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ישיבת ‘שערי 
שמועות’ פרצה 

לתודעה  פרופיל

מפעלי חייו 
הגדולים של הרבי 

מצאנז זצ”ל

דאע”ש מוצא 
מוקד פעילות 

חדש להתפתח

יואלישדברי
כיצד פועלת נושאת מטוסים, איך 
'פלש' מסוק ישראלי לנושאת 
המטוסים האמריקנית ומדוע הגיעה 
'ג'ורג' ה.וו. בוש' לחופי העיר חיפה? 

48 שעות לאחר החנינה והשחרור המפתיע, התיישב מי שמכונה 
קמב"ץ 'העדה' יואליש קרויס לראיון  החוויות מהמאסר, 
תחושת הרדיפה, קמפיין השחרור ושיחת ההודאה לסמוטריץ'  
 וגם: איזה ספר ישלח לנשיא ולמה מייבאים גאב"ד מחו"ל?

הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | דוד רוזנטל | אריאל למברג | צוריאל קריספל | 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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טוב עין הוא יבורך
ִיְׂשָרֵאל  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך  ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  ַמה 
מברך  הרשע  בלעם  ה(.  כד,  )במדבר 
ִמי  מאוד,  נפלאות  ברכות  ישראל  את 
ֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל )במדבר  ָמָנה ֲעַפר ַיֽ
ִיְתַנָּׂשא )שם, כד(,  ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  י(,  כג, 
את  לקבוע  לנכון  מצאו  ישראל  שחכמי  כך  כדי  עד 
הפסוקים  בין  מזו,  ויתירה  בתפילה  מברכותיו  חלק 
בנוסח  התפילה  סידור  את  הפותחים  הראשונים 
בתלמודי  ישראל  ילדי  את  מלמדים  ואשר  אשכנז 
תורה, הוא לא אחר מהפסוק "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב 
ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל", אותו אמר בלעם! אם נשאל אדם 
שלא יודע שיתבונן ויאמר לנו מי אמר פסוק זה, ודאי 
יאמר שה' יתברך או משה רבינו אמרו, אך במציאות 

פיו הטמא של בלעם הרע הוציא מילים אלו. 
באים רבותינו במסכת סנהדרין )דף ק"ה עמוד ב'( 
לנו אתה סוד, מברכתו של אותו רשע אתה  ומגלים 
למד מה היה בלבו עליהם לקללם, כל כוונתו ומגמתו 
יתברך ׂשם  ה'  של בלעם היה לקלל את ישראל, אך 
ַוָּיֶׂשם ה' ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם  חכה בפיו ומנע זאת ממנו, 
)במדבר כג, ה(. ְוֹֽלא ָאָבה ה' ֱאֹלֵקיך ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם 
ִלְבָרָכה )דברים כג,  ַהְּקָלָלה  ֶאת  ְּלָך  ֱאֹלֵקיך  ֲהפְֹך ה'  ַוַּיֽ
בתי  ישראל  לעם  יהיו  שלא  לומר  ביקש  בלעם  ו(. 
ברכה  מפיו  יצא  זה  ובמקום  מדרשות  ובתי  כנסיות 
הלאה  )וכן  ִיְׂשָרֵאל  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך  ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  ַמה 

מפרטת שם הגמרא באריכות(. 
ברכותיו  כל  שאכן  רבותינו  אומרים  מכך  ויתירה 
דברים  משני  חוץ  לקללה,  הפכו  הרשע  בלעם  של 
שאמר, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות - ַמה ּטֹבּו 

אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל! 


ובתי  הכנסיות  בתי  את  לעקור  ביקש  בלעם 
המדרשות מעם ישראל, אך את זה ה' יתברך לא נתן 
בידו, כיון שזה יסוד הקיום וההצלחה של עם ישראל. 
ידוע שבאחת הפעמים התכנסו אומות העולם וחשבו 
האומה  את  חלילה  ולהכרית  לגדע  אפשר  כיצד 
הרשע  בלעם  נשמת  את  העלו  לבסוף  היהודית. 
הרשע  בלעם  השיב  אותו.  ושאלו  כישוף  באמצעות 
ואמר, צאו וראו בבתי כנסת ובתי מדרשות שלהם אם 
קולם מצפצף עדיין בתורה ובתפילה אין אתם יכולים 
עליהם, בזמן שישראל עוסקים בתורה ובמצוות אין 
כי  שמעוני  )ילקוט  עליהם  יכולה  ולשון  אומה  שום 
האמת  בעולם  היה  הרשע  בלעם  שצ"א(.  רמז  תשא 
והוכרח לומר אך ורק את האמת, שבתי הכנסיות ובתי 
המדרשות הם היסוד והקיום לכלל האומה היהודית, 

ולכן מוכרחים אנחנו לחזקם בכל עת. 
את  הקטנים  הילדים  פותחים  זה  בפסוק  לכן 
ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  ַמה  התורה,  בתלמודי  התפילה 
ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל, לחזק את רוחנו ולהחדיר בתוכנו, 
יוכלו לקחת אומות  שאת קול התורה והתפילה, לא 

העולם מאיתנו, והוא זה שמגן מציל ושומר עלינו. 


שירת התורה והמצוות 
בן  חיים  רבינו  הצדיק  אדוננו  של  מנדודיו  באחד 
עטר זיע"א, שקרבים אנו ליום הילולתו )ט"ו תמוז(, 
יהודים  בו  שגרים  בית  וחיפש  קטנה  לעיירה  הגיע 
משפחה  לבית  הובילוהו  משמים  בו.  להתאכסן  כדי 
פשוטה, שהיו מצטיינים בהכנסת אורחים. משנכנס, 

ראה רבנו כי על כל בני הבית שורה קדושה מיוחדת, 
היה  הבית  שמכותלי  למרות  וזאת  שכינה,  השראת 

ניכר שדרים בו בדלות ובהסתפקות במועט.
התפלא רבנו וניסה לדלות מפי בעל הבית ובני ביתו 
המצוות  בקיום  מהדרים  הם  אולי  לכך,  הסיבה  את 
בצורה מיוחדת, או שמא ניסיון גדול בא לידם ועמדו 
וסיפר את אשר  בו בגבורה, עד שהסכים בעל הבית 

ארע בביתו:  
ביתם היה בכל עת פתוח לרווחה לכל החפץ לבוא 
ולהתארח, ובין הבאים היה אדם זקן שמפעם לפעם 
ואף  כבוד  בהם  נוהג  בביתם,  ומתארח  מופיע  היה 
מעניק מתנות לכל בני המשפחה. "אנו היינו רגילים 
לברך ברכת המזון יחד עם כל הבנים והבנות בשמחה 
באחת  אך  הבית,  בעל  מספר  גדול",  רעש  ובקול 
הפעמים פנה הזקן ואמר לנו: "רואה אני שמקפידים 
אתם לברך ברכת המזון בקול רם, וחושבני שאינכם 
עושים כהוגן, הקב"ה שומע גם כשמברכים בלחש". 
קיבלנו את דבריו ומכאן ואילך הפסקנו לברך ברכת 
ס"ג  קפ"ה  סימן  בשו"ע  )יעוי'  רם  בקול  המזון 
ובמשנ"ב שם סק"ג דטוב לעולם לברך בקול רם כי 
הקול מעורר הכונה, וע"ע בבא"ח פרשת חקת סעיף 
לאוזניו את ברכת  לא השמיע  אומרים שאם  ז' שיש 
נוקטים  הלכה  לעניין  אך  חובה,  ידי  יצא  לא  המזון 
מרן  בזה  שהאריך  וכפי  בדיעבד,  חובה  ידי  שיצא 

זצוק"ל בהליכות עולם ח"ב עמוד ס'(.
לאחר זמן מה הופיע שוב הזקן. בליל שבת קודש 
עליכם'  'שלום  לשיר  והחלו  הכנסת  מבית  כששבו 
זקוק  אינו  שהקב"ה  והזכיר  בהם  גער  רם,  בקול 
שבת  ביום  האדם  את  שמלווים  המלאכים  שיצעקו. 
קודש נמצאים בתוך הבית ולא בחוץ ולכן אין צורך 

לצעוק. אף הפעם שמעו בקולו וקיבלו את דבריו.
בפעם הבאה היה זה בערב פסח, אך הפעם התנה 
בפני בעל הבית ואמר, כי מוכן הוא לבוא ולהתארח 
ולא  בשקט  ההגדה  את  יאמרו  אם  ורק  אך  בביתם 

בצעקות. 
ידע  הוא  להסכים,  הבית  בעל  התקשה  הפעם 
וטורחת  רב  זמן  הזה  ללילה  מחכה  הצדקת  שאשתו 
ללילה  להגיע  כדי  הבית  בניקיונות  שלם  חודש 
שאומרים בו כל בני הבית את ההגדה יחד בקול רם 

ובשמחה.
עמה,  והתייעץ  הצדקת  לאשתו  הבית  בעל  ניגש 
'ברכת  את  עקר  כשהוא  "שתקתי  אשתו:  לו  השיבה 
את  כשהשתיק  מחלתי  ילדנו.  של  מפיהם  המזון' 
זימרת 'שלום עליכם' ממעוננו. אך את הלילה הקדוש 
הזה שבו נוטעים את האמונה לכל השנה כולה אינני 

מוכנה לאבד".
משסיים האיש לספר את סיפורו, קרא אור החיים 
הקדוש בהתרגשות ואמר: עתה ידעתי מפני מה זכיתם 
שקדושה תחפוף על ביתכם. עשיתם כל כך נחת רוח 
לבורא עולם כשברכתם את ברכת המזון ואמרתם את 
'שלום עליכם' בקול רם ובשמחה, והיה זה היצר הרע 
בכבודו ובעצמו שהתחפש לאותו זקן וביקש לעקור 
בזכות  מביתכם,  והנפלאות  התמימות  ההנהגות  את 
וגרמתם  בניסיון  לעמוד  הצלחתם  הצדקת  אשתך 
הצדיק  שזכות  רצון  בביתכם. יהי  שתשרה  לשכינה 
במהרה,  השלימה  בישועה  לראות  ונזכה  בעדנו  תגן 

אמן. 

אין כוחם אלא בפה 

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אל  מלאכים  שולח  בלק 
שיבוא  ממנו  ומבקש  בלעם 
וכלשונו:  ישראל  את  לקלל 
כי  הזה   העם  את  לי  ארה  "לכה 
אשר  ואת  מבורך  תברך  אשר  את  ידעתי 
לשינוי  לב  נשים  ו(.  )כב,  יואר"  תאור 
הברכה  שלגבי  בעוד  בפסוק,  הלשון 
לברך  תרצה  אשר  את   - עבר  הוא  הלשון 
הוא כבר "מבורך", לעומת זה לגבי קללה 
כתוב בלשון עתיד - את אשר תרצה לקלל 
"יואר". והשאלה מדוע כשמדבר על כוחו 
בלשון  הברכה  אל  מתייחס  בלעם  של 

"עבר" ואל הקללה בלשון "עתיד"?
צריך  השני  את  לברך  שבכדי  לומר  יש 
לא  טובה  עין  ללא  טובה,  עין  של  מידה 
כי  ידע  וברכה. בלק  שייך להשפיע טובה 
לבלעם יש "עין רעה" ומשום כך אינו יכול 
זה  אין  מברך  בלעם  ואם  ברכה,  להשפיע 
והוא  מקודם  מבורך  כבר  זה  שאדם  אלא 
אינו מוסיף לו מברכתו כלום. לעומת זה את 
אשר אתה מקלל עכשיו הוא יואר ויקולל 
בבלעם  בו  יש  הקללה  כוח  כי  מקללתו, 
מכוח עין הרע שבו. וזה אומר לו בלק: כי 
אין  המבורכים,  את  כוחותיך-  את  ידעתי 
את  אך  הם.  שברוכים  אלא  לברך  בכוחך 
שלך,  הרע  עין  מכוח  לך  יש  הקללה  כוח 

ואת זה אני מבקש שתעשה לבני ישראל.
בעין  שנחון  למי  רק  נתון  לברך  הכוח 
ממידותיו  שאחת  ובלעם  לזולת,  טובה 
כח  בכליו  היה  לא  רעה"  "עין  הייתה 
הברכה. ורק בדבר אחד היה כוחו, להרע 

ולקלל מכח עינו הרעה.
אורי  רבי  הקדוש  הרבי  על  מסופר 
"השרף",  בשם  הנקרא  זי"ע  מסטרליסק 
שלמה  רבי  הרה"ק  של  תלמידו  שהיה 
הרה"ק  פטירת  וקודם  זי"ע,  מקרלין 
שיסתופף  לתלמידו  אמר  זי"ע  מקרלין 
מרדכי  רבי  הרה"ק  הצדיק  של  בצילו 
והלך  אורי  רבי  הרה"ק  קם  זי"ע.  מנשכיז 

ברגליו לנשכיז כמצוות רבו. 
את  הצדיק  קיבל  שבו  לחדר  כשבא 
שבא  אחד  גביר  ראה  הוא  האורחים  פני 
להתייעץ עם הרבי בענייני מסחרו ולבקש 
את ברכתו. הצדיק קיבלו בסבר פנים יפות 
כדרכו בקודש לקבל כל אדם, כי עבודתו 
הביט  ישראל.   באהבת  היתה  הגדולה 
הרה"ק רבי אורי בפני הגביר והכיר בו כי 
ר"ל...  חמורה  עבירה  עבר  קצר  זמן  לפני 
והשתומם  מאוד,  אורי  ר'  הרה"ק  נצטער 
שהצדיק לא רואה זאת ומקפיד עליו. רבי 
של  במחשבותיו  שהרגיש  זי"ע  מרדכי 
הרה"ק ר' אורי, ניגש אליו ואמר לו: "לך 
בחדרי"?  פה  רוצה  אתה  מה  מכאן,  מהר 
יצא רבי אורי בפחי נפש, עייף ויגע מעמל 

הדרך, ונכנס לבית המדרש.
הלך  הצדיק,  מבית  גביר  אותו  כשיצא 
הצדיק לחפש את האורח היקר - הרה"ק ר' 
אורי, ומצאו בבית מדרשו. אמר לו הצדיק: 
אף אני, ידעתי את אשר ידעת! אבל למה 
למען  לכאן?  הקדוש  רבך  אותך  שלח  זה 

ישראל  אהבת  אין  אשר  האיש  כי  תדע, 

באחד  הוא  שרואה  כך,  כל  בליבו  תקועה 

ומקפיד עליו. האיש  גדולה  שעבר עבירה 

הזה לא הגיע לחצי העבודה בעבודת השם 

הוא  האיש  את  תקרב  אם  שכן  יתברך. 

יעשה בלי ספק תשובה שלימה. 

גדולת  והבין  אורי,  ר'  הרה"ק  החריש 

הצדיק ומדרגתו, וישב אצלו ימים רבים...

הפסוק  את  צדיקים  פירשו  וכך 

ולא  ביעקב  און  הביט  "לא  בפרשתנו: 

ראה עמל בישראל" - אדם שלא רואה כל 

על  מביט  אינו  ישראל.  בעם  וחסרון  עוול 

עוונם וחובתם, אלא מלמד עליהם רק זכות 

ורואה רק את מעלתם, אדם כזה יזכה ש"ה' 

מתייחדת  תהיה  שהשכינה  עמו"-  אלוקיו 

עמו. "ותרועת מלך בו"- שהקב"ה נעשה 

לו כ"רע", מלשון רע וחבר. דכיון שמלמד 

כי  אוהבו   הקב"ה  ישראל,  על  זכות  הוא 

הוא מלמד זכות על בניו.

יסוד זה כי רק באדם שיש בו עין טובה 

בכוחו לברך, נמצא גם בברכת כהנים. למה 

בחר הקב"ה דווקא בכהנים לברך את עמו 

כח  את  למסור  לכאורה  לו  היה  ישראל, 

העוסקים  וזקניהם  ישראל  לחכמי  הברכה 

הכהונה  לשבט  נתן  ומדוע  תדיר,  בתורה 

וביארו  ישראל?  לעמו  הברכה  כח  את 

ב(  )סוטה ל"ח  פי מה שאמרו בגמרא  על 

כוס  נותנים  אין  לוי,  בן  יהושע  רבי  אמר 

שנאמר  עין  לטוב  אלא  לברך,  ברכה  של 

אל  יבורך",  הוא  עין  "טוב  כב(:  )משלי 

שם  ובמהרש"א  יברך.  אלא  יבורך  תקרי 

בחידושי אגדות ביאר "שלא תינתן הברכה 

אלא לטוב עין, כי ברכת המברך תחול לפי 

כהנים  ברכת  כוונת  ,והיא  המברך  כוונת 

לברך את עמו ישראל באהבה, דהיינו בעין 

טובה וברצון בלב".

הברכה  קיום  סגולת  כי  למדים,  נמצינו 

היא טובת עינו של המברך ורצונו השלם 

זו  ומידה  והצלחתו של המבורך.  באושרו 

להיות אוהב כל אחד מישראל להשתוקק 

זוכה  אדם  כל  לא  הלב  מעומק  להצלחתו 

לה. ולכן בחר הקב"ה בכהנים שהם וודאי 

שאין  מפני  ישראל,  של  בטובתם  חפצים 

בארץ,  ונחלה  חלק  הכהונה  לשבט  להם 

ומקור חייהם ופרנסתם היא מתנות כהונה 

ישראל  עם  את  יברכו  והם  ישראל,  מיד 

בעין טובה ורצון שלם, כי בברכת ישראל 

איש  בבית  הברכה  המה. וברבות  יתברכו 

ישראל ובתבואתו ואדמתו תרבה התרומה, 

תצא  ודאי  וברכתה  והביכורים,  החלה, 

מלב ותתקיים במלואה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה



חלבי

הטעם האהוב והמוכר
עכשיו עם פחות סוכר

שוקו יטבתה
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אהבת חינם 
הרב בן ציון נורדמן

הלקח שעלינו ללמוד מדבריו המפורסמים של 
בלעם – 'מה טובו אוהליך יעקב', לחשוב קודם 

על הזולת

ילדי ישראל יצאו לחופש וזה הזמן להתחיל 
הקטנטונת  ארצנו  את  להכיר  בארץ,  לטייל 
יש  בה.  אלוקיך  ה'  עיני  אשר  ארץ  והשווה, 
בהשגחה  מושגחת  ארץ  אין  אבל  יפות  ארצות 

פרטית של הקב"ה.
זו ארץ קדושה בה בחר הש"י לקבוע את בית 
האדמה  פיסת  על  חולש  העולם  וכל  המקדש, 
הקטנטנה הזו ורוצה להיות שותף בה, או לטרוף 
זזה  שלא  מקום  המערבי  הכותל  לגמרי.  אותה 
העולם,  כל  איך  לכך  עדות  היא  שכינה,  משם 
רוצים להרגיש מחובר  וכל הזרמים  כל העמים 
המקדש,  לבית  שריד  שהוא  למקום,  ומשויך 
לכל  ייקרא  תפילה  בית  ביתי  "כי  נאמר  עליו 

העמים".
לדעת  עלינו  למרחב,  יוצאים  כשאנחנו 
להיווצר  העלולים  מנזקים  ולהיזהר  להישמר 
על  מיותרת.  לב  משימת  או  לב  שימת  מחוסר 
ודינים,  הלכות  אינספור  יש  שכנים"  "נזקי 
"נזקי ראיה", גם הם חלק מהמכלול. כשאנחנו 
עוד  כאן  יש  כי  לזכור  עלינו  בחוץ,  נמצאים 
המבקשים  כאלו  ויש  הציבורי,  במרחב  אנשים 
חופש  לנו  יש  אם  וגם  פרטיותם,  על  לשמור 
ראיה,  היזק  לשני.  להזיק  לנו  התירו  לא  עדיין 
פסקו בהלכה, דינו כהיזק רגיל. כי כשאדם מציץ 

לתוך מקומו של רעהו הרי הוא שולל חירותו.



על  קוראים  אנו  בלק,  פרשת  שלנו,  בפרשה 
ברכותיו של בלעם הרשע, שנאמרו בכורח, "את 
אשר ישים האלוקים בפי אותו אדבר". במקום 
ציפור  בן  בלק  של  כבקשתו  ישראל  את  לגנות 
מלך מואב, הוא החל לשבח את ישראל. ובמה 

שיבחם?
"מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל". 
אלו  ומילים  ברכותיו  את  פתח  אלו  במילים 
פותחים את יומו של כל יהודי וכל כך למה? מה 
שיבח בלעם את אוהלי יעקב ומשכנות ישראל? 
אחרים?  באהלים  שאין  ייחודי  בהם  יש  מה 
פתחי  שאין  בלעם  "ראה  כי  חז"ל  לנו  מגלים 
הללו  לזה, אמר: ראויין  זה  מכוונים  אוהליהם 

שתשרה עליהם שכינה".
במרחב  צניעות  עניני  חז"ל  למדים  מכאן 
הציבורי, "לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח 
כנגד פתח וחלון כנגד חלון". כך תשרה השכינה 
הטריטוריה  על  ישמור  אחד  כשכל  בישראל, 

שלו ולא יפריעו ולא יזיקו איש לרעהו.
יש כאן לקח ומוסר לחיים: כשאדם בונה את 
עצמו,  על  חושב  קודם  הוא  משרדו,  את  ביתו, 
על הנוחיות שלו, ומה טוב לו – זה לא המתכון 
אגואיסט  הוא  כשאדם  השכינה.  להשראת 
לעצמו, לא משתף את הזולת וחי באינטרסנטיות 

– אין שם מקום לברכה ולשכינה.
רק איש שפותח את ליבו קודם ומביט סביב 
לראות למי הוא לא מפריע ולמי הוא לא מזיק, 
היכן הוא יכול להתגמש והיכן הוא יכול לעזור 

לשני, כזה מקום הוא נווה משכן לשכינה.



חז"ל  כי  אמרתי  שערכתי  רבות  בחופות 
"אין  שמתגאה  מי  על  אמר  שהקב"ה  לנו  גילו 
לעומת  אחת".  בכפיפה  לדור  יכולים  והוא  אני 
ואשה  "איש  נאמר  שנבנה  יהודי  בית  על  זאת 
בית  כשבונים  כי  ביניהם".  שרויה  שכינה  זכו 
חדש, באים עם כוונות טובות לחיות ולהכיל את 
השני, זורקים את האנוכיות הצידה ומקבלים את 

השני באהבה, זה מקום מתאים לשכינה לדור.
בשבוע הקרוב אנו נכנסים לימי בין המצרים. 
שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה 
רודפיה  "כל  הכתוב  פי  על  זה  בשם  כונו  באב 

השיגוה בין המצרים".
נזכור כי בית המקדש חרב בעוון שנאת אחים 
ושנאת חינם, כי ביתו של ה' לא יכול להתקיים 
שיבנה  השלישי  והבית  ואנוכיות.  גאווה  על 
הכלת  חינם,  אהבת  בזכות  רק  יבנה  במהרה 
תסכים  אז  רק  תנאי.  ללא  הזולת  וקבלת  האחר 
את  נדרוש  וכך  בעולמנו.  כאן  לשרות  השכינה 
פתחי  שאין   – יעקב"  אהליך  "טובו  הכתוב 
גם   - ישראל"  "משכנותיך  מכוונים,  אהלים 
בבית המקדש מעון השכינה, מקבלים את האחר 

בסבר פנים יפות.
אבני  על  ונתרפק  לציון  נעלה  אלו,  בימים 
לנו  נותרו  ואשר  דור,  מדור  הכותל המקודשות 
ונבקש:  ונשרף,  מבית המקדש שחרב  לפליטה 
עתיד  אתה  ובאש  הצתה  באש  ה'  אתה  "כי 

לבנותה", במהרה בימינו אמן.
יחד שבטי ישראל

שבת שלום
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

מה טובו אהליך 
יעקב 

הראשונה  במחצית  עדיין  נמצאים  הננו 

מתקרבים  כבר  ואולם  תמוז,  חודש  של 

מתחזקת  שבהם  לימים  השנייה,  למחצית 

וגם  המקדש  חורבן  על  האבלות  הרגשת 

ולהקים  ישראל  לארץ  לבוא  שזכינו  אנחנו 

בה מדינה יהודית, מרגישים במה שצריכים 

עוד לתקן. 

תחת  הזמן  בכל  חיים  אנו  למשל,  כך 

ועדים  רעתנו.  את  המבקשים  של  איומים 

אנו כאן מפעם לפעם גם לפינויים של המוני 

שהקימו  כאלה  דווקא  מבתיהם.  יהודים 

קהילות למופת שיש בהם חיי תורה ועבודה 

במובן היפה של המילה, דווקא הם נתבעים 

הכלל  על  ככפרה  אולי  כבד,  מחיר  לשלם 

כולו.

אין אנו יודעים חשבונו של עולם ואולם 

קיבלנו את התורה כדי ללמוד ממנה לדעת 

והנה  וכציבור,  כיחידים  נלך  בה  הדרך  את 

ספר  של  השני  שבחלק  התורה  בפרשיות 

נקודות  על  דברים  למצוא  ניתן  במדבר 

לראותן  וניתן  להיזהר  יש  מהן  התורפה 

כעין מבחן כניסה לארץ ישראל ולקיים בה 

מלוכה וממשלה. 

חטא  לאחר  קורח  בפרשת  בתחילה 

שתכליתו  שיעור  מקבלים  אנו  המרגלים 

מן  להימנע  חשוב  כמה  עד  לנו  להורות 

אחר  מיד  שמים.  לשם  כשאינה  המחלוקת 

כך בפרשת חוקת יש שיעור למנהיגים. ומי 

כבד  בעונש  שנענשו  ואהרן  ממשה  גדול 

כשלא ידעו לכוון לרגע את ההנהגה הנכונה 

בפרשת מי מריבה.

פרשה  שהיא  בלק  פרשת  מגיעה  אחריה 

שמראה  פרשה  טראגי.  סיום  עם  נהדרת 

שיש  העצום  הפוטנציאל  את  אחד  מצד 

לעם ישראל ומצד שני מראה איך הכל יכול 

דבר  ששום  ללמדך  ולהתמוסס,  להתמוטט 

אינו מובטח והכל תלוי לפי רוב המעשה. 

בלעם שלא עלה בידו לקלל ונמצא מברך, 

באמרו,  העם  את  להכשיל  לבלק  ויתר  לא 

הדרך  וזוהי  זימה,  שונא  אלו  של  אלוקיהם 

את  לתת  צריכים  אנו  אף  מכאן  להכשילם. 

הדעת על הערך של הצניעות בחיינו וכוונתי 

נראית  שהיא  כפי  החברה  כלל  של  לחיים 

לצערנו ברחובה של עיר.

מוסר  בספרו  כותב  זצ"ל  קוק  הרב  מרן 

טובות  שגורמת  הצניעות  מידת  על  אביך 

שנדחים  נקבע  כך  ומתוך  בעולם,  רבות 

מצד  טובים  אולי  שהיו  דברים  מפניה 

עצמם. הוא מוסיף שבעצם היה ראוי להיות 

הדרישה  היא  וכך  המינים  בן  מלא  שוויון 

לכאורה של מידת האהבה והידידות, ואולם 

יצר  על  והידיעה  הצניעות  ערך  יקרת  מפני 

ארץ  דרך  מידת  נדחית  החלש  וכוחו  האדם 

ממקומה. 

ללמוד  אנו  יכולים  זה  פי  ועל  מכאן 

היא  מיוחדת  בתוכן  סוגיות,  כמה  ולהבין 

זצ"ל  וינברג  הרב  של  המפורסמת  תשובתו 

)בשו"ת שרידי אש( על הפעילות המעורבת 

הוא  כידוע  בצרפת.  ישורון  הסתדרות  של 

מחדש שם היתר מסוים לפעילות מעורבת, 

צורך  שאין  בזה  הוא  העיקרי  כשהחידוש 

ואפשר  התפילה  בזמן  אלא  במחיצה 

קודש  זמירות  של  משותפת  שירה  להתיר 

דעתו  נחה  לא  שמים.  לשם  כשמתכוונים 

של  חוג  ליצור  הוא  השעה  שצו  שאמר  עד 

שהמסגרת  בתנאי  אך  וצעירות  צעירים 

ממשיכה לפעול לפי הכללים העיקריים של 

הקהילה  של  ההיכר  סימן  שהיא  הצניעות 

בישראל.

בשבילנו  שנפנים  כדאי  הזה  המסר  את 

כל  על  ממנה  להשפיע  בשביל  יותר  ועוד 

התורה  מן  להיפך.  ולא  בארץ  החברה 

בפרשת בלק ופנחס למדנו שקדושת המחנה 

בפרהסיא היא תנאי יסודי הנדרש להבטחת 

קיומנו וכשזו מחוללת הרינו נחלשים מאוד. 

ולתקן את  כן להתמודד  שומה עלינו אם 

וה'  כאן,  שנמנו  אלה  כמו  התורפה  נקודות 

הטוב ייתן לנו רחמים, ואף כוח ממשי לחזור 

ולעמוד כראוי על ארץ נחלתנו.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

מפרשת השבוע עלינו ללמוד על מעלת 
וחשיבות הצניעות  שיעור נוסף בפרשה 

הוא חשיבות ההימנעות ממחלוקת



*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש אינו 
עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, 

ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות.

קיץ משתלם
בטרקלין חשמל כהלכה

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

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית

ומקבלים משקפי שמש

*במתנה

קונים מזגן
במחיר חסכוני

המותגים המשתתפים במבצע:

A דירוג אנרגטי | BTU-H 8,881 - תפוקת חימום | COP - 3.91 - BTU-H 9,240 - תפוקת קירור

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

ובנוסף, מגוון חבילות חתנים
החל מ-2,990 ₪ בלבד!

ניתן
לרכוש שוברי

מתנה
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גאולה מתוך הקושי

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

אריאל למברג

המזל  תוקף  על  פג(   )יומא  בגמרא  מופיע  מעניין  סיפור 
יוסי  ורבי  יהודה  רבי  מאיר,  רבי  רשע:  אדם  של  שמו  שמשרה 
יצאו למשימת גיוס כספים עבור עניי הקהילה היהודית. הם עצרו 
הארנק  את  השאירו  יוסי  ורבי  יהודה  ורבי  פונדק  באיזה  לנוח 
אצל פקיד הקבלה. רבי מאיר, לעומתם, שאל תחילה את שמו: 
"כידור", וכאשר שמע רבי מאיר את השם, סירב להפקיד בידיו 
את הכסף. בבוקר הם ביקשו ממנו את הכסף וההוא הכחיש הכול 
ואמר שאינו מכיר אותם. הם הלכו בבהלה לרבי מאיר וביקשו 
לשמו,  הקשבתי  להם:  אמר  מהנבל.  להיזהר  ידע  איך  לדעת 
"כידור" וזה הזכיר לי את הפסוק "כי דור תהפוכות המה, בנים 

לא אמון בם".
יהודי,  ילד  נולד  כאשר  גדול לשמות.  עניין  מייחסים  יהודים 
אדם  או  דגול  איש  של  דמות  עבורו  בוחרים  שוקלים  ההורים 
של  גורלו  על  משפיע  השם  כי  הבנה  מתוך  במשפחה,  חשוב 
הילד ועל עתידו. השם אינו רק מספר זהות, אלא צינור של שפע 
בסכנת  ל"ע  שנמצא  אדם  כי  הסיבה  זאת  מלמעלה.  והמשכה 
חיים, מוסיפים לו שם המבטא "רפואה" או "חיים". משום ששם 

חדש הוא מזל חדש. 
וכאן עולה שאלה עצומה שלא צריך להיות מפרש כדי לתמוה 
כמו  רשע  שם  על  נקראת  בתורה  שלמה  פרשה  כיצד  עליה: 
"בלק"? האם היינו קוראים פרשה על שם "המן", "טיטוס" או 

"אדולף" יימ"ש?! 
עוד  היה  לא  הוא  רשע.  סתם  היה  לא  בלק  מכך:  יתירה 
שחשב  ההיסטוריה  לאורך  הארוכה  הצוררים  ברשימת  שונא 
שונאים".  מכל  יותר  היה  "שונאן  אומר:  המדרש  להשמידנו. 
בלק תכנן לפגוע בנו ב"נשק להשמדה המונית" שלא היה לפניו 

ואחריו שניסה את הטקטיקה הזו. 
הבה נזכיר את הסיפור: עם ישראל היה בדרך לארץ ישראל, 
הוא ניצח את שתי המעצמות החזקות באזור, את "סיחון מלך 
מדינה  דרך  לחצות  אלא  נותר  ולא  הבשן"  מלך  ועוג  האמורי 
התכוון  לא  ישראל  עם  כי  לציין  חשוב  "מואב".  בשם  חלשה 
בשום אופן לפגוע במואב. המואבים הם בני דודים שלנו, הם 
את  תצר  "אל  נצטווינו:  ולכן  "לוט"  בן  "מואב"  של  צאצאים 
חשש  בלק  אך  דרכם.  לעבור  הכול  בסך  ביקש  משה  מואב".  
את  לבלום  דרך  וחיפש  ארצו  בתוך  שיעבור  העצום  מהעם 

התאוצה שלהם. 
הוא בירר אצל זקני מדיין - שם גדל משה - מה סוד כוחו של 
למעלה.  נשמעות  שלו  התפילות  בפיו".  "כוחו  ענו:  והם  משה 
הוא  עצמו.  שלו  בנשק  במשה  לפגוע  בלק  החליט  שכך,  כיון 
חיפש מישהו ש"כוחו בפיו". אדם שיודע לקלל ולעורר קטרוגים 
לפני האלוקים. כולם המליצו על "בלעם בן בעור", גדול נביאי 
מדגיש  וכאן  לקלל.  שידע  נהריים  מארם  מיסטיקן  התקופה, 
אויבינו  כל  מוחלט.  רוע  הוא  הזה  בנשק  הבחירה  כי  המדרש 
לחמו נגדנו בנשק קונבנציונלי, הם יצאו מולנו למלחמה פיזית 
ובמלחמה כזו, חלק ניצולים. אך בלק תכנן לפגוע בנו בדרך לא 
קונבנציונלית, נשק של קללות וקטרוגים שהוא "כלי להשמדה 
היה  היהודי  העם  כל  בתכניתו,  מצליח  היה  בלק  אם  המונית". 

אבד היל"ת. 
שלו?  השטניות  התכנית  לנוכח  ישראל  של  התגובה  ומה 
כי  לב  נשים  לדורות?!  והנצחתו  שמו  על  הפרשה  בקריאת 
אבותינו לא זכו לקבל פרשה בתורה. אין פרשה על שם אברהם, 
זכה  בלק  ורק   - אהרן  או  על שם משה  לא  גם  יעקב,  או  יצחק 

להנצחה בתורה.
 

קשה  אירוע  אירע  השבעים(,  )שנות  הלמ"ד  שנות  בתחילת 
כנסת  בית  מבנה  הציתו  אנטישמיים  פעילים  בקנדה.  בטורונטו 
נסער  הברית  בארצות  הציבור  תורה.  ספרי  כמה  בו  ונשרפו 
דורכת  האנטישמיות  את  לראות  נחרדו  קנדה  ויהודי  מהמעשה 

על סף דלתם.  

תפילה  מנין  שייסד  חב"ד,  מקהילת  חסיד  היה  עיר  באותה 
לילדי האזור שלא נהגו ללכת לבית הכנסת. הרב אברהם יעקב 
גלוכובסקי נהג לאסוף את הילדים ממשפחות שלא שמרו תומ"צ 
ולהתפלל איתם במניין תפילה חווייתי. הוא היה מספר את פרשת 
השבוע ועורך להם קידוש עם 'סעודה'. בשבת הראשונה אחרי 
אירוע ההצתה הופיעו במקום שני ילדים חדשים. חיים קפלן בן 
13 ואחיו הצעיר, שמואל. הם התגוררו לבדם עם אימם והאירוע 
הצעיר  חיים  ניגש  התכנית,  סיום  עם  רוחם.  את  הסעיר  הקשה 
אל הרב וביקש לשוחח: "כיצד נתן אלוקים לאנטישמים האלה 
לשרוף ספרי תורה"?! הרב גלוכובסקי הביט בילד בעצב וענה: 

"גם אני אינני יודע. יש דברים שאיננו מסוגלים להבין".
ודווקא  תשובה  יודע  איננו  שהרב  לשמוע  הופתע  הילד 
המענה הּכן, כבש את ליבו. הוא ואחיו החלו לפקוד את ה'מניין' 
בקביעות, בהדרגה החלו לקיים מצוות, עד שהביעו את רצונם 
התלהבה  לא  אימם  חב"ד.  של  בבית-הספר  ללמוד  לעבור 
מהרעיון, אך נעתרה לרצון העז של ילדיה. אחרי כמה חודשים 
בבית, שכן  החג  את  לעשות  יכלו  לא  והילדים  הפסח  חג  הגיע 
אימם לא הייתה מוכנה להכשיר את הבית והם החליטו להתארח 

אצל משפחה בניו-יורק ולעשות את החג בקרבתו של הרבי.
חיים כתב מכתב לרבי וציין את שמחתו על שיזכה להימצא 

"לעשות  מענה:  קיבל  קצר  זמן  בתוך  אך  הרבי,  בקרבת  בפסח 
את הפסח בבית, עם האם. בדבר שאלות ופרטים להתייעץ עם 
הרב גלוכובסקי והרב שוַחט )רב קהילת חב"ד בטורונטו( כיצד 
להכשיר את הבית". העמדה של הרבי ריגשה את האישה והיא 

הביעה נכונות לעשות הכול כדי שהבית יהיה כשר לפסח.
גלוכובסקי, מנחם מנדל,  בנו של הרב  חלפו כארבעים שנה. 
רחוק  חייו  את  ניהל  הוא  הקודש,  לארץ  הרבי  בשליחות  נסע 
חג  לקראת  קפלן.  חיים  מאותו  שמע  ולא  ראה  ולא  מקנדה 
השבועות שנת תשע"א )2011(, נסע הרב מנחם-מענדל לחוג את 
החג בבית-מדרשו של הרבי בניו-יורק. בליל החג הלך להתפלל 
פתאום  ראה  לשם  בהיכנסו  הרבי.  בחדרו של  במניין המתקיים 
לרגל חתונת אחד  לניו-יורק  לנכדים, שבא  סב  חיים קפלן,  את 
מילדיו. הם שוחחו באריכות, חיים סיפר את סיפור התקרבותו 
איך  אביך  את  בשעתו  "כששאלתי  אמר:  ובסיום  היהדות  לחיי 
ייתכן שהקב"ה ִאפשר להעלות באש את ספרי התורה, לא ידע 
האירוע  אילולא  התשובה:  את  יודע  אני  היום  אך  לי,  להשיב 
הקשה הזה – אני ואחי לא היינו מגלים את עולמה של היהדות".


 

הבה נשוב אל שם הפרשה, "בלק": הרבי מביא רעיון כביר. 
ההלכה אומרת כי יש מקרה אחד ויחיד בו מותר להזכיר שם של 
ליהודי  אסור  דבר,  של  בעיקרו  כי  קובעת  ההלכה  טמא.  מקום 
להזכיר שם של "עבודה זרה", כמו "כנסיה". אסור לומר 'ניפגש 
בערב על ידי הכנסייה ההיא', אולם יש היתר חריג: כאשר רוצים 

ללמד משהו חשוב לגבי העבודה זרה הזו, מותר לנקוב בשמה.

לדוגמה, התורה מזכירה בפרשת "בשלח" כי בני ישראל חנו 
של  זרה  העבודה  שהיה  צפון",  "בעל  למרגלות  הים,  שפת  על 
מצרים. ואף שאסור לקבוע נ.צ. על יד עבודה זרה, אך זהו מטעם 
ולבזות  זרה  העבודה  של  היד  אוזלת  את  להפגין  כדי  מיוחד: 
אותה. היא לא הייתה מסוגלת להציל את אנשי מצרים מהטביעה 

במי הים הסמוכים אליה.
יסודי  מסר  מעביר  "בלק",  הפרשה  של  השם  בענייננו:  וכך 
מספרת  התורה  כאן  ובלעם.  מבלק  גדול  יותר  הרבה  שהוא 
כיצד עלינו להגיב לקשיים. התורה באה ללמד כי דברים טובים 
מגיעים לעולם דרך אנשים רעים. קושי הוא הדרך של אלוקים 

לייצר תוצאות יוצאות דופן, חורגות בהרבה מהרגיל.
בלק ובלעם תכננו להרע לישראל בצורה שלא הייתה כמותה. 
בלעם תכנן למנות את כל עוונות וחטאי ישראל ולסכסך באופן 
הגיעו  דרכו  שדווקא  היה,  הסוף  הקב"ה.  ובין  בינם  מוחלט 
הבלעדי  הנביא  הוא  בלעם  ביותר.  הגדולות  הברכות  לישראל 
העתידה  הגאולה  את  מכולן:  הגדולה  ההבטחה  את  שמבטיח 
וביאת משיח צדקנו. בכך מעבירה התורה מסר: אנחנו מתפתחים 
בעיקר דרך אתגרים, לא דרך הרגעים הקלים בחיים. הדרך אל 

ההצלחה היא אינה ישרה, היא מפותלת.
יש לכך משל מפורסם: כשאדם רוצה לפתח את מסת השריר 
שלו, הוא הולך למכון כושר ושם מרים את רמת הקושי במכשיר. 
ככל שהוא מתקדם, כך הוא מרים את רמת ההתנגדות. הסיבה 
שהוא  ממה  כוח  יותר  להוציא  מסוגל  לא  אדם  פשוטה:  לכך 
נדרש ולכן הדרך לפתח את השריר ולהרגיל את הגוף להוציא 
לגלות מה  אותו  והיא מאלצת  לעורר התנגדות  היא  כוח,  יותר 
שיש בפנים. אתגר הוא הדרך של אלוקים לומר: אתם מסוגלים 

ליותר. יש לכם בפנים כוחות שאינם ממומשים.
מרוסיה  יציאה  אישור  לקבל  שזכה  ציון,  אסיר  על  מספרים 
הסובייטי,  המכס  פקיד  אותו  עצר  התעופה  הסובייטית. בשדה 
חיטט בתיקו ומצא פסלון זהב בדמותו של סטאלין. הוא שאל 
לנו  והיהודי ענה:  "שמש העמים, האיש שבזכותו היו  זה  מה 
מפרץ  התרגש  השוטר  ואושר".  פרנסה  בריאות,  של  חיים 
הפטריוטיות ושחרר אותו בסיפוק. בבוא העולה לשערי הארץ 
המובטחת, עצר אותו פקיד המכס הישראלי, בדק בתיקו ומצא 
את הפסלון. "מה זה?" - "אל תשאל, זה האיש שבגללו לא היו 
ולא אושר". השוטר התרגש  לנו חיים, לא פרנסה, לא בריאות 

מפרץ הכאב ושחרר אותו.
כשנפגש העולה עם בני משפחתו בארץ, הם מצאו את הפסלון 
ושאלו מה זה? "זה 5 קילו זהב איתם נוכל להתחיל את החיים 

בארץ"...
בשיחות רבות, הרבי קישר את הרעיון הזה ליום י"ב בתמוז, 
הסובייטית.  מרוסיה  הקודם  האדמו"ר  של  הניסי  הגאולה  חג 
רגעי המאסר עצמם היו נראים כמו נקודת השפל הגרועה ביותר 
במצב היהודים בברית המועצות. אפילו הרבי נעצר ועל ראשו 
הושת גזר דין מוות. אך במבט לאחור התברר כי רגע השחרור 
היה אחד הרגעים החזקים ביותר במאבק ובניצחון על התנועה 
של  השחרור  דרך  הסובייטים  של  ההתקפלות  הקומוניסטית. 
כי  התקווה  את  הברזל  מסך  מאחורי  לאומללים  העניקה  הרבי, 
בין הדברים  לקשר  לא  אי אפשר  לה".  נוכל  ויכול  נעלה  "עלה 
ובין המצב הרוחני של יהודי ברית המועצות כיום, אשר דווקא 
שעומדים  אלו  הם  הרבי,  של  הרוחניים  והצאצאים  החסידים 
כבוד  ומתוך  ההיא,  במדינה  היהדות  הפצת  של  החזית  בראש 

והערכה של השלטונות כלפיהם.
נראה  "טוב  מבקש  אחד  כל  מכך?  המעשית  המסקנה  מה 
ניתנת  מסוים,  אתגר  האדם  על  נופל  חלילה  אם  אולם  ונגלה", 
הוא  אך  להישבר,  יכול  הוא  אתו.  להתמודד  כיצד  הבחירה  לו 
הוא  מעולם.  עשה  לא  שעוד  חדשה  לפעולה  אותו  למנף  יכול 
יכול לקבל החלטה טובה חדשה וכך הקושי הזה הפך למנוף של 

התעלות והתקדמות.



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!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

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

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

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

כל הטיסות בחודש יולי מלאות )3.7, 10.7, 12.7, 17.7(!!! 
מקומות אחרונים ב-19.7

הוספנו עוד מטוסים לאורחינו ישירות לפודגוריצה 
בימי רביעי 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

חדש 
מטוס 
נוסף
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מות ישרים

אחריתי  ותהי  ישרים  מות  נפשי  "תמות 
כמוהו" )כג, י(

הרשע  שבלעם  הדבר,  ונורא  מופלא  מה 
ובאיזה  צדיקים,  מיתת  למות  לעצמו  איחל 
כה  )ע"ז  חז"ל  מפרשים  מדובר?  ישרים 
ע"א( ש"ישרים" היינו אברהם יצחק ויעקב, 
שעליהם אמרו חז"ל, )ב"ב יז ע"א( בנשיקה 
מתו, ומה נפלא שהמנוול הזה בלעם ביקש 
לעצמו לא פחות מזה, הוא, שכל חייו הפקר 
הרגיש  לא  עולם,  של  גדרו  ופרץ  ותאווה, 
לו  שנדמה  כך  כדי  עד  וגנותו,  בשפלותו 
שהוא ראוי שבמיתתו יזכה למיתת נשיקה!

ולהזהירנו, עד  כאן באה התורה ללמדנו 
כמה אדם יכול לרמות את עצמו ולא לדעת 
ומה  האמיתי,  מצבו  מה  עומד,  הוא  היכן 

מחכה לו.
והנה בלעם חמד שתהיה דווקא אחריתו 
אמר  לא  אבל  ישראל,  צדיקי  עם  עדן  בגן 
"תחיה נפשי חיי ישרים", כי בחייו לא רצה 
לחיות חיי ישרים, אלא חיי תאווה, רשעות 
מות  למות  רצה  חייו  בסיום  ורק  והפקרות, 

ישרים כמו יהודי טוב, ולזכות לגן עדן.
את  אנשים שיעשו  הרבה  רואים  אנו  וכן 
צדיקים,  למיתת  שיזכו  ההשתדלות  כל 
משניות  ילמדו  קדיש,  אחריהם  שיאמרו 
לעילוי נשמתן, ושתהיה להם לוויה יהודית 
ידי שיזכו למיתת  ונדמה להם שעל  כשרה, 

צדיקים תהי אחריתם עמם בגן עדן.
ובאמת זו הייתה טעותו של בלעם הרשע, 
יודעים, שרק מי שחי חיי ישרים,  אבל אנו 
אחריתו  ותהיה  ישרים  מיתת  שימות  הוא 
אינו  שבחייו  מי  אבל  ישראל,  צדיקי  עם 
הולך בדרך ישרים, לא יועיל לו למות מיתת 

ישרים.
"ותהי  הפסוק  את  פירש  וב"ספורנו" 
אחריתי  "שתהי  וז"ל,  כמוהו",  אחריתי 
וצאצאי מעיי כמו ישראל, כי אמנם בניו של 
ויוצאי חלציו נקראים אחריתו", ע"כ,  אדם 
דהיינו, שתאוות בלעם הרשע הייתה שיהיו 

לו בנים צדיקים.
וגם זאת רואים אנו בעינינו יום יום, אנשים 
צדיקים  יהיו  שבניהם  מאודם  בכל  רוצים 
וילמדו תורה, ואף עושים השתדלות גדולה 
בעניין, אבל לעצמם מסתפקים במועט בכל 

מה שנוגע ללימוד תורה וקיום המצוות.
גם זו אחת מטעויותיו של בלעם הרשע, 
בדרכי  הולכים  שהבנים  הוא  הכלל  כי 
אבותיהם, והדרך לזכות לבנים טובים היא, 
בדרך  הולכים  עצמם  והאם  האב  כאשר 
התורה, וכך אנו מבקשים בכל יום, "ונהיה 
דהיינו  תורתך",  וצאצאינו...לומדי  אנחנו, 

חטיבה אחת – אנחנו וצאצאינו.
ומה נואלו אותם אנשים המקלים לעצמם 
להסתכל בכל דבר כיעור, ולבניהם לא ירשו 
גם  זה  לילדך,  המוות  סם  זה  אם  להסתכל, 
הביתה  שבאים  או  בשבילך!  המוות  סם 
עיתון,  לקרוא  בסלון  ומתיישבים  בלילה 
קח  לבן,  ואומרים  בשטויות,  להתעסק  או 
בכיתה...  שלמדת  מה  על  ותחזור  משניות 
אלך  אני  הרשע,  בלעם  של  דרך  זוהי 

בשרירות ליבי, והבן, יהיה צדיק!
אבל באמת, מה שטוב בשביל הבן, טוב 
בשביל האבא, גם האב יכול לקחת ספר, וגם 
ואז  חומש,  או  תהילים  לתפוס  יכולה  האם 

יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת.

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

אוהלי יעקב

מאת יבניאל שירם
שאנחנו  ברציפות  שנים  חמש  “כבר 
טסים לחו”ל רק עם שינפלד” מספרים 
לנו בני משפחת אהרון מפתח תקווה. 
הלקוחות  כל  את  הפתיעו  הם  “השנה 
מכיוון  במונטנגרו.  חדש  יעד  עם 
שאף פעם עוד לא יצא לנו לבקר שם 
ההתרגשות היתה כפולה – גם חופשה 
למדנו  חדש.  במקום  וגם  שינפלד  עם 
כבר משנים קודמות לא לחכות לרגע 
ומראש  הכרטיסים,  ברכישת  האחרון 
הזמנו מקומות לקבוצה הראשונה של 
הקיץ והנה אנחנו כאן, במלון הילטון 
רק  לנו  ויש  פודגוריצה,  הבירה  בעיר 
 מילה אחת לכל המתלבטים – תבואו!” 

זו לא עוד חופשה, זה שינפלד
חברת שינפלד תיירות מארחים הקיץ 
ביותר  הטובים  המלון  מבתי  באחד 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
במונטנגרו ברמה של 5 כוכבים. מלון 
העיר  במרכז  יושב  היוקרתי  הילטון 
בין שלושה פארקים גדולים ויפים, לא 
המפורסם.  הקניות  ממדרחוב  רחוק 
פינות  עם  ירוק  פארק  יש  המלון  מול 
ומשחקים  שחמט  שולחנות  ישיבה, 
האורחים  ימצאו  לשם  וקרוב  לילדים, 
בילוי  המציע  הרפתקאות  פארק 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
הפינוקים  כל  את  האורחים  יקבלו 
מהודר,  כנסת  מבית  ויהנו  האפשריים 
חדר  טיפולים,  מגוון  עם  מודרני  ספא 
גדול,  לובי  ומאובזר,  חדיש  כושר 
ועוד. מהמלון אפשר  יפהפיים  חדרים 
בעיר  רגליים  לטיולים  בקלות  לצאת 
ואם  פודגוריצה  מונטנגרו  של  הבירה 
למקומות  מגיעים  מהעיר  יוצאים 
יפהפיים כמו פארק הדורמיטור, קניון 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
צייטיניה,  הרצגנובי,  קוטור,  העתיקה 
הנטיפים  מערת  שקאדר,  אגם 
אקסטרים  פעילויות  גם  ויש  ליפה, 
לב,  לאמיצי  אומגה  למשפחות, 
פארקי  ג’יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
 הרפתקאות שילדים מאד יאהבו, ועוד. 
הזוג בני ושלומית חיים בחרו בשינפלד 
זו השנה השנייה לחופשת הקיץ שלהם. 
“המבחר של החופשות רק הולך ועולה 
נשאר  אחד  דבר  אבל  לשנה,  משנה 

שינפלד  שאצל   – וודאי  באופן  בטוח 
ביותר.  הטובה  החופשה  את  מקבלים 
בבית  מפנק  בחדר  להתארח  רצינו 
הילטון.  את  קיבלנו  מדהים?  מלון 
רצינו מדריכים דוברי עברית שיהפכו 
כל טיול לחוויה מרתקת? קיבלנו את 
שינפלד.  של  המעולים  המדריכים 
מביאים  שינפלד  הופעות?  רצינו 
כמו  גדולים  הכי  האמנים  את  הקיץ 
רעים,  צמד  לפידות,  ישי  פישר,  דודו 
יששכר הלמן מבאזל בשווייץ, ישראל 
פרנס, החזן יוסי שוורץ, ומאסטרו אלי 
זה  חופשה,  עוד  לא  זו  בקיצור,  יפה. 

שינפלד!”

יולי כבר מלא. אוגוסט מתמלא
יולי  בחודש  לנו  שהיו  הטיסות  “כל 
על  מדובר  מקום,  אפס  עד  התמלאו 
טיסות בתאריכים 3.7, 12.7, 17.7, וב-

נותרו מקומות אחרונים בלבד.”   19.7
כך מדווחים לנו מנהלי חברת שינפלד 
מלקוחות. בפניות  שעמוסים   תיירות 

לקהל  להודיע  שמחים  כן  “אנו 
לקוחותינו שעקב הביקוש הוספנו עוד 
מטוס איירבס 320 של חברת ישראייר, 
חודש  במהלך  לפודגוריציה  שייצא 
בתאריכים  רביעי  יום  מדי  אוגוסט 
ומה  ו-30.8”   23.8  ,16.8  ,9.8  ,2.8
לגבי המחיר שאלנו? “הקהל שמחפש 
ברמה  חופשה  להבטיח  ורוצה  איכות 
מבין  ברמה  וטיולים  ברמה  אוכל  עם 
טיפה  להשקיע  וטוב  שיפה  לשמחתנו 
עם  בטוחה  חופשה  ולקבל  יותר 
מילו  מר  שינפלד.  כמו  אמינה  חברה 
מונטנגרו  ממשלת  ראש  ג’וקאנוביץ’ 
עבודה  בביקור  אלו  בימים  נמצא 
בהילטון  שינפלד  ישראל  מר  עם 
דואגים  החברה  ומנהלי  פודגוריצה, 
התכנית,  פי  על  בדיוק  מתנהל  שהכל 
מחופשה  נהנים  האורחים  ושכל 
ביותר.”  הקטן  לפרט  עד   מושלמת 
במלון  אירוח  כוללת  הקיץ  חופשת 
בוקר  ארוחות  בפודגוריצה,  הילטון 
ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

חוויות ראשונות 
מהחופשה של הקיץ 

- מונטנגרו
דיווחים ראשונים כבר מגיעים מהקבוצה הראשונה 

 שטסה הקיץ לחופשה בהילטון במונטנגרו.
המלון מדהים, האוכל טעים, הטיולים מרתקים 

 והאירוח של שינפלד מדהים בכל הרמות.
מה הפלא שכל הטיסות ביולי כבר מלאות?



hadran@hadran.org shivuk@hadran.co :מייל עבור סוכנים וחנויות |

צאו לדרך!
ש

ש"ח לחוד
סים: 20 

שה בלבד. עלות 
מח

מונה לה
הת

 Waze המכשיר הינו לאפליקציית
בלבד וסים חסום לחלוטין לשאר 

האפליקציות ולאינטרנט

מ-370 ₪ בלבד מחיר מיוחד לרגל ההשקה

0722-55-55-88

הטבה מיוחדת 

באפליקצית 
סלופארק

 30 & במתנה

שימו waze וצאו לדרך!

ניווט בכל העולם 
ללא עלות

בלעדי בהדרן 
חיפוש קולי

אפשרות לעזרי נהיגה 
אפליקצית פנגו וסלופארק

אלפים כבר מתניעים ונוסעים בטוח 
עם מכשיר שמור ל-waze בלבד מבית הדרן

חדש ובלעדי בהדרן
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יורשיו של בלעם

בפרשת  משנית  דמות  הינו  ציפור  בן  בלק 
השבוע. כוכב הפרשה הינו בלעם בן בעור. 
הנביא שמשחרים לפתחו, ממלאים ביתו כסף 
וזהב, בא לקלל ונמצא מברך. חז״ל מפליגים 
הנביאים״  ״אדון  רבינו  משה  רק  כנביא,  בלעם  בגדולת 
נקראת  הפרשה  זאת,  ובכל  ממנו,  גדול  היה  בנביאותו, 

פרשת-בלק. בלעם אאוט,  בלק אין! למה ומדוע? 
שונא- וישר.  הגון  גוי  היה  ציפור  בן  בלק  והתשובה: 
האנטישמיות  את  מסתיר  או  עוטף  שלא  אמיתי  ישראל 
בפה  אחד  אנטישמי!  שונא!  הוא  בו.  הטבעית הטבועה 
קל  כזה,  אנטישמי  מגוי  בכך.  בוש  לא  בלק  בלב.  ואחד 

להישמר ולהיזהר.
מנגד, בלעם בן בעור היה שונא דו פרצופי. אחד בלב 
ושניים בפה. ״את אשר ישים האלוקים בפי אותו אדבר״ 
ויכולותיו  מרצו  מאודו  בכל  מנסה  בפועל,  מיתמם.  הוא 
לקלל ולהזיק. בפועל הקב״ה לא סיפק בידו למזלנו. מגוי 

שפל שכזה הרבה יותר קשה להיזהר ולהישמר.
לנו  ולתת  להדהד  חייב  השבוע  מפרשת  הלקח 
סיפורי  כל  על  מפוכחת  ראיה  וזווית  מבט  נקודת 
במלא  לאחרונה  שהתעוררו  דת-ומדינה  ומחלוקות 
יומיומי. מעשי  ולימוד  מוסר-השכל   חריפותם. זה 

לא  גם  הגיור.  חוק  ו-או  הכותל  רחבת  על  אינו  המאבק 
על הפרהסיה הציבורית בשבת ותחבורה ציבורית בשבת 
בארה״ב  הרפורמים  של  הרצון  על  הינו  המאבק  קודש. 
כללי  פי  על  מחדש.  אותנו  ולעצב  לחנך  בארץ  ובעיקר 
האוויר  מזג  הדרישות,  לפי  שמשתנים  שלהם,  הדת 
והצרכים המשתנים ומתחלפים. הם יודעים ״מה טוב״ לנו 

ובשבילנו. 
רוצים  הם  בעיה.  לנו  אין  וחבריה  גלאון  זהבה  עם 
דרישות  ו-או  דתי  סממן  כל  ללא  אזרחיה  כל  מדינת 
יהודית. מאידך,  מסורת  ו-או  הלכה  עקרונות  דת,  בגין 
חייך,  אורחות  על  תשמור  אתה  באם  להם  מפריע  לא 
עד  חלקית  אותך  יממנו  אפילו  הם  מושבך.  במקום 
ויוסי  אלוני  שולמית  לצרכים.  ערים  הם  מסוים.  גבול 
הדתי. לחינוך  טובים  חינוך  שרי  היו  המנוחים   שריד 
לנשות הכותל חשוב להגיע בראש חודש לרחבת הכותל, 
איני  מצויצות.  בטליתות  עטופות  כשהן  תורה,  ספר  עם 
מהמר על כך שהן מקפידות להתפלל גם בשני וחמישי. 
בית- עמך  ברגשות  עמוקות  ״פוגעות״  שהן  יודעות  הן 
מקום  ביזוי  הינה  שהתנהגותם  ובטוח,  שמאמין  ישראל 
קדוש וכדי בזיון וקצף. הם לא יחוסו על רגשותינו. אנחנו 

לא מוסלמים, ומשכך הם יודעים, מה טוב לנו. 
לעלות  זכותם  על  יילחמו  לא  ודומיהן  הכותל  נשות 
לרחבת הר-הבית עם ספר תורה וטליתות בזכות ״חופש 
הקדמונים  חרם  בגלל  לא  אחרת.  יסוד״  ״זכות  או  הדת״ 
ואסור הרבנים ח״ו! רק מחשש לפגוע ברגשות הערבים, 

דקי הרגש ועדיני הנשמה.
רגשות יהודים חרדים-דתיים, שקיימים ללא ספק, אינם 
דורשים התחשבות וויתור מצידם, כי הלא הם ״מבינים״ 
ויודעים מה טוב עבורנו ובשבילנו. תחושת אפוטרופסות, 

שלא ברור ממה יונקת ולמה נובעת?
הינו  והנצחות  תרומות  הפסקת  של  הציני  ה״איום״ 

הכה  לשמצה.  הזכורה  השטירמרית  המסורת  כמיטב 
ביהודי בכיסו! ופגעת בו. איני יודע באם מדובר במיליארד 
דולר לשנה, קצת יותר או פחות. להזכירכם, פחות מאחוז 

מתקציבה השנתי של מדינת ישראל. 
המוני  בעליל.  טעון׳  לא  ׳אקדח  זה  לכך.  מעבר  הרבה 
הנוצרים האוונגליסטים בארה״ב, תורמים למדינת ישראל 
החרדי  היהודי  אקבע:  באם  אטעה  לא  דתית.  כחובה 
שגר בציון, קרוב לליבם יותר מהמתבולל שמאס בה וגר 

בקליפורניה או פלורידה. 
הרפורמים,  ומנהיגי  ראשי  של  השפעתם  ברורה  לא 
לאורתודוכסים  נחשב  הכבדים. חלקם  התורמים  על 
זה חילוני  נמנים על קהילותיהם,  לכתחילה, גם באם הם 
לתיאבון ולא מתוך הכרה ואמונה. חלק גדול מהתורמים, 
אינו  אורתודוכסים״  בעליל. באם  ל״חילונים  נחשב 
מקפיד על 3 תפילות יומיות במניין, כשהוא כן הולך לבית 
כנסת, הוא הולך לבית כנסת אורתודוכסי, כמו שהוא זוכר 

מהבית. 
בכדי  ישראלים,  למוסדות  ״תורם״  מהם,  נכבד  חלק 
חלק  לו.  ומציק  שמעיק  המצפון,  את  ולנקות  ״לגהץ״ 
על  שמו  בקריאת  וההדרה  הכבוד  את  ״צריך״  מהם 
המוסד ושמירת זכרונו לדורות. בישראל ״קונים״ הנצחה 

משמעותית, יותר בזול מבארה״ב הגדולה והעשירה. 
יתר על כן. הכסף הגדול של ה״צריטי״ כספי התרומות 
כיום  בארה״ב.  נשאר  האחרונות  בשנים  במס,  המוכרים 
ניכרת מעורבות פוליטית משמעותית מצד יהודים דווקא 

גדולים.  כספים  מופנים  גם  לשם  בארה״ב!  בפוליטיקה 
לתרומות  יחסית  קטנים  לישראל  שמגיעים  הכספים 

שנשארות בארה״ב.
״נמר של נייר״ כבר אמרנו? 

איך  יודע  אתה  ״בלק״ ,  שוים, כמו  ולשונו  שפיו  מי 
להילחם בו או להסתדר איתו. בדרך כלל הוא לא מנסה 
תכנס  אל  אותו!  תעזוב  חייו.  אורחות  את  עליך  לכפות 
לארצו, הוא לא רוצה למכור לך לחם ומים גם לא במחיר 

מלא. אנטישמי רגיל, לא מדובשך ולא מעוקצך. 
ה״בלעמים״ של כל דור ודור, אלו הבעיה המרכזית. הם 
מהנביא  גדול  רבינו  משה  הנביאים  גדול  רק  ״נביאים״! 
לפי  רק  הכול  ״עושה״  הרשע  בלעם  לכאורה  בלעם. 
ועוון, הוא מנסה ככל  רע,  נפשו חורשת  הציווי. מאידך, 
משנאה,  שמושפעת  שלו  האידיאה  לפי  לפעול  יכולתו 
קיצוניים.  ויושרה  אובייקטיביות  חוסר  ותחרות.  קנאה 
של מי ש״כאילו״ נושא את השופר של האמת המוחלטת, 

היושר והצדק האבסולוטי משמיים. 
תתייראי  אל  )אשתו(:  לדביתיה  מלכא  ינאי  לה  "אמר 
הצבועין  מן  אלא  פרושין,  שאינן  ממי  ולא  הפרושין  מן 
שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר 

כפנחס".
דור דור וצבועיו שרק לשם עצמם, פרנסתם וכבודם הם 
וייחודו  העם  שמירת  עתיד  למען  לא  ופועלים.  נדרשים 
והגנה על זהותה הייחודית של האומה היהודית, וודאי לא 

למימוש תורת-ישראל וביסוס אמונת ישראל סבא.  

עו"ד יצחק שינפלד

פרשת השבוע נקראה על שם בלק, גוי שלא הסתיר את שנאתו, אבל לא 
יותר קל   הרבה  ושניים בלב  – צבוע שמדבר אחד בפה  על שם בלעם 
להסתדר עם אויבי הדת המוכרים לנו מאשר עם צבועים וחלקלקים כמו 

נשות הכותל והדומים להן

״נמר של נייר״ כבר אמרנו?                                                                                     צילום: ויקיפדיה
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לא מעניין

בעל  האחד  השבוע,  התרחשו  אירועים  שני 
משמעות היסטורית, מדינית וכלכלית מרחיקת 
מקומית  פוליטית  משמעות  בעל  והשני  לכת, 
מוגבלת מאד. הראשון הוא ביקורו ההיסטורי של 
ראשון  ביקור  בישראל,  מודי  נרנדרה  הודו  ממשלת  ראש 
זו בעלת האוכלוסייה של 1.2 מיליארד  של מנהיג מדינה 
איש ופוטנציאל כלכלי עצום, והשני – הבחירות הפנימיות 
מקום  לה  צופים  שהסקרים  מפלגה  העבודה.  במפלגת 
סדר  הבאה.  באופוזיציה  השפעה  חסר  רביעי  או  שלישי 
ליקוי  העדיפויות של התקשורת בסיקור האירועים, מציג 

מאורות בלתי נתפס. 
היא  בארץ,  הודו  ממשלת  ראש  של  הביקור  משמעות 
בין  יחסים  ותודעתית.  כלכלית  מדינית,  מבחינה  עצומה 
מדינות נמדדים במספר פרמטרים – הערכים המשותפים, 
סחר  היקפי  הדדית,  תלות  המשותפים,  האינטרסים 
עם  היחסים  אלה  ובכל  בינלאומיים.  בפורומים  והצבעות 
שאליו  הפוטנציאל  בגלל  בעיקר  פז,  הזדמנות  הם  הודו 

אפשר להגיע תוך זמן קצר יחסית. 
הדמוקרטיה  והיא  מתפתחת,  ענק  מדינת  היא  הודו 
לישראל  בדומה  לישראל.  מזרחית  שנמצאת  הראשונה 
סכסוכי  ועם  הקיצוני,  האיסלאם  עם  מתמודדת  גם  הודו 
גבול עם מדינה מוסלמית. מצב זה מציב את הודו באותה 
עמדה מוסרית ופוליטית עם ישראל, וגם לצרכי הביטחון 
של שתי המדינות יש אלמנטים דומים רבים. השילוב של 
ערכים ואיומים דומים, מאפשרים ליצור חיבור דיפלומטי 

חזק ומחייב. 
בתחום הסחר הבינלאומי, היקף הסחר עם הודו עד היום 
עצום,  שוק  היא  הודו  הפוטנציאל.  ממימוש  מאד  רחוק 
הכניסה  האחרונות.  בשנים  כלכלית  מאד  מתפתחת  והיא 
בכך שמי  טובה מאד,  כלכלית  הזדמנות  היא  לשוק חדש 
שמצליח להשתלט על השוק ראשון יזכה ליתרון תחרותי 
שעד  "פלאפון",  את  כדוגמה  )קחו  רבות  שנים  במשך 
למכשיר  נפוץ  תואר  שם  משמש  שלה  המותג  שם  היום 

הסלולארי(. 
עד היום הודו הייתה שוק מסובך, המלא בביורוקרטיה 
ורגולציה, אשר מקשים על שחקנים חיצוניים לפעול בו, 
אך תפיסת העולם הכלכלית של ראש הממשלה מודי היא 
של שוק חופשי, והוא פועל להסיר חסמים ולאפשר מסחר 
יעיל. עבור ישראל, שהיא יצואנית של טכנולוגיה מסוגים 
לשנים  פעילות  ולבסס  לבנות  מעולה  הזדמנות  זו  שונים, 

ארוכות קדימה. 
בנוסף, הודו היא פוטנציאל עצום של כוח אדם איכותי 
אשר  אנגלית,  ודוברת  משכילה  אוכלוסייה  בה  יש  מאד, 
עם  משותפות  עבודות  מאד  בהרבה  עצמה  את  הוכיחה 
תפיסת  אשר  ישראל,  עבור  בינלאומיות.  היי-טק  חברות 
זה  מהירים,  אקזיטים  של  היא  בה  ההי-טק  של  הצמיחה 

יכול להוות "שידוך משלים". 
גם  כך  מומש,  לא  עוד  הכלכלי  שהפוטנציאל  וכשם 
נעשה  לא  ועוד  גדול  הוא  הודו  עם  המדיני  הפוטנציאל 
בפורומים  הצביעה  הודו  בעבר  משמעותי.  חריש  בו 
משתנה  זה  כעת  אך  ישראל,  אויבי  עם  יחד  בינלאומיים 
בעקבות עבודה דיפלומטית טובה של השנים האחרונות. 
הודו היא בעלת השפעה רבה במזרח הרחוק, ויש לה גם 

את האומץ המדיני לפעול כפי הצרכים והאינטרסים שלה. 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  את  לטובה  לציין  יש 
והערכים  המשותפים  האינטרסים  את  למנף  שהשכיל 
קרובה  הודו  היום  בו  למצב  להביא  כדי  המשותפים, 
מדינית ישראל. כך למשל, בביקור הנוכחי לא יקיים ראש 
הממשלה ההודי ביקור מקביל ברשות הפלשתינאית. הוא 

לא מרגיש מחויב, ובטח שלא מאוים. 
ההתפתחות  בציון  דרך  אבן  הוא  הזה  הביקור 
הצדדים  שני  בו  שלב  זה  הזו,  והכלכלית  הדיפלומטית 
הזרקורים.  לאור  אותו  ומאיצים  התהליך  את  "ממסדים" 
זהו ביקור ראשון מסוגו, וכנראה גם הראשון מסוגו בכובד 

המשקל.  
התמקדה  הישראלית  התקשורת  זאת,  כל  למרות  אבל, 
בימים אלה בסיקור הפריימריז במפלגת העבודה. בחירות 
מי  צהל,  )מי  והיצרית  הרכילותית  ברמה  מעניינות  שהן 
בכה ואיך הגיב הוא לניצחון של זה(, אך בעלות משמעות 
אפסית.  דיפלומטית  ומשמעות  מאד,  נמוכה  פוליטית 
מפלגת  בראש  יעמוד  מי  פוליטית  מבחינה  משנה  זה  אין 
לא  אפילו  זה  בגודלה.  רביעית  או  שלישית  אופוזיציה 
מאבק על ראשות האופוזיציה, אלה היו הבחירות לראשות 
הגלגל החמישי של האופוזיציה. אבל בו עסקה התקשורת 

הישראלית. 
שני מניעים היו לבחירה זו של סדר היום, הראשון הוא 
"הבידוד המדיני" אשר התקשורת כל הזמן טענה שנתניהו 
מביא עלינו, והנה לא בידוד ולא נעלים. הפריחה המדינית 
של ישראל בשנים האחרונות היא עצומה. היחסים החזקים 
ממומנטום  חלק  הם  היחיד,  ההישג  לא  הם  הודו  עם 
כללי שנתניהו השקיע בו רבות. היחסים עם מדינות ערב 

התחזקו מאד, ולא הכול מותר לפרסום בתחום זה, היחסים 
עם מדינות אפריקה התחזקו מאד ובגלוי, היחסים אפילו 
על ארצות הברית  ושלא לדבר  נמצאים בשיא,  רוסיה  עם 
באו"ם,  ישראל  נגד  מדינות שבעבר הצביעו  של טראמפ. 
מהפך  זהו  נמנעות.  לפחות  או  הצבעתן  כעת  משנות 
רק  לא  מנסה  הישראלית  והתקשורת  עולמי,  דיפלומטי 
בבידוד.  אנחנו   – הפוך  אותו  להציג  אלא  אותו  להכחיש 
ביקור  עם  בפנים  לה  הזה מתפוצץ  הבידוד המדיני  והנה, 
היסטורי של ראש ממשלת הודו. אז אם אי אפשר לעוות 
אותה,  לגמד  אותה,  למזער  מנסים  לפחות  האמת,  את 

להעלים אותה מהעין. תראו – יש פה פריימריז. 
את  להציג  הרצון  הוא  התקשורת,  של  השני  המניע 
הימין  לממשלת  כחלופה  כרלוונטית,  העבודה  מפלגת 
והחרדים. הנה, יש פה "רוח חדשה", בחירות, השתתפות, 
מצביעים, מועמדים, הנה הנה, מתחיל פה "משהו חדש". 
סקרים שנערכו בימים אלה והשוו בין שני המועמדים שעלו 
לסיבוב השני, מראים כי המפה הפוליטית זהה )או לפחות 
בטווח טעות הדגימה(, ולא משנה מי מהם יעמוד בראש. 
המפלגה נשארה לא רלוונטית. עוד כישלון של התקשורת, 
אך כישלונות שכאלה לא מונעים ממנה לנסות שוב ושוב. 
ומדביק  מפיץ  מישהו  כאשר  פשקווילים,  במאבקי  כמו 
פרסומת  ומדביק  השני  הצד  ממהר  עסיסי,  פשקוויל 
התקשורת  ניסתה  כך  פשקווילים,  אותם  על  לטיטולים 
כותרות  עלי  הפריימריז  טיטולי  את  להדביק  הישראלית 
הכלכלית  המהפכה  את  להעלים  לנסות  כדי  ראשיות, 
אופס,  אבל,  עינינו.  מול  שמתרחשת  המדינית  והמהפכה 

העם לא טיפש. למרות שיש כאלה שחושבים כך.

דוד רוזנטל

משנה: התקשורת הישראלית עסקה השבוע באובססיביות בפריימריז של מפלגת 
העבודה, כדי לחפות על אירוע דרמטי בהרבה – ביקורו של ראש ממשלת הודו 

בישראל, וניפוץ מיתוס 'הבידוד הבינלאומי' שהיא התאמצה ליצור

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

צילום: חיים צח, לע"מ



גם השנה פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה! 
 בואו ליהנות ממנות מקס מיוחדות במהדורה מוגבלת 

במגוון מסעדות לשבועיים בלבד

לפרטים נוספים על המסעדות 
03-3739000המשתתפות בפעילות, התקשרו:

הפעילות תתקיים בין התאריכים ג׳-י״ט בתמוז )27.6-13.7(
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 עונג וכאב

הכאב,  את  ודוחה  בעונג  מעוניין  האדם 

מעישון  להיגמל  להרזות,  ניתן  כך  ובאמצעות 

הרגלים,  נשנה  כיצד  בחיים.  הרגל  כל  ולשנות 

התנהגויות ומצבים שונים ברגע? 

בכדי שנוכל לבצע שינוי ננסה קודם להבין מה גורם לנו 

לבצע פעולות בחיים? למה בעצם יש אנשים שנורא אוהבים 

לאכול בשר ויש אנשים שלא יכולים לסבול בשר? מה גורם 

ספורט?  לשנוא  אחר  ולאדם  ספורט  לחבב  מסוים  לאדם 

דברים  לאהוב  לנו  שגורם  שלנו  החשיבה  הלך  בעצם  מה 

מסוימים ולהימנע לחלוטין מדברים אחרים? 

על פי תורת הפסיכולוגיה, מה שמניע את בני האדם הוא 

לבצע  נדרש  אדם  כאשר  אומר?  בעצם  זה  מה  וכאב.  עונג 

פעולה, לא משנה מה היא. הוא מבצע במוחו הערכת מצב 

זריזה האם פעולה זו תגרום לי עונג או כאב? ולפי תוצאת 

אותה  את  לבצע  האם  מחליט  הוא  מבצע  שהוא  הערכה 

פעולה או לוותר. 

קחו את דוגמת האדם הצמחוני. אדם שראה למשל סרטון 

בו מראים כיצד שוחטים חיות לאכילה או כיצד מתעללים 

 - לחיות  אהבה  לו  ויש  מסוימים  במקומות  חיים  בבעלי 

ואדם  כאב  להרגיש  לו  תגרום  החי  מן  שהוא  בשר  אכילת 

מעדיף את הרגשת העונג. לכן הוא יוותר על אכילת בשר מן 

החי. האדם יעדיף תמיד את העונג על הכאב. 

אם אדם תמיד יעדיף את העונג על הכאב מדוע יש אנשים 

לא מצליחים  אך הם  בחייהם  לטובה  שמנסים לבצע שינוי 

בכך? הרי אם העונג מועדף על הכאב הם אמורים להצליח 

לבצע כל שינוי לטובה בקלות. קחו למשל אדם שהוא מעשן 

הוא  כך  לו לבעיות בריאות חמורות. אם  גורם  והדבר  כבד 

אמור לעשות הערכת מצב לפני כל הדלקת סיגריה ולהחליט 

שהוא מוותר על הכאב שהסיגריה גורמת לו ולבחור בעונג 

מהכאב  הפחד  לפעמים  מה?  אלא  העישון.  הפסקת  שהוא 

יותר גדול מהעונג שבביצוע שינוי לטובה. 

מה זה אומר? שהפחד משינויים כואב יותר לאדם רגשית 

להבהיר  כדי  דוגמא  אתן  אני  בשינוי.  העונג שטמון  מאשר 

שמעסיקו  אדם  בו,  שטיפלתי  באדם  מדובר  העניין.  את 

התייחס אליו בצורה מזלזלת ובמילים פוגעות במשך שנים, 

מקום  את  לעזוב  ממנו  מנעה  החודש  בסוף  המשכורת  אך 

בעת  חודש  בסוף  שחש  העונג  אומרת  זאת  שלו.  העבודה 

קבלת המשכורת, העונג שחש שהרגיש בטוח בעצמו ובטוח 

כלכלית, הניע אותו להישאר בעבודה למרות שהוא חש כאב 

כאשר מעסיקו התייחס אליו בצורה מחפירה. העונג התגבר 

על הכאב. 

יום אחד אחרי לא מעט שנות עבודה התפרץ עליו מעסיקו 

השפיל  הוא  מעולם.  עשה  שלא  כמו  העובדים  כל  מול  אל 

אותו וביזה אותו וגרם לו להרגיש מובך מאוד. הכאב התגבר 

על  התפרץ  אדם  ואותו  הטובה  המשכורת  של  העונג  על 

מעסיקו והתפטר בו במקום. 

בעצם, הכאב היה כל כך גדול וקשה, הרבה יותר מהעונג, 

שהאדם פשוט לא יכול היה לסבול יותר. 

את  לשנות  שנצליח  שברגע  היא  זה  מכל  שלנו  המסקנה 

גישתנו לעונג ולכאב נוכל לבצע כל שינוי שנרצה בו. 

לדוגמא אדם שסובל מהשמנת יתר וניסה לא מעט דיאטות 

היא  לרזות  מצליח  לא  שהוא  הסיבות  אחת  הרזיה,  וצורות 

שהעונג מהאוכל גדול אצלו מהכאב שהוא חש בהיותו אדם 

לאכול  מעדיף  שהוא  ז"א  חמורה.  יתר  מהשמנת  שסובל 

מהכאב  יותר  עונג  לו  גורמת  היא  כי  ענקית  פיצה  עכשיו 

יהיה  מה  אותו  ושואל  עליו  מסתכל  כשהרופא  חש  שהוא 

איתך? מתי תרזה? 

וכאן מגיע החלק שניתן לבצע בו שינוי, כאשר אדם ירגיש 

להרגיש  בעבר  לו  שגרמו  מדברים  כאב   = ודחייה  סלידה 

עונג )נניח דחייה מפיצה במקרה של אדם שסובל מהשמנת 

יתר( הוא יצליח לבצע את השינוי. עונג יהפוך לכאב )דוחה 

ומגעיל( ומאחר ואנחנו כבני אנוש מעדיפים עונג נבחר בו. 

ולא בכאב. 

פעם  כל  לחשוב  לעצמו  יגרום  הוא  כאשר  אם  לדוגמא 

שהוא אוכל משהו שאסור לו לאכול שהוא מרעיל את עצמו, 

ויבצע פעולות שיגרמו לו להרגיש דחייה של ממש מהפיצה 

הזו )כמו הדחייה שחש אדם שראה סרטונים כיצד שוחטים 

בכל  הנ"ל  התמונות  את  במחשבתו  לראות  לו  וגורם  פרות 

פעם שהוא רואה בשר מול עיניו(, ומוריד לעצמו מהחיים או 

כל דבר אחר שיוציא לו את החשק מהאוכל האסור )הרגשת 

דחייה היא אינדיבידואלית לכל אדם(, לאט לאט הוא ישנה 

וההחלטות  וכאב  עונג  בנושא  שלו  ההגיונית  החשיבה  את 

תחושת  את  להגדיל  גם  שעליו  כמובן  בהתאם.  ישתנו  שלו 

העונג מתוצאות תהליך ההרזיה. כגון להרגיש יותר טוב מול 

המראה בעת קניית בגדים, בעת ביקור רופא וכו'. 

גם ביחסי אנוש הכלל הזה עובד, כאשר זוג חברים טובים 

במהלך השנים מתחילים לשמוע טפטופים מהצד כמה חברם 

הוא אדם רע וכו'. בשלב מסוים העונג שבחברת חברם הופך 

לכאב וכך מתנתקת לה החברות. 

קופסאות  על  שמופיעה  אזהרה  היא  לכך  טובה  דוגמא 

סיגריות. הפרסום השלילי נגד עישון שהמדינות המתועשות 

משקיעות בו כל כך כדי להפוך את העונג שבעישון לכאב. 

מבחינתי זו שיטה וגישה לחיים שבהחלט הוכיחה את עצמה.

machon.rot@gmail.com

הדרך לשנות כל הרגל נעוצה בהבנה הבסיסית שאנחנו מעדיפים לבצע פעולות 
שגורמות לנו עונג ולהימנע מפעולות שגורמות לנו כאב

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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יואליש דברי 
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48 שעות לאחר יואליש דברי 
החנינה והשחרור 

המפתיע, התיישב 
מי שמכונה קמב"ץ 

'העדה' יואליש 
קרויס לשיחה עם 

  'כתב 'כל ישראל
החוויות מהמאסר, 

תחושת הרדיפה, 
הקמפיין לשחרורו 

ושיחת ההודאה 
לסמוטריץ'  וגם: 

איזה ספר ישלח 
לנשיא ריבלין, למה 

מייבאים גאב"ד 
מחו"ל ומה דעתו 

על תקיפת החיילים 
החרדים ב'מאה 

שערים'?

חיים פרידלנדר
צילומים: קונסטנטין
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תשאלי,  הלא  ציון,  ציון,  "ציון, 
אסירייך",  לשלום  תשאלי  הלא 
השיר הכל כך מזוהה עם שכונת 
שוב  התנגן  שערים,  מאה 
ברחבי  האחרון  חמישי  ביום 
בשל  לא  שהפעם  רק  השכונה. 
למען  בהפגנה  שנעצר  אסיר 
הגיוס, אלא לאסיר  נגד  או  השבת 
דיווח  "אי  בשל  שנעצר  משוחרר 
לרשויות המס". לא מדובר בסתם אסיר, מדובר ביואליש 
קרויס, מי שהוגדר עד למעצרו כקצין המבצעים של 'העדה 
המדינה  נשיא  ידי  על  במפתיע  שוחרר  קרויס  החרדית'. 
"הציונית", ראובן ריבלין, שהחליט לחון אותו אחרי חודש 

וחצי במעצר, מתוך חמישה חודשים שנגזרו עליו. 
ביום ראשון שלאחר השחרור, עשיתי את דרכי בסמטאות 
מאה שערים אל ביתו, מתוך מחשבה 'ששלושה ימים אחרי 
השחרור הבית ההומה יהיה שקט מחגיגות ונוכל לשוחח 
עמו בניחותא. כמובן שטעיתי. הבית המה מאדם, אנשים 
מכל המגזרים והעדות נכנסו לברך את האסיר המשוחרר. 
תושב  קשיש  נכנס  אחריו  ומיד  ראש  גלוי  אדם  נכנס  הנה 
השכונה, כזה שנראה כמי שיצא מתוך תמונה ישנה. כולם 
הרבה  האהבה  את  מקבל  ויואליש  ומאושרים,  שמחים 
בסיפוק, תוך שהוא מחזיק ראש ומתעניין מה עבר עליהם 

בחודשיים האחרונים, כאילו הם אלו שישבו בכלא. 
יקבל  משוחרר  שאסיר  הגיוני  נראה  זה  לקוראים  אולי 
את העולים לרגל בביתו מיד עם שחרורו, זה הזמן להכיר 
את הבית של יואליש, בית שהפך לאגדי לא פחות מבעליו. 
עוד  כשהיד  ילדים,   15 ישנים  בהם  חדרים  וחצי  שניים 
לפני השינה, מדובר  בסיפור אגדה של  לא מדובר  נטויה. 
סלון  אחד,  שינה  חדר  עינינו.  במו  בדקנו  אמיתי,  בסיפור 
דיוק,  ליתר  ומטבח.  שינה  לחדר  הלילה  בשעות  שהופך 
מטבחון, חלל של מטר וחצי ממנו יוצאים בכל יום ארוחות 
ל-17 נפשות המשפחה ולאורחים רבים, שמגיעים לסעוד 

את נפשם. 
יואליש  משיב  המקום",  לי  צר  איש  אמר  לא  "מעולם 
התחתן  נוסף  )בן  ילדים   15 מגדל  הוא  כיצד  לשאלתי, 
לפני כשנתיים. ח.פ.( בכזה מקום צפוף. אולי הסוד טמון 
בחצר הכניסה המרווחת, הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו 
לילדים  "מרווח".  שהוא   1 המעגל  חוני  שברחוב  בדירה 
צפוף בבית? יופי, רצים לשחק, יש שפע מקום, וכשזה לא 
למגרש משחקים  הופכת  כל שכונת מאה שערים  מספיק, 
כך  על  מעיד  פניהם  על  החיוך  מאושרים,  הילדים  גדול. 

כאלף מונים. 

"חשבתי שצוחקים עלי"
לכיסא,  קרויס  את  להדביק  הצלחנו  דבר,  של  בסופו 
קשוח,  בצ'אלמער  מדובר  עליו.  עבר  מה  שיספר  כדי 
צריך  רציני,  הוא  ומתי  ציני  הוא  מתי  יודע  שאינך  כזה 
סירב  הוא  תחילה  ולקלוט.  בעיניו  הקריצות  אחרי  לעקוב 
להודות בהתרגשות שבחזרה לביתו. "23 שנים אני נשוי, 
בכלא  התקופה  לחופשה,  יצאתי  לא  פעם  ואף  ילדים,   16
הייתה החופשה הכי ארוכה שלי", הוא אומר חצי בצחוק. 
עם זאת, הוא ממהר להוסיף, כי לרעייתו ולילדיו הפרידה 

הייתה קשה במיוחד.
כבר  שבקרוב  הרגיש  הוא  השחרור  טרם  עוד  לדבריו, 

לא יהיה בכלא. "לא הופתעתי מהשחרור. ביקשתי להכניס 
תעודת  לאשתי  שאין  בגלל  אבל  לביקורים,  הילדים  את 
'תנו  להם,  כך', אמרתי  'אם  אותם.  להכניס  רצו  לא  זהות, 
לי חופש'. הם צחקו, אמרו 'אין לך תעודת זהות, להכניס 
אפשר אבל לא להוציא'. מיד אמרתי לחבריי לתא, 'אני כבר 
לא פה, בקרוב אצא'. גם הם צחקו עלי, אבל הרגשתי שאני 

צודק".
לשאלה מי בישר לו על השחרור המיוחל, הוא משיב כי 
ברדיו  'ששמע  לי  סיפר  תורני,  שיעור  למסור  שהגיע  "רב 
שקיבלתי חנינה'". לדבריו, "סיפרתי לו שבשיחה שערכתי 
שאני  לי  סיפרו  הם  לכם,  קודם  שעה  רבע  משפחתי  עם 
ואולמרט משתחררים. אבל לא האמנתי להם, חשבתי שהם 
הכלא,  למפקד  הרב  עם  יחד  כשהלך  לטענתו,  צוחקים". 
חמישי  ביום  רשמי".  דבר  שום  "אין   – להם  השיב  הוא 
הגיעו  פתאום  כרגיל,  האסירים  את  ספרו  שלוש  בשעה 
הסוהרים ואמרו לי "יואליש, יש לך שבע דקות להתארגן, 

אתה עף מכאן".
קרויס ממהר להראות את הקשיחות שלו ומספר בציניות 
להישאר  מהסוהרים  ביקש  כי  המפורסמת,  הצ'אלמערית 
מתקלף  הוא  בהמשך  שבת.  מוצאי  עד  לפחות  קצת,  עוד 
קצת, ומוכן לספר על הקשיים. "האמת שהחיים בכלא היו 
קשים בהתחלה. כל הזמן ספירות, אתה לא מבין מי נגד מי, 
לוקח זמן. אחרי חודש כבר התרגלתי. בסופו של דבר, לא 

חוויה נוראה". 

"חיפשו אותי"
למעשה קרויס הכיר את תחנות המעצר מההפגנות הרבות 
בהן השתתף ושאת חלקן ניהל, אבל לראשונה בחייו הוא 
שהה בבית כלא. "זה לא מקום לאדם חרדי", הוא קובע. 
"למזלי הייתי באגף התורני. חצי יום חייבים ללמוד תורה, 
ובחצי  הראשון,  היום  בחצי  בשקט  ולמדתי  שישבתי  כך 
השני הכרתי את האסירים". לדבריו, הוא לא הצליח ללמוד 
"האגף  שכן  תורה,  ללמוד  מחייבים  לא  בו  השני,  בחצי 
עבור  טוב  מאוד  גשמי  למקום  נחשב  במעשיהו  התורני 
הרוחניות  טובה,  יותר  שהגשמיות  ככל  וכידוע  החרדים, 

פחות, כך שהאגף נחשב לחלש יחסית מבחינה רוחנית". 
יודעים שהוא  רבים  לא  גדול, אבל  לקנאי  נחשב  קרויס 
מקפיד בחומרה על כשרות, וככזה הוא לא מכניס לפיו מה 
חותמת  תתנוסס  האוכל  על  אם  גם  בביתו,  התבשל  שלא 
מספר,  הוא  "בכלא",  החרדית'.  'העדה  של  הכשרות 
רק  לא  לדבריו,  ופירות".  ירקות  טונה,  עם  מצות  "אכלתי 
יחסי,  שהכול  כמובן  השמין.  אף  הוא  הרזה,  לא  שהוא 

קרויס איש צנום להפליא, גם היום.
אומנם זה ישמע מפתיע, אבל קרויס שריצה את עונשו 
בגלל משחטת עופות, לא אוכל בכלל עופות ובשר, בגלל 
לטענתו,  כך  ניהל,  המשחטה  את  כשרות.  לבעיות  חשש 
במהלך  ורעייתו.  ילדיו  קהילתו,  עבור  גמ"ח  של  כסוג 
השיחה הוא מתעקש, "חיפשו אותי, בגלל התדמית שיצאה 
לי. מדובר במשחטה שפעלה כמאה שנה בשכונה והפסידה 
עשרות אלפי שקלים, לא ראיתי ממנה שקל, ועל מה עצרו 
"אני  לדבריו,  שלי".  ההפסדים  על  דיווחתי  לא  כי  אותי? 
הראשון במדינה שגם שילם רבע מיליון ₪ קנס וגם נגזרו 

עליו חמישה חודשי מאסר". 
חילוני  זמר  "יש  קצף,  בשצף  קרויס  ממשיך  "לראיה", 
מפורסם שהעלים מסים במיליונים והוא קיבל רק ארבעה 

שלושה  לו  'יש  הנימוקים,  אחד  שירות.  עבודות  חודשי 
ולא  כסף  הפסדתי  ילדים,   16 יש  לי  אבסורד,  זה  ילדים', 
ויתרו לי. פניתי לפרקליטה ושאלתי אותה; כיצד את רוצה 
הם  מהיכן  לכלא.  ילדים,  ל-16  אב  כמוני,  אדם  לשלוח 
יתפרנסו? היא ענתה 'כל עבריין טוען את זה'. אמרתי לה: 
'ראשית אני לא עבריין. שנית, אם תמצאי לי עוד עבריין עם 

כל כך הרבה ילדים, אני מוכן להתפשר'". 
בחינת התיק המשפטי מעלה כי יש אמת בדבריו, נראה 
כי ברגע שהמשטרה לא יכלה על קרויס בגלל פעילותו נגד 
המדינה, היא חיפשה היטב מה להפיל עליו. המשטרה לא 
שם  הייתה  הברית  ארצות  ממשלת  הגלגל,  את  המציאה 
שהפיל  פושע  קפונה,  אל  את  כשעצרה  לכן,  קודם  הרבה 
את חיתתו על ארצות הברית, בשל אי דיווח והעלמות מס. 
רק שהמרחק בין הפושע הקרימינלי לקרויס גדול מהמרחק 
פעלה  המשטרה  זאת,  למרות  לישראל.  ארה"ב  בין  הפיזי 
המשחטה  על  פשטה  שנים  כחמש  כשלפני  דומה,  באופן 
וחיילי  שוטרים  כשעשרות  מתוגברים,  בכוחות  שהפעיל 
מג"ב הציפו את השכונה הקטנה. כשמסתכלים על ממדיו 
הצנומים של קרויס, קשה להבין את החשש והסיבה לכוח 

הרוב שהוזמן לעצור אותו. 
המדקדקים  עבור  נועדה  שהפעיל  המשחטה  לדבריו, 
התעשייתית.  השחיטה  על  סומכים  שלא  בכשרות, 
"המשחטה לא הייתה שלי, אלא שיום אחד הגיעה העירייה 
להסדרת  במהלכים  התחלתי  לשחוט.  להפסיק   – וציוותה 
המשחטה".  את  להפעיל  המשכתי  כשבמקביל  הרישיון, 
שנים  וחמש  מתמשך  דין  עינוי  לאחר  דבר,  של  בסופו 
של  חוב  לשלם  קרויס  על  נגזר  משפטו,  התנהל  במהלכן 
 50 ו-  חוב למע"מ  אלף   80 הכנסה,  למס  מאה אלף שקל 
מאסר  חודשי  שבעה  מלבד  דיווח,  אי  על  קנס  שקל  אלף 

בפועל, שקוצצו בהמשך לחמישה.   
מפעילות  הפסיד  רק  כי  ושוב  שוב  מתעקש  קרויס 
אנשים  בנוסף,  ההכנסות.  על  עלו  "ההוצאות  המשחטה. 
שישלמו  ואומרים  עופות  לוקחים  מגיעים,  היו  רבים 
לדבריו,  גמ"ח".  כמו  פעלנו  מהם,  ביקשנו  לא  בהמשך, 
"בשונה ממה שהציגו את זה, אין לי שום אידאולוגיה לא 
לשלם?  אבל  מהמדינה,  לוקחים  לא  אנחנו  כסף  לשלם. 
למוסדות  מגיעים  שלי  שהמסים  חושב  אני  לי,  אכפת  מה 
התורניים שכן לוקחים כסף מהמדינה – מיר, חברון ועוד". 

לתחושתך, חיפשו אותך?
"כן, יום אחד ערוץ 10 הדביקו לי בתקשורת את התואר 
'קמב"ץ העדה החרדית', הם היו צריכים כותרת לשם שלי, 
הייתי מתראיין בשם העדה, מאז לא הצלחתי להפעיל  כי 
אנשים  עם  עבדתי  כי  לכן,  קודם  לי  שהיו  הקשרים  את 
מתחת לקרקע, וגם התחילו לחפש אותי. ניסו בכמה צורות, 
בסוף נפלו על משהו. אפילו בית המשפט קבע כי 'הנאשם 

לא פעל בגין בצע כסף'".

תמיכה מפתיעה
מיד לאחר גזר הדין החלו רבים לקרוא לשחרורו ממעצר. 
לאומי  הדתי  מהמגזר  רבים  הצטרפו  לקריאה  במפתיע, 
זכה לכתבות אוהדות בערוצי הטלוויזיה  והחילוני. קרויס 
והעיתונים החילונים, ואף הורם קמפיין רשת בשם "כפרה 
אנחנו  הופתעת?  עליו.  שהושת  הקנס  לגיוס  יואליש"  על 

שואלים. "לא, אנשים הבינו שהמעצר שלי בעייתי".
האמת, שזה קצת יותר מזה. למרות כל הקנאות, קרויס 
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את  מודד  ולא  למעשיהם  שואל  לא  בביתו.  רבים  מארח 
דתיותם. כך למשל, כשהיה בבית הכלא, פרסם חייל חרדי 
שקרויס סייע לו בעשרות אלפי שקלים. כאמור, גם במהלך 
ויצאו אנשים מכל קצות הקשת. לשאלתנו  נכנסו  הריאיון 
כאן,  עושה  הוא  מה  ראש,  גלוי  אדם  האורחים,  אחד  את 
הוא משיב: "יואליש הוא אדם נחמד, הוא עזר לי להכיר 

את ירושלים, אין עוד הרבה אנשים כאלה".
אחרי שהקמפיין נגד מעצרו המוקדם כשל, החלו תומכיו 
להרים קמפיין למען קיצור עונשו. בין אלה שקראו לנשיא 
הכנסת  חבר  הדתית,  הציונות  איש  היה  קרויס,  את  לחון 
בנושא.  שקד  המשפטים  לשרת  שפנה  סמוטריץ',  בצלאל 
"יואליש קרויס הוא המקרה הכי ברור של אדם שנפל, טעה 
ובשל הנסיבות הקשות המעוררות רחמים אצל כל בר דעת, 
הוא חייב לקבל חנינה", נימק הח"כ הדת"לי, "קרויס צריך 
נוצר  שלשמו  הקלאסי  המקרה  זה  לאלתר.  חנינה  לקבל 
למידת  המקום  זה  אבל  שמעד,  חסד  איש  החנינה.  מוסד 

הרחמים". 
פרופ'  רז,  מוסי  מרצ  מזכ"ל  לקמפיין:  הצטרפו  עוד 
חביבה פדיה, משוררת וסופרת שהובילה את המהלך, ד"ר 
וכתבי  אברמן,  אהרן  מלכה'  'לב  יו"ר  שניר,  אגמון  חגי 
וניסן  סלע  נטע  ו'ידיעות'   YNET של  לשעבר  הדתות 

שטראוכלר.
העניק  המדינה  ונשיא  פרי,  נשאו  המאמצים  כאמור, 
את החנינה המיוחלת, בטענה כי "קרויס אב ל-16 ילדים, 
ניתנה  הנשיא  החלטת  אלו.  בימים  ללדת  צפויה  ואשתו 
צנעת  מטעמי  אשר  הקשה  המשפחתית  המצוקה  בעקבות 
הפרט לא ניתן להרחיב בה". עוד הוסיף הנשיא כי "יצוין 
כי בית המשפט קבע כי בהפעלת המשחטה, הפונה לא פעל 

מתוך בצע כסף, אלא מטעמים אידיאולוגיים – דתיים".
לדבריו,  לו.  להודות  לח"כ  קרויס  התקשר  שחרורו  עם 
"סמוטריץ' אמר לי שזה לא קשור אליו. היו כל כך הרבה 
אנשים שפעלו מאחורי הקלעים. כך למשל, שמעתי ששלחו 

לריבלין עשרות מכתבים".
להודות  ממהר  לא  קרויס  הקנאית,  להשקפתו  נאמן 
לנשיא. "הוא קלט שזה מאסר בעייתי ועשה משהו שהוא 
הייתה  והמדינה  אותי  הכניסה  המדינה  לעשות,  חייב  היה 
גם  הוא  ריבלין  הכול,  ואחרי  אותי,  לשחרר  גם  צריכה 
צ'אלמער". בהמשך, משיל קרויס את מעטה הקנאות שלו, 
ומודה כי הוא חושב לשלוח לנשיא ספר עם הקדשה. לא 
סתם ספר, אלא את ספרו "משנתו של רבי עמרם", עיבוד 
לשיחות עם הקנאי רבי עמרם בלויא ז"ל, במהלכן חשף את 
משנתו האידאולוגית. לדבריו, המהדורה הקודמת, שיצאה 
לפני כחמש שנים, כבר אזלה מן השוק, ומיד עם הדפסת 

המהדורה החדשה הוא ישלח עותק עם הקדשה לריבלין. 
בשבוע האחרון שר החקלאות ביקר אצל הגאב"ד וחבר 
'העדה  על  עובר  משהו  שחרורך,  למען  פעל  מפלגתו 

החרדית', התקרבתם לציונות הדתית... 
לא  הוא  אריאל  "אורי  להשיב,  ממהר  הוא  "שטויות",   
הראשון, פשוט עכשיו זה הפעם הראשונה שהתמונות יצאו 
למה  התמונות,  את  מי שהוציא  את  לשאול  צריך  החוצה. 
הוציא אותן". קרויס ממהר להסביר כי הביקור נועד בשל 
רצונה של 'העדה החרדית' להפסיק עם הזריקות לעופות, 
מה שמצריך את אישור שר החקלאות הפועל בנושא. כמי 
להתנצל  ממהר  הוא  בעדה,  השחיטה  על  אחראי  שהיה 
שאינו בקיא כעת בפרטים בעקבות מעצרו, "אבל כבר ביום 

חמישי רצתי לגאב"ד בנושא".
חיים:  בן  אבישי  העיתונאי  עליך  שכתב  מה  ראית 
"ברכות ליואליש קרויס נעים הפנים, רעייתו היקרה וילדיו 
החביבים על החנינה. ועוד ברכות ליואליש קרויס האנטי 
ציוני )מגדולי שונאי ישראל שפגשתי בחיי( על כך שלא 
נולד חרדי-ספרדי. כי אם הוא היה ש''סניק - בחיים הוא 

לא היה מקבל חנינה"?
מצביע  לא  אני  לצערי  "נו,  ומשיב,  רגע,  צוחק  קרויס 
בכלל, אבל אם הייתי מצביע ש"ס, הייתי זוכה לאמפתיה 

כ"גדולי  להגדרתו  גם ממנו". כשאנו מתעקשים שיתייחס 
שונאי ישראל", הוא משיב שהוא לא שונא אף אחד, "אבל 

אנחנו נגד שלטון יהודי בארץ. זה אסור". 
התבוללות  אחוזי  בארה"ב  סביבך,  קורה  מה  תסתכל 
מיליונים  אוסף  מסאטמר  האדמו"ר  בצרפת  גבוהים, 
יש  באנגליה  גויי,  בחינוך  ילמדו  לא  שהילדים  בשביל 
מכה של חוזרים בשאלה גם בקרב החרדים. בסופו של 
דבר השלטון היהודי שאתה כל כך נגדו רק שומר על עם 

ישראל?
"נו, המצב בארץ ישראל טוב יחסית, רק בגלל שאנחנו 
נלחמים, תאר לך שאנחנו לא היינו קיימים?!" בנוסף, הוא 

משיב: "זה לא שאני לא רוצה, שלטון יהודי זה אסור".
זה  היהודי,  לשלטון  שלהם  ההתנגדות  למרות  לדבריו, 
לא שהם פועלים היום לבצע הפיכה, להחזיר את הבריטים 
לארץ או את הטורקים. "בסך הכול המאבק שלנו, תביאו 
ה'עדה  הבריטים  בזמן  שבאתם.  לפני  לנו  שהיה  מה  לנו 
לדוגמה,  לא.  אנחנו  היום  כקהילה,  הוכרה  החרדית' 
ולאף  פעלה,  המשחטה  שנה  מאה  שהפעלתי,  המשחטה 
אחד זה לא הפריע. אגב, אתה יודע שבניו יורק יש לקהילה 
הסביר  העיר  ראש  מגורים?  אזור  בתוך  משחטה  החרדית 
כי זה צורך דתי והשאיר אותה, אבל כאן בירושלים, תחת 

'השלטון היהודי' באו וסגרו את המשחטה".
בקצב.  לירות  מתחיל  קרויס  'העדה'  על  כשמדברים 
לנו.  נותנים  לא  אבל  בהפרדה,  תחבורה  דורשים  "אנחנו 
אתה יודע מה יש בניו יורק? אוטובוסים עם מחיצה! אנחנו 
יודעים שכאן אם  אנחנו  לדרוש.  לא מעזים  זה אפילו  את 

אתה יהודי אותנטי, לא נותנים לך שום דבר!"
בניו יורק זו תחבורה פרטית, לכו תקימו לכם גם...

לנו.  נתנו  לא  אבל  שנה,   22 לפני  שעשינו  מה  "זה 
והיום? החילונים מקימים מיזמי תחבורה ציבורית פרטיים 

בשבתות ואף אחד לא חושב לסגור אותם". 
שפועלים  הפרטיים  הקווים  את  לסגור  תדרוש  אתה 

בשבתות?
"החילונים הפסידו את ירושלים מזמן, אין ביקוש לקווים 
אביב",  בתל  בזה?!  להילחם  לי  למה  בשבתות,  שלהם 
מפתיע קרויס, "לא אכפת לנו, זה לא קשור ליהודים בכלל. 

גרים שם תינוקות שנשבו, לא צריך לדאוג להם".  
אז למה אתם מפגינים כנגד חילול השבת בירושלים?

"בעיקרון לא צריך לדאוג לחילונים. הסיבה שאני יוצא 
להפגין – כדי שאני אתחזק. המחלל שבת? הלעיטהו לרשע 

וימות". 
כדי  גם  חרדי,  לחייל  "חרד"ק"  צועקים  אתם  ולמה 

להתחזק?
"שכל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר, ואם הוא אומר 
להתגייס  שאסור  אוחזים  אנחנו  שיתגייס.  להתגייס,  לו 
ואנחנו  שלנו,  הילדים  את  מחנכים  אנחנו  וכך  לצה"ל 
מבקשים שחיילים חרדים לא יסתובבו כאן, כי זה מפריע. 
אבל  אסור,  שזה  אמרת  'אבא,   – ואומר  הביתה  בא  הילד 
הייתי  "פעם  קרויס,  מספר  למעשה",  חרדי'.  חייל  ראיתי 
של  הגזירה  כשהתחיל  אבל  חיילים,  קבוצות  בבית  מארח 

גיוס חרדים הפסקתי".
אבל מה אשם הבחור שהרב שלו אמר לו, למה הוא 

צריך לסבול אלימות ובריונות?
אחוז  יש  אלימים,  לא  השכונה  מתושבי  אחוזים   99"
אחד שמתסיס, והם לא שומעים לאף אחד. בסופו של דבר, 
בשכונה,  מבצעית  פעילות  יוזמת  שהמשטרה  שקרה  מה 
להם.  מרביצים  הם  לכם  הבלשים,  על  כועסים  והחברה 
תושבי  כעשור  לפני  הגלגל,  את  המציא  לא  ארדן  גלעד 
השכונה ניהלו מאבקים כנגד הקווים הציבוריים שעוברים 
כשכל  אוטובוס,  מכניסה  הייתה  המשטרה  בשכונה. 
הנוסעים הם בלשים, וכשהאוטובוס היה נתקל במפגינים, 
הבלשים קפצו החוצה ועצרו את המפגינים. נו, ומה קורה 
חושב  אתה  מה  בשכונה,  עובר  לא  אחד  אוטובוס  היום? 

שיקרה בעוד עשור, חיילים חרדים יעברו בשכונה?!"

לא  שהם  החרדים  החיילים  כנגד  אלימות  אין  בסדר, 
בלשים, אבל יש ביזיונות, צעקות חרד"ק, למה? 

במאה  רק  לא  אבל  פשוט,  לא  זה  צודק,  אתה  "תראה, 
זה  כי  שערים,  במאה  פועלת  המשטרה  צועקים.  שערים 
ערים  שתי  ובאלעד,  ברק  בבני  שהולך  חרדי  חייל  סמל. 
לא  הוא  כי  להוסיף  ממהר  קרויס  יותר".  יסבול  ליטאיות, 
מבין מדוע מי שלוקח כסף מהמדינה לא מתגייס, "מילא 

אני, אבל אתם?"
לדבריו, כיום 'העדה החרדית' יוצאת פחות להפגנות, יש 

מספיק מאבקים פנימיים שצריך לבצר את חומות הדת.
נו, הקדמה הגיעה גם למאה שערים, אני סונט ביואליש. 
"ממש לא, ילדים שלומדים בעדה לא חשופים לאינטרנט, 

מחשב וכו', אבל צריך להגביה את החומות".   
בשאלה  יוצאים  יש  איך  טוב,  כך  כל  החינוך  אם 

מהשכונה?
"רובם בנים של חוזרים בתשובה. זו בעיה, מי שלא גדל 
לאמץ  להתחיל  מבוגר  בגיל  ומנסה  החרדים  הקודים  עם 
בשבילו,  הפתרון  לא  אנחנו  לצערי,  בקשיים.  נתקל  שפה 
גר  שהוא  איפה  שיישאר  בתשובה  חוזר  בשביל  טוב  הכי 

ויקים לעצמו קהילה".
בגיל  שפה  ללמוד  של  המשמעות  מה  יודע  יואליש 

מבוגר, הוא התחיל לדבר עברית רק בגיל 16. 
את יואליש קשה להרגיז, גם כשאני שואל אותו – האם 
כשאתם נאלצים לייבא גאב"ד מחו"ל, זה בגלל שמקנאות 
אי אפשר לצמוח תלמיד חכם, הוא נשאר שליו. דוחה את 
חכמים  תלמידי  הרבה  "יש  כי  וטוען  מציע,  שאני  התזה 
ב'עדה החרדית' שגדלו כאן בשכונה". את הסיבה לייבוא 
הגאב"דים הוא מנמק בפוליטיקה פנימית. "יש כאן הרבה 
פוליטיקות, ואנחנו מביאים מישהו מבחוץ כי זה יותר קל 

ומוסכם על כולם".
לדבריו, כשלמד בישיבה הוא הבין שהלימוד לא בשבילו, 
והחליט לצאת ולהפגין, לשמור על מתים ושאר פעילויות 
חשאיות, בכדי להפיג את השעמום. הוא לא מחזיק בתעודת 
זהות, אבל לא בגלל בעיה אידיאולוגית, פשוט בשל כשל 
בעבר  כתינוק.  הפנים  במשרד  נרשם  לא  הוא  ביורוקרטי 
סיפר כי "אבא שלי לא רצה שאני אוציא תעודת זהות. הוא 
פחד שאני אוציא רישיון, שאברח מהארץ. אני גם בן יחיד. 
יש לי אחות מעלי ואז אני נולדתי. אבא שלי אמר, יצא כזה 
דפקט — לא עושה עוד. אני אמרתי שאביא 22 ילדים, ואז 

אולי אחד יצא טוב. בינתיים יש לי 16 והיד עוד נטויה".
כל כך הרבה ילדים, זה לא קשה?

לי קשה, אבל  היה  יושב כמלך. בהתחלה  אני  "להיפך, 
כשהילדים התחילו לגדול, אחד מגדל את השני".

לשאלתנו כמה הוא מוציא בחודש על מזון, הוא משיב: 
"עדיף שלא לחשבן, כשמתחילים לעשות חשבונות תמיד 

באות צרות". 
לקראת סוף הריאיון יואליש לוקח אותנו לסיור בביתו. 
הסיור מתחיל במרתף שהכניסה אליו מתוך ארון הספרים 
יואליש  אוגר  בו  לביתו,  צמוד  למחסן  וממשיך  בסלון, 
אוסף של כ-20 אלף פשקווילים, מתויקים לפי נושא. שמע 
האוסף האגדי הגיע עד לארכיון המדינה, שסרק רבים מהם. 
כנגד  שיצא  מבזה  בפשקוויל  נתקל  אני  אקראי  בעלעול 
לא  "זה  הקודם.  העשור  בתחילת  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 

'העדה'", הוא קובע נחרצות. 
שק.  מחזיק  הוא  הרבים,  הפשקווילים  לצד  הקיר,  על 
ביום  הולכים  אנחנו  זה  ש"עם  מסביר  הוא  לשאלתי, 

העצמאות, אבל אני כבר לא הולך עם זה".
לסיום, אני שואל אותו על הסיפור הידוע עם רבי עמרם 
ציוני,  אתה  עמרם  "רבי  בו:  נזף  רוב  כשהבריסקר  בלויא 
אתה יודע שהשוטרים היהודים לא יעשו לך כלום, ברוסיה 
"תמיד  ועונה:  צוחק  קרויס  כך".  להפגין  מעז  היית  לא 
 – עמרם  רבי  של  התשובה  בלי  הזה  הסיפור  את  מביאים 

רבי, הם רוצחים, אבל הם מפחדים מהתקשורת".  



22    י"ג בתמוז תשע"ז 7/7/17

חפרוה
שרים
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בהסכמת אביו ובליווי 
דודו, עזב הגאון רבי 

אריה שפירא את 
ישיבת 'באר יעקב' 
והקים את 'שערי 
שמועות', שרכשה 

לעצמה במהרה מעמד 
של כבוד בעולם 

הישיבות  התנאים 
הגשמיים במושב 

עדיין אינם אידיאליים, 
אך הבחורים כרוכים 

בדמותו של ראש 
הישיבה ומלאים 
הערצה כלפיו 

 פרופיל נרחב: 
השיעורים, צוות 

המשגיחים ואישיותו 
של ראש הישיבה

אבי רבינא

חפרוה
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ם לפני שבע שנים השם 'שערי שמועות' טרם 
הרי שהיום, הפכה  היה מוכר בעולם התורה, 
ויוקרה.  להצלחה  נרדף  שם  שמועות'  'שערי 
הישיבה שוכנת במרכזו של מושב בית חלקיה, 
רחוק משאונה של העיר. שם, באווירה כפרית 
את  שמועות'  'שערי  בנתה  והטבע,  החורש  בצל  ופסטורלית, 

עצמה מישיבה אנונימית לשם דבר בעולם הישיבות הליטאי.
'שערי שמועות' רכשה לה  ישיבת  לדימוי המקובל,  בניגוד 
מקום של כבוד בזכות עצמה והיא כבר לא נשענת על הישיבה 
מרבית  את  משם  שאבה  היא  בהחלט  אך  יעקב',  'באר  האם 
ורבני הישיבה מבוססות על התורה  הנהגותיה. הליכות ראשי 
משה  רבי  הגאון  מרן  קדישא,  הסבא  בבית  ינקו  הם  אותם 
יעקב' או כפי שהוא  'באר  זצ"ל, ראש ישיבת  שמואל שפירא 

מכונה בישיבה "הראש ישיבה זצ"ל". 
ישיבת  בחזית  העומדים  שפירא,  המפוארת  המשפחה  רבני 
'באר יעקב' השוכנת ביישוב באר יעקב - חלקו לראשונה את 
תש"ע  באלול  זה  היה  נוסף.  תורה  מקום  עם  המפואר  המותג 
לפני כשבע שנים, אז החליט הגאון רבי אריה שפירא, שהיה אז 
בשנת ה-32 לחייו, לפתוח ישיבה ההולכת בדרכי סביו הגדול 

רבי משה שמואל זצ"ל. 
לעילוי  שנחשב  הצעיר  הישיבה  ראש  למעשה,  ממחשבה 
מבריק עוד מימי בחרותו, החליט בעצה אחת עם אביו הגאון 
רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב' להקים ישיבה 
וכך, עם כמה עשרות בחורים שחפצו להגיע בהקמת  חדשה, 
הישיבה, שכר רבי אריה מבנה קטן בעיר מודיעין עילית - שם 
שלאחריו  חורף  בזמן  הראשון,  אלול  בחודש  הישיבה  שכנה 
כבר עברה הישיבה למשכנה במושב 'בית חלקיה', שם כאמור 

היא שוכנת עד היום הזה.
ראש  שפירא,  אריה  רבי  הגאון  של  דמותו  כי  להבין  צריך 
הישיבה בפועל לצד דודו הגאון רבי נפתלי צבי יהודה שפירא, 
ובוגרים  בחורים  הקלאסי.  הישיבות  בעולם  לחריגה  נחשבת 
וניסו  ישראל',  'כל  עם  שוחחו  קיומה  משנת  בישיבה  שלמדו 
ולדמותה  לחזונו  אריה,  רבי  של  לדמותו  צוהר  בפניי  לפתוח 
של  פטירתו  אחרי  היסטוריה:  קצת  ראשית  אך  הישיבה.  של 
יצחק  דוד  רבי  הגאון  בנו  אותו  ירש  זצ"ל,  שפירא  הגרמ"ש 
של  בניו  שמעון  ורבי  אריה  רבי  יעקב'.  'באר  ישיבת  בהנהגת 
עם  אחת  בעצה  יעקב'.  'באר  בישיבת  תחתיו  כיהנו  הגרד"י 
בישיבת  יחדיו  לכהן  יכולים  אינם  כי  שהובהר  ולאחר  אביו, 

'באר יעקב' - פתח רבי אריה את ישיבת 'שערי שמועות'. 
האם  ישיבת  בוגרי  מתוך  הגיע  הראשון  התלמידים  מחזור 
'באר יעקב'. הגרד"י שפירא עצמו אף היה מגיע אחת לשבועיים 
למסור שיעור כללי בישיבה החדשה, ובכך הראה כי הוא נותן 
לה ולבנו ראש הישיבה גיבוי מלא. ח. בוגר הישיבה, מספר: 
בכבוד  ורבניה  ישיבה  של  להתפצלות  חיה  דוגמא  "קיבלנו 
ראש  ממעט  היום,  לרעהו".  האחד  גדולה  ובהערכה  מלכים 
ישיבת 'באר יעקב' להגיע לישיבה, לאחר שהיא כבר עלתה על 

מסלולה ואינה זקוקה לחיזוקים מבחוץ.

הדוד והאחיין
בשנתה  לישיבה  נכנסו  אשר  הבחורים  "המייסדים", 
הראשונה שהגיעו בעיקר מבני הקיבוץ של 'באר יעקב', זוכרים 

את הקשיים והניסיונות שחוותה הישיבה ומספרים כי הם היו 
שותפים להחלטות ולבנייתה של הישיבה עד להתייצבותה. 

היינו  הישיבה,  לייסוד  הראשון  החורף  "בימי  מספר:  ח. 
יותר,  גדולה הרבה  כ-30 בחורים, האחריות כשאתה במיעוט 
שיש  לנו  הודיעו  שחרית.  מתפילת  נעדרו  מהבחורים  ורבים 
ממשיך  ח.  במושב".  במעונו  אריה  ר'  של  בבית  דרמטי  ועד 
לתאר את הרגעים שהפכו בבוא העת לחלק מדמותו של ראש 
הישיבה. "הבחורים נכנסו לביתו, הוא ישב בראש השולחן – 
תצליח,  שהיא  ובאחריותי  ישיבה  הקמתי  'אני  לבכות,  והחל 
אין  ישיבה  של  תפילה  בלי  כי  זצ"ל  ישיבה  מקובלנו מהראש 
בי  פוגע  כי הוא  לישיבה, מי שלא מגיע לתפילה שידע  צורה 
באופן אישי והורס לי את הישיבה'". בדברים אלו חתם ר' אריה 

את הועד.
העיניים,  בגובה  לדבר  אריה  רבי  של  דרכו  זו  כי  מספר  ח. 
מלבו שלו אל לב הבחור, "בצורה כזו הדברים חודרים עמוק 
ופועלים את פעולתם", הוא מסביר. בוגרים נזכרים כי בייסודה 
של הישיבה היה חשוב לרבי אריה לבנות את הישיבה בעשר 
אצבעות וללא עזרה מבחוץ, הם מספרים: "היה זה כתב עיתון 
וביקש  פתיחתה  לאחר  וחצי  שנה  לישיבה  שהגיע  'המבשר' 
לעשות כתבת תדמית על הישיבה, כשנודע הדבר לרבי אריה 
קרא אליו את הכתב וביקש כי יימנע מפרסום הכתבה, ונימק: 
'אני לא מעוניין שישמעו על הישיבה בעולם דרך כתבה כזו או 
אחרת, אלא שיתוודעו לה מהשטח בגלל שיעור כללי מוצלח 
וכך  המדרש',  בית  ספסלי  את  החובשים  למדנים  בחורים  או 

נגנזה הכתבה".
הדמות  היותו  למרות  'הרב',  אריה  לרבי  קוראים  בישיבה 
בישיבה.  המתרחש  דבר  כל  יישק  פי  על  ואשר  הדומיננטית 
ישיבה'.  'הראש  קוראים  יהודה  צבי  נפתלי  רבי  הגאון  לדודו 
והיותו של הגרנצ"י דוד של רבי אריה,  למרות פער הגילאים 
הקשר בין השניים הוא קשר הדוק של כבוד והערכה. בחורים 
"מורי  אריה  רבי  את  כינה  שהגרנצ"י  פעמים  היו  כי  מספרים 
ורבי" בפני בחורים. הגרנצ"י מוסר שיחה מדי ליל שבת ואף 

שיעור כללי מפעם לפעם.
עם  מתגורר  הוא  בה  דירה  יש  יהודה  צבי  נפתלי  לרבי 
הוא  הזמן  ברוב  כאשר  לישיבה,  בסמיכות  במושב  משפחתו 
שוהה בבית חלקיה, ביתר הזמן הוא שוהה בבאר יעקב - שם 
שוכן ביתו הישן. הגרנצ"י אף נוסע לגולה בעת הצורך על מנת 
לדאוג להחזקת הישיבה. בימים אלו שוהה ראש הישיבה רבי 
יספרו שלא לחינם  גיוס כספים. מקורביו  אריה בחו"ל לצרכי 
יצא רבי אריה דווקא בסיום עונת הרישום לגולה, זאת על מנת 
לחמוק מלחצים כבדים לקבלת בחורים נוספים מעבר למכסה 

שהוקצבה מראש.
לו  "אין  מקורביו.  אומרים  אריה מטעה",  רבי  "מראהו של 
'חשיבות'. הוא מתנהג בקלילות, הפראק והכובע מונחים עליו 
ברישול, ולפעמים ניתן לחשוב שהוא אחד מאברכי הישיבה, 
הישיבה.  בתוככי  אפילו  הצנועה  והתנהלותו  פשטותו  בשל 
אריה  רבי  לצד  יושבים  עצמם  את  מוצאים  פעם  לא  בחורים 
מספרים  המדרש".  בבית  מושבם  למקום  בסמיכות  שהתיישב 

בישיבה. 
בד בבד נזכרים התלמידים בחריפותו ובשליטתו בכל מכמני 
התורה. "שוחחתי אתו בלימוד בסדר ג' באחד הערבים", נזכר 
איציק, בוגר 'שערי שמועות'. "לפתע ניגש אברך וביקש 'מראי 
מקומות' על סוגיה סבוכה ביבמות, למרבה התדהמה שולף רבי 

אריה תכתובת ארוכה של 'מראי מקום' שהכין תוך כדי דיבור 
איתי, למרות שבישיבה לא עסקו באותה תקופה ביבמות".

התלמידים  אחד  נזכר  אריה  רבי  של  לפשטותו  כדוגמא 
לייסוד  זה בחודש הראשון  שנמנה על מייסדי הישיבה, "היה 
הישיבה. חיפשנו משכן קבע ולשם כך התרוצצנו ברחבי הארץ 
יחד עם רבי אריה מעיר לעיר, כדי לבחון את האפשרויות. בעת 
מנחה  לתפילת  נעצרנו  בירושלים,  השכונות  לאחת  שהגענו 
בבית הכנסת השכונתי". כאן מספר התלמיד דבר הידוע לכל 
שמיה  יהא  ה"אמן  כי  שמועות'  'שערי  של  בשעריה  שבא  מי 

רבא" של רבי אריה נשמע למרחוק ונאמר בדבקות גדולה. 
התלמיד ממשיך ומספר את שאירע בבית הכנסת השכונתי: 
"במהלך התפילה צעק רבי אריה 'אמן יהא שמיה רבא' כהרגלו, 
לא  כאן  הרב,  'כבוד  והעיר:  הגבאי  אליו  ניגש  מכן  לאחר 
צועקים'. השיב לו רבי אריה: 'אם כן, למה אתה צועק עליי?!' 
הגבאי  על  מהרה  עד  התחבב  ישיבה  הראש  כי  לציין,  מיותר 

והשניים שקעו בשיחה ארוכה".
ראש הישיבה הצעיר סוחף אחריו לא רק את בחורי הישיבה. 
בלב  קשורים  ביתם,  את  ובנו  נישאו  כבר  אשר  אברכים  גם 
בסנדקאות  אותו  יכבדו  הם  לכך  בהתאם  אריה.  לרבי  ובנפש 
מדי  החדש.  ביתם  את  לחנוך  אותו  ויזמינו  הראשון  לבנם 
תקופה נערכים כינוסים בירושלים ובבני ברק בבתי הבוגרים, 

שם נאספים למעלה מ-40 אברכים יחד עם רבי אריה. 
רבים מבוגרי 'באר יעקב' מעידים על עצמם כי הם תלמידים 
'באר  בישיבת  מימיו  עוד  דבקו  בו   - אריה  רבי  של  קרובים 
יעקב'. גם שידוכי הבחורים בישיבה נעשים בעצה אחת עם ר' 
נסגרו לאחר  כי מרבית השידוכים  לי  בישיבה מספרים  אריה. 
השידוך.  מהלכי  בכל  ולפנים  לפניי  מעורב  היה  אריה  שרבי 
עשרות בחורים הוא אף שידך בעצמו משלב ההצעה, הבירורים 
ועד לסגירת השידוך. רבי אריה מקפיד כמו כל השדכנים לגבות 

"דמי שדכנות" כמקובל, זאת בשל הוראה מסבו זצ"ל.

הצוות והרישום
משמשים  הישיבה  בייסוד  אריה  בר'  שדבקו  רבים  בוגרים 
רפאל  הרב  את  למנות  ניתן  ביניהם  בישיבה.  בתפקידים  היום 
בתפקיד  המשמש  זצ"ל  הגרמ"ש  של  נכדו  שפירא,  ציון  בן 
משיב, הרב אלעזר משה מרק, חתנו של הגאון רבי מאיר קסלר, 
הרב חנניה רודמן, חתנו של הגרא"י ברזל, והרב ישי ברעם - 
המשמשים כמשיבים בישיבה. המכנה המשותף לכולם: היותם 

תלמידים של רבי אריה.
בשונה מיתר הישיבות, בחורי הישיבה התעקשו ורבי אריה 
החליט למסור שיעור יומי לכל בני הקיבוץ ולשיעור ג'. השיעור 
נמסר שלוש פעמים בשבוע בבית המדרש. את יתר השיעורים 
מוסרים שאר רבני הישיבה - הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס, 
פינקוס  המשמש בכובעו השני כרבה של העיר אופקים. הרב 
מקפיד להגיע בכל יום בתחילת סדר א' ונשאר עד לסופו - אז 
הרבנים  הם  נוספים  ר"מים  ב'.  שיעור  לבני  שיעור  מוסר  הוא 

הגאונים רבי יוסף פישהוף ורבי חיים בניט.
בהנהלת הישיבה ניתן למנות בין היתר את הרב שמואל יוסף 
פורת, הרב חננאל גינזבורגר המשמש בתפקידו כמנהל הישיבה 

והרב שמואל תורג'מן.
גם  הבחורים  שימשו  הישיבה  של  הראשונות  בשנותיה 

א
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יצא לי לראיין עשרות בחורי  במסגרת סדרת הכתבות 
נחשפתי לעובדות  ישיבות מהישיבות המובילות,  ובוגרי 
מרתקות לרוב וסיפורים מעניינים. חלקם מטבע הדברים 

לא נכנסו לכתבות.
אני  אליו  הגעתי  שלא  למי  הזדמנות  עוד  לאפשר  כדי 
מציג מייל מיוחד עבור הסיפור האישי של כל אחד ואחד. 
בחור או בוגר שמעוניין שנסקור את הישיבה המובילה בה 
למד יכול לשלוח סיפורים מעשים ועובדות, אותן כמובן 

נאמת בטרם פרסום הכתבה.
תודה על שיתוף הפעולה

ar0544335347@gmail.com

בחורים  הקטנות.  הישיבות  בעולם  הישיבה  של  כשגרירים 
להגיע  מהישיבות  חבריהם  את  ושכנעו  לישיבה  כפה  שימשו 
אליה עד לביסוסה, אז העסיקה הישיבה רשמים מטעמה בכסף 
מלא, כשבחזית הרישום ניצב הרב משה מרקביץ, בוגר ישיבת 

'באר יעקב', לצד הרב משה צבי קפלן המסייע ברישום.
שנתיים לאחר ביסוסה, הישיבה שוב לא הייתה זקוקה ליחסי 
בישיבה,  חריג  מחזה  היה  הרישום  "בעונת  חיצוניים.  ציבור 
בחור לקח מזרון ונשכב לישון על יד חדרו של רבי אריה במטרה 
שיקבל אותו לישיבה - לאחר שסורב מחוסר מקום". מספר אחד 

התלמידים. 
ולמדן  כעילוי  הרישום  בעונת  ממותג  אריה  רבי  של  שמו 
מפולפל, מה שמושך תלמידים ומהווה תחרות קשה לישיבות 
חבורה  למסור  בעבר  הוזמן  הוא  כי  מספרים  בישיבה  ותיקות. 
בפני תלמידים משיעור ג' בישיבת חברון, כאשר תלמידים רבים 
מאותו שיעור עברו לאחר מכן ל'שערי שמועות', בשל ההערצה 

שרכשו כלפיו. 
לישיבה,  בחורים  כ-50  רשמי  באופן  מתקבלים  שנה  מדי 
אך באופן מעשי מקבלת הישיבה מעט יותר בשל לחצים אשר 
יעקב  ישראל  רבי  הגאון  הישיבה  ר"מ  ראשיה.  על  מופעלים 
בחורים  מ-30  יותר  לקבל  ראוי  "לא  כי  בעבר  הודיע  פינקוס 

לעונה". 
הישיבה נקראת על שם ספרו של הגרמ"ש "שערי שמועות", 
ואף מתאפיינת היא ב'דרך הלימוד' של הגרמ"ש לדייק בתורת 
הראשונים. אנקדוטה מעניינת הזכורה לתלמידי הישיבה עוסקת 
בכינוי של ראשי הישיבה למרן הגרמ"ש. כאשר הדוד, הגרנצ"י 
נוקט בדרך כלל בביטוי "אבא מארי".  מזכירו בשיעוריו, הוא 
עם פתיחת הישיבה, כאשר הגרעין המרכזי שלה היה בחורים 
מישיבת באר יעקב, היה רבי אריה משתמש בשיעורים בביטוי 
"סבא" – "סבא שואל", "היסוד של סבא". לא אחת ניתן היה 
של  דבריו  בפירוש  עצמם  לבין  בינם  דנים  בחורים  לשמוע 
"סבא". עם זאת, משגדלה הישיבה, ומטבע הדברים היא הפכה 
האחרונות  בשנים  אריה  רבי  נוהג  'משפחתית',  ופחות  רחבה 
לכנות את הגרמ"ש בביטוי "הראש ישיבה זצ"ל", ביטוי שהפך 

לרווח בין בני הישיבה.

השגחה ופיקוח
רבי  של  והשפעתו  למעמדו  נחשפתי  הכתבה  הכנת  במהלך 
שמועות'  ב'שערי  בחור  של  מעמדו  הבחורים.  חיי  על  אריה 
נקבע על פי הקשר עם רבי אריה, יש מי שיראה בגישה זו של 
מפריע  לא  הזה  הכינוי  אך  חסידות,  מעין  אחד  באדם  דבקות 
בזוטות".  התעסקות  "זו  אומרים:  הם  לי  בישיבה,  לתלמידים 
לדבריהם, "הכול סובב בסוף סביב השקיעות בלימוד – תקנות, 
בישיבה.  דגש  פעם  אף  מקבלות  לא  משונות  והוראות  כללים 
הנושא שמקבל את תשומת הלב המרבית מכיוונו של רבי אריה 

הוא העיון והשקיעות בלימוד, כל היתר בטל".
לדמותו של רבי אריה יש תמהיל של מרכיבים רבים מגוונים. 
"אני רוצה לציין כאן תכונה אחת בולטת וחשובה". אומר לנו ר. 
בחור הלומד כיום בישיבה. "לצד הרקע הביוגרפי שלו וכשרונו 
התורני בולט גם הביטחון העצמי בו ניחן. כבר מתחילת דרכו, 
רבי אריה לא ראה את עצמו מחויב לדעה של רב כלשהו מלבד 
סבו הגדול, בו היה דבוק ולו היה ממושמע. הוא מרשה לעצמו 
לברוח בשיטתיות ובפומבי מכנסים ואירועים פוליטיים וכך גם 

נמנע מהכרעות המכניסות את ישיבתו למערבולת פוליטית".
ר. מוסיף בשיחה עם 'כל ישראל': "ניתן לדעתי להצביע על 

למי  אותו  שהפכו  ישיבה  הראש  של  מרכזיות  תכונות  שלוש 
שהוא ואפשרו לו להגיע למעמד אליו הגיע. הראשונה היא אכן 
הסמכותיות, יחד עם הביטחון והפסקנות שהזכרתי המתקשרת 

גם לכריזמה האישית שלו וליכולת שלו לרתק את שומעיו".
"המשגיח",  מרכזית  דמות  עומדת  הישיבה  לראש  מתחת 
רוזנבוים.  אברהם  רבי  הגאון   – אברמ'ל"  "רב  אחרת  ובלשון 
פעם בשבועיים מוסר ר' אברמ'ל שיחה ברוטציה עם המשגיח 
רוזנבוים  הרב  של  שמו  שטרנסוס.  יעקב  רבי  הגאון  הנוסף 
עד  ולא המשגיח, מחמת שסלד  כרב אברמ'ל  הוטבע  בישיבה 
מאד מתוארים למיניהם. בהזדמנות הסביר רבי אריה את בחירתו 
שבחורים  אומר  היה  "סבא  בישיבתו,  לכהן  למדן  במשגיח 
מעריכים דמויות ששקועים בלימוד, ואם ברצונך שיעריכו את 

המשגיח, אזי עליו להיות שקוע בעולמה של תורה". נימק.
לכל,  הפתוח  בית  ומעולם  מאז  היה  אברמ'ל  רבי  של  ביתו 
יום מצאו בו את ביתם, ומהם שהתגוררו אצלו חודשים  קשיי 
ארוכים. שיחותיו בישיבה נאמרות מתוך שמחה. וכך גם דרכו, 
הבחורים  את  עודד  אלא  בחור,  על  כעס  או  גער  לא  מעולם 

לעבודת ה' מתוך שמחה והרחבת הדעת.
שאף  כהנא,  חיים  רבי  הגאון  מכהן  בישיבה  קטן  כמשגיח 
של  תפקידו  לישיבה.  בסמיכות  חלקיה  בית  במושב  מתגורר 
אותם  א',  שיעור  בני  בקרב  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  כהנא  הרב 
הוא דואג לשבץ בחדרים ואף מסדר להם חברותות עם כניסתם 
לישיבה. בעוד ראש הישיבה לא משמש כ"שוטר", תפקידו של 

הרב כהנא לעקוב ולוודא אחר תפקודם של תלמידי הישיבה.
ליטאיות  למשפחות  מותאמת  שמועות'  'שערי  ישיבת 
קלאסיות – אך בוגרי 'באר יעקב' יקבלו עדיפות ראשונה כאשר 
יבואו לרשום את צאצאיהם לישיבה. רמת המשטר בישיבה גם 
היא לא חריגה מחברותיה - לקו אדום ייחשב: החזקת רישיון, 
נגן עם רדיו או מכשיר סלולרי לא כשר. ביתר הדברים המשטר 

רופף יותר וההתנהלות תיבחן לגופו של בחור.
כי "השקיעות בלימוד  ישראל'  ל'כל  אחד התלמידים מספר 
אצל רבי אריה זה שיטת לימוד וגם יסוד מוסד בעבודת ה' שלו, 
של  מקום  אצלו  תופס  לחברו'  אדם  וה'בין  הלבביות  גם  אך 
כבוד. אף פעם הוא לא יסלק בחור מהישיבה, הוא יכוון אותו 
ללכת ל'חיזוק' בישיבה אחרת ואף ייסע בעצמו לישיבה לדאוג 

שהבחור יתקבל וישתלב על הצד הטוב". 

הגשמיות
מגורי הבחורים נמצאים בסמיכות לבית המדרש, במה שנקרא 
על ידי הישיבה "צימרים", כינוי לקונטיינרים... מצבה הכלכלי 
של הישיבה לא שפיר, אך היא משתדלת כי בחורי הישיבה לא 
אשר  ענק  מבנה  להיבנות  צפוי  למושב  בכניסה  בכך.  ירגישו 
קריית  גם  תשכון  הישיבה, שם  ולפנימיות  מדרש  לבית  ישמש 
הישיבה. אחד התורמים הגדולים של הישיבה הוא ר' חיים אריה 
שלוסברג, הנמנה על חסידות חב"ד, שהשקיע הון רב לקראת 

הקמת קריית הישיבה החדשה.
הבחורים,  כלל  את  מלהכיל  צר  הישיבה  של  האוכל  חדר 
השיעורים  בני  במשמרות.  הארוחות  מתנהלות  החול  בימות 
הקטנים ייכנסו ראשונים לארוחת צהריים ואחריהם בני שיעור 
ג' ומעלה המשתתפים בשיעורו של ר' אריה. הסיבה לכך נעוצה 
בכך שהשיעורים של בני שיעור א' וב' מסתיימים מוקדם יותר. 
באירועים מיוחדים שוכרת הנהלת הישיבה את אולם האירועים 

של המושב במחיר מוזל ושם מתכנסים כל בני הישיבה.
סעודות השבת בישיבה נערכות במתינות ובלי לחץ, עבודת 
כולם  שלמדו  מרבותיהם,  בבחורים  הושרשה  בשירה  השמחה 

ניגונים.  מאות  בעצמו  שהלחין  זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש  אצל 
בחורים אשר סעדו את סעודות השבת בביתו של ראש הישיבה 
סעודות  את  מנהל  עצמו  הוא  גם  כך  כי  מספרים  אריה,  רבי 

השבת, באווירה רגועה ומתונה ללא תחושת כבדות ולחץ. 

על הישיבה: 

במודיעין  תש"ע  באלול  הוקמה  שמועות"  "שערי  ישיבת 
חלקיה.  בית  במושב  למשכנה  עברה  תש"ע  בחורף  עילית. 
קרויה  היא  ואברכים.  תלמידים  ושמונים  כמאתיים  בישיבה 
על שם סדרת הספרים שערי שמועות של מרן הגאון רבי משה 
שמואל שפירא זצ"ל, ראש ישיבת 'באר יעקב', ודרך הלימוד בה 

מבוססת על שיטתו. 
יהודה  צבי  נפתלי  רבי  הגאון  עומדים  הישיבה  בראשות 
שפירא, בנו של הגאון רבי משה שמואל זצ"ל, והגאון רבי אריה 
שפירא, נכדו של הגרמ"ש שפירא. ובנו של ראש ישיבת 'באר 

יעקב' הגאון רבי דוד יצחק שפירא.
דרכו  על  מובהק  באופן  מבוססת  בישיבה  הלימוד  דרך 
לרוב  בניגוד  שפירא.  שמואל  משה  רבי  הגאון  של  הלימודית 
יומי  שיעור  שומעים  הצעירים  התלמידים  רק  לא  הישיבות, 
והאברכים,  הקיבוץ  בני  כולל  המבוגרים,  גם  אלא  מהר"מים, 

שומעים שיעור יומי מראש הישיבה רבי אריה שפירא.
המשגיחים הם הגאון רבי אברהם רוזנבוים והגאון רבי יעקב 
ישראל  רבי  הגאונים  הרבנים  הם  הר"מים  שטרנשוס.  שמעון 
יוסף  הרב  באופקים,  החרדית  הקהילה  רב   - פינקוס  יעקב 
חיים  והרב  ברק  בבני  סלאנים  ישיבת  ראש  לשעבר   - פישהוף 

שלום בניט. משגיח קטן: הרב חיים כהנא.
מנהלים  שאותו  ספרים,  להוצאת  מכון  מחזיקה  הישיבה 
בחורים. המכון מוציא לאור שיעורים הנמסרים בישיבה ועוד. 
חלק מהפרסומים יוצאים לאור לקראת אירוע המתרחש בישיבה 

או כתשורה לתורמי הישיבה לקראת החגים.
עד כה יצאו לאור במסגרת המכון:

סדרת בית שערים - סדרה בת שלושה כרכים המכילים בעיקר 
את שיעורי ראש הישיבה הרב נפתלי צבי יהודה שפירא.

סדרת שמועות וביאורים - סדרת חוברות המחולקת לתורמי 
ולידידי הישיבה, ובהן שמועות והנהגות מבית וולאז'ין ובריסק, 
סדר  המזון,  ברכת  על  חוברות  יצאו  כה  עד  מסוים.  נושא  על 
ועל  ושיר השירים,  רות, אסתר  ההושענות, על מגילות קהלת, 

סדר ההלל.
 2 יצאו  כה  עד  שפירא.  אריה  רבי  הישיבה  ראש  שיעורי 
כרכים: שערי גירות - על סוגיות במסכת כתובות, ושערי מיטב 

- על סוגיות במסכת בבא קמא.
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מפעלי חיים
שפע

לרגל יום השנה לפטירתו של הרבי מצאנז זצ"ל, שוחח 
וחשובי תלמידיו,  ישראל' עם שניים מותיקי  'כל  כתב 
הרה"ח משה רייך והרה"ח שמואל הלברשטאם, שהעלו 
  חייו  מפעלות  אודות  מרתקים  ומעשיות  זיכרונות 
קירוב יהודים במחנות על אדמת גרמניה, הקמת בית 
הש"ס'  'מפעל  של  העצום  הפרויקט  לניאדו,  החולים 

ויחסו המיוחד לבני עדות המזרח 

יצחק דוד קוריץ
צילומים: באדיבות משה גליק
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המוני בית ישראל עלו השבוע להשתטח על ציונו הק' של 
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זיע"א בעל ה"שפע חיים" ו"דברי 
יציב" הטמון בעיר נתניה, שם נשאו תפילות לישועות הכלל 

והפרט.
וביהדות  בפרט  צאנז  בית  ואוהדי  חסידי  ריכוזי  בכל 
זיכרונות  העלו  בהם  כינוסים  נערכו  בכלל,  החרדית 
לישיבה של  זצ"ל, שנסתלק  חייו של האדמו"ר  ממפעלות 
מעלה לפני 23 שנים. כידוע הרבי זצ"ל הוא הגבר הוקם על 
– אותו הועידה ההשגחה העליונה להרים מאשפות אביונים 
השואה  לאחר  והגשמית  הרוחנית  השממה  את  ולהפריח 
על  שחווה  הרבי,  מיליונים.  על  הכורת  עלה  בה  האיומה, 
בשרו את מאורעות השואה האיומה ואיבד בשנים אלו את 
– אסף במסירות  הי"ד  מילדיו  ואחד עשר  זוגתו הצדקנית 
והקים  מאש,  מוצלים  אודים  הפליטה,  שארית  את  נפש 

מפעלים אדירים לה' ולתורתו.
ביום ט' בתמוז, שוחחנו עם  יום ההילולא החל  לקראת 
הקדוש  בצלו  להסתופף  שזכו  ומקורביו  מתלמידיו  שניים 
מעסקניה  רייך,  משה  הרה"ח  הם  הלא  בשנים,  רבות 
הבולטים של חסידות צאנז בפרט והיהדות הכללית בכלל, 
ועמו הרה"ח שמואל הלברשטאם, מנכ"ל "מפעל הש"ס" 
תורה  להגדיל  זה  מפעל  למען  כלילות  ימים  העושה   –
ולהאדירה. הוא אותו מפעל הקודש העצום אותו ייסד הרבי 

זצ"ל ונשא אותו על לוח לבו במסירות נפש כל ימי חייו. 
זיכרונות  מעלים  הם  צורבים  ובגעגועים  קודש  בחרדת 
מימי חייו של הרבי, ובעיקר ממפעלות חייו בשנים שלאחר 
זכינו  הדברים  בתוך  הקודש.  בארץ  מכן  ולאחר  המלחמה, 
לשמוע עובדות נדירות ומרתקות ממסירות נפשו של הרבי 

לתורה ולכלל ישראל לכל אחד באשר הוא.
לאחר  הרבי  של  דרכו  על  קצת  לשמוע  רצינו  ראשית, 

המלחמה
"כידוע", מספר לנו הרב רייך, "הרבי היה בין האסירים 
שם  לשמצה,  הידוע  אושוויץ  ההשמדה  למחנה  שהגיעו 
מיד  משפחתו.  כל  את  ואיבד  שאול  ייסורי  עבר  כאמור, 
לאחר השחרור התנער הרבי מעפרו ובכל כוחו זעק 'מי לה' 
'פלדפינק',  הגרמני  במחנה  הייתה  הראשונה  תחנתו  אלי'. 
התעניינו  לא  ורצוצים  שבורים  שהיו  מהפליטים  רבים 
והצליח אט אט  לא התייאש  ברוחניות, אך הרבי  בתחילה 
להכניס רוח בעצמות היבשות. הוא דאג לכל צרכיהם, וכך 
ברחבי  ישיבות  מ-30  למעלה  הקים  תקופה  באותה  כבר 

גרמניה תוך שנתיים. 

בת  כל  בישראל,  חדשים  בתים  להקים  דאג  גם  "הוא 
הקפדה  תוך  וכשר  נאמן  בית  להקים  שהסכימה  ישראל 
על צניעות וכשרות – קיבלה מהרבי סכום של מאה דולר 
ימים  אותם  של  במושגים  עצום  לסכום  נחשב  אז  שהיה 
עבר  יותר  מאוחר  דרך.  לא  בדרך  להשיגו  הצליח  והרבי 
הרבי למחנה הפליטים 'פרנווילד', שם גם הוקם מרכז יהודי 
גדול על טהרת הקודש, ואז הגיע הרבי לארה"ב, שם כידוע 
התגורר ביוניאון סיטי וגם שם עמל במסירות נפש לחיזוק 

היהדות ברוחניות ובגשמיות.
"בשנת תשט"ו הגיע הרבי בפעם הראשונה לארץ הקודש, 
ומיד הביע את רצונו להקים קריה נאמנה לה' ולתורתו, וכך 
הגיע לעיר נתניה, שם החל להפריח את השממה. חודשים 
כ"א  ביום  הפינה  הנחת  טקס  נערך  כבר  מכן  לאחר  מספר 

אדר.
הבנין  של  בנייתו  כשהסתיימה  כי  לציין  ראוי  "כאן 
ועסקניה של החסידות התחילו להתחנן לאכלוס  הראשון, 
הדיירים הראשונים – עצר הרבי את התכנית והודיע כי לא 
יכנסו להתגורר עד שתוקם ישיבה בה יעמלו בתורה יומם 
ולילה. הרבי שכל כולו היה 'תורה' הביע את רצונו שקול 
קרא  ואז  קריה,  ברחובות  שישמע  הראשון  יהיה  התורה 
הרבי לתלמידו הגאון החסיד רבי אליהו שמרלר והטיל עליו 
ראש  להיות  ומינהו  הישיבה  בפתיחת  לסייע  המשימה  את 

ישיבה, וכך בתוך מדבר השממה הוקם השיעור הראשון".
ר'  לספר  ממשיך   – ביותר"  קשים  בתנאים  אז  "למדנו 
"היינו  הישיבה.  של  הראשונים  מתלמידיה  שהיה  משה, 
יום ביומו דרך סולמות לאחר שאפילו  נכנסים לבנין מידי 
הייתה  הכוחות  את  שנתן  מה  אבל  היה,  לא  מדרגות  גרם 
מסירות נפשו של הרבי, אותה ראינו בכל צעד ושעל באותה 

תקופה".
מסירות  את  בדבריו  לנו  מתאר  הלברשטאם  הרב  גם 

מוסדות  ולהקמת  לתורה  הרבי  של  בכל נפשו  תורה 
הקמת  כולנה  כשעל  ואתר,  אתר 

הש"ס'.  'מפעל  הקודש  מפעל 
מקפיד  הרבי  היה   – כידוע 
ההתמדה  ענין  על  ביותר 
חינך  וכך  הקדושה,  בתורה 
חייו.  ימי  כל  תלמידיו  את 
שיעורים  מוסר  היה  הוא 

עמוקים בחומש ורש"י ובכל 
הטהורים  בשולחנות  הזדמנות 
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מאריך  הרבי  היה  שמחה  ובזמני 
שוזר  היה  בו   – הידוע  ב'פשעטיל' 
בכל  עמוק  תורני  פלפול  בדבריו 

מכמני התורה. 
זצ"ל",  מטשעקווא  הרבי  "אבי, 
"שאל  הלברשטאם,  הרב  מספר 
בעניין  הקפדתו  על  הרבי  את  פעם 
מעולם.  ויתר  לא  עליו  ה'פשעטיל' 
התשובה שקיבל הייתה מצמררת עם 
מוסר השכל בצידה. בשנות השואה 
האיומה קיבלתי מכות רצח פעמים 
ואם  ה'פשעטיל',  אמירת  על  רבות 
הכול,  למרות  לומר  המשכתי  שם 
על  אקפיד  לא  הקודש  בארץ  כאן 

כך?"
היה  הרבי  של  ממפעליו  אחד 
מה  לניאדו,  החולים  בית  הקמת 
מכוחותיו  להשקיע  אותו  הביא 

בכך?
מספר  בארה"ב",  הרבי  "כשהיה 
הרב רייך, "הוא קרא יום אחד לאבי 
ז"ל, שהיה  רייך  ר' שמואל  הרה"ח 

ממקורביו של הרבי, והגיע עמו מאירופה על פי בקשתו, 
ירו  המפורסמת,  המוות  בצעדת  כשהייתה  לו:  ואמר 
בי המרצחים ימ"ש, ואחד הכדורים פגע בידי, דם רב 
החל לרדת. באותם רגעים הבנתי שאם הגרמנים יראו 
לבורא  התפללתי  ואז  מיד,  אותי  יהרגו  הם  שנפצעתי 
עולם ונדרתי נדר שאם אזכה לצאת מהתופת ולהינצל, 
אקים בע"ה בארץ הקודש בית חולים גדול, בו יטפלו 
בהמשך   – ואז  לרפואה.  שיזדקקו  ביהודים  במסירות 
שיעלה  ז"ל  מאבי  הרבי  ביקש  בה  הראשונה  לפעם 
עמו לאירופה לארה"ב – ביקש שוב הרבי שגם בפעם 
הזאת שיעלה עמו מארה"ב לארץ הקודש, לסייע בעדו 
להקים את בית החולים בכדי להקל על החולים ולהביא 

להם תרופה ומזור.
הקודש  לארץ  שוב  הרבי  כשעלה  תש"כ  "בשנת 
יחד עם אבי ז"ל, גם אנו שהיינו ילדים זכינו להצטרף 
לנסיעה זו, ובשנת תשכ"א התקיימה הנחת אבן הפינה 
לבית החולים. הרבי הביע כל העת את רצונו להקים את 
מסור  צוות  עם  ביותר,  מקצועית  בצורה  החולים  בית 
שייתן את כל לבו למטופלים, וכמובן הכול על פי כל 
כללי ההלכה עד קוצו של יו"ד. רבים מראשי המדינה 
התנגדו באותה תקופה להקמת ביה"ח מכל מיני סיבות 
וטענות שונות, אך הרבי לא התייאש ומסר את נפשו על 
הדבר, וחפץ ה' אכן בידו הצליח וכיום שם בית החולים 
מפורסם וידוע כאחד מבתי החולים המשוכללים בארץ 
ויחד עם זאת מקדש שם שמים במסירות ובמקצוענות 

הרופאים והמטפלים".
איך התמודד הרבי זיע"א עם הביורוקרטיה בדרך 
האדירות  הכלכליות  וההוצאות  החולים  בית  להקמת 

המלוות מפעל שכזה?
הצליח  עמם  המילים  צמד  הן   – נפש"  "מסירות 
אחד,  פה  תלמידיו  לנו  אומרים   – להתמודד  הרבי 
דרך  על  שינחהו  עולם  בבורא  ובטחון  אמונה  וכמובן 
וגידים",  עור  לקרום  ההקמה  תכנית  "כשהחלה  אמת. 
אפילו  הרבי  של  ברשותו  היה  "לא  רייך,  הרב  מספר 
בית  את  להקים  בכדי  שנדרש  העצום  מהסכום  מעט 
החולים. ואז פנה אבי ר' שמואל ז"ל לרבי ושאל אותו: 
מה יהיה? איך נוכל להתחיל את הבניה? הרבי התעניין 
מהו הסכום הנדרש לתחילת הדרך. כשענה לו אבי כי 
באותם  עצום  )סכום  דולר  מיליון  רבע  לפחות  נדרש 
ימים(, הגיב מיד הרבי 'אם יהיה רבע מיליון דולר זה 
ומדהימות  קדושות  במילים  הרבי  אמר  ואז  בסדר?' 
אלו: הרבש"ע שיכול לסייע אם היה בידינו סכום כזה, 

יוכל לסייע בעדנו גם מהדולר הראשון!"
גם הרב הלברשטאם משתף אותנו בעובדה שהייתה 
הרבי  אל  נכנס  הממשלה  משרי  "אחד  ימים.  באותם 
ושאל אותו איך יוכל להתחיל את הבניה בלי הרישיונות 
המתאימים, הרבי ענה לו בסיפור הידוע על אותו ילד 
מבני עניים שהלך עם אמו בשוק וחשקה נפשו בתפוח 
לא  כמובן שאמו  הדוכנים.  על אחד  ראה  אותו  עסיסי 
יכלה להיענות למבוקשו וניסתה להסיט את מחשבותיו 
החליט  לוותר  התכוון  שלא  הילד  אך  אחר,  לכיוון 
ליד  נעצר  הוא  משלו.  בדרך  השתמש  כן  ועל  אחרת, 
דוכן התפוחים ובירך בקול רם ברכת 'בורא פרי העץ' 
בשם ומלכות. לאמו לא נותר כל ברירה והיא הוציאה 

מאי שם מספר פרוטות עלובות וקנתה לבנה את התפוח 
המבוקש. כשהחלטתי להקים את בית החולים – סיים 
הרבי – החלטתי להגיד קודם את הברכה ולעשות את 
כמובן  היא  כשהמטרה  הנדרשות,  'ההשתדלויות'  כל 
לשם שמים, את ההמשך בוודאי יעשה הרבש"ע, כפי 

שאכן כך היה".
"ביום בו פתח בית החולים את שעריו", מספר הרב 
ללא  והתפלל  ובכה  בצום  היום  כל  הרבי  "ישב  רייך, 
הרף, רק בשעות הלילה באו וסיפרו לרבי בשמחה על 
2 הילדים הראשונים שנולדו בתוככי בית החולים, ואף 
נתנו לו לשמוע את הבכיות שלהם. אי אפשר לתאר את 
הורה  הוא  הרבי.  של  הק'  פניו  על  שנראתה  השמחה 
הרבי  התבטא  ואז  הצום,  את  ושבר  'לחיים'  להביא 
בביטויים שמימיים מפליגים ואמר: היה צריך למסירות 
אף  צריך  והיה  ביה"ח,  הקמת  עבור  ממש  של  נפש 

להביא את המלאך רפאל בכבודו ובעצמו לשם כך"...
תלמידי  לנו  אומרים  מכן",  שלאחר  בשנים  "גם 
הזדמנות  בכל  הרבי  התעניין  חייו  כל  "במשך  הרבי, 
בהתפתחות ביה"ח, ודאג כל הזמן לכך שיוכלו להקל 
ולו במעט על החולים בכל מה שאפשר, וכמובן הכול 

על פי כל כללי ההלכה בכל התחומים והנושאים".
הרבי,  חייו של  מפעלות  הכותרת' של  'גולת  אבל 

הלא הוא 'מפעל הש"ס העולמי'...
כאן פותח הרב הלברשטאם – מנכ"ל מפעל הש"ס 
הרבי  את  הביא  מה  במקצת  לנו  הממחישה  בעובדה 
אלפי  בתוכו  המכנס  הזה,  הענק  המפעל  את  להקים 
אברכים עמלי תורה הנבחנים בקביעות על אלפי דפים 

וזוכים  ערוך  ושולחן  גמרא  של 
ואף  בש"ס  רבות  מסכתות  לסיים 

סדרים רבים בשולחן ערוך. 
"היה זה בעת בה שהה הגאון רבי 
חבר  זצ"ל,  שפירא  שמואל  משה 
נשיאות מפעל הש"ס, עם תלמידיו 
את  הביע  הוא  נתניה,  בעיר  בנופש 
הרבי.  אצל  לביקור  להיכנס  רצונו 
הרבי היה אז בדיוק בשעת התפילה, 
כשהוא  בסבלנות  המתין  והגרמ"ש 
הטהורה  לתפילתו  בשקיקה  מאזין 
כידוע.  הרבי  של  הלב  מן  היוצאת 
לאחר סיום התפילה נכנס אל הרבי, 
על  פליאתו  את  הביע  היתר  בין 
לרבי  ואמר  הש"ס  מפעל  פעילות 
את  להקים  הרבי  של  הכוח  'מהיכן 
מפעל האדירים הזה, ומה הביא את 
'בשנות  התבטא  הרבי  לכך?'  הרבי 
קיבלתי על עצמי שאמסור  השואה 
את כל חיי לתורה הקדושה', זה מה 
שנתן לרבי את הכוח!" מסביר הרב 

הלברשטאם בדבריו.
ברק  בני  העיר  של  רבה  עם  הייתה  נוספת  "עובדה 
בבנייני  לביקור  שהגיע  זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי  הגאון 
את  הסתיר  לא  הוא  שנה.  כ-30  לפני  הש"ס  מפעל 
התפעלותו מהמערך העצום של המבחנים המתקיימים 
במקום. כשיצא מהבנין נשאל על ידי מקורביו מה הוא 
אומר על כך. הוא השיב מיד 'רק יהודי כמו הרבי מצאנז 
יום  מידי  כמים  דמעות  מזיל  שנה  חמישים  שבמשך 
ביומו במלים והאר עינינו בתורתך שבתפילת שחרית, 

רק הוא יכול להקים מפעל עצום שכזה!'"
"כשפתח הרבי את מפעל הש"ס", מספר הרב רייך, 
או  איש   50 יצטרפו  אם  לרבי,  שאמרו  יהודים  "היו 
100 איש למפעל זה – נוכל לשמוח, אך הרבי התייחס 
מכן  לאחר  תקופה  מצב.  בשום  התייאש  ולא  אחרת 
שהצטרפו  אברכים  כ-2000  הקודש  מפעל  מנה  כבר 
גדל  המספר  וכך  העצום,  והמבחנים  הלימוד  למערך 
וגדל מתקופה לתקופה. 'משאת חייו' של הרבי הייתה 
על  נפשו  למסור  מוכן  והיה  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
כך פשוטו כמשמעו. במפעל הש"ס הוא ראה מהפכה 
של חיזוק לימוד תורה שבע"פ. מאוחר יותר הוקמו עוד 
מהרבי  זאת  שלמדו  וכדו'  מבחנים  של  ארגונים  ועוד 

זיע"א.
תלמידים  מספר  באו  למשכב  הרבי  "כשנפל 
כ-800  על  לו  וסיפרו  לשמחו,  במטרה  ומקורבים 
כ-200  ובסה"כ  גמרא,  דפי  על אלפי  אברכים שנבחנו 
כי  כך  על  הגיב  הרבי  ביחד.  שנלמדו  גמרא  דפי  אלף 
הוא מתפלל לרבש"ע שייתן לו בריאות ואריכות ימים 
דפי  אלף   200 עוד  שילמדו  לפעול  שיוכל  כדי  והכל 
וזו הייתה  וחסד,  חייו, תורה  זו הייתה תמצית  גמרא! 
תמיד  במועט,  לעולם  להסתפק  לא  בקודש,  דרכו 
אחת  ועל  חייו  מפעלות  בכל  היה  כך  'בגדול',  ללכת 
כמה וכמה בעניין 'מפעל הש"ס', בו ראה תמצית חייו 
האמיתיים, חיים של תורה, וכפי שהתבטא כשהקים את 
מפעל הש"ס, שרצונו להקים דורות של 'ש"ס יידין' – 
אברכים היודעים את הש"ס על בוריו, כפי שהיה לפני 
השואה, וכפי שהרבה לספר על עמך בית ישראל שלפני 
השואה, ולאו דוקא מגאוני הדור, שהיו בקיאים בש"ס 
ובשולחן ערוך, 'כאלו אברכים אני רוצה לראות', סיים 
הרבי, ואכן בדבר זה זכה הרבי לבחינת 'עולמך תראה 
הש"ס'  'מפעל  הוציא  השנים  במשך  כאשר  בחייך', 
מאות רבות מעמך בית ישראל – וגם בזה אגב רואים 
את מסירות נפשו של הרבי עבור כל בן ישראל באשר 
הוא – הבקיאים בש"ס ובשו"ע על בוריו, כאשר אחד 
ובחינה  לימוד  הוא של  'מפעל הש"ס'  המסלולים של 
שבעים דף לחודש! כשכל חודש רביעי ישנו חזרה על 
אצלו  הכול  הרבי,  היה  ככה  כי  אחד,  בחודש  דף   210

היה בבחינת - ואתהלכה ברחבה".
כידוע, הרבי הקים גם מוסדות לבני עדות המזרח, 

מה הייתה כוונתו בכך?
לנו  מספר  בקריה",  הראשון  הספר  בית  "כשהוקם 
שרגא  ר'  מהרה"ח  שמע  הוא  אותו  סיפור  רייך  הרב 
פייבל שר ז"ל, 'שר החינוך' של חסידות צאנז ומחשובי 
אזורי,  ספר  בית  אז  נקרא  היה  הספר  "בית  החסידים, 
וכך החלו בנות רבות מרחבי העיר נתניה להתדפק על 
החליטה  הספר  בית  הנהלת  הספר.  בית  של  דלתותיו 



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 
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לשפת  ביה"ס  כתלי  בין  הנלמדת  השפה  את  להפוך 
האידיש, וכך להגביל את כניסת התלמידות, ואכן החלו 

ההכנות לכך. 
"בדיוק בתקופה זו הגיע הרבי זיע"א לארץ הקודש. 
באחד הימים נכנסו הרב שר והנהלת בית הספר לחדרו 
הק' של הרבי לספר לו על התכנית. בתחילה קיבל זאת 
לקדם  הצלחתם  'איך  ושאל,  עצומה  בשמחה  הרבי 
הצלחתי?'  לא  שאני  מה  באידיש,  הלימוד  תכנית  את 
ההורים  כי  כך  על  השיבה  המנהלות  מצוות  אחת  ואז 
לא  אחרים  מחוגים  שבנות  בכדי  זה  לדבר  הסכימו 
העניין,  את  'קלט'  הרבי  הספר!  בבית  ללמוד  יבואו 
ומיד פנה לרב שר ואמר לו בסערת רגשות: 'האם אתם 
רוצים שיוציאו מהגיהנום את הרבי של טרוצקי ויכניסו 
אותי?' כידוע מרן ה'חפץ חיים' התבטא כי הרבי של 
טרוצקי בתלמוד תורה ברוסיה שהוציא אותו מהחיידר, 
ובכך גרם להקמת הארגון הקומוניסטי הידוע לשמצה, 
קומוניסט  שיישאר  זמן  כל  מהגיהנום  לצאת  יזכה  לא 
אותו  במקום  יהיה  שאני  רוצים  ואתם  בעולם,  אחד 

מלמד"? זעק הרבי מנהמת לבו הטהור. 
ולהסבירו  לרבי  להשיב  ניסתה  הספר  בית  "מנהלת 
הרחוקות  מסוימות  מבנות  הוא  העיקרי  שהפחד 
מהיהדות החרדית ויכולות חלילה לסחוף אחריהן בנות 
כשרות וצנועות. הרבי ישב מספר דקות אחוז שרעפים 
עצמה  על  לקבל  שתרצה  בת  'כל  אמר:  ואז  כהרגלו, 
את תקנות המוסד, תכניסו אותה, ותמשיכו בלימודים 
את  תקלקל  לא  בת  ששום  לכם  מבטיח  אני  כרגיל, 
הבנות שלנו!' בהמשך סיפר הרב שר כי אכן הבטחתו 
של הרבי התקיימה במלואה, ובמשך עשרות שנים לא 

יצאה ממוסד זה שום בת לתרבות רעה!
"בשנת תשכ"ד התקיימה עליה מפורסמת ממרוקו, 
להתחנך.  ילדיהן  את  לשלוח  להיכן  רבים  דיונים  והיו 
הרבי זעק אז באחת מדרשותיו 'איך יכול להיות שיהודי 
 – קושיות  ומקשה  הקדושה,  התורה  את  ולומד  יושב 
וכך באמצע הוא נזקק לדברי הרמב"ם והבית יוסף ועוד 
המזרח,  עדות  מבני  שהיו  וטהורים  קדושים  מפרשים 
והוא צריך כידוע להרגיש כאילו בעלי השמועה עומדים 
לא  בצורה  אליהם  להתייחס  איך אפשר  כן  אם  לפניו, 
יפה?' ואכן הרבי דאג כל ימיו לתלמידים אלו, ובשנת 
תשכ"ד אף ייסד ישיבה בקרית צאנז לבני עדות המזרח 
כשהיחס אליהם היה בדיוק כאל חסידיו ותלמידיו. לא 
רבים יודעים כי מבין תלמידים אלו נמנו האחים הרה"ג 
רבי יהודה דרעי, רבה של העיר באר שבע, ואחיו הרב 

אריה דרעי – יו"ר ש"ס ומקים עולה של תורה".
'מעון  רייך, "הקים גם את  לנו הרב  "הרבי", מספר 
לתינוקות' שהוקם בעצם כבית יתומים. היה זה לאחר 
תקופה בה אסף הרבי במסירות נפש סכום עצום למען 
הקמת בית הספר לבנות. באחד הימים הגיע אל הרבי 
יהודי מבני עדות המזרח כולו שבור ורצוץ, הוא הגיע 
עם 3 ילדיו וסיפר לרבי כי הוא התאלמן מאשתו ונותר 
להמשיך  ונפשית  כלכלית  אפשרות  בלי  ילדיו  עם 
לגדלם בביתו. הרבי לא התלבט אפילו לרגע, הוא קרא 
מיד לאבי הרה"ח ר' שמואל ז"ל והורה לו לקחת את כל 
הכסף שנאסף עבור ביה"ס ולהקים במהירות האפשרות 
בית יתומים בו יתנו את כל הלב ליתומים וידאגו להם 
באותו  ובגשמיות.  ברוחניות  ומחסורם  צרכיהם  לכל 
יום השיגו דירה והקימו את המעון. באותה תקופה לא 
ורע. במשך השנים התחנכו במקום  היה לדבר זה אח 
מאות יתומים מסכנים שקיבלו יחס חב ואוהב מצוות 
העובדים במקום, והכל בגלל אותו סיפור שהגיע לרבי 

ונגע ללבו ביותר.
"כששאלו את הרבי מה יהיה על בית הספר? השיב 
מוטל  כרגע  דבר,  כל  בשביל  ייתן  'הרבש"ע  הרבי: 
בית  את  להקים  הזמן  כשיגיע  יתומים,  לשמח  עלינו 
הספר – יגיע הכסף גם לכך!' כזו גדולה הייתה אמונתו 
יותר הוקם אף  כך היה, מאוחר  ואכן  זצ"ל,  של הרבי 

בית הספר לבנות, כאמור".
על  "עומדת  הרבי,  של  תלמידיו  מסכמים  "כיום", 
תילה קריית צאנז המעטירה על כל מוסדותיה הרבים, 
ליום,  מיום  ומרשימה  אדירה  בהתפתחות  ונמצאת 
כשבנוסף לכך יש גם את 'אחותה' המקבילה, הלא היא 
'קרית צאנז' בעיר טבריה, שמוקמת בהדרכתו של מרן 
האדמו"ר מצאנז, וכמובן באותה דרך ומסורת שהתווה 
והכל  והחסידות,  התורה  דרך  על  זצ"ל,  הרבי  וטווה 
בזכותו של אותו צדיק זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל 

אמן".



הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים

  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים 
בלייזר

 התאמה מלאה
לציבור החרדי
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מעצמה
על המים
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על   .1958 יוני  חודש  בשלהי  קייצי,  יום  זה  היה 
"עליך  משימה.  הוטלה  ירום  אורי  הדגול  הטייס 
לחפש את 'נגבה' בלב ים", נאמר לו על ידי מפקדיו. 
סיפונה  ועל  ים  בלב  ששטה  ספינה  הייתה  'נגבה' 
בסכנת  והיה  מהתחשמלות  קשה  שנפצע  מלח  היה 
של  המסוקים  מערך  ממקימי  שהיה  ירום,  על  חיים. 
למצוא  המשימה  הוטלה  הישראלי,  האוויר  חיל 
חולים  לבית  הפצוע  המלח  את  ולהביא  הספינה  את 
בישראל. לשם כך, הוקצה לו מסוק מסוג סיקורסקי 

S-58 שהיה בשימוש חיל האוויר באותם שנים. 
מעמיקות,  סריקות  לאחר  אך  לדרך,  יצא  המסוק 
להבהב. מאחר  החל  הדלק  ומד  נמצאה  לא  הספינה 
בחיל  נקלט  עתה  שאך  חדש  במסוק  מדובר  שהיה 
האוויר, גילו טייסיו באיחור כי קיימת תקלה במערכת 
הדלק וכי עליהם לנחות בדקות הקרובות או שיצללו 
אל הים. ירום, שנחשב לטייס מסוקים אגדי, החליט 
קילומטרים  כמה  במרחק  נועזת:  החלטה  לקבל 
ממקום טיסתם, הבחין ירום במספר ספינות מלחמה 

המקיפות נושאת מטוסים. 
בנושאת  מדובר  כי  ירום  גילה  קצר,  בירור  לאחר 
 ,USS Wasp ,המטוסים של הצי השישי האמריקני
ובהחלטה של רגע הוא החל לנווט את המסוק לכיוון 
הוא  כך,  יפעל  לא  אם  כי  בהבנה  המטוסים,  נושאת 
עשוי להתרסק בים הגדול. בדרכו לנושאת המטוסים, 
עמה הוא לא יצר קשר קודם לכן, ביקש ירום אישור 
ממטה חיל האוויר ונענה בחיוב. "מפקד חיל האוויר 
מאשר כל החלטה שלך, שתביא לסיומה המוצלח של 
משימת ההצלה", נאמר לו בקשר. ירום השיב: "אני 

נוחת על נושאת המטוסים. שמור על קשר".
כמה מאות מטרים מנושאת המטוסים, הבחין ירום 
כי שורה של מסוקים נוחתים באותן דקות על סיפון 
דומים  היו  אלו  שמסוקים  ומאחר  המטוסים  נושאת 
בשורה  להשתרבב  החליט  הוא  הטיס,  אותו  למסוק 

עצמו  ולהפוך  לנחיתה  שהמתינה  הארוכה 
צוות  אישור  בלי  כאמור  מהם,  לאחד 

הקשר של הספינה. כשהגיע תורו, 
להכוונה  זכה  ואף  ירום  נחת 

ידי  על  מוסדר  חניה  למקום 
דגלן שחשב כי הוא אחד מן 

המסוקים האמריקנים. 
המסוק,  מן  כשירד 
אינו  כי  הסובבים  הבחינו 
תוך  הובל  והוא  משלהם, 
לחדר  הדוקה  שמירה 
ביקש  שם  המבצעים, 

ו האדמירל האמריקני לשוחח  מ ע
את  ששמע  לאחר  בקשר, 

הספינה.  מפקדי  מפי  סיפורו 
אמר  לווסאפ",  הבא  "ברוך 

בנימוס:  לו  השיב  וירום  האדמירל 

מעצמה
כיצד פועלת נושאת מטוסים, איך 'פלש' מסוק 
ישראלי לנושאת המטוסים האמריקנית ומדוע הגיעה 
'ג'ורג' ה.וו. בוש' לחופי העיר חיפה?  יצאנו לבדוק 
את הטכנולוגיות המפעילות את נושאות המטוסים 
  וחזרנו עם מונחים חדשים בתחום השיט הימי
וגם: שאלת 14 מיליארד הדולר – מדוע ישראל אינה 
מחזיקה נושאת מטוסים?

על המים
יעקב אמסלם 

צילום: דוברות נמל חיפה
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הומצא מתקן מיוחד שעליו 
מראה המשקפת זרקור המופנה 
לעיני הטייס הנוחת בזווית 
של 3 מעלות, כאשר עליה או 
לצידה פסים מאכנים. כך הטייס 
יכול לקבל בכל זמן הנחיתה 
אינדיקציה מידית על זווית 
הנחיתה שלו ולשפר אותה. 
בחלק מנושאות המטוסים 
המתקן מחובר לגירוסקופ 
)מכשיר מדעי המשמש למדידה 
על פי חוקי הפיזיקה( שמייצב 
אותה, כך שאפשר להשתמש בו 
גם בים סוער, כאשר הספינה 
מטלטלת. בנושאות מטוסים 
חדשות המתקן שוכלל באופנים 
שונים, אחד מהם הוא ראיה של 
האור רק בזווית המתאימה.

"תודה אדוני". האדמירל שאל: "האם אתה מודע לכך 
שנחתת על ספינת מלחמה אמריקנית?" תשובתו הבאה 
עולם  של  ולהיסטוריה  לפנתיאון  מאז  נכנסה  ירום  של 
 Gee, and I thought it's one" :המסוקים הישראלי
of ours" ובתרגום חופשי: "וואלה, חשבתי שזו אחת 
משלנו". לפי האגדה שנקשרה לסיפור, באותם רגעים כל 

הנוכחים פרצו בצחוק בלתי נשלט. 
בסיפור החוצפה הישראלית הזה נזכרו רבים השבוע 
כאשר עגנה בנמל חיפה נושאת המטוסים "ג'ורג' ה.וו. 
במרחק  עגנה  הזו,  הענקית  המלחמה  מכונת  בוש". 
נושאת  העצום.  גודלה  בשל  מהנמל  קילומטרים   4
קומות,   20 של  לגובה  מתנשאת  האימתנית  המטוסים 
כוללת לא פחות מ-5,700 אנשי צוות, 90 מטוסי קרב, 
מונעת  והיא  תובלה  ומטוסי  מודיעין  מטוסי  מסוקים, 

באמצעות שני כורים גרעינים.
בית  בהם  תפילה,  בתי  גם  כוללת  המטוסים  נושאת 
בבית  במקום.  הרשומים  היהודים   50 לטובת  כנסת, 
תפילה.  מנייני  בו  ומתקיימים  כשר  תורה  ספר  הכנסת 
בכדי  לעת  יהודי מעת  רב  הצי האמריקני מטיס  בנוסף, 

למלא את צרכיהם של היהודים במקום. 

הפריצה: מלחמת העולם השנייה

דבר  לכל  תעופה  כשדה  משמשת  מטוסים  נושאת 
בדגמים  מטר  ל-300  מטר   100 בין  נע  אורכה  ועניין. 
הגדולים שאותם מחזיקה מטבע הדברים ארה"ב. נושאת 
תקיפה,  מטוסי  סיפונה  על  מחזיקה  ממוצעת,  מטוסים 
מה  כל  כוללת  גם  היא  מלחמה.  מסוקי  ולעיתים  יירוט 
שעיר קטנה דורשת, מתחנת טלוויזיה, דרך רדיו מקומי 

ועד לעיתון, בתי תפילה, סופרמרקט ומגרשי ספורט. 
הייתה  המטוסים  נושאות  של  הגדולה  פריצתן 
במלחמת העולם השניה, אז הן נחשבו לספינות המלחמה 

העיקריות, מאחר ולמטוסי הקרב הייתה חשיבות עצומה 
במלחמה שהתנהלה בין יבשות. במלחמה זאת נושאות 
נושאת  כל  היום  עד  ולכן  לפגיעות,  נחשבו  המטוסים 
ספינות  משחתות,  מלחמה,  בספינות  מוקפת  מטוסים 
צוללת  אף  ולעיתים  חירום  מצב  ספינות  לוגיסטי,  ציוד 

אחת או שתיים. 
מטוסים  נושאות  הופעלו  המלחמה,  בתחילת 
בחילות הים של יפן, בריטניה וארצות הברית. נושאות 
המטוסים נטלו כאמור חלק משמעותי במלחמה, והוכרו 
נושאות מטוסים  במהלכה כאניות המלחמה העיקריות. 
ונשנות בחזית  אמריקאיות היו מטרה לתקיפות חוזרות 
האוקיינוס השקט )במזרח הרחוק( מצד היפנים. נושאת 
הייתה  במלחמה  שפעלה  ביותר  הגדולה  המטוסים 
נושאת המטוסים היפנית שהוטבעה כעבור עשרה ימים 

מתחילת הפעלתה על ידי צוללת אמריקנית.
נושאות מטוסים  ידי  המבצעים הגדולים שבוצעו על 
במלחמת העולם השנייה, זכורים עד היום כפורצי דרך. 
בין היתר תקיפת חיל הים האיטלקי בנמל טרנטו בשנת 
מנושאת  שהמריאו  מטוסים   21 ידי  על  בוצעה   ,1940
מטוסים בריטית. תקיפת בסיס חיל הים האמריקני בפרל 
הארבור שנה לאחר מכן בוצעה על ידי לא פחות מ-440 
 - יפניות  מטוסים  נושאות  משש  שהמריאו  מטוסים 
התקיפה כזכור הובילה לכניסת ארצות הברית למלחמה.

בנוסף, כל המבצעים הגדולים בזירת האוקיינוס השקט 
בוצעו על ידי נושאות מטוסים. הזכור שבהם, היה קרב 
מידוויי בשנת 1942, במהלכו מטוסים שהמריאו משלוש 
נושאות  ארבע  הטביעו  אמריקניות  מטוסים  נושאות 
להטבעת  גם  אחראית  מטוסים  נושאת  יפניות.  מטוסים 
אניית המערכה היפנית יאמטו שנחשבה לספינת הקרב 
הגדולה ביותר שנבנתה מעולם. ההטבעה בוצעה על ידי 

מטוסים שהמריאו מנושאות מטוסים.
אסטרטגי  איתות  משמשת  מטוסים  נושאת  אחזקת 
כך  היריבה.  ממדינות  רחוק  הנמצאות  אויב  למדינות 
נושאות  מ-11  פחות  בלא  מחזיקה  ארה"ב  לדוגמה, 
העולם  ברחבי  שונים  במקומות  הפרוסות  מטוסים 
בהם  במקומות  גם  אווירית  לשלוט  לה  לאפשר  בכדי 
הצבת  הרב.  המרחק  בשל  להגיע  יכולים  אינם  מטוסיה 
נושאת מטוסים מאפשר הטסת מטוסי קרב למדינות אלו 

מהספינה, המקצרת את המרחק הרב. 
בנושאות  מחזיקות  מדינות   9 רק   ,2017 לשנת  נכון 
 11 עם  ביותר  הגדולה  היא  כאמור  ארה"ב  מטוסים: 
נושאות  בשתי  מחזיקה  איטליה  מטוסים,  נושאות 
שאר  בשתיים.  כן  גם  וסין  בשתיים  הודו  מטוסים, 
המדינות - ספרד, צרפת, רוסיה, ברזיל ותאילנד מחזיקות 

ברשותן נושאת מטוסים אחת. 

ההכרח: טכנולוגיה ייחודית

מסיפונה,  מטוסים  והמראת  נחיתת  לאפשר  בכדי 
מחזיקה נושאת המטוסים מערכות טכנולוגיות ייחודיות. 
תאונות  התרחשו  המטוסים,  נושאת  הומצאה  כאשר 
רבות על סיפונה בשל העובדה כי נחיתה על פלטפורמה 
צפה היא סבוכה ומסוכנת. מצב זה אף הוביל לנתון לפיו 
מספר הטייסים שנפגעו במהלך נחיתה עלה על מספרם 

של אלו שנפצעו בקרב.
והמראה  לנחיתה  ביותר  ההכרחיים  העזרים  שלוש 
הם: מעוט, כבל עצירה ו-וו עצירה. ה'מעוט' הוא מתקן 
המסייע להמראת המטוס ונמצא ברובו מתחת למסלול. 
אותו  ומאיץ  המטוס  של  הקדמי  לגלגל  מתחבר  הוא 
למהירות הדרושה בעוצמה רבה, וכך הוא יכול להעלות 
לאוויר מטוס שצריך מסלול של 1,500 מטרים בכ-100 
הדבר  מודרניות  מטוסים  בנושאות  בלבד.  מסלול  מטר 
קיטור  ידי  על  המופעלת  בוכנת-קיטור  ידי  על  נעשה 

בלחץ גבוה.
ו-וו  בכבל  שימוש  המטוסים  עושים  הנחיתה  בשלב 
עצירה. הכבל נקשר לוו העצירה שנמצא בחלקו האחורי 
לעצירה  עד  תנועתו  את  מאט  הוא  ובכך  המטוס  של 
בשדה  נחיתה  ממסלול  בהרבה  קצר  במסלול  מוחלטת 
תעופה קרקעי. במערכות המתקדמות ישנם ארבעה כבלי 
בטרם  עוד  במהירות  להאט  למטוס  המסייעים  עצירה 

יסיים את המסלול הקצר הנתון לרשותו. 
נחיתת המטוס נחשבת לסבוכה יותר מהמראה מאחר 
מזווית  סטייה  כל  בלבד.  מעלות   3 היא  הנחיתה  וזווית 
המסלול.  על  המטוס  להתרסקות  להביא  עשויה  זאת, 
שתפקידו  אדם  היה  הראשונות,  המטוסים  בנושאות 
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מדוע לישראל אין נושאת מטוסים?
מאז  השנים  במהלך  לא מעט  נשאלה  הזו  השאלה 
קום המדינה. התשובה הטבעית היא כי לישראל אין 
צורך בנושאות מטוסים, מאחר ואויביה חולקים עמה 
יכול  מצדם,  לאיום  שמענה  כך  המדינה,  גבולות  את 
להתבצע משטחי ישראל ומשדות התעופה שברשותה. 
ראש הממשלה נתניהו סיפק הסבר נוסף השבוע כאשר 
אמר בהומור בעת ביקורו בנושאת המטוסים: "נאמר 
שעליה,  הציוד  בלי  לבדה,  המטוסים  שנושאת  לי 
עולה 14 מיליארד דולר. אם כך, נקנה שתיים", ובכך 
סיפק את התשובה הכלכלית לאי רכישתן של נושאות 

מטוסים. 
בעבר, כאשר עלתה האפשרות של תקיפה ישראלית 

עלה  ישראל,  תנהג  שכך  ממשי  חשש  והיה  באיראן 
שוב הצורך בנושאת מטוסים מאחר ומטוסים היוצאים 
מישראל, לא יכולים היו להחזיק עד למקום התקיפה 
ולחזור לבסיסים בארץ. על פי כתבה שהתפרסמה בניו 
יורק טיימס בשנת 2012, לפחות 100 מטוסים יידרשו 
בתקיפה אפשרית של ישראל באיראן. המאמר מפרט 
בארצות  רשמיים  ביטחוניים  גורמים  של  הערכות 
הברית ואנשי מחקר צבאיים המקורבים לפנטגון כיצד 
את  לבצע  תוכל  בכלל  אם  באיראן,  תתקוף  ישראל 

המתקפה.
אחת האופציות שפורסמו בהקשר זה, היה שימוש 
תעופה  כשדה  אמריקנית  מטוסים  בנושאת  ישראלי 

נייד ונגיש עבור המטוסים הישראלים. אלא ששימוש 
ההסכמות  שורת  את  עובר  שהיה  בטוח  לא  כזה 
האמריקנית, מה גם שזאת לא צידדה בתקיפה באיראן 
וניסתה ככל האפשר לצנן את המהלך הישראלי. לשם 
פרס,  שמעון  המנוח,  המדינה  נשיא  גויס  כזכור,  כך, 
שהורה  אובמה  לשעבר  ארה"ב  נשיא  עם  ששוחח 
מה  מתכניותיו,  לסגת  המדיני  הדרג  על  להשפיע  לו 

שלבסוף אכן קרה.
האם אי החזקת נושאת מטוסים מנעה את התקיפה 
הצפויה? אין לדעת, אך תשובה נחרצת מדוע המדינה 
לא  לפחות  נדע.  לא  נייד  תעופה  בשדה  מחזיקה  לא 

בשלב זה. 

דגלים,  באמצעות  האידיאלית  לזווית  הטייס  את  לכוון 
מאפשרת  אינה  הנחיתה  מהירות  סילון,  במטוסי  אך 

הכוונה מוקדמת. 
מראה  שעליו  מיוחד  מתקן  הומצא  כך,  לצורך 
בזווית  הנוחת  הטייס  לעיני  המופנה  זרקור  המשקפת 
של 3 מעלות, כאשר עליה או לצידה פסים מאכנים. כך 
מידית  אינדיקציה  הנחיתה  זמן  בכל  לקבל  יכול  הטייס 
מנושאות  בחלק  אותה.  ולשפר  שלו  הנחיתה  זווית  על 
מדעי  )מכשיר  לגירוסקופ  מחובר  המתקן  המטוסים 
המשמש למדידה על פי חוקי הפיזיקה( שמייצב אותה, 
כך שאפשר להשתמש בו גם בים סוער, כאשר הספינה 
שוכלל  המתקן  חדשות  מטוסים  בנושאות  מטלטלת. 
רק  האור  של  ראיה  הוא  מהם  אחד  שונים,  באופנים 

בזווית המתאימה.
נושאת המטוסים מונעת באמצעים שונים. בין היתר, 
נושאת  נוספים.  ואמצעים  קיטור  טורבינת  דיזל,  מנוע 
גרעיני,  בדלק  מונעת  חיפה,  בנמל  העוגנת  המטוסים 
בכך  היתרון  האמריקניות.  המטוסים  נושאות  כל  כמו 
הוא הגדלת הטווח של נושאת המטוסים ללא כל צורך 
צורכי  לכל  חשמל  אספקת  משמעותי,  באופן  בתדלוק 
תדלוק  ובתהליך  מתדלקת  בספינה  תלות  ואי  הספינה 

שמגביל את תמרוני הספינה אחת לכמה ימים.
בנוסף, כור גרעיני מאפשר פינוי מקום גדול בנושאת 
לנושאת  לדלק  במקום  מטוסים  לדלק  המטוסים 
המטוסים, מה שמאפשר פעולה רבה יותר של המטוסים 
ללא תדלוק של הספינה. עם זאת, כור גרעיני בנושאת 
ובתחזוקתה,  הספינה  בבניית  אתגרים  מציב  מטוסים 
מסיביים  עופרת  לוחות  בשל  משקלה  הגדלת  ומחייב 
הקרינה  את  לחסום  כדי  הכור,  עברי  מכל  שנבנים 

הגרעינית. 

היעד:  המזרח התיכון

בנמל  העוגנת  בוש"  "יו.אס.אס  המטוסים  נושאת 
הים  חיל  של  הדגל  מספינות  לאחת  נחשבת  חיפה, 
האמריקני. היא שוקלת 100,000 טון וביום אחד מוגשות 
נושאת  שהגיעה  האחרונה  הפעם  ארוחות.   18,000 בה 
מטוסים אמריקנית לחופי ישראל, הייתה לפני 17 שנה. 
פועל  ובבטנה  האב  בוש  ג'ורג'  שם  על  קרויה  הספינה 
מוזיאון קטן המספר של סיפורו של בוש כטייס כאשר 
מטוסו הופל והוא חולץ במבצע הרואי שנכנס לפנתיאון 

האמריקני. 
שנים,  תשע  כמעט  כבר  פועלת  המטוסים  נושאת 
האחרונה  בתקופה  המבצעיות  משימותיה  עיקר  כשאת 
כלי  הפרסי.  והמפרץ  התיכון  הים  באזור  מבצעת  היא 
באזור  בעיקר  לאחרונה  פועלים  עליה  שנמצאים  הטיס 
שעגנה  לאחר  הגיעה  היא  לישראל  וא-רקה.  מוסול 
באזור המפרץ הפרסי וחצתה את תעלת סואץ. בממוצע, 
המראות   25 לפחות  יום  מדי  סיפונה  על  מתקיימות 

ונחיתות של כלי טיס. 
רק  הייתה  המטוסים,  נושאת  של  האחרונה  הפעולה 
לפני מספר שבועות, עת ירטו מטוסי אף-18 שנמצאים 
על האנייה מטוס סורי שהתקרב בצורה חשודה לכוחות 
האווירי  הכוח  מפקד  בדאע"ש.  הנלחמים  הקואליציה 
של נושאת המטוסים, קפטן ג'יימס מקו, סיפר כי לא רק 
הם ראו את המטוס החשוד, אלא גם כוחות אמריקאים 
לו  כדי להבהיר  נורים  לידו  "מטוס שלנו שיגר  אחרים. 
נראה" ציין מקו. "הוא המשיך בהטלת הפצצות  שהוא 

סמוך מדי לכוחות הקואליציה", עד ליירוטו. כאמור. 
השבוע, בבוקר יום שני, הגיע ראש הממשלה בנימין 
נתניהו לנושאת המטוסים באמצעות מסוקים ישראלים. 
"זהו הביקור השני שלי על נושאת מטוסים", אמר נתניהו 
לאחר שהוצגו בפניו חלק ממערכות נושאת המטוסים. 
והרבה דברים  כ-20 שנה  לפני  הייתה  "הפעם הקודמת 
לי  "נאמר  בסרקזם:  וציין  נתניהו  הוסיף  מאז",  השתנו 
שנושאת המטוסים לבדה, בלי הציוד שעליה, עולה 14 

מיליארד דולר. אם כך, נקנה שתיים".
נוספת,  ענקית  מטוסים  נושאת  יש  הזה  לים  "מעבר 
החופשי  העולם  למען  הלוחמת  ציביליזציה  אותה  של 
צף  אי  היא  הזו  המטוסים  נושאת  ישראל.  מדינת  וזוהי 
של ארה"ב למען העולם החופשי", הוסיף נתניהו. "היא 
הרע.  נגד  לוחמת במדינה האסלאמית, במלחמת הטוב 
אין  לארה״ב  שלנו.  הציביליזציה  למען  מלחמה  זוהי 
טובה  חברה  אין  ולישראל  מישראל  יותר  טובה  חברה 

יותר מארה״ב". 
ביקר  פרידמן  דיוויד  בישראל  ארה״ב  שגריר  גם 
הנהגת  תחת  עושה  שארה״ב  מה  כי  ואמר  הספינה  על 
הנשיא טראמפ, הוא לבצר את מעמדה במנהיגת העולם 
פנה  הוא  עיליות.  טכנולוגיות  באמצעות  החופשי 
מדינה  שראש  הראשונה  הפעם  "זו  כי  ואמר  לנתניהו 
מתארח על הספינה הזו. זה מבטא את הברית המתחזקת 
בין ישראל לארה״ב". גם מפקדת הכוחות הצי באירופה 
דומה  דברים  אמרה  הווארד,  מישל  אדמירל  ואפריקה, 
בהתייחסה לקשר בין ישראל לארה"ב. "היא מלמדת על 
הברית המיוחדת בין המדינות, הצבאות, והציים. אנחנו 

נמשיך להילחם למען השלום", אמרה האוורד. 
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מעיראק
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ארגון הטרור דאע"ש סופג מפלות בחזית 
כי  מעריכים  והמומחים  תיכונית,  המזרח 
הוא ניצב לקראת חיסול בסוריה ובעיראק 
 במקביל, פתחו אנשיו שלוחות במדינות 
שבהן  והבולטת  המאיימת  כאשר  נוספות, 
 – אסיה  מזרח  בדרום  דווקא  נמצאת 
 במדינת האיים חברו אנשי  בפיליפינים 
הח'ליפות האסלאמית לארגוני פשע וטרור 
מקומיים, מאות כבר נהרגו ורבבות נמלטו 
מלחמת  על  הכריז  הנשיא    מבתיהם 
חורמה אבל ספק גדול אם הצבא המקומי 

ערוך להתמודדות

אוריאל צייטלין

מעיראק
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האיסלמית,  המדינה  ארגון 
המוכר לכולנו בשמו המקוצר 
דאע"ש, פרץ לתודעה לפני 
 .2014 בשנת  שנים,  כ-3 
בתחילה היה נראה כאילו 
שיחלוף  ב'טרנד'  מדובר 
במהירות  העולם  מן 
רבה, ואשר נוצר בעקבות 
כזכור,  הערבי'.  'האביב 
עירק,  תימן,  לוב,  מצרים, 
ערביות,  מדינות  ועוד  סוריה 
סבלו ממשבר הנהגתי שתוצאותיו 
בחלק מהמדינות ניכרות עד לימים אלו. 
מתוכן  )אלו  להתייצב  החלו  כשהמדינות  מיד 
שהתייצבו( הגיע תורו של דאע"ש, בטון צורם במיוחד, 
הערבי  בעולם  לטרור  הקשור  בכל  יום  סדר  להוביל 
האימה  סרטוני  באירופה.  גם  האחרונה  ובתקופה   -
כמה  ובכל  שבשגרה,  דבר  היו  לכולנו,  כמעט  הזכורים 
ימים הוציאו אנשי הארגון המתועב סרטון בו הם מראים 
כיצד לאכזריות אין גבול. לצד הסרטונים הללו, סוג נוסף 
דוברים  היה כאלה בהם  של סרטונים שהוציא הארגון, 
השפל.  הארגון  אל  שהצטרפו  רבות  מדינות  אזרחי 
מהם  למדינות  יחזרו  כי  מבטיחים  הדוברים  בסרטונים 
יצאו, ויעשו באותן המדינות פיגועי רצח למה שמכונה 

על ידי הארגון 'כופרים'. 
האסלמית  המדינה  חיילי  כי  הבטיחו  הארגון  אנשי 
כולנו  לשמחת  אולם  ישראל.  ארץ   - לכאן  גם  בדרכם 
בתקופה  זאת,  עם  הזדונית.  הבטחתם  מימשו  לא  עדיין 
איראן  בלונדון,  לפיגועים  עדים  כולנו  האחרונה 
)לראשונה(, צרפת ועוד מדינות רבות. האם דאע"ש בדרך 
להגשים את החזון המופרע שלו לכבוש את העולם? לא 
בטוח. בעירק הוא גוסס מזה תקופה ארוכה, ורק בשבוע 
 – במוסול  בשכונה  במסגד  מסתורי  פיצוץ  אירע  שעבר 

השכונה היחידה שיד הארגון עדיין מחזיקה בו. 
אחת  בחזית  כוחות  מאבד  שדאע"ש  העובדה  האם 
מסתבר  כן,  אחרות?  החזיתות  על  משליכה  יותר,  או 
האחרונה,  בתקופה  תקציב  מחוסר  סובל  שהארגון 
ביותר  הגדולה  בחזית  עליו  מתגברת  רוסיה  ובמקביל, 
בצורה  לפעול  הארגון  על  שמקשה  מה  סוריה,   –
שזה  בטוח  לא  ממש  זאת,  עם  מבחינתו.  "המיטבית" 
פורה  כר  לעצמו  מצא  דאע"ש  ולאחרונה  מאחר  הסוף. 
ומקומות  לוב  הפיליפינים,  באזור  מתעצם  והוא  חדש 

נוספים בהם הוא מתבסס ופותח שלוחות.
חייליו  כי  הפיליפינים  צבא  דיווח  שעבר  בשבוע  רק 
מרוואי,  הנצורה  בעיר  אזרחים  של  גופות   17 איתרו 
לוחמי הארגונים  נגד  בה מתנהלים קרבות מזה כחודש 
נמצאו  מהגופות  כי חמש  נמסר  עוד  סיאף.  ואבו  מאוט 
נוספות  אזרחים  שגופות  חשש  קיים  וכי  ראש  ערופות 
בעיר  בלחימה  נהרגו  כה  עד  הקרובים.  בימים  יתגלו 
שנשבעו  הארגונים,  אנשי  ו-299  ושוטרים  חיילים   71
אמונים ל'מדינה האסלאמית' )דאעש( ועם גילוי הגופות 
עלה מספר האזרחים ההרוגים ל-44. 246 אלף אזרחים 

כבר נעקרו מבתיהם בשל הלחימה.

מפלה בעיראק ובסוריה

מזרחן  קידר,  מרדכי  ד"ר  פותח  נגמרים",  "דאע"ש 
הדברים.  למצב  פרשנותו  את  וניסיון,  וותק  בעל 
ועוד.  עוד  מכוחו  מאבד  הארגון  שבעיראק  "במוסול 
כמשמעו  ופשוטו  בית  בית  עוברים  העיראקים  החילים 
נסים  הם  המקרים  כשברוב  דאע"ש,  אנשי  את  מוצאים 
הולך  הסורי  הצבא  להגיע.  מספיק  שהצבא  לפני  עוד 
עיקרי  כל  את  יכבשו  והם  יום  יבוא  בטוח.  אבל  לאט, 
המחוזות שבעירק ועל התושבים שלום. הסיבה שהם לא 
שדאע"ש  העובדה  היא  יותר,  מהירה  בצורה  מתקדמים 
זמן  אבל  העיראקים.  לחיילים  ופצצות  מוקשים  הטמין 
לא זה מה שמשנה, החשוב ביותר הוא שדאע"ש במצב 

קשה מאוד". 
מוסול  באזור  הגורמים  אחד  ימים,  מספר  לפני 
שבעיראק פוצץ מסגד הנמצא במקום היחיד בו דאע"ש 
הטיחו  העיראקים  מלאה.  בשליטה  נמצאים  עדיין 
האשמות כלפי ארגון המדינה האסלאמית, ואלה החזירו 
בטענה  העיראקי,  הצבא  כלפי  האשמות  אותן  את 
בידי  המקום  לכיבוש  בדרך  צעד  הוא  שזה  הברורה 

הצבא העיראקי. "המסגד עצמו שייך לסונים ויש טוענים 
שדווקא  טוענים  יש  שני  מצד  אותו,  פוצצו  שהשיעים 
הסונים הם אלה שפוצצו אותו, במטרה להראות לעולם 

מה השיעים עושים לדת האסלם"...
בסוריה, אחת  למצב  גם  בהרחבה  מתייחס  קידר  ד"ר 
מזה  שמדממת  מדינה  דאע"ש,  של  הגדולות  החזיתות 
שאומר  כפי  המצב  את  להרגיע  והיכולת  שנים  מספר 
דומה.  הסורית במצב  "החזית  זמן.  עניין של  היא  קידר 
בעיר א-רקה שסוריה, יש צבאות שלא מוותרים לארגון. 
הכורדים ככל הנראה הם אלה שהתמקמו באזור לאחר 
נסיגה סופית של הארגון. בלי כל קשר יש להבין שהיום 
סוריה היא כבר לא מדינה בשום מובן. המדינה מפורקת 
לחלוטין והצבא הרשמי הוא עוד צבא מתוך כמה צבאות 
באזור. הצבא הכורדי, הצבא הטורקי שמחזיק ברצועה 
משאבים  משקיע  החיזבאללה  בסוריה,  מבוטלת  לא 
הירדנים  בידי  הנשלטת  רצועה  ישנה  בסוריה,  גדולים 
בדרום סוריה והגורם המשפיע והמפתיע ביותר בסוריה 
מסוריה  אחוז  בחמישים  האיראנים, השולטים  הם  כיום 
אבל  גדולה,  מדינה  מתוך  עצומים  שטחים  לפחות. 
ופחות  לפחות  והופכים  הולכים  דאע"ש  המצב.  זהו 

רלוונטיים".  
עצמו  מבסס  "דאע"ש  מתבססים?  כן  הם  והיכן 
סיני,  יחסית,  גדולה  בצורה  בעולם  אחרים  במקומות 
פיליפינים )ראו בהמשך בהרחבה(, תימן, לוב ואירופה. 
להמשיך  במטרה  בעולם  מתפזרים  דאע"ש  כידוע, 
הם  מהמקומות  בחלק  ובהחלט  הקיצוני  הרעיון  את 
מצליחים. דאע"ש לא יעלם מהתודעה בתקופה הקרובה 
ואנו צפויים לשמוע עוד ועוד על הארגון, ולצערנו גם כן 
על פיגועים ברחבי העולם, מכיוון שאומנם באזור אחד 
ופותחים  הולכים  רק  הארגון  נאמני  אבל  שוקעים,  הם 
לעצמם חזיתות חדשות, בהם הם לא מתכוונים לוותר על 

רעיון הג'יהאד", מסביר קידר. 
פיגוע  בוצע  שבועות  מספר  לפני  איראן,  "לדוגמה 
במדינה. פיגוע תקדימי שבהחלט הפתיע את האיראנים, 
שעוד  פיגועים  בשרשרת  מדובר  האם  לזהות  אפשר  אי 
יתכן  כלומר   – הזדמנות  בניצול  מדובר  או האם  לפנינו 
שלדאע"ש הייתה את האופציה להוציא את הפיגוע לאור 
וזה מה שהם עשו. אירופה היא יותר בעייתית מהבחינה 
אם  תקדימי,  יחסית  למצב  הגיע  באירופה  האסלם  הזו, 
פיגועים,  של  גדולה  כה  כמות  רואים  היינו  לא  בעבר 
שחורות  כותרות  עם  בבוקר  לקום  עלולים  אנחנו  היום 
המדווחות לנו על פיגועים המוניים, לאור העובדה שיש 
רגל  דריסת  נוספים  אסלמיים  ולגורמים  דאע"ש  לחיילי 
משמעותי  יעד  היא  אירופה  ולכן  בעבר,  הייתה  שלא 

לארגון, שסופג מפלות באזורים אחרים". 
אותנו  להעסיק  שאמור  מה  בוודאי  מעניינת,  "נקודה 

כאמור,  קידר.  אומר  ישראל",  מדינת  זו  מהכול,  יותר 
איום  סרטוני  שני  כבר  הוציא  האסלמית  המדינה  ארגון 
תופעות  אין  בשטח  אך  ישראל,  ארץ  ויהודי  תושבי  על 
בה  המציאות  האם  התבקשת,  השאלה  ב"ה.  עוינות 
חוליות  עוצרים  ביטחון  גורמי  כי  מדווחים  אנו  לעיתים 
של דאע"ש בשטחים, דווקא מוכיחה כי קיימים גורמים 
מדובר  כי  ללמוד  ניתן  אדרבה,  או  דאע"ש,  מטעם 
איום  מהוות  אינן  ואשר  משמעותיות  לא  בהתארגנויות 
ברור  זה  ישן',  ולא  ינום  לא  'הנה  ככה,  "אז  עתה.  לעת 
לכולנו. אבל בהחלט תודות לאיכות המודיעין הגבוהה 
מבחינת  הן  מתפשרות,  בלתי  אכיפה  ופעילויות  שלנו 
המוסד והן מבחינת השב"כ, התוצאות ניכרות ולכן אין 

איום קונקרטי לעת עתה". 
הפיגועים  את  איתו  הביא  הרמדאן  חג  חודש  האם 

האחרונים או שאנחנו לקראת תקופה כזו?
"חודש הרמדאן בוודאי מהווה גורם בסיפור. זה חודש 
שהוא כביכול 'מעלה', התקרבות לאללה וחודש מלחמה. 

אבל אי אפשר לסמן את זה כדבר המרכזי ביותר". 
למה אנו פחות עדים לסרטוני הזוועה שהיו בעבר?

להפחיד   – מטרה  הייתה  המדוברים  "לסרטונים 
העולם  על  השפיע  באמת  רבה  במידה  וזה  העולם,  את 
ואנשים פחדו, מדינות פחדו והסרטונים הצליחו להביא 
גרם  זה  שני  מצד  מבחינתם.  המתבקשת  המטרה  את 
לא  אחד  אף  אחורה,  צעד  לקחת  פוטנציאלים  לחיילים 
רוצה להצטייר כאדם אכזר בצורה שנראתה בסרטונים, 
ומתוך אסטרטגיה הם הפסיקו את זה כדי להביא חיילים 
נוספים לארגון. צורת הסרטונים הבריחה גם אוהדים כי 

זה היה נראה עיוות של האסלם".

מהלומה כלכלית

תופעה מעניינת כשלעצמה, היא כיצד מצליחה קבוצה 
סולדים  שלה  הפוטנציאליים  החיילים  שאפילו  כזו, 

דאעש
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מארגון כזה אגרסיבי. ומה הם היחסים עם ארגון המקור 
ל'זכיינית'  הפכה  האסלמית  המדינה  כן,  קאעידה,  אל 
מהארגון  פרשה  מאז  אך  ב-2004,  אל-קאעידה  של 
כאשר  מרה.  ליריבה  והפכה  לאדן  בן  אוסאמה  של 
ואידיאולוגיים.  אסטרטגיים  הבדלים  משקף  הפיצול 
אל-קאעידה התמקדה בתקיפת ארצות הברית ובעלות 
לחיזוק  אחראים  שלטענתה  המערביות,  בריתה 
ובמצרים,  שבסעודיה  אלה  כמו  הערביים,  המשטרים 
בן לאדן, כמו  ולהקים מדינה.  במקום לכבוש שטחים 
בגדאדי, ראה את הקמת הח'ליפות האיסלמית, אך הוא 

ראה בכך מטרה שתישאר לדורות הבאים.
ואלה הם מקורות המימון של הארגון: מיצוי הנפט 
המדינה  של  ביותר  הגדול  ההכנסה  מקור  את  מהווה 
גולמי שנשפך מבארות  נפט  האסלאמית. הארגון מכר 
מקומיים,  ומתווכים  למשאיות  וסוריות  עיראקיות 
מכירתו  ידי  על  ליום.  דולר  מיליון  ל-3   1 בין  והכניס 
בארגון  הצליחו  השוק,  ממחיר  בהרבה  הנמוך  במחיר 
ליצור תמריץ לסוחרים לקחת על עצמם את הסיכון של 

ביצוע עסקאות שכאלה בשוק השחור.
תוספת  האסלאמית  למדינה  העניקו  מיסים  תשלומי 
גדולים  סכומים  כולל  ב-2014,  דולר  מיליון   20 של 
ושבויים  שנחטפו  אירופיים  עיתונאים  עבור  כופר  של 
נתוני משרד האוצר האמריקני. מנגד,  לפי  כך  אחרים. 
לארגון,  ויתורים  ללא  מדיניות  מקיימת  הברית  ארצות 

בניגוד למקביליה באירופה.
ארצות  של  הפדרליים  הכוחות  של  המאבקים  אחד 
של  ההכנסה  בזרמי  להתמקד  בניסיון  היה  הברית 
דאע"ש ולבלום אותם. בפשיטה נדירה על שטח סוריה 
במהלך 2015, הפציצו כוחות מיוחדים של ארה"ב את 
ממשלת  לדברי  האסלמית.  המדינה  של  הנפט  בארות 
והמימון העיקרי של  ארה"ב, הנפט הוא מקור המורל 

הארגון וזה הולך ופוחת.
הממשל הקודם של הנשיא ברק חוסיין אובמה הקים 
ולבסוף  "להשפיל  כדי  מדינות  שישים  של  קואליציה 
הברית  ארצות  האסלאמית.  המדינה  את  להביס" 
ובמיוחד  אלה,  ממדינות  שרבות  מכך  תסכול  הביעה 
מדינות ערב הסוניות, תרמו לא יותר מתמיכה רטורית. 
ההגנה  )משרד  הפנטגון  ביצע   ,2016 יולי  לסוף  נכון 
האמריקאי( נגד ארגון הטרור יותר מ-14,093 תקיפות 
האמריקנים,  הכוחות  ידי  על  מהם   77% אוויריות, 

בעיראק ובסוריה.
אירועי  לאחר  שניתנה  ההרשאה  את  ציטט  הממשל 
וב- בעיראק  צבאי  בכוח  לשימוש  בספטמבר  ה-11 

2002 את החלטת המלחמה בעיראק כהצדקה משפטית 
ארצות  פרסה  בעיראק  הזה.  הפתוח  לסכסוך  פנימית 
הברית למעלה משלושת אלפים אנשי מדים, שהקימה 
את יחידות הסיכול והמנע של הצבא העיראקי, וחימשה 
כורדיסטן,  ממשלת  של  הכורדי  הצבא  כוחות  את 
להביס  בניסיון  ללוחמים(,  כורדי  )כינוי  הפשמרגה 
ובנקודות  מרכזיות  בערים  האסלאמית  המדינה  את 

אסטרטגיות. 
שלה  את  עשתה  הקואליציה  כי  נראה  בהחלט  כעת 
של  לתבוסתו  כמעט  הביאה  הכספי  החוסר  ובזכות 

הארגון בסוריה ובעיראק. 

היעד החדש

זרועותיו  את  הארגון  כיצד שלח  להבין,  שנותר  מה 
'הגארדיאן' הבריטי  למקום הבלתי צפוי, הפיליפינים. 
האסלאמית  למדינה  הקשורים  המורדים  כי  מספר 
השוכנת  המאראווי  בעיר  שכונות  כמה  על  השתלטו 
בדרום הפיליפינים, כאשר ארטילריה צבאית והתקפות 
לאחר  לחלוטין  אותם  לעקור  הצליחו  לא  אוויריות 
ימים. לפי הדיווח בעיתון, לפחות 61 חמושים  שישה 
ו-17 אנשי כוחות הביטחון נהרגו. תשעה-עשר אזרחים 
מונה  שאוכלוסייתה  מעיר  ברחו  אלפים  ועשרות  מתו 

כ-200 אלף איש.
ניסו  מודיעיני,  מידע  פי  על  כאשר  החלה  הלחימה 
מנהיג  הפילון,  איסנילון  את  ללכוד  הביטחון  כוחות 

אסלאמיסטי שמוכר על ידי המדינה האסלאמית כנציג 
הטרור  ארגון  ניסה  שם  אסיה,  בדרום-מזרח  הארגון 
הפילון  התיכון.  למזרח  מחוץ  נוכחות  ולבסס  להקים 
נמצא גם ברשימת המבוקשים ביותר של ה-FBI, עם 

פרס של 5 מיליון דולר על ראשו. 
את  ללכוד  בניסיון  שבוצעה  הפשיטה  בעקבות 
הפילון, חמושים המגנים עליו השתוללו, השתלטו על 
וקתדרלה. בהמשך השתלטו גם  בית חולים, בית ספר 
בעקבות  אסירים.  עשרות  ושחררו  המקומי  הכלא  על 
וחוקי  מצב  על  הכריז  דוטרטה  רודריגו  הנשיא  כך, 
לחימה ברחבי מינדנאו, מחוז מוכה עוני בו מתגוררים 
22 מיליון בני אדם, ואשר יש בו היסטוריה עמוקה של 

התקוממות מזוינת. 
קטנה,  מקבוצה  מיליטנטים  בעיקר  הם  החמושים 
עומאר  אחים,  שני  שם  על  'מאוטה',  בשם  הידועה 
ועבדאללה מאוטה. הפילון ניהל בעבר קבוצה רדיקלית 

אל-קאעידה  עם  בקשריה  הידועה  סיאף,  אבו  נוספת, 
ובמעשי אכזריות של אנשיה, וכן בקשרים עם הקבוצה 
שביצעה את הפיגוע הרצחני באי באלי באינדונזיה לפני 
15 שנה. הצבא הפיליפיני אומר שהפילון הצטרף כעת 
גדלה  אך  פלילי,  כארגון  נוהלה  בעבר  אשר  למאוטה, 

יותר ויותר מבחינה אידיאולוגית במטרותיה.
בעיר  בפיגועים  שעברה  בשנה  הואשמו  ה'מאוטה' 
בה שוכן הנשיא, דבאו, בהם נהרגו 14 בני אדם. סוכנות 
נטלה  האסלאמית  המדינה  של  "אמאק"  הידיעות 

אחריות על תקיפת המאראווי.
של  הסכסוך  למדיניות  המכון  מנהל  ג'ונס,  סידני 
של  קואליציה  מייצגת  הלחימה  כי  אומר  ג'קרטה, 
שיש  במינדנאו,  שונות  קיצוניות  אסלאמיות  סיעות 
על  ומאבקים  מזוינת  אלימות  של  היסטוריה  להן 
קרקע, משאבים ושליטה. עכשיו, הוא אומר, הם יצרו 

קואליציה נגד אויב משותף.
שינוי  כי  להעריך  הצליחו  לא  וממשלתו  "דוטרטה 
גדול התרחש במינדנאו, ואנשים אלה אינם מונעים רק 
על ידי פוליטיקה שבטית או כסף. ייתכן שהמנהיגים היו 
בעבר 'שודדים קטנים', אבל עכשיו, הם אידיאולוגיים. 
היא  מינדנאו  של  לבעיות  שהתשובה  שוכנעו  הם 

דאע"ש והחוק האסלאמי", הוא מסביר. 
המהומה  את  חזה  ג'ונס  אוקטובר,  של  בדו"ח 
הנוכחית. מול ההפסדים בסוריה ובעיראק, הפיליפינים 
בו  להקים  מתאים  כמקום  עבורם  ויותר  יותר  נראה 
בדאע"ש  התמיכה  בדו"ח.  נכתב  כך  פרובינציה, 
במינדנאו "סייעה לשיתוף פעולה בין שבטים אתניים, 
סטודנטים  שכלל  הקיצוני,  הגיוס  מאגר  את  הרחיבה 
חדשה,  בינלאומית  תקשורת  ופתחה  באוניברסיטה, 

ואולי גם מימון בערוצים שונים". 
מחוז  במינדנאו,  גרים  בפיליפינים  רבים  מוסלמים 
המאוכלסת  העיר  היא  ומאראווי  למחצה,  אוטונומי 
ביותר באזור. דוטרט, ראש העיר לשעבר מדאוואו, עיר 
נוספת במינדאנאו, הפסיק ביקור ברוסיה כאשר פרצו 
תביע  "אם  חזקה.  צבאית  בתגובה  ותמך  העימותים 
התרסה גלויה, אתה תמות", אמר. "ואם זה אומר הרבה 

אנשים מתים, אז שיהיה". 
הנשיא עודד בעבר בפומבי את האזרחים להרוג את 
המשטרה  את  לדין  יעמיד  לא  שהוא  ואמר  המורדים 
בגין הוצאות להורג ללא משפט. הוא התבטא באותה 
מידה במהלך העימותים במאראווי, הרגיע את החיילים 
שיגן עליהם אם יעשו שימוש לרעה במהלך הסכסוך, 
כולל מקרים חריגים או פשעים שאינם מקובלים. "את 
אהיה  לבד  ואני  אני  הצבאי,  המשפט  של  ההשלכות 
ואני אדאג לכל  אחראי, רק תעשו את העבודה שלכם 
תמליל  פי  על  שישי,  ביום  דוטרטה  אמר  השאר", 

משרדו של הנשיא.
אחרות  מורדים  לקבוצות  פנה  דוטרטה  ההיתר,  בין 
מוסלמיות  בדלניות  סיעות  שתי  כולל  במינדנאו, 
נגד  למאבק  להצטרף  המאואיזם,  בהנהגת  ומורדים 
המאוטה, והבטיח להן לשלם ולטפל בהוצאות שלהם, 
הקבוצות  מצד  מיידית  תגובה  הייתה  לא  דיור.  כולל 

הללו.
שיא האירועים היה כאשר חמושים שיחררו כ-158 
את  נצלו  האסירים  בפיליפינים,  כלא  מבית  אסירים 
המומנטום ונמלטו על נפשם, כשחלק מהם בעלי רמת 
פתחו  המקומיים  הביטחון  כוחות  גבוהה.  מסוכנות 
אך  מהאסירים,  נכבד  חלק  והשיבו  חיפוש  במסעות 
סביר  חשש  וקיים  חופשיים  מסתובבים  עדיין  חלקם 

שהם הצטרפו לארגון הטרור.
ארגון  יתפתח  כיצד  ולראות  לעקוב  נותר  כעת 
להשתקם  יצליח  והאם  אסיה,  מזרח  בדרום  הטרור 
מהמכות שספג בעיראק ובסוריה, או שיפנה את הזירה 
לטובת כוחות אחרים, כפי שהוא עצמו גרם לדעיכתו 

המתמשכת של אל קעידה. 

"דאע"ש נגמרים", פותח ד"ר מרדכי 
קידר, מזרחן בעל וותק וניסיון, את 
פרשנותו למצב הדברים. "במוסול 
שבעיראק הארגון מאבד מכוחו 
עוד ועוד. החילים העיראקים 

עוברים בית בית ופשוטו כמשמעו 
מוצאים את אנשי דאע"ש, 

כשברוב המקרים הם נסים עוד 
לפני שהצבא מספיק להגיע. 
הצבא הסורי הולך לאט, אבל 

בטוח. יבוא יום והם יכבשו את כל 
עיקרי המחוזות שבעירק

"
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אירוסי נכדת האדמו"ר מסלונים

צילום: יעקב לדרמן

צילום: יעקב לדרמן

הכנסת ספר תורה באונגוואר מודיעין עילית

ילדי ת"ת חקרי לב אצל גדולי ישראל
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

נשיא מועצת החכמים, במסע 
חיזוק בדרום הארץ

בהשלמת הספר 'דובר שלום'

צילומים: יעקב כהן

מסיבת חומש 
בסאטמר - מונסי
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מה אומר לנו גודל הכתב?  גודל הכתב הוא 
סוג  איזה  עם  החיים.  על  שלנו  המבט  מעין 
איך  העולם.  על  מסתכלים  אנחנו  משקפיים 

אנחנו חווים ומרגישים את המציאות. 
כשאנחנו רוצים להבליט חלק בטקסט ולתת 
ראשי  כמו  הנאמר  לשאר  ביחס  חשיבות  לו 
את  נבליט  רוב  פי  על  אנחנו  וכדומה,  פרקים 
שונה  בגודל  הפרק  לראש  השייכות  המילים 
ביחס לשאר המלל. ברור לנו שכשמשהו גדול 

יותר הוא בולט בשטח.
מעין  הוא  ס"מ,   3-5 בין  נע  גדול  כתב 
לזכוכית מגדלת.  הסתכלות על העולם מבעד 
ותוססת.  חיה  יותר.  קרובה  נראית  המציאות 
כשהכתב הגדול מופיע יחד עם כתיבה מהירה, 
נמצא לעיתים קרובות בכתב של נשים. כשם 
לכתב  ביחס  בדף  יותר  בולט  הגדול  שהכתב 
בכתב  שכותבים  אנשים  של  הצורך  כך  קטן 
גדול לבלוט בשטח, כיוון שהם רואים את הכל 
בגדול. ההרגשה שלהם והתפיסה המחשבתית 
אותם  מצריך  וזה  מוגדל  בפורמט  כביכול 
שהם  למציאות  בהתאם  "גדולים"  להיות 
על  הגדול  זאת מצביע הכתב  עם  יחד  חווים. 
שמחת חיים, מרץ, ביטחון עצמי שנובע מתוך 
עם  והאינטואיטיבית  הכנה  היחסים  מערכת 

הסביבה. 
הסתכלות  מעין  מבטא  הגדול  הכתב  אם 
הכתב  לרווחה,  פקוחות  בעניים  העולם  על 
הקטן מבטא הסתכלות של עיניים קטנות יותר 

נותן  זה  מרחוק.  משהו  לראות  שמנסים  כמו 
תחושה של עמקנות וצורך למצוא את ההיגיון 

והרציונל שבעולם. 
עם  יחד  בא  הקטן  הכתב  כאשר  במיוחד 
רציונאלי,  יותר  הוא  המבט  איטית,  תנועה 
אנשים  משקפת  ועמקנות.  לפרטים  ראייה 

בעלי עקרונות והיגיון. 
הכתב הראשון, כתב גדול בתנועה מהירה, 
חשוב  רגשנית,  לב,  טובת  כותבת  על  מלמד 
ולא  ושיתוף  אהבה  מתוך  אבל  לבלוט  לה 
מתוך נרקיסיסטיות חסרת תוכן. כתב שנמצא 
לעיתים קרובות אצל אנשים שאוהבים להופיע 
פוליטיקאים,  אמנים,  שחקנים,  קהל:  לפני 

מורות וגננות.
איטית,  בתנועה  קטן  כתב  השני:  הכתב 
העולם  על  שמסתכל  צנוע,  בחור  על  מעיד 
כתב  ועניינית.  מבוקרת  דייקנית,  בצורה 
שהולם תלמידי חכמים, מדענים ופילוסופיים.

ילדים  כותבים  המוקדמת  הילדות  בתקופת 
בדרך כלל בכתב גדול. כיוון שהקואורדינציה 
ילד  אם  מספיק,  מפותחת  לא  עדיין  שלהם 
כותב קטן בשלבי הילדות המוקדמת יש לבדוק 
מה קורה איתו. בגיל ההתבגרות ישנה נטייה 
ונערות  נערים  היד,  כתב  עם  ניסיונות  לערוך 
מופנמים ושקטים נוטים לאמץ כתב יד מזערי, 
בשל תחושה של חששות ולבטים שמאפיינים 
את הגיל. בדרך כלל כתב היד משתנה לאחר 
זמן קצר. יש לעקוב שאכן הכתב חוזר לעצמו.

סודות

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 

גודל הכתב

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

הסתכלתי  זה?"  מי  יודעת  "את 
בתמונת האיש המזוקן ולא הצלחתי 
לעצמי  לדמיין  יכולתי  לא  לנחש. 
יורד  שזקנו  הזה  העבדקן  שהאיש 
על מידותיו והוא אבא לשמונה ילדים בלי עין 
הרע שעוסק בלימוד תורה והפצת המעיינות, 
הוא אותו נער שעמד, גיהץ וארז את הסחורה 
במפעל בגדי הילדים שהיה בבעלותנו בדרום 

תל אביב עוד במאה הקודמת...
מלא  סיפור  שלו.  הסיפור  את  היטב  זכרתי 
קשה-יום  אבא  עם  בבית  שהתחיל  קשיים 
שהוא  זכרתי  מצוקה.  בשכונת  חולה  ואימא 
תמיד חשב דברים רעים על עצמו, על העולם 
ואפילו - הס מלהזכיר - על משפחתו הקרובה.

אמריקה  חלם  בה  פעם  באותה  גם  נזכרתי 
והלך להוציא דרכון וחזר מהקונסוליה במפח 
נפש כשחותמת שחורה מתנוססת על הדרכון. 
שלומך?"  ו"מה  טוב"  ה"בוקר  את  זכרתי 
"אתה  לו:  אומרים  שהיינו  העידוד  ומילות 
ספק  עונה  היה  והוא  אתה"...  טוב,  בחור 
ואולי בהלצה: "בטח  בציניות, ספק במבוכה 

בחור טוב. רק משפחה שלא נדע"...
ורק עכשיו, אחרי כל-כך הרבה שנים הבנו 
שהזרעים שנזרעו אז באותן שנים רחוקות בהן 
היה מגיע לעבודה עם מכנסיים קצרים, גופיה 
עד  שיורד  שיער  נוצצים,  בכיתובים  מודפסת 

לכתפיים וחיוך מבויש, הניבו פירות.
אם היו אומרים לי שקבלת הפנים במילים 
ואכפתיות  פנים  מאור  טוב,  בוקר  עם  טובות 
הייתי  חייו,  מסלול  כל  את  לשנות  לו  יגרמו 
לו  גרם  הזה  היחס  אבל  להאמין.  מתקשה 
לעשות בחירות שהובילו אותו אל מסלול חייו 

הנוכחי. לכו תדעו איזה כוח יש לכם בידיים.
את  חיפש  לאיש  והפך  שגדל  בחור  ואותו 
מדריך  חיפש  רב,  לו  חיפש  האמונית,  דרכו 

בתמונה  נזכר  דרכים,  פרשת  בכל  פעם,  ובכל 
שהייתה  מליובאוויטש  הרבי  של  הגדולה 
תלויה במפעל, וזה מה שהוא בחר בסופו של 
תורת  את  ללמוד  חב"ד,  חסיד  להיות   - דבר 
החסידות, להשקיע את עצמו בישיבה, להרים 
את הכפפה ולהקים משפחה כמו שמעולם לא 

הייתה לו.  
"יש כאלה שנופלים ברוחם בכלל שלמרות 
יגיעתם, גם בנוגע לעצמם וגם בנוגע לזולתם 

הם אינם רואים את הפירות מייד"... 
מליובאוויטש  הרבי  קורא  תמוז  לחודש 
בכך  בהתחשב  תמוה  קצת  הגאולה".  "חודש 
מתחילים  החורבן  של  השבועות  ששלושת 
אחרי מחציתו. ובכל זאת מסביר הרבי שלימוד 
תורה בענייני משיח וגאולה משנה את האדם 

ואת מציאות עולמו.
הרבי אומר בשיחה: "רואים שישנו קושי... 
על  שעומדים  וההרגשה  ההכרה  את  להחדיר 
סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" 
היא:  לזה  והעצה  וגאולה...  משיח  בענייני 

לימוד התורה בענייני משיח וגאולה". 
של  )חכמתו  התורה  שבכוח  משום  מדוע? 
טבע  את  לשנות  מהעולם(  שלמעלה  הקב"ה 
האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו הוא נמצא 
עדיין חס-ושלום מחוץ לעניין הגאולה, כיוון 
שלא יָצא עדיין מהגלות הפנימית שלו, הרי על 
ידי לימוד התורה בענייני הגאולה הוא מתעלה 
לחיות  ומתחיל  גאולה,  של  ומצב  למעמד 
בענייני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה 

ש"הנה זה עומד אחר כתלנו".

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

Mirisch1@gmail.com :לתגובות

אז מה אם 
לא רואים 

פירות?
כמה  ועד  בידיים  לנו  יש  כוח  איזה  מושג  לנו  אין 
ואכפתיות  פנים  מאור  טובה,  אחת  מילה  יכולה 
להשפיע לדורי דורות • וגם, איך מתחילים לחיות 

בהכרה שעומדים על סף ימות המשיח?

מירי שניאורסון

בכל פרשת דרכים, נזכר בתמונה הגדולה 
של הרבי מליובאוויטש שהייתה תלויה 
במפעל, וזה מה שהוא בחר בסופו של 

דבר - להיות חסיד חב"ד
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מאת: הילה פאלח

 הורים שנושאים ילדים קטנים על הידיים לפרקי זמן ממושכים, 
באופן  שעובדים  אנשים  מחשב,  מול  מרובות  שעות  שיושבים  מי 

מאומץ עם הגוף ועוד רבים אחרים, מועדים לכאבי מפרקים.
הכאב יכול להתחיל בכתף, בברך, במפרקי היד או הרגל ולהפוך 
התנועה.  את  ולהגביל  להציק  להעמיק,  מהחיים.  מטריד  לחלק 
או  הסחוסים  של  הפיכה  בלתי  בשחיקה  מסתכן  יטפל,  שלא  מי 

בהידרדרות לדלקת מפרקים שיגרונית.
למי שנושאים פעוטות על הידיים, יכאבו כנראה הגב או הזרועות. 
למי שיושבים מול מחשב, יכאבו השכמות או מפרקי כף היד; למי 

שעושים פעולות מאומצות עם הגוף, יכאבו הברכיים ועוד.
כל כאב הוא דלקת והרפואה המערבית מטפלת בכאבים מסוג זה 
עם משככי כאבים שכוללים גם נוגדי דלקת. למי ששוקל סוג כזה 

של טיפול, כדאי לקחת בחשבון את תופעות הלוואי.
בתרופות  השימוש  בישראל  זינק  ל–2015   2010 השנים  בין 
כאבים, בכ–150%. במרפאות המטפלות  מרשם ממכרות לשיכוך 
בהתמכרויות, מדווחים על מספר הולך ועולה של מכורים למשככי 
המשרד  מומחי  מהתופעה.  מודאגים  הבריאות  ובמשרד  כאבים 
מזהירים כי אם מגמת העלייה לא תיעצר, ישראל תגיע למצב דומה 
כמות  את  עברה  כאבים  למשככי  המכורים  כמות  שם  לארה"ב. 

המכורים לסמים ולאלכוהול והבעיה הוכרזה כמגיפה.
 

 הכירו את רפואת הצמחים
 

לפני שרצים לקבל מרשם למשככי כאבים, כדאי אם כך, לעצור 
כבד  מחיר  יגבו  שלא  נוספות,  באופציות  לבחור  ניתן  אם  ולבדוק 
מהימנים  פתרונות  שקיימים  יגלה  ויברר,  שיבדוק  מי  מהגוף. 

וחדשניים שהם בהישג יד.
עמלה  המשלימה,  הרפואה  מתחום  ישראלית  חברה   TTM
בשנים האחרונות על מחקר ופיתוח ממושכים לפתרון בעיית כאבי 

המפרקים והשרירים. המענה מגיע מתחום רפואת הצמחים.  
למריחה  וקרם  נוזלי  מיצוי  צמחיות,  כמוסות  כולל  הפיתוח 
המכילים  מובחרים,  מרפא  צמחי   100% בסיס  על  כולם  חיצונית, 
הצמחים  בצמח.  הפעילים  החומרים  של   5 פי  מרוכזות  תמציות 
בדיקות  ועוברים  העולם  מרחבי  מובחרים  גידול  מבתי  מיובאים 
בהקלה  ממוקדים  הנבחרים  הצמחים  מובילות.  במעבדות  איכות 
המפרקים.  באיזור  דם  זרימת  לשיפור  ויעילים  הכאב  של  מיידית 

ניקוז  מעודדים  הרקמות,  של  מהיר  לריפוי  גם  טובים  הצמחים 
לימפתי, משקמים ומגנים על הכבד.

מראשית  עוד  האדם  לבני  הועילו  למעשה  המרפא  צמחי 
לדור,  מדור  עבר  ששמם  הצמחים  האחרונות,  בשנים  האנושות. 
מוכח.  באופן  כיעילים  ומתבררים  קליניים  במחקרים  נבדקים 

לסגולות שמייחסים לצמחי המרפא יש, מסתבר, ביסוס מדעי.
 

 מה יחזק אתכם?

 
מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה את 
הטיפול  של  היעילות  על  מפרטת  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות 
היד,  מפרק  כמו  קטן  במפרק  בכאבים  מדובר  "אם  ההרבליסטי:  
ניתן  כבר  רב,  לא  זמן  תוך  יומית של הטיפול,  בנטילה  ומתמידים 
גדול כמו מפרק הירך, השיפור  לחוש בשיפור. כשמדובר במפרק 

יגיע, אחרי זמן ממושך יותר".
תועלת  יש  מרפא  בצמחי  ולטיפול  במרשם  כאבים  למשככי 

דומה?
"לא. משככי כאבים במרשם, הם חזקים יותר בהקלה על הכאב 
אבל וזה דגש חשוב, גם מעמיסים עבודה על הכבד ומונעים ממנו 
חזקה  תרופה  קיבלתם  אם  בגוף.  החשובים  תפקידיו  את  לבצע 
לשיכוך כאבים יש לעקוב בעזרת בדיקות דם, כדי לוודא שהיא לא 
פגעה בכמות תאי הדם הלבנים האחראיים על מערכת החיסון. צריך 
להיות עירניים כמו כן, לאפשרות של התמכרות לתרופת המרשם. 
מי שנעזר ברפואת הצמחים, מחזק את מערכות הגוף. במידה ויהיה 
להתמודד  יוכל  כבר  הגוף  תרופתי,  לטיפול  בהמשך  לחזור  צורך 

יותר טוב, עם תופעות הלוואי של התרופות".
 

 ליווי אישי לאורך כל הדרך
 

בזמן  הוא   TTM חברת  של  הטבעי  הטיפול  של  נוסף  יתרון 
הרב שהוא חוסך. האבחון נעשה בשיחת טלפון עם צוות היועצים 
כל  עם  דיסקרטי  בירור  מקיימים  היועצים   .TTM  המומחים של
פונה ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו בהתאם לצורך ולרקע. 
לאחר התאמה אישית, ערכת Preho  מגיעה עד הבית. המשלוח 
של הערכה עד לפתח הדלת, הוא ללא עלות. יועצי החברה מלווים 
את תהליך הטיפול - הם מספקים המלצות לתזונה מתאימה, זמינים 
המשחה  הכמוסות,  את  שנטלתם  ומוודאים  ועניין  שאלה  לכל 
והטיפות בהתאם להוראות ושאתם מתמידים עד לגמר הטיפול. רק 

כך רואים תוצאות. 
לסיכום, חבל לסבול מכאב ולדחות את הטיפול. מי שמתמודדים 
ייעוץ  לשיחת  להתקשר  מוזמנים  מפרקים,  או  שרירים  כאבי  עם 
חינם עם יועץ מקצועי 072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק של 

המערכות החיוניות בגוף באופן מהיר ובטוח.
ttmisrael.com  :לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה

כאבי שרירים ומפרקים? היזהרו 
מהתמכרות למשככי כאבים
כאבי גב, ברכיים, שכמות או מפרקי כף היד, מעידים על דלקת שיכולה להידרדר. 
מה צריך לדעת על תרופות מרשם לשיכוך כאבים ואיזה פתרון טבעי יכול באמת 

לעזור ולחזק את הגוף
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

שמעתם פעם על כלה שלאורך הזמן שבין האירוסין לחתונה 
בכתה והתאבלה? 

לכאורה, לא מובן. אם היא שמחה להתארס עם החתן, למה 
יתכן  היא מתאבלת? או שהיא שמחה או שהיא אבלה. איך 
מצב שבו היא מאירה פנים לכולם ומפליגה בסיפורי שירות 
יושבת  פשוט  היא  פנימה,  הבית  בתוך  אך  עליו,  ותשבחות 

ובוכה בלי סוף ואף אחד אינו מצליח להרגיע אותה?
האם יעלה על הדעת שליל החרטות שהתחיל בלילה שאחרי 

האירוסין, לא ייגמר עד החתונה?
או אולי החרדות שלה משבשות את דעתה?

אמא אחת סיפרה לי שהבת שלה "הרגה אותה" מרגע שהיא 
הבן  עם  תתחתן  לא  שהיא  ואמרה  ויללה  בכתה  התארסה. 
זו  הן  אתו,  התארסת  למה  "אז  אותה  וכששאלו  הזה,  אדם 
היתה החלטה עצמית שלך, ואף אחד לא הכריח אותך...?" 
יהיה בעל  והוא  נהדר,  כי הוא בחור  היא ענתה: "התארסתי 
טוב ואבא טוב, אך אני חושבת שהוא לא מתאים לי, כי..." 
נוספת. בזמן שהיא  ופתחה בסדרת בכי  כאן היא התבלבלה 
לא בכתה היא טענה שאין שום פסול בבחור. הוא מאד טוב 
וראוי ונפלא, אך כשהיתה במצב של בכי היא דברה על ביטול 

השידוך בלי לתת סיבה סבירה.
ובקיצור, שלחו אותה לטיפול ולשיחות ולפסיכיאטר ולקניות 
שהיא  רק  לא.  וְלמה  אחד  ולמוח  ולרפלקסולוגיה  בגדים 
תירגע. ומה היה הסוף? היא נרגעה. איך לא? אמא שאלה את 
עצמה מה קרה כאן? האם הקב"ה נתן לה טעימה של גהינום 
כניסיון? ואולי כל זה לא קרה כלל, רק הדמיון הפורה שלה 

המציא את הסיפור?
תנוח דעתכם. לא מאחלת לכם, אך זה קרה, קורה ויקרה. 

האם, כי הבת )או הבן( לא מצליחה להכיל את השמחה על 
אירוסיה?

האם יש לה דאגות סמויות שהיא מתקשה לבטא?
אולי מדובר בחרדה?

האם הערך העצמי שלה נמוך והיא חושבת שאינה ראויה?
תהיה הסיבה אשר תהיה. 

כאן.  קורה  מה  ולהגדיר  מילים  לתת  הוא  הראשון  השלב 
למה היא מתאבלת, מה קשה לה? ההגדרתיות מצמצמת את 

הבעיה.
כאן  שיש  בראש  להפנים  עלינו  נהיר,  כשהכל  הבא  בשלב 
בעיה ולקבל אותה. האם זה אומר שמשהו רע הולך לקרות 

פה? האם כדאי לבטל את השידוך כי הבת בטראומה? 
לחשוב.  שקולות.  לא  לפעולות  לקפוץ  לא  אחד  מצד  ובכן, 
כאן  שיש  להבין  דבר  של  ובסופו  העניין.  לעיבוד  זמן  לתת 

בעיה שצריך לטפל בה.
אם הבעיה הוגדרה והתקבלה כבעיה שצורכת טיפול אפשר 

לתת את הדעת לחיפוש פתרונות.
האם להקדיש זמן לשוחח עם הילדה? 

איתה  לשוחח  שיכול  אחר  או  מקצועי  מישהו  לחפש  האם 
בהגיון והיא תקשיב או שהיא תסכים לשתף פעולה?

אולי להשיג לה כדורי הרגעה?
או לא לעשות שום דבר ולהניח לה ולתת לזמן לעבור?

או  לפניקה,  ייכנסו  עצמם  שההורים  זה  שיקרה  שאסור  מה 
יתחילו לגעור בה על הבכי שלה או שישימו אותה על במה 

ויפעילו את כל העולם.
במחשבה  מעשה  סוף  היטב.  ולחשוב  להירגע  ראשון  כלל 

תחילה. שיקול דעת רגוע ולא מתלהם, יכול להועיל.
קרה לכם פעם כזה דבר עם אחד הילדים? האם במבט לאחור 
לדעתכם  איך  שגיאות?  נעשו  אולי  או  בסדר?  אתו  נהגתם 

כדאי להתנהל כאן? דעתכם חשובה. כתבו או התקשרו.

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

טעים במטבח בכי ומספד 
שלושה חודשים

רכיבים לתחתית העוגה:
לואקר קואדרטיני בטעם טירמיסו – אריזת 250 גרם / וופלים בטעם 

טירמיסו
50 גרם חמאה מומסת

רכיבים למלית:
500 מ"ל שמנת מתוקה

1 כוס חלב
80 גרם אינסטנט פודינג בטעם וניל

250 גרם גבינה לבנה
1/2 כוס סוכר

לקישוט:
ורד הדולומיטים קולקשיין – פרלינים יוקרתיים מבית לואקר – לבן/חלב/

מריר או כל שוקולד חלבי בצורות

5 כפות אבקת קקאו
אופן ההכנה:

 תחתית: מכניסים לקערה את קוביות הוופלים ומרסקים יחד עם 
החמאה המומסת. מערבבים היטב ומהדקים בתחתית התבנית בצורה 

אחידה.
 מלית: מקציפים בקערה שמנת מתוקה + חלב במשך כדקה, מוסיפים 

את האינסטנט פודינג ואת הסוכר ומקציפים על לקבלת קרם קצפת 
יציב. מוסיפים את הגבינה הלבנה ומערבבים תוך כדי תנועות קיפול 

לקרם אחיד. יוצקים את הקרם על התחתית.
 מכניסים למקפיא למשך שעתיים.

 לפני ההגשה ניתן לזרות שכבה אחידה של אבקת קקאו ולקשט 
בפרלינים.

ניתן להחליף את המוצרים למקפידים על אבקת חלב

עוגת לואקר חגיגית

זמן הכנה:  90דקות | דרגת קושי: קשה | כמות סועדים: 10 מנות
מצרכים:

1/3  כוס שמן קנולה
 3-4 בצלים גדולים
 5 יח’ עצם עם מח

1.5 ק"ג בשר בקר )צוואר, שפונדרה( חתוך לקוביות גדולות
3  כרעיים 

2.5 כוסות שעועית קטנה מושרת לילה קודם במים
 1.5כוסות גריסים

10-15  תפ"א קטנים בינוניים קלופים
 10 ביצים )מבושלות חלקית(

1  מגש קישקע קפוא
לתיבול:

 2 כפות אבקת מרק בצל של אסם
 2 כפות אבקת מרק עוף של אסם

מלח, פלפל שחור
פפריקה

אגוז מוסקט
1/3  כוס סילאן

לשקית קוקי עם אורז ובשר:
שקית קוקי לתיבול בטעם שום 

 1 כוס אורז פרסי )שטוף היטב ומסונן, לאחר השריה של 1/2 שעה(
 350 גרם בשר כבש טחון גס

 1-2 בצל קצוץ דק
2  כפות מכל סוג: שמיר, כוסברה, פטרוזיליה קצוצים דק

 150 גרם שזיפים יבשים מגולענים וקצוצים
2  כפות שמן

1  כף גדושה אבקת מרק עוף של אסם
מלח, פלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
מכינים את שקית האורז: מערבבים היטב בקערה את כל החומרים. 

מתבלים במלח ופלפל, וממלאים את השקית עד 2/3 מגובהה. קושרים 
ועושים חורים בחלק העליון של השקית.

מכינים את החמין:
  קולפים את הבצלים. משתדלים לשמור את הקליפה החיצונית שלמה 

לשימוש מאוחר יותר.
  פורסים את הבצל דק ומטגנים במחבת עמוקה בשמן עד משמקבל 

צבע שחום יפה )לא שרוף)
3.  מסננים את השעועית.

  בניית החמין בסיר גדול מאוד: מניחים על קרקעית הסיר את עצמות 
המח ביניהם מפזרים 1/3 מכמות התפו"א עליהם 1/3 מכמות השעועית 

ו-1/3 מכמות הגריסים, עליהם מפזרים 1/3 מכמות הבצל המטוגן עם 
אותה כמות של שמן הטיגון.

  מכינים את שקית הקוקי עם האורז והבשר. קושרים רופף מעל 
משאירים רווח, דוקרים עם מזלג או סכין קטנה מס’ חורים בשקית, 

ומעמידים אותה מעל השכבה הראשונה שבסיר.
  בשכבה הבאה מוסיפים 1/2 מכמות הבשר ואת הכרעיים )יש לבקש 
מהקצב לחתוך כל כרע ל-2( ועוד 1/3 מהיתר: תפו"א, גריסים, שעועית 

ובצל. מסדרים סביב שקית הקוקי.
  בשכבה השלישית שמים את יתר התפו"א עם השעועית והגריסים, 

את הביצים )המבושלות בישול חלקי, כדי שלא יתפוצצו בתוך החמין(, את 
יתרת הבשר והכרעיים, ואת יתרת הבצל המטוגן עם השמן. מניחים על 

הכיריים.
 מערבבים ב-1 ליטר מים את התבלינים: מרק בצל, מרק עוף, מלח, 

פלפל שחור, מוסקט ופפריקה. טורפים היטב עם מטרפה, ושופכים על 
החמין. משלימים את גובה המים בסיר עד גובה פני התבשיל, ומביאים 

לרתיחה. יוצקים מעל את הסילאן, ומורידים מהאש. מכסים את פני 
התבשיל בקליפות הבצל ששמרתם.

 חותכים נייר פרגמנט לעיגול בקוטר הסיר. משמנים אותו ומניחים מעל. 
מכסים במכסה של הסיר ואוטמים מעל בשכבה של נייר כסף.

 מחממים את התנור ל-100 מעלות. מניחים את הסיר בתחתית התנור 
)רצוי בתוך תבנית לניקוז השומן שיוצא מהסיר(.

 משאירים את הסיר בתנור עד למחרת בצהריים. את הקישקע דוקרים 
מעט במזלג, ואופים בתנור בחום נמוך )150 מ’( כ-20 דק’. מגישים מעל 

החמין.
*המתכון לחמין בשיתוף אסם

חמין עסיסי וטעים
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שחוויתי  קריאה  מחוויית  השתחררתי  לא  ועדיין  ראשון  יום 
בשבת.

ממש  ולא  שבועיים,  כבר  השולחן  ליד  לי  נחו  הספרים  שני 
טרחתי לקרוא אותם, עד שבעלי סיפר לי בהתרגשות שהוא 
פתח את הספר ניצוצות של תפארת ואני חייבת פשוט חייבת 

לקרוא.
נפילה  הסיפורים  אחד  את  באקראי  ופתחתי  התיישבתי  אז 
לצורך עליה, ונשאבתי, כסופרת תמיד מזהירים אותי שספר 
שבנוי על סיפורים סיפורים פחות להיט בחנויות. והנה הספר 
ואפילו  מהחיים  סיפורים  לוריד.  אמונה  עירוי  כמו  שהוא 
הראשונה  ההמלצה  הנה  אז  מהם,  בכמה  עצמי  את  מצאתי 

שלי.
ניצוצות של תפארת, אגב, מסתבר שלא טעיתי, באנגלית הוא 

היה רב מכר ועכשיו תרגמו אותו לעברית.
והספר השני, לא לבד, ספרה של מאלה קצנברג.  

כשהצצתי בכריכה, קראתי את התקציר והבנתי שזהו סיפור 
אותו לחודש אב.  אז החלטתי לשמור  גבורה.  סיפור  שואה, 

רק שברגע שהצצתי - נפגעתי.
מבחוץ,  דווקא  השואה  את  ששרדה  צעירה  בחורה  מאלה 
לא בגטו, ולא במחנות, סיפור פילאי, עם חתול בשם מלאך 
פורצת  אותה במשך שש שנים!! מצאתי את עצמי  שליווה 
לקבל  הצליחה  כיצד  ציורית  בלשון  מתארת  כשהיא  בצחוק 
אוכל ומיטה חמה מספר ימים כשזקנה פולניה עם ראיה כבדה 
חשבה שהיא אחיינית שלה, וכל השכנות שיבחו אותה על כך 

שהיא טורחת לשמח את דודתה.
המעיל  את  לקחת  הדודה  להצעת  סירבה  כשהיא  התרגשתי 
שמרה  היא  שלה  ההישרדות  בתוך  שם  גם  בהשאלה,  שלה 
כל  את  לכם  לספר  רוצה  לא  אני  וערכים,  מידות  על  תמיד 

הקורות אותה.
להוצאת  טלפון  הרמתי  כבר  שהבוקר  לספר  יכולה  כן  אני 
פלדהיים וביקשתי את הטלפון של הסופרת כדי לראיין אותה, 

אי אפשר שלא!
בסבך  אמונה  חדורת  יהודייה  נערה  של  סיפורה   – לבד  לא 

מאורעות השואה.
אני שומעת אימהות רבות שמבכות באוזני את אובדן הנאת 
הקריאה אצל ילדים, גם אני זוכרת את עצמי מול חבורה של 
וניסיתי  תולעי ספרים לצד כאלה שלא מוכנים לפתוח ספר, 
הדוגמא  שאני  שהבנתי  עד  ובמתנות.  בכסף  אותם  לפתות 
מה  הקריאה.  בחיידק  נדבקו  הם  גם  לאט  ולאט  האישית, 

שבטוח תקנו את הספרים הנכונים והחיידק יתעורר.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

טעים במטבח

לפעמים המנות הפשוטות  בלווי הרוטב הנכון הן הכי טעימות ותמיד משאירות טעם של 
עוד  רשת קפה גרג מעניקה מתכון טרטליני עם רוטב שמנת פסטו שכולם אוהבים גם עוגת שוקולד יכולה לבוא בגביע גלידה  לכבוד הקיץ שהגיע 

רגע מתוק של עלית ונטלי לוין מציגים מתכון לעוגות שוקולד פרה 
אישיות בגביעי גלידה

כמות: 12 יחידות | רמת קושי: קל 
|זמן הכנה: שעה
 חומרים לעוגות:

 125 מ"ל )1/2 כוס( שמן
 1 ביצה

 1 חלמון
 180 מ"ל )3/4 כוס( חלב

 150 גרם )3/4 כוס( סוכר
 קורט מלח

 1/2 כפית תמצית וניל
 50 גרם )5 כפות( אבקת קקאו

 100 גרם )3/4 כוס( קמח
 1 כפית אבקת אפייה

75 גרם שוקולד מריר קצוץ
 לציפוי:

 75 גרם שוקולד מריר
60 מ"ל )1/4 כוס( שמנת מתוקה

 לקישוט:
סוכריות צבעוניות

אופן הכנה:
 מחממים תנור ל-170 מעלות 

ומניחים את גביעי הגלידה על גבי 
תבנית מרופדת בנייר אפייה.

בקערה גדולה טורפים יחד שמן, 
ביצה, חלמון, חלב, סוכר, מלח ווניל 

לתערובת אחידה.
 מוסיפים אבקת קקאו, קמח 

ואבקת אפייה וטורפים רק עד 
שמתקבלת תערובת אחידה.

 יוצקים את התערובת לתוך 
הגביעים. חשוב לא למלא יותר מדי 
כי העוגות תופחות מאוד! ממלאים 

רק עד 2/3 משפת הגביע.
 מפזרים מעל כל עוגה שוקולד 

מריר קצוץ.
 אופים במשך 15-20 דקות או 

עד שהעוגות תפוחות וקיסם הננעץ 
במרכזן יוצא עם פירורים לחים.
מצננים לחלוטין בטמפרטורת 

החדר.
 ציפוי: שוברים את השוקולד 

לקוביות ושמים בקערה.
מוסיפים שמנת מתוקה וממסים 

יחד במיקרוגל או על בן מארי עד 
שהכל נמס והתערובת אחידה.

טובלים כל עוגה בציפוי ומפזרים 
סוכריות צבעוניות.

טיפים ושדרוגים:
 העוגות במיטבן ביום האפייה.

את הציפוי והסוכריות מומלץ 
להוסיף לפני ההגשה.

 במקום שוקולד מריר אפשר 
להשתמש בשוקולד חלב באותה 

כמות.

ספרים רבותי 
ספרים 

לבסיס רולדה:
2 ביצים

65 גרם סוכר )רבע כוס + כפית( מתוצרת הטחנות הגדולות של א"י
65 גרם )חצי כוס פחות כפית( קמח חיטה לבן בהיר מתוצרת 

הטחנות הגדולות של א"י
לתערובת הגבינה:

800 גרם גבינה לבנה 9%
200 גרם גבינת שמנת 30%

250 גרם שמנת חמוצה
800 גרם גבינה 9% 

65 גרם )חצי כוס פחות כפית( קמח חיטה לבן בהיר מתוצרת 
הטחנות הגדולות של א"י

20 גרם )2 כפות( פודינג וניל
85 גרם סוכר )חצי כוס פחות כפית( מתוצרת הטחנות הגדולות של 

א"י
גרידה מחצי לימון
תוכן של מקל וניל

לציפוי:
600  גרם שמנת חמוצה

120  גרם )כוס( אבקת סוכר
תוכן של מקל וניל או כפית תמצית וניל איכותית

אופן ההכנה:
בסיס:

 מקציפים את הביצים השלמות עם הסוכר לקציפה תפוחה 

ואוורירית. מוסיפים את הקמח וממשיכים להקציף במהירות 
לתערובת אחידה. מחלקים את התערובת ל-2 תבניות מרופדות 

בנייר אפייה ואופים ב-170 מעלות כ-8 דקות עד קבלת צבע בהיר. 
מוציאים מהתנור.

תערובת גבינה:
  ,מערבבים את כל החומרים לתערובת אחידה בעזרת וו גיטרה 

 משמנים את דופן התבנית בחמאה ומפזרים מעט סוכר.

 מחלקים את התערובת ל-2 התבניות, מחליקים מעט ואופים 

בטמפרטורה של 160 מעלות למשך שעה ועשר דקות.
 לאחר האפייה מוציאים מהתנור ומצננים דקות מספר.

ציפוי:
 מערבבים את החומרים לתערובת אחידה. מחלקים ל-2 העוגות, 

מורחים ומחליקים היטב.
 אופים שוב בתנור בטמפרטורה של 180 מעלות למשך כ-2 דקות. 

מוציאים ומצננים.

המתכון של קונדיטור גל בוכניק ו'הטחנות הגדולות של א"י'

חומרים לבצק ) 4 מנות(:
200 גר' קמח לבן 00 

2ביצים 
קורט מלח

כף שמן זית
 חומרים להכנת מלית הטרטליני:

300 גר' פטריות שמפיניון קצוצות 
גס

200 גר' פטריות פורטובלו קצוצות 
גס

100 גר' פטריות יער קצוצות גס
עלים מענף טימין

שן שום כתושה 
חצי כפית מלח

4 כפות שמן זית
חומרים להכנת הרוטב:

500 מ"ל שמנת מתוקה 15% 
50 גר' חמאה

כף פסטו איכותי
קורט מלח

חופן פטריות שמפניון חתוכות 
לרבעים

אופן הכנת הבצק: 
מעבדים במעבד מזון את כל 

המרכיבים יחד עד לקבלת פירורי 
בצק מוציאים מן המעבד ומאחדים 

לכדור בצק עוטפים בניילון נצמד 
ומכניסים למקרר למשך חצי שעה. 

אופן הכנת המלית:
 מזלפים את שמן הזית על מחבת 

חמה עד לעישון השמן מכניסים 
את פטריות השמפיניון ואת פטריות 
הפורטובלו ומטגנים עד להשחמה, 

 מוסיפים את פטריות היער ולאחר 
דקה מוסיפים את השום הכתוש 

ועלי הטימין. מטגנים לדקה נוספת 
ומורידים מהאש, מעברים למסננת 

על מנת לנקז את הנוזלים ומוסיפים 
תיבול לפי הטעם ) מלח, פלפל(, 

מעבירים לשקית זילוף.
אופן הכנת הטרטליני:

 מחלקים את הבצק לשניים 
ומשטחים בעזרת כף היד, מעבירים 

במכונת הפסטה בשלב העבה בין 
4-5 פעמים על מנת ליצר גלוטן, 
לאחר מכן יש לרדד את הפסטה 

בעזרת המכונה עד לעובי של 
מילימטר.

 קורצים מהבצק עיגולים של 6-7 
ס"מ ומרחים מים בעזרת מברשת.

מזלפים מסה בכמות של כפית בכל 
עיגול ומקפלים לחצי כצורת ירח 

באמצאות האצבעות מהדקים את 

העיגולים ומחברים שתי קצוות יחד 
ליצירת צורת טרטליני.

 מרתיחים מים בסיר עמוק.
אופן הכנת הרוטב:

 מקפיצים במחבת את פטריות 
השמפיניון עם החמאה ומעט 

שמן זית עד להשחמת הפטריות. 
 מוסיפים את שאר המרכיבים 

ומערביבים עד לקבלת נוזל אחיד.
אופן הכנת המנה:

 מניחים את הטרטליני בסיר עם 
המים הרותחים עד לציפה של כל 

הטרטלינים .מסננים ומעבירים 
למחבת הרוטב מקפיצים מעט עד 

להשתלבות מלאה עם הרוטב 
ומעבירים לצלחת הגשה.

המלצת הגשה: גבינת פרמזן מעל 

עוגת גבינה אפויה 

עוגות שוקולד אישיות בגביעי 
גלידה

טרטליני שמנת פסטו

חמין עסיסי וטעים
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

בקרוב בחנויות...
להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות 
או בטל: 052-4033344 

3

9

1

7

2

8

4

10

5

11

6

12
נתחיל לצייר את הראש, 

נוסיף קווי עזר
נצייר את הלסת -

נוסיף עיניים, אף ופההחלק התחתון של הפנים
נצייר את הקשתית בכל עין, 

גבות, פה פתוח ואוזן
נוסיף את הפרטים הקטנים 

בפנים ונעבור למטפחת
נצייר את קצוות המטפחת, נוסיף 
ריסים בעיניים, עגיל ופנים האוזן

נוסיף סנטר קטן וסרט 
קשירה מקדימה  

נסיים עם ציור המטפחת 
נצייר את זרועות הידיים ונצייר את הכתפיים

נעבור לכף היד, 
נצייר אגודל ושרוול

נצייר את יתר האצבעות 
וסיום השרוול

מחקו את קווי הבסיס - 
הם מיותרים בציור וסיימנו

סבתאל'ה



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















ירושלים: רח’ יחזקאל 29 | בני ברק: רח’ הרב קוטלר 3, פינת רבי עקיבא 

בורסלינו. 160 שנה של יצירה

לראשונה בישראל! בורסלינו בייסיק
במיוחד לבר מצוה )דגם טורינו( החל מ- 740 ₪

אחרי 160 שנה
 הגיע הזמן לחגוג בר מצוה
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