( 
)בהיפוך אותיות(

11. שיקול דעת רציני, דעה מתוך מחשבה עמוקה.  "סברת  ___" )רש"י 
בבא בתרא יב:(

12. חלוקה על ידי מחיצה.  "בבמה גדולה יש  ___" )זבחים קיט:( )בכתיב 
חסר(

נתנו  נחשת  "וכלי  לארץ  מארץ  המועברת  סחורה  סחורה,ביחוד   .13
__")יחזקאל כז יג()לא בלשון סמיכות(

15. )בהשאלה( לא ברור, שאינו מובן כראוי. "כי  ___  וחתמים הדברים עד 
עת קץ" )דניאל יב ט( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(

1. בו במקום.  "באותו  ____" )תוספות ברכות מד.(
2. קשר עראי, קשר שאפשר להתירו. "רבי מאיר אומר: ___   ____ - טהורות" )כלים 

כו ד(
של   "מזרעו  וכדומה.   ברחמים  אורחים,      בהכנסת  –ליבו,  בטוב  שמצטיין  למי  שבח   .3

____  אבינו" )ביצה לב:(
4. מרתף,מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. "התוקע לתוך הבור או לתוך 

ה___" )ראש-השנה ג ז( )בהיפוך אותיות(
5. קיצור המילים: תענית יחיד.  )בהיפוך אותיות(

6. עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה. "מביא סילון של חרס או של  ___" )מקואות ו ח(
9. דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד.

11. שלמות, חוסר-מום.  "____  וזכרות בבהמה ואין  ___  וזכרות בעופות" )קידושין 
כד:(

13. משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך  ___")בראשית יד יח(
מה  יודע  ואינו   __" במילואם.   נתקיימו  שבדרך-מקרה  דברים  לתומו  השמיע  הוא   .14

__")רש"י בראשית מה יח()בכתיב חסר(
15. באופן שהוא נעשה כאבק. "שלא היו טוחנות  ____  אלא עבה" )רש"י מנחות סו.(

1. עליות וירידות.  "___  ומורדות" )עירובין כב:(
2. קול רינה, צהלת שמחה. "בעשרה לשונות של שמחה נקראו ישראל גילה 

שישה שמחה רנה  __")שיר השירים רבה פרשה א(
ויש אומרים אף   ונתחבר אל פרי שני.  "אתרוג ככדור פסול  3. פרי שצמח 

ה___" )סוכה לו.(
4. בריחה מבוהלת.  "מנסת  ___" )ויקרא כו לו(

סביב  סביב  למעלה  הבית   ___ "כי   מתפתלת.   עליה  לולינית,  מדרגה   .6
לבית" )יחזקאל מא ז( )בלשון רבים(

9. לא היה שקט, היה שרוי בדאגה או ברוגז. "לא ידע  ___" )איוב כ כ(
11. ארץ חמדה,כנוי לארץ - ישראל. "ארץ ___")דניאל יא טז(

12. דבר שהוטל איסור על השימוש בו ועל ההנאה ממנו.     "ולא ידבק בידך 
מאומה מן  ה___" )דברים יג יח(
13. קיצור המילים: מסכת תענית.

14. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:     א' – 70, ב' - 6

1. מרכז שפירא 2. באר שבע 3. געתון 4. שבע הסיבובים בכביש הישן 
מירושלים לת"א 5. נהר הירקון 6. טבריה 7. נס ציונה 8. רחובות 9. 
בגליל 10. במערות קומראן 11. נתניה 12. נהריים 13. ירושלים 14. 

מגילות ים המלח 15. הר אדר 16. ישובים על שם מבצעי צה"ל
1. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר

2. נקראת גם "עיר האבות"
3. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

4. "שבע אחיות" הוא...

5. "שבע טחנות" נמצאות על...
6. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

7. שמה הקודם "ואדי חנין"
8. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

9. באיזה אזור בארץ שוכנת ציפורי?
10. היכן התגלו המגילות הגנוזות?

11. דורה היא שכונה ב...
12. בזמן האנגלים תחנת החשמל המרכזית הייתה ב...

13. "קרית מלך רב" היא כינוי ל...
14. מה נמצאו במערות קומראן?

15. מה שם הישוב בגבעת הרדאר?
16.מה המשותף ל- חירם, נחשון ועובדה?
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

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

s0546287000@gmail.com
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