




קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
רויטליפט 
לייזר/פילר
מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי
אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

בסופר פארם מכון מור
מבצעי חנוכה

שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 14:30-8:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 
מכבדים את כל קופות החולים

 ז'בוטינסקי 7, טל: 077-8882550
קניון גבעתיים

077-8881200
מור בני ברק

077-8882550
בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

מארזי 
בישום

שפתון 
אוברטיים

מייקאפ 
רבלון

מארזי 
בישום

 99

 99

45.9
69.9

89.9
99.9
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הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות

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

מתי עדיף לשתוק 

הנוגע  בכל  ע"ב(,  סה  )יבמות  בתלמוד  חז"ל  לימדונו  גדול  כלל 
לביקורת ותוכחה: "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך 

מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע". 
הסובל  לאדם  כמובן  הכוונה  אין  נשמע"?  שאינו  "דבר  מהו 
מחרשות פיזית, אלא למסר שאינו נקלט באוזנו של הטועה, כאילו 

הוא חרש שאינו שומע מאומה. 
מדברי חז"ל אלו יש ללמוד שני יסודות בתוכחה.

השותק  אלא  לאומרו,  אתה  פטור  נשמע  שאינו  שדבר  כתוב  לא 
וראה  ואינו אומר את דבר התוכחה, מקיים מצוה!  באותה שעה 
חובה  אלא  מצווה,  שמקיים  רק  שלא  אומרים  שיש  בתלמוד  שם 

מוטלת עליו שלא יאמר.
והסיבה פשוטה. אמירת דבר תוכחה שידוע מראש שלא יישמע, 

לא רק שאין בה תועלת, יש בה נזק. 
אם ידוע לך שכאשר תאמר את דבר התוכחה, הוא אמנם לא ישפיע 
יום שהוא  יבוא  ועוד  יישמע במוחו של החוטא,  עתה, אבל הוא 
התוכחה.  דברי  את  לומר  עליך  מצוה  ויועיל,  פעולתו  את  יפעל 

שהרי זהו בכלל דבר 'הנשמע'. 
לפיכך, גם בחינוך ילדים, ובפרט כשמדובר בילד בגיל ההתבגרות, 
יש לבדוק היטב בטרם אמירת דברי הביקורת, אם תוכחה זו אינה 
הדורש  הבוער  הלב  אף  על  כן,  ואם  נשמע'.  שאינו  'דבר  בגדר 
ורק  זו, שנועדה אך  אמירה, יש לשתוק ולא לומר. שהרי אמירה 
ולכן מצווה  לפרוק את לחץ ההורה, רק תזיק למטרה המיוחלת, 

שלא לומר. 
רק אם על פי הנראה אמנם כעת אין תוצאה לאמירה, אבל יום יבוא 

והדברים יכנסו ללבו, נכון וצריך לומר את הדברים. 

מי ידבר?
כשהוחלט בין ההורים לשוחח עם הילד שיחת ביקורת בונה, יש 
בנוסף  הדברים,  את  לילד  יאמר  מי  לשאלה  רבה  חשיבות  לייחס 

לצורת האמירה כמבואר לעיל.
בהנחיה  שמדובר  יודעים  ההורים  כאשר  שבעתיים  חשוב  הדבר 
ואם  הרגליו,  את  לשנות  שיידרש  משום  לקבלה  יתקשה  שהילד 
אוהבת,  ובסמכותיות  בקצרה  המדבר  מהאב  דווקא  אותה  ישמע 
או דווקא מהאם המדברת באריכות ובאהבה סמכותית, ייקל עליו 
ההורה  שדווקא  יהיה  נכון  כזה  במקרה  הרי  הדברים,  את  לקבל 

המתאים הוא שיאמר את הדברים.
יסוד זה נלמד מהגישה שנקט בה הקדוש ברוך-הוא, כאשר ביקש 

להודיע לעם ישראל מה ייאסר עליהם מעתה לאכול: 
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם. ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֵלאמֹר, זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו" )ויקרא יא, א(.
ֵלאמֹר",  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ֶאל  ֲאֵלֶהם",  "ֵלאמֹר  "ַוְיַדֵּבר",  הכפילות 
אמר,  למשה   - ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  "ֶאל  רש"י:  ופירש  הסבר.  דורש 
שיאמר לאהרן". כלומר, כאילו כתוב וידבר ה' אל משה שימסור 
לאהרן שהוא יאמר לבני ישראל, והדבר ייחשב ששניהם אמרו את 

הדברים יחד.
ומדוע דווקא בהלכות אלו היה צורך מיוחד שישראל ישמעו אותן 

דווקא מאהרן, ולא ממשה רבנו בעצמו ככל ההלכות שבתורה?
גויי  ככל  לאכול  מההרגל  לפרוש  לישראל  היה  שקשה  משום 
ומשום  והמותר.  הטהור  באכילת  רק  מעתה  ולהצטמצם  העולם, 

קושי זה היו עלולים להתקומם כנגד מצוה חשובה זו.
לפיכך ציווה ה' את משה שיאמר לאהרן, שהוא ימסור הנחיה זו 
לבני ישראל בשם ה'. אהרון היה אהוב במיוחד על העם בהיותו 

רודף שלום ומשכין שלום בין הבריות, וממנו הם יקבלו. 
חינוכי,  מסר  להעביר  המבקש  מחנך  וכל  הורה  כל  ילמד  ומכאן 
עדיף  מי  תמיד  לבדוק  ובתוכחה,  בביקורת  כשמדובר  ובפרט 
שיאמר את הדברים, מלבד הבדיקה המדוקדקת כיצד להעביר את 
יתקבלו  הביקורת  או  הוא: שהמסר  היחיד  היעד  כאשר  הדברים, 

בהבנה אצל הילד או אצל הנער ויתיישבו על לבו. 
נמצא שבחינוך חשוב לתת את הדעת לא רק על: איך לומר, אלא 

גם על: מי יאמר. 
  

תוכחה מרומזת 

התוכחה  מצורת  נכונה,  ביקורת  למתוח  כיצד  ללמוד  יש  עוד 
שהוכיח משה רבנו את ישראל טרם מותו. 

את מעמד התוכחה של משה רבנו אל כל ישראל מתארת התורה 
במילים הבאות )דברים א, א(: "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ַּבִּמְדָּבר, ָּבֲעָרָבה, מוֹל סּוף, ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין 

ּתֶֹפל, ְוָלָבן, ַוֲחֵצרֹת, ְוִדי ָזָהב". 
ויש להבין, הלא אלו מקומות שונים ורחוקים זה מזה ואיך יתכן 
שמשה רבנו עמד בכולם בו בזמן? זאת ועוד, מופיעים כאן שמות 

מקומות שאינם מופיעים כלל במסעות ישראל במדבר? 
כל  כאן  ומנה  תוכחות,  דברי  שהן  "לפי  )שם(:  רש"י  ופירש 
הדברים  את  סתם  לפיכך  בהן,  המקום  לפני  שהכעיסו  המקומות 
ַּבִּמְדָּבר - לא במדבר היו  והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. 
אלא בערבות מואב, ומהו ַּבִּמְדָּבר? אלא בשביל מה שהכעיסוהו 
במדבר, שאמרו )שמות טז, ב-ג(: 'ַוִּיּלוֹנּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 
מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר... ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו'. ָּבֲעָרָבה - בשביל הערבה, 
מה  על   - סּוף  מוֹל  מואב.  בערבות  בשטים  פעור  בבעל  שחטאו 
'ַהִמְּבִלי  יא(:  יד,  לים סוף, שאמרו )שם  שהמרו בים סוף בבואם 
ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים', וכן בנוסעם מתוך הים, שנאמר )תהלים קו, 
ָּפאָרן  ֵּבין  ְּבַים סּוף' )כדאיתא בערכין טו ע"א(.  ָים  ַעל  'ַוַּיְמרּו  ז(: 
ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן - אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו 
מקום ששמו 'תופל ולבן', אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן 
שהוא לבן, שאמרו )במדבר כא, ה(: 'ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל', 
ועל מה שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים. ַוֲחֵצרֹת - במחלוקתו 
של קרח. ְוִדי ָזָהב - הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה 
להם, שנאמר )הושע ב, י(: 'ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל'." 

)וכעין זה איתא באבות דרבי נתן פרק לד(. 
הרי לנו שבכל דבר שדי היה להזכיר לישראל את שם המקום כדי 
שייזכרו בטעותם ויעשו עליה תשובה, לא הוסיף משה רבנו מילות 
תוכחה. שהרי אין מטרת התוכחה להכביר במילים ולהטיחן באדם 
הדרכה  באמצעות  לו  להועיל  רק  אלא  ולהעליבו,  בו  לפגוע  כדי 

והכוונה אל הדרך הטובה. 
ומכאן מוסר השכל לאדם הבא להוכיח את ילדיו )והוא הדין את 

וידבר  חברו(, שיברור ככל יכולתו את המילים הבלתי פוגעניות, 
ככל שניתן בעדינות וברמז, באופן שבנו רק יבין את טעותו ואת 
כך  ינהג  שאם  ההורה  יחשוש  ואל  והטוב.  הנכון  אל  ההכוונה 
ילדיו, שכבר אמר שלמה  יראה תוצאה טובה של שינוי מצד  לא 

בחכמתו: "ְוָלׁשוֹן ַרָּכה - ִּתְׁשָּבר ָּגֶרם" )משלי כה, טו(. 

כלי אחד - שתי אפשרויות

גאון המוסר הרב מאיר חדש זצ"ל היה נוהג לספר, שכדי להסיר 
שבעיירה  הכפריים  היו  התרנגולים,  מנוצות  והעפר  האבק  את 
סלבודקא רגילים להשתמש בשתי שיטות. ובשתיהן היו משתמשים 

במטאטא של זרדים. 
חלקם היו משתמשים במטאטא כדי לחבוט בו  בתרנגולים, וכך 
רוב האבק והלכלוך היה סר מהם. אך לשיטה זו היו שני חסרונות. 
יותר  פנימה  נכנס  היה  והנותר  יוצא,  היה  כל הלכלוך  לא  האחד, 
לתרנגולים  הכאיבה  זו  שיטה  והשני,  התרנגול.  לעור  ונדבק 
בסמוך  עובר  רק  היה  הכפרי  שכאשר  כדי  עד  אותם,  והפחידה 

אליהם, היו מצטנפים באימה.
לעומת זאת, היו שהשתמשו במטאטא רק כדי לעורר רעש גדול 
סביב התרנגולים. הרעש היה גורם להם לפרוס את כנפיהם ולפרוח 
לכלוך,  סוג של  וכל  כל האבק  מגופם  נושר  היה  וממילא  בחצר, 
והם היו נוחתים לבסוף כשהם נקיים. בשיטה זו הניקיון היה יסודי 

יותר, והם גם לא רעדו מפחד כשראו את בעל הבית...
אפשרויות  שתי  בפנינו  עומדות   ואומר,  הרב  ממשיך  היה  כך, 
יש  שלילי.  מהרגל  הילד  את  לגמול  עלינו  כאשר  להגיב  כיצד 
לועגים  במכות,  ואפילו  וגערות  בצעקות  עליו  המתנפלים  הורים 
לו וממררים את חייו על מעשיו, וכך גורמים לו להתמרד, להישאר 
בהרגליו ואפילו להחמיר אותם, ובכל פעם שרואה את אותו הורה 
הוא מצטנף ונלפת בחרדה. אך יש הורים חכמים, המאפשרים לו 
לפרוס כנפיים ולהתרומם באמצעות דברי שבח ועידוד המשולבים 

בהדרכה נכונה, ולבנות עבורו בדרך זו עתיד בריא ונקי. 
למשל, ילד שבורח תדיר מבית הספר לפני סיום הלימודים ושב אל 
הבית. אפשר להביט בשלילי שבו ולנזוף בו בזעם, ואפשר להיזכר 
בזמן,  להגיע  כדי  ללימודים  ולנסוע  בוקר  בכל  לקום  במאמציו 
ובהשתדלותו ובמאמציו ללמוד על אף קשייו, ולנסות להבין מה 
גורם לו לקום ולצאת מבית הספר. שהרי רק כשלא היה יכול יותר, 

קם ממקומו וחזר הביתה. 
או אז נבין שיש לחייך אליו חיוך רחב וטהור מלב אוהב, להגיש 
לארוחת  יקירי  בני  נא  "שב  לו:  ולומר  ומזינה  ארוחה טעימה  לו 
הצהריים ואכול, אחר-כך נדבר על מה שהפריע לך עד כדי שיצאת 

גם היום מוקדם יותר". 
וגילוי  הקשבה  בה  שיש  הארוחה,  לאחר  ונעימה  עניינית  שיחה 
הבנה לקשייו, בשילוב הדרכה מעשית מה נכון וטוב לעשות כדי 
אנו  כי  שיידרש  בכל  לסייע  והבטחה  קשיים,  אותם  על  להתגבר 
לצדו תמיד, בתוספת כמה מחמאות קצרות על מעלותיו ויכולותיו, 
עליו  יקל  וכך  ולהתרומם.  כנפיים  לפרוס  בידו  יסייעו  אלה  כל 

להתנקות מהדרך השלילית שבחר בה, מתוך אהבה ושמחה.

שיחה עניינית ונעימה לאחר הארוחה, שיש בה הקשבה וגילוי הבנה לקשייו, בשילוב הדרכה מעשית מה נכון וטוב 
לעשות כדי להתגבר על אותם קשיים, והבטחה לסייע בכל שיידרש כי אנו לצדו תמיד, בתוספת כמה מחמאות 

קצרות על מעלותיו ויכולותיו, כל אלה יסייעו בידו לפרוס כנפיים ולהתרומם. וכך יקל עליו להתנקות מהדרך 
השלילית שבחר בה, מתוך אהבה ושמחה

"
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נגד כל הסיכויים

.1
השבוע החולף היה קדימון למערבולת הבחירות 
במערכות  די  היה  לא  וכאילו  עלינו,  שנכפתה 
הקודמת, כעת המערבולת סוחפת את מפלגת השלטון, מלחמת 

כיפופי הידיים כבר בעיצומה.
לא  "רק  זה אומר  היא השיח הקוטבי:  לדיון  ראויה  נקודה 
"רק לא אלמוני". הצד השווה שבהם היא  וזה אומר  פלוני", 
מילים:  בשתי  השונה.  כלפי  סובלנות  חוסר  האחר,  פסילת 

"שנאת חינם". ובמילה אחת: "קנאה".
ננסה לגשת לנושא במבט חינוכי, מעבר לפוליטיקה, ננסה 
להבין כיצד הקנאה מובילה לשנאה! בהתבוננות קלה נבחין כי 
היא אינה נובעת ממקום של "למה לא נתנו לי", אלא מ"למה 

נתנו לו"!
כאיש חינוך הייתי מציע אתגר: מדוע בעצם לא נוביל אותה 
דווקא לאתגר של עשייה, בבחינת קנאת סופרים תרבה חכמה? 

אדרבה, תוכיח כמה אתה שווה! לא כמה השני לא שווה...
הקושי  שורש  את  האדם  בנפש  חקרו  הפסיכולוגים  גדולי 
לפרגן לזולתו. מחקרים גילו שפעמים רבות האדם ישלים עם 
לו  אך מה שמפריע  היכולת שלו,  חוסר  עם  או  חוסר כשרונו 
הוא "מדוע השני כן". וכידוע מהמשל  על אותו אחד שאמר 

"אסכים שיוציאו לי עין, בתנאי שלשני יוציאו שתי עיניים"...
את  השבוע,  פרשת  מתוך  מראש,  אותנו  לימדו  כבר  חז"ל 
המסר החשוב הזה בנושא הקנאה, ועלינו לדעת זאת כהורים 
וכמחנכים, כי להעדפת ילד או תלמיד על פני האחרים – יש 
מחיר! רגש הקנאה שמתפתח אצל ילד עלול להפוך לשנאה. 

העדפה של הורים כלפי אי-מי מהילדים, עלולה להרות אסון.
וכך מסכמת הגמרא את המסר מפרשתנו: "לעולם אל ישנה 
שנתן  מילת  סלעים  שני  משקל  שבשביל  הבנים  בן  בנו  אדם 
יעקב ליוסף יותר משאר בניו )שעשה לו כתונת פסים שלא היה 
ונתגלגל  אחיו  בו  תקנאו  מילת(,  סלעים  שני  משקל  אלא  בה 
חובתנו  וכמחנכים  כהורים  למצרים"  אבותינו  וירדו  הדבר 

לדאוג שילדנו לא יחוו קיפוח או העדפה.

.2
הנה למדנו שתכונת הקנאה מתפתחת כבר מגיל צעיר. אם 
אקח זאת למחוזות בית הספר, הרי הדבר בו אני נתקל תדיר 
לא.  וחברו  כן  העובדה שהוא  את  לקבל  ילד  של  הקושי  הוא 
בכל פעם שתלמיד מקבל עונש, תבוא אחריו השאלה הקבועה: 
תלמיד  כאשר  לא"?  כולם  ואת   – מענישים  אותי  רק  "מדוע 
שישאל:  אחר  תלמיד  יקום  מסוים,  לתפקיד  ייבחר  כלשהוא 

"למה אותו ממנים לתפקיד, ואותי לא"?
עם  חולפת  לא  זו  שתכונה  הוא  הפלא  מה?  יודעים  ואתם 
השנים. אני שומע כל העת טענות של הורים, שמתלוננים על 
עונש שהושת על ילדם. המעניין הוא שכמעט תמיד לתלונות 
אחר  ילד  שעבר  בשבוע  "אבל  המשפט:  נלווה  ההורים  של 

בכיתה עשה את אותו הדבר, ונענש חומרה פחותה"...
ואי  שלו,  הצלחה  חוסר  לספוג  אדם,  בני  של  הזו  התכונה 
יכולת להשלים עם הצלחת הזולת, מפליאה בכל פעם מחדש. 
ולצערנו גם או בעיקר כשאנשים נכנסים למרחב הפוליטיקה – 

הם מהדרים בכך כ"מהדרין מן המהדרין"...

.3
ולפתע הם  יחד ביער,  מסופר משל על שני אנשים שהלכו 
בצעדי  אליהם  אימתני המתקרב  אריה  נהמת  שומעים מרחוק 
ענק. בעוד האחד תופס את הרגליים ובורח מהמקום כל עוד 
נעלי  מתרמילו  מוציא  סלע,  על  מתיישב  השני  בו,  נשמתו 
ספורט, ומתיישב לנעול אותם על רגליו. צועק לו השני: "מה 
את  להשיג  לך  יעזרו  הללו  שהנעליים  לעצמך?  חושב  אתה 
האריה"? עונה לו חברו: "אינני צריך להשיג את האריה. אני 

צריך להשיג אותך"...
כאשר אנו נחשפים למשלים כאלו ודומיהם – לנגד עינינו – 
בפוליטיקה העכשווית, עלינו לדעת כי ניתן וצריך דווקא לנצל 

ה"מסילת  בעל  בהחלט.  אפשרי  זה  לטובה.  הזו  התכונה  את 
ישרים" כותב שתכונה של קנאה אינה רק דמיון, אלא תחושה 
אמיתית שהאדם חי עמה, ויתרה מכך, ניתן אף לנתבה לאפיקים 
לי האם  ויאמר "מה אכפת  יבוא אדם  חיוביים ברוחניות. אם 
אהיה בגן עדן במקום גבוה או במקום נמוך? העיקר שאהיה 
חבר  לך  היה  אם  הלא  כי  הרמח"ל,  אותנו  מלמד  עדן".  בגן 
כמוך, למדתם יחד בכיתה, עברתם יחד את כל שלבי החיים, או 
יתירה מכך, אם אותו אדם היה פחות ממך, ולפתע הוא עולה 

לגדולה, האם גם אז היית מגיב בשוויון נפש ואדישות שכזו?
"היוכלו  רביעי(:  שער  ישרים  מסילת  )בספרו  דבריו  ואלו 
אחד  לראות  החולף,  הזה  בעולם  לסבול  נקלה  על  כך  כל 
מחבריהם מכובד ומנושא יותר מהם ומושל עליהם, וכל שכן 
ולא  ושפלים בעיניהם,  הנבזים  מן העניים  או  אחד מעבדיהם 
כי היא  וודאי! –  יהיה דמם רותח בקרבם? לא,  ולא  יצטערו 
קנאת איש מרעהו, ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, 
וודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכרח לסבלו, כי לא יוכל למנוע 

ולבבו יתעשת בקרבו".
ומתנשא  מתרומם  חברו  כאשר  באדישות  מגיב  לא  האדם 
ממנו. ומשכך, יעשה הכל כדי לא להגיע למצב לא נעים שכזה. 

הנה כי כן, ניתן לקחת את הקנאה גם למקום חיובי-רוחני.
ימים  החנוכה,  ימי  של  האור  אל  הישר  מגיעים  אנו  ומכאן 
בהם אנו מציינים את גבורת נפשם ההרואית של החשמונאים 
קודש  במלחמת  למות  נפשם  שהערו  והטהורים,  הקדושים 
נגד  חלשים  רבים,  נגד  מעטים  נגד כל הסיכויים!  נשגבה, 
בהם  שפיעמה  יהודית-חיובית  קנאה  מתוך  וזאת  גיבורים! 
בגזירת  ההתבוללות  כנגד  ללחום  יצאו  קודש  באש  בעוז, 

אימפריית מלכות יוון האדירה ששלטה אז בכיפה.
האם תרצו גם לדעת מי ניצח? מה פריה של קנאה טהורה 
וחיובית שכזו? תשאלו כל ילד קטן תוך כדי סיבוב הסביבון... 

נס גדול היה פה... בימים ההם בזמן הזה...
שבת שלום

חנוכה שמח!

הרב בן ציון נורדמן



כאיש חינוך הייתי מציע אתגר: מדוע בעצם לא נוביל אותה דווקא לאתגר של עשייה, בבחינת קנאת סופרים 
תרבה חכמה? אדרבה, תוכיח כמה אתה שווה! לא כמה השני לא שווה. גדולי הפסיכולוגים חקרו בנפש האדם 

את שורש הקושי לפרגן לזולתו. מחקרים גילו שפעמים רבות האדם ישלים עם חוסר כשרונו או עם חוסר 
היכולת שלו, אך מה שמפריע לו הוא "מדוע השני כן". וכידוע מהמשל  על אותו אחד שאמר "אסכים שיוציאו לי 

עין, בתנאי שלשני יוציאו שתי עיניים"...

"
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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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בין יוסף לאחיו
עובד  היה  אלפרוביץ  חיים  רבי משה  החסיד 
השלושים  שנות  באמצע  ונפשו.  לבו  בכל  ה' 
ומצא  מרוסיה  ארצה  עלה  הקודמת  המאה  של 
עבודה כשוחט בירושלים. פעם בערב יום כיפור 
אינו  שהתור  וראה  לכפרות  תרנגולים  ושחט  עמד  הוא 
נגמר. אנשים עומדים ואין לדבר סוף. הוא שלח את בנו 
לראות מה קורה אצל השוחטים האחרים והבן חזר וסיפר 

שכולם עומדים בלי עבודה.
שהגיע  כצדיק  שמעו  שיצא  הבין  חיים  משה  רבי 
מרוסיה וכולם רוצים שהוא ישחט עבורם. הוא הזדעזע 
לשמוע שהוא משיג את גבול השוחטים הוותיקים והניח 
הלך  הוא  יותר.  ישחט  שלא  והודיע  מידו  הסכין  את 
למצוא עבודה בחברת "סולל בונה" והחל לעבוד בפרך 
כפועל בניין שבונה את ארץ ישראל המתחדשת. מספרים 
עליו כי היה שקוע במחשבות כה עמוקות בעת הבנייה, 
עד שפעם בנה את כל החדר ולא ראה ששכח להניח פתח 

וכך ננעל בפנים...
מנהל העבודה ריחם עליו, הוא ראה יהודי בעל דרגה 
ובלבנים  בחומר  מפרכת  בעבודה  גופו  לשבור  שצריך 
משה  רבי  אבל  במזגן.  משרדית  לעבודה  אותו  והעביר 
חיים ביקש לחזור ללבנים. הוא הסביר כך: כתוב "יגיע 
כפיך כי תאכל", צריך לעבוד עם הידיים אבל את הראש 
עבודה  ואולם  עיוניות,  למחשבות  פנוי  להשאיר  צריך 
להניח את  מוכן  ואינני  תופסת את הראש שלי  משרדית 

הראש בתוך הניירת...
לאחת  אותנו  שמוביל  מיוחד  איש  על  מיוחד  סיפור 

הסוגיות המרתקות במקרא. 
בפרשתינו נמצאת אחת התמיהות הכי כואבות וחריפות 
בתורה: על מה פרצה השנאה בין יוסף ואחיו? מה יכול 
יפעלו  שבטים  שעשרה  לכך  שתביא  כזו  אויבות  ליצור 
ועקרבים  נחשים  לבור  אותו  לזרוק  אחיהם,  את  להרוג 

ולבסוף למכור אותו כעבד לחבורת ישמעאלים?
ילדים  חבורת  חלילה  היו  הקדושים  השבטים  האם 
להם  היו  לא  אוהב?!  יותר  אבא  מי  את  שהתקוטטו 
צריכים  היו  לא  האם  בחיים?!  חשובים  יותר  נושאים 
ללכת לעבוד ולפרנס משפחה?! הרי כמעט בכל משפחה 
יחס  הזה, שנדמה שילד אחד מקבל  מריבות מהסוג  יש 
מועדף מההורים והם עוזרים לו יותר בתמיכה כספית או 
פנויים יותר להעניק בייביסיטר לילדים שלו ... ואז מה? 
וכי הילדים האחרים מעלים בדעתם לקבור את הילד הזה 
שכל  הוא  כלל  בדרך  הפתרון  ועקרבים?!  נחשים  בבור 
והראש  האישי  ביתו  את  מקים  מתחתן,  מהילדים  אחד 

שלו מתמלא בדאגות גדולות יותר.
יותר  יוסף ואחיו היה הרבה  אנו נטען כי המאבק בין 
ממריבה על ילד מפונק. זאת הייתה מחלוקת אידיאולוגית 
לאנשי  הרוח  אנשי  בין  לאנשי העסקים,  רועי הצאן  בין 

המעשה המעורבים בניהול העולם.
שכמעט  בתורה  היחידה  הפרשה  היא  וישב  פרשת 
ויוסף היה  ו' )"וישב יעקב,  כל פסוקיה מתחילים באות 
וגו'"(. מדרש מעניין טוען כי הדבר בא לרמוז אל המילה 
"ַוי" – מלשון כאב וצער. "וי במכירת יוסף, וי בפטירת 

ער ואונן, וי באשת פוטיפר, וי בבית הסוהר".
מדרש לקח טוב סוף הפרשה: הפרשה כולה התחלת 
שכל   ... פסוקים  משמונה  חוץ  ו'  באות  היא  הפסוקים 
ווי  יוסף,  במכירת  ווי   – 'ווים'  של  סיפורים  הפרשה 
במיתת אשת יהודה ובניו, ווי באשת פוטיפרע, ווי בבית 
האסורים ... חוץ משמונה פסוקים לרמז לאסנת שזכתה 

להזדווג ליוסף שנימול.
פסוקי  את  קוראים  אנו  כזו?  לשנאה  מביא  מה  אבל 
הפרשה ולא מוצאים הסבר מניח את הדעת. נכון שזאת 
קין  כבר  בראשית.  בספר  הראשונה  האחים  מריבת  לא 
ויעקב,  יצחק  את  שטמו  ועשו  וישמעאל  הבל  את  הרג 
מהבחירה  נדחה  חזקה: האחד  סיבה  שם  הייתה  אבל 
וכן  הבל,  על  קין  מנחת  את  העדיף  הקב"ה  האלוקית!. 
ישמעאל ועשו הורחקו מהבחירה האלוקית בעם ישראל. 
עליון  כולם שבטי  נדחה.  לא  איש  יעקב  אבל במשפחת 

אהובים ורצויים לפני הקב"ה - ומה יוצר אויבות כזו?
השנאה  לשונות  כך  סתומה,  המריבה  שסיבת  וככל 
ספרי  מידה. בכל  קנה  בכל  חריגים  הם  כאן  והקנאה 
פעמים  הרבה  כך  כל  בו  שמוזכרת  עימות  אין  התנ"ך 
המילה "שנאה" כמו בין יוסף לאחיו )למעט שנאת אמנון 
לתמר(? אפילו עשו שאיבד את הבכורה והברכות בדרך 
של רמייה, לא תיעב את יעקב כמו שהאחים שטמו את 

יוסף!.
בראשית לז: אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה 
דבתם  את  יוסף  ויבא   ... בצאן  אחיו  את  רעה  היה  שנה 
רעה אל אביהם ... ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל 
יוסף  ויחלם  לשלם:  דברו  יכלו  ולא  אחיו וישנאו אתו 
חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו ...ויאמרו לו אחיו 
עוד  בנו?! ויוספו  תמשל  משול  אם  עלינו  תמלך  המלך 
שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו ... ויקנאו בו אחיו ואביו 

שמר את הדבר.
כתונת  על  רבים?  מה  על  הספר:  מן  חסר  והעיקר 
לזכור  ראוי  לעצמם...?!  אחת  הם  גם  שיתפרו  פסים?! 
באותם  ויצחק,  אברהם  של  בנכדיהם  מדובר:  במי 
שבטים ששמותיהם נכתבו על חושן הכהן הגדול ובתוך 
אותיות השמות שלהם היו מאירים דברי האורים ותומים 
כהתגלות אלוקים מהשמים. האם אנשי רוח כאלו ישנאו 

אח רק בגלל שאבא אוהב אותו יותר?!
וקשה  אהבה  כמות  השירים: 'עזה  שיר  רבה  מדרש 
'עזה כמוות אהבה' היא אהבה שאהב  כשאול קנאה' – 
יעקב ליוסף, שנאמר 'וישראל אהב את יוסף מכל בניו', 

'קשה כשאול קנאה' - שקנאו בו אחיו.
צדיקים  כלם  בהיות  למו?  היה  לז,יח: מה  ספורנו 
גמורים עד שהיו שמותם לפני ה' לזכרון, איך נועדו לב 

יחדו להרוג את אחיהם או למכרו ולא נחמו על הרעה?
ומה הציק להם בחלומות של יוסף? וכי הם התפעלו 
17?! שיפטרו אותו במה שאומר  בן  ילד  מחלומות של 

כל אדם הגיוני: 'אל תחשוב ביום ולא תחלום בלילה...'
זכרנוהו,  אשר  הראשון  כח: הספק  שער  יצחק  עקדת 
כי אין איש בארץ אשר יחטא חטא רע ומגונה כזה מבלי 
שום תועלת, כי מה פשעו ומה חטאתו במה שיאהב אותו 

דמיונו  על  בעולה  לא  וגם  הבנים?  צעירי  כמשפט  אביו 
אינן  חלומות  בידינו דברי  והיות  משכב  עלי  בתנומות 

מעלין ואינן מורידין?
ברוב  הוא  שהחלום  חז"ל  של  הבסיסית  הגישה  הרי 
המקרים רק ביטוי של פחדים ותשוקות מודחקים שבלילה 
אלא  בא מלמעלה, מהשמים,  לא  ועולים. החלום  צפים 
שבמהלך  בעוד  האדם...  של  הקודח  ממוחו  מלמטה, 
זמני הערות ביום, פועלים מנגנוני היגיון ובקרה שאינם 
החלום  והסביר,  המותר  גבול  את  לחצות  מאפשרים 
אינה  והמציאות  חושק  שהלב  מה  את  לפרוץ  מאפשר 
מאפשרת. כך מספרת הגמרא בברכות על חכם המשנה, 
רבי יהושע בן חנניה, שהיה נפגש תדיר עם קיסר רומא 
כדי לבקש רחמים על העם היושב בירושלים. פעם אמר 
לי  לו הקיסר: אומרים על היהודים שהם חכמים, אמור 
תחלום  אתה  היהודי:  החכם  אמר  בלילה?  אחלום  מה 
בשבי  אותך  ייקחו  המושבעים,  אויביך  שהפרסים, 
בדברים  הקיסר  הרהר  חזירים.  לרעות  אותך  ויכריחו 

המבהילים כל היום וחלם אותם בלילה...
נה,ב  - ברכות  ידברו  השווא  וחלומות  י,ב:  זכריה 
דע  ליבו ...  אלא מהרהורי  לאדם  לו  מראים  אין  ורש"י: 
ולא  בו  הורגל  דבר שלא  בחלומו  רואה  אינו  לך שאדם 
הרהר בו מעולם. כמו שאיש אינו חולם על עץ דקל מזהב 
על  חשב  שלא  מחט  של  זעיר  חור  בתוך  הנכנס  פיל  או 

דבר כזה מעולם.
שכתוב  ממה  גדול  יותר  הוא  הסיפור  כי  לומר  הכרח 
האישיות בין  נבעו מהבדלי  והקנאה  השנאה  במפורש. 
את  שמכוונים  שונים  היו טיפוסים  הם  והאחים.  יוסף 

החיים בדרך נבדלת ונפרדת.
נשים  הבה  לתעלומה,  חוט  קצה  שמעניק  רמז  ישנו 
בספר  אחת  אחים  שנאת  עוד  יש  מרתקת:  לעובדה  לב 
בראשית שחוצה את כל הגבולות. היא נגמרת רע מאוד, 
אפילו יותר ממקרה יוסף: שנאת קין להבל. וכאן אפשר 

לשים לב לדמיון בין שני האירועים:
התיאור היחיד שנותנת התורה על קין והבל הוא שהבל 
היה רועה צאן, לעומת קין שהיה עובד אדמה. הבל הביא 
מנחה לה' מהצאן ואילו קין הביא מפרי האדמה, ולאחר 
שמנחת הבל התקבלה ומנחת קין לא התקבלה – קם קין 
יעקב  בבית  גם  בלט  הזה  ההבדל  נפש.  והרגו  אחיו  על 
צאן,  רועי  היו  והשבטים  האבות  ששלוש  בעוד  אבינו: 
אחר:  לכיוון  שהלך  היהודי  בעם  הראשון  היה  יוסף 
יותר  לעיסוקים  ועבר  החיים  בעלי  עסקי  את  נטש  הוא 

מסועפים ובכללם עבודת האדמה.
בעבודת  עסק  יוסף  של  הראשון  החלום  ראשית, 
של  והאלומות  אלומים  מאלמים  השבטים  כל  האדמה: 
למרות  וזאת   - לאלומתו  ומשתחוות  ניצבות  האחים 
כך כשעבר  וגם אחר  עובד אדמה.  היה  לא  שאיש מהם 
לנהל את ממלכת מצרים הוא מנהל את כל עסקי המדינה 
הגדולה  ההתחמשות  בתוכנית  ובראשם מתמקד  הענפה 
שבע  עבור  אוכל  מספיק  שתייצר  האדמות  זריעת  של 

שנות הרעב.
. בראשית ד: ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה.
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בשכם  צאן אביהם  את  אחיו לרעות  לז: וילכו  בראשית 
ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך 
אליהם. בראשית לז: ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ... שמעו 
והנה אנחנו מאלמים אלמים  נא החלום הזה אשר חלמתי: 
תסבינה  והנה  נצבה  וגם  אלמתי  קמה  בתוך השדה והנה 
יוסף  לאלמתי. בראשית מא: ויצא  ותשתחוין  אלמתיכם 
ותעש הארץ בשבע  מצרים:  ארץ  בכל  ויעבר  פרעה  מלפני 
שני השבע לקמצים ]כמות גדולה[ ויקבץ את כל אכל שבע 

שנים אשר היו בארץ מצרים.
חסידות  ספרי  ביניהם?  הגישה  הבדלי  על  אומר  זה  מה 
עד  לוויכוח  שנתונים  הקטבים  שני  את  כאן  מוצאים 
מול אנשי  הרוח,  אנשי  הרועים –  הזה: קרב  היום 

העסקים שמובילים את ההתנהלות הטבעית.
בו  לסיפור  בהתאם  הרבי  של  הנפלא  ההסבר  והנה 
מקור  אבל  והתעשרו,  התפרנסו  והשבטים  פתחנו, האבות 
עושרם העיקרי היה רעיית הצאן, שכן העיסוק בבעלי חיים 
הוא בעיקרו עיסוק רוחני. זה האדם שמנהל את העסק ולא 
חיים,  יצורים  עם  עבודה  זאת  אותו. ראשית  שמנהל  העסק 
)כמו  ורגישות  לרחמים  מעורר  בהם  שהעיסוק  נפש,  בעלי 
הסיפורים הידועים על משה רבנו ודוד המלך שגילו רחמנות 
לצאן(. שנית, העבודה עצמה אינה מייגעת. שעות העבודה 
וגם  עכשיו  למרעה  הצאן  את  להוציא  ואפשר  גמישות  הן 
היכן  הפתוח  בטבע  מתנהל  עצמו  המרעה  מאוחר,  יותר 
חופשי  הוא  המרעה  זמן  ובעיקר,  השמים,  את  שרואים 
למחשבה והתבוננות. בסיפורי החסידים מקובל שנפש של 
דייג...(, הוא עומד בשדה  )סוג של  רועה היא נפש עמוקה 
הפתוח עם החליל או מעוטף בטלית ותפילין ושר לאלוקים 

באהבתו אליו.
הפרנסה. הוא  מעל  שנמצא  אדם  מסמל  במרעה  העיסוק 

עובד בשביל לחיות ולא חי בשביל לעבוד.
יוסף הצדיק, לעומת זאת, פורץ דרך חדשה במעמד היהודי 
בעולם. הוא היהודי שהגיע לעמדת ההשפעה הכי גדולה עד 
היום. הוא הופך להיות האיש שמוביל את המעצמה המצרית 
יחד,  גם  וסין  הברית  לארצות  אז  האדירה שהייתה משולה 
לא  מסתמא  קיומה.  על  שאיים  הגדול  הרעב  בשעת  ועוד 
הייתה לו דקה פנויה ובעיקר לא הייתה טיפת ריכוז ואנרגיה 

שלא הייתה רדופה בניהול המשבר.
בזעיר אנפין, סגנון העבודה הזה מסמל כל עובד אדמה 
)ראו השיחה הידועה בחלק ד על טענת המרגלים(. הנביא 
אומר: "עובד אדמתו ישבע לחם". כלומר, רק אדם שהופך 
עובד  של  הנצחי  הסמל  לחם.  ישבע  לאדמתו  עבד  להיות 
נוטף  והמצח  הכפוף  הגב  עם  המיוזע  הפועל  הוא  האדמה 
הזעה. הוא משועבד לעונות השנה וחייב לעבוד בדיוק לפי 
את  להשקות  כדי  בוקר  לפנות  הוא משכים  תנועת השמש, 
מודאג  תמיד  והוא  הקופחת  השמש  שתצא  לפני  האדמה 
ורדוף מהגורמים המסכנים את הצמיחה. גרוע מכך: עבודת 
האדמה עלולה לייצר התרחקות מאמונה והתמכרות לכוחות 

הטבע, משום שהחקלאי תלוי בגשם ובעונות השנה.
וכאן ניטש הוויכוח בין יוסף והשבטים: האם יהודי נועד 
להיות חלק מחיי הטבע המעשיים? האם יש לו מה לבקש 
כזו  בעבודה  להתמקד  להיפך,  או  הציוויליזציה  בהובלת 

שתעסיק רק את כפיו?
ירדו  כאשר  כי  מספרת  התורה  גדול.  דבר  נבין  כעת 
הם  הכירוהו".  לא  "הם   - יוסף  את  וראו  למצרים  השבטים 
לא  איך  פשוטה:  והתמיהה  האובד.  אחיהם  את  זיהו  לא 
הכירוהו? כמה אח יכול להשתנות ב-22 שנה? וכי לא ראו 
את התווים יפי התואר של רחל?! נכון שחז"ל אומרים כי 
הוא יצא ילד בן 17 בלי זקן ועכשיו היה גבר בן 39 עם זקן, 

ובכל זאת כמה הזקן מעלים את תווי הפרצוף?
אדמור"י חב"ד מסבירים בעומק: הלב התקשה להאמין 
אבל  מוכר,  מישהו  הזכירו  שפניו  להיות  יכול  יוסף.  שזה 
אח  ממערב.  מזרח  כרחוק  מהם  רחוקה  הייתה  האישיות 
כי  ממנו  ודחייה  זרות  הרגישו  הם  מדינה?!  שינהל  שלהם 
מדינה  לניהול  מסור  להיות  יכול  שיהודי  בדעתם  העלו  לא 

בערוות הארץ.

תורת  בהקדים  זה  ג/158: יובן  תשכא  מנחם  תורת 
שאר  ועבודת  יוסף  עבודת  בין  ההפרש  בעניין  הזקן  רבינו 
עבודה  שבחרו  משום  צאן  רועי  היו  השבטים  השבטים: 
הייתה  שעבודתם  מהעולם לפי  להיות בהתבודדות  שיוכלו 
ולא  הרוכב(  לרצון  )שמסורה  לאלוקות'  'מרכבה  בבחינת 
היה שליט  יוסף  אמנם  מכך.  אותם  יבלבל  שהעולם  רצו 
כתבי  בניהול  עסוק  היה  פוטיפר  בבית  מצרים וגם  בארץ 
החשבונות, ומכל מקום ענייני העולם לא בלבלו אותו. ולכן 
מדרגת  הכירו  לא  השבטים  כי  הכירוהו',  לא  'והם  נאמר 
ובאותה  העולם  בענייני  עסוק  להיות  שיכול  יוסף  עבודת 

שעה להיות מרכבה לאלוקות.
מה באמת היסוד לגישת יוסף? הרי על פניו הם צודקים 
פסוק  מצטטים  חב"ד  אדמור"י  מצרים?  ולעבודת  לו  ומה 

בקהלת ה,ט: ויתרון ארץ בכל היא ומלך לשדה נעבד
כי  ואומר  בשדה  החקלאות  עבודת  את  מעצים  הפסוק 
יש בה יתרון על כל עבודת פרנסה אחרת, עד שאפילו מלך 
המדינה נעבד לשדה ומשועבד אליה. במבט מעמיק, הפסוק 
לשדה  "מלך  כי  ומדגיש  הקב"ה,  העליון,  המלך  על  מדבר 
התחתונים,  בעבודת  הקב"ה  של  התענוגים  מכל  נעבד". 
הוא רוצה במיוחד את עבודת הפרנסה הגשמית שמעורבת 

בעולם הזה ורמוזה בשדה.
ולימוד  מתפילה  יותר  הרבה  הוא  היהודי  הייעוד  שכן 
"ממלכת  להיות  קדוש.  ליצור מרחב  הוא  תורה,  באוהלי 
התמסרות  של  חיים  כולו  העולם  בפני  שמפגינים  כהנים" 
האלוקית  הנוכחות  את  שמסמלים  חיים  העליון,  לרצון 
ממוזגים,  במשרדים  מתנהל  האמתי  פינה. והעולם  בכל 
בשווקים, ברחובות ובמגדלים. המטרה של בעל העסק היא 
להיות שליח במרחב הציבורי, שגריר של השכינה במקום בו 
מתנהלים החיים האמיתיים. כשהוא סוחר ביושר ובאמונה, 
מחלק מהצלחתו לעניים ועוצר את המסחר באמצע היום כדי 

להתפלל מנחה, הוא מעניק השראה לחיים של משמעות.
הידוע  עפ"י  קכב: הביאור  עמוד  אלול  המועדים  שערי 
לו  להיות  הקב"ה  שנתאווה  היא  העולם  בריאת  שתכלית 
העולם,  בענייני  היא  העבודה  עיקר  דירה בתחתונים ולכן 
'שש שנים תזרע שדך', שגם בשדה תהיה המשכת קדושה. 
ופירש  נעבד'  לשדה  'מלך  ה,ח(:  )קהלת  הכתוב  דרך  ועל 
כי ממנו מחייתו'.  נעבד לשדה  האבן עזרא ש'אפילו המלך 
מחייתו של המלך היא בעבודת אנשי השדה בענייני הארץ, 

שנתאווה להיות בתחתונים.
הטור  את  שילמד  מי  יהיה  בפועל?  אומר  זה  מה 
הזה כתעודת זכאות. כאילו אפשר לעבוד ולא צריך ללמוד 
תורה... אבל הכוונה הפוכה: הדברים כאן נועדו לרומם את 
העסק ולהפוך אותו לשליחות רוחנית בעלת אחריות. יהודי 
להפוך  אונאה,  מאיסורי  האחרון  הקצה  עד  להיזהר  אמור 
את העסק למקום שמעורר השראה רוחנית, לקיים מניינים 
ושיעורי תורה ולהקפיד על מתן צדקה. זאת הסיבה היחידה 
ולעבור  המקום  את  לסגור  עליו  זה,  ובלא  בעסק  לקיומו 

ללמוד תורה.
וכמדומה  כסלו,  י"ט  חל  בו  נמצאים בשבוע החגיגי  אנו 
שאין צורך להוסיף מלים אודות המהפכה החסידית שגלומה 
ברעיון הזה. עכ"פ נסיים בסיפור חסידי מיוחד במינו: החסיד 
רבי שמואל בער מהעיירה באריסוב נחשב לאחד המעמיקים 
שאלה  לו  עלתה  פעם  הקדומים.  בדורות  חב"ד  חסידי  בין 
בכתביו של האדמו"ר הצמח צדק והיה נדמה לו כי הרעיון 
פנה  הוא  חיים.  עץ  פרי  בספר  האריז"ל  של  אמירה  סותר 
לבניו של הרבי, עבר את שש הבנים הגדולים ואף אחד לא 

ידע ליישב.
בשעת לילה מאוחרת הוא שב לביתו ועבר על יד בית בנו 
הוא  עממי.  סוחר  שנחשב  שמואל,  רבי  הרבי,  של  הצעיר 
"פרי  הזה,  בספר  הוגה  שמואל  רבי  את  לחלון  מבעד  ראה 
בדלת,  והקיש  לעזור  יוכל  הוא  אולי  חשב  הוא  חיים".  עץ 
נעלם מהשולחן  ראה שהספר הקבלי  נפתחה,  אבל כשהיא 
ובגרמנית. הוא אמר  פזורים עיתונים ברוסית  היו  ובמקומו 
לרבי שמואל: "זהו, די להסתתר, ממני לא תוכל להתחבא 
תתחמק  ואם  שלי  העמוקה  לשאלה  תקשיב  אנא  יותר. 

מלענות – אפרסם מה ראיתי כאן". הוא הציג את השאלה 
ורבי שמואל יישב אותה באור בהיר עד שהגיעה שעת זריחת 

השמש.
שמת  "האם  הרבי:  בן  אותו  שאל  נפרד,  שהחסיד  לפני 
לב כמה כוסות תה שתית?". הוא חזר למציאות ואמר "איך 
שיצרנו".  העמוקים  בעולמות  שקוע  כה  הייתי  לב?  אשים 
גבוהה,  בחכמה  עסוק  כשיהודי  "גם  המהר"ש:  לו  אמר 
והרבי  שותה..."  הוא  תה  כוסות  כמה  לב  לשים  צריך  הוא 
המהר"ש מנה כמה כוסות תה הוציאו מהמטבח הערב. חלפו 
שנים, האדמו"ר הצמח צדק הסתלק והחסידים פתחו בדיון 
מי ימלא את מקומו מתוך שבעת בניו הדגולים. סיפר החסיד 
"אדם  ואמר  ההוא  הלילה  תולדות  את  בער  שמואל  רבי 
 – תה  כוסות  למנות  ועדיין  חיים  עץ  בפרי  להעמיק  שיכול 
הוא ראוי להיות אדמו"ר. הוא זה שראשו בשמים אבל רגליו 

בארץ. הוא זה שמבין את ערכה הנעלה של כוס תה..."

מה זה אומר בפועל? 
יהיה מי שילמד את הטור 

הזה כתעודת זכאות. כאילו 
אפשר לעבוד ולא צריך 

ללמוד תורה... אבל הכוונה 
הפוכה: הדברים כאן נועדו 
לרומם את העסק ולהפוך 

אותו לשליחות רוחנית 
בעלת אחריות. יהודי אמור 
להיזהר עד הקצה האחרון 
מאיסורי אונאה, להפוך את 

העסק למקום שמעורר 
השראה רוחנית, לקיים 

מניינים ושיעורי תורה 
ולהקפיד על מתן צדקה. 

זאת הסיבה היחידה לקיומו 
בעסק ובלא זה, עליו לסגור 
את המקום ולעבור ללמוד 

תורה

"
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43 שנים לאחר שהסתיים בהצלחה מבצע אנטבה משחרר ארכיון המדינה גילויים חדשים ומסמכים 
של  מההססנות   · הנועז  למבצע  שקדמו  בימים  שהתחוללה  הדרמה  את  המספרים  היסטוריים 
ראש הממשלה יצחק רבין, הדחיפה של שמעון פרס לצאת למבצע, הפניה של משפחות החטופים 
במברק מרגש לראש הממשלה, ברכת הדרך שהעניק מרן הגר"ע יוסף ליצחק רבין, המידע הקריטי 
שהעבירה נינט מורנו, סבתו של עמנואל מורנו ז"ל שהייתה בין החטופים ושוחררה בשל היותה נתינה 
זרה, הנסיעה של רחבעם זאבי לפריז כדי לנהל מו"מ עם החוטפים על שחרור מחבלים, המשימה 
אליה נשלח שר החוץ יגאל אלון כדי להרגיע את הצרפתים, עד לרגע בו נחתו הכוחות בנמל התעופה 

של אוגנדה ושחררו את בני הערובה

||  שבתאי פוגל ||

כשמשפחות

התחננו 
לראש 

הממשלה

החטופים
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"

שלימה  מדינה  נשמה  בו  מהיום  חלפו  שנים   43
לרווחה לאחר מבצע החילוץ הנועז של 248 הנוסעים 
אלו  בימים  לאוגנדה.  שנחטפו  צוות  אנשי  ו-12 
משחרר ארכיון צה"ל וארכיון המדינה גילויים חדשים 
אודות הדרמה שקדמה למבצע בימים בהם מדינה שלימה שרתה 

במתח עצום בחשש לגורל הנוסעים.
פרנס"  "איר  חברת  של  מטוס   .1976 ביוני  ב-27  החל  הכל 
הצרפתית נחטף במהלך טיסה מנתב"ג לפריז לאחר חניית ביניים 
מחבלים:  ארבעה  למטוס  עלו  ביניים  חניית  באותה  באתונה. 
גרמנים.  ושני  שניים חברי "החזית העממית לשחרור פלסטין" 

מלבדם היו על המטוס 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות.
בעיר  התעופה  לנמל  המטוס  הופנה  החטיפה  לאחר  מיד 
שלושה  המטוס  על  עלו  שם  התדלוק  בזמן  שבלוב.  בנגאזי 
מחבלים נוספים ושוחררה נוסעת אחת. מלוב המריא המטוס אל 
נמל התעופה אנטבה שבסמוך לקמפלה בירת אוגנדה – מרחק 

של 3,800 ק"מ מישראל.
בתמורה לשחרור הנוסעים דרשו החוטפים מישראל וממדינות 
נוספות לשחרר מחבלים אסירים. החוטפים דרשו את שחרורם 
של 53 "לוחמי חירות", ביניהם 40 מחבלים הכלואים בישראל, 
בגרמניה,  הכלואים  אנרכיסטים   6 בקניה,  הכלואים  5 מחבלים 
בצרפת.  הכלואה  ואנרכיסטית  בשווייץ  הכלואה  אנרכיסטית 

בנוסף לכך הם דרשו כופר כספי תמורת בני הערובה.
יום  עד  דרישותיהם  יענו  לא  שאם  כאולטימטום  קבעו  הם 
כדי משא  תוך  להורג.  הערובה  בני  כל  יוצאו  ביולי,   1 חמישי, 
 4 עד  ומתן הסכימו המחבלים להאריך את משך האולטימטום 

ביולי.
יומיים  כעבור  ביצעו  כשהחוטפים  גבר  ישראל  על  הלחץ 
סלקציה. הם הפרידו את בני הערובה היהודים – 103 ישראלים 
ולא ישראלים – משאר הנוסעים ושחררו את כל השאר. קברניט 

המטוס מישל בקוס הצרפתי בחר להישאר עם הנוסעים.
הערובה.  בני  של  לגורלם  הדאגה  גברה  בישראל,  בינתיים, 
חטיפה  במקרי  הממשלה  של  והנחרצת  העקבית  מדיניותה 
חטיפת   ,1972 במאי  סבנה  מטוס  חטיפת  )כגון:  קודמים 
הספורטאים במינכן בספטמבר 1973 ועוד( הייתה שלא להיענות 
לדרישות של שחרור מחבלים, שמא יעודדו בכך חטיפות נוספות, 
ובשל  לעבר  בניגוד  זאת,  עם  יחד  לטרור.  להיכנע  שלא  וכדי 

מהמקום  הערובה  בני  את  לשחרר  והקושי  המקרה  מורכבות 
נמצאו, נשמעו קולות רבים אשר ביקשו לשקול להיענות  שבו 
לתביעות המחבלים. ב-29 ביוני פנו משפחות החטופים במברק 
לראש הממשלה יצחק רבין ודרשו להיענות לדרישות המחבלים: 
"חיי אדם יקרים מעקרונות ויש דרכים אחרות להילחם או למנוע 

טרור", כתבו לו.
שלושה ימים לאחר החטיפה, ב-1 ביולי העביר מנהל לשכת 
שיחת  של  סיכום  ובו  לרבין  פתק  מזרחי  אלי  הממשלה  ראש 
הרב  גורן.  שלמה  הרב  לישראל  הראשי  הרב  עם  שערך  טלפון 
סיפר שפנו אליו בני משפחה רבים של החטופים, ובעקבות כך 
ביקש להביע את דעתו. הרב גורן אמר, ש"בהלכה, פדיון שבויים 
יש לעשות בכל מחיר, גם אם יש חששות גדולים שינסו לתפוש 
אחרים". לפיכך, הוא קרא לשחרר את המחבלים ואמר: "הצלת 

חפים מפשע גדולה יותר מכבוד".

ההכנות לשחרור החטופים
על  חשוב  מידע  הניב  ששוחררו  הזרים  הנוסעים  תחקור 
החוטפים ועל מצבם של בני הערובה. ב-1 ביולי נשלח מברק 
שסיפקה  מידע  ובו  החוץ  משרד  אל  בוושינגטון  מהשגרירות 

נוסעת אמריקאית על התנהגות החוטפים ומצב החטופים.
בשלב זה החל מו"מ בין ישראל לחוטפים ובין ישראל לשליט 
אוגנדה, אידי אמין, שהתאפשר בתיווכה של צרפת. בשלב ההוא 
נעשתה בדיקה שמטרתה להיענות לדרישות החוטפים וכך יצא 
כדי  לפריז  זאבי,  רחבעם  במילואים  האלוף  רבין,  של  יועצו 
לארגן את חילופי השבויים. ב-4 ביולי אף שלח זאבי מברק אל 
יגאל אלון שבו פירט את הערותיו לקראת  רבין ואל שר החוץ 
החילופים. בעת שהגיע המברק לייעודו כבר יצא המבצע לדרך.

בישראל לשקול  כאמור, במקביל למהלכים המדיניים החלו 
מבצע צבאי לשחרור החטופים. שלושה ימים לאחר החטיפה, 
ב-30 ביוני, הציע שר הביטחון שמעון פרס בפתק שכתב לרבין 
לדון באפשרות למבצע צבאי. הוא הסביר שכפי שזה נראה נכון 
לאותה השעה –  מבצע רק בעוד יומיים וללא אפשרות להחזיר 
לו, אך צריך להחליט כבר  נראה  אינו  –  העניין  את החטופים 

עתה כדי לשלוח כוח צבאי מקדים לקניה.





הלחץ על ישראל גבר 
כשהחוטפים ביצעו 

כעבור יומיים סלקציה. 
הם הפרידו את בני 

הערובה היהודים – 103 
ישראלים ולא ישראלים 

– משאר הנוסעים 
ושחררו את כל השאר. 
קברניט המטוס מישל 

בקוס הצרפתי בחר 
להישאר עם הנוסעים

"
המסוף הישן באנטבה- מן האוויר



בלנד נינגה

BOSH מעבד מזון
3.9 ליטר + בלנדר

1100 וואט

תנור משולב 50 ס"מ 
לבן/
כסוף

מפזר חום

מקרר 
שרפ

מיקסר BOSH משולב 
מעבד מזון + בלנדר 

עד 2 ק"ג בצק

מטחנת בשר 
מולינקס

מכונת כביסה 9 ק"ג 
1000 סל"ד

החל מ-

1300

די.וי.די נייד 13.9"

מערכת פנסוניק 
PM-250

W6100 מדיח כלים

החל מ-

1050

החל מ-

279
החל מ-

399

החל מ-

1690

החל מ-

890

החל מ-

480

החל מ-

219

החל מ-

239

מסחטת גזר 800 וואט מכונה לסידור זקן 
פיליפס

החל מ-

99

מיקסר קנווד קערה 
7.6 ליטר

החל מ-

890

בידוריות

החל מ-

149

החל מ-

1290

תנור דו תאי לבן / 
שחור / כסוף הכשר בד"צ

החל מ-

1990

החל מ-

59

החל מ-

999

החל מ-

299

מייבש כביסה בוש
ללא צינור

פרטים 
בחנות

מכונת כביסה 9 ק"ג 
בוש בגרמנית

מחיר 
מיוחד 
בחנות

מקרר 260 ליטר

החל מ-

790

מכונת כביסה 5 ק"ג תנור בילדאין 
כסוף/לבן/שחור

מייבש כביסה
ללא צינור 9 קילו

המכשיר המבוקש מקרר שארפ
מולטי קיק 

במחיר הכי זול בארץ

מקסר בושמבחר נגנים

החל מ-

790
החל מ-

599

1,400
החל מ-

2,690170
החל מ-

99
החל מ-

750

כיריים גז 
4 להבות

מבצעי חנוכה 
מטורפים!!!

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

580 ליטר

רקרק
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התנגדות  ולמרות  החטופים,  לשחרור  ומתן  למשא  במקביל 
הרמטכ"ל, בדרגים הנמוכים יותר התכוננו והוצעו תוכניות שונות 
המודיעין  נתוני  סמך  על  חילוץ  מבצע  תכנן  צה"ל  תקיפה.  של 
מודיעיני  מידע  על  בהתבסס  וכן  באנטבה,  התעופה  שדה  על 
נינט  גם  ובהם  ששוחררו  זרים  נתינים  מחטופים  שהתקבל 

מורנו  ז"ל. עם שחרורה מסרה  מורנו  עמנואל  )סבתו של  מורנו 
לאנשי המוסד ולנציג סיירת מטכ"ל, עמירם לוין, מידע מפורט, 
מיקום  הטרמינל,  למבנה  בנוגע  החטיפה,  במהלך  תיעדה  אותו 
החטופים והחוטפים וזמני החלפת המשמרות ביניהם. על בסיס 
המידע שמסרה שירטטו אנשי הביטחון מפה, ששימשה לתכנון 

פעולת החילוץ.
ברק  אהוד  אל"מ  שומרון,  דן  תא"ל  היו  המתכננים  בראש 
ואל"מ שי תמרי. אנשי המוסד, ובהם שלמה גל, השתתפו בצוות 
בדיקת ההתכנות לקראת מבצע אפשרי; הם הפיקו צילום אוויר 
שהיה  המסלולים  סימון  על  ומידע  באוגנדה,  התעופה  נמל  של 
סיירת מטכ"ל  מפקד  נתניהו  יוני  התובלה.  מטוסי  לצוותי  חיוני 
לדרג  ואף  דמות מרכזית בדחיפה למפקדיו,  היה  והכח התוקף, 
המדיני, להציג תוכנית הקוראת לפעולה, וכן היה מרכזי בפיתוח 

ותכנון פרטי התוכנית לגבי שלב התקיפה והחילוץ הקרקעיים.
ראש הממשלה יצחק רבין לא מיהר לאשר מבצע צבאי ושקל 
הצבא  על  הטיל  פרס  שמעון  הביטחון  שר  אחרות.  חלופות 
למצוא תוכנית, והוא, יחד עם שרים נוספים, תמך בפעולת חילוץ 
המעשית.  החילוץ  תוכנית  הוצגה  בטרם  עוד  צה"ל  באמצעות 
רבין פסל את התוכניות הראשונות שהוצגו בפניו, אולם כאשר 
הונחה בפניו תוכנית מפורטת של צה"ל לחילוץ החטופים, הוא 
ערך הצבעה בממשלה בה רוב מוחץ תמך בתוכנית החילוץ. גם 
בצה"ל היו חלוקות הדעות - הרמטכ"ל מוטה גור התנגד בתחילה 
כבני  אלופים  תמכו  שבה  צבאית,  פעולה  תוכנית  לכל  נמרצות 
פלד ויקותיאל אדם. למעשה, רבין אישר את היציאה לדרך, ברגע 
בקניה,  התדלוק  נחיתת  לגבי  ברק  אהוד  של  האישור  שהתקבל 

עוד לפני שהממשלה אישרה את התוכנית.
ראש הממשלה יצחק רבין אף התקשר למרן הגר"ע יוסף איתו 
לביצוע  הלכתית  אסמכתא  לקבל  מנת  על  חמים  ביחסים  היה 
המבצע בשבת. הראשל"צ זצ"ל השיב לאלתר שמאחר שמדובר 
בפיקוח נפש הרי שהדבר מותר ואף ברכו בחום שהמבצע יסתיים 

בהצלחה. 



אחד ממטוסי ההרקולס נוחת בישראל

יוני נתניהו. | צילום: נתי שוחט פלאש 90



15 כ"ב כסלו תש"פ 20/12/19

המבצע יוצא לדרך
ל"מבצע  צה"ל  יצא  ביולי,  ב-3  לאחר החטיפה,  ימים  שישה 

כדור הרעם" בפיקודו של תת אלוף דן שומרון. 

האוויר  חיל  של  )"קרנף"(  הרקולס   C-130 מטוסי  ארבעה 
מעל  היו  כאשר  רק  לאנטבה.  וטסו  א-שייח'  משארם  המריאו 
אתיופיה התקבל אישור הממשלה למבצע. באופן רשמי דובר על 

כך שאם הממשלה לא תאשר, המטוסים יחזרו על עקבותיהם.
משארם  הרקולס  מטוסי  שלושה  הטסת  היו  התוכנית  עיקרי 

במקביל למשא ומתן 
לשחרור החטופים, 
ולמרות התנגדות 
הרמטכ"ל, בדרגים 
הנמוכים יותר התכוננו 
והוצעו תוכניות שונות 
של תקיפה. צה"ל תכנן 
מבצע חילוץ על סמך 
נתוני המודיעין על שדה 
התעופה באנטבה, וכן 
בהתבסס על מידע 
מודיעיני שהתקבל 
מחטופים נתינים זרים 
ששוחררו

 "
בנימין נתניהו משוחח עם סורין הרשקו, אחד מהחיילים שנפצע במבצע 
אנטבה, 2 ביולי 1986

מגדל הפיקוח הישן באנטבה
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א-שייח בסיני ליעד באוגנדה, תוך חמיקה ממכ"ם אויב, כשחלק 
להנחית  אזרחיות,  טיסות  בניסיון לחקות  סוף  ים  מהטיסה מעל 
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מהחיילים  האפשר  ככל  התעלמות  תוך  החטופים(  שוהים  בו 
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שהדליק  ייעודי  צוות  וכן  הראשון,  מהמטוס  סטיקלייט  מקלות 

פנסים לאורך המסלול וסימן למטוסים הנוספים.
אנטבה  התעופה  בנמל  נחתו  ביולי  ל-4  ה-3  שבין  בלילה 
צה"ל  חיילי  הישראלי.  האוויר  חיל  הרקולס של  ארבעה מטוסי 
דורה  בני הערובה, למעט אחת מהם,  שהגיחו מהם שחררו את 
ונרצחה  מקומי  חולים  בבית  השבי  במהלך  שאושפזה  בלוך, 

בהוראת אידי אמין.
בעוד המבצע נמשך, שלח שר החוץ יגאל אלון הודעה אל שר 
עדכן את  אלון  בפריס.  ישראל  החוץ הצרפתי באמצעות שגריר 
הדקות,  באותן  שהתנהל  החילוץ  מבצע  על  הצרפתי  החוץ  שר 
הבטיח  הוא  לסחטנות.  להיכנע  שלא  כדי  נועד  שהדבר  והסביר 
הצוות  לאבטחת  הכול  לעשות  הוראה  ניתנה  ש"לכוחותינו 

הצרפתי של אייר פראנס".
חיילי צה"ל הרגו את שבעת החוטפים וכ-45 חיילים אוגנדים 
ושלושה  נתניהו  יונתן  אלוף  סגן  מטכ"ל  סיירת  מפקד  נוספים. 
מבני הערובה נהרגו אף הם. על שמו של יונתן נתניהו שונה שם 

המבצע ל"מבצע יונתן" אשר מוכר גם כ"מבצע אנטבה".
לקראת בוקר ה-4 ביולי נחתו בארץ חיילי צה"ל ובני הערובה 
אזרחי  בקרב  שהתפשטו  והגאווה  השמחה  רגשות  ששוחררו. 
ישראל ויהודי העולם היו עצומים, ועמדו בניגוד גמור לרגשות 
במקביל,  הערובה.  לבני  רגע  אותו  עד  שחשו  העמוקה  הדאגה 
החל משרד החוץ הישראלי בפעולה שנועדה לסכל דיון במועצת 
וכן  אוגנדה,  בפניית  הישראלית  בפעולה  האו"ם   של  הביטחון 
יתקיים.  אכן  כזה  שדיון  במקרה  אנטי-ישראלית  החלטה  לסכל 
נציגויות ישראל בעולם דיווחו על תמיכה עצומה והתלהבות רבה 
מהפעולה הישראלית בקרב המדינות בהן שירתו. למשל, מברק 
דיווח  ובו  בלונדון  מהשגרירות  מברק  או  בסיאול,  מהשגרירות 
על מאות אישי ציבור ואחרים שמביעים "הערכה לפעולת צה"ל 

ושישראל עשתה שרות גדול לקהילייה הבינלאומית".



חטופי מטוס איר פרנס וביניהם הקברניט מישל בקוס מתקבלים בישראל, 4 ביולי 1976 צילם משה מילנר, לע''מ
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כך הפך התלמוד הבבלי לספר חובה 
בספריה המשפחתית של מרבית 
המשפחות בדרום קוריאה · כתב 

"כל ישראל" יצא לבדוק מדוע מנסים 
הקוריאנים להעמיק בלימוד הגמרא 

וחזר עם מסקנה: כל אמא דרום-
קוראינית יודעת שאחד הכללים הטובים 
לחינוך ילדיה הוא לימוד גמרא. מרביתם 
לא פגשו מעולם רב יהודי, אין להם מושג 

היכן ישראל נמצאת על המפה ומה 
בדיוק כתוב בתנ"ך – אבל על הוויות אביי 

ורבא הם לא מוותרים · הם אולי לא 
לומדים את הדף היומי, אבל הם רואים 
בלימוד הגמרא כהצלחה הגדולה של 

המוח היהודי בעולם

||  חיים רייך ||

לומר
תלמוד 

ספרי יהדות בבית חב''ד בסיאול





מגוון טיפים ומתכונים טעימים לאירוח בחנוכה
8. רוטב גבינות תנובה לפסטה

 מחממים בסיר 250 מ"ל שמנת לבישול 10% השף הלבן, מוסיפים
100 גרם גבינת פטה כבשים 20% פיראוס, 100 גרם גבינת עמק/
 גלבוע ו-100 גרם גבינה צפתית 5% מעודנת פיראוס. מבשלים
חלק לרוטב  ריסוק  מוט  בעזרת  טוחנים  הגבינות,  להמסת   עד 

ויוצקים על חבילת פסטה מבושלת.

5. פונדו שוקולד 
ו-150 מ"ל שמנת  ממיסים 150 גרם שוקולד 
לאיחוד  מערבבים  הלבן.  השף   32% מתוקה 
מסדרים  פונדו.  לקערת  ומעבירים  החומרים 
עוגת  קוביות   / טריים  פירות  שיפודים  על 
גבינה / מרשמלו / חלבה / סופגניות ביס וכדו', 

ומגישים עם השוקולד לטבילה.

4. ויניגרט גלבוע לסלט ירוק 
 טוחנים בעזרת מוט ריסוק: 1.5 פרוסות גבינת

גלבוע / עמק, 3 כפות קוטג' תנובה, חצי כוס שמן 
קנולה, 3 כפות חומץ, שן שום, 2 כפות דבש, 
מעט מלח, עד לקבלת רוטב חלק ויוצקים על 
סלט ירוק )במידת הצורך מדללים במעט מים(.

3. שייק יופרי - שייק של יופלה ופירות
שמים בבלנדר 2 גביעי יופלה בטעם אהוב, 2 כוסות קוביות תותים / 
מנגו )או כל פרי אחר שאוהבים( קפואים למחצה וכוס חלב תנובה, 
 וטוחנים לתערובת חלקה. במידת הצורך ממתיקים עם מעט דבש.
לגרסת הפרווה: טוחנים את הפירות עם 1.5 כוסות משקה תחליף 

חלב תנובה אלטרנטיב וממתיקים עם מעט דבש.

1. טארטלטים מלוחים עם נפוליאון
גבינת  לתוכם  מזלפים  ההגשה,  צלחת  על  טארטלטים  מסדרים 
נפוליאון בטעם טבעי ומעטרים במעט פסטו / זיתים / עגבנית שרי וכדו'.

2. טארטלטים מתוקים עם יולו
מסדרים טארטלטים על צלחת ההגשה, מזלפים לתוכם מעדן יולו 
שוקולד מריר / חלב / לבן ומעטרים בקישוטי שוקולד / פירות טריים.

6. ארטיק ָחלּוִמי, פיראוס
פורסים גבינת חלומי פיראוס לפרוסות בעובי 1.5 ס"מ, בעזרת 
בביצה  מצפים  ארטיק.  מקל  ונועצים  בגבינה  יוצרים חתך  סכין 

ופירורי לחם ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.

חנוכה שמח!

7. כיכר קמבבר צלויה
מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים על נייר אפייה גבינת עין גדי 
/ קממבר וסוגרים אותו. מכניסים לתנור למשך 5-8 דקות. מוציאים 
דבש הגבינה  מזלפים מעל  נייר האפייה,  פותחים את   מהתנור, 

ומפזרים אגוזי מלך.

חנוכיה . סופגניה . חלב
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חנוכיה . סופגניה . חלב



כ"ב כסלו תש"פ 20/12/19 22

לומד ה שני  ילד  כל  בה  המדינה  את  כירו 
תלמוד. לא, לא מדובר במדינת היהודים 
האסיאתית  בדרום-קוריאה,  אלא   –
המדינות  לאחת  שנחשבת  המודרנית 

המתפתחות בתבל.
כל אמא דרום-קוראינית יודעת שאחד 
הכללים הטובים לחינוך ילדיה הוא לימוד גמרא. מרביתם 
ישראל  היכן  מושג  להם  אין  יהודי,  רב  מעולם  פגשו  לא 
על  אבל   – בתנ"ך  כתוב  בדיוק  ומה  המפה  על  נמצאת 

הוויות אביי ורבא הם לא מוותרים.
יום-יום, שעה-שעה, מתקיימים אלפי שיעורים בתלמוד. 
ושאר  על "שור שנגח את הפרה"  התלמידים מתפלפלים 

סוגיות תלמודיות, סבוכות יותר וסבוכות פחות.
אדמות.  עלי  המושלם  האיש  הוא  היהודי  מבחינתם, 
בעיקר  נובעת  בטוחים,  הם  היהודי,  העם  של  החכמה 
מהגמרא – ועותקים של המסכתות השונות נמצאים בכל 
בית דרום-קוראיני טוב. אפילו ישיבת מיר היוותה עבורם 
סרט  צילמה  במדינה  הממלכתית  הטלוויזיה  השראה: 
דוקומנטרי על הישיבה הירושלמית, מתוך מטרה "לפצח 

את סוד החינוך היהודי".
בכל אוניברסיטה בדרום-קוריאה קיימים חוגים ללימודי 
בכל  נמצאים  יהודית  ורוח  יהודי  חינוך  על  וספרים  יהדות 
בחנויות  לבחור  יכולים  במדינה  התושבים  ספרים.  חנות 
לתלמוד  הקשורים  ספרים  מ-300  למעלה  של  ענק  בהיצע 
– החל מ"סיפורי התלמודי לילדים" ועד ל"לעשות עסקים 

עם התלמוד".
בכל  נובל  פרס  זוכי  של  גבוה  אחוז  יש  "ליהודים 
מדהים",  הישג  זה  ובכלכלה.  במדע  בספרות,  התחומים: 
סאם  יאנג  לשעבר,  בישראל  דרום-קוריאה  שגריר  הסביר 
'תרבות היום'. כדי לסבר את האוזן:  מה, בראיון לתוכנית 
עשרים ושניים אחוזים מזוכי פרס נובל נמנים על בני העם 
היהודי, זאת למרות שרק שתי עשיריות האחוז מאוכלוסיית 

העולם נמנית על בני העם הנבחר.
הוא הסוד של העם  להבין מה  "ניסינו  לדברי סאם מה, 
להגיע  מצליחים  אחרים,  מעמים  יותר  אתם,  איך  היהודי? 
להישגים כה מרשימים? איך ייתכן שהיהודים כה גאונים? 
הוא  שלכם  מהסודות  שאחד  היא  אליה  שהגענו  המסקנה 

וזה  צעיר  מגיל  תלמוד  לומדים  יהודים  התלמוד;  לימוד 
הזו  ההבנה  גבוהות.  יכולות  לפתח  לדעתנו,  להם,  מסייע 
שאם  מאמינים  אנחנו  תלמוד.  ילדים  ללמד  אותנו  הביאה 
נעשה זאת כבר מהגיל הרך, נוכל גם אנחנו להיות חכמים. 
הזה  הספר  את  להכניס  ההחלטה  מאחורי  שעומד  מה  זה 

כמעט לכל בית במדינה".
יאנג מתפאר בכך שהוא לומד גמרא כבר מאז היותו רך 
בשנים: "יש לי שני סטים: אחד קנתה לי אשתי ואת השני 
שמחזיקים  קוראינים  יותר  יש  מחמותי.  במתנה  קיבלתי 
 – אמר  ישראל",  במדינת  יהודים  מאשר  תלמוד  בבתיהם 

למרבה הפלא מחד והבושה מאידך.
מילה:  כל  על  חותם  איל-סו,  קים  הנוכחי,  השגריר 
שלו,  ובסיפורים  בתלמוד  מאוד  מתעניין  שלנו  "הציבור 
אנחנו  הלימודים  בתוכניות  בית.  בכל  כמעט  שמוכרים 
לומדים את ה'ברית הישנה' וגם ספרים על תלמוד מוכרים 
בהצלחה",  ילדינו  את  מגדלים  אנו  זה  בזכות  תלמיד.  לכל 

אמר בראיון שהעניק לתקשורת.

 "הסוד להצלחת היהודים"
השגריר לשעבר והשגריר בהווה, בשונה מתושבי מדינת 
לכם  "יש  היהודית:  מהמסורת  גם  מתפעלים  תל-אביב, 
חשיבות לערכי המשפחה. המנהג שלכם, למשל, להתכנס 
גם  השראה.  מעורר  משפחתית,  לארוחה  שישי  יום  בכל 
למבוגרים.  היחס  גם  כמו  בארצי המשפחה מאוד חשובה, 
לזו  מקבילה  למבוגרים  ביהדות  שיש  וההערכה  הכבוד 

שנהוגה אצלנו", אומר יאנג.
גם  היו  בהם  הבחין  שהוא  דומים  מקבילים  דברים 
מאוד  התפתחה  "ישראל  ישראל:  מדינת  של  ההתפתחות 
ניסים בכלכלה שלה –  בעשרות שנות קיומה. היא חוללה 

וכך גם אנחנו".
ואפילו על הנהגים הישראלים אין לו מילים רעות: "אם 
לא  שזה  אומר  אני  בישראל,  הנהיגה  תרבות  על  מתלוננים 
מפריע לי. אתם נוהגים כמו בדרום קוריאה. יש לכם גם לב 
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חם כמו לאנשים במדינתי ולכן אתם ואנחנו יכולים להתיידד 
בקלות כיוון שאנו דומים מבחינה רגשית. כאשר יש לך ידיד 
אני  לצפות לתמורה כלשהיא.  לך מבלי  עוזר  הוא  ישראלי 

מעריך זאת מאוד. אנחנו לומדים מכם הרבה", שב ואמר.
אמונה  לכם  "יש  אחריו:  מחרה-מחזיק  איל-סו  מחליפו 
את  הכרתי  קטן  מגיל  כבר  כקוריאני,  בלתי-שגרתית. 
העיקרים החשובים שלכם, והחלטתי לאמץ אותם. מדובר 
בעיקר בהנחיות הנפלאות שיש ביהדות לחיי משפחה, יחסי 
הורים וילדים, יחס לקשישים וכבוד לזולת. ביחס למדינות 
המערב, יש למשפחות שלכם ערכים חזקים יותר. שבת היא 

דוגמא מובהקת לכך".
עד  עמוקה,  כה  ומהתלמוד  היהודי  מהעם  ההתלהבות 
הרשמית  בישראל  מדוע  להבין  שמתקשים  קוריאנים  שיש 
לא מתייחסים לתלמוד כאוצר יקר-ערך. האלוף במיל' עידו 
נחושתן, שהיה בעבר מפקד חיל-האוויר, אירח לפני מספר 
השניים  בישראל.  קוריאה  של  הצבאי  הנספח  את  שנים 
לישראל  הקוריאנים  של  ההערצה  על  לא,  איך  שוחחו, 
היהודית  המדינה  מתלמידי  אחוזים  כמה  וכשהנספח שמע 
לומדים גמרא התאכזב והפטיר: 'כל אמא קוריאנית מחנכת 
להצלחת  הסוד  הסתם  מן  זה  התלמוד.  לאור  ילדיה  את 

היהודים'".

המוח היהודי כשאיפה
גם בדרום-קוריאה יש קוקה-קולה, וממילא גם בית חב"ד 
– כפי שאומר הפתגם העתיק "בכל מקום שיש קוקה-קולה 
יש גם בית חב"ד". אגב, הפתגם נכון חלקית כיוון שבקובה, 
מדינה קומוניסטית, אין את מותג השתייה האמריקני, אבל 
עשרות  כבר  שם  פועלים  מליובאוויטש  הרבי  של  שלוחיו 
שנים. יהודים דרום-קוראינים קשה למצוא, למעט אי-אלו 
בודדים שהתגיירו, והפעילות שם מתבצעת עם אנשי עסקים 

יהודים מכל העולם שמתגוררים ועובדים במדינה.
ליצמן, מחייך כשהוא מדבר  השליח במקום, הרב אשר 
גם  בתלמוד  שיעורים  מוסר  הוא  מידי שבוע  התופעה:  על 
לגויים המקומיים שמתחננים לשמוע על החכמה היהודית. 
"כל קוריאני רואה את 'המוח היהודי' כשאיפה", הוא מספר. 
"כל נהג מונית ששומע שאני יהודי אומר 'אתם מוצלחים, 
אתם חכמים, אתם שולטים בעולם'", אמר בשיחה טלפונית 

השחקים  שגורדי  הבירה,  בסיאול  מביתו  איתנו  שערך 
הצומחים בה כל העת, כאילו מתחרים באלו התל-אביביים.

'אתם  בסגנון  אמירה  באירופה,  בייחוד  רבות,  במדינות 
בדרום- אבל  אנטישמיות,  של  סוג  היא  בעולם'  שולטים 

קוריאה המצב שונה: "אנשים מאוד אוהבים את היהודים, 
כשהם  בפרט.  ובאסיה  בכלל  בעולם  לראות  שנדיר  באופן 
מחמאה  מבחינתם  זו  בעולם  שולטים  שאנחנו  חושבים 

גדולה עבורנו והצדעה ענקית".
עם זאת, מרבית הדרום-קוריאניים כלל אינם יודעים כיצד 
מהאגדות.  המושלם  באדם  מדובר  מבחינתם,  יהודי.  נראה 
הסיבות  אחת  זו  ממילא  אגב,  יהודים.  כאן  שאין  "כמעט 
שאין אנטישמיות במדינות אסיה, למעט במדינות מוסלמיות 

שנמצאות ביבשת, דוגמת אינדונזיה". 
כשהם תוהים על קנקנו של הכובען המזוקן, ומבינים כי 
רב יהודי אותנטי ניצב מול עיניהם "תמיד-תמיד אני מקבל 
'מצליחים'  'עשירים',  חכמים',  'איזה  אוהדות:  תגובות 
חמים  מאוד  אנשים  הם  כאן  המקומיים  בכלל,  וכדומה. 

שאוהבים לעזור". 
מוסלמי,  בשייח'  מדובר  כי  לחשוב  שנוטים  יש  לעיתים 
"מדובר  סלידתם.  את   – בנימוס  כי  אם   – הם מביעים  ואז 
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באנשים נימוסיים, אבל מי שחושב שאני מוסלמי אוטומטית 
הם  יהודי  שאני  להם  כשמתברר  רוח.  קצר  או  אדיש  נהיה 

נושמים לרווחה ומיד מסמנים באגודל לאות 'לייק'".
די  להיות  למרביתם  גרם  לא  עדיין  התלמוד  לימוד 
מפותחת  במדינה  שמדובר  למרות  לדוגמא,  כך  משכילים. 
עם אנשים אינטליגנטיים ברובם, למעלה מתשעים אחוזים 
מתושבי דרום-קוריאה כלל לא יודעים שיש קשר בין יהודים 
לישראל. "הם חושבים שישראל היא מדינה קטנה שמוקפת 
'פס  שהיא  דעתם  על  מעלים  ולא  התיכון  במזרח  אויבים 

הייצור' של העם היהודי", כפי שמסביר זאת ליצמן.
שיניים''  כמה  ''שבר  הוא  השפה.  את  דובר  עצמו  הוא 
שווה.  היה  זה  אבל  כמובן,  המטפאורי  במובן  בדרך, 
ומעניקים  פעולה,  משתפים  ואף  להכירו  למדו  השלטונות 
כאן  מוכרים  "אנחנו  לדוגמא.  כשר,  אוכל  בהכנסת  סיוע 
השלטון  וצריך.  שניתן  מה  בכל  מסייעת  והמדינה  רשמית 
העניק לי ויזה נדירה יחסית של איש דת וכשיש להם צורך 
בסיוע או בקבלת מידע מסוים הם רואים בי כתובת לכל דבר 

ועניין".
תקרית  הייתה  חודשיים  "לפני  הנה:  דוגמא?  רוצים 
גם  ובעקיפין  בארצות-הברית  לסערה  שגרמה  אנטישמית 
'סמסונג'  המקומית  התקשורת  ענקית  בדרום-קוריאה. 
מארה"ב  ויהודי  שבבעלותה,  חברות  שתי  לאחד  החליטה 
בשם פאול זינגר, שמחזיק במניות רבות בחברה התנגד לכך. 
ולכן  בעולם  שולטים  שהיהודים  שרמז  מי  היה  ב'סמסונג' 
מכך  עשו  ובתקשורת  פועל,  לידי  בא  לא  החברות  איחוד 
הבינו  וב'סמסונג'  בשיאה  הייתה  כשהמהומה  גדול.  רעש 
וביקשו  אלי  הגיעו  הם  מהעץ,  לרדת  סולם  חייבים  הם  כי 
את סליחת העם היהודי... בעיתונים באמריקה הנושא הזה 
בדרום-קוריאה  ולפיהם  דבריי  את  והביאו  בהרחבה  סוקר 

זאת אנטישמיות". 
המקומיים  היהודים  של  גם  וממילא   – שלו  המעמד 
זריעה  קדמה  ברינה  לקצירה  אבל  היום,  ויציב  מכובד   -
דרום-קוריאה  שנים,  שבע  לפני  לכאן  "כשהגענו  בדמעה. 
הייתה מדבר שממה רוחני. יתרה מכך: היה קשה עד בלתי 
אפשרי למצוא ישראלי שידע משהו על המדינה הזו ויוכל 
לספר לנו, להכין אותנו לפני שננחת כאן לשליחות עד ביאת 
המשיח. דרום-קוריאה הייתה פשוט מדינה 'שכוחה'; היא 
לא הייתה על מפת הטיולים הישראלית, וגם כמעט לא היו 
כלל  בישראל  אז בתקשורת  לצפון,  בין הדרום  התנגשויות 
שהגענו  לאחר  קצר  זמן  שנים,  שבע  לפני  בה.  עסקו  לא 
לכאן בשליחות הרבי מליובאוויטש, נפתח קו טיסות ישיר 
הזו  הפעולה  בשבוע.  פעמים  שלוש  לתל-אביב,  מסיאול 
ופתחה להם  ישראלים לקוריאה  העלתה את המודעות של 
הצלחנו  אגודל  בצד  עקב  מוכר.  ולא  חדש  לעולם  צוהר 
להתמודד עם קשיי הבראשית, וב"ה כיום אנחנו מתחילים 

לקצור את הפירות, ובמקביל חורשים עמוק".
ל-1,000  קרוב  המונה  יהודית  קהילה  קיימת  בקוריאה 
אנשי  יש מאות  בנוסף,  איש, שגרים במדינה לפחות שנה. 
לא  יציבה  קהילה  גבוהה.  בתדירות  שמתחלפים  עסקים 
ניתן להקים, בשל העובדה שהיהודים הנמצאים בה רואים 

במדינה תחנת מעבר בשל לימודים או עבודה.

משפחת  וילדי  יהודי,  גן  לפתוח  ניתן  לא  מכך  כתוצאה 
השליחות  מעזרי  אחד   – נט'  ספר  ב'בית  לומדים  ליצמן 

המשוכללים והגאוניים שהמציאו בחב"ד.

  

שאלנו גם את הרב הישראלי-דרום-קוריאני הצעיר לפשר 
הם  מאיפה  ובכלל,   – המקומיים  בקרב  התלמוד  לימוד 

מכירים את אוצר הספרים היהודי?
"החיבור בין האומה הקוריאנית לעם היהודי החל בשלהי 
מרווין  בשם  מודרני  אמריקאי  רב  למניינם.  ה-60  שנות 
שבניו-  770 בבניין  הרבי  אצל  ליחידות  הגיע  טוקאייר 

ייעודו  כי  לו  אמר  הרבי  חתונתו.  לפני  להתברך  כדי  יורק, 
ברירה  לו  הותיר  לא  הרבי  אך  להתווכח,  ניסה  הוא  ביפן. 
אחרת. בהשגחה פרטית הוא התגייס באותה תקופה לצבא 
באותה  תשכ"ח.  בשנת  היה  זה  ב...יפן.  והוצב  האמריקאי 
את  למד  והרב  אחד,  רב  אפילו  במדינה  היה  לא  תקופה 
השפה המקומית והחל לתרגם את סיפורי התלמוד, לבקשת 
המקומיים. חבר יפני סייע לו בהוצאת הספר לאור, ועותקים 

לימוד התלמוד עדיין 
לא גרם למרביתם 

להיות די משכילים. 
כך לדוגמא, למרות 
שמדובר במדינה 

מפותחת עם אנשים 
אינטליגנטיים ברובם, 

למעלה מתשעים 
אחוזים מתושבי דרום-
קוריאה כלל לא יודעים 
שיש קשר בין יהודים 

לישראל. "הם חושבים 
שישראל היא מדינה 

קטנה שמוקפת אויבים 
במזרח התיכון ולא 

מעלים על דעתם שהיא 
'פס הייצור' של העם 

היהודי"

ארון הספרים הקוריאני. באדיבות שגרירות ד. קוריאה
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ממנו הגיעו לקוריאה השכנה וגרמו להתרגשות רבה. מאז, 
הכול היסטוריה".

 הקוריאנים פשוט "נדלקו"?!
"הקוריאנים עצמם מחפשים מודל מצליח לחיקוי. במשך 
אומר  זה  מה  בדקו  מצליחים,  שיהודים  שמעו  הם  השנים 
והבינו שהעם העתיק ששרד כבר אלפי שנים פשוט משקיע 
לאסימון  גרם  טוקאייר  הרב  של  הספר  ובלימוד.  בחינוך 
היהודים  על  ששמעו  מה  את  הוכיח  זה  ליפול;  שלהם 

וחוכמתם. הם אמרו: 'אם הם הצליחו, גם אנחנו יכולים'.  
הרב ליצמן, כמי שמכיר היטב את הוויות אביי ורבא, צינן 
ללימודי  בנוגע  הכללית  בתקשורת  ההתלהבות  את  לצערו 
התלמוד: "בעיתונות פורסם שלומדים כאן גמרא, אבל צריך 
להבין שהקוריאנים לא עסוקים כל העת בפלפול בדברי ר' 
זירא או בפיצוח תיק"ו.. הם פשוט רוצים להצליח בחיים, 
הפתרון.  את  בתלמוד  המסקנות  ובהסקת  בסיפורי  ומצאו 
במדינה  פה  ההורים  שמיים...  לשם  בלימוד  מדובר  לא 
להם  נותנים  אז  השכל,  את  יחדדו  שהילדים  מעוניינים 
לקרוא את הסיפורים. יצא פה ספר בסגנון 'כה עשו חכמינו' 
שהיה בעבר פופולארי בארץ ואהוב מאוד גם פה. ספר אחר 

שמאוד מוכר הוא אוצר סיפורים על שלמה המלך". 
על  גם  לשמוע  אוהבים  בקוריאה  עסקינן,  בספרים  ואם 
האר"י  על-פי  הנפש  תורת  על  ואפילו  רש"י  על  הרמב"ם, 
העובדה  היא  חיוך  שמעלה  מה  אבל  והבעל-שם-טוב. 
הפכו  לקוריאנית  שתורגמו  ישראלים  ילדים  ספרי  שאפילו 
אורי  במדינה,  ישראל  שגריר  כאשר  לדוגמא,  כך  ללהיט. 
הוא  הדיפלומטית,  עבודתו  מתוקף  לסיאול  הגיע  גוטמן, 
בשנות  חמותו  שכתבה  הספר  את  הספרים  בחנויות  גילה 

ה-70, כיצד לחנך ילדים יהודיים...
הרפובליקה  נשיאת  פק-גון-הייה,  בכך,  די  לא  וכאילו 
'מדינת  הספר  את  לקרוא  המליצה  הדרום-קוריאנית, 
סטארט-אפ: ההיסטוריה של הכלכלה הישראלית', שתורגם 
ל-20 שפות, בין היתר לקוריאנית, ומתייחס כמובן לישראל. 

היא אף ציינה בפומבי כי ישראל היא-היא המודל שלה. 

 "אין להם שטייגען"
שקיבלו  בודדים  יש  שלי,  "מהניסיון  לגמרא:  ובחזרה 
בשפה  'שוטנשטיין'  מבית  מתורגמת  גמרא  של  עותק 
האנגלית, אבל מסתבר שאין סיכוי שמי מהם יצליח לפצח 
על  הגמרא  את  ולהבין  העמוקים  התלמודיים  הקודים  את 
ילד או אברך  ישיבה,  כי צריך רקע לפני: כשבחור  בוריה, 
יהודי פותחים דף גמרא, הם מכירים את ההלכות – על-כל-

פנים בכללותן – וממילא מפצחים את הניואנסים השונים. 
הם יודעים מה זה חמשה חומשי תורה, גזירה שווה ועוד. זה 
הבסיס. אני מכיר הרבה מקומיים שניסו ללמוד גמרא, ולא 

רק אוסף סיפורים וכדומה, ולא הצליחו".
השליח ביקש לחדד את דבריו: "בדיוק כעת אני מלמד 

לא  בישיבות  גם  להם;  קל  לא  וזה  הילדים שלי משנה  את 
כולם 'תופסים' את הגמרא – אז וודאי שמי שלא נולד להווי 
נאמר  בא  מדובר.  במה  להבין  יתקשה  ומצוות  תורה  של 

ש'שטייגען' אין להם בכלל".
 ובכל זאת, הם בטוחים שמילאו כרסם בתלמוד...

"הספר של הרב טוקאייר נקרא 'תלמוד', אז כל קוריאני 
נהנים  והם  מיוחד  מאוד  שהוא  כזה  יהודי  ספר  שיש  יודע 
לקרוא אותו כי אין להם משהו בסגנון. אבל זה בדיוק כמו 
ספר  יוציא  במתמטיקה,  מסובך  מאוד  ספר  ייקח  שמישהו 
סיפורים תחת אותו שם, וכל מי שיקרא את זה יגיד 'למדתי 
שונה,  להם,  נחמד  הזה  שהלימוד  ברור  הזה'...  הספר  את 
מיוחד – אבל כנראה אני היחיד בקוריאה שיש לו סט של 

גמרא...
מקומיים  יש  היהודי,  העולם  את  לעומק  להכיר  כדי 
לשאול  ומבקשים  השבוע  במשך  חב"ד  לבית  שמגיעים 
ספרים על יהדות. "יש לנו ספרייה עשירה בעברית, באנגלית 
אור בקצה המנהרה של הבנת  בנו  רואים  והם  ובקוריאנית 

הנקרא".
בזמן  גם  חב"ד  בית  דלתות  על  צובאים  המקומיים 
השיעורים. בניגוד לימי החול, בהם הם יושבים כצופים מהן 
הצד – בשבת המקום סגור עבורם. "ביום ראשון בערב אני 
מוסר שיעור המיועד לקהילה היהודית המקומית, שבו אני 
מסביר ומפרט על רעיונות כלליים ביהדות ועל המבט של 

ירושה,  על  השיעור  היה  השבוע  שונים.  לנושאים  התורה 
ההשלכות  הן  מה  שניים,  פי  מקבל  הבכור  מדוע  למשל: 
וכיוצא-בזה. אני רואה בכל פעם מחדש את עיניהם הבורקות 
של הקוריאנים. הם מאוד אוהבים את הראיה הלא-שטחית 
של היהדות ותמיד משווים בין מה שמקובל אצלם בחברה 

לבין היהדות".
 הם לא נעלבים שהמקום סגור עבורם בשבת?

להם  נותן  תמיד  אני  זאת.  ומכבדים  מבינים  הם  "לא, 
דוגמא משגרירות: מי שלא אזרח, לא יכול להיכנס למקום. 
אז ביום איננו סוגרים את הדלת, אבל בשבת, כיוון שיש לנו 
מקום צר מלהכיל את עשרות היהודים שמגיעים לתפילות, 
אברהם,  לבני  עדיפות  שניתן  ברור  ולסעודות,  לשיעורים 

יצחק ויעקב".
 יש בקשות להתגייר? 

מתעסקת  אינה  באסיה  חב"ד  עקרוני,  באופן  אבל  "כן, 
בארצות- או  הקודש  בארץ  לבתי-דין  מפנה  אלא  בגיורים 

הברית".
מאוד  באנשים  "מדובר  מסביר,  הוא  התחתונה,  בשורה 
חרוצים, שעובדים קשה, והמטרה שלהם היא להשיג פרס 
נובל. הם מאמינים שהדרך לשם עוברת בלימוד התלמוד. 
כנראה  אז  עקשניים,  באנשים  מדובר  איתם  מהיכרותי 
הנכסף,  לפרס  בדרך  בעדם  תעצור  לא  הארמית  שהשפה 

שמזוהה כל-כך עם העם היהודי".

באדיבות שגרירות דרום קוריאה בישראל באדיבות שגרירות דרום קוריאה
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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







כ"ב כסלו תש"פ 20/12/19 30

סיפור לשבת / הרב עידו ובר

באחד מימי הקיץ הלוהטים של שנת ר"פ, יושב היה הגאון רבי משה 
לנדאו - רבה של קראקא בחדר למודו ועסק בתלמודו. 

נקישות בדלת הפריעו פתאום את רבי משה מתלמודו. הדלת נפתחה 
ושני יהודים נכנסו פנימה. הם ברכו לשלום את רבי משה והמבוגר שבהם 

נענה ואמר: 
"הגענו זה עתה מוילנה. באנו בשליחות חשובה מטעם קהילת היהודים 
שם, ובידינו אגרת אישית מרבנו אל כבוד הרב" - ותוך כדי דבורו שלף 

מחיק מעילו מעטפה והניחה על השולחן. 
ארשת פניהם העצובה של בני שיחו, העידה כי דבר מה אינו כשורה. 
ללא היסוס נטל רבי משה את המעטפה לידו, הוציא מתוכה את האגרת 

והחל קורא בה. 
לפתע חשכו עיניו, עולמו נסתחרר בעדו, ומפיו נפלטה זעקת שבר: 

"אוי לי שכך עלתה לי!"
מה היה תוכן האגרת שכה הסעירה את רוחו של הגאון? רבה של וילנה 
כתב לו בצער רב כי תלמידו לשעבר - אברהם יוזפוביץ, מתכוון חלילה, 

להמיר את דתו... 
"אוי לי!" - נאנח שוב רבי משה מתוך 
שברון לב - "תקוות כה רבות תליתי 
בו - באברהם. הרי הוא נמנה בין בחירי 

תלמידי, ועתה שוד ושבר!... 
משה  רבי  שקע  ארוכה  שעה 
בהרהוריו. הוא חכך בדעתו מה ניתן 
לעשות כדי להציל את תלמידו מזרועות 

השמד. 
לפתע ננער ממחשבותיו ואמר חרש: 
"עלי לנסוע תיכף ומיד לוילנה, שמא 
עוד יעלה בידי להטות את לבו של 
אברהם תלמידי לדרך הטובה. חייב 
אני לעשות כל מאמץ למען הציל את 

נשמתו מרדת שחת". 
עוד באותו היום, עלה רבי משה על 
כרכרה שעשתה דרכה לוילנה. לאחר 
מסע ארוך ומפרך, נראו כבר סוף סוף 

צריחיה ומגדליה של וילנה באופק. 
הכרכרה התקרבה אל הגשר המתוח 
על פני וילנה זה הנהר המתפתל כנחש 
וחוצה את וילנה לרחבה. צלצוליהם 
היראה  בית  המתכתיים של פעמוני 

נשמעו למרחוק. 
רבי משה חש עצמו ברע. משום מה 
דקרו עתה הצלילים הנוקשים בלבו 
- כמדקרות חרב. פחד סמוי והרגשה 
מעיקה אפפה אותו. ואכן, רבי משה 

לא טעה... 
בכנסית  התקיים  שעה  באותה 
"אוסטרה בראמה" טכס התנצרות של 

אברהם יוזפוביץ. 
השמועה על דבר בואו של רבי משה 
לנדאו לוילנה, התפשטה חיש מהר 
ברחוב היהודי. ראשי הקהלה יצאו 
לקבל את פניו כשעל פניהם נסוכה עננת 
תוגה קודרת. בין מקבלי פניו של רבי 
משה היה גם רבי מיכל יוזפוביץ - אחיו 
של המומר, שאף הוא היה מתלמידיו 

של רבי משה לנדאו. רבי מיכל ניגש אל רבו, ואמר בנימת צער, כשדמעות 
שוטפות את פניו: "יום מר ונמהר הוא היום הזה למשפחתי ולכל קהלת 

יהודי וילנה. אחי אברהם כבר המיר את דתו". 
הבשורה המרה נפלה על רבי משה לנדאו כרעם ביום בהיר. הוא לא 
ידע את נפשו מרוב צער ועגמת נפש. עד מהרה קרע קריעה, ישב על 
הארץ ונהג מנהג אבלות. תלמידו לשעבר, אברהם יוזפוביץ נחשב בעיניו 

מרגע זה כמת... 
רבי משה חשב לסוב מיד על עקבותיו ולשוב אל עירו קראקא. אולם 
לאחר הפצרות חוזרות ונשנות מצד ראשי הקהילה, נאות לשהות בוילנה 

עד לאחר השבת. הוא התאכסן בביתו של רבי מיכל יוזפוביץ. 
דבר בואו של רבי משה לנדאו לוילנה נודע איכשהו לאברהם יוזפוביץ 

המומר. 
למחרת היום, עם רדת החשכה, נשמעו נקישות על דלת ביתו של 
רבי מיכל יוזפוביץ. כשפתח רבי מיכל את הדלת, קפא תחתיו כמאובן. 
מולו עמד לא אחר מאשר אחיו המומר. לאחר רגע, התאושש רבי מיכל 
מתדהמתו הראשונה וקרא בקול לא לו: "מרגע שהמרת את דתך, אינני 
רוצה להכירך. מעתה איננו אחים זה לזה. המטת אות קלון על משפחתנו 

לדורי דורות. אבקשך לעזוב תיכף ומיד את ביתי. 
נחל דמעות שטף את פניו של אברהם והוא אמר בקול בוכים: "מיכל 
אחי, אל נא תדונני כך. אל נא תדחני בשתי ידיך. דע לך אחי היקר, כי אך 
למראית עין המרתי את דתי. בסתר לבי נשארתי נאמן ליהדותי. נודע לי, 
כי רבנו ומורנו רבי משה לנדאו מתאכסן בביתך וברצוני לשוחח עמו". 

רבי מיכל לא האמין לשמע אזניו. זיק של תקוה התעורר בו. אולי רוצה 
באמת אחיו לחזור בתשובה. מי יתן ואמנם כך יהיה. הוא הכניס את אחיו 

אברהם לחדרו של רבי משה.
פגישת הרב ותלמידו המומר היתה מזעזעת. במלים נוקבות היוצאות 
מן הלב, הוכיח רבי משה את אברהם על מעשהו המחפיר, ודיבר על לבו 

כי ישוב מדרכו הרעה אל חיק היהדות. 
"רבי!" - השיב אברהם בקול שבור ורצוץ - "האמנה לי כי בחפץ לב 
הייתי שב בגלוי אל יהדותי. מאז שהמרתי את דתי, מיסרות אותי כליותי 
ואינני מוצא מרגוע לנפשי. לא מרצוני החפשי המרתי את דתי. בתוקף 
תפקידי כממונה על גבית המכס מטעם המלך, הייתי יוצא ובא בארמון 
המלוכה. המלך זיגמונד העמידני בפני ברירה גורלית: או שאמיר את 
דתי ובכך ייטיב המלך עם יהודי ליטא ופולין, או שאסרב לרצונו - וצו 
גרוש יוכרז מטעם המלך על כל יהודי הארץ. אם הייתי מסרב לרצונו של 
המלך, הן הייתי ממיט בכך אסון לכל יהודי ליטה ופולין. עתה" - המשיך 
אברהם כשדמעות מציפות את פניו - "לכוד אני בין הפטיש והסדן. לפי 
חוקי המדינה נחשב אני כנוצרי לכל דבר. אם אשוב בגלוי אל יהדותי, 

צפוי אני להנמק בכלא, ואף לגזר דין מות..."
אברהם הליט פניו בשתי ידיו ופרץ בבכי מר. לאחר שנרגע מעט המשיך 
אברהם ואמר: "רבי! אם כי בהופעתי החיצונית אאלץ לחיות כנוצרי, 
אולם בסתר לבי אשאר כל ימי חיי נאמן לדת אבותי. אשתדל בכל יכולתי 

לקיים את מצוות התורה". 
לרגע שררה דומיה בחדר. ולאחר אותו הרגע, נענה רבי משה ואמר: 
"דע לך אברהם, כי בהמרת דתך לא תצמח כל תועלת ורווחה ליהודים. 
אם אין באפשרותך לשוב בגלוי לחיק היהדות בארץ זו, מוטלת עליך 

החובה להמלט אל ארץ אחרת". 
ולאחר רגע המשיך רבי משה ואמר: "אף מעמדך הרב בחצר המלך, לא 
ימשך לאורך ימים... הרבה שונאים ואויבים יקומו נגדך, ובסופו של דבר, 
תאלץ בעל כרחך להמלט מן הארץ. זכור נא את דברי רבותינו שאמרו "יפה 
שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא". 
ראשו של אברהם נסתחרר עליו. רגשי חרטה מלאו את לבו. הוא חש 

כי תהום נפערה בינו ובין היהדות. 
אברהם נפרד מרבו הישיש כשבאזניו מהדהדות המלים: "הרבה שונאים 

שר הכספים המומר 
שחזר בתשובה
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ואויבים יקומו נגדך..." 
שנים חלפו מאז שאברהם המיר את דתו. מעמדו בחצר המלוכה הלך 
ושגשג מיום ליום. המלך זיגמונד רחש כלפיו אמון רב והוא מינהו למנהל 

שר הכספים וליועצו האישי. 
גם הון רב הצליח לצבור במשך השנים. את בית מגוריו, שהיה ארמון 
לכל דבר, בנה על גבעה רמה המשתפלת אל נהר הויסלה - לא הרחק מעיר 

הבירה קראקא. 
בחלקה האחורי של אחוזתו, שקיבל במתנה מהמלך, הורה אברהם 
להקים טירה קטנה. טירה זו היתה חיקוי מדוקדק של טירה עתיקה בת 
אלפי שנים. יער קטן של עצי אורן וברוש, הקיף כטבעת עגולה את הארמון 
והטירה שמאחוריו. כאן, במרתף הטירה, מוסתר מעין זר, קיים אברהם 

את מצוות היהדות. 
מידי יום ביומו היה יורד אל המרתף הנסתר, מתעטף בטלית ומתעטר 
בתפילין, ושעה ארוכה היה עומד בתפלה ושופך את צקון לחשו בפני 

בורא עולם. 
בשבתות ובמועדי ישראל, היו כל בני המשפחה מתכנסים במרתף. 
אברהם היה מקדש על היין, ובלחש היו מזמרים את זמירות השבת והחג. 
איש לא שיער בנפשו כי המומר אברהם יוזפוביץ - שר הכספים ויועצו 

האישי של המלך, נשאר בסתר לבו נאמן לדת אבותיו. 
לא אחת נאלץ אברהם לספוג עלבונות וקריאות בוז מאחיו היהודים. 

"הנה המומר השפל!" - היו היהודים מצביעים לעברו בשאט נפש, 
כשהיה עובר בכרכרתו המפוארת ברחוב העיר. אחרים אף היו מפנים את 

ראשם אל הצד, ויורקים... 
בד בד עם עליתו המסחררת והצלחתו האישית, רבו שונאיו בקרב השרים 
ואנשי האצולה. חבריו החדשים הראו לו כלפי חוץ פנים שוחקות, אולם 
בלבם פנימה רחשו כלפיו שנאה כבושה, וחיכו בקוצר רוח להזדמנות כדי 

שיוכלו להנחית עליו מכה נצחת ולהפילו מרום מעמדו. 
דברי רבו שאמר לו ביום הפרדה, כי שונאים רבים יקומו לו בחצר 

המלך - נתקיימו במלואם. 
הגיע חודש ניסן של שנת ש"י. בטירתו של אברהם נעשו בסתר ההכנות 

האחרונות לכבוד החג הממשמש ובא. 
בליל הסדר, התאספו כל בני המשפחה במרתף הנסתר. לאחר תפלת 
ערבית, הניח אברהם את ידו על ראש ילדיו וברכם בזה אחר זה, כשדמעות 
זולגות מעיניו. לאחר מכן, נטל את כוס הקידוש בידו והחל לומר: "ברוך 
אתה ה'... ותתן לנו ה' אלקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים 

לששון, את יום חג המצות הזה זמן חרותנו..."
לפתע נשתתק. נקישות עזות נשמעו פתאום על דלת הברזל הכבדה 

של המרתף. 
"בשם החוק פתחו מהר!" נשמע קול נוקשה מעבר לדלת - "אתם 

עצורים!". 
בני הבית קפאו כמאובנים. הילדים פרצו בבכי היסטרי. 

אברהם התאושש חיש מהר מתדהמתו הראשונה. כנשוך נחש, הוא ניתר 
ממקומו אל אחת מפינות המרתף, והסיט את אחת האבנים הבולטות מן 
הקיר. בעקבותיה הוציא אבנים נוספות, עד שפתח קטן נפער בקיר המרתף. 
הכול הביטו לעברו בעיניים נדהמות. אברהם לא איבד רגע. הוא נטל 
בידו עששית דולקת וזירז את כולם לרוץ בעקבותיו אל תוך המנהרה 

שבמעמקי האדמה. 
"זמן רב יעבור עד שיצליחו החיילים לפרוץ את דלת הברזל של המרתף" 
אמר אברהם לאשתו ולילדיו המודאגים, "בינתיים נוכל אנו להימלט דרך 

המנהרה, ובעזרת השם יתברך נגיע למקום מבטחים". 
לאחר הליכה ממושכת, הגיע אל פתח המנהרה הרחק מן הארמון. לילה 
אפל וקודר קידם את פניהם כשיצאו מן המנהרה. צינת הלילה חלחלה לתוך 

עצמותיהם, אולם ליבם היה חם בקרבם. הם ניצלו. 
בדרכים צדדיות ושבילים נסתרים הוביל אברהם את משפחתו עד לעיר 
קראקא הקרובה. עלטה כסתה אותה שעה את העיר. רק ברובע "קזימיריש" 
הוא הרובע היהודי של קראקא, עדיין הבליחו האורות מחלונות הבתים. 
קולות שירה וזמרה של יהודים אשר עדיין הסבו אל שלחן ה"סדר" בקעו 

אל חשכת הלילה. 
לאחר מאמצים ממושכים, עלה בידי אברהם למצוא את בית הרב. 

רבנו הרמ"א כבר סיים את עריכת ה"סדר". הוא ישב בחדר לימודו ועסק 
בתלמודו. כל כולו שקוע היה בנבכי סוגיה קשה ומסובכת, על השולחן 

שלפניו נערמו ספרים על גבי ספרים. 
נקישות בדלת הפריעו פתאום את הרמ"א מתלמודו. הוא פתח את הדלת, 
ונדהם לראות לפניו משפחה שלמה אשר מראה פניהם כשל גויים. הרמ"א 

הזמינם להיכנס אל הבית, תוך שהוא תמה על מטרת בואם בשעת לילה 
כה מאוחרת. 

אברהם גולל לפני הרמ"א את ספור חייו, ואת דבר בריחתו מן המרתף 
הנסתר, כשבאו לאסרו בעת עריכת ה"סדר". 

"שאיפתי הגדולה היא" אמר אברהם "להימלט עם משפחתי לתורכיה, 
שם אוכל לשוב בגלוי אל חיק היהדות". 

"זכות אבותיך" - אמר הרמ"א - "וזכות רבך הקדוש רבי משה לנדאו, עמדו 
לך להינצל מידי אנשי הכמורה שונאי נפשך, ולשוב בחזרה אל צור מחצבתך. 
אל לך לדאוג כלל וכלל" הרגיעו הרמ"א בדברי נועם "אעשה כמיטב יכולתי 
להסתירכם במקום סתר, עד אשר יתייאשו אנשי הכמורה מלחפש אחריכם. 

או אז, נמצא בעזרת השם, דרך כיצד למלט אתכם לתורכיה". 
אברהם היה נרעש כולו מדבריו הנלבבים של הרמ"א. הוא לא מצא 
מלים בפיו. דמעות גיל הציפו את פניו. הוא גחן קדימה ונישק בחום את 

ידו של הרמ"א. 
את ימי החג בילו אברהם ומשפחתו, בביתו של אחד מתלמידיו של 

הרמ"א, אשר התגורר בבית מבודד באחד מפרברי העיר. 
קמעא קמעא נשתנה מראה פניו של אברהם. זקנו צמח ומראהו היה 
עתה כשל יהודי מבטן ומלידה. יהודי קראקא לא העלו על דעתם כי היהודי 
העבדקן היושב בבית הכנסת של הרמ"א יומם ולילה ומשתפך בבכי על דפי 
התהילים, אינו אלא האיש שהיה עד לפני כחודשיים, שר הכספים של פולין. 

"דומני" - אמר הרמ"א לאברהם באחד הימים "כי הגיעה השעה שתמלט 
עם משפחתך מפולין. השהיה בקראקא מהוה בעבורך סכון רב. מרגלי 

השלטון עלולים חלילה לעלות על עקבותיך". 
אברהם פרץ בבכי נרגש. הוא הודה במלים חמות לרמ"א על כל החסד 

שעשה עמו. 
כעבור יומיים, בשעת לילה מאוחרת, עצרה כרכרה רתומה לשני סוסים 
אבירים ליד ביתו של אברהם. חיש מהר עלו בני המשפחה על הכרכרה, 
והסוסים פתחו בדהירה מהירה, כשקול שקשוק הגלגלים מפר את דממת 

הלילה. 
לאחר מסע ממושך, הגיעו בני המשפחה לתורכיה. אברהם נשא באמתחתו 
מכתב מרבנו הרמ"א אל דון יוסף הנשיא, שהיה אז שר נכבד בממשלה 

התורכית. 
דון יוסף קבל את אברהם בזרועות פתוחות ובסבר פנים יפות, ודאג 

לכל מחסורו. 
לאחר שהות קצרה בתורכיה, המשיך אברהם עם בני משפחתו לארץ 

ישראל, ושם בילה את שארית ימיו בקדושה ובטהרה.
 )מתוך הקלטת "שמעו ותחי נפשכם"(

"

"

בד בד עם עליתו 

המסחררת והצלחתו 

האישית, רבו שונאיו 

בקרב השרים 

ואנשי האצולה. 

חבריו החדשים 

הראו לו כלפי חוץ 

פנים שוחקות, 

אולם בלבם פנימה 

רחשו כלפיו שנאה 

כבושה, וחיכו בקוצר 

רוח להזדמנות כדי 

שיוכלו להנחית עליו 

מכה נצחת ולהפילו 

מרום מעמדו
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העור שלך סובל מאסטמה? 

"אטופיק  המוכר  בשמה  או  אטופית,  עור  דלקת 
מחלת   הינה  העור,  של  אסטמה  או  דרמטיטיס" 
בכ-20%-10%  הפוגעת  כרונית,  דלקתית  עור 
מכלל התינוקות והילדים בעולם המערבי. המחלה 
וקשקשיים  אדומים  יבשים,  באזורים  מאופיינת 
גורמים  ואף  שונים  גוף  אזורי  פני  על  המופיעים 
לגרד חזק. אטופיק דרמטיטיס מופיעה לרוב בשנה 
הראשונה לחיים, כאשר בכ- 80% מהמקרים יופיעו 
המאפיינים עד גיל 5 שנים. עם זאת, המחלה יכולה 

להופיע בכל גיל.

לאחרונה התגלה כי שכיחות המחלה הולכת וגדלה 
בשלושים השנים האחרונות וכי חלה עליה של פי 5 

בשיעור החולים במחלה.

מהם הגורמים לאטופיק דרמטיטיס? 
אינו  למחלה  הגורם  בנושא,  הרב  המחקר  למרות 
לחשוב  מקובל  היה  לאחרונה,  עד  משמעי.  חד 
העיקרי  הגורם  הם  החיסון  במערכת  ליקויים  כי 
בין  הסכמה  קיימת  כיום,  אלרגיות.  לתופעות 
החוקרים כי מדובר בשילוב של נטייה גנטית, בעיה 
של  וכישלון  החיסון  מערכת  של  פעילותה  בדרך 

העור להוות מחסום בפני מולקולות שונות.

מהם מאפייני המחלה?
דלקת  של  התסמינים  וחומרת  ההופעה  מועד 
עור אטופית משתנים מאדם לאדם. בגיל הינקות 
המחלה מופיעה סביב גיל 6-12 שבועות ותסמיניה 
והלחיים,  הסנטר  באזור  לראשונה  להופיע  נוטים 
הסובלים  דלקתיים,  לאזורים  הנחשבים  אזורים 
חצי  גיל  לאחר  והפרשות.  קשקשת  מאדמומיות, 
כל  גרד.  גם  אלו  לתופעות  יתלווה  כי  יתכן  שנה, 
 אלה גורמים לתינוק לתחושת אי נוחות ואי שקט.
אלו  תסמינים  נראה  הילדות,  בגיל  יותר,  מאוחר 
והברך,  המרפק  קפלי  הצוואר,  בצדי  בעיקר 
שורשי הידיים וכפות ידיים, הקרסוליים וסביב עור 
השפתיים, תופעה שהולכת ומחמירה עקב ליקוק 

חוזר של העור היבש.
בגיל  גם  המחלה  של  הישנות  תיתכן  לעיתים 
הורמונליים,  שינויים  בעקבות  זאת  ההתבגרות. 

הקיימים  מגרים  לחומרים  וחשיפה  לחץ  מצבי 
וקוסמטיקה  טיפוח  בתכשירי  כלל  בדרך 
זו. בתקופה  יותר  לתכוף  הופך  בהם   שהשימוש 

לגרום  העלולים  הגורמים  מהם 
להחמרה במחלה?

ישנם גורמים העלולים לגרום להתלקחות המחלה 
או להחרפתה:

ובדים  צמר  כמו  חומרים   – מגרים  חומרים 
לייבוש  הגורמים  ניקוי  וחומרי  סבון  סינטטיים, 
העור ומגבירים את הגרד. בנוסף, חשיפה לבשמים 
ומוצרי טיפוח, אבק, חול ועשן סיגריות ועוד עלולים 

גם הם להגביר את תחושת היובש והגרד.
שונים  במזונות  מצויים   – אלרגנים  חומרים 
וקמח.  סויה  דגים,  חלב,  בוטנים,  ביצים,  כדוגמת: 
ישנם חומרים נוספים שנישאים באוויר, כגון קרדית 

אבק הבית, אבקנים, עובש ועוד. 
להביא  עלולים  ותסכול  כעס  מתח,   – נפשי  מתח 

להופעת והחמרת הדלקת. 
מייבשת  חמים  במים  רחצה   – סביבתיים  גורמים 
את העור וכך מעצימה את תחושת הגרד. כמו- כן, 
תנאי אקלים שונים כדוגמת יובש באוויר בתקופת 
ולחות, מחמירים אף הם  גבוה  ומנגד חום  החורף 

את תחושת הגרד.
העור  לדלקת  המייחסים  יש   – תורשתי  רקע 

האטופית היסטוריה משפחתית.  

כיצד ניתן לטפל בדלקת עור אטופית?
הגורם העיקרי לדלקת עור אטופית הינו שילוב של 
מערכת  של  פעילותה  בדרך  בעיה  גנטית,  נטייה 
התופעה  העורי.  המחסום  במבנה  ופגם  החיסון 
גורמת לאיבוד מים מוגבר מהעור ולפגיעה בשכבת 
לחלש  העור  הופך  לחות,  בהיעדר  שלו.  ההגנה 
הגורם  ומחוספס  אדמומי  ליבש,  בקלות,  ומגורה 

לגרד וסבל רב לתינוק.

בהתאם לכך ממליץ ד"ר צוקרוב, רופא 
עור, על הפעולות הבאות: 

ומחזירים  העור  את  בתכשירים המשמנים  שימוש 
בייבי  בלנאום  כגון  ביניהם שמני אמבט,  לחות,  לו 

את  העוטף  צמחי,  ממקור  שמן  המכיל  פורטה, 
ומסייע  מהעור  המים  איבוד  את  מפחית  העור, 

לטיפול בעור יבש. 
סטלטופיה  כמו  במשחות  להשתמש  ניתן  כן  כמו 

של מוסטלה, המעניקות לעור לחות. 

באטופיק  ולטיפול  למניעה  טיפים 
דרמטיטיס

מים  עם  באמבטיה  לרחוץ  מומלץ   – לחות 
פושרים המכילים שמן אמבט, כמו בלנאום בייבי. 
שהות  שכן  קצרה  אמבטיה  על  להקפיד  מומלץ 
ליובש. לאחר  לגרום  היא  גם  עלולה  במים  ארוכה 
האמבטיה יש לנגב את העור בטפיחות עדינות עם 

מגבת רכה.
שאינם  קלילים  בגדים  ללבוש  מומלץ   – ביגוד 

נצמדים לגוף ורצוי בדים העשויים  100% כותנה. 
תזונה –  רצוי להימנע ממזונות ספציפיים הידועים 

כמכילים גורמים אלרגנים. 
לחץ – יש להימנע ממצבי לחץ עד כמה שניתן.

עם  מגרים  חומרים  של  ממגע  להימנע  יש   – מגע 
העור, ביניהם: חומרי ניקוי, סבונים, אבקות כביסה, 

בשמים ועוד. 

נבדק מחקרית: 
על  שבוצע  השוואתי  מרכזי,  רב  פתוח,  במחקר 
הסובלים  ילדים,   40 השתתפו  עור,  רופאי   12 ידי 
כי  הצביעו  המחקר  ממצאי  דרמטיטיס.  מאטופיק 
אצל ילדים שהשתמשו בקרם סטלטופיה, נמצא כי 
הקרם העניק לחות באופן מיידי לעור וכי תחושת 
הגירוי והאדמומיות פחתו בקרב 95% מהנבדקים. 
הילד  של  החיים  איכות  כי  נמצא  במחקר  בנוסף, 

ומשפחתו השתפרה. 

מאטופיק  סובל  התינוק  אם  לאבחן  רצוי  לסיכום, 
דרמטיטיס במידה ומופיעים סימני גרד, פריחה או 
אם קיים רקע משפחתי. חשוב להקפיד על היגיינה, 
להתייעץ  ובמקביל  מתאימים  חיים  ושגרת  תזונה 

עם רופא.

החורף עוד לא כאן באופן רשמי, אבל כל אזרח במדינת ישראל כבר יכול 
לחוש בירידה בטמפרטורות, ברוחות ובגשמים שמתחילים לרדת. בעקבות 
שינויי מזג האוויר, במד"א מפרסמים הנחיות לציבור לחורף בטוח, על מנת 

שנדע להגן על עצמנו ועל היקרים לנו, בבית ומחוצה לו.
 

• היזהרו שלא להחליק: במקומות בהם מצטבר קרח או שלג על המדרכות 
והכבישים, מתבקש הציבור להימנע מלנוע בהם שלא לצורך, בשל ריבוי 

מקרים של החלקה ושבירת גפיים בעבר.

• רוחות חזקות: בעת השתוללות רוחות חזקות, עלולים חפצים להינתק 
ממקומם. על כן, יש להקפיד לחזק ריהוט גן, מתקני ייבוש כביסה וחפצים 
פתיחת  במהלך  להיזהר  חשוב  אדם.  בבני  יפגעו  שלא  מנת  על  נוספים, 

וסגירת חלונות, שיכולים להיטרק בעוצמה רבה עקב הרוחות.

הנמצאות  אוכלוסייה  מקבוצות  אנשים  להלביש  גוף: יש  חום  • שמירת 
שיאפשר  קלים,  בגדים  של  בשכבות  וחולים(  תינוקות  )קשישים,  בסיכון 
תנועה. יש לכסות אותם בשמיכה קלה ולדאוג לחימום החדר לטמפרטורה 
של כ- 24 מעלות. שימו לב! אין לכסות תינוקות בשכבות רבות או בשמיכה 
יישארו  שלא  להקפיד  יש  בנוסף,  לחנק.  לגרום  עלול  הדבר  שכן  כבדה, 
בו במהלך הלילה.  יפגעו  חפצים מיותרים במיטת התינוק על מנת שלא 
במקרה של ירידה בתפקוד, בלבול, מיעוט אכילה ושתיה, שינוי התנהגות 

וישנוניות, יש לחמם את החולה ולהזעיק מיד את צוותי מד"א בטלפון.

• פגיעות קור: הסימנים העיקריים להיפותרמיה הם ירידה במצב ההכרה, 
התנהגות לא ברורה וירידה בשיקול הדעת, רעד שרירים, דופק איטי או לא 
סדיר, ירידה בשליטה מוטורית, ירידה בקצב הנשימה, עור חיוור וכחלחל. 
במקרה  אותו.  ולחמם  ליבשים,  בגדיו  את  להחליף  יש  רטוב,  החולה  אם 
של כוויות קור, צפוי החולה להרגיש תחושת קור בגפיים, כאבים והרגשת 
האיבר הקר  על  )לא חמים(  פושרים  מים  יש לשפוך  כזה  נימול. במקרה 

ולקבע אותו. אין לעסות את האיבר.

• סוללת גיבוי למכשירי הנשמה: עבור חולים המונשמים בביתם על ידי 
מכשיר הנשמה, יש לוודא כי סוללות הגיבוי של המכשיר זמינות ומוכנות 

לשימוש לפרק זמן ממושך, למקרה של הפסקת חשמל.

• מכשירי חשמל והסקה: הרעלת חד תחמוצת הפחמן )co( היא קטלנית. 
על  הפועלים  קמינים  או  גז  בתנור  משימוש  להיפלט כתוצאה  עשוי  הגז 
גחלים. זהו גז חסר צבע או ריח, ולא ניתן להבחין בקיומו עד שמתחילים 
להופיע סימני ההרעלה, לכן חשוב לנקוט באמצעי בטיחות. בזמן הפעלת 
יש  בנוסף,  אוויר.  תחלופת  לשם  נאות,  על אוורור  להקפיד  יש  ההסקה 
להקפיד על בדיקה תקופתית של מערכת ההסקה באופן שוטף ע"י טכנאי 
מורשה. יש להרחיק תנורי חימום הפועלים על אש גלויה מחפצים העשויים 
להתלקח )ספות, שמיכות(. אין לייבש בגדים על תנורים כאלה, ויש לבדוק 
טרם חיבור התנור לחשמל את תקינות השקע והתקע. הקפידו גם למנוע 
רטובה  מרצפה  הרחק  חשמל  מכשירי  על  שמרו  ילדים לתנור.  של  גישה 
ושימו לב למכשירי חשמל באמבטיה ובמטבח. הימנעו מהפעלת מכשירי 
סימני  הופעת  של  במקרה  השינה.  בזמן  גלויה  אש  על  הפועלים  חימום 
הרעלה, דוגמת סחרחורת, בחילה, הקאה, עייפות, חולשה והרגשה כללית 
רעה, ובמקרים קשים של אובדן הכרה, יש לסגור מיד את מערכת ההסקה, 

לאוורר את הבית ולהזעיק מיד את מד"א.

• נהיגה בטוחה: בימים גשומים, הכבישים חלקים מאוד, וסכנת ההחלקה 
קיימת גם במהירות נמוכה. הקפידו לשמור מרחק גדול מהרגיל מהרכב 
לב  לשים  יש  הדרך.  לתנאי  ובהתאם  נמוכה  במהירות  ולנסוע  שלפניכם, 
לאדים המצטברים על שמשות הרכב ועלולות לגרום לפגיעה בראות. על כן, 
יש להקפיד על אוורור הרכב ועל הפשרת האדים באופן קבוע. על הנהגים 
להקפיד על הדלקת אורות דרך, בייחוד כאשר הראות לקויה. בנוסף לכך, 
עצירה בשול הדרך היא אסורה ומסוכנת. אין לעצור במקומות לא בטוחים 
להולכי  מיוחדת  לב  לתת תשומת  מוסדרות. יש  ריענון  בתחנות  רק  אלא 
רגל, בדגש על ילדים סמוך למוסדות חינוך, תוך מתן זכות קדימה. בנוסף, 
אינן  נראה שהן  גם אם  להיכנס עם הרכב לשלוליות,  לב שלא  לשים  יש 
מוצפים,  במקומות  בקלות  להיסחף  עלולים  רכב  כלי  במיוחד.  עמוקות 
והנהג עלול לאבד לחלוטין את השליטה על רכבו, ואף להסתכן בטביעה. 
חשוב לא להישאר ברכב בקור, על מנת להימנע מהירדמות וכן ממצב של 

היפותרמיה.

מהי אטופיק דרמטיטיס, מהם מאפייניה וכיצד ניתן להקל ולטפל? • אדמומיות, 
קשקשת והפרשות דלקתיות נוצרות בשל בעיה במערכת החיסונית וכישלון של העור 
• כל מה שחשוב לדעת מאת ד"ר בוריס צוקרוב, רופא עור, יועץ לבלנאום ומוסטלה, 

מותגי דרמו-קוסמטיקה לתינוקות ולילדים

מדריך לחורף

קצרים
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במרחק אלפי מיילים מהבית, 
בין משכנם של גדולי החסידות, 
אחרי יום שלם של 'לימוד זכות' 
אצל סנגורם של ישראל - ר׳ לוי 
יצחק מברדיטשב, ולפני יום של ׳השגחה 
פרטית׳ אצל הבעל שם טוב במז'יבוז' - 
נפתחו הלבבות ושמחה הסכימה לשתף 

אותנו במהלך ששינה את חייה.  

אומרת  היא  ככה״  הייתי  תמיד  ״לא 
ומצביעה על השביס המעטר את ראשה. 
הייתי ככה, כזאת חסרת  ״בעצם תמיד 
הירוקות  ועיניה  מחייכת  היא  שלווה״ 
מאירות את הלילה באור יקרות. ״אני כל 
הזמן בתנועה הלוך ושוב וחוזר חלילה. 
גדלתי בבית דתי, שמרתי מצוות ובנעוריי 
חזרתי בשאלה. ואז חזרתי בתשובה ושוב 
נפלתי וקמתי, אבל עכשיו זה לתמיד״. 
בעצם, היא מתקנת את עצמה ״אם ירצה 

ה׳״ או נעשה שהוא ירצה. 

״היו אלה דקות ארוכות וקשות״ היא 
משחזרת. ״האמבולנס שהובהל לקחת 
על  בפראות  דהר  הרפואה  לבית  אותי 
הכביש, בתוכו עמלו הפרמדיקים לייצב 
אותי. הסימנים הראו שאני בעיצומו של 
אירוע מוחי. הכרתי את הנורות המהבהבות 
שמעידות כמו אלף עדים שיומי קרב והגיע 
הקץ. כל חיי עברו מול עיניי. זעקתי וידוי 
מקירות נשמתי, הזכרתי את כל פשעיי 
וחטאיי. הרצינות שבה מניתי אותם בשארית 
כוחותיי עמדה כנראה לזכותי והחזיקה אותי 
עירנית עד שהגענו לטיפול נמרץ. באופן 
מפליא ונסי נשארתי בחיים והנה אני כאן 

כדי לספר". 

"אבל מה שמרגש אפילו יותר" שמחה 
משתפת אותנו בעוד נס, "הוא העובדה 
שהפרמדיק שליווה אותי בדרך סיפר לי 
מאוחר יותר שהווידוי שאמרתי בשערפי 

הכאב כל כך נגע לו ללב שהוא החליט 
לחזור בתשובה שלמה בזכותי".  

  

״מעולם לא היה מצב של פיזור כה גדול 
של עם ישראל בכל רחבי תבל - כמו היום. 
בכל מקום ומקום בעולם מקיימים תורה 
ומצוות ואפילו מקיימים מוסדות תורה, 
לכן העולם מוכן כיום לגאולה יותר מאשר 
אי פעם״ כך אומר הרבי בשיחה של פרשת 

וישב ה'תשנ״ב. 

בפרשת וישב יש ניגוד בין שמה למה 
שמסופר בה. השם מבטא ישיבה נינוחה, 
ואילו כבר בתחילת הפרשה מסופר על 
המתח בין האחים שהוביל אותם לזרוק 
את יוסף לבור ולמוכרו. אין ספק שיישוב 

ומנוחה לא היו שם.

המדרש מסביר: ״שבטים היו עסוקין 
במכירתו של יוסף... יהודה היה עסוק ליקח 
לו אישה... והקב״ה היה עוסק ובורא אורו 
של מלך המשיח )המשיח הוא מבני פרץ, בן 
יהודה ותמר( קודם שנולד משעבד הראשון 
)פרעה( נולד )המקור שלו( גואל האחרון.״

הקב״ה מקדים רפואה למכה, ודואג 
ליצור גאולה עוד בטרם התחילה הגלות 

הראשונה במצרים. 
של  ביאורו  את  להבין  נוכל  עכשיו 
רש"י לשמה של הפרשה, ״ביקש יעקב 
לישב בשלום״. משמיים התחילו עבור 
יעקב אבינו את התהליך הרוחני, שיוביל 
לשלווה מושלמת אשר יחולל המשיח שיגיע 

במהרה.   

הכותבת: מירי שניאורסון-מנטורית ברוח 
יהודית, מייסדת נפלאו"ת. 

מרצה מנחה ושליחה בתקשורת 

גלות וגאולה

״מעולם לא היה מצב של פיזור כה גדול של עם 
ישראל בכל רחבי תבל - כמו היום. בכל מקום 

ומקום בעולם מקיימים תורה ומצוות ואפילו מקיימים 
מוסדות תורה, לכן העולם מוכן כיום לגאולה יותר 

מאשר אי פעם״

"



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

בס”ד

“ולעמיך עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה" אכי"ר

“ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור"

יתקיים השנה אי”ה מידי ערב בימי חג החנוכה הבעל"ט 
 בהיכל בית הכנסת החדש הסמוך לבית מרן 
 בהשתתפות תלמידי הרב, רבנים, אישי ציבור 

ואורחים מהתפוצות.

 תפילת מנחה בשעה 16:00 בדיוק 

 ולאחר מכן הדלקת הנרות בשירות ותשבחות 
לצור העולמים בליווי תזמורת.

בברכת
חנוכה שמח

איגוד תלמידי 
מרן הראש"ל שליט"א

 קבוצות רק ע"י תיאום מראש 
אצל הרב ישראל יצחק תורג'מן יו"ר האיגוד 052-7650390

הוקדש ע"י הגב' הנכבדה שלה ספרא תחי'-ברזיל 
לע"נ ה"ה משה בן אסתר ספרא ז"ל לברכה ולהצלחה לה ולב"ב

בית הכנסת “הראשון לציון" שער אברהם

ועד 
בית הכנסת 

 רח' גוגה רג’ואן 1 בית וגן ירושלים

בחצרות
נרות
”

“והדליקו

 בעזה"ית יתקיים מעמד שירת הבקשות המרכזי 
לכבוד חג החנוכה

 במעמד מורינו ורבינו 
 מרן הראשון לציון שלי"טא

 בליל שב"ק ]פרשת מקץ-שבת חנוכה תש"פ[ 
בשעה 20:00 בבית הכנסת הראשון לציון-שער אברהם

בהשתתפות חזנים זמרים ופייטנים

הגאון

רבי אליהו בקשי דורון 
שליט"א

 מעמד הדלקת נרות החנוכה 
ע"י מורנו ורבינו מרן הראשון לציון 

קודשך
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קונכיות פתיתים בולונז
קונכיות פתיתים מייצרים חוויה קולינרית מהנה. הטעם, המרקם וחווית האכילה מעניקים חידוש מרענן 

לפתיתים האהובים. תהליך ההכנה קל ומהיר, בדומה לפתיתים המוכרים. משתלב נהדר עם רוטב עגבניות, 
רוטב שמן זית ועוד. לפניכם מתכון שישדרג את ארוחת הצהריים הרגילה לארוחה עם "קונכיות פתיתים" של 

אסם.

מצרכים:
1 קונכיות פתיתים קלאסי אסם

1 צנצנת רוטב עגבניות פרפקטו לבולונז/ בזיליקום
5 שיני שום קצוצות
500 גרם בשר טחון

1 כפית סוכר
1 בצל קטן קצוץ

1 כף גדושה פפריקה מתוקה
1/2 כוס עלי בזיליקום קצוצים 

5 כפות שמן זית 
4 כוסות מים רותחים  )מומלץ להמיר כוס  מים אחת ביין אדום חצי יבש(

מלח ופלפל לפי העדפה

אופן ההכנה:
1. בסיר רחב מניחים שמן זית, בצל קצוץ ושום, מערבבים ומוסיפים את הפפריקה, המלח, הפלפל והסוכר.

2. מוסיפים את הבשר וממשיכים לערבב עד שהבשר מתפורר ומשנה את צבעו, מוסיפים עגבניות מרוסקות, 
בזיליקום ואת המים ומביאים לרתיחה.

3. מנמיכים את האש ומוסיפים את קונכיות הפתיתים, מערבבים ומכסים את הסיר.
4. מבשלים 20 דקות ואם יש צורך מוסיפים עוד כוס מים תוך כדי הבישול .

5. מכבים את האש ומשאירים מכוסה 5 דקות נוספות לפני ההגשה.

לביבות תפו"א ודג ברמונדי ישראלי 
אין חנוכה ללא לביבות הלטקס הידועות, השף אושר אידלמן לקח את הלביבות האהובות צעד אחד קדימה 

ומציע מתכון מיוחד ומפתיע - לביבות תפו"א ודג ברמונדי ישראלי . טיפ מהשף: הכינו מנה כפולה, כי עד 
שהלביבות יוצאות מהמחבת חמות ופריכות, סביר להניח שתחסלו חצי מהן

זמן הכנה: 30 דקות / מס' סועדים: 4

מצרכים:
5-6 תפו"א בינוניים צהובים )או 500 גרם( 

250-300 גרם פילה ברמונדי )ללא עור ועצמות(
1.5 כוסות חלב

1 עלה דפנה
1 בצל קטן – קלוף, מגורר בפומפייה וסחוט

2 חלמונים
1 כף קמח תפו"א

1 כפית מלח 
1 כפית שטוחה פלפל שחור גרוס

שמן זית לטיגון

אופן הכנה
1. מניחים תפו"א בסיר, מכסים במי ברז קרים ומבשלים עד ריכוך כמעט מלא )10 דקות מרתיחה( 

2. מסננים ומצננים לטמפ' החדר )ניתן להכין מראש ולשמור במקרר(. מקלפים, מגרדים בפומפייה ומעבירים 
לקערת ערבוב. 

3. לסיר נפרד מוסיפים ברמונדי, מים, עלה דפנה ומלח. מבשלים על להבה נמוכה כ-10 דקות. מעבירים את 
הדג לקערה עם תפו"א ומפוררים מעט. 

4. מוסיפים את שאר החומרים מלבד השמן, מערבבים עד שהתערובת אחידה. קורצים לביבות )כ-60 גרם כל 
אחת( ומשטחים מעט. 

5. מחממים שמן במחבת ומשחימים כל לביבה משני צדיה )סה"כ 4 דקות( 
6. מגישים עם פלחי לימון.

מאפה פירות חלבי
מרכיבים לבצק:

375 גרם קמח
75 גרם חמאה 

75 גרם סוכר
30 גרם שמרים טריים או כף שמרים יבשים

1 ביצה
125 מ"ל חלב

קורט מלח

מרכיבים למילוי:

4
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hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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300 גרם אוכמניות
200 מ"ל שמנת מתוקה 

200 מ"ל גבינת מסקרפונה
2 שקיות סוכר וניל 

הכנה:
שימו את הקמח בקערה וצרו בו גומה. פוררו את השמרים לגומה והוסיפו סוכר, מלח, חמאה וחלב. לושו עם 

מערבל חשמלי. הניחו לבצק לתפוח כשעה בכלי מכוסה. 

למילוי:
ערבבו שמנת ומסקרפונה בקערה גדולה. הוסיפו סוכר. הוסיפו בעדינות אוכמניות. רדדו את הבצק לעובי 1 

ס"מ וחתכו אותו לריבועים. הניחו כפית מהמילוי על כל ריבוע וסגרו אותו בתנועת הידוק. הניחו את המאפים 
בתבנית מרופדת בנייר אפיה והניחו להם לתפוח במשך כ- 20 דקות. מרחו כל מאפה בעזרת מברשת בביצה 

מעורבבת להכניסו לתנור. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פשטידת תפוחי אדמה, בשר ועגבניות
המותג מאסטר שף מציע מתכון נפלא לפשטידת תפוח אדמה, בשר ועגבניות שיוסיף המון טעם לשולחן 

השבת.

רשימת חומרים לתבנית בקוטר 26:
3 תפוחי אדמה לבישול

2 חלמונים
½ ק"ג בשר בקר טחון
1 בצל קלוף וקצוץ דק

3 שיני שום כתושות
4 כפות רסק עגבניות 
1 כוס מחית עגבניות 

1 כוס שימורי אפונת גינה עדינה 
2 כפות שמן זית
מלח לפי הטעם 

פלפל שחור גרוס לפי הטעם

אופן ההכנה:

1. מקלפים את תפוחי האדמה, חותכים לרבעים ומבשלים במי מלח במשך כ-20 דקות עד שתפוחי האדמה 
מתרככים לחלוטין.

2. מועכים לפירה חלק, מוסיפים חלמונים, מתבלים בפלפל ואם יש צורך גם במלח ומערבבים לפירה חלק.
3. בינתיים: מחממים שמן זית במחבת ומטגנים את הבצל והשום עד להזהבה קלה.

4. מוסיפים בשר טחון ושחמים במשך כ-5 דקות, מוסיפים רסק עגבניות  ומחית עגבניות, שימורי אפונת גינה 
עדינה  ומבשלים יחדיו במשך כ-5 דקות נוספות, מוסיפים מלח ופלפל .

5. יוצקים את תערובת הבשר לתבנית משומנת ומהדקים. 
6. משטחים את הפירה מעל הבשר בשכבה אחידה.

7. אופים בתנור בחום בינוני, 180 מעלות במשך כ-30 דקות.

לביבות טונה אפויות חריפות
)15 לביבות(

מצרכים:
2 קופסאות נתחי טונה בהירה בשמן עם פלפל חריף )140 גר' ליחידה( – יש לסנן ולשמור את השמן

2 בצלים בינוניים קצוצים ומטוגנים להשחמה קלה ב-2 כפות שמן שנותרו מהטונה
ביצה

2 כפות שטוחות קטשופ
5 כפות גדושות פירורי לחם

כף פלפל חריף ירוק קצוץ
מלח ופלפל

מעט כמון

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור ומכינים תבנית מרופדת בנייר אפיה.

2. מערבבים את כל המצרכים ונותנים לתערובות להתגבש כחצי שעה.
3. אוספים כף גדושה מהתערובת ויוצרים לביבה ומניחים על ניר האפייה.

4. מכניסים לתנור חם.
5. אחרי כ - 10-15 דקות הופכים את הלביבות. אופים 10 דקות נוספות ומגישים.

באדיבות: סטארקיסט
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. בא בימים
2. זמרת הארץ

3. טוב הדבר בעיניו

ׁית מא לז ְֵּראִש ׁית מג יא 3. ב ְֵּראִש 1. ּבֵראׁשית כד א 2. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הר חרמון

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

י(  לט  )ירמיה  ביום"  ו____  כרמים  להם  "ויתן  פלחה.  תבואה,אדמת  לזריעת  שדה   .7
)בלשון יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון 

רבים(
11. קיצור המילים : תפילת נעילה.

12. מפרשיות השבוע.
13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(

15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה".                              "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( 
)בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" 

)בבא מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. באומד,בהשערה,בלא מידה ובלא משקל. "ואין פודין מעשר שני ____" )מעשר שני 
ד ב(

7. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני" )תהלים קיט נג(
8. רבבה,עשרת אלפים.  "יש בה הרבה  משתים עשרה ____ אדם" )יונה ד יא( )בהיפוך 

אותיות(
9. חק,משפט. "להנתן ___")אס' ג יד()בהיפוך אותיות(

11. מושקה כל צורכו,ששתה לצמאו. "והיתה נפשם כגן ____" )ירמיה לא יא(
 ) צט:  קמא  ____")בבא  "עסק  בכשלון.  או  בהפסד  שנסתיים  מעשה  רע,  עסק   .12

)בהיפוך אותיות(
14. קיצור המילים : הלכות סוכה.

התורה.  את  שקיבלו  משעה  מישראל  חוץ  העולם,  מאומות  אדם  לכל  בתלמוד  כנוי   .15
"שבע מצות נצטוו ____   ____" )סנהדרין נו.()בלשון יחיד(

16. שיעור מספיק. "ו____ חלב עזים ללחמך" )משלי כז כז(
17. מאותיות ה - א"ב.

18. מישור,מקום שטוח. "שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום ה____" )פסחים 
מב.(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו" )תהילים י ז( )בהיפוך אותיות(

1. חגורה. "____ גדולה יש לי בידך" )שבועות מג.(
2. כלי קדום כעין מחבת מנוקבת. "כמין __ עמוק" )מנחות סג.(

3. סופה,רוח חזקה ביותר. "סופה ו____ ולהב אש אוכלה" )ישעיה כט ו(
4. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 280

יחיד,גוף  5. התמהמה,התאחר. "פעם אחת ____ העדים מלבא" )רה"ש ד ד()בלשון 
שלישי,עבר()בהיפוך אותיות(

6. כפוף,שחוח. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(
10. בעברית - של אש. ובארמית? "מנהר ___" )חגיגה יד.(

13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" )רש"י תהלים פא ח(
"יורדין  שופכין.  למי  למקום,ביחוד  ממקום  מים  למשיכת  באדמה  צינור  או  תעלה   .15

ל___" )עירובין ח י(
16. דרך,חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים. "וארנן ____ חטים" )דברי הימים א 

כא כ(

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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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 



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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