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Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!





רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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תורת חסד

בנתינה  שעסקו  האחרונים  הטורים  בעקבות 
פורסם  בו  האחרון  הטור  ובפרט  לזולת,  והענקה 
מכתב שאלה מפעימה בסוגיה מורכבת ועדינה של 
נתינה וצדקה, הוצפתי בעשרות פניות ושאלות בענייני צדקה 

וחסד.
בכל  ביד  יד  אותנו  מלווה  היא  היא!  חיים  תורת  תורתנו, 
שטחי החיים, ונותנת לנו אור ובהירות בכל הנהגתינו. ישנם 
על  להקדים  מי  את  קדימה",  ב"דיני  הלכות  יש  בצדקה  גם 
כספים"  דיני "מעשר  ישנם  אלו שאלות קשות במיוחד.  מי, 
שאדם מפריש מהרווחים שלו לצדקה וחסד. מאידך ישנם גם 
הלכות שמגבילות את הנתינה! כך בדרך כלל )למעט מקרים 
יתומים  נפש של הזולת, או החזקת  מיוחדים, למשל פיקוח 
יותר  לצדקה  להקדיש  לאדם  אין  ועוד(,  בישראל  ואלמנות 
מחמישית מהונו )עשרים אחוז(, ישנם גם שאלות מסובכות 
שנדונו על ידי גדולי הדורות, כמו במקרים של פדיון שבויים 

ועוד.
בעניין זה רציתי לשתף אתכם במחשבה מקורית שעלתה 
אשר  ופילנתרופים  עסקים  אנשי  לשבח  מציין  אני  לי, 
כמו ב"שיקולים  וחסד  בענייני צדקה  גם  משכילים להתנהל 
עסקיים"! מה הכי טוב והכי חשוב, באיזו השקעה השקל או 

הדולר שלהם יפיק רווחים מקסימליים....
"מיובא"  מושג  בארץ  גם  נפוץ  לאחרונה  למשל,  כך 
תואם.  מימון  פשוטה:  ובעברית  "מצ'ינג'",  מארה"ב; 
בהשגת  תרומתם  את  ומתנים  כספי  סכום  נותנים  התורמים 
למשל,  זו  בצורה  וכדו'.  סכום  אותו  כנגד  בתרומה  מימון 
גורם תמריץ לאחרים  הוא  מניב תפוקה כפולה,  הכסף שלך 

לתרום כנגד הסכום שהשקעת!

  

כעת ננסה להתייחס לשאלה שמגיעה מפעם לפעם תוך כדי 
עיסוק בגיוס משאבים לנזקקים.

מדוע העניים אינם דואגים לצאת בעצמם ממעגל העוני? 

ואיפה המדינה בסיפור הזה? והביטוח הלאומי? ועוד ועוד...
כי  אותנו  מלמדים  וחז"ל  משמים,  נגזר  הכל  נכון,  אז 
המציאות בה יש אנשים עניים היא דווקא כדי לזכות אותנו 
לאושר  זוכים  כך  הנותנים,  מאלו  ולהיות  הנתינה  במצוות 

וסיפוק, בעולם הזה ובעולם הבא!
כפי  השבוע,  פרשיות  מתוך  לנושא  לגשת  ננסה  אך 
רב  רבינוביץ שליט"א  הרב שמואל  הגאון  מידידי  ששמעתי 
הכותל והמקומות הקדושים, בשבוע שעבר פתחנו את חומש 
"שמות" עם סיפור השעבוד של עם ישראל במצרים, ותיאור 
התפתחותו של משה רבינו מנער הגדל בארמון המלך המצרי 
לרועה צאן הנקרא על ידי א-לוקים להנהיג את העם ולהוציא 
אותו לחירות. השבוע, בפרשת 'וארא', אנו מתחילים לקרוא 
הפרשה  עיקר  כשאת  ממצרים,  היציאה  של  התהליך  על 
תופסים 'עשרת המכות' – עשר תופעות על־טבעיות שפקדו 
את מצרים והובילו את העם המצרי ואת פרעה מלך מצרים 

לשחרר את העם משעבודו.
פשוטה  שאלה  מציף  המכות'  'עשר  של  זה  סיפור 
ומתבקשת: מדוע היו נחוצות עשר מכות? הלוא אם הקב"ה 
רוצה, יכול להוציא את עם ישראל ממצרים גם ללא המכות. 
להעניש  הייתה  במכות  מרכזית  שמטרה  מבינים  שאנו  אלא 
את המצריים ששעבדו באכזריות את עם ישראל במשך שנים 
ארוכות, וללמד אותנו לקח לדורות כי הקב"ה שולט בטבע 
ביד רמה. אך לכאורה גם לשם כך מספיקה, מכה אחת אנושה 
עשר  נדרשו  כן,  אם  מדוע,  המצרית.  הגאווה  את  שתרסק 

מכות?
ישראל.  בעם  פנימי  תהליך  הובילו  כי עשר המכות  נראה 
העם ששהה במשך מאות שנים בתוך תרבות זרה ואלילית; 
ארוכות;  שנים  במשך  ופיזי  מנטלי  שיעבוד  שחווה  העם 
העם שאיבד כמעט לחלוטין את התקווה היה זקוק לתהליך 
שיאחה שברים, ירפא צלקות ויעמיד תשתית רוחנית להיותו 

עם עצמאי בעל ייעוד ניצחי.
נדגים זאת באמצעות שלוש המכות הראשונות. מכות אלו 
כבר  דת  כוהן  שהיה  משה,  של  אחיו  אהרון,  ידי  על  נעשו 

במצרים. מולו התמודדו ה'חרטומים' – כוהני הדת המצריים 
לדם;  מים  הם  גם  להפוך  הצליחו  החרטומים  דם  במכת    .
צפרדעים,  להביא  החרטומים  גם  הצליחו  צפרדע,  במכת 
הצליחו  לא  כינים,  במכת  מהם;  להיפטר  הצליחו  לא  אך 
"אצבע  להודות:  ונאלצו  אהרון,  מול  להתמודד  החרטומים 
א-לוהים היא" )שמות ח, טו(. המאבק בין א-לוהים לאלילי 
מצרים הוכרע בניצחון מוחץ, לטובת האמונה בבורא העולם.

  

בתקופה  אז  אי  שהתחיל  רוחני  ייעוד  נכון  ישראל  לעם 
עתיקת יומין של שלטון האימפריה המצרית, ועודנו מתקיים 
בשעבוד  שקוע  שהיה  העם  אך  ימינו.  עד   – ניסים  בניסי   –
התפיסות  מן  להשתחרר  צריך  היה  ופיזי,  מנטלי-רוחני 
האליליות המשחיתות, מהפיכתו של האדם לאל, ומאלילות 
רוחנית.  הייתה  החירות  ראשית  הצאן.  לעדרי  המצרים  של 
התרגל  מצרים,  אלילי  של  כוחם  באפסות  להכיר  למד  העם 
לבוז לתפיסה שמובילה את האדם לכפירה בבריאת העולם 
לחירות  לצאת  ראוי  נעשה  אז  ורק   – מוסריים  ולעיוותים 
וגוי קדוש",  הייעוד: להיות "ממלכת כהנים  וללכת לקראת 
סמל ומופת לאנושות כולה של אמונה, ערכי מוסר ואורחות 

חיים נעלים.
האושר  גם  כמו  האמיתית,  החירות  כי  למדים  אנו  מכאן 
וגמרנו"... הם מלווים  ה"זבנג  נקנים בשיטת  אינם  והעושר, 
של  מאתגרת,  עבודה  של  פנימי,  ובעיקר  ארוך,  בתהליך 
התעלות בשלבים. וכחלק מכך התפקיד המוטל עלינו בסיפור 
והעניים,  הנזקקים  לטובת  ולהתגייס  להירתם  הוא  הזה 
בערבות הדדית, בתחושת שליחות של נתינה ומידות טובות 
האומה  כל  את  איתנו  ולרומם  להתרומם  זוכים  אנו  כך   –
כולה ובכך מקרבים את הגאולה העתידה בה האושר והזוהר 

האמיתי יאירו את הבריאה כולה במלא הדרה!
יחד – נעשה טוב. יחד שבטי ישראל! 

שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן



נראה כי עשר המכות הובילו תהליך פנימי בעם ישראל. העם ששהה במשך מאות 
שנים בתוך תרבות זרה ואלילית; העם שחווה שיעבוד מנטלי ופיזי במשך שנים 

ארוכות; העם שאיבד כמעט לחלוטין את התקווה היה זקוק לתהליך שיאחה שברים, 
ירפא צלקות ויעמיד תשתית רוחנית להיותו עם עצמאי בעל ייעוד ניצחי.

"



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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רכבת החיים
לפני  החנוכה  מלילות  באחד 
כמאתיים שנה, יצא חסיד של האדמו"ר 
הרבי.  בחצר  לבקר  מביתו  מרוז'ין 
ולפתע  בפונדק  לילה  לשינת  עצר  הוא 
פרצה  שודדים  קבוצת  בכניסה.  חבטות  נשמעו 
הפונדק.  מנהלי  את  בחבלים  וקשרה  פנימה 
של  לחדרו  והגיעו  החדרים  בין  עברו  השודדים 
החסיד, הוא ישב על הארץ וקרא בבכיות גדולות 
ופלט  בו  הביט  השודדים  ראש  הזוהר.  מספר 
יחד בישיבה  צעקה. הם היו שני חברים שלמדו 

לפני עשרות שנים ומאז נפרדו דרכיהם. 
היום:  ועד  מאז  עליו  עבר  מה  סיפר  השודד 
הוא היה בחיר התלמידים בישיבה וזכה להצעת 
העשיר  המוזג  בת  עם  להתחתן  מפתה:  נישואין 
ולשבת כל ימיו על שולחן חמיו. אשתו ניהלה את 
פנוי לעסוק בתורה. פעם  והוא היה  בית המרזח 
חבורת  יושבת  בפונדק  כי  ואמרה  אשתו  נכנסה 
והוא  כסף,  סכום  חלוקת  על  ומתקוטטת  גויים 
לפשר  יוכל  שלו,  המבריק  התלמודי  הראש  עם 
ביניהם. הוא ירד ועשה את העבודה ובני החבורה 
שילמו לו היטב. אחרי חודשיים הם הופיעו שוב 

והוא שב עזר להם. 
ישר,  לא  במסחר  משהו  כי  אמר  שלו  הלב 
את  הרגיע  והוא  גדול  היה  הכספי  הפיתוי  אבל 
לבוא  החלו  הם  אליו.  נוגע  זה  אין  כי  מצפונו 
לעתים תכופות, עד שהבין בהדרגה שהוא נלכד 
לכת שודדים אכזריים, אבל הוא כבר היה חשוף 
לסודות שלהם ולא היה יכול לעזוב. לילה אחד 
המזיגה.  בבית  חדרו  חלון  על  דפיקות  נשמעו 
הם  כי  וסיפר  מבוהל  הופיע  השודדים  אחד 
הסתבכו באירוע שוד לאיש עשיר והם מוכרחים 
מקום,  לאותו  ורץ  פטיש  לקח  הוא  עזרתו.  את 
הוא היכה את העגלון של אותו אדון והרגו, וכך 
חבורת  לראש  בעצמו  שהפך  עד  והתדרדר  הלך 

השודדים.
אדם  יסודי:  מסר  מעביר  הזה  הקשה  הסיפור 
מאבד את הבחירה בהדרגה. זה לא הקב"ה שמונע 
החטאים  אלא  החופשית,  הבחירה  את  מהאדם 
הם אלו שלוקחים אותה. ממעשה למעשה, אדם 
שהוא  עד  החטא,  אל  וכבול  מכור  להיות  הופך 
פשוט מתחיל לפעול באופן אוטומטי ולאבד את 

השליטה.
הבעיה הגדולה עם מעשה עבירה היא לא רק 
עצם מעשה העבירה שעשינו, אלא מה שהעברה 
שב  לא  האדם  עבירה  מעשה  אחרי  לנו.  עושה 
להיות מה שהיה: ריח התאווה נדבק באפו, טעם 
העבירה נתפס בשפתיו והעוון הופך להיות חלק 
בפרקי  עזאי  בן  אומר  לכן  מדרך החשיבה שלו. 
אבות: "הוי רץ ]אפילו[ למצווה קלה!, שמצווה 
החיים  עבירה".  גוררת  ועבירה  מצווה  גוררת 
בחיינו  שמתרחש  מעשה  כל  רכבת,  כמו  בנויים 
והמעשה  הנפש  את  וקושר  סביבנו  חבל  כורך 

הבא הוא כבר בלתי נמנע.
המסר העוצמתי והחד הזה מוביל אותנו לביאור 
הנפלא של הרבי המבוסס על דברי אדמו"ר הזקן 
כ"ד  ביום  שהשבוע  ערוך  והשולחן  התניא  בעל 
ההילולא  יום  את  העולם  רחבי  בכל  ציינו  טבת 

שלו.
את  שהעסיקו  רבות  תמיהות  אין  התורה  בכל 
התהייה  כמו  ההיסטוריה  לאורך  כלל המפרשים 
פרעה?  של  הסיפור  את  להבין  אפשר  איך  הזו: 
מתוך  העולה  העובדה  את  לפרש  עלינו  כיצד 
דברי התורה כאילו פרעה הוכנס לתוך נתיב חד 

לו אפשרות מלבד להמשיך  הייתה  לא  בו  סטרי 
לחטוא? 

לפני  עוד  לפרעה,  משה  הליכת  בתחילת  כבר 
ישראל  את  לשחרר  במטרה  המכות  שהחלו 
ממצרים, הקב"ה הכין אותו לכך שהשליחות לא 
תצליח. פרעה לא ישמע לו!. שכן הקב"ה עצמו 
יהיה זה שימנע את פרעה מלהקשיב לו. ה' עומד 
ניסים  להפגין  במטרה  וזאת  לבו  את  להקשיח 

ושידוד הטבע במצרים.
החלו  טרם  עוד  וארא,  פרשת  מתחילה  כך 

המכות לנחות על ראש מצרים: 
תדבר  אתה   ... משה  אל  ה'  ויאמר  ז:  שמות   
ישראל  בני  את  ושילח   ... אצווך  כל-אשר  את 
את  והרביתי  פרעה  את-לב  אקשה  ואני  מארצו: 
ולא ישמע  ואת מופתיי בארץ מצריים:  אותותיי 
רש"י:  במצריים.  ידי  את  ונתתי  פרעה  אליכם 
מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפני שאין 
לי  טוב  לשוב,  שלם  לב  לתת  באומות  רוח  נחת 
ותכירו  אותותי  בו  הרבות  למען  לבו  שיתקשה 

אתם גבורותיי.
שהן  ביותר  מפתיעות  מילים  כמובן  ואלו 
בחשיבה  בסיסיים  הכי  לעקרונות  מנוגדות 
המפורסמים  למשפטים  בניגוד  למשל  היהודית. 

של הנביא יחזקאל: 
יחזקאל יח,לב: כי לא אחפץ במות המת נאם 
ה' אלוקים והשיבו וחיו. יחזקאל לג,יא: חי אני 
נאום ה' אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשוב רשע 

מדרכו וחיה. 
ה'  מכניס  איך  למה?  היא  הפשוטה  והשאלה 

אדם למצב כזה בו נגמרת לו הבחירה? 
יותר מזה: על מה פרעה נענש? הרי בלי בחירה 

אין אחריות ובלי אחריות אין אשמה?
האם  הזה?  הסיפור  של  המסר  מה  ובעיקר: 
אחד  כל  האם  לחטוא?!  מוכרח  אדם  לפעמים 
יכול להתגלגל למצב כזה בו נגמרים לו הכוחות 
הראש  את  להרכין  מלבד  ברירה  ואין  להיאבק 

וליפול?! 
כיצד  א.  לשלוש:  מתחלקת  השאלה  ובעצם 
מכניס הקב"ה אדם למצב שלילי כזה בו אין לו 
הגיע  מה  על  ב.  וליפול?  להמשיך  אלא  ברירה 
מה  ג.  בחירה?  לו  הייתה  לא  אם  לפרעה  עונש 
ולהתרות  להמשיך  משה  של  השליחות  מטרת 

בפרעה לשלח את ישראל מארצו?
נתחיל עם ביאורו של הרמב"ם שהוא על דרך 

המוסר ומשם נגיע אל ביאורו של הרבי.
לדעת הרמב"ם בדיוק כפי הסיפור בו פתחנו, 
זה בדיוק מה שקרה עם פרעה: התורה אומרת את 
זה במפורש וצריך רק לשים לב. בחמש המכות 
הראשונות נאמר בתורה במפורש שפרעה הכביד 
את לבו בעצמו!. לא הקב"ה הוא זה שהכביד את 
לבו, אלא הוא בחר מרצונו להרשיע. ואז מהמכה 
הקב"ה  חדשה:  לשון  התורה  כותבת  השישית 
יצר  לכך שהקב"ה  היא  הכוונה  לבו.  את  הכביד 
שהאדם  שלב  מגיע  בו  כזה  באופן  העולם  את 
הזכות  ממנו  וניטלת  הבחירה  יכולת  את  מאבד 

לעשות תשובה.
ו,ד-ה:  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  כותב  וכך 
כעניין זה שואלים הצדיקים והנביאים בתפילתם 
אלא  מתשובה  למונעני  חטאי  לי  יגרמו  אל   ...
תהיה הרשות ]הבחירה[ בידי עד שאחזור ואבין 
זמן  שכל  אדם  בכל  זו  שמידה   ... האמת  דרך 
מתאווה  והצדק  החכמה  בדרכי  נמשך  שהוא 
... ושם בתחילת  ]וכן להיפך[  ורודף אותם  להם 

לב  את  אחזק  'ואני  בתורה  כתוב  לפיכך  הפרק: 
פרעה', לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל 
הגרים בארצו, נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד 

שנפרע ממנו ולפיכך חיזק ה' את לבו".
שאלה  בעבר  ביארנו  הזה  ליסוד  בהתאם 
את  הרבה  הכי  שמעוררת  התפילה  מרתקת: 
מיסטי  שבאופן  התפילה  היהודיים,  הלבבות 
הכנסת,  לבית  להתכנס  יהודים  לרבבות  גורמת 
היא זו הפותחת את היום הקדוש, יום הכיפורים: 
תפילת "כל נדרי". והקושייה מפורסמת: מה יש 
בה? הרי זה בסך הכול נוסח משפטי של התרת 
נדרים, ממש כמו שטר מכירת חמץ, היתר עסקה 
לנגן  בדעתו  היה מעלה  מישהו  האם  ופרוזבול? 

שטרות אלו במנגינה מרטיטת לב?!  
התפילה  לב:  מעוררת  החסידית  התשובה 
ואסרי"!,  נדרי  "כל  מתוך  להשתחרר  מבקשת 
את  שאוסרים  וההתחייבויות  הכבלים  מתוך 
מתוך  הקודמת.  בשנה  אותנו  ותוקעים  הנפש 
והייאוש,  והזיכרונות,  והתאוות,  ההחלטות,  כל 
מאפשרים  ולא  החטא  אל  אותנו  שכובלים 

להתחדש בשנה טובה ומתוקה. 
איננו  ועדיין  הרמב"ם,  תפיסת  כאן  עד 
האחרונה  השאלה  בגלל  ולו  בה,  מסתפקים 
שהעלינו: למה משה המשיך ללכת לפרעה? הרי 
פרעה איבד מזמן את יכולת הבחירה ואיך במכה 
העתיד  על  בו  להתרות  מצווה  משה  השמינית 
שיפסיק לחטוא )וכאמור, לא רק להעיד על העבר 

אלא להתרות על העתיד(?
הרבי  הרבי,  של  ביאורו  מגיע  וכאן 
מליובאוויטש הופך את הקערה על פיה. למעשה, 
את  לשיא  מביא  פרעה  עם  ההתמודדות  סיפור 
מכל  יותר  למדים  כאן  התשובה.  של  עוצמתה 
לתשובה.  הקב"ה  מחכה  כמה  עד  אחר  מקום 
עד כמה הוא מאמין אינסופי בטובו האלוקי של 

האדם שיתעורר ברגע האחרון.
הסיפור  את  לספר  נועד  פרעה  של  הסיפור 
איך  מפרעה,  מתייאש  אינו  ה'  כיצד  ההפוך: 
אפילו במכה השמינית לאחר שפרעה איבד מזמן 
את יכולת הבחירה, לאחר ששקע והרשיע בתוך 
החטא והיה כרוך בו מכל עבריו, עדיין ה' שולח 
ישוב  שמא  העתיד,  על  בו  להתרות  משה  את 

ויתעורר. 
שכן  וכל  פרעה  כמו  גוי  )אפילו  האדם  כי 
יהודי( נברא "בצלם אלוקים", יש בו שבב אלוקי 
משהו  בו  יש  הגשמי.  מהשיח  חלק  אינו  שהוא 
ההבל  כל  בתוך  זר  שמרגיש  משהו  מרוצה,  לא 
החטא,  בתוך  מרגוע  ימצא  לא  ולעולם  הגשמי 
ולכן  משמעות.  ויחפש  למעלה  יביט  תמיד 
הקב"ה אינו מפסיק לייחל, הוא אינו מוכן לקבל 
כי החלק האלוקי  את העובדה שיש אדם אבוד, 

שבתוכנו עודנו עומד ומשמש.
המלך  שלמה  בעיניים?  זה  את  רואים  איפה 
לניסוי  היא  והכוונה  אדם",  נשמת  ה'  "נר  אמר: 
מטה,  כלפי  אותו  ונכופף  דולק  נר  ניקח  פשוט. 
ואז נגלה עובדה מופלאה: האש תפעל נגד כוח 
יעזור,  לא  דבר  שום  למעלה.  ותעלה  הכבידה 
נכופף את הנר מהיום ועד מחר, האש תמצא את 
הזה  והנר  ולעלות למעלה.  סיבוב  הדרך לעשות 
הוא משל לנשמה, לאותו חלק בתוכנו שלעולם 

לא יכבה ולא יתרגל להבל.
ו/65:  שיחות  ליקוטי  הרבי,  דברי  והנה 
"האדמו"ר הזקן מבאר באגרת התשובה כי אפילו 
אלו שנאמר עליהם ש'אין מספיקים בידם לעשות 

להם  מסייעים  שאין  רק  היא  הכוונה  תשובה', 
לאדם הבחירה  בוודאי שנשארת  בתשובה, אבל 
ולכן  תשובתו.  מקבלים  ונכנס'  'דחק  ואם  לשוב 
אפילו לאחרי ש'ויחזק ה' את לב פרעה', ולאחרי 
שה' אמר בדיבור: 'ואני הכבדתי את לבו', עדיין 

נשלח משה להתרות בו ולעוררו לתשובה".
חזקה  שאלה  הרבי  מבאר  הזה  היסוד  לפי 
ומפורסמת: כולנו מכירים את הסיפור על אלישע 
הדרך.  את  ועזב  ומרד  'אחר', שפשע  אבויה,  בן 
שאינו  הסיבה  את  מאיר  לרבי  'אחר'  גילה  פעם 
שב: הוא אינו מוצא טעם לחזור בו שכן הוא שמע 
בת קול שיצאה ואמרה: 'שובו בנים שובבים חוץ 
על  אז  העצומה:  הקושייה  עולה  וכאן  מאחר'. 
מה נענש אחר? אם שמע בת קול שהדלת בפניו 

נסגרה, מה רוצים ממנו?
ענה הרבי רעיון כביר: 'אחר' היה אמור להבין 
שאסור להאמין לבת קול, עליו להתעקש ולאחוז 
בדלת ולעשות תשובה. ממרום ניסיונו וידיעותיו 
העצומות של אלישע בן אבויה היה עליו לזכור 
את הכלל "כל מה שאומר לך בעל הבית עשה – 
הבית  לבעל  אפילו  להקשיב  אסור  מצא!".  חוץ 
התשובה.  שערי  וננעלו  אבוד  שהמצב  שאומר 
החטא של אחר היה שהתפתה להתייאש מסיכויי 

התשובה שלו.
הרבי  )התוועדויות  הרבי  אומר  וכך 
מליובאוויטש תשמ"ג ג/1427( : אינו מובן כיצד 
יכולים לבוא בטענות אל אלישע בן אבויה לאחר 
ששמע בת קול יוצאת 'שובו בנים חוץ מאחר'? 
אלא למרות שאחר שמע הבת קול, היה עליו לא 
כתב  עצמו  שהקב"ה  מאחר  קול,  לבת  לשמוע 
 – עשה  הבית  בעל  לך  שאומר  מה  'כל  בתורתו 
חוץ מצא!', והיינו אפילו כשבעל הבית – הקב"ה 
בעצמו – אומר לך לצאת מגבול הקדושה, עליו 

להתעקש ולהישאר ולשוב בתשובה". 
וכאן אנו רוצים לטפס ולהגיע אל נקודת השיא 
של העניין כולו: בכל זאת היצר אינו נותן מנוח. 
סיסמאות  אלו  כי  וטוען  מבפנים  מפקפק  היצר 
גמור,  היה  שפרעה  הייתה  המציאות  אבל  יפות, 
שדוד, מסובך וקשור בתוך עצמו – ואיך אפשר 
הנשמתית  הנקודה  את  לגלות  ממנו  לצפות  היה 
כל  את  בגללו  ולשנות  לבו  במעמקי  האחרונה 

חייו, גאוותו והרהב שלו?
ציווה  הקב"ה  האם  זועקת:  התמיהה  וכמובן 
את משה לומר שקר ח"ו?! האם הכניסו לחוזה 
זאת  אמת?!  גרם  בו  שאין  ברור  שהיה  סעיף 
שאלה גדולה משום שפרעה האמין לשקר הזה!. 
הוא חשב שמשה מתכוון ברצינות שהם יוצאים 
ולא  שיצאו  אחרי  ולכן  וחוזרים,  ימים  לשלושה 
חזרו אחרי שלושה ימים, הוא החליט לקחת את 

צבאו ולרדוף אחריהם למדבר ולהחזיר אותם.
מה הנקודה? אולי אפשר לומר כך: כאן משה 
השליטה  את  להחזיר  מאתנו  מצפים  איך  מלמד 
מסוגל  היה  לא  הוא  פרעה  של  במצבו  בחיינו. 
דורשים  ולא  לגמרי  אותם  לשחרר  להסכים 
מהאדם שיעשה משהו שלמעלה מכוחותיו. לכן 
לשלושה  תיכנס  לך  ביניים:  פתרון  הציע  משה 
ימים לישיבה או למוסד גמילה ואחר כך תמשיך 

במעשיך הקודמים.
משה מלמד כי הדרך לשוב בתשובה היא לא 
באמצעות שבירה חדה של החיים הקודמים, אלא 
תוספת אחת, תפילה אחת, לימוד אחד, וכך לאט-

לאט המאור שבתורה מחזירנו למוטב.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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במשך עשרות שנים היה נחיק נבות אחד מלוחמי 
הסתר: באיראן, כשנשלח לסייע לישראלים 
שנשארו שם לצאת מהמדינה כל עוד הדבר 
אפשרי; בהרי כורדיסטן, שם היה ממעצבי הקשר 
עם הלוחמים הכורדים של בארזאני; בבירות, 
הרבה לפני שצה"ל נכנס לעומק לבנון, ובעוד 
לא מעט מקומות · הספר "תבל ומלואה" 
שחיבר ויצא לאור בהוצאת "כנרת זמורה ביתן", 
הוא סיפורו של נער צעיר, שהצטרף כבר בגיל 
14 לשירות הידיעות של ההגנה, גויס לשירות 
הביטחון על ידי איסר הראל ומילא כל תפקיד 
אפשרי במוסד ואף כיהן כמפקד אגף תבל, 
האגף שאחראי לקשרים המודיעיניים החשאיים 
של מדינת ישראל, וכמשנה לראש המוסד · 
בפרק מיוחד המתפרסם כאן באדיבות המחבר 
הוא מספר על שליחויות עלומות ומפגשים 
סודיים ודרמטיים באיראן, בעיראק, בכורדיסטן 
ובמקומות נוספים
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ומלואה", ב "תבל  הספר  מתוך  מרתק  פרק 
מגולל המחבר נחיק נבות, מי שהיה ממניחי 
בשנותיה  הישראלי  הביון  ארגוני  של  היסוד 
התקופות  אחת  את  המדינה,  של  הראשונות 
איראן  עם  ישראל  של  ביחסים  המרתקות 

ועיראק ומשטרים אחרים במזרח התיכון.
נבחרים  קטעים  כאן  מביאים  אנו  האדיבה  ברשותו 

השופכים אור על הנעשה מאחורי הקלעים בשנים אלו:
הקוממיות  מלחמת  של  ובִצלה  העצמאות  הכרזת  לאחר 
פעלו הרשויות להבטחת ריבונותה וממלכתיותה של המדינה 

היהודית החדשה:
ולמנוע פעילות  לאכוף את שליטתה הבלעדית על הנשק 
של מיליציות פרטיות וכוחות מזוינים שלא סרו למרותה. היו 
אלה הימים הראשונים של הממלכתיות והאחריות הלאומית, 
שעת המבחן של מלחמת העצמאות ותקופת שיקום הריסות 
חלקי של העם מימי השואה הנוראה מכול. על רקע זה פורקו 

האצ"ל והפלמ"ח גם יחד. 
בשליח  הלח"י  אנשי  התנקשו   1948 בספטמבר  ב־17 
ספורות  שנים  שאך  ברנדוט,  פולקה  השוודי  הרוזן  האו"ם, 
קודם לכן סייע להצלתם של אלפים מאסירי מחנות הריכוז 
בעקבות  האדום.  בצלב  ההומניטרית  מפעילותו  כחלק 
עם  קיים  שברנדוט  מגעים  היה  שלה  שהרקע  ההתנקשות, 
ירושלים,  לחלוקת  חותר  שהוא  ושמועות  שונים  אישים 
החליט ראש הממשלה דוד בן גוריון לעצור את המעורבים 
ולהעמידם לדין כחלק מקיום שלטון החוק. המשימה הוטלה 

על איסר הראל.
"אתה מקבל ג'יפ צבאי," נאמר לי בתדריך. "מצטרף אליך 
ושניכם צוות שמשימתו לחפש ברחבי העיר  קצין משטרה, 
המחבוא  ומקומות  המסתור  דירות  את  אביב  תל  הגדולה 
של מנהיגי ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י". במהלך התדריך 
קיבלנו רשימה ובה שמות. "עליכם לאתר את יצחק יזרניצקי 

)שמיר(, אלדד שייב, גאולה כהן ואחרים", נכתב בה. 
ליד  שמיר,  יצחק  להסתתר  אמור  היה  שבו  לבית  הגענו 
של  לביתו  הגענו  שם.  היה  לא  הוא  הבימה.  תיאטרון  בניין 
הדלת,  את  לנו  פתחה  רעייתו  דיזנגוף.  ברחוב  שייב  אלדד 
אמרה שבעלה איננו בבית ושהיא אינה יודעת היכן הוא, שכן 
הם חיים ב"ֶסֵּפַרְצָיה", בנפרד... חיפשנו בדרום תל אביב את 
מצאנו.  לא  אותה  וגם  המחתרת,  רדיו  קריינית  כהן,  גאולה 
חיפשנו גם את אליהו לנקין ואת אריה בן אליעזר. גם אותם 

לא מצאנו.
מאז חלפו עשורים רבים, אבל זכורים לי היטב הרהורים 
המשימה  משמעות  בדבר  במוחי  אז  שחלפו  מטרידים 
לעצמי,  אמרתי  ישראל,  מדינת  הוקמה  הנה  עלי:  שהוטלה 
ככל  מדינה  של  רשמיים  מוסדות  בבניית  עסוקים  כולם 
היתה  בהחלט  זו  ביהודים?  להילחם  נשלח  ואני  המדינות, 
דילמה של איש צעיר בתחילת דרכו בעבודה ביטחונית. אך 
הייתי  היסוס.  וללא  שלם  בלב  תפקיַדי  את  שמילאתי  אודה 
צעיר שהתלהב מהמדינה החדשה, קנאי לעיקרון של אחדות 
העם ושל מניעת פירוד, ומלבד זה חונכתי למלא את הוראות 

הממונים עלי.
בינתיים הקים איסר הראל את ארגון שס"ם )שירות סודי 
מיוחד(, שמשרדו היה בשדרות רוטשילד בתל אביב. צורפתי 
לארגון הזה, והוטלה עלי המשימה לשמור על אנשי הלח"י 
של  חיפה  לסניף  הועברתי  כך  לשם  בעכו.  לדין  שהועמדו 
הארגון, ומשם נסעתי לעכו כדי לשמור על אנשי המחתרת: 

שהועמדו  אליעזר,  בן  ואריה  לנקין  אליהו  מרידור,  יעקב 
האצ"ל  ראשי  הועברו  בהמשך  ברנדוט.  רצח  בעקבות  לדין 
יחסי  ואני עברתי לשם איתם.  למשטרת בית שאן הרחוקה, 
ובהתרועעות,  קרוב  במגע  התאפיינו  החריגים  הסוהר-אסיר 
לאחר  לימים  בחצר.  בצוותא  כדור־עף  שיחקנו  ואפילו 
שחרורם עברו כמה מהם לעבוד במוסד, ושוב נפגשנו, הפעם 

זה לצד זה, בעבודת הסתרים.
הראשונות  בשנותיה  המדינה  קברניטי  של  התנהלותם 
מלמדת אותנו שבכל מעשה או מחדל עלינו לחשוב גם על 
הכללית  האווירה  שבו.  הצעיר  הדור  על  ובמיוחד  הציבור, 
שגורמים  מוצדקים,  לאומיים  ממאבקים  נובעת  בחברה 
מילים  כמה  לומר  המקום  כאן  ולאן.  מה  והרהור  ערעור  לו 
חיזוק  כיום:  גם  המדינה  את  להעסיק  שממשיך  נושא  על 
אחדות האומה שבה פלגים שונים. אז היו אלה אצ"ל, לח"י 
וההגנה, היום אלו פלגים אחרים ושונים, אך הצורך לשמור 
על האחדות חשוב היום כפי שהיה חשוב אז. רצח ברנדוט 
ואירועי "אלטלנה" הם דוגמאות לאופן שבו המשיכו קבוצות 
צורך  היה  המדינה.  הקמת  לאחר  גם  עצמאי  באופן  לפעול 
הנעשה  על  המדינה  של  הממלכתית  הריבונות  את  להבטיח 
נגד  בשטחה, אבל במבט לאחור, המחשבה שיהודים פעלו 

יהודים אחרים היא בלתי נתפסת. 
משה  כגון  פוליטיים,  מנהיגים  התחבטו  הראשית  בימי 
של  האוריינטציה  להיות  צריכה  ואיך  מה  יערי,  ומאיר  סנה 
המדינה הצעירה על רקע קרע אידיאולוגי, מצד אחד, ומאבק 
תפקיד  ההגנה,  רמ"ט  סנה,  משה  שני.  מצד  המעצמות, 
שהאידיאולוגיה  סבור  היה  היום,  של  לרמטכ"ל  המקביל 
העולם  על  והישענות  הקומוניסטית-סוציאליסטית 

הקומוניסטי הן הדרך הנכונה לעם ישראל.
מטעמי  סבר  הצעיר,  השומר  ממנהיגי  יערי,  מאיר  גם 
האידיאולוגיה הסוציאליסטית של מקימי המדינה, שיש צורך 
ביחסי הבנה עם ברית המועצות ועם השפעותיה. מגעיו עם 
הנציגות הסובייטית בארץ הביאו לכך שאישים בצמרת נוצלו 
לפעילות חתרנית ולריגול קומוניסטיים. כך, גם אישים, כגון 
ישראל בר, הפכו לסוכנים של ברית המועצות. אנשי השומר 
הצעיר, כגון אהרן כהן, נרתמו אף הם למאבק, שכּוון, על פי 

הערכתנו, נגד מדינת ישראל הצעירה.
נושא אחדות האומה הטביע בי את חותמו לאחר שאיסר 
שעסקתי  והלח"י,  האצ"ל  אנשי  את  למוסד  הכניס  הראל 
בכך  המסר  המדינה.  קום  עם  הראשון  בתפקידי  ברדיפתם 
היה ברור: אז אולי ראינו בהם אויבים. עתה כולנו באותו צד, 

נאבקים על ביטחונה של מדינת ישראל.
בפרשת  לביטוי  שבא  הדתי-חילוני,  הפילוג  אחר,  גורם 
וקרע  משבר  שתמנע  הידברות  לכונן  נועד  שומכר,  יוסל'ה 
של  מחליפו  עמית,  מאיר  בימי  גם  המשיך  זה  עיסוק  בעם. 
איסר הראל, שזכיתי להיות עוזרו האישי במשך חמש שנים. 
בכינון  מהמוסד  פרישתי  אחרי  גם  זה  בעיסוק  המשכתי 

"מפגשי הידידים".
הארגון החשאי שהקים איסר הראל, שלימים הפך לשב"כ, 
הלך והתמקצע. קיבלנו תדרוכים מפורטים: חייבים להגן על 
המדינה החדשה מפני ניסיונות חדירה של ארגוני ביון זרים, 
ובו-בזמן אין בֵררה אלא לקיים מעקבים והאזנות לישראלים 
שנחשדו בקשרים עם מדינות או ארגונים עוינים. הבנו שכך 
לה  המתנכלים  מפני  עצמה  על  להגן  חדשה  מדינה  לומדת 

מבית ומחוץ.

מקימים את השב"כ
הדרך  וחיפוש  ההתלבטות  אווירת  את  להבין  חשוב 
באותן השנים: היו שחשבו שמדינת ישראל החדשה חייבת 
במשענת  שראו  כאלה  היו  גדולה,  מעצמה  על  להישען 
ישראל,  להצלחת  המפתח  את  המערביות  והחברה  התרבות 
שהקומוניזם  סברו  ועמיתיו,  סנה  משה  כמו  אחרים,  ואילו 
של הגוש הסובייטי, בהנהגת ברית המועצות, הוא המשענת 
הטובה ביותר לישראל. מעצמות-העל מצדן ניסו להרחיב את 

השפעתן על המתרחש באזור חיוני זה של העולם.
שירותי הביון הסובייטיים של ברית המועצות היו פעילים 
מאוד בישראל באיסוף מודיעין ובגיוס סוכנים. איסר הראל 
שהתקרבו  מי  על  עין  לפקוח  סיבות  שיש  סברו  ואנשיו 
של  במשרדו  האזנה  מיקרופון  הותקן  לפיכך  לסובייטים. 
הצעיר,  השומר  תנועת  ומראשי  מפ"ם  מנהיג  יערי,  מאיר 
ולפיכך התקיים מעקב אחר אהרן כהן מקיבוץ שער העמקים 

נחיק נבות
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וחבר מרכז מפ"ם, שנהג להתרועע עם דיפלומטים סובייטים. 
נדגיש שאותם אנשים לא היו מרגלים, אלא הלכו שבי אחר 
השקפת עולם ונטייה פוליטית הנשענות על ברית המועצות. 
ועסקו  אלו  התקרבות"  "ניסיונות  לרעה  שניצלו  היו  מנגד 
בריגול של ממש, והדברים ידועים, שכן הגיעו לבתי המשפט 

ופורסמו ברבים, למשל ההיסטוריון סא"ל ישראל בר.
תוך כדי לימוד ועבודת רגליים כתבנו, כך ממש, את תורת 

הלחימה לשב"כ הישראלי.
שאיימו  הסובייטיים,  ובחתרנות  בריגול  מאבקיו  במהלך 
להעמיק את הקרעים בעם, גילה איסר רגישות רבה והשקיע 
מאמצים כבירים בניסיון למנוע פגיעה בגורמים הישראליים 
עצמו  הטריח  אף  אחד  יום  קשר.  הסובייטים  יצרו  שעמם 
לקיבוץ שער העמקים, לביתו של אהרן כהן, בניסיון לשכנעו 
לא  כהן  הניח שאהרן  איסר  הסובייטים.  עם  לחדול ממגעיו 
היה מודע למטרות הקג"ב. לימים סיפרה לי בתו של אהרן 
כהן, שהיא מאוד התרשמה מכך שאיסר הראל בא במיוחד 
לקיבוץ כדי להבהיר לאהרן כהן מה היא מטרתם האמיתית 
לא  כהן  שלהם.  לסוכן  אותו  להפוך  הקג"ב  אנשי  של 
השתכנע, המשיך להיפגש עם הסובייטים, ובלית בררה הוגש 
נגדו בשנת 1958 כתב אישום בעוון מסירת מידע לסוכן זר. 
כהן הורשע וב-1960 נידון לחמש שנות מאסר. לאחר ערעור 

שהגיש הומתק העונש לשנתיים וחצי.
השב"כ  סניף  של  המבצעית  ליחידה  עברתי   1950 בשנת 
בירושלים. הארגון כבר היה רשמי, ואנחנו היינו עובדיו כדת 
זה שביצע את המעבר מארגון ש"י  וכדין. איסר הראל היה 
לשירות הביטחון הכללי בין השנים 1948 ל-1950. למעשה, 
היה עליו לבצע את המעבר מיחידה צבאית לארגון אזרחי. 
היחידה  הקמת  היה  התהליך  של  הראשונים  השלבים  אחד 

המבצעית של השב"כ, שאני הייתי אחד מראשוניה.
נשלחנו  זאת  ובכל  חשאית,  בעבודה  פרק  ידענו  כבר 
פריצת  כמו  נושאים,  כללה  הלימודים  תוכנית  ללמוד. 
ועוד.  דואר  דברי  של  מעטפות  פתיחת  האזנות,  מנעולים, 

שעברנו  מהקורסים  ברמתם  מאוד  שונים  היו  אלו  קורסים 
בש"י, כמו הקורס הבלתי נשכח להפעלת יוני דואר בהדרכתו 
יערי. כבר במהלך קורס השב"כ נשלחנו לתרגילי  של חיים 
בראשית  העיקריים  היעדים  מעשיות".  ב"עבודות  חפיפה 
שנות ה-50 היו גורמים זרים. בעת עבודתי בשב"כ, וככסות 
העברית  באוניברסיטה  וכלכלה  המדינה  מדע  למדתי  לה, 

בירושלים וסיימתי תואר ראשון.

לאבטח את בן גוריון
1952, במסגרת שירותי בסניף הירושלמי  יום אחד בשנת 
של השירות, נקראתי למפקדי, והוא בישר לי שאני מתמנה 
לא  גוריון.  בן  דוד  הממשלה  ראש  של  האישי  למזכירו 
גוריון,  בן  של  מזכירו  אני?  דעתו.  לסוף  לרדת  הצלחתי 
הסכם  ומתגבש  שהולך  לי  הסבירו  והנערץ?  הענק  המנהיג 
של  ההתנגדות  לגרמניה.  ישראל  ממשלות  בין  השילומים 
מפלגת חירות ואנשי אצ"ל לשעבר להסכם עם גרמניה היא 
מתכוננים  הארגון  של  עבר  שלוחמי  ידיעות  ונפוצו  אדירה, 
כדי  אז,  הכנסת  משכן  בירושלים,  פרומין  בניין  על  לעלות 
כמובן,  חשש,  היה  השילומים.  הסכם  חתימת  את  למנוע 
שאותם מתנגדים להסכם השילומים ינסו להתנקש בחייו של 
ראש הממשלה. עד אז, אגב, לא היתה כל שמירה של השב"כ 
על ראש הממשלה ועל אישים אחרים. חשוב לציין זאת על 

רקע מעגלי השמירה שמציפים היום את כל בכירי המדינה.
אישית  שמירה  להצמיד  כאמור,  הוחלט,  השב"כ  במטה 
לראש הממשלה דוד בן גוריון, ואני נבחרתי להיות המאבטח 
האישי הראשון של המנהיג הנערץ. מי שהמליץ עלי לתפקיד 

היה איצ'ה בריק, האיש שגייס אותי כנער לש"י.
בכתב המינוי הרשמי, בחתימת מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
אהוד אבריאל )איבראל דאז(, היה כתוב "מזכיר פרטי לראש 

הממשלה". ציידו אותי באקדח, וכך הייתי צמוד לאיש הדגול 
במשך כמה חודשים. ישבתי לידו במכונית, ישבתי מאחוריו 
להיאמר,  ניתנת  האמת  בביתו.  אליו  סמוך  הייתי  בכנסת, 
צעיר הייתי וחסר ניסיון בהלכות עולם, להתהלך עם גדולים 
לא ידעתי, ועל כן לא העזתי לקשור שיחה של ממש עם בן 
גוריון. פעמים ניסיתי. לפעמים הוא השיב בקצרה, אך לרוב 
"מזכירו   - מאבטחו   – שומרו  עם  לשוחח  מכדי  עסוק  היה 

הפרטי".
בארגונים  השב"כ  טיפל  ישראל  למדינת  הראשון  בעשור 
שגילו  כאלו  מדי,  שמאלניות  בנטיות  שנחשדו  ישראליים 
שהוטלה  המשימה  נגזרה  מכאן  המועצות.  לברית  קרבה 
נוער ישראליות  עלי לעקוב אחר חברים ומנהיגים בתנועות 
מסוימות. במסווה של חבר ופעיל בכיר בתנועת נוער נסעתי 

התנהלותם של 
קברניטי המדינה 
בשנותיה הראשונות 
מלמדת אותנו 
שבכל מעשה או 
מחדל עלינו לחשוב 
גם על הציבור, 
ובמיוחד על הדור 
הצעיר שבו. האווירה 
הכללית בחברה 
נובעת ממאבקים 
לאומיים מוצדקים, 
שגורמים לו ערעור 
והרהור מה ולאן
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מינוי לתפקיד המכובד  בינלאומיים, כשבכיסי כתב  לכנסים 
העולמית  ההתאחדות  של  הישראלי  המרכז  "יו"ר  של 
מאישים  והמלצות   )JINSA( היהודים"  הסטודנטים  של 
נכבדים ורמי מעלה, כגון פרופ' ארנסט ברגמן, אבי תוכנית 
הגרעין הישראלית, ששימש באותה העת כנשיא ההתאחדות 
ויו"ר הוועדה לאנרגיה  העולמית של הסטודנטים היהודים, 

אטומית.
מישראל  חברים  של  פעילות  אחר  לעקוב  היתה  המטרה 
בבירות  מקבילים  וארגונים  תנועות  עם  וקשריהם 
ביון מזרח- ולמנוע מגופי  קומוניסטיות כדי לשמור עליהם 

ללא  אפילו  בישראל,  ריגול  לפעילויות  לגייסם  אירופיים 
היתה  לא  השואה,  שלאחר  בתקופה  ההם,  בימים  ידיעתם. 
בכך כל בושה, להפך. היתה גאווה רבה לבצע תפקידים בלתי 
זיקה  נעימים מתוך מניעים ערכיים עמוקים, והיתה תחושת 

לעם היהודי ולגורלו בתפוצות.
הסטודנטים  של  העולמית  בהתאחדות  שפעילותי  הגם 
אכן  היא  החשאית,  לפעילותי  כסות  שימשה  היהודים 
התבססה על זיקה אידיאולוגית עמוקה ועל הכרה בחשיבות 
הקהילות  ושיקום  התפוצות  יהדות  עם  הקשרים  טיפוח 
שנחרבו  שלמים  עולמות  והעתיקות,  המפוארות  היהודיות 
וביטוי  הלאומית  למשנתי  יפה  דוגמה  השואה.  במהלך 
שנים  באותן  ההתאחדות  את  והדאיגו  שהעסיקו  לנושאים 
ניתן  הקרה  המלחמה  ותחילת  המדינה  קום  של  סוערות 
של  העולמי  הקונגרס  של  בכינוס  שנשאתי  בנאום  למצוא 

ההתאחדות, שנערך בירושלים באוגוסט 1955.
הציבורית,  פעילותי  ראשית  זו  היתה  רבים  במובנים 
שהמשיכה לאחר סיום תפקידי במוסד בעיסוַקי כיו"ר אגודת 
ובפעילות  הדרוזים  עם  בעבודה  התפוצות,  בבית  הידידים 

הנחלת המורשת במסגרת המל"מ ומחוצה לו. 
ראשונים  ניצנים  נבטו  הסובייטי  הריגול  מול  בפעילות 
לאלו  ישראל  של  החשאיים  השירותים  בין  פעולה  לשיתוף 
של ארצות הברית: הסי-איי-ֵאי וארגונים אחרים. היו אלו ימי 
השיא של המלחמה הקרה. ברית המועצות וגרורותיה במזרח 
האמריקני.  הביון  של  במעלה  ראשונים  יעדים  היו  אירופה 

רב  ערך  היה  אירופה  למזרח  בנסיעותינו  שאספנו  למידע 
למשל,  הצ'כי,  שהמודיעין  אז  למדנו  האמריקנים.  עבור 
בגיוס  במיוחד  גבוהה  מקצוענות  לדרגת  והגיע  התמחה 
סוכנים, והוטל עלי לשמור היטב על הסטודנטים ועל נציגי 
הארגונים והתנועות מישראל בעת ביקוריהם בפראג ובבירות 
אחרות במזרח אירופה. מקור נוסף למידע, שאף הוא היה יקר 
מפז לאמריקנים, היה עולים חדשים שבאו מברית המועצות 

לישראל.
בין  ועמוקה  מופלאה  ידידות  של  תחילתה  זו  היתה 
השירותים החשאיים של ישראל ושל ארצות הברית, תחילתו 
של שיתוף פעולה שידע עליות ומורדות, אך נמשך עד היום, 
והוא נדבך איתן ויציב ביחסי שתי המדינות. בשנות עבודתי 
פעמים  הברית  בארצות  וביקרתי  בוושינגטון  שיַרתי  במוסד 
ידידי,  היו  שם  השירותים  מראשי  וכמה  כמה  אין-ספור. 

ובהמשך הדברים יסופר על חלקי הצנוע בשמירה על הברית 
האסטרטגית בין ישראל הקטנה לארצות הברית הגדולה.

שבע שנים הייתי קשור לשירותי הביטחון. מטה השב"כ 
שכן אז בבניין ישן ביפו, ואזכור היטב את השנים ההן, תחילת 
הראל,  איסר  כמו  מאנשים,  למדתי  רבות  המקצועית.  דרכי 
איזי דורות, יוסף הרמלין, אברהם שלום )שהתחיל את דרכו 
בשירות כפקוד שלי(, יוסף פורת ורבים וטובים אחרים. אלה 
היו מורי ורבותי בארגון. זכורני דיון אצל איסר הראל בשאלה 
התעורר  בשירות.  לפעילות  אנשים  לגייס  ניתן  גיל  מאיזה 
בפעילותו  שהחל  לנער  כדוגמה  אותי  הביא  ואיסר  ויכוח, 

כשהיה בן פחות מ-15. אלא שאלו היו ימים אחרים.

היתה זו תחילתה 
של ידידות מופלאה 
ועמוקה בין השירותים 
החשאיים של ישראל 
ושל ארצות הברית, 
תחילתו של שיתוף 
פעולה שידע עליות 
ומורדות, אך נמשך 
עד היום, והוא נדבך 
איתן ויציב ביחסי שתי 
המדינות. בשנות 
עבודתי במוסד שיַרתי 
בוושינגטון וביקרתי 
בארצות הברית פעמים 
אין-ספור
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באוהל עם מסטפא בארזאני
1965 ישבו משלחות ישראליות באופן קבוע  החל בשנת 
הראשונות  הפעולות  עומראן.  חאג'  באזור  הכורדים  אצל 
אבל  צבאית,  בהדרכה  ולסיוע  מודיעיניות  למטרות  נועדו 
הבאנו לשם גם רופאים בתחומים שונים ומומחים לחקלאות. 
ובידיעתו,  האיראני  המודיעין  באישור  נעשה  הכול  כאמור, 
ולא פעם שמענו מהם ש"הם לא בדיוק מבינים את הישראלים 

האלו", אבל הניחו לנו. 
ראש  במחיצת  עבודה  שנות  כחמש  בתום   ,1969 בשנת 
שרצה  מי  היה  עמית,  מאיר  של  פרישתו  ולאחר  המוסד 
להציע לי לעזוב את המוסד ולהתמנות לעוזר מנכ"ל משרד 
זמיר טירפד את המהלך  הביטחון. ראש המוסד החדש צבי 
הגעתי  הביטחון,  למשרד  במקום  אותי.  לשחרר  וסירב 

לטהראן כנציג המוסד שם ונשארתי שם עד שנת 1972. 
שנים.  ארוכת  ישראל-איראן  יחסי  של  ההיסטוריה 
שכבר  ומצא  חקר  גלבר  יואב  המודיעין  קהילת  היסטוריון 
ישראלי  בסיס  בטהראן  הוקם  הקוממיות  מלחמת  בתום 
ביטחוני קטן של "היחידה לתפקידים מיוחדים". מסוף שנות 
ה-50 התהדקו היחסים. בשנת 1958 הוקמה ברית אסטרטגית 
האינטרסים  לקידום  ואיראן  טורקיה  ישראל,  בין  חשאית 
הקצינים  שני  והערבים.  הקומוניסטי  העולם  מול  שלהן 
פקרואן  וגנרל  אמ"ן  ראש  אז  שהיה  עמית  מאיר  הבכירים, 
הרמטכ"ל,  המשותף.  המאמץ  את  שהובילו  הם  האיראני, 
היו  ויצמן,  עזר  האלוף  האוויר,  חיל  ומפקד  רבין,  יצחק 
מהפכת  עד  שנה,  כ-30  ובמשך  בטהראן,  רצויים  אורחים 
חומייני ונפילת השאה, התקיימה בין המדינות מערכת יחסים 
הבינוי  הנפט,  הכלכלה,  הביטחון,  בתחומי  הדוקה  וקשרים 
והחקלאות. לכך תרמה לא מעט הקהילה היהודית הגדולה 

באיראן, שסייעה לחזק את הקשר בין המדינות.
החדש  בתפקידי  שעשיתי  הראשונות,  הפעולות  אחת 
עם  בפריז  ההיא  לפגישה  המשך  כעין  היתה  איראן,  בבירת 
מלווים  קומץ  עם  נסעתי  בדרך-לא-דרך  הכורדי.  הנציג 
כמו  זו,  פגישה  שבעיראק.  בכורדיסטן  הראשון  לביקורי 
חצינו  איראן.  של  הביטחון  שירותי  בידיעת  נערכה  אחרות, 
את הגבול ונסענו בג'יפ של שירות הביטחון האיראני לכפר 
הכורדים.  בשליטת  שהיה  בשטח  גבוה  רכס  עומראן,  חאג' 
להוצאת  גבול  כמעבר  חשוב  תפקיד  זה  כפר  מילא  לימים 

יהודים מעיראק דרך איראן. 
בתקופת שהותי באיראן נסעתי פעמים רבות, לפעמים פעם 
בחודש, לפגישות עם הכורדים. הכרתי את מנהיגיהם, לרבות 
סבבו  עמם  השיחות  נושאי  ובניו.  בארזאני  מסטפא  מולא 
תמיד סביב בקשות סיוע מישראל ומארצות הברית. תמיד הם 
יסוד,  למוצרי  בקשות  גם  קיבלנו  לעתים  אבל  נשק,  ביקשו 

כמו תה, קפה וסוכר, שחסרו להם.
הקשיים  רבו  הזמן  ולאורך  רב,  זמן  נמשך  הכורדי  המרד 
המשבר  הגיע   1970 בדצמבר  המורדים.  התמודדו  שעמם 
הליליות  מהשיחות  באחת  ביותר.  הבולטים  משיאיו  לאחד 
בארזאני,  מסטפא  של  בנו  בארזאני,  מסעוד  עם  לי  שהיו 
בכי  היה  מצבם  להיכנע.  שוקלים  שהכורדים  לי  גילה  הוא 
רע, והם ביקשו את עזרתנו בהגדלת הסיוע הישראלי, במתן 
סיוע מערבי, ויותר מכול בהשתדלות למענם אצל האיראנים 
לחידוש הקשרים, שהתערערו מאז הסכימו הכורדים לחתום 
המּולא  בעיראק.  הבעת'  משטר  עם  נשק  שביתת  הסכם  על 
התלונן עלינו באומרו, "איך זה שאתם לא מביאים אותי לידי 
קל  כך  כל  לכם  הרי  אמריקני?  סיוע  לפחות  או  קשר  יצירת 
ולשכנע  ניקסון  הנשיא  באוזנו של  סולם, למשוך  על  לטפס 
שהבקשות  לאחר  שלנו..."  הסיוע  לבקשת  שייעתר  אותו 

ִמזכר,  בישראל  המדינית  להנהגה  חיברתי  נדחו,  שהעברנו 
שם,  מעשינו  מה  לכול  להזכיר  ובראשונה  בראש  שנועד 
במאחזים עלי צוקי הטרשים בצפון עיראק, לחדד בשנית את 

הסיבות הראשוניות לקיומה של הברית עם הכורדים:
"באנו לסייע ל]בארזאני[ ולעמו ולתת לו הרגשה של יותר 

כוח בדרך של סיוע צבאי, כלכלי ומדיני... באנו לעזור כי אנו 
טוענים שבמזרח התיכון יש זכות קיום לא רק לערבים, אלא 
גם למיעוטים. באנו לעזור כי אנו רוצים להיות גורם במזרח 
המדיני  מהמשחק  חלק  הן  ונוכחותנו  ופעולותינו  התיכון, 
במסגרת  ואם  בעיראק  המשטר  החלשת  לצורך  אם  באזור, 
באמון  מונח  מאוד  הרבה  איראן.  עם  שלנו  הפעולה  שיתוף 
ההדדי, בהכרה שאנו מייצגים פוטנציאל גדול צבאי ומדיני, 

וִעמנו ידיד נאמן".

כשסדאם חוסיין הגיע לפגישה
הכורדים,  עם  הקשר  קיום  על  אמונים  היו  ואמ"ן  המוסד 
זו.  כדי למלא שליחות  סוף העולם"  "עד  ואנשיהם הרחיקו 
ואכן, הם היו שם, מרוחקים ומבודדים... שליחי גופים אלו 
הגיעו בדרכים לא דרכים להרי כורדיסטן שבתחומי עיראק 
ושירתו שם כמה חודשים בתנאים קשים, דומים לאלו שבהם 

חיו הלוחמים הכורדים.
אש  הפסקת  הסכם  לחתימת  מגעים  התנהלו   1972 בשנת 
בין שלטונות עיראק לכורדים. המשא ומתן על הסכם הפסקת 
והתארחנו  לשם  הגענו  ואני  שעמיתי  בשעה  התנהל  האש 
האוהלים,  באחד  איתם  יושבים  אנו  בעוד  והנה,  באוהלם. 
הגיע לאוהל הסמוך ממש "אל-תכריתי" סדאם חוסיין, שהיה 
אז ראש המודיעין של עיראק. הבענו תמיהה, וד"ר מחמוד, 
מי שהחזיק בתיק החוץ אצל הכורדים, הסביר, "אל תתפלאו, 
הרי גם אנחנו זקוקים להפסקת אש, ולכן אנחנו מנהלים משא 
ומתן. סדאם חוסיין הוא האיש הכי רציני והכי אמין בעיראק, 
ואנחנו  אלינו,  בא  הוא  ומתן.  משא  לנהל  הראוי  מן  ועמו 

סומכים עליו".
משעה שהכורדים חתמו על "הסכם אדר", הסכם הפסקת 
 ,1970 במרס  שנחתם  בעיראק  הבעת'  ממשל  עם  האש 
המחלוקת  סוגיות  את  ופתרו  באוטונומיה  זכו  ובמסגרתו 
העיקריות שלהם עם המשטר בבגדאד, ניתקו איתם האיראנים 

כל קשר. 

בתקופת שהותי 
באיראן נסעתי פעמים 
רבות, לפעמים פעם 
בחודש, לפגישות עם 
הכורדים. הכרתי את 

מנהיגיהם, לרבות 
מולא מסטפא בארזאני 

ובניו. נושאי השיחות 
עמם סבבו תמיד סביב 
בקשות סיוע מישראל 

ומארצות הברית
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המסלול  מעיראק.  יהודים  בהעלאת  לנו  סייעו  הכורדים 
של  בידיעתו  התקיים  והמבצע  איראן,  דרך  מעיראק  עבר 
מי שהיה ממונה על המודיעין אצל הכורדים ובסיועו. בידי 
נציגי המוסד היו כתובות של יהודים בבגדאד ובערים אחרות 
ונציגים  הכורדים,  לידידינו  הכתובות  את  מסרנו  בעיראק. 
שלהם הגיעו לבתי היהודים והורו להם להתכונן בתוך שעות 
ספורות ליציאה. לכורדים היו ג'יפים מדגם לנדרובר, שבהם 
לחאג'  עיראק-איראן,  לגבול  היהודיות  המשפחות  הוסעו 

עומראן, ומשם לתוך איראן ולישראל.
מעט  לא  היו  הכורדים  בקרב  שהותנו  שנות  במשך 
שאותם  הכורדים,  הלוחמים  בין  צבאיות  התמודדויות 
באמצעים,  בחלו  לא  העיראקים  עיראק.  לצבא  הדרכנו, 
ובהם שימוש בחומרים כימיים, שהסבו אבדות רבות בקרב 
ניסו לחסל את המנהיגות  1971 הם אף  אזרחים. בספטמבר 
הכורדית באמצעות משלחת של אנשי דת מתאבדים. זה קרה 
ממש ערב ביקורם של בכירי המוסד, בראשות צביקה זמיר 
ללמוד  כדי  לכורדים  שהגיעו  אדמוני,  נחום  "תבל",  וראש 

מיד ראשונה את ההיערכות העיראקית במרחב. 
בין 1974 ל-1975 חתמו האיראנים על סדרת הסכמים עם 
עיראק, ובהם הסדירו את סוגיות המחלוקת שעמדו על הפרק 
הפרת  נהרות  בשפך  השליטה  )ובראשן  המדינות  שתי  בין 
לאחר  משותפים(.  נפט  ובשדות  הפרסי  למפרץ  והחידקל 
במרד  תמיכתם  את  האיראנים  הפסיקו  ההסכמים  חתימת 
הפסקת  בגדאד.  על  מרכזי  לחצים  מנוף  ששימש  הכורדי, 
הישראלית  התמיכה  לסיום  גם  הביאה  האיראנית  התמיכה 

במאבק הכורדי למען עצמאותו.
יפים  בהישגים  הכורדית  הלאומית  התנועה  זכתה  לימים 
במאבקה נגד משטר בגדאד. בתמיכת הקהילה הבינלאומית 
הצליחו הכורדים לכונן אוטונומיה משגשגת בצפון המדינה 
וביתר  ב-1991,  הראשונה  המפרץ  מלחמת  שלאחר  בשנים 
בנו  מסעוד,  ב־2003.  סדאם  משטר  הפלת  לאחר  שאת 
החבל  נשיא  כיום  משמש  מיודענו,  בארזאני  מסטפא  של 

האוטונומי של הכורדים בצפון עיראק.

דוגמה מיוחדת ומקורית לטיב השיח האינטימי שהתקיים 
היחסים  של  הדופן  יוצא  ולסגנונם  לכורדים  ישראל  בין 
שהעברתי  רשמית  באיגרת  למצוא  ניתן  בינינו  שהתפתחו 
1972. האיגרת משקפת את עומק  ל"אח היקר" ב־31 במרס 
בחובת  היווסדה  למן  המדינה  מנהיגות  של  הכנה  האמונה 
על  במאבקם  לעמים-אחים  והגורלית  ההיסטורית  הסיוע 
הסוער  הים  ובנחשולי  הערבי  התיכון  במזרח  לקיום  הזכות 
באחת  לו  הגשתי  המכתב  את  הבין-מעצמתי.  המאבק  של 
כהונתי  השלמת  לקראת  יחד  שלנו  האחרונות  הפגישות 

באיראן.

הרופא היהודי והמנהיג הכורדי
לצורכיהם.  הבנתנו  את  העמיקו  הכורדים  בקרב  החיים 
פעלנו רבות למענם מול ממשלת ישראל, ממשלות המערב 
והאיראנים. לאחר שהרגשנו שההנהגה בישראל טרם הצליחה 
לתהות על קנקנם, הזמנתי את בארזאני לביקור בארץ, שבו 
יוכל "לשים הכול על השולחן ולכבס את הכביסה", שכן "  רק 

כך נדע איזה בגד זקוק לטלאי, ומי זקוק לבגד חדש..." 
כל אותה העת לא הפסיקו ניסיונות החתרנות של הממשל 
התנקשות,  ניסיונות  הכורדים:  כנגד  בבגדאד  המרכזי 
לגרום  הצליחו  אף  העיראקים  וחבלה.  ריגול  הפצצות, 
)ואחיו  עוַבְידאללה, בנו של מסטפא בארזאני  לעריקתו של 
של נשיא החבל הכורדי בהווה(. עוַבְידאללה נמלט לבגדאד 
וכראש  העיראקים  של  דברם  כעושה  מנעמים  חיי  שם  וחי 

ממשלת הבובות של החבל שהקימו בגולה בחסותם. 
היחסים שלי עם מולא מסטפא בארזאני היו אישיים. אבו 
נור )"אבי האור"(, הכינוי שלי בפי הכורדים, נבע משמו של 

בני בכורי ניר. אכן, אור אמיתי ויקר. 
המאבק  במכמורת  הכורדים  נפלו  ה־70  שנות  במהלך 
המעצמתי בין ברית המועצות לארצות הברית. בעוד אנחנו 
עושים כל מאמץ, על פי בקשתם של הכורדים, לקרב בינם 

ברית  עם  עמוקים  קשרים  בארזאני  קשר  המערב,  למדינות 
המועצות, וזאת במהלך 12 השנים שבהן גלה מארצו ומצא 
בה מקלט. איראן, התומכת הגדולה שאיפשרה את נוכחותנו 
עצמה  את  מצאה  העיראקי,  כורדיסטן  בחבל  ופעילותנו 
בניגוד אינטרסים משמעותי מול הכורדים. האיראנים פעלו 
הסופית  שאיפתם  כורדית,  עצמאות  למניעת  מסוים  בשלב 
של המורדים מחשש לערעור יציבותה הפנימית בשל מגמות 
בדלניות בקרב הכורדים שבשטחה. היתה זו, למעשה, זירת 

קרב נוספת במלחמה הקרה שבין המעצמות.
לימים, בעת שירותי בוושינגטון, חלה בארזאני ובא לבירה 
רופא  של  שירותיו  את  שכרנו  רפואי.  לטיפול  האמריקנית 
מומחה יהודי, וזה טיפל במנהיג הכורדי. ערב אחד ביקשתי 
מרעייתי להכין ארוחה המבוססת על המטבח הלבנוני. היא 
לתדהמתה;  קץ  היה  לא  וכשחזרה,  לקניות,  מהבית  יצאה 
בסלון ביתנו בוושינגטון ישבו שלושה אורחי הסעודה: מולא 

מסטפא בארזאני ושני בניו.
הפרופסור היהודי, ששכרנו לטיפול במולא, לא היה יכול 
להתאפק והפציר בנו להסביר לו, "כיצד ייתכן שמנהיג כורדי 
הישראלים..."  אתם,  לבריאותו?  דואג  ומי  חולה?  עיראקי 
כדי להעניק למולא הרגשה טובה סידרנו לו פגישה עם ג'ורג' 
מיני, מי שהיה מזכ"ל האיגודים המקצועיים בארצות הברית. 

הפגישה הונצחה בתצלום גדול של שני האישים.
במרס 1979, זמן לא רב לאחר השלמת כהונתי בוושינגטון 
מתומכיו  שהיה  השאה,  משטר  נפילת  לאחר  בלבד  וחודש 
אירַגנו במטה   .76 בן  והוא  נכנע המולא למחלתו  הגדולים, 
המוסד ערב זיכרון למולא מסטפא בהשתתפות כל המעורבים 
במבצע כורדיסטן לדורותיהם: אנשי צבא, מדריכים, מומחים 
הממשלה  ראשת  היתה  הכבוד  אורחת  ורופאים.  שונים 
ישראל  בממשלת  הראשונה  שהיתה  מאיר,  גולדה  לשעבר, 

שהסכימה לתרום לסיוע לכורדים.

ראש המוסד מאיר עמית מצולם על רקע אחד המסגדים בטהרן.

ראשי אגפי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וסגניהם.
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כשהרצל היה בן 13 ו-75 שנה לפני הקמת המדינה כבר חזה והגה רבי עקיבא יוסף 
בארץ  יהודית  מדינה  של  הקמה  תכנית  סופר",  ה"כתב  מתלמידי  זצ"ל,  שלזינגר 
ישראל • יהודה משי זהב, מביא פרק מאלף על חייו של מי שהיה גאון בעל ניגודים; 
מצד אחד קנאי דתי ללא פשרות שלחם ברפורמה ובהשכלה בחירוף נפש ובשל כך 
אף נשלח למאסר. מצד שני קנאי לאומי קיצוני, קנאי לגאולת הארץ ולשפה העברית, 
העם  ואחד  הרצל  עד  מסמולנסקין  החילונית  הציונות  אבות  את  במעופו  שהקדים 

שבשל כך הקנאים דאגו להכניסו לחרם ולשרוף את ספריו • שיעור היסטוריה

פרשה היסטורית: מסע בנפתולי חייו של הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר שחלם על הקמת מדינה יהודית ע"פ ההלכה בארץ ישראל, עשרות שנים לפני שהוקמה
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צילומים: לשכת העיתונות הממשלתית, ויקיפדיה, פיקוויקי

החרדי

פרשה היסטורית: מסע בנפתולי חייו של הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר שחלם על הקמת מדינה יהודית ע"פ ההלכה בארץ ישראל, עשרות שנים לפני שהוקמה

חוזה 
המדינה

||  שבתאי פוגל  ||
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יקתו של עם ישראל לארצו במשך קרוב לאלפיים שנה, היא תופעה יוצאת דופן המנוגד לשכל ז
הישר. בייחוד לאור העובדה שהוא היחיד בין עמי-תבל שנגדו הוציאו כובשי ארצו – החל 
בכובש הרומאי וכלה בכובש הבריטי – חוקים שאסרו או הגבילו את כניסתו לארץ. ואף על 
פי כן, בכל הזמנים ובכל הדרכים עלו יהודים ארצה, אם בקבוצות או כיחידים, גם אם הדבר 
עלה להם בחייהם. והארץ מצדה, אף היא שמרה אמונים לעמה ולא נענתה לכובשיה – כדברי 
הרמב"ן – כי מיום שגלה ישראל היתה ארצו שרויה באלמנותה, ולא חזרה להיות מדינה בפני 
עצמה אפילו לא דור אחד, אלא תמיד פרובינציה נידחת ומוזנחת של כובש זה או אחר. וכשם שישראל 
לא נקלט בין הגויים, כך לא נקלטו הגויים בארץ ישראל. כובש הלך וכובש בא, והארץ שהייתה זבת חלב 
ודבש, מנעה מהם את טובה והפכה לארץ צחיחה בידי אוכלוסייה מתחלפת, דלילה וזרה לה, עד שכל מי 
שביקר בה, תמה על חורבנה, על העזובה שבה ועל אי הבטחון בשביליה. רק עם שובו של ישראל לארצו, 
זו, אלא אם כן נקבל, שישראל וארצו חד הוא ואין להפריד  קמה גם ארצו לתחייה. אין הסבר לתופעה 

ביניהם. אולי מכאן גם כיסופי העם העזים והבלתי פוסקים לארצו, לאיחוי הקרע שבינו לבינה.
כיסופים אלה הולידו תנועות משיחיות ו"חוזים" ומבשרי גאולה למיניהם, שלא פעם הכזיבו, אבל לא 
פסקו וחזרו על עצמם במרוצת הגלות. אחרון החוזים הדתיים אשר חזה את שיבת ישראל לארצו והקמת 
מדינה יהודית בה – לפני הופעתו של הרצל, חוזה מדינת היהודים החילוני – היה הגאון רבי עקיבא יוסף 
שלזינגר. בן שלש-עשרה שנה היה בנימין זאב הרצל, כאשר בשנת תרל"ג )1873( נדפס בירושלים "ספר 
ארץ  בכל  יהודית  למדינה  תכנית  ובו  שלזינגר,  מהרב  העברים"  כולל  עם  ליושנה  עטרה  מחזירי  חברא 

ישראל, לכל פרטיה. חזון נועז אשר דומה להפליא למרכיביה של מדינת ישראל דהיום.
הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר היה מגדולי רבני הונגריה ואיש רב ניגודים, מצד אחד לחם ברפורמה 
בתי  באמצעות  בתיעוש  בחקלאות,  ישראל,  בארץ  בהתיישבות  דגל  שני  מצד  נפש,  בחירוף  ובהשכלה 
לרכישת  באופן מעשי  והיה מהראשונים שפעלו  צבא,  גדודי  והקמת  חרושת, בהחייאת השפה העברית 

אדמות ולפיתוח החקלאות בארץ.
על שמו נקרא היישוב בני עי"ש )על שם ראשי התיבות של שמו( שליד רחובות. ועל שם ספרו, "לב 

העברי", קרוי רחוב ה"לב העברי", בשכונת טלביה בירושלים.
הגרעי"ש נולד בה' בכסליו תקצ"ח – סוף שנת 1837, בפרשבורג כיום ברטיסלבה, אז כחלק מממלכת 
ומתלמידיו המובהקים של ה"חתם  ישיבה  ראש  היה   - יחיאל  ר'   - אביו  סלובקיה.  בירת  וכעת  הונגריה 
סופר". מלבד זאת היה חוכר אדמות וכרמים, עסק בחקלאות באופן מעשי, בקיץ היה יושב עם תלמידיו 

בסוכה בכרם, וכשלמדו סדר זרעים, ניתנו להם שיעורים מוחשיים בנושא.
בנו הגרעי"ש, למד מאביו את החקלאות המעשית, למד בישיבות שונות, ובגיל 15 חזר לפרשבורג והיה 
לאחד מגדולי תלמידיו של "הכתב סופר" - בנו של החתם סופר. בגיל 19 למד הגרעי"ש גם בישיבתו של 
המהר"ם שיק ושל בעל ה"מחנה חיים". התחתן עם בתו של הגאון הרב הלל ליכטנשטיין רבה של קולמייא 

)מחבר הספר "משכיל אל דל"(, והיה סמוך אל שולחנו במשך כעשר שנים.
אף כי עדיין לא מלאו לו שלושים ושתיים שנה כבר יצא שמו בכל רחבי הונגריה ואף מחוצה לה, כדרשן 
חוצב להבות וכלוחם אמיץ נגד הרפורמה וההתבוללות. הגרעי"ש היה אחד מהמתנגדים הגדולים לתנועה 
וגדלה מאוד התנועה הנאו-אורתודוקסית שנחשבה בעיניו כחמורה  גם צמחה בהונגריה  זו. באותה עת 

ומסוכנת ליהדות אף יותר מהרפורמים.

כשאנשי הרפורמה הלשינו עליו
בחברה  גם  כמו  מדינותיהן  והתנהלות  הלאומים  בתודעת  בתקופתו  שחלו  הרבות  התמורות  בעקבות 
היהודית ראה הגרעי"ש סכנה רוחנית ופיזית להמשך קיומו של העם היהודי לכן דגל בעליה לארץ ישראל.
בלהט שאין דומה לו יצא בכתב ובעל-פה נגד אותם יהודים המבקשים להשתקע בארצות גלותם ולשכוח 
כי גרים הם בהן. שלילתו את הגלות היתה ללא פשרה. הוא האמין, שכל הצרות שעדו על ישראל, לא באו 

אלא משום ששכחו כי גרים הם בארץ לא להם.
בספרו "ברית עולם", הוא מזרז את האנשים ש"עיניהם יהיו בראשיהם ויראו את הנולד", למכור את 
רכושם אפילו בהפסד ולעבור לארץ ישראל. ומציע אפילו למכור לשם כך את כתרי ספרי התורה. עוד 
מציע שבני הגולה יתנו מעשר מהכנסתם לחיזוק בנין הארץ ולהקמת בתי חרושת, "ולהרבות בית והון שדה 
וכרם ופאבריקען". ואף מבטיח שאם יתרבו בארץ ישראל שישים ריבוא יהודים - האומות יתנו לישראל 

למשול בה.
בה  ולהקים  לארץ  לעלות  היהודים  את  ועודד  המגולה,  הקץ  את  הארץ  של  בבניינה  ראה  הגרעי"ש 

חקלאות, מפעלים, תעשייה ואף צבא יהודי. הוא קרא למפעלים הללו בשם "כולל ההתיישבות".
בתקופה זו פרסם מספר ספרים ביניהם הספר "לב העברי" אשר זכה לתפוצה עצומה. בספר זה שמבוסס 
על צוואתו של ה"חתם סופר", פיתח את רעיונותיו של ה"חתם סופר" וביטא התנגדות בלתי מתפשרת לכל 
חידוש דתי, ללימודים לפי תרבות וחינוך במדינות הגויים, וכל רעיון של התבוללות, היטמעות והצטרפות 
כלשהי לתרבות ולחברה בה גרו היהודים. הגרעי"ש אף קרא להיפרדות מוחלטת של האורתודוקסים מכל 

היהודים אשר אינם כאלה.
"'מראות  בהם:  שראה  השמים,  מן  חלומות  של  סדרה  חלם  שלדבריו  ואחרי  בקבלה,  הוגה  בהיותו 
על  איש  ויסעו  ישראל  בני  אל  דבר  אלי,  תצעק  כי  לך  מה  באוזני:  הרעים  ה'  וקול  פנים-אל-פנים',  ה' 
דגלו... לבית אבותם". מאז לא שקט. הוא יסד בהונגריה בשנת תרכ"ג )1863( "חברא עם כולל העברים", 
שמטרתה לעודד את שיבת היהודים לארצם. כי חיים יהודיים אמיתיים ייתכנו אך ורק בארץ ישראל. אלא 
שראשי הרפורמה, שראו סכנה ב"חברא", הלשינו עליו בפני הרשות שמסית הוא למרד, הגרעי"ש נאסר 

בשל כך והחברה לא אושרה.
לדבריו, "לו יצא אל הפועל יסוד החברה, היתה זאת ישועה והצלת ישראל. לא רק בשביל הדת אלא 
גם בשביל הנהגה יהודית, כמו ממשלה בתוך ממשלה, טוב לשמים ולבריות וליישוב הארץ". אך רוחו 
לא נפלה עליו. הוא פרסם חוברות ודרש דרשות להעיר את רוחו של העם לעלייה. אלא שקולו היה כקול 
קורא במדבר, אם בגלל גילו הצעיר או כי לא הוכשר הדור. ואז כותב הגרעי"ש: "כתותי את רגלי מעיר 
לעיר אל ראשי ההרים אשר בית ישראל נשען עליהם, והצעתי הדברים לפניהם ואמרתי: צעיר אני לימים 
ואתם ישישים, עליכם משא העם הזה... ובזה יצאתי ידי חובתי כיון שמסרתי הדבר לפני חכמי הדור... ולבי 
הומה לי... כי כשם שאין הפרצופים דומים זה לזה כך אין דעת בני אדם דומות זה לזה. כן היה בדבר הזה... 

הספדו של רבי יוסף חיים זוננפלד
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הולכים  תיירות 
הגדול  המלון  על 

 – ביוון  והיוקרתי 
זהו  רודוס.  שרתון 

של  ברמה  יוקרתי  ריזורט 
שהוכשר  דה-לוקס  כוכבים   5

והותאם על ידי חברת שינפלד לנופש 
שרתון  לרשת  ששייך  המלון  דתי. 
העולמית נבחר מתוך עשרות מלונות 
המעולים.  יתרונותיו  בגלל  בחו"ל, 
גדולים  ציבוריים  שטחים  יש  במלון 
והוא  האורחים,  להנאת  ומרווחים 
המאפשר  דבר  הבירה  לעיר  קרוב 
בנסיעה קצרה לצאת ולטייל ולראות 

מקומות מדהימים ביוון.
 

אין תחליף לחברת נופש 
ותיקה עם ניסיון 

מי שהכשרות בפסח חשובה לו ראוי 
תיירות  חברת  על  ורק  אך  שיסמוך 
שכבר  תיירות,  שינפלד  כמו  מנוסה 
הענף  את  מובילה  שנה  מ-30  יותר 
דורשות  לפסח  ההכנות  קדימה. 
וזהו  מורכבים,  ולוגיסטיקה  ניהול 
טרם  רבים  חודשים  שמתחיל  תהליך 
יש  צוות.  אנשי  המון  שדורש  החג 
מ-7  לפסח  כשר  מזון  להטיס  צורך  
מדינות: ישראל, צרפת, אנגליה, פולין, 
צוות  להביא  וגרמניה.  ארה"ב  יוון, 
להכשיר  אוכל,  חדרי  שיכשיר  מיוחד 
מטבחים, לארגן את כל המלון שיוכל 
כך  מהארץ.  נופשים  מאות  לאכלס 
לאורחים  מאפשרים  אנו  למעשה 
נופש  לחגוג  כשרות  שומרי  יהודים 
כשר בחו"ל בפסח ולהרגיש בני חורין. 

חופשת יוקרה שנותנת 
תמורה נכונה לכסף

כשר  פסח  נופש  מספקים  שינפלד 
חוויה  בשילוב  ויוקרתי  אקסקלוסיבי 
 30 של  צוות  מטיסים  הם  קולינרית. 
שף  ראשי,  שף   - פרסים  זוכי  שפים 
ארוחת  שף  סלטים,  שף  חם,  מטבח 
שף  יהודיים,  מאכלים  שף  בוקר, 
קונדיטור פרווה, שף קונדיטור חלבי 
ושף קינוחים. הם עובדים כל הפסח 
מטבח  עובדי  מ-100  למעלה  עם 
במלון שרתון רודוס, ומכינים תפריט 
לפסח.  כשר  ומלהיב  מסעיר  אוכל 
גם  נהנים  לקוחותינו  חבילה  באותה 
מהופעות של אמנים גדולים ומוכרים 
והחזן  דביר  ישי לפידות, עמירן  כמו 
גם  תהיה  אדלר,  חיים  העולמי 
עמית  הפופולרי  הפרשן  של  הרצאה 
ילדים,  עם  סגל, הפעלות למשפחות 

אפשרות לטיולים ביוון ועוד. 

לספק ללקוח חופשה 
מושלמת זו אחריות גדולה

מי שחולם לטוס בפסח לחו"ל ולקבל 
לא  בוודאי  מושלמת,  כשרה  חופשה 
רוצה "להמר" ולא מוכן להתפשר על 
פחות מהטוב ביותר. שינפלד עושים 
פסח במלון אחד ולא במספר מקומות 
– מה שמאפשר למנהלי החברה להיות 
עצמו  במלון  האורחים  עם  נוכחים 
לאורך החופשה,  לבדוק ולעמוד על 
יתקתק  שהכל  לדאוג  מקרוב,  הכל 
כמו שעון, שהארוחות תוגשנה בזמן, 
ומרומם  חווייתי  יהיה  הסדר  שליל 
רוח, שהחדרים יהיו נקיים ומסודרים, 
ללא  יעבדו  המלון  שירותי  שכל 
לשביעות  יהיו  שהפעילויות  תקלות, 
רצונם של האורחים, ובקיצור שינפלד 
עושים הכל כדי שתהיה לכם חופשת 
פסח כשרה יוקרתית שנותנת תמורה 

מלאה לכספכם.
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חופשה תתן את 
התמורה הכי 
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להם  הנח  בארץ,  חדשות  לעשות  לנו  למה  אמרו:  אשר 
לישראל... כי בימים ההם ישבו עוד שלווים... ולא שמו 
על לבם את אשר יבוא... על כן דברתי וצעקתי ככרוכיא. 
למען השם עשו... כל זמן שעוד בכוחכם לעשות". הם לא 
עשו, והוא המשיך ביתר עוז לדרוש: "כי כל עברי יעזוב 
כל אשר לו, ואף את אשתו אם תמאן לעלות, וישוב לארץ 

אבותיו".
הגרעי"ש היה לא רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, 
ובתחילת שנת תר"ל החליט כי הגיע הזמן לעלות לארץ 
ישראל. כי "כאשר העיר ה' את רוחי לעלות לציון... ואני 
יכולתי אז לישב ברומו של עולם, להיות רב ורבי במרומי 

קרת, אך היה כמו פקודה מן השמים, ונסעתי"...
בעידודו של חמיו שהבטיח לו להמשיך ולתמוך בו אף 
לשבוע  פלורין  שישה  לו  קבע  ואף  ארצה,  עלייתו  אחרי 
בהכנות  הגרעי"ש  התחיל  בירושלים.  משפחתו  לקיום 

לעלות לארץ ישראל.
תלאות רבות עברו עליו בדרך. כשיצא לדרך לא היה 
בידו סכום מספיק כדי לממן את הנסיעה ועל-כן הוא עבר 
בדרכו לבקר אצל כמה קהילות יהודיות ברחבי הונגריה 
להפתעתו,  חלומו.  את  להגשים  בידו  יסייעו  כדי שהללו 
לא די שאותן קהילות לא סייעו בידו, הם אף לחצו עליו 

ועל בני משפחתו וניסו להניאו מכוונתו.
כשהגיע לקהילת סיגעט ונודע לאדמו"ר בעל ה"ייטב-
לב" כי בכוונתו של הגרעי"ש לעלות לארץ ישראל, מיהר 
ולנסות לשכנעו לנטוש את החלום.  לו  האדמו"ר לקרוא 
להשפיע  ניתן  לא  בלבד  בדברים  כי  האדמו"ר  משראה 
עליו הוא פרסם כרוז כי מי שיסייע בידי הגרעי"ש לעלות 
כותב  עבירה.  עוברי  בידי  כמסייע  הריהו  ישראל  לארץ 
הגרעי"ש: "ואז לקחתי את דרכי לארץ ישראל. בדרך באו 
עלי אנשים עם בקשות ופדיונות ועזרו לי עד אשר באתי 
עולמות  הרעיש  והוא  לב,  ייטב  בעל  הגאון  אל  לסיגעט 
כנגדי שלא אעלה. מה חסר לו, אם רוצה רבנות – אני אתן 
לו כרצונו. וכאשר שמע כי לא אשמע לקולו נתן פקודה 

מי שמחזיק אותי ליסע לא"י, כאילו מחזק עובר עבירה".

"אין לי מנוח בלילות"
מהעיר  לברוח  הגרעי"ש  נאלץ  אלו  דברים  בעקבות 
כשהגיע  בהונגריה.  שונות  קהילות  אצל  ולנדוד  סיגעט 
על  לקבל  הקהילה  אנשי  בו  הפצירו  בעטלאן  לקהילת 
שיסכים  מנת  על  אליו  ובאו  בעירם,  רבנות  עצמו משרת 
לכתוב ולחתום אתם על כתב מינוי רבני, אך הוא ענה להם 
בנחרצות: "כבר כתבתי תנאים עם כלה אחרת היא ארץ 

ישראל אשר לא אוכל לביישה".
לב"  ה"ייטב  בעל  האדמו"ר  הספיקו  כבר  לבין  בין 
ואנשי הקהילות השונות לשלוח טלגרמה דחופה לחמיו 
הוא  כי  לחתנו  ושלח  השתכנע  והלה  הגרעי"ש,  של 
מבקש ממנו שיחזור תיכף לעיר קולמייא. הגרעי"ש חזר 
לקולמייא בפחי-נפש, ואולם החלום לעלות לארץ ישראל 

לא עזב אותו אף לרגע.
בקולמייא  חמיו  בית  אל  שחזר  לאחר  קצרה  תקופה 
ישראל.  לארץ  ייסע  כי  עליו  ללחוץ  והחל  חמיו  התחרט 
חמיו סיפר כי חלומות רעים פוקדים אותו, והוא היה בא 
לו  וצועק  בוקר  לפנות  כפעם בפעם  הגרעי"ש  חותנו  אל 
בחלונו: "תיסע לארץ ישראל כי אין לי מנוחה בלילה". 
כך מתאר זאת הגרעי"ש: "אמרתי לחמי: כבר אני אומר 
כן לבעל החלום שלי להניח אותי, כי אם לדבר עמו את 
לבוקר  היה. מדי פעם לפעם בא מו"ח  וכך  ונוכחת.  כל, 
מנוח  לי  אין  כי  לא"י  תיסע  אלי:  וצעק  חלוני  אל  אור 

בלילות".
שאכן  האמונה,  את  בהגרעי"ש  חיזקו  אלה  דברים 
"שליח ה' הוא", ועליו הוטל להשיב את עם בני ישראל 
שהחורף  מכיוון  ואולם  ליושנה.  עטרה  ולהחזיר  לארצו 
כבר הגיע והדרכים כבר היו משובשות המתין הגרעי"ש 

ספרו בית יוסף החדש שהוחרם ונשרף בחוצות ירושלים
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עד הקיץ.
לירושלים הגיע הגרעי"ש בשנת תר"ל )1870( בערב 
התיישב  הוא  לגביו.  מאוד  סמלי  תאריך  נחמו,  שבת 
הכותל  ליד  הר-הבית  מול  אל  המוגרבים  בשכונת 
קטן  חדר  באותו  מדרש  בית  לו  ייסד  אף  שם  המערבי. 
בימין הכותל המערבי, במקום שממנו ניתן לצפות לעבר 
גדול  בכבוד  נתקבל  עלייתו  עם  המקדש.  בית  מקום 
את  לפניו  פרשו  אשר  הישן"  "היישוב  מנהיגי  ידי  על 
פרש  הוא  בתחילה  אולם  עזרתו.  את  וביקשו  צרותיהם 
ימים  בתורה  בבית מדרשו עסק  ציבורית.  מכל עסקנות 
כלילות, מדי לילה היה עורך "תיקון חצות" ותפילה על 
היישוב  לקיום  שונה  דרך  לחפש  החל  גם  אז  הגאולה. 
וביסוסו. לכן יצא עם חמורו לתור לאורכה ורוחבה של 
הארץ עד שגמלה בלבו ההחלטה לכינון "חברת מחזירי 

עטרה ליושנה".
בכבוד  פניו  את  קיבלו  הונגריה"  "כולל  ממוני  גם 
גדול, הן מפני ששמו הלך לפניו כלוחם קנאי בהשכלה, 
נמנה  איגר  עקיבא  עד שרבי  ייחוס משפחתו,  והן מפני 
עמה. אך בעיקר מפני התקווה שבתור חותנו של הגביר 
ה"כתב  של  ותלמידו  מקולמייא,  ליכטנשטיין  הלל  רבי 

סופר", תגדל הכנסת הכולל.
הגרעי"ש יצא בחריפות נגד כולל הו"ד, אשר רכשה 
מגרש עליו הוקמו 'בתי מחסה'. היה זה המגרש הגדול 
העתיקה  העיר  חומות  בין  יהודית  להתיישבות  ביותר 
לא  שידם  עניים  למגורי  הכולל  אנשי  ידי  על  שהוקם 
השיגה שכירת דירה. שכן לדעתו הקמת בתים בתרומות 
טען  כן  על  יתר  היישוב,  של  מצבו  יפתרו  לא   - הגולה 
כי עצם ההסתמכות הקבועה בתרומות הגולה הרוחשת 
היא  היא  המסורים,  ולומדיה  הארץ  לישוב  רבה  חיבה 
לעבודה  לצאת  דרש  לכן  היישוב.  של  בעיותיו  מקור 
שעסקו  מהראשונים  והיה  ועשה,  אמר  כך  ולחקלאות. 

בכך.
על  רכוב  עבר  וסביבותיה,  בירושלים  שסייר  אחרי 

חמור לאורכה ולרוחבה של הארץ, והרבה דמעות שפך 
התמסר  שובו,  עם  שבה.  והעזובה  השממה  למראה 
ללימוד התורה וחכמת הקבלה, ושוב פקדו אותו חזיונות 
בהקיץ. כאן, בירושלים, "ראיתי את המראה אשר האיר 
בהשראת  בגולה".  ראיתי  אשר  כמראה  לא  מזרח,  פני 
מדרשו,  בית  באי  תלמידיו  עם  יחד  ניגש  זה,  מראה 
ביניהם רבי יואל משה סלומון, לייסד את חברת "מחזירי 
גרעין  שתשמש  העברים",  כולל  עם  ליושנה  עטרה 
למדינה העתידה לקום, כפי אשר "זה יותר מעשר שנים 

אשר האיר ה' את רוחי לייסד".
מטרתה של החברה היתה כינון חברה יצרנית ודינמית 
השפה  ותחיית  התורה  ערכי  על  חייה  את  המבססת 
העברית. הוא קרא לאחד את כל ה"כוללים" לכולל אחד 
את  לגאול  יהיה  מטרתו  שעיקר  העברים"  "כולל  הוא 
הארץ וליישבה. גאולת הארץ תהיה בכסף שימומן הן על 
ידי הגולה במיסים, תרומות,  ידי היישוב בארץ והן על 
ממגביות  לאומי  והון  מניות,  חברות  של  פרטית  יוזמה 

מיוחדות.
החליט  תרל"ג  בשנת  אבל  בחשאי,  פעל  בתחילה 
שם  את  הנושא  בספר  ותקנותיה  מטרתה  את  לפרסם 
המכיל  ישראל,  תקומת  של  חזון  ספר  זהו  החברה. 
תכנית מדינית-כלכלית-תרבותית של המדינה היהודית, 
תכנית המדהימה בתנופתה ובראייתה הצלולה. שהלכה 
והתגשמה עד להפליא כעבור שבעים וחמש שנה, החל 
ירושלים  עם  העמים,  משפט  פי  על  המדינה  בייסוד 
לישראל  ההגנה  לצבא  ועד  כשפתה,  ועברית  כבירתה 
עם שירות מילואים "חודש לשנה חליפות" כלשונו של 

הגרעי"ש.
אדמות- את  לגאול  כל  קודם  צריכים  תכניתו,  לפי 
אדמות  את  ולסוף  הגליל,  אדמות  את  כך  אחר  יהודה, 
חלקים:  עשר  לשלשה  יחלקו  הארץ  את  הירדן.  עבר 
דגל  שבט  לכל  המדינה.  ולנשיא  שבטים  לשנים-עשר 
כך  ואחר  מירושלים,  יתחילו  הארץ  יישוב  את  משלו. 
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בניין שאר חלקי הארץ.

מסע הרדיפות נגד הגרעי"ש
הנוגעת  ונועזת  מדהימה  מפורטת,  תכנית  הכין  הגרעי"ש 
להקמת מדינה יהודית. היא מכילה פרקים וסעיפים רבים בנוגע 
לכל תחומי החיים - קק"ל, מניות, רכישת אדמות, משכנתאות, 
מפעל הפיס )שטרי גורל(, שליחי הסברה )מדיניות חוץ(, הטלת 
פנים,  ובטחון  צבא  חינוך,  המדינה,  תקציב  חלוקת  מיסים, 
הכוללת"  ל"מועצה  בחירות  קליטה,  מרכזי  עלייה,  קליטת 
)כנסת(, שיטת הבחירות, נשיא המדינה, פתיחת מושב הכנסת 
בכותל המערבי, התנחלויות, מיזוג גלויות ועוד מגוון רחב של 

נושאים.
תכנית של מדינה יהודית על הנייר למופת, "עם צמא לגאולה 
מפוזר כעדר בלא רועה, בפזורה. ארץ כמהה לבניה, שאפשר 
היה לקנותה בחצי חינם ואפילו בחינם", כעדותו של הגרעי"ש.
ובכל זאת לא קמה אז מדינת ישראל, אולי מפני שהגרעי"ש 
היה יותר חוזה ממנהיג, בירושלים משלו אז בכיפה הממונים 
על הכוללים, שברובם היו קרתנים שכל עולמם הצטמצם בד' 
אמות של הקיים. כל רעיון חדש היה כצנינים בעיניהם. וכאשר 
הבינו את תוכניתו למדינה יהודית הם נבהלו והחלו להשמיצו 
פיזית,  בו  לפגוע  איימו  ואף  חרמה,  עד  רדפוהו  עליו,  ולאיים 
עד שנאלץ להסתגר בביתו. הקונסול האוסטרי הציע לו חסות 
ישראל"  ו"עזרת  צדק"  "פועלי  חברות  סירב.  הוא  אך  והגנה 
התארגנו לשמירה עליו. כמו כן סירב להצעת משפחתו לשוב 
למות  "טוב  להם  וכתב  גדולה  קהילה  כרב  בהונגריה  לכהן 

בירושלים מלמלוך במצרים".
יוסף  "בית  הספרים  את  הגרעי"ש  הוציא  לכך  בתגובה 
החדש" ו"שמרו משפט" ובהם התריע כנגד העיוותים הקיימים 
מפורט  חשבון  מהם  דרש  הליכותיהם,  ונגד  הונגרים  בכולל 
של ההוצאות וההכנסות. הם בתגובה הוציאו חוברות בשמות 
להאשימו:  ומיהרו  להגנתם.  ישראל"  ו"שומר  הבית"  "ניתוץ 
ונביא שקר, להונות לבב אחינו למען  "שעושה עצמו למשיח 
עליו  והעלילו  היו  גם בדו דברים שלא  וזהב". הם  אסוף כסף 
ואת  המיסיון,  עם  פעולה  הוא  משתף  כאילו  עלילות-שווא, 
ספרו "בית יוסף חדש" הדפיס בבית הדפוס שלהם, וזוהי אחת 

הסיבות שדנו את הספר בשריפה.
הממונים שלחו את שני הספרים נגד הגרעי"ש "ניתוץ הבית" 
כשהם  החזירוהו  אלה  אך  הונגריה,  לרבני  ישראל".  ו"שומר 

מיד  להגרעי"ש הם שלחו  ואילו  גפרורים,  קופסת  עם  כרוכים 
500 פלורין תמורת 150 עותקים של "בית יוסף חדש". משראו 
נגד הגרעי"ש,  זאת הממונים, הניחו על שולחנם כתב פלסתר 
וכל מי שבא לקבל את קצבת ה'חלוקה'... 'נתבקש' לחתום לפני 
קבלו את הכסף. רק בודדים עמדו בלחץ הזה והעזו להתמרד, 
שיינברגר  מאניש  מנחם  ורבי  שטמפפר  יהושע  ר'  ביניהם 
רבי  הגרעי"ש.  של  ועמיתיו  ומרעיו  ירושלים  אנשי  מחשובי 
גדולה, שהעמידו צלם על  קול צעקה  מנחם מאניש אף הקים 
כך  כדי  ותוך  כסף,  בצע  בעבור  לו  להשתחוות  וציוו  השולחן 
כך  על  התהפכה.  הדיו  שקסת  עד  השולחן  על  באגרופו  חבט 
נענש, שלמעלה משנה לא קיבל "חלוקה" אף שבני ביתו היו 

רעבים ללחם.
עוזרים,  לא  כה  עד  שנעשו  הצעדים  כי  מתנגדיו  משראו 
החליטו להחרימו בשל דברים שכתב בספרו "בית-יוסף חדש". 
אשר זכה מלכתחילה בהסכמות של רוב גדולי ירושלים. אבל 
כי  כתב:  שהגרעי"ש  מצאו  מתנגדיו  בעוכריו,  היה  זה  ספר 
במקרה שאדם מישראל עולה מחו"ל לארץ ישראל ואשתו אינה 
מסכימה להילוות אליו - הריהו רשאי לשאת אישה שנייה על 
פניה בארץ ישראל, למרות החרם דרבנו גרשם... דבריו עוררו 
סערה בעיר, אז התקוממו כנגדו תקיפי ירושלים והחרימו אותו 

ב"חרם הגדול" ואת הספר שרפו בפומבי בחוצות ירושלים.
על אף הסבל והייסורים שהיו מנת חלקו, לא נפל ר' עקיבא 
יוסף ברוחו, ובמשנה מרץ התמסר ליישוב הארץ. משנודע לו 
שבסביבת חברון עומדת חלקת אדמה גדולה למכירה, יצא לשם 
עם חבריו ר' דוד גוטמן, יהודי עשיר אף הוא מהונגריה. ובנו 
של הרב אליהו מאני, רבה של חברון, לראות את החלקה. "לא 
היינו מאמינים שישנם כאלה מקומות בא"י. 26 גבעות פוריות 
ויערות. והתפללתי שם בכוונה כזאת ובדמעות שלא התפללתי 
המקומות  איך  לתאר  אפשר  אי  כיפור.  ביום  אפילו  ככה 
היהודים,  עזובים מבניהם  הקדושים, שכבר חלפו אלפי שנים 

כשבאים שם יהודים ולומדים ומברכים – קמים לתחיה...
אורבים  יפו  שבשער  להם,  נודע  לירושלים  חזרה  בדרכם 
לשובם, כדי להיפרע מהם על מעשה טירוף זה של גאולת קרקע 
בסביבות חברון. כדי להימנע מהתנקשות נכנס ר' עקיבא יוסף 
לירושלים דרך שער ציון, מאני – דרך שער שכם, ואילו גוטמן 
– שלף אקדח ליד שער יפו אל מול עשרות יהודים שארבו לו. 
בסופו של דבר, מסיבות "מסתוריות" כדבריו, לא יצאה קנייה 
בכך,  ניחומים  מצא  הוא  להצטער.  הרבה  כך  ועל  לפועל,  זו 
וסכנות ותלאות אשר עברו  והוצאות  שלמרות "כל המלחמות 
הוא שייסד  הוא  ואכן,  תקווה",  את פתח  ויסדתי  קניתי  עלי... 

רחוב על שם ספרו בשכונת טלביה בירושלים







077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח



כ"ז טבת תש"פ 24/1/20 26

קנה  הוא  מכך.  מתעלמים  אם  גם  תקווה,  פתח  את 
אלף  מקולמייא  ליכטנשטיין  הלל  ר'  חותנו  על שם 
יותר  מאוחר  הוקמה  שעליהם  טיאן,  מאדמת  דונם 
פתח תקווה. כמו כן הוא עזר להתיישבות היהודית 
ובסוף  יריחו  רחל,  קבר  יוסף,  קבר  כמו  במקומות 
לרכישת  צופים"  "רמתיים  אגודת  את  יסד  ימיו 

אדמות מצפון לנבי סמואל שליד ירושלים.
באחרית ימיו שככו הרדיפות נגדו ואף זכה לראות 
במו עיניו כיצד הולך חלומו הנועז ומתגשם. משנאיו 
נכנעו והרכינו ראש בפניו, הכירו בו שהיה משכמו 
ומעלה מהם. הגרעי"ש האריך ימים ונפטר בירושלים 

בראש חודש אייר תרפ"ב )אפריל 1922( בהיותו בן 
84 שנה. עם פטירתו חלק לו כבוד והספידו גם גדול 

מתנגדיו הגרי"ח זוננפלד זיע"א רבה של ירושלים.





לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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מעמד סיום הש"ס המרכזי בהיכל 'יד אליהו' בתל אביב 

הילולת הרבי בעל ה"בני יששכר" מדינוב זי"ע
צילום: שמעון קאהן 
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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מרן הגר"ש כהן בביקור בישיבת 
'שפתי חיים' בירושלים

צילום: יעקב כהן 

עצרת מספד על פטירתו של הגר"ד שטרנבוך 
זצ"ל בישיבת 'גאון יעקב' בב"ב

הילולת בעל ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זצ"ל אצל בנו כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

ב
עיירה הסמוכה למז'יבוז', התגורר סוחר יהודי תמים וירא שמים, 
אשר דבק בצדיק הקדוש, אור שבעת הימים, מרן רבי ישראל 
בעל שם טוב זי"ע. מידי שבוע בשבוע נוסע היה לעשות את 

השבת בצילו. 
במוצאי שבת אחת, כאשר נכנס הסוחר כדרכו אל הקודש 
פנימה, כדי להיפרד מן הצדיק ולהתברך מפיו בטרם צאתו לשוב לביתו, נענה 
הבעל שם טוב הקדוש ואמר לו: "בקשה גדולה יש לי לבקש ממך! אולם, 
"בקשתי הפעם, כבידה וקשה היא ביותר, ואשר על כן זקוק אני להבטחה 

מיוחדת ומפורשת מפיך, כי תמלאנה למרות כובדה והקושי שבה". 
"מבטיח אני, רבי, שאקיים את הבקשה" - הכריז הסוחר, כמעט בצעקה, 

תוך שכולו מתוח בציפיה דרוכה לשמוע את המשאלה המיסתורית והקשה. 
קרא הבעל שם טוב למשמשו, וציווהו להביא לפניו שיירי חלה מן הסעודה 
השלישית של שבת. צררם היטב, מסרם לסוחר למען יטמנם בחיקו, ואז פתח 
ואמר לו: "מיד עם שובך לביתך, תיגש אל מעונו של הכומר אשר בכפרכם, 
ותודיע לו, כי מבקש אתה להמיר את דתך! הכומר, יביט עליך בתמיה רבה, 
אך לא ידחה אותך מלפניו, כי אם יזמינך ללון את הלילה בביתו. עליך, אפוא, 
לקבל את ההזמנה, ולהיכנס אל ביתו. שם, תבין כבר מעצמך, את המוטל 

עליך לעשות!". 
חיוורון מוות כיסה את פניו של הסוחר, עם שומעו את השליחות שהוטלה 
עליו, הן מחמת המחשבה כי עליו לדרוך על סף ביתו המשוקץ של הכומר, 
והן מחמת הצורך להוציא מפיו מילים כה איומות - שרצונו להמיר את דתו, 
רחמנא ליצלן. ואולם, מתוך אמונתו האיתנה והתמימה בצדיק, התגבר הסוחר 
על הזעזוע הנורא שפקד אותו, וניענע בראשו לאות הסכמה שהוא מוכן ומזומן 
למלא את השליחות שהוטלה עליו. וכך הוא נפרד לשלום מהצדיק ויצא לדרך. 
לבו של הסוחר הלם בעוצמה, שעה שאצבעותיו הקישו על דלת ביתו של 
כומר הכפר. בכל שנות מגוריו בכפר, נזהר היה, מתוך סלידה פנימית עמוקה, 
לבלי חלוף, אפילו, ברחוב הסמוך לאותו הבית. ועתה, ניצבות רגליו על מפתן 

הבית ממש, וידיו נוגעות בשערו של אוהל הטומאה. 
לאחר רגע, נפתח השער לרווחה, ובפתח ניצב משרתו של הכומר: "מבקש 

אני לשוחח עם הכומר" מילמל הסוחר בנשימה עצורה.
"באיזה ענין?" דרש המשרת לדעת. 

"המרת דת" פלט הסוחר בקול מגמגם. 
המשרת זקף את אוזניו ופער את פיו בתמהון. תוך רגע נעלם מעיני הסוחר, 
ואץ להביא את הדברים לידיעת הכומר. מבעד לדלת הפתוחה, נשמע היטב 
קולו הנדהם של המשרת, המכריז באוזני הכומר, אדוניו: "עוד אחד, אדוני 

הכומר, עוד יהודי אחד הופיע שחפץ להמיר את דתו".

בפסיעות מהירות, הגיע הכומר אל הדלת. לאחר ששמע מן הסוחר את 
דברו, נענה והשיב בפיזור נפש: "אינני מבין מה מתרחש היום? מאז תחילת 
כהונתי, לא זכיתי להביא אפילו יהודי אחד תחת כנפי הנצרות, ואילו היום, 

שתי ציפורים במצודה אחת! אתמהה!"
הוא חיכך בפדחתו בשתי ידיו, ולא טרח להסתיר את הפתעתו ואת מבוכתו, 
לנוכח החווייה הדתית הנדירה שנתגלגלה לידו. ואל הסוחר המשיך ואמר: 
"לרגל המאורע הנדיר אצלי, אהיה מוכרח להימלך במי שגבוה ממני בסולם 
הכמורה! על כל פנים, מתכבד אני להזמינך אל מעוני, תוכל ללון בו הלילה, 
במחיצה אחת עם יהודי נוסף, אשר הגיע אף הוא לאותה מסקנה, ומבקש, 
כמוך, לההפך לנוצרי! מחר, לאחר שאוועץ עם אחד הבישופים המוסמכים, 

אוכל לעדכן אתכם בכל כללי הטקס ובכל הפרטים הנחוצים".
הסוחר צעד אחרי הכומר, אשר הובילו במבוך מסדרוני מעונו, אל החדר 

אשר היהודי השני שרוי בו. 
החזות הרבנית שנתגלתה לנגד עיני הסוחר, הקפיאה את דמו בעורקיו. בעוד 
הוא מדמה היה בנפשו, לפגוש בחדר ביתו של הכומר, איזה פירחח צעיר וקל 
דעת, או איזה מר נפש שאינו שפוי כליל בדעתו, נתגלה לפניו יהודי של צורה, 
אשר כל פרט בהופעתו העיד עליו, כי תופס הוא איזו מישרה רבנית מכובדת. 
הסוחר התנודד לרגע על עומדו כמחשב להתעלף ממראה עיניו, ואולם, הוא 
הצליח להתגבר על רגשותיו, והעמיד כנגד הכומר והיהודי שבחדר, פנים 

שלוות ורגועות. 
הכומר הסתלק לו כלעומת שבא, בהותירו את שני היהודים להתיידד ביניהם, 

לקראת צעדם הגורלי המשותף. 
אולי הבאתם עמכם איזה דבר מאכל?" פנה היהודי בעל הצורה בשאלה 

אל הסוחר. 
"לצערי, מאומה" ענה הסוחר, אשר מעיו עדיין המו בקרבו מרוב התרגשות 

וסערה כבושה, ודעתו טרם מיושבת היתה די הצורך. 
"סבור הייתי", החל להסביר היהודי בעל הצורה "כי הכומר ייאות להזות 
עלי ממימיו תיכף ומיד, ולא אצטרך להתעכב כאן. לא הבאתי עמי, אפוא, שום 
דבר מאכל. אלא שהכומר מתעקש להיוועץ עם הבישוף תחילה, ובינתיים, בטני 
מקרקרת מרוב רעבון! הכומר, הציע לי אמנם, לאכול מפת הפלטר שלו, אלא 
שכל עוד לא המרתי את דתי בפועל, לא מלאני לבי לאכול מלחמו ולשתות מיינו." 
"הו, נזכרתי" קרא לפתע הסוחר, לאחר ששב אל עשתונותיו "יש עמדי 

חתיכת חלה, צרורה בחיקי, תוכל לשבור בה את רעבונך". 
ותוך כדי דיבורו, הוציא הסוחר את שיירי החלה שצרר הבעל שם טוב בחיקו, 
והניחם על השולחן אשר לפניהם. היהודי קפץ ממקומו בשמחה, שלח את ידו, 
ועמד לאחוז בחלה ולהביאה אל פיו. אלא שאז, מיהר הסוחר לעצור בעדו, 
ואמר: "אם סירבת לאכול מבית הכומר, בטרם המרת את הדת בפועל, מן הדין 
איפוא שתיטול גם את ידיך ותברך על החלה כדת, שהרי עדיין יהודי אתה".

"לא רע" נענה הלה בגיחוך "אעשה כעצתך". 
לאחר חיפוש קצר, מצא בחדר כלי הראוי לנטילת ידים, ולאחר שנטל את 

ידיו ובירך, החל לאכול מן החלה. 
והנה, החלה עודנה בין שיניו, והיהודי נפל לפתע מכסאו, השתרע ארצה 

מלוא קומתו והתעלף. 
"אוי! מה קרה לך?" זינק הסוחר בבהלה ממקומו. הוא החל מעסה את 
רקותיו של המתעלף, זילף עליו מים, וסטר את פניו עד אשר סוף סוף חזרו 

אליו רוחו והכרתו. 
"ויי לי ואוי לנפשי!" החל היהודי לצרוח, מיד עם פקיחת עיניו "איך הגעתי 
הלום לבית הטמא הלזה? מה ביקשתי לעשות? איזו רוח שטות נכנסה בי? 

רבונו של עולם, האיך זה נטרפה דעתי לפתע?!"
מרגע לרגע עלו צעקותיו וגברו. הוא החל מטיח ראשו בכותל, מרט בשערות 

ראשו, וקירטע בידיו וברגליו כאחוז תזזית. 
"אוי! גיוואלד! מה פשר השיגעון שאחז בי?

זעקותיו של היהודי הפכו לשאגות. ומשנצרד קולו מרוב בכיה, נעשו 
אלו לצווחות מחרישות אוזנים, אשר החרידו את דומיית הלילה במעונו של 
הכומר ובסביבתו. תריסיהם של השכנים, החלו נפתחים בזה אחר זה. אורות 
הועלו בבתים, וראשים סקרניים הציצו החוצה בתמיהה ובחרדה, לדעת מה 

זה ועל מה זה זעקות נוראות שכאלו באישון הלילה.
הכומר, על משכבו בחדרו, הבין חיש מהר את אשר עלול להתרחש עוד 
מעט בסביבה, ואת הבזיונות שאמור הוא לנחול עקב כך. הוא זינק מלא זעם 
מעל יצועו, פרץ בסערה אל חדרם של שני היהודים, ובראותו את האחד 

שליחות בבית הכומר
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מתמוגג בבכיו וצורח מלוא גרונו, ואת השני עומד ומתבונן בו כבמחזה 
קסם, כמעט ויצא מכליו. בקול לא לו, החל מחרף ומגדף את שניהם, על 
החרפה שהמיטו עליו לעיני כל שכניו. הוא מיהר אל דלת ביתו, פתחה 

לרווחה, וקרא לשניים - לקום ולהסתלק כהרף עין החוצה. 
בריצה מהירה, עזבו השניים את בית הכומר, ולא עמדו מריצתם, עד שמצאו 
עצמם הרחק הרחק, במרחב השדות הפתוח, ותחת הרקיע הלילי החשוך. 
"בוא, התלווה עמי לביתי" הציע הסוחר לידידו המתייפח עדיין, "תנוח 
קימעה ותחליף כוח, ומחר, עם בוקר, אסע עמך, אם ירצה השם, אל הבעל 

שם טוב הקדוש, למז'יבוז". 
ביום המחרת, ניצבו שניהם, המציל והמוצל, לפני כסאו של הצדיק. 
היהודי הניצול הודה לבעל שם טוב הקדוש על ששלח את חסידו הסוחר 
להציל אותו מצפרני הכומר. ואז, הוא המשיך ואמר שאינו מסוגל לתת 

הסבר לאשר התרחש עמו. 
"יליד ארץ רחוקה אני" סיפר - "ולפני כמה שנים, ניתמניתי לכהן ברבנות 
באחת העיירות שבמחוז. והנה, בשבת האחרונה, ללא כל סיבה גלויה 
לעין, ניצתה בקרבי, לפתע, אש זרה ומוזרה, יצרי פחז עלי, והחל מסיתני 
להמיר את דתי ולכפור בכל התורה כולה. האש היתה ללהבה, עד אשר לא 
יכולתי עוד לעמוד כנגד פיתויי היצר. יצאתי, אפוא, מביתי, מבלי לגלות 
את מחוז חפצי, ובמשך שעות ארוכות, רצתי כמטורף כברת דרך ארוכה, 
עד אשר הגעתי למעונו של הכומר באותו הכפר, וביקשתי הימנו כי יואיל 

לקבלני תחת כנפי דתו. 
וכבר נגמר היה הדבר לרעה, חלילה וחס, אלמלא אותה חתיכת חלה 
שבאה אל קרבי, והשיבה לי, בבת אחת, את שפיות דעתי. באותו הרגע, 
סרה מעלי הרוח הרעה שהחשיכה את רעיוני, וחזרתי להבין בדעה צלולה, 
את אשר ארע עמי ואת כל התלאה אשר מצאתני. כך, הצלחתי להינצל, 

ברגע האחרון, מרדת שחת".
"ועתה", התחנן הרב לפני הצדיק, "הודיעני נא את פשר הדבר שעבר עלי, 
ואת דרך התשובה שאני צריך ללכת בה, בכדי לכפר על מחשבתי הרעה". 
הבעש"ט, כיבד את הרב בישיבה, והחל מגולל באוזניו את החידה ואת 
פיתרונה: "כאשר נתקבלת לרב בקהילתך" פתח הבעש"ט ואמר "התנו עמך 
בני הקהילה, כי מידי חודש בחודשו, יופרש סכום מסויים ממשכורתך, 
ויוענק לאלמנתו של הרב הקודם, אשר נפטר לא מכבר והניחה מטופלת 

בשני יתומים רכים". 
"אמת ויציב!" קרא הרב בהתפעלות, כשעל פניו מצטיירת פליאה עצומה... 
"מנין נודע הדבר לבעל שם טוב", חשב לעצמו, "הרי זו הפעם הראשונה 
שבאתי לראותו". ואולם, הבעל שם טוב התעלם מהבעת הפליאה שעל 
פני הרב, והמשיך לומר את דבריו: "כחלוף שנים אחדות, נמלכת בדעתך 
והחלטת, כי מאחר וילדיה של הרבנית גדלו כבר, יכולים הם להתפרנס 

בעצמם, וחדלת, אפוא, להפריש ממשכורתך את הסכום המגיע לה". 
"אף זאת אמת!" אישר הרב. 

והבעל שם טוב המשיך: "עקב מעשה שרירותי זה, של עשיית דין לעצמך 
שלא כדת, נאלצה הרבנית האלמנה, להוציא את בנה הבחור מבית המדרש, 
לנתקו מתלמודו ולשגרו למרחקים, כדי שילך ויעבוד לפרנסתו, שכן, בעיר 

מגוריו, מקום רבנות אביו, בושים היו שניהם מעשות כן. 
"ואולם מזלו של הבחור לא שפר עליו, והוא החל לשהות בסביבת אנשים 
שאינם הגונים. הוא השיג שם, אמנם, מקום עבודה ומקור פרנסה בכבוד, 
אולם, עד מהרה, התחיל לומד ממעשיהם הרעים ומדרכיהם הנלוזות של 

בני המקום, ומצבו הרוחני נפגע קשות. אימו, האלמנה, לא ידעה מכל 
זאת דבר וחצי דבר, שכן, בנוסף לתמיכה הכספית הנאותה שהיה משגר 
לה כל חודש, מספר היה לה במכתבים ששיגר לה, כי ממשיך הוא לשקוד 
על תלמודו בכל עתות הפנאי, ומקיים בנפשו: "טוב תורה עם דרך ארץ". 
במרוצת השנים, הלך הבחור מדחי אל דחי, ירד מדיוטה לדיוטה, ולא 
היה מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. ולאחרונה, התדרדר והגיע לתהום 

כה עמוקה, עד כי הלך והמיר את דתו, רחמנא ליצלן. 
"כאשר נודע הדבר לאביו, הרב, במקומו בגן עדן, חרד חרדה גדולה 
עד מאוד, והקים קול צעקה מרה ונוראה, אשר הרעישה את כל העולמות 
העליונים. חיש מהר נקראו חברי בית הדין של מעלה להתאסף אל עין 
משפט, והחלו לדון את דינו של הרב החדש, אשר עשק את פרנסת אלמנתו 
של הרב המנוח, הכרית אוכל מפי ילדיה, וגרם לבן הרב להגיע לאן שהגיע. 
מלאכי דין מקטרגים ומלמדי חובה, הגיעו ביעף, ותינו בפרוטרוט, את 
השתלשלות המאורעות, אשר הביאה, בסופו של דבר, לירידתו של בן 

הרב לעומקה של תהום שחת". 
"לאחר שנשמעו הטענות, נסתיימו הקיטרוגים ומליץ יושר אין, הופיע 
השטן ודרש, כי דינו של הרב יחרץ, מידה כנגד מידה: כשם שגרם הוא 

לנפש מישראל להמיר את דתה, כן ייעשה לו!
נתקבלה טענתו של השטן, והרב נמסר בידו, לעשות בו כטוב בעיניו, 

ולהסיתו להמיר את דתו. 
"וכאן, הופיע דוד מלך ישראל עליו השלום וביקש לבטל את גזר הדין 
החמור והאיום שנחרץ על הרב. שכן, רב זה - כך טען - מקפיד כל ימיו 
לקיים בהידור את סעודת מלווה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, ואין 
זה לפי כבודו של מלך ישראל, כי מי שהקפיד כל כך בסעודתו, ימיר, חס 

ושלום, את דתו. 
"ולמרות כי לא היה בטענתו של דוד המלך, עליו השלום, משום לימוד 
זכות על עצם מעשהו של הרב - בכך שעשק את הרבנית האלמנה וגרם 
להבאת בנה לידי שמד, ניאותו, בכל אופן, חברי בית הדין לקבל את טענתו 
של המלך דוד, וגזרו אומר, כי אם גם במוצאי שבת זו, יקיים הרב את מצוותו 
שהחזיק בה, ולא יבטל את סעודת מלווה מלכה, כי אז תעמוד לו זכות דוד 

המלך, עליו השלום, וינצל מרשת השטן הפרושה לרגליו. 
"הואיל ושמעתי כך" סיים הבעל שם טוב את דברו "מיהרתי לשגר אחריך 
את הסוחר הלז, וחלה משיירי הסעודה השלישית בידו, מתוך תקווה, כי 
תזכה לסעוד את סעודת דוד מלכא משיחא, גם בתוככי גוב האריות ובעומק 
מ"ט שערי הטומאה, אשר בתוכם היית שרוי. ואכן, הואיל ונטלת ידיך, 
בירכת המוציא, וטעמת מן החלה בשעת סעודת מלווה מלכה, מיד עמדה 
לך הזכות, וניצלת, בחסדי שמים גדולים, מליפול בעמקי שאול, אשר כל 

באיה לא ישובון". 
עוד באותו השבוע, נרתם הרב למשימה שהטיל עליו הבעל שם טוב, 
ויצא להתחקות על עקבותיו של בן הרב המנוח באשר הוא שם. לאחר 
מאמצים רבים, עלה בידיו לאתרו ולהשיבו מדרכו הרעה, אל דרך התורה 
והיראה. ולאחר מכן, שב הרב בתשובה שלימה על שגגתו, והחזיר לידי 
הרבנית האלמנה את כל כספה המגיע לה בשלימותו, והמשיך לתמוך בה 

עד אחרית ימיה. )מתוך הקלטת "שמעו ותחי נפשכם"(

"

"

זעקותיו של היהודי 

הפכו לשאגות. 

ומשנצרד קולו מרוב 

בכיה, נעשו אלו 

לצווחות מחרישות 

אוזנים, אשר החרידו 

את דומיית הלילה 

במעונו של הכומר 

ובסביבתו. תריסיהם 

של השכנים, החלו 

נפתחים בזה אחר 

זה. אורות הועלו 

בבתים, וראשים 

סקרניים הציצו 

החוצה בתמיהה 

ובחרדה, לדעת 

מה זה ועל מה 

זה זעקות נוראות 

שכאלו באישון 

הלילה
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התאים  לתפקוד  ביותר  החיוניים  מהמינרלים  אחד 
'מינרל  אותו  מכנים  שרבים  חשוב  כך  כל  הוא  שבגופנו, 
פיזיולוגיים  תהליכים   400 כ-  ב  חלק  לוקח  הוא  החיים',  
שונים. ביניהם: הוא מסייע לתפקוד תקין של פעימות הלב 
ושל לחץ הדם, מסייע לתפקוד תקין של מערכת השרירים 
והעצבים בגוף, מסייע לווסת את רמת הכולסטרול, מחזק 
את מערכת החיסון בגוף ואף מסייע לייצור חלבונים ונוגדי 

חמצון בגופנו. 

גוף האדם מכיל בממוצע כ-25 גרם  עובדה אחת ברורה, 
ובתאים  בשרירים  בעצמות,  ברובו  הנאגר  מגנזיום  של 
האוכלוסייה  מרבית  סובלת  מדוע  אז  הרכות,  ברקמות 

הבוגרת ממחסור בו?

ממי  המינרל,  את  לקבל  הצלחנו  קדומות  בתקופות 
פוגעת  כיום  המציאות  אך  צרכנו  אותו  ומהמזון  השתייה 
ספיגתו   . גופנו  בתאי  המינרל  של  ובכמותו  באיכותו 
שלנו  השתייה  מי  שכן  ופוחתת  הולכת  ומזון  מצמחים 
ידי  על  המים  באיכות  פוגעים  אנו  בחקלאות  מותפלים, 
מעובד,  מזון   . וזרחן  באשלגן  העמוסים  ההדברה  חומרי 
יתר  גם צלייה או אידוי פוגעים באיכות המגנזיום, צריכת 
של פחמימות, או של מזון עתיר שומן, שתיית קפה וקולה, 
במגנזיום,  עשירים  מאכלים  לאכילת  בסמוך  סידן  צריכת 
הוא  ולכן  בגוף  צריכת המינרל  נפשי מגדיל את  וגם לחץ 

זקוק ליותר ממנו.  

הנפגעים   ?2019 בישראל  לחוץ  לא  מישהו  מכירים 
שמתעסק  ומי  המבוגרת  האוכלוסייה  הם  העיקריים 
בספורט. ככול שאנו מתבגרים הספיגה של מינרלים לגוף 

ובניהם המגנזיום הולכת ופוחתת מכמה טעמים: 

מערכת העיכול חלשה יותר באופן טבעי .
מאחר וויטמין D משפר ספיגה של מינרלים למעי, וככול 
שאנו מתבגרים אנו סובלים גם ממחסור בוויטמין D, אזי 

כך נפגעת גם ספיגת המגנזיום.

תרופות  כמו  תרופות  נטילת  בשל  פוחתת  הספיגה 
משתנות, אנטיביוטיקה או תרופות ליתר לחץ דם, חשיפה 

לחום ולזיעה, מחלות נלוות כגון סוכרת ועוד.

התכווצות שרירים
וההזעה  יותר,  כאשר אנו פעילים ספורטיבית אנו מזיעים 
גורמת לאיבוד מוגבר של מגנזיום. מאחר ואחד מתפקידי 
לגרום  עלול  במינרל  המגנזיום להרפות שרירים המחסור 
המחסור  מזה  ויותר  שרירים.  התכווצויות  של  לתופעה 
במגנזיום בקרב מי שעוסק בפעילות גופנית עלול להוביל 
תהליכים  של  בפעילותם  מתמשכת  לפגיעה  היתר  בין 
פיזיולוגיים חיוניים, לרבות, פעילות אנזימים החיוניים בעת 
ביצוע הפעילות הגופנית. ובכך להתכווצויות שרירים לאחר 

אימון.

ומומלץ  כדאי  מה  המחסור?  על  מתגברים  איך  אז 
לעשות?

ירוקים  עלים   : מגנזיום  עתירי  מזונות  יותר  צרכו  ראשית 
כהים כמו תרד, פטרוזיליה, שמיר, קייל ארטישוק. קטניות, 
ברזיל,  אגוזי  ערמונים,  שקדים,  גרעינים,  פקאן,  אגוזי 
ודגנים מלאים כגון: כוסמת, גריסים, דוחן, סובין,  קטניות 
מומלצים:  פירות  ועוד.  לסוגיו  סויה  מוצרי  חיטה,  נבט 

אבוקדו, בננות משמש מיובש ושתו יותר מים. 

חשוב לציין, שלא כל המגנזיום אותו אנו צורכים דרך 
המזון נספג בגוף ולכן קיימת חשיבות רבה לנטילת 

תוספי מגנזיום המיוצרים בטכנולוגיות המבטיחות ספיגה 
גבוהה וזמינות ביולוגית לתאים, כמו במגנזיום מסוג 

ביסגליצינאט המיוצר בטכנולוגיה ליפוזומלית. מגנזיום 
 TRAASC, (The Real זה עושה שימוש בפטנט ה

Amino Acid Chelate System), שבאמצעותה נוצרת 
תרכובת של מגנזיום נוזלי המקושר לשתי חומצות אמינו 

מסוג גליצין. תרכובת זו מסייעת לעקוף את מגבלות 
הספיגה האופייניות ולהגיע למחזור הדם בקלות, ללא 

תופעות לוואי.

הקץ לייסורי המצפון: "אפשר לאכול ארוחת ערב מאוחרת ולא להשמין" מודיע חגיגית 
איתמר ישועה דיאטן קליני B.Sc. למועצת החלב

מחקר שפורסם לאחרונה ב- British Journal of Nutrition בחן את הקשר שבין אכילה בשעת ערב 
מאוחרת לבין השמנה בילדים. פרסום המחקר הוא חשוב שכן הידע בהקשר זה לגבי ילדים הוא מוגבל 

וכמעט ולא נחקר. במחקר השתתפו כ-2,400 ילדים בגילאי 4-18 ונבדקו הרגלי האכילה שלהם. תוצאות 
המחקר הראו שלא קיים הבדל מבחינת ההשפעה על המשקל בין ילדים שאכלו את ארוחת הערב עד 

השעה 20:00 לבין ילדים שאכלו את ארוחת הערב בין 20:00-22:00.
נקודה נוספת שאותה בדקו החוקרים היא כמות הקלוריות הממוצעת אותה צרכו הילדים. כאשר השוו 

בין כמות הקלוריות היומית אותה צרכו ילדים שאכלו ארוחת ערב מאוחרת לבין ילדים שאכלו ארוחה 
מוקדמת, לא נמצא הבדל בין הקבוצות. כלומר אכילה מאוחרת לא הובילה לצריכה גבוהה יותר של 

קלוריות במהלך היום כשמדובר בילדים. 

 מה קורה במבוגרים?
במדע בכלל ובתזונה בפרט, קשה להגיע למסקנות חד משמעיות. מחקרים שבדקו את הקשר בין אכילה 

בשעות מאוחרות של היום לבין השמנה במבוגרים, הראו תוצאות סותרות.  במחקר שפורסם בעיתון 
המדעי-Obesity נבדק הקשר בעכברים. החוקרים הראו שארוחה מאוחרת הובילה להשמנה בהשוואה 
לעכברים שאכלו ארוחת ערב מוקדמת, והקשר נשאר גם כאשר כמות הקלוריות היומית הכוללת הייתה 

 זהה. כמובן צריך לזכור שמה שנכון בעכברים לא בהכרח נכון גם לגבי בני אדם.

 האם יש בסיס לטענה כי ארוחת ערב מאוחרת מובילה להשמנה?
כשבודקים כמה אחוז מהקלוריות היומיות נצרכות במהלך שעות הערב, מגלים שישראלים ובכלל בעולם 

המערבי, כמעט רבע מהקלוריות היומיות נצרכות בשעות אלו. חוזרים עייפים מהעבודה, "אז אפשר 
להתפנק" ואז "טועמים" קצת מהשאריות שהשאירו הילדים, לפני שמתיישבים לאכול ארוחה מסודרת 

וגם כשיוצאים למסעדה זה יהיה לרוב בשעות הערב. כלומר, גם אם במהלך היום אוכלים בצורה תקינה 
ומאוזנת, סיכויים גבוהים שבערב נחרוג מכמות הקלוריות המומלצת עבורנו. 

 "המחזור הצירקדי"
לטענה שאכילה בשעות ערב מאוחרות משמינה יש בסיס ביולוגי נוסף. ישנם תהליכים בגופנו המתרחשים 

בלוח זמנים מוגדר וידוע. אלו מחזורים ביולוגים שפעילותם עולה ויורדת בהתאם לשעות היממה, יום-ולילה 
ואינדקציות נוספות המתקבלות מהסביבה החיצונית. אותם מחזורים עונים לשם "מחזורים צירקדיים". 

פגיעה או שיבוש של אותם מחזורים עלול להוביל לחוסר איזון מטבולי ולמחלות שונות דוגמת כבד שומני, 
 השמנה, תסמונת מטבולית ועוד. 

אך למרות ביסוס הטענה, ההנחה הרווחת בקהילה המדעית היום היא כי קלוריה היא קלוריה, פחות 
חשוב באיזו שעה של היום צורכים אותה, ובהקשר של השמנה מה שקובע זה האיזון בין כמות הקלוריות 

 שהכנסנו לבין זו שהוצאנו. 

 מה צריכים הילדים לאכול בארוחת הערב?
במהלך הלילה הגוף שלנו צורך אנרגיה, אומנם הקצב המטבולי יורד בכ-15% אך עדיין יש צורך לספק 

אנרגיה וחלבון לבנייה ושמירה על פעילותן התקינה של כלל המערכות. בגלל שארוחת הערב היא הארוחה 
שאמורה לספק את כל צרכי הגוף למשך הלילה, הארוחה צריכה לכלול את כל אבות המזון. דגנים מלאים 

מספקים אנרגיה זמינה והם בעלי אינדקס גליקמי נמוך, שומרים לאורך זמן על רמות סוכר תקינות בדם. 
חומצות האמינו שמרכיבות את בסיס החלבון חשובות לתהליכים מטבוליים רבים בגוף וגם חלבון כמו גם 

 שומן מוריד את האינדקס הגליקמי של הארוחה ומאט את קצב ריקון הקיבה.

 דוגמאות לתפריט ארוחת ערב:
 ⋅ דייסת שיבולת )6 כפות) על בסיס כוס חלב 1% וכפית טחינה גולמית. 

 ⋅ כריך מחיטה מלאה עם גבינה לבנה 5% ורבע אבוקדו.
⋅ פשטידת ברוקולי עם קוטג' 5%,ביצה ומעט קמח. אפשר להשתמש בתבנית קאפקייק'ס ולחלק למספר 

 מנות.
⋅ סלט ירקות עם חצי בטטה וחצי קופסת טונה בשימורים.

מגנזיום: כל מה ילדים לא משמינים בלילה
שחשוב שתדעו 

סובלים ממיגרנות חוזרות ונשנות, התכווצויות שרירים, עייפות 
מוגברת מצד אחד, ונדודי שינה מצד שני? רמת הכולסטרול  

והטריגליצרידים שלכם גבוהים בדם? סביר להניח שאתם סובלים 
ממחסור במגנזיום ⋅ אוהד אטיה נטורופת בחברת אקוסאפ מסביר 
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״אמא, תראי את השלג שיורד 
על העיר״ מבשרת בתי היולדת. 
שמות  פרשת  שבת  הזמן: 
בצהריים. המקום: בית היולדות בעבר 
הנהר השני של ניו-יורק . הפרשה מספרת 
על שפרה ופועה ואנחנו ממש אחרי לידת 
תינוק בריא ושלם בחסד ה׳. גם השכנה 
לחדר, ברוקלינית חסידית שילדה גם היא 

בן בליל שבת, הייתה נרגשת.   
במשך השבת החלפנו מילים ורגשות 
ובעיקר חווינו ניסים. ככל שהטמפרטורה 
בחוץ ירדה – בתוך החדר החום והשותפות 
למזל הטוב עלו. ובין מנחה לערבית, קצת 
לפני צאת השבת, שיתפה אותנו השכנה 

לחדר בסיפורה המיוחד. 
״רק לפני ארבעה עשר חודשים הייתי פה 
במחלקה הזאת. נולדה לי תינוקת מתוקה עם  
תסמונת דאון. לא זכיתי לצאת איתה הביתה, 
משום שהטיסו אותנו לקולומביה לניתוח 
לב. רק אחרי חמישה חודשים חזרתי איתה 
הביתה, לילדינו הנוספים שקיבלו אותה 
באהבה ובהתרגשות גדולה. הלבשתי אותה 
כל כך יפה, חזרנו עם בובה מתוקה הביתה. 
זה היה אחרי שש שנים שלא ילדתי. הילדים 
היו בהתרגשות גדולה וחגגו סביבה, אך 
יומיים בלבד לאחר מכן ליבה של הקטנה 

נדם. היא לא שרדה את הניתוח. 
הכאב היה גדול. וכשגיליתי שאני שוב 
בהיריון השמחה הייתה מהולה בדאגה. לא 
סיפרתי דבר לילדיי. גם ככה אני קטנה. רק 
בתי הבכורה בת השש עשרה יודעת. אני 
כבר מחכה שתצא השבת כדי לספר להם. 

בבית לא יודעים כלום".
בצאת השבת בעלה עשה לנו הבדלה 
והטלפון התחיל לצלצל ללא הרף. שוב 
ושוב היא חוזרת על סיפור הנס שקרה לה, 
בשפות שונות. לילדיה באידיש, לגיסותיה 
בספרדית ולאימה, אחיותיה וחברותיה – 
באנגלית. לכולם היא מספרת על התינוק 
החדש הקטן והמושלם ועל הקב״ה הגדול 

והרם.  
מבעד לחלון פתיתי השלג הפכו להיות 

שלוליות של קרח נוצץ. המשכנו להודות 
על הנס, להלל ולשבח ולחזור לקרוא את 

מזמור לתודה בכוונה שלמה. 
בפרשת וארא, ה׳ משיב לשאלת משה 
במילה אחת, המילה שבה פותחת הפרשה: 
וארא! ללמדנו שגם בחשכת הגלות, עבודת 
ה' צריכה להיות באופן של ראיית אלוקות. 
תמיד עלינו לחוש שה' ניצב עלינו ומביט 
בנו ומעולם לא עזב אותנו. עלינו להתבונן 
בבריאה הנפלאה המתחדשת בכל יום, מתוך 
ידיעה ברורה שהעולמות הם הלבושים של 
ה' שבהם הוא מסתתר. ובמיוחד נשים לב 
להשגחה הפרטית עלינו בכל עת ובכל שעה.
ויש חשיבות גדולה לעבודת ה' מתוך 
ראייה, משום שמה שאדם רואה בעיניו 

הוא אמיתי לגמרי!
בלבד,  והבנה  בשמיעה  ה'  בעבודת 
יש הדרגה – צעד אחר צעד, לעומת זאת 
כשאדם עובד את ה' באופן של ראיית 
אלוקות, עבודתו נעשית בזריזות ובעוצמה, 

אף בזמן חשכת הגלות.
ומאיפה אפשר לשאוב כוחות כדי לעבוד 
את ה' באופן של ראייה? התשובה בדברי 
רש"י – "וארא אל האבות". אבותינו זכו 
לראיית אלוקות, "וארא אל אברהם אל 
יצחק ואל יעקב", ואנו קבלנו אותה ירושה 
מאבותינו, כך שסתם "וארא" שייך לכל 

אחת מאיתנו.
עלינו להאיר את הגוף והעולם הגשמי 

ב"נר מצוה ותורה אור".
נקבל החלטות טובות בהפצת היהדות 

והפצת המעיינות חוצה,
וממחשבה טובה נעבר למעשה טוב 

בזריזות ובשמחה!
  

הכותבת: מירי שניאורסון-מנטורית 
ברוח יהודית, מייסדת נפלאו"ת. 

מרצה מנחה ושליחה בתקשורת  לכניסה 
"פרשה  הספרים  לרכישת  לאתר 
mail: mirisch1@    באהבה" לחצו כאן

gmail.com   טלפון 054-9292901

לראות בעיניים

בעבודת ה' בשמיעה והבנה בלבד, יש 
הדרגה – צעד אחר צעד, לעומת זאת 
כשאדם עובד את ה' באופן של ראיית 

אלוקות, עבודתו נעשית בזריזות ובעוצמה, 
אף בזמן חשכת הגלות

"



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

 מסיר כתמים ביעילות
 עדין לסיבי הבגד ולצבעיו

עכשיו גם ב-
ג'ל כביסה 

חדש!

בניחוח המוכר
 והאהוב של
 בדין כחול
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שבלולי שמרים עם שברי שוקולד לבן 
ואגוזים

חברת כרמית חולקת מתכון מפנק ליד כוס התה: שבלולי שמרים עם שברי אגו שוקולד לבן ואגוזים.  
רמת קושי-  קל להכנה. 

מצרכים לכ-24 שבלולים:
לבצק:

500 גרם קמח שמרים
1 מיכל שמנת מתוקה לבישול

1/4 כוס סוכר דמררה
75 גרם חמאה
1 ביצה טרופה

 
למילוי:

1 כוס ממרח אגוזים או שקדים טבעי לא ממותק 
1 כוס שברי שוקולד אגו לבן 

1 כוס אגוזים טחונים גס )לוז, פקאן, מלך(
6 כפות סוכר דמררה

 
אופן ההכנה:

1. מחממים מעט את השמנת והחמאה עד שהנוזלים פושרים.
2. במיקסר עם וו לישה לשים את כל מרכיבי הבצק במשך כ-3 דקות  לבצק רך ואחיד.

3. עוטפים במגבת לחה ומתפיחים במשך כ-שעה וחצי. מחלקים את הבצק לשניים.
4. על משטח מקומח מרדדים כל חלק קלות ליריעה מלבנית, ארוכה וצרה בעובי כחצי ס"מ.

5. מורחים שכבה נדיבה של ממרח אגוזים )כחצי כוס(  מפזרים מעל את שאר מרכיבי המילוי באופן אחיד.
6. מגלגלים לגליל ארוך ומהודק.

7. בעזרת סכין חדה מאוד חותכים כ-12 פרוסות עגולות ברוחב כ-2 ס"מ.
8. מסדרים את הפרוסות בתוך תבנית שקעים או קוקוטים אישיים. חוזרים על אותה פעולה גם עם החלק השני 

של הבצק. מכסים ומתפיחים שוב במשך כחצי שעה.
9. אופים בתנור בחום בינוני 180 מעלות במשך כ-20 דקות למאפים אישיים. )המאפים מתקבלים זהובים ורכים 

– זהירות לא לאפות יותר מדי(

מקלובה צמחונית   
מרכיבים לאורז ) מנה זוגית(: 

1 בצל לבן קצוץ גס
רבע כוס שמן קנולה

כפית שטוחה מלח
כפית שטוחה בהרט

קורט  כורכום

קורט  סומק
קורט קינמון

 חצי ק"ג אורז בסמטי )כ2.5 כוסות(
שתי כפות גרם שקדים קלויים
800 מ"ל מים )כארבע כוסות(

אופן הכנה:
1. צורבים את הבצל עם השמן.

2. מוסיפים את האורז והתבלינים ומחממים את האורז תוך כדי ערבוב עד תערובת אחידה ורותחת. 
3. מוסיפים את הנוזלים והשקדים ומביאים לרתיחה.

4. מכסים ומבשלים על אש נמוכה 18 דקות + 5 דקות ללא בישול ואז פותחים את הכיסוי ובעזרת מזלג 
מפרידים את האורז.

מרכיבים להכנת רטטוי: 
מחממים מראש תנור ל-250 מעלות.

1 פלפל אדום חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ קוביות
2 זוקיני חתוכים לקוביות של 1.5 ס"מ

1 בצל סגול בינוני חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ
1 חציל מקולף חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ

1/4 כוס גרם שמן זית
כפית מלח גס

קורט פלפל שחור גרוס
כף טימין קצוץ

מרכיבים לתפו"א:
2 תפו"א מקולפים חתוכים דק

אופן הכנת הרטטוי: 
מערבבים את כל המוצרים בקערה ומניחים  על מגש אפייה, אופים למשך 15 דקות בתנור .

אופן הכנת צ'יפס תפו"א:
במחבת מטוגנים את רצועות תפוחי האדמה עד להזהבה.

אופן הרכבת המנה: 
1. עוטפים קערת 26 ס"מ עם תחתית שטוחה  בניילון נצמד. על התחתית מניחים  את התפו"א המטוגן בצורת 

שבלול מהמרכז.
2. מעל התפוחי אדמה שמים אורז עד שליש מגובהה של התבנית, ומעל מניחים את הירקות הצרובים 

ומשטחים לגובהה אחיד.
3. מעל הירקות מוסיפים אורז עד קצה התבנית ומהדקים קלות.

4. מכסים עם צלחת שטוחה או מגש שטוח והופכים.
5. מסירים את התבנית והניילון הנצמד בעדינות. 

המלצת הגשה: יוגורט מתובל בסומק, שום ומיץ לימון, ולקשט במעט עלים רעננים.

*באדיבות: רשת קפה ביגה
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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עוגה בחושה עם המון פירות יבשים 
לרגל ט"ו בשבט, מגישה פרימור, מתכון מיוחד של השפים מיקי שמו וליאון אלקלעי, לעוגה בחושה נפלאה 

וחגיגית, קלה להכנה, עם המון פירות יבשים. 

מצרכים )לתבנית בקוטר 18 ס"מ(: 
1 כוס מיץ תפוזים טבעי

 L 2 ביצים מידה
1/4 כוס טחינה גולמית
1/2 כוס סוכר דמררה 

1/2 כוס קמח לבן 
1/2 כוס קמח כוסמין 

1/2 כפית אבקת אפייה 
1 כפית תמצית וניל איכותית 

גרידה מלימון אחד 
1/3 כוס שקדים שלמים 

1/2 כוס אגוזי מלך שלמים 
1/2 כוס אגוזי פקאן שלמים 

1/4 כוס תאנים מיובשים 
1/3 כוס שזיפים מיובשים 

1/3 כוס צימוקים 
1/4 כוס אננס מיובש 

1/2 כפית קינמון 

אופן ההכנה:
1. חותכים את הפירות היבשים לקוביות קטנות ככל האפשר, משרים אותם בקערה עם מיץ תפוזים. לאחר 

שעה, מסננים אותם מן הנוזלים. 
2. מחממים תנור לחום 170 מעלות. 

3. במיקסר עם מטרפה במהירות בינונית מקציפים את הביצים יחד עם הסוכר ותמצית הווניל עד לקבלת 
קציפה בהירה. 

4. עוצרים את פעולת המיקסר ומחליפים לבוחש גיטרה. מוסיפים תוך ערבוב את הפירות היבשים המסוננים 
היטב, אגוזי מלך, פקאן ושקדים ולאחר מכן מוסיפים את הקמחים יחד עם אבקת אפייה וגרידה מהלימון ומיד 

עוצרים את פעולת המיקסר. 
5. משמנים קלות את התבנית ומעבירים את התערובת לתבנית, מכניסים לתנור למשך 45-50 דקות, מצננים 

היטב ופורסים דק. 
6. מאחסנים בכלי אטום עד כ- 5 ימים.

 עוגת פיניאטה עם קרם שוקולד 
דור משה עם מתכון לעוגה שהיא כל מה שהילדים שלכם יוכלו לבקש ליום ההולדת - יפה מבחוץ, מפתיעה 

מבפנים ושוקולדית במיוחד.

מאת: עורך השף הלבן / מקור מתכון, צילום ועיצוב: דור משה 

רכיבים לעוגה:
¾ 1 כוסות )245 גרם( קמח לבן
¾ כוס )105 גרם( אבקת קקאו

½ 1 כוסות )300 גרם( סוכר לבן
כפית אבקת אפייה

כפית סודה לשתייה
½ כפית מלח

1 גביע שמנת חמוצה 9% 
¾ כוס )185 מ"ל( שמן

כפית תמצית וניל
L 3 ביצים בגודל

כוס )250 מ"ל( מים רותחים

לקרם:
200 גרם שוקולד מריר

2 מיכלים )500 מ"ל( שמנת להקצפה 38% 
½ גביע גבינת מסקרפונה "השף הלבן"

למילוי וקישוט:
סוכריות צבעונית, עדשי שוקולד וכו'

אופן ההכנה:
1. בקערה בינונית ממיסים את השוקולד ומיכל אחד של שמנת מתוקה. מערבבים היטב עד לאיחוד ומקררים 

למשך 4 שעות לפחות. 
2. מחממים תנור לחום של 180 מעלות ומרפדים את תחתית ושולי התבנית בנייר אפייה.

3. מנפים לתוך קערה גדולה את הקמח והקקאו. מוסיפים את הסוכר, אבקת האפייה, הסודה והמלח 
ומערבבים. בקערה נוספת טורפים היטב את השמנת, השמן, הוניל והביצים. מאחדים בין שתי התערובות 

ומערבבים היטב. מוסיפים את המים הרותחים וטורפים עד לקבלת בלילה אחידה ודי נוזלית. מעבירים את 
הבלילה לתבנית ואופים כ- 35-45 דקות, או עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש עם פירורים לחים. מצננים 

היטב את העוגה. 
4. מיישרים את העוגה ופורסים אותה ל-3 פרוסות ) 2 פרוסות דקות יחסית ופרוסה אחת עבה יותר(. קורצים 
עיגול גדול מהשכבה העבה באמצעות רינג/קערה, לקבלת צורת טבעת עבה. החור הזה ישמש אותנו למילוי 

הממתקים.
5. להכנת הקרם, מניחים בקערת המיקסר את קרם השוקולד, גבינת המסקרפונה ושארית השמנת ומערבבים 

ידנית עד שקרם השוקולד מתרכך ומתחיל להתאחד. ממשיכים להקציף במיקסר עם בלון הקצפה במהירות 
בינונית, רק עד שהקרם מתחיל להיות יציב.

6. מרכיבים את העוגה: מניחים את השכבה התחתונה ומורחים שכבת קרם בעובי הטבעת של השכבה העבה. 
מניחים על הקרם את טבעת העוגה וממלאים אותה בממתקים ושוקולדים. מורחים קרם על שולי הטבעת 

ומכסים אותה בשכבת העוגה השלישית. מצפים את העוגה ביתרת הקרם. אם רוצים, אפשר לזלף כוכבים על 
פני העוגה. 

7. מקררים למשך שעה לפחות.

1

3

4

ית
רמ

ו כ
די

טו
 ס

ם:
לו

צי

4



כ"ז טבת תש"פ 24/1/20 36

אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. טוב הדבר בעיניו
2. טוב כלב חי מן האריה המת

3. טמן ידו בצלחת

ׁית מא לז 2. קֶֹהֶלת ט ד 3. משלי יט כד ְֵּראִש 1. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
חוף בסקאגן, דנמרק

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
אוחזתו   אותם  הרואה  שכל  "עוים  הגוף.   שרירי  של  בלתי-רצונית  התכווצות   .8

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

 "___ אל     ___" בכתב.   שלא  או  מתווך  בלא  ישר,  בדיבור  פנים,  אל  פנים   .12
)במדבר יב ח(

לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך  14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע תכלת 
אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה זרה לט.(

1. בריא, חסון.  ביחוד בריא בשכלו, שפוי, בר-דעת. "עתים  ___  עתים שוטה" 
)ראש השנה כח.(

5. נקי מחטא, לא אשם.  "___ אנכי ולא עון לי" )איוב לג ט(
7. דיקן.  "___  תופסין אותו על שהוציא עצמו מן הכלל" )רש"י ברכות נ.( )בלשון 

יחיד(
נוגה. "כאבל אם  ___  שחתי" )תהלים  8. )בהשאלה( בעל מרה שחורה, עצוב, 

לה יד( )בכתיב מלא(
9. קיצור המילים: צור ישראל

)בלשון  כד(  מט  )ירמיה  לנוס"  הפנתה  דמשק    ____" כוחו.   פג  נחלש,   .10
עתיד,זכר(

11. מצד אחד.  "מ___  גיסא" )ניגודו: מאידך גיסא(
12. קיצור המילים: מעשר שני.

13. כנוי לקלף בלתי מעובד. "עור ה___")כלים יז טו(
14. אכסדרה של עמודים, בנין כעין גלריה שלאורכו שדרות של עמודים.  "המוציא 

מחנות לפלטיא דרך  ___  חייב" )שבת ה:( 
15. חכמת זקנים,ישוב-דעת ומתינות."__ זקנים")איוב יב כ(

16. קנה שהיו מוחקים בו את המידות, סרגל שהיו מסירים בו את החומר העודף על 
המידה.  "אין עושין ה___  של דלעת מפני שהוא קל" )בבא בתרא פט:(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
ל:(  פסחים  )רש"י   "___ לו   שיש  דבר  וכל  חומץ  בו  שנותנין  "כלי  חמיצות.    .11

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

1. צמח קוצני. "ו___  שבפרצה" )עירובין י ח( )בלשון רבים(
2. מעטפת של עור שהאומנים היו עוטפים בה את היד בשעת העבודה.  "וה___  

טמאין והפרקלימין טהורין" )כלים כו ג( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
3. נגאל. "מה שפדה  ___" )קידושין כט.( )בהיפוך אותיות(

בעלית   ישב  "והוא  הלוהט.   החום  בימי  צוננת  רוח  בו  לשאוף  מקום  קר,  מקום   .4
ה___" )שופטים ג כ(

6. יונה,בן-יונה או בת-יונה. "ובעוף אפלו __" )מנחות יב ה(
9. ליטוש חרבות לקרב, להט חרבות. "___ חרבות" )סוטה ח א(

13. דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר שבא לו בהתר. "___  
גנובים ימתקו" )משלי ט יז(

14. קיצור המילים: סעודת מצוה.

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

הערכה מחדש 15. פעם בחודש 16. נעל

1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5.  "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות



 פתחנו קבוצה חדשה למעוניינים להגיע רק לליל הסדר
וקבוצה נוספת לבאים אחרי החג )מיום חמישי עד יום ראשון אחרי פסח(

ליל סדר 
מלווה 

באמנים 
ובשירת 

חג

www.shainfe ld .com חפשו את שינפלד בפייסבוק ובאינסטגרם

SHERATONשינפלד ב-

בריזורט המפואר והגדול שרתון רודוס 2020

073-7894127 המבצעים  קו 
 03-618-9999

SHAINFELD 
THE 
BEST

המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא! ההרשמה למטוס הרביעי בעיצומההמטוס הראשון מלא!

חיים אדלר
החזן העולמי

ההגרלה הבאה 
נפתחת!

הירשמו היום וגם אתם תוכלו לזכות 
בשדרוג לסוויטה ג'וניור

עמית סגל
הפרשן הפוליטי

ישי לפידות עמירן דביר
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