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שתי מילים מהחכם באדם
של  הראשוני  הדחף  הילד,  של  שלילית  התנהגות  בעת 
פשוטה,  והסיבה  ביקורת.  למתוח  הוא  והמחנך  ההורה 
את  לתקן  יידע  כיצד  טעה,  הוא  במה  לו  אומר  לא  אם 

מעשיו?
בונה.   – נכונה  ביקורת  כי:  תמיד  לזכור  יש  אולם  נכון.  העיקרון 

בלתי נכונה – מענה.
משום כך יש לשקול היטב כל מילה בעת הבעת דברי ביקורת, מה 

לומר, ובעיקר מה לא לומר ואיך לומר.
את כללי היסוד של הגישה הנכונה בשיחה עם הילד, בעת מתיחת 
אלא  אינם  אשר  הבאים  מהפסוקים  ללמוד  נוכל  כלפיו,  ביקורת 
מדגם מתוך רבים דומים, המופיעים בספרו של החכם מכל אדם, 

ספר משלי. הבה נתבונן בהם:
"ְּבִני, ּתוָֹרִתי ַאל-ִּתְׁשָּכח ּוִמְצוַֹתי ִיּצֹר ִלֶּבָך. ִּכי אֶֹרְך ָיִמים ּוְׁשנוֹת ַחִּיים 

ְוָׁשלוֹם יוִֹסיפּו ָלְך" )משלי ג, א-ב(.
ָׁשְמֵרם  ֵמֵעיֶניָך  ַיִּליזּו  ַאל  ָאְזֶנָך,  ַהט  ַלֲאָמַרי  ַהְקִׁשיָבה,  ִלְדָבַרי  "ְּבִני, 
ְּבתוְֹך ְלָבֶבָך. ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם ּוְלָכל ְּבָׂשרוֹ ַמְרֵּפא" )משלי ג, 

כ-כב(.
"ִּכי ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי, ַרְך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאִּמי. ַוּיֵֹרִני ַוּיֹאֶמר ִלי, ִיְתָמְך ְּדָבַרי 

ִלֶּבָך, ְׁשמֹר ִמְצוַֹתי ֶוְחֵיה" )משלי ד, ג-ד(.
"ְׁשַמע ְּבִני ְוַקח ֲאָמָרי, ְוִיְרּבּו ְלָך ְׁשנוֹת ַחִּיים" )משלי ד, י(. 

ְותוָֹרִתי  ֶוְחֵיה  ִמְצוַֹתי  ְׁשמֹר  ִאָּתְך.  ִּתְצּפֹן  ּוִמְצוַֹתי  ֲאָמָרי  ְׁשמֹר  "ְּבִני, 
ְּכִאיׁשוֹן ֵעיֶניָך" )משלי ז, א-ב(.

ַחִּיים  ָמָצא  מְֹצִאי  ִּכי  ִיְׁשמֹרּו...  ְּדָרַכי  ְוַאְׁשֵרי  ִלי  ִׁשְמעּו  ָבִנים  "ְוַעָּתה 
ַוָּיֶפק ָרצוֹן ֵמה'." )משלי ח, לב(.

בפסוקים אלה בולטים שני מאפיינים עיקריים, אותם מלמד החכם 
באדם:

הפנייה לילד מתחילה בקריאה: 'ְּבִני'. כלומר, פניית אהבה של אב 
לבנו. אתה בני, ואני אוהבך. ורק משום כך ברצוני לומר לך משהו.

מסר חזק של: אם תשמע לי, אתה תרוויח. הוראתי ובקשתי היא 
אך ורק למענך ולטובתך!

ורק  אך  ומכוון  מנחה  שכעת  ונותן,  משפיע  אוהב,  של  פנייה 
להצלחת הילד ולטובתו, פועלת בנפש הילד, משפיעה עליו ובונה 

אותו.
ואכן, כלל גדול הוא בהדרכת הילד. אם בעת הפניה לילד לסייע 
בסידור חדרו מקבל הוא מאמו את המסר: "העבודה הזאת כבדה 
עלי. אינני מוכנה לבצע אותה, ולכן עשה זאת אתה", עלול הוא 
הוא  השיחה  בשעת  המסר  אם  אולם  להתמרד.  ואפילו  להתנגד 
לטובת הילד ומתוך אהבה ודאגה כנה, הדברים יתיישבו על לבו 
שיהיו  עד  לחלוטין  ויתקבלו  יופנמו  גם  הזמן  ועם  שעה,  באותה 

חלק בלתי נפרד מאישיותו.
הנה שתי דוגמאות: 

האמא פונה לילד הבלתי מסודר ואומרת לו: "בני אהובי, כשהחדר 
איחרת  שכמעט  זכור  הנה  חפציך...  את  מוצא  אינך  מסודר,  אינו 
או:  השנייה.  הנעל  את  מצאת  שלא  בגלל  הספר,  לבית  אתמול 
כמעט איחרת לטיול הכיתתי, בגלל שלא מצאת את החפץ שהיה 

במקומו,  יהיה  חפץ  וכשכל  חדרך,  את  סדר  איתך.  להביא  עליך 
חייך יהיו טובים ונעימים וגם מסודרים יותר. אני אומרת זאת רק 
בגלל שאתה בני ואני אוהבת אותך ורוצה בטובתך. ובכלל, גם לא 

ראוי שאמא תעשה זאת במקומך". 
"בני אהובי, אם תתארגן לשינה ותיכנס למיטתך מוקדם יותר, ייקל 
ומרוכז  ערני  וגם תהיה  ללימודים,  בזמן מבלי לאחר  לקום  עליך 

במשך היום ולא עייף וישנוני. בני, שמע לי, רק תרוויח מזה". 
הרי לנו שרק באמצעות המסר: "שמע לי לטובתך! אתה בני, אני 
ליעד  להגיע  ניתן  בטובתך",  רוצים  ההורים  ואנו  אותך,  אוהבת 

הנכסף בחינוך: "ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי כב, ו(. 
אמנם מן הסתם הילד לא יפנים את המסר מיד בפעם הראשונה, 
וגם לא בפעם השניה, אולם מידי פעם הוא ייזכר בדברים ויאמר 
לעצמו: "אמי צודקת. הרי בשבוע שעבר לא שמעתי לעצתה וכך 
הזמן  עם  וכך  כדבריה".  לעשות  אנסה  הפסדתי.  ורק  אתמול,  גם 
עד  אותם,  ויפנים  איתם  יזדהה  לעצמו,  הדברים  את  יקנה  הוא 

לשינוי המיוחל. 
שנראה  באופן  הילד  כלפי  בביקורת  הפונה  הורה  זאת,  לעומת 
כאילו הוא דורש את טובת עצמו, מצייר את ההורה בעיני הילד 
כאדם טרדן שרק יודע להציק ללא הרף, לדרוש לתבוע ולהעניש 
באופן שרירותי. ומכאן קצרה הדרך ליצירת מערכת יחסים עכורה 
מהצורך  כמשוחרר  עצמו  את  ִיראה  הילד  הרסנית.  תוצאה  בעלת 
להשתנות, ואדרבה, יפתח צורך להתריס כנגד הוריו. שהרי תחושתו 
היא שכל פניותיהם אליו אינן אלא מערכת מטרידה של דרישות, 
תביעות ועונשים, אשר כל מטרתן היא השגת טובת ההורה ומילוי 
מנתק  הצער,  למרבה  הנפוצים  אלה,  שבמקרים  פלא  לא  רצונו. 
הילד את רגשות אהבה הטבעיים שבליבו כלפי הוריו, והוא פונה 

לבנות את חייו בכוחותיו הדלים ובעזרת חבריו חסרי הניסיון.

"הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך!"

עצה חכמה נוספת אודות הדרך הנכונה בביקורת, מלמדנו החכם 
ִיְשָֹנֶאָּך. הוַֹכח  מכל אדם בספר משלי )ט, ח(: "ַאל ּתוַֹכח ֵלץ - ֶּפן 

ְלָחָכם - ְוֶיֱאָהֶבָּך".
ביאור פשט הפסוק: אל תוכיח אדם לץ שכל דבר רציני מושם על 
ידו לצחוק וללעג, כי הוא ישנא אותך. שהרי אינו מחפש אמת, וחי 
בעולם של דמיונות. אלא תוכיח אדם חכם, והוא, אשר חי בעולם 
של אמת מציאותית, ישמח מהביקורת שהעמידה אותו על האמת. 
אדם זה יאהב אותך, ויודה לך על שהפנית את תשומת ליבו למה 

שטוב ונכון. 
וברובד הסבר נוסף, מלבד ההדרכה את מי להוכיח, מלמדנו שלמה 

המלך במילים אלה כיצד יש להוכיח. וכך הוא אומר:
"ַאל ּתוַֹכח ֵלץ" - אל תוכיח אדם במילים: אתה לץ; אתה שלילי; 
 - ְלָחָכם"  "הוַֹכח  אלא  בו.  פגעת  שהרי  ִיְשָֹנֶאָּך"  "ֶּפן  גרוע;  אתה 
שבח אותו ורומם אותו, אמור לו: אתה חכם, ומעשה זה אינו ראוי 

למעלתך הגבוהה, "ְוֶיֱאָהֶבָּך".

הוא:  הכלל  מעשיו,  על  לילד  להעיר  מעוניינים  כאשר  לפיכך, 
הוסף  ונפלא",  טוב  כך  כל  ילד  "אתה  לו:  אמור  ְלָחָכם".  "הוַֹכח 
הוכחות על כך, רומם ושבח אותו בדברים נכונים, ואז עבור לדברי 
לא  נפלא כמוך להוציא דבר שהוא  לילד  "לא מתאים  הביקורת: 

נכון מהפה". 
וכשמשבחים את הילד ומרוממים אותו, הוא מקבל כוחות ורצון 

וחשק להשתנות לטובה, והוא גם אוהב אותך, את המוכיח.

היהלום וליטושו

לסלק  שכדי  לעובדה  היטב  מודע  יהלומים  בליטוש  העוסק  כל 
לסמן  יש  עצמו,  ליהלום  להזיק  מבלי  הגולמי  היהלום  פגמי  את 
לטפל  שמבקשים  הפגם  של  מקומו  את  רבה  בדייקנות  תחילה 
בו, ולהשתמש בכלי ליטוש עדינים הבאים במגע רק עם המקום 
הפגום. עיקר אומנותם של מלטשי היהלומים האיכותיים מתבטאת 
ביכולתם לטפל כראוי בפגם עצמו, מבלי לפגוע בטעות בחלקים 

הטובים שבאבן היקרה. 
בכלים  היהלום  על  המסתער  רגישות  חסר  יהלומים  מלטש 
יאבד במהרה את  מגושמים וחובט ללא מחשבה במקום הפגום, 
הרכוש יקר הערך שבידו. עובד כזה, יפוטר ויסולק מיד מהעבודה 

המחייבת אחריות וזהירות רבה. 
דברים אלה, הפשוטים לכל אדם בר דעת, נעלמים משום מה אצל 
חינוכיים  פגמים  לתקן  מנסים  הם  כאשר  רבים,  ומחנכים  הורים 

המתגלים ביהלום יקר הערך הנקרא: ילד.
בעיני הילד, עולם המבוגרים נראה בממדים גדולים ביותר. כאשר 
מהוריו,  מאחד  ובפרט  מבוגר,  מאדם  ביקורת  דברי  שומע  ילד 
יותר  הרבה  ועוצמתיים  ענקיים  גדולים,  אצלו  נשמעים  הדברים 

מכפי שהם באמת אצל המבוגר. 
על דרך המשל, המבוגר שומע את עצמו כפי שהוא דיבר, ואילו 
הילד שומע את הדברים, מההיבט הנפשי, כמו מרמקול רב עוצמה.

מבוגרים רבים התנסו בחוויית ביקור בבית ילדותם לאחר עשרות 
שנים שלא ביקרו בו. הם מופתעים לגלות שהכל נראה להם קטן 
כפי  הכל  באמת,  השתנה  לא  שדבר  מובן  להם.  מהזכור  בהרבה 
שהיה. השינוי היחיד חל בנקודת התצפית שממנה מביט המסתכל.

בעיני הילד, עולם המבוגרים נראה בממד ענק. והדבר בולט יותר 
מכל, באופן שבו הוא רואה את הוריו. הם החשובים מכל בעולמו, 
וכל אשר יאמרו לו ייחרט עמוק בנפשו. אם הם יאמרו לו שהוא 
לא יגדל אם לא יאכל ירקות מסוימים, הוא בטוח שיישאר כל חייו 
בגובה מטר ועשרים. אם יגידו לו שהוא תלמיד חלש או עצלן, הוא 
יקבל זאת כאמת לאמיתה. המסר העובר מההורה אל הילד מוטמע 
בתוכו - בדיוק כמו שהסידן שבמזונו נספג בעצמותיו והופך להיות 
חלק ממנו. ומכאן האחריות הרבה של ההורים והמחנכים וכל אדם 
מבוגר, לשקול כל משפט וכל מילה הנאמרים ממנו לילד, הן מצד 
תוכנה והן מצד טון דיבורו, מבע עיניו ושפת גופו בעת הדיבור )על 

פי לשון מרפא עמ' 34(.

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



וכשמשבחים את הילד ומרוממים אותו, הוא מקבל כוחות ורצון וחשק להשתנות לטובה, והוא גם 
אוהב אותך, את המוכיח.
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יגעת ומצאת - תאמין!
מהעיר  יקותיאל  רבי  החסיד  חי  שנה,  כמאתיים  לפני 
ליעפלי ברוסיה הלבנה. חסידים הוגים את שמו ביראת כבוד. 
הוא האריך ימים עד כמעט מאה שנה )בתקופה בה תוחלת 
החיים הממוצעת עמדה על חצי מכך( וזכה לפגוש ארבעה 

אדמור"י חב"ד, מהאדמו"ר הזקן עד האדמו"ר המהר"ש.
פשוט  אדם  היה  הוא  מרשים.  כאיש  נולד  לא  יקותיאל  רבי  אבל 
שעבד במכירת מלח ולא בלט בשום תחום. כישרונותיו היו מוגבלים 
והידיעות התורניות שלו מועטות. שנים ארוכות נהג לנסוע אל חצרו 
חלפו  מדי.  יותר  היה  לא  וזה  הבין,   – שהבין  ומה  הזקן  רבנו  של 
דובער,  רבי  בנו,  תפס  מקומו  ואת  נפטר  הזקן  והאדמו"ר  השנים 
המכונה ה'אדמו"ר האמצעי'. הרבי העתיק את מרכז החסידות לעיירה 
המאמרים  החסידות.  בלימוד  חדשים  סטנדרטים  ויצר  ליובאוויטש 
הקודם  החסידים מהדור  גדולי  וגם  ומעמיקים,  ארוכים  להיות  הפכו 

התקשו לעמוד על עומק הרעיונות.
מליובאוויטש,  בא  הוא  צעיר.  אברך  ליעפלי  לעיר  הגיע  אחד  יום 
ניחן  האברך  החדש.  מהרבי  ששמע  החסידות  בדברי  ומלא  נלהב 
בתורת  מופלאים  רעיונות  חזר  יום  ומדי  מעולה  הסברה  בכישרון 
המאזינים  מול  נפתח  אלוקיים  מושגים  של  חדש  עולם  החסידות. 
שהרגיש  אחד  מאדם  חוץ  ועוד.  עוד  לשמוע  סביבו  התקבצו  וכולם 
שום  החמיץ  לא  הוא  הקשיב,  יקותיאל  ר'  כבוי.  היה  הוא  אומלל. 
אוזנו  יד  על  חלפו  הדברים  כלום.  הבין  לא  אבל  לשמוע,  הזדמנות 

ונשכחו כלא היו.
מאמרי  ששמע  ותיק  חסיד  הוא  בו.  הכתה  אברך  באותו  הקנאה 
ממש,  אפרוח  צעיר,  איש  מופיע  ופתאום  הזקן,  הרבי  מפי  חסידות 
רוחו  הלכה  ליום  מיום  קולחת.  בלשון  חיים  אלוקים  דברי  ומשמיע 
ונדכאה והוא הסתגר בחדרו. הוא חש כאילו זמנו תם. לפתע ניצתה בו 
אש. למדן לא היה, אבל עקשן בהחלט היה. ר' יקותיאל קרא לאברך 
שלושה  כלכלית.  אותו  יפצה  והוא  שיידרש  ככל  להתעכב  וביקשו 
שבועות ישב עמו האיש, הסביר את המאמרים במיטב כישרונו, אבל 

היה זה ללא הועיל. מוחו אטום.
ביקש  ובדמעות  לליובאוויטש,  לרבי,  לנסוע  החליט  יקותיאל  ר' 
דבר  לך  "אין  קצרה:  הייתה  הרבי  תגובת  המוח.  ופתיחת  רחמים 
העומד בפני הרצון, כאשר רוצים באמת גם החושים מתרחבים". כעת 
ר' יקותיאל ידע שהוא ישיג את מבוקשו. הוא הודיע לבני משפחתו 
כי הוא נשאר כמה חודשים בחצר הרבי ובזמן הזה גייס את כל כוחות 
גופו ונפשו. הוא הרגיל את עצמו להתרכז בנושא אחד שעות ארוכות, 
כי  נושא, עשרות פעמים, עד שהרגיש  הוא חזר שוב ושוב על אותו 

נולד מחדש. מוחו נפתח.
בתורת  המבינים  מגדולי  לאחד  יקותיאל  ר'  נעשה  הימים  ברבות 
'אמרי   - האמצעי  האדמו"ר  של  ביותר  המעמיק  ספרו  החסידות. 
בינה' - נכתב במיוחד עבורו, והאדמו"ר ה'צמח-צדק' אמר עליו:  "ר' 

יקותיאל הוא דוגמה חיה לדברי חז"ל: יגעת ומצאת - תאמין!".
הסיפור המיוחד מוביל אותנו אל אחת התמיהות הגדולות בפרשתנו. 
קורות  אלו  התאומות,  האחיות  סיפור  את  מתארת  ויצא  פרשת 
החיים המרתקים של רחל ולאה. אחרי המהפך המטורף בליל החופה, 
כשפושטים את שמלת הכלה מרחל ומלבישים אותה על לאה, והחתן 
התמים מגלה את האמת רק למחרת כשאור יום חודר לחדרו והיה יכול 
לראות את ההבדלים הדקים בין האחיות התאומות שהיו דומות מאוד 
זו לזו )מלבד יופי העיניים שהפריד ביניהן, ראו סדר עולם רבה פרק 
- ממשיכה התורה  'נזר התורה' אייר תשס"ט עמוד קנט(  ב, ביטאון 

ומספרת על הגלגל שממשיך ומסתובב אל הכיוון הלא צפוי:
האישה   - רחל  ואילו  בנים  ארבעה  יולדת  השנואה,  האישה  לאה, 
האהובה - עקרה. רחל שבשבילה עבד יעקב שבע שנים בשדה, רואה 

את הבית מתמלא בילדים לא שלה.
כאן נפתח פרק ל' בביטוי קשה ושלילי שאינו מכבד את רחל אמנו: 
"ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב 
באחותה  עזה  קנאה  התמלאה  רחל  אנוכי".  מתה  כי  בנים  לי  הבה 
והרגישה דחף להשיג את מה שזכתה לו. רש"י מוסיף כי רחל התקנאה 
את  שהפך  לנס  ראויה  להיות  לה  שגרמו  לאה  של  הטובים  במעשיה 

גורלה.
וכמובן, הביטוי הקשה מעלה תמיהה עצומה: למה לפגוע כך ברחל 
ולספר שהיא "קינאה" בלאה? למה לא מספיק לומר בפשטות שרחל 
הייתה מוצפת ברצון הטבעי להיות אימא? הרי בלי קשר ללאה ואפילו 
את  להקים  ליבה  בכל  חלמה  רחל  בכלל,  יולדת  הייתה  לא  היא  אם 
בכל  ביותר  החזק  האימהי  הביטוי  את  אומרת  היא  הרי  ישראל?  עם 
התנ"ך: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי", רחל הייתה "אמנו" בכל 
מהותה, היא לא מצאה ייעוד בחייה לולי היותה אימה, אז למה צריך 
לפגוע בכבודה ולספר שהשתרבבה לה קנאה יוקדת על ההצלחה של 

אחותה?
שלילי  רגש  ואיזה  "קנאה"  הביטוי  קשה  כמה  עד  לזכור  צריך 
על הפלשתים שקינאו  למדנו  רק בשבוע שעבר  הוא מסמל.  ומסוכן 
בהצלחה הכלכלית של יצחק אבינו ובתגובה רדפו אותו ותבעו לגרש 
אותו מגרר. בעוד שבועיים נקרא את הסיפור הנורא של יוסף ואחיו 
שמתחיל ב"ויקנאו אותו אחיו", ברגש הקנאה שמעביר את המקנא על 

דעתו וגורם לו לעשות כל נזק לזה שמקנא בו.
והכבוד  התאווה  "הקנאה,  אבות:  במסכת  חז"ל  מוסיפים  כך 
את  שהורג  המוות  סם  היא  הקנאה  מהעולם",  האדם  את  מוציאים 
חי ממה שהוא אוכל  ידוע אומר: "אדם  ביטוי  האדם המקנא עצמו. 

ומת ממה שאוכל אותו...".
גמד  להרגיש  למקנא  גורמת  שהקנאה  הוא  בכך  ההסברים  אחד 
וזעיר. היא מעוררת אצלו נחיתות ותבוסה. בכל פעם שהוא רואה את 
מי  כמו  ומרגיש  העצמי  הביטחון  את  מאבד  הוא  בו,  שמקנא  האיש 
יש  להערכה.  ראויים  אינם  שלו  ההישגים  כאילו  כלום.  שווה  שאינו 
האיש  של  היופי  כלומר,  אותי",  מכער  שלך  "היופי  שאומר:  ביטוי 
שאני מקנא בו, גורם לי להרגיש מכוער ולאבד את כל מה שיש לי, 

כאילו אין בי כלום ולא השגתי דבר בחיים.
אז למה לערבב את רחל בתוך כל הרוע הזה?

יותר: הרי הקנאה לא הייתה תכונה  יתירה מכך, התמיהה עצומה 
שאפיינה את רחל? היא הייתה ההיפך מקנאה ואדרבה, רחל היא הסמל 
בכל הדורות לוותרנות ואמפתיה? כך מקשה המדרש: "ומה כשראתה 
את אחותה נכנסת לחופה לא קנאה - עכשיו תקנא?!". הכוונה היא 
הציע  כשיעקב  קכג(:  בתרא  )בבא  נתפס  הבלתי  ה"סימנים"  לסיפור 
ייתן לה  נישואין לרחל, היא הזהירה אותו שזה לא יעבוד: אבא לא 
וסיכם  נערך לכך  יעקב  לעקוף את אחותה הגדולה שממתינה בבית. 
איתה על סימנים אותם תלחש באוזניו כשייכנסו אל האוהל. הקוד היה 
נדה,  "חלה,  "חנה", ראשי התיבות של שלוש המצוות של האישה: 
את  והורידו  הגורלי  הלילה  הגיע  כט,כה(.  זקנים  )דעת  הנר"  הדלקת 
שמלת הכלה מרחל והלבישו על לאה, ואז קרה דבר מדהים: במקום 
לעמוד מהצד ולתת לאחותה להתבזות, רחל ניגשה ללאה ולחשה את 

הקוד שהיה אמור להגן עליה מפני הרגע הזה בדיוק.
הנצחית  הזכות  הוא  הזה  האצילי  הרגע  כי  המדרש  דברי  ידועים 
בגללה נצא מהגלות. כשעם ישראל בוכה על קברה של רחל לבנות את 
בית המקדש, היא הולכת לפני הקב"ה ומזכירה את רחמיה על אחותה, 
ועינייך  קולך מבכי  "מנעי  הנפלאה:  עונה את ההבטחה  ואז הקב"ה 

מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם".
שרחל  ולהדגיש  הצדקנית  בדמות  לפגוע  חשוב  כך  כל  למה  אז 

קינאה באחותה?
בספר "היום יום" כד חשוון כותב הרבי: "בעניינים הגשמיים צריך 
להסתכל במי שהוא למטה ממנו, ולהודות להשי"ת כי טוב על חסדו 
אתו עמו. בעניינים הרוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו 
ועוז שיוכל  וכוח  לו דעה טובה להתלמד ממנו  לה' שייתן  ולהתחנן 

לעלות בעילוי אחר עילוי".
יש תחום שלם  כי  כותב הרבי  ביחס לקנאה. ראשית  זאת מהפכה 
בו ראוי לקנא. לעתים עלינו לאפשר את הכאב של הקנאה, להודות 
לבעור!.  לה  להניח  כן,  בתוכנו.  להתפשט  לה  ולתת  בה  להכיר  בה, 
כאשר פוגשים אדם יותר מוצלח בתחום הרוחני - זהו מסר מהקב"ה 
ומפזר צדקה,  רואים מישהו שמתעלה על מידותיו  להתעורר. כאשר 
ילדיו,  עם  ללמוד  ויושב  הביתה  מוקדם  שחוזר  אדם  רואים  כאשר 

ראוי   – יום  זמן לקבוע שיעור תורה מדי  רואים חבר שמוצא  כאשר 
לכאוב בקנאה אליו.

שכן לקנאה יש שתי מעלות: א. היא ממקדת אותנו. הקנאה מגלה 
מי אנחנו ומה אנו רוצים לעשות באמת בחיים. הדרך הכי טובה להכיר 
והוא העיקר: הקנאה היא  ב.  את עצמך היא להקשיב לקנאות שלך. 
עצמנו  את  לזעזע  דרך  היא  הקנאה  הנוחות.  מאזור  לצאת  מניע  כוח 
בונה  אין אדם  אומר המדרש: "אלמלא הקנאה  כך  לקום מהכורסה. 
ולהצליח  הזולת  את  לעקוף  הרצון  אלמלא  אישה",  נושא  ואינו  בית 
יותר ממנו, איש לא היה מוותר על הפרטיות המקודשת ומכניס לחייו 
אדם נוסף, ואיש לא היה משעבד את חייו להלוואת משכנתא לקניית 

בית שאינו רואה את קיצה באופק.
היא  שהקנאה  בלבד  זה  כל  החדה:  התובנה  מגיעה  כאן  ואולם 
טובה  דעה  לו  שייתן  לה'  "ולהתחנן  הרבי:  דברי  כהמשך  בריאה, 
כזו  היא  שהקנאה  בלבד  כלומר,  לעלות".  ועוז  וכוח  ממנו  להתלמד 

שלומדת מאותו אדם ולא מייחלת חלילה לסופו של אותו אדם.
והערצה. הוא  בו לסמל  מקנא בריא הופך את האיש שהוא מקנא 
אינו מגמד אותו ואינו מייחל לנפילתו. הוא מודה בקנאה אליו ומבין 
שהקב"ה שלח אותו כקטליזטור לגרום לו עצמו לעשות דברים בלתי 

רגילים. הוא מתבונן בסגולותיו ומנסה ללמוד את סוד הצלחתו.
הוא יודע את התובנה המהממת: כל זמן שהאיש שאתה מקנא בו 
קיים – יש לך מנוע צמיחה ששלח לך הקב"ה לכבוש יעדים חדשים, 
אבל ברגע שאותו איש ייכשל – אתה תהיה הבא בתור אחריו, כי לך 
עצמך לא יהיה יעד חדש לכבוש. כבר אמר מי שאמר כי הדבר הגרוע 
ביותר שיכול לקרות לעסק הוא להיות ראשון! ולאבד את המתחרים.

והאמת היא שהדברים מפורשים ברש"י אתו פתחנו: "ותקנא רחל 
באחותה – קנאה במעשיה הטובים, אמרה, אילולי שצדקה ממני, לא 
זכתה לבנים". רחל לא שנאה את לאה ולהיפך, הפכה אותה למושא 
הערצה, היא התבוננה במעשיה וראתה בה זרז כדי להצמיח את עצמה 

להישגים. 
חב"ד,  לבית  הרביעי  האדמו"ר  של  בביתו  נפלאה:  אנקדוטה 
בגודל  בלטו  מקטנותם  שכבר  ילדים  שני  גדלו  המהר"ש,  האדמו"ר 
הכישרונות שלהם ובנפשם הרגישה. זלמן אהרון )הרז"א( ושלום בער 
מאחיו  וחצי  בשנתיים  מבוגר  היה  אהרן  זלמן  הרש"ב(.  )האדמו"ר 
הצעיר, ואולם כפי שקורה לפעמים, הצעיר היה בעל מבנה גוף גבוה 

יותר מהמבוגר.
זלמן אהרן התקשה לסבול את המובילות של אחיו ופעם חפר בור 
גבוה ממך".  אני  "הנה  ואמר:  פנימה  להיכנס  ביקש מאחיו  באדמה, 
זו  לא  "זלמן,  ואמרה:  לבנה  קראה  רבקה,  הדגולה,  הרבנית  אימם, 
עליה.  ותטפס  אבן  קח   – אחיך  מעל  להתנשא  רוצה  הנך  אם  הדרך, 

תגביה את עצמך ואל תוריד את אחיך..."
כעת נוכל להבין דבר גדול. בניגוד גמור לדברי המשנה ש"הקנאה 
מוציאה את האדם מהעולם", הגמרא אומרת )בבא בתרא כא,ב( דבר 
לגור  ובא  טוב  שמלמד  תינוקות  "מלמד  להלכה:  נקבע  שגם  הפוך 
לידו מלמד תינוקות שמלמד טוב ממנו, לא מסלקים את הטוב יותר... 
]כי[ קנאת סופרים תרבה חכמה". כלומר, בענייני לימוד תורה – אין 
חשש להשגת גבול אלא מעודדים את התחרות ופועלים ליצור מתח 

והישגיות בין שני המלמדים. שכן הקנאה תרבה חכמה.
מעודדים  להיפך,  אלא  הקנאה,  מן  חוששים  שאין  רק  שלא  כך 
אנחנו מבולבלים:  אז  אגרסיבית.  אותה באמצעות תחרות  ומטפחים 

האם הקנאה "מוציאה את האדם מהעולם" או "מרבה חכמה?".
ברור שמדובר בשני סוגי קנאות: אחת היא חולנית שממיתה ואחת 
היא בריאה שמצמיחה והאחרונה היא זו עליה נאמר "תרבה חכמה". 
במיוחד  האחרונה  הטקטיקה  את  להפעיל  הורה  מליובאוויטש  הרבי 
צדקה  ממתן  גדול  פרסום  לעשות  עורר  הרבי  צדקה.  נותני  כלפי 
ולערוך  הכנסת  בית  גבי  על  שמם  את  לקבע  הנותנים.  את  ולהעצים 
הרשב"א:  של  המפורסמים  כדבריו  שכן  לכבודם.  הוקרה  אירועי 
האחרים  בלב  תחלחל  הקנאה  וכך  מצווה",  עושי  לפרסם  "מצווה 

ותגרום להם לרצות להיות טובים יותר.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 





ימים% בשיטת שלם וקחהנחה

07 עד-

את התצוגהמנקים 
החלה
החלההמכירה הגדולה של סוף שנה

בשיטת שלם וקח

הנחה
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אם ירצה ה' 
מטבעות  לעצמו  אימץ  ישראל  עם  של  רובו  רוב 
וכדומה.  השם'  'בעזרת  השם',  ירצה  'אם  לשון: 
בשיחותיהם  תדיר  שזורות  אלו  משובחות  מילים 
את  בולט  באופן  מדגיש  זה  מנהג  הם.  באשר  יהודים  של 
האדם  לא  כי  הישראלית  הנפש  בתוך  עמוק  הקיימת  ההכרה 
קובע ומנהל את המאורעות, אלא כל הבריאה מסובבת על ידי 
הקב"ה שהוא הכח האלוקי העליון אשר "עשה, עושה ויעשה 

את כל המעשים".
שלנו  בפנימיות  עמוק  טמונה  שכאמור  זו  בסיסית  הכרה 
ובאופן  כללי  באופן  ומעשינו  חיינו  על  להשליך  צריכה   –
פרטי, ולהגיע לאמונה ברורה כי בלי רצון ד' וללא עזרתו לא 
יועילו לאדם כל כישרונותיו וכל מאמציו. כל נשימה ונשימה 
כל  את  ומנהיג  המקיים  הבורא  מאת  תמידית  חיים  מתנת  הם 

הבריאה בכל רגע ורגע.
)מגדולי  מלעכאוויטש  מרדכי  רבי  הצדיק  וכמאמר 
ובלעדיו  ונהרות,  ימים  לעבור  אוכל  הקב"ה  "עם  החסידות(: 

לא אוכל לעבור אפילו את מפתן הדלת".
עלינו,  פוסחות  אינם  הסוערות  הסערות  כאשר  בתקופתנו, 
מבחינה  הן  כלכלית,  מבחינה  הן  ראייתו,  מזוויות  אחד  כל 
מאתינו  ואחד  אחד  כל  וכן  פוליטית,  מבחינה  והן  ביטחונית, 
אחר.  נושא  וכל  בריאות  פרנסה,  בנושא  הפרטיים,  בחייו 
חובתנו לשים אל ליבנו את האמת הברורה הזו, ולא להתבלבל 
ולהיסחף בסערות החיים הגועשות, הכל נגזר מלמעלה! וכפי 
נוקף אצבעו  שכבר לימדו אותנו חז"ל הקדושים כי אין אדם 
מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה! הכל בגזירת עליון.
רבינו ישעיה הלוי הורביץ זצוק"ל, הידוע בכינויו 'השל"ה 
הקדוש', על שם ספרו המפורסם 'שני לוחות הברית', מתעכב 
את  ושוב  שוב  בתורה  קוראים  אנו  בהם  המסעות,  בפרשות 

הפסוקים: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' ייסעו".
בעל השל"ה הקדוש מלמד אותנו כי זו היא הוראה לדורות, 

וכה דבריו בלשונו הטהור:
"יש רמז מוסר בכאן על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, 
יאמר: אם ירצה השם, או בעזרת השם. למשל, בלכתו בדרך 

במקום  לחנות  ובדעתי  יתברך,  השם  בעזרת  נוסע  הנני  יאמר 
פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. וכשבא למקום החניה אז יחזור 
וייתן שבח, ויאמר הנה בעזרת השם יתברך באתי הנה, ובדעתי 
שמים  שם  נמצא  ירצה.  אם  יתברך  בעזרתו  פלוני  לזמן  ליסע 
שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו, ובשעת מעשה, ככה בכל 

פעולותיו".
וכפי שמעתי פעם ביטוי חכם ושנון: "אם תראה אדם שאחר 
לבוא  הקדים  פשוט  אלא  אחר.  שהאיש  תאמר  אל  לרכבת, 

לרכבת השנייה... שהרי הכול בידי שמים".

  

בפרשתנו, פרשת ויצא, אנו מוצאים סמך יפה לעניין, ואולי 
אף כאן יש מקור להנהגה טובה זו. אנו קוראים בתורה שיעקב 
אבינו בשעת צאתו מבית אביו יצחק מבקש )בראשית כח, כ(: 
ַּבֶּדֶרְך  ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱאֹלקים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאמֹר,  ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  "ַוִּיַּדר 

ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הוֵֹלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש".
וכבר רבו התמיהות בפסוק זה, מה היא הכוונה במילת "אם" 
– "אם יהיה אלוקים עמדי"? וכי היה לו ליעקב אבינו ספק קל 
האם אלוקים יהיה עמו?! והרי כל תהלוכות אבותינו הקדושים 

מלווים היו עם האלוקים על כל צעד ושעל?!
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  והמשפיע  המגיד  ומבאר 
שליט"א כי יש כאן יסוד גדול ולימוד ענק: יעקב אבינו יוצא 
בחשש את בית אביו מולדתו ומרחיק אל עבר הדוד לבן הארמי. 
צופן  מה  יודע  אינו  איש  נעלם,  בגדר  הם  הבאות  המאורעות 
בחובו העתיד. וכאן נעמד יעקב אבינו לפני הקב"ה ומקבל על 
עצמו בנדר: מהיום, הוא מוסיף ומצרף יותר ויותר שם שמים 
לכל תוכנית ולכל משאלה. מעתה, הוא מוסיף ואומר "אם יהיה 

אלוקים עמדי", בכל דרך בו הוא הולך.

  

ספר  נסגר  אלו  בימים  החול.  ובין  הקודש  בין  להבדיל  ו... 

הוא מלווה  בכל שנה  כמו  והשנה  עירית חדרה,  התקציב של 
בהרבה עמל, הרבה דיונים, והרבה 'כיפופי ידיים'. היו רגעים 
העיר  ראש  ומ"מ  הרשימה  יו"ר  שותפי  עם  יחד  אני  גם  בהם 
מר ניר בן חיים נסחפנו ולקחנו אישית ללב את הנושא, וחשנו 

תחושות ניצחון וכישלון מכל צד.
בשלב מסוים נזכרתי במשפט יסוד שאמר לי רבה של חדרה 
הציבורית:  שליחותי  בתחילת  שליט"א  ורנר  דוד  רבי  הגאון 
"אתה רק שליח, אתה רק המשתדל, אתה חלק ממשהו גדול 
ותישאר  לפניך  הייתה  ממך,  גדולה  כולה  המערכה  ממך. 
אחריך... תפקידו של נציג ציבור הוא לתמרן בחכמה ובתבונה 

בתוך המערכת הזו כפי יכולתו. ותו לא".
"אם  השם".  "בעזרת  הכל  לעצמי:  ואמרתי  התחזקתי  ואז 
ירצה השם". כלום לא ממני, והדבר לא בשליטתי. זה לא אומר 
ומועיל,  טוב  יותר  יהיה  שהתקציב  כך  על  ללחום  שהפסקנו 
לקדם את האג'נדות והערכים אשר לשמם נבחרתי ולמענם אני 
שם. לתקציב ערכי יותר, תקציב יותר חברתי, עם יותר חמלה, 
עם בשורה לכלל התושבים. ממש לא עצרנו, אדרבה המשכנו  
ללחום, להיאבק ולהפעיל לחץ עד הרגע האחרון, אבל מתוך 
רוגע, מתוך אמונה ש"לא עליך המלאכה לגמור", ומי שמנהל 
את הכל הוא 'כח עליון'... כפי שיש מי שיאהב לקרוא לזה. אך 
הוא הכח האלוקי,  כח  אותו  כי  היטב  ומכירים  יודעים  אנחנו 

הכח של בורא העולם יתברך שמו.
ואל תתפלאו: דווקא מהעמדה הזו ומתוך ההבנה והידיעה – 

ההדורים החלו להתיישב, והדברים הסתדרו יותר ויותר.
 , העיר  ראש  את  ולברך  להחמיא  המקום  שכאן  חושבני 
לצוות העוזרים שלו בבר אפללו ואיציק נחמני, לגזבר העיר, 
ולכל העוזרים  חייט,  נעמי  והצדיקה  ולסגנית הגזבר המסורה 

והמסייעים איש איש בשמו הטוב יבורך.
ירצה  ולשאלתכם האם אצביע בעד התקציב? תשובתי אם 

השם! זו התשובה הכי נכונה וגם הכי מרגיעה בעולם.
שבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון נורדמן



הכרה בסיסית זו שכאמור טמונה עמוק בפנימיות שלנו – צריכה להשליך על חיינו 
ומעשינו באופן כללי ובאופן פרטי, ולהגיע לאמונה ברורה כי בלי רצון ד' וללא עזרתו 

לא יועילו לאדם כל כישרונותיו וכל מאמציו

"



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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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מה אתם יודעים
על הלכת אפרופים?

על  משהו  שמעתם  אפרופים?  דין  פסק  על  שמעתם 
ישראל  נגד רכבת  "ביבי כבישים"  דין של חברת  פסק 
שהתפרסם בשבוע האחרון? סביר מאד להניח שמעטים 
למרות  ואת השלכותיהם,  הדין  פסקי  מן הקוראים מכירים את 
שהמשמעות שלהם משפיעה באופן רוחבי על כולנו. גם לאנשי 
ההשלכות  ידוע  בהכרח  לא  הדין,  פסקי  את  שמכירים  משפט 
מרחיקות הלכת שלהם. בסוף, הנסתר מן העין משפיע יותר מן 
השערורייתי  את  אוהבת  התקשורת  אבל  והגלוי,  השערורייתי 

והצבעוני. דרכו של עולם. 
הלכה  שקבע  אפרופים  דין  פסק  ניתן   1995 בשנת  תקציר:  אז 
משפטית )פסיקה של בית משפט עליון שהיא תקדים שמחייב 
השופט  אל  מגיע  כאשר  כי  והלאה(  מעתה  המשפט  בתי  את 
תכליתית  פרשנות  לבצע  המשפט  בית  יכול  אזי  חוזי  סכסוך 
לחוזה  הצדדים  כוונת  את  מברר  המשפט  בית  כלומר,  בחוזה. 
הנסיבות  של  ובדיקה  מאומדן  גם  אלא  החוזה,  מלשון  רק  לא 
בית המשפט  כי  היה מקובל  אז  עד  אליו.  החיצוניות שהובילו 
בוחן את לשון החוזה כדי להבין את כוונות הצדדים, ורק במקרה 
של ניסוח מעורפל או לאקונה )מצב אותו לא צפו הצדדים ולא 
רשמו במפורש(, רק שם בית המשפט נותן את דעתו ופרשנותו 

כדי לפתור את הסכסוך. 
חברות  בשוק.  מאד  גדולה  וודאות  אי  יצרה  אפרופים  הלכת 
פרטי  רשמו  אם  וגם  מסחרי,  בחוזה  להתקשר  שרצו  ואנשים 
פרטים ברחל בתך הקטנה, לא יכלו להיות בטוחים בכך שלשון 
"פרשנות  השופט  יבצע  שמא  המשפט.  בבית  תכובד  החוזה 
החליטו  בעצם  הנסיבות  מאומד  כי  למסקנות  ויגיע  תכליתית" 
הצדדים אחרת. הרי שופטים אינם בוחני כליות ולב, ובפרשנות 
בחוזים  שהתקשרו  חברות  גם  כך  מאד.  רחוק  להגיע  אפשר 
והגיעו למצב של חילוקי דעות, היועצים המשפטיים עצרו ולא 
מיהרו ללכת לבית המשפט כדי לאכוף את החוזה, כי אי אפשר 

לדעת בוודאות שאכן יפסקו השופטים כדי שנרשם בחוזה. 
שחותמת  מסחרית  חברה  כסף.  הרבה  כסף,  עולה  וודאות  ואי 
את  לממש  כדי  כספיות  להתחייבויות  נכנסת  כלל  בדרך  חוזה, 
החוזה, ואם איננה בטוחה שהיא תקבל את התשלום כמובטח, 
דוגמה  בטוחות.  תבקש  אלא  כסף  להוציא  תמהר  לא  היא  אזי 
פשוטה, אם חתמתם עם בעל קייטרינג על אירוע ביום מסויים, 

עובדים  לשכור  מזון,  מוצרי  ולרכוש  ללכת  צריך  הוא  כעת 
משמעותית.  כספית  הוצאה  וזו  לאירוע,  המוצרים  את  ולהכין 
יקבל את הכסף,  אבל אם החוזה שנחתם לא מבטיח לו שאכן 
משמעותי.  בסיכון  אותו  מעמידה  שלו  כספית  הוצאה  כל  אזי 
דרך  כל  או  מראש,  שיקים  מראש,  תשלום  יבקש  הוא  ולכן, 
במקרים  בסיכון.  עצמו  מעמיד  לא  שהוא  לוודא  שיוכל  נוספת 
של חברות גדולות, הפתרון מורכב הרבה יותר. ויקר יותר.  וכל 
זה, בסוף בא לידי ביטוי במחיר לצרכן הסופי. זה חלק מיוקר 

המחייה המפורסם שכולנו מרגישים כאן. 
במדד אכיפת החוזים של הבנק העולמי, מדינת ישראל הדרדרה 
מדורגות  ומפגרות  נחשלות  מדינות  כאשר  ה-85,  למקום 
נמנעו מלסמוך  וכך, משקיעים רבים  יותר.  במקומות מכובדים 
אלה  בה.  מלהשקיע  ונמנעו  ישראל,  במדינת  החוזים  על 
שהחליטו להשקיע – וסך הכל יש כאן הרבה דברים שמעניינים 

מאד משקיעים – דאגו לבטח את עצמם. 
לפני כעשור העביר יריב לוין תיקון לחוק החוזים, שבא להחזיר 
את הוודאות לשוק, אך בית המשפט העליון חזר ופסק בהתאם 
לכללי ה"פרשנות התכליתית", והתעלם דה פקטו מהחוק )מה 
של  הדין  בפסק  שבאחרונה  עד  אחרת"(.  אותו  "פירש  שנקרא 
המשפט  בית  של  הרכב  ישראל,  רכבת  נגד  כבישים"  "ביבי 
העליון ובו השופט אלכס שטיין ואליו הצטרף גם השופט עופר 
גרוסקופף, קבע כי יש לבצע מבחן דו שלבי. קודם כל יש לבחון 
את לשון החוזה, ולפסוק בהתאם אליה. רק אם יש אי בהירות, 

שם יכול בית המשפט להתערב. 
אך ההשפעה שלו  אנשי משפט,  בעיקר  דין שמעניין  פסק  זהו 
אחד  היא  עסקית  וודאות  דרמטית.  להיות  יכולה  השוק  על 
מתנאי היסוד לקיום כלכלה משגשגת, וככל שיש יותר וודאות, 
העסקאות יותר קלות, וגם יותר זולות. פסק דין זה, שדובר מאד 
בברנז'ה המשפטית אך נשמע מעט מאד מחוצה לה, יכול להיות 
אחד הגורמים המשפיעים בשנים הבאות על הצמיחה הכלכלית. 

מה לעשות עם החרדים בצבא?

ויש אומרים  נודע לעם ישראל שצה"ל טעה והטעה –  השבוע 
הוצגו  שנים,  במשך  לצה"ל.  החרדים  גיוס  נתוני  את   – זייף 

בכמחצית.  נמוכים  האמיתיים  מנופחים, כשהמספרים  מספרים 
ישנה כמובן ביקורת צודקת על צה"ל, שאם "טועים" בדבר אחד 
יותר? אך אי  נוספות בתחומים חשובים  מי ערב שאין טעויות 
של  פשוט  לא  עול  עם  מתמודד  שצה"ל  מכך  להתעלם  אפשר 
גיוס חרדים, ויתכן ש"ניפוח הנתונים" היה פשוט מוצא אחרון. 
מכך  ועושות  חרדים  לגייס  שדורשות  פוליטיות  מפלגות  ישנן 
בדרישה  לבג"צ  שעותרים  חדשה  קרן  ארגוני  יש  פוליטי,  הון 
השוויון  כי  שקובע  בג"צ  וישנו  חרדים,  ולגייס  חקיקה  לבטל 
צריך להיעשות בדרך אחרת מזו שקבע המחוקק. כולם עושים 
את תפקידם הצפוי, אבל בסוף מישהו צריך לקבל את החרדים 

האלה לצה"ל, וזה לא פשוט בכלל. 
מועטה.  תועלת  ומביאים  מאד  יקרים  הם  החרדים  המגויסים 
זכאים  הם  שכך  ומכיוון  משפחות,  בעלי  המוחלט  רובם 
לתשלומי משפחה, שזה סכום לא מבוטל בכל חודש. כיון שהם 
מתגייסים בגיל מאוחר, התועלת הצבאית שלהם נמוכה למדי, 
)תועלת לצה"ל.  וברוב המקרים העלות לא שווה את התועלת 
שכר  בתוספת  מקצועית  מהכשרה  נהנים  די  עצמם  המגוייסים 
מכובד(. אבל הרי העם דורש שוויון ובג"צ הורה לקיים שוויון, 
אז מישהו צריך "לאכול" את כל המגוייסים המיותרים והיקרים 

האלה, והעול נופל על צבא הגנה לישראל. 
ואלה משימות צה"ל היום: הגנה על מדינת ישראל, והעסקה של 
חיילים מיותרים שאין להם כל תועלת צבאית. החרדים מוסיפים 
כוח  עודפי  חשובה.  כה  ההו  השנייה,  המשימה  על  הרבה 
האדם בצה"ל הם מן המפורסמות )לצד מחסור באנשי מקצוע 
בתחומים מאד מסויימים(, אך עודפי כוח האדם שאינם חרדים 
הם זולים למדי, אין צורך לשלם להם שכר ואין להם משפחות, 
כך שהבעיה סבירה. אבל החרדים – יתכן שהשקרים זה פשוט 

מפלטו של צבא שלא עומד בנטל שהטילו עליו. 
אינני בא לטעון שהמצב הקיים הוא טוב. הוא לא. בהחלט צריך 
הוא  הראשון,  במקום  להיות  הראוי  והפתרון  פתרונות,  לחפש 
צמצום שוויוני של הנטל, וקיצור שירות החובה. להיפטר מכוח 
ולשחרר אותו לשוק העבודה. הפתרון הנוסף, של  אדם עודף, 
הגברת כפייה והגברת אכיפה, יש לעשות רק בשלב השני, רק 
כאשר ברור שכל אותם מגוייסים בכוח, אך יהיה לצה"ל שימוש 

יעיל בהם.  



הלכת אפרופים יצרה אי וודאות גדולה מאד בשוק. חברות ואנשים שרצו להתקשר בחוזה 
מסחרי, וגם אם רשמו פרטי פרטים ברחל בתך הקטנה, לא יכלו להיות בטוחים בכך שלשון 

החוזה תכובד בבית המשפט

"



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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לבעיית עזה

הפתרון
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ישראל מבקשת להיפטר מהפלונטר העזתי כבר שנים רבות, כל פתרון שעלה ירד מהפרק • שר החוץ 
ישראל כץ מנסה לקדם רעיון של אי מלאכותי שיוקם מול הרצועה • בכיר לשעבר בשב"כ אומר ל'כל 
ישראל': "האי לא יסייע בהבאת שקט לתושבי עוטף עזה" • העיתונאי הנריקה צימרמן חושף: "קטאר 
מוכנה לממן אזורי תעשיה שיכניסו פרנסה לרצועה" • הכירו את האי שאולי יביא את בעיית עזה לחוף 
מבטחים • גשר הניתוק, המכשולים, העלויות, השליטה הביטחונית וגם: הצצה לאיים המלאכותיים 
הגדולים בעולם 

||  אוריאל צייטלין ||

»
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ם יש דבר סבוך יותר מהפלונטר הפוליטי בו אנו שקועים בימים אלה –  זו א
התסבוכת בעזה. רצועה לא מאוד גדולה שבחלקה מאיימת על ישראל בטרור 
ובחלקה השני מתגוררים אזרחים בתנאים קשים מאוד. לא ניתן לתושבי עזה 
להסתובב חופשיים עקב הסכנה הטמונה בתוכם. ארגון החמאס, הג'יהאד 
האסלמי ועוד מאיימים על ביטחון ישראל. מצד שני, יש צורך לראות כיצד 
מצליחים להקל על תושבי הרצועה את חייהם הלו פשוטים מבלי לסכן את 
ביטחון ישראל. הרבה הצעות עלו, אבל בכל הצעה טובה טמונה מלכודת שעשויה לסכן את 

ביטחון ישראל. אנחנו במלכוד. 
רוב תושבי עזה אינם טרוריסטים, אלא אזרחים שנקלעו לרצועת שטח בעייתית ומיואשים 
מחייהם לחלוטין בגלל השליטה הטרוריסטית עליהם, חמאס משקיע את כספו בהמשך חיזוק 
שלטונו ואילו התושבים נותרים רעבים. אך למרות הכל, אולי ישנו פתרון אחד: אי מול חופי 

עזה.
ישראל יצאה משטחי רצועת עזה לפני למעלה מעשור. למרות זאת העולם רואה ברצועת 
ישראל.  על  מוטלת  העולם  מבחינת  הומניטרית  והאחריות  ישראל  של  ריבוני  כאזור  עזה 
ברצועת עזה חיים קרוב לשני מיליון אזרחים רובם בעוני מחפיר ובתנאים לא תנאים. ברצועה 
ישנם קרוב ל-50% אבטלה, המים מזוהמים, ורק שעות מעטות ביום הם זוכים לחשמל וכאשר 

אין ממסד יציב והכלכלה כל כך נוראית, הרי שהמחלות גם נחלת האזור.  
של  וכניסה  יציאה  חוסמת  ישראל  עזה.  רצועת  מוגדרת  כך  בעולם,  גדול  הכי  הכלא  בית 
התושבים לצורכי פרנסה וזה בשל שיקולים ביטחוניים. גם מצרים לא פותחת את גבולותיה 
לעזתים, אבל משום מה נתפש בעולם כי ישראל היא אחראית למצב הקשה. ישראל מצידה 
רואה  העולם  כי  העובדה  עקב  וזאת  לרצועה  ותרופות  אוכל  במינימליות  היום מספקת  כבר 
בישראל אחראית לתושבי עזה. בנוסף, כאשר ישנה מצוקה בעזה, הם מפנים אש לישראל בירי 

רקטות, כאילו ילדי הדרום אחראים למצב ולא מציאות שנכפתה על כולם.
אבל שר אחד חשב מחוץ לקופסה. ישראל כץ מנסה לקדם הקמת אי מלאכותי מול חופי 
עזה. כץ מנסה לקדם את רעיון האי מאז סיום מבצע צוק איתן. אם ישראל לא מתכוונת להכניע 
את החמאס, הפתרון הנכון הוא לדחוף להקמת האי. מצרים לא תיפתח אף פעם לכיוון עזה; 

הדרך היחידה למנוע מעזה לפנות לכיוון ישראל היא לתת לה מוצא לים. באי 
יהיו נמל, תחנת כוח, אולי גם מפעל להתפלה. שאלת הריבונות לא תוכרע: 
לא דגל ישראל, לא דגל פלסטין.  השבוע דווח כי שר הביטחון נפתלי בנט 
ביטחונית  היתכנות  בדיקת  לבצע  הביטחון  ומערכת  הרמטכ"ל  את  הנחה 
לפרויקט האי המלאכותי מול חופי עזה. דווח נאמר כי בנט והרמטכ''ל אביב 
כוכבי נפגשו שבוע שעבר וסיכמו לקדם את הקמת האי, ובהמשך לבחון גם 

הקמת נמל תעופה בינלאומי בעזה במימון בינלאומי.

ישראל יצאה משטחי רצועת עזה 
לפני למעלה מעשור. למרות 

זאת העולם רואה ברצועת עזה 
כאזור ריבוני של ישראל והאחריות 

הומניטרית מבחינת העולם 
מוטלת על ישראל. ברצועת עזה 
חיים קרוב לשני מיליון אזרחים 

רובם בעוני מחפיר ובתנאים 
לא תנאים. ברצועה ישנם קרוב 

ל-50% אבטלה, המים מזוהמים, 
ורק שעות מעטות ביום הם זוכים 
לחשמל וכאשר אין ממסד יציב 

והכלכלה כל כך נוראית, הרי 
שהמחלות גם נחלת האזור.  



הגשר שיוביל מהרצועה לאי

איים מלכותיים בנויים בדובאי



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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ליוזמת  התנגדו  וליברמן,  יעלון  הקודמים,  הביטחון  שרי 
מספר  לפני  בקבינט  כשהוצג  עוד  בו  שתמך  בנט  אבל  האי, 
שנים, רואה בו פתרון יצירתי שיכול להקל על האזרחים בעזה 
כשהתנאי: אור ירוק ממערכת הביטחון שהפרויקט לא יהווה 
בציוץ  לנושא  התייחס  כץ  ישראל  החוץ  שר  לישראל.  סכנה 
בטוויטר. ''שנים אני מקדם את יוזמת האי הבינלאומי הצף מול 
עזה, כפתרון יחיד של מוצא אזרחי מבוקר של עזה לעולם, תוך 
ניתוק הקשר האזרחי ושמירת גבול ביטחון עם ישראל. השבוע 
את  הביע  לקודמיו,  שבניגוד  בנט,  הבטחון  שר  את  פגשתי 
נתניהו,  עדכנתי את ראש הממשלה  היוזמה.  בקידום  תמיכתו 

ואני מקווה שבקרוב נוכל לצאת לדרך", סיפר השר כץ. 
וגם  המרכז  גם  הימין,  גם  תומכים  שבו  אחד  פרויקט  זה 
בין  הבידול  בגלל  ברעיון  תומך  "הימין  כץ.  אומר  השמאל", 
השמאל  מהפלסטינים;  ההיפרדות  בגלל  המרכז  ליו"ש;  עזה 

מסיבות הומניטריות".

הכירו את האי
למציאות  מענה  לתת  נועד  המלאכותי  האי  הקמת  רעיון 
מענה  לתת  נועד  הוא  לישראל.  טובה  ולא  לפלסטינים  שרעה 
ומחריפה  הולכת  הומניטארית  בעיה  מרכזיות:  בעיות  לשתי 
מיליון  כשני  מצטופפים  בו  עזה,  רצועת  של  הלחץ  בסיר 
פלסטינים; בעיה שנובעת מכך שלמרות שישראל כאמור יצאה 
כאחראית  נתפסת  עדיין  היא  מעשור,  למעלה  לפני  מהרצועה 
עליה, מהווה למעשה את צינור החמצן העיקרי אליה )מאות 
בפניה  ומציב  אותה  שואב  והדבר  ביום(  אספקה  משאיות 
דילמות מעשיות ומוסריות. הקמת אי מלאכותי מול חוף עזה 
תיתן לתושבי הרצועה מוצא הומניטארי וכלכלי לעולם מבלי 

לסכן את ביטחונה של ישראל.
לרצועה  שיחובר  מהחוף,  ק"מ   5 אי  לבנות  היא  הכוונה 
באמצעות גשר ואשר יספק לה שירותים אזרחיים, כולל חשמל 
תחנת  יהיה  האי  על  כלומר,  נמל.  שירותי  וכן  מים,  והתפלת 
מהאחריות  ישראל  את  ותסיר  חשמל  לרצועה  שתספק  כוח 
יהיה מתקן  בנוסף,  היום.  – מה שקורה  ברצועה  על החשמל 
מזוהמים  עזה  ברצועת  המים  היום  שכן  מים,  להתפלת 
ומלוכלכים והמתקן יטהר את המים. דבר נוסף שיהיה על האי, 
זה שרותי נמל אווירי וימי. זאת אומרת שתושבי הרצועה יוכלו 
להכניס סחורות לרצועה וגם לטוס ממנו ליעדים בעולם הישר 
יתנתקו  שהם  אומרת  התוצאה  ישראל.  דרך  ולא  הרצועה  מן 
במובן מסוים מישראל ויתחילו להתנהל מאי ולא דרך ישראל. 
מצרכים  ושאר  תרופות  להכניס  העולם,  עם  לסחור  יוכלו  הם 

והאחריות הישראלית ההומניטרית תוסר מישראל.
אחראית  תהיה  שישראל  הרי  הביטחונית,  לבעיה  ובאשר 
יוכלו  מה שאומר שלא  בנמל.  הבידוק  ועל  בים  הביטחון  על 
ארגוני הטרור להכניס דרך האי תחמושת או להבריח מחבלים 
יהיו כאמור  והבידוק בנמל  וכדומה. הביטחון בים סביב האי 
רק  אחראי  יהיה  בינלאומי  שיטור  כוח  ואילו  ישראל,  בידי 
לסדר הציבורי באי ולנקודת בידוק על הגשר, שתהווה מעגל 

אי מלאכותי בניו יורק
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ביטחון שלישי בלבד בשגרה. היכולת לשלוט מבחינה ביטחונית באי תהיה לאין שיעור טובה יותר מאשר 
ברצועה גופא, והריחוק שלו מהרצועה יאפשר לבדל את האי. אל האי שכאמור הוא מרוחק כמה קילומטרים 
מהרצועה יהיה אפשר להגיע באמצעות גשר ארוך כאשר באמצע, ישנה האפשרות לחסום את הגשר ואף 
לנתק את הגשר משטח הרצועה במידת הצורך - לנתק אך לא להרוס. במרכז הגשר יהיה עמדת בידוק ע"י 

ישראל.
בה בעת, האי שיהיה בבעלות בינלאומית, לא ישנה את הסטטוס המשפטי הימי של ישראל ואת ההסכמים 
הקיימים. בניית האי תארך כ-5 שנים אך כבר בטווח המידי היא תספק תעסוקה ואופק לתושבי הרצועה. 
בנוסף, מעבר לחשיבותה ההומניטארית והכלכלית וליתרונותיה הביטחוניים המובהקים, יוזמת האי תשפר 
את דימויה של ישראל בזירה הבינלאומית ותחזק את שיתוף הפעולה שלה ואת יחסיה עם המדינות באזור 

ובזירה הבינלאומית שייטלו חלק בפרויקט.
יתרה מכך, אף שמטרותיה מתמקדות בהיבטים ההומניטאריים והכלכליים, בניית האי המלאכותי והמוצא 
לעולם שהוא יאפשר לעזתים עשויה לתרום לרגיעה ואף לייצר לאורך זמן תהליכי עומק פנימיים חיוביים 

עם משפחותיהם.  יחד  הרצועה  את  לעזוב  עזה  לתושבי  בכך שתינתן האפשרות  ברצועה 
ובאשר לעלות האי: הקמת האי יעלה בסך הכל 5 מיליארד ש"ח לישראל, אך הכוונה אי 

שמדינות העולם שגילו נכונות יממנו יחד עם ישראל את הקמת האי שגודלו יהיה 8 ק"מ.
נסכם בקצרה בכדי לזכור את הנתונים: ישראל תקים אי ענק עם נמל ושדה תעופה בכדי 
להתניע את הכלכלה ברצועה. ישראל תשמור בגופה ע"י למען לא ינצלו עוינים את האי. 
את האי יממנו מדינות העולם. במידת הצורך ישראל תוכל לנתק את הגישה לאי. עם זאת, 

יש טעם לפגם בעובדה שישראל מייצרת הסכמים עם ארגון הטרור חמאס ובמקביל מנטרל את אבו מאזן.



רעיון הקמת האי המלאכותי נועד לתת 
מענה למציאות שרעה לפלסטינים 
ולא טובה לישראל. הוא נועד לתת 
מענה לשתי בעיות מרכזיות: בעיה 
הומניטארית הולכת ומחריפה בסיר 

הלחץ של רצועת עזה, בו מצטופפים 
כשני מיליון פלסטינים; בעיה שנובעת 
מכך שלמרות שישראל כאמור יצאה 
מהרצועה לפני למעלה מעשור, היא 
עדיין נתפסת כאחראית 

עליה, מהווה למעשה את 
צינור החמצן העיקרי אליה 
)מאות משאיות אספקה 
ביום( והדבר שואב אותה 

ומציב בפניה דילמות 
מעשיות ומוסריות. הקמת 
אי מלאכותי מול חוף עזה 

תיתן לתושבי הרצועה 
מוצא הומניטארי וכלכלי 

לעולם מבלי לסכן את 
ביטחונה של ישראל.

הדמיית האי מקרוב

הגשר שיוביל מהרצועה לאי
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"חמאס יתנגד לכך"
כפתרון  נראה  פניו  שעל  ספק,  ללא  מבריק  רעיון  לפנינו  ובכן, 
הטוב ביותר. בכל זאת, ביקשנו מכמה מומחים להציג את הזווית 
בעיות,  שורת  מעלים  שוחחנו  איתם  המומחים  לנושא.  הבעייתית 
הנריקה  למשל  כך  אי.  להקמת  האפשרות  את  שוללים  לא  אך 
צימרמן, עיתונאי בינלאומי המכיר את המזרח התיכון ואת הסכסוך 
מעוניין  אבל  פתרון,  לתת  שעשוי  האי  בהקמת  תומך  ידו,  כף  על 
שהדרך להקמה של אותו האי תהיה בדרך שונה: "האי הוא רעיון 
טוב שאמור לתת פרנסה להרבה אנשים, אבל הוא רק פתרון אחד. 
את  שיטיב  סל  לתת  בכדי  מחשבה  יותר  הרבה  להשקיע  צריכים 
חייהם של תושבי עזה ובעיקר יוריד מאיתנו את העול של הבעיה 
ההומניטרית ברצועה". לדבריו, האי יעזור לתנועת הכסף ברצועת 
הבעיה.  את  לפתור  לנסות  בכדי  פתרונות  עוד  צריכים  אבל  עזה, 
בצמוד  תעשיה  אזורי  להקים  צורך  שיש  סבור  צימרמן  הנריקה 

לגבול עם עזה ולתת מקומות עבודה לתושבים. 
במטרה  בעולם  בינלאומיות  לשיחות  שותף  בעצמו  צימרמן 

לי  "אמרו  עולמית.  ליציבות  להביא 
לממן  מוכנים  שהם  מקטאר  גורמים 
פרנסה  שיכניסו  תעשיה  אזורי  ולבנות 
צימרמן  בפנינו.  חושף  הוא  לרצועה", 
למצוא  הישראלי  הצורך  על  מדבר 
מדינה  "אנחנו  עזה:  לרצועת  פתרון 
חכמה. צריכים לקחת את טובי המוחות, 
ארוך  לטווח  פתרונות  ולגבש  לשבת 
אחד  להיות  יכול  האי  עזה.  של  לבעיה 
מהם, אבל בוודאי שישנו צורך להביא 
לעוד פתרונות במהירות האפשרית ועל 
מנקודת  לשקוד".  חייבת  ישראל  כך 
לעצור  שיש  מתקתקת  פצצה  זו  מבטו, 
אותה בצעדים אסטרטגים ולא בצעדים 
"יש  בגללה  הסיבות  אחת  וזו  טקטיים 
צורך בהקמת ממשלת אחדות. פתרונות 
צורך  יש  בשפע,  יש  הקצר  לטווח 

ביציבות קבועה", כלשונו.
להנריקה  שמפריע  השני  הדבר 
ויקום  שבמידה  העובדה  זאת  צימרמן, 
מול  ההסכם  את  תבצע  ישראל  אי, 
הרשות  מול  ולא  חמאס  הטרור  ארגון 
את  לעשות  שלא  "למה  הפלסטינית. 
בראשות  הפלסטינית  הראשות  עם  זה 
הפת"ח?" הוא שואל. למעשה, אי כזה 
פרס  הוא  החמאס,  עם  פעולה  בשיתוף 
השני,  ומהצד  הרצחני  הטרור  לארגון 
הוא ינטרל את ההשפעה של אבו מאזן 
על היציבות האזורית, דבר שלא לדעת 
כולם הוא חכם. "הדבר היחידי שנשאר 
לנו מהסכמי האוסלו, זה השיתוף פעולה 
הפלסטינית.  הרשות  עם  הביטחוני 
המצב היום ביהודה ושומרון, הוא מצב 

ובסך הכל אבו מאזן  יש הסכמים מול הראשות הפלסטינית  טוב. 
גורם לא קיצוני באזור. הוא אומנם לא חסיד אומות העולם, והוא 
עשה ועושה הרבה טעויות כמו מתן קצבאות למשפחות מחבלים, 
אבל הוא עדיף על ארגון הטרור חמאס שלא מכיר בנו ועושה הרבה 

בכדי להשמיד אותנו"
גם  ולהשליט  החמאס  שלטון  את  למגר  אינטרס  לישראל  "יש 
ברצועה את שלטון הרשות הפלסטינית. יהיה כוח אחד שהארגונים 
הטרוריסטים יהיו כפופים אליו. לצערי, נתניהו מחזק את החמאס 
הקורא להשמידנו, על חשבון הפת"ח וזה עובד לרעת ישראל ובנוסף 
להשיג  יצליח  שהחמאס  שייתכן  הרי  הארוך,  לטווח  נתסכל  אם 
שליטה גם ביהודה ושומרון וזה יהיה אסון. גורמי טרור ישלטו בין 
ישובים יהודיים וכל הסכמי הביטחון עם הרשות יבטלו". למרות 
סבור שכן  צימרמן  הנריקה  והסופר  העיתונאי  כפי שאמרנו,  הכל, 
יש צורך להקים את האי הספציפי עליו אנחנו מדברים, שייתן טווח 

נשימה לתושבי עזה ויביא ליציבות מסוימת באזור.
שוחחנו גם עם ליאור אקרמן, בכיר בשב"כ לשעבר, סופר ופרשן 
זווית שתסביר את הבעייתיות  לענייני טרור. ביקשנו ממנו להביא 
ומיד תמה בשאלה  באי מתוך הנחה שיש בעיות. הוא לא הפתיע 

מהותית ביותר: "מבחינה כלכלית אכן יעזור לרצועה אבל מאידך 
הרצועה  לכלכלת  כיום  לסייע  האינטרס  מה  השאלה  נשאלת 
כשחמאס בשלטון?", שואל אקרמן ומוסיף "חיזוק עצמאות רצועת 
עזה אכן יחליש את סיכויי החזרת השליטה ברצועה לידי ההנהגה 
כיום של אבו מאזן". בנוסף הוא מעלה את סוגיית הביטחון ואומר 
רבים  ביטחוניים  היבטים  "ישנם  מול החמאס:  בעיה  מה שמעלה 
המחייבים מתן מענה למניעת הברחת אמלח ואמצעים טכנולוגיים 
שיסכנו אותנו מה שיחייב קיום תהליכי בידוק קפדניים עי ישראל. 
נוסף,  דבר  אקרמן  אומר  לסיום,  לכך".  להתנגד  צפוי  החמאס 
המרכזית  "הבעיה  מושלם:  אינו  הפרויקט  שאולי  כך  על  שמלמד 
היא עצם שליטת חמאס בעזה ולכך לא ניתן פיתרון. האי לא יסייע 

בהבאת שקט לתושבי עוטף עזה". 
אינו  אחת  יוזמה  באבחת  תיפתר  מי שסור שהבעיה  כך,  או  כך 
שנים  מעט  לא  ישראל  את  שמטרידה  הזו  המצוקה  נאיבי.  אלא 
רחוקה מפתרון ממשי ורק התושבים יכולים להציל עצמם מהמצב 

הסבוך בו הם שרויים.
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איים מלאכותיים היו קיימים משך שנים רבות ובחלקים 
ואירלנד  בסקוטלנד  הקראנוגים  העולם;  של  שונים 
באגם  והאי  במיקרונזיה  מדול  נאן  הפרהיסטוריות, 
מוקמה  האצטקים,  בירת  טנוצ'טיטלאן,  העיר  טיטיקקה. 
על אי טבעי קטן באגם טשקוקו והוקפה באיים מלאכותיים 
לצורך  בנמלים,  נבנו  המלאכותיים  מהאיים  רבים  רבים. 
יצירת אתר המבודד משאר העיר או לשם השגת שטח אדמה 
דג'ימה,  הוא  הראשון  מהסוג  מלאכותי  לאי  דוגמה  נוסף. 
שנבנה בנמל נגסאקי שביפן בתקופת אדו כמרכז לסוחרים 
אירופים, שלא הורשו באותה תקופה להיכנס לתוככי יפן, 
ואף ליפנים נאסרה הכניסה אליו. דוגמה נוספת היא אליס 
איילנד במפרץ ניו יורק העליון, סמוך לעיר ניו יורק, בו פעל 
מרכז מבודד לקליטת מהגרים לארצות הברית, מסוף המאה 
ה-19 ועד לתחילת המאה ה-20. דוגמה לאיים מהסוג השני 

הם איי התמרים שלחופי דובאי.

מיזמים מודרניים
מאלו  יותר  הרבה  שאפתנים  העכשוויים  המיזמים 
ההיסטוריים; נמל התעופה הבינלאומי של קנסאי, שנפתח 
אי  על  כולו  שנבנה  הראשון  התעופה  נמל  הוא  ב-1994, 
המלאכותיים  מהאיים  כמה  הוקמו  בדובאי  מלאכותי. 

הגדולים בעולם, המכונים איי התמרים.

בישראל
ידי וועדה  2000 פורסם דוח ממשלתי שהוכן על  בשנת 

ופעלה  ישראלי-Aהולנדי  מומחים  מצוות  שהורכבה 
את  ובחנה   2000  -  1997 בשנים  הממשלות  שתי  במימון 
ישראל.  חופי  מול  מלאכותיים  איים  בניית  של  ההיתכנות 
הדוח התרכז בעיקר בהיבטים הטכנולוגיים והכלכליים של 
הפרויקט ועלות הקמת תשתית לאי אחד הוערכה בכ- 1.5 
מיליון   6 של  הקצבה  אושרה  הדוח  לאור  דולר.  מיליארד 
ש"ח לשם המשך בדיקות ההיתכנות. הוועדה כללה בדיקות 
בקטע החוף שבין חדרה לפלמחים. בדיקת קדם-היתכנות 
וכדאיות  ומשפטית  טכנולוגית,  סביבתית,  היתכנות  מראה 
מלאכותיים  איים  לבניית  הקרקע,  ערך  מבחינת  כלכלית, 
מותנית  הסביבתית  ההיתכנות  כאשר  ישראל,  חופי  מול 
לחופים  נזקים  למניעת  שוטפות  אחזקה  פעולות  בנקיטת 

ולמדף היבשתי.
הארצית  המועצה  החליטה  הממשלה  החלטות  אף  על 
לתכנון ולבנייה שלא לבחון את נושא האיים המלאכותיים 
לנושאי  הבחינה  את  המצמצמת  הוראה  וקיבלה  למגורים 
הארצית  "המועצה  כי  נקבע  השאר  בין  בלבד.  תשתית 
מדיניות  ומסמך  סקר  בעריכת  צורך  רואה  ולבנייה  לתכנון 
איים  בהקמת  וההשלכות  הצרכים  בחינת  נתונים,  לאיסוף 

מלאכותיים למטרות תשתית".
משמעותיות  התפתחויות  שתי  חלו   2017 שנת  במהלך 
ארצות  מול  לקדם  החל  כץ  ישראל  החוץ  שר  בישראל: 
ובו  מלאכותי  אי  הקמת  "אי-פרדות",  תוכנית  את  הברית 
נמל ימי ושדה תעופה אל מול חופי עזה- במימון בינלאומי 
)הכתבה לצד המסגרת(. כמו כן, במקביל, משרד התחבורה 
לשדה  מלאכותי  אי  להקמת  היתכנות  לבחינת  במכרז  יצא 

תעופה בישראל.

איים מלאכותיים
על אף החלטות הממשלה 
החליטה המועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה שלא לבחון 

את נושא האיים המלאכותיים 
למגורים וקיבלה הוראה 

המצמצמת את הבחינה לנושאי 
תשתית בלבד. בין השאר נקבע 
כי "המועצה הארצית לתכנון 

ולבנייה רואה צורך בעריכת סקר 
ומסמך מדיניות לאיסוף נתונים, 

בחינת הצרכים וההשלכות 
בהקמת איים מלאכותיים 

למטרות תשתית".

הדמיית האי
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המאבק הרוסי 

צו מעצר הוצא ברוסיה לספרן בספריית ליובאוויטש בעקבות מלחמת הספרים

עולה שלב
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מאבק האיתנים בין משרד התרבות האמריקני למשרד התרבות הרוסי, בגלל ספרייה יהודית ענקית, 
השייכת לחסידות חב"ד ומוחזקת במוסקבה, הולך ומתעצם · בעקבות צו המעצר שהוצא ברוסיה 
לספרן החב"די רבי שלום בער לוין והדיון בבית המשפט בארה"ב, חזרנו לסיפור המדהים של "אוסף 
שניאורסון" שהביא למשבר דיפלומטי חריף בין שתי המעצמות הגדולות בתבל, מתחיל אי שם בימי 

הקומוניזם, ממשיך בספריית לנין והפך לנושא החם בקרב אספני העתיקות

||  חיים רייך ||

צו מעצר הוצא ברוסיה לספרן בספריית ליובאוויטש בעקבות מלחמת הספרים

עולה שלב
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רמה של ממש נרשמה בשבוע שעבר. צו מעצר ד
חסידי  אגודת  ספריית  למנהל  ברוסיה  הוצא 
רבי  הגאון   – יורק  בניו  ליובאוויטש  חב"ד 
ונעשה  בברוקלין  שמתגורר  לוין,  בער  שלום 
ומנהל  הראשי  הספרן  הוא  לוין  הרב  בהיעדרו. 
'ספריית ליובאוויטש', הנחשבת לאחת הספריות 

היהודיות החשובות ביותר בעולם.
המשפט  בבית  התקיים  הצו,  הוצאת  לאחר  ספורים  ימים 
על  דיון על הסנקציות הכלכליות שהוטלו  בוושינגטון,  העליון 
ליובאוויטש  אדמו"רי  ספרי  את  כך שאינה משיבה  בגין  רוסיה 
העתירה  כשאת  חב"ד,  חסידי  לאגודת  השייכים  לדורותיהם 

הגישו מספר בנקים שנפגעו מהסנקציות.
אירועי הימים האחרונים שעוררו מחדש את המאבק הממושך 
סביב הספרים הקדושים שנמצאים בשבי הרוסי, החזירו אותנו 
להצצה מיוחדת אל הספרייה שמאחסנת את האוצרות היקרים, 

שערכם לא יסולא בפז.
הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה. נהרות של דם נשפכו 
אז ביבשת אירופה, ומיליוני חיילים ואזרחים קיפחו את חייהם.

והבולטים  השוקקים  היהדות  ממרכזי  ליובאוויטש,  העיירה 
באותם ימים, שכנה בפלך מוהילוב. היא הייתה בתחום המושב, 
תדיר  ושכן  ליהודים,  השלטונות  בידי  שיועד  לאזור  נרדף  שם 

היה  מוהילוב  פלך  לגבולות.  סמוך  הגדולה,  רוסיה  בקצה 
בסמיכות לגבול עם פולין. "בפרונט של המלחמה", כפי שסיפר 
הרב ברוך גורין בשעתו בראיון ל'קו עיתונות'. "הרבי החמישי 
בשושלת חב"ד, כ"ק האדמו"ר הרש"ב, רבי שלום-בער זצוק"ל, 
היה צריך לעזוב את האזור שהפך לפתע לזירת קרבות המסכנת 

חיים. זה היה פיקוח נפש".
מאבד  שאינו  סוד  בור  והיסטוריון.  גאון  של  סוג  הוא  ברוך 
טיפה. אין ספק שעם חזרתו בתשובה, איבדה האקדמיה הרוסית, 
את אחד מטובי המוחות שפעלו במדינה. בשיחה המרתקת איתו, 
חזרנו אחורה בגלגל הזמן, בניסיון להבין מה בדיוק הוביל למשבר 
המעצמות  שתי  בין  שנים   3 כבר  שנמשך  החריף  הדיפלומטי 
ונדיר  גדול  אוסף  סביב  ורוסיה,  ארצות-הברית  בתבל,  החזקות 
של ספרי קודש וכתבים, מרביתם נדירים, ואפילו מאוד. מדובר 
ומעסיק  שנים,  למעלה ממאה  פני  על  בסיפור מרתק, המתפרס 
שופטים  ודיפלומטים,  מדינות  נשיאי  מעשה,  ואנשי  חסידים 

ועורכי דין מהשורה הראשונה, היסטוריונים וסוחרי עתיקות.

רוסיה מחרימה את הספרים
ספרים  אספו  חב"ד,  חסידות  בראש  שעמדו  האדמו"רים  כל 







ח' כסלו תש"פ 6/12/19 22

הרחיב  צדק',  ה'צמח  השלישי,  האדמו"ר  ללימוד.  ששימשו 
וכדומה.  מחקר  לצורך  גם  רבים  קודש  ספרי  ורכש  הנושא  את 
תרי"א  תמוז  בג'  שפרצה  בליובאוויטש",  הגדולה  ב"שריפה 
עלתה הספרייה באש. הרבי אמר אז שצר לו על כך שהחסידים 
אולי  מצילים  היו  ובכך  גניבה" מספרייתו,  "חסידישע  עשו  לא 

כמה מהספרים.
"אנחנו צריכים להבין שבאותם ימים ספרים היו מצרך נדיר: 
בעל ה'עין יעקב', רבי יעקב אבן-חביב שהיה המחבר המפורסם 
ביותר של האנתולוגיות של התלמוד בכל ההיסטוריה היהודית, 
כתב שכאשר הגיע לקושטא, מצא מסכת בירושלמי שלא ראה 
היה  לא  פשוט  חדשה:  מסכת  המציא  שמישהו  לא  זה  מעולם. 

שייך להשיג את הספרים הללו", סיפר גורין.
לצורך  ספרים,  ואלפי  מאות  שוב  לאסוף  התחיל  הרש"ב 
אירופה  קצוות  לכל  שלוחים  שלח  הוא  שהקים.  ענק  ספריית 
של  שונות  הוצאות  שיצא:  קודש  ספר  כל  עבורו  רכשו  והללו 
תלמוד בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים, ספרי מוסר ואגדה, 
אז שהוא מחפש  ידעו  "כולם  וחסידות.  דרוש  והלכה,  השקפה 
ספרים, בעיקר נדירים. עד תחילת המאה ה-20, זו הפכה להיות 

אחת הספריות היהודיות הגדולות ברוסיה ואפילו בעולם. 
יוסף-יצחק זצוק"ל, המשיך  בנו וממשיך דרכו, הריי"צ, רבי 
הייתה  שידו  ככל  ספרים  לרכוש  והחל  נתיב,  באותו  הוא  גם 
זו ספריה של הרש"ב, אבל  ילד. "למעשה  משגת, כבר בהיותו 
כולם מכירים אותה בשם 'הספרייה של הריי"צ', כי למעשה את 
רוב הספרים הוא רכש", אומר גורין. הרבי, כילד, מילא בתחילה 
טופס עם פירוט של כל ספר. הוא גם הדפיס חותמת מיוחדת, 
שאותה הדביק בעצמו על כל ספר. על ספרים אחרים חתם בכתב 

ידו בתוספת עיטורים".
בזמן מלחמת העולם הראשונה כאמור, הייתה צריכה משפחת 
הרבי – כמו גם יהודי העיירה כולה – לנטוש את המקום. הספרים 
נשלחו למחסנים מיוחדים במוסקבה. זה היה דבר מאוד מקובל 

הגר"ב לאזאר: "ללחוץ על 
רוסיה זה דבר מאוד קל, אבל 
לא מביא תוצאות", הוא 
אומר. "בישראל יש משפט 
שאומר 'תהיה חכם ואל 
תהיה צודק' והוא אקטואלי 
גם לנושא זה: ברור 
שהספרים שייכים לספריית 
הרבי וצריכים לחזור לשם 
אבל השאלה היא איך לפעול 
מול הממשל. משפט זה 
לא הדרך הנכונה. זה מה 
שאנחנו שומעים מהצד 
הרוסי; הם אומרים שאם 
יתנו תחת לחץ, ייווצר 
תור של ארגונים, מוסדות 
ויורשים שיתבעו משפטית 
את כל מה שיש להם 
בארכיונים. הם לא מוכנים 
להתמודד עם מאות אלפי 
תביעות בכל העולם"
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באותם ימים: בעלי ספריות גדולות שלחו אותן לעיר הגדולה, כדי 
שהספרים יישמרו שם. באותם ימים עלו הקומוניסטים לשלטון. 
1918, היה  "אחד החוקים הראשונים שלו, שהתקבל אז, בשנת 
שכל הספריות הגדולות, שבהן למעלה מ-1,500 כרכים, יולאמו. 
בעלי ספריות נדרשו להעניק אותן לממשל, ומי שספריו אוחסנו 
במחסנים במוסקבה, איבד אותם באופן אוטומטי. באותה מידה 
אנשים הפסידו לטובת 'אמא רוסיה' אוספים תרבותיים אחרים, 
גורין.  מסביר  להם",  שייך  שהיה  מה  וכל  זהב  כסף,  ארמונות, 
"ספרייתו של הרבי מנתה אז 12,500 ספרים בתוך 4,000 כרכים – 
כאשר ספרים רבים נכרכו יחדיו, כפי שהיה נהוג באותה התקופה.

גם  רוסטוב. שם פתח מחדש  בעיר  יתד  תקע  רבי שלום-בער 
את הישיבה שהקים, 'תומכי תמימים'. במקביל, באותה תקופה 
מכתבים  לשלוח  יוסף-יצחק  רבי  בנו,  לצד  וספרניו,  הרבי  החל 
למשרד התרבות הרוסי בדרישה להשיב את הספרים. הספרנים 
של ספריית לנין במוסקבה קבעו שמדובר בספרים נדירים ויקרי-

ערך שאין כדוגמתם בספרייה ולפיכך אין אפשרות להחזירם.

הספרייה מסרבת לשתף פעולה
עברו חודשים, חלפו שנים ומים רבים זרמו בנהר הדון החוצה 
את רוסטוב. הרבי הרש"ב הסתלק, ונטמן בעיר. את מקומו ירש 
עד  שנים,  עשר  שהה  שם  לפולין,  שעקר  מקומו,  וממלא  בנו 

להגעתו אל ארצות-הברית של אמריקה.
במשך 50 שנה, מאז עזב הריי"צ את המדינה, לא ידעו חסידיו 
גם לא היה את מי לשאול  ימים  נמצאת הספרייה. באותם  היכן 
יותר  פתוח  נהיה  ברוסיה  ה-80, כאשר השלטון  בנושא. בשנות 
והיחסים בין ארה"ב לרוסיה התחממו, שלח הרבי מליובאוויטש 
- חתנו של הריי"צ ומנהיגה השביעי והאחרון של החסידות, כמה 
ממקורביו במטרה לגשש ולאסוף מידע אודות הספריה. הראשון 
לוין  בער'ל  הרב  הנודע  הספרן  מינדל,  ניסן  ר'  היה  מבניהם 
ועוד. הללו נעזרו באחד מגדולי ההיסטוריונים הרוסיים באותם 
בישיבה  בעצמו  ולמד  חב"ד  חסידי  למשפחת  בן  שהיה  ימים, 
בליובאוויטש אך התפקר למרבה הצער ברוח הימים ההם. הוא 
נרתם למלאכה ואיתר בספריית לנין, בה היו מאוחסנים למעלה 
מ-40 מיליון ספרים כאשר מתוכם 50 ספריות יהודיות, את ספרי 
בקייב,  מפוזרים  שהספרים  חשבו  כי  נס,  בגדר  היה  "זה  הרבי. 
מינסק, לנינגרד ועוד. הייתה שמחה גדולה לדעת שכולם במקום 

אחד, וזה נתן רוח גבית למאבק".
עסקים  אנשי  בחזרה.  הספרים  לקבלת  המאבק  החל  ואז 
חשובים, שהיו יקרים לממשל הרוסי, גוייסו למערכה. אחד מהם 
היה ארמנט המר, מיליונר אמריקני ממוצא יהודי, שהיה בקשר 
עם לנין ויורשיו. הוא דרש מהשלטון לסייע לו בכך והתערבותו 

פתחה את הדלתות. כתוצאה מכך נודע בכמה ארגזים מדובר.
המטפל  הצוות  המר.  נפטר  למניינם,   1990 תש"ן,  בשנת 
בנושא, נותר ללא אמצעי לחץ, ולכן פנו לפוליטיקאים מקומיים 
כך  על  מהשלטון  הבטחות  קיבלו  הם  רוסיים.  ולפוליטיקאים 
שישחרר את הספרים, אבל ראשי ספריית לנין התנגדו לכך: הם 
לא התייחסו ברצינות לבקשת השלטון החלש מאוד באותם ימים, 

וגם חששו שיתנו על כך את הדין.
ברוסיה.  המשפט  בית  לפתח  הנושא  הגיע  ברירה  בלית 

רבי שלום-בער תקע יתד 
בעיר רוסטוב. שם פתח 
מחדש גם את הישיבה 
שהקים, 'תומכי תמימים'. 
במקביל, באותה תקופה החל 
הרבי וספרניו, לצד בנו, רבי 
יוסף-יצחק לשלוח מכתבים 
למשרד התרבות הרוסי 
בדרישה להשיב את הספרים. 
הספרנים של ספריית לנין 
במוסקבה קבעו שמדובר 
בספרים נדירים ויקרי-ערך 
שאין כדוגמתם בספרייה 
ולפיכך אין אפשרות להחזירם
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ערערו  הספרנים  חב"ד.  חסידות  עם  הצדק  כי  קבעו  השופטים 
לבית המשפט העליון במדינה, ששופטיו הודו אף הם: יש חובה 
בית  נשיא  התערב  שאז  אלא  לבעליהם.  הספרים  את  להחזיר 

המשפט, והפך את הקערה על פיה וביטל את ההחלטה.
לחצים  החלו  ואז  לפתרון  אפוא  הוביל  לא  המשפטי  העניין 
פוליטיים. כל נשיא מערבי שהגיע לרוסיה, התבקש להעלות את 
הנושא בפגישתו עם הנשיא הרוסי. "כבר לא היה שייך לקבל את 
האוסף בדרך חוקית, אלא רק בהחלטה נחרצת של השלטון, ולכן 

היה חשוב ללחוץ על המנהיגים".

פוטין מתערב
יצחק  הרבנים  "אגו"ח",  אגודת-חסידי-חב"ד,  שחברי  אלא 
יוסף-יצחק  הרב  קונין,  שלמה  הרב  מלנינגרד"(,  )"הצדיק  קוגן 
אהרונוב והרב בער'ל לוין, לא הרימו ידיים: הם החליטו ללחות 
על רוסיה באמצעות עתירה לבית משפט אמריקני. "זה היה לחץ 
שהאוסף  יפסוק  באמריקה  משפט  בית  גם  אם  כי  נטו,  פוליטי 
ששייך לליובאויטש, רוסיה לא מחויבת לשמוע לכך. לכן, היא 

אפילו לא שלחה נציג מטעמה", מסביר גורין.
בית המשפט האמריקני פסק אף הוא שהאוצר שייך לחסידים. 
מכאן החל הסחרור הנוכחי: כיוון שרוסיה מחזיקה ברכוש השייך 
נגד  תרבותי  חרם  החל  מליובאוויטש,  הרבי  אמריקני,  לאזרח 
מוסקבה. בשנים האחרונות לא יכול אף גוף תרבות רוסי להביא 
באוצר  תחזיק  שזו  מחשש  ארצות-הברית,  לשטח  תערוכות 

כפיקדון. במקביל, תערוכות אמריקניות לא מוצבות ברוסיה.
"זה אמצעי לחץ חזק על הקרמלין. אין ספק. זו הפעם הראשונה 
שהיה עליהם איום מוחשי בנושא הזה. אפילו בתקופת סטאלין 
לא  כלל  זה  כיום  אבל  המדינות,  שתי  בין  תרבות  תערוכות  היו 

קיים", אמר גורין. 
ולדימיר  הרוסי  הנשיא  הקורה  לעובי  נכנס  שנים  כמה  לפני 
הוא  הספרים  עבור  ביותר  הטוב  המקום  כי  הכריז  הוא  פוטין. 
המוזיאון היהודי הענק והמרשים שהקימה החסידות במרכז עיר 
הבירה הרוסית. "מצד אחד, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עד 
עכשיו: אנחנו יודעים בוודאות שספרים רבים של האוסף 'נעלמו' 
עם השנים. סוחרי יודאיקה שיחדו כמה גורמים והצליחו לקחת 
האידיאלי,  אינם  שהספרים  שברור  למרות  כעת,  ספרים.  משם 
ב-770, אף אחד לא נוגע בהם לרעה. בנוסף, הם גם תחת השגחת 
הקהילה וזו הפעם הראשונה שיכולים לראות אותם וללמוד בהם. 
מצד שני, החוק לא מאפשר את הוצאתם החוצה, שם, כאמור, הם 

אמורים להיות", סיכם גורין.

דילמת הלחץ
ואחד  רוסיה  הראשי של  רבה  הוא  לאזאר,  בערל  הרב  הגאון 
שמחבבו  פוטין,  ולדימיר  לנשיא  ביותר  הקרובים  מהיהודים 
מאוד. בכל שנה קורא לו הנשיא לפגישות לבביות, מבקש ממנו 
החגים,  לרגל  מכתבים  לו  ושולח  רשמיים  לאירועים  להתלוות 

המיועדים לאזרחי המדינה היהודיים.
מי  זאת.  יבין  לא  זר  ענק.  מעצמת  על  חולש  לאזאר  הרב 
עשרות  על  במוסקבה  הקודש  קהילת  את  עיניו  במו  יראה  שלא 
מוסדותיה, מפעליה ופעולותיה, לא יבין באיזו אימפריה אדירה 
מדבר  יובל,  כחצי  כבר  במדינה  הנמצא  כשהרב,  אבל  מדובר. 

איתך בנינוחות, הוא מעניק לך את כל תשומת הלב.  
אחרי שנים של מאבק, הספרים נפדו חלקית. איך התחושה?, הוא 

נשאל בעבר בראיון ל'קו עיתונות'
"אני אמנם מלווה את המאבק", השיב הגר"ב לאזאר, "אבל 
לא הייתי קשור אליו במשך כל השנים, כיוון שידוע שהרבי שלח 
שלוחים מיוחדים שיטפלו בזה. התחושה היא שלדאבוננו עדיין 
הגאולה לא הגיעה וכולנו מצפים ורוצים שהספרים יגיעו לניו-
יורק ומה שמרגישים זה שלעת עתה הדבר לא ריאלי ולא ממשי 

על פי הדרך טבע". 
מה הסיבה? 

"הסיבה הגלויה היא ש'הם' לא יתנו את הספרים תחת לחץ של 
משפט בארצות הברית: גורמים בממשל אמרו לי שאם יבטלו את 
המשפט הם ידונו בנושא. מצד שני אני מבין את הגורמים בניו-
יהיה  לא  כי אחרת  על ההליך המשפטי,  לוותר  יורק שחוששים 

אמצעי לחץ על הממשלה כאן".
הרב לאזאר יודע שצריך ללכת כאן בין הטיפות. "ללחוץ על 
אומר.  הוא  תוצאות",  מביא  לא  אבל  קל,  מאוד  דבר  זה  רוסיה 
"בישראל יש משפט שאומר 'תהיה חכם ואל תהיה צודק' והוא 
לספריית  שייכים  שהספרים  ברור  זה:  לנושא  גם  אקטואלי 
מול  לפעול  איך  היא  השאלה  אבל  לשם  לחזור  וצריכים  הרבי 
זה מה שאנחנו שומעים  הנכונה.  לא הדרך  זה  הממשל. משפט 
מהצד הרוסי; הם אומרים שאם יתנו תחת לחץ, ייווצר תור של 
ארגונים, מוסדות ויורשים שיתבעו משפטית את כל מה שיש להם 
בארכיונים. הם לא מוכנים להתמודד עם מאות אלפי תביעות בכל 

העולם".
ומה דעת הרב על הפשרה של פוטין?

גרם להרגשה  "באיזה שהוא מקום, המשפט בארצות-הברית 

לפני כמה שנים נכנס 
לעובי הקורה הנשיא 
הרוסי ולדימיר פוטין. 
הוא הכריז כי המקום 

הטוב ביותר עבור 
הספרים הוא המוזיאון 
היהודי הענק והמרשים 

שהקימה החסידות 
במרכז עיר הבירה 

הרוסית
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מגוון אירועי כסלו בספריות

כותבת הטור האהוב
גם וגם - מגזין קראט 

בהצגת יחיד סוחפת
ואותנטית 

המחברת בין האמת 
לאמת הפנימית

"אנחנו חיים לפי האמירה 
לו היה לי אז הייתי..."

ספריית רמת שלמה 
יום שני, י"ח כסלו 16.12 | בשעה 20:00

אולם המתנ"ס, רחוב קהילות יעקב 10

לנשים ונערותלאה אייזנבך
כשתגדלו תבינו               

ל. אייזנבך מגישה:

הצגת יחיד בדרמה אותנטית ואנושית 
במשחק הומור שירה ותנועה. 

מפגש מרגש עוצמתי וסוחף בין האמת - לאמת הפנימית.

בימוי: נ. קראוזה | עיצוב תפאורה: מ.ק. | מוסיקה: אולפני ג. הכהן | כירורגרפיה: ש. ברוידא | סאונד ותאורה: י. תאורה
מתאים לסמינרים / ערבי נשים / ימי עיון ועוד...  להזמנות: 053-3153336

אנשי חינוך  ובאישור בהמלצת

ספריית עזרת תורה 
יום רביעי, י"ג כסלו 11.12 | בשעה 18:00

אולם ביה"ס, רחוב עזרת תורה 45

ספריית נווה יעקב 
יום שלישי, י"ט כסלו 17.12 | בשעה 17:30

אולם ביה"ס, רחוב הרב פרדס 39

הסופר והקומיקאי 
במופע חדש ומרתק 

אלי ושרולי 
בפעילות נועזת
ובמבצע בילוש

סוער ומשעשע

לבנים בגילאי 7-12 מוטי הלר
הבלשים הצעירים               

ספריית מקור ברוך
יום שלישי, י"ב כסלו 10.12 | בשעה 16:30

אולם השלוחה, רחוב הטורים 23

ספריית הרובע 
יום שלישי, י"ט כסלו 17.12 | בשעה 16:30

ספריית הרובע, רחוב העומר 7

אומנותי  סיפור  מופע 
בחול. ציור  בליווי  וכובש 

להיסחף במחוזות 
הסיפור והחולות

ספריית בית וגן*
יום שני, י"א כסלו 9.12 | בשעה 20:15

אולם ביה"ס, רחוב תורה ועבודה 2 

מטלטל,  חיים  סיפור 
שנון, מהיר ומלא צבע

משימה מוסרטת
בזמן אמת

"אי אפשר להגיע לפרי 
בלי להידקר מהקוצים"

לבנות כיתות ג'- ו' ציבי וקסמן
גבורה יהודית               

לנערות מכיתה ז' ומעלה  חני רובינשטיין
קקטוס               

בס"ד
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אמת בזמן  מוסרטת  משימה 
סדרה קומית // סיפור חיים מטלטל
פרסים יוקרתיים בדרך אל הקקטוס

מוכנה? אנחנו מתחילים!

חני רובינשטיין מגישה

מהקוציםבלי להידקר להגיע לפרי כי אי אפשר 

ערבי נשים | בתי מורה | מתנסים | ימי נופש | סמינרים | תיכונים | אפשרות לגרסה ווקאלית / תמונות מוקפאות

לפרטים והזמנות: חני רובינשטיין | 073-7240559 | 052-7660837

ספריית הר נוף 
יום שני, י"א כסלו 9.12 | בשעה 17:30

אולם המתנ"ס, רחוב קצנלבוגן 43

ספריית רוממה*
ביום שני, י"ח כסלו 16.12 | בשעה 18:00

באולם המתנ"ס, רחוב זיכרון יעקב 5

סיפורים מרתקים של 
דמויות משתנות 

במערכונים מתובלים
בהומור והברקות. 

בליווי הפעלות וקטעי 
מוזיקה מקורית ותוססת

ספריית הרובע 
יום שני, י"א כסלו 9.12 | בשעה 20:00

ספריית הרובע, רחוב העומר 7 

ספריית גבעת שאול*
יום רביעי, י"ג כסלו 11.12 | בשעה 20:30
ספריית גבעת שאול, רחוב גבעת שאול 27

ספריית עזרת תורה 
יום שני, י"ח כסלו 16.12 | בשעה 20:30 

אולם ביה"ס, רחוב עזרת תורה 45

הרצאה מרתקת על 
דברים שלא נכתבו.

אנשים שחייהם השתנו 
וסיפורי חיים

"אני לא בר מזל 
שהצלחתי להתרומם,

כל אחד יכול לעשות זאת"

לנשים אהרון מרגלית 
בעקבות אתהלך               

לאבות ובנים מגילאי 7
חנן לדרמןסיפורים מהחיים               

ספריית רוממה*
יום ראשון, י' כסלו 8.12 | בשעה 20:00

אולם המתנ"ס, רחוב זיכרון יעקב 5

ספריית רמות*
יום שלישי, י"ב כסלו 10.12 | בשעה 20:00

אולם ביה"ס תבונות יעקב, רחוב שירת הים 2

ספריית מקור ברוך
יום רביעי, כ' כסלו 18.12 | בשעה 20:30

אולם השלוחה, רחוב הטורים 23

סיפור אותנטי 
המשלב במה ומסך 

חוויה עוצמתית מלאת 
לב, אמון ואמונה 

בסיפור שיחבור אל 
סיפור החיים שלך

אמנית המוזיקה 
בחגיגת הנעה ומנגינה 

לכבוד החנוכה

ספריית בית וגן
יום שני, י"א כסלו 9.12 | בשעה 16:30

אולם ביה"ס, רחוב תורה ועבודה 2

ספריית רמת שלמה 
יום שני, י"ח כסלו 16.12 | בשעה 16:30

אולם המתנ"ס, רחוב קהילות יעקב 10

ספריית רמות*
יום ראשון, י' כסלו 8.12 | בשעה 16:30

אולם ביה"ס תבונות יעקב, רחוב שירת הים 2

עלילה קומית המתארת 
בניין רב קומות 

והיכרות עם דייריו 
הרבגוניים. 

מעורר תובנות ומחשבה

לבנות כיתות ג'-ו'גרדז 13   חני רובינשטיין 

לנשיםשלג כצמר                שרה אילן

לאימהות ובנותכולנו באורות                שרה זילברברג 

*הכניסה בהצגת כרטיס כניסה בלבד, כרטיסים ללא תשלום ניתן לקבל בספרייה בשעות הפעילות | לא תותר כניסת תינוקות ועגלות

הכניסה

חופשית

שחקנית ראשית
בסרט מתנת האש 

מאת ר. אליאס
בסיפור אישי מפעים 
על מסע ההתקרבות 
בשילוב קטעי שירה 

מרגשים ומסך

ספריית נווה יעקב 
יום שלישי, י"ב כסלו 10.12 | בשעה 20:30

אולם ביה"ס, רחוב הרב פרדס 39

ספריית הר נוף 
יום רביעי, י"ג כסלו 11.12 | בשעה 20:30

אולם המתנ"ס, רחוב קצנלבוגן 43

לנשים ונערותליבי גלדמן   ליבי לה'
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נגד  לוחמים  הברית  בארצות  חב"ד  כאילו  במדינה,  נעימה  לא 
והצטייר  המדינה  של  האויבים  כביכול,  נהיינו,  הרוסי.  הממשל 
כאילו חב"ד נגד הממשל. יחד עם זאת, ראינו שהממשל מעוניין 
בנושא,  סחבת  כאן  שתגרם  מעוניין  ולא  הפרשה  את  לסגור 
הספרים  את  לתת  ההצעה  עלתה  לכן  לאנטישמיות.  שתוביל 
למוזיאון. זה היה מצידם, ובוודאי שלא היינו מעורבים בתהליך 
או ניסינו לבקש את זה. אפילו לא שאלו את דעתנו, פשוט הודיעו. 
כעת, התקווה שלנו זה שהדבר הזה יביא בעתיד לשחרור הספרים 
לארצות-הברית אבל לזה יצטרכו למצוא את הפלטפורמה. הדרך 
בטוח  ואני  לא חכמה  אבל  צודקת  הייתה  ברירה,  בלית  שנקטו, 

שיש דעות אחרות של אנשים שחושבים אחרת". 

מספריית לנין – למוזיאון היהודי
במרחק של 500 מטר אווירי ממשרדו החמים של הרב, שוכן 
עתיר  ביופיו,  ענק, מרהיב  בקומפלקס  היהודי. מדובר  המוזיאון 
טכנולוגיה, שמספר על ההיסטוריה היהודית במדינה. הוא נבנה 
זרמו  שאליו  צדק'  'שערי  היהודי  החסד  ל'מרכז  ונראה  סמוך 
בביקורנו שם אלפי הנזקקים, לקראת חג הפסח. במוזיאון המושך 
אליו רבבות תיירים מידי חודש, הושקע הון רב ומחשבה על כל 
פרט. רובם יהודים מרוסיה, ישראל וארצות-הברית – אבל יש גם 
אלפי נוכרים שפשוט מתעניינים בדת היהודית. לאחרונה החליט 
משרד החינוך הרוסי כי כל תלמיד מוסקבאי בכיתות ד'-ז' חייב 
לבקר במקום פעם אחת לפחות. "זה מפחית את השנאה כלפינו. 
בסיפוק  אומרים  לעולם",  אנטישמי  יהיה  לא  כאן  שמבקר  מי 

בקהילה היהודית.
לפני מספר שנים החליט פוטין להעביר לאגף במבנה הגדול 
את הספרים. זו הייתה הוראה שניחתה על ראשי הקהילה, מבלי 
לשאול לדעתם. תוך זמן קצר אורגן אירוע, שאליו הגיע הנשיא 
העם  של  תרומתו  חשיבות  על  ודיבר  נרגש,  היה  הוא  בעצמו. 

היהודי בכלל, ושל הרבי מליובאוויטש בפרט, ליהדות רוסיה.
מאז, הם שם. הספרים הנדירים של ''אוסף שניאורסון''. חסידי 
חב"ד רבים, לצד יהודים מכל העדות והחוגים, מגיעים לראותם 

– ועומדים נפעמים. 
האנגלית  דוברי  לקהילת  חב"ד  שליח  קליין,  יענקי  הרב 
במוסקבה ובנו של הרב בנימין קליין ממזכירי הרבי, הסביר על 

המקום. 
דפים  ומציבים  התצוגה,  את  מחליפים  שבועות  כמה  "בכל 
הוצבו  פסח  לקראת  קליין.  אומר  וספר",  ספר  כל  על  הסבר  עם 
במקום הגדות של פסח. כולן נדירות, מדפוסים ישנים. צמרמורת 
על  האולם.  בקצה  ההגדות,  באחת  הבחנתי  כאשר  בגווי  חלפה 
שמעו  אש  ל"רשכבה"ג,  השייכת  בהגדה  מדובר  כי  נכתב  הדף 
הולך בכל המדינות, שר התורה ושר העבודה... תפארת ישראל, 

ה"ה אדמו"ר ראש גולת אריאל נ"י מליובאוויץ אדמו"ר מהר"ש 
נ"ע זי"ע". מדובר אפוא בהגדתו של האדמו"ר הרביעי בשושלת 
רבים,  מיני  אחד  אחד,  ספר  זה  זצוקלל"ה.  שמואל  רבי  חב"ד, 
שהיה אצור עד כה בספריית לנין ואיש לא יכול היה לראותו. נקל 
לתאר את ההתרגשות, והכאב: התרגשות על שחרורם היחסי של 

הספרים מהשבי, אך כאב על כך שהם עודם בידיים זרות.
נמצאת  אמנם  היא  הממשלה.  למעשה  אחראית  הספרייה  על 
מטעם  נוכרים  נציגים  הם  הספרנים  אך  לקהילה,  השייך  בשטח 
השלטונות. כל ביקור במקום מחייב הפקדת דרכון. מי שירצה, 
יוכל להנפיק בספרייה כרטיס מיוחד, שבאמצעותו יוכל להזמין 
הולך:  זה  וכך  במקום.  ונמצא   – שירצה  קודש  ספר  כל  אליו 
ניצבים  בקומה הראשונה, באולם הקטן שבו נמצאת התערוכה, 
סרוקים,  נמצאים,  ומחשבים. במחשבים  כסאות, שולחנות  כמה 
כל הספרים שכבר הועברו לשם, ומדובר על כ-2,500 ספרים עד 
כה. מי שמחזיק בכרטיס יכול לבקש מהספרן את הספר הספציפי 
לידיו.  יגיע הספר המבוקש  ותוך דקות אחדות  בו הוא מעוניין, 
"הרבה אנשים נעזרים בכך. זו אפשרות מדהימה לראות כל ספר 

מקרוב ולא דרך זכוכיות וארונות נעולים", סיפר קליין. 
אל הקומה השניה לא כל אחד יכול להגיע: רק מי שהזמין תור 

כמה שבועות מראש. 
בכניסה אליה מרגישים משב רוח קריר, ומסתבר שכדי לשמור 
 16-18 של  בטמפרטורה  המקום,  בקירור  צורך  יש  הספרים  על 
באמצעי  צורך  יש  העתיקים,  לספרים  להזיק  לא  כדי  מעלות. 
בפלאש  להשתמש  איסור  לדוגמא,  וביניהם,  נוספים,  שמירה 
במהלך צילום תמונה – כי הוא מזיק לדפים המצהיבים. הספרים 

שיש חשש להתפוררותם מוחזקים בקרטונים מיוחדים.
ביניהם  העתיק  עתיקים.  ספרים  שורת  למצוא  ניתן  בספרייה 
ב-1533.  בויניציא  שנדפס  אשר'  לרבינו  ותשובות  'שאלות  הוא 
ספר מעניין אחר הוא המשניות שקיבל הריי"צ בגיל 9. בכתב יד 
ילדותי הוא אייר את שמו "יוסף יצחק שניאורסון ליובאוויטש" 

ומסביב עיטר את המילים בעיגולים.
"שים לב שעל מרבית הספרים יש חותמת בצורת כוכב", סיפר 
יענקי בשעתו. "זו חותמת של הצבא האדום, שסימן בשעתו את 
הספרים החשובים ביותר לספריית לנין, שאותם יש לקחת בעת 
נסיגה ממוסקבה, במידה והגרמנים ינצחו. רוב הספרים ב'אוסף 
בעיני  חשיבותם  על  המעידה  כזו,  בצורה  מסומנים  שניאורסון' 

הרוסים".
החשיבות הזו, למרבה הצער, עדיין לא הוסרה. הם ממאמנים 
להיפרד מהם. מהעבר השני ניצבים החסידים. גם הם לא מוותרים. 

מתפללים ונאבקים להשבתם.
או  ימים  בעוד  תינתן  שהתשובה  ייתכן  במאבק?  ינצח  מי  אז 
שבועות, אבל לא מן הנמנע שהמאבק הארוך לשחרורם הסופי 

מהשבי יארך גם חודשים או שנים.
בסופו של דבר, מאמינים בחב"ד, הלמודים מאבקים ומסירות 

נפש, תהיה יד החסידים על העליונה.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

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

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

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

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

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

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

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

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

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

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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מעמד לחיים לרגל אירוסי נכדתו הראשונה של כ"ק 
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ עם נכד כ"ק האדמו"רים 

מביאלא וקופיטשניץ

שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר 
מסלאנים )צילום: שוקי לרר(

שמחת נישואי נכדת הגרב"מ אזרחי בת הגר"א וינר, ראש הישיבה החדשה 
בבית וגן ומרא דאתרא קרית יוב, עם בן הגר"ב רקובסקי )צילום: דוד ארזני(

מעמד סיום מסכת נדרים שנלמד 
במסגרת 'איחוד השיעורים' בנשיאות 

הגר"מ צדקה )צילום: דוד ארזני (

כ"ק האדמו"ר מסאטמר בביקור במוסדות 
'בית לפליטות' בירושלים )צילום: ארי ק.(

שמחת הפאר שפיל לנכד כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 
בן לחתנו הרב משה מרדכי כץ )צילום: יהושע פרוכטר(
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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עצרת מספד במלאת השלושים לפטירת הגר"פ רבין זצ"ל 
אב"ד ת"א ורב עולי בוכרה

שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"רים 
מפרמישלאן ובוטושאן )צילום: שוקי לרר(

שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו''ר 
ממודז'יץ בן לבנו הרה''צ רבי שמואל 

אליהו טאוב )צילום: שוקי לרר(

שמחת הברית לנכדו של המשפיע הרה"צ 
רבי עידו יצחק ובר, בן לחתנו ר' שמעון ליב ברששת
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

ימי הבעש"ט היו בעיר ווילנא שני חייטים ב
פשוטים. הם לא היו מומחים יתרים 
באומנותם, ותפרו רק בגדים פשוטים 
להמון העם ולאיכרי הכפרים. לימים 
נעשו שני החייטים שותפים, והחליטו לעזוב לזמן 
מה את ווילנא וללכת מכפר לכפר ולהתעסק שם 
באומנותם, עד שיאספו סכום כסף מסויים, ואז ישובו 
לביתם. החליטו ועשו. הם שהו בדרך שנים אחדות, 

צברו סכום כסף וחזרו לוילנא.

בדרך באו לכפר אחד, וסרו כמנהגם אל היהודי 
היושב בכפר. היהודי היה מוכסן מטעם האדון בעל 
הכפר. ראו החייטים את פני היהודי והנם זועפים. 
פנו אליו בשאלה: "מדוע פניך עצובים ודואגים?" 
בתחילה לא רצה להשיבם כלל, אך משהפצירו בו 
שיסיח דאגתו לפניהם, סיפר להם שהוא נמצא בצרה 
גדולה: האדון של הכפר משיא את בתו וציווה עליו 
שימציא לו חייט אומן לתפור לבתו בגדי נשואין, 
והנה כבר נסע לכמה ערים והביא לו חייטים מומחים 
וידועי שם, אך אף אחד מהם לא מצא חן בעיני האדון. 
והאדון דורש מאתו במפגיע להביא לו חייט טוב, 
ואם לאו יגרשו מהכפר, והרי הוא אובד עצות ואינו 

יודע מה לעשות".
שמעו החייטים את דבריו ונצנץ רעיון במוחם: 

"אולי זימן ה' לנו את העבודה הזאת".
פנו אל היהודי ואמרו לו: "אנו חייטים במקצוענו, 
לך נא ואמור לאדון שיש לך שני חייטים חדשים, 
מומחים ואומנים, וינסה נא לתת לנו לתפור את 

הבגדים".
צחק היהודי במר נפשו: "האם אלך להתעלל 
באדון? הרי כבר אמרתי לכם שחייטים מפורסמים 
לא ישרו בעיניו, ואיך אבוא ואציע לפניו חייטים 
שכמותכם, המסובבים בכפרים לתפור בגדי איכרים 
פשוטים?" אך החייטים בשלהם: "וכי מה תפסיק 
אם תספר לאדון אודותינו? אדרבה, מכיוון שנכנס 
בו באדון רוח שגעון, שכל החייטים הטובים אינם 
מוצאים חן בעיניו, אולי משום זה דווקא נצליח 
אנחנו?" הרבו עליו בדבריו עד ששמע בקולם והלך 
והודיע לאדון שמצא שני חייטים מומחים חדשים.

ציווה האדון שיתפרו לו בגד אחד לדוגמא. והנה 
פלא: הבגד מצא חן בעיני האדון באופן מיוחד! לא 
פסק האדון מלהפליג בשבח עבודתם, עד שמסר להם 
לתפור את כל בגדי הנישואין של בתו. ישבו החייטים 
בבית האדון זמן מסויים, עד שגמרו את עבודתם. 
חלק להם האדון מחמאות על טיב העבודה ושילם 
להם שכרם ביד רחבה ובעין יפה, וליהודי המוכסן 
של הכפר קרא האדון, והביע לו תודה על שהמציא 
לו חייטים מומחים כאלה, והודיעו לו שהוא יכול 
להמשיך לשבת בכפר בשקט ולהמשיך בתפקידו 

בתור מוכסן הכפר.
ראתה אשת האדון שהחייטים שבעי רצון מאד 
מזה שהמוכסן נשאר על מקומו בכפר, פנתה אל 
בעלה ואמרה: "היהודים הללו נהנים שבן אמונתם 
לא יגורש מהכפר, ספר נא להם על המוכסן השבוי, 

היושב תפוס אצלנו בבור, אולי יפדוהו מאתנו?"
סיפר האדון לחייטים, שיהודי אחד לא שילם לו את 
תשלומי החכירה המגיעים ממנו, ועל כן אסר אותו 
ואת בני ביתו, והם יושבים תפוסים וכלואים בבור 
זה זמן רב, עד שכבר שואלים הם את נפשם למות! 

החייט המברך
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שאלו החייטים: "כמה כסף הוא חייב?"
השיב להם: "שלוש מאות רובל כסף".

פנה אחד החייטים אל חברו: "מה אתה אומר על הענין הזה?"
השיבו חבירו: "מה אומר ומה אדבר? אילו היה הדבר תלוי באיזה סכום 
זעום, הייתי מסכים שנשתתף במצוה של פדיון שבויים, אבל כלום נוכל 

להוציא סכום רב כזה?"
עמד החייט הראשון מהרהר רגעים אחדים ופנה אל חברו: "שמע נא 
אחי, רוצה אני לבטל את השותפות שבינינו, הואילה נא לעשות חשבון 

כמה כסף עולה בחלקי ומסור נא לי את חלקי לידי".
עשו חשבון, והנה בחלקו של כל אחד מן השותפים עולה שלוש מאות 

רובל כסף.
ראה החייט השני שחברו רוצה להוציא את כל כספו עבור המצוה, ניסה 
לפתותו בדברים בכדי להניאו מהמעשה, אבל הלה עמד בכל תוקף על דעתו.

חילקו את כספם והחייט הראשון לקח את שלוש מאות הרובל כסף שלו, 
ומסרם לאדון בפדיון חובו של היהודי האסור ומשפחתו.

האדון הוציא לחפשי את השבויים, הציג אותם לפני החייט והודיעם 
שהיהודי הזה שילם לו את חובם, והוא משחרר אותם. נפלו השבויים על 

צווארו של החייט, ובכו דמעות גיל, והחייט שמח אף הוא בשמחתם.
החייטים חזרו לוילנא. זה שהביא את צרור כספו עמו התחיל לעסוק 
המסחר של בגדים מוכנים, מסחרו הצליח בידו ועלה מעלה מעלה. והשני, 
שבא בלי פרוטה ירד מטה מטה. מרוב עניו המרוד נפל בעצבות, והיה הולך 
שחוח, סר וזעף, ויצא לו שם: "החייט בעל המרה שחורה". כשתקף אותו 
הרעב, היה מבקש נדבה ממי שנזדמן בדרכו, ואיש לא ידע את אשר עבר עליו.
ויהי היום ואיש אחד מתושבי ווילנא עבר ברחוב והחייט בעל המרה 

שחורה ניגש אליו וביקש ממנו נדבה כדי לקנות לחם.
"מה יהיה?" - שאל האיש בצחוק - "כשאתן לך נדבה?" 

"אברך אותך" - השיב החייט.
חייך האיש: "ברכה של איזה חסר דעת..."

נתן לו נדבה פעוטה והסיח את כל הדבר מלבו. האיש הלז היה סוחר 
בפשתן. מנהגו היה לנסוע מזמן לזמן ל"חצרותיהם" של "פריצים" שונים 

ולקנות מהם הפשתן שיש להם ולהביאם העירה.
באותו יום שפגש את החייט חל זמן נסיעתו ל"פריץ" אחד שהיה איש 
קשוח-לב מאד, ובעמל רב היה עולה לו בכל פעם לגמור עמו את העסק. 
והנה פלא: היום בא אליו הסוחר, ובלא שום קושי גמר עמו את העסק ויצא 

ברווח גדול יותר מתמיד.

תמה הסוחר על ההצלחה המשונה הזאת, ופתאום נזכר בברכתו של 
החייט. נצנץ רעיון במוחו: מי יודע אם לא ברכתו של זה עמדה לי? שמר 

הסוחר את הדבר בלבו.
עבר זמן מה והסוחר הוצרך שוב לנסוע למקום אחד לרגל מסחרו. חזר 
הסוחר אחרי אותו החייט, ומשמצאו נתן לו נדבה וביקשו שיברכו שיצליח 
בדרכו. החייט ברכו והסוחר נסע לדרכו. שוב האירה לו ההצלחה פנים. 
עתה כבר ראה הסוחר בעליל, שברכת החייט מצליחה את דרכו. מאז שם 
לו לחוק שבכל פעם שנסע בענייני מסחרו, לתת נדבה לחייט ולקבל ממנו 
ברכתו. ככה נהג הסוחר חצי שנה, ובמשך הזמן הזה נתעשר מאד על ידי 

ברכותיו של החייט ואיש לא ידע מזה מאומה.
בימות החגים נפגשו בבית הסוחר למסיבה משפחתית כל קרוביו ובני 
משפחתו, וכטוב לבו ביין סח להם על מקור הצלחתו בזמן האחרון: החייט 
וברכותיו. הוא לא שמר יותר את הדבר בסוד. והיות וחברך חברא אית 
ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה. וכך נתפרסם הדבר בעיר, שהחייט 
בעל ה"מרה-שחורה" כוחו גדול בברכות וכי ברכותיו מתקיימות. מאז 
התחילו נוהרים אליו רבים לקבל את ברכתו. ברכותיו נתקיימו ואת אשר 

בירך היה מבורך.
באותו זמן עברו דרך וילנא שנים מתלמידי הבעש"ט. שמו של החייט 
המברך הגיע גם אליהם ובבואם אחרי זמן מה לבעש"ט סיפרו לו על הפלא 
בווילנא. ביקש מהם הבעש"ט שכאשר יזדמנו פעם שניה לוילנא ישתדלו 

להביא עמהם את החייט.
כשהגיעו בפעם השניה לוילנא השפיעו על החייט שיסע עמהם לבעש"ט. 
כשבא החייט לפני הבעש"ט, התחיל לחקור ולדרוש אותו במה זכה לכוח 
הזה שברכותיו מתקיימות, אך החייט לא ידע לסיבת הדבר. לא עלה על 
דעתו כלל וכלל דבר המעשה של פדיון השבויים לתלות בו את כוח הברכות 

ויתכן שאף לא ידע כלל את עצם העובדה שברכותיו מתקיימות.
ביקש ממנו הבעש"ט שיספר לו על תולדות חייו. סיפר החייט לפניו את 
מאורעותיו והרפתקאותיו, עד שהגיע לאותו מעשה של בגדי הנישואין 
שתפר לאדון, וכן סיפר אודות השבויים שפדה בעד כל כספו שהיה לו. 

מששמע הבעש"ט מעשה זה, הפסיקו ואמר: "זהו זה!"
עיכב הבעש"ט את החייט אצלו, והתחיל לטפל בו. ראשית ריפא אותו 
מהמרה שחורה שהיה נתון בה והתחיל ללמדו תורה, נגלה ונסתר, ופתח 
בפניו מעיינות החכמה, עד שנעשה צדיק גדול ומקובל גדול, והיה שותה 

בצמא את תורת קדשו של הבעש"ט.

"

"

צחק היהודי במר 

נפשו: "האם אלך 

להתעלל באדון? 

הרי כבר אמרתי 

לכם שחייטים 

מפורסמים לא 

ישרו בעיניו, ואיך 

אבוא ואציע לפניו 

חייטים שכמותכם, 

המסובבים בכפרים 

לתפור בגדי איכרים 

פשוטים?

באותו זמן עברו 

דרך וילנא שנים 

מתלמידי הבעש"ט. 

שמו של החייט 

המברך הגיע גם 

אליהם ובבואם 

אחרי זמן מה 

לבעש"ט סיפרו 

לו על הפלא 

בווילנא. ביקש מהם 

הבעש"ט שכאשר 

יזדמנו פעם שניה 

לוילנא ישתדלו 

להביא עמהם את 

החייט
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מבשלים בריא

"לא רק סוג המזון שאנו בוחרים משפיע על בריאותנו. 
להכנת המזון יכולה להיות השפעה רבה גם על ערכיו 
במזון  מהוויטמינים  מ-50%  למעלה  התזונתיים. 
חומרים  בעוד  הבישול,   במהלך  להיהרס  עלולים 
הבישול",  בתהליך  'מתאדים'  מסוימים  מזינים 

אומרת: ג'ורה סטניס -   מדענית בחברת הרבלייף. 

המזון  של  התזונתית  באיכות  לפגוע  עלול  מה  אז 
שלנו? מקור המזון, כמו גם תהליכי ההובלה, ההכנה 
התזונתי:  הרכבו  על  להשפיע  עשויים  שלו  והאחסון 
חומצתית,  סביבה  ההכנה,  במהלך  לחמצן  חשיפה 

מהבישול, הטמפרטורה ומשך הבישול.

פחמימות  )חלבונים,  מאקרונוטריאנטים  לרוב, 
סוגים  מחממים  או  הבישול  בזמן  יישמרו  ושומנים( 
מסוימים של שומן; לדוגמה, טיגון בשמן בטמפרטורה 
על  להשפיע  עשוי  צלזיוס  מעלות  מ-120  הגבוהה 

איכות המזון. 

המזון;  של  מרקמו  את  לשנות  גם  עשוי  בישול 
המסת  או  רוטב  עיבוי  חלבונים,  הקצפת  לדוגמה, 
של  הפיזיים  מאפייניהם  את  לשנות  עשויים  חמאה 
וחלבון, אך לא ישפיעו רבות על  פחמימות, שומנים 

ערכם התזונתי.

לרוב  אך  ומינרלים,  ויטמינים  הם  מיקרונוטריאנטים 
ותיאמין  B דוגמת חומצה פולית  ויטמינים מקבוצה 
בעת  ביותר  המושפעים  הם   C וויטמין   )B1 )ויטמין 
רבים:  מזון  בסוגי  נמצאים  אלה  ויטמינים  הבישול. 

חלב.  ומוצרי  קטניות  אגוזים,  דגנים,  פירות,  ירקות, 
עלולים  הם  לכן  במים,  מסיסים   C-ו  B הוויטמינים 
 80% עד  כאשר  הבישול,  במי  בקלות  להיהרס 
מהתיאמין נהרס לאורך התהליך. בנוסף, הוויטמינים 
להיהרס  גם  עלולים   ,E-ו  A, D בשומן  המסיסים 
במהלך הבישול; מספר מחקרים מצביעים על אובדן 

 .A של 33% מהוויטמין

אם כך, כיצד  ניתן לשמור על כמה שיותר חומרים 
שהמזון  לוודא   מומלץ  כללי  באופן  במזון?  מזינים 
)למשל  לנוזלים  לאוויר,  מהנדרש  יותר  חשוף  אינו 
זו חלה על כל  ולחום. הנחיה  מים לבישול ושטיפה( 
השלבים בתהליך הבישול, החל בבחירת המרכיבים 
רצוי  בנוסף,  והאחסון.  הבישול  המזון,  להכנת  ועד 
להקפיד לעקוב אחר הוראות האחסון המופיעות על 

תוויות המצרכים )לדוגמה שמירה בקירור(.

אל  טריים,  ירקות  רוכשים   כאשר    - ואחסון  קנייה 
משום  רב  זמן  לאורך  אותם  תאחסנו  או  'תפצעו' 
כשמדובר  ייעלמו.  בהם  ה'טובים'  שהמרכיבים 
בבחירת הירקות, אל תדאגו אם לא הצלחתם למצוא 
ירקות טריים - המיקרונוטריאנטים בירקות משומרים 
לזו  זהה  כמות  מכילים  והם  נשמרים  קפואים  או 

שבירקות טריים.

המים  כמות  את  להגביל  מומלץ   – מזון  הכנת 
חימום  משך  ואת  הבישול  בזמן  שמשתמשים 
חמצן  עם  אינטראקציה  מקיימים  ויטמינים  המזון; 
ובישול.  שטיפה  חיתוך,  במהלך  במים  ומתמוססים 

בזמן  מיקרונוטריאנטים  להפיק  ניתן  זאת,  לעומת 
הבישול באמצעות השרייה, שטיפה ובישול. לדוגמה, 
כאשר האורז מבושל, הברזל והסידן הופכים זמינים 
יותר.  בנוסף, מספר הפיטונוטריאנטים בעלי תועלות 
מבושלים.  הם  כאשר  בירקות  עולה  חמצון  נוגדות 
ותבלינים  חומצות  בשמנים,  ושימוש  התססה  גם 
החומרים  כמות  את  להגביר  עשויים  מסוימים 
המזינים הזמינים לאחר הבישול. לכן, שילוב בין אוכל 

גולמי ומוכן יספק איכות תזונתית מיטבית.

הטיפים   5 על  ממליצים  הרבלייף  חברת  מומחי 
המובילים להכנה ובישול:

• השתמשו בשמנים ומוצרי אפייה מתאימים לטיגון 
)בדקו את התווית(.

אם  קטנות  לחתיכות  הירקות  מחיתוך  הימנעו   •
או  במרק  )למשל  הבישול  מי  את  צורכים  אינכם 
בתבשיל( ושטפו אותם לפני החיתוך במידת האפשר.

• בשלו את תפוחי האדמה והירקות במים בגובה 2-1 
ס"מ, שמרו עליהם מכוסים והניחו להם להתאדות.

להתחיל  במקום  רותחים,  למים  ירקות  הוסיפו   •
במים קרים ולהביא אותם לרתיחה.

• בשלו את הדגנים שלכם )קוסקוס, קינואה, כוסמת 
הדגן  מכמות  כפולה  מים  בכמות  דומים(  דגנים  או 
לאחר  דקות  כשתי  האש  את  כבו  מבושל.  הלא 
זמן  יתרת  למשך  להתאדות  לו  והניחו  הרתיחה 
מים  לסנן  תצטרכו  שלא  היא  המשמעות  הבישול. 

ולכן תאבדו פחות ויטמינים.

כיצד נשמור על הערכים המזינים במזון שאנו אוכלים? • כל הטיפים 
וההסברים מאת ג'ורה סטניס - מדענית בחברת הרבלייף

פטנט לטיפול 
בציפורן חודרנית

קצרים

ובכל  העולם  בכל  מאוד  נפוצה  בעיה  היא  חודרנית  ציפורן 
הגילאים - מתינוקות בני מספר שבועות ועד לגיל מבוגר מאוד.

סובלים  מהאוכלוסייה  אחוזים   15-20 כי  למצוא  ניתן  כיום   
 -20% שכ  מדווח  בנוסף,   .5 מכל   1 כלומר  חודרנית  מציפורן 
בכף  בעיות  שלהם  הכללי  הרופא  בפני  המציגים  מהמטופלים 

הרגל, יהיו בעלי ציפורן חודרנית.

 זו תופעה של גדילת ציפורן כף היד או כף הרגל אל תוך מצע 
הציפורן, זה מלווה בכאב עצום ודלקת כרונית מה שגורם לצורך 
בעקירת הציפורן אך ברוב המקרים של עקירה, שורש הציפורן 
נפגע והציפורן החדשה תצמח כשהיא עבה, עקומה, או מועדת 

לפגיעות של פטריות והנזק הזה הוא לצמיתות. 

מגזירה  נוצרות  בד"כ  חודרנית  לציפורן  העיקריות  הסיבות 
חבלה,  פטרייה,  מדי,  הדוקות  נעליים  הציפורן,  של  נכונה  לא 

טראומה, גנטיקה, הזעת יתר, פטרת ציפורניים ועוד.

נוצר בשר פראי,  הבשר גדל אל מעל לציפורן ולעתים קרובות 
וזיהום. ציפורן חודרנית מובילה לכאבים עזים באצבע. כאשר לא 
מטפלים בבעיה היא רק הולכת ומסתבכת ולא עוברת מעצמה. 

קל  מענה  לתת  חדש  פטנט  בא  הזו  העצומה  הבעיה  כל  על 
יעיל וייחודי. ה-bs spange הוא פטנט בינלאומי ומשווק בכ-44 
מדינות ברחבי העולם, מאפשר טיפול ותיקון בציפורן חודרנית 
/ פודיאטור.  לראשונה בתוך מכון הפדיקור, ללא הגעה לרופא 
הפטנט הוצג לראשונה על ידי הפודיאטור ד"ר ברנד סטולץ לפני 

כ- 25 שנה.

מבוסס  כיפוף,  של  פיזיקלי  פעולה  עיקרון  על  פועל  הפטנט   
על אפליקטור מגנטי וצומדיות עם נקודה מגנטית, אשר באופן 

מכאני מושכים כלפי חוץ את הציפורן החודרנית. 

מדובר בתהליך הכולל מספר טיפולים עד לתיקון מלא של אופן 
של  הפעולה  מוחלט.  תקין  למצב  החודרנית  הציפורן  צמיחת 

הטיפול בציפורן החודרנית אינה כרוכה במאמץ או בכאב.

חנה עטיה, מדריכה בכירה ברשת נייל סטודיו אשר קיימה את 
בגרמניה  להשתלמות  נסעה  ואף  בארץ,  הראשוניים  הטיפולים 
טרם בואו של פטנט ה- B/S SPANGE לישראל מספרת כך: 

"זהו טיפול ייחודי אשר מתקיים ב-44 מדינות בעולם.

כאבים  ללא  ייחודי  פטנט  זה  הצלחה,  אחוזי  כ-90  לו  יש   
והתוצאות שלו מדהימות, זה שווה הכל לראות את התגובות של 

המטופלים שכל כך סבלו לפני" 
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את השיעור ביום שישי שעבר 
פתחנו באמרה של המקובל ר' 
חיים פלאג'י: "מי שלוקח על 
עצמו מראש חודש כסלו ועד 
אחרי חנוכה רק להודות בלי לקטר ולומר 
כמה פעמים ביום מזמור לתודה יהיה זכאי 

בהבטחה לנס שהוא מבקש".

מכריזה  בזה״  שאצליח  מצב  ״אין 
רינה. ״במיוחד בעסקי העיצוב והאופנה 
הלקוחות תמיד מתלוננות. הן מקטרות על 
עצמן, על הבגדים, על הבעל והילדים... 
ומעל הכול לי עצמי קשה לא להתלונן״.

רינה כבר שנים בעולם העסקים, עוד 
מהחיתולים – כלומר מעסקי החיתולים 
של הוריה בקיבוץ מצובה שבצפון. על 
חיתולי מצובה גידלתי את ילדיי, אך רק 
כאשר פגשתי את רינה התוועדתי לסיפורה 
של ילדת הקיבוץ ולמאבק ארוך שנים 
בזיכרונות חוויית הנטישה של ילדה קטנה 
היושבת בלול שעות ומשוועת שירימו 

אותה על הידיים. 

בהמשך התחלפה החוויה בנטישות 
אחרות – כשעזבה את הקיבוץ לטובת 
העיר הגדולה וכשהשותפה השאירה אותה 
לנהל לבד את העסק שלה. אומנם היא 
עזבה את עולם החיתולים והפכה למעצבת 
אופנה מצליחה, אך חוויות החיים הטביעו 
בה את חותמן. רינה מגיעה בקביעות 
לשיעור של נפלאו״ת בשישי בבוקר. ריח 
התבשילים שבאוויר והחברות המפרגנות 
שיושבות סביב השולחן מצליחים להרגיע 
את חוויות ילדותה. רק משני דברים היא 
לא מצליחה להיפטר: תלונות וקיטורים. 

כעבור שבוע רינה משתפת: "נסעתי 
עם בתי לקנות בדים לקולקציה החדשה 
ובדרך סיפרתי לה על השיעור - שטוב 

לומר תודה על הכול ולא להתלונן. נכנסנו 
לחנות מלאה בסחורה וריקה מאנשים, 
אף אחד לא ניגש אלינו. בחוץ עמדו 
שלושה עובדים ועישנו. יצאתי לקרוא 
להם ואמרתי לבתי: 'איזה מין דבר זה, 
לא מסתכלים סביבם', והיא הזכירה לי 
שרק לפני רגע דיברתי על לא להתלונן. 
'את צודקת', אמרתי לה ונתתי לעובד 

המבוגר 50 ₪ טיפ". 

פרשת ויצא עוסקת בעבודתו של יעקב 
בחיר האבות – לחבר ולאחד את החלק 
יוצא  הרוחני עם הגשמי כאשר יעקב 
לדרכו לממש את ייעודו ולהקים משפחה 
הוא מלמד אותנו איך יוצאים מהרגילות:

"וישא יעקב רגליו" - מלשון רגילות. 
והגביה את הרגילות שלו  יעקב נשא 
מענייני העולם – לעניינים רוחניים. אם 
נגביה ונתרומם מעל לרגילות שלנו, נזכה 

לנחלת יעקב.

העולם מוכן לגאולה, הדבר היחיד 
שחסר הוא – לפקוח את העיניים ולראות. 
עלינו ללמוד את תורת החסידות, ובפרט 
בענייני משיח וגאולה. יש לפעול כדי 
שהחמימות והחיות הנובעות מהיהדות 
והחסידות שלנו לא יישארו בתאוריה, אלא 
יהיו מורגשות בכל עניינינו הגשמיים, עד 
שלא יהיה הבדל בין הגשמיות והרוחניות. 

״ויצא יעקב מבאר שבע״ כל אחת 
מישראל היא יעקב, ולכל אחת יש שבע 
מידות שבעזרתן היא תוכל לצאת מאזור 
הנוחות, להפסיק להתלונן ולהגיע אל 

היעד המיוחל – אל הגאולה!

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

בתקשורת      מנחה ושליחה  מרצה 
   mail: mirisch1@gmail.com

להתרומם 
מעל ההרגל

״ויצא יעקב מבאר שבע״ כל אחת מישראל היא 
יעקב, ולכל אחת יש שבע מידות שבעזרתן היא 
תוכל לצאת מאזור הנוחות, להפסיק להתלונן 

ולהגיע אל היעד המיוחל – אל הגאולה!

"



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

בוגרי ובוגרות בר-אילן מבוקשים לעבודה
ונהנים מפרנסה גבוהה ויציבה

בפרנסה, בר-מזל זה נחמד...

מכינות לתואר לגברים ולנשים
בהפרדה מלאה!

מכינה יוקרתית
של מוסד לימודים נחשב

שתפתח לך דלת
למגוון תארים מבוקשים!

 מוסד יוקרתי  מיקום מנצח
 שכר לימוד אוניברסיטאי  עד 100% מימון* 

 077-2753098/4
Ch.dep@biu.ac.il

הזדמנות אחרונה להצטרף
למכינת החורף ולהתקדם לתואר

כבר בשנת הלימודים הבאה!

*לזכאים/יות 
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פולנטה פטריות ופרמזן
המנה שכבשה את מסעדות היוקרה והפעם אצלכם בשולחן. ככה תכינו בקלות פולנטה נימוחה עם פטריות

כמות מנות: 8
מאת: עורך השף הלבן | מקור מתכון : רחלי קרוט | צילום : דן פרץ \ עיצוב : נורית קריב

רכיבים לפולנטה:
2 קלחי תירס מתוק או 3/4 כוס גרעיני תירס סנפרוסט, מופשרים

30 גרם חמאת תנובה
1 כוס )150 גרם( קמח תירס

3 כוסות )720 מ"ל( מים רותחים או ציר ירקות רותח
1 מיכל )250 מ"ל( שמנת להקצפה 38% השף הלבן

1/2 כפית מלח
1/2 כוס )50 גרם( גבע פרמזן תנובה, מגוררת דק

מלח

לפטריות ולהגשה:
1 סלסילה פטריות מכל סוג שאוהבים, כמו שמפיניון, שיטאקי או שימאג'י

30 גרם חמאת תנובה
מלח

1/4 כפית פלפל שחור
1 גביע )200 גרם( קרם פרש השף הלבן

1/2 כוס )50 גרם( גבע פרמזן, מגוררת דק

אופן ההכנה:
הפולנטה:

1. חותכים את גרגירי התירס מהקלחים בעזרת סכין חדה. ממסים את החמאה בסיר רחב, מוסיפים את גרגירי 
התירס ומטגנים במשך 5  דקות.

2. מוסיפים את קמח התירס ומערבבים היטב.
3. מערבבים את המים הרותחים והשמנת. יוצקים לסיר בזרם אטי, תוך כדי ערבוב ומביאים לרתיחה.

4. מוסיפים את המלח ומבשלים במשך 10 דקות, תוך ערבוב מתמיד. מוסיפים את הפרמזן, מערבבים היטב 
ומכבים את האש. טועמים ואם צריך מוסיפים מלח. מעבירים לצלחות הגשה.

הפטריות:
5. קוצצים את הפטריות לקוביות קטנות מאוד )אם משתמשים בפטריות שימאג'י, אין צורך לקצוץ(. 

6. ממסים את החמאה במחבת רחבה ומטגנים את הפטריות עד שהן מתרככות, מתכווצות ומקבלות גוון חום 
כהה. מתבלים במלח ובפלפל.

ההגשה:
7. מניחים על הפולנטה מהפטריות הצרובות

8. מקשטים בקרם פרש ומפזרים גבינת פרמזן. מגישים מיד.

לביבות טונה אפויות חריפות
חנוכה מתקרב אלינו ושוב מגיעה הדילמה שמציפה אותנו בכל פעם מחדש: האם לאכול סופגנייה או לא. האם 

לטגן לילדים את הלביבות ספוגות השמן או לוותר על התענוג המסורתי? המודעות לאכילה בריאה נמצאת 
לא רק בצלחת שלנו אלא גם בצלחת של ילדנו והחשש ורגשות האשם של אכילת סופגניות עתירות שמן או 

לביבות בטיגון עמוק לא נשארות רק בבטן אלא גם במחשבה. רותי אבירי, יועצת התזונה של 'טונה סטארקיסט' 
מציגה מתכון בריא ומזין של לביבות אפויות חריפות

כמות מנות: 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

מלבי עם עוגיות 
חברת כרמית חולקת מתכון למלבי ממכר שישאיר לכם טעם של עוד.  המתכון מתאים ל- 6 מנות אישיות. 

הקינוח מתאים לכל אירוח. 
המתכון מאת: עדי דב.  

מצרכים:
375 מ״ל שמנת מתוקה

225 מ״ל חלב
75 ג״ר סוכר

35 ג״ר קורנפלור מומס ב ¼ כוס חלב
סירופ מי ורדים 

250 גרם עוגיות מיני קוקיס מפוררות 
קוקוס טחון

2

4

12

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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אופן הכנה:
1. יש להניח בסיר את השמנת מתוקה, חלב וסוכר ומביאים לסף רתיחה.

2. במקביל מערבבים בכוס את החלב והקורנפלור עד להמסה של הקורנפלור עד למרקם חלק.
3. כשהשמנת רותחת מוסיפים את תערובת הקורנפלור ומערבבים בעזרת מטרפה ידנית. 

4. מבשלים על אש בינונית תוך כדי ערבוב, עד להסמכה.
5. מוזגים את המלבי למנות אישיות )חשוב להשאיר מקום לסירופ והתוספות(

6. מצננים במקרר את המלבי עד שקר לחלוטין.
7. לפני ההגשה מוסיפים יש להוסיף סירופ מיי ורדים לפי הטעם, קוקוס טחון ומעל לפזר עוגיות מפוררות.

כדורי אורז וגבינה מטוגנים 
המותג מאסטר שף מציג מתכון מיוחד וחגיגי לחנוכה- כדורי אוז וגבינה מטוגנים. כדורים נימוחים מבפנים 

וקריספים מבחוץ והטעם, גן עדן.

רשימת חומרים לכ-20 כדורים:
3 כוסות אורז בסמטי לבן מבושל 

150 גרם גבינת פרמזן מגוררת
150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

צרור פטרוזיליה קצוצה
2 כפות רסק עגבניות 

מלח
פלפל
ביצה
קמח

לטיגון:
3 ביצים

פירורי לחם מוזהבים 
שמן לטיגון

מטבל להגשה:
1 כף ממרח עגבניות מיובשות 

1 כף ממחר פסטו 
¼ כוס שמן זית

אופן ההכנה:
1. מערבבים היטב בעזרת הידיים את האורז עם הביצה, הקמח, הגבינות, הפטרוזיליה ורסק העגבניות. מתבלים 

במלח ופלפל.
2. יוצרים מתערובת האורז והגבינות כדורים בגודל פינג פונג ומצפים כמו שניצל, טובלים ראשית בביצה ואז 

בפירורי הלחם. חוזרים על פעולת הציפוי פעם נוספת .
3. מחממים שמן לטיגון עמוק ומטגנים את  הכדורים עד הזהבה. 

4. מסדרים בצלחת הגשה, מערבבים את כל מרכיבי המטבל ומגישים.

סופגניית פיסטוק ושוקולד 
המתכון באדיבות: רשת קפה ביגה

חומרים לבצק סופגניות:
500 גרם קמח לחם

180 מ"ל חלב
2 ביצים

25 גרם שמרים טריים
50 גרם סוכר
10 גרם מלח

50 גרם חמאה רכה
מעט גרידת לימון

אופן הכנה:
1. לשים את כל החומרים בקערת מיקסר ולערבל עד לקבלת לבצק חלק וגמיש. מחלקים לכדורים במשקל 50 

גרם ומכדררים.
2. מסדרים על מגש משומן מכסים ומניחים לתפיחה כ40 דקות עד הכפלת הנפח ומעט יותר.

3. מחממים שמן עמוק ומטגנים ב- 160 מעלות כדקה וחצי מכל צד עד צבע זהוב, ומצננים על רשת.

למילוי פטיסייר וניל:
4. 250 מ"ל חלב

5. 2 חלמונים מעורבבים עם 100 ג סוכר
6. 30 גרם קורנפלור

אופן הכנה:
7. מניחים בסיר קטן את כל החומרים ובעזרת מטרפה על להבה נמוכה מבשלים את הקרם עד להסמכה תוך 

כדי ערבוב נמרץ כ3 דקות.
8. מורידים מהאש ומוסיפים 30 ג מחית פיסטוק איכותית)בחנויות המתמחות(.

9. מערבבים ומקררים בשק זילוף עם צנטר משונן.

לגנאש שוקולד:
10. במיקרו ממיסים 200 גרם שוקולד מריר איכותי עם 100 מ"ל שמנת מתוקה ו15 גרם חמאה

בפולסים עד איחוד חומרים למרקם חלק.

להרכבה:
11. ממלאים את הסופגנייה במילוי פטיסייר פיסטוק

12. הופכים ומצפים בגנאש שוקולד שהוא חמים.
13. מניחים על המשטח ומסיימים בזילוף בצורת פרח 

14. מקשטים במעט פיסטוק גרוס

3

4

5

5

1
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. לא יסולא בפז
2. לא יכלו דברו לשלום

3. לא לעולם חוסן

ׁית לז ד 3. משלי כז, כד ְֵּראִש 1. איכה ד, ב  2. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
אלסקה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

או  בנרות  למאור  התלמוד  בימי  בהם  שהשתמשו  הפנסים  או  המנורות  ממיני  אחד   .1
בפתילות של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

א(  יח  )בראשית  היום"  "כ___   הצהריים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .9
)בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
 ___ ואם    ___ גמרו  אם  ההלל  את  "קראו  דבר.  על  חזרו  שנית,  מה  דבר-  עשו   .13

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. אנשים ישרים ונאמנים, אנשים מהימנים. "בעלי  ____" )חגיגה יד.(
5. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו, עמד מנגד בצרת רעהו.  "לא תעמד על ___ 

רעך" )ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
6. במעמד שניהם, כשאין אחר עימהם. "___  ל___" )עבודה זרה ב ב( )בהיפוך אותיות(
7.  חבר שופטים שאינו שקול במספרו )מספר חבריו אינו זוגי(, ולפיכך יתכן בו רוב ומיעוט.       

"בית דין  ____" )סנהדרין ג:(
8. מעט אבל טוב, קטן בכמות ורב באיכות. "____  ונקי" )יבמות מט:( )בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכם הגימטרי:א'– 100,ב'– 70,ג'– 300,ד'– 2,ה'– 
 3

12. קיצור המילים: יהי רצון.
שטח  לכיסוי  זו  ליד  זו  מרצפות  או  אבנים  הניח  וביחוד:  זה,  ליד  זה  בסדר  דברים  ערך    .13

מסוים.  "ה___ בית הפרס באבנים" )אהלות יח ה( )גוף שלישי,עבר(
14. כנוי כבוד לשלושת אבותינו. אברהם יצחק ויעקב.  "___  עולם" )ראש השנה יא.(

17. ניזוק, סובל הפסד.  "יש זריז ונשכר ויש זריז ו___  יש שפל ונשכר ויש שפל ו___" 
)פסחים נ:(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. "ש__ 
של אדם כמותו")ברכות ה ה(

לעניים  ידאגו  בטרם  בקרבתם  הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   .4
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  ___" 

)ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה מחדש 

ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

ברכות...____   עשרה  שמונה  "הסדיר  אחרון.   – ואחרון  ראשון   – ראשון  הסדר,  לפי   .14
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

1. החלק השנים-עשר בליטרה.  "אם הפקיד אדם לידך ___   של כסף בחשאי" )בראשית 
רבה פרשה יז פסקה ז(

2. מרוקנים, ריקים.  "ש___  מן המצוות" )חגיגה יד.(
3. שוחים, צפים על פני המים.  "ולא רוכבין על גבי בהמה  ולא  ___  על פני המים" )ביצה 

ה ב( )בהיפוך אותיות(
)בלשון  לד.(  )ביצה  באור"  אותן  ו__  הרגלים  ואת  הראש  את  "מולגין  האש.  על  חרך   .4

יחיד,עבר( )בלשון זכר(
רגלי    ___ תחת   הירדן  בתוך  יהושע  הקים  אבנים  עשרה  "ושתים  עמדה.   מעמד,   .5

הכהנים" )יהושע ד ט(
9. מדרון,מורד,מקום המשתפע כלפי מטה.  "נשפך באויר אם היה מקומו  ___  והאהיל 

על מקצתו טהור" )אהלות ג ג(
11. אדמה יבשה, אדמה נוקשה וסדוקה מיובש.  "שותלה   במקום הטיט ואין שותלה במקום  

ה___" )פסחים נה.(
15. ארוחת הבוקר. "____  שחרית" )גיטין סט:( )בהיפוך אותיות(

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 16. דגל.  "המוכר את הספינה מכר את התרן ואת  ה___"   )בבא בתרא ה א(
בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. יששכר 12. גיובר 13. חגי, 

זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, בעובדיה  16. סיסרא
1. מהם בתי חצרים?

2. איזה נביא ראה סיר נפוח?
3. מיהו אב לחמש בנות?

4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח



התקשרו עכשיו: 8860 *

עומדים לחתן את הילדים?
חבילת "הורה תומך" של מזרחי טפחות חדש ובלעדי 

גם מחתנים ברוגע וגם מסייעים לילדים ברכישת דירה

ההורים מפקידים לפיקדון ונהנים מריבית מועדפת 
והילדים נהנים מהטבת ריבית על המשכנתה

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של הבנק לאשר הלוואה ו/או מוצר ללווה מסוים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב 
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.
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