מנהיג
דור
השביעי

'העולם היום יותר טוב מבעבר' כך
קובע יזם ההיטק ואחד מהדמויות
הבולטות בתחום ההון סיכון בעולם,
זוהר לבקוביץ בריאיון נרחב

ממון
ומי ברשימת העשירים
העולמית?  /רבקה סופר
אקטואליה
דעות
ספורט
בית מדרש

מהיום גם
באתר

חדשות חב"ד
גאולה ומשיח
סיפור אישי
שלימות הארץ
שיחת הגאולה

אקטואליה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פעילות משיח

יוצאים לדרך :אתר הגאולה עלה
לאויר בעיצוב מרענן ועכשווי
ומספק את כל המידע שחיפשתם
על הנושא האקטואלי • חדשות
ודיווחים מרחבי העולם לצד
מאמרי מידע וטורי פרשנות •
מעולם לא היה קל יותר להתחבר
וללמוד על העידן בו אנו חיים •
בשעה טובה
www.hageula.com

בני נח

ספורט

ברקע מחאת עובדי משרד החוץ ,ישראל
בדרך לשינוי משמעותי בפעילות הנציגויות
בחו"ל • כבר ניכרת ההשפעה על אומות
העולם • יוסף ‡ברמובי ıעמ' 8

יחי א
דוננו מורנו ורבינו מ
לך המשיח לעולם ועד

כלכלה

שגרירות ישראל
בארצות הברית
צילוםwikimedia :

התוכנית החדשה
של מדיניות החוץ

"ילד עני החי היום
בעיר עניה בישראל ,חי
חיים הרבה יותר נוחים,
עשירים ובריאים ממה
שחי מלך צרפת לפני
 400שנה" .יזם ההיטק
זוהר לבקוביץ מעניק
הסתכלות מחודשת
על מהלכי התקופה,
היחס לטכנולוגיה ואיך
אפשר לעשות עולם
טוב יותר  //עמ' 4

דעות

מהפך גאולתי בפעילות הרופאים • במקום לרפא הגיע הזמן לשמור מלכתחילה על הבריאות ולא
לחלות • כבר לא צריך להגיע למרפאה  -רפואה בלחיצת כפתור • מנחם ‡מי˙י עמ' 4

בית מדרש

ביקור אצל הרופא בלי לצאת מהבית

עכשיו
יותר
מתמיד

חדשות חב"ד

גאולה ומשיח

סיפור אישי

פעילות משיח

לפני שבעים ושתיים שנה,
עלה לנשיאות הרבי שליט"א
מלך המשיח • בכך נסללה
הדרך למהפיכה הרוחנית
האדירה המגיעה לכל
פינה בעולם •
המנהיג השביעי
של חסידות חב"ד
מצעיד את העולם
לגאולה • מ‡מר
‰מערכ˙ עמ' 2

21

שבט תשפ"ב
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שלימות הארץ

‰עולם חו‚‚ 72
˘נו˙ נ˘י‡ו˙

בני נח

14

17

כלכלה

06

אירועים
שינויים משמעותיים בחופות
והחתונות  /טל רוזנברג

ערבות הדדית
שיתוף הפעולה של כולם חשוב
לניצחון  /יוסף אברמוביץ

רכב
גם הדומם מדבר איתנו
 /מנחם אמיתי
שיחת הגאולה

ﺧﻼص Redemption

ב"ה | י' שבט ה'תשפ"ב ) | (12.01.2022גליון מס'  | 48המחיר 7.00 :ש"ח )בארה"ב ($ 5

בעידן בו כולם מחפשים מנהיג אמיתי ,צצה
ועולה דמותו הפלאית של הרבי שליט"א מלך
בית המשיח ,שראשי מדינות ,אישי ציבור והמוני
ישראל רואים בו את המנהיג האולטימטיבי.
סקירה לרגל יום הנשיאות  //עמ' 12
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חדשות

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

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק ,בשנת תנש"א
) ,(1991כחלק מפעילות האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת התגלותו
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
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
אימיילoffice@hageula.com :
למנויים והזמנות053-4895-082 :
אינטרנטhageula.com moshiach.net :
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.
לפרסום בגליוןmodaot@hageula.com :

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

היו שותפים
טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.
לתרומות סרקו את הבר-קוד או בהעברה:
מס' חשבון 050585 :בנק 20 :סניף425 :
ע"ש :מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

י' שבט ה'תשפ"ב
)(12.01.2022

שבעים
ושתיים שנות
מנהיגות ,לדור
הגאולה

הרגע ההיסטורי בו בקע קולו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,במאמר הראשון "באתי לגני אחותי כלה"
על הדרך בה צועד דור שלם ,אחרי נשיא הדור ומנהיגו,
היישר אל היעד הנכסף ועל כוחו של כל אדם בודד
בפעולה ,דיבור או אפילו מחשבה אחת!

ב

שעה  10:40בלילה ,נשמע לפתע
קולו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בעיצומה של ההתוועדות,
כשהוא מצטט מתוך המאמר האחרון
שהשאיר חמיו ,שנה קודם לכן:
"באתי לגני אחותי כלה".

אנחת רווחה חרישית נשמעה ,החסידים שעמדו
צפופים ,היו במתח ניכר במהלך כל הערב .שנה ארוכה
של צער על הסתלקות רבי יוסף יצחק ,המנהיג הנערץ,
שהוביל אותם בביטה ,שנה מלאת חששות מה יהיה
על צאן מרעיתו? שנה בה ניסו להשפיע ולפעול על
חתנו שיאות לקבל על עצמו את עול הנשיאות ,נשאו
פרי בלילה הזה .אמירת מאמר חסידות ,כמוה כהכרזה
רשמית על הסכמתו להוביל את החסידים ,שהלא רק
רבי הוא זה האומר מאמרים כאלו ,וכעת ,לאחר שנה
בה סירב בתוקף ליטול על עצמו את נזר האדמו"רות,

באה אמירת המאמר ושינתה את ההיסטוריה.
לא רבים במיוחד היו החסידים שעמדו באותו לילה
באולם בית המדרש ,שאינו גדול במיוחד ,הסמוך לחדרו
של הרבי שליט"א מלך המשיח .כמה מאות בלבד ,יכלו
להכנס באותו לילה קר להתוועדות שנערכה באופן
רשמי ,לרגל מלאת שנה להסתלקותו של הרבי הריי"צ.
אך האור שהוצת באותו לילה ,היסודות שהונחו היו
אלו שגרמו מאוחר יותר להובלת מהפכת היהדות
בעולם כולו.
בתוך המאמר ,הקביל הרבי שליט"א מלך המשיח ,את
פעולתו של משה רבינו כמנהיג השור השביעי לדורנו
אנו .כמו שמשה היה השביעי מאברהם אבינו ,והצליח
להמשיך את השכינה כאן למטה בעולם ,כפי שאומר
המדרש ,שהיה זה בעקבות פעולתם של ששת הדורות
שקדמו לו ,כך גם דורנו שהינו השביעי מאדמו"ר הזקן,
יפעל את המשכת השכינה למקומה כאן בעולם הזה

חדשות

התחתון ,בגאולה האמיתית והשלימה .כמובן שדברים
אלו שנאמרו בצורה כללית מכוונים בראש ובראשונה
רבינו
אליו בעצמו ,כמנהיג הדור וכמשה
בשעתו.

והכל כאמור התחיל באותו לילה גורלי ,לפני שבעים
ושתיים שנה ,כששורטטה ביד אמן תוכנית הפעולה
לדור זה.

סביר להניח שבין משתתפי המעמד,
לא העלה אף אחד את מה שדברים
אלו יחוללו תוך שנים ספורות.
הרבי שליט"א מלך המשיח הציב
את הפסוק "ופרצת ימה וקדמה,
צפונה ונגבה" כסיסמתה של
תנועת חב"ד שמטרתה היא להביא
את אור היהדות לכל יהודי בעולם
ואף להשפיע על אומות העולם
ללכת בדרכי הטוב ,הצדק והיושר.
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זו" ,וכך הפכו בשעתו הרדיו ואמצעי הפרסום ככלים
להעברת שיעורים ומסרים ,ובשנים האחרונות אף
האינטרנט והרשתות החברתיות על
שלל סוגיהן ,משמשות פלטפורמה
להפצת יהדות .ברוח זו אף הוקם
לפני קרוב לעשרים שנה אתר
הגאולה ,שבימים אלו מושג
במתכותו המתחדשת כדי לחבר
עוד יהודים למסרי הגאולה.

קבלת המלכות
ביום זה ,בשנת תשנ"ג ()1993
התחולל מאורע היסטורי חשוב
לא פחות מזה הראשון .מול אלפי
חסידים ומאות ערוצי תקשורת
ששידרו בשידור חי את המתחולל
ב ,770-יצא הרבי שליט"א מלך
המשיח ,כדי לעודד קבל עם
ועולם את שירת החסידים בעוז:
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד".

אלפי השלוחים הפזורים כיום
ברחבי העולם ,עשרות אלפי דוכני
התפילין המוצבים ברחובות הערים
וכל שאר הפעולות הברוכות
שעושים חסידי חב"ד ,כולם המשך
ישיר הם לאותו מעמד מיוחד
בלילה ההוא של קבלת הנשיאות,
והמשך של הפעולות כולם
שקיבלו את הכותרת "לקבלת פני
משיח צדקנו".

שנה קודם לכן ,גילה הרבי
שליט"א מלך המשיח ,כי החלה
תקופה חדשה בנשיאותו החל
מכ"ב שבט ה'תשמ"ח (,)1988
ביום בו נסתלקה רעייתו הרבנית
הצדקנית מרת חיה מושקא עליה
השלום .ביום שמפתח את הדרך
לשלב בו אנו חיים עתה ,שלב
ממנו עוברים לגאולה האמיתית
והשלימה ,בגלוי לעיני בשר.

מהפך עולמי
קשה לתאר את דורנו בלי דמותו
הנערצת של נשיא הדור הרבי
שליט"א מלך המשיח .לא רק
קשה ,אלא פשוט בלתי אפשרי.
ולא כמטאפורה ,אלא כציון
עובדה .נאמר בזוהר הקדוש ש"אין
דור שאין בו כמשה" ולמעלה מזה,
שמותו של נשיא הדור ומנהיגו,
היא חלק בלתי נפרד מעם ישראל
ומקיומו.

כאשר מגיע יום זה ,אין זה הזמן
להביט אחורה בסיפוק ,לא עבור
אלו שפועלים בכך כשלוחים הרבים
והחסידים שבכל מקום ,ולא עבור
אלו הנוטלים חלק בפעולותיהם
הברוכות.

"ממוצע המחבר" כך מגלה תורה
החסידות את תפקידו המיוחד
כמקשר בין עם ישראל לקדוש-
ברוך-הוא.
לא צריך להיות מבין גדול בחכמת
הסוד ,כדי להבחין בעבודות
הברורות והגלויות לכל ,רק הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הוא הדואג
במהלך כל השנים הללו לכל יהודי בכל קצה בעולם.
סיפורים אישיים לאין ספור כבר פורסמו על גילוי
הקשר הנשמתי העצומתי ,שלא פעם אף הציל יהודים
ברגע האחרון לפני סיום חייהם באורח טראגי או ניתוק
הקשר עם העם היהודי.
מיליוני המצוות לאין שיעור שנוספו למאגר הרוחני
של עם ישראל ,והכריעו את הכף לדור של גאולה,
עובצו ונעשו בכוחו הגדול ובהוראותיו .אין כיום יהודי
בעולם שלא מושפע בדרך ישירה או עקיפה מפעולותיו
הברכות באמצעות שליחיו שבכל מקום.
הקצב ההולך וגובר של עוד ועוד משפחות ובעיקר
זוגות צעירים המוותרים על קריירה או חיים נוחים
ויוצאים לפינות נידחות ברחבי העולם על מנת ליטול
חלק בפעולות ברוכות אלו ,אין לו אח ורע .מידי חודש
נפתחים עוד ועוד בתי חב"ד ,בכל נקודה ברחבי העולם,
כשכולם ,ללא יוצא מן הכלל רואים את עצמם שולחים
אישיים שלו ,היוצאים לדרך רק בכח ברכתו ופועלים
בהדרכותיו.

זהו יום של פריצה קדימה תוך הבנה
כי כל מה שהיה פה בשבעים ושתיים
השנים האחרונות ,מוביל לנקודה
אחד ויחידה  -גאולה אמיתית
ושלימה ,תיכף ומיד ממש.

אלפי השלוחים הפזורים
כיום ברחבי העולם ,עשרות
אלפי דוכני התפילין המוצבים
ברחובות הערים וכל שאר
הפעולות הברוכות שעושים
חסידי חב"ד ,כולם המשך ישיר
לאותו מעמד מיוחד
חלק בלתי נפרד מפעולות אלו ,הביאו במהלך השנים
לחשיפה מוגברת באמצעים האלקטרוניים ,שאף אותם
רותם הרבי שליט"א מלך המשיח לפעולת הפצת האור.
"כל דבר שנברא בעולם נברא כדי לשמש למטרה

כאן נכנס לתמונה האדם הבודד,
שאמנם ביחס לכלל הפעולות והמעשים
שנעשו בשנים אלו ברחבי העולם ,עלול לראות את
עצמו ,כדל אמצעים ,אך כוחו גדול הוא ,כי בכח אפילו
מעשה אחד ,ואפילו מחשבה או דיבור אחד ,להכריע
את הכף ולגרום לכל הפעולות והמעשים להגיע ליעדם
הנכסף.
בהקשר לכך ,מביא הרבי שליט"א מלך המשיח,
בשיחותיו הקדושות ,לא פעם ,את דברי הרמב"ם:
"צריך כל אדם שיראה עצמו  . .חציו זכאי וחציו חייב
 . .עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת העולם
כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה".

זה בידינו!
זה הזמן לחולל את השינוי ,עוד פעולה אחת ,והדור
כולו מגשים את יעודו .עוד דיבור אחד טוב והעולם
כולו משתנה לנצח  -והפעם לטובה .עוד מחשבה אחת
טובה והעתיד לו אנו מצפים כבר כאן .רק לפקוח את
העיניים ולראות  -גאולה!
‰מערכ˙
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רפואה שלמה ,והפעם באמת

רפואת המחר:
מהבית ,כל הזמן
ולפני המחלה
עידן הגאולה והטכנולוגיה מגדירים מחדש את תפקידו של הרופא  -מלרפא מחלות,
לשמירה על בריאות איכותית לאורך זמן • ממזעור נזקים ,להתקדמות לחיים טובים יותר •
שורת פיתוחים חדשניים שמשלבים טכנולוגיה ורפואה הופכים את בתי הרפואה לעמוסים
פחות ואת האנשים לבריאים יותר • רופ‡ כל ב˘ר ומפלי‡ לע˘ו˙
מנחם אמיתי

כך מטרתם הראשית של שירותי
הבריאות היא להשאיר אותו
בריא מלכתחילה ,ובמקרה שחלה,
להשיב אותו לאיתנו בצורה
המהירה ,האיכותית והבטוחה
ביותר.

שיטת התשלום עבור
שירותי בריאות הנהוגה
במרבית העולם נגזרת מהשימוש
בשירות ,ככל שהאדם משתמש
יותר ,מבקר יותר אצל הרופא,
כך ישלם יותר .אט אט חודרת
שיטה חדשנית בעלת תפיסה
מהפכנית ,מודל בריאותי מבוסס
ערך  -כשהמטופל בריא ,שירותי
הבריאות זכאים לתשלום .כאשר
הוא חולה ,עליהם לטפל בו והוא
אינו נדרש לשלם עבור הטיפולים.

זה אולי נשמע מיותר לשלם
כשאתה בריא ,אבל כך שירות
הבריאות עובר טוטאלית לצד
המטופל ועושה איתו יד אחת
למען בריאות שלימה ורפואה
אמיתית ,שהיא למעשה רפואה
מונעת ואורח חיים נכון השומר
על הגוף.

בקונספט זה ,האדם משלם
לשירותי הבריאות כדי שישמרו
על בריאותו ,הוא משלם על
איכות הטיפול והצלחתו ולא על
כמות הביקורים או התרופות.

רפואה מונעת היא אפיק עתיק
יומין שידע תחייה והתקדמות
במאות השנים האחרונות.
כבר הרמב"ם ,הרופא הגדול,
העניק בספריו מערכת שלימה

לחיים בריאים והבטיח שההולך
לפיה לא ידע כל חולי .ברפואת
ימינו ,המצאת התרכיב למניעת
אבעבועות שחורות הביא
להתפתחות החיסונים שחסכו
מחלות קשות ממיליוני בני אדם,
בנוסף ,בדיקות שגרתיות לאנשים
בריאים מאפשרות גילוי מוקדם
של מחלות וטיפול מציל חיים
בטרם עת.

להרגיש את הלב
אל הכוחות המשלבים ידיים
למען בריאותו השלימה של
האדם ,חוברים האמצעים
הטכנולוגיים ורשת האינטרנט
שחדרה כבר מזמן אל המרחב
הדומם' .האינטרנט של הדברים
  ,'Internet of Thingsאובקיצור  ,IoTשמהווה רשת של

חפצים 'חכמים' האוספים מידע
באמצעות חיישנים ,מתקשרים
ומסתנכרנים ביניהם באמצעות
הרשת ובאמצעות איסוף וניתוח
מידע מתקדמים.
כשעולם הרפואה פגש את עולם
הטכנולוגיה ,קרו הרבה דברים
טובים .אחד מהם זה ניטור
מרחוק של מטופלים באמצעות
ה'אינטרנט של הדברים' .מגוון
חיישנים לבישים הנמצאים על
המטופל מפיקים מידע כל העת,
מצליבים אותו במהירות ומזינים
אותו למערכות מידע רפואיות
שיודעות לזהות הידרדרות בנתון
זה או אחר ,להעיר את תשומת
ליבו של הרופא המטפל ולהביא
טיפול מונע ורפואה מקדימה.
כך נחסכים ביקורים רבים

במרפאה ,הרופא האישי של
המטופל יכול לצפות בזמן אמת
בנתונים ולסייע מרחוק בזמן אמת
באופן מקצועי ויעיל יותר.

האוכלוסיה מתבגרת
הגידול באוכלוסיה המזדקנת,
יצר אף הוא ביקוש גובר והולך
לרפואה חכמה מקדימה ולניטור
תמידי ביתי .ברוב מדינות העולם
תוחלת החיים בעלייה תלולה
מעין הכנה לחיי הנצח שיהיומנת חלקנו בגאולה העתידה.
כמות האוכלוסייה הזקנה בעולם
נמצאת כיום בשיא שלא היה
כדוגמתו בהיסטוריה האנושית.
ממחקר על מדינות המסווגות
כמפותחות עלה כי גיל
האוכלוסיה החציוני נכון לשנת

חדשות
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 Rapael Smart Gloveהן
כפפות בלוטות' ייחודיות העוזרות
לאנשים שעברו שבץ מוחי שנטל
מהם את יכולת התנועה
באחת מידיהם .הכפפה
עוזרת לבצע פעולות
שונות ויכולה
גם לחדש את
יכולת הניידות
שלהם.
בתחום מדידת
הסוכר
גלוקוז בגוף,
הרי שאם פעם
נאלצו אנשים לעבור
דקירות מכאיבות כדי
למדוד זאת ,הרי שהיום ,ניטור
גלוקוז מדויק מתבצע בבית ,עם
מכשיר פשוט ,וללא כאבים.

קפיצה אדירה לרפואת העתיד בשימוש במיכשור חדשני

 1950עמד על  ,29ובשנת 2000
הוא עלה ל ,37.3-והוא צפוי
לעלות ל 45.5-עד  .2050נתון זה
משקף את עליית תוחלת החיים.
מספר האנשים בעולם שהם
בני  60ומעלה גדל פי שלושה
מאז שנת  .1950בשנת 2000
הוא עמד על  600מיליון ובשנת
 2006על  700מיליון .הצפי הוא
שהאוכלוסייה הזקנה תגיע ל2.1-
מיליארד אנשים עד .2050

נתוני עתק על בריאות
האנושות

ערך .הנתח צפוי לגדול ביותר
מפי שניים במהלך חמש השנים
הבאות ,מ 72.5-מיליארד דולר
ליותר מ 188-מיליארד דולר .כך
על פי הערכת מומחים.

ַ
מא ֶפּל לרפואת המחר
עדי ברנזון וד"ר רן מרגולין הכירו
באפל ישראל ,שם עסקו במחקר
ופיתוח מתקדמים .יחד הם הקימו
סטראט-אפ שהפך לחברה
בשם  Clair Labsבמסגרתה
הם מפתחים מערכות לניטור
מטופלים מרחוק ללא
כל מגע  -ועם זאת -
ברמת דיוק ואמינות
רפואית מקצועית.

איסוף הנתונים האדיר
חיישנים
באמצעות
תמידיים ,כמוהו
על
מדובר
עומק
כמחקר
טכנולוגיות
עולמי על בריאות
מעולם הבינה
האוכלוסיה .כך
מלאכותית,
לפתע מתגלים
ראיית מכונה
בין
הקשרים
ו כ מ ו ב ן
מדדים שונים
האינטרנט
למחלות אלו
של הדברים.
ואחרות ונוצרות
מייסדי החברה
גישות טיפול
מכוונים לשוק
או
חדשניות.
הניטור הבריאותי
לחילופין מתגלים
מרחוק שכאמור מצוי
דפוסי פעולה ראשוניים
בהתפתחות מטאורית
של מחלות שיעזרו
ועשוי לשנות את פני
למנוע בעתיד אותן
צריכת הבריאות שלנו.
מחלות אצל מטופלים
השעון עוקב אחרי
אחרים.
הפעילות הרפואית "הרעיון למיזם הגיע
מהבנה שהדגש בעולם
לא פלא אם כן ,שנתח
הרפואה עובר לרפואה מונעת
ה'אינטרנט של הדברים' ביישומי
ופרו-אקטיבית ,הדורשת יכולת
הרפואה הולך וצומח בצורה
מעקב אחר המצב הבריאותי
מטאורית ,לא רק כמניעה ומעקב,
שלנו תוך כדי מהלך חיינו,
אלא גם כאמצעי מחקר רב

כשאנחנו בריאים ולפני התפתחות
תחלואה" ,אומר עדי ברנזון,
מנכ"ל החברה" .עם התפרצות
מגפת הקורונה הבנו כמה קריטית
היכולת לבצע ניטור מתמשך של
חולים בצורה יעילה גם במוסדות
רפואיים המתמודדים עם עומס
חולים גובר ורמת תחלואה
עולה .ניטור מתמשך ורציף של
חולים יבטיח איתור מוקדם של
התדרדרות במצב המאושפז כגון
התפתחות של זיהומים מסוכנים.
כמו כן ,ניטור כזה יסייע במניעה
של נפילות ,היווצרות פצעי לחץ
ועוד .בהמשך ,טכנולוגיות הניטור
ללא מגע יאפשרו מעקב מרחוק
אחר חולים באשפוז ביתי".
המכשירים של החברה מנטרים
באופן רציף מדדים כגון דופק,
נשימה ,סטורציה ,חום גוף ובנוסף
גם איכות שינה ,התנהגויות
כהרגלי ומשך שינה ,ערות או
מצוקה ,מעקב אחר שינוי תנוחת
שכיבה ,כוונת קימה מהמיטה
ועוד.
המידע מעובד במערכות חכמות
המייצאות הערכות מצב או
מתריעות במקרה קיצוני .הבשורה
הגדולה היא שכל הללו מתבצעים
ללא כל מגע או הפרעה לנבדק.
כך גם נחסך עומס רב מצוותי
הרפואה שפנויים ממדידות
שונות.
אב טיפוס של המערכת נכנס
לניסויים קליניים בימים אלו לבית
הרפואה איכילוב ולמרכז לרפואת
שינה של בית הרפואה אסותא,
שם בודקים את יעילותה ומחילים

פיילוטים של פעילות לצידה.
"היכולת לנטר שינה מבלי
"להפריע" לשנתו של הנבדק
בהדבקת חיישנים שונים ,היא
פריצת דרך" אמר פרופ' ירון
דגן ,מנהל מערך מכוני השינה
באסותא .הוא הדגיש כי הדבר
מתבטא במיוחד בשינה של
תינוקות וילדים שאז חיישנים
שעל גופם עלולים להפריע את
שנתם וממילא הבדיקות תהיינה
פחות אמינות.
מנהלת המרכז לרפואת המחר
באיכילוב ,ד"ר אהובה וייס־
מייליק הסבירה כי למעשה אין
מעקב רציף אחר המטופלים
השוכבים במחלקות הפנימיות
מאחר ומספר הפעמים שצוות
רפואי יכול להגיע לבדוק כל
מטופל במהלך היממה מוגבל.
אשר על כן ,טכנולוגיה שיודעת
לנטר את מצב המטופלים באופן
רציף בכל רגע נתון ולהתריע
מבעוד מועד על אירועים חריגים,
תעניק רפואה איכותית ומדויקת
הרבה יותר.

שומע את הלב שלך
שעונים חכמים הפכו כיום למוצר
נגיש ונפוץ .בין התועלות שלהם,
נמנים חיישני בריאות מתקדמים
שיודעים לאסוף ,בדומה למכשור
רפואי ,נתוני דופק ,פסיעות,
שינה ,סטורציה ,נשימות ,ועוד.
בכך מסייעים גם הם לרפואה
המונעת והמתקדמת לעבוד טוב
יותר.

מוצר חדשני נוסף ,בצורת
סרט ראש או אוזניות – מודד
את חוסר הנוחות במערכת
האלקטרואנצפלוגרם ()EEG
שהינה תנודות העצבים במוח
ומכונה גם גלי מוח או 'רשמת
מוח חשמלית' .כך המערכת מזהה
כאב ובאמצעותה יכול המשתמש
או המטפל להתמודד טוב יותר
עם הכאב.
בתחום השינה ,בטיפול במצבי
דום נשימה בשינה וכדומה,
הומצאו התקנים מבוססי בינה
מלאכותית הניתנים ללבישה
ומזהים ומנרמלים מצבים
מסוכנים.
גם בתחום הראיה והעזרים
לעוורים ,ישנם פיתוחים חכמים
ומתקדמים המצדיקים יריעה בפני
עצמם .המשותף לטכנולוגיות אלו
הוא המהפך בתפיסת הבריאות
בימינו אלה  -ימות המשיח.
החל מהעזרים הרבים ושלל
הנתונים שמתרכזים דווקא עכשיו
ומעניקים את היכולת לכולנו
לחיות חיים בריאים ורגועים יותר.
לזהות מראש הידרדרות ,לגלות
ולהמנע ממצבי סיכון ולשמור
טוב יותר על הגוף  -אותו הפקיד
בידינו הבורא.
הרבי שליט"א מלך המשיח
מתייחס לרפואה מונעת כאל
הרפואה האמיתית ,הרפואה בה
מברכת התורה את בני ישראל
כאשר הם ימלאו את ייעודם
ויעסקו בתורה ובמצוות .כעת,
על סף הגאולה ,כאשר הדור
כולו מוכשר ,עשה תשובה
וליבו ער ,רואים בעיני בשר את
התגשמות הדברים ,ובפרט כאשר
מארץ הקודש יוצאים הפיתוחים
העדכניים בתחום.
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ללא קשר לאומיקרון:
שינויים במתווה החתונות

במהלך השנתיים האחרונות הורגלנו למתיחת פנים בעולם החתונות • פרטים רבים באירוע המרגש ביותר בחיים
השתנו ,וגל האומיקרון עשוי להחזיר אותנו אל חתונות הקורונה היחודיות • אך שינוי משמעותי בסדרי החתונות יחול
בקרוב • אולי עכשיו "הראש פתוח" ונכיל אותו בקלילות יותר…
צועד .מרכז הווייתו של העם היהודי
הוא בית המקדש ,חיים יהודיים
מתוקנים וטובים הם חיים שליבתם
היא עבודת המקדש ,ורגע קודם
הנישואים הסופיים ,מכריז החתן:
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי,
אם לא אעלה את ירושלים על ראש
שמחתי".

טל רוזנברג
כל מי ˘מכיר ב‡ופן
‡י˘י ח˙ן ‡ו כל‰
‚ל
ב˙חיל˙
˘˙‰ח˙נו
˜‰ורונ‰ ‰ר‡˘ון ,ל‡ י˘כח
לעולם ‡˙ ‰חר„ ‰וחוסר
‰וו„‡ו˙ „‡‰יר ˘‰י˜ ‰יים
בסביב˙ם˘ .ינויים ˙כופים
חלו בס‚נון ‚‰‰בלו˙ וב˜ˆבן,
˘מבולטי
לומר
ו‡פ˘ר
‰נפ‚עים ‰יו ‰ח˙נים ו‰כלו˙.

לו"ז חדש
בכך מבטא החתן את הכאב שלא
יישכח ממנו כיהודי ,על בית
המקדש שהיה ואיננו ,ומזכיר
לכולם ,שגם בתוך השמחה עלינו
לזכור את העתיד הקרוב הצפוי לנו
 החזרה לעבוד את הבורא בביתושבירושלים  -בית המקדש.

באמצע התקופה המיוחדת בה הם
מתכוננים ליום המאושר בחייהם,
ניתך על ראשם שיבוש אדיר ולא
מתוכנן של התכניות .כמוזמנים,
כולנו חווינו את שינוי התכניות
ואופי האירועים שהיה מיוחד ושונה
במקביל לגרף המאומתים ,אך ודאי
שהחתן והכלה ומשפחותיהם חוו
על נפשם טלטלה וצורך לקבל
החלטות גדולות בתוך זמן קצר.
אם עד לאחרונה היו תיאורים אלו
שייכים לתחום הזכרונות מהעבר
הקרוב ,כעת ,עם התפשטותו
המואצת של נגיף האומיקרון
נזכרים רבים בתקופה "ההיא",
והחשש מהתפרצות מחודשת
שתגרור עמה גם הטלת הגבלות
נוספות מקונן בלבבות רבים.

תפנית דרמטית
אך יתכן שמתיחת הפנים הנועזת
שהתחוללה בתחום החתונות ,לא
נועדה אלא להכין אותנו למגוון
שינויים בתחומי החיים השונים,

להתחתן בלי לשבור את הכוס

וגם בתוך סדרי החתונה.
הגאולה הקרובה ,כפי שניבא הרבי
שליט"א מלך המשיח ,עתידה
להתרחש בקרוב ממש .ניתן לחשוב
שבואה של הגאולה לא אמור
להוות גורם משמעותי בסדרי
האירוע המשמח ביותר בחיים.
ההיגיון אומר שעל ההלוויות נוותר
בשמחה בגאולה ,גם על ניתוחים,
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אשפוזים ,מחלות ומחסור כספי.
אך הגאולה ,מעצם היותה עידן
טוב ,מושלם ושמח ,נשמעת כעידן
עבורו חתונה מתאימה לחלוטין.

הרגע המרגש
המרגשים
הרגעים
אחד
והמשמעותיים בתוך מעמד החופה
היהודי ,הוא הרגע בו החתן

המאושר והחגיגי עומד לצד הכלה
הנרגשת ,ומול האורחים הרבים
הוא עוצר את הטקס ומקדיש רגע
אחד לזכור את בית המקדש שהיה
ואיננו.
עם ישראל מקפיד כבר כמעט
אלפיים שנה ,גם כאשר הוא מגיע
לרגע המאושר בחייו ,להזכיר
לעצמו מאין הוא הגיע ולאן הוא

בקרוב מאוד ,כאשר יגיע המשיח
ויבנה את בית המקדש השלישי,
לכאב זה כבר לא יהיה מקום יותר.
השמחה תהיה חלק בלתי נפרד
מהווי העם היהודי ,ולא יהיה צורך
לעצור את החגיגה ולהזכיר נושא
כאוב.
אם התקליטן במערכת הדיג'יי היה
רגיל להמתין עם השיר המקפיץ
והמשמח לאחר שבירת הכוס ,הרי
שבקרוב מאוד סעיף מרכזי זה
יוסר מהליין-אפ של מעמד החופה,
ונאלץ להתרגל  -כפי שלמדנו כעת
להתרגל לשינויים רבים בחתונה -
לפרוץ בחגיגות בסיום אמירת שבע
הברכות ,לאחר שהכלה שותה
מכוס היין.
מזל טוב! מזל טוב!

לקראת מהפך באירופה? \ רחל שאבי
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הרבנים בארמון הנשיאות

ארדואן בביקור הרבנים:
היחסים בין טורקיה ליהודים
תמיד יהיו חזקים

בחודשים האחרונים עקב כל עם ישראל בדאגה אחרי בני הזוג אוקנין שטיילו בטורקיה ונעצרו
באשמה לא ברורה • הסיפור הסתיים בטוב עם הודאה נרגשת לבורא עולם ,אך התדמית הטורקית
עוד לא נראתה מחייכת ליהודים • ביקור הרבנים ההיסטורי בארמונו של ארדואן באנקרה הוציא
ממנו שלל אמירות מפתיעות על יחסו החיובי ליהודים ולישראל • לב מלכים ו˘רים בי„ '‰
הכחשת השואה' .אחזק את
החינוך בטורקיה לזכר השואה'
הבטיח.

מושקא רותם
מחז ‰ל‡ ˘‚ר˙י
נˆפ ‰בפ˙ח ‡‰רמון
ב‡נ˜ר,‰
‰נ˘י‡ו˙י
טור˜י ,‰בחו„˘ ‡‰חרון.
˜בוˆ˙ רבנים ,עטורי ז˜נים
וחבו˘י כובעים ˜˙‰בל‰
בכבו„ מלכים על י„י
ר‚'פ ט‡יפ ‡ר„ו‡ן עˆמו,
‰פרזי„נט ‰טור˜י ˘˘מו
על ‰לכו˙רו˙ ב‡רˆנו ז‰
ל‡ מכבר.

קבוצת הרבנים כללה את רבה
הראשי של טורקיה ושורת רבני
ערים ומדינות בעולם המוסלמי.
מה עושים עשרות רבנים
בטורקיה בסתם יום של חול?
היה זה מפגש פסגה ראשון
ומיוחד של 'ועידת הרבנים
במדינות האיסלאם' שהתקיים
בטורקיה בחסות רבה הראשי
של טורקיה ,הרב יצחק חליבה
ובארגונו הנמרץ של הרב מענדי
חיטריק ,שליח הרבי שליט"א
מלך המשיח ,מייסד הארגון ורב
הקהילה האשכנזית בטורקיה.
במפגש נכחו עשרות רבנים
ושלוחי הרבי שליט"א מלך
המשיח המייצגים למעלה
מ 100,000-יהודים החיים
ברחבי העולם המוסלמי.
ביניהם נמני הרבנים הראשיים
של קזחסטן ,אוזבקיסטן,
איראן ,אזרביג'ן ,קירגיזסטן,
אוגנדה ,ניגריה ,אלבניה ,איחוד
האמירויות הערביות ,וכן צפון
קפריסין ועוד .רבני מרוקו
ותוניס שנבצר מהם להגיע פיזית

צילום :ארמון הנשיאות בטורקיה

הרבנים במפגש עם ארדואן

לטורקיה ,השתתפו באופן מקוון.
הרבנים דנו במגוון סוגיות
הלכתיות,
–
רלוונטיות
קהילתיות והגותיות ,כמו גם
בהזדמנויות החדשות לחיזוק
ושגשוג החיים היהודיים ברחבי
העולם המוסלמי ולא וויתרו
גם על ביקור נשיאותי בארמון
מספר  1במדינה.
ארדואן קיבל את הרבנים בסבר
פנים יפות וברוחב לב .במהלך
המפגש נרשמו שורה של אמירות
חיוביות מפיו של ארדואן
בהקשר היהודי והישראלי.
"היחסים בין טורקיה ליהודים
ולישראל תמיד יהיו חזקים",
אמר" .היחסים הכלכליים בין

מכל מדינות ערב סביב שולחן אחד

המדינות חזקים מתמיד וימשיכו
להתחזק" .הוסיף והביע גם
את רצונו לנרמול היחסים עם

צילום :ארמון הנשיאות בטורקיה

ישראל ,דבר חשוב בעיניו .הוא
הדגיש כי ייאבק באנטישמיות,
והזכיר כי טורקיה חתומה נגד

הרב חיטריק הביע
תודה
הכרת
על
לארדואן
כך שטורקיה
מהווה "סמל
ל י ח ס י ם
יהודים
בין
למוסלמים",
כי
ואמר
מצפים
הרבנים
לפתח את הקשרים
הללו" .הרבנים יצאו בהרגשה
מאוד טובה מהפגישה ושמחו
לשמוע מהנשיא ארדואן שהוא
יפעל לחיזוק היהדות במדינות
האיסלאם" סיפר.
עצם מפגשם של עשרות רבנים
במדינות האיסלאם מוכיח על
ייחודיתה של התקופה בה אנו
חיים .לא רחוקים הם הימים בהם
יהודים ויהדות נרדפו בעולם.
כיום החיים היהודיים פורחים
מסביב לעולם ורבנים ,שלוחים
ומנהיגי קהילות זוכים לכבוד
ואף לסיוע ממשלתי.
מאן מלכי? רבנן( .מיהם
המלכים? הרבנים) ,כך אומרים
חכמינו .הרבי שליט"א מלך
המשיח אמר פעמים רבות כי
בכוחם של רבנים  -כח התורה
 לשנות את מציאות העולם.לא פלא אם כן ,שהדרך לשלום
עם טורקיה ,עוברת דרך רבנים
ומנהיגי קהילות בעם ישראל.

7

8

חדשות

י' שבט ה'תשפ"ב \ 12/01/2022

מה יעשו העובדים?

משרד החוץ
במשבר העובדים
מאיימים בשביתה,
אין הידברות

ועד עובדי משרד החוץ החל לנקוט בשורת פעולות מחאה חריפות,
בעקבות שעות העבודה הארוכות להן הם נדרשים • משבר של ממש
בין העובדים לבין הנהלת המשרד והדרג המדיני • כיצד תסתדר ישראל
עם משרד החוץ המושבת? • תחקיר מיוחד ,שופך אור על כל הפרשיה

יוסף אברמוביץ
מח‡˙ עוב„י מ˘ר„
‰חו ıל˜יˆור ˘עו˙
˙‰ורנו˙ ,על˙ ‰מ„ר‚.‰
‰עוב„ים נו˜טים ב˘ור˙
ˆע„ים חריפים כמח‡‰
כלפי ‰נ‰ל˙ ‰מ˘ר„ ו„‰ר‚
‰פוליטי ,על-מנ˙ לעורר ‡˙
מו„עו˙ ˆ‰יבור למ˘בר.

העילה לסכסוך הענק היא חוסר
מוכנות מצד עובדי המשרד
לקיים את דרישות העבודה ,זאת
לאחר שאורך שעות התורנות של
העובדים הגיע לקצה הסיבולת,
לטענתם.
באופן חסר תקדים ,הסכסוך איננו
מתנהל רק בחדרי המשא ומתן.
העובדים תוקפים את שר החוץ
במתקפות אישיות וממוקדות,
ומבצעים זאת במרחב הציבורי,
ברשת ובכלי התקשורת.
העימות המתוקשר מביא לכך

שבאגף כח אדם מתקשים למצוא
עובדים חדשים ,בעוד העובדים
הקיימים (רובם מומחים בתחום
ובעלי ותק של שנים) מפעילים
עיצומים משמעותיים בסדר גודל
של שביתה.

דיפלומטיה בכאוס
העובדים נעדרים מהעבודה
במשך זמן ניכר ,מתוך מדיניות
מתוכננת ,כאשר המשרד כולו
פועל בעקבות כך במתכונת
מצומצמת .הפחתת שעות
העבודה באופן חד-צדדי מצד
העובדים ,גורמת לתפקוד לקוי
של המשרד בכל מישורי עבודתו:
מערך הדיפלומטיה הציבורית,
האגף לעניינים אסטרטגיים,
האגף הקונסולרי ,ועוד אגפים
ומחלקות רבים ומגוונים הפועלים
תחת המשרד.
כעת נותר רק לבדוק עד כמה
יזיק ליקוי העבודה ,ומהו הביקוש
כעת? מה היא הדרישה הכללית

מהעובדים ,ומה היקפה?
בדיקה קלה מעלה ,כי הפחתת
כמות העובדים והספקי העבודה
בתחום ,אינה רק סבילה ואפשרית
עבור המדינה בעת הזו ,אלא
מתבקשת ומתוזמנת היטב.
בנקודת הזמן הנוכחית אנו
יודעים כי תפנית ממשית עומדת
להתרחש בעתיד הקרוב מאוד,
והשלכותיה ישפיעו על כל תחומי
החיים.
מדובר ,כמובן ,על ביאת המשיח
הקרובה .כפי שהבטיח הרבי
שליט"א מלך המשיח  -דורנו הוא
דור הגאולה ,והיא תתרחש בקרוב
ממש.

המשרד סגור
אחד מהאירועים המשמעותיים
ביותר שיתרחשו בתחילת הגאולה
הוא קיבוץ הגלויות .עם ישראל,
מכל קצווי תבל ,יעלה ויתכנס
בארץ ישראל .הדבר ישפיע כמובן

על צביון החיים בארץ ,כאשר היא
כוללת בתוכה את העם היהודי
כולו ,אך לא פחות מכך  -השינוי
יהיה ניכר גם ברחבי העולם.
מהחיים
היהודים
היעדר
הבינלאומיים ,וכן היעדר נציגות
ישראלית ארעית במדינות העולם,
נשמעים לנו כעת פרוייקט שאינו
ניתן לביצוע ,ואף רחוק מאוד
מהמציאות.
גם לא ברור כמה הדבר הוא
חיובי :האם אכן זוהי משמעותה
של הגאולה? התכנסות העם
היהודי בארצו ,ללא יכולת
להשפיע על אומות העולם? האם
בכך מתבצע ייעודו של עם ישראל
כ'אור לגויים' ו'תיקון עולם'?
אך הפרקטיקה שבתכנית עבודה
זו ,היא תוצאה של השינוי
הגדול בדרך התקשורת של עם
ישראל עם העולם .המציאות
בעידן הגאולה ,מאפשרת לסגור
לחלוטין את ענף החוץ ,המצריך

חוזר לישראל בקרוב ,גלעד ארדן

יהודים רבים לייצג את העם ,את
היהדות ,ואת המדינה  -בחו"ל.
הבשורה אותה מביא עם ישראל
לעולם ,אור הבורא ואמת התורה,
נצרכת כעת לעבור אל האומות
פעילות
הסברה,
במאמצי
אינטנסיבית ,והנגשה מסיבית
של כל פעולה או מסר היוצא
מישראל.

מדיניות חוץ חדשה
בעידן הגלות ,על כתפיהם של
עובדי משרד החוץ מוטלת
אחריות כבדה ,ועליהם לעבוד
קשה כדי שנוכחות ישראל בעולם
תהיה לגיטימית וחיובית.
אך בקרוב מאוד ,בעידן הגאולה,
אור האמת יזרח למרחקים.
גילויו של הבורא בעולם יהיה
נרגש כל-כך אצל כל נברא ,כך
שהגויים יפתחו מעצמם את הרצון
להתקרב אל בורא העולם .מאמצי
התיווך הנדרשים כעת ,יהיו
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אך גם בתקופה מופלאה זו ,יחסי
החוץ הרוחניים של ישראל לא
התנהלו במודל הגאולתי ,כפי
שיהיה בקרוב .האור האלוקי
הגדול שהקרין שלמה המלך
לעולם ,אמנם היה מורגש היטב,
אך לא חדר אל הדרגות הנחותות
שבין הגויים .הוא הצליח לפרוץ
את חומת החוץ ,ונגע בגויים
רבים ,אך האנשים שהיו שקועים
בטומאה רבה יותר ,לא חשו באורו
הגדול.
חסרון נוסף שאנו מוצאים ביחסי
החוץ של שלמה לעומת הדרך
בה יתנהלו בדורנו ,הוא העובדה
שהרצון להתקרב אל הבורא דרש
מהם לצאת ממקומם ולהגיע
לארץ ישראל .במצב בו הם נמצאו,
הם לא הצליחו להשכין את האור
האלוקי .דרגת הקדושה שהאירה
בעולם כולו יכלה לגרום רק
למשיכה ,אך לא פעלה במקומות
בהם נעדר האור.

טיפול מקומי

מיותרים לחלוטין.
עם ישראל יוכל לשבת בשלווה
בארצו ,ליהנות מאורו של הקדוש
ברוך הוא ,לעסוק בתורה ולעבוד
את ה' ,בעוד אומות העולם ירצו
מעצמם בקרבתו של עם ישראל
ואלוקיו.
הנביא ישעיה מתאר את מציאות
זו בלשון ציורית ומפורטת" :והיה
באחרית הימים ,נכון יהיה הר בית
ה' בראש ההרים  . .ונהרו אליו כל
הגויים .והלכו עמים רבים ואמרו:
'לכו ונעלה אל הר ה' ,אל בית
אלוקי יעקב ,ויורנו מדרכיו ונלכה
באורחותיו'".

על קיר האו"ם
הנביא מתאר כיצד יתנהל
ה"שירות" אותו יתן מלך המשיח
לאומות העולם ב"הר ה'"" :ושפט
בין הגויים ,והוכיח לעמים
רבים .וכיתתו חרבותם לאיתים
וחניתותיהם למזמרות .לא ישא

גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
מלחמה".
המשפט האחרון מתאר כיצד
 בהשראת מלך המשיח ועםישראל  -ינטשו אומות העולם את
דרכי המלחמה והאלימות ,וינצלו
משאבים אלו לאמצעי רווחה
כמו חקלאות וחינוך .פסוק זה
כתוב על הקיר החיצוני של בניין
האו"ם בניו-יורק ,כיעד עולמי של
האנושות כולה.

בגאולה הקרובה ,לעומת זאת,
הקדושה תתפשט ותאיר גם את
הדרגות הנמוכות ביותר ,ואומות
העולם יחושו אותה ויזדככו
ממנה במקומם ובמצבם הקיים.
הם לא יבואו לירושלים כמו בימי
שלמה ,כדי לבדוק את האור .הם
יגיעו לאחר שיחושו את הטוב
המאיר בעולם ,ויגיעו בבטחה אל
המקום בו הם יוכלו להתנהל כפי
רצון הבורא ולקבל ממנו הוראות
לחיים נכונים ומתוקנים.
שונים.
הדבר
נ ב ע
מ מ צ ב
הקדושה באותה
עת ומהיחס בינה לבין
הטומאה ומציאות העולם.
לאחר יציאת מצרים ,למשל,
הייתה תקופה בה הקדושה
נאלצה להשפיל את עצמה על-
מנת לתפוס מקום ממשי בעולם,
לאחר כינונו לראשונה של עם
ישראל .כך ,נאלץ העם כולו לנדוד
ברחבי המדבר ,לפגוש בדרכו
עמים שונאי ישראל ולקיים
עמם מלחמות .זו פעולה ברמה
הנחותה ביותר ,כאשר הקדושה
נדרשת לעסוק בעצמה עם כוחות
הטומאה.

הרבי שליט"א מלך המשיח אף
הסביר ,כי הבטחה זו כבר החלה
להתממש  -בצעדי שלום וכינון
יחסים בין המעצמות הגדולות
בעולם ,לאחר שבמשך תקופה
שנראתה כנצח ,היה נראה שאין
כל דרך אחרת ממתח תמידי
ומלחמה קרה (או חמה) בין
מעצמות העל.

כולם באים

במהלך ההיסטוריה של עם
ישראל ,התבצע הקשר הרציף
בינו לבין העולם שבחוץ באופנים

תקופת הנהגתו של שלמה המלך,
לעומת זאת ,היתה שונה לחלוטין
ודומה מעט לאופן הקשר שיהיה

בגאולה.
התנ"ך
מספר לנו על
עוצמתו הגדולה
של שלמה המלך ,שהביאה
לכך שכלל לא נדרש ממנו לעסוק
בענייני העולם.
האור האלוקי אותו שידר עם
ישראל בהנהגת שלמה היה
גבוה ומוחשי כל-כך ,עד שהוא
גרם לאומות העולם מרצונם-
הם להגיע לארץ ישראל ולבקר
את שלמה .לכן גם הוא נחשב
ראש המעצמה העולמית באותה
התקופה ,מפני שהעולם כולו חש
במעלתו.
עבודת עם ישראל להארת העולם
באותו דור ,התבטאה אם-כן רק
בהכלת האומות ,ובסיפוק צורכם
הרוחני .החושך נדחה מאליו מפני
האור ,ומכל קצווי תבל הגיעו
להנות מאורו של הבורא.

זו תוצאתו של האור האינסופי
שיתגלה בעולם בגאולה .דבר
לא יעמוד בפניו והוא יעטוף
את העולם כולו על כל פרטיו
במציאות אלוקית אבסולוטית.
דבר זה כבר מתחיל להתרחש
בעולם ,כפי שנכתב קודם .אך
ברגעים האחרונים שלפני הגאולה
השלימה ,תפקידנו הוא להגיע
לכל מקום אפשרי ולהכינו לקבלת
פניו של המשיח .מקום העבודה,
מוסדות החינוך ,הבית הפרטי וכל
מקום אליו מגיעים  -מאפשרים
לנו הזדמנות לקחת חלק בהבאת
הגאולה ,ולהחדיר גם במקום זה
את אורו של המשיח.
זו גם הסיבה שהרבי שליט"א מלך
המשיח מנצל כל רגע עד הגאולה
השלימה ,ומתגורר בבירת חוץ-
לארץ ,ניו-יורק ,משם הוא חולש
על מעצמת השליחות שמביאה
את אור הגאולה לעוד ועוד
אנשים  -יהודים וגויים כאחד.
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דסק החוץ
ככה קראו לה פעם .במובנים מסוימים,
ניתן לראות בלבנון את מבשרת
האירועים שזכו לכינוי "האביב הערבי".
היא היתה הראשונה לסלק שליט רודן
על ידי הפגנות של המונים לא חמושים,
כשסולק באפריל  2005הצבא הסורי
ששלט בה .גם בחירות דמוקרטיות
לפרלמנט מתקיימות בה כבר עשרים
שנה.
מהפכות "האביב הערבי" לכאורה פסחו
על לבנון ,אבל לא הגורל הערבי .וגם
לבנון של היום מתפוררת.
הגורל הזה לא התחיל לאחרונה .הוא
התחיל בהתחלה .עם כינונן המוזר של
מדינות אלה.
כי הן לא תמיד היו כאן.
מהמאה ה 13 -ואילך שלטה באזור כולו
האימפריה-העות'מאנית שלטון ללא
מצרים .המזרח התיכון טרם חולק אז
למדינות ,והיה מאוכלס בבליל שברי
לאומים ושבטים עויינים .בשנת ,1916
בעיצומה של מלחמת-העולם הראשונה,
התמוטט השלטון העות'מאני ואיבד
את כל שטחיו במזרח התיכון .בריטניה
וצרפת חילקו ביניהן את השליטה באזור.
בהמשך ,יצרו גבולות מלאכותיים בין
השבטים והעמים הרבים שהתגוררו
בו ,והקימו את "מדינות ערב" .בהמשך
נסוגו ממדיניות המנדט ותם עידן
האימפריאליזם.
השנים שחלפו מאז לא חיברו בין
השבטים והפלגים שהפכו ל"מדינה-
ערבית" ,ולא הפכו אותם לעם .ההיפך
הוא הנכון .השנאה הפנימית בעולם
הערבי המסוכסך גוברת והולכת .הפילוג
מעמיק וכולם נגד כולם .בכל מדינות-
ערב בלי יוצא מן הכלל  -איש ידו בעורף
אחיו.
מוסלמים נגד נוצרים ,מוסלמים-שיעים
בחסות איראנית (חיזבאללה) נגד
מוסלמים-סונים (דאעש ואל-קאעידה),
ערב-הסעודית והאמירויות נגד איראן
ותימן ,הטורקים נגד הסורים ,וכולם יחד
נגד הדרוזים והכורדים .רשימה חלקית.
בסוריה לבדה נלחמים היום למעלה
משלוש מאות כנופיות מנופפות נשק
("ארגונים") זו בזו.
ואם בלבנון עסקינן אז כן .היום גם לבנון
קורסת.
שחיתות שלטונית רבת-שנים רוקנה
את קופת המדינה והביאה את לבנון
לשפל חסר תקדים .כדי להבריא את
הכלכלה יש צורך להאבק בשחיתות,
וכולם יודעים שזה לא יקרה .אבטלה של
יותר מ ,30% -מחסור חריף במוצרי מזון
בסיסיים ותרופות .הקורונה משתוללת
ועל חיסונים אפשר רק לחלום .אלפי

קריסה בלבנון \ רחל שאבי

˘וויı
˘ל
‰מזרח
˙‰יכון

האביב הערבי אמנם פסח בסיבוב הקודם על
שכנתינו מצפון ,אך כעת נראה שגם ב(ארץ)
הארזים נפלה שלהבת • ההתפררות של
המדינות יוצרות וואקום וביקוש למנהיגות מסוג
אחר • הפעם שליט אחד לכל העולם
חולים נטושים ליד שערי בתי-החולים
שאינם מסוגלים לקלוט עוד ומתקשים
מאוד לטפל באלו שכבר מאושפזים.
חברת-החשמל הלבנונית מפסיקה את
היצור בשל מחסור בדלק והפסקות
חשמל של יותר מעשרים שעות הן עניין
שכולם כבר התרגלו אליו .המשטרה
מפגינה אוזלת-יד ,גניבות ושוד בכל
מקום ,והמעט שיש  -נגזל ומוברח אל
סוריה .אם יתחלף המשטר או ישרוד
זה לא ממש משנה .בלאו-הכי המצב
הפוליטי והכאוס האידיאולוגי איננו
מאפשר משילות.

ועוברת ממנו בירושה לזרעו של אברהם
עד עולם .השם מדגיש עוד כי "ביצחק
יקרא לך זרע" (על מנת למנוע טעות
מישמעאל) ,ואכן חוזר על הבטחתו גם
באזני יצחק אבינו .בהמשך מובטחת
הארץ שוב ליעקב אבינו ולבניו אחריו
(ולא לעשיו אחיו) .בני ישראל  -הוא
יעקב  -ורק הם יירשו את הארץ הזאת,
ולנצח ,חוזר השם על הבטחתו הנצחית.
גם בהיותנו בגלות (כמו כל אחד שנסע
מביתו לתקופה) לא פוקעת בעלותו של
כל יהודי על ארץ הקודש ,שניתנה לו
אישית ישירות מבורא העולם.

בקיצור  -הכל תקוע.

בנוסף להבטחת הירושה ,מתעדת התורה
גם את גבולותיה המדוייקים של הארץ-
המובטחת" :מנהר מצרים עד הנהר
הגדול נהר פרת" .כלומר ,בנוסף למה
שמצוי בידינו היום ,כוללת ארץ-ישראל
השלימה גם את מה שמוכר היום כרוב
שטחה של סוריה ,חלק מדרום טורקיה,
ירדן ,עיראק ,צפון ערב הסעודית ,מצרים
עד הנילוס ו -לבנון כמובן.

למה זה קורה להם?
כמו רוסיה ,שאיננה מבינה שבסוריה אין
מנצחים ,כך גם רוב המומחים/פרשנים/
מומחים-למדינות-ערב/מזרחנים  -חסר
להם נתון יסודי מאד על מנת להבין מה
באמת מתרחש באזור הזה ,וממילא גם
מה יהיה איתו הלאה.
הסיבה האמיתית נעוצה עמוק
בהיסטוריה ,והחלה להתגלגל הרבה לפני
גלי ההגירה שהביאו את השבטים מחצי
האי ערב ("ערבים") אל המזרח-התיכון.
הגירה שהחלה לפני כאלף ושלוש מאות
שנה ,עם התפשטות האסלאם.
זה קרה לפני ארבעת אלפים שנה .אדם-
על נולד בארם נהריים ,ובורא-העולם
מבטיח לו את המזרח התיכון .ההבטחה
האלוקית לאברהם אבינו היא נצחית,

אזור שדווקא בשנים האחרונות ,ולא
במקרה ,הפך ל -האזור הנפיץ ביותר
בעולם ,מליונים מיושביו פליטים ,וכל
מי שיכול  -מהגר ונפוץ לכל עבר.
ה"מדינות" חסרות חוט-שדרה אמיתי
מלכתחילה .כל אחת מהן כולאת יחד
אוכלוסיות עויינות ואלימות והן מבצעות
פשעי מלחמה מחרידים זו בזו .נכון
להיום ,הולך המזרח התיכון ומאבד את
צביונו האנושי והמדיני .ה"ממשלות"

מושחתות וחסרות-אונים ,ואינן מסוגלות
עוד להשליט סדר או להעניק צרכים
בסיסיים ביותר לתושבים המיואשים.
הכל סביבנו קורס.
ואנחנו? מאז  - 2015בדיוק בשנים בהן
הכל סביבנו בוער ושוקע – נמנה היישוב
היהודי בארץ ישראל כמעצמה השמינית
בעוצמתה בעולם.
מה כל זה אם לא פינוי ויישור הדרך
בפני קיום אותה הבטחה-אלוקית אודות
הארץ שלנו?
העתיד כבר כאן ומה יהיה במקום? קודם
כל ,יהיה טוב .ולא רק במזרח התיכון,
אלא בכל הבריאה כולה ,הכי טוב שיכול
להיות.
במקביל לחורבן הסדר הישן ,תופיע
בעולם מנהיגות מסדר גודל חדש:
שליט אחד לעולם כולו .והפעם  -לא
דיקטטור ,אלא מבחר המין האנושי .הוא
שימלוך.
האנושות תקבל את מלכותו ברצון,
תוך יראת-כבוד חוצת גבולות לנוכח
אישיותו המופלאה .הארה לא מוכרת
תסחוף את כל באי עולם לבחירה חסרת
פשרות בצדק ויושר מוחלטים ,בשלטון
שמבטא את מלכות-השם עלי אדמות.
בירת מלכות העולם תהיה ירושלים
כמובן .החלטות תתקבלנה בלשכת-
הגזית ,בית הדין לצדק אבסולוטי שישב
בבית-המקדש על הר הבית.
החוקה תהיה חוקת התורה.
צבא לא נצטרך .כי "לא יהיה שם לא רעב
ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות".
יהודים יקלטו סוף סוף מי ומה הם באמת.
יתקבצו הנה ויעבדו בכל מאודם את
האלוקים כממלכת-כהנים וגוי-קדוש.
עמים אחרים "מיד הם כולם חוזרים
ויודעים ,ששקר נחלו אבותיהם,
ושנביאיהם ואבותיהם הטעום" (רמב"ם
הלכות מלכים פרק י"א הלכה ד') זונחים
את האידיאולוגיות ותאולוגיות ההבל.
גם הם יראו סוף סוף מיהו משיח השם
האמיתי ויבינו מהי מטרת חייהם .הם
ישנו כיוון וישקיעו את כל מרצם בסיוע
לעם-הנבחר בעבודת-השם העילאית
שלו.
אזרחי מדינת-משיח יהיו מאושרים,
ובהמשך " -לא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את השם בלבד".
*
תעשו לעצמכם טובה ואל תוותרו על
החלום הזה  -כי זה לא חלום!
זו מציאות העתיד הקרוב מאד בשלבי
התגשמותו האחרונים.
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אקטואליה

דעות

ספורט

בית מדרש

עולם של
גאולה
בלחיצת
כפתור

טכנולוגיה בשירות הגאולה • בהשקעה רבה
ובפיתוח חדשני עלה לאוויר אתר האינטרנט
המחודש  • www.hageula.comניתן למצוא את
כל מה שחיפשתם בנושא גאולה ומשיח :מאמרי
מידע ,סקירות מקיפות ,כתבות העוסקות בתחום
זה לצד דיווחים וחדשות מפעילות משיח וגאולה
ברחבי העולם וסיקור המאבק לשלמות העם והארץ
כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח • צוות
הפיתוח של האתר מנגיש מוצר חדשני בעיצוב נקי
המאפשר לכל אחד להתחבר לעולם של גאולה

חדשות חב"ד

גאולה ומשיח

ס

חדשות

סיפור אישי

פעילות משיח

שלימות הארץ

בני נח
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שיחת הגאולה

מערכת "הגאולה"
כמ„ ‰ברים ח„˘ים ‚ילי˙ם ‰יום?
ז ‰ל‡ סו„˘ ,עולם ‰מי„ע עבר ˘ינוי
מ˘מעו˙י במ‰לך ˘‰נים ‡‰חרונו˙ .עם
כניס˙ ‡‰ינטרנט לחיי ‡‰נו˘ו˙ וחיבור
מילי‡ר„י בני ‡„ם למ‡‚רי מי„ע בל˙י
ני„לים‰ ,רי ˘כמו˙ ‰מי„ע ‡ו˙ו יכול כל
‡„ם למˆו‡ בכל ר‚ע נ˙ון‰ ,ו‡ בל˙י נ˙פס.

לפני כעשרים שנה ,הוקם אתר הגאולה
( )www.hageula.comעל ידי האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה בראשות הרב זמרוני
ציק .מטרת האתר היא להנגיש את המידע הרב
בנושא החשוב ביותר בזמננו ,לציבור הרחב.
מאז קיבל דורנו את בשורת ונבואת הגאולה מהרבי
שליט"א מלך המשיח ,נוצר צורך עצום להביא
את המידע בנושא זה לידיעתו של כל אחד .הרבי
שליט"א מלך המשיח עצמו הודיע שהדרך הישרה
הקלה והמהירה להבאת הגאולה היא ללמוד ענייני
משיח וגאולה בתורה.
לצד לימוד ועיון ,יש צורך לפקוח את העיניים
ולראות שהגאולה כבר נמצאת וניתן לראות את
פעולותיו של מלך המשיח על העמים .לצורך כך,
הוקמה מחלקת חדשות ,המספקת ידיעות בכל
תחומי החיים ,ומראה את המציאות החדשה בעולם.
לצד דיווחים אלו ,לא נעדרות גם סקירות וידיעות
מפעילות משיח וגאולה ברחבי העולם .מכל
מקום יהיה אפשר לדווח על השלוחים והפעילים
הפועלים ועוסקים בתחום הפצת המעיינות ופרסום
בשורת הגאולה ובכך לתת ביטוי הולם לפעילות
חשובה זו .לצד אלו ,כמובן שגם מאבקיו של הרבי
שליט"א מלך המשיח על שלימות העם והארץ
יסוקרו בהרחבה ,תוך מתן ביטוי לפעולות הנעשות
בתחום זה.
���
כעת לקראת יו"ד שבט ,יום קבלת הנשיאות ,חודש
האתר ,כשהפעם הושם דגש מיוחד על האפשרות
להפיץ הלאה את בשורת הגאולה .אפשרויות
השיתוף הורחבו לצד מראה אסתטי ונקי המאפשר
קריאה נוחה.
צוות האתר הורחב וגדל רבות כשנעשה מאמץ ניכר
על מנת לספק את המידע המהיר ביותר בצורה
הממוקדת והמלאה.
במשך חודשים ארוכים ,נערכה עבודה מקיפה
בתיאום צוות מקצועי ,על מנת לאפשר לאתר
לעמוד בשורה הראשונה המותאמת לדרישות
הטכנולוגיות המתקדמות ביותר .תוך תיאום ותיכנון
של עבודת גרפיקה ,שכאמור ,מעניקה חווית קריאה
לכל משתמש.
עם זאת ,יצויין ,כי במערכת האתר רואים את השקת
האתר החדש ,רק כפתיחה לגל של שיכלולים,
רעיונות ומוצרים טכנולוגיים חדשניים שישולבו
במהלך הזמן באתר.
"מטרתנו היא להביא לכל אדם את בשורת הגאולה,
באתר שיספק את כל אפשרויות המידע והלמידה
הקיימים כיום ,תוך שימוש בעזרים חדשניים" ,הם
אומרים.
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חדשות

תנאי סף להצלחת המאבק
באומיקרון :שיתוף פעולה אזרחי

בנט :נעשה כל שביכולתנו לבלום את התחלואה ,אך לא הכל תלוי בנו • המודל הדמוקרטי ,לפיו נציגי הציבור ממונים
על הניהול התקין של החברה  -מגיע לשעת מבחן • על מהלכים רחבי היקף שמסוגלים לצאת לפועל רק בעזרת העם
היהודים ה"רגילים".

יוסף אברמוביץ

מה שהמשיח לא יכול

ר‡˘ ‰ממ˘ל ‰נפ˙לי
בנט ‰ו„יע במסיב˙
עי˙ונ‡ים בנו‚ע ל˙‰פ˘טו˙ו
‰מחו„˘˙ ˘ל נ‚יף ˜‰ורונ,‰
כי ˜יימ˙ מ‚בל ‰ל‚בי יכול˙
‰ממ˘ל ‰ומ˘ר„ ‰ברי‡ו˙
לבלום ‡˙ ˙‰פ˘טו˙ ‰נ‚יף
ולווס˙ ‡ו˙ ‰ב‡ופן ˘מערכ˙
‰ברי‡ו˙ ˙וכל ל‰כילו.

ברגע האמת נדרשת ההתגייסות
של כולנו .היא נדרשת במגוון
מישורים ,היא דורשת הוספה
בלימוד התורה ,בהעמקת הידע
בתורת החסידות ,בקיום מעשים
טובים ובביצוע מצוותיו של הבורא.
כל הדברים הללו הם קריטיים
להבאת הגאולה ,אך עדיין אותם
גם גדולי הצדיקים ואף מלך
המשיח בעצמו יכולים לבצע.

בנט הדגיש כי מחויבותה של
הממשלה לנהל את המשבר
ולהוביל את ההתנהלות מול
הוריאנט חלה בכל תוקפה ,אולם
הפקת תכנית העבודה ברמת
השטח כפופה לשיתוף הפעולה
ונכונותם של האזרחים ליישם את
מדיניות הממשלה בפועל ,ובכך
להוביל למינימום פגיעה מצד
הנגיף בכל תחומי החיים.
מורכבותו וייחודיותו של המאבק
בזן האומיקרון ,מערער את הבסיס
עליו נשענת הדמוקרטיה ,לפיו
העם ממנה את נבחרי הציבור ובכך
מייפה את כוחם לקבל החלטות
על אופן התנהלות החברה בשלל
נושאים.
השילוב שבין נגיף שאיננו קטלני
ברמה הדומה לוריאנטים הקודמים,
לבין התפשטות מהירה וקלה ,גורם
לשלל כיוונים ואפשרויות בבחירת
המדיניות הנכונה להתמודדות עם
הנגיף.

מגבלות הכוח
זוהי שעה מורכבת הדורשת
מהמנהיגים לקבל החלטות
העשויות לערער את חייו הסדירים
של האזרח ,בה בשעה שהם מונו
על ידו במטרה לאפשר עבורו
חיים שקטים וסדירים ככל האפשר.
בנקודה זו נתקל האינטרס הציבורי
בפולמוס  -כיצד נכון יותר לנהל
את המאבק.
כך ,כל החלטה שמתקבלת בנושא
זה ,שאינה נוגעת למקום ,אדם,
או אירוע נקודתי ,כמו מבצע
צבאי ,אלא חלה באופן קולקטיבי
על האוכלוסייה כולה  -עומדת
למבחן המציאות בידי מיליוני
אזרחים ,שברמה המעשית יכולים
להחליט כי אין ההחלטות מוצאות
חן בעיניהם ,ורצונם הוא לפעול

דבר אחד ישנו ,שמחד הוא חשוב
וגורלי מאין כמוהו עבור ביאת
המשיח ,ומאידך רק בידינו ,בכוח
העם ,לבצעו .זהו מעשה אחד
שמלך המשיח אינו יכול לעשותו
כלל.
צריך שיתוף פעולה של כולם

אחרת.
לכך כיוון ראש הממשלה בנט את
הצהרתו בנוגע לכך שללא שיתוף
פעולה מלא ככל האפשר מצד
העם ,לא תוכל הממשלה לממש
את מדיניותה ולנהל את המשבר
באפקטיביות.
בדברים אלו מנסה ראש הממשלה
להעביר מסר ,לפיו המטרה הגדולה
של כל אזרח כיחיד ,ושל המדינה
כולה כחברה  -לנצח את הנגיף
ולמגר את השפעתו על חיינו
ככל האפשר ,מוכרחת לקבל את
השתתפותו של העם במאמצים
להשגתה ,בכך שההנחיות ודרכי
ההתמודדות יתממשו הלכה
למעשה בידי האזרחים.

במגרש של הגדולים

צילוםInstitute for Policy and Strategy :

להבאת הגאולה היתה דומה יותר
למבצע צבאי ,היא היתה שייכת
יותר ל"דרג המדיני"  -צדיקי הדור,
תלמידי החכמים ,והמנהיגים .כך,
במשך אלפי שנים עמלו דורות של
צדיקים ויהודים נעלים על הגשמת
משאלת הדורות  -ביאת המשיח.
זה לא היה קל ,אך הם התמסרו
למשימה זו בכל כוחם.
ככל שהעולם התקרב יותר אל
המועד הנכסף ,כך הצורך לעסוק
בנושא זה גבר והלך .אם בדורות
הקודמים היה ענין המשיח נושא
פנימי ומורכב ,שהיה שמור לצדיקי
הדור ,הרי שבדורות האחרונים
החלו גדולי הרבנים לדבר על נושא
זה בציבור פעמים רבות ,ולהעלות
את המודעות לביאתו הקריבה של
המשיח.

רעיון זה ,לפיו כאשר אינטרס
גדול ומהלך רחב מגיע לשלב
הביצוע הוא חייב לקבל את הגיבוי
המעשי מהעם ,נכון לא רק כלפי
ההתמודדות עם נגיף הקורונה,
אלא גם עם מהלך משמעותי ורחב
היקף יותר ממנו .מדובר כמובן
על המהלך אותו עמל עם ישראל
לבצע במשך אלפי שנים  -הגאולה
האמיתית והשלימה.

קבינט הקורונה כבול

במשך דורות ארוכים ,המשימה

המצב הנוכחי הוא גורלי ומיוחד.

אך בדורנו ,כאשר הגיע דור
הגאולה ,העם כבר לא יכול רק
לצפות מן הצד בהתרחשויות.
אנחנו  -הדור שיזכה לחזות בביאת
המשיח  -מוכרחים כעת להיות
חלק מהמשחק .כי כאשר הדבר
הופך למעשי ומוחשי יותר ,כולם
כבר נכנסים לתוך התמונה.

אנחנו עומדים על סף הדלת של
הכניסה לגאולה ,כך הודיע הרבי
שליט"א מלך המשיח אנו נמצאים
כבר בחלל שבין הגלות לגאולה,
ורק צעד אחד קטן נדרש כדי
לצעוד אל תוך האור הגדול של
הגאולה השלימה.
את הצעד הזה רק העם יכול לבצע.
בשביל להשלים את המשימה עליה
עבדו הגדולים והצדיקים במשך
כל ההיסטוריה הארוכה של העם
היהודי ,מוכרחים את ההתגייסות
שלנו  -העם ,הפשוט ,הרגיל .כעת
הכדור עבר לידיים שלנו.
בדיוק כפי שבשעת מבחן ,גם
צוות מומחה של סוללת מומחים
פרופסורים,
אפידמיולוגים,
רופאים ,כלכלנים ומדינאים לא
יעזרו ,כי גם אם תיקבע על ידם
המדיניות הנכונה והמתוחכמת
ביותר למלחמה בקורונה ,כל עוד
הציבור לא יממש את המדיניות -
דבר לא יתרחש.
כך גם במערכה להבאת הגאולה -
בשעת המבחן ,שהיא בדיוק השעה
המופיעה על השעון בזמן בו אתה
קורא את המילים הללו ,גם מאמצי
הצדיקים ואף מעשי הקדוש ברוך
הוא אינם יכולים לפעול את מה
שיכול לפעול צעד אחד קטן שלנו,

זוהי 'קבלת המלכות' .קבלתו של
מלך המשיח  -הרבי מליובאוויטש
שליט"א  -בתור המנהיג שלנו,
כעם וכיחידים .מעשה זה הוא
קריטי עבור הגאולה השלימה.
ללא שיתוף הפעולה הבסיסי של
העם ,לא תוכל להתבצע מדיניות
הממשל .וללא הכרת העם במנהיגו,
קשה לראות את המנהיג מוליך את
העם בתבונתו.
פעמים רבות אנו שואלים את
עצמנו ,מה ביכולתנו לעשות
כדי שיהיה כאן עולם טוב יותר?
יש דבר אחד מרכזי שביכולתנו
לעשות ,והוא לא יגרום רק לעולם
טוב יותר ,אלא לעולם של טוב
מוחלט .ההחלטה האישית שלנו כי
אנו רואים במלך המשיח  -הרבי
מליובאוויטש  -כמנהיג שלנו ,כרב
שלנו ,וכמורה הדרך שלנו ,בכוחה
לפעול בעולמות העליונים ולהוכיח
כי עם ישראל מוכן כבר לקבל את
מלכותו של מלך המשיח.
כך יראה הקדוש ברוך הוא כי יש
"ביקוש בקהל" לגאולה השלימה,
וישלח אותה אלינו .תחזוק ההערכה
שלנו לרבי מלך המשיח שליט"א,
הגברת האהבה אליו והקשר האישי
עמו (היכול להתבצע באמצעות
כתיבה אליו בספרי ה'אגרות
קודש') ,הם המעשים שמוכיחים כי
לא רק שישנו מלך .כעת יש גם עם.

חדשות
מגזין
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אבישי איפרגון

לנˆח בלי ל‰ילחם

הכאוס השורר בלבנון מוביל את אזרחיה לעבר מלחמת אזרחים כפי שכבר אירע בעבר • כך מטפל
הבורא בסיכונים הגדולים ובאיומים הפונים אלינו מארגון הטרור שולט במדינה ,מבלי שנצטרך לצאת
לקרב • מסימני הגאולה
לא שקט בלבנון .המתח הבין-עדתי ,שכבר הביא למלחמות
אזרחים עקובות מדם בלבנון ,שוב מרים את ראשו ,וזאת
על רקע המשבר הכלכלי החמור בלבנון ,שהוגדר ע"י
הבנק העולמי כ"המשבר הכלכלי החמור ביותר ב170 -
השנים האחרונות".
לפני כחודשיים התפרצה המתיחות אל פני השטח ,כאשר
במהלך תהלוכה של חיזבאללה ותומכיו בביירות ,נפתחה
עליהם אש מכמה כיוונים ,ורבים מתומכי חיזבאללה נפגעו.
המצב הסלים במהירות לחילופי אש קשים ברחובות
ובשכונות בירת לבנון ,שכללו גם ירי של רקטות
 ,RPGוצבא לבנון נאלץ לפרוס כוחות רבים וגם כלי
רכב משוריינים על מנת לעצור את ההידרדרות במצב.
חיזבאללה האשים את את התנועות הנוצריות בהידרדרות,
ואלו מנגד טענו שהתהלוכה עברה דווקא בשכונות
המזוהות עימן ,על מנת להתסיס את השטח .בחילופי האש
נהרגו לפחות חמישה אנשים ,ונפצעו עשרות רבות – רובם
תומכי חיזבאללה.
בלבנון ,הולכת וגוברת בשנתיים האחרונות ההכרה של
האזרחים שחיזבאללה הוא האשם המרכזי בצרותיהם,
וזאת גם על רקע הפיצוץ האדיר בנמל ביירות בשנה
שעברה ,שגבה את חייהם של מאות ,פצע אלפים ,וגרם
לנזקים עצומים בהיקף של מיליארדי דולרים .חקירת
הפיצוץ נמשכת ,וחיזבאללה חושש מאוד מתוצאותיה.
לאחר הפיצוץ יצא הציבור הלבנוני לרחובות בהמוניו,
במחאה על ההזנחה הפושעת שהביאה לאחסנת כמויות
ענק של חומרי נפץ בנמל .בלבנון יודעים היטב מי הוא
השליט הבלעדי בנמל – חיזבאללה .וגם יודעים היטב
שחיזבאללה הינו הכח המוביל בממשלה ,ולכן המחאה
העממית שהייתה נגד הממשלה הייתה בעצם תחילת
המחאה נגד הארגון.
הפיצוץ בנמל הביא להחמרה נוספת במצבה הכלכלי של
לבנון ,שהולך ומידרדר .בשנים האחרונות איבד המטבע
הלבנוני  95אחוז מערכו!
בתחילת השנה נסחרה הלירה הלבנונית בשער של 10,000
לירות מול דולר אחד ,ובחודשים האחרונים ערך המטבע
קרס לכ 20-22 -אלף לירות לדולר בשוק השחור.
ההידרדרות הקיצונית של הלירה הלבנונית מול הדולר,
הביאה לכך שיוקר המחיה עלה במהירות בשנים האחרונות,
וכל מוצרי היבוא (או מוצרים מקומיים שמתבססים
על חומרי גלם מיובאים) הפכו למוצרי מותרות ,יקרי
המציאות ,שניתנים לרכישה רק ע"י השכבות החברתיות
המבוססות ביותר .גם מוצרי יסוד – כמו טיטולים ותרופות
– נעשו יקרים ביותר ,וחלק מבתי המרקחת בלבנון נסגרו
בשל עובדה זו .מחירו של הדלק בלבנון זינק פי  3תוך
ארבעה חודשים!
הקריסה המתמשכת של המטבע הלבנוני הביאה לסגירת
בתי עסק וחברות רבות ,ולהגברת האבטלה .התורים
העצומים לדלק – שמביאים גם לאלימות קשה בתחנות
הדלק ,הפסקות החשמל הממושכות ,ביחד עם הפסקות

ההרס העצום לאחר הפיצוץ בנמל ביירות ,בקיץ האחרון

מים רבות ,מחסור במוצרי יסוד ,ואפילו פגיעה במאפיות
הלחם ,מוציאים עשרות אלפי לבנונים זועמים לרחובות.
בשנה שעברה ,בצעד חסר תקדים ,הודיעו הרשויות בלבנון
על כך שהמדינה מכריזה על עצמה פושטת רגל ,והן פנו
לסיוע בינלאומי .בלבנון ציפו שמדינות המפרץ העשירות,
וגם ארה"ב וצרפת (התומכות המסורתיות בלבנון) יחלצו
לעזרה .אולם ,מדינות המפרץ אינן מעוניינות בחיזוקו של
חיזבאללה (עליו הן כבר הכריזו כ"ארגון טרור") ,ואילו
ארה"ב וצרפת וגם קרן המטבע הבינלאומית התנו את
הסיוע ברפורמות שלא יאפשרו לחיזבאללה להשתלט על
הכסף שיוזרם.
ברור מאליו ,שחיזבאללה מונע כל אפשרות לרפורמות
כאלו ,ולכן המצב רק החמיר ,ושום פתרון אינו נראה
באופק.
כאמור ,בחודשים האחרונים הולכת ומחריפה המחאה
בלבנון ,ולובשת פסים אלימים .צבא לבנון דיווח על הטלת
רימונים לעבר חייליו בטריפולי ,ועל אש שנפתחה על
כוחות צבא שנכנסו לכמה שכונות בעיר .אפילו בביירות
ישנן הפגנות ומהומות גדולות מדי יום.
רוב הציבור בלבנון יודע היטב שהאחראי הישיר למשבר
הכלכלי הינו הגוף המושחת וחסר האחריות – חיזבאללה
– שדואג אך ורק לאינטרסים של הקהילה השיעית – בסיס
כוחו .במשך שנים רבות עשק חיזבאללה את משאביה של
לבנון ,ועשה בה כרצונו (וזו הסיבה המרכזית לפיצוץ בנמל
ביירות כנ"ל).
העובדה שחיזבאללה משולב כה עמוק בממשל (ראש
הממשלה לשעבר דיאב היה למעשה מועמדו של
חיזבאללה ,והנשיא המרוני עאון הינו בן-ברית מרכזי שלו),

צילום :מהדי שוג‘איאן

מאפשרים לו להפנות תקציבים ממשלתיים למוסדותיו,
"לזכות" במכרזי ממשלה ,ולמנות מינויים רבים ,של אנשיו
ומקורביו ,לכל התפקידים הבכירים במוסדות המדינה
וברשויות המקומיות.
אולם ,אזרחי לבנון כבר לא משלימים עם ההתנהלות הזו,
וסוף סוף יוצאים לרחובות ,ולראשונה מזה שנים רבות,
ניתן לומר שהמצב בלבנון מאיים ישירות על עתידו של
חיזבאללה.
עימות פנים לבנוני הוא לטובת ישראל ,ויכול להביא
להחלשה של חיזבאללה ואף להפלתו בעזרת ה' יתברך.
ישנם בלבנון גורמי כח רבים ,ואם הם יאחדו את שורותיהם,
הם יוכלו לנצח את הארגון .וגם אם לא תהיה אחדות שכזו,
עצם הגלישה של חיזבאללה לעימות פנים לבנוני ,תשאב
את כוחותיו ,תדלל את שורותיו ,ותרחיק אותו כלפי אויביו
מבית ,בדיוק כפי שקרה בסוריה השכנה.
ערב מלחמת המפרץ הראשונה (שנת תנש"א1991 ,
למניינם) ,דיבר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
על הנס הגדול בכך שישראל אינה צריכה להילחם מול
עיראק ,אלא מי שמכה אותה הן אומות העולם.
הרבי שליט"א מלך המשיח הדגיש שזהו מסימני הגאולה,
ושכך היה גם ערב הגאולה ממצרים ,כאשר בכורי מצרים
(שרצו לשחרר את עם ישראל ,כי חששו ממכת בכורות)
הם שנלחמו נגד אנשי מצרים ופגעו בהם קשות ,כמרומז
בפסוק "למכה מצרים – בבכוריהם – כי לעולם חסדו".
הנס הגדול הזה ,שבו הצוררים של ישראל מוכים בידי עמם
שלהם ,חוזר על עצמו בשנים האחרונות ,בכל מדינות ערב,
במסגרת מה שמכונה "האביב הערבי".
כעת ,נראה שגם לבנון מצטרפת לתהליך הגאולתי הזה.

חדשות
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סאיק מוטור ,SAIC Motor -
שכאמור הינה היצרנית השניה
בגודלה בשוק ,מייצרת מעל 5
מיליוני רכבים בשנה ( 5.6מיליון
ב )2020 -ותחתיה גם מותג
הרכב  .MGהמערכת של סיפיה
וויז'ן תוטמע בפלטפורמה של
היצרנית שתשמש מספר דגמים,
כך שמדובר על מספרי ענק.

מנחם אמיתי
ע„ ל‡ מכבר‰ ,עולם
בו ‡נו חיים ‰י‰
חומר ‚לם „ומם ‰מ˘מ˘
כחומר בי„ ‰יוˆר לטוב
ולמוטב‚ .ם ‰טובים ו‚ם
‰רעים יכלו ל˙˘‰מ˘ בכל
מ‰˘ ‰ו‡ מˆיע כרˆונם
וכחפˆם .עי„ן ‡‚‰ול‰
מבי‡ ‡י˙ו טכנולו‚יו˙,
‡ביזרים ויכולו˙ ˘‰ופכו˙
‡˙ ‰עולם לרו‡˘ ,‰ומע,
מ„בר ,ו‡פילו מבין ונו˜ט
פעול .‰ל‡ עו„ חומר ‚לם
'טיפ˘'.

כשהדומם התחיל לומר את
דברו  -כמובן בעזרה אנושית
מתקדמת ואלפי שורות קוד
צפופות  -העולם החל להתכונן
למצב החדש אליו יעבור העולם
בגאולה  -אותו מתאר הנביא
חבקוק במילים ֶ'א ֶבן ִמ ִקּיר ִתּזְ ָעק
וְ ָכ ִפיס ֵמ ֵעץ יַ ֲענֶ נָ ּה' .כן ,למדרכות
יהיה הרבה מה לומר.
חכמינו מוסיפים ואומרים:
"בעולם הזה אדם הולך ללקוט
תאנים ,אין התאנה אומרת
כלום ,אבל לעתיד אדם הולך
ללקוט תאנה בשבת ,והיא
צווחת ואומרת ,שבת!" (מדרש
תהלים) .גם הפירות לא יטמנו
ידם בצלחת.
אז פונקציה שמדובבת תאנים
לפי ימות השבוע טרם קודדה,
או טרם נצפתה ,אבל הסביבה
שלנו כבר מזמן מגיבה ,רוטטת,
מצפצפת ,מדברת ,מחשבת,
יודעת ,ובפירוש אומרת את
דברה.

נהג ,תתעורר
מרבית רוכשי המכוניות ,שמים
פוקוס ממוקד מאוד על נושא
הבטיחות .הן רכב זה יוביל אותם
ואת ילדיהם אשר בטיחותם
חשובה להם מכל .אך אם עיקר
המשאבים של יצרניות הרכב
בשנים עברו הוקדשו לבטיחות
פאסיבית ,לעמידות וחוסן בעת
תאונה חלילה ,הרי שכיום ,לצד
זה ,מושם דגש על בטיחות
אקטיבית  -שלל מערכות
שחלקן כבר מוטמעות ומנטרות
ומסייעות לגורם האנושי
שכנראה הוא המשפיע ביותר…
החל ממובילאיי מצפצף שיודע
להתריע בעת סטייה מנתיב
והתקרבות לרכב אחר ,ועד
לבלימה אוטונומית ,שליטה
על מערכות הניהוג בעת איבוד
שליטה ,ואחת מגולות הכותרת
 מערכת לניטור נהג.ניטור מתמיד של הנהג וסביבתו

החברה כבר זכתה בעבר במספר
מכרזים על הטמעת מערכת
ה Driver Sense -ב21 -
דגמי רכבים שונים  -על גבי
 7פלטפורמות שונות עם חמש
יצרניות רכב שונות  -ביניהן
יצרנית אמריקנית אחת  -מה
שמקדם אותה מטאורית.

מערכת ישראלית
לניטור נהג תותקן
במאות אלפי כלי
רכב בסין
חברת האוטו-טק הישראלית סיפיה וויז‘ן זכתה במכרז גדול
להטמעת מערכת לניטור נהג בפלטפורמת רכב מבית SAIC
 ,Motorיצרנית הרכב השניה בגודלה בסין וה 12 -בעולם •
המערכת החדשנית ששומרת על הנהג עירני ומרוכז ,מהווה הכנה
לעתיד הקרוב ,בגאולה השלימה ,אז לדומם יהיה חלק פעיל
בשמירה על העולם כמקום טוב וחיובי • מובילאיי משמשה יזעק
והתרעה מעוררת על כל פעולה
חריגה שלו ,מונעת הירדמות,
הסחות דעת וחוסר ריכוז
מהנעשה בכביש.
טכנולוגיית הראייה הממוחשבת
והבינה המלאכותית של סיפיה
וויז'ן ,העונה לשם Driver
 ,Senseמנתחת תמונות
אינפרא-אדום על מנת להעריך
את התנהגות הנהג באמצעות
מעקב אחר תווי פניו והופעתו

של הנהג .היא מזהה ועוקבת
אחר סממנים חזותיים ,כגון
תנועות העפעפיים ,האישונים,
כיוון המבט ועוד ,ומתרגמת
אותם למשמעות הפיזיולוגית של
מצב הנהג.
כשהנהג מפהק או עפעפיו
נשמטים ,המערכת מזהה שהנהג
עייף ,כשהוא מדבר בטלפון
או מוריד עיניים היא יודעת
להתריע על דיבור בטלפון או

הסחות אחרות.

שוק הרכב הגדול
בעולם
שוק הרכב הסיני מייצר עשרות
מיליוני רכבים בשנה ( 25מיליון
ב )2020 -ומייצא כמויות
אדירות לרחבי העולם .היקף
הייצור הסיני עוקף באלגנטיות
את היקף הייצור של ארה"ב
ואירופה גם יחד.

מי פתח את הפה של
הדומם?
המדע המתקדם נותן לנו כלים
להבין את גאונות הבריאה של
בורא עולם .לראות את מורכבותו
של עלה ,את החלקיקים
והאטומים שמרכיבים כל דבר
ואת הכוח והאנרגיה הטמונים
בדומם 'טיפש' ונטול חיים.
בגלות ,הטבע מסתיר על
הגאונות הטמונה בו ,והכל
נראה פשוט ומתבקש מאליו.
רק בגאולה יתגלה הכח
היוצר ,המניע והמחיה של כל
מה שאנחנו רואים .המצב
וההתגלות הזאת יביאו לשדרוג
עצום באינטליגנציה של הדומם
והצומח ,המחסום שלהם
ישתחרר והם יתחילו לדבר .היום
אנשים מדברים ,מחר גם הדומם.
הדומם מרגיש ,שומע וקולט,
זה גם המדע הוכיח ,יבוא יום
שהוא יפלוט את כל מה שהוא
מכיר ויודע .אבני הרחוב ,כך
נכתב בספר 'היום יום' ,דורשים
מהאדם הדורך עליהן לחשוב
מחשבות טובות ,להרהר בדברי
תורה או ללכת לדבר מצווה.
באם לא' ,באיזו זכות אתה דורך
עלי?!' תזעק האבן.
או אז ,העולם ישמור על עצמו.
לא עוד כחומר ביד היוצר ,תאנה
לא תתן לקטוף אותה בשבת,
המדרכות תצעקנה אם ילכו
עליהן בכוונת זדון.
אנחנו מתחילים לטעום זאת
היום כשמכוניות עושות הכל
כדי להימנע מתאונות ,לבלום
את עצמן ,להעיר את הנהג,
ולהתריע בעת סטייה מנתיב.
נותר לנו רק להוסיף עוד בתורה
ובמצוות ,ולהחדיר עוד ועוד
קדושה בחפצים הדוממים ,שיום
יבוא והם יודו לנו על כך בפה
מלא.
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חדשות

שלימות הארץ

בחזית המאבק לבטחון עם ישראל
כהוראותיו של הרבי שליט“א מלך המשיח

זעקת המלך:

אין לגויים
בכנסת סמכות
להתערב בסוגיית
מיהו יהודי

צילוםJames Emery :

שוב עולה סוגיית הגיורים לדיון ציבורי ומופעלים לחצים על הרבנים לאשר גיורים מפוקפקים שיכניסו לתוך עם
ישראל – גויים גמורים • לנוכח הכוונה להביא את המתווה לאישור הכנסת ,עולה השאלה המוסרית :האם לח"כ
גוי סמכות להתערב בנושא?
חיים בן ישראל
˘ 50נ‡ ‰חרי זע˜˙ו
˘ל ‰רבי ˘ליט"‡ מלך
‰מ˘יח ל˙י˜ון חו˜ מי‰ו
י‰ו„י ,ו‰סו‚י˘ ‰וב עול ‰על
‰פר˜ .ב˘בועו˙ ‡‰חרונים
נר˘מו נסיונו˙ מˆ„ ‚ורמים
בכנס˙ ובממ˘ל ,‰ל˜„ם
מ˙ן ‡פ˘רו˙ מ˜יל ‰ל‚יורים
סיטונ‡ים ‰עלולים ל‰ח„יר
לעם י˘ר‡ל כ‡לו ˘‡ינם
י‰ו„ים על פי ‰‰לכ ,‰ובכך
ל‰בי‡ לכ‡וס ול˙‰בוללו˙
˜˘ ‰ב˙וככי עם י˘ר‡ל.

בגילוי דעת עליו חתמו שורת רבנים
מכל החוגים והעדות ,נאמר כי
ישנה סכנה חמורה במתווה מערך
הגיור המוצע על ידי השר כהנא,
והם קראו לו לבטל את הרעיון.
בתגובה קראו מספר אישים לבחון
את פיטורי הרבנים הראשיים,
שאף הם בין יוזמי המכתב ועומדים

ולכן כשצריכים לדעת באיזו
תרופה להשתמש ,ואיך אדם יוכל
להחזיק את בריאותו ,או להיפך
רח"ל ,שלא יהיה היפך החיים ,לא
יכנסו את כל האדריכלים הגדולים
להעמיד את זה בפניהם להצבעה,
ולא בגלל שאינם אנשים חשובים,
אלא בגלל שבחכמת הרפואה אינם
מבינים כלום ,בחכמת הבריאות
אינם מבינים כלום ,ואין לבוא
אליהם בטענות ,מכיון שהם לא
עסקו בלימוד זה.

בראש החותמים עליו.
חשוב לציין ,כי גם בחוק הקיים
ישנה פירצה גדולה ,שמאפשרת
כיום כניסת גויים לישראל במסווה
של יהודים ,תוך שימוש ב"גיורים"
שאינם מאושרים הלכתית הנעשים
בחו"ל על ידי גורמים מפוקפקים,
כמו הרפורמים בארה"ב .לשם כך
יזם הרבי שליט"א מלך המשיח
את תיקון החוק בכך שיתווסף בו
המילה "כהלכה" ,אך חברי הכנסת
הדתיים היו אלו שטירפדו בשעתו
את התיקון.
גם לאחרונה כאשר ח"כ איתמר בן
גביר יזם את תיקון החוק ,היו אלו
גורמים במפלגת הליכוד ,שביקשו
ממנו לדחות את הצעתו.

אל תתערבו בהחלטה זו
הרבי שליט"א מלך המשיח,
התייחס לרעיון כאילו והכנסת
היא זו שתקבע מהי עמדת ההלכה,

ח“כים ערביים יכריעו בשאלת עתיד העם היהודי?

ותכתיב לרבנים מהי עמדת ההלכה:
"מכיון שצריכים לדאוג שיתוספו
יהודים ,ומכיון שאי אפשר לעשות
מאינו יהודי ,יהודי ,ש"גבולות קבע
הקב"ה" ,החליטו להעמיד את זה
להצבעה.

צילום :אתר הכנסת

מהי השייכות להצבעה? האם
כשצריכים לעשות ניתוח רפואי,
יתנו זאת לשיקול דעתו של
אדריכל?! אדריכל יכול להיות
חכם גדול ,אבל הוא לא מבין כלום
בחכמת הרפואה.

אבל אכן ישנו טענה ,מכיון שאתה
יודע שאינך רב ,איך אתה מגיע
להצביע מיהו יהודי ומיהו גוי?
מכיון שאתה יודע שאתה נוצרי,
מהי השייכות שלך להחליט מיהו
יהודי?! בנוגע לנוצרים אתה יכול
להגיד דעה ,אבל מה אתה אומר
דעה בנוגע ליהודים? וכן אם אתה
מוסלמי ,אל תתערב בהחלטה שיש
לה שייכות ליהודים!" (משיחת
מוצ"ש בשלח תשל"א)
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חוק החשמל?
בקרוב לטובת
היהודים

לעצור את ההרס,
לאפשר ליהודים
לגור בחומש

חוק החשמל המסדיר את התשתיות לישובים הלא
חוקיים בנגב עבר בכנסת תוך זעם גדול מימין,
אלא שבקרוב כל הבתים האלו יגיעו לידי עם
ישראל ,מתוך רצון טוב והסכמה

מאז הפיגוע הנורא בו נרצח תלמיד הישיבה הרב יהודה דימנטמן
הי"ד ונפצעו שניים נוספים ,פועלת הממשלה בתוקף כנגד
המתיישבים בחומש • מספר פעמים החריבו את בתי התושבים ואת
המבנים הזמניים בהם שוכנת הישיבה
בנצי פרישמן
˙‚וב˙ מח‡ ‰נר˘מ‰
מו˜„ים
במספר
‰‰רס
מע˘י
בע˜בו˙
בי˘וב חומ˘ .כי„וע ,בי˘וב
˘פונ ‰במס‚ר˙ ˙וכני˙
"˙‰‰נ˙˜ו˙" פועל˙ י˘יב‰
מז ‰כ˘˙ים-ע˘ר˘ ‰נ‰
ב ‰לומ„ים במסירו˙ ‚„ול‰
˙‰למי„ים ˘נטלו על עˆמם
ל‰חיו˙ ‡˙ ‰חיים במ˜ום,
˘נ˘‡ר רי˜ מ˙ו˘ביו.

למרות האיוולת שבהשארת
הישוב ריק מתושבים ,ללא שום
הגיון ,לא בוטל עד היום "חוק
ההתנתקות" המורה לגרש את
היהודים מבתיהם (במסגרתו גם
פונו תושבי גוש קטיף) ,וזאת חרף
פסיקת בית המשפט שיש לאפשר
ליהודים להכנס למקום.
לאחר הפיגוע שכוון כנגד רכב
תלמידי הישיבה ,ציפו רבים
שתתאפשר כניסה חופשית של
תלמידים למקום ואולי אף יאופשר
לישיבה לגדול ולהתפתח ,כדי
שלא להעניק למרצחים השפלים
את זממם להוציא את היהודים
מהישוב .אך להפתעת רבים החלה
הממשלה בפעולות הרס ,שבוצעו
מספר פעמים כנגד התושבים.
בשיאה של המחאה ,עלו לישוב
כעשרים אלף איש ,שקראו
לממשלה לאשר את פעילות
הישיבה והתגוררות היהודים
במקום.
חלק גדול מהמחאה הופנתה
כנגד מפלגת ימינה בה חברים
חכ"ים דתיים שבעבר התחייבו

כפר בדואי לא חוקי

צילום :סטפני גרומאממ

חיים בן ישראל
‰זעם ˆ‰יבורי כנ‚„ ‰ממ˘ל ‰בע˜בו˙ ˜בל˙ "חו˜
‰ח˘מל"‰ ,ופנ ‰בעי˜ר כלפי נˆי‚י מפל‚˙ ימינ‰
˘˙‰חייבו לפני ‰בחירו˙ לעמו„ לימין ˙‰‰יי˘בו˙ ˆ‰עיר,‰
‰כולל˙ ‡לפי מ˘פחו˙ ˘ע„ ‰יום סובלים מבעיו˙ בחיבורים
ל˙˘˙יו˙.

"במקום להלחם בבניה הבלתי חוקית של הבדואים המשתלטים על
אדמות הנגב ,הם מעניקים להם פרס" .בשיאה של המהומה נרשמו
תקריות חמורות בכנסת בעת ההצבעה שכללו הרמת קול משני צידי
המתרס ואף מחזה בלתי שגרתי בו נראה ראש הממשלה נפתלי בנט
כשהוא זועק על חברי הכנסת מימין.
חומש

לסייע ולעזור להתיישבות
ביהודה ושומרון ורבים מתושבי
יו"ש הצביעו בעבורם ,אך נראה
שהדברים נופלים על אוזניים
אטומות והם אינם פונים לעזרת
אחיהם.
בהזדמנות דומה ,הצביע הרבי
שליט"א מלך המשיח על התנהגות
זו ואמר כי" :כשטענו ושאלו
אותו כיצד הוא נכנס לממשלה,
הרי זה נגד מלכות שמים?! –
ענה בליצנות (שהרי הנוהג הוא
שכשאין מה לענות  -עונים
בליצנות) :השמים?!  -כסאי!
וכשאמרו לו שזה נגד קיום ארץ
ישראל ,ענה :והארץ?!  -הדום
רגלי! אני דורך עליה( ...או שהוא

)צילום :מיכאל יעקובסון(

אמר כך באמת או שהוא היה ראוי
לומר זאת).
 ...וכאשר הדתיים מעלים איזו
הצעה  -יורקים להם בפנים.
וכרגיל בכגון דא ,הדתיים כלל
לא מתייחסים לזה בתור יריקה,
אלא בתור 'גשמי ברכה' .וכך
בכל הצעה שהם מגישים  -כלל
לא מתחשבים בהם  -עד שמכנים
אותם (ואף כך נדפס בעיתון)
כ'אנשים ממדריגה שניה'!  -אך
האמת ,שזו לשון נקיה כי הם
הרבה יותר גרועים מזה .ובאמת
היה ראוי לכנותם 'עבדים כנענים
ממדריגה שלישית'( ".מתוך שיחת
שבת-פרשת תשא ,שושן פורים,
תשל"ד)

אך כמו בכל דבר ,גם כאן ניתן לראות את הזוית המעניקה הסתכלות
חיובית על המאורע .בעבר הגיעו לארץ ישראל לא מעט קבוצות של
גויים מחו"ל שביקשו לתקוע פה יתד ,אך רובם עזבו מאוחר יותר
והשאירו לעם ישראל שכונות מפותחות למגורים (לדוגמה המושבה
הגרמנית במספר ערים ועוד) .כך גם במקרה זה ,ברור שבקרוב ממש
יעבירו כל אומות העולם היושבים בישראל את בתיהם לשימוש עם
ישראל ,שיגיע הנה על גבי עננים ,כשבכך יטלו הם חלק מרצונם
החופשי בעזרה ליהודים ,כחלק מהרמת קרנם של ישראל בקרב
האומות.
גם אדמות הנגב המרובות ,המכילות היום ישובים לאין ספור ,בהם
מתגוררים בדואים ,יגיעו לידי עם ישראל ,ללא צורך במלחמה או
בעימות ,אלא ברוח טובה של עזרה וסיוע לעם ישראל ,אחרי התגלותו
של מלך המשיח ,והתבטלות כל האומות כלפיו.
אגב ,לא רק בנגב תתרחש תופעה פלאית זו ,אלא גם בשאר הארצות
היושבות על מקומה של ארץ ישראל המורחבת ,כמו לבנון ,סוריה,
ירדן מצרים ועוד.
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 15הצעירים העשירים בארה“ב:
השלישיה היהודית הפותחת

אחד מדירוגי מגזין פורבס היוקרתי שפורסמו לאחרונה ,מתייחס גם לגיל המיליארדרים שנכנסים לרשימת  400עשירי
ארה"ב • דור ההייטק ,הדיגיטל והקריפטו ,הוליד עשרות עשירים חדשים וצעירים יותר ויותר • באופן מיוחד ,פותחים
את הרשימה הזו  3שמות יהודיים ששווים עשרות מיליארדי דולרים • למה היהודים נדחפים לראש הרשימה?
ואמר (תוכן) ,גם עניות היא נסיון,
נסיון גרוע יותר שגורם צער ועגמת
נפש .מוטב נסיון העושר!

רבקה סופר
ל‡ מכבר˜ ,רס‰ ‰ר˘˙
פייסבו˜
‰חבר˙י˙
ו‡י˙‰ ‰ר˘˙ו˙ ˘בבעלו˙- ‰
וו‡ˆ‡פ ו‡ינסט‚רם  -ל˘ 7עו˙
˙מימו˙ .עבור ‰מ˘˙מ˘ים
ז‰ ‰ס˙כם ב‡י נוחו˙ כ˙ינו˜
˘מוˆ‚‰ ıומי נ˘לף מפיו‡ ,ך
עבור מייס„ פייסבו˜ ובעלי
‰חבר‰ ,‰י ‰מ„ובר בירי„‰
„רסטי˙ במניו˙ ‰חבר ‰ונז˜
כלכלי ˘„ר˘ ‡˙‰ו˘˘ו˙.

כן ,מארק צוקרברג ,מייסד
פייסבוק שהונו נאמד ב134.5 -
מיליארד דולר ,הוא האיש הצעיר
העשיר ביותר' .צעיר' לענין זה,
נחשב על פי מגזין פורבס ,כל עוד
גילו של המיליארדר אינו עולה על
 .40רף הכניסה לרשימת הצעירים
העשירים בארה"ב עומד על 2.9
מיליארד.
צוקרברג כיום בגיל  ,37הוא האיש
השלישי העשיר בארה"ב והיהודי
העשיר בעולם .ייסד את פייסבוק
בשנת  2004כשהיה בן  ,19הנפיק
אותה ב־ 2015ועדיין מחזיק 15%
ממניותיה .כעשירים רבים ,הוא
מחזיק זרוע צדקה שתורמת הון רב
לעמותות ומיזמים ברחבי העולם.

בשנים שאחרי ,לאורך נשיאותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח,
התבררה גישתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בנושא :על היהודים
להיות עשירים! כל הכסף והזהב
הקיים בעולם נברא לכבודו של
הקב"ה ,כדי להדר בו במצוות ,לתת
צדקה ברוחב לב ולהשפיע טוב על
העולם.
מארק צוקרברג ,היהודי העשיר בעולם.
צילוםAnthony Quintano :

דסטין מוסקוביץ‘ ,התחיל בפייסבוק ,המשיך
באסאנה .מקורwikimedia :

סם בנקמן-פריד ,התעשר הכי צעיר .צילום:
Virgile Simon Bernard

מפייסבוק לאסאנה
ולמיליארדים

התעשר הכי צעיר

קונג שהונפקה בשווי מיליארדים.

דסטין מוסקוביץ' ,מספר 2
ברשימה ,חלק את חדרו במעונות
האוניברסיטה עם מארק צוקרברג
ויחד עם עוד  3סטודנטים הם
הקימו את פייסבוק .את הונו
צבר ממניות פייסבוק שבבעלותו
ומחברת אסאנה שהקים המיועדת
לניהול צוותים וכח אדם שנאמדת
ב 18מיליארד דולר .מוסקוביץ' אף
הוא בגיל  37והונו נאמד ב24.1
מיליארד דולר.

סם בנקמן-פריד ,מספר  3ברשימה,
הינו אחד המילארדים הצעירים
והבולטים .הוא בגיל  29והונו
נאמד ב 22.5מיליארד דולר .כל
מטרתו של בנקמן הייתה להפוך
לעשיר כדי לתרום כמה שיותר
מהונו ולהפוך את העולם למקום
טוב יותר .כך הצהיר במספר
ראיונות .אשר על כן ,פנה לשוק
הקריפטו  -המטבעות הדיגיטליים
 פיתח מערכת שענתה על חסריםבשוק הקריפטו ,וייסד חברה בהונג

בנקמן שבר את השיא של מארק
צוקרברג כשהצטרף לרשימת 400
עשירי ארה"ב של מגזין פורבס
בגיל כה צעיר ועם הון כה רב
יחסית.

דווקא יהודים ,דווקא
צעירים
אחד מגדולי ישראל שוחח עם
הרבי שליט"א מלך המשיח ואמר
כי הוא פוחד מנסיון העשירות.
נענה הרבי שליט"א מלך המשיח

לא פלא אם כן ששלושת המקומות
הראשונים ברשימת העשירים
הצעירים בארה"ב מאוישים על ידי
יהודים .יהודים שמקדישים חלק
ניכר מהונם למטרות צדקה וחסד.
מה שמוכיח שוב שאנו עומדים
על סף הגאולה שאז יהיה שפע
אדיר לכל יהודי ,כפי שמתארים
חכמינו את העושר המופלג איתו
יצאו בני ישראל ממצרים המהווה
רק חלקיק ממנת חלקנו בגאולה
האמיתית והשלימה.
גם גילם הצעיר של המתעשרים
מגלה טפח נוסף מנפלאות
התקופה ,לא צריך לעבוד קשה,
לא צריך לצבור רקורד רב שנים
ולחרוש תארים באוניברסיטאות,
צריך רק לרצות ולהאמין.
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חיים ישראל

הבנים של המלך

ממקום מושבו בברוקלין ,דואג הרבי שליט"א מלך המשיח בדאגה אישית ואבהית לכל יהודי ,בכל
קצווי תבל .יום עלותו לנשיאות ,הוא היום שעלינו לעצור ולהתבונן בטיב הקשר בין העם למלך
בחודש זה בלוח העברי ,יחול תאריך
מכונן בחיי העם היהודי ,י"א בשבט,
יום עלות הרבי מליובאוויטש שליט"א
מלך המשיח על כס הנשיאות ,שלקח
על עצמו את האחריות לדאוג באבהות
ואכפתיות גדולה מאין כמותה ,לכל בני
ובנות ישראל בכל מקום שהם ,מאנשים
רמי מעלה ,ועד ליהודי השוכן אי שם באי
נידח ,מצרכיהם הגשמיים ועד חיי רוחם,
בקיום תורה ומצוות ,וחיזוק האמונה
בא-ל אחד.
ראשי התיבות של "רבי" הם "ראש בני
ישראל" .כמו הראש שלנו ,שהוא הלוח
בקרה של כל האיברים וחש מה קורה
בכל איבר ואיבר ,כך הרבי מרגיש מה
קורה בכל איש ואישה מעם ישראל,
מרגיש ,דואג ,ונותן לכל יהודי ויהודיה
את מה שרק יצטרכו.
בתאריך שכזה ,חשוב לי שניקח רגע
אתנחתא ,נחשוב ונגיד לרבי שליט"א
מלך המשיח' :תודה' .על כל מה שפעל

למעננו .שנית ,שננסה ,ולו במעט ,לאמץ
לעצמנו את צורת הסתכלותו על החיים:
הרבי שליט"א מלך המשיח ,יושב
בברוקלין ,ואכפת לו מכל יהודי היושב
בארץ ישראל .הערכה כנה לאותם חיילים
שמסרו נפשם למען קיומה של עם ישראל
וארץ ישראל ,התעניינות ,עצה והדרכה
על כל פרט ופרט במה שקורה בארץ
ישראל ,על אף שלא דרכה שם רגלו
מעולם! (כפי שהתבטאה אשתו של אריק
שרון שיצאה מהמפגש עמו :יושב לו
יהודי בברוקלין ,ובקי בכל מה שמתנהל
מאחורי הפרגוד בפרלמנט הישראלי)!
הרבי שליט"א מלך המשיח התבטא
שאינו מסוגל לישון בלילה כאשר יש
נערה שחושבת להינשא לאיש שאינו
מבני עמה ,כי מאיתנו נדרש "ורוממתנו
מכל עם ולשון" להיות קשורים דווקא
עם עמינו ,העם הנצחי ,העם היהודי.
ולרבי שליט"א מלך המשיח נוגע ואכפת
ממצבה.

וכשהאמא תשב בחדר לידה ,והרופאים
יגידו שאין שום סיכוי ושיתכוננו לגרוע
ביותר ,תסתכל היא בפניו הקדושות של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,תכתוב לו
בקשת ברכה ב"אגרות קודש" ,תכריז את
הכרזת הקודש 'יחי אדוננו' ,ותראה איך
תבוא הישועה ,ותרווה מהילד המתוק
רוב נחת ושמחה.
וכשהגעת שם להודו הרחוקה ,קיבלת
מיטה לישון וארוחה חמה ,שוב היה זה
אותו מלך המשיח ,שחשב ודאג לך.
יש רבי בישראל ,והוא מלך המשיח,
מקום מושבו בברוקלין ,אך השפעתו
מתפרסת על פני כל העולם כולו.
הוא חושב עליך ,אכפת לו ממך ,ואם
אתה צריך ברכה או שאלה  -רק תפנה
ותשאל ,והוא מכבר יכוון אותך.
הוא הנביא של הדור ,וניבא שבדורנו זה
תבוא הגאולה האמיתית והשלימה לה
ייחלו בני ישראל מכל הדורות ,ועלינו רק

פשוט לרקוד ולשמוח בתופים ובמחולות.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכל
יהודי הוא בן של אבא ,כל יהודי הוא
יהלום ,לא משנה מאיזה מוצא הוא ,איך
הוא מתנהג ומה הוא עושה ,הוא בן של
אבא!
מספרים שהיה איזה בנאדם שהתכונן
במשך הרבה שנים להיכנס למלך ,ועד
שסוף סוף נכנס ,המלך זרק לכיוונו חצי
מבט ,והורה לו שתם המפגש .ביציאה
מהארמון ,רואה נער ,מלוכלך כולו בבוץ
מכף רגל ועד ראש ,שיער מדובלל,
והמלך רץ לכיוונו והנער מחבק ומנשק
את המלך והמלך מחייך אליו באהבה
כזו .אמר האיש :היתכן שהוא כה מלוכלך
ומקבל כזה יחס אוהב ,ואני קיבלתי כזה
יחס מזלזל? אמר המלך :נכון ,אבל הוא
הבן שלי! ולא משנה לי איך הוא ייראה!
כולנו בנים של המלך ,כולנו אהובים!
נדאג ,נהיה אכפתיים מיהודי שני ,וכך
תבוא כבר הגאולה.

ליבנת סגס

הנשיא הוא הכל

 20פרקים כתב הרבי הריי"צ במאמרו האחרון "באתי לגני" ,ובמהלך השנים הרבי שליט"א מלך המשיח ביארם והרחיבם ,כשהוא מגלה
בהם עומק לפנים מעומק .ללמדנו ,שענייניו של נשיא הדור  -אין להם הפסק ,נצחיים הם!

כל שבוע אלפים רבים של עיתוני
הגאולה מגיעים לאלפי בתי אב ,בתי
חב"ד ,עסקים וחנויות .הקוראים מקבלים
את החדשות של ימות המשיח ,והנפשות
נטענות באנרגיה גאולתית .תמונתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח מאירה את
החללים ומחזקת את האמונה והביטחון.
גם החדשות שונות ממה שקרוי "חדשות"
בימינו ,כי כאן יש למה לצפות ...יש ממה
להתעלות.
זאת אחת מיני אין-סוף החסדים שהדור
שלנו זוכה בהם בזכות הנשיא של הדור,
הרבי שליט"א מלך המשיח ,דרך שליחיו
שפזורים בכל העולם ,מקרבים ומחבקים
כל יהודי באשר הוא.
כשעם ישראל מקושר ומחובר לנשיא,
הוא מצליח להיות מרומם .זאת אומרת -
עם ישראל חי גאולה כבר בהווה ,בזכות
הנשיא .לחיות כאן ועכשיו גאולה ,לא
רק מקרב אלינו את הגאולה האמיתית
והשלימה שתבוא בקרוב ממש ,אלא גם
שומר עלינו בריאים בנפש ובריאים בגוף,
חזקים ,בטוחים ומצפים בכל יום רק
לעוד ועוד טוב גאולתי.

בתאריך י' בחודש שבט ,הרבי יוסף
יצחק ,חמיו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הסתלק ,והוחלט משמיים
שמתחילה תקופה חדשה  -הנשיאות של
הרבי שליט"א מלך המשיח .העולם מוכן
יותר מאי-פעם לקבל פני משיח!
הרבי לא הסכים לקבל את התפקיד
בשנה הראשונה ,והחסידים נותרו באותה
שנה  -כביכול  -ללא רבי" .אין רבי",
זהו מצב שלא יעלה על הדעת .אבל
אצל הרבי  -חמיו ,הרבי יוסף יצחק לא
הסתלק ,ואין תחליף לרבי! ו"הנשיא הוא
הכל"! ככה התחילה נשיאותו .כעבור
שנה של הרבי שליט"א מלך המשיח,
כשחמיו חי וקיים עוד יותר מאי פעם,
וזה הרי דורש קפיצת מדרגה בכל סגנון
העבודה שחסידות חב"ד הכירה באותם
ימים  -הגיע זמן הגאולה! כפשוטו ממש!
ואכן ,רואים במוחש שהחל מ -י"א בשבט
כעבור שנה הרבי שליט"א מלך המשיח
יוצא בפעולות חובקות עולם ,על מנת
ובשביל גילוי משיח ,בשביל גאולה
כללית ושלימה.
הפעולה הראשונה הייתה אמירת

המאמר "באתי לגני" ,מאמר מפורסם
מאוד בחסידות חב"ד ובכלל .המאמר
מבוסס על מאמר שכתב חמיו של הרבי,
הרבי יוסף יצחק ,מאמר ארוך ויסודי,
שמסביר את השתלשלות הבריאה
ותכליתה .כל יהודי שלומד את המאמר
לא יכול להישאר אדיש לנפשו האלוקית
שמבקשת להיוושע מתלאות הגלות,
ולחזור להתאחד עם שורשה ועצמותה!
אמירת המאמר של הרבי שליט"א מלך
המשיח הייתה מעין הבהרה  -תפקידנו
הוא לקבל פני משיח בעולם! העולם
כבר מוכן לקיים את התכלית שלו ,וכולנו
מגויסים למטרה!
עם השנים ,גילה הרבי שליט"א מלך
המשיח לחסידים את עומק המאמר של
חמיו ,וחשף את פנימיות דברי-אלוקים-
חיים של המאמר .על כל פרק במאמר
הוא אמר עוד מאמר שלם בכל שנה
ושנה .חידושים רבים נתחדשו ,והשאירו
את השומעים חסרי מילים!
נשיא הדור זה לא עניין של מה בכך,
זה לא חלילה איזשהו יושב-ראש שעזב
את תפקידו ולכן ממנים לו מחליף.

מדובר במשהו נצחי שרק מתעצם משנה
לשנה ,מקור השפע של עם ישראל בכל
הנושאים שהם זקוקים להם .וכל עוד
הנשיא חי ,גם החסידים חיים! ולכן
"הנשיא הוא הכל"! הוא משה רבינו
שבכל דור ודור .גם מה שנדמה לנו
שאנחנו יודעים או מקבלים מהנשיא ,זה
כלום ממש ,זאת הוכיח הרבי שליט"א
מלך המשיח שהרחיב והעמיק את
המאמר .זאת אומרת  -כשזה נוגע לנשיא
הדור ,הדברים לא מתחילים ונגמרים,
אלא הם אין-סופיים.
הקב"ה בחר שיהיה מנהיג שיוציא את
עם ישראל ממצרים .אמנם הקב"ה יכול
להוציא את העם גם בלי מנהיג ,אבל
בפועל הוא החליט שרק עם משה רבינו
ניתן להיגאל .הליכה במדבר אחרי משה
רבינו .ללכת באמונה ובביטחון ,ודווקא
במדבר זוכים לגילויים וישועות!
החודש הזה מזכיר לנו שכולנו מתחברים
ומתקשרים חזק לנשיא הדור ,לרבי
שליט"א מלך המשיח ,להדרכותיו ולקיום
ומימוש הרצון האלוקי  -וזוכים לגאולה
כללית ושלימה תיכף ומיד ממש בע"ה.

דעות
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להדליק
את הניצוץ

מפגש קצר ,אפילו של כמה
שניות ,יכול לחולל מהפך בחייו
של היהודי .איך זה אפשרי?
מתברר שזה כבר נמצא אצלינו
בפנים ,וצריך רק לגלות את זה.
האם אנחנו מוכנים?
בהתוועדות חסידים השבוע שמעתי סיפור
מבעל המעשה עצמו ,בחור רציני ומוצלח
שזכה להתקרב לחיי תורה ומצוות .זה התחיל
כאשר במהלך טיול לפני כמה שנים נכנס
לאחד מבתי חב"ד הפזורים בקצה בעולם,
לשם הגיע למטרת 'חיפוש עצמי' .כשנכנס,
נשאל ע"י שליח הרבי שליט"א מלך המשיח
במקום  -מהי לדעתו מטרת החיים? וענה
"לעשות חיים ."..ענה לו השליח בתגובה:
"מטרת החיים בעולם היא לעבוד את ה'".
התשובה הקצרה והישירה נכנסה היישר אל
ליבו והדליקה את הניצוץ שהיה חבוי ,ומאז
זה רק ממשיך והולך...
ניתן בקלות לשים לב לתופעה המדהימה
בדור האחרון ,בנגישות ובמהירות שבה יהודי
שב ומתעורר לאמונה בה' ומתקרב לתורה
ומצוות ,כשבכך מרגיש שמצא את תכלית
חייו בעולם .אפשר פשוט לראות במוחש

את קיום הבטחת התורה אודות עם ישראל
לקראת הגאולה השלימה" :אם יהיה נדחך
בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם
יקחך" (דברים ל ,ד)" ,לבלתי ידח ממנו נדח"
(שמואל ב' יד ,יד) .כלומר ,שהקב"ה מבטיח
שאף יהודי לא ישאר לבד ,וכל עם ישראל
יזכו לשוב ולהתעורר אל ה'.
במציאות הנוכחית כיום ,ככל שמתקדמים
יותר לקראת זמן הגאולה רואים בעולם
במוחש התעוררות אצל כל יהודי ,באופן
חוצה מגזרים ויבשות .להיכן שרק נלך,
נמצא מיד את המפגש בין השליחות של
הרבי שליט"א מלך המשיח לקרב כל יהודי,
לבין היהודי שמגלה את הניצוץ הקיים בו,
שמעבר לכל המחיצות החיצוניות .וכפי
שחוזר ומדגיש הרבי שליט"א מליובאוויטש
מלך המשיח ש"הבטיחה תורה שסוף ישראל
לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין,
וכיום אין לך אדם מישראל שלא הרהר
תשובה כמה פעמים בימי חייו".
ומהדלקת ה'ניצוץ משיח' שבכל יהודי ויהודי,
נגיע ל'ניצוץ משיח הכללי' ,שיאיר כבר את
אור הגאולה בעולם לעין כל ,ונקבל פני
משיח מתוך שמחה וטוב לבב בפועל ממש.
אם עד לפני שנים לא רחוקות ,אצל בחור
יהודי שמתחזק בקיום תורה ומצוות ו'חוזר
בתשובה' היה קודם לכך חשש כבד מ'מה
יאמרו' והתלווה לכך קושי במעבר מנטלי
כביכול,
הרי שכיום ממש בתקופה הכניסה לקראת
הגאולה השלימה  -ניכרת בקרב כלל עם
ישראל אווירה חיובית וסוחפת של תופעת
השיבה לחיבור למקורות העם היהודי באופן

עמוק ומיוחד.
תחושת ההתעוררות בעם  -מגלה הרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח  -נובעת
מהעובדה שנשמות ישראל מתעוררות מכך
שכבר עומדים על סף הגאולה.

דעות

זלמן הלוי
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ולא רק זה אלא שזה מגיע באופן בריא
ו'טבעי' כביכול ,מבלי 'לשבור את העולם'..
אלא ,שדווקא החיבור ליהדות מגלה אחדות
נפלאה בעם.

הרי שכיום ממש בתקופה
הכניסה לקראת הגאולה
השלימה  -ניכרת בקרב
כלל עם ישראל אווירה
חיובית וסוחפת של
תופעת השיבה לחיבור
למקורות העם היהודי
באופן עמוק ומיוחד
ובכלל מי האמין שדווקא בתקופת הדור
הזה לאחרי כל הנסיונות והגזירות ושלל
תיסבוכים למיניהם נוכל לראות במוחש
התעוררות עצומה כזאת שלא היתה כמעט
מעולם בקרב יהודים בכל מקום בעולם.
כל המצב מראה את השגחת ה' ואהבתו לעם
ישראל בכל רגע נתון ,וכמובן ,שה' מכין את
עם ישראל למצב של הגאולה השלימה אז
יאיר אור ה' בעולם בשלימות.
אז קדימה עולים על הגל...

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(

