
ט' אדר תש"פ 85/3/20 בחולון בת ים





אוטובוס החסד יצא לדרך בימים חמישי וראשון ט', יב' אדר )5, 8 במרץ(בין השעות 16:00-20:00
16:30 - רח' שלמה המלך, ארמונות חן | 18:00 - רמת אלחנן )רח' זוננפלד( | 19:00 מרום שיר )רח' לנדא(

מוקד דן:

*3456

חוגגים 12 ל'אוטובוס החסד'
תרמו מוצרי מזון או משלוחי מנות לנזקקים

הצטרפו לתחרות המשלוח עם הברכה היצירתית ביותר

ואולי תזכו ב:
גיטרה קלאסית

מערכת קריוקי משוכללת





רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     ש
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בפורים
      חושבים

כולם:)על 
ועל 

הנמנעים
מסוכר

₪7.9
במקום ₪14.9

סוויטי
חליטות תה 

בתוספת עלי 
סטיביה מתוקים
המתיקות כבר 

בפנים!

₪12.9

400 גר'

₪8.9

חלבה 
ללא תוספת סוכר / 

חלבה אספרסו

₪7.9

מארז חלבה מיני
ללא תוספת סוכר

₪7.9

מארז חטיפי 
בוטנים / 

שומשום / 
קוקוס

ללא תוספת סוכר

₪12.9

במחיר היכרות מיוחד!

₪12.9

מבחר עוגיות כוסמין 
לייט 

של חברת 'דגן'

מעדן פרי חמוציות | רימונים | דובדבנים 
ללא תוספת סוכר 

המתיקות נובעת מהפרי ומשורש עולש

100 גר'

₪3.9

    על 
הנמנעים
םםםםםמגולטן

חטיף עוגיה 
שוקו צ'יפס

₪8.9

דגניוס

₪2.9

שוקולד מריר 
ממולא

תות | תפוז | נוגט

65 גר'

3 יחי' ב-

₪8.9
6 יחי' ב-

₪10

חטיף פופקורן חטיף טבעות
בטעמים

מארז נאש

₪8.9

קרקר חומוס

3 י

9

ף טבעות חט

ן

9

ללא תוספת סוכר

ם! בפנ

ררימונים | יציותות חמו רי

6

טעמים

מתוקל
ממתיק טבעי משורש העולש

טעים במיוחד!

9
חטיפי מארז

מתוקל
ממתיק טבעי משו

ק

טעים במיוחד!

₪7.9

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00            

איך אומרים בפורים אני אוהב אותך?

קניתם ממוצרי פינגיאה ב100 ש“ח קבלו במתנה תרכיז תפוחים 100% פרי, 1.2 ליטר

בפנגיאה הכנסנו את כל מה שיש לטבע להציע. !

:

ליטר

ד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00

סדרת הדבשים המגובשים
מפרחי 
דרדר

500 גר'

₪19.9

מפרחי 
דרדר

00

...99

מפרחי 
אבוקדו

500 גר'

₪19.9
גר'

₪

מפרחי 
אבוקדו

 500

.999999999999999999999

מפרחי 
אקליפטוס

500 גר'

₪19.9

מפרחי בר 
ואקליפטוס אורגני

500 גר'

₪23.9

5

999999999999999999999999999999999999

המגובשים הדבשים המגובשיסדרת בשים

מלשולח הכי יוקרתי והכי בריא שבטוח אף אחד לא יעביר הלאה:)

              ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

פתוח במוצ"'ש שבת זכור | בין השעות 23:00 - 20:00
כתובת: הרב קוק 13 בני ברק | טל': 03-6224588

פתוח: א' - ה' « בין השעות: 22:00 - 09:00 | יום ו' « בין השעות: 13:00 - 09:00

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00

23

ת'
פו

וס
 נ
ות

נח
 ה

נו
נת

 יי
לא

ם 
רי

פו
ד 

 ע
ים

חד
מיו

 ה
ים

יר
מח

וה
ם 

בי
הר

ם 
עי

בצ
המ

ב 
עק

'

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

נה1+4
מת

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

נה1+4
מת

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'
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מבוקשהכיהירוק

חדש על
 המדף!
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"

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

תנה1+4
מ

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

תנה1+4
מ

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד
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מבוקשהכיהירוק
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

תנה1+4
מ

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

תנה1+4
מ

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

קורנפלקס / אורז תפוח 
מצופה שוקו אמיתי

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל
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מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00
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אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

375 גר'

יוקרתי שווה 
ומעניין 

רק בחנויות המפעל B&D !הפורים הכי 



י' אדר תש"פ 6/3/20 6

ניצחנו בקרב, נפסיד במלחמה?
ההכרעה  היעדר  למרות  דברו.  את  אמר  העם 
ניתן  לא  ממשלה,  בהרכבת  שמתחדש  והפלונטר 
בתוצאות  שהיתה  הברורה  האמירה  את  לטשטש 
לכתר  לטעון  השמאל  מחנה  של  הניסיון  הבחירות. 
רצונו  כי  הבהיר  ישראל  עם  של  ובניין  מנין  שרוב  בשעה 

בממשלת נתניהו, הוא אבסורדי ומכוער.
תל- אקספו  במתחם   2 ביתן  הבחירות.  במוצאי  שם  הייתי 

אביב לבש חג. פורים הוקדם בשבוע וצהלות השמחה נשמעו 
סיבה  במחול,  שפרצו  הפעילים  לאלפי  להם,  היה  למרחקים. 

אמיתית לשמוח ולרקוד במוצאי הבחירות.
מרגע היוודע תוצאות המדגמים נהרו למתחם אלפי בני אדם 
נרגשים, חלקם דומעים, אחרים מפזזים ובלב כולם אושר מופגן 

ולא פחות מכך – אנחת רווחה.
שאגות  גברו  כך  חפו,  המרקע  על  העיתונאים  שפני  ככל 
השמחה בהיכל הליכודניקי. ברגע שאולפני הטלוויזיה התעטפו 

ביגון, פשט חיוך רחב יותר על פניהם של החוגגים באסקפו. 
השמחה  להיטי  ממיטב  חסידית  מוזיקה  נשמעת  ברקע 
של  ירושלים'  מ'שבחי  החל  מגוון.  הפלייליסט  היהודית. 
'משנכנס  מאמינים'.  בני  מאמינים  ל'אנחנו  ועד  מלכה  אביהו 
אדר' ו'ביבי מלך ישראל' משמשים בערבוביה. הברק בעיניים 

והגרונות ניחרים.
מבחינתם  היסטורית.  מעגל  סגירת  החוגגים  עבור  היתה  זו 
ההישג הכביר של גוש הימין, למרות כתבי האישום החמורים 
לניסיון להשתיק את קולם  ואולי בגללם, הוא תשובה מוחצת 

מהמרחב הציבורי. 
את  אפפו  מהפכה  של  ניחוחות  מחשמלת.  היתה  האווירה 
המתחם, גם אם המנצח הגדול הוא מי שמנהיג את המדינה זה 
למעלה מעשור. המצביעים שמילאו את המקום חשו כי הצליחו 
את  ומצרה  אותם  הרודפת  ההגמוניה  על  קשה  מכה  להנחית 

צעדיהם.
בראש ובראשונה משקפים תוצאות הבחירות הבעת אי אמון 
מוחלטת מקרב רובו המכריע של עם ישראל באושיות "מערכת 
זו שמתנהלת כבר תקופה ארוכה מתוך שכרון  אכיפת החוק", 

כוח ויהירות חסרת גבולות.
הפרקליטות  אנשי  את  שמאפיינת  השערורייתית  ההתנהגות 
והמשטרה בתחומים רבים ובאו לידי ביטוי מובהק ביחס שלהם 
לפרשיות נתניהו, עוררו את הרוב בעם ישראל אשר איבד בהם 
את שאריות האימון ומשווע לרפורמה עמוקה במערכות הללו.

פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, בכירי המשטרה והיועמ"ש 
מנדלבליט שעושה דברם הרוויחו ביושר את המיאוס כלפיהם. 
בידיהם הביאו על עצמם את הכרעת הבוחר שקבע כי הוא אינו 

מאמין לו ומטיל ספק רב בכשירותם ובניקיון כפיהם.
שלא  באופן  בהגזמה,  החבל  את  מתחו  החוק  אכיפת  אנשי 
הותיר ברירה אפילו לאחרוני האזרחים שסמכו עליהם. וזה בלט 
"סיקור  בעוון  התקדימי  והאישום  נתניהו  בחקירות  מכל  יותר 

אוהד" כלפי מנהיג מחנה הימין-חרדים. 
הנסיעה  מפוקפקים,  חקירה  בתרגילי  השימוש  למשל,  כך 
התמוהה של בכירת הפרקליטות לאפריקה בעת השימוע שנעשה 
שוהה  שנתניהו  בשעה  אישום  כתב  להגיש  החיפזון  לרה"מ, 

הבלתי  ההדלפות  וושינגטון,  אדמת  על  היסטורית  בשליחות 
פוסקות מחדר החקירות והתדרוכים המגמתיים לעיתונאים.

לא צריך להצביע מחל בכדי לזהות את מסע הציד שמופנה 
כלפי נתניהו. גם בלי להעריץ אותו, לא ניתן להתעלם מהמניע 
מנת  על  הכל  לעשות  השמאל  חוגי  בקרב  שקיים  המשיחי 

להורידו מכסאו, לאחר שהפנימו כי בקלפי זה כבר לא יקרה.
זו תהיה קונספירציה לקבוע כי נרקמה קנוניה בחשאי שנועדה 
להפיל את נתניהו מהשלטון, אך ברור כשמש בצהריים כי ישנו 
ומערכת  בישראל  התקשורת  בגופי  שפשט  מובהק  אינטרס 
והכל  בגלגלים  מקלות  לו  לתקוע  השונים  גווניה  על  המשפט 

כשר בדרך לסילוקו מהזירה הציבורית.
והעיתונאים  הפקידים  עם  חשבון  בא  הציבור  הזה  בהקשר 
של  מכוער  ובשילוב  להם  לא  כתרים  לעצמם  קשרו  אשר 
התנשאות ובטחון עצמי מופרז ביקשו להחליט עבורם מי ינהל 

את המדינה. 
שוב הוכח שלשחצנות יש מחיר. האזרח הפשוט לא ממהר 
דעתו  בכך שרק  ומשוכנע  כלפיו  עליונות  למי שמשדר  לסלוח 

היא שרלוונטית ועל פיו יישק דבר.
נתניהו אמנם היה לסמל, בהיותו ראש מחנה הימין הוא מייצג 
שלא  במי  רואות  אשר  האליטות  גלגלי  תחת  שנדרס  העם  את 
כמוהם 'בוט', צ'חצ'ח ובבון. אבל בסוף, יש כאן קריאת כיוון 
התנהגות  דפוס  לעצמו  שסיגל  מי  לכל  אזהרה  ותמרור  לעתיד 

מסוג זה.
וכן, היתה פה גם אמירה ברורה לגזענות של מחנה השמאל 

כביכול  פתיחות  מדומה,  פלורליזם  שמשדר  המחנה  ונספחיו. 
וקבלת האחר הוא שמתקשה להכיל דעה מנוגדת לשלו. משכך, 
מנשקי  של  נבזיות  להגדרות  עונה  עדתו,  על  נמנה  שאיננו  מי 

קמעות ומתופפי דרבוקות.
דגלה  ונושאי  הקדושה  התורה  רושמת  הללו,  בבחירות 
ניצחון מפואר על כל הקמים עליה. אלו שנשאו ראש והחציפו 
פניהם מול עקרונות היהדות נחלו מפלה צורבת וספגו מהלומה 

מהדהדת.
מול  והחווירה  החרדי  הציבור  כלפי  שהשתוללה  ההסתה 
של  בדל  כל  איבדה  הנאצית,  גרמניה  סטייל  האנטישמיות 
לגיטימיות. העם היהודי בארץ ישראל דחה על הסף רעיון של 

החרמת מגזר שלם רק בשל אמונתו.
השנאה של ליברמן כלפי כל זיק יהדות התגלתה כמוצר לא 
מבוקש בישראל. למרבה המזל, אין לקוחות לשיסוי עם ישראל 

איש באחיו והטלת חרם על ציבור שומרי התורה והמצוות.
כל יהודי שחרד לדבר השם שכבוד התורה יקר לליבו, יכול 
למתוח חיוך רחב על פניו לאור התוצאות שמבהירות באופן חד 
יהיה מכריע בממשלה הבאה שתקום  כי הקול החרדי  משמעי 

בעזרת השם.
נראית  ימין-חרדים  ממשלת  הקמת  המזל,  לרוע  נכון.  אז 
רחוקה והתסבוכת הפוליטית מתעצמת. בחירות בפעם הרביעית 
לשם.  שנגיע  הנמנע  מן  ולא  לסוחר  עובר  למטבע  הפכו  כבר 
ישראל  שבעם  היא  המציאות  להסתיר.  אסור  האמת  את  אולם 

ישנה עליונות לדרך הימין ולמסורת ישראל.

שניאור ובר



לרוע המזל, הקמת ממשלת ימין-חרדים נראית רחוקה והתסבוכת הפוליטית מתעצמת. בחירות בפעם הרביעית 
כבר הפכו למטבע עובר לסוחר ולא מן הנמנע שנגיע לשם. אולם את האמת אסור להסתיר. המציאות היא שבעם 
ישראל ישנה עליונות לדרך הימין ולמסורת ישראל. השנאה של ליברמן כלפי כל זיק של יהדות התגלתה כמוצר 

לא מבוקש בישראל

"
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כנוס את כל היהודים
פרשת השבוע "ואתה תצווה", מהווה המשך ישיר 
לפרשת הקודמת פרשת תרומה בענין בניית המשכן. 
הפרשה שלנו עוסקת בהדלקת מנורת המקדש, בגדי 

הכהונה ונושאים נוספים הנוגעים למשכן.
הפרשה פותחת במילים: "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו 
התורה  ָּתִמיד".  ֵנר  ְלַהֲעֹלת  ַלָּמאוֹר  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 
היא  הכוונה  כוונתה.  למי  מפרטת  לא  אך  "ואתה",  כותבת 
כמובן למשה רבינו, אך שמו לא נאמר במפורש. יתירה מכך, 
עד  לידתו  מאז  בחיי משה,  התורה  פרשיות  בכל  כי  לב  נשים 
כן  אם  מדוע  זו.  פרשה  למעט  מוזכר שמו שלמשה,  פטירתו, 

בפרשת השבוע לא מופיע שמו של משה רבינו?
הסיבה לכך היא בקשתו של משה רבינו עצמו מאת הקב"ה 
המסור  המנהיג    – רבינו  משה  כידוע,  העגל.  חטא  לאחר 
והנאמן לצאן מרעיתו, השליך נפשו מנגד, לאחר חטא העגל 
אמר להקב"ה: אם אין אתה סולח להם על מעשה העגל "מחני 
נא מספרך אשר כתבת", ובמילים אחרות: אל תזכיר את שמי 
בתורתך! משה רבינו יצא להגנת כלל ישראל – עדת מרעיתו, 
כלל  שמו  ייזכר  שלא  כדי  עד  שכזו,  מופלאה  בהתמסרות 
ישראל,  לבני  דיבור, למרות שה' סלח  אותו  בתורה. בעקבות 
אבל הדיבור של משה רבינו לא יצא לחינם, הוא בא לידי ביטוי 

בכך ששמו לא נזכר בפרשתנו.
ולו שמץ של מושג כלשהוא  הבה נלמד מכך לפי השגתנו 

במשמעות העמוקה של "מנהיג" אמיתי!
שהועמדו  המשאבים  כל  את  שרותמים  אלו  לא  בוודאי 
לרשותם כדי לשסות ולפלג את חלקי העם זה בזה כדי לזכות 
לפרומיל פרסום וכבוד מדומה... גם לא אלו שמשתדלים לנצל 
כל ערוץ השפעה שניתן בידם כדי להפיק רווחים אישיים צרים.
היקר  את  ולהקריב  להשקיע  שמוכן  זה  הוא  אמיתי  מנהיג 
לטובתם  בידיו  הופקד  אשר  לציבור  להיטיב  כדי  בעיניו, 

ואושרם הנצחי!

  

הרב  כבוד  יצא  הנוכחית  הבחירות  מערכת  של  בסיומה 
הרב  נרגש,  במכתב  שליט"א,  לאו  דוד  רבי  לישראל  הראשי 
בליבנו  תן  "אדרבה  מליזענסק:  אלימלך  רבי  בתפילת  פותח 

שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם".
"אין זה אומר שאין חסרונות לשני, כי אין מציאות של אדם 
בעולם שאין לו חיסרון מסויים. עם זאת מוטלת עלינו החובה 
להתייחס לזולתנו באופן שלא להבליט רק את חסרונותיו, אלא 

לראות בעיקר את הצדדים החיוביים שבו".
ניסו  רבים  בה  קשה,  תקופה  לאחר  היום  אנו  "עומדים 
מעלותיהם.  את  ולא  זולתם  של  חסרונותיהם  את  להבליט 
וגרמה  בישראל,  העם  את  חצתה  קשה  מחלוקת  בה  תקופה 
לשנות  הזדמנות  הם  אלו  ימים  דווקא  חלקיו.  בין  לניכור 

מהותית את גישתנו בינינו לבין עצמינו. מוטלת עלינו החובה 
חסרונותיו,  את  רק  להבליט  שלא  באופן  לזולתינו  להתייחס 
אלא לראות בעיקר את הצדדים החיוביים שבו. כמה חשובה 
האחדות בין כולנו גם כאשר ישנה שונות, גם אז חייבת להיות 
הקריטית,  המשימה  אלו  בימים  עלינו  מוטלת  מלאה.  אחדות 
המחלוקות  כל  את  לשים  ישראל,  עם  חלקי  כל  בין  לאחות 

והמילים הקשות אשר נאמרו מאחורינו".

  

מעשה  זכירת  מצוות  שם  על  זכור',  'שבת  נקראת  השבת 
את  מסמלים  שלאחריה  ופורים  זכור  פרשת  ומחייתו.  עמלק 
המחאה והמחייה שלנו את עמלק וזכרו. בשבת זו אנו קוראים 
על מלחמת עמלק, ובפורים אנו מוחים את המן האגגי מזרעו 

של עמלק.
המן כמו עמלק ביקשו לגזול וליטול מעם ישראל את מעלתם 
הערכית. המן הרשע ידע את הסוד... הוא היטיב לזהות כי כוחו 
הגמרא  נלחם.  הוא  זה  וכנגד  באחדותו,  הוא  ישראל  עם  של 
הרע!...  בלשון  העולם"  "אלוף  היה  הרשע  המן  כי  מספרת 
עם  "ישנו  אחשורוש:  המלך  בפני  נאומו  בפאתוס  נשמע  וכך 
אחד מפוזר ומפורד בין העמים". זריעת פילוג, רכילות זולה, 

לפגוע  שלו  הנשק'  'כלי  היה  זה  ארס  שחר,  חסרות  השמצות 
בעם ישראל.

ואכן ההיסטוריה מוכיחה כי כוחו של כלל ישראל להינצל 
היא דווקא באחדותו, בזכותה זכו לקבל את התורה בהר סיני 
המן  מגזירת  להינצל  זכו  זה  ומכח  אחד",  בלב  אחד  "כאיש 
הרשע, את הכח הזה מלמדת אותנו אסתר המלכה בקריאתה 
הנצחית: "לך כנוס את כל היהודים". כולם התאחדו בתפילה 
זכו  ומאוחדים  כנוסים  כשהם  וכך,  העולם,  לבורא  ובתחינה 

לישועה מופלאה, וקיבלו את התורה מחדש, באהבה.
ולכן כאשר זכו לישועה קבעו חז"ל לכל הדורות את מצוות 
 – לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  ושמחה  במשתה  היום 

להרבות אחדות, אהבה ואחווה.

  

ונחתום בקריאתו הנרגשת של הרב הראשי בסיום מכתבו:
לכך  וכראוי  כמנהיג  עצמו  את  שרואה  מי  לכל  קורא  "אני 
בנפשנו  כי  הזו,  החשובה  המשימה  את  ליבו  לוח  על  לשים 

הדבר"!
יחד שבטי ישראל!

שבת שלום ופורים שמח

הרב בן ציון נורדמן



ואכן ההיסטוריה מוכיחה כי כוחו של כלל ישראל להינצל היא דווקא באחדותו, בזכותה זכו לקבל את התורה 
בהר סיני "כאיש אחד בלב אחד", ומכח זה זכו להינצל מגזירת המן הרשע, את הכח הזה מלמדת אותנו אסתר 
המלכה בקריאתה הנצחית: "לך כנוס את כל היהודים". כולם התאחדו בתפילה ובתחינה לבורא העולם, וכך, 

כשהם כנוסים ומאוחדים זכו לישועה מופלאה, וקיבלו את התורה מחדש, באהבה

"

 להרבות אחדות, אהבה ואחווה. מגילת אסתר 



יותר מחמם
פחות מייבש
חיסכון של עד 50% 

בצריכת החשמל

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

MASTER 10AQ  !חדש

TOP SUPER QUIET X

BTU 8,141 תפוקת חימום | BTU 8,851 תפוקת קירור

עכשיו במבצע רק 1,390 ₪
עוצמתי ומתקדם

*שנה אחריות מלאה + 6 שנות אחריות מורחבת

MASTER     VRF BOX     TOP SQ מזגני
TOP INVERTER     מזגן נייד     מיני מרכזי
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בבוקרו של יום בהיר אדם עובר טלטלה שמשנה את חייו 
זאת  כל  ועם  קרסה  פרנסתו  נפגעה,  בריאותו  לחלוטין. 
צנגר,  דוד  ר'  את  הכירו   • מפיו  דוברת  לוהטת  אמונה 
לצחוק  הכול  למרות  שממשיך   – שמש  מבית  הלהטוטן 
ולהצחיק כי בעזרת השמחה ניתן להתגבר על כל הקשיים

||  איילה אבן האזל  ||

בעין
אחת

ן  טוטהל



11 י' אדר תש"פ 6/3/20
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אחד א באוויר  נזרקו  האש  בוקות 
דוד  ר'  והלהטוטן  השני  אחרי 
להתעייף,  בלי  ותופס  זורק  צנגר, 
עם  משחק  קטעי  לאחר  וזאת 
שונות  דמויות  לבישת  חרבות, 
משעשעים  חיקויים  בתוספת 
מי בקהל בטוח שהמשחק באבוקות אש,  אי  ועוד. 
חייב,  נשאר  לא  דוד  ר'  קרה",  ב"אש  משחק  הוא 
נדלק חיש מהר  הוא מניח בלון קרוב לאש, הבלון 

ומתפוצץ.
ר' דוד צנגר נשוי 7+  מבית שמש, הוא איש עסוק 
"משנכנס  נאמר  שאליהם  אלה  בימים  כלל  בדרך 
שמחה  לעורר  יכול  ומי   - בשמחה"  מרבים  אדר 
בלבותיהם של הילדים, כמו להטוטן עושה פלאים, 
שלו,  מקוריות  מילים  עם  משמחים  שירים  בליווי  
ושחקן שלובש דמויות שונות בזו אחר זו?  בנוסף 
לכך דוד משמש גם כשחקן במחזמר "האוצר מתחת 
קהל  בפני  התרבות  בהיכל  הצגה שהופיעה  לגשר" 

אנשים מכובד. 
דוד  ר'  ואז  לסיום,  מתקרבת  כבר  ההופעה 
הלהטוטן מסיר את הלוט ובשינוי חד, לוקח נשימה 
ופונה לקהל בווידוי אישי:  "כל הלהטוטים שראיתם 
שמאל  בעין  בראייה  מתקשה  כשאני  נעשו  עכשיו, 
למעשה אני יכול לראות בה רק ערפל בלבד."  בגב 
עוברת צמרמורת...  האם זאת בדיחה? אך כשהוא 
גידול  להוצאת  ניתוח  עבר  שהוא  ואומר  מוסיף 
תעודת  מכיסו  מוציא  הוא  ולהוכחה  המח,  בגזע 
נכה וטפסים עליהם נרשם: 100% נכה, אנו מבינים 
שהכול אמת – בכל אופן על מחלה כזאת לא מקובל 

לייצר בדיחות.
את  עבר  בו  יום  מאותו  שנה  סוגר  דוד  ר'  כעת 
הניתוח להוצאת הגידול. הוא נראה בריא ואף ערך 
עומק  עדיין  בו  ניכרת  אך  הודיה,  סעודת  מזמן  לא 
הטלטלה הפתאומית שעבר ופגעה לא רק בראייתו, 
אלא גם בפרנסתו שקרסה ועם כל הכאב העמוק הוא 
דובר דברי אמונה וחיזוק היוצאים מן הלב. ר' דוד  
הסכמתו  את  נתן  לבסוף  אך  להיחשף  עם  מתלבט 
להתראיין ולו רק בשל רצונו לחזק אנשים שעוברים 

ומתמודדים עם משברים שונים בחיים.
איך הגעת לתחום של זריזות ידיים ולהטוטים? 

דוד מספר: "הגעתי מרקע דתי לאומי, במהלך חיי 
דבר עם טלפון  לכל  אני חרדי  וכיום  עשיתי תפנית 
כשר בלבד. בילדותי לא הייתי התלמיד הכי מושלם, 
שיש  למרות  זאת  לימוד,  מקומות  מהרבה  ונזרקתי 
לי אינטליגנציה גבוהה. במהלך חיי עבדתי בעבודות 
 30 גיל  ובסביבות  ומכירות  באבטחה  כמו  שונות 
התחלתי לעבוד כמורה וכמחנך כך במשך כ4 שנים. 
לפתע בגיל 35  התפטרתי מעבודתי כמורה במשרה 
לעסק  עסק.  ופתחתי  חודשית   משכורת  עם  יציבה 
קראתי בהברקה של רגע: הופ"ה – ראשי תיבות - 
הארת פנים ושמחת הלב. צחקו עלי ואמרו עלי שאני 
לא נורמאלי, אבל הייתי נחוש. עוד קודם לכן במשך 
בקבוקים  מעיף  בביתי  מתאמן  הייתי  שלמה  שנה 
וכדורים לאוויר ותופס,  עד שאשתי שאלה 'מה יש 
זה  את  לקחת  אבל  נחמד  תחביב  זה  'אומנם  לך?'  
יותר מדי רציני.' בקיצור, תמיד הייתי עם עודף מרץ,  
הידיים  על  ללכת  כמו  אקרובטים   דברים   עושה 
35 ניתבתי  ודברים מסוכנים  נוספים,  אך רק בגיל 

זאת לעבודה".
איך התפרסמת?

"בהתחלה כולם ריפו את ידי, 'אף אחד לא מכיר 
ההזמנות  לאט  לאט  אך  אותך',  יזמינו  'לא  אותך', 
בניתי  והופעתי בהצגות מהשורה הראשונה,  הגיעו 
לעצמי מוניטין והקריירה נבנתה. המשפחה התרחבה 
לביצוע  גם  התרחבתי  מצויה.  הייתה  והפרנסה 

סדנאות מהנות לילדים עם אביזרים, ומוזיקה. הכול 
היה נראה מושלם, וחשתי סיפוק אדיר. 

הקשה  הבשורה  את  בהיר  ביום  קבלת  כיצד 
שקיים לך גידול בגזע המוח?

צפויה  בלתי  בצורה  בחיי,  יפה  הכי  "בתקופה 
לבן  מצווה  בר  חגגנו  שבדיוק  לאחר  לחלוטין, 
ואשתי עמדה לפני לידה של עוד בן, כך בין שמחה 
לשמחה, כשכבר ממתינות לי הופעות רבות בפתח, 
שמחים  לאירועים  מבוקש  אני  שבו  אדר  בחודש 

רבים פתאום נעצרו לי החיים.
בבוקר  קמתי  שבט,  כה'  חמישי  ביום  זה  היה 
ביותר,  השחור  בסרט  לדמיין  יכולתי  ולא  כרגיל 
בבית  הנוירוכירורגית  במחלקה  אשן  כבר  שבלילה 

חולים הדסה עין כרם.
לתפילה,  בבוקר   8 בשעה  יום  כמיידי  הלכתי 
והנה אני מרגיש במוח כמו "הפסקת חשמל", ובעין 
שמאל הראיה מטושטשת לגמרי. חשבתי שאולי אני 
מדמיין?  אני הרי אדם בריא,  בפעילות אינטנסיבית 
ניסיון  עשיתי  בריאות.  בעיית  שום  ללא  היום,  כל 
ימין  בעין  רק  והסתכלתי  שמאל  עין  את  סגרתי   -
עין  כשסגרתי  לחילופין,  אך  נפלא,   היה  הכול   –
הצלחתי  לא  פתוחה  נשארה  שמאלה  עין  ורק  ימין 
השתדלתי   הביתה  חזרתי  בסידור.  אות  אף  לקרוא 
לא להלחיץ את אשתי – קבעתי תור לרופא עיניים. 
בעצבים,  דלקת  זה  שאולי  לי  אמרו  חולים  בקופת 
למיון.  אותי  שלחו  אופן  בכל  מוזר.  נשמע  היה  זה 
עין  להדסה  אותי  ששלח  פישר  הרב  עם  התייעצתי 
כרם. בשלב הזה הייתי כל כך בטוח שהכול בסדר, 
שאפילו השארתי  את הרכב מחוץ לבית החולים כי 

היה לי חבל לשלם דמי חניה.
ואז  לראש  טי  סי  צילום  עברתי  הבא  בשלב 
שיושב  גידול   - הבעיה  פשר  את  גילו  הרופאים 
בדיוק על גזע המוח ומוחץ את העצבים של הראייה. 
מיד נשלחתי לבצע צילום MRI. אשתי כבר חזרה 
נכנסתי  חצות  ולקראת  שלי  ההורים  וגם  הביתה 

."MRI לבדיקת
לתקופה  נכנס  שהוא  הבין  דוד  ר'  מאד  מהר 
חדשה בחייו. "לא היה לי שמץ של מושג כיצד אצא 
עולם.  של  בריבונו  מאודי  בכל  התחזקתי  אך  מזה 
את  קבעו  ימין  בעין  גם  לפגיעה  הרופאים שחששו 
ברכה  קבלתי  בינתיים  ימים.  חמשה  לעוד  הניתוח 
משר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי. הניתוח נקבע 
לתאריך  ר"ח אדר . לאורך כל הדרך – גילתי בעצמי 
כוחות מאד חזקים, שלא הייתי מודע אליהם.  באותו 
ערב כתבתי לעצמי שאני מקבל את הניסיון שהקב"ה 

ברחמיו הכניס אותי לתוכו, באהבה.
מאה  בין  שיש  לי  הסבירו  הניתוח  לפני  יום 
בראש  לי  שהיה  הגידול  שונים,  גידולים  למאתיים 
וזאת  ביותר,  הקשים  הגידולים  שלושת   בין  הוא 
בשל הצורה שלו ובשל המיקום שלו – בגזע המוח 
לגרד  שקשה  מקומות  מיני  לכל  נדבק  הגידול  שם 
נזק לבן אדם.  אורך הניתוח  ולהוציא עם מינימום 
לי הוא כ8 שעות. בסך הכול שהיתי עשרה  הוסבר 
ימים בבית החולים. כעת לאחר שנה, ערכתי מסיבת 

הודיה  "ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך" .
תמיד  חדים.  במעברים  מתאפיינים  שלי  החיים 
בעזה  קרבי  חייל  הייתי  בצבא  קצוות,  בין  נעתי 
אברך  ועודני  הייתי  שני  ומצד  ושמרון  וביהודה 
כולל. כל החיים שלי הם שילוב של הפכים, כמו דוד 
המלך ששילב הפכים של עדינות ורגישות וכתב את 

מזמורי התהלים וכנגד גם לוחם בגבורה".
תאר לנו כיצד התמודדת עם ביצוע ההקרנות?

הגידול,   כל  את  הוציאו  לא  הניתוח  "במהלך 
 17 בגודל  גידול  שארית  ונשארה  מסוכן  היה  זה 
ס"מ.   4,5 של  בגודל  עצמו   כשהגידול  מילימטר, 

בהתחלה כולם ריפו 
את ידי, 'אף אחד 
לא מכיר אותך', 'לא 
יזמינו אותך', אך לאט 
לאט ההזמנות הגיעו 
והופעתי בהצגות 
מהשורה הראשונה, 
בניתי לעצמי מוניטין 
והקריירה נבנתה. 
המשפחה התרחבה 
והפרנסה הייתה מצויה

"
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כיוון שלגידול מסוג זה יש נטייה לגדול מחדש, 
צריך  הייתי  ממאיר  אינו  שהגידול  למרות  לכן 
לעבור הקרנות.   וכל הקיץ האחרון מאמצע תמוז 
כרם  עין  בהדסה  "ביליתי"  יום  יום  אב  סוף  עד 

בהקרנות.
מבחוץ  גידול  כל  לגמור  נועדו  ההקרנות 
כמה  שעולה  יקר  במכשיר  מדובר  ניתוח.  ללא 
שבנו  מסכה  עם  מדויקת  תכנית  בונים  מיליונים. 
גומי חם.  בדיוק לצורת הפנים שלי – באמצעות 
למיטת  הראש  את  מחברים  ההקרנה  במהלך 
מתכת עם מסכה, סוגרים עם ברגיי ברזל ונועלים 
עם מוטות ברזל והראש שלי כלוא למעשה בתוך 
מדויקת.  להיות  חייבת  שההקרנה  כיוון  המסכה, 
ההקרנה הינה חום – שמבשל את המקום הנגוע 
פיזיקאים,  עם  בונים  ההקרנות  תכנית  את  במוח. 
במה  לפגוע  נועדה  מאד,  שממוקדת  והאנרגיה 
כלום  מרגיש  לא  עצמו  האדם  מהגידול.  שנשאר 
אך תופעות נלוות הן חולשה ועייפות.  המכשיר 
לא נעים ומרגישים לחץ על המצח, הראש והפה. 
גם  פעם  נפשיות.  דאגות  מעוררת  גם  ההקרנות 

ארע, שסגרו לי את המכשיר על האוזן.
להישאב  הלוקסוס  את  לעצמי  אפשרתי  לא 
לתהומות היגון או לדאוג ולהיכנס לפניקה כאשר 
כמה  בראייה.  יפגעו  אולי  היה חשש שההקרנות 
מינוס  בקומה  ביצעו  ההקרנות  שאת  מטאפורי 
מכאן   - חולים  בבית  נמוכה  הכי  הקומה   -  4
יכול רק לעלות ולהתעלות. היום אני עדיין  אדם 
מדובר  וחולשה,  עייפות  הרגשת  עם  מתמודד 
חי  אני  כי  מרגיש  אני  אך  הכרתי,  שלא  בקושי 
מתחבר  הכול  ולמרות  ונורמליים  רגילים  חיים 
לכוחות שהקב"ה נתן.  אמרתי זאת גם לרופאים, 
הקשיים.  כל  על  להתגבר  ניתן  השמחה  בעזרת 
שיש  שמי  וכתוב  בשמחה'  מרבין  אדר  'משנכנס 
לו דין עם גוי שידחה זאת לחודש אדר כי השמחה 
והבעיות.  הקשיים  המחלות,  כל  את  מגרשת 
השמחה נותנת את כל הכוח וההצלחה בגשמיות 
לו  מתווספים  חולה   וכשמשמחים  וברוחניות, 

כוחות של בריאות וחיים".
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אשתי התחילה לבכות
מה חיזק אותך במצב הקשה בו היית?

עם  ורגוע  שליו  הייתי  לניתוח  "כשהתכוננתי 
ביטחון מלא בה'. ערכתי לעצמי דמיון מודרך בדרך 
לניתוח כשהובילו אותי על המיטה עם הגלגלים, 
פתאום דמיינתי שאני כבר מת, ועכשיו זאת הלוויה 
שלווה  הרגשתי  משפחה.  קרובי  לצידי  והולכים 
שאומרים  תהילים  מזמור  מלמלתי  ואף  ורוגע 
מתמסר  שאני  הרגשתי  הנפטר.  את  כשמובילים 
על  בשליטה  לא  שאני  חשתי  הקב"ה.   של  לידיו 
מה שהולך לקרוא ואני מאמין שהכול יהיה טוב. 
ניסיון אך אני מעיד שקבלתי כוחות  נותן  הקב"ה 

לעמוד בניסיון.
לאחר מכן צחקתי והתבדחתי עם הצוות הרפואי  
אותם  הזהרתי  הראש'  את  לי  פותחים  'כשאתם 
לא  ושהמח  יברח מהמח,  לא  לב, שהשכל  'שימו 
ידים  עם  פנימה  תחזירו  מקסימום  מהשכל.  יברח 
'לאנשים  לי  ואמר  המום  עמד  המרדים  נקיות'. 
במצב שלך אנו נאלצים לתת לפני הניתוח תרופות 

הרגעה!'"
סטודנטים  הרחיק  ואף  לניתוח  התכונן  הצוות 
לי,  אכפת  היה  אני,  ואילו  בניתוח,  לצפות  שבאו 
בקשתי מהסטודנטים להתקרב ודאגתי שלא יהיה 
יכול  שהוא  למנתח  סימנתי  מכן  לאחר  קר.  להם 
קל  דגדוג  חשתי  ההרדמה,  חומר  את  לי  להזריק 

באצבעות ונרדמתי.
והודיע  יצא למשפחה  עם תום הניתוח המנתח 
לאשתי, 'הראיה של בעלך בסכנה.' אשתי התחילה 
לבכות, 'האם בעלי לא יראה את התינוק שייוולד? 
אז ניגשה אליה אחות מהצוות  הצביעה לשמיים 

ואמרה לה: 'יש רק משהוא אחד שמחליט.'
גיליתי שלכל יהודי יש כוחות עצומים שמתגלים 
ברגע האמת. בכוחה של הנשמה להתגבר ולעבור 
דברים קשים, ולאורך כל הדרך ראיתי את הניסים 
בעין  ראיה  אבדתי  שכמעט  למרות  כי  לי,  שהיו 
אחת  יש אנשים שיצאו עם נזקים איומים וחמורים 
לי  סיפר  המנתח  האחרונה  בביקורת  רק  יותר. 
שלי  כמו  גידול  עם  מנותח  ימים  מספר  שלפני 
חבר,  פגשתי  הניתוח  לאחר  לגמרי.  עיוור  נותר 
מהרגיל.  יותר  הרבה  הזדעזע  הסיפור,  שלמשמע 
ואז  סיפר לי בעצב כי  לבנו היה גידול בראש – 
תינוק בן שנתיים. לאחר  הניתוח התינוק התעוור 
לגמרי וכעבור שנה נפטר, לא עלינו. פתאום חדרה 

למוחי ההכרה שיצאתי בניסים גדולים".
האם יודעים ממה הגידול נוצר?

"הגידול הוא גידול נדיר שנוצר כבר בהיווצרות 
של העובר וגודל אט אט עד שמתגלה בגילאי -30

."40
כיצד התרגלת בחזרה לחיים עם עין אחת בלבד 

שרואה? 
"למרות ששתי העיניים שלי נראות רגילות לכל 
תקינה  שאינה  כראיה  מוגדרת  שמאל  עין  דבר, 
ב90%. בחצי שנה הראשונה התרחשו לי  תאונות 
באזור  )דווקא  חשמל  בעמוד  ראש  דפקתי  רבות: 
שהעצמות הכי רגישות ( ופעם אחת לאחר שנטלתי 
ידים, נכנסתי בתוך קיר, נשברו לי המשקפיים וגם 
דברים  גם  והיו  ומושפל.  עלוב  הרגשתי  ניגר.  דם 
בדרך  החולים,  בית  במסדרון  הלכתי  מביכים 
והיא  מולי  שעברה  לאישה  התקרבתי   להקרנות 
טוב??'  רואה  לא  אתה  בזעם:'  עלי  הסתכלה 
רואה כל כך טוב...' אך  'אכן. אני לא  אמרתי לה 
שנה  חצי  לאחר  ה'  ברוך  אבל  האמינה.  לא  היא 

למדתי  לחיות עם זה והתאונות פסקו.
כיצד התמודדת עם הקריסה הכלכלית?

"לאחר הניתוח היה ברור לי שלא אוכל לחזור 
להצגות מול קהל של 500 ילדים בהיכל התרבות, 
ואף לא להמשיך עם הופעות רגילות. למעשה כל 
ההופעות התבטלו, והלב נקרע. היה קשה להתרגל 
אך עם זאת השתדלתי לא לאבד את האמונה ואת 
ההכנסות  כלכלית  מבחינה  קרס  העסק  התקווה. 
עצמי  כבוד  לי  היה  עכשיו  עד  למינימום.  צנחו 
הילוך:  להוריד  נאלצתי  ועכשיו  המפרנס  שאני 
סגרתי את האתר בו פרסמתי את עצמי, והמשווקות 
עזבו אותי. אם הייתי מקשיב לצוות בית החולים 
שאמרו לי: 'גמרת עם הקריירה כלהטוטן.' הייתי 

מתפרק לחלוטין.
אני  אך  פסקו  ההזמנות  נדם,  אומנם  הטלפון 
הלהטוטים  על  לאט  לחזור  התחלתי  ויתרתי.  לא 
כל  עם  מדהימה,  בזריזות  לבצע  רגיל  שהייתי 
הפשלות הנוראיות בדרך, כשלפיד האש  היה נופל 
הגענו  על החולצה.  חרוך  פס שחור  ומשאיר  עלי 
ההזמנות,  כל  את  שבטלתי  כמובן  בעומר,  לל"ג 
ובדיוק אז  משהוא מבית חב"ד באחד המושבים 
התקשר אלי, ספרתי לו מה שעברתי ושבטלתי את 
כל ההופעות, הוא הקשיב ולבסוף  אמר לי, 'אולי 

תחשוב על זה עוד יום?!'
לעצמי,  מיד אמרתי  מזה.  יותר  צריך  הייתי  לא 
אם הוא מוכן לקחת אותי - אני אנסה! מקסימום 
בנס  הקהל  את  בהופעה, אשתף  יהיה פשלות  אם 
שלי. כך הגעתי להופעה הראשונה שלי עם לקות 
ראייה ואכן היו תקלות רבות אבל בסך הכול הקהל 

מאד נהנה. 
שכיום  אחד  בהבדל  הופעות,  לבצע  חזרתי 
על  רטייה  מניח  אני  ההופעה  באמצע  לעיתים 
הלפידים,  את  לזרוק  וממשיך  השמאלית  העין 
יכול  שאני  חלמתי  שלא  מה  לעשות  מצליח  ואני 
וספרתי  למשווקות  חזרתי  כאשר  בעבר.  לעשות 
להן שחזרתי לעבודה ואני עושה דברים מדהימים, 

חשבו שהשתבשה דעתי. 
את  מחזק  שלי   האישי  שהניסיון  לב  שמתי 
הקהל  את  משתף  אני  כאשר  למעשה  השומעים, 
בסיפורי האישי אף עין לא נשארת יבשה. הסיפור 
לוותר.  ולא  לכל אדם להילחם  נותן השראה  שלי 

לאחר מכן צחקתי 
והתבדחתי עם הצוות 

הרפואי  'כשאתם 
פותחים לי את הראש' 

הזהרתי אותם 'שימו 
לב, שהשכל לא יברח 

מהמח, ושהמח 
לא יברח מהשכל. 
מקסימום תחזירו 

פנימה עם ידים נקיות'. 
המרדים עמד המום 

ואמר לי 'לאנשים 
במצב שלך אנו נאלצים 

לתת לפני הניתוח 
תרופות הרגעה!'

"
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של  בתקופה  בדיוק  בקיץ  הלאה.   להמשיך 
של  המפיקה  קשר  איתי  יצרה  ההקרנות 
המחזמר "האוצר מתחת הגשר" להודיע שיש 
הצגה. שתקתי. רציתי לראות האם היא זוכרת 
או לא. ואז היא המשיכה, 'דיברתי עם הבמאי 
, נבחר לך קטעים יותר קלים.'  אמרתי לעצמי,  
היא יודעת. ואם היא לא מוותרת עלי גם אני 

לא מוותר לעצמי.
כל העת יש בתוכי  מלחמה  פנימית האם 
ופתאום  יכול?!  אני  האם  מסוגל?!  אני 
שאני  מרגיש  אני  מיד   אמון,  בי  וכשנותנים 
מסוגל. למעשה בחזרות לפני ההצגה, הבמאי 
אמור  אני  מזועזע.   נראה  וקצת  אותי  פגש 
להטוטים  ולעשות  גבוהות  קביים  על  ללכת 
'איזו,  לו:  אמרתי  כדי.  תוך  ומשונים  שונים 
וקבענו  המפיקה  עם  דברתי  תירגע.  בבקשה 
מסוגל.'  שאני  הקטעים  את  רק  בוחר  שאני 
שלי  התפקיד  את  שחקתי  דבר  של  בסופו 
כרגיל, בשלב כלשהוא כשהייתי על הקביים 
לאוויר  הבקבוקים  את  וזרקתי  הגבוהות 
הבוהקים  האורות  לתפוס,  מיהרתי  וחיש 
נכנסו וסנוורו אותי ישר בתוך העיניים, ברגע 
האחרון השתלטתי על עצמי וצעדתי החוצה 
עבר  והכול  ברמה  מופע  היה  זה  מדדה. 
שום  פרפקציוניסטים,  מאד  בהפקה  מצוין. 
נתנו  איך  והתפלאתי  שתהיה,  אסור  פשלה 
ובמיוחד, איך אני העזתי? אבל  לי להופיע? 
כך  הצלחתי ובנתי את הבטחון העצמי שלי 
מחדש. בתום ההצגה חשבתי לעצמי אם רק 
המחזמר  של  שהלהטוטן  לקהל  מגלים  היו 
ניתוח להוצאת גידול בגזע המח, גידול  עבר 
שמחץ את עצבי הראייה -  אף אחד לא היה 

מאמין!
עצמי.  על  מדהים  נוסף  דבר  עוד  גיליתי 
גילתי שאם עד עכשיו גרמתי לאנשים לצחוק 
להתרגש  לאנשים  לגרום  מצליח  אני  כעת 
וחיזוק  ובטחון  אמונה  של  פנימי  ממקום 
ראיתי  בנוסף  התפילה.  של  האדיר  בכוחה 
כיצד הניסיון הלא פשוט שלי, מעניק השראה 
כיצד לעבור התמודדויות בחיים, ואני מדגיש, 
אלא  הבריאותי  בתחום  בעיות  דווקא  לאו 
או   חתונה  ביטול  שונים:  מסוגים  משברים 

התמודדות עם חובות".

מתפלל ובוכה, בוכה 
ומתפלל

איזה מסר אתה מעביר למי שמתמודד עם 
מצב דומה?

הכול  שלמרות  עצמו  על  מעיד  דוד  ר' 
ולהצחיק.  לצחוק  ואוהב  וחזק,  איתן  נשאר 
הדסה,  חולים  בבית  להקרנות  "כשהגעתי 
להטוטים  לעשות  ציוד  גם  עימי  הבאתי 
המאולתרת,  ההופעה  ובתום  לחולים 
להקרנות'  לרדת  צריך  'אני  להם  כשאמרתי 
אלא  בררה  לי  הייתה  לא  בהלם.  נותרו  הם 
להראות להם את תווית בית החולים המעידה 
שאני מטופל. לאחר מכן  דוברת בית החולים 
יצרה איתי קשר והזמינה אותי לעודד חולים.

של  לכיוון  פונה  ואני  תפנית  עשיתי  כיום 
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הרצאות למבוגרים. לאט לאט אני מגלה את הדרך 
בדרך  כשהולכים  הקשיים.  מעל  להתעלות  כיצד 
בטחון  ומשרה  חזקה  נותרת  המשפחה  כל  הזאת, 

כללי .
שלושה שבועות לאחר הניתוח נולד לי בן בשעה 
טובה, בדיוק אז קבעו לי ביקורת של כל הרופאים 
נאלצתי  פשוט  הטיפול.  להמשך  הרלוונטיים 
להגיד מזל טוב לאשתי, ולעזוב אותה, כדי להגיע 
לישיבת רופאים. את חגיגת ברית המילה של הבן 
חגגתי בצורה מרגשת, שאין לתאר, אנשים לא ראו 
דבר כזה. דיברתי בשמחה והתרגשות  דברי הודיה 
לה' על המתנה של הניתוח שקבלתי.  הרגשתי שזה 
ניסיון שמקדם אותי בחיים, וזאת למרות שיש לי 
הרפואה לשקם  דרך ע"פ  אין  כי  הפיך,  בלתי  נזק 

עצבי ראייה שנמחצו.
באחד הימים כשהייתי מאושפז לאחר הניתוח, 
קבוצה של מנגנים מצאו אותי בבית חולים כשכל 
לא  איתם.  לרקוד  קצת  והצלחתי  חבוש,  ראשי 
זאת  אותם. אחרי כמה חודשים כשספרתי  הכרתי 
הקבוצה  זאת  'הי,  ואמר:  מיד  הגיב  הוא  לחבר 
לחבורה  והצטרפתי  זכיתי  כיום  מפעיל.'  שאני 

שמשמחת חולים, מתי שמתאפשר כמובן. 
משמעותי.  בסיפור  לשתף  רוצה  דוד  ר'  לסיום 
בית  במסדרון  עומד  בעודי  הניתוח  לפני  "יומיים 
החולים  קבלתי שיחת טלפון "שלום הגעתי לדוד 
הלהטוטן? רציתי להזמין אותך..." נאלצתי לקטוע 
עומד  שאני  לו  והסברתי  המתקשר  של  דבריו  את 
ניתוח, המתקשר בירך אותי ברפואה שלמה  לפני 
וסגר. עבורי, שיחת הטלפון הזאת הייתה הלחיצה 
מהחלון   ,12 בקומה  לחדרי  הלכתי   – ההדק  על 
נשקף נוף מדהים של יערות, ואני בכיתי את כאב 
רק  רוצה  אני  עולם  של  'ריבנו  ואמרתי:  נשמתי 
הילדים  ואת  שלך,  הילדים  את  ולשמח  להמשיך 
שלי' וכך אני מיילל שעה שלמה, כמו חיה פצועה. 
התפללתי שרק אזכה להמשיך ולשמח. זאת הייתה 
תפילת החולה על עצמו שבוקעת את כל הרקיעים.
והאחות  ומתפלל  בוכה  ומתפלל,  בוכה  אני 
לפתע פותחת את הדלת, רואה אותי בוכה, וסוגרת 
חזרה לאפשר לי פרטיות. לאחר מכן יצאתי מהחדר 

ומולי אני מבחין באדם מכובד מאד, לבוש חליפה 
והוא מסמן לי - חכה בחדר אני צריך לדבר איתך. 
עם  לדבר  המשיך  הזר  האדם  הוא.  מי  הבנתי  לא 
האחות במסדרון ואני חוצפן שכמותי מציץ עם עין 
החליפה,  מכיס  כרטיס  מוציא  אותו  ורואה  אחת, 
בו רשום שהוא עובד כמנהל אגף באחד ממשרדי 
הממשלה. טרם הבנתי מה לו ולי?!  ואז  ניגש הזר 
לחדרי, לא אומר שלום, אלא, שולף מפתחות, זורק 
על השולחן ואומר: "BMW ששווה 700,00 ₪" 
ומפטיר: "הוצאתי את הרכב למכירה זה רק עושה 
עין הרע". ברור שלא הבנתי מה קרה שהבן אדם  
נחת בחדרי, ואז לפתע אני מבחין בצלקת על ראשו 
חודשיים  'לפני   . הכול  מבין  ואני  לקצה,  מקצה 
הייתי בחדר הזה' הוא משתף אותי בגילוי לב  'לא 
היה לי לכבוד, לספר לעובדי המשרד שלי היכן אני 
נמצא, אז  הודעתי שאני נוסע לשוויץ לנופש'. והוא 
ממשיך ומספר: 'הגעתי לחדר הזה בדיוק והרגשתי 
שה' מעך אותי כמו כדור נייר, הרגשתי שאני תלוי 
היה  בראשי  שהדהד  והשיר  שלו.  בידיים  ורק  אך 
'ריבונו של עולם ידעתי ידעתי ידעתי, כי הנני בידך 
לי  אמר  פנימי  וקול  בירושלים  הייתי  היום  לבד.' 
שנזקק  אדם  שם  יש  אולי  חולים,  לבית  ולך  קום 
נגש  המכובד  האדון  הגעתי.'  והנה  חיזוק.  לדברי 
אל מול החלון )היכן שעמדתי בטרם נכנס(  הצביע 
החלון  ממול  בדיוק  עמדתי,  כאן  הנה   " ואמר 
והתחננתי להקב"ה "הנני בידך"'. עם האדם הזה, 
ה'  לעודד אותי בשעת  שהיה מלאך מיוחד מאת 

משבר, המשכתי להיות בקשר גם בהמשך.
מאמינים,  ולא  עלי  מסתכלים  אנשים  כיום, 
 – הראש  אמצע  עד  האוזן  מעל  של  מהאזור 
ריצ'רצ'  כמו  שנראתה  גדולה  צלקת  לי  התנוססה 
איך  הרגשתי  התאחה,  והכול  הסוודר  באמצע 
בנעימות  אותי  עוטף  הדרך  כל  לאורך  הקב"ה 
עם  שמתמודד  מי  לכל  שלי  והמסר  וברחמנות. 
ניסיונות וקשיים, להאמין שניתן לצאת מהמצבים 
מעומק  תפילות  חזקה,  אמונה  עם  מאיימים  הכי 

הלב, ובעיקר הרבה שמחה.

באחד הימים כשהייתי 
מאושפז לאחר הניתוח, 

קבוצה של מנגנים 
מצאו אותי בבית חולים 

כשכל ראשי חבוש, 
והצלחתי קצת לרקוד 

איתם. לא הכרתי אותם. 
אחרי כמה חודשים 

כשספרתי זאת לחבר 
הוא הגיב מיד ואמר: 

'הי, זאת הקבוצה שאני 
מפעיל.' כיום זכיתי 
והצטרפתי לחבורה 

שמשמחת חולים, מתי 
שמתאפשר כמובן

"
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גדולה
ומרה
זעקה
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"הכניסו אותנו להסתפר ואמרו לגזוז את הפאות וחשבנו שכן המנהג בארץ-ישראל" · עדויות של עולים 
מתימן על מצב החינוך והחיים הדתיים במחנות העולים נחשפות כעת במלואן · ועדת פרומקין קבעה כי 
"גזיזת פאות הייתה שיטה ולא מקרה, ויש לציין בצער שהטעו את שר החינוך והתרבות בהודעה כי היו רק 
12 מקרים של גזיזת פאות – מחמת גזזת!. גם הפרעת לימוד תורה היתה שיטה ... לא דקדקו די בשמירת 
שבת ובתפילה ואף היו מקרים של הפרעת תפילה" · הצצה למסע השמד הרוחני שניהלה מדינת 
ישראל כנגד עולי תימן בקום המדינה · סיפור תיעודי

||  שבתאי פוגל ||
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ערב ס ומארצות  מתימן  העולים  של  יפורם 
ספרים  עשרות  שנים.  מזה  ומפורסם  ידוע 
הניסיונות  העולים,  של  מצבם  על  נכתבו 
וספרי  כספם  גניבת  דתם,  על  להעבירם 
וחטיפות הילדים, על  בידם,  הקודש שהיו 
כן במסגרת כתבה זו, לא נביא את הסיפור 
מארכיון  שפורסמו  החדשים  במסמכים  נתמקד  אלא  המלא, 
והמחקרים  הטענות  את  מאששים  לראשונה  אשר  המדינה, 
תקופה.  מאותה  המקוריות  העדויות  את  ומביאים  שבוצעו, 
במהלך הכנת הידיעה נחשפתי לחומרים רבים ומגוונים אשר 

יפרנסו ספר שלם, ועל כן אשתדל לתמצת עד כמה שניתן.
קהילת יהודי תימן הייתה מן הקהילות היהודיות הקדומות 
בגולה ותחילתה, על פי המסורת, בסמוך לחורבן בית ראשון. 
במספרים  ישראל  לארץ  לעלות  תימן  יהודי  החלו  ב-1881 
וחזרו  לא עמדו בתלאות הדרך  רבים  אולם  והולכים.  גדלים 
עלו   1906 עד  בדרך.  אחרות  לקהילות  הצטרפו  או  לתימן 
כ-3000 יהודים מתימן. גל נוסף של עליה החל ב-1911 בעת 
יבניאלי  שמואל  אז  נשלח  ישראל  מארץ  השנייה.  העלייה 
כדי לעודד את יהודי תימן לעלות ולסייע במאבק על כיבוש 
העבודה העברית במושבות. בתקופה זו הגיעו לארץ כ-2000 
עולים מתימן. הם התיישבו במושבות, עבדו במשקי איכרים, 

הקימו שכונות משלהם וחיו בתנאים קשים ובצמצום.
קום  לאחר  רק  לישראל  עלו  תימן  יהודי  של  הגדול  הרוב 
המדינה. השלב הראשון החל ב-15 בדצמבר 1948 ונמשך עד 
10 במרס 1949. בשלב זה עלו רק הפליטים שהתרכזו במחנה 
"גאולה" בעדן מאז 1945 וישבו בו במשך 3 שנים )כ- 5500 
עולים( ולא כלל יהודי תימן. אולם הצורך להעלות לישראל 
החלטת  לאחר  ימים  כמה  התעצם.  תימן  יהודי  שאר  את  גם 
האו"ם על תכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947 חלה הרעה 
במצבם של יהודי תימן ופרצו פרעות ביהודי עדן )שבה חיו 

אז כ-8000 יהודים(.
החוץ  תיכון של משרד  מזרח  - מחלקת  המדינה  בארכיון 
נמצא מכתב שנכתב בעילום שם והגיע אל הסוכנות היהודית 

של  אירוע  מתאר  המכתב   .1949 בפברואר  עדן  דרך  מתימן 
עלילת דם שהתפרץ בעקבות מציאת גופותיהן של שתי נערות 
בירת  בצנעא,  היהודים  ברחוב  הבתים  אחד  שבחצר  בבאר 
מבני  היהודים  שספגו  והמכות  הביזה  העלבונות,  את  תימן, 
המקום  ואת מעצרם של יהודים רבים ביוזמת ראש העירייה: 
"ולמחרת ועדין הגויים מוכנים לפשוט בנו והיהודים בבהלה 
וגם  העדה  מעיני  ומלקטים  מעלילים  יום  ובכל  ובשממון. 
מהמוני העדה ויביאום אל בית הסוהר להוסיף על הראשונים...

אשר  הכפרים  מן  נוכרים  כתות  כתות  נוהרים  זאת  ובכל 
סביבותינו בשמעם שהיהודים נשדדים ויבואו הם וחמוריהם 

וסוגרים  בפחד  והיהודים  השבוע  היהודים...וכל  את  לסחוב 
ותפילות...ועד  בצום  ועסוקים  ממלאכה  ובטלים  חנויותיהם 
עתה אנו עומדים בנס ולא נדע מה יהיה מחר, ולא אצלנו לבד 
הצער הזה כי אם בכל מחוזות תימן והיהודים נרדפים מפני 
הגויים ושרויים בפחד ומהומה רבה...עתה יבקשו את נפשנו 

לקחתה סוף דבר אין עוד חיים בארץ תימן...". 
עם זאת הכותב מציין שהיהודים זכו להגנת האימאם. בדו"ח 
של משרד החוץ, שמצוטט במכתב מאותו תיק, יש חיזוק לכך 
ונכתב שם שלפי הידיעות שהגיעו לידי מחלקת מזרח תיכון 
הפגיעה  את  ומנע  בעצמו  התערב  האימאם  החוץ  במשרד 
ביהודים וגם מינה ועדת שופטים שתברר את הפרשה. מאוחר 
שהרוצח  המאשר  מברק  החוץ  משרד  לידי  הגיע  אכן  יותר 
עצורים.  עדין  הקהילה  ראשי  זאת  ובכל  ערבי  והוא  נמצא 
י. שמעוני ממחלקת מזרח תיכון במשרד  באותו דו"ח קובע 
ישיר  באופן  להתערב  יכולה  לא  ישראל  שממשלת  החוץ 
בנעשה בתימן מחשש להאשמת יהודי תימן בנאמנות כפולה, 
הערביות.  הארצות  ביהודי  נקם  פעולות  לגרור  שעלול  דבר 
בינלאומיים  ולגופים  לאו"ם  פנייה  תועיל  לא  מידה  באותה 
אחרים, לא על ידי ממשלת ישראל ולא על ידי גופים יהודיים 
בינלאומיים כגון הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי 
ועל כן הדרך היחידה לסייע ליהודי תימן לדעת משרד החוץ 

היא להוציאם מתימן ולהעלותם לישראל.

רוח סדיסטית כלפי העולים 
אווירית  ברכבת  תימן  יהודי  כ-50,000  עלו   ,1949 בשנת 
שם  נשרים".  כנפי  "על  בשם  שכונה  במבצע  עדן,  מהעיר 
נאמר:  שם  ד'  פסוק  יט',  פרק  שמות,  מספר  לקוח  המבצע 
והוא  אלי…".  אתכם  ואביא  נשרים  כנפי  על  אתכם  "ואשא 
מכונה גם בשם "מרבד הקסמים". במשך עשרות שנים ציירו 
מבלי  ומכובד,  מכונן  היסטורי  כרגע  העלייה  את  בישראל 
לחשוף את המצב האמיתי והקשיים הנוראים שהיו מנת חלקם 

תמונה מטוס תימן
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של העולים. 
תימן  יהודי  הגיעו  בעדן  )חאשד(  "גאולה"  מחנה  אל 
גבי  על  או  ברגל  מפרך  מסע  לאחר  קטנות  בקבוצות 
שודדים  של  מהתנפלויות  סבלו  שבמהלכו  וגמלים,  חמורים 
ומהתנכלויות של אוכלוסייה עויינת. בדרך גם נאלצו לשלם 
עברו,  שבשטחן  הנסיכויות,  לשלטונות  גבוהים  כסף  סכומי 
ולשלם תשלום מיוחד עבור ספרי התורה שלקחו איתם. תנאי 
תינוקות  ובמיוחד  רבים,  שעולים  לכך  הביאו  הקשים  הדרך 
וילדים, מתו בדרך. אלה שהגיעו לעדן סבלו מאפיסת כוחות, 

מחלות ורעב. 
דו"ח למשרד העלייה על ביקור בעדן ב- 20 - 23 באוקטובר 
1949 מתאר באופן מפורט את שלבי הבריחה של יהודי תימן 
שמגיעים  "עד  הגעתם:  בעת  מצבם  ואת  לעדן  הגעתם  עד 
כלל  בדרך  הגופני  מצבם  כספם.  מכל  נוצלו  לעדן  הבורחים 
ירוד מאוד ורב מספר החולים ביניהם. הילדים סובלים יותר 
מכולם. אין פלא כי התמותה בדרך הייתה גדולה מאוד. אם 
את  פורש  הדו"ח  המחלות...והרעב".  את  בחשבון  להביא 
תנאי שהותם של העולים בעדן, הטיפול הרפואי בהם ותנאי 
מגוריהם במחנות המעבר עד עלייתם למטוס בדרך לישראל. 
מתים  למחנות  המגיעים  החולים  היו  שבעבר  מספר  הדו"ח 
ממחלותיהם אבל לאחרונה התארגנו שירותי רפואה: "לפני 
שאורגן השרות הרפואי בשביל קבלת השיירות היו החולים 
מרצונם  כי  שקיבלו,  השיכון  במקום  מתים  למות  הנוטים 
חבר  ובגלל  לרופא,  או  החולים  לבית  מעולם  פנו  לא  הטוב 
כל אפשרות לחפש אחריהם  הייתה  לא  העובדים המצומצם 
בתוך המחנה. בבית החולים מקבלים האנשים מייד טיפול נגד 

קדחת טרופית וקורה לפעמים כי חולים שהובאו במצב גסיסה 
ירידת  כי  מייד לאחר שהתרופה פעלה,  ברחו מבית החולים 
האמור  מן  כתוצאה  כהבראה.  להם  נראתה  המהירה  החום 
לעיל, יוקף השטח של בית החולים בגדר כדי למנוע בריחה 
זו, וכן- גניבת קרובים מבית החולים על ידי בני משפחה כדי 

להחיש את עלייתם...".

את  תיארה  אנגלד  טובה  בעולים  שטיפלה  האחיות  אחת 
הייתה  כולה  שהקרקע  חולים  הרבה  כך  כל  "באו  המצב: 
רבה,  בזהירות  ביניהם  להלך  עליך  היה  בגופותיהם.  מכוסה 
ובחשכה, למרות הזהירות שבה הייתי הולכת ביניהם, כשאני 

מאירה את דרכי במנורת הגז, הייתי דורכת על הגופות".
נציג הסוכנות במחנה, יוסף צדוק, תיאר לימים את המציאות 
הקשה במקום: "היה זה מקום מעצר סגור עם רוח סדיסטית 
כלפי עולים שבורים ורצוצים בגופם וברוחם, שחלק ממנתם 
הבדל  בלי  ובמקלות,  בשוטים  אכזריות  מכות  ספגו  היומית 

גיל: ילדים, בוגרים וזקנים".

 "אמרו לנו לגזור את הפאות"
הם  שכן  תימן,  יהודי  ידי  על  מכונים  הם  כך  "הסימנים" 
נועדו "לסימן" זהות בין יהודי לגוי, נגזרו לילדים ומבוגרים 
הרוחני  השמד  ועל  כך  על  העדויות  ארצה.  עלייתם  בעת 

נמצאות גם הן במסמכים שפורסמו. 
העדות  מגביית  פרוטוקול  הוא  שנחשפו  המסמכים  אחד 
של נציגי משלחת של יהודים תימנים ממחנות העולים בראש 
העין ועין שמר שנפגשו עם הרבנים הראשיים לישראל יצחק 
ב-12.1.1950  עוזיאל  חי  מאיר  ובן-ציון  הרצוג  הלוי  אייזיק 
)כ"ג טבת תש"י(, משלחת התימנים העידו לפניהם על מצב 
בעדויות  התגוררו.  שבהם  במחנות  הדתיים  והחיים  החינוך 
את  מקראית  חצי  בשפה  החדשים  העולים  מתארים  אלה 
תהליך עלייתם לארץ דרך עדן וקליטתם במחנות העולים. הם 
שעודדו  המחנות,  מנהלי  מצד  ותעמולה  לחץ  על  מתלוננים 
ואלמנטים  החיצוניים  הדתיים  הסממנים  על  לוותר  אותם 
אחרים מאורח החיים הדתי: גילוח פאות וזקן בתער, הסרת 
הם  זאת  מלבד  הנשים.  ע"י  הראש  כיסוי  והסרת  הציצית 
מתלוננים על כך שלא סיפקו להם מקוואות ויין לקידוש ועל 
ובנות  בנים  של  מעורב  חילוני  חינוך  לילדיהם  שנותנים  כך 
יחד: "מלמדים ילדים וילדות יחד, לא תורה, כי אם שירה – 
הוא  ניכר מדבריהם שנושא החינוך  ומדוחים...".  דברי שוא 
אחד הנושאים הכואבים להם ביותר, יותר מאשר הסבל התת-

אנושי והרעב שהיה מנת חלקם.
השיטה,  על  ללמוד  ניתן  פרומקין  בועדת  מהעדויות 
"ציפורה זהבי, האחראית על מחנה הנוער בבית-ליד, אישרה 
שהיו בערב במחנה הנוער ריקודים משותפים לנערים ולנערות 
מנהל  טרכטנברג  מר  פגיעה.  משום  בזה  שיש  הרגישה  ולא 
בריקודים  פגם  שום  מוצא  אינו  הוא  אף  א'  שמר  עין  מחנה 
הנערכים על ידי הנוער הבא מכפר "נוער מסודר ארץ ישראלי 
מחונך, כשהוא בא הוא בא בתור נוער משכיל, ואם זה בקיץ 
אז  פריצות,  זוהי  הורה  ריקוד  קצרים...אם  מכנסיים  לובשים 
הייתה פריצות.  הודות לריקוד ההורה הגענו להקמת מדינת 
ישראל, ואני עדיין זוכר את הימים שהייתי בגדוד העבודה: 
לא פעם לא היה לנו מה לאכול והייתה קדחת- העידוד היחידי 

הייתה ההורה.
ציפורה זהבי, המדריכה, ארגנה גזיזת פאות. אחד העדים, 
בטיול  כי  לנו,  שסופר  סיפור  מאשר  אברהם  יהודה  סעדיה 
ואלו  פיאותיהם  את  שגזזו  אלה  רק  להשתתף  יכלו  לחיפה 
דבריו: "ציפורה הביאה גלח ממחנה ב' ואמרה: כל מי שרוצה 
גזזו ל-50 ילדים.לי לא היו  ללכת לטיול שיגזוז את הפאות. 
שערות ולא גזזו לי – רק את הפיאות. ציפורה אמרה, אם לא 

"היה זה מקום מעצר 
סגור עם רוח סדיסטית 

כלפי עולים שבורים 
ורצוצים בגופם וברוחם, 
שחלק ממנתם היומית 

ספגו מכות אכזריות 
בשוטים ובמקלות, 

בלי הבדל גיל: ילדים, 
בוגרים וזקנים""היה 
זה מקום מעצר סגור 

עם רוח סדיסטית כלפי 
עולים שבורים ורצוצים 
בגופם וברוחם, שחלק 
ממנתם היומית ספגו 

מכות אכזריות בשוטים 
ובמקלות, בלי הבדל 
גיל: ילדים, בוגרים 

וזקנים"

קטיף תפוזים
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תגזוז אסלק אותך מהחדר."
וגזז  ציפורה זהבי מאשרת בעדותה שהביאה ספר למחנה 
וכינים. לא  גזזת  יחד עם הפיאות מפני  לילדים את השערות 
הייתה בדיקה ולא היה מי שיטפל בריפוי העור או יסרק את 

הנערים להרחיק כינים.
לא  כי  מוסיפים  העולים  במחנות  שהיו  תימנים  מבוגרים 
את  לגזור  המסרבים  של  חלקם  מנת  היו  זכויות  שלילת  רק 
אחת,  פאה  לי  "גזרו  בכח,  פאות  גזיזת  אף  אלא  פיאותיהם, 
ושלחו אותי החוצה. הם ידעו שלא אוכל ללכת עם פאה רק 

בצד אחד" סיפר חנוך נחשון.
הרקע לתלונות הוא הנהגת שיטת "החינוך אחיד" במחנות 
העולים במהלך השנים 1948 – 1950. מדובר במערך של בתי-
ספר שניהולה הופקד בידי המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה 
תרבותית במשרד החינוך כחלק ממדיניות "כור ההיתוך" של 
"החינוך  של  החינוך  מוסדות  זו.  בתקופה  המדינה  הנהגת 
במחנות  העולים  חיי  ניהול  של  ממערך  חלק  היוו  האחיד" 
אמורים  שהיו  המדינה  מטעם  ומדריכים  מנהלים  על-ידי 
והחינוך.  הבריאות  הפרנסה,  בתחומי  העולים  לצרכי  לדאוג 
החינוך  מערך  היה  העולים  במחנות  החינוך  ממערך  בשונה 
בשיטת  בנוי  זו  בתקופה  בישראל  הוותיקה  האוכלוסיה  של 
הזרמים שאפשרה להורים לשלוח את ילדיהם על-פי בחירתם 
לבתי-ספר מאחד מארבעת הזרמים שהוכרו על-ידי המדינה: 
"הזרם הכללי", "זרם העובדים", "זרם המזרחי" )הזרם הדתי-
לאומי( ו"הזרם העצמאי" של אגודת-ישראל. להורי העולים 
חויבו לשלוח את  והם  ניתנה אפשרות הבחירה  לא  במחנות 
להקנות  שנועדו  האחיד"  "החינוך  של  לבתי-הספר  ילדיהם 
לילדי העולים השכלה בסיסית וכן מושגי יסוד בתולדות העם 
וברוח ציונית-חלוצית. מערך חינוך זה לא הוגדר באופן רשמי 
כחינוך חילוני אך בפועל מדובר היה בחינוך בעל אופי חילוני 
העולים  בין  פערים  למנוע  המוצהרת  מטרתו  שלצד  כפרני 
לוותיקים, כלל מטרה לא מוצהרת להרחיק את ילדי העולים 
מהתרבות של הוריהם, שבמקרה של העולים מתימן התאפיינה 
כתרבות דתית מובהקת המשמרת את מסורת אבותיהם מימים 

ימימה.
ותלונות  התנגדות  עוררה  זו  חינוך  שיטת 

בשונה  אלה  עולים  תימן.  יוצאי  העולים  מכיוון  בעיקר 
מרוב העולים מארצות המזרח האחרות )בעיקר עולי עיראק 
וארצות המגרב( לא נפגשו מעולם עם שלטון אירופאי מערבי 
בקרב  מאשר  יותר  חזקה  הייתה  והמסורת  בדת  ודבקותם 
התמרמרות  בקרבם  התעוררה  זאת  לאור  האחרים.  העולים 
על כך שלא ניתנה להם האפשרות להמשיך בחינוך מסורתי 
של תלמודי-תורה עם "מורי" )מלמד בתלמוד-תורה תימני(.  
ב"חינוך  התנגדותם  את  שעוררו  העיקריים  ההיבטים  שני 
ומיעוט  לבנות  בנים  בין  המעורבים  הלימודים  היו  האחיד" 
פרטיות  לימוד  מסגרות  לארגן  ניסו  חלקם  התורה.  לימוד 
לאלים  מהמקרים  בחלק  שהפך  מאבק  והתפתח  "מורי"  עם 
פנו  זאת  נציגי המדינה. בעקבות  לבין  התימנים  העולים  בין 
מנהיגי העולים מתימן לחברי כנסת דתיים ולרבנות הראשית 
בבקשה לסיוע במאבקם והפרוטוקול המובא כאן הוא אחד 
מהביטויים למאבק זה. המאבק בכנסת הוביל להקמת ועדת 
 .1950 שנת  במהלך  שפעלה  פרומקין  ועדת  בשם  חקירה 
החינוך  שהפקדת  למסקנה  שהגיע  דו"ח  פירסמה  הוועדה 
להנחלת  המחלקה  בידי  המזרח  מארצות  העולים  ילדי  של 
מצד  שגיאה  היוו  העולים  מילדי  דתי  חינוך  ומניעת  הלשון 
המדינה. עוד לפני פרסום מסקנות הוועדה הוסכם בין מפא"י 
לבין סיעת "החזית הדתית" שחינוך ילדי העולים יועבר לידי 
מחלקת החינוך במשרד החינוך ושתתקיים הפרדה בין חינוך 
ילדי העולים מתימן לשאר העולים ולכל ילדי העולים מתימן 

יוענק חינוך דתי.
ועדת פרומקין ביקרה את הניסיונות החינוכיים שנערכו בכדי 
לסגל את העולים מכל הגלויות אל 'ההוויה הישראלית החדשה' 
– ניסיונות שהתעלמו מייחודן של עדות ישראל השונות על 
של  העקרונית  התפיסה  את  הן  ביקרה  הוועדה  מסורותיהן. 
והן  הגלותיים'  'היהודים  על  הקולטים  הישראלים  עליונות 
את הצעדים הספציפיים שנקטו מחנכים ישראלים כדי לשנות 
תימן(.  מעולי  ילדים  פיאות  גזיזת  )כגון  באחת  העולים  את 
במבט לאחור, הייתה ועדת החקירה מן הראשונות שיצאו נגד 
תפיסת 'כור ההיתוך' שגרסה כי היישוב הוותיק – ובעיקר זה 

בנוסח 
תנועת הפועלים – זכאי וחייב לעצב את כל 

העולים בצלמו ובדמותו. 
כי:  כך  על  כתב  גוריון  בן  מאוניברסיטת  צמרת  צבי  ד"ר 
ביניהן  יש  כי  רק  נציין  הוועדה;  לפני  הופיעו  עדים   89"
סנקציות  ועל  פיסית  אלימות  על  עדויות  ביותר:  חמורות 
אנטי-דתי  חינוך  עולים  על  לכפות  כדי  שהופעלו  קשות 
ולמשכם לעבר העולם החילוני. אולם יש ביניהן גם עדויות 
רבות המוכיחות על פערי חינוך ועל הבדלי מנטליות בין חוגי 
פועלים לחוגים דתיים, כגון עדויות נגד מדריכים מן השמאל 
טיולים,  בעת  יחדיו  ובנים  בנות  וצירפו  ב'פריצות'  שנהגו 
חינוכיים'  'לא  והצגות  סרטים  על  עדויות  וריקודים,  שירה 
ומדריכות  מדריכים  על  עדויות  העולים,  למחנות  שהובאו 
בלבוש לא צנוע ועל חילול שבת בפרהסיה, עדויות על מעשי 

היתול וליצנות כלפי מורות דתיות, וכו'.
למסקנות  הוליך  בוועדה  שהצטברו  העדויות  כל  סך 
שהתקבלו פה אחד על דעת כל חברי הוועדה: "הייתה כפייה 
פטאלית  שגיאה  היתה  העולים.  ילדי  בחינוך  אנטי-דתית 
למסור את חינוך ילדי המחנות בכלל, ויוצאי ארצות המזרח 
לידי  ומרוקו  טריפוליטניה  תימן,  יוצאי  את  ובייחוד  בפרט, 
'המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית בקרב העולים".
ולא  הייתה שיטה  פיאות  "גזיזת  כי  קבעה  פרומקין  ועדת 
והתרבות  החינוך  שר  את  שהטעו  בצער  לציין  ויש  מקרה, 
א.ג.(,  פיאות,  גזיזת  )של  מקרים   12 רק  היו  כי  בהודעה 
ואלה – מחמת גזזת!" והוסיפו כי "גם הפרעת לימוד תורה 
ואף  ובתפילה  שבת  בשמירת  די  דקדקו  לא   ... שיטה  היתה 
כי  הוסיפה  אף  הועדה  תפילה...".  הפרעת  של  מקרים  היו 
הייתה  במחנות  החינוך  על  למאבק  העיקריות  הסיבות  אחת 
למפלגות  ילכו  לא  שהתימנים  כדי  המפלגתית,  התחרות 

הדתיות, ויגבשו במדינה רוב דתי שמרני.

בול
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אוצרות יהודי תימן נגזלו
על חטיפת ילדי תימן וגניבת כספי העולים וספרי הקודש 
והוקדשה בעיקר  זו, היות  יריעה  נאריך במסגרת  שלהם, לא 
במסגרת  כי  נציין  אך  המדינה.  מארכיון  שנחשפו  למסמכים 
בני  העיר  של  רבה  קורח  הגר"ש  עם  שוחחנו  הכתבה  הכנת 

ברק, אשר סיפר לנו מעט על המאורעות. 
משפחת קורח הגיעה מצנעא לעדן, במשאית עמוסה בכל 
אוצרותיהם, רכושם וספרי הקודש שלהם. את הכסף העבירו 
נאלצו  המטלטלין  את  אך  בלונדון,  בנקים  דרך  לכן  קודם 
הממסד  שליחי  הודיעו  למטוס,  עלייתם  לפני  עימם.  לסחוב 
למשפחות כי חל איסור להעלות למטוס כסף או זהב, "המטוס  
ייפול ויתרסק, היות שהכסף והזהב של תימן טמאים הם. אבל 
אם תארזו הכל בחבילות, אנחנו נביא את הכל ארצה באוניה", 
התימנים בתמימותם הורידו הכל, אפילו טבעת לא נשארה. 
ישראל,  לארץ  תגיע  "כשהיא  באניה.  שלחו  הארגזים,  את 

אנחנו נקרא לכם" אמרו להם נציגי הממסד. 
לא מדובר בארגז או שניים, העדויות מצביעות על מאות 
היו  התימנים  והעוני,  הדוחק  כל  שעם  ידוע  שהרי  ארגזים, 
ובבתי  תורה,  ספרי  היו עשרות  כנסת  בית  בכל  הספר,  אנשי 
המשפחות העשירות החזיקו ספרים יקרים ונדירים, 55 ארגזים 
ארזו משפחת אלשייך בספרי קודש ובכתבי יד עתיקים, וגם 

הם נעלמו. 
הודעות  נשלחו  לתימנים  העלייה,  לאחר  כשנתיים 
העלייה   ומשרדי  היהודית  הסוכנות  ידי  על  יפו,  לנמל  לבוא 
כדי  ושמחים,  ששים  יפו  לנמל  הגיעו  התימנים  והקליטה. 
ידעו שהכל  לא  וספרי הקודש שלהם. הם  לקבל את הרכוש 
הצגה, כדי שיאמינו, שהנה שליחי הממסד מילאו את חובתם, 
וקראו להם לקבל את ספרי הקודש ואת רכושם. נציגי הממסד 
חלק  משפחות.  למאות  והראו  יום,  באותו  שריפה  ביימו 
עיניהם.  לנגד  קורה  הזה  המחזה  שכל  האמינו.  ולא  האמינו 

שהנה, ספרי הקודש והרכוש, שהובאו לישראל ע"י האונייה 
לוצ'ה,  עולים באש בתוך מחסן ענק בנמל יפו, ולא עושים 

הרבה, כדי לכבות את השריפה. 
ד"ר משה נחום מספר במחקרו כי השקר היה כפול, שהרי 
"קודם לכן טענו פקידי הסוכנות לאבי וסבי שהאוניה שבה היו 
ספרינו, טבעה בלב ים עם כל הצוות. משפחתי כמעט האמינה 
לנוכלים האלה. אך ביום האירוע בנמל יפו, אמר אבי לסבי. 
האוניה  עצמה.  על  שחוזרת  תרמית,  אותה  שזאת  חוששני, 
שנשאה את הספרים שלנו, טבעה כולה. ותכולת האוניה של 
העולים האלה, נשרפים מול עינינו.  כנראה שזאת שיטת שוד 

מבויימת ומתוכננת".
כי  קורח מספר  הרה"ג שלמה  פה,  נגמר  לא  הסיפור  אבל 
הודיע  תנעמי  יחיא  בשם  תימן   מזקני  אחד   ,70 ה-  בשנות 
למכירה  שמציע  שוורץ,  בשם  ספרים  סוחר  כי  למשפחתו 
ספרים עתיקים בתוך בית, בשכונת תל ארזה בירושלים. בני 
ספרים  לראות  וביקשו  הנ"ל,  לכתובת  הלכו  קורח  משפחת 
וכתבי יד עתיקים. בעל הבית ניסה לשכנע את  מאיר שנראה 
לו כעני, שספרים אלה לא בשבילו. היות  וספרים אלה יקרים 
מאוד. מחירם מתחיל, מ- 50,000  דולר ומעלה. מאיר שיכנע 
את בעל הבית  שהוא אדם אמיד. לאחר דין ודברים, הסכים 
בעל הבית להראות מספר ספרים. מאיר הבחין בשם משפחתו, 
המופיעה על הכריכה. הוא הראה זאת לבעל הבית כהוכחה, 
הבית  בעל  הסכים  ומתן  משא  לאחר  מהם.  נגנבו  שהספרים 
לתת למאיר את שני ספרי חמישה חומשי תורה. )התיג'אן(. 
שב  למחרת  למשטרה.  יקרא  שלא  בתנאי,  יד.  כתבי  ומספר 

מאיר לאותה כתובת, אך הסוחר נעלם עם הספרים.
הרה"ג פנחס קורח רב ביהמ"ד "שערי הלכה" אשר ידיו רב 
לו בעניינים אלו אומר כי "ידוע כבר שנים רבות כי ספרי קודש 
שהיו שייכים ליהודי תימן נמצאים בגנזכים סגורים, חלקם גם 

גלויים בספריות שונות בעולם".
בסיכומו של דבר, יקחו עוד שנים רבות, עד שכל הספרים 
וכלה  הלאומית  מהספרייה  החל  הארכיונים,  ממרתפי  ייצאו 
בודדים  ספרים  ימים.  באותם  בכירים  של  פרטיים  באוספים 

התימנים הגיעו לנמל 
יפו ששים ושמחים, כדי 
לקבל את הרכוש וספרי 
הקודש שלהם. הם לא 
ידעו שהכל הצגה, כדי 
שיאמינו, שהנה שליחי 

הממסד מילאו את 
חובתם, וקראו להם 

לקבל את ספרי הקודש 
ואת רכושם
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נמצאו ב"בריטיש מוזיאום", ובספריות שונות בעולם, אליהם 
נמכרו. 

העדויות עדיין גנוזות בארכיונים
ובקליטת  בעלייה  עוסקים  הממשלה  ראש  משרד  תיקי 
העולים בארץ במחנות העולים ובישובי העולים. תיקי משרד 
יהודי תימן והתכתבות  החוץ מכילים סקירות על מצבם של 
בארכיון  שמור  כן  כמו  לישראל.  להעלאתם  המגעים  בדבר 
ישראל  של  האישי  ארכיונו  של  דיגיטלי  עותק  המדינה 
היעלמותם  בעניין  השונות  החקירה  ועדות  ארכיוני  ישעיהו, 
של ילדים מבין עולי תימן  - ועדת בהלול-מינקובסקי )הועדה 
שלגי  ועדת  הממלכתיות:  החקירה  וועדות  המשטרתית( 
וועדת כהן-קדמי. חומר זה סגור ברובו הגדול לעיון הציבור. 
מסמכים  לפרסום  הותרו  לא  מכן,  לאחר  רבות  שנים  גם 
שונים הנוגעים בעליית יהודי תימן ובני עדות המזרח. עשרות 
הספרים והמחקרים התבססו על עדויות עולים, מסקנות חלק 

על  הקטן  וחלקם  הימים,  ברבות  שהוקמו  החקירה  מועדות 
מסמכים שראו אור. רק בתקופה האחרונה מתחילים להיחשף 
המצב  על  המצביעים  ומגוונים,  שונים  רשמיים,  מסמכים 
במרתפי  ישבו  שנים  במשך  תקופה.  באותה  ששרר  האמיתי 
ארגזי  עשרות  והג'ויינט  היהודית  הסוכנות  המדינה,  גנזך 
מסמכים, רק חלקם נחשפים וחלקם ימשיכו לשכב עד לדורות 
הבאים. רק ב-2012 הסכימו בג'ויינט לחשוף את תיק "מחנה 
שנה.  ל-60  קרוב  במרתפים  שכב  אשר  תלונות"   - חאשד 
בטענה  בארכיון  ספונים  נותרו  עדיין  נוספים  תיקים  חמישה 

שהחומרים בהם הינם אישיים. 
תימן  יהודי  עליית  חוקרת  מאיר-גליצנשטיין,  אסתר  ד"ר 
את  חקרה  אשר  בן-גוריון,  באוניברסיטת  בכירה  ומרצה 
 - תימן  יהודי  "יציאת  ספר  הוציאה  ואף  לעומק  הנושא 
מבצע כושל ומיתוס מכונן" )הוצאת רסלינג(, אמרה בראיון 
ל"הארץ", כי "המיתוס על עליית יהודי תימן נטווה במכוון 
כסיפור אגדה קסום כדי להסתיר את המבצע הכושל". בנוגע 
בדקו  ועדות  "שלוש  כי  אמרה  היא  והטיוח  השתיקה  לקשר 
בעדן,  הישראלי  הצוות  מאנשי  שחלק  ומצאו  האירועים  את 
בכללם הנציגות הבכירה של הג'וינט, עסקו בהברחת כספים 

לסבלם  אדישות  וגילו  הצנע  תקופת  של  לישראל  וסחורות 
של העולים. היו גם מי שהתעללו בעולים, היכו אותם באלות 
לממצאים  הגיבו  הג'וינט  ראשי  רכושם.  שאריות  את  וגזלו 
החמורים בהחלפת נציגיהם בעדן, אך איש מן האחראים לא 
הועמד לדין. רבים ידעו על ההתרחשויות - בהם רה"מ דוד 
אולי  סוד,  שמרו  כולם  בממשלה.  אחרים  ושרים  גוריון  בן 
הג'וינט  ועל ארגון  ישראל הצעירה  במטרה להגן על מדינת 

שתרם תרומה כה חשובה להעלאת עולים לישראל".

"קודם לכן טענו פקידי 
הסוכנות לאבי וסבי 
שהאוניה שבה היו 
ספרינו, טבעה בלב ים 
עם כל הצוות. משפחתי 
כמעט האמינה לנוכלים 
האלה. אך ביום האירוע 
בנמל יפו, אמר אבי 
לסבי. חוששני, שזאת 
אותה תרמית, שחוזרת 
על עצמה
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גדולי ישראל והאדמו"רים בהצבעה 
בבחירות שנערכו השבוע

צילומים: אנשיל בעק, יעקב כהן, שלומי טריכטר ומ.ש 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי

הגר"י שיינר

מרן האדמו"ר מויז'ניץ

הגר"י זילברשטיין

הגרב"מ אזרחי

 כ"ק האדמו"ר מביאלא

הגרב"ד פוברסקי

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ

 כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ

הגר"ש גלאי

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל

 כ"ק האדמו"ר מדאראג

 הגר"ר אלבז

מרן הגר"ש כהן

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה

הגרמ"צ ברגמן

הגר"ש בעדני

הראשון לציון הגר"י יוסף 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

י
ום אחד אמר האר"י הקדוש לתלמידיו, 
"רצונכם, נלך מחר להשתטח על קברות 
הצדיקים ולערוך תקונים, ולאחר מכן נסב 

לסעודה". 
אמרו: "הן". 

אמר להם: "כן נעשה, אם תזמינו גם את רבי אברהם 
גלאנטי שיבוא עמנו". 

ורבי אברהם לא היה מתלמידי האר"י ז"ל, ולא 
החשיבו כרבו, כי נמנה בעצמו עם גדולי צפת בדורם 
של ארזי הלבנון אדירי התורה והיראה. המשיך האר"י 
הקדוש ואמר: "אם ברצונכם להזמינו, עשו זאת עתה. 
שכן בכונתו לקבל על עצמו בשעת תפלת המנחה 

תענית למחר, ואז לא יבוא עמנו". 
מיד קם רבנו חיים ויטאל זצ"ל, גדול תלמידי האר"י 
ז"ל, ועמו שנים מחבריו, והלכו אל רבי אברהם גלאנטי. 

כשראה אותם, תמה: "מדוע עזבתם את רבכם 
ובאתם אלי". 

אמרו: "באנו לבקשו שיאות לבוא עמנו מחר לקברי 
צדיקים ולהסב עמנו לסעודה". 

שאל: "ומדוע באתם עתה, ולא המתנתם עד למחר". 
ענו: משום שהזהירנו רבנו, שכבודו עומד לקבל 

על עצמו תענית למחר". 
הואיל ובתלמוד הירושלמי הפליגו בענשושל הצם 
ומפרסם את דבר צומו להתגאות בו, הכחיש רבי אברהם 

את דברי האר"י. 
התלמידים היו בטוחים שאמת בפי רבם, אך לא ראו 
טעם בוכוח. בקשו רק לדעת, האם יאות לבוא עמם. 
נאות רבי אברהם להצטרף אליהם. וכך יצאו למחרת 
היום לעין זיתים והגיעו לציונו של התנא האלקי רבי 

יהודה בר אלעי". 
ישב האר"י הקדוש , רבי אברהם גלאנטי מימינו, 
ודרש דרוש עמוק בסתרי תורה. כשסיים את דבריו, 
פנה אל רבי אברהם ושאל: "האם נראים דברי למר". 
"הדרשה נאה היא", השיב רבי אברהם, "אך יש לי 
עליה עשרים ושתים השגות וקושיות. כי מה שאמר 
כבודו דבר פלוני, נסתר מדברי רשב"י בזוהר בפרשה 
פלונית. ומה שאמר דבר פלוני, נסתר מתוקוני הזהר 
תקון פלוני". וכך הלך ומנה עשרים ושתים קושיות 
קשות כברזל, ותלמידי האר"י שומעים ומשתוממים. 
פנה אליהם האר"י ואמר: "הנה, זה קרוי חבר טוב, 
ששומע ומקשה, ולא כמותכם שאתם מקבלים כל 

דברי בהסכמה". 
נפעמו התלמידים. האומנם מודה רבם בכל אותן 

קושיות, ונסתרו דבריו. 
והר"י פנה אל רבי אברהם ושאלו: "הזוכר מר 

מאמר פלוני בזוהר, בפרשה פלונית". 
אמר: "כן". 

אמר האר"י ז"ל: "אם כן, יחזור נא מר על המאמר 
בינו לבין עצמו, ואחר כך אשיב לו על כל שאלותיו". 
בזכרונו את המאמר,  רבי אברהם לשנן  החל 
ואורו עיניו לאור הדברים הכתובים שם, נסתרו כל 
קושיותיו אחת לאחת, וראו התלמידים כיצד הוא מונה 
באצבעותיו אחת לאחת את הקושיות שהתפוגגו, עד 
שקם והכריז: "לא נותרו עוד קושיות והריני מקבל 
עלי את כבודו כמורי וכרבי, כי נוכחתי לדעת, שתורת 

אמת בפניו, ורוח ה' מתנוססת בו!". 
כששבו לביתם, פנה האר"י ז"ל אל רבי אברהם 
להפרד ממנו לשלום, אבל רבי אברהם לא הניחו 
ללכת: "אנא, יאמר לי מר, מה עלי לתקן, וכיצד 

עלי לנהוג. 
נרתע האר"י הקדוש ואמר: "מי אנכי, שאתן 

עין רואה 
ואוזן שומעת
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לכבודו תקון". 
אבל רבי אברהם לא ויתר. כבר נוכח בגדלותו הנוראה של האר"י, וידע 
כי רק מתוך ענותנותו סרב. אמר: "איני זז מכאן, עד שיאמר לי מה עלי 

לעשות כדי לתקן את נשמתי". 
אמר האר"י: תקונו של מר קשה הוא, ובודאי לא יעשהו. וכשם שמצוה 

לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע". 
מחה רבי אברהם: "וכי קשה הוא יותר מארבע מיתות בית דין אפילו 

אותן נכון אני לקבל על עצמי, אם יצוני כבודו". 
נענה האר"י הקדוש ואמר: "מה אדבר ומה אומר, רואה אני, שתקונו של 
מר הוא לאכול בכל יום תרנגולת שמנה ולעסוק בתורה, ואין לו צורך בכל 
התעניות שהוא מתענה, כי לא ראיתי עוד אדם שאין בו שום חטא כמוהו". 
נשק לו רב אברהם מרוב שמחה, ושב לביתו בגילה ובדיצה. מיד הכין 
סעודה, שאליה הזמין את האר"י הקדוש ואת תלמידיו, והלך לאחיו הגדול, 

הגאון רבי משה גלאנטי זצ"ל, להזמינו לסעודה". 
תמה רבי משה: "לשמחה, מה זו עושה". 

אמר: "כי אמרו חכמים, שהנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בה, כאלו 
נהנה מזיו השכינה. ואדם גדול יהיה בה, וחכמתו כחכמת מלאך האלקים". 
בא רבי משה לסעודה, והאר"י הקדוש הזמינו וכבדו לשבת בראש. שוחחו 

בדברי תורה, ורבי משה נוכח בגודל חכמת האר"י ז"ל. 
בבוקר יום המחרת, לאחר התפלה, הגיע רבי משה לבית האר"י. 

תמה ושאל: "מה רצון כבודו, ומדוע הטריח עצמו לביתי". 
אמר: "כי נוכחתי ברום חכמתו וברוב גדלו, לכן באתי לבקשו, שיאמר 

לי מהו תקון נשמתי". 
מחה האר"י הקדוש: "מי אני, שאתן לאדם חשוב כמר תקון". 

השיבו רבי משה: "יודעני, שמתוך ענוה הוא אומר כן. אך יגדיל חסדו 
עמדי ויאמר לי מה עלי לתקן בעולם הזה, שלא אצטרך לרדת ולחזור שוב 

בגלגול". 
הסתכל האר"י הקדוש במצחו ואמר: "רואה אני שעוון ספק גזל רשום 

במצחו של מר". 
נחרד רבי משה חרדה גדולה וקרא: "אנא אוליך את חרפתי בהיות עוון 

גזל בידי". 
הלך לביתו בעצבון רוח, לבש שק ואפר וישב לארץ להתפלש בעפר. 
שלח וקרא לכל הפועלים שהיו עוסקים בעבורו באריגה. באו וראו את הרב 

יושב לארץ, לבוש שק ואפר. חרדו ותמהו איש אל אחיו. 
אמר להם: "דעו, שאני בשר ודם וסופי למיתה, ואיני רוצה להכניס 
עצמי בהגיהנם במו ידי. לכן אני מבקש מכם, שאם אני חייב לכם מעות, 

אמרו לי ואשלם". 
ענו ואמרו: "אין אנו יודעים על חוב כשלהו שרבנו חייב לנו, שכן ראינו 

שכל הנוטל מכבודו פרוטה מתברך, ויש לנו די הצטרכותנו והותר, ואין 
אנו מדקדקים כלל ועיקר בחשבון". 

אמר: "אכן נודע הדבר! הריני מזהירכם, שמהיום והלאה תדקדקו היטב 
בחשבון שכר פעלתכם עד לפרוטה האחרונה, ואם אינם מסכימים לכו 
לביתכם לשלום, ואין לי חפץ בפועלים, והואיל ועד עתה לא דקדקתם 
בחשבון, הנה אני מניח לפניכם מעות, ויקח כל אחד כפי המגיע לו, וימחל 

לי אם מגיע לו יותר. ואף אני מוחל, אם התרשלתם במלאכתכם". 
הורה רבי משה, והציבו לפניהם ערמת מעות. 

איש לא שלח ידו ליטול מן הכסף, רק אשה אחת פסעה קדימה, ולקחה 
שתי פרוטות. 

הפועלים התזפרו והלכו לדרכם, ורבי משה קם והלך לישיבת האר"י 
ז"ל. יצא האר"י לקראתו לקבל את פניו, ואמר לו: "מה החרדה הגדולה 

שחרד מר והצער הרב שהצטער". 
קרא רבי משה ואמר: "וכי דבר קטן הוא עון גזל, שלא יהיה לי להצטער 
עליו כך? ועתה יביט מר במצחי ויאמר, אם יש בו עדיין מרושם העבירה. 
הביט האר"י הקדוש ואמר: "הרושם נמחה. ודע לך כי ספק הגזל היה 
מאותה אשה ששלחה ידה ולקחה שתי פרוטות מהערמה. והענין, שאותה 
אשה טווה טוי העדינה יותר, ומחשיבה את מלאכתה ביותר, ודורשת בשכרה 
שתי פרוטות יותר. ולא שלמו לה אלא כלשאר הפועלים, והקפידה ומזה 

נרשם על מצחו של מר עוון ספק גזל, ועתה נמחה". 
וסיים כותב המעשה את ספורו, באמרו: "ובכן, עין הרואה ואוזן השומעת 
זה המעשה, שעל דבר קטן כזה ערך ב' פרוטות, שהיה צריך לדקדק ולתן 
לה יותר מאחרים, נרשם על מצחו של הרב הנזכר עוון גזל. וגדל צערו של 
הרב הנזכר ולבש שק ואפר, והשתדל לתקן שגגת עוונו בגופו ובממונו, 
ובקש מחילה מכולם כל שכן וקל וחומר מי שבידו ממון חברו, שגזלו 
ממנו בערמה ובתחבולה ובהונאה שהונה אותו במשאו ומתנו, או שרמהו 
במדתו ובמשקלו, כמה עוונות של גזל יהיו רשומים במצחו"! ואיך יהיה 
לו מצח להרים ראש לפני הקדוש ברוך הוא ביום כפור, כשיביאו את דינו 
למשפט, ואיך יהיה לו פה להתודות לפניו יתברך לומר כתבנו לחיים, בעוד 
הגזלות בידו, וכל המלאכים הקטגורים שנבראו בעוונותיהם תובעים עליו 
את הדין ומקטרגים עליו בשמים ממעל, ואין תפלתו נשמעת כלל לכפר 
עוונותיו, ואפילו בעוונות שבינו לשמים, שעשה תשובה עליהם ומתודה 
עליהם. וכמו שאמרו בגמרא: "עברות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים 
מכפר. ורוצה לומר, אין יום הכפורים מכפר כלל, אפילו לעברות שבין אדם 

למקום, עד שירצה את חברו". 

"

"

הלך לביתו בעצבון 

רוח, לבש שק 

ואפר וישב לארץ 

להתפלש בעפר. 

שלח וקרא לכל 

הפועלים שהיו 

עוסקים בעבורו 

באריגה. באו וראו 

את הרב יושב 

לארץ, לבוש שק 

ואפר. חרדו ותמהו 

איש אל אחיו
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

יש לכם 
בעיות בשמיעה?

ב-3  חל  הבינלאומי  השמיעה  יום  שנה,  כבכל 
 )WHO( במרץ. השנה, ארגון הבריאות העולמי
יום השמיעה בסימן העלאת מודעות  יציין את 
לאפשרויות הבלתי מוגבלות של אנשים בעלי 

לקויות שמיעה.
החיים  ומעלה  ה-20  מבני   655,000 כ-  כיום, 
כלשהי.  במידה  בשמיעה  מתקשים  בישראל 
שמיעה  מלקות  סובלים  כ-130,000  כן,  כמו 
עם  אנשים  של  מספרם  כן,  על  יתר  חמורה. 
ליקויי שמיעה עולה עם הגיל ועל פי הנתונים, 
סובלים  ומעלה  ה-75  מבני  ממחצית  יותר 

מלקות שמיעה.
ייערך בסימן האפשרויות  יום השמיעה  השנה, 
לקויות  בעלי  אנשים  של  מוגבלות  הבלתי 
שמיעה. ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי בכל 
לתקשורת  חשובה  הינה  שמיעה  החיים  שלבי 
טיפול  בנוסף,  סביבנו.  העולם  עם  בריאה 
או  מירידה  הסובלים  לאלו  ומתאים  מוקדם 
יכולים להקל עליהם בתחומים  אובדן שמיעה 

שונים כגון: חינוך, תעסוקה, תקשורת וכו'. 

המחיר  כי  מסבירים  העולמי  הבריאות  בארגון 
הכלכלי של איבוד שמיעה לא מטופל, מוערך 
ב־ 750 מיליארד דולר לשנה ברמה העולמית. 
תעסוקה,  אי  של  גבוה  שיעור  כוללת  זו  עלות 
ושירותים  רפואי  טיפול  על  בהוצאות  עלייה 
אספקת  מעלות  יותר  גבוהה  והיא   - חברתיים 

מכשירי שמיעה.
שומעים  אנשים  בקרב  שנערך  מיוחד  בסקר 
Med- חברת  ידי  על  השמיעה  יום  לקראת 
שמיעה  שתלי  וייצור  בפיתוח  המתמחה   ,El
הסקר  לתוצאות  בדומה  כי  נמצא  מתקדמים, 
העולמי, 31% מהמשתתפים הצהירו שמעולם 
כי  חוששים   35% שמיעה.  בדיקת  עברו  לא 
באופן  ישפיעו  אובדנה  או  בשמיעה  ירידה 
מכריע על היחסים החברתיים שלהם. כמו כן, 4 
מכל 10 נשאלים היו עושים בדיקת שמיעה רק 
)למשל כחלק מבדיקה  אם הדבר היה הכרחי 
שנתית לאחר גיל מסוים(. כ- 45% מהנשאלים 
עושות  אינן  והקהילה  שהחברה  חושבים 
מתחרשים  לאנשים  לגרום  מנת  על  מספיק 

או מתקשים בשמיעה להרגיש חלק אינטגרלי 
ופעיל.

הנפוצים  הצלילים  כי  מהסקר  עולה  עוד 
ציוצי  התחבורה,  רעשי  הינם  בישראל  ביותר 
הציפורים, צפירת הרכבים ורעשי בנייה. בנוסף, 
הצלילים האהובים על ידי הישראלים הם ציוצי 

הציפורים, מוסיקה ומזרקות.  
וראש  התקשורת  קלינאית  נקש,  נאוה  לדברי 
אורתופון:  במדטכניקה  שתלים  חטיבת 
לאתר  מנת  על  מומלצת  שמיעה  בדיקת 
האנשים מתמהמהים  מרבית  ירידה בשמיעה. 
בגלל  בעיקר  שמיעה,  בדיקת  לערוך  בפנייתם 
הסטיגמות הכרוכות בעזרי שמיעה. כיום, מגוון 
לשלל  מיטבי  מענה  נותן  שמיעה  עזרי  של  רב 
וכלה  שמיעה  ממכשירי  החל  שמיעה:  בעיות 
מעבר  העזרים  ועוד.  שבלול  שמיעה,  בשתלי 
להיותם יעילים נעשים עם השנים דיסקרטיים, 
התאמה  ומאפשרים  חדשניים  אלגנטיים, 

אישית לכל מטופל.

לפני מספר שבועות הגיע לשערי צדק גבר בן 35 עם בעיה בתפקוד הלב: במהלך 
ריצה יומית בלונדון שם הוא מתגורר, הגבר עבר דום לב. בגבר בוצעה החייאה על 
ידי עוברי אורח והוא פונה לבית חולים שם בוצע בו צנתור בשל החשד כי קיימת 
בלב.  בכלי הדם  כל חסימה  אולם במהלך הצנתור התברר שאין   בלב,  חסימה 
בדיקות רבות ונוספות שבוצעו בגבר העלו שלא מדובר בבעיה מולדת בקצב הלב 

אלא באחד מכלי הדם שעובר בתוך שריר בלב.  
הגבר חזר לארץ והתייעץ עם מספר מומחים שהחליטו לבצע ניתוח לב ומעקף 
לאותו כלי דם. אולם גם לאחר הניתוח הבעיה לא נפתרה והגבר המשיך לסבול 
במרכז  הלב  מומחים  עם  להתייעצות  הגיע  הגבר  מאמץ.  בזמן  בחזה  מכאבים 
כי בזמן מאמץ כלי הדם של הלב מתכווץ,  הרפואי שערי צדק בה עלה החשד 
חוסם את אספקת הדם וכך למעשה הלב עובר התקף. לאור החשד הוחלט לבצע 

בדיקה ייחודית שלא מבוצעת כלל בארץ.
הבדיקה הייחודית כוללת צנתור בו מוזרקת תרופה המכווצת את כלי הדם של 
הלב ומדמה התקף לב. מיד לאחר כיווץ כלי הדם ניתנת תרופה  המרפה את כלי 
הדם ובכך מונעת את החסימה ואת התקף הלב. זיהוי הבעיה אפשר מתן טיפול 
תרופתי מותאם למטופל שתמנע בעתיד התקפי לב חוזרים בשל כיווץ רגעי של 

כלי הדם.
הבדיקה הייחודית בוצעה על ידי ד"ר אמיר אורלב ממרכז הלב המשולב בשערי 
מבית  לרמן  עמיר  פרופ'  בהשתתפות  גליקסון  מיכאל  פרופ'  בהובלת  צדק 
החולים מיו-קליניק שבארה"ב. לצורך הבדיקה נערך צוות בית המרקחת בשערי 
לקראת  ולהכינה  להביא את התרופה  ועזר  בוקטמן  בהובלתה של אסטל  צדק, 

הפרוצדורה.
מנהל מרכז הלב המשולב בשערי צדק, פרופ' מיכאל גליקסון "מערך הלב בשערי 
צדק הוא מהמובילים בארץ המפתח ומשלב כל העת טיפולים חדשניים וייחודיים 
הנתונים מענה למחלות ובעיות נדירות בלב. הטיפול הייחודי מצטרך למכלול רחב 
מאוד של פתרונות וטיפולים לבעיות השונות בלב הניתנות במרכז הלב המשולב 

בשערי צדק”.
ד"ר אמיר אורלב "ישנם מקרים נדירים וייחודיים בהם התקף הלב לא נגרם מכלי 
דם חסום אלא מסיבות אחרות. האבחון וטיפול הייחודי שביצענו, מונע צנתורים 

וניתוחי מעקב לא הכרחיים ופשוט יכול להציל חיים".

לכבוד שבוע המודעות הבינלאומי לשמיעה, סקר חדש קבע: 
שליש מהישראלים מעולם לא ערכו בדיקת שמיעה • הצלילים 

הנפוצים בישראל: רעשי תחבורה, ציוצי הציפורים, צפירת 
רכבים ורעשי בנייה

חדש בשערי צדק!

טיפול ייחודי לבעיה נדירה בלב: 
הדמיה של התקף לב 

לאבחון הגורם 
להתקף הלב
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חסיד  הגיע  רבה  בהושענא 
לאדמו"ר ה"צמח צדק" וסיפר 
שבחג הסוכות הגיע רופא לבן 
שלו ופסק שאין מה לעשות כדי 
לרפאו. הוא ביקש להגיע ליחידות והמזכיר 
סירב. לבסוף הרבי אישר. החסיד התרגש, 
הרבי מקבל אותו אף שזה יום טוב! נכנס 
וביקש ישועה. הרבי בהה באוויר ואיחל 
לו "חג שמח לך ולכל המשפחה". החסיד 
יצא והרגיש שלא קיבל את הברכה שכל 
כך רצה. לקח את התהלים והלך לבית 
המדרש, שם שפך את מר ליבו, בכה ובכה. 
פתאום נופלת ההכרה למוחו שהנה יום 
טוב היום וחג שחובה לשמוח בו. סגר את 
ספר התהלים ופצח בריקודים. כל פעם 
שנכנסה לו מחשבה שלילית הוא נזכר שחג 
היום. בסוף החג קיבל אותו שוב הרבי ואמר 
לו: "כשנכנסת אליי ניסיתי למצוא נקודה 
שתחבר אותך למעלה ותבטל את רוע הגזרה 

ותביא שמחה חדשה לילד". 
הבכי מושך אותנו למטה, הוא המקום 
הטבעי. נכון, כשקשה בוכים, אבל בעל 
התניא אומר שהעבודה שלנו היא להתרומם 
זאת לא עבירה לבכות  ידי שמחה.  על 
ולהתחנן, זו אפילו מצווה מהתורה. אך 
לשמחה יש כוח לחולל נפלאות מעבר לסדר 
הרגיל. השמחה היא המדד של הביטחון בה' 
– ככל שאנו שמחים יותר, אנחנו מוכיחים 
לעצמנו שאנו בטוחים ובוטחים בבורא 
עולם. זאת לא אמירה בעלמא, זאת הוכחה 

שיש לנו משהו מעבר.
ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך  ה ֶאת ְבּ צֶוּ ה ְתּ "וַאָתּ
יד" ִמֽ ר ָתּ ֲעֹלת ֵנ֖ אוֹר ְלַהֽ ִתית ַלָמּ ֶשֶׁמן ַזִית ָזְך ָכּ
הפרשה מתחילה בשמן שיש להביא 
למקדש כדי להדליק בו את המנורה. יש 

הרבה סוגי שמנים ריחניים ואיכותיים, אבל 
את מנורת התמיד במקדש מדליקים דווקא 
בשמן זית זך כתית. זית הוא פרי קשה ומר 
– כדי שיהיה טעים לאכילה עליו לעבור 
תהליך ממושך של השריה, תסיסה וכתישה. 
רק כך יוצאת ממנו המרירות, והוא מתרכך 
ומשנה את טעמו. כדי לייצר שמן מזיתים 
צריך לכתוש אותם ולמעוך עד שיוצא שמן 

זך וטהור. זה השמן שידליק את הנר. 
הזית מסמל את התהליך שעלינו לעבור 
כדי להוציא את הפנימיות שלנו החוצה. 
לעיתים אנו חשים שהחיים כותשים אותנו, 
מרגישים מעוכים לגמרי... אבל להרגשה 
ולמקד  לדייק  לזכך,   – מטרה  יש  הזו 
אותנו למי שאנחנו באמת. בכל זית מר 
גלום פוטנציאל של שמן טהור, ובכל אדם 
גלום פוטנציאל אינסופי, ניצוץ אלוקי, שרק 
תהליך של כתישה יכול להוציא. זהו כוח 
ההתחדשות שאינו מוגבל בזמן, גיל, כסף 
או מקום. מטרת הלחץ – לחלץ אותנו 
מהקליפה המרירה ולגלות שבפנים אנחנו 
שמן זך וטהור. הקב"ה רוצה שתממשי את 
הפוטנציאל שלך. רק מי שהוציאה מתוכה 
את השמן, יכולה לקום כל בוקר, להאיר את 

חייה מחדש ולהאיר את סביבתה. 
בפרשה כתוב "ויקחו אליך", כלומר 
למשה רבנו, והדבר תמוה שהרי אהרון 
הוא שממונה על הדלקת המנורה. אלא 
למקום  הראש  את  לוקחות  שהרגליים 
שהראש לא היה מגיע לבד. כך גם עכשיו, 
לפני הגאולה, אנחנו הרגליים ויכולים לסייע 
להביא את הגאולה, וצריך את השמן למאור 
– עלינו להאיר, לאהוב את עם ישראל, 
לקיים עוד מצווה ועוד מעשה טוב ליהודי 

אחר – כי בזכותך יבוא המשיח! 

ויקחו אליך

הרגליים לוקחות את הראש למקום שהראש לא 
היה מגיע לבד. כך גם עכשיו, לפני הגאולה, אנחנו 

הרגליים ויכולים לסייע להביא את הגאולה, וצריך את 
השמן למאור – עלינו להאיר, לאהוב את עם ישראל, 
לקיים עוד מצווה ועוד מעשה טוב ליהודי אחר – כי 

בזכותך יבוא המשיח!

"



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

1-599-550-560cs@mthermon.co.ilwww.skihermon.co.il
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אוזני המן צבעוניות
כמות: 35-45 יחידות

 רכיבים לבצק:
 ⅓1 כוס קמח )250 גרם(

 ½ כוס סוכר )100 גרם(
 1 חב' נטורינה קוקוס חתוכה לקוביות קטנות )200 גרם(

)L 1 חלמון )מביצה גודל

 רכיבים למלית:
 ממרח שוקולד/ממרח אגוזים/ממרח תמרים/ ממרח חלבה, או כל ממרח אחר שאוהבים.

סוכריות צבעוניות

 אופן ההכנה:
1. בקערת מערבל עם וו גיטרה מערבלים במהירות בינונית את הקמח עם הסוכר. מוסיפים את קוביות 

הנטורינה ומערבלים במהירות גבוהה עד להיווצרות פירורים. מוספים את החלמון ומערבלים עד לקבלת בצק 
 אחיד.

2. מעבירים את הבצק למשטח מקומח ומרדדים לעלה בעובי של כחצי ס"מ. קורצים מהבצק עיגולים בקוטר 5 
 ס"מ וממלאים במלית )כ-2 כפיות מלית(.

3. טובלים בעדינות את עיגול הבצק, כשהמלית פונה כלפי מטה, בקערית עם סוכריות צבעוניות. סוגרים את 
העיגול לצורת משולש ומהדקים היטב. מניחים ע"ג תבנית מרופדת בנייר אפייה במרווחים קלים ומעבירים 

לקירור של חצי שעה.
4. אופים 9-10 דק' בתנור שחומם מראש  ל-175 מעלות, עד להזהבה. מוציאים מהתנור ומצננים.

אוזני המן במילוי גבינה ושוקולד לבן
רוצים לחדש קצת את המתכון לאוזני המן המסורתיות? קבלו אוזני המן במילוי גבינה ושוקולד פרה לבן – 

שילוב מהמם של מרקמים וטעמים באוזני המן מפתיעות שקשה להפסיק לנשנש.
מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין / זמן הכנה: 3 שעות / רמת קושי: בינוני / כמות: 25-30 אוזני המן קטנות

מצרכים לבצק:
כוס קמח

100 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
5 כפות אבקת סוכר

קורט מלח
חצי כפית תמצית וניל

חלמון
1-2 כפות חלב

למילוי גבינה:
125 גרם ריקוטה

30 גרם סוכר
חלמון

חצי כפית תמצית וניל
קורט מלח

10 גרם קורנפלור
100 גרם שוקולד פרה לבן שבור לקוביות

לקישוט: 50 גרם שוקולד לבן מומס

אופן הכנת הבצק:
1. במעבד מזון עם להב פלדה שמים קמח, חמאה, אבקת סוכר, מלח ווניל ומעבדים לתערובת פירורית.

2. מוסיפים חלמון וממשיכים לעבד רק עד שנוצרים גושי בצק גדולים. אם הבצק לא מתאחד – מוסיפים מעט 
חלב בהדרגה.

3. מעבירים את גושי הבצק למשטח עבודה מקומח קלות, מאחדים בידיים ומשטחים לצורת דיסקית. עוטפים 
בניילון נצמד ומצננים במקרר במשך כשעה.

מילוי גבינה ושוקולד:
4. בקערה מערבבים יחד גבינה, סוכר, חלמון, וניל, מלח וקורנפלור לתערובת אחידה.

עיצוב ואפייה:
5. על משטח מקומח מרדדים את הבצק לעלה בעובי 3-4 מ"מ.

6. קורצים עיגולים בקוטר 6-7 ס"מ ומניחים על גבי תבנית מרופדת בנייר אפייה.
7. במרכז כל עיגול מניחים קוביית שוקולד ומעליה כמות של חצי כפית מילוי גבינה.

8. סוגרים לצורת משולש, תוך הידוק הקצוות היטב.
9. מצננים את אוזני ההמן במקפיא במשך כחצי שעה לפני האפייה.

10. מחממים תנור ל-180 מעלות.
11. אופים במשך 15-20 דקות או עד שהאוזניים מזהיבות בצורה אחידה.

12. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

קישוט:
13. ממסים את השוקולד ומעבירים לשק זילוף קטן.

14. מזלפים פסים דקים של שוקולד על גבי אוזני ההמן ומצננים במשך כ-10 דקות במקפיא להתייצבות.

אזני המן קרמבו
'מיה תעשיות מזון' מציעה לרגל חג הפורים מתכון לאוזני המן קרמבו במילוי משתנה לבחירתכם: שוקולד 

צ'יפס, מעדן פרי תות או פרג לאווירת חג מיוחדת במיוחד באדיבות הקונדיטורית אור שפיץ
מתאים לכ- 12 יחידות אוזני המן וכ-12 יחידות קרמבו, זמן הכנה כשעה

המצרכים לבצק:
200 גרם חמאה קרה

2.5 כוסות )300 גרם( קמח
1/2 כפית אבקת אפייה 

שקית אבקת סוכר )100 גרם( 
1 כפית תמצית וניל 

רבע כפית מלח
רבע כוס )65 גרם( חלב 
4 כפות )40 גרם( קקאו

  
המצרכים למרנג:

5 ביצים L )200 גרם( חלבונים
100 גרם )חצי כוס( מים

כוס ו-3/4 )360 גרם( סוכר
כפית / לפי הטעם תמצית אגוזי לוז

3 אפשרויות למילוי
המצרכים למילוי פצפוצי שוקולד וחמאת בוטנים:

שקית של פצפוצי שוקולד 
2 כפות של חמאת בוטנים 

המצרכים למילוי מעדן פרי תות:
2 צנצנות מעדן פרי תות 

המצרכים למילוי ממרח פרג:
כוס וחצי )150  גרם( פרג טחון 
כוס ו-2 כפות )120 גרם( סוכר

כף )15 גרם( חמאה 
כף )10 גרם( קורנפלור

3/4 כוס )200 גרם( חלב 
שליש כוס )30 גרם( שקדים טחונים 

חצי כוס )50 גרם( ביסקוויטים טחונים
1 כף דבש 

1 כף תמצית וניל 

2

3

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

1

1

5



35 י' אדר תש"פ 6/3/20

קליפת תפוז מחצי תפוז
מצרכים לציפוי הקרמבו

150 גרם חמאת קקאו 
שקית )300 גרם( שוקולד צ'יפס 

הכנת אוזני ההמן: 
1. את המצרכים היבשים מעבדים יחד במעבד מזון עד לקבלת מסה פירורית . מוסיפים את המצרכים 

הרטובים ומעבדים כמה שפחות עד לאחידות בשביל לשמור על פריכות הבצק. מרדדים , מקררים 10 דקות 
במקפיא, קורצים עיגולים , מסדרים על נייר אפיה מרווח. 

הכנת מילוי אוזני ההמן פצפוצי שוקולד וחמאת בוטנים:
2. מערבבים את פצפוצי השוקולד וחמאת הבוטנים יחד. שימו לב שאפשר לשחק עם הכמויות, ניתן לעשות גם 

מילוי נפרד, רק של חמאת בוטנים או רק של שוקולד צ'יפס – לבחירתכם. 
3. ממלאים את העיגולים שקרצנו במילוי, מקפלים לצורת משולש וסוגרים את הפינות .

חשוב להדק היטב בשביל שהמילוי לא יישרף בתנור. 
4. מכניסים לתנור מחומם לטמפרטורה של 180 מעלות ל- 10-15 דקות עד להתחלה של הזהבה.

הכנת מילוי מעדן פרי תות:
5. ממלאים את העיגולים שקרצנו במעדן פרי תות, מקפלים לצורת משולש וסוגרים את הפינות . חשוב להדק 

היטב בשביל שהמילוי לא יישרף בתנור. מכניסים לתנור מחומם לטמפרטורה של 180 מעלות ל- 10-15 דקות 
עד להתחלה של הזהבה.

הכנת מילוי ממרח פרג:
6. מרתיחים וניל, חלב, קליפת תפוז וסוכר בסיר ומביאים לרתיחה, מוסיפים פרג ומבשלים. לאחר חמש דקות 
מוסיפים את יתר המרכיבים ומערבבים לתערובת אחידה. שמים בצד עד שמתקרר ואז ממלאים את העיגולים 
שקרצנו מהבצק במילוי, מקפלים לצורת משולש וסוגרים את הפינות . חשוב להדק היטב בשביל שהמילוי לא 

יישרף בתנור. 
7. מכניסים לתנור מחומם לטמפרטורה של 180 מעלות ל- 10-15 דקות עד להתחלה של הזהבה.

אופן הכנה מרנג איטלקי:
8. מפרידים את החלבונים ושוקלים בקערת מיקסר. בסיר קטן מרתיחים סוכר ומים עד שמגיעים לטמפרטורה 

של 117-118 מעלות ולאחר ההגעה לטמפרטורה הרצויה, מתחילים להקציף את החלבונים במהירות גבוהה. 
כשהסירופ מגיע ל- 120-121 מעלות מוסיפים אותו לתוך החלבונים, תוך כדי הקצפה, בזרם דק.

9. מקציפים את המרנג במשך 10 דקות לפחות, עד שהוא יציב מאוד וניתן לגעת בקערה )כבר לא רותחת( 
לקראת סוף ההקצפה מוסיפים תמצית אגוזי לוז - לא חובה. 

10. לאחר שאוזני ההמן מתקררות, מזלפים את המרנג בתנועות סיבוביות מעל אוזן ההמן. לבסוף, כדי ליצור 
את הציפוי של הקרמבו מחממים בסיר קטן על אש נמוכה שוקולד צ'יפס, חמאת קקאו ומערבבים עד לקבלת 

תערובת אחידה. מחכים מעט לקירור והתייצבות התערובת ושופכים בעדינות את תערובת השוקולד מעל 
לאוזני ההמן עד לכיסוי מוחלט של המרנג.

11. מחכים עד שתערובת השוקולד תתקרר – ונהנים מאוזני המן יצירתיות וטעימות.

אוזני המן
חברת כרמית חולקת מתכון לעוגייה הכי פופולארית בחג פורים – אוזן המן במילוי שוקולד משובח.

מתכון לבצק:
50 גר' ביצים )ביצה בגודל מדיום(

100 גר' אבקת סוכר
200 גר' חמאה 

300 גר' קמח

אופן הכנה: 
1. למיקסר עם וו גיטרה מכניסים את הקמח, החמאה הקרה חתוכה לקוביות ואבקת הסוכר ומערבבים עד 
לקבלת פירורים )עד שלא יישארו קוביות חמאה(. מוסיפים את הביצה וממשיכים לערבב עד לקבלת בצק 

אחיד. 
2. מקררים את הבצק כ-45 דקות ומרדדים לעובי של כ-5 מ"מ. חורצים עיגולים בקוטר של כ 6 ס"מ או בכל 

קוטר אחר רצוי. במרכז כל עיגול שמים קוביית "אגו" שוקולד חלב, או לבן או מריר – לבחירתכם.

3. מקפלים את פינות הבצק לקבלת צורה של משולש ומהדקים את הקצוות היטב עם קצות האצבעות. 
4. מסדרים בתבנית על גבי נייר אפייה. אופים בחום של כ- º175 , 8 עד 10 דקות. מקררים מעט את אזני המן 

מפזרים מעל אבקת סוכר ומגישים

אוזן המן במילוי טונה 
כמו בכל שנה, אוזני ה-המן מנסות להמציא את עצמן מחדש, עם מגוון שילובים ומילויים מתוקים ועתירי 

קלוריות החל משוקולד, קרמל ועד למרשמלו ומרציפן. השנה, 'קונדיטוריית דולצ'ינלה' בשיתוף חברת 'טונה 
סטארקיסט' החליטו לשנות את מפת אוזני ה-המן עתירות הסוכר ולהציע בורקס המן, מאפה מלוח בצורת אוזן 

המן, מפתיע וטעים עם מילויי טונה אשר משתלב נהדר בסעודת פורים.
מתכון ל-15 יחידות

מצרכים לבצק:
100 גרם מרגרינה ללא שומן טראנס

4 כפות מים 
1 כפית מיץ לימון

320 גרם קמח 
קורט מלח

חומרים למלית:
2 קופסאות טונה לייט 4% שומן בטעם טבעי )מסוננות(

4 ביצים קשות
2 חצילים קלויים בתנור

2 תפוחי אדמה גדולים אפויים ללא קליפה 
צרור פטרוזיליה קצוצה

צרור בצל ירוק קצוץ
מלח

פלפל שחור גרוס 
ביצה טרופה להברשת הבצק

אופן ההכנה:
1. מערבבים ידנית או במיקסר את החמאה עם מים ומיץ לימון.

מוסיפים קמח ומלח, מערבבים לבצק אחיד ויוצרים צורת דסקית.
2. מכסים בניילון את הבצק ומקררים כשעה במקרר.

3. בזמן הזה מכינים את המלית, מערבבים את כל חומרי המלית ומחממים תנור ל-190 מעלות.
4. מקמחים משטח עבודה, מרדדים את הבצק לעובי של כחצי ס"מ וקורצים עיגולים בקוטר 8 ס"מ – ניתן 

ליצור עיגולים עם כוס רחבה.
5. מניחים כפית של מלית במרכז כל עיגול ומברישים בביצה סביב המלית, סוגרים למשולש עם פתח קטן 

למלית, מרטיבים את האצבעות ומהדקים את פינות המשולש.
6. מניחים בתבנית במרווחים של שלושה ס"מ, מורחים שנית ביצה על הבצק החיצוני ואופים כ-15 דקות עד 

הזהבה.

אוזני המן ממרציפן 
חברת וגה מוצרים טבעוניים מציגה מוצר נוסף בסדרת וגו: ממרח אגוזי לוז וקקאו קראנץ'. לממרח מרקם 

עשיר, קטיפתי ושוקולדי והוא מעולה למריחה על לחם ולשילוב במאפים מתוקים. הנה רעיון לקראת חג 
הפורים ליצירת אוזני המן קצת לא שגרתיים ומאוד, מאוד טעימים: 

מרכיבים )ל-10 אוזני המן קטנים(:
500 גרם מרציפן גולמי
VEGO צנצנת ממרח

אופן ההכנה:
1. מחלקים את המרציפן ל-10 חלקים שווים. 

2. יוצרים מכל חלק כדור. 
3. משטחים ומרדדים כל חלק לעיגול בקוטר כ-6-7 ס"מ.

4. במרכז כל עיגול שמים כפית מלאה של ממרח וגו. 
5. מקפלים את הקצוות בזהירות לכיוון המרכז מ-3 כיוונים, ליצירת צורה של אוזן המן ומהדקים.

4
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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. יגיע כפיים
2. יד לפה

3. יישר את ההדורים

ֵׁלי ל, לב 3. ישעיהו מב, ב ִּים קכח ב 2. ִמְש ְִּהל 1. ת

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
גשר בטוקיו, יפן

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. מפרשיות השבוע.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. שבת ולא שבת

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

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

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

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

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

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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0מבצע למביא מודעה זו הכמות מוגבלת!
רק- אחד ללקוח
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44 ליטר

רמקול עוצמתי 
Bluetooth 1עם חיבור



בשם ה' נעשה  ונצליח!

בגדול
בענק
חוגגים

 אתם מוזמנים להיכנס לאווירת חג הפורים ביש חסד,
 ליהנות ממגוון מוצרים ענק בכשרויות מהודרות

ולצאת בזול!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

חדש! רח׳ כנפי נשרים 24, ירושלים
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