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תשובות לשאלות מצויות 

מריבות בין ילדים

שאלה: האם להתערב במריבות שבין הילדים?
תשובה: תלוי בגיל הילדים ובצורת המריבה, וכדלהלן. 

אם המריבה באה לידי ביטוי בהרמת ידיים, ההורים יתערבו בכל 
גיל ויעצרו את המתרחש באמצעות נזיפה חמורה, ובעת הצורך גם 
באחיזה בידו של המכה. ]אולם בגיל גדול, ובמצב שבו עלול הילד 
להסתפק  יש  המריבה,  בלהט  ההורה  את  חלילה   להכות  הנסער 
יכשיל ההורה את הילד בהכאת  בנזיפה חמורה בטון גבוה, לבל 
אביו או אמו. מעין האמור בגמרא )מועד קטן יז ע"א( שהמכה את 
בנו שבגיל גדול, עובר משום "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל" )ויקרא 

יט, יד([. 
להתערב  הכרח  אין  ויכוח,  בגדר  אלא  שאינה  בדיבור,  מריבה 
ולעיתים גם לא טוב להתערב. אבל יש לעקוב אחר תוכן השיח. 
יפנה  הזולת,  ולהשפלת  גנאי  בכינויי  גולש לשימוש  הוויכוח  אם 
להתווכח,  לכם  ״מותר  קצרות:  במילים  ויאמר  לשניהם  ההורה 
אבל בשום אופן אין להשתמש בכינויי גנאי, או במילים משפילות 

ופוגעניות״. 
אחר,  נזק  שום  ולא  עלבון  בו  שאין  בלבד,  בוויכוח  וכשמדובר 
התערבות ההורה לטובת הילד החלש עלולה דווקא להחלישו עוד 
יותר, משום שהמסר המתקבל הוא שאינו יכול להסתדר ללא עזרת 
לא  שבאמת  למצב  להגיע  הוא  עלול  מכך,  גרוע  ולעיתים  הוריו. 
ומה  גונן עליו.  יוכל להסתדר לבד, משום שתמיד היה מי שמיד 

יעשה כשייצא לחיים?...
מי  עם  הדבר  ברור  אם  מסוים,  משחק  על  או  חפץ  על  במריבה 
הצדק, כגון כשהאחד הודה שחטף לאחיו, יוציא ההורה את הצדק 
לאור ויחזיר את החפץ לבעליו. אבל ידאג לפצות את המפסיד על 
או  לזה,  כתחליף  אחר  משחק  מתן  באמצעות  האמת,  את  שאמר 

ממתק כפרס, או הבטחה שיקבל כזה בדיוק, אולי אפילו חדש. 
אולם כשכל אחד טוען שהוא תפס ראשון, ובטוח בצדקת דבריו 
הוא  ביותר  הטוב  האמת,  את  לברר  ההורה  ביד  שיהיה  מבלי 
לשאול: ״מי מוכן לוותר? מי שיוותר לא יפסיד!״, ולתת למוותר 
פרס בדמות ממתק יוקרתי או מתנה כלשהי, בצירוף דברי שבח על 
היא  אחרת  אפשרות  השני(.  את  להשפיל  )מבלי  בניסיון  עמידתו 
יוגבל  אחד  שכל  כגון  לה,  יסכימו  הצדדים  ששני  פשרה  למצוא 
הצדדים  לאחד  לתת  או  לאחיו.  ויעביר  מסוים  זמן  פרק  לשחק 

תחליף שהוא מתרצה מראש לקבלו במקום מושא המריבה.

הדרכה לילד שמוכה על ידי חבריו

שאלה: ילד המוכה ע"י חבריו בבית-הספר, האם יש ללמדו להחזיר 
להם מכות לשם התגוננות?

אותו. שכן  להכות את המכה  גורף  ילד באופן  לחנך  אין  תשובה: 
בגישה זו קיים סיכון לכל סוג של ילד: אם מדובר בילד חזק בגופו, 
הוא יתרגל להכות בהיתר רשמי של הוריו, לא רק כשהוא מותקף 

אלא גם במקרים שהמרים יד על חברו נקרא רשע )עי' סנהדרין נח 
ע"ב(. ואם הוא ילד חלש בגופו, עלול הוא להיות מוכה שבעתיים 

על ידי הילד המכה.
לכן יש רק לומר לו: "עליך/זכותך להגן על עצמך, ואל תאפשר 
לחברים להכותך. אם יקרה שוב שילד יכה אותך, תפנה למבוגר 
הילד  על  ותצעק  קולך  את  תרים  או  בסביבה,  קרוב  הכי  הנמצא 
המכה, או תברח ממנו ותתלונן עליו. ואם אין ברירה, משום שאין 
בידך לבצע שום פעולת הגנה אחרת מלבד להחזיר מכות, תחזיר 
תמיד שאסור  תזכור  אותך.  להכות  כדי שיפסיק  רק מה שהכרחי 
להכות, והמרים יד על חברו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע. אבל 

עם זאת עליך להגן על עצמך, מבלי לאפשר לאחרים להכותך". 

האם להגיב תמיד לבכי של תינוק? 

שאלה: האם לקום בלילה לקול בכיו של תינוק, או להניח לו לבכות 
עד שיירדם, כדי להרגילו לישון בשעות הלילה? וכשבוכה בשעות 

היום, האם לגשת אליו מיד או להמתין אולי יירגע מאליו?
הם  תינוק.  של  בכי  צליל  מכל  המתרגשים  הורים  ישנם  תשובה: 
עוזבים מיד הכל עם הישמע הצליל הראשון ורצים אליו, ואפילו 
מזנקים ממיטתם בלילה כדי להרימו לבל יבכה רגע אחד. וישנם 
הורים אדישים לחלוטין לקול בכי תינוקם, ומסוגלים לאפשר לו 

לבכות ללא הרף. 
אולם, אלה ואלה אינם צודקים. כבכל תחום בחיים, אף כאן ישנה 

דרך האמצעית, שהיא שביל הזהב.
יקיצה של תינוק משנתו בלילה אמורה להזעיק את  לא כל צליל 
מתמשך  לבכי  לתת  אין  גם  אולם  ממיטתם,  ולהקפיצם  ההורים 
של התינוק להישאר ללא מענה -  על אף המלצותיהם של מקצת 
אחיות בתחנה לאם ולילד, ואפילו אנשי חינוך מסוימים הטוענים 
שזקוק  ילד  הוא  בוכה,  ילד  שיירדם.  עד  לבכות  לו  לאפשר  שיש 
יש  זו  קיצונית  בהנהגה  מסבלו?  להתעלם  אפשר  ואיך  למשהו, 
משום חינוך עצמי לקשיות הלב ולאגואיזם. האם ההורה המתעלם 
במשך שעה ארוכה או לילה שלם מבכיו של ילדו היה רוצה שגם 

אביו שבשמים יגיב כך לזעקותיו?...
הרי יתכן שהילד סובל מכאבי בטן או רעב מציק, אולי הוא מפחד 
מתחושת הבדידות, או סתם זקוק לפי אופיו המיוחד לחיבוק אוהב. 

להיות  עלול  מצרכיו,  שמתעלמים  המתרגל  שילד  לזכור  יש 
בגדלותו בעל אופי דומה כלפי הסביבה ואפילו כלפי הוריו. ואין 
לדעת כמה אנשים מבוגרים הסובלים מחרדות, התחילו את סבלם 
ואין  לעזרה  שיוועו  כאשר  הינקות,  בגיל  שחוו  הנטישה  בחרדת 

מושיע.
קול  משמיע  תינוק  כאשר  למעשה:  המומלצת  ההנהגה  לפיכך, 
בכי בעת שהוריו עסוקים ביום או ישנים בלילה, ובכיו אינו מלמד 
על מצוקה המחייבת מענה מיידי, יוכלו להשתהות דקות אחדות 
ולבחון את תגובתו לאי המענה. אם נרגע וחזר לתרדמתו, אף הם 
זקוק הוא לעזרתם,  ימשיכו בעיסוקם או בשנתם. אבל אם עדיין 

יגיבו לבכיו ויסייעוהו במה שבידם לסייע.
יצויין שעל האב ליטול חלק בטרחת הקימה בלילה לטיפול בילד, 
לרעייתו  לאפשר  ולא  במיוחד,  בכיין  בילד  מדובר  כאשר  בפרט 

לקרוס מחוסר שינה בלילה וביום. 

ילד בכיין בגיל הגן

ללכת/להיכנס  כשעליו  בוקר  בכל  שבוכה  הגן  בגיל  ילד  שאלה: 
לגן, ואפילו צועק ומשתולל. ובלילה, כאשר מבין שעליו להיכנס 
הוא מתעורר  הלילה  גם במהלך  בבכי.  פורץ  הוא  לישון,  למיטה 
להתעלם  להורים  שאמר  מי  יש  אתו?  לנהוג  נכון  כיצד  ובוכה. 
וזהו,  לעשות  צריך  שכך  עובדה  בפני  ולהעמידו  מבכיו  לחלוטין 
לעייפות  שייכנע  עד  לבכות  לו  להניח  יש  בלילה  וכשמתעורר 
ויירדם, שהרי הוא כבר ילד גדול ומבין שצריך לישון בשעות אלו. 

האם זו דרך נכונה?
חושש  שהילד  מלמד  ההורים,  בשאלת  המופיע  התיאור  תשובה: 
הוא  והמוגנת שבה  הסביבה הבטוחה  את  מנטישתו  חרד  ואפילו 
חי, בסמוך להוריו, ומהמעבר אל הגן או לשנת הלילה. משום כך 
גם כאשר הוא מתעורר בלילה וחש בודד ונטוש, הוא פורץ בבכי 

כקריאה לשהייה בחברה בטוחה. 
מודעים  והם  ברור,  די  היום  סדר  המבוגרים  שבעולם  לזכור  יש 
להתרחשויות הרגילות שצפויות בשלב הבא, כאשר יגיעו למקום 
מתקופת  עובר  הגן  בגיל  רך  ילד  אולם  הלימודים.  או  העבודה 
לתקופת  כלל,  אותו  העסיק  ולא  עניין  לא  העתיד  בה  הינקות, 
פי  על  שם  לו  צפוי  ומה  צועד  הוא  להיכן  יידע  שבה  הילדות, 
הביניים שבין שתי  בתקופת  והמתוכנן מראש.  היום הקבוע  סדר 
יזום. הוא  התקופות הוא נמצא במצב נפשי קשה לפני כל מעבר 
יודע אם מצב זה  יודע שהוא עומד לעבור למצב שונה, אך אינו 
עתיד להסתיים )כמו האם אי פעם אחזור מהגן לבית?(, וגם אם 
כן, מתי זה יקרה. מצוי ששאלות אלה אינן מוגדרות אצלו, והעתיד 
רק לוטה בערפל. ולעיתים גם אינו זוכר מה בדיוק עתיד להתרחש 
במצב החדש שלאחר המעבר, וכקריאה לעזרה מהוריו הוא פורץ 
בבכי מר. כך גם בעת היקיצה בלילה הוא עלול להתעורר מבוהל 
האם  בחשכה.  בודד  שרוי  כשהוא  לפניו  שנגלה  החדש  מהעולם 

מותר לנו כהורים לשדר התעלמות מקריאת המצוקה שלו?    
אחד  בכל  מהר,  מסתיים  שאינו  מבכי  להתעלם  נכון  לא  לפיכך, 
את  יקבל  שהילד  נכון  יהיה  לא  גם  אולם  האמורים.  מהמצבים 
התחושה שהוריו נלחצים מבכיו, ובכך יתעודד לבכות עוד יותר. 
אלא לדבר בקול רגוע ושלו ולומר דברי הדרכה מה נכון לעשות 
)או:  נכנסים  "כעת  להיות בשלב הבא:  צפוי  ומה  ומדוע,  עכשיו 
יהונתן נכנס( לגן לשחק וללמוד ולשמוח, ואחר כך חוזרים הביתה" 
לומר:  טעם  אין  ולכן  הזמן,  ממד  את  חסר  מאד  הרך  בגיל  )ילד 
"ובשעה 13.00 תחזור לבית"(. וכן: "כעת ישנים שיהיה לנו כח, 
ביד  לאחוז  לילד  לאפשר  צריך  ואם  ה'."  בעזרת  נקום  ובבוקר 
ההורה כשהוא במיטה, לתחושת בטחון לפני השינה, מאפשרים. 
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בגיל הגן · יקיצה נכונה · ילד גונב או משקר בשיטתיות

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



בתוקף 9-12.1.20 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניף אייס בני ברק איילון בלבד. המס’ המזערי 
של הפריטים בסניף המוצעים במבצעים הינו 5 יח’. המחירים לפני ואחרי המבצע מופיעים בסניף על גבי 

המוצרים. המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יומיים לפני תחילת 
המבצע. ייתכנו שינויים במחירים של חלק מהמוצרים לחברי המועדונים איתם הרשת 
עובדת ובאתר האינטרנט. מחירי המוצרים לא כוללים הובלה והרכבה. זמן האספקה ומחיר 
ההובלה של המוצר משתנה מסניף לסניף ויימסר ללקוח בסניף. אין מכירה סיטונאית. 

כולל כפל מבצעים
על כל מוצרי החימום לבית!

מבצע חם אש
בסניף  בני ברק איילון

25%הנחה

קדש 56, איילון , בני ברק | שעות פתיחה א -ה: 09:00 - 22:00, ו וערבי חג: 08:30 - 14:30, מוצש: חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 22:30



י"ג טבת תש"פ 10/1/20 4

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

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

יקיצה נכונה

שאלה: ילד שמתקשה לקום בבוקר, מהי הדרך הנכונה להעירו ללא 
מתחים וחיכוכים?

הילד,  מיטת  ליד  כשוטר  בוקר  בכל  לעמוד  הנוהג  הורה  תשובה: 
מרפה  אינו  גם  אם  ובפרט  הוא.  טועה  שיקום,  עד  זז משם  ואינו 
הילד מתעורר  לו במילים עד שרואה את  ומציק  מהילד בדיבורו 

וקם )בפנים נפולות וזעופות בדרך כלל...( ומתלבש.
הורה כזה הרוויח אמנם את הטווח הקצר, אולם איבד את הטווח 
הארוך. הוא סבור שהצליח להשיג את מטרתו, שהרי הנה הרוויח 
את קימת הילד היום, אך איבד את חינוך הילד למשמעת עצמית, 

ולקימה בזמן מתוך לקיחת אחריות על סדר יומו.
נעימות  מילים  להוסיף  ברכות,  בשמו  לילד  לפנות  הוא  הנכון 
או  נפלאה",  "שבת  היום",  יפה  יום  "איזה  טוב",  "בוקר  כמו: 
ילדים  הבורא.  לעבודת  קומו  מתוקים,  ״ילדים  נעימה:  במנגינה 
נפלאים, קומו לעבודת הבורא״. אחר כך לנקוב בשמו של הילד 
שלא התעורר, בתוספת המילים הנ"ל. וכאשר רואים שהילד פקח 
את עיניו והתעורר, יצא ההורה מהחדר או לכל היותר יוסיף כמה 
ידיים  תיטול  בינתיים  לך...  להכין  למטבח  ניגש/ת  "אני  מילים: 

תתלבש ותתארגן".
מבט  לתוכו  ולהעיף  החדר  אל  לחזור  יש  דקות  כחמש  לאחר 
חטוף מבחוץ ולוודא שהילד קם. אם עדיין הוא ישן, יש להיכנס 
שוב לחדר והפעם לנקוב מיד בשמו, בתוספת כמה מילות עידוד 
ברורות אודות הצורך לקום, ועדיין בנועם. כגון: ״יוסי, בוקר טוב, 
לצאת  שנאמרו,  המילים  את  ששמע  ומשזיהינו  לקום!״.  צריכים 
שוב מיד. ואם כשחזרנו בשלישית הוא עדיין ישן, להוסיף ולומר 
בקול תקיף יותר: ״יוסי, חשוב שתקום כדי שלא תאחר ותפסיד את 

ההסעה!״. ״השעה כבר 7:10, צריך לקום!״ 
אם אין לילד סיבה מיוחדת שלא לקום, הוא בוודאי יקום.

לעומת זאת, הורה לחוץ שעם היכנסו בבוקר לחדר הילדים מעיר 
את הילד משנתו בנזיפה, יוצר בלב הילד את התחושה שאם יקום 
להמשיך  אותו  מעודד  רק  הוא  בכך  עכורה.  לאווירה  מיד  יכנס 
לישון כדי לא להיכנס למציאות העגומה הזו )ובפרט אם ההורה 
משתמש במילים העלולות לגרום ליצירת דימוי עצמי נמוך אצל 
הילד: "תפסיק להיות עצלן! כל בוקר אתה לא קם בזמן! תמיד 
אתה מאחר!" מילים מסוג זה גורמות לילד נזק לכל החיים(. אבל 
עליו  שסומכים  המסר  את  קיבל  והילד  נעים,  היה  הפתיח  כאשר 
ובוטחים בו שיקום, הוא יקום בהרגשה טובה, גם אם ההורה נאלץ 
לבסוף להרים מעט את קולו כדי שיקום. משום שכעת הילד יודע: 

הטון הגבוה במעט, היה מוצדק. והוא אינו נפגע.

  

יקיצה  וכל  כראוי  נהגנו  לא  היום  עד  כאשר  עושים  ומה  שאלה: 
התחילה בנזיפות? אמנם כאשר הילד היה בגיל הגן ועד כיתה ג׳ 
כשהוא  עכשיו,  אבל  קם,  היה  לבסוף  והוא  ברירה  לו  הייתה  לא 
כבר בכתה ד׳, כל בוקר רווי מתחים וצעקות בחדרו. הוא קם עצוב, 
ויוצא לבית הספר בפנים חמוצות, וגם אנו ההורים  פגוע וכעוס, 
כדי  כהורים  לעשות  בידינו  מה  היום.  התחלת  מצורת  מאוכזבים 

לתקן את טעותנו בעבר וליצור אווירה נעימה בעת הקימה?

תשובה: יש למצוא שעה מתאימה בשעות אחר הצהריים של אחד 
בבוקר,  להעירו  שתפקידו  ההורה  גם  וכך  רגוע  כשהילד  הימים, 
חשוב  נושא  יש  לשיחה?  פנוי  אתה  ״יוסי,  בשלווה:  לו  ולומר 

שרציתי שנדבר עליו״. 
הבאות:  המילים  את  אוהב  בטון  לו  לומר  יחד,  וכשמתיישבים 
״אתה יודע עד כמה אני אוהב/ת אותך. אני מבין/ה שבבוקר קשה 
כמה  בקימה.  עליך  המועדף  הסדר  מהו  כעת  נסכם  אבל  לקום, 
פעמים אתה רוצה שאעיר אותך ולא אשוב אחר כך לחדרך. בעבר, 
כשלא היית כל כך בוגר ואחראי, הערתי אותך פעמים רבות בכל 
בוקר. אבל היום נראה לי שאפשר לסמוך עליך להחליט לבד. אתה 
רוצה שאעיר אותך רק שלוש פעמים ואניח לך אחר כך? תעדיף 
בהפרשים של חמש דקות או של עשר דקות? אעשה כפי שתבחר, 

ואני סומך עליך". 
לעיתים יש להוסיף עצה להשתדל להיכנס לישון בשעה מוקדמת 

יותר, כדי להקל יותר את הניסיון בקימה.
הורה  אולם  הראשונים.  בימים  הצדדים  לשני  יהיה קשה  הניסיון 
שלוקח  ילד  כלל  בדרך  יגלה  שסוכם,  במה  בעקביות  שיעמוד 
בימים  אם  שגם  משום  קימתו.  על  עצמית  אחריות  לבסוף 
הראשונים הוא ימשיך לישון ויאחר עקב כך לבית הספר, לא תהיה 
בזמן.  קימה  לשגרת  להיכנס  מסוים  בשלב  יאלץ  והוא  ברירה  לו 
על ההורים להקפיד כל אותם הימים לא להטיח בו מילים בשעות 
היום על עצלנותו ועל איחוריו לבית הספר, אלא לכל היותר להביע 
כי  ביטחון  מילות  בתוספת  לאיד,  שמחה  ללא  בצערו  השתתפות 

בוודאי שאפשר לסמוך עליו לקום בזמן. 
בזמן,  לקום  מוטיבציה  איבוד  של  קיצוניים  במקרים  כי  נציין, 
וחוסר אכפתיות מצד הילד מביקורת ונזיפות המורים על איחוריו, 
ולטפל  קיצוני,  כה  למצב  להגיע  לילד  גרם  מה  היטב  לבדוק  יש 
לקום  וסיבה  טעם  מוצא  שאינו  אדם  כל  שהרי  הבעיה.  בשורש 
פנימית  חוויה  ספק  ללא  עובר  סובביו,  לביקורת  ואדיש  בבוקר, 

קשה המחייבת התייעצות עם מומחים והתייחסות מעמיקה. 

ילד הגונב בקביעות או משקר בשיטתיות   

משקר  או  בקביעות  הגונב  ילד  ולחנך  להגיב  יש  כיצד  שאלה: 
בשיטתיות?

מנוח  מוצאים  אינם  המזועזעים  ההורים  כלל,  בדרך  תשובה: 
שרק  בוטות  במילים  להגיב  עלולים  רוחם  סערת  ומתוך  לנפשם, 
לכן  לו.  שהודבקה  השלילית  התווית  עם  להשלים  לילד  יגרמו 
המילים: "אתה גנב" או "אתה שקרן", ישיגו את המטרה ההפוכה 
מחינוך הילד לצדק וליושר. )ראה על כך בהרחבה בפרק "כללים 

במתיחת ביקורת"#(.
טוב יעשו ההורים אם המתאים מביניהם לשיחה עם הילד, ייקח 
את הילד לשיחה שקטה ורצינית, וידבר במבט ממוקד בעיני הילד, 

בעיניים ובטון דיבור רוויי אהבה וכאב, ובמילים ברורות:
אינם  שעה,  לפני  שאמרת  שהדברים  יודע  אתה  יוסי,  "ראה 
ואני  בני  אתה  אבל  כך,  על  אתך  לשוחח  אם  הרהרתי  מדוייקים. 

אוהב/ת אותך ורוצה בטובתך. 
אין היתר, וגם לא כדאי ולא טוב להתרגל לומר דברים שאינם אמת. 
מי ששמו מתפרסם כאדם שאי אפשר לסמוך על דבריו, גם כשהוא 
אומר אמת אף אחד כבר לא מאמין לו, וחבל. אתה הרי ילד נפלא 
ובדרך כלל מדבר אמת. אבל חשוב שתרגיל את עצמך  וטוב לב 

זה  בתחילה  אם  גם  מפסידים  לא  אמת  מאמירת  אמת.  רק  לדבר 
נראה כך. כולם מעריכים אנשי אמת ואני מבטיח/ה לך שכשתספר 

את האמת אעשה כל מה שאוכל שלא תפסיד מכך".
כעת ניתן להוסיף לילד סיפור לחיזוק:

"אתה בוודאי מכיר את הסיפור על הנער הרועה שנהנה להזעיק 
לשווא את בני הכפר בקריאות "זאבים! זאבים באים לטרוף את 
פרץ  לעוזרו,  וקלשוניהם  במקלותיהם  רצו  וכשכולם  העדר!" 
בצחוק. אך כאשר פעם אחת באו באמת זאבים והוא פתח בזעקות 

והתחנן לעזרה, איש כבר לא בא לעזרתו". 
ולסיים בפנייה שכולה אהבה, במילים שקטות:

"שמור על דיבור אמת".
נשיקה בראשו, ויציאה מהחדר.

הילד המוצא עצמו לפתע לבד בחדר, יהרהר דקה או שתיים במה 
ששמע, ויפנים את המסר באיכות גבוהה יותר מכל צעקה ודיבורי 

זעם.
במילים  ויאמר  קולו  את  ההורה  יגביה  בשקר,  נתפס  שוב  ואם 
נכון?  זה,  קצרות בפנים כעוסות וכאובות יחד: "כבר דיברנו על 

אני רוצה לשמוע רק אמת!"
וימין  דוחה  השמאל  בשיטת  העניין  את  יעורר  פעם  מידי  וכך 
ומידת  יהיו חלק מאישיותו של הילד  מקרבת, עד שדיבורי אמת 

האמת תלווה אותו לכל ימי חייו.

  

ואם נתפס גונב כמה וכמה פעמים, אף כאן, חלילה להורה להטיח 
בו: "אתה גנב חסר תקנה!", "כל הדיבורים אתך לא הועילו, ולא 

ייצא ממך שום דבר מלבד גנב שכולם ישנאו אותו!"
אלא יסביר לו בכאב ובאהבה ובסגנון הדברים האמורים לעיל, את 
הסכנה שבהרגל לקחת את שאינו שלו, את הריחוק החברתי ממי 
ליידעו  מתאים  זמן  וימצא  אחרים,  בממון  יד  כשולח  שמתפרסם 
להעניק  ההורה  על  ובמקביל,  בגלגול.  חוזרים  גזל  עוון  שעל 
לו  יחסר  שלא  באופן  בשפע,  צרכיו  כל  את  לילד  יכולתו  כמיטב 

דבר שיעורר בו מחשבה להשיגו באיסור.
ואם הילד מספר שחבר נתן לו, בעוד לנו ברור כי הוא לקח מחברו 
מאבא/מאמא  אבקש  "אני  ההורים:  אחד  לו  יאמר  רשות,  ללא 
זה  את  שמר  לא  הוא  מדוע  ולבדוק  לך,  שנתן  לחבר  להתקשר 
כדי  דעת  ומתוך שיקול  בתבונה  את השיחה  ולהמשיך  לעצמו?" 
להרתיע להבא. ואם יתברר בוודאות כי אכן החפץ נלקח מחברו 

ללא רשותו, יושב החפץ לבעליו מבלי להשפיל את הילד.  
יש להוסיף עוד, שכאשר מתברר שהילד לוקח מאחרים ללא רשות, 
על ההורים לבדוק את עצמם אם חסר לילד מה שיש לחבריו, או 
אולי חום ואהבה אותם הוא משלים בדרך זו. גם השיח בבית צריך 
להיבדק, אם אינו יוצר אווירה של עוני ומחסור. אווירה כזו עלולה 
מאוד ליצור אצל הילד דחף להשלים בגנבה את החסר לו, מתוך 
הוראת היתר לעצמו שמדובר באילוץ מוצדק ודרך ליצירת שוויון 
בעולם. לכן, גם אם המצב הכלכלי בבית קשה, על ההורים לעשות 
כל שבידם כדי שהדבר לא יבלוט, ובוודאי לא לנזוף בילד המבקש 
משהו במילים: "אתה יודע שאין לנו כסף, למה אתה מבקש??" 
אלא יאמרו: "החודש היו לנו הוצאות רבות, אולי בחודש הבא". 

וימצאו תחליפים זולים שישמחוהו, לבל יגדל בתחושת מסכנות.

ילד המוצא עצמו לפתע לבד בחדר, יהרהר דקה או שתיים במה ששמע, ויפנים את המסר 
באיכות גבוהה יותר מכל צעקה ודיבורי זעם

"



RIASEC
הטיפוס
הטכני

הטיפוס
החקרני

הטיפוס
האמנותי

הטיפוס
החברתי

הטיפוס
היוזמתי

הטיפוס
המנהלי

אוהב עבודה עם 
מכונות, מכשירים 
טכנולוגיים, תכנון 
ופיתוח, ולעיתים 

עבודה פיזית

שואל שאלות מגיל 
קטן, אוהב לחקור,  

כלום אצלו לא 
מובן מאליו, מסוגל 

לפתח רעיונות

אדם עם דמיון 
מפותח, בעל 

כשרונות, יצירתי, 
רגשי, אסתטי ובעל 

כושר ביטוי מיוחד

בעל הבנה 
פסיכולוגית, יוצר 
קשרים בקלות, 

סוחף, אמפתי ואוהב 
סביבת אנשים

בעל בטחון עצמי 
גבוה, לוקח 

סיכונים, לא אוהב 
הוראות, אדם מלא 

מרץ והתלהבות

אוהב נתונים, בעל 
חשיבה פרקטית, 
עבודה משרדית, 
אוהב לעבוד לפי 

כללים ברורים.

בתוכנית:

אבחון אישי )הולנד( ע״י יועץ אשר יספק את הכיוונים המקצועיים שלך

סדנת ייעוץ תעסוקתי והצגת פרטי המודל של הולנד

אבחון גרפולוגי שיעניק השלמה מעמיקה על יכולותיך האמיתיות

מרכז הכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לכנס

 אבחון אישי
ע״פ מודל היהלום של הולנד

הכנס לגברים יתקיים אי״ה
ביום שלישי י״ז טבת )14.1.20( בהכוון תעסוקתי בני ברק, רח' הירדן 31, קומה 4

 הרשמה חובה בטלפון: 03-7707300/1

מראשבהרשמה חינםהכניסה

למה אחרים מרוויחים יותר?

כי הם מתאימים
בול למקצוע!
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ערבות הדדית – חובה שהיא 
זכות וזכות שהיא חובה

לא אחת אני נשאל: תגיד את האמת, האם 'באמת' 
יש במדינה ילדים רעבים? האם יש מצב שהמדינה 
לא דואגת לכל ילדי ישראל למקום ראוי ללמוד בו 
ילדים עם  יתכן שיש  כל הצרכים? האם  ולקבל את 
מוגבלויות כאלו ואחרות שמשרד הרווחה/ ביטוח לאומי לא 
האם  שלהם?  והחינוכיים  הקיומיים  הצרכים  למימון  דואגים 
לא  בגלל שהוא  גן  על  לוותר  יצטרכו  מציאות שהורים  ישנה 

מספיק נגיש לילד שלהם?
יש  האם  הדרך",  באמצע  טובים  "אנשים  שואלים  ובכלל, 
צורך בתרומה כזאת או אחרת כדי לכסות על מחויבות ישירה 

של המדינה?!
בהם  אלו,  בימים  בדיוק  אלינו  מגיעה  התשובה  ובכן, 
השלטון המרכזי כמעט ולא מתפקד – ואולי גם יש קשר בין 
הדברים, בימים אלו מתפרסם דו"ח העוני והנתונים נחשפים 
שוב שחור על גבי לבן. הדו"ח קובע: בישראל , כל ילד חמישי 
- עני! שיעור העוני בקרב ילדים עלה ב-0.4% ובקרב אזרחים 
ותיקים ב-1.6% וכולם מבינים ש"ישראל סגרה את נושא העוני 

בחצר האחורית".
יוניצ"ף – סוכנות  ידוע מארגון  במקביל ישנו  דו"ח פחות 
נמצאת  ישראל  מדינת  כי  החושפים   – האו"ם  של  הילדים 
במקום הרביעי בדירוג העולמי  בשיעור הילדים העניים בקרב 
המדינות המפותחות. מקדימים אותה בהפרש ניכר יוון, לטביה 
ישראל  במדינת  העניים  הילדים  שיעור  זה  דו"  לפי  וספרד... 
מילדי  משליש  יותר  כלומר   ,35.6%  – לב  שימו   – על  עומד 

המדינה הם עניים. נתונים מדאיגים במיוחד.
ילדים  ישנם  כי  היא  לנו לשמוע, העובדה  נעים  לא  אם  גם 
אין  כי  יתירה מכך,  לי אעז לומר  יורשה  רעבים בארצנו! אם 
אדם שלא מכיר ילד רעב!  או לשם דיוק ילד שלא מקבל את 
כל אבות המזון בצורה מסודרת ובטוחה – לא תמיד הוא אוכל 
ארוחת צהרים או  ערב חמה, אני אישית, נחשף לפחות פעם 
בקטגוריה  שנמצאת  או  שנכנסה  "נוספת"  למשפחה  בשבוע 
הזאת. אז בואו לא נהיה נאיביים, ישנם בהחלט כאלו, בכמויות, 
ובכל מקום. איננו זקוקים לדוחו"ת מפולפלים כדי לדעת את 

האמת המצערת הזו!

כאשר  מתוקנת  במדינה  עושים  מה  היא  הנשאלת  השאלה 
ישיבה  מכנסים  הסתם  מן  זה?  מעין  מחריד  דו"ח  מתפרסם 
בנושא, דנים, מעלים רעיונות, חושבים כיצד לשנות את המצב, 

איך לעזור?
מה בפועל עשתה ממשלת ישראל ? האם כינסו בדחיפות את 
בכירי המשרדים הרלוונטיים ? דנו  כיצד להזין את הילדים? 
בהמתנה... עדין  נשארו  הרעבים  הילדים   817,000 ולא.  לא 

רעבים.
בימים  נמצא  תזונתי"  לביטחון  הלאומי  "המיזם  אפילו 
המקומי  השלטון  על  נופלת  והאחריות  סגירה   בסכנת  אלו 
השלטונית  הרשות  כמעט  הוא  להיום  )המוניציפלי(  שנכון 

היחידה המתפקדת כיום במדינת ישראל...

  

ובכן, ידידי ומכרי רציתי לשתף אתכם כי בשבועות הקרובים 
בכמה  שותפות  לבקש  וגם  הנושא,  את  להציף  החלטתי 
אחר  לעקוב  אתכם  מזמין  פועל. ואני  אני  שבהם  מהתחומים 
ט"ו  לקראת  השם  בעזרת  להוציא  מתעתדים  שאנו  הפרויקט 

בשבט.
הערבות  הוא  הדברים  מאחורי  שעומד  הגדול  הרציונל 
ההדדית והאחריות הקולקטיבית שאנו כיהודים מזוהים איתה 

ומחוייבים לה.
המשפט שאני מזוהה אתו ביותר בשני העשורים האחרונים 
שבטי  יחד   " ישראל:  שבטי  על  רבינו  משה  שאמר  זה  הוא 
ישראל", וכדברי חז"ל הנודעים: "כשהן עשויין אגודה אחת 

– ולא כשהן עשויין אגודות אגודות".
ובפרשת השבוע, פרשת ויחי, בשעה ששכב יעקב על מיטתו 
בחוליו האחרון הקיפוהו בניו, שנים עשר שבטי ישראל, ויעקב 
אבינו בירך את כל אחד ואחד מהם בברכה המיוחדת המיודעת 
אליו: "יהי דן נחש עלי דרך", "יששכר חמור גרם", כל אחד 
ועל  שבטו  על  חונה  אחד  כל  וכאשר  שלו,  הייחודית  בדרכו 

מחנהו.
באותו רגע מיוחד כשהקיפו את מיטת יעקב אביהם באהבה 

אין  כך  אחד,  אלא  בלבך  שאין  "כשם  ליעקב  אמרו  ובמורא, 
בעולם,  דרכים  תריסר  מסמלים  הם  אמנם  אחד".  אלא  בלבנו 
הם  לכאורה  נכון,  מקום.  לאותו  להגיע  שבילים  רק  הם  אבל 
מופרדים בדרך, אבל לא בתוצאה. בסוף-בסוף, כולם מכוונים 
ועם  אחד-  –"השם  אחד"  אלא  בליבנו  "אין   – אחד  למקום 

ישראל אחד"

  

להסתכל  יש  כי  הוא  בכך  אותנו  מלמדת  שהתורה  הלקח 
טוב אחד על השני ואיש על רעהו. נכון, יש שוני בין בני אדם, 
וכפי שהטיבו לבטא זאת חכמינו זיכרונם לברכה, "כשם שאין 
בתוך  זאת,  ובכל  שוות",  דעותיהם  אין  כך  שווים  פרצופיהם 
ליבו של כל יהודי טמון הרצון הפנימי והטוב, ועלינו לחתור 
ולחפש את אותו טוב, גם הוא טמון עמוק בתוך תוכו, ולא רק 

להשמיע את הביקורת.
הכללית,  השותפות  השבוע,  מפרשת  הנלמד  הלקח  כן  אם 
הערבות והאחריות הציבורית – היא משימה משותפת לכולנו, 
חנן  והיכולות שהבורא  שלו, מהאפשרויות  מהזווית  אחד  כל 
האומה,  כל  קיום  של  בעול  ולשאת  להשתתף  עליו  אותו, 
ביכולות  שניחן  מי  גם  כמו  ברוכים,  בכישרונות  שזכה  מי 
פיננסיות רחבות, להירתם ולתרום את חלקו היחסי באחריות 
שהיא  וזכות  זכות,  שהיא  חובה  היא  זו  הזו,  הקולקטיבית 

חובה!
שבכל  הטוב  את  למצוא  נחתור  קדמוננו,  בדרכי  נלך  הבה 
המקרבות  הפעולות  ידי  על  היא  לכך  להגיע  והדרך  יהודי. 
נמשכים  הפעולות  'אחרי  כי  הקדמונים  וכדברי  הלבבות,  את 
כל  את  למלאות  נדאג  לזולתנו,  להיטיב  נחפש  הלבבות', 
נזכה  ואנו  טוב,  כל  יהודי  יחסר לשום  ולא  נזכה  כך  מחסורו, 

לעין טובה ומבט חיובי על הטוב הפנימי שבכל יהודי ויהודי.
תעקבו אחרי – יהיה מועיל, יעיל ומעניין.

יחד שבטי ישראל!
שבת שלום מלאה בגשמי ברכה.

הרב בן ציון נורדמן



גם אם לא נעים לנו לשמוע, העובדה היא כי ישנם ילדים רעבים בארצנו! אם יורשה לי אעז לומר יתירה מכך, 
כי אין אדם שלא מכיר ילד רעב!  או לשם דיוק ילד שלא מקבל את כל אבות המזון בצורה מסודרת ובטוחה – 
לא תמיד הוא אוכל ארוחת צהרים או  ערב חמה, אני אישית, נחשף לפחות פעם בשבוע למשפחה "נוספת" 
שנכנסה או שנמצאת בקטגוריה הזאת. אז בואו לא נהיה נאיביים, ישנם בהחלט כאלו, בכמויות, ובכל מקום. 

איננו זקוקים לדוחו"ת מפולפלים כדי לדעת את האמת המצערת הזו!

"
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גריגורי וטוב לו
בעבר  כבר  כתבתי  הבאים  הדברים  את 
הרסן,  שלוחות  המתקפות  נוכח  שוב  ומתפרסמים 
על דברי הראשון לציון הגר"י יוסף, בין היתר מצד 
לגייר  ומבקשים  קפיצה,  בגיורי  המצדדים  דתיים  גורמים 
בסיטונאות רבבות עולים בעיקר מבריה"מ לשעבר, שהינם 

גוים גמורים על פי ההלכה:
המשונה  לבהילות  רציונאלי  הסבר  למצוא  שננסה  כמה 
והרבה  יותר,  מהר  לגייר  המחנה  מקצה  באנשים  האוחזת 
יותר- מובטח לנו שנעלה חרס בידינו. אחינו הרחוקים פחות 
מאתגרים אותנו בנושא, יודעים המה בסתר לבבם כי הגיור 
דיים  ומתורבתים  חכמים  והינם  טהור,  הלכתי  ענין  הינו 
העומדים  מאידך,  להם.  לא  בנושא  אפם  את  לתחוב  שלא 
בחוד החנית שמבקשים לחבל ולהשחית ולהרוס בכרם ה' 
צבאות הם דווקא חובשי כיפה ואפילו שומרי מצות חכמים 
בעיניהם. היודעים לנופף בידענות בשברי מקורות ולהעניק 
להם פרשנות מרחיבה כיד הלאומיות הטובה עליהם. לדידם 
שירות צבאי ושותפות גורל עם העם היהודי כמוה כקבלת 
עול תורה ומצוות. באמת תמוה איפוא מדוע גם אחרי שירות 

צבאי מפואר והקרבה אמיתית - הדרוזים נשארים דרוזים.
עלינו  ישכחו לאיים  ומיקל" לא  בגיור "מכיל  המצדדים 
הדמוגרפית  ובסכנה  המתהפכת.  ההתבוללות  חרב  בלהט 
בנושא  שדוקא  הצליח  שטן  ומעשה  לפתחינו.  המשכימה 
אשר  היחוס,  וטהרת  ה'  לקהל  כניסה  שעניינו  זה,  אקוטי 
כדברי רבותינו השראת השכינה בישראל קשורה ותלויה בו 
לפגוע  רבות  שנים  מנסים  הם  שם  דווקא  ינתק.  בל  בקשר 
ולקעקע. ברי לי שלא בית שמאי ילחמו במהרסים ומחריבים 
את  בנושאים  ולמחות  ללחום  שיצאו  הם  הלל  בית   – אלו 

שמו הקדוש של רבם לשווא.
ואם יש את נפשך לדעת מהי ליבת המאבק ועל מה אדניו 
שהגיש  בדו"ח  שנכתבו  מדברים  ציטוט  לך  הא  הטבעו, 
משה ניסים: 'אני קורא בזה לרבני ישראל להניח על כפות 
המאזניים את כובד הבעיה, במטותא מכם על כף אחת שימו 
את ההכבדה בגיור, אפילו ליוצאי בריה"מ שהם זרע ישראל. 
ועל הכף האחרת שימו את סכנת ההתבוללות שמשמעה גם 
כף  איזו  תורה,  דין  לפי  בישראל  וגירושין  נישואין  סיכון 

תכריע. למאזניים אין כף שלישית'. 
איזו  על  הלב:  מנהמת  ולהריע  לזעוק  יש  באמת  וכאן 
שידענו,  מבלי  לאחרונה  נשתנה  מה  מדבר?!  הוא  הכבדה 
ומה נוסף בשנים האחרונות על התהליך יותר מבעבר. האם 
כמלאכים,  ראשונים  מרבותינו  עתיקים  יד  כתבי  נמצאו 
יותר  לעבור  המתגיירים  שעל  חדשות  משוכות  יש  לפיהם 
וקבלת  טבילה,  מילה,  עולם;  מימות  הנדרש  מהמינימום 
להתחייב  נדרשים  כיום  שהמתגיירים  שמענו  לא  מצוות. 
יד  עבודת  שמורה  מצה  אכילת  על  או  בשבת,  גנרטור  על 
על  ולא  )בלעטל"ך(,  נקי מעלים  על אתרוג  לא  כל הפסח, 

זהירות במעמיד דמעמיד בסוכה. על מינימום שבמינימום.
מזרע  שהוא  למי  לדעתו  המוקנית  הפריבילגיה  ומהיכן 
ישראל. זו אולי יכולה להוות שיקול לדעה מסויימת לקבל 
לספק  שלא  ודאי  אבל  מאוד.  מסויימות  ובנסיבות  לגיור, 
המצריכה  האולטימטיבית  מהדרישה  זה  הוא  בכי  הקלה 
דוגמתו,  פטריוטים  איככה  לחלוטין.  מצות  עול  קבלת 
תומכים תמיכה מלאה  בגרונם,  וחוקיה  שרוממות המדינה 
על  משאביה  את  ומבזבזים  אותה,  ומרמים  המטעים  באלו 
הליך לא הליך. בכלל איך אפשר להיכנס לדת כה מורכבת 
הבסיסיים?  יסודותיה  את  ולקבל  ללמוד  בלי  עשירה  וכה 
לדבר  פנויה  אחת  כף  נותרה  לא  שלו  במאזנים  כיצד  והא 

הבסיסי ביותר: גיור על פי ההלכה הצרופה.

נלחמים  וכי  הנותנת!  היא  חושש?  הוא  מהתבוללות 
להתבוללות  לגיטימציה  במתן  גלויה  בהתבוללות 
גם  ואולי  מפוקפק  שגיורו  למי  להינשא  סמויה? ! הלא 
מופקע לחלוטין אין זה פחות מהתבוללות. ואדרבה, במידה 
שכן  קלאסית,  מהתבוללות  יותר  אף  הדבר  גרוע  מסויימת 
כאן ההטעיה כפולה והאסון כפול: בעתיד הלא רחוק איש 
יהודים  לא  יהודים  עם  מחיבור  ולהזהר  להתגונן  ידע  לא 
אלו. "קשים גרים לישראל כספחת בבשר החי" )יבמות מז 
ע"ב( והוסיף הזוה"ק )כי תשא(: כל שכן אלין דלא הוו גרים 

כדקא יאות"
דוקא מאותם  ופשתה  סוד שההתבוללות החלה  הרי לא 
קפיצה  גיורי  לגייר  הראשונים  היו  שהם  רפורמיים  חוגים 
אחראים  שהם  להם  עלתה  מה  ראו  וצאו  אלו.  מטופשים 
במישרין לאחוזי ההתבוללות המבהילים בחו"ל, שבמדינות 
מסויימות כבר חצו לדאבונינו את ה75 אחוז )!(. והם עוד 
שהם  הבדיחה  בגיורי  הכרה  בחוצפתם  ומבקשים  עומדים 

מבצעים.
זעקות הנהי  נקודה אחת חייבת להתבהר, בעקבות  אבל 
באמת  האם  כצעקתה,  האמנם  שואלים:  רבים  הנ"ל,  של 
וגם  הדין, שנכספה  בתי  דלתות  על  גויים מתדפקים  הרבה 
ורק חרדים  כלתה נפשם להיות נמנים על לגיונו של מלך. 
ומגרשים  הפתח  על  שומרים  סבר  וחמורי  שחורים  עוטי 

אותם מהסתפח בנחלת ה'?! 
שלא  יווכח  לגיור,  הדין  בתי  בסביבת  העובר  כל  ובכן, 
מיניה ולא מקצתיה. קשה להאמין שיתקל ביותר ממנין בני 
הדיינים  של  הגדול  רובם  אגב,  המנין.  מן  והדיינים  אדם, 
אז  יצאו.  לאומיים  הדתיים  המדרש  מבתי  דוקא  המגיירים 
בפעם הבאה שיספרו לכם על 'השתלטות' חרדית על מערך 
אותם  קחו  ונדחים,  לפתחם  המשחרים  רבים  על  או  הגיור 

לטיול קצר בבתי הדין. לא צריך יותר מזה.

ראש  מפי  ישירות  הפרטים  לבירור  פניתי  הדיוק,  למען 
מערך הגיור הרה"ג רבי יצחק פרץ, והוא השיבני לאמור: 
לא  שנה  במשך  לגיור  המועמדים  של  האמיתית  "הכמות 
את  עוברים  ככולם  רובם  מתגיירים.  כ2800  על  עולה 
את  לראות  מדהים  וממש  סופו,  ועד  מתחילתו  התהליך 
ההתרגשות והדמעות שלהם בהגיעם בתום שנה ארוכה של 

לימוד ליום המיוחל'. 
"יש בישראל 300,000 חסרי דת שרובם מבריה"מ, שהכל 
מדברים בשמם, אבל למרבה האבסורד להם עצמם כמעט 
נוח  ולהתגייר.  אין שום תוכנית להשתלב  לרובם המכריע, 

להם בגיותם וחלקם אף מזוהים עם הנצרות".
גופים. אם מי שמתגייר  נאבקים אותם  כן בשם מי  "אם 
עושה זאת ברצון. ומי שלא מעוניין - כלל לא ניגש לגיור?! 

אני תוהה.
גופים  אותם  את  שמעניין  מה  "כל  ידידי!",  "תרשום, 
הרבנות  את  ולקעקע  להרוס  אחד:  דבר  ואירגונים  רק 

הראשית, זה הכל!". רשמתי.
והאמת, מי שעובר בחוצות הערים הפריפריאליות בעיקר, 
המעדניות  של  הנבולה  ה'פריחה'  את  לפספס  יוכל  לא 
קבס,  לחוש  שלא  אפשר  אי  והעכבר.  השקץ  ד"א  לאוכלי 
גויים  אלפי  רבבות  של  מ'העליה'  איום  תסכול  ובעיקר 
ירידה הפוגעת בפועל במה שנותר  מובהקים, שאינה אלא 

לפליטה מן הפרהסיא היהודית.
העולים הממלאים את המקומות הללו בהמוניהם חיזקו 
אצלי כבר מזמן תובנה פשוטה: טוב לו לגריגורי הנכרי כאן 
בארץ. יש לו ולדומיו את כל התשתית להמשיך את חייהם 
גיור?!  רוסיה.  באמא  כמו  ממש  גמורים,  כגוים  בישראל 
להפסיק  הזמן  הגיע  אולי  תודה!(.  )לא,  ספסיבה!  נייט! 

להציק להם ולנו, ופשוט להניח להם לנפשם.
 הכותב מכהן כראש ביהמ"ד לרבנות ודיינות זכרון יעקב 

הרב ראובן זכאים
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בניהמבכה על
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"אוי רחל, רחל אמי. עד מתי תשתקי על הדם השפוך של בנייך? התעוררי נא ואל תחרישי. הלא 
בנייך הם", כתב אחד מהמתפללים שבאו בימי השואה להתפלל על קברה של רחל אמנו · הצצה 
מרתקת ל'יומני קבר רחל' ההיסטוריים שנרשמו ע"י שומרי הקבר - שלמה אליהו )שלומק'ה( 
פריימן וחכם יהושע בורלא · על ימים אחרים בהם למרות שהדרך הייתה קשה וכרוכה בסיכונים, 
לא פסקו יהודים מכל העולם מלהגיע ולהתפלל · על התפילות והתחינות בימי השואה הנוראה, על 
מנייני מקובלים שעשו הקפות ותיקונים, על ביקור המושל הבריטי, חיילים מצבאות זרים וגם על נס 
ההצלה של השומר היהודי מסכינו של פורע ערבי · רק שני יומנים נותרו מתוך עשרות שנכתבו, אך 
די בהם כדי לקבל מושג על המשמעות שייחסו בדור הקודם לתפילה בקבר רחל ·  בשבת נקרא על 
פטירתה של רחל אמנו וזו הזדמנות להתרפק על זיכרונות העבר

||  שבתאי פוגל ||
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דור ר היה  פריימן  )שלומק'ה(  אליהו  שלמה   '
העדה  מטעם  קבר-רחל  לשומרי  שלישי 
מטעם  שומר  גם  היה  אתו  יחד  האשכנזית. 
העדה הספרדית - חכם יהושע בורלא, שאחריו 
לנפילת  עד  בתפקיד,  נוסף  אדם  עוד  שימש 
העיר העתיקה במלחמת השחרור. בקבר רחל 
את  מונטיפיורי  השר  והרחיב  שיפץ  מאז  ימים,  באותם  היו 
תפקידם  את  שהעבירו  שמשים  שני   ,1841 בשנת  המקום 
בירושה לצאצאיהם – האחד אשכנזי ורעהו ספרדי. פריימן 

היה השמש האשכנזי האחרון ששימש בתפקיד הזה.
ויחי, בה אנו קוראים על פטירתה  פרשת השבוע, פרשת 
של רחל אמנו, מחזיר אותנו לזיכרונותיהם והתיעוד המיוחד 
של שמשי המקום, שליוו את הקבר במשך עשרות רבות של 

שנים, שהיו "תור הזהב" של קבר-רחל.
שהחזיקו  אלו  היו  בניהם,  גם  מכן  ולאחר  השמשים, 
לדלת  והמפורסמים  הגדולים  ברשותם את מפתחות הברזל 
מחופה  כבדה  עץ  דלת   - במקום  מונטיפיורי  התקין  אותה 
יש  היום  אך  בלבד,  מפתחות   2 לדלת  היו  בזמנו  בברזל. 
הנראה  ככל  השנים,  ברבות  שנעשו  כאלו  וכמה  כמה  כבר 
כהעתק למפתחות הקיימים. את אחד מהם מחזיקה משפחתו 
את  קיבל  לאחר שאביהם, שלומק'ה,  היום,  עד  פריימן  של 
רבי  ירושלים,  של  רבה  של  מידיו  אישי  באופן  המפתח 
שמואל סלנט. למפתח נודעה בזכות עצמו סגולה מיוחדת, 
ויולדות רבות שהתקשו בלידתן – נעזרו בו ובסגולתו. לא רק 
בימינו נודעה למפתח סגולה, ופריימן סיפר בזמנו על יהודי 
שבא באחד הימים בשעת צהריים לבקש את המפתח כסגולה 
עבור שתי יולדות שהתקשו בלידתן, ובשעה 6 כבר חזר שמח 

לבשר שלשתיים נולדו בן ובת.
קבר- לשומרי  דור שלישי  כאמור  היה  פריימן  שלומק'ה 

רחל האשכנזים, אך היה הידוע מבין הפריימנים. בתקופתו 
השינויים  בשל  מפורסם,  עלייה  לאתר  והיה  הקבר  שגשג 
של  פתיחתו  היה  שבהם  שהבולט  פריימן,  בו  שהנהיג 
כאשר   - תרפ"ט  מאורעות  מאחרי  יום  מידי  הקבר  מתחם 

לפני תקופתו היה הקבר נפתח רק בחגים ובזמנים מיוחדים 
אחרים. אחרי המאורעות שאל פריימן את הרב הראשי, הרב 
אברהם יצחק קוק, אם להסתכן ולהמשיך לפתוח את הקבר 
חייב  הוא  יגיע,  לא  איש  אם  שגם  לו  ענה  והרב  יום,  מידי 
לבוא ולפתוח את הציון מידי יום, בכדי לשרש את החזקה 
של עם ישראל במקום. וכך בכל בוקר, בשעה 9, היה מגיע 
פריימן לפתוח את הקבר, ועם רדת החשיכה היה סוגר אותו. 
בזמנו, משנת 1918 ועד 1947 אז שימש בקבר, באו למקום 
עשרות אלפי יהודים לשפוך את שיח ליבם לפני אם האומה, 
והמקום התפתח. פריימן היה דואג לשלומם של המבקרים, 
ולהרתעה.  להגנה  קטן  אקדח  קבע  דרך  עליו  נושא  והיה 
בשנת 47' עזב פריימן את הקבר, אך כבר לא זכה לשוב אליו 
48' כבר עבד בקבר דוד שבהר ציון, עד  כששוחרר. משנת 

לפטירתו בשנת 59'. 
ובתחזוק  בשמירה  ששימש  השנים   29 במשך  פריימן, 
בקבר-רחל, ניהל יומנים מפורטים על התנועה בקבר באותם 
וייחודים שפקדו את  גם על מבקרים מעניינים  הימים, כמו 
הקבר בתקופתו. ביומן תיעד את תולדות המקום בתקופתו, 

וכן אירועים מיוחדים שנערכו בקבר.
היומן שניהל, היה )וכך היה גם שמו( בעצם 'ספר זיכרון', 
בו גם חתמו המבקרים הרבים – בהם אישי ציבור לימים – 
עשרות  הללו  היומנים  על  חתמו  הכל  ובסך  שמותיהם,  את 
אלפי איש. ביומנים, אותם העמיד פריימן לרשות המבקרים 
המבקרים,  של  ובקשות  תפילות  למצוא  ניתן  והמתפללים, 
חלק  המיוחדים.  ביומנים  לזיכרון  בקשותיהם  את  שהותירו 
על  כלליות,  הן  אחר  וחלק  אישיות,  בקשות  הן  מהבקשות 
כלל ישראל. כמה שנים לפני שהסתיים תפקידו בקבר, היה 
זה בזמן ימי הצר והמצוק של השואה הארורה, ויהודים באו 
להפיל את תחינתם בקברה של רחל אמנו, ופריימן תיעד כל 
ותחינה. היומנים היו מונחים על מדף עץ בחדר בו  תחינה 
של  הערכה  מילות  היו  מהם  אחד  ובפתח  המצבה,  הייתה 
שני הרבנים הראשיים באותו זמן לשני השמשים המסורים. 
שיצאה  מיוחדת  בחוברת  מתועדים  שנותרו,  היומנים  שני 

פריימן, במשך 29 
השנים ששימש 

בשמירה ובתחזוק 
בקבר-רחל, ניהל 

יומנים מפורטים על 
התנועה בקבר באותם 

הימים, כמו גם על 
מבקרים מעניינים 

וייחודים שפקדו את 
הקבר בתקופתו
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לפני מספר שנים, ובספרו של נדב שרגאי, "על אם הדרך" 
יומני- את  לשחזר  בכדי  נעזרנו  בהם  בית-אל(,  )ספריית 

התיעוד המרתקים.
כך למשל היתה לשון תחינתו של יהודי שיומו היה קשה 
"רחל  תש"ב:  באב  ט"ו  בתאריך  פריימן  תיעד  אותה  עליו, 
אמי, אם האומה הישראלית. הדמיעי דמעה על עוללייך ועל 
בני האומלל. אוי אמי. האם עד שאול תחתיה כה אסבול? 

אוי אמי – הכריזי די לסבל ולעצבון". 

מהחיידר לאמא רחל
עליו,  לשמור  למקום,  לדאוג  היה  אבי  של  "תפקידו 
בנו,  בשעתו  סיפר  יום",  מידי  אותו  ולפתוח  אותו  לנקות 
שוקי פריימן ל'קו עיתונות'. "במלחמת ששת הימים נמצאו 
מושל  של  בביתו  רבות,  שנים  במשך  אבי  שכתב  היומנים 
אחרי  ומיד  בעיתון,  ידיעה  כך  על  כתבו  העתיקה.  העיר 
פרסומה קיבלנו את היומנים לידינו. ביומנים הללו כתוב את 
ויצמן, למשל,  עזר  הנשיא  ביקר שם.  מי  כל  שמותיהם של 
כשהיה בן 12 - חתם שם עם אחותו, אחרי שהם ביקרו בקבר. 
את היומנים ניהל אבי - עם הפסקה באמצע - משנת 32' עד 
46'. אבל רוב היומנים נשרפו, לבד משניים שנותרו בידינו 
העתיקה,  העיר  תושבי  היינו  יומנים(.   24 )מתוך  היום  עד 
אבל לפני מספר שנים אני עזבתי לטובת מגורים באפרת". 
את היומנים כולם ניהל פריימן עוד מתחילת עבודתו במקום, 

אבל אלו ששרדו, הם אכן אלו שכתב משנת 32'.
על דמותו המיוחדת של אביו, סיפר בנו כי "אבי היה איש 
מיוחד, אוהב ישראל גדול. הוא היה איש מאד צבעוני ויש 
ישראל  גדולי  עם  בקשרים  היה  אבי  רבים.  סיפורים  עליו 
רבים, בקשר לקבר-רחל. היה לו למשל קשר עם האדמו"ר 
מגור האמרי-אמת. אבי איש חם שקירב כל אחד, והוא נפטר 

בשנת 59' כשהוא בן 58".
 כל כך צעיר? ממה?

נפצע  הוא  העתיקה.  העיר  נפילת  על  נפש  "מעגמת 
במלחמה, קיבל התקף לב, וקיבל טלגרמה מלמעלה להגיע 
לשמים וחזר לצור מחצבתו. אבל מזל שהוא לא חי היום, כי 
אם הוא היה רואה את החומות שבנו שם 'השדים', הוא היה 

מת במקום; זו מדינה עצמאית?".
שלומק'ה פריימן מספר ביומנו בחודש כסליו תש"ג, על 
ילד שהגיע לקבר, אחרי ש'דרש' זאת מהוריו: "באה אישה 
עם ילד בן 6 שלמד תורה, פרשת 'וימת רחל על אם הדרך, 
ויצב יעקב מצבה על קבורתה עד היום'. האם סיפרה שהילד 
לא ישן כל הלילה, עד שהבטיחו לו שמחר יבקרו באהל רחל 
אמנו. אי אפשר לתאר את רושם הילד. אמרו תהילים, והוא 

ביקש להדליק נר על נשמת רחל". 
כאשר  שנאסר  בנו  על  פריימן  כותב  תש"ד  בניסן  בד' 

עברו  "כבר  בקבר:  ששהו  היהודים  עשרות  על  להגן  ניסה 
תשעה ימים שבני יעקב במאסר. אצלי אין ספק שהמשטרה 
תכיר שבני אינו שייך לשום מפלגה. הוא רק הגן על עצמו 
ועל המתפללים שהיו על המקום הקדוש, ואני מתפלל לה' 
השופט  לפני  ויגלה  לאמתו  הדבר  יברר  גוטין  מר  שהעו"ד 
כמה  להגן".  רק  זה  אצלו  שמצאו  הדברים  כל  הצדק.  את 
ששוחרר  יעקב,  בנו,  ביומן  כותב  מכן,  לאחר  חודשים 
על  בעמדי  נפלתי  ניכר  בני  "בידי  כך:  ממאסרו,  בהמשך 
כחמישים  במקום  שהיו  בשעה  אמנו,  רחל  בקבר  המשמר 
זקנים ושפכו שיח ודמעה לפני אם האומה הישראלית, על 
היה  דיני  בגולה.  ושם  בארצנו  כאן  ואחיותינו  אחינו  צרות 
קרוב למות, אך זכות אם האומה רחל הגנה על בנה השקט 
והעמוס בעול ים התושייה. פרשת חיי החדשים אשר החלו 
יום  מליל חמישי אחרי חצות הלילה והסתיימו בערב פסח 
פת  הלבישוני,  אזיקים   – תפילין  להניח  במקום  חרותנו: 
במלח האכילוני ומים במשורה השקוני, על הארץ השכיבוני 
ולבור תחתיות השליכוני. אנוכי הבן חורין ובן דרור, יעקב 

פריימן".

התפילות בזמן השואה
יהודיה  אישה  לקבר  באה  השנייה  העולם  אחרי מלחמת 
אומללה שניצלה מהתופת, ורק דבר אחד החזיר לה את האור 
לעיניים, וכה מספר פריימן, בתיעוד מב' באדר תש"ו: "ביום 

"באה אישה עם ילד בן 
6 שלמד תורה, פרשת 
'וימת רחל על אם 
הדרך, ויצב יעקב מצבה 
על קבורתה עד היום'. 
האם סיפרה שהילד 
לא ישן כל הלילה, עד 
שהבטיחו לו שמחר 
יבקרו באהל רחל אמנו. 
אי אפשר לתאר את 
רושם הילד. אמרו 
תהילים, והוא ביקש 
להדליק נר על נשמת 
רחל"



שלמה פריימן

שער אחד משני היומנים ששרדו, צייר - פריימן
אחד משער יומניוגד פריימן, הבן, עם המפתח, והמפתח
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שלישי באה 
ארבע  בשעה  והתפללה.  פליטה,  מגרמניה,  יהודיה  אישה 
ורבע אמרתי לה כי אני צריך לסגור את המקום. היא אמרה לי 
כי היא רוצה להישאר כאן כל הלילה, להתפלל עבורה ועבור 
והיא שילמה.  איזה סכום  אני ביקשתי  ישראל בגולה.  כלל 
בשעה חמש פחות רבע סגרתי את הקבר ואמרתי לה שבשש 
וחצי בבוקר אבוא לפתוח אותו. היא הסכימה. בשעה הנ"ל 
עד  היא שמחה  מרומם.  רוח  במצב  אותה  ומצאתי   - באתי 

מאד, כי היא זכתה להיות בבדידות במקום הקדוש!". 
אשה אחרת שעלתה אז לארץ אחרי המלחמה, זעקה מכאב 
ליבה על פליטי השואה. "אשה שעלתה לישראל שבוע לפני 
שעלתה לקבר, פרצה בצעקות ובבכי ודמעות וקראה: 'לאן 
אין  כל?  ובחוסר  בעירום  שנשארו  הפליטה  שארית  ילכו 

מקום אחר אלא ארץ ישראל. רחל רחל, 
מתי  עד 

נהיה בלי מולדת? מולדת אנו רוצים, ורק בארץ 
ישראל. ששה מיליונים אבדו. די! די!'".

פריימן מזכיר רבות ביומנו את המקובל הידוע 
פעמים  למקום  מגיע  שהיה  מוצפי,  סלמאן  רבי 
שביקרו  ישראל  וגדולי  רבנים  עוד  וכן  רבות, 

במקום להתפלל.
כסף  סכום  אף  קיבלו  לא  ובורלא  פריימן 
כרוז  הפיצו  הם  ובציון  גורם,  מאף  כמשכורת 
שקרא לציבור לעזור להם בפרנסתם, "שהיא רק 
על נדיבות לבם של הבאים להשתטח ולהתפלל", 

כפי שכתבו.
רחל  של  פטירתה  ביום  בדיוק,  שנים   68 לפני 
מה  את  פריימן  מתאר  תש"ג,  בחשוון  י"א  אמנו, 
הלילה.  כל  פתוח  היה  ")הציון(  בציון.  אז  שהיה 
החלבים,  מעדת  להתפלל.  חבורות  כמה  באו 
פרסים, בוכרים, ספרדים ומכל עדות המזרח, וגם 
הרבה מחסידי ברסלב. למדו עד חצי הלילה תיקון 
אמרו  כן  ואחר  חצות,  תיקון  לילה  בחצות  כרת. 
תהילים כשמונה מניינים ושלוש עשרה מידות. עד 
יהודים משכונת  באו  לילה  הבוקר התפללו. בחצי 
הבוכרים, והביאו שק לחם עם גבינה וזיתים ועשו 
סעודת מצווה. בבוקר באו מניין של מקובלים ועשו 
אמנו.  רחל  פטירת  ביום  מיוחדת  ותפילה  הקפות 
פורת  מישיבת  מניינים  כמה  באו  הצהריים  אחר 
יוסף והתפללו. משך 24 שעות לא נפסקה התפילה. 
בבוקר ביקר המושל קיטרושט ורשם שמו בעברית. 
היה גם קהל גדול". כך נראה יום היארצייט של רחל 

אמנו, בשנת תש"ג.
כמה חודשים לפני כן, באב תש"ב, ביקרה במקום קבוצה 
דמעות  עד  שהתרגשו  מפולין,  יהודים  חיילים  של  גדולה 
חמש  "בשעה  פריימן:  זאת  מתאר  וכה  בקבר.  מהביקור 
קיבלתי ידיעה שארבע מאות חיילים מפולניה יבקרו באוהל 
רחל אמנו זיע"א. סידרתי את מנורת השמן עם פתילות. בשעה 
חמש וחצי באו 12 אוטובוסים עם שלושה מורי דרך יהודים 
מהסוכנות. נכנסו קבוצות וכולם הדליקו נרות הרבה. חיילים 
בכו בזמן שהדליקו, וכולם יצאו בשירה. כעשרים רגע נמשך 
הביקור ההיסטורי הזה שלא קרה במשך מאות בשנים. יעזור 
בימינו  בקרוב  שלמה  לגאולה  לגבולם,  בנים  ושבו  ה'  לנו 
אמן", הוא מסיים את רשמיו באותו יום מאותו ביקור מרגש. 
בתיעוד נוסף של ביקור אחר של חיילים, שהיו, 
להבדיל, 

")הציון( היה פתוח 
כל הלילה. באו כמה 

חבורות להתפלל. 
מעדת החלבים, 
פרסים, בוכרים, 

ספרדים ומכל עדות 
המזרח, וגם הרבה 

מחסידי ברסלב. 
למדו עד חצי 

הלילה תיקון כרת. 
בחצות לילה תיקון 

חצות, ואחר כן אמרו 
תהילים כשמונה 

מניינים ושלוש עשרה 
מידות



דף מיומן קבר רחל, שמות מבקרים לצד תיעודו של פריימן
כרוז שהופץ בין המבקרים לתת שכר לשמשים

השער הפנימי של היומן וחתימת שני השמשים עליורשימת הרכוש שנשאר בקבר, כפי שכתבה פריימן
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נוצרים, הוא מספר על ביקור מרגש בקבר, שבזכותו נמנעו 
של  קבוצה  עם  יהודית  חיילת  "באה  ל"ע.  תערובת  נישואי 
ה'  למען  ואמרה  ובכתה  גרוש,   5 ונדבה  נוצרים,  חיילים 
שאתפלל עבודה, יען כי היא עמדה להתחתן עם חייל נוצרי. 
עכשיו היא מתחרטת על זה, וביקשה שאני אומר לה שהנדר 
בטל ומבוטל, והיא לא תעשה עוד הפעם נדר כזה. ואמרתי 

לה שהנדר בטל ומבוטל".
שבאו  במקום,  המתפללים  רּבו  האיומה  השואה  בשנות 
אדמת  על  בהמוניהם  שנטבחים  היהודים  זעקת  את  לזעוק 
וכמה  כמה  האלו  המתפללים  את  מציין  פריימן  אירופה. 
תפילת  במקום  התקיימה  כאשר  הפעמים,  ובאחת  פעמים, 
ילדים, הוא מתאר זאת כך: "היו בין המתפללים כמה ילדים 
מעולי הונגריה שבאו לפני כמה חודשים. אין לתאר בכתב 
את הצער של הילדים. אמרו תהילים ובכו בקול, וכל הקהל 
שעמדו מסביבם בכו גם הם. כמה מהמתפללים שאלו אותם 
באמצע  להפסיק  רצו  לא  הם  אבל  כך,  כל  בוכים  הם  למה 
התפילה. בין הילדים היה ילד בן חמש שעמד על ידי. תמונה 
המקום  על  אני  שעומד  השנים  כל  משך  ראיתי  לא  שכזאת 
לשער  שנקל  את  רב,  ברגש  פריימן  מתאר  הזה",  הקדוש 

שנכתב בדמעות.
וכך כותב ביומן את תחינתו, אחד מהמתפללים האחרים 
אמנו:  רחל  קברה של  על  להתפלל  בימי השואה  אז  שבאו 
על הדם השפוך של  עד מתי תשתקי  אמי.  רחל  רחל,  "אוי 

בנייך? התעוררי נא ואל תחרישי. הלא בנייך הם", התחנן, 
לפני מי שהובטח לה "ושבו מארץ אויב". בתשעה באב של 
אחר:  מתפלל  המלחמה,כותב  של  בעיצומה  תש"ד,  שנת 
הבכייה,  ביום  באים  אנו  אלייך  האומה,  אם  רחל  "רחל 
אבלנו.  יום  באב  תשעה  ביום  ליבנו,  שיח  לפנייך  לשפוך 
מובלים  לרבבות  שיהודים  ידיעות  מגיעות  הדוויה  מהגולה 
לרציחות. אנשים נשים וטף נדים בדרכים, מחכים לבשורת 
פתיחת השערים. תקוותנו הנצחית שיבוא אותו היום, שכל 
הסובלים יבואו הלום. כולנו מחכים לגאולה שלמה, שתבוא 

בימינו במהרה".

נס ההצלה
היה  בקבר-רחל,  לפריימן  בצמוד  שעבד  השני  השמש 
אך  סופר,  היה  בורלא  של  בנו  בורלא.  יהושע  חכם  כאמור 
זו שכתבה תיאור מקיף  דווקא אשתו של בנו, מרים, היתה 
על מראה המקום באותה התקופה. התיאור הזה, שהיה פה 
רחל.  קבר  בה  שעורר  התחושות  את  לתאר  מיטיב  לרבים, 
וכה תיארה את המנורה המפוארת שהיתה במקום: "באמצע 
החדר, ליד אבן המצבה", מתארת בורלא, "הייתה יורדת, על 
מנורת  להדלקה,  היד  להישג  נמוך  מהתקרה,  עבה  שרשרת 
שבכל  נחושת,  טבעות  מעשרות  עשויה  ענקית,  נחושת 

או  פתילה  מדליק  היה  כל מבקר  קטן.  בזיך  היה  מהן  אחת 
כל  במשך  בקשתו.  את  ומבקש  תפילתו  את  מתפלל  יותר, 
החודש האירו עשרות אשים קטנים ורועדים באור חגיגי את 

אפלוליתו המסתורית של החדר".
בין  היו  הארץ  תושבי  רק  שלא  לספר  מוסיפה  בורלא 
ארצות  מכל  יהודים  באים  היו  אלול  "בחודש  המבקרים. 
קרובות  ומארצות  מרוקו  מצרים,  עיראק,  סוריה,  המזרח: 
ורחוקות. היו באים: מי שנדר נדר הביקור בזמן מחלה קשה, 
מי להתפלל לבן זכר, מי שלא התברכה בפרי בטן, וחולים 
וקשי יום. כולם היו באים להתפלל, להתחנן, לבכות ולבקש 
בורלא  אמנו".  רחל  אצל  הקב"ה,  לפני  וסנגוריה  רחמים 
מספרת שהעשירים שהיו באים לבקר ולהתפלל היו מביאים 
וכותנות לספר  איתם מתנות כמו "מגבות רקומות, כיסויים 
אלה,  במתנות  מלאים  ארגזים  שני  פרוכות.  ובעיקר  תורה, 
ביניהן עתיקות, מרהיבות ביופיין, עמדו באחת הפינות בחדר 
ורק למשך חודש אלול היו נתלות היפות שבפרוכות, במקום 

הפשוטות התלויות שם כל השנה".
הערבים  עם  בורלא,  השני,  והשמש  פריימן  של  יחסיו 
השכנים, היו תקינים וטובים, אבל מידי פעם הוצרך פריימן 
לשלם דמי חסות לכל מיני שודדים ומציקים, על מנת שיעזבו 
זכות  יותר מאוחר התפתח סכסוך מסוים אודות  את הקבר. 
השימוש למוסלמים בחדר המבוא לקבר, פריימן התנגד לכל 
שימוש, ואת עבודות הצביעה והטיוח היה מבצע בעצמו ולא 
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יקנו אחיזה  לא  מסתייע במוסלמים השכנים, בכדי שאלה 
כלשהי במקום. באחת הפעמים נפלה שכבת טיח ממצבת 
פריימן  אך  ה-12,  כהנים מהמאה  חתימות  והתגלו  הקבר, 
שתק ולא סיפר על כך לאף אדם, בכדי שמחלקת העתיקות 

הבריטית לא תשמע על כך תידרש לממצאים. 
מנסיון  ניצל  כאשר  לו,  עמדה  המקום  כשמש  זכותו 
סכין  עם  ולדוקרו  בא  לפגוע  בא  מקומי  ערבי  התנקשות. 
לא שם  כלל  כבד-שמיעה,  פריימן שהיה  אך  מטבח חדה, 
ליבו למתרחש, והתכופף באקראי להרים דבר-מה מרצפת 
לעברו  שהונפה  מהסכין  אותו  שהציל  מה  זה  היה  הציון. 
שנפגע,  זה  היה  עצמו  התוקף  הנס  למרבה  רגע.  באותו 
ובסוף אותו שבוע ערך פריימן סעודת הודיה גדולה על הנס 

שאירע אתו, בביתו של השמש הספרדי, יהושע בורלא.
הקמת  על  באו"ם  הוחלט  אז   ,'47 שנת  סוף  לקראת 
המוסלמים,  מהומות  החלו  ישראל,  בארץ  מדינות  שתי 
שנמצא  לקבר  מלבוא  הפסיקו  והמבקרים  והמתפללים 
באזור מסוכן. פריימן ובנו גד, היו האחרונים שיצאו מהקבר 
וראו את היומנים לפני שהקבר נפל ליד הירדנים. כמה ימים 
לאחר שעזב יחד עם כולם, חזר פריימן לבד לקבר, סידר את 
המקום, ארז לו כמה חפצים, ונטל את היומנים. את היומנים 
הפקיד אצל שייח' מסויים שגר קרוב, והבטיח לו שיחזור 
בקרוב, אך לקבר הוא כבר לא חזר יותר. יותר מאוחר רשם 
היהודים  חזרו  אליו  בקבר,  שהושאר  המדויק  הרכוש  את 

לפקוד אותו באופן סדיר, רק אחרי 19 שנה.
שומרים  המסורים,  השמשים  שני  של  ונכדיהם  בניהם 
מסורת  ועל  בידיהם,  הקבר שנמסרו  על מפתחות  בקנאות 
השמירה על הקבר של משפחתם במשך עשרות שנים. מי 
יודע, הם אומרים, אולי בקרוב נידרש אנחנו לשוב ולבוא 
יותר  יצטרכו  לא  כבר  כאשר  מחדש,  הקבר  על  ולשמור 

חיילים במקום.
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חיסולו הדרמטי של מפקד כח-קודס קאסם סולימאני מותיר חלל גדול בפעילות האיראנית 
• להערכת איתי ברון ואיתי שפירא מהמכון למחקרי ביטחון  והתפשטותה במזרח התיכון 
לאומי, חיסול סולימאני על ידי ארצות הברית משרת אינטרסים ישראלים • השאלה הגדולה: 

האם הנחישות והתעוזה האיראניות כפי שהשתקפו בחודשים האחרונים יימשכו? 

|| מנחם הירשמן ||
צילומים: הבית הלבן, ויקיפדיה, אריאל חרמוני משרד הביטחון
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תיכונית ח המזרח  הנפץ  חומר  בית 
מאיימת להתפוצץ עם סיכולו הממוקד 
המדליות  עטור  האיראני  הגנרל  של 
סמוך  שנסע  בעת  סולימאני,  קאסם 
מרגע  החל  בבגדאד.  התעופה  לשדה 
השורות,  כתיבת  לשעת  ועד  החיסול 
נקמה  על  המדינה  ראשי  מפי  למכביר  איומים  נשמעים 

קשה שתבוא כתגובה לפגיעה בסמל האיראני הנחשב.
 2020 לשנת  האסטרטגית  ההערכה  של  במרכזה 
שפרסמה המכון למחקרי ביטחון לאומי השבוע ונכתבה 
שבין  המתח  עומד  שפירא,  ואיתי  ברון  איתי  ידי  על 
המרשימות  והצלחותיה  ישראל  של  הברורה  עוצמתה 
בתחומים השונים לבין האפשרות שמצב עניינים חיובי 

זה יתגלה כזמני ושברירי. 
להוביל  העלולים  גורמים  של  משורה  נובע  זה  מתח 
זאת,  ואף למלחמה.  בשנה הקרובה לעימות רחב-היקף 
אתגרי  כמה  מול  ישראל  של  התנהלותה  אופן  בשל 
והתעוזה  הנחישות  התגברות  מהותיים:  לאומי  ביטחון 
להתבסס  במאמציה  והן  הגרעין  בתחום  הן  האיראניות, 
בסוריה ובזירות נוספות ולהציב בהן יכולות פעולה מול 
ישראל; מאמצי חזבאללה להשיג יכולת תקיפה מדויקת 
בהיקף נרחב; ומאמצי חמאס להביא להקלת הלחץ בעזה 

ולהשפיע על תנאי ההסדרה עם ישראל. 
מתמשך  פוליטי  משבר  רקע  על  מתרחשים  אלו  כל 
בישראל, המקשה על פיתוח אסטרטגיה עדכנית, ותחרות 
תפקוד  לקשיי  המובילה  המעצמות,  בין  אסטרטגית 

במערכת הבינלאומית. 
האיראני,  קודס  כוח  מפקד  סולימאני,  קאסם  חיסול 
משקל  מעניק   ,2020 שנת  בראשית  אמריקאית  בתקיפה 
והצורך  להסלמה  האפשרות  בדבר  להערכה  יותר  כבד 
לגבש אסטרטגיה ישראלית חדשה. האירוע יוצר הקשר 

חדש וטומן בחובו פוטנציאל לתפנית אסטרטגית.
חיסול סולימאני על ידי ארצות הברית משרת, לפחות 
תיאום  ומחייב  ישראלים  אינטרסים  הזמן הקצר,  בטווח 
תיאלץ  ישראל  זאת,  עם  הברית.  ארצות  עם  אסטרטגי 
האתגרים  מרבית  עם  לבדה  להתמודד  להמשיך  כנראה 

האזוריים. 
הברית  ארצות  עם  התנגשות  סיכוני  נותרו  כן,  כמו 
להסדר  הפוטנציאל  סין,  עם  היחסים  תחומים:  בכמה 
עתידי עם איראן )שסבירותו כנראה פחתה(, ערוצי השיח 
עם רוסיה והמשבר ביחסי ההנהגה הישראלית הנוכחית 
עם המפלגה הדמוקרטית, בפרט אם נשיא דמוקרטי ישוב 

לבית הלבן. 
בה בעת, התחרות האסטרטגית בין המעצמות מהווה 
חיזוק  שבמרכזה  מדיניות,  לעצב  לישראל  הזדמנות  גם 
כינון  אף  )ואולי  הברית  ארצות  עם  הפעולה  שיתוף 
הכניסה  העמקת  ולצידו  אסטרטגית"(,  חדשנות  "ברית 
)כינון  אירופה  עם  היחסים  והידוק  צומחים  לשווקים 

ניהול  מחייבים  אלו  כל  אסטרטגי(.  דיאלוג  של  מחדש 
ישראל  של  האסטרטגיים  ליחסים  הסיכונים  של  קפדני 
כלל  עם  ותיאום  הידברות  ובעיקר  המעצמות,  עם 
הגורמים הרלוונטיים בארצות הברית: הממשל, הציבור, 

התקשורת ויהודי ארצות הברית.

מאבק מתמשך על דמותו של 
המזרח התיכון

בראשית  ולרחובות  לכיכרות  הערבי  הציבור  יציאת 
שנת 2011 )"האביב הערבי"(, בתביעה להפלת המשטרים 
הטלטלה  של  ראשיתה  את  סימנה  הסוניים,  הערבים 
בשנים  דרמטיים  אירועים  של  לרצף  והובילה  האזורית 
שלאחר מכן. בחלוף תשע שנים הטלטלה האזורית עדיין 
נמשכת, והמזרח התיכון ממשיך להתאפיין באי-יציבות, 
באי-ודאות ובנפיצות גבוהה. האזור נמצא במשבר עמוק 
ובתהליך בעל משמעויות היסטוריות. המאבק על דמותו 
מרחבים  בשני  להתנהל  ממשיך  התיכון  המזרח  של 

ולאורך קווי שבר מגוונים.
שונים  מחנות  ארבעה  בין   - האזורי  הסדר  על 
העוינים זה את זה ונאבקים על רעיונות, משאבים, כוח, 
המדינות  השיעי,  הרדיקלי-  )הציר  ושרידות  השפעה 
וזרם  המוסלמים'  'האחים  זרם  הפרגמטיות,  הסוניות 
המעצמות  גם  מעורבות  זה  במאבק  הסלפיה-ג'האדיה(. 

הבינלאומיות, ולישראל עצמה יש בו חלק עקיף.
הציבור.  לבין  השלטון  בין   - עצמן  המדינות  בתוך 
האזוריות,  היסוד  בעיות  עומדות  זה  מאבק  בבסיס 
שלמעשה הוחמרו בעשור של הטלטלה האזורית )פערי 
ותלות  אי-שוויון  שחיתות,  אבטלה,  ותפקוד,  משילות 
ובסיוע חיצוני(. בשנה האחרונה התלהט המרחב  בנפט 
נרחבות  מחאות  פרצו  כאשר  ניכרת  בצורה  הפנימי 
ואף  בלבנון  בעיראק,  במצרים,  באלג'יריה,  בסודאן, 

באיראן.

כל  מתמודדות  המרחבים  בשני  מהמאבק  כתוצאה 
מדינות המזרח התיכון עם אתגרי יציבות. בצד אחד של 
הקשת אפשר להצביע על מדינות שעדיין נמצאות במצב 

של מלחמה פנימית - תימן, לוב וסוריה. 
יציבות  שהן  מדינות  על  להצביע  אפשר  השני  בקצה 
יחסית, גם אם יציבותן שברירית - ירדן, מרוקו, תוניסיה, 
המדינות  נמצאות  לבין  בין  וטורקיה.  המפרץ  מדינות 
שבהן התעוררו השנה מחאות אזרחיות בתגובה לבעיות 
עיראק,  מצרים,  אלג׳יריה,  סודאן,   - הנמשכות  היסוד 

לבנון ואיראן. 
במיוחד,  לציון  ראויות  ובלבנון  בעיראק  ההפגנות 
האנטי-איראני  הרגש  ועקב  העל-עדתי  אופיין  בגלל 

חיסול  זאת,  עם  מהמפגינים.  ניכר  חלק  בקרב  שהסתמן 
סולימאני עלול להגביר גם רגשות אנטי-אמריקאים.

הציר  כנגד  בפעילות  מובילה  שחקנית  היא  ישראל 
הולכים  פעולה  שיתופי  מקיימת  והיא  הרדיקלי-שיעי 
המדינות  עם  בהשפעתם(  מוגבלים  )אך  ומתפתחים 
נמצא  עודנו  ישראל  עם  הסכסוך  הפרגמטיות.  הסוניות 
בתודעת הציבורים במדינות האזור, אך אינו מהווה סוגיה 
מרכזית ביחסם של השליטים לישראל. עם זאת, במלאת 
ישראל עם  יחסיה של  ביניהן,  25 שנים להסכם השלום 
טיפול  המחייב  עמוק,  למשבר   2019 בשנת  הגיעו  ירדן 

דחוף.

איראן: התרסה ותעוזה לצד 
אתגרים פנימיים

איראן, המובילה את הציר הרדיקלי-שיעי מציבה את 
האיום החמור ביותר על ביטחון ישראל. מבין המחנות, 
זהו המחנה המאורגן והמגובש ביותר, המפעיל מגוון כלי 
ומתקדם  רבות  בזירות  פועל  וצבאיים,  מדיניים  השפעה 
ואנטי- פרו-איראני  שונה,  אזורי  סדר  לבנות  במאמציו 

מערבי.
ותעוזה  נחישות  של  בסימן  עמדה  החולפת  השנה 
בפעילותה  והן  הגרעין  בתחום  הן  גוברות,  איראנית 
הברית.  ארצות  עם  בעימות  החרפה  כדי  תוך  האזורית, 

סולימאני בביקור כוחות המליציות

סולימאני מתדרך כוחות

סולימאני





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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מהסכם  הברית  ארצות  יציאת  מאז  הראשונה  בשנה 
במחויבויות  איראן  עמדה  עוד   )2018 )במאי  הגרעין 
הנובעות מההסכם, אך בשנת 2019 השתנתה מדיניותה 
במחויבויות  ובזהירות(  )בהדרגה  לכרסם  החלה  והיא 
אלו. במקביל ביצעה איראן מהלכים צבאיים מתריסים 
בריתה של ארצות הברית,  נגד בעלות  במזרח התיכון: 
מתקני  על  מדויק  נשק  באמצעות  ההתקפה  ובראשם 
הנפט בערב הסעודית; אך גם נגד ארצות הברית עצמה, 
כאשר הפילה כלי טיס בלתי מאויש )כטב"מ( אמריקאי 
בעיראק  שלוחיה  את  והכווינה  איראן  דרום  מעל  שטס 
השגרירות  על  ולהסתער  אמריקאיים  בבסיסים  לפגוע 
האמריקאית בבגדאד. מאז שנת 2018 מצויות גם איראן 
השנה  גם  שכלל  מתוחם,  אך  ישיר  בעימות  וישראל 

נפגעים איראנים בסוריה.
האיראנית  ההתבססות  פעילות  נמשכה  במקביל, 
להעמיק  במטרה   - ובתימן  בלבנון  בעיראק,  בסוריה, 
את השפעתה, לצמצם את ההשפעה האמריקאית ולייצר 
ובערב  בישראל  לפגיעה  פוטנציאליים  פעולה  בסיסי 
גורמים  על  זו  פעילות  לצורך  נשענת  איראן  הסעודית. 
מקומיים המאפשרים לה חופש פעולה )לא רק צבאי( - 
בראש ובראשונה חזבאללה בלבנון והמשטר הסורי, וכן 
ובעיראק  בסוריה  הפרו-איראניות  השיעיות  המיליציות 
והחות'ים בתימן. גם בזירה הפלסטינית נמשכת התמיכה 
המתבטאת  ובחמאס,  האסלאמי  בג'האד  האיראנית 
טילים  רקטות,  לייצור  טכנולוגי  ידע  ובהעברת  במימון 

ואמצעי לחימה נוספים.
בסוגיית הגרעין מצויים כל הצדדים המעורבים במבוי 
טווח  ארוכת  אסטרטגיה  אין  הברית  לארצות  סתום: 
לעסקה  וחתירה  הכלכליות  הסנקציות  להמשך  מעבר 
מהסלמה  חוששים  האירופים  הוגדרו;  לא  שמאפייניה 
איראן  של  ההתרסה  צעדי  את  להגדיר  ומעדיפים 
מתכוונים  אינם  עצמם  האיראנים  ואילו  כמינוריים; 
הסנקציות  בתחום  דרישותיהם  אם  ומתן  למשא  לחזור 

לא ייענו, והם ממשיכים להתקדם בפרויקט הגרעין. 
המשמעות העיקרית מבחינת ישראל לשנת 2020 היא 

קיצור משך הזמן שיידרש לאיראן להגיע לנשק גרעיני, 
אם תחליט על כך. מצבו הפוליטי של טראמפ ומאפייני 
התנהלותו בשנת הבחירות מציבים לישראל סיכון נוסף 
ומתן על הסכם  הקשור באפשרות לפריצת דרך במשא 
יותיר  אך  משופר,  כהסכם  לכאורה  שיוצג  חדש  גרעין 
זאת,  עם  מענה.  ללא  ישראל  של  חיוניים  אינטרסים 
סבירותה של התפתחות זאת פחתה כנראה לנוכח חיסול 

סולימאני.
לאחר חיסול סולימאני, איראן בוחנת את אפשרויות 
של  בהעדרו  האמריקאית,  לפעולה  שלה  התגובה 
והתכנון  החשיבה  תהליכי  את  בעבר  שריכז  סולימאני 
של מבצעים מעין אלו בזירה האזורית. לפי שעה מוקדם 
עדיין להעריך מה תהיה ההשפעה של חיסול סולימאני, 
שלוחיה  עם  איראן  של  הקשרים  מערכת  את  שהוביל 
באזור, על הנחישות והתעוזה האיראניות כפי שהשתקפו 
בחודשים האחרונים וכן על ביסוס יכולות הפעולה נגד 

ישראל ופרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה.
מספר  פי  על  הקשה,  הכלכלי  המצב  המשך  לצד 
של  והסתגלות  התייצבות  של  תהליך  מסתמן  מדדים 
נתונים  אולם  הסנקציות.  למשטר  האיראני  המשק 
מקרו-כלכליים אלה אין בהם כדי לשפר את חייהם של 
ציבורית  למחאה  האחרון  בנובמבר  שיצאו  האזרחים 
הכלכלית  בסוגיה  שהתמקדה  ואלימה,  רחבת-היקף 

גם הפעם הצליח המשטר  ובמיאוס מהמשטר. כבעבר, 
וגביית  דיכוי  באמצעי  שימוש  תוך  המחאה  את  לדכא 

מחיר דמים כבד )מאות הרוגים( ומעצרים נרחבים.

הקרובה  לשנה  איראן  מול  לישראל  המרכזי  האתגר 
הוא לגבש אסטרטגיית התמודדות שתאפשר להרחיקה 
הצבאית  התבססותה  את  ולהסיג  הגרעין  מתכנית 
באמצעות הפעלת כוח בזירות שונות ובממדים שונים. 
או  איראן  עם  היקף  רחב  לעימות  להוביל  מבלי  זאת, 
ארצות  עם  בתיאום  מקרה  ובכל  בלבנון,  למלחמה 
אמינה  אופציה  לבנות  ישראל  צריכה  בבד  בד  הברית. 
ולגבש הבנות עם ארצות  ישירה באיראן  להפעלת כוח 

שטרות איראניים וסוריים במקום החיסול
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 - הראשון  בעייתיים:  תרחישים  שלושה  לגבי  הברית 
פתיחת משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שסיומו 
עלול להותיר את האחרונה עם יכולת העשרת אורניום; 
והשלישי  לאיראן;  ישראל  בין  צבאית  הסלמה   - השני 
המשך  תוך  האיראנית,  הגרעין  בתוכנית  התקדמות   -
שיובילו  יותר,  גבוהות  העשרה  ברמות  חומר  אגירת 
ולנשק  בקיע  לחומר  הפוטנציאלי  הפריצה  זמן  לקיצור 
גרעיני. בשלוש סוגיות מרכזיות אלה עלול להיווצר פער 
בין האינטרסים של ישראל לבין אלו של ארצות הברית, 

ושל הנשיא טראמפ באופן אישי.

הזירה הצפונית: לקראת 
עימות רחב-היקף

שממנה  הצפונית,  בזירה  עוסק  הרביעי  הפרק 
ביותר  המשמעותי  הקונוונציונלי  הצבאי  האיום  נשקף 
הנתונים  הגורמים  ושל  איראן  של  מצידם  לישראל, 
בלבנון;  חזבאללה  ובראשונה  בראש  לחסותה: 
בסוריה  הפועלות  סמי-צבאיות  ומיליציות  אסד  משטר 
ובעיראק בהכוונה איראנית; וכוחות איראניים )וגם של 
חזבאללה( הפועלים במרחב הסורי. בסוריה פרוסות גם 
יכולות מבצעיות רוסיות מתקדמות, שעלולות - בהינתן 
חופש  את  ניכרת  במידה  להגביל   - רוסית  החלטה 

הפעולה המבצעי של ישראל בלבנון ובסוריה.
האחרונות  בשנים  זו  בזירה  הישראלית  האסטרטגיה 
)מב"מ(.  המלחמות"  שבין  "המערכה  לכותרת  זכתה 
נכון של המצב בזירות השונות הוביל את הדרג  ניתוח 
המדיני והדרג הצבאי הבכיר להערכה שניהול נכון של 
את  להפעיל  לישראל  לאפשר  יוכל  ההסלמה  סיכוני 
בלי  ומתהווים,  קיימים  איומים  לצמצם  מנת  על  כוחה 

להביא לעימות רחב-היקף ובלתי רצוי.
 2013 הערכה זו, שאכן התאמתה, הובילה מאז שנת 
ודמיון,  תעוזה  רבת  מתמשכת,  מבצעית  לפעילות 
נוספות.  ובזירות  סוריה  בשטח  תקיפות  מאות  שכללה 
נגד העברה של אמצעי לחימה  בעיקר  כוונה  הפעילות 
נגד  גם  האחרונות  ובשנתיים  לחיזבאללה,  מתקדמים 
המאמץ האיראני להתבסס צבאית בסוריה ולכונן "גשר 
 2019 במהלך  לסוריה.  עיראק  דרך  מאיראן  יבשתי" 
התברר כי גם שטח עיראק מנוצל על ידי איראן להעברת 
וכפלטפורמה אפשרית לתקיפת ישראל  אמצעי לחימה 
גבולות  להרחבת  הובילה  זאת  התפתחות  בטילים. 

המב"מ גם לעיראק.
מלמדת  זו  ישראלית  אסטרטגיה  של  רחבה  בחינה 
הביאה  לא  אומנם  היא  חשובים.  הישגים  לה  שהיו 
להוצאת הכוחות האיראניים מסוריה )וסביר להניח שלא 
כיוונה מלכתחילה ליעד שאפתני זה(, אך קיימות עדויות 
שגם  ואפשר  הואט,  האיראנית  ההתבססות  לכך שקצב 
מאפייני הפריסה של הכוחות הושפעו מפעולותיה של 

ישראל. 
לידי  הלחימה  אמצעי  העברות  את  למנוע  המאמץ 

את  שהאט  נראה  אך  לחלוטין,  הצליח  לא  חזבאללה 
בכמה  המסיבית  ההצטיידות  את  ומנע  שלהן  הקצב 
נראה  שנים,  שבע  בחלוף  זאת,  עם  איכות.  מרכיבי 
הנוכחית  שמתכונתה  לכך  מוביל  גורמים  של  ששילוב 
השיא  לנקודת  מעבר  נמצאת  הישראלית  הפעילות  של 
של ההצלחה, מתמודדת עם עומס של סיכונים ועלולה 

להוביל לעימות רחב היקף ואף למלחמה.
באשר לחיזבאללה, הוא עודנו מורתע ממלחמה עם 
מול  אדומים  קווים  לשמר  נחוש  אך  ומרוסן,  ישראל 
ישראל )מניעת תקיפות בשטח לבנון וכנראה גם הרוגים 
להסבת  הפרויקט  את  ולממש  בסוריה(,  הארגון  של 
למדויקים  שברשותו  ורקטות  טילים  של  רב  מספר 

)"פרויקט דיוק הטילים"(.
"פרויקט  סביב  הפעילות  של  הכובד  מרכז  העברת 
הדיוק" מסוריה ללבנון חידדה את האתגר שניצב לפתחה 
הומחשו  מכך  הנובעים  ההסלמה  סיכוני  ישראל.  של 
ספטמבר  ובתחילת  אוגוסט  בסוף  באירועים  השנה 
הייתה  שעלולה  רחבה  הסלמה  נמנעה  שבהם   ,2019
חזבאללה  פעילי  ששיגרו  הנ"ט  טילי  אילו  להתרחש 
הביאו להרג של ישראלים. הסלמה כזאת, אם תידרדר 
למלחמה כוללת, יכולה לבוא לידי ביטוי בשני מתארים 
חזבאללה  עם  השלישית"  לבנון  "מלחמת  עיקריים: 
בלבנון שתהיה עצימה והרסנית בהרבה ממלחמת לבנון 
חזבאללה  עם  הראשונה"  הצפון  ו"מלחמת  השנייה; 
גם  ואולי  ובעיראק  בסוריה  כוחות  עם  גם  אך  בלבנון, 
באיראן ובמדינות נוספות )הסלמה יכולה להתפתח גם 
לאחר  ישראליות  מטרות  נגד  איראנית  תגובה  בעקבות 

החיסול של סולימאני על-ידי האמריקאים(. 
במתארים אלה צפויה ישראל להתמודד עם ירי מסיבי 
להחדרת  ניסיון  עם  מדויקים,  טילים  שמקצתו  לעורף, 
רחבה  תודעתית  ועם מתקפה  קרקעיים לשטחה  כוחות 
לערעור כושר העמידה של הציבור והאמון שלו בהנהגה 

המדינית והצבאית.
גם  לקיים  ישראל  את  מחייבים  ההסלמה  סיכוני 
הסיכונים  ועל  הכוללת  התועלת  על  יותר  עקרוני  דיון 
הכרוכים במאמץ למנוע מהלכי התעצמות קונוונציונלית 
של האויב )בניגוד למאמצי התעצמות בתחום הגרעין, 
את  להפעיל  נכון  כי  רחבה  הסכמה  קיימת  שלגביהם 

הכוח במטרה לסכלם, במסגרת "דוקטרינת בגין"(. 
את  לעמת  צריך  הדיון  הדיוק",  ל"פרויקט  בהקשר 
אפשרויות  עם  המדויק  הנשק  מהפעלת  האפשרי  הנזק 
יש  זו  במסגרת  נגדו.  וההתקפיות(  )ההגנתיות  הפעולה 
מנע"  "מתקפת  של  הרעיון  על  מעמיק  דיון  גם  לקיים 
כלפי ארגון חזבאללה ועל העיתוי הנכון למתקפה כזאת, 
לנוכח התקדמות "פרויקט הדיוק" ומול חלופות אחרות.
ועל  המערכת הפלסטינית: מפוצלת, בקיפאון מדיני 

סף הסלמה

הפרק החמישי עוסק במערכת הפלסטינית, המפוצלת 
עזה;  ברצועת  השולט  חמאס,   - משנה  מערכות  לשתי 
המערבית.  בגדה  השולטת  הפלסטינית,  והרשות 
ישראל  ממשלת  של  הסכסוך"  "ניהול  אסטרטגיית 
בעשור האחרון חותרת לדחות ככל שאפשר את הקמתה 

מול  ושומרון.  יהודה  בשטחי  פלסטינית  מדינה  של 
חמאס  לשימור  למעשה  ישראל  פועלת  עזה  רצועת 
מוחלשת,  אחרת(,  חלופה  )בהעדר  שולטת  כישות 
של  במדיניות  דוגלת  ישראל  בפועל,  ומרוסנת.  מרסנת 
פועלת  גם  היא  סמוי  ובאופן  האזורים,  שני  בין  בידול 

למניעת אפשרות לפיוס בין הרשות לחמאס.
היעדים המיידיים של הרשות הפלסטינית הם שרידות, 
וביסוס מורשת עבאס. תנועת פתח  ביצור שלטון פתח 
השולטת ברשות נתונה לביקורת קשה ונמצאת בדילמה 
- כיצד להתקדם לעבר היעד של מדינה פלסטינית בלי 
שבכירי  למרות  אוסלו.  הסכם  מאז  הישגיה  את  לאבד 
וב"החזרת  בפירוקה  לעת  מעת  מאיימים  הרשות 
המפתחות" לישראל, נראה כי הם נרתעים ממהלך כזה. 
הרשות  של  הביטחון  כוחות  בין  התיאום  בפועל, 
לבין צה"ל נמשך בהתאם לאינטרס של הרשות במניעת 
עבאס  של  העקבית  השלילה  ולאור  אלימה,  התפרצות 
את דרך הטרור. זאת, למרות סקרים המעידים על תמיכה 
גוברת במאבק אלים בקרב הציבור הפלסטיני. במקביל 
ממרכזיותה  בהדרגה  הפלסטינית  הסוגיה  מאבדת 

ומחשיבותה בשיח האזורי והבינלאומי.
מתחת לפני השטח מתנהלת תחרות על ההנהגה ביום 
ימשיך  ביום שאחרי עבאס  שאחרי עבאס. בכל מקרה, 
לחדור  הרשות,  מוסדות  על  להשתלט  לנסות  חמאס 
לשורות אש"ף ולהעמיק את השפעתו בגדה המערבית. 
בידי ישראל יכולת למזער נזקים ואף לקדם הזדמנויות 
בעקבות הסתלקות עבאס, כל עוד היא לא "תמליך" את 
תסייע לבסס את ההנהגה שתיבחר  המנהיג הבא, אלא 
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על ידי מנגנוני פתח או בבחירות כלליות.
ברצועת  אחריותו השלטונית  בין  במתח  נתון  חמאס 
עזה לבין זהותו כתנועת התנגדות. אחרי כשלוש שנים 
רצועת  איתן',  'צוק  מבצע  לאחר  יחסי  שקט  של  וחצי 
עזה נמצאת מאז מארס 2018 על סף התלקחות, למרות 

שישראל וחמאס אינם חפצים בהסלמה. 
הסלמה  בין  הבחירה  את  ישראל  בפני  מציב  חמאס 
להסכים  ישראל  את  להביא  הצליח  הוא  להסדרה. 
להתחייבותו  בתמורה  לרצועה,  קטרי  כסף  להכנסת 
הגדר.  על  האלימה  העממית"  "ההתנגדות  את  לצמצם 
במקביל מבסס חמאס את ההרתעה הצבאית מול ישראל 
לפעילות  בתגובה  רקטי  ירי  לבצע  מקפיד  הארגון   -
על  לחץ  להפעלת  ככלי  גם  אך  ישראלית,  צבאית 
ישראל במשא ומתן, על מנת שזו תסכים לשיפור מצב 

האוכלוסייה והתשתיות ברצועה. 
הרצועה,  ובהרגעת  בייצוב  מרכזי  תפקיד  למצרים 
והיא מיצבה עצמה כגורם המתווך הבלעדי בין ישראל 

לחמאס וגם מול הג'האד האסלאמי.
האינטרסים  על  שמירה  מבחינת  העדיפה  החלופה 
היישום  היתכנות  בעלת  וכן  ישראל,  של  הביטחוניים 
טווח  ארוכת  אש  הפסקת  כינון  היא  ביותר,  הגבוהה 
כזאת  אש  הפסקת  מצרי.  בתיווך  לחמאס  ישראל  בין 
הרצועה  על  בסגר  ניכרות  הקלות  תכלול  )"הסדרה"(, 
לא  וחמאס  ישראל  אם  תשתיתיים.  פרויקטים  וקידום 
יגיעו להבנות בדבר הפסקת אש ממושכת ויישמו אותן, 
תעלה הסבירות לעימות צבאי רחב-היקף ברצועת עזה. 
רחב-היקף  צבאי  מבצע  לאחר  הסדרה  כינון  אומנם, 
יאפשר לישראל להגיע להפסקת אש מעמדת יתרון ועם 
ואבדות  נזק  גם  יגרור  הרתעה מחוזקת מול חמאס, אך 
רבות, וספק אם התנאים להסדרה בסיומו יהיו משופרים 
במידה משמעותית ביחס לאלו שניתן להשיג כיום. מבין 
החלופות שעומדות בפניה של ישראל אין פתרון שימנע 
התעצמות צבאית של חמאס או של הג'האד האסלאמי 
לאורך זמן, אך חלופת ההסדרה מאפשרת שיפור המצב 
הביטחוני בעוטף עזה וכן טיפול במצוקה ההומניטרית 

ברצועה.

 יכולת התקיפה המדויקת 
של הציר הרדיקלי-שיעי

הפרק השביעי עוסק בסביבה האופרטיבית ומתמקד 
בעיקר בשיפור שחל ביכולתם הצבאית של אויביה של 
הרדיקלי- לציר  השייכים  הגורמים  ובמיוחד   – ישראל 
על  האיראנית  בתקיפה  השנה  שהומחש  כפי   - שיעי 

מתקני הנפט בערב הסעודית.
כוח  בניין  מאמצי  מספר  של  תוצאה  הוא  זה  שיפור 
השלובים זה בזה: הגדלה של כמויות הרקטות והטילים, 
הן כדי לשפר את השרידות שלהם והן כדי להרוות את 
להצטיידות  מאמץ  שלנו;  האווירית  ההגנה  מערכות 
לפגוע  שיכולים  גבוה,  דיוק  בעלי  וברקטות  בטילים 
ותשתיות  גז  )חשמל,  האזרחיות  התורפה  בנקודות 
האוויר  חיל  )בסיסי  והצבאיות  אחרות(  לאומיות 
ברחפנים  הצטיידות  בישראל;  צבאיות(  ומפקדות 
ובכלי טיס בלתי מאוישים אחרים, גם הם לצורך פגיעה 
משופרים  אווירית  הגנה  באמצעי  הצטיידות  מדויקת; 
שלתפקידו  האוויר,  חיל  השפעת  את  לנטרל  במטרה 
המרכזי בתפיסת הלחימה הישראלית הם מודעים היטב; 
הימית;  והלחימה  החופים  הגנת  במערכי  שיפורים 
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פיתוח יכולות בממד הסייבר; ותוכניות להפעיל כוחות 
התקפיות  במנהרות  שימוש  תוך  השאר  בין  בשטחנו, 
)שחלקן נחשפו ונוטרלו השנה( לשיבוש יכולת הפעולה 
ההתקפית וההגנתית של צה"ל ולהגברת הפגיעה בכושר 

העמידה של העורף.
יסודי  בשינוי  כנראה  אלו קשורים  כוח  בניין  מאמצי 
הגורמים  של  הצבאית  במחשבה  שמתחולל  יותר 
מוביל  זה  שינוי  שיעי.  הרדיקלי-  הציר  עם  המזוהים 
אותם מתפיסת ניצחון המבוססת על התשת האוכלוסייה 
לתפיסה  אי-הפסד"(  באמצעות  )"ניצחון  בישראל 
סוריה,  )לבנון,  שונות  מזירות  לפגוע,  המבקשת  שונה 
עיראק ואולי גם תימן(, גם בתשתיות לאומיות בישראל 
המערכת  את  להוציא  כדי  חיוניות,  צבאיות  וביכולות 

הישראלית משיווי משקלה ולהביא לערעורה.
ולתקצב  לסכם  הן:  הפרק  של  העיקריות  ההמלצות 
תוכנית רב-שנתית לצה"ל; להיערך למלחמה רב-זירתית 
בציבור  ציפיות  פערי  לסגור  עיקרי;  ייחוס  כתרחיש 
באשר למאפייניה של המלחמה, למחיריה ולתוצאותיה 
מהתכנית  כחלק  גם  ולשכלל,  להמשיך  האפשרויות; 
את  שלמה,  לאומית  בהסתכלות  גם  אך  הרב-שנתית 
הדיון על הכרעה וניצחון בעידן הנוכחי. זאת, תוך מיצוי 

ושילוב טכנולוגיות מתקדמות.
עימות  מפני  הישראלית  שההרתעה  להניח  מקובל 
המדינות  כל  ואכן,  יציבה.  עודנה  ומלחמה  היקף  רחב 
היטב  מודעים  ישראל  של  בסביבתה  והארגונים 
כזה.  מעימות  כתוצאה  להם  שייגרם  ולנזק  לעוצמתה 
עם  היקף  רחב  מעימות  להימנע  מעדיפים  הם  לכן, 

ישראל ובוודאי ממלחמה.
שעימות  לאפשרות  מובילים  גורמים  כמה  זאת,  עם 
2020: מוטיבציות  זאת בשנת  יכול להתרחש בכל  כזה 
הדיוק"  )"פרויקט  הכוח  מגורמי  כמה  של  בעייתיות 
השונות  בזירות  האיראנית  ההתבססות  חיזבאללה,  של 
בתנאיו(  הסדרה  ישראל  על  לכפות  חמאס  ומאמצי 
העלולות  ותגובה  סיכול  לפעולות  ישראל  את  מובילות 
מתכונת  של  הסיכונים  התגברות  להסלמה;  להוביל 

הפעולה הישראלית הנוכחית במערכה שבין המלחמות 
וגורמים  איראן  של  התגובה  במדיניות  ושינוי  )מב"מ( 
נוספים לפעולות הישראליות ובנוסף - אפשרות לתגובה 
איראנית על חיסול סולימאני; ההתרחקות מהעימותים 
המובילה,  )בעזה(   2014 ובשנת  )בלבנון(   2006 בשנת 

באופן טבעי, להתערערות הגורמים המרסנים.
בנוסף לאיומים שתוארו כאן, על ישראל להתמודד גם 
זרה על התהליכים הפוליטיים; עם  עם אתגרי השפעה 
הקושי לברר את המציאות, להבין אותה ולקבל החלטות 
בעידן של "פוסט אמת" ו"פייק ניוז"; ועם הצורך להגן 
בלתי  יצוא  מפני  שלה  והטכנולוגי  הרוחני  ההון  על 

מבוקר ועל נכסיה האסטרטגיים מפני שליטה זרה.
ישראל מתמודדת אפוא עם ריבוי זירות פעילות ועם 
ואופרטיביות מאתגרות.  סוגיות אסטרטגיות  שורה של 

הוא  האסטרטגית  מההערכה  העולה  העיקרי  הפער 
הצורך באסטרטגיה ישראלית עדכנית, כוללת ורלוונטית 
קיימים  איומים  של  סיכול  שתאפשר  הנוכחית  לעת 
ולמלחמה.  היקף  רחב  לעימות  הסלמה  ללא  ומתהווים 
המכון,  חוקרי  ידי  על  שנכתבו  ההערכה,  פרקי  שבעת 
השונות  בזירות  המורכבת  המצב  תמונת  את  מתארים 

וכוללים המלצות לדרכי הפעולה הנכונות לישראל. 
המכון  ראש  מסכם  ההערכה  של  האחרון  בפרק 
את  ידלין,  עמוס  )מיל.(  אלוף  לאומי,  ביטחון  למחקרי 
2020, ומפרט שורה של המלצות  הערכת המכון לשנת 
שמימושן יכול לאפשר לישראל להתמודד עם התמונה 
ולחזק  המורכבת, לעצב את הסביבה שבה היא פועלת 
את חוסנה הפנימי, כדי שתוכל לממש את יעדי הביטחון 

הלאומי שלה.





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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מעמד סיום הש"ס בשיעורים 
של בית המדרש 'לדרמן' בבני ברק

מעמד סיום הש"ס 
בחצר חסידות מודז'יץ 

מעמד סיום הש"ס בנתניה 
צילום: יהושע פרוכטר

מעמד סיום הש"ס בחצר חסידות ויז'ניץ
צילום: יהושע פרוכטר
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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מעמד סיום הש"ס ברמת השרון 

מעמד סיום הש"ס בחצר חסידות לעלוב מעמד סיום הש"ס בחצר חסידות אלכסנדר
צילום: יעקב לדרמן

מעמד סיום הש"ס המרכזי בירושלים 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

ר
בין האנשים  נחשב היה  זלמן   '
סערענטש  בעיירה  המכובדים 
שבמחוז הונגריה. את מקומו בבית 
המדרש תפס ליד קיר המזרח, כי 
מלבד היותו תלמיד חכם מופלג 
וירא ה', חננו ה' גם בעושר, ועל שולחנו נתקיימו 
תורה וגדולה במקום אחד. בכספו הירבה להיטיב 
עם עניי עיירתו, ושמעו הטוב הגיע גם מחוצה לה. 

כך עברו עליו שנים של עושר וכבוד. 
אולם דבר אחד כאב לו, היותו חשוך בנים. הוא 
הרבה להתפלל ולפקוד חצרותיהם של אדמורי"ם 
בכדי לקבל ברכתם להוושע בפרי בטן. ואכן לבסוף 
זכו להפקד בבן זכר, אשר נקרא שמו בישראל 
חיים חייקל. ואולם אושרם לא התארך זמן רב, כי 
תקופה קצרה לאחר לידת הבן, התחילו עסקיו של 
ר' זלמן להתמוטט והוא החל לרדת מטה מטה, עד 
שהגיע למצב שלא היה לו כמעט לקנות ככר לחם. 

בן יחיד ויקיר היה חיים חייקל להוריו. את 
פת לחמם האחרונה חשכו מפיהם בכדי שיוכלו 

להאכיל ולהלביש את בנם יחידם כראוי. 
עשר שנים זכו ההורים לרוות נחת מבנם היקר, 
אולם יסורי העוני הכריעם וחיים חייקל נעשה 
יתום בפתאומיות מהוריו, וכך נשאר הילד בודד 

ועזוב בעיירה ללא קרוב או גואל. 

לפני פטירתו קרא אליו ר' זלמן את בנו יקירו, 
וסיפר לו על כל קורות חייו שעברו עליו מאז היותו 
עשיר ונכבד בעמיו עד שהגיע לפת לחם. ר' זלמן 
הוסיף ואמר: "אמנם את כל רכושנו נאלצנו למכור 
בכדי שנוכל להתקיים ולגדלך לתורה ולמעשים 
טובים, אך על חנוכיית הכסף שקיבלתי בירושה 
מאבי זקנך זצ"ל לא הייתי מוכן לוותר. אף במצב 
הקשה ביותר שהיינו, חנוכיה זו האירה את חשכת 
שארית חיי. וכך תשאר חנוכיה זו החפץ היחיד 
שיש בידי להוריש לך. לכן אבקשך בני יקירי, 
הבטח לי לשמור על חנוכיה יקרה זו, ומצוה זו 
תגין עליך ותשמרך בחיים הקשים העתידים לבוא 
עליך. אנא, היה גבור חיל והתורה והמצוות יאירו 

לך את דרכך". 

אחרי שהוריו נפטרו לעולמם, נאסף חיים חייקל 
לביתו של אחד השכנים שריחם עליו. כשהגיע 
לפרקו, ביקשו הוריו המאמצים למצוא לו שידוך 

הגון. 
לאחר מאמצים רבים, נמצא השידוך המיוחל, 

והחתונה נחוגה ברוב שמחה והדר. 
 בתום שיבעת ימי המשתה, הוא נאלץ לעזוב 

את עירת מגוריו. או אז, הדלות החלה לפגוע 
בו ולשבור את רוחו. לבסוף הוא נאלץ לעזוב 
את ביתו כדי לנסוע למרחקים ולהביא טרף לבני 
ביתו. הוא נפרד מאשתו וילדיו הקטנים, והזהיר 
את אשתו לשמור כעל בבת עינה את הירושה 

היחידה שקיבל מאביו ז"ל, הלא היא חנוכיית 
הכסף היקרה. 

חודשים רבים הסתובב בפיזור נפש עד שהגיע 
למדינת צרפת בה החליט לעשות אתנחתא בנדודיו, 
מתוך תקווה שבמדינה עשירה זו יצליח גם הוא 

לעלות על סולם העושר והכבוד. 
אולם רבות מחשבות בלב איש. ההצלחה לא 
האירה לו פנים גם במדינה זו. מרוב צער ויאוש, 
החל לשים בשתיה את עיניו ובפרוטות המעטות 
שהרויח, היה יוצא ונכנס בבית המרזח הגדול 

שבככר הפלעציל בפריס הכבירה. 
בעל בית המרזח הבחין מיד בתכונותיו הישרות 
של חיים חייקל, והציע לו יום אחד לעבוד אצלו 
בתור מגיש יי"ש ללקוחות, כשהוא מבטיח לו 
שכל מחסורו יהיה על חשבונו ויוכל להתפרנס 

בשפע ובכבוד. 
חיים חייקל שמח מאוד על ההזדמנות שבאה 
לידו והשקיע את כל מרצו בעבודה. בעל הבית 
נהנה מאוד ממסירותו לעבודה. לאט לאט התחיל 
חיים חייקל להסתגל למנהגי המקום והתחיל 
להתנהג כמותם. למרות שכל זמן נידודו השתדל 
לשמור על קשר עם אשתו וילדיו, כעת התחיל לאט 
לאט לשכוח מעברו וניתק כל קשר עם משפחתו. 
עברו שבועות וחודשים ובני הבית אינם מקבלים 
צערם של האשה  חייקל.  מחיים  ידיעה  שום 
והילדים הקטנים היה רב. השכנים היו מכניסים 
להם לחם להחיות את נפשם, והיו מעודדים אותם 
שבקרוב ישמעו בשורה טובה על הצלחתו של חיים 
חייקל שיחזור כשבידו סכום כסף גדול שחסך 

במשך הזמן. 
בנתיים לא חסכה אשתו של חיים חייקל כל 
מאמץ כדי לברר מה קרה לבעלה שהשאיר אותה 
עגונה ואביונה. כל אורח שנקלע לעיירה היה 
נשאל ונחקר על ידה, שמא ידוע לו משהו על 
בעלה. אך כל עמלה לריק היה. כבר עברו שנה 
ושנתיים, ומחיים חייקל אין קול ואין עונה. איש 

אינו יודע שום ידיעה עליו. 
חשוב  שאורח  בעיירה  קול  עבר  אחד  יום 
ומפורסם עומד להגיע, האדמו"ר הקדוש רבי 
יחזקאל שרגא הלברשטם משינווא. הוא הוזמן 
על ידי הרב דמתא להשתתף בחתונת בנו. בני 
העיירה נקראו להכין קבלת פנים מפוארת לצדיק 
הקדוש ששמו הגיע למרחקים. החליטה האשה 

שזו ההזדמנות עבורה בכדי להיוושע. 
להכנס  הצליחה  מרובים  מאמצים  לאחר 
לאדמו"ר ובבכי כואב זעקה במרת נפשה: אנא, 

הושיעה נא, רבי קדוש. 
 

שקט ודממה היה בחדר בעת שהניח הרב הקדוש 
את פניו על השלחן, כשמידי פעם נפסק השקט 
על ידי בכיותיה של העגונה. לאחר שהרים את 
פניו הקדושות, פנה אל האשה ואמר: "שמעי 

זקן במרתף החשוך
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היטב ועשי את אשר אומר לך וה' יהיה בעזרך. הנה מתקרבים הימים 
הקדושים של חנוכה, בכל לילות החנוכה הדליקי נרות כדין, בחנוכיה 
שהשאיר בעלך בבית, אך בלילה השמיני של חנוכה, תעמדי על המשמר, 
ומיד כשיכבו הנרות, תחזרי ותדליקי נרות חדשים, וכך תנהגי במשך כל 
הלילה. אל תתני שינה לעיניך, ואור הנרות יאירו את החושך שבחוץ במשך 

כל הלילה, וה' יצליח דרכך". 
 

בעיצומו של יום חורפי אחד ירד חיים חייקל למרתף בית המרזח כדי 
לקחת משם חבית יי"ש, ומה נחרד כששמע קול פסיעות מסתובבות בתוך 
המרתף הסגור. עוד לא הספיק לפנות חזרה, והנה עומד לפניו יהודי זקן. 
צעקה איומה נפלטה מפי חיים חייקל: "מי אתה? איך נכנסת למרתף 

הסגור?" 
"בוש והכלם", ענה לו הזקן המופלא. "איך אתה מעיז להשאיר בבית 
אשה עגונה וילדים רכים ולא איכפת לך כלל ממצבם האומלל". מיד לאחר 
שסיים את דבריו, נעלם האיש כלעומת שבא, כאילו פתחה האדמה את 

פיה ובלעתו. 
בראותו כל זאת, נפל חיים חייקל על הריצפה והתעלף. 

בעל בית המרזח, בראותו שחיים חייקל מתמהמה לעלות, ירד לראות 
מה קרה שם, ומה נשתומם למצוא אותו שוכב מעולף ליד חבית הי"ש. 
במאמץ רב עלה בידי בעל הבית לעוררו מעלפונו, והרופא שהוזעק אליו 

ציווה עליו לנוח מספר ימים בכדי להשקיט את המתח שנמצא בו. 
חיים חייקל ניצל את ההזדמנות וביקש מבעל בית המרזח לתת לו חופשה 
של מספר ימים בכדי שיוכל לנסוע ולהבריא את נפשו במקום שקט ובאוירה 
רוגעת. בקשתו נתמלאה, וחיים חייקל עזב את העיר פאריז כשמגמת פניו 
לעבר העיירה בהונגריה שעזב לפני מספר שנים. בכל הדרך נקרו המחשבות 
בראשו: "איזה פנים יהיו לי בהכנסי לעיירתי, איך יקבלו אותי השכנים 

ובמיוחד בני ביתי אחרי שכל כך התאכזרתי עליהם"?! 
היה זה ליל חורפי וגשום כשחיים חייקל נכנס אחרי חצות לילה בשערי 
עיירתו, כשכולו קופא מקור ורטוב עד לשד עצמותיו. בכל חוצות העיירה 
שרר חושך ודממה, ומאף בית לא נראה ניצוץ של אור. חיים חייקל שבמשך 
הזמן שכח את מבואות העיירה, הסתובב מבלי לדעת היכן יוכל להכנס 
על מנת לחלץ עצמותיו היגעות מרוב הליכה ונדודים. פתאום הוא הבחין 

באור שעולה מאחד הבתים. 
חיים חייקל התאזר בעוז ודפק בדלת הכניסה כשמוסיף וצועק: יהודים 
רחמנים, פתחו לי מהר כי אני קופא מקור. קול של אשה נשמע מעבר 
לדלת: "מי הוא זה המסתובב בחוצות בליל סגרירי כאן, האם יהודי אתה"? 

"אמנם כן, יהודי אני", ענה חיים חייקל ברעדו מקור, "פתחי נא מהר 

את הדלת כי ענין של פיקוח נפש יש כאן". 
הדלת סבבה על צירה, וחיים חייקל נכנס הביתה כל עוד נפשו בו. 

לאחר שנח קצת מעמל הדרך וחימם עצמו ליד התנור שהאשה הסיקה 
לכבודו, החל חיים חייקל לבחון קצת את הבית בו נקלע באישון לילה, 
ומה נרעש ונפחד כשהכיר את חנוכיית הכסף שירש מאביו ז"ל עומדת על 
אדן החלון, ושמונה נרות זוהרים דולקות בה. זעקה איומה נפלטה מפיו. 

באותו רגע החלה החרטה מכרסמת בו והרהורי תשובה עלו בלבו. 
בעלת הבית נחפזה לעבר האורח. ואז, הוא התבונן רגע קט בפניה, ושוב 
נפלטה מפיו שאגה: אוי לי! מה קרה אתי?! האשה נבהלה מפניו בחושבה 
כי יש לה עסק עם מטורף, אבל לא ארכו הרגעים והאורח התחיל לבכות 
בדמעות שליש תוך כדי שהוא פונה לאשה בשמה: "חנה, חנה, התסלחי 

לי על כל מה שציערתי אותך"? 
או אז, זיהתה האשה את בעלה ומיד נפלה על הריצפה והתעלפה. חיים 

חייקל נאלץ להפסיק את בכיו בכדי לעורר את אשתו מעלפונה. 
לאחר שנרגעו הרוחות קצת, פנה חיים חייקל לאשתו, ואמר לה: "חנה, 
לפני שאספר לך את כל הקורות אותי, הסבירי נא לי מה פשר הדברים 

ששמונה נרות דולקים בחנוכיה לאחר חצות הלילה? 
אשתו החלה לגולל לפני בעלה את כל הקורות אותה מאז נעלמו עקבותיו 
ונותק הקשר ביניהם. ולבסוף סיפרה שהגיע לעיירה אורח צדיק וקדוש, אשר 
ציוה עליה להשגיח שבכל הלילה השמיני של חנוכה, יאירו הנרות בחנוכיה. 
חיים חייקל נשאר עומד ומשתומם. "מסתבר כי אותו צדיק ידע מראש 
שאני אגיע באותו לילה, ושבכח האורה אחליט להכנס בבית זה. יתירה 
מזו: הצדיק ראה כנראה ברוח קדשו שבזכות חנוכיה זו שירשתי מאבי ז"ל, 
יעלו בלבי הרהורי תשובה ולא ארצה לעזוב את ביתי עוד. אם כן מוכרח 
אני להכיר צדיק קדוש זה ולבקשו שיורני דרך תשובה על עוונותי הרבים". 
החליט וקיים. לאחר כמה ימי שהותו בביתו, רתם סוסו ושם לדרך פעמיו 
לעבר שינווא, העיר אשר במחוז גליציא. לאחר מספר ימי נסיעה קשים, 
הגיע לביתו של הרה"ק משינווא. אך דרכו רגליו בחדרו הקדוש והתבונן 
בפניו הק' של רבינו הקדוש, נפלטה זעקה מפיו: "אוי! הרי זהו הזקן שצעק 

עלי בתוככי המרתף החשוך של בית המרזח". 
הוא קיבל דרך תשובה מהרב הקדוש ולאחר מכן חזר לביתו מתוך 

תשובה גמורה. 
כעבור שנה, הזמין את כל בני עיירתו לסעודת הודאה אשר נמשכה כל 
הלילה בשירות ותשבחות. ואף באותו הלילה דלקו שמונת הנרות בחנוכיה 

שירש מאביו.

"

"

בעיצומו של יום 

חורפי אחד ירד חיים 

חייקל למרתף בית 

המרזח כדי לקחת 

משם חבית יי"ש, 

ומה נחרד כששמע 

קול פסיעות 

מסתובבות בתוך 

המרתף הסגור. עוד 

לא הספיק לפנות 

חזרה, והנה עומד 

לפניו יהודי זקן. 

צעקה איומה 

נפלטה מפי חיים 

חייקל: "מי אתה? 

איך נכנסת למרתף 

הסגור?"
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שמה השני מיוחד כמוה, הוא 
ניתן לה בפעם השנייה שעברה את 
תהליך הגיור המורכב שלה.  היא 
לא מסתפקת בחצי הדרך, הכול היא עושה 
על הצד הטוב ביותר. חשוב לה להיות 
מדויקת וכהלכה. נאמנה לאידיאל ולרעיון, 

אישה של מצוינות וחזון. 

היא מסובבת בכוס מרק העוף המפורסם 
שלי כאילו היא קוראת בקפה ואומרת לאט 
ובערגה: ״לכל אוכל יש סיפור... אפשר 
לחוות את הסיפור במרק״. אני מתבוננת בה 
ומשתאה, מה אפשר להגיד בנושא התזונה 

הבריאה דרך כוס המרק האחוזה בידה? 
״יש לו טעם יהודי, וריח של געגוע למה 
שלא פגשתי מעולם״ היא משתהה ומוסיפה 
בקריצה ״אולי במפגש שלנו אז בהר סיני״. 
אני סומכת עליה שהיא תנחה אותי בדרך 
הבריאה והחדשה שבחרתי. ״עכשיו עליתי 
על זה״ היא מוסיפה כמנצחת ״יש לו קצת 

כאב, רגע, תכף, אההה״.
בוחשת, טועמת, מעמיקה מבט ומכחכחת 
בגרון את החוויה של המרק. כי בשבילה 
המרק הוא רק תירוץ, וסיבה טובה של 
שייכות לעם למוד הסבל, הטרדות והיגון 
שמחפש רק רגע אחד לחיות חיים טובים 

ובריאים. 
שיפור  לשיפור,  מקום  ״אבל...יש 

קולינרי״ היא דבקה במטרה. 
״אגיד לך את שבליבי״ היא מרגיעה ״את 
תאהבי את זה, תתחברי לאור אחר, לבישול 
בריא ולהוויה, אני סמוכה ובטוחה!" היא 

מסכמת.

  

״ויחי יעקב בארץ מצרים״ – שבע עשרה 
שנים )כמניין טו״ב(. איזה פסוק נפלא. 

״ויחי״ - איזה ביטוי של עוצמה וחיות. 

סוף-סוף יעקב זוכה לחיות אחרי מאה 
ושלושים שנה של סבל שבהן חייו עוברים 
עליו מעבודה לעבודה וגם מצרה לצרה 
)רחל, לאה, עשיו, דינה, יוסף(. יעקב מתקן 
את תפילת ערבית, משום שכל חייו הם כמו 

עורב, הכול שחור, חשוך וכואב. 

הסבא מתחיל ליהנות ולרוות נחת מילדיו 
המשלימים ביניהם )למראית עין, רק כדי 
שלא יכאב לו יותר הם משימים עצמם 
כאוהבים( ולעת זקנה מברך את בניו ואת 
נכדיו. הוא מצליח להאיר את נקודות הטוב 
שבהם. ״היאספו ואגידה לכם את אשר 
יקרה אתכם״ - כמה היינו רוצים שמישהו 
יגלה ויגיד לנו שמה שאנחנו הכי רוצים 
הולך לקרות, מי הדמות שיגיד לנו שעוד 
יהיה טוב? שהעסק יצליח אחרי כל השנים 
הקשות, שהבחור המיוחל )"השידעך"( 
יגיע, שייוולד להם ילד אחרי כל הטיפולים, 

שמשיח יגיע!

במקום הנמוך בעולם, במצרים, חווה 
יעקב את השנים הטובות ביותר שלו. הוא 
רוצה לגלות להם את הקץ ומסתלקת ממנו 
השכינה וכבר לא יכול להגיד. והשאלה 

היא: מה הוא רצה להגיד? 

כבר חלפו אלפי שנים מאז ומשיח עוד 
לא בא. יעקב הרי ידע שיש עת מסוימת 
שבה משיח חייב להופיע. אבל הוא ידע 
גם שיש את העת האחרת, הנוכחית, שבה 
אנחנו יכולים לפעול ולעשות ולהתנהג בכל 

יום כאילו משיח מגיע היום. 

בלי לאבד תקווה, לאסוף כוחות כאילו 
זה קורה ממש עכשיו, ואז ביום-יום תהיה 

חוויה של עונג כאילו זה קורה. 

רק תגידו 
שיהיה בסדר

בלי לאבד תקווה, לאסוף כוחות כאילו זה 
קורה ממש עכשיו, ואז ביום-יום תהיה חוויה 

של עונג כאילו זה קורה.

"



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

במוקד
*5678

ביישומון
my Visit

באתר משרד 
התחבורה

שימו לב: את רוב פעולות הרישוי ניתן לבצע בקלות 
ובנוחות, מבלי להגיע למשרדי הרישוי,

 באתר משרד התחבורה, בעמדות הרישיומט, בסניפי 
הדואר ובמוקד הטלפוני.

מגיעים למשרד 
הרישוי

        בהזמנת תור 
מראש!

 רק         בהזמנת תור 

החל מ-15 בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי
רק בהזמנת תור מראש

באפליקציה, באתר משרד התחבורה או בטלפון. 

החל מ-15 בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי בינואר תוכלו לקבל שירות במשרדי הרישוי

החל מ-15 בינואר
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חלות במילוי תרד וגבינה
חברת 'מיה' תעשיות מזון מציעה מתכון לחלות ממולאות בתרד, פטריות וגבינה 

באדיבות: ליאור אוחיון

מתאים לכ-15 חלות קטנות
זמן הכנה: כשעתיים

מצרכים:
1 קילו קמח לבן

40 גרם שמרים יבשים אינסטנט לאפייה )2 כפות שמרים יבשים( 
150 גרם סוכר 

15 גרם מלח 
100 מל שמן זית 

2 כוסות מים 
ביצה

אופן ההכנה:
1. מכניסים את כל המרכיבים למיקסר עם וו לישה לזמן של 8-10 דקות עד לקבלת בצק אחיד ורך. 

2. מפדרים משטח עבודה עם מעט קמח, עושים כדור מהבצק, משמנים אותו קלות ומכניסים לקערה גדולה, 
שאותה מכסים בניילון נצמד ומגבת. 

3. מתפיחים כשעה אחת ולאחר מכן מחלקים לכדורים של 70 גרם לכל כדור. 
4. את הבצק ממלאים במילוי )שהכנתו מופיעה למטה(, סוגרים את הכדור יפה ומכניסים לתבנית סיליקון. 

5. טורפים ביצה ושמים מעל לכל כדור שכבה דקה עם מברשת. 
6. לקישוט החלות ניתן לפזר קצח ושומשום. 

7. אופים כ 20-30 דקות עד השחמה יפה.

מצרכים למילוי:
1 בצל 

500 גרם תרד קפוא
5 פטריות 

200 גרם גבינת מסקרפונה 
קורט מלח

קורט אגוז מוסקט 
קורט פלפל שחור 

אופן ההכנה:
1. מטגנים במחבת את הבצל החתוך לקוביות עד להזהבה, מוסיפים את הפטריות, השום, התרד והתבלינים 

ומטגנים לעוד 5-8 דקות. 
2. מכניסים את התערובת לקירור למשך כ- 15 דקות. 

3. לאחר הקירור מוסיפים את גבינת המסקרפונה ומאזנים טעמים. 

מרק חרירה מרוקאי
החורף כבר כאן ואין יותר כיף ממרק חם וטעים. המותג מאסטר שף מציג מתכון למרק חרירה מרוקאי שכולם 

אוהבים, עשיר, מזין ומנחם.

רשימת חומרים ל-8 מנות:
1 כוס חומוס מקופסא 

1 כוס עדשים מקופסא 
1 בצל גדול קצוץ

1 צרור כוסברה
1 צרור פטרוזיליה

3 גבעולי סלרי קצוצים
1 קופסא עגבניות חתוכות דק 

3 כפות מיץ לימון טבעי 
כפית וחצי כמון
מלח לפי הטעם

כפית פלפל לבן גרוס לפי הטעם
3 כפות שמן זית

להגשה:
זילוף מיץ לימון 
כוסברה קצוצה

הוראות הכנה:
1. בסיר גדול מחממים שמן זית, ומזהיבים את הבצל. מוסיפים את השום ומערבבים.

2. מוסיפים את עשבי התיבול בזה אחר זה, ומקפיצים במשך מספר דקות. מוסיפים את גרגירי החומוס, את 
מיץ הלימון ואת העגבניות ו-3 כוסות מים.

3. מוסיפים את העדשים השחורות ואת התבלינים, ומבשלים על להבה נמוכה במשך 35 דקות. אם המרק 
מסמיך יתר על המידה מוסיפים מים רותחים לפי הצורך.

4. בהגשה -  יוצקים את המרק לקערה, מזלפים מיץ לימון, מפזרים מעט כוסברה טרייה ומגישים.

מרק עגבניות עם אורז
רשת קפה גרג חולקת מתכון למרק עגבניות עם אורז לימים הקרים של החורף.
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל



35 י"ג טבת תש"פ 10/1/20

רכיבים להכנת כ-5 ליטר:
1 בצל גדול קצוץ דק

1 גבעולים גדולים של סלרי אמריקאי, קצוץ 
1 גזרים גדולים מקולפים וקצוצים דק

0.5  כף מטבח שום כתוש
1 קופסאות עגבניות תמר מקולפות, מרוסקות

2 ליטר מים
40 גרם אבקת מרק עגבניות
אבקת מרק עוף, לפי הטעם

מלח, סוכר, פלפל שחור גרוס
100 גרם אורז

אופן ההכנה:
1. לטגן את ירקות השורש בשמן מעורב עם השום.

2. להוסיף את יתרת הרכיבים פרט לאורז.
3. לבשל כחצי שעה תוך ערבוב, לתקן טעמים ולקראת סוף הבישול להוסיף את האורז.

בראוניז בננות ואגוזים
אם אתם אוהבים את השילוב בין שוקולד לבננה – הבראוניז האלה הם בדיוק בשבילכם! קוביות פאדג' בראוניז 

רכות מנוקדות באגוזים ובחתיכות בננה שמוסיפים מרקם מעניין וטעם פשוט נהדר.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה
זמן הכנה: שעתיים

רמת קושי: קל
כמות: תבנית 20*20 ס"מ

מצרכים לבראוניז:
200 גרם שוקולד מריר

150 גרם חמאה )או מרגרינה לגרסת פרווה(
150 גרם )3/4 כוס( סוכר

קורט מלח
L 3 ביצים

100 גרם )3/4 כוס( קמח
50 גרם )1/2 כוס( אגוזים קצוצים גס

3 בננות קטנות, חתוכות לקוביות

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים את התבנית.

2. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. מוסיפים את החמאה וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי, 
עד שהכל נמס והתערובת אחידה.

3. מוסיפים סוכר ומלח וטורפים עד שהם נטמעים בתערובת.
4. מוסיפים את הביצים אחת אחרי השנייה, תוך טריפה בין הוספה להוספה.

5. מוסיפים את הקמח והאגוזים הקצוצים ומערבבים רק עד שאחיד.
6. מוסיפים את הבננות החתוכות ומערבבים עד שהן מתפזרות באופן שווה בתערובת.

7. יוצקים את התערובת לתבנית ומיישרים את החלק העליון.
8. אופים במשך 18-25 דקות או עד שהבראוני מתייצב בשוליים, אך עדיין מעט רך במרכז.

9. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר וחותכים לקוביות.

טיפ:
• שומרים את הבראוניז בקופסה אטומה במקרר עד 5-6 ימים. מומלץ להגיש בטמפרטורת החדר.

• אפשר להשתמש בכל סוג של אגוזים שאוהבים.
• חשוב לא לותר על המלח משום שהוא מדגיש את טעם השוקולד ומאזן את המתיקות.

פנקייק חלבי
רשת קפה גרג, חולקת מתכון מנצח  לפנקייק קלאסי, רך ונימוח בפה, ובמרקם אחיד שיגרוף מחמאות מכל 

הסועדים. 

מרכיבים ל- 12 יחידות פנקייק:
2 ביצים

שקית סוכר וניל
4 כפות סוכר

2 כוסות קמח 200 גרם
2 כפיות אבקת אפייה

2 כוסות חלב 
חצי כפית מלח 

3 כפות שמן 

אופן הכנה:
1. יש לערבב היטב  את כל החומרים בקערה עם מטרפה עד לקבלת בלילה חלקה. 

2. לשמן מחבת בחמאה או שמן וכשהמחבת חמה יוצקים את הבלילה למחבת בעזרת מצקת. 
ולאחר כדקה, כאשר מופיעות בועות קטנות בחלק העליון של הפנקייק, הופכים צד ומשאירים למשך חצי דקה 

נוספת.
3. רגע לפני ההגשה יש לשפוך מעל הפנקייק כל אחד לפי טעמו סירופ מייפל או שוקולד, ניתן להוסיף 

סוכריות, קצפת ועוד.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. תבונת כפיים
2. תום לבב

3. תקע יתד

1. ּתִהּלים עח עב  2. ּבֵראׁשית כ ה 3. ישעיהו כב,כג

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הקולוסיאום בלילה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש   16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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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



ב-50

הנחה

תדיר
קודם

המשביר לצרכן פותחת שנה 
עם מבצעים מטורפים

המבצע תקף עד 11.1.20 ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. אין מכירה סיטונאית. עד 8 
מוצרים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.

%

לחברי המועדון ולמצטרפים חדשים בלבד

על קולקציות החורף שבמבצע

תדיר ושאינו תדיר
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