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ממלכת בחריין
חודשים אחדים לאחר ועידת בחריין, ורגע 
לפני סיומה של השנה, אנו מספקים הצצה 
למדינה המונה כמיליון וחצי אש, כאשר רק 
מחציתם אזרחי המדינה · על הדרך אנו עושים 
היכרות עם הקהילה היהודית הקטנה במדינה 
המוסלמית המונה כמה עשרות יהודים | 26

חשיבת העידוד
הרב בן ציון נורדמן | 6הבחירות האמיתיות

הרב זמיר כהן | 4

הקוטב
הדרומי

המרוץ לכיבוש

נורבגיה VS בריטניה: מי ניצח 
במרוץ האכזרי לקוטב הדרומי? 
כל ההכנות, השיבושים, הכפור 

ולבסוף מי שרד כדי לספר 
לעולם? הסיפור של מגלי הארצות 

הנועזים שיצאו למסע לגיהינום 
הקר ביותר בעולם | 18





אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני התורה בחרו שוב לציית לדעת תורה ולקריאתו 
הנרגשת של מורינו ורבינו, עמוד הענווה, 

הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד ערב חג הסוכות הבעל"ט
או עד גמר מלאי

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 
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רצון יראיו יעשה

העומד על המשמר בראש בד"ץ "נוה ציון"

בשיתוף:

מוגבל ל-2 קרטונים מכל מוצר





בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם
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Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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הבחירות האמיתיות
הבחירות,  יום   – שלישי  יום  ערב  נכתב  זה  טור 
לי מושג  אין  נביא,  בן  ואף לא  נביא  ואינני  ומאחר 
קוראי  ברשותכם,  אך  המערכה.  תסתיים  כיצד 
הנאמנים, אשתף אתכם בכמה תובנות, לקחים ומסקנות שעלו 
שלא  בתקווה  הנוכחית,  הבחירות  ממערכת  הדרך,  על  לי, 
הדימויים  כי  יודגש,  חודשיים...  בעוד  שוב  עצמה  על  תחזור 

שבמאמר הם על אחריותי בלבד...
הלומד  תלמיד  בהתרגשות  אלי  ניגש  שעבר  השבוע  בסוף 
מי  לכל  ובעצם  ההנהלה,  ולצוות  לי  והראה  אצלנו,  בתיכון, 
שגילה התעניינות, תמונה שלו עם ראש הממשלה. הנער הצעיר 

ראש  עם  מחובק  נראה  היה  שבתמונה 
זורחים  ומחייכים,  שניהם  הממשלה, 
הספר  מבית  ותיקים  חברים  היו  משל 
'תחרות'  לה  התפתחה  למחרת  היסודי... 
שיותר  כמה  על  מצטלם  מי  שכזו, 
פוליטיקאים ואנשי שררה... ההישגים היו 
מרשימים, כמעט כל שרי הממשלה כמו 
רבים מחברי הכנסת הונצחו בתמונות עם 
תלמיד בית הספר, וזאת במשך זמן קצר 

להפליא, תוך פחות משבוע ימים!
התופעה המוזרה הביאה אותנו בצוות 
בית הספר להפיק מוסר השכל, מתופעת 
הזמינות הנדירה של שלל הפוליטיקאים, 
אשר בימים כתיקונם קשה להשיג אותם 
בתקופת  לפתע,  וכעת,  בטלפון,  אפילו 
בצורה  זמינים  הם  הבחירות,  טרום 

מרשימה ויוצאת דופן.
לצורך כך נפתח בענייני דיומא, חודש 
לקראת  והסליחות,  הרחמים  זמן  אלול, 
יום ראש השנה הקרב ובא, חז"ל מגלים 
"אמרו  זה,  גדול  ביום  תפקידינו  את  לנו 
עליכם",  שתמליכוני  כדי  מלכויות  לפני 

עבודת היום בראש השנה היא התפקיד שהוטל עלינו, להמליך 
את הקדוש ברוך הוא בעולמו!

מכח  עם",  בלא  מלך  "אין  כי  במדרש  אותנו  לימדו  חז"ל 
הקב"ה  את  להמליך  והזכות  האפשרות  לנו  ניתנה  זו  קביעה 
אכן  ודם,  בשר  מלך  השאלה:  ונשאלת  הארץ!  כל  על  למלך 
מהנתינים  מייצג,  הוא  אותו  מהעם  סמכותו  את  הוא  יונק 
שהכתירו אותו אלוף לראשם, הם אלו שקובעים אותו למלך, 
ומכוחם הוא פועל. אך כלפי הקב"ה, מלך מלכי המלכים, מה 
העולם,  בורא  הקב"ה,  הרי  זו?  המלכה  של  משמעותה  היא 
זקוק  הוא  וכי  בראשית,  תמי מעשה  יום  בכל  בטובו  המחדש 

להמלכה שלנו? מי אנחנו בכלל?
מושגים  שני  בין  דק  הבדל  ישנו  כי  המפרשים,  ומבארים 
ו'מלכות', אך במהותם הם שונים.  שנראים דומים, 'ממשלה' 
יכול אף לכפות  המושל הוא השליט בפועל, הוא קובע, הוא 
ולמלאות אחר גחמותיו. במשך  רצונו,  נתיניו לעשות את  את 
על  שהשתלטו  עריצים  מושלים  תמיד  היו  ההיסטוריה  שנות 

הזרוע,  בכוח  ידו,  על  נכבשות  היו  שלמות  מדינות  ארצות, 
באמצעות צבא חזק, למרות התנגדות של האזרחים המקומיים.
נשיאותית,  זאת, מבטא שלטון של שררה  המלך – לעומת 
אשר  כזו  נעלית,  משותפת,  מטרה  קידום  הוא  שמטרתה  כזו 
תחת דגלה התאחד העם כולו תחת מלכותו של המלך. 'מלכות' 
שכזו לא תיכון אילולא העם כולו בחר במלך, אשר יקדם את 
קיבלו  ברצון  'מלכותו  כולו,  העם  של  הנשגבות  המטרות 
עליהם', הוא שואב את כוחו ואת יכולת עבודתו מהעם שבחר 

בו, ברצון, מתוך מטרה החשובה בעיניהם להתאחד תחתיה.
את  העם  קיום  בצורת  גם  מתבטא  הזה  המהותי  ההבדל 

ציוויו של המושל  נתיניו של המושל מקיימים את  הפקודות, 
בעל כרחם, מה שאין כן נתיניו של המלך, הם נשמעים מעצמם 
לפקודותיו, הם מחפשים לדעת מה הם הפקודות הנשיאותיות, 
מכירים  הם  נפש.  ובסיפוק  בשמחה  אותם  ממלאים  והם 
ומרגישים ברוממות שלו, והם דבקים במטרה אליה הוא מוביל 
כיצד  מבינים  אינם  הם  אם  גם  הכלל.  לטובת  כולו,  העם  את 
בדיוק הפקודה המסויימת מובילה אל המטרה, הם עושים לשם 

כך גם דברים קשים ובלתי מובנים בעיניהם.
עריץ  שליט  ל'מלוכה':  'ממשלה'  בין  המהותי  ההבדל  זהו 
את  שקיבל  מלך  ואילו  לציית.  אותו  ומאלץ  העם,  את  מדכא 
העם  את  לרומם  מוסיף  לו,  שניתנה  הרוממות  בכוח  מלכותו 

ולקרבו אליו, ובכך לקדם אותו למקום טוב יותר.
יום  לקראת  תפקידנו  אל  הראויה,  בזהירות  ניגש,  ועכשיו 
מאז  אותו  מנהל  והוא  העולם  את  ברא  הקב"ה  השנה,  ראש 
לחלוטין.  עליו  ושולט  העולם  על  מושל  הוא  עולם,  ועד 
'שתמליכוני  הוא  בטובו  הבורא  לנו  הועיד  שאותו  התפקיד 

עליכם', כלומר, לקבל אותו עלינו כ'מלך'. הקב"ה אינו זקוק 
יאמר  ומי  חקר",  אין  "לגדולתו  העולם,  את  להנהיג  כדי  לנו 
לנו  ובפרט  כברואיו,  לנו  שניתנה  הזכות  אך  תעשה,  מה  לו 
ככלל ישראל, נזר הבריאה, להמליך אותו, להכיר בו כ'מלך', 
כש'מלכותו ברצון קיבלו עליהם' - כאשר רוממותו הנעלית של 
הקב"ה תהיה אצלינו בהתגלות ובהכרה ברורה. או אז תתגלה 

בחינת ה'מלכות' של הקב"ה בעולמו.
לצורך כך ניתנה לנו המתנה הנפלאה, והיא: כח הבחירה! 
הקב"ה שם אותנו כאן בעולם מסחרר ומבלבל, ודווקא מתוכו 

אנו נדרשים וזכאים לבחור בטוב!
ָרָכה  ַהְבּ ְלָפֶניָך  י  ָנַתִתּ ֶות  ְוַהָמּ ים  "ַהַחִיּ
ה  ְחֶיה ַאָתּ ִתּ ְלַמַען  ים  ַחִיּ ַבּ ָלָלה ּוָבַחְרָתּ  ְוַהְקּ
האמיתיות  הבחירות  הם  אלו  ְוַזְרֶעָך". 

שלנו!
בימים  כי  מבואר  הקדושים  בספרים 
אלו, טרום ה"בחירות" האמיתיות הללו, 
הקב"ה כביכול יוצא לשדה, כביכול יורד 
אל העם, על ימי התשובה דורשים חז"ל 
את הפסוק: דרשו השם בהמצאו, קראוהו 
שכביכול  זמנים  הם  אלו  קרוב",  בהיותו 
מתקרב  הוא  אלינו,  קרוב  נמצא  הקב"ה 
אלינו, וכעת, הרבה יותר קל לגשת אליו, 

להתחזק, לזכות לקרבתו!
"מלכותא  חז"ל:  דברי  מפורסמים 
דארעא כעין מלכותא דרקיעא" )=מלכות 
אפשר  השמים(.  מלכות  כעין  הארץ 
להיכנס כעת בחלון ההזדמנויות המיוחד 
שלנו...  האמיתיות  הבחירות  ערב  הזה, 
קרוב".  "בהיותו  יתברך,  אליו  ולהתקרב 
כל אחד ואחד, מכל מעמד שהוא, יכולים 
ולזכות לקרבתו  כעת לפנות אל הקב"ה, 

באופן מיוחד!
...עם הקב"ה לא צריך להצטלם סלפי.... עם הקב"ה כביכול 
אנו  ותפילה  ברכה  בכל  יום,  יום  לדבר,  להיפגש  יכולים  אנו 

קוראים אליו בלשון נוכח: "ברוך אתה"!
הבה נשכיל וננצל את הזדמנות הפז שמזדמנת לפנינו, נניח 
להתקרב!  אפשר  כעת  היום,  עד  שעברנו  מה  כל  את  לרגע 
אפשר לבקש, ולקבל ממנו יתברך לקראת השנה החדשה את 
כל מה שנבקש ממנו באמת, בתמים, בלב שלם. להבדיל אלף 
אלפי הבדלות מהפוליטיקאים, הבטחה של הקב"ה, אינה שבה 
ישוב  לא  אחור  מדבריך  אחד  "ודבר  מילה.  היא  מילה  ריקם. 

ריקם".
נמנע  לחבירו,  בין  אדם  בחסד  אלו,  בימים  כולנו  נתחזק 
עיתים  בקביעות  בתפילה,  ,  נוסיף  ורכילות  הרע  מלשון 
כולנו  ונזכה  ותפילין.  מזוזות  בדיקת  תורה, בצדקה,  לשיעורי 

לשנה טובה ומתוקה.
שבת שלום

הרב בן ציון נורדמן







רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

סליחה
למשקפיים זכאות  לך  יש 
מימשת? לא  שעוד  בחינם 

מהרו ל-280 לממש 
זכאותכם! את 

משקפיים בזכאות מקופות החולים:

לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי  שלי מעל גיל 
18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות |  חוסם קרינת מחשב  uv | עד 

מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: 

מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח‘ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, 
ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים- כנפי נשרים
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שנה

  ללין
קרם גוף בשפופרת 200 מ"ל 

 במגוון ניחוחות )לא כולל ניחוח ילדות(         
₪20 במקום ₪69.90

  סולתם
 תבנית 6 שקעים קרבון סטיל

₪20 במקום ₪60

IL MAKIAGE   
 עפרונות גליטר

₪20 במקום ₪89

  נעמן
 תבנית קפיץ 26 ס"מ

₪20 במקום ₪109.90

 דלתא
 תיק רחצה

₪20 במקום ₪69.90

 ורדינון
 מארז 5 מגבות 30x30 ס״מ 

₪20 במקום ₪79.90

18-29.9 | י״ח-כ״ט באלול

מתנות לחג ב-20 ₪
במגוון חנויות ורשתות בקניוני עופר

חמותך לא צריכה 

לדעת כמה זה עלה

₪קט...

עופר גרנד קניון חיפה | עופר גרנד קניון באר שבע | קניון עופר רחובות | עופר הקריון | קניון עופר רמת אביב | קניון עופר השרון 
קניון עופר לב חדרה | קניון עופר לב אשדוד  קניון עופר אדומים |  קניון עופר סירקין | קניון עופר מרום | קניון עופר הגבעה

I OPTIC 
 משקפי שמש לנשים וגברים 

₪20  במקום 250-549 ₪

  נעמן
 זוג תבניות זכוכית

₪20 במקום ₪79.90

ועוד מבחר גדול של מתנות בחנויות נבחרות
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||  שבתאי פוגל ||

חשבתי 
שהשמים 

נופלים,

יוצאי  בדיוק חמש שנים לאחר שאברה מנגיסטו, בן למשפחה 
• ארבע  אתיופיה, חצה את הגבול לעזה ומאז נעלמו עקבותיו 
שנים אחרי, “כל ישראל” שב לראיון המרגש עם בני המשפחה, 
שמאז ועד היום, מנסים למצוא כל בדל מידע אודות הבן/האח 
האהוב • מדוע הם חושבים שבנם בחיים, האם הם בעד פעולת 
אסירים  שחרור  על  דעתם  מה  למותו,  להביא  שעשויה  חילוץ 
את  להעלות  כדי  מהומה  מלעורר  מנעו  הם  וממי  בנם  תמורת 
מתחנן:  אברה,  של  החרדי  האח  אילן,   • היום  סדר  על  הנושא 
“תדבר עם חברי-הכנסת החרדיים, עם מי שאתה מכיר במגזר, 
לא  בכלל  החרדי  הציבור  של  קולו  למענו.  משהו  שיעשה  כדי 

נשמע בסיפור הזה” 
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יוצאי  בטלים 
בקבוקי  עם  אתיופיה 
למחצה  ריקים  בירה 
בידיהם ועצב בעיניהם, 
על  יישובים  שהיו 
מתכת  ספסלי  שאריות 
גינות  פעם  שהקיפו  נמוכות  אבנים  וחומות 
כי אני מתקרב לבית משפחת  לי  חמד, הבהירו 
הבניינים  באשקלון.  עתיקות  בשכונת  מנגיסטו 
קומות,  וארבע  שלוש  בני  והעלובים  הישנים 
שידעו ימים יפים יותר, כמו התביישו להציג את 
חזיתם מול השכונה החדשה והיוקרתית שנבנית 
הריק  האדמה  לשטח  מעבר  וגובר  הולך  בקצב 

שבפאתי השכונה.
בית  אל  אותי  הובילו  חשוכות  מדרגות 
הזה,  מהבית  מפה,  השנייה.  בקומה  המשפחה 
בטריקת  מנגיסטו  מ.ר(  )אברהם,  ַרה  ַאֶבּ יצא 
דלת, רגע לפני שצעד לכיוון רצועת עזה שבה 

נעלם כאילו בלעה אותו האדמה.

***

הזה  הנורא  המידע  על  שבישר  הטלפון  את 
לא יישכח אחיו הגדול אילן – לעולם. “עבדתי 
כמו מידי יום בקצא”א )קו צינור אשקלון-אילת, 
מ.ר( ופתאום הטלפון צלצל. זה היה מספר שלא 
שהוא  ואמר  הזדהה  לקו  מעבר  הבחור  הכרתי. 
מהשב”כ, וש’יש אירוע ביטחוני ואנחנו רוצים 
מחכה’,  אני  ‘בואו,  לו  אמרתי  איתך’.  לדבר 
ובדקות עד שהגיעו הלב שלי פעם בחוזקה. לא 
כשהם  עשיתי.  ומה  לי  תפרו  תיק  איזה  הבנתי 
שירות  אנשי  חושש,  שאני  וראו  אלי  הגיעו 
לא  שזה  ואמרו  אותי  הרגיעו  הכללי  הביטחון 

קשור אלי, אבל ‘יש לנו משהו מצער לומר לך: 
חשבתי  לעזה’.  הגבול  את  חצה  ַרה  ַאֶבּ אחיך 

שהשמים נופלים, לא ידעתי מה לעשות”.
 איך הם גילו שזה הוא?

בגלל  ובעיקר  מהתצפיתנים,  תיעוד  “היה 
עם  הגדר  ליד  השאיר  שהוא  תיק  מצאו  שהם 
סימן  היה  זה  שמו.  עם  ותנ”ך  שלו,  פריטים 

הזיהוי העיקרי”.
אילן, כמבוגר האחראי במשפחה, היה צריך 
את  ואחיותיו  אחיו  ולחמשת  לאימו  להודיע 

הבשורה הקשה.
“הם בהתחלה הגיעו לכאן, לבית של אמי, 
אבל היא לא יודעת עברית אז שלחה אותם אלי 
אירע.  מה  לה  לומר  כדי  אליה  חזרתי  ואני   –
הבנתי  אבל  אליה,  להתקשר  אם  התלבטתי 
שדבר כזה קריטי לא אמור לעבור דרך הטלפון 
כך,  על  לה  כשסיפרתי  פנים.  מול  פנים  אלא 

היא כמעט התעלפה. התייפחה כמו תינוק”.

 “לא התייאשנו 
מהגאולה”

מבני  רבים  כמו  מנגיסטו,  משפחת  בני 
העדה האתיופית, הם אנשים עדינים, תמימים 
ופשוטים. גם ביתם פשוט למדי. למרות החום 
הלוהט בדרום הארץ אין מזגן בחדר בו נועדנו, 
שתייה  הציעו  הם  באדיבות  הורגש.  והדבר 
קרה שציננה את הלחות וחיממה את האווירה.
הפשוטות  הספות  מלבד  החדר,  בחלל 
ושולחן העץ הפשוט, עמד גם ארון ישן שראה 

כשהם הגיעו אלי וראו 
שאני חושש, אנשי שירות 
הביטחון הכללי הרגיעו 
אותי ואמרו שזה לא 
קשור אלי, אבל ‘יש לנו 
משהו מצער לומר לך: 
ַרה חצה את  אחיך ַאבֶּ
הגבול לעזה’. חשבתי 
שהשמים נופלים, לא 
ידעתי מה לעשות”.

מו



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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יותר  משמחים  אירועים 
נפל  גדול  שעצב  בבית 

עליו.
משפחת מנגיסטו עלתה 
גונדר  מהעיר  ב-91  ארצה 
היה  שבה  שבאתיופיה, 
הגדול  “הריכוז  לטענתם 
ביותר של יהודי אתיופיה”. אברה היה אז בן 

שנתיים. 
בעיר גונדר נמצא גם “בית הכנסת הגדול 
ששייכו  העיר  לתושבי  במדינה”.  ביותר 
מנהגים  “הרבה  היו  היהודית  לדת  עצמם 
העם  של  המסורת  על  מבוססים  שרובם 
היהודי. אנחנו לא מכירים אתיופי אחד שעלה 
לארץ ולא היה מהול שלא ידע מה זה שבת 
כל  את  הכיר  שלא  אחד  אין  כיפור.  יום  או 

החומרות”, סיפרו. 
“היינו מגיעים הרבה לבית כנסת ומוכיחים 
מהגאולה  התייאשנו  שלא  ולסביבה  לעצמנו 
מהגויים  שלנו  הבידול  ייבנה.  הכנסת  שבית 
היה בולט מאוד וגם סבלנו מכך. היו קוראים 
לנו קניבלים. פירושה של המילה ‘פלשמורה’ 
– השם שבו אנו מכונים –  הוא ‘פולש זר’”. 
שקעה  ומיואשת,  ביישנית  המשפחה,  אם 
בתוך הספה החד-מושבית, ומבטה הבהיר כי 

היא כאן, איתנו.
מאוד,  דלה  בסיסית,  עברית  דוברת  היא 
שלא  וודאי   – שיחה  קיום  מאפשרת  שלא 

קולחת.

יום, עם מצב רוח- “הוא היה כאן באותו 
מדוכדך”, סיפרה באמהרית. בנה אילן תרגם 
אותה. “כל הזמן היה ככה, חי בעולם משלו. 
מדבר.  לא  חוזר.  הולך,  קם,  ישן,  מגיע, 
לעיתים קרובות ישן בחוץ. גם באותם רגעים 
ספורים שבהם נכנס לבית לאחר ששהה כמה 
שעות בחוץ, הוא לא אמר דבר. שתה משהו 
לא  הוא  אבל  בערב,  שיחזור  חשבתי  ויצא. 
שב”, אמרה – ונשברה. דמעות גדולות זלגו 
של  ועמוקים  גדולים  שקמטים  פניה,  במורד 

יגון חרשו בהם. 
ועל-אף  מאז,  שחלפה  השנה  למרות 
הפעמים הרבות שהיא שוחחה על כך, אימו 
של אברה, בוכה בכל פעם מחדש שבה היא 
 15 של  במרחק  רק  שנמצא  בנה  על  מדברת 

קילומטרים מביתה, בארץ אויב.
הגיע  פשוט  הוא  יודע,  לא  שאיש  מסיבה 
לגדר המערכת הסמוכה לחוף זיקים ומפרידה 
ניתר  ישראל,  למדינת  הטרור  רצועת  בין 
במהירות – ובתוך רגע כבר היה בצד השני. 
תצפיתניות שהבחינו בו הזעיקו את הכוחות, 
אך עד שהחיילים הגיעו הוא כבר היה בעומק 
השטח. הם קראו לו לעצור, אך הוא המשיך. 
בסרטון ווידאו ממצלמות התצפיתניות, נראה 
לצידם  מתיישב  כשהוא  ה-28  בן  מנגיסטו 
של דייגים פלסטיניים בחוף ימה של רצועת 
עזה. מה קרה מכאן והלאה? הדעות חלוקות: 
נעצר ושוחרר,  כי הוא  בחמאס טוענים מחד 
עבר  אליה  סיני,  לעבר  רגלית  המשיך  ומשם 

כשהם הגיעו אלי 
וראו שאני חושש, 

אנשי שירות הביטחון 
הכללי הרגיעו אותי 

ואמרו שזה לא קשור 
אלי, אבל ‘יש לנו 

משהו מצער לומר 
ַרה חצה  לך: אחיך ַאבֶּ

את הגבול לעזה’. 
חשבתי שהשמים 

נופלים, לא ידעתי מה 
לעשות”.
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ימסרו  שלא  אומרים  מאידך  מנהרה;  באמצעות 
עליו פרטים עד שישוחררו משוחררי עסקת שליט 
שנעצרו שוב בידי ישראל במבצע ‘שובו אחים’. 
שלא  חמאס,  בידי  שבוי  שהוא  בטוחים  בישראל 
מנדב עליו פרטים במטרה לסחוט פסיכולוגית את 
העם בישראל, וכמובן כדי להשיג את שחרורם של 
שביב  לכל  בתמורה  בישראל  הכלואים  מחבלים 

מידע.

“אני נופלת וקמה”
לפרוק  היה שבכוונתה  וניכר  נרגעה מעט,  היא 

את אשר על ליבה.
איתו?  שלך  האחרונה  השיחה  הייתה  מה 

שאלתי.
“בגלל המצב הנפשי שלו הוא לא היה משוחח 

עם אף אחד. ככה זה היה בשנים האחרונות”.
אברה, הם מספרים, היה בחור נורמטיבי. היה, 
בלתי- חשש  פיתח  מסרשאו  הבכור  שאחיו  עד 
מוסבר מפני רעלים שיעשו שמות גופו. הוא הפסיק 
ליום. לאחר חודשים  מיום  וגופו הצטמק  לאכול, 
ללא מזון קרסו איבריו והוא הובהל לבית-החולים 

‘ברזילי’ בעיר, שם נקבע מותו.
החל  בנפשו,  הייתה  קשורה  שנפשו  אברה, 
היה  ניתן  לא  הנעשה  ואת  מהסביבה,  להתנתק 
להשיב. בשל הטרגדיה, התפרקה המשפחה ואביו 
הצטרף אליו בחיפושיו אחר קורת גג, ברחבי עיר 

החוף הגדולה.
עיניה של האם נעצמו לכמה שניות והיא מלמלה 

דבר מה. כשסיימה, פקחה אותן.
על מה את מתפללת? שאלתי.

החזר   – ויעקב  יצחק  אברהם  ישראל,  “אלוקי 
את אברהם שלי הביתה”, השיבה. “זה מה שאני 

מתחננת כל היום”.
זה מה שמחזיק אותך?

לי  ‘תן  מבקשת:  הזמן  כל  אני  אלוקים.  “רק 
כוח’”.

את מצליחה לתפקד?
“המצב הנפשי שלי קשה”, ייבבה. “אני נופלת 

וקמה”.
בנך  את  שתחזיר  המדינה  על  לסמוך  אפשר 

האבוד?
“הלוואי שיעשו הכול, אני סומכת על המדינה 
עד  הרבה.  לה  חייבים  אנחנו  אותה.  ומעריכה 
מעריכה  “אני  כבדרך-אגב,  הוסיפה  היום”, 
ומוקירה את יצחק שמיר שהעלה אותנו לארץ. אני 
עדיין מכירה לו טובה על זה. הרבה אצלנו בוחרים 
‘ליכוד’ כאות תודה. אני מקווה שהממשלה תלך 

בדרכו ותדאג גם לבני”.
את חושבת שלא עושים הכול?

שניתן;  מה  כל  ויעשו  הלוואי  יודעת.  “אינני 
נמצאים  אנחנו  ב”ה  הבן.  את  לי  ויחזירו  הלוואי 
בארץ. חיים, אוכלים, יש ילדים ונכדים. רק הצער 

שאברה לא נמצא גורם לי לכאב לב”.
מה יש לך לומר לחמאס?

לי  תחזירו  ומבקשת:  סליחה  מבקשת  “אני 
את הבן. הוא לא בא להילחם, הוא חולה שזקוק 
לכם  יש  מה  עניים,  של  ילד  זה  רפואי.  לטיפול 
נקרע.  הלב  בכתה.  היא  ושוב  איתו?”.  לעשות 

ורועש  גועש  היה  הישראלי  הציבור  אם  מעניין 
יותר למען שחרורו של אברה, אם צבע עורו לא 

היה כהה – הרהרתי לעצמי.
מה אנשים יכולים לעשות? תהיתי בכאב.

“תפעלו שיחזירו לי את הבן כמו שיכולים. עד 
גם ברגעים קשים; עם  עכשיו הסתדרתי בחיים, 
כסף ובלעדיו. עברתי הרבה, אבל זה הקש ששבר 

את גב הגמל. אני לא מסוגלת”.

 “רק אנחנו יפי נפש”
שלי  אמא  שלהם?  החוצפה  את  מבין  “אתה 
שיתנו  כדי  סליחה  מהם  ולבקש  לבכות  צריכה 
לה זכות הומניטארית בסיסית ויגידו מה מצבו? 
פראי אדם, חיות”, זועם אילן. “הם לא מתביישים 
לוקה  ועוד  חטא,  שלא  אזרח  בשבי  להחזיק 
שלהם  המחבלים  נפש:  יפי  אנחנו  רק  בנפשו? 
שנמצאים אצלנו בגלל שרצחו או התכוונו לרצוח 
זקנים ותינוקות, לומדים באוניברסיטה הפתוחה 
ומוציאים תארים; הם נהנים מלוקסוס של שלוש 
ארוחות ביום, ביקורי משפחות ומה לא? צריכים 

להפסיק את זה מיד. מיד”, שב ואמר.
חייל. למה  לא  בנפשו.  לוקה  באזרח  “מדובר 
ולנו  המשפחות  את  לראות  הזכות  את  יש  להם 

אין? זה עוול”, הוסיפה אחותו 
“הבת  לשיחה.  שהצטרפה 
באמצע  הנייה,  איסמעיל  של 
הגבול  את  עברה  מלחמה, 
פשוט  אנחנו  רפואי.  לטיפול 

“אתה מבין את 
החוצפה שלהם? אמא 

שלי צריכה לבכות 
ולבקש מהם סליחה 

כדי שיתנו לה זכות 
הומניטארית בסיסית 

ויגידו מה מצבו? פראי 
אדם, חיות”, זועם אילן. 

“הם לא מתביישים 
להחזיק בשבי אזרח 

שלא חטא, ועוד לוקה 
בנפשו? 
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עומד  השני  שמהצד  בזמן  בו  בעולם,  הומאניים  הכי  להיות  מנסים 
ארגון אכזר וללא רגשות”.

אילן, כיפה שחורה לראשו וזיפי זקן על פניו, הוא החרדי במשפחה 
קלה  על  מקפיד  הוא  וכיום  בישיבה,  למד  בעברו  המסורת.  שומרת 
עצמה  בה  וגם  לפגישה  שקדמו  הטלפון  שיחות  במהלך  כבחמורה. 
הוא התנהג בעדינות ובבושת פנים, אך המראה של אימו המתייסרת 

מוציא אותו משלוותו. 
 אתם מאמינים שהוא חי? ביררתי – משתדל לא לפגוע בפצע הפתוח.

מיד  הערביים  התקשורת  בכלי  התפוצץ  הזה  שהסיפור  לשכוח  אסור  כל,  “קודם 
זה טאבו במשך שנה, כי  לאחר המעבר של אברה לעזה – בעוד  שבישראל היה על 
רצו לפעול מאחורי הקלעים במקום לעשות רעש ולגרום למחירו להאמיר. בדיווחים 
שהופיעו בעולם הצהיר בכיר חמאס אבו מרזוק כי אחי מוחזק בידיהם ושמדובר ב’חייל 
ישראלי ממוצא אתיופי’. במשך שבועות אחדים הם טענו שהוא נורמלי, כדי ללחוץ על 
ישראל במשא-ומתן שהתקיים מאחורי הקלעים, אבל בשלב מסוים הם הבינו שלא ניתן 
להתכחש למצבו הנפשי. ולמרות שהודו כי הם מחזיקים בו, לצערנו הרב הם פתאום 
מצהירים שהוא לא אצלם. זה שקר. מה? בלעה אותו האדמה? האחריות מוטלת עליהם, 
ורק עליהם. בנוסף, יש לנו מקורות מגורמים שונים בעזה, כולל מעיתונאים שנמצאים 
בקשר עם חמאס, שאברה בחיים. הם לא יודעים לומר אם הוא בריא או לא, אבל מה 
ומוחזק  בחיים  שהוא  בעזה  סגורות  בשיחות  מודה  שחמאס  הוא  מבחינתנו  שחשוב 

בשבי ארגון הטרור. כל הסיפורים של ‘חצה את הגבול למצרים’ זה שטויות”.
 העברתם את המידע לכוחות הביטחון?

“בהחלט. כל בדיל מידע ששמענו הועבר הלאה”.
 במידה ולישראל יגיע מידע מדויק על מיקומו – אתם בעד שחרור בידי כוחות 

מיוחדים או שאתם חוששים שיפגע מכך, כפי שאירע עם נחשון וקסמן הי”ד?
את  יודעת  כבר  היא  ואיך.  מתי  לעשות,  מה  עצות  למדינה  מחלקים  לא  “אנחנו 

העבודה”. 

קודם כל, אסור לשכוח 
שהסיפור הזה התפוצץ 

בכלי התקשורת הערביים 
מיד לאחר המעבר של 

אברה לעזה – בעוד  
שבישראל היה על זה טאבו 

במשך שנה, כי רצו לפעול 
מאחורי הקלעים במקום 

לעשות רעש ולגרום 
למחירו להאמיר. בדיווחים 

שהופיעו בעולם הצהיר 
בכיר חמאס אבו מרזוק 

כי אחי מוחזק בידיהם 
ושמדובר ב’חייל ישראלי 

ממוצא אתיופי’. 



מכתב לאברה
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בחדרו המיותם של 
אברה המיטה מוצעת, 
מחכה לו. על הספרייה 

הקבועה לקיר במסמרים 
חלודים מסודרים זה לצד 

זה מספר ספרי קודש 
והתפילין שממתינים 

לרגע שיניחם שוב. 
“שיבוא כבר, שיבוא”, 
לחשה אחותו וסרקה 

בעיניה את החדר שהרוח 
החיה שלו איננו. “אהבנו 

אותו”, אמר אילן. “אנחנו 
עדיין אוהבים. הוא חי”, 

תיקנה אותו במחאה. 

 אתם בעד לשחרר מחבלים עבורו?
אחי  את  לערב  וינסה  התככים  את  שמחפש  “מי 
בפוליטיקה– מעליב את כל משפחתי ואין לו מחילה. 
אותו  לקבל  וזכותנו  שפויה  אינה  אחי  של  דעתו 

בחזרה. נקודה”.

 “נפנה לביה”ד בהאג”
בלית ברירה, החליטו במשפחה להתחיל בפעולות 
לשיבוש  בעיקר  ומיועדות  נקודתיות,  הן  מחאה. 
חייהם של משפחות האסירים או של העזתים הנכנסים 
ארצה לטיפולים רפואיים. בתקופה האחרונה בוצעו 
ובמעבר  הדרים  כלא  מול  מחאה  פעולות  מספר 
ארז. הן נחלו כישלון מבחינה ציבורית. רק בודדים 

השתתפו בהם.
 אתה סבור שאם לא הייתם אתיופים, ההתגייסות 

הייתה גדולה יותר?
“לדעתי אין הבדל”, ענה אילן והשפיל מבט. “אני 
להאמין  ומעדיף  הזו,  לסוגיה  להיכנס  לא  משתדל 
שהטיפול בסאגה הזו אינה לוקה בחסר בגלל גזענות 
או חוסר שוויון בגלל צבע העור. אני מקווה שאיני 

טועה”.
הפגינו  שלכם  העדה  בני  חודשיים  לפני  רק   
והשתיקו את מרכז תל-אביב. למה הם לא משתקים 

את המדינה עד שיחזירו את אברה?
נוכח  והיה  המשפחה  את  שמלווה  מקצועי  גורם 
לדבריו, “המשפחה  לענות לשאלה.  העדיף  בשיחה 
לא רוצה לעשות רעש ובלאגן, כי זה יגרום לסיקור 
תקשורתי נרחב וממילא חמאס יעלה את המחיר של 
אברה. יש כמה ממנהיגי המחאה שרצו ‘לרכב’ עלינו 
בשל  במחדל  שמדובר  לזעוק  כדי  לתקשורת  ורצו 
העובדה שמנגיסטו אתיופי, אבל הבהרנו מיד שהם 
לא קשורים אלינו. לא נתיר לאף אחד לעשות עלינו 

הון פוליטי או להתפרסם”, הבהיר חד-משמעית.
לבית-הדין  לפנות  מתכוונת  מנגיסטו  משפחת 
חמאס  נגד  שיפעל  בדרישה  בהאג,  הבינלאומי 

המחזיק בידיו אזרח שלא עשה כל עוול. 
המשפחה,  של  התקשורת  יועץ  ברקת,  אלירן 
בו  דרכה  מאז  בבית  שנאמרה  מילה  לכל  שהקשיב 
גופים  מול  לפעילות  להתייחס  הסכים  רגלי,  כף 
והם  האדום’  ‘הצלב  עם  “נפגשנו  בינלאומיים: 

מידע.  לתת  מסרב  שחמאס  טוענים  מבררים; 
חסר  גוף  זה  עליהם.  סומך  לא  אני   - בינינו 
וישראל  הפוך  מצב  היה  שאם  ברור  שיניים. 
היו  כבר  הם  ערבי,  באזרח  מחזיקה  הייתה 
מוציאים מידע. זה סיפור לא פשוט, אבל אנחנו 
מקווים שברגע שיהיה מספיק לחץ על העזתים, 
וכאשר חמאס יבין שהוא לא מקבל פריבילגיות 
כאלו ואחרות או רווח כלשהוא – הוא ישחרר 

את האזרח הישראלי שמוחזק ברשותו”.
חולי  של  בינלאומיים  לארגונים  גם  “פנינו 
נפש”, הוסיף אילן, “בינתיים הם לא מצליחים, 
רוצים, לסייע. אעשה הכול שאחי  או אולי לא 
לילה  בכל  הכול.  ושלם.  בריא  הביתה  יחזור 
אני  נרדם  כבר  וכשאני  להירדם,  מצליח  איני 
מתעורר עם סיוטים ועם מחשבות מה עוד ניתן 
לעשות כדי להחזיר את אברה. בימים האלה אני 
עסוק בהדפסת שלטים עם הדרישה לשחרורו. 
אני  לנו,  לתרום  שיכול  מישהו  מכיר  אתה  אם 
אשמח. את הכסף המועט שלי אני מקדיש לזה. 
בקול  אמר  שלי”,  החיים  את  שלי.  הזמן  את 
בוכים. “תדבר עם חברי-הכנסת החרדיים, עם 
משהו  שיעשה  כדי  במגזר,  מכיר  שאתה  מי 
למענו. קולו של הציבור החרדי בכלל לא נשמע 

בסיפור הזה”.

***

מוצעת,  המיטה  אברה  של  המיותם  בחדרו 
מחכה לו. על הספרייה הקבועה לקיר במסמרים 
חלודים מסודרים זה לצד זה מספר ספרי קודש 
שוב.  שיניחם  לרגע  שממתינים  והתפילין 
וסרקה  אחותו  לחשה  שיבוא”,  כבר,  “שיבוא 
איננו.  שלו  החיה  שהרוח  החדר  את  בעיניה 
עדיין  “אנחנו  אילן.  אמר  אותו”,  “אהבנו 

אוהבים. הוא חי”, תיקנה אותו במחאה. 
כלי  של  נציג  נקישות.  נשמעו  הדלת  על 

תקשורת ערבי-ישראלי היה בפתח. 
בני  מול  התיישב  הוא  חוזר,  בשידור  כמו 
לאלו  זהה  שאלות,  בסדרת  ופתח  המשפחה 

ַרה. שהצבתי לשארי-בשרו המיוסרים של ַאֶבּ
וכמו בשידור חוזר נפתח הסכר והאם פרצה 
כל  רחמים.  מעורר  נשמתה,  מעמקי  בבכי  שוב 

העיניים, גם המוסלמיות, לא נותרו יבשות.
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הדרומי
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בריטניה:   VS נורבגיה 
האכזרי  במרוץ  ניצח  מי 
כל  הדרומי?  לקוטב 
השיבושים,  ההכנות, 
הכפור ולבסוף מי שרד כדי 
לספר לעולם? הסיפור של 
הנועזים  הארצות  מגלי 
לגיהינום  למסע  שיצאו 

הקר ביותר בעולם

||  איילה אבן האזל||
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בשנת 1910 שני אנשים, 
האחד - רואלד אמונדסן 
הנורבגי בן ה-38 והשני - 

רוברט פלקון סקוט הבריטי 
בן ה-42 החליטו במקביל 

לצאת למסע הארוך 
והקשה להיות הראשונים 

שיגיעו אל הקוטב הדרומי, 
ולזכות בתהילת עולם. 

בעיתונות הבריטית של שנת  1914 התנוססה 
מודעה יוצאת דופן:

מסוכנת.  להרפתקה  אנשים  “מבוקשים 
של  ארוכים  חודשים  עז,  קור  צנועה,  משכורת 
הביתה  חזרה  מתמדת,  סכנת  מוחלטת,  אפלה 
מובטחים  הצלחה  של  במקרה  בספק.  מוטלת 

כבוד והכרה... ארנסט שקלטון”.
זאת הייתה אחת המודעות לגיוס אנשים לצאת לחקור את 
הקוטב  ובמרכזה  אנטרקטיקה   – השישית  היבשת  מסתורי 
 - היבשת  חוקרי  מכמה  אחד  פרסם  המודעה  את  הדרומי. 
בריטי בשם שקלטון שהנהיג את צוות מסעו בתנאים קשים 
של הישרדות ודווקא כשהיה קרוב מאד לנקודה של הקוטב 
הדרומי, כאשר 90% מהדרך הייתה מאחוריו, המזון כמעט 
וחולים  מותשים  היו  המסע  אנשי  וכול  מתו  הסוסים  נגמר, 
החלום.  על  ולוותר  אמיץ  צעד  לעשות  שקלטון  החליט    -
שקלטון וצוותו החלו לסגת אחורנית על מנת  שכולם יחזרו 
הצליח  לא  שקלטון  המסע.  בסוף  לביתם  ושלמים  בריאים 
לכבוש את הקוטב הדרומי אך סלל את הדרך לבאים אחריו 
מאנשי  אחד  )לימים,  מנהיגות.   של  ומופת  לסמל  ונחשב 
צוותו רוברט פלקון סקוט – ינסה שוב לכבוש את הקוטב 
התגייסו  באנגליה  לביתם  חזרו  הצוות  אנשי  הדרומי.( 
לרוע  אך  בעיצומה,  שהייתה  הראשונה  העולם  למלחמת 
המזל דווקא בקרבות המלחמה מצאו כמחצית האנשים את 

מותם.  
אנטרקטיקה -  שם של יבשת, לא קסומה, בקצה העולם 
שאף אחד מן הקוראים כנראה מעולם לא ביקר בה. בחורף 
הרוח  מעלות,    65 למינוס  לרדת  עלולות  הטמפרטורות 
ויותר.  קמ”ש  ל300  להגיע  שיכולה  עזה  כה  עוצמה  בעלת 
הפינגווינים, כלבי הים ודובי הים הם דרי הקבע ומתגוררים 
רק בקרבת החופים, ובני האדם שהעזו לבקר בה חשו היטיב 
שהם רק אורחים.  בקוטב הדרומי, במרכז היבשת אין אף 
אקראית.  בקטריה  אולי  למעט  לשרוד,  מסוגל  חי  ייצור 
והמעלות בקוטב הדרומי נמוכות בכ25 – 30 מעלות מאשר 

בקוטב הצפוני. 
 מה היו המניעים של הרפתקנים בתחילת המאה ועשרים 
והאם  הדרומי?  הקוטב  לכיבוש  האכזרי  למסע  לצאת 

העקשנות שלהם השתלמה?
דגל  את  ולהניף  להגיע  שחלמו  כאלה  היו  כי  מסתבר 
מולדתם על אדמת הקרח ולו במחיר סיכון חייהם וזאת בשל 
סקרנות, והרצון לזכות בתהילת עולם. האם מסעם המפרך 

ביבשת הקפואה והצחיחה הניב את התוצאות להן ייחלו? 

נקודת ההתחלה: שנת 1910
אמונדסן  רואלד   - האחד  אנשים,  שני   1910 בשנת 
בן  הבריטי  סקוט  פלקון  רוברט   - והשני  ה-38  בן  הנורבגי 
ה-42 החליטו במקביל לצאת למסע הארוך והקשה להיות 
הראשונים שיגיעו אל הקוטב הדרומי, ולזכות בתהילת עולם. 
אמונדסן הנורבגי תכנן בתחילת מסעו, לכבוש את הקוטב 
הצפוני. אל המשלחת צורפו 19 אנשי צוות ביניהם: שלושה 
קציני צי, כשאחד מהם נשלח לקורס מהיר ברפואת שיניים 

נגר  גם  שהיה  סקי  אלוף  חובב,  וטרינר  וכירורגיה, 
וטבח  לכלבים  מומחה  סקי,  מגלשי  ויצרן  מיומן 
מוכשר. אך בעקבות הודעתה של אמריקה כי החוקרים 
הצליחו  קוק  ופרדריק  פירי  רוברט  הארצות  ומגלי 
מקובלת  שאינה  )טענה  לעצמם.  ההישג  את  לקטוף 
היום בשל מפות לא מדויקות וממצאים מעורפלים( 
אמונדסן ירד מתוכניתו והחל לתכנן אופציה חלופית 
 – יותר  הרחוק  הקוטב  אל  למסע  לצאת  וחשאית 
אחד  לאף  לגלות  העז  לא  אמונדסן  הדרומי.  הקוטב 
כי התוכנית המקורית שונתה מלבד לשני בני בריתו, 
 – הראשי  שמתחרהו  וכמובן  למשלחת.  וסגנו  אחיו 
דאג  בנוסף  זאת.  עובדה  נעלמה   – הבריטי  סקוט 
אמונדסן להזמין בזריזות  50 כלבי מזחלת מגרינלד 
מזחלת  כלבי  להזמין  ממתחרהו  אפשרות  מנע  ובכך 
זהים. לימים טען אמונדסן כי בשלב זה לא ידע כי 
גם סקוט הבריטי מתכנן מסע זהה – אך הפרסומים 
זמן  הקדיש  אמונדסן   זאת.  עובדה  הזימו  בעיתונות 
של  הישרדותם  כושר  את  מעמיק  באופן  ללמוד 
דגש  כולל  המסע  של  קפדני  ולתכנון  האסקימוסים 
על בגדים: חליפות של עור כלבי ים, ובגדים בסגנון 
מבחינה  זאב.  ועור  הצפון  איילי  מעורות  אסקמואי 
והיוותה  התמעטה  במשלחת  ההתעניינות  פיננסית, 
נותרה  לא  לאמונדסן  מימון.  להשגת  ממשי  קושי 
תוך   – המסע  להצלת  ביתו  את  מישכן  והוא  בררה 
ידיעה כי כישלון של המסע יגרור בעקבותיו אובדן 
צוות  הנכסף,  הרגע  הגיע  לבסוף  רכושו.  כל  של 
המסע עלה אחר כבוד אל האונייה שנבחרה, שכונתה 
הצוות  בקרב  חלחלה  אט  אט  קדימה.   – “פארם” 
הידיעה כי יש שינוי ביעד ובמקום להגיע אל הקוטב 
  . הדרומי  הקוטב  אל  יותר  רחוקה  הנסיעה  הצפוני 
לבסוף נשאל כל אחד מחברי הצוות האם הוא מוכן 
אחד  ואף  הסכמתם  את  נתנו  כולם  במסע,  להמשיך 
לא ביקש לחזור בו. בחודש ינואר 2011 הגיעו הצוות 
למפרץ הליוויתנים בשעריה של יבשת אנטרקטיקה. 
ינואר שיא החורף אצלנו – הוא שיא הקיץ )עד כמה 
אז  באנטרקטיקה  קיץ(  בשם  זאת  לכנות  שאפשר 
המעלות בשערי היבשת יורדות לרמה של 0 מעלות. 
במקביל עמיתו רוברט פלקון סקוט הבריטי, גייס 
לכיבוש  מסע  עבור  כספים  ארוכה  תקופה  במשך 
הייתה  לא  המשלחת  של  העלות  הדרומי.  הקוטב 
ב40,000  הכוללת  העלות  את  העריך  וסקוט  זולה 
את  ימינו(  של  לירות  מיליון  כ-3  )בערך  ליש”ט 
ממשלתי.  כמענק  לבסוף  קבלו  הכסף  מן  מחצית 
חברות מסחריות שרצו לתמוך במסע נרתמו אף הם 

למאמץ ותרמו מוצרי מזון וציוד חיוני לאספקה.
לבסוף כשהכול היה מוכן ב-15 ביוני נעמד סקוט 
צוות  נובה”.  “טרה  באוניה  הנבחר  הצוות  בראש 
מתוך  שנבחרו  אנשים  וחמשה  ששים  כלל  המסע 
במסעות  אנשים   12 היו  מתוכם  מועמדים,   8,000

אדוארד  סגן  היבשת.  לחקר  קודמים 
אחר  במסע  ניווט  קצין  שהיה  אוונס 
לאנטרקטיקה, ויתר על תכנון מסע משלו 

רואלד אמונדסן

קפטן סקוט מנהיג משלחת טרה נובה

פינגוונים דרי היבשת

ב



קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
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לפרטים והרשמה:

מפגש אישי 
עם ד"ר חיים זיכרמן
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לימודי שמאות מקרקעין עם תואר ראשון 
במנהל עסקים והתמחות בנדל"ן

שמאי,
בדקת כבר כמה

המקצוע שלך שווה?

 הלימודים יפתחו לך שער לעולם הנדל"ן ויקנו לך
את הידע הנדרש בכדי להשתלב בשוק העבודה:

  שמאות מקרקעין  יזמות  שיווק  ניהול
 מיסוי מקרקעין  תיווך  השקעות

 תמ"א  38 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

תכנית הלימודים מאושרת על ידי משרד המשפטים, לצורך קבלת פטור 
מבחינות מוקדמות שעורכת מועצת שמאי המקרקעין לרישוי שמאים

072-259-2845
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agadirkosher.co.il

מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק
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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
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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



המסע עצמו  של חברי 
המשלחת  הבריטית 
“טרה נובה” החל ב27 
בינואר. השלב הראשון 
היה הקמת ציוד מצברים 
– שורה של מצבורי מזון 
במרחק קבוע לאורך נתיב 
קבוע, שיקטינו את הצורך 
בנשיאת מזון ודלק. עד 
לנקודה של 80 מעלות 
דרומה

הקוטב הדרומי

לגילוי הקוטב, מונה כמשנה לסקוט ואף העביר לו 
תמיכה כספית. בנוסף צורפו: מלחים, שני רופאים, 
גאולוג,  מטורולוג,  סייס,  כלבן,  טבח,  מדענים, 
ביולוג, זאולוג, פיזקאי, צלם ומומחה סקי. סקוט 
פוני,  לסוסי  ממונעות  במזחלות  להשתמש  תכנן 
בעיקר להובלת הציוד, ופקפק ביכולתם של כלבי 
במשלחת  לו  שהיה  שלילי  ניסיון  בגלל  המזחלת 
טעה  כי  להודות  נאלץ  לבסוף  אך  בעבר.  אחרת 
וכי הכלבים היו יעילים יותר בתנאי שהופעלו על 
ידי האנשים הנכונים. כך צורפו למשלחת עשרים 
מגררות.  כלבי  ו34  בסיביר  שנרכשו  פוני  סוסי 
וגאוגרפיות  מדעיות  מטרות  עוד  היו  למשלחת 
נוספות חשובות שהביאו לעולם תגליות חשובות.  
חיכה  שם  זילנד.  ניו  לעבר  הפליגה  הספינה 
מר   – הנורבגי  מעמיתו   – מפתיע  מברק  לסקוט 
האות  זה  היה  דרומה.  מתקדם  שהוא  אמונדנסון 
שהוא  להבין  סקוט  נאלץ  וכך  שהתקבל  הראשון 
למעשה נמצא בעיצומה של תחרות קשה. מי יגיע 
יבשת  של  במרכזה  הדרומי  הקוטב  אל  הראשון 
“טרה  משלחת  או  הנורבגית  המשלחת  הקרח 

נובה” הבריטית?
אוונס”  “כף  אל  הגיעה  נובה  טרה  משלחת 
מניסיונו  המקום  את  הכיר  סקוט  רוס.  באי   –
העוגן  מקום  את  לכנות  ובחר  הקודמת  במשלחת 
יהיה  שהמקום  קיווה  סקוט  סגנו.  של  שמו  על 
עד  ולבוא.  לצאת  תוכל  שהספינה  כך  מקרח  נקי 
מהרה הורדו אל החוף סוסי הפוני, כלבי המזחלת 
הציוד.  מן  וחלק  הממונעות,  מזחלות  שלוש 
במקום הוקם צריף בגודל של   15 מטר על 7.7 
מטר. לאחר העגינה – חלק מן הקבוצה שעסקה 
ובדרכה  בספינה  יצאה  האזור  של  מדעי  בחקר 
מערבה הגיעה למפרץ הליוויתנים שם פגשה את 
נהגה  הנורבגית  המשלחת  הנורבגית.  המשלחת 
עזרה  סקוט  של  הצוות  לאנשי  והציעה  בנימוס 
וסיוע – אך אנשי הצוות טרה נובה סרבו בנימוס. 
ב22 בפברואר חזרה המשלחת לצריף בכף אוונס 
כי  העובדה  כולל   – סקוט  אל  הגיעו  והחדשות 
הקבוצה הנורבגית החליטה לקחת סיכון ולהקים 
של  ביתרון  אך   בטוח  פחות  במקום  בסיסה  את 

108 ק”מ על פני המתחרים הבריטים.
לצאת  סקוט,  של  בדעתו  עלה  ראשוני  בדחף 
לפגוש את המשלחת הנורבגית וללבן עם אמונדסן 
סקוט  החליט  דבר  של  בסופו  אך  הדברים,  את 
כרגיל,  המשלחת  עם  להמשיך  והמנוסה  המבוגר 

כאילו לא אירע דבר וללא מורא.

סוסי פוני מסיביר לעומת 
כלבי המזחלת 

הבריטית  המשלחת   חברי  של  עצמו   המסע 
הראשון  השלב  בינואר.  ב27  החל  נובה”  “טרה 
מצבורי  של  שורה   – מצברים  ציוד  הקמת  היה 
שיקטינו  קבוע,  נתיב  לאורך  קבוע  במרחק  מזון 
את הצורך בנשיאת מזון ודלק. עד לנקודה של 80 
מעלות דרומה, לשימוש באביב הבא כאשר המסע 
אנשים   12 נבחרו  זה  לשלב  יתחיל.  הקוטב  אל 
כאשר ברור לכולם שלמסע הסופי ייבחרו אנשים 
שצלחו את השלב הראשון. בנוסף נבחרו שמונה 
כלבים.  צוותי  ושני  ביותר  החסונים  הפוני  סוסי 
במזחלות הממונעות לא ניתן היה לעשות שימוש 
קשיים:  נערמו  בהתחלה  כבר  הקרח.  תנאי  בשל 
הפשרת קרח לא צפויה, רוחות וגאות מים. לכל 
משתתף הותר לקחת מסע של 5.5 ק”ג של ציוד 
והמשתתפים מצאו עצמם מתלבטים קשות בין זוג 
הראשון  השלב  של  בעיצומו  טבק.  ובין  גרביים 
נתקעה הקבוצה בסופת שלגים עזה שעכבה אותם 
שלושה  סקוט  שילח  אז  ימים  שלושה  במשך 

סוסים עייפים חזרה – אך שניים מתו בדרך.
כשכמעט  אך  והתקדמה  המשיכה  הקבוצה 
מעלות   80 של  לנקודה  הסופי  היעד  אל  הגיעה 
דרומה חשש סקוט כי הסוסים לא יעמדו בתנאי 
פנה”.  “אחורה  תבצע  לא  הקבוצה  אם  הדרך 
אחד  “אוטס”  סבר  סקוט  של  לדעתו  בניגוד 
מהעמיתים למסע כי עדיף להמשיך בדרך ולהמית 
אך  בבשרם.  ולהשתמש  החלשים  הסוסים  את 
הוקם   דבר  של  ובסופו  ניצחה,  סקוט  של  דעתו 
המצבור בנקודה של 79 מעלות – מרחק של 48 
ק”מ צפונה מן המקום המיועד. עובדה שיתחרט 
הכלבים  עם  חזר  סקוט  מכן.  לאחר  רבות  עליה 
ממקרה  בטוח  שהיה  מקום   - הבטחון”  ל”מחנה 
שמונת  מתוך  לבסוף   קרח...  שבירת  של  חלילה 

סוסי הפוני שיצאו למסע רק שניים שרדו.
את  לתת  הקר  החורף  החל  באפריל  ב-23 
אותותיו – השמש שקעה ולא חזרה לזרוח. אנשי 
לכלבים,  דאגה  המדעית,  בעבודתם  עסקו  המסע 
גופני.  כושר  על  ושמירה  בציוד  טיפול  ולסוסים, 
בין השאר ניתנו הרצאות מגוונות בנושאים שונים. 
באופן די תמוה מומחה הסקי הנורבגי עסק בעיקר 
במשחק כדורגל ולא בהדרכת סקי ואף המומחה 

חלק ממשלחת טרה נובה 18 בינואר 1912

משלחת  אמונדסן לקוטב הדרומי 16 בדצמבר 1911

כ' אלול תשע"ט 2220/9/19
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כיצד  המסע  חברי  את  הדריך  לא   – אוונס   – לניווט 
לנווט את דרכם. אפשר לסכם כי החברים למסע לא היו 
בהמשך.  להם  ממתין  שעוד  המפרך  מהמסע  מודאגים 
הצוות אף דאג לחגוג יום הולדת לסקוט של גיל 43 וכן 
נחגג כהלכה ה21 ביוני – אמצע החורף – יום המציין את 

נקודת האמצע של ליל הקוטב המתמשך. 
אף  קשה  עבדו  הנורבגית,  המשלחת  חברי  ובינתיים 
אספקה  מחסני  שלושה  הוקמו  הראשוני  בשלב  הם,  
המרוחק  המחסן  כאשר  סקוט,  של  למשלחת  בדומה 
ביותר היה בנקודה של 82 מעלות. אמונדסון הקפיד כי 
המחסנים שאכסנו שלושה טון של אספקה יהיו מסומנים 
בחורף  שלגים.  סופת  של  במקרה  גם  ויבלטו  היטיב 
המגפיים,  המזחלות,  את  הצוות  חברי  שיפרו  הארוך 
ציוד לבישול, משקפי מגן, מגלשי סקי ואהלים. עם תום 
שהבריטים  מהאפשרות  חשש  אמונדסן  הארוך,  החורף 
והחליט  אותם  יקדימו  הממונעות  המזחלות  באמצעות 
להקדים ולצאת לדרך בתחילת ספטמבר, אך סופת שלגים 
ואילים  זאבים  עורות  העשויים  הבגדים  השתוללה,  עזה 
הגנו עליהם כל עוד היו בתנועה אך בלילות סבלו מקושי 
רב וכפות הכלבים נפגעו מכוויות קור. אמונדסן החליט 
חודש  כעבור  אחורנית.  נסוג  והוא  להמשיך  טעם  שאין 
וחצי יצא שוב עם ארבעה אנשים ו52 כלבי מזחלת למסע 
שארך 1,3880 ק”מ. מזג האוויר לא היה קל וערפל כבד 
אפף את הכול. לרוע המזל, הקבוצה טעתה ופנתה לתוך 
שדה בתרונים והמזחלת של אמונדסן כמעט נעלמה בתוך 
בתרון כאשר גשר השלג שמעליו נשבר תחת משקלה של 
המזחלת.  עם זאת אין ספק שהשימוש בכלבי המזחלת 
שלא  פוני  בסוסי  שימוש  לעומת  יותר  וקצר  יעיל  היה 
שרדו את הקור או שימוש במזחלות ממונעות שהתפרקו. 
 – טראנס  הרים  לשרשרת  הקבוצה  הגיעה  מהרה  עד 
אנטרקטיים כאן היו צריכים חברי הקבוצה הבלתי מנוסים 
ביבשת האנטרקטית,  לפלס דרך משלהם. אחרי גישושים 
מצאה הקבוצה קרחון תלול באורך 54 ק”מ, העולה אל 
נתקל  הדרך  ובאמצע  קשה  הייתה  העלייה  הקוטב.  רמת 
ועמוק.  רך  היה  השלג  מעקפים,  בביצוע  בצורך  הצוות 
רק כעבור שלושה ימים של טיפוס הגיע הצוות אל פסגת 
האחרון  לשלב  הצוות  את  אמונדסן  הכין  כעת  הקרחון. 
של המסע. מתוך 45 כלבים הצוות נאלץ להרוג 27 כלבים, 
ולחברי  לכלבים  בשרם  את  ולחלק  עורם  את  לפשוט 
במרחבים  יום   60 של  לצעידה  התכוננה  הקבוצה  הצוות. 
והצוות  במצבור  הושארו  הכלבים  מגופות  חלק  הלבנים. 
המתין למזג אוויר מתאים. אז החלו בצעידה זהירה על פני 
הקרח – “קרחון השטן” כך הוחלט לקרוא לאזור. והאזור 
הבא כונה בשם עוד פחות אופטימי “אולם הנשפים של 
השטן” בו היו בתרונים חבויים תחת שכבות שלג וקרח – 
וכל דריכה בין בתרון לבתרון השמיע קול צליל חלול.  כך 
המשיך הצוות בדרכו במתח רב - תוך בדיקה מתמדת האם 
יש סימן להגעה של הצוות הבריטי?  עם התקרבם לקצה 
באופק,  שחור  בצל  הצוות  הבחין  החניה  בשעת  הקוטב 
לטמיון  לרדת  עמדה  ההשקעה  כל  באוויר,  עמד  ומתח 

במידה וחברי המשלחת הבריטית ישיגו אותם בדרכם.
ובמקביל חברי צוות “טרה נובה”, ב1 לחודש נובמבר, 
יצאו לדרך מרחק של 300 קילומטר מכף אוונס מסע של 
79 יום.  16 אנשים החלו את המסע בליווי סוסים וכלבים, 
בהגיעם אל עבר ההרים הטרנס אנטרקטיים – איתרו את 

הנתיב אותו גילה בזמנו החוקר שקלטון, בשלב זה ארבעה 
את  צלחו  חברים   12 ואילו  אחורנית  חזרו  צוות  אנשי 
מוצלח  היה  הראשון  החודש  בהצלחה.  הזו  הדרך  כברת 
אך ההמשך לא בישר טובות. סופת שלגים חמורה ובלתי 
צפויה מנעה מהם להמשיך בדרכם, וכך כותב סקוט שהיה 

בעל כשרון כתיבה, ביומנו:
והמיילל  הזועם  לקולה  הבוקר  התעוררנו  “צהריים. 
דק  שלג  בנו  מטיחות  העזות  הרוחות  שלגים.  סופת  של 
כמו פודרה. דקה או שתיים באוויר הפתוח מספיקות כדי 
גבוהה  הטמפרטורה  הרגליים.  ועד  מהראש  אותך  לכסות 
יחסית, ופתיתי השלג נדבקים אליך. כל איבר חשוף של 
סוסי הפוני – ראש, זנב, רגליים – מכוסה בקרח. החיות 
עומדות בשלג עמוק והמזחלות והאוהלים מכוסים כמעט 
החומות  את  מחדש  בנינו  בוקר,  ארוחת  אכלנו  לחלוטין. 
המאולתרות נגד הרוח וכעת אנחנו שוב בתוך שקי השינה 
אלינו,  הצמוד  האוהל  את  אפילו  לראות  אפשר  אי  שלנו. 

שלא לדבר על מעבר לכך.” 
ולהשתמש  במחנה  להישאר  הצוות   חברי  נאלצו  כך 

לאחר  המסע.  בהמשך  לשימוש  שנועדו  קצובות  במנות 
חמשה ימים שכחה הסופה ומתוך כל הקבוצה שצלחה את 
הנתיב ההררי בחר סקוט רק ארבעה אנשים שיצליחו לדעתו 
לעמדו באתגר אל עבר היעד הסופי. ואחרי צעידה מאומצת 
של שבעה ימים הם כבר הגיעו כמעט אל עבר היעד הנכסף 

בראשותו של סקוט המנוסה.

היעד הנכסף –
הקוטב הדרומי נכבש

הצל  השתפר.  רוח  המצב   – הנורבגית  המשלחת  בקרב 
השחור שעמד באופק התגלה כגללי כלבים שעקב תעתועי 

ראייה נראו גדולים פי כמה וכמה.  וכך כשהם 
לקראת הסוף הבין אמונדסן שהנה הם סוף סוף 
מתגשם.  וחלומו  היעד,  כיבוש  לפני  עומדים 

עד מהרה הגיעה 
הקבוצה לשרשרת 

הרים טראנס – 
אנטרקטיים כאן היו 

צריכים חברי הקבוצה 
הבלתי מנוסים ביבשת 
האנטרקטית,  לפלס 
דרך משלהם. אחרי 

גישושים מצאה 
הקבוצה קרחון תלול 

באורך 54 ק”מ, העולה 
אל רמת הקוטב. 

הצריף ששימש את המשלחת של סקוט

הביגוד המיוחד עבור חברי המשלחת לקוטב הדרומי





לדרך, ב14  וכך כעבור חודשיים מצאתם 
לעמוד  הצליח  הנורבגי  הצוות  בדצמבר 
במסע הרגלי ביבשת השוממה ולעשות את 
הבלתי יאומן - לכבוש את היעד – הקוטב 
כבוד  אחר  נתקע  נורבגיה  דגל  הדרומי. 
בקרח -  בקודקוד היבשת והצוות הנציח 
את הרגע ההיסטורי בתמונה. הצוות הקים 

אהל במקום ולא שכח לרגע את המתחרים 
וכן מכתב  - להם הושאר ציוד,  הבריטים 
למלך הוקון – מלך נורבגיה מתוך ידיעה 
יהיה  כנראה האדם הבא שיגיע לאזור  כי 
סקוט ובמידה ומשהו ישתבש בדרך חזרה 
את  נורבגיה.   מלך  את  שיעדכן  מי  יהיה 
הדרך חזרה עשה הצוות ב38 ימים בלבד 
והצליחו לחזור עם 12 כלבים ועם מספיק 
מזון. סך הכול ארך המסע 99 ימים – 10 
גמעו  במסעם  המתכונן.  מן  פחות  ימים 

אנשי הצוות 3,440 ק”מ. 
הצוות  השתהה  לא  לצריף  הגיעם  עם 
יתר על המידה אחרי סעודת פרידה הועמס 
הציוד כולל הכלבים על הספינה “פארם”  
מזרח  בדרום  טסמניה  היעד:  עבר  אל 
אמונדסן  הכין  חזרה  בדרך  אוסטרליה. 
מלך  אל  אחיו,  אל  מברקים  המאושר 
נורבגיה ואל ננסן חוקר החוג הארקטי. רק 
כאשר הגיעו אל טסמניה נודע לאמונדסן 
כי מסקוט עמיתו ויריבו לא התקבלה אף 

לא ידיעה אחת. 

מזחלת, מגלשיים 
ועקבות של כלבים 

היו  זאת –  המשלחת הבריטית לעומת 
חודשיים  לאחר  ורעבים  מותשים  עייפים 
וחצי של צעידה במרחבי הקרח האינסופי 
היעד  אל  קרובים  כך  כל  היו  הם  וכאשר 
מצב רוחם היה מרומם עד שלפתע הבחין 
אחד מחברי הצוות שהיה חד עין בנקודה 
שחורה. בבת אחת מצב הרוח של הצוות 
היעד  עבר  אל  בחשש  התקרבו  הם  צנח. 
הנכסף בפחי נפש, אך ורק כדי לגלות דגל 
ניצבו  לידו  שלג.  למזחלת  קשור  שחור 
מזחלת  של  עקבות  מחנה,  של  שרידים 
פי  על  כלבים.  של  ועקבות  ומגלשיים 
הפתק שהושאר במקום הבינו הבריטים כי 

הצוות המתחרה השיגם ב 34 ימים. 
אל  וצוותו  סקוט  פנו  מאוכזבים 
להיות  לפחות  קיוו  הם  כעת  חזרה  הדרך 
החדשות  את  לשדר  מנת  על  הראשונים 
הם  שבועות  שלושה  במשך  לעולם. 
התדרדר  אט  אט  אך  טוב  בקצב  התקדמו 
כנראה  הצוות.  חברי  של  הגופני  מצבם 
תרם  היעד  כיבוש  באי  הנפש  עוגמת 

הצוות  מחברי  אחד  הבריאותי.  למצבם 
מצא את מותו כאשר נפל על הקרח כמה 
בלית  מוחית.  מפגיעה  כנראה  פעמים, 
בררה המשיכו סקוט ושלושת חברי הצוות  
גרוע  להיות  הוסיף  האוויר  מזג  לבדם. 
והטמפרטורות  העונה  לתנאי  בהשוואה 
הקבוצה  החורף.  בוא  עם  לרדת  הוסיפו 
ובדלק.  במזון  חמור  ממחסור  סבלה 
אמור  היה   – מראש  שהוכנו  במצבורים 
להיות די דלק בכמות מספקת אך כנראה 
מסיבה כלשהיא הוא התנדף. אווטס אחד 
הוא  ברגליו   חריף  מנמק  סבל  מהצוות 
הודיע לשאר החברים כי הוא יוצא החוצה 
מן המחסה ואולי יתעכב קצת. גופתו לא 
סיכוי  שום  לו  היה  לא  מעולם.  נמצאה 
השלושה  זאת.  ידע  והוא  בחוץ  לשרוד 
אל  להתקרב  עילאי  מאמץ  עשו  שנותרו 
מצבור המזון והדלק הנוסף שהמתין להם 
79 מעלות, אך לבסוף סופת  בנקודה של 
כך  בדרכם.  להמשיך  מהם  מנעה  שלגים 
הועיל.  ללא  דרך  לפרוץ  יום  מידי  ניסו 
כי  ידעו  והחברים  אזלו.  והדלק  מזונם 

הזמן פועל לרעתם.
המתינו  נובה”  “טרה  חברי  שאר 
הזמן  וכאשר  שאיתו  ולאנשים  לסקוט 
עבר והחורף הגיע הבינו כי כנראה לעולם 
ועם  בבסיס,  נשארו  הם  עוד.  יחזרו  לא 
הגיע הקיץ הוחלט לנסות לברר מה עלה 
בגורלם של סקוט ואנשיו. כך נמצא האהל 
קבור למחצה בתוך השלג, ובתוכו הגופות 
הקפואות. לצידו של סקוט נמצא יומן בו 
המסע.  של  האחרונים  הימים  את  תיעד 
האהל הופל וכיסה את הגופות של חברי 
הוקם  שלג  גלעד  לעד,  האמיצים  המסע 

במקום. 
של  ובקיאותו  התמצאותו  כי  ספק  אין 
וכלבים  סקי  בנושאי  הנורבגי  אמונדסן 
לו  העניקה  קרח  בתנאי  והישרדות 
שאינו  במסע  התמקדותו  גם  כמו  יתרון 
למרות  סקוט  ואילו  מדעי.  חקר  כולל 
המשלחת  של  המדעיים  הישגיה  כל 
בראשותו: דגימות של בעלי חיים וצמחים 
של  הטראגי  לקרבן  הפך  מוכרים,   לא 
עבר  אל  המסע  לזכר  הבריטית.  האומה 
תחנת  שמותיהם,  הנצחת  ולמען  הקוטב, 
שבעים  לפני  שהוקמה  אמריקנית  מחקר 
שני  שם  על  קרויה  הדרומי,  בקוטב  שנה 

האישים הנועזים: “אמונדסן – סקוט”
משלחות הגילוי שהגיעו ראשונות לקוטב הדרומי

דגלי המדינות שחתמו על ההסכם האנטארקטי מסודרים סביבו

ב14 בדצמבר הצוות 
הנורבגי הצליח לעמוד 

במסע הרגלי ביבשת 
השוממה ולעשות את 

הבלתי יאומן - לכבוש את 
היעד – הקוטב הדרומי. דגל 

נורבגיה נתקע אחר כבוד 
בקרח -  בקודקוד היבשת 

והצוות הנציח את הרגע 
ההיסטורי בתמונה. הצוות 

הקים אהל במקום ולא 
שכח לרגע את המתחרים 

הבריטים - להם הושאר 
ציוד, וכן מכתב למלך הוקון 
– מלך נורבגיה מתוך ידיעה 

כי כנראה האדם הבא שיגיע 
לאזור יהיה סקוט
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חודשים אחדים לאחר ועידת בחריין, ורגע לפני סיומה של השנה, אנו מספקים הצצה 
למדינה המונה כמיליון וחצי אש, כאשר רק מחציתם אזרחי המדינה · על הדרך אנו עושים 
היכרות עם הקהילה היהודית הקטנה במדינה המוסלמית המונה כמה עשרות יהודים
||  איילה אבן האזל  ||

בחרייןממלכת
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צילומים: ויקיפדיה
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גורדי שחקים בבירה מנאמה
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זאת בחריין. נ בליבו של מדבר צחיח  ווה מדבר 
לקטר.   הסעודית  ערב  בין  השוכנת  אי  מדינת 
קילומטרים  וחמשה  עשרים  באורך  יחידי  גשר 
לו  מתנוסס  דולר,  מיליארד   1.2 בעלות  שנבנה 
היחידי  הקשר  והוא  המים  מעל  הנדסי  כפלא 
ערב  השכנה,  המדינה  לבין  בינו  שמחבר 
ניצבת  באמצעו  ובדיוק  ב-1986  הושלם  הגשר  הסעודית.  
ומאד  "טובה"  שכנה  עוד  המדינות.  בין  הגבול  עמדת 
חשובה, היא איראן בעלת השאיפות הבלתי נלאות לסיפוח 
טריטוריאלי. העובדה שרוב תושבי האי  בחריין הם שיעים 
בעוד המשפחה השולטת שייכת למיעוט הסוני מהווה ללא 

ספק גורם מדרבן לאיראנים. 
האי קטן ומונה כמיליון וחצי תושבים. פחות ממחציתם 
1971 האי  אזרחים, השאר עובדים זרים, ולמעשה עד שנת 
ניתן לפגוש את  היה מושבה בריטית. בעיר הבירה מנאמה 
לגובה,  המתנשאים  מגורים  ומגדולי  המודרניים  החיים 
למרות שלא מדובר במדינת נפט עשירה כמו שכנותיה אבו 
 – הכפריים  באזורים  זאת  עם  יחד  וקטאר.   סעודיה  דאבי, 
להסתגל  אוהבים  לא  התושבים   – מלכת  עצר  הזמן  כאילו 
שימוש  ללא  במלאכתם  עוסקים  רבים  הקדמה.  אל  בקלות 
בלתי  צורה  באותה  נעשה  הדיג  ענף  וגם  מודרניים  בעזרים 

משתנה כמו לפני שנים רבות. 
צוברת  לא  כלל  שבדרך  השקטה  המדינה  בחריין, 
פסגה  ועידת  בינלאומיות.  ועידת  לארח  מרבה  לא  כותרות, 
זכתה  בחריין  זאת  עם  בתחומה.  הייתה  לא  מעולם  ערבית 
בשנה האחרונה לפרסום תקשורתי נרחב בעקבות הוועידה 
בין  שלום  בנושא  הברית,  ארצות  ביוזמת  בה  שהתקיימה 
בדונאלד  שסנטו  התקשורת  כלי  לפלסטינאים.  ישראל 
טראמפ כינו את הועידה "עסקת המאה" כשמה של קומדיה 
משעשעת שהתפרסמה בשנות ה-80 ובו חבורה של סוחרי 
בדרום  דיקטטורי  למשטר  נשק  כלי  למכור  מנסה  נשק 

אמריקה וכך דבק בסדנה הכלכלית השם המלבב.  
השאיפה הכללית של הועידה הייתה אומנם להציג תכנית 
לבין הפלסטינאים, אך באופן פרדוקסלי  ישראל  בין  שלום 
בוועידה.  נכחו  הפלסטינאים  נציגי  ולא  ישראל  נציגי  לא 
פלסטינאים  וגורמים  הוזמנו  לא  רשמיים  ישראלים  גורמים 
החרימו. מאידך גיסא האמירויות וסעודיה ברכו על הכינוס 

ואף שלחו נציגים רשמיים. רוסיה וסין שלחו אף הן נציגים 
מדרג זוטר )לאחר שבהתחלה נטו לדחות את ההזמנה ולא 
היהודית  והקהילה  בחריין,  מדינת  וכך  השתתפות(.  לאשר 
שבתחומה הנמצאת מתחת לרדאר, צברו קצת יותר תשומת 

לב מהרגיל.
של  אחריותו  תחת  הייתה  המאה’  ‘עסקת  או  הוועידה 
בין  נערך  הראשון  השלב  טראמפ.  של  חתנו  קושנר  ג’ארד 
הבחרייני,  המלך  בחסות  בחריין  במדינת  ל-26.6   25.6
והחלק הראשון התמקד בתחום הכלכלי וכונה בשם הקסם 
"סדנה לעידוד השקעות ביהודה ושמרון". הכינוי  "סדנה" 
בסדנה  תחילה.  בכוונה  הוא  "פסגה"  או  "ועידה"  במקום  
בחרו להתמקד בארבעה נושאים עיקריים: תשתיות, תעשיה, 
העצמה והשקעה בהון האנושי ומטרתה למנוע את קריסתה 
של הכלכלה הפלסטינאית.  להבדיל מתכניות קודמות בהן 
המיקוד היה בנושאים הפוליטיים המורכבים כאן החשיבה 

מחוץ לקופסא. 
התכנית הקוסמת מבטיחה השקעה של חמישים מיליארד 
צוטט  כך  הקרובות,  שנים  בעשר  ערב  למדינות  דולר 
הברית  מארצות  רק  לא  יועבר  הכסף  הלבן.  בבית  בכיר 
ותכלול  אירופאיות  ומדינות  הפרסי  המפרץ  ממדינות  גם 
היכן  ולבנון.  מצרים  ירדן,  את  גם  הפלסטינאים  מלבד 
יושקע הכסף אתם מתעניינים? חלק ממאתיים הפרויקטים 
שכוללת התכנית הינם: הקמת קרן השקעות עבור הכלכלה 
הפלסטינאית ומדינות האזור, ובנית כביש גישה, וקו רכבת 

שיחבר בין רצועת עזה והגדה דרך ישראל. 
הפחות  לכל  קרצה  התכנית  של  המבטיחה  הכותרת 
אשרף  הפלסטינאית.  מהרשות  עסקים  אנשי  עשרה  עבור 
נאלץ  כשחזר  אך  לוועידה,  ונסע  עצמו  את  סיכן  גאנם, 
לברוח מביתו לישראל מכיוון שעל ראשו הוציאו פסק דין 
האמתי:  לעוון  כיסוי  סיפור   – מיסים  העלמת  בעוון  מוות 
המשטרה  בנוסף  בבחריין.  הבגידה"  ב"סדנת  השתתפות 
לתפוס  שיכלה  מה  כל  על  עיקול  צו  הוציאה  הפלסטינאית 
לא  מיאלה,  אבו  סאלח  חברו  על  זאת  לעומת  מרכושו. 
של  הביטחון  מנגנוני  ידי  על  נאסר  והוא  הגורל  שפר 
השגרירות  התערבות  לאחר  ורק  הפלסטינאית  הרשות 
האמריקאית הוא שוחרר.  עם הפלסטינאים אשר מסתייגים 
חורי  זאהי  נמנה איש עסקים פלסטינאי  מהתכנית לחלוטין 

השאיפה הכללית 
של הועידה הייתה 

אומנם להציג תכנית 
שלום בין ישראל 

לבין הפלסטינאים, 
אך באופן פרדוקסלי 
לא נציגי ישראל ולא 
נציגי הפלסטינאים 

נכחו בוועידה. גורמים 
ישראלים רשמיים 
לא הוזמנו וגורמים 

פלסטינאים החרימו. 
מאידך גיסא האמירויות 

וסעודיה ברכו על 
הכינוס ואף שלחו 

נציגים רשמיים

אוניות חיל הים האמריקאי העוגנות במנאמה
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"שגשוג  בתקשורת:  צוטט  חורי  להגיע,  סרב  אך  שהוזמן 
אף פעם לא מגיע כשאתה תחת כיבוש ... בלי חופש מלא. 
על  לדבר  אי אפשר  אנשים שזזים בשטח  בלי  נגישות.  בלי 

פרויקטים."
מן העבר השני, בין הקומץ הישראלים אשר הוזמנו בכל 
אלוף  נמנו:  המעניינת  בתכנית  והשתתפו  לבחריין  זאת 
)מיל’( יואב פולי מרדכי, לשעבר מתאם פעולות הממשלה 
קרייס;  יצחק  ד"ר  הרפואי שיבא,  ומנכ"ל המרכז  בשטחים 
עם  פעולה  שמשתף   - טל  אריק  ישראל  נוקיה  מנכ"ל 
פלסטינים בהקמת רשתות תקשורת בשטחים; שלומי פוגל, 
מספנות  אמפא,  קבוצת  מבעלי  הישראלי  העסקים  איש 
ישראל וגולד בונד; היזם החברתי ידין קאופמן, ונטע קורין 

היזמית החברתית. 
העסקים  איש  בתקשורת  התבטא  הסדנה  נעילת  עם 
בהתרגשות:  אדמס  סילבן  ישראלי   – הקנדי  המיליארדר 

ישבו  וסעודיים  ישראלים  עסקים  שאנשי  מאמין  היה  "מי 
באותו חדר וידברו על השקעות. אני לא נאיבי אני לא חושב 
זו התחלה  יביא שלום או השקעות מחר בבוקר, אבל  שזה 
המנהיגות  על  שיכפה  לחץ  ייצור  שזה  מאמין  ואני  נהדרת 
הפלסטינית לחזור לשולחן המשא ומתן כדי שהם שוב לא 

יחמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות".
כנראה שלהישגים פוליטיים קשה יותר למצוא פתרונות.

דיאלוג בין יהודים למוסלמים
הסדנה הכלכלית פתחה צוהר לעיסוק בתחום המעניין של 
ושל הקהילה  – בחריין  ישראל  היחסים הלא רשמיים של  

היהודית במדינה. 
לשושלת  שייך  ח’ליפה,  אל  עיסא  בן  חמד  בחריין  מלך 
חזקה  ביד  במדינה  ושולט  שנה,  מאתיים  מכבר  זה  חליפה 
בהנהגה  רפורמות  של  שורה  הנהיג  המלך   .2002 משנת 
הצבעה  זכויות  הענקת  פוליטיים,  אסירים  שחרור  ביניהם: 
לנשים ובחירות לפרלמנט. רבים מחברי הקבינט משתייכים 
שמכהן  הנוכחי  הממשלה  ראש  כגון  אצולה,  למשפחות 
בתפקידו מאז שבחריין קבלה עצמאות ב1971 , הוא למעשה 
גם דודו של המלך. אך עדיין המון העם חש מקופח. האביב 
לבחריין  גם  הגיע  רבות  מוסלמיות  מדינות  ששתף  הערבי 
ברירה  נותרה  לא  ולמלך  עזות  מהומות  פרצו  כך  ובעקבות 
והוא הבטיח כי יבצע שורה של רפורמות נוספות, האם בוצע 

כפי שהובטח? תלוי כנראה את מי שואלים.
מבני  מפתח  לאנשי  בכירים  לתפקידים  דואג  המלך 
וששה  משלושים  שמורכבת  הקטנטנה  היהודית  הקהילה 
יהודים ממוצא עיראק ותימן. זאת מסתבר הקהילה היהודית 
עזרא  הודא  הפרסי.  המפרץ  באזור  היחידה  האוטנטית 
איברהים נונו, בת 43 ואם לשני בנים, הידועה בעיקר בזכות 
פעילותה לביטול עונש מוות בממלכה, נשלחה לכהן כשגרירה 
בוושינגטון.   הודא נונו משתייכת למשפחה העוסקת בתחום 
פוטרה  נונו  הודא  כי  טוענות  השמועות  והבנקאי.  הפיננסי 
לא  התהוללות  על  במלך  לנזוף  שהעיזה  לאחר  מתפקידה 
נונו  אברהם   - דודה  הברית.  לארצות  מסע  במסגרת  ראויה 
דמות  בבית העליון בפרלמנט.   2002 לתפקיד  מונה בשנת 
ננסי כדורי, המשמשת אף היא כחברת  נוספת היא  מובילה 
של  ייבוא  עסק  מנהלים  המורחבת  משפחתה  בני  פרלמנט. 
כלי מיטה. דמות אסטרטגית בולטת המקורבת למלך בחריין 
הוא הרב  מארק שנאייר – יהודי אמריקאי המשמש כרב של 
ידוענים רבים בנו יורק, רב בית כנסת "המפטונס", ובנוסף 
אנג’לס.  בלוס  השואה  ומוזאון  ויזנטל  מכון  בראש  עומד 
של  ביתו  של  הגיור  תהליך  על  אחראי  היה  השאר  )בין 
טראמפ – יעל איווניקה( הרב שנאייר עוסק בעיסוק נוסף לא 
הגיע  למוסלמים. שמעו  יהודים  בין  דיאלוג  קידום  שגרתי: 
דיאלוג  לניהול  המיוחד  ליועצו  אותו  שמינה  בחריין  למלך 
עם הקהילה היהודית. וכך גם הרב שנאייר שנעשה בן בית 
מהסדנה  נעדר  לא  במפרץ,   והנסיכים  המלך  בארמונות 
היוקרתית. אין פלא כי  היחס המחבק הזה הוביל לא פעם 
לטרוניות בקרב ההמון כי המלך מפלא לטובה את היהודים 
המעטים במדינה, וזאת על רקע הפליית האזרחים השיעים 
שעליהם נאסר כל תפקיד צבאי, ויש הטוענים לאפליה של 
כי  הנמנע  מן  אין  והתעסוקה.  החינוך  בתחום  אף  השיעים 
היחס החם של המלך לבני הקהילה שרובם אנשים מבוגרים, 
היא רצונו בבניית גשר יחסים חזק ויציב עם ארצות הברית 
הכולל גם את מתן האפשרות לצי האמריקאי לעגון בתחומי 
המדינה בכדי להתמודד עם האיום התמידי מאיראן שנושף 
ישנה גם השאיפה לברית אסטרטגית עם  כי  ונראה  בעורף. 
ישראל נגד איראן ולשיתוף פעולה פורה בתחום הטכנולוגיה 

והחדשנות.
13 מנסה להשיל את הלוט  עיתונאי מחדשות  רביד  ברק 
המסתורית  היהודית  הקהילה  את  בבחריין  בביקורו  ומתאר 
בשיממונו,  עומד  ב-1930  שנבנה  הכנסת  בית  והמסוגרת. 
אל- מנאמה. המבנה  הנמצא בלב שוק  גבוהה  מוקף חומה 
עצמו של בית הכנסת נבלע בין הבתים ואף שלט לא יסגיר 
את ייעודו, לעוברי אורח חולפים נדמה כי מדובר בעוד מסגד 
מקומי מצוי. מלך בחריין משקיע רבות בטיפוח בית הכנסת 
ציין  אף  שנים  כמה  ולפני  במקום.  את השיפוץ  אפילו  ויזם 
הקהילה  עבור  פעיל  הכנסת  בית  למעשה  החנוכה.  חג  את 
רק בחגים ובזמנים מיוחדים אך לרגל הסדנה המיוחדת בית 
היהודים  את  חריג  באופן  ואירח  שעריו   את  פתח  הכנסת 
המקומית  הקהילה  כי  נראה  זאת  עם  למדינה.  שהוזמנו 
חשדנית כלפי אורחים מישראל ולא מעוניינת לצור קשר פן 

יבולע להם. 
התפרסם  אז  שנים,  כשלוש  לפני  התרחש  חריג  אירוע 
שחבריה  אמריקנים,  יהודים  משלחת  של  ביקור  ברשת 

התכנית הקוסמת 
מבטיחה השקעה של 

חמישים מיליארד 
דולר למדינות ערב 

בעשר שנים הקרובות, 
כך צוטט בכיר בבית 

הלבן. הכסף יועבר לא 
רק מארצות הברית 

גם ממדינות המפרץ 
הפרסי ומדינות 

אירופאיות ותכלול 
מלבד הפלסטינאים גם 

את ירדן, מצרים ולבנון

תמונות השליט על שלטי החוצות

מרכז הסחר העולמי של בחריין
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צולמו שרים ורוקדים יחד עם אישים בחריינים ידועים בבית 
הכנסת. האירוע הגיע לכלי התקשורת בבחריין, שזעמו על 
קיום אירוע המתואר כחגיגה של   "שירי תלמוד בעברית, 
שהושרו בפי הציונים, לאחר התבוסה של יוני 1967 וקוראים 
כי  מסתבר  ירושלים".  שבירתה  ציון  מדינת  של  להקמתה 
עם  יחסים  מכינון  המעטה  בלשון  מסתייגים  בחריין  אזרחי 
ישראל. ייקח עוד דור או שניים של חינוך לכינון יחסים עם 
ישראל ללא הבסיס של שנאה המושרשת עמוק בלב ההמון, 
שהגיעו  פלסטינאיות  מנשים  ישירה  כתוצאה  גם   הנובע 
לבחריין למטרת נישואין. ניתן להתנחם בכך במרכז התרבות 
האסלמית נהדר לגלות מעט ספרים בנושאי יהדות ולחילופין 
לא תמצאו ספרות אנטי ישראלית כמקובל במדינות האסלאם 
והמלך הורה לשר ההסברה שלו להימנע משימוש בכינויים : 

"הישות הציונית" או "אויב" בכדי לתאר את ישראל.

שורשי הקהילה 
היהודית בבחריין

מאות  כבר  שומעים  אנו  בבחריין  היהודית  הקהילה  על 
הלאומי  במוזאון  הנמצאת  עתיקה  בכתובת  אחורנית.  שנים 
להג’רה )שנת  השביעית  "בשנה  היהודית  הקהילה  מוזכרת 
בחריין  שליט  אל   ... מכתב  מוחמד  הנביא  שלח   ,)629
להשליט את האסלאם במדינתו" באי היה מיעוט של יהודים 

 במרכז התרבות 
האסלמית נהדר לגלות 
מעט ספרים בנושאי 
יהדות ולחילופין לא 
תמצאו ספרות אנטי 
ישראלית כמקובל 
במדינות האסלאם 
והמלך הורה לשר 
ההסברה שלו להימנע 
משימוש בכינויים : 
"הישות הציונית" או 
"אויב" בכדי לתאר את 
ישראל

מגדלי הנמל בחריין

מבצר ערד

הכביש הראשי המוביל לעיר הבירה ולסעודיה
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ונוצרים שלא אבו להתאסלם. 
העולם  ברחבי  מסעותיו  במסגרת  מטודלה  בנימין  רבי 
במאה ה-12, ביקר את  הקהילה היהודית בבחריין ומתארו 
אנו לומדים כי  בעיר "אל קטיפה", ישנה קהילה של חמשת 
האי  של  העיקרי  בענף  היה  עיסוקם  שעיקר  יהודים  אלפים 
היה בבעלות המלך שהפקיד  פנינים. הענף  - שליית  בזמנו 
הרבה  לפני  לא  עד  יהודי.  בידי  דווקא  התחום  ניהול  את 
בלב  בדיוק  מזכרת   - הפנינה"  "כיכר  בבחריין  נותרה  שנים 
בפנינים  הסחר  להנצחת  הבירה  עיר  של  העסקים  רובע 
מכבש  תחת  נעלמה  הכיכר  כיום  באי.  פופולארי  שהיה 
מודרניים.   אורבניים  רחובות  צומת  עוד  להיות  והפכה 
בעיר  מצויה  הייתה  יהודים  מאות  חמש  של  נוספת  קהילה 
קיש – אי בעל באר אחת בלבד. היהודים באי עסקו בייבוא 
ייבוא  ואף  שעורה  חיטה  כותנה,  פשתן,  משי,  סחורות  של 
 19  – במאה  החדשה  העת  התפתחות  עם  מהודו.  תבלינים 
מעיראק  סוחרים  משפחות  סחר,  למרכז  שהפך  לאי,  הגיעו 
לכול  מוכר  היה  העשרים,  המאה  במחצית  ותימן.  איראן 
התושבים "רחוב היהודים" שכיום מכונה "דרך אל-מותנבי"  
וכל העסקים היו סגורים בו בשבת.  עד שנת 1932 הקהילה 
במדינה הייתה גדולה יותר ומנתה  כשלושת אלפים יהודים 
אך מאז הצטמצמה בעיקר, בעקבות גילוי הנפט במדינה, אז 
חל מפנה ביחסם של התושבים אל הבריטים ששלטו וההמון 
בית  המדינה  קום  בערב  היהודים.   על   אף  זעמו  את  פרק 
הכנסת חולל, ספרי התורה נבזזו וגם בתי היהודים לא שפר 
ששת  במלחמת  התרחש  פרעות  של  שני  גל  גורלם.  עליהם 
הימים בעקבות כך עזבו חלק מן היהודים לאירופה וארצות 
מלך  קרא  היחסים,  התחממות  בעקבות  לאחרונה  הברית. 
בחריין לאנשי העסקים מבני הקהילה שעזבו ב1948  לשוב 

ולחזור למדינת הולדתם.

יחסי ישראל - בחריין 
התחממות היחסים בין ישראל לבחריין החלה רק בשנות 
ה-90 עד אז בחריין הייתה חברה בליגה הערבית והשתתפה 
כאשר   משמעותי  שינוי  חל  ב-1994  הערבי.  בחרם  כמובן 

לאיכות  ויוסי שריד השר  במדינה  בקרה  ישראלית  משלחת 
הסביבה השתתף בשיחות אזוריות בנושאים הסביבתיים ואף 
נפגש בביקור רשמי עם שר החוץ. לעומת זאת בהלוויית ראש 
לעומת  להשתתף  לא  בוחרת  בחריין  רבין  יצחק  הממשלה 
שלחו  שכן  וקטר  עומאן  כגון  אחרות  מוסלמיות  מדינות 
ערוץ  של  כיום  כל  מכחישה  אף  בחריין  לישראל.  נציגים 
ביטלה בחריין את החרם  ב-2005  בין המדינות.  דיפלומטי 
ארצות  עם  סחר  הסכמי  בעקבות  ישראלי  נגד  הדיפלומטי 
הברית. ב-2013 בחריין מכריזה על החיזבאללה ארגון טרור 
ובעקבות הפיגוע בבית הכנסת "בני תורה" בשכונת הר נוף, 

בחריין הייתה המדינה היחידה שגינתה את הפיגוע. 
לפני שלוש שנים בהלווייתו של שמעון פרס בחריין שלחה 
נציגים שהשתתפו באופן רשמי בלוויה. ב-2017 גינה המלך 
את החרם הערבי ואף ביטל את האיסור על ביקורים בישראל. 
ובטחון  וורשא לשלום  רק לפני כארבעה חודשים בוועידת 
בהתייחסות  הבחרייני,  החוץ  שר  התבטא  התיכון  במזרח 
עם  דיפלומטיים  יחסים  וכינון  במדינה  נתניהו  של  לביקור 
לא  "בחריין  דבר".  של  בסופו  יקרה  "זה  כי  ואמר  ישראל, 
במדינה  אחר  בכיר  הצהיר אשתקד,  כאויב"  בישראל  רואה 
בראיון ל-i24news. אז משלחת רשמית ישראלית הוזמנה 
נוספות מעודדות  אונסק"ו. הצהרות  מכנס  כחלק  להשתתף 
לא פחות הייתה התבטאות של שר החוץ הבחרייני שאמר, 
כי למדינה היהודית יש זכות להגן על עצמה נגד איראן,  עוד 
אינה  בירושלים  כי שגרירות ארצות הברית החדשה  הוסיף 

ממוקמת בבירה הפלסטינאית העתידית.  
ישראל  נגד  להצביע  באו"ם  נמנעה  בחריין  אף  השנה 
עשה  אף  המדינה  של  החוץ  ושר  האדם  זכויות  במועצת 
 – ישראלי  תקשורת  לכלי  לראשונה  והתראיין   היסטוריה 
לא  המדינות  בין  הדיפלומטיים  היחסים  היום  שעד  למרות 

רשמיים לחלוטין. 
מברקים  הודלפו  ווילקס,  מסמכי  של  החשיפה  במסגרת 
2005 בפני  סודיים המאשרים  כי מלך בחריין מודה בשנת 
דיפלומט אמריקאי, כי קיים שיתוף פעולה בין בחריין לבין 
פעולה  שיתופי  לקדם  מעוניינים  הם  וכי  הישראלי  המוסד 

בתחומים נוספים. 
ימים יגידו.

ב-2005 ביטלה בחריין 
את החרם הדיפלומטי 

נגד ישראלי בעקבות 
הסכמי סחר עם ארצות 
הברית. ב-2013 בחריין 

מכריזה על החיזבאללה 
ארגון טרור ובעקבות 
הפיגוע בבית הכנסת 
"בני תורה" בשכונת 

הר נוף, בחריין הייתה 
המדינה היחידה 

שגינתה את הפיגוע

צוללנים אמריקאים מתאמנים בבחריין
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צליאק בקהילה

יום הצליאק הבינלאומי,  יציינו בעולם את  השבוע 
הצליאק,  מחלת  מכונה  כך   - הפנים  אלף  מחלת 
ומבלבלים  משתנים  תסמינים  סוף  אין  כוללת 
וריכוז,  קשב  בעיות  מגוונות:  מחלות  כמו  שנראים 
עיניים  כמו  מוזרות  אלרגיה  בעיות  גדילה,  בעיות 
בהם  ויטמינים  ספיגת  בעיות  ודלוקות,  נפוחות 
סיבה  שום  בלי  חמורה  בצורה  נמוך  ברזל  נרשם 
במקרים   - קשות  עיכול  בעיות  וכמובן  מוצדקת, 

חמורים זה גם יכול להגיע לגידולים במעיים.

הרב  ידי  על  הוקמה  בקהילה"  "צליאק  עמותת 
בנדיקט מבני ברק, ונכון להיום רשומים בה כעשרת 
אלפים איש, העמותה פעילה מאד ועושה מאמצים 
מחלוקת  החל  בנושא.  שקשורים  התחומים  בכל 
ועד קישורים  מזון ללא גלוטן חינם לצורכים אותו 

והפניות למומחים מתאימים.

בתחילת פעילות העמותה, היה הרב בנדיקט פונה 
ומבקש  חרושת  ובתי  לחברות  הפסח  חג  לאחר 
האטריות  המרק,  שקדי  העוגיות,  עודפי  את  מהם 
ללא  שייצרו  המיוחדים  המוצרים  וכל  הפסחיות 
בשמחה  כלל  בדרך  נענה  הוא  פסח,  עבור  גלוטן 
וקיבל כמויות מזון ענק ללא גלוטן שעבור משפחות 
רבות הן הצלה כלכלית בגלל המחיר היקר שלהן 
בשוק, וכך ברכבו הפרטי שינע את הסחורה לרחבי 
אליו  מקום  כשבכל  החרדיים,  לריכוזים  הארץ, 

הגיע, אזלה הסחורה במהירות רבה. 

והרחיב את  הרב בנדיקט נדהם מהביקוש העצום 

המכונה  מסודרת  עמותה  הקמת  ידי  על  פעילותו 
"צליאק בקהילה". לאחרונה הרחיבה העמותה את 
הסובלים  לילדים  כנסים  גם  ומארגנת  פעילותה 
שאירוע  לילדים  במיוחד  חשוב  דבר  מהצליאק, 
חברתי הוא צומת של התמודדות עבורם. באירועים 
האלו הם שווים בין כולם והם יכולים לאכול כל מה 
זהו  עשוי,  הוא  ממה  לחקור  בלי  באולם  שנמצא 

אושר של שחרור השמור לילדי צליאק בלבד.

כאמור, בדרך כלל התחליפים האפשריים בכשרות 
מהודרת יקרים ובלתי אפשרי למשפחה ממוצעת 
הבשורה  משכך  קבוע,  באופן  אותם  לרכוש 
שהביאה השבוע עמותת 'צליאק בקהילה' שיפרה 

את מצב החולים לבלתי הכר. 

החרדיות  בערים  שנערכו  מוזלות  מכירות  בסדרת 
 10 מעל  קרוב  הארץ  ברחבי  ימים  בשלושה  פוזרו 
טון קמח, עשרות משטחים של לחמניות, אטריות 
לומר  נכון  יותר  או  מוצרים  שלל  ועוד  נודלס 
ובנוסף סידרת מכירות  'הפתעות שחולקו בחינם  

ענק  בפחות משליש מהמחיר בחנויות.

היו  הפעם  במכירות  המרעננים  החידושים  אחד 
אלו אטריות מיוחדות שיובאו באופן אישי מאיטליה 
ובהכשר הבד"ץ, ולמותר יהיה לציין כי הם גם כמו 

מוצרים אחרים פשוט נחטפו מהמדפים.

יעקב  הרב  חה"כ  בכנסת,  הצליאק  שדולת  יו"ר 
המכירות  באירועי  בערב  שני  ביום  שסייר  אשר, 

"יהדות  אמר:  המוצרים  מחירי  אחר  מקרוב  ועמד 
התורה הציבה את הדאגה לחולי הצליאק על סדר 
היום, ולמרות הפעולות שנעשו להקל על החולים 
הדרך  עדיין  גלוטן,  ללא  המזון  סל  את  ולהוזיל 
ארוכה לפתרון המצוקה ואנחנו נפעל בכל הכלים 
שיהיו לנו בכנסת הבאה להרחיב את מגוון המוצרים 
ללא גלוטן ולהוזיל אותם בסבסוד ממשלתי נוסף 
משפחותיהם",  ובני  החולים  אוכלוסיית  לרווחת 

בסיום דבריו שיבח את פעילי העמותה.

במכירה  לביקור  הוא  אף  הגיע  מקלב  אורי  ח"כ 
הכביר  מהמפעל  עמוקות  והתרשם  בירושלים 
תמיד  לעמוד  והבטיח  הצליאק  לחולי  שמסייע 

לעזרה בכל מה שניתן.

יהיה  ניתן  בו  ומיוחד  חדש  תוכן  קו  הוקם  השבוע 
ובשלוחות  והחלוקות  המכירות  על  להתעדכן 
מתכונים,  השאר  בין  לקבל  ניתן  יהיה  השונות 
ייעוץ והכוונה, מידע על מבצעים בחנויות השונות 
ודברים מעניינים נוספים, כדי להצטרף לקו עליכם 

להיות רשומים בעמותה.

בקהילה' מפעילה  'צליאק  עמותת  כי  לציין  חשוב 
בין  צליאק,  לחולי  לסיוע  הארץ  ברחבי  תחנות   19
השאר בצפת, חיפה, אלעד, בית שמש, ערד, קרית 

גת, נתיבות, אשדוד ומספר סניפים בירושלים.

להצטרפות לעמותה ללא עלות חייגו: 
0583272753 / 0583372755

לקראת החג, רבים מחפשים פתרונות אסתטיים קלים, כדי להגיע רעננים 
היא  העיניים  תחת  שחורים  עיגולים  או  שקעים  החג.  לשולחן  ומחודשים 
הסובלים  ומבוגר.  עייף  מראה  לפנים  המשווה  ומתסכלת  נפוצה  תופעה 
בתופעה  מדובר  ואכן,  להעלימה.  מנת  על  הכול  לעשות  מוכנים  ממנה 

מבוססת והסיבות לה מגוונות, החל מגנטיקה ועד תהליכי התבגרות.

"ידוע כי העור באזור העפעפיים התחתונים הוא העור הדק והרגיש ביותר, 
מסבירה ד"ר סיון מרסר מומחית לרפואת עור אסתטיקה ולייזר "בנוסף, 
עוד  פוחתת  הגיל  עורית אשר עם  דל ברקמת שומן תת  זה  באזור  העור 
יותר והעור מקבל מראה רפוי, דק ויבש עוד יותר. לצד אלה חלה צניחה 

של אזור הלחי העליונה". 

הוא  עיניים  בשקעי  לטיפול  לכאורה  והפשוט  האידאלי  האסתטי  הפתרון 
דקות  מספר  שאורך  טיפול   – השקעים  לאזור  ייעודי  מילוי  חומר  הזרקת 

ולאחריו מתקבל אפקט מיידי ושיפור ניכר.

טיפים שכדאי לקחת בחשבון בטרם תבצעו את 
הטיפול:

1. המשימה הראשונה ואולי החשובה ביותר היא בחירת הרופא המבצע- 
חשוב שהפרוצדורה תבוצע לא רק על ידי רופא מיומן בעל ניסיון ותעודות, 
אזור  של  האנטומי  במבנה  ומעמיק  נרחב  ידע  בעל  שהינו  כזה  גם  אלא 
מיוחד זה. דיוק ומקצועיות הינם קריטיים, משום המורכבות הגבוהה של 

האזור המטופל.  
LESS IS MORE .2- ברוב המקרים נדרשת כמות מעטה כתלות בסוג 
החומר ולרוב מזרק אחד מספיק כדי לטפל בשתי העיניים. בכל מקרה של 
דילמה בנושא עדיף ללכת על האופציה המינימליסטית, כי תמיד אפשר 

להוסיף.
3. כאב- באופן מפתיע, ולמרות שרוב המטופלים חוששים מהטיפול באזור 
עדין שכזה, מדובר בטיפול המלווה בכאב מינימלי בלבד. קל וחומר כאשר 
מבוצע בטכניקה הנכונה. הטיפול אינו דורש אלחוש מקדים, והוא מעניק 
השקעה  מינימום  עיניים.   בשקעי  מהזרקה  שמתקבל  ורענן  זוהר  מראה 

מקסימום תוצאה.
חומצה  בפנים,  אחרים  ממקומות  להבדיל  ארוך:  לטווח  תוצאות   .4
זאת  יותר.  ואף  שנתיים  עד  נותרת  העיניים  שקעי  באזור  היאלורונית 
ממספר סיבות: החומר מוזרק לעומק, האזור אינו דינמי והפירוק הטבעי 

של החומצה מופחת באזור זה. 
ביד  מבוצע  הטיפול  כאשר  מיידית!  התוצאה  ההחלמה?  תהליך  מהו   .5
מיומנת ובטכניקה הנכונה התוצאות מיידיות עם אפקט מרשים. ממליצה 
חיוך  טופלה,  שטרם  לזו  המטופלת  העין  בין  ולהשוות  במראה  להביט 
כי חומצה היאלורונית אינה בעלת אפקט של נפח  מובטח!  חשוב לציין 
ומשתפרת  הולכת  התוצאה  ולכן  קולגן  יצור  גם  מעודדת  היא  בלבד, 

בהמשך. 

החיוך חושף יותר מדי חניכיים?
Gummy smile הוא חיוך שחושף יותר מדי חניכיים, ובמרבית המקרים, 
אף  זה  ולעתים  לחייך,  נוחות  אי  חש  זו,  מבעיה  שסובל  שמי  לכך  גורם 
משליך ומשפיע על תחושת הביטחון הכללית. כיום, הרפואה מציעה טיפול 
רווה  מומחה  ונגיש, באמצעות הזרקת בוטוליניום טוקסין. ד"ר אברי  קל 
 Botox,( טוקסין  בוטיליניום  של  "הזרקה  כי  מציין  פלסטית  בכירורגיה 
שהשפה  כזה  באופן  החיוך,  תנופת  מוגבלת  בו  מצב  יוצר   )Dysport

העליונה לא תתרומם יתר על המידה, ותצליח לכסות את החניכיים".  
הטיפול עצמו אורך מספר דקות, במהלכו מוזרק הבוטוליניום מעל השפה 
השרירים  מול  עבודה  על  והקפדה  בזהירות  האף  צידי  באיזור  העליונה, 
להתמתן  בחיוך  השפה  את  שמרים  לשריר  גורם  הטיפול  בלבד.  הרצויים 
בחוזק פעולתו ובכך לא לחשוף חניכיים גבוהים במהלך החיוך. ניתן בסוף 
הטיפול לשוב לשגרת חיים רגילה. באם רוצים ניתן לחזור על הטיפול כל 

מספר חודשים. הוא קל , פשוט ואינו מצריך כאבים מיותרים.  

צליאק היא מחלה בה הגוף אינו סובל גלוטן, כשבשונה מאלרגיה 
לחיטה, בצליאק המעיים נפגעות כפשוטו, מאידך מי שמקפיד ונמנע 

לחלוטין מלאכול גלוטן הוא אדם בריא לחלוטין ⋅ השבוע הוקם קו תוכן 
חדש ומיוחד בו ניתן יהיה להתעדכן על המכירות והחלוקות של מוצרים 
ללא גלוטן ⋅ יו"ר שדולת הצליאק ח"כ הרב יעקב אשר: "יהדות התורה 

שמה את נושא הצליאק בראש סדר העדיפויות"

טיפול אסתטי בשקעי עיניים
מה כדאי לדעת?

קצרים
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

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

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

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

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

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

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

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

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

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

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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פינגר פוד בטעמים
חברת כרמית חולקת מתכון מפנק – פינגר פוד טרליני.  המנה קלה להכנה, אלגנטית, מתאימה כארוחה קטנה 

והן כהצעה לאירוח קל ומהיר. המתכון מוצע במגוון אפשרויות וטעמים: טרליני עם קרם צ׳יז סלמון וצלפים, 
טרליני עם גבינה כחולה, חצילון קלוי ועגבניית שרי וטרליני עם פסטו, גבינת עזים, פלפל קלוי / סלק.

מצרכים:
1 חבילת כעכים מלוחים טרליני 

1 חבילת קרם צ׳יז או גבינת שמנת
100 גר' סלמון מעושן חתוך לרצועות דקות

צלפים
50 גר' גבינה כחולה פרוסה לפרוסות דקות 

וחתוכה לקוטר של הכעכים
חצילים קלויים ברצועות דקות

עגבניות שרי חצויות
ממרח פסטו

גבינת עזים
פלפל קלוי ברצועות דקות

אופן ההכנה:
1. טרליני עם קרם צ׳יז, סלמון, צלפים: מורחים מעט קרים צ׳יז על אחד מכעכי הטרליני, מניחים מעליו רצועת 

סלמון קטנה וצלף 1 – ניתן לחזק עם קיסם במרכז.
2. טרליני עם גבינה כחולה, חצילון קלוי ועגבניית שרי: מניחים פרוסת גבינה כחולה על אחד מכעכי הטרליני, 

רצועת חצילון קלוי וחצי עגבניית שרי על צדה השטוח. ניתן לחזק עם קיסם במרכז.
3. טרליני עם פסטו, גבינת עזים, פלפל קלוי / סלק: מורחים מעט פסטו על אחד מכעכי הטרליני, מעליו 

מניחים סקופ קטן של גבינת עזים באמצעות כפית ומעליה רצועת פלפל קלוי.

מתכון: ליאור משיח
  

פסטה בכמה דקות
חוזרים לשגרה עם אסם. הילדים חוזרים בצהריים הביתה? תגישו פסטה!  מהיום, ניתן ליהנות מארוחת פסטה 

משביעה ומפנקת בקלות, מבלי להתפשר על הטעם. באסם ממליצים על "פסטה ברוטב קסמים", מתכון קל 
ופשוט להכנה, לארוחה שכולם אוהבים. ארוחה טעימה בשלושה שלבים פשוטים.

מצרכים:
1 חבילת פסטה ספגטי 

1 צנצנת רוטב עגבניות קלאסי פרפקטו 
3/4 כוס מים

פטריות /תירס /זיתים לפי הטעם
200 גרם גבינה בולגרית לבחירתכם

אופן ההכנה:
שלב א':

1. מבשלים את הפסטה עפ"י ההוראות בגב האריזה.
שלב ב':

2. מחממים במחבת את רוטב העגבניות עם המים.
3. מבשלים את הרוטב כ-10 דקות עם מכסה סגור על אש קטנה.

4. מוסיפים את התוספת האהובה ומבשלים עוד כ-5 דקות.

שלב ג':
5. מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים היטב 

מקלות שניצל אפויים
המותג מאסטר שף מציג מתכון של מקלות שניצל אפויים קריספים וטעימים. מנה מושלמת להגיש לילדים 

לארוחת הצהריים או כנשנוש בדרך לחוג. מה שבטוח זה ממכר.

מרכיבים ל-3-4 מנות:
1 חזה עוף שלם

4 ביצים
1 כוס קמח 

2 כוסות פירורי לחם 
1 כפית מלח

1 כפית אבקת שום
1 כפית פפריקה

1/4 כפית פלפל שחור
1/2 כפית אורגנו יבש )אופציונלי(

הגשה:
קטשופ

מיונז 

1

3

1

2

3

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

צילום: נמרוד סונדרסצילום: גלי איתן
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אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-190 מעלות. מרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. חותכים את חזה העוף לרצועות ארוכות, כמו שניצלונים.
3. שוברים את הביצים לקערה רחבה וטורפים.

4. מכינים קערה עם הקמח ועוד קערה עם פירורי הלחם.
5. מוסיפים לקערת פירורי הלחם את כל התבלינים ומערבבים.

6. טובלים כל רצועת עוף בקמח, לאחר מכל בביצה, ולבסוף בפירורי הלחם ומסדרים על גבי התבנית.
7. אופים כ-20 דקות עד להזהבה יפה. הופכים לצד שני באמצע האפייה.

8. מגישים מיד עם קטשופ / מיונז.

קנלוני בטטה ברוטב פסטו שמנת
המותג ברילה מציג מתכון נפלא ופשוט לקנלוני בטטה ברוטב פסטו בשמנת- לאכול ולהרגיש כמו באיטליה...

תפתיעו את האורחים או סתם תתפנקו לארוחת הצהריים עם המשפחה. ההנאה מובטחת.

מצרכים:
1  חבילה של קנלוני- לתבנית בינונית יספיקו כ- 18 17- גלילים

1 צנצנת רוטב בזיליקום 
500 גרם גבינה למילוי ללא טעם ) כגון כנען / טוב טעם(

100 גרם גבינת ריקוטה
1 ביצה

2 בטטות קלופות מבושלות ומרוסקות
1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור
קורט אגוז מוסקט

2 כפות עלי טימין טרי
חצי כוס עגבניות שרי פרוסות

5 כפות ממרח פסטו 
חצי כוס צנוברים

150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

הוראות הכנה:
1. מערבבים בקערה את הריקוטה, הגבינה למילוי, הביצה, הטימין, המלח והפלפל.

2. ממלאים את גלילי הקנלוני
3. מניחים את רוטב הבזיליקום בתבנית אפייה ומעליו את גלילי הקנלוני.

4. בעקרה נפרדת מערבבים מיכל שמנת לבישול עם ממרח פסטו ומפזרים מעל גלילי הקנלוני, מניחים חצאי 

עגבניות שרי, מוצרלה מגוררת וצנוברים.
5. אופים בתנור שחומם מראש בכיסוי נייר אלומיניום כ- 20 דקות , מסירים את הכיסוי ואופים כ- 10 דקות 

נוספות עד להשחמה.

שקשוקת "פילטונה"
רוצים לשדרג באמת את הכריכים של בית הספר? תפתיעו את הילדים עם שקשוקה "פילטונה". מלבד 

הטעם הנפלא שלה, היא טומנת בחובה את כל אבות המזון – חלבונים מהטונה והביצים, שומנים משמן הזית, 
פחמימות בלחם שמנגבים עמו את הרוטב המופלא, ויטמינים מהעגבניות, הפלפלים והעלים הירוקים ומינרלים 

מהעגבניות, טונה, עלים ירוקים ועוד. 

מצרכים:
4 כפות שמן זית

3 שיני שום
1 כף אריסה פיקנטית

2 קופסאות פילטונה במי מלח
2 קופסאות עגבניות מרוסקות

מיץ מלימון 1
1 גמבה אדומה

1 צרור כוסברה קצוצה
1 צרור פטרוזיליה קצוצה

5 ביצים
1 כף פפריקה מתוקה

1 כפית מלח
1 כפית סוכר

1/2 כפית פלפל שחור

אופן ההכנה:
1. מחממים שמן במחבת, מוסיפים שיני שום קצוצות, אריסה פיקנטית, פילטונה במי מלח, עגבניות מרוסקות, 

פפריקה מתוקה, גמבה חתוכה.
2. מבשלים על אש נמוכה כ- 15 דקות.

3. מוסיפים, מלח, פלפל שחור, סוכר ומערבבים, מוספים, פטרוזיליה, כוסברה, מיץ לימון, מערבבים.
4. יוצרים 5 גומות ושוברים לתוכם ביצים.

5. מכסים ומבשלים כ- 15 דקות. 

4

5

5

2

4

צילום וסטיילינג: יפית בשבקין

צילום: אפיק גבאי
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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. דבר דבור על אופניו
2. דברים כדרבונות

3. דיבר גבוהה גבוהה

1. ִמׁשֵלי כה יא 2. קוהלת יב, יא 3. ׁשמּוֵאל א' ב ג

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער הרחמים

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. לבד או עור עבה.  "____  כסות ותכריך כסות מדרס  ___  ארגמן ותכריך ארגמן" 
)כלים כו ו(

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש   16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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בשם ה' נעשה  ונצליח!

קמח ותפוחים
קראמבל
זה פשוט

חסד
זה פשוט

לצאת בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

שלא יבלבלו אותך!
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