


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 



שנות אחריות מלאההמזגן השקט בישראל
אופציה למנגנון שבת אוטומטי - מהודר - בפיקוח הלכתי!

ניתן להשיג התקן שבת 
מהודר. בהזמנה מראש 

המזגן שנותן לכם שקט 
עכשיו במבצע!

מגוון מזגני טורנדו במבצעים מיוחדים
החל מ-1,090 ₪ בלבד !
יותר מחמם, פחות מייבש!

והמיזוג": החשמל  "שיא  בסניפי  להשיג 
יונתן  . אלעד:   25 . בני ברק: יהודה הלוי   15 ירושלים: כנפי נשרים 
שפת  שמש:  בית   .  24 ממעזריטש  המגיד  ביתר:   .  32 עוזיאל  בן 
26 19 . אשדוד: בעל הנס  32 . מודיעין עילית: יהודה הנשיא  אמת 
03-5045000 והמיזוג":  החשמל  "שיא  טלפוני  מוקד 

להשיג אצל המתקינים המורשים, 
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ששששגרה





עלייה המונית ותפילת רבים על ציון שבהר המנוחות

בראשות רבותינו אדירי התורה שליט"א

היו נכונים ליום השלישי - ז' בחשוון
יום הזיכרון של אביהם של רבבות ישראל, מרן הגאון

מחולל מהפכת 'הדף היומי' וראש ישיבת חכמי לובלין
שלא השאיר אחריו זרע של קיימא זולת רבבות לומדי הדף – בניו 

רבי מאיר שפירא זצוקלל"ה

עולו ואתכנשו לכבודו של רבי מאיר 
אביהם של לומדי הדף היומי

כולנו 
בניו!

יום שלישי ז' בחשוון

כי אבא לא מסוגל לענות לא.

לראות ניסים וישועות בכח תורתו!פלא והפלא – סיפורי ישועה ומופת מאז יומא דהילולא אשתקד

ִּכְּתרֹו ְיׁשּוָעה!
תפילה וישועה בצרותיהם של ישראל – בכח תורת רבבות
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יש דין ויש דיין
הנפלאות,  השבוע  פרשיות  בתוככי  אנו  נמצאים 
ימי  תולדות  מאורעות  את  בפנינו  מעבירות  אשר 
דרך  העולם,  מבריאת  החל  ההיסטוריה,  שחר 
הדורות שמאדם ועד נח, ומנח ועד אברהם אבינו, ומשם לשאר 
ותריסר השבטים – שבטי קה, שהיוו את  אבותינו הקדושים, 

הבסיס האיתן לאומתנו ולאמונתנו עד היום הזה.
הפרשיות נקראות ברציפות משבוע לשבוע, כך כמו חולפות 
להם ביעף תוך כדי פסוקי התורה – עשרות ומאות שנים במשך 
שבוע אחד... ובמשך כמה פרשיות בודדות כבר חצינו את שנת 

האלף...
העבודה שלנו בשבועות אלו היא רבה, ספר בראשית הוא 
את  בעצמינו  לחזק  הזמן  וזה  העולם,  בבורא  האמונה  ספר 
מנהיג  העולם  בורא  כי  הפרטית,  הבהירה בהשגחתו  האמונה 
תמיד  יום  בכל  מחדש  ו'בטובו  ורגע,  רגע  בכל  אותו  ומנהל 

מעשה בראשית'.
רבים  ואתגרים  הזדמנויות  לנו  מתעוררות  יום  היום  בחיי 
מאוד בתחומים הללו, הרבה מאורעות ומקרים שאינם מובנים 
לנו בעיניים הפשוטות שלנו - עיני בשר, ואנו נדרשים למצוא 

את התשובות מתוך התורה הקדושה.
הללו,  הפרשיות  את  קוראים  אנו  כאשר  גיסא  מאידך  אך 
להעמיק  ועלינו  שאלות,  לנו  מתעוררות  מתוכם  גם  לפעמים 
ולהתבונן כיצד להגיע לבהירות בדרך האמת – דרך האמונה 

בכל תחומי החיים.
שאגב,  הראשון  הרצח  במקרה  כבר  כי  אבוש,  ולא  אודה 
אירע דווקא בין שני אחים – בין קין להבל – לא הרפתה ממני 
אח  אותו  וכי  נשכר"?  "חוטא  שיהיה  יתכן  כיצד  המצוקה, 
קם על אחיו להרגו, הוא יישאר חי בעולם, ודווקא הנעשק – 

נרצח?
וברוך השם שהאיר את עיני, וכאשר עסקתי בסוגיא זו בשבת 
האחרונה, הזדמן לידי חידוש נפלא של מרן ה"חתם סופר" זכר 
זה  בכינוי  שנודע  שרייבר,   – סופר  משה  )רבי  לברכה  צדיק 
ומגדולי הרבנים  ישיבה  כיהן כראש  על שם ספרו המפורסם, 
יהדות  את  לבסס  זכה  הוא  האחרונים,  בדורות  והפוסקים 
הונגריה-אירופה בהשקפה היהודית-אורתודוקסית, ואשר יום 
פטירתו חל בשבוע זה, כ"ה בתשרי, לפני מאה ושמונים שנה(.
דווקא  כי  והבל:  קין  של  סיפורם  על  הקדושים  דבריו  וכה 

כאן, בתחילת התורה, נתן לנו השם יתברך להראות את דרכי 
הנהגתו! התורה מציינת לשבח את מנחתו של הבל, "וישע ד' 
אל הבל ואל מנחתו", ולכאורה תמוה איזו תועלת הפיק הבל 
מצדקתו ומקבלת מנחתו? והרי תוך זמן קצר מאז הוא נהרג, 
מבלי להשאיר שם ושארית. ולעומתו קין אחיו, אשר לא שעה 
ניצל  אחיו,  הבל  את  שהרג  לאחר  ואף  למנחתו,  יתברך  השם 
אלפים  לבניו,  בנים  לראות  הספיק  ובינתיים  דורות,  שבע  עד 

ורבבות, בוני עיירות ומדינות ועוד. היתכן?
דווקא בכך באה התורה ללמדנו  כי  ומבאר ה"חתם סופר" 
האדם  תכלית  הם  והבליו  העולם  חיי  לא  כי  מאלף!  מוסר 
בעולמו, אלא העיקר הוא חיי הנצח, ההשגות הרוחניות אשר 
נשארות עם האדם – הם הם קנייניו האמיתיים אשר הוא לוקח 
רשעים  הזה  בעולם  יש  ולפיכך  עולמו!  בית  אל  איתו  אותם 
שטוב להם, וזאת דווקא כדי לסיים את פירעון החוב אליהם, 

ולהאבידם מהעולם הבא הנצחי!
לא  דבר  של  בסופו   , במבול  נאבדו  קין  בני  כל  ועוד,  זאת 
נשאר להם שם ושארית בעולם, ואילו הבל זכה לנצח, הכיצד? 
ממנו  אשר  ב-שת  נשמתו  התגלגלה  שנה  ק"ל  לאחר  הנה  כי 
הושתת העולם, ואחר כך נתגלגלה בנח, שהוא בנה את העולם 
השלום,  עליו  רבינו  במשה  כך  ואחר  המבול,  אחר  מחדש 
סימוכין  לכך  מביא  והוא  העולם,  כל  העולם  נברא  שבשבילו 
ה'בל,  מ'שה  ש'ת  נ'ח  תיבות  ראשי  נ'ש'מ'ה'  נאה:  בפרפרת 
היא  וזו  באמת,  והקיים  הנצחי  הבא  לעולם  הבל  זכה  ובכך 

הטובה האמיתית שזכה לה אך ורק בזכות מעשיו הטובים.
הנה לנו דוגמא קטנה, שנתגלתה לנו כיצד הקב"ה מנהל את 
עולמו עם חשבונות עמוקים ונסתרים, על פי מעשיו הטובים 
של האדם. וברור ופשוט כי לנו הקטנים, בני תמותה, בשר ודם 
– אין לנו קצה של הבנה והשגה בקצות דרכיו של בורא העולם 

ומנהיגו – הקדוש ברוך הוא!

  

הנושא  אינו  שאמנם  השבוע,  בפרשת  נוסף  נושא  ישנו 
אני  אך  המבול,  נושא  שהוא   – נח  פרשת  בפרשתנו  המרכזי 
רוצה לגעת בו מזוויות קצת שונה. בפרשה מסופר על נמרוד, 
שהיה נינו של נח. הוא היה גיבור גדול שהגיע לכס המלוכה 

בארץ שנער, וניצל את מעמדו הרם בכדי להמריד את העולם 
רבים,  אנשים  על  להשפיע  'הצליח'  אכן  נמרוד  הקב"ה!  נגד 
והתורה מציינת שאדם בשם "אשור" יצא מהארץ ההיא ובנה 
לעצמו עיר חדשה בשם נינווה. אם התורה מציינת שאשור בנה 
לעצמו עיר חדשה, כנראה שיש סיבה לדבר. אז הבה נתבונן, 

מה הוא העניין המיוחד שהיה בכך?
שימו לב כמה וכמה השלכות "מרחיקות לכת" קרו כתוצאה 
הכיפורים  יום  בצהרי  רב  בקשב  שקראנו  יונה  בספר  מכך. 
 – נינווה  באנשי  עוסקת  ההפטרה  המנחה,  תפילת  בהפטרת 
ונגזר על העיר שתיהפך.  העיר הגדולה, שהשחיתו את דרכם 
הקדוש ברוך הוא ריחם על נינווה ושלח אליה את יונה הנביא 
להזהיר את אנשיה שישובו מדרכיהם הרעים וייטיבו את דרכם 
– ולא: "עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת"! ואכן, אנשי נינווה 
ניצלו  ובכך  בתשובה,  שבו  יונה,  של  נבואתו  את  לקבל  זכו 

מהגזירה.
שהקב"ה  נינווה  אנשי  דוקט  זכו  מדוע  פעם,  לא  נשאלתי 
ישלח להם במיוחד את יונה הנביא? יתכן והתשובה לכך היא 
משום שמי שבנה את נינווה היה אשור, עליו סיפרנו קודם לכן. 
הקב"ה שלח להציל את אנשי נינווה משום שהוא זכר לה את 
זכות מייסדה – אשור - שבנה את העיר לכבודו של הקב"ה - 
כנגד מלך שנער – נמרוד הרשע. שימו לב כיצד פעולה קטנה 
שאנו פועלים כיום, בכוחה להשפיע טובה גם בעוד אלפי שנים 

לאחר יותר.
אנו למדים מכך כי כל החלטה בכל רגע נתון שלנו, יכולה 
וכל פעולה  להשפיע על דורות רבים אחרינו. כל מעשה טוב 
בכל  כולו.  בעולם  דרמטיים  לשינויים  לגרום  יכולה  טובה 
החלטה  של  מתוצאה  נהנה  הוא  הרי  נמצא,  שאדם  מקום 
טובה שנעשתה בעבר, אולי אפילו לפני עשרות ומאות שנים. 
אבותינו ואבות אבותינו במעשיהם הטובים ובבחירתם הנכונה 

קבעו לנו גורלות.
בטוחני כי במבט נכון, כאשר נדע שגם אנו במעשינו חורצים 
גורלות, לבטח ניטיב לשקול בדעת ולבחור בטוב, וכך ניטיב 

עם עצמינו ועם הדורות הבאים אחרינו - לטובה.
שבת שלום וחודש מבורך.

הרב בן ציון נורדמן



הנה לנו דוגמא קטנה, שנתגלתה לנו כיצד הקב"ה מנהל את עולמו עם חשבונות עמוקים 
ונסתרים, על פי מעשיו הטובים של האדם. וברור ופשוט כי לנו הקטנים, בני תמותה, בשר ודם – 

אין לנו קצה של הבנה והשגה בקצות דרכיו של בורא העולם ומנהיגו – הקדוש ברוך הוא!

"



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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מועדים לשגרה

יצחק  ישיבת  ראש  סולובייציק,  הלוי  דב  יוסף  הרב 
היהודיים  הדעות  הוגי  מגדולי  היה  יורק,  בניו  אלחנן 
יובל  תש"ם,  שבט  יו"ד  בהתוועדות  הקודם.  בדור 
הרב  הגיע  מליובאוויטש,  הרבי  של  לנשיאותו  השלושים 
סולובייציק להתוועדות ב-770 כדי לכבד את הרבי בנוכחותו. 
כשהוא שב אחרי כמה שעות לביתו, האנשים שליוו אותו ביקשו 
לשמוע את התרשמותו מהרבי. "מה השתנה ברבי מאז למדתם 

יחד בשנות השלושים באוניברסיטה בברלין?".
נפלא:  ווארט  עם  סולובייציק  הרב  ענה  רב,  של  כדרכו 
"פעמיים ירד משה רבנו עם הלוחות מהשמים, בפעם הראשונה 
מ"לבנת  שנעשו  האלוקים  לוחות  הנס,  לוחות  את  הוריד  הוא 
הספיר", אבן נשגבה שהייתה חצובה תחת כיסא הכבוד. ואילו 
בפעם השנייה הוא ירד עם לוחות נמוכים שלא בהשוואה, אלו 
היו לוחות מעשה ידי אדם שנחצבו מתוך אבן ספיר שהתגלתה 

בתוך אוהלו של משה רבנו.
קרן  פלא:  אירע  השניות  הלוחות  בירידת  דווקא  זאת  ובכל 
הארת  הלוחות.  מקדושת  האירו  פניו של משה  פני משה.  עור 
ל"איש  מ"אדם"  בו  שחלה  האדירה  התמורה  על  העידה  פניו 
האלוקים". אבל למה זה לא קרה בלוחות הראשונות? הם הרי 
לאחר  לו  ניתנו  השניות  הלוחות  כי  יותר?  הרבה  קדושות  היו 
ישראל, לאחר שהטיח את הראשונות בקרקע  נפשו על  שמסר 
מהאדם  הפריצה  מתחוללת  וככה  מספרך",  נא  "מחני  ואמר 

ל"איש האלוקים".
גדול,  אדם  הרבי  היה  בברלין,  אז,  כבר  מובן:  היה  הנמשל 
אבל עכשיו הוא רבי, צדיק שלוהט אור פניו, כי עכשיו זה לאחר 

שהקריב נפשו עבור ישראל.
הנה סיפור מיוחד במינו )סיפורי חסידים, הרב זוין, מועדים 
249(: הצדיק רבי ישראל מרוז'ין היה מגדולי מאורי החסידות 
בדורות הראשונים. הוא הקים את גזע חסידות רוז'ין שהתפצל 
מרוז'ין  הצדיק  חשובות.  חסידיות  חצרות  לכמה  יותר  מאוחר 
ניהל את חייו בעשירות מופלגה וזכה גם לאחוז בתפילין נדירות, 
פטירתו  אחרי  ממעזריטש.  המגיד  סבו  התפלל  בהן  התפילין 
חילקו בניו את הירושה, וכמובן המאבק העיקרי התמקד בתיק 

התפילין של האבא והסבא.
סגורה  מעטפה  בתוך  פתק  על  יכתוב  אחד  שכל  סיכמו  הם 
הוויתור הכי  ומי שיעשה את  לוותר עבור התפילין,  מהו מוכן 
יזכה לקבל את האוצר. אחרי שכולם כתבו והכניסו  משמעותי 
במעטפה, הם שינו את דעתם והחליטו להטיל גורל. מי שזכה 
היה הבן ר' דוד משה שהפך להיות האדמו"ר מצ'ורטקוב. אחיו 
כאוב  היה  הזכייה  את  שפספס  מסדיגורא,  האדמו"ר  הגדול, 
מאוד וביקש לפתוח את המעטפה של האח שזכה ולראות על 
מה היה מוכן לוותר. על הפתק היה כתוב שהוא מוותר על כל 

חלקו בירושה הכספית הענקית כדי לזכות בתפילין. כולם הבינו 
מדוע הוא זה שזכה בגורל.

חלפו שנתיים והאח הגדול מסדיגורא ישב עם חסידיו וגילה 
שהוא מקנא באחיו שמתפלל בתפיליו של המגיד. שני חסידים 
ניגשו אליו והתוודו שמיד אחרי הגורל, כאב ליבם לראות את 
התפילין  את  פתחו  ולכן  הצעיר  באחיו  מקנא   - אותו   – רבם 
והוציאו מתוכן את הפרשיות של המגיד והניחו במקומן פרשיות 
כשרות סטנדרטיות. מאז הם מסתובבים עם הפרשיות הקדושות 
ולא יודעים איך לצאת מזה. האדמו"ר הזדעזע וביקש לקבל מיד 

את הפרשיות ונסע לבקר את אחיו בצ'ורטקוב.
ואחיו  השולחן  על  מונחות  המגיד  של  שהתפילין  ראה  הוא 
ומניח  השולחן  על  בחזרה  אותן  מניח  ואז  נאנח,  אותן,  מרים 
האח  גילה  האמת,  את  לך  "אגיד  אחרות.  תפילין  זוג  לעצמו 
הצעיר לאחיו הגדול, מאז ההגרלה לא הנחתי אותן. בכל פעם 
שאני לוקח את התפילין אני מרגיש קושי להניחם, כאילו אינני 
ראוי להן". ענה לו אחיו הגדול: "אחי האהוב, זה לא אתה שלא 
ראויות  אינן  בפנים  שמונחות  הפרשיות  אלא  לתפילין,  ראוי 
לאדם גדול כמוך. הבאתי לך את הפרשיות של המגיד בחזרה".

כעת נוכל להבין שאלה שמתעוררת בעוד שבועיים: אנו נקרא 
99 מוסר נפשו לקיים את  יהודי מבוגר בן  על הרגע הגדול בו 
מצוות ברית מילה, ואז מספרת התורה דבר תמוה עד השמים. 
רק ביום השלישי למילה, מתגלה הקב"ה לאברהם אבינו לקיים 

את מצוות ביקור חולים.
וכל אחד מתפלא: האם אברהם לא היה ראוי לזכות לביקור 
של  דמותו  את  שממחיש  שהסמל  במיוחד  יותר?!  מוקדם 
אבינו  בבוקר". אברהם  "וישכם אברהם  הזריזות.  הוא  אברהם 
אף פעם לא הלך, הוא תמיד רץ לקיים את מצוות ה'. כשבאים 
המלאכים להתארח אצלו הוא רץ אל הבקר לשחוט להם בשר, 
אפילו בדרך לעקדה הוא משכים בבוקר. ולמה לא זכה בחזרה 

ליחס כזה מה'?
אברהם  זה  וירא(:  פרשת  ה'  )חלק  מופלא  רעיון  הרבי  ענה 
פצע  שאז  משום  לבקרו,  יקדים  שהקב"ה  מעוניין  היה  שלא 
דרך  קיצורי  רצה  לא  אבינו  ואברהם  מיד  מתרפא  היה  המילה 
בקיום המצווה. הוא ידע שזה לא פשוט להתקשר לקב"ה, לא 
לעבור  צריך  הגוף  ליהודי.  מאדם  תמורה  עוברים  אחד  ביום 
דרך  דווקא  מתרחש  זה  וכל  ועיכול  הפנמה  של  טבעי  תהליך 
והרי  לבקרו  היה הקב"ה מקדים  אילו  הכאב של המילה. אבל 
היו  הם  רפאל,  מלאך  כולל  השמים  צבא  כל  באים  עמו  ביחד 
נוטלים מיד – לא רק שישים מחוליו, אלא - את כל חוליו של 

אברהם, ואז הברית הייתה נשארת כביכול אירוע חיצוני.
מרובה  החגים  מחודש  החד  המעבר  את  להבין  נוכל  מעתה 

במועדות לחודש מרחשוון השיגרתי והנטול כל חג ומועד.

הייתה  אתמול  בחדות.  נגמר  הכול  תשרי,  חודש  בסיום  מיד 
חגיגה והיום כלום גדול. למה?

הזו  לשאלה  שלמה  שיחה  הקדיש  מליובאוויטש  הרבי 
)התוועדויות תשמ"ט א/313( וענה רעיון חשוב ומרגש. בדור 
צעירים  בה  כזו  בתקופה  שלנו,  הריגושים  ומחפש  התזזיתי 
אותם  מלהיבה  שאינה  נישואים  מערכת  לקיים  מצליחים  אינם 
מדי בוקר מחדש או להתמיד בעבודה שאינה מייצרת אתגרים 
אוזן  להטות  במיוחד  חשוב   – שעתיים  כל  אינטלקטואליים 
לתובנה פשוטה: כל עוד אנחנו מקבלים - אנחנו לא משתנים. 
כל עוד אנחנו עומדים במצב פאסיבי וקולטים מבחוץ – אנו לא 
באמת נקשרים. רק כשאנו עוברים להיאבק וליצור – מתרחש 
אותנו  וקושר  לאלוקי  החומר  בין  ההפרדה  את  שפורץ  המסע 

לקב"ה.
החגים מקיפים בחום, אבל לא מרימים אותנו מבפנים. החגים 
הנשמתי  העומק  את  חושפים  לא  הם  אבל  נהדרת,  תקופה  הם 
שבנו. מה שמביא את האדם לשיא הוא דווקא השגרה, הימים 
לגייס  המאמץ  מהמיטה.  בהם  לקום  חשק  שאין  הכלום  של 
בימים הללו כוחות של התמדה, ונחישות, ועיקשות ליישם את 
כל מה שקיבלנו בחודש החגים הוא זה שמחולל את הצמיחה 

הרוחנית.
האדם הוא יצור בורא, יצור שמבקש ליצור, ורק כשהוא נאבק 
ומשמעות.  טעם  מוצא  הוא  רגיל  הבלתי  את  ועושה  עצמו  עם 
ולכן חודש חשוון בא אחרי החגים: זהו צעד מכוון כדי לעכל 
ועכשיו  מבחוץ  קלטנו  קודם  החגים.  בחודש  שקלטנו  מה  את 
דרכים  אין  זה,  ככה  ההפנמה.  של  המייגע  המסע  את  עוברים 

קצרות להתקשר אל מה שמעבר לנו.
יודעים  מבוגרים  החיים:  צדדי  כל  את  תובנה שמקיפה  זאת 
שלא רמת הטיול ל"ירח דבש" מבטיחה את הצלחת הנישואים. 
ברבנות...  חגגו  שנתיים  ואחרי  דבש  ירח  חגגו  זוגות  הרבה 
השגרה,  את  לחגוג  שיודעים  לאלו  שמורה  הנישואים  הצלחת 
שאנחנו  מי  את  אוהבים  אנחנו  הסוד:  את  שיודעים  לאלו 

מתאמצים בשבילו. צריך להקריב בשביל להתקרב.
באותה מידה בחינוך הילדים: לא כמות המשחקים שמקיפה 
עודדו  שההורים  המידה  ההיפך:  אלא  אותו,  מגדלת  הילד  את 
אותו להתאמץ ולפרוץ את אזור הנוחות שלו. לעשות יותר ממה 
שהוא רגיל. כי רק חיים שיש בהם מאבק ועבודה קשה שווים 

את הקיום שלהם.
גדול  איחול  ישנו  לשמחה",  "מועדים  לאחל  במקום  אז 
יותר: 'מועדים לשגרה'. זה החג האמיתי של הצמיחה הרוחנית 

והפנימית.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה
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•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני
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המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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45 שנים לאחר ש"פרשת ווטרגייט" זעזעה את הציבור האמריקאי וגרמה 
להתפטרותו של הנשיא ניקסון, אנו שבים אל עיקרי הפרשייה שתחילתה בתחקיר 

עיתונאי של שני עיתונאים אמיצים שהסתיימה במכתב ההתפטרות של נשיא 
ארה"ב • הסיפור המלא והדמויות העלומות מאחורי הפרשה שהסעירה את אמריקה 

במשך שנים רבות • וגם: האמת שנחשפה סביב הדמות המסתורית שכונתה "גרון 
עמוק" שנותרה חשאית במשך 33 שנה 

מאחורי 
שלהקלעים 

פרשת ווטרגייט

|| איילה אבן האזל ||
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ניקסון מכריז על שחרור התמלילים הערוכים של קלטות הבית הלבן, 29 באפריל 1974
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חצות  שעת  כי  הורה  השעון   –  1972 יוני 
פוטומק  הנהר  שפת  על  מזמן.  זה  חלפה 
ערך  וואשינגטון,  שבעיר  ווטרגייט  במתחם 
פרנק וילס איש הביטחון סיור שגרתי והחניק 
כלל  בדרך  או שניים. מלון המשרדים  פיהוק 
ממש.  של  פעילות  בו  ואין  זו  בשעה  שומם 
הבחין  לפתע  כאשר  אותותיו  את  בו  לתת  החלה  העייפות 
בסרטי הדבקה המונעות מכמה דלתות המפרידות בין החניון 
כי  הייתה  להינעל, המשמעות  לחדרי המשרדים  קרקעי  התת 

הדלתות סגורות, אך לא נעולות.
למחרת  כי  לעצמו  והרהר  ההדבקה,  סרטי  את  הסיר  פרנק 
על  לחזור  להזהירו  שלא  בכדי  הניקיון  צוות  ראש  עם  ידבר 
השיטה. כעבור 30 דקות ערך פרנק סיור חוזר במקום,  סרטי 
ההדבקה שהסיר אך לא מזמן, חזרו למקומם והוצמדו בחוזקה 
שוב לדלתות. לא היה לפרנק שמץ של מושג להרהר מי היד 
הזדונית שעומדת מאחורי פרצת האבטחה, והוא הרים טלפון 
למשטרה. בתגובה נשלפו שלושה קצינים ממשימה שגרתית 
של חיפוש סמים או איתור פשעי רחוב אחרים, הקצינים לבשו 
בגדים אזרחיים רגילים ונדמו כ"היפים"  וחיש נכנסו למכונית 

משטרה מוסווית. 
ישב  ווטרגייט  למתחם  הצופה  בבניין  שעה,  באותה 
להשקיף  אמור  היה  הוא  תפקידו  במסגרת  בולדווין.  אלפרד 
מבעד לחלון בכדי לגלות פעילות חשודה, אך דעתו הוסחה 
מכונית  לעבר  ליבו  שם  לא  הוא  מולו.  המרצד  המרקע  בשל 
הוא  המשרדים.  למלון  בסמוך  שנעצרה  המוסווית  המשטרה 

גם לא הבחין בשלושת הקצינים הלבושים כהיפים. 
את  השביתו  במהירות  למתחם,  חיש  נכנסו  הקצינים 
המעליות ונעלו את הדלתות ותוך כדי ליווי של איש הביטחון 
ווילס, עברו משרד אחר משרד בחיפוש אחר דמויות חשודות. 
משרדי  נמצאו  שם  השישית,  לקומה  הגיעה  כבר  הקבוצה 
המפלגה הדמוקרטית ועדיין לא איתרו פעילות חשודה.  אחד 
הקצינים הדליק את האורות, כשלפתע צצה מולם דמות אחת 
ואחריה עוד אחת ועוד אחת. סך הכול חמשה פורצים, שלרוע 
מזלם נתפסו בידי המשטרה בלי התנגדות. ידיהם נאזקו והם 
של  חברם  במקביל,  המשטרתית.  למכונית  כבוד  אחר  נכנסו 
מהבניין  הפעילות  על  שתצפת  בולדווין,  אלפרד  הפורצים, 
השני, הבחין סוף כל סוף כי ישנה פעילות לא שגרתית, אך עד  
ששידר הודעה על פעילות חשודה היה זה מאוחר מדי. חמשת 
גומי  כפפות  ידיהם  כשעל  נתפסו  עסקים  בחליפות  הפורצים 
ובכיסיהם שטרות כסף בשווי של כמעט 2,300 דולר. בנוסף 
התגלו שתי מצלמות בגודל 35 מילימטרים ושלושה אקדחי גז 
מדמיע בגודל עט. בחקירה התברר כי הפורצים ניסו לשתול 
את המצלמות ומכשירי האזנה  במשרדי המפלגה הדמוקרטית 

שבקומה השישית של הבניין.
הרפובליקנית.  המפלגה  על  ישירות  נפל  המיידי  החשד 
תאריך הפריצה היה בדיוק בעיצומה של מערכת בחירות שבה 
התמודד ניקסון הרפובליקני - נשיא שבא עם הצלחות מוכחות 
ורבות בשטח - על תקופת כהונה שנייה. מצד שני, ההפתעה 
בבחירות  לזכות  יכול  היה  ניקסון  הנשיא  מוחלטת,  הייתה 
והסתבך  נואש  צעד  עשה  כך  אם  מה  ולצורך  בקלות  הללו 
שלכאורה  ניקסון  שהנשיא  לכך  הסיבה  מה  בפלילים?! 

הניצחון מופקד בידו ירצה להסתבך בשערורייה שכזאת?
 יתרה מזאת, המשטרה גילתה בחקירה כי הצוות פרץ כבר 
למקום כמה שבועות לפני, והפעם היה מדובר בפריצה שניה 
האזנה  מציוד  שחלק  לאחר  למתחם  שוב  חזר  הצוות  כאשר 
צילום  גם  לבצע  הצוות  נצטווה  זו,  בפריצה  כראוי.  פעל  לא 
מסמכים. כך התחילה להתגלגל "פרשית ווטרגייט" שכונתה 
ארצות  ימיה של  בדברי  הגדול  הפוליטי  הסקנדל  מכן  לאחר 
הברית. הפרשיה סיפקה כל יום  כותרות מעניינות, כך למשל 
ג’וניור  מקורד  כג’יימס  התגלה  הפורצים  אחד  כי  התפרסם 
שעבד בתפקיד אחראי ביטחון בעמותה לבחירתו המחודשת 
אחד  של  טלפון  מספר  נמצא  בפנקסו  ניקסון,  הנשיא  של 
הבכירים בבית הלבן, מה שהוביל לביסוס החשד כי ידה של 
המפלגה הרפובליקנית מאחורי המזימה. הבית הלבן הכחיש 
ללא הרף את החשדות ואת סיפור הריגול - שנשמע לציבור 
כסיפור בדיוני ומופרך ולפיכך לא נפגעו סיכויי הצלחתו של 
לכהן  עצום  ברוב  חודשים   כמה  כעבור  נבחר  והוא  ניקסון 

בתפקיד הנחשק לכהונה שנייה. 
היו  ששמותיהם  אמביציה  וחדורי  צעירים   עיתונאים  שני 
הנושא,  על  להתלבש  החליטו  ברנסטין  וקארל  וודוורד  בוב 
ולחקור לעומק מי עומד מאחורי הפריצה ומאחורי המעקבים 
השונים שנעשו אחרי אישים מהמפלגה הדמוקרטית. לעזרתם 
בסודי  ואנונימי שנשמר  חסוי  צפוי, מקור  בלתי  באופן  הגיע 

שנה   30 במשך  סודות 
"גרון  המוזר  בשם  וכונה 
העניק  עמוק  גרון  עמוק". 
"עקבו  רמז:  של  בדל  להם 
העיתונאים  הכסף".  אחר 
הצעירים והנחושים גילו עד 
מובילות  העקבות  כי  מהרה 
את  בלבד,  אחד  איש  לעבר 
קיבלו הפורצים מלא  הכסף 
אחר מאשר משרדי המפלגה 
נחישותם  הרפובליקנית. 
לא  הפרשה  כי  לכך  תרמה 

ירדה מסדר היום הציבורי. 

הקרב על הקלטות
הנשיא  כי  חשדות  שהעלו  לאחר  התחממה  השערורייה 
ולאחר  הפרשה,  את  להסתיר  כדי  התערב  בעצמו  ניקסון 
שהתגלו הקלטות של כל השיחות שקיים הנשיא בבית הלבן 
את  לנצל  בחר  הנשיא  הברית.  בארצות  רציני  סקנדל  נוצר   –
השיחות  של  הקלטות  את  להעביר  בעקשנות  וסרב  חסינותו 
בפרשה  המיוחד  התובע   - השני  מהעבר  הסגלגל.  בחדר 
והשופט לא וויתרו ודרשו ביתר תוקף את הקלטות המחשידות. 
ניקסון לא נכנע ותבע מהתובע הכללי לבטל את הצו המיוחד 

שהוציא התובע המיוחד. השניים האחרונים סרבו. 

בתגובה הציע ניקסון הצעת 
את  יעביר  לא  הוא   – פשרה 
שלהן  סיכום  אלא  הקלטות, 
שאותן יערוך אדם אובייקטיבי 
הדמוקרטי  הסנאטור   –
מוערך  אדם  שהיה  סנטינס, 
לא  הפשרה  הצעת  בממשל. 
המיוחד  התובע   - התקבלה 
יצא  אז  בסירובו.  התמיד 
אליו  כלתה  כי  שהבין  ניקסון 
האחרונה   למלחמתו   - הרעה 
לפטר  הכללי  מהתובע  ודרש 
התובע  המיוחד,  התובע  את 
הנשיא.  בידי  פוטר  הוא  בריוני  בצעד  ולכן,   – סרב  הכללי 
הוא  שאף   – הכללי  התובע  לסגן  דרישתו  את  העביר  ניקסון 
מפוטר  עצמו  את  מצא  הוא  גם  ולכן  האיש  את  לפטר  סרב 
בידי הנשיא שיצא למה שכונה "טבח מוצאי השבת". ניקסון 
התובע  במשרדי  בחשיבתו  השלישי   - לבורק  ופנה  המשיך 
הכללי – שעכשיו הפך לתובע הכללי בפועל. בורק שקל גם 
הוא להתפטר אך לבסוף הופעל עליו לחץ לא להתפטר מחשש 
לנזק הגדול שיגרם למשרד – בורק הסכים לפטר את החוקר 
המיוחד. התגובות במערכת הפוליטית והציבורית סערו. חברי 
הקונגרס נאספו במטרה להדיח את הנשיא והפגנות נערכו מול 
"צפור  הבאה:  הבקשה  התנוססה  השלטים  ועל  הלבן  הבית 

כדי להדיח את הנשיא".
ניקסון לא גרם לעצמו תועלת בכך שפיטר שלושה אנשים, 

החשד המיידי נפל ישירות על המפלגה הרפובליקנית. תאריך הפריצה 
היה בדיוק בעיצומה של מערכת בחירות שבה התמודד ניקסון 

הרפובליקני - נשיא שבא עם הצלחות מוכחות ורבות בשטח - על 
תקופת כהונה שנייה. מצד שני, ההפתעה הייתה מוחלטת, הנשיא 

ניקסון היה יכול לזכות בבחירות הללו בקלות ולצורך מה אם כך עשה 
צעד נואש והסתבך בפלילים?! מה הסיבה לכך שהנשיא ניקסון 

שלכאורה הניצחון מופקד בידו ירצה להסתבך בשערורייה שכזאת?

>



קארל ברנסטין עיתונאי הוושינגטון פוסט שחשף את הפרשהבוב וודורד עיתונאי הוושינגטון פוסט שחשף את הפרשה

מכשיר הקשר ששימש את הפורצים
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נאלץ  וניקסון   – בחקירה  והמשיך  מונה  חדש  מיוחד  חוקר 
ערוכות  קלטות  מסר  הוא  אך  הקלטות,  את  להעביר  לבסוף 
בשל  נובעת  לסירובו  הנוספת  שהסיבה  ייתכן  מקוריות.  ולא 

אמירות גסות וגזעניות שנשמעו בקלטות. 
שקר  בעבירות  להודות  נאלצו  הנשיא  שבסביבת  הבכירים 
הפריצה,  מקרה  מאז  שנתיים  וכעבור  חוקיים  לא  ובמעשים 
פסק בית המשפט כי סירובו של ניקסון להעביר את הקלטות 
בשל החסינות – אינו חוקי והוא חויב להעביר את הקלטות 

באופן מידי.
הקלטות הועברו סוף סוף לידי התובע. באחת מהן התגלה 
כעבור  לפחות.  חלקים  מחמישה   - דקות   18.5 חסרות  כי 
תקופה פורסמה בתקשורת הקלטה בה נשמעים ניקסון וראש 
 CIA-לפיהן כדאי שה צוות בבית הלבן מתאמים עמדות – 
יפגע בביטחון המדינה.  ההקלטה  כי פרסום הקלטות  יטען, 
נשמעת כראיה חותכת למעורבותו של ניקסון בניסיון סיכול 
החקירות. לאחר שהנשיא הבין כי כל תומכיו פרשו ובקונגרס 

פועלים באופן מעשי להדיחו – החליט להתפטר.
הנשיא  להיות  המפוקפק  בכבוד  ניקסון  הנשיא  זכה  כך 
עבירות  בשל  מתפקידו  שהתפטר  הראשון  האמריקאי 

פליליות...
נאשמו  הפרשיה  בעקבות  למנות:  שניתן  נוספות  השלכות 
ששים ותשעה אנשי ממשל בקשר לפריצה וארבעים ושמונה 
מתוכם נמצאו אשמים, כולל היועץ המשפטי לממשלה שסרב 
לענות על שאלה ונכלא למשך חודש בעוון זילות בית המשפט, 
לצדו גם סגן מנהל הוועדה לבחירת הנשיא מחדש, ופרקליטו 
של ניקסון. למרבה האירוניה, הנשיא ניקסון עצמו קיבל חנינה 
מאת סגן הנשיא ג'רלד פורד שנבחר במקומו. פורד טען בנאום 
שנשא לאומה כי הוא "חש שהחנינה היא לטובת האומה. וכי 
מצבה של משפחת ניקסון הוא טרגדיה אמריקאית בה כולנו 
מילאנו תפקיד. זה יכול להמשך ונמשך, ומשהו צריך לכתוב 
את הסוף לזה. הסקתי שרק אני יכול לעשות את זה, אם אני 
יכול אני חייב". ואילו הנשיא ניקסון המשיך לטעון לחפותו 

עד מותו בשנת 1994. 

האדם השלישי שידע ושתק
אדם נוסף שידע על זהותו האמיתית של "גרון עמוק" ואף 

תמך ללא סייג בפרסום, היה העורך הראשי של העיתון - בן 
בראדלי שכונה "מלך האריות האחרון של העיתונאים". שמו 

של בראדלי נדחק לשוליים ולא בצדק.
בקריירה שלו הספיק בראדלי לצבור נקודות כאשר לא חת 
מפני איש והחליט בצעד אמיץ ולא רגיל לפרסם את "מסמכי 
הפנטגון", מסמכים חסויים אשר הצביעו על מעורבותה של 
ארצות הברית אף היא בתקופת כהונתו של ניקסון בווייטנאם, 

מעורבות שנשמרה בחשאיות מרובה. 
ויחליט  במידה  כי  בראדלי  על  איים  הכללי  התובע  עוזר 
להמשיך לפרסם את המסמכים יואשם בלא פחות מאשר עבירת 
המסמכים,  את  לפרסם  זאת  בכל  החליט  בראדלי  אך  ריגול, 
הלאומי  בביטחונה  פוגעים  המסמכים  כי  הטענה  את  כולל 
של  לטובתו  לבסוף  הכריע  המשפט  בית  הברית.  ארצות  של 
בראדלי והפרסום אושר. חשיפת המסמכים חשפה לציבור כי 
בינם  שאמרו  ממה  שונים  דברים  רשמי  באופן  אמרו  נבחריו 
לבין עצמם וההאשמה היותר חמורה היתה כי הממשל למעשה 
הונה את העם האמריקאי והעמיק בכוונה את מעורבותה של 
ארצות הברית במלחמת וויטנאם. עם זאת, כיום, רוב הדעות 

בביטחון  פגע  לא  למעשה  הפרסום  כי  סבורות 

הבכירים שבסביבת הנשיא 
נאלצו להודות בעבירות 

שקר ובמעשים לא חוקיים 
וכעבור שנתיים מאז 

מקרה הפריצה, פסק 
בית המשפט כי סירובו 
של ניקסון להעביר את 

הקלטות בשל החסינות 
– אינו חוקי והוא חויב 
להעביר את הקלטות 

באופן מידי



מפגינים דורשים להדיח את ניקסון, 22 אוקטובר 1973

הנשיא ג'רלד פורד מודיע על החלטתו לחון את ניקסון, 8 
בספטמבר 1974 בחדר הסגלגל
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הלאומי של ארצות הברית. גם במקרה של פרשיית ווטרגייט 
החליט בראדלי לא להרפות ולא להוריד את הפרשיה מסדר 

היום עד למציאת האשמים – והתפטרותו של הנשיא ניקסון.

מרתה מיטשל – אף אחד 
לא רצה להאמין לה

מרתה  הייתה  הפרשיה  של  המשניים  הקורבנות  אחד 
מיטשל – אשתו של ג’ון מיטשל, מנהל הקמפיין של הנשיא 
ניקסון. מרתה הייתה אישיות מפורסמת ופופולרית בציבוריות 
את  להשמיע  היססה  לא  שמעולם  כמי  ונודעה  האמריקאית 
תמיד  דאגה  מרתה  ליבה.  שעל  האמת  ואת  בציבור,  דעתה 
המזימה  על  ידעה  וכך  בעלה,  של  פעילותו  אחרי  לרחרח 

המתבשלת אך שוכנעה כי מדובר בהליך לגיטימי וכשר.
נסע   – והתפרסמה  התגלתה  ווטרגייט  פרשיית  שבו  ביום 
ניסתה  עוד  והיא  במשבר  לטפל  מנת  על  לוושינגטון  בעלה 

לשכנע אותו להודות במעשה שנעשה תחת משרדו. לבסוף, 
לציבור  שתצא  בעלה  על  איימה  לשכנעו,  הצליחה  משלא 
טלפון  שיחת  ביצעה  מכן  לאחר  מיד  האמת.  את  ותפרסם 
ולספר  להודות  החלה  מרתה  מלון.  בבית  מחדר  לעיתונאים 
נכנסו   – שיחה  כדי  כשתוך  הסקנדל  על  לה  הידוע  כל  את 
מידיה,  הטלפון  שפופרת  את  חטפו  לחדרה  סמויים  סוכנים 
ותחת איומי אקדח – מרתה מיטשל - האישה החזקה נכפתה 
וסוממה והושארה בשבי במשך כמה ימים כשבמהלכם ניסתה 
פרסמו  הציבור  בקרב  הצלחה.  ללא  המרפסת  דרך  לברוח 
גורמים בכירים, כולל בעלה, כי מרתה מיטשל אינה שפויה, 
כי  להאמין  התקשה  הציבור  הוזה...  ואף  לאלכוהול  מכורה 
להאמין  והעדיף  התרחשה,  אכן  שכזה  גודל  בסדר  קנוניה 
שחרורה  לאחר  השתבשה.  מיטשל  מרתה  של  דעתה  אכן  כי 
– פנתה לקבלת טיפול פסיכולוגי וסיפרה את כל הידוע לה, 
אך גם הפסיכולוגים ביטלו את דבריה במחי יד וסברו כי היא 
התגלו  הפרשה,  סיום  עם  ארוכה,  תקופה  כעבור  רק  הוזה. 
הנשיא  ואילו  חודשים,  ל-19  נכלא  בעלה  כנכונים.  דבריה 
ניקסון מצידו טען כי אם לא הייתה מרתה מעורבת, לא הייתה 

השערורייה התחממה 
לאחר שהעלו חשדות כי 

הנשיא ניקסון בעצמו 
התערב כדי להסתיר את 
הפרשה, ולאחר שהתגלו 
הקלטות של כל השיחות 

שקיים הנשיא בבית 
הלבן – נוצר סקנדל 

רציני בארצות הברית. 
הנשיא בחר לנצל את 

חסינותו וסרב בעקשנות 
להעביר את הקלטות של 

השיחות בחדר הסגלגל





מתחם ווטרגייט במבט אווירי

פנקס הכתובות של אחד הפורצים
מכתב ההתפטרות של הנשיא ניקסון



מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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פרשת ווטרגייט – וכי רק בשל מרתה, בעלה – ג’ון מיטשל 
לא הלך בכבודו ובעצמו לבצע את המוטל עליו ונתן לעובדיו 
את הפקודה להטמין מכשירי האזנה במטה המפלגה היריבה. 
מרתה עצמה לא האריכה ימים לאחר הפרשיה העגומה והלכה 

לעולמה בשנת 1976. 

חידת קיומו של "גרון עמוק"
התעלומה שנותרה הייתה מי הוא אותו מקור עלום שכונה 

"גרון עמוק"?!
"גרון עמוק", המקור האנונימי שחשף את הפרשיה לשני 
העיתונאים הצעירים בוושינגטון פוסט היה נתון תחת מעטה 
לשני  עסיסי  מידע  סיפק  עמוק"  "גרון  רבות.  שנים  מסתורין 
כשרים  לא  למעשים  בנוגע  הסנסציות  רודפי  העיתונאים 
שבוצעו במשרדי המפלגה השולטת – המפלגה הרפובליקנית: 
– המפלגה הדמוקרטית,  פריצה למשרדי המפלגה המתחרה 
לנהר  לזרוק  לפרקליטו  ניקסון  של  עוזרו  של  פקודתו  וגם 

הקרוב מזוודה עם חומר מרשיע. 
בקרב  השנים  במשך  נפוצו  רבות  וספקולציות  ניחושים 
האמריקאים, לגבי זהותו החשאית של "גרון עמוק" והשאלות 
סביב התעלומה סירבו לרדת מסדר היום. אך העיתונאים בוב 
לשתף  וסרבו  מים  פיהם  את  מילאו  ברנסטין  וקארל  וודוורד 

מי שסייע להם לחשוף פרטים עסיסיים  ולהסגיר את  פעולה 
מן הפרשה.

קבוצת סטודנטים החליטה לקחת את הנושא כאתגר ולבצע 
המסקנה  שלהם.  הפרופסור  עם  יחד  מסיבית  בילוש  עבודת 
שלהם התפרסמה כאשר טענו כי "גרון עמוק" הוא למעשה, 
סגן פרקליט בבית הלבן בשם פרד פלידינג. חשוד נוסף ששמו 
הצוות  ראש  היה    - עמוק"  "גרון  לדמות  כאחראי  פורסם 

לשעבר בבית הלבן העונה לשם אלכסנדר הייג.
דמות  הינו  עמוק"  "גרון  למעשה  כי  גרסה  אחרת  תאוריה 
הצעירים  והעיתונאים  כלל,  קיימת  הייתה  שלא  בדיונית 
המציאו אותה רק כדי ליצור סיפור כיסוי מתאים, ואולי בכלל 

מדובר בכמה מקורות שונים לחלוטין. 
עוד ניחושים לגבי זהות המדליף התמקדו באישים דוגמת 
שהיה  ביוקנן,  פאט  הלבן;  בבית  המשפטי  היועץ  דין,  ג’ון 
סגן  זיגלר;  רון  הנשיא,  של  דוברו  לניקסון;  נאומים  כותב 

התובע הכללי - הנרי פיטרסון.
כי  מסרו  מצידם  ברנסטין  וקארל  וודוורד  בוב  העיתונאים 
המקור  של  זהותו  את  למסור  אופן  בשום  מוכנים  אינם  הם 
האנונימי ורק לאחר מותו של גרון עמוק יהיו מוכנים לפרסם 
את שמו. וכך עברו שנים רבות כאשר החידה בעינה עומדת 

ונראה היה כי גרון עמוק זוכה לאריכות ימים מופלגת.
התעלומה  כי  היה  נדמה  שנים,  ושלוש  שלושים  לאחר 
באחד  חשיפה  התפרסמה   2005 בשנת  להיעלם.  עומדת 
מאשר  אחר  לא  הינו  עמוק"  "גרון  כי  התקשורת  מאמצעי 

בוו’ מארק פלט, בכיר לשעבר באף- בי-אי. למעשה, במהלך 
כל  נמצא  לא  אך  פלט  מארק  של  שמו  גם  וצף  עלה  השנים 
מניע למעשיו ואחריותו האישית לא הוכחה. בשנת 1999 אף 
הנשיא  זאת,  למרות  עמו.  שנעשה  בראיון  פלט  זאת  הכחיש 
ניקסון עצמו היה משוכנע כי אכן מדובר פלט. ואכן, בגיל 91 
יצא פלט מגדרו והסכים להודות ב"אשמה" כי "גרון עמוק" 

זה אכן הוא בכבודו ובעצמו.
ביותר  הבכיר  השני  בתפקיד  תקופה  באותה  שימש  פלט 
השחיתויות  מחושפי  כאחד  היום  עד  ונחשב  באף.בי.אי 
הגדולים בפוליטיקה האמריקאית. אך גם לאחר הודאתו של 
פלט, סרבו העיתונאים בוב וודוורד וקארל ברנסטין להודות 
מותו,  לאחר  רק  קרה  זה  להדלפות.  המקור  היה  שהוא  בכך 

בשנת 2008.
הטענות לגבי האינטרס של פלט לחשוף את המעשים של 
ניקסון, פורסמו בספר שהוציא לאור העיתונאי בוב וודוורד, 
אשר טען כי בעקבות אי מיניו של מרק פלט לממלא מקומו 
של  ראש הבולשת שבדיוק הלך לבית עולמו – החליט פלט 
לנקום בניקסון, ולדבריו סיבה נוספת נעוצה בזעמו על המגמה 

של המעשים הלא חוקיים המתרחשים בבית הלבן.

תאוריה אחרת 
גרסה כי למעשה 
"גרון עמוק" הינו 
דמות בדיונית 
שלא הייתה קיימת 
כלל, והעיתונאים 
הצעירים המציאו 
אותה רק כדי 
ליצור סיפור כיסוי 
מתאים, ואולי 
בכלל מדובר בכמה 
מקורות שונים 
לחלוטין



הגרון העמוק מארק פלט ששמש סגן מנהל ה-FBIארצ'יבלד קוקס, החוקר המיוחד

littltstperttythings עיתונות מהתקופה - מתוך



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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עסק 
הביש

הצלפה על כפות הרגלים. רישומיו של זפרן

חלוקת האוכל הדל בתאים. רישומיו של זפרן

שובו של
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בשבוע שעבר הלכה לעולמה הגב' מרסל ניניו, שישבה בכלא המצרי 
במשך ארבע-עשרה שנים, בשל מעורבותה בפרשת 'עסק הביש' • 
בעקבות פטירתה חזרנו לסיפורם האישי של חברי החולייה, שהיו בסך 
הכול צעירים יהודים אידאליסטים חסרי ניסיון, שנפלו או הופקרו כקרבן 
בידי האויב המצרי ושילמו מחיר כבד מנשוא • כל הפרטים סביב הפרשיה 
שמסרבת לגווע גם בחלוף 65 שנים

||  איילה אבן-האזל ||

עסק 
הביש

לילה ראשון בכלא המצרי. רישומיו של זפרן

עבודת הפרך במחצבה. רישומיו של זפרן

שובו של
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פני שבוע וחצי הלכה לעולמה מרסל ניניו – שישבה בכלא המצרי וספגה ל
עינויים קשים על חלקה כקשרית בפרשית "עסק ביש". מרסל נשפטה 
ל-15 שנה בכלא המצרי. זהו העונש הכי חמור שהושת עבור אישה עד 
אז במצרים. היא השתחררה כעבור 14 שנים, עלתה לישראל, נישאה אך 

לא זכתה לילדים.
שהיו  החולייה,  חברי  של  האישי  לסיפורם  חזרנו  פטירתה  בעקבות 
בסך הכול צעירים יהודים אידאליסטים חסרי ניסיון, שנפלו או הופקרו כקרבן בידי 
האויב המצרי ושילמו מחיר כבד מנשוא. בשורות הבאות נעסוק בפולמוס הנרחב 
שהתעורר לגבי השאלה, מי נתן את ההוראה לפעילות? פנחס לבון שר הביטחון או 
לחילופין מי שהיה ראש אמ"ן בנימין ג'יבלי? בבואנו להאיר את הפרשה, לא ניתן 

להתעלם מהתחושה שמדינת ישראל לא עשתה מספיק למענם.
השנה  יום  זה  היה  זה.  מהביל  קיץ  ביום  אדם,  הומי  היו  קהיר  רחובות   –  1954
שכונה  נתנזון  פיליפ  ואחת,  העשרים  בני  הצעירים  שני  ועבור  הקצינים,  למהפכת 
"הנרי" וחברו ויקטור לוי שצעד מעט לפניו, החום הציק עוד יותר. למרות זאת עשו 
השניים את דרכם בנחישות בין העוברים ושבים בעיר הקוסמופוליטית. פיליפ היה 
ובעצת  משפחתו,  עם  באלכסנדריה  שהתגורר  וינה,  יליד  יהודי  שיניים  לרופא  בן 
ה"חלוץ"  הנוער  לתנועת  להצטרף  לכן,  קודם  חודשים  כמה  החליט  ויקטור  חברו 

בלא ידיעת הוריו.
לרכוש  דאג  אותו  משובחת,  איטלקית  מתוצרת  המשקפיים  נרתיק  להט  בכיסו 
מבעוד מועד בחנות האופטיקה של מארון איאק באלכסנדריה, בסניף ששכן בכיכר 
מוחמד עלי  14. בעוד רגע, הרהר פיליפ יתפטר מנרתיק המשקפיים הממולכד. אף 
על פי ש"רוברט" איש המסתורין, שדאג להסיעם ממקום המפגש למקום הפעולה, 
מכונות  כמהנדס  עצמו  את  שהציג  רוברט   בעוז.  הלם  ליבו  מקיף,  תדרוך  לו  נתן 
נהג במכונית  זאת לצד העובדה שרוברט  ורהבתני במיוחד,  נוצץ  ניהל אורח חיים 
אמריקאית ירוקה בעלת גג נפתח הנושאת מספר דיפלומטי. פיליפ סבר עד שלשום, 
לוי  ויקטור  חברו  אך  בארגון,  בכירים  לדרגים  השאלה  סימני  את  להעלות  יש  כי 
הפציר בו  כי אין שום יסוד בחשדותיו. פיליפ השתכנע. אתמול עוד ביקש מרוברט 
במקרה  כי  אותו  הרגיע  רוברט  אך  בדרך,  ישתבש  שמשהו  למקרה  מילוט  דרכוני 
להם  לעזור  יוכל  והוא מהר מאד  הנכונים  בדרגים  טוב שמקושר  לו חבר  יש  כזה, 
רוברט  את  העצים  בנוסף  לוב.  דרך  להימלט 
על  רבה  גאווה  בהם  ונסח  תפקידם,  גודל  את 
במיוחד   .131 ביחידה  האמיצים  מעשיהם 
ישראל  של  הביטחוני  שמצבה  זו  בתקופה 
הסכם  על  לחתום  עומדת  ובריטניה  הדרדר, 
כאשר   סואץ  מתעלת  צבאה  לפינוי  מצרים  עם 
את כל מצברי הנשק כולל מחנות הצבא ושדה 

התעופה בכוונתה לתת למצרים.
חרדה  עת  באותה  השתררה  בישראל 
וראש  רוברט,  אוזנו  את  גילה  והולכת,  גוברת 
היה בפחד מתמיד  הממשלה משה שרת שרוי 
כי נאצר, ראש ממשלת מצרים, ינצל את העדר 
החציצה של הבריטים בינו ובין ישראל – יפתח 
במלחמה וינתק את אזור הנגב מישראל. לא היה 
צריך יותר מכך. פיליפ וויקטור היו גיבורי חיל, 
מולדתם  ועל  עמם  על  להגן  ונלהבים  נחושים 
הצעירה בכל מחיר. במרכז עיר הבירה המצרית 
הבודדות  הדקות  את  לספור  לפיליפ  נותר 
שנותרו עד שיסיימו את המשימה המוטלת על 
כתפיהם.  שני החברים ידעו כי עליהם להגיע 
אפילו  או  דואר,  בתי  ספריות,  כגון:  לאתרים 
יבצעו  מחסן החפצים של הרכבת בקהיר, שם 

היעדים  דווקא  מדוע  מרוצה.  יהיה  רוברט  מהר.  חיש  ויסתלקו  עליהם  המוטל  את 
הללו נבחרו? לקרוא לספריה או למחסן חפצים של הרכבת בקהיר 'יעד אסטרטגי' 
זאת קצת בדיחה, חלפה לפתע מחשבת פקפוק מהירה כברק במוחו. רוברט לא טרח 

לספק תשובה לשאלה זו.
האירועים הבאים התרחשו במהירות מול עיניו של פיליפ:  בדיוק לפני היעד - 
הליכתו של ויקטור חברו הקרוב, נקטעת בפתאומיות, עיניו של ויקטור מתרוצצות 
בבהלה כאשר שוטר חרש מצרי בעל פנים חורשי רע ניגש אליו ובידיו זוג אזיקי ברזל 
כבדים וקרים למגע. השוטר שהופיע כאילו משום מקום תפסו בברוטאליות מרובה 
ובטרם מספיק ויקטור חסר האונים לעשות צעד קטן ולברוח, הוא כבר מוצא עצמו 
עצור. פיליפ שהלך מעט מאחוריו נעצר על עמדו כהלום רעם, קופסת המשקפיים 
להטה בכיסו אך לא היה בידו לעשות מאומה. ברגע קלט כי האזור שרץ שוטרים 
לאן  מידי.  או בריחה תעורר חשד  ריצה    ) )אלמח'אבראת  ואנשי הבטחון המסכל 
חום  בשל  ולא  מצחו  את  כיסתה  קרה  זיעה  המשקפיים?  נרתיק  את  להשליך  יכול 
הקיץ הכבד. מחשבותיו קפאו. כעבור דקה בודדת  - התרחש פיצוץ עז. כל גופו של 
פיליפ החל בוער באש. הכוויות מילאו את גופו ופצעו את נשמתו, בליבו הוא כבר 

הבין - בוגד הטמין להם מלכודת. זה הסוף, כך חשב. הוא ימות. 
ידיהם בהנאה מרובה. את חברי החולייה הם תפסו  השלטונות המצריים חיככו 
בקלות יתרה וזאת בשל חוסר מידור בין התאים השונים. אחד מהצעירים פונה אחר 
העינויים,  בדבר  למרחוק  יצא  ששמעו  לשמצה   הידוע  המצרי  הכלא  לבית  כבוד 
ההשפלות ועבודות הפרך שהיו מנת חלקם של האסירים. כל חברי החולייה נתפסו, 

בהם חברי התא באלכסנדריה והתא בקהיר: ד"ר משה מרזוק מנהל התא 
בקהיר, ושמואל עזר ראש התא באלכסנדריה. בנוסף נתפסו רוברט דסה 
מאיר  מאלכסנדריה.  מיוחס  ומאיר  מקהיר,  זעפרן  מאיר  מאלכסנדריה, 
בינט, איש מודיעין מצטיין  בן 37 שהיה במצרים בשל תפקיד  מודיעיני 
אף  נעצר   – כסף  הקבוצה  לחברי  להעביר  ורק  אך  היה  ותפקידו  אחר, 
הוא בשל חוסר המידור והתאבד בכלאו לאחר חמשה חודשי עינויים. 

אחרי 51 שנה אותות הוקרה מהנשיא

אברי אלעד

פיליפ נתנזוןמשה שרת בנימין ג'יבלימשה מרזוק





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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ניניו, שתפקידה היה לקשר  מרסל 
בין התאים בערים השונות - פתחה 
קראה  העיתון,  את  למחרת  יום 
את הכותרת הראשית והיא הייתה 
המומה. לא אמרו לה קודם לכן כי 
ייאלצו  המחתרתי  התא  במסגרת 
דברים  לשרוף  או  באנשים  לפגוע 
אין  כי  ידעה  היטב  צנח,  וליבה 
נחפזה  מרסל  להימלט.  לאן  לה 
שהיו  הראיות  מעט  את  להשמיד 
ניירות,  אותה,  להפליל  עלולות 
מספרי טלפון ומכתבים. בייאושה 
היו  לא  בכלוב.  עכבר  כמו  חשה 

בידיה מסמכים להימלט ולכן ניסתה 
אותה.  עוצרים  ולבסוף  בעקבותיה  החרש  כשסוכני  מקהיר  מרוחק  לכפר  לברוח 
החיים שלה נגמרו, הבינה. בנוסף, נעצרו אלי נעים וצזאר כהן – שכל אשמתו הייתה 
זוכו  אלה  שני   – מרזוק  ד"ר משה  בארנקו של  נמצא במקרה  ביקור שלו  שכרטיס 

לבסוף מכל אשמה, אך היה זה לאחר שעברו חקירות ועינויים קשים.  
קשה  שנפצעה  רגלו  הקשות,  והכוויות  העז  הפיצוץ  למרות  לבסוף.  ניצל  פיליפ 
חזרה לתפקוד. בחקירות הקשות, פיליפ וחברו ויקטור ניסו לטעון כל העת כי הם 
חברים בתא קומוניסטי והצליחו למלא את פיהם מים ולא להסגיר את חבריהם לתא 
בקהיר, אך לשלטונות המצריים היו מקורות מידע אחרים. הפרשה התפוצצה בקול 
המזימה  על  העולם  מדינות  בקרב  החשיפה  פרסום  את  חגגו  המצרים  גדול.  רעש 
והקנוניה הישראלית להשחרת המצרים, על ידי טרור מכוון כנגד יעדים אסטרטגים 
בריטים ובכך, לגרום לבריטים לחשוד כי רשת טרור מצרית עומדת מאחורי סדרת 

הפיצוצים במצרים ולחבל ביחסים העדינים עם מצרים.  ופני ישראל חפו.
יוסוף  הדין  בית  אב  ופני  עוינת  הייתה  הועמדו למשפט, האווירה  כל הנאשמים 
דיגווי היו חורשי רעות.  הצעירים היהודים הבינו היטיב כי נקלעו למשפט ראווה. 
לעורכי הדין מטעמם לא נתנו כמעט לדבר, וכל פסקי הדין נקבעו מראש על ידי ראשי 

הממשל. ויקטור ופיליפ נשפטו למאסר ממושך, ובכך נגדעו באיבם כל חלומותיהם.  
ד"ר משה מרזוק – רופא בבית החולים היהודי בקהיר ושמואל בכור עזאר – מורה 
בן 24 תושב אלכסנדריה, בתור ראשי החוליות, נשפטו לעונש מוות  בתלייה בעוון 

בגידה וריגול.
לד"ר משה מרזוק הייתה יכולת לברוח. בידו היה מוכן דרכון ומשרה של רופא 
על  נטל  האשמה  כל  את  במצרים.  להישאר  העדיף  הוא  אך  בישראל,  לו  חיכתה 
כתפיו, למרות שבפועל החולייה בקהיר הייתה מושבתת וכלל לא פעלה. רק חודשים 
מספר קודם לכן נפגש ד"ר מרזוק עם גורם ישראלי בצרפת ואמר לו בזעף כי נמאס 
הקבוצה  חברי  של  הפעילות  את  להפסיק  החליט  ולכן  הללו  הילדים  ממשחקי  לו 
מקהיר  - אך בעת צרה ומצוקה לא רצה להפקיר את חבריו לגורלם ונטל את מלוא 
סוכן  מיוחס  ומאיר  וארכיטקט  ה-26 מהנדס  בן  זעפרן  האחריות על שכמו.  מאיר 

בן 27-  נידונו ל-7 שנים בכלא המצרי ואילו מרסל ניניו בת ה-24 
והעבירה  בקהיר,  לתא  באלכסנדריה  התא  בין  כקשרית  ששימשה 
העונש   – בכלא  ל-15 שנה  נידונה  ומכשירי קשר  כספים  מכתבים, 
החמור ביותר שהוטל על אישה אי פעם במצרים עד אז. היו רק שני 
אנשים שלא נתפסו. אברהם דר – קצין צה"ל בדרגת סרן שגייס את 



כותרות העיתונות עם התפוצצות הפרשה זפרן משתחרר ונפרד מחבריו - איור מעשי ידיו של זפרן

המרגלים בפרשה. מתוך העיתונות ערבית



מותג נעלי הנוחות האירופאי
שהצעיד את העולם קדימה, מגיע לישראל!

לא הולך בלי בליקס!
גשם בחוץ?

BLIX
לא הולך בלי בליקס לפרטים התקשרו: 03-6029505 

ניתן להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות

ב-3 גוונים 
נבחרים!

בעולם,  מובילים  אופנה  מותגי  יבואנית   - 'קמינו סאנה' 
גאה להציג את הנעל העמידה במגע עם מים, המשלבת 
אנטי  הנעל  מתפשרת!  בלתי  ואיכות  מירבית  נוחות 
בקטריאלית וללא ריחות לוואי! היחידה עם שנה אחריות!

caminosana.co.il
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הצעירים ב-1951 ומאז עזב את מצרים. 
מוות.  לעונש  נוכחותו  ללא  נשפט  דר 
את  למכור  הספיק  עוד  הוא  ו"רוברט", 
שנסעה  ספינה  על  עלה  בטרם  מכוניתו 
האיש  רוברט  לישראל.   ומשם  לאירופה, 
פרנק,  פול  או  אלעד  אברי  זיינדברג,   כאברהם  גם  שידוע  המרובים,  השמות  בעל 
התקבל בישראל כגיבור על ידי חברי הממשלה. בארץ סיפר כי נשאר על מנת לנסות 
להבריח את שלושת העצורים הראשונים ועל מנת להציל את אלה שטרם נעצרו. רק 
כעבור ארבע שנים התקבלו עדויות כי הוא בקשר עם הנספח הצבאי המצרי בגרמניה 
עות'מאן נורי, הוא נחקר  על מעשיו המפוקפקים, הועמד למשפט בישראל  וגזר דינו 
נקבע לשתיים עשרה שנה בכלא. לאחר שהגיש ערעור, הופחת עונשו לעשר שנים.  
חלפו  כעשרים שנה לפחות עד  שהתפרסם בעיתון המצרי "אל אהרם" תחקיר על 
היותו של רוברט / אברי אלעד / אברהם זיינדברג / פול פרנק סוכן כפול, גנב כפייתי, 

שבעברו הודח מקצונה ופיקוד מספר פעמים בצבא 
הבריטי בפלמ"ח ובצה"ל, ואף נכלא לא פעם בעוון 

התנהגותו הפלילית.  
במצרים  היעדים  כי  התברר  החרפה,  למרבה 
שנבחרו לפעילות היו בתי דואר, ספריות או מחסן 
בריטיים  יעדים  כלל  היו  לא  בקהיר  החפצים. 

וההנחיה היכן לבצע אותם הייתה הנחיה מצרית. 

מי נתן את ההוראה?
השלטונות בארץ שמרו על איפול בנוגע לכישלון 
המבצעי ואף כאשר התפרסמו ידיעות בחו"ל, בארץ 
שרת  משה  המידע.  את  לפרסם  הצנזור  התיר  לא 
שהיה ראש הממשלה בעת המעצרים, לא היה שותף 
בסוד העניין ובדיעבד הקים ועדת חקירה )וזאת על 
את  לחשוף  מנת  על  לבון(  פנחס  של  דרישתו  פי 
בסודיות  שהוקמה  הוועדה  המחדל.  על  האחראים 
לא הצליחה לשים את ידה מי היה הגורם האחראי 
שוכנעו  לא  כי  שרת,  למשה  במסקנותיה  וכתבה 
למעלה מכל ספק כי ראש אמ"ן ג'בלי לא קיבל את 
הם  זאת,  עם  לבון.  פנחס  הביטחון  משר  ההוראה 
לפעולה.  ההוראות  את  נתן  שלבון  בטוחים  אינם 

שר  לבון  פנחס  על  במיוחד  חריפים  משפטים  רושם  הוא  שרת  משה  של  ביומנו 
הביטחון – וטוען כי גם אם גרסתו נכונה במאה אחוז, עדיין הוא אחראי על מעשי 
זוועה רבים, שחלקם נמנעו על ידי התקוממות הרמטכ"לים, ביניהם – הזוועה של 
קהיר. "הדבר שלא אוכל בשום פנים לתרצו בפני הקדוש ברוך הוא – השארת לבון על 
כנו מכאן ואילך", כך מופיע ביומני משה שרת מהתאריך 25 לינואר 1955. לפרשיה 
השתרבב גם שמו של משה דיין כגורם אחראי שמעורב בסיפור – מה שלא הוכח. 
לימים התברר שלוועדה הוגשו מסמכים מזויפים, ולבון התפטר מתוך תחושת עלבון 
קשה. בן גוריון שחזר לעמוד בראשות הממשלה התפטר אף הוא אחריו, במחאה על 

טיפול הממשלה בפרשה. בנוסף, הודחו מתפקידם בנימין ג'בלי ראש 
אמ"ן וראש יחידה 131 מוטקה בן צור. הייתה זו הפרשה הראשונה 
ויחד  לוחמנית  כתקשורת  הממשלה  חברי  מול  נעמדה  שהתקשורת 

עם אזרחי המדינה ביקרו את מהלכיהם של קברניטיה.
רק לאחר שהפרשיה התפרסמה בעקבות משפטו של אברי אלעד 
הקשה  הפולמוס  נפתח  בכלא,  שנים  עשר  למשך  נשפט  אשר   –
בציבור, וחיצי האשמות נורו לכל עבר. בתקשורת עדיין חלו מגבלות 
הצנזורה אודות הפרשה ונוצרה שפת קוד מיוחדת. כך למשל, אברי 
יוסי  הבכיר.  הקצין   – גבלי  בנימין  השלישי,  האדם  כונה  אלעד 
כונה  הוועדה  מזויפים שהוצגו לחברי  הראל שחשף את המסמכים 
"גבר" ואילו שמו של פנחס לבון היה גלוי. בדיעבד הודתה מזכירתו 

האישית של בנימין ג'בלי על זיוף מכתב.
לשאלה  משמעית  חד  תשובה  התקבלה  לא  רבות  שנים  במשך 
הבסיסית: מי היה יוזם הרעיון של קבוצת צעירים בלתי מנוסה שלא 
חובבנית?  כה  בצורה  לפעול  חבלה  מוצרי  להפעיל  כלל  הוכשרה 

באשמתם,  אינו  בוודאי  להם  שקרה  מה 
ישראל פרופסור הרכבי  כותב חתן פרס 
אמ"ן.  ראש  רבות  שנים  במשך  שהיה 
עברה  צעירים שאומנם  בחבורת  מדובר 

אימון בצה"ל אך לא היה בידם את המיומנות 
הנדרשת עבור מבצע בסדר גודל שכזה, ולא את הציוד הנדרש, וגם במידה והמבצע 
היה מצליח - ערכו היה אפסי. בעת התפוצצות הפרשה, הרכבי נעדר מהארץ והעביר 
שנת לימודים בפריס. לאחר פרישתו של ג'בלי הוא תמנה לראש אמ"ן. למעשה ישנה 
עיתונאי  בפני  לפני מותו,  2007, כמה חודשים  ג'בלי הודה בשנת  בנימין  כי  עדות 
העונה לשם ירמי עמיר מעיתון גלובס, כי הוא זה שנתן את ההוראה ולא פנחס לבון. 

הזדמנות לשחרור 
שהוחמצה

לאחר מבצע קדש, בין 5,000 השבויים שתפסה 
יוסוף דיגווי, ששימש   ישראל, נלכד גם אותו גנרל 
באותה עת כמושל עזה. הרבה אצבעות מאשימות 
הגנרל  את  ששחררה  כך  על  ישראל  מדינת  את 
ביש"  "עסק  מבצע  צעירי  את  ששפט  המרושע 
שוחרר  לבסוף  לשחררם.  פז  הזדמנות  והחמיצה 
יהונתן  טייס שבוי בשם   – בלבד  ישראלי אחד  רק 
שבויים,   מ-5,000  פחות  לא  תמורת  וזאת  אטקס, 
זו  הייתה  האם  שבויים.  חילופי  עסקת  במסגרת 
ראשי  של  מכוונת  הפקרה  חלילה  או  רשלנות? 
מפלגת מפא"י - וזאת על מנת לא לפתוח שוב את 

הפולמוס בפרשה? לא לנו הפרשנות. 
המוזרה  העסקה  על  מכלאם  ששמעו  השבויים 
ייאוש,  בחבלי  נעטפו  מצרים  עם  ישראל  שערכה 
שנים  כמה  לאחר  מנשוא.  גדול  היה  הלב   כאב 
למעלה  היו  לישראל  הימים,  ששת  מלחמת  פרצה 
להיתלות  חששו  הם  שבויים.  אלפים  ממחמשת 
אותם  השיגה  השחרור  בשורת  אך  שווא.  בתקוות 
בראש  עת  באותה  שעמד  עמית  מאיר  לבסוף. 
את  יכללו  ולא  במידה  להתפטר  איים  המוסד, 
האסירים של עסק ביש במשא ומתן – וזאת למרות התנגדותו של משה דיין שכיהן 
ואשתו.  לוץ  וולפנג  הישראלי  המרגל  גם  שוחרר  אליהם  בנוסף  הביטחון.  שר  אז 
בהקשר זה מעניין לציין כי המצרים היו בטוחים עד הדקה האחרונה כי הוא מרגל 
זו יציאת מצרים  גרמני דווקא. ארבעת עצורי הפרשה יצאו לחופשי. עבורם היתה 
תרתי משמע, מעבדות לחרות. היה זה שחרור חשאי שהמשיך עוד להישמר בסוד 
כמה שנים טובות, עד לחתונתה של מרסל ניניו, אז הותר לפרסום כי אסירי הפרשה 

שהסעירה את כל המדינה - שוחררו סוף סוף לחופשי. 

פנחס לבון. צילום: ארכיון צהל במשרד הבטחון

משה דיין, פנחס לבון ושמעון פרס בסיום קורס קצינים. צילום: לע''מ, ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון

יעקב דורי. עמד בראש הוועדה

"הקצין הגבוה". חיים הרצוג

חלקת עולי הגרדום. כאן נטמנו החללים
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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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טראמפ לצד בכירי הבית הלבן עוקב אחר המבצע

הטרוריסטשל סופו
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ארגון הטרור דאע"ש הטיל את חיתתו על מדינות רבות ואיים על העולם החופשי לאחר שנוסד בידי 
איברהים עוואד איברהים מעיראק, שערק משורות 'אל קאעידה' עם כוונות שאפתניות מבלי שבחל 
באמצעים · 'כל ישראל' התחקה אחר תחנות חייו של האיש המזוקן נעדר הכריזמה שנטל אחריות 
לרציחתם של אלפי בני אדם, בהם אלו שנשבו בקסמיו ·  "אדם אלים וחם מזג", כך מוגדר מי שנבחר 
לרשת את מקומו בהובלת הארגון הרצחני 

||  אוריאל צייטלין ||



הטרוריסט
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משך חמש שנים היה האיש הזה אימת המזרח ב
הסתפק  שלא  הארגון  את  הנהיג  הוא  התיכון. 
בהריגת חפים מפשע, אלא רצח אכזרי בעינויים 
והפצה  מצמררים תוך תיעוד מלא של ההריגה 
ברורה:  היתה  הארגון  של  המטרה  לעולם. 
מדינה  חוקי  הם  האסלם  שחוקי  מדינה  להקים 
יהודים  נוצרים,  "כופרים".  שיותר  כמה  לרצוח  זאת  עם  ויחד 
ובעיקר שיעים – הפכו יעד לחיסול. האדם האכזר שהיה אחראי 
לזה הוא אבו בכר אל-בגדאדי. שמו הטיל אימה על מיליארדי 
בעל  באיש  שמדובר  שחושב  מי  רבות.  במדינות  אדם  בני 
כריזמה מיוחדת שנאומיו היו המוניים וסוחפים – טעות בידו. 
בציבור.  פניו  נראו  פעמיים  רק  הארגון,  הקמת  על  הכריז  מאז 
למרות זאת, דמותו משכה לארגון הטרור הרצחני דאע"ש אלפי 

תומכים וחיילים.
אל-בגדאדי נולד, על פי ההערכות, ב-1971 ליד העיר סמארה, 
מצפון לבגדאד, תחת השם איברהים עוואד איברהים עלי אל-
במסגד  מטיף  היה  הוא  שונים,  דיווחים  לפי  א-סמארי.  בדרי 
הוא  ב-2003.  לעיראק  האמריקנית  לפלישה  במקביל  בעיר, 
הגיע ממשפחה של אנשי דת מהאסכולה הסלפית האולטרה-
שמרנית, שרואה בשיעים ובפלגים אחרים באסלאם - כופרים. 
כנער, הוא זכה לכינוי "המאמין" על ידי קרובי משפחה בגלל 
ומכיוון  הקוראן  דקלום  בלימוד  המקומי  במסגד  הזמן שבילה 
שלעתים קרובות היה נוקט באלימות באלה שלא מצייתים לחוק 
בראשית  הספר  בית  את  שסיים  לאחר  לשריעה.  או  האסלאמי 
שנות התשעים עבר לבירה בגדאד. הוא סיים תואר שני בלימודי 
האסלאמית  באוניברסיטה  לדוקטורט  שעלה  לפני  אסלאם 

בבגדאד, כך על פי ביוגרפיה שפרסמו תומכיו.
לפי אתרים המזוהים עם דאע"ש, הוא נעצר בפברואר 2004 
בשל פעילותו נגד צבא ארצות הברית והוחזק בבסיס אמריקני 
זאת,  עם  רבים באל-קאעדה.  בכירים  יחד עם  בדרום המדינה, 

בצבא ארצות הברית לא ראו בו איום ממשי.

אל באגדדי הצטרף לסניף אל-קאעידה בעיראק בהנהגתו של 
אבו מוסב א-זרקוואי והוא הנהיג את הארגון מאז 2010, כשהיה 
"המדינה  היה  שמה  בעיראק.  אל-קאעידה  של  הזרוע  עוד 
בשל  מהארגון  התפצל  הוא  בהמשך  בעיראק".  האסלאמית 
הניסיון שלו למזג את ג'בהת א-נוסרה לתוכו, ואנשיו ניצלו את 
התהפוכות באזור כדי לכבוש שטחים נרחבים מעיראק ומסוריה 
ובדרום- באפריקה  התיכון,  במזרח  אחרות  במדינות  ולפעול 

מזרח אסיה.
באוקטובר 2011 הוא כבר הוכנס לרשימת הטרור של ארצות 
הברית, שהציעה פרס של עשרה מיליון דולר על מידע שיוביל 
ללכידתו או למותו. בהמשך גדל הפרס ל-25 מיליון דולר, אולם 
דובר הקואליציה האמריקנית אמר כבר ב-2017 שאל-בגדאדי 
"אינו רלוונטי" עוד. סכום דומה הוצב בעבר על ראשיהם של 
אל- לבין  א-זווהאירי, שבינו  איימן  ויורשו  בן-לאדן  אוסאמה 

בגדאדי התגלע עימות חריף.
לוחמים  אלפי  הארגון  אליו  משך  "החליפות",  של  בשיאה 
זרים מכל רחבי העולם, והוא הצליח להוציא לפועל מתקפות 
או  ישיר  בתכנון  אם  בין  מערביות,  במדינות  קטלניות  טרור 
שלו.  הקיצונית  מהאידיאולוגיה  שהושפעו  תומכים  ידי  על 
שדגל  הארגון,  של  כוחו  בשיא  אזרחים  מילוני  על  שלט  הוא 
ידיים  גדיעת  הכולל  האסלאם  של  ביותר  המחמיר  בפירוש 
לגנבים וסקילה למוות של עוברי עבירות שונות. אחרי שכמה 
בסרטונים  ראש  בעריפת  להורג  הוצאו  אמריקניים  ערובה  בני 
ברק  לשעבר  הברית  ארצות  נשיא  החליט  ברשתות,  שפורסמו 
אובמה לפתוח בלחימה בארגון בקיץ 2014, בזמן שבו דאע"ש 
התרחבה  במהירות  בעיראק.  הכורדי  היזידי  במיעוט  טבח 
עשרות  של  פעולה  ובשיתוף  השכנה,  סוריה  אל  גם  הלחימה 
מדינות נוספות שחברו לקואליציה בינלאומית, יחד עם כוחות 
איבד דאע"ש בהדרגה את  כורדיים בשטח,  וכוחות  עיראקיים 

כל שטחיו.
לא ברור עד כמה חיסולו של אל-בגדאדי ישפיע על פעילות 

הארגון, שממילא שב לנקוט פעולות טרור וגרילה ואינו מתפקד 
דאע"ש  מנהיג  של  סגניו  מרבית  ריכוזית.  ישות  של  כסוג  עוד 
נלכדו  ואחרים  אמריקניות,  בתקיפות  האחרונות  בשנים  נהרגו 
אל-קאעידה,  ארגון  השוואה,  לשם  עיראקיים.  כוחות  בידי 
ומייסדו  מנהיגו  דאע"ש, טרם התאושש מחיסול  שממנו צמח 
בנו,  ב-2011.  בפקיסטן  אמריקנית  בפעולה  לאדן  בן  אוסמה 
חוסל  הארגון,  של  העתידי  ולמנהיג  ליורש  שנחשב  חמזה, 
פרסם  שעבר,  בחודש  אמריקני.  במבצע  הוא  גם  לאחרונה 
ללוחמיו  קרא  אל-בגדאדי  שבו  חדשה,  אודיו  קלטת  דאע"ש 
יוצאים  יום  "מדי  מאמציהם.  את  ולהגביר  במאבק  להמשיך 
לפועל מבצעים בחזיתות שונות", אמר המנהיג. הוא ציין כמה 

מחוזות, בהם מאלי והלבנט, אך לא פירט מועדים ספציפיים.
אל-בגאדדי נראה בפעם האחרונה בסרטון שפורסם בחודש 
אפריל האחרון. התיעוד הופץ בטלגרם על ידי זרוע המדיה של 
נראה  דקות,  כ-18  שנמשך  בסרטון,  "אל-פורקאן".   - הארגון 
אל-בגדאדי בזקן צבוע, יושב עם פעילים רעולי פנים ומעדכן 
אף  הוא  בסוריה.  הלחימה  בזירות  הארגון  למצב  בנוגע  אותם 
לנקה  בסרי  שהתרחשו  לפיגועים  במדינה  תבוסתו  בין  קשר 

באותו החודש.

בשיאה של "החליפות", 
משך אליו הארגון 
אלפי לוחמים זרים 
מכל רחבי העולם, 
והוא הצליח להוציא 
לפועל מתקפות טרור 
קטלניות במדינות 
מערביות, בין אם 
בתכנון ישיר או על ידי 
תומכים שהושפעו 
מהאידיאולוגיה 
הקיצונית שלו



אבו בכר אל בגדדיסמל דאעש

היורש אל בגדאדי בצעירותו
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מבוקש
מגולח  כשהוא  בגדאדי  אל  של  תמונתו  הופצה  אחת  לא 
עצמו  את  גילח  והטרוריסט  ייתכן  כי  הנחה  מתוך  לחלוטין, 
תמונה  הייתה  לא  זאת  אחריו.  החיפושים  על  להקשות  בכדי 
שלו, אלא דמותו האפשרית לאחר גילוח, שהכינו ארגוני הביון. 
אל בגדאדי, הבין שסופם של מרצחים מהסוג הנתעב שלו הוא 
מוות וודאי ובשל כך נקט במשנה זהירות. כך לדוגמא, הוא היה 
אנשים  עם  נפגש  היה  ותמיד  ימים  לאורך  מקום  באותו  נשאר 
במקום אותו עזב אחרי כמה שעות. היחידים שידעו איפה הוא, 
השמועות,  לפי  הקרובים.  מעוזריו  ושניים  ילדיו  נשותיו,  הן 
הוא היה מעת לעת מתחפש לאישה, קבצן וכן לדמויות שונות. 
למעשה, למרות כל אמצעי הזהירות, מי שכנראה הביאה לקצה 
חוט, היא דווקא אחת מנשותיו – מהבודדות ביקום שידעה את 
מיקומו באופן קבוע. צחוק הגורל הוא שעל זה לא חשב גדול 

הטרוריסטים המתוחכם. 
ראשו  על  כאשר  ולהסתתר,  לברוח  בגדאדי  אל  הוסיף  כך 
שהוא  דווח  לעת  ומעת  דולרים  מיליון   25 של  פרס  הוצע 
2014. לפי דיווחים  חוסל. אחד הפרסומים לגביו הופץ בשנת 
לא מאומתים שפורסמו אז, אל-בגדדי נהרג במתקפה אווירית 
הטרור.  בארגון  בכירים  של  מפגש  בעת  שבעיראק,  במוסול 
בדיווחים אחרים נטען כי הוא רק נפצע. במרץ 2015 זה חזר על 
עצמו. על פי דיווח ב"גרדיאן" הבריטי, אל-בגדדי נפצע קשה 
כוחות  ידי  על  שהתבצע  שבעיראק  במוסול  אווירית  במתקפה 
הקואליציה הבינלאומית, בהובלת ארצות הברית. לפי הדיווח, 
שפורסם בחודש שלאחר מכן, הוא נותר משותק והייתה הערכה 

שלא יוכל עוד לפקד ישירות על דאע"ש.
2015 שוב צצה תקווה שהתבדתה. ב"ניו  20 ביוני  בתאריך 
יורק טיימס" נכתב כי הופרכו שמועות על כך שמנהיג דאע"ש 
האוויר  חיל   2015 באוקטובר  שנה.  באותה  נהרג  או  נפצע 
במחוז  אל-באגדדי  של  שיירה  הפציץ  כי  הצהיר  העיראקי 
אנבאר שבמערב המדינה, קרוב לגבול עם סוריה, בעת שמנהיג 
ארגון הטרור.  בכירי  לכרבלה, למפגש של  היה בדרך  דאע"ש 
בהמשך  אך  עת,  באותה  ידוע  היה  לא  אל-באגדדי  של  גורלו 
ביוני  שיירה.  מאותה  חלק  היה  לא  כלל  כי  הערכות  פורסמו 
2016 הטלוויזיה הממלכתית בעיראק טענה כי אל-בגדדי נפצע 
הקואליציה  דובר  עיראק.  בצפון  אמריקנית  אווירית  במתקפה 

הבינלאומית אמר כי אינו יכול לאשר את הדיווחים.
 2016 ביוני  השקריים,  והדיווחים  הכושלים  הניסיונות  חרף 
לפיהם  דיווחים  התיכון,  במזרח  תקשורת  כלי  בכמה  פורסמו 
אל-בגדדי נהרג במתקפה אמריקנית על בירת דאע"ש - ראקה. 
הדיווחים.  את  אישר  לא  הקואליציה  דובר  זה  במקרה  גם 
ה"אינדיפנדנט" הבריטי טען כי הדיווחים על מותו של מנהיג 
הארגון.  של  לתקשורת  הודעה  על  לכאורה  התבססו  דאע"ש 
ושלושה  אל-בגדדי  דיווחים,  כמה  פי  על   ,2016 באוקטובר 
למרבה  אך   – חיסול  מניסיון  כחלק  הורעלו  דאע"ש  מבכירי 
מנהיג  כי  נטען  מכן  לאחר  ספורים  חודשים  שרדו.  האכזבה 
דאע"ש נעצר בסוריה על ידי כוח סורי-רוסי משותף. עם זאת, 

משרד החוץ הרוסי אמר כי אינו מכיר מעצר שכזה. וכאלה היו 
את  לרגע שפוצץ  עד  האחרונות,  השנתיים  במהלך  הרבה  עוד 
עצמו וחילץ מכולנו אנחת רווחה – לפחות עד שנבין מי הפך 

ליורשו.

היורש
חוסיין,  סדאם  בצבאו של  לשעבר  קצין  קרדאש,  עבדאללה 
מונה למחליפו של מנהיג דאע"ש, אבו בכר אל-בגדדי, שחוסל 
מודיעין אמריקניים  גורמי  פי  על  דווח  כך   – בראשית השבוע 
הכריז  אל-בגדדי  "ניוזוויק".  האמריקאי  במגזין  שצוטטו 
הכוחות  ידי  על  בעבר  שנכלא  טורקמני  שקרדאש,  בקיץ  כבר 
כשהיו  הכירו  השניים  להחליפו.  המועמד  הוא  האמריקאיים, 
שבעיראק.  בבצרה  "בוקה"  במחנה  המעצר  בבית  כלואים 
ושל  עיראק  של  מאוד  בכיר  מודיעיני  ליעד  נחשב  קרדאש 
נולד  הוא  מזג.  וחם  ארה"ב. מכריו מספרים שהוא אדם אלים 
שהוכרז  ולאחר  מוסול,  לעיר  מערב  מצפון  עפר  תל  בעיירה 
שהוא  העיראקי  במודיעין  מקור  הודיע  המנהיג,  של  כיורשו 
יהפוך את דאע"ש מארגון ספונטני, שפוגע גם באזרחים חפים 

מפשע, לארגון מחושב, שפועל על פי תוכנית סדורה.
דובר  לתפקיד,  אחר  מועמד  על  מדווחים  הברית  בארצות 
דאע"ש אבו חסן אל מוהג'יר שנחשב ליד ימינו של אל בגדדי. 
עם זאת, בסוריה ישנם דיווחים שהוא חוסל יחד עם אל בגדדי, 
אך לא ניתן לכך אישור רשמי. בנוסף לשניים, מומחים בעירק 
כמה  על  והצביעו  עירק  אזרח  יהיה  לא  היורש  כי  העריכו 
אפשרויות. אחד מהם הוא סעודי בשם אבו עות'מאן אל תוניסי, 

שנצפה לצד אל בגדדי בסרטון האחרון שפרסם באוגוסט.  
כך או כך, למרות החיסול, הדעה הרווחת בקרב הפרשנים היא 
כי ארגון הטרור הרצחני ימשיך לפעול. "אם אכן חוסל מנהיג 
במזרח  הארגון  של  בפעילות  לפגוע  צפוי  לא  הדבר  דאע"ש, 
המשמעות  דאע"ש.  של  הג'יהאד  ברעיון  לא  ובטח  התיכון 
נקמה  פיגועי  להוציא  ינסו  האסלאמית  המדינה  שפעילי  היא 
החזק,  הסניף  אל-בגדאדי.  בכר  אבו  של  חיסולו  על  במערב 
זהו  בסיני.  נמצא  דאע"ש  של  ביותר  והפעיל  המסודר  האלים, 
סניף עצמאי ששואב השראה מרעיון הג'יהאד של אל-בגדאדי 
סיני  דאע"ש  מפורטות.  הוראות  או  הנחיות  מקבל  לא  אבל 
נקמה  פיגועי  להוציא  ינסה  ואף  הכוח  במלוא  לפעול  ימשיך 
ב'כופרים'", הסביר חזי סימנטוב ב'חדשות 13'. הפרשן הוותיק 
רון בן ישי כותב ב'ווינט' כי "שלוחות של הארגון הזה פרוסות 
שגם  להניח  ואפשר  באפריקה  באסיה,  התיכון,  במזרח  כעת 
באירופה. אנשי הארגון מבצעים פיגועים רצחניים מסרי לנקה 
דרך מאלי ועד דרום צרפת ולכן, אף שדאע"ש ספג מכה קשה 
בעיראק  כל השטחים ששלט בהם  את  מ-2017  כשאיבד החל 
ובסוריה, הוא עדיין מסוכן". עוד מוסיף בן ישי, "לפי הערכה 
של האו"ם יש לארגון עדיין כ-30 אלף לוחמים החברים בתאים 
מחתרתיים הפזורים וחבויים בעיראק ובסוריה; בהם יש עדיין 
אזרחים מוסלמים זרים מכל רחבי העולם, מאירופה, מצ'צ'ניה 
ועד אפגניסטן והפיליפינים. לדאע"ש יש עוד אלפי לוחמים גם 
בחצי האי סיני שמתעמתים עם צבא מצרים וכן קבוצות פעילות 

כך הוסיף אל בגדאדי 
לברוח ולהסתתר, כאשר 
על ראשו הוצע פרס של 25 
מיליון דולרים ומעת לעת 
דווח שהוא חוסל. אחד 
הפרסומים לגביו הופץ 
בשנת 2014. לפי דיווחים 
לא מאומתים שפורסמו אז, 
אל-בגדדי נהרג במתקפה 
אווירית במוסול שבעיראק, 
בעת מפגש של בכירים 

בארגון הטרור

נאום הכרזת הקמת הארגון
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ורצחניות בניגריה בפקיסטן, וגם בצרפת ובבלגיה. וזו רשימה 
חלקית".

"נשאלת השאלה אם הארגון כולו מבוסס על האיש או על 
לא ארגון טרור שעומד על אדם  היא שזהו  האישיו. התשובה 
אחד. זה נכון שמדובר בניצחון מורלי של האמריקאים", מאבחן 
"בגדאדי  לדבריו,  יחזקאלי.  צביקה  ערבים  לענייני  הפרשן 
הכוח  ככל  לפעול.  שימשיך  כדי  לארגון  רשת  אחריו  משאיר 
דאעש".  בסגנון  הסונית תמשיך  הריאקציה  כך  יגדל,  האיראני 
פרשן 'חדשות 12' רוני דניאל מפנה זרקור לזווית הישראלית של 
חיסול מנהיג דאע"ש, "מבחינתה של ישראל, סדר העדיפויות 
מן  כיעד  ישראל  את  השנים  כל  לאורך  הגדיר  לא  דאע"ש  של 
בפעולות  בכלל  נפגעו  ישראלים  אם  ספק  הראשונה:  המעלה 
יתקיים  בהכרח  לא  עכשיו  עד  שהיה  מה  כאן,  גם  אך  דאע"ש 
בהמשך ולכן תידרש ערנות מודיעינית – בעיקר באירופה אבל 

גם בישראל – מול אפשרות שדאע"ש ינסה לנקום".
השאלה שנותרה פתוחה לאחר ששרידי גופתו של אבו בכר 
אל-בגדדי הושלכו לים, היא עד כמה העולם הפך לבטוח יותר 
– אם בכלל. ואולם אנו כיהודים, מאמינים באמונה שלימה כי 

מסוקי הצבא האמריקניאם השם לא ישמור עיר – שווא שקד שומר.

אף שדאע"ש ספג מכה 
קשה כשאיבד החל 

מ-2017 את כל השטחים 
ששלט בהם בעיראק 

ובסוריה, הוא עדיין מסוכן. 
לפי הערכה של האו"ם יש 

לארגון עדיין כ-30 אלף 
לוחמים החברים בתאים 

מחתרתיים הפזורים 
כוחות כורדים בסוריההכלב שהכניע את אל בגדאדיוחבויים בעיראק ובסוריה

לוחמי דאע''ש
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לצד המכה המורלית בחיסולו של המנהיג, לפני כמה חודשים דווח כי הארגון איבד את שטחיו 
בסוריה ובעירק ולמעשה נראה שחלום המדינה האיסלמית נגנז.  כמעט חמש שנים אחר כך, 
אחרי שנחשפנו לסרטוני זוועה של הארגון, הוצאות להורג המוניות, התעללות מחפירה בנשים 
ועוד, ארגון "המדינה האסלאמית" – דאע"ש הובס לפני כמה חודשים במובלעת האחרונה שלו 
על  הודיעו לאחרונה הכוחות הסוריים הדמוקרטיים הנתמכים  כך   – בגהוז שבסוריה  בעיירה 
ידי ארצות הברית, אחרי קרב עיקש מול כוחות הארגון הסוני הקיצוני. בכך נפל סופית שלטונו 
תומכיו  אלפי  אולם  שלו,  החליפות  הקמת  על  הכריז  וחצי  שנים  כארבע  שלפני  דאע"ש,  של 
עדיין נמצאים בסוריה ובעיראק השכנות וממשיכים להוות איום. ההודעה הרשמית על תבוסת 
דאע"ש פורסמה לפני כמה חודשים בחשבון הטוויטר של הכוחות הסוריים הדמוקרטיים – זאת 
לאחר שבשיאו, ארגון המדינה האסלאמית הצליח להשתלט על כשליש משטח סוריה. ההצהרה 
של הכוחות מצטרפת לאמירות שנשמעו מפי גורמים במחלקת המדינה האמריקנית, שהכריזו 
הודיע  באלי,  מוסטפא  כס"ד,  ארגון  ראש  בסוריה".  שטח  באף  עוד  מחזיק  לא  "דאע"ש  כי 
א-זור שוחררה,  "דיר  כי  וכתב  על "השמדה מוחלטת" של הח'ליפות בחשבון הטוויטר שלו 
הניצחון נגד דאעש הושלם". עם זאת, יו"ר ארגון אל-מרסד הסורי, ראמי עבד א-רחמן, הודיע 
כי "ההשתלטות על דאעש היתה בצד המזרחי של הפרת, והארגון עדיין שולט ב-4,000 ק"מ, 

ממערב לפרת".
שגריר סוריה באו"ם, בשאר ג'עפרי, אמר כי דאע"ש עדיין לא הובס לחלוטין, וכי משטר אסד, 
האמריקנים.  ולא   – הטרור  בארגון  להילחם  שצריכים  אלה  הם  והאיראנים,  הרוסים  בתמיכת 
אסד ושותפיו נשבעו להשיב את שליטת המשטר בכל שטח סוריה, ומצד שני טורקיה נלחמת 
בכוחות הסורים הדמוקרטיים, אותם הגדירה כארגון טרור. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עודכן 
על הבסתו המוחלטת של ארגון דאע"ש לפני כמה חודשים בעודו עושה את דרכו לאחוזה שלו 
בפלורידה, באייר פורס 1 הנשיאותי. ממלא מקום שר ההגנה עדכן אותו – ודוברת הבית הלבן, 
כעת במאת האחוזים  נקייה  סוריה  בנושא, שתהו האם  כתבים  סנדרס, השיבה לשאלות  שרה 

מדאע"ש – והיא השיבה "כן".

 דאע"ש בכל העולם
מוקד פעילותו של הארגון הרצחני ביותר, כפי שכונה בצדק על ידי הנשיא האמריקני, הוא 
פועלות  השראה  ממנו  השואבות  ותנועות  הארגון  של  שלוחות  זאת,  לצד  ובעיראק.  בסוריה 
ברחבי העולם ומעוררות את חששן של מדינות רבות מסביב לגלובוס. הבולטות שבהן נמצאות 
בלוב, בסיני )אנצאר בית אל-מקדס( ובתימן. ברצועת עזה קמו מספר ארגונים קטנים השואבים 
השראה אידאולוגית מהמדינה האסלאמית, הללו נמצאים בחיכוך מתמיד עם החמאס ששולט 
לפברואר  נכון  נהרגו,  העולם,  ברחבי  חלק  הארגון  נוטל  בהם  האלימים  בעימותים  ברצועה. 

2017, כ-50,000 מאנשיו.
החשש הכבד של מדינות אירופה הוא שצעירים, אשר נלחמו תחת ארגון המדינה האסלאמית 
פיגועים  לפועל  יוציאו  בהמשך  אך  רגילים,  כאזרחים  בה  לתפקד  וימשיכו  לאירופה  יחזרו 
בתוך המדינה עצמה. בשל כך, אזרחים רבים השמיעו קולות בבריטניה ודרשו לשלול אזרחות 
מג'יהאדיסטים. גם ארצות הברית ביקשה ממדינות שונות להחמיר עם אזרחים שיצאו להילחם 
בשורות הארגון. בקארדיף, מוסלמים רבים הביעו דאגה מהטפות במסגדים ומחו על כך. הבעיה 

העיקרית היא שמנהלי המסגדים עצמם עלולים להיות קיצונים.
לשטחים  מחוץ  טרור  פעולות  של  רב  מספר  ביצעו  ותומכיו  האסלאמית  המדינה  ארגון 
שבשליטת הארגון. בין פעולות הטרור הבולטות שבוצעו בהכוונת הארגון או בהשראתו, נמנים 

הפיגועים הבאים:
24 במאי 2014: בוצע פיגוע ירי במוזיאון היהודי של בלגיה, בבריסל. בידי ג'יהאדיסט אזרח 

צרפת שלחם בסוריה. שתי נשים ושני גברים נרצחו, בהם זוג ישראלי.
כי התבצעו מעצרים של חברי ארגון  18 בספטמבר 2014: ראש ממשלת אוסטרליה הודה 

המדינה האסלאמית, לאחר שהתברר כי אלו רצו לחטוף אדם ולהוציא להורג בשידור חי.
20 בספטמבר 2014: סוכל פיגוע בבלגיה.

21 באוקטובר 2014: פיגוע דריסה נגד חיילים קנדיים.
13 בדצמבר 2014: מחבל החזיק בבני ערובה באוסטרליה.

 22 נרצחו  בו  תוניסיה,  בירת  בארדו שבתוניס,  הלאומי  במוזיאון  הפיגוע   :2015 במרץ   18
אנשים, רובם תיירים, בפיגוע ירי ומיקוח.

27 ביוני 2015: בוצעו שלוש פעולות טרור. בסוסה שבתוניסיה נטבחו 38 אנשים בידי מחבל 

נפצעו.  כ-200  בני-אדם.   27 ורצח  במסגד  מחבל  התפוצץ  סיטי  בכוויית  נופש.  לכפר  שהגיע 
בצרפת נהרג מנהל מפעל שאחד מעובדיו השתייך למדינה האסלאמית.

12 בנובמבר 2015: שני פיגועים בביירות, בירת לבנון, באמצעות מחבלים מתאבדים, בהם 
נרצחו 43 בני אדם.

13 בנובמבר 2015: סדרת פיגועים בפריז, בהם נטבחו כ-130 איש ונפצעו מעל 350.
22 במרץ 2016: שני פיגועים בבריסל, בירת בלגיה, בשדה התעופה ובתחנת המטרו, בהם 

נרצחו 35 איש ונפצעו כ-100.
שבאינסטנבול,  אטאטורק  הטורקי  התעופה  בשדה  וירי  התאבדות  פיגוע   :2016 ביוני   28

טורקיה, בו נרצחו 41 איש ונפצעו 239.
1 בינואר 2017: פיגוע ירי במועדון הלילה "ריינה" באיסטנבול, טורקיה, בו נרצחו 39 אנשים 

ונפצעו 69.
7 ביוני 2017: שני פיגועים בטהראן, בירת איראן, בהם נרצחו 18 אנשים ונפצעו 52.

: חמש נשים נהרגו מירי לעבר מתפללים שיצאו מכנסייה ברפובליקת  17 בפברואר 2018 
דגסטן שבדרום רוסיה.

 ההתייחסות לישראל וליהודים
שלו.  הנוכחי  היום  סדר  על  עומדת  אינה  בישראל  שלחימה  הודיע  הארגון   ,2014 בשנת 
של  האידאולוגיה  פי  על  ישראל.  מדינת  את  כולל  לו  ששייך  שהשטח  טוען  הארגון  מנגד, 
יותר מאשר  הרבה  לכופרים חשובה  לקוראן, המלחמה במוסלמים שהפכו  ופרשנותו  הארגון 
המלחמה בכאלו שהם כופרים מלכתחילה ולכן מרכז הארגון את תקיפותיו נגד מנהיגי מדינות 
ערב. להשקפתו, רק לאחר נפילתם, יש טעם "לפעול לשחרור ירושלים". עם זאת, טענו אנשי 
הארגון לא פעם שהוציאו להורג כאלו ש"שיתפו פעולה עם מדינת היהודים" וכאלו ש"ריגלו" 
למענה. במסגרת העימות עם חמאס במבצע צוק איתן, השתתפו ארגונים, המזוהים עם המדינה 
האסלאמית, בירי לכיוון ישראל מסיני ומרצועת עזה. ב-3 ביוני 2015 ירה הארגון שלוש רקטות 
לעבר שטח ישראל לאחר שפג אולטימטום בן 48 שעות שהציב הארגון לחמאס לשחרור פעילי 
הארגון, לאחר ירי הרקטות הציב שוב אולטימטום של 24 שעות. מאחר שפעולות טרור עולמיות 
בוצעו לא פעם נגד ארגונים פרו-ישראלים או יהודים, המשיכה מדינת ישראל באזהרת תושביה 
מחופשות בחו"ל. ב-30 ביוני 2015 פרסם הארגון סרטון רשמי ובו הכריז בין היתר: "נעקור את 

מדינת היהודים משורשיה".
בעקבות הפיגוע במצרים אשר נעשה על ידי מחוז סיני של המדינה האסלאמית, שבו על פי 
 - מצרים  בגבול  הכוחות  תוגברו   ,2015 ביולי  מצרים  צבא  חיילי   17 לפחות  נהרגו  הדיווחים 
ישראל. הפעולה בוצעה מחשש שאנשי הארגון ינצלו את ההזדמנות ויתקפו את מדינת ישראל 
לאחר שהשיגו נגמ"שים והחשש ש"ישכיבו" את הגדר ויכנסו לשטח ישראל הלך וגבר. ביולי 
האוכלוסייה  נגד  האסלאמית  המדינה  של  כרוזים  בירושלים  פוזרו  הרמדאן,  בתקופת   ,2015

הנוצרית בעיר, ובהם איומים שהם "יישחטו כמו כבשים".
פלוגות השייח' עומר חדיד, שלוחת הארגון ברצועת עזה, שיגרו רקטות לעבר ישראל פעמים 
ובסוריה,  בעיראק  הפועל  הארגון  פרסם   2015 באוקטובר  ב-23  עזה.  ומרצועת  מסיני  רבות 
בהשמדת  מאיים  הדובר  במהלכה,  עברית.  בשפה  ישראל  כלפי  הכרזה  בתולדותיו,  לראשונה 
ומעודד את  היהודים לחרדות,  דקירה הכניסו את  פיגועי  לועג לכך שמספר קטן של  ישראל, 
הפלסטינים להמשיך באלימות שלהם - ה"אינתיפאדה" כלשונם - ולהרוג כמה שיותר יהודים, 
יהודי אחד בארץ ישראל. ההכרזה הופצה בידי הארגון ברשתות החברתיות.  ייוותר  עד שלא 
בה  הארגון,  מנהיג  לאל-בגדאדי,  שמיוחסת  שמע  קלטת  הארגון  פרסם   2015 בדצמבר  ב-26 
הוא נשמע מאיים על ישראל ועל תושביה היהודים. בין דבריו הוא נשמע אומר: "לא שכחנו 
את פלסטין לרגע. אנו מתקרבים אליכם יום יום. פלסטין לא תהיה ביתכם או אדמתכם. פלסטין 

תהיה רק בית הקברות שלכם. אללה כינס אתכם בפלסטין כדי שהמוסלמים יהרגו אתכם".
ב-27 בנובמבר 2016 תקפה חוליית טרור של המדינה האסלאמית בגבול סוריה כוח של גולני. 
צה"ל פגע בחברי החולייה והרג אותם, ובתגובה הפציץ בנוסף מוצב של הארגון בסוריה סמוך 
לרמת הגולן. ארגון המדינה האסלאמית זוכה לשיתוף פעולה וסיוע מצד חמאס, דבר המתבטא 
בהעברת כספים, בהכשרת ואימון מחבלים, בסיוע בקשר ותקשורת ובטיפול בפצועים. הקשר 
עם שלוחת המדינה האסלאמית בחצי האי סיני מתבצע דרך מנהרות ההברחה של רצועת עזה 

מתחת לציר פילדלפי.

 קריסת ריבונות דאע"ש
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תזונה נכונה ובריאה 
אחרי החגים

לקבוע יעדים מציאותיים
קביעת יעדים עוזרת להתמקד ולהתמיד בשינוי לאורך זמן. רוב הדיאטות 
תחילת  שלפני  מהמשקל   5-10% של  במשקל  ממוצעת  ירידה  משיגות 
הדיאטה, אולם רוב האנשים מצפים לרדת במשקל פי שתיים ושלוש מערך 
זה. ציפיות מוגזמות ומחשבה רק על הטווח הקצר, מובילות לחיפוש אחר 
שיטות ה"קסם" להרזיה מהירה, שבסופו של דבר רק מחמירות את המצב. 
בחישוב  אבל  מדי,  מעט  אולי  נשמעת  בשבוע  ק"ג  כחצי  ממוצעת  ירידה 

שנתי – ירידה 25 ק"ג היא משמעותית ביותר. 

לאכול ארוחת בוקר 
הריכוז  את  משפרת  היא  ביום,  ביותר  החשובה  הארוחה   - בוקר  ארוחת 
ומגבירה את יכולת פתירת הבעיות – לא רק לילדים בבית הספר אלא גם 
למבוגרים בעבודה. בניגוד למה שחושבים, ארוחה בבוקר לא "פותחת את 
התיאבון" אלא מונעת רעב חזק ופתאומי וכך מקטינה את הסיכוי לאכילה 
עודפת ובלתי נשלטת של חטיפים בהמשך היום. אנשים שאוכלים ארוחת 
יותר לשמור על  בוקר אוכלים פחות קלוריות במשך היום, כך שקל להם 

המשקל. 

לארוחת הבוקר יש השפעה טובה גם על הלב - לאנשים שאוכלים ארוחת 
בוקר, במיוחד ארוחה עשירה בדגנים מלאים, יש רמות כולסטרול ואינסולין 
מורכבות,  פחמימות  המכילים  מזונות  לאכול  כדאי  בבוקר  יותר.  נמוכות 
גבינה  עם  כריך  חלב,  עם  בוקר  דגני  למשל:  בריאים.  ושומנים  חלבונים 
ואבוקדו, יוגורט עם גרנולה, שייק פירות כמו בננה בחלב, דיסת קוואקר על 

בסיס חלב ועוד אפשריות רבות ומגוונות. 

לצרוך מוצרי חלב ביום 
סידן  שצורכים  לאנשים  כי  עולה,  האחרונות  בשנים  שנערכו  ממחקרים 
ומוצרי חלב משקל גוף נמוך יותר מחבריהם שנמנעים ממוצרי חלב. בנוסף 
כי אכילה של מוצרי חלב דלי שומן ביום כחלק מדיאטה מאוזנת  נמצא, 
השומן  אחוזי  הפחתת  במשקל,  לירידה  יותר  יעילה  קלוריות,  מופחתת 
כמות  של  הפחתה  לעומת  זאת  זמן.  לאורך  החדש  המשקל  על  ושמירה 
ולעומת הוספה של  או בלעדיהם,  הקלוריות בלבד עם מעט מוצרי חלב 

תוספי סידן. ההשערה היא כי השילוב הייחודי של הסידן עם רכיבי התזונה 
הנוספים המצויים בחלב, גורם להאצה במטבוליזם ומשפר את יכולת הגוף 

לשרוף שומנים.

מעבר לכך, לצריכת מוצרי חלב יש יתרונות בריאותיים נוספים: היא יכולה 
לב,  מחלות  דם,  לחץ  יתר  לאוסטיאופורוזיס,  הסיכון  בהפחתת  לסייע 
לאינסולין,  בעמידות  )המאופיינת  המטבולית  והתסמונת   2 מסוג  סוכרת 
וקשורה לעלייה בסיכון לפתח סוכרת מסוג 2 ומחלות לב(. מנה שמספקת 
או  לבנה  גבינה  גביע  יוגורט,  גביע  חלב,  לכוס  נחשבת  סידן  מ"ג   200 כ- 

קוטג', 5 קוביות )50 גרם( גבינה צפתית או מלוחה.

להתחיל את הארוחה בסלט או במרק 
ירקות  ומרק  ירקות  סלט  כמו  קלוריות  דלי  אבל  ממלאים  מזונות  אכילת 
הקלוריות  מכמות  מפחיתים  וכך  והשובע  המלאות  תחושת  את  מגבירים 
כל  ופירות  ירקות  של  מנות   5 לפחות  לאכול  מומלץ  בארוחה.  שאוכלים 
והצבעים כדי ליהנות  יום )מנה שווה ל- 100 גרם(, מכל הסוגים, המינים 
והמינרלים. מומלץ לאכול אותם עם הקליפה כדי  מכל שפע הוויטמינים 

לא לאבד חלק מהוויטמינים והסיבים התזונתיים.

להפחית או להימנע משתייה ממותקת
זאת אחת הדרכים הקלות ביותר להפחית מכמות הקלוריות היומית, שהרי 

בכל כוס יש כ- 100 קלוריות.

פעילות גופנית
ולהעלות  בשבוע  פעמיים  שעה  חצי  של  מהליכה  להתחיל  ועדיף  כדאי 

בהדרגה בהתאם לזמן וליכולת.

לישון מספיק 
בעבודה  לתפקד  ביכולת  ופוגע  היום  במשך  לעייפות  מוביל  שינה  חוסר 
וחוסר בשינה  יש גם השפעה על המשקל,  ובלימודים. מסתבר, שלשינה 
ישנים מספיק חלים  בימים בהם לא  היכולת לרדת במשקל.  משפיע על 
שינויים ברמות של הורמוני הרעב והשובע, שגורמים לעלייה משמעותית 

בתחושת הרעב ובתאבון, ובמיוחד במשיכה למזונות עתירי קלוריות.

החגים חלפו והחורף בפתח. זה הזמן הנכון להורדת עודפי המשקל 
שהצטברו עלינו • טיפים להחלטות חדשות בהקשר של דיאטות 

וירידה במשקל

סל תרופות

פתרון מעולה לאף סתום
איכותי  נזלת  שואב  מציג   ,NUBY המוביל  האמריקאי  התינוקות  מותג 
לתינוקות המיועד להקל על הגודש באפם של הקטנטנים ומאפשר לעבור את 

שואב  בשלום.  הנלוות  וההצטננויות  ההפכפכה  הסתיו  עונת 
הסתום.  באף  ואפקטיבית  מידית  להקלה  מעוצב  הנזלת 

והיגייני  בטוח  באופן  באף  הגודש  על  להקל  ביכולתו 
ועדינה  לניקוי  קלה  רכה,  סיליקון  פיית  באמצעות 

מנזלת  הסינוסים  את  מנקה  הוא  התינוק.  לאף 
אחרים  תסמינים  במניעת  לסייע  גם  ויכול 

כגון: שיעול, רגישות בקיבה, וכאבי אוזניים. 
מהגודש  וההיגיינית  הבטוחה  ההקלה 
קלה  לנשימה  לחזור  לתינוק  מסייעת 
קופסת  כוללת  הערכה  טובה.  ולהרגשה 

המוצר.  על  לשמירה  היגיינת  נשיאה 
ברשתות  להשיג   .₪  39.90 המחיר: 

השיווק המובחרות.

מסיכת תורמת
Laline הרשת  אוקטובר,  בחודש  כבכול שנה 
נרתמת  והנפש,  הגוף  לטיפוח  הבינלאומי 
המודעות  להעלאת  מתשע  אחת  לעמותת 
ומשיקה  האישה  סרטן  של  מוקדם  לגילוי 
ורוד  בגוון  המודעות  להעלאת  בד,  מסיכת 
הפסקת  לך  קחי  שקלים.   19.90 מחיר:  חזק. 
זוהר עם מסכת בד מועשרת בלחות שתזכיר 
לך כמה רגועים ושלווים החיים יכולים להיות 
לבריאות  ודואגים  רגע  לוקחים  אנחנו  כאשר 
 50% חיים.  להציל  יכול  מוקדם  גילוי  שלנו. 

מכלל הרווחים יועברו כתרומה לעמותה.

לרוץ בלי כאבי ברכיים
'Futuro' המיובא על ידי חברת 'כמיפל'  המותג 
זיעה  מנדף  מבד  לברך  תמיכה  אביזר  מציע 
המעניק תמיכה לברכיים בזמן פעילות גופנית, 
כל  או  ריצה,  בזמן  האזור  על  מרבית  לשמירה 
פעילות ספורטיבית. המותג 'Futuro' הינו מותג 
פתרון  המעניקים  אורתופדיים,  תמיכה  אביזרי 
לקרסול,  לברך,  והתמיכה  הקיבוע  רמות  לכל 
למפרק כף היד ולמרפק. להשיג בבתי מרקחת 

פרטיים ברחבי הארץ.

50 ₪ מתנה
צמחיים,  תזונה  תוספי  ומשווקת  מייצרת  המפתחת,  צמחים',  'ברא  רשת 
ברא,  מוצרי  כלל  המבצע,  במסגרת  הרשת.  בחנויות  מיוחד  במבצע  יוצאת 
לקהל  )אוקטובר(  החודש  מוצעים  בחיים,  שונים  וצרכים  למצבים  המתאימים 
הצרכנים במבצע מיוחד, 50 ₪ מתנה בקניה מעל 250 ₪. בין מוצרי הדגל של 

במבצע,  המשתתפים  החברה 
אפקט',  'כורכומין  נמנה 

מיוצר  אשר 
ה-  בטכנולוגיית 
 CPC )Curcumin
 P h o s p h o l i p i d
אשר   )Complex
מחקרית  נבדק 
ישראלי  במחקר 

מקורי.
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עכשיו, עכשיו זה מתחיל באמת. 
אז איך עבר עליכם השבוע הראשון 

של אחרי החגים?
עברנו שבוע שלם והנה הגענו 
לשבת פרשת נח. בניגוד לשמה, פרשת 
נח לא עשתה שום דבר יותר נוח... להפך, 
נדרשו מנות גדושות של אמונה ושמחה 

כדי להתגבר על המבול והבלבול. 
איריס הגיעה אליי, ולא במקרה. גם היא, 
כמו נשים אחרות שרוצות להשפיע על נשים 
במגזר החרדי, מצאה בי כתובת כדי שאתווך 
לה את נשות העסקים ואלמד אותן לחיות 
בשלום עם המשאבים ששואבים אותן 
וגורמים להן לחיות בתחושת הישרדות 

במקום מתוך חיות. 
"אז מה סיפור הכסף שלך?" היא שואלת 
אותי ובעצם עושה עליי את הסטאז'... כל 
זאת כדי שאבין מה בדיוק היא עושה. האם 
אנחנו, הנשים, מוכנות לקחת אחריות על 
ההתנהלות הפיננסית שלנו? להישיר מבט 
מול הנהלת הבנק, לשנות הרגלים קבועים, 
לקנות חדשים וליישם טכניקות )פשוטות 

יחסית( כדי לחיות ברווחה כלכלית? 
"רובין הוד" של הבנקאות הישראלית, 
ומי שנבחרה כאחת הנשים המשפיעות 
בכלכלה, מגיעה אלינו ללמד על סודות 
הכסף. היא רוצה לגרום לנו לצאת מעצמנו 
ולהיכנס לפרטי הפרטים, להפסיק להתבכיין 
לעשות  זאת  ובמקום  מרוויחים  כשלא 
פעולות אמיצות ולנוע קדימה לחיים של 

ברכה והצלחה. 
ראש חודש חשוון כבר כאן ותכף נחגוג 
את ז׳ במרחשוון, שהוא יום של ברכה ושפע 
עד בלי די – נתחיל לבקש בו גשמים, "ותן 
טל ומטר לברכה", כשהכוונה היא לשפע 
פרנסה שיגיע מהשמיים. אבל לכל אלו 

נדרשת השקעה ועבודה רבה. 
אחרי שבת אצל בני הרב בבית הכנסת 
בשליחות שלהם בקריית גת, בעיצומם של 
ימי החגים, שאלתי: "מה הקטע הכי מאתגר 

בשליחות שלכם?"
התשובה יכלה להיות האירוח, הקניות, 
הכנת השיעורים, אחריות על המניינים של 
התפילה או חוסר הפרטיות של המשפחה 
והילדים, אפילו קשיים כלכליים למימון 

הוצאות השליחות. 
הפתיעה  שקיבלתי  התשובה  אבל 
בפשטותה: ״להביא אנשים״, אמרו לי 
השליחים הצעירים. "הכי קשה לגרום 
לאנשים לצאת מהבית ולהגיע לשיעורי 
התורה, לתפילות, ואפילו לקידושא רבא 

שאחר התפילה". 
כאשר התורה מספרת שנח מצא חן בעייני 

ה', ה' מוזכר בשם הוי'ה.
נח הוא אדם גשמי, שחי בתוך העולם. 
הייתה אליו התגלות של שם שהוא למעלה 

מהעולם.
זה האידיאל, זה מה שיהיה בגאולה – 
שהשם הנעלה של ה', יחדור בתוך העולם 

המוגבל.
שבוע שלם עבר מאז שבת בראשית – 
מאז שירדנו לעולם. וצריך לעשות חשבון 

נפש על הימים שחלפו.
חשבון צדק אמיתי ויסודי צריך להביא 

אותנו למסקנה ברורה:
הגאולה צריכה להגיע מייד!

אין שום הסבר לזה שאנחנו עדיין נמצאים 
בגלות.

ניקח מפרשת נח את האמונה והשמחה, 
ונשאב ממנה כוחות לחורף של עשייה, 
עבודה והשקעה ובד בבד נזכור מהו מקור 

הברכה ונתפלל לשפע והצלחה.

טל ומטר 
לברכה

ניקח מפרשת נח את האמונה והשמחה, 
ונשאב ממנה כוחות לחורף של עשייה, 

עבודה והשקעה ובד בבד נזכור מהו מקור 
הברכה ונתפלל לשפע והצלחה

"



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

  שכר גבוה
  צוות חרדי - היימיש
  מוקד נפרד לחלוטין

  קידום מקצועי למתאימים
  אין עבודה בחוה״מ, פורים ות״ב

  עבודה בת״א בשעות היום

הכוון תעסוקתי בשיתוף ׳פסגות׳ 
בית ההשקעות הגדול ביותר

מזמין אותך להיות חלק מנבחרת מנצחת!

למערך הפנסיה והגמל שלנו

דרושים
נציגי שירות לקוחות

התפקיד מאפשר דריסת רגל ראשונית בשוק 
ההון והכרות מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני. 

ההשתדלות לקריירה בידיים שלך

למתאימים יינתן מימון לימודים
ואפשרויות קידום רבות בחברה

רוצה לבנות קריירה 
בשוק ההון?

קורות חיים:
pssaggotjobs@gmail.com
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מאפינס שוקולד וסלק
כשרוצים להפתיע את האורחים בקינוח, טעים עם תוספת בריאה על הדרך. מכינים מאפינס שוקולד עסיסי 

עם סלק ותהיו בטוחים שכל מי שיטעם לא יאמין לכם שיש סלק בפנים. חברת כרמית חולקת מתכון מתוק עם 
טוויסט בריאותי – מאפינס שוקולד וסלק.

מצרכים:
375 גר׳ סלק

270 גר׳ קמח תופח
35 גר׳ אבקת קקאו

200 גר׳ סוכר חום כהה
3 ביצים בטמפרטורת חדר

150 גר׳ חמאה
150 גר' שוקולד מריר מעולה 60% מוצקי קקאו

אופן הכנה:
1. מקלפים את הסלק ומגרדים לתוך קערה. בקערה נפרדת יש לערבב את הקמח, הקקאו והסוכר. לאחר מכן 

להוסיף את הסלק המגורר, הביצים והחמאה המומסת. מערבבים היטב.
2. לבסוף, ממיסים את השוקולד במיקרוגל בפולסים קצרים עד להמסה מלאה ומוסיפים אותו לקערה עם 

שאר המצרכים המעורבבים. לאחד לבלילה אחת תוך ערבוב אך לא יותר מדי.
3. מוזגים את התערובת לתבניות מאפינס ומכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 170 מעלות. 

4. אופים כ- 25 דקות או עד שמוכן )לנעוץ קיסם ושיצא יבש(.

*מתכון- עדי דב, צילום- גלי איתן

פנה ברוטב פסטו תרד ושמנת
לרגל יום הפסטה הבינלאומי שחל ב-25.10, המותג ברילה מציע מתכון מדהים לפנה ברוטב פסטו ושמנת. מנה 

מהירה להכנה עם רוטב ירקרק בטעמים נהדרים.

מרכיבים ל-4 מנות:  
1 חבילה פסטה פנה ברילה 

לפסטו תרד:
 1 כוס עלי תרד שטופים

 1/4 כוס צנוברים 
1/4 1/3- כוס שמן זית 
 1/4 כוס גבינת פרמזן 

1  שן שום 
מלח, פלפל

 2 כפיות מיץ לימון טרי 
 2 מיכלי שמנת מתוקה 32-38% )500 מ"ל(

 1 כף שמן זית
 2 שיני שום, כתושות

להגשה: 
גבינת פרמזן

צנוברים קלויים 
 

אופן הכנה: 
1. במעבד מזון טוחנים יחד תרד, צנוברים, שמן זית, פרמזן, לימון, מלח, פלפל למחית אחידה )אם צריך 

מוסיפים שמן(. מניחים בצד. 
2. מבשלים את הפסטה לדרגת אל דנטה לפי ההוראות על גבי האריזה 

3. בסיר רחב / מחבת עם שוליים מחממים שמן  ושום )נזהרים שלא ייחרך( מוסיפים את השמנת.
4. כשהיא מתחילה לבעבע מוסיפים את כל כמות הפסטו. מערבבים, טועמים ומתקנים תיבול.  

5. מביאים שוב לרתיחה עדינה. כשהפסטה מוכנה, מסננים ומוסיפים לרוטב. מערבבים היטב ומגישים עם 
גבינת פרמזן וצנוברים.

עגבניות ממולאות
מרכיבים:

8 עגבניות גדולות 
500 גרם תפוחי אדמה 

15 גרם חמאה
3 חלמוני ביצים

3 כפות גבינת פרמז'ן מגוררת
3 כפות חלב

4

2

1

23

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

אל
מיכ

לי 
טו

אנ
ם: 

לו
צי



35 ג' חשוון תש"פ 1/11/19

קורט מלח

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה. 

2. הניחו להם להצטנן ואז קלפו אותם ומעכו אותם- זה יהיה הבסיס למילוי. 
3. הוסיפו לתפוחי האדמה המעוכים את החלמונים, החמאה, החלב והמלח. 

4. חתכו את החלק העליון של העגבניות והוציאו את תוכנן עם כפית. 
5. מלאו את העגבניות בתערובת תפוחי האדמה ופזרו מעל גבינת פרמז'ן.  

*באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פסטה עם ירקות וחזה עוף
מרכיבים:

שן שום כתושה
כף שמן

פלפל אדום ופלפל כתום גדולים חתוכים לרצועות
1  קישוא חתוך

1  גזר חתוך לרצועות
עגבניות שרי חצויות

בצל לבן בינוני קלוף לרצועות או 2-3 גבעולי בצל ירוק חתוכים לרצועות
600   גרם חזה עוף חתוך לרצועות
2  כוסות פסטה מבושלת מכל סוג

מיץ מחצי לימון קטן
כפית סילאן או דבש

מלח, פלפל לפי הטעם
כפית שטוחה פפריקה )לפי הטעם(

אופן הכנה:
1. מחממים את השמן בסיר ומטגנים את הבצל הלבן כמה דקות להזהבה )אם משתמשים בבצל ירוק לא 

מטגנים אותו(.  
2. מוסיפים את חזה העוף לסיר ומטגנים כחמש דקות.  

3. מוסיפים את הירקות )אם משתמשים בבצל ירוק מוסיפים אותו עם כל הירקות( ומטגנים תוך כדי ערבוב עד 
לריכוך, כחמש דקות.

4. מוסיפים את הפסטה המבושלת.  
5. מערבבים את כל התבלינים, הלימון והסילאן עם רבע כוס מים ושופכים לסיר.  

6. מבשלים על אש בינונית עוד כמה דקות עד לצמצום הנוזלים.

*באדיבות חלי ממן – קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא
 

פסטה לינגוויני זוקיני
לקראת חגיגות יום הפסטה המתקיים ב- 25.10.19. רשת קפה ביגה, מציע מתכון קל להכנה בבית – לינגווני 

זוקיני.

מרכיבים:
100 גרם פסטה

חצי כוס רוטב  עגבניות )פולפה(
פסטה

שן שום פרוסה 
כף שמן זית 

פילה דג מפולט ללא עור חתוך לקוביות קטנות 
זוקיני אחד  פרוס לרצועות דקות

חופן עלי בזיליקום
מלח 

פלפל שחור

אופן הכנה:
1. בסיר יש להרתיח מים ולהוסיף מלח ולערבב. 

2. מוסיפים את הפסטה ומבשלים לפי הוראות היצרן.
3. במקביל במחבת מחממים כף שמן זית ומוסיפים את השום.  

4. כאשר מתחילים להריח את השום מוסיפים את רוטב העגבניות ומתבלים במלח ופלפל. 
5. אל רוטב העגבניות מוסיפים את הדג ומבשלים 4 דקות. 

6. לאחר מכן מוסיפים את רצועות הזוקיני ומבשלים.
7. מוסיפים את הפסטה לסיר עם הרוטב והדג, מוסיפים את הבזילקום ומתקנים תיבול במידת הצורך.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. מהדרין מן המהדרין
2. מוות וחיים ביד לשון

3. מנה אחת אפיים

ֵׁלי יח כא 3. ׁשמּוֵאל א' א, ה ָּת כא 2. ִמְש ׁב 1. ַש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מערת המכפלה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. בהר ציון בירושלים 2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 5. מסוף נפט 
6. הפארק הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות אבנים גדולות במעגל 8. 
מצדה 9. יריחו 10. ראש פינה 11. צפת 12. בסמוך למעגל מיכאל, אל 

ים התיכון 13. בדרום 14. אילניה 15. שכונה בירושלים 16. שתיים
1. היכן נמצא "קבר דוד"?

2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...
3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?

4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה

9. נקראת גם "עיר התמרים"
10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

11. בירת הגליל העליון
12. היכן נשפך נחל תנינים?

13. עוצם הוא ישוב בדרום או בצפון הארץ?
14. שמה הקודם של סג'רה

15. "שבת אחים" היא...
16. כמה פסגות להר מירון?
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בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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