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כללים בדרישות 
ובהצבת גבולות

בדבר  לעיל  האמורה  החשובה  ההקדמה  לאחר 
לייחס  והמחנכים  ההורים  שעל  הגדול  המשקל 
לגרוע  מבלי  הילד,  בפני  וגדרים  גבולות  להצבת 
במתן יחס חם ואוהב, נעבור כעת להדרכה מעשית 
חכמים  אמרו  שהרי  הילד.  בפני  נכונים  וגדרים  גבולות  בהצבת 
החלשה,  היד  היא  שמאל  מקרבת".  וימין  דוחה  "שמאל  שתהיה 
ריחוק  תחושת  מתן  כדי  עד  להקצין  שלא  בכך  להזהיר  וביקשו 

לילד, חלילה.
יסוד החינוך לגדרים ולגבולות אצל הילד הוא: 

שמתחשק  מה  כל  ולא  עושים;  במחשבה  שעולה  מה  כל  לא 
וראוי  שטוב  ובמה  מדברים;  באוזן  שנקלט  כל  ולא  רוכשים; 

להיעשות - לא מתעצלים.
הנכונים,  בגבולות  מעצמו  להבחין  יכול  אינו  שהילד  ומכיוון 
וגם אם יבחין אין כוחותיו הנפשיים חזקים דיים ליישמם בכוחות 
ולעמוד  אליהם  להדריך  הגבולות,  את  להציב  ההורים  על  עצמו, 

על יישומם.

⋅⋅⋅
מהילד  הנכונות  שבדרישות  הבסיסיים  הכללים  עיקרי  את 
הירש  רפאל  הרב שמשון  כותב  בפניו,  מאוזנים  גבולות  ובהצבת 

ז"ל בלשונו הנפלאה בספרו "יסודות החינוך" )ח"ב עמ' נד(.
אל  "לעולם  היטב:  בהם  נתבונן  הבה  דבריו,  חשיבות  משום 
תגזור עליו דבר מיותר וחסר חשיבות, וכן אל תסרב לדרישה בלתי 
מזיקה וחסרת חשיבות. לעולם אל תצוה עליו, וכן אל תסרב לו, 
מתוך מצב רוח אישי שלך שאין לו כל קשר עם הילד. עליך לנהוג 

זהירות ולחסוך ככל האפשר בסירובים ובמתן פקודות". 
דרישות מיותרות וחסרות חשיבות מפתחות מרירות בלב הילד 
הנאלץ לעשות מה שאינו רוצה כלל לעשות, בעוד מצד האמת אין 
הכרח שיבצע אותן. את הדרישות יש לשמור למה שבאמת קיים 
הכרח לעשות, ומאחר שגם הילד מבין ברוב המקרים את חשיבות 
וכעס בלבו כלפי מי שדורש ממנו  אינו  מפתח מרירות  הביצוע, 
לעשות זאת. וגם אם אינו מבין את החשיבות, לכל הפחות המעטנו 
כללי,  לכדי מרד  תגיע  לא  היא  וכך  בהצטברות המרירות שבלב, 

חלילה, בסמכות ההורית. 
חשיבות  וחסרת  מזיקה  בלתי  לדרישה  לסירוב  באשר  גם  כך 
הבאה מצד הילד, את הסירובים הנחרצים יש לשמור כלפי דרישות 
כל  להסכים  עלינו  נזק,  בה  שאין  לדרישה  ואילו  באמת,  מזיקות 
עוד בידינו לאפשר אותה, גם אם היינו מעדיפים מסיבת נוחות או 

מסיבה דומה שלא להסכים.
אולם את זאת יש לדעת. גם כשמדובר בדרישה או פנייה ובקשה 
שעלינו לסרב לה, עלינו להביע את הסירוב בצורה נכונה. לשם כך 

נדרשים שני תנאים: 
בגדולתו  הנודע  זצ"ל,  וולבה  שלמה  הרב  ראשון:  תנאי 
ובבקיאותו הרבה בנפש האדם ובחינוך ילדים, מדגיש שגם כאשר 

מסרבים לילד, יש להסביר לו בקצרה את סיבת הסירוב. 
הסבר זה יבוא לא כחולשה והתרפסות של ההורה לפני הילד, 
יבין כי הסירוב  אלא כהסבר ענייני שנועד למטרה אחת: שהילד 
מחשבה  ולאחר  ענייני  הכרח  מתוך  נאמר  אלא  שרירותי,  אינו 

שקולה. 
לכן, כאשר ילד מגיע להוריו ובפיו בקשה שאי אפשר להסכים 
לה, תחילה יש לשמוע את בקשתו בכובד ראש וברצינות, ובשום 
אופן לא לקטוע את דבריו בביטול מהיר ומזלזל - גם אם בקשתו 
נשמעת חסרת הגיון לחלוטין, ואפילו מקוממת. לאחר הרהור קל, 
ניתן לסרב, ולהסביר את סיבת הסירוב עד כמה ששכלו יכול להבין. 
להוסיף  נכון  גדולה,  לאכזבה  יגרום  שהסירוב  ההורה  יודע  ואם 

מילים של הזדהות והבנה, כמו: "אני מבין שזה מאוד חשוב לך 
והייתי רוצה מאוד להסכים כדי לשמח אותך, אך מה לעשות שאני 
נאלץ לסרב". מילים אלה ייאמרו בטון מצטער ולא מתריס, בניסוח 

עדין, ובהימנעות מוויכוח עם הילד באמצעות מילים החלטיות.
למועד  דחייה  או  חלופית  אפשרות  להציע  ההורה  ביד  ואם 
אחר בו יתאפשר הדבר, הרי התועלת בזה רבה מאד, משום שהיא 
מפחיתה מעוצמת האכזבה של הילד, ומעבירה את המסר: "אתה 

אהובי והנני מעוניין מאוד להשביע את רצונך".  
מסוגל  אינו  הילד  אם  גם  זו,  בגישה  נוקטים  ההורים  כאשר 
יוצא מהשיחה  להסכים עם סיבת הסירוב, הוא לכל הפחות אינו 

פגוע ונעלב, אלא לכל היותר רק מאוכזב.
תנאי שני: ״כן אבל״, תמיד עדיף מ״לא אבל״. כלומר, כאשר 
ההורים אינם מסכימים לאשר את בקשת הילד אלא לאחר שימלא 

תנאי מסוים, יש לייחס חשיבות רבה לנוסח התשובה שיקבל.
מלומר:  ש...",  בתנאי  מסכים  אני  "בסדר,  לומר:  עדיף  תמיד 

"לא, אני לא מסכים, אלא רק בתנאי ש..." 
כך גם עדיף לומר: "הייתי מאוד שמח לקנות לך את האופניים 
שביקשת. לילד נפלא כמוך מגיע הכל! אבל זה לא יתאפשר כרגע. 
לאחרונה היו לנו הוצאות רבות לכבוד החגים, ולא כדאי לחרוג 
מהמסגרת". מלומר, "לא, אי אפשר לקנות עכשיו. לאחרונה היו 
לנו הוצאות רבות לכבוד החגים ואין סיכוי שאני מוציא עוד שקל 

אחד החודש". 
וכמו כן עדיף לומר: "אין בעיה שתצא לבריכה, אבל לא היום 
בבית. אפשר  לעזרתך  זקוקה  והיא  טוב  מרגישה  לא  כאשר אמא 
בעוד יום יומיים כאשר היא תרגיש טוב יותר". מלומר: "לא, אי 

אפשר. אתה לא רואה שאמא חולה והיא זקוקה לעזרתך?" 
הוא  נחרצת,  שלילית  תשובה  משדר  הפותח  המשפט  כאשר 
משאיר את חותמו השלילי בלב הילד, גם אם במשפט הבא מגיע 
המשפט  בקשתו.  למילוי  הסכמה  הילד  יקבל  יתמלא  שאם  תנאי 
האכזבה  שבתחושת  הרע  והטעם  יותר,  וזכור  נחרט  הראשון 
המיידית נשאר בלב. ומכאן, קצרה הדרך לפתח רגשות שליליים 

כלפי ההורים. 
עקרונית,  הסכמה  משדר  הפותח  המשפט  כאשר  זאת,  לעומת 
את  להגשים  ושאיפה  רצונו  עם  הוריו  מצד  הזדהות  חש  הילד 
בדרך  בפועל.  האישור  את  המעכבת  סיבה  שישנה  אלא  בקשתו, 
זו, על אף תחושת האכזבה הברורה שהוא חש כתוצאה מתשובת 
הסירוב, הילד אינו מפתח מרירות וכעס כלפי הוריו, כפי שמצוי 
לשמוע מצעירים שלבם טעון כעסים ומרירות כלפי הוריהם, והם 
בטוחים שהוריהם נהנים לסרב לבקשותיהם ואוהבים להציק להם. 
עם זאת, יש להיזהר מרצף תשובות סירוב לבקשות ולמשאלות 
ביותר. במאזן הסופי  נאמרות במילים העדינות  הן  גם אם  הילד, 
בסירוב,  נענתה  מצדו  לאחרונה  שבאה  בקשה  שכל  מגלה  הילד 

ותחושת המרירות והכעס כלפי הוריו, בלתי נמנעת.   
פרט חשוב נוסף. במידה שתשובת הסירוב כללה את המילים: 
להשתדל  יש  לך",  לקנות  לי  יתאפשר  הבא  שבחודש  "אקווה 
מאוד לקנות בחודש הבא, על אף שלא נאמרה לשון הבטחה. רוב 
הסיכויים שמילים אלה של ההורה נחרטו בזיכרונו של הילד, והוא 
ממתין ומצפה בכיליון עיניים לחודש הבא. ואם התשובה כללה 
הכרח  לחוש  ההורה  על  לך",  אקנה  הבא  "בחודש  המילים:  את 
גמור לקנות לו. וכמו שהורו חכמינו ז"ל בתלמוד )סוכה מו ע"ב(: 
"לא יאמר לילד אתן לך דבר מה, ולבסוף לא ייתן. משום שבכך 

מלמדו לשקר". 
וכמה נפלא הדבר, שגם כאשר ברור להורים שהילד כבר שכח 
מה  ברכישת  אותו  ומפתיעים  בדיבורם,  עומדים  הם  בקשתו,  את 
הוא  האם  תחילה  מתעניינים  הפחות  לכל  או  לו.  ציפה  כך  שכל 
עדיין חפץ בדבר, ובמידה שהתשובה חיובית, יקיימו את אשר יצא 

מפיהם. 

מתי להרשות לילד?

היכן  היא:  בה  נבוכים  ההורים  שכל  הגדולות  המבוכות  אחת 
לפעול  לו  להרשות  יש  כמה  ועד  לילד,  בנתינה  הנכון  הגבול 

ולעשות כרצונו. 
על  אור  השופך  ז"ל,  הירש  הרש"ר  מדברי  מפתח  משפט  הנה 

המענה המאוזן לשאלה גדולה זו: 
"תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, ובתנאי 

שהדבר לא יסכן את טובתו הגופנית והמוסרית".
נקודת  כי  הירש  הרש"ר  מלמד  והתמציתית  הקצרה  בלשונו 
המוצא צריכה להיות: נתינת מבוקשו של הילד, והסכמה למילוי 
משאלות לבו. שהרי לכל אדם יש רצונות ומשאלות משלו, שאם 
במידה  אולם  להם.  להתנגד  אין  ממנו,  למונעם  נכונה  סיבה  אין 
שההורה נוכח לראות שמילוי בקשת הילד עלול להזיק לבריאותו 
לסולם  או  השמים  ליראת  המוסריות,  למידותיו  או  הגופנית 
הערכים שלו, הרי אז, אין מנוס אלא לסרב. אולם גם אז, ללא זלזול 

והתרסה, אלא בכבוד ובגילוי הבנה.

⋅⋅⋅
מאד  המעוניין  הילד  קלה.  אינה  ההתמודדות  לעיתים  אמנם 
עורך  וכועס,  בוכה  ואפילו  בהוריו  ומפציר  חוזר  בקשתו  במילוי 
הפגנת מחאה ונוקט בעיצומים. והאב או האם המוטרדים מתגובתו 
טוב  ולא  נכון  היטב שלא  ניסיון קשה. הם מבינים  בפני  עומדים 

להסכים לבקשתו, אבל רוצים שקט...
לו מתוך אהבת עצמך,  תיתן  "אל  ומזהיר:  הירש  ממשיך הרב 
מתוך  לו  נותן  היית  שלא  מה  מנוחתך,  את  להפריע  שלא  כדי 

אהבתך אליו".
משום  מקבל  היה  לא  שהילד  מה  זה.  הוא  ונפלא  גדול  כלל 
יקבל משום אהבתינו את עצמינו. שהרי  לא  הוא  אליו,  אהבתינו 

עבורו זה גרוע!

⋅⋅⋅
נכונה, כמו למנוע  ומה עושים כאשר ההורים מסרבים מסיבה 
כל  "אבל  המחץ:  בטענת  בא  הילד  אך  בריאותי,  או  חינוכי  נזק 
ההורים של חברי מסכימים, ולמה רק אתם אוסרים? למה רק לי 

אסור?" 
מיד  נרתעים  כזו,  טענה  לב השומעים  טובי  הורים  כלל,  בדרך 
ואפילו נבהלים: "אם כל הורי חבריו מסכימים, כיצד אנו נאסור 

על ילדנו?" 
אהבה  מסרי  לילדיהם  המעניקים  הורים  הם  אמנם  אם  אולם, 
יכול בהחלט  וחום תמידיים,  אל להם לשדר בהלה ולחץ. הילד 
לשמוע את המילים: "לנו בבית יש ערכים וכללים. אלינו הביתה 
של  המדיניות  פי  על  מתנהלים  חבריך  בבית  נכנס.  לא  כזה  דבר 

הוריהם, והם שיעשו כרצונם". 
מהם  יתרחק  הילד  שמא  לחשוש  צריכים  אינם  אלה  הורים 
כתוצאה מהסירוב הזה. שהרי ילד שגדל באיזון הנכון: מצד אחד 
ומאידך  אסור,  ומה  מותר  מה  ברורים  בגדרים  משולבים  גבולות 
שפע חום ואהבה ותשומת לב, מקבל בדיוק את צרכיו הנפשיים. 
הוא יודע היטב שבמה שמותר יקבל את כל מבוקשו, ואם ההורים 

מסרבים הפעם, הרי זה משום שישנה סיבה מוצדקת והכרחית. 
עם זאת, יש לתת את הדעת מראש לשלוח את הילד ללימודים 
אינם  בו  הלומדים  הילדים  ואיכות  החינוכי  שהקו  חינוכי  במוסד 
להקנות  מבקשים  שההורים  והערכית  הרוחנית  מהרמה  ירודים 
לילד. שאם לא כן, הרי שהילד מוכנס ביודעין לניסיון תמידי של 
בלתי  חברה  של  ההרסנית  להשפעה  בנוסף  אסור",  לי  רק  "למה 

הולמת, ומה יעשה הבן ולא יחטא?

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.
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החיים כמסע -
 א"א לדלג על אף תחנה 

אלו היו שנות מלחמת העולם השנייה ואירופה בערה 
באברויסק  החסידית  בעיירה  עשן.  ותמרות  באש 
נחמה  בשם  צעירה  אישה  הייתה  הלבנה  ברוסיה 
מרגולין עם שלושה ילדים קטנים. בעלה, זושא, נלקח 
עבור  לחם  למצוא  רגליה  לכתת  נאלצה  ונחמה  האדום  לצבא 
)אלטהויז(,  וטובה  )רבקין(  מינה  העשר,  בנות  ילדותיה  שתי 
ועוד בן צעיר מהם. היא החליטה לעזוב את העיר שלה ולצאת 
הרעב  באוזבקיסטן.  טשקנט  העיר  לכיוון  ברכבת  ארוך  למסע 
נורא ואת שאריות האוכל שמצאה, העבירה לילדים. היא  היה 
שתי  ומתה.  נשמתה  את  נפחה  אחד  שערב  עד  ונחלשה  הלכה 
הוא  שגם  עד  מהם  קטן  אח  עם  לבדן  נותרו  היתומות  הילדות 

נפטר והן נאלצו לקבור אותו בעצמן. 
רחוק  ממשלתי,  יתומים  לבית  אותם  העבירו  טובים  אנשים 
ונידח, במרחק 600 ק"מ מטשקנט. הם שהו שם כל המלחמה, 
וכאשר סוף-סוף הסתיימה, שאלו מנהלי המוסד אם הן זוכרות 
כתובת של קרוב משפחה כלשהו אליו יוכלו לכתוב על קיומן. 
המוסד  כתלי  בין  יישארו  הן  כזו,  כתובת  זוכרות  אינן  הן  אם 

ויקבלו חינוך קומוניסטי שינתק אותן לנצח מהעם ממנו באו. 
קטנות  ילדות  הכול  בסך  היו  הן  לזכור,  אמורות  היו  לא  הן 
הגדולה  האחות  ואולם  ונוראות,  איומות  מלחמה  שנות  אחרי 
בתקרית  פתאום  נזכרה   ,12 בת  ילדה  שהייתה  מינה,  יותר, 
שהתרחשה לפני שנים ארוכות: לפני פסח נהגה האימא שלהן 
לשלוח שומן אווזים )שמאלץ( למשפחת אחותה, דרייזא, אשת 
הבשר  ובישול  טיגון  עבור  בלנינגרד,  רסקין,  יוסף  יעקב  הרב 
בפסח. המנהג היה לעטוף את השומן בחיתולים ולהניחו בארגז 
עץ ולשגר אותו בדואר לעיר הגדולה. שנה אחת לקחה האם את 
השומן  כי  טען  הפקיד  ואולם  הדואר,  לבית  אתה  מינה,  הבת, 
נוטף מהארגז והוא אינו מוכן לשלוח אותו כך. האימא ניסתה 
לשכנע, אבל דבר לא עזר. זה היה מרגיז ומעייף, אבל לא נותרה 
לה ברירה חוץ מלחזור הביתה ולהביא עוד חיתולים וארגז. היא 

השאירה את הבת בדואר והלכה להביא מה שחסר. 
בינתיים לא היה לילדה מה לעשות חוץ מלקרוא שוב ושוב 

את כתובת הדודים שהייתה משורטטת בגדול על הארגז. ככה 
בה  היכה  וזה   – הכתובת  את  ושיננה  שעתיים  במשך  ישבה 

פתאום בבית יתומים ממשלתי בסוף המלחמה.. 
2 בנות יצאו שתי המשפחות אלטהויז וריבקין, שהן  מאותן 
כיום משפחות המונות אלפי צאצאים בלעה"ר מסלתה ושמנה 

של חסידות חב"ד אשר פזורים בכל רחבי תבל. 
המפורסמת  לשאלה  הביאור  טמון  הזה  המיוחד  בסיפור 
שאין  פסוקים  בחמישים  פותחת  "מסעי"  פרשת  בפרשתינו,  
בהם כל צורך לכאורה. הם אינם מלמדים דבר חדש ואם התורה 
הכניסה  לפני  רגע  כלום.  קורה  היה  לא  עליהם  מוותרת  הייתה 
ישראל  שבני  המסעות   42 את  ומזכירה  חוזרת  התורה  לארץ, 
התקדמו בהם לאורך 40 השנים במדבר. "ויסעו ויחנו ... ויסעו 

ויחנו". 
לא  שם,  עשינו  מה  מספרת  לא  שהתורה  הוא  הגדול  הפלא 
התחנות  שמות  את  רק  הללו,  מהמקומות  חוויה  שום  מתארת 
בהם חנינו והמשכנו הלאה. ולא צריך להיות מפרש כדי לתמוה: 
שעושים  צעירים  נערים  אנחנו  האם  הזו?  בחזרה  המטרה  מה 

תחרות למי יש יותר חותמות בדרכון...?! 
מה  ולשם  אמת  בזמן  בתורה  תוארו  הדברים  הרי  ראשית, 
במקומות  שביקרו  הדור  בני  הרי  שנית,  שוב?  עליהם  לחזור 
הללו כבר מתו בחולות המדבר ואוסף המקומות הללו לא אמר 
כלום לדור החדש שנולד להיכנס לארץ? ושלישית: הרי תקופת 

המדבר הייתה זמנית וחסרת משמעות נצחית לכאורה? 
במיוחד שכמות הפסוקים היא חסרת פרופורציה: סימן ההיכר 
אנו מאמינים באמונה  ולכן  והתמצות  של התורה הוא הקיצור 
לשם  משהו.  ללמד  באה  החיבור  ו'  ואפילו  אות  כל  כי  שלמה 
המחשה, סיפור בריאת העולם עליו מבוססת האמונה העולמית 
תורה  מתן  סיפור  פסוקים!.   31 תופש  ימים,  בשישה  בבריאה 
מתרכז  העולמי,  למוסר  הבסיס  את  שמהווה  הדברות  ועשרת 
תזכור המקומות בהם עברו במדבר  ואילו  14 פסוקים!.  בתוך 

תופש 50 פסוקים - יותר מסיפור הבריאה ומתן תורה גם יחד. 

בכל  המפרשים  את  שהעסיקה  מהותית  בשאלה  מדובר 
הדורות. הרמב"ם טוען כי התורה באה להיאבק בשכחה. טבע 
האדם הוא לשכוח את הנסים שנעשו לו. האדם הוא יצור מחובר 
מדי למציאות ולכן נוטה לצמצם את הופעת הנסים בחייו, וכך 
עלולים לבוא היסטוריונים במשך הדורות ולטעון שבני ישראל 
אוכל  הביאו  ומשם  כלשהי  מיושבת  ארץ  לגבולות  קרוב  חנו 
הספציפיים  המקומות  את  ומזכירה  חוזרת  התורה  לכן  ומים. 
בהם חנו כדי שיהיה ברור שהם ישבו בעומק המדבר והתקיימו 

בצורה נסית. 
מורה נבוכים חלק ג פרק נ: אלו הספורים אשר סיפר בתורה 
המסעות  הזכרת  ומזה  בזכרם...  תועלת  שאין  רבים  שיחשבו 
בו  הצורך  ו]אולם[   ... כלל  בו  תועלת  שאין  מה  שזכר  שֵיָראה 
גדול מאד, מפני שכל הנסים אין אמתתם ברורה רק למי שראם, 
 ... השומע  שיכזיבם  ואפשר  סיפור  זיכרונם  יהיה  לעתיד  אך 
]כמו[ עמוֹד ישראל במדבר ארבעים שנה וִהמֵצא בו המן בכל 
יום, והמדבר ההוא כמו שזכר הכתוב 'ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאוֹן 
ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים' ... וכאשר ידע השם יתעלה שאפשר לפקפק באלו 
מן  קרוב  במדבר  היתה  שעמידתם  ויחשבו  בעתיד  המופתים 
הישוב שאפשר לאדם לעמוד בו ... מפני זה ... ִחֵזק עניני אלו 
הפלאים ְּבבאּור המסעות ההם, שידעו גודל הפלא בישיבת מין 

האדם במקומות ההם ארבעים שנה. 
זה ביאור יפה, אבל הוא קשה להבנה: התורה הייתה צריכה 
לומר לפי זה 'אלה חניות בני ישראל במדבר' כדי להדגיש את 
ומדוע  שנה,  ארבעים  והתעכבו  חנו  בהם  הרחוקים  המקומות 
הוא  שהעיקר  כאילו  למקום  ממקום  עצמו  המסע  את  מדגישה 

המעבר והשינוי ממקום למקום? 
וכך כותב האלשיך: "למה מונה המסעות ולא החניות, כדרך 
העולם שאין מונים מקום שיצאו משם כי אם המקום שחנו בו? 
וגם אין אדם עושה עיקר מהנסיעה מכל אחד מהמקומות כי אם 

מה שהיה לו כשחנה בהם?"  
רש"י כותב הסבר אחר בשם רבי משה הדרשן: התורה באה 
לשלול את הרושם כאילו בני ישראל טולטלו כל העת ממקום 

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



'החיים מגלגלים אותנו למקומות רבים, בחלקם לא נהיה מחר, אבל מה שחשוב הוא להיות 
בכל מקום הכי טוב שאפשר'. ועוד מסקנות: תורת ישראל מתערבת בכל פרט בחיים, 

התורה מורה איך להתלבש, מה לאכול, ואפילו מה לחשוב בשעת האכילה. אולם זה לא 
בגלל שרוצים להתערב, כמו בגלל שכל רגע הוא חלק חשוב מסיפור חיינו. אצל יהודי, 
האכילה היא שליחות קדושה, השינה היא שליחות קדושה, אפילו ההליכה בדרך היא 

שליחות קדושה ולכן חשוב לתת לכל רגע משמעות ולעשות אותו הכי טוב. 

"
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למקום, ולכן מסכמת את המסעות כדי להודיע "חסדיו של מקום" שרוב הזמן הם ישבו 
במקום אחד. 14 מסעות היו עוד בשנה הראשונה ליציאת מצרים, קודם חטא המרגלים, 
 20 רק  יוצא שהם עברו  וכך  לפני הכניסה לארץ.  היו בשנה האחרונה  8 מסעות  עוד 

מסעות ב-38 השנים שבאמצע. 
עליהם  שגזר  שאף  מקום  של  חסדיו  להודיע  הללו?  המסעות  נכתבו  "למה  רש"י: 
לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים 
שנה ... שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות - צא מהם י"ד  שכולם היו בשנה 
 ... ראשונה, קודם גזירה.... ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן 

נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות". 
פירוש  עוד  להביא  טורח  עצמו  שרש"י  )כפי  להבנה  קשה  הזה  התירוץ  גם  אבל 
ממדרש תנחומא(. שכן זה לא "חסד" גדול לעבור 20 דירות בתוך 38 שנים. ואף שהם 
גרו באוהלים ניידים ולא בטירות פאר, עדיין קשה לראות בטלטולים הללו את גודל 
"חסדיו של מקום". ואכן הרמב"ן טוען שאין לנו הסבר משכנע לפרשת המסעות וזה 

מסוג הסודות שרק הקב"ה יודע טעמם. 
וזהו  סודו,  לנו  נתגלה  לא  ענין   ... היא  "והנה מכתב המסעות מצות השם  רמב"ן: 

שנאמר "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'" ]כי רק ה' יודע סודו[. 
נכדו  הקדוש.  הבעש"ט  של  בשמו  גדול  יסוד  ישנו  הפשוט,  לפשט  מעבר  ואולם 
של הבעש"ט, רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, בעל מחבר "דגל מחנה אפרים" ]בן 
בתו של הבעש"ט, אודל, ואחיהם של רבי ברוך ממזיבוז ופייגה, אמו של רבי נחמן 

מברסלב[ מביא בשם סבו תובנה גדולה: 
דגל מחנה אפרים ד"ה ויכתוב משה: "שמעתי בשם אדוני זקני כי כל המסעות היו 
והוצאתו  כי מיום הלידה  היוולדו עד שובו אל עולמו.  והם אצל כל אדם מיום  מ"ב 
מרחם אמו הוא בחינת יציאת מצרים כנודע ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ 
החיים העליונה... ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי 

לידע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע. 
 42 ארוך של  לומר שהחיים הם מסע  נכתבו בשבילם אלא בשבילנו,  לא  המסעות 
 – "מרה"  יש  אחד  לכל  הללו.  מהתחנות  אחת  בכל  מבקר  מאתנו  אחד  וכל  תחנות 
מקומות שמר לו, ולכל אחד יש "מתקה" – מקומות שמתוק לו. לכל אחד יש "קברות 
התאווה" – מקומות שהוא קובר את התאווה ומקומות הפוכים, והתורה מונה את כל 

המקומות הללו כדי שנצא מוכנים למסע של החיים .
שמעתי פעם על סטיב ג'ובס, אחד האנשים ששינו את העולם והשפיעו על החיים 
של כל אדם. בתור מנכ"ל אפל הוא היה אחראי להמצאת המחשב האישי הפופולרי 
2(, ומאוחר יותר להמצאת האייפון והאייפד. כמה שנים לפני שנפטר  הראשון )אפל 
לנאום  רבים  בעיני  שנחשב  מה  חייו",  "נאום  את  נתן  הוא   56 בגיל  קשה  ממחלה 

ההשראה הטוב ביותר.
בקולג'  ללמוד  כדי  הוריו  של  החסכונות  כל  את  הוציא  הוא   17 שבגיל  סיפר  הוא 
יוקרתי. אחרי שישה חודשי לימודים הוא לא ידע מה הוא עושה שם. המרצים שעממו 
אותו והוא התקשה להקשיב. הוא נשר מהלימודים וחיפש דרכים להתקיים. לא היה לו 
מקום לישון, אז הוא ישן על הרצפה בחדר של חבר. הוא אסף בקבוקי קולה ברחוב 
 5 הולך  היה  ראשון  וביום  אוכל,  לקנות  כדי  סנט   5 תמורת  כפיקדון  אותם  והחזיר 

קילומטר כדי לקבל ארוחה מבושלת במקום כלשהו.
משהו  האותיות,  קישוט  אמנות  "קליגרפיה",  ללימודי  להצטרף  לו  הציע  מישהו 
כמו )להבדיל( כתיבת אותיות סת"ם. לא היה לזה שום קשר למה שהוא רוצה לעשות 
בחייו, אבל לא עמדה בפניו אפשרות טובה יותר. הוא למד צורות של פונטים, אותיות 
על  המחשב  להמצאת  ההשראה  היה  הזה  הלימוד  אותיות.  בין  ומרווחים  מסולסלות 
נכס  יותר כשהקים את אפל. הלימוד הזה הפך פתאום להיות  ידו עשר שנים מאוחר 
אותיות  ולייצר  המחשב  לתוך  הזו  האומנות  את  להכניס  אפשר  היה  לפתע  ערך.  יקר 
אלקטרוניות בצורות שונות ובמרווחים נוחים לקריאה, וכך להשפיע על עולם המחשוב 

כולו ועל דרך הקריאה של כל אדם בעולם.
המסקנה שלו היא שהחיים הם רצף של נקודות שאי אפשר להבין אותם בהווה, רק 

במבט לאחור.
לך  לומר  התורה:  שמתארת  המסעות  מסיפור  המסר  בדיוק  זה  הרבי:  זאת  מפתח 
שהחיים הם פאזל של 42 תחנות ואי אפשר לדלג על אף אחת מהן. כל נקודה תורמת 

את חלקה למבנה השלם של החיים. 
'החיים  הבא:  היפה  המשפט  ראשית,  מסקנות:  כמה  הזו?  מהתובנה  המסקנה  מה 
מגלגלים אותנו למקומות רבים, בחלקם לא נהיה מחר, אבל מה שחשוב הוא להיות 
בכל מקום הכי טוב שאפשר'. ועוד מסקנות: תורת ישראל מתערבת בכל פרט בחיים, 
התורה מורה איך להתלבש, מה לאכול, ואפילו מה לחשוב בשעת האכילה. אולם זה 
לא בגלל שרוצים להתערב, כמו בגלל שכל רגע הוא חלק חשוב מסיפור חיינו. אצל 
ההליכה  אפילו  קדושה,  שליחות  היא  השינה  קדושה,  שליחות  היא  האכילה  יהודי, 
בדרך היא שליחות קדושה ולכן חשוב לתת לכל רגע משמעות ולעשות אותו הכי טוב. 
לו,  להניח  ואפשר  קטן  'הילד  אומרים  אנשים  הילדים:  לחינוך  ביחס  ועוד מסקנה 
כשהוא יגדל - נחנך אותו ונעניק לו ערכים טובים'. ואולם הסיפור של המסעות הוא 
שהעתיד מוכרע בעבר. גורל החיים הוא אוסף כל הפרטים והאירועים שחווינו מהרגע 
שנולדנו וכל אחד מהם יוצר השפעות ישירות על העתיד. ולכן חינוך טוב מתחיל כבר 

ברגע הלידה, ובמובן מסוים – אפילו קודם לכן.

מה זה משנה אם
תעבוד בחברה מתקדמת,
או קצת פחות... נו ב'מת?

0 3 - 5 7 2 6 1 2 0  : ו הירשם עכשי
זה כן משנה לאיזו מכינה!

שואף ליותר?
לך למכינה הטובה ביותר!

רק במכינה של מכללת מבחר,
תקבל את כל הכלים לפרנסה בכבוד
במקצועיות וברמה הגבוהה ביותר!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

www.mivchar.org.il

לזכאים: המכינה חינם!
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אלה מסעי

לשליחות  קודש  ממסע  השבוע  בסוף  חזרתי 
מסע  כל  באוקראינה.  צדיקים  ולקברי  חינוכית, 
קדושי  יהודים  ורבותינו,  אבותינו  שחיו  במקום 
היה  הפעם  אבל  עילאי,  מסע  הוא  נשגבים,  וצדיקים  עליון 
המסע  את  שבעתיים  ששדרג  דבר  במסע.  יותר  מיוחד  משהו 

הייחודי אל העבר הרחוק.
שואלים אותי חברים, וכי עוד לא ביקרת במז'יבוז'? באומן? 
תפילה.  נשאתי  ואף  במקום  ביקרתי  בוודאי  היא:  התשובה 
ובכל זאת, אינה דומה נסיעה זו לנסיעות אחרות. שכן במסע 
זה זכיתי להצטרף ללפיד אור האמונה, הגאון הצדיק רבי יצחק 

דוד גרוסמן שליט"א.
המגיד הירושלמי הנודע רבי שבתי יודלביץ זצ"ל נסע פעם 
נשא  במקום  כשהיה  מברסלב.  נחמן  רבי  של  לציונו  לאומן 
דברים ובין דבריו אמר כי אנשים שאלו אותו למה צריך לבוא 
וענה  צדיקים,  קברי  המוני  ישנם  ישראל  בארץ  הלא   לאומן, 
להם המגיד רבי שבתי במשל לאחד שטס לחו"ל ותר וחיפש 
אחר עשיר מסוים. שאלו אותו קרוביו וידידיו למה הוא מחפש 
שמעניקים  רבים  עשירים  ישנם  הלא  דווקא  זה  עשיר  אחר 
אבל  צודקים,  אתם  התייר:  להם  ענה  חסד?!  ועושים  צדקות 
שישנם  בוודאי  לנוכחים:  שבתי  רבי  אמר  לי...  הבטיח  הוא 
קברים רבים בכל רחבי ארץ ישראל, אבל רבי נחמן מברסלב 

הבטיח...
אכן, יש מסע ויש מסע עם הרב גרוסמן, ואי אפשר להשוות 
בין הדברים. כשאתה נוסע עם הרב שליט"א ממשיך דרכו בעוז 
הקירוב  חותם  את  שהטביע  טוב  שם  הבעל  של  ובתעצומות 
והחיפוש אחר הניצוץ היהודי – אי אפשר שלא לחוש את פעמי 

ההיסטוריה מכים בעוז.
 

  

 
"החופש  לחופשה,  יצאו  ישראל  וילדות  ילדי  אלו,  בימים 
והילדים  ובדאגה  לזה. ההורים בכאב  כפי שקוראים  הגדול", 
החיים,  משטף  רגע  לעצור  זמן  הוא  החופש  רבה.  בשמחה 
להתבונן במה שאנחנו עושים כל השנה ולחשב צעדים מחדש. 
חכמינו ז"ל טבעו את האמירה "ליתן רווח בין פרשה לפרשה" 
– לעצור על מנת להתבונן במסרים, להפנים ו"לחשב מסלול 
מחדש". רווח זה דבר טוב ומשובח כאשר מנצלים אותו כראוי.
את  כשמכינים  גם  לרגע.  עוצרת  לא  ויהדות  מדעים  רשת 
של  הפעילות  פוסקת  לא  הבאה,  הלימודים  לשנת  התשתית 
ימי החופש, הקייטנות בעיצומן וילדי ישראל נהנים ממסגרות 

חינוך ופעילויות ברוכות.
בני  מסע  את  מסכמים  אנו   - מסעי  פרשת  השבוע  בפרשת 
ישראל בהיותם במדבר ס"ה  49 תחנות, בדרכם לארץ נחלת 
אבות. הם לא הגיעו ישירות ממצרים לסיני, אלא הדרך הייתה 
את  פתחו  הגיעו,  אליו  מקום  בכל  מסע.  תחנות  עם  זרועה 
הציוד, הניחו את המשא, והתחילו לחיות במקום, עד שהגיעה 
ההוראה משמים: "מתקדמים". באותו רגע הם קיפלו את הכל 

ויצאו לדרך, אל המשך המסע, על פי השם.
והנורא.  הגדול  במדבר  אבותינו  של  דרכם  הייתה  קלה  לא 
אבל הם ידעו ברורות כי כל תחנה מקרבת אותם לסוף המסע. 
ירד  והשידוך  לו  כי כל שידוך שהציעו  יהודי חכם  אמר פעם 

מעל הפרק, הוא שמח וצהל, כי זה מקרב אותו לשידוך שלו. 
אם נגזר עליו לעבור עשרה התמודדויות, כל התמודדות נוספת 

מקרבת אותו ליעד הנכסף.
קירבה  וכל תחנה  49 תחנות מסע,  חוו במדבר  ישראל  בני 
אותם ליעד, קירבה אותם לריבון העולמים מנהיג המסע ומכוון 
את כל צעדיהם. וכשאדם מאמין שהתחנות הללו הן לטובתו, 
הרי הוא לא מרגיש צער וייסורים בכל תחנה, אלא כמי שיש 

לו קפיצת הדרך.
 

  

 
כבישי אוקראינה לא ידעו ימים טובים יותר. אנחנו נוסעים 
יישובים  בין  שליט"א,  גרוסמן  הרב  ובראשינו  ארוכות  שעות 
אחרת.  מפלנטה  לקוחים  כמו  ליפול.  מטים  וכפרים  עתיקים 

בתים וכפרים של 'מחניים', עם סוסים ועגלות בחצר הבית.
אי אפשר שלא להרהר על אבותינו ורבותינו שעשו את הדרך 
לאומן.  מברסלב  לפולנאה,  ממזריץ'  למז'יבוז,  מאוקופ  הזו, 
עשינו השבוע את הדרך הארוכה הזו, כל הדרך מברסלב שם 
נטמן רבי נתן התלמיד הגדול לאומן שם טמון רבו, רבי נחמן. 
נפש.  ומהווה כמעט מסירות  זרועה מהמורות  היום הדרך  גם 
הגענו מרוסקים לאחר מאמץ גדול ונסיעה לא קלה. ולחשוב 
על מסירות נפשם של תלמידי הבעל שם טוב שנסעו ממקום 
למקום, אך ורק בשביל ללמוד תורה ובשביל הפצת יהדות – 

הרי זה מעורר השתאות.
רושמי הדורות סיפרו על קפיצת הדרך שהייתה לו לבעל שם 

טוב ולחבר תלמידיו. קפיצת הדרך כפשוטו וכמשמעו, ראשית, 
צריך  האדם  של  וכוחו  זמנו  את  שנוטלים  הללו  בדרכים  כי 
ובוודאי  ובתורתו,  בגופו  שלם  להישאר  כדי  הדרך  לקפיצת 
שהיה להם בחינה זו, ושנית, הדרך הייתה נראה בעיניהם רק 
כקפיצה והתקדמות. הם לא חשו צער, כי הם היו חדורי מטרה 

לקדש שם שמים בעולם ולהפיץ יראת שמים בעולם.
מה למדנו מהבעל שם טוב? שאל אותנו מורינו ורבינו הרב 
גרוסמן ואמר: הבעש"ט לימד אותנו כמה יסודות ביהדות. א' 
כי בכל  יהודי,  כל  ב' לקרב  איתנו בכל מצב.  אמונה, הקב"ה 
אחד יש ניצוץ וחלק אלוק ממעל. ג', לא להתייאש מאף אדם, 

אין לך אדם שאין לו שעה.
דומנו, כי נאים הדברים למי שאמרם. הרב גרוסמן נטל על 
דוגל  הוא  כולו.  בעולם  הבעש"ט  בשורת  את  להפיץ  עצמו 
ביסודות אלו ואלו מניעים אותו בעשייתו הברוכה והגדולה בת 

יובל השנים.
הבה נתבונן במהלך המסעות שלנו בחיים, נראה בהם את יד 
השם המכוונת אותנו אל היעד, כל אחד לפי הדרך שההשגחה 
מקרה  אין  מכוון,  ובכוונת  פרטי  באופן  לו  הועידה  העליונה 
בעולם, האמונה הפשוטה והכבירה הזו תוביל אותנו אל היעד 
האמיתי, אל התכלית אשר לשמה הגענו אל העולם, לקדש את 
יעודה ותכליתה,  שמו יתברך. כך גם תגיע הבריאה כולה אל 
כפי שאנו כה מייחלים ומשתוקקים בכל השנה, ובפרט בימים 
ישראל  וגאולת  המקדש  בית  לבנין  המצרים,  'בין  ימי  אלו 

במהרה בימינו.
שבת שלום וחודש של נחמה וגאלה

הרב בן ציון נורדמן



 בכניסה לבית הכנסת המשוחזר של הבעש"ט ותלמידיו במז'יבוז. צילום: עו"ד שלומי לוי 



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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משחקי הרכבה
על  הבאים,  בשבועות  ויאמרו  יכתבו  מילים  של  אשד 
איך? עם מי? וכיצד יקימו את הקואליציה הבאה. הכל 
הקדמה זוטא להררי המילים שלאחר פרסום התוצאות. 
תוצאה שתאפשר לאחד  יהיה.  לא  זה  קל  ידוע,  כבר  דבר אחד 
קואליציה  אך  שברירית,  קואליציה  להקים  הגדולים  הגושים 
ללא שבירת כלים בגוש השני לא צפויה. כל סצנריו לקואליציה 

עתידית, מסובך. 
המערכת הפוליטית החליטה, לא יהיו בחירות בפעם השלישית 
בתוך שנה אחת. יתחייב מפץ ואולי שינויי גברא משמעותיים. 
בליכוד מדובר על ראשו של בנימין נתניהו. הליכוד ללא נתניהו 
יקבל תמיכה מכחול-לבן, אולי גם מעמיר פרץ במידה ומפלגת 
העבודה תעבור את אחוז החסימה ותהיה כוח משמעותי. לאיווט 
ליברמן תהיה בעיה עם החרדים והסמוטריצים, בשביל להשפיל 
צפרדעים.  הרבה  יבלע  איווט  ליבו,  שנוא  נתניהו  את  ולהדיח 
לו. החיבור חרדים-ימין- לא מפריעים  למעשה החרדים בכלל 

נתניהו מונע ממנו להיות הבריח של ממשלות נתניהו. 
יחייב  ימין-ליכוד,  חרדים  וקואליציית  נתניהו  של  ניצחון 
המריבות  לפיד.  יאיר  עם  ישבו  לא  החרדים  בכחול-לבן.  שבר 
בקוקפיט, יצאו ויהדהדו, השבר יווצר מעצמו. בדיעבד נתניהו 
גנץ  ראשונות,  שנתיים  לפחות  לשרוד  בכדי  רוטציה  יבטיח 
ושר  כמ״מ  שנתיים  להנהגה.  נוסף  צ׳אנס  יקבל  שלא  ׳יודע׳ 
לפיד  עם  החיבור  חייב.  את ההכשרה שהוא  לו  יספקו  ביטחון 
התברר בדיעבד כמשגה, גנץ-אשכנזי לא היו מודעים לעוצמת 
יכולים  היו  שניהם  יש-עתיד,  ללא  ללפיד.  האישית  ההתנגדות 
ליום  מקסימלית,  הכשרה  ולקבל  בכירים  שרים  היום  להיות 

שאחרי הדון.  
מיעוט  לקואליציית  ואפשרות  כחול-לבן  גוש  של  ניצחון 
בעל  חסר  יהיה  בליכוד.  מפץ  ייצור  מבחוץ,  הערבים  בתמיכת 
הצעות  שיקבלו  הליכוד  בכירי  אחריו.  ילך  שהעדר  משרוקית 
וישמרו אמוני  יוותרו על מנעמי השלטון,  מפתות במיוחד, לא 
נצח לנתניהו באופוזיציה משמימה, שבסופה נתניהו יהיה בן 74. 
רק חסר את הנחשון שיקפוץ למים ויקרא לשינוי וחלופה. אחריו 
מהשמאל  המדינה  את  להציל  המוסרי,  הצידוק  נהירה.  תהיה 

הקשיח ואוסלו ג׳. אמירה מתקבלת ונשמעת.   
סצנריו יחיד מבטיח את המפלגות החרדיות. ניצחון של גוש 
לפיד  ללא  המתפרקת  כחול-לבן  באיווט.  צורך  ללא  נתניהו, 
השיפורים,  במקצה  רק  החדשה  לקואליציה  שתכנס  וסיעתו, 
עתיד.  פני  צופה  ב.  חולשתה.  בגלל  א.  בסיכומים.  תפגע  לא 
כחול- את  דוחק  לפיד,  עם  בגלל השותפות  הריחוק מהחרדים 

לבן לשותפות עם השמאל הקיצון ומחייב השענות על הח"כים 
הערביים. לא נחמד ובהחלט ייצור בעיה לעתיד. כל סיטואציה 
אחרת גרועה מאד לחרדים. קואליציית גושים ליכוד-כחול לבן, 
תשאיר את החרדים בחוץ. כל קואליציה שבמרכזה כחול-לבן 
מסכלת מראש שותפות חרדית. או מכניסה את החרדים כגלגל 

חמישי במקרה הטוב. 
נתניהו.  בראשות  שלא  בקואליציה  בבעיה,  הימין  סיעות 
פתרונות.  למצוא  ניתן  אך  קשה  הבעיה  וסמוטריץ  פרץ  להרב 
לשקד-בנט אין בכלל בעיה. הוויכוח הגדול בעת האיחוד באם 
להכריז על תמיכה בלתי מסויגת בנתניהו, או להתנותה. הסיכום 
שאינו סוף פסוק, מחייב הכרזה שכזו. בנט-שקד הודיעו מפורש 
שיבחנו גם ברירות אחרות, לאו דווקא בדיעבד ובדלית ברירה. 
הדם הרע בין אילת שקד ונפתלי בנט למשפחת נתניהו, יכתיבו 
מהלכי תגובה לא צפויים. הנקמה תהיה מתוקה. אופיה, צורתה, 
והעיתוי יבחרו לפי התוצאות. נתניהו הוא האויב הגדול ביותר 

של עצמו.   
נתניהו אישית כבר הוכיח שהוא יכול ומסוגל לזנוח את תומכיו 
בנימין  אצל  אוצר  היה שר  לפיד  והחרדים.  הימין  המסורתיים. 
נתניהו. בעיותיו המשפטיות, השימוע המתקרב, מכריחים אותו 
לקואליציה, שאיתה יוכל לגנוב סוסים. קואליציית גושים, נוחה 
ואיתנה, אך לא מבטיחה את החקיקה האישית ופסקת ההתגברות 
יכול  אינו  הוא  המשפט  בית  שעל  יודע  נתניהו  חייב.  שנתניהו 
שם  מתקבלת  בג״ץ,  לשופטי  פוסקת  הבלתי  החנופה  לסמוך. 
בזלזול וכאות חולשה. השינוי שהטמיעה אילת שקד בהרכבים 
מבורך, אך עדיין לא מספיק. בידי הנשיאה לקבוע את ההרכבים 
כרצונה, פסקי הדין מוטים קשות, לפי השופטים שיושבים בדין. 

לנתניהו זה לא טוב.

⋅⋅⋅
בסופן של הבחירות הבאות עלינו לטובה תהיה ממשלה. רק 
לאחר התוצאות הסופיות, נדע את אופיה ומרכיביה. מנדט לכאן 
או לשם, 30.000 קולות למחנה זה או אחר, קולות של מפלגות 
שלא יעברו את אחוז החסימה, יקבעו את מי שיעמוד בראש ובמי 
הוא תלוי. בוועדת הבחירות חוששים מאחוז הצבעה נמוך. את 
מי זה משרת ולמי זה עוזר? לעתיד פתרונים. תחושת המיאוס 
וההרגשה שאי אפשר לשנות, התיקו המסתמן, עלולים להשאיר 
לחרדים  ספציפית  הים.  בחוף  או  בבית,  מהמצביעים  חלק 
שמצביעים ע"פ חובה אמונית, אחוז הצבעה נמוך עוזר וממקסם 

את כוחם. באם זה יפגע בליכוד! זה רווח שכולו הפסד. 
וילך להצביע לסיכוי  בגדול, מחנה ה'רק לא ביבי' משולהב 
האחרון,  הרגע  של  אלוף  'הקוסם'  מאידך,  והאחרון.  הנוסף 
של  המקובל,  המנדטים  משתה  אחרון.  צחק  הוא  היום  עד 
הימין  של  בחורבן  הסתיים  הקודמות,  בבחירות  התחרות  סוף 
החדש, הליכוד קיבל עוד מנדט, אך נכשל בהקמת הקואליציה. 
שנית.  ייכשל  לא  נתניהו  ולשנינה.  'ניצחון-פירוס', לשם, משל 
גם המפלגות החרדיות עלולות להינזק, באם נתניהו יכוון אישית 
לבטן הרכה של מצביעי מפלגות הלוויין של הליכוד, לפחות אין 
סכנה לאיבוד קולות משמעותי. בעידן שלנו, הנבואה נמסרה רק 

לשוטים, אבל להתכונן, להכין וללמוד צריך. 

⋅⋅⋅
קובי,  רון  טבריה  עירית  ראש  בפרשת  המקומם  הדין  פסק 
שהיה צריך להיות מוצמד אליו התואר ׳לשעבר׳. מרתיח. בהרכב 
פסיקה  מיעוט.  דעת  אפי׳  אין  הנשיאה  כבוד  לעצמה  שבחרה 
מקוממת והחלטה בניגוד לחוק הקיים, תוך כדי סילוף העובדות, 
מילא  ומי  מי  על  לכלך  מי  בלשון המעטה,  נכונות  לא  קביעות 
פיו מים ושתק. העובדה שהשר דרעי הציע מראש שההחלטה 
שיקול  ע"פ  החליטו  וכבודם  אחר!  שר  ע״י  יתקבלו  והשימוע 

דעתם ובקצרה ע"פ האג'נדה שהביאו מהבית. 
היו  לו  לדעתו.  דרור  וקורא  בטוח  ׳יודע׳  זוטר  משפטן  כל 
בהרכב שופטים שמרנים. כבודם, אלכס שטיין, גיל הנדל, דויד 
גרוסקופף,  עופר  סולברג,  נועם  אלרון,  יוסף  וילנר,  יעל  מינץ, 
התוצאה הייתה שונה בעליל. כבוד הנשיאה אסתר חיות, בחרה 
רון  לפני הדיון. אגב,  עוד  בפינצטה הרכב שידע את התוצאה, 
קובי לא טרח להשקיע בעו"ד! הוא ייצג את עצמו, מול סוללת 

עו"ד של הפרקליטות. משחק מכור מראש.  
נתניהו כבר 'הפנים' שמהבג"צ לא תהיה לו ישועה. הצדק אינו 
ויודעים להתעלות  ׳השופטים לא כל כך מקצועיים  אבסולוטי, 
לשעבר  הנשיא  כבוד  כהגדרת  גידולם׳  וסביבת  אמונתם  מעל 
שהובאו  האג'נדות  לפי  נקבעים  והפסיקה  הצדק  ברק,  אהרון 
התוצאה  לפי  ייקבע  הנשיאה,  ע״י  שיקבע  ההרכב  מהבית. 
הרצויה למי שקובע. לא טוב לבנימין נתניהו. מה שמחייב אותו 
לקואליציה, שתאפשר לו ותדרוש מלכתחילה, שינויים מהותיים 
במרוץ הסמכויות בין שלושת הרשויות. פסקת ההגבלה ומיתון 
פסיקה  כדי  תוך  לעצמו,  אימץ  שהבג"צ  סביר  הבלתי  הכוח 

לעומתית לבית המחוקקים-הכנסת, הינם תחילת הדרך לשינוי.

עו"ד יצחק שינפלד 



נתניהו כבר 'הפנים' שמהבג"צ לא תהיה לו ישועה. הצדק אינו אבסולוטי, ׳השופטים 
לא כל כך מקצועיים ויודעים להתעלות מעל אמונתם וסביבת גידולם׳ כהגדרת 
כבוד הנשיא לשעבר אהרון ברק, הצדק והפסיקה נקבעים לפי האג'נדות שהובאו 

מהבית. ההרכב שיקבע ע״י הנשיאה, ייקבע לפי התוצאה הרצויה למי שקובע

"



התקשרו עכשיו 8860*

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

לא סוגרים סניפים

שיחה 
ישירה

התכתבות
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לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף
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||  שבתאי פוגל ||

הזרוע 
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לשמו של המוסד הישראלי נקשרו אינספור כתרים. ארגוני הביון בכל העולם 
יודעים כי הזרוע הארוכה של המוסד מגיעה לכל יעד על פני הגלובוס • מסע 
מרתק בעקבות החיסולים הגדולים שמיוחסים למוסד הישראלי – מחיסולו של אבו 
ג'יהאד בתוניס, דרך חיסולם של פתחי שקאקי במלטה, עימאד מורניה בדמשק, 
מדעני הגרעין האיראנים, ניסיון החיסול של חאלד משעל על אדמת ירדן, ועד 
לחיסולו המהדהד של מוחמד אל מבחוח בדובאי שעורר סערה עולמית
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טרוריסט מ של  עלום,  חיסול  כל  אחורי 
הבינלאומית  העיתונות  אחר,  או  כזה 
המוסד  לעבר  האצבע  את  מפנה 

הישראלי.
במרוצת השנים, קנה לעצמו המוסד 
שם של ארגון הביון מהטובים בעולם, 
שיחידת החיסול שלו, מסוגלת להגיע לכל נקודה על פני 

כדור הארץ ולחסל את האוביקט מבלי להותיר עקבות.
עם השנים, היו גם כמה כשלים כדוגמת ניסיון החיסול 
אל  של  החיסול  או  ירדן,  אדמת  על  משעל  חאלד  של 
מבחוח בדובאי שאמנם חוסל אך משטרת דואבי הצליחה 

לפענח את החיסול ולייחס אותו לישראל.
"באין  ממשלי  הפסוק  את  סמלו  על  שחרט  המוסד, 
מפרסם  לא  יועץ",  ברוב  ותשועה  עם,  יפול  תחבולות 
ומודה בחיסולים ובפעולות שונות שיוחסו לו, גם עשרות 
שנים אחרי ביצוע הפעולה, כך שיש קושי רב להתחקות 
מתפרסמים  לפעם  מפעם  זאת,  עם  הארגון.  פעולות  אחר 
על  שונים  פרטים  בישראל  ואף  הזרה  התקשורת  בכלי 
כן,  כמו  להרוויח מהם.  יכלה  ישראל  חיסול שרק  מבצעי 
ניתן לשמוע את בכירי המוסד לשעבר משגרים רמזים מידי 

נועזות  חיסול  פרשיות  של  החוט  קצות  את  וטווים  פעם 
במדינות זרות, מה שמאשש, גם אם בפרסום לא רשמי, כי 

ידו הארוכה של המוסד עמדה מאחורי החיסול. 
תהודה  שקיבלו  המוסד  של  החיסול  ממבצעי  אחד 
ברחבי העולם והעלו את קרנו של גוף המודיעין הישראלי, 
הוא מבצע "זעם האל", שמטרתו הייתה להרוג את חברי 
ארגון הטרור "ספטמבר השחור", שהיו אחראים במישרין 
מינכן.  באולימפיאדת  הספורטאים  לטבח  בעקיפין  או 
המבצע שהחל בח' מרחשון התשל"ג, הסתיים בפועל רק 
כעבור כעשרים שנה, עם חיסולו של עאטף בסיסו בפריז, 
הסתיים  המבצע  למעשה  אולם,  הטבח.  ממארגני  אחד 
כעבור שנה, אחרי שיחידת "כידון" - יחידת הלוחמים של 
- חיסלה  המוסד הפועלת תחת אגף המבצעים "קיסריה" 

את רוב מארגני הטבח. 
ניקוסיה  רומא,  פריז,  מדינות;  חובק  במבצע  מדובר 
בשלל  מחסלים  הישראלים  הביון  סוכני  כאשר  וביירות, 
הסוכנים,  על  האהבות  השיטות  המחבלים.  את  שיטות 
במשתקי  מצוידים  אקדחים  באמצעות  קצר  מטווח  ירי 
קול והטמנת חומרי נפץ. במהלך המבצע נקט המוסד גם 
בלוחמה פסיכולוגית,  באמצעות שליחת רמזים מאיימים 

למיועדים לחיסול ופרסום מודעות אבל פיקטיביות בעיתון 
על שמם - בעודם בחיים.

"ספטמבר  בארגון   2 מספר  המשארי,  מחמוד  ד"ר 
קשות  נפצע  בצרפת,  אש"ף  של  הרשמי  ונציגו  השחור" 
כשענה  התפוצצה  בשולחנו  שהוטמנה  שפצצה  בעת 
הספיק  מפצעיו,  מת  שם  החולים,  לבית  בדרכו  לטלפון, 
להאשים את "המוסד" בהתנקשות, כשאמר "איש מלבדם 

לא יכול היה לעשות זאת".  
ניסו  ורוד, מחבלי ספטמבר השחור  היה  לא הכל  אבל 
סוכן  את  ולהרוג  לירות  והצליחו  המוסד,  לסוכני  לגמול 
המוסד, ברוך כהן הי"ד, במארב במדריד. כהן, שפעל בשם 
כשיצא  נורה  הטרור,  מארגון  מודיע  לגייס  בניסיון  בדוי 

מפגישה עם סוכן כפול.
נאלץ לעצור את המבצע לאחר שטעה  בנוסף, הארגון 
בזיהויו של עלי חסן סלאמה, ראש הארגון, והרג בטעות את 
אחמד בושיקי, מלצר מרוקני, בעל מראה דומה לסלאמה. 
אדמתה  שעל  הנורווגית,  המשטרה  כוחות  כן,  על  יתר 
בוצעה הירי, הצליחו לעצור את הסוכנים המעורבים, מה 
שגרם למבוכה רבה לישראל. רק כעבור 20 שנה הסכימה 
ישראל להביע צער על האירוע ולפצות את בנו של בושיקי 
 6 ב-400 אלף דולר. ומה עם סלאמה? אל דאגה, כעבור 
תופת  מכונית  פיצוץ  באמצעות  בבירות  חוסל  הוא  שנים 

ליד מכוניתו, בעת שעשה את דרכו לאירוע משפחתי.

הצגת תכלית
אך  העולם,  ברחבי  רבה  תהודה  שעורר  נוסף  חיסול 
הוא מבצע  אנשי הצבא,  קיבלו  אליו  את מרבית הקרדיט 
סיירת מטכ"ל את  "הצגת תכלית", במהלכו חיסלו אנשי 
אל-וזיר,  ִג'האד".  "אבו  לכינוי  שזכה  מי  אל-וזיר,  ח'ליל 
אחראי  והיה  אש"ף  של  הצבאית  הזרוע  כראש  שכיהן 
חוסל  שונות,  טרור  בפעילות  ישראלים  הרוגים  לעשרות 
חיילי  כאשר  תשמ"ח,  פסח  המועד  בחול  בתוניס  בביתו 
את  ניטרלו  לביתו,  פרצו  יעלון  בוגי  בראשות  הסיירת 

השומרים וירו בו מטווח אפס. 
את המבצע הנועז ניווטו סוכני המוסד שהתחזו לאזרחים 
במשך  ִג'האד  אבו  של  ביתו  בקרבת  השתכנו  לבנונים, 
שבועות ארוכים ואספו מידע מודיעני מדויק. בנוסף, סוכני 
מוסד הם אלה שהביאו את חיילי הסיירת הישר מספינות 
השייטת שהביאו את החיילים לחוף בתוניס ועד לביתו של 
אבו גי'האד. כמו כן, אחד מסוכני המוסד ששהה במדינה, 
השוטרים,  את  והטעה  המקומית  למשטרה  התקשר 
כשסיפר שראה את היורים נמלטים לכיוון מרכז העיר, מה 
שמנע מרדף משטרתי אחרי חיילי הסיירת שעשו את דרכם 

חזרה לספינות השייטת.

הלוחמים מגיעים לביירות דרך הים

דירתו של כמאל עוואן בבית הדירות בבירות לאחר ביקור אנשי סיירת מטכ"ל במסגרת מבצע אביב נעורים
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המדען המערבי שחוסל
הצבאי  הפרשן  מביא  הצללים",  "מלחמות  בספרו 
יוסי מלמן את כללי הברזל של המוסד. "עבור המודיעין 
לפני שנוקטים  הישראלי, החיסול הוא האמצעי האחרון. 
בו מנסים "להכפיל" את היעד ולהפוך אותו לסוכן שלך. 
יהיה להזהיר אותו או לאיים עליו, אך  שלב מקדים אחר 
אם הוא אינו מפסיק את מעשיו ולא נרתע וממשיך בהם, 

רק אז ישקלו במוסד או באמ"ן אם לחסלו". 
במדענים  המוסד  נלחם  כיצד  מלמן  מתאר  בספר 
חימוש,  בתוכניות  ערב  למדינות  לסייע  שגויסו  מהמערב 
בדמות  שהחלו  שונות,  אזהרות  לאחר  עזבו  מרביתם 
טלפונים מאיימים והסתיימו בפיצוץ המכונית או שריפת 

המשרד, אך מדען אחד שסירב להקשיב חוסל.
מדובר בג'ראלד בול, מהנדס קנדי שהתמחה בארטילריה 
ארוכת טווח. פרויקט חייו היה ניסיון לשיגור לוויין לחלל 
זה  פרויקט  ביצוע  לשם  בתותח-על.  שימוש  באמצעות 
המשטר  בעבור  ותכנן  חוסיין  סדאם  עיראק  לשליט  חבר 
נהרג  בול  בבל".  "פרויקט  במסגרת  על  תותחי  העיראקי 
מכדורי מתנקשים מחוץ לביתו בבריסל. המתנקשים, סוכני 
מוסד ע"פ פרסומים זרים, שכרו דירה בסמיכות לדירתו של 
בול תחת זהות מרוקנית, וביצעו את הירי באחת הפעמים 

בהם חזר מבגדאד לבריסל.
תחילה  חשבה  הבלגית  המשטרה  האירוניה  למרבה 
בכלל  בזיהוי שביצעו מחבלים, שתכננו  בטעות  שמדובר 
להרוג איש עסקים ישראלי שהתגורר באותו בניין של בול. 
כך  על  לחוקרים  סיפר  בול  של  כשבנו  יותר,  מאוחר  רק 

איומים  הרצח  לפני  אחדים  שבועות  במשך  קיבל  שאביו 
כיוונים אחרים. בסופו של דבר,  פנו לחקור  בטלפון, הם 
מקצוענים  היו  המתנקשים  סתום.  למבוי  הגיעה  החקירה 
שביצעו פעולה "נקייה" ולא הותירו אחריהם שום עקבות 
המערבי  האזרח  הוא  בול  למעשה,  כלשהן.  ראיות  או 
הראשון, ובינתיים, לפי הידוע, גם האחרון שחוסל על ידי 

סוכני המוסד.

על סמך האינטואיציה 
הוא  היום  עד  ביותר  הזוכרים  החיסול  ממקרי  אחד 
הג'יהאד  תנועת  מייסד  א-שקאקי,  פתחי  של  חיסולו 
במודיעין  שלה.  הראשון  והמזכ"ל  הפלסטיני  האסלאמי 
הישראלי הצטבר מידע רב על אישיותו, רעיונותיו וארגונו, 
מסוכני  שמנע  מה  מדמשק,  יצא  ולא  כמעט  שקאקי  אך 
המוסד להגיע אליו ולגבות את דמם של עשרות הישראלים 

שמתו בפיגועים שתכנן וארגן.
הפתח לחיסולו הגיע על סמך אינטואיציה בלבד. בסתיו 
תשנ"ו הזמין קדאפי, מנהיג לוב דאז, את אחד מהארגונים 
אחרות  קבוצות  מנהיגי  ובקרב  לטריפולי  הפלסטינים 
כי קדאפי עומד להעניק  נפוצה ההערכה  שישבו בדמשק 
סיוע כספי נדיב לאותו מנהיג. קציני המודיעין של קיסריה 
מידע  שום  ללא  בלבד,  אינטואיציה  סמך  על  העריכו, 
נתח מעוגת התקציב  יחפוץ לקבל  גם שקאקי  כי  מבוסס, 
הרי  כנכונה,  תתברר  זו  בטן  תחושת  אכן  אם  הלובית. 
יוכל לטוס מדמשק לטריפולי, בשל עיצומים  שקאקי לא 
בינלאומיים שאסרו על קשרי תעופה עמה. הקשר היחיד 
של לוב עם המערב היה באמצעות מעבורות ממלטה. לכן, 
לוולטה  לטוס  עליו  יהיה  ללוב,  להגיע  ירצה  שקאקי  אם 

בירת מלטה, ומשם לעלות על מעבורת לטריפולי.
רשימת  אחרי  לעקוב  המוסד  לקציני  שנותר  מה  כעת, 
הנוסעים מדמשק לוולטה. ואכן, האינטואיציה הוכיחה את 
שיחת  יירטו   8200 המודיעין  יחידת  של  מאזינים  עצמה. 
טלפון בין דמשק לטריפולי, שבה נידונו פרטי נסיעתו של 

שקאקי. 
דרכו  את  חזרה  שקאקי  עשה  שנה  אותה  מרחשון  בד' 
מלוב למלטה. שקאקי היה כל כך בטוח בעצמו שכמעט 
זהירות. לא רק שהשתמש באותו דרכון  ולא נקט אמצעי 
באותו  חדר  שכר  אף  הוא  בעבר,  שימוש  עשה  בו  לובי, 
שלו  הביטחון  תחושת  למעשה,  בעבר.  שהה  בו  מלון, 
היתה כה רבה שלא היסס לעזוב את חדרו ולצאת למסע 

קניות. כאן נכנסו סוכני המוסד לפעולה. 
רכובים  שהיו  מתנקשים  צמד  הזרים,  הפרסומים  לפי 
על אופנוע, התקרבו אל שקאקי בעת שיצא מחנות בעיר 
ירד  הכידון  מלוחמי  אחד  בידו.  הקנייה  שקיות  עם  וצעד 
הג'יהאד  מייסד  בראשו.  כדורים  וירה שלושה  מהאופנוע 
האסלאמי התמוטט מיד, מה שנותר ללוחם השני לעשות, 
התרמילים  את  לאסוף  הריגה,  לוודא  מהאופנוע  לרדת 
ולהעלם. הפעולה הייתה כל כך מהירה ונקייה, שתוך 20 

שניות לא היה זכר לצמד המתנקשים.
הבדויה  זהותו  לובי,  סוחר  כי  במלטה  הכריזו  תחילה 
שאנשי  אחרי  ימים,  כמה  בחלוף  ורק  נרצח  שקאקי,  של 
הוא  שהנרצח  התברר  מבטחים,  בחוף  כבר  היו  המוסד 
מנהיגו של ארגון הג'יהאד האסלאמי. בספרו מתאר מלמן 
היתה  שקאקי  פתחי  את  לחסל  "ההחלטה  החיסול;  את 

לשם ביצוע פרויקט 
זה חבר לשליט 

עיראק סדאם חוסיין 
ותכנן בעבור המשטר 
העיראקי תותחי על 
במסגרת "פרויקט 

בבל". בול נהרג מכדורי 
מתנקשים מחוץ לביתו 

בבריסל

חבר צוות המעקב אחרי מבחוח במלון, לבוש בגדי ספורט ואוחז מחבט טניסתמונתו של עימאד מורניה שפורסמה רק לאחר מותו

מפקדים לאחר מבצע אביב נעורים. מימין: אמנון ליפקין שחק, משמאל: אהוד ברק )צילום לע''מ(
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יצחק  הממשלה  ראש  של  האחרונה  החשובה  ההחלטה 
מתנקש  בידי  בעצמו  נרצח  מכן  לאחר  שכשבוע  רבין, 
יהודי. אפשר שאם יגאל עמיר לא היה נתפס, היתה קהילת 
היה  רבין  שרצח  למסקנה,  מגיעה  ישראל  של  המודיעין 

נקמה של הג'יהאד האסלאמי על חיסול מנהיגו".

רמטכ"ל החיזבאללה
למוסד,  המיוחסים  החיסולים  רשימת  על  כשעוברים 
תופס לו מקום בולט במיוחד חיסולו של עימאד מורנייה, 
ישיר  באופן  ואחראי  החיזבאללה  רמטכ"ל  שהיה  מי 
למותם של מאות בני אדם. לא רק ישראל רדפה אחריו, גם 
ארצות הברית רצתה את ראשו, זאת בשל שורת פיגועים 
את  שהציבה  ארה"ב,  בביירות.  אמריקאיות  מטרות  נגד 
אל  ראשי  עם  יחד  שלה  המבוקשים  ברשימת  מורנייה 
אך  דולר,  מיליון   5 של  פרס  ראשו  על  השיתה  קאעידה, 

ללא הועיל. 
במשך קרוב לעשרים שנה ניסה המוסד להגיע למורנייה 
וחיסולו  אחיו  הריגת  באמצעות  גם  היתר  בין  דרך,  בכל 
ניתוחים  שעבר  החיזבאללה,  רמטכ"ל  אך  בהלווייתו, 
להלוויית  הגיע  לא  זהותו,  את  לשנות  מנת  על  פלסטיים 
אחיו. מה הוביל למידע שהביא בסוף לחיסולו, עד היום 
לא ניתן לדעת, אבל דבר אחד בטוח: האיש שהיה אחראי 
אדר  בחודש  מת  וטהורים  קדושים  דם  הרבה  כך  לכל 
תשס"ח בפיצוץ מטען זעיר שהותקן בתוך משענת הראש 
איראני  ספר  בבית  מביקור  שיצא  בעת  ברכבו,  כסאו  של 

בדמשק.
ודובר משרד  בארצות הברית מיהרו לברך על החיסול 
יותר  טוב  מקום  הוא  "העולם  כי  מסר  האמריקני  החוץ 
בלעדיו. הוא היה רוצח המונים וטרוריסט האחראי למותם 
מיהרו  בישראל  מנגד  מספור".  רבים  מפשע  חפים  של 

להכחיש ומסרו כי הם דוחים את הפרסומים על מעורבות 
להבטיח  לחיזבאללה  הפריע  שלא  מה  באירוע,  ישראל 
נקמה ולנסות להוציא שורת פיגועים, שסוכלו גם הם על 
ידי סוכני המוסד. כעבור ארבע שנים יאשר ראש המל"ל 
לשעבר עוזי ארד כי ישראל אחראית לחיסולו של מורניה. 
לכל  כך  הישראלי,  למוסד  טובה  שנה  הייתה  תשס"ח 
הפחות על פי פרסומים זרים. בליל כ"ט תמוז אותה שנה, 
טרטוס  הנמל  לעיר  בסמוך  הים  דרך  מיומן  צוות  חדר 
זה  כאשר  סולימאן,  במוחמד  למוות  וירה  שבסוריה, 
לים.  בסמוך  הנופש שלו  בבית  ערב  וארוחת  ערך מסיבה 
סולימאן נפגע בראשו ובצווארו ומת מפצעיו, בעוד הצוות 

נמלט דרך הים.
סולימאן היה ידוע כגורם מקשר בין איראן לחיזבאללה, 
מטעם הממשל הסורי שביקש לסייע בחימוש ובאימונים 
כן, הוא היה אחד האחראים  לארגון הטרור בלבנון. כמו 
על  שהופצץ  בדיר-א-זור,  הגרעיני  הכור  של  לבנייתו 
של  ולאבטחתו  ב-2007,  זרים  פרסומים  לפי  ישראל  ידי 
בשנה  שדלפו  מסמכים  למוסד,  הייחוס  למרות  המתקן. 
 )NSA-שעברה מהסוכנות האמריקנית לביטחון לאומי )ה

חשפו כי שייטת 13 היא זו שעומדת מאחורי החיסול.

דקה אחר דקה
החמאס  מבכירי  אל-מבחוח,  מחמוד  התש"ע  שבט  ה' 
ומי שהיה מעורב אישית בחטיפתם וברציחתם של חיילי 
בבית  בחדרו  נמצא  סעדון,  ואילן  סספורטס  אבי  צה"ל 
שוכב  כשהוא  בדובאי  רוטנה"  "אל-בוסתאן  המלון 
מאוד  מהר  חיים.  רוח  וללא  בפיג'מה  לבוש  במיטתו 
תחשוף משטרת דובאי כי מדובר בחיסול, זאת באמצעות 
עד  אך  ובמלון,  בעיר  שהוצבו  אבטחה  מצלמות  רשת 
7 שנים אחרי, שום סוכן מוסד לא נתפס או נעצר,  היום, 
העיתונאים  במסיבות  נחשפו  שתמונותיהם  למרות  זאת 

המתוקשרות של מפקד משטרת דובאי.
החיסול  את  פירטה  במדינה  שהוקמה  החקירה  ועדת 
דקה אחרי דקה. מבצע החיסול החל בליל ה' שבט 9 דקות 
לדובאי,  החיסול  מצוות  שניים  הגעת  עם  חצות,  לאחר 
בודנהיימר,  מיכאל  השם  עם  גרמני  דרכון  מהם  לאחד 
ולשני דרכון בריטי עם השם ג'יימס לאונרד קלארק. כעבור 
החיסול.  מצוות  נוספים  לוחמים  שני  מגיעים  דקות   20
עם  איריים  בדרכונים  מצוידים  מפריז,  השניים, שמגיעים 

השמות גייל פוליארד וקווין דברון.
מלון  בתי  לשני  דרכם  את  עושים  החשודים  בלילה,   1
עושים  לא  הסוכנים  החקירה,  ועדת  לפי  בדובאי.  שונים 
שיחות ביניהם ישירות, אלא התקשרו לאוסטריה, שם, על 
דרכון  בעל  אדם   :02:30 הפיקוד.  חדר  נמצא  החשד,  פי 
צרפתי בשם פיטר אלווינגר מגיע לדובאי ונפגש עם חבר 
שדה  את  השניים  עוזבים  דקות  עשר  כעבור  נוסף.  צוות 
התעופה לכיוונים שונים, וכל אחד מהם מגיע לבית מלון 

אחר.
מת  נמצא  שמבחוח  לפני  שעות  עשר  בבוקר,   10:30
בחדרו, מגיעים כמה מהסוכנים למרכז קניות בעיר. כעבור 
נושאת  כשפוליארד  המרכז,  את  עוזבים  נצפים  הם  שעה 

בידיה מספר שקיות.
- בצהריים, דברון עוזב את המלון בו התאכסן   13:37
ועובר למלון אחר, לשם הוא מגיע מחופש באמצעות פאה 
אלווינגר  הבאה  השעה  במהלך  בצהריים,   2 ומשקפיים. 
המעקב  וצוות  שלהם  המלון  בית  את  עוזבים  ופוליארד 

מבחוח  שם  רוטנה",  "אל-בוסתאן  למלון  מגיע  הראשון 
לבדו  מבחוח  מגיע   3 השעה  אחרי  קצת  לשהות.  עתיד 
עוד  המעקב  צוות  מחברי  אחד  ידי  על  ומאותר  לדובאי, 

בשדה התעופה. 
בלי  כשלצידו,  למלון,  מגיע  החיסול  יעד   15:25-
שיבחין, שנים מחברי צוות המעקב כשהם לבושים בגדי 
ספורט ובידיהם מחבטי טניס. כעבור 5 דקות עולה מבחוח 
הטניס"  "שחקני  הקבלה,  מפקיד  קיבל  עתה  שזה  לחדר 
 - החדר  דלת  על  מתבונן  נראה  אחד  בעקבותיו.  הולכים 
חדר 230 - ואילו השני נראה מדבר אל תוך פרק כף ידו, 
ככל הנראה על מנת לשדר לשאר החוליה את מספר החדר. 
בקרבת  עסקים  במרכז  שמבקר  אלווינגר,   –  15:50
המלון, מרים טלפון לפקיד הקבלה ומזמין את חדר 237, 
טיסה  מזמין  הוא  ההזמנה  לאחר   .230 חדר  מול  שנמצא 

למינכן דרך קטאר.

סולימאן היה ידוע 
כגורם מקשר בין 

איראן לחיזבאללה, 
מטעם הממשל הסורי 
שביקש לסייע בחימוש 

ובאימונים לארגון 
הטרור בלבנון

הכוחות בדרך למבצע אביב נעוריםסלאמה )מימין( וערפאת. הוזהר כמה פעמים על ידי ה-CIA כי חייו בסכנה

מתקדמים אל עבר חופי לבנון במבצע אביב נעורים  )צילום אתר חיל הים(

בול בראשית שנות ה-60, עם תותח 16 אינץ'
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16:23 – מבחוח יוצא מבית המלון, ובמשך 30 הדקות 
ודברון  פוליארד  אלווינגר,  בהדרגה  מגיעים  הבאות 

ונכנסים לחדר 237.
למלון,  דרכם  את  עושים  חיסול"  "צוותי  שני   :18:30
את   ,237 חדר  את  שהזמין  אלווינגר,  יעזוב  שעה  כעבור 

המדינה לקטאר ומשם בטיסת המשך למינכן. 
20:00 צוות החיסול מנסה להיכנס לחדר 230 באמצעות 
תכנות מחדש של המנעול האלקטרוני של הדלת. במקביל, 
ככל  במסדרון,  שצועד  אחר  לאורח  מתקרב  דברון  נראה 
הנראה לאותת לשאר הצוות שיפסיקו את ניסיונות הפריצה.
ועדת  20 דקות מגיע מבחוח לבית המלון, כאן  כעבור 
החקירה לא ידעה להגיד אם הצוות חיכה למבחוח בחדרו 
או שפרץ רק לאחר מכן. דבר אחד ברור: פוליארד ודברון 
החיסול  שצוות  בזמן  המסדרון  על  מתצפתים  נראים 
כי  מציינים,  החקירה  ועדת  במסקנות  עבודתו.  את  מבצע 

להערכתם החיסול התבצע במהלך 22 דקות.
20:46 – הסוכנים הראשונים עוזבים את המלון, כעבור 
9 דקות לא נותר איש באזור. פוליארד ודברון עוזבים את 
ב-12  עוזבים  הצוות,  חברי  שאר  לפאריס.  בטיסה  דובאי 
פרנקפורט  קונג,  הונג  הבאים:  ליעדים  הבאות,  השעות 

ודרום אפריקה.
מת  מבחוח  את  המלון  צוות  יגלה  בלילה  ב-1:30  רק 
במיטתו, כשדלת החדר נעולה מבפנים. מה שגרם לרופאים 
כי מדובר במוות טבעי כתוצאה מעליית לחץ דם  לקבוע 
סיפור  לחשיפת  הובילה  משטרתית  חקירה  אבל  במוח, 
כאמור,  הטניס".  "שחקני  של  תמונותיהם  כולל  החיסול, 

עד היום, איש לא נתפס.
כעבור כשנתיים וחצי פורצת קבוצת אנשים לביתו של 
כמאל רנאג'ה, מחליפו של אל מבחוח, בדמשק. הקבוצה 
מביתו.  סודיים  מסמכים  ולוקחת  למוות  ברנאג'ה  יורה 
לחיסול.  אחראי  המוסד  כי  האשימו  פלסטיניים  גורמים 
מנגד, באופוזיציה הסורית טענו כי דווקא המשטר הוא זה 
שעומד מאחורי החיסול, אחרי שלטענתם רנאג'ה עסק לא 

רק בהברחות נשק לרצועה, אלא גם לידי מורדים סוריים.
 

מדעני הגרעין על הכוונת
כ"ו טבת תש"ע, פיצוץ מחריד את צפון טהרן. עם פיזור 
העשן מתברר - אופנוע ממולכד שהופעל באמצעות שלט 
רחוק הביא למותו של המדען מסעוד עלי מוחמדי, מבכירי 
גרעינית  לפיזיקה  פרופסור  האיראנית,  הגרעינית  התכנית 
להאשים  מיהרו  באיראן  טהרן.  באוניברסיטת  ומרצה 
החיסול.  מאחורי  שעומדת  כמי  הציונית"  "הישות  את 
כעבור כשנתיים נתלה בטהרן מג'יד ג'מאלי פאשי, אזרח 

הפרסומים  לפי  הודה,  ואף  הואשם  פאשי   .24 בן  איראני 
באיראן, כי פעל בשירות המוסד הישראלי ואף היה מעורב 

בחיסולו של מוחמדי.
חבלה  מטען  מצמידים  אופנוענים  כשנה,  כעבור 
בנסיעה.  היה  שזה  בעת  שהריארי  מג'יד  של  למכוניתו 
להנדסת  בפקולטה  פרופסור  איראני,  פיזיקאי  שהריארי, 
ביותר  והמדען הבכיר  גרעין באוניברסיטת שהיד בהשתי 
של  אשתו  בפיצוץ.  נהרג  האיראנית,  הגרעין  בתוכנית 

שהריארי שהייתה עימו ברכב נפצעה קשה. 
באותו יום, כחלוף שעה קלה בלבד, מתקרבים אופנוענים 
למכוניתו של פריידון עבאסי-דוואני, בכיר בתכנית הגרעין 
האיראנית, ומצמידים לו בצורה דומה מטען חבלה. דוואני 
רק  הוא  שלמזלו  כך  ולהימלט,  הדלת  את  לפתוח  מספיק 
לראש  ימונה  הוא  חודשים  מספר  כעבור  בפיצוץ.  נפצע 

הארגון לאנרגיה אטומית של איראן. 
אופנועים  על  הרכובים  אלמונים  התשע"א,  תמוז  כ"א 
איראני,  גרעיני  מדען  נג'אד,  רזאי  דריוש  לעבר  התקרבו 
בעת שהיה בסמוך לביתו יחד עם אשתו. האלמונים פתחו 
נג'אד  של  אשתו  במקום.  נהרג  וזה  המדען  לעבר  בירי 

נפצעה מהירי והובהלה לבית החולים.
כחצי  וכעבור  הסתיים  לא  הגרעין  מדעני  חיסולי  מסע 
405 של   רוכבי אופנוע התקרבו למכונית הפז'ו  שנה שני 
לה  והצמידו  איראני,  גרעין  רושן, מדען  מוסטפה אחמדי 
מאבטחו  ואילו  במקום  מת  רושן  ממוגנט.  חבלה  מטען 
נפצע קשה, הובהל לבית החולים ושם מת מפצעיו. העיתון 
תיאר את השתלשלות האירועים  טיימס'  'סאנדיי  הבריטי 
שהובילו לחיסול והגדיר את הפעולה ככזו "שיכולה לצאת 

לאקרנים בתור סרט ריגול".
"מה  הסביר,  לעיתון  ישראלי שהתראיין  ביטחוני  גורם 
תוצאה  הוא  ומהיר  פשוט  כמבצע  ריגול  בסרטי  שנראה 
של עבודה קשה, חודשים רבים של איסוף מודיעין וצוות 
מאומן היטב". הוא הוסיף כי "יש אפס סובלנות לטעויות. 
של  חייהם  את  רק  לא  מסכן  כישלון  כל  הדברים,  מטבע 

הסוכנים אלא עשוי להפוך גם לסקנדל בינלאומי".
באותו החודש, מתו בצרוף מקרים מאוד מוזר ארבעה 
וופא  לב.  והתקפי  מוחי  כתוצאה משבץ  איראנים  קצינים 
במשמרות  בכיר  מפקד  היה  בלבד,   52 בן  עפאריאן, 
המהפכה והראשון למות ממחלה. מיד אחריו נפטר עבאס 
מהרי משבץ מוחי. ימים ספורים לאחר מכן נפטרו אחמד 
היו  כל הארבעה  לב.  טורקאן מהתקף  ומנסור  סיאפזאדה 

בכירים במשמרות המהפכה ומעורבים בתוכנית הגרעין. 
אותו החודש היה מאוד קטלני באיראן ובכ"ז טבת שוב 
עלי  רזא  צבא,  קצין  חוסל  בהתנקשות  האופנוענים.  חזרו 
פימאני וחייל נוסף נפצע. יש לציין כי שיטת האופנוענים 
על  לחביבה  לפחות,  בעולם  תקשורת  כלי  לפי  נחשבת, 

כחלוף שעה קלה 
בלבד, מתקרבים 

אופנוענים למכוניתו 
של פריידון עבאסי-

דוואני, בכיר בתכנית 
הגרעין האיראנית, 

ומצמידים לו בצורה 
דומה מטען חבלה. 

דוואני מספיק לפתוח 
את הדלת ולהימלט, כך 
שלמזלו הוא רק נפצע 
בפיצוץ. כעבור מספר 

חודשים הוא ימונה 
לראש הארגון לאנרגיה 

אטומית של איראן

 ראשי "המוסד" בהווה ובעבר בעת מתן תעודות הוקרה לעובדי המוסד. עומדים: חסון חסון - מזכירו הצבאי של נשיא המדינה, ראשי "המוסד" אפרים הלוי, נחום אדמוני, תמיר פרדו, שבתאי שביט ויוסי כהן. יושבים:
נשיא המדינה ראובן ריבלין וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו
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נורה  האופנועים,  בשיטת  שוב  שנה,  כעבור  המוסד. 
מוג'טבה אחמדי, ראש מערך הסייבר האיראני.

המלך הירדני זעם
כישלנות.  גם  אלא  המוסד,  רשם  הצלחות  רק  לא  אבל 
של  חיסולו  ניסיון  פרשת  הוא  הגדולים  הכישלונות  אחד 
בכ"ה  חמאס.  של  המדינית  הלשכה  ראש  משעל,  ח'אלד 
בשוק  מתאבדים  מחבלים   2 מתפוצצים  תשנ"ז  בתמוז 
'מחנה יהודה' בירושלים וגורמים למותם של 16 בני אדם 
ופציעתם של כמה עשרות. ארגון החמאס נוטל על עצמו 

את האחריות לפיגוע וראש הממשלה דאז )והיום( בנימין 
נתניהו מחליט כי יש לחסל אישיות בכירה בארגון. במוסד 
משעל,  הוא  שנבחר  והאיש  שמות  מספר  לנתניהו  הציעו 

שחי באותה תקופה בירדן.
יצחק  הקודם  הממשלה  ראש  של  הוראתו  שבשל  אלא 
שנחתם  השלום  הסכם  בגלל  בירדן,  לפעול  שלא  רבין 
טוב  מודיעין  למוסד  היה  לא  שנים,  באותן  המדינות  בין 
זמנים  בלוח  מאפס  מודיעין  ליצור  נאלץ  והוא  במדינה 
זאת  רעל,  באמצעות  חיסול  על  הכריעו  במוסד  מוגבל. 
שני   - התכנית  שקט.  לחיסול  בכך  לגרום  מחשבה  משום 
דרכו  את  עושה  שהוא  בעת  משעל  על  יתקרבו  סוכנים 
מנוערת  קולה  פחית  יפתח  אחד  סוכן  בעמאן,  למשרדו 
רעל  טיפות של  יטיף כמה  רעש התסיסה,  והשני, בחסות 

קטלני על עורפו של משאל. 
שרשרת כשלים הובילה לכך שמשעל יסובב את הראש 
לרוץ  לו  ויקלוט את המזרק, מה שיגרום  נכון  הלא  ברגע 
לעבר רכבו ולנהגו להוביל אותו במהירות לבית החולים. 
פתח  החיסול  לניסיון  עד  שהיה  חמאס  פעיל  בנוסף, 
במרדף אחרי רכב המילוט של הסוכנים, טעות של הנהג 
הובילה לכך שבמקום להבריח את הסוכנים מהאזור הוא 
הוריד אותם בסמוך למקום האירוע. פעיל החמאס שרדף 
הסוכנים  הנמלטים.  הסוכנים  עם  להתעמת  ניסה  אחריהם 
מקומי  אספסוף  בינתיים  אבל  הפעיל,  על  לגבור  הצליחו 

התאסף סביבם והמשטרה הירדנית נאלצה להתערב. 
כתיירים  הירדנית  במשטרה  להזדהות  ניסו  הסוכנים 
קבע  לתחנה  שהוזעק  בעמאן  קנדה  קונסול  אך  קנדים, 
נחרצות כי הם לא קנדים. לבינתיים שאר הסוכנים נמלטו 
לשגרירות הישראלית. המלך הירדני רתח מזעם על ניסיון 
החיסול בשטחו ואיים לנתק את היחסים עם ישראל ולשגר 
יחידות עילית של צבאו שיפרצו לשגרירות. נתניהו הורה 
עם  ולהיפגש  לירדן  לנסוע  יתום  דני  דאז  המוסד  לראש 
הוא  מהרעל  ימות  משעל  אם  כי  הבהיר  חוסיין  המלך.  
בתמורה  העצורים,  הסוכנים  על  מוות  עונש  לגזור  יאלץ 
הנוגדן  את  לירדן  תעביר  ישראל  לפיה  עסקה  יתום  הציע 
לרעל והסוכנים יורשו לחזור לישראל. אבל זה לא הספיק, 
מנהיג  יאסין,  אחמד  השייח'  את  לשחרר  נאלצה  וישראל 
החמאס, וכ-70 אסירים פלסטינים נוספים ורק אז הסוכנים 

הורשו לחזור לישראל.
פעולות  אלו  על  רשמי  אישור  ואין  ברור  לא  כאמור, 
המוסד אחראי, אך דבר אחד בטוח: המיתוס של המוסד 
לקרוא  מעניין  זאת,  עם  אחר.  או  כזה  מחיסול  חזק  יותר 
המבצעים  'המוסד;  הספר  מחברי  של  התייחסותם  את 
השונים,  החיסולים  אודות  הזרים  לפרסומים  הגדולים', 
"כמי שניתחו את פעולות המוסד, את שיטותיו ואת מטרות 
המבצעים הללו, הגענו למסקנה שהמקורות הזרים צודקים 
לפועל  להוציא  היה  שמסוגל  היחיד  הגוף  הוא  והמוסד 

פעולות כה מתוחכמות וכה נועזות".
קרובות  שלעתים  לכך,  להוביל  הצליח  המוסד  מיתוס 
בעקבות  לדוגמה,  כך  מפתיעה.  די  יכולת  לאנשיו  יוחסו 
אירוע בו תקף כריש תיירים בקרבת החוף בחצי האי סיני 
את  לפסול  "שאין  סיני  דרום  מחוז  מושל  אמר  במצרים, 
האפשרות שהמוסד שיגר את הכריש, כדי לתקוף תיירים 
2011 הוחזק נשר שעף  המבלים בשרם א-שייח'". בשנת 
מכיוון ישראל ונחת בערב הסעודית בידי כוחות הביטחון 

שהוצמד  הלווייני  הניווט  שמכשיר  בחשד  הסעודיים 
לרגלו הוא מכשיר ריגול של המוסד. שנתיים לאחר מכן, 
הועלו בטורקיה חשדות דומים כלפי בז שטובע בישראל. 
העיתון וושינגטון פוסט ניסה להסביר את תפוצת תאוריות 
הקשר האלה לגבי "המוסד" בכך ש"המבצעים החשאיים 
האמיתיים של ישראל הם פנטסטיים כמעט כמו הפנטזיות 

האלה. ואכן, נראה שמדובר בסרט עלילתי מותח.

שרשרת כשלים הובילה 
לכך שמשעל יסובב את 
הראש ברגע הלא נכון 
ויקלוט את המזרק, מה 
שיגרום לו לרוץ לעבר 
רכבו ולנהגו להוביל 
אותו במהירות לבית 
החולים. בנוסף, פעיל 
חמאס שהיה עד לניסיון 
החיסול פתח במרדף 
אחרי רכב המילוט 
של הסוכנים, טעות 
של הנהג הובילה לכך 
שבמקום להבריח את 
הסוכנים מהאזור הוא 
הוריד אותם בסמוך 
למקום האירוע

מחמוד אל מבחוח

כך נראה החדר שבו מצא מבחוח את מותו

המלון במלטה שבפתחו חוסל פתחי שקאקי
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קיר פלא המגן על הצדקנית מפני הבא להורגה, אוצר כספי בלום מתחת לגשר,  
וגולם כל יכול המגן על היהודים מפני הכומר הצורר – מה עוד צריך בשביל מיתוס 

יהודי שגם הגויים מאמינים בו?  יצאנו לחקור את האמת ההיסטורית מאחורי 
האגדות היהודיות ההיסטוריות שהפכו לחלק מהפולקלור היהודי של יהדות אירופה

||  איילה אבן האזל ||
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סיפורים 
מהאגדות
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אגדה נחמדה אך כידוע האמת ההיסטורית שונה. רש"י נולד 
בטריוש אשר בצרפת ולא בעיר וורמייזא בגרמניה. יש שמצאו 
וורמייזא בגרמניה – שם גרו  הסבר דחוק, כי הנס ארע בעיר 
הוריו של רש"י, אך בעקבות המעשה, הוריו של רש"י מהרו 
יאשימו  פן  ועברו לעיר טריוש בצפון צרפת  לעזוב את העיר 
את האם במעשה כשפים. בבחרותו חזר רש"י לעיר וורמייזא 
יקר   בן  יעקב  רבי  של  בישיבה  שם  ולמד  שנים  כעשר  למשך 

קיר הפלא אשר בוורמיזא 
על  בגרמניה(   וורמוס,  )כיום  וורמזיה  בעיר  המבקר  כל 
ואם בישראל בימים עברו   עיר  נהר הריין, עיר שהייתה  גדות 
קהילות   : אשכנז  ביהדות  המרכזיות  הערים  משלושת  וחלק 
שו"ם – שפירא )כיום שפייר(  וורמזיה ומגנצא )כיום מיינץ(, 
לא מפספס את הביקור בקיר הפלא בוורמזיה ברובע היהודי 
העתיק של העיר, תייר יהודי או אפילו נוכרי מובל על עבר קיר 
שאינו עתיק כלל, ולכל היותר שחזור של קיר עתיק של אחד 
הבתים. זה הוא הקיר אשר עליו מסופר המעשייה הידוע על אמו 
של רש"י )שבכ"ט תמוז חל יום השנה לפטירתו( או על אמו 
של רבי יהודה החסיד )תלוי בגרסה( שכאשר הייתה מעוברת 
ועברה ליד בית הכנסת בעיר, בסמטה צרה, בא לקראתה פרש 
רשע רכוב על סוס ובא לדורסה. נעשה נס ונוצרה גומחה בקיר 
בית הכנסת והאישה נתחבה בו וניצלה באורח נס. והרשע עבר 
ולא הצליח לפגוע בה לרעה. ועד היום הקיר עם הגומחה ניצב 
על עמדו, לזכר אותו הנס, צפונית מזרחית לבית הכנסת. על 
מעשה זה כתב המשורר שאול טשרניחובסקי את הבלדה "קיר 

הפלא אשר בוורמזיה":

בוֹא ַהּׁשּוק ַעד ֵאם ָהְרחוֹב ִמְלּ
ף, א, קוֹל-ַהְלמּות תֹּ קוֹל-ִצְלצּול ָבּ

ִים. ֲחצוְֹצרוֹת ּוְמִצְלָתּ
 

א, קוֹל ֲהמוֹן-ָעם, קוֹל-ָהמוֹן ָבּ
ׁיר ָהָרם, ִשּ דּוד, ַבּ ְגּ ְך, ַבּ ָסּ ַבּ

ְפִסיָעה ַאַחת ֶאָחת. ִבּ
 

ָהֶרֶכב ָנע ֶאל ַשֲׁעטוֹת סּוס,
י-סּות, ְסְקֶנְכט ָזע, ֲאֻדֵמּ ְנְדּ ַהַלּ

ְצרוֹר-נוֹצוֹת ַעל ַהּכוָֹבע.
 

יס ִסּ ֵיׁש ִיְברֹק אוֹר ְוָטס ַכּ
ֵני סוֵֹחָרה ְוחֹד ֲחִנית, ַעל-ְפּ

פנים בית הכנסת בוורמיזא

ְרֶזן-אוֹן ָוָפֶלד. ַעל ַגּ
 

ְקֵצה  ִבּ ָהְרחוֹב  ר  ַמה-ַצּ
ָהִעיר!

ּוְכֶאֶבן ַאַחת ִקיר ַעל ִקיר,
ֶרְך ִלְנטוֹת ָאִין. ל ֶדּ ָכּ

 
ְשַׁפל ָהְרחוֹב הוֶֹלֶכת ַאט ִבּ
ד – ַסּ מוֹ ַבּ ה, ַרְגָלּה ְכּ ִעְבִרָיּ

יָה. ֶנּ ין ִשׁ ֵרָסּה ֵבּ י ְכּ ִכּ
 

ְתאֹם ָסר ּוִפְתאֹם ָנָטה, ִפּ
ר, א ָלְרחוֹב ַהָצּ דּוד ַהָבּ ַהְגּ

רֹאׁשוֹ. ס עוֵֹבר ְבּ ָכּ ַהֻדּ
 

ד, ָעה ֶאל ַהַצּ ׁה ִנְרְתּ ָהִאָשּ
יב ָיד, ְמבּוָכה ִהיא: ֵאי ַתִצּ ִבּ

עוֹד ֶרַגע ְוִהיא ִנְרָמֶסת.
 

ׂא קוֹל... ָשּ ַח, ִתּ ְתַיֵפּ ְוא ִתּ ָשׁ
הּו – ַאל ֲחמֹל דּוד ִהֵנּ ַהְגּ

ה! ׁה ְיהּוִדָיּ ַעל ִאָשּ
 

ִנְלָחָצה ִהיא ֵבין ִקיר ָוִקיר,
יר, ֶתל – ִגּ ָהָאָדם – ֵעץ, ְוַהכֹּ

ָלה! ֵאין ֶרַוח ְוַהָצּ
 

ל סּוס ַשׁח, ְרֶזל ָכּ ֶבד ַבּ ִמכֹּ

ְרֶזל ַצח: ָרִשׁים ַבּ ַעל ַהָפּ
ַהּקוַֹבע ְוַהּסוֵֹחָרה.

 
ְרֶזל – ַהֲחִנית, יֵדיֶהם ַבּ ִבּ
ְרֶזל, ַלֲהִמית ב ֶלב-ַבּ ְוַהֵלּ

ְרֶזל ָיַען. ְרֶזל ַבּ ַהַבּ
 

י ָקָשׁה ֵלב ָהִאיׁש, ַוְיִהי ִכּ
ְחמֹל ִקיר ְוִנְבַקע ִחיׁש, ַוַיּ

ׁה. בוֹא ּבוֹ ָהִאָשּ ַוָתּ
 

הוֹי ִעיר ֶוְרַמְיָזה, ִעיר ַהּנוֹי!
ְקָרה בוֹ. ּה, ְוַהִנּ יר עוֹד ָבּ ַהִקּ

ֶשּׁנּו. א ָשׁם ִויַמְשׁ ַהָבּ
 

יר עוֶֹדּנּו, ִנְקָרה בוֹ – ַהִקּ
ִעיר ַהּנוֹי, ֶלא ְבּ הּוא ִקיר-ַהֶפּ

ֶלא. דוֹת-ֶפּ ֲהַרת ַאָגּ
 

ה ְמאֹד ִנים ַהְרֵבּ ה ִלְפֵני ָשׁ כֹּ
ְרחּו ָאֶון, שֹׁד, ִעיר ָאז ָפּ ָבּ

ִריֵצי-ָאָדם. ֶמְמֶשֶׁלת ְפּ
 

ֶמְמֶשֶׁלת-ָזדוֹן ְוֶגֶבר ָעז...
 – ָיֵמינּו  ְבּ ָבר  ָדּ ַכּ ָקָרה  ְולּו 

י-ָאז ִכּ
ם- ַגּ קוָֹמּה  ִמְמּ ָתזּוז  ֹלא 

ָאֶבן!

– ישיבה שייסד רבנו גרשום מאור הגולה, שנפטר בו ביום שנולד 
בית מדרש בעיר  יש  רש"י. לאחר מכן חזר שוב לטריוש. למעשה 
וורמייזא על שם רש"י, אך המקום נבנה שנים רבות לאחר פטירתו. 
מעניין כי גם המבקרים בעיר טריוש )כיום טרואה( בצפון צרפת 
ייווכחו לגלות, הפלא ופלא, גם בעיירה הזאת יש זכר לנס – קיר פלא 
שמשמש מוקד תיירות לזכר המאורע. ואם תרצו לדעת את המיקום 
המדויק בעיירה טרואה, בקשו לבקר בתחילת סמטת החתולות שם 
בקיר אחד הבתים ישנו כמין שקע.  סיפור המעשה ידע גלגולים רבים 
מאז הופץ בכל קהילות ישראל. ישנם גרסאות המספרות את הסיפור 
אף על אמו של הרמב"ם – ועל אמו של הגר"א כאשר העיר בא ארע 
ווילנה.  רבי יהושע מונדשטיין  הנס משתנה בהתאם, קורדובה או 
של  לעומקם  האגדה  שורשי  את  חקר  חסידות  וחוקר  היסטוריון 
"מעשה  בספר  כשהוזכר  המעשה  התפרסם  לראשונה  הדברים. 
יוזפא הלוי מנצפך המכונה "יוזפא  ניסים" שליקט רבי יפתח יוסף 
הרשימות,  ועורך  הקהילה  נאמן  שהיה  וורמייזא  מהעיר  השמש" 

הספר יצא לאור ב1670 על ידי בנו, וזו לשון הספר:
שהיתה  בעת  חסיד,  יודא  רבי  של  לאמו  שקרה  מעשה  עוד 
מעוברת,  עמדה פעם אחת בסמטה צרה על יד בית הכנסת של נשים 
בוורמיישא, הנה בא לקראתה עגלון רשע עם סוסו ועגלתו והתנכל 
לה  ונעשה  הכנסת,  בית  קיר  אל  עצמה  דחקה  האשה  לדורסה.  לה 
נס והקיר נכפף, והאשה הצדקנית באה בו. והרשע עם עגלתו עברו 
ר'  של  צדקתו  גודל  למדים  אנו  ומזה  לרעה.  בה  לנגוע  מבלי  שם 
יודא חסיד, שקרה לו נס גדול עוד לפני שיצא לאוויר העולם. ועד 
היום הזה עומדת החומה הכפופה, וכל הזרים הבאים )לוורמיישא( 

הולכים לראות את המקום אשר בו קרה הנס הגדול.
יותר  קדום  בספר  המובא  על  הסתמכות  ישנה  הסיפור  בסוף 
"שלשלת הקבלה" אך מי שיעיין בספר "שלשלת הקבלה" ימצא כי 
אין בספר אזכור לאישה הרה אלא לנס שהיה עם רבי יהודה החסיד 

עצמו:
"רבינו יהודה מפריסי הנקרא החסיד, שעשה הצוואות ... וקבלתי 
מחכמי הדור, כי בלכת רבינו יהודה החסיד לכנסת, עבר קרון אחד 
מאחורי בית-הכנסת בהיותו שם, והקרון היה לוחצו מאד, ונעשה לו 
נס ויפתח הקיר את פיו ויקבלהו בתוכו וניצול. ועדיין נראה הרושם 
ההוא ... וראיתי בקונטרס ישן, שזה הגאון נפטר בריגנספורק שנת 

ד'תתקע"ז."
יהודה  רבי  של  אביו  על  בקונטרס  עפשטיין  אברהם  החוקר 
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החסיד, "רבי שמואל החסיד" כותב: כי אכן בדק וראה שיש 
חלל בקיר בית הכנסת של עזרת הנשים, אך בית הכנסת נבנה 
כאשר רבי יהודה החסיד היה כבר בא בימים. ומוסיף שאין 
החסיד  יהודה  רבי  ובנו  החסיד  שמואל  שרבי  הוכחה  שום 

נולדו ופעלו בוורמייזא. 
על  ראשונים"  "חסידים  הספר  בעל  כותב  אחר  ובמקום 
אודות האגדה, כי יתכן וקיר בית הכנסת נבנה בצורה כזאת 

דווקא, זכר לנס שארע במקום.
שנה  כמאתיים  לפני  מסופר  היה  כבר  האגדה   סיפור 
והחיד"א מצטט את הסיפור  בספרו "מעגל טוב השלום" תוך 
כדי שהוא רשום: "וכמדומה לי שמעשה זה הובא בשלשלת 
הקבלה. וכזאת וכזאת הם המדברים פלאי פלאות נעשו בק"ק 

זה לימים ראשונים, ונכתבו בספר מעשה נסים שלהם".

בספר "נפלאות הרבי" מובא כי גם הרבי מסוכוטשוב בעל 
ה'אבני נזר'  היה מספר סיפור זה.

ישנם  כי  לגלות  תווכחו  לעומק  יותר  לחפור  תרצו  ואם 
אף מקורות בתלמוד לסיפור האגדה, ומשם יתכן כי הסיפור 

התגלגל: גמרא במסכת ברכות )נד', א'(:
"מר בריה דרבינא ... )מאמוראי בבל( פעם אחת היה מהלך 
בשוק של מחוזא, התנפל עליו גמל משוגע )שפגיעתו רעה(, 
נפלה חומת בית )שהיה סמוך לו( ונכנס לתוך הבית. )מפני 

הגמל(".

האוצר מתחת לגשר

שמעניין  מפורסם  חסידי  סיפור 
הסיפור  הוא  עקבותיו  אחר  להתחקות 
מפשיסחה  בונים  שמחה  לרבי  המיוחס 
ובגרסה דומה לרבי נחמן מברסלב ולבעל 

שם טוב.
לילה  חלם  אייזיק  ר'  בשם  עני  יהודי 
אחד כי עליו לנסוע לעיר ּפַראג, ושם סמוך 
לחפור  עליו  לגשר,  מתחת  המלך  לחצר 
גדול  אוצר  ימצא  כן  יעשה  ואם  באדמה, 

ויתעשר.
אייזיק  ר'  שקם   עד  ושנה  חזר  החלום 
שם  פראג,  בעיר  הגשר  אל  והלך  לפראג 
אותו  שאל  הממונה.  השומר  בו  הבחין 
אתה  ולמי  מחפש?  אתה  "מה  השומר: 
מחכה?  סיפר לו ר' אייזיק בתום לב, כיצד 
טמון  כאן  כי  ברציפות  לילות  כמה  חלם 
עד  ובא  טרח  זו  למטרה  וכי  גדול,  אוצר 

פראג.
 " לו:  ואמר  גדול  צחוק  השומר  צחק 
אני  גם  הנה  לחלומות?  בכלל  מאמין  מי 
שם  וכי  לְקַרקוֹב,  לנסוע  שעליי  חלמתי 
'ַאייזיק-ֶרּב-יוְֹקל'ס',  ששמו  אדם  ישנו 
תחת  זה  יהודי  של  בביתו  אחפור  ואם 
האם  גדול.  אוצר  אמצא  והכיריים  התנור 
אפשר להאמין לחלומות? הלוא אין בהם 

ממש!."
חזר ר' אייזיק לביתו וחיפש תחת התנור 
והכיריים, ואכן מצא את האוצר והתעשר. 
ר' ּבּונים מְּפשיסָחה, מוסיף מוסר השכל כי 
כדאי שכל חסיד צעיר ידע, כי כשיגיע אל 

הרבי  יגלה כי האוצר יגלה כי האוצר טמון  בביתו. וכשיבוא 
אל ביתו – שם יחפש ככל יכולתו, ואז ימצא. כפי שנאמר: 
ַהָּדָבר  ֵאֶליָך  ָקרוֹב  'ִּכי  'יגעת ומצאת – תאמין'  ועוד נאמר: 

ְמאֹד'. קרוב אליך הדבר – קרוב ממש!"
בגרסה הפחות ידועה, של רבי נחמן מברסלב, העשיר הוא 
אדם אלמוני והאוצר נמצא תחת הגשר בעיר וינה באוסטריה. 
מוסר ההשכל  שלכל אחד יש אוצר בתוכו - הנשמה היהודית 
והקשר הנצחי שלנו לה' ולתורתו. אלא שיש אנשים שאינם 
מודעים לאוצר הזה, או שאף פעם לא למדו להכירו, ולפעמים 
המסעות שלהם בשדות זרים, גורמים להם לשכוח את האוצר 

היהודי המיוחד בתוכם. 
את  להכיר  שכדי  הוא  הסיפור  של  העיקרי  השני  המסר 
האוצר הנסתר, האדם צריך לנסוע להצדיק. כאשר "המחפש"  
או "המבקש" מקבל את עצת הצדיק, אזי הוא יכול לגלות את 

האוצר בתוכו פנימה. 
ומקובל לפי סיפור המעשה, בקרב חסידי פולין, כי אותו 
שול"  "איזיק  הכנסת  בית  את  שבנה  זה  הוא  אייזיק   רבי 

ב1644 בעיר קראקוב שניצב ופעיל על עמדו עד היום. 
למעשה רבי אייזיק יעקלס )או בשמו הגוי יעקובוביץ - על 
שם אביו יעקב( היה גביר יהודי עשיר מאד שהגיע ממשפחה 
עשירה ומיוחסת ולא  נזקק כלל לאוצר מתחת לגשר בשביל 
עשיר  בנקאי  היה  אייזיק  רבי  הגביר  הרב.  בעושרו  לזכות 
שבעצת אשתו בריינדל )בת הגאון רבי ישראל יחיאל הכהן 
מחבר  רפפורט  שרענצל  אברהם  רבי  של  אביו   – שרענצל 
שו"ת "איתן האזרחי" ( בנה את בית הכנסת המפואר "איזיק 
האגדה,  סיפור  את  שחקר  אלפסי  יצחק  ד"ר  הרב  שול". 
וכבר  אייזיק היה עושר אגדי,  רבי  כי למשפחתו של  מוסיף 
את אביו רבי יעקב היו מכנים "העשיר" )בוגמטי(. במקורות 

החלום חזר ושנה עד 
שקם  ר' אייזיק לפראג 
והלך אל הגשר בעיר 
פראג, שם הבחין בו 
השומר הממונה. שאל 
אותו השומר: "מה 
אתה מחפש? ולמי 
אתה מחכה?  סיפר 
לו ר' אייזיק בתום לב, 
כיצד חלם כמה לילות 
ברציפות כי כאן טמון 
אוצר גדול, וכי למטרה 
זו טרח ובא עד פראג

שער רש"י בעיר וורמיזא

בית הכנסת העתיק אלטנוישול בפראג - בתמונה מופיע הסולם לעליית הגג
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כספים  הלווה  הוא   1573 בשנת  כבר  כי  מוזכר  היסטוריים 
למלך זיגמונט השני. רבי יעקב אף עמד בראש קהילה והיה 
אחד מאלה שקבעו תקנות בחודש אב שנ"ה. או לפי גרסה 
אחרת מדובר על רבי יעקב דר' משה עברלש שהיה גיסו של 
בעל "שארית יוסף" – רבי יוסף כ"ץ. בנו רבי יצחק – אייזק 
קהילה  בראש  עמד  שנה  ארבעים  אביו.  עסקי  את  הרחיב 
בקרקאוב ופעל רבות, הוא ובנו אחריו, למען בני הקהילה.  
הירושלמי  בתלמוד  מקורות  יש   הזה  האגדה  לסיפור  גם 

ובמשנה. המקור התלמודי:
בא אדם לפני רבי יוסי בן חלפתא וסיפר לו שבחלומו ראה 

ל"קצה  – במשמעות של  ל"קפדוקיה"  ללכת  שעליו 
העולם" - ולמעשה אזור בצפון מזרח טורקיה. ושם 

ימצא את "מזלו" של אביו. שאל אותו רבי יוסי: 
האם אביך היה מעולם בקפדוקיה? ענה האיש: 

עשרה  לך  יוסי:  רבי  השיב  כן,  אם  לא. 
צעדים בתוך ביתך ותמצא את האוצר 

תחת קצה קורת הגג. בארמית, זהו 
של קפדוקיה וקפא  מילים  משחק 
דקורא, וכן עשרה שריין )צעדים( 
החולם.  אבי  של  מזלו  ועושר - 
משחק  את  מסביר  המדרש 
הוא  שכפא -  בכך  המלים 

האות  של  בגימטרייה   - עשרים 
כ"ף, או בשפה היוונית, ודוקיא - הוא 

קורה בשפה היוונית.
מיוחס  שונה,  סוף  עם  דומה  סיפור  

סיפורו  את  ששמע  טוב  שם  לבעל 
של   סיפורו  ואת  החלום  חולם  של  
ללכת  להם  וייעץ  הגשר  על  השומר 

חלומו  את  זה  בשמעם  חלומם,  אחר 
האוצר  את  מוצאים  הם  ואכן  זה.  של 
במקום המרוחק. אלא שכל אחד מהם 
בנפרד מחליט לשתף את השני באוצר. 

כשנפגשים ביניהם הם משיאים את בניהם זה לזה. גם סיפור 
זה שורשו בתלמוד בסיפור עם אלכסנדר מוקדון וארץ קצה. 
מעניין מאד שסיפור אגדה דומה התגלגל אף למקורות לא 
יהודיים בעליל, והוא מככב בסיפורי המעשיות "אלף לילה 
ולילה"... יש שמסבירים זאת בכך שאחד הכותבים של "אלף 
ואהב  בשם:  שהתאסלם  יהודי  למעשה  הוא  ולילה"  לילה 

איבן מונאביה.

עלילות הגולם מפראג

מפראג  הגולם  סיפורי  על  גדלנו  כולנו 
הרשע  לכומר  שהיה משיב מלחמה שערה 
כנגד  ועלילות  מזימות  שחרש   תדיאוש, 
תדיר  שעמדה  בפראג  היהודית  הקהילה 
בפחד מפני גירוש. את הגולם על פי סיפור 
יצר המהר"ל בסיוע חתנו שהיו  המעשה 
גם תלמידו הקרוב, על פי שימוש בשמות 
קודש. הגולם ראה, שמע והבין אך לדבר 
לא ידע, והיה ידוע כרפה בשכלו. שמו נקרא 
היחיד  היה  המהר"ל  יוסל'ה.  בחיבה  או  יוסף 
שיכל להפעיל את הגולם וזאת באמצעות פיסת 
קלף עם שם קדוש שהניח תחת לשונו. כל יום 
שישי היה המהר"ל מוציא מהגולם את רוח 
החיים שבו שלא ייווצר מצב של חילול שבת, 
ובשבת אחת ארע לפתע ששכח! הגולם חילל 
את השבת וסיכן את חיי התושבים הגויים בעיר. 
מיהר המהר"ל לרדוף אחר הגולם וכאשר הוציא 
הגולם  התנפץ  בו,  אשר  החיה  רוח  את  ממנו 

כל יום שישי היה 
המהר"ל מוציא 

מהגולם את רוח החיים 
שבו שלא ייווצר מצב 

של חילול שבת, ובשבת 
אחת ארע לפתע 

ששכח! הגולם חילל 
את השבת וסיכן את חיי 
התושבים הגויים בעיר. 

מיהר המהר"ל לרדוף 
אחר הגולם וכאשר 

הוציא ממנו את רוח 
החיה אשר בו, התנפץ 

הגולם לרסיסים

בית הכנסת בוורמיזא

גולם מחימר
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עלילות  גרסה אחרת, בעת שהסתיימו  פי  על  או  לרסיסים. 
הגולם,  של  מפיו  הקלף  פיסת  את  המהר"ל  הוציא  הדם, 
הגולם  המסורת  פי  על  אבנים.  של  גל  להיות  חזר  והגולם 
הכנסת  בבית  והמסתורית  האפלולית  הגג  בעליית  קבור 

"אלטנוישול" בפראג הקיים עד עצם היום הזה. 
היה, או לא היה גולם? על כך נשתברו קולמוסים רבים. 
השתרשו  גבורתו   ועלילות  מפראג,  הגולם  של  דמותו 
במהלך השנים אצל יהודים וגויים כאחד. סיפורים על גולם 
לפני  עוד  היהודית  במסורת  קיימים  היו  אדם  בידי  שנוצר 

המהר"ל  של  שבתקופתו  הוא  המעניין  המהר"ל.  תקופת 
במאה ה-16, חי אף רבי אליהו בעל שם מחלם , שאף עליו 
מעידים שיצר גולם על פי ספר יצירה , וזאת מפי חכם צבי 
ובנו של חכם  נינתו,   אשכנזי – שהיה בנה או נכדתה של 
צבי אשכנזי - רבי יעקב עמדין – היעב"ץ שגם כותב על כך 
רבי אליהו בעל שם, רשם על מצחו של הגולם  כי  ומציין 
את המילה אמת – חותמו של הקב"ה, ואחד משמותיו של 
הקב"ה. והגולם היה הולך בפקודת הרב ועושה פלאי פלאות 
עד אשר חשש הרב כי כוחו ילך ויתעצם ויחריב חלילה את 
העולם ומחק את האות א' ממצחו כך שנותרה המילה "מת" 
והגולם שב אל עפרו. )מכאן שורש הפתגם "הגולם קם על 
יוצרו."(  וכן מסופר בשם רבי חיים מוולוז'ין כי שמע מפי 
הגאון מוילנה, כי בהיותו ילד קטן התחיל ליצור גולם על 
פי ספר היצירה, אך לפתע, ראה דמות מעל ראשו והבין כי 

משמיים לא רוצים שימשיך בכך בשל גילו הצעיר.  
ליצירת  אזכורים  יש  התלמוד,   בתקופת  יותר  מוקדם 
דמות של גולם על פי ספר היצירה. במסכת סנהדרין מסופר 
על רב אבא, שיצר גולם על ידי צירופי אותיות ושלח אותו 
אל חברו רבי זירא. פנה אליו רב זירא בדברים אך הגולם 
מה  זירא  רבי  הבין  דיבור.  בכוח  חונן  שלא  כיוון  ענה  לא 
טיבו ואמר לו: "אם מן החבורה אתה – כלומר, אם נבראת 
על ידי אחד מן החכמים – חזור לעפרך!" מיד נטלה נשמת 
מוזכרת  עזרא  האבן  על  ואף  לעפרו.  חזר  והוא  הגולם 
מעשיה כי יצר גולם ולאחר שהציגו בפני חברו רבי יעקב 
תם – ציווה האחרון על הגולם לחזור לעפרו. אגדות דומות 
מוזכרות במגילת אחימעץ – אותה כתב שנים רבות לפני 
כי  בן פלטיאל. במגילה מוזכר  הולדת המהר"ל  אחימעץ 
שם ה' היה נרשם על גבי קלף ומושם בפיו של הגולם או 
שהצמידו לזרעו, וכאשר היו הצדיק מוציא את הקלף היה 

ניטלת רוח החיים מן הגולם.
כך או כך, האגדות שהלכו והתפשטו במדינות אירופה 
הלכו ונקשרו דווקא למהר"ל ונשכחו הסיפורים על יוצרי 
רבי  על  תחילה  שסופרו  האגדות  כולל  האחרים.  הגולם 
ולא  המהר"ל  שלא  יתכן  זה  כיצד  חלם.  של  רבה  אליהו 
בכתביהם?  זאת  מזכירים  דורו  מבני  אחדים  או  תלמידיו 
 – וייל  ידידיה  רבי  המהר"ל,  של  דורו  בן  זאת  לעומת 
"הקרבן  בעל  של  בנו  אייבשיץ  יהונתן  רבי  של  תלמידו 
נתנאל" מזכיר את הגולם שיצר רבי אליהו בעל שם וגולם 
נוסף שיצר רבי אביגדור קרא מפראג? למעשה, רק לאחר 
הגולם  את  המזכירים  סיפורים  להופיע  התחילו  שנה   200
מפראג ומציינים את המהר"ל כמי שיצר אותו. מי שפרסם 
את המעשה בקרב המון העם היה רבי יודל רוזנברג שחיבר 
מחתנו  עדות  לכאורה  ובו  המהר"ל"  "נפלאות  הספר  את 
של המהר"ל. הרב רוזנברג טען כי הסיפור נמכר לו ככתב 
יד על ידי סוחר עתיקות, אך חוקרים שבדקו את כתב היד 
מנדל  מנחם  בשם  יהודי  ביניהם  בזיוף.  מדובר  כי  קבעו 
לאחר  שנים  עשר   - בזיוף  מדובר  כי  שפרסם  אקשטיין 
שיצא הספר "נפלאות המהר"ל". המחבר אקשטיין שהציג 
את כל הסתירות בסיפור אף מוסיף סיפור הלצה, על אותו 
לעלות  "אלטנוישול"  הכנסת  בית  משמש  שביקש  אחד 
לעליית הגג לראות את שרידי הגולם, לאחר שהשמש נעתר 
לבקשתו עלה לעליית הגג ולא מצא דבר. הסביר לו השמש 
- זה הוא בעצמו שהאמין  כי אם ישנו גולם בעליית הגג  

לכל המעשייה.  
העלילה המסתורית המשיכה להיות לוטה  בערפל שנים 
פז  הזדמנות  נוצרה  שלוש  שנתיים,  לפני  אשר  עד  רבות. 
"אלטנוישול"  הכנסת  בבית  הישנה  הגג  בעליית  לחפש 
שנערכו   שיפוצים  במסגרת  הגולם  שרידי  את  בפראג 
בעליית הגג המסתורית. אך מפח נפש, בעליית הגג של בית 
זאת,  עם  יחד  גולם.   של  לשרידים  זכר  נמצא  לא  הכנסת 
כי שיפוצים  כי האגדה אמת לאמיתה טוענים   המאמינים 
זכרו  את  מחקו  תרמ"ד,  בשנת  שנערכו  קודמות,  בשנים 
ויודעי דבר מספרים על  של הגולם שהיה מוטמן במקום. 
הגולם  באמת  האם  לבדוק  הגג  לעליית  שעלה  נאצי  קצין 
זאת  למעשיה  גם  שנתו.  את  הוציא  ולא  במקום  מוטמן 
ריינהרד  הפרוטקטור  של  ביקורו  מלבד  בסיס,  נמצא  לא 
נרצח.  מכן  לאחר  קצרה  שתקופה   –  1942 בשנת  היידריך 
רוב החוקרים כיום בדעה כי הגולם לא היה ולא נברא אלא 
כי  בדעה  החזיק  מלווביטיש  הרבי  זאת  לעומת  היה.  משל 
המעשה עם הגולם, היה גם היה. עובדה כי סיפור האגדה 
היה מפורסם בקרב יהודים וגויים כאחד, עוד לפני שהועלה 
על הכתב, זאת הוכחה לכך שלא מדובר בבדותה. והוא אף 
הביא בשמו של האדמו"ר הקודם של חב"ד הרב יוסף יצחק 
שינוי  לשם  והוא  הכנסת  בבית  הגג  לעליית  שסיפר שעלה 

הצליח להבחין בשרידי הגולם המסתורי.  

העלילה המסתורית 
המשיכה להיות לוטה  

בערפל שנים רבות. 
עד אשר לפני שנתיים, 
שלוש נוצרה הזדמנות 
פז לחפש בעליית הגג 

הישנה בבית הכנסת 
"אלטנוישול" בפראג 

את שרידי הגולם 
במסגרת שיפוצים 

שנערכו  בעליית הגג 
המסתורית. אך מפח 
נפש, בעליית הגג של 
בית הכנסת לא נמצא 

זכר לשרידים של 
גולם.  יחד עם זאת, 

המאמינים כי האגדה 
אמת לאמיתה טוענים  

כי שיפוצים בשנים 
קודמות, שנערכו בשנת 
תרמ"ד, מחקו את זכרו 
של הגולם שהיה מוטמן 

במקום

בית הכנסת אייזיק שול 2016

מצבת קברו של אייזיק יעקלס בבית הקברות העתיק בקרקוב
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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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לוחמי הסייבר עובדים מסביב לשעון על מנת למנוע השתלטות של גורמים עוינים על 
מערכות מיחשוב ותשתיות • תחום הגנת הסייבר צובר תאוצה בשנים האחרונות בשל 
ריבוי המתקפות בעולם • ד', לוחם סייבר ששמו ותמונתו אסורים בפרסום, מסביר: 
עוינים  גורמים  עליו.  להשתלט  שניתן  מידע  של  אלמנט  יש  מכשיר  בכל  "למעשה, 
חיצונים מסוגלים להשתלט על מצלמה ביתית ולצפות ולעקוב מה אתה עושה בביתך 
הפרטי. אפילו מכונת כביסה, דוד שמש, תריס חשמלי נמצאות בטווח הסכנה משום 
שלכל מכונה ניתן לפרוץ ולפגוע. עקב כך יש צורך שגובר והולך באנשים שמתעסקים 
בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר. כמות האנשים שמנסים לפגוע עולה על כמות 
האנשים שמנסים למנוע את התקיפות" • הצצה מרתקת לעולמם של לוחמי הסייבר 

שמנסים למנוע את מלחמת העולם הקיברנטי

לוחמים
מאחורי    

המקלדת

||  איילה אבן האזל ||
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קלה מסתורית פקדה את שדה התעופה בן גוריון בחודש שעבר. שיבושיGPS  שנמשכו ת
בשדה.  נחיתות  של  שגרתית  פעילות  בעת  הטייסים  עבור  לבעיה  גרמו  שבועות   שלושה 
גורמים בכירים היו מערבים בחקירת הפרשה כאשר במרכז החקירה עמדו מספר שאלות: 
מי עומד מאחוריי התקלה? והאם מדובר בגורם עוין? לבסוף נמצאה האשמים – לא אחר 
בכיר  בטחוני  ישראלי  גורם  העוינת.  המתקפה  מאחורי  שעומדת  כמי   – רוסיה   - מאשר 
אודות  משותפת  בפגישה  לדון  כדי  בין  אמריקאים  גורמים  עם  נפגש  באירופה  שנמצא 

המתקפה האחרונה. 
וציינו כי בעקבות השיבושים, בוצעו שינויים במהלך  מרשות שדות התעופה מיהרו להרגיע את הרוחות, 
הנחיתה של המטוסים והוא מבוצע באופן הבטוח והמקצועי ביותר ללא צורך בשימוש ב-GPS ומגדל הפיקוח 
מנחה את המטוסים לחולפות אלה בעת הצורך. מצה"ל נמסר כי, צה"ל מסייע באמצעים טכנולוגים שעומדים 

לרשותו, אך אין בתקלות השפעה על פעילות הצבא.
עמוס ידלין, ראש אמ"ן וטייס קרב לשעבר, התייחס לדיווח ותגובתו צוטטה בתקשורת: "ישנן מספר שאלות. 
1. מבחינה טכנית האם זאת מתקפה ממוקדת או אמצעי צד. תופעה של נזק אגבי שאנחנו רואים בבן גוריון. 
2. מבחינה אסטרטגית אין לרוסיה סיבה לתקוף את מדינת ישראל. אני רוצה להרגיע ולומר שיש 2-3 מערכות 
שפועלות במקביל והטייס יודע לנווט את המטוס. אבל ל- GPS יש שימושים צבאיים כמו פצצות מדויקות 
שמונחות על ידי GPS וייתכן שהרוסים הפעילו פה לוחמה אלקטרונית, במקום בו הם פרוסים בסוריה, וזה 
בצורה היקפית זלג גם אלינו. קשה לראות היגיון אסטרטגי במתקפה רוסית על ישראל. יש לנו תקשורת מאוד 
זה בדיוק מסוג  זה.  גם את  לנו עם הרוסים אפשר לברר  טובה עם הרוסים. אני מעריך שבאותו מנגנון שיש 

הדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו".

צוהר לעולם "לוחמת המידע"
הברית  ארצות  צבא  אלקטרונית.  לוחמה  של  לקטגוריה  נכנס   - התעופה  בשדה   GPS-ה שיבושי   אירוע 
מגדיר את תחום "לוחמת מידע" כמורכב מכמה סוגי לוחמה: לוחמה אלקטרונית, לוחמה פסיכולוגית, הונאה, 

אבטחת מידע ולוחמת סייבר.
וסייבר. בדיעבד  ד', איש אבטחת מידע  הוביל אותנו לראיון עם  האירוע האחרון ברשות שדות התעופה, 

הסתבר כי מדובר באדם שבשל רגישות תפקידו, נאלץ לשמור על חסיון מלא בכל הקשור לשמו ותפקידו. 
מה הוא תפקידך למעשה בתחום?

"במסגרת תפקידי אני משמש כיועץ לחברות בכדי להגן עליהן בתחום אבטחת מידע. ניתן להגיד כי אני 
או  מחיקה  גניבה,  שונים:  איומים  עם  מתמודדת  חברה  כל  חברה.  על  שמגנה  אסטרטגיה  בבניית  מתמחה 
שינוי פרטים, האקרים, או איומים מצד שונאי ישראל. אין חברה כיום שלא צריכה יועץ אבל אני באופן אישי 
קיימים ומתממשים כל הזמן.  והם  נפוצים  גילוי של האקרים או דברים דומים לכך. איומים  לא מתעסק עם 
מעבר לזאת איני יכול לפרט, משום שחלק מהפעילות היא מול גורמים ביטחוניים  ולכן אני מנוע מלענות על 

השאלות".
בכל זאת אשמח אם תפרט באופן כללי על הנושא, האם מדובר בתחום חדש שמתפתח?

"התחום לא חדש וקיים עשרים שנה, אך הוא מקבל תשומת לב עולמית בשנים האחרונות – וזאת הסיבה 
שחסר אנשים בשוק. כמות האנשים שמנסים לפגוע עולה על כמות האנשים שמנסים למנוע את התקיפות".

מדוע יש לאותם גורמים עוינים מוטיבציה לפגע? 
"מדובר בחלקם בשונאי ישראל – לעיתים אנשים אינדיבידואלים ששונאים ישראלים ויהודים. ישנם גורמים 

אחרים המנסים פשוט לגנוב מידע ולדרוש כופר, או לגנוב מידע ולמכור בשוק השחור".
האם אתה יכול לפרט על אירועי סייבר משמעותיים שהיו בישראל? אני מעיזה לברר.

התשובה של איש הצללים הייתה קצרה ולקונית: "עקב חסיון מידע – אני לא יכול לפרט".
ומה בקשר לכישורים הנדרשים מלוחם אבטחת מידע וסייבר? יש אולי אי מי מהקוראים שלנו שמעוניינים 

ללמוד את התחום בתור מקצוע מבוקש המבטיח הכנסה גבוהה מן הממוצע.
"סבלנות, אוטודקצייה ורצון. היתרון בתחום שלא צריך השכלה גבוהה, אפשר תמיד ללמוד הכול מאפס".

שאלה שמובילה אותנו לשאלה הבאה -  כיצד הגעת לעסוק בתחום?
"התחלתי לפני כ-8 שנים כאשר לא ידעתי מאומה והיום אני יודע הרבה יותר".

לסיכום האם תוכל להסביר כמה מושגי בסיס למתעניינים בתחום?
"תחום הסייבר מסתעף לכמה ענפים: חדשנות, הגנה על סלולאר, הגנה על רכב.

"מה מניע היום אוטו?" הוא שאל אותי שאלה פשוטה. 
"דלק", עניתי. 

חברות   20 לפחות  ישנן  כיום  חשמל.  ידי  על  מונעים  רכבים  "היום  השגויה.  תשובתי  את  לתקן  ממהר  ד' 
שמשווקות רכבים חשמליים, 30% ואפילו יותר מהרכבים היום, הם רכבים היברידיים  - חסכוניים. היום הנעת 
הרכב מבוצעת לגמרי על מחשב. בין על ידי תקשורת סלולרית, ובין על ידי לוויינים. מה קורה כאשר מישהו 
משתלט על הרכב ומחליט להשתלט על הברקסים? אותו דבר בתחום הסלולר – היום ניתן לגנוב מידע רגיש 

מהסלולר שאנו מחזיקים".
ד' מוסיף: "למעשה, בכל מכשיר יש אלמנט של מידע שניתן להשתלט עליו והאיומים לא נעצרים. ניקח 
מפחיד,  נשמע  שזה  כמה  הזאת,  הפשוטה  המצלמה  בביתם.  המחזיקים  כאלה  שיש  ביתית,  מצלמה  לדוגמא 
ניתנת להשתלטות של גורמים עוינים חיצונים המסוגלים לצפות ולעקוב מה אתה עושה בביתך הפרטי. כנ"ל 
גם מכונות נוספות כגון: מכונת כביסה, דוד שמש, תריס חשמלי – לכל מכונה ניתן לפרוץ ולפגוע. עקב כך יש 

צורך שגובר והולך באנשים שמתעסקים בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר".

“
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אז מה זה בעצם "סייבר"?
נפוץ  ככינוי  משמשת  קיברנטיקה,  מלשון   – סייבר 

למרחב הקיברנטי, ובפרט לעולם הרשת המכוונת.
סייבר  לוחמת  או  קיברנטית  לוחמה  רשת,  לוחמת 
היא אקט מלחמתי התקפי הננקט על ידי ארגון על מנת 
לחדור אל היעד במטרה לגנוב ממנו מידע,  לשבש את 
הפעילות ולהסב לו נזק או למערכות אחרות המסתמכות 

עליו.
הגנת סייבר / אבטחת מידע היא למעשה הגנה מפני 
זליגת מידע. הגנת סייבר כוללת לעיתים איסוף מודיעין 
על  לפיקוח  בכלים  שימוש  פוטנציאליים,  יריבים  על 
אבטחתיות  בארגון,  תורפה  נקודות  ואיתור  הפעילות 

וקבצים מזיקים, כולל  זיהוי מקור התקיפה וייעודה. 
על  הפסיכולוגית  השפעה  רמת  את  לדעת  מפחיד 
ההמון במרחב המקוון. השפעה בסייבר – היא  שימוש 
התנהגותם  פסיכולוגית על  להשפעה  המכוון  במרחב 
של אנשים באמצעות התחזות  או על ידי חשיפת נושא 

מסוים למודעות בחשיפה רחבה, כולל גם תעמולה.  

פרשית הריגול של סין
היא  שנה  לפני  אך   שהתפרסמו  הפרשיות  אחת 
ריגול כאשר לכאורה  הפרשיה בה נחשדה סין במעשה 
דיווח  כך  לשרתים,  אם  בלוחות  ריגול  שבבי  החדירה 
מדובר  הדיווח  פי  על  בלומברג.  של  ביזנסוויק  המגזין 
באחת מספקיות השרתים הגדולות בעולם חברת "סופר 
לחברה  היו  האירוע  בזמן  ב-1993.  שנוסדה  מיקרו" 
900 לקוחות ב-100 מדינות שונות ברחבי העולם, והיא 

מספקת לוחות אם למערכות נשק, MRI, בנקים וספקי 
כל  בקליפורניה,  הוקמה  שהחברה  אף  ענן.  מחשוב 

מרכיבי המוצרים שלה מיוצרים בסין.
שתי  לעשות  יכלו  לכאורה,  שהושתלו,  השבבים 
זרים  למחשבים  גישה  להעניק  עיקריות:  פעולות 
יוכלו  הם  ובנוסף  השבבים,  מותקנים  שבהם  לשרתים 
סדר  שינוי  או  עריכה  כמו  עדינים  קוד  שינויי  לבצע 
במגזין,  שפורסמה  בכתבה  קיבל.  שהמפעיל  ההוראות 
נטען כי מקורות רבים אישרו את העובדות הללו, ביניהם 
שישה בכירים בהווה ובעבר מהמחלקה לביטחון לאומי, 
לפי  אמזון.  בחברת  נוספים  ובכירים  באפל  בכירים 
הדיווח של המגזין, הפרשה נחשפה במקרה ב-2015 על 
ידי אמזון בזמן שביצעה בדיקות לסטארט-אפ כלשהוא, 
שאמזון רצתה לרכוש. בבדיקה התגלה לפתע, שבב זעיר 
אמזון  הלוחות.  של  המקורי  מהעיצוב  חלק  היה  שלא 
בחקירה  שפתחו  ארה"ב,  לרשויות  הממצא  על  דיווחה 

נרחבת ושהובילה עקבות ברורים לעבר סין. 
מהשבבים  נפגעו  רבות  חברות  כי  מעריכים  במגזין 
מצאה  עצמה  אפל  חברת  גם  העת,  באותה  המדוברים. 
מיקרו".  "סופר  שסיפקה  הלוחות  על  זדוניים  שבבים 
חברת אמזון וחברת אפל הגיבו בהכחשה גורפת לאירוע, 
שגורמים  הראשונה  הפעם  זאת  אין  כי  מסתבר  אך 
בארה"ב מאשימים את השלטון הסיני בריגול באמצעים 
טכנולוגיים. בכירים בארצות הברית אף המליצו לאזרחי 
ארה"ב להימנע ולא לרכוש מוצרים של חברות הסלולר 
שהתרחש  זהה  סיפור  בשל  שיואמי   ,ZTE וואווי, 
ב-2015. יש כאלה שיטענו כי המסקנה שצריכים להפיק 
שעל  הוא  מדויק,  או  נכון  הוא  אם  שספק  המקרה  מן 
החברות יש לספק שקיפות מלאה בכל הנוגע למקורות 
באופן  להחליט  יכול  הצרכן  וכך  שלהן,  הרכיבים 

רציונאלי אם הוא מוכן לקחת את הסיכון.



השבבים שהושתלו, 
לכאורה, יכלו לעשות שתי 
פעולות עיקריות: להעניק 
גישה למחשבים זרים 
לשרתים שבהם מותקנים 
השבבים, ובנוסף הם יוכלו 
לבצע שינויי קוד עדינים 
כמו עריכה או שינוי סדר 
ההוראות שהמפעיל קיבל

“

חברת סוני בקליפורניה
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ואילו בישראל – אירוע פלילי חמור בתחום אבטחת מידע התרחש לא מזמן כאשר תוכנה ששווה מאות 
ניגש לעצור את העובד  לא  סייבר מובילה. אף אחד  עובד של חברת אבטחת  ידי  על  נגנבה  דולרים  מיליוני 
שבמשך כשלושה שבועות שמר את התוכנה שהינה למעשה - כלי נשק עוצמתי בתחום הריגול מתחת למזרון 

בדירתו.
במהלך התקופה העובד מנסה לאתר דרך הרשת המקוונת כיצד ניתן למכור את התוכנה הסודית, בתמורה 
ל-50 מיליון דולר. רק אז, כאשר הקונה המתעניין פונה לחברה ממנה נגנבה התוכנה, השב"כ נכנס לתמונה, 

המשטרה עוצרת את העובד, ונמנעת פגיעה בביטחון המדינה.

המניעים לתקיפת סייבר
למעשה יש כמה מניעים בולטים לגורמים המחליטים לתקוף. אם מדובר בתקיפה לצורכי איסוף מודיעין 
צבאי – התקיפה מבוצעת מול מטרות צבאיות, או מערכות תשתית כמו מערכת החשמל - תקיפות בין מדינות 
הן תקיפות שברוב המקרים לא מתפרסמות. יש כאלה המנצלים את המרחב לתקיפה לצורכי סחיטה כלכלית, 
גניבת זהויות, או גניבת פרטי הזדהות, גניבת מספרי אשראי – תקיפות המבוצעות ברמה גוברת והולכת ברמה 
האישית. ישנם לא פעם אף תקיפות המתפרסמות שהן למעשה ריגול תעשייתי או לצורך גניבת קניין רוחני – גם 
בתחום הנ"ל ישנה כמות גוברות והולכת של תקיפות.  ארצות הברית הצליחה להפחית בצורה יפה את כמות 

התקיפות הללו דווקא  לאחר שנחתם ההסכם בינה לבין סין.  
תקיפות לצורכי שיבוש, מניעת שירות, גרימת נזק פיזי – תקיפות מסוג זה פחות מצויות אך גם כאן הסיפורים 

מהעולם הגדול  לא חסרים.  
מערך הנפט הסעודי סבל מהתקפה גדולה נגדו, בשנת 2012. במסגרת התקיפה נמחקו הדיסקים של כ-40,000 
 Arab תחנות עבודה. בשאלה מי עומד מאחורי המתקפה? הדעות חלוקות, יש טוענים כי מדובר בקבוצה בשם
Youth Group  ויש שאמרו שמדובר באקטיביסטים )האקרים אקטיביסטים סביבתיים-חברתיים(. חוקרים 

אחרים העלו את האפשרות שהמתקפה הייתה במימון מדינתי )אולי של איראן?!(. 
תקיפה נוספת שחוללה סערה כאשר הפעם חברת "סוני" היא הקרבן הייתה בשנת 2014. התקיפה הביאה 
לחשיפת מידע ענק וחסוי של החברה: גובה השכר, תכנית עסקיות וחוזים, מידע אישי כולל פרטים רפואיים, 
תעודות זהות, פרטי כרטיסי אשראי ועוד. בנוסף הושבתו מחשבי העובדים. כתוצאה מכך סבלה חברת סוני 
מירידה בשווי המניות של החברה והנזק הוערך במאה מיליון דולר. נחשפו גם התכתבויות מביכות במיילים, 
ברק  כלפי  כגזעניים  המתפרשים  וביטויים  מחמיאה,  בלתי  בצורה  הברית  בארצות  שונים  אישים  המתארות 
צפון  אך  קוראה,  צפון  על  החשד  נפל  בתחילה  רבים.  העסיקה  המתקפה  מאחורי  עומד  מי  החידה  אובמה. 
קוריאה הכחישה את האשמות ואף הציעה לנהל חקירה משותפת בנושא. לאחר כמה חודשים פרסמה חברה 
וכנקמה ביצעה את  סוני שפוטרה  כי מאחורי המתקפה עומדת בסך הכול עובדת של חברת  לאבטחת מידע 

התקיפה המביכה. 
מדובר   – באיראן  אורניום  להעשרת  הצנטריפוגות  תקיפת  הייתה  ב-2011,  שהתפרסמה  נוספת  תקיפה 

“

חברת נפט בסעודיה
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פגעה  מחשב  שתולעת  לאחר  שהתפרסמה  בתקיפה 
בתכנית הגרעין האיראנית. החשד נפל כמובן על ישראל 
רוסיה  בין  העימות  במסגרת  ואילו  הברית.  ארצות  ועל 
תחנות  של  תקיפה  בוצעה  שנים  שלוש  לפני  לאוקרינה 
המתקפה  במסגרת   – באוקראינה  חשמל  לייצור  הכוח 
ברשת  משנה  תחנות  מספר  להשבית  רוסיה  הצליחה 
למרות  מקומיות.  חשמל  להפסקות  וגרמה  החשמל 
שהמתקפה זרעה פחד מסוים בקרב התושבים באוקרינה, 
למעשה המומחים מרגיעים וטוענים כי המתקפה הייתה 

מתקפה בכלי פשוט שאינו יכול לגרום לנזק ממשי.
תקיפה מהסוג האחרון הינה תקיפה  שמהווה למעשה 
ההמון  על  השפעה  לצורך  פסיכולוגית  לוחמה  של  סוג 
בתקשורת   - בחירות  של  תוצאות  על  להשפיע  וניסיון 
של  ניסיונות  אחרי  בדאגה  לעקוב  מרבים  העולמית 
גורמים כאלה או אחרים להתערב בבחירות של מדינות 
דמוקרטיות. הדאגה מתעוררת לא רק בהקשר של רוסיה 
הברית  ארצות  לנשיאות  בבחירות  התערבה  שלכאורה 
כגון:  נוספות  במדינות  אף  אלא  שנים  כשלוש  לפני 

גרמניה, בצרפת ובישראל. 
באפריל  ב-7  שנה  בכל  מוקד  מהווה  ישראל  לצערנו 
את  מזהות  ישראל, שבחלקן  נגד  פעילים  קבוצות  עבור 
ומבצעות  העולמית,  אנונימוס  מקהילת  כחלק  עצמן 
של  הרשת  בתשתיות  לפגוע  במטרה  סייבר  מתקפות 
ישראל, הכולל מערכות ממשלתיות, בנקים, בתי חולים 
ואתרים גדולים. מדובר בכמה עשרות פעילים – מפגינים 
רבות  ערביות  ממדינות  גורמים  עומדים  שמאחוריהם, 
ומדינות  עזה  רצועת  מלזיה,  מרוקו,  תוניס,  דוגמת 

מערביות דוגמת תורכיה, צרפת, ארה"ב.
בשנים  כמו  מסוימת  הצלחה  ישנה  אלה  לקבוצות 
רגישים,  שהיו  מידע  מאגרי  הודלפו  כאשר  קודמות 
מייל.  וכתובות  טלפונים  ישראלים,  של  שמות  וכללו 
עם  אבל   – בפרטיות  בעיקר  פוגע  הדלפה  של  זה  סוג 

כמה  היו  בנוסף,  משמעותי.  לנזק  לגרום  יכול  לא  זאת 
ישראלים  של  אשראי  כרטיסי  פרטי  הדלפת  של  מקרים 
מאוד.  מהר  האשראי  חברות  בידי  במהירות  שטופלו 
לצערנו האקרים פועלים כל העת במטרה לגנוב ולהפיץ 
שמות, סיסמאות ופרטי אשראי. כמעט בכל שנה נגנבים 
ומודלפים פרטי אשראי של ישראלים. יחד עם זאת, יש 
לציין שבשנים האחרונות חלה  ירידה כל שהיא בכמות 

ההדלפות של כרטיס אשראי.

האם ישראל ערוכה 
למתקפה?

 2016 באוגוסט  מדאיגים,  סייבר  מאירועי  כתוצאה 
בנושא  דוח  הכנסת  של  והביטחון  החוץ  ועדת  פרסמה 
"בחינת חלוקת האחריות והסמכות בנושא הגנת הסייבר 
בישראל". המחברים ממליצים בין היתר כי מרכז הכובד 
הקשורים  לנושאים  בהדרגה  יעבור  הסייבר  מטה  של 
לתחום הסייבר הלאומי בכלל ובפרט לנושאים הנוגעים 
לתחום  שמעבר  בתחומים  הלאומי,  הסייבר  לביטחון 
יהיה   לא  צה"ל  כי  הדו"ח  קובע  כן  כמו  הרשות.  עיסוק 

אחראי על הובלת הגנת הסייבר במדינה במלחמה.
הרשות הלאומית להגנת הסייבר החלה לפעול באופן 
הקמת  את  שהנחה  ההיגיון  שנים.  כשלוש  לפני  רשמי 
הרשות הוא כי לשם ההגנה בסייבר נדרש שיתוף פעולה 
רשות  להקים  נדרש  כן  ועל  המשק  גורמי  כל  עם  הדוק 

אזרחית שמיועדת רק לעיסוק בתחום הסייבר.
יש   – בתחום  קריירה  לשקול  מעוניינים  אתם  אם  אז 
תלך  רק  מקצועיים  לאנשים  והדרישה  ביקוש  בהחלט 

ותגבר.

למעשה יש כמה 
מניעים בולטים לגורמים 
המחליטים לתקוף. אם 
מדובר בתקיפה לצורכי 
איסוף מודיעין צבאי 
– התקיפה מבוצעת 
מול מטרות צבאיות, 
או מערכות תשתית 
כמו מערכת החשמל - 
תקיפות בין מדינות הן 
תקיפות שברוב המקרים 
לא מתפרסמות

“

טכנאי בצבא ארצות הברית מבצע תרגולת של אבטחת מידע
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לבריאות

תכשירים ותרופות בתיק
ותכשירים  תרופות  לארוז  ולזכור  להצטייד  מאוד  כדאי 

שעשויים להיות דרושים לבני הבית בעת החופשה:
•  ערכה בסיסית לעזרה ראשונה – אגדים מידבקים)פלסטרים(, 

חומר מחטא,צמר גפן.

•  תרופות מתאימות להורדת חום ולהפחתת כאבים – בצורה 
המתאימה לנטילה למבוגרים ולילדים.

•  תרופות הנלקחות דרך קבע על ידי בני המשפחה – חשוב 
לקחת  חשוב  לחופשה,  טסים  ואם  אלה  תרופות  לשכוח  לא 
את התרופות בתיק איתו עולים למטוס, כך שאובדן המזוודה 

או עיכוב אפשרי בהגעתה,  לא ימנעו נטילת התרופות בזמן.

• תכשיר דוחה יתושים – אם בתוכנית החופשה נכללת שהייה 
בחוץ – כדאי להצטייד בתכשיר כזה.

מפרט  את  המתאר  ומסמך  משקפיים  של  נוסף  זוג   •
ייפגמו  המשקפיים – זאת למקרה שהמשקפיים או העדשות 

או יאבדו ויהיה צורך להתאים זוג חדש.

נסיעה טובה 
על  לחשוב  כדאי  במכונית,  נסיעה  כוללת  חופשתכם  אם 

הדברים הבאים:

• שמירת הבטיחות בנסיעה – חגירת חגורות בטיחות לנוסעים 
בכיסאות  ייסעו  צעירים  וילדים  תינוקות  ומאחור.  מלפנים 
לבדוק  כדאי  ברכב,  ארוך  טיול  בטיחות.  אם אתם מתכננים 

בלמים, הגה ואורות לפני היציאה לנסיעה.

 – בציבור  לשירה  או  להאזנה  מוזיקה.  או  משחקים  הכנת   •
העלולות  ומריבות  מתח  ומונעים  תעסוקה  מאפשרים  אלה 

להתלקח כשנוסעים זמן רב במכונית.

הנוסעים  של  והן  הנהג  של  הן  לרענון,   – הפסקות  תכנון   •
האחרים. כדאי לשתות בהפסקות אלה.

את  המכילות  קלות  ארוחות   – לדרך  קלה  ארוחה  הכנת   •
ירקות  סנדוויצ'ים,  כמו  המשפחה,  לבני  המתאים  המזון 
מארוחות  יותר  זולות  אלה  ארוחות  ושתייה.  פירות  חתוכים, 
בקלוריות  יותר  דלות  המהיר,  המזון  במסעדות  שמקבלים 
כמובן  לארוחה.  העצירה  ובזמן  במקום  גמישות  ומאפשרות 
יותר אם מתכננים פיקניק  ומורכב  שאפשר להכין מזון מגוון 
וכדאי לאחסנו בתנאי קירור מתאימים בצידנית או מיכל אחר 

מתאים.

אם   – קלוריות  רבי  וחטיפים  צ'יפס  של  באכילה  זהירות   •
המזון  של  במזנונים  או  במסעדות  בדרך  לאכול  החלטתם 
של  התוספת  על  שאפשר  כמה  עד  שתוותרו  כדאי  המהיר, 

צ'יפס.
תפוח אדמה הוא ירק בריא ואולם , כשהוא עשוי בשמן, הוא 
שקשה  עודף  למשקל  ההופכות  מאוד,  רבות  קלוריות  מכיל 
להורידו בתום החופשה. אכילה מרובה של חטיפים מתוקים 

ומלוחים אף היא יכולה לגרום בעיות משקל.

 – בנסיעה  והקאות  מבחילות  לסובלים  לב  תשומת   •
גם  יש  בילדים,  רק  פוגעות  אינן  בנסיעה  והקאות  בחילות 
בעייה  של  תולדה  היא  התופעה  מכך.  הסובלים  מבוגרים 
שבין  ובקשר  המרכזית  העצבים  במערכת  איזון  בחוסר 

מעבר  ליצור,  יכולה  היא  מקום  מכל  הפנימית.  לאוזן  העין 
בהנאת  הפוגמת  וחרדה  מתח  של  תחושה  גם  הנוחות,  לאי 
הנסיעה.                                                                                                                                                       

הבחילה  תחושת  בהפחתת  המסייעות  תרופות  ישנן   •
וחוסר  נמנום  לתחושת  גורמות  ברובן  אלה  אך  וההקאות, 
עירנות ואסורות על מי שנוהג.                                                                                                                                 

זו, בשל הקשר  בדרך כלל נהגים סובלים פחות מתופעה   •
של מיקוד הראייה לתחושת הבחילה, אך מי שאינו נוהג יכול 
להשתמש בתרופות אלה. גם מנוחה בשכיבה תוך כדי נסיעה 
הממליצים  יש  והקאה.  לבחילה  הגירוי  את  להפחית  יכולה 
וגם  בבעיה  לטיפול  כאמצעי  ג'ינג'ר  בתכשירי  שימוש  על 
מאחר  להרגעה.  מסייעים  מנטה  או  קמומיל  שומר,  תה 
ייתכן שיש מקום,  הפנימית,  באוזן  בבעיה הקשורה  שמדובר 
על  אודיולוג  ברופא  להיוועץ  במיוחד,  מטרידה  כשהתופעה 

הטיפול המתאים.

חופשה בטבע
אם החלטתם לבלות את החופשה בטבע או בשהות ממושכת 

מחוץ לכותלי הבית כדאי לשים לב לדברים הבאים:

הן  הקיץ  בחודשי  בחוץ  לשהייה  האפשריות  השעות   •
לתכנן  נסו  הצהריים.  אחר  ושעות  המוקדמות  הבוקר  שעות 

פעילותכם בהתאם.

נגד  הגנה  עורכם תכשיר  על  למרוח  בחוץ חשוב  בשהייה   •
ולחזור  אחרים  שמש  ומנזקי  מכוויות  עליכם  שיגן  השמש, 
ולמרוח אותו במהלך היום בהתאם לצורך ולהוראות.                                                

• שימוש בכובע ולבוש מתאים, אף הם יסייעו בהגנה הדרושה 
מפני השמש.

• חשוב להצטייד בכמות מספקת של מים לכל בני המשפחה 
– הורים נוטים לעתים לשכוח את צורכיהם, תוך שהם דואגים 

לאלה של ילדיהם.

• התייבשות של הורים מסוכנת לבריאות ולהמשך החופשה, 
לא פחות מזו של הילדים. כדאי שמי שהוא מבני המשפחה 
לשתות.  הצורך  את  הבית  לבני  שיזכיר  שתייה",  "תורן  יהיה 
ממעיינות,  מים  לשתות  שאין  נזכיר  ברור,  שהדבר  למרות 
נחלים או מקווי מים. יש להצטייד במים או בנוזלים אחרים, או 

להשתמש במי ברזים המיועדים לשתייה.

עקיצות  גם  יתושים.  הדוחה  התכשיר  את  תשכחו  אל   •
יתושים יכולות להיות דבר לא נעים ביותר.

היזהרו מעקיצות דבורים – חרקים אלה נמשכים אל מזון   •
ומים גלויים.

חשוב לכסות את המזון גם כדי לשומרו מזבובים וגם על מנת 
שלא ימשוך לסביבתכם חרקים עוקצים.

אבן  להזיז  רוצים  אם   – ועקרבים  מנחשים  להיזהר  יש   •
ממקומה יש להיזהר , שמא מתחתיה מצוי נחש או עקרב. אם 
למרות הזהירות מישהו נעקץ ואין ודאות לגבי ארסיות החרק, 

יש לפנות במהירות לסיוע רפואי.

•  אם אתם מתכוונים לבשל בחיק הטבע בדקו את תקינות 
אתם  אותו  שמזון  דאגו  אותה.  המלווה  הגז  ומיכל  הגזייה 
יישמר עד הבישול בתנאי  קירור מתאימים ואם אין  לוקחים 

מבושל  אוכל  תשמרו  אל   , קירור  אמצעי  לרשותכם  עומדים 
שנותר מהארוחה, אם הוא מהסוג שנהוג לאחסנו במקרר.

טסים לחופשה
אם אתם מתכננים לטוס ליעד חופשתכם, יש כמה דברים 
שניתן לעשות כדי להבטיח טיסה נעימה ושהות ללא תקלות 

בתחום הבריאותי.

• בין אם הצלחתם להשיג מקום מרווח בטיסה, או כמו רובנו, 
זכיתם במקום צר יחסית, כדי לזכור שישיבה ממושכת במקום 
אחד אינה טובה לגוף. חשוב לקום מפעם לפעם, אחת לשעה 
לאפשר  להימתח,  להסתובב    – ישנים  אינכם  אם   – בערך 
זרימת דם חופשית. הדבר יפחית את תחושת העייפות שלכם. 
יש לזכור לשנות את תנוחת הרגליים ולא להניח רגל על רגל 

למשך זמן רב.

• גם גריבת גרביים המהודקים בגומי חזק לברכיים, לשוקיים 
בגרביים  לבחור  כדאי  לכן  הדם.  בזרימת  פוגמות  לירכיים  או 
, לפחות לזמן הטיסה, כשהתנועה  מתאימות שלא תלחצנה 

מוגבלת.

יכול  אוויר,  כיסי  יש  כאשר  הטיסה,  בזמן  הלסתות  הידוק   •
במודע  להרפות  לנסות  כדאי  לא מבוטל.  ראש  לכאב  לגרום 
ידי הנעת הלסתות כלפי חוץ וכלפי  את שרירי הלסתות, על 

פנים מספר פעמים כל חצי שעה.

יש  שונות.  בדרכים  היעשות  יכול  באוזניים  הלחץ  שחרור   •
חם,  קפה  מכוס  הנוצרים  אלה  אפילו  אדים,  על  הממליצים 

כאמצעי לשחרור  תעלות השמע.

ודלים בקלוריות  כדאי לאכול מאכלים עשירים בחלבונים   •
ולהפחית במאכלים שמנים מאוד ומלוחים . הדבר ישפר את 

הרגשתכם.

שינויים בזמן
מי שנוסע ליעד שבו מתקיימים חילופי זמנים בין יום ללילה 
)יחסית אלינו, כמובן( עלול לסבול מתופעה מוכרת המכונה 
"ג'ט לג" המתבטאת בעייפות ניכרת, עצבנות מסוימת, קושי 
בקואורדינציה.  קלה  פגיעה  ואפילו  מסוים  בלבלול  לישון, 
הסיבה – קושי הגוף להסתגל לשינוי המהיר בשעות עירות 
מספר  לקחת  יכולה  זמן  באזורי  לשינוי  ההסתגלות  ושינה. 

ימים. יש מה לעשות בעניין:

המוקדמות,  היום  בשעות  ליעד  להגיע  אמורים  אתם  אם   •
השתדלו לישון בטיסה שעות רבות, גם אם הטיסה מתקיימת 
בשעות היום וגם אם הדבר מחייב לישון שעות מעטות בלבד 
בלילה הקודם לה. לעומת זאת, טיסה האמורה להגיע בשעות 
הלילה מחייבת ניסיון לשמור על עירנות, גם אם היא עצמה 

מתקיימת בשעות הלילה.

• אפשר לנסות להרגיל את הגוף לדפוסי הלילה-יום הנהוגים 
בארץ היעד שלכם, על ידי שינוי מסויים בדפוסי השינה מספר 
ימים לפני הטיסה )כך תסבלו מהתופעה שלא  על חשבון זמן 

חו"ל(.

בקביעות  תרופות  לקחת  נוהג/ת  המשפחה  מבני  מי  אם   •
כיצד  ברופאכם  שתיוועצו  חשוב  כרונית,  במחלה  כטיפול 
להתאים את לוח הזמנים של נטילת התרופות לשינוי בשעות 

היום והלילה. בייחוד חשוב הדבר לימי המעבר הראשונים.

'עינית',  אופטומטריסט  מרקוב,  דוד 
ומרצה  ראייה,  מיקוד  לבעיות  מומחה 
ממליץ  הדסה,  במכללת  לאופטומטריה 
לקיים בדיקת מיקוד ראייה לכל ילד העולה 

לכיתה א', ומשתף אתכם במידע חשוב:

בקרב  הראייה  מיקוד  בעיות  שכיחות:   •
כ-10%.  על  מחקרים  ע"פ  עומדת  ילדים, 
על  להשפיע  עלולות  מיקוד  שבעיות  כיוון 
יכולת הריכוז והלמידה יש חשיבות גדולה, 
השנים  במהלך  להיבדק  הצורך,  במידת 

הראשונות בבית הספר.

להתחיל  הנכון  הגיל  הנכון:  הבדיקה  גיל   •
 ,8 גיל  בסביבות  הוא  הנושא  את  לבדוק 
אבל גם אצל ילדים בין 6-7 אפשר לעשות 
שהבדיקה  ככל  ראיה.  מיקוד  של  בדיקה 
נעשית בגיל צעיר יותר, ניתן לחסוך מהילד 

סבל ועוגמת נפש מיותרים.

כל  לא  ראייה:  מיקוד  או  משקפיים   •
תלונה על קושי בקריאה היא בעיית מיקוד 
לדעת  ניתן  פשוטה  בבדיקה  אך  ראייה, 
האם התלונה תיפתר במשקפיים או שמא 
מדובר בבעיות מיקוד ראייה שלהן פתרונות 

אחרים ויעילים לא פחות.

הראייה  מיקוד  בדיקות  אמינה:  בדיקה   •
ככל  אמינות.  תוצאות  נותנות  בעינית 
שהילד בוגר יותר, התוצאה תהיה מדויקת 

יותר.

• זיהיתם, אבחנתם, תרגלתם. מה עכשיו? 
בבעיות  בטיפול  היסוד  מאבני  הוא  מעקב 
של  מסלול  עושים  כאשר  ראייה.  מיקוד 
לחזור  רצוי  ראיה,  למיקוד  משקפיים 
לביקורת אחרי שלושה עד שישה חודשים 
מועילות  אכן  שהמשקפיים  לראות  כדי 
תרגול  של  במסלול  שניה.  הערכה  ולבצע 
חודשיים-שלושה,  להימשך  יכול  התהליך 
לחודש.  אחת  ביקורת  לבצע  צורך  ויש 
הביקורת במסלול התרגול יכולה להיעשות 
להגיע  צורך  ואין  בבית  עצמאי  באופן 
הביתית  ובביקורת  במידה  למאבחן.  
שאתם  לומר  ניתן  הצלחה,  נרשמה 
מסודרים עד לחודש הבא.                                                                             

הילד עולה 
לכיתה א'? 

בשנה הבאה יחל ילדכם בעז"ה ללמוד 
בכיתה א' וההתרגשות בשיאה, אבל חשוב 

לדעת – המסלול להצלחה בלימודים 
הוא בין היתר בזכות ראייה טובה וברורה 

•התמודדות עם מיקוד ראייה שלא מזוהה 
בזמן עלולה להקשות על איכות הקריאה 
וההבנה של התלמיד • 'עינית' מגישה: כל 

מה שצריך לדעת על מיקוד ראייה

הקיץ בפתח: תשמרו על הבריאות טיפים

רגע לפני שיוצאים לחופשה,  ממליצים 
המומחים במחלקה לחינוך וקידום הבריאות 

של שירותי בריאות 'כללית' על מספר המלצות 
בריאותיות , בזמן השהייה בחיק הטבע, 

במכונית, במטוס  ובארצות היעד השונות
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שהזמינה אותי  הראשונה 
יש  ישראל  אהבת  כמה  לבדוק 
בי היא חברתי-שותפתי-שאינה 
שומרת תומ"צ. זה היה כשייסדנו 
את קהילת נפלאו״ת. כבר בפעם הראשונה 
– "מזמינת  שלה   שפגשתי באימא 
מרצים" ותיקה בארגון נשים ציוני בן מאה 
שנים, הרגשתי כמה טונות של אהבת חינם 

נדרשת, וכיצד היא משפיעה על חיינו.
באותה פגישה מכוננת נדרשנו שתינו 
לסבלנות ולסובלנות אחת כלפי רעותה. אימה 
של שותפתי היקרה רצתה לוודא שאני 
לא מ"החרדים ההם שזורקים אבנים על 
נשים לא צנועות", ואני רציתי שיאהבו אותי 
ויראו שאני נורמלית עם סיפור אישי של 
הצלחה, כישלון וחוזר חלילה. וכן, רציתי 
גם שהיא תראה שהפאה והגרביונים שלי 

אינם סתירה לכך.
אחרי שנה שבה עברתי מסניף לסניף 
סיפורי, צלחנו שתינו את  וסיפרתי את 
משוכת השוני, עם קהל הנשים הרב שעימו 

נפגשתי מדי שבוע. 
הצלחנו לראות מעבר ללבושים. 

מצאנו את המכנה המשותף ולא את 
הגורמים המפרידים. 

דילגנו בחן מעל נושאים בוערים כמו 
התנחלויות, שמאל-ימין וצבא לחרדים, 
ועסקנו באתגרים האמיתיים והנצחיים של 

חיינו כנשים. 
על  שבהן דיברנו  הסלון  בשיחות 
זוגיות, הורות, משפחה, קריירה ומימוש 

אישי, הצלחנו להתעלות ולגעת באמת. 
ביום שישי לפני חודשיים ניגשה אלי 
בסוף שיעור הבוקר כוכי, משתתפת פעילה 
של השיעור, בולגרייה מלידה שכל קשר 

בינה לבין תורה הוא מקרי, ושיתפה בגאווה 
הולכת  היא  עקשנות  שנות   68 שאחרי 
להדליק השבת נרות לזכות בעל הבית 
והמשפחה. מה שהדהים אותי עוד יותר 
היה כאשר ביום שישי הבא אמרה לי כוכי: 
"מה את חושבת, שזה חד-פעמי? התאהבתי 
בנרות ואני הולכת להדליק גם השבוע." 

זה המסע המיוחד לנשות נפלאו"ת, לשלי, 
לכוכי, לי ולעוד עשרות נשים שהשבוע אף 
יצאו בצוותא למסע בירושלים כאקט של 

אחדות בתשעת הימים. 
על  התורה  מספרת  השבוע  בפרשת 
פטירתו של אהרון בר"ח מנחם אב. כל 
העם, בלי יוצא מן הכלל, בכה וכאב את 
הסתלקו של כהן הגדול, וכל זאת משום 
שהיה משכין שלום בין איש לאשתו ובין 

אדם לחברו.

כל אחת מאיתנו נדרשת להעפיל לרמה 
כזאת של אהבת ישראל העצומה של אהרון. 
אהבת ישראל היא אתגר קבוצתי, מעין 
תחרות חיובית שכולנו רוצים לנצח בה 

ולהגיע למקום הראשון. 

ארבעים ושנים מסעות ערכו בני ישראל 
במדבר, כנגד המסעות של הגלות. עברנו 
ותיקנו את כולם ואנו אוחזים כבר בשלב 
ההתגלות. אם אנחנו רוצים להריח, לטעום, 
למשמש ולגעת בגילויי משיח - צריך להיות 
כמו אהרון, אוהב את הבריות בלי הבדל 
בין יהודי ליהודי. אהבת ישראל היא אהבה 
לניצוץ משיח בתוך כל אחת ואחד. וכך ננוע 

קדימה במסע לעבר הגאולה.

למצוא את 
המכנה המשותף

כל אחת מאיתנו נדרשת להעפיל לרמה 
כזאת של אהבת ישראל העצומה 

של אהרון. אהבת ישראל היא אתגר 
קבוצתי, מעין תחרות חיובית שכולנו 

רוצים לנצח בה ולהגיע למקום הראשון

"

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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סלט קינואה 
לא צריך יותר מידי בשביל להפוך את הארוחת צהריים או ערב לקצת יותר בריאה ואפילו עשירה תזונתית. לצד 

הבשר הנפוץ אפשר להכין סלט קינואה או בורגול טעים ומשביע שבהחלט יכול לשדרג את הארוחה. 

רכיבים:
1 כוס קינואה 
2 כוסות מים 

1 כף שמן זית 
1 בצל סגול, קצוץ 

נענע, פטרוזיליה, כוסברה קצוצות 
½ כוס חמוציות ללא סוכר

7 אגוזי מלך קצוצים 

אופן ההכנה:
1. שמים בסיר את הקינואה והמים ומביאים לרתיחה. מתבלים במלח פלפל ע"פ הטעם. 

2. מכסים את הסיר ומבשלים כחצי שעה עד שהקינואה מוכנה. 
3. מוסיפים את הבצל הסגול, עשבי תיבול הקצוצים, חמוציות ואגוזים.   

4. מערבבים הכל ביחד ומתבלים בשמן זית ולימון.

באדיבות: התזונאית אלונה פארי

ארטיק פירות יער טבעוני
לרגל ימי הקיץ החמים והחופש הגדול, מגישה חברת "ליב", יצרנית מוצרי המזון האורגני והטבעי, בשיתוף נטלי 

אביב, בעלת הבלוג "נטלי אביב טבעונות בקלות", מתכון קייצי ומרענן לארטיק נפלא עשיר בטעמים – ארטיק 
פירות יער טבעוני. המתכון קל הכנה, מומלץ להכינו יחד עם הילדים בבילוי משותף בחופשת הקיץ, וליהנות 

מארטיק מתוק, טעים ומרענן, בעל ערכים תזונתיים נפלאים של פירות היער הקפואים. 

מצרכים )עבור 6 יחידות(:
2 מעדן סויה בטעם טבעי )250 גרם( 

1 כוס חלב צמחי 
1 כוס תערובת פירות יער אורגניים מוקפאים של ״ליב״

2-3 כפות מייפל )או ממתיק נוזלי אחר, לפי הטעם(

אופן ההכנה:
1. מערבבים יחד את כל המרכיבים, יוצקים לתבניות ארטיק עד לכ-3/4 מהגובה וסוגרים עם מכסה המקל. 

2. מקפיאים למשך כ-6 שעות לפחות. 
3. שוטפים את תבניות הארטיק מתחת לזרם מים חמים או משרים בקערה עם מים חמים ומחלצים את 

הארטיקים החוצה.
4. מגישים צונן וקר ונהנים!

המבורגר פילה סלמון 
מרכיבים לפילה:

150 גרם פילה סלמון ללא עצמות
5 יחידות בצלי שאלוט חתוך לקוביות

3 גבעולי סלרי חתוך לקוביות
חופן טימין טרי קצוץ

4 עלי מרווה
2 גזרים

2 כפות חרדל חלק
1 כוס יין אדום )מה שאוהבים לשתות(

1 כוס מים
4 כפות סויה

3 כפות שמן זית
3 כפות סילאן

מלח ופלפל גרוס

לממרח אבוקדו:
1 אבוקדו בשל

חופן כוסברה טרייה
1 בצל שאלוט קצוץ

פלפל צ'ילי חריף לפי הטעם
כף שמן זית

כף מיץ לימון
מלח ופלפל

לספייסי מיונז:
3 כפות מיונז איכותי
1 כף רוטב סרירצ'ה

לימון וגרדת לימון מחצי לימון
מלח ופלפל

להמבורגר:
לחמניות המבורגר

חסה פריכה
פרוסות דקות של עגבנייה

מלפפון חמוץ

אופן הכנת הפילה: לצרוב דקה מכל צד 10 דקות בתנור שחומם בחום של 180 מעלות.

להכנת האבוקדו: קולפים את האבוקדו וחותכים לקוביות קטנות, מעבירים לקערה, מוסיפים את שאר 
המרכיבים, מערבבים הכל ביחד.
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להכנת ספייסי מיונז: מערבבים את כל המרכיבים ביחד.

להרכבת המנה:
1. חותכים כל לחמנייה באמצע עד הסוף וקולים מעט בתנור.

2. מורחים על כל לחמנייה ממרח מיונז ומעל מניחים את הפילה
3. מעל הדג מניחים את הממרח אבוקדו, מוסיפים כל אחד לפי בחירתו חסה עגבנייה ומלפפון חמוץ, סוגרים 

את הלחמנייה ובתיאבון.

באדיבות: רשת בתי הקפה "ארקפה" - הסניפים הכשרים

גלידת לימון על מקל
אוטו גלידה בבית: להכין בעצמכם ארטיקים מרעננים זה ה-דבר! הקיץ חזר והוא יותר לוהט ממה שזכרנו. הכנת 

ארטיקים ביתיים וקרירים, היא הפעילות האולטימטיבית לילדים וגם לבוגרים. לא רק שהארטיקים פשוטים 
להכנה, הם גם טעימים, בריאים ומעבירים בכיף את העונה הכי חמה בשנה. 

מצרכים להכנת 6 יחידות:
400 מ''ל חלב מרוכז

250 מ"ל שמנת מתוקה להקצה 35% שומן חלב
200 מ''ל מיץ לימון

מעט מלח
2 כפיות קליפת לימון

הוראות הכנה:
1. הקציפו בקערה את השמנת המתוקה והחלב המרוכז יחד עם מעט מלח.

2.  הוסיפו לתערובת את קליפת הלימון.
3. כאשר כל המרכיבים מעורבבים היטב הוסיפו מיץ לימון, ערבבו שוב והניחו בצד למשך 20 דקות. התערובת 

תהפוך לסמיכה. 
4. כאשר התערובת מוכנה, מיזגו אותה לתבניות הארטיקים והקפיאו אותם למשך 4 או 6 שעות לפחות.

5. שטפי במים את צדי התבניות.
6. שטפו את צדי הארטיקים מתחת למים חמים, על מנת שתוכלו להוציא אותם מהתבניות ולאכול.

.Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

טריקולד מוס אישי
)חומרים ל 6 צנצנות(

מצרכים למוס שוקולד לבן:
6 גר' דפי ג׳לטין

100 מ״ל חלב

2 חלמונים
30 גרם סוכר לבן

180 גרם שוקולד אגו לבן
275 מ״ל שמנת מתוקה

מצרכים למוס שוקולד חלב:
6 גר דפי ג׳לטין

100 מ״ל חלב
2 חלמונים

30 גרם סוכר לבן
180 גרם שוקולד חלב

275 מ״ל שמנת מתוקה

מצרכים למוס שוקולד מריר:
6 גר דפי ג׳לטין

100 מ״ל חלב
2 חלמונים

30 גרם סוכר לבן
180 גרם שוקולד מריר 60% מוצקי קקאו

275 מ״ל שמנת מתוקה

אופן הכנה:
1. משרים את דפי הג׳לטין במים קרים עד לריכוכם.

2. במקביל, מחממים חלב בסיר ובקערה נפרדת מערבבים חלמונים וסוכר.
3. כשהחלב רותח, שופכים חלק ממנו על החלמונים ומערבבים היטב. את החלמונים מחזירים לסיר החלב 

וממשיכים לערבב על אש נמוכה עד להסמכה של התערובת.
4. מוסיפים לסיר את דפי הג׳לטין המרוככים ומערבבים עד להמסתם. מסירים מהאש.

5. שופכים את תערובת החלב והחלמונים על השוקולד הלבן ומערבבים עד להמסתו המוחלטת. 
6. מעבירים את תערובת השוקולד לקערת מיקסר עם וו גיטרה, ומפעילים על מהירות נמוכה- כדי לקרר את 

התערובת.
7. במקביל מקציפים את השמנת המתוקה.

8. כאשר תערובת השוקולד התקררה, מוסיפים לה את השמנת המוקצפת בתנועות קיפול.
9. בעזרת שק זילוף, מזלפים את המוס לתוך צנצנת אישית, עד כשליש מהגובה.

10. מעבירים למקרר או למקפיא.
11. חוזרים על אותן הפעולות עם שוקולד חלב תחילה ואח"כ עם שוקולד מריר.

12. ניתן לשמור במקרר או במקפיא. ולהגיש באהבה 

מתכון: עדי דב, באדיבות: חברת כרמית 
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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

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. לא יסולא בפז
2. לא כהתה עינו

3. לא נס לחו

ְָּבִרים לד ז 3. דברים לד, ז 1. איכה ד, ב  2. ד

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל הקיבוצים

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. בהר ציון בירושלים 2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 5. מסוף נפט 
6. הפארק הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות אבנים גדולות במעגל 8. 
מצדה 9. יריחו 10. ראש פינה 11. צפת 12. בסמוך למעגל מיכאל, אל 

ים התיכון 13. בדרום 14. אילניה 15. שכונה בירושלים 16. שתיים
1. היכן נמצא "קבר דוד"?

2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...
3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?

4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה

9. נקראת גם "עיר התמרים"
10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

11. בירת הגליל העליון
12. היכן נשפך נחל תנינים?

13. עוצם הוא ישוב בדרום או בצפון הארץ?
14. שמה הקודם של סג'רה

15. "שבת אחים" היא...
16. כמה פסגות להר מירון?

מאוזןמאוזן

מאוזן
מאוזן

1. לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול כלשהוא.  "שלא על מנת לקבל ___" 
)אבות א ג(

4. אדם נבער מדעת, שוטה, בור.  "שבעה דברים  ב___  ושבעה בחכם" )אבות ה ז(
7. צפון, טמון, נסתר. "חלקת מחקק  ___")דברים לג כא(

9. כנוי לגפן.  "____  תירוש" )נחמיה י לח(
10. קרחי מגיבורי בנימין, שבאו אל דוד לציקלג. )דברי הימים א יב ז(

11. מקום רחוק.  "מ____  תביא לחמה" )משלי לא יד( )בהיפוך אותיות(
12. ועוד זאת, נוסף על הדברים הקודמים. "אף  ___  זאת" )ויקרא כו מד(

14. שלב בסולם, מדרגה.  "כל שאין לו ארבעה  ___" )עירובין עז:( )בלשון יחיד( 
)בכתיב חסר(

שידיעותיו  למי  משל  בכח.  נובעים  והם  והולכת  גדלה  מימיו  ששפיעת  מעיין   .15
עמוקות והוא מוסיף חוכמה על חוכמתו.  "מעין  ___" )אבות ב ח(
18. כנוי לעשירים העמוסים הון וכסף.  "___   כסף" )צפניה א יא(

1. כותרת, קישוט בראש עמוד. "וה___  אשר על ראשו" )דברי הימים ב ג , טו(
4. הנביא בימי דוד המלך ושלמה המלך. )שמ"ב ז ב(      

7. הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה.  "לא  ___  על לשנו לא עשה לרעהו רעה" )תהלים טו ג(
מחזיק    ____" רבה.   תועלת  בו  שיש  אדם  על  או  דבר  על  שבח  של  דיבור   .8

ברכה")עוקצים ג יב(
9. קיצור המילים: י ימי תשובה.

10. אל תתן ידך לאנשים או למעשים שאינם הגונים.  "הרחק מן  ה___  ומן הדומה לו" 
)חולין מד:( )בכתיב חסר(

12. אין אמירתו שווה מאומה, אין כל תוקף לדבריו.  "____  אמר כלום" )נדרים א א(
13. פיטום, אביסה, מתן אוכל רב. )ביחוד לבעל חיים - להשמנתו( "___ למקום שיכולה 

להחזיר" )שבת קנה:(
16. מקלח, מפכה. "נחל  ___" )משלי יח ד( )בכתיב מלא(

18. פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.  "___  אמר חדא  ו___  אמר חדא" )בבא מציעא 
יא.(

רבים  רבים שתו  ימי בראשית  נוהג, חוק הקבוע בטבע.  "___ הוא מששת  19. מנהג, 
ישתו" )כתובות ח:(

1. בריכת דגים.  "ה___  הבריכות שנתמלאו מים מערב יום טוב" )מועד קטן ד.( 
)בלשון יחיד(

2. כרה, הוציא עפר מן הקרקע באת או במעדר וכו'.  "ה___  בור ברשות היחיד"  
)בבא קמא ה ה( )בהיפוך אותיות(

3. רעש,געש. "הים הולך ו__")יונה א יא()בלשון הווה()בכתיב מלא(
5. למעלה,למרום.  "אל- ___" )הושע יא ז( )בהיפוך אותיות(

6. לוחץ, נוגש, מציק.  "אפס  ה___" )ישעיה טז ד(
8. תכשיט בצורת טבעת מתכת שהנשים בימי הקדם היו  נושאות בנחירי האף או 

בקצה בדל האוזן. "ואשם  ה___  על אפה" )בראשית כד מז(
12. בור, מאורה.  "ב___  של תבן" )עירובין עט.(

13. תקרה, סיפון הבית.  "בעצלתים  ימך  ה___" )קהלת י יח(
זכריה    ____ האחרונים  נביאים  "משמתו  האחרונים".   "הנביאים  מן  אחד   .14

ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" )סנהדרין יא.(
15. הקיצור של: הלכה ט.

16. מישהו,פלוני. "שמרו  __ בנער באבשלום")שמואל ב יח יב(
17. קיצור המילים: תלמוד לומר.

1. דבר זה מובן מאליו, הדבר קל וחומר, בודאי ובודאי. "ואין ____  לומר" )עבודה זרה 
א ח(

2. בקשה,תחינה,תפילה.  "ואין  ___ אלא תפלה" )תענית ז:(
3. יבלת, בליטה בשרית קטנה בגוף.  "____  בעלמא הוא" )בכורות מ:(

4. צרה, שבר, איד.  "הלא איד לעול  ו___  לפעלי און"   )איוב לא ג(
5. קיצור המילים: תקנה לדורות.

6. שערה.  "הרבה נימין בראתי באדם וכל  ___   ו___ בראתי לה גומא בפני עצמה" 
)בבא בתרא טז.(

11. טרי, מלא לח, מלא חיות.  "זית  ___  יפה פרי תאר"  )ירמיה יא טז(
12. נחפז, היה מהיר ופזיז.  "___ להון איש רע עין" )משלי כח כב( )גוף שלישי, יחיד( 

)בלשון עתיד( )בהיפוך אותיות(
14. קיצור המילים: טבין ותקילין.

15. הכיור הגדול שעשה שלמה המלך בבית המקדש. נקרא גם:  "___  הנחשת" )דברי 
הימים א יח ח(

17. לבד או עור עבה.  "____  כסות ותכריך כסות מדרס  ___  ארגמן ותכריך ארגמן" 
)כלים כו ו(
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ִקּׁשּוט ֻמׁשָלם ְלׁשְלַחן יֹום ַהֻהּלֶדת.

ִטיּפ:
ם 

ּתְרְנגֹוִלי
ם ִליֹצר 

ם רֹוִצי
ּת

ַא
ם 

ִא
ׁשּוב 

ׁשּוב ָו
קּו 

ִתי
ם, ַהֲע

ּסֹוֲעִדי
ְלָכל ַה

ם.
ּת

ׁשּגַזְר
ׁשֹון 

א
ם ָהִר

ת ַהּדֶג
ֶא

ם 
ּת

ׁשּיַצְר
ת 

ּתְרְנֹגֶל
ֵקי ַה

ֶחְל
ת 

ֶא
חּו ַעל 

ּפר 1 ַהּני
ְס

ִמ
ׁשַלב 

ּב
ת 

ֶא
קּו 

ִתי
ָסף, ַהֲע

טֹול נֹו
ְס

ּבִרי
ם, 

חּוץ ָלֶכ
ם ַהּנ

ִמי
ּפָע

ּפר ַה
ְס

ִמ
ם

ַחר ּכְך ִיְהֶיה ֲעֵליֶכ
ַא

ְו
ק. 

ק ִלְגֹזר ּוְלַהְדּבי
ַר

ת ַהּבִריְסטֹול ַהּצֹהב ּבֶחְלקֹו 
ִנְגֹזר ֶא

ּתֹון ְלִפי ִקְוקּוִוים ֵאּלּו.
ּתְח

ַה
ת 

ׁשִחיל ֶא
ַתח ָקָטן, ּדְרּכֹו ַנ

ִנֹּצר ּפ
ׁשְך.

ְמ
ת ּבֶה

ּמּפי
ַה

2

ת, ִריִסים ְוִעּטּור
נֹוִסיף ּגּבֹו

 
ּתְרְנגֹול.

ִמּסִביב ַל
ׁשל ִקְוקּוִוים  5

ת ֵאּלּו ַעל ּגּבי ַהּבִריְסטֹול 
ְנַצּיר צּורֹו

ת.
ת ַהּצּורֹו

ַהּצֹהב ְוָהָאֹדם, ְוִנְגֹזר ֶא 1

ַנְדּביק ֵעיַנִים
ָתן. 

אֹו ְנַצּיר אֹו

4

ּתְרְנגֹול 
ת ּדֶבק ְלגּוף ַה

ִמיד ּבֶעְזַר
ַנְצ

ת 
ת ַהּכָנַפִים, ֶא

ת, ֶא
ת ַהּכְרֹּבֶל

ֶא
ּמּקֹור.

ת ַה
ָהַרְגַלִים ְוֶא 3

ת ּבצּוָרה זֹו, 
ּמּפי

ת ַה
ְנַקּפל ֶא

ׁשּיַצְרנּו.
ת ּבֹחר 

ּמּפי
ת ַה

ׁשִחיל ֶא
ְוַנ 6

ָאז ַמה ּצִריְך?
ָאֹדם ְוָצֹהב

ְסטֹול 
 ּבִרי

ת
 ֵעיַנִים ָזזֹו

ְסּפַרִים
ִמ

 

 ּדֶבק

ת
ַמּפי

 

ׁשֹחר
ׁש 

 טּו

ת
ַמּפּיֹו

תֹוק ְל
ָמ

ּׁשּוט 
אּו ִנֹּצר ִק

ּבֹו
 

ּתְרְנגֹול
ת 

מּו
ּבְד

ּתְרְנגֹוִלי
ִמּבִריְסטֹול 

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ּבינֹוִני



משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

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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