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לא, אין הכוונה לבנימין 
נתניהו.  36 שנים 
להתפטרות הדרמטית 
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הממשלה• שיעור 
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בשם ה' נעשה  ונצליח!

אתרוג וסוכר

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

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

לא בא לעזור לו והכבשים נטרפו. 
אמנם סיפור זה ככל הנראה לא היה ולא נברא, ואינו אלא משל, 
אולם זהו כוחו העצום של כל משל, להמחיש את המסר שברצוננו 
נוגדנים  האדם  מפתח  גלויה,  תוכחה  מול  אל  שהרי  להעביר. 
הודאה  בקבלתם  שיש  משום  הדברים,  את  לקבל  עליו  המקשים 
במעשה  עוסק  שאינו  במשל  מדובר  כאשר  אך  שעשה.  בטעות 
שעשה האדם שלפנינו, אלא בטעותו של אדם אחר, מקבל המאזין 

ברצון ובסבר פנים יפות את המסר, ומפנים אותו בקלות.

הערצה נכונה

על  אותו  לשבח  יש  ילד,  משבחים  כאשר  כי  עוד  עולה  מהאמור 
הנפלאות,  ומידותיו  תכונותיו  על  לבו,  טוב  על  הטובים,  מעשיו 
על יכולותיו המרשימות ועל כישרונותיו הברוכים, ועל כל מעלה 
אחרת הנוגעת לאישיותו. אבל אין לשבחו על יופיו החיצוני גם אם 
הוא ילד יפה תואר, לבל נגרום לו לחפש בעצמו ובעולם את היופי 
החיצוני, לשפוט אנשים על פי מדד היופי, להשקיע רבות במראהו 

החיצוני, ואפילו לעשותו עיקר בחייו. 
להתמקד  יש  הילד,  בפני  אחר  אדם  משבחים  כאשר  גם  לכן, 
ובמעלותיו הרוחניות, מבלי להביע התפעלות  באישיותו הנעלית 
לשאוף  להיכן  בחיים,  חשוב  באמת  מה  הילד  יידע  כך  מיופיו. 
להגיע ובמה נכון להשקיע. רק אם הילד מוטרד מהמראה של עצמו 
וסבור שהוא מכוער, יש לחזק את רוחו ולעודדו על שהוא נראה 

בסדר גמור, ונאה ויפה הוא בעיני הוריו. 
בוגרים,  כאנשים  הילד  בעיני  משמשים  שההורים  לזכור  יש 
מושלמים ומתוקנים. והשפעת סולם הערכים שלהם על סולם ערכי 
והרי הילד מזהה כל שינוי קל בטון  הילד, היא השפעה מכרעת. 
להבין   כדי  ההורים,  של  בקולם  התרגשות  של  סימן  וכל  הדיבור 
שאדם זה, עליו הם מדברים כעת בדברי שבח, שבה את לבם והם 
ישאף  הילד  צדיק,  חכם  מתלמיד  התפעלו  אם  אותו.  מעריצים 
שבחו  שכל  באישיותו  שפל  מאדם  התפעלו  ואם  כמוהו,  להיות 
עירייה,  כחבר  לשמש  שנבחר  מהשכן  או  גופו,  במראה  מתבטא 

יסבור הילד שלשם עליו לשאוף להגיע.
לחומריות,  גישתם  גם  אדם.  לבני  ההורים  של  בגישתם  רק  ולא 
יותר מכל שיחת מוסר שישמע. אם עיני האב  משפיעה על הילד 
נוצצות כאשר הוא מדבר על רכב חדש שראה, או על פלוני שיצא 
העיקר  היא  שהחומריות  הילד  יבין  בחו"ל,  יוקרה  במלון  לנופש 
העולם  כמה  עד  לילדיו  להסביר  תמיד  נוהג  האב  אם  גם  בחיים, 
הרוחני הוא החשוב והמרכזי בחיים. ואם עיני האב נוצצות כאשר 
הוא מדבר על הביאור הנפלא שמצא לפסוק שעד היום לא הבין 
או  ברחוב  זקן  עם  לעשות  היום  שזכה  החסד  על  או  ביאורו,  את 
הרוחניות  אכן  כי  יפנים,  וגם  הילד  יבין  המבוגרים,  הוריו  עם 
בספרו  מסלונים  האדמו"ר  שכתב  וכמו  בחיים.  העיקר  היא 
"נתיבי החינוך" )עמ' כד(: "יש בית שמדברים בהערצה על אלו 
שמצליחים "לעשות חיים", שיש להם כסף הרבה. הורסים בזה את 
נפש הילדים, כי אפילו אם ידברו הרבה על אהבת תורה וכו', כיוון 

שקיימת פה הערכה מיוחדת כלפי האיש ש"עושה חיים", הרי זה 
נבלע בדמיו, וגם הילד יחפוץ לעשות רק חיים". 

כלומר, כאשר קיים ניגוד בין המסרים הרוחניים הגבוהים עליהם 
כתוצאה  הנוצרים  עקיפים  מסרים  לבין  בבית,  ההורים  מדברים 
מפואר,  מרכב  מכסף,  עולם,  מהנאות  ההורים  מהתרגשות 
ומחיצוניות מרשימה, החוויה הרגשית היא שתנצח, והילד יאמץ 

לעצמו דווקא את המסר הטמון בה. 
יגלה  אם  יתפלא  בל  עצמו,  האב מתפעל משרירי  אם  למשל,  כך 
לאחר שנים אחדות שבנו המתבגר או המתקרב לגיל ההתבגרות 
הראי  מול  לעמוד  הזדמנות  כל  ומנצל  בלימודים,  מרוכז  אינו 
ולהתבונן בשרירי ידיו... כשכל נזיפות האב ותחנוניו לפניו שיתרכז 
בדברים החשובים, נופלים על אוזן ערלה. הלא האב עצמו לימד 
אותו באמצעות דוגמא אישית, שהעיקר בחיים הוא תרבות הגוף. 
הילד זיהה בתווי פניו של האב את מה שחשוב לו באמת בחיים, 

ואת זה בדיוק הוא אימץ לעצמו. 
יש לזכור תמיד את הידוע, כי הילדים ניחנו ב'חיישנים מיוחדים', 
והם קולטים היטב לפי המנגינה וטון הדיבור, לפי ההתרגשות ולפי 
ולחוץ  מהשפה  דיבור  וכל  להוריהם.  חשוב  באמת  מה  השמחה, 
הסותר תחושות אמיתיות אלה, אינו נכנס כלל ללב הילד, המזהה 

שמדובר במס שפתיים מסיבות חברתיות או אחרות.
עצמי  לתיקון  קבועה  שאיפה  נכונות  בהוריו  המזהה  ילד  אולם 
ולשלימות רוחנית, שומע הוא את אביו אומר לאמו בכאב: "מרוב 
טרדות הטיפול בבנק בעניין המשכנתא לדירה, לא הספקתי היום 
ללמוד תורה כראוי. אני מרגיש ריק בתוכי!" או אומר לה כשהוא 
חושש  מאד  ואני  מישהו,  עם  בעבודה  דיברתי  "היום  מהורהר: 
שהוא קצת נפגע ממני, בדעתי מחר לבקש ממנו סליחה. אני חייב 
הילד ששמע  הוא אמנם שוחח עם אשתו, אבל  בפניו".  להתנצל 
את הדברים קיבל בעקיפין מסר חינוכי עצום, אודות חשבון נפש 
שעל כל אדם לערוך עם עצמו, שאיפה לשלימות, ערך הזמן וערך 

הלימוד, ומסוגלות להתנצל. 
החכמים,  תלמידי  מעלת  את  מרוממים  ההורים  כאשר  גם  כך 
מכבדים אותם בחרדת קדש ומדברים עליהם בהערצה. ובמקביל, 
כולם,  בפני  אותו  ומפארים  מהישיבה  החוזר  מהנער  מתפעלים 
מכינים לכבודו מאכלי פינוק וגאים ושמחים בו, הרי ילד זה וכל 
הילדים שאחריו קונים בנפשם השתוקקות לעלות במעלות התורה 
והיראה, במידות ובדרך ארץ. ולעיתים, יביע האב את כאבו בזמן 
מתאים, שאני, אביך, לא זכיתי להגיע לגדלות תורנית כפי שאתה 

תוכל להגיע, אם תמשיך לשקוד על לימודך בניצול הזמן כראוי.
שלמה  הרב  לגה"צ  בשאלה  שפנה  חכם  תלמיד  באברך  ומעשה 
זלמן אוירבך זצ"ל, מדוע הוא לא זכה שבניו יהיו תלמידי חכמים, 
יהיו תלמידי חכמים  בניו  זכה שכל  לפרנסתו  ואילו שכנו העובד 
ורבנים מובהקים. והגרש"ז, איש האמת שהכיר היטב את שניהם, 
השיב לו: "שכנך, מעריך מאוד תלמידי חכמים. הם יקרים ונערצים 
בשבחם  בביתו  מדבר  תמיד  הוא  לראותם.  מתרגש  והוא  בעיניו 
ומעריכם בליבו ערך רב. לכן שאפו כל ילדיו להיות מה שמוערך 
ונערץ ביותר בעיני אביהם, ונעשו כולם תלמידי חכמים. אך בביתך 

וחסרונות אצל רבנים מסוימים,  דיבורים על פגמים  ילדיך  שמעו 
הילד  שיסבור  למה  חכמים.  תלמידי  להיות  השאיפה  את  ואיבדו 
תמיד  יש  לאביו  הרי  ה'?  עובד  חכם  תלמיד  להיות  חשוב  שהכי 

ביקורת על רבנים, וכנראה עדיף לא להיות כמוהם...".

חיסון מבוקר 

ייחשף  כל הורה נבון מודע לחובת השמירה המוטלת עליו, לבל 
כגון:  לחיקוי.  גרועה  דוגמא  עבורו  להוות  שעלול  למה  הילד 
מילים שאינן נקיות, לבוש בלתי הולם, זלזול בהורים ובמורים או 

בלימודים, וכל כיוצא בזה. 
אולם לעיתים, על אף כל אמצעי השמירה הקפדניים, נחשף הילד 
נקיה, לקללה בוטה, או למראה  ברחוב או בחנות למילה שאינה 
כיצד  בשאלה  נבוכים  עומדים  המזועזעים  וההורים  הולם,  בלתי 

עליהם לנהוג. האם להתעלם? או אולי להגיב, אך כיצד?
במקרה בו ודאי לנו שהילד נחשף לדיבור או למראה שכל כך רצינו 
לשומרו ממנו, יש לנצל את המקרה הכואב שהתרחש נגד רצוננו, 
הנאמרות  חדות,  אך  קצרות  מילים  באמצעות  וזאת  לחסנו.  כדי 
הדברים  סגנון  של  מוחלטת  ודחיה  וסלידה  גועל  ומביעות  לילד, 
שאמר האדם הזה, תוך ציון שבח ומעלת ה'אצלנו' שלא מדברים 

מילים כאלה ושומרים על פה נקי וקדוש.
כך גם לעניין הלבוש יש לציין את מעלת האדם, שבניגוד לבעלי-

למדרגת  שייך  יותר  שהאדם  ככל  לבוש,  ללא  המתהלכים  החיים 
ה'אדם', כך חש הוא יותר את הצורך להתהלך בלבוש צנוע. בגיל 
מתאים ניתן להסביר לילד כי 'לבוש' הוא מלשון 'לא בוש'. שכן 
בעלי-חיים,  למדרגת  ירד  ולא  אדם  במעלת  הנמצא  אנוש  בן  כל 
בוש להתהלך כאשר אברי גופו חשופים. הלבוש גורם שלא יבוש. 
בתפקידים  הנושאות  שנשים  הצורך,  במידת  להוסיף  ניתן  לבנות 
חשובים בעולם, כגון ַמְלּכוֹת וראשי מדינות, גם אם אינן יהודיות, 
מקפידות שלא ללכת בלבוש פרוץ, משום שאף הן חשות שלבוש 
שעליה  לבת-ישראל  וחומר  קל  האדם.  בכבוד  ופוגע  מזולזל  זה 

נאמר )תהלים מה, יד(: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה".
 בנושאים אלה ודומיהם אין לחשוש מעשיית לעג וצחוק מהגישה 
בר  אסירא,  ליצנותא  "כל  ב(:  כה,  )מגילה  בבחינת  הפסולה, 
מליצנותא דעבודה-זרה, דשריא ]כל ליצנות אסורה, מלבד ליצנות 
הילד  של  מפגש  בעת  זאת,  לעומת  שמותרת[."  זרה,  מעבודה 
במחללי שבת, כגון יהודים הנוסעים בשבת, אין מקום לליצנות. 
אלא יש לדבר עמו בצער ובקצרה על כך שלא ביררו ואינם מודעים 
אצל  ועונגה  למתיקותה  הקב"ה,  בעיני  השבת  של  לחשיבותה 
שומריה כראוי, לשכר הרב השמור לשומריה בחיי הנצח, ולהפסד 

הרב של מחלליה, בעולם-הזה ובעולם-הבא.

הסיפור הינו כח אדיר ונפלא שניתן באמצעותו להעביר מסרים חינוכיים לילדים, ובפרט לפני 
השינה. אולם תמיד יש להקפיד לספר סיפור שיש בו מסרים חינוכיים מחזקים ומעודדים, 

שהילד יחכים מהם ויפיק לקחים טובים של אמונה בה' ובטחון בה' שהכל טובה, כבוד הזולת, 
עבודת המידות, זהירות בממון הזולת, שליטה עצמית ודחיית סיפוקים, שמחת חיים ואהבת 

הבריות, וכל מידה טובה 

"



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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קרשים לסוכה ממלאך המוות
כלל נקוט בידינו, כי כל מצוות השם יתברך עלינו 
טולושא  די  ווידאל  רבי  כתב  וכך  בשמחה.  לקיים 
)מרבותינו הראשונים, חי בספרד לפני כשבע מאות 

שנה(, מחבר ה"מגיד משנה"
של  שמחה  זו   - השמחה  את  אני  'ושיבחתי  בגמרא  אמרו 

הוא,  ועיקר הדבר  ע"ב(.  ל  )שבת  מצווה' 
המצות  לעשות  לאדם  לו  ראוי  שאין 
ואנוס  מוכרח  והוא  עליו  חובה  מצד שהן 
שמח  והוא  לעשותן  חייב  אלא  בעשייתן, 
טוב,  שהוא  מצד  הטוב  ויעשה  בעשייתן, 
אמת...וכשהוא  שהוא  מצד  באמת  ויבחר 
ויגיל,  ישמח  בשבילו,  שנברא  מה  עושה 
לפי ששמחת שאר דברים תלויה בדברים 
השמחה  אבל  קיימים,  שאינן  בטלים 
התורה  ובלמידת  המצוות  בעשיית 

והחכמה היא השמחה האמתית.
אם הדברים אמורים כך על כלל המצוות 
ועבודת השם, על אחת כמה וכמה כאשר 
אנו מתקרבים = ימי חג הסוכות, אשר מכל 
מתייחד   – שמחה  ימי  שהם  ישראל  חגי 
וכפי  השמחה,  בעניין  ביותר  הסוכות  חג 
שנאמר בתורה )דברים טז(: "חג הסוכות 
בחגך  ושמחת   ... ימים  שבעת  לך  תעשה 
והיית אך שמח". ועל כן כינו חז"ל את חג 

הסוכות כ"זמן שמחתנו".
למדתי  ילדותי  שנות  של  בחלקם 
לי לאבחן  'קרלין' – קשה  תורה  בתלמוד 

בפרט,  ומקרלין  בכלל,  החסידות  מרוח  לי  נשאר  מה  בעצמי 
ולאחרונה  בזמנו,  ששמעתי  חזק  סיפור  בזיכרוני  נשאר  אבל 
ידידיה  התקשורת  מאיש  אחרונה  ובפעם  שוב,  בו  נתקלתי 
רעיונות  )מקבץ  השמים'  'לב  ספר  בשם  אותו  שהביא  מאיר, 
מאת ר' שלמה קרליבך(, שם נכתב שרבי אהרן )השני( מקרלין 
נהג לספר את הסיפור הזה מדי שנה בסוכות. אז בשנה אולי גם 

אתם תספרו אותו בסוכות...
האחד  אנשים.  שני  חיו  מקרלין,  הרחק  לא  אחת,  בעיירה 
היה עשיר מופלג שהיה לו כל טוב, חוץ מדבר אחד: שמחה 
בלב. בליל שבת ישב ליד שולחן מפואר ומלא כל טוב, אבל 
הוא ואשתו רק רבו וצעקו. השני, שגר מולו, היה חסיד קרלין, 
הוא  יושבים  היו  בשבת  שמחה!  מלא  ליבו  אבל  ואביון,  עני 
ומשפחתו מול מנות צנועות ודלות – ושמחים ושרים עד לב 

שמים.
לא  אבל  ביתו,  בתוך  מהמריבות  גם  פעמיים.  סבל  העשיר 
פחות, ואולי יותר, הוא סבל מקנאה שקיננה בו מקולות הזמרה 

והשמחה שעלו מבית השכן העני.
כל שבת הוא התגבר, איכשהו... סגר חלונות, הגיף תריסים, 
אבל בסוכות הסיפור הפך באמת לבלתי נסבל. שתי הסוכות, 
של משפחת העשיר ושל משפחת העני, עמדו ברחוב זו לצד זו, 
דיקט לצד דיקט, בלי שום יכולת להשתיק את קולות השמחה. 
והעשיר, באמצע המריבה המשפחתית הקבועה, היה שומע את 

השירה הנפלאה של שכניו העניים, ו...מתפוצץ.
פעם אחת, לקראת חג הסוכות, החליט העשיר שאין לו כוח 
שהפרנסה  העיירה,  אנשי  לכל  והורה  כזה,  חג  בעוד  לעמוד 

שלהם הייתה תלויה בעיקר בו, לא לאפשר לשכן החסיד לבנות 
סוכה. ואיים כי כל מי שייתן לו חתיכת עץ – יפוטר מעבודתו.

וקרשים  עצים  קצת  לקושש  יצא  שנה  שבכל  העני,  החסיד 
סוכה  לו  תהיה  שלא  אט  אט  הבין  העיירה,  מתושבי  וענפים 
העולם  רבותיי,  יודעים,  ”אתם  קרליבך:  מוסיף  )וכאן  השנה 

לכם:  דעו  אבל  בית.  לו  שאין  אדם  רק  הוא  שהומלס  חושב 
בה  לשבת  סוכה  לה  אין  אם  הומלס  היא  יהודי  של  הנשמה 

שבעה ימים…"(.
הלך החסיד ברחוב, חסר אונים, ותהה איך בכל זאת יבנה 

השנה סוכה.
ימים היו העשירים קונים  פתאום הבריק לו רעיון: באותם 
העניים  ואילו  קברם,  על  לשים  יקרות  אבן  מצבות  לעצמם 
היו מסתפקים בעצים זולים. בבית העלמין של העיירה עמדו 
לעת  מוכנים  נטמן(,  )פה  פ"נ  כתוב  שעליהם  קרשים  עשרות 
מצוא… רק פ"נ נכתב עליהם, בלי שם הנפטר, כמובן, את זה 

היו משלימים בזמן הלוויה.
ימי  בשבעת  ימותו  כבר  יהודים  כמה  לעצמו:  אמר  החסיד 
ונחזיר  עץ,  מצבות  כאלה,  קרשים  כמה  לסוכה  ניקח  החג? 

אותם אחרי החג. אמר ועשה.
בליל  וירוקה.  מוארת  נפלאה,  סוכה  בנה  כמה שעות  בתוך 
החג נכנס לשם עם כל משפחתו, והשמחה והשירה מילאו את 
הרחוב כולו. ו-שמחת! ב-חגך! ו-היית אך שמח!.. אמנם מכל 
כיוון היה כתוב על קרשי הסוכה בראשי תיבות: ”פה נטמן“, 

אבל כשכל כך שמח בלב, למי זה אכפת?
העשיר היה המום. הוא חשב שהשנה סופ סוף הוא פטר את 
עצמו מ'סבל' השמחה של שכנו – אבל לא... השמחה השנה 
הייתה ביתר שאת וביתר עוז. מתי שהוא, באמצע חול המועד, 
כשהרגיש שהוא כבר יכול עוד לסבול. הוא רץ אל סוכת החסיד 
הסוכה  את  בנית  איך  האלה?!  העצים  את  לך  נתן  מי  וצעק: 

הזאת?!

אני  שמח.  חג  כל,  קודם  היקר.  שכני  תירגע,  ענה:  החסיד 
שמח שבאת לבקר אותי. תנוח דעתך, אף יהודי בעיירה לא נתן 
לי קרשים, כמו שציווית. פשוט הלכתי לי בערב החג ברחובות 

העיירה, ופתאום ראיתי את ידידי הוותיק: מלאך המוות...
עושה  אתה  מה  המוות,  מלאך  עליך  שלום  לו:  אמרתי 
בשליחות  הנה  באתי  ענה:  והוא  בעירנו? 
מיוחדת, באתי לקחת את נשמתו של השכן 

היקר שלך, הגביר, עשיר העיירה.
החווירו,  העשיר  של  פניו  הזה  בשלב 
למלאך  שאמר  וסיפר  המשיך  והחסיד 
אל  אותו.  להרוג  לך  כדאי  לא  המוות: 
שלך,  היקרה  האנרגיה  את  עליו  תבזבז 
הוא  ממת.  יותר  הוא  מת.  כבר  הוא  הלוא 
ביום.  פעמים  אלף  משונה  במיתה  מת 
הוא מלא רק בכעס ועצבות, אין לו טיפת 
לכבודך  מתחת  זה  לי,  ותאמין  שמחה, 

להתעסק עם סחורה שכזו...
ענה מלאך המוות: אני מודה לך מאוד, 
חסכת לי עבודה, ולאות הוקרה אני רוצה 
בית  של  העצים  כל  את  במתנה  לך  לתת 
על  תסתכל  החסיד,  סיים  והנה,  הקברות. 
נטמן  פה  נטמן,  פה  שלי:  הסוכה  קירות 

ופה נטמן…
דבריו של החסיד חדרו ללבו של הגביר.
הוא התחיל לבכות, ואחרי שנרגע מעט 
לי  אמור  רק  לי,  מחל  אנא,  לחסיד:  אמר 
בבקשה מה אני יכול לעשות, איך להוציא 
את העצבות מהלב. גלה לי את הסוד שלך. איך לי יש כל טוב 

ואין לי שמחה, ולך אין כמעט כלום ואתה כה שמח?
לי לקחת  רוצה להיות שמח, תרשה  ענה החסיד: אם אתה 
אותך איתי לקרלין, לרבנו הקדוש, ושם תלמד שמחה אמיתית 
מה היא! וכך היה. הגביר התקרב לתורה ולעבודת השם, והפך 

ליהודי שמח ומאושר.
מישהו  רק  צריך  היה  ”העשיר  כך:  הסיפור  את  סיים  הוא 
לפעמים  קל  כמה  יאומן  לא  זה  יודעים,  אתם  אותו.  שידליק 
נמוך  הכי  מהמקום  אותו  ולהעלות  לגמרי,  אבוד  אדם  לקחת 
לתחתית  שהגיעו  אלה  דווקא  לפעמים  גבוה.  הכי  למקום 
יודעים שאין שום מקום לברוח אליו, רק לעלות למעלה. אני 
הקדוש של  בלילה  לזה,  זה  הזה  הסיפור  את  מקווה שתספרו 

סוכות“.
עד  דווקא  ללכת  שחייבים  כעת  לכם  לומר  מתכון  לא  אני 
קרלין...  לחסידי  דווקא  ולהפוך  שמחה,  לקבל  בשביל  קרלין 
חייבים  כי  לעצמינו,  לקחת  צריכים  אנחנו  אותו  המסר  אבל 
לעצור ולחשוב ולהתבונן, שחיי החומר האופפים אותנו – לא 
יעיבו עלינו את השמחה האמתית, ולא יכבו לנו את השמחה 
שבלב, החכמה היא לדעת, בתבונה ויושר, כיצד לנצל את כל 
השפע שנתן לנו הקב"ה כדי להתקדם איתו בעבודת השם, וכך, 
ורק כך, נוכל לזכות ולהגיע אל "השמחה האמתית" – כדברי 
לתוספת  נזכה  כך  מאמרינו.  בתחילת  שהבאנו  משנה  המגיד 
שמחה בימי "זמן שמחתנו", ומהם ניקח שמחה אמיתית בלב 

– לכל ימות השנה הבאים עלינו לטובה.
יחד שבטי ישראל. שבת שלום וחג שמח.

הרב בן ציון נורדמן
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מלבין ב-3 דרגותמותג בינלאומיאריזת חיסכוןיעילות מוכחת

לבןלבן

רואים אפור על גבי לבן:
 כביסה לבנה מאפירה עם הזמן.

 עם וניש קליה גולד,
הכביסה תהיה לבנה יותר ב-3 דרגות!
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חג סוכות – חג האסיף

בן  בשם  יהודי  פלילי  דין  עורך  ישנו  יורק  בניו 
בעבודתו  חיל  ועושה  ידוענים  מייצג  הוא  ברונפמן. 

המקצועית.
"פאף  שמכונה  מפורסם  ראפ  מזמר  פנייה  קיבל  הוא  פעם 
דאדי" בבקשה לייצג אותו בבית המשפט. הלה הסתבך בקטטה 
שכמעט נגמרה ברצח, והיה זקוק לעורך דין טוב שיחלץ אותו 

מהתסבוכת המשפטית.
כחלק מהעסקה ביניהם, הראפר הציע שברונפמן ייצג את כלל 
החברה שבבעלותו, תאגיד ענק שמעסיק כשש מאות עובדים. 
אך התנאי הברור שלו היה שברונפמן חייב להיות זמין כל הזמן, 

ובכל שעה שיקבל ממנו טלפון עליו לענות לו.
הוא  עליו.  מקובל  לא  הזה  שהתנאי  הודיע  ברונפמן  אבל 
שומר  בשבוע, משום שהוא  ימים  שישה  רק  זמין  להיות  מוכן 
שבת ולעולם לא ירים את הטלפון ביום השביעי. "זאת המתנה 
שקיבלתי מאלוקים", הוא אמר, "יום אחד עם האישה והילדים. 

לא אוותר על כך בשום מחיר".
על  לוותר  לעצמו  להרשות  יכול  היה  לא  אך  כעס,  הראפר 
השירותים של עורך הדין המצוין. הם חתמו על חוזה והתחילו 

לעבוד יחד.
משפחתית  שבת  בסעודת  יושב  ברונפמן  אחד  שבת  בליל 
ונהנה מכל רגע. אין לחץ, אין טלפונים, אין צעקות מהמשרד, 
רק המשפחה הקרובה והאהובה. לפתע מצלצל הטלפון, והוא 
במשך  לצלצל  הפסיק  לא  הטלפון  מצלצל.  ושוב  מצלצל  שוב 
אך  צלצולים!  מאלף  פחות  לא  ספרו  והילדים  ארוכות,  דקות 
אבל  הראפר,  שזה  שיער  הוא  הטלפון.  את  הרים  לא  ברונפמן 
שהעולם  בטוח  הזה  שהזמר  למרות  בהחלטה.  דבק  זאת  בכל 
עוקבים ברשתות החברתיות  מיליוני  לו  לו, למרות שיש  שייך 
ולמרות שהוא מייצג עסק חשוב עם מאות עובדים – עליו להבין 

שאני משרת את השם לפני שאני משרת אותו.
בצאת השבת חזר ברונפמן אל האיש. "אני מצטער על אתמול, 
לטלפונים".  עונה  לא  אני  שבשבת  מראש  אתך  התניתי  אך 
לא  ממש  "אתה  ואמר:  גדול  צחוק  שחרר  הראפר  להפתעתו, 
צריך להצטער. למעשה, הרווחתי בזכותך עשרת אלפים דולר. 
אתמול ישבתי עם חברים וסיפרתי להם עליך, על זה שאתה חי 
חיים בעלי משמעות ולא עובד בשבת. החברים לעגו לי ואמרו 
למשך  העסקים  את  שיעצרו  כאלה  אנשים  באמריקה  שאין 
עשרים וארבע שעות. התערבתי איתם על עשרת אלפים דולר. 

לשמחתי, אני ניצחתי!"..

  

ההיסטוריה של חג הסוכות מעלה שאלה עצומה.
בארץ  שנחגג  הראשון  תשרי  חודש  על  מספר  נחמיה  ספר 
ישראל אחרי השיבה מגלות בבל לאחר החורבן. לאחר שבעים 
אנשים  אלפי  עשרות  ארצה  שבו  בבבל,  רחוקה  בגלות  שנה 
בראשות עזרא ונחמיה. בראש השנה קיים עזרא הסופר מעמד 
גדול של "הקהל". הוא אסף את כל העם, קרא לפניהם בספר 
והלמידה  הגויים  בין  ההתבוללות  על  אותם  והוכיח  התורה 

ממעשיהם הרעים.
ואחר כך, ממשיך ומספר נחמיה: "וימצאו כתוב בתורה אשר 
ציווה השם ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחדש 
וישבו  סוכות  השבי  מן  השבים  הקהל  כל  ויעשו  השביעי... 
עד  ישראל  בני  כן  נון  בן  י]הו[שוע  מימי  עשו  לא  כי  בסוכות. 

היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאד".
ציון שמעו מצווה חדשה  פי הפשט, הכוונה היא ששבי  על 
שעליה לא ידעו עד אותו יום. כחלק מהקריאה בתורה של עזרא 
הם נחשפו למצווה לשבת בסוכה שבעה ימים, שכן "לא עשו כן 
מימי יהושע בן נון עד היום ההוא". וזו תגלית מרעישה: במשך 
אלף שנים ארוכות פשוט לא קיימו )לפחות בארץ ישראל( את 
מצוות הישיבה בסוכה! מאז הכניסה לארץ בראשות יהושע בן 
נון, דרך כל ימי הזקנים, השופטים, הנביאים, מלכי יהודה ומלכי 
ביותר  הגדולים  הימים  הזו,  הארוכה  התקופה  בכל   – ישראל 

בהיסטוריה שלנו, לא קיימו כאן את מצוות הסוכה!
וזה, כמובן, תמוה מאד. הגמרא כבר מקשה: "אפשר בא דוד 
ולא עשו סוכות עד ימי עזרא?!". וכי דוד המלך ביטל כל חייו 
יכול  איך  יותר:  רחב  ובאופן  מהתורה2?  כזו  חשובה  מצווה 

להיות שמימי יהושע ועד עזרא פשוט נמחקה מצווה כזו?!
מעמיק,  באופן  הדברים  את  הסביר  מליובאוויטש  הרבי 

שמתווה דרך לחיים של שמחה, אושר ומשמעות.
הגדולות  השאלות  אחת  פתחנו,  בו  לסיפור  בהמשך  ממש 
תחושת  מעניק  מה  אושר?  משיגים  איך  היא:  היום  שנשאלות 
סיפוק לחיים, הרגשה שהחיים שווים את המאמץ שהם דורשים, 
כל יום מחדש? – והלקח הגדול הוא: האושר נוצר כאשר עושים 
לכך  ביטוי  הוא  ערך,  של  תוצאה  הוא  אושר  הנכון.  הדבר  את 
הדברים  את  לעשות  זוכים  שאנו  משמעות,  בעלי  הם  שהחיים 

הנכונים עבורם הגענו לעולם.
בעידן הליברלי שבו אנו חיים, הומצא מדד חדש. היום המדד 
לכל דבר הוא "כמה זה הולך בקלות". אם זה קשה ודורש מאמץ, 
תוך מלחמה עיקשת עם האופי שלי – כנראה זה לא בשבילי. 
את  להלחיץ  אסור  כי  מאמץ,  מילדינו  מלתבוע  נמנעים  אנחנו 
שלנו,  האופי  על  לעבוד  מעצמנו  מלדרוש  נמנעים  אנו  הילד; 

משום שאסור לשבור את ה"אני".

חג הסוכות מלמד בדיוק את ההיפך: החג הזה הוא החג הכי 
שמח בשנה. התורה מצווה "ושמחת" בחג הזה, שלוש פעמים 
ומה כל  "זמן שמחתנו".  לו  קוראים  גם בתפילה אנחנו  וכך   –
כך משמח בחג הסוכות? לא ניצחנו בו את היוונים, לא תלינו 
את  עונה  עצמה  התורה  ובכן,  ממצרים!  יצאנו  ולא  המן  את 
הוא  האסיף",  "חג  בשם  בתורה  מכונה  הסוכות  חג  התשובה: 
חג שמציין את גמר העבודה החקלאית של השנה. אחרי שנה 
ארוכה של זריעה, חרישה, קצירה ולקיטה, מגיע השלב הסופי 
של האיסוף הביתה, ורק כאשר אוספים – חווים שמחה. כאשר 
אדם חש כי הוא עשה את הדבר הנכון והגשים את עצמו, הוא 
לעוד  לו דחיפה אדירה  עילאית המעניקה  חווה תחושת אושר 

שנה של עשייה.
חג הסוכות אומר: האושר של החיים הוא ליצור ולחדש, ואין 
יצירה גדולה יותר מליצור מחדש את עצמנו. לוותר על תאווה, 
לסגור את הפה לפני שפולטים מילה קשה כלפי חבר, לעשות 
צעדי  הם  אלו  כל   – בקלות  באה  שלא  מצווה  ולקיים  מאמץ 

ה"אסיף" ההופכים את כל השנה כולה ל"זמן שמחתנו".

שמחה גדולה מאד
כעת נשוב אל הימים של עזרא ונחמיה: הנביא אינו מתכוון 
לומר שעם ישראל לא ישב בסוכה במשך אלף שנה, אלא שהוא 
לא ישב בסוכה כראוי. כלומר: הם לא חוו את שמחת הסוכות 

בצורה עמוקה ומשמעותית.
הם  כאן  כי  כאן  חיו  יהודים  כן,  שלפני  השנים  אלף  במשך 
נולדו ולא היה להם מקום אחר ללכת אליו. ההורים שלהם היו 
דתיים, הסבים שלהם היו דתיים ולכן גם הם היו דתיים. כך שחג 

הסוכות היה עוד חובה הלכתית שהיו צריכים לקיים אותה.
בפעם  נאלצו  הם  ציון,  שיבת  אחרי  ארצה  שבו  כשהם  אך 
הראשונה לשלם מחירים כבדים עבור היהדות שלהם. הם שבו 
היו  הם  ופרס,  בבבל  התבוללות  של  שנה  שבעים  אחרי  ארצה 
ורבים  זרה  עבודה  עובדי  היו  חלקם  נוכריות,  לנשים  נשואים 
מהם מחללי שבת. זה היה בדיוק הרקע לאותו מעמד "הקהל" 
שבו עזרא דחק בהם 'לחזור הביתה' באופן אמיתי ומשמעותי, 

להתרחק מכל ההבל ולשוב בתשובה.
שמחת  על  המספרים  בנביא  הפסוקים  באים  זה  אחרי  מיד 
חג הסוכות שלא הייתה כמוה מאז יהושע בן נון. כי רק אחרי 
אחרי  אושר.  חווה  הוא  שלו  היהדות  על  מחיר  שיהודי משלם 
החיים   – הנכון  הדבר  את  ועושה  ההחלטה  את  מקבל  שהוא 
מקבלים משמעות. ורק אז חג הסוכות הופך באמת להיות "זמן 

שמחתנו". כמו שאומר הנביא: "ותהי השמחה גדולה מאוד".

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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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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התנאה לפניו 
במצוות
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במנהרות הכותל המערבי, בקבר רחל, במערת המכפלה, בקבר רשב"י 
ובאינספור מקומות בעולם. כבר שנים שעבודותיו האמנותיות של אמן 
הגילוף משה כהן, מפארות את בתי כנסת ומרכזי החסידות הגדולים · 

"היום, יותר מתמיד אני מרגיש שמעל כל היצירה שלנו מתנוסס הפסוק 
'זה קלי ואנווהו'", הוא אומר בראיון למוסף החג. ""כיהודי יש לי ציפייה 
אחת, שיבנה בית המקדש במהרה בימנו. ככהן, יש לי ציפייה לרהט את 

בית המקדש. אני מבין שאת עבודות הנגרות בבית המקדש יתנו לטובים 
ביותר, אני רוצה להיות ראוי לקבל את העבודה הזאת"

צילומים: איתי בודל
||  שבתאי פוגל ||

בית כנסת המפואר בקרית גת - של הרב רפאל הרוש
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כשבת י היום  כל  מסתובבים  שבעליהם  מקצועות,  ש 
צחוק על פניהם. החיוך הזה התמידי, לא נובע מחוסר 
החיוך  למשל,  כהן  משה  אצל  עצלות.  או  מעש, 
את  שמרוממים  בחומרים  מהתעסקות  נובע  התמידי 
הלב והנפש. כהן, בעליה של נגרייה גדולה במישור 
אדומים, שמייצרת את הריהוט המפואר ביותר לבית 
כנסיות  בתי  בין  האחרונים  בימים  שערכנו  קטן  סיור  השם. 
ובתי מדרשות גדולים ומפוארים בישראל, מסביר במעט את 

החיוך התמידי של משה. 
ראינו את בית הכנסת במנהרות הכותל, מתחם קבר רחל, בתי 

המדרש של מיטב החסידויות בארץ ובעולם. תמיד היית נגר? 
זקן  מרגיש  שלו  הרזומה  מופתע,  עונה  הוא  לא",  "ממש 
בתחום. "בשנת 1952, אבי שאול כהן ז"ל, פתח נגרייה קטנה 
בית  היה  זה  בירושלים.  יהודה  במחנה  כהן  ש.  השם  תחת 
המלאכה לייצור בעץ, מקום קטן והיסטורי בעל שם טוב, אבל 
מטבע הדברים הספק הייצור היה זעיר, עובד אחד שזה הוא, 
70 מטר מרובע,  לפעמים היו שם שני עובדים. זה התחיל מ 
פחות מדירה בגודל מינימלי, אחרי שנה שעבדתי איתו שכרנו 
כך  ולשם  ציוד,  קצת  קניתי  מטרים,   450 בעטרות,  מקום 
משכנתי את הבית שלי, כשאבא שלי מלווה אותי, עבדנו שם 
ואחרי כשנתיים התחלנו להתרומם, ב"ה. אבל אז אבא שלי נפל 
בנגרייה, שבר את הירך, נכנס לניתוח, ואחרי חודשיים בבית 
חולים נפטר, שם. זה היה משבר גדול, רציתי לסגור, לא הייתי 
בשל לקחת את הכל עליי. בחור בן 28, לא הייתי איש מקצוע. 
אשתי נכנסה לתמונה ואמרה לי שזה מה שהוא היה רוצה, וזה 
יכול להיות העיסוק שלי. עשיתי מה שהאישה אמרה, ובתוך 
חמש שנים הגעתי למצב מצוין, בדרך נס זכיתי לעשות המון 
פרויקטים שהם גדולים על נגרייה מהסוג שהייתה לי. ב-2005 
רציני  עליו מפעל  ובניתי  אדומים  קניתי את המגרש במישור 
2500 מטר רבוע, רכשתי את הציוד הכי מתקדם בעולם ומשם 

יוצאת הבשורה הגדולה.." 
אנחנו מדברים על ריהוט לבית כנסת, אבל אני מיד מדמיין ארון 
קודש מפואר עם חריטות מסובכות, גם אצלכם בית כנסת זה בעצם 

ארון הקודש?
המרכזי  המוטיב  ספק  ללא  הוא  קודש,  ארון  נכון,  "זה 
מכוונת  לכיוונו  כולם,  אותו  רואים  הכנסת,  בבית  והעיקרי 
כדי  והמאמצים  המחשבה  מירב  את  משקיעים  ובו  התפילה 
כה  שהוא  בגלל  שניתן.  ככל  ומושקע  מושלם  למוצר  להגיע 
צוות  ופיתוח,  עיצוב  צוות  במחברה  מפעילים  אנחנו  חשוב 
שהלקוח  כזאת  לתוצאה  התהליך  בסוף  שמגיע  ונדיר  ייחודי 
את  וראית  במפעל  ביקרת  מאמין.  כלא  ומשתאה  עומד 
המכונות הייחודיות. ב"ה, יש לנו היכולת לבצע ארונות קודש 
צבעים  אפקטים,  עם  נדירות,  וטכניקות  חומרים  של  במגוון 
וגימורים ברמה גבוהה מאוד. היום, יותר מתמיד אני מרגיש 
שמעל כל היצירה שלנו מתנוסס הפסוק 'זה קלי ואנווהו'. זה 
לא רק פסוק שמתאר יופי, זאת תחושה שמפעמת בנו, אנחנו 
יתברך.  השם  לכבוד  ביותר  היפים  הפריטים  עם  מתעסקים 
ולצד זה הופכים את ארון הקודש ליצירה שגורמת בכל פעם, 

להפתעה מחודשת" . 
בעשרת ימי תשובה, אירח משה קבוצה קטנה לסיור סליחות 
של  בסתיו  ירושלים  את  שאופפת  הסליחות  באווירת  מרגש 
הימים הנוראים. היו שם השר לביטחון פנים, עורכי עיתונים 
בכירים, מפקד תחנת רדיו צבאית ולא מעט אומנים מוכרים. 
דבר  שום  ועדיין  קיומו,  מעצם  מרטיט  שכזה  בלילה  סיור 
"שערי  הכנסת  וההדר שבית  ליופי  את המשתתפים  הכין  לא 

תשובה", שתרם יצחק תשובה. 
נמצא אחד  הגדולה',  'האבן  מול  באחת ממנהרות הכותל, 
ההיכלות המרהיבים בעולם. גם אם מתעלמים ממיקומו יוצא 
הרצפה  בעל  למקום  שכניסה  הרי  להתעלם,  וקשה  הדופן 
המקום  פעימה.  בבאים  מחסירה  היוקרתי  והריהוט  המוארת 
שפתוח לציבור ופועל בעיקר בשבתות, מספק חוויה רוחנית 
גדולה, בעיקר כשארון הקודש נמצא סמוך לקודש הקודשים, 

ההדר והשגב מתערבבים. 
מטבע הדברים, קדמו לחנוכת המקום למעלה מעשור שנים 
ושיפוץ  בינוי  תמיכה,  ושימור,  ארכיאולוגיה  עבודות  של 
מיליונים  בו  הושקעו  שנפתח,  אחרי  וגם  השלמתו,  לקראת 
רבים כדי להגן עליו מהצפות. את הריהוט המיוחד, עץ מהגוני 
24 קראט, ביצעו במיומנות רבה  מצופה עיטורי וגילופי זהב 

משה כהן וצוותו. 
את  תשובה  יצחק  הזכיר  הבית,  חנוכת  באירוע  ואכן, 
המשולבים  המינים  שבעת  של  הזהב  בציפוי  העץ  גילופי 
בספסלי בית הכנסת, ספלים שיוצרו לראשונה ובמיוחד עבור 
הפרויקט. "תבין, מדובר בפרויקט שהוא הדובדבן שבקצפת, 
עבודה  לבצע  "זכינו  בהתרגשות.  משה  מגיב  מבחינתנו", 
בכלל  היה  התורמים  רצון  באיטליה,  לנגריות  בכלל  שיועדה 
אבל  בעולם'.  טוב  'הכי  הריהוט  את  הקדוש  למקום  להביא 
אחרי שאדריכלי הפרוייקט סרקו את הנגריות הטובות ביותר 
הטובה  הנגרייה  של  בקסמיה  בדיעבד  נשבו  כולו,  בעולם 
והמתקדמת ביותר בעולם - זאת של משה כהן. האדריכלית גל 
נאור )בתו של יצחק תשובה( בחנה את אב הטיפוס בנגרייה, 
ביותר  המתאים  המפעל  שנמצא  לאביה  בישרה  במקום  ובו 
לחזות  בעצמו  תשובה  יצחק  הגיע  כאשר  העבודות.  לביצוע 
בפלא, קיבל החלטה בו במקום, והוסיף בקשה לגלף ולצפות 

בזהב את שבעת המינים ששולבו בספסלי בית הכנסת.
ואכן, החברה ייצרה 119 מקומות ישיבה, שולחנות, מעקות 
עץ, בימה מפוארת וספריה דו כיוונית המשמשת גם כמחיצה 
מעץ  נעשו  הכנסת,  בבית  העץ  עבודות  כל  הנשים.  לעזרת 
מהגוני בטכניקת הנדסה מתקדמת, בשילוב עבודת יד וגילופי 
הודה  לציין,  מיותר  כהן,  קראט.   24 זהב טהור  עץ המצופים 
ליצחק תשובה על הזכות לייצר ריהוט ייחודי ומפואר, במקום 

באחת ממנהרות הכותל, 
מול 'האבן הגדולה', 
נמצא אחד ההיכלות 

המרהיבים בעולם. גם 
אם מתעלמים ממיקומו 

יוצא הדופן וקשה 
להתעלם, הרי שכניסה 

למקום בעל הרצפה 
המוארת והריהוט 

היוקרתי מחסירה בבאים 
פעימה. המקום שפתוח 

לציבור ופועל בעיקר 
בשבתות, מספק חוויה 
רוחנית גדולה, בעיקר 
כשארון הקודש נמצא 

סמוך לקודש הקודשים, 
ההדר והשגב מתערבבים

בית הכנסת המפואר של הרב יעקב הלל בממילא ירושלים

בית הכנסת המפואר של הרב יעקב הלל בממילא ירושלים

כסא של אליהו בבית הכנסת המפואר של הרב יעקב הלל בממילא ירושלים

לשכת הראשון לציון הרב בקשי דורון



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
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!



י"ב תשרי תש"פ 11/10/19 14

הקודשים.  לקודש  ביותר  והקרוב  בעולם,  ביותר  הקדוש 
"בסיום אירוע חנוכת הבית, ניגשתי למר תשובה שהחמיא לי 
על העבודה ואמר לי תודה. אמרתי לו 'תודה לך! שנתת לי את 

הזכות לעבוד במקום כזה.."
אתה ממש אוהב להכין ריהוט למקומות מיוחדים..

הריהוט  כמו  חשובים  פרויקטים  על  חתומים  ואנו  "זכינו 
המיוחד בקבר רחל, במערת המכפלה, בקבר רשב"י, ועוד". 
ההייטק  עולם  את  המשלב  מוקפד  יצירה  מנגנון  בזכות 
וחתומה  בתחומה  למובילה  שלו  החברה  נחשבת  והאמנות, 
אבל  מפוארים,  יודאיקה  רהיטי  של  פרויקטים  עשרות  על 
מותיר  הוא  ה"חול"  בתחום  גם  שבקדושה,  עניינים  רק  לא 
בארץ,  הפרקליטות  משרדי  רוב  למשל  כמו  אומנותי  חותם 
בתי  בירושלים",   21 ה-  "הקומה  המפואר  הסוויטות  מלון 
אדריכלים  מול  ועבודה  יוקרה  בתי  ציבוריים,  חללים  מלון, 
פרויקטים  ביצעה  החברה  ומהביצוע.  מהדיוק  שמתפעמים 
מעניינים כמו ריהוט במוזיאונים שונים כגון מוזיאון המוזיקה 
בבית התפוצות בתל אביב  ענק  והקימה תערוכת  בירושלים, 
יוצרו  המוצגים  וכל  העברית  השפה  היה  התערוכה  כשנושא 
בעץ... "סוד ההצלחה, אם מותר לי להשתמש מניסיוני - טמון 
בפרטים הקטנים המגולפים ביד אמן והופכים את היצירה ללא 

פחות ממושלמת ובחותם האיכות הייחודי של חברת אמש".
מה הסיפור שלך עם דלתות?

לא מעט מהדלתות המפורסמות שלנו מותקנות בפרויקטים 
רב.  בהם  והשימוש  היהודי,  והעולם  ישראל  ברחבי  גדולים, 
לתכנן  יש  אלא  מרשימה,  דלת  לעצב  מספיק  שלא  התברר 
אותה כך שהצירים יחזיקו את המשקל העצום של הדלתות, 
בגדלים  דלתות  בביצוע  התמחינו  השנים,  לאורך  בדיעבד 
כל  את  לייצר  יודעים  ואנו  היטב  למדנו  חריגים.  ובמשקלים 
ביותר  פרזול מהטובים  עם  ייחודיות  הדלתות, בשיטות  סוגי 
שקיימים בעולם, שמאפשר לשמור על תקינות המוצר לשנים 
רבות, לעמוד בעומסים כמעט בלתי אפשריים ולשרוד שנים 
רבות באיכות וללא בלאי בעיצוב", שאלתי על דלת מסוימת 
מתנוססים  אחר  קבלן  ושם  ששמו  המוסדות  באחד  שראיתי 
משה  העבודה.  את  דבר  של  בסופו  ביצע  מי  ותהיתי  עליה, 
נבוך קמעה ומסביר שהיה מכרז והוא הפסיד בו מסיבות של 
זמן  הרבה  לא  ואולם  אחר,  לקבלן  נמסרה  והעבודה  עלות, 
וחישבו  במעמסה  עמדו  לא  הדלתות  צירי  ההתקנה,  לאחר 
להישבר, הוא הוזעק לסייע שיקום הדלתות והצירים, והפעם 

מבלי לבקש הצעת מחיר לתיקון.
אז הדלתות האלה עומדות מאז?

שרצו  מה  זה  צירן...  על  סבות  הן  עומדות,  לא  הן  "לא, 
שנעשה ועמדנו במשימה, ב"ה"

יש הבדל בין העיסוק הטכני בעץ, לבין התעסקות בקודש, או 
שכל רהיט הוא רק "רהיט"?

למטבח  תוכנית  עכשיו  קיבלתי  נניח  הבדל!  שיש  "וודאי 
לבית  מדהימה  תוכנית  קיבלתי  ובמקביל  וגרנדיוזי,  מדהים 
הכנסת? ברור שאתרגש מאוד, ואשים בצד את ענייני החול. 
אפילו צוותי העבודה שלי, שחלקם לא יהודים, מתגאים מאוד 
מייחסים  לא  וכמעט  איתנו,  שבנו  המרשימים  הכנסת  בבתי 

לעבודות נגרות מורכבות באתרים 'לא קדושים', נניח.
ברמה האישית אצלי? כשאני מציע הצעת מחיר לבית, ואני 
כנסת,  לבית  הצעה  מוציא  שאני  או  העבודה,  את  מקבל  לא 
שיעור  לאין  גדולה  כנסת  בבית  העבודה  מקבלת  הסיפוק 
שהרווחיות  להניח  שסביר  למרות  אחר,  פרוייקט  כל  מאשר 
תהיה פחותה בעבודה על בית כנסת או בית מדרש, זה הלב 

שמכתיב את המחיר ואת הסיפוק".

בין השאר ביצע כהן את הריהוט בבית הכנסת איצקוביץ', 
מתפללים  אלפים  שאלפי  התחושה  את  "תדמיין  ברק.  בבני 
סיפוק  גם  זה  הרבות  הזכויות  מלבד  שבנית,  כנסת  בבית 
מקצועי גדול". כהן מספר על עוד יתרון: "בבית כנסת יותר 
נהנים מהעבודה שלי,  נהנה שאנשים  אני  לעבודה,  מפרגנים 
בגובה של  כתר  הצוות שלי, מרימים  אנשי  רואה את  כשאני 
מטר וחצי או שהלקוח בא ואומר 'אתם מלאכים' אתה מבין 
שאתה שותף למשהו שגדול מהעץ וגדול מהעבודה. עיתונאי 
מאוד  שהתרשם  לי  וסיפר  באיצקוביץ'  ביקר  מכבד,  שאני 
מהעבודה 'החדשה' שלי שם. כשסיים לדבר, אמרתי כבדרך 

אגב, שכבר זמן רב לא עבדתי במקום. 
בעצם, מבלי לדעת הוא כיוון לכך שעבודה שעומדת כבר 
מספר שנים, ומשתמשים בה אלפי אנשים ביום - עדיין נראית 
כחדשה והבלאי כמעט ולא מצוי בה. זה מחמיא, אבל זה קורה 
בגלל שהמוצר מיוצר בדרכים שונות והקפדה על כל התהליך 

מחמירה מאד". 
ומה אומרים האדריכלים?

בעבודה  מאופיינת  יותר,  הגבוה  הפרטי  במגזר  "העבודה 
מול מספר רב של אדריכלים, אדריכליות, מעצבים ומעצבות, 

שחולמים את העיצובים המרשימים והמורכבים ביותר. 
הלקוח,  של  המחשבות  את  בכישרונו  מבטא  האדריכל 
ריהוט  בנינו  לביצוע שלנו. באחת הפעמים  עובר  זה   - משם 
לישיבה בהר נוף, שם הכרנו למעשה אדריכל חסידי, מוכשר 
מאוד, שהיה מרוצה מהעבודה. שמו אהרון אוסטרייכר, חסיד 

"זכינו ואנו חתומים על 
פרויקטים חשובים כמו 
הריהוט המיוחד בקבר 
רחל, במערת המכפלה, 
בקבר רשב"י, ועוד". בזכות 
מנגנון יצירה מוקפד 
המשלב את עולם ההייטק 
והאמנות, נחשבת החברה 
שלו למובילה בתחומה 
וחתומה על עשרות 
פרויקטים של רהיטי 
יודאיקה מפוארים, גם 
בתחום ה"חול" הוא מותיר 
חותם אומנותי כמו למשל 
רוב משרדי הפרקליטות 
בארץ, מלון הסוויטות 
המפואר "הקומה 
ה- 21 בירושלים", בתי 
מלון, חללים ציבוריים, 
בתי יוקרה ועבודה מול 
אדריכלים שמתפעמים 
מהדיוק ומהביצוע

בית הכנסת המפואר של הרב יעקב הלל בממילא ירושלים

דלת הכניסה הראשית לבית הכנסת של חסידות בעלזא בבני ברק

דלת הכניסה בבית הכנסת בקריית גת של הרב הרוש



חג סוכות שמח
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בעלז גאון שחתום על עיצוב אדריכלי לבתי כנסת ובתי מדרש 
יחד  פעולה  שיתפנו  מאז  ובחו"ל.  בארץ  ומפוארים  גדולים 
הכנסת  בתי  את  רבה  בהצלחה  עיצב  הוא  רבים.  בפרויקטים 
במקומות קדושים כמו מערת המכפלה, ציון הרשב"י במירון, 
אדריכלים  מול  בעבודה  מתורגלים  "אנחנו  ועוד.  דוד  קבר 
שקט  לאדריכל  שמבטיח  מה  וייצור,  עיצוב  סגנונות  במגוון 

תעשייתי בכל הקשור לעבודות העץ בפרויקט".

"מדובר בהפקה גרנדיוזית"
שביצעה  ענק  פרויקט  אמש  החברה  מסיימת  אלו  בימים 
על  לשמוע  חגיגית  הזדמנות  בלונדון,  בעלזא  חסידות  עבור 

מורכבות המיזם שם.
מפיקים  בעצם,  איך 
פרויקט  של  והרכבה  ייצור 
בסדר גודל כזה מעבר לים?

צוות  יוצא  "תחילה, 
בראשם  למקום  החברה 
הבית  מעצב  עומד 
מדידות  לצורך  שלנו, 
באמצעים  המתבצעות 
ביותר  המשוכללים 
בשוב  כיום.  שקיימים 
אנו  ארצה,  המשלחת 
המודדים  את  מפגישים 
המתכננים,  צוות  עם 
תוכניות  את  מתאימים 
השטח  למידות  האדריכל 
התאמות  ועורכים 
בשיתוף  לתוכניות 

אדריכל הפרוייקט. 
ממונה  פרויקט  "לכל 
מנהל פרויקט המלווה את 
הפרויקט,  שלבי  ביצוע 

הייצור  תהליך  כל  במקום.  וההתקנה  המוגמרת  התוצאה  עד 
נעשה בארץ בעזרת המכונות המתקדמות ביותר. תחילה עובר 
ליטוש  כרסום,  חיתוך,  מכונות,  בשלל  עיבוד  הגולמי  העץ 
וצבע. תאר לעצמך שיש לנו מכונות תפירה )!( שתופרות את 
הפורניר בעבודות בהתאמה אישית לכל פרויקט. לצד העבודה 
שיושבים  אמנים  בידי  גילוף  עבודות  מתבצעות  הממוכנת, 
תחריט,  כל  מיוחדת  בסכין  ומגלפים  שרטוט  מול  שעות 

הטבעה, או הבלטה שחלם עליו האדריכל". 
בעלזא  חסידות  של  המדרש  לבית  נניח  זה,  את  מעבירים  איך 

בלונדון?
 20 נדרשו  ללונדון  שינועו  שלצורך  בפרויקט  "מדובר 
בים  מובלים  העצים  עץ.  טון  כ-170  שבתוכם  קונטיינרים 
של  המחשבת  מלאכת  כאשר  גרנדיוזית,  בהפקה  ובאוויר 
ההרכבה נעשית בשטח ע"י צוות מהנגרייה שלנו". כהן נזכר 
בילדותו, אז חיבב הרכבות פאזל של חלקים קטנטנים. "לא 
למקצוע,  שלי  הילדות  תחביב  את  שאהפוך  לעצמי  תיארתי 
28000 חתיכות עץ, מספר חלקי העץ שנבנו  ואזכה להרכיב 

בבית המדרש ההוא בלונדון".
משה כהן מגלה כיצד נפעם לראות את קהל החסידים, אותו 
מול  ומשתאה  עומד  המדרש  בבית  בקרוב  שיתפלל  ציבור 
ימים   75 בתוך  ושהפך  עיניו  מול  הקדוש" שהורכב  ה"פאזל 
למקדש מעט, הכי יפה שנראה בעולם היהודי. כ"ק האדמו"ר 
חנוכת  לרגל  אבל  בלונדון,  שנים  ביקר  לא  שליט"א  מבעלז 
הבית, הגיע במיוחד עם אלפי חסידים למעמד מרגש בנוכחות 

אלפי חסידים.
ספר על מפגשיך עם גדולי ישראל 

עם  וגם  גדולות  חצרות  עם  לעבוד  לי  הזדמן  היום  "עד 
ולהתברך  התורה  גדולי  את  לפגוש  מזלי  התמזל  קטנות, 
אפילו  לחלקם  האדמו"רים,  כל  את  כמעט  פגשתי  מפיהם. 

ריהטתי את הבית. זה זכות גדולה שמלווה אותי".
מסלונים  האדמו"ר  כ"ק  עם  מיוחד  מפגש  משחזר  כהן 
שליט"א: "היינו צריכים להשלים את בית המדרש לפני ראש 
השנה. קבלני השיפוץ התעכבו מעט ולא נשאר לנו מספיק זמן 
כדי להרכיב את הארון, גייסתי את כל העובדים ואפילו הבאתי 
את הבנים שלי שיעזרו. הלקוח אמר לי, שהוא לא רוצה לאכזב 
את הרבי ושנעשה את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. עבדנו יום 
ולילה, אני סבור שכחלק מהשירות שלנו, עלינו להקפיד על 

מסירה בזמן שנקבע, זה קדוש אצלנו. 
"בלילה שלפני ראש השנה היינו כ-40 עובדים בסך הכול 
עומד  שליט"א  שהרבי  לנו  כשהודיעו  המדרש,  בית  בהיכל 
להיכנס לראות את התקדמות העבודה, בתוך 7 דקות, באמצע 
אותו.  שליוו  חסידים  כ-400  ואיתו  האדמו"ר  הגיע  הלילה 
בחיים לא ראיתי דבר כזה, האדמו"ר ביקש שנסביר לו איך זה 

ייראה בסופו של דבר, התרגשתי מאוד, והסברתי.
לכמה  וקפצתי  אלפים  חגגו  הבית,  חנוכת  אירוע  "במהלך 
דקות לראות את הארון בתפארתו, תכננתי לשהות שם עשר 
מנכבדי  אחד  אותי  פוגש  במדרגות  ללכת.  והתכוונתי  דקות 
החצר שואל אם אני הנגר מוישה כהן, כשהשבתי בחיוב, הוא 
דרך מעברים  אותי  וסחב  הולך?'  'מה פתאום אתה  לי  אומר 
הצמודים  החשובים  של  לשורה  אותי  שהכניס  עד  סודיים, 
לאדמו"ר והושיב אותי שם כשהוא מספר לנוכחים מה עושה 

הבחור עם החולצה הכחולה ביניהם..."
הרה"ג  לציון,  הראשון  של  לישיבה  גם  ריהוט  "בניתי 
אליהו בקשי דורון. גם את המשרד שלו כרב הראשי לישראל 
ובישיבה. התיידנו מאוד והזמנתי אותו להיות סנדק בברית של 

הבן שלי".
על כסא אליהו שאתה בנית?

ובונים  מעצבים  אנחנו  מאז  "אבל  מחייך,  הוא  "לא!", 
כסאות אליהו מיוחדים מאוד".

ראיתי שבנית לרב שלך, רבי שמואל פנחסי ריהוט מיוחד מאוד, 
ספר על ההרגשה לבנות ארון קדש עבור הרב האישי שלך?

"יש לו בית כנסת מאוד יפה, סמוך למחנה יהודה. מי שתרם 
שלו  תמונה  קיבלתי  מפנמה.  מאוד  עשיר  יהודי  הארון,  את 
מגיע לבקר בבית הכנסת, ובגלל שהארון גבוה מאוד, אפשר 
הכנסת.  בית  לתוככי  כשנכנסים  רק  בשלמותו,  אותו  לראות 

בביהמ"ד של האדמו"ר מטאלנא. ארון הקודש ששוחזר מתמונה שהתקבלה

בביהמ"ד של הרב שמואל פנחסי

משה כהן מקבל את ברכת כ"ק האדמו"ר מסלונים

בחנוכת הבית בבעלזא בלונדון



מעוז עבדי הפקות

בס"ד

זצוק“ל

מיסודו של

קהילת חניכי הישיבות בא"י
מיסודו של מרן רבנו שלמה קורח זצוק"ל

בנשיאות מרן הגר" ש מחפוד שליט"א

ציבור בני התורה מוזמן למעמד אדיר לכבודה של תורה

עם גדול הזמר החסידי יוני שלמה
בליווי הקלידן מאיר ישראל

שמחת חג
בנוסח תימן
עם המשורר

ר' הראל סעד

שיתקיים ברצות ה'

ביום חמישי יח' תשרי
ג' דחול המועד סוכות תש"פ 

בבית מדרש חניכי הישיבות חכמת שלמה
רח' מימון 28 בני ברק

לבירורים: 050-4161665 אולם מיוחד לנשים 

המעמד לעילוי נשמת
ר' אפרים ז"ל

בן ר' משה ושושנה גדסי שילחט"א

המרכז לתשמישי קדושה
ליחידים וסוחרים

יונתן: 050-3623688
סלולאר  מחשבים  מעבדה
הדיגיטל

 מרכז מסחרי רח' יעקב לנדא 3 בני ברק 03-6885598

18:00 מעמד תפילת הילדים שע"י ארגון אלפי יהודה 
19:30 תפילת ערבית

20:00 שמחת "בית השואבה" ברוב עם
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הסייבר
חרדים
בחזית
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אברך חרדי עטור בזקן וחובש כיפה שחורה יושב 
הם  וביחד  צה"ל  מדי  עוטה  ראש  גלוי  של  לצדו 
זהו  סבוך.  קוד  ולחבר  אלגוריתם  לפצח  מנסים 
ביחידה  בביקור שערכנו  לעינינו  המחזה שנגלה 
אל  חדרנו   • הסייבר  בתחום  חיילים  להכשרת 
ופקודו  המפקד  עם  שוחחנו  השמור,  הבסיס 
ונחשפנו אל החיבור בין שני העולמות במסגרת 

אחד התפקידים הרגישים בצה"ל

||  אלי שניידר ||



מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 

איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש, מצטרפים למועדון ללא עלות, בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות 
כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.
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איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש, מצטרפים למועדון ללא עלות, בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות 
כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.
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כרטיס ב-

₪

מדעטק
חיפה

072-3281284

49
כרטיס ב-

₪
ג'ונגל כיף

קיבוץ בית זרע

072-2570384

נגב
ב״ש

072-3902022

29
כרטיס ב-

₪
zoo

סקיי רייד
אגמון מרקט

072-3932706

48
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₪
גן החיות חיפה
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אגם יראון
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36
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חדרה
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35
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₪

ראש הנקרה
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₪
פיינטבול ישראל

בית ברל
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072-3921562
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₪

טיולי הדן
קיבוץ דפנה

072-3902011
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₪
מגדל דוד
ירושלים
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₪רקמיני ישראל מזמינה אתכם לחגוג 072-3971674
לכרטיס משפחתי

פארק אקסטרים
אגם מונפורט
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₪
 2JUMP 
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רייזר הצפון
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41%
הנחה
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באלגן
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₪

דה קרינה
עין זיוון
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072-3940495
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אבוקייק
פארק הירדן

072-3281332
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₪

175

26רק
החל מ-

₪

מועדון החברים של ישראלמגוון אטרקציות עד 60% הנחה

מטיילים ונהנים עם קופונופש

חיפה
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הספר ה בית  ה'בסמ"ח':  את  כירו 
בסייבר.  וההגנה  המחשב  למקצועות 
להכשרת  המרכזית  היחידה  זוהי 
וההגנה  המחשוב  בתחום  חיילים 

בסייבר בצה"ל.
בעידן בו המחשב והאינטרנט הפכו 
והלוחמה  מחיינו,  נפרד  בלתי  לחלק 
הסייבר  מרחב  ויותר,  יותר  דיגיטלית  הופכת  המודרנית 
הפך לזירת לוחמה חדשה, וחשובה מאין כמוה לצה"ל. 
זהו למעשה תפקידם של המגינים - ביצוע משימות הגנה 
מגוונות על מנת לשמור על מערכות צה״ל, בטיחותן ועל 

רצף הפעילות השוטף של כוחותינו בשגרה ובחירום.
פעולות  בסייבר  המגינים  מבצעים  התפקיד,  במסגרת 
בהתאם  שונים.  סייבר  בהיבטי  הרשת  וחקירת  ניטור 
לעבור  יש  למסלול  להתקבל  כדי  פעילותם,  לחשיבות 

בהצלחה את המיון הקדם צבאי.
אנשי החומרה והתוכנה בצה"ל מנהלים את המערכה 
המחשוב  מסלולי  הווירטואלי.  הקרב  שדה  את  ויוצרים 
של חיל המודיעין מתפצלים לקשת נושאים רחבה אשר 
את רובה לא ניתן לחשוף. למרות זאת, ניתן לגלות כי חלק 
מודיעין,  מערכות  ופיתוח  בעיצוב  עוסקים  מהתחומים 
פיתוח אמצעי הדרכה וכן תפקידים בתחומי המתמטיקה 

והמדעים המדויקים.
באמצעים  הנוכחי  בעידן  מתנהל  הקרב'  'שדה 
טכנולוגיים, לא פחות מאשר כח אנושי איכותי. אלו לצד 
רבים  במקרים  מרובה,  דשמיא  בסייעתא  פועלים  אלו 

שברובם לא מגיעים לאוזני הציבור.
השבוע, נחשף סרטון שתיעד חדירת ארבעה מחבלים 
לחימה  אמצעי  נושאים  הם  גבם  כשעל  לישראל  מעזה 
מערכת  על  מזעיר  מעט  להבין  ניתן  זה  מסרטון  כבדים. 
אחת, באמצעותה פעלו כוחות צה"ל. המצלמות שצוידו 
חי'  ב'שידור  העבירו  לילה  לראיית  אופטיים  באמצעים 
בין  אל העורף תיעוד מהמתרחש מעבר לגדר המפרידה 

רצועת עזה לשטח ישראל.
אל הגזרה הוקפצו לוחמים, כשברקע הם מונחים בידי 
הונחו  החיילים  מהשטח.  ב'שידור'  העת  כל  שצופה  מי 
מתי וכיצד להתקרב – וגם, מתי לתקוף. אירוע זה הסתיים 

בחסדי שמים, ללא נפגעים בקרב כוחות צה"ל.
בעידן  הלחימה  אמצעי  בדמיון,  להרחיק  צריך  לא 
מה  מתקדמות.  ממוחשבות  במערכות  מצויידים  הנוכחי 
לעתים  משיגה  ומדוייקת  עוצמתית  סייבר  שלוחמת  גם 

יותר משיצליחו להשיג עשרה מרגלים יחדיו.
בשנים  נוסף  המסורתיים,  הפיזיים  הממדים  אל 
האחרונות ממד לחימה נוסף, מעשה ידי אדם: זהו ממד 
במסגרתה  יומי,  יום  בסיס  על  לחימה  מתנהלת  בו  נוסף 

אגף התקשוב וההגנה בסייבר נמצא בחזית החיכוך.
הנשק  וכלי  מוגדרים,  גבולות  אין  הזה  הקרב  בשדה 
הסייבר  מרחב  האנושי.  והתחכום  הבינה  הוא  העיקרי 
צה"ל,  של  והאפקטיבי  החדש  הלוחמה  ממד  כיום  הוא 
במקביל ליבשה, לאוויר ולים. כיום, כאשר הדיגיטל הפך 
הוא  אותו  המידע  על  ההגנה  מחיינו,  נפרד  בלתי  לחלק 
הפכה  מפעיל  הוא  אותן  המערכות  אינספור  ועל  מכיל 

למשימה חשובה מאין כמוה.
באגף  הוקם  בצה"ל,  המחשב  מערכות  על  להגן  כדי 
- חטיבת  ייעודי ומסווג  התקשוב וההגנה בסייבר מערך 
קיומן  את  מאפשרת  החטיבה  פעילות  בסייבר.  ההגנה 
ומייצרת  ובים,  באוויר  ביבשה,  מבצעיות  פעילויות  של 

לצה"ל עליונות ברורה.
החטיבה מפעילה אמצעים טכנולוגיים רבים ומגוונים, 
על מנת לנטרל תקיפות ואיומי סייבר של אויבים ויריבים 
ובכך משפיעה על כל היחידות בצבא בפעילות הביטחון 
השוטף ובחירום, ומאפשרת לצה"ל לשמר חופש פעולה 

בממד הדיגיטאלי.
מרכז   – ייחודיים  מרכזים  ממספר  בנויה  החטיבה 
טכנולוגי  מרכז  להגנה,  מודיעין  מרכז  להגנה,  מבצעים 

)יחידת מצו"ב( וכן מרכז לוחמה אלקטרונית.
קרב  זירות  אלו,  רגישים  למקומות  גם  כי  מתברר 
הגיעו  למדינה,  קריטית  משמעות  בעלות  וירטואליות 

לשרת לוחמים חרדים שגויייסו לצה"ל.
בימים אלו סיימו קורס תכנות שכזה, 20 בוגרי ישיבה 
בבית  חרדים(  )שרות  שח"ר  במסגרת  לצה"ל  שהתגייסו 

ספר למקצועות המחשב, השוכן סמוך לבני ברק.
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שמנו פעמינו אל בית הספר הממוקם בתוך בסיס צבאי 
הקורס,  בוגר  מורנו,  יוסף  טוראי  את  פגשנו  שם  שמור, 

לצד מפקדו - סגן נדב בהלול.
טוב  שאני  תחום  יודע.  שאני  במשהו  לתרום  "רציתי 
כל  הביתה  הגעתי  שנה,  חצי  "במשך  מורנו.  פותח  בו", 
21.00 בערב, אמנם זה לא קל אבל זה חלק  ערב בשעה 

מהשירות".
מקיף  ידע  הדברים  מטבע  דורש  מורנו  של  העיסוק 
יחידות   5 יש  "לנו  בישיבה.  נלמדים  שאינם  בתחומים 
בגמרא", הוא אומר, "כשעשיתי את שנת ה'קבוצה' )שנת 
יורק  לימודים של בוגרי ישיבות חב"ד בחצר הרבי בניו 
ש.ק.( למדתי קצת אנגלית. זה עזר לי. היה לי קצת יותר 

ניסיון מתלמיד ישיבה רגיל ומשקיעים הרבה".

באים עם מוטיבציה גבוהה
חרדים,  חיילים  מול  הראשונה  הפעם  היתה  זו  עבורך 

שאלנו את בהלול.
על  שפיקדתי  הראשונה  הפעם  זו  אכן  כקצין  "לא, 

יחידה שכזו, אבל נתקלתי בהם בצה"ל גם לפני".
איך זה לפקד על חיילים חרדים, איפה ההתנגשויות?

גם  הרבה,  למדתי  אישית  אני  ומיוחד,  מעניין  "מאד 
מעבודה איתם וגם נחשפתי לקהלים אחרים. חוויה אחרת 

ומעניינת".
בהלול משבח את חובשי הכיפות השחורות, שלדבריו 
רוצים  מאד  הם  גבוהה.  מאד  מוטיבציה  עם  "באים 

להצליח ומשקיעים המון". 
"קורה  נשוי.  חייל  של  האתגרים  על  מדבר  המפקד 
שחייל נתקל בקושי כשעל כתפיו מונח גם טיפול בילדים, 

אבל מסתדרים".
לחרדים,  גם  מותאם  שיהיה  כדי  נהלים  יש  "בבסיס 
מספר  ייחודי",  שהוא  המזון  ולוח  במטבח  ההכשרות 

בהלול.
מהעין.  נעלם  לא  ופקודו  המפקד  בין  הגילאים  פער 
במהלך השיחה שאלנו את מורנו, זה לא פשוט כשמפקד 
אבא  גם  שהוא  ממנו  בוגר  חייל  גבי  על  עומד   19 בן 

לילדים, מי היה צריך לבוא יותר לקראת ה'שני'?
"קשה לי להגיד, זה הדדי. לא היו יותר ימים בהם חייל 
איחר, אבל כשהיו מקרים ישבנו ודיברנו והתגלו הבנות. 
אני לא הרגשתי אף פעם ש'בן 19' מנחית עליי פקודות. 
נושמים עמוק וממשיכים הלאה, זו הדרך היחידה לעבור 

את זה".
־אתה הרגשת שאתה מגיע למקום שמוכן לקראת החר

דים, אנו מבררים עם מורנו.
מכירים  הם  לקראתנו,  מוכנים  היו  הם  "בהחלט, 
גם  ממש.  של  לדקדוק  עד  הצרכים  ואת  הניואנסים  את 

החיילים הגיעו ברמת מוכנות ולא היו חיכוכים".
את  תסיים  שנים   3 עוד  קורס,  עכשיו  מסיימים  אתם 

השירות, מה לקחת מצה"ל עד עכשיו?
דברים, להתמודד  על  לדעת להסתכל  הרבה,  "לקחתי 

במצבים שלא דמיינתם לעמוד בהם". 
ההייטק  בעולם  העבודה,  שבשוק  לעובדה  מודע  אתה 

גוברת הדרישה לאלו שעשו מסלול שכזה בצה"ל?
אבל  זה  את  להעריך  יודעים  העיקר,  ולא  הבונוס  "זה 
לא זו המטרה. היה איתנו אחד שגוייס כשחזר מחו"ל ולא 
התמסר, כשהוא קלט את משמעות ה'מקצוע' כל המבט 

שלו השתנה".
לנו כיצד מקבלים החיילים  המפקד של מורנו מסביר 
יהיה  קוד  שכל  המקצועי,  הפן  את  "יש  הכשרתם.  את 
בנוי וכתוב נכון. צריך להיות מתכנת ללמוד טכנולוגיות, 
לקודד בצורה נכונה גם מבחינת העיצוב. לא רק שהתוצר 
יהיה טוב אלא שיהיה גם כתוב בצורה נכונה יעילה יותר 
ושיהיה קריא יותר. וגם דברים שקשורים למיומנות, כמו 
שאדע  קיים  לקוד  להיכנס  לדעת  עצמית.  למידה  יכולת 
ולפעול  הפתרונות  את  לחפש  לדעת  איתו  להתמודד 

עצמאית".
"חייל שיודע לעשות לבד, תמיד יהיה איש מקצוע טוב 

יותר ויידע להפעיל צוות נכון יותר".
מה יקרה אם במחזור הבא יבואו עוד 200 חיילים, יש 

לצה"ל מה לעשות עם עוד?

"מי שמתאים, אנחנו מחפשים אותו. יש צורך ויש מה 
להוסיף תמיד, צה"ל גם יודע למיין ולהתאים לכל חייל 
את המקום בו הוא יכול ליתן את המירב. גם החייל מבין 
שלבצע את תפקידו במקום שיועד עבורו זה החלק האישי 

שלו במערך ההגנה שהוא הצלת חיים".
־איך הסתדרו החיילים החרדים בבסיס שמשרת גם חי

לות אחרים בצה"ל?
הזמנים  ללוח  מכוונת  התאמה  "יש  משיב:  בהלול 
דברים  קורים  לא  מעיקרו,  כלשהוא  חיכוך  למנוע  כדי 
שלא אמורים לקרות. אם עולה שאלה, באים ומטפלים. 
בפקודות  מדוקדקת  תשובה  לה  שיש  שאלה  כשעולה 
רגיש  שהוא  משהו  שיש  כשרואים  וויכוח.  אין  צה"ל, 
הדרך  את  מחפשים  אחרת,  או  כזו  לקבוצה  ספציפית 

להתפשר כדי שלא ייווצר חיכוך".
מה תגיד לבא אחריך? שאלנו את בהלול.

"אני אגיד לו שזה מסלול מאד משמעותי בראייה שלי 
הזדמנות  שזו  החרדית  לאוכלוסייה  גם  הצדדים  לשני 
עבורם באמת לרכוש מקצוע ולצאת מכאן אנשים שונים 

לגמרי ברמה המקצועית ומי שצריך לעבור תהליך".
איך אתה לוקח את החוויה הזו איתה אתה מסיים את 

השירות בצה"ל?
החבר'ה  את  ביקשתי  אני  רציתי,  שאני  חוויה  "זו 
קצת  הכרתי  כי  הזה,  בקורס  להיות  רציתי  אני  האלו. 
תפקיד  שזהו  הרגשתי  קודם.  כבר  הזו  האוכלוסייה  את 

משמעותי ומעניין וזו הזדמנות לעבוד איתם".
"כל אחד בסוף מגיע ממקום שונה וגדל במקום שונה 
ובמשפחה שונה ושכנים שונים ואורח חיים שונה. אחד 
אחד  אף  לשפוט  לא  הזה  מהקורס  לוקח  שאני  הדברים 
על פי מי שהוא ועל פי המסורת שלו. המסר הוא לנסות 

להבין מי עומד מולך", מוסיף המפקד.
על  דיווחים  התקשורת  בכלי  מתפרסמים  פעם  לא 
כי  אומר  מורנו  קיצוניים.  בידי  חרדים  חיילים  תקיפת 
שנתקלו  כאלו  על  שמעתי  "אבל  בזה.  נתקל  לא  מעולם 
לא  בכדי  אזרחיים  בגדים  ללבוש  להם  מאפשר  וצה"ל 
בדרך  בו  שנתקלים  אחד  יהודי  יש  למהומות.  לגרום 
"שתזכו  החרדים:  לחיילים  אומר  תמיד  והוא  לבסיס 

לקדש שם שמים"".
חרדית  חזות  בעלי  המתרס,  של  השני  מהצד 
קיתונות  סופגים  דתיים  שאינם  באזורים  שמסתובבים 
של בוז על הימנעותם מלשרת בצבא. "כחב"דניק, קורה 
כשיוצאים ל'מבצעים' להניח תפילין שעולה קריאה 'לכו 
אירוע  זהו  עבורי  תפילין'.  אניח  אני  אז  בצה"ל,  תשרתו 
מניח  יהודי  ועוד  'חוגר'  תעודת  שולפים  מיד  חיובי, 

תפילין".

טוראי יוסף מורנו עם מפקדו סגן נדב בהלול
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"אני 
מודיע על 
התפטרותי 
מתפקיד 
ראש 
"הממשלה
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לא, אין הכוונה לבנימין נתניהו שהחליט לוותר על תפקיד ראש הממשלה בשל הפלונטר 
 36 לפני  ישראל בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות.  נקלעה מדינת  הפוליטי אליו 
שנים, באוגוסט 1983 הטיל ראש הממשלה דאז מנחם בגין פצצה פוליטית בישיבת 
• עיון במסמכי התקופה  הממשלה: "איני יכול עוד", אמר ופרש מהחיים הציבוריים 
ניסו להניא את ראש הממשלה, אך הוא רק הקשיב ושתק  כי מרבית השרים  מלמד 
• הכתובת, כך מסתבר כבר הייתה על הקיר חודשים ארוכים לפני ההתפטרות, כפי 
שהעיד לימים עזריאל נבו, מי שהיה מזכירו הצבאי של בגין: "המסמך הכי סודי במדינה 
באותם ימים היה לוח הזמנים של ראש הממשלה. בגין היה בבית, לא היו ישיבות, לא 
היה לו"ז, לא היה כלום, הוא לא היה מגיע. ועדיין כל יום הדפיסו את הלו"ז שלו, וזה 

היה דף חלק, ריק לגמרי" • שיעור היסטוריה

|| חיים רייך ||

בגין נואם
מעל בימת הכנסת
בשנת 1973
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מנחם בגין הלך והתחזק 
בתחושתו כי לא כל 

ההתרחשויות נמצאות 
בשליטתו ואף לא בידיעתו 

המלאה. יחד עם זאת 
הוא חש תחושת אחריות 
אישית מלאה למתרחש 

בכלל וכלפי כל חלל בפרט. 
כשנתיים וחצי לאחר 

התפטרותו אמר בגין לדן 
מרידור "אמרתי פעם 

שידעתי )בעניין לבנון( 
הכול, לפעמים בדיעבד, 
לפעמים לפני מעשה..."

לפני 36 שנים, ב-28 לאוגוסט 1983, 
מסר ראש הממשלה מנחם בגין בישיבתה 
על  הודעה  הממשלה,  של  השבועית 

כוונתו להתפטר מתפקידו.
והנחרצת,  משמעית  החד  ההודעה 
להיענות  בגין  של  סירובו  גם  כמו 
לשקול  הפחות  לכל  או  בו,  לחזור  השרים  להפצרות 
את העניין בשנית, הדהימו את השרים. אולם בחינת 
ההתרחשויות בתקופה שקדמה להודעה הדרמטית – 

היה בה כדי להצביע על העתיד לקרות:
לבנון  במלחמת  הכרוכים  האירועים  השתלשלות 
העגומות,  ותוצאותיהם  הגליל"(  שלום  )"מבצע 
המהלך  ביותר:  קשה  באופן  בגין  מנחם  על  השפיעו 
הגליל  יישובי  את  להוציא  הצבאי שיועד מלכתחילה 
לגבול,  מעבר  המחבלים  של  והטילים  האש  מטווח 
 40 קו  את  עבר  הראשונים,  בשלביו  כבר  הסתבך 
החלטת  על-פי  מלכתחילה  לו  שיועדו  הקילומטרים 
המאורע  סוריה.  צבא  עם  ללחימה  ונקלע  הממשלה, 
החמור ביותר שעורר עליו תגובות קשות בעולם כולו 
והקצין מאוד את דעת הקהל המתנגדת למלחמה בתוך 
פלנגות  כוחות  שערכו  הטבח  היה  פנימה,  ישראל 
במערב  ושתילה  סברה  הפליטים  במחנות  נוצריים 

ביירות ב-16 בספטמבר 1982. הטבח היה מעשה נקם 
של הפלנגות הנוצריות על רצח מנהיגן  ונשיאה הנבחר 
ישראל,  לכן.  קודם  יומיים  ג'ומייל  בשיר  לבנון,  של 
שטיפחה את המנהיגות הנוצרית בלבנון, קשרה עמה 
קשרים ואף קיוותה כי זו תממש את מחויבותה ותכרות 
הסכם שלום עם ישראל, נכנסה בתגובה לרצח למערב 
ביירות עם היחידות הנוצריות ובכך אפשרה לפלנגות 

את הכניסה למחנות הפליטים.
כל  לא  כי  בתחושתו  והתחזק  הלך  בגין  מנחם 
בידיעתו  לא  ואף  בשליטתו  נמצאות  ההתרחשויות 
אחריות  תחושת  חש  הוא  זאת  עם  יחד  המלאה. 
כל חלל בפרט.  וכלפי  בכלל  אישית מלאה למתרחש 
לדן  בגין  אמר  התפטרותו  לאחר  וחצי  כשנתיים 
הכול,  לבנון(  )בעניין  שידעתי  פעם  "אמרתי  מרידור 
)מצוטט  מעשה..."  לפני  לפעמים  בדיעבד,  לפעמים 
 .)24.2.2012 ב"הארץ"  נקדימון  שלמה  של  במאמרו 
דברים דומים אמר בגין לסגן ראש הממשלה דוד לוי 
כבר בישיבת הממשלה ב-8 באוגוסט 1982. היחסים 
הקשים בין שר הביטחון אריאל שרון לבין הרמטכ"ל 
רפאל איתן והשתלטותו של שרון על ניהול המלחמה 
מתוך מהלכים מניפולטיביים הגיעו עד להחלטת ראש 

הממשלה ליטול משרון חלק מסמכויותיו.

מנחם בגין, ג'ימי קרטר ואנואר סאדאת בקמפ דייוויד ב-1978

מנחם בגין עם יגאל ידין במליאת הכנסת

ל
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בגין ביקש להתפטר מתפקידו 
כבר בחודש פברואר 1983, 
עם פרסום מסקנותיה של 
ועדת החקירה לחקר טבח 
סברה ושתילה )ועדת ַּכַהן( 

שביקרו את תפקודו של ראש 
הממשלה מבלי לדרוש ממנו 

הסקת מסקנות אישיות

ממשלת הקלקולים
בנוסף לא נחסכו ממנחם בגין הדיווחים השוטפים, 
גם בשעות הקטנות של הלילה, על כל חלל וכן הפגנות 
המחאה שספרו את מספר הקורבנות שנמשכו לאורך 
זכותם של  על  הגן  בגין  ביתו.  מול  היממה  כל שעות 
המפגינים לחופש הביטוי, ביקש רק את התחשבותם 
אנשיו  הצעת  את  ודחה  שכניו,  של  חייהם  באיכות 

לפנות את המפגינים.
בגין ביקש להתפטר מתפקידו כבר בחודש פברואר 
1983, עם פרסום מסקנותיה של ועדת החקירה לחקר 
ַּכַהן( שביקרו את תפקודו  טבח סברה ושתילה )ועדת 
של ראש הממשלה מבלי לדרוש ממנו הסקת מסקנות 
משה  המשפטים  שר  ידי  על  מכך  הונע  אך  אישיות, 

נסים ומזכיר הממשלה דן מרידור.
הביאו  בממשלה  השרים  בין  העכורים  היחסים 
לפיטורי  פרט  אולם  "קלקולים",  כינה  שבגין  למה 
השר שרון, כמתבקש ממסקנותיה של ועדת כהן, לא 

השתמש בגין בסמכותו זו, ולא פיטר שרים מכהונתם.
כמזכיר  ששימש  מי  נבו,  עזריאל  של  עדותו  לפי 
עמו  )בראיון  בגין  מנחם  הממשלה  ראש  של  הצבאי 
נכבד  חלק  שרון  לאריאל  היה   ,)9.5.2011 ב"מעריב" 
הסתגרותו  כדי  עד  בגין  מנחם  של  שקיעתו  בתהליך 
את  בממשלה  שהודיע  לפני  חודשים  עוד  בביתו 
הודעתו הדרמטית: "המסמך הכי סודי במדינה באותם 
בגין היה  לוח הזמנים של ראש הממשלה.  ימים היה 
כלום,  היה  לא  לו"ז,  היה  לא  ישיבות,  היו  לא  בבית, 
הלו"ז  יום הדפיסו את  כל  ועדיין  מגיע.  היה  לא  הוא 

שלו, וזה היה דף חלק. ריק לגמרי...".
בגין  מנחם  היה  לבנון,  מלחמת  למאורעות  פרט 
שנפטרה  עליזה,  אשתו  מות  על  לּהנחם  וממאן  ָאֵבל 
כדי  )עד  הגואה  האינפלציה   .1982 נובמבר  בחודש 
אפריל  בחודש   13.3% של  חודשית  מדד  עליית 
הרופאים  מאבק  לריסון,  ניתנת  כבלתי  נראתה   )1983
איימה  החודשים  שלושת  בת  הממושכת  והשביתה 
וכישלונות  יחסי העבודה במשק,  למוטט את מערכת 
חוק  ובהעברת  המדינה  נשיא  בבחירת  פרלמנטריים 

מנחם בגין עם המשלחת הישראלית לשיחות קמפ דוויד

ראש הממשלה מנחם בגין בטקס בכותל המערבי לזכר קורבנות השואה יוני 1981 בגין נואם בכנסת בשנת 1961
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גיור אורתודוכסי, הגדישו את הסאה.
נראה כי מנחם בגין קיבל את החלטת ההתפטרות 
הסופית עוד שבועות רבים קודם להודעתו בממשלה, 
לנשיא  יולי  רמז לכך בהודעתו מחודש  וניתן למצוא 

רייגן על ביטול ביקורו בארה"ב "מסיבות אישיות".
כאמור, הודעת ראש הממשלה הפתיעה את השרים 
ונימוקיו  איש  איש  בישיבה,  הנוכחים  כל  וכמעט 
השרים  מכוונתו.  בו  לחזור  לבו  על  לדבר  ניסו  עמו, 
על  לאומיות,  משימות  בהשלמת  הצורך  על   דברו 
הצורך בהמשך חיזוק יהודה ושומרון ועל התערערות 

היציבות המדינית והפוליטית-מפלגתית.
הד ל"קלקולים" בממשלה ניתן לשמוע בדברי שר 
"למרות  שאמר:  מודעי  יצחק  והתשתית,  האנרגיה 
הממשלה,  התפרקות  של  איום  האוויר  בחלל  שהיה 
גמישויות  עם  להתגבר,  אפשר  עליו  שגם  לי  נדמה 
מסוימות. זה ידרוש קודם כל, ממך – אך גם מאתנו 

– מאמצים".
אנו  "כאשר  ביקש:  שריר  אברהם  התיירות,  שר 
שהמדינה  וכלכלי  מדיני  מהלך  של  בעיצומו  שרויים 
הספינה  את  ייטוש  כמוך  איש  לא  כמותו,  ידעה  לא 

באמצע המים הסוערים, כפי שאנחנו נתונים בהם".
הגעת  "אם  אמר:  שוסטק  אליעזר  הבריאות,  שר 
שהתייעצת  מבלי  כזאת,  ידיעה  מסירת  על  להחלטה 
שהגיעו  הוא,  סימן  איש,  עם  קודם  ששוחחת  ומבלי 
מים עד נפש, לפיכך, אני מתקשה לפנות אליך". והשר 

מבקש את שביקשו רבים רבים אחריו ולא נענו: "אם 
אפשר, הייתי מבקשך להגיד לנו, באמת, מהי הסיבה 
על  הן  היה מקל,  זה  זו.  לידי מסקנה  אותך  שהביאה 

הדברים מבחוץ והן על הדברים מבפנים".
יצחק שמיר, יורשו לעתיד של בגין בתפקיד רה"מ 
אומר במילים נרגשות: "אם אכן כלה ונחרצה מעמך, 
זו, הרי זו החלטה גורלית  רה"מ, לעמוד על החלטה 
לעם והחלטה גורלית למדינה... אני מבקש, בכל לשון 
של בקשה, בשם כל הדברים היקרים לכולנו ובשם כל 
החברים, המוכנים לעשות למענך כל דבר שבעולם – 

חזור בך!"
בגין האזין לדברי השרים כולם, מבלי להתערב אך 
בסופו של דבר סיכם את הדיון מבלי לחזור בו, ועד 
יומו האחרון נמנע מלהוסיף הסברים נוספים למניעיו 

להתפטר מתפקידו.
ההתפטרות  מכתב  מסירת  את  עיכב  בגין  מנחם 
לנשיא חיים הרצוג עד להשלמת תהליך מינוי יורשו. 
שמיר  ביצחק  החירות  תנועת  בחרה  בספטמבר  ב-1 
האחרונה  הממשלה  ישיבת  בגין.  של  כמחליפו 
בראשותו של מנחם בגין התקיימה ב-4 לחודש, וב-
מרידור, בשמו  דן  מזכיר הממשלה,  לחודש מסר   15
חיים  לנשיא  ההתפטרות  מכתב  את  בגין  מנחם  של 

הרצוג.
שמיר,  יצחק  של  בראשותו  החדשה  הממשלה 

קיבלה את אמון הכנסת ב-10 לאוקטובר

 הודעת ראש הממשלה 
הפתיעה את השרים 
וכמעט כל הנוכחים 
בישיבה, איש איש 
ונימוקיו עמו, ניסו 
לדבר על לבו לחזור בו 
מכוונתו. השרים דברו 
על  הצורך בהשלמת 
משימות לאומיות

שר הביטחון אריאל שרון מתדרך עיתונאים על מבצע שלום 
הגליל, 11 ביוני 1982 )צילם: יעקב סער, לע''מ(

ראש הממשלה מנחם בגין לוחץ את ידו של נשיא המדינה יצחק נבון מרץ 1979

בגין בבופור

מזכיר הממשלה דן מרידור מגיש לנשיא חיים הרצוג את 
מכתב ההתפטרות של מנחם בגין
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הרב עידו ובר

ובהסטת  התפירה,  מכונת  מדוושת  רגליו  העתיק  הכפוף,  גוו  את  הישיר  רפאל  בי 
הכיסא קם ממקומו. הוא העיף מבט מהורהר בשמים האפורים הנשקפים מן החלון 

ומלמל:"אכן עת להתפלל מנחה".
בתיבה  התפירה  חוטי  את  סידר  במקומן;  והניחן  הבד  שיירי  את  צרר  בזריזות 
והחליק בידיו, מעשי חייט מומחה, על המלבושים הגמורים. קורטוב של קורת רוח 
עלה בליבו. אמנם הוא מוציא את לחמו לחם בני ביתו ביזע ובפרך, אמנם שקוד 
הוא על עבודתו למן הבוקר השכם עד הערב, אבל ברוך השם, לחם יש לפי הטף, 
ואף גם מים להרוות את הצמא. אבל אין זה העיקר, העיקר הוא שהשכיל בעזרת ה' 

להיות"עצמאי" ולעבוד בביתו.
הוא  יכול  וחג  ובשבת  מגבוה,  פקוח  שום  עליו  אין  זו  בדרך 
לשבות במנוחה ללא צל של דאגה ופחד. כל עבודה בחוץ"שכרה" 
קדשי  שמירת  על  סופיים  אין  ומאבקים  תמידית  אימה  בצדה: 

ישראל.

» » »
חדר ה"עבודה", שאף שימש למגורים, כבר סודר למשעי. נחמה 

זוגתו טאטאה את אחרוני סרחי העודפים ופקעות חוטים פרומים, 
ופנתה אליו:

"הולך הנך בודאי למנחה מעריב, הלא כן?"
"כן – נענה רבי רפאל – ואשאר היום אף לשיעור חסידות, יהיה 
בחיוך  הפטיר   – הרי"ץ  רבנו  נכבד, שליחות של  אורח  היום  לנו 

שבע רצון – יהיה  מה לשמוע".
שקפצו  הקטנטנים  את  ליטף  העליון,   מעילו  את  לבש  הוא 
סביבו בעליזות, מחמת שרק עתה בסיום העבודה מתפנה אליהם 
אביהם להשתעשע מעט. אחר כך סגר את הדלת ופנה אל המסדרון 

האפלולי המוביל לחוצות המושלגים.

» » »

הדפיקות שנשמעו על הדלת, כרבע שעה לאחר לכתו, הרעידו 
וזעזעו את לבה של נחמה, משל היו אלו שפודים מלובנים. היא 

ניסתה להתעשת ונגשה בפיק ברכיים לפתוח.
על הסף עמד שליח השלטון, כולו עטוף אדרת שועלים ועיניו 

קרות ורעות.
שצינה  נוקשה  בקול  שאל   – וולוולוביץ?"  האזרח  דר  "כאן 

נודפת הימנו.
"כן, גר כאן" - נפלטו המלים בלאות מפיה.

"והיכן הוא עצמו?"
"הלך, חבר אדון, לחלק בגדים מוכנים ללקוחות".

"ניחא, כשיחזור מסרי לו הודעה זו".
"הוא שלף  מכיסו מכתב מקופל, ותחבו בידה של בעלת-הבית.

נאקה  קול  השמיעה  זו  אך  בעדינות,  הדלת  את  סגרה  נחמה 
ויללה.

המעטפה  את  קרעה  הסמוך,  הכסא  על  התישבה  במהירות 
והעבירה עיניה על הכתוב:

"עליך להתייצב במשרדי הג.פ.או. ביום שלישי בשעה 10..".

החקירה היתה קצרה ובלתי ענינית, איש מן החוקרים לא גילה 
רבי  לרגע השתעשע  על מעצר.  רמז  לא  איש  סיבת הקריאה,  את 
רפאל בלבו, כי פחדיו לשוא היו, נדודי השינה עד ליום ההתיצבות 
לחינם היו כי הלא החוקרים אינם באים בטרוניות ואינם זועקים 
לשיטת  נוספת  זו שיטה  היתה  היה בהשערותיו.  תמים  אך  חמס. 
כדי  ה"נאשם",  אל  בקרירות  ולהתייחס  תם  פני  להעמיד  הרשע, 

להדליק בלבו תקות שוא.
שלו  הקשר  מה  בשאלותיהם:  החוקרים  שזכרו  אחד  דבר  אך 

ושמחת בחגך

ר

 גם 
בקוטב הצפוני
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ל"תומכי תמימים"?
רבי רפאל העטה על פניו ארשת של אדישות –"אינני מכיר ארגון כזה 

ולא שמעתי עליו כלל".
 – שניאורסון  הרב  של  המחתרת  זו   – בציניות  החוקר  דבר   – "נזכירך 

באיזה מדה פעיל הנך במחתרת זו?"
"אינני פעיל בה ואין לי קשר עמה".

"והילדים שלך, כלום אינם לומדים תורה במחתרת?"
"חייט פשוט הנני, אדם שקט ומסור למולדת, למן הבוקר עד הערב שקוע 
מחתרת  אנשי  עם  קשרים  לי  מיחסים  שהנכם  בעיני  לפלא  במלאכתי.  אני 
ששיג ושיח להם עם ספרים ומחשבות, איש כפים אני ותו לא... בקושי יודע 

אני קרוא וכתוב.."
החוקר השהה עליו מבט ארוך, ובלא כעס הפטיר:"עמוד".

מעם  הקסקט  את  ליטול  היה  חפץ  לרוחה.  ונשם  כמעט  רפאל  רבי 
השולחן, להניחו על ראשו, לקוד קידה ולשוב לביתו. אך"החבר הפקיד" 

שנה שוב:"עמוד!" ותוך כדי כך הפליט:"בוגוסלב, ולדימיר!".
הנדהם  רפאל  רבי  ובעוד  אזיקים,  בידיהם  החדרה,  נכנסו  חיילים  שני 
מהרהר במה חטא ומה פשע, קשרו הללו היטב את ידיו באזיקים והוציאוהו 

לחוץ הסגרירי.
לפני בנין הג.פ.או. חכתה המכונית השחורה המיוחדת להעברת"פושעים" 

לבתי סוהר, וכל אשר יראנה תעבור צמרמורת בגוו.
"בידך אפקיד רוחי" – מלמל רבי רפאל עת אשר הושלך לפנים המכונית, 

ונפל לצד אסירים נוספים.
הנהג צפר והמכונית יצאה לדרכה.

» » »

החדר בו הוא אסור מכיל כשמונים"חברים" פושעים אמתיים ומדומים.
"החבר וולוולביץ"!"

עקב  כי  להודיעך  "באנו  שמו.  הכרזת  לשמע  ממקומו  ניתר  רפאל  רבי 
גזירה  לארץ  לגלות  הנך  צפוי  חוקריך,  על  ולהקל  פעולה  לשתף  סרובך 
לשלש שנים. הודעה נמסרה למשפחתך. אשתך וילדיך יורשו להפגש עמך 

לרבע שעה, טרם צאתך מבית-הסוהר, הכון לפגישה...".
את  כבר  נא  קיים  עולם,  של  רבונו  רטטו.  ידיו  פרקי  רעדו,  שריריו  כל 

הנאמר: וכל הרשעה כולה כעשן תכלה...
נחמה באה מוקפת בפעוטותיה, משה'לע בן ששת החדשים בזרועותיה. 
מנחם'קה בן השלש אוחז שולי שמלתה ושתי הילדות הגדולות יותר מלוות 

אותה מזה ומזה.
רבי רפאל הביט בהם מעבר לסורג החלון. בקושי עצר את דמעותיו, "אוי 

המחנק הזה בגרון, רבונו של עולם, חזקני, חזקני, למען עלובים אלו!".
"נחמה – הוא ניסה לייצב את קולו, דיבר אידיש למען לא יבינו הנוכרים 

את שפתו – שמרי על הילדים!
המשיכי לחנכם כפי רצוננו, אל תפלי ואל תתייאשי, הרי רק לשלש שנים 
מפרידים אותנו הרשעים, בעזר ה' נתראה בבריאות ובשמחה...". מנחמקה, 
שלא הצליח לראות את אביו, לא פסק ליבב... "רוצה את אבא...   את אבא.."
נחמה התכופפה והרימה את מנחמקה בזרועותיה, עוד שלוש דקות נותרו 

לפרידה..
כל  הבריח,  מאחרי  באביו  תמהון  שכולו  במבט  הביט  התמים  הילד 

התדהמה הטהורה אל מול אי הצדק והרשע, נבטה מפניו:
ותלתליו  הסורג,  על  בהצביעו  יבב,  ברזלים?"  לך  יש  למה  "אבאלה, 
שמוטים על חורון פניו. יותר לא יכול היה רבי רפאל לעמוד איתן, הדמעות 
קורעת  ביבבה  פרץ  הוא  הסכרים.  כל  את  פרצו  הלב  במעמקי  הכלואות 
לבבות על אפו ועל חמתו... חפץ היה להרגע, לנחם, לעודד, להסביר, אך 

הסוהר הגיע ומבט פניו נוקשה: "די, נסתימה שעת הפרידה".
המושלגים  חוצותיה  אל  האפור  הבנין  לכתלי  מחוץ  אל  נגררה  נחמה 
באפה  מושכת  היא  ואף  בוכיים  בעקבותיה  נגררים  הילדים  מוסקבה.  של 

בקולניות, דמעותיה קפאו ונשרו כגבישי קרח קטנטנים אל מרבד השלג.

» » »

נוסעים. ימים, שבועות, חודשים...
רבי רפאל "הפושע המסוכן" מרוחק מביתו ליעד בלתי נודע, לארץ בלתי 
להובילנו  חושבים   – מר  בגיחוך   – נענה אחד האסירים   – "אולי  נושבת. 

להרי חושך?".
רבי רפאל מוריד רגליו על האדמה הקפואה והשוממה, מביט לרגע סביבו 
במבט של חדל אישים, אך מיד חולף בו פסוק של עדוד ונחמה – "גם כי 

אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי..".

עתה  פורצת  וזו  בחסידות,  ספוג  כולו  היהודי,  המוח  החסידי,  הלב 
ומקרינה בו שביבי זוהר ותקוה. השממה הענקית, המרחבים האינסופיים, 
האסירים.  לשאר  שקורה  כפי  לבו,  מדאיבים  ואינם  נפשו  מקדירים  אינם 
של  במבט  סביבו  ומביט  הקפואה  הנוקשה  האדמה  על  פוסע  רפאל  רבי 
התפעלות, "במזרח אתה – במערב אתה – בצפון אתה – בדרום אתה! אתה 

ורק אתה, ומה לי להתירא כאשר אתה עמי..".

» » »

רבי רפאל שמר בקפדנות על ימים ומועדים, כניסת השבת וצאתה, והנה 
לפי חישוביו המדויקים מתקרב חג הסוכות.

בבית  הרחוקה,  בארץ  בכנפיו  מביא  זה  חג  היה  ושמחה  אורה  כמה 
געגועים,  נוגות,  במחשבות  רפאל  רבי  שוקע  לרגע  האהובה.  משפחתו 
השתפכות נפש. אך מיד מתאושש הוא. "אי רבי רפאל, חסיד הנך, הלא כן? 

וכלום פטור הנך מסוכה?".
סוכה?! רעיון משונה! סוכה בקוטב הצפוני! כלום שמעתם על כך?!

אך הרעיון מנקר במוחו של רבי רפאל ואינו נותן לו מנוח.
"קול ה' יחיל מדבר – יחיל ה' מדבר קדש" – כך שמע פעם פירושו של 

הפסוק. המדבר – יחיל לקול ה'.
מחכה הוא ומצפה כי קול ה' יהדהד בו! ואולי אף הקוטב הצפוני נכסף כי 
סוכה יהודית תתנוסס בו לתפארת, ואולי לשם כך הגלוהו, היהודי הבודד, 
כאן  סוכה כשרה  תקום  למען   – הרי החושך  למאחורי  והמיותם,  הגלמוד 

באדמת השממה הקפואה..
ורבי רפאל מתחיל לתכנן את בנית הסוכה..

את הקירות יוכל לבנות על נקלה. תמורת אי אלו מצרכי מזון ישיג עורות 
אינה מצמיחה כלום,  והלא אדמת המקום  יקח סכך?  איל, אך סכך, מאין 
ממעמקי  אותה  וחופרים  בה  נזונים  הצפון  שאילי  רכרוכית  פלומה  מלבד 

השלג.

» » »

אך רבי רפאל אינו מתייאש. הוא מתחיל לחקור ולדרוש אצל שכיניו אם 
שמעו על קנים או צמח דומה המצוי בסביבה. וראה זה פלא, התשובה היא, 

חיובית.

» » »

ומתקין בלב הישימון סוכה, "לשם מצות סוכה, לשם  רבי רפאל  עומד 
מצות סוכה", לוחשות שפתיו וידיו עובדות בקדחתנות, והאדמה הקפואה 

מחיכת והישימון מזדעזע..

» » »

ליל התקדש חג, רבי רפאל יושב בסוכה, "עולו אושפיזין, עולו", פותח 
הוא בקול חגיגי, אך הדמעות עולות ושוטפות את פניו.

בכל מאמצי כוחותיו משנס הוא מותניו, כדי להכניס שמחה בלבו, מאותו 
אוצר גדול של חג הסוכות, חג השמחה שבו צווינו "ושמחת בחגיך".

והקנים  להתחולל,  עומדת  השלגים  סופת  הרוחות.  משתוללות  בחוץ 
המחפים את גג הסוכה מתנקשים אלו באלו.

ולפתע מתוך אותה בדידות, צץ רעיון במוחו של רבי רפאל, ואותו רעיון 
מחמם את לבו ומאיר עיניו, מאמר ששמעו מפי רבו אדמו"ר הריי"צ נשמתו 

עדן.
העליון,  מעולם  נשתלשלה  יהודית  ונשמה  נשמה  כל  כי  בתניא  "מובא 
טלטול  לענין  ההלכה  לפי  הספירות.  עשר  של  כחות  עשרה  בה  יש  ולכן 
מקום  נקרא  והוא  מעשרה  שלמעלה  מקום  יש  לרשות,  מרשות  בשבת, 
פטור. ששם מותר לטלטל, ואין שם גבולות ומחיצות. לכן כאשר הנשמה 
מתקשרת בשרשה העליון, הרי ששם אין מחיצות כלל, שם אין גבולות, שם 

הכל ביחד..".
הגלמוד.  רפאל  רבי  של  הדווי  בלבו  חיים  רוח  הפיח  זה  חסידי  רעיון 
בסערת נפש קם והגביה רגליו עשרה טפחים מעל הקרקע הקפואה, בפזמו 

בעוז: "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת...".
סוכתו של רבי רפאל לא האריכה ימים, כעבור שעות אחדות, חטפה הרוח 
האיתנה,  לרוחו  לו  יכלו  לא  אך  הקלילים,  הקירות  את  והרסה  הקנים  את 
היציבה, הטהורה והחסידית של רבי רפאל, שלא איבד עשתונותיו– ואולי, 
משפחתי  עם  שוב  להתאחד  זכיתי  כך  בשל  סיפורו,  את  בספרו  הוא  חייך 

ולעלות לארץ הקודש.. 

"

"

"הדפיקות שנשמעו על 

הדלת, כרבע שעה לאחר 

לכתו, הרעידו וזעזעו את 

לבה של נחמה, משל היו 

אלו שפודים מלובנים. היא 

ניסתה להתעשת ונגשה 

בפיק ברכיים לפתוח. על 

הסף עמד שליח השלטון, 

כולו עטוף אדרת שועלים 

ועיניו קרות ורעות"

"הדמעות עולות ושוטפות 

את פניו. בכל מאמצי 

כוחותיו משנס הוא מותניו, 

כדי להכניס שמחה בלבו, 

מאותו אוצר גדול של חג 

הסוכות, חג השמחה שבו 

צווינו "ושמחת בחגיך". 

בחוץ משתוללות הרוחות. 

סופת השלגים עומדת 

להתחולל, והקנים המחפים 

את גג הסוכה מתנקשים 

אלו באלו" 



י"ב תשרי תש"פ 11/10/19 32

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

כיצד מערכת העיכול 
משפיעה על הספורט?  

וחינוך  ספורט  לביצועי  בכירה  מנהלת  ראיין,  דנה 
תפקיד  על  מסבירה  נוטרישן  הרבלייף  בחברת 
המיקרוביום בתמיכה בפעילות הגופנית, לדבריה: 
במעיים  שמתרחשות  רבות  פעולות  "ישנן 
מערכת  תקין.  באופן  לתפקד  לגוף  שמסייעות 
חיידקים  של  זנים  לאלפי  בית  משמשת  העיכול 
טובים, המסייעים בעיכול מזונות שאינם מתפרקים 
לספוג  ומאפשרים  הרגילה,  העיכול  מערכת  דרך 

יותר חומרים מזינים מהמזונות שאוכלים".

כי  עולה   2017 בשנת  שנערך  "ממחקר  לדבריה: 
פעילות גופנית המשולבת בתזונה עשירה בסיבים 
חיידקי  כמות  בהגדלת  לסייע  עשויה  תזונתיים 
המכונים  זעירים,  חיידקים  ה'טובים';  המעיים 
חומרים  וספיגת  בפירוק  המסייעים  מיקרוביום, 

מזינים, בניית חלבונים והפרשת פסולת".

כאשר אין בגוף מספיק חיידקים מהסוג הנכון, או 
אם  או  נכון,  הלא  מהסוג  חיידקים  בו  קיימים  אם 
החיידקים אינם מקבלים את התמיכה מהגוף כדי 
לעשות את העבודה שלהם, ההשפעה על מערכת 
שכיחים  תסמינים  מיידית.  להיות  עלולה  העיכול 
סדירות,  לא  ויציאות  צרבת,  התכווצויות,  כוללים 

שעלולים למנוע מכם לסיים ריצה או אימון.

את  לשפר  כדי  לעשות  ניתן   מה 
מקדישים  סיבולת  ספורטאי  הביצועים: 
מתאמנים,  שהם  בזמן  לתזונה  רבה  לב  תשומת 
כפי  הגופנית.  הפעילות  שלפני  בימים  ובמיוחד 
שהעיד  ספורטאי של הרבלייף, התריאטלט שחר 
שהוא  מה  את  לגוף  לתת  להקפיד  "חשוב  שגיב, 
לו  לעזור  כדי  הנכון  ובזמן  הנכונה  במידה  צריך 
תוצאות  להשיג  כדי  פיזית,  ולהשתפר  להתאושש 

טובות יותר". 
אך ללא קשר לרמת הכושר, ישנן פעולות פשוטות 
או את התחרות.  שיסייעו לא לפספס את האימון 

הנה כמה מהן:

צרכו מספיק סיבים תזונתיים: סיבים 
ומצויים  הצמח,  של  המבני  החלק  הם  תזונתיים 
פירות,  דוגמת  גבוה  תזונתי  ערך  בעלי  במזונות 
ירקות, שעועית ודגנים מלאים. הצריכה המומלצת 
אך  ביום,  סיבים  גרם   30 על  עומדת  למבוגרים 
בישראל  מבוגרים  בקרב  הממוצעת  הצריכה 

עומדת רק על שליש מכך. 

אורח החיים העמוס שלנו תורם לבעיה. כדי להגדיל 
את צריכת הסיבים, נסו את משקה שיבולת שועל-
המומלצת  היומית  מהקצובה   25% המכיל  תפוח 

של סיבים תזונתיים.

כדי   - מספקת  שתייה  על  הקפידו 
מים  לשתות  מומלץ  מיטביים,  ביצועים  להבטיח 
לפני כל אימון ובמהלכו. בפעילות האורכת זמן רב 
מלאי  את  לחדש  שתצטרכו  ייתכן  במהלכה  יותר, 
ספורט  משקאות  לשתות  תוכלו  האלקטרוליטים, 
את  נסו  האימון.  במהלך  ואנרגיה  נוזלים  שיספקו 
תרכיז משקה צמחי אלוורה, שיסייע להגיע בקלות 

לתצרוכת הנוזלים המקסימלית. 

 - טובים  חיידקים  לתזונה  הוסיפו 
למרות שהרעיון של צריכת חיידקים בתזונה אולי 
לא נשמע מושך, החיידקים הפרוביוטיים שנמצאים 
ביוגורט ובמזונות מותססים אחרים עשויים לסייע 
יוגורט,  מלבד  העיכול.  מערכת  בריאות  בשיפור 
החיידקים ה'טובים' הללו נמצאים גם במוצרי סויה 

מותססים אחרים, כמו גם במאכלים כבושים כמו 
מלפפונים חמוצים, כרוב כבוש וקימצ'י.

תיעוד של מה  - שמירת  אכילה  יומן  נהלו 
ומתי לא רק מסייעת במעקב אחר כמות  אוכלים 
המזון והקלוריות שצורכים, אלא יכולה גם להצביע 
על  לרעה  להשפיע  שעלולות  עיכול  בעיות  על 

תוכנית האימונים.

מתחילים,  רק  אתם  אם   - הזמן  את  קחו 
את  לאמץ  עלולה  אינטנסיבית  אימונים  תוכנית 
על  יתר  והשרירים  המפרקים  העיכול,  מערכת 
לפציעה  הסיכון  את  להזכיר  מבלי  וזאת  המידה, 
העולה באופן משמעותי. תוכנית אימונים בעצימות 
נמוכה עשויה גם להגדיל את הסיכויים שתתמידו 

בה ותישארו מחויבים אליה לאורך זמן.

בעצימות  פעילות  גופנית,  בפעילות  כשמדובר 
נוחות  אי  לעורר  עשויה  ספרינט  ריצת  כמו  גבוהה 
על  רכיבה  כמו  'חלקות'  מתנועות  יותר  רבה 
סקטים.  על  החלקה  או  שחייה  חתירה,  אופניים, 
מצוין,  רעיון  תמיד  היא  גופנית  פעילות  המסקנה: 
אבל עליה להיות מהסוג הנכון - ובעצימות הנכונה.

העיכול  ומערכת  גופנית  פעילות 
הולכים יד ביד - פעילות גופנית אינה מיועדת 
העיכול.  למערכת  גם  מועילה  היא   - לשרירים  רק 
מה  השרירים,  כיווץ  את  מגרה  גופנית  פעילות 
שעשוי לעודד פעילות סדירה של מערכת העיכול. 
אותה  שהופך  מה  נפשי,  מתח  מפחיתה  גם  היא 
מהפרעות  הסובלים  אלה  עבור  במיוחד  ליעילה 

במערכת העיכול כשהם מתוחים.

הבגדים האהובים לוחצים עליכם? אל תיבהלו, לא בטוח 
 5 הנה  בבטן.  בנפיחות  שמדובר  ייתכן  מידה.  שעליתם 

סיבות אפשריות לנפיחות: 

• שתו יותר מים – רובנו לא שותים מספיק מים ולעיתים אף חושבים 
הוא  ההפך  למעשה,  לנפיחות,  תגרום  נוזלים  של  מרובה  ששתייה 

מים מסייעת לתפקוד תקין של מערכת  הנכון. שתייה מספקת של 

העיכול ומונעת בעיות בפעילות מעיים ותחושת אי נוחות בבטן. 

•  בחרו את הירקות הנכונים לכם – כל הירקות בריאים ומכילים ויטמינים 
ומינרלים שונים, אך לעיתים כדאי לחשוב פעמיים לפני שבוחרים בהם. 

לצבור  עלולים  וכרוב  ברוקולי  כרובית,  ביניהם  המצליבים,  הירקות 

לתקופה  אלו  מירקות  להימנע  נסו  נפיחות.  לתחושת  ולגרום  גזים 

 ולהחזירם לתפריט בהדרגה תוך כדי מעקב אחרי תחושת הנפיחות. 

• הימנעו מארוחות גדולות – אכלו ארוחות קטנות בתדירות גבוהה 
יותר. ארוחה גדולה עלולה להכביד על מערכת העיכול, לגרום לעיכול 

איטי, תסיסה, כבדות ולגרום לתחושת נפיחות. 

• מסטיקים – רבים מאיתנו חושבים כי מסטיקים הם פיתרון העוזר 
אנו  מסטיקים  בלעיסת  למעשה  היום.  במהלך  מנשנושים  להימנע 

בולעים אוויר, והאוויר הכלוא גורם לגזים במערכת העיכול הגורמים 

לתחושת נפיחות. בנוסף, רובנו לועסים מסטיקים ללא סוכר שמכילים 

ממתיקים מלאכותיים, שתורמים גם הם לנפיחות בטנית.  

• ממתיקים מלאכותיים – חלק מהממתיקים המשמשים כתחליפי 
סוכר הם בעלי מבנה כוהלי ולכן אינם מתעכלים בגוף האדם ועלולים 

אלו  ממתיקים  לזהות  ניתן  מוגברת.  לנפיחות  רבות  פעמים  לגרום 

עלולים  כאלו  תחליפים  מלטיטול.  סורביטול,  כגון:  "טול",  בסיומת 

ולגרום לנפיחות בבטן, לכן כדאי שתבדקו האם אתם  לתסוס במעי 

צורכים מהם בכמות גדולה מידי. 

ישנם גורמים רבים שעלולים לפגוע בביצועי הספורט ובתוכנית 
האימונים: פציעה, תשישות והתייבשות הם רק כמה מהם • אך האם 
ידעתם שגם לעיכול יש תפקיד חשוב? • מערכת העיכול משמשת בית 

לאלפי זנים של חיידקים טובים

איך להפחית תחושת 
נפיחות בבטן?

קצרים
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״סבתא, נמאס לי כבר לשבת״ 
שהגיעה  שלי  הנכדה  אומרת 
מברוקלין כדי לחגוג איתנו בת 
מצווה בארץ הקודש. אני מהנהנת 
בהבנה, חושבת על עייפות מהטיסה בת חצי 
יממה שחוותה, על הג׳ט לג שלא מדלג על 
גיל הנעורים ועל מפגשים חדשים עם דודות 
ודודניות וסבתות שיחיו לאורך ימים ושנים 

טובות מכל הכיוונים. 
והיא בשלה )התקדמות הדורות או ילדות 
דור משיח?(, ממשיכה לשאת את משנתה 
כרטוריקנית מובילה מבלי שמחסום השפה 
יגביל בעדה. ״הכול זה ישיבה״ היא מחזקת 
דבריה. בכיתה יושבים, במטוס יושבים, 
באוטו יושבים, בסעודות שבת יושבים, 
בבית הכנסת יושבים. אנשים מבלים את 

כל החיים שלהם בישיבה״. 
והיא צודקת! הקטנה/גדולה כנראה 
וכבר  ולריקוד  למחול  לתנועה,  נועדה 
מבינה את החיים וחשה איך העולם זז 
לכיוון תנועה ושמחה שישחררו את כל 
העכבות. זהו עקבתא דמשיחא שילדי הדור 
רואים במוחש. נשאר רק לעבור בשמחה 
את השבוע שבו מקבלים שכר על ישיבה 
בסוכה. כן, גם שם יושבים. לא צריך לעשות 
שם כלום או בעצם אפשר לעשות שם הכול, 
ולהיות, פשוט להיות - בשמחה. שמחת 

הישיבה בסוכה.  
 - יחד  כולנו  כאשר  היא  זו  ושמחה 
יחדיו,  המינים ואיגודם  נטילת ארבעת 
מרמזת על האחדות שיש בעם ישראל למרות 
החילוקים והשוני, במעלות כל אחד ואחד. 
כל אחד מארבעת המינים מסמל חלק מיוחד 
בעם ישראל, ועל ידי האיחוד אנו מראים 
שבעצם כולם שווים בעניין הזה שהינם 

יהודים, בניו של הקדוש ברוך הוא.
מיד אחרי שבוע שבו אוספים את האורות 
הקדושים שבסוכה, ומשקיעים בכל רגע 
במצוות ״ושמחת בחגך״ אומר לנו הקב״ה 
״קשה עליי פרידתכם". הפרידה כאן היא 

ממצב ישיבה והמעבר להרקדה... הרגליים 
מקבלות תפקיד חשוב ומספרות את סיפור 
השמחה ממקום חדש, אבל בשום אופן 
וגם לא האחד  נפרדים מאלוקות  איננו 
מהשני, כי רק ביחד אפשר להביא את 

הגאולה. 
קחו את המילים ״ישמח וישמח״ וערבבו 
אותן מחדש כדי לפגוש את ״משיחי״. 
חז״ל מכנים את ילדי ישראל בשם הנעלה 
״משיחי״: ״אל תגעו במשיחי - אלו תינוקות 

של בית רבן״.  
טמונה  האחת,  לדבר:  סיבות  ושתי 
במעמדם של ילדי ישראל. הם אינם מחויבים 
בעונש על עוונות לפני שהגיעו לגיל חיוב 
מצוות, 13 לבנים ו-12 לבנות. מכאן שאין 
להם כתם של חטא וברור למה הם כמו 
המשיח - נשגבים ומרוממים מכל חטא 

ועוון. 
והשנייה, מתייחסת לפירושו של הרבי 
יהודים  וילדה  ילד  לכל   - ל״משיחי״  
יש נקודה של משיח בליבו. הם באמת 
מאמינים ורוצים בו ובזכותם הוא יבוא, 
אלא שעלינו לעורר בם את הרצון, בשכל, 
בדיבור ובמעשה וכך במבט אחד נדע שאלו 

ילדי דור המשיח. 
במסכת שבת מספרת הגמרא שחורבן 
ירושלים היה בגלל ביטול תורה של תינוקות 
של בית רבן. אם כך, ודאי התחזקות בלימוד 
והבלטת התוכן הרוחני והסיבה האלוקית 

יעשו את ההבדל. 
לכן בשמחת תורה גם הילדים רוקדים 
עם ספרי התורה בשעת ההקפות. כולם 
רוקדים בשוויון מוחלט -  עסקנים, צעירים, 
זקנים, ילדים, אלו שמגיעים בקביעות ואלו 
שלפעמים רחוקות – וכפי שנרקוד כולם יחד 
בשמחת תורה, וכשם שבחג הסוכות סימלו 
ארבעת המינים את האחדות שבעם ישראל 
- כך גם בגאולה יתעלה עם ישראל לדרגה 
רוחנית גבוהה שבה כולם יהיו שווים: 
צדיקים, הוגים בתורה ומסורים לרצון ה׳.

עקבתא 
דמשיחא

וכשם שבחג הסוכות סימלו ארבעת המינים את 
האחדות שבעם ישראל - כך גם בגאולה יתעלה 
עם ישראל לדרגה רוחנית גבוהה שבה כולם יהיו 

שווים: צדיקים, הוגים בתורה ומסורים לרצון ה׳

"



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

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

במקלט - אולמי שלום ורעות: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
 רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומים
אולמי "שלום ורעות"

18:00-23:00
אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

שעות 
המכירה
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עוגת תותים, שוקולד לבן וקצפת
מאת: עורך השף הלבן / מקור מתכון : ענבל רובין / כמות: 20 מנות

רכיבים לבסיס:
280 גרם קמח )2 כוסות(

10 גרם אבקת אפייה )שקית(
150 גרם סוכר )3/4 כוס(

200 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
4 ביצים

כפית תמצית וניל
60 מ"ל חלב )1/3 כוס(
150 גרם יוגורט )גביע(
350 גרם שוקולד לבן

מילוי + ציפוי:
500 גרם תותים חתוכים לחצי )2 חבילות( – מתוכם 12 הולכים להכנת רוטב.

3-4 כפות ריבת תותים / פטל / פירות יער
380 מ"ל שמנת מתוקה )3/4 1 כוס( "השף הלבן"

2 כפות אבקת סוכר

אופן ההכנה: 
מחממים תנור ל-180 מעלות

להכנת הבסיס:
1. ממיסים את השוקולד הלבן בבאן מרי או במיקרו בפולסים קצרים )לשים לב לא לשרוף את השוקולד(

2. בקערה גדולה מערבבים את הקמח ואבקת האפייה ובקערה קטנה מערבבים את החלב היוגורט והשוקולד 
הלבן המומס

3. בקערת המיקסר עם וו גיטרה מעבדים את החמאה והסוכר במהירות בינונית עד לריכוך.
4. מוסיפים את הביצים אחת אחת ואת תמצית הוניל וממשיכים לעבד קלות.

5. מוסיפים את תערובת היבשים )קמח( ותערובת הרטובים )חלב( ב-3 פעמים כאשר מתחילים ומסיימים עם 
הקמח.

6. מעבירים לתבניות אפייה ואופים כ-40 דקות עד להזהבה או עד שקיסם יוצא יבש מהעוגה.
7. נותנים לעוגות לנו במקרר לפחות שלוש שעות להתייצבות.

להכנת המילוי והציפוי )רוטב תותים(:
1. לסיר מכניסים את 12 התותים החתוכים לחצי עם 3-4 כפות ריבת תותים ומחממים עד לריכוכם.

2. מעבירים לבלנדר ויוצרים רוטב תותים, נותנים לו להתקרר טיפה במקרר כ-15 דקות.
3. מקציפים שמנת מתוקה עם האבקת סוכר לקצף יציב.

4. לאחר שהעוגות מוכנות, חותכים כל אחת ל-2 שכבות ויוצקים מן הרוטב על השכבה הראשונה )כמה כפות 
לכסות את פני העוגה(, מסדרים את התותים החצויים ויוצקים מעל עוד טיפה מהרוטב.

5. מכניסים את הקצפת לשקית זילוף עם הצנטר הרצוי ומזלפים איך שרוצים.
6. לוקחים את השכבה השניה של העוגה והופכים אותה כך שמה שהיה למעלה יהיה למטה וחוזרים על אותה 

הפעולה כמו השכבה השניה.
7. מסדרים יפה על מגש ומגישים.

כדורי אורז מטוגנים במילוי בשר ותירס
החג בפתח ואיתם ההכנות למנות שיפתיעו את כולם. המותג מאסטר שף מציג מתכון מעולה 

לכדורי אורז מטוגנים במילוי בשר ותירס. מנה מיוחדת וטעימה שלא תפסיק לקבל מחמאות עליה.

מרכיבים:
אורז:

3 כוסות אורז הודי בסמטי 
3 כוסות מים

1/4 כוס קורנפלור
1 כפית מלח

רוטב:
1/2 כוס רוטב סויה 

1/4 כוס רוטב טריאקי 
1/2 כפית ג'ינג'ר קצוץ

1/2 כפית שום קצוץ
מלית:

1 כף שמן
250 גרם בשר בקר טחון

1/4 כפית מלח
קורט פלפל שחור

1/2 בצל, חתוך לקוביות קטנות
1 כוס תירס שימורים 

1 כף קורנפלור
1 כף מים

שמן לטיגון
הברשה:

1/2 כוס רוטב סויה 
3 כפות רוטב טריאקי 

הגשה:
רוטב צ'ילי

חופן עירית קצוצה

אופן הכנה:
1. מכינים את האורז: שמים בקערה את כל המרכיבים, מערבבים, מכסים, מביאים לרתיחה ומבשלים כ-12 
דקות, או עד שכל המים נספגים, והאורז רך ודביק. מכבים את האש ומשאירים לנוח ל-10 דקות. מערבבים 

היטב ומשאירים בצד.
2. מכינים את הרוטב: מערבבים בקערית את כל המרכיבים ומשאירים בצד.

3. מכינים את המלית: מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את הבקר, מתבלים ומטגנים תוך ערבוב כ-3 
דקות, עד שהוא מחליף את צבעו. מוסיפים את הבצל, מערבבים וממשיכים לטגן עד שהוא נהיה שקוף. 

מוסיפים את התירס ומקפיצים כדקה. מוסיפים את הרוטב ומערבבים היטב.
4. מערבבים בקערית את הקורנפלור והמים ומוסיפים את התערובת למחבת. מערבבים היטב וממשיכים 

לבשל עד שהרוטב מתחיל להסמיך. מכבים את האש.
5. מכינים את הכדורים: מרפדים קערה בקוטר כ-12-14 ס"מ בניילון נצמד. מניחים בתחתית הכלי 2 כפות אורז 

ובעזרת הידיים רטובות מצמידים אותו לדפנות הקערה לשכבה אחידה.
6. מניחים במרכז כ-1/2 כף מהמלית וסוגרים את הניילון עם האורז שמסביב למלית לשקית הדוקה. מהדקים 

ומקנים לשקית האורז צורת כדור. מורידים את הניילון וממשיכים עם יתר המצרכים.
7. מחממים שמן במחבת ומטגנים את הכדורים )3-4 בכל סבב( מכל הצדדים עד שהם מתחילים להזהיב. 

הופכים בעזרת מלקחיים.
8. מברישים את המשולשים בתערובת הסויה והטריאקי, מפזרים את העירית ומגישים עם רוטב צ'ילי בצד.

עוגת דבש ופסיפלורה
עוגת דבש פרווה, שמתאימה מאוד לסיום סעודת חג. מיץ פסיפלורה מוסיף לה טעם וניחוח 

מעוררי תיאבון מאת: עורך השף הלבן

רכיבים:
5-4 פירות פסיפלורה

1/2 כוס )125 מ"ל( דבש נוזלי
1/2 כוס )125 מ"ל( קצפת צמחית במתיקות מעודנת )לא מוקצפת(

1 כפית תמצית וניל
1 ו-1/3 כוסות )175 גרם( קמח

1/2 כף אבקת אפייה
1/4 כפית אבקת סודה לשתייה

1 כפית קינמון טחון
1/4 כפית פלפל אנגלי טחון

1

2

1

2

3

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

צילום: נמרוד סונרס
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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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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. מספר,מבשר. "ויבא ה____ אל דוד" )שמואל ב טו יג(
5. מעט אבל טוב,קטן בכמות ורב באיכות.       "____ ונקי" )יבמות מט: (

6. הוא מרוצה ונהנה. "ש____ רחבה" )בבא בתרא קמה: (
שניהם  ש____  ארץ  דרך  עם  תורה  תלמוד  "יפה  התאמצות,עמל,מאמץ.   .7

משכחת עון" )אבות ב ב( )לא בלשון סמיכות(
10. בן אצילים מיוחס,שמוצאו ממשפחה נכבדה. "בן ____" )קהלת י יז(

) לב:  לולב")סוכה  או בציר הצומח. "___ של  11. מערכת חוליות בגב בעל-חיים 
)לא בלשון סמיכות(

13. הפסד ממון,נזק חומרי. "חסרון ____" )קידושין לב: (
15. רעב,חוסר לחם. "בחסר וב___" )איוב ל ג(

16. חכם ונבון,בר-דעת. בן  ____ )חגיגה ב: ( )בלשון יחיד(

1. חמסן,לוקח בכח דברים של אחרים. "והיו קורין אותו בן ____" )יומא לט. - לט: (
5. תואר לאישה יפה. "יעלת ___" )משלי ה יט(

7. כוכב הבוקר,אור השחר. "עלה ____" )יומא כח: (
9. דאג,שם לב.  "ולא ____ אתו" )בראשית לט ו(

10. חלילה,הס מלהזכיר,אל נא תעלה כזאת על הדעת. "____ ושלום"  )שבת יג: 
( )בהיפוך אותיות(

12. קיצור המילים : עולם ועד. )בהיפוך אותיות(
קמא  )בבא  הים"  מן  דגים  ש____  לצייד  "משל  המים(   )מתוך  משה,הוציא   .13

מא: ( )בלשון יחיד,הווה(
ומטהר.  "אם תכבסי  בימי קדם כחומר מנקה  ידוע  15. אחד ממלחי הנתרן שהיה 

ב__" )ירמיה ב כב(
17. רשום את שלשת האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי : א' - 40,ב' - 10,ג' 

10 -
18. דבר שנדבק על משהו,תוספת. "עשה לו ___ או מוסף של טיט" )כלים ה יא( 

)בכתיב מלא(
20.סכסכן. "אנשי גליל ____ היו" )נדרים מח.(

1. מסית,מתעה,מטה מן הדרך הישרה. "ה____ זה האומר" )סנהדרין ז י(
2. כליון נפש,כמיהה,כיסופים. "בן שיש ____ על אביו" )שבת סו: (

3. ישוב לויים בנחלת שבט יהודה. צפונית מזרחית לבאר-שבע.
4. מקודש,מיועד,מיוחד לתכלית מסוימת. "ה___ לכך" )רש"י יהושע כ ט( )בלשון 

יחיד,זכר( )בהיפוך אותיות(
5. מידת הדין. "ב___ הדין" )רש"י במדבר ח יז(

8. הארכה,מתיחה. "לשון ____ שממשיך את האיברים מן העשת" )רש"י שמות 
כה לא(

9. פטיש כבד. "המכה ב___ על הסדן" )שבת יב א( )בכתיב מלא(
12. לוח,טבלה,קרש. "____ של נחתומין" )כלים טו ב(

13. קיצור המילים : כתוב בתורה.
14. כלי ענויים קדמון עשוי גזרי עץ שסגרו בהם את רגלי האסיר. "ותשם ב____ 

רגלי" )איוב יג כז(

1. מחבוא,סתר. "ושם ____ עזה" )חבקוק ג ד(
2. שטיח ששמים מתחת לאוכף של חמור או מתחת לארגזי- המשא. "ו___ של 

חמור" )כלאים ט ד(
3. תלש פרי מן העץ על ידי כריתת עוקצו. "היה בוצר ____ את האשכול" )פאה 

ז ג( )בהיפוך אותיות(
4. אפוי למחצה. "יוצאין במצה ___ ובמצה" )מנחות עח: (

6. כנוי לזוג ציפורים שהיו מביאים לקרבן. "האשה שאמרה הרי עלי ____ כשאלד 
זכר" )קינים ג ו( )בהיפוך אותיות(

מלא(  )בכתיב  ה(  ו  )גיטין  כראוי"  לה  עשו  כ___  לה  "עשו  קבוע.  מנהג,סדר   .8
)בלשון סמיכות,רבים()בהיפוך אותיות(

)בלשון  יב(  ה  )ישעיה  ו___"  "תף  בימי-קדם.  נפוץ  שהיה  עממי  נגינה  כלי   .11
סמיכות,רבים(

14. בכי,יללה. "ונהה נהי ___" )מיכה ב ד( )בהיפוך אותיות(
16. רעד,זעזוע. "רפתה דמשק הפנתה לנוס ו___ החזיקה" )ירמיה מט כד(

19. כנוי לגיבור וחזק. "סבבוני ___ רבים" )תהלים כב יג( )בלשון יחיד(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. צדיק כתמר יפרח
2. צדיק תמים
3. ציפור דרור

1. ּתִהּלים צב יג  2. ּבֵראׁשית ו ט  3. ּביָצה כד

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שרידי בית הכנסת העתיק בקצרין שבגולן

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

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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ּכְבׂשה ְמתּוָקה ָיׁשר ְלַמּדף ַהּתצּוָגה.

ת 
ת צּוַר

ּׂשּקי
ֵמַה

ִנֹּצר 
ָתּה 

ּכּדּור, ּוְנַכּסה אֹו
ת ּפַלְסֵטִליָנה.

ׁשְכַב
ּב 1

נֹוִסיף ָעִלים
ְלָכל ּפַרח. 

5

ִמּכּדּוִרים 
ִנֹּצר ֵעיַנִים 

ׂשָער 
ׁשֹחִרים ְו

ְקַטּנים 
ִמּכּדּוִרים ְקַטּנים ְלָבִנים 9

ת ּגְבָעה.
ִקּבְלנּו צּוַר 2

ת ָנִכין
ּכֵע

ׂשה. 
ת ַהּכְב

ֶא

6

ת ַהּגּוף -
ִנֹּצר ֶא

 
ּכּדּור ֶאִליּפָסה ָלָבן, 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים. 10

ְנַכְדֵרר ּכּדּוִרים ְקַטּנים, 
ֵמֶהם ּפָרִחים.

ְוִנֹּצר  3

ת 
ׁש ּבצּוַר

ת ָהֹרא
ִנּצֹר ֶא

תֹו ְמַעט. 
ּכּדּור, ְוִנְמַעְך אֹו

נֹוִסיף ֹאֶזן ִמּכל ַצד. 7

ֶמר 
נֹוִסיף ּכּדּוֵרי ֶצ

ּבּצּואר,
 

מּוָכָנה.
ׂשה 

ְוַהּכְב 11

ת
ִמיד ֶא

ַנְצ
 

ַהּפָרִחים ַלּגְבָעה. 4

ת ַהּקיָסם ַנְחֹרט 
ּבֶעְזַר

ת ַאף ּוֶפה.
צּוַר 8

ּׁשִנּיה ּתּוְכלּו 
ׂשה ַה

ֶאת ַהּכְב
ׂשֹות ּבאֹוָתּה ַהּדֶרְך

ַלֲע
 

ׁשל ֲעִמיַדת 4.
ַרק ּבְתנּוָחה 

12

ָאז ַמה ּצִריְך?
ְסֵטִליָנה

 ּפַל

ּמה ְצָבִעים
 ּבַכ

ת ַנְילֹון ּדּקה
ׂשּקי

 

ָסם 
 ֵקי

ּבּבֹות ּכָבׂשים  
ּדְרּגת קֹׁשי:   ִמּפַלְסֵטִליָנה 

 
ָקׁשה



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



*5600
 חייגו עכשיו למרכנתיל
וקבלו הצעה מתאימה

יש רגעים שרק מי שמכיר אותך,
מבין אותם.

לחג עם המון נחת
מרכנתיל מתאימים לכם הלוואה לכל מטרה

Fix הלוואת מרכנתיל
299 הלוואה לכל 

מטרה בהחזר 
חודשי קבוע של

 ₪
בלבד!

ב- 64 תשלומים  ₪ 15,000
ב- 39 תשלומים  ₪ 10,000
ב- 28 תשלומים  ₪ 7,500
ב- 18 תשלומים  ₪ 5,000

* הבנק רשאי להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה * ההחזר הקבוע בסך 299 ₪ בלבד כולל קרן+ריבית * פרטים מלאים ומחייבים בסניפים * אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב 
ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * הריבית המינימלית בהלוואה 9.299%, הריבית המקסימלית בהלוואה 9.493%  *  מתן אשראי ותנאיו כפופים לנהלי הבנק ולכל דין ולשיקול דעתו של הבנק.
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