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המשחק״
העיתונאי בועז ביסמוט ,מספר על
התפקיד החשוב בחייו ,על הדרך שעבר
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בקרוב :מדד העוני הופך ללא
רלוונטי  /דוד רוזנבוים
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בעולם
האם מדד האושר משקף את
האושר הפנימי?  /רחל שאבי
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דעות
מצפים לראש ממשלה
מסוג אחר  /עזריאל בנימיני

בקרוב תופעל ברחבי ישראל תחבורה ציבורית שלא שובתת

נסיעה ללא נהג

שביתת נהגי התחבורה הציבורית בדרישה לשפר את תנאי העסקתם של נהגי האוטובוסים ,מפנה את הזרקור לעבודתם
• בקרוב יוכנס לשימוש כלי תחבורה מסוג חדש איתו ישונעו ההמונים לבית המקדש • חננאל שרייבר עמ' 6
טוביה דורון

הלנו או לצרינו?

המיקומים בהם מושיבים הפלסטינים
את מעבדי הקרקע (בעיקר בדואים),
נמצאים על צירים חשובים בין ישובים
יהודיים וערבים .המטרה ברורה לכל ,ליצור
רצף ערבי בין הישובים הערבים ,ולנתק את
הרצף ,אם קיים ,בין הישובים היהודיים.
הפלסטינים נותנים מצידם ניירת מתאימה
של טאבו וכיו"ב על השטח .אם וכאשר
זה יגיע ביום מהימים לבית משפט ,לפי
החוק הישראלי  -השטח יהיה שייך
למי שעיבד אותו בשנים האחרונות.
וכמובן ,שזה כולל מבני מגורים ,בתי
ספר ,כבישים ,וכו' .פעולה זו נעשית
בשנתיים האחרונות במימון גדל
והולך של האיחוד האירופי .מדובר
בעשרות אלפי מבנים לא חוקיים,
שדות לא חוקיים ,כבישים לא חוקיים,
מחצבות לא חוקיות וכו'( .עמ' )21

נשק אישי?
זה כל כך מיותר

הביקוש לרשיון נשק שובר שיאים בחודשים האחרונים,
רבים מבקשים את האישור שיעניק להם ביטחון • מתברר
כי בקרוב לא יהיה בכך כל צורך • טל רוזנברג עמ' 9

מהפכה
גדולה
במשטרה
אחרי שמאות שוטרים הגישו את
התפטרותם ,במשטרה מודים :קיימת
בעיה אמיתית של מחסור בכח אדם
• האם אנו בכלל צריכים כל כך
הרבה שוטרים או שקיימת אפשרות
להסתדר בלי אנשי המדים הכחולים?
• על המשטרה ותפקידה בגאולה
האמיתית והשלימה ,בקרוב ממש •
חנה מרים אשכנזי עמ' 13

מפתיע :היכן הכי
כדאי להשקיע?

תחזיות כלכליות עולמיות צופות צמיחה דווקא בישראל •
מתברר שאפילו הם עוד לא יודעים עד להיכן תגיעה הצמיחה
העתידית שעומדת להדהים את העולם • מנחם אמיתי עמ' 16
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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

לע"נ התמים מנחם מענדל בן משה יצחק בן אור
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הבחירה הטובה
ביותר לעם
ישראל בעת
הנוכחית

שוב תקופת בחירות עומדת בפתח ,ובידינו להכריע לא
רק בקלפי ,אלא גם כיצד ייראו הקמפיינים של המועמדים
השונים לגלות את הטוב שבכל אחד אך יחד עם זאת
לעמוד בתוקף על העקרונות על הבחירה החשובה
ביותר ,אותה צריכים לעשות ההורים בישראל ,בימים אלו

ו

שוב חוזרת לחיינו המילה 'בחירות',
כאילו הייתה חלק מחיינו הטבעיים.
במהלך השנתיים האחרונות נגררת
ישראל ,שוב ושוב למערכות בחירות,
כאשר לפחות לפי המסתמן כעת ,לא
מסתמנת הכרעה ברורה בקלפי ,כזו
שתוביל ליציבות שלטונית.
מבלי להיכנס להיבט הפוליטי ,בין המחנות ,דבר טוב
הוא שאין אפשרות של הכרעה ברורה ,כזו המותירה
את ההחלטה בידי איש אחד ,היכול לחולל מה שברצונו.
בעבר נוכחנו לראות לא פעם ,שכאשר ראש ממשלה
בוחר ללכת לניהול משא ומתן עם הערבים ,או חמור
מכך ,כאשר הוא מחליט למסור להם חלקים משטחי
ארץ ישראל ,הרי שכמעט ולא ניתן לעוצרו .בסיטואציה
העכשווית הרי שאין אפשרות כזו ,להתקדם בהליכים
שכאלה ,ועל כך יש לברך.

אז מה יהיה הסוף? שוב ושוב ניגרר ללופ אינסופי של
מערכות בחירות בזו אחר זו? שוב נשמע את המועמדים
משליכים רפש האחד כלפי השני ,ושוב נאלץ לספוג
את ה'ספינים' ושטף הפרסומים ללא הפוגה? מתברר
שבקרוב ממש כל זה עומד להיעלם .הבחירה הטבעית
של עם ישראל ,האיש שנבחר בידי הקב"ה עומד להפוך
להיות ראש הממשלה ,והפעם זה לתמיד .כן .מדובר
על מלך המשיח ,זה שכבר נבחר בבחירה ישירה על
ידי בורא עולם ,וזה שבקרוב יכתירו כל עם ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה.

לבחור נכון
ובכל זאת ,יש לתת את הדעת על עצם המושג 'בחירה'.
מעת היותנו לעם ,ביציאת מצרים ,הוצמד לעמנו
התואר "העם הנבחר" ,על שם הבחירה שבחר הקדוש
ברוך הוא בעם ישראל.
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גם עם ישראל עצמו ,נדרש אז להביע את בחירתו.
וכאשר נשאלו האם הם מוכנים לקבל את התורה ,ענו
בחירתם,
כולם "נעשה ונשמע" ובכך ביטאו את
שבאה בהמשך למעשיהם של אבות
האומה :אברהם יצחק ויעקב,
שבחרו בדרך האמונה האיתנה מול
עולם מלא אלילים ושקרים.

חדשות

בשורות הקודמות ,ישנם כאלו המוכנים ללכת לצעדים
אשר יפגעו באותם יסודות עליהם נשען עמינו.

אחד מיסודות היהדות היא
ה"בחירה החופשית" שניתנה
לבני האדם ,כדי לבחור בטוב מול
הרע .כחלק מתוכניתו האלוקית
של הבורא לבריאת העולם הזה,
ובו ידורו בני אדם ,שבאמצעות
קיום התורה והמצוות יעשו לו
'דירה' פה בעולמות התחתונים.
וכחלק מתוכנית זו הציב הוא
את המציאות הנראית כרע ,זו
המושכת את האדם ומסיטה אותו
שלא לדבוק בהוראות ה' יתברך.
וכאשר מצליח האדם להתגבר
על ההפרעות ,ולעשות בכל זאת
מעשי חסד ומצוות ,הרי שבכך
מאיר הוא את העולם ,ומזרז את
הגאולה האמיתית והשלימה.

מי שאינו מסוגל להתמודד מול
אותם לחצים ,הרי שיתכבד
ויגיש את התפטרותו .או מוטב
מכך יתכבד ויפרוש מלכתחילה
מהמירוץ ,ובלבד שלא יגרום נזק.

לנצל את החופש

ימי הקיץ ועימם התקופה
המוגדרת בפי רבים "החופש
הגדול" עומדים בפתחנו .וכמידי
שנה מחפשים ההורים מקום אליו
ישלחו את ילדיהם לשהות בו
במהלך תקופה מאתגרת זו.
הרבי שליט"א מלך המשיח מציין
את חשיבות ניצול ימים אלו ,על
מנת להעניק לילדים את החסר
להם בלימודי היהדות .במשך
כל ימות השנה בהם הם שוהים
במסגרות הממלכתיות ,נמנעת
מהם האפשרות להעמיק ולהכיר
את יהדותם באופן מלא ,וילדים
רבים אינם מכירים אפילו מושגים
בסיסיים .באם תנוצל החופשה כדי
להשלים את הפער ,הרי זו לפחות
חצי נחמה ,בימים הארוכים בהם הם
שוהים מחוץ למסגרת הרגילה.

בחירה זו ,אינה מתבצעת אחת
לכמה חודשים או שנים ,אלא היא
ניצבת מול האדם ,יום-יום שעה-
שעה ,ועליו לעשות את שיקוליו
כדי להצליח לבחור נכון.

אין מועמדים רעים

התבוננות בטוב של כל אחד ,וקריאה של הציבור כולו
למועמדים השונים להסיר את החיצים המורעלים
ממערכת הבחירות ,ולנהוג בכבוד איש איש ודרכו,
תסייע בוודאי להראות את הטוב הגנוז בכל אחד,
ותאפשר גם למועמדים לדבר בשפה משכנעת ביותר,
תוך שהם מבליטים את הכיוון החיובי אליו הם שואפים.
יחד עם זאת צריך שישמע קול ברור ותקיף ,שאין
לאפשר פגיעה בשלושת השלימויות עליהם נלחם
במלא התוקף לאורך כל שנות דורנו ,הרבי שליט"א
מלך המשיח :שלימות התורה ,שלימות העם ,ושלימות
הארץ .לצערנו בעקבות כל אותן מידות שהוזכרו

לפשרות בקיום מצוותיה במרחב הכללי! ולא לפגיעה
במתנה המופלאה שקיבלנו בניסי ניסים  -חבלי ארץ
ישראל ,המובטחת לנו בירושה עוד
מאברהם אבינו ,שקיבלה מהקב"ה,
כפי שנאמר בתורה.
גם אם באים האומות ומפעילים
לחצים כאלו או אחרים ,כדי
שנכנע בסוגיה זו ,הרי שמוטלת
חובה על מי שעומד (בינתיים)
בראשות הממשלה להגן על
האינטרס הביטחוני החשוב מכל,
של מיליוני יהודים הניצבים
בסכנת נפשות כאשר אויבינו
רואים את נציגינו מוכנים לדון על
החזרת חלקי ארץ ישראל.

הבחירה ההיא של העם ,ניצבת
לפני כל אחד ,בכל רגע מהחיים.
"ובחרת בחיים" ,מצווה אותנו
התורה הקדושה ,כאשר היא מגלה,
כי לפני האדם ניצבות שתי דרכים
שונות זו מזו ,דרך הטוב והישר,
המובילה למעשים טובים ומצוות,
ולעומתה הדרך ההופכית.

ועוד מילה אחת בהקשר לבחירות
המתרחשות לעיתים תכופות
(מידי) בארץ הקודש .למרות
מעטפת הפרסומאים השונים וכלי
התקשורת ,ולמרות נהרות הרפש
והלכלוך הזורמים ברחובות ישראל ,הרי
שצריך לזכור ,כי למעשה המציאות האמיתית של כל
יהודי הינה טוב מוחלט .גם מי שבוחר ללכת בדרך
שאינה נכונה ,גם מי שמציב מעל גבי שלטי הפרסום או
במצע מפלגתו ,פעולות ומעשים המכוונים כנגד חלק
זה או אחר מהאוכלוסייה ,עושה זאת ,רק מצד כניעתו
ליצר המסיט אותו ומשכנע אותו שכדי לנצח ,עליו
להשמיע קולות כאלו או אחרים.
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אך מעל הכל חשובות הן
המסגרות הזמניות הללו ,כדי
לאפשר לילדים ולילדות להכיר
את עצמם ,להכיר את תולדות
עמינו ,וכדי להעשיר את הידע
בתחום בו מורגש חסרון בולט
כל כך  -היהדות
אל לנו לאפשר זאת! עלינו להשמיע את עמדת התורה
הבלתי מתפשרת ,שאינה מאפשרת כל הקלה או פשרה
בנושאים אלו :לא לפתיחת שורות העם היהודי בפני
מי שאינו כזה על פי ההלכה ,או מי שאינו עובר את
הגיור כהלכתו! לא לפגיעה במעמדה של התורה או

"אין חופש מהקדוש ברוך הוא" .לשם
כך הוקמו בכל רחבי הארץ (וגם בעולם
כולו) מסגרות הקייטנות של חב"ד ,בהם מעניקים
לילדים כיף וחוויות ,טיולים ומשימות .אך מעל הכל
חשובות הן המסגרות הזמניות הללו ,כדי לאפשר
לילדים ולילדות להכיר את עצמם ,להכיר את תולדות
עמינו ,וכדי להעשיר את הידע בתחום בו מורגש חסרון
בולט כל כך  -היהדות.
ומכאן הקריאה לכל הורה :אל תזניחו את האוצר
החשוב והיקר ביותר שהופקד בידיכם .רשמו אותם עוד
היום למסגרות הטובות ביותר ,אלו שיעשירו את עולמם
במידע החשוב ביותר  -הזהות היהודית ,זו שצריכה
חיזוק על מנת להבטיח את שרשרת הדורות .זה הזמן
לרשום את הילדים לקייטנות ואף לבתי ספר בהם הם
יצעדו בדרך הסלולה מאבותינו ועד היום.
כך נוכל להבטיח את המשך קיומו של העם היהודי,
עדי התגלותו הקרובה והמיידית של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,בגאולה האמיתית והשלימה  -תיכף ומיד
ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.
המערכת

3

4
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ביאור על מזמור בספר תהילים ,הופך את מזג האוויר

שינויים קיצוניים במזג
האוויר ברחבי הגלובוס

סופת ההוריקן "אגתה" מכה בעוצמה בקו החוף של דרום מקסיקו ,מחריבה בדרכה
עיירות וכפרי דייגים • שיטפון אדיר בפארק הלאומי ילוסטון הוביל לקריסת כבישים
והתמוטטויות מבנים ,וגרם לפארק הלאומי הוותיק ביותר להיסגר לראשונה בפני מבקרים
• אם לטבע לא די רק בזה ,הרי שגם גלי החום ההזויים במרכז הודו רשמו שיאים חדשים.
אך בזמן הגאולה ,תופעות טבע לא באות להפחיד .הן מגיעות בכדי להזכיר ולבשר
חנה מרים אשכנזי
שלל דיווחים על שיטפונות
פתע ושינויים קיצוניים
במצבי מזג האוויר החלו לזרום
במהלך השבועות האחרונים מכל
רחבי העולם.

בלב הדיווחים נשמע קול זעקתה של
מקסיקו ,כאשר את חופה הדרומי תוקפת
סופת ההוריקן "אגתה"  -שתוארה כסופה
החזקה ביותר שפגעה בחופי האוקיינוס
השקט מאז החלו מדידות עוצמות הוריקן
רשמיות לפני כשבעים שנה .הסופה גרמה

להצפות ענק ,מפולות ,קריסת מבנים
ועליית מפלסי המים באזור אואחאקה
 מדינת מחוז במקסיקו ,שתרמו גם הןלהרס ונזק רב.
ב"מרכז ההוריקנים של ארה"ב" אומרים
כי לסופה קדמו אמנם התראות מפני
הצפות ענק וגשמים עזים ,אך ככל אסונות
הטבע כדוגמתה לא היה ניתן לעשות
הרבה" .אגתה" פגעה קשות ברצועת חוף
של עיירות זעירות וכפרי דייגים הפזורים
לאורכה ברוחות במהירות של  105קמ"ש,
משם המשיכה אל תוככי אזורי ההרים
של מחוז אואחאקה .תושבים רבים נותרו

ללא חשמל או בכלל קורת גג ,ועל פי
דיווחי הרשויות לפחות ארבעים אלף איש
הושפעו ממימדי הסופה העוצמתית.

ההצפה השביתה את עונת
המטיילים

בפארק הלאומי ילוסטון  -פארק היסטורי
המשתרע על פני שטח של כ 9000 -קמ"ר
בשטחן של שלוש המדינות ויומינג ,מונטה
ואיידהו בצפון-מערב ארה"ב ,התרחש
בפתע שטפון עצום שגרם להשבתת עונת
המבקרים בפארק ,המהווה מקום היסטורי
לכשעצמו  -להיותו הפארק הלאומי

הראשון בעולם.
יותר מעשרת אלפים מבקרי הפארק
קיבלו את ההוראה להתפנות משטחו
העצום בעקבות ההצפות חסרות התקדים
שזרעו הרס רב בחלקו הצפוני .השטפונות
גרמו להתמוטטות גשרים ,כבישים ובנייני
מגורים בהם מתגוררים אנשי צוות
הפארק .למרות עוצמת ההרס הרבה ,לא
דווח על נפגעים בנפש.
על פי דברי שירות הפארקים הלאומית
האחראית על ניהולו של המתחם ,מסתבר
כי עדיין לא החלו הליכי השיקום ,כיוון
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הקיצוני והסוער  -לבשורה

נזקי השטפון בפארק הלאומי ילוסטון

צילום :שירות הפארקים הלאומיים

שזרמי המים עדיין סוערים בזרימתם.
הסיבה להצפות להערכתם הינה מירידת
ממטרי גשם כבדים ותהליך המסת השלג
מואץ ,מה גם כי על פי התחזית באזור
צפויות עוד הצפות נוספות וממטרים
כבדים מעל שמי הפארק ,שנסגר כעת
למבקרים לראשונה מאז הקמתו לפני
כמאה וחמישים שנה.

במישור החקלאי ושריפות .שירות היערות
של הודו מסר כי קרוב לשלוש מאות
שריפות יער פרצו בכל רחבי המדינה ועל
חלקם הושגה שליטה מלאה בטרם הפכו
לשריפות ענק .במדינת עולם שלישית כמו
הודו ,גל החום מזיק אף יותר עם מחסור
חמור באספקת חשמל רציף  -החסר גם
כך בשגרה היומיומיות התקינה.

בימים כתיקונם ,עונה זו של השנה היא זמן
השיא בכמות המבקרים בילוסטון ,המגיעה
למיליוני מטיילים בשנה ,והמלונות באזור
אכן כבר התמלאו .אך במקום לחזות בטבע
המדהים המופגן בפארק לרוב ,הוצרכו
המבקרים להתפנות ממנו מחשש לחייהם
 בגלל הטבע עצמו .החשמל באזור כולוהושבת ,כבישים התמוטטו ,גשרים קרסו,
רכוש רב נסחף ואבד יחד עם זרמי המים
האדמתיים ,ובארגוני הגנת הטבע מיהרו
להצהיר כי ההתחממות הגלובלית תגרום
בעתיד הקרוב לעוד מצבי טבע קיצוניים
והרסניים.

אך מסתבר שלא רק הודו סובלת שינויי
מזג אוויר קיצוניים ,כאשר תחנות אקלים
ברחבי העולם רשמו שיאי חום רבים,
אחת אחרי השניה :בקוטב הצפוני ובקוטב
הדרומי שברו הטמפרטורות שיאים.
באנטארקטיקה הן היו גבוהות ב15 -
מעלות יותר מהשיא הקודם ובצפון היו
המעלות גבוהות ב3 -
מעלות צלזיוס מהממוצע
בטווח הארוך.

התפרצויות של חום

אך גם בזה לא תמה קיצוניותו של
מזג האוויר :מדינת הודו צפופת
האזרחים מתמודדת בימים אלו עם
גל חום נוראי ,שכמו ידידו ההוריקן
המקסיקני  -לא נמדד כמוהו מאז
החלו מדידות החום בהודו ,לפני כמאה
ועשרים שנה.
טמפרטורת השיא שנמדדה עומדת על
מזג אוויר של  45.9מעלות צלזיוס בעיר
פראיאגרי ,הממוקמת כ 650 -ק"מ
מעיר הבירה של הודו ,דלהי .ביום שקדם
למדידה זו נמדדה טמפרטורה של 45.1
מעלות ,ובאזורים אחרים עמד מד החום
בין  42ל 44 -מעלות.
בדרך כלל מביא איתו גל חום בעיות
רפואיות הקשורות לחום (כמו קשיי
נשימה ,התייבשות או לחצי דם גבוהים),
איכות אוויר ירודה ,פגיעה משמעותית

נזקי השטפון בפארק הלאומי ילוסטון

והכלל ,ומומחים בתחזיות מזג האוויר
בעולם דואגים להוסיף לכך רבות.
אך במקורותינו  -אלו סימנים על התקופה
המיוחדת בה אנו נמצאים כיום.

תחזית מדויקת

איך שלא נסתכל על זה ,מדובר כאן
בהתקדמות כלל עולמית .לא רק התחממות
גלובלית ,אלא בעיקר התקרבות אל
הגאולה האמיתית והשלימה והתגלותה
בעולם כבר כיום  -ערב בואה .אלו הם
הרמזים שמעניק הבורא לנו ולאומות
העולם ,בכדי שנשכיל להבין את מציאותו
האמיתית של הטבע:

פרק צ"ג בתהילים
מתאר מצבי קיצון
שיחולו בטבע,
בעת התגלותו
אלוקים
של
בעולם .בפרק,
המדבר על עת
אחרית הימים,
מתוארות
ערע אייגענע ה ענט!
רעטונג איז' אין אונז
די
סופות ,סערות
והצפות ענק
המבטאות את
שבח הטבע
לבוראו.
למשקיף
מהצד ,נראים
אלו נזקי טבע
הרסניים .אך
עונק וחזבנס לאיגטרנט
בארצות הברית דמה האביב
חו
ע״יתייםתשס״ב
פסוקי הפרק מלמדים
יותר לאמצע הקיץ עם
טמפרטורות גבוהות מהרגיל .גם אירופה כי דווקא להיפך  -כך משבח הטבע את
סבלה מגל חום שבו הטמפרטורות בספרד בוראו על גדלותו.
ובצרפת עברו את  40המעלות ,ובבריטניה לפני כשמונים שנה הוציא הרבי השישי
הן היו גבוהות מ 30 -מעלות צלזיוס.
של חב"ד  -אדמו"ר הריי"צ ,גיליון בשם

הpריאה והסדושה
) לעזע־ שטאוז על פי דרך הר 1דושה( גייסט פון חסידות חב״ו
אינ׳ם
די אינטע רעסען פון תורה״אידישלןייט יט״א ,מלייובאוויטש
ברכה פון אדטו^ר ,של
אין
צייטש! יפט דער גוטהייסונג און
מיט
הדוח ומוריד הגשם !
ד^א ד׳ אלהינו משיב
דעריגסט די גשמיות!
בלאז רווזניות און דערני
שאתה
גיסט א
אונזער ג־ט וואס דו
דאם ביזטו ג־ט

צובלאזען זיר ביי איוע
חן א ציים ווען עם
נידעריג איו זיעע
מענשענם לעבעו איז
אינטערעםען פאלען
אין יעדען
אדעו
אלע גשמיות׳דיגע
אומגאקםפא^ 1
ווען
גייסטיגע ווינטעו איו אין ציי־ פין קראנקהיים « ,ן אן כאפס זיך דער מענש
אועען דאס קימטיאהרען■ וואם אין אם די אלע צייסען עבענם־אינטערעםען וואם
גייטטיגע ל
אוף ד ע;.,ערע
האווען /און אז ער האם אויך גשמיות דאם איז דעם
נאריש ט׳איז דאם
פון
אין די הבלי עולם
שפעהען העכעי ווי די אינטערעםען דער פארשלונגענער
די
מענשען ,כדי
אויפטהו און זיין טובה פאר׳ן איינזעהען זיין טעות י
אמאהל ערוואכען און
פון ״משיב הרוח
הזה זאל
געטליכען פראצעם
מען ערווארטען דעם
עם איז פאר דער
יודענטהום בצבור.
היי־יאהר קען
דעם גאנצען היגען
ערוואכען און דערזעהען
ופורז הגשם׳׳ פאר
יעדעד היגער איד זאל
העכערע אינטערעטען
און פ׳איז נויטיג אז
עם זיינען פאראן
מולה של™
וואט זיינען פארבונדען
געהאוועם און אז
מען האט אומזיטם
שע אינטערעםען ,די
אזי
גייטטיגע
דעם כלל ישראלי׳
ד
רי די גשמיות׳דיגע — דער גאולה און מים
פיס דער תורה ,מים

^נ^ט^ ^םובק ריפשא

ך;ען^ג ע^|ח_£י^ד^^
^^ע]|^
טר חשון חת ש״ג
בע״ה .ערב ר״ח
^

אופן דער אויבערש־
דייטליו אויף וועלכען
יעדערער קען דך אליין
עם איז נים נויטיג דא אנצוצייגען פונאנדערבלאזען,
בכייל קען געזאגם
י״ת! וועט זיין רוחניות׳דיגען וו נם צופיעל נחת ,אבער
מענשען זייער ווערטה,
םער,
מים
ארשמעלען אז דאם וזעם ניט קומען פארלירען ביי דעם
אנהאי‘טען די איד
פ
אינטערעםען
ווערען אז גשמיות׳דיגע דעם חשק אדער די מעגליכקייט צו ענטוישענדע איבער*
פארלירט
צבור קומט דאם דורך
ווען דער מענש פאל פון א גאנצען
טערעםען ,און אין
אדער אין דער וועלם
יפגעוועקם ווערען צו זיינע
הרענישען אינ׳ם לאנד
ער ו ו ע ם או
און ער ו ו ע מ
קע
יודענטהום מוז און
שלמה ,דער רבוש״ע מוז
דער היגער
ר׳׳ל ,איז די ברירה
ערב דער גאולה
גייטפיגע אינפערעפען אפשטעלענדיג זיר פאר דאם ערגםטע ,ירידה אין גשמיות,
דערלאזען צו ’א צו גרויסער
דאם דורכפיהרען ניט
זעלבפט נים צו
אנדערע לענדער י
אויבען געזאגטע,
ביי די היגע אידען ליידער פאפירט אץ
דאם
ווי דאם האם שוין
אדער נים צו וועי‘ ען פארשטעהןגשמיות ,ודייל פארשםער,ן
ארשםעד,ן
צו־גרויםען פרייז אין
נים צו פ באצאהלען חו׳׳ש א
מיינט נאר צו ענדליך סיי ווי םיי י . .
וועם מען דאם
חס1ךד ךן^ז/ך

יי_דאל אר יעיהרליך
^פרייז_^דר

_____ארויסגעבער

א;ודת

November, 1942

עדערער צו זיין גאט ,נאר
רייזענדע שרייען אלע י
זיך ארויף אויפ׳ן
שיפס־לייט מיט די
היגע אידען באקומען
יינציגער איד צווישען זיי׳ יונה׳ שטעלט ״וואס עס וועט זיין
עצטע ימים נוראים האבען די מעהרסטע וויל מען ד»5־טען אז
דער א פון דער מאנשאפט מיט די רייזענדע•ני? י ער באקומט א
קוויטלאך פון הימעל׳ ווייל היי־יאהרקוויטעל דאס וואס איהם
קוויטעל
אלעמען׳ וועט זיין מיט איהם י״ אבער זיך אן צום שלעכטען׳
ע ל
אליין אגשרייבען אויפ׳ן
מיט
זאל זיד
אייגענעם קוויטעל וועלכען ער שרייבט פון א גרויסען פיש,
^
לעדיגען
אין ים׳ איינגעשלונגען
צווייפעלהאפטער פאקט,
ליגענדיג האלב־טויט אין
ערט
ט!ך פיעל יויכטיגער דערפון איז דער אונ ר האט באקומען א
ווערט אריינגעשלי  Tווי ער טהוט תשובה
דענטהום אלם ג א נ צ ע
און ערשט נאבדעם
נסי
דאם וואס ער וויל ,און
פונ׳ם פיש׳ ווערט ער געראטעוועט על פי ערב א שיכס־ברוך
יואנשרייבען אויף איהם
איבערקערעניש׳ און
פרומע מליצה? אלע היגע
ילו קררטעל צו
שרייבען זיין אייגענעם
בויך ערב א מבול׳ ערב אן
דענקען אז דאס איז סתם
אנ
אלי?
העלפעז
זיך
זיי
אדער יונה
^ ק נער ניט
נאציאנאלע איינהייטען;
זיך קיינער ניט ארויפ־
איצט אלס
מוז יעדער נח׳ לוט׳ עמיינער וועלט־צרה קען
ערווארטענדיג א גלייכען'
אידען׳ אלס פאלק,
ערב אן אלג
׳ '>י קיויטלזלו זיך אלס גלייכע שותפים
זיך בארעכטיגט צו
ן קאמפף
קוויטעל .אויפ׳ן קוויטעל פון אימיצען אנדערש אוןפון אנדערע פעלקער.
לי קע אדעם קומענדען זיעג ,וו־יל זיי האלטען דאס געקראגען אין
שטעלעןזיך ניט ארויפשטעלען אויף די קוויטלאך אבער ניט אין גאנצען
י׳ ׳ ן
קוויטעל ,האבען זיי
בעסערען אדער אן ערגערען
קענען
^יאנאלען
זיינען ניט שולדיג אין ברענגען די צרה׳קריגען זיי א באזונדערען
י א ץ נעם נאצ לויט זיין פארדינסט ,א
איינהייט וויל אבער אין
אידען
> ׳ עדערער
משולדיג צו געראטעוועט ווערען פון איהר ,צום גוטען אדער חו״ש
ריקאנער יודענטהום אלס
שרייבען איהם אלי?
או
אויפ׳ן
אמע
עשטעלט
_ > • דער
קוויטעל; ער האט זיך ארויפג
לעדיגען קוויטעל צו אנ
יהעריגע יאהרען ,ניט פאר־
אייגענעם
אידישען פאלק מוז
צום שלעכטען.
אין די אלע פר
ראש השנה האט יעדע
צוליב דעם באלדיגעז ווידערגעבורט פונ׳ם קוויטעל אלס יחיד,
קוויטעל וויויבענדיג אז לעצטען
און
גוטען
גל
אליץ,
ניט
אייגענעם
פאר זיד
נא ׳ילי^-ג איז
איד אנשרייבען זיין
ר־ציוויי‘יזאציע מוזען
^ייי^ע באקומען א פריוואטען קוויטעלאז דער אמעריקאנער
זיד יעדער
רגעבורט פון א נייער פעלקע
קוויטעל בצבור .איצט
!ןא .־.׳' מינ ט לויט דער אידישער טראדיציעוועלכען ער דארף זיד
און צוליב דעם ווידע אנשרייבען א גוטען
פערזענליכער תורה־
א לעדיגען קוויטעל
זיך אלי?
ד^ט באמת
מיר אידעןשום איד זיך ניט באגנוגענען מיט זייןאיצט אין די טיפסטע
וואונדערבארע ביל־
טאר קי?אויפפיהרונג .די אידישע שיף איז לאזען בויערען לעכער
נביאים גיבען אונז עטליכע
יחיד אדער די גרופע
טרייער
אסערען׳ טאר מען אויך אנדערע אידען ניט ־געזינד ,זיינע קרובים
רה און די סיטואציעס ווען דער
הויז
זיין
וו
וארענען
פאר
אזעלכע
מוזעז אליץ אנשרייבען
דעק .יעדער איד מוז ו
די גרעסטע פאראנט־
> 1ג^
וועלכען זיי
אין איהר
אקאנטע .עס איז איבעריג צו זאגען אז דעם אידישען קווי־
זיד גוט אך^ף
באקומט א שווארצען קווי־
און בטליכקייט פאר ווארענען די ה־גע אידען בנוגע פיהרער אין ווארט
ווערט פארדארבען און
אונזערע אלע גייסטיגע
איין מענש ,נח,
א -אנצ׳לר דור
וואר בצבור פאלט אויף
א שרעקליכען מבול,
בלויז קוויטעל וועלכען
טעל
אין
אונזער צופעליגער גוטער
לעדיגען
און אין שריפט׳
האזע  j jץג׳לזוניערט און ער באקומט א ווערט געראטעוועט י
היגע דעמאקראטישע ארדנונג איז ווילען און אויכפאסונג?
.
אן צום גוטען און ער
די
קוויטעל
אונזער
אליין
א
רעזוי‘טאט פון
רדארבען און באקומט
א .ן; י ד
ארדנונג אויף א פאשיס־
סדום׳ ווערט פא
מזל אבער ניט דער דא וועלען ענדערען די
מיט א לעדיגען
מיר אידען מאכטי^אז
אויב אנדערע זאלען
פאר ״!■.ך  “ /ייני׳׳ א׳ץ לוט האלט זיך א
צייטניט פארלאזען די
״^^^^^׳ נאי
שליסען א שלום מיט היטלערץ׳ זיינעןבון דעם שיקזאל פון
וויל
לויטע^ “ ,׳ איז ניט אהער און ניט אהין;רדארבען ווי זי ,ענדליד
טישער אוןפארמי Tען אדער צו אויסהיטען זיך אנגעזאגט עמלק׳עןS
פארך ׳־>> מייני א? וויל ניט זי? פא ער ווערט געראטעוועט
דאס צו ברידער אין אייראפע׳ ר״ל י עשו האט הוי קופץ עליהם!״
א?
אלי?
אן זי? גוטען קוויטעל
כשתראה נתקלקלו בדבר
אונזערע
ון״ ,׳ ו
״מסורת זו תר,א בידך,
סדום ווערט פארניכטעט.
ביים אונטערגעהן .די
ץזיד׳ א שיף האלט
ם צושטורעמט

.org

לכאורה ,נראה המצב מדאיג מתמיד.
דיבורים על איבוד הטבע והתחממות
גלובלית מעשה ידי האדם מעוררים חשש
על איבוד השלווה והרוגע בחיי הפרט

www .hebrewbooks

"הקריאה והקדושה" שיצא לאור בשנות
הארבעים ,שם מופיע ביאור נפלא המלמד
כי מאורעות אלו של הטבע מכריזים כי
השולט והמושל היחיד עליו הינו הבורא

צילום :שירות הפארקים הלאומיים

לבדו.
"מקולות מים רבים אדירים משברי
ים אדיר במרום ה'" :קולות ורעשי
המים הרבים שיגרמו ל"אדירים"  -אלו
ממשלות אומות העולם האדירות -
להישבר ,מטרתם להביא את האנושות
לידי ההכרה המוחלטת במלכותו האדירה
של ה' ,ה"אדיר במרום" האמיתי.
"עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאוה
קודש ה' לאורך ימים" :הפרק מסתיים
בתיאור מצב העולם לאחרי שהאנושות
כולה תכיר במלכותו של הקב"ה :העולם
כולו יודה שנבואות הנביאים אודות
הקב"ה וגאולתו לעם ישראל התאמתו
בתכלית .בית המקדש ישוב וייבנה ,וכל
אומות העולם יימשכו לשם כדי לדעת
ולהכיר מקרוב את דרכיו האלוקיות של
הבורא.
עוד יאמרו אומות העולם " -לביתך
נאווה קודש" :לביתו של הבורא ,בית
המקדש ,מתאימה ונאה הקדושה .קדושה
זו תשוב ותשרה בבית המקדש כבעבר וגם
אומות העולם יודו בכך .ללא התממשות
ייעודיי נזקי טבע הרסניים אלו ,לא יוכלו
אומות העולם להגיע להכרה אמיתית בכך
ש"עדותיך נאמנו מאוד" ,ההודאה
וההכרה שכל דברי הנביאים התאמתו
בתכלית.

מאורעות אסונות טבע ופגעי מזג האוויר
מזכירים ומבשרים לנו שוב כי בגאולה
ה' יתגלה בעולם הזה וימלוך בו בגלוי,
כמו שאומר הכתוב" :והיה ה' למלך
על כל הארץ ,ביום ההוא"  -בגאולה
האמיתית והשלימה " -יהיה ה' אחד,
ושמו אחד".

מקורות :תהילים פרק צג ,פסוק ד-ה.
פירוש רש"י על הפרק .גליון "הקריאה
והקדושה" תמוז תש"ד .זכריה פרק יד,
פסוק ט.
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התחבורה שלא שובתת כבר כאן

האוטובוסים בכותרות:
מפנים את המקום
לתחבורה גאולתית

מה קורה לתחבורה הציבורית בישראל? שביתות נהגי האוטובוס בערים המרכזיות
מצטרפות לשריפות מסתוריות שכילו כבר כמה עשרות מכלי הרכב הגדולים הללו ,וגם
חסימות הכבישים נעשות שכיחות יותר ויותר • בעקבות כך דברי חז"ל והמדרשים על
התחבורה הגאולתית ,צפים ועולים ומבשרים את תחילתו של עידן חדש בו התחבורה
תיראה אחרת לגמרי מכל מה שהכרנו • היכונו לתחבורת העתיד-ההווה
חננאל שרייבר
מאורעות השבועות האחרונים
העלו את נושא התחבורה
הציבורית והאוטובוסים על שולחנות
הדיונים .במספר ערים מרכזיות
בארץ הורגשה היטב שביתת נהגי
האוטובוסים במהלך יום שישי
העמוס ,למשך שעתיים ,והתחדשותה
בשבוע לאחר מכן ביום שני.

כמו כן חסמו הנהגים צירים מרכזיים בכל
רחבי הארץ במסגרת המחאה ,כמו בערים
אשדוד ,באר שבע ובצומת גהה ,תחת
הקריאה לשיפור תנאי העסקתם וביטחונם
האישי של הנהגים ,הסובלים תמידית
מפגיעות מילוליות ופיזיות מנוסעים ואף
ממעסיקים.
החרפת המאבק של נהגי האוטובוסים
ועימה השביתה ,התרחשה לאחר דיונים
ממושכים של נהגי האוטובוסים המאוגדים

בהסתדרות הלאומית בבית הדין לעבודה,
אחרי מו"מ עם נציגי המדינה ואחרי מחאה
שכוונה בעיקר כנגד שרת התחבורה
מיכאלי .בדיונים עם הסתדרות הנהגים
הלאומית ,הבהירו נציגי משרד התחבורה
והאוצר כי לא יהיה ניתן להעלות את שכר
הנהגים ,עד שיעבור תקציב חדש לשנת
 - 2023תהליך שכנראה כעת יתעכב עוד
לאחר פיזור הכנסת וההכרזה על בחירות.
בין הערים שהושבתו במחאת הנהגים נמנות

נתניה ,אשדוד ,פתח תקווה ,ראש העין ,יבנה,
בני ברק ,נתב"ג  -בקווי ירושלים-נתב"ג,
גן יבנה ,באר שבע ,אריאל ,מועצה אזורית
שומרון ,בית שמש ,ובירושלים הבירה
הושבתו קווים בין-עירוניים מרכזיים.

שלטי המשיח לא נפגעו

מלבד מחאת הנהגים ,הוזכרו האוטובוסים
שוב עקב אירוע ההצתה במתחם התחנה
המרכזית בצפת ,בשעה  3:00לפנות בוקר
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מבזקי גאולה

עפיפוני משיח

הפעילים הנמרצים
בעניני משיח וגאולה
מחפשים כל העת
לחדש את דרכי ההפצה של
בשורת הגאולה .מוצר חדש
שיצא לאחרונה מביא זאת גם
אל אחד התחביבים המזוהים
כל כך עם הקיץ הישראלי –
עפיפון הגאולה.
על העפיפון ,אותו כבר ניתן לראות
מרחף בחופים ובמקומות נוספים,
מודפס 'דגל משיח' המזוהה כל
כך עם בשורת הגאולה של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ומביא לידיעת
כל רואיו את המסר הגאולתי.
להזמנות ניתן לפנות בהודעת
ווצאפ למספר+1831-308-1770 :
נדב לביא

מחאת נהגי האוטובוסים

של ליל שבת .שמונה עשר אוטובוסים
עלו בלהבות ענק בליבה של בירת הגליל
השקטה ,ושיבשו את התנועה באזור למשך
יום המחרת.
מלבד הנזקים לאוטובוסים עצמם ,השריפה
גרמה גם לנזקים למבנה התחנה ומתקניה.
בין היתר ניזוקו מערכת החשמל ,שילוט
בטיחות וכן מעקות התעקמו בשל החום
והפיצוצים ,שיצרו הדף והרס רב באזור
כולו .בעיריית צפת הודיעו כי עבודות
השיפוץ והחזרת פעילות התחנה לתיקנה
יחולו כבר בשבוע שלאחר מכן.
המשטרה רואה את אירוע ההצתה בצפת
כהמשך ישיר להצתת שמונה כלי רכב
מסחריים בקרית שמונה ,שבועיים קודם
לכן ,כאשר אל שני אירועים אלו הצטרף
אירוע הצתה נוסף בעיר ראשון לציון ,בו
עלו כליל בלהבות שני אוטובוסים סמוך
לתחנה המרכזית החדשה בעיר  -שבוע
בדיוק לאחר ההצתה בצפת.
תופעה מדהימה נרשמה בזירת האירוע
בתחנה המרכזית בצפת ,בה בעת הגיעו
לאחר השבת צלמי התקשורת ועוברי-אורח
לתעד את שלדי האוטובוסים המפויחים,
נדהמו לראות כי בגג התחנה המרכזית
עדיין מתנוססות שלטי הפרסומת עם
תמונותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
עם הכיתוב "משיח  -עוד מעשה קטן והוא
כאן" .על אף הפיצוצים העזים שהתרחשו
מטרים ספורים תחתיהם ,נותרו שלטי
הפרסום הנושאים את דיוקנו של המשיח
שלמים ללא כל פגע  -רמז עבה לכך
שהפתרון האמיתי לגלות והשלכותיה הוא
רק גאולה אמיתית ושלימה ,בהתגלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח.

התחבורה מפנה את מקומה

אז כשכלי התחבורה נהיו בעצם לחלק

צילום :ארגון נהגי האוטובוסים ,ההסתדרות לאומית

בלתי נפרד מחיינו .בנסיעה שגרתית למקום
העבודה או לאירוע משפחתי נמדד גם זמן
העיכוב בעומסי התנועה ,ופקקי תנועה
של שעות ארוכות עקב תאונות דרכים או
מחאות חברתיות  -הם דבר שבשגרה.

האם יהיה סוף לכל זה?

מדרש "ילקוט-שמעוני" מספר על מאורע
שנשמע בדיוני לכאורה ,אבל הוא אכן הולך
להתרחש אצל כל אחד מאיתנו  -לפחות
פעם בשבוע.
התיאור הינו העליה לרגל לבית המקדש
השלישי ,שיבנה במהרה בימינו ,המופיעה
בדברי הנביא ישעיהו .ובלשון הנביא
המקורית" :והיה מדי חודש בחודשו
ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר
להשתחוות לפני אמר ה'" .בזמן שעמדו
בתי המקדש הקודמים על תילם ,התקיימה
העליה לרגל לבית המקדש בעיקר בשלושה
מועדים מרכזיים בשנה  -בפסח ,בשבועות
ובסוכות .בשורתו זו של הנביא מתארת כי
בגאולה האמיתית והשלימה תתרחש העליה
לרגל בכל שבת וראש חודש.
איך תיתכן כזו עלייה המונית לירושלים?
עוד יותר מכך ,המדרש גם מספר כי ירושלים
עתידה לגדול על כל שטחה של ארץ
ישראל ,ואילו ארץ ישראל עצמה עתידה
להתרחב על שטח כל העולם כולו .עליה
לרגל שבועית מקצה העולם לירושלים,
אפילו בטיסת מטוס ,עתידה להיות מפרכת
וכמעט בלתי אפשרית  -בחישוב פשוט
שכל בני ישראל בכל העולם אמורים לעלות
למקדש באותו היום.
אך גם את אמצעי התחבורה לכך מגלה
המדרש" :אמר רבי לוי ,והיאך באים
בראש חודש ובשבת מסוף העולם?
אלא העבים (=העננים) באים וטוענים
אותם ומביאים אותם לירושלים".

עליה לרגל על גבי עננים תאפשר הגעה
מלאה של כל בני ישראל מכל פינה בה
ימצאו ברחבי ארץ ישראל העתידית.
מכיוון שהפסוק בנבואת ישעיהו כופל הן
את יום השבת והן את ראש חודש  -כאשר
יחול ראש חודש בשבת יביאו אותנו העננים
אל בית המקדש פעמיים באותו היום ,כאשר
העליה הראשונה תתרחש בבוקר ,לאחריה
יחזירו אותנו העננים אל ביתנו ,ונשוב אל
המקדש בחזרה לקראת צהריים .על זה
קורא המדרש את הפסוק (גם הוא מנבואות
ישעיהו ,נביא הגאולה " )-מי אלה כעב
תעופינה" המדבר על עליית הבוקר,
"וכיונים אל ארובותיהם" המכוון על
עליית המנחה.
'סקופ' נוסף מוסיף המדרש ,והוא שלא
רק בני ישראל יזכו לתחבורה גאולתית
שכזו ,אלא גם הגויים  -אלו שלא עבדו
בישראל והתעללו בהם בזמן הגלות -
יזכו לכך בעלותם לבית המקדש .פרט זה
בעליה לרגל נלמד גם כן ממילות הפסוק
 "יבוא כל בשר" ,שפירושו הוא שלארק בני ישראל יעלו ,כי אם כל האנושות
כולה תזכה לנסיעה גאולתית ופלאית שכזו,
בדרכה לחזות את פני האלוקים.
אפשר לומר שרצף אירועי שביתת הנהגים
והצתות האוטובוסים ,יחד עם עומסי
התנועה הקבועים ,רק מודיעים לנו כי
הם מפנים את מקומם לטובת התחבורה
הגאולתית על עננים  -תחבורת העתיד-
ההווה ,בקרוב ממש.

מקורות :ישעיהו פרק ס"ו ,פסוק כ"ג .פרק
ס' ,פסוק ח' .מדרש ילקוט שמעוני על
ישעיהו רמז תקג

נערכים ל'עצרת
גאולה ומשיח'

כמידי שנה ,ביוזמת
האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה,
תתקיים 'עצרת גאולה ומשיח',
לחיזוק האמונה בדברי הרבי
שליט"א מלך המשיח.
האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון ד'
תמוז ( )3.7.22בשעה  19:30באמפי
בת ים ,שם ישאו דברים רבנים
ואישי ציבור ,לצד סיפורי מופת
וסיום הרמב"ם המרכזי.
בחלק האומנותי יופיעו הזמרים יוני
שלמה ,איציק אשל ,מקהלת ידידים,
כשעל ההפקה המוסיקלית מופקד
דוידי נחשון .הסעות יצאו ממוקדי
חב"ד בכל רחבי הארץ.
יוסף אברמוביץ

צעדת ׳משיח נאו׳
בירושלים
אין דבר שמושך את
העין יותר מקבוצה
מגובשת של אנשים
הצועדים יחד ,תוך שהם
מכריזים בקול קריאות קצובות.
בירושלים יזמו מספר פעילים
תהלוכה מיוחדת בדרישה
להבאת המשיח מיד.

בתהלוכה ,שמתוכננת להיות
במתכונת שבועית ,יצעדו פעילי
משיח יחד עם המוני יהודים נוספים,
ובמהלכה יחלקו לעוברים והשבים
עלונים וחומרי הסברה על הגאולה
הקרובה ,ויזכו אותם בהנחת תפילין
ובמצוות נוספות .לפרטים נוספים
שלחו הודעת וואצאפ בלבד למספר:
.050-2570997
מושקא רותם
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ב"ה

חדשות

חופשה בחו"ל
עם חוויה קולינרית כשרה

מלון חדש בצפון איטליה

קבוצת התיירות המובילה את
עולם הלייף-סטייל הכשר עם
קולקציית המלונות בים התיכון

www.hageula.com

חדשות

www.hageula.com
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האם קיימת סכנה בעליה במספר כלי הנשק האישיים?

עלייה של 600%
בדרישה לקבלת רישיון
לנשיאת כלי נשק

מאז מאורעות מבצע "שומר החומות" וגל הטרור שהגיע בעקבותיו ,נסק הביקוש
לכלי נשק בקרב אזרחי ישראל • אך מה יעשו עם כל כך הרבה כלי נשק עוד מעט,
כאשר "וכתתו חרבותם לאיתים"?
טל רוזנברג
ב ח ו ד ש
ה א ח ר ו ן
הוועדה
התכנסה
לביטחון פנים לדיון
בנושא פעילות אגף
רישוי כלי ירייה במשרד
לביטחון פנים ,דיון שהעלה
כי הדרישה בקרב אזרחי
ישראל להחזקת כלי נשק
הגיעה למימדים גרנדיוזיים
החודשים
במהלך
האחרונים ,מאז אירועי
"שומר החומות"
וגל הפיגועים
המחרידים
שהגיע
בעקבותיו.

הוועדה
הביעה רצון
ותמיכה
ל ס י י ע
לציבור העומד
בק ריטריונים
המתאימים להחזיק
נשק אישי ,עבור הגברת
תחושת הביטחון במישור
האזרחי.
בישראל ,רישיון לנשיאת כלי
נשק ניתן לרוב על פי נסיבות
ספציפיות ,למטרות הגנה
מוסדית ,יישובית ,מטעם תפקיד
מדיני וכדומה .בוועדה לביטחון
פנים דנו על מתן אישור
לבקשות נשיאת כלי הנשק
בקרב הציבור בישראל במגמה
נרחבת יותר ,לאור הביקוש

הרב ,שהגיע לזינוק של כ-
 )!(600%בבקשות.
מר ישראל אבישר ,ראש אגף
כלי ירייה במשרד לביטחון
פנים ,ציין כי כיום מוחזקים
בישראל מעל מאה חמישים
אלף כלי ירייה המיועדים
בעיקר לצרכי הגנה עצמית,
המוחזקים על ידי כ-
 140,000אזרחים
ישראליים .כמו
כן הוזכר כי
ממוצע הגשת
הבקשות
לר י ש יו ן
החזקת
כלי
נשק

עמד על כשש
מאות בקשות
בחודש,
ואילו כיום
כמות הבקשות
הינה כשש מאות ליום אחד.
רק לקבלת מעט פרופורציה,
מתחילת שנת  2022הוגשו
 32,000בקשות ,מתוכן התקדמו
לטיפול  12,000בקשות ,כש-
 2700אושרו ו 1542 -בקשות

נדחו .לאחר אירועים חריגים
נרשמה עלייה מהירה בבקשות,
כמו לאחר הפיגוע המחריד בבני
ברק ,אז הוגשו בממוצע 1800
בקשות ליום .נתון מעניין נוסף
הוא שבשנת  ,2021בה התרחש
מבצע "שומר החומות" ,הוגשו
 20,000בקשות ואושרו מהן
רק מחצית .יש לציין שמשך זמן
הטיפול בבקשה מעת הגשתה
עולה על כששה שבועות ,לא
פחות.
ח"כ ניר ברקת הצהיר בדיון כי
יש לתת להרבה יותר לוחמים
רשיונות לשאת נשק ,וכי כל
מי שמשרת במילואים עליו
לקבל כלי נשק גם בעת היותו
מחוץ לשירות" .אנחנו צריכים
 200,000לוחמים שיעזרו
לכוחות הביטחון להגן על
והמשפחות
השכונות
במצב חירום אפשרי"
אמר ח"כ ברקת,
והוסיף כי במצב
הנתון לא יהיה ניתן
להגיע לכאלו
מספרים ולתת
המענה
את
המתאים.
בסיכומו של הדיון
יו"ר
הודיעה
הועדה ח"כ בן
ארי כי "יש לנו
בעיה אמיתית
מספר
של
ב ק ש ו ת
הולך וגדל
של צורך

בנשק אישי ,והמצוקה גדולה.
נפנה למשרד המשפטים
שידאג לאשר את הקריטריונים
החדשים הנדרשים להחזקת
נשק ,בכדי שיותר ויותר אזרחים
זכאים יוכלו לשאת עמם כלי
נשק להגנה עצמית וסביבתית".

מאמץ מיותר

בעין גאולתית ,כפי שהרבי
שליט"א מלך המשיח מלמד
אותנו  -לראות הכל במשקפיים
של גאולה ,הדיון ומסקנתו
מעלים גיחוך קל.
הנביא ישעיהו ,המכונה
אומר
הגאולה",
"נביא
בנבואתו על ימות המשיח -
"וכתתו חרבותם לאתים
וחניתותיהם למזמרות ,לא
ישא גוי אל גוי חרב ולא
ילמדו עוד מלחמה" :בגאולה
האמיתית והשלימה ,העולם
יהיה טהור ומזוכך ללא כל
מציאות של רוע ומלחמות .חלק
מסימני המצב המדהים הזה הוא
השימוש בכלי המלחמה לצרכי
בני האדם .הפסוק מתאר כיצד
חרבות יהפכו לאתי חפירה
וחניתות מלחמה יומרו למכסחת
דשא .זהו תהליך המראה בעצם
את השינוי העובר על העולם,
מעולם של גלות וחושך  -אל
אור הגאולה.
מצב מופלא זה שישרור בעולם
לעתיד לבוא נגרם על ידי
פעולותיו של המלך המשיח
בעולם ,כפי שאומר הנביא

לפני כן " -ושפט בין הגוים
והוכיח לעמים רבים" :המלך
המשיח ישלוט על כל העולם,
גם על הגויים ,והוא ישפוט
ביניהם לשלום ויביא גם אותם
למצב של גאולה.

זה בכלל לא רחוק .האמת היא,
שנבואתו של הנביא ישעיהו
על הפיכת כלי המלחמה לכלי
עבודת האדמה  -כבר החלה
להתקיים בעולם .הרבי שליט"א
מלך המשיח בישר זאת לפני
שלושים שנה ,באמרו כי המשיח
כבר התגלה כאן בעולם וכי כבר
החלו פעולותיו להשפיע על
האומות .אחת מהשפעות אלו
ניכרת ברצונן של המעצמות
למעט בכלי נשק לצרכי
מלחמה ,ולנצל את המשאבים
המיועדים לכך בעיקר למטרות
הומניטריות.
עם התקדמותו המהירה של
העולם לגאולה ,השאלה
המורכבת שצפה כעת אינה
כיצד למהר את הענקת כלי
הנשק לזכאים ,כי אם איזה
ייעוד עוד ימצאו לאותם אלפי
כלי הנשק אודותם נסובים כעת
דיונים ,ובעניינם מתכנסות
ועדות.
אך כנראה שגם לזה  -ימצא
המשיח תשובה...

מקורות :ישעיהו פרק ב' ,פסוק
ד' .רש"י על הפסוק .שיחות
הרבי שליט"א מלך המשיח
בשבת פרשת ויקהל ושבת
פרשת משפטים תשנ"ב
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מבזקי גאולה

הודו :בנין חדש
לטובת המטיילים

לאחר שנתיים בהן
היתה המדינה סגורה
למבקרים בעקבות
הקורונה ,החלו בתי חב"ד
בהודו לחזור לפעילות מלאה.
בעיר מנאלי הגיעו לאחרונה
שלוחים חדשים – משפחת מגן,
המביאים איתם תנופה חדשה
בפעילות בעיר השוקקת מטיילים.
בעיר הבירה ,דלהי ,ניצלו את
התקופה לבניית מבנה חדש
ומפואר לצורכי הפעילות ב'מיין
בזאר' .בימים אלו נערך קמפיין
התרמה לצורך סיום הפרוייקט.
לתרומותwww.charidy.com/delhi :
בנימין שומר

ארגנטינה :משיח
לדוברי ספרדית

'לעודד'
מרכז
בארגנטינה,
בראשותו של הרב
משה בלומנפלד ,הוציא ספר
חדש עם סיפורים בענייני
משיח וגאולה.
בספר ניתן למצוא סיפורים מגוונים
על גדולי ישראל מכל הדורות.
הספר מצטרף לספרים רבים
שהוציא מרכז 'לעודד' בשפה
הספרדית ,ובראשם הספר 'בשורת
הגאולה' בתרגום לספרדית .הזמנות
במספר וואצפ+ 5491132134774 :
נדב לביא

אפריקה :שמיכות
ושבע מצוות

החורף בנמיביה כעת
בעיצומו ,ובעקבות
מותו של חסר בית
מקומי ,החליט השליח הרב
יוסף רחימי לחלוקת 300
שמיכות כדי למנוע את
הישנות המקרה המצער.
"בנוסף המשכנו לשכונת עוני מחוץ
לעיר לחלק להם שמיכות מחממות
בחורף המקפיא .השכונה מאופיינת
בכך שאין שם חשמל ומים זורמים.
שרותים ומקלחת שכונתיים אך ורק
מחוץ לשכונה" הוא מתאר.
כל תושב קיבל ביחד עם השמיכה
המחממת כרטיס המכיל את שבע
מצוות בני נוח שניצטוו עליהם
הגויים לעשות עולם טוב יותר.
אריק מרום
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מדדים עולים ויורדים?
היכונו להתרסקות עד עפר
עוני ומחסור כיום הינם דבר מצוי ושגרתי ,לצערנו • אך בבוא הגאולה האמיתית
והשלימה נהיה עסוקים בדברים יותר חשובים מכסף • וגם בלעדי זאת ,העושר
לכשעצמו יהיה רב כל כך עד שלא ייחשב בעינינו כלל • מעדנים מצויים כעפר!

דוד רוזנבוים
מדדי העוני במדינות רבות
ברחבי העולם מצביעים על
הבדלי איכות חיים משמעותיים
בין אחוזי האוכלוסייה הענייה לזו
העשירה .ישנן מדינות בהן העוני
נראה בבירור ברחובות ,ישנן כאלו
שהעוני מתחבא בבתים ,וישנן
כאלו לעומתן שדווקא העושר הוא
השולט בהן.

בעתיד הקרוב מאוד ,בגאולה האמיתית
והשלימה ,כל בני האדם יהיו בעלי עושר
עצום ובלתי נתפס עד שהכסף לא יהיה
נחשב בעינינו כלל .או כהגדרת חכמינו -
"מעדנים מצויים כעפר";
כשתבוא הגאולה יעסקו כל העולם
בדבר אחד בלבד והוא "לדעת את השם",
כלשונו של הרמב"ם .ללמוד ולדעת את
מהותו של הבורא ,דבר שכיום אינו ניתן
להשגה שכלית מלאה .ומכיוון שזו תהיה
כל תכלית הבריאה כולה ,גם העולם
עצמו יסייע לכך.
לכן החיות הרעות לא ירעו אז לבני האדם,
לכן אומות העולם יחדלו אז ממלחמות
וסכסוכים ,ולכן גם העולם עצמו יעניק
לבני האדם שפע גשמי עצום.

יהלומי ענק
בשערי ירושלים

בתלמוד מסופר על התנא רבי יוחנן,
שלימד בבית מדרשו על כך שעתיד
הקדוש ברוך הוא להעמיד בשעריה של
ירושלים יהלומים ואבנים טובות בגודל
עצום של שלושים אמה על שלושים אמה
(אמה היא מידה תלמודית השווה בערך
לחצי מטר) .רבי יוחנן למד זאת מהפסוק
"ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני
אקדח" ( -פירוש כדכוד ואבני אקדח הוא
אבני חן יקרות) .אחד מתלמידיו של רבי
יוחנן בקהל צחקק ואמר שכיום לא ניתן
למצוא יהלומים בגודל של ביצת יונה,
ורבי יוחנן מדבר על שער עיר הבנוי
מיהלום בלבד...
לימים הפליג אותו תלמיד בלב ים,
כשלפתע נגלה אליו מחזה מדהים :מלאכי
השרת עסוקים בניסור אבנים טובות
ומרגליות ענקיות מימדים .כששאלם
עבור מה מיועדת תוצרת עבודתם ,נענו

חומות ירושלים העתיקה .בקרוב חומות מסוג אחר

לו כי את אבנים אלו עתיד הקדוש-ברוך-
הוא להעמיד בשערי ירושלים...

לאכילה" .לא יהיה עסק כל העולם אלא
לדעת את השם בלבד" ,כיוון שכל שאר
הדברים הנדרשים לקיום האדם יהיו
מעצמם.

לבד זאת ,עתידים גם האילנות להצמיח
תוצרת מוגברת וייחודית .הגמרא מספרת
שאפילו עצים שכלל אינם מצמיחים פירות
כיום ,ישתנה טבעם בגאולה" .עתידים כל
אילני סרק שבארץ ישראל לטעון פירות",
כך שכדאי לעקוב אחרי עץ הברוש בגן
הציבורי או עצי האקליפטוס בחורשה
הקרובה  -לזכור כיצד הם נראים כעת
ללא פירות.

אחד ההסברים לתופעות מדהימות אלו
הוא מכיוון שבגאולה תהיה רוחניות
העולם מושלמת ,בעולם בו "ה' ימלוך
לעולם ועד" ולו בלבד תהיה המלוכה על
כל הארץ ,לכן גם גשמיות העולם תהיה
מושלמת  -מכיוון שיתגלה אז לעין כל
שמציאותו האמיתית של העולם היא
האלוקות ,האלוקים בעצמו.

צמיחה בענף הצומח

מהירות הצמיחה של כל אלו תהיה
מדהימה .אם כיום חקלאי הרוצה להפיק
את היבול משדהו הוא נזקק לחרישה,
זריעה ,דישון ,השקיה ,טיפול ,ולסיום
קצירה ולקיטה  -הרי שבזמן הגאולה
כל זה קורה לבדו ,וביום אחד! "עתידי ם
אילנות שמוציאין פירות בכל יום",
מלמדנו שיוציאו האילנות את הפירות
לבדם ללא סיוע ידי אדם.

מטרה אחת
כל זה הוא ,כאמור ,בשביל שיוכלו עם
ישראל לשבת להגות בתורה בנחת
וללא טרדות מענייני העולם .אפילו לא
טרדות בסיסיות של גידול האוכל הנדרש

הרבי שליט"א מלך המשיח מביא ביאור
נוסף לכך שהמעדנים יהיו מצויים כעפר:
הפירוש "כעפר" הוא לא רק כמו הפירוש
הפשוט ,כמו שהעפר מצוי בכל מקום
בריבוי ,אלא גם מבחינת החשיבות של
העפר בעינינו  -כך גם ייחשבו אז תענוגי
העולם בעיני בני האדם ,כיוון שיעסקו
רק בדבר אחד" ,לדעת את השם".
נזכה לזה בקרוב ממש!

מקורות :שמות פרק ט"ו ,פסוק י"ח.
ישעיהו פרק נ"ד ,פסוק נ"ב .משנה תורה
לרמב"ם ,הלכות מלכים פרק י"ב הלכה
א'-ה' .תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל',
עמוד ב' .מסכת כתובות דף קי"ט ,עמוד
ב' .דף קי"ב ,עמוד ב' .לקוטי שיחות,
שבת פרשת בחוקותי תשנ"א
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האם יצטרכו בעתיד שוטרים?

שכר נמוך ותנאי עבודה ירודים:
למעלה מארבע מאות שוטרים
התפטרו מתחילת השנה
לאחר עליה קיצונית במספר היוצאים משירות המשטרה ,במשטרה מעריכים שעד סוף השנה יגיע
מספר השוטרים הפורשים לכאלף ויותר • אך תחזיות מקראיות מעלות את המספרים גבוה בהרבה

חנה מרים אשכנזי
ישראל
במשטרת
מגלים דאגה הולכת
וגוברת ,עקב עלייה של
ממש במספר הפורשים
משירות במשטרה ,בטענות
שכר נמוך ותנאי עבודה
קשים.

נתוני מדד השירות במשטרה
מראים כי מתחילת השנה
הלועזית ועד עתה גובר מספר
המתפטרים מהשירות באופן
עקבי על מספר המתגייסים
אליו .נתונים שחשפה משטרת
ישראל מגלים כי מאז תחילת
השנה במחוז דרום במשטרה
עזבו  90לעומת  78מתגייסים,
ובמחוז הצפון התפטרו 78
וגויסו לשירות  47שוטרים
בלבד .במחוז המרכז המצב חמור
אף יותר 116 :התפטרו לעומת
 61מתגייסים .אגף התנועה אף
הוא ניזוק בזינוק הנוכחי במספר
הפורשים ,כאשר אל מול 17
שוטרים חדשים  -התפטרו
ארבעים.
הנתון האחרון מעלה חשש של
ממש במצב הבטיחות בדרכים
בקרב המשרדים הרלוונטים ,אך
בהעדר כוח אדם לא נראה לעין
שניתן לפעול בעניין.
חגיגת המספרים הקיצונית
מצביעה על קטסטרופה של ממש
בכמות כוח האדם במשטרה.
ברשתות החברתיות ניתן
למצוא עדויות רבות משוטרים
המעידים על שכר נמוך בתמורת
עבודה מאומצת על חשבון חיי
המשפחה ובשעות לא שגרתיות,
לעיתים תוך סיכון עצמי ,כך
שרבים מעדיפים לוותר על
מאבק המשכורת ופשוט נוטשים
את מקום עבודתם המאתגר.

שחשפה
הנתונים
ניתוח
המשטרה מצביע כי מעל 70
אחוזים מהמתפטרים אכן עשו
זאת אך ורק בשל השכר הנמוך.
מטעם הוועדה לביטחון פנים
פורסם כי הזליגה המתמשכת
מהשירות במשטרה עוד תגדל,
וכי עד סוף השנה עתיד להגיע
מספר המתפטרים מהמשטרה
לכאלף  -בהתאם לעליה
המשמעותית מאז השנה שעברה.
לצורך ההשוואה ,בינואר בשנה
שעברה פרשו  35שוטרים,
לעומת  )!(81בחודש ינואר
השנה .שוטרים רבים נטשו את
תפקידם גם במהלך מהומות
מבצע 'שומר החומות' בשנה
שעברה ,בו הראתה הממשלה
את אוזלת ידה במיגור הטרור.
מעת פרסום הנתונים המדאיגים,
מנהל מפכ"ל המשטרה רב-
ניצב קובי שבתאי מאבק
עיקש אל מול משרד האוצר
במטרה להעלות את שכרם של
השוטרים .יו"ר הוועדה לביטחון
פנים ח"כ בן ארי הביעה אף היא
דאגה מהמצב השורר במשטרה
ואמרה כי באם משרד האוצר
לא ישנה באופן מיידי את מתווה
השכר ,המצב רק יחמיר עם הזמן.
"לבסוף ישאר משרד האוצר עם
הכסף ,אך ללא משטרה" אמרה
בן ארי.
חישוב קל מראה כי ממוצע
של כמאה שוטרים מתפטרים
בחודש אחד  -כמות
שפירושה כמו סגירת תחנת
משטרה שלמה .הנזקים
מכך עתידים להראות
בשטח האזרחי במוקדם או
במאוחר :עם ירידה במספר
השוטרים ,תעלה גם רמת
הפשע במגזרים המועדים
ואי האכיפה

בכבישים תגיע למדדים גבוהים
בהרבה מזה שידעה משטרת
ישראל ,בהעדר כח אדם.

הפתרון קרוב

תפקיד השוטרים בהיררכיה
המוכרת לנו כיום הינו פשוט
לכאורה :האזרח הפשוט מנהל
את חייו בכפוף לחוקי הרשות
המחוקקת ,הנעזרת בשוטרים
הדואגים לביצועם בפועל.
כוונתה של הרשות המחוקקת
בקביעת החוקים היא בעיקר
לטובת האזרח ,ורק אלו שאינם
משכילים להבין זאת זקוקים
ל'טיפולו' של השוטר.
אך באמת ,המצב המשפטי
החוקתי התקין הינו מצב מדיני
ללא שוטרים .השוטר נועד בכדי
להשליט את הסדר ,בכדי לדאוג
שהפסק אותו נותן השופט או
הרשות המחוקקת יבוצע על ידי
מקבל הפסק .אך כאשר
הפשוט
האזרח
ממושמע ומציית
לחוקים ,אין
צורך
כל
בשוטרים.
גם הקדוש-
ברוך-הוא

בתורתו ציווה על מינוי שוטרים,
בעלי תפקיד שיעמדו על משמר
הציות לחוקי התורה ,תחת
מרותם של תלמידי החכמים
פוסקי ההלכה .בספר דברים,
בתחילתה של פרשת שופטים,
נאמר " -שופטים ושוטרים
תתן לך בכל שעריך" .זהו
הציווי האלוקי המורה על הקמת
ההיררכיה ההלכתית של שופטים
תורניים ושוטרים מבצעים .אך
כבר אמרנו שפעילות השוטרים
אינה המציאות הריאלית.
מילים דומות לפסוק זה אך
שונות ממנו כמעט לחלוטין
אומר הנביא ישעיהו בנבואתו
על אחרית הימים" .ואשיבה
שופטיך כבראשונה ויועציך
כבתחילה" אומרת הנבואה,
המבשרת כי עתיד הקדוש-
ברוך-הוא להשיב את שלטון
החוק היהודי התקין לקדמותו
(כפי שכבר היה בעבר ,בזמן עמד
בית-

המקדש על תילו) ,אך שלטון
זה ינוהל על ידי שופטים בלבד.
בנבואתו של ישעיהו חסרה
דמות השוטר ,המכריח ,בעל
התפקיד הכוחני והגלותי.
את הפתרון למשבר העמוק
והמדאיג במשטרת ישראל ,כבר
ניבא הנביא ישעיהו .שלטון
החוק של השופט אליו סרה
משמעת כל העם ,אליו גם
מתלווה דמות היועץ  -המסביר
ומבאר לאזרח הפשוט בדרכי
נועם את הדרך בה עליו לקיים
את דברי השופט ,למען טובתו
האישית ,וחוסך ממנו את תפקיד
השוטר.
כל זה בגאולה האמיתית
והשלימה ,בה מובטח לנו מצב
עולמי מושלם .מצב שכזה מונע
את הצורך בשוטרים לחלוטין,
כיוון שכולנו נרצה לעשות אך
ורק את רצון הבורא ללא כוח
מכריח ,כי אם מעצמנו.
אם כך ,תפקידם של השוטרים
בגאולה השלמה יהיה
אך ורק לסדר את הדרך
ולהפנות את התנועה,
ואולי גם זה לא.
אז למי שחשש מ(רק) כמה
מאות שוטרים מובטלים,
שיחכה לבאות...

מקורות :ישעיהו פרק א ,פסוק
כו .דברים פרק טז ,פסוק יח.
שיחת הרבי שליט"א מלך
המשיח בשבת פרשת
שופטים תנש"א
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מאחורי הנתונים של מדד האושר העולמי

מי פה (לא) מאושר?

כיצד ניתן להסביר את העובדה שמצד אחד תושבי נורווגיה ודנמרק הינם
המאושרים בכל העולם אך לאידך מבטאים התנהגות דיכאונית ברמה יוצאת
דופן? • מסע קצר בעקבות החיפוש שלא נגמר אחרי האושר ומשמעותו בחיים

ומסרה לו את תמיכת הרבי
ברעיונותיו ,והוראה ברורה
להרים את עצמו ,להתאושש
ולהמשיך בכל הכוח בכיוון של
ראיית הקיום האנושי כמסכת
של חיפוש משמעותם החיובית
של חיי האדם .זה לא היה קל
ונמשך שנים רבות ,אבל היום
זה ברור מאליו :מציאת והעצמת
הטוב ,הן תמצית הפסיכולוגיה
המודרנית .השיטות החיוביות
קוצרות הצלחות חסרות תקדים.
ומנגד  -איש מחוליו של פרויד
לא נרפא מעולם.

רחל שאבי
דו"ח חדש של האו"ם
קובע כי נורווגיה
היא המדינה המאושרת
ביותר בעולם .היא מצליחה
לעקוף אפילו את שכנתה
דנמרק ,הלא היא המובילה
סקרי
של
המסורתית
האושר.

משתתפי הסקר הזה היו אזרחיהן
של יותר מ 150-מדינות.
במקום השלישי נמצאות איסלנד,
שוויץ ופינלנד ,ואחריהן מדינות
צפוניות שכנות נוספות במערב
ובצפון אמריקה .מה שנקרא -
שכונה טובה…
הדו"ח גם ניסה להסביר מדוע
מדינה אחת שמחה יותר ואחרת
פחות ,ובחן גורמים כמו עוצמה
כלכלית ו(ממילא) אפשרות
ממלכתית לתמיכה-סוציאלית
גבוהה.
למשל ,בנורווגיה ובשוודיה
כמעט ואין ילדים עניים.
בעוד שבישראל כשלושים
ושלושה אחוזים מהילדים(!)
חיים בעוני ,רק אחד עד שלושה
אחוזים מילדי סקנדינביה אינם
נהנים מאוכל בריא ,ביגוד חדש,
פעילות ספורט וחיי חברה
תקינים .רובם המכריע יכולים
לאכול בשר וירקות בשפע,
לטייל על אופניים ,לעסוק
בספורט ולקרוא ספרים .לגלוש
באינטרנט ,לקבל שני זוגות
נעליים כל שנה ולצאת עם
חברים למשחק כדורגל ומזללה.
במצפן של חוגי השמאל
באמריקה ,המחוג מצביע תמיד
אל מקומות כמו דנמרק .כל מה
שהם משתוקקים שיקרה אצלם,
כבר קרה שם.
גם הצלחת הנורווגים איננה
ניתנת לחיקוי .יש במדינה יותר
עושר משהם מסוגלים לבזבז:
מרבצי נפט אדירים הולידו קרן
השקעות לאומית שמשלמת להם
את הכל.

המשמעות

נורווגיה .האושר האמיתי?

תשובה צפויה מראש

ובכל זאת ,יש מפקפקים במה
שלכאורה כל כך ברור.
הדנים די מודעים למוניטין
שיצא להם בעולם כאנשי
הלגו השמחים ביותר בקופסה.
מבחינתם ,בלתי-מתקבל על
הדעת לענות "לא" לשאלת
אושר ,כפי שבלתי מתקבל על
הדעת לצפור בפקקים בקופנהגן.
"במשך השנים ,שאלתי דנים
רבים בקשר לסקרי האושר
האלה  -אם הם באמת מאמינים
שהם אלופי העולם באושר
 ועדיין לא מצאתי ולו אחדשמאמין ברצינות שזה נכון",
כותב חוקר שבוחן את מהימנותם
של הסקרים הללו" .הם נוטים
להתייחס לנושא האושר
המפומפם כל-כך כמו קורבנות
של מתיחה ,שרק מחכים לגלות
מי אחראי למתיחה הזאת".

הבאג

כי אם הכל כה ורוד ,מדוע
דנמרק סובלת משיעור כה
גבוה של התאבדויות? למה היא
מגיעה למקום רביעי בעולם

בשימוש בתרופות נוגדות דיכאון
(שכנתה הנורדית איסלנד אף
משיגה אותה בשיעור ניכר),
ומדוע פינלנד ,שעומדת בראש
הטבלאות בסקרים רבים מהסוג
הזה (המגלים כי הם האנשים
הכי פחות מושחתים בעולם,
ההכנסה לנפש שם היא הגבוהה
ביותר במערב אירופה ,והם
גרים בהלסינקי שמגיעה לעיתים
קרובות למקום הראשון בסקרי
הערים המוצלחות ביותר ועוד
ועוד) מובילה גם בקטגוריות
התאבדויות ,רצח (השיעור הגבוה
ביותר באירופה) ,אלכוהוליזם
קשה ,התנהגות אימפולסיבית
ואלימה ,ושימוש בסמים נוגדי
דיכאון? מדוע מחלות הקשורות
לצריכה מטורפת של אלכוהול
הן סיבת המוות המובילה בקרב
הגברים הפינים ,וסיבת המוות
השנייה בקרב נשים?
ובכלל ,אם יש להם הכל  -וזו
אולי שאלת השאלות  -למה
כמעט ואין להם ילדים?!
אין זאת אלא שקור וחושך
מתארים לא רק את החורף
באזור הארקטי ,אלא גם את

האופי והמצב-רוח הנורדי.
וכל הקריטריונים ההם לאושר -
אינם רלוונטיים .לא באמת.

למצוא משמעות

דוקטור ויקטור פרנקל היה
נוירולוג ופסיכיאטר יהודי
ונחשב לאבי הפסיכולוגיה
החיובית .בזמן מלחמת העולם
השניה התגלגל פרנקל במחנות
ריכוז וניצל בנס .בתקופה ההיא
ועוד עשרות שנים לאחר מכן,
היה העולם שבוי בתפיסות
הפרוידיאניות שגרסו כי האדם
הוא ביב-שופכין רוחני ,המונע
על ידי מערכת של יצרים אפלים
שחיה ובועטת מאחורי קליפה
דקה של גינוני-נימוס ותרבות
חיצונית .פרויד הפך לאליל
מדעי ולא היה ניתן לחלוק עליו.
פרנקל ,שסבר שהמניע מאחורי
ההתנהלות האנושית הוא דווקא
חיפוש משמעות ,היה מנודה.
איש לא היה מעוניין לשמוע
אותו .הוא ויתר על הכל ושקע
בדיכאון.
ואז הגיעה אליו שליחה של
הרבי שליט"א מלך המשיח,

"האושר היהודי איננו בממון
ובבתים" קובע הרבי שליט"א
מלך המשיח .ובמילא  -הוא
לא נמצא בשעות כדורגל או
גלישה באינטרנט ,באיכות נעלי-
הספורט או זמינות האלכוהול.
האושר האמיתי מותנה בדבר
אחד בלבד :בהצלחת החיפוש
ומציאת משמעותם האמיתית של
החיים.
את משמעותם של חייו לא יכול
האדם להמציא לעצמו .רק מי
שברא אותו להיות מה ואיך
שהוא ,העניק לו את התפקיד
הייחודי שלשמו ניתנו לו חייו.
מכאן זה נהיה פשוט .בורא
העולם ומנהיגו בורא גם אותנו
בצלמנו ובדמותנו הייחודית.
משמעותה הפנימית של עבודת
השם בדור שבו אנו חיים,
התפקיד שהועיד לנו הבורא -
קובע הרבי שליט"א מלך המשיח
 היא לעשות ככל שביכולתנועל מנת להביא לגילוי אלוקי
בעולם הפיזי והביולוגי שבו אנו
חיים ופועלים .ואיך עושים זאת?
פשוט עושים  -תמיד  -עוד
מעשה טוב אחד.
משהו שיודעים שזה מה שהשם
רוצה .בדרך כלל זה לעזור
למישהו .ואם נשים לב ,נראה
שתיכף אחר כך  -פתאום נהיים
מאושרים.
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המהפיכה הכלכלית של זמן הגאולה

מהכלכלות היציבות
בעולם :ישראל
היא המקום הטוב
ביותר להשקעה

הגירעון הממשלתי נעלם מזה חודשים ואת מקומו תפס עודף בקופת האוצר • התחזית
הכלכלית שמנבאת שחורות למערב ולמדינות מפותחות רבות ,דווקא מחמיאה לישראל וחוזה
צמיחה יציבה ומתמדת • וגם  -מספר השיא של מיליארדרים יהודים וישראליים ברשימת
עשירי העולם  • 2022״לי הכסף ולי הזהב נאום ה'״
מנחם אמיתי
השבועות האחרונים תפסו את
תושבי ארץ הקודש בטלטלות
פוליטיות מרחיקות לכת .לצד זאת,
לראשונה מזה שנים ,צומצם הגרעון
הממשלתי לאפס ואף זמינים עודפים
נאים ,כך על פי דו"ח שפורסם
בתחילת החודש.

בשנה שעברה באותה תקופה נמדד גירעון
של כ 34.8 -מיליארד ש"ח ,כרגע מדובר
על עודף של כ 33 -מיליארד ש"ח.
הכנסות המדינה הסתכמו מתחילת השנה
בכ 206.3 -מיליארד שקל ,זינוק של
 25.4%לעומת התקופה המקבילה .הוצאות
הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ173 -
מיליארד שקל ,ירידה של  13.2%לעומת
התקופה המקבילה.
מאזן החודש החמישי למניינם שסביבו
נסוב הדו"ח ,הגיע אחרי רצף של עודף
תקציבי שכמותו לא היה מעל עשור .מעל
חמישה חודשים של מאזן הכנסות והוצאות
ממשלתי חיובי.
להצלחה כידוע יש הורים רבים ,בעוד
הכישלון יתום .כך שהיו מי שמיהרו לנפנף
בהישג ,או בנסיבות שהובילו אליו .אך
למעשה העולם כולו בהתאוששות איטית
ממשבר כלכלי עמוק ואינפלציה משתוללת,
כלכלני ישראל מן הסתם לא מומחים הרבה

מלחמת רוסיה אוקראינה ,בעלת השפעות על הכלכלה העולמית

יותר מכלכלני ארה"ב או בריטניה ,אך כאן
הנתונים מזהירים וחיוביים ,בעולם פחות.
אין זה כי אם כח עליון.
אין זה אלא כי ארץ ישראל היא המקום
הבטוח ,הרווחי והפורה בעולם .עוד ניגע
בזה בהמשך הדברים.

האוצר :מיסים וקיצוצים
דוברי משרד האוצר מעניקים משקל

משמעותי להעלאת המיסים בתקופה
האחרונה כגורם משמעותי שהזניק את
הכנסות הממשל  -ויחד עם זה ,קיצוץ
ניכר בהוצאות וסיום תכנית הסיוע הכלכלי
לעסקים בחברות שהתחילה בתקופת
הקורונה.
לצד המיסים המוגדלים על מוצרי הצריכה,
נרשמה גם עליה  -כמעט הכפלה של
הכנסות המדינה ממיסוי מקרקעין .המיסים

הללו הסתכמו בחודש שעבר ב2.7 -
מיליארד שקל ,לעומת  1.4מיליארד שקל
בתקופה זו ב .2021 -מס שבח הכניס
לקופת האוצר  81%יותר משנה שעברה.
ההכנסה ממס רכישה עלתה ב.79% -
העליה בהכנסות ממיסי המקרקעין ,נעוצה
בגביה ואכיפה הדוקים יותר ,שהגיעה גם
למס ההכנסה ,התחזקה ב 17% -בקרב
העצמאים וב 40% -בקרב חברות והגופים,
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מה שהוסיף  2.5מיליארד לקופת האוצר
לעומת אשתקד.
עם כל נימוקי האוצר ,המיסים המוגדלים
והאזרחים הזועמים ,עדיין מדובר בסיוע
שמיימי לעם היושב בציון .מדינות עם
נתונים מוצלחים יותר ,כלכלנים חדים
ומיסים כבדים ,עדיין מדשדשות בנזקי
הקורונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה ,כאן
זו יד ה'.

והרי התחזית

תחזית הצמיחה העולמית שהוערכה בעבר
בידי הבנק העולמי  -ובאופן מקיף ומפורט
בידי כלכלני ארגון ה OECD -הארגון
לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ,נחתכה
בחודש האחרון באופן משמעותי  -מ4.5 -
אחוזי צמיחה ל 3%בלבד.
לפי התחזית המעודכנת ,צמיחת הכלכלה
הגלובלית תצנח ב 1.5 -אחוזים .לפי
ניתוחי האנליטים ,הצמיחה תצטמק עוד
יותר בשנה הבאה עד לרמה של 2.75%
וזאת בשל ההשלכות של מלחמת רוסיה -
אוקראינה שפוגעת קשות בתוצרי היצוא
של המדינות הללו מה שמשפיע ישירות על
הכלכלה העולמית.
אך בכל הנוגע לארץ ישראל שונות התחזיות
מן הקצה אל הקצה .הכלכלה צפויה לצמוח
ב - 4.8% -הרבה מעל הממוצע במערב,
ונמוך רק באחוז אחד מהתחזית הקודמת
שעמדה על .4.9%
בדו"ח של ה OECD -מוסבר כי העולם
טרם התאושש מהקורונה וכבר נחתה
עליו מכת המלחמה באוקראינה ,רוסיה
ואוקראינה שתיהן יצואניות מזון ואנרגיה
ענקיות .הסנקציות על הנפט והפחם
הרוסי כבר הובילו לעליות מחירים תלולות
ואחרית דבר מי ישורנה.
באשר לאינפלציה ,טוענים הכלכלנים
כי היא צפויה להשאר גבוהה השנה,
ורק בשנה הבאה ,כשירד לחץ הסחורות
והאספקה תזרום ,מחירי התוצרים ירדו
והמטבע העולמי יתאושש.

ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה

אחרי קולומביה ופורטוגל ,במקום השלישי
בעולם ,ניצבת כלכלת ישראל ,שכאמור
נמדדה ב 4.8%אחוזי צמיחה .הרבה מעל
הממוצע במערב .האינפלציה ,אגב ,נמוכה
כמעט בחצי מזו שבארה"ב העומדת על
בסביבות .8%
"כוחו של ההייטק הישראלי יימשך,
כשהייצוא וההשקעות ימשיכו לגדול בקצב
חזק ,אם כי מתון יותר" ,כותבים המומחים
בדו"ח .הם גם מעריכים כי שיעורי האבטלה
ירדו בהדרגה בשל הביקוש הגבוה במשק
והתפתחות התעשיה.

דירוג המילארדרים של פורבס

זו הפעם ה 36-בה מפרסם המגזין היוקרתי
את דירוג עשירי העולם השנתי The -
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 - World's Billionaires Listשהפכה
לאחת הגושפנקאות הרשמיות והמכובדות
באשר להונו של אי מי.

"בשנתיים האחרונות זינקו מניות טסלה -
בה מחזיק מאסק  - 23%ביותר מ1000% -
והקפיצו את שווי החברה אל מעל טריליון
דולר .מאז  2020זינק הונו האישי של היזם
האקסצנטרי בקרוב ל 200 -מיליארד דולר.
 SpaceXאותה הקים לבדו ,מוערכת
כיום בכ 100 -מיליארד דולר ונחשבת
לחברה הפרטית בעלת השווי הגבוה
בעולם אחרי חברת המדיה .Tik-Tok
קצב צבירת העושר של מאסק מעמיד אותו
בעמדת זינוק להפוך לטריליונר הראשון
בהיסטוריה ,בתוך שנים בודדות" .כותבים
בפורבס.

נו טוב .אך עם זאת ,יותר מ1,000 -
מיליארדרים הפכו עשירים יותר ממה שהיו
אשתקד ו 236 -מיליארדרים חדשים נכנסו
לראשונה לדירוג היוקרתי  -שניים מהם
מישראל.

במקום השני ,עומד ג'ף בזוס ,מייסד 'אמזון',
ענקית המסחר המקוון ,עם הון המוערך
בכ 171 -מיליארד ,ואחריו ברנאר ארנו ,יזם
צרפתי שהקים אמפריית אופנה מובילה
שהעמידה לרשותו הון המוערך ב158
מיליארד דולר.

במבט מקיף וכולל ,חלה נסיגה קלה
מהשנה הקודמת .אכן ,גם מילארדרים לא
חסינים מפגעי הקורונה או מנזקי מלחמות
גדולות .דירוג המיליארדרים העולמי לשנת
 2022מונה  2,668עשירים שהונם מעל
מיליארד דולר  87 -פחות מאשר בשנה
שעברה .הונם הכולל מסתכם בסך של 12.7
טריליון דולר  400 -מיליארד דולר פחות
משנת .2021

כמידי שנה ,ארה"ב נמצאת החוד החנית,
 735מיליארדרים ששווים יחד  4.7טריליון
דולר .בנוסף היא מכילה את האיש העשיר
בתבל ,שעתה כבש לראשונה את המקום
הנוצץ והמכובד ,הלא הוא אילון מאסק,
בעליה של חברת טסלה האייקונית וחברת
החלל הפרטית ספייס-אקס .סין במקום
השני עם  2.3טריליון דולר המרכיבים את
הונם של  607מיליארדרים.
מאסק גם שבר שיא נוסף בהיותו העשיר
ביותר בהיסטוריה המתועדת נכון לעתה,
עם  219מיליארד דולר ,מספר שאיש
מלפניו לא חצה ,בטח שלא בגיל הצעיר,
ובזריזות בה צבר אותו.

נו ,ואיפה היהודים?
היהודים כרגיל בצמרת .עם  4מקומות
בעשיריה הפותחת אותם מאיישים לארי
פייג' וסרגיי ברין מייסדי גוגל במקום ה6
וה ,7לארי אליסון מייסד אורקל במקום ה,8
וסטיב באלמר במקום ה .9במקום ה 12ניצב
מארק צוקרברג מייסד פייסבוק.
השנה מופיעים בדירוג היוקרתי מספר שיא
של אנשי עסקים ויזמים מארץ הקודש,
לא פחות מ 36 -מיליארדרים ישראלים,
מספר שלא נראה כמוהו מעולם ברשימה
זו ומהווה אחוז גבוה משמעותית ביחס
למספר האזרחים בישראל.

"כל יהודי צריך להיות עשיר"!
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הישראלית העשירה ביותר ,מזה מספר
שנים ,הינה מרים אדלסון  -מקום ה50 -
בדירוג הכללי .הונה הכולל מוערך בכ-
 27.5מיליארד דולר .היא מחזיקה בכמחצית
מאימפריית המלונאות שהקים בעלה
המנוח שלדון אדלסון.
רומן אברמוביץ' ,איל ההון הרוסי-ישראלי
שהיה בין העשירים בארץ ,איבד השנה
כמחצית מהונו האישי בגלל הסנקציות
הכבדות שהושתו על הממשל הרוסי ועל
האוליגרכים המקורבים לפוטין .מ14.5
מילארד דולר הוא צנח לכ 6.9מילארד.
אייל עופר ,העוסק בספנות ,בנקאות ונדל"ן,
זינק באופן משמעותי השנה בשל עליה
במניות החברות שבבעלותו והוא מוערך
בכ 15.4מיליארד דולר.

כי אתם המעט מכל העמים

נוכחותם המשמעותית והבלתי הגיונית
בעליל של היהודים ברשימת עשירי
העולם ,עומדת באופן בלתי פורפורציונאלי
לכמות המספרית של יהודים בעולם .מה
הסיכוי שישנו עם אחד ,מפוזר בכל קצווי
תבל ,ודווקא הוא מצליח להתבלט ,לכבוש
מקומות נחשקים ולהגיע לכל מקום?
בני ישראל הם העם הנבחר ,הם תכלית
הבריאה ומבחר המין האנושי .זה לא אנחנו
אמרנו ,זה התורה אומרת ,בורא העולם
הכתיב בה .כל הכסף והזהב שנברא בעולם
נועד למטרה ברורה מאוד ,שהיא כבודו של
הקדוש ברוך הוא .זו הסיבה שאחוזים לא
מבוטלים מהכסף העולמי מוצא את דרכו
לעם ישראל  -למען יגיע למקום הנכון
וישמש לתפקידו.

הבנק הבטוח ביותר בזמננו

...הקב"ה פוסק בתורתו הקדושה ,התורה הנצחית לכל
הדורות ובכל המקומות – שכל אחד ואחת מישראל שייך
לכל לראש ל"זהב" .ובפשטות – שלכל אחד ואחת מישראל
צריכה להיות עשירות ,הן ברוחניות והן בגשמיות – עשירות
בפשטות ממש!

קטע וידאו קצר שהתפרסם שוב בחודש
האחרון והפך לרלוונטי מתמיד ,מציג ביקור
של מרדכי סגל ,יו"ר הבונדס בארה"ב דאז,
כשעבר לפני הרבי שליט"א מלך המשיח
בחלוקת הדולרים המפורסמת .סגל ביקש
עצה כיצד להשפיע על יהודי ארה"ב
להשקיע בארץ ישראל ,מאחר ורבים
מהם לא היו מוכנים להשקיע וחששו
שעם העלייה הגדולה מרוסיה הכספים
המושקעים ייעלמו ולא תהיה תשואה.

ועל אחת כמה וכמה בדורנו זה – הדור האחרון בגלות והדור הראשון בגאולה – לאחרי
שכבר סיימו הכל ,וצריכה להיות רק קבלת פני משיח צדקנו בפועל – הרי בודאי שהקב"ה
מברך כל אחד ואחת מישראל בעשירות בזהב בגשמיות וברוחניות ,עד לאופן (כשם שהיה
ב"ימי צאתך מארץ מצרים" כך גם עתה "אראנו נפלאות") – ש"אין לך כל אחד ואחד
מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים".

"ההמלצה שלי" ,ענה לו מיד הרבי שליט"א
מלך המשיח" ,היא שארץ ישראל היא אחד
המקומות הבטוחים ביותר בכדור הארץ.
פירוש הדבר הוא ,שכל אחד שמשקיע את
נכסיו וכספו בארץ ישראל  -זהו הבנק
הבטוח ביותר בזמננו .ה' יתברך יברכך,
ושיהיו לך הרבה משקיעים".

יתירה מזו :לא זו בלבד שזה צריך להיות לו – אלא שלכל
אחד ואחת מישראל ישנה עשירות בפועל .ואפילו אם זה לא
נמצא בגלוי ובגשמיות – אין זה משום שהיא לא קיימת ח"ו ,אלא משום שיהודי צריך
לגלות זאת ע"י עבודתו...

מכך ישנה מיד ההוראה – שיהודי צריך להשתדל להיות עשיר בפועל בכל הענינים,
החל מעשירות ברוחניות ,אין עשיר אלא בדעת ,להיות עשיר בתורה ומצוות ,ועד גם –
עשירות בגשמיות ,בכדי שיוכל לקיים תורה ומצוות במנוחת הנפש ומנוחת הגוף (כפסק
דין הרמב"ם) ,ויוכל להרבות בנתינת הצדקה וקיום המצוות בהידור ,והידור לפנים מהידור
וכו' ,ובכלל – לנצל את העשירות ("זהב כסף ונחושת וגו'") כדי לעשות מביתו הפרטי
משכן ומקדש לה' (ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד) ,כולל – גם ע"י נתינה לצדקה
לבניית בית הכנסת ובית המדרש כפשוטו" ,מקדש מעט".
(דבר מלכות ,משיחות שבת פרשת תרומה תשנ"ב)

דברים נבואיים אלו ,לא רק שעמדו במבחן
המציאות באותם ימים ,אלא המשיכו לשבור
שיאים כל פעם מחדש .רק לאחרונה דווח
על אוליגרכים יהודים רבים שבמאמצם
לצלוח את הסנקציות שהוטלו על פוטין
ומקורביו החליטו להשקיע את הונם בארץ
הקודש כדי להתאושש.
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טפטים וחיפויים
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הצד החיובי של המטבע

יוקר מול עושר:
האינפלציה העולמית
הדלק יקר ,אבל אנחנו לא מקנאים באינפלציה האמריקנית.
ישראל במקום טוב לצד מדינות המערב שסובלות מאינפלציה משתוללת

מנחם אמיתי
שיא של למעלה
עשורים
מארבעה
נרשם בעליית האינפלציה
בחודשים
בארה"ב
האחרונים .זו האחרונה
עמדה על  - 8.6%נתון
שכמוהו לא נמדד מזה
עידנים.

עד לא מכבר ,הייתה זו מגיפת
הקורונה הגלובאלית ששיתקה
את המסחר והובילה לעליית
מחירים בשלל ענפי הצריכה
והתעשייה .כשזה כבר היה
נראה מאחורינו ,קמה מלחמת
רוסיה-אוקראינה ובלבלה את
היוצרות .שתי מדינות אלו
מהוות שחקניות משמעותיות
בשרשרת האספקה הבינלאומית
של מזון ,צריכה ואנרגיה.
שתיהן יחד אחראיות ללא פחות
מ 30%-מיצוא החיטה העולמי.

הסנקציות שהוטלו על רוסיה
והמלחמה שפגעה באוקראינה
קיצצו אנושות באספקת
התבואה ,הגז והדלק .מה
שהוביל לעליית מחירים תלולה
ואינפלציה משתוללת.
כתבה מאת אדר פרימור במגזין
'כלכליסט' ,מסכמת ענפי מזון
לאומיים של שלל מדינות שעתה
מזדעזעים עקב האינפלציה .כמו
למשל הבאגט הצרפתי ,הפסטה
האיטלקית ,הבירה הגרמנית
והפיש אנד צ'יפס הבריטיים.
זינוק מחירי הקמח בכ15%-
הובילו לעליית מחיר הבאגט
שמהווה כ 70%-ממכירות
הלחם בצרפת .מחיר הבאגט
צפוי לעלות בכ ,13%-מה
שעלול לדרדר אותו במכירות
הפסטה
כ15%-
העולמי,
אנטוניו

האיטלקית ,המהווה
הפסטה
מייצור
התייקרה בכ.20%-
ג'נטילה ,מבעלי

חברת הפסטה היוקרתית
 ,Pastificio D'Anielloמסר
ל"גלובל טיימס" כי "במהלך
השנה האחרונה מחיר החיטה
וחומרי הגלם האחרים שבהם
אנו משתמשים לייצור ואריזת
הפסטה שלנו עלה ב־70%
לפחות" ,ואשר על כן ,הם העלו
את מחיר התוצרים שלהם מ5-
יורו לקילו ל 6-יורו לקילו.
אם תהיה עליה נוספת בחומרי
הגלם ,הבהיר היצרן ,נאלץ
גם אנחנו להעלות את מחירי
הפסטה.
גם אל שוק השעורה ,מייצאות
רוסיה ואוקראינה כשליש
מהתצטרוכת העולמית .מה
שהוביל לעליית מחירים
שמדאיגה מאוד את הגרמנים
ששותים בממוצע כ 80-ליטר
בשנה לאדם .יחד עם עליית
מחירי השעורה עלו גם מחירי
הבקבוקים וחומרי הגלם
הנוספים ,מה שהקפיץ את

מחירי הבירה ב 30%-לפחות.

כ.10%-

הבריטים לעומת זאת חשים
היטב בכיסם את עליית מחירי
הפיש אנד צ'יפס האהובים
עליהם .גם כאן חלק גדול
מהדגה מגיע מרוסיה וחברות
האספקה משתדלות לצמצם את
התלות בדגה הרוסית ולעבור
לחלופות שונות  -לא בהכרח
זולות יותר .מחיר מנת פיש אנד
צ'יפס עלה בכ 25%-בחודשים
האחרונים והוא צפוי לעלות אף
יותר.

הנתונים שמשתקפים מעלים
תמונה רחבה של ייעודי הגאולה
המשתלבים זה בזה .מצד אחד
'היוקר יאמיר' במלוא עוזו,
מחירי האנרגיה והמזון מטפסים
בתלילות ברחבי העולם ,מצד
שני ,בני ישראל בארץ ישראל
זוכים לשפע גשמי ועשירות
שמשתקפים ביציבות כלכלית
מהגבוהות בעולם ,אינפלציה
נמוכה יחסית ושוק הייטק יציב
ומניב.

בכמה עלה הפלאפל?
בארצנו הקדושה ,שיעור
האינפלציה עומד על כ,3%-
מה שמצביע על מצב טוב
בהרבה ממדינות אחרות .מחיר
הפלאפל ,אם תרצו לדעת,
עלה במספר שקלים והממוצע
המשוער בסביבות 18-19
שקלים למנה  -התייקרות של

לנו נותר רק להושיט יד
מהתהליך
חלק
ולהיות
המרתק שמתרחש מול עינינו,
תהליך ניסי שלא נודע כמוהו
שמתלבש במערכת הטבע,
הכלכלה והפוליטיקה העולמיים
המובילים כולם לגאולה
האמיתית והשלימה.
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שלימות הארץ

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

האם הפעם ישמע
נשיא ארה”ב את האמת
מהנציגים הישראלים?
המבוכה הישראלית לאחר התקרית בה צה"ל הפציץ עמדת
חמאס הסמוכה לגדר הרצועה ולאחר זמן קצר שופצה ,לא
נמשכה זמן רב ,כי מהר מאוד עברה התקשורת להתעסק
בנפילת הממשלה • בביקורו של ביידן בחודש הבא צריך
לזכור לעמוד בתוקף על צרכיה הביטחוניים של ישראל,
מתוקף התורה הקדושה
יוסף עמנואל
של
בוקר
לפנות
שבת קודש התעוררו
תושבי אשקלון לקול אזעקת
צבע אדום .תקופת השקט
שחוו במשך כחודשיים
נעצרה באחת .למעשה,
לא ממש שקט .לפני יותר
מחודש פורסם כי עמדת
תצפית של חמאס הוקמה
לפני כמה חודשים ,מאות
מטרים בודדים מקיבוץ
נתיב העשרה .מאז ,נתונים
התושבים בפחד מפני ירי
צלפים פלשתינאים.

בתגובה לירי העזתי ,תקפו כוחות
צה"ל ברצועת עזה" .תקפו"
אמרנו? אז מסתבר שהתקיפה
הזאת הפכה לבדיחת היום אצל
הערבים :צה"ל תקף כמה עמדות
חמאס ,ביניהן אותה עמדה אותה
הזכרנו לעיל .לאחר ירי מקדים
בשיטת "הקש בגג" ,הפגיז צה"ל
את העמדה .החלק הפחות מצחיק
בבדיחה ,הוא שהעמדה כלל
לא קרסה ,היא נשארה לעמוד
במקומה .יותר מכך ,תוך זמן קצר
שיפצו הערבים את העמדה ,אף
ממצבה קודם ההפצצה.
יותר ָ

על העמדה נתלו דגלי אש"ף
ודגלי חמאס ,ואף כרזה גדולה עם
תמונתם של שלושת המחבלים
שצה"ל חיסל לפני מספר ימים.
מהצד השני תלו הערבים שלט
ובו נכתב בעברית ובערבית כי
"השמדת הכובשים מתקרבת",
וכי תושבי נתיב העשרה (מגורשי
חבל ימית) יהיו בקרוב "מחוץ
לפלשתין" .בקיצור ,לא רק
שההפצצה לא השיגה הרתעה,
היא הביאה את המטרה ההפוכה:
בכל העולם הערבי לועגים
לישראל ,בעיתונים פורסמו
קריקטורות המציגות את צה"ל
באור שלילי ופרשנים ביטחוניים
הביעו את דעתם על הכישלון של
הצבא הישראלי.
"כל כך שמחנו שהצבא הפציץ
את העמדה הזאת .נורא מפחיד
ללכת לישון בידיעה שאנשי
חמאס מתצפתים על הבית שלך",
אומרים תושבי קיבוץ נתיב
העשרה" .וכל כך התאכזבנו
לראות ששום דבר לא השתנה,
והעמדה רק שופצה יותר".
כעת ,בשל חשש מירי צלפים,
הוחלט להזיז את שער הכניסה
לקיבוץ למקום נסתר יותר .יוצא

שלא זו בלבד שמערכת הביטחון
לא השיגה את מטרתה להרתיע
את מחבלי החמאס ברצועת עזה,
להיפך  -כעת כוחות הביטחון
רק נסוגים .במקום שליטה בלתי
מעורערת בטרור ,הגיעה כניעה
מבישה שאולי "שב ואל תעשה"
אכן עדיף.
בדיעבד התפרסמה הסיבה
למבוכה הישראלית :בצה"ל
ביקשו לא לפגוע במחבלים
שעלולים להיות בתוך העמדה,
ולכן לא הפציצו אותה באופן
שיפרק אותה לחלוטין.
בצה"ל מודים כי מדובר בטעות
אסטרטגית ,וכי בהזדמנות
הראשונה תושמד העמדה כליל.

פוליטיקה זולה או
ביטחון?

מדוע מלכתחילה נהג צה"ל בצורה
כזאת? האם מסיבה ביטחונית
או שמא מסיבה מדינית? את
התשובה לא ניתן לדעת בוודאות,
אולם אפשר לנחש :לפני מספר
ימים הורה שר הביטחון בני
גנץ לצה"ל לעצור את הריסת
בית המחבל שביצע את הפיגוע

באריאל לפני כחודשיים .הסיבה
לכך נעוצה בביקורו של הנשיא
האמריקני בישראל בחודש הבא.
לדברי בכירים בדרג הצבאי,
התקבלה הנחיה "להתאים את
הפעילות המבצעית לקראת
ביקור ביידן" .לוחמים בצה"ל
טוענים שהם מרגישים את
השינוי במדיניות בשטח ,במהלך
פעילויות מבצעיות בג'נין וריכוזי
טרור נוספים.
בושה! השר הממונה על ביטחון
ישראל מחליט לשנות את הנוהל
הצבאי (שבלאו הכי מקרטע
בנחישותו מול הטרור הפלשתיני)
על מנת למצוא חן בעיני אותו
נשיא אמריקני.
מדוע הצבא צריך לכופף את
החלטותיו הביטחוניות ולסכן
את חייליו ואת תושבי ישראל
בגלל גחמותיו של שר הביטחון,
ראש הממשלה או הפרזידנט
האמריקני?
ידוע שפיקוח נפש דוחה את כל
התורה כולה ,וקל וחומר שדוחה
כמה צעקות מוושינגטון .אם
כן ,מהי ההצדקה לשנות נוהל
ביטחוני מסיבה פוליטית?

אין ממשלה בישראל!

ביום שני הודיע נפתלי בנט על
פירוק הממשלה .תוך מספר ימים
הגיעה הצעת החוק אל הכנסת,
ומדינת ישראל ממשיכה שוב את
הפלונטר הפוליטי אליו נקלעה
באביב תשע"ט.
הממשלה שנתנה מיליארדי
שקלים לביסוס השליטה הערבית
בנגב ,שנתלתה באופן מחפיר
בהחלטות מועצת השורא
המוסלמית של מפלגת רע"מ
ואשר פינתה עשרות בתי יהודים
ביהודה ושומרון במהלך השנה
החולפת  -פורקה.
אכן ,כפי דבריו של הרבי מלך
המשיח שליט"א (לשר התחבורה
משה קצב ,בשנת  )'92אשר
"..באם ימשיכו בכיוון זה אודות
דיבורים כאלו  -אזי אני מנחם
מענדל יהי׳ הראשון שאלחם בכל
התוקף ובכל הכוחות נגד שמיר
שתתפרק הממשלה" ,גם ממשלה
זו אשר את רפיסותה ראינו אך
בשבוע שעבר בהפצצת עמדת
חמאס ברצועת עזה ,סיימה את
דרכה.
כעת נשמעים אי אלו קולות

חדשות

www.hageula.com

כ״ח סיון ה׳תשפ״ב \ 27/06/2022

21
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חוקים אנטי דתיים  -אך ביום
הבוחר צריך כל אחד לזכור
זאת כאשר יעמוד מאחורי
פרגוד הקלפי.
ובלשונו של הרבי מלך המשיח
שליט"א.." :אך דבר אחד הנני
מבקש  -שינצלו את הזמן
עד לבחירות הבאות בכדי
לפרסם מי הוא זה שהציע
זאת ,וכשתתקיימנה בחירות
חדשות ,ידעו כבר כולם מה
צריכים לעשות ,ובעבור מי יש
להצביע" (מעובד ע"פ שיחת
שבת-פרשת ויקרא ,ראש-
חודש ניסן ,תשל"א).

בפועל

בט"ו תמוז צפוי לנחות
בישראל הנשיא האמריקני
ג'ו ביידן ,עמו ייפגש על פי
המסתמן יאיר לפיד .הגעתו
ארצה אמורה לכלול ביקור
ברשות הפלשתינית ,ופגישה
עם מחמוד עבאס .בין השאר,
כך מתוכנן היל"ת ,ישוחח
ביידן על חלוקת ירושלים
עיר הקודש ,הסכם הגרעין
האיראני והקפאת הבנייה
בהתיישבות היהודית ביו"ש.
ב"ימין" שלא לפסול ממשלה
עם הערבים בראשות נתניהו.
לאחר שנה שלימה בה תקפו
אנשי ה"ימין" את בנט על כך
ששיתף את האחים המוסלמים
בממשלה ,פתאום שכחו כולם
את החילול השם והנזק העצום
 ביטחונית ,דתית ,מדיניתוכלכלית  -שהביאה הממשלה
עם רע"מ.
אין שום הבדל אם לראש
הממשלה יש כיפה או לא ,או
האם הוא מוביל את המחנה
הלאומי או לא .כאשר הרבי
מלך המשיח שליט"א הבטיח
להילחם נגד ממשלה שתנהל
משא ומתן מדיני עם הערבים
 אין הבדל בזהותו של ראשהממשלה! כל ממשלה שתחרוג
משמירה על תורת ישראל
הנצחית ,על שלימות גבולות
הארץ או על הזהות היהודית,
סופה שתנחל מפלה.
קל כל-כך לשכוח את
מעלליהם את חברי הכנסת
שפעלו נגד עם ישראל  -אם
זה בהרס בתי יהודים (בחומש
ועוד) ,אם זה באדישות מול גל
הטרור האחרון או בהצבעה על

אם אכן ייפגש לפיד עם
ביידן ,עליו לעמוד בתוקף
על העמדות הביטחוניות של
ישראל .ביטחונם ושלומם של
יותר משבעה מיליון יהודים
בארץ תלויים בממשלה ,ועל כן
כובד הראש והעמדה הברורה
והבלתי משתמעת לשתי
פנים צריכה להיות איתנה
מול האמריקאים .שום פשרה
בבנייה בהתנחלויות ,אפס
הסכמה על חלוקת ירושלים
(ח"ו היל"ת) ונחישות מוחלטת
בעניין הגרעין האיראני.
ודאי שבט"ו תמוז כבר נהיה
כולנו על הר הקודש -
בירושלים המורחבת יחד עם
משיח צדקנו הרבי מלובביץ'
שליט"א .אולם גם ברגעים
האחרונים של הגלות ,בה כל
שניה היא פיקוח נפשות של
ממש ,צריך ראש הממשלה
לעמוד איתן ולומר ללא חת
את דעת התורה הקדושה -
"כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ונתנה לאשר ישר
בעיניו ,ברצונו נתנה להם
וברצונו נטלה מהם ונתנה
לנו".

המשטרה וצה"ל
מסייעים בידיים להקמת
המדינה הפלסטינית
לפני כשנתיים נחשפה "תוכנית פיאד"
של הפלסטינים להשתלט על כל שטחי C
(בשליטה ישראלית) ע"י רצף מבנים ,שדות מעובדים
וכבישים בעזרת מימון אירופי במיליארדים .אפילו
לפי הסכמי אוסלו ,שטחים אלה נמצאים בשליטה
ישראלית ,ואין לבנות בהם ללא אישורי בניה של
המינהל האזרחי.

וזה לא שאין להם איפה לגור ולאן להתפשט.
ההיפך הוא הנכון .יש לפלסטינים מרחב מחיה
ענקי בשטחי  ,Bמרחב ריק .ההשתלטות על שטחי
 Cהיא מתוכננת לפרטי פרטים וסדר עדיפויות
בתוכנית פיאד ,על מנת לקבוע כעת את הגבולות
של המדינה הפלסטינית שתוכרז על ידם ,בשיתוף
האו"ם והאירופים ,היל"ת ,בשנת .2030

בפועל ,הגוף החצי-צבאי שנקרא "המינהל האזרחי"
מנוהל ע"י קצינים בכירים מאד בצה"ל שקיבלו את
חינוכם ב"קרן אברהם" הידועה לשמצה ,ופניהם
לצד השמאלי של המפה הפוליטית אחרי שחרורם.

רק הליכוד יכול .ביבי הוגה המדינה הפלסטינית.

כמפורסם ,כמה מבכירי העובדים במינהל הם ערבים
שפועלים באופן גלוי כמרגלים נגד מדינת ישראל,
כאשר הם מוסרים לרשות הפלסטינית ידיעות
פנימיות על כל ניסיון של ערבי למכור קרקע
בשטחי  ,Cעל מנת למנוע מיהודים לרכוש קרקע,
(בעבר היותר רחוק ,ר' משה זר ועוד ,קנו שטחים
גדולים יחסית בשטחי  Cמבעליהם הערבים ,דאגו
לפתח במקום שטחי חקלאות יהודים וכו' ,גם אם
מדינת ישראל לא הסכימה להקים ישובים חדשים
באותם מקומות).
לפי החוק הישראלי ביו"ש – עיבוד קרקע שאין
לה בעלים רשומים משך שלוש שנים ,קונה את
השטח המעובד בחזקה למחזיק בו .הפלסטינים
מושיבים אנשים שלהם ומעבדים קרקע .במקטעים
אסטרטגיים בשטחי  Cכאשר הם יודעים שהמינהל
יעלים עין מהפרת החוק.
המיקומים בהם מושיבים הפלסטינים את מעבדי
הקרקע (בעיקר בדואים) ,נמצאים על צירים
חשובים בין ישובים יהודיים וערבים .המטרה ברורה
לכל ,ליצור רצף ערבי בין הישובים הערבים ,ולנתק
את הרצף ,אם קיים ,בין הישובים היהודיים.
הפלסטינים נותנים מצידם ניירת מתאימה של טאבו
וכיו"ב על השטח .אם וכאשר זה יגיע ביום מהימים
לבית משפט ,לפי החוק הישראלי  -השטח יהיה
שייך למי שעיבד אותו בשנים האחרונות .וכמובן,
שזה כולל מבני מגורים ,בתי ספר ,כבישים ,וכו'.
פעולה זו נעשית בשנתיים האחרונות במימון גדל
והולך של האיחוד האירופי .מדובר בעשרות אלפי
מבנים לא חוקיים ,שדות לא חוקיים ,כבישים לא
חוקיים ,מחצבות לא חוקיות וכו'.
ממשלת ישראל מתעלמת מכל זה ,כי הממשלה ,כל
הממשלות ,רוצה בסופו של דבר בהקמת המדינה
הפלסטינית .יתר על כן ,הפלסטינים מגישים דרך
המינהל בקשות לכל התוכניות שלהם בשטחי ,C
שאת חלקם המדינה [=קרי שר הביטחון] מאשרת.
רק לאחרונה התפרסם שבכוונת שר הביטחון
להכשיר לפלסטינים שטחים גדולים מאד של
מחצבות פיראטיות לא חוקיות בשטחי .C

במעמד חלוקת הדולרים ע'י הרבי שליט"א מלך
המשיח ,י' שבט תשנ"ב ,אמר למשה קצב ,אז
שר התחבורה בממשלת שמיר ,י' שבט תשנ"ב,
שאם ימשיכו בדיבורים עם ערבים ,תקום מדינה
פלסטינית .ועדיף שממשלה של אומות העולם
תעשה את זה ,מאשר שיהודים שמאמינים בה' (כדי
למנוע את חילול ה').
חמש שנים בדיוק אחרי שיחה זו ,מסר ביבי נתניהו
את חברון לערבים.
ההתחלה – של ביבי בכניסתו לראשונה לראשות
הממשלה  -היתה דיבור עם ערבים ,בסיסמת "שלום
בטוח".
ומאז ,כל השנים ,בכל פורום בינלאומי ,ביבי התחייב
לאומות העולם על שתי מדינות לשני עמים .והוריד
את ההתנגדות לשתי מדינות ממצע הליכוד.
ביבי הוא רק אחד מראשי ממשלת ישראל שקדמו
לו ושהיו אחריו ,שכולם ,מאז הסכם האוטונומיה
של בגין ,כולם (חוץ משמיר שניסה להסתייג  -ללא
הצלחה) ,התחייבו לתת לפלסטינים מדינה.
מאיזה סיבה שלא תהיה ,ראשי ממשלת ישראל
לדורותם רצו ,ורוצים להקים מדינה פלסטינית לצד
מדינת ישראל .בעשורים שעברו בתקופת ביבי,
זה התבטא בחנק הבניה ביו"ש ,ובהחרבת עשרות
ישובים ,ובשנתיים האחרונות ,זה מתבטא בהעלמת
עין ענקית מבניה פלסטינית בכל שטחי .C
אבל ,עד עתה ,כוחות ה"ביטחון" לא סייעו בפועל
לערבים לבנות בשטח .הערבים בונים ,וצה"ל
שהורס ליהודים ,לא הורס לערבים.
אתמול התרחשה "עליית מדרגה" ,באופן של ירידה
חדשה מדחי אל דחי ,כאשר המשטרה – כנציג
כוחות ה"ביטחון" של מדינת ישראל ,מסייעת
לעוברי עבירה בפועל לעבור על החוק – מסייעת
למחבלים פלסטינים  -לתפוס עוד שטח בשטחי
 Cבאופן לא חוקי על מנת להקים את המדינה
שלהם ,כאשר באותו מקום ,ובאותה שעה ,המשטרה
מבצעת החרבת ישוב יהודי וגירוש תושבי המאחז
שנקנה בדם יהודי כפשוטו ,על מנת להושיב שם
מחבלים לעבד את הקרקע שבדרך הטבע תהפוך
לקיני טרור נגד מדינת היהודים בעתיד הלא רחוק,
כפי שראו בהתנתקות מעזה ,ולא למדו לקח.
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שניאור גרנשטט

ענווה (שלא) במקומה

לעיתים אנו מביטים אחורה אל ההיסטוריה הרחוקה ,ומגלים דמויות שבהכרעה אחת ,לכאן או לכאן ,יצרו תגובה שהשפיעה עד לימינו
אנו .האם אנו מסוגלים להכריע בשאלות העומדות בפנינו?

מספר אחד מחשובי רבני חב"ד שהגיע
במהלך אחת השנים בהיותו בחור צעיר
לחודש חגי תשרי לחוג את החגים
במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח
בבית מדרשו ב 770-שבניו-יורק .באותם
שנים היה נהוג במהלך סעודות החגים
שזקני וחשובי החסידים השוהים בזמן
החגים בחצרות הקודש הוזמנו לסעודת
חג בנוכחות הרבי שליט"א מלך המשיח
במתכונת מצומצמת בסלון הקומה השניה
של בנין  770בה התגורר האדמו"ר
הקודם לחב"ד רבי יוסף יצחק שניאורסון
(כ"ק האדמו"ר הריי"צ) ,אותו רב היה עד
לסיפור הבא שהתרחש בסעודת מוצאי
יום הכיפורים ה'תשכ"א:
במוצאי יום כיפור הרבי נכנס לדירה של
הרבי הקודם בקומה העליונה ב,770-
וכולו זורח ,ופניו קורנות בשמחה
מיוחדת .היו שם רבנים שהגיעו מהארץ,
והרבי אמר" ,כתוב בעיתונים שהגיעו
לכאן רבנים חשובים מארץ הקודש .נו,
אז בתור רבנים תסכימו ותפסקו שמשיח
יבוא מיד!" בתגובה ענה המבוגר שבין
הרבנים" ,וכי אנחנו צריכים להסכים?
מי אנחנו? שהרבי יסכים!" ברגע אחד
פניו של הרבי השתנו לגמרי ,חלף מאור

הפנים שהיה ,והרבי נאנח ואמר" ,אוי ,על
ההסכמה שלי אתם מחכים?"..
בסעודת ליל חג סוכות ,בסעודת חג
בסוכה עם הרבי נכחו גם הרבנים מארץ
הקודש .התעוררה אז שאלה בנוגע
לבחורים שבאו מהארץ ,איך עליהם
לנהוג בנוגע ליום טוב שני של גלויות.
קיימים בכך שיקולים הלכתיים שונים,
(כמו האם "דעתו לחזור למקום מגוריו",
או לא; האם "אשתו עמו" ועוד) .גם
הרבנים עצמם לא יכלו לקבוע בנוגע
לבחורים ,ותוך כדי הסעודה אחד
הרבנים הציג את השאלה בפני הרבי.
עוד לפני שהוא הספיק לפרט את צדדי
ההתלבטות ,הרבי הגיב" ,יום טוב שני
של גלויות? הרי יכולתם לחסוך את זה
לגמרי!"( ...כלומר שיכלו לנצל כראוי את
ה'עת רצון' הנדיר בפעם הקודמת ולהביא
את הגאולה).
כשנפגשים בסיפורים כאלה במהלך
ההיסטוריה היהודית בדוגמת מעשה
ה'מרגלים' ומשה רבינו למשל – שיכלו
כבר אז להביא את כל עם ישראל להיכנס
לארץ ללא גלות מיותרת ואף בכך
להגיע כבר לגאולה השלימה – אחרית
הימים (עפ"י תורת החסידות); ולמול

האכזבה ותחושת ההחמצה שמשפיעה על
המציאות עד היום – צפה ועולה משוואה
בה אם אנחנו היינו גיבורי הסיפור ,וודאי
היינו נוהגים אחרת ומצילים את כל
האנושות...
בדיוק על נקודה זו מתעכב האדמו"ר
הזקן – רבי שניאור זלמן מליאדי,
האדמו"ר הראשון לשושלת נשיאי חב"ד,
ומתאר במאמרי החסידות שלו יהודי
שמתחיל ללמוד תורה ונפגש בסיפור
אודות אדם הראשון שנכשל ואכל מעץ
הדעת – והלומד ישר מתפלא" :אם אני
הייתי במקומו הייתי עומד בנסיון ומציל
את כלל האנושות,"...
ומדגיש ומחדש האדמו"ר הזקן שעל
יהודי לדעת שסיפורי התורה הם הוראה
עכשווית הנוגעת למציאות הקיימת,
ובאמת – הוא בעצמו בדיוק כמו האדם
הראשון והעולם שמסביבו נוצר מחדש
כעת ממש (על פי ביאור תורת החסידות
שהעולם נוצר ונברא כל רגע מחדש ע"י
הקב"ה הרי ,כעת זהו הרגע הראשון
בהתהוות העולם שנוצר כעת) ,ובמילא,
כל מעשה שלו נוגע לאחריות לכלל
האנושות כדברי הרמב"ם" :לפיכך צריך
כל אדם שיראה עצמו  . .וכן כל העולם

חציו זכאי וחציו חייב  . .עשה מצוה אחת
הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו
לכף זכות ,וגרם לו ולהם תשועה והצלה".
אם נסתכל במשמעות החיובית של
הדברים ,נבחין שהסיפור האמיתי קורה
איתנו ממש ,כאשר ,אנחנו בדיוק עומדים
בנקודת תפר הזמן הגורלית ביותר
לעם ישראל ,כאשר ,מנהיג הדור ,הרבי
שליט"א מלך המשיח מודיע לכל יהודי
ש"כעת הגיע זמן הגאולה" ,ויחד עם זאת
ניתנים לכל אחד הכוחות הכי נעלים
לגלות את הגאולה כאן בעולם הגשמי
– דבר המשפיע על כל תחומי החיים
ורמת האפשרויות והביצוע האין סופיים
בגשמיות ורוחניות שיהודי יכול להגיע
אליהם כיום ,לצאת ולהודיע לעולם
שתם קץ עידן הגלות והחושך ,ועכשיו –
"משיח מגיע"!
כעת נהיה אלו שמתקנים את כל מהלך
גלגל ההיסטוריה ולא נתבלבל ,אלא,
נקלוט את יוקר הרגע ,וללא כל רפיון
עצמי מדומה נממש את חזון כל הדורות
בעם ישראל שסומכים עלינו שנשתמש
בכוחות ואפשרויות שניתנו לנו להביא
משיח בפועל ממש!

ליבנת סגס

קרירות מול התחממות  -מי ינצח בקרב?

ימי הקיץ החמים והלחים מביאים איתם תחושת לאות המשתלטת על בני האדם.
אך חשוב לזכות :גם כשחם יוצאים להביא גאולה .עושים מבצעים ,מחייכים ,שומרים על הצניעות ועל הלבושים

קיץ זאת הזדמנות לעבוד על המידות.
לקחת ניסיון ברתיחה והתקררות זאת כל
המשמעות!
הנפש הבהמית מתוארת בתורת החסידות
כנפש חמה שיש לצנן .רתיחת הדמים?
שמעתם על זה? תמיד שאתם מרגישים
שחם לכם פיזית ,תנסו לדמיין לכמה
רגעים את הנפש הבהמית שלכם .כי היא
כזאת ...מתחממת ,רותחת ו ...גולשת...
לפעמים משפריצה לכל הכיוונים מרוב
בעבוע החושים .היא בטוחה שהיא
לא בנוח ...היא בטוחה שקשה לה...
שעמוס לה ...שכבד עליה ...שנגמר לה
האויר .היא מחפשת כיצד להתקרר,
כיצד להשלים .להשלים עם מי שהיא
ועם תפקידה ,להשלים ולקבל את כל
הסובב אותה .היא צריכה שמישהו ירגיע
אותה ,יושיט לה יד ,כוס מים קרים ,ישב
ויקשיב לה .היא בטוחה שהיא המרכז,

היא הצודקת ,והיא מחפשת מי בעדה,
ואך לענות למי שנגדה ,היא אינה רוצה
להשתנות ,היא אינה טועה ,וחם לה
תמיד!!!
ואז....
כנסו לחדר ממוזג ....שבו ....תתקררו...
ותנסו לדמיין את הנפש האלוקית.
קרירה ,שלווה ,שקטה ,עדינה ,נינוחה,
שמחה ,אוהבת ,מכילה ,מושיטה יד
לעזרה ,אכפת לה מכל מי שסובב אותה,
היא לא תופסת צד ,חשוב לה השלום,
היא רוצה שלכולם יהיה טוב ,כולם
חשובים בעיניה ,כולם כאן בשבילה ,היא
צריכה לתת להם הרגשה טובה .היא
מוצאת בהכל את הטוב ,מנסה לתקן,
לשפץ איפה שרע או שבור .היא ביתית
מאוד ,טבעית ,לא מחפשת מלחמות,
זורמת ...היא בזרימה ...מכירה את
מקומה.

וכך הוא האדם ...שמספיק לו ,וחם ...הוא
לומד שיעור חסידות ,מאמר ...וזה לא
שלא יהיה לו שוב חם ...אבל עכשיו הוא
נזכר שיכול להיות גם קר .ויש תקווה,
ויש דרך ,ויכול להיות לו טוב ,אם רק
יזכור כל פעם לצנן את נפשו המתחממת
בלימוד ובתפילה לבורא המחילה .כי
זה בסדר לטעות ,זה בסדר להתבלבל,
העיקר שחוזרים מהר!
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לקרוא
פרקי אבות בימות הקיץ ,בזמן שלפני
ערבית ביום השבת .פרקי אבות ,אלו
דברי חז"ל שמצננים את החום בקיץ.
גם בלי מזגן ,ניתן להתקרר ...כל שבוע
קוראים פרק מתחזקים ,ולא נכנעים.
גם כשחם יוצאים להביא גאולה .עושים
מבצעים ,מחייכים ,שומרים על הצניעות
ועל הלבושים.

הלבושים של הנפש הם :דיבור ,מחשבה
ומעשה .הרבי שליט"א מלך המשיח
אומר לנו שהלבושים הם התפקיד שלנו!
הם בידינו! זה לא משנה כמה חם ,כמה
נפש בהמית יש לכל אחד ,כמה המידות
הם כאלה או אחרות ,מה שחשוב הוא
שנשמור על הלבושים .נחשוב ,נדבר,
נעשה טוב! תמיד יהיה לנו יותר נעים
ככה! גם כשחם בחוץ.כשהלבושים
הנפשיים לבושים טוב ,טוב לאדם בכל
התנאים .הקב"ה עוזרו ומסייעו כי הוא
מתענג מעבודתו .עבודה שהיא לשם
שמיים ,עבודת הלב.
הבעל שם טוב דרש כי ההשגחה
האלוקית נמצאת בכל מקום .הרבי
שליט"א מלך המשיח מכריז שהכל
אלוקות! ויש שכר לעמלך!
צאו והצליחו! דרשו גאולה עוד היום!

www.hageula.com

דעות

כ״ח סיון ה׳תשפ״ב \ 27/06/2022

ראש
הממשלה
האחד
והיחיד

התפטרותו המפתיעה של ראש
הממשלה ,צריכה להביא איתה
מסקנה אישית לכל אחד:
אנו מחכים כל יום למשיח,
וצריך להגיד לאלוקים  -אין
שום תחליפים ,רק אותו אנו
רוצים ,מתפללים ומייחלים,
משיח בן דוד

המובטחת ,ארץ ישראל .וזאת למה? כי
הוסיפו מסקנות משלהם .לספר על כוחם של
יושבי הארץ ,ועל פירותיה המיוחדים זה דבר
נפלא ,אבל פתאום הם גם מסיקים מסקנות,
מה שמנהיגם  -משה רבינו ,לא ביקש מהם...
"אפס כי עז העם היושב בארץ"" ,לא נוכל
לו" אומרים המרגלים :לא נצליח לכבוש את
הארץ.
אומר להם משה :על זה תיענשו ,ולמה? כי
אלוקים מנהל את העולם מהתחלה עד הסוף,
ואם הוא דאג לכם במדבר לאוכל ,בגדים,
וכל מה שרק צריך ,ודאג שתנצחו את כל
האויבים בדרך ,הוא גם נותן לכם את הכוחות
שתצליחו לנצח את כל האויבים ולכבוש את
הארץ.
הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר מאות
פעמים על אותו פירוש רש"י הראשון על
התורה שתוכנו :אם הגויים יגידו שאנחנו
ליסטים וכבשנו את הארץ ,נאמר להם :הארץ
היא של אלוקים ,הוא נתן אותה בתחילה
לגויים ,והוא זה שהחליט שעכשיו היא תהיה
בידינו .סוף פסוק .מה שהתורה אומרת זה
האמת ואין כאן מקום לדיונים.

לספור ...צריך לייחל לעצמנו דבר אחד:
גאולה אמיתית ושלימה.
שאותו משיח שאלוקים שלח לגאול את עם
ישראל כבר יתגלה אלינו ,הלא הוא :הרבי
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח.
והוא יהיה ראש הממשלה האמיתי.
שלא מחפש להתיפייף ,שלא מחפש לחפות
על האמת ,אלא בטל לאלוקים בתכלית ,ולא
סופר אף אחד ,רק מה שאלוקים אומר.
מחכים כל יום למשיח ,וצריך להגיד לאלוקים
 אין שום תחליפים ,רק אותו אנו רוצים,מתפללים ומייחלים ,משיח בן דוד.
יתירה מזו אומר הרבי שליט"א מלך המשיח,
שברגע שיבוא ויגאל אותנו ,נקבל לא רק
את השטחים המוכרים לנו כיום ,אלא גם את
שטחי הארצות המקראיות 'הקיני ,הקניזי
והקדמוני' (שמזוהים כיום עם אזור סוריה
וערב הסעודית) אבל אותם נקבל לא באופן
של מלחמות ,אלא בדרכי נועם ובדרכי שלום
מאומות העולם.
כי הם עצמם יכירו שזה שלנו ,כי זה מה
שאלוקים נתן לנו ,וזה כל התכלית של
השטחים האלו.

אז ידידי ,הבה ונספר לך סיפור מההיסטוריה,
שתדע מכאן ולהבא:

מנהיג של מדינה זה לא מי שנראה יותר יפה,
מי שזוכה ליותר אהדה בציבור ,והולך אחרי
נטיות שכלו .מנהיג זה מי שהולך עם מה
שהתורה הקדושה אומרת ,שהארץ הזאת היא
שלנו כי אלוקים נתן אותה לנו ,לא נחזיר אף
חתיכה מהארץ ל'מבקשי רעתנו'!

האומות יכירו במציאות א-ל אחד ,ושכל
מטרתם היא אך ורק לעזור ולסייע לעם
ישראל ולא חס ושלום להיפך.

בחומש מסופר על המרגלים שמשה רבינו
שלח ,שבסוף נענשו ולא נכנסו לארץ

כשניגשים לבחירות בפעם המי יודע כמה,
במדינת ישראל ,שלאף אחד כבר אין כל

"אני מאמין בביאת המשיח" ולא יתמהמה
אלא בוא יבוא  -תיכף ומיד ממש.

התושב הישראלי הפשוט ,מתרעש ומתבהל,
מה קורה כאן במדינה הזאת? מה זאת
החולשה שמדינה כה חזקה לפתע מראה?
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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)

