
08121423 בארץ 
המסר של אסתר 

פולארד / טל רוזנברג

 משבר המים
ועכשיו, הופכים את המוביל 

הארצי / רחל שאבי

כלכלה 
התרומות שמשנות את העולם 

/ מנחם אמיתי

לא תנצחו אותי. יהורם גאון 
בריאיון נרחב על זכרונות מבית 
אבא, הסיכוי לעתיד טוב יותר לבני 
הנוער והציפיה לגאולה

דעות 
פוטין – רד מהעץ! 

/ נדב לביא
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אדר ראשון תשפ"ב
)פברואר 2022(

בעיניים
של גאון

יהורם גאון, מי שרבים מכירים את שיריו המביאים את מסורת ישראל 

לתוך הלבבות, מספר בראיון ל'הגאולה' על בית אבא, על מסורות 

שנשכחו, על האופטימיות והציפיה לגאולה ועל הנס המופלא שזכה 

לו מהרבי שליט"א מלך המשיח < בנצי פרישמן < עמ׳ 12

לגלות את המשכן 
 בתוך הבית
להצדיע לאיש  // מלי קופצ'יק

השטח המעשי 
// צבי ונטורה

1108
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בתוך קולות המלחמה בגבול רוסיה 
חדשה,  מנגינה  נשמעת  אוקראינה, 
שלא הייתה בעבר: אנחנו מנסים קודם כל 
לפתור את הכל בדרכי שלום. כל זה קורה 

בהשפעתו של מלך המשיח )עמ' 7(

מלחמה ושלום
בנצי פרישמן

המערכת 
החדשה 

מכילה יותר 
מידע מפגסוס
הנתונים של כל אחד נאספים • בקרוב 

תוכנס לפעילות מערכת חדישה, שנצפתה 
מראש, זו שתשלוף ברגע את כל המידע על 
כל אחד • הפרטים המלאים על התוכנית 

החדשה • הפעם זה לטובתנו • יוסף 
אברמוביץ עמ' 4

מתחילים 
לבנות את 

הארמון למלך 
המשיח

בכפר חב"ד כבר נמצא השטח והונחה אבן 
הפינה לארמון לרבי שליט"א מלך המשיח 
• כעת נערכים להתחלת הבניה בקרוב • 

נדב לביא עמ' 11

את  פגסוס, שהגדישה  דווקא פרשת 
במערכת  האמון  את  ודרדרה  הסאה 
זו  היא  תקדים,  חסר  לשפל  החוק  אכיפת 
המשטרה  תפקוד  לשינוי  להוביל  שיכולה 

ולהצבת המטרות הראויות )עמ' 2(

הגיע זמן שינוי
מאמר המערכת

באוקראינה 
 מעריכים:

הכל ייפתר 
בדרכי שלום

נרתמים לסייע ליהודים בכל המתבקש, 
ושומרים על אופטימיות • הרב משה 

אסמן, השליח ורבה הראשי של אוקראינה, 
בראיון ל'הגאולה': "אנחנו מעדיפים 

להתמקד בטוב ולדבר על השלום" • רועי 
בנימיני עמ' 6

 צילום:
מענדי קורנט

אלפי רבנים חותמים בימים אלו על קביעתם, כי לא יאפשרו שום מתן 
הקלות בהליך הגיור בישראל • לפני שנים רבות התריע הרבי שליט"א מלך 
המשיח על הפירצה בתחום זה, וכעת לקראת הרפורמה שמציעה הממשלה, 

נוכחים כולם לראות עד כמה צדקו דבריו • חיים בן ישראל עמ' 13

היום כולם רואים שהרבי 
שליט”א מלך המשיח  צדק 
במאבקו על חוק מיהו יהודי

חזון הגאולה האמיתית והשלימה הופך למוחשי ומיידי לאור דברי 
ההלכה כי בתוך 24 דקות ייבנה בית המקדש • נדב לביא עמ' 9 תוך 24 דקות אנחנו שם!
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היו שותפים
 טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.

לתרומות סרקו את הבר-קוד או בהעברה:
 מס' חשבון: 050585 בנק: 20 סניף: 425

ע"ש: מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

  האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
 המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק

  העיתון יו"ל ע"י:
 מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50

  הפקה: עוז מיינר
  המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן.

  סייעו בעריכה: מנחם מענדל אקסלרוד, מנחם מענדל אמיתי 
office@hageula.com :אימייל  
  למנויים והזמנות: 053-4895-082

hageula.com  moshiach.net :אינטרנט  
  להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל:

menuim@hageula.com

  נא לשמור על קדושת העיתון.
  אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון.

אין המערכת מייצגת אף גורם שהוא, וכל הנכתב הוא על אחריות 
 הכותבים בלבד.

modaot@hageula.com :לפרסום בגליון

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק, בשנת תנש"א 
)1991(, כחלק מפעילות האגודה למען הגאולה האמיתית 

והשלימה, ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת התגלותו 
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח

הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז את עיתון הגאולה גליון מס' 2

קראתם את העיתון?
נהנתם? יש לכם שאלות?

צוות הכותבים עומד לרשותכם בכל 
שאלה בנושא גאולה ומשיח בוואצפ 

שמספרו 053.489.5082

רוצים לעזור לנו להגיע אל קהלים חדשים?
חפשו אותנו ברשתות החברתיות והפיצו 

למכריכם את בשורת הגאולה
חפשו אותנו בפייסבוק, טלגרם, טוויטר 

ובשאר הרשתות החברתיות

השינוי הגדול 
של תפקיד 
המשטרה 

מתחיל עכשיו

לפי  הגורפות,  ההכחשות  מרות 
עולה  בעיתונות,  הפרסומים 
חיקור  פעולות  ביצעה  שהמשטרה 
באמצעות  חוקי  לא  באופן  ועיקוב 

תוכנות 'פגסוס'.

להילחם  נועשה  שבמקורה  התוכנה 
בגורמי טרור, מאפשרת להפעיל את המכשיר הסלולרי 
של כל אדם, למכשיר המשדר את כל פעולותיו בהווה 
את  להפוך  אפשרות  כולל  העוקב,  לגורם  ובעבר, 
המצלמה והמיקרופון במכשיר לפעילים בכל זמן נתון, 

ללא ידיעתו של המשתמש כמובן.

נמצאת  ישראלית,  חברה  ידי  על  שפותחה  התוכנה 
תוך  אותה,  שרכשו  מדינות  מספר  אצל  בשימוש 
אישורים מיוחדים מהמערכות האמונות על כך, שלא 
לצרכים  אלא  זו,  בתוכנה  הולם  בלתי  שימוש  ייעשה 
ובעבריינות  בטרור  מלחמה   - פותחה  היא  שלשמה 

החמורה.

נקל להבין כי שימוש נרחב בתוכנה זו, כנגד גורמים 
אזרחיים, או כנגד מתנגדי ממשל, יש בו כדי לעקור מן 
השורש את המושג "דמוקרטיה" והופך באופן מעשי, 
כל ממשל המשתמש באופן זה בתוכנה, לממשל מהסוג 
בברית  השתמשו  בהן  השיטות  את  המזכיר  האפל, 

המועצות, או במשטרים דומים.

הרי  התוכנה,  ללא  גם  כי  מציינים,  משפט  מומחי 
בצו  המאושרות  הגלויות  אלו  המשטרה,  ששיטות 
שופט בבית המשפט, הינן שיטות בעייתיות, החורגות 
מהמצופה, ומאפשרות לאסוף מידע על כל אדם ללא 
ביסוס. אך תוכנה זו מעמידה בצל את הפגמים בשיטות 
המשתמשים  הגורמים  את  והופכת  אלו,  מקובלות 
חופש  מאפשרים  שאינם  לכאלו  ודומותיה,  בתוכנה 
מחשבה, או דעות עצמאיות. כל אדם מתחיל לחשוש 
לדבר או לפעול באופן מותר כנגד השלטון, ביודעו כי 

פרשת 'פגסוס' שחשפה כי חוקרי משטרה השתילו 
האזנות באופן לא חוקי לגורמים רבים, גרמה לעוד ירידה 

באמון הציבור בגורמי אכיפת החוק  נתון זה מצטרף 
לאמון המועט הקיים בבתי המשפט ובשופטים הנתפסים 

כגוף שאינו ראוי  מה יעלה בגורלם של מוסדות אלו?

ל

 י״ד אדר ראשון ה'תשפ"ב לפתוח את העיניים
)15.02.2022(

לע"נ התמים מנחם מענדל בן משה יצחק בן אור
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הוא הופך ליעד שצעדיו נשמרים והוא אינו יכול לנהוג 
בחופשיות.

שפל באמון הציבור
וההלם  הפרשה,  התפוצצות 
גדולה  לפגיעה  הביאו  הציבורי, 
הציבור.  בעיני  המשטרה  במעמד 
כולם  נוכחו  זו,  לפרשיה  עד  גם 
חמורים  פגמים  נופלים  כי  לראות 
ואמון  המשטרה,  בהתנהלות 
הציבור ירד מפעם לפעם בכל מדד 
אפשרי, אך כעת נדמה כי אמון זה 

יורד לשפל שלא היה כדוגמתו.

לערוך  קוראים  מהכותבים  חלק 
בפעילות  ויסודי  מוחלט  שינוי 
המשטרה, ולא לאפשר לאף חוקר 
בפרשה  מעורב  שהיה  מפקד  או 

להמשיך בתפקידו.

מעורבים  שאינם  אלו  כלפי  גם 
דומות  קריאות  נשמעות  בפרשה, 
הארגון  את  להעמיד  דרישה  תוך 
המותאמת  בצורה  והפעם  מיסודו, 

לערכי הזמן.

ירידה זו באמון הציבור מצטרפת 
המשפט.  במערכת  באמון  לירידה 
ליהנות  שאמורה  המערכת 
ביותר,  הגבוהה  מהתמיכה 
זו  להיות  שאמורה  המערכת 
והתנהגות  עוולות  בפני  המגינה 
אזרח,  כל  כלפי  הולמת  בלתי 
לאור  נתפסת,  פנים,  משוא  ללא 
מושחת  כגוף  שונות,  פרשיות 
המתנהג שלא כמצופה ממנו, ועד 
משפטים  והטיית  הדין  לעיוות 

לטובת החפצים ביקרה.

בג"ץ  בפסיקות  נתבונן  אם  די 
או  דת  בנושאי  השנים  לאורך 
למנוע  כדי  שהוגשו  בעתירות 
כי  ונמצא  ישראל,  בארץ  פגיעה 
פסיקת  מראש.  ידועה  התוצאה 
לרעת  תמיד  תהיה  השופטים 
מבקשי חיזוק הדת, או מגיני ארץ 

ישראל.

שינוי עולמי
האור  במסגרת  הינה  זו  חשיפה  כי  לדעת  יש  ראשית 
בספר  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  לקראת  המתגלה 
דניאל אומר הנביא כי יגיע עת אשר "יתבררו ויתלבנו 
ויצרפו רבים". בירור וליבון זה, נועד לגלות ולהראות 
החושך  הגלות  בעידן  רע.  ומה  טוב  מה  ברור  באופן 
לראות  ניתן  לא  רבות  ופעמים  האור,  עם  התערבב 
ולהבדיל ביניהם. כך שמושגים שנראים כטוב ונתפסים 
ככאלו בעיני הציבור, הינם למעשה רע עטוף בסיסמאות 

חלולות ומציג את עצמו כטוב.

האמת  וגילוי  מהטוב,  הרע  הפרדת  של  זו  תופעה 
"יתבררו ויתלבנו" מלווה את האנושות במשך העשורים 
אז  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  לקראת  האחרונים, 

ייעלם הרע לגמרי.

נתפסו  שבעבר  לתופעות  עדים  אנו  זו  במסגרת 
כלגיטימיות והיום ברור לכולם כי הן רע מוחלט.

די לציין את ההתלהבות ההמונית שהייתה לפני מאה 

עצמו  את  שהציג  הקומוניסטי  המשטר  משיטת  שנה 
כשוויוני וחומל, והיום כולם מבינים עד כמה מסוכנת 

היתה דרכו ודרכם של כל העומדים בראש מערכת 

שלטון אכזרי זה, שבשם ערכים נעלים, גרם לרציחתם 
ובמקביל  למעשיו  בהתנגדות  שנחשדו  מיליונים  של 
מהמדינה,  ודת  יהדות  של  סממן  כל  למחיקת  פעל 
במסווה של התנגדות לשלטון, וסימן את כל אנשי הרוח 

ככאלו כשהוא דואג להעלימם.

דעת  בר  וכל  זו,  התנהגות  נחשפה  לא-ל  תודה  היום, 

לגורמים שכאלה לתפוס  נחרד מעצם הרעיון לאפשר 
את הגה השלטון.

דוגמאות  ולמנות  להמשיך  ניתן 
נוספות, אך בכולן הנקודה זהה.

כך גם בפשרות אלו, החושפות כי 
גורמי אכיפת החוק ואלו האמונים 
כפושעים  פועלים  שמירתו,  על 

ובשיטות אפלות.

אז מה הפתרון?
בעמדנו על סף הגאולה האמיתית 
מאיר  כבר  ואורה  והשלימה, 
וזורח בעולם, הרי שיש להתבונן 
ולראות מה יהיה תפקידם של בתי 

המשפט והשוטרים בקרוב ממש.

שלוש  אדם  כל  של  תפילתו 
שופטינו  "השיבה  ביום  פעמים 
הצורך  על  מלמדת  כבראשונה", 
המשפט,  בתי  פעילות  בהחזרת 
כפי שהיה בעבר, כאשר העם ידע 
כי במקום זה ימצא סעד. בתי דין 
הפועלים על פי התורה ומבקשים 
להנחיל את דבר ה' לכל העם. גם 
"ויועצינו  התפילה  של  המשכה 
התפקיד  על  מלמדת  כבתחילה", 
והוא  לשופטים,  המצטרף  החדש 
תפקיד היועצים שיסבירו את דברי 
ההלכה ויגרמו רצון לקיים את דבר 

ה'.

מקיימים  כולם  בו  שכזה,  בעולם 
באופן מיידי את פסק המשפט, אין 
צורך במערכת אכיפת החוק, שהלא 
אין רוע בעולם, וכולם מבקשים רק 
לעשות את מה שמוטל עליהם. מה 

יעשו השוטרים?

בסיוע  בעיקר  יעסקו  השוטרים 
התחילה  זו  תופעה  )אגב,  לאזרח 
כאשר  האחרונות.  בשנים  כבר 
מתפרסם  פעם  מידי  לעבר,  בניגוד 
כי שוטרים נטלו על עצמם תפקידים 
ברובדים  לאזרחים  ולסייע  לעזור 
לכל  לעזור  יהיה  תפקידם  שונים(, 

יהודי לקיים את רצון ה'.

ולדוגמא, יהודי שיבקש להגיע לבית המקדש, על מנת 
להעיד בפני חברי הסנהדרין על ראיית הלבנה וקביעת 
השוטרים  יעסקו  מצווה,  שהתורה  כפי  חודש,  ראש 
בפינוי הצירים ובשחרור החסמים להגעה מהירה ככל 

האפשר.

זה  עינינו,  לנגד  ומתגלה  הנפרס  החדש  העולם  זהו 
תפקידה החדש של המשטרה, כפי שבקרוב נראה זאת 

כולנו, וכך ייראו בתי המשפט תיכף ומיד ממש.

ובינתיים, על כל אחד לקבל על עצמו את השופט של 
זאת,  עם  ויחד  ה'  דבר  את  אלינו  שמעביר  מי  דורנו, 
ונותן לכל אחד את  נאמן, משפיע באופן אישי  כיועץ 
העצות וההדרכות האישיות להן הוא זקוק )והיום יותר 
מתמיד, באמצעות האגרות קודש(. הלא הוא נביא הדור 
- הרבי שליט"א מלך המשיח, שנבואתו העיקרית כעת, 
הנוגעת לכל הדור כולו: "תיכף ומיד ממש - הנה זה 

משיח בא".

המערכת

בעמדנו על סף הגאולה 
האמיתית והשלימה, ואורה 
כבר מאיר וזורח בעולם, הרי 

שיש להתבונן ולראות מה יהיה 
תפקידם של בתי המשפט 

והשוטרים בקרוב ממש
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יוסף אברמוביץ

הוא  הישראלי  הסייבר 
מקור לגאווה. כך מקובל 
רגיל  היהודי  המוח  לחשוב. 
פורצי  ברעיונות  להבריק 
דרך, הממגנים מוצרי מיחשוב 
מפני תקיפות האקרים. צה"ל, 
זרועות הביטחון וגורמי הביון 
מאמצים  משקיעים  בישראל 
רבים כדי להעמיד את לוחמי 
בשורה  והמיחשוב  הסייבר 
הטכנולוגיה  של  הראשונה 
לא  והתוצאות  העולמית, 

מאכזבות.

אך פרשיית פגסוס, תוכנת הריגול 
ידי  על  שפותחה  האימתנית 
קבוצת NSO הישראלית, שברה 
יכולה  ישראל  לפיו  הסטטוס  את 

להתגאות במוצרי הענף.

ריגול  תוכנת  היא  פגסוס 
ישראלית שפותחה בשוק הפרטי. 
בה  למשתמש  מאפשרת  היא 

ולשאוב  להגיע למכשירי פלאפון 
מתוכם את כל המידע הפרטי של 
המעקב.  מתבצע  אחריו  האדם 
גם עוקבת אחרי כל אמצעי  היא 
ונותנת  המכשיר,  של  התקשורת 
להתכתבויות  ישירה  גישה 

והשיחות בכל האפליקציות.

באמצעי  השימוש  רגישות  מפאת 
המדינה  מתירה  שכזה,  פולשני 
אותה  למכור  החברה  לבעלי 
מוכרים.  ריבוניים  לגורמים  רק 
סעיפים  כולל  מכירה  חוזה  כל 
השימוש  את  ללקוח  המתירים 
מתבצע  הוא  כאשר  רק  בתוכנה 
כן,  כמו  ופשע.  טרור  גורמי  נגד 
כל מכירה דורשת היתר ממשלתי 
הביטחון,  ממשרד  עצמו  בפני 
את  להתיר  הסמכות  שאצלו 

מכירת השירות למדינה זרה.

הוכיחה  תחקירים  שסדרת  אלא 
מדינות  של  מבוטל  לא  מספר  כי 
התוכנה  את  שקנו  ריבוניות 

שימוש  בה  עשו  הישראלית, 
של  לפרטיותם  ופלשו  לרעה 
משום  רק  חוק  שומרי  אזרחים 
נגד  גם  למשטר.  התנגדותם 
הופעלה  בינלאומיים  מנהיגים 
התוכנה. עיתונאים, פעילי זכויות 
גם  חטפו  עסקים,  ואנשי  אדם 
הריגול  תוכנת  בעזרת  כאשר  הם 
הפרטיים  הנתונים   - הישראלית 
למפעיל  נחשפים  בחייהם  ביותר 

התורן שקנה את הפלטפורמה.

הדרמה מגיעה לישראל
מחשיפה  הבינלאומית  הסערה 
של  תדמיתה  את  היטיבה  לא  זו 
המוח  היווה  כאן  ודווקא  ישראל, 
היהודי דבר שיש להתנצל עליו… 
מכן,  לאחר  קצר  שזמן  אלא 
התגלה  האחרונים,  בשבועות 
מידע שהרעיד את שלוות הציבור 

בישראל עצמה.

מתברר כי משטרת ישראל עושה 

שיטה  תהיה  האדם  של  ביותר 
ותסייע  תרחיש,  בכל  מקובלת 
הפרטיות  להכרעות.  להגיע 
והמידע האישי יהיו חשופים כלפי 
שימוש  בהם  שיעשה  זה,  מנגנון 

על פי שיקול דעתו בלבד.

לפחד  צריך  לא  מלחיץ?  נשמע 
מראים  מוצקים  מקורות  כך.  כל 
יהיה  אלו  בנתונים  השימוש  כי 
מופקד רק בידיו של אדם אחד, וגם 
בשימוש  יחתור  אליהם  היעדים 
על  המועדפות  המטרות  הן   - זה 
האובייקט אחריו מתבצע המעקב.

מידע רגיש
כן. כך ייראה עולם המשפט בעידן 
עידן  בקרוב,  נכנסים  אנו  אליו 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה 
הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע 
כי הגאולה תגיע בדורנו. הגאולה, 
מתחוללת  יודעים,  שכולנו  כפי 
בתוך העולם הפיזי והממשי אותו 
משפיעה  אך  מכירים,  אנחנו 
תחומי  כל  על  משמעותי  באופן 

החיים.

אחד ההליכים שעומדים להשתנות 
לבלי היכר הוא ההליך המשפטי. 
של  החשובים  מתפקידיו  אחד 
עם  שפיטת  הוא  המשיח  מלך 

 NSO אחרי שתוכנת הריגול הישראלית מבית
יצרה סערה בינלאומית, חלה התפתחות בלתי 

צפויה בפרשיה • בעוד זמן קצר תהפוך התוכנה 
השערורייתית לדרך התנהלות לגיטימית • אך תנאי 

השימוש מוגבלים, וגם המטרה - הפוכה לגמרי

סוף מפתיע 
לסאגה: 

פגסוס בדרך 
לאשרור חוקי

חשש בישראל מהפעלת התוכנה על ידי החוקרים

כאשר  בתוכנה,  חופשי  שימוש 
מטבע הדברים דורש החוק אישור 
אחר  מעקב  כל  לפני  משפטי 
סבירות  קיימת  כי  התגלה  אזרח. 
זו  בתוכנה  שהשימוש  גבוהה 
עבור מעקב אחר אזרחים שאינם 
נגדם  הוצא  ולא  רשמית  חשודים 
לדבר  במשטרה  הפך  חיפוש,  צו 

שגרתי.

כי  טוענת  מצדה  המשטרה 
מכפי  יותר  מבוקר  השימוש 
מתעורר  כאשר  ורק  שמוצג, 
מעקב  להפעיל  ממשי  צורך 
לפועל  יוצא  הדבר  קיצוני שכזה, 
בקרה  מנגנון  של  אישור  לאחר 
סמכויות  אין  )לו  משטרתי  פנים 
מה  כזה,  דבר  לאשר  משפטיות 

שמצריך חקירה בפני עצמה(.

בימים אלו הפרשיה עדיין נחקרת, 
בעמדתה,  דובקת  המשטרה 
יעשו  כי  מבטיחים  ופוליטיקאים 
בתוכנה,  המופקר  לשימוש  סוף 
הפרטיות  זכות  את  הרומס 
כאן  אך  האזרח.  של  הבסיסית 
הקרוב,  בזמן  ההפתעה:  מגיעה 
דרך פעולה זו, של תוכנת הריגול 

פגסוס, תעוגן בחוק.

זמן  לפני  עומדים ממש מעט  אנו 
האישיים  נתוניו  אחר  המעקב  בו 
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ישראל. שיפוט זה יהיה אפקטיבי 
כל כך, שהוא יוכל להשיג את כל 
הנאשם.  של  האישיים  הפרטים 
על  המשיח  ישיג  אותו  המידע 
האדם, דומה בסיווגו למידע אותו 
בידי  אך  פגסוס,  תוכנת  חושפת 
 - אישית  תכונה  המשיח  מלך 

דרכה הוא משיג מידע זה.

זה,  מי שמספר לנו על כח פלאי 
הוא הנביא ישעיה בתנ"ך. כאשר 

המשיח:  מלך  על  אומר  הוא 
למראה  ולא  ה',  ביראת  "והריחו 
אזניו  למשמע  ולא  ישפוט  עיניו 

יוכיח. ושפט בצדק דלים".

המשיח  כי  מספר  הנביא  כלומר, 
הריח.  בכח  האדם  את  ישפוט 
בעזרת יראת הבורא שלו, החיבור 
יהיה  לאלוקים,  שלו  המוחלט 
להריח  המשיח  מלך  של  בכוחו 
לגלות  וכך  האדם,  של  רוחו  את 

הנביא  בו.  הצפונה  האמת  את 
מהשופטים  בשונה  כי  מסביר 
יסיק  לא  המשיח  לנו,  המוכרים 
עיניו  מראה  לפי  מסקנותיו  את 
או משמע אוזניו, אלא בכח הריח 
הנביא,  מבטיח  כך,  שלו.  הרוחני 

יהיה משפט צדק אמיתי.

האם זכות הפרטיות נרמסת? האם 
הצדדים  את  להדאיג  אמור  זה 
המקרא  פרשני  לא.  במשפט? 

שמשיח  הסיבה  כי  מסבירים 
ישתמש בכוח זה, היא כדי לזכות 
את הנאשם ולהיטיב עמו את פסק 

הדין.

כאשר  מובנת,  זו  פעולה  דרך 
של  מטרתו  את  זוכרים  אנו 
לכאן  בהגעתו  המשיח 
אותו  היעד  ואת   -
מעוניין  הוא 
סיבת  להשיג: 
של  עבודתו 
המשיח  מלך 
הרצון  היא 
ליצור הרמוניה 
בין  מושלמת 
לטבע.  הרוח 
ה  ת ו ע מ ש מ
הגאולה  של  הפשוטה 
הפסקת  היא  בהנהגתו, 
והמאוויים  הרצון  בין  התחרות 
הגשמיים, לבין הקירבה הרוחנית 

לבורא ומילוי רצונו כנדרש.

לא שלום - איחוד 
מוחלט

מלך המשיח לא עוצר את המתח 
הזה בכך שהוא מוחק או מפחית 
מאחד הצדדים. הוא לא מתפשר 
משיג  לא  הוא  האדם,  רצון  על 
האנשים  שאנו,  בכך  מטרתו  את 
רצונותינו  על  נוותר  הפיזיים, 
את  רוצה  הוא  ושאיפותינו. 
התענוג וההנאה המושלמת שלנו 
- יחד עם נוכחותו הממשית של 
לא  מהצדדים  אחד  אף  הבורא. 
יחד  שוכנים  ושניהם  מתקפל, 

בשלום וחיבור מוחלט.

זו עבודתו של המשיח, לעצור את 
הפיזי  בין  חיבור  וליצור  המתח, 
לרוחני - חיבור שייצור מהם דבר 

אחד ממש.

וכך הדבר מתבטא בדרך השפיטה 
המשיח,  מלך  של  יעדו  החדשה: 
מאחור,  יישאר  לא  יהודי  שאף 
שמואשם  אדם  גם  כאשר  יושג 
בביצוע מעשה לא ראוי, יקבל את 
אם  המשיח.  המלך  מצד   האמון 
השופט  היום,  המקובל  במשפט 
ולבנות  ראיות  להשיג  מתאמץ 
תמונה ברורה של מעשי הנאשם, 

המשיח ישים דגש על צד אחר.

בעזרת רוח הקודש - 'חוש הריח' 
- יבנה מלך המשיח פרופיל של 
הפנימי.  בהיבט  אך  הפרשיה, 
כזה,  למעשה  האדם  הגיע  כיצד 
לזה,  מחובר  היה  באמת  האם 
לנפילה  אותו  הביא  קושי  ואיזה 
המשיח,  של  השפיטה  דרך  זו  זו. 

עליה מסופר בתנ"ך ובתלמוד.

כל  אך  ריגול,  תוכנת  כעין  היא 
מטרתה היא להציג את התכונות 
הפנימיות שלנו. את מה שאנחנו 

שהוא  שבנו,  הטוב  את   - באמת 
אנחנו בעצמנו. כך המשיח חודר 
לעומק נשמת האדם, ומזכה אותו. 
וגם נותן לו תכנית עבודה אישית 
מהסבך  לצאת  כדי  מסודרת, 
ולהצליח לתרגם את  נקלע,  אליו 
אישיותו הטובה והנפלאה לעולם 

המעשה.

כמה טוב, הפרטיות 
נרמסת

כיום  שלנו  המובנה  החשש 
ולמרחב  לפרטיות  מחדירה 
שהתעורר  כפי  שלנו,  האישי 
פרשיית  בהתפוצצות  בחוזקה 
מראה  הוא  בישראל,  פגסוס 
מהסביבה.  שלנו  העוצמתי  לפחד 
כך  על  ביותר  החזק  הנתון  זהו 
שבתוכנו אנחנו רואים את כל מה 
באמת  שלא  כדבר  לנו,  שמחוץ 

מעוניין בטובתנו.

אלא שיש דרך מצויינת להפחית 
של  ה"פגסוס"  מפני  הלחץ  את 
פריווילגיה  קיבלנו  המשיח. 
את  להכיר   - והיא  מיוחדת, 
עוד  המשיח  מלך  של  אישיותו 
כבר  השלימה.  הגאולה  קודם 
כעת אנחנו יודעים מי הוא האדם 
האדיר  הכוח  את  אצלו  שיחזיק 

הזה.

מהיכרות עם האיש, אנחנו יכולים 
לפחד  סיבה  יש  האם  להסיק 
אכן,  אז  הכל.  עלינו  שידע  מכך 
שליט"א  הרבי  הוא  המשיח  מלך 
מליובאוויטש, ועם היכרות קטנה 
אפשר  המופלאה  דמותו  עם 
לישון בשקט בלילה - הוא האדם 
כל  את  שידע  רוצים  היינו  שהכי 

סודותינו.

רגילים,  לא  אנשים  יש  כן, 
את  מערערת  עמם  שההיכרות 
יש  לפרטיות.  המוחלטת  החרדה 
בהם,  פוגשים  שכאשר  אנשים 
טוב  בעולם  כאן  יש  כי  מגלים 

מושלם, אכפתיות צרופה.

חפשו בגוגל סרטונים שלו. הרשת 
מדהימות  וידאו  בהפקות  מלאה 
ופועלו, על רגישותו  על אישיותו 
יהודי  לכל  המפעימה  ואהבתו 
שמתורגמת  אהבה  ויהודיה, 
לנו  שיהיה  ממשיים  למאמצים 
היטב  נכיר  אם  שיש.  טוב  הכי 
מליובאוויטש,  שליט"א  הרבי  את 
המלך המשיח - שזו חוויה כל כך 
נפלאה - רק נחכה ליום בו הוא 
יחזיק את כל המידע האישי שלנו, 
המירבי  השימוש  את  בו  ויעשה 
בשבתו  ולעזרתנו,  לטובתנו 

כשופט ישראל, מלך המשיח.

חשש בישראל מהפעלת התוכנה על ידי החוקרים

מידע מיידי על כל אחד. הרבי שליט”א מלך המשיח
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הבין  בזירה  עוקבים  האחרונים,  בשבועות 
רוסיה- בגבול  ההתפתחויות  אחר  לאומית 
תפתח  שרוסיה  חשש  תוך  אוקראינה, 
לכובשה.  בניסיון  שכנתה  כנגד  במלחמה 
הערכות המומחים נעות בין מלחמה כוללת 
ועוד  עוד  ושלום(  )חס  אליה  שתסחוף 
מדינות, לבין עימות מקומי מוגבל, או אפילו 

אירוע שיסתיים בלא כלום.

יהודי  עם  הפעילות  בחזית  שנמצא  מי 
גדולים  באירועים  גם  כמו  המדינה, 
הרבי  שליח  הוא  בעבר,  ומשמעותיים 
של  הראשי  ורבה  המשיח  מלך  שליט"א 
שנים  שמזה  אסמן,  משה  הרב  אוקראינה, 
ארוכות מפעיל מערך תמיכה גשמי ורוחני 

לתושביה היהודיים של המדינה.

האזרחים  מלחמת  בעוד  שנים,  כחמש  פני 
באזורים מסויימים של אוקראינה השתוללה, 
הקים הרב את הכפר אנטבקה, לשם הגיעו 
הקרבות.  מאזורי  יהודים  פליטים  מאות 
בעיירה הציורית, יש להם שלושה בתי ספר 
ליודאיקה,  מפעל  טלוויזיה,  ערוץ  יהודיים, 

מתפרה שמוכרת ציוד לבתי רפואה ועוד. 

מנת  על  אליו  פנינו  ההתפתחויות,  לאור 
לשמוע על תחושות היהודים במדינה. בפתח 
קייב,  הבירה  עיר  כי  הרב  מבהיר  דבריו, 
וחצי  כשעה  רחוקה  חב"ד,  מרכז  שוכן  שם 
מהגבול, מה שמאפשר חיים שקטים ורגועים 
גם בתקופה מתוחה זו. "יש קצת מתח אצל 
בגבול,  המצב  בעקבות  בקהילה  היהודים 
הקהילה  של  היומיום  בחיי  ההתנהלות  אך 
מאוד רגועה ושלווה, ואנו בטוחים שבעזרת 
קצר  זמן  לפני  מלחמה.  תיפתח  לא  ה' 
והסברתי  הבינלאומית  בתקשורת  דיברתי 
להם שהגאולה האמיתית והשלימה קרובה, 
והמצב הביטחוני לא אמור להלחיץ אותנו. 
עלינו רק להתפלל ולהאמין באמונה שלימה 
שבעזרת ה' רוסיה תיסוג מהמלחמה ותחתור 

לשלום בינה לשכנתה - אוקראינה".

מקבלים  אנשים  איך  לשמוע.  מרגש 
שהרב  הגאולתית  ההסתכלות  את 

מביא?

קצרה,  תקופה  לפני  שלימה.  "באמונה 
טקס  התקיים  הבינלאומי,  השואה  ביום 
יאר',  'באבי  הנורא  הרצח  במקום  זיכרון 
הפרלמנט  חברי   150 של  בהשתתפותם 
האירופי וראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו. 
כשעליתי לדבר, אמרתי מילים מעודדות על 
המצב הביטחוני ששורר והסברתי כי אין מה 
לפחד, וקראתי לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין 
התרגשו  הנוכחים  במלחמה.  לפתוח  לא 
ואמרו  המצב,  על  החיובית  מההסתכלות 
בעלמא  מילים  יהיו  לא  שאלו  שמאמינים 
אלא מציאות שתקרה ממש עכשיו, בעזרת 

ה'".

ובכל זאת, האם אתם נערכים למקרה 
שתפרוץ חלילה מלחמה?

"אני מאמין שלא נצטרך להגיע למצב כזה. 
החיילים  כי  להעיד  יכול  אני  שני  מצד  אך 
המדינה  על  לשמור  נחושים  האוקראיניים 

לעומת  רוסיה,  בידי  ליפול  לה  לתת  ולא 
החיילים הרוסיים שבאים לכבוש, אז המורל 
זה  אין  אבל  יותר.  טוב  האוקראינים  של 
רק  להתמקד  מעדיפים  אנחנו  מענייננו, 

בטוב ולדבר על ההתקדמות לשלום".

לתוכניות  חב"ד  בבית  נערכים  כיצד 
המלחמתיות?

"ראשית, אנחנו בקשר רציף עם השגרירות 
חיים  באוקראינה  באוקראינה.  הישראלית 
20,000 יהודים ישראלים בדרך קבע, ואנו 
למקום  השגרירות,  עם  יחד  להם,  נדאג 
כיום באוקראינה  חיים  בטוח. באופן כללי, 
כ-  הבירה,  עיר  ובקייב,  יהודים,   300,000
לכולם.  נדאג  ה'  ובעזרת  יהודים   50,000

של  במצב  גם  לזוז  מתכננים  לא  אנחנו 
מלחמה לא עלינו, הרבי מליובאוויטש מלך 
להישאר  כדי  אותנו  שליט"א שלח  המשיח 
ולדאוג לכל יהודי ויהודיה בכל מצב. אנחנו 
בכדי  רבות  פעולות  עכשיו  כבר  עושים 
פליטים  לקלוט  נצטרך  בו  למצב  להיערך 
נדאג  לגבול.  הסמוכות  מהערים  שיבואו 

שגם הם יקבלו מקום בטוח ומסודר".

 ,1992 תשנ"ב,  משפטים  בפרשת  כי  יצויין 
המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי  דיבר 
שליט"א על ההסכם שעשו ראשי המעצמות 
בעולם, ארצות הברית ורוסיה, על הפחתת 
לטוב  המשאבים  והפניית  הגרעיני  הנשק 
מלך  שליט"א  הרבי  מדגיש  גם  שם  וחסד. 

המשיח שהמקרים הללו שקורים בעולם הם 
מפעולותיו של מלך המשיח, כחלק מתהליך 

השלמת העולם לגאולה השלימה.

למרות המתח השורר במדינה, היינו 
אתם  כיצד  מהרב  לשמוע  רוצים 
החיוביות,  ההתפתחויות  את  רואים 
טוב  לעשיית  העולם  התקדמות  ואת 

וחסד?

של  החוץ  שר  אמר  שבועות  כמה  "לפני 
רוצה  לא  שרוסיה  לברוב,  סרגיי  רוסיה, 
האמת  לשלום.  בהידברות  אלא  במלחמה 
במלחמה,  מעוניין  אינו  אחד  שאף  היא 
ללכת  ועדיף  טוב  לא  שזה  מבין  העולם 
זוכר את הימים שלפני נפילת  לשלום. אני 

רועי בנימיני

 הרב אסמן, איך   אנשים
מקבלים   את   ההסתכלות  
 הגאולתית   שאתה  מביא ? 
״אמרתי מילים מעודדות 

על המצב הביטחוני 
ששורר והסברתי כי אין 

מה לפחד, קראתי לנשיא 
רוסיה ולדימיר פוטין לא 

לפתוח במלחמה״
בתפקידו כשליח הרבי שליט"א מלך המשיח והרב 

הראשי לאוקראינה, עוקב הרב אסמן אחר המצב המתוח 
בגבול עם רוסיה   •   למרות פעמי המלחמה וקריאות 

הקרב, הרב בטוח כי בעזרת ה' לא יאונה רע, אך 
במקביל נערך יחד עם צוותו לכל התפתחות
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על  דיבר  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי  הברזל,  מסך 
מקום  להכין  ושצריך  שתקרה  הקרובה  הנפילה 

אז  אחד  אף  מרוסיה.  שיעלו  העולים  לכל 
וכולם  הברזל  מסך  שיפול  האמין  לא 

נוכחו  וכולם  קרה  הכל  והנה  יצאו, 
אני  התאמתו.  הנביא  שדברי  לראות 
מרגיש שהמילים המעודדות שהרבי 
אז,  אמר  המשיח  מלך  שליט"א 
היום  להנהיג  הכוח  את  לי  נותנים 
כל  מול  ולהתמודד  הקהילה  את 

הקשיים שקורים עכשיו.

האחרונים  בימים  ממש  ה',  "ברוך 
ערכנו טקס גדול לפתיחת בית חב"ד חדש 

השלוחים  זוג  עם  פצ'רסק  בשכונת  קייב  בעיר 

החדשים, הרב מוטי ורבקה כץ. ובשבת האחרונה הגיעו 
יהודים למניין והתפללו ובירכו על הבית חב"ד החדש 
דווקא  משתדלים,  אנחנו  בשכונה.  שנפתח 
בימים אלו של לחץ, להגביר את הפעילות 
לעודד  יהודים,  שיותר  לכמה  ולהגיע 
שהרבי  להם  ולומר  אותם,  ולהרגיע 
מלך המשיח שליט"א מתגלה תיכף 

ומיד ממש.

ברכת  להוסיף  רוצה  אני  לסיום, 
של  הנפלאה  ליוזמה  כח  יישר 
גם  הגאולה.  ואתר  הגאולה  עיתון 
הפרסומים  אחרי  עוקבים  באוקראינה 
הנרחבת  לאור  מההוצאה  עידוד  ושואבים 

של העיתון והכתבות באתר. יישר כח.

היה זה לפני 30 שנה בדיוק, כשהרבי שליט"א מלך 
דיבר במפתיע על מהלכי השלום ההיסטורי,  המשיח 
בין האויבות המושבעות של המאה האחרונה, רוסיה וארצות 
הנשק  לצמצום  ההסכם  על  חתמו  ימים  שבאותם  הברית, 
מספר  את  משמעותית  שצמצם  זה,  הסכם  בעולם.  הגרעיני 
אלפים  לכמה  אלפים  מעשרות  בעולם,  והפצצות  הטילים 

בלבד, שינה את ההיסטוריה.

הגיוני  שהינו  זה,  מתבקש  מהלך  כי  הסביר  שיחה,  באותה 
קיומו,  שנות  במשך  האנושי  במוח  קיים  היה  לא  לחלוטין, 
ינצח  החזק  בבחינת  צדק,  ולאי  למלחמות  שאף  שתמיד 
החזק  עוד  לא  שינוי,  ניכר  האחרונות  בשנים  אך  וישרוד. 
באים  שנים  ארוכי  סיכסוכים  מצליח.  המוותר  אלא  מנצח, 
והבנה  ולא בכח הזרוע אלא מתוך התחשבות  על פתרונם, 

שמלחמות הינן מחיר יקר מידי לתשלום.

מלך  של  בהשפעתו  טמון  אלו,  הגיוניים  למהלכים  הסיבה 
הגאולה  יעוד  מהתגשמות  וכחלק  בעולם.  ופעולתו  המשיח 
ולא  חרב  גוי  אל  גוי  ישא  לא   .  . לאתים  חרבותם  "וכתתו 
ילמדו עוד מלחמה", שנעשה בהשפעתו של מלך המשיח על 

האומות.

לאוקראינה  רוסיה  בין  העכשווי  המתוקשר  בסכסוך  גם 
ניכרים אותות זמן הגאולה. למרות הצהרות המלחמה מצד 
הקרמלין, יש לראות באופן חיובי את מאמצי העולם למנוע 
נראה  היה  איך  ספק  אין  לאיש  מכך,  יתירה  המלחמה.  את 
מצב דומה לפני ארבעים שנה ויותר, כאשר רוסיה מיד הייתה 
יוצאת לקרב, בו שכנתה חסרת הסיכוי הייתה מפסידה באופן 
כך מתנהלים הדברים, שני  לא  הנוכחי,  בעידן  צפוי.  כמעט 
הצדדים נפגשים ביניהם ומצהירים כי פניהם לשלום ויעשו 

את כל המאמצים שכך אכן יהיה.

בשבוע  הגאולה,  באתר  איפרגון  אבישי  של  הדיווחים  לפי 
שעבר נפגש נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במוסקבה עם נשיא 
צרפת עמנואל מקרון שהגיע במיוחד על מנת לדון במשבר עם 
אוקראינה ונאט"ו. במסיבת העיתונאים המשותפת שנערכה 
לאחר הפגישה הדגישו שני המנהיגים את עומק היחסים בין 
שתי המעצמות, הן מבחינה דיפלומטית והן כלכלית, ופוטין 
יצא עם מסר מרגיע: "רוסיה תעשה הכל כדי להגיע לפשרה 

בסוגיות הביטחון, כך שיתאימו לכולם".

הצהרה זו הגיע לאחר ששבועיים קודם לכן, נרשם רגע פורץ 
דרך בעת פגישת נציגי רוסיה ואוקראינה, בארמון האליזה 
בצרפת. הפגישה נעשתה בשיתוף של צרפת וגרמניה, במה 
שכונה "פורמט נורמנדי". לאחר שעות ארוכות של דיונים, 
לכל  יצאו שני הצדדים בהצהרה משותפת, שבה הם קראו 
של  הסגל  ראש  סגן  אש".  "הפסקת  על  לשמור  הצדדים 
קשר  שללא  ש"הסכמנו  אמר  קוזאק  דימיטרי  הקרמלין 
ללא  בדונבאס  ההפוגה  את  לקיים  יש  השונים...  לפערים 
רוסיה  שגריר  גם  נכח  הארוכות  ובשיחות  בפגישה  תנאי". 
בצרפת. הנציג האוקראיני לשיחות אנדריי ירמק אמר שכל 
לא  היו  ושהשיחות  קבועה,  אש  בהפסקת  תומכים  הצדדים 

קלות אבל מהותיות.

יומיים לאחר מכן הצהיר שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב שארצו 
אינה מעונינת במלחמה נגד אוקראינה, ואמר שהוא מצפה 
להיפגש עם שר החוץ האמריקני בשבועות הקרובים, ובראיון 
"לא תהיה מלחמה. כל  רוסית הבטיח לברוב:  רדיו  לתחנת 

עוד זה תלוי בפדרציה הרוסית, לא נפתח במלחמה".

סימנים של גאולה בגבול המלחמתי...

מהפיכת השלום 
של מלך המשיח

בנצי פרישמן
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טל רוזנברג

ז"ל,  פולארד  אסתר 
המרגל  של  רעייתו 
יהונתן  היהודי-אמריקאי 
לעולמה.  הלכה  פולארד, 
בשנים  שהתמודדה  פולארד, 
האחרונות עם המחלה הקשה, 
הדסה  הרפואה  לבית  פונתה 
לאחר  בירושלים  כרם  עין 
שנדבקה בנגיף הקורונה. היא 
מסיבוכים  קשה  באופן  סבלה 
של הנגיף. הלווייתה התקיימה 

בהר המנוחות בירושלים.

אסתר ז"ל התגוררה יחד עם בעלה 
מאז  בירושלים,  רחביה  בשכונת 
שחרורו מהכלא האמריקני ועלייתו 
במשך  שעברה.  בשנה  ארצה 
בעלה  את  ליוותה  שנים  עשרות 
בשעותיו הקשות מאחורי הסורגים 

ופעלה ללא לאות לשחרורו.

מאשר  בכלא,  למות  אני  "מעדיף 
אזרחי  מיליוני  על  שבעה  לשבת 
ישראל", אמר המרגל היהודי יהונתן 
במודיעין  בכיר  כעובד  פולארד. 
מסמכים  העביר  הוא  האמריקאי, 
חשאיים לישראל. לטענתו, היו אלו 
מסמכים שהיה בהם כדי להציל את 
ואלו  יהודים,  מיליוני  של  חייהם 
היו אמורים להיות מועברים באופן 
רשמי לישראל, על פי מסמך הבנות 
האמריקאי  הממשל  בין  שנחתם 

לזה הישראלי.

היה  מהקוראים,  ניכר  חלק  עבור 
שהיא  עובדה  פולארד  של  מאסרו 
נכנס  פולארד  מהחיים.  חלק 
קודם  האמריקאי,  בכלא  למאסר 

לידתם של מליוני ישראלים. במשך 
מאמצים  נעשו  ארוכות  שנים 
שנה  שלושים  לשחרורו.  אדירים 

היה נראה השחרור כחלום רחוק.

היא  ויתרה.  לא  אחת  דמות  אך 
למילוי  אפשרי  מאמץ  כל  עשתה 
משימה שהיתה נראית כמעט בלתי 
אפשרית. רעייתו של האסיר היהודי 
המפורסם בעולם - אסתר פולארד, 
למאמצי-על  חייה  את  הקדישה 
כעת,  בעלה.  של  שחרורו  עבור 
שנים ספורות אחרי שמשימת חייה 

הוגשמה, היא הלכה לעולמה.

בלי להתפעל
מחיר  בכל  דבקה  פולארד  אסתר 
בהגשמת היעד. עד לרגע השחרור 
היא מעולם לא זכתה לחיות את חיי 

באמת  לא  היא  בחופש,  הנישואין 
ידעה כיצד נראה אור השמש אליו 
בכל  התעקשה  היא  אך  שאפה, 

מחיר.

מכשול  מאף  התפעלה  לא  היא 
לעצת  שעתה  לא  היא  בדרך; 
טעם  אין  כי  שהסבירו  מומחים 
עולם  מאסר  ביטול  על  להילחם 
אמריקאי, כאשר כל מזכירי ההגנה 
תומכים בו בתוקף; היא לא עצרה 

לרגע ביאוש, בהבנה כי אין סיכוי.

מעורר  שלה  העיקש  המאבק 
התפעמות. כיצד עמדה בכל כברת 
משה  בתיאור  הארוכה?  הדרך 
ישראל  עם  של  דמותו  את  רבינו 
אותנו  מגדיר  העגל,  חטא  לאחר 

משה כ"עם קשה עורף".

כביטוי,  ובכלל  הזה,  בהקשר 

עם  כשלילית.  זו  הגדרה  נשמעת 
קשה  סמכות.  קבלת  חסר  עקשן, 
להנהיגו כראוי וליצור משמעת. אך 
כל תכונה ניתנת לניצול שלילי, וגם 

חיובי.

עקשנות טובה
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר, 
לפעול  ישראל  עם  של  היכולת  כי 
את גאולתו מגיעה מצד תכונה זו - 

"עם קשה עורף".

אלו,  שורות  כתיבת  לשעת  נכון 
למרות  מתעכבת.  הגאולה 
שהובטחנו בנבואה כי בדורנו תגיע 
הגאולה, ובקרוב ממש, הדבר עדיין 
ליצור  עשוי  זה  עיכוב  קרה.  לא 
בפעולות  חולשה  או  מסויים  יאוש 

להבאת המשיח.

מכיוון שהאחריות להבאת הגאולה 
פרטי,  יהודי  כל  על  מוטלת 
להרפות  לנו  לגרום  עלול  העיכוב 
להתעסק  לפחות  או  מהמאמצים, 
כל  עם  שכן  אחרים.  בדברים  גם 
הגאולה   - עתה  עד  שעשינו  מה 

השלימה עדיין מתעכבת.

אך אסתר פולארד לימדה אותנו את 
הסוד. את התכונה הפנימית שבכל 
זו  בתקופה  לנצלה  שעלינו  יהודי, 
עד תום. אנו עם קשה עורף, באופן 
נכנעים  איננו  אנו עקשנים.  חיובי. 
משלל  מסתנוורים  איננו  לעיכוב, 

האירועים שמסביב.

כאשר אנו יודעים כי בפתח עומדת 
גאולה שלימה, כאשר אנו מבינים 
את גודל האירוע העומד להתרחש, 
וכאשר אנו קולטים כי הדבר בידינו 

- לא ניתן לעצמנו להתבלבל.

חיי  את  הכירה  לא  פולארד  גם 
יכלה  היא  גם  לכלא,  מחוץ  בעלה 
רק לדמיין כיצד ייראו החיים אחרי 
השגת היעד. כמונו. לא חווינו את 
יודעים  ממש  לא  אנחנו  הגאולה, 
והטוב  הגדול  האור  נראה  כיצד 
כמוה,  אך  פה.  שישרור  העצום 
גם  כך,  על  להילחם  יכולים  אנחנו 

אם עדיין לא חווינו.

אנו  בהם  אדר,  חודש  ימי  ברוח 
אסתר  של  גדולתה  את  מציינים 
המלכה, גם אסתר פולארד מהווה 
מודל  זו  מיוחדת  בתקופה  עבורנו 
במעשים  נוסיף  נוותר,  לא  לחיקוי. 
תורה.  ולימוד  מצוות  קיום  טובים, 
היעד  את  נשיג  כעת,  ממש  וממש 

הנכסף.

 הסוד המטלטל מאחורי
מאבקה של אסתר פולארד

מעט זמן לאחר שמשימת חייה הוגשמה, רעייתו של האסיר המפורסם יהונתן פולארד הלכה לעולמה • הדמות שליוותה 
במשך עשרות שנים את המאבק לשחרורו - העלתה תהיה אצל רבים • הגיע הזמן לגלות: מהו המנוע שעמד מאחורי 

מאבקה, והאם אפשר לשחזר את ההצלחה?

צילום: מענדי קנטרוביץ’ יהונתן פולארד. מאבק עיקש שהצליח 
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כהנים  זמן  כמה  תוך 
להתייצב  יכולים 
המקדש  בבית  לעבודתם 
רגע  תביטו  אם  השלישי? 
עומד  שזה  תגלו  בשעון, 
פחות  בתוך  ממש  לקרות 
וליתר  השעה,  ממחצית 
דיוק בעשרים וארבע דקות 

הקרובות.

האם  דנה  הלכתית  סוגיה 
בכמות  יין  לשתות  מותר  לכהן 
הכמות  לשכרות.  שגורמת 
שיעור  לקביעת  המדוייקת 
מ"ל.   86 על  עומד  ההשתכרות 
הסיבה לדיון היא מאחר והתורה 
להיכנס  שיכור  כהן  על  אוסרת 
לא  שהשתכרו  וכהנים  למקדש, 
עד  עבודתם,  את  לבצע  יכולים 

ששכרותם תפוג.

שכרותו  כי  קובעת  ההלכה 
הליכת  כשיעור  לפוג  יכולה 
מיל, כלומר מספר דקות שלוקח 
לאדם ממוצע ללכת כקילומטר, 
שזה בערך עשרים וארבע דקות.

האם  הדיון  כי  נבין  זאת  לאור 
מותר לכהן לשתות יין לשכרה, 
ביותר  קצרים  זמן  במושגי  דנה 
של פחות מעשרים וארבע דקות, 
על  להתייצב  הכהן  יידרש  בהם 

משמרתו בבית המקדש.

על  האוסרות  דעות  ישנן  ואכן, 
הכהן לשתות יין לשכרה, בהתאם 
לאמונת ישראל כי המשיח מגיע 
בתפילה,  שאומרים  וכפי  היום, 
"כי לישועתך קיווינו כל היום", 
תישמע  ממש  זה  ברגע  כן  ואם 
להתייצב  לכהנים  הקריאה 
בבית  ולעבודתם  למשמרתם 

המקדש.

תוך  החשבון,  את  שעושה  ולמי 

את  לבנות  אפשר  זמן  כמה 
רחב  בנין  שהינו  המקדש,  בית 
מימדים המשתרע לגובה עצום, 
כבר  המקדש  בית  כי  מתברר 

מוכן!

בית המקדש העתידי, עומד בנוי 
ויכול  בשמים  ומשוכלל  מוכן 
כך  רגע,  בכל  בשלימותו  לרדת 
אחד  כל  יכול  נתון,  רגע  שבכל 
לשמוע את קול השופר המבשר 

המשיח  מלך  של  התגלותו  על 
מליובאוויטש,  שליט"א  הרבי 
לחזות  אחדים  רגעים  ובתוך 
בבניין  בית המקדש המגיע להר 

הבית, מוכן לתחילת העבודה.

כהנים, היכונו: בתוך 24 דקות אתם 
יכולים להידרש לעבודת בית המקדש
פיתחו שעונים: מתברר שההלכה דנה באפשרות שכהנים יידרשו לעבוד בבית המקדש, בתוך 24 דקות • איך 

אפשר להספיק לבנות את הבית בתוך זמן קצר כל כך? • על הקביעה ומשמעותה 

מוכן, בנוי ומשוכלל. בית המקדש

יוסף אברמוביץ

ראשון  אדר  בז' 
מציין עם ישראל את 
המנהיג  של  ההילולא  יום 
שלנו  העם  של  הראשון 
שמסר  מי  רבינו.  משה   -
קיום  למען  חייו  כל  את 
מאמץ  כל  ועשה  העם, 
אבותינו  את  להוציא  כדי 

ממצרים.

משה  של  קבורתו  מקום 
ההילולא  וחגיגת  נודע,  לא 
המרכזית נערכת בציון הרשב"י 
מכך  נובע  הדבר  מירון.  בהר 

שהחל ממשה החלה שלשלת של 
המקורות  היהודי.  העם  מנהיגי 
דור  בכל  כי  אותנו  מלמדים 
ישראל,  לעם  רוחני  מנהיג  יש 
משה  של  מקומו  את  הממלא 

רבינו.

לכן, ציון הרשב"י - מי שהנהיג 
כמשה,  בתקופתו  העם  את 
מהווה מקום בו מתאים לציין את 
הילולת משה רבינו - בסעודות, 
כנהוג  גדולה,  ושמחה  ריקודים 

בימי פטירתם של צדיקים.

משה היה הראשון שהוציא את 
גלות  של  ממצב  ישראל  עם 

הדרך,  פורץ  היה  הוא  לגאולה. 
שהנהיג עם שלם מהווה רע, אל 
עתיד טוב. אחריו הגיעו מרדכי 
החשמונאי,  מתתיהו  היהודי, 

ועוד.

כעת, כאשר אנו עומדים על סף 
הגלות  של  ובסיומה  הגאולה, 
עם  בתולדות  ביותר  הארוכה 
דורנו  של  רבינו  משה  ישראל, 
הרבי   - המשיח  מלך  הוא 
בימים  מליובאוויטש.  שליט"א 
ונערכים  מצפים  אנו  בהם  אלו, 
יום ההילולא  לגאולה השלימה, 
תוספת  מקבל  רבינו  משה  של 
אנו  בו  היום  בתור  משמעות, 

הראשון,  המושיע  את  מציינים 
המשימה  תושלם  שבקרוב  זה 
המשיח  בביאת  התחיל,  אותה 

והגאולה השלימה.

זה  ליום  יש  מיוחדת  משמעות 
זו, מכיוון שפטירת משה  בשנה 
סימלה את השלמת משימת חייו. 
כאשר הוא נפטר היה זה אות כי 
בהנהגת  יעודו  את  מילא  הוא 
ישראל. משה רבינו היה אז בגיל 

מאה ועשרים שנה.

השנה, בעוד חודשיים, נציין את 
יום הולדתו המאה ועשרים של 
בדורנו  משה  של  דרכו  ממשיך 

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי   -
גאולת  היא  חייו  שמשימת   -
לגיל  הגעתו  השלימה.  ישראל 
מאה ועשרים, מסמלת, כמו אצל 
משימת  שלימות  את   - משה 

חייו.

זו עת מיוחדת בה עלינו להגביר 
התורה  בלימוד  ההוספה  את 
שגיל  מכיוון  המצוות,  וקיום 
משמעותית  הזדמנות  הוא  זה 
המטרה  למילוי  וסמלית 
שליט"א  הרבי  נשלח  לשמה 
את  לגאול   - מליובאוויטש 

ישראל כמלך המשיח.

ההיסטוריה קמה לתחייה
מיליוני יהודים ברחבי העולם יציינו את יום השנה של מי שהיה הראשון לגאול את עם ישראל • מדוע האירוע 

המרכזי נערך בקברו של צדיק אחר • ולמה זהו יום חשוב כל כך בתקופה זו
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סמוך  הארץ,  במרכז 
בן  התעופה  לשדה 
כפר  הישוב  שוכן  גוריון, 
בירת  לכינוי  שזכה  חב"ד, 
חב"ד בישראל. הכפר הוקם 
לפני כשמונים שנה, על ידי 
האדמו"ר הקודם, רבי יוסף 
השנים  כל  ובמשך  יצחק, 
והדרכותיו  לברכותיו  זכה 
מלך  שליט"א  הרבי  של 

המשיח.

הוקם   )1986( תשמ"ו  בשנת 
 ,770 בנין  הישירה  בהוראתו 
חב"ד  למרכז  מושלם  בהעתק 
ומאז  יורק,  העולמי הניצב בניו 
גם  רבים  בעיני  לסמל  הפך 

בישראל.

נשכחים  הבלתי  מתושביו  אחד 
זושא  ר'  הוא  חב"ד  כפר  של 
ריבקין, שהיה אחראי בין היתר 
'בית  הכנסת  בית  בניית  על 
הוא  חב"ד.  כפר  במרכז  מנחם' 
בית  לבנות  הרעיון  את  העלה 

של  לבואו  מוכן  שיהיה  בכפר, 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
להפתעתו  אך  ישראל.  לארץ 
הרעיון  את  הציע  אחיו  כאשר 
אישית  )פגישה  יחידות  במהלך 
בית?  הגיב:  הוא  הרבי(  עם 

ארמון!

הוכנו,  שהתוכניות  לאחר 
הפינה  אבן  הנחת  התעכבה 
מספר,  שנים  במשך  לארמון 
הרבי  של  הישירה  ובהוראתו 
נערכה  המשיח,  מלך  שליט"א 
בפורים   )1992( תשנ"ב  בשנת 
הפינה  אבן  הנחת  אירוע  קטן, 
לאחר  זאת  הארמון,  לבניית 
שאישר את תכניות האדריכלות. 
מיקומו של הארמון סומן על ידו 
בסמוך לאותו בנין 770, בכניסה 

לכפר חב"ד.

במהלך השנים התעכבה הבניה 
שוב ושוב, אך בשנים האחרונות 
את  עצמו  על  שנטל  ועד  הוקם 
גיוס הכספים והשגת האישורים 

לבניית המבנה המרשים.

מאחורי  מהעומדים  אחד 

הוא  הארמון  לבניית  הדחיפה 
הרב שניאור שניאורסון, מרמת 
אביב, שבשנים האחרונות פועל 
ערך  הוא  זה.  בנושא  במרץ 
על  המצביע  תורני,  מחקר  גם 
חלק  יקבל  המשיח  שמלך  כך 
שתתחלק  ישראל  בארץ  ונחלה 
האמיתית  בגאולה  לשבטים 
והשלימה, בקרוב ממש, ונחלתו 

עד  תשתרע  המשיח  מלך  של 
לכפר חב"ד.

במקום  מתקיים  חודש,  בכל 
קידוש  של  מרשים  אירוע 
מתושבי  מאות  ידי  על  הלבנה, 
כפר חב"ד המביעים את בקשת 
הגאולה באמירת התפילה ויחד 
חפצם  את  מביעים  זאת  עם 
של  כבקשתו  הארמון  בבניית 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

באירוע  מהמשתתפים  חלק 
דיברו  האחרון  בחודש  שנערך 
תתחיל  ממש  שבקרוב  כך  על 
בכך  שיהיה  ספק  ואין  הבניה, 
עושים  כבר  כאן  כי  איתות 
פני  לקבלת  ממשיים  צעדים 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

בקרוב: הארמון למלך המשיח
אחרי שהתרגלנו לבנין 770 המפורסם הניצב בכניסה לכפר חב"ד, בקרוב ייבנה בצמוד אליו בנין מרשים, 

ארמון של ממש לרבי שליט"א מלך המשיח • השבוע מציינים את הנחת אבן הפינה 

הארמון שיבנה בקרוב. הדמיית מחשב

רבקה סופר

הרב שלמה קופצ'יק, השליח 
פרס  נאות  בשכונת 
אצטדיון  שוכן  בה 
גרשון  והרב  עופר,  סמי 
מזה  לספורט  פריד, השליח 
שלושים שנה, הגיעו למתקן 
הקבוצה  של  האימונים 
והעניקו לשחקנים את ספר 
התניא הקדוש עם הקדשה 

לשחקנים ולקבוצה.

במצוותו  הודפס  התניא  ספר 
של הרבי שליט"א מלך המשיח 

העולם,  ברחבי  רבים  במקומות 
ולבנון,  עזה  באיראן,  כולל 
בתור  עותקים,  אלפי  במאות 
סגולה לקידוש המקום ולהחשת 

הגאולה. 

גם  העניק  קופצ'יק  הרב 
למנהלי הקבוצה תעודת הוקרה 
ניסא"  ה"פרסומי  על  מיוחדת 
נרות  בהדלקת  בעולם  הגדול 
חנוכה במשחק בו נכחו עשרות 
בערוצים  ושודר  אוהדים  אלפי 

מרכזיים.

למדו  לאימון  יציאתם  לפני 
מתוך  אחד  פרק  השחקנים 
הספר והרב פריד אמר: "החיזוק 

הצלחה  גם  מביא  הרוחני 
וגם  החיים  תחומי  בכל  גשמית 

בכדורגל".

הייתה  האחרונה  התקופה  אכן, 
קבוצת  עבור  במיוחד  מוצלחת 
שערים  שהבקיעה  הספורט 
חדשים. ממקום אחר על המפה, 
חודורוב  ירון  הרב  מספר 
תקווה,  בפתח  כשליח  המשמש 
כי אחד היהודים באזורו שסירב 
לבסוף  הסכים  תפילין,  להניח 
תנצח'.  חיפה  מכבי  אם  'רק 
במהלך התקופה האחרונה הניח 
האיש כמה וכמה פעמים בזכות 
נצחונות   - הקבוצה  נצחונות 
שללא ספק קשורים בהתחזקות 

הרוחנית שלה.

מכבי חיפה התחזקו עם ספר התניא
לצד ההצלחה המקצועית על המגרש, זכו שחקני מוליכת טבלת ליגת העל מכבי חיפה לחיזוק רוחני מפתיע • ספרי 

התניא שהודפסו לא מכבר במועדון הקבוצה, נשלחו לכריכה וחזרו עטויים ירוק כיאה לצבעי מכבי חיפה

צילום: ריקי גולדברג הרב שלמה קופצ׳יק )מימין( והרב גרשון פריד 
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רחל שאבי

מי לא מכיר את המוביל 
לאומית  גאווה  הארצי, 
שנה.  משבעים  למעלה  בת 
תעלות  מאגרים,  תשלובת 
מים  להזרמת  ומשאבות 
מהצפון אל מרכז ודרום ארץ 

ישראל.

מערכת שמתגברת על אחד מתוואי 
השטח העתיקים של הדרום היבש.

מוכה  התיכון  במזרח  לראשונה 
הארצי  מ"המוביל  חלק  הבצורות, 
מערכת- בין  מחבר  אף  החדש" 

המערכת  לבין  הארצית  המים 
לאספקת מים לירושלים וסביבתה. 
ואדיר  מדהים  הנדסי  פרוייקט 
מימדים שהתגבר על הבדלי הגובה 

ותנאי השטח ההרריים.

אבל זה לא הכל. בשנים האחרונות 

חוברה המערכת-הארצית לחמשת 
המתקנים להתפלת מי ים שהוקמו 
בחדרה,  התיכון  הים  חופי  לאורך 
ואשדוד.  שורק  פלמחים,  אשקלון, 
ואחרון חביב, מפעל התפלת המים 
בשלבי  שנמצא  המערבי  בגליל 
אלו  מפעלים  אחרונים.  חיבור 
מתצרוכת  כמחצית  כיום  מספקים 
השתיה בארץ. זה אומר שכמחצית 
שאנו  קפה  או  מים  כוס  מכל 

לוגמים, הם בעצם מי ים..

כל זה היה חלום הזוי עד לפני זמן 
לא רב, אבל על מה שקרה בהמשך 

)כמעט( אף אחד אפילו לא חלם..

המהפכה
שינוי האקלים הגלובלי, מה שנקרא 
גורם  הארץ"  כדור  "התחממות 
גם  כולו.  בעולם  אדירים  לנזקים 
אצלנו, ספיקת נחלי הצפון ומפלס 
הכינרת שברו קווים אדומים בקצב 

תצרוכת  נוסקת  במקביל,  מבהיל. 
פה  גשומה  שנה  ולמרות  המים, 
ושם, פסקה כמעט לחלוטין שאיבת 
המים מהכינרת. וברור שאין לסמוך 
העיקרי  המים  כספק  עוד  עליה 

בתקופה של שינוי אקלימי דוהר. 

ואז זה הגיע, בחסדי שמיים. הרעיון, 
תקציבים  אישורים,  התכנון, 
נמצאים   – להיום  נכון  וביצוע. 
רגע לפני השלמת הפרויקט הענק 
ותחילת ההזרמה. פרויקט של מה? 
של הובלת מים מתוקים, אלא מה.

כמובן.  הארצי  המוביל  דרך  איך? 
ולאן עכשיו? צפונה, אל הכינרת!

המוביל הארצי ההפוך
ככה קוראים לו. תשלובת מפעלים, 
בריכות אגירה וצנרת בקוטר ענק 
מותפלים  מים  עודפי  שתוביל 
מהמרכז – צפונה, בתוואי המוביל 

הארצי הישן.

סיום  בשלבי  נמצא  הפרויקט 
ארוך  לטווח  והתכנון  אחרונים, 
מדבר על הולכת שש מאות מיליון 
זה  הכינרת.  אל  בשנה  מים  קוב 
גודל  בסדר  שנתית  תוספת  אומר 
מים  גובה  מטרים  ארבעה  של 

למפלס הכינרת.

רעיון  את  "אני מאמין שמי שהגה 
המוביל הארצי לא חלם על הרעיון 
שיום אחד נוליך מים חזרה צפונה" 
ראשי  מהנדס  וונדה,  קינדו  אומר 
לזה  נוסיף  ואם  מקורות.  בחברת 
אחד  שכל  הביזארית  העובדה  את 
מאתנו שותה מנה יומית של פלוס-

מרווים  מי-ים  ליטר  שני  מינוס 
)נתון שכולנו כבר התרגלנו אליו(, 
נוכל להתחיל להבין משהו מדבריו 
הרבי  של  לכאורה  התמוהים 

שליט"א מלך המשיח: 

משיח כבר פועל בעולם
הוא מתעקש, ומדגיש שוב ושוב כי 
על פי פעולותיו ניתן להבחין כבר 
בנוכחותו רבת העוצמה של שליט 
מסדר גודל שונה מכל מה שידעה 
האנושות. הוא עובד באופן שטרם 
על- התרחשויות  "מכניס"  נראה. 

הגדרות  תוך  אל  לגמרי,  טבעיות 
מחולל  כלומר,  וההגיוני.  הטבעי 
הפלא  שלמרבה  אדירים,  ניסים 
טכנולוגית,  כהתפתחות  נראים 
או  הנדסית  מדעית,  כקידמה 

פוליטית "רגילה".

הרבי  מצביע  המגמה  להבהרת 
שליט"א מלך המשיח על פיתוחים 
כפריצת  המדעי,  בשטח  שונים 
הלוויינית-ממוחשבת  התקשורת 
הפלנטה,  תושבי  כל  בין  שחיברה 
הבין  מהפוליטיקה  תרחישים  ועל 
לאומית שהיו בלתי אפשריים מאז 

המוביל 
הארצי, 

לאן?
בשקט בשקט, הרחק מאור זרקורי התקשורת, 

הולכת ונפתרת אחת הבעיות המרכזיות שגרמו 
למלחמות בין בני האדם מאז ומעולם - מחסור 
במים! • מה אתם יודעים על המוביל הארצי? 

מהיכן זורמים המים? ולאן? דברים שלא ידעתם, 
ותודו שאפילו לחלום עליהם לא הייתם מצליחים... 

• וגם: למה זה קורה פתאום עכשיו
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וגידים.  עור  קורמים  ולפתע  ומעולם 
של  המפורסמת  הפסגה  כפגישת 
נחתמו  בה  בתשנ"ב  המעצמות  ראשי 
הגרעיני,  הנשק  פירוק  הסכמי  ביניהם 
תום "המלחמה הקרה" ומרוץ החימוש 
השנים  בשבעים  העולם  על  שאיים 

האחרונות, ובעצם – מאז היותו.

סדאם,  על  הפדרציה  ניצחון  את  גם 
העם  מעל  קיומי  איום  שהסיר  ניצחון 
היושב בציון מבלי שאנו ניאלץ לנקוף 
אצבע, הוא ייחס לשרשרת הניסים העל 
ב"עידן  שמתרחשים  בעליל  טבעיים 

הרגע שלפני" התגלות משיח בעולם. 

כיוון  גם  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
תופעות  על  ולהצביע  לזהות  אדם  כל 
מהסוג הפנטסטי הזה בחייו הפרטיים, 

ובכל מקום.

משמחת  מדהימה,  אחת,  עוד  הנה  אז 
השקטות  מפעולותיו  צפויה,  ובלתי 

)בינתיים( של משיח בעולם.

וכתתו חרבותם לאתים
חיילים בצבא סין הוצאו 
מתפקידיהם כדי לעבוד 
במשימות לא צבאיות, 
כמו נטיעת עצים.
אילוסטרציה

הקמת המוביל הארצי

חיים בן ישראל

ביום  שהתקיים  הכנס 
 )1.2( שבט  ל'  שלישי 
פרקי  בקריאת  החל 

תהילים לביטול הגזירה.

הרב הראשי יצחק יוסף אמר כי 
שכמותו  במאבק  נמצאים  אנו 
כיום  ישנם  וכי  שנים,  היה  לא 
בתורה  פנים  שמגלים  רבנים 
שלא כהלכה. עוד אמר כי ישנם 
לשר  שמייעצים  קטנים'  'רבנים 
מיד,  להתעשת  עליו  וכי  כהנא, 

וללכת לפי חוקי ההלכה. 

הכריז  לאו  מאיר  ישראל  הרב 
נחרצות: אנו מחזקים את הרבנים 
צריך  במאבקם.  הראשיים 
להסביר לציבור את הסכנה. מי 
יפה  זה  לאומי  להיות  שרוצה 
מאוד, אבל זה לא תורת ישראל, 
זה לא קבלת התורה. אתה יכול 
ישראלי,  אזרח,  לאומי,  להיות 
של  המהות  יהודי?  מיהו  אבל 

היהדות נקבעה בהר סיני.

בנו, הרב הראשי דוד לאו אמר: 
עד  בחוק,  מתערבים  לא  אנחנו 
יכול  נוגע לחוקי התורה.  שהוא 
שהוא  ישראלי  אזרח  להיות 
זה  שיהודי  מכיון  יהודי,  איננו 
אנחנו  לחוק.  קשור  שלא  דבר 
כאשר  אבל  החוק,  את  מכבדים 
זה מגיע לחוקי התורה, הרבנים 

צריכים לקום ולומר "עד כאן".

שלמה  הרב  עלה  הנואמים  בין 
עמאר, ואמר: יש פה רוח רעה, זה 
מתחיל בחוק הכשרות, וממשיך 
מישהו  פה  יש  הגיור.  לחוק 
אם  העם!  את  לקרוע  שמנסה 
הרבנים  תצליח,  הזאת  המזימה 

יאלצו לעשות מגילות יוחסין.

שמואל  הרב  צפת,  העיר  רב 
אליהו, נשא אף הוא דברים: זאת 
התורה לא תהא מוחלפת! במשך 
לשנות  שניסה  מי  הדורות,  כל 
נמחק  הקדושה,  התורה  את 
נתפלל  היהודית.  מההיסטוריה 
יהיה  והכל  שלום,  שיעשה  לה' 

לפי חוקי ההלכה.

בכינוס השתתפו גם רבים מרבני 
ובעולם.  הקודש  בארץ  חב"ד 
מכון הלכה חב"ד הדפיס והפיץ 
דעתו  את  המביא  ספר  לרבנים 
של הרבי שליט"א מלך המשיח 

בנושא.

מכתב  התפרסם  הכנס  במהלך 
אלפי  אלו  בימים  חותמים  עליו 
רבנים הקורא שלא להכיר בשום 
הרבנות  דרך  עובר  שאינו  גיור 

הראשית.

מהחלטות הרבנים בעצרת:

ישראל  א. לבם הרחב של רבני 
חרדים  והם  ישראל  אהבת  מלא 
בארצו.  ישראל  עם  של  לקיומו 
מוטלת  ישראל  רבני  על  ב. 
החובה לשמור על גחלת התורה 
לבנות  תכבה,  שלא  והקדושה 
את מעוז חוקת התורה ומעמדה 
ישראל  תורת  ג.  ישראל.  בארץ 
נצחית היא 'וזאת התורה לא תהא 
מעידה  ההיסטוריה  מוחלפת'. 
שמי שרוצה לשנות סדרי התורה 
נעקר ממסורת הדורות והתנתק 
מעם ישראל. ד. לכל אלו המנסים 
חידושים  ישראל  לבית  להכניס 
שאינם על פי ההלכה ולא על פי 
לפירוק  גורמים  ואשר  המסורה, 
וקרע בישראל, אנו קוראים 'אל 
ודייני  רבני  ה.  במשיחי'.  תגעו 
ישראל לא יכירו בגיורים שיעשו 
שלא באישור הרבנים הראשיים 

לישראל.

זעקת המלך
מהלכי  בעקבות  מגיע  זה,  כנס 
גדרי  את  לפרוץ  הממשלה 
ההלכה, ולאפשר גיורים שאינם 
עומדים בקווים המחמירים בהם 
נהגו עם ישראל לאורך הדורות 
בבואם לקבל גרים. כידוע, תורת 
המבקשים  את  דוחה  ישראל 
להסתפח בקרב העם, ורק כאשר 
את  מביע  להתגייר  המבקש 
התעקשותו, מתאפשר לו לעבור 
על  מקבל  הוא  בו  התהליך,  את 

עצמו קיום תורה ומצוות.

יתפשר  החדש,  המלך  במסגרת 

לכאלה  גם  גרות  תעודת  מתן 
שלא יעברו את התהליך שכיום 

מקובל כתנאי סף להתגייר.

שנה,  כחמישים  לפני  כי  יצוין 
מלך  שליט"א  הרבי  הביע 
זה,  בנושא  דעתו  את  המשיח 
הכניסה  לא  הממשלה  כאשר 
המילה  את  החוק  לנוסח 
הכנסת  בכך  ואפשרה  כהלכה, 
ישראל  לתוככי  גמורים  גויים 
לכל  כיהודים  נרשמים  כשהם 
יעמיק  דבר. המהלך הנוכחי אף 
שתביא  הברורה,  הסכנה  את 
בתוככי  קשה  להתבוללות 
שלא  משפחות  כאשר  ישראל, 
ידעו להבחין מיהו יהודי כהלכה, 
יאפשרו נישואין עם כאלו שאינם 

יהודים על פי התורה.

הפורים  בחג  שנשא  בשיחה 
בשנת תשמ"ה אמר:

מזה  עין  להעלים  רק  יכול  הוא 
או להצדיק את עצמו בזה שהוא 
אבל  אחרים,  בענינים  עסוק 
בתו  או  שבנו  יהודי  כשיבוא 
התחתנו רחמנא ליצלן עם אינו 
יהודי בגלל חוק "מיהו יהודי" - 
הרי הוא ערב לזה, וכי יוכל לומר 
"ידינו לא שפכו את הדם הזה"?!

ובנוגע לפועל - מה שעבר עבר 
וזהו חשבון בינו לבין קונו, אבל 
להתעסק  עליו  ולהבא  מכאן 

הכי  בזריזות  החוק  בתיקון 
גדולה, כי בכל יום ויום שחולף 
שנתגיירו  גרים  עוד  מיתוספים 
שלא כהלכה רחמנא לצלן. ויתכן 
שהשתדלותו עם "שטורעם" עוד 
גיור שלא כהלכה  הלילה תמנע 

מחר בבוקר.

ספק  בגדר  רק  זה  אם  וגם 
אלף  ואפילו  ספיקא  ספק  או 
פיקוח  של  בענין  הרי  ספיקות, 
הנוגע  דבר  ובענייננו  נפשות, 
לבניו ובני ביתו והמשכם עד סוף 
כל הדורות, מחוייבים להשתדל 
בזה אלף  לו  יש  בזה אפילו אם 

ספיקות.

באמת  עוסקים  היו  אילו 
היו  בודאי  זו  גזירה  בביטול 
מצליחים בזה, אבל לא רק שאין 
משתדלים בביטול הגזירה, אלא 
נותנים "הכשרים" לגיורים אלו! 
הכשרים  הממציאים  הם  ומי 
זה  מלבישים  רבנים!   - אלו? 
)=לבוש של  זופיצע"  ב"זיידענע 

משי המאפיין צדיקים(.

וכך הדבר נמשך - חמש עשרה 
שנה שמחריבים את העם היהודי, 
השערות,  של  ענין  רק  לא  זה 
ההולכת  בפועל  מציאות  אלא 
עשרה  חמש  במשך  ומתפשטת 
חיות  נפשות  שעוקרים  שנה, 
שלא  גיור  ע”י  היהודי  מהעם 

כהלכה!...

הרבנים הצהירו: לא נשתף 
פעולה עם הקלות נוספות 

בהליך הגיור
עשרות שנים אחרי זעקתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על הפרצה בחומות העם 
היהודי, כאלף רבנים מכל רחבי הארץ השתתפו בכנס מחאה ענק נגד חוקי הגיור 

שמקדמת הממשלה • הכנס התקיים בבנייני האומה בירושלים • בין הנואמים הבולטים 
היו הרבנים הראשיים לישראל, ראשי ישיבות, אדמו"רים ורבני ערים

צילום: מענדי קורנט כנס הרבנים נגד רפורמת הגיור 



www.hageula.comחדשותי"ד אדר ראשון ה׳תשפ״ב \ 1415/02/2022

מאחורי התרומות הגדולות

מנחם אמיתי

וורן  של  הלב  משאלת 
מעשירי  אחד  באפט, 
העולם ונדבן ידוע, היא לתת 
לצדקה,  מהונו   99% יותר 
מה שכמובן מסתכם בסכומי 
כנראה  הוא  באפט  עתק. 
הגדולים  הנדבנים  אחד 
בהיסטוריה, עד כה נתן בימי 
מיליארד  מ46  יותר  חלדו 

דולר.

היקף הנתינה בעולם הולך וגודל, 
גדול  לכבוד  הפכו  וחסד  צדקה 
יותר ויותר עבור נותניהם, ומגמה 
הולכת וגוברת של נדבנות בקרב 
עשירי העולם מזרימה מיליארדים 
סיוע  העוני,  מיגור  למטרות 

לחלשים, בריאות וחינוך.

בפיננסים  העוסק  פורבס,  מגזין 
לנכון  מצא  שונים,  הון  ובדירוגי 
החסד  פעילות  אחר  גם  לעקוב 
של עשירי העולם, ועם סיומה של 
שנת הכספים 2021 פרסם נתונים 
הנדבנים  חמשת  של  לב  מחממי 

הגדולים בארה"ב.

קונצרן  על  החולש  באפט,  וורן 
והונו  האת'וויי  ברקשייר  הענק 
דולר,  מיליארד  ב-115.6  מוערך 
והוא  הנבחרת  את  מוביל  כמובן 
דולר  מיליארד   4.1 השנה  תרם 
שרובם הופנו לקרן ביל ומלינדה 
העוני  בהפחתת  העוסקת  גייטס 

ובבריאות.

עצמו,  גייטס  ביל  של  תרומותיו 
בתואר  החזיק  מזמן  לא  שעד 

עם  יחד  בעולם,  העשיר  האיש 
לשעבר  אשתו  של  תרומותיה 
בכמה  השנה  הסתכמו  מלינדה, 
הצדקה  לקרן  דולרים  מיליארדי 

שעל שמם.

עושרה  שמקור  סקוט,  מקנזי 
ייסד  אותה  אמזון  במניית 
היא  בזוס,  ג'ף  לשעבר  בעלה 
מכל  מהירה  הכי  הצדקה  מפזרת 
המיליארדרים שקדמו לה וקראה 

עמיתיה  של  הנדבנות  על  תיגר 
הונה של סקוט  העליון.  לעשירון 
דולר  מיליארד   53.5 על  עומד 
מיליארד   8.6 מעל  תרמה  והיא 
משנתיים  פחות  בתוך  דולר 
זהו  ארגונים.  ל1000  לקרוב 
ביותר  המהיר  התרומות  קצב 
השנה  פעם.  אי  למיליארדר 
תרומותיה עמדו על כ-3 מיליארד 

דולר.

פרצופים חדשים 
ברשימה

בתואר  צוקרברג, המחזיק  מארק 
של היהודי העשיר בעולם, הכריז 
 3.4 של  שאפתנית  תכנית  על 
לחינוך  שיוקדשו  דולר  מיליארד 
ולמחקר ופיתוח רפואי מתקדמים 
מלאכותית.  בינה  על  המבוססים 
יחד  הקים  אותה  לקרן  תרומותיו 
עד  עומדים  ב-2015  אשתו  עם 
כה על יותר מ-3 מיליארד דולר. 
לצידו, דסטין מוסקוביץ', ממייסדי 
פייסבוק יחד עם צוקרברג ואחר 
היהודים העשירים בעולם, הצטרף 
הגדולים  הנדבנים  לשורת  השנה 

עם תרומות עתק למטרות חסד.

ואחד  אמזון  מייסד  בזוס,  ג'ף 
בעולם  העשירים  האנשים 
מיליארד  ב-184.4  נאמד  שהונו 
השנה הוא  גם  נכנס   דולר, 

הגדולים  הנדבנים  לרשימת 
בהיקף  תרומות  על  כשהכריז 
תרומותיו  את  דולר.  מיליארד 
ייעד לחינוך, לעמותות המסייעות 

לחסרי בית, ועוד.

פילנתרופיה: טרנד 
של העשירון העליון 
או מהלך עומק עולמי?

עם סיכומה של שנה, מציגים נתוני תרומות המיליארדרים של אמריקה גידול מבורך • 
20 מיליארד דולר נתרמו בידי 25 הנדיבים הגדולים בשנת 2021, כך מסכם מגזין פורבס 
• מאיפה זה בא, מה חלקם של הנדיבים היהודיים בעוגה ואיך זה קשור לקמפיין גיוס 

המונים פורץ דרך במגזר הערבי • צדק צדק תרדוף

וורן באפט עם נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה 
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ג’ף בזוסביל גייטסמארק צוקרברג דסטין מוסקוביץ

כמות הקמפיינים.

 430 החברה  גייסה   2019 בשנת 
בשלל  העולם  בכל  דולר  מיליון 
קמפיינים. בשנת 2020 - בעיצומו 
של משבר הקורונה - גויסו 590 
מיליון דולר בכל העולם ב-1900 
גויסו   ,2021 בשנת  קמפיינים. 
ידי החברה לא פחות מ-539  על 
 3,928 במסגרת  דולר  מיליון 

מיליון  מ-1.7  ויותר  קמפיינים 
תורמים מכל העולם.

שנערך  ביותר  הגדול  הקמפיין 
דיי'  גיבינג  'חב"ד  כונה  השנה, 
פחות  לא  תחתיו  איחד  והוא 
מ-601 בתי חב"ד ומוסדות חב"ד 
נתרמו  במסגרתו  העולם.  ברחבי 
ונרתמו  דולר  מיליון  מ-55  יותר 
ביניהם   - מעל 120,000 תורמים 

תרומה של 100,000 דולר.

הייחודיים  הקמפיינים  אחד 
בחודשים  החברה  שניהלה 
פורץ  קמפיין  הוא  האחרונים 
אחד  אולי  הערבי,  במגזר  דרך 
גייסה  בו  מסוגו,  הראשונים 
עמותת אמאנינא, הפועלת בקרב 
מחלקת   - הערבית  האוכלוסיה 
בבתי  ילדים  מבקרת  מזון,  סלי 

ומפעילה מערך מתנדבים  רפואה 
רחב - קרוב למיליון שקלים.

אותו  את  בבירור  רואים  כאן  גם 
עור  רוקם  שכבר  גאולתי  מהלך 
העולם  אומות  כל  ובו  וגידים 
נוטלות חלק במעשי צדקה וחסד 
מפעולתו  כחלק  העולם  ובתיקון 

של משיח על העמים.

מאיפה זה בא?
בה  הידועות,  משיחותיו  באחת 
מלך  שליט"א  הרבי  מתייחס 
המפנה  העולמי  לתהליך  המשיח 
למטרות  ממלחמות  משאבים 
לנתינת  גם  מתייחס  הוא  שלום, 
באי  כל  והנדבנות בקרב  הצדקה 
הפעולה  גם  "כולל  ואומר,  עולם 
על אומות העולם לעסוק בצדקה, 
מנהיגי  החלטת  לאחרי  ובפרט 
המדינות על-דבר חסכון בהוצאות 
בנקל  אזי  נשק,  לצרכי  הכספיות 
בפעולות  שיוסיפו  לפעול  יותר 
של צדקה" )דבר מלכות משפטים, 

הערה 94(.

הרבי  מסביר  דברים,  אותם  בין 
המגמה  כי  המשיח  מלך  שליט"א 
וצדק  לשלום  השואפת  העולמית 
האנושי  השכל  תוצאת  לא  היא 
שנים  ואלפי  שמאות  עובדה   -
שהתנהל  כפי  התנהל  העולם 
מלחמות  לצמצם  חשב  לא  ואיש 
למען כלכלה או למען חינוך. רק 
בדור האחרון האנושות התעשתה 
מלחמות  משאבי  להפנות  והחלה 
זאת  ואין  וכלכלה.  חינוך  למען 
אלא תוצאה ישירה מפעולתו של 
שאחד  העמים,  על  המשיח  מלך 
העולם  את  לתקן  הוא  מתפקידיו 

כולו לעבוד את ה' יחדיו.

בשנים  הגואה  הנדבנות  גם 
של  מפעולותיו  היא  האחרונות, 
לשלום  הקורא  המשיח  מלך 
ואחווה בין העמים, לנתינה ודאגה 
וסיוע  החינוך  ולפיתוח  לזולת 

לחלשים.

המרכיב  הוא  נוסף  מעניין  נתון 
הנדבנים,  ברשימת  היהודי 
המהווה כ30% אשר ביחס לכמות 
אחוז  הינו  העשירים  היהודים 

גבוה ביותר.

מדברים אלינו
התרומות  מספרי  מול 
האסטרונומיות של עשירי ארה"ב, 
האדם  עצמו  את  להחשיב  עלול 
הקטן חסר תועלת. וכי מה יועילו 
שיתן  השקלים  מאת  או  עשרת 
וכיצד  לחולל  יוכלו  מה  לצדקה, 
יניעו את העולם לצדק ויושר. על 
או  השקל  של  וחשיבותו  פעולתו 
הדולר הקטן, יעידו גיוסי ההמונים 
מאדם  פעוטות  תרומות  שבכח 

ועוד אדם, מגייסים מיליונים.

חברה  היא  צ'ארידי  חברת 
בעולם  המונים  בגיוס  שמתמחה 
רחבי  בכל   - לו  ומחוצה  היהודי 
בשנים  החברה  מנתוני  הגלובוס. 
משבר  אף  שעל  ניכר  האחרונות 
רק  לא  התרומות  כמות  הקורונה 
שפחתו אלא גם גדלו - ויחד איתן 

מושקא רותם

גדול  וסיפוק  אושר 
הצוות  את  מילא 
הלידה  בחדרי  הרפואי 
של מעייני הישועה. כיאה 
הגדולה,  החרדית  לעיר 
הלידה  חדרי  עשרות 
מלאים  הרפואי  במרכז 
תמיד.  כמעט  בפעולה 

חיים חדשים לעולם.

לאוויר  הגיחו  דקות   5 באותן 
מעשרה  פחות  לא  העולם 
זוגות   2 שלישיה,  תינוקות. 
בודדים.  ושלושה  תאומים, 
הישועה  מעייני  של  הצוות 
שיאים.  בשבירת  רגיל  כבר 
אשה  ילדה  שנים,  כמה  לפני 
בניתוח  ה-11  תינוקה  את 
את  לכותרות.  שעלה  קיסרי 
כל ילדיה ילדה בניתוח קיסרי, 
היא  ואמונה  רצון  הרבה  ועם 
צלחה לידה אחר לידה בשלום 
של  עולמי  שיא  בכך  ושברה 
הקיסריות  הלידות  מספר 

הגבוה ביותר.

ארץ  לילודה,  הקשור  בכל 
עולם.  שיאי  מנפיקה  הקודש 
ישראל  האחרונות,  בשנים 
שיאנית  בתואר  מחזיקה 
 OECD -הילודה במדינות ה
המערביות  המדינות   -
המפותחות - בממוצע של כ- 

3.1 ילדים לאמא.

שלמרות  גילו  עומק  מחקרי 
נתוני הילודה הגבוהים בקרב 
)העומד  מצוות  שומרות  נשים 

הרי  לאשה(,  ילדים   7 כ-  על 
שבו לא חל שינוי ממשי בשנים 
עלה  שכן  והמדד  האחרונות, 
האחרונים  העשורים  בשני 
שאינה  לאוכלוסיה  משתייך 
ל-2.2  שעלה  מצוות  שומרת 
שהוא  נתון   - לאשה  ילדים 
עצמו גבוה יותר מכל המדינות 

החברות בארגון.

נוספים  מחקריים  מדדים 
יחס  את  שבדקו  בנושא 
מול  נשים  אצל  הלידות 

הוא  גם  ותעסוקתן,  השכלתן 
הקדושה  בארצנו  כאן  נשבר 
נשים  פרופורציה,  כל  ואיבד 
יהודיות בארץ הקודש יולדות 

יותר ילדים!

לקשור  ניסו  שונות  השערות 
אלו  בסיבות  העובדה  את 
ונשים  מאחר  אך  ואחרות, 
יהודיות ברחבי העולם יולדות 
פחות בממוצע, למרות שתנאי 
מקומות  באותם  הרווחה 
הישראלים,  אלו  על  שפירים 
מחווירים  הטיעונים  כל 
שהיא,  כמו  נותרת  והעובדה 
הסבר  ללא  תעלומה  בגדר 

הגיוני מניח-דעת.

לאחד  אותנו  מכין  זה  כל 
הקרובים:  הגאולה  מייעודי 
כדבר  אחת  בלידה  ששה 
נטולי  ולידה  הריון  שבשגרה, 
גשמי  ושפע  ובטוחים  כאבים 
מיליוני  אותם  לכל  ורוחני 

ילדים שיתווספו לעולם.

5 דקות, 10 תינוקות
קצב לידות מרגש נרשם בחודש האחרון בבית הרפואה מעייני הישועה בבני ברק - אחד 
המרכזיים הרפואיים המחזיקים במספרי הלידות הגדולים ביותר • מוכנים לשישיות ילדים 

בקצב מהיר? זה מעבר לפינה 

מזל טוב כפול עשר
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סומכים  אתם  מי  על 
תפקידו  מי  ביד  יותר, 
את שלומכם, את בריאותכם 
ביד  חייכם,  את  ואפילו 
מכונה  ביד  או  אנוש  בן 
שנהיית  שאלה  זו  רובוטית? 
רלוונטית  ויותר  יותר 
בדורנו שהופך ליותר ויותר 

אוטומטי ואף אוטונומי.

הרובוט  ניתוחים,  של  במקרה 
והמנתח משלבים ידיים ומציעים 
מתקדמת  ניתוח  גישת  יחד 
משמעותית  בשורה  שהביאה 
צלקות  חוסכת  הרפואה,  לעולם 
ההחלמה  את  מקצרת  וכאב, 

ומוזילה עלויות.

הודיע  האחרונים,  בשבועות 
נוסף בארץ הקודש  בית רפואה 
על   - כרמל  הרפואי  המרכז   -
מערכת  של  פעילה  כניסת 
מרובה.  בהצלחה  רובוטית 
הכשרה  עבר  המנתחים  צוות 
ועד  מקיפה לרכישת המיומנות, 
וכאמור  ניתוחים,   4 בוצעו  כה 

בהצלחה מרובה.

קוראים לו דה-וינצ'י והוא רובוט 
כירוגי. ראשית יצירתו התרחשה 
במסגרת נאס"א, שם תכננו אותו 
באסטרונאוטים  טיפול  עבור 
בחלל. אסטרונאוטים כבר פחות 
המערכת  אבל  היום,  טסים 
הותאמה לשימוש אזרחי, אושרה 
הבינלאומיים  הרפואה  גופי  ע"י 

והפכה לנפוצה במדינות רבות.

בשנים האחרונות התבצעו מאות 
בעזרת  רובוטיים  ניתוחים  אלפי 
שקיימת  וינצ'י  דה  מערכת 
באלפי בתי רפואה - מעל 4000 
בארה"ב  שמחציתן  מערכות 
ובמדינות  באירופה  והשאר 

נוספות. 

במערכת זו יושב המנתח בעמדה 
זרועות  את  ומכוון  ייעודית 
במספר  ארבעה   - המכונה 
מדויק  באופן  הפועלות   -
ממוקדות  פעולות  ומאפשרות 

במינימום נזק סביבתי.

הרובוט  באמצעות  ניתוח 
הלפרוסקופית  בשיטה  מתבצע 
הגוף  לחלל  מוחדרים  שבה 
דרך  ניתוח  וכלי  זעירה  מצלמה 

חתכים זעירים וכך נחסך ניתוח 
האיברים  את  חושף  שגם  פתוח 
מצריך  לזיהומים,  הפנימיים 
צלקת  ומשאיר  ארוכה  החלמה 
שנשארת  אסתטית  ולא  גדולה 

רגישה לאורך ימים.

יתרונות המערכת הרובוטית הם 
בדיוק שהיא מעניקה, במפרקים 
הרבים של הזרועות המאפשרים 
ומכופלת  כפולה  גמישות 
שמאפשרת לבצע פעולות עדינות 
של  ביציבות  המילימטר,  ברמת 
מהזרועות  בשונה   - הרובוט 
מיוחדת  ובמצלמה   - האנושיות 
ממדית  תלת  תמונה  המספקת 

באיכות HD מוגדלת פי 12.

נערכים  המערכת  באמצעות 
מניתוח  החל  מגוונים,  ניתוחים 
בבלוטת הערמונית, כריתת כליה 
לשם תרומה, צינתור, ועד לניתוח 
מעקף קיבה. הסיבוכים פחותים 
מגישות ניתוח אחרות, וההחלמה 
קצרה יותר - בין 24 ל48 שעות.

המחלקה  מנהל  דקל,  יורם  ד"ר 
הרפואי  במרכז  האורולוגית 
כרמל, ציין בסיפוק:  "אני שמח 
כי אחרי שנים של המתנה, זכינו 
והוא  החדש  הרובוט  את  לקבל 
לעידן  להתקדם  לנו  יאפשר 
ולתת  הרובוטית   הכירורגיה 
הראשונה  מהמעלה  רפואה 
הרובוט  שלנו.  למטופלים 
גדולים  ניתוחים  לביצוע  מיועד 
את  מרחיב  והוא  ומורכבים 
ניתוחים  בביצוע  שלנו  היכולות 
מצומצמת  בגישה  ממוקדים 
הניתוחים  את  שיחליפו 

הפתוחים. המשמעות לחולה היא 
פחות סיבוכים, פחות ימי אשפוז, 
וגם  יותר  מהירה  התאוששות 

פחות סכנה לזיהומים". 

הרפואה,  בית  שמסר  בהודעה 
"לרובוט  ואמרו:  הוסיפו 
בולטים  יתרונות  וינצ'י  הדה 
וההגעה  שלו  התמרון  ביכולות 
מדויק  בניווט  קשים  לאזורים 
ככולם  שרובם  יתרונות  ויציב. 
הוא  אחת:  בעובדה  מתמקדים 
היא  המשמעות  אנושי.  לא 
ביותר  הגדולים  היתרונות  אחד 
היא  הזו  המערכת  שמציעה 
האפשרות לבצע 'תנועות מפרק' 
של  מזה  כמה  פי  גדול  בטווח 
מחקה  אמנם  הרובוט  האדם. 
הוא  אך  הרופא,  תנועת  את 
יכול לסובב חלקים מסוימים בו, 
לדוגמה, ב-360 מעלות, ולהגיע 
למקומות שאף מנתח לא מסוגל 
מהירות  באותה  אליהם  להגיע 
וקלות. עבור המנותח המשמעות 

יותר,  מהיר  יהיה  שהניתוח  היא 
מדויק יותר וכואב פחות."

גם ברכיים
ניתוח להחלפת מפרק ברך הינו 
ללא  המשפרים  הניתוחים  אחד 
של  חייהם  את  ובקלות  היכר 
המטופלים. אלפי ניתוחים כאלה 
בארצנו  שנה  מידי  מתבצעים 
מעל  מבוגרים  בקרב  ובעיקר 
הסבירות  עולה  שאצלם   60 גיל 

לשחיקת מפרק הברך.

מאז שנכנסה הרובוטיקה לתחום 
להיות  הפכו  הם  הברך,  ניתוחי 
קלים, מהירים ומדויקים ותקופת 

ההחלמה התקצרה. 

שלוש  בשעה  לניתוח  "נכנסתי 
וחצי בצהריים, התעוררתי בשעה 
ולמחרת  להתאוששות  שש 
הרגל".  על  הלכתי  כבר  בבוקר 
ניתוח  מספרת מטופלת שעברה 
הרמן,  אמיר  פרופ'  אצל  רובוטי 

מומחה לניתוחי מפרקים ומנהל 
בבית  האורתופדית  המחלקה 

החולים קפלן.

את  שמחליף  הניתוח 
השחוקה  העצם 
במפרק  שהייתה 
שמעניק  במשתל 
לברך תנועה טבעית 
הניתוח  לאחר 
בעזרת  מתבצעת 
ממוקד  באופן  הרובוט 
מודל  יצירת  לאחר  ביותר 
פגיעה  שמונע  מה  ממדי,  תלת 
סביבתית ומאפשר החלמה זריזה 

וחזרה מהירה לשגרה.

לא צריך לרעוד
לא מכבר, בשנה האחרונה, דיווח 
בית הרפואה איכילוב על ניתוח 
השישים  בשנות  אישה  של  מוח 
במקצועה,  רופאה  לחייה, 
עבודתה  את  להפסיק  שנאלצה 
בשל 'רעד ראשוני' ממנו החלה 

לסבול.

רובוט  נצפה  הניתוח  בתיעוד 
 –  ”Rosa" מסוג  מתקדם 
בישראל  מסוגו  הראשון 
בדיוק  להגיע  למנתח  שמאפשר 
אל  אחד  ממילימטר  פחות  של 
המוח  בעומק  שונות  מטרות 

בשיטה 'זעיר פולשנית'.

הפסיקה  כבר  הניתוח  בסיום 
לאחר  בידיה  לרעוד  האשה 
צריבת המקום במוח שממנו נבע 

הרעד.

בימינו,  הרפואית  ההתקדמות 
ניתוחים  ממנה  שכחלק 
פתיחת  כל  ללא  מתבצעים 
היא  גם  מצטרפת  הגוף,  חלל 
המבשרים  המובהקים  לסימנים 
לנו את אופיה של התקופה בה 
המשיח,  ימות   - נמצאים  אנו 
שפע  וחסד,  טוב  הגאולה,  ערב 

ובריאות עוטפים את עולמנו.

הרובוט  מקור  הינו  נוסף,  נתון 
בעיקרו  שתוכנן  וינצ'י  דה 
 - אסטרטגיים  מדיניים  לצרכים 
 - בחלל  לאסטרונאוטים  לסיוע 
והוסב למטרות רפואה אזרחיות. 
בו  הגאולה  מייעודי  ייעוד  עוד 
תקציבי צבא, לוחמה ואסטרטגיה 
מופנים למטרות שלום ובריאות.

צילום: דוברות מרכז רפואי כרמל הרובוט במרכז הרפואי כרמל 

התפתחות משמעותית בעולם הרפואה

כשהרופא והרובוט שילבו ידיים
מי יצר את 'דה וינצ'י', איך אישה שסבלה מרעד ראשוני הפסיקה לרעוד ואיפה נכנס רובוט בניתוחי ברך • 

הכירו את אחד השיפורים המשמעותיים בעולם הניתוחים: כירוגיה רובוטית

צילום: דוברות מרכז רפואי כרמל ד”ר דקל וד”ר חדאד מנהל מחלקה כירורגית ב’ 
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עלייתו ונפילתו של האח הגדול
זה היה לאחר לכידת רוצחו המתועב של יהודה גואטה השם יקום דמו, ופציעה של יהודים נוספים בצומת תפוח. הרוצח נאסר וביתו 

נהרס. היות ומסיבות לא ברורות עונש-מוות איננו מופעל נגד מחבלים בארץ, הניסיון העשיר שלנו עם רוצחים ערבים הראה ברורות כי 
הריסת בתיהם הינו צעד בעל השפעה גדולה בהרתעה ומניעת הישנות "פיגועים" )שם עדין לרצח יהודים על ידי ערבים(

רחל שאבי

לבוא.  אחרה  לא  האמריקאית  התגובה 
ארה"ב  שגרירות  שפרסמה  בהודעת-גינוי 

נאמר:

הצדדים  שכל  קריטי,  שזה  חושבים  "אנו 
מצעדים  ימנעו  ונרצחים(  רוצחים  )כלומר, 
חד צדדיים המחמירים את המצב". בהמשך 
מוסרית  דרגה  ביידן  ממשל  מגלה  הגינוי 
הוא  הרצח  לעצם  גינוי  כל  וללא  גבוהה 
משפחה  של  ביתה  את  להרוס  "אין  מטיף 

שלמה בגין מעשיו של אדם אחד." 

האמנם?
ארה"ב  כי  שכח  כנראה  הנכבד  הפרזידנט 
יצאה לא מזמן למלחמה שארכה עשר שנים 
)!( במהלכה פלשו הצבא האמריקאי וכוחות 
נאט"ו שמנו עשרות אלפי חיילים וכבשו את 
אפגניסטאן, תוך שהם מפילים את השילטון 
במדינה לאחר שזה סרב להסגיר לידיה אדם 
אחד. אוסאמה בן לאדן שאירגן את "פיגוע" 

התאומים. 

הרוגים  אלפי  אחת.  של משפחה  ביתה  לא 
והפכו  הכל  שאיבדו  אנשים  ומליוני 
לפליטים, שילמו אז את מחיר "מעשיו של 
אדם אחד". וזה לא נגמר שם. לאחר שאותו 
פלשו  השכנה,  לפקיסטאן  נמלט  תת-אדם 
הכוחות וכבשו גם אותה. מזכיר ההגנה של 
הכיבוש  מטרת  את  בקצרה  פירט  ארה"ב 
והקרבות העקובים מדם: "להבהיר למשטר 
האפגני כי מתן חסות לטרור אינה קבילה, 

ונושאת עימה מחיר". 

 וזה לא נגמר עד לחיסולו של המחבל עוד 
מילדיו  אחד  עם  יחד  מאומת,  זיהוי  לפני 
ואשתו החפים מפשע. גופתו הושלכה בלב 

ים. בזיון מכוון שנחשב למשפיל במיוחד.

רגשי נחיתות
גלותיות ביסודה היא מצב רוחני, שמתבטא 
מאפשרת  שאינה  ופחד,  נחיתות  בחוויית 
את/ת  ומה  מי  הפנימי.  המרחב  את  לגלות 
נמצא/ת.  את/ה  היכן  משנה  ולא  באמת. 
בחשיבה  מתבטאת  היא  הזה  במקרה 
את  להשוות  איך אפשר  בנוסח:  אוטומטית 
 - ארה"ב - מעצמה - השוטר של העולם 

אלינו?! 

אפשר. וצריך. משום שההיפך הוא הנכון.

ולא רק משום שברחמיו המרובים ית' עלינו 
עוברות מדינות-ערב התמוטטות שילטונית 
כלכלית וחברתית מתמשכת, והפכו למחנות 
מתמדברות  חרבות,  לעיי  ואף  פליטים 

אש.  בקצב  מבפנים  ומתחסלות  מבחוץ 
רחבה  מתמונה  פרטים  רק  הינם  אלה  כל 
לתמונה  בהרבה, שמתגלה כאשר מכניסים 

את מי שעומד מאחרי הכל. 

ואם נשים לב
נראה שבשבעים השנים האחרונות ללא קשר 
אדיר של  רצף  אותנו  מלווה  האויב,  למצב 
שיגשוג וניסים צבאיים וכפי שאנו אומרים 
בחנוכה. "אתה ברחמיך הרבים עמדת להם 
חלשים,  ביד  גיבורים  מסרת  צרתם..  בעת 
דווקא  הפלא  למרבה  מעטים".  ביד  ורבים 
מוצלח,  צבאי  מבצע  או  כל מלחמה  לאחר 
מוסתרת  בלתי  אהדה  של  גל  בעולם  גואה 
ששת  מלחמת  לאחר  היה  השיא  לישראל. 
הימים כאשר ישראל הותקפה מכל עבר על 
ידי צבאות ענק מחומשים היטב ומתוגברים 
בכוחות ונשק של בריה"מ העויינת. באורח 
לא  בזק  בניצחון  המלחמה  הסתיימה  נס 
ושטחים  הקדושים  המקומות  כיבוש  צפוי, 
נמחץ,  אותנו  שתקף  מי  כל  עבר.  מכל 
והעיתונות  הקהל  דעת  התמוגג.  והעולם 
התהפכה במהלך שישה ימים וכל הגילויים 
)"מתנדבים"(  צעירים  נעלמו.  האנטישמיים 
מכל העולם הגיעו לעבוד כאן בחינם ולסייע 
בעבודות חקלאיות, רק שנרשה להם לראות 
את הפלא מקרוב. היינו שיכורי ניצחון ולא 
שמנו לב שלא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
תפיסת  החלה  במקביל  לכן  הזה".  החייל 

העולם הגלותית מחלחלת שוב.

את  כבשה  שמאלנית/פרוגרסיבית  הרעלה 
התקשורת הממלכתית והפחד העתיק מ"מה 

יאמרו הגויים" התעורר שוב. 

ניסיון  מבצע "סליחה שניצחנו" יצא לדרך. 
המלחמה  הישגי  את  לבטל  נלאה  בלתי 
לקבל  הערבים  את  ולשכנע  המופלאים 
חזרה את האדמות, השטחים-האסטרטגיים 
שקיבלנו  ושטחי-האימונים  בארות-הנפט 
באותה  עולם.  בורא  מידי  ישירות  במתנה 
הבין  והתמיכה  ההתלהבות  החלו  תקופה 

לאומיות לדעוך.

"מדינה  כמו  שיער  ומסמר  מובהק  טאבו 
ו"פתרון  קיים  היה  שלא  לעם  פלסטינית" 
שתי מדינות לשני עמים" הפך ללגיטימי. את 
הלך הרוח האומלל הזה שהגיע היום לכדי 
מסכם  וביפו  בלוד  ביהודים  ערבים  פרעות 
"הם  בכאב:  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

הופכים כל ניצחון צבאי לתבוסה מדינית".

ברגע  יתהפך  שהכל  הן  הטובות  החדשות 
נתפוס  ית'(  המרובים  )ברחמיו  כאשר 
העימות  "סכנת  בין  האכזרית  שהבחירה 
ארץ  של  בטחונה  סיכון  לבין  ארה"ב",  עם 
יסוד שגויה, שממנה  נובע מהנחת  ישראל, 
סותרים  הללו  האינטרסים  שני  כי  משתמע 

זה את זה. 

וזה לא נכון
עצמה  את  והוכיחה  הפוכה,  היא  האמת 
קו  דווקא  כאשר  בעבר,  פעמים  ספור  אין 
זה  הוא  ומחוץ,  מבית  אוייבים  מול  תקיף 
ומונע  בינלאומיים  ותמיכה  אהדה  שגורר 
את העימות הבא. התקשורת הפרוגרסיבית 
ערבים,  הבא.  לעניין  ועוברת  מעט  נובחת 

אירופאים, אמריקאים וכל השאר מעריכים 
מתאימה  הסברה  עם  מגיע  וכשהוא  כוח, 
הרבי  הסברה,  אפרופו  מהנהנים.  הם   -
שליט"א מלך המשיח מבקש לעמוד עם ספר 
ולהזכיר  מקום,  ובכל  באו"ם  פתוח  תנ"ך 
בו.  שכתוב  במה  מאמינים  הם  שגם  להם 
פרוש  את  העולם  באזני  לקרוא  פשוט  ואז 
"בראשית  בתורה  הראשון  לפסוק  רש"י 
שייכת  הארץ  כי  המסביר  אלוקים…",  ברא 
ומאז  לנו,  אותה  נתן  ית'  ברצונו  לאלוקים. 

ועד עולם היא שייכת לנו, ולנו בלבד.

עם  להתווכח  שילך  טענות,  לו  שיש  ומי 
בעל-הבית.

להיות עם חופשי בארצנו
בשלמות.  משיח  יעשה  הזאת  העבודה  את 
שלטונו יבטא את מלכות-השם עלי אדמות 

ויחבוק עולם ומלואו.

איך  יודעים  מעטים  אך  לו,  מחכים  כולם 
באמת הוא יתנהל, ורבים שוגים באשליות. 
לא תהיינה  ויושר  צדק  עולם של  יהיה  כן, 
מלחמות והכל יהיה טוב. אבל זה יושג לאחר 
שכל מי שיתעקש נגדו יוכרע מידית כנאמר 
נקרא  משיח  רשע".  ימית  שפתיו  "ברוח 
לאומות  חד  שיהיה  משום  דמשק"  "חדרך 
העולם ורך לישראל. האמת האלוקית תצא 
אנחנו  מה  סוף  סוף  נבין  ואנחנו  האור  אל 
שווים באמת, כולם יראו ויודו שלא כל בני 
האדם נולדו שווים. היהודים הם עם קדוש, 
קדוש"  וגוי  כוהנים  ממלכת  לי  "והייתם 
יחידו של השם. הנוגע  יהודי הוא בנו  וכל 
באחד מאתנו כנוגע בבבת עינו של הקדוש 
אי פעם  זמם  או  מי שהפיל  כל  הוא.  ברוך 
להפיל שערה משערות ראשו של יהודי יתן 
של  )שלטונות  הרשעה  "ומלכות  הדין,  את 
ותמגר  ותשבר  תעקר  מהרה  ושנאה(  רוע 
אפס  ואומר  מעצמות  כולל  זה  ותכניע" 
או  אטום  פצצות  כמה  משנה  ולא  סבלנות 

יתרות מטבע יש להן.

נבואותיהם המדוייקות והסימנים המובהקים 
נבואותיו  הכל  ומעל  חכמינו,  שהתוו 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  הברורות 
בסיומו  עתה  מצויה  האנושות  כי  מורים 
של תהליך שהחל לפני חמשת אלפים שבע 
מאות שמונים וכמעט שתיים שנים, וקרובה 
קץ  שישים  גלובאלי  למהפך  מתמיד  יותר 
לשנאה, לאלימות לשחיתות ולצביעות הבין 

לאומית. 

כבר  להפסיק  אפשר  הנחיתות  רגשי  עם 
עכשיו.

הריסת בית המחבל שרצח את יהודה גואטה הי”ד
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השבוע  שלישי  ביום 
החדשות  כותרות  זעקו 
יום  לאור  חיסול  "מבצע  על 
מיחידת  מיוחד  כוח  בשכם". 
המסתערבים של הימ"מ, נכנס 
לתוך העיר שכם ברכבים עם 
פלסטיניות,  רישוי  לוחיות 
וחיסל ביריות חוליית מחבלים 
לשורת  אחראית  שהייתה 
צה"ל  חיילי  כלפי  ירי  פיגועי 
בתקופה  יהודים  ואזרחים 
באזור  בעיקר  האחרונה, 
לבסיס  סמוך  איתמר,  הישוב 

הצבאי של חטיבת שומרון.

ברכב  המחבלים  הגיעו  פעם  בכל 
סמוך אל עמדה צבאית, ירו מספר 
ונמלטו  החיילים,  לעבר  צרורות 

חזרה למעמקי שכם.

חברון  הקודש  בעיר  במקביל, 
"מלחמת  עוזה  במלוא  מתנהלת 
חמולות" בין שתי משפחות ערביות 
לקוחה  נראית  העיר  בעיר.  חזקות 
פנים  רעולי  אימה:  סרט  מתוך 
ובנייני  עסק  בתי  באש  מעלים 
באמצע  עוברים  חמושים  מגורים, 
בית  לעבר  באש  ופותחים  השוק 
ילדים  היריבה,  לחמולה  השייך 
לבתיהם  בפחד  נמלטים  קטנים 

מרעש יריות, וזה רק מעט מהכאוס.

בחברון  היהודי  הישוב  תושבי 
אחד  בפחד.  חיים  ארבע  וקרית 
לפני  כתב  ארבע  קרית  מתושבי 
נשמעת  "חברון  חודשים:  כמה 
הערב כמו תרגיל אוגדתי. צרורות 
נרצח  הכיוונים.  מכל  אינסופיים 
ממשפחת  מונית  נהג  היום  שם 
צבא.  לה  שיש  משפחה  ג'עברי, 
כרגע.  עובד  הזה  שהצבא  נשמע 
בשנתיים  למה  ערבי  ידיד  שאלתי 
ענה  היריות?  התגברו  האחרונות 
ותחמושת.  נשק  של  שפע  שיש 
לטיילת  הפכה  שצאלים  זה  ככה 

המועדפת על הבדואים".

עוד  במהלך  השבוע,  ראשון  ביום 
אחד  פגע  "שגרתי",  יריות  קרב 
סמוך  המכפלה  במערת  הקליעים 
בעמדת  וכן  השביעית,  למדרגה 
בכניסה  מג"ב  שוטרי  של  שמירה 
הביטחון  כוחות  המערה.  למתחם 
כל  את  מיד  הבהילו  במקון  שהיו 
הסגור  האזור  לתוך  המתפללים 
נוסף,  לירי  מחשש  המערה  של 
ורק לאחר דקות ארוכות התאפשר 

למתפללים לצאת.

בישראל  שהערבים  העובדה 
של  עצומות  בכמויות  מחזיקים 
הנה  לפחד.  רבים  מכניסה  נשקים, 
רעש  קול  נשמע  אתמול  לדוגמא 

בקו 59 בירושלים. נוסעי האוטובוס 
ירי,  בפיגוע  שמדובר  בטוחים  היו 
וכך גם פרסמו כמה כלי תקשורת. 
לאחר ששוטרים ואנשי הצלה רבים 
התברר  למקום,  במהירות  הגיעו 
כי מדובר בסכסוך בין ערבי צעיר 
לבין נהג האוטובוס, וכי הרעש היה 
מאקדח אוויר. אמנם חמור מאוד - 

אך לא כפי שחשבו קודם.

לא ינום שומר ישראל
שלמרות  העובדה  מתוך  דווקא 
הנמצאים  הנשקים  אלפי  עשרות 
אצל הערביים אין )כמעט( פיגועים 

שגרמו לנרצחים, עולים מיד דברי 
אשר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
שומר  ישן  ולא  ינום  "לא  אלמלא 
כבר  הטבע  שבדרך  הרי  ישראל", 

מזמן לא היינו פה, רחמנא לצלן.

דבריו  מתוך  לראות  שניתן  וכפי 
מוצאי  בשיחת  שאמר  הקדושים 
ש"פ ראה תשל"ח: "מליוני ערבים 
העתיקה,  בירושלים  נמצאים 
ובשאר  בשכם  ברמאללה,  בחברון, 
והאמת  המשוחררים.  השטחים 
בני- על  ששמר  היחיד  שהדבר 

"שומר  הוא  עכשיו,  עד  ישראל 
יישן"  ולא  ינום  ש"לא  ישראל" 

וסומכים  טפחים.  מעשרה  למטה 
גלויים.  ניסים  יהיו   - הלאה  שגם 
ניתן  לא  הטבע  דרך  ועל-פי  היות 
ספורים  אנשים  שאותם  לומר 
הערבים,  שמירת  על  שאחראים 

יצליחו למצוא נשק ומחבלים".

לעשות כלים בטבע
אכן, אין ספק שאנחנו חיים בתוך 
ים של ניסים. בעולם אחר, התסריט 
הזה של אויב החמוש בנשק רב וכל 
רצונו הוא לגדוע את חיי שכניו - 
ללא הצלחה, לא קיים. אולם חלילה 
ולהתעלם  באופוריה,  לשקוע  לנו 

מהמצב הביטחוני החמור.

שומר  יישן  ולא  ינום  "לא  אמנם 
ישראל" - אבל מכל-מקום הקב"ה 
בדרך  פעולות  גם  שיעשו  רוצה 
הטבע, ולפחות באצבע קטנה. וכפי 
הקדושה  בתורתנו  הקב"ה  שאמר 
שומעים  שכאשר  אמת':  'תורת   -
עסקי  "על  לבוא  רוצים  שעכו"ם 
מדובר  כאשר  הנה   - וקש"  תבן 
על מקום שעל-ידי נתינתו ש"תהא 
הארץ נוחה ליכבש בפניהם" - אזי 
"יוצאים עליהם בכלי- זיין ומחללין 
הרבי  )-דברי  השבת".  את  עליהם 
מלך המשיח שליט"א במוצאי ש"פ 

אמור תשל"ח(.

תושבי ישובים רבים ביהודה שומרון, מדווחים על קולות ירי וצרורות שנשמעים מידי יום לכיוון בתי הישוב 
ועמדות הצבא • בירושלים ירו אל עבר אוטובוס בלב העיר • למרות נסיונות אלו לפגוע ביהודים הרי שהקדוש 

ברוך הוא מגן ושומר על עם ישראל כל העת 

 עשרות פיגועים מידי יום:

תוכנית ההגנה 
על עם ישראל

שלימות הארץ
  בחזית המאבק לבטחון עם ישראל

כהוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח

צילום: דוברות המשטרה כלי נשק שנתפסו לאחרונה אותם ניסו מחבלים להבריח לישראל  

צילום: דובר צה״ל
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הריקים  השטחים 
לערבים  קורצים  בנגב 
שנים.  כבר  הבדואים 
כמעט  היום  שעד  העובדה 
ואין התיישבות יהודית בנגב 
הביאה להשתלטות מאסיבית 
בעשרות  בפועל  שמתבטאת 
כפרים בדואים בלתי חוקיים.

המאזן הזה ייצר מציאות שבה הפך 
הנגב למעין רשות בפני עצמה.

טוויטר  חשבון  החל  לאחרונה, 
 "moshe kozak" בשם  אלמוני 
טיקטוק  סרטוני  עשרות  לפרסם 
מהנגב, בהם נראים ערבים בדואים 
בשלל סיטואציות כמו ירי בנשק, 
נסיעות  צה"ל,  לבסיסי  חדירות 
על  ראשיים  בכבישים  פרועות 
רכבי יוקרה שרבים מהם גנובים, 
ועוד. הוא נוהג לתייג את משטרת 
ישראל, ולהוסיף פרטים מזהים על 
למותר  בסרטון.  הנראה  הבדואי 

לציין שדבר לא השתנה בשטח..

"לא תתן להם חניה"
ראש  פרסם  כשבועיים  לפני 
הממשלה נפתלי בנט מתווה בנוגע 
למאחז הבדואי הבלתי חוקי "חאן 
אל אחמר". על פי התכנית, המאחז 
מחדש  ויבנה  לחלוטין,  יפונה 

כ-300 מטרים ממיקומו הנוכחי.

התכנית הנלוזה הזאת )מעבר לכך 
היתכנות(  לה  אין  כי  לכל  שברור 
האיסור  של  מדויק  קיום  הינה 
"ולא תחנם" - לא תתן להם חניה 

בקרקע.

אל אחמר קשור  חאן  אגב, מאחז 
במיוחד לאיסור ולא תחנם: המילה 
חאן בתרגומה מערבית היא חניה.

הללו,  ההתפתחויות  בעקבות 

החשמל  חוק  בעקבות  גם  כמו 
התייצבו  הממשלה,  שהעבירה 
סמוך  ימין  פעילי  מספר  השבוע 
יהודית.  נקודה  והקימו  לרהט, 
למקום  הגיעו  בבוקר  למחרת 
היהודים  את  פינו  שוטרים,  מאות 
שהקימו.  המבנה  את  והרסו 
לעשות,  הגדילה  אף  המשטרה 
שהיו  מהיהודים  לאחד  והחרימה 

שם את נשקו האישי.

הפרשה הזאת הוכיחה את הברור 
מפעילה  ישראל  ממשלת  מאליו: 
יהודים.  נגד  אפרטהייד  מדיניות 
בזמן שהבנייה הבדואית משתוללת 
שהממשלה  ובזמן  מעצורים,  בלי 
מכשירה את חאן אל אחמר, מצאה 
הקטן  הבית  את  ישראל  משטרת 

של היהודים, והרסה אותו.

אין אחר מעשה כלום
הדרך  כי  להבין  הממשלה  על 
היחידה להשיב את בטחון תושבי 
היא  )ובכלל תושבי הארץ(,  הנגב 

הקמת רצף יישובים יהודיים,

המשיח  מלך  הרבי  שאמר  כפי 
כסלו  י"ט  בשיחת  שליט"א, 

תשל"ט:

חדא  "בשעתא  אחד,  "בלילה 

אחת  ]=בשעה  חדא"  וברגעא 
בכל  יהודים  יישבו  אחד[,  וברגע 
הגבול  ישראל:  ארץ  גבולות 
רצועת-עזה,  של  הגבול  המזרחי, 
בכל  מצרים,  עם  הקשור  הגבול 

גבול הלבנון ובנגב.

כלומר, שיפתחו את דלתות-ארץ-
והכוונה,  היהודים.  בפני  ישראל 
נמצאים  שכבר  היהודים  בפני 
עשרות- שישנם  ישראל,  בארץ 

אלפי יהודים החיים בארץ ישראל 
כל  את  ליישב  בכדי  שמספיקים 
מוכנים  יהודים  ואותם  הגבולות, 
השטחים,  בכל  להתיישב  ורוצים 
מעכבים  בראש  שהעומדים  אלא 
דיבור,  של  עיכוב  רק  ולא  אותם, 
נותנים  ולא  אותם  מחזיקים  אלא 
להם לצאת מתל-אביב, מבני-ברק 
ולהתיישב  אחר  מקום  מכל  או 
וכל  סיני  ביהודה-ושומרון, 

השטחים!

הקשורה  כזו,  התיישבות  ודוקא 
בעשרות-אלפי  השטחים  ביישוב 
היחידה  ההגנה  היא   - יהודים 
והאמיתית על גבולות ארץ ישראל 
]אפילו כפי שהם עכשיו, עוד קודם 
ה'  ירחיב  "כי  הייעוד  התגשמות 

אלוקיך את גבולך"[".

החזירו את הנגב 
לשליטה יהודית!

איפה ואיפה חמורה ביחס הממשלה והמשטרה ליישובים חדשים: את 
היהודים מפנים בתוך שעות ספורות, באלימות מרובה ואילו הערבים 
מקבלים פרס בדמות ישוב חדש במתנה • מלבד הסכנה הרי שמדובר 
באיסור מהתורה • הגיע הזמן להאזין לאזהרותיו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח

Simon Rawles/Oxfam :צילום חאן אל אחמר על רקע כביש 1   

להט של אמונה 
 בהתוועדות
י’-י”א שבט

המונים השתתפו בהתוועדות ארצית לקבלת 
פני משיח צדקנו, לרגל מלאות 72 שנה 

להתחלת נשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א

חיים בן ישראל

שליט"א  הרבי  לנשיאות  שנה   72 מלאות  לרגל 
ארצית  התוועדות  ההתקיימה  המשיח,  מלך 
סביב שולחנות ערוכים באולמי בלוודר בראשון לציון. 
בהמשך למסורת של "האגודה למען הגאולה האמיתית 

והשלימה".

לאחר דברי הפתיחה וההנחיה מפי הרב לוי דורון, והזמנת הרבי 
שליט"א מלך המשיח לצד אמירת 12 הפסוקים על ידי הילדים, 
המאמר  מתוך  קטעי שמע  שולבו  בה  בהקרנה  האירוע  נפתח 

הראשון "באתי לגני" שנאמר בליל קבלת הנשיאות בגלוי.

הרב יעקב צבי בן ארי מנהל "ופרצת בקיבוצים", חוזר על מספר 
נקודות משיחות הקודש, ומייד לאחריו מוזמן הרב שלמה יצחק 
פראנק רב מרכז העיר עכו שמביא את חובת המחאה בענייני 
שלמות הארץ ובטחון עם ישראל ואף מתאר כיצד פעלו בעירו 
לאורך כל תקופת שומר החומות, כאשר השתוללה הפעילות 

העוינת מצד הערבים.

על פעילות עם בני הנוער, מוזמן לספר הרב יוני יצחק מהנהלת 
"בית משיח" בקרית מלאכי, להם הצלחה רבה בפעילות בקרב 
היו  להם  וחוויות  מופת  סיפורי  מספר  מגולל  הוא  הצעירים. 
וחושף את  עדים במסגרת הפעילות במקום שהשפיעה רבות, 
ימלאו 120 שנה  בו  ניסן,  י"א  הפעילות שהם מכינים לקראת 
להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח. לאורך הערב משמח את 
יעקב  הרב  מימון.  עמי  הרדיו  שדרן  וניגונים,  בשירים  הקהל 
את  משתף  תקשורת'  פתרונות  המשיח  'ימות  מנהל  לנצ'נר 
ופרסום  אחרונות,  ידיעות  עיתון  עם  המיוחד  בחיבור  הקהל 
שהורה  כפי  העיתון,  בתוך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  דברי 

לגב' יהודית מוזס.

"מפיצים את המעיינות גם דרך האינטרנט", זה המסר מדבריו 
של הרב חיים ציק השליח בבת ים הפורש את החזון להרחבת 
דוד  הרב  עולה  לסיום  שיעורי החסידות ברשתות החברתיות. 
נחשון יו"ר ניידות חב"ד וצבאות ה' שנושא דברים על חשיבות 
החתימות על קבלת המלכות של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
בסיום נערכת הגרלה על כרטיס טיסה ל-770, והמנחה מנצל 
האירוע  להצלחת  הטורחים  לכל  להודות  כדי  ההזדמנות  את 

ובראשם הרב יצחק רחימי.

צילום: לוי ישראלי חלק מהקהל בריקודי השמחה באירוע 
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רבקה סופר

במרכז  חוקרים 
לביוטכנולוגיה  סגול 
באוניברסיטת  רגנרטיבית 
מחקרם  את  פרסמו  אביב  תל 
והציגו  עבודה  שנות  לאחר 
מהונדס  אנושי  שדרה  חוט 
בחיות  שהושתל  שומן  מתאי 

מודל.

כולם  את  היכו  המחקר  תוצאות 
מהעכברים   80% בתדהמה: 
להשתלת  שזכו  משיתוק  הסובלים 
חוט השדרה המהונדס חזרו ללכת 
העיניים  כעת,  עצמם!  בכוחות 
נשואות לשלב הבא והמכריע: ניסוי 
קליני בבני אדם הסובלים משיתוק. 
רגע, אתם רוצים לומר שלא רחוק 
לחזור  יוכלו  משותקים  בו  היום 

וללכת על רגליהם? ימים יגידו.

פורץ  הפיתוח  מאחורי  העומדים 
של  המחקר  קבוצת  הם  הדרך 
פרופ' טל דביר המורכבת ממומחים 
ביו  למחקר  מביה"ס  סגול,  ממרכז 
ומהמחלקה  שמוניס  ע"ש  רפואי 
להנדסה ביו רפואית באוניברסיטת 

ת"א.

רגנט.. מה?
המטריה   - רגנרטיבית  רפואה 
בצילה  מסתופף  הנוכחי  שהמחקר 
בריפוי  שמתמקדת  כזו  היא   -
דרך  נרכשים  או  מולדים  מומים 
ואיברים  רקמות  והינדוס  גידול 
רפואית  התערבות  או  חדשים 
צמיחה  המעודדת  שונים  מסוגים 
מחודשת של רקמות באזור פגוע. 

שואפת  הרגנרטיבית  הרפואה 
חוסר  את  בעתיד  לפתור  בעצם 
)לב,  להשתלה  האיברים  זמינות 
וכו'( אשר בגינו מתים  עור, כליות 
העולם  ברחבי  אלפים  עשרות 
את  שיציל  לאיבר  מחכים  כשהם 
ממטרות  אחת  כן  כמו  חייהם. 
בעיית  את  לפתור  היא  המחקר 
בגוף  המושתלים  האיברים  דחיית 
המטופל שכן כמעט תמיד הפציינט 
אשר  חזקות  לתרופות  זקוק 
על  החיסון  מערכת  את  מדכאות 

מנת שלא תדחה את השתל.

דביר,  פרופ'  של  הנוכחי  במחקר 
סבלו  המושתלים  העכברים 
שנמשך  כזה   - כרוני  משיתוק 
בחיי  לשנה  המקבילה  בתקופה 
מרכז  נערך  עליהם   - האדם 
המחקר. לצידם נחקרו גם עכברים 
יותר,  קצר  לזמן  משיתוק  שסבלו 
ההשתלה,  לאחר  אקוטי.  שיתוק 
100% מהעכברים שסבלו משיתוק 
שסבלו  מהעכברים  ו-80%  אקוטי 
משיתוק כרוני חזרו ללכת בכוחות 

עצמם.

דביר  פרופ'  של  המעבדה  "צוות 
ליאור  הדוקטורנטית  את  כולל 
ורטהיים ואת החוקרים ד"ר ראובן 
אדרי וד"ר יונה גולדשמיט. למחקר 
סייעו, בין השאר, פרופ' עירית גת-
ויקס, גם מבית ספר למחקר ביו-

רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס, 
ופרופ' יניב אסף מבית הספר סגול 
רובן  אנג'לה  וד"ר  המוח,  למדעי 
הבריאות  למקצועות  הספר  מבית 
מאוניברסיטת  כולם  שטייר,  ע"ש 
המחקר  תוצאות  אביב.  תל 

העת  בכתב  היום  מתפרסמות 
 ."Advanced Science היוקרתי

כך דיווחה אוניברסיטת תל אביב.

מעכברים לבני אדם
באחד הראיונות הסביר הפרופסור 
"הטכנולוגיה  המחקר:  את  שניהל 
מתבססת על לקיחת ביופסיה קטנה 
מהמטופל.  בטני  שומן  רקמת  של 
כמו כל רקמה בגוף שלנו, הרקמה 
ומהחומר  מהתאים  מורכבת  הזאת 
וסוכרים.  קולגן  כמו  החוץ-תאי, 
מהחומר  התאים  את  הפרדנו 
גנטית  ובהנדסה  החוץ-תאי, 
הדומה  למצב  התאים  את  החזרנו 
לתאי גזע עובריים – כלומר, תאים 
מדויקת  הכוונה  לאחר  שיכולים 
בגוף.  התאים  סוגי  לכל  להפוך 
החוץ- מהחומר  ייצרנו  במקביל, 

תאי ג'ל מותאם אישית לחולה, על 
חיסונית  תגובה  לעורר  שלא  מנת 
ודחייה של השתל לאחר ההשתלה. 
את תאי הגזע הכנסנו לתוך הג'ל, 
ההתפתחות  את  המחקה  ובתהליך 

הפכנו  שדרה  חוט  של  העוברית 
את התאים לשתלים תלת-ממדיים 
של רשתות עיצביות המכילות תאי 

עצב מוטוריים".

הניסוי  עריכת  את  להתחיל  כדי 
עורכי  פתחו  אדם,  בבני  הקליני 
מטריסלף  שכונתה  חברה  המחקר 
אישורים  לבקשת  פנו  שדרכה 
דביר  פרופ'  נדרשים.  רגולטוריים 
קיים  טיפול  כל  באין  כי  מציין 
מה-  מצפים  הם  שיתוק,  לבעיות 
קיום  את  בזריזות  לאשר   FDA

הניסוי.

צוות המעבדה מספר כי כבר מיד 
השדרה  חוט  תאי  השתלת  לאחרי 
נמרצים  להיות  העכברים  החלו 
שבועות  לאחרי  יותר.  ומשוחררים 
עוד  ללכת.  הצליחו  הם  וחודשים 
יקלו  באם  גם  כי  ואמרו  הוסיפו 
במעט את סבלו של משותק ויעזרו 
גם אם לא  לו בשיפור התנועה - 
גם   - רגליו  על  להלך  יוכל  ממש 
חיים  שמשפר  אדיר  הישג  זה 
בצורה משמעותית. המטרה כמובן, 

היא להעמיד את אותם אנשים על 
הרגליים.

זה יכול לקרות?
עורים;  עיני  תפקחנה,  אז 
ואזני חרשים, תפתחנה.  
אז ידלג כאיל פסח, 
אלם"  לשון  ותרן 
הנביא  מתאר 
ישעיהו את אחד 
מייעודי הגאולה 
יתרפאו  בו 
ובריאות  החולים 
מנת  תהיה  איתנה 

חלקנו.

מחלה  של  מהותם  כל  בעצם, 
הגלות,  ליסורי  קשורים  ומום, 
אליו  והבעייתיות  החוסר  למקום 
תיקון  לשם  האנושות  נקלעה 
חוזר  העולם  בגאולה  העולם. 
למתכונתו המקורית של טוב גמור, 
כל  ואיתו  מתאדה  הרע  וממילא 

הקשור אליו - כולל מחלות.

תאי  של  הדרך  פורץ  הפיתוח 
את  לחדש  שמסוגלים  שדרה  חוט 
משותק,  של  הפגועה  המערכת 
את  הדל  שכלנו  אל  מקרב 
משמעותה של תחיית המתים ושל 
 - כאן  שתהיה  השלימה  הבריאות 
לא רק כמושג רוחני וניסי - אלא 
להתרחש  שמתחילה  כמציאות  גם 

לנגד עינינו.

בריא  להיות  נועד  מטבעו,  האדם 
של  טעויות  רק  נצח.  חיי  ולחיות 
בגנטיקה  רוע  עירבו  האנושות 
המוות  את  גם  שהביא  האנושית 
לעולם. כי אם האדם היה חי לעולם 
קיום  היה  לרוע  גם  שחטא,  אחר 
שנים,  אלפי  של  בתהליך  עולמי. 
של  וניקוי  בתיקון  עסוקים  אנו 

הרע. היום, אנו קרובים מתמיד.

את  להרגיש  רשאים  אנו  כבר 
יותר.  והמשוחרר  הנקי  העולם 
יותר,  טובים  יותר,  בריאים  החיים 
פחות  עוני,  פחות  מלחמות,  פחות 
מעוותות,  ממשל  ושיטות  צרות 
ויותר  אהבה  יותר  חסד,  יותר 

בריאות.

 חיים חדשים: חוקרים פיתחו
חוט שדרה מהונדס במטרה להבריא 

משותקים
אחרי מחקר ממושך ומאומץ, מציגים חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתוח מדעי רפואי שמביא חדשות מטלטלות 
לעולם הרפואה • איך זה מקרב אותנו אל הגאולה והאם יבוא יום בו יוכלו בעלי מומים לקבל יכולות שלא היו להם?

אדם בכיסא גלגלים. מראות שבקרוב יהפכו לנחלת העבר
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זכות הציבור לדעת
חשיפת המידע שהביאה בכנפיה הרשתות החברתיות, מגלה וחושפת פעמים רבות, פרטים או ידיעות שלא מובאים לידיעת הציבור. כעת 

הגיע הזמן לחשוף את מה שמאחורי החדשות ולראות גאולה בכל פרט בדורנו

"זכות הציבור לדעת" זוהי הסיסמא 
המובילה כיום בעידן בו עוברת השליטה 
על התודעה הציבורית מגופי התקשורת 
למיניהם, למרחב התקשורת החברתית.

אם עד לא מזמן יכלה להיות מציאות 
המכונה 'הנדסת תודעה' מצד גורמים 

בגופי התקשורת, הרי, שהיום כל אירוע 
מפורסם גם בתקשורת החברתית שלא 

נותנת להעלים או לטייח עובדות בשונה 
מפעם.

ולאזרחים שלהם מגיע זכויות לפי החוק, 
מגיעה הדרישה: "זכות הציבור לדעת!" 
- לא להעלים מידיעת הציבור עובדות 

חשובות, שאכן, נוגעות לחייהם.

)במאמר המוסגר - לכשעצמו, בתחום זה 
כבר רואים את עידן הגאולה, בו, כל אדם 

פרטי כבר לא נתון למציאות שמחליטה 

התקשורת הכללית לדווח, אלא, יכול 
בעצמו לגלות את המציאות האמיתית 
לעולם כולו, מבלי התערבויות זרות - 

כפי שאכן, כבר קורה בפועל!(

הציבור כיום מעוניין לדעת מה עומד 
מאחורי כל דבר במציאות הקיימת, 

ולקבל תשובות ברורות על התנהלות 
המציאות במהלך חייהם.

זכה עיתון 'הגאולה' להביא לידיעת 
הציבור תשובה ברורה מה בעצם עומד 

מאחורי כל התהפוכות והתרחשויות 
התקופה.

הסוד הוא: שזכינו להיות בדור הגאולה 
עליו התנבאו נביאי עם ישראל בכל 
הדורות, וכמובן, ובמיוחד בדורנו זה 

ממש, נעמד מנהיג בעם ישראל, הלא הוא 
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 

שהביא רוח תחיה בעם ישראל בכל מקום 
שהם, ולמרות הגזירות הקשות בדור 

הקודם, שלח שלוחים לכל העולם וגילה 

מחדש את היהדות אצל יהודים רבים.

הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע לנו 
בשנים האחרונות בנבואה ש"הנה זה 

משיח בא", ואנחנו אלה שזוכים לגאולה 
השלימה יחד עם כל הדורות.

זוהי בעצם התשובה לכלל תופעות 
התקופה: לפי דברי נבואה אלו, העולם 

הולך ונהפך למציאות של גאולה לטובת 
עם ישראל בכל התחומים לקראת בוא 

המשיח!

ומצידנו: נדרש רק "לפקוח את העיניים" 
ולראות את הגאולה בעולם ובחיים 

האישיים של כל אחד - וזה - מגלה 
הרבי שליט"א מלך המשיח - נעשה 

באמצעות לימוד ענייני גאולה ומשיח 
בתורה ובחסידות. 

להתקדם בדרגות
חודש אדר בו אנו נמצאים זה הזמן המתאים ביותר לבדוק האם אנו מתקדמים או דורכים במקום. 

מיהודי נדרש כל העת להתקדם ולהעלות ולא לעמוד במקום

ההתרגלות אל הגלות, זו בעיה רצינית 
מאוד. להתרגל למוכר, למה שמרגיש 

מתאים ונוח.

בכלל, הרגלים הם אלו שיגבילו אותנו 
בחיים הכי הרבה.

אנחנו מכורים להרגלים שלנו, כמו סמים.

ולא מדובר רק על הרגלים לא בריאים, 
לא מועילים ולא מקדמים. יש גם הרגלים 

שבקדושה. לדוגמא:

ישנה הוראה של הרבי הקודם, חמיו של 
הרבי שליט"א מלך המשיח, לומר את כל 
ספר התהילים מידי שבת מברכים )השבת 

האחרונה בכל חודש( בבוקר בהשכמה.

אז יש אישה שרגילה לומר כל שבת 
מברכים את כל ספר התהילים. אין צורך 

לשכנע אותה, היא מרגישה מאוד מיוחדת 
שהיא מצליחה לסיים את כל התהילים 

בשבת מברכים, ומבחינתה זה הרגל 
שהיא נהנית להתמיד בו, זה נותן לה 

משמעות וסיפוק. נשאלת השאלה:

יכול להיות שהתחושה האישית וההרגל, 
הם המניע שלה להקפיד על זה מידי 
חודש? האם ללא כל תחושה היא לא 

הייתה עושה זאת?

כי יש עוד אישה, כזו שמאוד קשה 
לה לקרוא את כל התהילים בשבת 

מברכים, והיא גם לא מרוכזת במילים, 
היא מאוד עייפה מכל ההכנות לשבת, 

והיא רוצה לנוח יותר מאשר לקרוא 
את ספר התהילים. אין לה אף רגש של 

סיפוק בקריאה, ולמרות הכל היא יושבת 
וקוראת את כל התהילים במאמץ עילאי.

גם על האישה הזאת ניתן להגיד שהיא 
בתנועה של רגילות? שזה רגיל בשבילה 

לתת שעתיים בשבת לספר תהילים?

דווקא האישה שקשה לה, שלא התרגלה 
עדיין, היא זו שלא נמצאת במגבלות של 
הגלות, היא זאת שפורצת את המגבלות.

היא לא עושה מה שנוח לה, היא עושה 
את מה שהיא נדרשת. גם אם זה הדבר 

האחרון שהיא הייתה רוצה לעשות.

רק בגלל שהיא מבינה את החשיבות, 
והיא יודעת שעצם אמירת התהילים 

אינה חוזרת ריקם - אותה אישה עושה 
מסירות נפש בשבת מברכים.

למסור את הנפש, זה למסור את הרצון 
האישי. למסור כל מה שהוא עצמי, כל 

מה שמגביל ומונע בעדנו לתת מעצמנו. 
כשמוסרים את העצמי, מסירים את 

הגבולות, ואז כל עשייה היא ללא גבול 
או ערך.

אותה אישה ש"נאבקת" על התהילים 
שלה בשבת מברכים - דורשת את 

הגאולה תיכף ומיד ממש!

זה לא אומר שמי שקוראת את התהילים 
עם כל הכוונות לא דורשת את הגאולה. 

אבל צריך כל הזמן לשים לב מתי 
הפסקנו להילחם? מתי הדברים הפכו 

ל"רגילים"?

אנחנו חיילי השם, וככאלה אנחנו 
לא יכולים להרשות לעצמנו להתרגל 

לתפקיד כזה או אחר.

הרבי שליט"א מלך המשיח קורא לנו 
להתקדם בדרגות, להרגיש כל הזמן 
את המאמץ והלחימה למען הגאולה 

האמיתית והשלימה.

ואם כבר הוכשרנו טוב בתפקיד מסוים, 
עלינו להוסיף אומץ ומאמץ, להרחיב את 

הכלי.

רק חייל "שקשה לו" מוכן לגאולה מידי 
יום, מידי שעה. רק מי ש"נלחם" - מחכה 

לניצחון, חושב ומצפה לגאולה כללית 
ושלימה באופן מיידי.

חודש אדר זה זמן מדהים לבדוק אם 
עדיין לא נכנענו. האם גם כשקשה, אנחנו 
מלאים בשמחה אמיתית, שמחה של חייל 

שנלחם ולא מוותר.

ובעזרת ה' נזכה כולנו החודש לצאת 
מהרגילות, להשתחרר מהמגבלות, 

להרגיש את הלחימה, להרגיש שמחה 
בדרך לניצחון.

יש לנו ב"ה רמטכ"ל, הרבי שליט"א מלך 
המשיח, במלחמה הזאת כל מאמץ מקרב 

אותנו אל היעד.  

שניאור גרנשטט

ליבנת סגס

אם עד לא מזמן 
יכלה להיות מציאות 

המכונה 'הנדסת תודעה' 
מצד גורמים בגופי 

התקשורת, הרי, שהיום 
כל אירוע מפורסם גם 
בתקשורת החברתית 

שלא נותנת להעלים או 
לטייח עובדות בשונה 

מפעם

גם על האישה הזאת 
ניתן להגיד שהיא 

בתנועה של רגילות? 
שזה רגיל בשבילה לתת 

שעתיים בשבת לספר 
תהילים? דווקא האישה 

שקשה לה, שלא 
התרגלה עדיין, היא זו 

שלא נמצאת במגבלות 
של הגלות, היא זאת 

שפורצת את המגבלות
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 פוטין
 יירד

מהעץ
מה יהיה בסכסוך בין רוסיה 

לאוקראינה? תלוי את מי 
שואלים. אבל בעידן הנוכחי 

ברור שהכל מתקדם לשלב בו 
לא יהיו יותר מלחמות בעולם, 

ואפילו פוטין צריך לרדת מהעץ 
ולשנות את הרטוריקה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין יפתח במלחמה 
עם אוקראינה או לא? זה שאלת השאלות, 
הדיבור החזק, איפה שתרצו, מהבית קפה 

בשעות הבוקר, עד לשעות הקטנות של 
הלילה במסעדות יוקרה במרכזה של הארץ, 

מהסלון בבית עד לאחרון החדרים. ולא מתוך 
דאגה שלימה אלא כי זה הנושא שעומד 
בתחילתה של כל מהדורת חדשות, וזה 

מסקרן עד איפה פוטין יכול להגיע. מתוכנו 
יהיו את כת האופטימים המאמינים שבסופו 
של דבר הכל יבוא על מקומו בשלום, ואלו 

הפסימיים יותר יסברו שאצל פוטין הכל יכול 
לקרות, הוא לא פראייר, משוגע אמיתי.

רגע עצרו, יש לי חדשות עבור שתי 

הכתות, והאמינו לי הם לא מוטלות בספק 
או מבוססים על תחושות בטן משונות 

ומשתנות. הם מוצקים ואמינים, חזקים 
ויציבים, ולהאמין להם שווה לכל אחד ואחת 

מאיתנו, במיוחד אלו הפסימיים, וגם לאלו 
האופטימים.

והנה הם בעיקרם ובקצרם: ולדימיר פוטין 
יירד מהעץ שטיפס עליו, והייתי אומר יקפוץ 

אפילו, ולא מאי אלו לחצים או איומים 
ממדינות שונות וחזקות אלא מתוך רצון 

לשלום עם מדינת אוקראינה. 

ועכשיו באריכותם: תבינו העולם מתקדם 
קדימה למקום טוב יותר, למצב טוב יותר, 

לשלמות שכולנו רוצים ומתפללים מדי יום 
ביומו, ולא מסתפקים באחת אלא בשלישיה 

מסודרת לאורך היום כולו, שחרית, מנחה 
וערבית, הגאולה האמיתית והשלימה 

שאוטוטו באה ומביאה איתה טוב מושלם, 
אמת אמיתית. רוע, מלחמה ומוות יהיו 

מאחורינו כנחלת העבר, לא נזכור אותם.

האמת שבעיניים שלנו העולם נראה דווקא 
להפך. אבל אם נעצור לרגע ונוריד את 

המשקפיים המקובעות, מטושטשות ושחורות, 
ונלבש כאלה טובות ומאירות, לא יקח לנו 
מלא זמן לחפש ולבדוק איפה הטוב חבוי, 

הוא יקפוץ מול עיננו בכל פינה, לאיזה 
אזור ומקום שנעוף בעולם נגלה עוד ועוד 

אנשים המחפשים לעשות טוב אמיתי הנטול 
מאינטרסים אישיים ותבול בעזרה אמיתית 

וכנה. ננסה לקחת את המשקפיים קצת 
שמאלה להאנשים העשירים, בכסף הרב 

שלהם הופכים את כל מה שעולה בידם, גם 
שם נראה רצון לבניית עולמות של עזרה 

לזולת. 

שנוריד את המשקפיים יראה לנו מוזר ושונה 
שיש עדיין אנשים העסוקים בדברים לא 

רלוונטים להתנהגותו של העולם, מלחמה, 
הרג וחורבן הם לא לנו, ולא רק, בדיוק להפך, 
אנחנו באמת חושבים ורואים עולם טוב יותר, 

זה לא מציאות מדומה זה הסתכלות נכונה.

אז ולדימיר פוטין יירד מהעץ? כן ודאי, 
זה פשוט לא לו. נכון הוא טיפס על עץ 

גבוהה ויהיה לו קצת מפחיד לרדת, אבל מי 
כמונו יודע שאחד שקצת סוטה מהפסים או 
עולה למקומות שבכלל לא מתאמים, נעזור 

לו בשמחה, יד ביד, לאט לאט, הוא ירד 
מרצון, יחזור למסלול הנכון, ויגיד תודה על 

ההכוונה, זו הייתה טעות לא נכונה.

וזה בכלל לא הסוף. תחזיקו חזק. בספר 
ישעיהו מתואר בפרק ב' בפרטות את החזון 
שיקרה ממש עכשיו, אחרית הימים, הגאולה 
האמיתית והשלימה -  ". . .ְוִכְתּתּו ַחְרבֵֹתיֶהם 

ְלִאִתּים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות . . " הוא 
מתאר בפסוק שבזמן הגאולה כלי המלחמה 

המשמשים לרצח לא עלינו יהפכו הם לכלים 
העוזרים לחפור בעבודת האדמה. הרבי 

מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מגלה 
ומחדש לנו בפרשת משפטים בשנת תשנ"ב, 

1992, התהליך של הפיכת כלי המלחמה 
לשימושו בעשייה טובה כבר התחילה, ורואים 

איך זה קורה בעולם.

אז לסיום, ולדימיר פוטין נשיא רוסיה לא 
הסתפק בלרדת מהעץ, אלא בלהפוך את כלי 
המלחמה הרבים ומאות אלפי חיילים שהכין 

בעודו על העץ… ולהשתמש בהם בעזרה 
להפוך את העולם ליותר טוב וחסד. ותאמינו 

שהוא יצליח. הרי כבר אמרנו שפוטין לא 
פראייר, משוגע אמיתי.   

ות
דע

דעתכם חשובה!
כל אחד יכול להשפיע, כל 
אחד צריך. יש לכם מה 
להגיד? טור בעניני השעה, 
מסר אודות הגאולה, מילים 
אישיות על מה שקורה 
או חיזוק יהדותי תודעתי, 
שלחו את טור הדעה 
לאימייל:
 office@hageula.com
ובעז"ה נפרסם אותו באחד 
העיתונים הבאים.
)אין המערכת מתחייבת 
לפרסם את כל החומר 
שישלח. המערכת שומרת 
לעצמה את הזכות לערוך 
את המתפרסם בגליון 
בהתאם לכללי העיתון(

נדב לביא




