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חינוך למשמעת
ומחנך,  הורה  כל  בפני  העומדים  הגדולים  האתגרים  אחד 
הוא החינוך למשמעת. אי ציות הילדים להוראות חשובות 
דעת  משיקול  ההורים  את  להוציא  יכול  מקבלים,  שהם 
ההתארגנות  זמן  הגיע  הנה  לחוצות.  בשעות  בפרט  נכון, 
לשינה, השעה הולכת ומתאחרת, אך הילדים עדיין עסוקים 
בענייניהם כשכל עידוד ההורים בדרכי נועם להזדרז נופל 
החדר,  לסידור  הוראה  בעת  גם  כך  ערלות.  אוזניים  על 
דבר.  שמעו  לא  כאילו  במשחקיהם  ממשיכים  והילדים 
ואפילו  דרישותיהן  כל  כי  טוענות  מתוסכלות  אימהות 
צעקותיהן אינן נענות, עד שלעיתים הן נאלצות - נגד רצונן 
- להכות את ילדיהן כדי שייכנסו לישון או יסדרו את חדרם. 
הצדדים,  שני  בלב  קשה  תחושה  מעיק,  מתח  והתוצאה: 

צער רב של ההורה, ותחושת כישלון בחינוך.

משדרים רצינות 
בו  האופן  את  תבחן  האם  כאשר  המקרים,  ברוב  אולם 
העבירה את המסר אל ילדיה, היא תגלה כי לא הובן ממנה 
בוודאי  שהיא  אף  על  רצינית,  כוונתה  כמה  עד  כהלכה 

התכוונה לומר את הדברים במלוא הרצינות. 
יש לזכור שהילדים ניחנו בחיישנים רגישים ביותר הבוחנים 
את מה שמעבר למילים והם מפעילים את החיישנים הללו 
כדי  להם,  נוחה  אינה  ההורה  דרישת  בהן  בשעות  בעיקר 

לקלוט עד כמה יש הכרח לבצע את ההוראה. 
ֵאם המתעסקת בעניינים אחרים, כגון שיחת טלפון, סידור 
היא  עיסוקה  כדי  ותוך  אחר,  צדדי  עניין  כל  או  המטבח 
אליהם  המועבר  לישון, המסר  להיכנס  הילדים  על  פוקדת 
כך  כל  לא  זה  אבל  לישון,  שתכנסו  מעוניינת  "אני  הוא: 
יותר". היא כמובן לא  חשוב לי. עיסוקי הנוכחי חשוב לי 
מתכוונת לכך, אבל זהו המסר הנקלט אצל ילדיה. והתוצאה 

בהתאם. 
כדי להעביר מסר של רצינות, יש לעזוב לדקות ספורות את 
כל העניינים האחרים ולהתמקד בפעולה הנדרשת מהילדים. 
כך למשל היא תוותר על שיחת הטלפון החשובה ועל סידור 
המטבח בשעת ההשכבה, תיגש אליהם, תאמר את ההוראה 
הברורה בטון סמכותי ונעים, אך בצורה שאינה משתמעת 
לשני פנים, ותמתין במקום עד שתראה את תחילת הציות 

להוראה. 
אולם, כדי להקל מהילדים את הקושי שבפרידה מעיסוקיהם, 
תיכנס  היא  הביצוע,  שעת  לפני  שעה  שכרבע  מאד  רצוי 
ותכריז בחביבות כמה  עיסוקיה האחרים(  כדי  )תוך  לחדר 
נותר להם עד הסיום, תחמיא להם על משחקם היפה  זמן 
ועל מעשיהם באותם שעה, ותצא. היא תודיע שוב כחמש 
דקות לפני מועד הסיום כמה זמן נותר, ובהגיע המועד היא 
כל  מול  שלה  על  תעמוד  והחלטי,  סמכותי  לטון  תעבור 
טענותיהם, תמתין לראות את תחילת הביצוע, ואז היא תצא 
הראשונה  בתקופה  עצמית.  התמודדות  להם  לאפשר  כדי 
היא גם תסייע להם בעדינות לקפל את המשחקים בשילוב 
דברי נחמה שמחר יוכלו לשחק שוב, כי עלינו לישון ולקום 

מחר רעננים, עד שיתרגלו ויפנימו את רצינות דבריה.
בכך תיצור האם הנבונה אצל הילדים הכנה נפשית לסיום 
מהמולת  בהדרגה  לעבור  סולם  ומתן  החשובים,  ענייניהם 

היום להתארגנות לשינה.
כך יש להמשיך מידי ערב עד שהמסר ייקלט: "אני רצינית 

והחלטית בדרישתי, ולא אוותר עד שהיא תתבצע". 
בתקופה הראשונה על האם להתאפק שלא לצאת מהכלים, 
והמעבר  השינוי  בתקופת  עליה  מקשים  הילדים  אם  גם 
מגעת.  שידם  ככל  המועד  את  לדחות  ומנסים  מהרגלם, 
עד  להבין  ומנסים  אמם  את  בוחנים  הילדים  אלה  בימים 
ויפנימו שאין מנוס  יבינו  רציני. אולם כאשר  כמה השינוי 
ואפילו  פעולה  ישתפו  הם  החדשה,  המדיניות  זוהי  וכי 
היא  לשינה.  ההשכבה  בשעת  הרגועה  מהאווירה  ייהנו 
תיגש לחדרם מפעם לפעם עד סיום ההתארגנות לשינה ואז 
שמע  קריאת  אמירת  בשמיכה,  הכיסוי  עד  בחדרם  תשהה 

ונשיקת הלילה טוב. 
שיחה  הילדים  בין  מתפתחת  למיטה  כניסתם  לאחר  אם 
מתארכת, ולא רק החלפת חוויות היום בקצרה, היא תישאר 
לפעם  מפעם  תתקרב  החדר,  בסביבת  הראשונים  בימים 
ושוב  קצרה,  'שקט'  בבקשת  או  בשתיקה  ותעמוד  לדלת 

תיסוג לאחוריה, עד שיירדמו. 
בשלב הבא די יהיה רק בביקורים מפעם לפעם כדי לוודא 
החדשים  השינה  לכללי  יתרגלו  אשר  עד  נשמר,  שהשקט 

וההרגל ייעשה קבע. 
קם  המיוחל,  השקט  שהושג  לאחר  אם  לנהוג  נכון  וכיצד 
הבית  בסלון  מהוריו  לאחד  וניגש  ממיטתו  הילדים  אחד 
לצעוק  כזו  בשעה  הורה  של  הטבעי  הדחף  במטבח?  או 
עליו: "חזור למיטתך!" ובפרט שקיים חשש פן ידביק את 
האחרים וכולם יקומו ממיטותיהם. אך גערות וצעקות רק 
ייצרו בליבו הצדקה למרידה בסמכות ההורית. הרי הפריע 
לו משהו או חסר לו משהו, אולי תשומת לב או שעמום, או 
אולי הוטרד ממחשבה כל שהיא, וזה מה שגרם לו לקום. 
נכון יותר לתת לו חיבוק חם ואוהב, ולאחר שהייה של כמה 
במילים,  להכביר  מבלי  לחדר,  בחזרה  איתו  לצעוד  שניות 

לכסותו בשמיכה וללחוש לילה טוב.

הימנעות מאיומים בלתי 
ישימים

החכם באדם אומר בספר קהלת )ה, ד(: "טוֹב ֲאֶׁשר ֹלא ִתּדֹר, 
ִמֶּׁשִּתּדוֹר ְוֹלא ְתַׁשֵּלם". הנודר נדר ולא מקיימו, עובר עבירה. 

לכן טוב יותר היה אילו לא היה נודר כלל. 
על אותו משקל, הורה המאיים על ילדו בדבר שידוע מראש 
כי הוא )ההורה( לא יעמוד בו, כגון: "אם לא תשמע לדברי, 
לא תשתתף במסיבת בר המצוה של אחיך", או "לא נקנה 
התועלת  את  מאבד  דומה,  איום  וככל  לחורף",  מעיל  לך 
שבאיום ואף גרוע מכך - ההורה נתפס בעיני הילד כאדם 
נבהל  הילד  בתחילה  אם  גם  שהרי  בדבריו.  ממש  שאין 

הוא  הזמן  עם  יתבצע,  אכן  הנורא  האיום  שאולי  וחושב 
יכול  שההורה  איומים  גם  ומאז,  האמת.  את  לדעת  לומד 
מופגן.  בזלזול  הילד  אצל  יתקבלו  בהם,  לעמוד  ומתכוון 
דבר אשר יכול להפוך לכדור שלג מתגלגל. ההורה מעצים 
את איומיו כדי להטיל משמעת, הילד אינו מתייחס, ההורה 
כנגד  ומתקומם  מתמרד  הילד  יתירה,  בקיצוניות  מעניש 
העוול, ההורה מוסיף איומים מופרזים ועונשים גדולים, עד 

המפץ הגדול...
אזהרת  באמצעות  משמעת  להטיל  החלטה  בעת  לפיכך, 
שההורים  סביר  באיום  להשתמש  יש  הפסד,  של  ענישה 
משמעותית  פגיעה  או  נזק  שייגרם  מבלי  בו  לעמוד  יוכלו 
בילד, ויש בו חיזוק לילד ליישם את הנדרש ממנו. למשל: 
ערב  מידי  בחוץ  חבריו  עם  לשחק  הממשיך  תשע  בן  ילד 
לאחר השעה שהוריו קבעו איתו, והוא מאחר באופן קבוע, 
ישמע את המילים: "לא תוכל לצאת עם האופניים בשלושת 
הימים הקרובים, עד שאיווכח לראות שאתה מגיע הביתה 
בזמן". ואם קיים חשש שהילד ישכח ויצא עם האופניים, 
לשלושה  למחסן  האופניים  את  מכניס  "אני  לו:  לומר  יש 
שאתה  לראות  שאיווכח  עד  איתם  לצאת  תוכל  לא  ימים. 

מגיע הביתה בזמן".  
המעלות שבאיום מסוג זה הם: א. ההורים יוכלו לעמוד בו 
מבלי לסגת. ב. הילד יכול לעמוד בו מבלי להתמרד. ג. יש 
בו בכדי לדרבן את הילד להתאמץ ליישם את הנדרש ממנו. 

הבעת אמון במקום 
אכזבה

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

לדבריהם. 
אמנם לעיתים המבוגר חש שאין באפשרותו להעריך ילד זה 
לאור התנהגותו השלילית באופן קבוע, הישגיו הלימודיים 

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

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

האופי הפעיל והבלתי רגוע שבוער בתוכם.  

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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אוהבים זה לזה

כתבתי  באב  תשעה  ערב  של  האחרון  במאמרי 
תיניתי  חינם.  לשנאת  כתשובה  חינם  אהבת  אודות 
של  מושג  היהדות  במקורות  באמת  אין  כי  בקולי 
'אהבת חינם', וכי אהבת ישראל אינה אהבה של חינם. בתגובה, 
קיבלתי תגובות רבות ואחלוק כמה מהן עם קוראיי הנאמנים, 

ויישר כוח לכל מי שהעיר והאיר את עיניי.
"כמו  כי  אמר  מקוזמיר  יחזקאל  רבי  מודז'יץ  שושלת  אבי 
שחורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חנם, כן לתקן זה צריך 
בחינם".  חבירו  את  יאהב  מישראל  אחד  שכל  חינם,  אהבת 
האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה'אהבת ישראל' אף הוא אמר "מוטב 
חינם מאשר פעם אחת  ישראל  שאכשל מאה פעמים באהבת 

בשנאת ישראל חינם".
נסכם את המסר העולה מבירור הענין, במילותיו של  אולי 
ח"ג  אב  בנים  )בספרו  דורון  בקשי  אליהו  רבי  לציון  הראשון 
לדבריו  אותי  שכיוונו  הנאמנים  לקוראים  )ותודתי  עח,  סימן 
שאת  לגדולים  המיוחסת  ידועה  מימרא  מקובלת  הנפלאים(: 
שאינה  שנאה  דרשני.  אומרים  והדברים  חינם.  שנאת  עון 
מוצדקת היא שנאת חינם, אולם מה היא 'אהבת חינם', וכי יש 
אהבה בחינם ללא סיבה וללא הצדקה? הלא כל אהבה לזולת 
מצוה היא, שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך', כל אדם באשר הוא 
בצלם',  שנברא  אדם  'חביב  המשנה  כלשון  הוא  חביב  אדם 
לכל  האהבה  א"כ  לו,  נודעת  יתירה  חיבה  הוא  ישראל  ואם 
בצלם,  שנברא  הוא  חביב  שהרי  בחינם,  אינה  מישראל  אדם 
חינם'  'אהבת  להגדרה  מקום  יש  ואם  הוא!  הקב"ה  של  ובנו 
יש לפרשה באהבה מבלי כל תמורה או חשבון, אלא כאהבת 
שמתוך  שמח  ורחמים. אני  חסד  חסד  שכולו  לברואיו  הבורא 
דבריי בשבוע שעבר זכינו יחד להגיע להגדרת הדברים באופן 
ואחווה  אהבה  שמתוך  הנאמנים  לקוראיי  תודה  ושוב  הראוי, 

העמידוני על האמת...
ימים  היו  "לא  כי  ח'( שנינו  ד' משנה  פרק  )תענית  במשנה 
טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים". ט"ו באב 
יום של ריבוי אהבה בעם ישראל. דווקא מתוך החורבן,  הוא 
הרמץ והאפר שהקיפו אותנו בשבועות האחרונים של ימי בין 
לנו עכשיו את ההזדמנות לתקן:  יש  המצרים ותשעת הימים, 
ישראל  בנות  שכל  מפרטת  שהמשנה  וכפי  ישראל,  אהבת 
לו",  שאין  מי  את  לבייש  "שלא  ופשוט  לבן  בבגד  יוצאות 
לתת לכל אחד ואחד מכל מעמד חברתי שהוא - את ההרגשה 

הטובה והנעימה.
בפרשה אנו קוראים את הפסוקים של "שמע ישראל" אותם 
אנו אומרים בכל יום: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל 
נפשך ובכל מאודך". אמרו גדולי המוסר כי לכל אדם יש אהבה 
בלב, השאלה היא לאן הוא מנתב את זה. יש חמדה בלתי רצויה 
ה',  אהבת  טובה,  אהבה  יש  ולעומתה  התורה,  מזהירה  עליה 
אהבת התורה ואהבת ישראל. לא בכדי ימים אלו של חמישה 
עשר באב פותחים את עונת החתונות, זהו הזמן בו מבקשים 

שהאהבה תנווט לכיוונים חיובים ורצויים.
 

  

ראשונה.  בפעם  ולא  השבוע  שקרה  מזעזע  מקרה  ישנו 
רישוי  באגף  גנזך  ארכיב  כמנהל  ששימש  הצעיר  של  הסיפור 
ופיקוח בעיריית ירושלים אשר סיים את חייו בנסיבות טראגיות 

עקב חשדות עליו, הוא סיפור קשה מנשוא.
לא ניכנס במסגרת זו לפרטי הפרשה והחשדות – אם ישנם 
כאלו בכלל או שיתבררו בסופו של דבר כעורבא פרח וכבר היו 
דברים לעולמים – אבל כן ברצוני להתייחס לקלות שבפרסום 
וההרשעה בעיני הבריות. משעה שהמשטרה שמה אזיקים על 
ולך תוכיח שלא  ידיו של החשוד הוא הופך באחת למורשע, 

עשית את זה.
לגיטימי  זה   – חשודים  אנשים  עוצרים  חוק  במדינת 
ומתבקש. אבל במדינת חוק החשוד הוא עדיין רק בגדר 'חשוד' 
ולא 'שפוט'. וצריך לזכור זאת, למעלה מ-60 אחוז מהתיקים 
אומר  זה  אישום.  כתב  ללא  דבר  של  בסופו  נסגרים  בישראל 
דרשני ומבקש זהירות רבה מכל הכותבים והמפיצים למיניהם.

 
איך ניתן לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? אם התקשורת 
העניקה  ובכך  מוריה  בחברת  הבכירים  מעצר  את  פמפמה 
לגיטימציה למערכת המשפט ודה לגיטימציה לחשודים. עולמו 
של מנהל הגנזך בן ה-37 חשך עליו. ממקום מכובד ואציל הפך 
באחת לחשוד בפלילים, לקומבינטור מסוכן לבריות ולפרחח 
האזוק המוצא מפתח ביתו כאחרון העבריינים בבוקרו של יום 

ירושלמי.

שמם  על  בגבורה  ומתמודדים  לכלא  הולכים  אנשים  וכמה 
הטוב ולא שמים קץ לחייהם?! גם מי שלא מאבד את עצמו, 
ומסתגר  מוטיבציה  מאבד  בחייו,  טעם  מאבד  רבות  פעמים 
בדיכאון. האם מותר לנו כאזרחים לשפוט בקלילות לפי ראות 

עינינו ולפי שמוע אוזנינו?
שמשה  המקלט  ערי  אודות  קוראים  אנחנו  שלנו   בפרשה 
רבינו הכין עבור הרוצחים בשגגה. גם מי שחטא, שגה, מעד, 
שיוכל  מושב,  עיר,  בית,  לו  להכין  ויש  אדם  בן  עדיין  הוא 
יוכלו להרע ולהציק לו. זהו מסר מפרשתנו  להתקיים בו ולא 

הנוגע לנו בחיים היומיומיים.
אנשים רגילים לומר כי העולם מתחלק לשניים, אלו שרואים 
בכל דבר טוב עד שמישהו מוכיח להם שלילי, ואלו שרואים 
וטוב.  חיובי  להם  מוכיח  שמישהו  עד  השלילי  את  דבר  בכל 
בימים אלו בואו נאמץ את הראייה החיובית ואת ההסתכלות 
הטובה על בני אדם, נלמד להגן על הזולת, לראות באופן חיובי 

את טובתם וללמוד עליהם זכות.
תן  "אדרבה,  מליז'נסק:  אלימלך  רבי  מתפלל  היה  וכך 
לכל  חסרונם".  ולא  חברינו  מעלות  אחד  כל  שנראה  בליבנו, 
האנושות  של  הפסיפס  לו.  רק  ייחודיות  והן  מעלות  יש  אדם 
אמרו  לכן  פאזל.  כמו  זה,  את  זה  משלימים  שאנשים  נבראה 
כל  לזה".  זה  ערבים  ישראל  "כל  כי  לברכה  זכרונם  חכמינו 
אחד מביא עמו מטען חיובי לעולם, וצריך רק למצוא את זה 

ולהתחבר לטוב שבו.

הרב בן ציון נורדמן
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עד 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית 
ERN או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳

סליחה,

יש לך שקל?

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי ט.ל.ח.

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תנור
דו תאי

חבילה 
לדירות 

שכורות!
תנור, מקרר

ומכונת 
כביסה

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות

₪ 1,990

₪ 2,990

החל מ:

החל מ:

מקרר 
בלומברג

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

דגם 1617
המחיר כולל התקן 

משמרת השבת
B :דירוג אנרגטי

₪ 4,990

₪ 1,790

מקרר
שארפ

מקפיא
6 מגירות

דגם 2255
התקן שבת מובנה

נפח 481 ליטר
B :דירוג אנרגטי

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 2,990

₪ 1,090

תנור בנוי 
לבומט

מזגן עילי ספקטרה 
מבית תדיראן

דגם 3006
נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

7 מהירויות עם פעולה 
שקטה במיוחד

₪ 990

₪ 1,299

רק

רק

רק

רק

רק

רק

כולל מתנה

שני בשקל
ה

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים
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מחפש אוזן קשבת
הקו  על  תקופה,  לפני  טלפון  שיחת  קיבלתי 
ובקול   16 בן  ישיבה  בחור  של  אימא  הייתה 
שעובר  מרגישה  "אני  לי:  אמרה  משהו  דאגני 
על הבן שלי משהו לא טוב בתקופה האחרונה, 
איתו,  בסדר  שהכול  אמר  הוא  אבל  איתו  לדבר  ניסיתי 
אבל אני מכירה טוב־טוב את הבן שלי – זה פשוט לא 

הוא.
אני לא חושבת שזה קשור לבית שלנו אני ובעלי ביחסים 
כל  עם  טובים  מאוד  ביחסים  אנחנו  וכן  טובים  מאוד 

הילדים.
פגישה  לו  קבעתי  סיימה.  איתו",  שתדבר  "אשמח 
ולאחר שבוע וחצי הוא הגיע. התחלנו לדבר, הוא היה 
בחור מקסים, בחור חכם, פשוט בחור טוב במלא מובן 
המילה. צעיר, אבל מאוד בוגר יחסית לגילו. דיברנו על 
המשפחה שלו, עיניו ברקו כאשר הוא דיבר על היחסים 
הטובים שלו עם הוריו. גם על הישיבה הוא לא התלונן, 

רק מילים טובות. 
שאלתי אותו: "יש משהו שמפריע לך?" "תשמע", הוא 
ענה, "אולי תצחק כשאני אספר לך, זה אולי משהו קטן 

אבל בשבילי זה משהו גדול שממש מציק לי".
"אני בחיים לא אצחק על משהו שאתה אומר", אמרתי 

לו.
מימי  עוד  טוב,  מאוד  חבר  לי  "היה  לספר:  החל  והוא 
לאותה  יחד  נכנסנו  טובים.  מאוד  חברים  היינו  החיידר 
היינו  ואף  בישיבה,  חדר  באותו  ישנו  במכוון,  הישיבה 

חברותא בסדר עיון.
זקוק  הייתי  לא  עד שאפילו  יחד  איתו  כיף  כזה  לי  היה 
לאף חבר אחר לדבר איתו. בתחילת בין הזמנים האחרון 
קרה משהו, הוא התקשר אליי ואמר לי שנראה לו שלא 
כדאי שנמשיך ללמוד חברותא בסדר עיון וגם אולי לא 
כדאי שנישן באותו החדר. זה היה בשבילי הלם מאוד 
גדול לא האמנתי למה ששמעתי, ככה פתאום בלי הכנה, 
פשוט לא האמנתי. מה קרה? שאלתי אותו. תשמע, הוא 
אמר בהתחכמות, אני מאוד מעריך אותך, רק אבא שלי 
דיבר איתי שיחה ארוכה אתמול ואמר לי שהוא חושב 
שהקשר שלנו מידי חזק וזה לא קשר בריא וכדאי שאני 

אעשה קצת מרחק ממך.
אבא שלי ממש  החבר,  סיים  נגדך,  אישי  לא משהו  זה 
הלחיץ אותי שכדאי לנו להוריד מהקשר בינינו. אני לא 
אמרתי מילה רק אמרתי לו: 'טוב אם זה רצונך אז אין 

לי מה להגיד'.
בגיל  שבכיתי  ראשונה  פעם  לי  נראה  לילה  באותו 
שלא  ובדידות  בגידה  תחושת  הרגשתי  ההתבגרות, 

חוויתי אף פעם.
כך  לי  עשה  שלי  החבר  איך  בראש  לי  רצו  המחשבות 
הכי  החברים  יחד  שהיינו  שנים  הרבה  כל־כך  אחרי 

טובים.

תחילת הזמן הגיע, אני רואה שהחבר הטוב שלי לשעבר 
לומד עם חברותא אחרת וזה גרם לי לשבר עמוק יותר 

בנפשי.
זהו, מאז אני גם כבר מצאתי חברותא אחרת אבל בתוך 
טובים  הורים  כאלו  לי  יש  לבד.  מרגיש  אני  שלי  הלב 
ומיוחדים שלא רציתי להטריד אותם בסיפור הזה. אבל 
הכאב המשיך להיות לי בלב, לא הפסקתי לחשוב איך 
כל־כך  רבות  שנים  בקשר  איתו  שהייתי  טוב  כזה  חבר 

יכול כך תוך יום אחד להתנהג אליי בצורה כזו?"
הזה  הסיפור  את  "סיפרת  אותו,  שאלתי  לי",  "תגיד 
החל  הוא  אליך?"  ניגש  לאחרונה  הוא  שלך?  למשגיח 
ממש לצחוק, "המשגיח שלי ניגש אליי?" הוא חזר על 
דבריי, "נראה לך שיש לו זמן לשבת ולדבר איתי שיחות, 
הוא אחראי על כ־300כ-300 בחורים בישיבה נראה לך 
שיש לו זמן, הוא אמנם איש טוב מאוד, המשגיח שלי, 
איתו?"  לדבר  "ניסית  עסוק.  מאוד  אדם  גם  הוא  אבל 
שאלתי. "כן", ענה הבחור. "ניגשתי אליו פעמיים ובכל 
פעם הוא אמר לי שאני אגש אליו אחרי הסדר, אבל אז 
פעם אחת הוא היה בשיחה עם הראש ישיבה שנמשכה 
עד מאוחר ואני כבר פקעה סבלנותי והלכתי, ופעם אחת 

שקבענו הוא פשוט לא היה במקום שקבענו שנדבר".
חברתית  בעיה  עם  ישיבה  בחור   - הסיפור  זהו  ובכן, 

קלאסית שמחפש בסך הכול אוזן קשבת.
אני נפגש עם מגוון רחב של אנשים וביניהם גם בחורי 
ישיבות ואני אגיד את זה בצורה הכי זהירה אבל אמיתית: 
"היום בחורים חייבים שיהא להם עם מי לדבר בישיבה, 
שיהא איש צוות או משגיח שתפקידו יהא לדאוג לדבר 
עם בחורים בכל תחום שהוא. לא צריך להגיע לבחורים 
אפילו  אלא  מיני תחומים  בכל  בעיות קשות  להם  שיש 
בעיות קלות, כאשר לבחור ישיבה אין עם מי לדבר אז 
בעיות קלות יכולות להפוך לבעיות גדולות. בדרך כלל 
את  להם  אין  משגיחים  לשני  אפילו  או  אחד  למשגיח 
 300 על  אחראים  הם  כאשר  ולעזור  להתמודד  היכולת 

בחורים ולפעמים אף יותר.
זה פשוט חובה שהישיבה תשים על כל 30 בחורים אדם 
להם,  להקשיב  הבחורים,  את  לשמוע  יהיה  שתפקידו 

לדאוג להם, ולשדר להם אמפתיה". 
גיל הנעורים הוא גיל שבו הנער מתפתח ועובר שינויים 
עלולים  זה  מחמת  פעמים  והרבה  ופיזיולוגיים  נפשיים 
לצוץ בעיות רגשיות מסוימות. ואפילו לאו דווקא בעיות 
רגשיות - ישנם כל מיני דברים שהבחור מגלה על עצמו 
הכלים  ואת  היכולת  את  לו  אין  ולפעמים  העולם  ועל 

להתמודד איתם.
בדור שיש כל כך הרבה בעיות מבחוץ זה פשוט חובה 
שיהיו אנשים כאלו שידאגו לנפש ולנשמה של הבחור. 
הכול  שיעשו  בחורים  על  להשגיח  תפקידו  משגיח  אם 
לפי כל כללי הישיבה אז מי ידאג לנפש של הבחורים?!

שממש  צדיק  חסידי  בחור  אליי  הפנו  כחודשיים  לפני 
היה בבעיה רגשית קשה. התגלה לו דרך אחד הבחורים 
 - בטראומה  ממש  היה  והבחור  ידע,  לא  שהוא  משהו 
הוא לא ידע איך להכיל את זה רגשית וזה גרם לו להיות 
במצב רגשי קשה. אם אותו בחור ישיבה חסידי היה יודע 
שיש לו כתובת עם מי לדבר בישיבה ושיכול לעזור לו 
הוא לא היה צריך בסופו של דבר להגיע אליי, וכמה כאב 

ועוגמת נפש של הבחור ושל ההורים שלו היו נמנעים. 
חשוב לי להדגיש שיש הרבה משגיחים שעושים עבודת 
הקומץ  שאין  ברור  אבל  נפשות,  מצילים  וממש  קודש 

משביע את הארי.
הזו  על מה שכתבתי בכתבה  דיברתי עם עסקן השבוע 
לישיבות  זה מתאים  לי: "מה שאתה אומר  והוא אומר 
ממש  אני  רגילים".  בחורים  לא  מטופלים  בחורים  של 
חושב  אתה  לי,  "תגיד  לו:  ואמרתי  מדבריו  הזדעזעתי 
לא  הם  הרגילות  בישיבות  שלומדים  בחורים  שאותם 
רגשיים,  קשיים  להם  אין  רגשות?  להם  אין  אדם?  בני 

רוחניים, נפשיים? אתה חושב שזה לא קורה?"
חינוכי צריך  יודע שהיום בכל מוסד  לו: "אתה  אמרתי 
שיהיה שם פסיכולוג ועובד סוציאלי צמוד. לא ביקשתי 
קשבת  אוזן  לו  שיש  יידע  שבחור  רק  ביקשתי  זה,  את 
בישיבה ואם הוא מתמודד עם קושי מסוים בכל תחום 
שהוא יש לו למי לפנות והוא יקבל עזרה ולא ידחו אותו 

בגלל בקשת העזרה ולא משנה מה שהוא יספר".
אם אנחנו רוצים לשמור על הנוער שלנו אנחנו חייבים 
הם  בישיבה  להם  שיקשיב  מי  יהיה  לא  אם  כי  זה,  את 
יחפשו השם ישמור מי שיקשיב להם בחוץ, דרך חברים 
שיש  יודע  שהוא  בחור  טובים.  לא  ודברים  טובים  לא 
לו  ודואגים  ממנו  להם  שאכפת  בישיבה  טובים  אנשים 
לו על הראש שהוא צריך  ועומדים  לו  ולא רק אומרים 
ממנו  אכפת  שלישיבה  אלא   - הישיבה  בכללי  לעמוד 
באמת גם מאיך שהוא מרגיש, ואם קשה לו, ואיך אפשר 

לגרום לו להרגיש יותר טוב.
פעם סיפר לי בחור ישיבה שלמד בישיבה שיש בה כמה 
הוא  חברותא,  בלי  שלם  זמן  היה  והוא  בחורים  מאות 
אמר לי: "אפילו פעם אחת אף אחד מאנשי הצוות לא 
ניגש אליי ושאל אותי האם אני צריך חברותא, הרגשתי 
בודד מאודכזה בזוי ומושפל". איפה נמצא הבחור הזה 

היום, השם ישמור, רק תפילות יכולות לעזור. 
ורצון  נכונות  שיש  רואה  גם  ואני  בטוח  אני  ושוב, 
ממשגיחים וראשי ישיבות - אבל זה דבר שצריך לפתור 

אותו מהשורש.
השם יתברך תשמור על עמך ישראל.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים. 

 machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!



ט"ו אב תשע"ט 16/8/19 8

מי יעיר את 
מערכת הבחירות?

או  הפרדה  בכן  עסקה,  הבחירות  מערכת  השבוע 
לא- שופט  כשיטה.  ואמונתו  החרדי  הציבור  קיפוח 

את  זרק  כ'אוויל',  סמוטריץ  השר  ע"י  שהוגדר  חכם 
סוף-דבר  נאלצו לטפל בהוצאתה.  האבן לבאר, שמאה חכמים 
שופט מחוזי דרוזי, ביושבו כבימ"ש מנהלי, ביטל את ההחלטה 
עפולה  לעיריית  הלוהט,  האדמה  תפוח  את  החזיר  האומללה, 
מראש.  ידועה  עפולה  העיר  אבות  דעת  האירוע.  את  שאירגנה 
ערר מהיר שהוגש לעליון נקבע לשעת תחילת האירוע! 20:00, 
האירוע התחיל בזמן, הדיון נדחה ל-21:00, לאחר סיום האירוע, 
'הוחלט' כי הביטול ע"י השופט-המנהלי, לא היה בסמכות, מבלי 
מרובה  בהצלחה  הסתיים  האירוע  הענייני.  הדיון  לגוף  להיכנס 
גם  מנותקים,  לא  בג"צ  שופטי  התברר,  שוב  מלאה.  ובהפרדה 
עדיף  לרחשי הקהל.  וערים  עיתונים  קוראים  הם  'במגדל השן' 

להיות חכם מצודק.
שלך,  האג'נדה  מה  לי  אמור  התברר,  האירוע  של  בסיומו 
ואדע את ה'אמת' הדיונית-משפטית שלך. המפלגות שחרטו על 
וקליטת  פלשתינאים  כשהם  זרים  קירוב  'זכויות-אזרח',  דגלם 
מהגרי עבודה! לא ערים לזכויות, כשזה ציבור-חרדי. אזי, הם 
'שונאים'. כל מילה אחרת מצמצמת את המילה. הם נגד ציבור 
חרדי וזכויות שמגיעות לו ביושר וצדק בצורה בוטה ומשקיעים 
בעמורה,  צדק  ולא  בסדום  צדיק  אין  וכוח.  זמן  בכך משאבים, 
תצטרך  שאולי  בפוזיציה  כשאתה  מאידך,  למה?  רגע  שיקרא! 
לפיד  יאיר  למעט  כחול-לבן,  סיעת  לקואליציה,  החרדים  את 
שינק שנאה ותיעוב לדת וחרדים מערש לידתו בבית הוריו, אתה 
שמח  להתאפק,  יכל  לא  שנאה,  על  שנבנה  יאיר-לפיד  שותק. 
הקרב  השופט-טייס  כבוד  של  הראשונה,  בערכאה  בהחלטה 
והתקומם על ההחלטה השניה, של השופט הדרוזי. בכחול-לבן 
גנץ-אשכנזי- יידום'.  ההיא  בעת  'והמשכיל  מים.  פיהם  מילאו 

גם  החרדים.  את  צריכים  הם  קונסטלציה  מבינים, שבכל  יעלון 
לא  החרדים  החרדים,  על  יוותר  לא  נתניהו  אחדות,  בממשלת 
מפנימים  בכחול-לבן  ושלישי,  שני  במושכל  ללפיד.  ימחלו 
שיאיר לפיד מרחיק מהם שותפות בשלטון. הפיצול רק שאלה 

של זמן. 

⋅⋅⋅
התינוק  את  לשפוך  הולכים  שהם  להפנים  מתחילים  בבג"צ 
הופכת  ונושא  עניין  תחום,  בכל  הבוטה  המים. ההתערבות  עם 
לצנינים בעיני הקהל הרחב. המגינים הגדולים של בית משפט 
הבינו  נתניהו,  בנימין  ורוה"מ  כחלון  האוצר משה  העליון, שר 
ש'לא עוד'. לכל תעלול יש גבול. המפלגות החרדיות שישבו על 
הגדר, והעדיפו לא למתוח את החבל ביחסים עם העליון, נשברו 

סופית.
בישיבה של עורכי כלי התקשורת החרדיים עם כבוד הנשיא 
לאמירות  בתגובה  השתתפתי,  בה  ברק,  אהרון  המיתולוגי 

לדת  'העליון'  יחס  כלפי  הנוכחים,  מרוב  שנשמעו  החריפות 
ביהמ"ש  מקצוענים,  העליונים  השופטים  כבודו:  ענה  וחרדים, 
את  לבצר  צריכים  אתם-החרדים,  מגן-המיעוטים.  הינו  העליון 
כוחו של 'העליון', רק שם תקבלו סיוע. לא הסכמתי עם דבריו 
ר'  המלומד,  וחברי  ידידי  של  שלטעמו  ובתוכן,  בקול  ומחיתי 
דודי זילברשלג היה גבוה מדי, חוצפני ולעומתי, כלפי 'כבודו' 
שכיבד אותנו ואירח אותנו בלשכתו. כבוד הנשיא קם ממקומו, 
ניגש וחיבק את כתפי ואמר: אני תמיד שמח לשמוע, ליבי חפץ, 
העתיד  קשות,  במילים  שבוטא  הכאב  את  מבין  כרויות,  אוזני 

יוכיח. עוד נפגש ואתם תודו שצדקתי. נפרדנו כידידים. 
היום כ-20 שנה אחרי האירוע המכובד, צר לי לקבוע: כבודו, 
טעית בגדול. האג'נדה, ביסוס תורת האקטיביזם השיפוטי, תוך 
יכולת לוליינית להימלט מסעיפי חוק קטנוניים, לחפש ולמצוא 
את ההיגיון הבריא, התאים לך ולחבריך, שופטים ברמה של אז. 
שופטים שיכלו לסמן את עיגול המטרה, אחרי ירי החץ ולמצוא 
לכך נימוקים משפטיים לפי ההיגיון הבריא! לאו דווקא המשפטי 
הטהור. אהרון ברק, היה הדוגמא והסמל למציאת נימוקים ע"פ 
ההיגיון ולאו דווקא ע"פ כללים משפטיים קטנוניים. פסיקותיו 
וסמכויות  ביטחון  נושאי  צה"ל,  של  התמרון  מרחב  בנושאי 
שלטוניות, היו נדחות בבוז, ב'עליון' של היום, ע"י מי שרואה 

עצמו כתלמידיו ותלמידותיו. 
האג'נדה  אך  מצויינים,  שחלקם  שופטים  עם  נשארנו  היום, 
משפט׳,  הארץ  כל  ׳מלוא  הטהור.  ההיגיון  על  כליל  השתלטה 
בצורה הרעה של הביטוי. למעשה, ׳אמור לי מי בהרכב׳ ואומר 

לך, מי אמר מה ואת התוצאה הדיונית. עצוב.
בית המשפט העליון עומד בפני דילמה לא קלה. קואליציית 
משמעותית  לכרסם  הולכת  וללא,  יהודית'  'עוצמה  עם  ימין, 
לפרוש  מה'עליונים'  חלק  של  האיום  האבסולוטי.  מכוחו 
קואליציית  יפרוש,  לא  השמרני  החלק  מעשי.  לא  קולקטיבית, 
כוח  אחדות,  גם בממשלת  אדום.  לפורשים שטיח  תפרוס  ימין 
האקטיביזם  משמעותית.  פחות  א"כ  להיפגע,  אמור  העליון 
הפך  הכוח,  מגבלות  את  ש"יודעים"  שופטים  ללא  השיפוטי, 
להיות בעיה לכל ממשלה. עצם העובדה שציבור ענק, לפחות 
50 אחוז מהאזרחים איבד את האמון הטוטאלי במוסד, מהווה 
ו'תעודת עניות' למוסד שצריך להיות מורם מעם  כרטיס אדום 

וללא עוררין.
תהיה  כמה  עד  ברור  לא  עוד  הנוכחית,  הבחירות  במערכת 
וסיעות  מועמדים  ב'הכשרת'  מסיבית,  משפטית  התערבות 
שהוגשו נגדם בקשות פסילה. ׳העליון׳ יחשוב יותר מפעמיים, 
שנוגע  נושא  ובכל  סיעה  ו-או  יחיד  וגורל  דין  שיחרוץ  לפני 
הכנסת  סוגיית   למשל,  התוצאה.  על  להשליך  ויכול  לבחירות 
בקנה  לזיופים  יוצר  כבית  שידועות  ערביות  לקלפיות  מצלמות 

מידה משמעותי. 
השינוי שהביאה שרת המשפטים לשעבר ואולי בעתיד איילת-

שקד, להרכבי העליון, כבר מטביע את חותמו בפסיקותיו. לדעת 

להמשך  תביא  ימין  קואליציית  ומאוחר.  מספיק׳  ׳לא  רבים, 
וסגן-הנשיאה,  הבחירות  ועדת  יו"ר  השינוי.  והטמעת  המגמה 
הבחירות  במהלך  החלטות  בסדרת  מלצר,  חנן  השופט  כבוד 
רבים.  עליו  קומם  לדוגמא,  הבוטים׳  ׳תחקיר  ה21,  לכנסת 
חלק  יהיה  שהליכוד  כשברור  יותר.  הרבה  נזהר  הוא  הפעם 
הליכוד!  עם  אך  נתניהו,  ללא  אולי  לכשתקום,  קואליציה  מכל 
חושבים פעמיים, לפני פסיקות שיקבלו ביקורת ציבורית נוקבת. 
ארבעה וחצי שבועות ליום הבוחר, בחירות לגופו של איש, 
'רק לא  אפס אידיאולוגיה. השאלה היחידה שעומדת לבחירה, 
ביבי'! או 'ביבי המלך'. למפלגות השונות אין מצע, אין כמעט 
ליום  'הבטוחס'!  ואין  כמעט  במחלוקת,  שנויות  אידיאולוגיות 
שאחרי. אין חלוקת קופונים והבטחות שווא. בנוסף, כמעט כל 
ח"כ בליכוד או בכחול-לבן יכול למצוא עצמו במפלגה שכנגד. 
הגדילה לעשות אורלי לוי, שמצאה עצמה עם עמיר פרץ ומירב 
עם  הביטחוניסט,  ברק  אהוד  לשעבר,  רוה״מ  בדיחה.  מיכאלי. 
ח״כ סתיו-שפיר וח״כ תמר זנדברג הפציפיסטית-כאידיאולוגיה. 

הליצן מת מצחוק. הכל אישי. הכל פופוליסטי וזול. 
הבחירות הקרובות יוכרעו על חודם של עשרות אלפי קולות 
לכאן או לכאן. ו-או, על מאות אלפי קולות שילכו לאבדון לגוש. 
בחטא היוהרה, הימין לוקה שבעתיים. ההליכה העצמאית של 
דווקא  כקריטיות.  להתברר  עלולות  וזהות,  יהודית׳  ׳עוצמה 
הגורל.  צחוק  ומוצקת.  שונה  אידיאולוגיה  עם  מפלגות  שתיהן 
בנימין נתניהו שבונה על ׳ממשלת אחדות׳ בדלית ברירה, שוב 
מימין.  האולטימטיביים  שותפיו  מצביעי  את  לשתות  הולך 
עם  להגיע  חייבים  הבלעדי,  הפתרון  הינה  כשממשלת-אחדות 
מקסימום כוח עצמי. מספר התומכים בבית הנשיא הופך להיות 
חייבים  החרדיות,  המפלגות  מסוימת  ובמידה  בימין  זוטר. 
מצביעים  לאבד  לא  כדי  מחיר,  בכל  נתניהו  ולומר:  להצהיר 
על  חוזרים  הקודמות  הבחירות  תסריטי  לליכוד.  פוטנציאלים, 
עצמם בדיוק. למרות שקולות גוש הימין על כל וכלל מרכיביו, 
איווט-ליברמן  ללא  גם  ברור,  רוב  עם  ימנית  ממשלה  מאפשר 
והמיתוג החדש בו הוא ממציא את עצמו, בפעם המי יודע כמה. 
עלינו,  שנכפתה  הבחירות  במערכת  סוף,  שאינו  לסיכום 
חידוש.  ללא  צפוי,  שבלוני,  הכל  מעניין.  יהיה  ולא  כמעט 
ללא  חולפת  כץ,  חיים  מכהן  שר  נגד  כתב-אישום  על  החלטה 
של  הציבורי  האמון  לליכוד.  אלקטוראלי  נזק  כל  וללא  הדים 
ובתי  המדינה  פרקליט  היועמ״ש,  במוסדות  הימין,  מצביעי 
דרעי  אריה  השר-הרב  שנגד  העובדה  לאפס.  שואף  המשפט, 
נדחית ההחלטה על הגשת כתב-אישום לאחר הבחירות , מעלה 
חשש סביר, שמישהוא עשה חשבון קר, שזה עלול לעזור לש"ס 
העובדה  יודע!  איני  אני  לא,  או  נכון  זה  באם  אלקטוראלית. 
העצמי,  והנזק  משבר-האמון  עוצמת  על  מלמדת  'שיח',  שזה 
ולא  חפוזות  בהחלטות  לעצמה,  גרמה  המשפטית  שהמערכת 
בינתיים  מסקנות.  ויסיק  יתעורר  שמישהו  בתקווה  מושכלות. 

מחכים, לאחרי הבחירות שלאחריהם נחכה לאחרי החגים.

עו"ד יצחק שינפלד 



ארבעה וחצי שבועות ליום הבוחר, בחירות לגופו של איש, אפס אידיאולוגיה. השאלה היחידה 
שעומדת לבחירה, 'רק לא ביבי'! או 'ביבי המלך'. למפלגות השונות אין מצע, אין כמעט 

אידיאולוגיות שנויות במחלוקת, כמעט ואין 'הבטוחס'! ליום שאחרי

"



אתם תברכו עליו!
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69 יהודים. 24 מתוכם תלמידי ישיבת חברון. 44 נפצעו קשה ו-21 נפצעו קל. אלו המספרים 
המחרידים של תוצאות 'הטבח בחברון' שארע במסגרת 'פרעות תרפ"ט' הידועות לשמצה. 

בכתבה שלפנינו חוזר 'כל ישראל' לתיאור מיוחד ולעדויות של ניצולי הטבח המתארים את 
השתלשלות הטבח ביהודי חברון, ונותן זרקור ומבט על הישיבה החברונית בימים הטרופים

בנין ישיבת חברון בעיר חברון



11 ט"ו אב תשע"ט 16/8/19

בחזרה
לפרעות

תרפ"ט



||  אשר ויטמן ||
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גרזן. כל מי שיכנס לכאן א לי  יש  ל תפחד. 
הבית  בעל  אמר  הראש",  את  לו  אשבור 
הערבי לבחור הישיבה האמריקאי שהתגנב 
לתוך ביתו דרך הגג הסמוך. היה זה כאשר 
הצעירים הערבים חמומי המוח כבר הלמו 

בגרזניהם הם על דלת הבית.
את  הרגיעה  לא  הזו  החד משמעית  שההצהרה  משראה 
לו לחפש מחבוא בתוך הבית. בינתיים  יעץ  הבחור הצעיר, 
ואיימו  בבית  המסתובב  הצעיר  בבחור  הפורעים  הבחינו 
בן  כהן,  דב  ובסכיניהם.  באגרופיהם  הבית  בעל  ועל  עליו 
מארצות  הישר  לחברון  הגיע  כן  לפני  שנים   3 שרק  ה 17, 
הערבי  שהכין  הבורות  אחד  ומצא.  מחבוא.  חיפש  הברית, 
לשימושי הבית, שימש לו עתה כמסתור מעולה. הוא מסיר 
את הקרשים המכסים את הבור, נכנס אל תוכו, ומחזיר את 

הקרשים למקומם הטבעי.
עוד  הקרובות  בדקות  ובאו  התקבצו  ההוא  המחבוא  אל 
בבור  שם,  ובהיותו  בישיבה.  הם  אף  שלמדו  בחורים   3
את  שומע  הוא  ראשו,  מעל  ממש  כשמעליו,  התחתיות, 
חברון,  של  הראשי  בכביש  מתרוצצים  המוסתים  הפורעים 
אביו  ברכי  על  יושב  והוא  קטן,  ילד  שבהיותו  נזכר  הוא 
הגויים  שערכו  פוגרומים  על  האבא  לו  סיפר  באמריקה, 

ביהודים במשך כל הדורות.
אף פעם לא ידע הנער דב כהן לתרגם לעצמו את המלה 
'פוגרום' אל נכון. ולפתע, כשהכל אחוזי חרדה מפני הבאות, 
על  העברית  שפת  את  ידע  שלא  האמריקאי  הבחור   - הוא 
בוריה - שואל את חבריו למסתור: "האם זה נקרא פוגרום? 
האם אנחנו נמצאים עכשיו בפוגרום? זה מה שסיפר לי אבא 

כשהייתי ילד?!"
והבחורים, היושבים לידו, שחלקם למדו עימו בחברותא, 
אנחנו  פוגרום.  זה  "כן.  לבכות.  או  לצחוק  אם  יודעים  לא 
מצויים עכשיו בעיצומו של פוגרום אכזרי", אמרו, ולא ידעו 
עדיין את גודל אכזריותם של הפורעים, שקיפדו במו ידיהם 

את חייהם של 69 הקדושים בחברון. 

עדות נדירה
אחת העדויות המקוריות ביותר למאורעות תרפ"ט נחשפה 
ע"י הגאון רבי דב כהן זצ"ל, שהיה אביהם וחותנם של גדולי 
תורה ויראה, מהמפורסמים שבמרביצי התורה בעם ישראל. 
את  המתאר  יחדיו',  שניהם  'וילכו  הייחודי  בספר  ונכתבה 

קורות חייו של רבי דב זצ"ל.
התפרסמו  שלא  נדירות  תמונות  בחברון  צילם  כהן  הרב 
מעולם, המתארות את הווי הישיבה בחברון לפני המאורעות 
מישיבת  בחורים   6 של  חבורה  על  הצביע  הוא  ולאחריהם, 
ואמר,  פנאי,  של  ברגע  לעצמם  שערכו  טיול  בעת  חברון, 
הבחורים  "כל  המעונגים:  פניו  על  נסוך  עצב  של  כשדוק 
שאתה רואה כאן בתמונה נרצחו במאורעות תרפ"ט. רק אני 

נשארתי מכל החבורה".

רבי  הגאון  לחיים  יבדל  של  חותנו  זצ"ל,  דב  רבי  הגאון 
יהודה עדס, ראש ישיבת 'קול יעקב', ואביהם של אבות בתי 
מהשורה  ומחברי ספרים  וותיקים  מרצים  הארץ,  ברחבי  דין 
מצויד  שהיה  חברון  בישיבת  היחיד  הבחור  היה  הראשונה, 
שהגיע  כמי  ההם.  הימים  במושגי  משוכללת  במצלמה 
עימו  הביא  ישראל,  בארץ  תורה  ללמוד  כדי  מאמריקה 
הבחור בבואו לחברון מצלמה ששימשה אותו בעת הארועים 
שערכו  הטיולים  בעת  גם  כמו  בישיבה,  שנערכו  התורניים 
הבחורים בזמני הפנאי בכפרים הערביים, שרק איזכור שמם 

כיום הזה יעלה צמרמורת בליבם של רבים...
הרצחניים  האירועים  את  גם  לתעד  היסס  לא  כהן  הרב 
לב  ואומץ  רבה  זהירות  דרושה  שהיתה  אף  על  בתרפ"ט, 

מופלג כדי לעשות זאת.

תופים ומחולות לכבוד היהודים
שהתיעוד  נראה  עצמם,  הפרעות  ימי  לתיאור  כשהגענו 
צורבי הטובים,  בחבריו  נזכר  הוא  לפתע  עליו.  קשה  היה 

הערבים,  הגרזנים של  מהלומות  תחת  חיים  דרבנן, ששבקו 
וכדי להמחיש בפני הדור שכבר לא ידע ולא שמע, מה היתה 
שהיו  הערבים,  של  ההתפרעויות  בעצם  ההפתעה  עוצמת 
ידועים עד אז לידידיהם הטובים של היהודים תושבי חברון, 

סיפר הרב כהן על טיול שעשו הוא וחבריו בכפר טורקמיא.
שמעתם מימיכם על הכפר הזה? - אם לא, כדאי לכם לא 
לשמוע. גורמי הבטחון בחברון ובחלחול, ימנו בפניכם אלף 
הזה.  רגלכם  במקום  כף  את  להציג  לא  מדוע  סיבות  ואחת 
המסוכנים  האתרים  כאחד  נחשב  היום  של  טורקמיא  כפר 
זכור  ממנו.  יצאו  המרצחים  וגדולי  חלחול,  באזור  ביותר 
ההוא.  באזור  ורציחתם  הנערים  שלושת  חטיפת  במיוחד 
בשנת תרפ"ט נכנסו לשם בני הישיבה בחברון ללא אבטחה 
וללא כלי מגן. "ירדנו לשם לקנות ביצים ומצרכים נוספים, 
והיו פעמים שעשינו זאת לאחר חצות לילה", סיפר הרב כהן.

פעם, לאחר שערכנו שם מסע קניות לקראת אחד הטיולים 
בימי בין הזמנים, יצאו לקראתנו קבוצה של בני הכפר ב...

הזו,  השמחה  ולמה  מה  על  כשביררנו  ובמחולות.  תופים 
וכדי להביע את הוקרת  נעשה לכבודנו  לנו שהטקס  השיבו 

אנשי הכפר לבני הישיבה. הבנתם?
במסמכים  יותר  צורך  שאין  הרי  בספר,  התמונות  פי  על 
ששררו  המצוינים,  אפילו  הטובים,  היחסים  את  לאמת  כדי 
הלכו  שהבחורים  רק  לא  האיזור.  בכל  ליהודים  ערבים  בין 
לטייל בכפרים הערביים באין מפריע "היינו הולכים לאחל 
מזל טוב בחתונות הערביות. כמובן שלא טעמנו שם מאומה, 
אבל היינו אורחים רצויים ביותר בארועי השמחה שלהם", 
לאמריקה,  שחזרה  בטרם  אמו,  שגם  ונזכר  כהן,  הרב  סיפר 

השתתפה יחד איתו בחתונה ערבית...

סיפור המחיצה
ליהודי  הערבים  של  ביחסם  שחל  הפתאומי  המהפך  על 
חברון, חוברו כבר ספרים ומחקרים רבים. זה אומר בכה, וזה 
יכול  לא  אומר בכה. הצד השווה שבכולם שאף אחד מהם 
שהיחסים  יתכן  כיצד  בדיוק.  קרה  מה  אל נכון  להסביר  היה 

הכל כך טובים יתהפכו מהרגע להרגע?
לדעת כל ההיסטוריונים הדלק שהניע את הפרעות התחיל 

בליל יום כיפור, 23 בספטמבר 1928. ברחבת הכותל התכנסו 
וגברים,  נשים  בין  מחיצה  וקבעו  להתפלל  יהודים  מאות 
בניגוד לסטטוס-קוו העותמאני. למחרת, בשעה 6:30 בבוקר 
כעשרה  עם  דאף  דאגלס  המשטרה  קצין  יצא  כיפור,  יום 
מאנשיו, חמושים בנשק ומצוידים בקסדות פלדה, כדי להסיר 
את הפרגוד ששימש כמחיצה. בעודם יורדים ברחוב דוד, ליוו 
היהודים".  "מוות לכלבים  אותם השכנים הערבים בצעקות 
לאחד  והורה  בכתפיו  הישיש  הכותל  שמש  את  טלטל  דאף 
התנגד  ירושלים  מושל  סגן  הפרגוד.  את  להרוס  הסמלים 
נציגיהם  היהודים.  בקרב  להתמרמרות  גרם  ובכך  למחיצה, 
נגד  איסור המחיצה.  לביטול  הבריטי  פנו לממשלת המנדט 
היהודים יצא המופתי, חאג' אמין אל חוסייני. הערבים ראו 
כי  וטענו  הבית,  הר  על  ניסיון השתלטות  היהודים  במעשה 
המקומות  אחד  א-שריף,  החרם  מחומת  חלק  הוא  הכותל 
בקרב  ביהודים.  בהתגרויות  והחלו  לאסלאם,  הקדושים 
ההמון הופץ ציור ובו תמונת מסגד "כיפת הסלע" כשהדגל 
הציוני מתנוסס עליו, בטענה כי מדובר בציור מן התעמולה 
הציונית, המעיד על שאיפות היהודים להשתלט על הר הבית. 

לא פחות ולא יותר.
חברי  מספר  הגיעו  באב  בתשעה  להתגרויות,  בתגובה 
 - "הכותל  וקראו  ישראל  דגל  עם  המערבי  לכותל  בית"ר 
כותלנו, ובוז לממשלה". כתוצאה מכך ערכו הערבים הפגנה, 
בה התלהטו הרוחות והפכו למאורעות. מאורע זה של הצבת 
תרפ"ט  פרעות  לפתיחת  דבר  של  בסופו  הוביל  המחיצה, 
כאשר בשיאו נחרבו מושבים וערים, ונהרגו עשרות יהודים.

על המהפך הפתאומי 
שחל ביחסם של 
הערבים ליהודי חברון, 
חוברו כבר ספרים 
ומחקרים רבים. זה 
אומר בכה, וזה אומר 
בכה. הצד השווה 
שבכולם שאף אחד 
מהם לא יכול היה 
להסביר אל נכון מה 
קרה בדיוק

בחורים בעיר חברון. שלישי מימין - הגהצ רבי מאיר חדש, משגיח ישיבת חברון. רביעי מימין - הגאון רבי יצחק הוטנר, משמאל 
עם הקסקט - רבי דב כהן, ומשמאלו הגאון רבי מרדכי שולמן ראש ישיבת סלבודקא

הסטדנרים בישיבת חברון כפי שנראו לאחר הטבח
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העדר  היא  לפרעות  עניין  של  בסופו  שהוביל  סיבה  עוד 
הנהגה - באותה תקופה הנציב העליון הבריטי, ג'ון צ'נסלור, 
היה בלונדון ובהיעדרו מונה הארי לוק, הפרו-ערבי. הכוחות 
שעמדו לרשותו של לוק היו מועטים: כ-300 שוטרים, כ-100 
חיילים, שש שריוניות ומספר דומה של מטוסים. תגבורות, 
פרוץ  לאחר  רק  הגיעו  וכמה,  כמה  פי  הכוח  את  שהכפילו 
בין  באוגוסט.   24 של  המאוחרות  משעותיו  המאורעות, 
בריטים  חיילים  של  תגבורות  ישראל  לארץ  הוחשו  היתר, 
אשר הוטסו לשדה התעופה עטרות ממצרים. היה זה מבצע 

ההטסה הצבאי הראשון בהיסטוריה. 
הציוני  בקונגרס  היו  היהודי  היישוב  ראשי  לכך,  בנוסף 
חלש  עדיין  היה  ההגנה  ארגון  זמן.  באותו  שחל  בציריך, 
יחסית, תקציביו היו פעוטים, כלי נשקו ישנים וניסיונו מועט. 
מקור החולשות הללו היה בשקט ששרר בארץ לאורך שנות 

קיומו של הארגון, ובמשבר הכלכלי.

"לא האמינו לשמועות"

בהר  כבניה  המחיצה  הצבת  את  פירשו  ירושלים  ערביי 
לערבים  יהודים  בין  היחסים  התדרדרות  ועד  ומכאן  הבית, 

בירושלים היתה הדרך קצרה מאוד. 
כך,  על  בחברון  התלחשו  ונמהר  מר  שבוע  באותו 
שהערבים מתכננים ארוע חמור, אבל כל היהודים - ובכללם 
בחורי הישיבה - ביטלו את הענין במחי יד. לא יתכן, אמרו, 
משופרים,  כל כך  שכנות  ביחסי  אתנו  המצויים  שהערבים 

יבואו להרגנו נפש. לא יכול להיות. אבל זה קרה.
ביום שישי בבוקר, ה-23 באוגוסט, נודע לרב מאיר חדש 
שתכננו  ערבים  שמעה  )אשתו  בחברון  הטבח  תוכנית  על 
ראש  שהיה  סלונים  דן  אליעזר  את  הזהיר  והוא  הטבח(  את 
הקהל בחברון. סלונים דיבר עם ידידיו הערבים והם הבטיחו 
והודיע לתושבים  יקרה כדבר הזה. סלונים האמין,  לו שלא 

היהודים שאין צורך להימלט מחברון.
בתיעוד מתאר הרב כהן את אשר התרחש באותם הימים, 
ועל ההתפתחויות שהובילו בסופו של דבר למרחץ הדמים. 
"כבר ביום שישי החלו הילדים הערביים להשליך אבנים על 
גם על הבית שבו התגוררתי השליכו אבנים,  בתי היהודים. 
אבל אני, כנער אמריקאי שאינו יודע חכמות, עליתי לגג הבית 

בעל  הערביים.  הילדים  ראשי  על  בחזרה  אבנים  והשלכתי 
הבית שלי שראה את מעשיי, ואת ההתלהטות בשולי הבנין, 
שהערבים  לכך  אגרום  שלא  כדי  אותי  ועצר  לגג  מיד  עלה 
יפרצו לבית. אבל האווירה התחממה במהירות, ולאו דווקא 
ליד הבית בו התגוררתי. מחלון הדירה ראיתי את הרב סלונים, 
השליכו  הערבים  וצועק,  הראשיים  ברחובות  רץ  העיר,  רב 

עליו אבנים, והוא במקלו הגדול ניסה להשליכן מעליו".

שקט מדומה
הציב   15:00 בשעה  בעיר.  הסדר  נשמר  הצהריים  עד 
קפראטה שלושה שוטרים בכניסה לעיר, כדי לחפש נשק בין 
הנוסעים  בירושלים.  מהתפילה  שחזרו  במכוניות  הנוסעים 
הורגים  שיהודים  כך  על  ושמועה  שם  המתרחש  על  סיפרו 
האוטובוסים  תחנת  ליד  במהירות.  נפוצה  בירושלים  ערבים 
לירושלים  לנסוע  שרצו  איש  כ-700  התקהלו  העירונית 
 8 עם  יצא  קפראטה  בפניהם.  נאם  מארקא  טאלב  והשייח' 
שוטרים רכובים לבדוק את המצב בין בתי היהודים. במספר 
בתי  על  אבנים  יידו  וערבים  התקהלויות  נוצרו  מקומות 
יהודים. קפראטה הבחין שיהודים רבים עומדים על גגות ועל 
מרפסות בתיהם. הוא פקד עליהם להיכנס לבתיהם, אבל הם 
הוא  שניאורסון  משפחת  של  הקטן  המלון  בית  ליד  סירבו. 
וצורחים.  מתרוצצים  ובתו,  סלונים  יוסף  יעקב  ברב  הבחין 
סלונים צעק עליו ודרש ממנו הגנה. לאחר שהחליף צעקות 
עם האספסוף, ספג הרב מטר של אבנים. קפראטה החל לפזר 

אותם, תוך שימוש באלות בלבד. 

רצח "המתמיד"
בסביבות השעה 16:00 התקהלו פורעים ליד ישיבת חברון 
ותלמיד  השמש  רק  בה  היו  שעה  באותה  אבנים.  בה  ויידו 
אחד, "המתמיד" של הישיבה - הבחור שמואל הלוי רוזנהלץ 
הי"ד. עילוי בתלמודו ואציל במידותיו הנפלאות, חביבם של 

ראשי הישיבה.
חברון.  פוגרום  של  הראשון  הקורבן  גם  היה  זה  מתמיד 
מפאת התמדתו ושקידתו הרבה היה הבחור היחידי ששהה 
הפרעות, כשתחושת  תחילת  עם  מיד  בבית המדרש, שנסגר 
החל  השריפה  ואבק  היהודים,  בבתי  לכרסם  החלה  הפחד 
לעלות באוויר. רוזנהלץ נכנס ללמוד בבית המדרש דרך חלון, 
הסטנדר,  ליד  ללמוד  והתיישב  לתלמודו,  חזר  מורא  וללא 

בני ישבת חברון בדרכם לירושלים

התלמוד תורה שהוקם בעיר חברון
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במקומו הקבוע.
המקודש  במקום  הגמרא,  ועם  הסטנדר  עם  ממש  ושם, 
הזה שאיווה לו, שהסתפג במאות רבות של דפי ש"ס, הלכה 
ומוסר, על משמרתו בתוך האוהל, נרצח במהלומות גרזן. ה' 

יקום דמו. 
תבע  ארצה,  רוזנהלץ,  יעקב  אברהם  הרב  אביו,  כשהגיע 
היכל  אל  להיכנס  לו  שיאפשרו  האנגליים  מהשלטונות 
שהאווירה  כיון  בנו.  נרצח  שבו  במקום  ולעמוד  הישיבה, 
של  מיוחד  משמר  אותו  ליווה  מאוד,  מתוחה  עדיין  היתה 
והאב נפתחו,  המדרש  בית  של  החרבות  הדלתות  הצבא. 

השכול עשה את דרכו אל תוך שממות ההיכל המנותץ.
וכשהגיע אל המקום של הבן הנעקד, אמר, כמדבר לעצמו: 
'אברהם יעקב, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד 
עליו אדמת קודש הוא. מקום המזבח עליו נעקד בני מחמדי, 

המתמיד הקדוש'.

יותר כפי  האב התבונן על המקום, שהיה נראה פחות או 
שעזבוהו הרוצחים, גילה טיפות דם יבשות של בנו הקדוש 
שנותרו עדיין במקום, וזעק מתוך נהמת לבו הקרוע:  יתגדל  

ויתקדש  שמיה  רבא...
האב נעמד ואמר 'קדיש' בבכי קורע לב. המקום, ואפילו 
טיפות הדם עדיין נראו ליד הסטנדר. במעמד זה הודיע האב 
שהוא אינו רוצה ליהנות מכספי הפיצויים. "את הפיצוי הטוב 
לא בקול  זעק  הקדיש",  את  באומרי  כרגע,  קיבלתי  ביותר 

כספי  את  להעביר  בוקסבוים  לד"ר  הוראה  השאיר  הוא  לו. 
הפיצויים לישיבה.

כמה  וכעבור  שבליטא,  לעיירתו  חזר  יעקב  אברהם  רבי 
בדמים  דמים  לקדושים...  ביתו  ובני  הוא  גם  הפכו  שנים 

נגעו... ה' יקום דמם.

כשהבריטים "לוקחים 
אחריות"...

השמש הסתתר קודם לכן בבור מים וניצל. ראשי היישוב 
היהודי פנו לקפראטה בדרישה "למלא את חובתו ולהשתלט 
על המצב". קפראטה השיב: "הסתגרו בבתיכם ולא תיפגעו". 
אליו  תישלח  כי  ביקש  וקפראטה  חזר השקט   18:30 בשעה 
תגבורת מירושלים, אך לא נענה. הוא ביקש סיוע גם מעמיתיו 
בעזה וביפו. בסביבות 21:00 הגיעו כמה מוכתרים מהסביבה 
ערבים  שוחטים  שיהודים  ששמעו  לו  וסיפרו  קפראטה  אל 
בירושלים, ושהמופתי דורש מהם להילחם ויקנוס אותם אם 
יסרבו. קפראטה הבטיח להם שהכל שקט בירושלים והורה 
להם להישאר בבית. כמה עשרות יהודים שחששו להישאר 
בבתיהם, הצטופפו בלילה בביתו של אליעזר דן סלונים, בנו 
כי  בספרו  מספר  כהן  דב  הרב  סלונים.  יוסף  יעקב  הרב  של 
בשעות הלילה עבר הרב סלונים בין כל בתי היהודים והודיע 
שכל מי שמפחד יכול לבוא אליו הביתה. הרב סלונים גרס, 
שמעמדו המכובד בקרב כל המוכתרים המקומיים, פלוס כלי 
הפורענות.  בפני  מחיצה  יהיו  בכיסו,  שאחז  האישי  הנשק 
הסוף המר של עשרות המתחבאים בבית סלונים ידוע ומוכר 
לכולם- אף אחד לא שרד. אני, סיפר הרב כהן, אמרתי להרב 

סלונים שאינני מפחד ולא הלכתי לביתו.

שבת משוש ליבנו
י"ל  בבוקר,   7:00 בסביבות  באוגוסט,  ה-24  בשבת, 
גרודז'ינסקי, תייר מפולין שהגיע לחברון ביום חמישי, ראה 
לירושלים,  מהחלון מכוניות עמוסות בערבים שהיו בדרכם 
מהסביבה  כפריים  המוני  וסכינים.  חרבות  מקלות,  ובידיהם 
דן  של  ביתו  מיושבי  כמה  לחברון.  לנהור  בינתיים  החלו 
סלונים יצאו אל קפראטה ונתקלו במטר של אבנים. בסביבות 
היהודים.  בבתי  אבנים  ליידות  אנשים  החלו  שוב   8:30
את  להניס  הרכובים  השוטרים   18 כל  עם  יצא  קפראטה 
המתפרעים, אולם ככל הנראה הם לא היו חמושים ברובים. 
שהיה  חייכל,  משפחת  בית  אל  לפרוץ  בניסיון  הבחין  הוא 
יצאו  חייכל  וישראל-אריה  אליהו-דב  האחים,  שני  מבודד. 
אליו ממחבואם, והתחננו שירחיק את הפורעים. קפראטה לא 
הסכים להגן עליהם ולנגד עיניו רצחו הפורעים את שניהם. 
אחד מהם נפגע מאבן והאחר נדקר בסכין, לרגלי סוסו של 
קפראטה. לאחר מכן תקפו המתפרעים גם את קפראטה והוא 
ושוב  וברובה  חדש  בסוס  להצטייד  הלך  הוא  מסוסו.  נפל 

ביקש בטלפון תגבורת מירושלים.
אלפי ערבים, מצוידים בסכינים, גרזנים וקלשונים, נאספו 
בתי  על  והתנפלו  אתנו!",  הבריטית  "הממשלה  והכריזו 
היהודים. בתחילה פרצו ל"בית אבושדיד", הרגו את אליהו 
הנשים  ואת  נוספים  גברים  שלושה  למוות  ודקרו  אבושדיד 
והילדים דקרו ופצעו קשה. בהמשך פרצו לבית הרב הזקן, 
חכם יוסף קאשטיל )קסטל(, רצחוהו ושרפו את הבית. הרב 
חנוך חסון, רב הקהילה הספרדית, נרצח עם אשתו. בן ציון 
רבה  עזרה  שהגיש  הדסה"  "בית  במרפאת  הרוקח  גרשון, 
לזוז ממקומו,  יכול  פיסח שאינו  וערבים,  יהודים   - לחולים 

נרצח.

רצח ראש הקהילה סלונים
דן  אליעזר  של  ביתו  על  הסתערו  רבים  פורעים  בינתיים, 
סלונים, שהיה מנהל בנק אפ"ק וחבר מועצת עירית חברון. 
יהודים רבים נמלטו לביתו בתקווה למצוא בו מקלט. סלונים, 
אליהם  זעק  אלא  בפורעים,  ירה  לא  באקדח  מצויד  שהיה 

סיפר  גרודז'ינסקי  הרוחות.  את  להרגיע  בניסיון  לשלום 
מאוחר יותר על מה שהתרחש בבית:

בחדרים  והסתובבנו  הדלת  את  לחזק  רצנו  "כולנו 
את  מילאו  התינוקות  ויללת  הנשים  צווחת  כמשוגעים... 
בראותנו  ושולחנות...אבל  תיבות  העמדנו  הבית...  חלל 
הדלת  את  בגרזנים...עזבנו  הדלת  את  שברו  שהמתנפלים 
ברד  השיגנו  חדר  בכל  אבל  לחדר,  מחדר  לברוח  והתחלנו 
אבנים ... בהיכנסי לאחד החדרים ראיתי את אמי עומדת על 
יד החלון וצועקת 'הצילו'. הצצתי דרך החלון וראיתי המון 
ערבים פרוע צוחק וזורק אבנים... תפסתי את אמא והכנסתיה 
וילד  מאחורי ארון הספרים...הכנסתי לשם עוד עלמה אחת 
12 ואחד מבחורי הישיבה, ולבסוף נכנסתי גם אני לשם  בן 
הערבים  קול  את  ושמענו  השני  על  אחד  ישבנו  נחנקים   ...
זעקות  עם  שהתערב  שירתם  קול  את  לחדר,  שהתפרצו 
המוכים ואנחותיהם. כעבור עשרה רגעים השתררה דממה...

נשמעו יריות חזקות, כנראה מצד המשטרה".
ברזל,  במוט  סלונים  דן  אליעזר  את  רצחו  הפורעים 
ולאחר מכן רצחו את היהודים בבית תוך כדי עינויים. מלבד 
אברהם  הרב   - חותנו  גם  נרצח  סלונים  של  ובנו  רעייתו 
בנו  רק  ניצל  ואשתו.  יעקב  זכרון  רבה של  אורלנסקי,  יעקב 
הקטן, שלמה, בן השנה, אשר שכב פצוע מתחת לגוויות בני 
הסופר  אביב,  בתל  נורדוי"  "תל  ספר  בית  מנהל  משפחתו. 
ילדיהם לחופשה  חיים אליעזר דובניקוב ואשתו, שבאו עם 
עשרה,  שתים  ובת  שמונה  בן  ילדיהם,  נרצחו.  בחברון, 
הסתתרו בארון סמוך, ושמעו לידם את רצח הוריהם. זעקות 
האופה  אותם.  כיסו  ונוצות  ודם  הרחובות,  את  מלאו  אימה 
נח אימרמן נשרף למוות, כשהרוצחים הכניסוהו בכח לתוך 

תנור האפיה.

המיטה שהגנה מפני הפורעים
באותו  שהתחולל  הזוועה  את  לתאר  ממשיך  כהן  הרב 
ליזרובסקי,  למשפחת  שוב  הלכנו  בבוקר  "בשבת  השבת. 
שם גם התפללנו במנין, אם כי ספר תורה לא היה ברשותנו 
את  שוב  הציעה  האשה  חומש.  מתוך  הפרשה  את  וקראנו 
תאבון  אחד  לאף  היה  שלא  באמת  הפעם  אבל  השולחן, 
לנגוע במאכלים. לאחר מנין ההרוגים יתברר, ששני בניה של 

ליזרובסקי נרצחו אף הם בפרעות.
לאחר  התרחש  כהן  הרב  של  שבסיפורו  הדרמטי  הקטע 
הגג,  בקומת  למעלה,  היינו  ליזרובסקי.  בבית  מוסף  תפילת 
ומלמטה נשמעו לפתע דפיקות עזות בשער. ידענו שהפורעים 

באותו שבוע מר ונמהר 
התלחשו בחברון על 

כך, שהערבים מתכננים 
ארוע חמור, אבל כל 

היהודים - ובכללם 
בחורי הישיבה - ביטלו 
את הענין במחי יד. לא 

יתכן, אמרו, שהערבים 
המצויים אתנו ביחסי 

שכנות כל כך משופרים, 
יבואו להרגנו נפש, אבל 

זה קרה

פץתח ביתו של הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצל, ראש ישיבת 
חברון שבחברון הערבית. ניכרת היטיב המזוזה שהיתה במקום

שמות ההרוגים בכתב עת שהופיע בתקופה ההיא
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למסתור  משמש  שהמקום  ביודעם  לכאן,  הגיעו  הערביים 
לכמה יהודים ובני ישיבה.

בתוך הבית רעדו כולם כמו דגים. אני הייתי היחיד שהעזתי 
לרדת למטה, וכשראיתי מבעד לחלון שאכן מדובר בערבים 
עם גרזנים, המנסים לפרוץ את השער, מיהרתי למעלה, נשאתי 
על גבי מיטה כבדה ותקעתי אותה בין המנעול שבדלת לבין 
המדרגות הסמוכות, כך שהמיטה מנעה לחלוטין את פתיחת 

השער בכוח".

ערבי אחד שהציל ארבע 
"הפורעים, בראותם את הפטנט שלי, התקדמו לעבר הבית 
השני, בו התגורר ערבי, בנסיון לבקש ממנו לדלג מהגג שלו 
אל החצר של משפחת ליזרובסקי. אני שמעתי את הדברים 
ומבעוד מועד דילגתי מן הגג אל בית הערבי ושכנעתי אותו 

שלא יפתח את הדלת.
בעל הבית הערבי ההוא היה טוב לב, וכששמע את בקשתי 
את  ארוצץ  לכאן,  להיכנס  שיעז  'מי  ואמר:  גרזנו  את  הניף 
זאת מקנן  ובפנותו אלי אמר, שאם בכל  זה'.  בגרזן  גלגלתו 
בי פחד, שאלך להתחבא בתוך הבית. בשלב זה אנו מגיעים 
מחפש  הצעיר  שהנער  בעת  דב,  רבי  של  תיאורו  לתחילת 
שנחפרו  הבורות  באחד  אותו  ומוצא  הערבי  בבית  מחבוא 

בקרקע הבית.
אף  מגיע  ליזרובסקי,  בבית  עדיין  אחד הבחורים, ששהה 
הוא בדרך לא דרך אל בית הערבי, כדי לחפש את... דב כהן, 
ומוצא אף הוא מסתור בבור הקטנטן, הממוקם ממש מתחת 
בחורים   2 עוד  מגיעים לשם  כך  לכביש הראשי של חברון. 
בחורים   4 טוב הלב  הערבי  של  בביתו  שוהים  הכל  ובסך 

מטובי הישיבה.
לא  אם  תרפ"ט,  בפרעות  הבודדים  זה אחד המקרים  היה 
הבודד שבהם, שבחורי הישיבה בחברון מצאו מסתור בביתו 
שלא  הפורעים  אחיו  נגד  נפש  בחירוף  העומד  ערבי  של 
יגעו לרעה ביהודים. הצעקות שנשמעו ממעלה הכביש היו 
נוראות. בעוד הבחורים שלנו יושבים במסתור, נרצחו ועונו 

עשרות בני הישיבה, חבריהם הטובים.
כעבור שעה ומשהו, שככו הזעקות, והבחורים מחליטים 
לצאת מן המחבוא ולחזור לדירתה של משפחת ליזרובסקי. 
הגב'  של  ומוצאים ששולחנה  הגג,  אל  הגג  מן  מדלגים  הם 
ליזרובסקי עדיין ערוך עם כל המטעמים שלא ערבו לחיכם. 

לפתע הם שומעים את קריאתו של מפקד המשטרה בחברון 
ידענו  לא  המשטרה.  לתחנת  עימו  לבוא  עליהם  המצווה 
האם מדובר בקריאה של אמת או במלכוד חדש, אך מאחר 
והמפקד ציווה עלינו להתלוות אליו כמה שיותר מהר, עשינו 

זאת, עד שהתברר לנו שאין אנחנו היחידים.

הניצולים מתאספים
המשטרה,  בבית  הפליטים  כל  את  ריכז  האנגלי  המפקד 
שם נגבו מהם עדויות. הרב כהן, בהיותו שולט היטב בשפה 
את  ידעו  שלא  הבחורים  בין  כמתרגם  שימש  האנגלית, 
השפה, ובין החוקרים. רק אז, בבואם אל התחנה, שומעים 4 
הבחורים על הפרעות האימתניות שהיו בשעתיים האחרונות 
עם  המשטרה,  בית  אל  לזרום  שמתחילות  הידיעות  בעיר. 

שמות ההרוגים, מקפיאים את דמו של כל מי שנמצא כאן".
היו אנשים שניצלו מפני ששכבו מתחת לגופות והעמידו 
הפרעות  פסקו  בבוקר,   10:30 השעה  לקראת  מתים.  פני 
החלו  ששרדו  היהודים  לבתיהם.  חזרו  והכפריים  בחברון 
לצאת ממחבואיהם, המומים מגודל הזוועה. הם הצטוו על 
הובאו  זה  למקום  המשטרה.  בבית  להתאסף  הבריטים  ידי 
גם הפצועים, אך לא הייתה כמעט כל אפשרות להעניק להם 
הושמדה  הדסה"  ב"בית  שהמרפאה  לאחר  רפואי,  טיפול 

כליל.
ביתו של הרופא צבי כיתאין נשדד. הוא וטיפל תוך סיכון 
נפשו בפצועים ובהרוגים והיה היהודי האחרון שיצא מהעיר.

היו ערבים שהגנו בגופם על יהודי העיר לרוב ללא הצלחה. 
על-פי עדותה של זמירה מני שפורסמה בעיתון הארץ ב-12 
מחברון,  ערבי  זייתון,  עיד  אבו  הציל   ,1929 בספטמבר 
עליהם,  להגן  חמוש  שיצא  בכך  יהודים  של  משפחות  כמה 
המשטרה  את  הזעיק  הוא  ביתו.  במרתף  מקלט  להם  ונתן 
נוספים  ניצולים  יהודים  וכמה  אותם  שהעבירה  הבריטית 
בזכות  מהטבח  ניצלה  עזרא  משפחת  גם  המשטרה.  לתחנת 
ערבים ידידים. מכיוון שהיישוב היהודי בחברון היה מבודד 
התושבים  לעזרת  להגיע  "ההגנה"  כוחות  יכלו  לא  ומנותק, 
ולמנוע את הטבח. במקום לא היו כוחות הגנה מקומיים בשל 
השתייכותם של התושבים היהודיים ליישוב הישן ואמונתם 

ביחסיהם הטובים עם שכניהם הערביים.

אחד הבחורים, ששהה 
עדיין בבית ליזרובסקי, 
מגיע אף הוא בדרך לא

דרך אל בית הערבי, 
כדי לחפש את... דב 
כהן, ומוצא אף הוא 

מסתור בבור הקטנטן, 
הממוקם ממש מתחת 

לכביש הראשי של 
חברון

צילום מארכיונו של הגאון דב כהן בהשערה כי מדובר בהלוויתו של הסבא מסלבודקא
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תוצאות עגומות
בטבח בחברון נרצחו 69 יהודים. כשליש מן ההרוגים )24 
במספר( היו תלמידי ישיבת חברון. 12 מההרוגים היו נשים 
ו-3 מהם ילדים בני פחות מחמש. 44 נפצעו קשה ו-21 נפצעו 
263 יהודים ניצלו על ידי שכניהם הערבים. הקונסוליה  קל. 
הורו  הבריטים  ערבים.  הרוגים   9 על  דיווחה  האמריקנית 
לילה,  באותו  עוד  מזורזת,  הלוויה  לחללים  לערוך  ליהודים 
"קדיש".  ולומר  להצטרף  מורשה  בלבד  יהודים  כשמנין 
הקורבנות נקברו בקבר אחים, בארבע שורות ארוכות בבית 
ספוגי  ולחפצים  לבגדים  לעפר,  בחברון.  העתיק  העלמין 
החליטו  ימים,  שלשה  לאחר  היהודים.  מבתי  שהוצאו  הדם 
הבריטים לחסל את היישוב היהודי בחברון. היהודים הועלו 
למשאיות שהובילו אותם לירושלים. כל רכושם ובתיהם של 
היהודים נגזל בידי הפורעים: בית הדסה הוסב על ידי ערביי 
חברון לבית ספר לבנות, בית הכנסת "אברהם אבינו" הוחרב 
ובית העלמין העתיק חולל. בעקבות הפרעות עברה הישיבה 
בחברון לירושלים. היישוב היהודי בחברון חודש שוב בשנת 
תרצ"ו- מאורעות  במהלך  ב-1936,  אולם   ,1931 תרצ"א 

תרצ"ט, ננטש שוב. העיר לא יושבה ביהודים במשך 31 שנה, 
עד לחידוש היישוב היהודי בעיר אחרי מלחמת ששת הימים.

הודעת הנציב העליון
ג'ון  הבריטי  העליון  הנציב  פרסם  המאורעות,  בעקבות 

צ'נסלור הודעה חריפה:
של  במצב  הארץ  את  מצאתי  ולחרדתי  מאנגליה,  "שבתי 
אי סדר והיא שלל למעשי אלימות בלתי חוקיים. מתוך אימה 
אנשי  חבורות  עשו  אשר  הזוועה  מעשי  את  לדעת  למדתי 
בליעל צמאי דם ורוצחים פראים לבני היישוב העברי מחוסרי 
מגן מבלי הבדל מין או גיל ואשר נלוו, כמו בחברון, במעשי 
פראות בל יתוארו, בשרפת בתים וחוות בעיר ובכפר ובמעשי 
שוד והרס. הפשעים האלה הביאו על ראש עושיהם את קללת 

כל עמי התרבות בכל קצוי תבל.
חובתי הראשונה היא להשליט סדר בארץ, ולהעניש באופן 
יאחזו  אלמות.  במעשי  אשמים  ימצאו  אשר  אלה  את  חמור 
בכל האמצעים הדרושים להשגת המטרה הזו, ואני מטיל על 

כל תושבי ארץ ישראל לעזור לי במילוי חובותי אלו.
הפועל  הוועד  בפני  עצמי  על  שהטלתי  למה  בהתאם 
בהיותי  התחלתי  יוני,  בחדש  הארץ  את  צאתי  לפני  הערבי 
שנויים  בדבר  הממלכה  מזכיר  עם  ומתן  במשא  באנגליה 
המאורעות  עם  בהתחשב  ישראל.  בארץ  קונסטיטוציוניים 
האחרונים אני מפסיק את המשא ומתן הזה עם ממשלת הוד 

מלכותו.
נפוצו בזמן האחרון  כדי לשים קץ לידיעות כוזבות אשר 
בעניין הכותל המערבי, הריני מודיע בזה, בהסכמת ממשלת 
הוד מלכותו, שברצוני לתת תוקף לעקרים המפורטים בספר 
את  יקבעו  אשר  לאחר   ,1928 בנובמבר  ה-19  מיום  הלבן 

אופני הוצאתם לפועל".
המנשר הופץ גם על ידי אוירונים מעל ירושלים. הצהרה 
זו, שכוונה כלפי הערבים, עוררה זעם בקרבם כלפי  חריפה 
הנציב העליון, וכעבור מספר ימים הוא פרסם הצהרה שנייה, 

הקובעת שתיערך חקירה לגבי התנהגות שני הצדדים.
הצלחת ה"הגנה" בפעולות ההגנה, במקומות בהם פעלה, 
והפגיעות  הרצח  מעשי  בשל  זאת,  עם  קרנה.  את  העלתה 
לשבת  אין  כי  שטענו  ההגנה  מתוך  קולות  קמו  המזעזעות, 
תמידית ב"חיבוק ידיים" וכי יש לנקוט קו תקיף יותר כלפי 

ההגנה  "ארגון  את  שיצר  לפילוג  הביא  הדבר  הערבי.  הצד 
ב'", או כפי שנקרא לימים, ה"אצ"ל".

ענישה ופיצויים
הקצבת  על   1930 במרץ  ב-25  הודיעה  המנדט  ממשלת 
שמדובר  הדגשה  תוך  הנפגעים,  לפיצוי  לא"י   100,000
בתשלום בתור חסד. מכיוון שהתקציב אינו מכסה את הנזקים 
נקבע שישולם רק פיצוי חלקי שיגיע לבין 25-35% מהרכוש 
שנהרס על פי הערכת שמאי ממשלתי. בפועל הפיצויים כיסו 
על  היישוב.  בקרב  לתרעומת  וזכו  מהנזקים  קטן  אחוז  רק 

מספר כפרים הושתו קנסות קיבוציים בסך 17,840 לא"י.
ברחבי הארץ הורכבו בתי משפט מיוחדים של שופט אחד, 
בהם ישבו שופטים בריטים בלבד. לפניהם נשפטו כ-1,300 
28 אנשים נידונו למיתה. מתוכם  איש, רובם הגדול ערבים. 
26 ערבים שלקחו חלק בטבח בצפת ובחברון. כל הנידונים 
דין  פסקי   17 שאישר  העליון,  המשפט  לבית  ערערו  למוות 
מוות, כולם נגד ערבים. את שאר פסקי הדין המיר בתקופות 
מאסר. פסק דין מוות נגד שוטר יהודי הומר ב-15 שנות מאסר 
הערעור  הושלם  לא  אחר  יהודי  נגד  מוות  דין  בפסק  ואילו 
בעניינו. בתגובה, הציפו הערבים את הנציב העליון בבקשות 
שתישלל  ובדרישה  עולם  במאסר  המוות  עונשי  את  להמיר 
בדיונים  להשתתף  האפשרות  היהודי  בנטוויץ'  מנורמן 
הקשורות  בתביעות  לטפל  ממנו  שנמנע  כפי  בבקשותיהם, 
למהומות. הוועד הפועל הערבי פעל לכך שגם אישים ערבים 
ומוסלמים מחוץ לארץ ישראל יבקשו חנינה עבור הנידונים 
פורסמה   1930 ביוני  ב-2  הועיל.  הלחץ  כי  התברר  למוות. 
רק  המוות  עונשי  את  סופית  לאשר  העליון  הנציב  החלטת 
לשלושה מהרוצחים האכזריים ביותר: עטאא אחמד אל-זיר 
מצפת.  חג'אזי  ופואד  מחברון  ג'מג'ום  אבו  ח'ליל  ומוחמד 
שמחה  מלא  "לבי  הפועל:  הוועד  לסגן-נשיא  כתב  חג'אזי 
ואושר על שום שעתיד אני להיתלות למען פלסטין", אך עם 
זאת ביקש להמשיך לנסות "לשכנע את השלטונות להציל את 
חיי". לאחר מספר ימים כתב מכתב לוועד הפועל בו הכחיש 
את ההאשמות וייחס את העדות נגדו ל"איבה אישית". ב-17 
הפועל  הוועד  למוות.  הנידונים  שלושת  בעכו  נתלו  ביוני 
הערבי פרסם גילוי-דעת, בו תוארו שלושת התלויים כ"חלוצי 
התאוותן  האימפריאליזם  וכ"קורבנות  והעצמאות"  החירות 

הזר ומדיניות הדיכוי" כלשונם.
פרק זה של פרעות תרפ"ט – חברון האפוף בריח של דם 
ערביי  פרעו  זוועות אשר  בתיעודי  והמלא  יהודים,  קורבנות 
יסוף  לא  וזכרם  ביהודי חברון, לא תישכח מישראל  ישראל 
מזרעם. הפרעות מתרפ"ט בימי שלטון המנדט הבריטי אשר 
לא נקפו את אצבעם בראותם את כל אלה ולא נקטו אי אלו 
היטב  נחרטו  הארץ,  יושבי  של  להגנתם  מועילים  אמצעים 

בהיסטוריית עם ישראל אשר תיזכר לדור אחרון.

ברחבי הארץ הורכבו 
בתי משפט מיוחדים 
של שופט אחד, בהם 
ישבו שופטים בריטים 
בלבד. לפניהם נשפטו 
כ-1,300 איש, רובם 
הגדול ערבים. 28 
אנשים נידונו למיתה. 
מתוכם 26 ערבים 
שלקחו חלק בטבח 
בצפת ובחברון. כל 
הנידונים למוות ערערו 
לבית המשפט העליון, 
שאישר 17 פסקי דין 
מוות, כולם נגד ערבים

הרב כהן זצל צילום, משה מיכאל צורן

שלט בבית הדסה בחברון
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שבעת 

||  איילה אבן האזל ||

הגנים התלויים בבבל, המגדלור באלכסנדריה, הפירמידה של גיזה אפופת הסודות 
- הם רק חלק משבעת פלאי תבל שמשכו הרפתקנים בזמן העתיק • בימי הביניים 
נוצרה רשימה חדשה: הסטונהאג' באנגליה, הקולוסאום שנבנה בזכות השלל העצום 
מבית המקדש, "הטאג' מהאל" בהודו, ועוד • מסע בעקבות שבעת פלאי תבל של 

העולם העתיק ושל ימי הביניים

המופלאים
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ט"ו אב תשע"ט 16/8/19 20

או סתם מחליף ב נוסע, טס, מפליג  וכל אחד מאיתנו  הזמנים בפתח  ין 
ב"מדריך  המוזכרים  האתרים  הם  מה  שמסתקרן  מי  לכל  אווירה. 
מחפשי  עבור  ההלניסטית,  התקופה  של  היוונים  שהוציאו  למטייל" 
הרפתקאות ועורכי מסעות של הזמן העתיק, להלן תיאורם של שבעת 
פלאי תבל של אותה תקופה, שכמעט נשכחו מן הלב. אך מי שירצה 
)מלבד  שרובם  היות  החוויה  על  לוותר  יצטרך  בהם  ולבקר  לצאת 
מומנטום אחד( חרבו ואבדו מן העולם. בתקופה מאוחרת יותר לאחר ימי הביניים – 
התאספו שוב מומחים יידועי שם וישבו על המדוכה במטרה להרכיב רשימה חדשה 
ברשימה  )שקופחה  אירופה  מיבשת  מומנטים  כולל   – תבל חדשים  פלאי  של שבעת 
הקודמת(, ולאו דווקא אתרים הנמצאים במזרח התיכון. מיועד עבור מי שלא מעוניין 

לפספס את המומנטים הפלאיים והעתיקים באמת. 

רשימת המופלאים
המדריך למטייל שהוציאו היוונים הינו למעשה תיעוד עבור עורכי מסעות "משוגעים 
תיאר  המדריך  התיכון,  המזרח  ברחבי  מיוחדים  מבנים  אחרי  לתור  שיצאו  לדבר" 
בהערצה רבה את מפעלי הבנייה השונים בבבל, מצריים, ופרס. יחד עם זאת חלק מן 
המבנים קשורים לעבודת אלילים. מעניין  להיווכח עד כמה היוונים הנאורים כביכול, 
היו שקועים אף הם בעבודה זרה והיו נוהגים להקריב קרבן לאלילים במהלך המשחקים 
הוא פסל שנכנס לקטגוריה של שבעת פלאי  מן האלילים הללו  )אחד  האולימפיים! 
תבל.( המבנים נבנו באופן ארכיטקטוני מרשים ושימשו השראה לדור הבא של האמנות 
ברומא בפרט ובאירופה כולה. האתרים הציתו את דמיונם של הרפתקנים רבים שנהרו  
לחזות במבנים שנשתמרו עד שרובם נחרבו. למעשה כל שבעת פלאי תבל של העולם 
העתיק היו קיימים במקביל במשך תקופה של ששים שנה בלבד. לדורות הבאים נותרו 

רק אולי החורבות. 
הגנים התלויים בבבל – היו לסנסציה עולמית ויוצאת דופן עד כדי כך שהיסטוריונים 
פי  על  זאת  עין  ומרהיב  עצום  כפלא  בכתביהם  התלויים  הגנים  את  מתארים  יוונים 
השמועות, היות והם מעולם לא היו בבבל. לכאורה יש רק עדות אחת מכותב בבלי 
האגדה  פי  על  קיומם.  עצם  את  בספק  המטילים  חוקרים  יש  ולכן  הגנים  את  שראה 
הרווחת, את הגנים בנה נבוכדנצר השני עבור אשתו המלכה שלא הייתה מרוצה מהנוף 
המדברי של בבל, והייתה רגילה לנוף גבעות ירוקות של אזרביג'אן מדינת הולדתה. 

נבוכדנצר שהיה בעל רצון עז לספק את אשתו החליט לבנות פרויקט גרנדיוזי – על 
למעשה  היו  התלויים  הגנים  היום.  של  מבגדאד  קילומטר  כחמישים  פרת,  נהר  גדות 
גבעה מלאכותית בגובה עשרות מטרים, בנויה טראסות - טראסות, ומעוצבת במפלים, 
באוויר  כעומדים  שנראים  הגנים  את  תבל.  קצוות  מכל  ייחודית  וצמחיה  מדרגות 
במאה  קשה  אדמה  רעידת  לאחר  פרת.  נהר  במי  מפותחת  השקיה  מערכת  השקתה 
השנייה לספירה – נחרבו הגנים. על פי דעות אחרות  יתכן וההיסטוריונים היוונים טעו 
והכוונה הייתה לעיר נמרוד העתיקה בממלכת נינווה על גדות החידקל, על פי  ממצאים 
שנאספו בחפירות ארכיאולוגיות  ניתן לגלות תיאורים של ציורי גנים, כולל אופן יצירת 

אמצעי השקיה תיאור סלעים עצומים 
סלעים שאין   – הגן  לדפנות  ששימשו 
אחרת  תאוריה  כלל.  בבבל  בנמצא 
אשור  בממלכת  היו  הגנים  כי  מציעה 
בתקופת סנחריב – גם כאן יש אישור 
לממצאים ארכיאולוגים של גני צמחיה 

גדולים  על גדות החידקל.
קבר   – בהליקרנסוס  המאוזוליאום 
שבטורקיה.  הליקרנסוס  בעיר  מפואר 
עשירה  אלמנה  ידי  על  נבנה  הקבר 
עבור בעלה  שהיה ממונה כאחשדרפן 
מלאכת  על  מאוזולוס.  היה  ושמו 
הבניה הופקדו אמנים יוונים ידועי שם 
עד  אדירים,  כה  כסף  סכומי  והוצאו 
על  התבטא  ידוע  יווני  שפילוסוף  כדי 
כך "כמה כסף נהפך לאבן!". האלמנה 
עוד בטרם  מתה שנתיים אחרי בעלה, 
זאת,  ולמרות  הושלמה  הקבר  בניית 
המלאכה  על  המופקדים  המשיכו 
הייתה  התוצאה  הבנייה.  את  לסיים 
עמודי   56 ובעל  מטרים   45 של  מבנה 
מעליו  פירמידה.  בצורת  בגג  תמיכה 
הזוג  בני  של  מאבן  תחריט  בנוי  היה 
במתחם  סוסים.  מרכבת  על  המלכותי 

מצודת קהיר

הפירמידה של גיזה

חייל בלבוש היסטורי על החומה הסינית

מבט מקרוב

החומה הסינית





ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

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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נטמנה גם זוגתו של האחשדרפן. בעיר הקיט בודרום )השם המודרני של העיר( שניצבת 
לחוף הים נותרו כיום רק שרידים בודדים מבניין הקבר המרשים לאחר שחרב ברעידת 

אדמה.
סמוך  אי  חצי  על  נבנה  בעולם  הראשון  המגדלור    – באלכסנדריה  המגדלור 
על  מוקדון   אלכסנדר  פקד  עת  באותה  יוונית.  טרגדיה  בתוכו  ומגלם  לאלכסנדריה 
בשם  צעיר  אדריכל  אלכסנדריה.  העיר  את  ולהאדיר  לפתח  ידוע  מוקדני  אדריכל 
בני  ואת  האתונאית  ארוסתו  את  הזמין  המוקדני  האדריכל  של  סוסטרטוס תלמיד 
הימי  המסע  שנבנו.  היצירה  פארי  במבנים,  ולחזות  הגדולה  בעיר  לביקור  משפחתה 
עבר  אל  היגעם  לפני  האחרון  בלילה  דווקא  אך  ברוגע,  עבר  לאלכסנדריה  מאתונה 
העיר הגדולה אלכסנדריה, פרצה לפתע סערה עזה. האניה נטרפה אל החוף והנוסעים 
חסרי אונים נאבקו בגלים. תושבי העיר יכלו לשמוע את הזעקות של הנוסעים אך לא 
היה להם יכולת לחוש לעזרתם. רק בשעות הבוקר גילו התושבים כי גורל האניה לא 
שפר עליה וגופות הנוסעים נסחפו לעבר החוף. סוסטרטוס האדריכל הצעיר והמבטיח 
התאבל ימים רבים על מותה של ארוסתו ורוחו נשברה, מורו הציע לו רעיון להקים 
מבנה מפואר וייחודי שינציח את זכרה של ארוסתו וגם יועיל ליורדי הים. עד אז היה 
מקובל להאיר את הים ולסמן את הדרך לספינות באמצאות מדורות או לפידים, כעת 
נהגה רעיון חדש, לבנות מגדל גבוה עם תאורה בראש המגדל. התקציב להקמת המגדל 
היה סכום עתק 800 טלנטים ותקופת הבנייה ארכה שנים רבות. בסופו של דבר, המגדל 
רחב  משובחת,  לבנה  אבן  מטר,   130 גובהו  דאז,  במושגים  מדהים  אכן  היה  שנבנה 
בבסיס וצר בסופו, בראש המגדל נבנו חלונות ובפתח החלון בערו לפידים באופן קבוע 
ומדורה נוספת גדולה יותר בערה בסל ברזל. המגדלור שנבנה כ280 שנה לפני הספירה, 
14-,  אז חרב ברעידת אדמה. למגדלור לא  נשמר יחסית לתקופה ארוכה, עד המאה 

נותרו שרידים אלא רק איור על מטבעות בנות התקופה. 
הפירמידה הגדולה והמסתורית של גיזה – המבנה העתיק מבין כל המבנים והיחיד 
ששרד עד עצם היום הזה. במרחק קצר מקהיר סמוך לעיר גיזה ניצב מתחם הפירמידות 
העתיק כשהגדולה והמרשימה מבניהם היא הפירמידה שהוכנה עבור קברו של המלך 
פרעה ח'ופו  )למרות שמעולם לא הושלמה והוא לא נקבר שם, אשתו המלכה נקברה 
במקומו(. מעניין לגלות כי בחדרי הפירמידה נשמרו עד היום כתובות המהללות את 
המלך ח'ופו... הפירמידה עצמה מורכבת מאבנים שמשקל כל אבן בממוצע 2.5 טון, 
ומשקלה הכולל של הפירמידה הוא 6.5 מיליון טון. גובהה של הפירמידה 146.5 מטרים 
ובכך זכתה בתואר "המבנה הגבוה ביותר בעולם" במשך תקופה של 3,800 שנה. כיום 
עקב שחיקה טבעית הגובה הפירמידה 138.8 מטרים.  הפירמידה עצמה הייתה מחופה 

1300 לספירה, אז ניצלו  באבן גיר לבנה מבריקה ששרדה ללא פגע עד לתקופה של 
אותה התושבים המקומיים  והשתמשו בה לבנייה. )כיום נשאר רק מעט אבני חיפויי 
מקוריים(  הפירמידה נחשבת למבנה עצום ומתוחכם, היא נבנתה ברמת דיוק גבוהה 
במיוחד כאשר אבני המעטפת ובלוקי החדר הפנימיים משתלבים יחד בצורה מדויקת, 
וארבעת הבסיסים של הפירמידה בעלי סטיה ממוצעת של 58 מילימטר בלבד. הישג 
לא יתואר.  עד היום לא נמצא הסבר מניח את הדעת, לתעלומה כיצד נבנו הפירמידות? 
וטכניקת הבנייה מותירה השתוממות רבה. ההשערות המקובלות כיצד נבנו הפירמידות 
הן: על ידי פלטפורמה ישרה או ספירלית שכוסתה במים ובוץ עליה גררו את האבנים – 
והפלטפורמה הוגבהה כל העת. או לחילופין האבנים הונפו בעזרת מנופים אדירים.  או 
מי בנה את הפירמידות? ובכן לא היהודים. מדובר בטעות שהשתרשה. אבות אבותינו 
היו מבנה עתיק אפילו  ואילו הפירמידות  ורעמסס,  פיתום  כידוע את שני הערים  בנו 
בתקופת יציאת מצריים - שרידים לתקופה קדומה יותר של מצרים או של אפילו של 
כי מדובר במבנים של בני הענק  )יש אף תאוריה שרוצה לטעון  יותר  תרבות עתיקה 

ששרדו את המבול(.  
בקרב המון העם מסתובבים סיפורים מעוררי אימה על קללות המוטלות על חוקרים 
שהעזו להעיר משנתם את המתים, ועל מוות מסתורי בטרם עת. אך כל זה אינו מרתיע 
את החוקרים וגם לאחרונה מתגלים כל העת ממצאים חדשים ובלתי ידועים.  בשנת 
1954 התגלה לצדה הדרומי של הפירמידה אחד הממצאים החשובים ביותר במצרים. 
נפתח מעולם. הבור היה  ולא  30 מטר שנחצב בתוך הסלע  וסתום באורך  בור חתום 
18 טון. כאשר פתחו  גיר כשמשקל כל אבן  גדולות עשויות אבן  מחופה ב41 לבנים 
את בור מצאו בו הארכיאולוגים 13 שכבות מסודרות של לוחות עץ קשורות בחבלים 
וחלקי ספינה שונים. התברר כי טמונות בו שתי ספינות עתיקות עשויות עץ לבנון, אחת 
זו הספינה של  כי  והאחרת במצב פחות טוב. מקובל לחשוב  השתמרה במצב מצוין 
המלך ח'ופו שנטמנה על מנת לשרת אותו לאחר מותו. במשך 13 שנה עמלו המומחים 
לבנות את הספינה מחדש, מדובר בספינה באורך 43.6 מטר ורוחבה 5.9 מטר, וכיום 
היא מוצגת במוזאון שנבנה במקום. לפני שש שנים בלבד, התגלה יומן תיעודי כתוב 
על גבי פפירוס של מפקח העבודה במקום ששמו : "מרר" שמתאר את תהליכי בניית 
הפירמידה. בשנת 2017 גילו החוקרים את "תגלית המאה" - חלל גדול שהיה מוסתר 
מעין רואה. החלל החדש שהתגלה הינו מסדרון באורך 153 מטרים ובגובה 26 מטרים 
פולשנית  בלתי  בצורה  לגלות  הצליחו  החלל  את  ח'ופו.   של  קברו  לעבר  ומוביל 
באמצעות טכניקות טכנולוגיות חדשות . מה מטרת החלל? אין לחוקרים עדיין תשובה 

ברורה. 

תחריט בשם הגנים התלויים של בבל  מהאמן ההולדני בן המאה ה-16 מרטין הימסקרק. ברגע נראה מגדל בבל

הקולוסיאום - מצד שמאל ניתן לראות את הקטע שנשאר שלם מהקיר החיצוני המקורי

חורבות מגדל שמירה סיני בחומה

הספינה של הפרעה חופו - לאחר שחזור
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מעבר לארבעת המבנים המופיעים ברשימת שבעת פלאי תבל של העולם העתיק, 
ישנם עוד שלושה מבנים נוספים שקשורים לעבודת אלילים של היוונים: שני פסלים 
ואחד חרב ברעידת  רב. שתיים מהם עלו באש  זמן  זרה שלא שרדו  ומקדש לעבודה 

אדמה. 

שבעת פלאי תבל של ימי הביניים
רשימת פלאי תבל של העולם העתיק מתרכזת אך ורק ברחבי המזרח התיכון, ולכן 
תבל  פלאי  רשימת  פורסמו  ה-19  המאה  באזור  באירופה  פרסמו  מאוחרת  בתקופה 

חדשה אך אין ספק כי הם נרשמו ותועדו עוד שנים רבות קודם לכן.
מסתורי  מומנטום  נמצא  באנגליה  והפורה  הירוק  וילטשייר  במחוז   – הסטונהאג' 
שנבנה בתקופה מקבילה לבניית הפירמידות במצריים. מדובר במעגל אבנים ענקיות 
4 טון, הנציבות לגובה רב )יש תאוריה שענקים הם שבנו אותם(  שמשקל כל אבן – 
מטר.  שני  בגובה  עגולה  מים   תעלת  נחפרה  מטר  מאה  של  בקוטר  המתחם  מסביב 
למתחם יש משמעות אסטרולוגית: פתח אחד פונה לצפון מזרח – בזווית מדויקת אל 
. כמה מאות שנים  21 ביוני  הנקודה שבה עולה השמש ביום הארוך ביותר בשנה ה 
לאחר בניית התעלה המשיכו לפתח את המומנטם  ומצבות אבן ענקיות בגודלם הובאו 
ממרחק של 400 קילומטר – מהרי דרום ווילס, וסודרו בצורה מעגלית. אחרי תקופה 
במעגל.  ומסודרים  למרחק  הבולטים  מבנים  חמשה  במרכז  נבנו  נוספת,  ממושכת 
המבנים נבנו באמצעות עשרות אבני ענק, שמשקל כל אבן  50 טון, כל מבנה מורכב 
גביהן.  על  אופקית  בצורה  המונחת  שלישית  באבן  התומכות  אנכיות  אבנים  משתי 
לבנות את המבנה? כאשר מדובר  ובאיזה אמצעים הצליחו  כיצד  ברור  לא  לחוקרים 
המתחם  כי  מציעה  אחת  תאוריה  צורך?  ולאיזה  הגלגל.  המצאת  טרום  של  בתקופה 
שימש מצפה כוכבים קדום לצורך אסטרולוגי, אולי אף שימש כאתר חיזוי מזג אוויר 
עבור התושבים החקלאיים? אך התשובה הסבירה ביותר כי האתר שימש כמקום מפגש 

דתי עבור תושבי אנגליה הקדומים במועד קבוע של חילופי עונות השנה. 
ושוכן בליבה  הקולוסאום – הוא כמובן האמפיתאטרון המפורסם שנבנה אי פעם 

של העיר רומא העתיקה. המבנה בגובה 50 מטר וברוחב 190 מטר, מכיל בין 40,000 
ל 70,000 מקומות ישיבה – כמות מרשימה לכל הדעות. את הקולוסאום בעל המבנה 
)שחלקם  עבדים  באמצעות  אספסיינוס,  הקיסר  לבנות  החל  המרשים  הארכיטקטוני 
שבויים יהודיים מחורבן בית המקדש השני( והמימון לכך היה לא מאחר הביזה והשלל 
הושלם  המבנה  המקובלת(  התאוריה  פי  על  )כך  שנה  באותה  שנחרב  המקדש  מבית 
כעבור עשר שנים בידי בנו טיטוס.  הרומאים נהגו להתאסף באמפיתאטרון למטרות 
ציד,  מסעות  ימיים,  מקרבות  קרב  תצוגות  גלדיאטורים,  תחרויות  דם:  רוויות  בידור 
הכניסה  כרטיס  לקהל,  המיועדות  שונות  כניסות  היה שמונה  למקום  להורג.  הוצאות 
היה פיסת חרס שעליו רשום מספר היציע והשורה. לפמליית הקיסר היה כמובן כניסה 
נפרדת כיאה לאורח רם מעלה. הכניסה לציבור הייתה ללא עלות והקהל היה מתיישב 
לפי סדר החשיבות. ברצפת העץ של הקולוסאום היה שמונים פתחים סמויים דרכם היו 
הטכנאים מעלים באמצעות מעליות מכניות את כלובי החיות לעבר הזירה. בתחילת ימי 
הביניים הופסק השימוש בו למטרות בידור, בהוראת הכנסייה.  במהלך השנים בשל 
רעידות אדמה ושוד עתיקות נהרס חלק מן הקולוסאום. כתובת לטינת שהייתה צמודה 
באותיות ארד למבנה שוחזרה ב1995 תוכן הכתובת לא מותירה ספק:  "האימפרטור 
)טיטוס( קיסר אספסיאנוס אוגוסטוס, הורה להקים את האמפיתיאטרון החדש משלל 

המלחמה "
החומה הסינית הגדולה – או בשמה הסיני "מצודה / עיר גדולה" או בכינוי נוסף 
החמישית  המאה  בין  שאפתני  כפרויקט  נבנתה  לי",  אלפי  עשרות  שאורכה  "החומה 
זרים. בהיסטוריה  סין בפני פולשים  לפני הספירה עד המאה ה-16 במטרה להגן על 
של סין היו כמה וכמה חומות במטרה להדוף את הפולשים הברברים אך הם לא שרדו, 
החומה הנוכחית נבנתה על ידי קיסר משושלת מינג במהלך המאה ה15 וה16. חומה 
היא מאפיין בולט של התרבות הסינית מסביב לכל עיר הייתה מוקמת חומה. החומה 
נבנתה תמיד בשיטה זהה "אדמה נגוחה": דחיסת אדמה לחה המורכבת מחול, חרסית 
וחצץ )לעיתים גם חומר מיצב( לתוך מסגרת חיצונית תומכת שמעצבת את צורת הקטע 
עם החומה. התערובת הלחה נשפכה בשכבה של בין 10-15 ס"מ ולאחר מכן נדחסה 
באופן ידני. בתהליך הדחיסה הנפח של החומר ירד ב-50% ולאחריה הוסיפו עוד שכבה 
והוציאו את המסגרת  דומה, כך שוב ושוב עד אשר הגיעה החומה לגובהה הנוכחי, 

מגדל פיזה טאג' מאהל מכיוון צפוןדגם משוער של המאוזוליאום מוצג טורקיה הקטנה , איסטנבול

הטאג' מאהל הדמיה של המגדלור באלכסנדריה
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החיצונית. החומה שנבנתה 
ההררי  הרכס  קו  על  תמיד 
מבצרים  מגדלים,  מכילה 
מדינות  בקרב  ומצודות. 
הסינית  החומה  המערב 
מעורר  מרשים  מבנה  היא 
באופן  אך  תהילה, 
האומה  בקרב  פרדוקסלי 
סמל  היא  החומה  הסינית, 
מיותר  משאבים  לבזבוז 
כחומה שלא הגנה על העם 
של  חיצונית  פלישה  בפני 
וכמקום  ברברים,  שבטים 
סינים  עובדים  מצאו  בו 
האכזרי.  מותם  את  רבים 
האורבניות  האגדות  אחת 
שניתן  הן,  המפורסמות 
הסינית  החומה  את  לראות 
שנוצר  מיתוס   – מהירח 
במאה ה-18 ללא בסיס של 

ממש  והתברר כמופרך.
המגדל   – פיזה  מגדל 
פיזה,  בעיר  העקום 
המתנסה לגובה של 58.36 
מטרים, הוא אחד האתרים 

הפופולאריים באיטליה שמושך אליו רבבות תיירים. המגדל שנבנה לפני שמונה מאות 
ובנייתו  יציבה, סבל כבר מאז תחילת בנייתו מנטייה חדה,  שנה  על פני קרקע בלתי 
200 שנה הסתיימה. הקרקע בגובה של פחות  התארכה מעבר למצופה – ורק כעבור 
כלל  מתאימה  ואינה  וטין  חול  של  שכבות  עשויה  הים,  פני  גובה  מעל  מטרים  משני 
55 מטר מגובהו נמצאים מעל פני הקרקע.  בניית  רק   - כיום  לבניית מבנים גבוהים. 
המגדל החלה בשנת 1137 על ידי אדריכל בן התקופה, בונאנו פיזאנו, בתקופה שבה 
פיזה נחלה ניצחונות צבאיים רבים והפכה למעצמה ימית, כעבור שש שנים בסיום בניית 
הקומה שלישית החל המגדל לנטות הצידה. האדמה סביב המגדל חוזקה ואדריכל אחר 
הופקד על המשך המלאכה והוסיף עוד ארבעה קומות למגדל. ב1284 נעצרה העבודה 
רק  איטליה.  בצפון  נמל  עיר   - ג'נובה  העיר  נגד  בקרב  פיזה  העיר  תבוסתה של  בשל 
כעבור מאה שנה סיים את המלאכה אדריכל אחר ששילב אלמנטים של אדריכלות גותית 
לבין היסודות המגדל שנבנו על בסיס אדריכלות רומנסקית. המגדל נחנך לבסוף בשנת 
1372. לפני כעשרים שנה החלו בפעולות שיקום של המגדל על מנת למנוע את קריסתו 
שהייתה צפויה להגיע עקב נטייתו החדה. הוקמה ועדה עם נציגים מ14 מדינות ונאסף 
11 שנים. פעולות השיקום היטיבו עם מצבו  נסגר למבקרים למשך  רב. המגדל  כסף 
על  עומד  להיום  נכון  אחוזים. השיפוע  הוקטנה בעשרה  ואף  נבלמה  הצידה  והנטייה 
3.97 מעלות בערך 3.9 מטרים. בתקופת מלחמת העולם השנייה – כמעט חרב המגדל 
בפקודה. היה זה כאשר  האמריקאים גילו לפתע, כי הגרמנים הקימו עמדת תצפית על 
המגדל – על מנת לתצפת על מערך הכוחות האמריקאים שעמד מדרום לנהר הארנו. 
האמריקאים החליטו להפציץ את המגדל העתיק ורק ברגע האחרון בוטלה ההפצצה. 
אחת החידות בקשר למגדל שסיקרנו רבים וטובים, כיצד למרות שעבר ארבע רעידות 
שמצאו  חוקרים  ידי  על  לאחרונה,  רק  נפתרה  החידה  עמדו?  על  יציב  נשאר  אדמה 
שדווקא השילוב בין הקרקע הרכה לבין חוזקו של המגדל מביאה למצב שהוא כמעט 

ולא נע בזמן רעידת אדמה.
טאג' מאהל – "מהודו ועד כוש" יצא שמעו של ארמון ההנצחה המפואר בעולם, 
הארמון  ממרחקים.  שהובא  שחור  ושיש  אדומה,  חול  אבן  ושיש,  בהט  ריצפת  עשוי 
שהוקם בעיר אגרה בהודו, משתרע על פני שטח של 700 דונם מלאים במזרקות מים, 
לפרחים,  הנדמים  משובצים  וספיר  טופז  ואבני  יהלומים  מגדלים,  יפהפיים,  שערים 

בעלי  ריצוף  אריחי 
גיאומטריים  אלמנטים 
משדר  כולו  וכל   –
והרמוניה  שלווה 
בשעריו.   לבאים 
בשנת  נבנה  הארמון 
השליט  בידי   1632
אותה  של  המונגולי 
ג'האן  שאה  תקופה, 
שמתה  אשתו  לזכר 
באורח טראגי בגיל 38 
הארבע  ביתה  בלידת 
לצורך  במספר.  עשרה 
 20,000 גויסו  בנייתו 
 22 במשך  עובדים 
אדריכל  ביניהם  שנים, 
ולוטש  מפרס  מפורסם 
מוונציה.  מיומן  אבן 
מעורר  הארמון 
בתוכו  משלב  התהילה 
אדריכלים  אלמנטים 
הינדים  פרסיים, 
קיר  על  ומוסלמים. 
להבחין  ניתן  הארמון 
חתימתו  מתנוססת 
היחידה של הקליגרף והאדריכל הפרסי אמנט חאן שירזי. כיפת הארמון מגיע לגובה 
44 מטרים והיא נחשבת להישג כביר לאותה תקופה. מתחם הארמון בנוי באופן  של 
סימטרי: שער מפואר, גן המחולק לארבע על ידי תעלות מים, מרפסת מרוצפת הכוללת  
מסגד פתוח עשוי אבן חול אדומה שפניו למכה, בצד המזרחי מבנה הדומה למסגד שגם 
הוא עשוי אבן חול אדומה ובטבורו של המתחם ניצב הארמון בנוי בהט – מה שמכונה 
היום – "שיש אלבסטר". מצד צפון נמצא גן המכונה "גן אור הירח" ולפני שער הכניסה 
נמצא בזאר.  האגדה הבלתי מבוססת מספרת כי עם תום הבנייה כרת השליט את ידיהם 
של חרשי האבן על מנת להבטיח כי לא יבנה עוד מבנה המתחרה ביופיו לארמון "טאג' 
מאהל". לרוע המזל חמש שנים לאחר תום הבנייה מרד הבן באביו וכלא את אביו עד 
יום מותו במבצר בעיר אגרה המשקיף על הארמון. וכך בלב הארמון המפואר באולם 
סימטרי בן שמונה צלעות, נטמן לנצח השליט המהולל שאה ג'האן בקבר מפואר לא 
פחות, על יד אשתו שכונתה "מומטאז מאהל" - פנינת הארמון )טאג' מאהל – שיבוש 

שמה של המלכה(. 
איה סופיה –מוזיאון שהיה בעבר כנסיה שהפכה למסגד. הוקמה בתקופה הביזנטית 
יוסטיניאנוס  הקיסר  כאשר  יהודית,  נקודה  קיימת  בנייתה  בסיפור  בטורקיה.  ונמצאת 
הראשון  פקד על בניית הכנסייה מחדש, לאחר שהקודמת נשרפה, הוא השקיע כספים 
שהושלמה  לאחר  לבסוף  ולנזקים.  לסדקים  גרמו  אדמה  רעידות  אך  בבניה  אדירים 
הבנייה,  קרא יוסטיניאנוס בהביטו על הבניין: "ניצחתי אותך שלמה!" כשהוא מכוון 

על בית המקדש הראשון שלדאבוננו חרב.
מפני  להתגונן  בכדי  ובוצרה  דין  א  צאלח  ידי  על  שנבנתה  מצודה   – קהיר  מצודת 
הצלבנים. החומה הוקמה בין השנים -1176 1183 אך הבנייה הסתיימה זמן רב אחרי 
כמרכז  ה-60  שנות  עד  המצודה שמשה  ה-13.  המאה  לקראת  דין  א  צאלח  מותו של 
השלטון המצרי. בשטח המצודה קיימים ארבעה מוזאונים, מסגדים כשהבולט מכולם 
ניתן להבחין מכל פינה בעיר, ותבליט של עיט המכונה  הוא "מסגד מוחמד עלי" בו 

"עיט צאלח א דין" העיט מוצג ללא ראש ומניחים שבמקור היה דו ראשי.

גרסאותיהם השונות בכתבה  כלל  ועל שבעת פלאי תבל של העולם המודרני על 
הבאה.

סטונהנג'ציור מופע בקולוסיאום כפי שנערך בימי קדם

מבט מהמגדלעיט צאלח א דין במצודת קהיר





לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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סיומה ל ממועד  חלפו  שנה  משבעים  מעלה 
ככל  אולם,  השנייה.  העולם  מלחמת  של 
וסיפורים  שמסמכים  וככל  נוקף  שהזמן 
את  העולם  מגלה  לאור,  יוצאים  חדשים 

ממדי הזוועה. 
מאמרים  אלפי  עשרות  ספרים,  אלפי 
אולם  השנייה,  העולם  מלחמת  אודות  נכתבו  ומחקרים 
הגרמנית  בעיירה  השוכן  בעולם,  הגדול  הנאצי  הארכיון 
באד ארולסן, מכיל בקרבו מסמכים היסטוריים המעניקים 
תמונת עומק של הזוועה הנאצית. הארכיון המנוהל על ידי 
זרוע של הצלב האדום וממומן ע"י ממשלת גרמניה, מכיל 
מסמכים המתעדים את ניהול מחנות ההשמדה והמוסדות 

הנאציים. 
האדום,  הצלב  של  הבינלאומי  המעקב  שירות  מנהל 
רטו מייסטר, אמר כי המידע השמור ב-50 מיליון מסמכיו 
נוגע ל-17.5 מיליון בני אדם. כדי להבין את עוצמת גודלו 
ועוצמתו של הארכיון, מן הראוי לציין רק פרט טריוויאלי 
שלושה  ממלאת  לבדה  השמות  מפתח  כרטסת  אחד: 

חדרים גדולים. 
זהו הארכיון הגדול בעולם למסמכי המשטר  למעשה, 
הנאצי. עשרות מיליוני עמודים מרוכזים בשישה בניינים 
לפרנקפורט.  מצפון  הנמצאת  עיירה  ארולסן,  בבאד 
הארכיון הוקם לאחר תום מלחמת העולם השנייה על ידי 
העובדה  בשל  היתר  בין  נקבע  ומיקומו  הברית,  בעלות 
גרמניה  הכיבוש של  אזורי  ארבעת  בין  נמצאת  שהעיירה 
הארכיון  בהפצצות.  נפגעה  לא  שכמעט  העובדה  ואת 
מפוקח ע"י ממשלת גרמניה, אולם עוד 10 מדינות נמנות 
 :1955 שנת  מאז  הארכיון  על  המפקחות  המדינות  עם 
ארה"ב, בריטניה, ישראל, פולין, צרפת, איטליה, בלגיה, 

יוון, לוכסמבורג והולנד. 
ההחלטה  את  שאשררה  האחרונה  המדינה  הייתה  יוון 
 71 האחרונה,  בתקופה  ורק  הארכיון,  שערי  את  לפתוח 
באופן  ההחלטה  התקבלה  המלחמה,  תום  אחר  שנה 
מנת  על  הארכיון,  מסמכי  כל  נסרקים  אלה  בימים  סופי. 
בהם  לעשות  העולם  ברחבי  מחקר  למוסדות  לאפשר 
שימוש. עד היום, בשל החשש מפגיעה בקורבנות ובבני 

משפחותיהם, לא הורשה הציבור הרחב לעיין במסמכים, 
ורק  בקמצנות  נעשתה  מהארכיון  שיצאה  והאינפורמציה 

כדי לסייע לבני המשפחות לתבוע את המגיע להם. 
פול שפירו ממוזיאון השואה האמריקני, שכבר בשנת 
2001 החל להיאבק למען פתיחת הארכיון, היה שבע רצון 
 - זמן  הרבה  לקח  זה  הקלה.  "זו  שהתקבלה.  מההחלטה 
של  שהארכיון  רצון  שבע  "אני  אמר.  מדי",  יותר  הרבה 
למחקר",  להיפתח  עתה  יכול  הבינלאומי  המעקב  שירות 
רוצה  "הייתי  גלוסר.  גונטר  הגרמני,  החוץ  שר  סגן  אמר 
את  ולחקור  שימוש  בו  לעשות  החוקרים  כל  את  להזמין 

הפרק האפל הזה בהיסטוריה הגרמנית". 
בעיקר  הארכיון  שימש  עשורים,  שבעה  כמעט  במשך 
לאיתור נעדרים, לסייע באיחוד משפחות ולעזור לקורבנות 
פיצויים.  תביעות  עבור  מסמכים  לקבל  הנאצית  הרדיפה 
גם  הבינלאומי  המעקב  בשירות  נעזר  האמריקני  הממשל 
כי  החשודים  מהגרים  של  עברם  על  בדיקות  לערוך  כדי 
שיקרו לגבי עברם. רק בחודש האחרון התקבלו חמישים 
בקשות מצד אקדמאים וארגוני מחקר, שביקשו להסתייע 
בארכיון, בו שמורים בין היתר מסמכים מהתקשרויות בין 
תיקים  הובלה,  רישומי  מחנות,  רישומי  נאצים,  גורמים 
ועוד.  המוות  מקרי  תיעוד  הכפייה,  לעבודות  הנוגעים 
מסתבר שבעלות הברית החלו לאסוף את המסמכים עוד 
לפני סוף המלחמה ובסופו של דבר העבירו אותם לצלב 

האדום. 
סגור  הארכיון  היה  האחרונות  השנים  שבעים  במשך 
מעין הציבור בטענת הגנה על פרטיות, אולם דרישותיהם 
של הניצולים ובני משפחות הנספים לפתוח אותו, אילצה 

את המדינות המפעילות אותו לשנות את ההחלטה.

הניצולים מעיינים במסמכים 
בתיעוד  מדובר  כי  מספרים  בארכיון  שביקרו  חוקרים 
רכוש  טרנספורטים,  להורג,  הוצאות  של  קפדני  נאצי 
שנגזל, צעדות מוות, מכתבי הגסטאפו למפקדי המחנות, 

במשך כמעט שבעה 
עשורים, שימש 

הארכיון בעיקר לאיתור 
נעדרים, לסייע באיחוד 

משפחות ולעזור 
לקורבנות הרדיפה 

הנאצית לקבל מסמכים 
עבור תביעות פיצויים. 

הממשל האמריקני 
נעזר בשירות המעקב 

הבינלאומי גם כדי 
לערוך בדיקות על עברם 
של מהגרים החשודים 

כי שיקרו לגבי עברם

בנין הארכיון בבאד ארולסן
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ועוד שורה ארוכה של מסמכים הנוגעים למשלוח יהודים 
למחנות ההשמדה. 

רשת סי.בי.אס האמריקנית היתה הראשונה שהורשתה 
בתוככי  הנעשה  את  ולתעד  וידיאו  מצלמת  להכניס 
שלושה  והפגישה  לעשות  הגדילה  אף  הרשת  הארכיון. 
שהנאצים  מסמכים  על  חתמו  שבילדותם  קשישים, 
ביקשו מהם לחתום, וכעת, הציגו בפניהם את המכתבים 
ע"י  שהופגשו  'הילדים'  משלושת  אחד  המצהיבים. 
יהודי  שוורץ,  מיקי  היה  התקופה  מסמכי  עם  הסי.בי.אס 
המתגורר כיום בסן דייגו. בן 14 היה בשעה כיצד הנאצים 
מובילים את הוריו לתאי הגזים בבוכנוולד. אותו העבירו 
ככח  לשמש  מנת  על  דורה,  למחנה  מבוכנוולד  הנאצים 
היה  הזה  המפעל  גם  דמי.  נשק  לייצור  במפעל  זול  אדם 
רק הסוואה ונועד להטעות את ארצות הברית. מתוך מחנה 
שלם, רק שניים זכו שמעל שמם יימתח "קו החיים", כינוי 
לאותו קו מחיקה ישר ודק שהעבירו הנאצים בסרגל, ליד 

שמות אסירי המחנה שלא הובלו לטבח.
המסמכים  לבין  שוורץ  בין  הפגיש  בי.סי  הבי.  צוות 
המצביעים על כך שרק קו דק אחד הפריד בין חייו לבין 
הישנים  במסמכים  הביט  שוורץ  ההריגה.  לגיא  שליחתו 
והחל לרעוד. "אני פוחד עכשיו שוב", אמר. "זה מזכיר לי 
את הרגעים ההם. לא הבנתי כילד מדוע רצו להרוג אותי". 
גם וולטר פיידן, תושב ניו-יורק שבהיותו במחנה היה 
לעבוד  ללכת  לו  שמאפשר  מסמך  על  חתם   ,13 בן  אז 
הארכיון  אל  הובא  הוא  גם  הגזים.  לתאי  ללכת  במקום 
ונפגש עם המסמכים עליהם חתם, שבסופו של דבר הצילו 
שחתם  הילד  היה  'מי  אותו  שאל  כשהמראיין  חייו.  את 
על המסך ההוא?', פיידן החל לנשוך את שפתיו ודמעות 
עלו בעיניו. "זה היה הילד שהצליח להישאר בחיים, אבל 
למראיין.  השיב  בהתרגשות",  לעמוד  יכול  לא  עכשיו 
לעצמנו  לאפשר  היה  במחנה,  עשינו  שלא  אחד  "דבר 
להישבר בנוכחות הקאפו ואנשי הגסטאפו. לא נתנו להם 
את התענוג הזה, לראות אותנו נשברים. היינו נושכים את 

השפה התחתונה, ככה, ואז נושמים עמוק, גם זה עזר". 
המסמכים  עם  להיפגש  הוזמן  רוזנטל,  )ג'ק(  יעקב  גם 
למחנה  בהגיעו  בבוכנוולד.  נער  בהיותו  חתם  עליהם 
ברכבת,  כבר  ואחיותיו.  אחיו  ומששת  הופרד מאמו  הוא 
הבחין בשמים האדומים ובעשן המיתמר ועולה מארובות 
הריח  באפו  ועולה  שב  סיפר,  כך  היום,  עד  הכבשנים. 
המוות  ריח  למחנה.  בבואו  אותו  שקידם  ההוא  הנורא 
מכן,  לאחר  ימים  כמה  הזה.  היום  עצם  עד  אותו  שרודף 
גם משפחתו הובלה אל הכבשנים. על הטופס שבו מצוין 
שמו מופיע המספר הסידורי 11832A. רוזנטל מפשיל את 
שרוולו ומציג את המספר לעיני המצלמה. "אם הייתי מת 
בבוכנוולד", הוא אומר, "איש לא היה מזיל עלי דמעה, כי 
לא נותר איש מכל משפחתי. ממשפחה של שמונה נפשות 

נותרתי רק אני, וגם יתר הקרובים הלכו שם". 
אותו  שואל   - המסמכים?"  את  שראית  שמח  "אתה 
המראיין. "אני שמח בעיקר בגלל אלה שאומרים שהשואה 
אני  אישים.  ועוד  באיראן  הקודם  הנשיא  כמו  היתה,  לא 
מזמין אותו ואת כל המכחישים לבוא ולהציץ במסמכים 

האלה ולראות מה היה". 
הצד  על  עבודתם  את  שעשו  להראות  רצו  "הנאצים 
הבי. כתב  לשאלת  הארכיון  מנהל  מסביר  ביותר",  הטוב 
בי.סי מדוע תיעדו הנאצים ושמרו את כל הכרטסת הזאת, 

אם ממילא התכוונו לחסל את אלה שנמצאים ברשימות.

"מתנת יום הולדת" להיטלר 
על  הכללי  בסך  משתרע  המימדים,  עצום  הארכיון 

קלסרים  המכילים  מדפים  של  קילומטר  כמאה  פני 
ואלבומים. בדיוק כמו לפני 70 שנה, המסמכים הנמצאים 
ואלבומי  מסמכים  רק  לא  ייקית.  בדייקנות  מסודרים  בו 
חפצי  גם  המדפים.  פני  על  בדייקנות  מסודרים  תמונות 
כניסתם  לפני  מהם  שנלקחו  הקורבנות  ותכשיטי  ערך 
לתאי הגזים, כמו גם רשימות המובלים למחנות, רשימות 
שינדלר, ניירות עמוסי חותמות הגסטאפו, פתקים המורים 

על העברת ילדים, נשים וטף אל המחנות. 
ובסדר  וישרות  צפופות  בשורות  מסודר,  יד  בכתב 
מובהק כיאה לדייקנות הגרמנית, מופיעים שמותיהם של 
המוצאים להורג. הכל מתועד. כל שתי דקות מוצא אסיר 
אחד להורג בירי. על אחד המסמכים המכיל רשימה של 
 20 התאריך  גם  מופיע  להורג,  שהוצאו  יהודיים  אסירים 
באפריל 1942. היה זה יום הולדתו ה-53 של היטלר, ו-53 
היהודים שהוצאו להורג בין השעות 11:20 ל-12:54 היו 

מתנת יום ההולדת של מפקד המחנה לרודן הנאצי.
לא רק שמות ההורים, גילם ומוצאם מופיעים במסמכי 
אחד  כל  של  שמו  ליד  לציין  טרחו  אף  הנאצים  הזוועה. 
משרד  בהוראת  "נורו  המוות:  סיבת  את  גם  מהנרצחים 
של  המתים  שבספר  לציין  מעניין  הרייך".  של  הביטחון 
מ.  של  הפטירה  בתעודת  מביטים  כאשר  "אושוויץ", 
שלוסר, מנעולן יהודי שמת ב-11 בפברואר 1943, מופיע 
ליד שמו גם סיבת המוות: תשישות. ועכשיו תחשבו לבד, 

מה מביא צעיר בן 22 להגיע למצב של תשישות. 
בין המסמכים, מצאו החוקרים גם את המסמך המורה 
על העברתה של פרנק אנליס מרי, הידועה בשם אנה פרנק, 
מאמסטרדם למחנה ברגן בלזן. בין היתר נחשפו לראשונה 
של  מכתב  וכן  המוות,  צעדות  את  המתעדים  מסמכים 
דכאו  מחנה  למפקדי  הימלר,  היינריך  הגסטאפו,  מפקד 
שבו הוא מורה להוציא להורג את כל האסירים כדי שאיש 

מהם לא ייפול חי בידי כוחות הברית. 
בין העדויות המצמררות נמצאה גם זו של אסיר שהיה 
חלק ממצעדי המוות ולפיה הנאצים השליכו חולים רבים 
במכות  או  בירייה  להורג  אותם  והוציאו  הדרכים  לצידי 
של קתות הרובים. כתב "הארץ" באירופה, היטיב לתאר 
במסה שכתב, את שנגלה לעיניו בביקורו בארכיון. "באד 
אסירי  של  שיטתי  רצח  של  ימים   20 גרמניה.  ארולסן, 
בארכיון  מדף  על  עבה,  בקלסר  מרוכזים  מיידאנק  מחנה 
שבמרכז  זו,  בעיר  הנאצי  המשטר  מסמכי  של  העצום 
טבלה  מהם  אחד  שבכל  דפים,  מאות  בקלסר  גרמניה. 
ותאריך  מגורים  מקום  לידה,  תאריך  שם,  משורטטת: 
מוות. עשרות שמות כתובים בכל עמוד בכתב יד מסודר. 
הדיו היטשטשה עם השנים, אך השמות היהודיים קופצים 

לא רק שמות ההורים, 
גילם ומוצאם מופיעים 
במסמכי הזוועה. 
הנאצים אף טרחו 
לציין ליד שמו של 
כל אחד מהנרצחים 
גם את סיבת המוות: 
"נורו בהוראת משרד 
הביטחון של הרייך". 
מעניין לציין שבספר 
המתים של "אושוויץ", 
כאשר מביטים בתעודת 
הפטירה של מ. שלוסר, 
מנעולן יהודי שמת 
ב-11 בפברואר 1943, 
מופיע ליד שמו גם 
סיבת המוות: תשישות
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מהדף. רשימות על גבי רשימות של עיירות וערים בפולין, 
לידה.  ושנות  תאריכים  מגוון  וגרמניה,  צ'כוסלובקיה 
תאריך  רב:  גיוון  אין  המוות,  תאריך  האחרונה,  בעמודה 
הקלסר:  כותרת   .1942 בספטמבר  ימים   20 מתוך  אחד 
8.9.1942- קרמטוריום,  רשימת  "לובלין-מיידאנק, 

 .28.9.1942
"הרשימה חולצה, ככל הנראה, ממחנה הריכוז מיידאנק 
לאחר שחרורו על ידי הרוסים. במדפים מסביב לקלסר זה, 
בבניין 'שירות האיתור הבינלאומי', מונחים אלפי קלסרים 
הריכוז  מחנות  של  המקוריים  המתים  ספרי   - נוספים 
שנערכו  הכינים  ספירות  דו"חות  ומטהאוזן,  בוכנוולד 
לאסירים בגרוסרוזן, רשימות טרנספורטים של הגסטאפו 
גרמניה;  כיבוש  לאחר  הארגון  במטות  שנתפסו  מהולנד 
העולם  במלחמת  האס-אס  ממפקדות  שהתקבלו  הוראות 
שמות  לפי  ומקוטלגים  מסודרים  המסמכים  כל  השנייה. 
הקורבנות והניצולים, משקפים בסדר המופתי שלהם את 

הביורוקרטיה היעילה של הנאצים". 
מעבר לדייקנות הגרמנית ולאוצר העצום הטמון בתוך 
מייסטר  ריטו  הארכיון  מנהל  סבור  המסמכים,  מיליוני 
היסטוריים  גילויים  כאן  מסתתרים  לא  הנראה,  "ככל  כי 
חדשים לגבי השואה, אבל יש כאן שפע גילויי היסטוריה 
פרטית, שמחכים למשפחות הקורבנות והניצולים. אנחנו 
כדי לענות על  יבואו משפחות  רוצים להיות מרכז, אליו 

שאלות שמטרידות אותן". 
בסדר  חזק  צורך  יש  האנושית  שלחברה  ספק  "אין 
את  מייסטר  מעניק  ההיסטוריה",  ברישום  שמתבטא 
"מה  אחראי.  הוא  עליו  העצום  לאוצר  שלו  הפרשנות 
התכונה  כיצד  זה  לתפישה,  ניתן  בלתי  הוא  שבשבילי 
האנושית הזאת נוצלה באופן כל כך מחריד כדי להשמיד 
בני אדם. הרישום האובססיבי של הנאצים היה מעין דרך 
אך   - קורה  לחלוטין  רגיל  שמשהו  פנים  להעמיד  נוראה 

כמובן שהמציאות היתה הפוכה לחלוטין". 

העדות של החייל הרוסי 
כיצד  מתאר,  טריביון"  ה"הראלד  כתב  מקס,  ארתור 
צעיר  של  עדות  ובו  אקראי  תיק  נשלף  במקום,  בביקורו 
הפרקליטות  ממשרד  פקיד  מול  שישב   21 בן  רוסי 
שם  באושוויץ,  המשרפות  את  ותיאר  בארה"ב  הצבאית 
היה שבוי כמה שבועות קודם לכן. היה זה לקראת סיומה 
מאד  מעט  ידע  כשהעולם  אולם  ב-1945,  המלחמה,  של 
יהודים  אלפי  עיניי  במו  "ראיתי  באושוויץ.  הנעשה  על 
מומתים בגז מדי יום, ומושלכים בהמוניהם לתוך בורות 
שבהם נשרפו", תיאר החייל הרוסי. "ראיתי ילדים קטנים 
זרם  דם  האש.  לתוך  ומושלכים  מקל  במכות  נרצחים 
בתעלות הביוב, והיהודים הושלכו פנימה ומתו בהן. רבים 

אחרים הורדו מהמשאיות ונדחפו לתוך הלהבות".
המסמכים  מיליוני  בתוך  אחד  פסיק  היא  זו  עדות 

היטלר.  של  הנאצית  ההשמדה  מכונת  את  המתעדים 
ייפתח לעיונם של חוקרים מכל העולם, אנו  כשהארכיון 
עשויים לקבל תמונה רחבה יותר של הזוועה שהתרחשה 
הריכוז,  מחנות  של  מספרם  אפילו  אירופה.  אדמת  על 
יותר  קרוב  אומדן  לקבל  עשוי  הכפייה  ומחנות  הגטאות 

למציאות. 
בכל  שהוקמו  מחנות  ב-7000  שמדובר  חשבו  תחילה 
תוכן  חשיפת  עם  כעת,  השלישי.  הרייך  שלטון  רחבי 
הארכיון לחוקרים, ההערכה היא כי מהר מאד יתגלה כי 
באירופה,  שהוקמו  מחנות  אלף  מ-20  בלמעלה  מדובר 
החשש  כעת,  לשעבר.  הקומוניסטי  הגוש  במדינות  כולל 

הוא שפתיחת הארכיון תארך זמן רב. 
"קורבנות הפשעים האלה חוששים יותר מכל, שכאשר 
 - היום  וזה דבר שקורה מהר מאוד   - יילכו לעולמם  הם 
אומר  בני המשפחה שאיבדו",  יזכור את שמות  לא  איש 

פול שפירו, ממוזיאון השואה בוושינגטון.

גדרות מחנה אוושויץ

תיוק הזוועות בשיטתיות. מחנה אוושויץ
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לבריאות

לבניית  ביותר  והחשוב  החיוני  הבסיס  הוא  סידן 

אינו  האדם  גוף  חוזקן.  את  הקובע  זה  והוא  עצמות 

מסוגל לייצר אותו בעצמו ולכן אספקה קבועה של 

סידן באמצעות המזון היא בעלת חשיבות רבה.

והוא  בגוף האדם  ביותר  הנפוץ  המינרל  הוא  הסידן 

חיוני לתפקודים רבים בגוף: למערכת קרישת הדם, 

להעברה העצבית, לכיווץ השרירים ולכיווץ והרפייה 

של כלי הדם.

של  ביותר  והידועים  החשובים  התפקידים  אחד 

הסידן הוא בניית העצם בתקופת הגדילה, ושמירה 

סידן  של  מספקת  צריכה  החיים.  בהמשך  עליה 

ועד  מילדות  החיים  מעגל  לאורך  גיל  בכל  חשובה 

זקנה, ולכל גיל נקבעה כמות הסידן המתאימה לפי 

צרכי הגוף המשתנים.

כמה סידן אנחנו צריכים?
הקצובה היומית המומלצת לסידן

מקורות תזונתיים של סידן
 כשאנו בוחנים מזונות מסוימים כמקור לסידן עלינו 

שהמזון  הסידן  כמות  גורמים:  שני  בחשבון  לקחת 

מכיל )תכולת הסידן( והזמינות שלו לגוף.

פיסיולוגיים  ממצבים  מושפעת  בגוף  הסידן  ספיגת 

ולכן,  שונים,  מזון  רכיבי  של  ומנוכחות  והורמונליים 

כשאנחנו משווים בין מזונות שונים כמקורות לסידן 

חשוב לא רק לבדוק את כמות הסידן שהם מכילים 

הבילוגית שלו  הזמינות  מידת  גם לשקלל את  אלא 

לגוף )כמות הסידן שהגוף יקבל בסופו של דבר(.

סידן מצוי במזונות מן החי )חלב ומוצריו( ובמזונות 

המצויים  תזונתיים  רכיבים  אולם  מהצומח  שונים 

את  להפחית  או  לפגוע  עלולים  צמחיים  במקורות 

אוקסלית  חומצה  למשל  כמו  בגוף,  הסידן  ספיגת 

סלק,  בוטנים,  שקדים,אגוזים,  בתרד,  המצוייה 

המצוייה  פיטית  וחומצה  וקקאו  קטניות  פטרוזליה, 

בעיקר בסיבי דגנים.

לדוגמא, למרות שתרד מכיל כמות גדולה של סידן 

בספיגתו,  הפוגעת  אוקסלית  חומצה  גם  מכיל  הוא 

בגביע  הזמינה  הסידן  כמות  את  לאכול  שכדי  כך 

יוגורט למשל, יש לאכול ק"ג תרד מבושל מאחר ורק 

5 % מהסידן המצוי בו נספג.  

חלב ומוצריו מספקים קרוב ל- 70% מהסידן בתזונה 

עליים,  מירקות  בעיקר  מגיע  הסידן  יתר  המערבית. 

ואחוזים בודדים  ומוצרי סויה,  יבשים, טחינה  פירות 

מגיעים ממי השתייה, כולל מי ברז ומים מינרלים. 

מוצרי חלב הם דוגמא למקור מצויין לסידן שמשלב 

תכולת סידן גבוהה ביחד עם ספיגה מובטחת. זאת, 

למרות המיתוסים הרבים שטוענים שספיגת הסידן 

חלב  מוצרי  ושצריכת  טובה  אינה  חלב  ממוצרי 

אינן  אלו  טענות  מהגוף-  הסידן  איבוד  את  מגבירה 

נכונות וקיימות הוכחות מדעיות נחרצות שמפריכות 

החיובי  הקשר  את  ומוכיחות  הללו  המיתוסים  את 

בריאות  לבין  חלב  במוצרי  שמקורו  סידן  צריכת  בין 

העצם. 

בהתחשב בשני הגורמים ) תכולת סידן ואחוז ספיגה 

בגוף( בדקנו כמה צריך לאכול ממקורות מזון שונים 

כדי לקבל את כמות הסידן שיש בכוס חלב וכמה זה 

יעלה לנו בערך הקלורי:

כדי לקבל את אותה כמות סידן כמו שבכוס חלב יש 

לאכול*: 

תרופות טבעיות המומלצות לטיפול בעקיצות מאת 
אבי ציטרשפילר, תבלינאי, עשבונאי ובעלי חוות דרך 

התבלינים בבית לחם הגלילית

אנחנו  אבל  לבית,  מחוץ  לבילוי  מושלמים  החמים  הקיץ  ימי 
שלל  עולות.  כשהמעלות  החוצה  לצאת  שאוהבים  היחידים  לא 
חרקים בהם יתושים, נמלי אש שמנצלים את הקיץ לאגירת מזון 
והתרבות ורבים מאתנו חשים את הצריבות העזות של העקיצות 
המון  יש  ללחץ  להיכנס  צריך  לא  שכזה,  במקרה  עורנו.  על 

פתרונות טבעיים שככל הנראה קיימים אצלכם במטבח. 

•קצח, טחינה ודבש: כתשו כפית זרעי קצח וערבבו עם טחינה 
גולמית ו/או דבש ומרחו על העקיצה. הקצח מכיל חומרים נוגדי 
התגובה  את  ויקטין  אלרגיה(  )נוגדי  היסטמינים  ואנטי  דלקת 

הדלקתית. הטחינה תקרר ותרגיע והדבש יתרום לריפוי מהיר.

האלוורה  מעלי  ישירות  הג'ל  את  להפיק  רצוי  אלוורה:  •ג'ל 
לו  להוסיף  ניתן  הצמח,  של  הפנימי  בג'ל  משתמשים  הטריים. 
דקות  כמה  כל  ולמרוח  לבנדר  של  אתרי  שמן  של  טיפות  כמה 
על העקיצה עד להרגעה. לצמח האלוורה אפקט מקרר ומרגיע 

פצעים וגרד.

•שמן עץ התה: בדומה לשמן הלבנדר, ניתן למרוח ישירות על 
העקיצה כדי להרגיע את האזור הכואב/ המגרד. נחשב למרגיע 

העולמי של פצעים, כולל נשיכות יתושיות אכזריות.

מרחיב  שהוא  מכיוון  תפוחים  בחומץ  להשתמש  רצוי  •חומץ: 
את כלי הדם וגורם לגוף לפנות מהר את תסמיני הנשיכה. מתכון 
חומץ  של  שילוב  הוא  העקיצות  להרגעת  ביתי  לתכשיר  חשוב 
התפוחים עם מיצוי של לבנדר. מלאו  בבקבוק 250 סמ"ק חומץ 
תפוחים והוסיפו לו 20 גר' פרחי לבנדר. שימו את הבקבוק למשך 
חודש על השיש ונערו כל יום קצת. לאחר חודש, תקבלו מתכון 
מעולה להרגעת עקיצות יתושים שישמש אתכם לאורך כל הקיץ. 
שהכנתם,  במתכון  ספוג  גפן  צמר  באמצעות  העקיצה  את  נגבו 

והרגישו מיד איך האזור נרגע ומחלים.

והצמידו  דקה  במשך  בפה  בזיל  עלה  לעסו  ריחן:  •בזיליקום/ 
לעקיצה ותחושו הקלה מיידית.

תרופות סבתא 
קצרים

גיל )בשנים(סידן )מ"ג( המלצות

7001-3

1,0004-8

1,3009-18

1,00019-50

51-70 גברים1,000

51-70 נשים1,200

70 ומעלה1,200

קלוריות למנה משקל המנההמזון/כמות

200120 מ”לחלב – כוס 200 מ”ל

200130 מ”לגביע יוגורט 3%

125125 גרםגבינה לבנה

27070 גרם כרוב טרי- 3 כוסות 

27090 גרםברוקולי 3- כוסות 

60125 גרםסרדינים- ½ קופסה 

36205 גרםשומשום מלא- 4 כפות 

1230 ק”גתרד מבושל 5.5- כוסות

230½ ק”גתפוזים – 5 יחידות

120690 גרםשקדים - 100 יחידות )כוס(

1.21500 ק”גשעועית לבנה-7 כוסות

למה הסידן חשוב לנו?

*הערכים מבוססים על שקלול של תכולת הסידן במזון ואחוז הספיגה שלו
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״למה שישלמו לי? מה אני 
כבר עושה שם?״ כך אומרת 
פגישת  של  בעיצומה  בלה 
האימון שלנו. מערכת היחסים שלה עם 
כסף סבוכה הרבה יותר מהנישואים שלה, 

וגם הם מורכבים לא מעט... 
להבחין  קשה  היה  חיצוני  במבט 
שבלה בת מושב לשעבר. שמה וחזותה 
החיצוניים הם ההפך מאיך שיכולת לדמיין 
מושבניקית. לא ברור לי עד כה האם תשעת 
הילדים שגידלה הם פרי בטנה או פרי עמלה 

וגידולה. 
אט-אט נפרסת היריעה. ״חזרתי מהודו 
אחרי מסע חיפוש של אחרי הצבא, תהליך 
התשובה שלי היה ארוך, מייגע ומורכב 
בשל האופי הייקי העיקש שלי. אחרי עשור 
של חיפושים, כשהייתי כבר בגיל בינה, 
נישאתי לבעלי - ממשפחה חרדית ליטאית 
בני ברקית טיפוסית. קיבלתי אותו במתנה 
כשהוא אלמן ובעל משפחה ברוכה ורק 
בשנה שעברה סיימנו לחתן את הילדים". 

יחסה של בלה לכסף הוא אמביוולנטי. 
״כסף זאת מילה גסה״, היא אומרת. כך 
גדלתי במושב בין הרפת ללול, ״לכסף 
מקהלת  על  מנצחת  היא  להרוס״  כוח 
הרגשות השלילים כלפי הממון. ולקינוח 
היא מטעימה ״אנשים סביבי שגדלים לתוך 
כסף הם דורסניים״. וכשאני מבקשת דוגמה 
היא מספרת על אחת הפעמים שבהן ניגשה 
לגביר שיש לו גמ״ח חתונות, לפני חתונה 
של אחד הילדים )שלו? שלה? שלהם?( 
"נפנף" אותה בלי פרוטה אחרי  והלה 
שסיפר לה בגאווה כמה כסף הוציא החודש 

לחתונות יתומים.
״למה כל כך נפגעת מהגביר?״ שאלתי 
את בלה בניסיון נואש לעשות אתהפכא 

בליבה.
״כנראה שכאב לי לחוש מוקטנת ביחס 
למי שיש לו כל כך הרבה כסף״, ממשיכה 
בלה ומנחמת את עצמה ״בדיעבד אני 
מבינה שה׳ מכין אותי לעבוד על היחס 

שלי לעצמי ולכסף".
 "נחמו נחמו עמי" כך נפתחת ההפטרה 

השבת.
בעברית יש חמש אותיות כפולות. כ-ך, 
מ-ם, נ-ן, פ-ף, צ-ץ כשהמכנה המשותף 
של  גאולה  לשונות  שהן  הוא,  לכולן 
יעקב, משה  יצחק,  אברהם,  אבותינו: 
ומשיח )'לך לך', 'פקוד פקדתי', 'הצילני 

נא' וכו'(.
המיוחד בכפילות שבפרשת נחמו השבוע 
הוא שמילת הנחמה זהה לחלוטין, עד 
שכך באה לידי ביטוי שלמות הבלי גבול, 
שיכולה להכיל מעלות מנוגדות בבת אחת. 

נחמו נחמו.
בפרשת ואתחנן מגיעה כפילות לקריאת 
את עשרת הדיברות בפעם השנייה בתורה. 
הפעם הראשונה -שבפרשת יתרו, מסמלת 
את עבודת הצדיקים. שהרי התורה ניתנה 
בידי הקב"ה עצמו, וישראל היו בדרגת 
צדיקים, לאחר שלמות העבודה של 49 

יום מיציאת מצרים.
הפעם השנייה - בפרשת ואתחנן, מסמלת 
את עבודת התשובה. חיבור האלוקות 

מלמטה.
אחרי חטא העגל משה מקבל לוחות 
שניים, ויחד איתם גם הלכות, אגדה, מדרש 

וכו, דבר שלא היה בלוחות הראשונים.
בכל דבר שקורה בחיינו, הן בקיום מצוות 
הן בחיי הרשות, המשימה היא להתבונן 
ולמצוא קשר לגאולה. וכל זה מתוך ציפייה 

ורצון לרגע שזה כבר יקרה. 
נוסף על כך, מה שמתבקש יותר כדי 
לחזק את הקשר שלנו עם הקב"ה, עד 
שנגיע לחתונה הגדולה ולזוגיות המושלמת 
של הקב״ה וכנסת ישראל, עד ט"ו באב, 
נלמד נוסיף בלימוד תורה יותר ממה שאנו 

רגילים.
איפה   - נפשי"  כלתה  וגם  "נכספה 
את יודעת לשים גבולות לתשוקה שלך 
להרוויח כסף או לבושה ולפחד לבקש 
את מה שמגיע לך? זה הזמן לבדוק למה 
שישלמו לך, ומה מגיע לך ולהתחיל לעשות 
סדר ביחס שלך אל הכסף - כי כסף הוא 
לא מילה גסה. כסף זה כיסופין ותשוקה 

אל הקב"ה.

כיסופין 
אל ה'

״כסף זאת מילה גסה״, היא אומרת. כך 
גדלתי במושב בין הרפת ללול, ״לכסף 
כוח להרוס״ היא מנצחת על מקהלת 

הרגשות השלילים כלפי הממון. ולקינוח 
היא מטעימה ״אנשים סביבי שגדלים לתוך 

כסף הם דורסניים״

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

ספייסרמינימייזרמידות גדולותח. הנקה

* לא כולל מוצרי סיליקון ומוצרים משלימים, אין כפל מבצעים והטבות, 
מהמחיר לצרכן, לא כולל קולקציית עודפים, ברשת פמינה בלבד, 

בין התאריכים יג-טו אב, 14-16.8 או עד גמר המלאי, ט.ל.ח

לשלושה ימים בלבד

רביעי - חמישי - שישי

מלחה קניון  ירושלים   |  15 תובל  המפעל  חנות   - גן  רמת 
בית שמש - ביג פאשן | טבריה - ביג פוריה 

קריית ביאליק - קריון | חדרה - מול החוף וילג' | נשר - תל חנן  | נתניה - פולג
גבעתיים עזריאלי   - גבעתיים   | סבא  כפר   G  - סבא  כפר   | ימים  עיר   - נתניה 
תל אביב - דיזנגוף סנטר | תל אביב - tlv mall | חולון - פרימיום סנטר | ראשון 
לציון - ראשונים | באר שבע - מבנה | באר שבע - מול  7 | טבריה - ביג פוריה
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פרגית בקארי וטחינה 
חברת "אחוה", יצרנית הטחינה המובילה בישראל והשף אבי ביטון, מגישים מנת שף בסגנון הודי של פרגיות 

בקארי ובשילוב מיוחד של טחינה גולמית. מנה מנצחת, קלת הכנה ומתאימה לארוחת צהריים או ערב ולאירוח 
חגיגי. 

מצרכים )ל-4 מנות(: 
1 קילו פרגיות

1/4 כוס טחינה ללא מלח 
1 בצל

5 עגבניות מגי
1 פחית חלב קוקוס

1 כף שמן קנולה
2 כפות קארי

 כפית כורכום 1
2 פלפל חריף
צרור כוסברה

1/4 כפית מלח
1/4 כפית פלפל

1/4 כוס מים 

אופן ההכנה:
1. מחממים סיר רחב ומוסיפים שמן קנולה. פורסים את הפרגיות לסטייקים ומניחים בסיר כשהשמן רותח 

לצריבה קלה. 
2. חותכים את הפלפלים החריפים לטבעות, ואת עגבניות חותכים לרבעים. מוסיפים את העגבניות לסיר, את 

הפלפלים והכוסברה ומערבבים. 
3. מוסיפים כפית כורכום, מעט מים ופחית חלב קוקוס ומערבבים קלות. 

4. מוסיפים כפית טחינה ללא תוספת מלח ומערבבים.
5. מבשלים במשך 10 דקות לכל היותר.  מקשטים במעט כוסברה ומגישים. 

עלי בטטה מוקפצים 
מתחת לאף שלכם ומבלי ששמתם לב גדל ירק מרענן, קליל לבישול ומלא בבריאות וטעמים הכירו את "עלי 

הבטטה": אחרי שלמדנו להכיר ולאהוב את הבטטה הכתומה שהפכה לירק חיוני וקבוע בחיינו, אליה הצטרפה 
בשנים האחרונות גם הבטטה הסגולה, כעת חשוב שנכיר ירק מרענן שלא פגשתם עדיין – את עלי הבטטה. 
מדובר בעלים בשרניים, מלאי טעם שמזכירים תרד או מנגולד והם שייכים למשפחת החבלבליים. הבטטה 

נשתלת אצלנו בשדות באזור מאי ולאחר כחצי שנה נאספים שורשיה הכתומים מהאדמה )אלו הן הבטטות 
 ,K וויטמין C ויטמין ,A המוכרות(. אולם תוך כדי, אפשר לאכול את גבעוליה ועליה. העלים עשירים בויטמין

אשלגן, מגנזיום, ברזל ואומגה 3 .הם פופולאריים בעיקר בדרום מזרח אסיה וברחבי אפריקה יש לציין כי גם 
העלים וגם הגבעולים הצעירים הם אכילים. אחרי הבישול העלים מתגלים כבשרניים ביותר, בעלי מרקם של 

תרד ממש טרי ובטרם הבישול מתקבל טעם רענן וטרי. כל מה שאפשר לעשות עם תרד, אפשר לעשות עם עלי 
בטטה. ובפירוט: אפשר להשתמש בהם במוקפצים, מרקים או מילוי של מאפים.   

מתכון לעלי בטטה מוקפצים באדיבות משק אורגני, המעפיל:

מרכיבים:
חופן גבעולי ועלי בטטה
שמן קוקוס או שמן זית

4 שיני שום כתושות
מיץ מחצי לימון

מלח גס
אם אוהבים: 

קצת סויה / צ'ילי חריף
קצת שומשום

אופן ההכנה:
1. מחממים מחבת או ווק עם קצת שמן, מוסיפים שיני שום.

2. לאחר כחצי דקה מוסיפים את גבעולי הבטטה והעלים ומקפיצים קלות עד לחצי התרככות.
3. מוסיפים כף מים ומלח גס

4. אם אוהבים, זה הזמן להוסיף סויה ו/או צ'ילי גרוס
5. מכבים את האש ומזליפים לימון

6. אפשר לפזר קצת שומשום ולהגיש

פסטה טונה 
אוהבים פסטה ברוטב בלונז ורוצים גרסה שונה המשלבת דג, שתתקבל בברכה גם בקרב הילדים? הנה מתכון 

פשוט לפסטה טונה באדיבות "פילטונה".

מרכיבים:
קופסאות שימורי נתחי טונה בהירה פילטונה בשמן זית, מסונן

250 גרם פסטה פנה
1/4 חבילה עלי פטרוזיליה קצוצים

רוטב לפסטה:
4 כפות שמן זית

1 בצל לבן יבש גדול קצוץ
3 שיני שום כתושות

2 עגבניות בשלות מגורדות

4

2

1

2

3

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

צילום: מירב מידן
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1/2 כפית פפריקה מתוקה
2.5 כפות רסק עגבניות

1 כפית רוטב פסטו
1 כף קטשופ

1/2 כוס מים פושרים
מלח ופלפל שחור לפי הטעם והצורך

הוראות הכנה:
1. מבשלים את הפסטה בסיר מים רותחים עד לריכוך. 

2. לאחר שהיא מוכנה, מסננים ושוטפים אותה במים קרים ומכניסים לסיר. 

רוטב לפסטה: 
1. מטגנים בשמן זית בצל קצוץ ושום כתוש עד שמזהיבים, מוסיפים בהדרגה את יתר המצרכים ומערבבים עד 

לקבלת מרקם אחיד ומעט סמיך. 
2. מוסיפים את הטונה, מפוררים אותה בעדינות במזלג ומבשלים כ-3 דקות נוספות.

3. מורידים מהאש, שופכים על הפסטה המוכנה שבסיר ומערבבים בעדינות עד ליצירת גוון אחיד. 
4. מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה ומגישים בכלי הגשה.

סלט בלרינות
רכיבים:

פסטה חצי קילו מבושלת
סלק 5 יחידות מבושלות מקולפות

בצל 2 יחידות מקולפות
יין אדום כוס

שמן זית לטיגון וזילוף בסיום
חומץ בלסמי רבע כוס

סילאן חצי כוס
שום ראש מקולף וכתוש 

גבינה בולגרית מעודנת

תבלינים: 
מרווה, פלפל שאטה, תימין, פלפל ציפוטלה, פפריקה אדומה, כמון, סוכר, מלח ופלפל

אופן הכנה:
1. מבשלים פסטה בלרינות במים רותחים ומעבירים לצינון במי קרח

2. חותכים סלק ובצל לקוביות, מקפיצים במחבת עם שמן זית
3. מוסיפים שום כתוש ומערבבים. מוסיפים חומץ בלסמי וסילאן ומביאים לקרמול קל

4. מוסיפים יין אדום ומבשלים עד צמצום היין.

מוסיפים את התבלינים ומורידים מהאש. .5

באדיבות: "ארקפה"

נאגטס כרובית ברוטב אדום
המותג מאסטר שף מציע מתכון ממכר לנאגטס כרובית ברוטב אדום – מושלם לנשנוש או ככיבוד מושלם 

לאורחים.

מרכיבים ל-4 מנות:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס 

480 מ"ל )2 כוסות( מים 
1 כרובית בינונית, מפורקת לפרחים בגודל ביס

שמן לטיגון חצי עמוק

רוטב:
3 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
1 כף פפריקה מתוקה

1 כף סילאן
1 כוס רוטב צ'ילי מתוק 

2 כפות מים 
מלח ופלפל לפי הטעם

הגשה:
שומשום

סלט ירוק

אופן הכנה:
1. שמים בקערה גדולה את התערובת לציפוי נאגטס והמים ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד שמתקבלת 

בלילה אחידה וחלקה ללא גושים.
2. מעבירים את פרחי הכרובית לקערה ומערבבים היטב לציפוי מכל הצדדים.
3. מחממים שמן לטיגון חצי עמוק. מכינים צלחת גדולה מרופדת בנייר סופג.

4. מטגנים את הכרובית מכל הצדדים עד להשחמה יפה ומעבירים לצלחת.
5. מכינים את הרוטב: מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את השום ומטגנים עד להזהבה. מוסיפים את 

הפפריקה, הסילאן, רוטב הצ'ילי, המים והתבלינים, מערבבים ומביאים לרתיחה עדינה. מבשלים דקה ומכבים 
את האש.

6. מוסיפים את הכרוביות המטוגנות לתוך הרוטב ומערבבים עד שהן מצופות מכל הצדדים.
7. מפזרים שומשום ומגישים, מומלץ לצד סלט ירוק קטן.

3

1

5

4

5

צילום: נמרוד סונדרס צילום: אבי ביטון
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. פחז כמים
2. פחד ורחב לבבו

3. פי האתון

1. בראשית מט,ד 2. ְיׁשְעָיהּו ס, ה 3. ּבִמְדּבר כב כח

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל בפארק הלאומי קהורנגי ניו זילנד

צילום: ויקיפדיה

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

או  בנרות  למאור  התלמוד  בימי  בהם  שהשתמשו  הפנסים  או  המנורות  ממיני  אחד   .1
בפתילות של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

א(  יח  )בראשית  היום"  "כ___   הצהריים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .9
)בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
 ___ ואם    ___ גמרו  אם  ההלל  את  "קראו  דבר.  על  חזרו  שנית,  מה  דבר-  עשו   .13

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. אנשים ישרים ונאמנים, אנשים מהימנים. "בעלי  ____" )חגיגה יד.(
5. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו, עמד מנגד בצרת רעהו.  "לא תעמד על ___ 

רעך" )ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
6. במעמד שניהם, כשאין אחר עימהם. "___  ל___" )עבודה זרה ב ב( )בהיפוך אותיות(
7.  חבר שופטים שאינו שקול במספרו )מספר חבריו אינו זוגי(, ולפיכך יתכן בו רוב ומיעוט.       

"בית דין  ____" )סנהדרין ג:(
8. מעט אבל טוב, קטן בכמות ורב באיכות. "____  ונקי" )יבמות מט:( )בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכם הגימטרי:א'– 100,ב'– 70,ג'– 300,ד'– 2,ה'– 
 3

12. קיצור המילים: יהי רצון.
שטח  לכיסוי  זו  ליד  זו  מרצפות  או  אבנים  הניח  וביחוד:  זה,  ליד  זה  בסדר  דברים  ערך    .13

מסוים.  "ה___ בית הפרס באבנים" )אהלות יח ה( )גוף שלישי,עבר(
14. כנוי כבוד לשלושת אבותינו. אברהם יצחק ויעקב.  "___  עולם" )ראש השנה יא.(

17. ניזוק, סובל הפסד.  "יש זריז ונשכר ויש זריז ו___  יש שפל ונשכר ויש שפל ו___" 
)פסחים נ:(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. "ש__ 
של אדם כמותו")ברכות ה ה(

לעניים  ידאגו  בטרם  בקרבתם  הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   .4
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  ___" 

)ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה מחדש 

ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

ברכות...____   עשרה  שמונה  "הסדיר  אחרון.   – ואחרון  ראשון   – ראשון  הסדר,  לפי   .14
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

1. החלק השנים-עשר בליטרה.  "אם הפקיד אדם לידך ___   של כסף בחשאי" )בראשית 
רבה פרשה יז פסקה ז(

2. מרוקנים, ריקים.  "ש___  מן המצוות" )חגיגה יד.(
3. שוחים, צפים על פני המים.  "ולא רוכבין על גבי בהמה  ולא  ___  על פני המים" )ביצה 

ה ב( )בהיפוך אותיות(
)בלשון  לד.(  )ביצה  באור"  אותן  ו__  הרגלים  ואת  הראש  את  "מולגין  האש.  על  חרך   .4

יחיד,עבר( )בלשון זכר(
רגלי    ___ תחת   הירדן  בתוך  יהושע  הקים  אבנים  עשרה  "ושתים  עמדה.   מעמד,   .5

הכהנים" )יהושע ד ט(
9. מדרון,מורד,מקום המשתפע כלפי מטה.  "נשפך באויר אם היה מקומו  ___  והאהיל 

על מקצתו טהור" )אהלות ג ג(
11. אדמה יבשה, אדמה נוקשה וסדוקה מיובש.  "שותלה   במקום הטיט ואין שותלה במקום  

ה___" )פסחים נה.(
15. ארוחת הבוקר. "____  שחרית" )גיטין סט:( )בהיפוך אותיות(

16. דגל.  "המוכר את הספינה מכר את התרן ואת  ה___"   )בבא בתרא ה א(

טריוויה

תשובות:

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 
בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. יששכר 12. גיובר 13. חגי, 

זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, בעובדיה  16. סיסרא
1. מהם בתי חצרים?

2. איזה נביא ראה סיר נפוח?
3. מיהו אב לחמש בנות?

4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!

החברות המשתתפות במבצע:

  

שני-שישי
12-16.8.19 י"א-ט"ו באב

  

  

  

  

    

    

  

  

  

שישיית נייר מגבתגלידה לה קרמריה שלוקים 'מעולה'
1.4 ליטר

נסטלה
טאצ'

חמישי-שישי
15-16.8.19 י"ד-ט"ו באב

קפה נמס קמח מלא 'מעולה'
רגיל/מוקה/וניל

200 גר'
עלית

חי מוצרי ניירנסטלה80%/100%

1690

חמישיית טישו פיורשלגון קראנץ 

1790 890
2 ב- 3 ב-

1990
20ליח'

4 ב-

מארזי ביסלי נאשוס

שישיית בירה 
קרלסברג

שישיית בירה טובורג
20 יח'

'מעולה'

8 יח'
כולל פיקדון

330 מ"ל

כולל פיקדון
330 מ"ל

כרוב אדום/חציל מיונז/
מטבוחה/טחינה/חציל 

פיקנטי/קלוי וטחינה/
קולסלאו

400 גר' | סלטי אחלה

20
3 ב- 790

ליח'

2990

2990

למארז

למארז

עוגיות לוטוס 
250 גר'

790 1190
2790 ב-

חמישישי בנתיב החסד זה

מתרעננים
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