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מודעות לאיסור
בשעת  ידע  שהילד  ברור  כאשר  רק  אלא  מענישים  אין 
משמעותו,  את  הבין  אסור,  מעשה  עושה  שהוא  מעשה 
והזיד בזה. אבל אם לא ידע שהמעשה אסור, או אפילו לא 
הבין את חומרת המעשה, אין להענישו בשום פנים ואופן. 
לו  גורמת  שעשה,  המעשה  לחומרת  מודע  שאינו  ילד  הענשת 
ללא  הענישוהו  הוריו,  אותו  ששונאים  שנאה  שמרוב  לחשוב 
הרגשתו,  מתחזקת  כן  עצמו  על  חוזר  שהדבר  וככל  סיבה.  שום 
ואף הוא מתחיל לשונאם. וממילא, כל דבר טוב שמלמדים אותו 
מתקבל אצלו ככפיה וכעצה רעה, עד שמצפה בלבו ליום שבו לא 
יזדקק להוריו, יוכל לברוח ולהתרחק מהם, ולבעוט בכל הערכים 

שלימדוהו.

גיל הילד 
חזיתיה  רבי,  דבי  "אמתא  מסופר:  ע"א(  יז  קטן  )מועד  בתלמוד 
לההוא גברא דהוה מחי לבנו הגדול ]השפחה שבבית רבי יהודה 
גדול  שהיה  בנו  את  מכה  שהיה  אדם  אותו  את  ראתה  הנשיא, 
בשנים[, אמרה: להוי ההוא גברא בשמתא, דקעבר משום ]אמרה: 
יהיה אותו אדם בנידוי, משום שהוא עובר על איסור[ 'ְוִלְפֵני ִעֵּור 
ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל' )ויקרא יט, יד( - במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר".

ופירש רש"י )שם(: "דקא עבר משום 'ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל' 
- דכיון דגדול הוא, שמא מבעט באביו, והוה ליה איהו מכשילו". 
וכן נפסק בשולחן ערוך )שלחן ערוך, יורה דעה סימן רב סעיף כ(: 
"המכה לבנו גדול, היו מנדין אותו. שהרי עובר על ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא 

ִתֵּתן ִמְכׁשֹל". 
והריטב"א ז"ל בחידושיו )שם ד"ה במכה( כתב על דברי התלמוד 
הנ"ל: "ונראים הדברים, דלא ]שלא[ גדול גדול ממש, אלא הכל 
לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או במעשיו. כי אפילו 
לא יהא בר מצוה, אין ראוי להביאו לידי ַמֵּכה או מקלל אביו, אלא 
ישדלנו בדברים. ומשום דאורחא דמילתא דבגדול שכיח כי האי 

]ומשום שבדרך כלל הדבר מצוי בגדול, לכן[ נקט גדול".

מעורר ומזהיר

בתלמוד נאמר )בבא בתרא כא ע"ב(: "כי מחית לינוקי, לא תמחי 
אלא  תכהו  לא  ילד,  מכה  אתה  ]כאשר  דמסאנא  בערקתא  אלא 

ברצועת/בשרוך הנעל[". 
לשם  בנך  את  מלהכות  מנוס  שאין  למסקנה  הגעת  אם  כלומר, 

חינוכו, לעולם לא תהיה המכה קשה ואכזרית, אלא רק מעירה מן 
המצב הנוכחי של התנהגות שלילית מוגזמת, ומזהירה על הטוב.

לפיכך, מכה זו תהיה עדינה וקלה שאיננה כואבת, כהכאת שרוך 
לעוררו  כזו  קטנה  במכה  די  מכות,  לקבל  רגיל  ילד שאינו  הנעל. 
בהתבוננות במעשיו. המכה עצמה אמנם אינה כואבת, אך הוא חש 

זעזוע, הוא לפתע קולט שהוא נסחף והגזים יתר על המידה. 
ובמילים אחרות: הכאה אינה שיטה בחינוך, והמטרה אינה הכאב 
המסר  את  שמעבירה  זו  היא  המכה  של  התנועה  אלא  שבמכה. 
לילד: "אתה מגזים! דיברנו על כך כבר פעמים רבות ועדיין הנך 

חוזר על מעשיך, לכן הבאת אותנו למצב הזה".    
ְואֲֹהבוֹ ִׁשֲחרוֹ מּוָסר

יש השואלים, הרי שלמה המלך מלמדנו: "חוֵֹׂשְך ִׁשְבטוֹ ׂשוֵֹנא ְבנוֹ, 
ְואֲֹהבוֹ ִׁשֲחרוֹ מּוָסר" )משלי יד, כד(. המילה 'שבט' ביאורה 'מקל', 

ומשמע שעל מנת לחנך את הילד יש להכותו במקל!
אולם סוף הפסוק מגלה על תחילתו: "ְואֲֹהבוֹ - ִׁשֲחרוֹ מּוָסר". והרי 

היה צריך לומר: "ואוהבו - מכהו", כדבר והיפוכו?
מבאר הרב שלמה וולבה זצ"ל בספרו עלי שור )חלק א, עמ' רס(: 
ְבנוֹ,  ׂשוֵֹנא  ִׁשְבטוֹ  'חוֵֹׂשְך  לדעת:  יש  בעונש,  הכרח  יש  פעם  "אם 
מבט  גם  'שבט':  בגדר  הנם  דברים  הרבה   - מּוָסר'  ִׁשֲחרוֹ  ְואֲֹהבוֹ 
זועף, גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסיפיה דקרא 

יוכיח: 'ְואֲֹהבוֹ ִׁשֲחרוֹ מּוָסר'. 
'מוסר', הוא מה שנוגע ללבו של הבן. ולבו הרך של תינוק מתפעל 
מאד מהבעת צער כל דהו מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת 
מאוד.  מורגש  עונש  כבר  זהו  בהם  רגיל  שהוא  הממתקים  ממנת 

ויותר מכך שלילת כל המנה!
ְׁשֵני  ִלי  'ָוֶאַּקח  ז(:  יא,  )זכריה  שאמר  בנביא  מצאנו  ועוד,  זאת 
גם  שיש  הרי  חְֹבִלים',  ָקָראִתי  ּוְלַאַחד  נַֹעם  ָקָראִתי  ְלַאַחד  ַמְקלוֹת, 
מקל נועם, וגם לזה מכוון שלמה המלך באמרו, 'חוֵֹׂשְך ִׁשְבטוֹ ׂשוֵֹנא 
הצלחה  ביותר  ועוד  בנו  לייסר  אדם  יכול  נועם  במקל  ְבנוֹ', שגם 

מאשר במקל חובלים!
ומהו 'מקל נועם' בחינוך? נקוט כלל זה בידך: עידוד משפיע יותר 

מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או עונשים".

פתיחות עם ההורים
ובניין  "זריעה  בספר  זצ"ל  וולבה  שלמה  הרב  בשם  מובא  עוד 
בחינוך" )עמ' טז ועמ' כד(, שלא פעם באו אליו הורים לילד בגיל 
ההתבגרות ושאלוהו: "מדוע הילד אינו פתוח איתי? למה הוא לא 

מספר לי שום דבר?" והוא משיב להורה בשאלה: "האם כשהילד 
היה קטן הוא חטף ממך מכות?", והתשובה תמיד: "כן". 

גדל  הוא  ילד שקיבל מכות בקטנותו, כאשר  זצ"ל:  ומסביר הרב 
ומתבגר הוא מתמרד. בגיל הרך אין לו להיכן לברוח, והוא חייב 
של  רגשות  מפתח  הוא  בתת-ההכרה  אבל  ההורים.  אצל  להיות 
טינה כלפי ההורים, הוא מרגיש שההורים הם שונאים ואויבים לי, 
וברגע שיגיע לזמן שבידו לא להתייחס אליהם, הוא מסתגר ואינו 

משתף את הוריו בענייניו.
בספר "אוצרות של חינוך" )ח"ב עמ' שפו(, הובא עוד משיחותיו 
חינוכי.  אינו אמצעי  כבר  "אני אמרתי שלהרביץ  זצ"ל:  הרב  של 
ועד היום אני מקבל טענות, שהרי כתוב חושך שבטו שונא בנו. 
החזון איש אמר שלפני כמה דורות: 'במלחמות ירו חצים, והיום 
וחרמים,  בנידויים  השתמשו  פעם  כן  כמו  אחרים'.  אמצעים  יש 
בלהרביץ  הוא  העניין  כן  כמו  בהם.  להשתמש  אפשר  אי  והיום 
אבל  ממנו,  שרוצים  מה  כך  אחר  יעשה  שהילד  אפילו  לילדים, 
זה מכניס מרירות בילד. וכל מה שמרביצים יותר, מכניסים יותר 
מרירות, וכשהילד גדל ונהיה בישיבה קטנה הוא מתמרד ומפסיק 
כבר  להם  קשה  שאז  קשה,  במצב  הם  וההורים  ללמוד,  לרצות 
לו אחד  היו  ילדים.  חינך הרבה  לופיאן  ר' אליהו  לעשות משהו. 
עשר ילדים, וחינך בנועם. ואמר בסוף ימיו שהוא מתחרט על כל 
סטירה שנתן. ועיקר החינוך: רק בטוב. ועוד שמעתי בשם הגרא"מ 
שך זצ"ל, שאם נותן סטירה לילד, הילד יוצא בטריקת דלת. הוא 

רמז על כח המרידה שיש באדם".
לבין  יתירה,  אימה  מהטלת  מוחלטת  הימנעות  בין  נכון  שילוב 
מתוך  הבאה  עדינה  מענישה  להימנע  אין  בהם  מסויימים  מקרים 

אהבה ורגישות מרבית, יוצר את שביל הזהב.
נמצא בסיכום:

הילד  על  אך  בחינוך,  קבועה  שיטה  שתהיה  ואסור  אינה  הכאה 
לדעת שכאמצעי אחרון קיימת אפשרות כזו שאולי ישתמשו בה. 

כאשר אין מנוס, ורק לעיתים נדירות, תהיה זו מכה קלה מעבירת 
ולא מכה  בצורך שבה,  ושקולה  הכרה שכלית  מסר הבאה מתוך 

אכזרית שנועדה לפרוק כעס ותסכול. 
רק כך לא יינזק הילד בנפשו, ישתמר ואפילו יתחזק הקשר הבריא 
שלו עם הוריו האוהבים, ויחד עם זאת יצליח להתגבר על יצרים 
טבעיים המתעוררים בלבו מפעם לפעם, ומושכים אותו להתנהגות 

שלילית.
ואחרי הכל, כל עוד הדבר אפשרי, יש לתת העדפה ברורה לשימוש 

בשיטת העידוד לפני שמגיעים להענשה. 
על כך, בפרק הבא.  

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



'מוסר', הוא מה שנוגע ללבו של הבן. ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת צער כל דהו מצד הוריו! ואם שוללים 
מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל בהם זהו כבר עונש מורגש מאוד. ויותר מכך שלילת כל המנה!

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

 המוצרים החדשים מתווספים למוצרים 
בכשרות בד״ץ העדה החרדית שמסומנים עם פס הזהב
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יש לך כוח לחולל נסים

הברית  בארצות  חב"ד  ששלוחי  רבות  שנים  כבר 
עבור  בשכונת קראון הייטס  "שבתון"  מארגנים 
סטודנטים וסטודנטיות שחפצים להכיר יותר את החיים 
היהודיים. בשנות השישים זכו הסטודנטים כמה פעמים להיכנס 
לפגישת יחידות עם הרבי מליובאוויטש ולהעלות בפניו שאלות 
בענייני אמונה ובנושאים העומדים ברומו של עולם שהטרידו 

אותם.
פעם הגיעה קבוצה סקרנית במיוחד ואת השאלה הפיקנטית 
מחולל  אומרים שאתה  החסידים שלך  "רבי,  לסוף:  הם שמרו 
הרבי  נכון?".  זה  את הטבע, האם  לשנות  מסוגל  נסים, שאתה 
ואת  אתה  גם  ניסים,  מחולל  אני  רק  היא שלא  "האמת  השיב: 
מקיים  או  תורה  לומד  מתפלל,  כשיהודי  נסים.  לחולל  יכולים 
שם  ומחוללת  הכבוד  כיסא  עד  עולה  שלו  הפעולה  מצווה, 

שינויים רבי השפעה...".
מספר בן דודי, רב בית הכנסת הגדול של העיר ראשל''צ הרב 
מחירי  לטפס  החלו   2008 אשכנזי: ''בשנת  זלמן  שניאור 
הדירה  מבעלת  טלפון  קבלתי  השנה  באמצע  בישראל.  הדיור 
שנים   5 אותי.  לפגוש  מבקשת  והיא  דירתנו  את  שכרתי  אצלה 
את  לי  מעניקה  היא  והנה  ממנה  ולא שמעתי  מנישואינו  חלפו 
את  להעלות  מוכרחה  שהיא  ציינה  היא  אותה.  הכבוד לפגוש 
שכר הדירה, ועל כן מהחודש הבא המחיר יהיה כמעט כפול!. 
שקל,  כ-1700  דולר,   470$ של  מגוחך  מחיר  שילמתי  קודם 

ועכשיו היא מבקשת 3000.
2 ילדים, אני למדתי בכולל  קיבלתי הלם. היו לנו כבר ב"ה 
מה  כפול?  סכום  נביא  ומאיפה  עבדה,  ובקושי  למדה  ואשתי 
התייעצתי  לשכור.  ולא  דירה  לקנות  כדאי  כזה  שבמחיר  גם 
עם אבי ע"ה והחלטנו כי אם אמצא דירה עד 700,000 שקל – 
כדאי לקנות. דפדפתי מעט בעיתון המקומי אבל מחירי הקניה 
לי  נותרו  לא  לחפש.  טעם  היה  ולא  גבוהים  יותר  הרבה  היו 
ברירות והתחלתי לשלם לה שכירות. באחת השבתות התקיימה 
משה גרוזמן,  הרב  השליח  ידידי,  בעיר.  אצלנו  התוועדות 
שאלני למה אני נראה מדוכדך? סיפרתי לו. הוא הציע לי עצה: 
"תקבל על עצמך ללמוד פרק תניא לפני התפילה במשך חודש 
ימים ותראה שהדברים יסתדרו". אמרנו "לחיים" ויצאתי לדרך.
ביום ראשון בבוקר למדתי פרק א' בספר התניא, ביום שני פרק 
ב', ביום שלישי פרק ג', וכן הלאה. ביום חמישי בשעה 13:50, 
אחרי תפילת מנחה בכולל, מצלצל הטלפון ועל הקו מבטא רוסי 
לי  יש  דירה.  אתה מחפש  מתווך, שמעתי  איגור,  "מדבר  כבד. 
לא  אני  חב"ד!...".  פינת  השם  קידוש  ברחוב  בשבילך:  דירה 
הכרתי את הרחוב ונדהמתי לשמוע על לוקיישן כזה... שאלתי 
מ-770,000  פחות  ]בטח  רוצים החבדניקי"ם?"...  "כמה  אותו 
כמה  שקל".   700,000" לי:  אמר  הוא  במחשבון...[.  להם  אין 

שעות אחר כך חתמנו חוזה ובדירה הזו אנחנו גרים כבר שנים 
ארוכות...''

נותר  וכאן  לתאר  שאפשר  ממה  כוח  יותר  הרבה  לנו  יש  אז 
לברר מהי באמת השיטה לחולל נס? 

פעמים כה רבות אדם אומר לעצמו, אני מרגיש כה קטן בעולם 
ומי אני שיכול לשנות את התוכניות של הקב"ה? אבל זה בדיוק 
המסר הגדול של הרבי: יש לך כוח לחולל נסים. זה מדהים עד 
כמה יכול האדם לפרוץ את המחסומים שלו, ואם רק יהיה מוכן 

לצאת מאזור הנוחות ולהתאמץ יותר - אפשר לשנות הכול.
מייסד  היום.  סדר  בראש  הזו  התובנה  את  הבעש"ט מעמיד 
החסידות כותב שהדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות ליהודי הוא 
לא  בפני האלוקים,  קטן  הרגשת שפלות. משום שמי שמרגיש 
הוא  ה'  הדלק והקטיליזטור לעבודת  דבר.  שום  לקיים  יתאמץ 

ההבנה שבעיני הקב"ה אני קרוב ומשפיע.
כתר שם טוב קמה: רוב ענוותנותו של האדם גורם שנתרחק 
מעבודת ה' יתברך, שמצד שפלותו אינו מאמין כי גורם על ידי 
זה  מאמין  היה  שאילו  העולמות.  כל  אל  שפע  ותורתו  תפלתו 
כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה מרוב כל והיה נזהר בכל אות 

ותנועה ומלה לאומרה כדקאיאות. 
כדי לתת עוצמה לדברים ולהוריד אותם אל הלב, נפתח עם 
אומרת  אבות  בפרקי  המפורסמות  המשניות  אחת  כביר.  וארט 
דבר מאוד תמוה: "עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה 
אתה  ולאן  באת  מאין  דע  עבירה,  לידי  בא  אתה  ואין  דברים 
משפט  וזה  וחשבון".  ליתן דין  עתיד  אתה  מה  ולפני  הולך 
עורכים  שתחילה  הוא  התקין  המשפט  סדר  השמים:  עד  מוזר 
"חשבון" ובסוף מכריעים את ה"דין". תחילה מעניקים לנאשם 
דינו.  את  מכריעים  התהליך  של  ובסופו  עצמו  על  להגן  זכות 
ליתן דין  עתיד  אתה  מי  "לפני   - להיפך  נאמר במשנה  וכיצד 
כך  אחר  הדין ורק  את  שתחילה מכריעים  כאילו  וחשבון", 
עוד  דין צדק אם  הכריעו  מה  בסיס  על  החשבון?  את  עורכים 

לא ערכו חשבון?!
הרי כך היו נערכים משפטים במשטרים חשוכים כמו רוסיה 
הסובייטית, שהדיון בבית המשפט היה רק הצגה מרושעת לגזר 
הדין שנחתם קודם. מה אפוא פירוש המשנה שלמעלה עורכים 

"דין וחשבון"?
שהובא  ליסוד  הרבי מליובאוויטש מציין 
בליקוטי מוהר"ן בשם הבעש"ט, סבו זקנו של הצדיק מברסלב 
)ליקוטי שיחות ו/283(: כמה משניות אחר כך נאמר: "נפרעים 
מהאדם מדעתו ושלא מדעתו", מסביר הבעש"ט כי כאשר רוצים 
לגזור דין של אדם, עושים זאת "מדעתו" שלו עצמו. מגלגלים 
לפניו מקרה דומה למעשה שהוא עשה ומקשיבים לדרך שבה 
הוא שופט את האדם השני: אם הוא מדבר לזכות חברו - מזכים 

אותו, ואם הוא מכריע לחובה – מחייבים אותו. 
כך נהג נתן הנביא עם דוד המלך. לאחר שאירע המקרה בין 
דוד לבת שבע, נכנס נתן לדוד והציג לו מקרה וביקש לשמוע 
עמו  והייתה  עשיר  אצל  להתארח  נכנס  עני  איש  דעתו:  את 
כבשה אחת. לקח העשיר את הכבשה של העני ושחט אותה כדי 
העשיר  דינו של  מה  דוד  את  נתן  וכעת שאל  אוכל.  לעני  לתת 
וכי  "בן מות הוא האיש".  ואמר  דוד הזדעזע מהרשעות  הזה? 
את  לקחת  צריך  שהוא  העני  את  לארח  כבשים  מספיק  לו  אין 
ישראל  מלך  אתה  שעשית.  מה  זה  נתן:  אמר  הרש?!  כבשת 
ויכולת להתחתן עם כל אישה, אבל בחרת דווקא את בת שבע 

שהייתה כבשת הרש של אוריה החתי.
בכך ביאר הרבי את השאלה המוזכרת: "ליתן דין וחשבון". 
זה  ולפי  האחרים,  של  הדין  את  לחרוץ  לאדם  נותנים  קודם 

עורכים את החשבון שלו עצמו.
וכאן הקשה הרבי מדוע באמת נזקקים שהאדם עצמו יפסוק 
דינו? למה המלאכים אינם יכולים לשקול ולהכריע? ענה הרבי 
של  דינו  לחרוץ  יכול  אינו  בעולם  כוח  שום  כי  מדהים:  רעיון 
ה',  של  שלוחים  רק  הם  המלאכים  עצמו!.  ממנו  היהודי חוץ 
כמו  אלוקות  פיסת  הוא  חלק אלוקה ממעל,  הוא  היהודי  אבל 
שפלח תפוח הוא תפוח, ולכן אפילו כשמדובר ביהודי חוטא - 

רק הוא עצמו יכול לפסוק דינו. 
בואו ונביט בציטוטים המטלטלים:

קודם  בשם הבעש"ט כי  ליקוטי מוהר"ן סימן קיג: שמעתי 
גזר דין ... מטעים את האיש עצמו ושואלים אותו על כיוצא בו, 
והוא פוסק הדין, ואזי נגמר הדין. כמו שמצינו בדוד המלך ע"ה 
בבוא נתן הנביא וסיפר לו מעשה האורח וענה 'חי ה'' ואזי נפסק 
הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזהו 'ונפרעין מן האדם מדעתו', 
כלומר ששואלין דעתו, ואעפ"כ הוא 'שלא מדעתו' כי אינו יודע 
]על  הדין  לגמור  שלא  מאד  ליזהר  צריך  ולכן   ... עליו  שהדין 

אחרים[ עד שישנה וישלש כי הוא סכנת נפשות.
ליקוטי שיחות ו/286: אינו מובן כלל וכלל למה זקוקין בב"ד 
מאחר  אלא  ודוד?  נתן  וכמעשה  האדם  של  לפס"ד  מעלה  של 
שהמלאכים  שייך  אין   ... ממעל  אלקה  חלק  היא  נשמה  שכל 
כל  ולכן  ישראל,  איש  על  להם שליטה  תהיה  עליונים  הכי 
דינו  לפסוק  א"א למישהו  דינו  פוסק  אינו  עצמו  שהוא  זמן 
גודל  אחד[  ]מצד  האדם:  בעבודת  יסודית  ... ומכהנ"ל הוראה 
... ]ומצד שני[ שלא להתפעל מכל הדברים  ותוקף פגם החטא 
כי כל אחד מישראל ... הוא מושל ושליט  המונעים ומעכבים, 

על ענייני העולם.
צא ולמד עד כמה הקב"ה מחשיב את העשייה והדיבור של 
היהודי ועד היכן אנו יכולים לחולל נסים ולשנות לחלוטין את 

המציאות לטובה ולברכה. 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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צער בעלי חיים או דת 
הטבעונות?

'כי תצא', עוסקת בנושאים רבים   פרשת השבוע, 
ומגוונים, מצוות רבות מתוכם עוסקות בעשיית טוב 
לא  אבדה,  לחברו. השבת  אדם  בין  רעהו,  עם  איש 
מעניק  שאדם  )מתנות  ופאה  שכחה  לקט  שכיר,  שכר  תעשוק 
מתוך תבואתו ושדותיו לעניים(, הקם תקים עמו )אדם הרואה 
את חמור רעהו רובץ תחת משאו, חובתו לעזור לבעל הבהמה 
מזכיר  זה  העכשוויים  בחיינו   – בחזרה  המטען  את  להעמיס 
'פנצ'ר'  עם  ש'נתקע'  לחברו  מהירה  בדרך  נהג  של  עזרה  לנו 

בגלגל(, ועוד.
בשור  תחרוש  "לא  היא  בפרשתנו  שנזכרות  המצוות  אחד 
ובחמור יחדיו". מופלא עד מאוד הוא טעמו של בעל הטורים 
בורא  כביכול של  מידתו הטובה  ניכרת  בה  זו,  מצוה  בשורש 
הוא  גירה  מעלה  השור  מעשיו".  כל  על  "ורחמיו  העולם: 
)לאחר שבלע את מאכלו הוא חוזר ומעלהו לתוך פיו לטוחנו 
היטב, ובולע אותו בשנית(, והחמור אינו כזה. ואם ילכו שניהם 
עלול  מקודם,  כבר  שאכל  מה  בגירתו  יעלה  והשור  יחדיו, 
החמור לחשוב שהשור כעת קיבל מנה נוספת – והוא קופח! 
עד כדי כך מחנכת אותנו התורה לרחם על הבריות, והקפדה גם 

על צער רגעי ומוטעה של חמור פשוט!
הבית,  בעל  אני,  מדוע  וכי  מאוד!  מפליאים  והדברים 
המחליט והקובע, צריך להגביל את עצמי בגלל שהוא חושב 
תפוקת  את  להפחית  צריך  אני  זה  בגלל  האם  חמור?...  כמו 

העבודה שלו? פרס מגיע לו על כך?
ולתקן  דרכיו  את  לשקול  צריך  האדם  כן!  היא:  והתשובה 
את מידותיו, להיות רגיש וזהיר עד כדי כך, שלא לגרום אפילו 

צער שכזה!
 

•••

ברוך השם שזיכני לשמש בקודש כרב מסדר חופה וקידושין, 
וססגוניים,  צבעוניים  אירועים  בשלל  השנים  ברבות  נכחתי 
באירועים  היתר  בין  משונים.  אף  וחלקם  שונים,  חלקם 
שהוגדרו צמחוניים וטיבעוניים. למדתי לכבד את כל אחד מהם 
בהחלטתו לקיים אירוע לגיטימי כלבבו, כמו חתונה ללא מזון 
גם לאחר  כי  ליידע את הציבור בעובדה  ]אני ממליץ  מן החי 
אירוע שכזה האורח אינו 'בשרי', כך שיוכל לשתות בביתו כוס 
קפה חלבי...[. למדתי גם להעריך את העובדה שאדם שומר על 

צאן. אמנם  בעדר  ככבשה  הזרם  אחרי  נסחף  ואינו  עקרונותיו 
היום זה כבר הפך ל'טרנד' כזה שאפילו ראש הממשלה בנימין 
נתניהו שניחון בזיהוי מוקדם של מגמות, מינה יועצת מיוחדת 

לענייני בעלי חיים, שמשמעותה היא בעצם יועצת טבעונות.
כל זה טוב ויפה, מקובל עלי.

נוספת,  זוית ראיה  לי  נתן  אירוע חריג שהוזמנתי אליו,  אך 
זוג  מכך.  לצוץ  העלולים  הקונפליקטים  ועל  הגבולות,  על 
ביטאו  ערכים משלו, שכבר בפגישתנו הראשונה  נחמד, בעל 
את סלידה משימוש בתוצרת מן החי - על כל המשתמע מכך! 
הם לקחו כמה צעדים קדימה: המוזמנים נדרשו שלא להופיע 
לאירוע עם כל פריט לבוש העשוי מן החי, כמו מעילי פרווה, 
כמה  לעצמכם  וכדו'... תארו  עור  ונעלי  חגורות  לבד,  כובעי 
רבות  שנים  לאחר  שכזו...  בחתונה  ההופעה  היתה  מסובכת 
מיוחדים,  באירועים  חובש  שאני  מגבעת  אותה  כי  גיליתי 

עשוייה שיער שפנים...
בהשראת האירוע - המוזר משהו - שחויתי, ומבלי רצון לדון 
היכן  וחיפשתי  לרגע,  עצמי  את  עצרתי  היקרים,  הזוג  בני  את 
מידה  לבחון תמיד באמת  הפנימי שלנו? חשוב  מצוי המצפן 

נכונה ואמיתית.
רגשות  מתוך  פועלים  כאשר  הגבולות,  את  כאשר מאבדים 
בפח,  ליפול  עלולים  אנחנו  משמעותם,  את  לבחון  מבלי  לב 
ההיפך  את  לפעול  עלולים  אנו  אבסורדי  באופן  ובגדול! 
להתנזר  למשל,  אפשר,  כך  עצמם!  ערכים  מאותם  המוחלט 

משימוש בבעלי חיים, ועל הדרך לפגוע ולהזיק לבני אדם!

•••

פרשתנו נקראת תמיד בעיצומם של ימי חודש אלול - חודש 
הרחמים והסליחות. ראש השנה קרב ובא, עשרת ימי התשובה, 
וניחוח מרגש של בקשת  אווירה של תשובה  הכיפורים.  ויום 
החלו  זכו  כבר  המזרח  עדות  בני  בעולם.  מתפשט  סליחות 
בבקשת הסליחות, וכל אחד מאיתנו מרגיש שמשהו גדול עומד 

להתרחש. מתכוננים למשפט!
על יום הכיפורים נאמר בחז"ל )מסכת יומא פרק ח, משנה 
עד  מכפר  הכיפורים  יום  אין  לחברו  אדם  שבין  "עבירות  ז(: 
שירצה את חברו". התורה – מלשון הוראה, היא זו שמלמדת 
אותנו גם את הכללים במצוות שבין אדם לחברו, גם המצות 

הללו הם תורה מסיני, הם לא רק רגש ותחושות בטן, אוי לנו 
אם כל אחד היה לוקח לעצמו את הסמכות להחליט מה היא 
הטבה ומה לא, העולם היה הופך תוהו ובוהו. גם בסדום היו 
חוקים שהיו 'הגיונים' בקרב אנשי החוק המקומיים... כך נוצרו 
'חוקי סדום' המיתולוגיים. קחו למשל את נושא המתת החסד. 
אנושי,  מצפון  מתוך  חסד  המתת  לבצע  שיכולים  אנשים  יש 
אבל מבחינת האמת, לפי קביעת התורה, זה הוא רצח לכל דבר 

וענין!
את  גוי שלוקח  עקיבא שראה  ברבי  מביאה מעשה  הגמרא 
עקיבא  רבי  אותו.  לכלב שיאכל  ונותן  אותו  קושר  אבא שלו, 
מצפון  מצפונו,  צו  מתוך  זאת  עשה  שהגוי  לתלמידיו  הסביר 
שכזה, מתוך דאגה לכלב! ועל כך צווח הנביא )הושע יג, ב(: 

"זובחי אדם עגלים ישקון".
ראש  זצוק"ל  אפשטיין  מרדכי  רבי משה  הגאון  על  מסופר 
וראה  השואה  לפני  של  בגרמניה  שביקר  סלובודקה  ישיבת 
בו  במקום  הישיבה:  ראש  אמר  כלבה,  את  מנשקת  אישה 
עליהם את הפסוק  וקרא  אנשים!  ירצחו  עוד  כלבים  מנשקים 
הזה: "זובחי אדם עגלים ישקון", מי שמנשק עגלים עוד יהיה 
מזובחי האדם. ולצערינו הרב כך אירע, דבר מדבריו לא נפל 

ארצה.
 

•••
 

בין  יחס  כמו  בנושאים  גם  כי  למדים  אנו  השבוע  מפרשת 
אדם לחברו, עשיית חסד וכדו', יש לנו על כך תורה שלימה, 
ומאידך  והעדינים.  הקטנים  לפרטים  עד  מדויקת  הכוונה  עם 
ננסה לייצר 'מצפן' משלנו שאינו מכוון על פי  גיסא, אם אנו 
חלילה  עלולים  אנו  הקדושה,  התורה  של  האמיתיים  הערכים 
להגיע רחוק, ובדרך אל הדאגה לבעלי החיים – לדרוך על נזר 

הבריאה – האדם, ובכך להחטיא את המטרה.
אין  אך  חיים.  בעלי  צער  איסור  את  כערך  קבעה  התורה 

אפשרות לקבוע דת חדשה "דת הטבעונות"...
לבוא  לאדם  לו  היה  שכדאי  אמרו,  כבר  וחכמים  גדולים 
לעולם כדי לעשות פעם אחת חסד עם אדם אחד. בואו נאמץ 
כולנו את הרעיון, ונעשה טוב אחד עם השני. כך נצמיח כאן 

חיים ערכיים, חברת מופת, לשם ולתפארת!
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן



כאשר מאבדים את הגבולות, כאשר פועלים מתוך רגשות לב 
מבלי לבחון את משמעותם, אנחנו עלולים ליפול בפח, ובגדול!

"



 מהיום כל השירות באגד
בטלפון אחד

 חדש! כל המידע שאתם צריכים - מקווים ולוחות זמנים

ועד אבדות ופניות ציבור, ב- 2800*

טיפול באבדות פניות בנושא רב קו טיפול בפניות לקוח

מידע על קווים, תחנות ומסלולי הנסיעה של כל קווי אגד 

פניות בנושא בטיחות וגיהות הזמנת כרטיסי נסיעה לאילת, לים המלח ולגליל

פניות בנושא ביטוח ותאונות  פרטים על הצטרפות למשפחת נהגי אגד

אגד זה
2800
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אם החלטת לתקן את העולם או סתם להתעשר 
באמצעות הגשת תביעה ייצוגית אז אספר לך 
שראיתי לצערי לא מעט הליכי תביעה ייצוגית שהיו 
יכולים להביא לציבור תועלת רבה, פיצויים משמעותיים 
ושינוי אמיתי של המציאות אבל בגלל ניהול משפטי לא 

נכון הסתיימו בלא כלום.
בתיק אחד שטיפלתי )באותו עניין ייצגתי את הגנת הנתבע( 
ניתן לאחר כמה שנות התדיינות בבית המשפט פסק דין 
שקבע שלמרות שהתובע צודק ולמרות שלכאורה יש מאות 
אלפי אנשים שנפגעו- עדיין בית המשפט לא יאשר תביעה 

שהוגשה ונוהלה בצורה רשלנית.
באותו עניין נטען שמאות אלפי אנשים בישראל קיבלו 
מהלקוח שלי הודעות ספאם לנייד ולכן לכאורה הלקוח שלי 
היה חשוף לסיכון שיצטרך לפצות את כל אותם מאות אלפי 
אנשים. בית המשפט שם קיבל את עמדתי וקבע שתביעה 
ייצוגית על סך של מיליונים רבים של שקלים צריך להגיש 
בצורה יסודית יותר מאיך שהיא הוגשה שם, וגם צריך לנהל 

אותה בצורה יותר מקצועית.
נפגשתי גם בתיקים של תביעות ייצוגיות שבהם התובע 
או יותר נכון עורך דינו של התובע ממש שיבשו בהתנהלות 
רשלנית את התביעה, והפסידו עבור כלל הציבור סכומים 
ניכרים שלבסוף לא חולקו לציבור- רק בגלל ניהול משפטי 

כושל.
יש תביעה אחת שהוגשה נגד אחת מחברות המזון הגדולות 
בגין מכירת מוצרים במשקל נמוך משמעותי מהמשקל 

שפורסם על אריזותיהם.
הייתה על אותה חברה אפילו כתבה גדולה בטלוויזיה 
של תוכנית תחקירים מוכרת שהראתה בצורה מאוד ברורה 
שאותה חברה מוכרת לנו אזרחי ישראל הרבה פחות מוצר 

ממה שכתוב על האריזה.
באותו עניין, התובע ניסה להסתמך רק על הכתבה בתוכנית 
התחקירים ובית המשפט קבע שככה, רק על סמך תוכנית 

טלוויזיה לא ניתן לאשר תביעה ייצוגית.
אם למשל, היה אותו תובע מצרף חוות דעת של מעבדה 
מוכרת ששקלה בעצמה את המוצרים והשתכנעה שאכן 
המוצרים נמכרו במשקל נמוך יותר ממה שנכתב על האריזה 
אז יש להניח שהתביעה הייתה מתקבלת ושכל אחד מצרכני 

אותה חברה היה מקבל פיצוי על חסרון הכיס שנגרם לו.
אל תבינו לא נכון, גם אותו תובע ועורך דינו שעשו עבודה 
רשלנית רק הפסידו מזה בגלל שבמקום לקבל תגמול נאה 

על הצלחת התביעה הייצוגית שהגישו הם עוד נאלצו לשלם 
את הוצאות אותה חברה שנתבעה.

כתבתי על הנושא כבר כמה טורים, ועל כך שכל אחד יכול 
להפוך למיליונר באמצעות הגשת תביעה ייצוגית. בין אם 
אתה לוחם חברתי שמבקש לתקן עוולות צרכניות ולפעול 
לטובת ציבור רחב של נפגעים ובין אם הוא רק מחפש את 

הכסף הגדול של עולם המשפט.
כל אדם שנפגע מעוולה צרכנית אפילו בפגיעה של שקלים 
בודדים יכול לכאורה לבקש לנהל תביעה ייצוגית ולייצג גם 
מיליוני אחרים שנפגעו מאותו העניין, אפילו בלי לשאול 
לדעתם של מיליוני הנפגעים האחרים ובמקרים רבים אף 

מבלי שידעו על כך.
החוק מאפשר להגיש תובענה נגד עסקים וגם נגד רשויות 
ציבורית, למשל כדי להשיב  סכומים שהרשות גבתה שלא 
כדין, כמס, כאגרה או כתשלום חובה אחר. אולם נקבעו 
לכך סייגים שונים. בנוסף, בית המשפט לא יאשר תובענה 
ייצוגית נגד רשות אם הרשות הודיעה כי לא תגבה עוד את 
התשלום שבגללו הוגשה הבקשה ואם הוכח לבית המשפט 

כי היא אמנם עשתה כך .
בנושאים אחרים, החוק מאפשר מספר עניינים בהם 
רשאי אדם להגיש תביעה ייצוגית והבולטים שבהם הינם 
עניינים שבין צרכנים לעסקים, בין לקוחות לבנקים, בין 
חברות הביטוח וקרנות הפנסיה לבין המבוטחים, ובשנים 
האחרונות גם בין נמעני הודעות פרסומיות בלתי רצויות- 

לבין המפרסמים באותן הודעות.
בשנת 2016 למשל, במסגרת 10 התביעות הייצוגיות 
הגדולות ביותר שהסתיימו, הושבו לציבור 433 מיליון 
שקל; והגמול הממוצע ששולם לתובעים הייצוגיים עצמם 

עמד על-סך של 738 אלף שקל - 1.7% מסכום הזכיות.
בשנת 2017 הוחזרו לציבור כ-200 מיליון ₪ רק במסגרת 
10 הסדרי הפשרה הגדולים שהושגו, שכר-הטרחה הממוצע 
שנפסק לעורכי הדין דרך אגב, עמד על כ-3.1 מיליון שקל 
והגמול הממוצע לתובעים הייצוגיים עמד על כ-1.4 מיליון 

שקל.
סך הכספים שהושבו לציבור במסגרת הליכי תביעות 
ייצוגיות שהסתיימו ב- 2018 מסתכם ב-425 מיליון שקל. 
את הנתח המרכזי תופסות תביעות בתחום הצרכנות שהפיצוי 
הכולל בהן הסתכם ב-272 מיליון שקל. אחריהן השבה 
מרשויות שהסתכמה ב-35.5 מיליון שקל ולאחר מכן הבנקים 

וחברות הביטוח שנאלצו לשלם כ-55 מיליון שקל.

במסגרת תביעה ייצוגית שנוהלה נגד חברות "מאגרי-
בנייה" ו"מ.ת.מ מבני תעשייה ומלאכה", ניתן פיצוי בסך 
של כ-25.3 מיליון שקל לחברי הקבוצה מהציבור, ושולם 
גמול של כ-1.7 מיליון שקל לתובעים הייצוגיים - גמול 

מהגבוהים שנפסקו לתובע ייצוגי יחיד בארץ עד כה.
באמצעות התגמול לאדם שנוטל על עצמו ומצליח כתובע 
ייצוגי, החוק בישראל אפילו מעודד במצבים מסוימים את 

אותה האכיפה האזרחית.
מנגנון התביעות הייצוגיות פועל כך, שהתובע המבקש 
לייצג את ציבור הנפגעים )התובע הייצוגי( מגיש את תביעתו 
האישית, ובמקביל  הוא מגיש בקשה לאשר את תביעתו 
כתביעה ייצוגית. על התובע הייצוגי להראות כי העילה  
לתביעה מתאימה לקבוצה גדולה של אנשים שיש להם  
מכנה משותף עם תביעתו שלו )שאלות משותפות של עובדה 
או משפט(. הוא נדרש להוכיח כי הוא מתאים לשמש תובע 

ייצוגי, וכן חלים עליו תנאים נוספים שנקבעו בחוק.
במסגרת פשרה שאושרה לאחרונה בתביעה ייצוגית 
שהוגשה נגד רשת יינות ביתן בגין שקילת האריזה יחד עם 
המוצר, הוביל בית המשפט לפשרה לפיה הרשת תפחית 
25 גרם ממחיר עוף ובקר ארוזים כף שתוספת המשקל 
שהרשת תספק לצרכניה, תגיע לשווי של 2.5 מיליון שקל 

שיחולקו לצרכנים.
התובעים הייצוגיים, הצרכנים שהגישו את התביעה, 
קיבלו 87,750 ₪ ואילו עורכי דינם קיבלו כתגמול עוד 

225 אלף שקל בתוספת מע"מ.
בשנים האחרונות גם קמו גופים צרכניים שונים ללא 
מטרות רווח, המסייעים בהוצאות המימון הנדרשות לצרכנים 
ולעורכי הדין העוסקים בתביעות הייצוגיות עוד בטרם בית 
המשפט מאשר את ניהול התביעה הייצוגית, להגיש ולנהל 

תביעות ייצוגיות שיביאו תועלת לציבור צרכני רחב. 
כל אחד יכול להרים את הכפפה, לפנות לעורך דין מתאים 
ולתקן יחדיו עוולות כלפי הציבור או חלקים מהציבור, 

ואולי בכלל להפוך להיות מזה מיליונר.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים 
מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי 
דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 
.2004

מיליוני שקלים לציבור 
וכמיליון שקלים בשבילך



עו"ד נועם קוריס

כל אדם שנפגע מעוולה צרכנית אפילו בפגיעה של שקלים בודדים יכול לכאורה לבקש 
לנהל תביעה ייצוגית ולייצג גם מיליוני אחרים שנפגעו מאותו העניין.

"
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סיור עולמי: 

איפה צועדים המחוקקים על שטיח אדום באורך 4 ק"מ? על איזה 
מבנה עבדו במשך כמעט 20 שנה? ואיפה נמצא התורן הכי גבוה 

בעולם? סיור בתמונות בבתי פרלמנט מעוצבים ומיוחדים בעולם

בתי פרלמנט מרשימים 
שלא הכרתם

||  אשר ויטמן  ||
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הוקם בשנת: 1964
שווה ביקור: המתחם, שגודלו 150 אלף מ"ר, מחולק 
ל-3 מבנים עיקריים. במרכזו עומדים צמד בניינים בהם 
נמצאים משרדי הפרלמנט: משמאל בניין הסנאט הקמור 
לשלב  בניסיון  הקעור.  הסגנים  לשכת  בניין  ומימין 
מודרניות עם היסטוריה תרבותית, ניסה האדריכל לתאר 
כאן את הגישה העממית והחופשית שבה נוקטים חברי 
של  יותר  והסגורה  השמרנית  הגישה  לעומת  הלשכה, 
חברי הסנאט. אם זה לא מספיק לכם, אז תוכלו כאן גם 
לטעום ממיטב יצירותיהם של אמנים ברזילאים חשובים, 
בהם פסלים, ציורים, תמונות וגם דגם מוקטן של הסנאט 
הברזילאי הישן, בזמנים בהם העיר ריו דה ז'נרו הייתה 

הבירה. מעניין.
הנה משהו שלא ידעתם: בגלל שזוג הבניינים במרכז המתחם הם הגבוהים ביותר במחוז הפדרלי, מכבי האש 

באזור נאלצו לרכוש ציוד מיוחד לעבודה בגבהים כאלו.

הכי מוזר: בית הנבחרים הברזילאי בברזיליה

הכי קלאסי: בניין הפרלמנט הפיני בהלסינקי

הכי פנורמי: הרייכסטג בגרמניה

הכי יומרני:
 בית המחוקקים היפני בטוקיו

הכי עגול: 
בניין הפרלמנט ההודי בניו-דלהי

הוקם בשנת: 1936
שווה ביקור: הפרלמנט של יפן מחולק לבית היועצים ולבית 
חלונות  מכילה  מ"ר,   267 בגודל  הראשית,  הכניסה  הנבחרים. 
ותקרה דמויית קתדרלה שמטפסת לגובה של  מזכוכית צבעונית 
דמויות  של  ברונזה  פסלי   3 נמצאים  הכניסה  במרכז  מטר.   32
ביפן.  הפרלמנטרי  הממשל  בהקמת  חלק  שלקחו  היסטוריות, 
המבנה, שעשוי כולו מחומרי בנייה מקומיים בלבד, הושפע לא 
מעט מרעיונות אירופיים ואסייתיים, וכולל בין היתר גם איורים 
על זכוכיות ווילונות מקושטים וסוגים שונים של שיש שמעטרים 

את קירות המקום.
הנה משהו שלא ידעתם: בין החדרים בפרלמנט מחבר שטיח 

אדום שרץ לכל אורך המבנה ואורכו הכולל הוא 4 קילומטרים.

הוקם בשנת: 1931
של  הקלאסי  בסגנון  נבנה  הבניין  ביקור:  שווה 
אדמדמות,  גרניט  אבני  מבחוץ  וכולל  ה-20  שנות 
עיצוב  קורינתיים.  עמודים   14 מתווכים  שביניהן 
לרוח  בהתאם  לקומה,  מקומה  משתנה  הפנים 
את  שכוללת  הראשונה,  בקומה  החדר.  ולמשמעות 
המסעדה,  ואת  העיתונאים  חדר  את  הראשי,  הלובי 
סוידו הקירות באבן גיר ירקרקה חלקה ובין כל קומה 
עד  לבן,  גרם מדרגות עשויות שיש איטלקי  מפריד 
לקומה החמישית. גם בפרלמנט הזה תוכלו למצוא 
אוסף אמנות מרשים שמכיל מעל לאלפי יצירות של 

אמנים בינלאומיים ופינים.
הנה משהו שלא ידעתם: הפינים מעריכים מאוד 
דווקא את הדוברים של הפרלמנט - אלה שיוצאים 

ומספרים לעולם ולציבור מה קורה בין כתלי הבית. מסתבר שהם גם נותנים להם מקום של כבוד בהיכל 
התהילה ההיסטורי עם גלריית דיוקנים מרשימה שכל מבקר בבניין רואה.

בניין הפרלמנט הגרמני, המכונה 
הוא   )Reichstag( הרייכסטג 
העיר  במרכז  ומיוחד  מעניין  בניין 
ה-19,  במאה  נוסד  הבניין  ברלין. 
אורכו  גרמניה,  איחוד  לאחר 
והוא  מטר   97 ורוחבו  מטר   137
ניאו-רנסאנס.  בסגנון  מעוצב 
ביותר  והמרשים  הבולט  העיצוב 
ספירלת  עם  השקופה  הכיפה  הוא 
המאפשרת  הפנימית,  המראות 
מבט פנורמי מרהיב על ברלין ועל 
הכיפה  הפנימי.  הפרלמנט  מתחם 
לקפלה  החיצונית  בצורתה  זהה 
שנבנתה  המקורית  הפרוסית 
מוצגות  הבניין  בתוך  ב-1894. 
ומיוחדות.  רבות  אומנות  עבודות 
תערוכת  מתקיימת  הכניסה  באולם 
בהיסטוריה  שעוסקת  צילומים, 
משתקפת  שהיא  כפי  גרמניה  של 
הקשורים  השונים,  באירועים 

בבניין הרייכסטאג.
ידעתם:  שלא  משהו  הנה 
הזמינו מקום לפחות חודש מראש 
לא  אחרת  דרכון,  אתכם  והביאו 
להיכנס  כדי  פנימה.  אתכם  יכניסו 
סיור  להזמין  צריך  לרייכסטאג, 
בזמן  לבוא  מומלץ  )בחינם(. 

השקיעה. 

הוקם בשנת: 1927
ומרכזו של  בית הפרלמנט  ביקור: הצורה העגולה של  שווה 
הופכים  ענק,  ובמזרקות  צבעוניות  במדשאות  ששופע  העיגול, 
מ-3  בנוי  הבניין  ההודית.  בבירה  בביקור  חובה  לנקודת  אותו 
הברית  מועצת   ,)Lok Sabha( הנבחרים  בית  קמורים;  תאים 
גבוהה  תקרה  לכולם  המרכזית.  והספרייה   )Rajya Sabha(
בחרו  כשהאדריכלים  הודו,  דגל  צבעי  ב-3  מקושטת  במיוחד, 
מסורגים  חלונות  ותחמו  במבנה  ההינדית  התרבות  את  לשמר 
מאבנים שמעטרות את קצוות החדרים. אם כל זה לא מספיק, אז 
ומגודר בשערי  המבנה כולו גם מוקף בחומת אבן-חול אדומה 

ברזל בוהקים.
את  אהב  ממש  לא  ההודי  הציבור  ידעתם:  שלא  משהו  הנה 
הצורה העגולה של המבנה בעת שהוקם, והיו מי שאפילו הגדילו 
לטעון כי הוא נראה כמו זירת שוורים או כמו תחנת רוח שנפלה 

על הצד.

בית הנבחרים בברזיל

כיפת הזכוכית של הרייכסטאג

הכתובת על בניין הרייכסטאג dem deutschen Volke  לעם הגרמני

הפרלמנט היפני בטוקיו

ההוי צילום אתר הפרלמנט הרשמי
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קירות טיפוס

iclimb Power
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מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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הוקם בשנת: 1902
וחדש  ישן  משחקי  מציג  בהונגריה,  ביותר  לגדול  שנחשב  ההונגרים,  של  הפרלמנט  בניין  ביקור:  שווה 
ובקישוטים  ועשיר בפרטים  שיתעתעו את כל חובבי העיצוב. החלק החיצוני מושפע מהזרם האנגלי-גותי 
שיוצרים יראת כבוד ופחד בו-זמנית. מצד שני, האדריכל לא חשש להוסיף במרכז המבנה כיפה מעוטרת זהב 
מבפנים. אם כל זה לא מספיק, אז הבניין גם מכיל 27 שערים, 29 חדרי מדרגות, 13 מעליות וספרייה ענקית. 
בעשרות החדרים שקיימים בבניין אף ניתן למצוא יצירות אמנות נדירות, כל אחת מספרת סיפור אחר: מפסלי 
אריה שעברו חידוש לאחר שהופצצו במלחמת העולם השנייה, ועד לציורי התקרה שמספרים על התקופה 

החשוכה בהונגריה בה צדו מכשפות.
הנה משהו שלא ידעתם: מלאכת הבנייה של הבניין ארכה 17 שנה, כשבכל יום עבדו בממוצע כ- 1,000 

עובדים באתר בו-זמנית. מאתגר.

שווה ביקור: בית הפרלמנט של אוסטרליה ממוקם בעיר הבירה, קנברה. הוא נבנה בתחילת שנות ה-80 
על ידי קבוצת אדריכלים מניו יורק. קבוצת האדריכלים הקימה מבנה מרשים ומיוחד, שמשך בנייתו ארך 
כעשר שנים. בחלק מסביבת בית הפרלמנט ניתן לראות משטחי דשא ירוקים, המסמלים את החיבור לאדמה 
של האבוריג'ינים, ילידי המקום. הפרלמנט ממוקם על גבעה וניתן לראותו מנקודות שונות בעיר, בייחוד 
בזכות משולש המתכת הגבוה שבראשו, אשר הפך לסמלה של קנברה.מפנים המבנה מרשים לא פחות, 
מעוצב בקפידה ומציג כ-3,000 יצירות אומנות שונות. השילוב הייחודי של האדריכלות המרשימה, אוסף 
האמנות המדהים והנוף היפה, הפך את בית הפרלמנט לאחת האטרקציות המשמעותיות ביותר באוסטרליה.
הנה משהו שלא ידעתם: בית הפרלמנט מציע סיורים מודרכים בחינם, המציעים מבוא היסטורי, תיאור 
של חפצים שונים, סקירת יצירות אמנות ולמידה על האדריכלות במקום. סיורים מודרכים בתשלום יחשפו 

לכם את ״מאחורי הקלעים של הפרלמנט" בעלות של 15-20$. במקום גם חנות מזכרות.

בנייני הפרלמנט של קנדה ממוקמים בבירה הפדרלית 
המראה  אונטריו.  אוטווה, שבפרובינציית  המדינה,  של 
המרשים של הבניינים בולט במיוחד כשמביטים עליהם 
חלקים:  משלושה  מורכב  הפרלמנט  הנהר.  מכיוון 
ובית  העליון  הסנאט  של  הבית  הקנדית,  המלוכה 
הפרלמנט  בניין  את  המאפיין  הבניה  סגנון  הנבחרים. 
הוא ויקטוריאני וגותי והוא משתלב עם הנוף של העיר, 
סמל  הוא  הקנדי  הפרלמנט  ירוקות.  מדשאות  לאורך 
יש  למבקרים,  חופשית  כניסה  ומאפשר  לדמוקרטיה 
ולהפגנות,  לאירועים  המיועדים  ציבוריים  שטחים  בו 

חנויות וגלריות.
חינם  סיורים  לערוך  ניתן  ידעתם:  שלא  משהו  הנה 
להזמין  מומלץ  הפרלמנט,  ובגבעת  הפרלמנט  בבית 
הנבחרים,  בבית  ביקור  כולל  הסיור  מראש.  מקום 
בספרייה ובין המבנים החשובים. במקום חנות מזכרות.

הכי דמוקרטי:
 בית הפרלמנט של קנדה

הכי מעניין: בית הפרלמנט של אוסטרליה

הכי גדול: בניין הפרלמנט ההונגרי בבודפשט

בית הפרלמנט ההונגרי בלילהבית הנבחרים ההונגרי. ויקיפדיה

הכתר והחרב של המלך ההונגרי - מנוח דרך קבע בפרלמנט

בניין הפרלמנט באוטווה.קנדה. ויקפדיה

בית הפרלמנט האוסטרלי. צילום ויקיפדיה
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הכי רשמי: גבעת הקפיטול

הרשות  את  שמשמשת  גבעה  הנה   )Capitol Hill( הקפיטול  גבעת 
המחוקקת של ארצות הברית בעיר הבירה, וושינגטון. בראש הבניין בולטת 
הכיפה, הדומה לכיפת קתדרלת סנט פול בלונדון. לבניין שני אגפים - אחד 
- האגף הצפוני הוא אגף הסנאט של ארצות הברית  לכל חלק של הקונגרס 
והאגף הדרומי הוא אגף בית הנבחרים של ארצות הברית. המבנה המרשים 
והמטופח מכיל מסדרונות מקושטים בציורי קיר, המציגים את גיבורי האומה 
ואת מעשיהם, היכל הפסלים )Statuary Hall( הינו אגף מלא בפסלי אבן 

של אישים פוליטיים.
הנה משהו שלא ידעתם: בכניסה המרכזית מתקיימת תערוכה המציגה שלל 
חפצים ומסמכים המספרים את הסיפור של הקונגרס. קיימת רשימה ארוכה 
או  עט  ואפילו  מים  ביניהם  לבניין,  אתכם  להכניס  תוכלו  שלא  פריטים  של 

עיפרון.  

אחד מסמליה של לונדון הוא שעון הביג בן )Big Ben(, המראה את השעה במגדל השעון. השעון הוא חלק ממתחם ארמון וסטמינסטר )Westminster(, המשמש כפרלמנט 
הבריטי ונמצא ברובע וסטמיניסטר. הארמון, שהוא אחד מהגדולים באירופה, נבנה במאה ה-19 ומכיל עיצובים ברוח הגותית. מגדל השעון מעוטר אלמנטים גותיים שונים וקצהו 

העליון נראה כמו מגדל פעמונים. בדרום המבנה נמצא מגדל ויקטוריה הגבוה, שבו נמצא הארכיון של הפרלמנט.
הנה משהו שלא ידעתם: בבתי הפרלמנט מתקיימות תערוכות שונות וכדאי לבדוק מה מציגים בזמן הביקור שלכם. משרד הכרטיסים נמצא מעבר לכביש. מגדל הביג בן המפורסם 

סגור לשיפוצים עד שנת 2021.

הכי ביג בן: ארמון וסטמינסטר בלונדון

הגפיטול

בניין הקפיטול על שטר של 50 דולר

ארמון וסטמינסטר בלילה

ארמון וסטמינסטר במבט מהאוויר

אולם הבית התחתון בהתאם למסורת בית הנבחרים הבריטי,
אולם זה מעוטר בצבע ירוק.
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הכי גרנדיוזי: בית הפרלמנט בבוקרשט

ואחד משלנו! כנסת ישראל

בית הפרלמנט הרומני )Palatul Parlamentului(, הממוקם בבירת רומניה, בוקרשט, הוא אחד 
המבנים הגדולים והמרשימים בעולם. המתחם נבנה בשנת 1983 בסגנון ניאו-קלאסי, לפי דרישותיו 
צ'אושסקו". מדובר במבנה  "ארמון  גם  נקרא  ולכן  צ'אושסקו  ניקולאי  הדיקטטור  הגרנדיוזיות של 
פתחי  דרך  אותו  שירעילו  חשש  שצ'אושסקו  כיוון  אוויר,  מיזוג  ללא  חדרים,  כ-3,000  עם  מפואר 

המזגנים.
תעלות  בו  יש  מקוריים,  רומניים  בניה  מחומרי  ורק  אך  עשויים  הפרלמנט  במתחם  המבנים  כל 
נסתרות, תמונות של צ'אושסקו, פסלים, שטיחים, ציורי קיר, קישוטים מזהב ועוד. בבניין הושקעו 
מיליוני דולרים בזמנו, בעוד שאזרחי רומניה ידעו תקופת עוני ושפל ורחובות שלמים נמחקו לצורך 
במבנה  שמדובר  החושבים  ויש  מופת  יצירת  הבניין  את  המכנים  יש  המוגזם.  המבנה  של  הבניה 
מגלומני. אין עוררין על כך שמדובר באחד המבנים המרשימים ביותר מבחינה חיצונית ופנימית וכדי 

לשוטט בכולו, ידרשו לכם מספר שעות.
הנה משהו שלא ידעתם: למי שרוצה סיור בעברית, מומלץ להזמין כרטיסים לפחות שבוע מראש. 

חובה להביא דרכון ולעבור בדיקה ביטחונית. אין כניסה לעגלות ילדים.

ובאותו  יפה  מדובר במבנה  שיגידו שלא  יש 
אבל  בעולם,  הפרלמנט  מבני  של  הגודל  סדר 
כמה  לכתוב  והחלטנו  מתקרבות  הבחירות 
מילים גם על כנסת ישראל. פנים המבנה עוצב 
ביצירות  ומקושט  גד  דורה  האדריכלית  ידי  על 
מארק  האמן  קראוון,  דני  הפסל  של  אמנות 
פיסל  למתחם  הכניסה  שער  את  ועוד.  שאגאל 
דוד פלומבו מברזל והקדיש אותו לזכר השואה. 
השבטים  שער  את  פיסל  וייל  שרגא  הפסל 
בכניסה לבניין הכנסת. בתחרות לתכנון המשכן 
קלארווין.  יוסף  האדריכל  של  תוכניתו  זכתה 
לירות  מיליון   1.25 של  מסכום  מומנה  הבנייה 
שטרלינג, שהוריש הברון ג'יימס דה רוטשילד, 
אדריכלים  שותפו  הארוך  התכנון  ובתהליך 

נוספים, בהם דב כרמי ובנו רם.

אחד משלנו. בניין הכנסת

ארמון הפרלמנט על גבעת ספירי בבוקרסט

בוקרסט
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ַתח  ַרֲחָמָנא פְּ
א  ַמיָּ שְׁ
ִלְצלוִתין

מה הוא פיוט הסליחות המפורסם ביותר? מה הוא סודם של הפיוטים 
בבית הכנסת עדס? ומדוע ר' משה עבוד, בהיותו ילד היה הולך לישון 

בחודש אלול עם חוט קשור על ידו? • הרב יוסף שעיו, רב בית הכנסת 
"עדס" בשכונת נחלאות בירושלים והפייטן ר' משה עבוד בנו של הפייטן 

חכם שאול עבוד ז"ל, שבים לרגעים הנשגבים של אמירת הסליחות בבית 
הכנסת עדס שנוסד לפני למעלה ממאה שנה והוכר כאתר שימור לאומי
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||  איילה אבן האזל ||

ַתח  ַרֲחָמָנא פְּ
א  ַמיָּ שְׁ
ִלְצלוִתין
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הסליחות  פיוט  הוא  מה  לברר  תצאו  אם 
ישראל,  בית  המוני  בקרב  ביותר  המפורסם 
תגלו כי התשובה היא: "אדון הסליחות, בוחן 
חטאנו  צדקות  דובר  עמקות,  גולה  לבבות, 
לתופעה  שזכה  פיוט  עלינו"  רחם   – לפניך 
מעניינת, המוני בית ישראל מבוגרים וצעירים 
אלה  את  ישנם  אך  בעורגה.  אליו  מתחברים 
וישנם   בורא עולם  לפני  ומתרפקים עליו בדמעות   המתרגשים 
הלחן  את  שומעים  שהם  שברגע   – האחרונים  את  לחילופין 
המתחיל להתנגן בפיות עמך, מתעוררים בגעגוע מהול בצהלה 

ומאידך  קליל,  גיסא  שמחד  פיוט  וחדווה. 
גיסא מעורר כיסופין. 

הרחמים  ימי  של  בעיצומם  כשאנו  כעת 
עולם  לבורא  ומתחברים  שבים  והסליחות, 
ליחם,  נס  שטרם  הנושנים  הפיוטים  דרך 
בית  רב  שעיו,  יוסף  מהרב  לשמוע  ביקשנו 
בירושלים  נחלאות  בשכונת  "עדס"  הכנסת 
האוטנטית  בירושלים  הסליחות  מעמד  על 
יותר  הקיים  עדס  הכנסת  בית  פעם.  של 
האחרונות  בשנים  רק  הוכרז  שנה,  ממאה 
אלה  שנים  ובמאה  לאומי,  שימור  כאתר 
ספגו קירותיו אלפי מעמדי סליחות מרגשים 
ינקו  ובו  פשוטים  ירושלמים  תושבים  של 
הצטרף  בנוסף,  הפייטנים.  טובי  תורתם  את 
את  ותיאר  שסיפר  עבוד,  משה  ר'  לראיון 
עבוד,  שאול  חכם  של  כבנו  זיכרונותיו 
שהיה זה שייסד את שירת הפיוט והבקשות 
הדור  של  הפייטנים  טובי  וכל  בירושלים 

הקודם היו מתלמידיו. 

אמירת הסליחות – 
מנהג עתיק יומין

עתיק  מנהג  הוא  הסליחות  אמירת  מנהג 
המקובל בחודש אלול ובעשרת ימי-תשובה, 
הצער  לצד  גאון.  סעדיה  רבי  מימי  לפחות 
אנו  המחילה  ובקשת  חטאנו  על  והחרטה 

מתחילים  מאימתי  השכינה.  וגלות  ישראל  צער  על  בוכים  גם 
להתאסף בחצות הליל לאמירת הסליחות? 

לפי מנהגי העדות: הספרדים והתימנים מראש חודש אלול, 
בני אשכנז ממוצאי שבת לפני ראש השנה, בתנאי שיהיו לפחות 
4 ימים. המטרה שיהיה יום קבוע. הסיבה מדוע ארבעה ימים – 
דווקא, היא, בדומה למועד הנדרש בטרם הקרבת קרבן - ארבעה 

ימים על מנת לבדוק שאין בו מום. 
קהילות  של  ידועים  פחות  מנהגים  עוד  יש 
מיום  היום(  נהוג  )לא  ספרד  בברצלונה,  נוספות: 
ספרד  בגירונ'ה,  העולם,  בריאת  יום   - אלול  כ"ה 

א

סמלי השבטים ראובן, שמעון, ולוי

האמן יעקב שטארק

את העיטורים 
המיוחדים צייר יעקב 
שטארק חינם אין 
כסף לכבודו של 
בית הכנסת, וכמובן 
שהוסיף את חתימת 
ידו. עד מהרה הפך 
בית הכנסת "עדס" 
לבית התפילה 
המרכזי של רבים 
מתושבי ירושלים של 
תחילת המאה.





שואפת למצויינות

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

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!

תואר ראשון )B.Ed( | תואר שני )M.Ed( | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות

לפרטים ולהרשמה:
nathalieb@Michlalah.edu | 02-6750938

 בלעדי! שילוב .M.Ed + לימודי תעודה:
תקשורת מקרבת בחינוך ובמשפחה

 צבירת נקודות לתואר במקביל לצבירת
גמולי השתלמות ממשרד החינוך

 אפשרות ללימוד קורסים נבחרים מהתוכנית,
ללא התחייבות לתואר

 מלגות עד גובה של 5,000 ₪
והסעות חינם מהכניסה לעיר

תואר שני במסלול
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע

בואו להכיר תואר שני
שחושב מחוץ למשבצת

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה

תואר ראשון )B.Ed( | תואר שני )M.Ed( | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות

 בלעדי! שילוב .M.Ed + לימודי תעודה:
תקשורת מקרבת בחינוך ובמשפחה

 צבירת נקודות לתואר במקביל לצבירת גמולי השתלמות ממשרד החינוך

 אפשרות ללימוד קורסים נבחרים מהתוכנית, ללא התחייבות לתואר

 מלגות עד גובה של 5,000 ₪ והסעות חינם מהכניסה לעיר

תואר שני במסלול הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע

nathalieb@michlalah.edu | 02-6750938 :לפרטים והרשמה

בואו להכיר תואר שני
שחושב מחוץ למשבצת

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה
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)מקובל היום אצל יהודי איטליה( - רק בעשרת ימי תשובה. 
נוהגים להגיד סליחות החל מט"ו  ואילו לפי "מטה אפרים" 

באלול. 

"עדס" - מוקד משיכה 
לפייטנים 

על  נחלאות  בשכונת   1901 בשנת  נוסד  עדס  הכנסת  בית 
אלא  ויראה  תורה  בעלת  רק  לא  שהייתה  עדס,  משפחת  ידי 
המזרח  כותל  את  פיות.  לתל  במהרה  והפך  ממון,  בעלת  גם 
דאגו לפאר בני המשפחה,  בארון קודש רחב ממדים – עשוי 
עץ משובץ בצדפות. הארון הייחודי הובא חלקים, חלקים על 
גבי חמורים ופרדות הישר מהעיר דמשק. אך אין ספק שגולת 
סמלי   – קיר  עיטורי  הם  הכנסת  בית  של  יופיו  של  הכותרת 
12 שבטי ישראל - פרי מעשי  ידיו של האמן יעקב שטארק 
מבוגרי בית הספר בצלאל. מדובר באחת העבודות הבודדות 
יעקב  צייר  המיוחדים  העיטורים  את  האמן.  מאת  שנשתמרו 
וכמובן  הכנסת,  בית  של  לכבודו  כסף  אין  חינם  שטארק 
ידו. עד מהרה הפך בית הכנסת "עדס"  שהוסיף את חתימת 
לבית התפילה המרכזי של רבים מתושבי ירושלים של תחילת 

המאה.
הרב יוסף שעיו, כיום רב בית הכנסת, מתאר את הדמויות 
שנהגו להתפלל בו: "חברי כנסת, שרים, כולל הנשיא יצחק בן 
צבי זכו והתפללו בבית הכנסת הנודע. כך גם בצמרת הרבנים 
דמויות ההוד של הדור הקודם כדוגמת הרב משה עדס ועוד. 
מלא  כשכולו  ראשי  כחזן  משמש  היה  שעיו  עזרא  הרב  אבי 
שבועיים(.  לפני  בדיוק  חל  שלו  האזכרה  )יום  ותחנון  רגש 
בדור הקודם, כולם בלי יוצא מן הכלל היו קמים ב-3 בבוקר 
חדש  טרנד  נהיה  כיום  הסליחות.  לאמירת  הירושלמי  בקור 
הכנסת  בית  יום.  מידי  ולבקר  לראות  באים  סליחות"  "סיורי 
באו  לשבת.  מקום  אין  ולעיתים  קבוצות  קבוצות  מתמלא 
לדוגמא קבוצה של צליינים עם צלבים אך כמובן לא אישרתי 

בחיפה  הבהאים"  ל"גנים  שבאים  כמו  בדיוק  להיכנס.  להם 
ומורידים נעליים כך גם בבית הכנסת יש לכבד. בעקבות כך 
לאומי,  שימור  כאתר  שמוגדר  כנסת  בבית  שמדובר  והיות 
זומנתי למשרד ראש הממשלה – אך כמובן שהסכימו עימי 
שאני צודק. היות ולפי החוזה רשום בצורה מפורשת, כי אני 

שמירת  על  האחראי 
במקום  הקדושה  גדרי 

הקדוש".
היה  שנים  עשר  לפני 
המבנה  את  לחזק  צורך 
הכנסת.  בית  של  הישן 
הוזמן  צרפתי  אמן 
את  לשמר  במיוחד 
האומנותיים  הציורים 
גבי  על  המתנוססים 
לא  העבודה  אך  הקיר, 
הייתה מקצועית  ולקתה 
העתיקות  אגף  בחסר, 
העבודות  את  עצר 
בית  הפיכת  ובזכות 
שימור  לאתר  הכנסת 
תקציב  הושג   – לאומי 
להבאת מומחים שיצילו 

ויחדשו את היצירה. 
 – דן  סמלו של שבט 
הנחש היה מחוק כנראה 
טובות  שנים  כמה 
בו  נדבקה  כך  ובעקבות 
מעשיה. האגדה מספרת 
בשל  נמחק  הסמל  כי 
היותו מצויר בדיוק מול 
ואישה   – נשים  עזרת 
נחש  שרואה  מעוברת 

יכולה חלילה להפיל. 

הנחש.  סיפור  על  שעיו  יוסף  הרב  טוען  שטויות"  "הכול 
"פשוט מאד הנחש היה מול התיבה והיו משתחווים כלפיו, 
לכן היו כמה רבנים שחשבו שעדיף למחוק את הנחש. נכנסתי 
עמאר  רבי שלמה  עם הרשאל"צ  והתייעצתי  לעומק ההלכה 
ולא  היות  כי  למסקנה  והגענו  יוסף  יצחק  רבי  והראשל"צ 

הרב חיים שאול עבוד ז''ל

פנים בית הכנסת
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מדובר בנחש שלם – וכל הגב שלו קצוץ –  אין בעיה הלכתית. 
לכן כיום באיור המשוחזר ראש הנחש – סמלו של שבט דן – 

מתנוסס ועומד ואין שום בעיה הלכתית בנושא".
"אחד העיטורים גם משלב ציור של ביצה בת יענה. רבים 
טמא  חיים  בעל  של  עוף  כיצד  מתפלאים  הכנסת  בית  מבאי 
"יש  מסביר:  שעיו  יוסף  הרב  הכנסת?  בית  לקירות  התגלגל 
כאלה שרצו לטעון כי מדובר בסגולה נגד עין הרע", אך הרב 
לא  תפלות.  באמונות  מאמינים  לא  "אנו  מוחה.  שעיו  יוסף 
הרבה אנשים יודעים זאת, אך מובא בשמו של הרב חיים מעלי 
שאומרת  גמרא  יש  כי  ויטאל,  חיים  רבי  של   תלמידו  הכהן, 
על הבת יענה, שמפאת היותה עוף כבד לא יכולה לדגור על 
הביצים. במקום זאת היא ממקדת את כוח ראייתה בביצה וכך  
נבקעת הביצה. פלא פלאים.  להפתעתי גילתי גם בבית כנסת 
עתיק בקהילת איזמיר – כי על קירות בית הכנסת מתנוסס ציור 
מה  וזה  התפילה.  כוח  על  משל  למעשה  וזהו  יען.  ביצת  של 

שבא הסמל של ביצת היען ללמד את המתפלל,  שיאמץ וימקד 
את כל כוח מחשבותיו – בתפילה – ואז יפעל ישועות בעזרת 

ה'".

מה הוא סודם של פיוטי הסליחות בבית הכנסת "עדס"?
בנוסח  בעיקר  מאופיינות  "עדס"  הכנסת  בבית  "הסליחות 
הירושלמי.  בנוסח  כמקובל  ולא  החלאבים  של  האוטנטי 
על  להצביע  יודעים  בקיאים  אך  דומה,  נשמע  הנוסח  אומנם 
שינויים אחדים בכמה מן הקטעים, ואבוי למי שינסה לשנות 
כמלא הנימה מהמסורת המקובלת מדורי דורות. לדוגמא אנו 
לא נוהגים לתקוע בשופר בי"ג מידות כמו בקהילות הנוהגות 
לפי נוסח ירושלמי, בנוסף תרועת השופר שלנו שונה, ובפיוט 

"אדון הסליחות" יש שינוי לא גדול, דומה מאד לירושלמי".
כדוגמת  ספרד  במשוררי  בעיקר  מקורם  השונים  הפיוטים 
של  בספרו  בעיקר  מקורה  הבקשות  שירת  ואילו  עזרא  האבן 

שסידר  הראשון  שהיה  ישראל"  "זמירות  נאג'רה  ישראל  רבי 
את שיריו לפי המקאמים השונים.

את  המנגינות,  את  שיכירו  הצעירים  את  להביא  "כדאי 
ייחודי,  מקאם  יש  שבת  שבכל  כמובן  השורשית.  החזנות 
ובתפילת מוסף נוהגים כבר להתחיל במקאם של שבוע הבא. 
כיום מתחילים לומר סליחות בבית הכנסת ב-07:30 בבוקר, 
ויותר מאוחר יתחילו ב-07:00. ואילו בערבי שבתות בתקופת 
המסורת  עם  ממשיכים  בוקר  לפנות   3 משעה  החל  החורף 
הארוכות  הקיץ  בשבתות  הבקשות.  שירת  של   יומין  עתיקת 
אנו נוהגים לעשות "עונג שבת" אחרי תפילת מינחה וסעודה 

שלישית – עד זמן רבנו תם של מוצ"ש. במסגרת 
"עונג שבת" – שרים פיוטים חדשים יותר".

הינו  הוותיק  הכנסת  בית  של  האתגרים  אחד 
הדור המבוגר שהולך ונעלם. היהודים החלאבים 
הלכו  דורות  מדורי  בנחלאות  גרים  שהיו  הזקנים 

סליחות בבית 
הכנסת "עדס" 

מאופיינות בעיקר 
בנוסח האוטנטי 

של החלאבים ולא 
כמקובל בנוסח 

הירושלמי. אומנם 
הנוסח נשמע 

דומה, אך בקיאים 
יודעים להצביע 

על שינויים 
אחדים בכמה 
מן הקטעים, 

ואבוי למי שינסה 
לשנות כמלא 

הנימה מהמסורת 
המקובלת מדורי 

דורות. 

הרב חיים שאול עבוד ז''ל

פנים בית הכנסת

ארון הקודש, מעליו ניתן להבחין בסמל של שבט דן שהיה מחוק עד לא מזמן וכיום שוחזר
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זה מכבר לבית עולמם והצעירים כבר לא יכולים לרכוש דירות 
במרכז  העיר. לכן לעיתים  מארחים את בני הקהילה החלאבית 
שבאים לבקר מארצות הברית, ניו ג'רזי, ודרום אמריקה ונהנים 

להאזין ולהשתתף בפיוטים אותם הם מכירים היטיב. 
אבל בסך הכללי הרב יוסף שעיו מבין כי זה הוא דור שהולך 
ממסורות  מושפעים  הקהילה  צעירי  שגם  במיוחד  ונעלם 

מוזיקליות שונות. 

מי הם היוצרים בתחום?
בעיקר  הם  בתחום,  ויוצרים  שקמו  הצעירים  "הפייטנים 
בארצות הברית: דוד שירו ומחותנו החזן מנחם מוסטקי כאשר 
הם בעיקר לוקחים לחנים מגוירים ומחיים את שירת הבקשות 
המוזיקה  את  לשמוע  יכולים  הצעירים  כל  לא  כיום  העתיקה. 
הכבדה , גם במצרים ובלבנון המגמה השתנתה. הכינור, הקנון, 
ברזל  צאן  לנכס  בעבר  שהיו  הפופולאריים  הכלים   – והעוד 
משתמשים  לשלב  אוהבים  גם  היום  לאוזן.  כבדים  נחשבים 
מפרס.  שבאו  נגינה  כלי  או  לאוזן  נעים  יווני  כלי   – בבזוקי 

והטעם הרווח הוא של צלילים קצביים ומהירים יותר".

בן אחר בן
אצל ר' משה עבוד, הזיכרונות מימי הסליחות מעוררות פרץ 

נוסטלגיה, מהול בזיכרונות משירת הבקשות של ימי החורף.
פייטן  שהיה  עבוד  שאול  חכם  של  בנו  הוא  עבוד  משה  ר' 
יסד  הוא  בירושלים  שנה.   70 לפני  הראשונה  מהשורה  מוכר 
את שירת הבקשות והנחיל אותה לאלפי תלמידים. הרב רפאל 
היו  הכהן  אשכר  משה  והרב  גדול  פייטן  שהיה  טבוש  ענתבי 
רגילה,  בלתי  בצורה  כשרוני  היה  עבוד  שאול  חכם  מוריו. 
ושם  לארגנטינה  נסע  בצעירותו  לפחות.  שפות  ב-12  ושלט 
לישראל,  כשחזר  מכן  ולאחר  הפיוט  תורת  את  ללמד  המשיך 
למרות שלא היה לו גרוש, הקים פה תלמוד תורה  "נזר אהרן"  
בבוכרים . הבניין קיים עד היום. ברשותו היה  כינור עליו היה 
מנגן ופורט את ניגוני הפיוטים, גם  בתורת התווים שלט היטיב. 

"מלכי צור ק-ל כביר" מתחיל ר' משה לפזם...
מה מסמל עבורך בית הכנסת "עדס"?

"בית הכנסת עדס היה אימפריה קודש קודשים. בשנים של 
אז היו מתפללים בו כל גדולי הפייטנים מהדור הקודם: משה 
ואהרן נר גאון, דוד צבי חמיו של משה חבושה, היה התלמיד 
הכי טוב של אבי, אהבנו אותו מאד. תמיד היה צנוע ומקפיד 
על הדיוק בשירה, כשאני שומע אותו כאילו אני שומע את אבי.  
ברסקה  שלמה  סאלם,  שלמה   , חיים  בן  יגאל  גם  היו  בנוסף 

פיו  את  פותח  היה  אדיר,  קול  לו  שהיה  ברסקה  וכששלמה   -
ומפייט גם הקירות היו רועדים. 

"וזאת לדעת בבית הכנסת עדס אין לזייף. מי שלא יודע פרק 
בזמרה שלא ינסה את כוחו בנתינת קטע, ב"עדס" הסדר נשמר 
בקפדנות. על התפקיד אחראי היה הגבאי שדאג שרק אנשים 
גם  ניתן  לא  קטע.  לתת  יוזמנו  המקאמים  בתורת  מאומנים 
לשכוח את הרב נעים בן אליהו – שהיה אחראי על כל הבקשות 

בשכונת הבוכרים, בבית כנסת מוסיוף.
מתחוללת  היה  הקרים  החורף  ימי  של  הבקשות  "בשירת 
מעין תחרות ייחודית בין בית כנסת עדס ובין בית כנסת מוסיוף 
בבוכרים, בין נבחרות הפייטנים היה דרבי של ממש – כאשר 
הנבחרת  מול  יושבת  הייתה  האחד  הכנסת  בית  של  הנבחרת 
שלו,  הקטע  את  שורר  בתורו  אחד  וכל  השני  הכנסת  בית  של 
והמאווול שלו, מהפיוט הנבחר.  נכון, הסגנון כבד ולא קליל. 
הרבה  גם  באים  שהיו  עובדה  שלנו.  הדור  שאהב  מה  זה  אך 
לצערנו,  היום  המיוחדת.  הבקשות  לשירת  להאזין  דתיים  לא 
 - הנוכחי  זאת בדור  רואה  אני  ולמוזיקה.  אין מודעות לשירה 

חובבנים באים ללמד. אין להם ידע".
מה הזיכרון הבולט שלך מימי הסליחות בילדותך?

בשכונת  בילדותי  גר  מאז שהייתי  עברו  שנים  מאד  "הרבה 
"בית ישראל" שם היו גרים זה לצד זה בוכרים, פרסים כל אחד 
ומנהגיו. מגיל 4 או 5 התחלתי ללכת לסליחות ולבקשות  היינו 
אוהבים להתפלל בבית הכנסת "שושנים לדוד" שם הרב כדורי 
נהג להתפלל, ובחודש אלול בחצות ליל, היו נשמעים מכל עבר 
שאפילו   עד  לתחייה,  קם  פשוט  היה  הרחוב  הסליחות,  פיוטי 

לאשכנזים לא נותרה בררה  והיו מצטרפים אלינו.
"גבאי בית הכנסת היה כמובן בתפקיד, ובכל לילה היה מקיש 
יגיעו  שכולם  ודואג  הקבועים  מתפללים  את  ומעיר  בחלונות, 
בזמן לסליחות. אני זוכר אייך היינו חבורה של ילדים והחלטנו 
באופן עצמאי ללכת לסליחות, גרנו בבתים קומתיים, ועל מנת 
שלא נשכח להתעורר בזמן, היינו קושרים חבל ליד ומשלשלים 
היה  משנתו  ראשון  מתעורר  שהיה  הילד  החלון,  מבעד  אותו 
אותו  ומעורר  חברו  מחלון  שמשתלשל  בחוט  למשוך  דואג 

משנתו.  זה היה השעון המעורר שלנו בתור ילדים . 
"בחצות הליל כשהרחוב היה חשוך ולח מהטל וצינה קלה 
חגיגית.   אווירה  שרתה  הכנסת  בית  בתוככי  הכול,  עוטפת 
מתפלל קבוע היה מופקד על הגשת התה, ובמקביל היו מגשים 
של  בורקסים וביצים קשות לטובת המתפללים משכימי קום.  

"בשירת הבקשות של ימי החורף הקרים היה מתחוללת 
מעין תחרות ייחודית בין בית כנסת עדס ובין בית כנסת 

מוסיוף בבוכרים, בין נבחרות הפייטנים היה דרבי של 
ממש – כאשר הנבחרת של בית הכנסת האחד הייתה 

יושבת מול הנבחרת של בית הכנסת השני וכל אחד בתורו 
שורר את הקטע שלו, והמאווול שלו, מהפיוט הנבחר

חצר בית הכנסת עדס )צילום: דינה קיט( הכניסה לבית הכנסת
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היו  כולם  והמתפללים  הגבאים  ממלכתי,  טקס  כמין  היו  הסליחות  ימים,  באותם 

מתכוננים ועורכים את מעמד הסליחות בניחותא כמה שעות טובות, היום לצערנו 

זה שונה. בזמנים של אז, כל האווירה הקהילתית הייתה שונה: כשאחד המתפללים 

הלכידות  זאת   – התפילה  אחר  בבית  לבקרו  הלך  המתפללים  כל  בטוב,  חש  לא 

הירושלמית הטיפוסית של פעם".

איזה פיוט מן הסליחות אהוב עליך ביותר?
"כל הפיוטים אהובים עלי במידה שווה. אך כאשר כל אחד מהמתפללים בתורו 

מזמר קטע – זה אחד הרגעים החביבים עלי ביותר".

ז"ל. "לפני  רבי משה מספר אנקדוטה קטנה לזכרו של אביו חכם שאול עבוד 

קצת יותר מחודש נערכה אזכרה לאבי שנפטר לפני 42 שנה. בין השאר הפייטן רבי 

מוטי אשכנזי הוזמן להגיע. בדיוק התפללתי אתו בבית הכנסת בערב שבת כשאני 

חיבר,  שאבי  שיר   - ונעלם"  "חי  הפיוט  של  במנגינה  דווקא  בוחר  שהוא  מבחין 

לאמירת הקדיש. שיר שקשה לנגן אותו בקדיש.

"לאחר התפילה בעודי לוחץ לו יד, ו"חזק וברוך". אני מברר "מה פתאום נתת 

דווקא את הקטע הזה? דע לך כי ביום שני הבא זה הוא יום האזכרה של אבי".

"ממש מן השמיים", התרגש הפייטן רבי מוטי אשכנזי, ועוד הוספתי ואמרתי לו: 

"דע לך, כשאבי נפטר הוא ביקש שישירו דווקא את הפיוט הזה בלוויה".

"למחרת בתפילה בבית הכנסת, חשבתי שאני מקבל צמרמורת, לתדהמתי אני 

מבחין כי גם החזן הנוסף בחר דווקא את השיר הזה בתפילה, גם החזן הזה לא ידע 

כמובן, שהאזכרה של אבי בעוד יומיים. זה הוא צירוף מקרים מתוכנן מלמעלה".

סליחות בבית 
הכנסת "עדס" 

מאופיינות בעיקר 
בנוסח האוטנטי 

של החלאבים ולא 
כמקובל בנוסח 

הירושלמי. אומנם 
הנוסח נשמע דומה, 

אך בקיאים יודעים 
להצביע על שינויים 

אחדים בכמה מן 
הקטעים, ואבוי למי 

שינסה לשנות כמלא 
הנימה מהמסורת 
המקובלת מדורי 

דורות. 

שער על שם מייסדי בית הכנסת )צילום: יהונתן צחור(

בית הכנסת עדס
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למכירה:
 דירה מרווחת

 בירח

ויהי אור הלבנה: כך יוכלו האסטרונאוטים לחיות על אדמת הירח 
במשך חודשי מחקר ארוכים



27 י"ג אלול תשע"ט 13/9/19



מחנה  להקים  מתכנן  שנאס"א  בזמן 
הסינים  הירח,  אדמת  על  מחקר 
אנשים  לשלוח  מאיימים  וההודים 
הצעד  את  מתכננים  והרוסים  לחלל 
פרסום  משרד   – האדם  של  הבא  הקטן 
הארץ  כדור  תושבי  את  למתוח  החליט 
והציע  קשה  דיור  ממצוקת  הסובלים 
הבטחה  תוך  למכירה  מפוארות  דירות 
מפורשת: האכלוס בשנת 2022 ⋅ אז איך 
מבני  להקים  נאס"א  מתכננת  באמת 
הצפויים  האסטרונאוטים  עבור  מגורים 
להישאר על אדמת הירח במשך חודשים 

ארוכים? ⋅ וללבנה אמר שתתחדש

||  ראובן שטיין ||
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חושבים  אתם 
אודות  שלפרסם 
קבוצת רכישה לקניית 
חדרים  שלושה  דירות 
דבר  זה  הירח,  על 
מופרך, והכרזה על כך 
לא תמשוך התעניינות 
כנראה  אתם  הזה,  הנושא  סביב  קולקטיבית 
אחדות  שנים  לפני  פרסום.  במשרד  עובדים  לא 
הצעה  ועיקרו  המקוונת  ברשת  קמפיין  התפרסם 
ישראלית  התיישבות  לה:  לסרב  מאוד  שקשה 
שלושה  דירת  הפרסום,  פי  על  הירח.  בצפון 
תעלה  הארץ  לכדור  המשקיף  חלון  עם  חדרים 

החל מ-600 אלף שקל בלבד.
עורר הדים  'ישראמון'  פרויקט המגורים בשם 
חדש,  פרויקט  עוד  לא  הוא  "ישראמון  נרחבים. 
הוא פרויקט חדשני", נכתב. "המיזם הינו שיתוף 
יהודים  עסקים  אנשי  מספר  בין  ייחודי  פעולה 
מרחבי העולם אשר חברו יחד במטרה להקים את 
קבוצת הרכישה הראשונה לקניית דירות בפרויקט 
מגורים ראשון מסוגו אשר יבנה על אדמת הירח. 
רכשו  כבר  בעולם  אנשים  שאלפי  "לאחר 
אינטרנשיונל'  'הילטון  וחברת  הירח  על  אדמות 
בונה את המלון החללי הראשון, מיזם ישראמון 
ומציע  העתיד  אל  המגורים  תחום  את  לוקח 
לסטנדרט  לעבור  הראשונים  להיות  לישראלים 

מגורים מעולם אחר.
תוכניות  ואושרו  הקרקע  שנרכשה  "לאחר 
הבנייה, קבוצת הרכישה נפתחת גם לקהל הרחב. 
אז במקום לגור על הקרקע ולשלם מחיר בשמיים, 

בואו לגור בשמיים ולשלם מחיר על הקרקע.
"אנחנו מזמנים אתכם להשאיר פרטים ולהיות 
מפורטת  מידע  חבילת  לקבל  הראשונים  בין 
והזמנה ליום מכירות מיוחד אשר יתקיים בתאריך 

ה-30.7.2012".
בנוסף להקדמה ולתיאור הפרויקט, המפרסמים 

המיזם  של  א'  לשלב  הצפוי  שהאכלוס  הבטיחו 
יתרחש בשנת 2022, כאשר עד אז יהיו זמינים כל 
מושלמת:  מגורים  לסביבת  הדרושים  השירותים 
שירותי  מסעדות,  כושר,  חדרי  שחייה,  בריכות 
סופרמרקטים  חנויות,  חניונים,  וגיהוץ,  כביסה 
לבתי  בסמוך  יוקמו  עבודה  מקומות  מגוון  ועוד. 
התושבים על הירח, ובאמצעות 'משרד וירטואלי' 
יהיה  ניתן  חדשה  דיור  יחידת  בכל  זמין  שיהיה 

לעבוד מהבית.
קהל  תורה?  תלמודי  ישיבות?  כנסת?  בתי 
היעד, ככל הנראה, לא חרדי. בסופו של דבר, אם 
אתר  לקידום  נועד  הקמפיין  כי  נחשף  שאלתם, 

לוחות של יד שנייה ברשת המקוונת.

צעד קטן לאדם 
כף רגלו של אדם לא דרכה על קרקע הירח מאז 
משימת אפולו ב-17 בדצמבר 1972, ומאז בוטלו 
נוספות של אפולו, אף שכבר  טיסות  עוד שלוש 

נבנו החלליות בעבורן.

הפעם, מסתבר, החזרה לירח תהיה ככל הנראה 
בלתי נמנעת. כמו תמיד, הסיבה האמתית להנעת 
התחרות.  היא  הזה  הסוג  מן  גדולים  מהלכים 
מצד  תחרות  להיווצר  החלה  האחרונות  בשנים 
כי  שמאותתות  הודו,  ואפילו  סין  אסיה,  מדינות 

בכוונתן לשגר בני אדם לירח.
כדי להבדיל במשהו את המסעות לירח במאה 
ה-21 מאלו של השנים 1972-1969, נראה שהפעם 
יהיה מדובר במשימות הרבה יותר ארוכות. לפיכך 
על  שיענה  ציוד  של  חדש  דור  מפתחת  נאס"א 
הצרכים של המשימה החדשה: רובוטים תבוניים 
מן  מקצת  מהם  וייטלו  לאסטרונאוטים  שיסייעו 
ירח  רכבי  המסוכנות,  או  השגרתיות  המשימות 
בגודל של משאית )לעומת הג'יפים הקטנים של 
מבצעי אפולו האחרונים( שגם יכילו תא נוסעים 

מדוחס, בתי מגורים מתנפחים ועוד.
על פי הפרסום בכתב העת 'הידען', לפי התחזית 
הנוכחית, יחל מבצע בין-לאומי לשיגור קבוצות 
בודדות, אחת בכל פעם, של ארבעה אנשי צוות 
שיטוסו לירח לביקור של שבוע עד אשר יחידות 
אספקת הכוח, רכבי השטח ורבעי המגורים יהיו 
מבצעיים. מנקודה זו תוארך המשימה לשבועיים, 

אם

כף רגלו של אדם 
לא דרכה על קרקע 
הירח מאז משימת 

אפולו ב-17 בדצמבר 
1972, ומאז בוטלו 
עוד שלוש טיסות 

נוספות של אפולו, 
אף שכבר נבנו 

החלליות בעבורן.
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לאחר מכן לחודשיים ובסופו של דבר ל-180 יום.
ילמדו  הירח  יישוב  של  הראשון  העשור  במהלך 
הנדרשים  והכישורים  הטכניקות  את  החלל  נוסעי 
ספינת אספקה  דבר למסע אל המאדים.  בסופו של 
תגיע אליהם מכדור הארץ פעם בשלושה עד ארבעה 
בעיקר  נמצא  הראשונות  במשלחות  חודשים. 

גיאולוגים אך גם מומחים לבנייה. 
שישנו  אפולו  של  לאסטרונאוטים  בניגוד 
לבנות  החדשים  הדיירים  יצטרכו  שלהם,  בחלליות 

בית  שאף  כפי  הגנה  להם  שיספקו  בתים  הירח  על 
הירח  על  ראשית,  מספק.  לא  הארץ  כדור  פני  על 
מינוס  מסביבות  משתנה  והטמפרטורה  אוויר,  אין 
200 מעלות צלזיוס בשעות החשכה הארוכות, ועד 
120 מעלות מעל האפס בשיא היום. כמו  לסביבות 
כן עליהם להיזהר ממיקרו-מטאוריטים הנושרים כל 
העת על קרקע הירח. היעדר אטמוספרה משמעותו 
גם שלא יהיה מה שיגן עליהם מפני הקרינה המזיקה 

של השמש.
הירח  על  מגורים  תכנון  של  המשימה  לפיכך, 
אוויר  להכיל  חייב  ומסובכת. המבנה  נשמעת קשה 
דחוס, כך שהאסטרונאוטים יוכלו להסתובב בתוכו 
יתפוצץ  לא  ושהמבנה  אוויר,  ולנשום  בחופשיות 
או ידלוף. מתקן המגורים יהיה חייב להיות מקורר 
במהלך היום הירחי ומחומם במהלך הלילה הירחי. 
הוא יהיה חייב להכיל מערכת לִמחזור המים, מערכת 

לייצור חשמל ואמצעים לאחסון מזון ולהכנתו.

מחנה סואן בלב הירח
החומרים לבניית מתקן מגורים על הירח יצטרכו 
להיות קלים מכיוון שיהיה צורך לשגר אותם מכדור 
קובע.  קילוגרם  וכל  משגרים,  באמצעות  הארץ 
לפחות  לעזור,  יוכלו  לא  הירח  פני  שעל  החומרים 
לא בתחילת הדרך. יידרש גם כי המבנים יגיעו לירח 
בחלקים ויהיו מורכבים באמצעות רובוטים או בידי 
צריך  לפיכך  שיגיעו.  הראשונים  האסטרונאוטים 
לתכנן אותם כך שיהיה אפשר לחבר אותם בקלות, 
משימת  את  לבצע  יצטרכו  הללו  שהאנשים  מכיוון 

ההקמה כשהם עוטים חליפות חלל.
ושותפיה  נאס"א  עבור  עצום  באתגר  מדובר 

מתקן המגורים יהיה 
חייב להיות מקורר 
במהלך היום הירחי 
ומחומם במהלך 
הלילה הירחי. הוא 
יהיה חייב להכיל 
מערכת לִמחזור המים, 
מערכת לייצור חשמל 
ואמצעים לאחסון מזון 
ולהכנתו
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כאשר  כעת  במיוחד  העתידיים,  התגליות  למסעי 
פני  על  מוצב  לבנות  כוונתה  על  הכריזה  נאס"א 
כאשר  סואן  שיהפוך  מחנה   – הירח  של  השטח 
המבקרים יגיעו אליו, אך שיהיה אפשר גם לנטוש 
אותו לתקופות ארוכות בלי שייגרם לו נזק בלתי 

הפיך.
הירחי  המוצב  בהפיכת  הראשון  הצעד 
למציאות נעשה עכשיו, כאשר מתכננים מרכזים 
את מאמציהם לקבוע מה יידרש לבני האדם כדי 
עבודות  לבצע  כדי  וכן  הירח  על  בבטחה  לחיות 

מועילות.
יצטרך  הירח  על  לקום  המתוכנן  מבנה  כל 
מינעל אוויר. מינעל האוויר הוא חדר קטן המקשר 
בין הדלת ובין הסביבה החיצונית. שתי הדלתות 
חייבות להיות סגורות היטב כדי שלא תדלוף ולו 

טיפת אוויר אחת.

הדלת  את  יפתחו  שהאסטרונאוטים  לפני 
החיצונית כדי להיכנס, הם יהיו חייבים לסגור את 
למינעל  ייכנסו  האסטרונאוטים  הפנימית.  הדלת 
מכן  לאחר  החיצונית.  הדלת  את  ויסגרו  האוויר 
יוכלו  אז  רק  החדר.  את  וימלא  האוויר  יישאב 
אנשי הצוות לפתוח את הדלת הפנימית ולהיכנס 

לאזור המגורים.
כאשר ירצו לעזוב את מתקן המגורים, הם יוכלו 
להיכנס, בחליפות חלל כמובן, לתוך החדר כאשר 
תינעל  הפנימית  הדלת  נעולה.  החיצונית  הדלת 
ואז יישאב האוויר מתוך מינעל האוויר, כך שהם 
יפתחו  אז  שבחוץ,  לזה  דומה  ריק  בתוך  יישארו 
וייצאו  החיצונית  הדלת  את  האסטרונאוטים 
החוצה. שם, כך נדמה, הם יפגשו את שליח חב"ד 

המקומי שיחכה להם בסבר פנים יפות.

לפני 
שהאסטרונאוטים 
יפתחו את הדלת 

החיצונית כדי 
להיכנס, הם יהיו 

חייבים לסגור את 
הדלת הפנימית. 
האסטרונאוטים 

ייכנסו למינעל האוויר 
ויסגרו את הדלת 

החיצונית. לאחר מכן 
יישאב האוויר וימלא 

את החדר. רק אז 
יוכלו אנשי הצוות 
לפתוח את הדלת 
הפנימית ולהיכנס 

לאזור המגורים.
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SPECIAL
בלאק אנגוס 250 גר'

חזנות לומדים בבירת החזנות

צוות מורי האקדמיה לפיתוח קול:
אגנס מסיני | אנה סקבינסקי | דנה גלזר | ד"ר יוסף ארידן | נח בריגר

פתיחת שנת הלימודים: חשוון תש"פ נובמבר 2019

צוות המורים:

מנחם בריסטובסקי | ישראל רנד | יוסי שוורץ | יחזקאל קלאנג | אברמי רוט

להרשמה ותיאום: 
מנהל בית הספר לחזנות | 050-7219916 - יצחק ראשי

נפתחת ההרשמה
תש"פ הלימודים  לשנת 
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בניהולו של מאסטרו אלי יפה

בית הספר המרכזי 

לחזנות
בפתח תקוה

השנה תפתח
כיתת בוגרים

עם תוכנית לימודים

עשירה ומגוונת

רמי גרינברג
ראש העיר

גילה בן נאים
ראש האגף לתרבות יהודית

פלטיאל איזנטל
הממונה על המועצה הדתית

בלעדי! מלגת 
קיום מיוחדת

מלגת לימודים
מלאה לזכאים!

www.mivchar.org. i l

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

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

מה
הלחץ?
תואר ראשון בסיעוד

+ מלגת קיום 
של 'האקדמית תל אביב'

= משרה רפואית ברוגע, בלי לחץ כלכלי

אתה מוזמן ללמוד במסלול אח רפואי - סיעוד של מכללת מבחר,
 וליהנות ממשרה רפואית, סיפוק ושליחות

לצד משכורות מכובדות ואפשרויות קידום מגוונות
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

אלרגיה - ליחה - חלב 
ומה )שאין( ביניהם

חלק מהציבור עדיין מאמין כי שמוצרי חלב מגבירים ייצור 
את  מחמירים  כך  ידי  ועל  הנשימה,  מערכת  ידי  על  ריר 
חסימת דרכי הנשימה ואת הסימפטומים של דלקות בדרכי 

הנשימה ואסטמה. 
תפיסה זו הינה חסרת כל בסיס או הגיון מדעי. מחקרים 
זו  תפיסה  המאמת  מדעי  קשר  למצוא  הצליחו  לא  רבים 
הגוררת אנשים רבים להימנע מצריכת מוצרי חלב לשווא או 

לחילופין, למנוע אותם מילדיהם.

ומוצריו  חלב  לצריכת  האם  בדקו  רבים  קליניים  מחקרים 
הרעה  או  אסמטיים  סימפטומים  החרפת  על  השפעה  יש 
שלא  וילדים  מבוגרים  בקרב  נשימה  בתפקודי  כלשהיא 
– במחקרים אלו לא נמצא  סובלים מאלרגיה למוצרי חלב 

כל קשר בין התופעות הנ"ל לצריכת חלב. 

איך צמחה התפיסה?
עתיקת  היא  ליחה  יוצר  מגביר  חלב  כי  העממית  האמונה 
יומין. ד"ר ספוק מחבר הספר לטיפול בתינוק ובילד המליץ 
נשימה.  מחלות  בזמן  ילדים  בקרב  חלב  צריכת  להפחית 
כאמור  .אך  זו  לאמונה עממית  יש התיחסות  בעיתונות  גם 
קיימת ספרות מדעית רפואית בנושא ואף מחקר לא מצא 

קשר או תמיכה כלשהיא לאמונה זו.

ומקור התפיסה הוא באמונת  יתכן  כי  מחקר מעניין העלה 
האמינו  מתוכם   70 אנשים.   169 ראיינו  החוקרים  האנשים. 
משקה  או  חלב  קיבלו  המשתתפים  לליחה.  גורם  שחלב 
סויה בהרכב דומה החוקרים בדקו את תחושותהם בשעות 
לאחר שתיית החלב/משקה סויה.   נמצא כי בקרב האנשים 
על  יותר  דיווחו  לליחה  גורמים  חלב  מוצרי  כי  שהאמינו 
בפועל(   ממצאים  היו  שלא  )למרות  ליחה  של  הרגשה 

והתלוננו יותר על קשיי נשימה.

מחקרים נוספים לא מצאו ראיה להצרה בדרכי הנשימה או 
הגברת יצור ליחה  לאחר שתיית חלב פרה באנשים בריאים 

ובאנשים עם אסטמה.  

למרות המידע הרפואי ושפע המחקרים שסותרים תפיסה 
זו .הורים רבים עדיין מאמינים כי חלב גורם לליחה. בסקר 
שנערך בקרב הורים שהמתינו במרפאת ריאות ילדים נמצא 

כי 58% האמינו כי שתיית חלב גורמת ליצור ליחה.

ו  כי מקור המידע שלהם הוא המשפחה  דיווחו  30% מהם 
28% דווחו כי אלו הנחיות שקיבלו מרופא.

ובלתי  פעמי  חד  הזדמנויות"  "חלון  מהווה  הילדות  תקופת 
עצמות  לבנות  לשיאן,  שלנו  העצמות  את  להביא  חוזר 
בריאות יותר וחזקות יותר. בתקופת הילדות, נבנות העצמות 
שישמשו את הגוף לאורך כל החיים. עצם שנבנית על בסיס 
לשקם  תצליח  שלא  ושבירה  חלולה  עצם   היא  סידן  דל 

עצמה במלואה בשנים שיבואו.

סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר לבניית עצמות והוא 
אותו  לייצר  מסוגל  אינו  האדם  גוף  חוזקן.  את  הקובע  זה 
בעצמו ולכן אספקה קבועה של סידן באמצעות המזון היא 
בעלת חשיבות רבה. מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי 

העשיר ביותר והטוב ביותר שקיים.

שילוב מוצרי חלב בתפריט מאוזן כל יום עוזר לבניית עצמות 
יותר.  ובריא  חזק  וגוף  יותר  בריאות  לשיניים  יותר,  חזקות 
קשה מאוד להגיע לצריכת סידן יומית מומלצת ללא מוצרי 

חלב בתפריט. 
ניתן למצוא סידן במזונות צמחיים, כמו ירקות עליים ירוקים, 
 D וויטמין  )לקטוז(  סוכר החלב  וסרדינים,  אגוזים  שומשום, 
מגבירים את ספיגת הסידן מחלב, לעומתם חומצה פיטית, 
וחומצה  ודגנים,  אגוזים  קטניות,  חיטה,  בסובין  הנמצאת 
אוקסלית הנמצאת בקטניות, תרד, פולי סויה ועוד, פוגעות 

בספיגת הסידן.

בין טישו לאפצ'י, גייסנו את הדיאטנית הקלינית - שרית עטיה 
שמואלי, לצורך הפרכת המיתוס השגוי בנוגע לחלב ותופעות 

של אלרגיה וליחה. אז על מה בעצם אנחנו מדברים?

סל תרופות

קרם החתלה לתינוק
בעולם בתחום הטיפוח.  הינו אחד מהחברות המובילות   GLYSOMED מותג 

מכילים  המוצרים  וניסיון.  ידע  שנות  מאתיים  על  מבוססים  הטיפוח  מוצרי 
ותמציות צמחיים טבעיות  לחידוש העור  כמו חומצה לקטית  חומרים פעילים 
ללחות רפוי ושיפור גמישות העור. במיוחד עבור עור התינוק העדין פותחה את 
BABY GLYSOMED נבדקו דרמטולוגית  BABY GLYSOMED. מוצרי  סדרת 
ואינם גורמים לאלרגיה או לגירוי. קרם ההחתלה של  BABY  GLYSOMED הינו 
קרם עדין ומתאים לשימוש החל מיומו הראשון של התינוק. החומרים הפעילים 
המיוחדים בקרם כגון פנתנול, זינק אוקסיד יחד עם קמומיל ושמן חמניות הינם 
בעלי אפקט מרגיע ומונע גירויים. אופן פעולת הקרם מאפשר לחומרים הפעילים 
לבנות מחסום הגנה יעיל על העור באזור החיתול ועל ידי כך למנוע גירוי ואודם. 

מתאים לשימוש יום יומי. מחיר: 56 ₪

ויטמין C ליפוזומלי באריזה חדשה
על  לשמירה  נחוצים  הדר  ופרות  שתפוזים  יודע  כבר  בגן  ילד  כל  כמעט  בימנו 
בריאות וכדאי לצרוך אותם באופן יום יומי. אז החינוך למודעות בריאות התחיל 
C זה  כבר לחלחל, ואם בני ה 5-6 עדיין לא מבינים מה המשמעות של ויטמין 
או לשתות את המיץ. חשוב  לאכול  יודעים שכדאי  שנמצא בפרות ההדר הם 

הקריטיים  ביולוגיים  תהליכים  של  עצום  למגוון  הכרחי   C שוויטמין  לזכור 
לשמירה על בריאותנו ואיכות חיינו. הוא אנטיאוקסידנט השומר על בריאותנו, 
בהחלמה  מסייע  ובכך  קולגן  בבניית  מסייע  שלנו,  החיסון  מערכת  על  מגן 
השיניים,  העור,  על  בשמירה  חלק  לו  יש  צלקת,  רקמת  ויצירת  מפציעות 
החניכיים, ותאי דופן של כלי הדם. נוטל חלק בתהליכי בקרת דלקת. מחקר 
 5 פי  עד  הגבוהה  ספיגה  על  מצביע  ליפוזומלי   C ויטמין  על  שנערך  קליני 
מסוגים שונים של ויטמין C. ויטמין ה-C של אקוסאפ מיוצר ללא חומרי טעם 
גם עבור  כן הוא קל לנטילה  בנוזל על  או ממתיקים מלאכותיים, הוא מגיע 
ילדים ומבוגרים המתקשים בבליעת טבליות או כדורים. כיום ניתן לרכוש את 
הויטמין C המוכר והאהוב של אקוסאפ גם באריזה קטנה של 125 מ"ל בלבד! 

מחירו של ויטמין C 125 מ"ל עומד על 149 ₪

ברזל לתינוקות
תינוק בריא שנולד בזמן נזקק ל-0.5 עד 0.8 מ"ג ברזל ליום, כאשר ליטר חלב אם 
מספק לו בין 0.3 ל-1 מ"ג ברזל. החל מגיל 6 חודשים, מומלץ לחשוף את התינוק 
שתזונתו  ועד  ועוד(,  עדשים  פירות,  ירקות,  )דגים,  ברזל  עתירי  מזונות  למגוון 

תתבסס, לתת לו במקביל תוסף ברזל. מינוני הברזל המומלצים הינם: מגיל 4 – 6 
חודשים: 7 מ"ג ברזל, מגיל 6 חודשים עד גיל שנה וחצי – 15 מ"ג ברזל. קיימים 
היום אין ספור תוספים שיכולים להתאים, אך מומלץ לבחור באלה שיהיו בעלי 
יכולת ספיגה הגבוה ביותר לגוף וכן לא יהיו להם תופעות לוואי המכבידות על 
מערכת העיכול. IRON MAX BABY היא פורמולה חדשה ומשופרת המותאמת 
לוואי.  לתופעות  גורמת  ואינה  תינוקות,  הרגישה של  העיכול  למערכת  במיוחד 
רכיבים טבעיים בלבד. ללא סוכר, ממתיקים מלאכותיים או חומרים משמרים. 
ניתן  חמצון.  נוגדי  של  טבעית  כתוספת  יער  ופירות  תפוח  בתמצית  מועשרת 
www.ecosupp. להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת ברחבי הארץ. וכן דרך האתר

co.il מחיר: 119 ₪

מגנזיום בספיגה מוגברת
מחקרים שונים מעידים על כך שאחוז גדול מאוכלוסיית העולם המערבי מתמודדת 
גרם  כ-25  בממוצע  מכיל  האדם  שגוף  למרות  זאת  במגנזיום.  מחסור  מצבי  עם 

מנת  על  הרכות.  ברקמות  ובתאים  בשרירים  בעצמות,  נאגר  שרובו  מגנזיום  של 
מזונות עתירי  יותר  לגופנו את כמות המגנזיום המומלצת, כדאי לצרוך  לספק 
ולשתות  מלאים  ודגנים  קטניות  אגוזים,  כהים,  ירוקים  מעלים  כגון:  מגנזיום, 
נספג  המזון  דרך  צורכים  אנו  אותו  המגנזיום  כל  שלא  לציין  חשוב  מים.  יותר 
בגוף ולכן קיימת חשיבות רבה לנטילת תוספי מגנזיום המיוצרים בטכנולוגיות 
של  החדש  במגנזיום  כמו  לתאים,  ביולוגית  וזמינות  גבוהה  ספיגה  המבטיחות 
אקוסאפ, מגנזיום מסוג ביסגליצינאט ומיוצר בטכנולוגיה ליפוזומלית. מגנזיום 
זה עושה שימוש בפטנט ה -TRAASC, הוא מחובר לשתי חומצות אמינו גליצין, 
העיכול.  במערכת  לוואי  תופעות  ללא  במעי,  מינרלים  של  לספיגה  המסייעות 

בטעם נטרלי, ללא סוכר או ממתיקים מלאכותיים.  
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״זה רק נראה שאין לי כסף, 
וזאת לא האמת...״ פותחת ויולט 
במונולוג על המלחמה הניטשת 

בתוכה פנימה.
הצבע הסגול, האופטימי והרוחני, שהוא 
כשמה )ויולט( - שולט בכל פינה. רואים 
אבל  סביבתית,  יוצרת  אומנית,  שהיא 
"לעשות מהאומנות שלה כסף" נראה לה 
כהפרה גסה של העולמות הרוחניים שהיא 

מבקשת להביא לכאן. 
"הקב"ה אפילו כבר הוריד את הכסף שלי 
לעולם" היא מנסה להתבדח על חשבונה, 
״זה כבר בדרך... פשוט תקוע בפקק תנועה 
שאותו כנראה אני שמה לעצמי בעצמי", 
היא אומרת, מודעת למלחמה הניטשת 

בתוכה. 
אני סקרנית לשמוע את סיפור המותג 
שלה. הפעם זה דווקא סיפור שהולך שלושה 

דורות אחורה. 
"לסבא רבא שלי הייתה חנות לתשמישי 
קדושה במרוקו. היו גם שטיחים, אריגה 
ומעשי אומנות. כשהגיע מישהו לחנות 
והתפעל היה סבא נותן לו מתחת לשולחן 
כדי שסבתא לא תדע... הוא היה האומן 
וייפתח  וייהנו  שרק רצה שאנשים יקנו 
ליבם, וסבתא הייתה הקשוחה ביניהם. 
ואז מישהו פתח גלריה מתחרה. סבא היה 
אומר: "פרנסה זה מהקב״ה" והיה יושב 
שעות עם המתחרה ומלמד אותו סודות 
אומנות עתיקים וגבוהים. בסופו של דבר 
הגלריה נסגרה ולעולם לא נדע אם זה כיוון 
שהיה חולה ועייף או שפשוט היא כבר לא 

סיפקה פרנסה". 
"בכל מקרה אני רוצה לזכור״ מסכמת 
ויולט, ״סבא הכניס לי שפרנסה זה משמיים 
ואין מה לפחד כלל ועיקר, וצריך להפסיק 

להתייחס אליה כאל מלחמה". 
שתי  בתורה  קוראים  אנו  שבת  בכל 
קוראים את הפרשה  פרשות: בשחרית 

השייכת לשבוע שחלף, ובמנחה את תחילת 
הפרשה שנקרא בשבת הבאה. השבת נקרא 
בשחרית את פרשת "כי תצא" ובמנחה את 
"כי תבוא". אם שתי הפרשיות נקראות 
באותה שבת – מוכרח שיש ביניהן קשר. 
שימי לב לשמות הפרשות שמבטאים 
עניינים הפוכים: "תצא" מול "תבוא". 
ובתוך הפרשות נגלה שגם התוכן מנוגד 
מדובר  תצא"  "כי  בפרשת  )לכאורה(: 
על לצאת להילחם באויב, ואילו בפרשת 
"כי תבוא" העיסוק הוא בירושת הארץ, 
בישיבה בה, ובביכורים המתקשרים עם 

מנוחה ושמחה. 
גם בשליחותך בעולם קיים ניגוד דומה. 
יש מצב מלחמתי – כשהנשמה, שהייתה עם 
הקב"ה, יורדת לעולם הזה, מתלבשת בגוף 
הגשמי, וצריכה "להילחם", ״להתחרות״, 
״לפחד״ על המקום, על הזמן, על העיסוק, 
על הפרנסה, ובכל החומר הגשמי שסביבה, 
כדי לבצע את השליחות ולגלות אלוקות 

בעולם. 
לעומת זאת, יש גם מצב של שלום – 
שיגיע בימות המשיח, כאשר נהיה כבר 
בסיום כל העבודה הרוחנית בעולם. אך גם 
לפני ביאת משיח, כמו למשל בימי שלמה 
המלך, שרר מצב כזה של "איש תחת גפנו 

ותחת תאנתו" בגשמיות וברוחניות.
"כי תצא" מסמלת זמן עבר, ואילו "כי 
תבוא" מתייחסת לעתיד. ומה עלינו לעשות 

בפועל בזמן הווה? 
שבועיים לפני השנה החדשה, במעבר 
שבין 'תצא' ל'תבוא', זהו זמן לחשבון נפש 
ולהצבת יעדים ומטרות חדשות. זה הזמן 
לברר איפה את רוצה להיות ולאן את שואפת 

להגיע בשנה הבאה. 
את מוזמנת ליצור קשר כדי להתייעץ 
ולהתאמן ולהכין תוכנית סדורה, שבעזרתה 
תוכלי להתמודד עם המלחמות והתחרות 

שסביב וגם להצליח ולראות משיח!

לא לפחד כלל

יש מצב מלחמתי – כשהנשמה, שהייתה עם הקב"ה, 
יורדת לעולם הזה, מתלבשת בגוף הגשמי, וצריכה 

"להילחם", ״להתחרות״, ״לפחד״ על המקום, על הזמן, על 
העיסוק, על הפרנסה, ובכל החומר הגשמי שסביבה, כדי 

לבצע את השליחות ולגלות אלוקות בעולם

"
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מרק עגבניות קר
קיץ בניחוח ספרד: מי אמר שמרק אוכלים רק בחורף?  במקום לחכות לחורף ושוב פעם לקבל את המרקים 

הרגילים, גם אנחנו מרגישים שהגיע הזמן למשהו קצת שונה, כזה שאת הטעם שלו אין מצב שתשכחו - מרק 
עגבניות קר. אולי זה המרקם הסמיך, השילוב של הלחם והעגבניות, או פשוט ההחלטה לגוון עם אוכל ספרדי, 

 .Teka מה שבטוח הוא שהקיץ הזה נהנים ממרק. המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

מצרכים:
1 ק''ג עגבניות בשלות

250 גר' לחם )אפשר גם מאתמול(
250 מ''ל שמן זית

מלח
מעט חומץ

1 שן שום

הוראות הכנה
1. שטפו וחתכו את העגבניות. הניחו אותן בצנצנת הבלנדר יחד עם לחם, שום, מלח ורבע מכמות שמן הזית. 

2. הניחו את הצנצנת למשך כמה דקות, בכדי להשרות את הלחם יחד עם שאר המרכיבים.
3. הוסיפו את יתר שמן הזית, בכל פעם מעט. המטרה היא ליצור קרם חלק ושמן יכול לסייע בתהליך.

4. הוסיפו את החומץ וערבבו פעם נוספת.
5. כסו באמצעות ניילון נצמד ואחסנו במקפיא עד להגשה.

6. הגישו את המרק בקערות ופזרו מעט שמן זית. 

בולונז עוף 
לרגל החזרה ללימודים המותג מאסטר שף מציע מתכון לבולונז עוף לילדים כארוחת צהרים טעימה, מזינה 

והכל בסיר אחד.

מצרכים:
500 גרם עוף טחון

1 קופסה רסק עגבניות 
1 קופסת שימורים עגבניות מרוסקות )חתוכות דק( 

1/2 חבילה ספגטי 
2 כפות שמן זית

1 בצל לבן גדול, קלוף
3 שיני שום, קלופות

1 גזר, קלוף

1 ו-1/2 כוסות מים רותחים
1/2 כפית מלח

1/2 כפית סוכר חום

אופן הכנה:
1. חותכים את הבצל, השום והגזר לקוביות קטנות.

2. בסיר רחב ושטוח מחממים שמן ומטגנים את הבצל והגזר עד הזהבה.
3. מוסיפים שום ומטגנים דקה נוספת תוך כדי ערבוב.

4. מוסיפים את העוף ומטגנים, תוך כדי ערבוב עם מזלג, עד שהעוף משנה את צבעו והופך למעין פירורים.
5. מוסיפים מלח, רסק עגבניות, עגבניות חתוכות דק ומים ומערבבים. מתבלים במלח וסוכר.

6. שוברים פנימה את הפסטה, סוגרים את המכסה ומבשלים ביחד במשך 15 דקות או עד שהפסטה רכה.

פילה סלמון בלימון ותפו''א 
רשת קפה גרג, חולקת, מתכון חגיגי, טעים במיוחד ועשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – פילה סלמון בלימון 

ותפו''א.

מצרכים:
מנת דג סלמון 250 גרם

50 גרם פטרוזיליה קצוצה
25 גרם שום קצוץ

15 גרם שמן זית
3 גרם מלח

1 גרם פלפל שחור
1/2 לימון

הוראות הכנה:
1. מחממים מחבת היטב.

2. מורחים את המחבת בשמן ומניחים את הדג עם העור על המחבת.
3. מתבלים היטב במלח ופלפל כ 2 דקות וצורבים את הדג מכל הכיוונים ומניחים במגש.

4. מערבבים בקערה את הפטרוזיליה, שום ושמן זית, מערבבים היטב ומורחים את הדג בצורה שווה.
5. מזלפים את הלימון על הדג.

6. מחממים תנור ל 200 מעלות ומכניסים את הדג לתנור למשך 5 דקות.

תוספת תפו''א- מצרכים:
2 תפו"א בינוניים מקולפים וחתוכים לקוביות של 2 ס"מ

סיר עם שמן
30 גרם פטרוזיליה קצוצה

5

1

1

2

3

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

צילום: יח"צ
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1 שן שום קטושה
מיץ מ 1/2 לימון
3 גרם שמן זית

מלח ופלפל לפי טעם

אופן ההכנה:
1. מבשלים בסיר עם מים את התפו"א )1/2 בישול(.

2. מסננים את התפו''א ומקררים. 
3. מחממים את הסיר עם השמן ומטגנים את התפו''א היטב.

4. ברגע שקוביות התפו"א מוכנות, מעבירים לקערה ומוסיפים את שאר המרכיבים.
5. מסדרים בצלחת ומניחים לצד הדג.

שבלולי קרפ במילוי גבינת שמנת, טונה 
מעושנת ועירית )לנוהגים(

החום הישראלי ידוע במעלותיו הגבוהות וההשפעה שלו עלינו. מחקרים מצאו שבקיץ אנחנו פחות רעבים 
לעומת החורף בו אנו מתנחמים במרקים חמים ותבשלים כבדים. הגוף דורש מאתנו בתקופת החמסין ארוחות 

קלות כמו פשטידות קציצות סלטים פסטה ועוד. בקיץ קיימת נטייה מובהקת למזונות הדורשים זמן הכנה 
קצר יחסית – אידוי, הקפצה, צלייה או אפילו ללא כל בישול. בנוסף לכך טמפרטורת האוכל משפיעה עלינו 
ארוחה חמה מחממת את הגוף וכך גם מכבידה עליו ומעייפת. 'טונה סטארקיסט' מציעה מתכון קל להכנה 
בטמפרטורה הנכונה, טעים במיוחד, עשיר בחלבון ובריאות והכי חשוב, תוכלו להכין לכל המשפחה ארוחה 

בדקה!

כמות: 35-40 שבלולים

מצרכים לקרפים:
4 ביצים

1/4 כוס מים
1 כוס קמח
1 כוס חלב

1/2 כפית מלח
1 כף חמאה מומסת +מעט חמאה לשימון המחבת

למלית:
קופסת טונה בשמן זית כתית מעולה

250 גרם גבינת שמנת

עירית קצוצה

הוראות הכנה: 
1. טורפים את מצרכי הקרפים בקערה, עד לבלילה חלקה ללא גושים, ומכניסים למקרר לשעה.

2. משמנים מחבת טפלון בחמאה, יוצקים חצי מצקת מהבלילה, מסובבים את המחבת כדי שהבלילה תכסה 
את כולה ותיווצר שכבה אחידה ודקה.

3. מטגנים עד הופעת בועות והופכים לצד השני ל-10 שניות.
4. מערבבים את מצרכי המלית.

5. מורחים את עלה הקרפ השכבה אחידה ולגלגל. 
6. פורסים לשבלולים )כמו סושי( ומסדרים בצלחת הגשה.

קיש זריז וסופר יצירתי: קיש פסטרמה
 עם החזרה לבית הספר מציגה זוגלובק מתכון קליל, מזין ויצירתי לארוחת עשר ולחזרה לשיגרה

מצרכים:
12 פרוסות פסטרמה 

למלית:
3 ביצים

1 בצל מטוגן קצוץ
1/2 כוס קמח תופח

4 כפות תירס
1 גמבה אדומה חתוכה לקוביות

1 כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור
3 כפות עירית קצוצה

תרסיס שמן

אופן ההכנה:
1. משמנים מעט את תבנית השקעים בתרסיס שמן

2. חוצים כל פרוסת פסטרמה לשניים ומניחים בכל שקע שני חצאים כך שהם מכסים אותו.
3. מערבבים את שאר המרכיבים בקערה עמוקה ומניחים כ- 3/4 מהמסה בכל שקע.

4. אופים בתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות כ- 25-30 דקות עד השחמה.

4

45

2

3

צילום: נמרוד סונדרס

צילום: שטרסטוק
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. צדיק כתמר יפרח
2. צדיק תמים

3. צוק העיתים

1. ּתִהּלים צב יג  2. ּבֵראׁשית ו ט 3. ּדִנּיאל ט כה

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שכונת נוף ציון בדרום-מזרח ירושלים

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך

מאונך

1. דריכה, פסיעה.  "את קול  ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___  היום הזה ומעלה" )חגי ב טו(

7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(
8. אדם מהיר לכעוס, כעסן.  "בעל  ___" )משלי כב כד(

9. אבי בית אב לשבט גד.  "ומשלם ושבע  ו___" )דברי הימים א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' – 8, ב' – 50, ג' – 1, 
ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי  ___" )מיכה ד ט(
14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___  גסה עליו" )תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
מבוי  כותלי  שני  "על  דבר-מה.     של  וההתעקמות  הכפיפה  שיעור  עוקם,   .20
שאין בגובהן ג' ואין  ב___  ג'" )עירובין ט.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. מימי בריאת העולם.  "____  ימי בראשית" )כתובות ח:(
מפיק   ___" נאות.   במילים  נאים  דברים  מעולה,המביע  לדברן  מליצי  כנוי   .5

מרגליות" )על-פי קידושין לט:(
6. כנוי לקליפה ריקה של ביצה.  "____  של ביצה" )שבת ב ד(

7. קיצור המילים: שטר וקנין. )בהיפוך אותיות(
8. מנהג שנתקבל ונעשה ברבות הימים חובה.  "ותהי ____  בישראל מימים 

ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת – יפתח הגלעדי" )שופטים יא,לט- מ(
10. התרשם מאוד, התרגש, התלהב. )בהיפוך אותיות(

12. נזבח, הובא לקורבן.  "היאך קרבנו של אדם ___  והוא אינו עומד על גביו?" 
)תענית ד ב(

14. מעט מעט, טיפין טיפין.  "____  יד  ___  יד" )שבת קמג:(
15. נגיעה, קרוב יד או חלק-גוף אחר אל דבר-מה.  "הרי אלו מטמאין אדם וכלים  

ב___" )כלים א א(
16. חלף כעסו,לא קצף עוד.  "__ אפו" )ישעיה ה כה( 

17. כנויו של שלמה המלך בן דוד שחיבר את ספר החכמה הנקרא בשם זה.

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___  סלע" )יחזקאל כו ד( 
2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___  תפלה" )שבת קכז.(

3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, הפסד.  "___ 
דממונא" )בבא מציעא ב:(

4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ שנמצא במקדש 
כהן מוציאו  ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון סמיכות(

5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: "ואינו דומה שונה 
פרקו  __ פעמים לשונה פרקו מאה ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה.  "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" )רש"י מנחות 
כא:(

אשר  עמי    ___ את   ראיתי  "ראה  סבל.  מצוקה,  דוחק,  )בהשאלה(   .13
במצרים" )שמות ג ז(

14. שלל, ביזה, טרף.  "בבקר יאכל  ___  ולערב יחלק שלל" )בראשית מט כז( 
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים: עם קדוש.
16. ביושר-לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- לבב")מלכים א ט ד(

17. מאותיות ה- א"ב.
19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד.  "___ מלך" )שבת קט.(

1. אנך, חתיכת עופרת הקשורה אל חוט של בנאים לבחון על-פיו  את זקיפותו 
ויושרו של קיר הבניין. "חוט  ה___" )כלים כט ג(

2. נטיה באלכסון, מצב שאינו אופקי ואינו מאונך.  "____  אהלין" )אהלות ז ב( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. מתפרץ, מהיר.  "כסוס  ___  במלחמה" )ירמיה ח ו(
4. מוטב שתסתפק במועט, כי אם תרדף אחרי רבות וגדולות הנך עלול להפסיד 

הכל. "___  מרובה לא ___   ___  מועט  ____" )ראש השנה ד:(
5. הוא היה שליט יחיד, איש לא העז להמרות את פיו. "___  ואין סוגר וסגר 

ואין פותח" )ישעיה כב כב(
9. כוס,גביע. "את  __ כוס חמתי")ישעיה נא כב()בכתיב מלא(

11. הקם, קיום, אישור.  "ולא תיחול  ___  אא"כ )אלא אם כן(  חלה הפרה" 
)נדרים סט.(

13. הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה.  "לא  ___  על לשנו לא עשה לרעהו רעה" 
)תהלים טו ג(

"מחיתי    עקבות.   כל  משאיר  ואינו  מהר  שחולף  למשהו  ומשל  שם-דבר   .14
כ___  פשעיך" )ישעיה מד כב(

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. 
מטבעות קדומות 8. בית יעקב לכו והלכה  9. בת 10. מערב 11. חוצץ 
12. קיבוצי 13. תם ונשלם שבח לקל בורא עולם 14. ליטול 15. לטאטא 

16. הריק
1. "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

11. התנגד בתקיפות, "יצא..."
12. המלים: עדר, עם, הם שם - עצם - ...

13. תושלב"ע פירושו...
14. מלה נרדפת למלה "לקחת"
15. "לכבד את הבית" פירושו...

16. הוריק או הריק את הפח?
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מעריב סופש
בס״ד

סקר ״תכנית חיסכון״ ערוץ 12, מתאריך 9.9.19 בדק ומצא:

גם השנה כמו בכל שנה
 “רמי לוי שיווק השקמה

הסל הזול ביותר לראש השנה!"

מבחן הסל של ראש השנה:

שנה טובה!

₪683 רמי לוי
₪729 ויקטורי

₪740 יינות ביתן

₪746 יוחננוף

₪790 שופרסל דיל

מבדיקה שנערכה ע״י המועצה הישראלית לצרכנות ספטמבר 2019



קמח מנופה זה 'מעולה' 

דון.
מוע

 ה
צעי

מב
על 

ם 
חלי

א 
ה ל

קני
 ה

תווי
 * 

עת
כל 

 ב
צע

מב
 ה

את
ק 

סי
הפ

ת ל
אי

רש
סד 

הח
ב 

תי
  נ

שת
* ר

אי 
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

בד 
בל

ה 
חש

המ
ת ל

ונו
תמ

 ה
* .

ל.ח
ט.

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 
15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | 
קלישר  17 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 
35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | בת ים: ניסנבאום 25 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10

דרושים/ות
קופאים/ות 
וסדרנים/ות

למשרה מלאה/חלקית 
פרטים בטל':
050-8841090

או 050-2053024

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישישי בנתיב החסד זה

לפתן אפרסק 820 גר'/שריר/פילה מדומה
לפתן אננס 825 גר'

פודינג/ג'לי שקיות אוכל XLשלוקים 'מעולה'
מוצפי
'מעולה'בלדי

1 ק"ג
אסם

קוד: 8194837 יח'
ניקול

טאצ'
זוג רדיד 

אלומיניום ארוך
מעולה

שני-שישי
9-13.9.19 ט'-י"ג באלול

מיץ ענבים 1 ליטר 'מעולה'/מיניס
יין מוריה 750 מ"ל ללא לייט

שישיית נייר מגבתדג פילה סלומון
בלדי

לק"ג

490 3290

סוגים שונים
כולל פיקדוןריאו

5990 2490890 10

2 ב-
10 1990

חמישי-שישי
12-13.9.19 י"ב-י"ג באלול

2 ב-
1790

3 ב-
890

לק"ג

לק"ג

ליח'

ליח'
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