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החומות

המרחק בין מפלס המים בים המלח 
ב-1900 למפלס הנוכחי עומד על 
למעלה מ-2 קילומטרים  האופטימיות: 
אחרי עשרות שנות הזנחה, תכנית 
בשיתוף עם ירדן עשויה להביא לאיזון

 לחומות העיר העתיקה בירושלים, קדמו חומות רבות – 
מהשלטון היבוסי ועד לשלטון העות'מאני, שבנה את חומות 
העיר העומדות עד היום על מקומן  ברוך ברגמן חזר במנהרת 
הזמן למסע מרתק לאורך שנות ההיסטוריה ומשרטט את 
סיפורה האגדי של העיר עליה נאבקים העמים מזה 4000 שנה   

הרב בן ציון נורדמן | צוריאל קריספל | יצחק שינפלד | דוד רוזנטל | אריאל למברג | מרדכי רוט | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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השיבנו ונשובה
בפרשת השבוע אנו קוראים על הדברים אשר דיבר משה אל 
כל בני ישראל: "הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר... 
רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל 
כל שכניו בערבה בהר בשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני 

והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת וגו'". 
לבואנו  קשור  התורה  של  שהביאור  הוא  והפירוש 
והתיישבותנו בארץ ישראל וזה קשר הדדי, שאין קיום לתורה 

אלא בארץ ואין יכולת עמידה בארץ בלי תורה. 
מסקנה זו מתבקשת גם על פי אמרות רבות של חז"ל וניקח 

לדוגמא שתים:
האחת במסכת מכות )דף כד,א( "דאמר רב מסתפינא מהאי 
קרא )חרד אני מאותו פסוק( ואבדתם בגויים... ואכלה אתכם 
בארץ אויבכם". והשנייה במסכת נדרים )דף פא, א(: "דאמר 
רב יהודה אמר רב... על מה אבדה ארץ... על שלא ברכו בתורה 

תחילה".
הנהגה  דורשת  זו  ואולם  חיינו  מקום  היא  שהארץ  מכאן 
מיוחדת, הנהגה של קדושה, אותה משיגים ע"י תורה ומצוות 

– "ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם".
לכך אנו מייחלים ומתפללים, ואין זמן יותר מתאים לתפילה 
זו מאשר ביום תשעה באב ששיאו בתפילה אשר בסיום מגילת 

איכה: "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".
אכן לגבורה אנו זקוקים כדי לעמוד מול אויבנו המחרפים 

את מערכות ה' וישראל, ובמקביל יש לפעול בכל הכוחות כדי 
לסתום את הפרצות אשר מבפנים, ובעזרת ה' נעשה ונצליח.

כלשון  אלא,  קיומן  בעצם  עניינן  אין  עצמן  התעניות 
הלבבות,  את  לעורר  שיכולות  במה  הוא  עניינן  הרמב"ם: 
לפתוח דרכי תשובה שיהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה 
אותן  ולנו  להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשינו  שהיה  אבותינו 
הצרות, ובזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר "והתוודו 

את עוונם ואת עוון אבותם וגו'".
בתשעה באב במיוחד, יש ענין להיות מרוכז במחשבה על 
זה  עם  ויחד  והפרט,  הכלל  כולו,  לעם  ומשמעותו  החורבן 
להתבונן גם בישועת ישראל ההולכת ומתגלה בדורנו, שאין 

לך פתח לתקווה ולנחמה יותר מזה.
החודש  את  שמתחילים  דברים,  של  סדרם  באמת  הוא  כך 
בשבת חזון וממשיכים מיד אחריו בשבת נחמו, כל זה ללמדנו 
בגאולה  האמונה  חיזוק  בלי  כשלעצמו,  באבל  ערך  שאין 

הקרבה ובאה. 
גדולי החסידות למדנו, שזהו פשרה של האמרה על  בשם 
שמירת שתי השבתות שמבטיחה את הגאולה, שהכוונה לשבת 
בערך  להכיר  בלי  להתנחם  אפשר  שאי  נחמו,  ולשבת  חזון 

האובדן ואין ערך לאבל בלי הציפייה הממשית לגאולה.
אלא  תיבנה  לא  שירושלים  אומר  הספר  בסוף  הכוזרי 
כשישתוקקו בני ישראל אליה בתכלית התשוקה, עד שיחוננו 

עפרה ואבניה כמאמר הגמרא בסוף כתובות, עפ"י הפסוק: "כי 
רצו עבדיך את אבניה ועפרה יחוננו".

שואה  של  כזה  משולב  במבחן  שעמד  כדורנו  דור  אין 
ותקומה, אך עדיין לא תם המבחן כפי שעינינו רואות, והמבחן 
העם  למען  נפש  למסור  נדרשים  כשרבים  קל  אינו  היום  גם 
פניו  יאר  שישיבנו,  מהקב"ה  מבקשים  אנו  למענם  והארץ. 

ונושעה.
בגלות הראשונה נאמר: "ואנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי 
אעלך גם עלה" וכך בגלות אחרונה, שלא בכדי נאמר שבתשעה 
על  מדובר  שלא  להורות  בשביל  בוודאי  משיח,  נולד  באב 
אבלות לשמה, אלא על אבלות מחנכת לראיה גדולה, לציפייה 

אמיתית ולאמונה גדולה. 
בתהילים )פרק פט'( אנו לומדים וקוראים: "זכור ה' חרפת 
עבדיך ... אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך". 
מפורש אם כן שיש מושג של עקבתא דמשיחא, ובשם הגר"א 
ישראל  כשאויבי  קמעא,  קמעא  באים  שאלו  הפירוש,  מובא 

צוררים את התהליך הזה ומבקשים לחבל בו.
אבל אנחנו נתחזק בנוסח המובא בפרק פ' בתהילים: ו"כנה 
תחיינו  ממך  נסוג  לא  לך...  אמצת  בן  ועל  ימינך  נטעה  אשר 
ובשמך נקרא, ה' אלוקים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים



קיץ ובין 
 הזמנים

במוזיאון

 תערוכת מטבעות רומיים מתקופת
בית שני ועד תקופת המשנה

תערוכת האמן הסיני איי וייוויי 

היכל הספר

שדרת בתי הכנסת העתיקים 

פעילויות מיוחדות לכל המשפחה

דגם ירושלים מימי הבית השני  

א', ב', ה' 17:00-10:00 | ג', ד' 21:00-10:00 |  ו' 14:00-10:00

 * הכניסה חינם לילדים בחודש אוגוסט. לא לקבוצות ולא כולל פעילויות בתשלום.
  בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו. 

כניסה 

חינם* 

לילדים
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לקבל תוכחה

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

לייב  אריה  יהודה  רבי  היה  הקודמים  הדורות  מגדולי  אחד 
אלתר, שכונה בשם ה"שפת אמת". האדמו"ר השני לבית גור. הוא 
עבר חיים גשמיים קשים: אמו נפטרה כשהיה תינוק בן שנתיים 
ואביו נפטר כשהיה בן שמונה שנים. סבו, החידושי הרי"ם מגור, 
אימץ אותו כבן והוא צמח בצל האילן הגדול. כבר בתור ילד קטן 
הוא למד יום ולילה ולא ביטל רגע. פעם שקע בלימוד עם חבר 
מתמיד והם למדו כל הלילה. הוא שכב לישון רק בשעות הבוקר 
ואיחר לתפילת שחרית. סבו, החידושי הרי"ם, הקפיד עליו מאוד 
והוכיח אותו בחריפות. הוא אמר בתוקף כי סוד ההצלחה הוא 
קימה בשעה מוקדמת, בעוד שעומק העצלנות הוא קימה בשעה 
הגיב.  ולא  בדממה  חרפתו  את  שמע  המתמיד  הנכד  מאוחרת. 
החברותא שלמד אתו, הזדעזע מדברי התוכחה ולא הבין כיצד 
הנכד אינו מעיר את תשומת לבו של הסבא לכך שהוא ממש אינו 

ראוי לקבל מוסר על הדרך להשגת התמדה ושקידה.
אמר הנכד החכם: עד שזכיתי לקבל תוכחה מסבא אוותר על 

כך?! 
והוא הוסיף וארט נהדר: בשבוע שעבר קראנו סיפור מוזר. בני 
גד וראובן ביקשו להישאר בעבר הירדן, משום שיש להם מקנה 
רב והאדמה ההיא מבורכת ביבול עשיר. משה הביע בפניהם את 
כעסו ופתח בנאום תוכחה חריף שאין עוד כמוהו בכל התורה. 
הוא האשים אותם בחומרנות, בהחלשת העם ובאובדן ערכים. 
להישאר  וירצה  הארץ  על  להילחם  יחשוש  כולו  העם  בגללכם 
הגיבו  כך  ואחר  בענווה  התוכחה  את  בני השבטים שמעו  כאן. 
להילחם  לצאת  ובתכניתם  מהקרב  לברוח  בדעתם  העלו  לא  כי 
וחזר בו. הוא אמר  עם שאר השבטים. משה שמע את דבריהם 
שהדרישה שלהם מוצדקת והיא תתקבל. "כאן עולה התמיהה", 
בשקט?  חרפתם  את  שמעו  "מדוע  לחברו,  אמת'  ה'שפת  אמר 
מדוע לא תיקנו את משה מיד? אלא ללמדך שצריך לדעת לקבל 
ביקורת. לא כל יום זוכים לשמוע תוכחה ממשה רבנו – ואדם 

חכם יודע להעריך זאת"...
המשנה בפרקי אבות מציינת ארבעים ושמונה דברים שהתורה 
הרש"ב  הרבי  התוכחה".  את  "אוהב  מהם:  ואחד  בהם  נקנית 
על  תעמידך  היא  כי  הביקורת  את  "אהוב  אמר:  מליובאויטש 
הגובה האמתי". אדם לא יכול לצמוח לבד. הוא מוכרח חברים 
שיכוונו אותו להתקדם נכון. וממשיל הרבי משל "עצים שגדלים 
ביער צומחים ישר, בעוד שעץ בודד בגינה גדל עקום. שכן עץ 

בגינה צומח לבד, בעוד שעצי היער מיישרים זה את זה..."
אך מן הצד השני יש לדעת גם  לשתוק ולא להעביר ביקורת. 
פתגם חכם אומר: "הורים מלמדים ילדים לדבר, ילדים מלמדים 
מלמדים  שהחיים  החשובים  הדברים  אחד  לשתוק"...  הורים 
אותנו הוא: לשתוק. לתת כמה שפחות ביקורת. הנטייה הטבעית 
שלנו היא לתקן את העולם ולשתף כל אחד סביבנו בכל החכמה 
והתושייה שרכשנו. אנו מרבים להתערב בחיי הילדים הנשואים 
בונות  הערות  ומעירים  סביבנו  לשכנים  עצות  מחלקים  שלנו, 
חשוב:  כלל  למדים  שמתבגרים  ככל  אבל  בעבודה,  לחברים 
ייתקלו  שנעניק  העצות  רוב  ביקורת.  לקבל  אוהבים  לא  אנשים 
בקיר אטום במקרה הטוב או בפגיעה וסכסוך קשה במקרה הרע. 
לכן אדם שחפץ בשלום ושלווה במשפחתו ובכלל, לומד לשתוק 

ולהכיל את הביקורת שלו בפנים.
הגמרא מנסחת את חכמת-החיים הזו במשפטים חדים. תחילה 
מזכירה הגמרא את מצוות התורה: "הוכח תוכיח את עמיתך", 
אך אחר כך ממשיכה ומביאה את דבריו הקודרים של רבי טרפון 
הופך  ביקורת  מתן  שכן  לקיום.  מאוד  קשה  הזו  המצווה  כי 

במהירות לאש מתלקחת.
שחייב  מגונה  דבר  בחברו  לרואה  מנין  טז:  ערכין  מסכת 

ולא  הוכיחו  תוכיח.  הוכח  יט,יז(:  )ויקרא  שנאמר  להוכיחו? 
קיבל, מנין שיחזור ויוכיחו? תלמוד לומר: 'תוכיח' מכל מקום ... 
אמר רבי טרפון: תמיהני אם יש בדור הזה ]מי[ שמקבל תוכחה. 
קורה  טול  לו:  אומר  שיניך,  מבין  ]קטן[  קיסם  טול  אמר:  אם 
ביקורת, שישנה  מי אתה שתיתן  ]כלומר,  עיניך.  מבין  ]גדולה[ 

קורה גדולה בין עיניך[.
השאלה  בעוצמה  עולה  הזו,  המלומדת  המסקנה  רקע  ועל 
הנהגה  עם  דברים  ספר  את  לפתוח  בוחר  רבנו  משה  הבאה: 
תוכחה  בדברי  ישראל  מעם  להיפרד  בוחר  הוא  בדיוק.  הפוכה 
קשים ובמתן ביקורת על אירועים שהתרחשו ארבעים שנה קודם 

לכן.
ראשית, למה בחר משה להיפרד מהם בדברי תוכחה? מדוע 
והוא  ושנית  הזיכרון האחרון ממנו צריך להיות דברי ביקורת? 
העיקר: מה נזכר משה עכשיו באירועים שאירעו לפני ארבעים 
אם  מהעולם?  הלכו  שכבר  הקודם  הדור  בני  עם  ועוד  שנה 
לפני  זאת  לעשות  עליו  היה  לתוכחה,  ראויים  שלהם  החטאים 
ארבעים שנה ומדוע שתק כל השנים הללו? )ואדרבה, הציג כל 

השנים רק דברי הגנה וסניגוריה על בני עמו(?
אולם כאן נמצא הסוד הגדול למתן תוכחה. בכך מעביר משה 
מסר עצום: הבעיה במתן תוכחה לא נמצאת אצל המקבלים. זה 
לא ש'הילדים של היום מפונקים ואינם יודעים לקבל ביקורת'. 
הבעיה היא במוכיח. אנו לא יודעים לתת ביקורת בונה. הבחירה 
שנה,  ארבעים  לפני  שאירעו  חטאים  על  כעת  לדבר  משה  של 
ותוכחה  בונה  ביקורת  להעביר  כיצד  הגדול  הסוד  את  מעבירה 

שתתקבל באהבה.
ה'אהבת  בעל  ויז'ניץ,  לבית  השלישי  האדמו"ר  על  מסופר 
לבית  נכנס  פעם  חסידיו.  לצורכי  מאוד  מסור  שהיה  ישראל', 
שפרשו  והנאורים  מהמשכילים  שהיה  העיר,  מעשירי  יהודי 
המקומי.  הבנק  מנהל  בתור  בעשירות  והתפרנס  התומ"צ  מדרך 
האדמו"ר דפק בדלת הבית והעשיר קיבל אותו בכבוד והכניסו 
ללשכתו המפוארת. האדמו"ר ישב כמה דקות בשקט ולא אמר 

מילה ואחר כך קם ממקומו ויצא ללכת.
הצדיק  הגיע?  מדוע  האדמו"ר  את  ושאל  הבין  לא  העשיר 
השיב כי בא לקיים מצווה חשובה. - איזו מצווה? "באתי לקיים 
והנה  נשמע'.  לומר דבר שאינו  'מצווה שלא  את מצוות חז"ל: 
אם הייתי יושב בביתי ולא אומר שום דבר, לא הייתי מקיים את 
לך  יישמע  שלא  דבר  לומר  ונמנעתי  לכאן  באתי  לכן  המצווה. 
ובכך קיימתי את המצווה". העשיר שאל את הרבי מנין לו שהוא 

לא ישמע והצדיק השיב כי הוא בטוח שהוא לא ישמע לו. 
והוא  הלב  על  לו  שיש  מה  שיגיד  באדמו"ר  הפציר  העשיר 
בעיר  ענייה  אלמנה  ישנה  כי  אמר  הצדיק  לו.  לשמוע  ישתדל 
והנהלת הבנק החליטה  שלא שילמה את חוב המשכנתא לבנק 
פומבית  למכירה  אותו  ולהעמיד  לעקל את הבית תמורת החוב 
מבקש  אני  הרחוב.  אל  ילדיה  עם  תיזרק  ענייה  אלמנה  ואותה 
ממך שתמחל לה על החוב". העשיר התפלא על דברי הרבי ואמר 
למחול  יכול  הוא  וכיצד  הבנק  אל  אלא  אליו,  לא  הוא  שהחוב 
לה? - "הנה אמרתי לך שלא תשמע לי וחבל שדיברתי משהו". 

והרבי עזב את המקום.
אחרי שהצדיק יצא, הרהר העשיר במאורע שעבר עליו והחליט 

לשלם את כל החוב של האלמנה מכיסו הפרטי...



ושיחקו  קטנים  ילדים  שני  ישבו  שנה,  וחמישים  כמאה  לפני 
רבי  חב"ד,  לבית  הרביעי  האדמו"ר  של  בניו  היו  הם  ביניהם. 
שמואל, הגדול ביניהם היה בן עשר והצעיר בן תשע. הם חיפשו 
"רבי  בית:  תוצרת  במשחק  ובחרו  בו  לשחק  מעניין  משחק 

וחסיד".
את  חבש  הרבי.  של  לחדרו  נכנס  אהרן,  זלמן  הגדול,  האח 
והחל  המכובד  בכיסא  התיישב  הרבי,  של  והמעיל  המגבעת 
להתנדנד על הספר שהיה מונח על השולחן. האח הצעיר, שלום 
וביקש לפרוק את  נכנס בשקט  בער, הקיש בעדינות על הדלת, 
ליבו לפני הרבי. הוא סיפר כי בשבת האחרונה עשה מעשה מסוים 
)קילף אגוזים( שהסבא, האדמו"ר הזקן מתיר זאת בשולחן ערוך, 
אך אחרי השבת נודע לו שהסבא אוסר זאת בפסקי הסידור, וכיון 

שכן הוא מבקש תיקון על מעשהו.
הילד הגדול נהיה רציני, אמר לאחיו שהוא עשה מעשה חמור 
והתיקון שלו יהיה בכך שהוא ישנן היטב את הלכות שבת כדי 
שלא יישנו מעשים כאלו. האח הצעיר אמר תודה ויצא החוצה. 
אחרי כמה ימים שאלה אותו אמו, אם הוא ביצע כבר את התיקון 
הרבי  היה  הוא  "אבל  בשלילה.  השיב  הילד  מאחיו?  שקיבל 
במשחק שלכם וכיצד אינך מקשיב לו"? – "אחי הוא אינו רבי 
נאנח  אמתי  רבי  "כי  אין-סופית,  ברגישות  הילד  השיב  אמתי", 

לפני שהוא מציע תיקון"...
המשפט הקצר הזה - של ילד שאכן התמנה בבגרותו להיות 
האדמו"ר החמישי לבית חב"ד – מספר את הסיפור כולו. אין לנו 
בעיה לקבל ביקורת. אדם יודע היטב את נגעי עצמו והוא אמור 
פטרונות.  עם  בעיה  לנו  יש  אותו.  לתקן  שבא  חבר  על  לשמוח 
אנו לא מסוגלים לשמוע אדם שמשדר לנו "אתם לא שווים שום 
דבר, אתם לא יודעים לנהל את החיים שלכם ובוא אלמד אתכם 
איך עושים זאת". כוחה של האנחה הוא בכך, שהיא מחליפה את 

הפטרונות באהבה. הרבי לא מופיע מעלינו, הוא צועד לצדנו.
כעת נוכל להבין משנה עצומה במסכת אבות: "הוי מתלמידיו 
של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן 
לתורה". הפירוש של המילים הראשונות הוא ידוע: אהרן היה 
איש  בין  שלום  עושה  שהיה  בכך  שלום"  ורודף  שלום  "אוהב 
לאשתו ובין אדם לרעהו. אך מה פירוש המילים הבאות: "אוהב 
"אהבת הבריות"  בין  לתורה"? מה הקשר  ומקרבן  את הבריות 

ל"קירוב לתורה"?
הראשון  הצעד  כביר:  רעיון  כאן  מוצא  מליובאוויטש  הרבי 
לחולל שינוי אצל אדם הוא לאהוב אותו. עליו להיות בטוח כי 
אתה בא מאהבה, לא מפטרונות. לכן אהרן הכוהן לא היה מנסה 
אוהב  שהוא  תחילה  אותו  שכנע  שהוא  עד  לתורה  אדם  לקרב 
והשתכנע  הרגיש  אדם  שאותו  אחרי  רק  ובתמים.  באמת  אותו 

שאהרן רוצה את טובתו – אהרן היה פועל לקרב אותו לתורה
יהודי אחד פוטר מהעבודה וישב חודשיים בבית בלי פרנסה. 
"קדושה"  באמצע  ישב  בלבול  ומרוב  הכנסת  לבית  הגיע  פעם 
ולא עמד. המתפללים גערו בו: "נו, קדושה". התסכול שלו פרץ 
החוצה והוא צעק: "חודשיים אני יושב בבית בלי פרנסה ולאף 
אחד לא אכפת. פעם אחת אני יושב בקדושה וכל הקהילה קמה 

על רגליה"...
ארבעים שנה רצופות משה שותק. הלב שלו היה מלא ביקורת 
אמר  ולא  פיו  את  סגר  הוא  אך  מבפנים,  התפוצץ  והוא  עליהם 
להם  לתת  רשאי  אינו  שהוא  ידע  שמשה  משום  אחת.  מילה 
ביקורת כל עוד לא שכנע אותם שהוא אוהב אותם באמת. לאורך 
כל ארבעים השנים במדבר, הם לא ידעו מה יהיה מחר בבוקר. 
כולם היו אמורים למות על חולות המדבר ולא ידעו מה עתידם. 
והגיעו אל שפת  ניצחו את המלכים  לכן משה המתין עד שהם 
הווילה  את  רוחו  בעיני  ראה  אחד  וכשכל  המובטחת,  הארץ 
שיבנה בכפר שמריהו – אז הם היו משוכנעים בפעם הראשונה 

שמשה רוצה באמת את טובתם ונעשו פנויים לקבל ביקורת...



*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע 
הנחות  ללא  )מחיר מחירון תקף  550 ש”ח  על  עולה  אינו  שמחירם לצרכן במועד המימוש 
מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש 
אין כפל מבצעים או  יח’ לסניף.  בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 
הנחות. בכפוף לתנאים שמצויינים על גבי השובר. מחיר המזגנים מוצגים בנקודת המכירה 

עצמה *למימוש באתר dolce-gusto.co.il המשלוח חינם.

קונים מזגן במחיר מדהים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

משקפי שמש
*במתנה

מכונת קפה נסקפה
דולצ׳ה גוסטו

₪449 בלבד!
ב-₪99

mini me דגם

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

+ מארז קפסולות אייס קפוצ׳ינו*

המותגים המשתתפים במבצע:

ברשת   2017 מקולקציית 
ממגוון  הלפרין  אופטיקה 

מותגי הבית

ומקבלים

או

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

מזגנים מהמותגים המובילים  990 ₪
במחירים מיוחדים החל מ-
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כשהאימא מנחמת את ילדיה
הרב בן ציון נורדמן

מסעם  סיפור  את  המצרים מספרות  בין  אלו של  פרשיות 

הייתה  קלה  לא  זרועה.  לא  בארץ  במדבר,  ישראל  בני  של 

הדרך  טלטולי  שנה,  ארבעים  במשך  מסעות   32 דרכם, 

הקשים, החנייה והנסיעה, אלו לא דברים של מה בכך, מה 

גורם  זמן  הרבה  מדי  אחד  במקום  היציבות  חוסר  שאי  גם 

לרפיון ולחולשה.

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים", ומסתבר 

שחז"ל  כפי  המדבר,  את  עברנו  צדקניות  נשים  בזכות  שגם 

הנשים",  מטלטולי  הגברים  טלטולי  "קשה  כי  לנו  אומרים 

גברים יודעים פחות להיטלטל בדרכים. הן ששרדו בקור רוח 

את טלטולי הדרך היו הנחשוניות בדרך לארץ ישראל.

להישאר  יודעות  הנשים  כי  לומר  ניתן  הלצה  בדרך 

בשפיותן גם בימי טלטול, גם בימים של החופש הגדול בהם 

מיטלטל הבית מהכא להתם. עליהן עומד הבית. לא בכדי הן 

נקראו בלשון "עקרת הבית" ולאו דווקא 'עקרת המשפחה', 

כי הן מחזיקות את כל הבית.

שבאו  צלפחד,  בנות  אודות  התורה  שמגלה  ההפלגה  זו 

בקובלנה אל משה רבינו לזכות גם הן בחלקן בארץ ישראל, 

ולמה ייגרע חלקן בגלל שהן יתומות. משה רבינו הקריב את 

והן כביכול עמדו עמו בדין  עדותן כלפי הקדוש ברוך הוא 

תורה וניצחו. חז"ל מפליגים בשבחן שחיבבו את הארץ.

ואולי  הארץ,  את  שחיבבו  אמר  מי  וכי  מקשים,  העולם 

ישראל?  בארץ  נדל"ני  נכס  ורצו  הירושה  את  חיבבו  פשוט 

בלכתם  הראשונה  בשנה  מת  צלפחד  אביהם  כי  ומתרצים, 
למדבר, גם לפי האומרים שהוא היה המקושש וגם לגורסים 
בשנה  קרו  הסיפורים  שני  המעפילים.  בחטא  מת  שהוא 
לא  הן  לישראל  כניסתן  ערב  עתה,  ועד  אז  מני  הראשונה. 
ביקשו דבר, הרי זה אות וסימן שלא חפצות ירושה היו אלא 

חובבות ארץ הקודש.
ארץ  יישוב  ועד  מהמדבר  החנית  חוד  היו  שהנשים  הרי 

ישראל.


בטורי האחרון הבאתי את סיפור רבי מאיר וברוריה אשתו 
עם השכנים הרעים. בטעות ציטטתי לא נכון את הסיפור והרי 
הוא מחדש בתרגום מארמית, וגם ממנו נלמד את כוחן של 

נשים כמנהיגות וכמובילות ופורצות דרך.
הגמרא  מספרת  מאיר",  רבי  של  בשכנותו  בריונים  "היו 
במסכת ברכות )י, א(, "והם היו מצערים אותו רבות. התפלל 
למה  ברוריה,  אשתו  לו  אמרה  שימותו,  מאיר  רבי  עליהם 
וכי  הארץ',  מן  חטאים  שכתוב 'יתמו  משום  כך?  התפללת 
נכתב בפסוק יתמו חוטאים, והרי כתוב יתמו חטאים. והפסוק 
ממשיך ואומר 'ורשעים עוד אינם', היה לך להתפלל שישובו 
בתשובה וממילא יקוים בהם 'ורשעים עוד אינם', אכן ביקש 

רבי מאיר רחמים עליהם ושבו בתשובה".
האישה  של  כוחה  את  שוב  רואים  אנו  הזה  מהסיפור 
ומהעבריין  ביותר  הגדול  מהחוטא  מתייאשת  לא  בישראל. 

הנתעב ביותר. היא יודעת שאין קיצורי דרך בחיים, ומבקשת 

שישובו בתשובה. כי אמא נותנת תקווה ולא מוותרת כל כך 

מהר על בניה.


בהם  השבועות  שלושת  המצרים,  בין  בימי  אנו  עומדים 

אנו קוראים את ההפטרה של "שלושה דפורענותא", ואחר 

דנחמתא". בפסוקי  והגאולה "שבעה  ימי הנחמה  יבואו  כך 

גם  האחרונות  בשנים  שהפך  פסוק  קוראים  אנו  הנחמה 

ן ָאנִֹכי  ַנֲחֶמּנּו ֵכּ ְתּ ִאיׁש ֲאֶשׁר ִאּמוֹ  לשיר של מרדכי בן דוד: "ְכּ

האימא  את  מוצאים  אנו  שוב  ֻנָחמּו".  ְתּ ּוִבירּוָשׁלַ ִם  ֲאַנֶחְמֶכם 

המנחמת, וכדברי בעל ה'מצודות דוד': "דרך האם לנחם את 

בנה יותר מן האב".

חז"ל מספרים )קידושין לא, א( כי כשהיה רבי יוסי שומע 

'אקום לכבוד  ואומר:  את קול פסיעותיה של אימו היה קם 

בעפרה  מתפלשת  השכינה  זו  אימא  לצערנו,  השכינה'. 

לרוממה  לכבודה,  לקום  מחכים  ואנחנו  שנים  הרבה  כה 

ולהגביהה בבית מקדשנו שייבנה במהרה בימינו אמן.

חודש מבורך בבשורות טובות

שבת שלום

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

בדרך הלצה ניתן לומר כי הנשים יודעות להישאר בשפיותן גם בימי טלטול, גם 
בימים של החופש הגדול בהם מיטלטל הבית מהכא להתם. עליהן עומד הבית. לא 
בכדי הן נקראו בלשון "עקרת הבית" ולאו דווקא 'עקרת המשפחה', כי הן מחזיקות 

את כל הבית.

"
"



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

ישראל רנד 
16.8 פרשת ראה

אלי יפה 
2.8 פרשת ואתחנן

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

עקב הביקוש והצלחת הנופש הוספנו טיסות ישירות של ישראייר 
רק רבע שעה מהמלון ולילה נוסף חינם!!! לנרשמים עכשיו!!!

2/8  מקומות אחרונים
 9/8  מלא    16/8   מקומות אחרונים

23/8, 30/8  הרשמה בעיצומה

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד
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מהותו של יהודי - עבד ה'

ישנה נקודה חשובה מאוד שרבים מאתנו טועים בה, נקודה 
אותה מאיר הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו על התורה.

שבת  מחלל  שהיה  תשובה  בעל  יהודי  כמשל  ניקח 
והוא  לו  עזר  וה'  טומאה,  שערי  במ"ט  היה  הוא  בפרהסיה, 
חזר בתשובה, הוא עדיין לא הגיע לשלב שהוא שומר כבר 
הכול, אך הוא נמצא בתהליך של עלייה – שומר שבת, לא 

אוכל חזיר וכו'.
הוא נמצא באיזה מקום, והוא רעב, נכנס לאיזו חנות, רואה 
כשרותו  בטוח  לא  הוא  אך  ח"ו,  חזיר  לא  כלשהוא,  מוצר 

במאת האחוזים, והוא מחליט לאכול אותו.
מה עובר לו במחשבתו בשעה שהוא אוכל?

אני  רבש"ע,  כזה,  חשבון  עושה  הוא  שלו  ההכרה  בתת 
ושנה  עבירה  "עבר  בתורה שלך  כתבת  ואתה  חילוני,  הייתי 
בה נעשית לו כהיתר", הייתי יכול להישאר חילוני, עובדה, 
ליבי,  בטוב  אני,  חילוניים...אבל  נשארו  שלי  האחים  שכל 
חילול שבת, אבל שלא לאכול  על  וויתרתי  חזרתי בתשובה 

את המאכל הזה?! אין צורך להגזים...
שלב נוסף, 'בעל הבית' לומד בכל לילה שיעור גמרא דף 
היומי, אחרי השיעור הוא מגיע הביתה, מתיישב על הספה 
ומתחיל לקרוא עיתון, הוא רואה מולו ארון מלא ספרי קודש, 
מה הוא אומר לעצמו? רבש"ע, אני לא אברך, אני בעל בית, 
צורך  אין  וא"כ,  גמרא,  לשיעור  ללכת  ליבי  בטוב  התנדבתי 

להגזים... אסור לי לקרוא עיתון?! וכן הלאה.
וכעת הגענו לבני תורה, בחור ישיבה או אברך, לומד היטב 
ומשתדל להתמיד ולהיות בכל סדרי הישיבה או הכולל, ואז 
הוא מגיע הביתה, בסוף יום או בבין הזמנים, ואז הוא אומר 
למדתי  ליבי  בטוב  גדול,  הכי  מתמיד  אינני  רבש"ע,  לעצמו 
עוד  בלילה  גם  ללמוד  ועוד מצפים ממני  היום כמה שעות, 
אני  וכי  מחיי?  רוצים  מה  רבש"ע,  נוספות?!  שעות  כמה 
מחויב ללמוד גם בלילה? גם בבין הזמנים? הרי לפני שנה 
או שנתיים, לא למדתי בכלל בערבים או בבין הזמנים, יבוא 
יום שאהיה מתמיד, אבל היום, אני חושב שמספיק לי ללמוד 

בזמן הסדרים, או כמה שעות בבוקר בבין הזמנים...
אכן, זוהי טעות יסודית בכל המושג של היהדות, כי יסוד 
נאמרה  העבדות  של  הסוגיא  ותמצית  עבדות,  הוא  היהדות 
טוב  ושמעתם  תאבו  "אם  ברורות,  במילים  הקב"ה  ע"י 
הקב"ה  תאכלו",  חרב  ומריתם  תמאנו  ואם  תאכלו,  הארץ 
כביכול אומר, אל תעשה לי טובות... אתה עבד שלי! בראתי 

שלי  בחשבונות  תתערב  ואל  מצרים,  מארץ  אותך  והוצאתי 
יומם  בו  "והגית   – פקודה  זוהי  כך,  לעשות  ציוויתיך  מדוע 
הכנסת...  בבית  מדברים  לא  תיראו",  מקדשי  "את  ולילה", 
ואני עומד עליך עם מקל, עם חרב, לדאוג שתקיימה, בין אם 

אתה חילוני, בעל בית, או בן תורה!
כך  כל  ישנם  מחלות,  הרבה  כך  כל  רח"ל,  ישנם,  בדורנו 
לעיתים  אותם  חווים  היינו  שבעבר  דברים  אסונות,  הרבה 
לדברים  לצערנו  הפכו  במדינה  ושתיים  בעיר  אחד  רחוקות 
בכל  חללים  חללים  מפילה  הארורה  והמחלה  שבשגרה, 

מקום, יהודים נטבחים אבות ובנים בשולחן שבת רח"ל.
חן  מוצא  לא  מאוד!  ברורה  בשפה  אתנו  מדבר  הקב"ה 
לא  מספיק,  לומדים  לא  שלנו,  הלימוד  כביכול,  בעיניו, 
מדקדקים במצוות, הוא דורש מאתנו, "והגית בו יומם ולילה" 
לא פחות! "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", לאהוב אותו, לאהב 
אותו על אחרים, להיות דוגמה אישית לעבד אמיתי העושה 

רצון קונו, לא פחות! בלי שום פשרות וויתורים.
והמתכון לכך נכתב בפרשתנו מהי הדרך אשר נלך בה ומה 
ברור,  הכי  באופן  אתנו  מדבר  הקב"ה  נעשה,  המעשה אשר 
נקי וצלול, ואם אנו מתבלבלים לפעמים מהשפעה סביבתית 
לעיין  ולחזור  מחדש,  מסלול  לחשב  עלינו  אחרת,  או  זו 
בתפריט היהודי המקורי כדי להתאזן ולחזור למסלול  הנכון


"כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים...רק הישמר לך 
ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים" )ד, ו-ט( אז כשלא 
ונבונים,  תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים 

ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים )רש"י(
המובן בדברי חז"ל אלו, "ואם תעוותו אותם מתוך שכחה 
לשמש,  דומים  העולם  אומות  כך:  נראה  שוטים",  תחשבו 
לכל אחת מאומות העולם ישנה תכונה מסויימת, לאומה אחת 
כוח החסד, אומה אחרת – כוח של גבורה, ולאומה – כוח של 

מסירות נפש וכדומה.
האומה היחידה שהיא דומה לירח, לית לה מגרמה כלום – 
היא עם ישראל, זהו יסוד גדול: לעם ישראל אין שום תכונה 
עצמית משלו, התכונה היחידה שיש להם היא, שדרכם יכול 

להשתקף אורו של הקב"ה.
מסוימים,  חפצים  ישנם  בבית  דומה?  הדבר  למה  משל 

שולחן, כיסא, כף, מזלג, וגם ראי )מראה(, לכל אחד מהחפצים 
כוח, תכונה כלשהי, אבל לראי עצמו אין  יש איזשהו  הללו 
שום כוח, לא ניתן לאכול בעזרתו וגם לא לשבת עליו, אלא 
מה? דרך הראי ניתן לראות מראות יפים ונהדרים, אין גבול 
אבל  לתוכו,  ולקבל  להכיל  יכול  שהראי  הנפלאות  לתמונות 
אפס  כשלעצמו  הוא   – יפה  תמונה  מול  אותו  נציב  לא  אם 

אפסים, אין בו מאומה.
דרך הירח יכול להשתקף אור השמש, עד שיהיה מי שיטען 
חושך  להשתקף  יכול  הראי  דרך  מאידך,  ירח,  בכלל  שאין 

גמור, עד שיהיה מי שיטען שאין בכלל מציאות של שמש!
 - התורה  מצוות  את  שומרים  אינם  ישראל  כלל  אם  לכן, 
אין להם כלום! יכולים הם להיות שפלים שבשפלים, כעפר 
על פני האדמה, האומה היחידה שעלולה להתרוקן מכל תוכן 

היא האומה הישראלית.
ואכן בעוונותינו הרבים ראינו זאת בדורנו, בנינו לעצמנו 
מדינה – ואין לנו כלום, ממש אפס מוחלט, לכל מדינה, כגון 
המאפיין  שלה  הייחודי  הנוסח   את  יש  אמריקה,  או  רוסיה 
אותה, מה הנוסח הייחודי של מדינת ישראל? כלום! כי אכן, 

ליהודים מצד עצמם אין כלום.
מצד  למלכות  המלכות,  למידת  נחשב  ישראל  עם  לכן 
עם  גם  כך  מהעם,  מקבלת  היא  הכול  את  כלום,  אין  עצמה 
ישראל שמצד עצמם אין להם כלום,  פירוש – שדרכם יכולים 
רוצה  בעולם, כאשר הקב"ה  כוחותיו של הקב"ה  להתגלות 
לגלות את טובו יתברך, הוא מגלה זאת באמצעות עם ישראל.

מי שרוצה לגלות כיום את גבורות ה', רואה זאת בתוך עם 
ישראל, כבשה אחת בין שבעים זאבים, והיא ממשיכה לשרוד 
מזה אלפי שנים, אין זה מכוחו של עם ישראל אלא מכוחו של 
הקב"ה, אבל עם ישראל מצדו אין כלום, הוא כ"ראי" בעלמא 

המשקף את כבוד מלכותו ית' בעולם.
הניסיון לחקות את אומות העולם ולהתחרות בהם לא רק 
כאומה  אותנו  מציג  הוא  נהפוך  אלא  אותנו  מעצים  שאינו 
חסרת ערכים ותוכן, בעוד שהמצופה מאתנו הוא להיות עם 

הספר, העם הנבחר  אשר בחר לו י-ה.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

"אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו" )מתוך ההפטרה(
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בלחץ אמריקאי

המגנומטרים כבר הוסרו, כעת המצלמות בדרך. 
ללמדך,  פסקו.  לא  עוד  בירושלים  המהומות 
הוואקף-ממשלת  בין  הידיים  הורדת  שמשחק 
והעולם  הפלשתינאית  הרשות  בתמיכת  ירדן, 
רחוק  עוד  היהודי,  והעם  ישראל  ממשלת  לבין  המוסלמי, 

מסיום. 
בישראל  תחילה״  במחשבה  מעשה  ״סוף  חז״ל  כלל  את 
עדיין לא הפנימו. התנהלות ממשלת ישראל בנושא זה היא 
כישלון מוחלט. ראש הממשלה התבזה. השר לביטחון פנים 
ויכולת  הלאומי  הכבוד  גמדים.  יצאו  והמפכ״ל  ארדן  גלעד 
הריבון  מי  בעליל  הוכח  באדמה.  עמוק  שקועים  ההרתעה 
רוחב  השלכות  עם  רבתי,  בירושלים  גם  ואולי  הבית  בהר 
משמעותיות, על אופי הסכסוך הישראלי-פלשתינאי. אפילו 

השמאל הישראלי שותק. 
בעזה חוגגים את ניצחון ״אל אקצה״. ברשות הפלשתינאית 
ועידוד  תמיכה  הפגנות  המזרחית,  בירושלים  ובמיוחד 
שמשנה  מההיסטוריה  בהיסטריה,  הערבי  העולם  לעצמם. 
בודק את  להידבק בהצלחה,  פניה. הסולטאן ארדואן מנסה 

גבולות היכולת ומגבלות הכוח.   
״ישראל  נתניהו,  של  הבית  יומון  הקמתו,  מאז  לראשונה 
תוקף  אדלסון,  שלדון  הטייקון  של  הפרטי  עיתונו  היום״, 
ראש  של  האישית  התנהגותו  את  ראשית  ובכותרת  חזיתית 
המטה,  עבודת  התנהלותו,  הבית.  הר  בנושא  הממשלה 

רפיסותו, כניעתו ברגעי מבחן.
זה עדיין לא מפץ, אך בהחלט ״חדש״. הווי אומר, הפטרון 
שלדון אדלסון, מתמקם הרחק ימינה מבנימין נתניהו. לראש 
בנט  נפתלי  האם  ו...יקרה.  פשוטה  לא  משמעות  הממשלה, 
פזרני?  הוצאות  וח-ן  גדול  בארנק  ויתחדש  קופון   יגזור 

בקרוב נדע.  
כל השבוע  לאורך  השינוי?  חל  מתי  נקודת השבר?  היכן 
השישי,  יום  תפילות  בגין  והמתח,  הרגישות  בשיא  שחלף, 
לדון  הסכימה  ולא  בעמדתה  התבצרה  ישראל  ממשלת 
בשקט  הסתיימו  השישי  יום  תפילות  המגנומטרים.  בהסרת 
יחסי. ההמונים לא עלו על ירושלים. אפוקליפסה לא קרתה. 
התפרעויות לאחרי, שלושה הרוגים, בתחום הנורמה. לרגע 
למה  מתי,  עשוי״.  ״מעשה  זה  המגנומטרים  נדמה, שהצבת 

ומדוע חל השינוי הדרמטי? הודעה מסודרת לא יצאה.
יומן הפגישות ולוח הזמנים של ראש הממשלה, מגלים את 
הנסתר, הסוד הגלוי ליודעי חן! בערב, נפגש ראש הממשלה 
עם שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, ג׳ייסון 
גרינבלט. בלילה! ״הוחלט״ בישיבת הממשלה, על התקפלות 
ללא תנאים. הקשר לא מקרי. וכל מי שחושב, שאין קשר בין 

הפגישה לתוצאה! טועה. 
אובמה לממשל  בין ממשל  והמשמעותי  ההבדל המהותי 

טראמפ, הינה הגישה, הטונים וצורת ההתייחסות. גם המהות. 
מוושינגטון  יצאו  ההוראות  אובמה,  ברק  חוסיין  בתקופת 
בצורה של הדלפות ואזהרות מגמתיות, תוך כיפופי יד והורדת 
זה בעוצמה, אך  דונאלד טראמפ  ישראל על הברכיים. אצל 
בחשאי, תוך הקפדה על שמירת כבודה של ממשלת ישראל 
הריבונית וכבוד ראש הממשלה אישית. בעולם הדיפלומטי, 

לאו מילתא זוטרתה היא. 
השליח  בין  עיניים  ב6  בפגישה  שנסגר  מה  ״כל״  את 
יודעים.  איננו  רוה״מ,  דיויד פרידמן לבין  והשגריר  המיוחד 
למעשה.  הלכה  בוצע  כבר  משמעותי  שחלק  רואות,  עינינו 
להסרת  הממשלה   בישיבת  שהתנגד  בנט  שהשר  העובדה 
המגנומטרים, נתן בדיעבד ולאחר מעשה, גיבוי מלא ופומבי 

לרוה״מ, מלמדת שהנסתר רב על הגלוי. 
כבר בעתיד הקרוב, נדע ונכיר את ההסכמות והאתנן. בנייה 
משמעותית  תמיכה  הבטחת  ובאיו״ש?  בירושלים  מסיבית 
שיפור  האו״ם?  במוסדות  בינלאומיים,  בארגונים  בישראל 

מדינות  מצד  פאקטו  דה  והכרה  שבדיעבד  הסכמות  יחסים, 
צרכים  של  סל  יש  לישראל  סעודיה?  כגון  חשובות  ערביות 

חשובים. 
קל מאד לתקוף את מדיניות הממשלה ואת רוה״מ אישית. 
קשה  יותר  הרבה  לעשות!  ככלל,  ממעשים.  זולות  מילים 
מלנאום. החיים באופוזיציה לא נעימים, אבל יותר קלים. ז״ל 
אריק שרון כרוה״מ, כבר טבע את המונח. ״דברים שרואים 

מכאן לא רואים משם״ ושינה כיוון וחשיבה.  
אין ספק, חייבים להתיישר ולכבד את הממשל האמריקאי. 
טראמפ  ממשל  גשם.  יורד  אצלנו  יורקים!!  כשבוושינגטון 
ראיית  לפעמים  לישראל.  אוהדים  עצמו,  טראמפ  והנשיא 
ואצלנו.  כאן  המיקרו  מראיית  טובה  יותר  מבחוץ,  המקרו 
המהלך  סיפור  מעצמנו.  אותנו  שיצילו  צריכים  אנו  לעיתים 
תהיה  עוד  באם  לדוגמא.  והמגנומטרים,  בהר-הבית  החפוז 

תמורה! בדיעבד, מעז עוד יצא מתוק.  

עו"ד יצחק שינפלד

העובדה שהשר בנט שהתנגד בישיבת הממשלה  להסרת המגנומטרים, 
נתן בדיעבד ולאחר מעשה, גיבוי מלא ופומבי לרוה״מ, מלמדת 

שהנסתר רב על הגלוי

 לא המהומות הן אלו שגרמו להסרת המגנומטרים ולהתקפלות המבישה 
של ממשלת ישראל, כי אם לחץ מוושינגטון – שעשוי להגיע בליווי תמורה 

הולמת, אולי בנייה בשטחי יו"ש

"
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סיפורה של 
האומגה

גיא בן צבי, מנכ"ל ומייסד של אומגה 3 גליל בע"מ, מסביר את הקשר בין שמן דגים, 
אומגה 3 ומצבים נוירופסיכאטריים בכלל והפרעת קשב בפרט

הילה פלאח

טייס  היה  בעברו,  והיי-טק  טכנולוגיה  איש  צבי,  בן  גיא 
פיתוח  כסמנכ"ל  טכנולוגיה  בחברות  ועבד  האויר  בחיל 
הלייזרים  בתחום  סטרט-אפ  חברת  הקים  בהמשך  ומנכ"ל. 
שנמכרה לחברה גרמנית גדולה לפני כ-10 שנים. הוא נשוי 

ואב לחמישה, ומתגורר בשכניה שבגליל.
איך איש כמוך מגיע לדבר איתנו על תרופות?

"מתוך חמשת ילדי הבן האמצעי אובחן עם תסמונת טורט. 
נשלטות,  בלתי  זעם  בהתפרצויות  ביטוי  לידי  בא  זה  אצלו 
בהיפר אקטיביות, בטיקים ובמחשבות אובססיביות. הפתרון 
פסיכיאטרית  תרופה  היה  עבורנו  מצא  הרפואי  שהממסד 
בתרופה  משתמשים  )כיום  הלידול  בשם  פסיכוטית  אנטי 
עכבר  למעין  אותו  הפכה  התרופה  ריספרדל(.  בשם  דומה 
ובמשך  הגזרה  רוע  עם  הסכמנו  לא  כהורים  אנחנו  מפוחד. 

השנה שהוא היה על התרופה חיפשנו אלטרנטיבה".
איזה טיפולים ניסיתם? האם משהו הצליח?
החל  רבים  אלטרנטיביים  טיפולים  "ניסינו 
הומאופתיה,  בעיסוק,  ריפוי  דרך  מפסיכולוג 
פרחי באך, מגנטים ריפוי סיני ועוד. כלום לא 
תמיכה  פורום  דרך  לתזונה  שהגענו  עד  עזר 
שם  באמריקה.  באינטרנט,  טורט  למשפחות 
קיבלנו עצה ממשפחות שעברו דברים דומים".

למשל?
לי  "ראשית הזהירו אותנו מהתרופה. אמרו 
תראה  תתעניין.  תחקור,  התווית,  את  תקרא 
בתרופה  טווח  ארוך  לשימוש  שהפרוגנוזה 
 3 לי  אמרו  כן  מה  כששאלתי  טוב.  לא  הוא 
ואכן  ועמילן.  סוכר  לילד  תוריד   .1 דברים: 
שמנו לב שסוכר מגביר מאד את הטיקים ואת 
מעובד.  מזון  לו  תוריד   .2 הזעם.  התפרצויות 
בדיעבד אני יודע שהבעיה עם מזון מעובד זה 

שמנים צמחיים. 3. תן לו אומגה 3". 
ומה מההמלצות יישמתם?

"להוריד את הילד מסוכר היה בלתי אפשרי 
בהתחלה מכיוון שהוא היה מכור. לכן התחלנו 

באומגה 3. ניסינו אומגה 3 צמחית )שמן פשתן, שמן מרווה( 
כך  על  הטורט  משפחות  את  כששאלנו  תועלת.  ראינו  ולא 
יכול לעזור. כשניסינו שמן דגים  לנו שרק שמן דגים  נאמר 
אכן ראינו הטבה הדרגתית שאיפשרה לנו להוריד אותו תוך 
כ3 חודשים מהתרופה. כלומר לאחר 3 חודשים היה לנו ילד 
קפסולות  כ-10  שלוקח  לוואי  תופעות  ללא  מהתרופה,  נקי 

של שמן דגים ביום".
האם הוא הבריא?

לנו  הסתבר  לגמרי.  הבריא  לא  עדיין  הוא  זה  "בשלב 
אבל  טיקים  לו  היו  עדיין  מטורט.  להבריא  שנים  שלוקח 
מינוריים. הוא עדיין היה היפראקטיבי אבל ללא התפרצויות 
זעם. מה שכן הוא נפתח לתזונה והסכים לרדת מסוכר ומזון 
מעובד. וכך במהלך של 3-4 שנים הילד וכל הבית שינו את 
תזונתם. אפשר לומר שבגיל 13, לכבוד הבר מצווה היה לנו 
ילד בריא לגמרי - ללא טיקים ללא התפרצויות זעם וכבונוס 
הפסיק  והוא  נעלמו  בילדות  לו  שהיו  החריפות  האלרגיות 

להזדקק לסטרואידים".
ואיך היה מצבו בלימודים?

עד  ולמעשה  ללמוד  לו  גרמה  לא  "לצערי ההחלמה שלו 
אופניים,  היה  אותו  שענין  מה  כלל,  למד  לא  הוא  י'  כיתה 
סקטבורד ומשחקי כדור. בכיתה י' הוא החליט בעצמו ללא 
השלים  שנים   3 ותוך  ללמוד  יתחיל  שהוא  מההורים  לחץ 
את כל הלימודים וסיים את בית ספר בהצטיינות עם תעודת 

בגרות מעולה, תשיעיות ועשיריות".
האם פסיכיאטר שהיה שומע על הסיפור לא היה אומר 
שהיתה טעות באבחנה? הרי ידוע שמטורט לא מחלימים?

פסיכיאטרים  בפני  גם  פעם  מדי  מרצה  "אני 

ושמעתי את הטענה הזו. אז כדי להוכיח גם לעצמי הזמנתי 
את התיק של בני מקופת חולים. בתיק כתוב בפירוש אבחון 
אבחון  היה  אכן  אם  הלידול.  לתרופה  ומרשם  טורט  עם 
שגוי והילד קיבל הלידול סתם הרי שזו רשלנות פושעת כי 
מדובר בתרופה חמורה. אבל לא, לא היתה טעות באבחון, 
כל הסימפטומים וגם התגובה לתרופה היו על פי הספר או 
מכך,  יותר   .DSM שנקרא  הפסיכיאטרים  של  התנ"ך  פי  על 
ילדים עם טורט שנקטו באותו פרוטוקול  רבות של  עשרות 
חלקם  לחלוטין.  בריאים  הם  וכיום  החלימו  תזונתי  טיפול 

הגיעו לתפקידים מובחרים בצבא, כולל בני".
בוא תסביר לנו אם כך, מה זה אומגה 3? מה יש בשמן 

דגים שכל כך חשוב?
כמו  כימית.  תכונה  תכונה.  זו  חומר.  לא  זה   3 "אומגה 
שג'ינג'י זה לא חומר אלא תכונה, צבע, של שיער. שיער יכול 
יכולה  שומן  חומצת  ככה  ג'ינג'י.  או  שחור  או  חום  להיות 

להיות אומגה 3 או 6 או 9.

לנו:  חיוניות  שהן   3 אומגה  שומן  חומצות   2 רק  "יש 
אומגה ימית EPA ו- DHA. לעומתן חומצת השומן אומגה 3 
הצמחית ALA איננה חיונית ואין צורך לקבל אותה מהמזון.

"אומגה 3 ימית EPA ו- DHA ניתן לקבל מדגים או במידה 
אין  כיום  בישראל  חיים שניזונו מעשב.  גם מבעלי  מוגבלת 
מקורות של בשר ביצים וחלב שניזונו מעשב. הצורה הנוחה 
 EPA +DHA ימית   3 אומגה  לקבל  ביותר  והזולה  והזמינה 
היא בצריכת קפסולות של שמן דגים. כל קפסולה שוות ערך 

בערך לסרדין.
"אומגה 3 צמחית ALA ניתן לקבל מצמחים רבים- שקדים 
אגוזים, זרעי פשתן, זרעי המפ, זרעי צ'יאה )מרווה מרושתת(. 
אך כאמור אין לנו צורך בחומצות שומן אלו ואין להן תפקיד 

ברקמות האדם".
מה תפקידה של אומגה 3 ימית בגוף?

המיילין  העצבים.  במערכת  במיוחד  חשובה   DHA-ה"
במוח עשוי ברובו מ-DHA, הרשתית בעין מכילה כמות מאד 
גדולה של DHA. ה-DHA מצטברת בגוף במהלך של שנים.

"ה-EPA תפקידה ליצר הורמונים המווסתים את מערכות 
קרישת  )מניעת  הדם  קרישת  של  בקרה   - הגוף  של  ההגנה 
)מניעת תגובה אלרגית  יתר(, בקרה של המערכת החיסונית 
ידי  על  יום  כל  נצרכת   EPA-ה אוטואימונית(.  ותגובה 
יש תמיד לספק  זו  ולא מצטברת. מסיבה  ולכן כמעט  גופנו 
 3 סוג האומגה  יכתיב את  גם  וזה   DHA-מ  EPAיותר לגוף 

שמתאימה לנו".
למצבים  גם  לעזור  יכול  זה  לטורט,  עזר  זה  שלך  לבן 
נוספים כמו הפרעת קשב? כי הרי זאת בעיה גדולה יותר...

"אכן הפרעות קשב נפוצות בהרבה יותר מתסמונת טורט. 

נוספות  והפרעות  גם בבסיסן של הפרעת קשב  אך 
בי פולארית עומד לעיתים  ותסמונת  דיכאון, אוסידי  כמו 

קרובות מחסור באומגה 3 ולכן יש אלפי ילדים ומבוגרים עם 
הפרעות קשב שנעזרים באומגה 3".

איך יודעים כמה לקחת?
"לצורך מתן המלצות מינון, כמה לקחת, פיתחתי מחשבון 
של  האתר  דרך  באינטרנט  למחשבון  להגיע  ניתן  מינונים. 
אומגה גליל. המחשבון מבוסס על משקל גוף ומצב בריאות 
ויש בו קטגוריות רבות, כולל הפרעת קשב ADHD  בעיות 
של  קצר  תהליך  לבצע  יש  למחשבון  הגעה  לפני  זיכרון. 
הרשמה וחתימה על הסכמה לתנאי שימוש ואז ניתן לחשב 

את המינון המומלץ למצבי בריאות רבים".
ואיך יודעים איזה מוצר לקנות? יש כל כך הרבה מוצרים 

על המדף. יש אומגה צמחית ויש שמן דגים..
"כמו שהסברתי רק אומגה 3 ימית רלוונטית למניעה של 
לפי  יש לבחור מוצר  או הפרעות קשב.  תחלואה 

הקריטריונים הבאים:
 .EPA לטובת   2:1 בערך   DHA-ל  EPA יחס 
יותר EPA. מוצרים עם הרבה  חייב להיות  תמיד 
לעיתים  ועלולים  מועילים  לא  כלל  בדרך   DHA

להזיק כפי שהוכח במחקרים רבים.
רצוי שריכוז החומר הפעיל יהיה לפחות 50% 

כדי לחסוך בכמות הקפסולות.
ולשם  טרייה  תהיה  שהאומגה   - חשוב  הכי 
הן  במקרר,  אותה  לאחסן  יש  טריות  הבטחת 

בשרשרת ההפצה והם בבית הלקוח.
שיהיה  רצוי   - פעיל  חומר  של  לגרם  מחיר 
כמה שיותר נמוך כל עוד לא נפגעו הקריטריונים 

הקודמים".
אם הבנתי נכון אז יש מצב ששמן דגים אומגה 

3 יכול לעזור גם למצבים בריאותיים אחרים?
השאלה  בשאלה.  לדייק  יש  אך  כן  "בהחלט 
איננה האם אומגה 3 יכולה לעזור אלא האם מחסור 
באומגה 3 הינו גורם סיכון במחלות אחרות. ואכן- 
מחקרים רבים הראו שמחסור באומגה 3 הינו גורם 
סיכון משמעותי במחלות רבות כמו תחלואה לבבית, דלקות 
פרקים, אלרגיות שונות ואפילו סכרת. אם בבסיס של מחלה 
דגים  תיסוף של שמן  אזי   3 מסוימת עומד מחסור באומגה 

עשוי לעזור.
לא  היא  תרופה!  איננה   3 שאומגה  להדגיש  רוצה  "אני 
מרפאת מחלות כמו שאקמול מרפא כאב ראש או כימותרפיה 
חיוני  לאוכל  כמו   3 לאומגה  להתייחס  יש  סרטן.  מרפאת 
שמחסור בו עלול לגרום לבעיות כמו שמחסור בברזל גורם 

לאנמיה ומחסור במים עלול לגרום להתייבשות".
ומה לגבי כשרות?

"באתר שלנו תמצאו פסק הלכה של מרן הגאון רבי עובדיה 
יוסף ז"ל שחקר את הנושא ופסק כי מותר לצרוך שמן דגים 
בקפסולות וכי אין צורך בכשרות. הדגים עצמם מהם מיוצר 
השמן הינם סרדין אנשובי ומקרל שהינם דגים כשרים. ויש 
כמו:  בכשרות  צורך  אין  מדוע  נימוקים  של  שלמה  סידרה 
הכמות קטנה מכזית, הג'לטין )המיוצר מעצמות בקר( איבד 
את זהותו כחיה אחרי שעובד במשך שעות רבות בטמפרטורה 
מעל 150 מעלות, הוא אינו ערב לחך, כלב לא יטעם ממנו 
ועוד. מסיבות אלו יש לנו אלפי לקוחות דתיים וחרדים מכל 

העדות ומכל הקהילות בארץ".
לסיום, איך הקוראים שלנו יכולים להגיע אליך?
"הכי פשוט להתקשר 049999524 למשרדי אומגה 

גליל. במספר זה ניתן גם לבצע רכישה וגם לקבל תמיכה 
והמלצות. למי שיש גישה לרשת פשוט חפשו 'אומגה גליל' 

או רשמו www.omega3galil.com. באתר תמצאו 
חנות והמלצות שימוש".
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גם מלחמה וגם חרפה

הסתיים  והוא  מגנומטרים,  של  שבוע  היה  זה 
מרגע  הרגליים.  בין  מקופל  וזנב  בהשפלה 
שהוצבו המגנומטרים בשערי הר הבית, זה כבר 
היה עניין של כבוד לאומי לשמור עליהם במקומם. 
ובסוף, גם ויתרנו על בטחון, גם ויתרנו על המגנומטרים 
כי  נראה  כבוד.  בלי  המסריחים  הדגים  את  אכלנו  וגם 
הממשלה וכוחות הביטחון מעדיפים שקט מדומה בטווח 
הקצר, ובטווח הארוך - נסתדר איכשהו. ובכן, זוהי הדרך 

הקצרה ביותר להפקרות ביטחונית. 
בחרפה.  בחרתם  למלחמה,  חרפה  שבין  "בבחירה 
ועכשיו תקבלו גם את המלחמה", אמר וינסטון צ'רצ'יל 
הבריטי  בשלטון  קודמיו  של  הניסיונות  כל  על  האגדי 
"למנוע  כדי  הנאצים  עם  מדיניים  להסכמים  להגיע 

מלחמה ושפיכות דמים". 
צ'רצ'יל הבין אז, שפייסנות היא לא פתרון, היא מראית 
תענוג  )זה  הוא  ובמילותיו  קצר.  לטווח  פתרון  של  עין 
זה  "פייסן   – שוב(  זאת  עושה  ואני  צ'רצ'יל,  את  לצטט 
התנין  עצמו  שאותו  בתקווה  התנין,  את  שמאכיל  אחד 
יאכל אחרון". אז אצלנו הסירו את המגנומטר, בתקווה 

שזה יהיה הדבר האחרון שהתנין יבקש. 
לא  ואנחנו  וכבוד,  שליטה  של  עניין  זה  פה  הסיפור 
מבינים את העניין באופן מספק, וההבנה בו היא קריטית 
ראוי  לאומי"  "כבוד  עבור  וכי  השואל,  ישאל  לקיומנו. 
להקריב חיי אדם? וכי כבוד הוא עניין למות עליו? הרי 
הכבוד רק מוציא את האדם מן העולם. זה מה שנסתר מן 
ובמיוחד פה במזרח התיכון –  העין במדיניות לאומית, 

אנשים בלי כבוד הם אנשים מתים. 
מפני  ביותר  והחזקה  הראשונה  החומה  זה  הכבוד 
הערבית  בתרבות  במיוחד  הדבר  ובולט  פיזית,  התקפה 
יודע  חרבו  על  שחי  ומי  תחיה",  חרבך  "על  האלימה. 
להבין  אתו  במגע  שבא  מי  לכל  וראוי  בה,  להשתמש 
שהורגים  דבר  זה  כבוד  הערבי  בעולם  הליכותיו.  את 
בכבוד  שפגעו  קרובים  משפחה  בני  ואפילו  בשבילו, 
אלא  רגש,  רק  לא  זה  הכבוד  כי  דינם.  אחת  המשפחה, 
חומת ההרתעה מפני התקפה. אדם שמכבדים אותו, זה 
אדם שלא מתגרים בו אפילו ממרחק, לא מתגרים בבני 
משפחתו ואפילו לא בחבריו. אדם שלא מכבדים אותו, 

זה אדם שחשוף להתנכלויות אישיות.
לכן, בעולם הערבי שולפים סכין על כל פגיעה בכבוד, 
כי ויתור על הכבוד זה ויתור על חומת ההגנה החשובה 
וחושבים  מספיק,  אצלנו  מבינים  לא  זה  ואת  ביותר. 
שאפשר לוותר על קצת כבוד "כדי לחסוך בחיי אדם". 

הפוך, גוטה, הפוך. 
נביא את משחק השחמט כדוגמה. מתי שחקן שחמט 
מפסיד משחק? כאשר הוא לא מזהה מהלכים מקדימים 
של היריב הנבנים להתקפה רחבה. אסביר - הרי בתחילת 
להשיב  אפשר  כלי  של  ישירה  התקפה  כל  על  המשחק 
בהתקפה נגדית, אזי כדי שהתקפה תצליח להבקיע צריך 
לרכז מספר כלים שיאיימו על משבצת נתונה, ואז כוחם 
גובר על ההגנה. אבל, היריב מזהה את המגמה של הצד 
להגנה,  נוספים  כלים  הוא  גם  ומרכז  כלים,  לרכז  השני 
ובכך מסכל את תכניות התוקף. אבל, כאשר אחד הצדדים 
לא מבחין בכוונת הצד השני ולא מרכז כוח נגדי, אזי הוא 

מפסיד את המשחק. 
רק  הוא  הסיפור,  לא  הוא  בענייננו, המגנומטר  גם  כך 
שנתנו  ברגע  השני.  הצד  של  הרחבה  ההתקפה  תחילת 
שאיננו  דבר  הינו  שלנו  לאומי  שכבוד  להבין  לערבים 
חשוב, נתנו להם להבין שהתקפה פיזית ישירה על יהודים 
זה דבר שהמחיר שלו איננו יקר. כי מי ששומר על כבודו, 
גובה מחיר גבוה ממי שפוגע בו, ומי שמוותר על כבודו – 

הוא פשוט חלש. חולשה זו מאפשרת לצד השני להגביר 
משתלמת,  שהאלימות  כשראו  וכעת,  התקפותיו.  את 
הגברת האלימות והגברת הדרישות, זו התוצאה הישירה. 
זה המזרח התיכון, וזו תרבותו האכזרית. יש דבר אחד 
וההרתעה  הרתעה.   – אלימות  של  תרבות  כנגד  שיעיל 
וכן,  הרכה.  הבטן  מן  ורחוקה  חזקה  להיות  צריכה 
ההרתעה צריכה לכלול הפעלת כוח מסיבית על כל פגיעה 
בריבונות או בכבוד הלאומי. כי כבוד לאומי זה לא עניין 

אמורפי, אלא זה עניין של ביטחון לאומי. 
תקשורת  אותה  התקשורת,  על  מילה  בלי  אפשר  ואי 
להציג  )הנכונה מאד(  על ההחלטה  נתניהו  את  שביקרה 
את המגנומטרים, אותה תקשורת, אותם אנשי תקשורת, 
הם  המביכה.  ההתקפלות  על  אותו  שביקרו  אלה  הם 
אפילו לא פיזרו את האחריות להחלטה על הקבינט, אלא 
התמקדו בנתניהו עצמו. פעם לעגו לו על הדרישה ופעם 
או  ביטחונית  תפיסה  שלא  לראות  שקוף  הפרישה.  על 
מדינית כלשהי מנחה אותה, אלא פשוט רדיפה של האיש, 

ושיעשה מה שיעשה. 

דוד רוזנטל

 ההתקפלות והסרת המגנומטרים מסוכנת לביטחון הלאומי פי כמה וכמה מהשארתם, 
כי ויתור על הכבוד העצמי במזרח התיכון שקול להתאבדות

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

נביא את משחק השחמט כדוגמה. מתי שחקן שחמט מפסיד משחק? כאשר הוא לא 
"מזהה מהלכים מקדימים של היריב הנבנים להתקפה רחבה
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בין הזמנים - זמן לבנות 

שלם,  יום  בבית  הילדים  עם  להתמודד  קל  לא 

אליהם  להתחבר  נדירה  הזדמנות  זו  שני  מצד 

ולהכיר אותם לעומק יותר.

אנחנו עכשיו עומדים לקראת תקופת 'בין הזמנים', הבנות 

שבחופש כבר מיואשות ממנו כי הן לקראת הסוף. לעומתן, 

אדיר  ב'לחץ'  נמצאים  לחופש,  עכשיו  רק  שיוצאים  הבנים 

להספיק הכול לפני שהחופש יבואו לסיומו – וכתוצאה מכל 

זה הבית חוגג.

מספר  עשרה  בני  ועד  שלוש  מגיל  ילדים  לו  שיש  חברי 

שהבית על גלגלים. הילדים הגדולים ערים עד שלוש בבוקר, 

מוקדם  קמים  יומם,  סדר  להם  שהשתבש  הקטנים  ואילו 

מהרגיל ומסתובבים עייפים כל היום. הגדולים קמים בשתים 

עשרה ורוצים 'טיול, אבל שיהיה משהו שווה'. ומשהו שווה 

כולל נסיעה והפעלה שעולה לא מעט, וצריך למצוא פעילות 

על  שדיברנו  לפני  זה  וכל  רחב,  גילאים  לטווח  שמתאימה 

הבישולים והקניות שלא נגמרות ב"ה. 

בקיצור הכול מתהפך, הכול מתנהל אחרת לגמרי בחופש 

הגדול. 

ומה עושים שההורים ממשיכים לעבוד כרגיל ולא יכולים 

בטלפון,  הבית  עם  מתקשרים  שלם?  לחודש  הכול  לעצור 

כשחוזרים  מיד  הילדים  עם  יוצאים  סדר,  להשליט  מנסים 

משתדלים  החופש,  חווית  את  להם  לספק  כדי  מהעבודה 

לנווט בין שתי המטלות המרכזיות בתקופה הזו. 

כמטפל אני יודע לומר שמה שהופך אותנו למי שאנחנו הן 

חוויות הילדות שלנו. החופש הוא זמן טוב להקנות חוויות 

את  מאבדים  ההורים  שרוב  היא,  הבעיה  לילדים.  חיוביות 

הסבלנות דווקא בחופש. אז מה עושים? 

שהחופש  ולהבין  עמוקה  נשימה  לקחת  כדאי  כל  קודם 

הוא הזמן בשנה בו אנו יכולים להיות מודעים לילדים שלנו 

שלהם  להרגלים  יותר  טוב  מודעים  הלילה.  ועד  מהבוקר 

בכל התחומים. יש לנו יותר זמן לנהל איתם שיחות ארוכות 

כוח  להם  שיתנו  חיוביות  חוויות  להם  להקנות  ושלוות, 

להתחיל את השנה בשמחה ובכיף, ולהזכיר להם שאין כמו 

בבית עם אבא ואמא. שאין כמו משפחה מאוחדת ושמחה. 

לחופש  שלנו  המטרה  שזאת  מפנימים  שאנחנו  ברגע 

קל,  ולא  קשה  שזה  נכון  אחרת.  דברים  נראה  כבר  הקרוב 

אבל אם המטרה היא להפוך את החופש לחוויה חיובית אז 

ההפרעות  על  המסביב,  כל  על  להתגבר  קל  יותר  לנו  יהיה 

והטרדות, העומס והעייפות. 

דבר שני שחשוב להפנים - חופש הוא חופש. לילדים יש 

מורים משגיחים וגננות כל השנה. בחופש אתם הורים! לא 

מחנכים חיצוניים. זה הזמן שלנו להיות הורים ולא מחנכים. 

אל תשכחו, בחור ישיבה שקם כל יום בשש אם לא לפני זה, 

במהלך כל השנה, ישמח לקום בשבע לתפילה. ואם אין בכך 

עבירה אלא רק הידור - שיקלו להרפות מהנושא. תבחרו את 

העקרונות שאתם רוצים להנחיל להם והראו דוגמא אישית, 

זו הצורה הטובה ביותר להעביר להם מסרים חינוכיים. 

נסו להיות הורים בזמן שאתם איתם. רובנו אמנם עובדים 

לפחות חלק מהחופש אם לא כולו בלית ברירה, אבל בזמן 

לדבר  איתם.  ולהיות  טלפונים  לכבות  נסו  איתם  שאנחנו 

איתם, לשחק משחקי קופסא, לצאת להליכה. 

ילד זמן פרטי משלו ועבורו בלבד. דברים  נסו לתת לכל 

כאלה מקנים לילדים חוויות טובות יותר מלונה פארק. הם 

מקום  לשום  רץ  לא  אחד  אף  ההורים שלהם.  את  מרגישים 

עכשיו כמו במהלך השנה. יש זמן להיות רק אחד עם השני. 

בבית  מוזיקה  שמחה.  אווירה  להשרות  מאוד  השתדלו 

בדרך כלל מעלה חיוך על פני כולם ומשפרת את האווירה, 

הצטלמו עם פרצופים מצחיקים, ספרו בדיחות. שמחה היא 

חיובית תמיד. הכי כיף יהיה לכם כשהחופש יסתיים והילדים 

הבא  לחופש  מחכים  הם  וכמה  היה  טוב  כמה  לכם  יגידו 

בחברתכם. כמה הנאה תהיה גם לכם באותו רגע, כשתדעו 

להמשך  חיוביות  חוויות  כמה  עוד  להם  לתת  שהצלחתם 

הדרך שלהם. עוד כמה חיזוקים לאדם שהם יהיו בעתיד. 

חופש מהנה וחווייתי לכולם!

ימי החופש הם תקופה קשה ולחוצה במיוחד עבור ההורים, שרובם עובדים 
במקביל – ועדיין כדאי להתאמץ מעט כדי להפוך אותם לימים חווייתיים ומלאים 

חינוך איכותי לילדים

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



חיפה סניף
והצפון:

054-8524340

רחובות סניף
ֱקצנֹלבוגן משפ'
072-2736800
052-7119404

ִדרום סניף
ֹלוינגר

054-8434109

אֹלעִד סניף
052-7119404

ביתר סניף
073-7530503

שמש בית סניף
רוזנגרטן משפ'
054-8423344

ירושֹלים: סניף
050-4100007
072-2114350

ֱק.ספר סניף
052-7185614

Electricity
English

052-7119404

Atencion
en espanol
054-8524340

36
תשֹלומים

www.kerenby.co.il
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המתֱקינים

הישיבות בני בֱקרן

מֱקצועית תעוִדת

מתמיִד ֹלשיפור ֱקבועה השתֹלמות

ביותר המתֱקִדמים בכֹלים שימוש

ביותר איכותיים וחומרים צנרת

וזמינות שירות

2017 ינואר כהֹלכה' 'סֱקר המחֱקר מכון נתוני ע"פ



ה' באב תשע"ז 28/7/17 18

שומר
ישראל



19 ה' באב תשע"ז 28/7/17

יו"ר הוועדה לפניות הציבור, ח"כ ישראל אייכלר, לא דופק חשבון    בראיון 
מיוחד הוא מתייחס לכל הסוגיות הרלוונטיות ויורה צרורות לכל הכיוונים 
| על מתווה הכותל: "כנופיה  על חילולי השבת: "נטרלו את היהדות"   
שרוצה לקעקע את הזהות היהודית" | על ברית ליצמן בנט: "לגיטימית 
לחלוטין. סבלנו כשהרחקנו את בנט" | על מינוי דיינים: "אפליית החסידים 
- אחת העוולות הגדולות" | על היחסים עם שקד: "היא תוקעת לי חוקים. 
"יש  | על חקירות ראש הממשלה:  והיא תשלם על כל עיכוב"  יום  יבוא 
במדינה שלטון סובייטי של פרקליטים מושחתים מכף רגל ועד ראש" 
| על  | על מערכת המשפט: "עובדת אצל התקשורת, לא אצל הציבור" 
יאיר לפיד: "אני לא רואה הבדל בינו לאחמד טיבי" | על תקיפות חיילים 

חרדים: "צריך ללחום בחילונים, לא בחרדים" 

ארי קלמן 
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התרווח  אייכלר  הכנסת  חבר 
בלשכתו  כסאו  על  השבוע 
במשכן הכנסת ונראה היה כי 
אך  אותו.  המדאיג  דבר  אין 
מצחו  נחרש  שאלותינו,  עם 
רגוע  הוא  אמנם  בקמטים. 
לחילולי  הנוגע  בכל  יחסית 
השבת. אם כי, הוא מסביר למה 
מחויבים  החרדים  הכנסת  חברי 
להתערב בכל הקשור לעבודות, גם אם הן מתבצעות שלא 
לבין  השבת  קדושת  בין  להפריד  "יש  חרדיות.  בערים 
קוו  קוו", הוא אומר. "שימור הסטטוס  שימור הסטטוס 
זה דבר חשוב מאוד כי אם אנחנו נוותר על הסטטוס קוו, 
המדינה תסתיים ותהפוך למדינה ככל המדינות. לא יהיה 
וצביון  רוצים שמירת שבת  שכן  יהודים  אותם  לכל  זכר 

יהודי".
ההיבט החשוב אם כך, הוא פריצת הסטטוס קוו, וכפי 
חילונית  במדינה  חיים  אנחנו  "כיום  מסביר.  שאייכלר 
שרצונה הוא לעקור את השבת", הוא אומר. "פעם אמר 
הדת  מה  'תראה  לשעבר:  הביטחון  שר  ארנס,  משה  לי 
משתוללים'.  הם  שככה  ולמוסלמים  ליהודים  עושה 
סדאם  נאצר,  אז  טוב,  זוכר  אתה  אם  'נכון,  לו:  אמרתי 
חוסיין ולא פחות משבעה מדינות ערב נלחמו נגד ישראל. 
לחיילים שלהם לא הייתה שום מוטיבציה ולכן הם ברחו 
ברגע הראשון שהרגישו בסכנה. הם פשוט השאירו את 
הנעליים וברחו. הניצחון של מדינת ישראל בא כי לא היה 
להם את המוטיב הדתי'. ובאמת, זה מה שאנחנו רואים 
הערבי,  לנוער  נכנסו  הדתיים  שהמוטיבים  ברגע  כיום. 

תראה איך הם נלחמים, הם מוכנים להרוג את עצמם".
את  נטרלתם  "אתם  פשוט.  אייכלר,  לדברי  הנמשל 
היהדות מהמדינה הציונית. הפכתם למדינה ליברלית עם 
ערכים אירופאים ולמרות הכל, אין לכם את אותה האש 
שיש רק אצל הדתיים שיש להם את המוטיב הדתי. זאת 
אומרת, ברגע שאתם נטרלתם את השבת מהיהדות, יוצא 
שיש נוער שלא יודע מה זה י"ז בתמוז אבל יודע מה זה 
רמדאן. המדינה בעצם איבדה את כל המוטיבציה כמדינה 
שהיא  השבת  שמירת  בין  להפריד  צריך  לכן  יהודית. 
טוטאלית, לבין הסטטוס קוו שהוא איזה אינטרס ישראלי 
לשמור על צביון יהודי ולהותיר אחיזה למדינה היהודית 

בארץ ישראל".
מסיבה זו, משוכנע אייכלר כי הנציגים החרדים עושים 
ככל לאל ידם בכדי למנוע את חילולי השבת, ולאו דווקא 
מסיבות של שמירת השבת, אלא גם מסיבות של אינטרס 
גם לא מייחס לעלייתו של לפיד חשיבות  המדינה. הוא 
על  החילוני  לציבור  בהסברה  עוסקים  "אם  זה.  במאבק 
חשיבותה של השבת, אין שום שיקול שיכול לשנות את 
מהממשלה  פרישה  על  הדיון  ללפיד,  קשר  ובלי  דעתנו. 
הוא כבר דיון אחר לחלוטין. החובה שלי בעת הזאת היא 

למחות על כל נושאי השבת".

"התנגדתי למתווה הכותל"
החרדים  הנציגים  שניהלו  משמעותי  פחות  לא  מאבק 
שנה  לפני  הכותל.  מתווה  על  היה  האחרונה,  בשנה 

הרפורמיות  לתנועות  לפיו  מתווה  הממשלה  העבירה 
הם  שם  הדרומי,  בכותל  שטח  יוקצה  הכותל  ולנשות 
יערכו את טקסיהם. במסגרת המתווה אף הוכרו תנועות 
זעמם  את  שעורר  מה  ביהדות,  לגיטימיים  כזרמים  אלו 
של הנציגים החרדים, שנאבקו עד להקפאתו של המתווה 

המדובר בהחלטת ממשלה בחודש שעבר. 
השבת",  מחילולי  שונה  סיפור  הוא  הכותל  "מתווה 
מערבי  כותל  שרוצים  לחילונים  "בניגוד  אייכלר.  אומר 
כפי שהוא היום עם רבנות ראשית שהיא הגורם המוסמך 
מטעם מדינת ישראל - יש פה כנופיה של אנשים שרוצים 
כמו הארגונים הדתיים בהר הבית. הם מנצלים את הכותל 
היהודים.  מדינת  של  היהודית  הזהות  את  לקעקע  כדי 
בארה"ב  הרפורמים  כמובן  הם  מאחוריהם  שעומד  מי 
שעושות  הללו  הקטנות  לקבוצות  כסף  הרבה  ששולחים 

פרובוקציות". 
לדברי אייכלר, דווקא התנהלותה של המדינה בנושא, 
לשמור  חייב  כי  תכריז  שהמדינה  "במקום  סבירה.  אינה 
לגיטימציה.  להם  להעניק  ביקשה  היא  הקיים,  על הסדר 
דין  והיה עושה  היה מגיע אדם למשכן הכנסת  נניח  אם 
לעצמו, הסדרנים היו זורקים אותו מכל המדרגות ולא היו 
מדינה  הייתה  ישראל  מדינת  אם  לרגע.  איתו  מתווכחים 
הסדר  על  שומרת  הייתה  היא  נורמאלית,  דמוקרטית 
לפרובוקטורים  מאפשר  הייתה  ולא  בכותל  המסורתי 
להיכנס. היות וזו מדינה לא נורמאלית, אז השלטון עבר 
הקשורים  הנושאים  בכל  כמשוחד  ידוע  שהוא  לבג"ץ 

לרפורמים".
אבל החרדים תמכו במתווה הזה.

מהרגע  לזה  התנגדתי  חרדי.  נציג  אני  שקר!  "זה 
הראשון, גם בממשלה הם התנגדו לזה. ברגע שהם שמעו 
שרוצים לתת להם סמכות, הם מיד הביעו את התנגדותם". 
"כל  בבג"ץ.  טמונה  הבעיה  הכנסת,  חבר  לדברי  ושוב, 
את  נותנים  מבג"ץ.  שמפחדים  בגלל  היא  הזאת  הגישה 
ממשלה.  מהחלטות  מפחדים  ואח"כ  לבג"ץ  השלטון 
ישראל מהססת  טוען שעצם העובדה שמדינת  אני  אגב, 
כל  את  משמיטה  המערבי,  הכותל  על  בעלותנו  בעניין 
הבסיס שלנו לטענה לבעלות על הר הבית. אנחנו נותנים 
לגיטימציה לטענה הפלסטינית שאין ליהודים שום זכות 

בהר הבית".
בנושא,  לנהוג  הממשלה  מראש  מצפה  היית  כיצד 

כאשר זה יעלה מן הסתם על שולחנו בקרוב?
"ראש הממשלה צריך להודיע לקהילות בארה"ב שידעו 
שמדובר בקהילה של פושעים שרוצים להצית אש בארץ 
ישראל. בדיוק כמו שהוא פונה לעולם המוסלמי למצרים, 
לסעודים ולירדנים ואומר להם אל תסייעו לטרור, כך הוא 
גם צריך להגיד: אנחנו לא שוללים מאף אחד את הזכות 

לבוא לכותל המערבי. מי שרוצה שיבוא להתפלל".
בכל זאת, ראש הממשלה עדיין לא עשה את זה. 

"הוא עוד יאלץ לעשות את זה. לא יעזור לו. אין ברירה 
אחרת. היהודים המסורתיים כוללים מיליון מצביעי ליכוד 

שלא רוצים שום שינוי בכותל המערבי". 
לא  מדוע  לרפורמים.  בנט  של  החיבוק  את  ראינו 

שמענו קול צעקה גדולה?
"בנט הודיע לנו באמצעות הרב ליצמן שהוא ילך אתנו 
לאורך כל החזית בכותל המערבי ובחוק הגיור. לכן אני 
לא רואה איתם בעיה. גם ראש הממשלה יושב איתם, אז 

מה, נעשה ברוגז עם ראש הממשלה?"
על  כיפה  בלי  הוא  דתי.  לא  הוא  הממשלה  ראש 

הראש...
זאת  הבאה.  לשאלה  וממתין  לפתע  משתתק  אייכלר 
עוסקת דווקא בברית בין ליצמן לבנט. הברית במסגרתה 
זכה בנט לשקט חרדי על פגישותיו עם הרפורמים. "קודם 
כל", פוצה אייכלר את פיו. "ברית בין אנשים פוליטיים 
שיכולים לעזור לקידום הצרכים של הציבור החרדי, היא 
לפני  כבר  טענתי  אני  מכך,  יתירה  לחלוטין.  לגיטימית 
ארבע שנים כאשר בנט הלך עם לפיד, שלדעתי בנט רוצה 
ללכת אתנו ורוצה לבנות גוש יחד עם המפלגות החרדיות. 
ובנט  שקד  את  רוצה  שהוא  מנתניהו  מסרים  קיבלו  ואז 
אלא  פוליטית  ברירה  שום  הייתה  לא  ולבנט  בממשלה 
ללכת עם יאיר לפיד. כל עם ישראל סבל מהטעות הזאת 
שעשינו כשהרחקנו את בנט באותה שעה שהוא ביקש את 

תמיכתנו". 

"שקד רוצה רפורמים"
בין תפקידיו הרבים משמש אייכלר גם כחבר הוועדה 
מהאצבעות  חלק  היה  הוא  זה  בתפקיד  דיינים.  למינוי 

התעכב  במהלכן  ארוכות  שנים  לאחר  דיינים   22 שמינו 
שנים   9 "במשך  פוליטיות.  תמורות  בשל  הדיינים  מינוי 
לא מונה אפילו דיין אחד ובסייעתא דשמיא הצלחנו לפני 
והאזורי".  הגדול  הדין  בבית  דיינים   22 למנות  שנתיים 
 100 "מתוך  הסקטוריאלי.  בהישג  גם  מתגאה  אייכלר 
דיינים הצלחנו להכניס 2 חסידים. האפליה של החסידים 
בדיינות, היא אחת העוולות הגדולות שנעשו כאן. כאילו 
לחסידות  המשתייכים  חכמים  תלמידי  דיינים  שאין 

כלשהי".
אך  פנויים,  תקנים   12 ישנם  כיום,  הדין  בבתי  ועדיין, 
משום מה הוועדה לא מתכנסת למנותם. "מי שאשם בזה 
היא השרה איילת שקד", מפנה אייכלר אצבע מאשימה. 
"היא מינתה כבר מאות שופטים ואין לה שום עניין למנות 
רק  למנות  רוצה  היא  הדתית,  הציונות  כל  מתוך  דיינים. 
חכמים  תלמידי  הרבה  כך  כל  שיש  בושה  זו  רפורמים. 

ציוניים שאפשר למנותם בהסכמתנו ובהסכמת כולם".
הכנסת  חבר  כי  נראה  הדיינים,  מינוי  סוגיית  מלבד 
שקד.  איילת  המשפטים  שרת  על  במיוחד  טעון  אייכלר 
הוא  חוקים",  התורה  יהדות  ולחברי  לי  תוקעת  "היא 
מנצלת  היא  עליה.  תלונות  ולחבריי המון  לי  "יש  פוסק. 
את כוחה כיו"ר וועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקדם 
יהדות  את  ורק  ו'כולנו'  היהודי  הבית  של  החקיקה  את 
התורה היא תוקעת". מבחינתו, הדבר לא יעבור בשתיקה. 
והיא  יום  יבוא  נבוא עמה בחשבון על הדבר הזה.  "עוד 
תשלם על כל עיכוב שהיא עשתה לחוקים שלנו. יש לנו 

כלים פוליטיים ואנחנו נשתמש בהם".
מה  הרבה  יש  כי  חושב  אייכלר  הדין.  לבתי  ובחזרה 
לתקן במערכת בתי הדין. לדבריו, יש להכפיל את מספר 
 100 היו  המדינה,  "כשהוקמה  ל-200.  מ-100  הדיינים 
שופטים ו-100 דיינים. כיום, 70 שנה לאחר הקמתה, יש 
1000 שופטים ורק 100 דיינים. למה האפליה הזאת. האם 
יגדילו,  אם  גידול?  היה  לא  לדיינים,  שזקוקים  בציבור 

תהיה גם מספיק נציגות לכל המגזרים בקרב הדיינים". 
לחבר  יותר  דחוף  הנוכחים,  התקנים  איוש  ועדיין, 
הכנסת. "אני פונה מכאן לכל חברי הוועדה למינוי דיינים. 
ביחד  תשבו  הדתית.  הציונות  של  וגם  החרדים  של  גם 
ותגיעו להסכמות כדי שנוכל למנות 12 דיינים. זה עינוי 

דין מה שמתרחש כאן". 

"מחסלים את הדמוקרטיה"
תחת  מצוי  נתניהו  הממשלה  ראש  כי  הוא  סוד  לא 
שהגן  מי  במפתיע,  אך  פרשות.  בכמה  משטרה  חקירות 
נעמד  שאף  אייכלר,  הכנסת  מחבר  אחר  לא  היה  עליו 
הממשלה.  בראש  תמיכתו  את  והביע  הכנסת  במליאת 
הנחקרים  מצעד  למרות  באה  ההגנה  כי  מסביר  אייכלר 
מסביב ראש הממשלה, זאת היות והוא לא מאמין במערכת 
המשפט הישראלית. "אני חושב שהמשטר הישראלי הוא 
יושר בשלטון הכפירה  משטר סובייטי. אין שם צדק או 
ולכן אני לא מקבל את העובדה שהם חוקרים על חשדות 

מבוססים. זאת רדיפה פוליטית".
אבל יש פרשת צוללות, נניח, שבה כמה מהמעורבים 

כבר יושבים במעצר. 
שכל  יודע  אני  סיבות:  משתי  מזה  נבהל  לא  "אני 
מתווכים  דרך  היו  המדינה  קום  מאז  שנקנו  הצוללות 
לא  פעם  אף  כסף.  הרבה  זה  על  שהרוויחו  ומאעכרים 
אני  מה  על  יודע  ואני  רציניים.  שהשיקולים  האמנתי 
חכם  מספיק  הממשלה  שראש  מאמין  אני  שנית,  מדבר. 
שהוא לא נגע ולא פגש אף אחד שיכול לערב אותו בכספי 

שוחד שאולי קיבל".
העברת  "כי  אייכלר.  ממשיך  עליו",  מגן  אני  "ולמה 
השלטון לידי המשטרה, השלטון והחוקרים המושחתים, 
מושחתים.  מפוליטיקאים  גדולה  יותר  סכנה  זאת 
את  בבחירות,  להחליף  אפשר  מושחתים  פוליטיקאים 
השלטון שהם השוטרים, החוקרים, הקצינים והשופטים 
החיים  כל  לחיות  יכולים  אנחנו  להחליף.  אפשר  אי 
ומי שהכי סובל הוא הציבור החרדי. הוא חסר  ולסבול. 

זכויות לחלוטין". 
הדוגמה הראשונה שעולה בראשו של אייכלר כשהוא 
חקירת  היא  החרדים,  של  סבלם  את  לציין  מתבקש 
יחידה  הקימו  שאז  דרעי  אצל  התחיל  "זה  דרעי.  אריה 
המערכת  להבנתי,  פוליטיקאים.  לחקור  חוקרים   50 של 
והם  הדמוקרטי  השלטון  את  לחסל  החליטה  השלטונית 
דמוקרטי.  שלטון  היום  אין  זה.  את  לעשות  הצליחו 
היום יש שלטון סובייטי של מדינת משטרה ופרקליטים 

מושחתים מכף רגל ועד ראש". 

במפתיע, מי שהגן על רוה"מ "
היה לא אחר מחבר הכנסת 
אייכלר, שאף נעמד במליאת 
הכנסת והביע את תמיכתו 
בראש הממשלה. אייכלר מסביר 
כי ההגנה באה למרות מצעד 
הנחקרים מסביב ראש הממשלה, 
זאת היות והוא לא מאמין 
במערכת המשפט הישראלית
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נתניהו טוען לרדיפה תקשורתית, האם הסיקור אכן מוטה 
לרעתו? 

"בוודאי. ואני מוכיח את זה רק מעצם העובדה שהיועמ"ש 
הודיע שהוא לא קשור לפרשת הצוללות ובתקשורת בכל זאת 
מנסים לייצר אווירה כאילו הוא קשור. הרי כל ילד יודע את 
זה. הם הרי לא הצליחו להפיל אותו בבחירות. לכן אני מודאג 
שמערכת המשפט עובדת אצל התקשורת ולא אצל הציבור".

בשבוע  נתניהו.  הממשלה  ראש  מאוהדי  נחשב  אייכלר 
שם  בהונגריה.  מדיני  לביקור  אליו  הצטרף  אף  הוא  שעבר 
ראשי  עם  פגישות  לצד  שונים  בטקסים  עמו  יחד  השתתף 
הקהילה היהודית במקום. במהלך הנסיעה האחרונה, מסכים 
כי ראש הממשלה, למרות טרדותיו הרבות, מתפקד  אייכלר 
כשר חוץ במשרה מלאה. "המצב המדיני של מדינת ישראל 

לא היה ככה טוב מאז ימי בן גוריון", הוא אומר. 
אייכלר מפרט: "ההופעות של נתניהו בשני בתי הקונגרס 
בזמן אובמה, היו מדהימות. אפילו השונאים שלו הודו שזה 
גם  מוות.  מכת  בשבילם  הייתה  טראמפ  בחירת  אדיר.  היה 
נבחרה  מיי  תרזה  משמעותיים,  שינויים  היו  אירופה  בתוך 
לראש ממשלת בריטניה, עמנואל מקרון נבחר לראש ממשלת 
צרפת וקיבל את ראש הממשלה בשיא הידידות". אייכלר גם 
שהוא  "מה  ישראל,   לאויב  שנחשב  האירופי  באיחוד  נזכר 
באיחוד  החלשות  המדינות  לקח  הוא  משמעותי.  זה  עשה 
שהם פולין, צ'כיה והונגריה, כינס אותם בבודפשט כדי לקדם 
בידוד  על  שמדבר  מי  אז  ישראל.  עם  כלכלי  פעולה  שיתוף 

מדיני, לא יודע את המצב".
ואפרופו הנושא המדיני, אייכלר חולק על ליצמן בשאלה 
האם על נציג חרדי להתבטא בנושאים חרדים. "אני כותב כבר 
38 שנים בנושאים מדיניים מאז הסכמי ישראל עם מצרים", 
אומר אייכלר. "אני לא רואה שום סיבה שחרדים לא יתעסקו 
בנושא המדיני. אני מכבד את הרב ליצמן שלא רוצה לעסוק 
בנושאים אלו, אבל אני כן עוסק בנושא המדיני כי אני חושב 

שזה מאוד מאוד חשוב איך אנחנו נראים בעולם".

"חי בניסים"
אייכלר מרבה לשלוף תשובות למרבית השאלות אותם אנו 
מציגים בפניו. אך נראה כי בנושא אחד, לשונו נאלמת. כאשר 
לאייכלר,  חרדים,  חיילים  תקיפת  סוגיית  על  שואלים  אנחנו 
מידי  נושא  "זה  ברורה.  תשובה  אין  המנוסה,  ההסברה  איש 
מורכב", הוא אומר. "אני לא רוצה לדבר עליו. אני משתמש 
בחרדים.  לא  בחילונים,  ללחום  צריך  גפני:  שאמר  במה 

שהחרדים יריבו בינם לבין עצמם". 
לפיד  יאיר  כמובן  הוא  החיילים  תקיפות  את  שעורר  מי 
לא  אייכלר  זאת,  ולמרות  הדרקוני.  הגיוס  חוק  את  שקידם 
רואה בעיה בשיתוף פעולה עמו. "זה כמו שתשאל אותי אם 
אחמד  אם  המשותפת.  הערבית  הרשימה  עם  פעולה  נשתף 
יהיה ראש הממשלה לא נשתף פעולה לטובת הציבור  טיבי 
שלנו? אני לא רואה שום הבדל בין אחמד טיבי ליאיר לפיד 
ובין לפיד לאבי גבאי. בשבילנו הם פוליטיקאים ואם לא היה 
לנו מספיק  ואין  כזבובים  אותנו  רומסים  היו  כולם  כוח,  לנו 
הם  ואח"כ  בבחירות  מצביעים  שלא  המון  שיש  משום  כוח 

בוכים שלא מקבלים את מה שהם רוצים".
אנחנו  התורה  יהדות  בסיעת  הסכסוכים  בעקבות  האם 

לקראת פיצוץ?
יש מזל שהח"כים לא קובעים את הדבר  "לציבור החרדי 
הזה. רק הרבנים קובעים והם לא יתנו מקום לשום פיצוץ ולכן 
יבוא  בסוף  אבל  בגן,  קטנים  ילדים  כמו  לריב  יכולים  אנחנו 

הרב'ה ויעשה סדר בכיתה." 
האם נראה אותך כנציג בעלזא גם בכנסת ה21? 

מבית  יצא  שטיינמן  הרב  שכשמרן  יודע  אתה  ")צוחק...( 
אמר  בניסים.  חי  שאתה  לך  תדע  הרופא:  לו  אמר  החולים, 
למי  זאת התשובה  'גם אתה'.  לו הרב שטיינמן בקול חלש: 

ששואל מה יהיה בקדנציה הבאה. רק הקב"ה יודע".
אולי הגיע הזמן למנות חברי כנסת חדשים וצעירים?

מתיישבת.  דעתם  מזקינים,  שהם  ככל  חכמים  "תלמידי 
תראה את גפני. 30 שנה הוא בכנסת ומה חסר לו. תראה איזה 

רוח נעורים יש לי. זה אומר רק שיש להם יותר ניסיון". 
הוועדה  יו"ר  בתפקיד  להישאר  תרצה  הבאה  בקדנציה 

לפניות ציבור?
"אענה לך מה שאני עונה על כל דבר. אני יודע הרבה על 
כלום  בהווה.  שקורה  מה  על  מאוד  מעט  בעבר,  שהיה  מה 
את  בעניין.  דבר  בשום  בעתיד.  שיקרה  מה  על  יודע  לא  אני 
משהו  לעשות  נוכל  ה'  ובעזרת  חי  אני  היום  שלי  הפעילות 
בעתיד. אני חושב שהתפקיד הבכיר יותר שיכול לקבל חרדי 
זה חבר כנסת בזירה הפוליטית. אני חושב שהוועדה לפניות 
הציבור, זה הוועדה הכי חשובה שיש בכנסת, כך אמר רובי 

ריבלין. כל זמן שיתנו אני רוצה להיות בוועדה". 

המערכת  להבנתי, 
ת  י נ ו ט ל ש ה
לחסל  החליטה 
השלטון  את 
והם  הדמוקרטי 
הצליחו לעשות את 
זה. אין היום שלטון 
יש  היום  דמוקרטי. 
שלטון סובייטי של 
משטרה  מדינת 
ם  י ט י ל ק ר פ ו
מושחתים מכף רגל 

ועד ראש

"

"
"

נושאי  כל  את  מרכז  בעלזא,  חסיד  בעצמו  אונגר, 
הלשכה.  עובדי  ושאר  אייכלר  חה"כ  מול  הקהילה 
האנגלית  בשפה  שליטתו  את  אונגר  מנצל  בנוסף 
בנושאים  בלשכה  החוץ'  'קשרי  כאיש  ומשמש 
דומים.  ועניינים  לחו"ל  האדמו"ר  לטיסות  הנוגעים 
גם  אונגר  עוסק  באנגלית,  שליטתו  בעקבות  בנוסף, 
האמריקאית. לתקשורת  הקשורים  בעניינים   בטיפול 

ציבור פניות  ואחראי  חקיקה   יועץ 
אחרי  שנים,  ארבע  לפני  תפקידו  את  החל  פיליפ 
כיועץ  משמש  וכעת  קוממיות  הישוב  את  שניהל 
משרדי  מול  חוק  הצעות  ומתאם  המנסח  חקיקה 
הממשלה השונים. בנוסף מרכז פיליפ את כל נושאי 
לפניות  הוועדה  לשולחן  המגיעים  הציבור  פניות 
אייכלר. ישראל  חה"כ  עומד  שבראשה   ציבור 

התקשורת על  וממונה  הלשכה   ראש 
שבע  כבר  אייכלר  חה"כ  את  מלווה  רבינוביץ'  חיים 
גם  המשמש  אייכלר  חה"כ  לשכת  את  ומנהל  שנים 
גם  ידוע  רבינוביץ'  הציבור.  לפניות  הוועדה  כיו"ר 
מעתיק  הרשב"י הוא  הילולת  ובתקופת  מירון  כאיש 
מנהל  הוא  שם  במירון,  הרשב"י  לציון  לשכתו  את 
באיאן.  חסידות  של  המרכזית  ההדלקה  את  רמה  ביד 
חה"כ  של  הפוליטי  כיועצו  גם  משמש  רבינוביץ' 
כאיש  ומשמש  שלו  המהלכים  מאחורי  עומד  אייכלר, 
וללשכת  כנסת  לחברי  לשרים,  הלשכה  בין  הקשר 
עניין  כל  את  מרכז  רבינוביץ'  בנוסף,  הממשלה.  ראש 
 הוועדה למינוי דיינים - בה חבר חה"כ ישראל אייכלר.

 גרשי אונגר
התפקיד: קשר עם 

 הקהילה

 איציק פיליפ
התפקיד: דובר 

ואחראי פניות ציבור

 חיים רבינוביץ'
התפקיד: ראש הלשכה 
וממונה על התקשורת 

הכוורת: 
צוות הלשכה של חה"כ 

ישראל אייכלר נחשף

חם  קשר  הוא  הלשכה  לעובדי  אייכלר  בין  הקשר 
הלשכה  של  הקו  את  מוביל  אייכלר  חה"כ  וידידותי. 
רבות,  מלשכות  בשונה  העובדים.  פועלים  ולפיו 
שונות  מסיבות  נעדר  או  לחו"ל  נוסע  כשחה"כ  גם 
ואישיות, עובדי הלשכה יבואו ללשכה ויעבדו כרגיל. 
בשל  קבוע  עבודה  בעומס  נמצאים  הלשכה  עובדי 
ריבוי העבודה של חה"כ אייכלר, שמלבד היותו חה"כ 
מהשורה הוא משמש גם כיו"ר וועדה עסוקה מאוד, 
חסידי  כנציג  וגם  דיינים  למינוי  בוועדה  כחבר  גם 

בעלזא בארץ.

יודע שכשמרן  אתה 
יצא  שטיינמן  הרב 
אמר  החולים,  מבית 
לך  תדע  הרופא:  לו 
בניסים.  חי  שאתה 
אמר לו הרב שטיינמן 
בקול חלש: 'גם אתה'. 
למי  התשובה  זאת 
יהיה  מה  ששואל 
בקדנציה הבאה. רק 

הקב"ה יודע
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חומת העיר העתיקה כיום
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לחומות העיר העתיקה בירושלים, קדמו חומות רבות – מהשלטון היבוסי 
ועד לשלטון העות'מאני, שבנה את חומות העיר העומדות עד היום על 
מקומן  בכל תקופה נבנו חומות מסיבות שונות: מפחד הרומאים, הגנה 
מפני הצלבנים, מטעמים כלכליים ואף בניסיון לשדר עוצמה  ברוך 
ברגמן חזר במנהרת הזמן למסע מרתק לאורך שנות ההיסטוריה וליקט 

את סיפורה האגדי של העיר עליה נאבקים העמים מזה 4000 שנה 

ברוך ברגמן

ששת  מלחמת  לאחר  זה שבוע  יה 
המהדהד  הניצחון  למרות  הימים. 
סערו.  הרוחות  ערב,  צבאות  מול 
הממשלה  ראש  גוריון,  בן  דוד 
בתפקיד  כיהן  לא  שאז   - הראשון 
על  למשפיע  נחשב  אך  ציבורי, 
השתתף   – ההחלטות  קבלת 
שהתקיימה  המיתולוגית  'רפ"י'  מפלגת  באסיפת 
בן  השמיע  בכינוס,  בירושלים.  הרופא  בבית 
בציבוריות  רחב  פולמוס  שעוררו  אמירות  גוריון 
היא  ירושלים,  "צריך להרוס את חומת  הישראלית. 

איננה יהודית", הצהיר. 
דבריו כוונו כלפי חומות העיר העתיקה שבנייתן 
מיוחסת לתורכים מהתקופה העות'מאנית. "החומה 
נבנתה על ידי סולטן טורקי במאה ה-16", אמר בן 
רוצים  "אנו  שבקיומה:  הבעיה  את  והסביר  גוריון 
שירושלים תהיה עיר גדולה. אחת. חשוב לנו הכותל 

- והוא עומד וקיים. ואילו להריסת החומה יהיה ערך 
ירושלים אחת  יידע העולם שיש  פוליטי עולמי. אז 

ובה אפשרי מיעוט ערבי". 
מי שמיהר לנסח תגובה נחרצת היה עיתון 'הארץ' 
זו,  הכרזתו  לאחר  יממה  שנכתב  מערכת  שבמאמר 
מר  של  זה  כמו   - שגיוניים  שרעיונות  "לפני  ציין: 
בן-גוריון להרוס את חומות ירושלים העתיקה מפני 
שאיננה 'יהודית' - ישתלטו על דעת הקהל וישפיעו, 
ולו במקצת, על מפעילי הבולדוזרים, כדאי בכל זאת 
נאותים  כלים  ליצירת  סוף  סוף  יתפנו  שהשלטונות 
לפיקוח על ההריסה ועל הבנייה בירושלים השלמה", 
הדברים הובאו תחת הכותרת "הבארבארים באים".

בולטים  רוח  אנשי  על  גם  פסחה  לא  הסערה 
עגנון.  ש"י  והסופר  שלו  יצחק  המשורר  כדוגמת 
"בן-גוריון אמר הרבה שטויות בחייו, הצעתו להרוס 
שלו  עגנון.  אמר  גדולה",  היותר  היא  החומה  את 
בכמה  הצליח  שלדבריו  גוריון  בן  את  ותקף  הוסיף 

יחסיו  ניתוץ  'אלטלנה',  ניתוץ  כמו  בחייו,  ניתוצים 
עם חבריו הקרובים ביותר וניתוץ דמותו בעיני רבים 
ממעריציו. "עוד נשאר די מרץ אגרסיבי בגרזנו לשם 
מעשה רב חדש: ניתוצה של חומת העיר העתיקה", 

כתב.
וחומות  התקיימה  לא  משאלתו  כידוע,  לבסוף, 
שנה  חמישים  היום,  גם  תילן  על  עומדות  העיר 
כי המאבק  נראה  לאחר אותה אמירה אומללה. אך 
ניתוצן,  בדמות  לא  כי  אם  בעינו.  נותר  אודותיהן 
אלא בעיקר בדמות מאבק השליטה בעיר השסועה 

בעולם.
יש  העתיקות,  החומות  מסורת  את  להבין  בכדי 
לשוב במנהרת הזמן כ-4000 שנה לאחור. ירושלים 

ובה שלטו  'יבוס'  אז  נקראה  הקדומה 
החומה  את  שהקימו  הכנענים 
העיר  של  ממדיה  בעיר.  הראשונה 
הכל  סך  קטנים:  היו  זו,  בתקופה 
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העיר  בגבולות  נמתחה  החומה  שטחה.  דונם  כחמישים 
הנמצאים היום בתחומי עיר דוד ומדרום לעיר העתיקה. עד 

היום קיימים שרידים לתקופה זאת, אם כי הם מעטים. 
כובש  כל  קבוע:  כמעט  מנהג  היה  ירושלים  לחומות 
חדשות.  במקומן  ובנה  החומות  את  החריב  אחריהן,  שבא 
בראשונה, בניגוד לחומות שיבואו שנים קדימה, חומה זאת 
שהעיר  לאחר  וגם  העיר  את  שכבש  זה  ידי  על  נהרסה  לא 
נכבשה על ידי דוד המלך, נותרה החומה בשלמותה ונוספו 

לה שכלולים על ידי השלטון. 
עם הזמן החומה הפכה ללא רלוונטית, אך דווקא מסיבות 
את  כבש  אשור  מלך  סנחריב  כאשר  זה  היה  דמוגרפיות. 
ממלכת ישראל בצפון, מה שיצר גל פליטים שביקשו מחסה 
בירושלים. העומס הגדול יצר לחץ עצום ובלית ברירה, החלה 
בנייה אל מחוץ לחומות העיר. דבר זה לא הפריע להנהגה 
בראשות המלך חזקיהו, אך העובדה כי סנחריב התקדם אט 
אט לעבר ירושלים, חייבה בנייה מהירה של חומה שתגן על 

תושביה, גם אלו שהתגוררו מחוץ לחומה הקיימת. 
התנקזו  אליה  המערבית  הגבעה  הוקפה  מהר  חיש 
הפליטים, בחומה בצורה, וכך הורחב דה פקטו שטחה של 
העיר. וגם תוואי זה, הנחשב לרחב מהחומה שקדמה לו, לא 
מתקרב לחומות העיר כפי שהם מיוצגות כיום. חלק מהתוואי 
אף מופיע בלב הרובע היהודי ונקרא "החומה הרחבה". גם 
ביצורה של החומה לא סייע מאה שנים לאחר מכן, כאשר 
נפלה החומה בידיו של נבוכדנאצר מלך בבל שהגלה את עם 

ישראל. 

שלוש חומות
תקופת בית שני, הייתה זו המשופעת בחומות שהגנו על 
העיר, בין היתר בשל פריחת התושבים בה ומספרם שהלך 
וגדל ככל שחלפו השנים. בכל פעם שנבנו שכונות חדשות 
גם  זה  חדשה.  בחומה  הוקפו  הן  מקום,  חוסר  בשל  בעיר 
ריבוי החומות בעיר העתיקה כפי שהיא מוכרת  מסביר את 

כיום. 
נחמיה,  של  זאת  היא  שני  בית  מימי  הראשונה  החומה 
ממנהיגי גולי בבל, שנדהם לגלות את חומות העיר שנותרו 
פרוצות מאז חורבן בית שני. גלי האבנים אף חסמו את הגישה 
לעיר והמחזה שנגלה לעיניו זעזע את לבו. בסיוע כורש מלך 

לבצר את החומות. אלא שאז  והחל  יצא למקום  הוא  פרס, 
הוא נתקל בהתנגדות תושבי המקום. לבסוף הצליח לבצר רק 

את חומת הגבעה המזרחית בלבד. 
היוונים  שלטון  תחת  העיר  אוכלוסיית  חלפו,  שנים 
התרחבה, ובגבעה המערבית החלה התיישבות יהודית, מה 
ששוב גרם לכך שירושלים לא הייתה מוקפת בחומה. במאה 
מידי  העיר  את  החשמונאים  כבשו  הספירה,  לפני  השנייה 
היוונים, והקיפו בחומה גם את הגבעה המערבית החדשה, 
כך שירושלים הייתה שוב מוקפת חומה מכל עבריה. ועדיין, 
כמו היום, גם אז היו חומות נוספות בתוככי העיר, שרידים 

לתקופות קדומות יותר. 
המסורת  שלפי  הורדוס,  בתקופת  הייתה  השניה  החומה 
מעולם.  ולאחריו  לפני  נעשה  שלא  כפי  ירושלים  את  פיאר 
ושוב, התרבות האוכלוסייה, גרמה להתרחבות העיר ובנייה 
חדש  פרבר  נבנה  שם  צפון,  לכיוון  הפעם  לחומות,  מחוץ 
הוסיף  המקומי  השלטון  החומה.  רצף  את  שבר  אשר  לעיר 
שהתחברה  בחומה  הפרבר  את  והקיף  לחומה  נוסף  שטח 
לחומה הקיימת. כך נוצר שוב, שבתוך העיר הייתה החומה 
הישנה ומעליה, כטלאי, נבנתה פיסת חומה נוספת. חוקרים 
משערים כי מיקומה של חומה זאת, נמצא במה שמוכר כיום 

כשער שכם - אולם קיימת על כך מחלוקת. 
השלישית".  "החומה  הנקראת  זאת  היא  הבאה  החומה 
התרחבות  בשל  להיבנות  אמורה  הייתה  זאת  חומה 
הרומי  השלטון  בהוראת  הופסקה  בנייתה  אך  האוכלוסייה, 
מאוחר  שנים  אך  ישראל.  בארץ  שלטונו  מערעור  שחשש 
נבנתה  ברומאים,  היהודים  למרד  ההכנות  במסגרת  יותר, 
החומה בחופזה וזכתה לכינוי "החומה השלישית". זאת גם 
הסיבה שהחומה קרסה חיש מהר על ידי התקפות הרומאים. 
בן  יוסף  של  בכתביו  מופיעים  לחומות,  אלו  כינויים 
את  שתיעד  היחיד  שהיה  והיסטוריון  צבא  איש  מתתיהו, 
היהודים  מלחמת  "תולדות  בספרו  הימים.  אותם  קורות 
את  שהקיפו  החומות  שלוש  את  מתאר  הוא  ברומאים", 
ירושלים בחלקים שונים וכינויים אלו נותרו עד היום במחקר 
הארכיאולוגי כאשר עוסקים בחומות ירושלים בתקופת בית 
שני. חומות אלו חרבו כמעט עד היסוד על ידי טיטוס מלך 
נמצאים ברחוב  רומי, אולם שרידים של החומה השלישית 

"החומה השלישית" במאה שערים, סמוך לשער שכם. 

חומת אאודוקיה
בעיר  נותרו  לא  רב.  היה  ירושלים  חורבן  זה,  בשלב 
הבודדים  ובתיה  היסוד  עד  נחרבו  חומותיה  רבים.  תושבים 
לאחר עשרות שנים מהמרד  ענק.  פני שטח  על  פזורים  היו 
שלט  שעדיין  רומאי  שליט  לספירה,   130 בשנת  הגדול, 
במקום, החליט להקים את העיר מחדש. השליט ערל הלב, 
חפץ למחוק כל סממנים יהודים מהעיר והחליט לקרוא לה 
הר  חורבות  על  טמא  מקדש  בנה  ואף  קפיטולינה"  "איליה 

הבית, אך חומה לא נבנתה עדיין. 
ושלטונם  בישראל  שלטו  הרומאים  חלפו,  שנים  מאות 
ירושלים  את  שהותיר  מה  חומה,  הקמת  חייב  לא  היציב 
רק בעיצומה של התקופה  נבנתה  זאת  מפורזת ללא חומה. 
הקיסר  של  אשתו  זאת  הייתה  החמישית.  במאה  הביזנטית, 
חומה  לבנות  שקרא  בתהילים  בפסוק  שראתה  השולט, 
מאות  לעבודה  גויסו  בהוראתה  אלוקי.  ציווי  לירושלים, 

פועלים וחומה ענקית נפרסה על כל שטח העיר. 
האישה  שם  על  אאודוקיה"  "חומת  שנקראת  החומה 
מאחר  אז  עד  ביותר  הארוכה  הייתה  לבנותה,  שהורתה 
ציון. במפות  והר  דוד  עיר  והיא הקיפה את העיר העתיקה, 
המוקפת  ככזאת  מוצגת  ירושלים  תקופה,  מאותה  שנשמרו 
חומה, מגדלי שמירה ושערים מבוצרים. לפני כעשור נמצאו 
"הגן הארכאולוגי  היום  זאת, במה שנקרא  שרידים מחומה 

ירושלים" וכן בדרום מערב הר ציון. 
כ-600  מעמד  החזיקה  זאת  חומה  לקודמותיה,  בניגוד 
ירושלים  את  קשה שפקדה  אדמה  ברעידת  חרבה  אך  שנה, 
לפני כ-1000 שנה. ברעידה הוחרבה כליל החומה הדרומית 
לא  זה,  בשלב  שרידים.  רק  נותרו  האחרות  מהחומות  וגם 
היה מי שיבנה לעיר חומות, על אף שהפאטימים, השלטון 
לגנוז  נאלצו  הם  לבנות,  רצו  בירושלים,  עת  באותה  הערבי 

את תכניותיהם בשל היעדר משאבים. 
רצונם של השליטים הערביים בבניית החומה, היה מחשש 
לכיבוש העיר על ידי השושלת הסלג'וקית – משפחה טורקית 
האסלאם.  עולם  מרבית  על  שחלשה  רבה  עוצמה  בעלת 
נודע  האדמה,  ברעידת  החומה  נפילת  לאחר  עשורים  שני 
בירושלים כי המשפחה הטורקית כבשה את בגדד. השליטים 
העיר,  מתושבי  כספים  וגיוס  חומה  בניית  על  והורו  נדהמו 

יהודים ונוצרים.

חומת העיר כיום

שרידי מגדל איובי

חומות העיר העתיקה, מצד מזרח לשער יפו
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וכך נבנתה חומה נוספת בירושלים, אך זאת הייתה רעועה 
שחלקן  קדומות,  חומות  שרידי  על  הסתמכה  והיא  מאחר 
החומה  על  השליטים  ויתרו  אף  כך,  בשל  ליסוד.  עד  חרבו 
הדרומית והקטינו את שטח העיר כי לא היה ביכולתם לבנות 
חומה חדשה. לבסוף גם זה לא סייע בידם, והחומה קרסה 
תוך זמן קצר בהתקפות המשפחה הטורקית שכבשה בסערה 

את העיר. 

פחד הצלבנים
ותחת  בירושלים,  מוסלמי  שלטון  חילופי  של  בתקופות 
חומה רעועה, באה תקופת הצלבנים. אלו הביאו עמם מכשור 
ירושלים  חומת  את  יתר  בקלות  ופרצו  מאירופה  מיוחד 
בנקודות התורפה שלה. בשנת 1100, הם פרצו לעיר וביססו 
וביצרו  העיר  בחומות  שינויים  ערכו  גם  הם  שליטתם.  את 
את הפרצות הרבות שהיו בה. אלא שגם הם לא זכו לעדנה. 

בשנת 1187, נפרצה החומה על ידי צלאח א-דין האיובי. 
ירושלים  כמושל  לכהן  מונה  א-דין,  צלאח  של  אחיינו 
והורה בפעם המי יודע כמה על הקמת חומה לעיר. בנייתה 
של  בבנייתם  הבנאים  פתחו  ותחילה  רבות  שנים  נמשכה 
מגדלי שמירה, אך עם סיום בנייתם, הודיע השליט כי הוא 
את  נימק  הוא  חומה.  כל  תיבנה  ולא  התכנית  את  מבטל 
הצלבנים  מצד  מתקפה  להזמין  חפץ  שאינו  בכך  החלטתו 
הורה  זאת,  למדיניות  בהתאם  בעיר.  שלטונו  את  ולערער 
הסולטאן להרוס את הביצורים שנבנו עד אז. דהיינו, מגדלי 
השמירה שבנו במהלך השנים. עד היום ניתן לראות שרידים 

ממגדלי השמירה האימתניים שבנה הסולטאן. 
 300 נמשך  זה  מצב  חומה.  ללא  ירושלים  עמדה  ושוב, 
גם  הממלוכים  הממלוכית".  "התקופה  שנחשב  במה  שנה 
לירושלים.  חומות  מבניית  ונמנעו  צלבני  ממסע  חששו  הם 
בתקופה זאת הייתה ירושלים בשפל המדרגה. העיר ננטשה 
מאות  במהלך  בה  שהתנהלו  העזים  הקרבות  בשל  ברובה 
לביקורים  רק  בה  היו  ומוסלמים  נוצרים  יהודים,  שנים. 

דתיים, ולא היה כמעט יישוב יהודי במקום. 
באותה  העיר  של  למצבה  עדויות  שתי  מצויות  במקורות 
בשנת  בעיר  שביקר  הרמב"ן  של  היא  הראשונה  תקופה. 
העזובה  "רבה  הרמב"ן:  כתב  שראה,  את  כשתיאר   .1267
וגדול השיממון... וירושלים יותר חרבה מן הכל..." 200 שנה 

לאחר מכן, בשנת 1488, ביקר במקום רבי עובדיה מברטנורא 
ולימד כי המצב לא השתנה במאום. "וירושלים רובה חרבה 
ושוממה, ואין צריך לומר שאין לה חומה סביב... וכמעט לא 

נשאר בה איש שלא יחסר לחמו", כתב. 

החומה העות'מאנית
החומה האחרונה וזאת הקיימת כיום, היא "חומת ירושלים 
הסולטאן  ידי  על   1600 בשנת  שנבנתה  העות'מאנית" 
סולימאן ששלט בעיר. הסיבה לבניית החומה נעוצה בכמה 
טעמים. הראשון בהם היה כלכלי ומסחרי. מצבה של העיר 
לשגשג  לעיר  מאפשרת  הייתה  חומה  בניית  רע,  בכי  היה 
ולתושבים לנהור אליה. מעבר לכך, החשש ממסעות צלב, 
בהחלטה  הוא  גם  סייע  אותה,  לפאר  והרצון  שוד  מעשי 

שנחשבה לדרמטית. 
והיא  קילומטרים  וחצי  ארבעה  הוא  החומה  של  אורכה 
העיר  שטח  שזהו  אחד,  רבוע  קילומטר  של  שטח  מכסה 
העתיקה בימינו. גובהה הוא עשרה מטרים ועובייה הוא כ-2 
בשנת  ונסתיימה   1538 בשנת  החלה  בנייתה  מטרים.  וחצי 
1542. 4 שנים היו פרק זמן קצר בממדי אותה תקופה, זאת 
על  הבנאים  התבססו  כך  לשם  הסולטאן.  להוראת  בהתאם 

חומות קדומות ושימוש באבנים קיימות. 
קברם  היא  החומה,  לבניית  המיוחסת  מעניינת  אנקדוטה 
היום  שעד  המפוארת  החומה  את  שבנו  האדריכלים  של 
עומדת על תילה. לפי האגדה, בשל העובדה שהם לא כללו 
את הר ציון בין החומות ובשל מיקומו האסטרטגי, הם הוצאו 
המהנדסים  בקברי  נמצא  קברם  זאת,  אגדה  פי  על  להורג. 
הפנימי  מצדה  הנמצאים  טורקיים  קברים  שני  יפו,  בשער 
של החומה. קברים אלו שוקמו ב-2010 וכיום הם פתוחים 
האדריכלים  האגדה,  של  נוספת  גרסה  לפי  הרחב.  לציבור 
תכניות  את  בסוד  להשאיר  ביקש  שהסולטאן  לאחר  הומתו 

החומה.
בארכאולוגיה עסקו רבות בנושא בניית החומות, אך לא 
נמצאה עד היום מפה עדכנית ממנה ניתן להסיק מי בנה את 
סיפור  לקלקל  או  שמחות  להשבית  עניין  לי  "אין  החומות. 
העברית,  מהאוניברסיטה  כהן  אמנון  פרופ'  אומר  טוב", 
מומחה בעל שם לתקופת השלטון העות'מאני בארץ ישראל. 
"אבל יש כמה הנחות רווחות הקשורות לבנייתן של חומות 

ירושלים, שלא מצאתי להן כל ביסוס. יש למשל את הסיפור 
לשער  בסמוך  שנמצאים  כביכול,  המהנדסים  קברי  שני  על 

יפו". 
ידי  על  תוכננו  שהחומות  היא  אחרת  רווחת  "הנחה 
הארכיטקט האגדי מימאר סינאן, שישב באיסטנבול. עברתי 
בנוגע  העות'מאני  השלטון  שהוציא  הפקודות  מרבית  על 
האימפריה,  של  הראשונות  השנים  במאתיים  ישראל  לארץ 
ולא מצאתי רמז לזהותו של מתכנן החומות. ברור שחומות 
ירושלים דומות לשרידי חומות איסטנבול. ייתכן שהן תוכננו 
על פי אותו דגם, אבל מסמכים של תכניות לבניין החומות 

לא נמצאו עדיין".
למעשה  העתיקה,  העיר  בחומת  כיום  המוכרים  השערים 
לפי  בעיטורים,  המקושטים  פתחים  שמונה  אז:  כבר  נבנו 
שינוי  ללא  כך  נותרו  העיר  חומות  הפתח.  של  חשיבותו 
היחיד  השינוי  המדינה.  קום  לאחר  וגם  שנים  מאות  במשך 
העתיקות.  רשות  ידי  על  שימורם  פרויקט  הוא  בהן  שבוצע 
הפרויקט החל לפני כעשור, אז נפלה אבן מהחומה הצפונית 
אל חצר בית ספר נוצרי. עוד קודם לכן התערער מצבה של 
החומה, אך לא נשקפה כל סכנה עד לנפילת האבן. לאחריה, 
הקצה משרד ראש הממשלה תקציב לשיקומה ובמהלך שנה 
הוזנחו  העתיקה  העיר  "חומות  בחומה.  את החלקים  חוזקו 
מאז 1967", סיפר אז בכיר ברשות העתיקות. "אם המדינה 
לא מטפלת במשהו, נכנסים לתמונה גופים לא ממשלתיים. 

הרגישות בירושלים, בעיר העתיקה, היא עצומה".
העבודה לא הייתה קלה. בחלקים מן החומה נותרו שרידים 
 – העתיקה  לעיר  לפרוץ  ניסיון  נעשה  אז  תש"ח,  למלחמת 
החומות,  על  שנותרו  הירי  שרידי   – כזכור  שנכשל,  ניסיון 
היו חשובים עבור שימור המקום והיה על המהנדסים לדייק 
כאשר פירקו את חלקי החומה. "כשניגשנו לעבודה", אמר 
צריכים  "היינו  הפרויקט.  את  שתכנן  האדריכל  משיח,  אבי 
לשקול מה חשוב יותר, צורתו של השער כפי שעמד כאן 400 
שנה, עם העיטורים היפהפיים והכתובת העות'מאנית שמעל 
 70 לפני  שאירע  ואלים,  חד-פעמי  אירוע  או  השער,  לפתח 
שנה, והשאיר את חותמו בדמות חורי קליעים באבן. בסופו 
של דבר החלטנו לשמר את סימני הפגיעה בשער, אבל לייצב 

את האבנים שניזוקו מאוד".


שרידי החומה 
היבוסית בעיר דוד

החומה השלישית 

בשנות העשרים
חומות ירושלים 
בימי חזקיהו
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מדי שנה נמלטים רבבות יהודים מהחום הבלתי 
נסבל של ניו יורק למחנות נופש בהרים   כתב 
'כל ישראל' שוחח עם כמה מחסידי סאטמר 
ושמע מהם על התופעה – שמצטמצמת משנה 
לשנה   מדוע התפתחה הנסיעה דווקא בקרב 
חרדים, כיצד מתמודדים עם דובים ואיזה רבי 

נהג לטבול בנהר במסירות נפש?

 יצחק דוד קוריץ

חסידים
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בבות יהודים ברחבי ארה"ב נופשים בתקופה 
זו בהרי הקטסקילס המכונים בשפה המקומית 
ילדיהן  עם  שלמות  משפחות  ה"קאנטרי'ס". 
עוזבים את הערים המרכזיות ועוברות לאתרי 
הלימוד,  מוסדות  גם  כך  בהרים.  הנופש 
גם  הספר.  ובתי  התורה  תלמודי  ישיבות, 
עם  אלו  במקומות  שוהים  רבים  אדמו"רים 

תלמידיהם. 
בימים  כי  טוענים  מישראל  רבים  יהודים 
אלו אין מה לחפש בשכונות החרדיות כבורו פארק ופלטבוש... 
שוחחנו  השבוע  כך.  בדיוק  לא  שזה  מסתבר  אך  שומם.  הכל 
עם מספר יהודים יקרים מארה"ב – מחסידי סאטמר שהואילו 
בטובם לפתוח בפנינו צוהר לנושא הנסיעה לקאנטרי, שהחל – 
כך מסתבר – לפני כמאה שנה, וממשיך עוד כיום. כך שוחחנו 
עם הרה"ח ר' בעריש שווימר, שניהל בעצמו אתר נופש באחד 
יצחק  יקותיאל  ר'  הגה"ח  עמו  בארה"ב,  הקטסקיל'ס  מאיזורי 
שוורץ, רב קהילת בראד בברוקלין, שמוסיף לנו נופך ועובדות 
וכן  זו,  בתקופה  בהרים  לנפוש  הם  גם  שנהגו  ישראל  מגדולי 
ומוסיף פרטים מעניינים  ר' פנחס א. המצטרף לשיחה  הרה"ח 

בנושא.
באיזו תקופה החלה הנהירה ל"קאנטרי"?

היו  לא  "עדיין  שוימר,  הרב  לנו  מספר  שנה",  כמאה  "לפני 
לניו  שמסביב  בהרים  דוקא  מנשוא.  קשה  היה  והחום  מזגנים, 
יורק הטמפרטורה הייתה נוחה הרבה יותר, המונים החלו נוהרים 
בתקופת חודשי הקיץ החמים לאזורים אלו, יהודים וגויים כאח. 
אט אט התופעה גדלה יותר ויותר, אנשים הקימו לעצמם בקתות 
מגורים המכונים 'בונגלוס', ושהו במקום כ-8 שבועות רצופים. 
להופיע  החלו  שנה  כ-60  לפני  יותר,  מאוחרת  "בתקופה 
קטנות  בעלויות  כרוכה  מזגן  שרכישת  הבין  הציבור  המזגנים, 
יותר מנסיעה להרים, וכאן כדאי לציין נקודה מעניינת, כי אכן 
הגויים הפסיקו לנסוע בהמוניהם לנופש, דוקא הציבור היהודי 
בגלל  בעיקר  זה  היה  לנסוע.  המשיכו  והמצוות  התורה  שומרי 
חוסר הצניעות ששרר בערי המרכז. גדולי ישראל רבים באותה 
תקופה עודדו את תלמידיהם להעתיק את מקום מושבם ולשהות 
וריכוזי  משפחותיהם  על  בעצמם  עברו  אף  חלקם  בקאנטרי, 

חסידיהם ותלמידיהם לגור בקאנטרי בשבועות אלו".
הרבי  זה  היה  כי  בראד  קהילת  רב  לנו  מוסיף  זו  בנקודה 
חינוך  על  ביותר  שחשש  זיע"א,  מסאטמר  יואל  ר'  הקדוש 
החופש  ואווירת  האסורות  "המראות  אלו,  בחדשים  הילדים 
הוא  גם  ולכן  לליבו,  נגעו  ארה"ב  ברחובות  ששררו  הקלוקלת 
עודד את חסידיו להרחיק למקומות הנופש עם ילדיהם. יחד עם 
זאת הוא הדגיש להם כי הקב"ה נמצא גם שם כמובן וההקפדה 
על קוצו של יו"ד צריכה להישמר בכל מקום ובכל תקופה ואף 
יותר מאשר בשגרה, כי יצר אורב ומחכה לשעות כושר אלו על 
מנת להכשיל ולהחליש יהודי באשר הוא. ואכן", אומר לנו רב 
קהילת בראד, "נערים רבים התחזקו ברוחניות דוקא במקומות 
אלו, האווירה החסידית החמימה לצד הווי הנופש והאוויר הצח 
הרבי  של  כוונתו  היתה  וזו  וברוחניות,  בגשמיות  אותם  חיזק 

מסאטמר וצדיקים נוספים על מעלתה של היציאה לקאנטרי".
איך היו התנאים בתקופה זו בהרי הנופש? ומה קורה כיום?
לנו הרב שוימר.  ביותר", מספר  נמוכה  היו ברמה  "התנאים 
"כך גם אם זה בקתות המגורים, ואם זה נושא המחיה במקומות 
אלו, אך כאמור הדבר היה עדיף מכל הבחינות מאשר להישאר 
ישראל  וגדולי  הרבי מסאטמר  דאג  יותר  מאוחר  המרכז.  בערי 
נוספים להקים במקום 'קעמפים' מסודרים – מחנות קיץ לילדים 
ונערים עם תנאים מתאימים, שנתנו מענה לצרכיהם הגשמיים, 
מה שלא היה עד אז. וכך עם השנים הוקמו כל העת מחנות קיץ 
נוספים ושכונות מגורים בכל הרי הנופש, חלקם ברמה גבוהה 

אף יותר מבעיר עצמה".
הוא  כי  שוימר  הרב  באזננו  מציין  וכאן 

מספר  שנים  מספר  לפני  רכש  בעצמו 
והשכיר  הנופש  מאתרי  באחד  מבנים 

אלו  "היו  למשפחות.  נופש  דירות 
ברמה גבוהה, אך כמובן במחיר סביר 
השווה לכל נפש. כיום", הוא מגלה 
באזננו, "יש רבים המגיעים לקאנטרי 
בחורף,  ואף  השנה  ימות  כל  במשך 
קבע  דירות  במקום  רוכשים  חלקם 

ר
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הקאנטרי  ברחבי  השקעה,  או  נופש  למטרות 
בארה"ב קיימים כיום קרוב ל-40 אתרים כאלו 

המציעים דירות קיט להשכרה או למכירה".
רב קהילת בראד מספר לנו, כי יהודים רבים 
בשנים קודמות היו משכירים דירות מגויים. חלק 
חשובות  למטרות  גם  אך  למגורים,  כמובן  שימשו  מהדירות 
נוספות. כך למשל היו לוקחים דירות רחבות ידיים ששימשו 
למקומות  אותם  והפכו  שונים,  ולמשחקים  לכינוסים  בעבר 
תפילה ולימוד תורה, ולהתכנסויות חסידיות באווירה רוחנית 
בראד  דקהילת  הרב  וכאן  למקום.  וטהרה  קדושה  שהוסיפה 
משתף אותנו בסיפור מצמרר במיוחד שאירע באחד המקומות 

האלו, סיפור אותו הוא שמע מיהודי שנכח במקום.
"מספר יהודים חסידיים התארגנו ביחד לשכור דירה כזאת 
הם  ותפילה.  תורה  למקום  אכן  אותו  ולהפוך  הנופש  באתר 
'תינוק  ומצוות,  מתורה  רחוק  יהודי  שהיה  הדירה  לבעל  פנו 
שנשבה' פשוטו כמשמעו, והציעו לו סכום נכבד על שכירות 
המקום. בעל הדירה הסכים לכך אך התנה איתם בתנאי קודם 
ירעישו  לבל  סמוכה,  בדירה  יגור  גם  שהוא  מכיון  למעשה, 
בתפילותיהם ובלימודיהם ושישמרו על השקט. בלית ברירה 
מקום  למצוא  הצליחו  שלא  בגלל  גם  לתנאי,  הסכימו  הם 

מתאים יותר באזור. 
"בין יתר ההתכנסויות שהיו עורכים במקום, הם הפקידו על 
שבת  במוצאי  שבוע  מידי  ערכו  אותה  מלכה,  מלווה  סעודת 
ובזמרה.  ובשירה  עילאית  חסידית  ובאווירה  חדא  בצוותא 
החילוני  הדירה  בעל  את  לראות  נדהמו  הם  הפעמים  באחת 
מופיע בפתח הדירה, בתחילה הם חשבו כי הפריעו לו בשירתם 
והנה הוא בא לצעוק, אך מיד התברר להם כי הפעם הוא מבקש 
והאזין  הסעודה  משך  כל  ישב  הוא  בסעודה.  עמם  להשתתף 

בקשב רב לשירה ודברי התורה שנאמרו במהלכה. 
"בסיום הסעודה הודיע היהודי לקבוצת החסידים כי ברצונו 
הבא,  לשבוע  מלכה  מלווה  לסעודת  נכבד  כסף  סכום  לתרום 
ואכן כך היה, הוא תרם סכום כסף לסעודה כיד המלך, וכמובן 
הגיע אף הוא להשתתף בפעם השניה. בפעם הזאת הוא ישב 

המזון.  ברכת  לאחר  עד  כך  ההתכנסות,  במשך  רבות  ובכה 
למחרת בבוקר הגיעה אשתו בבהלה לאחד מהאברכים שהיו 
במקום הנופש וסיפרה כי בעלה אינו מגיב לקריאותיה, ואכן 
מאוחר יותר התברר כי הוא נלקח לבית עולמו מתוך הרהורי 

תשובה וחרטה. 
"המשך הסיפור מצמרר לא פחות. אחד מהאברכים באתר 
הנופש קיבל על עצמו להקפיד על אמירת קדיש מידי יום בבית 
לא  שלבטח  אומלל,  יהודי  אותו  של  נשמתו  לעילוי  הכנסת 
השאיר אחריו מאן דהו הראוי לומר קדיש, והוא בתור הכרת 
הטוב הרגיש צורך בנפשו לעשות זאת, ואכן הוא הקפיד על כך 
במשך השנה. באחד הימים – כך סיפר אחד מחברי הקבוצה 
כי היהודי בעל הדירה התגלה אליו בחלום מספר  לחבריו – 
פעמים וכי נראה כי אין לו מנוחה. לאחר בירור ובדיקה התברר 
מספר  נעדר  הקדיש  אמירת  את  עצמו  על  שקיבל  האברך  כי 
הסיבה  היתה  וזו  בטוב,  חש  שלא  לאחר  הכנסת  מבית  ימים 
לאתר  הגעתם  שווה  הייתה  כי  ציינו  הקבוצה  חברי  לחלום. 
ה'קאנטרי' ולו אך בכדי להציל את אותה נפש אומללה מרדת 
בסיפור  מדובר  כי  באזננו  מוסיף  בראד  דקהילת  הרב  שחת". 
אמיתי אותו הוא שמע כאמור מאחד מחברי הקבוצה ששהו 

זמן ממושך באותו 'קאנטרי'.
רצינו לשמוע קצת על ההווי הרוחני והגשמי באתרי הנופש 

אלו...
כאן מצטרף לשיחתנו ר' פנחס א. ומתאר באזננו את מגוון 
"כאמור  במקום.  והפעילויות  בקאנטרי  המגורים  מקומות 
רבים  אך  ה'בונגלוס',  הבקתות  את  שוכרים  רבים  יהודים 
יוקרתיות  דירות  רוכשים  או  שוכרים  אמצעים  בעלי  אחרים 
לנוער  רבות  פעילויות  ישנם  אלו  במקומות  הגבוהים.  בהרים 
הצגות,  בבריכה,  היתר, שחיה  בין  כמובן.  רוחניות  במסגרות 
רבות  חסידויות  וכדו'.  שמחה  של  התכנסויות  להטוטנים, 
מקימות מחנות קיץ משלהן למשך כל התקופה, כמו סאטמר, 
פאפא, באבוב, בעלזא ועוד. גם בתי מדרשים ומקוואות טהרה 
פעילויות  את  אף  לציין  מאוד  וכדאי  אלו,  במקומות  הוקמו 
המספק  אורחים  הכנסת  ארגון  כמו  במקום,  הנעשות  החסד 

אוכל בשפע למבוגרים ולילדים ממשפחות פחותות אמצעים.
'טישים'  כמו  "גם התכנסויות חסידיות מתקיימות במקום, 
האחדות  את  לציין  ויש  וכדו',  תורה  ספר  הכנסת  חסידיים, 
השונות,  הקהילות  בין  במקום  השוררת  המיוחדת  והאווירה 
מערך  גם  ישנו  חברו.  של  בשמחתו  אחד  כל  המשתתפים 
הסעות מסודר מהערים המרכזיות לאתרי הנופש, כך ישנם גם 
אוטובוסים מיוחדים המסתובבים בתחנות רבות בערי המרכז 
בדרכם לאזורים רבים ב'קאנטרי'. לאחרונה ישנה גם תופעה 
מעניינת אותה יזמו מספר אברכים במקומות שונים של מכירת 
לאזור  מאזור  מתניידים  אברכים  אותם  שבת.  וצרכי  אוכל 
ברכבם ומציעים שפע של מוצרי מזון וצרכי שבת לכל דורש, 
בכך הם הופכים את הצורך להיטלטל עם כל זה מערי המרכז, 
על  יתירה  בהקפדה  עשה  הכל  כי   – להדגיש  חובה   – ושוב 
מיוחדים  ממונים משגיחים  בכל מחנה   – האידישקייט  נושא 
מטעם הקהילה והחסידות, שתפקידם לשמור על צביון המקום 

וצביון הפעילות הנעשות במקום".
ר'  באוזננו  מציין   – ומרתק  יפה  נשמע  שהכל  למרות  אך 
והן  עבורם,  קשה  שהנסיעה  רבות  משפחות  ישנן  כי  פנחס 
ההוצאות  כל  על  כלכלית  מבחינה  ובעיקר  שונות  מסיבות 
הכרוכות בכך, רבים מהם היו מעדיפים להישאר בבתיהם, אך 
הלחץ החברתי הוא זה שדוחף אותם לעזוב את ביתם ולצאת 
כאמור.  אורחים"  "הכנסת  של  בתנאים  גם  הנופש,  לאתרי 
בחברת  להיות  שרוצים  והבנות  הבנים  בגלל  רבות  פעמים 
כיתתם וחבריהם, וכדי להמחיש את הדבר – אומר לנו ר' פנחס 
בהלצה, "העולם אומר שאם היציאה ל'קאנטרי' היתה חוק של 
הממשלה בארה"ב, היו כולם קמים בצעקה נגד ה'גזירה' מעין 
שיצעק"...  מי  אין  לעצמו,  זה  את  בוחר  כשהציבור  אבל  זו, 
ושוב, כאמור, מדובר בעיקר באותן משפחות חסרות אמצעים 

שהדבר קשה עליהן".
בחופשיות  המתהלכים  חיים  בעלי  על  שמענו 

ישנה  אכן  האם  ועוד,  דובים  כמו  אלו,  באזורים 
סכנה כזאת?

תופעה  "ישנה  פנחס,  ר'  לנו  אומר  "אכן", 

באחת הפעמים הם נדהמו 
לראות את בעל הדירה החילוני 
מופיע בפתח הדירה, בתחילה 
הם חשבו כי הפריעו לו בשירתם 
והנה הוא בא לצעוק, אך מיד 
התברר להם כי הפעם הוא 
מבקש להשתתף עמם בסעודה

"
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איש 
חינוך

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את הכלים 
הכי מקצועיים עם תואר אקדמי .B.A בחינוך וחברה 

של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

בואו לפגוש אותנו ביריד התעסוקה
יום רביעי 2.8.2017

אולמי החושן - מנחם בגין 81 גני הדר, פ"ת
נשים: 10:00-12:30  גברים: 14:00-18:00

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669
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ישנה תופעה בה בעלי חיים 
שונים מגיעים מהיערות 

הסמוכים לחפש את מזונם בין 
בתי הנופש. הפחד העיקרי הוא 
מהדובים המריחים את שאריות 
האוכל ליד הבתים ומתקרבים 
לאזור. כמובן נדרשת זהירות 

לא להשאיר זבל מחוץ לבתים 
ולסגור את דלתות הבתים כראוי

הקיימת כבר מספר שנים בה בעלי חיים שונים מגיעים 
מהיערות הסמוכים לחפש את מזונם בין בתי הנופש. 
שאריות  את  המריחים  מהדובים  הוא  העיקרי  הפחד 
נדרשת  כמובן  לאזור.  ומתקרבים  הבתים  ליד  האוכל 
זהירות רבה בנושא ובעיקר לא להשאיר זבל מחוץ לבתים ולסגור 
'חוגגים' עם הדובים  הילדים  כי  יצוין  כראוי.  את דלתות הבתים 
ורודפים אחריהם וכדו', וכך לפעמים הדבר מהוה אטרקציה של 

ממש עבורם, אך כמובן הדבר דורש זהירות ושמירה יתירה".
ששהו  הקודם  מהדור  ישראל  גדולי  על  קצת  לשמוע  נוכל 

באתרי ה'קאנטרי'?
"בוודאי", אומר לנו ר' פנחס, "אדמו"רים ורבנים מכל החוגים 
היו  כאמור  חלקם  בקאנטרי,  זו  בתקופה  למנוחה  נוסעים  היו 
הפעילות  כל  את  והעתיקו  תלמידיהם  עם  חדא  בצוותא  שוהים 
הרוחניות למקום, כמו מרן האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זיע"א 
את  במקום  עורך  והיה  מיוחד,  למחנה  חסידיו  עם  מגיע  שהיה 
ה'שולחנות' הטהורים. האווירה בחצר הקודש בימים אלו היתה 
יואל מסאטמר  גם הרבי הקדוש רבי  רוגע ושלווה מיוחדים.  של 
למקום  נדוד  הרחיק  אף  הוא  למקום,  כאמור  מגיע  היה  זיע"א 
שקט וגבוה במיוחד מסיבות שונות. כמו כן האדמו"רים מפאפא 
אלו  צדיקים  בין  ישראל,  וגדולי  אדמו"רים  ועוד  צעלים  וגאב"ד 
היה גם הרבי הקדוש רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זיע"א שהגיע 

לנפוש לצרכי בריאות ושהה במקום מספר שבועות". 
על  מאוד  הקפיד  "הרבי  מופלא,  סיפור  גם  ישנו  זה  ובהקשר 
בו  הנופש  באזור  נפש.  מסירות  כדי  עד  טהרה  במקווה  טבילה 
למקווה  קבועה  לנסיעה  אברכים  קבוצת  התארגנה  שהה  הרבי 
שהיה ממוקם במרחק נסיעה. הם סיכמו ביניהם להיפגש מידי יום 
בשעת בוקר מוקדמת בחניון מסוים שהיה בין הבתים ומשם ייסעו 
מגיע  היה  בה  שעה  בכל  כי  סיפר  יהודים  מאותם  אחד  למקווה. 
לחניון, תמיד הרבי מלעלוב כבר המתין לפניו... הוא ניסה להקדים 
יותר ויותר אך ללא הועיל... הוא הבין כי יש דברים בגו והחליט 
לעקוב אחר הענין. הוא השכים קום באחד הימים בשעה מוקדמת 
מאוד ועקב אחרי הרבי. מה נדהם לראות את הרבי הולך לכיוון 
היער שמסביב לאתר הנופש, הרבי המשיך בדרכו לעבר נהר שזרם 
במקום וטבל במקום לטהרתו. התברר כי הרבי עשה כך מידי יום 
ביומו. דבר זה לא הפריע לו להמשיך בנסיעה למקווה עם חברי 
יומו  את  רצה שיחשבו שהוא מתחיל  לא  יתכן שהרבי  הקבוצה. 

ללא טבילת טהרה ולכן הקפיד להצטרף אליהם"...
גם הרב שוימר שזכה לארח באתר הנופש אותו הוא ניהל את 
הרבי מלעלוב זיע"א, מספר כי בעת שהגיע הרבי בפעם הראשונה 
ואוהדיו  מתלמידיו  גדול  ציבור  כשראה  נבהל  הוא  ל'קאנטרי' 
במקום, והביע את רצונו לשוב מיד לעיר במרכז, כי אכן חשקה 
לשכנע  צריכים  "היינו  זה.  שקט  למקום  מהכבוד  לברוח  נפשו 
את הרבי ממושכות" מספר הרב שוימר, "עד שהסכים להישאר, 
יתנו לא,  וכמובן בתנאי שלא יכבדו אותו ושום כבוד מיוחד לא 

ואכן כך היה".
הרב  מספר  במקום",  הרבי  של  שהותו  מימי  נוספת  "עובדה 

לנהר  הרבי  הולך  היה  קודש  שבת  בערב  שבוע  "בכל  שוימר, 
לדוג דגים בעצמו לכבוד שבת המלכה, והיה עוסק אף במלאכת 
הבישול, כמו כן אדמו"רים נוספים מהדורות הקודמים ואף מדורנו 
עוסקים בעצמם בהכנות לשבת וכדו' כפי שהדבר מופיע בהלכה, 
שהאמוראים הקדושים היו עסוקים גם הם בהכנות לשבת בבישול 
וכדו', הדבר בא לביטוי במיוחד במקומות הנופש, בהם זמנם פנוי 

יותר לדברים אלו".
האם הנהירה לאתרי ה'קאנטרי' גדלה משנה לשנה?

בתחילת  שהזכרנו  וכמו  שוימר,  הרב  לנו  אומר  לא",  "ממש 
בכמות  ירידה  מגמת  ישנה  לשנה  משנה  כי  מדגיש  הוא  הכתבה 
הנוסעים, גם בגלל האפשריות הקיימות בערי המרכז כמו המזגן 
הדבר  כלכלית  מבחינה  וגם  נוספות,  ומסיבות  הנוחים,  והבתים 
לנו  מספר  בטלפון  שיחתנו  כדי  תוך  קשה.  ויותר  יותר  נעשה 
הרב שוימר על הפקק הארוך בו הוא עומד עם רכבו בדרך חזרה 
מהקאנטרי לעיר, וזוהי סיבה נוספת מדוע מעדיפים יהודים רבים 
להישאר בעיר. "הדרכים מלאות ולעמוד שעות ארוכות בפקקים 
וכך  במיוחד.  מומלץ  דבר  אינו  הקשה  האוויר  במזג  סופיים  אין 
יום  מידי  לנסוע  השנים  כל  שנהגו  עסקים  אנשי  ובמיוחד  רבים 
מנסיעה  להימנע  כיום  מעדיפים  במרכז,  עבודתם  למקום  ברכבם 
זו, וכאמור חלק גדול גם מסיבות כלכליות לאחר שהוצאות הנופש 

מתייקרות משנה לשנה מעדיפים להישאר בבתיהם".

"



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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מאת: הילה פאלח

בדם,  השומנים  רמות  עליית  את  מרגישים  ולא  רואים  לא 
של  בבעיה  מדובר  מניחים  הרבה  מדי.  מאוחר  שזה  עד 
הצעירים  הרזים,  פלוס.   40 בני  של  או  עודף  משקל  בעלי 
והאופטימים, מעדיפים לחשוב שזה לא קשור אליהם ולדחות 
את המחשבות על בדיקת כולסטרול להזדמנות אחרת. אולי 

לעשור הבא, כשלא תהיה ברירה. 
אבל רמות שומנים גבוהות בדם, שכיחות גם בקרב חובבי 
ספורט או אנשים צעירים ורזים וקשורות לרוב, לנטייה גנטית. 
המספרים הם דרמטיים: לפי הסטטיסטיקה, בישראל ובעולם 
המערבי, אחד מכל ארבעה אנשים מעל גיל 45, סובל מרמות 
רע  כולסטרול  מדדי  של  התוצאה  בדם.  שומנים  של  גבוהות 
העיקרית  הסיבה  היא  העורקים,  טרשת  מחלת   – גבוהים 

לתמותה בעולם המערבי.

הישראלים נוטים 
להתעלם מהבעיה

האם זה גורם לישראלים להיות מודעים ולהיבדק בתדירות 
מספקת? לא. לפי סקרים, ל- 18% מהאוכלוסיה בישראל אין 

מושג מה הן רמות הכולסטרול שלהם בדם.
הלוואי  בתופעות  ידועות  כולסטרול  נגד  המרשם  תרופות 

העיכול.  מערכת  על  והשפעות  שרירים  כאבי  למשל  שלהן, 
יתכן שבשל כך רבים יהססו להתחיל תהליך של אבחון. כדי 

להימנע מטיפול תרופתי. 

חייבת להיות תשובה 
טובה יותר

ויעיל  טבעי  מענה  פיתחה   TTM בשם  ישראלית  חברה 
על מחקרים מתחום  המבוסס  בדם,  השומנים  רמות  להורדת 
בחרו  ממושך  מחקר  אחרי  הקלינית.  הצמחים  רפואת 
כיעלים  הידועים  מרפא  בצמחי  החברה  של  ההרבליסטים 
והפחתת  מהמעי  הכולסטרול  של  חוזרת  ספיגה  למניעת 

החמצון של תרכובות שומניות בדם.
גידול  מבתי  מגיעים  החברה  בחרה  בהם  המרפא  צמחי 
במפעל  מיוצרים  והמוצרים  העולם  מרחבי  מובחרים 
הבריאות, בכשרות מהודרת. ידי משרד  על   בגליל, המפוקח 

צמחי מרפא – המקור 
הטהור 

"התמהיל של צמחי המרפא שבחרנו, מסייע באיזון רמות 
אומרת  בגוף",  דלקתיים  תהליכים  ובמניעה של  בדם  הסוכר 

ונטורופתית, מרצה  זקס M.SC, הרבליסטית קלינית  אלינה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה 
בנטילה  שמתמיד  "מי  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את 
יומיומית של הכמוסות הצמחיות או המיצוי הנוזלי והמרוכז, 
ירגיש נמרץ יותר, ובדיקת הדם תראה ירידה במדדים. זה קורה 

כי התמציות שבמוצרים, מרוכזות במיוחד ולכן יעילות".
איך מגיעים אליכם?

מתאימים  שלנו  המקצועיים  היועצים  להגיע.  צורך  "אין 
של  תיאור  אחרי  טלפון,  בשיחת  הטיפול  את  אישי  באופן 
המצב והרקע הרפואי. המוצרים נשלחים עד הבית ומשלב זה 
להתמיד  המטופל מתבקש  הדדית.  היא  להחלמה  המחויבות 
בנטילה יומיומית של הטיפות והכמוסות ואף מקבל המלצות 
לתזונה מתאימה. היועץ עוקב אחר התקדמות הטיפול וזמין 

להתייעצות באופן שוטף. 
מעדויות המטופלים עולה שהשיטה משיגה אחוזי הצלחה 
רפואת  פלא,  זה  ואין  לוואי.  בתופעות  כרוכה  ולא  גבוהים 
של  שמם  שנים.  אלפי  כבר  האדם  בני  את  מלווה  הצמחים 
צמחי מרפא רבים עבר מדור לדור ובשנים האחרונות מתרבים 
המחקרים שמוכיחים כי לסגולות שיוחסו לצמחים אלה, יש 

ביסוס מדעי.
גבוהות  שומנים  ברמות  טיפול  לדחות  סיבה  אין  לסיכום, 
מעמיק  ומענה  ומקצועי  אישי  ליווי  לקבל  כשאפשר  בדם, 

וטבעי. 
מומלץ להתקשר לשיחת ייעוץ חינם ל-072-3922667
ttmisrael.com/plus  :או  לבקר באתר החברה

רמות שומנים גבוהות בדם? 
יש טיפול טבעי ויעיל

רבים יעדיפו לא לעשות בדיקת כולסטרול כדי להימנע מטיפול תרופתי עם תופעות לוואי. 
חשוב לדעת שרפואת צמחי המרפא מציעה מענה יעיל ומעמיק להורדת רמת השומנים בדם 





לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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בית אנה פרנק
ישבו  באמסטרדם 
כמה  לפני  כבר  יהודים 
מלחמת  בערב  מאות, 
חיו  השנייה  העולם 
יהודים,   140,000 בהולנד 
גורשו  האימים  בשנות 
יהודים  כ–112,000 
וברגן  אושוויץ  למחנות 
המלחמה  בסוף  בלזן, 
כ–5,000  מהמחנות  שבו 
השאר  בלבד.  יהודים 
התחבאו בבתים שבכפרים 

מסביב לעיר. 
האטרקציות  אחת 
הוא  המפורסמות 
אחד  פרנק,  אנה  מוזיאון 
והעמוסים  הפופולאריים 
המוזיאונים  מבין  ביותר 
מקצה  כבר  באמסטרדם. 
תור  לראות  ניתן  הרחוב  
ארוך של תיירים מכל רחבי 
ושאינם,  יהודים  העולם, 
את  וללמוד  לראות  הבאים 
הסיפור מקרוב, הילדה אנה 
ומשפחתה   11 כבת  פרנק  
כשעלו  זה,  בבית  התגוררו 
הסתתרו  לשלטון  הנאצים 
אנה ובני משפחתה בעליית 
הגג עם עוד כמה משפחות 
יהודיות מהאזור, המוזיאון 
הקדמי  חלקו  את  משחזר 

של הבית בו התנהלו חיים "רגילים" ואת חדרי המסתור האחוריים בהם הסתתרה המשפחה. אחד 
לפני  וחודשים ספורים  יהודיות הלשין לשלטונות,  כי מסתתרות במקום משפחות  השכנים שידע 
נפטרו לאחר שבועיים  ואימה  ונשלחו לאושוויץ. אנה  נתפסו  ובני משפחתה  סיום המלחמה אנה 
ממחלות במחנה. אביה של אנה שרד וחזר לעליית הגג, הוא מצא שם את היומן המפורסם שבו 
גוללה אנה הקטנה את קורותיה של המשפחה בעליית הגג, הבית נשאר בשלימותו, כעדות דוממת 
לגג, הריהוט,  גומחת העלייה  כוננית הספרים שהסתירה את  נשארה  הנוראה, במוזיאון  לטרגדיה 
קשה  חוויה  הוא  במוזיאון  הביקור  האחרון.  לרגע  עד  המשפחה  את  ששימשו  והכלים  הבגדים 

ומטלטלת.
כיום מונה הקהילה היהודית בהולנד רבתי כ-25 אלף איש. לקהילה באמסטרדם בתי כנסת 

פעילים, מסעדות כשרות, חנויות סופרמרקט כשרות למהדרין, מקווה טהרה ועוד.

טחנות הרוח של זאנסה סכאנס 
טחנות הרוח שהפכו לסמל לאומי של הולנד מהוות אטרקציה תיירותית שאסור לפספס. הן 
אלו שבמהלך המאה ה-17 עיצבו את דמותה ועוצמתה הכלכלית של הולנד. טחנות הרוח שימשו 
כמנוע שמופעל בעזרת אנרגית הרוח, ובעזרתן ניתן היה לשאוב מים ולייבש את האדמה. באזור 
זאנסה סכאנס פעלו בעבר למעלה מ-500 טחנות רוח. כיום נותרו שם עשרות בודדות, שחלקן 
הגדול שופץ ושוחזר. לכפר זאנסה סכאנס אפשר להגיע מאמסטרדם בקלות, חלק מהתחבורה 

הציבורית מגיעה עד הכניסה לכפר וחלק במרחק הליכה קצר.
ברכבת: מרחק נסיעה של ארבעה תחנות )20 דקות( ברכבת מהתחנה המרכזית של אמסטרדם. 
עלו על הרכבת שנוסעת לכיוון Alkmaar עד לתחנה בשם Zaandijk. משם על פי השילוט 

הליכה רגלית של כעשר דקות עד לכפר זאנסה סכאנס.
אוטובוס: הנסיעה בקו האוטובוס 391 שיוצא מהתחנה המרכזית של אמסטרדם ועד לזאנסה 

סכנאס, האוטובוס יוצא כל חצי שעה ומגיע עד למוזיאון.
בכפר פעילים כמה בתי מלאכה לקבקבי עץ, מעניין לראות זוג קבקבים שניתנו מתנה למפעל 

ע"י חברת האבנים היוקרתית סברובסקי. הקבקבים צופו באבני סברובסקי  ושוויין רב מאד.
בזאנסה סכאנס ישנו גם מפעל קטן ליצירת גבינות צהובות. גבינות רבות במאות סוגים ובכל 
הגדלים, ניתן לראות במקום את שלבי ההכנה של הגבינה הצהובה. מטעמי כשרות כמובן לא 

ניתן לקנות גבינה במקום. 
שוק הפרחים – שוק שבו תוכלו לראות אלפי מיני פרחים, הריח של הפרחים משכר והמוני 

תיירים גודשים את השוק, תתכוננו ללכת לאיבוד בינות דוכני הפרחים.

חיטהורן
הנסיעה מאמסטרדם לחיטהורן אורכת כשעה וחצי, במהלכה תוכלו לצפות במרחבים הירוקים, 
טחנות רוח ואגמים ציוריים. לעיירה חיטהורן לא ניתן להיכנס עם רכב, לכן, תיאלצו להחנות את 

הרכב בחניון הגדול בכניסה. 
בצדי  הצרות,  בתעלות  שייט  הוא  תייר  לכל  מעניקה  שחיטהורן  המוצלחות  החוויות  אחת 
לפי  קטנה  סירה  תוכלו לשכור  לתיירים.  קטנות שמחכות  מנוע  סירות  התעלות קשורות מאות 
שעה, להצטייד במפת תעלות שתקבלו מבעל הסירה, ולצאת לשייט עצמאי בתעלות המרהיבות 

של חיטהורן.
דרך נוספת לגלות את הקסם של חיטהורן היא ברכיבה על אופניים, בעיירה פזורות עמדות 
אופניים רבות מהם תוכלו לשכור זוג אופניים, לרכב להנאתכם לאורכם של התעלות, לטפס על 
הגשרים ולראות את מרחבי הטבע שמסביב. מומלץ לשכור את האופנים בשעות אחר הצהרים 

המאוחרות ולהתרשם מהשקיעה.

אטרקציות מרכזיות
כיכר דאם - כיכר גדולה במרכז העיר ובמרכזה ארמון המלוכה, הכיכר מושכת אליה אלפי 

תיירים, לאוהבי קניות, רשתות זולות גדולות כפריימרק פזורות סביב הכיכר. 
מוזיאון השעווה מאדאם טוסו - מוזיאון המציג עשרות בובות עשויות שעווה של פוליטיקאים, 

מהפכנים, אנשי תקשורת ועוד. 
מוזיאון הרייקסמוזיאום ומוזיאון ואן גוך – לאוהבי האמנות, המוזיאונים נמצאים במרכז העיר, 

ובהם ציורים של אמנים וציירים ידועים, שווים של הציורים עולה על מאות מיליוני דולרים. 
מהתחנה המרכזית באמסטרדם ניתן לקחת רכבת לשאר ערי אירופה הקרובות. העיר עצמה 

קטנה יחסית וקל מאד להתמצא בה. המטבע המקומי הוא יורו. השקע כמו בישראל. 

אירופי
עם טובי שטרן

קיץ
אמסטרדם

הולנד, ארץ הגבינות וטחנות הרוח. בהולנד ביקרתי כמה פעמים, 
היא עושה חשק לחזור אליה, מדינה יפה, שלווה ורגועה, 

בין ישראל והולנד ישנם יחסי ידידות קרובים, בכלל, הולנד היא 
אחת מהידידות הקרובות ביותר של מדינת ישראל. ראש ממשלת 

הולנד, מארק רוטה ידוע בתור תומך נלהב של ישראל. 
העיר אמסטרדם וסביבותיה היא גן עדן לאנשים שמעריכים טבע 

ויופי, החל משוק הפרחים המיתולוגי, שדות נרקיסים, תעלות, 
טחנות רוח, כפרי דייגים שבילי אופניים ועוד. הולנד היא מדינה 

מישורית, אין בה עליות ומורדות, וככזאת, האדמה בה לחה 
ובוצית. האיכרים מצאו פתרון לכך בהמצאת קבקבי העץ, בעבר, 

כשחקלאים עבדו בשדות הם נאלצו לעבוד עם הקבקבים שמנעו 
את הירטבות כפות הרגליים, הקבקבים עשויים מעץ צפצפה 

מיוחד שאינו חדיר למים. כיום הם נשארו סמל מיתולוגי בלבד. 
בכלל אמסטרדם נוחה להליכה ולרכיבת אופניים, בפארק וונדל 

רוכבים עשרות תושבים על אופניים, ובכל רחבי העיר בין המדרכה 
לכביש ישנו נתיב מיוחד לרוכבי האופניים.

טחנת רוח

שקיעה בדרך לחיטהורן
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במה אתם עוסקים? 
|אני ואשתי עסקנו בחינוך שנים רבות, חינכנו במוסדות היהודיים בהולנד במשך 30 שנה, ראיתי 
וההלכה,  כללי הצניעות  על  לתייר החרדי שמחפש שהייה במקום כשר שעונה  את הצורך שיש 
ועל כן הקמנו אני ורעייתי שתחייה צימרים כשרים למהדרין בשכונה היהודית. הלא היא שכונת 
BUITENVELDERT , השכונה נמצאת בדרום העיר וריכוז היהודים בה גבוה, כאן גם כמובן 

נמצאים בתי הכנסת, חנויות ומסעדות כשרות למהדרין".
כמה בתי כנסת פעילים יש באמסטרדם כיום? 

"יש לנו שלושה בתי כנסת פעילים ומלאים במשך השנה, ועוד שניים שפעילים רק בשבת".  
איך ההווי של הקהילה החרדית? 

"חיי הקהילה כאן שלווים ורגועים מאד, אנו עוזרים אחד לשני ממש כמו בספינה אחת, בניגוד 
היהודית  הקהילה  כל  הרוחנית  ברמה  הבדל  יש  אם  וגם  עדות,  הבדלי  של  עניין  אין  כאן  לארץ 

מאוחדת מאד". 
כיצד מתנהלים בשבת, יש לכם עירוב? 

"יש לנו עירוב ב99 אחוזים מהעיר, ורוב המשפחות כאן סומכות על העירוב". 
האם התייר הישראלי\חרדי רצוי בקרב המקומיים?

מאד  גדול  חלק  כיום  בפרט,  אמסטרדם  ואת  בכלל  הולנד  את  ממלאים  הישראלים  "התיירים 
מהקהילה היהודית הם ישראלים לשעבר, כך שכל תייר מרגיש בבית, אמסטרדם היא עיר סובלנית 
ומתורבתת ויש בה צפי להתנהגות מנומסת מתוך כבוד לזולת ולשונה, כל  זמן שהתייר הישראלי 

מתנהג בעדינות התושבים יתנו לו הרבה עזרה וכבוד הרבה מעבר לנורמה". 
יצא לקהילה לחוש באנטישמיות לעיתים? 

"אין שום אנטישמיות בהולנד. הגויים מכבדים את השונה בתנאי שהוא מתנהג בהתאם, הגיעו 
ושם אפשר לשמוע מהם  פה  כי  אם  גמור,  בסדר  אתנו  מתנהגים  רובם  אך  מוסלמים  לכאן מעט 

משפטים לא נעימים"...
משפט סיום לקוראי 'כל ישראל' :

"הולנד היא גן עדן בעולם הזה למי שרוצה קצת מנוחה".

 כתובת הצימרים של גוטליב:

 KRANENBURG 8 AMSTERDAM

mgotlib6@gmail.com  -כתובת מייל ליצירת קשר

מסעדות כשרות:  

הכרמל Hacarmel  – מסעדה ישראלית פלאפל וכו'  

Amstelveenseweg 224

  Kastelenstraat 105 פיצה – מסעדה איטלקית PIZZA @CO 

Kastelenstraat 265  גולן – מסעדת גריל ישראלי

Kastelenstraat 65 רימון – בית קפה ומאפייה

צרכניות:

 Kastelenstraat 261 צרכנייה -  MOUWES

 Kastelenstraat 114 .מכולת – DAVIDS CORNER

Kastelenstraat 70 סופרמרקט  -  JUMBO

כתובות חשובות ומידע שימושי

נעל מצופה באבני סברובסקי. )זאנסה סכאנס(

מקומות מומלצים:
 Zaans Schans :זאנסה סכאנס

 Giethoorn :חיטהורן

Vondelpark :פארק וונדל פארק

Prinsengracht 267, HA8 7EJ AMSTERDAM :בית אנה פרנק

BUITENVELDERT :השכונה היהודית

Van Goch museum :מוזיאון ואן גוך

Dam Square   :כיכר דאם

 Bloemenmarket  :שוק הפרחים

Madame Tussauds Museum :מוזיאון שעווה מאדאם טוסו

tulingast@gmail.com  :לתגובות

חנות גבינות מקומית. שוק הפרחים חנות מקומית למזכרות

שקיעה בדרך לחיטהורן

 יהודי מקומי
הרב מאיר גוטליב 

בעל צימרים כשרים ומתגורר באמסטרדם מזה 32 שנה  
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אא

הגר"ד לאו במסע חיזוק לקהילות ארגנטינה

אא

צילום: יעקב לדרמןהנחת אבן הפינה לישיבת 'ארחות משה'
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אא

צילום: יעקב לדרמן

אא

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

מסע הלווית האדמו"ר מזוויעהל צאנז זצ"ל
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ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

4 3

5

1

6

2

7

שפן קטן

נתחיל 
בבסיס 

הגולגולת 
והלסת

נצייר 
קו עיניים 

וקו אמצע 
ועל קו 

העיניים 
נצייר את 

העיניים

במרכז 
הפנים 
נצייר 

את האף, 
הגבות 

ואת קווי 
החיוך

נוסיף 
את 

הפה 
והשיער 

שיוצא 
מעט 

החוצה

כעת 
נצייר את 
האוזניים 

גדולות 
וארוכות 

בצורה 
קצת 

מוגזמת

נצייר 
את 

הפפיון

לסיום 
מחקו 

את הקווים 
הכחולים, 

הם הקווים 
המיותרים 

בציור

לעבור  מומלץ  מושלם  יצא  שהציור  כדי 
לאחר סיום הסקיצה בעט או לורד שחור, 

זה מוסיף המון!!
מכן  לאחר  צובעים  אתם  אם  ,אך 
מים,  צבעי  כגון:  נמרחים,  בצבעים 
הקפידו להשתמש בלורד עמיד )הלורדים 
שמשתמשים בהם לכתיבה על דיסקים(, 

כדי שהצבע השחור לא ימרח.
בהצלחה!!
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

אנחנו  בחיים,  חשוב  צעד  לעשות  מתכוונים  שאנחנו  לפני 
מבררים לעצמנו במה זה כרוך. האם עברתם פעם דירה בלי 
האם  הזה?  במעבר  מטרתכם  ומה  מחפשים  אתם  מה  לדעת 
מכם  יידרש  מה  בררתם  ולא  חדשה  עבודה  שקיבלתם  יתכן 
מבחן  לעבור  צריך  היה  ממכם  מישהו  אולי  הזו?  לעבודה 
את  יודע  הוא  אם  עצמו,  את  שאל  לא  שהוא  הייתכן  קשה, 

החומר? ומה יקרה אם לא?

מדוע אנחנו מגחכים כשמישהו או מישהי לא מחליטים כל 
כך מהר בקשר לשידוך שלהם ואומרים בחצי לעג )ולפעמים 
או  להתחתן"  מפחד  "הוא  הרקה(  סביב  אצבע  מסובבים 
"היא מפחדת להתחתן"? מה יש ללעוג כאן? כנראה הגעתם 
למסקנה הזו כי אתם אף פעם לא פחדתם ולא התרגשתם ולא 
בררתם במה העיסקה מחייבת אתכם. ורק אתכם הקב"ה אהב 

לכן הכל הלך חלק...
האם זה בגלל שמישהו החליט בשבילכם ואתם יישרתם קו? 
או אולי, החלטתם שאתם מחליטים על השידוך שלכם, לא 
בגלל שההחלטה נכונה, אלא כדי לרצות מישהו מההורים? 
או סתם כי רציתם כבר לרקוד בחתונה של עצמכם וחשבתם 
שבמילא לא משנה את מי תבחרו, העיקר שתבחרו? או סתם, 
זה  ו"במקרה"  למים  קפצתם  פשוט  מדי,  יותר  חשבתם  לא 

הצליח לכם? אולי לא?

פחד או חשש הם מתנה משמיים. הקב"ה נטע בנו אותם כדי 
שנבדוק וניזהר. זה לא חייב להיות חיסרון. לפעמים זו מעלה.
לנו  נותן  י"ט( שאומר שהקב"ה  )ל',  דברים  פסוק בספר  יש 
את החיים ואת המוות... "ובחרת בחיים" קודם הקב"ה אומר 
לנו מה הוא נותן לנו ורק אז הוא מורה לנו במה לבחור. בדבר 

הטוב. בחיים.
אז אם בת מתקשה לבחור, לא ברור שזה בא תמיד מחרדה.

נדרשת  שהיא  הבחירה  על  מספיק  יודעת  אינה  היא  האם 
היא  ואם  הזה  הדבר  מה  עצמה  את  שואלת  והיא  לעשות, 

תעמוד במה שיידרש ממנה?
אולי יש לה מושגים, אך היא חוששת כי היא שומעת שרבות 
לפניה עשו את הבחירה אך קשה להן, והיא חוששת שגם לה 

יהיה קשה?
או אולי היא רוצה להצליח במקסימום וכל הצלחה פחות מזה 
את  לוקחת  ולא  מחליטה  לא  היא  ולכן  בעיניה  כישלון  היא 

העול על כתפיה?
הלב  תשומת  עם  מצוין  מרגישה  שהיא  לכך,  באשר  ומה 
מודע  לא  באופן  ואולי  שלה,  השידוך  סביב  מקבלת  שהיא 
היא חוששת שברגע שהיא תחליט, היא כבר לא תזכה לכל 
התכונה הזו סביבה. למה לה להחליט? האם המצב של חוסר 

החלטה טוב לה ממצב של החלטה?

או  מחשש  נובע  תמיד  לא  ההחלטה,  שחוסר  כן,  אם  ראינו 
חרדה, וגם אם כן, זה נשמע לא פעם הגיוני.

בחורה אחת סיפרה שכשהיא פגשה בחור, אף אחד לא אמר 
כולם  של  העיניים  לפי  הרגישה  היא  אך  במילים,  זאת  לה 
להחלטה שהיא  הנשואים(, שמצפים ממנה  ואחיה  )ההורים 
מסכימה ובוחרת בבחור הזה. וכך היא עשתה והתארסה, אך 
קצת אחרי האירוסין היא נוכחה שהבחור לא ראוי וביטלה. 
את  לדון  גם  קשה  לכם!".  "אמרתי  להגיד  קשה  לה  היה 
ההורים, אך חשוב מאד לתת לבת אפשרות לעשות החלטה 

שקולה ולהקשיב לה. 

היא חייבת להרגיש טוב אתכם, ההורים. הקשר אתכם קודם 
לקשר עם השידוך. האם תוכלו לתת לה הרגשה שבכל החלטה 
שלה חיובית או שלילית, בין אם זה ימצא חן בעיניכם ובין אם 

לא, אתם תעמדו מאחוריה ותתנו לה גיבוי?

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

טעים במטבח תמונה של חיים

אין כמו קינוחים מתוקים ולבביים כדי לפנק את משפחתינו   "הטחנות הגדולות של א"י" מציעה מתכון לעוגיות וופי פאי 
אדומות  את העוגיות ניתן לתת במתנה במארז מהודר בעיצוב לבבי  

כמות: 40 עוגיות או 20 סנדוויצ'ים, 
תנור מחומם מראש ל-180 מעלות

חומרים לעוגיות:
190 גרם )1/3+1 כוסות( קמח חיטה לבן בהיר 

2 כפות אבקת קקאו
1/2 כפית אבקת סודה לשתייה

קמצוץ מלח
120 גרם חמאה רכה

100 גרם )1/2 כוס( סוכר לבן 
60 גרם )1/4 כוס דחוסה( סוכר חום

1 ביצה
1 כפית תמצית וניל איכותית

1.5 כפות צבע מאכל אדום )אפשר להוסיף יותר או פחות, תלוי בעומק 
הצבע שרוצים לקבל(

חומרים למילוי:
115 גרם גבינת שמנת, בטמפרטורת החדר 

60 גרם חמאה רכה
300 גרם )2.5 כוסות( אבקת סוכר מנופה

1 כפית תמצית וניל איכותית או משחת וניל
אופן הכנת העוגיות:

 מערבבים בקערה בינונית קמח, אבקת קקאו, אבקת סודה לשתייה 

ומלח.
 בקערת מיקסר ובה וו גיטרה מערבבים חמאה, סוכר לבן וסוכר חום 

כ-3 דקות במהירות בינונית, עד לקבלת מרקם אוורירי ובהיר. מנקים את 
צדדי המיקסר עם לקקן, ומוסיפים את הביצה. מערבבים במהירות נמוכה 

עד לאיחוד.
 מוסיפים את תמצית הווניל ואת צבע המאכל האדום, ומערבבים עד 

להטמעה.
 מוסיפים את תערובת הקמח ומערבבים במהירות נמוכה רק עד 

להטמעה של הקמח. 
 מעבירים את הבצק למקרר ל-30 דקות לפחות.

 מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים 2 תבניות בנייר אפייה.

 מוציאים את הבצק מהמקרר, ויוצרים כדורים בגודל כפית. מניחים על 

נייר האפייה, כ-5 ס"מ זה מזה.
 אופים במרכז התנור, 8-6 דקות, או עד שהעוגיות נראות יבשות בחלקן 

העליון.
 מקררים על התבנית כ-3 דקות. מעבירים לרשת צינון לקירור מלא.

אופן הכנת המילוי:
 מערבבים בקערת מיקסר ובה וו גיטרה, גבינת שמנת וחמאה, במהירות 

בינונית-גבוהה עד לקבלת תערובת בהירה ואוורירית, כ-5 דקות.
 מנמיכים את המהירות ומוסיפים את אבקת הסוכר המנופה. מערבבים 

עד לאיחוד.
 מוסיפים את תמצית הווניל ומגבירים את המהירות לבינונית-גבוהה. 

מערבבים כ-3 דקות עד לקבלת תערובת קרמית וחלקה.
הרכבה:

 מזלפים או מורחים בכפית את המילוי על אחת מהעוגיות. מניחים את 

החלק העליון של העוגיות מעל המילוי. אפשר לקשט בשוקולד לבן מומס.
 אפשר לאכסן את העוגיות בכלי אטום במקרר עד שבוע ימים.  

עוגיות וופי פאי

מצרכים:
2 טורטיות מקסקיניות

גבינת שמנת
גבינת מוצרלה

רוטב פסטו
פלפלים קלויים

אופן הכנה:
  לוקחים 2 טורטיות מקסיקנית 

בגודל שווה

  מורחים על אחת מהם גבינת 

שמנת רוטב פסטו ומוצרלה
  מפזרים פלפלים קלויים 

אפשר גם פלפל חריף 
  מניחים מעל את הטורטייה 

השנים ומכניסים לתנור חם כ-3 
דקות

  מוציאים מהתנור וחותכים ל- 

4משולשים ושיהיה בתאבון

קסדייה גבינות 

השף לירן חבושה מעניק לנו מתכון לקסדייה גבינות, ומגלה לנו כי 
מדובר במנת החודש של הסניף שהפך למהדרין 'גרג' בנמל תל אביב 

 מנה קלה להכנה וטעימה במיוחד

החומרים:
60 מ"ל ואן גוך דובדבן שחור

20 מ"ל ואן גוך אננס
10 מ"ל סאוור  

100  גרם אוכמניות כחולות קפואות
60  גרם פטל אדום קפוא

גביעי גלידה

אופן ההכנה:

  מוזגים את הוודקות עפ"י 

הכמויות המצוינות לכוס מרטיני 
במזיגה ישרה 

  ממלאים גביעי גלידה בפטל 

ובאוכמניות הכחולות ומגישים לצג 
הקוקטייל

משקה קיץ ישראלי

זיו מנור – מסדנאות חוויה באלכוהול ויין מציע מתכון מדהים 
לקוקטייל קיץ 
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טעמים הם דבר שמתחבר בעיקר לזיכרון. תשאלו אנשים מה 
הטעם אליו הם מתגעגעים תגלו תשובות הזויות.

באמריקה,  שהתגוררה  שלה  דודה  על  לי  סיפרה  שלי  חברה 
ידועה  הייתה  לא  שהיא  רק  מבוגרת,  שהיא  ידעתי  "נכון, 
כבשלנית, להיפך, האוכל שלה היה בנאלי וחזור על עצמו", 

היא סיפרה לי.

תמיד צחקנו על בעלה שהיה אוכל ביום ראשון, שני ושלישי 
את קציצות העוף של הדודה, קציצות חיוורות עם גזר מגורד, 
מבושלות במים בדיוק כמו גפילטע פיש, רק שהקציצות היו 
ואומר  אותה  משבח  היה  והדוד  מקרפיון,  ולא  טחון  מעוף 
הרבה  וטונה,  מעולם,  טעם  לא  הוא  שלה  כמו  שקציצות 
קופסאות טונה נפתחו שם על השולחן במטבח, והדוד היה 
חתכה  והדודה  מיונז,  וקצת  בקטשופ  הטונה  את  מערבב 
עגבניות לעיגולים גדולים ובשרניים, והדוד היה אומר תודה, 
שהיא  קרקרים  עם  הטונה  על  מסתערים  היינו  אנחנו  וגם 

הגישה לנו.

העוף  קציצות  פתאום  ישראל,  בארץ  גרה  שהיא  היום 
החיוורות של הדודה שלה ננעצו לה בזיכרון והיא מתגעגעת 

לטעמם הנפלא.

מי לא מכיר את מטבע הלשון: האוכל של אמא...
עם  קורנפלקס  צלחת  הוא  אמא  של  שהאוכל  תגלו  לפעמים 
הילדים  את  תשאלו  שאם  חושבת  אני  שלי  ובמקרה  חלב. 
שלי הם דווקא יספרו לכם על המג'דרה שלי שנולדה בזכות 

השכנה שלי.

איזה  תמצאו  תמיד  ריק  כשהבית  וגם  מאד,  משביעה  מנה 
שקית אורז בסמטי ועדשים ירוקים, קצת תבלינים והרי לכם 
בתקופת  ובטח  הגדול  בחופש  עכשיו  דווקא  נהדרת,  מנה 
מזינה,  בריאה,  הצרכים,  כל  על  עונה  המנה  הימים  תשעת 
משביעה, קלה להכנה. שימו ליד שמנת או יוגורט, ויש לכם 

ארוחה לתפארת.

קבלו את המתכון למג'דרה של אמא

חומרים להכנה:
סיר של סולתם, ואני ממליצה על הסיר השחור עם הנקודות 
מסדרת  הוא  הסיר,  את  מכנים  שלי  הילדים  הלבנות...ככה 
האלומיניום. קל לניקוי, המראה החיצוני שלי מתאים לביקורי 

פתע של שוויגער.
לפני  שעתיים  להשרות  )מומלץ  ירוקים  עדשים  שקית  חצי 

הבישול(
בצל גדול

שקית אורז בסמטי
תבלינים: כמון, מלח

אופן ההכנה:
 מטגנים בסיר בצל שקצצנו דק דק, לאחר הזהבה קלה,

 מוסיפים את העדשים מערבבים דקה שניים, וממלאים את 
גם  הסיר שלושת רבעי מים, מתבלים בכמון ובמלח, אפשר 

להוסיף אבקת מרק עוף פרווה. אני מעדיפה שלא.
 לאחר רתיחה מבשלים את העדשים במשך כשעה על אש 
לאידוי  עד  מבשלים  השטוף,  האורז  את  מוסיפים  בינונית, 

מלא של המים.

והרי לכם מנה יפיפייה. תגישו עם שמנת, אשל, או יוגורט.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל של אמאטעים במטבח
קבבוני דלעת פרווה 

מצרכים:
750 גר' דלעת מגורדת גס

חבילת טופו קטנה מגורדת גס
חצי חבילת עלי מנגולד קצוץ

חצי צרור שמיר קצוץ
חצי כוס גפרורי שקדים מולבנים 

5 שיני שום מגורד
כף סוכר חום

קינמון טחון, בהרט, מקלות קינמון דקיקים
מלח, פלפל לבן

6 כפות קמח חומוס
מעט שמן לטיגון

אופן הכנת המנה :
  קולים את השקדים במחבת גדולה )ללא שמן(.

  מוסיפים מעט שמן ואת כל המצרכים מלבד קמח, חומוס ומקלות 

קינמון )תבלינים לפי הטעם( ומאדים על אש גבוהה. כשהנוזלים 
מתאדים מורידים מהאש.

  מצננים מעט ומוסיפים קמח חומוס בהדרגה )לפי הצורך( עד 

שהעיסה דביקה, יציבה ולא רטובה מידי.
  מחממים מחבת פסים עם מעט שמן.

  מרטיבים את הידיים ויוצרים קציצות בצורת אליפסה אותן משחילים 

על מקל קינמון )לא עד הסוף(
  מניחים על המחבת וצולים כל צד למשך מספר דקות

  מגישים עם טחינה לצד אורז או ירקות צלויים

עוגיות וופי פאי

ליטל פינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו סי, מציע מתכון לפנקייק שהוא גם 
טעים וגם לא משמין  קלוריות למנה: כ- 150 

רכיבים:
1/2 כוס קוואקר

1/3 כוס קמח מלא אפשר גם כוסמין
1 כוס חלב 3%
1 ביצה בינונית

1 כף סוכר
1 כפית תמצית וניל

1/8 כפית מלח
1/4 כוס שקדים קצוצים

להגשה:
כפית סילאן

פירות חתוכים כגון: תפוח עץ, אפרסק, פירות יער
גביע יוגורט טבעי עד 3% שומן

הכנה:
 טוחנים את השקדים יחד עם הקוואקר במעבד מזון לקבלת מרקם 

קמחי.
 בקערה מערבבים את התערובת הקמחית יחד עם שאר המרכיבים 

ומערבבים היטב עד ליצירת בלילה חלקה.
 מחממים מחבת טפלון ויוצקים כף הגשה כל פעם מהבלילה לקבלת 

הפנקייק והופכים לצד השני לאחר הפרדות הקצוות של הפנקייק 
מהמחבת.

 מוציאים ומניחים את הפנקייק בצלחת.
 מגישים עם צלוחית קטנה של פירות חתוכים ויוגורט

פנקייק בריא

מחפשים תחליף טבעוני לקונספט הקבבונים הגלילי והמוכר?   "חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית, בשיתוף עם היועצת 
הקולינרית מיקה פודארט – "מיקה תוספת של טעם בחיים", מציגים: מתכון מזין לקבבוני דלעת טבעוניים על מקלות קינמון 
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

בוהמייני  בית  אביב,  תל  צפון 
משהו, הנוְֹכחוֹת נעות על הסקאלה 
או  למגישות,  דוגמניות  שבין 
כבר  חלקן  דוגמגישות.  תרצו  אם 
כך  וכולן,  בעבר,  חלה  בהפרשת  השתתפו 
נשית  חוויה  לחוות  מצפות  רושם,  עושה 

מלכדת. 
סיבת ההתכנסות היא "הפרשת חלה ללידה 
בגלל  בעיקר  במרץ  פועם  שלי  הלב  קלה"... 
הרכב המשתתפות, זירת האירוע, ובעיקר בשל 
כלת השמחה, האישה שיושבת מולי שנערכת 
בלבי  תפילה  נושאת  אני  הראשונה.  ללידה 

ואוצרת את המראות המרגשים.
ומרגש לראות את הבנות מדליקות  מפתיע 
נרות צפופים על מגש ולענות על שאלותיהן. 
התיבות  ראשי  את  החן  לבנות  מסבירה  אני 
נדלקות  שבחבורה  והפמיניסטיות  חנ"ה 
באישה  הקשורים  העמוקים  הרעיונות  על 

היהודייה. 
ברחוב  ענות.  קול  הבית  לחלון  מחוץ 
כלשהי  יהודית  אנטי  מחאה  הפגנת  מתקיימת 
לאווירת  מפריע  לא  מאום  בפנים,  אבל 
חוזה  ואני  נופלות  הציניות  חומות  הקדושה. 
ישראל  ואהבת  נשים  באחוות  עיני  במו 
הן  אמיתי.  זה  כי  אותי  מרגש  זה  אמיתית. 

מברכות אחת את השנייה בכוונה ומכל הלב.
צוָפה מהצד הייתה מתקשה להאמין למראה 
תל-אביביות  צעירות  כמו  נראות  הן  עיניה. 
מצליחות ומברכות על הפרשת חלה בעצימת 
עיניים ובכוונה כמו נשים חרדיות מלידה. הן 
המופרשת  העיסה  פיסת  את  למעלה  מניפות 
מסתכלת  ואני   – חלה  עריסותיכם  ראשית   -
הגיעו  שכולן  ומבינה  ללדת  שעומדת  לאישה 

לפה על מנת שהיא תזכה ללידה קלה.
יצחק  לוי  רבי  של  שמו  עולה  בראשי 
שסנגורן  לעצמי  חושבת  ואני  מברדיטשוב 
של ישראל היה עושה מטעמים מאירוע כזה. 
העת  באותה  לא(  אני  )וגם  יודעות  אינן  הן 
שהברכות החמות שלהן יוסיפו להדהד בראשי 
בשבת שאחרי, שעה שמצאתי את עצמי בחדר 
עצמי  ללדת,  שכרעה  אחרת  יולדת  עם  לידה 
ובשרי... בכ"ח תמוז נולד לנו נכד קטן וחמוד. 
נענה   – חברו  על  המתפלל  "כל  את  מכירות 

תחילה"?


האיוב  בשורת  אלינו  הגיעה  השבת  בצאת 
על הטבח ביישוב חלמיש בליל שבת לא לפני 
שהספקתי לשתף את האירוע האישי והמשמח 
שלי ברשת החברתית. "לא צריך לשתף שמחה 
אישית בלילה שכזה בו כולנו כל כך כואבים 
את הפיגוע הנורא שקרה בחלמיש. לא מתאים 
ולא שייך. שמרו את השמחה האישית בצנעה 
כמדומני,  בפרהסיה.  ולא  משפחתכם  בקרב 
כחבדניקית את צריכה להבין את הניואנסים"...

את ההודעה הזו קיבלתי זמן קצר לאחר צאת 
השבת. היא גרמה לי לחשוב ולבדוק מה אומר 

הרבי על-כך. מתברר שהרבי התייחס לכך לא 
יותר  אחת והדברים מקבלים משמעות גדולה 
אנחנו  בו   – חזון  שבת   – הזו  השבת  לקראת 

זוכים לראות את בית המקדש השלישי.
"שבת  קרויה  באב  תשעה  שלפני  השבת 
אחד  לכל  מראים  זו  שבשבת  משום  חזון" 
מישראל "מרחוק" את בית המקדש השלישי, 
כדי לעורר בו געגועים לגאולה ולמקדש. וכך 

מסביר זאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע: 
עבורו  הכין  והוא  אהוב  בן  היה  אחד  לאב 
בגד יקר. אולם הבן לא ידע להעריך את הבגד 
היקר וקרע אותו בהתנהגות לא זהירה. סיפור 
בגד  לו  הכין  האב  כאשר  עצמו  על  חזר  זה 
שני. או אז הכין האב בגד שלישי אך לא נתן 
אותו לבנו, אלא שמר אותו אצלו. רק לעיתים 
רחוקות היה מראה אותו לבנו על מנת שילמד 
כך  לבגד.  ראוי  שיהיה  כזה  באופן  להתנהג 
השלישי  המקדש  בית  את  הקב"ה  לנו  מראה 
בשבת חזון, כדי שהדבר ישפיע על התנהגותנו 

וזו תתאים לגאולה האמיתית והשלמה. 
עומדים  אנו  העולם,  קיום  שנות  מבחינת 
כעת במחצית השנייה של באלף השישי, ובה 
לימות  מקביל  הדבר  המחצית.  אחרי  עצמה 
ביום  עכשיו  עומדים  אנחנו  דהיינו,  השבוע. 
לשבת  ההכנות  כאשר  הצהריים,  אחר  שישי 
בסיומן ושבת כבר ממש בפתח. שבת במקרה 
ומנוחה  יום שכולו שבת   – הזה היא הגאולה 

לחיי העולמים.
עומדים  אנו  בעולם  העבודה  מבחינת  גם 
ממש  כבר  ומשיח  ההכנות  סיום  לאחר  כעת 
פעם.  מאי  יותר  לגאולה  קרובים  אנו  בפתח. 
שלמה  באמונה  מאמין  יהודי  ובפשטות, 
היום!  – שיבוא  יום שיבוא"  בכל  לו  "אחכה 
לעינינו ממש  יתגלה  מאמינים שמשיח  אנחנו 
עכשיו ויוליך אותנו מיד לארץ ישראל עם בית 

המקדש וכל היהודים בכל העולם. 
את  חתונה  להזמנת  מקדימים  כאשר 
החופה  יתעכב"  ח"ו  משיח  "אם  המשפט: 
היכן  שיהודי,  מבהירים  וכאן,  כאן  תתקיים 
שהוא נמצא ומתי שהוא נמצא, מאמין באמונה 
ומכאן  המיידית.  בגאולה  ומוחלטת  שלמה 
ברשת  שלי  הפרטית  השמחה  פרסום  לעניין 

החברתית.
זה  לנצח.  לרוע  לתת  לא  לנו  הורה  הרבי 
לא אומר להתעלם מהאבל, העצב והכאב על 
לא  אומר  לא  גם  זה  אבל  המזוויע,  הפיגוע 
לשמוח בשמחה הפרטית שלנו שהיא שמחת 
העם כולו בבוא נשמה יהודייה חדשה לעולם. 
איך?  )באבל(.  ממעטין  אב,  משנכנס  אדרבה, 
יהודים  להיות  שזכינו  שמחה  שמחה.  ידי  על 
 – לכלותינו  עלינו  עמד  בלבד  אחד  שלא 

והקב"ה מצילנו מידם!

---
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מרצה, 
מנחת אירועים, יועצת עסקית ושדרנית רדיו | 

Mirisch1@gmail.com :לתגובות

מדוע התרגשתי 
בצפון תל-אביב?

מה רואים בשבת חזון וכיצד זה קשור ליום שישי 
לפנות ערב? מה עשיתי בביתה של אישה לפני לידה 
התרגשתי  ומדוע  האחרונים  הקיץ  מערבי  באחד 
כל-כך? • וגם, האם חוגגים לידת נכד בימים אבל 

וצער ומה משמעות המילים "ממעטין בשמחה"?

מירי שניאורסון

כדרכי כשרוחי כבדה עלי והקירות שסביבי 
לנשימה,  מקום  מותירים  ולא  עלי  סוגרים 
לחשיבה, אני מוצא את עצמי בלי משים כמעט 
כקשור בחבלים בלתי נראים נמשך החוצה אל 
אותי  נושאות  רגלי  ירושלים.  של  רחובותיה 
על  עולה  אינני   - ארוך  הארוך  יפו  רחוב  דרך 
לאלו  מיועד  זה  תחבורה  כלי  הקלה,  הרכבת 
המבקשים להגיע למקום מסוים ובתוך מסגרת 
ואני, אני את הזמן צריך להעביר  זמן מסוים. 
והמקום אליו אני הולך - לא במודע או בכוונה 
שלשם  יודע  אני  תוכי  שבתוך  אף  תחילה, 
יודע  זה  מקום  הן,  רצונן  בכוח  רגלי  עולות 
 להמתין. איננו זז ואם יזוז כבר לא יהיה הוא.
הוא  משל  נגמר,  לא  והרחוב  קופחת  השמש 
יפו  לשער  עד  לעיר  מהכניסה  הנמתח  עורק 
ועד בכלל. שביל לעולים לרגל, ליהודים אלו 
שהשכינה מזמרת בלבבותיהם ושירת הלווים 
מקום  אל  אליהם  קוראת  בנשמתם  מהדהדת 
 משכנה אל אבן אשר ממנה נשתת עולם ומלואו.
על  ממילא  שדירות  דרך  אני  שוצף  וכבר 
גופי  את  חוצה  מוכר  ורטט  חמודותיה 
ודרך שער  כשלמרגלות חומת עיר אני עומד. 
יפו אל השוק הערבי שם כבר יש סככה המגינה 
גדלה  הצפיפות  אך  התיכון  ים  שמש  מקרני 
ולבונה  וציפורן  צרי  ריחות קפה  עולים  ובאף 
משפשפים  לבנות  גלימות  עטויי  וישישים 
במטלית צלוחית נחושת או ממוללים בידיהם 
בוהים  לא  בוהים  הם  עץ.  חרוזי  מחרוזת 
בתיירים החולפים מול עיניהם, עוד ועוד ללא 
הפסקה. וכאן כבר לא רגלי נושאות אותי אלא 

הרוח. כי קרב אני. 
שעל  והמחסום  ימינה.  הפניה  היא  והנה 
אני  בעיניו.  אותי  סורק  מגב  וחייל  המדרגות 
נעמד תחת צלה של ישיבת אש התורה ובליבי 
בוערת אש התמיד ועיני נשואות אל שריד בית 
מקדשנו כשכתמומיותה של השמש המתחילה 
מופז.  בזהב  אבניה  את  צובעת  בשקיעתה 
אותם האנשים  על  בי  אוחזת  ותמיהה עצומה 
מסורת  משלשלת  עצמם  ניתקו  במפגיע  אשר 
הדורות בהכריזם על עצמם "מחדשים". אותם 
"ובנה  ברכת  את  מחקו  שבחידושם  אנשים 

לכם  מה  עשרה,  שמונה  מתפילת  ירושלים" 
ולירושלים?

שלושה  מתחננים  אינם  יום  בכל  אשר  אלו 
בניין  בימינו  בקרוב  אותה  "ובנה  פעמים 
עולם", וכי השתוקקתם לבניין בית המקדש? 
לא  אם  בשבילכם  המקום  זה  הוא  מה  הרי 
שריד  לנפול,  מט  אבנים  קיר  נדכאה,  חורבה 
ביקשתם  כה  חוצנכם  את  אשר  עברו  מזמנים 
 לנער מעצמכם בכדי להיות עם ככל העמים?
ההלכה  אנשי  שאנחנו  אתם  חושבים  וכי 
והתורה את הקירות אנו עובדים? את העצים 
 ואת האבנים? לזה כספנו לאורך שנות הגלות?
לא ולא. כי אם אל המקום אשר אין השכינה 
ירושלים  וקדושת  עולמית  ממנו  בטלה 
קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא. קדושה 
בעת  תורה,  במתן  לעולם  וירדה  שנתחדשה 

נעשינו לעם..
וכתבו  שוררו  עליו  לבא  והעתיד 
ניצחת,  ואמונה  געגועים  בנימת  אבותינו 
שלנו. ההווה  הוא  הלא  לבא  עתיד   אותו 
וכך עוברות הדקות והשעות ומתפללי המנחה 
ואני  הערבית.  למתפללי  מקומם  את  מפנים 
ונשמה  רגועה  בנפש  אך  בקושי  עצמי  מתיק 
שבאה אל סיפוקה ואת דרכי חזרה אני בוחר 
אני  וכשחולף  היהודי.  הרובע  דרך  לעשות 
גבוה  כהר  שהיא  העתיקה  העיר  במבואות 
שחצבו בו מחילות סתתו את הכתלים ובתווך 
חפרו בתים. מחילה מעל מחילה עולים ויורדים 
מהדהדת  נעל  חריקת  וכל  ההר.  של  בליבו 
נשימה.  כל  צחוק,  כל  ההר,  מערות   בכל 
בסמטה  עצמי  את  מוצא  אני  ופתאום 
בקירות  צדדיה  משני  הסגורה  מוארכת 
ירושלמית  אבן  מחופים  גבוהים 
בהחלט. אחרון  באור  מנצנצת   והשמש 
ובסמטה הארוכה רק אני וילד קטן בידיו סידור 
וברגליו הוא בועט בכדור, לקיר ובחזרה, שוב 
ושוב. וכשהוא חש בי ובנפשי הגואה מאהבת 
ירושלים הוא עוצר ממשחקו - הכדור מתגלגל 
ונעצר, הוא עומד וצלו ארוך יותר משלי, ארוך 

הרבה יותר.

משל ושנינה // אליהו פכטר
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