


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



60 איש! • קומה סגורה נפרדת עד  עקב העומס בלילות מומלץ להזמין שולחן מראש 
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בואו לחגוג את האירועים 
 המרגשים בחיים

 בצלילי האש, מסעדת בשרים
על גחלים, היחידה מסוגה והיחידה 

 בכשרות הרב לנדא שליט״א
והרב צבי שבח רוזנבלט שליט״א

מה בתפריט:
 • מנות פתיחה • סלטים • מרקים • מנות ילדים

• שווארמה הודו נקבה עם שומן כבש -  המסעדה היחידה בבני ברק 
 ששמה 100% שווארמה נקבה ולא זכר • מנות עוף • בקר ודגים

וכמו כן מנות הדגל: מיקס עוף ומיקס בקר.

פתיחת שולחן לקבוצות ברמה הגבוהה ביותר!

בס"ד

חוגגים ב-צלילי האש!

 בת מצווה,
 יום נישואים,
יום הולדת,

ערבי גיבוש..
ארועי ברית צהריים יוקרתית החל מ-89 ₪

050-6009797
אירועים עד 80 איש • שירותי קייטרינג • מעל 100 מקומות ישיבה

להזמנות 
ולמשלוחים:

  24:00-11:00  , א'-ה' בימים:  פתוח  ׀  נאמן״(   ״יתד  )ליד  ברק  בני   100 ז'בוטינסקי  רחוב 
לסגירת ארועי בוקר-ערב: 053-7140332, ישראל
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התניה חווייתית חיובית

פתרון  החוקרים  חיפשו  בארה"ב,  שנערך  במחקר 
לאנשים הסובלים מכאבים עזים עקב מחלה כרונית שאין 
לה תרופה, וגופם כבר אינו עומד בעומס משככי הכאבים 

למיניהם.
הם ניסו על מספר רב של חולים את הניסוי הבא: כל אחד מהם 
התבקש להיזכר בריח נעים, או במוסיקה נעימה, או במאכל טעים 
שמאוד אהבו בילדותם, והוא עשוי לענג אותם. לאחר שכל אחד 
סיפר על בחירתו, התבקשו החולים להריח או להאזין או לאכול את 

בחירתם הנעימה בכל פעם שהשתמשו בתרופה לשיכוך כאבים. 
לאחר תקופה התבקשו בעת התקפת כאבים להריח או להאזין או 
הכאבים.  משככת  בתרופה  להשתמש  מבלי  האמור,  את  לאכול 
התברר שהכאבים נרגעו משמעותית ללא התרופה, ברמה שכמעט 

מקבילה לשימוש תרופה!
המוח למד לקשר בתודעה בין הריח והמוסיקה והטעם הנעימים, 
לבין שיכוך כאבים, ופעל מעצמו לשכך את הכאב מבלי להיעזר 

בתרופה חיצונית!
זהו כוחה של התניה חיובית.  

לימוד  לבין  ומתיקות  נעימות  תחושת  בין  הילד  בתודעת  קישור 
מסויים או מעשה טוב כל שהוא, יוצר התניה חיובית בין הלימוד 
והמעשה לבין התחושה הטובה, וגורם לילד תשוקה פנימית לחזור 

שוב ללימודים או למעשה הטוב.
לא  לייחס  וכמחנכים  כהורים  שעלינו  הגדולה  החשיבות  ומכאן 
רק לביצוע המעשי של המטלה שעל הילד לבצע, אלא תמיד לתת 
את הדעת גם על האווירה שמסביב ועל תחושת הילד בעת ביצוע 
המטלה. האם הוא מבצע בתחושת כפייה? האם הוא חש מיאוס 

במעשה שעושה? או שמא נעים וטוב לו. 
נעימות זו אינה מוכרחה להיווצר כתוצאה מהמעשה הטוב עצמו, 
לפני  שמקבל  והמחמאות  השבח  מדברי  גם  להיות  יכולה  אלא 
טעימה  גלידה  או  מהלל,  שירה  מכתב  המעשה,  ולאחר  ובשעת 

שמקבל לפתע בעת הלימוד מבלי שיצפה לכך. 
וכאשר ההרגל לבצע מטלות חינוכיות נעשה מתוך תחושת נעימות 
ומתיקות, ימשיך הילד בבגרותו לבצע את אותן מצוות ואת אותם 
המלווה,  ללא הממתק  גם  נעימות,  תחושת  מתוך  טובים  מעשים 
ליוו  המצווה  ומעשה  הלימוד  את  אם  אולם  הבנה.  מתוך  אלא 
גם  בבגרותו,  גם  אותו  ילוו  אלה  תחושות  ולחץ,  כפייה  תחושות 
כשיבין בשכלו ויסכים לחלוטין שזו האמת, וכך נכון וטוב והכרחי 
לעשות על פי האמת. אך תחושתו תהיה שהוא כבר אינו מסוגל 

לבצע...
ניתן לומר בוודאות שזהו עיקר סוד הצלחתם של ההורים והמחנכים 
שהשכילו לחנך את ילדיהם לערכים גבוהים הממשיכים ללוותם 
אף  על  שבדרך,  השלבים  באחד  שיפרשו  מבלי  חייהם,  ימי  כל 
הניסיונות הגדולים האורבים כיום כל כך לפתחי הנוער המתבגר, 

בתקופה הכל כך רגישה של חייהם.
שבהתניה  הגדולה  התועלת  את  מיד  ההורים  יזהו  כלל  בדרך 

החיובית. אבל גם אם לא ניכרת כעת תוצאה מידית, הזרע שנזרע 
בנפש הילד ינבוט ויצמח עם הזמן ויניב פירות מבורכים. וזהו אחד 
מהיסודות הבסיסיים להטמעת ערכים חינוכיים בנפש הילד. שהרי 
מתוך  רק  או  כפייה,  משום  רק  שעליו  המטלות  את  המבצע  ילד 

הרגל, ללא 'לב', עלול הוא בשלב מסוים, לסטות חלילה מהדרך

זה לעומת זה

מאולף  בדב  צופים  העיר  בכיכר  ושבים  העוברים  היו  בעבר 
הרוקד לקול צלילי חליל או תוף, ומתוך התפעלותם מהמחזה היו 

משלשלים פרוטות לטובת בעלי הדב, שזו היתה פרנסתם.
וכיצד הצליחו הבעלים לאלף את הדב לריקוד מיוחד שאינו לפי 

טבעו?
חם,  מתכת  טס  על  לעמוד  הדב  את  באכזריותם  מאלצים  היו 
ומשמיעים לו באותה שעה את צלילי החליל או התוף. לרוב סבלו 
מחום המתכת, היה הדב מרים את רגליו לסירוגין. ולאחר שהורגל 
פעמים רבות בהתניה שלילית קשה זו, היה קופץ באותה צורה מיד 
בשומעו את הצלילים, לרוב החרדה והדמיון שהנה שוב הקרקע 

בוערת מתחת לרגליו...
משל קשה זה יכול להמחיש את תחושת הצעיר או הצעירה שחוו 
התניה שלילית בעת שחונכו לערכים טובים. ובעוד שהדב האומלל 
חסר בחירה, ובעת שמיעת הצלילים חש כפוי לנוע בהתאם לאילוף 
שאולף, הילד המתבגר בעל בחירה הוא, ובעת שמיעת "הצלילים" 

שחש בתקופת ייסוריו, יקום ויבעט בכל הערכים שקיבל.  
הטובים,  החינוכיים  הערכים  סוגי  כל  בהקניית  נכונים  הדברים 
כגון  גבוהים  חינוכיים  בערכים  מדובר  כאשר  שבעתיים  ונכונים 
לימוד תורה ושמירת מצוות מסוימות שהיצר מקשה על הילד ועל 

המתבגר לקיימן, כל אדם לפי טבעו.  
בלתי  חוויה  גמרא,  או  חומש  אביו  עם  לימודו  בעת  החווה  ילד 
תחושה  האב,  מצד  וגערות  כעס  או  וכפייה,  לחץ  של  נעימה 
חווייתית דומה תלווה אותו כאשר יגדל בכל עת שיפתח ספר זה. 
או  הכנסת  בבית  התפילה  בעת  ונזיפות  הערות  מתח,  חווה  ואם 
בשולחן השבת, יחוש תחושה קשה בכל עת שיכנס לבית הכנסת 

או בשולחן השבת, ומכאן קצרה הדרך לפריקת עול. 
ואם ההורים לא שמו לב לעובדה זו עד כה, יזדרזו להעניק לילד 
כה,  עד  שליווהו  הקשות  התחושות  את  שתאזן  מתקנת  חוויה 
וייצרו בלבו תחושה חדשה של מתיקות ונעימות )ואם הילד שגדל 
בשכלו  יעמול  בעצמו,  אב  או  בוגר  כעת  נעשה  שלילית  בהתניה 
והפנמת  אמירת  באמצעות  נכונה,  הבלתי  התחושה  את  לשנות 
יודע שהלימוד מתוק, ואין מקום נעים  המסר הבא לעצמו: "אני 
אווירת  נפלאה  וכמה  המדרש,  ומבית  הכנסת  מבית  יותר  בעולם 
שולחן השבת. ואם אדם מבוגר, יהיה מי שיהיה, שעקב הקשיים 
שעבר בחייו טעה והקנה לי אווירה חווייתית מוטעית, אני לעולם 
לא אפסיד את העולם הרוחני שלי בגללו". וכך יאזור חיל להביט 

על החיים במבט נכון, ויעפיל למדרגה הרוחנית הנכונה והטובה(.  
אולם ילד שגדל באווירה חווייתית נעימה המקשרת בתודעתו את 
התורה והמצוות עם נעימות ומתיקות, בין את המצוות שבין אדם 
לחברו ובין המצוות שבין אדם למקום, יהיה בבגרותו אדם ערכי, 
השואף מצד עצמו לחיי איכות תורניים כרצון ה', בבחינת הכתוב 
)משלי כב, ו(: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה".

חוויה רוחנית למעשה

המסלול  באמצעות  הילד  בנפש  הנקנית  החיובית  ההתניה  מלבד 
לעיל,  או במעשה, כמבואר  פונה אליו בדיבור  בו ההורה  הישיר 

קיים גם מסלול עקיף שחשיבותו אינה פחותה מהישיר. 
ומתפעל  הנהנה  ההורה,  של  האישית  הדוגמא  באמצעות  זאת 
בהוריו  מזהה  הילד  כאשר  המצוות.  וממעשה  התורה  מלימוד 
צדקה  במתן  שמחה  והחגים,  ומהשבתות  מהלימוד  מתיקות 
היטב  המידות  נחרטות  אחרת,  טובה  מידה  ובכל  חסד  ובמעשה 

בנפש הילד השואף מעתה גם הוא להגיע לעונג אמיתי כזה. 
ובמקביל, לקחת את הילדים עמהם למעמדים גדולים שיש בהם 
כבוד תורה, להביאם לגדולי הדור שיתברכו מפיהם, ולהקנות להם 
זורעים  יחד  אלה  כל  כמבואר.  המצוות  בקיום  ונעימות  מתיקות 
התפעלות  מתוך  שמים,  ויראת  תורה  אהבת  זרעי  הרכה  בנפש 

ושמחה.

סופה של התניה שלילית במצוות

זצ"ל,  גלינסקי  יעקב  לרבי  זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  סח 
עד כמה  היהודית  זקני הקהילה  לו  סיפרו  בואו לארה"ב  כי בעת 
היו צריכים להתמסר ולהקריב על מנת שלא לעבוד בשבת, משום 
נאלץ להמיר  היה בנמצא מקום עבודה שומר שבת. האחד  שלא 
את עבודתו בשבת בשמירה לילית על המפעל בו עבד. השני נאלץ 
מהעבודה.  בשבת  היעדרותו  עבור  ממשכורתו  חצי  על  לוותר 
וכיוצא בזה. ובכל זאת התברר שבעוד שדוגמא אישית השפיעה 
עמוקות לטובה על נפש ילדי חלק מהמשפחות הללו, היו משפחות 

שרבים מילדיהם סטו מהדרך ויצאו לתרבות רעה.
וביאר הרב זצ"ל, כי כיהודים שומרי מצוות הם אמנם מסרו נפש 
משפחותיהם  בני  בפני  בצער  קוננו  תמיד  אך  השבת,  קדושת  על 
ועד כמה קשה להם לחיות  חיים עקב השבת,  בו הם  על הדוחק 

כיהודים. 
לאור זאת לא פלא שבניהם אינם שומרים תורה ומצוות. שכן אילו 
האב היה חוזר מעבודתו, ושמחתו וצהלתו בפניו על שזכה להקריב 
למען השבת, ומוכן הוא לחיות חיי צער בעולם הזה בשביל קדושת 
השבת, הרי כשהיו רואים הבנים מסירות כזו למצוות התורה מתוך 
שמחה והנאה, היו בוחרים בדרך התורה והמצוות ולא היו סרים 

לתרבות רעה. וזהו סוד הצלחתן של המשפחות האחרות.  

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.



אופנייםגמ"ח

יש לשמור את המספר טלפון כי המודעה לא מתפרסמת הרבה

יש להתקשר כדי לקבל 
קוד הנחה

מגיעים ליפו 74 ירושלים
כיכר דוידקה- ביום שנקבע לכם

סוללות, קורקינטים, אופניים רגילים וחשמליים מגנזיום ופאט

שנה 
אחריות!

מחירי 
גמ"ח 

אופניים

053-4501297
שמור מספר טלפון

48V
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כשעכבר פוגש חור

.1

אנשיה  שעל  סדום,  בעיר  עוסקת  השבוע  פרשת 
נאמר שהיו רעים וחטאים. לא בכדי, עד עצם היום הזה, המושג 
ואי צדק  נרדף לשלטון בלתי מוסרי  "חוקי סדום" הפך לשם 

חברתי.
חוקי סדום היו האנטי-תזה של הצדק והיושר, מעין הפוך על 
הפוך של ההיגיון הישר והבריא. הנה דוגמא )ע"פ המדרש(: 
בין שני אנשים נוצרה קטטה. אחד הניצים הרים את ידו והכה 
המשפט.  לבית  שניהם  מיהרו  חברו.  של  פניו  על  בחוזקה 
השופט מקשיב בקשב רב לשני הניצים, שומע את סיפורו של 
כל אחד מהם, חוכך בדעתו ו... הנה ההכרעה: "המוכה ישלם 
חטפתי  גם  הייתכן?  נזעק,  המוכה  שקלים".   10,000 למכה 
שהכה  "האדם  ה'נימוקים':  הנה  ובכן,  אשלם???  וגם  מכות 
אותך, היה צריך להרים את ידו... להכות בפניך... אין זו טרחה 
קלה כלל וכלל... אתה נדרש לשלם על כך דמי טירחה..." כתב 

השופט בפסק דינו ה'מנומק'...
לפני  השופטים.  לדוכן  הישר  ורץ  ממקומו  המוכה  קם 
על  וסטר  השופט  לעבר  ניגש  בעדו,  לעצור  הספיק  שמישהו 
פניו בחוזקה --- "מה אתה עושה???" הזדעק השופט ההמום 
"כעת  אפיים...  אחת  מנה  לו  משיב  וה'נתבע'  כסאו.  ממרום 
שתעביר  "אבקש  'הנתבע':  ממשיך   ,"10,000 לי  חייב  אתה 

אותם ישירות לחשבון הבנק של זה שהיכה אותי"...
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לוט, בן אחי אברהם, מגיע לגור בעיר סדום. לאחר הפרידה 
הכתובה בפרשה הקודמת, מגיע לוט אל העיר הגדולה. ביום 

שהוא מגיע להתגורר שם, ממנים אותו בני העיר לשופט.
שאל הרב יעקב גלינסקי - שהיה ממקימי הישיבה בחדרה 
בשנים שעברו עוד לפני קום המדינה - איך יכול להיות שדווקא 
ונקי  ישר  לוט, איש  לגור בעיר שופט מסוגו של  כאשר הגיע 
כפיים, שהיה חי עם סמל הצדק אברהם אבינו ולמד ממעשיו, 

על  ההחלטה  מתקבלת  לשופט,  מתמנה  הוא  כאשר  דווקא 
"הפיכת סדום". האם לוט כשופט לא יצליח לשפר ולשנות את 

מעשיהם הקלוקלים של בני העיר?
ששירת  בעת  עצמו,  לו  שארע  מעשה  גלינסקי  הרב  מספר 
בצבא הרוסי. בעת לכתו ברחוב, עצר אותו לפתע קצין ופקד 
עליו להראות את תעודותיו. הרב גלינסקי פשפש בכיסיו, וגילה 
כולם  היו  המלחמה  )בימי  עליו,  נמצאות  אינם  שהתעודות 

חייבים לשאת עמם לכל מקום את תעודותיהם(.
פקד  תעודות,  אין  מולו  העומד  שלאיש  הקצין  משהבין 
עליו להתלוות עמו לתחנת המשטרה, שם צפוי לו עונש. הרב 
זה בסדר?".  רובלים   2" ושאל את הקצין:  היסס  לא  גלינסקי 
לשחד  שניסית  כך  על  גם  תיענש  "כעת  מזעם.  רתח  הקצין 

אותי". מיהר הרב גלינסקי ושאל: "5 רובלים זה בסדר?".
הקצין הביט ימינה, ואחר כך הביט שמאלה, לקח את ה-5 
רובלים והסתלק מהמקום... )כנראה שהיום בתקופת ההסרטות 

וההקלטות, זה היה קצת יותר מסובך...(
גלינסקי,  הרב  אמר  נחרבה?",  סדום  למה  לדעת  "רוצים 
הדרך  שוחד---  לקח  שלא  שופט  בעיר  לגור  שהגיע  "כיוון 
היחידה להתמודד עם עיוות החוק - זהו שוחד. כאשר השופט 
לא לוקח שוחד מחד, ומאידך פועל לפי החוקים המעוותים, 

העיר לא יכולה להמשיך להתקיים. היא חייבת להתהפך---
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נוסף ברמת האמון שנותן הציבור  השבוע פורסם על שפל 
במערכת המשפט בישראל, והיא כנראה הרמה הנמוכה ביותר 
סיפור  הסיבות,  או  הסיבה  משנה  לא  כלל   – ומעולם  מאז 
רודפת פרשיה, אך ברור מעל לכל ספק  ופרשיה  סיפור  רודף 
שהשיטה אינה 'עובדת', כך זה כאשר חלק מהחוקים נקבעים 
לפי גחמותיהם של פוליטיקאים בעלי אינטרסים רבים מגוונים 
ומתחלפים, כך גם הפקידים הממונים אינם פועלים לפי חוקי 
היושר והצדק האבסולוטיים – המבוססים על המשפט היהודי. 
הטבע  מערכת  לכל  הבסיס  היא  התורה   כי  מאמינים  אנו 

שיטה  כל  אלו.  כללים  לפי  ומושתת  בנוי  והעולם  והעולם, 
אחרת, סופה לכישלון!

חז"ל לימדו אותנו: "לאו עכברא גנב, חורא גנב". כלומר, 
כי  התבואה,  את  שגנב  העכבר  על  האשמה  את  להטיל  אין 
את  'הזמין'  החור  חור...  שם  שהיה  כך  על  מוטלת  האשמה 
שיש  היכן  עכבר,  כמו  עכבר  כי  לגנב',  קוראת  'פירצה  הגנב, 

חור – הוא נכנס...
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החל מסוף השבוע הקודם, בתאריך ז' במרחשוון, מוסיפים 
התחילו,  לא  עדיין  חו"ל  )תושבי  ישראל,  ארץ  תושבי  אנו 
בתפילת  בכסליו(,  ח'  בתאריך  התקופה'  ל'זמן  ממתינים  הם 
לברכה".  ומטר  טל  "ותן  החשובה:  הבקשה  את  העמידה, 
לבקש  החלנו  בו  היום  שעבר,  חמישי  מיום  להקב"ה,  ותודה 
על הגשמים, החלו ב"ה גשמי ברכה. לצערנו בשבוע זה חזרנו 

לקיץ ...
חז"ל אומרים שישנם שלושה מפתחות שהקב"ה לא מסרן 
בידי שליח, אלא הוא עצמו כביכול מחזיק ב"שאלטר". אחד 
זהו  תענית,  במסכת  הגמרא  שאומרת  כפי  האלו,  מהמפתחות 

מפתח גשמים.
השנים האחרונות לא היו שנים קלות. גשם הוא מצרך נחוץ 
מאוד באזורנו, וממש לא מובן מאליו. המפתח נמצא למעלה. 
כל שעלינו לעשות הוא לשאת תפילה עמוקה ליושב בשמיים 

שיחוס עלינו וימטיר עלינו גשם של ברכה שלום והשקט.
גשם  "לצערנו  עצוב:  משפט  חבר  לי  כתב  השבוע  בדיוק 
של  וגשם  טפטופים  אבל  חריג,  כמעט  למשהו  נחשב  בחורף 
טילים נחשבים כמעט לשגרה"... למרבה הצער, בעת הורדת 
טור זה לדפוס המצב הביטחוני סוער, בדרום הארץ ובגוש דן, 
אנו משתתפים בצערם של עם ישראל הנתונים בצרה, ושותפים 
בתקוה הגדולה כי עד פרסום הטור כבר נזכה לשלום ושלווה 

השקט ובטח.
חורף בריא ושבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון נורדמן



השבוע פורסם על שפל נוסף ברמת האמון שנותן הציבור במערכת המשפט בישראל, והיא כנראה הרמה 
הנמוכה ביותר מאז ומעולם – כלל לא משנה הסיבה או הסיבות, סיפור רודף סיפור ופרשיה רודפת פרשיה, 
אך ברור מעל לכל ספק שהשיטה אינה 'עובדת', כך זה כאשר חלק מהחוקים נקבעים לפי גחמותיהם של 

פוליטיקאים בעלי אינטרסים רבים מגוונים ומתחלפים, כך גם הפקידים הממונים אינם פועלים לפי חוקי היושר 
והצדק האבסולוטיים – המבוססים על המשפט היהודי

"
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יותר תעוזה

זה,  את  מכירים  כבר  עברנו.  לחימה  סבב  עוד 
חיסולים בעזה, אזעקות, הודעות על נפילות בעיר זו 
ואחרת, כיפת ברזל, טלפונים לקרובים, כולם בסדר, 
בתקשורת אומרים שמישהו נפצע, כותרות על נפגעי חרדה, 

הפסקת אש. וממתינים ל"סבב הלחימה" הבא. שגרה שכזו. 
אבל הפעם היה איזשהו שינוי, הסבב היה קצר, הרבה הרוגים 
בצד הערבי ויחסית מעט מאד פגיעות אצלנו. נראה שנעשה 
ובזמן קצר. לשם השוואה, מבצע  כוח  יותר  שימוש בהרבה 
חיילים  ו-68  לחימה,  ימי   50 לאחר  הסתיים  איתן"  "צוק 
שנהרגו ו-5 אזרחים, כאשר בצד הערבי נהרגו כאלף מחבלים 
עם  נמתח,  ארוך,  לחימה  סבב  היה  זה  מדוייק(.  מספר  )אין 
הרבה פגיעות בעורף הישראלי והרבה חיילים הרוגים )חלקם 

פשוט כדי למנוע פגיעה בערבים(. 
הסבב הקצר הוא תוצאה של יותר תעוזה. של התקפות חוזרות 
ונשנות בזמן קצר, וממוקדות מאד בארגון מסויים. התוצאה 
היא שבלי להבעיר יותר מידי את השטח, יש הרבה מחבלים 
הפסקת  להישגים,  מגיעים  לא  שכך  רואים  וכשהם  הרוגים. 

האש מגיעה מהר. 

המלחמה היא כלכלית

יותר משהמלחמה היא בשטח, המלחמה היא בשדה הכלכלי. 
באזור  והעבודה  הלימודים  הושבתו  השבוע  שלישי  ביום 
הדרום ואף המרכז, ולזה יש עלויות עצומות למשק הישראלי. 
יום "לחימה" שכזה לא ממש מפריע לאוייב, שהכלכלה שלו 
בין כה וכה ירודה מאד, אך פוגע מאד בישראל, גם אם לא 
לדבר  שלא  לנפש.  או  למבנה  כלשהו  פיזי  נזק  בה  מתרחש 
על שיגורי הקסאמים, שעלות כל אחד מהם היא כמה מאות 
שקלים, כאשר שיגור טילי כיפת ברזל ליירט אותם עולה 50 

אלף דולר לכל חתיכה. 
שאורך  לכל  ברור  הכלכליות,  המשמעויות  אלה  כאשר 
אם  עצומה.  משמעות  לה  יש  הלחימה  סבב  של  ההימשכות 
לצד  יש  אם  שגם  הרי  חודשיים,  במשך  שכזה  סבב  יתקיים 
החיים  בשגרת  הפגיעה  עדיין  הרוגים,  יותר  הרבה  השני 

בישראל היא גדולה בהרבה. וכך זה הופך למלחמת התשה, 
שלאורך זמן ברור שהיתרון הנמצא בצד העני, שבין כה וכה 

לא ממש נפגע מהעניין. 
יש  התקיפות,  של  והאינטנסיביות  המיקוד  התעוזה,  לכן, 
להם משמעות מדינית ופוליטית. המדיניות תלויה בכלכלה, 
וכדי שהכלכלה תתפקד, צריך שהצבא ידע לבצע את כל מה 

שצריך בזמן קצר.  

מחאת המגזר המקופח – 
העצמאים

החברתיות  וברשתות  בעיתונות  התפרסמה  האחרון  בשבוע 
עצמאים  עסקים  בעלי  של  קבוצה  שולמן",  "אני  מחאת 
שהתגבשה באופן מהיר מאד. ה"שולמנים", אלה שמשלמים 
להם  אין  העובדים  של  ה"זכויות"  כל  ואת  המיסים  כל  את 
הרבה זכויות בעצמם. בעוד החוק מקנה הרבה הגנות וזכויות 
מהירות  זכויות.  מאד  מעט  יש  לעצמאים  שכירים,  לעובדים 

ההתגבשות של הקבוצה מעידה על בעיה רווחת מאד. 
מהעסקים  כ-10%  רק  קשה,  זה  עצמאי  עסק  בעל  להיות 
בעלי  שהיו  אנשים  ספורות.  משנים  יותר  שורדים  הקטנים 
עצמם  את  לקיים  כשכירים, מתקשים מאד  מצויינים  מקצוע 
כאשר הם עסק עצמאי. מכונאי רכב למשל, היא מכיר היטב 
את המלאכה ובקי לפרטי פרטים בכל החלקים ובמחירים, אך 
פוגש  הוא  לעצמאי,  והופך  שכיר  להיות  מפסיק  הוא  כאשר 

מיומנויות שונות לחלוטין שבהן הוא צריך כעת לשלוט. 
לתמחר  לדעת  מזומנים,  תזרים  לנהל  לדעת  צריך  עצמאי 
לקיים  עובדים,  לנהל  חשבונות,  לנהל  ומוצרים,  שירותים 
ועוד.  פרסום,  שיווק,  לקוחות,  ועם  ספקים  עם  ומתן  משא 
כשכירים,  במלאכתם  שהפליאו  האנשים  של  מוחלט  רוב 
מגלים מעט מאוחר מידי שהם לא שולטים בכל המיומנויות 
במשך  כסף  הרבה  מפסידים  חלקם  עסק.  מבעל  הנדרשות 
הרבה זמן, ובלי שהם כלל מודעים לכך. לא פשוטים הם חייו 

של העצמאי. 

כלפי השכירים.  עד מאד  מוטים  בישראל  העבודה  חוקי  אך 
חוקי העבודה באים להגן על השכיר ה"חלש" מפני המעסיק 
גם  וזו  המדיניות,  בבסיס  שמונחת  יסוד  הנחת  זו  ה"חזק". 
הנחת העבודה של בתי הדין לעבודה. העובד חלש, והמעסיק 
חזק. ולכן מטילים חובות רבות על המעסיק, תוך התעלמות 
עצם  על  נאבקים  פשוט  מעסיקים  מאד  שהרבה  מהמציאות 

קיומם. 
בעוד  עסקים,  בעלי  מאד  הרבה  מתסכלת  זו  מובנית  הטיה 
פנסיה,  מחלה,  ימי  חופשה,  לימי  זכאים  שלהם  העובדים 
חופשה,  ימי  אין  למעסיק  מפוטרים,  הם  באם  אבטלה  ודמי 
מחלה או דמי אבטלה. ובמציאות בה הרבה )וכמובן לא כל( 
מהמעסיקים נמצאים בקשיים לא מבוטלים, זה מעורר תסכול 

רב. 
תסכול זה משותף להרבה מאד בעלי עסקים, וכבר היו יוזמות 
ולהגיע  בעבר לנסות לשנות את המצב. הן התקשו להתמיד 
להישג, פשוט כי אנשים שנאבקים על קיום הפרנסה שלהם 

אין להם הרבה משאבים כדי לנהל במקביל מאבק ציבורי. 
לא  בעיות  גם  יש  הפעם  המאבק  מארגני  שהעלו  בדרישות 
מבוטלות, כך למשל הם דורשים שיהיו ימי מחלה, ופיצויים 
גם לעצמאים. מה שנקרא – גם לנו מגיע. הכשל הוא שמדובר 
זה  הוא  המעסיק  אלא  השמים,  מן  ניתנות  שלא  בזכויות 
אין  עצמם,  את  שמעסיקים  אנשים  בתור  אז  אותן.  שמשלם 
ניתן  פשוט  ציבורי,  מאבק  במסגרת  דרישות  להעלות  צורך 
הדרישה  למשל,  או  אלה.  למטרות  בדיוק  חיסכון  לפתוח 
למע"מ דיפרנציאלי, כלומר הקלת מס על תחומים מסויימים, 
המס,  במערכת  מאד  גדול  סיבוך  יוצר  שזה  תהיה  הבעיה 

וסיבוך תמיד עולה כסף )לרואי חשבון, ללוביסטים(. 
מה  יודעים  שאינם  בכך  אנשים  להאשים  אפשר  אי  אבל 
ופתוח,  חופשי  דיון  לקיים  מאד  חשוב  זה  על  עבורם,  נכון 
אבל עצם המוסכמה הרחבה שקיימת על כך שבעלי עסקים 
עצמאים אינם "עץ כסף" שממנו ניתן לקטוף ללא גבול כדי 
לתת "זכויות" לעובדים, זהו כבר הישג ראשון לאתגר הגדול 
של הכרה במציאות הכלכלית בה חיים רבים כל כך במדינת 

ישראל.  



הסבב הקצר הוא תוצאה של יותר תעוזה. של התקפות חוזרות ונשנות בזמן קצר, וממוקדות מאד בארגון 
מסויים. התוצאה היא שבלי להבעיר יותר מידי את השטח, יש הרבה מחבלים הרוגים. וכשהם רואים שכך לא 

מגיעים להישגים, הפסקת האש מגיעה מהר

"



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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אפריקה-ישראל | הגאון הרב זאב גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה ומוביל 'מיזם השבת העולמי', בראיון מיוחד ל'כל ישראל' 

שבת 
ג'אסט וואן 
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הוא נבחר לרב הראשי הצעיר ביותר בתולדות המדינה הדרום 
אפריקאית, והראשון שנולד במדינה · הוא נלחם בנשיא הקודם 

עקב פרשיות השחיתות הרבות שדבקו בו, נחשב לידידו הקרוב של 
הנשיא המכהן שעמו הוא לומד גמרא, ומוביל מיזמים חברתיים 
שמשפיעים על כל אזרחי דרום אפריקה · והוא האיש מאחורי 

המהפכה הבינלאומית של 'פרויקט השבת העולמית' - אשר 
כמיליון יהודים צפויים ליטול בה חלק בשבת הקרובה · מיוחד: 

הגאון הרב זאב גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה והוגה 
'מיזם השבת' בהנחייתם של גדולי ישראל - מספר על הרעיון 

מאחורי המיזם, מדבר בגילוי-לב על החיים בצל התפקיד התובעני, 
מתאר את מאבקו בתנועות האנטי-ישראליות וחולק את דעתו על 

השסעים החברתיים בישראל · מקור הברכה 

אפריקה-ישראל | הגאון הרב זאב גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה ומוביל 'מיזם השבת העולמי', בראיון מיוחד ל'כל ישראל' 

שבת 
ג'אסט וואן 

||  שניאור ובר  ||
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שמירת ד נגד  העכור  הגל  של  בעיצומו  ווקא 
ישראל  במדינת  הציבורית  בפרהסיה  השבת 
לעידוד  חשובה  אור  אלומת  לה  מזדקרת   -
וירא  פרשת  הזו,  השבת  השבת:  שמירת 
תש"פ, צפויה להישמר על ידי מספר היהודים 
זאת  האחרונות,  השנים  בעשרות  ביותר  הרב 
מוביל  אותו  העולמית',  'השבת  הבינלאומי  המיזם  במסגרת 

רבה הראשי של דרום אפריקה, הגאון הרב זאב גולדשטיין. 
 - השנה  של  הגדול  היהודי  האירוע  העולמית,  השבת 
 The Sabbos Project - Keeping It" באנגלית  נקרא 
ביחד(.  זה  את  שומרים   - העולמית  )השבת   "Together
דרום  יהודי  אלף   75 עבור  מקומי  כפרויקט  החל  הרעיון 
דרום  יהודי  כל  שאותה  שבת  נקבעה  במסגרתו  אפריקה. 
אפריקה ישמרו יחד. כשבעים אחוזים מיהודי דרום אפריקה 
קהילות   1416 מ  למעלה  הצטרפו  מאז  בפרויקט.  השתתפו 
כמיליון  משתתפים  אלו  באירועים  העולם.  ברחבי  יהודיות 
איש. בין הערים בעולם אשר לוקחות חלק במיזם משתתפות 
ירושלים,  לונדון,  רומא,  פריז,  אפגניסטן,  שנחאי,  הערים: 

איסטנבול, יוהנסבורג ועוד.
בכלי  רבתי  התעניינות  וגורר  לוויראלי  שהפך  הרעיון, 
אחד  איש  של  במוחו  כאמור  נולד  העולמיים,  התקשורת 
ערב  גולדשטיין.  זאב  הרב  אפריקה,  לדרום  הראשי  הרב   -
ניאות   - ברציפות  התשיעית  בפעם  הרב  של  חלומו  הגשמת 
על ההיסטוריה  ולספר  ישראל'  ל'כל  הרב הראשי להתראיין 
המרתקת מאחורי המיזם שבאורח מפתיע - לא רק שאינו גורר 
זוכה לתגובות נלהבות מכל  ביקורת כמקובל בישראל, אלא 
קצות הקשת, ואף זוכה לתמיכתם של גדולי ישראל. בשיחה 
עם הרב הראשי ניסינו להבין את סוד ההצלחה, בתקווה )אולי 
נאיבית, יש לומר( שניתן יהיה לייבא את הקונצנזוס גם ללב 

הסכסוך הישראלי-חרדי. 
דתיים  בין  קשה  במחלוקת  לצערנו  נמצאת  השבת  בארץ, 
לחילונים - אמרנו לרב. כיצד אתם מצליחים לייצר הסכמה כללית 

סביב רעיון השבת?
מגישים  אם  נכונה.  הסברה  של  פונקציה  שזו  חושב  "אני 
את הדברים נכון - מגלים רצון עז, גם מצד יהודים שרחוקים 
משמירת מצוות - להתקרב אל הרעיון של השבת, שמציעה 
ולכל מה  לנשמתו, למשפחתו  לעצמו,  התחברות של האדם 

שמירוץ החיים משכיח אותו ומנתק אותו ממנו".
איך עושים את זה בפועל? 

'חבר  כמו  היא  שהשבת  במפגשים,  לכולם  אומר  "אני 
ותיק' של כל יהודי. לפעמים שוכחים מחבר טוב, לא נמצאים 
איתו בקשר הרבה שנים, אבל כאשר פוגשים אותו שוב - כל 
יהודי. לצערנו,  כל  זוהי השבת עבור  הרגשות צפים מחדש. 
יהודים רבים לא שמעו על השבת מעולם, והפעמים היחידות 
דתיים  בין  מלחמות  של  בהקשרים  היו  השבת  על  ששמעו 
לחילונים. אבל השבת היא רעיון עתיק ונשגב שאמור להיות 
טבוע בשורשים של כל יהודי. השבת הולכת איתנו מתחילת 
הם  לעם. השורשים האלה  היותנו  ומתחילת  העולם,  בריאת 

חלק מתוכנו. 

המודרניים  לחיים  מסר  לשבת  שיש  גם,  אומר  "אני 
הטכנולוגיה  כל  'להתחבר'.  שואפים  אנשים  היום  שלנו. 
מדיומים  שלל  באמצעות  אנשים  בין  לחבר  כביכול  מנסה 
אנשים  ומפרידה.  מנתקת  היא  בפועל  כאשר   - וירטואליים 
שקועים בעצמם, בעולמם, לא שמים לב למשפחה הקרובה 
שלווה  של  יום   - השבת  באה  ואז  סביבם.  שקורה  ולמה 
לא  מחדש,  האדם  את  ומחברת   - משפחתית  אחדות  ושקט, 
רק לסביבתו, אלא אפילו לעצמו. יש בעולם כוח פירוד חזק, 
והשבת היא המענה האולטימטיבי לזה. זהו מסר חשוב מאוד 

בחיים. 
"והאנשים ששומעים את המסר הזה - נדלקים ומתלהבים", 

מעיד הרב גודלשטיין. 

מיוהנסבורג תצא בשורה 
הרעיון, מתברר, התחיל בדרום אפריקה - מקום כהונתו של 
הרב גולדשטיין, רבה הראשי של המדינה. "לא חלמנו שזה 
יהפוך לעניין בינלאומי", מספר הרב ל'קו עיתונות'. במסגרת 
המיזם המקומי, נקראו 75 אלף יהודי דרום אפריקה להצטרף 

לשבת שאותה כל יהודי דרום אפריקה ישמרו יחד. 
איך הגיע הרעיון?

החל  זה  הרעיון.  את  לי  נתן  "הקב"ה  גולדשטיין:  הרב 
ספרים  שכתב  אריאלי,  דן  פרופסור  עם  לי  שהייתה  משיחה 
בדרום  ביקר  הוא  כעשור  לפני  ההתנהגות.  מדע  על  רבים 
במדינה,  החברות  לאחת  שהעניק  ייעוץ  במסגרת  אפריקה 
איתי במשרדי.  ביקש להיפגש  ביקורו במדינה הוא  ובמהלך 
בפגישה התעניין הפרופסור בהשקפת התורה בכל מה שקשור 
למדע ההתנהגות האנושית. תוך כדי הדברים הוא שאל אותי: 

'מה המצווה הכי חשובה ביהדות?' אמרתי לו: 'השבת'. 
אותך  לשאול  רוצה  אני  "עכשיו  לפרופסור:  אמרתי  "ואז 

כדי  עושים  מה   - ההתנהגות  למדע  מומחה  בתור  שאלה. 
את  לחדש  אפשר  איך  השבת?  לשמירת  יתחברו  שאנשים 
קמפיין  לעשות  הציע  הוא  לשבת?'  ישראל  עם  בין  הקשר 
הוא  חודשים.  שלושה   - מסוים  זמן  במשך  שבת  לשמירת 
הסביר לי שמהמחקרים שלו עולה שכאשר אדם עושה משהו 
במשך שלושה חודשים רצופים - זה הופך אצלו להרגל. אבל 
הבנתי ששלושה חודשים זה לא משהו מעשי, צריך להתחיל 
,ואז  משפחתי  בני  עם  הרעיון  את  לגלגל  התחלתי  בקטן. 
התלמוד  דברי  משקל  על   - אחת  שבת  על  להכריז  החלטתי 
הירושלמי במסכת תענית, ש'אילו היו ישראל משמרים שבת 

אחד - מיד היה בן דוד בא'. 
אירוע  עושה  אני  בשנה  פעם  לדרך.  לצאת  "החלטתי 
רבנים,  בהשתתפות  הקהילה  כל  של  תורני  כינוס   - בקהילה 
שבו מדברים על חיי התורה. אלפים משתתפים באירוע הזה. 
ל'פרויקט  יוצאים  שאנחנו  הכרזנו  הכנס  בסוף  שנה,  באותה 
לכל  שהגיע  בקמפיין  ויצאנו  מהר,  זה  עם  רצנו  השבת'. 
בדרום  הקהילה  בני  כל  לא  במדינה.  היהודיות  הקהילות 
נמנים  אינם  אחוז  משמונים  יותר   - שבת  שומרים  אפריקה 
על שומרי השבת - אבל התגובה הייתה מאוד נלהבת כמעט 
מהרגע הראשון. אנשים אהבו את הרעיון. אמנם בהתחלה היו 
 - הפלא  למרבה  אבל  יעבוד,  בסיכויים שזה  כאלה שפקפקו 

הייתה התעניינות גבוהה מאוד. 
לקראת  בסוף,  ויראלי.  לעניין  והפך  בגלים  התפתח  "זה 
היחידים  מרגישים  שהם  אמרו  אנשים   - האחרונה  הישורת 

אנשים שקועים 
בעצמם, בעולמם, לא 
שמים לב למשפחה 
הקרובה ולמה שקורה 
סביבם. ואז באה השבת 
- יום של שלווה ושקט, 
אחדות משפחתית - 
ומחברת את האדם 
מחדש, לא רק 
לסביבתו, אלא אפילו 
לעצמו



הרב גולדשטיין אצל מרן הגר''ח קנייבסקי

הבדלה במסגרת המיזם



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 
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שלא מצטרפים. כולם חלק מהעניין ולכן הם רוצים להצטרף 
גם. 

מיהודי  אחוזים  כשבעים   - שנה  "באותה  כי  מספר,  הרב 
יותר  של  גודל  סדר  בפרויקט,  השתתפו  אפריקה  דרום 
מחמישים אלף יהודים. עבור רובם זו הייתה הפעם הראשונה 
משמונים  יותר  בני  אבות,  בבתי  יהודים  ביניהם  היו  בחיים. 
ותשעים שנה - שזו להם הפעם הראשונה בחיים שהם שמרו 
התעניינו  שנה  באותה  השבת  משומרי  חלק  כהלכתה.  שבת 

וביקשו להמשיך הלאה..."
הייתה  עולמי,  למיזם  הרעיון  להפיכת  הדרך   - משם 
זאב  לנוכח ההצלחה, בשנה שלאחריה החליט הרב  קצרה.  
בתפוצות.  ישראל  לקהילות  המיזם  את  להרחיב  גולדשטיין 
בירות  ועוד  עוד  כאשר  לוויראלי,  העניין  הפך  לשנה  משנה 
חלק  נטלו  האחרונות  בשנים  היוזמה.  אל  מצטרפות  וערים 
ברצלונה,  לונדון,  במונטריאול,  יהודים  אלפי  מאות  ביוזמה 

טינק, רוטרדם, סטפורד, ספרינג ואלי, מקסיקו סיטי ועוד. 
לפני כשנתיים הגיעה היוזמה ללמעלה מ-900 ערים ברחבי 
להיחשף  שזכו  יהודים,  מיליון  חצי  מעל  והקיפה  העולם, 
לנועם אור השבת באמצעותם של אלפי נציגים שמונו על ידי 
הרב גולדשטיין בכל אחת מן הערים שבהן התקיים המיזם. 
אפילו  התעניינות  נרשמה  גולדשטיין,  הרב  מבשר  השנה, 
באפגינסטן, והצפי הוא לכמיליון יהודים שישמרו את השבת 

ב-101 מדינות בעולם. 

הרב הצעיר בהיסטוריה 
כרבה  לתפקידו  מונה  גולדשטיין  )וורן(  זאב  הרב  הגאון 
הראשי של מדינת דרום אפריקה - בגיל 32 בלבד. הוא מכהן 
כרב הראשי למדינה מטעם 'ארגון הקהילות האורתודוקסיות 
בדרום אפריקה' - עליו נמנים יותר מתשעים אחוזים מהיהודים 
שהאחיזה  מדינה  היא  אפריקה  )דרום  אפריקאים  הדרום 

הרפורמית/קונסרבטיבית - כמעט שאינה קיימת בה(. 
הכשרות,  ענייני  את  מנהל  אפריקה  דרום  של  הדין  בית 
עומד  בראשם  אשר  במדינה,  התורה  ודיני  הגיטין  הגיורים, 
מתוך  נבחר   - דאז  ה-32  בן  גולדשטיין  הרב  הראשי.  הרב 

חמישה מועמדים. 
איך התחושה להיבחר לרב ראשי בגיל כה צעיר?

אנחנו  "אבל  משחזר,  הרב  גדולה",  אחריות  הייתה  "זו 
שלנו,  ההשתדלות  את  לעשות  וצריכים  הקב"ה  של  בידיו 
מתוך אומץ לב, ביטחון בהקב"ה ושאיפה שכל מעשינו יהיו 
לשם  צריך  שהוא  מה  את  לעשות  צריך  האדם  שמים.  לשם 

שמים, להתרכז ולהתמקד בזה", מסביר הרב. 
שזה  "הבנתי  בראיון,  מוסיף  הוא  לתפקיד",  "כשנכנסתי 
ואני  ישראל,  כלל  על  אחריות  אלא  תפקיד,  למלא  סתם  לא 
אצטרך לתת דין וחשבון להקב"ה על השאלה מה אני עושה 
עם הבמה שניתנה לי. עשיתי דברים רבים ופעלתי להשפיע 
בענייני  מעורה  הרב  אידישקייט".  של  בכיוונים  אנשים  על 
היהדות בכל רחבי העולם, לדבריו - "מתוך השקפה שרבנות 
אינה שררה אלא פלטפורמה שממנה ניתן להשפיע על אנשים 

ולהפוך את העולם למקום מתוקן יותר. 
"בכל בוקר", אומר הרב, "אני שואל את עצמי מה אני יכול 
לעשות - לא מה אני מוכרח לעשות. מה שאני מוכרח לעשות 
- זה פשיטא שעליי לעשות. אבל השאלה היא איפה אפשר 
לעצמי  רואה  אני   - רשות  שהם  דברים  גם  ולפעול.  להוסיף 
חובה לעשות. מהסיבה הזו יצרתי הרבה פרויקטים חדשים, 
מתוך ההבנה הזו שאני אמסור דין וחשבון על כך שנדרשתי 
למלא את תפקידי באופן מיטבי. הקב"ה ישאל אותי נתתי לך 

את התפקיד הזה ומה עשית עם זה.
ִאינַדֶּבה'  'ַסַנה  הוא  הראשי  הרב  שהגה  הפרויקטים  אחד 
הכינוס  את  הזולו האפריקאי, המתאר  )מונח שלקוח משבט 
הרב,  מסביר  הזה",  "השם  ש"ו(.   - השבט  בני  של  השבטי 
מדובר  למעשה,  האנשים.  את  למשוך  שנועד  גימיק  "הוא 
הזה  הכנס  אל  במדינה.  והדת  התורה  לחיזוק  תורני  בכנס 
של  מרתון  לשמיעת  אפריקה  דרום  מיהודי  אלפים  מגיעים 

שיעורי תורה שווים לכל נפש". 
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שבה  לימוד  תכנית  הרב  הקים  האחרונות  בשנים  בנוסף, 
גולדשטיין  הגר"ז  אפריקה.  דרום  מיהודי  אלפים  משתתפים 
נפש,  לכל  שווה  שיהיה  באופן  הלימודי  החומר  את  מכין 
את  המכילה  תורנית  חוברת  המנויים  מקבלים  חודש  ובכל 
החומר הלימודי. במסגרת המיזם, אלפים לומדים בחברותות 
לצד  זאת  ד',  בתורת  ומתעלים  ישיבות,  בוגרי  עם  שבועיות 
שיעורים קבועים שהרב נושא בכל הריכוזים היהודיים בדרום 

אפריקה.
סיני',  'דורות  נקרא   - הרב  מפעיל  אותו  נוסף  פרויקט 
כחלק מתכנית  ילדיהם  עם  תורה  לומדים  הורים  שבמסגרתו 

לימודית שנהגתה בלשכתו של הרב הראשי למדינה. 

'המשטרה היהודית' 
של יוהנסבורג 

הראשי  הרב  למעשה  והוא  אפריקה,  בדרום  נולד  הרב 
וסבתו  וסבו  הוריו  גם  המקום.  יליד  שהוא  במדינה  הראשון 
משני הצדדים - הם ילידי יוהנסבורג. "ההורים של סבי וסבתי 
במדינה",  הוותיקים  הקהילה  בני  מרבית  כמו  מליטא,  באו 

מספר הרב גולדשטיין. 
גם  קשה  עובד  רב  הרי  הרב?  כבוד  של  השבת  נראית  איך 

בשבת... 
הרב גולדשטיין: "בתור רב ראשי למדינת דרום אפריקה, 
אני מסתובב בין בתי הכנסת, אבל אני מקפיד לשמור לעצמי 
זמן להיות בבית וללמוד עם הילדים. בימים הנוראים, למשל, 
אני צועד לבתי כנסת שממוקמים במרחק רב מביתי, והילדים 
הגדולים הולכים איתי את כל הדרך. לפעמים מדובר בהליכה 
עם  לשוחח  כדי  הזמן  את  מנצל  אני  צד.  לכל  כשעה  בת 

הילדים".
הרב מאבחן: "טירוף הדעת של העולם המודרני אינו מפסיק 
לרגע. המירוץ אינו פוסק. השבת היא הזדמנות למנוחת הנפש 
של  יום   - אוֹף'  'דיי  מושג  יש  באנגלית  מאוד.  עמוק  באופן 
עצירה, אבל זה לא 'דיי אוֹף' אלא 'דיי ַלייב' - יום של חיים. 
בשבת אנשים חיים באמת. בספר קהלת יש פסוק שאומר 'מה 

היא  כל חדש תחת השמש'. השמש  ואין  הוא שיהיה  שהיה 
- ותחתיה, כלומר במקומה, אנשים מעדיפים דברים  התורה 
אחרים. הם מעדיפים לרדוף אחר הממון והיגיעה החומרית. 
נותן באדם כוח התחדשות, לעומת  העולם הרוחני שבתורה 
ֶנֶפׁש. בשבת, אני  - מלשון  'וינפש'  היגיעה שמטריפה אותו. 

מסביר תמיד - אנשים מתחברים לנפש שלהם".
בדרום  הרב  שהקים  ביותר  המפתיעים  המיזמים  אחד 
הפשע  נגד  להתמודדות  יהודית'  'משטרה  היא   - אפריקה 
מדובר  שלישי.  עולם  של  סממנים  בה  יש  שעדיין  במדינה 
במעין שיטור קהילתי, אשר נועד להגביר את הביטחון האישי 

של יהודי המדינה. 
במסגרת פעילות הארגון המשטרתי - רכבים רבים מסיירים 
גבוהה;  ברמה  מיומנים  שוטרים  עם  היממה  שעות  בכל 
מופעל מוקד המקבל כ 20 אלף שיחות בחודש; ישנה מחלקה 
משפטית, מחלקת חקירות ומודיעין, ומחלקת מחקר ופיתוח. 
הצליח  ואכן  איש   250,000 כ  על  מגן  הזה  הענק  המערך 

להוריד את הפשיעה ביוהנסבורג באחוזים גבוהים. 
מה הביא את הרב להקים את השיטור הזה? 

"אחת הבעיות בדרום אפריקה", מסביר הרב, "זה הפשע. 
לא מומלץ ללכת ברחוב בלילה לבד, או לעלות על מונית לא 
מוכרת. ישנם לצערי מקרים קשים. כשראיתי את המצוקה - 
הקמתי ארגון שמירה, כעין משטרה קהילתית שזוכה לגיבוי 
קבועים,  פטרולים  נערכים  במדינה.  השלטונות  של  מלא 
ולאכוף את החוק, תוך שיתוף  עם סמכויות לעצור חשודים 
פעולה מלא עם המשטרה המקומית. השיטור שלנו הוריד את 
מקרי הפשע ביותר מתשעים אחוז, וזכינו לסייעתא דשמיא". 

איך פעילות ביטחונית כזו קשורה לתפקידו של רב בישראל? 
להיות מנהיג לקהילתו.  הוא  רב  "אני חושב שתפקיד של 
 - לחייהם  וחוששים  מוטרדים  מרגישים  הקהילה  בני  אם 
תפקידו של הרב הוא לטפל גם בזה, כחלק מהבעיות שעימן 
מתמודדים בני הקהילה. זה משהו שעשיתי בתחילת הרבנות 
 - רגועה  בצורה  קהילה  להנהיג  יכול  לא  שאני  הבנתי  שלי. 
זה  כל עוד אנשים חשים במצור שכשזה. בסייעתא דשמיא, 

מצליח מאוד והפך מודל לחיקוי". 
מתנהלים  איך  אנטישמיות.  עם  מדינה  היא  אפריקה  דרום 

החיים בצל השנאה?
"יש מציאות שיהודים גרים בכל תפוצות העולם, זו מציאות 
ואיתה צריך להתמודד. אם יש קהילה של יהודים באיזה מקום 
- יש אחריות על המנהיגים לדאוג לרווחה הרוחנית והגשמית 
שיהיו  התורה,  בדרך  תתנהל  שהקהילה   - הקהילה  בני  של 
חיים יהודיים וחיים תורניים. זה התפקיד שלי. ב"ה, הקהילות 
וחשובות, עם מוסדות  גדולות  הן  היהודיות בדרום אפריקה 
לכל הגילאים, עשרות בתי כנסת ביוהנסבורג וקייפטאון ועוד 
אומר   - ב"ה"  סיפוק  ומלאי  תוססים  קהילה  וחיי  מקומות, 

הרב, כנחתום המעיד על עיסתו. 

גמרא עם הנשיא
לצד תפקידו הרוחני, או ליתר דיוק - כחלק מתפקידו הרוחני 
- הרב גולדשטיין פעיל רבות למען זכויות אדם במדינה אשר 
בהורדת  נלחם  הוא  בנושא.  ומדממת  ארוכה  היסטוריה  לה 
אפריקה.  בדרום  הגזענות  נגד  והפגין  והשחיתות  הפשיעה 
הרב מקורב לצמרת השלטון, נלחם ב-BDS - הארגון האנטי 

ישראלי שמקדם חרם נגד מדינת ישראל בעולם.
 כמי שגדל בצל האפרטהייד )מדיניות ההפרדה בין גזעים 
ששררה בעבר בדרום אפריקה - ש"ו(, הרב גולדשטיין נוהג 
מדוע  מסביר  הוא  שבה  נרחבת  תקשורתית  הסברה  לערוך 
מופרך לדבר על מדינת ישראל בהקשרים של הפרדה גזעית 

ואפרטהייד.
כחלק מהתזה שלו - פרסם הרב ספר באנגלית בשם "להגן 
חברה  למען  היהודית  ההלכה  חזון  האנושית:  הרוח  על 
מוסרית". בבסיס התזה ניצב החיוב להטמעת ערכים יהודיים 

של מוסר, חמלה ושל משפחה בכל העולם.
מה מביא את הרב לפעול גם בקרב החברה הדרום-אפריקאית 

הלא יהודית?
חייב  "אתה  ישראל',  ל'כל  הרב  מסביר  דתי",  "כמנהיג 
התורה  של  הערכים  את  לבטא  ועוולות.  בשחיתות  למחות 
שזה כנות, נקיות כפיים, טוהר המידות. רב אינו יכול להישאר 
את  שנוגד  במה  להילחם  ולא  שלו  הקהילה  האמות  בארבע 
ערכיו. מנהיג חייב להוביל דרך, לקדם את ערכי התורה למען 

כלל האנושות". 
זכויות אדם הוא חלק ממה שמוביל את סדר היום של הרב - 
כחלק מכהונתו במדינה שרמסה במשך שנים רבות את זכויות 
האדם. הוא מפגין עם השחורים למען זכויותיהם, הוביל את 
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אפריקה,  דרום  של  לשעבר  המושחת  הנשיא  נגד  ההפגנות 
לצרכים  ציבור  בכספי  בשימוש  שהואשם  זומה,  ג'ייקוב 

אישיים ולבסוף הודח מתפקידו. 
'מגילת הזכויות', בשיתוף עם  גולדשטיין הוביל את  הרב 
תכנים  בהכנסת  שדוגלת  מגילה   - המקומי  החינוך  משרד 
חמלה,  של  ערכים  שמקדמים  המדינה  בכל  הספר  לבתי 
ערכים  אדם.  לזכויות  שקשור  מה  וכל  הדדי  וכבוד  אחריות 
אלו המנחים אותו בכל פועלו - הם אלו שגרמו לקרבה הרבה 
בינו לבין נלסון מנדלה, מנהיג המהפכה לשחרורה של דרום 
אפריקה ממשטר האפרטהייד. בהלווייתו של מנדלה אף נשא 

נאום מאוד מרגש שיצר הדים רבים.
באותה  בפוליטיקה.  גם  מאד  מעורב  גולדשטיין  הרב 
מידה שפעל רבות כדי להדיח את הנשיא הקודם זומה בשל 
בנשיא  בתמיכה  רבים  מאמצים  משקיע  הוא   - שחיתותו 
ישר  בנשיא  מדובר   - הרב  לדברי  רמפוזה.  סיריל  הנבחר, 
והגון מאד.  בנאום שנשא מול הנשיא בבית הכנסת העתיק 
ביותר בקייפטאון, סיפר הרב שבפגישתו עם הנשיא במשכנו 
הביא איתו את התלמוד, ולמד ביחד עם הנשיא את הסוגיה 
שמדברת על כך שרופא צריך רשות מהקב"ה כדי לרפא, וזאת 

משום שכדי לתקן את העולם צריך הסכמה מהשמים. 
לשיפור  בעולם  רבות  פועל  גולדשטיין  הרב  כאמור, 
תדמיתה ומעמדה של מדינת ישראל. בנאומו לא הזניח נושא 
זה בנאומו בפני הנשיא הנבחר: "המחויבות שלנו היא ליידע 
אותך, כבוד הנשיא, שעם כל האהבה והמחויבות שלנו לדרום 
אפריקה - אנחנו גם מאד אוהבים ומוקירים את מדינת ישראל, 
זה חלק ממי שאנחנו. ישראל היא הארץ שהובטחה לאבותינו 

ומאז שיהושע הכניס אותנו לארץ - הייתה בה נוכחות יהודית 
רציפה מאז ועד היום… החיים היהודיים בארץ ישראל הם 
קיומה של ההבטחה האלוקית ואף תנאי הכרחי להישרדותנו. 
יכולים  לא  ואנחנו  שלנו,  והרוחנית  הרגשית  המורשת  היא 
להיפרד ממנה", אמר הרב. זהו נאום לא מובן מאליו באקלים 

העוין כלפי ישראל במדינה הדרום אפריקאית.
למשטר  ישראל  מדינת  בין  שמשווים  לאלו  הרב  מסביר  מה 

האפרטהייד בדרום אפריקה? שאלנו.  
שלסכסוך  עיתונות',  ל'קו  הרב  אומר  להם",  מסביר  "אני 
האפרטהייד.  למדיניות  דמיון  שום  אין  הישראלי-פלסטיני 
פה יש קונפליקט על פיסת קרקע ואין לזה קשר לגזענות. אני 
מתראיין הרבה על הנושא בעולם ועל המצב בישראל בכלל 

ויוצא נגד האשמות מגוחכות מסוג זה.
זוכר  אני  זה אפרטהייד", מזדעק הרב.  יספרו מה  לא  "לי 
שכשהייתי ילד בן עשר - הסתובבתי עם ההורים בקייפטאון 
והבחנתי באדם שחור יושב בצד הדרך. הוא לא עשה דבר אלא 
רק ישב בשקט. ראיתי שוטר ניגש אליו וצורח עליו בתוקפנות 
והחוויה הזאת של החוסר אונים לעזור לו נחרטה בליבי עד 

היום. ברוך השם, זה לא משהו שקיים במדינת ישראל". 

גלויה מאיבוג'ה ניגריה
'השבת   - הרב  של  הבינלאומי  הדגל  פרויקט  כאמור, 
לצורך  וירא.  פרשת  הזו,  בשבת  להתקיים  צפוי   - העולמית' 
וביוהנסבורג, אשר  הפרויקט הוקם חמ"ל מיוחד בתל אביב 
מפעיל 8,000 מתנדבים ברחבי העולם. בין האירועים השונים 
מתקיימים: אירוע הפרשת חלה המוני, קידוש קהילתי, קבלת 
בודדים,  חיילים  עם  שבת  בעיר,  הבדלה  מוזיקלית,  שבת 

קידוש לעולים חדשים ועוד. 
הפרויקט זוכה למשובים מרגשים מכל רחבי העולם. בשנה 
שעברה קיבל הרב מסר מרגש במיוחד מאיבוג'ה, ניגריה: כך 
כתב האיש ששיגר את המסר הנרגש מחבל הארץ הנידח הזה: 
"אין לי בית כנסת או חזן. אין כאן קהילה יהודית. אני מכיר 
רק מוסלמים ונוצרים. אני עובד בסביבה צבאית, עם חוקים 
נוקשים ושינויים מתמידים של מיקום. זה לא יהיה קשה מדי 
להבין למה אני מרגיש לפעמים בודד ומיואש. ואז שמעתי על 

פרויקט השבת. 
"השנה, עדיין הייתי לבדי בצריף, אבל במובנים מסוימים 
כי השבת הזאת הייתה שונה איכשהו. כל  הייתי לבד.  - לא 
שבת מיוחדת, אבל בפרויקט השבת, עם קהילות יהודיות בכל 
העולם המאוחדות יחד לשמור על השבת, הרגשתי שהעולם 
טייו  לי   - המדהים  הפרויקט  על  תודה  מרומם.  ושלנו  שלי 

איידואל, אבוג'ה, ניגריה". 
"מסרים כאלה", מדגיש הרב גולדשטיין, "אנחנו מקבלים 

למכביר". 
הסברה  ופעילות  העולם  ברחבי  נציגים  מאות  באמצעות 
חודשים  שמתחילה  פעילות   - החברתיות  במדיות  נרחבת 
היוזמה   - העולמית'  כ'שבת  שמוכרזת  השבת  לפני  רבים 
עניין  מביעים  אנשים  אלפי  ומאות  שיא,  חשיפת  מקבלת 
בכך  למתעניינים  מסייעים  הפרויקט  נציגי  השבת.  בשמירת 
ונועם  מתיקות  על  ובהסברה  בסיסיים  שבת  הלכות  בלימוד 

שמירת השבת - מתנת הקב"ה לעם ישראל מבית גנזיו. 
כמו כן, בערים רבות נערכים אירועי הפרשת חלה ואפיית 

"הבנתי שזה לא סתם 
למלא תפקיד, אלא 

אחריות על כלל ישראל, 
ואני אצטרך לתת דין 
וחשבון להקב"ה על 

השאלה מה אני עושה 
עם הבמה שניתנה לי. 

עשיתי דברים רבים 
ופעלתי להשפיע על 
אנשים בכיוונים של 

אידישקייט"

"רבנות אינה שררה 
אלא פלטפורמה 

שממנה ניתן להשפיע 
על אנשים ולהפוך את 
העולם למקום מתוקן 

יותר"
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חלות כהכנה לשבת, תפילות שבת בצוותא ועוד שלל יוזמות 
של  לתודעתם  את שמירת השבת  להביא  מקומיות שמטרתן 
היהודים  כי מספר  יהודים רחוקים. מארגני המיזם מספרים, 

שהצטרפו אל היוזמה הוא אדיר וחובק עולם. 
ועלה  בישראל,  גולדשטיין  הגר"ז  ביקר  האחרונים  בימים 
בעבר  אשר  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונו 
הרב  את  חיזק  הגר"ח  היוזמה.  לעידוד  חתימתו  את  צירף 
"ייתכן  כי  באוזניו  והתבטא  החשובה,  ביוזמתו  גולדשטיין 
שבכך מתקיימים דברי חז"ל בירושלמי מסכת תענית: "אילו 
היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה מיד היה בן דוד בא", 

וכי יש בכך עניין של קירוב הגאולה.
החרדי  הציבור  על  מוטל  כיצד  גולדשטיין  הרב  לשאלת 
שזוכה ב"ה לשמר את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה להצטרף 

אל החיזוק העולמי של היהודים הרחוקים 
"על  התורה:  שר  השיב   - תורה  משמירת 
ידי לימוד מסכת שבת - יכולים גם חרדים 
להצטרף אל החיזוק". הגר"ח הוסיף ואמר: 
"כשיהודי שאינו שומר שבת זוכה לשמור 
שבת אחת בפעם הראשונה - הדבר יגרום 
השבת  את  גם  לשמור  יזכה  שהוא  לכך 
שלאחריה ואת כל השבתות בחייו, בבחינת 

'מצווה גוררת מצווה'.
- לפיה גם  בעקבות הוראת מרן הגר"ח 
יהודים חרדים צריכים להצטרף באמצעות 
יוזמות  הרב  מארגן   - שבת  מסכת  לימוד 
ללימוד  בעולם  רבות  בקהילות  מקומיות 
קבועים  לייסוד שיעורים  וכן  מסכת שבת, 

של  בקהילתו  נרשמת  מעניינת  יוזמה  והלכותיה.  זו  במסכת 
הקהילה  בני  כל  כאשר   - ביוהנסבורג  גולדשטיין  הגר"ז 
מחלקים ביניהם את המסכת, ללומדה במהלך השבת הקרובה 

שהוכרזה כ'שבת העולמית', בהתאם להוראת שר התורה. 

מה שרואים משם 
גולדשטיין  הגר"ז  עלה  בארץ  האחרון  ביקורו  במהלך 
האדמו"ר  כ"ק  התורה  גדולי  מועצת  חבר  של  למעונותיהם 
הלל,  יעקב  רבי  הגאון  שלום'  'אהבת  ישיבת  וראש  מצאנז 
מהם שמע דברי חיזוק ועידוד על היוזמה העולמית הנפלאה, 
אשר בוודאי תביא לקירוב הגאולה ותצרף מאות אלפי יהודים 
למעגל שומרי שבת קודש כהלכתה. האדמו"ר מצאנז אף הורה 

אל  להצטרף  שבנשיאותו  'לניאדו'  הרפואי  המרכז  להנהלת 
היוזמה באמצעות פעילות הסברה בקרב שוהי המרכז הרפואי 

ומבקריו. 
לסיום, מה דעת הרב על החיים היהודיים בארץ?

לקב"ה  טובה  להכיר  צריך  ישראל  "עם  גולדשטיין:  הרב 
יודעים   - מבחוץ  כשמסתכלים  ישראל.  בארץ  שיש  מה  על 
להעריך את כל הטוב שיש ליהודים בארץ ישראל, וזה הרבה 
את  שמעסיקות  החדשות  וכל  הפוליטיים  למשברים  מעל 
תושבי הארץ. יש בעיות בכל מדינה, בכל תפוצות העולם. אין 
מקום ללא בעיות. אבל לראות את מרכזי התורה בארץ, את 
הפריחה הרוחנית והתורנית, וגם, להבדיל, החיים הכלכליים 
פנים  בהארת  שמדובר  להבנה  שגורם  משהו  זה   - הפורחים 

שמימית".
ומה לגבי השסעים החברתיים והמשברים הפוליטיים? 

"כמובן שישנן בעיות, בין היתר בעיות חברתיות ושסע בין 
המגזרים, וזה אחד הדברים שטעונים שיפור וקידום. זה לא 
משהו שאני מתעלם ממנו, אבל זה בטל בשישים לעומת כל 

הטוב הרוחני והגשמי שיהודי ארץ ישראל זוכים לו". 
יש לרב פתרונות לפלונטר הציבורי?

שלי  ברי-השיח  עם  חולק  אני  ואותם  רעיונות,  לי  יש 
בישראל. אני מקווה שבעתיד תהיה לי ההזדמנות לקדם את 

הפתרונות הללו".

"כשיהודי שאינו שומר 
שבת זוכה לשמור שבת 
אחת בפעם הראשונה 
- הדבר יגרום לכך 
שהוא יזכה לשמור גם 
את השבת שלאחריה 
ואת כל השבתות בחייו, 
בבחינת 'מצווה גוררת 
מצווה'



תוכנית שבת עולמית עם חיילי צה''ל

סעודת שבת

פרחים לשבת

שבת עולמית בישראל



י"ז חשוון תש"פ 15/11/19 18



19 י"ז חשוון תש"פ 15/11/19

גוליגולי
בימים  אבל   – "טרוריסטים"  להם  קוראים  היו  היום 
האצ"ל  של  המחתרות  לוחמי  המדינה  קום  שלפני 
שהרבו  הבריטים   • חירות  ללוחמי  נחשבו  והלח"י 
במחנה  אותם  ולשכן  המחתרות  פעילי  את  לעצר 
המעצר בלטרון, לא דעו כיצד להתמודד עם ניסיונות 
ההימלטות של העצירים מהמחנה והרחיקו אותם עד 
למחנות מעצר במדינות מבודדות באפריקה • סיפורם 
הבריחות  באפריקה,  בגלות  המחתרת   לוחמי  של 
הנועזות ומי העצור שזכה בתואר "אלוף הבריחות"?

 המחתרות

|| איילה אבן האזל ||
תצלומים: באדיבות הספריה הלאומית 
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"
 – בבוקר  אותנו  העירה  החצוצרה 
החצוצרה שלחה אותנו בערב אל יצענו. 
ובין בוקר לערב, ומדי יום ביומו, נשאנו 
עינינו מהנוף בחוץ – העשיר והפורה – 
והתוהה.  השוממה   – בפנים  נפשנו  אל 
של  ימים  שדופים,  ימים  ריקים,  ימים 
רק   – הזיכרונות  במלאי  נוברת  המחשבה  בוהו. 
מלאי נשאר. מעבר לגדר אין מודיע, מן הארץ אין 
מבשר; קירות הכלוב שלנו שקופים ואטומים. ימי 
דאגה עקרה, ימים של שעמום עמום וחוסר ידיעה". 
מתוך תיאורו של לוחם המחתרת דוד סיוון  בספר 
"מעצר וגלות" שהוציאו העצירים בהיותם במחנה 

מעצר באפריקה.
רבות  הסתכנו  ולח"י  אצ"ל  המחתרות  לוחמי 
1944- השנים  בין  של  בתקופה  פעילותם  במהלך 
אותם  רדפו  והבריטים  המדינה,  קום  לפני   1948
המעצר  במחנה  עצרו  רובם  את  כאשר  חורמה,  עד 
וניסיונות  נואש  אמרו  לא  המחתרת  לוחמי  לטרון. 
המעצר  ממחנה  בוצעו  ואמיצים  רבים  בריחה 
שטיכסו  הבריטים  את  מאד  שהכעיס  מה  בלטרון, 
וכיצד  הסוררים,  בעצורים  לעשות  מה  עצה 
לעשות סוף לדבר. הפתרון שהתקבל היה להרחיק 
נידחות  למדינות  הרחק,  שם  לאי  העצורים  את 
ומבודדות באפריקה – למחנה מעצר:  מחנה סמבל 
בעברו  ששימש  אריתראה  בירת  אסמרה  שליד 
כמחנה נופש לנוער פשיסטי איטלקי,  קרטגו בליבו 
בקניה.  ג'ילג'יל  ומחנה  הלוהט,  סודן  מדבר  של 
הבריטים העבירו את העצורים ממחנה למחנה על 
ובנוסף  ויתכננו בריחות,  יתערו בסביבה  מנת שלא 
חששו הבריטים מפיגועים שיחוללו עצירי המחתרת 

על אדמת אפריקה.

כדור השלג מתגלגל
 – מוחלטת  בהפתעה  נפתח  שלג  כדור  מבצע 
מחנה המעצר לטרון הוקף בכוחות בריטים גדולים. 
כבד,  משמר  תחת  עצורים   439 נלקחו  ראשית 
כבולים בצמד ואף ללא חפצים אישיים והעולו על 
אנשי  היו  מחציתם  נודע.  הלא  אל  בדרך  מטוסים 
אנשי  היו  ו30%  אצ"ל  אנשי  היו   60% המחתרות: 
היעד  אל  כשהגיעו  רק  נטרלים.  היו   10% לח"י, 
נידחת  במדינה  נמצאים  הם  כי  העצורים  הבינו 
משלוחים  עשר  שניים  אריתראה.   – באפריקה 
נוספים של לוחמים הובלו בהמשך למחנות מעצר 

תנאים.  לא  מתנאים  סבלו  שם  באפריקה  נוספים 
למרות הגלות המעיקה העצירים ניסו לעשות הכול 
זרועות  ליפול  ולא  הרוח  מצב  את  לרומם  בשביל 
הייאוש.  גם במקום גלותם זכרו היטיב את דמותו 
של רבם של האסירים רבי אריה לוין שרוחו ואהבת 
ישראל האדירה שלו השפיעה עליהם ורוממה אותם 

גם במרחקים. 
היה  וגורשו  הבריטים  בידי  שנתפסו  אלה  בין 
בחודש  לעולמו  שהלך  שמגר  מאיר  השופט  גם  
עשה  המשפט,  בתחום  לימודיו  ואת  האחרון, 
בהתכתבות  השכלה  רכש  כאשר  המעצר  במחנה 

מטעם האוניברסיטה הפתוחה באנגליה. 
הגיעו  אליו  הראשון  המעצר  במחנה  כבר 
העצירים, סבלו העצירים כאשר נותרו ללא פריטים 
או  שיניים  משחות  חיוניים,   בגדים  כמו  בסיסים 
ספרים, השעמום הנוראי אחז בכולם. והתאים היו 
זאת  כל  עם  יתושים.  ששרצו  ומחניקים  חשוכים 

)למרות  דתי  צביון  על  לשמור  הקפידו  העצירים 
שרובם לא היו דתיים( וגם דאגו לחיי תרבות. בזמן 
ההולם  בשם  עת  כתב  לאור  הוצא  במחנה  שהותם 
את מצבם - "בדד" שהכיל מאמרים עיונים. ובנוסף 
ארגנו חוגים שונים לתנ"ך ולתלמוד. דוד ניב חיבר 
אז את המנונם: "הם לא ישברו אותנו אנו לא נכוף 

הגב. כל עוד זו הרוח בנו וכל עוד פועם הצו".

העצור שכונה "אלוף 
הבריחות"

אם הבריטים חשבו ששמו סוף לתופעת הבריחות 
פסקו  לא  הבריחה  ניסיונות  תקוותם.  התבדתה   –
אך  במיוחד,  מסובכות  היו  לא  ואף  באפריקה  גם 
כמעט  הייתה  הבריטית  מהבולשת  ההסתתרות 



גולי האצ''ל והלח''י בארתיראה

הגולים מביאים ספר תורה בשובם לארץ )יולי 1948(



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ברחובות באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

www.kolhazman.co . i l
אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

עם אחד

 |פוליטיקה  |חדשות מקומיות  |טורים אישיים 
 |מדורי נשים |מדורי ילדים   |מדורי בריאות  |צרכנות 

 |הלוח הגדול במגזר החרדי "מזל וברכה"

בקו אחד
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רובן  הניסיונות,  שמונת  מתוך  כך  אפשרית.  בלתי 
הסתיימו בכישלון חרוץ והבורחים נתפסו והושמו 
הוטל   עוצר  לחילופין  או  חודשיים,  חודש,  בצינוק 
כעונש על כלל אסירי המחנה בחדרים משעת ערב 
הכלכלה  שר  לימים   – מרידור  יעקב  מוקדמת. 
בממשלת ישראל – כונה "אלוף הבריחות" כאשר 
סירב  האצ"ל,   כמפקד  שימש  עת  ימים,  באותם 
להיכנע וחיפש כל העת ניסיון בריחה חדש שעליו 

טרם חשבו.
שלושה  של  הייתה  הראשונה  הנועזת  הבריחה 
זרעוני  ובנימין  שייבה,  שמעון  לב,  חגי  עצורים: 
שהיה מפקד באצ"ל ובלח"י. השלושה קברו עצמם 
ספורט  מגרש  בקצה  הגשם  ממי  שנוצרה  בתעלה 
ובשעות הלילה לאחר שהשומרים עזבו את המקום, 
אריתריאה  במרכז  עיר  עבר  אל  הבורחים  צעדו 
וחיפשו את בית הכנסת של הקהילה היהודית. בבית 
הכנסת הם פגשו את חיים גמליאל, יהודי ממשפחת 
רבנים מהעיר צנעה שבתימן,  שכל משפחתו עברה 
לעזרתם  נעתר  גמליאל  פרנסה.  לצרכי  לאריתריאה 
ודאג לבורחים ורכש עבורם ציוד: מפות ומצפן כמו 
כן דאג עבורם למקומות מסתור, תעודות מזויפות, 
הבורחים  נלכדו  הסיוע  למרות  אך  ומזון.  הסעה, 
בביקורת של הצבא הבריטי כאשר נסעו באוטובוס 
למעבר הגבול. כל הבורחים נענשו בישיבה בצינוק.
נלקחו   לבריחה,  קשר  וללא  מכן  לאחר  מיד 
הובלו  העצורים  הבא.  המעצר  למחנה  העצורים 
לעבר  איטלקית  באניה  נוראה  בצפיפות  כבולים 
מחנה המעצר קרתגו בסודן. במחנה קרתגו התנאים 
היו  הברז  מי  נוראי,  חום  יותר:  עוד  קשים  היו 
מלוחים והשימוש בהם היה במשורה, ולכן הובאו 
קילומטרים  עשרות  של  ממרחק  נוספים  שתיה  מי 
זו  וגם הם היו כמובן מוגבלים. העצורים בתקופה 
קיבלו מנות אוכל זועמות ביותר, וארבעה חודשים 
התנזרו מאכילת בשר מאחר ולא היה בשר כשר והם 
סרבו לקבל בשר טריפה. בסופו של דבר אושר לרב 

ולשוחט להגיע למחנה. 
בריחה  ניסיון  על  העצורים  חשבו  מהרה  חיש 
שני וכך מתחת לאפם של הבריטים נמלטו שלושה 
עבר  אל  הסודני  במדבר  קרתגו  ממחנה  עצורים  
לא  כנראה  הבריחה  סביב.  הצחיחים  המדבריות 
ניסיון  נתפסו.  השלושה  כי  כראוי  מתוכננת  הייתה 

הבריחה נכשל.
יעקב  שותפים  היו  השלישי  הבריחה  לניסיון 
תנועת  ממקימי  שהיה  יונדוף  ויעקב  מרידור 
בריחה  יצירתי,  רעיון  על  חשבו  הבורחים  חירות. 

את  שהוביל  הסודני  הנהג  את  מים.  מיכלי  בתוך 
לעבר  אותם  הוביל  והנהג  בכסף,  שיחדו  המכלים 
סמוך  בשדה  הסתתרו  הבורחים  הרכבת.  תחנת 
ולמחרת עלו לרכבת שתוביל אותם  במשך הלילה 
נמל  סירה לעבר  ומשם חשבו להשכיר  סודן  לנמל 
מזויפות  תעודות  להשיג  הצליחו  הבורחים  עקבה. 
של שרות הבטחון והמודיעין הצבאי של בריטניה, 
ואף היו מצוידים באקדחי עץ שהיו נראים אמיתיים 
להפליא. העצורים שנותרו במחנה התכוננו להסוות 
העצורים  כל  נספרו  בערב  כאשר   – בריחתם  את 
לעבור  מהעצורים  שלושה  הצליחו   – רציף  בכל 
שנוסרו  הסורגים  באמצעות  וזאת  לרציף  מרציף 
ללא  ולהחזירם  להרימם  יהיה  שניתן  כזה  באופן 
שהבריטים הבחינו בכך.  בינתיים הבורחים הגיעו 
מלון  בבית  השתהו  ימים  ושלושה  סודן  לפורט 
וחיפשו דרך להגיע לעקבה, היה באמתחתם סכום 
כסף שאצ"ל הצליחו להעביר להם, אך מנהל בית 
המלון החל לחשוד בהם והם נאלצו לעבור למקום 
אחר. הבורחים בקשו עזרה של סוחר יהודי אך אותו 
סוחר חשש להסתכן, בלית בררה הם החליטו לנסוע 

באחת  מזלם  ולרוע  ברכבת  חרטום  העיר  לעבר 
ולאחר  אותם  שזיהו  בריטים  קצינים  עלו  התחנות 
שישה ימים – הבורחים נתפסו. תשעה חודשים היו 
העצורים במחנה ולאחר מכן הועברו כל העצורים 
ימים  ארבעה  של  בנסיעה  סמבל  למחנה  חזרה 

ברכבת ובמשאיות. 

ירי פתאומי לעבר 
העצורים

הבריחה  מניסיון  לקח  למודי  הפעם  הבריטים 
הקודם, הסיתו את השומרים הסודנים במחנה סמבל 
ערבים  "רוצחי  היהודים  כי  וטענו  העצירים  כנגד 
ומפוצצי מסגדים בפלשתינה." לפיכך הגו השומרים 
שטנה כלפי העצורים הקניטו אותם במילים ואיימו 
עליהם בנשק. הפניות כלפי הבריטים להרחיק את 
השומרים האלימים לא הועילו והאסון היה בפתח. 



בית הדפוס של גולי ציון בקניה

הגולים בהגיעם לנמל תל-אביב, יולי 1948
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בבוקרו של אחד הימים אחד העצורים אליהו עזרא 
ביתן  מול  דווקא  ספסל  על  לשבת  החליט  שמו, 
שומר מספר 2, השומר צעק עליו בערבית שיסתלק.  
אליהו עזרא קם והלך לעמדת השמירה ושאל אותו, 
מדוע נאסר עליו לשבת מול עמדת השמירה? בשלב 
הזה יש הטוענים כי השומר אף החל לשחק משחק 
שהיו  בריטים  שני  מולו.   בנשקו  והתגרה  מסוכן 
כי ראו משהו לבן עף  יותר,  במקום העידו מאוחר 
באוויר לעבר השומר וסברו כי מדובר באבן.   שאר 
העצורים הפצירו באליהו עזרא שיעזוב את המקום 
ופנה ללכת לכיוון  והלה עשה בידיו תנועת ביטול 
חדר האוכל, אך אז המשחק המסוכן הפך לאלים - 
כדור חי נורה ישירות  ופגע בצווארו של אליהו והוא 
נפל במרחק של ששה מטרים על יד הגדר. מיד מהרו 
אליו הבריטים והעצורים האחרים השכיבו אותו על 
מזרון ומהרו להגיע לתחנת עזרה ראשונה הנמצאת 
סגור  היה  הפנימי  הראשון  השער  למחנה.  מחוץ 
נעול. השומרים  היה  החיצוני  והשער  נעול  לא  אך 
שלא  ולאחר  השער  את  לפתוח  התבקשו  הסודנים 
החיצוני  השער  על  דופקים  החלו  העצירים  פתחו 
על מנת להזעיק עזרה. ברגע זה ירה השומר הסודני 

המתגודדים  כלפי  נוספת  יריה  ירה  המח  חמום 
כולל  באש,  ירו  הסודנים  השומרים  כל  ולאחריה 
ממכונת יריה שעמדה במקום כלפי הנוכחים וכלפי 
משלושה  נורה  עזרא  אליהו  הפצוע  הצריפים. 
כדורים נוספים ממכונת הירייה ומת במקום בנוסף 
נהרג גם שאול הגלילי בן ה-28 כאשר חש לעזרה. 
שלושה עצורים נוספים נפצעו בתוך החדר האוכל 
ניסו לחפש מקום מחסה. בעקבות המאורע  כאשר 
עקוב הדם נפצעו שנים עשר אנשים וששה מתוכם 
במצב קשה, ביניהם ההיסטוריון דוד סיוון שנפצע 
. רק כאשר  קשה ושכב במשך שנה בבית החולים 
מפקד  לעבר  באנגלית  )פרנקו(  דרורי  ראובן  פנה 
חובשים  כמה  האש.  פסקה  קייב  קפטן  המחנה 
מהרו לעבר ההרוגים והפצועים, והקהילה היהודית 
הקטנה בעיר אסמרה שהייתה מורכבת מעולי תימן 
טיפלה בהבאת הגופות לקבר ישראל. למחרת פתחו 
העצורים בשביתת רעב חלקית והודיעו שלא ישתפו 
הבריטים  יתמלאו,  דרישותיהם  אשר  עד  פעולה 
התעקשו שלא להיכנע והחזירו ארצה את  רבם  של 
העצורים רבי חיים דוד כהנה שגלה כביכול  מרצונו 

והשוחט. 

הם  והפצועים  ההרוגים  כשירו,  צדקו  "הסודנים 
חיילים  הורגים  בארץ  ואנשיכם  אתם  האשמים. 
בריטים בלתי מזויינים, לבנים ושחורים, מפוצצים 
טען  כך  רב",  צבא  שם  להחזיק  ועלינו  גשרים 
המפקד העליון של צבאות המזרח התיכון שהיה גם 

מושל סודן ואריתראה.
גם ממחנה זה, לא הפסיקו העצורים את הניסיונות 
להימלט. הפעם הבורחים נמלטו ללא תכנון מוקדם 
באסמרה.  היהודית  הקהילה  אנשי  עם  קשר  ויצרו 
אנשי הקהילה סייעו בידם להימלט לאתיופיה תוך 
פנים.  רעולות  ערביות  לנשים  מחופשים  שהם  כדי 
יהודי מקומי אשר גר באסמרה התלווה להם, והיה 
גם תחפשות  נשותיו.  עם שתי  הנוסע  כערבי  נראה 
זאת התגלתה לבסוף והבורחים  נכלאו בבית כלא 
לבסוף אחרי שבעה חודשים של משא  באתיופיה, 
ומתן הוסגרו העצירים  לבריטים תמורת בן משפחה 
בוגד של הקיסר האתיופי. אחד הבורחים היה אליהו 
ולבסוף  לבריטים  הוסגר  שלא  היחיד  שהיה  לנקין 

היה היחידי עד כה, שהצליח להגיע לאירופה .
למרות שרוב העצורים שברחו נתפסו, העצורים 
לא הסכימו להתייאש. והם פתחו בכריית מנהרות, 
שתי  נחפרו  כך  ומתישה.  קשה  עבודה  באמצעות 
והשניה  מטר   32 באורך  האחת  עמוקות  מנהרות 
מטר   45 בקוטר  היו  המנהרות  מטר.   70 באורך 
במקום  היו  הפתחים  אחד  אדם.  לזחילת  מספיקות 
בולט לעין שאף אחד מהשומרים לא חלם כי  דווקא 
שם קיים פתח סודי של מנהרה. מתוך מאה חמישים 
יברחו.  עצירים  וארבע  חמישים  כי  נקבע  עצורים, 
גדולה  קבוצה  קבוצות:  לשתי  חולקו  הבורחים 
קבוצה  מרידור,  יעקב  עמד  שבראשה  איש   30 של 
זו ברחה דרך המנהרה הגדולה ואילו דרך המנהרה 
הקטנה ברחה הקבוצה הקטנה של 24 איש בראשות 



מימין מאיר שמגר, שמואל תמיר, דב מילמן, צבי הדסי, ראובן רובינשטיין ואריה מהולל במחנה גילגיל בקניה

לוחמי המחתרות אצ''ל ולח"י בגלותם באפריקה

מחנה גילגיל בקניה – ערוגות בצורת מגן דוד שבמרכזו קקטוס בצורת מנורה. רשויות המחנה 
לא ידעו זאת, אך החול שבמרכז הגינה נלקח מהמנהרה שחפרו העצורים
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במפות,  מצוידים  יצאו  הקבוצות  עמי.  לב  שלמה 
תיק עזרה ראשונה, מימיות ומזון. הקבוצה ראשונה 
מדים  באמצעות  בריטים  לחיילים  התחפשה 
ודרגות.  סמלים  כולל  האסירים  ידי  על  שנתפרו 
החיילים המחופשים השתלטו על אוטובוס איטלקי 
שהחזיר חיילים למחנה במטרה להבריח את הגבול 
האוטובוס  במנוע  אירעה  תקלה  אך  לאתיופיה, 
והנמלטים נאלצו להמשיך את דרכם רגלית, למחרת 
היום נתפסו על ידי כפריים הם לא ניסו להתנגד על 

מנת שלא יפתחו אליהם אש, ונמסרו לשלטונות. 
שמגר  מאיר  גם  היה  שביניהם  השנייה  הקבוצה 
השנייה  הקבוצה  באסמרה.  להתחבא  התכוונה 
הצליחה להסתתר זמן רב יותר, חלקם אף הסתתרו 
מידו  להסתתר  היה  קשה  אך  דלק,  מכליות  בתוך 
של המודיעין הבריטי, שהצליח לבסוף לעלות על 

עקבותיהם של חלק מן הבורחים. 
יעקב  של   שוב  היה  השישי  הבריחה  ניסיון 
חורים  דרך  שנמלטו  נוסף  אצ"ל  ואיש  מרידור 
הבריחה  מן  לבורחים  והצטרפו  בקירות,  שיצרו 
מהרה  עד  מזלם  לרוע  אך  נתפסו.  שטרם  הקודמת 

עלו הבריטים על עקבותיהם.
שוב  לנצל  החליטו  העצורים  השביעית,  בפעם 
את המנהרה אותה חפרו בניסיון החמישי. הבריטים 
אומנם סתמו אותה אך היה זה באופן שטחי למדי. 
נוספת שתעקוף את  והעצורים חפרו מנהרה קטנה 
יעקב  שוב  ביניהם  ארבע  היו  הבורחים  החסימה. 
ישראל  ממשלת  ראש  לימים  שמיר  יצחק  מרידור, 
להשתמש  יכלו  לא  כבר  הבורחים  קיש.  ציון  ובן 
אותם  קישר  המחנה  רב  אך  אסמרה,  העיר  ביהודי 
עם יהודי איטלקי בשם ד"ר ג'וזפה לוי שסייע להם 
התחבאו  שם  בעיר,  איטלקי  נתין  אצל  להתחבא 
בדרך  להגיע  הצליחו  מכן  ולאחר  חודש,  במשך 
חתחתים אל עיר הבירה של אתיופיה ומשם אל עבר 
רפובליקת ג'יבוטי, בסיועו של רב המקום. שם כבר 
הצליח המודיעין הבריטי לעלות על עקבותיהם אך 
השלטונות הצרפתים לא מהרו להסגירם. הבורחים 
נאחזו בתעודות מעבר דרום אמריקניות מזויפות על 
מנת לדרוש שחרור.  בסופו של דבר הצליחו שניים 
מהבורחים להגיע לצרפת ושם על ידי קשרים טובים 
שהיה לארגון האצ"ל, שוחררו שבועיים לפני קום 
כבוד  אחר  הוחזרו  הבורחים  שאר  ואילו  המדינה. 

למעצר.
של  הרבים  הבריחה  ניסיונות  בעקבות 
האסירים – הוחלט אצל הבריטים להעביר 
קניה  עבר  אל  והפעם  האסירים  את  שוב 
הבריטים  מכאן חשבו   - גילגיל   למחנה 
בתאי  לברוח.  האסירים  יצליחו  לא 
אשנבים  אלא  חלונות  היו  העצירים  
וגם  חופשי  זרם  הביוב  בקירות,  קטנים 
מחריד.  היה  המצב  חסרו  לא  יתושים 
והחליטו  לשתוק  סרבו  העצירים 
ידיהם הרסו את  לנקוט במעשה. במו 
כתלי הכלא על מנת לכסות על הביוב 
הפתוח. לאחר מכן שוכנע גם מנהל 
הכלא העקשן כי יש לשפר מעט את 

התנאים. 
הוביל  האחרון  הבריחה  ניסיון 

בעקבות  העצורים  בין  לוויכוח 
כי  העובדה  ובשל  הקודמים  הניסיונות  כישלונות 
גם  ישראל.  ארץ  את  לעזוב  כבר  עמדו  הבריטים 
יעקב  עמד  הבריחה  ניסיון  של  היוזמים  בין  הפעם 
זויפו דרכונים של מדינות אמריקה  מרידור. הפעם 
הלטינית כגון: סלוודור, והונדרוס באמצעות מכונת 
דפוס שהוקמה במחנה. רבני המחנה הרב דוד כהנה 
והרב לוי רבינוביץ רבה של יוהנסבורג באו לעזרת 
המנסים לברוח. ששת הבורחים נמלטו דרך מנהרה 
ולבסוף  גדרות  מתחת  לזחול  נאלצו  כשבסופה 
המתינה להם מכונית שכורה שהובילה אתם הישר 
לאוגנדה. מאוגנדה המשיכו הבורחים אל עבר קונגו 
הייתה  הדרך  ומשם  הבלגים  בשליטת  אז  שהייתה 

פתוחה בטיסה ישירה אל החופש לעבר בריסל.  
היחידי שצלח התפרסם  הבריחה השמיני  ניסיון 
יכלו  לא  כבר  במחנה  העצורים  ושאר  מהרה,  חיש 
ואילו  נוספת.  בפעם  זה  מילוט  בנתיב  להשתמש 
הבריטים המשיכו עד בוש לערוך את מסע חיפושים 
כשהבורחים  שנמלטו,   הבורחים  בעקבות  בקניה 

היו כבר בבלגיה. 
גם כאשר היה ברור לכל כי המנדט הבריטי  מסתיים  
הבריטים  התרצו  לא  המדינה,  הקמת  על  והוכרז 
הנחושים  העצורים  המחתרות.  אסירי  את  לשחרר 
החלונות,  סורגי  כל  את  כמחאה   ועקרו  התמרדו 
לשווא.  אך  המחנה  תורן  על  ישראל  דגל  את  תלו 

ף  ו ס ב ל ש כ
תוך  כי  לעצורים  הודיעו 

את חפציהם  לארוז  עליהם  ושש שעות  שלושים 
ברנדוט  הרוזן  בהוראת  לשחרורם  ולהתכונן 
לח"י(  מארגון  מתנקשים  בידי  נרצח  )שלימים 
את  לכלוא  העצורים  התקשו  לשחררם,  שאישר 
בשירה  פרצו  בעיניים  דמעות  ועם  רגשותיהם, 
העצור  מרובות.  שעות  במשך  אדירה  ספונטנית 
שאף  דרוקמן  דוד  היה  המחנה  את  שעזב  האחרון 

טרח ונעל אחריו את שער המחנה. 
 70 של  בשיירה  המשוחררים  יצאו  מכן  לאחר 
ארץ  דגל  עם  מכונית  השיירה  כשבראש  מכוניות 
משם  ניירבי,  לעיר  הובלו  המשוחררים  ישראל. 
וכעבור  באוניה,  מכן  ולאחר  בלוב,  לנמל  במטוס 
שלושה ימים הגיעו ארצה. רבם של העצורים הרב 
חיים כהנה היה הראשון שירד מן האונייה תוך כדי 
שהוא נושא את ספר התנ"ך, אחריו ירדו בהתרגשות 
גדולה שאר  המשוחררים והובלו למצודת זאב שם 
נפגשו עם בני משפחותיהם וילדיהם אותם לא ראו 
זמן רב. חלקם לא ראו מעולם את ילדיהם שנולדו 
רב  זמן  בידם  היה  לא  אך  בשבי.  השהות  בתקופת 
להתרגש בחיק משפחותיהם -  מלחמת העצמאות 
בפתח והמשוחררים האמיצים עשו את דרכם לעבר 

שדה הקרב בהגנה על מולדתם הצעירה. 



הגולים מצטלמים במחנה סמבל שבאריתראה, המחנה הראשון אליו הגיעו

ספר המעצר והגלות, המהדורה המקורית
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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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חיסולו של בכיר הג'יאהד האסלאמי בהאא אבו אל עטא, מצטרף לשורת סיכולים ממוקדים שבוצעו בידי צה"ל לעבר 
קודקודים בארגוני הטרור הפזורים ברצועת עזה · יצאנו למסע עוצר נשימה בעקבות המבצעים הנועזים שביצעה 

מערכת הביטחון כנגד ראשי חמאס · חיסול החלפן שהביא סבב לחימה ברצועה, הזיהוי של מייסד חמאס בפתח 
המסגד, שיחת הטלפון של המהנדס שהסתיימה בפיצוץ עז, הטיל שפגע ברכבו של החוטף ואנשי המוסד שביצעו 

ירי מטווח קצר לעבר הרופא האכזר · וגם: מהי מידת האפקטיביות של פעולות החיסול? · זירת חיסול

חיסול
||   אוריאל צייטלין  ||

ממוקד
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מערכת הביטחון כנגד ראשי חמאס · חיסול החלפן שהביא סבב לחימה ברצועה, הזיהוי של מייסד חמאס בפתח 
המסגד, שיחת הטלפון של המהנדס שהסתיימה בפיצוץ עז, הטיל שפגע ברכבו של החוטף ואנשי המוסד שביצעו 

ירי מטווח קצר לעבר הרופא האכזר · וגם: מהי מידת האפקטיביות של פעולות החיסול? · זירת חיסול

אחרי אחיסול שבאה  מזו  יותר  מוצדקת  לאיד  שמחה  ין 
בדרכים  מחוסלים  יהודי  דם  צמאי  שמרצחים 
ולפעמים אף משעשעות. אלה אנשים  יצירתיות 
נשפך  יהודיים  תינוקות  דם  לראות  שרוצים 
ולגדוע את פתיל חייהם, סיכולם מתבקש אפוא 

ומשחרר אנחות רווחה רבות בישראל.
לישראל  רב  סבל  שגרם  עטא  אל  אבו  לבהאא  קרה  זה  השבוע 
שעבר  בשבוע  רק  האחרונה.  בתקופה  הדרום  לתושבי  ובעיקר 
פרסמנו מעל גבי עיתון זה חלק ממעלליו. גם אנחנו לא ציפינו שזה 
יקרה מהר כל כך. אחרי החיסול, אמרו ראשי מערכת הביטחון כי 

זה מקרה יוצא דופן וישראל איננה חוזרת למדיניות החיסולים.
מלנקוט  רשמי  באופן  פסקה  ישראל  מתי  השאלה,  נשאלת   
עשרות  אחרי  האחרונות,  בשנים  לכך:  התשובה  זו?  במדיניות 
או  אפקטיביים  הממוקדים  החיסולים  האם  למדוד  ניסו  חיסולים, 
כי  השטח,  מן  למדוד  ניתן  כך   – הייתה  המסקנה  לנזק.  גורמים 
שלא  הבנה  מתוך  וחריגים,  מיוחדים  למקרים  יישמרו  חיסולים 
במסגרת  לראות  תוכלו  ולכאן  לכאן  )צדדים  מועיל  הדבר  בהכרח 
לצד הכתבה(. כאשר דנים בנושא זה, מצאנו לנכון לחזור לשורת 

החיסולים המפורסמים ביותר, עליהם ישראל לקחה אחריות. 

איש הכספים
ממוקד  באופן  חוסל  השנה  השבוע,  האחרון  החיסול  למעט 
איש אחד בלבד ברצועת עזה והוא חאמד אחמד עבד חודרי. ב-5 
במאי, דובר צה"ל התיר לפרסום כי בפעילות משותפת של צה"ל 
ושירות הביטחון הכללי סוכל חאמד אחמד עבד חודרי, תושב עזה, 
מאיראן  גדולים  ובהיקפים  במזומן  כספים  העברות  על  האחראי 
החלפנות  חברת  של  בעליה  הוא  חודרי  ברצועה.  הטרור  לארגוני 
"חאמד ללצראפה אלופאק", אשר הוגדרה כארגון טרור בישראל 

ביוני 2018. 
בשנים האחרונות התבסס מעמדה של חברת החלפנות וכן מעמדו 
של חודרי כחלפן כספים מרכזי ברצועת עזה. חודרי העביר כספים 
האסלאמי  לג'יהאד  הצבאי,  לחמאס  ובמזומן  גדולים  בהיקפים 
החלפנות  חברת  באמצעות  עזה,  ברצועת  נוספים  טרור  ולארגוני 
שבבעלותו ובסיוע חלפנים בחו"ל וסוחרים, שהיו מודעים להכרזה 

על החברה כארגון טרור.
איראן  של  החץ  כראש  ששימש  חודרי,  של  הפיננסית  פעילותו 
הטרור  פעילות  לקידום  משמעותי  באופן  תרמה  עזה,  ברצועת 

"צה"ל  עזה.  ברצועת  הטרור  ארגוני  של  הצבאית  ולהתעצמותם 
ושירות הבטחון הכללי ימשיכו לפעול במטרה לסכל ולשבש את 
ניסיונותיה של איראן לקדם פעילות טרור מרצועת עזה באמצעות 
מימון ארגוני הטרור- חמאס, ג׳יהאד אסלאמי ויתר ארגוני הטרור 

ברצועת עזה", נמסר אז מבכירי הצבא.
דובר צה"ל רונן מנאליס אמר לאחר החיסול כי "השב"כ במשך 
הדרג  ידי  על  שאושר  הזה,  והסיכול  מודיעין  אסף  ארוכה  תקופה 
המדיני, בוצע על ידי חיל האוויר יחד עם השב"כ, ולמעשה מדובר 
לתוכה  הרצועה  מחוץ  הכסף  העברת  בציר  משמעותית  בפגיעה 
דמות  לחפש  היה  בסיכול  "הרעיון  לדבריו,  הטרור".  ולארגוני 

שמקושרת לשני הארגונים ושההשפעה שלה תהיה גם טקטית".
לדאבון  אשר  במיוחד,  גדול  לחימה  סבב  אחריו  גרר  זה  אירוע 
הלב גבה עמו ארבעה הרוגים הי"ד ומאות רקטות שוגרו במהלך 

היום לשטח ישראל. 

 המייסד
החיסול המשמעותי ביותר שבוצע בידי ישראל, היה של השייח' 
אחמד יאסין. יאסין שהיה משותק ברוב חלקי גופו, הקים את ארגון 
חמאס בשנת 1987 ונחשב לאב הרוחני של התנועה. ב-1989 הורה 
על הפעולה לרצוח את החיילים אילן סעדון ואבי סספורטס, ובשנת 
1991 נגזר עליו מאסר עולם בכלא בישראל. ב-1997 שיחרר אותו 
ראש הממשלה דאז )וכיום( בנימין נתניהו, לאחר החיסול הכושל 
של חאלד משעל בירדן )הרחבה בהמשך הכתבה(. שחרורו נתן רוח 
בשטח  רבים  התאבדות  פיגועי  לבצע  הורה  ויאסין  לחמאס  גבית 
ישראל. בתחילת 2003 הודיעה ישראל כי אין ליאסין חסינות וביוני 
של אותה שנה נכשל ניסיון החיסול הראשון. אולם הניסיון השני 
צלח ובמרץ 2004 מסוקי חיל האוויר הצליחו לפגוע בו ולהרוג גם 

את שומריו.
שניתן  מרגע  כי  דאז  השב"כ  ראש  דיכטר,  אבי  סיפר  לימים 
משמעותי  מודיעין  היה  כבר  אותו,  לחסל  אישור  המדיני  בדרג 
עליו. מכיוון שמקורביו הבינו שהחבל מתהדק סביבו, הם החליטו 
להעביר אותו ממקום למקום. לישראל היה מודיעין כי יאסין שוכן 
במסגד כלשהו. הם הבינו שהוא עומד ללון באותו הלילה במסגד. 
אותו  לחסל  שלא  והחליטו  יקר  זמן  בזבזו  לא  הביטחון  במערכת 
בתוך המסגד בגלל הרבה סובבים חפים מפשע ומתוך רצון שלא 
לפגוע בבית התיפלה במקום. למחרת בבוקר, זיהו הלוחמים רכב 
זיהו  דקות,  כמה  לאחר  סביבו.  רבה  ותכונה  למסגד  בסמוך  חונה 
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כיסא גלגלים מובא אל תוך הרכב והוא נוסע מהמקום. אחד 
דקות,  כמה  לאחר  המבוקש.  איננו  זה  כי  אמר  מהלוחמים 
נראה אחמד יאסין יוצא מן המסגד כשהוא על כיסא גלגלים, 
יורד במורד הרחוב. מיד בתום הזיהוי, יאסין ספג מהלומה 

וסוכל.

 המהנדס 
עז  גדודי  ממקימי  היה  "המהנדס"  שכונה  עיאש,  יחיא 
א-דין אל-קסאם של חמאס ואחד האחראים להכנסת שיטת 
פיגועי ההתאבדות בשנות ה-90 כחלק מהטרור הפלסטיני 
למעלה  של  חייהם  את  גבו  אלו  טרור  פיגועי  בישראל. 
ממאה יהודים. עם הוצאתם לפועל של פיגועי ההתאבדות 
הקטלניים בשנים 1994 ו-1995 הפך עיאש למבוקש הראשי 
על ידי שירותי הביטחון של ישראל. הקושי העיקרי בלכידתו 
נבע מיכולת הניידות הגבוהה שלו - הוא העתיק את מקום 
מגוריו בתכיפות רבה. מספר פעמים הוא היה קרוב ללכידה, 
בהן במהלך מרדף אחריו בעיר שכם ובעת שביקר את אשתו 
שבתקופה  עיאש,  הצליח  שנים  אותן  בכל  הולדתו.  בכפר 
זו הודבק לו הכינוי "המהנדס", לחמוק משירותי הביטחון 
הישראליים, בין השאר בזכות התחפושות שבהן השתמש. 
לאחר כינון שלטון הרשות הפלסטינית ברצועת עזה ב-1994 
לא  ערפאת  יאסר  ובהם  אש"ף  אנשי  לרצועה.  עיאש  עבר 
שיתפו פעולה עם ישראל במאמצים ללכוד את "המהנדס".

דאז  ישראל  ממשלת  ראש  אישר   1996 ינואר  בתחילת 
בינואר  ב-5  חוסל  עיאש  יחיא  אותו.  לחסל  פרס  שמעון 
1996 בבית לאהיא שברצועת עזה, באמצעות טלפון סלולרי 
רשמי  באופן  אישרה  לא  ישראל  שהתפוצץ.  החזיק  אותו 
את מעורבותה בהריגתו של עיאש, עם זאת ידועים פרטים 
בנוסף,  ישראל.  מעורבות  על  שהצביעו  ההתנקשות  על 
פרטים  וסיפקו  עשור  לאחר  בנושא  שב"כ  אנשי  התראיינו 
כי השב"כ הצליח להשתיל  היא  אודות הפעולה. ההערכה 
לכמאל  שנמסר  סלולרי  טלפון  בתוך  זעיר  חבלה  מטען 
מודיע של  עיאש. חמד, שהיה בעבר  הבית של  בעל  חמד, 
השב"כ, העביר את הטלפון לעיאש מבלי לדעת שהטלפון 
ממולכד, ובהוראת השב"כ ניתק את הטלפון הרגיל בדירה. 
לשיחות הטלפון  לצותת  הפעולה  סבר שמטרת  הבית  בעל 
של "המהנדס". בעת שיחה עם אביו, זוהה קולו של עיאש 
על ידי השב"כ, שאכן צותת לשיחה והפצצה הופעלה. יחיא 

עיאש מת במקום.
עיאש נקבר בעזה בהלוויה המונית שבה השתתפו למעלה 
חיובית  מוראלית  השפעה  הייתה  למותו  איש.  אלף  ממאה 
על הציבור הישראלי. מהצד השני הפכה דמותו לסמל עבור 
תומכי החמאס ותאים חמושים של החמאס נשאו את השמות 
או  המהנדס"  של  "סטודנטים  עיאש",  של  "סטודנטים 
"חוליות יחיא עיאש" על מנת לכבד את זכרו. לאחר החיסול 
במרץ  ל-4  בפברואר   21 בין  שנה  אותה  במהלך  אירעו 

בירושלים,   18 בקו  הפיגועים  התאבדות,  פיגועי  ארבעה 
למעלה  נהרגו  שבהם  סנטר,  בדיזנגוף  והפיגוע  באשקלון, 
וטען שהיו  לפיגועים,  מששים איש. החמאס לקח אחריות 
נקמה על חיסולו של עיאש. לאחר מותו הפכה דמותו של 
עיאש לסמל בעיני תומכי החמאס והוא זכה להנצחה רבה 
גם על ידי מוסדות הרשות הפלסטינית המזוהים עם תנועת 
הפלסטינית  הרשות  קריית  נקראה   2010 בשנת  הפת"ח. 

ברמאללה על שמו של יחיא עיאש.

החוטף
אחמד ג'עברי היה טרוריסט פלסטיני בכיר בארגון הטרור 
חמאס שברצועת עזה. רשמית היה הוא סגנו של מוחמד דף 
ברצועת עזה, אך נחשב למפקד בפועל של הזרוע הצבאית 
של חמאס, גדודי עז א-דין אל-קסאם, לאחר שמוחמד דף 
נפגע בהתקפת חיל האוויר הישראלי. ב-14 בנובמבר 2012 
חוסל על ידי צה"ל בראשית מבצע עמוד ענן. כמפקד, הוביל 
חמאס  של  הצבאיות  הליבה  יכולות  פיתוח  של  קו  ג'עברי 
מתוך  פיגועים  בהוצאת  התמקדות  במקום  עזה.  ברצועת 
משאבים  ג'עברי  הקדיש  ישראל,  שטחי  אל  עזה  רצועת 
ולהפיכת הזרוע הצבאית  נרחבות  לבניית תשתיות צבאיות 
לכדי ארגון צבאי ממשי, על כל הקשור לכך: הגדלת כוח 
האדם )ב"סדיר" וב"מילואים"(, השתתת היררכיה פיקודית 
ארסנל  הרחבת  חדשות,  מקצועיות  יחידות  הקמת  ברורה, 
הנשק, הקמת מערך אימונים והכשרה מסודר ועוד. ג'עברי, 
א-זהאר,  מחמוד  וד"ר  סיאם  סעיד  חמאס  בכירי  עם  יחד 
הוביל קו ניצי ובלתי מתפשר בחמאס, ונחשב לאחד מיוזמי 
–2006 בשנים  ביצעה  שחמאס  האלימה  הצבאית  ההפיכה 

השלמת  עם  עזה.  ברצועת  הפלסטינית  הרשות  נגד   2007
ג'עברי  עצמו  חשף  עזה,  רצועת  על  חמאס  השתלטות 
לראשונה לתקשורת במספר ראיונות. באותה תקופה פיקד 

על חטיפת גלעד שליט.
במחצית השנייה של שנת 2008 דחף אלוף פיקוד דרום, 
ידי  על  ג'עברי,  מיוחד לחטיפת  לביצוע מבצע  גלנט,  יואב 
אישר  אשכנזי,  גבי  הרמטכ"ל,  צה"ל.  של  מיוחדים  כוחות 
וראש  ברק,  אהוד  הביטחון,  שר  גם  וכמוהו  הפשיטה,  את 
חדר  מתוך  עליה  פיקד  גלנט  אולמרט.  אהוד  הממשלה, 
התמקם  הפושט  הכוח  אביב.  בתל  השב"כ  של  המבצעים 
אולם  ג'עברי,  נסע  בו  לרכב  וארב  בעזה  המתנה  בעמדות 
שב  הכוח  המתוכנן.  בנתיב  נסע  ולא  במפתיע  פנה  הלה 
ג'עברי  חתם   2011 באוקטובר  להתגלות.  מבלי  לישראל 
ב-14  שליט.  גלעד  של  לשחרורו  העסקה  על  אישי  באופן 
צה"ל,  ידי  על  עזה  ברצועת  ג'עברי  נהרג   2012 בנובמבר 
דאז,  וסגנו  כהן  יורם  השב"כ,  ראש  פיקדו  שעליו  במבצע 
ירי מדויק שנורה לעברו מכלי טיס  נדב ארגמן, באמצעות 
של חיל האוויר בעת שנהג ברכבו. לצדו ישב ברכב ראאד 
אל-עטאר, מפקד החטיבה הדרומית של הזרוע הצבאית, אך 

הקושי העיקרי בלכידתו 
נבע מיכולת הניידות 
הגבוהה שלו - הוא 
העתיק את מקום 

מגוריו בתכיפות רבה. 
מספר פעמים הוא 
היה קרוב ללכידה, 
בהן במהלך מרדף 

אחריו בעיר שכם ובעת 
שביקר את אשתו בכפר 

הולדתו

אבו אל עטא

אחמד יאסין



29 י"ז חשוון תש"פ 15/11/19

ג'עברי  דיווחים ראשוניים שבנו של  נפגע. למרות  הוא לא 
אלו  שדיווחים  טענה  ג'זירה  אל  רשת  ברכב,  איתו  היה 

שגויים. הריגתו הייתה מהלך הפתיחה במבצע עמוד ענן.
מעורב  ג'עברי  היה  נהרג,  טרם  בסקין,  גרשון  פי  על 
ישראל  של  פגיעה  שתמנע  קבועה  אש  להפסקת  במגעים 
בחמאס כאשר ארגונים אחרים יורים מהרצועה אל ישראל. 
.J-80 ,אגב, על שמו נקראה הרקטה לטווח ארוך של חמאס

הרופא האכזר
האסלאמי  הג'יהאד  תנועת  ממייסדי  היה  שקאקי  פתחי 
הפלסטיני והמזכ"ל הראשון שלה. שקאקי נולד בעיר רפיח 
בשנת  בזרנוגה.  שמקורה  למשפחה  עזה,  ברצועת  אשר 
1974 יצא שקאקי ללימודים באוניברסיטת זקאזיק בקהיר, 
שם למד רפואה והתמחה ברפואת ילדים. בתקופת לימודיו 
במצרים נחשף לראשונה לתנועת האחים המוסלמים. בשנת 
החולים  בבית  כמתמחה  ועבד  לימודיו  את  סיים   1981
פעיל  להיות  החל  שקאקי  בירושלים.  ויקטוריה  אוגוסטה 
והיה  השמונים  שנות  באמצע  האסלאמי  הג'יהאד  בשורות 
1986 נעצר על ידי ישראל,  ראש אחד הפלגים שלו. בשנת 
הראשונה,  האינתיפאדה  במהלך   ,1988 בשנת  וגורש 
ללבנון. לאחר גירושו התמקם במחנה הפליטים הפלסטיני 
ירמוך שבקרבת דמשק והצליח לארגן מחדש את הג'יהאד 
כדמות  שימש  הכמעט-בלעדי.  למנהיגו  ולהפוך  האסלאמי 
מפתח ביצירת קואליציה, שכללה 8 ארגונים, ביניהם חמאס 
 .1994 בתחילת  אוסלו  הסכם  כנגד  האיסלמי,  והג'יהאד 
בינואר 1995 התפאר בראיון למגזין טיים על הצלחת ארגונו 

להוציא לפועל את הפיגוע בצומת בית ליד.
ב-26 באוקטובר 1995 הגיע שקאקי לאי מלטה במעבורת 
בשם  לובי  אזרח  של  בכיסוי  משתמש  כשהוא  מלוב, 
איברהים שאוויש. לאחר שנרשם במלון "דיפלומט" בעיירה 
סלימה, הוא יצא לסיבוב בעיר. בדרכו חזרה למלון, בעודו 
שני  רכובים  היו  עליו  אופנוע  אליו  נצמד  ברחוב,  הולך 
גברים שלפי פרסומים זרים היו אנשי המוסד. החיסול בוצע 
בצהרים לאור יום - על אף הסיכון בתפיסת החוליה - תוך 
כדי רכיבה, כאשר הרוכב האחורי יורה שלושה כדורי אקדח 
- 2 בחזית ראשו ואחד בעורפו. שקאקי נהרג במקום. לימים 
ללוחמים  סייעה  גלנט,  יואב  בפיקוד   ,13 שייטת  כי  נודע 
החליף  חיסולו  בעקבות  המבצע.  בסיום  האי  מן  להיחלץ 
אותו בהנהגת התנועה ד"ר רמדאן עבדאללה שלח, ששימש 

אז כמרצה באוניברסיטה במיאמי.

האסיר המשוחרר
סלאח מוסטפא מוחמד שחאדה היה טרוריסט פלסטיני, 
ראש הזרוע הצבאית של החמאס בעזה. הריגתו על ידי צה"ל 
במהלך האינתיפאדה השנייה, שלוותה בהריגת עוזרו ו-14 
אזרחים, בהם 11 ילדים, עוררה ביקורת בקרב אנשי שמאל 
מנהלי  במעצר  לכלא  ונשלח  נעצר   1988 במאי  בישראל. 
פיגועים.  לבצע  הוראות  ומתן  טרור  תאי  הקמת  באשמת 
מיכה קובי, בכיר בשב"כ לשעבר, סיפר ב-2009 כי שחאדה 
לחלק  "אפשר  הישראלי:  בכלא  בחקירותיו  רב  מידע  מסר 
ומנדב  מודה  נחקר  מודה,  נחקר  רמות:  לשלוש  נחקרים 

מידע, ויש את הנחקר שאנחנו קוראים לו ‘נחקר 8200', על 
8200 שמכר לסורים את  שם אותו קצין מיחידת המודיעין 
כל מה שהוא יודע על כל יחידה ויחידה בצה"ל. כזה היה 
סלאח שחאדה". גם בעת שישב בכלא היה מעורב בפעילות 
טרור, והנחה את המחבלים שחטפו ורצחו את החיילים אבי 

סספורטס ואילן סעדון.
2000 החליט שירות הביטחון הכללי שאי אפשר  בשנת 
הוא  מעצרו.  את  להאריך  ביקש  ולא  בכלא  לנצח  להחזיקו 
רצה  לא  בתחילה   .2000 במאי  הישראלי  מהכלא  שוחרר 
השנייה  האינתיפאדה  פרוץ  עם  אך  טרור,  לפעילות  לחזור 
שוכנע בידי יאסין ובכירים אחרים בחמאס לחזור לפעילות. 
רחב,  מידה  בקנה  טרוריסטית  בפעילות  לעסוק  חזר  הוא 
ישראל  ניסתה  החמאס,  של  ההתאבדות  פיגועי  גל  ובגלל 
או  תכנון  לו  ייחסה  ישראל  ארוכה.  תקופה  במשך  להורגו 
תלמידי  חמישה  רצח  ובהם  רבים,  פיגועים  של  אישור 
בתקיפת  צה"ל  חיילי  ארבעה  והריגת  בעצמונה  המכינה 
מוצב "אפריקה" בסמוך לרצועת עזה. ראש אגף המבצעים, 
האלוף דן הראל, אמר לאחר הריגתו כי "דם מאות ישראלים 

על ידיו של שחאדה".
שחאדה שהיה מודע לניסיונות להורגו, התנהג כמבוקש, 
שי  לפי  מסתור.  מקומות  והחליף  בפומבי  להופיע  מיעט 
ניצן, הוא נהג לשהות בקביעות עם אחת מנשותיו ששימשה 
בעת  בחשבון  הובא  והדבר  אנושי",  "מגן  מעין  עבורו 
ההחלטה על הריגתו, אולם לא היה ידוע על שאר הנוכחים 
כדי   F-16 מטוסי  הוזנקו  לפעולה  קודם  שבוע  בסביבתו. 
ידיעות  עקב  לבסיסם  הוחזרו  הם  אך  בשחאדה,  לפגוע 
מודיעיניות שהתקבלו על נוכחות בן משפחה לצד שחאדה. 
ב-22 ביולי 2002 נהרג שחאדה בהפצצת ביתו, שהיה בלב 
שהושלכה  טון  במשקל  פצצה  באמצעות  מגורים,  שכונת 
זו נהרגו מלבד שחאדה  F-16. בפעולה  ממטוס קרב מסוג 
גם עוזרו ועוד 14 אנשים, ובהם אשתו ואחת מבנותיו, וכן 
אזרחים שהיו בקרבת  נפצעו עשרות  בנוסף,  וילדים.  נשים 

מקום.
ממוקדים  סיכולים  שרשרת  פתחה  שחאדה  של  הריגתו 
להתעסק  לארגון  וגרמה  ובכיריו  החמאס  מפקדי  של 
פיגועי  בהוצאת  ופחות  אנשיו  של  בהישרדות  ויותר  יותר 
התאבדות, דבר שהביא לירידה דרסטית בכמות הפיגועים. 
שנלווה  טרור  בפעולות  מעורבים  היו  שלא  האזרחים  הרג 
רבות, ששיאן בפרסום  עורר מחאות  להריגתו של שחאדה 
פשעי  על  בבריטניה  תלונות  ובהגשת  הטייסים"  "מכתב 
מלחמה נגד מפקדי צה"ל הבכירים שהיו מעורבים בפעולה: 
הרמטכ"ל משה יעלון, מפקד חיל האוויר דן חלוץ, ואלוף 
פיקוד הדרום דורון אלמוג. אלמוג, שהגיע בספטמבר 2005 
להישאר  נאלץ  מצה"ל,  שחרורו  לאחר  ללונדון,  בטיסה 
במטוס ולשוב על עקבותיו, מחשש שייעצר. בדצמבר 2005 
דיכטר,  אבי  כנגד  אזרחית  תביעה  הברית  בארצות  הוגשה 

ראש השב"כ בעת הריגת שחאדה.
אלה הם החיסולים המפורסמים. אולם ניתן לשער כי היו 
עוד עשרות כאלו, שכל אחד מהם שווה כתבה בפני עצמה. 
במחלוקת.  שנויה  עודה  אלה  פעולות  של  היעילות  מידת 
טרם ניתן לקבוע באופן ברור מהי הדרך הטובה לגדוע את 
הטרור. אך יש בחיסולים אלו כדי להביא את תאבי הרצח 

הללו על עונשם.

חאמד אל חודרייחיא עיאשאחמד ג'עברי

סלאח שחאדה

פאתחי שקאקי
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שני סוכנים מיחידת הביון העילית של מדינת ישראל בזירה הבין לאומית, מוצאים 
עצמם כלואים במדינה ערבית, שידעה ימי איבה עם היושבים בציון, ובאותה התקופה, 
חתומה עם ישראל על הסכם שלום טרי. איך שלא נקרא את זה, אף אדם, ומכל שכן 
סוכן מוסד, לא היה רוצה למצוא את עצמו בסיטואציה דומה. מדובר על ניסיון החיסול 
הידוע ביותר שנכשל וגרם לישראל לשלם מחירים כבדים לפני כעשרים שנה. בתאריך 
כ"ג אלול תשנ"ח, נעשה ניסיון התנקשות בחאלד משעל, ראש הלשכה המדינית של 
חמאס, ומבין היותר בכירים בארגון, על אדמת ירדן. אומנם הניסיון נחל כישלון חרוץ 
אבל  הישראלים,  המחסלים  של  הבא  היעד  עדיין  הוא  משעל  ואולי  סיבות,  מכמה 

מבחינת ירדן ובשם הריבונות הירדנית, היה קשה להם לסלוח על אירוע שכזה.
הרקע לניסיון ההתנקשות, שנרשם כאחת הפעולות הלא מוצלחות של המוסד והביא 
לירידה בפופולאריות ובהילה שסביב הארגון, החל בפיגוע רצחני בשוק מחנה יהודה 
בירושלים. שני מחבלי חמאס מחופשים ליהודים חרדים, על מנת להסוות את עצמם 
מזיהוי כוחות הביטחון, נכנסים אל תוך השוק ההומה אדם בשעות הצהרים של יום 
רביעי, ובידיהם שתי שקיות מלאות בחומרי נפץ ומתכות שמטרתן ליצור הדף קטלני. 
המרצחים מתמקמים בתוך השוק במרחק של כמה עשרות מטרים, ומפעילים בזה אחר 
זה את חומרי הנפץ שברשותם. התוצאה הקשה: בפיגוע נרצחו 16 בני אדם ונפצעו 178 
איש. ראש הממשלה בנימין נתניהו, יורשו של יצחק רבין, דורש תגובה על פיגוע זה 
ועל אחרים שהתרחשו בעת ההיא. מבחינת ראש הממשלה, תגובה כזו הייתה הכרחית 
משום שהאזרחים דרשו זאת. ושנית מפני שלאחר עידן רבין, נתניהו היה חייב להשליט 
לחמאס  להראות  שנדרש  העובדה  את  נוסיף  לכך  ששידר.  מהאג'נדה  כחלק  ימניות 
נוכחות ולהסביר להם שלא משתלם להמשיך בהסתה ובתכנון פיגועים כנגד אזרחים 

ישראלים.
לפני כעשרים שנה,  יתום, ראש המוסד בתקופה המדוברת  דני  כך מצא את עצמו 
וליתר דיוק – דרישות ברורות על הצורך  יושב אצל ראש הממשלה ומקבל הנחיות, 
בחיסול מי מהבכירים בשלטון החמאס שעשו כאב ראש לישראלים. עכשיו נותר לדני 
יתום רק להביא ‘שם', להכין צוות ולצאת לפעולת חיסול איפה ברחבי הגלובוס. יתום 
זימן ישיבה דחופה בקרב סגל המוסד וביקש רשימת מועמדים. הוא דרש מהם לקבל 
מיד רשימה של יעדים לחיסול, אבל כבר בדיון החפוז הזה התברר שלמוסד אין רשימה 
ראויה. הנהגת חמאס, ובעיקר פעיליה הבכירים, אלה שתכננו פיגועים, ישבו בשטחים, 
והטיפול בהם היה באחריות השב"כ. אבל יתום התעקש. ברשימה שהוגשה לו לבסוף 

היו בעיקר פעילים זוטרים של חמאס שישבו באירופה.
כללו  אלה  בירדן.  יעדים  גם  הפעם  שתכלול  רשימה,  ודרש  ויתר  לא  המוסד  ראש 
בין השאר את יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, מוסא אבו מרזוק ואת חאלד משעל. 
בחתירתו להוציא לפועל מבצע התנקשות, מצא יתום שני בעלי ברית עיקריים: ראש 
אגף קיסריה, וקצין המודיעין של האגף, מישקה בן דוד. ראש אגף קיסריה השתוקק 
לפעולה מבצעית, משום שמבצעים כאלה הם גולת הכותרת של האגף ובמיוחד של 
יחידת החוד שלו, המכונה בחו"ל "כידון", שבראשה עמד אז ט'. אגף קיסריה הפך 
ופח"ע,  מחקר  תבל,  צומת,  האחרים,  הגופים  החיסול.  מבצע  של  הבלעדי  למוביל 
שלהם היו הקשרים, הנכסים, ושהבינו את הזירה וידעו מה המחיר שהמוסד וישראל 
בחירת  של  הראשונים  בשלבים  כבר  והודרו  מודרו  כזה,  מבצע  על  לשלם  עלולים 
היעד והתכנון. לאחר סיורי שטח ואיסוף מידע מודיעיני, צומצמה הרשימה לשלושה 

מועמדים לחיסול, בהם אבו מרזוק ומשעל.
ב-4 בספטמבר אירע פיגוע נוסף במדרחוב ברחוב בן יהודה בירושלים, שבו נהרגו 
חמישה בני אדם ונפצעו 181. הפיגוע רק חיזק את הרצון לנקוט פעולת נקם מהירה. 
הסיבה  במשעל.  ולהתמקד  מהרשימה  מרזוק  אבו  את  להשמיט  הוחלט  בינתיים, 
העיקרית לכך הייתה, שלמוסד היה עליו את מירב המודיעין והוא היה הנגיש מביניהם. 
שהכול  התחושה  את  ליתום  נתנו  דוד,  בן  שלו,  המודיעין  וקצין  קיסריה  אגף  ראש 

בשליטה ושסיכויי ההצלחה גבוהים.

יוצאים למשימה בירדן
הכוחות התאמנו בישראל על זירות אפשריות בהן עלולים להיתקל הסוכנים אי שם 
בירדן. הפעולה שנבחרה כנגד ראש הלשכה המדינית של החמאס, חאלד משעל, הייתה 
כזו: שני סוכני המוסד ימתינו למרצח סמוך למשרדי החמאס בירדן, וכשזה יגיע בשעה 

הקבועה בבוקר למשרדו – הם יחסלו אותו.
מכיוון שישראל חתמה אך שנים ספורות קודם לכן על הסכם שלום עם ירדן והיחסים 
בין המדינות היו עדינים, כך שכל תזוזה לא נכונה תפתח פצעים כואבים, הוחלט על 
מבצע שקט שלאחריו לא יוכלו לזהות מי עמד מאחורי החיסול. שיטת החיסול נועדה 

להתבצע באמצעות רעל חזק במיוחד, שממגע עם הגוף יגרום לנפגע למות תוך מספר 
שעות, ואשר אין דרך לטפל בו ללא נוגדן ספציפי.

וכשהוא  משעל  של  בואו  לפני  מוגז  משקה  עם  פחית  ינער  אחד  סוכן  כי  הוחלט 
יתקרב, ייגשו השנים, זה יפתח את הפחית התוססת מגזים ויתיז ממנה על בגדיו של 
חאלד, ותוך כדי המהומה שתתרחש בעקבות כך, יזריק לו השני את הרעל, כאשר תוך 
48 שעות חאלד משעל ימות. במקביל, החוליה שנשלחה לירדן תחזור לישראל בתוך 
אותן שעות ואף אדם לא יוכל לקשר ביניהם לבין החיסול. מנגד, החמאס יקבל מסר 
להיות דבר שבשגרה  יכולים  כי חיסולים  ויבין  לגבי המשך פעולותיו  ברור מישראל 

והכל תלוי בארגון.
חברי החוליה הגיעו לירדן ונערכו לחיסול מהיר ושקט. הם צוידו בדרכונים קנדיים, 
ישראלי  כשל  הייתה  שבפיהם  והאנגלית  עברית,  הייתה  חלקם  של  האם  שפת  אבל 
נדחה  הוא  אך  בשטח,  נערכו  כבר  והלוחמים  למבצע  אישור  ניתן  פעמיים  ממוצע. 
משיקולים מבצעיים. בפעם השלישית, ביום חמישי 25 בספטמבר, לאחר השעה עשר 
בבוקר, ניגשו שני הלוחמים שהתחזו לתיירים אל משעל שהיה בדרכו למשרד, כשהוא 
מלווה בעוזרו. אחד הלוחמים פתח את פחית המשקה המדוברת, ובו בזמן השני ריסס 
ברעל את עורפו של משעל. הפעולה ארכה כשתי שניות, ומשעל חש תחושה מוזרה, 
כאילו נעקץ על ידי יתוש, אך לא יותר מכך, כך סיפר בהמשך בעצמו בנאומי גאווה על 

החיסול הכושל.
ייתכן שהייתה זו טעות בניווט, או שאולי הלוחמים התרגשו יתר על המידה ואיבדו 
שוב  כשהבחין  משעל  של  מעוזרו  יותר  מופתע  אדם  היה  לא  אך  עשתונותיהם,  את 
במכונית. היא נעצרה במרחק מה ממנו, ושני הלוחמים ירדו ממנה, כדי להימלט ברגל 
לנקודת המפגש עם מכונית המילוט. העוזר ואדם נוסף שהצטרף אליו, החלו לרדוף 

אחרי השניים ולצעוק, כאשר עוברים ושבים מצטרפים למרדף.
השניים נעצרו ונמסרו לשוטר מקוף. הם טענו כי הם תיירים קנדיים )כפי שהדרכון 
שהפקיד בידיהם המוסד מעיד(, אך הובלו לתחנת מעצר. בהמשך הועברו שני לוחמי 
כידון לידי חוקרים של השב"כ הירדני. הם הוכו בחקירתם, אך לא נשברו, ודבקו עד 
אינם  כי  העיד  שלהם  שהמבטא  הייתה  הבעיה  שלהם.  הכיסוי  בסיפור  המעצר  סוף 

קנדיים, והחוקרים העריכו שהם ישראלים.
בינתיים, הורע מצבו של משעל והוא הובהל לבית החולים. הרופאים התקשו לאבחן 
הצליחו  במבצע,  שהשתתפו  נוספים  לוחמים  מספר  סובל.  הוא  ממנה  המחלה  את 

להימלט מחוץ לירדן. ארבעה אחרים מצאו מקלט בשגרירות ישראל בעמאן.
המלך  עבור  בעליל  רגישה  נקודה   – בריבונות  לו  פגעו  מזעם.  רתח  הירדני  המלך 
איים  הוא  אליו.  ‘התחצפו'  והרגיש שהישראלים  על הסכם שלום  ישראל  עם  שחתם 
לנתק את היחסים עם ישראל ולשגר יחידות עילית של צבאו שיפרצו לשגרירות. ראש 
הממשלה הזעיק את שגריר ישראל לאיחוד האירופי, אפרים הלוי, שהיה משנה לראש 
יצא  הלוי  חוסיין.  המלך  עם  מיוחדים  קשרים  ושקשר  שביט,  שבתי  הקודם,  המוסד 
להורג  יוצאו  הם  כי  ישראל  על  ואיימו  נתפסו  הלוחמים  עסקה.  למלך  והציע  לעמאן 
מחבלים  עשרות  לשחרר  דרשו  במקביל  אותו.  ויצילו  למשעל  נוגדן  יביאו  לא  אם 
והכישלון  הרוחות  נרגעו  ולבסוף  שלמה  מהומה  גרר  הסיפור  יאסין.  אחמד  את  וגם 
הנחרץ הונצח לדורות. אפשר ללמוד מכל זה כמה יד השם נמצאת בכל מקרה ומקרה 
ובמבצעים הזויים ישראל מצליחה מעל המשוער ואילו דברים פשוטים ביותר מסבים 

לנו בושה גדולה.

אוריאל צייטלין

ניסיון החיסול שנכשל
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שפחה יהודית אחת ויחידה התגוררה בכפר פלוני מ
קטן, לא הרחק מיער עבות. היתה זו משפחתו של 
מוכסן הכפר. אבי המשפחה חכר מן הפריץ את בית 
המזיגה, ולמקום זה היו האיכרים הפולנים באים להיטיב את לבם 
במאכל, וכמובן - במשקה חריף ומשכר. מנותק מאחיו היהודים 
התרחק המוכסן מדתו ומעמו, ואף את השבתות והחגים לא שמר. 
באחד הימים הופיע בכפר הקטן יהודי בעל הדרת פנים. היה 
זה הצדיק רבי משה ליב מסאסוב, אשר פרש לזמן מה מביתו 
ובא להתבודד בבקתה קטנה בלב היער הסמוך. אל הכפר הגיע 
הצדיק כדי להצטייד במזון, ובדרכו פגש את המוכסן היהודי. 
"יהודי אני, רבי", סח לו המוכסן, נרגש למראה הצדיק שהזכיר 

לו את ימי נעוריו, את הזמנים בהם חי בין יהודים. 
"וכיצד מצליח יהודי לחיות לבדו בין הגויים?" התעניין הרבי. 
מתשובתו המגומגמת של המוכסן הבין רבי משה ליב, כי האיש 
התרחק כליל מדרך אבותיו, ואפילו על שמירת השבת אינו מקפיד. 
"הוי, ר' יהודי, כלום גרוע יהיה גורלך מגורל בהמתו של 
יהודי?" אמר הרבי בחמלה, "והרי ישראל נצטוו להשבית אף 

את השור והחמור! ואתה, מצבך גרוע מזה".
"אבל - אבל אינני מסוגל לשבות ממלאכה בשבת. אשתי 
וילדי תלויים כריחים על צוארי, ואם אשבית את בית המזיגה 
ביום השביעי ילכו לקוחותיהם לחפש להם מוזג אחר, ופרנסתי 

תתקפח". 
"למרות כל זאת - השבת את בית המזיגה שלך הורונו חכמינו, 
כי השומר שבת כהלכתה אינו מפסיד מכך. יהודי בלא שבת דבר 
זה לא יתכן בלא השבת דומה אתה לכל אחד מלקוחותיך הגויים". 
רק לאחר שדולים מרובים נאות היהודי להישמע לבקשתו של 
רבי משה ליב ולהשבית את בית המזיגה בשבתות ובמועדים. 
הוא הודיע לאכרים כי החל מן השבת הבאה יהיה בית המזיגה 

סגור בפני הלקוחות. 
"מה קרה? מה יום מיומיים?" התפלאו האכרים הפולנים, 

שבאו לרוות את צמאונם. 
יצא אליהם המוכסן והודיע: "מעתה, בכל יום שביעי בשבוע 

יהא בית המזיגה סגור, ואני אשבות ממלאכה". 
"אבל - מדוע?" התפלאו האיכרים. 

"יהודי אני", השיב להם המוכסן, "ורק לפני זמן קצר נודע לי, 
כי תורתנו הקדושה אוסרת עלינו כל מקח וממכר ביום השבת". 
הודעתו של המוכסן לא נשאה חן בעיני האיכרים. "אומר 
אתה למנוע מאתנו את המשקה במשך יום תמים?" שאלו בכעס. 
"היה לא תהיה! אם נוכח כי אכן עומד אתה בדבורך נגיש תלונה 
לפריץ, אדון הכפר. הוא החכיר לך את הממזגה על מנת לשרתנו 
תמיד, ואין אתה רשאי להשבית אותה ממלאכה בכל עת שיעלה 

על דעתך!". 
מבוהל מאיומיהם חש המוכסן אל בקתתו של רבי משה ליב 
מסאסוב. בהתרגשות סח האיש באזני הצדקי מה הגיבו האכרים 

ומה אימו לעשות. 
"אל תחשוש מהם", הרגיעו רבי משה ליב. "הקפד לנעול 
בשבתות את דלתות בית המזיגה. ואף אם יבואו שליחי הפריץ 
אל תהסס לומר בפה מלא: "הנני יהודי, ושומר אני את השבת 

כפי שצוני ה' אלקי". 

הגיעה השבת, והיהודי נעל את בית המזיגה על מנעול ובריח. 
אך האכרים הפולנים באו, כהרגלם, ללגום יין שרף וכשנוכחו כי 
היהודי עמד בדבורו החלו הולמים על הדלת ועל החלונות. "פתח 

לנו" קראו. "רוצים יין שרף רוצים שכר! פתח, יהודי, פתח". 
אך היהודי לא שעה לקריאותיהם, ובית המזיגה נותר נעול 

מכניסת השבת ועד צאתה. 
כיון שכך, בצעו האכרים את איומם ופנו להלשין על המוכסן 
באזני הפריץ. עד מהרה הגיע הפריץ למקום, לבדוק מקרוב את 

אשר ארע. 
"כיצד העזת להנהיג כאן, בבית המזיגה שלי, סדרים חדשים 

על דעת עצמך?" 
שאל הפריץ בכעס עצור. "מדוע לא בקשת את רשותי לכך?". 
והיהודי השיב בתום לב: "אדוני הפריץ, בודאי יודע אתה לא 
מהיום, כי יהודי אני. ואולם, עד לפני זמן קצר כלל לא ידעתי 
שהתורה אוסרת לעסוק במסחר בשבת. אך הנה הגיע למקומנו 
יהודי חכם, מלומד מאוד. יהודי זה בקי בתורה ובכל החוקים 
הכתובים בה, והוא אמר לי כי עד כה לא נהגתי כדרך שצריך 

יהודי לנהוג שכן אסור היה למכור יין שרף בשבתות". 
תשובתו של היהודי עוררה את סקרנותו של הפריץ. "רוצה 
אני לדעת מיהו החכם המלומד הזה, ששבש את דעתך ברעיונות 

כה משונים. רצוני לראות אותו, הבא אותו אלי". 
היהודי המבוהל אץ לקרוא לרבי משה ליב. והצדיק מסאסוב 

התייצב לפני הפריץ ללא מורא ופחד. 
"אתה הוא היהודי המלומד", הפטיר הפריץ בראותו את הרבי. 
"אם כן, הסבר לי מפני מה הורית למוכסן שלי לנעול בשבתות 

את בית המזיגה?". 
בפולנית רהוטה, שהיתה שגורה על פיו, סיפר הצדיק לפריץ 
על גודל מעלתה של השבת יום מנוחה ושהוא גם יום אורה 

ושמחה ליהודים. 
"האם המנוחה חובה היא על האדם?" הקשה הפריץ. 

"אדם מישראל חייב בה", השיב רבי משה ליב. 
"האמנם חייב יהודי במנוחת השבת גם כאשר מתקפחת פרנסתו 
בשל כך?" שאל הפריץ והוסיף: "הנה, אם לא ימלא המוכסן 
היהודי את דרישתי ולא יפתח את בית המזיגה שבעה ימים 

בשבוע אנשל אותו מבית המזיגה שהחכרתי לו". 
"אף על פי כן", קבע רבי משה ליב, "חייב הוא לשבות 

ממלאכה". 
למשמע התשובה הגיב הפריץ בלעג. "אינני מסכים עם דבריך, 
אדוני המלומד", אמר. "ודומני, כי גם אתה לא היית מוכן לשאת 
בהפסד כספי כדי לשמור את השבת. מדוע אפוא אתה תובע זאת 
מהמוכסן? אדרבה! הייתי רוצה לבחון אותך, אם אמנם תעמוד 
בנסיון דומה. ואם תעמוד בנסיון אסכים גם להתיר למוכסן לסגור 

את בית המזיגה בשבתות". 
ובמלים אלה עזב הפריץ את המקום, כשבלבו נרקמת תכנית 

לפרטי פרטיה. 
הוא שלח את אנשיו לתהות על קנקנו של המלומד היהודי 
ולהתחקות אחר מעשיו. והללו מצאו כי מתגורר הוא בבקתה 
מבודדת, וכל העת מתפלל הוא ולומד. מפעם לפעם - כך גלו 
אנשי הפריץ - מגיע הרבי אל כפרו של המוכסן על מנת להצטייד 

בצרכי מזון. ועוד נודע להם, לאנשים ששגר הפריץ, כי רבי 
משה ליב הבטיח למוכסן היהודי לסעוד על שלחנו את אחת 
מסעודות השבת אם אמנם ישמע המוכסן לדבריו ולא יפתח 

את שערי בית המזיגה. 
שמע הפריץ את הדברים, וגבש בלבו את תכניתו. 

בבוקר יום השבת יצא הפריץ היערה, רכוב על סוסו. בידיו היה 
צרור שטרי כסף יקרי ערך. כשהגיע הרוכב אל קרבת הבקתה בה 
התבודד הרבי, עצר את הסוס מלכת ונחבא בין העצים הסבוכים 

של צד השביל. 
עד מהרה ארע הדבר אשר לו ציפה הפריץ רבי משה ליב יצא 
מבקתתו והחל פוסע בשביל, לעבר הכפר, לסעוד על שלחנו של 
המוכסן. הכפר סמוך היה אל היער, ואורך הדרך פחות משעור 

"תחום השבת". 
אך נעלם הצדיק מעיניו, הגיע הפריץ ממחבואו והחל מפזר את 
שטרי הכסף על פני השביל. "עוד מעט קט ישוב הרבי בשביל 
זה, ומעניין מה יקרה לכשיראה את הממון הרב השטוח לרגליו, 
הרהר הפריץ בעונג. עוד רגע קט ושוב נעלם הפריץ בין העצים 

הסבוכים, ממתין בצפיה לראות כיצד יפול דבר. 
לא חלפה שעה ארוכה ודמותו של הרבי נראתה באופק. הוא צעד 
בשביל, קרב והולך לעבר בקתתו ולעבר ה"פתיון" הממתין לו. 
ואמנם, הבחין רבי משה ליב בשטרות הכסף הפזורים על פני 
השביל. אך המשיך בדרכו, כאלו לא ראה אותם. כך הלך קמעה 
ולפתע עצר וחזר על עקבותיו. שוב קרב לעבר השטרות, רכן 

לעומתם והתבונן בהם היטב. 
ממקום מסתורו מאחורי העצים יכול הפריץ לראות כי הרבי 
מזדקף ועומד על מקומו, כאלו חוכך הוא בדעתו מה עליו לעשות. 

עוד רגע קט והוא יטול את השטרות, הרהר הפריץ בשמחה. 
אך לא! במקום לגחון ארצה כמצופה, הרים הרבי ראשו כלפי 
מעלה ואת ידיו נשא כבתפילה. הדבר ארך רגע קט, ומיד לאחריו 

התרחק הרבי מהמקום. 
או אז הגיע הפריץ ממקום המסתור ואץ בעקבות רבי משה 
ליב. "איש קדוש", קרא, "עמדת בניסיון. מבקש אני סליחתך על 
שפקפקתי בדבריך. עכשיו, כשנוכחתי כי מפאת קדושת השבת 
ויתרת על ממון רב, אעמוד בדבורי ואניח למוכסן לנעול את 

דלתות הממזגה ביום השבת". 
כבר חפץ הפריץ להתרחק מהמקום, כשלפתע נזכר בדבר 
מה. "מדוע בתחלה עברת ליד השטרות מבלי להסס, ואלו אחר 
כך שבת על עקבותיך והתכופפת לעברם, ולא זו בלבד נראית 

כחוכך בדעתך וכמתפלל". 
והצדיק הסביר: "אמנם כן. בפעם הראשונה, כשעברתי על 
פני השטרות, לא פקפקתי הן שבת היום! אך לאחר שהמשכתי 
החל היצר ללחוש לי "והרי זקוק אתה לסכום כסף גדול בעבור 
צרכי מצוה של פקוח נפש ופדיון שבויים. כיון שכך שאלתי את 
עצמי אם אמנם יש מה לעשות בשעת הדחק על מנת שהשטרות 
ישארו ברשותי עד לאחר שבת שהרי פקוח נפש דוחה שבת תוך 
כדי מחשבות שבתי אל מקום השטרות להתבונן אם יספיקו לי 
בעבור פדיון השבויים והנה הסכום מתאים להפליא משמים 
זמנו לך את האוצר כדי שתוכל לקיים בו את המצוה הגדולה, 
אמר היצר, ואני לא ידעתי מה אעשה נשאתי אפוא כפי לשמים, 

בתפלה שיחון אותי הבורא בדעה צלולה ובשכל ישר. 
"ואכן, עד מהרה הצטללה דעתי והבנתי כי אם חפץ הקב"ה 
להקל מעלי את מלאכת פדיון השבויים בוודאי יכול הוא לזמן 
לי לשם כך סכום כסף שאין עליו כל שאלה ופקפוק, וברגע זה 
ידעתי כי עלי להמשיך בדרכי, להותיר מאחורי את הממון הרב. 
"ראה נא, אדוני הפריץ, כיצד שומר אלקינו על שומרי השבת, 
אילו הייתי נוטל את הכסף, לאחר ששבתי על עקבותיי היית סבור 
בוודאי כי בראשונה לא שמתי לב לשטרות ומשנתתי דעתי, לא 
עמדתי בפני הפיתוי. ונוסף לזאת, כלל לא היית יודע כי נטלתי 
את הכסף למטרות של פקוח נפש כלום לא היית סובר שלקחתי 

את הכסף לעצמי?
"אך בזכות התפלה שנשאתי, עזרו לי ממרומים להחליט 
החלטה נכונה ברגע המתאים. ועתה, יודע אתה בברור, כי יהודי 
אינו מחלל שבת תמורת כל הון שבעולם, וכי שומר ה' את שומרי 

השבת מכל פגע ומכשול". 

)מתוך הקלטת "שמעו ותחי נפשכם"( 

הניסיון של הרבי
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איך נגן על עור התינוק? 

בגופנו. הוא מהווה  ביותר  העור הוא האבר הגדול 
מפני  השער"  ו"שומר  האברים  לכל  חיצוני  מעטה 
חדירה של חומרים שונים, אלרגנים, קרינה ומיקרו-
הוא  גופנו.  אל  החיצונית  מהסביבה  אורגניזמים 
של  יותר  או  פחות  קבועה  טמפרטורה  על  שומר 
גופנו ומונע התאיידות מים מתוכו. באמצעות העור 
למלא  כדי  וכאב.  לחץ  מגע,  קור,  חום,  חשים  אנו 
מבנה  לעור  הללו,  המורכבות  המשימות  כל  את 
סדור ומורכב. למרות שעוביו של העור נע בין מספר 
מיקרונים ומספר מילימטרים, הוא בנוי לכל אורכו 
אפידרמיס  קרנית,  שכבה  תאים:  שכבות  משלוש 
ודרמיס. בתוך השכבות הללו נמצאים תאים שונים, 
כגון תאי מערכת החיסון, תאי פיגמנט, תאים מיצרי 
קולגן, תאים של כלי דם, עצבים, תאי שריר, ורבים 

אחרים.  

מבנה עור התינוק
עורו של תינוק שנולד במועד, מכיל את כל שכבות 
והן מתפקדות כהלכה כמעט מרגע הלידה.      העור 
למרות שעור התינוק מתפקד בצורה טובה כמעט 
כי  לזכור  יש  הלידה,  לאחר  הראשונים  מהימים 
הוא דק פי 5 מעורו של אדם בוגר ומכאן רגישותו. 
המאזן שלו ותפקודו מופרים בקלות יחסית על ידי 

גורמים חיצוניים.

פחות מוגן
במבנהו  דומה  התינוק  של  החיתול  באזור  העור 
לאזורי עור אחרים בגופו בשעת הלידה אך משתנה 
באזור  העור  הלידה  לאחר  שבועיים  לאחריה. 
החיתול הופך לפחות חומצי ופחות מוגן מחדירה 
גרמו  אלה  הבנות  שונות.  שומניות  מולקולות  של 
החומרים  ברשימת  לשינוי  האחרונות  בשנים 
לאוורר  ולהמלצות  זה  באזור  למריחה   המותרים 
כמה שניתן את אזור החיתול ולהשתמש בחיתולים 

רכים ונושמים.

תפקיד עור התינוק ורגישותו
ביותר בגופו של התינוק.  העור הוא האיבר הגדול 
של  חדירה  מפני  השער"   "שומר  מהווה  הוא 
חיידקים  קרינה,  אלרגנים,  שונים,  חומרים 
ופטריות מהסביבה החיצונית אל גופו של התינוק.                         
כל  את  מכיל  במועד,  שנולד  תינוק  של  עורו 
השכבות הדרושות בכדי למלא את כל המשימות 
המורכבות הללו. למרות זאת, יש לזכור כי הוא דק 

ומכאן רגישותו. המאזן  בוגר  פי 5 מעורו של אדם 
שלו ותפקודו מופרים בקלות יחסית על ידי גורמים 

חיצוניים.

פריחות שונות האופייניות בעור התינוקות  
נדיר  לא  לחיים,  הראשונים  החודשים  במהלך 
לראות פריחות שונות בעור התינוק, כחלק ממהלך 
שונות  וסיבות  לחיים,  התקינה  "ההסתגלות" 

אחרות. 
אקנה של הילוד- מחלה שכיחה למדי שלרוב אינה 
דורשת טיפול. קשורה להשפעות מהאם ומתבטאת 

בפריחה דמוית פצעי בגרות בעור הפנים..
סבוראה- או שכבה שומנית בקרקפת. לא מציקה 

לתינוק ואיננה מחייבת טיפול. חולפת ספונטנית.
בכ-20%  מופיעה  העור-  של  אסטמה  או  אקזמה 
בגוף  ומחוספס  יבש  בעור  ומתבטאת  מהתינוקות 
ואודם בעור הפנים, בעיקר בלחיים. מגיל 4 חודשים 

ממתוספת לפריחה זו גם תחושת גרד.  
"חררה"- פריחת חום, מופיעה בעיקר בקיץ. 

ירדה  שתדירותה  למרות  חיתולים-  תפרחת 
טכנולוגיית  התפתחות  עם  משמעותית  בצורה 
החיתולים החד פעמיים, היא עדין נראית בתינוקות 
שחיתוליהם  בכאלה  או  במיוחד  רגיש  עור  עם 
אינם  אשר  או  מספקת  בתדירות  מוחלפים  אינם 
אווריריים מספיק או בעלי מגע רך ונעים לעור.       

הגנה מפני חדירת חומרים מגרים ואלרגנים.
אובדן  מפני  רק  לא  שומר  האפידרמיס  מחסום 
של  חדירה  מפני  גם  אלא  לסביבה,  מהעור  המים 
חומרים  העור.  לתוך  מהסביבה  שונים  אלרגנים 
שונים שנמצאים ברוק, ביציאות פוגעים במחסום 

ויכולים לחדור אל תוך העור ולגרום תגובת גירוי. 
סביב  יבש  ככתם  נראית  מרוק  כתוצאה  פריחה 
 . במוצץ  שמשתמשים  בתינוקות  בעיקר  הפה, 
לעתים בגלל תנוחת שינה, הכתם מופיע רק בלחי 
כדאי  זו,  תפרחת  של  הופעה  למנוע  כדי  אחד. 
לשטוף באופן קבוע את המוצץ במים, ולמרוח על 

עור הלחיים שכבה של קרם מגן.
תפרחת חיתולים נגרמת כתוצאה מרטיבות באזור 
של  והשפעה  הקפלים  באזורי  שפשוף  החיתול, 
מרכיבים שונים, שנמצאים כדרך קבע ביציאות. על 
מנת להקטין שכיחות של תפרחת חיתולים, מומלץ 
בחיתולים  המוחלטת  הגמילה  עד  להשתמש 
רכים  מחומרים  העשויים  החדש  מהדור  סופגים 

ולהקפיד  ונושמים, למרוח את העור בתכשיר מגן 
להחליף את החיתולים במועד.  

כיצד העור מוגן מפני אובדן מים?
כדי למנוע התאיידות של המים מעור התינוק, הוא 
זוהי  האפידרמיס.  מחסום  הקרוי  מחסום,  מכיל 
שומנים,  עור מתים,  תאי  חיצונית המכילה  שכבה 
וחומצות שומן. שינויים ברמת החומציות של העור, 
)שמכילים  ודטרגנטים  פעילים  בחומרים  שימוש 
סורפקטנטים פעילים(, שהייה מתמשכת בסביבה 
כתוצאה  המחסום.  ביעילות  פוגעים  כולם  לחה- 
יבש,  הופך  והוא  מהעור,  מתאיידים  המים  מכך, 
יש  אלה  כל  את  למנוע  מנת  על  ומתקלף.  מגורה 
לרחוץ את עור התינוק עם תכשירים ייעודיים ולא 
להקפיד  מספוגים(,  )להימנע  העור  את  לקרצף 
על החלפת חיתולים רטובים וללחח את העור עם 

תכשיר לחות לאחר כל רחצה. 

כיצד העור שומר על טמפרטורה? 
הטמפרטורה  על  לשמירה  עיקריים  מנגנונים  שני 
ההזעה  מנגנון  הם  אדם  בבני  העור  של  הקבועה 
ומנגנון ההתרחבות/התכווצות של כלי הדם בעור. 
אצל  מפותחים  פחות  אך  קיימים,  המנגנונים  שני 
לנפח  הגוף  שטח  בין  היחס  בנוסף,  התינוקות. 
הגוף גדול יותר אצל התינוקות. כל זה מביא לכך, 
שהתינוקות נפגעים בקלות רבה יחסית ממכת חום 

או קור. 
לכן יש להקפיד  על שמירה של טמפרטורת חדר 
ולהתאים את הבגדים לתנאי הסביבה. כדאי מידי 
ולבדוק  פעם להסתכל על צבע העור של התינוק 
יציאה סדירה. חתול יבש במשך שעות צריך לעורר 

אפשרות של התייבשות.      

כיצד העור מוגן מפני קרני השמש?
תאי  מצויים  האפידרמיס  של  התחתונה  בשכבה 
פיגמנט, הנקראים מלנוציטים. תאים אלה מייצרים 
מלנין, שהוא קובע את גוון עורו של התינוק ומגדיר 
חשיפה  עם  הקרינה.  מנזקי  מוגן  העור  כמה  עד 
בעצם  וזהו  בעור,  המלנין  כמות  עולה  לשמש, 
לייצר מספיק  יודע  אינו  התינוק  עורו של  השיזוף. 
עד  ולכן  הקרינה.  נזקי  מפני  מוגן  לא  ולכן  מלנין, 
גיל 6 חודשים אין לחשוף תינוקות בצורה מכוונת 
לשמש. מגיל 6 חודשים יש להגן על עור התינוקות 
באמצעות מסנני קרינה פיזיקליים, שהם מומלצים 

לעור התינוקות.

שלא  השונות  החורף  מחלות  את  שנה  כמידי  איתו  ומביא  הגיע  החורף 
פוסחות על אף אחד מבני המשפחה. כיצד נגן על גופינו ממחלות החורף? 
סדרת  את  מציעה   Hubner חברת  מוצרי  את  המשווקת   MORAZ חברת 
המוצרים הטבעית לחורף של טננבלוט ומספקת מספר טיפים איך לעבור 
תזונה המחזקים את מערכת  בתוספי  שימוש  ידי  על  בקלות  החורף  את 

החיסון שלנו.

טיפים מאת שמחה דגן עזריאל N.D  נטורופתית בקבוצת מורז:

מערכת חיסון- חשוב לעשות לגופינו עבודת הכנה לקראת החורף. הגנה 
הטובה ביותר היא שמירה על מערכת חיסון בריאה. לכן רצוי לקחת תוספי 
תזונה אנטי אוקסידנטים, אבץ, בטא קרוטן וקבוצת B  המסייעים בהורדת 

מתח )פיזי/ נפשי( ומשפרים את תפקודי החיסון.
ולא  חיים  כדרך  יום  ביום  מאוזנת  תזונה  על  להקפיד  רצוי  נכונה-  תזונה 
לכן  העיכול,  ממערכת  נובעות  המחלות  מרבית  מחלה.  בזמן  'להתעורר' 
רצוי לאכול מגוון של פירות, ירקות, מיני צמחים, דגנים וקטניות העשירים 
הגוף  בטיהור  מסייעים  אלו  כל  וחלבונים.  מינראליים  וויטמינים,  בשלל 

ושומרים על בריאותינו.
שינה טובה- במהלך השינה משתחררות תרכובות המשפרות את החיסון, 

לכן רצוי לקחת את הזמן ולהרשות לעצמכם שינה טובה.
שתיית נוזלים מרובה- חשוב לשתות הרבה נוזלים )נזלת בחורף מייבשת(, 

רצוי תה עשיר בצמחי מרפא העוזרים לריפוי הטבעי של הגוף.
את  לאוורר  צח,  אוויר  לנשום  בתנועה,  להיות  מומלץ  צח-  אוויר  לנשום 

הבית ולהמעיט בחימום.

סדרת המוצרים לחורף של טננבלוט מציעה 6 מוצרים שונים כולם על 
בסיס צמחי מרפא אורגניים:

לילדים- סירופ טננבלוט KID סירופ המותאם לשימוש מגיל 4, על בסיס 
תמציות צמחים מרוכזת, בטעם שילדים אוהבים.

על  מרפא,  מצמחי  ייחודית  תרכובת  Nעם  טננבלוט   סירופ  למבוגרים- 
בסיס תמציות צמחים מרוכזות.

מצריכת  ולנמנעים  לסוכרתיים  המתאים  סוכר-  ללא  טננבלוט  סירופ 
מוצרים עם תוספת סוכר. על בסיס תמציות צמחים מרוכזות.

טננבלוט לכסניות לגרון- להקלה מהירה על כאבי גרון. תכשיר על בסיס 
צמחים בשילוב צמחי מרפא.

מנגיפים  טבעית  להגנה  הלוטם-  צמח  בסיס  על  לכסניות  פרו-  אימון 
והצטננויות- מוצר היוצר שכבת הגנה בחלל הפה והגרון ומסייע לחסימת 

חדירה של וירוסים לגוף.
בריכוז  הסירופ  מרכיבי  מרבית  את  מכילות  צמחים-  סוכריות  טננבלוט 

עדין. לריענון הנשימה ולהקלה.

עור התינוק רגיש יותר מזה של אדם בוגר · דר' מרינה לנדאו מומחית ברפואת עור 
בהסבר נחוץ וכללים שחשוב ליישם בכדי לשמור על עור התינוק בריא, מוגן וחלק

כיצד ניתן להיערך 
ולהגן על גופינו 

מפני מחלות החורף
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"קשה לי להתחיל את השנה 
העסקית שלי, אני לא יודעת מאיפה 
מתחילים", היא אומרת לי ומספרת 
איך הרגישה כמו ג'וק שמרססים 
אותו והוא מפרפר מבוהל ומפוחד. "ועכשיו 
אני בשלב שזהו, הוא התפגר, כי כמה עוד 
אפשר לפרפר?" ולמרות זאת, היא שמחה 
לראות שאפשר לעשות תוכנית לשנה הבאה. 

בעל התניא מסביר שהמטרה היא העשייה 
בזכות  ניכנס  עדן  לגן  השאר.  כל  ולא 
העשייה, זה מה שמודדים לנו בבית דין 
של מעלה. התשובה לשאלות כמו איפה 
נשב בגן עדן ולאיזו דרגה נגיע, תלויה 
באיכות העשייה שלנו. לפעמים הסיטואציה 
מכריחה אותנו לעשות מה שצריך לעשות, 
לראות שיש לנו מתנות בחיים. היעדים 
והמטרות עושים סדר בחיים, ועלינו לבקש 
מה׳ להראות לנו את הדרך על בסיס הרצונות 

והחלומות שלנו. 
הפרשה פותחת במילים "וירא אליו ה'". 
מילים אלו מזכירות את ההתגלות האלוקית 
העצומה שתתרחש בבוא הגאולה. לא בכדי 
זכה אברהם להתגלות. אברהם אבינו זיכך 
את גופו הגשמי בקיום מצוות ברית מילה 

בגיל 99, והוריש לנו את התכונה הזאת. 
הלב  תורה,  בלימוד  עסוק  כשהראש 
באהבת ישראל, הידיים בנתינת צדקה, 
הרגליים בריצה לדבר מצווה והעיניים 
חיובי  רק  ושומעות  רואות  והאוזניים 
וטהור - גם אנו ראויים לגילוי הפורץ את 

מחסום הגוף.  
שלושה ימים יושב אברהם אבינו ומחכה 
ואין אורחים. שלושה ימים אחרי ניתוח, 
הוא אמור לקחת משכך כאבים וללכת קצת 
לנוח, והוא ממתין יושב פתח האוהל כחום 
היום. מה כל כך חשוב? להעניק לאנשים 
אוכל? למה לשבת ולהתייבש בחום ולחפש 
אנשים להאכיל אותם. ואברהם בשיחה עם 
ה': "וירא אליו ה'", כיצד בזמן כה חשוב 

הוא מפנה את תשומת ליבו לאנשים? 

הוא אסטרטג.  אבינו  אלא שאברהם 
איש עם תוכניות סדורות להפיץ אלוקות 
בעולם. ממש כמו משרד פרסום של איש 
אחד. אברהם העברי חווה בדידות. כל 
העולם מצד אחד והוא בדעותיו מן העבר 
השני. הוא בונה מערכת הפצה ושמה אש"ל 
)אכילה שתיה ולינה( - יש בה אוכל גשמי 
ואוכל רוחני. בעזרת המזון הגשמי הוא 
סוחף אליו לרעיונותיו החדשים אנשים 

שהולכים אחריו.
וכאשר הקב"ה רואה שהוא יוצא מכליו 
לעבוד בשבילו, הוא שולח לו שלושה 
אנשים )מלאכים( שמבשרים לו בשורות 

טובות. 
השבוע הזה תפס אותנו "כחום היום" - 
באותה סיטואציה קשה. אין ממשלה, אין 
עבודה, אין שקט מהפגזות, ילדים בבית, 
טילים אינספור, ומהעבר השני הקב"ה 
במופעים  לנו  ונגלה  ניסים  לנו  מראה 
אלוקיים מצמררים. הקב"ה מבשר - עכשיו 
זה ערב הגאולה, מכאן הולך להיות רק 

טוב יותר. 
איך מתמודדים עם זה?

אברהם אבינו הוריש לנו גנים מצוינים 
של יצירתיות ומסוגלות להיות מוכנים לכל 
תרחיש. אך כדי שנוכל להוציא מעצמנו 
כוחות בלתי צפויים, עלינו להאמין שאנחנו 

כאלה... 
כשתצאי רגע מעצמך, תגלי את עצמך 
מחדש. זה מפחיד ומעורר חששות, אך 
כשתקלטי את המציאות תגלי בתוכך כוח 

והבנה של יכולת. 
זה הזמן שלך לערוך תוכנית  עכשיו 
אסטרטגית לזמן חורף. עכשיו זה הזמן 
לשקלל את החודשיים האחרונים לשנה 

הקלנדרית ולתכנן את שנת 2020. 
של  משובחת  גנטיקה  לך  שיש  זכרי 
כווני תמיד  ומלידה.  אסטרטגית מבטן 

למטרה הגדולה - משיח וגאולה.

להיות מוכנים 
לכל תרחיש

כשתצאי רגע מעצמך, תגלי את עצמך 
מחדש. זה מפחיד ומעורר חששות, אך 

כשתקלטי את המציאות תגלי בתוכך כוח 
והבנה של יכולת

"
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 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים

   ובני נוער בסיכון לבעלי/ות תעודת מורה מוסמך בכיר

  מנהל עסקים בהתמחויות:
    נדל"ן ותשתיות, שמאות, חשבונאות )ראית חשבון(,

   מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום, משאבי אנוש

שוקלים ללמוד לתואר?
נותרו מקומות אחרונים לרישום:

למאות הסטודנטים 
 המתחילים השבוע

את לימודיהם בקמפוסים 
החרדיים של הקריה 

האקדמית אונו

דרך
צלחה!
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המבורגר חלבי
מנת המבורגר עסיסית היא כבר אינה נחלתם של חובבי הבשר בלבד. הודות למתכון זה, מעתה גם אלו 

שמכורים לקפה ומעדיפים להשאר בצד החלבי של המטבח ייהנו מקציצה חרוכה על הגריל.
 .Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

מצרכים להכנת לחמניות באן:
325 גרם קמח חיטה

155 מ"ל חלב
4 גרם שמרי אפייה או 12 גרם שמרים טריים

2 כפיות סוכר
כפית  מלח

2 כפות שמן זית
מים להברשת הלחמניות

זרעי שומשום או פרג כתופסת מעל הלחמנייה

מצרכים עבור המבורגר קינואה וחלבון סויה:
100 גרם נתחי סויה

75 גרם קינואה
1 ביצה

50 גרם פירורי לחם
חצי בצל

כפית חרדל
כף רוטב סויה

1 שן שום
פטרוזיליה, מלח ופלפל

הוראות הכנת לחמניות הבאן:
1. הניחו את קמח החיטה בקערה והוסיפו את המלח, הסוכר והשמרים.

2. הוסיפו את החלב ואת שמן הזית.
3. אם אתם משתמשים במיקסר לבצק, ערבבו את המצרכים למשך 15 דקות במהירות איטית )אם ניתן לבחור 

מהירות בטווח הנע בין 1 ל-6, עדיף להשתמש במהירות 2(. הבצק צריך להפוך לרך ומבריק.
אם אתם לשים עם הידיים: לושו שלוש דקות, חכו ארבע דקות ולושו שוב שלוש דקות עד שהבצק הופך לרך 

ומבריק.
4. הניחו את הבצק בקערה עם שמן זית וכסו אותו עם כיסוי פלסטיק )הזליפו מעט שמן זית גם על כיסוי 

הפלסטיק(. השאירו אותו במקום חם למשך כשעה עד שיכפיל את גודלו.
5. הניחו את הבצק על השיש, לושו אותו ידנית על מנת לשחרר ממנו את האוויר הלכוד בו, וחתכו אותו לארבע 

חתיכות שוות בעזרת סכין או חותך בצק.
עיצוב הצורה של לחמניות הבאן

6. הניחו את חתיכות הבצק על השיש וגלגלו אותן בעזרת ידיכם עד לקבלת צורה של כדור.
7. סדרו את חתיכות הבצק העגולות בתבנית אפייה. עטפו אותן בנייר כסף או בבד עם קצת קמח, והשאירו 

אותן במקום חם למשך 40-50 דקות עד שגודלן יוכפל בשנית.
8. הברישו את לחמניות הבאן עם מעט מים, פזרו את זרעי השומשום או הפרג מעליהן, ואפו אותן בחום של 

200 מעלות למשך 12-15 דקות בתנור שחומם מראש.
9. כאשר הלחמניות נאפו לגוון חום-זהוב, מקמו אותן על מדף הקירור.

הכנת ההמבורגרים:
1. שטפו את הקינואה בתוך מסננת עד שהמים הנשטפים נקיים לחלוטין.

2. חממו כפית שמן זית בסיר. כאשר השמן חם מספיק, הוסיפו את הקינואה. יש ליצור מרקם הדומה לאגוזים 
קלויים.

3. שפכו מים לתוך הסיר )כמות כפולה מזו של הקינואה( ובשלו את הקינואה על אש קטנה למשך 15 דקות.

4. חתכו את הבצל וטגנו אותו במחבת טיגון על אש קטנה. לאחר שהוא מתרכך, הורידו מהאש ושימו בצד.
5. שפכו את נתחי הסויה לקערה ושפכו עליו מים כך שיכסו את כולו.  לאחר עשר דקות, שפכו את המים 

העודפים. שימו בצד.
6. ערבבו את הקינואה, נתחי הסויה והבצל בקערה נוספת והוסיפו את הביצה, את פירורי הלחם, את החרדל, 

השום הכתוש, רוטב הסויה, הפטרוזיליה, המלח והפלפל. ערבבו את כל המצרכים עד לקבלת צורה אחידה.
7. צרו מהעיסה שנוצרה קציצות המבורגר.

8. ניתן לפזר פירורי לחם מעל קציצות ההמבורגר לפני שמניחים אותן על הגריל.
9. כאשר ההמבורגרים מוכנים, הכניסו אותם לתוך לחמניות הבאן עם עגבנייה וחסה. אפשר להוסיף פרוסות 

חציל, גבינת עיזים ועשבי תיבול לבחירתכם.

הערות:
- זמן ההתפחה עשוי להשתנות בהתאם לטמפרטורה בחדר. בחדר קריר, זמן ההתפחה של הבצק ייקח זמן רב 

יותר מהכתוב במתכון. אם המקום מחומם, זה ייקח פחות זמן.
- אם תכינו על פי הכמויות הרשומות במתכון, תקבלו יותר המבורגרים מאשר לחמניות באן. אפשר לאכול את 

ההמבורגרים ללא לחמניות, או פשוט להפחית בכמות ההמבורגרים בארוחה. ההמבורגרים יחזיקו במקרר 
למשך 4-5 ימים.

- אם אתם מעוניינים במנה פרווה החליפו את החלב במים או בחלב סויה וותרו על גבינת העיזים.

מיני פיצות עם זיתים 
המותג מאסטר שף מציג מתכון קל ופשוט למיני חטיפי פיצות עם זיתים בתבנית מאפינס. תענוג לאורחים 

וכלום עבודה למארחים.

מרכיבים ל-24 פיצות אישיות:
בצק:

420 גרם )3 כוסות( קמח תופח
2 כפיות שמרים יבשים

240 מ"ל )1 כוס( מים פושרים
2 כפות שמן זית

1 כף סוכר
1 כפית מלח

מלית:
1 בקבוק מחית עגבניות 

200 גרם גבינת מוצרלה, מגוררת
1 פחית זיתים חרוזית 

1 פלפל אדום, חתוך לקוביות
1 פלפל צהוב, חתוך לקוביות

אופן הכנה:
1. מכינים את הבצק: שמים את כל המרכיבים, למעט המלח, בקערת מיקסר עם וו לישה ולשים 5 דקות. 
מוסיפים את המלח וממשיכים ללוש עוד 2 דקות, עד שמתקבלת בצק אחיד ומעט דביק. מעבירים אותו 

לקערה משומנת, מכסים ומתפיחים כשעה עד להכפלת הנפח.

2. מחממים תנור ל-200 מעלות. משמנים קלות תבנית שקעים.
3. מרדדים את הבצק למלבן גדול בעובי כ-0.5 ס"מ וחותכים בעזרת גלגלת פיצה לריבועים בגודל בערך 10 על 

10 ס"מ.
4. מרפדים כל שקע של תבנית שקעים בריבוע בצק, מקפידים להצמיד טוב לתחתית ודפנות.

5. יוצקים לתוך כל שקע כף מחית עגבניות. מפזרים מעל את הגבינה ומסיימים עם הזיתים והפלפלים )או כל 
תוספת אחרת לפי הטעם(.

6. אופים 20-25 דקות, או עד שהפיצות האישיות תופחות ומשחימות.
7. מגישים מיד. שומרים בכלי אטום במקרר.
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אסאדו צ'ימיצ'ורי בורגר 
השף אילן פנחס, מגיש את המתכון ל"אסאדו צ'ימיצ'ורי בורגר", המבורגר בטעמים ארגנטינאיים. 

מרכיבים המבורגר בלאק אנגוס: )מתכון ל-10 מנות(
1 ק''ג אונטר-ריב בלאק אנגוס טחון גס )6 מ''מ(

0.5 ק''ג אנטריקוט בלאק אנגוס טחון גס )6מ''מ(
0.5 ק''ג שפונדרה בלאק אנגוס טחון גס )6 מ''מ(

20 גרם מלח )חצי כף שטוחה(
4 גרם פלפל שחור טחון )כפית שטוחה(

אופן הכנה:
1. בקערת ערבוב )גדולה יחסית( מניחים את הבשר הטחון ומפזרים מעל את המלח והפלפל, מערבבים 

בעדינות עם קצות האצבעות. מטרת הערבוב פיזור התבלינים. חשוב לערבב בצורה עדינה ולא "ללוש" את 
הבשר בכדי שלא יפתח יתר על המידה החלבון והבשר יהיה "צמיגי".

2. משמנים מעט את הידיים, קורצים כדורים במשקל של 200 גרם ומעצבים מהם קציצת המבורגר. 
3. ניתן ואף מומלץ להשתמש ברינג אשר תואם לגודל הלחמנייה.

4. חשוב לשים לב לא לדחוס או לעבוד עם הבשר יתר על המידה בכדי שתצא קציצה אוורירית.
5. לאחר עיצוב הקציצות מכניסים לקירור למשך שלוש שעות.

מרכיבים לאיולי אדובה: )מתכון ל-10 המבורגרים(
500 גרם מיונז הלמנס.

25 גרם )חצי צרור( פטרוזיליה קצוצה.
חצי שן שום בינונית קצוצה דק.

פקק חומץ 5% .
רבע כפית שטוחה של שאטה/צ'ילי גרוס.

עלים מ5 ענפים של אורגנו קצוצים.
קורט כמון.

קורט פלפל שחור גרוס.
רבע לימון סחוט.

חצי פלפל צ'יפוטלה )פלפל מקסיקני מעושן( קצוץ.

אופן הכנה:
מערבבים את כל המרכיבים עד למרקם אחיד ומאחסנים בקירור.

מרכיבים לתפוח אדמה מדורה:
10-15 תפוחי אדמה שטופים היטב )300-350 גרם ליחידה( 

2 חופנים של מלח גס 

אופן הכנה: 
בתחתית של תבנית גבוהה מפזרים שני חופנים של מלח גס.  מעל המלח הגס מניחים את תפוחי האדמה, 

מכסים בנייר אלומיניום ומכניסים לתנור שחומם מראש ל 180 מעלות, למשך 90 דקות או עד ריכוך מלא.

צ'ימיצ'ורי )מתכון ל-10 מנות(
מרכיבים:

250  גרם פטרוזיליה קצוצה דק )5 צרורות(.
60 גרם בזיליקום ) צרור אחד(.

40 גרם אורגנו ) צרור 1 (.
50 גרם בצל לבן קצוץ דק )חצי בצל בינוני(.

100 גרם פלפל אדום קצוץ דק )חצי פלפל גדול(.

10 גרם שום )2 שינים בינוניות(.
150 מ''ל שמן זית )כוס חד''פ(.

150 מ''ל חומץ 5% )כוס חד"פ(. 
כפית שטוחה של סוכר.
כפית שטוחה של מלח.

אופן הכנה:
1. מכניסים לקערה גדולה את הפטרוזיליה, בצל קצוץ והפלפל האדום הקצוץ ומערבבים עם כמחצית מכמות 

השמן.
2. לאחר מכן, מכניסים את שאר המרכיבים ואת שארית השמן למעבד מזון, טוחנים היטב עד לקבלת משחה 

חלקה.
3. את המשחה שהתקבלה מוסיפים לקערה עם הפטרוזיליה הבצל והפלפלים ומערבבים היטב .

* מומלץ -  להכין מראש )יום לפני( בכדי להעצים את הטעמים וחיבור המרכיבים.

מרכיבים לאסאדו: )מתכון ל-10 מנות(
2 ק''ג נתח אסאדו בלי עצם )יש לבקש מהקצב לקבל כנתח ולא רצועות(.

כפית שאטה/צ'ילי גרוס.
כף מלח גס.

100 גרם שמן זית )3/4 כוס חד''פ(.

אופן ההכנה:
1. יש להשרות את הבשר במרינדה למשך לילה שלם במקרר.

2. לאחר ההשריה, צורבים את הנתח על הגריל/מחבת פסים עד לקבלת צבע שחום ולאחר מכן מכניסים 
לתנור שחומם מראש ל120 מעלות למשך 3 שעות או עד שהבשר רך ונימוח.

3. כאשר הנתח מוכן, מוצאים מן התנור ונותנים לו ''לנוח'' כ3 שעות, לאחר מכן פורסים את הנתח לפרוסות  
בעובי של כ- 2-3 מילימטר.

מרכיבים להרכבת המנה: 
לחמניית המבורגר.

כף איולי אדובה.
מעט חסה אייסברג.

2 פרוסות עגבנייה.
5-6 פרוסות מלפפון חמוץ.

מעט בצל סגול פרוס דק.
קציצת בלאק אנגוס 

חופן/2 כפות בצל מטוגן.
פרוסות דקות של אסאדו צרוב עם כף צימצורי מעל.

אופן הכנת המנה:
.)M 1. צולים את קציצת ההמבורגר עד למידת העשייה הרצויה )מומלץ

2. במקביל קולים היטב את לחמניית ההמבורגר.
3. על חלקה התחתון של הלחמנייה מורחים את האיולי אדובה, מעליו מסדרים את הירקות על פי הסדר הבא: 

אייסברג, עגבנייה, מלפפון חמוץ ובצל.
4. כאשר קציצת ההמבורגר מתקרבת למידת העשייה הרצויה, צורבים במקביל את פרוסות האסאדו במחבת 

או בגריל )יש לשים לב לבצע צריבה קלה ולא לייבש את נתחי האסאדו(.
5. כאשר הקציצה מוכנה יש להניח אותה על גבי הירקות ומעלייה להוסיף לפי סדר הבא: בצל המטוגן, פרוסת 

האסאדו  הצרוב ולבסוף את הצ'ימצ'ורי מעל.
6. מגישים עם תוספת של תפוח אדמה מדורה עם כף של רוטב צימצורי מעליו.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

מבוך

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
פריז

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(

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

טריוויה
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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לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



ותן טל ומבצע
דרושים/ותסופר מחירים שיעשו לכם ברכה בכיס

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:00-23:00
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קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג  
 |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  1 הריף  רח’   | יוסף’’  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:    |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס 

שני-רביעי
 18-20.11.19
כ'-כ"ב בחשון

1.6 ליטר
טאצ'

וניש קליה כוסות קרטון 3 ב-
אבקה 470 גר'/

מתז 750 מ"ל
 

1 ליטר

500 גר'

עוף אדום טחוןצ'יפס
קוד: 193677 גלאט עוף/

הודו טחון 
קוד: 248204 ברקאי

עוגיות סנדוויץ

טעמן 190-230 גר'
אסם

550 גר'
'מעולה'

שישייה קוד: 711356/
שמיניה קוד: 713701

'מעולה'

שישיית מחיות 
תינוקות פריטוב

לחמית 
לא כולל כפרית/אגוזים/ירקות

תירס

מפת ניילון 

אסם

מארז דובונים 5*20 גר'/
במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/

אפרופו 5*25 גר'/
ביסלי גריל 4*55 גר'

סלטי שמיר 300 גר'/
גורמה 200 גר'

דייסת מטרנהמנה חמה

שניצל תירס/לייט/
קבב/ נקניקיות/

שניצל מן הצומח

לא כולל נודלס
אסם

לא כולל גם וגם
200 גר'

1-750 ק"ג
זוגלובק

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל

תפו"ע חרמון/פלפל אדום/צהובבננה
גלה/סמיט/זהוב

נייר טואלט טאצ'

ממרח שוקולד תפוצ'יפס
400 גר'
'מעולה'

200 גר'
עלית

40 גליליםB8 קוד: 413508

1.5 ק"ג
גלאט פרוסט

טופי קרמלמשקאות חלב
1 ליטר
יטבתה

קוד:904606
150 גר'

150 גר'
פפושדו

רגיל/מלא
500 גר'

אחוה

טחינה 

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

אוזניות+דיבורית
קוד: 457730

בית השיטה
100*1 גר'

תה ויסוצקי

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

שני-שישי
 18-22.11.19
כ'-כ"ד בחשון

שלישי-רביעי
 19-20.11.19

לק"גלק"גכ"א-כ"ב בחשון
590690

חמישי-שישי
21-22.11.19 כ"ג-כ"ד בחשון

2 ב-

3 ב- 2 ב-

10

1090 10901790

1790

לק"ג
390

לק"ג
290

2 ב-
10

1490
ליח'

2 ב-

3 ב-

10

10

קוסקוס 350 גר' שמן קנולה
לא כולל חיטה מלאה 'מעולה'/

איטריות סבתא שיבולים

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

ליפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

1 ליטר
'מעולה'

ר.שמאי

לק"ג
690

2490

10

2 ב-
45

4 ב-
10

ליח'
890

3 ב-
1390

2490

890

890

1490 1190
ליח'
10

מיץ ענבים עוגת שמרים
כולל פיקדון

1 ליטר
'מעולה'

400 גר'
אחוה

1090

3 ב-
20

2 ב-

2 ב-

1490

790

790

1090

2 ב-
1090

בכשרות
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