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מעלת האשה 
וכוחה בחינוך הילדים

בתחושת  לחיות  המשפחה  אם  עלולה  רבות  במשפחות 
בעיסוקים  מסתכם  בחיים  תפקידה  שכל  כאילו  קטנות, 
היותר  ולכל  ונקיון,  סדר  וכביסה,  בישול  כמו  פשוטים 
בעולם  מטפס  בעלה  בעוד  מסויימת,  חיצונית  במשרה 
העסקים, מגשים את עצמו ועושה קריירה, והיא מטפלת בעניינים 

הפשוטים של הבית.
הקושי עלול להיות גדול יותר במשפחה בה הבעל עוסק בעניינים 
שעוסק  או  תורה,  בהרבצת  או  בלימוד  כגון  גבוהים,  רוחניים 
בפעילות רחבה של עשיית חסד, בעוד היא עובדת במשרה שאין 

בה שום תועלת לאנושות.
להכניס  היצר  עצת  אלא  ואינה  לחלוטין  שגויה  זו  הסתכלות 
הזמן  רוב  הנמצאת  זו  היא  שהרי  ולעצבות.  לתסכול  גדול  אדם 
הקובעת באמצעות  והיא  ישראל,  עם  את  הבא שירכיב  הדור  עם 
השקעתה הגדולה בילדים השוהים בכל יום בחברתה הרבה יותר 
לבנות  בידה  חייהם.  אורחות  ואת  חינוכם  רמת  את  מהאיש,  זמן 
את ילדיה כגדולי המאורות של הדור הבא בעם ישראל. וגם אם 
לא יגיעו למעמד גדולי הדור, הרי כל מעשיהם הטובים, תורתם, 
תפילתם, מידותיהם הטובות וכל מעלה אחרת, נזקפות לזכות מי 
שנשאה אותם חודשים רבים, הביאה אותם לעולם, טיפלה בהם 
במסירות בזמן שהיו חסרי ישע, האכילה והשקתה ורחצה אותם, 
מידה  ולכל  ולערכים  ומצוות  תורה  לחיי  אותם  חינכה   – ובעיקר 

טובה.
בנוסף, התבוננות אמיתית בדברי חז"ל מגלה כי התורה רואה את 
לחלוטין.  ושונה  גבוה  במבט  מעלתה  ואת  האישה  של  תפקידה 
במבט האלוקי, מלבד מעלת פעולותיה הגדולות כאמור, היא גם 
שותפה מליאה בכל הישג רוחני שמשיג בעלה בזכות תמיכתה בו.

יסוד זה מופיע במקומות רבים, ונציג כאן את אחד מהמחכימים 
שבהם.

לאחר שעברו בני ישראל ביבשה בתוך הים בקריעת ים סוף, נאמר 
בתורה )שמות טו, כ(: "ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחוֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף 
ְּבָיָדּה, ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹֹלת. ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים, 

ִׁשירּו ַלה' ִּכי ָגאֹה ָּגָאה, סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַבָּים".     
והיה  לנשים,  פנתה  כאן מעורר תמיהה. הלא מרים  לשון הכתוב 

צריך לומר: ותען ׳להן׳ מרים, בלשון נקבה.
ומדוע  לכן,  קדם  עוד  בתורה   הוזכרה  מרים  הרי  להבין,  יש  עוד 
זה  נביאה? מאזכור תואר  רק כאן היא מופיעה לראשונה בתואר 
התוף  את  לקחה  ואז  זה  במעמד  שהתנבאה  משמע  כאן,  דווקא 

ויצאה במחולות. אך לכאורה הרי לא מוזכרת כאן שום נבואה?
ושאלה נוספת, מדוע מתוך כל פסוקי שירת הים של הגברים יחד 
הפסוק  את  דווקא  הנשים  עם  לשיר  מרים  בחרה  רבנו,  משה  עם 
העוסק בסוס ורוכבו, ואמרה: "ִׁשירּו ַלה' ִּכי ָגאֹה ָּגָאה, סּוס ְורְֹכבוֹ 

ָרָמה ַבָּים"?
אולם במדרש שכל טוב )שמות פרק יד, וכעין זה במכילתא דרבי 
ַבַּיָּבָׁשה  ָהְלכּו  ִיְשָֹרֵאל  "ּוְבֵני  ו( מובא על הפסוק  ישמעאל בשלח, 

ְּבתוְֹך ַהָּים" )שמות יד, כט(:
זרה  עבודה  עובדי  אדם  בני  לומר:  תמהין  השרת  מלאכי  "והיו 
מהלכין ביבשה תוך הים? ומניין שאף הים נתגלה ונתמלא עליהם 
ּוִמְּׂשמֹאָלם" )שמות  ִמיִמיָנם  ָלֶהם חוָֹמה  "ְוַהַּמִים  חימה? שנאמר: 
יד, כב(, אל תקרי 'חומה' אלא 'חימה'. ולהכי כתיב 'חמה' חסר ו' 

)לאפשר שתי צורות קריאה. אחת ברובד הפשט – 'חומה', ואחת 
ברובד הרמז – 'חימה'(.

ומי גרם להם להינצל? מזוזה שבימינם, ותפילין שמשמאלם".
כלומר, המים עמדו כחומה רק מפני גזרת ה׳, אבל היו מלאי חימה 
ישראל  את  חלילה  להטביע  ראוי  שהיה  משום  בתוכם,  וגועשים 
כמו את המצרים, שהרי גם הם עבדו עבודה זרה בהיותם במצרים, 

ולעובדי עבודה זרה לא מגיע נס גדול כזה.
ומדוע בכל זאת ניצלו ישראל? בזכות "ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם". בזכות 
שעל  תפילין  מצוות  ובזכות  לבית,  הנכנס  שמימין  מזוזה  מצוות 
מתן  בעת  לקבל  עתידים  אשר  גדולות  מצוות  שתי  שמאל.  זרוע 

תורה, וזכותן עמדה לישראל כבר מעתה.
היו  סוף,  ים  שפת  על  הים  שירת  את  ישראל  בני  כששרו  לכן, 

בטוחים שהצלת כלל ישראל נזקפת לזכות הגברים.
לפי  נכון,  הדבר  שאין  נבואתה  בכח  ידעה  מרים,  זאת  וכשראתה 
שמלבד הזכויות של הנשים עצמן בקיימן את המצוות המוטלות 
על הנשים, גם המצוות שהגברים מקיימים נזקפות לזכות הנשים! 
התורה  לאהבת  הבנים  את  שמחנכות  הן  שהאימהות  משום 
העידוד  ואת  היכולת  את  לבעליהן  שמעניקות  והן  ומצוותיה, 
זו משקל  ללמוד תורה ולקיים מצוות. ואצל הקב"ה יש להענקה 

מכריע.
ְּבָיָדּה  ַהּתֹף  ֶאת  ַאֲהרֹן  ֲאחוֹת  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  "ַוִּתַּקח  נאמר:  לפיכך 
וכו', ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים". ענתה לגברים בכח הנבואה ששרתה עליה 
באותה שעה, ואמרה להם: "ִׁשירּו ַלה' ִּכי ָגאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה 
ַבָּים". פסוק זה היא קיבלה בנבואה באותה שעה, כדי ללמד את 
כלל ישראל את המשקל האמיתי של המאפשר לאדם אחר לפעול.

שהרי, אם הרוכב המצרי טבע משום שבא במטרה להזיק לישראל, 
לאותה  הרוכב  את  שהוביל  שהוא  בגלל  אלא  טבע?  מדוע  הסוס 

מטרה, ואצל הקב"ה הוא נידון כמו הרוכב עצמו.
והרי הדברים קל וחומר, ומה הסוס שאין בו דעת ואין לו בחירה, 
והוא מונהג על ידי הרוכב, נידון כמו הרוכב עצמו משום שבלעדיו 
ובעל  דעת  בר  אדם  ישראל,  אחרי  לרדוף  יכול  המצרי  היה  לא 
שבעלה  בכדי  עצמית  בחירה  מתוך  הטורחת  אישה  כגון  בחירה, 
וילדיה ילמדו תורה ויקיימו מצוות ומעשים טובים, ובלעדיה לא 
היו מגיעים למעלתם הגבוהה, על אחת כמה וכמה שנחשבת היא 

אצל הקב"ה כמי שקיימה בעצמה את כל אותן המצוות.
נמצא שהצלת ישראל הייתה בזכות הנשים המסייעות, לא פחות 
מאשר בזכות הגברים הפועלים. וכבר אמרו חז"ל בתלמוד )סוטה 
נוסף כי: "בשכר נשים צדקניות שהיו  יא ע"ב. עיין שם( מהיבט 

באותו הדור - נגאלו ישראל ממצרים".
אשה המתבוננת בעובדה זו מבינה מיד כי פעולותיה הגדולות אינן 
מסתכמות במעשי חולין גשמיים פשוטים, אלא מלבד מצוות חסד 
עם חסר ישע שהיא מקיימת כאשר היא מאכילה רוחצת ומחתלת, 
המצוות  ומלבד  בתה,  או  בנה  עם  לטיול  ויוצאת  שרה  משחקת 
היא בבחינת המנוע המפעיל את  הרבות שהיא מקיימת בעצמה, 
המשפחה,  בני  ושל  בעלה  של  הגדולות  הרוחניות  המערכות  כל 

ושכרה גדול ועצום.

עוגה וחלב חם
שכיר",  "משנה  שו"ת  בעל  זצ"ל,  טייכטל  שלמה  יששכר  הרב 
יום  מספר בהקדמה לספרו שבימי ילדותו היתה אמו אופה מידי 
שמכיוון  ולאחיותיו  לו  ואומרת  עבורו,  רק  מיוחדת  עוגה  שישי 
שהוא לומד תורה מגיע לו לקבל עוגה מיוחדת. כוונתה בכך הייתה 

לחבב את התורה בעיניו ולהלהיבו ללימוד התורה הקדושה.
ומוסיף לספר, שפעם אחת התעכבה האפייה ביום שישי, וכשחזר 
מוכנה  היתה  לא  עדיין  העוגה  שחרית  מתפילת  הכנסת  מבית 
לאכילה. כששאל את אמו על כך כי היה רעב, השיבה לו בחכמה: 
עצה  לך  אומר  אך  נאפתה,  לא  עדיין  העוגה  בני,  אעשה,  "מה 
להשקיט רעבונך, דע בני יקירי שהגמרא הקדושה פועלת להשקיט 
הרעב ומשביעה לכל חי ממש כמו העוגה הטובה שאני מכינה לך. 
קח נא בני את הגמרא וחזור על מה שלמדת השבוע, ומרוב עונג 
הלימוד תרגיש שבע, ותראה שצדקו דברי, ואדרבה, תטעם טעם 

נופת צוף יותר ממה שאתה מרגיש באכילת העוגה".
הנאמרים  הנעימים,  דבריה  את  בשמעי  "ואני  זצ"ל:  הרב  ומעיד 
הקדושה  לתורה  אהבה  מאש  בוערות  וצהובות  שמחות  בפנים 
לבבי  להלהיב  תכליתם  אשר  נאמנים  דברים  ליבי,  על  מדברת 
לתורה, לא נפל בליבי ספק כלל באמיתת דבריה, והאמנתי שבאמת 
שבע  בזה  ישבע  אז  ללמוד  ויושב  רעב  שהאדם  שבעת  הוא,  כן 
רצון, והלכתי בחשק נמרץ ולקחתי את הגמרא וחזרתי את הנלמד 
וגם  רעבון,  כל  ממני  נשכח  עד שבאמת  גדולה  בתשוקה  השבוע 
העוגה נשכחה ממני. ובתוך כך נאפתה העוגה, ובאמצע הלימוד 

באה אמי הצדקת והביאה לי העוגה".
את  לחבב  הורי  השתדלו  בזה  וכיוצא  כאלו  "בדברים  ומסיים: 
התורה בעיניי, וזהו שגרם לי שכבשתי חיל לעמוד בכל הניסיונות 
שעברו על ראשי עד שהגעתי עד הלום, ושמן שסכה לי אמי בימי 

ילדותי, עמדה לי עד היום".
בדומה לכך מסופר על אברך צעיר שהיה ידוע בהתמדתו וביידע 
שקדן  לבן  זכה  כיצד  אביו  וכשנשאל  בתורה,  לו  שהיה  המקיף 
ומוצלח כזה, השיב האב: "יוזמה מיוחדת של רעייתי היא שגרמה 
לכך. שכן בעוד היה בני נער רך, בעת שהיה חוזר מלימודיו בסוף 
היום, הייתה רעייתי מכינה לו כוס חלב חם עם מאפה ערב לחיך, 

להשיב נפשו".
במיוחד  יום  מידי  אמו  שהכינה  המיוחד  והמאפה  החם  החלב 
עבורו, גרמו לו לחוש את אהבת התורה הבוערת בלב אמו, ומתוך 
כך הבין והפנים שהתורה היא דבר נעלה ורב ערך, וזה מה שעודד 

אותו להמשיך לעמול ולהתעלות בדרך התורה והמצוות.
אצל  מתקבלות  ולחוץ,  מהשפה  הנאמרות  שמילים  לזכור  יש 
הילד כמס שפתיים שצריך לומר כדי לעודדו, אבל אינו משוכנע 
כאשר  אולם  שאומרים.  והתפעלות  שבח  מילת  לכל  שמתכוונים 
המילים מגובות במעשים, ונאמרות במקביל לשפת גוף וטון דיבור 
ופועלות  ללבו  המילים  חודרות  והתפעלות,  הערכה  המשדרים 
התורה  לאהבת  שלהבת  אש  בלבו  להצית  הנפלאה  פעולתן  את 
לדבריה  המייחס  מאמו  יותר  הילד  אצל  מוערכת  ומי  ומצוותיה. 

משקל רב?
זהו כוחו של עידוד הבא מאמא אוהבת לילדיה, באמצעות הבעת 
תחושות לבה ביוזמות מיוחדות המעוררות בלב הילד רגשי אהבה 

לכל ערך טוב ונכון.
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נטיעה של שמחה

"שבת  גם  נקראת  בשלח  פרשת  השבוע  פרשת 
שירה", על שם השירה ששוררו בני ישראל עם משה 
המצרים  מן  להצלתם  כהודאה  הים  שפת  על  רבינו 
בקריעת ים סוף, וביום שני הקרוב נציין את יום ט"ו 
בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, וממנו מתחילה שנה חדשה 
ערלה  ומעשרות,  תרומות  הפרשת  כמו  האילן  מצוות  לעניין 

ועוד.
בעיני ישנו  מסר משותף שנלמד מהקשר בין פרשת שירה 
כי  נראה  "שירה"  של  טיבה  על  כשנעמוד  בשבט.  ט"ו  לבין 
היא מבטאת מצב נפשי והתרוממות רוח של האדם המשורר, 
וכאשר "נחה עליו הרוח" הוא משורר שירה. מה הוא בעצם 
אותם  מעורר  הוא  האחרים,  את  משתף  הוא  בשירתו?  עושה 
בשירתו וסוחף אותם אל השמחה שהוא שרוי בה. אנו רואים 
כיצד תכונתו הטבעית של האדם היא לשתף את האחרים בטוב 

ובאושר שהוא זוכה להם!
וכעת ניגש לנושא ט"ו בשבט, בכל שנה ושנה בהגיע תקופה 
או  העומדים  האילנות  שמחת  מול  אל  שמחה  רוגש  הלב  זו 
וללבלב. אבא שיחיה, איש החינוך הרב מנחם  טו טו לפרוח 
בפני  ולחזור  היום  אווירת  את  לנצל  נוהג  נורדמן  שמואל 

תלמידיו הרבים על המסר החינוכי הבא:
"עץ  של  המהות  השדה".  עץ  "האדם  כי  מצאנו  בתורה 
השדה" שהוא חי לעצמו, הוא מקבל יחסית מעט, ניזון ממים 
וזבל בלבד. אבל לעומת זאת מה הוא מעניק לאחרים? פירות! 
עץ בריא נותן פירות, עץ שאינו נותן פירות - אינו צומח אלא 
למי  סמל  גם  הוא  העץ  העץ.  את  מחיה  הפירות  נתינת  נובל. 
שמקבל מעט אך נותן הרבה. "כי האדם עץ השדה" - האדם 
בדומה לעץ צריך לעסוק בנתינה לזולת, לא לחשוב כמה הוא 
קיבל, אלא לתת ולתת אף מעבר לכך. אם לא ייתן אלא ידאג 

אך ורק לעצמו, הוא נובל....

  

כאנשי חינוך אנו יודעים כי ט"ו בשבט הוא גם חג החינוך. 
הוא  הוא  עוד  כל  וליישרו  לכוונו  אותו שתיל שתפקידנו  כמו 
ניתן לכוונו  רך וצעיר, כן נפש האדם. כל עוד הוא בקטנותו, 

ולהדריכו בדרך הישרה והנכונה.
אני רגיל לספר כי לשמחתי הרבה ממוסדות החינוך בחדרה 
בעיר,  המגורים  שטחי  בסוף  נבנו  בהקמתם,  שותף  שהייתי 
במקום בו היו נטועים פרדסי פרי ונוי. כמה מתאים הדבר כי 
הזה  כיום  וצומחים  גדלים  ואילנות  פירות  צמחו  בו  במקום 
פירות ואילנות של ילדי חמד, וכמו שמצאנו בחז"ל וכך נפסק 
להלכה כי היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך את 
הברכה להשם יתברך שברא "בריות טובות ואילנות טובים". 

הם הולכים יחד, הבריות והאילנות...

  

בעירנו חדרה מקבל יום ט"ו בשבט משמעות נוספת, ביום 
זה חוגגת העיר "יום הולדת".

הנהלת  חברי  יצאו  העיר  של  ההולדת'  'יום  לכבוד  השנה  
חדרה.  של  לתולדותיה  החאן  במוזיאון  מיוחד  לסיור  העיר 
וכמה מאפיינים שמתוכם אתה  לכמה  נחשפנו  הסיור  במהלך 
נוכח לראות את מסירות נפשם ונחישותם של התושבים להקים 
את העיר לשם ולתפארת בישראל! כשנתבקשתי לשאת דברים 
של  רוחם  ועוז  נפשם  מסירות  אילולי  כי  בהתפעלות  ציינתי 

המייסדים מי יודע כיצד היינו אנו חיים כאן בעיר.
אנשי חזון מצליחים לראות כבר בשלב נטיעת הזרעים את 
עיניהם  מול  ראו  לא  מייסדים  אותם  לצמוח.  העשוי  העתיד 
קדחת  שטוף  באזור  הביצות  מלאת  הטרשים  אדמת  את  רק 
עם  ומשגשגת  פורחת  עיר  עמדה  עיניהם  לנגד  אלא  ומלריה, 

חיים יהודיים תוססים, ומאות אלפי תושבים שחיים בה.

כך גם בכל תחום בחיים: בשביל הצלחה צריך לזרוע היטב 
בנטיעת  מאמץ  ולהשקיע  נכון,  לזרוע  שיודע  מי  רק  כראוי. 
האילן, יזכה בסופו של דבר להגשמת הכתוב – החקוק בסמלה 

הרשמי של העיר חדרה: "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו".

  

נחזור למסר המשולב מפרשת השבוע – פרשת שירה וט"ו 
בשבט: העולם מושתת על הנהגת חסד "בין אדם לחבירו", על 
תפרחו  דווקא  ואז  תעניקו,  תתנו,  הזולת.  על  ומחשבה  נתינה 

ותצמיחו פירות טובים!
אל  מתקרבים  אנחנו  הנה  עניין...  באותו  לעניין  ומעניין 
כיום רתימה  16 בפברואר עליו הכרזנו  התאריך: כ"א בשבט 
שבעזרת  בטוחני  והתלמידים,  הילדים  עתיד  לטובת  המונית 
ולהגיע  משותפים  בכוחות  יחד  פעולה  לשתף  נצליח  השם 
לתוצאות טובות של המיזם האדיר, לעזור ולתמוך במי שזקוק 

לכך. כך נעלה וכך נפרח כולנו.
יחד שבטי ישראל!

הרב בן ציון נורדמן



בשביל הצלחה צריך לזרוע היטב כראוי. רק מי שיודע לזרוע נכון, ולהשקיע מאמץ בנטיעת האילן, יזכה בסופו 
של דבר להגשמת הכתוב – החקוק בסמלה הרשמי של העיר חדרה: "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו"

"
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מגוון, שירות ומחיר במקום אחד.
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מהפכת האומץ של הרבי

בסיפור  להיזכר  שלא  יכולתי  לא  השבוע 
היהודי המפורסם על יוסף העגלון : אחרי עשרות 
שנים שיוסף העגלון רכב על הסוס והעגלה, הוא 
חלף  העגלונות.  עסק  את  לבנו  והעביר  הזדקן 
חודש ויוסף קרא לבנו להתעדכן במצב העסק. להפתעתו 
הופיע הבן עם שני סוסים צעירים וסיפר כי הוא התפטר 
שאל  האלה",  הנערים  בשני  מצאת  "מה  הזקנים.  משני 

יוסף בכאב. 
"הסוסים הבריאים האלה", השיב הבן, "יודעים לצאת 
בקלות מכל שלולית בוץ שייפלו אליה". - "זה ההבדל", 
נאנח יוסף, "הסוס הזקן שלי לכתחילה לא נכנס לבוץ..."
מהשיחות  אחת  את  כשקראתי  נזכרתי  הזה  בסיפור 
של  שיחה  כל  )ואגב  הפרשה  על  הרבי  של  המדהימות 
אני  שבוע  ובכל  מקודמתה  ומפתיעה  מרוממת  הרבי 

מתלבט על מה לוותר השבוע(.
הרבי עומד על הצורך בנס קריעת ים סוף. זה יישמע 
מוזר, אבל הנס הגדול בהיסטוריה היה למעשה מיותר. 
אותו אירוע בלתי נתפש בו מי הים נעמדו לשתי חומות 
הים  בעומק  צעדו  אדם  בני  ומיליוני  ומשמאלם  מימינם 

כאילו זה כביש ירושלים-תל אביב – היה חסר צורך. 
מאז בריאת העולם אנשים צועדים את הדרך ממצרים 
ולהיפך,  ישראל  לארץ  ממצרים  ולהיפך,  סיני  למדבר 
עצמה  התורה  סוף.  ים  קריעת  לנס  נזקקו  לא  ומעולם 
כמה  שצעדו  יוסף  אחי  ועל  ושרה  אברהם  על  מספרת 
פעמים מהארץ למצרים ועשו זאת בצורה בטוחה על גבי 
חמורים. שכן הייתה דרך נוח שחצתה את המדבר בשטח 

היבשה בלי להזדקק לאירוע בלתי נתפס כזה
ישב  ישראל  עם  כך:  נראתה  הדרך  בקצרה  נתאר  אם 
לחופי  מצרים  של  הצפוני  בקצה  שנמצאת  גושן  בארץ 
הים התיכון. בין הים התיכון לים סוף עברה רצועת יבשה 
לתוך  עליה צעדו ממצרים  קילומטר   160 ברוחב  ענקית 
הייתה  הזו  הרצועה  ישראל.  לארץ  ומהמדבר  המדבר 
וגם  גמלים  חמורים,  עם  עליה  ללכת  כדי  רחבה  מספיק 
להעביר עליה קונטיינרים. כך שלא הייתה בעיה לחצות 
אמור  היה  לא  ישראל  ועם  היבשה  דרך  המדבר  את 
להזדקק לשום נס דרך הים. ]להעיר שלפני 150 שנה כרו 
את "תעלת סואץ" במקום רצועת היבשה הזו, כדי לחבר 
בין ים סוף והים התיכון וכך נוצר נתיב מים שמחבר בין 
אפריקה לאסיה ואירופה. היום חוצים את התעלה על גבי 

'דוברות', משטחים שמונחים על המים[.
אחרי  ימים  שלושה  צפוי:  לא  סיבוך  הוא  שקרה  מה 
הווייז  מכשיר  )שהיה  הענן  עמוד  ממצרים,  היציאה 
ולחנות  מצרים  לכיוון  לשוב  פתאום  הורה  שלהם( 
הם  סוף!.  ים  שפת  על  במדבר  בעייתית  הכי  בנקודה 
הצטוו להכניס את עצמם ביוזמתם לתוך צרה שבהמשך 

לא הותירה ברירה חוץ מלבקוע את הים.
הנה התיאור הארוך והמדויק בתורה: 

בני  אל  דבר  לאמר:  משה  אל  ה'  וידבר  יד:  שמות 
ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת, בין מגדל ובין הים, 
 – 'וישובו'  רש"י:  הים.  על  תחנו  נכחו  צפן,  בעל  לפני 
לאחוריהם, לצד מצרים היו מקריבים כל היום השלישי, 
כדי להטעות את פרעה שיאמר: תועים הם בדרך. 'ויחנו 

שני  והם  חורין  בני  שם  שנעשו  על   – החירות'  פי  לפני 
צפון'  בעל  'לפני  עזרא:  אבן  וזקופים.  גבוהים  סלעים 
נחושת  צורת  המזלות  בדבר  עשו  מצרים  חרטומי   -
]שתשמור עליהם[, שלא יוכל עבד בורח ממצרים לעבור 

הצורה.
במצוות ה' הוכנס העם הענק לתוך 'מלכודת' צפופה 
שלא הייתה ממנה כל דרך בריחה. מקדימה הים הגדול 
שנועדו  ענקיים(  )מבנים  מונומנטים  עמדו  ומהצדדים 
למנוע אפשרות בריחה מהמדינה. מצד אחד עמדו סלעים 
האליל  עמד  אחר  מצד  החירות",  "פי  שנקראו  ענקיים 
שנקרא "בעל צפון" ועמד שם גם "מגדול", שלדעת כמה 

מפרשים היה מגדל שמירה אימתני.
נתקעו  הם  בעייתית  פינה  באיזו  שמע  פרעה  כמובן, 
הוא  למצרים.  אותם  להשיב  התאווה  שחזרה  פלא  ולא 
מלפתוח  חוץ  ברירה  נותרה  לא  ואז  בהם  לפגוע  יצא 
את הים לפניהם. כך שחשיבה פשוטה מלמדת שזה לא 
שהם נקלעו לצרה ולכן נקרע לפניהם הים, אלא להיפך: 
בצורה  אותם  הכניס  ולכן  הים  את  לבקוע  רצה  הקב"ה 

יזומה לצרה הזו!. 
והתמיהה הפשוטה היא למה? הרי 'סוס טוב הוא )לא 

זה שיוצא מהבוץ אלא( זה שלא נכנס לבוץ'? 
הנה תמיהת האבן עזרא שמות יד,יז: "ידעתי כי אין ים 
סוף בין מצרים ובין ארץ ישראל ואין צורך שיכנסו בים, 
אחריהם  המצרים  שייכנסו  בעבור  לעשות  ה'  ציווה  רק 

ויטבעו".
האבן עזרא עונה שהנס נועד למשוך את פרעה לתוך 
כמובן  זה  אבל  במים.  המצרים  ייהרגו  וכך  המלכודת 
היו חסרות דרכים להרוג את פרעה בלי  וכי  לא מספק: 
להחריב את הטבע במידה שלא הייתה כדוגמתה?! הרי 
ולא מחולל  את הטבע  ה'  מייקר  כמה  עד  יודעים  כולנו 
ניסים לחינם )ראו בהערה( ואם כן היה יכול לגמור עם 
במכת  כולם  את  להרוג  כמו  פשוטות  בדרכים  המצרים 

בכורות?
במסכת  תוספות  עצומה:  תמיהה  וזאת  מכך  יתירה 
ערכין מחדד הבנה מפתיעה לגבי מה שקרה שם. התפיסה 
הבסיסית אצל כולנו היא שבני ישראל ירדו את הים מצידו 
התקדמו  וכך  המדבר  בעומק  השני  מצידו  ועלו  האחד 
בדרכם. אבל זאת טעות: תוספות מוכיח מהגמרא כי בני 
ישראל עלו מהים באותו צד שירדו אליו. הם נכנסו אל 
המים ואז עשו בתוכם חצי עיגול, סיבוב של 180 מעלות, 
ועלו בחזרה באותה גדה שיצאו ממנה. כך שקריעת הים 

לא קידמה אותם בדרכם. 
כך מוכיח התוספות מדברי הגמרא הבאים: 

הדור  שבאותו  ישראל  הונא  רב  אמר  טו,א:  ערכין 
על  'וימרו  קי(:  )תהלים  דכתיב   ... היו  אמונה  מקטני 
ישראל  - מלמד שהיו  ויושיעם למען שמו'  סוף  בים  ים 
ממרים באותה שעה ואומרים כשם שאנו עולים מצד זה 
ים:  כך מצרים עולים מצד אחר. אמר הקב"ה לשר של 
פלטן  מיד  שמתו[.  ישראל  ]ויראו  ליבשה  אותם  פלוט 
ליבשה דכתיב 'וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים'. 
ואולם תוספות אינו מבין: אם עלו מהים בצידו השני 
המצרים?  את  שם  לפגוש  חששו  למה  המדבר,  בעומק 

מצרים?  מגבול  ההפוך  בקצה  זה  הרי  לשם?  יגיעו  איך 
לכן מוכיח תוספות כי הם הלכו בתוך הים בנתיב מעגלי 
ועלו בחזרה לאותה הגדה במדבר ולכן חששו שהמצרים 
מחכים להם ביציאה, והיה הקב"ה מוכרח להראות להם 

את המצרים מתים. 
תוספות שם: יש לתמוה איך היו ישראל באותו הדור 
נסים  הקב"ה  יעשה  שכך  שסברו  אמנה  מקטני  כך  כל 
למצרים להעבירם מארצם לארץ ישראל ]היינו שיפגשו 
רחוקה  שהייתה  הים  של  השנייה  בגדה  המצרים  את 
ממצרים וקרובה לארץ ישראל[? ... אלא שלא עברו הים 
לרוחבו מצד זה לזה, שאם כן היו ממהרים ללכת אל ארץ 
ישראל, אלא עברו בים לאורך הים עד שפנו למדבר לצד 
... וזה 'כשם  אחד ]חזרו בחצי עיגול לצד שממנו ירדו[ 
שאנו עולים מצד זה ובאנו למדבר כך מצרים עולין מצד 

אחר מן המדבר וירדפו אחרינו".
הנס  נועד  מה  לשם  ומתעצמת:  מתחזקת  והקושיה 

העצום של קריעת הים? 
קריעת  בעצם  הצורך  אודות  המרכזית  לשאלה  בנוסף 
הים, עולות תמיהות חזקות נוספות: המשנה בפרקי אבות 

מחדשת דבר שלא כתוב במפורש בתורה: 
במצרים  לאבותינו  נעשו  נסים  עשרה  ה,ד:  אבות   

ועשרה על הים. 
כשם שמכות מצרים כללו עשרה ניסים, כך קריעת הים 

הייתה מלווה בעשרה ניסים מופלאים שונים. 
רבי  דרש  כא,י:  רבה  שמות  זה:  הוא  הראשון  הנס 
נהוראי: הייתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה ובוכה, 

ופושטת ידה ונוטלת תפוח או רימון מתוך הים ונותנת. 
כלול'...  'הכול  בשיטת  נס  הייתה  הים  שקריעת  כך 
בעודם צועדים בעומק היבשה שבתוך הים, המתינה להם 
שניות  ובתוך  בזריזות  פעלה  האדמה  ערב.  ארוחת  גם 

הוציאה עצים שהעניקו תפוחים בשלים.
ולא צריך להיות מפרש כדי לתמוה מה רוצה המשנה 
מספיק  אינו  כשלעצמו  סוף  ים  קריעת  נס  האם  לומר? 
שגם נדרשו עצים שיצמחו בתוך שניות ויוציאו תפוחים 

להתפנק?! 
נס  נוסח ההגדה של פסח מספר על עוד  עוד שאלה: 
מעניין שאירע בעת קריעת הים. בקריאת ההגדה אומרים 
את הודאת "דיינו", בה מונים 15 ניסים עצומים שאירעו 
אחד  מזכירים  המופלאים  הניסים  כל  בין  לאבותינו. 

שאירע בעת קריעת הים:
הגדה של פסח: אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם 
העבירנו  ולא  הים  את  לנו  קרע  אילו   ... דינו   – שפטים 
בתוכו בחרבה – דינו... על אחת כמה וכמה טובה כפולה 
בהם  ועשה  ממצרים  שהוציאנו  עלינו  למקום  ומכופלת 

שפטים ... וקרע לנו את הים והעבירנו בתוכו בחרבה.   
אנו מייחדים הודאה לקב"ה על כך שלאחר שהעמיד 
את מי הים לשני חומות, הוא ייבש את קרקעית הים וכך 
צעדנו ברגליים יבשות בלי לשקוע בבוץ רטוב ממי הים.

אבודרהם: ולא העבירנו בתוכו בחרבה - אלא במעט 
מים או טיט, אבל הם הלכו ביבשה בתוך הים.

חשוב  הכי  הנושא  זה  האם  המום:  עומד  אחד  וכל 
שמוזכרים  העצומים  הניסים  בין  האם  עליו?!  להודות 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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כמו  היום  עד  כמותם  נודעו  ולא  "דיינו"  בנוסח 
ובניית  תורה  מתן  סוף,  ים  קריעת  מצרים,  יציאת 
בית המקדש, חשוב לציין שלא התלכלכנו בבוץ?! 
שנות  ממאתיים  שברחו  הגב  שבורי  העבדים  האם 
לעיניהם,  במים  טובעים  השובים  את  וראו  שעבוד 
בבוץ?!  הנעליים התלכלכו  לב האם  לשים  הצליחו 
וכי האומללים שיצאו ממחנה ההשמדה אושוויץ עם 
שחרורו בינואר 45, בחודש החורפי והמושלג בשנה 

– הבחינו האם האדמה יבשה או בוצית?!
והנה דברי הרבי בליקוטי שיחות ג/1016ה: צריך 
להבין מה גודל המעלה בזה שהעבירנו בחרבה ולא 
טובות  המעלות  ששאר  בפרט  וטיט?  רפש  במעט 
מצרים,  יציאת  כמו  ביותר  נפלאות  הן  כאן  שחושב 
קריעת ים סוף, מתן תורה, כניסה לארץ ישראל ובניין 
יש לגבי המעלות  ואיזה תפיסת מקום  בית הבחירה 
הללו מה שהעבירנו בחרבה בלא תערובת מעט רפש 

וטיט?"
הכרח אפוא לקשור את הקצוות ולפענח את המסר 
העמוק שעבר דרך קריעת הים. ברור שהמטרה הייתה 
שינוי  לחולל  אלא  המצרים,  מהריגת  יותר  הרבה 

מהותי בתפיסת המציאות של היהודים.
סיפור  מספרת  הגמרא  מיוחד:   למסע  אותנו  לוקח  הרבי 
החורבן  ימי  ירושלים,  של  השקיעה  ימי  על  השראה  מעורר 
הנוראיים בהם ירושלים הפכה לגיא הריגה: אדריינוס האכזר 
את  גזר  הוא  אדמתה.  את  ולשטח  ירושלים  את  לחרוש  גזר 
את  למוות  והקריב  דתיות  התקהלויות  שאסרו  השמד  גזירות 
עקיבא  רבי  התנא  אז  עמד  העם  בראש  מלכות.  הרוגי  עשרת 
ולמרות שידע שהוא עומד בראש רשימת המבוקשים, המשיך 

וכינס תלמידים ללמוד את התורה שבעל פה.
פעם נכנס לישיבה סוחר בשם פפוס בן יהודה ולא הבין מה 
הולך לנגד עיניו: וכי רבי עקיבא רוצה להתאבד ח"ו? החיים 
גוזר על עצמו  יקרים לו?! האם איננו מבין שהוא  שלו אינם 
מוות בייסורים )כפי שקרה בסופו של דבר(? רבי עקיבא ענה 
דגים  לדוג  ורצה  הים  שפת  על  השועל  עמד  פעם  במשל:  לו 
לארוחת ערב, אבל השועל לא יודע לשחות ואינו יכול להוציא 
את הדגים מהמים. מה עשה? השועל הוא ערמומי ומתוחכם 
וניסה לפצות על חוסר הידע שלו בשחייה באמצעות מלכודת 
אליו  להצטרף  לדגים  והציע  הים  על שפת  נעמד  הוא  אחרת. 
לטיול נחמד בעיר וככה יהפכו להיות חברים טובים. הוציאו 
הדגים את הראש מהמים ואמרו לו: האם אתה נחשב לערמומי 
שבין החיות? הרי אתה הטיפש מכל החיות. אם נצא רגע אחד 

מהמים – נמות ולא תהיה למציאותנו כל ערך.
אמר רבי עקיבא לפפוס: גם אני בא מהמים, גם אני מוצא 
הם  'כי  כמו שנאמר  התורה,  לימוד  באמצעות  לחיי  משמעות 
חיינו ואורך ימינו', ואם אוציא רגע את הראש מהמים – אעזוב 
למות  מוטב  אז  משמעות.  ואאבד  אמות  במילא  התורה,  את 

לפחות בעבור דברי תורה.
הסיפור מעורר שאלה פשוטה: מה הייתה המטרה בו? למה 
רבי עקיבא הביא משל רחוק ומפולפל ממים ודגים? הרי היה 
יכול לומר לו בפשטות: בשבילי התורה היא כמו חמצן או כמו 
מים לשתיה, אם רגע אחד יחסמו לי את דרכי האוויר או ימנעו 
ממני לשתות – אני אמות. ובשביל מה היה צריך רבי עקיבא 

הענק את המשל שנראה כמו סיפורי ילדים?
לפי התפיסה החסידית, רבי עקיבא העביר לפפוס מסר מהמם 
שהוא גם ההסבר הממצה לתופעת קריעת ים סוף: רבי עקיבא 
אומר לפפוס כך: תשמע אדוני, אנחנו אולי נראים כמו יצורים 

של יבשה, אבל תדע לך שכולנו יצורים ימיים כמו הדגים. 
עולם  הוא  הים  לים?  היבשה  בין  הבסיסי  ההבדל  מה 
של  הקיום  צורת  המים.  אחת:  מציאות  רק  יש  בים  האחדות. 
יצורי הים היא כזו שהם זקוקים להיות צמודים למקור חיותם 
ואם יתנתקו רגע מהמים – הם יפסיקו לחיות. בים אין אשליות: 
מקור  ומה  אותם  ברא  מי  יודעים  שבה  כזו  היא  הקיום  צורת 

חיותם. 
היבשה, לעומת זאת, היא עולם הפירוד. היבשה היא עולם 
האגו, כאן כל אחד חותר להיות הכי הפוך מיצורי הים: להיות 

את  שמבטא  מה  ואת  שלו  הייחודיות  את  להפגין  עצמאי, 
עולם האחדות,  זה  הים  האישיות הפרטית העצמית שלו. אם 

היבשה היא רשות הרבים, עולם הנפרדות והמחלוקת.
]אולי לכן 'כשעצובים הולכים לים', כי העצב נובע מהרגשת 
לכן  אולי  חיבור למשהו.  הים מעניק תחושת  ואילו  הבדידות 
כשנסערים מרוב מתח והראש מסוחרר מרוב אינטרסים סותרים 
הולכים לים, כי הים משרה תחושת אחדות פשוטה שבה יש רק 

רצון אחד פשוט: לחיות ולהיות קרובים[.
ביבשה,  חיים  כשאנחנו  תבין,  לפפוס:  עקיבא  רבי  אומר 
לשם  לחיות  אפשר  כאילו  עצמאיים,  אנחנו  כאילו  לנו  נדמה 
יצורים  לך שכולנו  תדע  אבל  התורה,  את  ולעזוב  וכבוד  כסף 
וכולנו  כולנו  את  שברא  אחד  מקור  שיש  היא  האמת  ימיים: 

זהים ושווים לגביו.
עכשיו אפשר להבין את המטרה העמוקה בנס קריעת הים: 
- אבל בדרך  נועד להיות הצעד האחרון בגאולת מצרים  הנס 
של  בליבם  ההרגשה  את  לתאר  ננסה  מצרים.  ממכות  הפוכה 
היוצאים ממצרים: היא הייתה כאובה ונוראה. הם אמנם יצאו 
היו  נגדנו. הם  כמנצחים, אבל ההרגשה הייתה עלובה: כולם 
דרך  שאין  טובה,  כפוי  אנטישמי,  אכזר,  עולם  בתוך  רדופים 

לשרוד בו לולי הנסים מלמעלה.
לקבל  יכול  אינו  ואויבות  רדיפות  של  תחושה  עם  ואדם 
ורואה בהם  את התורה ולהתחיל את החיים. הוא פוחד מהם 
אויב. הצעד של קריעת ים סוף נועד לעשות את הדבר ההפוך 
ולהתחיל שלום בין ישראל ובין העולם: הנס של קריעת הים 
נועד לומר: חוץ ממצרים, העולם בכללותו אינו נגדנו. להיפך, 
העולם בעומקו הוא עולם המים בו ישנה מציאות אחת פשוטה 

שמחיה ומקיימת את כולם. 
הלכו  ישראל  ובני  חומות  לשני  הזדקפו  הים  מי  כאשר 
ים. שגם  היא  בתוכם ביבשה, הם פתאום הבינו שגם היבשה 
החיים העצמאיים והמנותקים הם בסך הכול ההיבט הגלוי של 
המציאות, אבל מתחת לפני הכול רוטט עולם שלם של קדושה 
שמתאווה לשוב למקורו. לרגע אחד התברר כי אנשים שונים 
פועלים  האגו,  של  הגסה  החזות  מאחורי  נראים.  שהם  ממה 

יצורים שמתחננים לאמונה. 
אם יציאת מצרים נועדה להוציא את העם ממצרים, קריעת 
הים נועדה לסיים את התהליך ולהוציא את מצרים מישראל!. 
הפנימית,  הגלות  מתוך  יהודי  להוציא  נועדה  הים  קריעת 

התודעתית, הרואה את העולם כאויב נורא שאי אפשר לו.
"ראתה  המוכרים:  חז"ל  משפטי  בדיוק  היא  הזו  התפיסה 
או  הכוהן".  בוזי  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה 
המשפט בשירת הים "זה אלי ואנווהו" - שפירושו שבני ישראל 
ראו את השכינה עד שהיו מסוגלים להצביע: "זה אלי"!. שכן 
העולם  ובין  המים  הנסתר של  העולם  בין  חיברה  הים  קריעת 
אפשר  שאי  מי  את  לראות  לעין  ואפשרה  היבשה  של  הגלוי 

לראות ולשמוע את מה שאי אפשר לשמוע. 

בעבודה  ג/879:  שיחות  בליקוטי  הרבי  וכדברי 
שלבים:  שני  ישנם  מצרים  יציאת  של  הרוחנית 
סוף.  ים  בקריעת  והגמר  מצרים  ביציאת  ההתחלה 
של  וההגבלות  מהמצרים  לצאת  צריך  לראש  לכל 
הנפש הבהמית, ולמרות שהיצר הרע ופרעה נאבקים 
לכלוא אותו בתוך חומות של מיצרים, הוא מתייצב 
בתנועה של קבלת עול מלכות שמים. ואולם עבודה 
תענוג  בה  ואין  וכניעות  מאבק  על  מבוססת  כזו 
והנאה, וההעלם של העולם עלול להחשיך את האור 

של הנפש האלוקית.
ליציאה  שמביא  העבודה  להיות  חייבת  ולכן 
מושלמת ממצרים: קריעת ים סוף, 'הפך ים ליבשה'. 
זאת אומרת שהכוח האלוקי שמכוסה בתוך הבריאה, 
הוא  וכאשר  היבשה.  כמו  גלוי  להיות  הופך  'ים', 
פועל בעצמו צורת חיים כזו, שהוא רואה את הכוח 
האלוקי הפנימי המחיה כל דבר, הוא יוצא לחלוטין 
של  למקום  בעיניו  הופך  העולם  אדרבה,  ממצרים. 

גילוי אלוקות. 
באותה דרך מבאר הרבי את שתי השאלות הנוספות 
נס מופלא של צמיחת  אירע  א. מפני מה  שהעלינו: 
אילנות פורחים בתוך המים? אלא )ליקוטי שיחות ג/972( זאת 
הייתה הדרך של הבריאה לעשות שלום עם ישראל. הבריאה 
כולה, על כל רבדיה וחלקיה, אמרה שירה וחגגה את ההארה 

האלוקית שהתעוררה בה.
ב. אפשר להבין מהו הנס בכך שהמים הפכו לחרבה והם לא 
הלכו אפילו במעט בוץ. קרקע בוצית היא יבשה שמעורבת עם 
מים, ובמובן הפנימי הדבר מסמל שהים נותר נפרד מהיבשה. 
שהתייבשו  עד  היבשה  בתוך  לחלוטין  התערבו  לא  המים 
שיודע  כזה  אדם  זה  האדם,  לעבודת  זאת  נשווה  אם  לגמרי. 
שיש ים אלוקי, נניח בשעת התפילה או שיעור החסידות הוא 
מתעלה לחשיבה כזו – אבל התודעה הזו נפרדת מחיי המעשה 

היום-יומיים שלו.
ועל כך אנחנו מייחדים הודאה לקב"ה: אילו העברת אותנו 
לצורת  ונזכה  הלוואי  לא פשוטה.  גם מדרגה  זאת  בוץ,  בתוך 
הסתכלות כזו, שהשכל יודע בשעת התפילה שיש ים ורק אינו 
מצליח להביא אותו לחיי המעשה. ואולם ההודאה היא כפולה 
ומכופלת שהקב"ה לא הסתפק במעמד ומצב כזה אלא העביר 
אותנו בחרבה - ביבשה מוחלטת - ובכך העניק לנו את הכוחות 
באמצע  ולהתקיים  החיים  ובין  התודעה  בין  לחלוטין  לאחד 

היום בגישה כזו שאין עוד מלבדו.
ליקוטי שיחות 1016ו: וזהו 'אילו קרע לנו את הים והעבירנו 
ברפש וטיט – דיינו', קריעת הים באופן שנשאר חלק מהמים 
במציאות מים שזהו עניין רפש וטיט, מורה אשר אף שנהפך 
עדיין  יש  אלא  התגלה  הטוב  כל  לא  מקום  מכל  ליבשה,  הים 
שעת  לאחר  הבינוני  כמו  מקום,  באותו  הרע  ומציאות  אחיזה 
התפילה. וגם על זה אומרים 'דיינו'. כי לאחר שהיו משוקעים 
במ"ט שערי טומאה, לעבור למדרגת בינוני זו עלייה נפלאה. 
ואולם 'כמה מעלות טובות למקום עלינו – שהעבירנו בחרבה 
]היבשה[ ונתנו לו את הכוחות להפוך את הרע כולו לטוב, ולא 

רק במעשה בפועל כי אם גם בפנימיות.   
צורך  אין  שכבר  נדמה  כזו,  השראה  מעוררת  תפיסה  אחרי 
נשיאותו עשה  איך הרבי מליובאוויטש במשך שנות  להסביר 
מהפיכה אמיתית והקנה אומץ לחסידיו ולכל יהודי. אם נתרגם 
את הרעיון למילים פשוטות הוא: אין מה להתפעל מהרוב, כי 
הרוב  שחושב  מה  את  מייצגת  היהודית  הגישה  הרוב.  אנחנו 
בעצמו. לא נדרש אלא חיוך ואהבה לזולת ובקבוק לחיים כדי 

שיתגלה היופי שיש בכל יהודי. 
ישראל,  עם  בתוך  מחלוקות  אלו  אי  שיש  נדמה  לפעמים 
אבל זה החלק החיצוני של היבשה, אילו נשכיל לצלול פנימה 
ולגלות את הים שמתחת היבשה – נראה את עולם המסתורין 
בהערה  לגאולה.  ומצפה  ממתין  אשר  למים  שמתחת  הגדול 

הובא סיפור מיוחד במינו כדוגמה לכך. 
"ומלאה  הייעוד  לקיום  ממש  מיד  שנזכה  לבקש  רק  נותר 

הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים".
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הפכה ה לונדון,  של  בגודלה  עיר  בסין,  חוביי  במחוז  ווהאן  עיר 
11 מיליון איש, עיר  הגשרים ופרחי  למפורסמת. מטרופולין של 
מהפכה  של  הולדתה  ומקום  כלכלי  מנוע  שמהווה  עיר  דובדבן, 
האחרונה  הקיסרים  שושלת  את  להפיל  שהצליחה  שנה  מאה  בת 

במדינה – מככבת בכותרת בכל העולם.  
והמסתורית   החדשה  המחלה  של  שמה  זהו  הקורונה"  "וירוס 
גם  במחזותינו.  גם  בהלה  וליצור  אדם  אחרי  אדם  ולהדביק  בה  להתפרץ  שהחלה 

בישראל אושפזו כמה חולים שהיו חשודים כי נדבקו בנגיף. 
ביניהם תיירת מסין, פעוטה ממוצא סיני, ועובד זר מסין אושפזו בתנאי בידוד אך 
עד מהרה התברר כי לא לקו בנגיף אלא בצינון קל או בשפעת. המחלה שהיא בעלת 
ומאיימת על מדינות שונות  פוטנציאל של מגפה הספיקה לדבק כבר אלפים בסין 
קוריאה,  דרום  צרפת,  הברית,  ארצות  קנדה,  כמו  שונות  במדינות  העולם.  ברחבי 

פיליפינים, ואוסטרליה  אותרו חולים שנדבקו בנגיף. 
רק לאחרונה 30 תיירים מסין שהגיעו ארצה, בטיסת קונקשן מרוסיה, גורשו חזרה. 
על,  אל  חברת  הודיעה  עתה  ולעת  מהמחוז  אזרחיהן  את  לפנות  מתחילות  מדינות 
כמו חברות תעופה אחרות, כי תפסיק את הטיסות לסין עקב אי מוכנות של הצוות 
כדי  עד  רב,  כה  ממנה  החשש  ולכן  בקלות  מדבקת  המחלה  ליעד.  לנסוע  האווירי 

פגיעה בכלכלה ובבורסה. בשלב זה בישראל אין פניקה. 

מקור הנגיף המסתורי 
נגיף הקורונה הינו משפחה של נגיפים הגורמים למחלות בדרכי הנשימה והעיכול 
בקרב יונקים ועופות. מה שמאפיין את הווירוס שהוא תוקף בני אדם ובעלי חיים. 

עד לפני שמונה שנים היו ידועים ארבע סוגים של הנגיף אשר גרמו להצטננות קלה. 
בשנת 2002 הגיח לפתע בדרום מזרח אסיה נגיף "הסארס" )למי שזוכר( אשר גרם 
774 איש מתו  לדלקת ריאות חמורה וקטלנית והתפשט בצפון אמריקה ובאירופה, 
ובידודם.  החולים  איתור  ידי  על  בעיקר  המגפה  נבלמה  תקופה  לאחר  מן המחלה. 
כעבור שנה הגיח נגיף נוסף, מסוג הקורונה, אשר מקורו בעקב הסעודית וגרם אף 
הוא לדלקת ראות חמורה ממנה מתו כ30% אחוזים ברחבי העולם. מקורו של הנגיף 
הוא בעטלפים ומשם הועבר לגמלים ומהם לבני אדם. היות ומדובר במוטציה חדשה 
של הווירוס שעבר מבעל חיים לבני אדם, זאת הסיבה שאין לנגיף אף חיסון. הנגיף 
לא הושמד לחלוטין והטיפול היחידי שניתן, מסייע להפחית את השפעות התסמינים 

על מנת לעזור לגוף להתגבר לבד על המחלה.
הפעם  החלה  הווירוס  של  החדשה  המוטציה  הקורנה,  וירוס  הנוכחית,  המחלה 
כאשר  נגיפית.  ראות  דלקת  של  התפרצות  כעוד  האחרון,  דצמבר   בחודש  ב-08 
הסינים שמו לב כי יש מספר חולים חריג מהרגיל,  בדקו וגילו כי רוב החולים ביקרו 
גם  דגים  מלבד  נמכרים  הססגוני  הדגים  בשוק  ווהאן.  בעיר  המקומי  הדגים  בשוק 
יצורים חיים נוספים. לרוע המזל המחלה אשר מקורה בבעלי חיים הצליחה לעבור 
לבני אדם. ב-31 בדצמבר  דיווחו על כך הסינים לארגון הבריאות העולמי ומאוחר 
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יותר השוק נסגר לחיטוי. 
מדענים שבודדו את הנגיף גילו כי הנגיף דומה מאד לנגיף הסארס ומקורו לדעת 
חלקם הוא בעטלפים יש דעה אחרת שמסתובבת וטוענת כי מקור הנגיף הוא דווקא 
בנחש. על אף הדמיון בין הסארס לקורונה - מדדי התחלואה בנגיף הקורונה גבוהים 

בהרבה, ועקפו  מזמן את מדדי התחלואה בסארס.
בין יומיים לארבע עשר יום זה הוא זמן דגירה של המחלה. המחלה עצמה קשה 
וקשיי  נשימה  קוצר  שיעול,  חום,  רגילה:  לשפעת  מאד  דומה  והיא  היות  לאבחון 
נשימתית  נשימה. במקרים חמורים המחלה מובילה לדלקת ראות קשה, לתסמונת 
בלבד  מעבדה  בבדיקת  מאובחנת  המחלה  למוות.  ואף  כליות  ספיקת  לאי  חמורה 

ומאות אנשים הספיקו כבר למות ממנה. 
היות והמחלה מועברת בקלות מאדם לאדם בדומה לשפעת, שלטונות סין הכניסו 
להסגר חמשה ערים שמאכלסים כמות עצומה של  35,000 מיליון תושבים. התחבורה 
לעיר הבירה בייג'ין בוטלה. נכון לכתיבת שורות אלה חלו במחלה אלפי איש ולא 
ברור לשלטונות כיצד נדבקים במחלה. ההמלצות היחידות הינם להקפיד על שטיפת 

ידים ושמירת היגיינה כהגנה מפני הנגיף ולא לנסוע לסין כמובן.
ולמי שתהה הנגיף החיידקי זכה לשם החיובי – קורונה, שמשמעותו בלטינית כתר 
או הילה מהסיבה, שתחת המיקרוסקופ המראה של הנגיף יוצר תמונה הדומה לכתר 

מלכותי או מזכיר הילת שמש. 

מל"טים נוזפים בתושבים 
עמית תושב ישראל הנמצא כעת בסין מציין כי כעת חוגגים בסין את תחילת השנה 
אין  משותקות.  הגדולות  הערים  רוב  קודמות,  משנים  בשונה  אך  החדשה.  הסינית 
ובריח, המסעדות סגורות. ערי רפאים. הסינים  תחבורה, חנויות סגורות על מנעול 
נשארים בבית ומאמינים שזו הדרך לעצור את הווירוס. חגיגות השנה החדשה נגדעו 

באיבם. 
מה לגבי אוכל והצרכים הנוספים של האזרחים?

מתפקדת  סין  כי  מאמין  עמית  לדאגה.  סיבה  רואה  ולא  למדי  אופטימי  עמית 
ומנהלת את המשבר בהצלחה יחסית. מיליוני האזרחים תומכים במהלך ומתלכדים 
כי  )מה שמוכיח  עבור החולים,  חולים  בתי  כעת שני  בונים  הסינים  סביב למטרה. 
הסינים  על  הביקורת  בעקבות  אולי  מקום(  אפס  עד  מלאים  הקיימים  החולים  בתי 

בהתפרצות הסארס לפני כמה שנים והפקת לקחים.
הבורסות  את  מטלטל  והוא  כלכלית  השפעה  יש  הכללי  לסגר   – הכלכלי  מהצד 

ברחבי העולם. הפסדים נגרמים גם לחברות התיירות, וחברות רבות סגרו את עסקיהם 
כגון, חברת אפל שסגרה באופן זמני את כל 42 החנויות שלה ברחבי המדינה

 השאלה האם מדובר בהשפעה כלכלית ארוכת טווח? המומחים חושבים שלא. 
כך טוען עמית.  סין יכולה להתגבר על כך. בראש השנה הסיני בכל מקרה העסקים 



15 י"ב שבט תש"פ 7/2/20

אמורים להיות מושבתים והאזרחים שמעזים לצאת החוצה עוטים על עצמם מכסות. 
הרב מרדכי אבצן שליח חב"ד לסין הנמצא כעת בהונג קונג מספר בראיון לאתר 
YNET מספר כי יש בהלה גדולה מאד והדבר היחיד שצריך לעשות כדי להימנע 
מהידבקות במחלה הוא לחבוש מסכות. הוא עצמו אף העניק לשכן סיני שהתחנן 
אליו,  200 מסכות. לא רק מטיילים ישראלים גם משפחות ישראליות שגרות בהונג 

קונג נקלעו לעין הסערה. 
בתמונות מהונג קונג ניתן לראות כיצד בודקים חום לאזרחים באמצעות מכשיר 
צייתנים  סינים  של  ומסודרים  ארוכים  תורים  ונצפו  למצח,  המוצמד  אלקטרוני 
הממתינים בסבלנות לקבלת מסכות. בתי הספר סגורים עד להודעה חדשה. יתכן עד 
סוף החודש, אך אף אחד לא יודע עד מתי. שליח חב"ד כמובן לא מרשה לעצמה 
בני  כל  והמחזקים של  ולעזוב,  הם כרגע מגויסים לתפקיד, הם  המעודדים  לקום 

הקהילה כולה. 
ניתן לראות כיצד הממשל עושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית על  ברחובות סין 
מנת לפקח על האוכלוסייה. מל"טים מרחפים אשר אף  מדברים נצפו מזהירים את 
האזרחים מפני הידבקות. המל"טים נראים באזורים הכפריים מורים לכולם ללבוש 

מסכות ואף נוזפים באישה מבוגרת ורודפים אחרי ילד קטן. 

על פי  דיווחים אודות מאפיינים של 99 חולים במחלה נראה כי כל החולים סבלו 
מדלקת ריאות, 82 מהחולים סבלו מחום, ל-81 היה שיעול, ל-31 היה קוצר נשימה, 
11 חולים סבלו מכאבי שרירים, ל-9 חולים היה בלבול, 8 חולים סבלו מכאבי ראש, 

ולחמשה היה כאב גרון.
שני החולים הראשונים שנפטרו היו בני 61 ו-69, בריאים לכאורה אך בשל היותם 
99 החולים הראשונים במחלה  49 מתוך  מעשנים כבדים – הראות שלהם נחלשו. 
קונים  היו  רק שניים מתוכם  דוכנים  או כמאיישים  דוכנים  כמנהלי  או  עבדו בשוק 
שהגיעו לשוק. מרבית מה99 החולים הראשונים היו חולים במחלות נוספות שהפכו 
אותם לרגישים ולפגיעים יותר לנגיף. חלקם היו בעלי לב חלש, או כלי דם פגומים, 

שבץ מוחי ו-12 מתוכם היו חולי סוכרת.
עד כה לא חלו ילדים במחלה והגיל הממוצע הוא 40 ומעלה.  

סיפורי מופת אזרחיים
וכסף.  מגדנות  של  מתנות  בהחלפת  מאופיינות  בסין  הירחי  השנה  ראש  חגיגות 
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זה הזמן היחיד עבור רבים להיפגש עם בני משפחתם. במקום זאת האזרחים מנסים 
לעודד את רוחם עקב הסגר המקומי והם מפיצים סרטונים של עצמם בו הם צועקים 
בנוסף  ווהאן".  חזקה  "הישארי  בעיר:  הרבים  המגורים  מגדלי  מחלונות  במקהלה 
אנשים מנסים להעביר חוויות כיצד הם מנצלים את הזמן בבית ולא משתעממים: 

לדוגמא משחקים פינג פונג על שולחן האוכל. 
כל החנויות סגורות מלבד כנראה הסופרמרקט, כאשר כול הקונים עומדים בכניסה 

ועוברים בדיקה לשלול את היותם חולים בנגיף.
מתברר שהשלטון מדגיש סיפורים על אזרחים שהיו אדיבים. ביניהם בעל מסעדה 
לאנשי  צהרים  ארוחת  קופסאות   200 וארז  האזרחית  השנה  חגיגות  על  שוויתר 
לפני כחודש לצורך  רק  בן ה-36 פתח את המסעדה  הרפואה בעיר. בעל המסעדה 
חודש  אפילו  פעילה  הייתה  לא  אך המסעדה  כספים.  ולווה  מכוניתו,  את  מכר  כך, 
,כאשר לפתע פרצה סערת המחלה, הרחובות נשארו ריקים מאדם והמסעדה נשארה 

מיותמת מסועדים. 
לי בו, בעל המסעדה, נבהל ושכב במיטה חושב כיצד יוכל להחזיר את הכספים 
חיי  נאבק להילחם על  כיצד הצוות הרפואי  אז ראה בחדשות  הרבים שלווה. אבל 
חלק  לקחת  הולך  שהוא  ידע  ואז  הווירוס,  של  ההתפשטות  את  ולעצור  החולים 
מבתי  בחלק  מקומי.  סיני  לעיתון  בראיון  אמר  חלקי"  את  לתרום  "רציתי  במאבק. 

החולים בעיר ווהאן נוצר מחסור באוכל, ואנשים בעיר מנסים לאגור אוכל. 
לי בו, יחד עם השף שלו בילה כמה ימים ברכישת מצרכים ובישול.  לאחר שאיתר 
מספיק ארגזים לארוז את המזון העביר את הארוחות לצוות הרפואי בבית החולים 

שייהה של ווהאן.
אני  חמות.  ארוחות  יאכל  הרפואי  שהצוות  כדי  יכולתי  כמיטב  לעשות  "רציתי 
מקווה שהם יקבלו את התזונה שהם צריכים וזה יגביר את חסינותם", אמר בעיתון 

והוסיף כי הוא מתכוון להמשיך את משלוחי המזון  כל עוד הוא יכול.

"אני מקווה שהעיר שאנחנו אוהבים תשתפר בקרוב", הוסיף לי בו.
מסכות הפנים הפכו לסחורה חשובה וחיונית, עד שרבים התבדחו שהם מעדיפים 
לקבל מסכות פנים במקום את המתנות הכספיות האופייניות שניתנו במהלך השנה 

החדשה של הירח.
מסכות   15,000 כמעט  יתרום  שהוא  החליט  ווהאן,  העיר  באזור  הכפריים  אחד 

פנים, כך לפי דיווח חדשות התקשורת.
לייצור מסכות.   ג'ין, עבד בשנה שעברה במפעל  האו  אזרח תושב הכפר בשם, 
בסופו של דבר הוא התפטר מהתפקיד אך החברה לא יכלה להרשות לעצמה לשלם 
לו את שכרו.  במקום זאת הוא קיבל 15,000 מסכות - בשווי של 20,000 יואן )2,207 

ליש"ט; 2,883 דולר( כסוג של פיצוי.
המחסור  על  חדשות  ששמע  עד  אותן  ושכח  הביתה  המסכות  את  הביא  הוא 

במסכות.
"חשבתי שאתרום את המסכות שיש לי לאנשים הזקוקים, אני מקווה שהם יוכלו 

להיות מועילים יותר ויעילים לאחרים", אמר.
הוא החזיק מספר מועט של מסכות למשפחתו, וחילק כמה לאנשים בכפרו לפני 

שתרם את השאר לאנשים במחוזו.
 עם זאת מעבר לסיפורים היפים על אנשים שגילו אזרחות טובה, ישנם סיפורים 

רבים על המצוקה אותם חווים התושבים, סיפורים שהשלטונות מבקשים להסתיר.
פחות  חוויות  להעביר  מקומי  תושב  הצליח  במדינה  הצנזורה  של  האיפול  תחת 
מרנינות ויותר עגומות מן המצב כאשר פניו עוטות מסיכה. "השירותים הרפואיים 
משותקים לגמרי, או ליתר דיוק, נמצאים בכאוס מוחלט, בתי החולים מלאים, אף 

אחד לא רושם את החולים שמגיעים, פשוט מעמידים אותם בתור ארוך. 
ואם  בסיסית,  בדיקה  או  טיפול  לקבל  לא  ועדיין  בתור  שעות  לחכות  יכול  אתה 
עמדת בתור כזה במשך שעות, גם אם הגעת בריא, אתה תידבק בווירוס. תחנות דלק 
רבות פשוט נסגרו, אמבולנסים עומדים דוממים בשעה שאנשים במצב קשה ווהאן 
תוהה  כך  חגיגי?"  לכם  מרגיש  זה  ראש השנה שלנו,  חגיגת  זאת  לגיהינום,  הפכה 

הצעיר במנדרינית. 
סטודנטים  עבודה,  מהגרי  בעיקר  ההסגר  לפני  מהעיר  שיצאו  אנשים  עבור  גם 
אותם  הירחי – המחלה הפכה  לכבוד ראש השנה  לנפוש  או סתאם אנשים שיצאו 
למנודים. המחלה פרצה בדיוק בתקופה בה מאות מיליוני אנשים עוברים ברחבי סין 
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עם פקלאות במטוסים, או ברכבות.  האנשים הללו נקלעו למצוקה כאשר הם אינם 
מורשים להתארח באף בית מלון או אכסניה בערים הסיניות השכנות. בנוסף לכך 
סינים שנתקעו מעבר לים בשל חברות התעופה שביטלו את  יש כמות של תיירים 

הטיסות למדינה.
שחזר  למי  לכפר  הגישה  את  לחסום  הכפרים  תושבי  נרתמו  הכפריים  במחוזות 
מווהאן. בתמונות שלא אושרו והופצו במדיה החברתית נראו הדרכים חסומות על 
ידי משאיות, סלעים, מחפרים, עצים שנגדעו. המחסומים הללו כנראה נהיו נפוצים 
יותר ויותר עד שמשרד התחבורה פרסם הזהרה לציבור מפני חסימה לא מורשית של 
כבישים במיוחד חפירה של כבישים שנעשתה באזורים הכפריים. במקרה מסויים 

נראה סרטון וידיו המראה בית של חוזרים מהעיר ווהאן.  
הדלת  וליד  החדשה.  הירחית  השנה  לכבוד  אדומים  בסרטים  מקושטת  הדלת 
איתם  תבוא  אל  אנא  ווהאן.  מהעיר  חוזר  נוסע  יש  זה  "לבית  אדום:  שלט  מודבק 
במגע". הפניקה גדולה בסין כה גדולה, עד כדי כך ששכן שראה רכב בעל לוחית 
רישוי של מחוז הווהאן מיהר ויצר קשר עם הרשויות. לבסוף התברר כי בעל הרכב 
כלל לא ביקר בווהאן, בסך הכול, הוא השיג בקלות יחסית, לוחית רישוי עבור הרכב 

דווקא, במחוז ווהאן. 
מנגד יש קריאות בודדות המבקשות לא לנדות את תושבי הווהאן או את החוזרים 

מן העיר ולא להכליל את כל התושבים כנגועים במחלה. 

"ההרים גבוהים והקיסר רחוק"
בזמנו הייתה ביקורת על ממשלת סין על אופן הטיפול בהתפרצות נגיף הסארס. 
לקח זמן רב – כחודשיים, עד אשר העולם התוודע לסכנה בזכות רופא צבאי בדימוס, 
יותר  אחריה  שהותירה  מוזרה  מדבקת  מחלה  על   שדיווח  הרשויות(  ידי  על  )ולא 
ממאה אנשים מתים. לאחר מכן התנצלה סין באופן רשמי על הדיווח האיטי ושר 

הבריאות הסיני וראש העיר בייג'ינג פוטרו. 
"לעולם לא עוד" כך היה המסר של סין בעקבות הסארס, כעת יש לסין הזדמנות 
החולים  שזוהו  לאחר  מיד  הנוכחי  במקרה  המסר.  את  הפנימה  אכן  האם  להוכיח 
הראשונים הועבר המידע לארגון הבריאות העולמי. מנגד ישנם עדויות, כי גורמים 

רשמיים בסין לא בצעו בזמן פעולות שנועדו לצמצם את התפשטות הנגיף. 
שסין  למרות  רחוק",  והקיסר  גבוהים  "ההרים  שאומר:  עתיק  סיני  פתגם  ישנו 
הינה מדינה ריכוזית מאד, הערים הקטנות לא תמיד נוהגות לפי הנהלים המגיעים 
מהבירה בייג'ינג, בנוגע להגברת השקיפות, שליטה בזיהום, ומניעת השחיתות. כך 

יותר  ינואר, רק כעבור  אף כי המקרה הראשון של המחלה התגלה בתחילת חודש 
מחודש החלו לנקוט בעיר אמצעי סינון. במהלך התקופה אף נערך משתה גדול על 
ידי מפלגת המחוז במטרה לקבוע שיא עולמי והוזמנו למעלה מ-40,000 משפחות 
להשתתף במשתה. הגורמים בעיר טענו כל העת כי לא נראה שהמחלה מדבקת מאדם 

לאדם. 
רק לאחר שהגיעו פקחים מעיר הבירה לבדוק את המצב, יצאה הודעה כי בהחלט 
יש הדבקה מאדם לאדם. וכך למרות שסין רוצה להציג פנים חדשות נראה כי לא 
תמו המחדלים. אישה  מדרום קוריאה שנדבקה בנגיף, לאחר שביקרה בעיר ווהאן 
המחלה  של  התסמינים  בעקבות   - ווהאן  בעיר  רופא  ידי  על  נבדקה  כי  דיווחה, 

ושוחררה לדרכה וגם הצליחה לעזוב את המדינה ללא כל בעיה. 
 145( יואן  מיליארד  תעביר  הממשלה  כי  הודיע  סין  של  האוצר  שר  עתה,  לעת 
מיליון דולר( למחוז חוביי, שם - בעיר ווהאן - התפרצה המחלה. בסין שולט מצב 
חרום ללא ספק, אך אולי המימון הממשלתי האדיר יצליח למנוע את הפיכת הנגיף 

המדבק למצב חרום עולמי.
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למעלה משבוע מפרסום עסקת המאה של הנשיא טראמפ ובעולם מנסים ללמוד את פרטי 
הצעת השלום האמריקנית · יצאנו למסע בעקבות יוזמות השלום שצצו במרוצת השנים 
במטרה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, למדנו על הבדלי ההצעות, נחשפנו לתגובת 
הפלסטינים העיקשת להצעות מרחיקות לכת וחזרנו עם תובנות על הסיכויים לשלום בר קיימא

||  אשר ויטמן ||
צילומים: קובי גדעון, משה מילנר, עמוס בן גרשום, אבי אוחיון, יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית
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"אם הפלסטינים והישראלים רוצים שתי 
מדינות זה בסדר, אם הם רוצים מדינה אחת 
נשיא  אמר  מתווך",  אני  מצדי.  בסדר  זה 

ארה"ב דונלד טראמפ בספטמבר 2018. 
שניסה  מרשים  ובטקס  ספורות  במילים 
את  טראמפ  דונלד  הנשיא  הציג  היסטורי,  מראה  לשוות 
"תכנית המאה" לשלום כולל בין מדינת ישראל לפלסטינים. 
במשך  לישראל  שהוצעו  השלום  מהצעות  לחלק  חזרנו 

העשורים האחרונים ועמדנו על הפערים בין אחת לשניה. 
האינתיפאדה  של  תחילתה  היה  קלינטון  למתווה  הרקע 
זמן  דייוויד  בקמפ  שנערכו  השיחות  כישלון  השנייה, 
הסקרים  בישראל,  המתקרבות  הבחירות  לכן,  קודם  מה 
תקופת  וסיום  ברק,  לאהוד  אפשרית  תבוסה  על  שהצביעו 
בהצלחה שמונה  לסיים  עצמו, שחפץ  קלינטון  של  כהונתו 
תיכונית. ההצעה הוגשה  בזירה המזרח  שנים של מאמצים 
ב-23 בדצמבר 2000, תוך הדגשה של הנשיא כי היא אינה 

בת שינוי וכל צד זכאי לקבלה או לדחותה בלבד.
הפרמטרים הוצגו על ידי שלמה בן עמי, שר החוץ דאז, 
לפורום שכלל את אהוד ברק, יוסי שריד, יוסי ביילין, שמעון 
פרס, דני יתום וגלעד שר )המתווך מטעם הממשלה, לצידו 
של בן עמי, במשא ומתן בקמפ דייוויד(. הדיון נערך במחנה 
שרגא בגולן. כעבור שלושה ימים החליטה הממשלה לענות 
השרים  כל  כהן  ורענן  וילנאי  ממתן  חוץ  בחיוב.  לקלינטון 

תמכו.
של  לאומי  לביטחון  ליועץ  שנשלחה  ההחלטה  לשון  זו 
הנשיא קלינטון, סמואל ברגר: "החלטתה של ועדת השרים 
28 בדצמבר  לענייני ביטחון לאומי בממשלת ישראל מיום 
2000 היא כדלקמן: רעיונותיו של הנשיא קלינטון תורמים 
לחידושו של משא ומתן אינטנסיבי לקראת הסכם קבע בין 
בסיס למשא  אלו  ברעיונות  רואים  אנו  לפלסטינים.  ישראל 
לדיון  בסיס  הינם,  שאכן  כפי  יישארו,  שהם  בתנאי  ומתן, 
שהפלסטינים מסכימים עליו ישראל תבקש הבהרות מספר 
הנוגעות לעניינים בעלי חשיבות של ממש לישראל. ישראל 
המכרעת,  תרומתו  על  קלינטון  לנשיא  הוקרתה  את  מביעה 
השלום  תהליך  לקידום  כהונתו,  תקופת  כל  ובמשך  כעת 

במזרח התיכון לעבר עתיד טוב יותר לעמי האזור".
הממשלה אף העבירה מסמך הסתייגויות בן כמה עמודים 
אשר נגעו בעיקר לסידורי הביטחון ולשליטה על המעברים. 
על  חיובית.  הייתה  התשובה  העקרוניים  הנושאים  לגבי 
שלהם  לעקרונות  בסתירה  עמד  קלינטון  שמתווה  אף 
שלמות  כמו  שלו,  הבחירות  במערכת  ברק  אהוד  התחייב 
ירושלים והריבונות על הר הבית, המתווה זכה, עם השגות 
והסתייגויות, לרוב גדול בממשלה, כשרק השר רוני מילוא 

הודיע על התפטרותו בעקבות קבלתו.
קלינטון הבין זאת כקבלת המתווה ואף ציין בזיכרונותיו 
במסגרת  היו  ישראל[  ]של  ההסתייגויות  'כל  כי  במפורש 
הפרמטרים'. מעדויות אלו ומתגובת ישראל לעיל נראה כי 
בסיס  על  ומתן  המשא  את  להמשיך  נכונה  הייתה  ישראל 
המתווה. עם זאת, יש לשים לב כי לישראל היו הסתייגויות 
המחלקות,  לב  שנותרו  המרכזיות  מהסוגיות  אחת  בכל 
אלו  מהסתייגויות  כמה  למעשה  שנוצר,  לרושם  ובניגוד 

חורגות מהפרמטרים של הנשיא.
פשרה  בהצעות  מנחה  קו  היותו  למרות  זאת,  פי  על  אף 
את  מחייב  איננו  זה  מתווה  האחרונות,  בשנים  שונות 
ממשלות ישראל ועמד בסתירה למדיניותו של אריאל שרון, 

מחליפו של ברק בראשות הממשלה.

תגובת הפלסטינים
ערפאת, מאידך, נסע אל מובארק ולכל מיני ועדות בין-
בינלאומי  לחץ  עליו  שמופעל  תוך  להתייעצויות,  ערביות 
להסכים למתווה. לבסוף, לאחר עשרה ימים, העבירו אנשיו 
הנושאים  מרוב  הסתייגויות  בה  שהיו  תשובה  הלבן  לבית 

העקרוניים של המתווה ובכך בעצם שלילת המתווה כולו.
'מתווה  כי  להבין  אפשר  הפלסטינית  התגובה  מתוך 
קלינטון' אינו עולה בקנה אחד עם הראייה הפלסטינית לגבי 
הסכם  לטענתם,  קבע.  הסכם  להיראות  צריך  שבה  הדרך 
ומעורפלים,  כלליים  עקרונות  המכיל  מסמך  רק  אינו  קבע 
אלא כלי מקיף הכולל פרטים, מפות, שיטות ולוחות זמנים 
לסיום הסכסוך. חוסר הבהירות שמצביעים עליו הפלסטינים 
בא לידי ביטוי, למשל, בחוסר הגדרת הצרכים הביטחוניים 
הזמן  ובפרק  ישראל  של  למעשה(  )הלכה  האופרטיביים 

שישראל תיסוג בו מהגדה.

ועידת אנאפוליס 
ועידת אנאפוליס הייתה ועידה שהתקיימה בין התאריכים 
27 עד 28 בנובמבר 2007 באקדמיה הימית שבעיר אנאפוליס 
שבמדינת מרילנד, ארצות הברית. בהשתתפות נציגי ישראל, 
האירופי,  והאיחוד  הקוורטט  פלסטין,  לשחרור  הארגון 
הליגה  ממרבית  ונציגים  רוסיה  האו"ם,  הברית,  ארצות 
הערבית ביניהם מצרים וירדן ומדינות ללא קשר דיפלומטי 
עם ישראל ביניהן סעודיה, מלזיה, סודאן, לבנון ואף סוריה.
הוועידה התקיימה באצטדיון הכדורסל של אקדמית הצי. 
ביום הראשון, לאחר הפתיחה הטקסית, נאמו נשיא ארצות 
אולמרט  אהוד  ישראל  ממשלת  ראש  בוש,  ג'ורג'  הברית 
ויושב ראש אש"ף ונשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. 
המוזמנות.  המדינות  שאר  של  החוץ  שרי  נאמו  השני  ביום 
לוועידת  ובדומה  ואי,  ולוועידת  אוסלו  להסכם  בניגוד 
מדריד, לא היוותה ועידת אנאפוליס סיכום של משא ומתן, 

ניסיון לפתיחתו. מטרת הוועידה הייתה לנסות להניע  אלא 
ומתן  למשא  הדרך  את  ולסלול  השלום,  תהליך  את  מחדש 
אשר  ישראלי-פלסטיני,  קבע  הסכם  לקראת  אינטנסיבי 

מגעים לגביו כבר החלו בשיחות אולמרט-אבו מאזן.
ועידת אנאפוליס הייתה הוועידה המשמעותית הראשונה 
בשנת  דייוויד  קמפ  פסגת  מאז  לפלסטינים  הישראלים  בין 

2000 ופריצתה של האינתיפאדה השנייה.
בראש המשלחת הישראלית עמדו ראש ממשלת ישראל 
המשלחת  ובראש  לבני,  ציפי  החוץ  ושרת  אולמרט  אהוד 
עבאס  מחמוד  הפלסטינית  הרשות  נשיא  עמדו  הפלסטינית 
הפלסטינית  הרשות  וראש ממשלת  אש"ף,  כיו"ר  בתפקידו 

סלאם פיאד.
משותפת,  הצהרה  בהקראת  פתח  הברית  ארצות  נשיא 
קריאה  ועיקרה  הפלסטינים,  ועל  ישראל  על  המוסכמת 
עמים.  לשני  מדינות  שתי  והקמת  ושלום  הדדית  להכרה 
יימשך   ,2007 בדצמבר  ב-12  יתחיל  המעשי  ומתן  המשא 
2008. שני הצדדים  סוף  עד  לסיימו  תוך שאיפה  ברציפות, 
התחייבו ליישם מיידית את התחייבויותיהם למפת הדרכים, 
וארצות הברית תבקר ותבדוק האם הצדדים אכן ימלאו את 

חלקם.
"אנו מביעים את נחישותנו להביא קץ לשפיכות הדמים, 
ולצעוד  שלנו,  העמים  בין  קונפליקט  של  ולעשורים  לסבל 
במסלול אל עידן של שלום המבוסס על חופש, על ביטחון, 
על צדק, על יושרה ותוך הערכה והכרה הדדית, כדי לקדם 
תרבות של שלום ואי-אלימות ולהתעמת בחזית מול הטרור 
 ... והפלסטינים..."  הישראלים  מתחייבים,  אנו  כך  ועל 
 - ופלסטינית  - ישראלית  בהמשך למטרה של שתי מדינות 
להשיק  מסכימים  אנו  ובביטחון  בשלום  זו  בצד  זו  שחיות 
במטרה  בילטראלי  ומתן  משא  טוב,  רצון  מתוך  מיידית 
להגיע להסכם שלום, תוך קיום משא ומתן מתמשך בו נפעל 

בנחישות כדי להגיע לכלל הסכם לפני סוף 2008".
ההצהרה אושרה בישיבה של ממשלת ישראל בתאריך 2 

בדצמבר 2007.
"הצורך  כי  אמר  אולמרט,  אהוד  הממשלה,  ראש 
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צורך  לא  הוא  ישראל  מדינת  עם  ערב  מדינות  של  בנורמליזציה 
לעתיד הרחוק אלא דבר שצריך להתממש כבר עכשיו. אני מברך 
גם  ובהן  בוועידה  העולם  מדינות  של  הרחבה  ההשתתפות  את 

מדינות ערב שאינן מכירות בישראל".

מפת הדרכים
מפת הדרכים הייתה תוכנית מדינית לפתרון הסכסוך הישראלי-
פלסטיני. התוכנית הוצגה כמימוש החזון אותו הציג נשיא ארצות 
הברית ג'ורג' בוש הבן בנאומו ב־24 ביוני 2002. התוכנית הציעה 
פתרון הדרגתי, רב-שלבי ורב-שנתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, 
וכולל של  סופי  יישוב  היה  ויעדה  "הקוורטט",  ובסיוע  בפיקוח 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני עד שנת 2005. ראש ממשלת ישראל 
אריאל שרון הודיע על תמיכתו בתוכנית בנאומו בכנס הרצליה 
ה-3 בשנת 2002. התוכנית נכתבה במחלקת המדינה בבית הלבן 

ומנסחה העיקרי היה דייוויד סאתרפילד.
באופן רשמי, קיבלה הרשות הפלסטינית את מפת הדרכים ללא 

הסתייגויות.
הדרכים,  מפת  את  רשמי  באופן  קיבלה  ישראל  ממשלת  גם 
זאת היא הגישה לארצות הברית מספר הערות, במסמך  אך עם 

שכותרתו "14 ההערות של מדינת ישראל למפת הדרכים". 
ומתן  המשא  במסגרת  לדון  לא  דרישות  קיימות  ההערות  בין 
הפלסטינית  הרשות  במעמד  ושומרון,  ביהודה  בהתיישבות 
כמדינה  להתקיים  ישראל  זכות  "הדגשת  בירושלים,  ומוסדותיה 
הצהרה  כולל  פלסטינים,  פליטים  שיבת  תיאסר  שאליה  יהודית 
פלסטינית בדבר ויתור על זכות השיבה" והתניה של התקדמות 
במתווה ב"הפסקה מוחלטת של הטרור האלימות וההסתה" )"על 

הרשות לחנך לשלום"(. להערות אלה אין תוקף משפטי. ארצות 
מלא  "באופן  ישראל  של  להערות  להתייחס  הבטיחה  הברית 

ורציני", אך לא נתנה להם תוקף מדיני מחייב.
את  פירקה  ולא  ההתנחלויות,  בניית  את  הקפיאה  לא  ישראל 
כל המאחזים הלא חוקיים שהוקמו מאז, חלק מהם אף הכשירה 

בדיעבד.
כדי  מאוד  מעט  עשתה  הפלסטינית  שהרשות  הטוענים  יש 
לעמוד במשימה של ריסון ארגוני הטרור פירוקם והקמת כוחות 
ביטחון ממשלתיים בלעדיים, אך עם זאת קיימה בחירות חופשיות 

ועשתה צעדים לכיוון של רפורמה מדינית ברשות. 
על פי דו"ח שב"כ שמציין את התפלגות ההרוגים הישראלים 
ירידה  חלה   ,2000-2008 השנים  בין  פלסטיני  טרור  מפעולות 
יש   .2003 משנת  הישראלים  ההרוגים  במספר  משמעותית 
המייחסים את הירידה בהרוגים כתוצאה מריסון הטרור הפלסטיני 

על ידי הרשות הפלסטינית.
כשל,  הדרכים  מפת  שהציבה  הזמנים  לוח  דבר,  של  בסופו 
 2005 שנת  סוף  הסכסוך,  לסיום  הציבו  אותו  שהיעד  מאחר 
חלף, וכן לאחר הבנה שלא ניתן יהיה להגיע להבנות על עיקרי 
מסודר  להסכם  להגיע  יהיה  ניתן  לא  כי  ההבנה  לאחר  ההסכם. 
עם הפלסטינאים, הציע ראש הממשלה אריאל שרון צעד במהלך 
 2005 שנת  במהלך  ביטוי  לידי  שבא  ישראל,  מצד  חד-צדדי 

בביצוע תוכנית ההתנתקות.

סדר בההצעות
ממשל  הסתיימה:  האמריקאי  הממשל  של  ההתלבטות  ובכן, 
טראמפ נצמד רשמית בעסקת המאה לפתרון שתי המדינות תוך 

את   – במדיניות  הפנימיים  האיזונים  כל  וביטול  ניכרות  סטיות 
האחרונים,  העשורים  בחמשת  הלבן  בבית  קודמיו  כל  מדיניות 
שהתבססה בעיקרה על החלטות מועצת הבטחון של האו"ם 242 

,338 מ־1967 ו־1973, בהתאמה. 
שהיתה  ההבחנה,  ביטול  הוא  טראמפ  בתכנית  חשוב  חידוש 
גושי  בין  הקודמים,  האמריקאים  הממשלים  על  מקובלת 
ובסביבות   1967 ביוני   4 לקווי  הסמוכים  הגדולים  ההתנחלויות 
ירושלים, שאמורים היו להסתפח לגבולותיה החדשים של מדינת 

ישראל, לבין ההתנחלויות שבעומק השטח הפלסטיני. 
,וקובע:   2334 טראמפ מפנה עורף להחלטת מועצת הבטחון 
שום התנחלות לא תפונה. מכאן נובע גם היקף השטח של המדינה 
הפלסטינית, שיצטמצם לכדי 70 אחוזים משטח יהודה ושומרון. 
גם בכמה סוגיות ליבה אחרות מציג טראמפ מודלים שונים מאלה 

של קודמיו, רובם המוחלט לטובת ישראל. 
סוגיית השטחים וההתנחלויות תכנית טראמפ תומכת בסיפוח 
של עד כ־40 אחוזים משטחי C לישראל, לצד פיצוי טריטוריאלי 
המדינה  דהיינו,  הנגב.  מערב  באזור  לרבות  הפלסטינים,  עבור 
הפלסטינית תקום על כ־70 אחוזים משטחי הגדה המערבית )לא 
מאחזים  יפונו  התכנית  פי  על  כן,  כמו  השטחים(.  חילופי  כולל 
יפונו  לא  כלומר  כיום(,  במספר  )כ־80  בלבד  חוקיים  בלתי 
בריבונות  כמובלעות  יישארו  מבודדות  והתנחלויות  התנחלויות 
המערבית  בגדה  הבניה  את  להקפיא  תתחייב  ישראל  ישראל. 
על  ומתן  משא  יתנהל  שבמהלכן  שנים,  ארבע  של  לתקופה 
בריבונות  מכירה  המאה'  'תכנית  הפלסטינית.  המדינה  הקמת 
ישראלית בהתנחלויות בגדה וכן בכל שטח בקעת הירדן. התכנית 
באזור  מאוכלסים  שטחים  חילופי  על  להסכים  אפשרות  כוללת 
ערערה,  קרע,  כפר  את  הכולל  גופא,  ישראל  המשולש שבשטח 
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כפר  טירה,  טייבה,  קלנסווה,  אל־פאחם,  אום  אל־גרביה,  באקה 
מגדירים עצמם  אלו, שבהם  באזורים  פיה,  על  וג'לג'וליה.  ברא 
התושבים כפלסטינים, חילופי השטחים יאפשרו את הפיכתם של 

יישובים אלו לחלק מהמדינה הפלסטינית. 
לגדה  עזה  רצועת  בין  טריטוריאלי  רצף  יתקיים  בנוסף, 
ושני  מנהרה  יכלול  קישור תחבורתי אשר  המערבית, באמצעות 
כבישי גישה מהירים ותיתכן הקמתה של מסילת רכבת מודרנית, 

שתאפשר לפלסטינים את חציית בקעת הירדן. 

מתווה קלינטון )2000(  
 4 קווי  על  הפלסטינית  למדינה  ישראל  בין  הגבול  את  מבסס 
ביוני 1967 ,או על קו שביתת הנשק במלחמת העצמאות. הוצע כי 
96-94 אחוזים מהגדה המערבית  המדינה הפלסטינית תקום על 
ריבונות.  שאינם  מיוחדים  בהסדרים  אחוזים   2 עד  של  בתוספת 
ישראל תספח מהגדה את גושי ההתנחלויות הגדולים ובתמורה 
תעניק לפלסטינים שטחים בקרבת הרצועה, למען הרחבתה על 
ושומרון  ביהודה  מהמתיישבים  אחוזים   80.  3:1 של  יחס  בסיס 
שיסופחו  ההתנחלות  בגושי  ישראלית  ריבונות  תחת  יישארו 

לישראל. 
הירדן,  בבקעת  ריבונותה  על  תוותר  ישראל  כי  הוצע  בנוסף, 
צבאית  נוכחות  שתאפשר  הדרגתית  בנסיגה  מדובר  יהיה  אולם 
נוספות: שלוש שנים שבהן  ישראלית בבקעה למשך שש שנים 

ייושם הסכם הקבע, ועוד שלוש שנים תחת ריבונות פלסטינית. 

מפת הדרכים )2003 (
וו. בוש  ג'ורג'  בשלב השני של התכנית המדינית של הנשיא 
המאמצים  יתמקדו  התיכון,  למזרח  הבינלאומי  והקוורטט 
זמניים,  בגבולות  עצמאית  פלסטינית  מדינה  להקמת  באפשרות 
כתחנת ביניים בדרך להסדר קבע. בשלב השלישי, יושק באופן 
רשמי תהליך משא ומתן רציף ומעשי שיוביל להסדר קבע בנושא 
הגבולות. בנוסף, תוקפא הבניה בהתנחלויות, יפורקו המאחזים 
שנתפסו  מהשטחים  תיסוג  וישראל   ,2001 מארס  לאחר  שנבנו 

לאחר תחילת האינתיפאדה השניה.

אנאפוליס 
יו"ר  לבין  אולמרט  אהוד  ישראל  ממשלת  ראש  בין  בשיחות 
המדינה  מזכירת  של  בתיווכה  מאזן,  אבו  הפלסטינית  הרשות 
לגבולות  תיסוג  ישראל  כי  הוצע  רייס,  קונדוליסה  האמריקאית 
גושי  של  סיפוחם  את  יכללו  אשר  שטחים  חילופי  עם   1967
)הכוללים  ישראל  לתחומי  אחוזים   5.6 של  בהיקף  ההתיישבות 
פיצוי  יינתן  ובתמורה  גושי ההתנחלויות הגדולים(,  את שלושת 
הפער  את  ישראל.  משטחי  אחוזים   8.5 של  בהיקף  לפלסטינים 
של  אחוזים   70 ימלאו  השטחים  בחילופי   1:1 של  ליחס  הנותר 
נוכחות  תתאפשר  לא  המערבית.  לגדה  עזה  רצועת  בין  המעבר 

ישראלית בבקעת הירדן. 

סבב ג'ון קארי )2013-14( 
תוכנן משא ומתן על גבולות בטוחים ומוכרים בין ישראל לבין 
המדינה הפלסטינית העתידית, בהתבסס על קווי 1967 עם חילופי 
שטחים מוסכמים, בהתאם להחלטה 242 של מועצת הבטחון. כל 
הסכמה בין הצדדים שתביא לשינוי הגבולות המוצעים במתווה, 
תקבל הכרה בינלאומית. כן תישמר הנוכחות הצבאית הישראלית 

 'תכנית המאה' תומכת 
בשליטה ישראלית 
בירושלים היהודית, 

לרבות בעיר העתיקה, 
לצד נוכחות פלסטינית 
מצומצמת. שכונת אבו 

דיס ושכונות נוספות 
במזרח ירושלים תוכרנה 

כבירה הפלסטינית 
ויתאפשרו לפלסטינים 
חופש הפולחן והגישה 

למקומות הקדושים

הוצע כי ישראל 
תוותר על ריבונותה 

בבקעת הירדן, אולם 
יהיה מדובר בנסיגה 
הדרגתית שתאפשר 

נוכחות צבאית 
ישראלית בבקעה 
למשך שש שנים 

נוספות: שלוש שנים 
שבהן ייושם הסכם 
הקבע, ועוד שלוש 
שנים תחת ריבונות 

פלסטינית. 
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בבקעת הירדן; יכולותיהם של מנגנוני הבטחון הפלסטינים 
תקבע את משך הנוכחות הישראלית בה. 

סוגיית ירושלים 
והמקומות הקדושים

בירושלים  ישראלית  בשליטה  תומכת  המאה'  'תכנית   
פלסטינית  נוכחות  לצד  העתיקה,  בעיר  לרבות  היהודית, 
מצומצמת. שכונת אבו דיס ושכונות נוספות במזרח ירושלים 
חופש  לפלסטינים  ויתאפשרו  הפלסטינית  כבירה  תוכרנה 
הפולחן והגישה למקומות הקדושים. גבולה הישראלי של 
שמחוצה  השכונות  בעוד  ההפרדה  בגדר  יסתיים  ירושלים 
אל־אקצא,  ומסגד  הבית  להר  אשר  כפלסטיניות.  יוכרו  לה 

יישמר הסטטוס קוו תוך שיתוף פעולה עם ירדן. 
שלירושלים,  האורבנית  לחלוקה  אשר  קלינטון:  מתווה 
מירושלים  חלק  יהיו  יהודים  מתגוררים  שבהם  אזורים 
מאל־ חלק  יהיו  ערבים  גרים  שבהם  ואזורים  הישראלית, 
קודס הפלסטינית. בעיר העתיקה – הרובע הנוצרי והרובע 
המוסלמי יהיו תחת ריבונות פלסטינית, בעוד הרובע היהודי 

יהיה תחת  ריבונות ישראלית. 
הרובע הארמני יחולק לשני חלקים, כך שיתאפשר מעבר 
המערבי  לכותל  יפו  משער  בפרוזדור  ישראלית  בריבונות 
כן,  כמו  פלסטינית.  ריבונות  תחת  יהיה  הרובע  בעוד שאר 
תחול ריבונות פלסטינית בהר הבית לצד ריבונות ישראלית 

בכותל המערבי. 
קלינטון תמך בחלוקה 'אנכית' של הר הבית: מסגדי אל־
ריבונות  תחת  יהיו  שביניהם  והרחבה  הסלע  כיפת  אקצא, 
פלסטינית; החלל התת־קרקעי שמתחת למסגדים, שבו יתכן 
מיוחד.  מעמד  כבעל  יוכר  המקדש,  בית  שרידי  שטמונים 
ריבונות  תחול  באחת,  חלופות:  שתי  הוצעו  זה,  במתאר 
בשניה,  המערבי.  הכותל  של  תת־הקרקע  בחלל  ישראלית 
את  יגביל  אשר  בינלאומי  פיקוח  מנגנון  להקים  מוצע 

הריבונות הפלסטינית בחלל התת־קרקעי. 
מפת הדרכים: על פי התכנית המדינית של טראמפ, יש 
לדון בסוגיית ירושלים בוועדה הבינלאומית השניה בהתאם 

להצלחת השלבים השונים בתכנית. 
כי  הוצע  מאזן,  אולמרט־אבו  בשיחות  אנאפוליס: 
ירושלים תחולק על בסיס אתני, כשהשכונות הערביות יהיו 
תחת ריבונות פלסטינית בעוד השכונות היהודיות יהיו תחת 
ריבונות ישראלית. כמו כן, בחלקה הפלסטיני של ירושלים 

תוכרז הבירה הפלסטינית. 
ריבונותה  על  תוותר  ישראל  כי  הוצע  השיחות  במסגרת 
בעיר העתיקה, אשר תקבל מעמד בינלאומי על בסיס תכנית 
חמש  של  בנאמנות  כשטח  יוגדר  הקדוש  האגן  החלוקה. 
מדינות: ישראל, המדינה הפלסטינית, ירדן, ערב הסעודית 
וארצות הברית. למתחם תתאפשר כניסה חופשית למאמיני 
כל הדתות וחמש המדינות יקבעו הסדרים למתחם. ההסכם 
לא דן בסוגיית הריבונות באגן הקדוש, ונקבע כי סמכויות 

הניהול יועברו לידי משטר הנאמנות הבינלאומי. 
ולא  חופשית  בגישה  דוגל  המתווה  קארי:  ג'ון  סבב 
באופן  תוכר  ירושלים  הקדושים.  למקומות  מצומצמת 
בינלאומי כבירת שתי המדינות, ויובטח חופש תנועה מלא 
שלא  למרות  קוו.  לסטטוס  בהתאם  הקדושים  למקומות 
התייחס באופן מפורש לסוגיית חלוקת ירושלים, קרי קבע 

כי אין לחלק את ירושלים כפי שהיתה ב־1967. 

סוגיית הפליטים 
על פי 'תכנית המאה', לא תתאפשר זכות שיבה לישראל 
לפליטים פלסטיניים ואת הפתרון יש ליישם מחוץ לגבולות 
שיבה  תיתכן  ואף  הפליטים  לפיצוי  מערך  יוקם  המדינה. 
סמלית תחת פיקוח. רוב הפליטים הפלסטינים בירדן, לבנון 
וסוריה יוותרו במקום מושבם ויזכו לתמיכה כלכלית. מתווה 
הפליטים  לבעיית  משולב  פתרון  הציע  המתווה  קלינטון: 
אשר יקשר בין שיבה, שיקום, יישוב מחדש ופיצוי. עם זאת, 
לא תתאפשר זכות שיבה ספציפית לישראל, אלא שההסכם 

יכלול כמה חלופות אפשריות עבור הפליטים. 
במדינה  פליטים  יישוב  כוללת  החלופות  רשימת 
הפלסטינית או בשטחים בישראל שיועברו במסגרת חילופי 
השטחים, שיקום במדינות מארחות, יישוב מחדש במדינות 
שהחזרה  הבהיר  המתווה  לישראל.  כניסה  או  שלישיות 
ולאזורים שיוגדרו במסגרת  לגדה המערבית, לרצועת עזה 
הפלסטיניים.  הפליטים  של  זכותם  תהיה  השטחים  חילופי 
יישוב מחדש או קליטה בישראל  שיקום במדינות אחרות, 
קלינטון  בנוסף,  מדינות.  אותן  של  במדיניות  תלויה  תהיה 
הצהיר כי יש להקים ועדה בינלאומית שתעסוק בפיצויים, 
יישוב מחדש ושיקום. ארצות הברית הצהירה כי היא מוכנה 

לעמוד בראש המאמצים הבינלאומיים לסייע לפליטים.  
אנאפוליס: המתווה שהוצע בשיחות אולמרט־אבו מאזן, 
פלסטיניים  פליטים  כ־5,000  של  קליטתם  אישור  את  כלל 
הירוק  הקו  שטחי  בתוך  שנים,  כחמש  של  תקופה  לאורך 
)על פי ק' רייס(. זו היתה הצעתו ההתחלתית של אולמרט, 
הסכימו  ואנשיו  אולמרט  כי  מרמזים  שונים  דיווחים  בעוד 
15 שנים )על פי ח"כ  לקליטתם של 100.000 פליטים תוך 

לשעבר חיים רמון(. 
מפת הדרכים: לפי התכנית המדינית, השאיפה היא להגיע 
הפליטים  לסוגיית  ומציאותי  הוגן  צודק,  מוסכם,  לפתרון 
שהיה אמור להיקבע בוועידה הבינלאומית השניה במסגרת 
השלב השני של התכנית. סבב ג'ון קארי: על פי המתווה, יש 
להעניק פתרון צודק ומוסכם לפליטים הפלסטיניים בסיוע 
להתכתב  עליו  יהיה  אך  כולל,  לפתרון  שנחוץ  בינלאומי 

המתווה דוגל בגישה 
חופשית ולא מצומצמת 

למקומות הקדושים. 
ירושלים תוכר באופן 
בינלאומי כבירת שתי 

המדינות, ויובטח חופש 
תנועה מלא למקומות 

הקדושים בהתאם 
לסטטוס קוו. למרות 
שלא התייחס באופן 

מפורש לסוגיית חלוקת 
ירושלים, קרי קבע כי 

אין לחלק את ירושלים 
כפי שהיתה ב־1967







יריד 
ט"ו בשבט 

ענק 
 בקליית 
הטיב

ממלכה של פיצוחים, קטניות, 
קלייה במקום • פיצוחים • ממתקים • תבליניםפירות יבשים ותבלינים

בני-ברק

רח' הירדן 30 ב"ב 03-5273326 | רח' ז'בוטינסקי 118 ב"ב 03-6497363 | 
רח' כהנמן 102 ב"ב 03-6438273 | רח' ז'בוטינסקי 176 ב"ב 03-5571197 |

ר' עקיבא 67 ב"ב 03-9423991

שקד טבעי

אבטיחגרעיני 
בעיר!מספר 1 

חמוציותמשמש אננס בטעמים

החנויות פתוחות במוצאי שבת

מסעדת בשרים ישראלית הטעם השירות והפינוק

אירוסין, ימי הולדת, שבע ברכות, בריתות ועוד... עד 120 איש | קייטרינג לאירועים ושבתות חתן עד הלקוח

אירועי ערב
מנה

חורף!מבצע 

 ברית | אירוע צהריים

למנה

בימים א'-ה' החל מהשעה 17:00 ובישיבה של זוג ומעלה בישיבה במקום ובהזמנת מנה עיקרית כל אחד לא כולל גלקסיה וקרמיט אין כפל מבצעים לא כולל עסקיות 
www.lentrecote.co.il      03.6337733 רח' אחד העם 28, ת"א, ת"א      למסעדה ולהזמנות



י"ב שבט תש"פ 7/2/20 26

עם פתרון שתי המדינות ועם יסודות אופיה של ישראל, 
קרי לא תתאפשר שיבה לישראל. עם זאת, תיתכן שיבה 
מצומצמת של פליטים כמחווה הומניטרית בהתבסס על 

הסכמה ישראלית בלבד. 

סוגיית הבטחון 
בטחונית־ישראלית  בשליטה  תומכת  המאה'  'תכנית 
לפירוקה של המדינה  לצד הדרישה  הגבול,  בכל מעברי 
לישראל  אפשרות  ומתן  נשק,  של  סוג  מכל  הפלסטינית 
להמשיך במלחמה בטרור ובהסתה נגדה. כמו כן, פירוק 
להקמת  תנאי  מהווים  הרצועה  ופירוז  מנשקו  חמאס 
מדינה פלסטינית. בקעת הירדן מוגדרת בתכנית כקריטית 
ריבונות  תחת  תישאר  ולפיכך  ישראל  של  לבטחונה 

ישראלית. 
ישראל תחזיק בשליטה על המרחב האווירי והספקטרום 
האלקטרומגנטי מקו הירדן ומערבה. חיל הים הישראלי 
יפעל למנוע את כניסתם של כלי נשק למדינה הפלסטינית 
תהיה  הפלסטינית  המדינה  כן,  כמו  עזה(.  רצועת  )כולל 
מנועה מליצור כל ברית בטחונית, צבאית או מודיעינית 

שעלולה להשפיע על בטחון ישראל. 

מתווה קלינטון: הציע כי המדינה הפלסטינית שתקום 
נוכחות  לישראל  כי תהיה  וקבע  תהיה מדינה לא־צבאית 
שנים  שלוש  למשך  הירדן  בבקעת  משמעותית  צבאית 
שנים  שלוש  למשך  מוגדרים  באתרים  סמלית  ונוכחות 
נוספות. הוצע כי למדינה הפלסטינית תינתן הריבונות על 
מרחבה האווירי, אך שני הצדדים יצטרכו ליצור הסדרים 

מיוחדים כמענה לצרכי בטחון של ישראל. 
אנאפוליס: בשיחות אולמרט־אבו מאזן הוסכם כי על 
המדינה הפלסטינית להחזיק בכוח משטרתי חזק, אך היא 
בוועידת המדינות התורמות  כן,  כמו  נטולת צבא.  תהיה 
שנערכה בפריז בהמשך לוועידת אנאפוליס הובטח סיוע 

כספי לשיקום כוחות הבטחון הפלסטיניים. 
במעברי  לשלוט  תמשיך  ישראל  קארי:  ג'ון  סבב 
על  להגן  ישראל  של  בזכותה  הכרה  מתוך  לירדן  הגבול 
עצמה. המדינה הפלסטינית תהיה בעלת כוחות בטחוניים 
מוגבלים כחלק מהיותה מדינה מפורזת. בנוסף, יוקם גוף 

בינלאומי שמשימתו תהיה הרתעה ובטחון הגבולות. 
נועדו  אשר  שבמחלוקת,  הליבה  סוגיות  לסיכום, 
בעינן  נותרו  הקבע,  הסדר  על  ומתן  במשא  לפתרון 
הפערים  גדלו  אף  ובחלקן  האחרונים,  העשורים  בשני 
ובמציאות  בשטח  להתפתחויות  במקביל  הצדדים  בין 
הגיאו־פוליטית. לאורך השנים הציע הממשל האמריקאי, 
ודמוקרטיים, כמתווך העיקרי  רפובליקנים  נשיאים  תחת 
מתווים  כמה  לפלסטינים,  ישראל  בין  היחידי(  )ולעתים, 

עיקריים. 
ומתן  במשא  הגעה  על  מבוססים  היו  כאחד  כולם 
להסדר קבע שיתבסס על עקרון שתי מדינות לשני עמים, 
הבטחון  מועצת  החלטות  ברוח  שלום,  תמורת  שטחים 
242 ו־338. קו ישיר ורציף מחבר את תכנית האוטונומיה 
להסכם  במסגרת  שנכללה  מ־1978  קרטר  ממשל  של 
נגזרותיו,  על  אוסלו  דרך  למצרים,  ישראל  בין  השלום 
ועד תכנית טראמפ. ואולם, הנשיא טראמפ שינה איזונים 
פנימיים והיטה את ההצעה האמריקאית בכבדות ובאופן 
ברור לכיוון העמדה הישראלית, תוך היוועצות הדוקה עם 

ישראל, על חשבון הפלסטינים. 
סוף דבר, ניתן למצוא בהצעות השלום הרבות מוטיבים 
טראמפ  אצל  הישראלי.  באינטרס  התחשבות  היעדר  של 
משמעותי.  באופן  ישראל  לטובת  השתנו  המשחק  כללי 
בעתיד  שיישב  מי  כל  שיאמץ  המדיניות  תהיה  זו  האם 

בבית הלבן? זו כבר שאלה פתוחה. 

ישראל תחזיק בשליטה על המרחב 
האווירי והספקטרום האלקטרומגנטי 

מקו הירדן ומערבה. חיל הים 
הישראלי יפעל למנוע את כניסתם של 

כלי נשק למדינה הפלסטינית





077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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הילולת כ"ק האדמו"ר רבי דוד מלעלוב זצוק"ל בעיירת לעלוב בפולין 
צילום: ארי ק' 

שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ וגאב"ד מאקאווא 
בת הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן

הילולת האדמו"ר רבי ישראל 
אבוחצירא זצ"ל ה'בבא סאלי'

צילום: יעקב כהן 

שמחת נישואי נכדת הגר"מ נחשוני גאב"ד הקהילה 
החרדית בראשון לציון עם נכד האדמו"ר מאשלג

הגר"נ נוסבוים ר"י 
חיי משה בביקור אצל 

מרן הגר"ח קניבסקי



לב
יב

רק
כ םלה

השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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הכנסת ס"ת שהוכנס ע"י האדמו"ר מסאסוב 
לבית מדרשו בקרית ישמח משה

ניחום אבלים אצל כ"ק האדמו"ר מטעאקווא על פטירת רעייתו הרבנית ע"ה
צילום: שלומי טריכטר

הילולת הגר"נ מויאל זצ"ל בקרית גת 
צילום: יוני פאשה
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

לא כמו כל ילד בעולם - רבינו הגאון הצדיק רבי ש
משה ובר זצ"ל לא זכה מעולם להכיר את אביו. עולל 
רך בן שנתיים היה כשנפטר עליו אביו והותירו יתום 

המתמודד עם גורלו המר.
ככלל, מקטנותו גדלו תלאותיו של רבינו. מעט 
לפני לידתו החלו מוסדות תבל להתגעש, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה 
בחמישי לחודש מנחם-אב תרע"ד. מלחמה עקובה מדם זו, המיטה אסון אף 
על היישוב היהודי הקטן והמצומק בירושלים - ששיכל בה כמחצית מבניו, 
מיעוטם בשדות הקרב הרחוקים, ומרביתם במחלות ובמגפות שהתפרצו 

ברחבי העיר עקב המצור. 
היו אלה שלהי שנות שלטון האימפריה העות'מאנית בארץ ישראל. תורכיה 
הודיעה על הצטרפותה לברית המרכז ולביטול כל ההסכמים שלה עם מדינות 
ברית ההסכמה )בריטניה, צרפת ורוסיה(. אמנם בתחילה לא התנהלה המלחמה 
בארץ ישראל, אך מהבחינה הכלכלית והפוליטית - המלחמה הורגשה היטב: 
ארץ ישראל דמתה בזמנים אלו למחנה צבאי גדול של האימפריה העות'מאנית, 
ולמעשה הפכה לאחת מחזיתות המלחמה העולמית. התורכים ראו בישוב 
היהודי בארץ מקור עוין השואף לפירוק האימפריה העות'מאנית ולכן התייחסו 

אליהם כאל גורם זר ופעלו נגד היהודים בארץ.
הצעד שהכריע יותר מכל את גורלם של יהודי הארץ, היתה החלטת התורכים 
להפסיק את העברת כספי החלוקה, ולא לאפשר תעבורת כספים מאירופה. 
פעולה זו גרמה למצוקה כלכלית קשה מאוד בקרב היישוב היהודי בארץ. 
בנוסף לכל אלה, בשנת תרע"ה, שנת לידתו של רבי משה זצ"ל, הכתה מכת 

ארבה בארץ והרסה את היבול.
התוצאה היתה קטלנית: קווי האספקה נקטעו, בני ירושלים שאלו לחם 
באין להם פורס, ואיש אין בארץ שימציא מזון ותרופות לאנשי ירושלים 
הנתונים במצור. משפחת ובר, כמו מרבית בני ירושלים, נאלצה אפוא להסתגל 

לתנאי דחק איומים.

אולם הדוחק הכלכלי היה בבחינת צרה קטנה לעומת האסון הנורא שפקד 
את משפחת רבי פנחס לייבוש ובר: באותן שנים השתוללה בירושלים מגפת 
טיפוס-הבהרות במלוא עצמתה. כמעט לא היה בית בירושלים, למודת הסבל, 
אשר לא היה שם מת. ואף רבי פנחס לייבוש זצ"ל, מגאוני ירושלים וחכמיה, 

היה בין נספיה של מחלה ארורה זו. 
סיפור פטירתו של רבי פנחס לייבוש, כרוך במעשה מסירות נפש מבהיל 
לטובת יהודים: מחלה נוראה זו, שהפילה בירושלים חללים הרבה - מידבקת 
היתה ומסוכנת. אי לכך, כל מי שחלו במחלה ארורה זו נעזבו לנפשם ולגורלם, 
מבלי שאיש יסעד אותם בחוליים. אף בני משפחותיהם הקרובים, שחששו 
להידבק ולהיכלל בין הנספים - נאלצו בכאב גדול להותיר את קרוביהם 
לגורלם, מבלי להתקרב אל מיטתם. העזובה הייתה רבה, הטיפול הרפואי 
לא היה בנמצא - וכך נפלו חללים רבים כזבובים, באין מי שיטפל בהם וינסה 

להמציא עבורם מזור.
לא רק בחייהם סבלו נספי המגפה - אלא גם במותם: חלליה של המגפה 
הארורה ננטשו באין מי שיטפל בקבורתם, מחמת חשש להידבקות קטלנית, 
וגופיהם של רבים מהם נתנוולו באין להם טומן. משראה הגאון רבי פנחס 
לייבוש זצ"ל שכך פני המציאות העגומה, החליט לקום ולעשות מעשה. הוא 
החל לסובב בין מיטות החולים - מאכיל ומשקה, מעודד ומחזק, מעניק שיקוי 
וממציא מזור, מבלי לחוס על חייו ומבלי לחשוש לבריאותו. לצד זאת, עסק 
רבי פנחס לייבוש במסירות נפש בקבורתם של נספי המחלה, תוך שהוא 

משים את נפשו בכפו ומוסר את חייו למען בריאות החיים וכבוד המתים. 
בערב שבת קודש פרשת ויגש, ד' בטבת תרע"ז, חודש לאחר שמלאו למשה, 
הצעיר שבבניו, שנתיים ימים, חזר רבי פנחס לייבוש זצ"ל מן המקווה בו טבל 
לכבוד שבת המלכה - וזיהה בגופו חיידק שבאותם ימים היה תסמין ידוע 
להידבקות במחלה המסוכנת. מיד אחריו החלו להופיע הבהרות הארורות. 
רבי פנחס לייבוש הבין שהמחלה פגעה אף בו. משהרגיש כי שעותיו ספורות, 
החל מתכונן לקראת עלותו לישיבה של מעלה. באותו ליל שבת, בעודו 

לחישה בכותל המערבי
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במיטב שנותיו - בן ארבעים ושתיים - השיב את נשמתו המזוככת ליוצרה, 
כשהוא מותיר אחריו אלמנה רצוצה, מטופלת בשבעה ילדים, שהרך שבהם 

בן שנתיים ימים. 
מרת חוה הצדקנית נותרה אלמנה, אך לא אישה גדולה כמותה תאפשר 
לאלמנּות לשבור את רוחה. מיד בתום השבעה היא הזדקפה כלביאה, 
ופתחה במלחמת קיום מלאת עזות קדוֹשה למען שמונת ילדיה, למען השג 
טרף לביתה וחוק לילדיה. זו היתה מלחמה יומיומית, נגד כל הסיכויים, 
בתנאים בלתי אפשריים - שהרי באותן שנים לא היו בירושלים לא קרנות 
צדקה ולא ארגוני סעד. במרץ בלתי נלאה נטלה על שכמה את המשימה 
להיות לבניה לאם וכאב גם יחד, כשהיא מעמידה את מורשתו של האב 
המנוח - תורה ויראת שמים - במרכז הבית. הסב רבי דוד, אביו של רבי 

פנחס לייבוש המנוח, סייע אף הוא כמיטב יכולתו הדלה. 
מכאן ואילך החלה גדילתו של רבינו כיתום מאביו, כשהוא הולך ומתעלה, 
בכוחות עצמו ובסיועם של אמו וסבו, בתורה, ביראת שמים ובמידות נאצלות.
וכדרך שנהג אביו - אף מורינו רבי משה זצ"ל היה מוסר כל ימיו את 

נפשו, את כל כוחו, ולעתים אף את נשמתו עבור יהודים אחרים.
פעם אחת הגיע רבינו לשאת את צקון לחשו ליד הכותל המערבי - מקום 
שבו זכה לקרב מאות יהודים לאביהם שבשמים לאורך עשרות שנים, דבר 
יום ביומו. עודו מתקרב אל שריד בית מקדשינו, והנה הוא רואה אגודת 
מתפללים נסערים המתגודדים סביב שוטר צעיר וזוֵעף מבני עדות המזרח 
ואיש זקן ומבועת מבני ירושלים. צעקות רמות נשמעו מכל עבר. רוחות 
הנוכחים חישבה להתפקע מזעם מתלהט והולך, והתסיסה היתה רבה. 
משהתקרב עוד, הבחין רבינו שהשוטר מבקש לעצור את הזקן בעוון קיבוץ 

נדבות, דבר שהמשטרה אוסרת לעשותו ברחבת הכותל המערבי. 
להגנתו של מקבץ הנדבות האומלל נחלצו אחדים מן המתפללים, שניסו 
לעצור בעד איש המשטרה מלאזוק את הקבצן הנכלם ולקחתו ל'קישלה', 
הלא היא תחנת המשטרה הסמוכה לרחבת הכותל. אולם השוטר היה בשלו, 
והחל גורר את האיש בכוח אל מחוץ לרחבה. חיוורון של מבוכה פשט בפני 
הקבצן שהתחנן על נפשו, סומק של זעם עלה בפני השוטר שאטם את לבו, 

ואותות של מבוכה ניכרו בפני כל הנוכחים שניסו להתערב ללא הועיל. 
רבינו, עמוד החסד ואב רחום לבני א-ל חי, החליט לסיים את ההתרחשות 
העגומה בכל מחיר. הוא הכיר בשוטר כי בן עדות המזרח הוא, ומהיכרותו 
עם אנשי מוצאו של השוטר - מחמת עשרות שנות הרבצת תורה בפני 
יהודים מכל החוגים - ידוע-ידע רבינו כי בלבו מפעמת נקודת אמונה 
בסיסית שבעזרתה יוכל לעמוד לימין אביון ולהושיעו. רבינו התקרב אל 
השוטר עד לטווח אפס, וביקש להמתיק עמו סוד דחוף. השוטר, שראה 
לפניו רב הדור צורה המבקש ללחוש לו דבר מה, פנה יחד עם רבינו אל 
מחוץ להתקהלות, כשהוא שומר על קשר עין עם מקבץ הנדבות, במטה 
לוודא שהלה לא יחמוק מהזירה. רבינו לחש לאוזנו דבר מה קצר לאוזני 

השוטר - ולאחר מכן קרה הבלתי ייאמן:
"משוחרר אתה לדרכך", בישר השוטר למקבץ הנדבות, שחיוור היה 
כסיד, עלוב וממורט, ופניו מוריקות כשולי קדירה. נשימותיו הוסדרו. 
גווני-אנוֹש חזרו ללחייו, והמתפללים נשמו לרווחה. רחבת הכותל חזרה 

לשגרת תפילות שֵלווה.
בר אוריין אחד, שהיה עד לכל פרטי המקרה והיה מצויד במידה מספקת 
של סקרנות בריאה, דלק אחר השוטר המתרחק והפציר בו כי יגלה מדוע 
ן רגע והניח את פושט-היד לנפשו. השוטר הרהר רגע ושניים,  נסוג לאחור ִבּ
ואז החליט לגלות. "פשוט מאוד", אמר, "הרב המכובד שניגש אליי לחש 
לאוזני: 'רצונך שאעביר לך את חלקי בעולם הבא? אם כן, שחרר את 
היהודי הזה מיד - וחלקי בעולם הבא מובטח לך!' אז גם אם אני מופקד 
על אכיפת החוק ואני רואה בחומרה את החצופים שפושטים יד בכותל - 
על הצעה לזכות בחלקו של הרב הזה לעולם הבא אינני יכול לוותר. לכן 

עזבתי אותו לנפשו"...
רבים מגדולי ישראל הפליאו עובדה מבהילה זו, באומרם: ידוע ידענו 
על מסירות נפשו של רבי משה זצ"ל בגשמיות עבור יהודי אחר. כל ימיו 
לקח רבינו על עצמו חובות ומטלות כמעט על-אנושיות על מנת לסייע 
לעניים ולחלץ למודי ֵסֶבל ממצוקתם. אבל על מסירות נפש רוחנית עד 
כדי ויתור על חלקו לעולם הבא - זאת עבודה נוראה בגדלותה, השייכת 

לשרפי מעלה בימי קדם.
כזה היה רבינו זצ"ל - עמוד התורה והחסד, אוהבו של כל איש ישראל, 
יהיה מי שיהיה. כל חייו היתה מסכת רצופה של מסירות נפש חסרת גבולות 
למען הזולת. פעמים שהיה נוסע לקצות הארץ למשך יום שלם - ואף לחוצה 
לארץ במספר מקרים - כדי להשכין שלום בבית יהודי שמלאכי המחלוקת 

איימו למוטט את יסודותיו. 
ביום מן הימים נצפה רבינו כשהוא יושב בחדר מדרגות של בניין באחת 
מערי הפריפריה, במשך מספר שעות, כשבידו גמרא קטנה שהוא מעיין בה 
בריכוז, כאשר אחת לכמה דקות הוא מעתיק את עיניו מתלמודו ובוחן את 
הנכנסים אל הבניין. משונה היה המחזה: דיירים עולים ויורדים במדרגות, 
אורלוגינים נוקפים והולכים בבתים סמוכים, והרב הירושלמי, עם המגבעת 
רחבת התיתורה והמבט הטוב בעיניים, עודו יושב עד כלות על מדרגות 

הבניין וממתין לאלמוני שמתבושש מלבוא. 
לאחר מספר שעות הופיע האיש שאליו ציפה רבינו. הרב התנפל עליו 
באהבה רבה, והזמין את עצמו לבית פנימה. התברר, כי שלום ביתו של האיש 
התערער בימים האחרונים. אי הבנות נתגלעו בינו לבין רעייתו, ולרבינו 
נודע כי בית בישראל עמד בפני פירוק. רבינו, בנועם הליכותיו ובתבונתו 
הרחבה, ישב משך שעות עם בני הזוג, יישר הדורים ופירק מוקשים, ניסח 
הבנות וכרת הסכמים, ולא זז משם עד שעלה בידו להחזיר את השלווה 

לבית בישראל. ומעשים כגון אלו, כמעט בכל יום התרחשו במחיצתו.

"

"

הצעד שהכריע יותר 

מכל את גורלם של 

יהודי הארץ, היתה 

החלטת התורכים 

להפסיק את העברת 

כספי החלוקה, ולא 

לאפשר תעבורת 

כספים מאירופה. 

פעולה זו גרמה 

למצוקה כלכלית 

קשה מאוד בקרב 

היישוב היהודי 

בארץ. בנוסף לכל 

אלה, בשנת תרע"ה, 

שנת לידתו של רבי 

משה זצ"ל, הכתה 

מכת ארבה בארץ 

והרסה את היבול
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

ט"ו בשבט: היתרונות 
הבריאותיים של הפירות

 DMC עדינה בכר, דיאטנית קלינית קלינית במרכז 
לכם לשלב את  כדאי  איך  לטיפול בסוכרת מסבירה 
ובכלל. בהמשך היא  הפירות המיובשים בט"ו בשבט 
בפירות  והפחמימות  הקלוריות  כמות  את  מפרטת 
המיובשים וממליצה על מספר כללים שחשוב וכדאי 

להקפיד.

ט"ו בשבט במיתון
הפירות  סוגי  בכל  הבית  את  למלא  טעם  אין   
מארחים,  ואתם  במידה  בשוק.  שקיימים  המיובשים 
ומעט סוגים. מומלץ בעיקר לקנות  קנו כמות קטנה 
אגוזים מכיוון שאלה עשירים בחומרים תזונתיים כמו 
תזונתיים  סיבים  שומן,  חלבון,  מינרלים,  ויטמינים, 

ודלים יחסית בפחמימות.

רכישה נבונה 
המיובשים,  הפירות  את  לקנות  מחליטים  אתם  אם 
היות  בתפזורת,  ולא  ארוזים  אותם  לקנות  הקפידו 
מכיל  והוא  עובש  לצבור  עלולים  שבתפזורת  שאלה 
אפלוטוקסינים שצריכתם מעלה את הסיכון לסרטן. 
כמו כן, מאחר וחלק מהמוצרים הנמכרים היום הוכנו 
בחום ובטבילה בתחמוצת גופריתית למניעת השחרה 
מומלץ להרתיח את הפירות למשך דקה במים, לסנן, 

לשטוף, ליבש ולאחסן בכלי אטום.

ארוחת בריאות
היבשים,  הפירות  טהרת  על  כיבוד  להגיש  במקום 
יבשים בארוחת בריאות. פרסו שזיפים,  שלבו פירות 
ופזרו  קטנות  לפרוסות  יבשים  תאנים  או  משמשים 
כף או 2 בתוך סלט ירוק. כדי להפוך את הסלט לעוד 
אגוזי  לו  להוסיף  אפשר  בריא  יותר  ועוד  טעים  יותר 
מלך או כף של זרעי פשתן טחונים, המכילים חומצות 
התורמות  שומן  חומצות  שהן   ,3 אומגה  מסוג  שומן 

להפחתת הסיכון למחלות לב. כמו כן, השומן )כמובן 
שמתבלים בשמן זית( מעכב את ספיגת הסוכר לדם 

וכך גם הסיבים שבירקות.

לא רק מיובשים
שלבו בקערת הפירות היבשים גם פירות טריים, הפרי 
הטרי ישביע אתכם הרבה יותר מהפרי המיובש מכיוון 
הוא  בריא.  יותר  גם  והוא  בנוזלים  יותר  עשיר  שהוא 
מכיל ויטמינים רבים כמו C, A ו-B, שנהרסים כמעט 
כליל בתהליך הייבוש. בנוסף, מומלץ להעדיף תותים 

כפרי דל פחמימות ביחס לאחרים.

מזעור נזקים
היבשים  הפירות  של  בפיתוי  עמדתם  ולא  במידה 
את  למזער  דרכים  יש  מדי,  יותר  ואכלתם  והאגוזים, 
במשקל  שירדו  שאנשים  מראים  מחקרים  הנזק. 
על  שמרו  גופנית  פעילות  שלהם  בדיאטה  ושלבו 
לאנשים  בהשוואה  יותר  גבוהים  באחוזים  המשקל 
שלא שילבו פעילות גופנית בדיאטה שלהם. אגב, כדי 
לשרוף 2 משמשים מיובשים- צריך לצעוד חצי שעה.

מים, מים, מים
אינו  שלנו,  הצמא  חוש  שתייה.  על  להקפיד  חשוב 
מפותח ולעיתים קרובות אנו אוכלים במקום לשתות. 
היצמדו לבקבוק מים ושתו בכל פעם שמתחשק לכם 
מסייעים  המים  הצמא,  לתחושת  תחכו  אל  לנשנש, 

גם בתהליך שריפת השומנים והירידה במשקל.

לפניכם מידע על כמות הקלוריות והפחמימות במגוון 
תזונתי  שיקול  להפעיל  שתוכלו  כך  מיובשים,  פירות 

בבחירתם:

כמות כמותהפרי
פחמימות 
בגרמים 

כמות 
קלוריות

משמש 
מיובש

1460 3 יחידות

תאנה 
מיובשת

1565 3 יחידות

תמר 
מיובש

31565 יחידות

שזיף 
מיובש

41770 יחידות

תפ”ע 
מיובש

251550 גר’

אננס 
מיובש

201665 גר’

502180 יחידותצימוקים

11045 יחידהחרוב

פפאיה 
מיובשת

212100 יחידות

בננה 
מיובשת

151550 יחידות

האם יש יתרונות לפירות מיובשים? 
מומלץ  סוכרתיים,  והטרום  הסוכרתיים  ציבור  עבור 
בפירות  שיש  הגבוה  הסוכר  לריכוז  גם  להתייחס 
אחד  כל  כיצד  לבדוק  מומלץ  זאת,  עם  יחד  יבשים. 
משפיע על רמות הסוכר על ידי מד סוכר רציף ללא 
דקירות, על מנת להבין את ההשפעה. כמו כן, פירות 
ודלים  תזונתיים  ובסיבים  באשלגן  עשירים  יבשים 
בנתרן ובמידה ומקפידים על כמויות קטנות והטיפים, 

ניתן אף להנות מהיתרונות שבהם.

הם ססגוניים, מגרים ומתוקים ובכל שנה יוצאים לשוק סוגים חדשים שנדמה 
לנו שנחמיץ בגדול אם לא נטעם מהכל • אז איך שומרים על המשקל בחג הכי 

פירותי בשנה? הנה מספר טיפים למי שרוצה גם להנות וגם לשמור על הבריאות 
• הידעתם? כדי לשרוף 2 משמשים מיובשים- צריך לצעוד חצי שעה!

מטיסים לסין: 
12,000 מסכות

פגם לבבי נדיר בעובר 
כתוצאה משימוש ארוך 

באקמול ואופטלגין 

קצרים

האחרונה  ביממה  שפורסמה  הידיעה  בעקבות 
מסכות  של  יחידות  אלפי  עשרות  רכישת  על 
היגייניות לפנים,  פנו נציגי חב"ד ונציגי קהילות 
בבקשה   PassportCard ל-   בסין,  ישראלים 
לסיוע. לאחר שהחברה הקצתה עשרות אלפי 
לחו"ל  ליוצאים  היגייניות  פנים  יח' של מסכות 
קהילות  למען  נרתמת  היא  כעת  בנתב"ג, 
שעבר  בשבוע  בסין.  והיהודים  הישראלים 
הוציאה חברת PassportCard  משלוח מיוחד של 12,000 מסכות 
הישראלים  ולקהילות  חב"ד  לשליחי  המיועדות  לפנים  היגייניות 
של  חמור  מחסור  עקב  מגיע  החברה  של  הסיוע  בסין.  והיהודים 
מסכות בסין, בין היתר בעקבות סגירת מפעלי הייצור בערים השונות. 
כשמתחילת  הנגיף,  בהתפשטות  האצה  נרשמה  האחרונים  בימים 
ההתפרצות אובחנו בסין כ-7,700 בני אדם שנדבקו בקורונה ומניין 
ההרוגים עומד כעת על 170. מספר הנדבקים עקף אתמול את כמות 
 .2002-2003 בשנים  המדינה  את  שתקף  הסארס  מנגיף  הנדבקים 
התפשטות הנגיף לערים נוספות בסין מובילה לסגירה של עסקים 
לפנים.   היגייניות  מסכות  ייצור  על  האמונים  מפעלים  היתר,  ובין 
:PassportCard אתמול התחלנו בחלוקה של  יואל אמיר, מנכ"ל 
לחו"ל.  הנוסעים  לכל  גוריון  בן  בנמל התעופה  100,000 מסכות  כ- 
ונציגויות הקהילה הישראלית בסין בבקשה  פנו אלינו מבית חב"ד 
לשימוש  לסין  דרכן  עושות  כעת  והמסכות  לבקשה  נענינו  לסיוע. 
בכלל  לקוחותינו  עבור  העת  כל  זמינים  אנחנו  המקומית.  הקהילה 
ערוצי השירות ובמידת הצורך נעשה כל שביכולתנו לילות כימים על 

מנת להחזיר כל לקוח ארצה בשלום".

למיון  הגיעה  שעבר  בשבוע 
שערי  הרפואי  מרכז  המיילדותי 
לבדיקת   38 בשבוע  אישה  צדק 
שעלה  חשד  בשל  אולטרסאונד 
שראש  חולים  בקופת  בבדיקה 
הבדיקה  את  קטן.  מעט  העובר 
האולטרסאונד  טכנאית  ערכה 
ומרכזת המרפאה הרב תחומית לאבחון טרום לידתי, אביטל טאובר. 
בבדיקה נשלל החשד לבעיה בהתפתחות, אולם הטכנאית הבחינה 
כי ישנה בעיה בהתכווצות לב העובר. בשל החשד פנתה הטכנאית 
למומחי הלב בעוברים של שערי צדק שהמליצו על ביצוע מידי של 
בדיקת אקו לב לעובר. בבדיקה התגלה כי אכן קיימת בעיה נדירה 
בלב,  העורקי  הצינור  ארטריוזוס-  הדוקטוס  של  סגירה  של  ביותר 
שמסכנת באופן מידי את חייו של העובר. הצינור העורקי הוא כלי 
דם עוברי גדול שמחבר בין עורק הריאה לאבי העורקים ומאפשר, 
אצל העובר,  לדם לעקוף את הריאות שאינן פעילות בהיריון. הכלי 
העורק  הלידה.   לאחר  ימים  מספר  עד  שעות  מספר  תוך  נסגר 
נסגר רק  ובדרך כלל  עורק חשוב בהתפתחות העובר  שנסגר הוא 
לאחר הלידה, אולם סגירה שלו כאשר העובר עדיין לא נולד מהווה 
ולחייו  העובר  אצל  לב  ספיקת  אי  להתפתחות  משמעותית  סכנה 
כשבועיים  כי  עם האם התברר  בבירור  וללידה תקינה.  העובר  של 
ואופטלגין  אקמול  ימים  כמה  במשך  ונטלה  בשפעת  חלתה  לפני 
לאחר שהתייעצה עם רופא על מנת לטפל במחלתה. יש לציין כי 
קיימות המלצות ברורות של ההסתדרות הרפואית באשר לשימוש 
במעקב  והצורך  המותרים  המינונים  היריון,  במהלך  אלו  בתרופות 
ויש  ההיריון-  לשבוע  בהתאם  בתרופות  השימוש  במהלך  רפואי 
לפעול על פיהן. בשל הסכנה המיידית, האישה הועברה לחדר לידה 

לזירוז וילדה תינוק בריא.

על רקע המחסור חברת PassportCard  מטיסה 
12,000 מסכות הגייניות לבתי חב"ד ולקהילות 

הישראלים והיהודים בסין
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להסתכל  דרכים  שתי  "ישנן 
על המציאות.  אחד יאמר - קשה, 
מורכב, אני לא מסוגל, והשני יראה 
את אותה מציאות ויאמר - אתגר. יום-יום 
אנחנו מתמודדים עם משברים, אך הבחירה 
היא האם אתה אומר  "אני לא מסוגל" או 
שאתה נוטע בעצמך כוחות. כך סיכמה מרים 
פרץ, אשת חינוך שומרת מצוות ששכלה 
שני בנים ובעל, את הרצאתה לאימהות 

שכולות כמוה. 
בפרשת בשלח אנו רואות את כוחן וזכותן 
של הנשים. "ותיקח מרים הנביאה אחות 
אהרון את התוף בידה" – מרים והנשים 
האמינו שיצאו ממצרים והכינו מראש את 
התופים עוד בהיותן בגלות. גם ההפטרה 
מספרת על אישה – דבורה הנביאה, ונקרא 

בה את שירת דבורה.  
נשים לב איך מהפסוקים אנו למדות על 

גדולתה של מרים.
"ותתצב )ותתעצב( אחותו מרחוק" - 
לראות קיום הנבואה שלה. מרים חיכתה, לא 
יכלה להתאפק להישאר בגלות. היא חיה עם 
הרצון ובתשוקה לגאולה. "מרים הנביאה 
אחות אהרון" – מדוע לא מוזכר שהייתה גם 
אחות של משה? כי היא התנבאה עוד בטרם 
נולד משה. מרים מלשון מר, מרירות הגלות, 
כי לפני שנולד משה אחיה והיו בני ישראל 
בשיא השעבוד והמרירות ובעומק הסבל 
– היא זו שאמרה שעתידה אימה ללדת 
בן שיגאל את כל ישראל. "ההופכי הצור 
אגם מים" – שימי לב, האותיות הסופיות 
הן אותיות השם מרים, כי בזכותה הייתה 

באר המים. 
פרקטית,  אמונה  היא  הנשים  אמונת 
מעשית ולא מופשטת. וממרים הנביאה 
בחזרה למרים פרץ ולכוחותיה המיוחדים, 

המעשיים כל כך. 

כאשר קיבלה לפני שנתיים פרס הנשיא 
על פועלה בחינוך אמרה: ״יש לי לב ֶאחד 
עמים בהודעות שבר נוראיות,  שנשּבר 3 ְפּ
ְלבנון, פטירת  קרב ִבּ נפילת בני אוריאל ַבּ
אליעזר אישי ִמשְברון לב ּוְנפילת בני השני 
אלירז בקרב בעזה. עם הלב הזה יצאתי אל 
ְשפת הלב השבור  עמי, ּוְבמילים פשוטות, ִבּ
דיברתי על הארץ ּומורשתה, על הבחירה 
בטוב, על השמחה, על הדבקות בחיים על 
אחריות ּוְמעורבות חברתית. מתוך הלב 
ארץ הזאת ּוָבעם  הזה, ֶשּפועמת בו אמונה ָבּ
הזה מתוך תהומות הכאב נבעו מעָיינות 
של אהבה ּוְכשהלב מלא אמונה, הוא יכול 
אתגרים קשים, יכול ליצור יצירות  לעמוד ְבּ
ֶלבבות  ַבּ יצירתי היא נטועה  גדולות. זוֹ 
הפכתי את יגוני ְלניגון חדש, אם רק נכיר 
כך שַרב הֶמשותף בינינו על המפריד, כולנו  ְבּ
חֵפצי חיים, כולנו חֵפצי שלום. משימתנו 

לחשוף את האורות החבויים".
בקירוב הגאולה יש תפקיד מרכזי לנשים. 
הרבי הריי״צ היה הראשון שייסד ישיבה 
לנשים - את מוסד בית רבקה. מתוך תפיסה 
מוטלת  העולם  את  להעיר  שהמשימה 
הרבי  ואומר  הנשים.  של  כתפיהן  על 
מליובאוויטש: כשמשיח יבוא העולם ינהג 
כמנהגו, אלא השינוי יהיה שנחשוף את ה 
'א' = אלופו של עולם בתוך הגלות והגולה 
תתהפך לגאולה. "וההוספה בלימוד התורה 
בענייני משיח והגאולה היא 'הדרך הישרה' 
לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה 

בפועל ממש". 
אני מגשימה את חלום חיי להביא נשים 
לרבי בחודש השמח בשנה, עוד פחות 

מחודשיים טסים לרבי!
והפעם הטיסה רק לנשים, הרב נדב כהן 
מצטרף אלינו ואנחנו עוצרים בדרך בציון 

של אדמו"ר הזקן באוקראינה.

להעיר את 
העולם

כשמשיח יבוא העולם ינהג כמנהגו, אלא 
השינוי יהיה שנחשוף את ה 'א' = אלופו של 
עולם בתוך הגלות והגולה תתהפך לגאולה

"



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

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים
  תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן ושמאות מקרקעין,

    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

  תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

בכל מקום,
בוגרי אונו משמשים כשליחי ציבור.

מוזמן להצטרף אליהם!

ה' באדר 1.3.19 המכינות מתחילות!

מסתמא הוא 
אֹונֹוֶרער

 

 

072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה

קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים והרשמה:
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מרק בטטה, זנגביל וטריאקי
 מתכון חדש ומומלץ במיוחד למרק בטטה מזין וטעים בניחוח אסיאתי משגע

מאת: עורך השף הלבן

רכיבים:
2 ק"ג בטטה, קלופה וחתוכה לקוביות

 1 כוס רוטב טריאקי 
1 כף ג'ינג'ר, טרי, מקולף וקצוץ

מלח
פלפל שחור

1 פחית חלב קוקוס
3 כפות שמן לטיגון

איך מכינים:
 1. מטגנים  את הבטטות והג'ינג'ר כ-10 דקות ומכסים במים רותחים, מתבלים במלח ופלפל שחור ומביאים 

לרתיחה.
2. טוחנים בעזרת מעבד מזון ידני או שולחני עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.

3. מוסיפים את חלב הקוקוס ואת רוטב הטריאקי ומביאים לרתיחה שניה, מגישים חם.
לגיוון:

ניתן להוסיף כף שמנת למרכז הצלחת ולקשט בשני גבעולי עירית.

מוס שוקולד על עוגייה
חברת כרמית חולקת מתכון לקינוח מפנק - מוס אגו שוקולד מריר 60% על עוגייה.

להכנת העוגיות לבסיס:
150 גרם שוקולד מריר 60% 

1 ביצה
כפית תמצית וניל

50 גרם חמאה
50 גרם סוכר

חצי כוס קמח
קורט מלח

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור ל-180 מעלות

2. במיקסר עם וו גיטרה מקרימים יחד את החמאה והסוכר עד שמתקבל יחד קרם חלק ורך, מוסיפים את 

הביצה ואת הווניל וממשיכים לעבד עד שזו נטמעת במלואה. 
3. מוסיפים את השוקולד ושוב מעבדים עד שמתקבלת מסה אחידה וחלקה ובשלב האחרון מוסיפים את 

הקמח והמלח ומעבדים עד לקבל בצק דביק אך אחיד.
4. בעזרת 2 כפות רטובות מעט יוצרים "גושים" של בצק על תבנית לתנור מרופדת בנייר אפיה. 

אופים 12-15 
5. כשהעוגייה חמה יוצרים בעזרת רינג  את גודל עוגיות השוקולד בהתאם לגודל הכלי בו מחליטים להגיש את 

הקינוח ומקררים כשעה במקרר.

חומרים למוס:
300 גרם שוקולד מריר 60% 

150 גרם שמנת מתוקה
300 גרם שמנת מתוקה

100 גרם חלבון ביצה
50 גרם סוכר

הכנת המוס:
1. מחממים 150 גרם שמנת מתוקה ומוזגים על שהשוקולד  

2. מחכים דקה ומערבבים היטב עד לקבלת גנאש שוקולד חלק. 
3. מקציפים את החלבונים עם הסוכר וכאשר נוצר קצף יציב ומבריק מקפלים אותו לשוקולד. 

4. מקציפים את השמנת עד לדרגת "פסגות רכות ומקפלים גם אותה למסת השוקולד. 
5. יוצקים את המוס לתבניות רצויות, מעבירים להקפאה של 8 שעות לפחות .

6. מוצאים את הקינוחים מהתבניות ומזגגים 

שיפודי עוף במשרה קרם קוקוס וטריאקי
המותג  הקולינארי מאסטר שף  דואג להביא לשולחן הישראלי את המיטב מהעולם, מציע שדרוג לארוחת 

הצהריים עם קריצה אסיאתית- מתכון של שיפודי עוף במשרה קרם קוקוס וטריאקי על מצע של אורז. מתכון 
שילך ישר לאוסף המתכונים הקבוע שלכם. 

מרכיבים ל-4 מנות: 
600 גרם נתחי פרגית חתוכים לקוביות גדולות

למשרה:
1/2 כוס רוטב טריאקי 

½ כוס קרם קוקוס 
4 כפות רוטב צ׳ילי מתוק 

מעט מלח לפי הצורך
שיפודי עץ יפנים קצרים

מעט שמן לצלייה

5

1

23

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

4
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אורז:
2 כוסות אורז בסמטי 

קרם קוקוס לפי הצורך 
3 שיני שום כתושות

מלח לפי הטעם

לקישוט:
חופן עשבי תיבול קצוצים/ בצל ירוק

אופן ההכנה:
1. מערבבים על כל מרכיבי המשרה, משרים את קוביות הפרגית למשך 4 שעות לפחות )אפשר ללילה(

2. מכינים את האורז לפי הוראות היצרן, אלא שמחליפים חצי מכמות המים בקרם קוקוס, מתבלים במלח 
ומוסיפים שום כתוש.

3. משפדים את הפרגית על שיפודי העץ. 
4. צולים את השיפודים על מחבת פסים כבדה, גריל או פלנצ׳ה במשך כ-3 דקות מכל צד עד שמוכן.

5. מסדרים אורז על צלחת ההגשה, מעל מניחים את השיפודים, מזליפים כמה טיפות שמן סומסום, מקשטים 
בג'ינג'ר כבוש ובצל ירוק ומגישים.

לביבות תירס
באדיבות חלי ממן, קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא

מרכיבים:
1  כוס חלב 1%

1 ביצה מופרדת לחלמון ולחלבון
2 כפות קמח שטוחות

1 קופסא גרעיני תירס לייט

אופן הכנה:
1. מערבבים בקערה את הקמח עם חלמון הביצה

2. מוסיפים חלב ותירס ומניחים בצד לחצי שעה
3. בקערה אחרת מקציפים את החלבון לקצף יציב ומקפלים בעדינות לתערובת הקמח והתירס

4. מחממים מחבת טפלון היטב ומרססים בתרסיס שמן
5. בעזרת 2 כפות יוצקים לביבות למחבת ומטגנים עד להזהבה משני הצדדים

עוגת גבינה מחולקת
אם גם לכם קשה להחליט איזה ציפוי אתם אוהבים על עוגת הגבינה שלכם, המתכון הבא הוא במיוחד 

בשבילכם! עוגת גבינה רכה וקרמית שבה לכל פרוסה שלה יש ציפוי אחר
מאת: עורך השף הלבן / מקור מתכון וצילום: דור משה 

רכיבים לתחתית:
150 גרם ביסקוויטים

100 גרם חמאה 

לבלילת הגבינה:
1/4 כוס שמנת מתוקה להקצפה 32% 

150 גרם שוקולד לבן
450 גרם גבינת נפוליאון 16%

250 גרם גבינה לבנה 5% 
200 גרם שמנת חמוצה 

200 גרם סוכר )כוס אחת(
L 4 ביצים בגודל

1 כפית מחית/תמצית וניל

לציפוי:
פירות, שוקולד מגורד, סוכריות צבעוניות, 

ממרח שונים )שוקולד, ריבת חלב, ריבה וכו'(

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור לחום של 150°, כאשר בתחתית התנור מניחים תבנית קטנה עם מים רותחים. מרפדים את 

תחתית התבנית בנייר אפייה, ומשמנים אותה עם חמאה בשוליים.

להכנת התחתית:
1. ממיסים את החמאה.

2. טוחנים את הביסקוויטים ומערבבים עם החמאה.
3. מהדקים את התערובת לתחתית התבנית. חשוב להדק היטב, גם בשוליים.

4. מעבירים את התבנית לקירור עד שהמלית מוכנה.

לעוגה:
1. ממיסים במיקרו את השוקולד הלבן עם שמנת להקצפה, מערבבים בקערה את הגבינות, הסוכר והוניל.

2. מוסיפים את הביצים, אחת אחרי השניה ומערבבים לתערובת אחידה.
3. יוצקים בעדינות את המלית על התבנית ואופים במשך -70 80 דקות, עד שהשוליים יציבים והמרכז מעט 

רוטט אם אתם מזיזים התבנית.
4. מצננים את העוגה לטמפ' החדר ומעבירים לקירור למשך 4 שעות לפחות.

5. מחלצים את העוגה מהתבנית ומעבירים אותה לצלחת הגשה.
6. פורסים את העוגה לרבעים, ולאחר מכן פורסים באמצע כל רבע, כך שיתקבלו שמונה פרוסות אחידות. 

מקשטים כל פרוסה בנפרד.
7. שומרים בקירור

4

5

1

3 2
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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. ראשית חוכמה
2. רחב ידיים

3. רחץ בניקיון כפיו

1. ּתִהּלים קיא י  2. ּתִהּלים קד, כה 3. ּתִהּלים כו, ה - ו

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
עמק טארפלה בלפלנד שבשוודיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. רוטן ומתלונן,שאינו מרוצה לעולם,מחרחר ריב. "דברי ___ כמתלהמים והם ירדו חדרי 
בטן" )משלי יח ח(

5. קיצור המילים: גיבור כארי.
7. חצוצרה, קרן לתקיעה.  "כמה קרנות יש להן כמה  ___  יש להם" )ויקרא רבה פרשה 

כט פסקה ד(
8. ההוכחה אינה הולמת כלל את העניין. "אין הנדון דומה  ל___" )פסחים טו.(

9. מפרשות השבוע.
10. כלי קיבול לשמן שהיה בבית-המקדש, כעין קנקן או קיתון.  "וה___  דומה לקתון גדול 

של זהב" )תמיד ג ו(
11. רשום שתי אותיות אשר סכום ערכם הגימטרי הוא: 800

12. הטיל, זרק.  "____  בחצים" )יחזקאל כא כו( )בהיפוך אותיות(
פרשה  רבה  )ויקרא  הבא"  העולם  לחיי  מפולש   ___ באיזה   "תודיעני  שער,מבוא.   .15

ל,פסקה ב( )בהיפוך אותיות(
16. מקום מוגבה, במה.  "ותבני לך  ___  ותעשי לך רמה בכל רחוב" )יחזקאל טז כד(

17. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים  שב___" )פרה יב ט(

1. מנע, חסך.  "וכל אשר שאלו עיני לא  ___  מהם" )קהלת ב י( )גוף שלישי, עבר(
4. נטף, זב.  "____  שפתי ישנים" )שיר השירים ז י( )גוף שלישי, עבר(

האלו  פרות    ___" מדבר-מה.   הנזרות  או  חרם  שבועת  לאיסור,  שבועה  ביחוד  לשון-שבועה,   .7
עלי" )נדרים ז ו(

8. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "מדבר __")בכתיב חסר(
9. גנאי, פגם.  "שלא היה בו שום  ____" )יומא כב:( )בכתיב חסר(

10. גרף, טאטא.  "ו___  ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו" )ישעיה כח יז( )בהיפוך אותיות(
11. קיצור המילים: חידושי הלכות.

12. מספר הצדיקים הנסתרים החיים בכל דור.
נד:(  )מנחות  ובמחשבה"  ב___   ניטלת   גדולה  "שתרומה  שיקול-דעת.  השערה,  הערכה,   .14

)בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(
16. בדיוק באמצע. "___  ובנתיים" )בראשית רבה פרשה ד, פסקה ג(

19. כליל, לחלוטין, בתכלית, לגמרי.  "מ___   ו___" )רש"י דברים כג ח( )בהיפוך אותיות(
ג, פסקה  )ויקרא רבה פרשה  20. מקושט, מובחר,משובח. "שיהא המזבח ___ בקרבנו של עני" 

ה( )בכתיב חסר(

1. בריכה קטנה, מקווה – מים לשימושים שונים. "____  הכובסין" )בבא בתרא ב א(
2. כנוי מליצי לעינים.  "ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו    ה___  בארבות" )קהלת יב ג( 

)בכתיב מלא(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי: א'- 3, ב'- 100, ג' – 10, ד' – 7

4. מעשה גדול אינו אלא צירוף של פעולות קטנות. "מטיפה לטיפה נתמלא  ה___")במדבר 
רבה פרשה יז,פסקה ג( )בהיפוך אותיות(

5. בהיפוך אותיות או סדר המילים מימין לשמאל ומשמאל לימין.  "דלמא  ___  חתים" 
)גיטין פז:(

6. קצץ וכרת קוצים או צמחים אחרים במגל או בסכין. "מה עשה פקח אחד  ___  ונכנס  
___  ונכנס" )בראשית רבה פרשה יב, פסקה  א(

12. לחש, לחישה. "___  דממה דקה" )מלכים א יט יב( )בהיפוך אותיות(
13. קיצור המילים: נוהגים לקרות.  )בהיפוך אותיות(

14. כרך וגלל, כפף ושם חלק על חלק.  "פירש טליתו  ו___" )שבת קכ.( )בכתיב חסר(

1. אבן-אדומה ויקרה ששימשה בימי קדם לקישוט בנינים.  "ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני 
___")ישעיה נד יב(

2. כנוי לנביא,חוזה,הרואה בעיני רוחו את העתיד. "בן אדם ___  נתתיך לבית ישראל" )יחזקאל ג 
יז( )בכתיב מלא(

3. קיצור המילים: יש נוהגים לומר. )בהיפוך אותיות(
5. מה הרווח? מה התועלת?  "מה  ___" )בראשית לז כו(

6. כהוצאת שערה מחלב.  משל לפעולה קלה שאינה דורשת כל מאמץ.  "כמשחל  ___  מחלבא" 
)ברכות ח.(

10. אמירת תודה, הכרת טובה.  "אני נותן ___ על חלקי" )ברכות ד ב(
13. יותר מזה, למעלה מזה.  "יתר על  ___" )עירובין פג:(

15. לא נע, עמד בלי תנועה.  "____  הרוחות" )תענית כ.( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר( )בהיפוך 
אותיות(

16. חסר-שכל.  "אין  ___" )ירמיה ה כא( )בהיפוך אותיות(
17. כוויה, צרבת בעור הבשר. "____  תחת יפי" )ישעיה ג כד( )בהיפוך אותיות(

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 18. מקווה טבעי גדול מאוד של מים מלוחים. "ו___  אספמיא  ו___  הגדול" )בבא בתרא עד:(
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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חבר בית הדין הגדול 
הרה"ג שלמה בן שמעון שליט"א

ראש מוסדות "חזון למועד"
שיאציל מברכותיו על הציבור

ראש מוסדות "עטרת חכמים" 
הרה"ג חיים רבי שליט"א

ראש מוסדות "יגל יעקב" 
הרה"ג יוסף מוגרבי שליט"א

 
הרב הראשי לגבעתיים 

הרה"ג פנחס אדרי שליט"א 

ראש מוסדות "פתח הדביר" 
הרה"ג ליאור גלזר שליט"א

יו"ר המועצה הדתית בגבעתיים 
הרב יעקב כרמי שליט"א

בנו וממשיך דרכו של הצדיק שליט"א

אורח הכבוד
יו"ר תנועת ש"ס העולמית 
הרב אריה דרעי שליט"א 

שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל 

 מייסד כולל "גבעת חיים" 

הציבור מוזמן להילולא המרכזית של אדמו"ר הקדוש המלוב"ן 

בס“ד

 ההילולא תתקיים אי"ה יום שני ט"ו בשבט 10/02/2020
בשעה 19.00 באולמי "גני הדקל" רח' עזרא 22 בני ברק

נשיא הרבנות הראשית 
מרן הראש"ל 

רבנו יצחק יוסף שליט"א

סעודת מצווה סביב 
שולחנות ערוכים כיד המלך

ינעים את הערב 
ר' אלעד כהן הי"ו 
ותזמורתו בהרכב מלא

 c
ab

al
le

ro
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o.
il

עזרת נשים פתוחה

למסירת שמות לפדיון 
נפש וברכה על ציון הצדיק:  052-7160157

העלייה לציון הקדוש בבית העלמין פוניבז‘ 
בע"ה יום שני ט"ו בשבט החל מהשעה 09:00 בבוקר

לרכישת כרטיסים: 052-7160157
 מחיר כרטיס: 100 ₪

בין קהל המשתתפים תערך
הגרלה על כלי כסף בחסות:
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