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תנו כבוד לתורה
.1

קשה לאנשים להודות בטעות, קשה פי כמה לעשות 
זאת קבל עם ועדה. גם כשלכל הסובבים אותם ברור כי 
הם טועים, הם הופכים את ה'חולשה' ל'אידיאולוגיה' 
עמהם.  הצדק  מדוע  כוחותיהם  בשארית  ומסבירים 
'אני  נאום  היה לשמוע השבוע  ומפתיע  לפיכך מרענן 
מאשים' מפי הרב יצחק נריה בפני הסלתה והשמנה של 

הציבור הדתי-לאומי. 
הרב נריה מכהן כראש ישיבת ההסדר 'תורה בציון'. 
הוא נכדו של 'אבי דור הכיפות הסרוגות' הרב משה-צבי 
נריה זצ"ל. בנאום נוקב שנשא השבוע בכנס השנתי של 
'בשבע', הוא תהה בקול, בכאב: איפה התורה 'שלנו', 

הדתיים-לאומיים, ואיפה התורה 'שלהם', החרדים? 
הכי  הגבוהות  הישיבות  שתי  את  בבקשה  "קחו 
גדולות בציבור שלנו, 'מרכז הרב' ו'הר המור'", פתח. 
כיום,  גדולה  הכי  ההסדר  ישיבת  את  אליהן  "הוסיפו 
בשדרות, כמה התחילו בשלוש הישיבות ביחד שיעור 
יש  לבד  מרדכי  גבעת  חברון  בישיבת   .200 אולי  א'? 
1200 בחורים, מהם כ-250 בשיעור א'. עלינו לצעוק: 

איפה ה'חברון' שלנו?".
עיקר הטענה איתה ביקש הרב נריה להתמודד, היא 
היעדר עתודה רוחנית משמעותית לציבור הדתי-לאומי 
לצד היעדר תמיכה ציבורית של הציבור הדתי הלאומי 

בעולם הישיבות שלו.
נתונים  לפי  במספרים.  להתחיל  מבקש  "אני 
מונים  גווניו  כל  על  לאומי  הדתי  הציבור  מחקריים, 
קרוב למיליון נפש! כ-15 אחוז מהאוכלוסייה הכללית. 
מספרנו גבוהים יותר מהציבור החרדי.  שם יש עשרות 
מתוך  ובכן,  אצלנו?  המצב  מה  אבל  אברכים,  אלפי 
אוכלוסייה של מעל מיליון נפש אנחנו מדברים בסך-

הכל על 3000 אברכים ציונים דתיים! זה הכל! על כל 
2000 איש בציבור הדתי-לאומי אנחנו מייצרים בערך 
רב אחד. כיצד זה שמתוך כ-8000 בנים דתיים שיסיימו 

כיתה י"ב השנה יגיעו לישיבות אולי 1700?!".
בנט  נפתלי  היהודי  הבית  יו״ר  כאן  דיבר  "אתמול 
'אחיזה ברסן  על היעד הבא של הציבור הדתי לאומי 

השלטון'. על איזה שלטון הוא מדבר?.
והרעיונית  הרוחנית  להרחיב את התשתית  "במקום 
שלו, הוא הולך ומצמצם אותה. איך אפשר לדבר על 
שלטון, כאשר 'עמוד השדרה' הרוחני שלנו – הישיבות 
הגבוהות, ישיבות ההסדר, הכוללים שלנו – נמצא על 
כמו  אנחנו  זרים?  לחסדי  ונזקק  מתמדת  קריסה  סף 
האויב,  לשטח  עמוק  שהבקיעו  סיירת  לוחמי  חבורת 

אבל אין להם שום צירי אספקה.
נבין  לא  אם  ומאמין,  דתי  כציבור  ורבותי,  "מורי 

לעומק את הבעיה, אם לא נפנים שבלי עוצמה רוחנית 
תורנית אין לנו קיום – לא נצליח להנהיג. 

"יכול כבוד שר החינוך לדבר על שלטון, אבל כבר 
ַרע  ֵאין ָחזֹון ִיפָּ הקדים אותו החכם מכל אדם במשלי: בְּ

ָעם ְושֵֹׁמר ּתֹוָרה ַאשְֵׁרהּו.
מייצר  לא  עוצמה,  הרבה  כל-כך  עם  ציבור  "למה 

עולם ישיבתי מפואר?
מעטים  אך  כן,  שלנו?  תורה  גדולי  לנו  יש  "האם 

מידי.
עולם  חיזוק  על  לחשוב  הזמן  הגיע  לא  "האם 

הישיבות לעומק?
ראשי  לנו  יש  כולכם:  בפני  פה  לומר  רוצה  אני 
ישיבות מעולים ביותר, אבל לצערי הרב אין לנו מספיק 
ציבור שתומך.  אין לנו מספיק עידוד!  גם מי שחשקה 

נפשו בתורה לא זוכה לאהדה הציבורית הראויה.
אנחנו  הרוחנית.  בתשתית  לעסוק  הפסקנו  "כציבור 
לא מספיק מעודדים מצוינות תורנית, שקידה תורנית, 
לא  היא  שלי  הטענה  עיקר  אבל  תורנית,  עמקות 
לפוליטיקאים, היא לנו. אנחנו לא מספיק פותחים את 

הכיס". 
הרב נריה סיפר סיפור מחריד: "בדיון של קרן 'אחד 
לאחד' שהקמנו, הציגו בפנינו מקרה של אברך שראש 
שהוא  והעיר  ורצינותו,  שקדנותו  על  העיד  הישיבה 
לא  הוא  הוועדה שאל, האם  נזקק. אחד מחברי  ממש 

הבן של פלוני? ראש הישיבה השיב: כן, זה אביו!
"שאלנו אותו הרי אביו הוא מעשירי הארץ, הוא לא 
יכול לתמוך בבנו? והתשובה העצובה מיהרה להגיע: 
לבוא  במקום  תורה  לומד  הבן  שאם  החליט  האבא 
מענישים  אנחנו  השתגענו?  בו.  תומך  לא  הוא  לעסק 

את טובי בנינו על רצונם ללמוד תורה?
"עם חוסר אמון עמוק כזה ביכולת ההנהגה הרוחנית 
שלנו, האם אנחנו עדיין מחפשים את השלטון, או אולי 
אנחנו בכלל מחפשים אתונות ואחר-כך נמצא מלוכה. 
אל לנו להרגיש רגשי נחיתות, עלינו לבנות את עולם 
התורה שלנו, עלינו לפתוח את הכיס ולפתוח את הלב 
ולדעת כי אין שום דרך להנהיג את המדינה ללא עמוד 

שדרה רוחני איתן.
"אני פונה מכאן אליכם", סיים הרב נריה את נאומו. 

"תנו כבוד לתורה!".
כדאי להקשיב לרב נריה הצעיר. נאום בנוי לתלפיות. 
מלבד כמה משפטים שהעדפתי לא לצטט – כמו מודל 
לחיקוי שהביא מדמויות כז'בוטינסקי ונתניהו – בסך-

הכל הכיוון חיובי, וכבר אמרו רבותינו: "קנאת סופרים 
'סדר'  ויעשה  יקום  שמישהו  אדרבה,  חכמה".  תרבה 

בעולם התורה הסרוג. 
ל'התפרקות'  הוכחה  עוד  חיפשנו  אם  משהו:  ועוד 
של הציבור החרדי, בא הרב נריה הצעיר, אובייקטיבי 

לחלוטין, והבהיר היטב, בנתונים ובמספרים, עד כמה 
משובח מצבו של עולם התורה החרדי. 

.2
התכנסו  גוש-דן,  מאזור  'בעלי-בתים'  כ-400 
הכנסת  בבית  חורפית,  סערה  תחת  האחרון,  במוצ"ש 
ארגון  של  לימוד  לערב  בפתח-תקווה  חיים'  'ניגוני 
'עולמות' )מיסודו של הרב צבי רייזמן – לוס אנג'לס(,  
המפיץ תוכניות לימוד לשיעורים בסוגיות אקטואליות 
את  להחדיר  היתה  העיקרית  המטרה  והלכה.  בתורה 
נפשות'  'לעשות  למודעּות,  'עולמות'  של  העולם 

לתורה, לייסד שיעורים חדשים. 
מסר  וייס,  אשר  רבי  הגאון  הוראה',  'דרכי  גאב"ד 
דבריו,  בפתח  הדין'.  משורת  'לפנים  בסוגיית  שיעור 

המתיק, כדרכו, בענייני אגדה.
ניגשים  שיעור,  מסירת  "לאחר  סיפר,  "לעתים", 
מה  לזכור  סגולה  לי  יש  אם  ושואלים  צעירים  אלי 
איך  חסידות.  מוסר,  שולחן-ערוך,  ש״ס,  שלומדים: 
לחכות  הקבלה:  בספרי  שמקורה  סגולה  יש  זוכרים? 
לשלג הראשון, להניח על המצח את הפתית הראשון, 

כי 'שלג' בגימטריא 'שכחה'.
"כאן בפתח תקוה", הוסיף ר' אשר, "זה לא כל כך 
לראות  זוכים  חורף  בכל  לא  בירושלים,  גם  מצוי... 
כדור  את  לתפוס  שהצלחת  נניח  שואל:  ואני  שלג... 
השלג הראשון, עד מתי הסגולה הזו עובדת? עד מתי 

זוכרים? התשובה היא: עד שימס השלג..."
בשפתו  אשר  ר'  זועק  "רבותיי",  צוחק.  הקהל 

הציורית. "גורדי שחקים לא קונים בפרוטות...
שלו?  הילדים  שמות  את  זוכר  שלא  אדם  ראיתם 
אשכח  לא  אשתעשע,  'בחוקותיך  אומר:  המלך  דוד 
דבריך'. זוכרים מה שאוהבים, ולכן חשוב ללמוד מה 

שאוהבים, מה שנותן סיפוק".
של  הלימוד  תוכנית  את  חמות  במילים  שיבח  הוא 
'עולמות', המאפשרת ללומד להיכנס לעומק הסוגיות, 
כמו בימי הישיבה, בזכות דפי-הלימוד הערוכים היטב 
יעקב  הרה"ג  בראשות  תלמידי-חכמים  צוות  בידי 

זילברליכט.
מקום  היה  לא  חיים',  'ניגוני  בבית-הכנסת 
ממגידי-השיעורים  לוונשטיין,  רוני  הרה"ג  לסיכה. 
הודה  בפתח-תקווה,  'עולמות'  של  הפופולאריים 
באוזניי כי לא חלם שהאולם הענק יתמלא במשתתפים, 
אך המציאות חזקה מכל דמיון: ציבור ה'בעלי-בתים' 
ואגב,  שיעורי-תורה.  ועוד  עוד  מחפש  לתורה,  צמא 
ישבו שם זה לצד זה חובשי כיפות שחורות וסרוגות. 

יש תקווה.

שלמה קוק

הגאון רבי אשר וייס בשיעורו בערב הלימוד של 'עולמות', הרב יצחק נריה בנאומו בכנס 'בשבע' 
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תרומה בלי קבלה

של  בואו  לרגל  חג,  חדרה  לבשה  האחרון,  השבוע  בסוף 
הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א, לשבות בעירנו. הייתה זו 
חוויה מרוממת של כבוד התורה, עת יצאו בני העיר להקביל 
את פניו. העיר הייתה נקיה ומצוחצחת, שלטים נישאו על גבי 
יצאו  שבת,  בבגדי  לבושים  רבן  בית  של  ותינוקות  הבניינים 
'כבוד לתורה',  נתינת  דגלים לקראתו. הרגעים הללו של  עם 
אלו רגעים נעלים הנחקקים בנפש כל אחד ואחד, ואף בנפשם 
מושא  הם  התורה  וחכמי  ישראל  גדולי  רכים.  תינוקות  של 

הערצתנו. ה'פוסטרים' שלנו - אלו גדולי התורה.
בליל שבת צעדתי לבית הכנסת 'שיח מיכאל', כדי להתפלל 
יחד עם רבני העיר הגאון רבי  עם הרב קבלת שבת וערבית, 
ראש  שליט"א,  ביטון  שמעון  רבי  הגאון  שליט"א,  ורנר  דוד 

העיר ונכבדיה.
בין קבלת שבת לערבית, סיפר הראש"ל על פגישה מרתקת 
שהייתה לו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. פגישה שהתארכה 
יומו של  סדר  את  למי שמכיר  זמן שיא  ורבע,  למשך כשעה 
ה'צאר'. במהלך פגישתם, סיפר פוטין לכבוד הרב על תרבויות 
אימפריה  ותרבותה,  מדינה  ומצרים.  רומא  יוון,  העולם, 
וחכמתה. "הכיצד זה קרסו כל המעצמות הגדולות? היאך לא 
שרדו התרבויות הכבירות? איה האימפריות שאיש לא הצליח 
להכחידם?" שאל הנשיא. "רציתי לענות לו" סיפר הרב, "אך 
פוטין המשיך ואמר: 'עד שאתה עונה, אענה לך בעצמי, הכול 
בזכות הרבנים. כיוון שידעו לכבד את גדולי התורה ולעשות 
אותם מורמים מעם. על ידי כך שמרו הרבנים על עם ישראל", 

כך ענה פוטין.
והוסיף  עמו,  אכן  שהצדק  לפוטין  שאמר  סיפר  הראש"ל 
שכמובן התורה והקב"ה הם אלו שבסופו של דבר שמרו על 

העם היהודי לאורך כל הדורות.
בשבת  שראינו  מה  זה  התורה,  לגדולי  כבוד  זו,  נקודה 
האחרונה בעיר חדרה. זו הסיבה שבאתי יחד עם בניי לחזות 
בית  להקמת  הבסיס  כי  תורתו.  מדברי  ולשמוע  פניו  בזיו 
ללומדי  הכבוד  תחושת  את  לילדנו  להעביר  הוא  בישראל, 

התורה, תלמידי החכמים, מכל העדות ומכל הזרמים.



שהתפרסמה  כתבה  הנה  לרבנים,  כבוד  על  דיברנו  ואם 
ב'הארץ', שבעיניי היה בה כדי זלזול ברבנים. אך במחשבה 

שניה, במקום לקלל, יצאה הכתבה מברכת.
"רשות המיסים" כך דיווחה הכותרת, "החליטה לשים סוף 
באחרונה  הקמעות.  ובחלוקת  בבריתות  בחתונות,  לחגיגה 
הוחלט כי ייגבו מס הכנסה ומע"מ על מגוון של שירותי דת. 

המיסוי יחול גם על מתנות ותרומות".
הרושם, שעד  את  ברפרוף, מקבל  הכותרת  את  מי שקורא 
ליום זה, המקובלים, הרבנים וכל נותני שירותי הדת, ביניהם 
רבנים המחתנים זוגות, מוהלים ונותני כשרות, נהנו ממתנות 
ומתשלום לא מדווח, והתעשרו על חשבונם של אלו שנזקקו 

לשירותם.
בארגוני  מפעילותי  החל  רבות,  שנים  בנושא  שעוסק  כמי 
בעמותות  ובהמשך  מתרומות,  הניזונים  השונים,  הקירוב 
שונות שליוויתי, אשר את חלקן אני מלווה עד היום, וכמובן 
נושא החתונות הקרוב ללבי, אני קובל על כך שמנסים לגזול 
את התמימות מיהודים פשוטים המעוניינים לתת תרומה. זה 

לגיטימי וחוקי. 
)אין  להרוויח.  צריך  רב  מתנדב,  אינו  רב  ברורות:  ייאמר 
כוונתי לרבנים העובדים בשירות המדינה ומקבלים משכורת 
המקומית,  או  הראשית  הרבנות  המועצה,  מהעיר,  מסודרת 
אשר על אלו חלה החובה לפעול על פי הנחיות מעסיקיהם. 
ברית  חופה,  לציבור:  שירותים  הנותנים  לרבנים  כוונתי 
מילה, שיעור תורה וכדומה(. כל רב מחזיק מאחוריו קהילה, 

קהילתו  את  ולקיים  להחזיק  שלו  והדרך  תלמידים  מוסדות, 
אלו הם התרומות.

באחד האתרים הופיע תחקיר מיוחד, שנערך על ידי 'רשות 
המיסים', במהלכו יצאו חוקרי הרשות לבדוק מאות מוהלים 
חופות  עריכת  כגון  שונים,  דת  שירותי  המספקים  ורבנים 
מהרבנים  כ-25%  אצל  כי  עולה  הממצאים  לפי  ובריתות. 

שנבדקו נמצאו ליקויים.
מהרבנים  "כרבע  הייתה:  כתבה  אותה  של  הכותרת 
עיניי  את  שפשפתי  מסים".  שילמו  לא  שנבדקו  והמוהלים 
אכן  מהרבנים  אחוזים  וחמישה  שבעים  כלומר,  בתימהון. 
כן מדווחים, והמדובר בבדיקת פתע. הרשו לי לומר ולקוות 
שהלוואי ובתחומים אחרים היו מגלים חוקרי רשות המיסים 
כמות כה גבוהה של אנשים ישרי דרך המדווחים בקפידה על 

הכנסותיהם.



של  שמה  גם  זו  התרומה.  בנושא  עוסקת  השבוע  פרשת 
למשה:  הקב"ה  אומר  הפרשה  בראשית  תרומה.  הפרשה: 
ֶבּנּו  ל ִאיׁש ֲאשֶׁר ִידְּ רּוָמה ֵמֵאת כָּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ר ֶאל בְּ בֵּ "דַּ

רּוָמִתי". ְקחּו ֶאת תְּ ִלּבֹו תִּ
האחרונות,  בשנים  רבות  תהפוכות  עבר  התרומה  נושא 
הדורות.  כל  במשך  איבדנו  לא  לתת,  והחיוב  הצורך  את  אך 
בכל הזמנים ובכל התקופות, ידעו כולם כי התרומה היא כלי 
חשוב בהוויה שלנו כיהודים. מתן בסתר, צדקה, תרומה לבית 

הכנסת והכנסת כלה.
היום הכול שונה. עולם התרומות הפך ל'עסק' בפני עצמו. 
עמותה  כל  מ'טלמרקטינג',  מתפרנסות  שלימות  חברות 
'גיוס  של  שלימה  מערכת  מחזיקה  עצמה,  את  המכבדת 
משאבים' שאלו מילים מכובסות ועדינות לגיוס תרומות. כיום 
על  קבועה  רבים  כנסת  בבתי  תרומות.  ישנם אפליקציות של 

הקיר מערכת דיגיטלית של סליקת אשראי. ולא דיברנו כלל 
על ה'ברכומט' שהוצב בפתח ביתו של אחד מגדולי ישראל.

תיטלו  אל  אנא,  במלאכה:  העוסקים  מכל  אחת  לי  בקשה 
ולא  התרומות,  מערכות  בשדרוג  לא  התמימות.  את  מאתנו 
במיסוי כלפי הרבנים. אנא השאירו לנו את החלקה הזו נקיה. 

כולה לשם שמיים וללא מגע יד אדם כלל.



שהתקיים  מיוחד  בטקס  השתתפתי  האחרון  השבוע  בסוף 
חברת  יזמה  אותו  אירוע  הכרמל.  באסון  הנספים  באנדרטת 
שנספה  בוקר  ליאור  תנ"צ  של  אלמנתו  בוקר,  נאוה  הכנסת 
צוערים  להצלת  נפשו  מחרף  שהוא  תוך  הכרמל,  באסון 

מהאוטובוס הבוער.
לא להאמין שכבר חלפו 5 שנים מהיום המר והנמהר, היום 
שבו איבדה מדינת ישראל 44 מטובי בניה, צוערים בשירות 
יערות  שכילתה  ככזו  לדורות  שתיזכר  בשריפה  הסוהר,  בתי 
שלימים בהר הכרמל תוך שהיא אוספת אל קרבה כה הרבה 

קרבנות.
עיקול  בואכה  האנדרטה  יד  על  שעמדתי  הללו,  ברגעים 
הכביש שבו התרחש האסון הכבד, לא יכולתי שלא לחשוב על 
אותם צוערים, שנקלעו לסיטואציה שאינה נתפסת כלל וכלל. 
הכול מסביב להבות, האוטובוס בוער באש, ואין לאן לברוח. 

כל השריפה הזו, הייתה משהו גדול, מעל ומעבר לתפיסתנו.
נשמת  לעילוי  עץ  נוטעים  האנדרטה,  למרגלות  כשעמדנו 
להשאיר  הלאה.  להמשיך  שלנו  הצורך  את  הבנתי  הנספים, 
חיוביים.  למקומות  אותם  ולנתב  והכאב,  הצער  את  מאחור 
נאווה בוקר, כבעלה המנוח, הם סמל ודוגמא בעיניי לאנשים 
חדי מטרה, שברגע האמת קיבלו את ההחלטה הנכונה. ליאור 
במותו ונאווה בחייה. חיי עשייה פורחים למען תושבי חדרה 

והסביבה ולמען עם  ישראל.

מה סיפר נשיא רוסיה לראש"ל הגר"י יוסף שליט"א? האם 
רב צריך להרוויח כסף? ואיך זה מתקשר לפרשת השבוע?

הרב בן ציון נורדמן

שבת של כבוד התורה. ההבדלה



חברת ’הדר הפודים‘
מברכת את ידידינו היקר באדם,
איש רב פעלים לתורה ולתפילה,

עוסק בצרכי ציבור באמונה מזה עשרות בשנים, 
דלתו פתוחה תדיר בפני כל,

שליחו הנאמן של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק“ל 
בעשייה ציבורית בעיר בני ברק מזה כ-20 שנה

מר יגאל גואטה שיחי‘
לרגל כניסתו לכהן פאר כחבר כנסת

מטעם תנועת ש“ס המעטירה

יה“ר שימלא השם משאלת ליבך, וימשיך בכוחך 
להיות לעזר ולאחיסמך לאחיך בית ישראל

בכל מקומות מושבותיהם, למען הכלל והפרט, 
לאורך ימים ושנים טובות, בבריות גופא

ונהורא מעליא מתוך נחת והרחבה

מאחל בכל לב:
אוחיון אבשלום (אברשה)

מנכ“ל

 03-6286000
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אור קטן באפילה
איך התרוממת? 
שאל האדמו"ר 

מצאנז. הרב 
אברהם קלוגר
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אלי שניידר

אור קטן באפילה

הוא נבחן על 600 דפי גמרא ובחסידות צאנז כבר היה מכונה "חבר", אבל בגיל 18 וחצי 
הרב   מאז, מקדיש אביו  הבחור העילוי ישראל חיים קלוגר נפטר לאחר מחלה קשה 
אברהם קלוגר את חייו למשפחות שכולות שאיבדו גם הן את בניהן  הוא הגיע בשבועות 
עד  עזב  ולא  בעריסה,  במוות  תינוקות  שאיבדו  החרדיות  המשפחות  לשש  האחרונים 
שהצליח להרגיע אותן במעט  הוא היה הראשון שכ"ק האדמו"ר מפשווערסק נפתח 
לפניו במשך שעה ארוכה על פטירת בתו  ומה המשפט שביקש ממנו כ"ק האדמו"ר 

מגור למסור למשפחות הכואבות?

ותר מידי אסונות ידע הציבור החרדי בשבועות הקרובים. אימהות 
ועוד  עוד   - מזעזע  פחות  ולא   - וגם  צעירים  אברכים  לילדים, 
מקרים של מוות בעריסה. שישה תינוקות חרדים, לא פחות, נפטרו 

בשבועות האחרונים ממוות בעריסה. 
האחרונים  בשבועות  הגיע  האלה,  הבתים  מששת  אחד  ולכל 
הרב אברהם קלוגר, וניסה לדבר עם כל אחד מההורים השבורים. 
הוא לא בא לנחם אותם. אי אפשר לנחם הורים כאלה. הוא בא רק לשתף 

אותם מניסיונו. גם הוא עבר מקרה נורא שכזה, גם הוא איבד ילד.
את פעילותו זו, עושה הרב קלוגר, חסיד צאנז, בשנים האחרונות במסגרת 
ארגון "חזקו" שהקים, אותו הועיד לסייע לאותן משפחות שכמוהו איבדו 
את ילדם. אין דבר כואב מלאבד ילד בנסיבות טראגיות, ומי כמוהו לדעת 
זאת. השבועות והחודשים הראשונים, אולי אפילו השנים הראשונות, קשות 
התקופה  את  עוברים  זאת  בכל  איך  אז  בכלל.  אותן  לתאר  אפשרות  מבלי 

הזאת? בשביל זה בדיוק הרב קלוגר שם.

הספר הוציא מהמשבר

זה קרה לפני כארבע שנים. "הבן שלי ישראל מאיר, בחור בגיל 18 וחצי 
שנבחן על 600 דפי גמרא עם רש"י ותוספות ונחשב לעילוי, הגיע יום אחד 
הביתה מהישיבה, לאחר שלקה בדלקת ריאות. זה היה באמצע הקיץ, ולא 
מיהרנו מידי ללכת לרופא. אבל לאחר שראינו שהוא ממש לא מרגיש טוב, 
נכנסנו לבית חולים. בבית החולים טיפלו בו בטיפול הרגיל, אבל הם לא 
ידעו שהמצב שלו מחמיר. כשזה קרה, המצב שלו כבר היה קריטי ונאלצנו 

להעביר אותו לבית חולים אחר, שם אחרי זמן קצר, הוא נפטר.
"אי אפשר לתאר את התקופה שעברנו אז. היו לנו רגשי אשמה קשים, 

כהורים. למה מראש לא לקחנו אותו לבית החולים 
השני? ואולי היינו צריכים להביא רופאים מחו"ל? 
חולים  לבית  עצמו  אותו  להטיס  כדאי  היה  ואולי 
נוראה של כמה  זו תקופה  מעולה בחו"ל? הייתה 
וכמה חודשים, בהם פשוט לא יכולנו לצאת מזה, 
שלא נדע. כך היה עד שיום אחד ראיתי בספר של 
מהר"ם חגיס, שהיה רב בירושלים לפני 180 שנה, 
שכותב: 'שגגת הרופא - כוונת הבורא'. לרופאים 
כוונת   - הרופא  שגגת  אבל  זה,  את  לדעת  אסור 
או  נכון  לא  טיפול  רופא,  של  שגגה  כל  הבורא. 
תרופה לא טובה, זו כוונת הבורא. זה הרגיע אותי 
מכוונת  הוא  לא,  או  שעשינו  מה  שכל  לדעת  אז, 
יצחק'  ה'עקידת  הפסיק.  לא  הכאב  אבל  הבורא. 
שלנו מתחילה בכל יום מחדש. כל יום היצר מנסה 

לקעקע את האמונה שהאדם ספג במשך הזמן".
עברה שנה, והגיע יום השנה הראשון לפטירתו. 
לב,  בגילוי  מספר  הוא  הראשון",  השנה  "ביום 
להתרומם.  יכולתי  לא  פשוט  הארץ'.  'על  "הייתי 
מצאנז  האדמו"ר  כ"ק  אותנו.  אכלו  הגעגועים 
שליט"א, שידע כל השנה על מצבי ושקשה לנחם 
יום  עבורי  יהיה  הראשון  השנה  שיום  ידע  אותי, 

צאנז.  בקרית  למעונו  לנתניה,  שתבוא  קלוגר  משפחת  מכל  וביקש  קשה 
הדברים,  בתוך  ואז,  דבריו.  את  ושמענו  והנכדים,  הילדים  עם  אליו  באתי 
כי הוא  זאת איך התרוממת? הוא שאל  ובכל  ר' אברהם,  הוא שאל אותי: 
ידע שבחודשים שלפני כן התחלתי ללכת לאנשים שקרו להם אסונות דומים 

ולעודד אותם".
אותי  "הזמינו  בארה"ב.  השבת  על  לאדמו"ר  סיפר  קלוגר  הרב  ואז 
לשבת בארה"ב עם ארגון בשם 'מאורות' )מלשון ליקוי המאורות( שמאגד 
משפחות חרדיות בארה"ב שעברו אסונות דומים. שמעתי באותה שבת 12 
דרשות. 6 מהן 'זרקתי לפח', 3 'שמתי בגניזה', אבל 3 דרשות דיברו אליי. 
כל השבת התווכחתי עם אותם דוברים, אולי הם מרמים בכך שיש להם כזו 
אמונה חזקה, אבל ראיתי שהם דוברי אמת. אני זוכר שאחד מהם אמר לי: 
אני מניח תפילין גם בשבת ויום טוב. מה הפשט? אז הוא סיפר שהילד שלו 
עמד לחגוג בר מצווה והם כבר הכינו עבורו את התפילין, אבל למחרת הילד 
לעינינו,  השולחן  על  התפילין  את  מניח  אני  בשבת  האבא:  סיפר  קם.  לא 
השבת,  התקיימה  בו  המלון  לשערי  כשהגעתי  וקיים.  חי  שהוא  להראות 
ראיתי את בני המשפחות, 150 משפחות במספר, אוכלים ושותים. שאלתי 
את המארגן: מה, לא איבדתם שום דבר שאתם אוכלים ושותים ככה? מה 
איתכם? אז הוא אמר לי: אם אתה רוצה להישאר 'על הרצפה', תחזור לארץ. 

פה מתרוממים".
את כל זה, הוא סיפר לאדמו"ר מצאנז.

אותי:  שאל  ואז  הדברים,  את  "שמע  ומספר,  ממשיך  הוא  "הרב'ה", 
לי  אין  לו:  ישראל? אמרתי  כאן בארץ  כזה  דבר  עושה  לא  ולמה אתה  נו, 
אפשרות כזו. לארגן כזו שבת עולה 400,000 ₪, וצריך לקבל כל אחד בסבר 
פנים יפות ואני עדיין לא במצב הזה. ענה הרב'ה: אף על פי כן תיקח את 
זה על עצמך. אמרתי לו שיש לי משפחה, ילדים ונכדים וזה קשה לי, והוא 
שוב אמר: אעפ"י כן, תיקח את זה. כשיצאתי מאוחר יותר לבית העלמין, 
לקברו של ישראל חיים ז"ל, היו שם עשרות נערים 
אמרתי  הקברות.  לבית  ובאו  בישיבה  אתו  שהיו 
שם במעמד כל החבורה: ישראל חיים! אני עושה 
להורים  אנושי  מענה  שייתן  גדול,  דבר  לזכרך 
כמוני, שלא ניתן להם להישאר לשבת על הרצפה". 
תחת  והיה,  קם  הארגון  מכן  לאחר  בחודשים 
לזה  קורא  לא  דווקא,  קלוגר,  הרב  "חזקו".  השם 
הוא  מאז,  חזקו".  "משפחת  אלא  חזקו",  "ארגון 
החל להיכנס תדיר לבתים של משפחות שילדיהן 
נפטרו. "לעתים אפשר לראות אנשים תשושי נפש. 
זו  מעין  טרגדיה  שעברו  אנשים  הם  מהם,  חלק 
בילדותם, שאח או חבר נפטר, וההורים לא שלחו 
אותם כמה ימים או שבועות לחיידר, ובסוף הייתה 
לזה תוצאה. אנחנו היום דואגים לא להשאיר אף 
בית, עד שרואים שהוא עולה שוב על דרך המלך. 
וזה לא רק הילדים. יש הורים שכולים שלא הולכים 
כאלה  ויש  מתביישים.  הם  כי  לכולל  או  לעבודה 
רוצים  המעבידים  אבל  לעבודה,  הולכים  שכן 
ירדה לאפס. בזה  כי התפוקה שלהם  לזרוק אותם 
'חזקו' נכנס לתמונה. אני נכנס למנהלי הסמינרים 
הרבי'ס  או  המורות  עובדות  שם  החיידרים  או 

י


עם כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק
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ומדבר עם המנהל ואומר לו: חכה קצת עד יעבור זעם. גם 
ילדים אנחנו לעתים דואגים לטיפול פסיכולוגי תומך עם 
תוצאות  לכך  יש  וב"ה,  איתנו.  שעובדים  המקצוע  אנשי 

מעולות".

אין 'שוטנשטיין' על אבלות

הציבור  עבור  במיוחד  טראגי  היה  האחרון  החודש 
החרדי  בציבור  בעריסה,  מוות  של  מקרים   6 החרדי: 
בלבד. "הרבה פעמים", אומר הרב קלוגר, "זה קורה בבית 
ההורים לפנות בוקר או בתחילת היום, אבל לאחרונה זה 
קרה בהרבה בתי מטפלות. וזה גם קושי שנפל על צווארי, 
מהן,  שבורות  שאין  המטפלות  לבתי  גם  להיכנס  שצריך 
למרות שברוב הפעמים אין זה באשמתן, ולדבר על לבן. 
לעבוד  רוצות  לא  שכבר  עד  שבורות  הן  פעמים  הרבה 
בתחום, ואני עולה ומשכנע להוציא מלבן, בעזרת דברים 
שקיבלתי מגדולי ישראל לדבר. פעם אפילו אמרתי לאחת 
תשמור  שהיא  נכדיי  את  מחר  אליה  שאשלח  המטפלות 
להרגיע  רק  רציתי  אצלנו.  אירוע משפחתי  בזמן  עליהם, 

אותה".
וכשאתה בא להורים שילדם נפטר ממוות בעריסה או 

בגלל מחלה, מה אתה אומר להם?
אני תמיד אומר שאני לא מנחם. לא שייך  כל,  "קודם 
רגשות  של  עניין  הכל  בהם  האלה,  ברגעים  לנחם  בכלל 
ולא של דיבור להיגיון. אני אומר להם: התורה התירה 3 
בוכה.  במבוכה,  אדם  בן  'מבוך'.  לשון  זה  בכי  בכי.  ימי 
אבל אם הוא יבכה כל השנה הוא יצטרך אשפוז. התורה 
הבינה שאדם במבוכה צריך לבכות, ולכן התירה 3 ימים 
לבכי. אבל אחרי זה אפשר עדיין לבכות אמנם, אבל עם 
ואני אומר להם: אנחנו  שכל, לא לשחות בזה כל הזמן. 
נלווה אתכם כל השנה. על אבלות אין 'שוטנשטיין' ואין 
ובכל  ובלילה  בבוקר  הלב  את  אוכלים  כולם  'מתיבתא'. 
להמתיק  ביחד,  קצת  אתם  להיות  מנסים  ואנחנו  זמן, 
כ"ק  אצל  פעם  הייתי  המרה.  הגלולה  את  שאפשר  כמה 
לבתים  נכנס  אני  רב'ה,  אותו:  ושאלתי  מגור  האדמו"ר 
שקרה בהם טרגדיות. מה לומר שם? והרב'ה אמר לי: אם 
מדובר בשומר תורה ומצוות תגיד לו כהאי לישנא: לא כל 
דבר אתה יכול להבין, ולא כל דבר אתה צריך לדעת. אני 
אומר להם: כשתיכנסו למשרד האוצר, אתם יכולים מיד 
להגיע לשר? המקסימום שיתנו לכם להגיע זה למזכירה. 

אז איך אתם רוצים להבין את מה שעושה רבש"ע?".
ואיך ההורים מגיבים?

עד  יוצא  ולא  אותם,  מלווה  ביחד,  איתם  בוכה  "אני 

שההורה הבין מה פירוש מה שהוא עבר ומצדיק עליו את 
הדין. זה החכמה ב'חזקו'. את הילדים אי אפשר להחזיר, 
אבל אפשר להצדיק את הדין. כבר הייתה לאותה משפחה 
'חזקו'.  זה  יהיה באהבה.  לפחות שזה  אז  יצחק',  'עקדת 
אני תמיד משאיר את ההורים עם מסר טוב. 'מסר' בעברית 
זה מסר/הודעה, ובאידיש זה סכין חד. אני מוסר להם מסר 
חד, שיש חיים לאחר המוות. לאחר מכן אנחנו מחליפים 
שלא  הרבה  יש  האסון  שלאחר  השנה  במשך  טלפונים. 
אנחנו  שעות.   24 פתוח  שלי  והטלפון  בלילה,  נרדמים 
משפחה  אנחנו  צוחקים.  גם  ולעתים  בלילה,  יחד  בוכים 

אחת".

15 משפחות שכולות בחודש

ב'חזקו', צוות של אברכים המלווים ילדים, אחים של 
ובעדינות  בבטחה  אותם  להחזיר  דואגים  שנפטרו,  אלה 
את  שירככו  משחקים  להם  נותנים  הלימודים,  למסלול 
כמה  רבות,  פעמים  אותם.  ומלווים  הנוראית,  המכה 
או  במלון  שבת  ב'חזקו'  מממנים  האסון  אחרי  שבועות 
מקום-נפש עבור אותן משפחות. הם חוזרים משם אחרת 

לגמרי.
לכל  חיזוק  כנסי  'חזקו'  מקיים  השנה  לאורך  כן,  כמו 
דרשנים  מדברים  אמנם  בהם  והורים,  משפחות  אותן 
ורבנים מוכרים, אבל אך ורק כאלה שעברו זאת על בשרם 
ואיבדו ל"ע את בנם או בתם. רק הם יכולים להבין לנפש 

הקהל שמולם.
בין הדרשנים בכינוסים, היה למשל הרב מנחם שטיין 
שאיבד את בנו לפני כמה שנים, וכן האדמו"ר ממעליץ, 

האדמו"ר מפיטסבורג הרה"ג רבי פסח הורביץ, ועוד.
כ"ק האדמו"ר  למעונו של  קלוגר  הרב  נכנס  מזמן  לא 
מפשעוורסק, שכידוע איבד גם הוא את בתו. "הגבאי אמר 
הרב'ה אמר  לדקה, אבל כשנכנסתי  אליו  להיכנס  שנוכל 
לי לשבת והתחלנו לדבר. כל 10 דקות הגבאי ניסה לומר 
לי  אמר  הרב'ה  אבל  החוצה,  ושאצא  בחוץ  אנשים  שיש 
לשבת. הוא שאל אותי: איך קוראים למוסד שלך? אמרתי 
זה,  את  כשאמרתי  'חזקו'.  משפחת  אלא  מוסד,  לא  לו: 
טוב  אמר:  הוא  ואז  אחרת.  עלינו  הסתכל  שהוא  ראיתי 
של  הרביעי  היארצייט  זה  היום  כי  היום,  אליי  שנכנסת 
בתי ע"ה. הבנתי שאף אחד לא דיבר אתו על זה עד היום, 
והתחלנו לשוחח. כשיצאתי אמר לי הגבאי: רואים כמה 
הפעילות של 'חזקו' קדושה. הזמן הכי רב שיהודים נכנסו 

לרב'ה הוא רבע שעה, ואילו אתה היית כמעט שעה. 
כל  לע"נ  ס"ת  כותבים  "אנחנו  מספר,  הוא  "כעת", 

הנשמות המתוקות". 
משפחות  כמניין  חודש  כל  בחזקו',  אומרים  בממוצע, 
חולמים  לא  "אנשים  ילדיהן.  על  יושבות שבעה  חרדיות 
או  פרנסה  מבקשים  זה.  על  לבקש  בכלל  השנה  בראש 
בריאות, אבל לא חושבים על זה בכלל". אבל לאחרונה, 
המספרים הנוראיים גדלו. "בחודש טבת ושבט היו כ-15 
הורים שכולים ב חודש, ואני נכנס ל ועוד בתים שכבר אני 

עצמי צריך חיזוק". 
מצאנז  הרב'ה  בפני  קלוגר  התגאה  השנה,  ראש  בערב 
על כך שהצליח בשנה החולפת לעזור ל-120 משפחות, 
לו.  סוף", אמר  ים  נס מקריעת  יותר  "זה  נורמלי.  ונשאר 
אבל ביום השני של ראש השנה, הוא קרס. הרגשתי משהו 
לא טוב בלב, ונכנסתי רגלי לביה"ח לניאדו. רופא שראה 
לי: אתה באמצע אירוע לבבי. אני מודה לה'  אותי אמר 
בטוח  לא  מגוריי,  מקום  בב"ב,  כי  צאנז,  בקרית  שהייתי 
שהייתי צועד עד לביה"ח. עברתי שני צנתורים. אני סוחב 
משא כבד, וכנראה שזה בכל זאת משפיע. אבל אני רואה 
וזה מה שממשיך  עוזר לאנשים,  כמה שמה שאני עושה 

לתת לי כח".




מחזק לבבות שבורים. הרב קלוגר בראיון

"מזל שהייתי בקרית צאנז בר"ה". אצל כ"ק האדמו"ר מצאנז



רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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איכות  זמן  להשקיע  אנשים  לשכנע  מנסה  אני  כאשר 
בבית, יש שמתקוממים בטענה שאין להם מה לעשות עם 
הילדים  עם  שעה  חצי  לדבר  יכול  אני  מה  "על  ילדיהם. 
לשמוע  ומנסה  הילדים  בשלום  מתעניין  "אני  שלי?", 
בשפה  לי  עונים  הם  אבל  הספר,  בבית  הולך  איך  מהם 
רפה וממשיכים בשלהם. הם לא מעוניינים בקשר עמי", 

וכאלה.
כואב הלב לחשוב כמה ההורים הללו מפסידים, כאשר 
במקום לרוות נחת וליהנות הנאה בלתי רגילה מילדיהם, 
הילדים הופכים בעיניהם למטרד ומנסים רק להיפטר מהם. 
ודאי שכולם רוצים לראות נחת יהודית מהילדים, אבל נחת 
אינה רק כאשר הם זוכים ב"כתר תורה" או כשהם נבחנים 
על ש"ס ופוסקים ומקבלים תואר "מורנו". כף מלאה נחת 
בשיחה  יחד  שמעבירים  שעה  של  בצורה  גם  לבוא  יכול 
ונוכחים בכל  נפלאה ומרתקת, כאשר הילדים משתתפים 

רמ"ח אבריהם ומתמוגגים מהבילוי המשותף.
בישיבה,  שלומדים  בחורים  מפי  לשמוע  כואב  כמה 
יכולים  לא  הם  בטלפון,  מתקשרים  ההורים  שכאשר 
להמתין לסיום השיחה. לפעמים זה רק בשיחה עם האב, 
לפעמים דווקא עם האם, ויש שעם שניהם. בדרך כלל תוכן 
השיחות הללו הן חקירות ודרישות: מתי קמת? איך למדת 
מעניין  משהו  על  בהתרגשות  מספר  הבן  כאשר  היום? 
ששמע או על מה שקרה בסביבה, הם מגיבים בהתרסה: 
עם  מפטפט  אתה  כאלה?!  סיפורים  אליך  מגיעים  איך 
החברים במקום ללמוד בהתמדה?! עזוב את כל השטויות 
הללו, רק תורה! לצערנו, הם לא מצליחים לחנך בכך את 
הילדים, אלא לדחות אותם ולגרום שיראו סיוט בכל קשר 
איתם. איזה פספוס ואיזה הפסד, גם לילדים, אבל לענייננו 
להיות  ולערוג  אותם  לאהוב  שבמקום  להורים,  בעיקר   -
בקרבתם, הילדים רק רוצים לסיים את השיחה המעצבנת, 

להשתחרר וללכת לדרכם.
אני חושב שמקור הטעות של הורים אלו הוא בכך שהם 
חושבים שחינוך הוא שפה מיוחדת שבה מדברים בכובד 
ראש על דברים רציניים ועל משמעות החיים. שאלתי פעם 
אב על הקשר שיש לו עם בניו הגדולים, האם הוא מפטפט 
עמהם לפעמים בנושאים העומדים על הפרק, פוליטיקה 
ושלום!",  "חס  אותו.  גם  שמעניינים  העניינים  שאר  או 
זו  דוגמה  איזו  וכי  אותם.  לחנך  צריך  "אני  לי,  ענה  הוא 
תהיה בעיני הילדים אם אפטפט איתם על דא ועל הא?!". 
אתה  מה  ועל  "איך  אותו,  שאלתי  שלך",  החברים  "ועם 
מדבר עמם?", "טוב, הרי גם אני בן אדם..." הוא ענה ללא 

היסוס.
ריבונו של עולם! האם הוא חושב שהילדים לא יודעים 
הם  לדעתו  איך  באמת?  אותו  שמעסיק  מה  קולטים  ולא 
הוא  שלו  החברים  עם  שבביהמ"ד  בראותם  מרגישים 
ואילו  אקטואליים,  נושאים  על  בשיחות  רב  זמן  מעביר 
איתם - הוא כמעט לא מחליף מילה. כשמגיע לדבר עמם, 
הוא מרצין ולובש "כובע" אחר. האם יש סיכוי שהילדים 
יקנו זאת?! שייהנו מכך?! לא ולא. הילדים רואים בדיוק 
מה שמעניין אותנו. הם שמים לב למה שאנו מדברים עם 
והם  לשמוע,  ונהנים  קוראים  שאנו  מה  רואים  הזוג,  בן 
מפרשים את הגישה השונה שלנו עמם, כהוכחה שאין לנו 

סבלנות אליהם ושלא באמת אכפת לנו מהם.
ולגרום  הילדים  עם  טוב  לחיות  רוצים  אנו  אם  לכן, 
ייהנו בקרבתנו, עלינו לדבר עמם דווקא במה  לכך שהם 
ממה  לילדים  לקבוע  יכולים  לא  אנו  אותם.  שמעניין 

במה  להתעניין  להם,  להקשיב  צריכים  אנו  אלא  שייהנו, 
שמעניין אותם ולבוא לקראתם. אני מציע להורים לשאול 
שנעשה  רוצים  היו  הם  מה  ישירה,  בצורה  ילדיהם  את 

יחדיו, באיזו פעילות לנקוט כדי ליהנות יחד וכו'.
עלינו  וכך  העשייה,  בעולם  מוצר  כל  משווקים  ככה 
לשווק להם גם את עצמנו וגם את ההשקפה שאנו רוצים 
כי  וראו  "טעמו  בבחינת  להיות  צריך  הכל  להם.  להנחיל 

טוב ה'".

המצות  את  לקיים  כולנו  שעל  ברור  להבהיר:  חשוב 
וגו',  בם"  לדבר  בניכם  את  אותם  "ולמדתם  של  עשה 
אבל מטבע הדברים, ילדים בעיקר אוהבים ונהנים לשחק 
ולדבר על מה שמרתק אותם, וכדי להתחבר עמם אין מנוס 
מלהעביר עמהם זמן איכות בדברים המהנים אותם. לרדת 
אותם,  המעניינים  נושאים  על  עמם  לדבר  שלהם,  לרמה 
זה  אם  ברמה שלהם,   - במשחקים  עמהם  לשחק  ואפילו 
לגו, מונופול, רמי או שח-מט, תופסת או כל משחק אתגרי 

אחר.
להם  לעזור  זמן  ונשקיע  באמת,  אכפתיות  נגלה  אם 
תורה  )כלומר,  ישירה  בצורה  חינוך  שאינם  בדברים 
ותפילה וכו'(, אלא בדברים הילדותיים שלהם, כמו למשל 
אותם  שמעניין  במשחק  טוב  יותר  לשחק  איך  ללמדם 
איך  כל משחק אחר(,  או  הונגרית  קובייה  אבנים,  )חמש 
לפתח מיומנות ולהיות יותר זריז כדי להקדים את חבריהם 
ירגישו שאכפת לנו מהם באמת,  וכדומה, הם  בתחרויות 
ספק  אין  יקרה,  זה  כאשר  נפשית.  אלינו  יתחברו  וכך 
שמידת ההשפעה שלנו בכל נושא שנבקש לחנכם עליהם, 

תגדל לאין ערוך, אחר שהם יעריצו אותנו.
שמשחק  חשש  אין  אם  אישה,  ידי  על  פעם  נשאלתי 
האב,  כלפי  בהערכה  יפגע  הילדים  עם  משותף  ובילוי 
כמענה,  מכובדת?  תורנית  דמות  הוא  האב  אם  במיוחד 

הצבעתי לה על סיפור נורא שמצינו במדרש על רבי יהושע 
בן קרחה, שאיש אחד בסביבתו השאיר צוואה שבה אמר: 
"לא יהא בני יורש אותי עד שייעשה שוטה". הלך ר' יוסי 
מה  כדת  לברר  כדי  קרחה  בן  יהושע  ר'  אל  יהודה  בר' 
הבית,  אל  התקרבו  כאשר  זו.  מוזרה  פקודה  עם  לעשות 
הציצו מבחוץ וראו אותו "מרקע על ידיו ועל רגליו וגמי 
כיון שראו אותו  והוא נמשך אחר בנו!"  פיו,  נתון לתוך 
אותו  ושאלו  אצלו  נכנסו  מכן  לאחר  עצמן.  את  הטמינו 
קרחה  בן  יהושע  ר'  התחיל  שבצוואה.  הרעיון  פשר  על 
משחק, אמר להם: "חייכם שמעשה הזה ששאלתם עכשיו 
הוא  כאלו  בנים  רואה  שאדם  מכאן  להם,  אמר  הגיעני! 
משתטה". )ילקוט שמעוני תהלים - פרק צב - רמז תתמו(.
ר' יהושע בן קרחה לא דאג לתדמית שלו! זה היה טבעי 
וההתמוגגות  האהבה  בגלל  הילד  לרמת  וירד  כן  שינהג 
מהמשחק עמו. גם המציאות מוכיחה כן, הורים שיורדים 
יותר  מוערכים  רק  ובשיחות,  במשחקים  הילדים  לרמת 

בעיני הילדים וזה אף פעם לא פוגע ולא מוריד מערכם.
ולתכנן  מחשבה  להשקיע  חשוב  האמורה,  מהסיבה 
המלא  השבת  שולחן  סביב  ונעימה  חמה  אווירה  יצירת 
נושאים שמעניינים  ומיני מטעמים, תוך העלאת  מעדנים 
את  מקרב  שגם  מה  עליהם,  דיונים  וקיום  הילדים  את 
הלבבות וגם עוזר להחדיר מוסר ותובנות ללבם ולמוחם 
של הילדים הקטנים. אין משהו שמשאיר טעם של חוויה 
נעימה ביתית יותר מאשר בילוי משותף כזה, ומעטים הם 
הילדים  בלב  לעורר  הרבה  כה  לתרום  שיכולים  הדברים 
הם  אשר  ולכל  ולהורים  לבית  וגעגועים  עזה  אהבה 

מנחילים ומחנכים.
בטור הבא נציג בעזרת ה' כמה רעיונות פשוטים, מחיי 
ולא  היא...  בשמים  "לא  בבחינת  שהם  דברים  היומיום, 
מעבר לים היא... כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ולבבך 
ובעקיפין,  הילדים,  עם  הקשר  את  לשפר  כדי  לעשותו", 

לחנך את הילדים כדבעי.

הייתכן שמשחק עם ילדים מחנך יותר מאשר הלימוד איתם?

באיזה תוכן למלא את הזמן?

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

אפשר גם להצטרף אליהם למשחקים, לא רק ללמוד                                )צילום: נתי שוחט, פלאש 90(
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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התושבים שם 
הם צאצאי עשרת 

השבטים? כפר באיזור 
טוגו באפריקה
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ייתכן שהיא התחילה לפני כחודש וחצי, בקבר דוד  נקודת ההתחלה של הסיפור הזה עלומה. 
המלך בהר ציון, אולם ייתכן שזוהי רק נקודה נוספת על ציר הזמן של הסיפור, ששורשיו הקדומים 
בכלל.  ועד  אשור  מלך  סנחריב  ידי  על  ישראל  לגירוש של עשרת השבטים מארץ  עד  מגיעים 
אנחנו, בכל מקרה, נפתח את הסיפור הזה בנקודה השייכת לגלגולנו הנוכחי, ואת הנסתרות לנו 

נשאיר לגדולים מאתנו לחקור, לדון ולהחליט. 
לכותרות בשבועות האחרונים.  "המלך האי" מאפריקה עלה 
הגר"ח  ומרן  בברכה,  התקבל  ישראל,  גדולי  לבתי  נכנס  הוא 
קניבסקי שליט"א אף בירך עליו "שחלק מחכמתו לבשר ודם". 
אבל לאחר מכן, עלו קולות שמא המלך הזה אינו אלא מתחזה, 
ולא באמת היה או עדיין בעל יכולת שליטה על מיליוני בני אדם. 
אז מה האמת? יצאנו לעשות סדר, בראיון מיוחד עם מי שליווה 
עשור,  דניאל  הרב  בארץ,  כאן  האחרונים  השבועות  בכל  אותו 

המרצה הנודע.
הרב עשור, מתי וכיצד שמעת לראשונה על המלך האי?

"בציון קבר דוד שבהר ציון יש יהודי צדיק בשם הרב שרגא 
ברנד, ששואל את הנכנסים אם יש להם אימא יהודייה או סבתא 
להניח  מוזמן  בחיוב  שעונה  מי  יהודייה.  שהיא  האימא  מצד 
קבוצות  מתוך  יהודים  מחלץ  הרב  תפילין.  עם  ולרקוד  תפילין 
יהודים  שאינם  תיירים  יהודים,  תיירים  של  קבוצות  נוצריות, 
הנחת  שעם  בתקווה  נוצרים,  כמרים  של  קבוצות  מתוך  ואפילו 
ירצו לחקור לעומק את  והם  ינוע משהו בלבם,  התפילין בציון 
אל  לשוב  פעם  אי  ואולי  אליו  להתקרב  היהודי,  שורשם  מקור 
הוא  התפילין  הנחת  סרטוני  את  משה.  תורת  ואל  היהודי  העם 

שולח אל כל מי שיכול להפיץ את העשייה המיוחדת הזו.
מצולם  בו  סרטון  ברנד  מהרב  קיבלתי  וחצי  כחודש  "לפני 
שמסביר  אתר  לנו  'יש  יהודית.  חזות  נושא  שאינו  אפריקאי 
מהן שבע מצוות בני נוח', אומר הרב ברנד לאפריקאי בסרטון. 
'קוראים לו עין לעין )באנגלית זה נשמע ָאי טּו ָאי(. 'ָהִאי זה אני! 
זה השבט שלי!' זעק בהתרגשות האפריקני. אי ההבנה הקטנה 
הזו היא שהוליכה לרצף ההשתלשלויות הבא. האפריקאי הנרגש 
הניח תפילין ולאחר מכן עזב את הציון, לא לפני שהצהיר בפני 
הרב ברנד שהוא מלך אפריקאי ושהוא יהודי מעשרת השבטים 
האבודים. לאחר חודש וחצי הופיע שוב בציון. 'הרגשתי רגשות 
הוא  הזה',  הקדוש  במקום  בתוכי  תהפוכות  של  חזקים  מאוד 

הסביר. 'הייתי חייב לחזור לכאן שוב'". 

המלך בכה: "נכשלתי"
איך הגיע דווקא אליך המלך האי?

נוספת ביקש הרב ברנד ממני לפגוש  "לאחר שיחה מגששת 
את המלך האי האפריקאי. 'אשמח אם תוכל להוכיח לו שנצרות 
ליהדות, למרות שהמיסיון  דומה  ולא משהו  זה ההפך מיהדות 
מציג את יש"ו כהמשך טבעי לתורת משה. נראה לי שלאיש יש 
השפעה כל שהיא בארצו והידע שהוא ייחשף אליו יוכל לעזור 
הרב  מסביר  גוי",  גם  הנוצרי.  בשקר  להכיר  נוספים  לאנשים 
ללמד  בעיה  אין  ולכן  זרה,  עבודה  לעבוד  "מצווה שלא  עשור, 
גויים את השקר שבעבודה הזרה שלהם על מנת שיפסיקו אותה. 

הסכמתי כמובן. 
יותר מכמה שעות של שיחה כדי לשכנע את  "לא היה צריך 
להבין  לו  ולגרום  מוחלט  שקר  היא  שהנצרות  אפריקאי  המלך 

שמי שמאמין בדת הזו טועה לחלוטין".
לרב עשור ניסיון רב בשיחות מעין אלו, ורבים הם היהודים 
שמעידים עליו שהוא הצליח בעזרת הידע שלו להפריך לגמרי 
את אמונתם באותו האיש. רבים הם היהודים שנחלצו בעזרתו 
מכתות נוצריות ומכנסיות וחבים לו את חייהם הרוחניים והעולם 

הבא שלהם. 
ספרו של הרב עשור "על פתחה של רומי" גרם למבוכה רבה 
את  ששאל  השאלות  ובחו"ל.  בארץ  ונוצרים  מיסיונרים  בקרב 
שגילה  והתשובות  לנצרות  שטבל  כיהודי  הרחוק  בעברו  עצמו 
עם  בשילוב  האמת,  גילוי  על  ומאבק  מעמיקה  חקירה  מתוך 
לימודי הגמרא שעליהם שקד כבעל תשובה בבית המדרש, הפכו 
להיות ספר שהוא מאבני הפינה בווכחנות שבין יהדות לנצרות 
האמת  מול  אל  במערומיו  הנוצרי  השקר  וחשיפת  ימינו,  של 

שניתנה בהר סיני.
חיבק  מכיסאו,  קם  האפריקאי  "המלך  ממשיך:  עשור  הרב 
 - עשור  הרב  אותי  שכנעת  זרה,  בעבודה  'נכשלתי  ובכה.  אותי 
בגלל  משפחתי  בקרב  האובד  לבן  נחשבתי  שקר.  היא  הנצרות 
ההשפעה הנוצרית מערבית שהתחברתי אליה בוושינגטון. רק עתה אני מבין מדוע כעסו על כך 
הוריי. אני רוצה להראות לך משהו'. האיש ביקש משומרי הראש לעזוב את החדר ולתדהמתי 

פורץ גדר
מדופלם  נוכל  האי"?  "המלך  אתה  מי 
שהונה עשרות ומאות יהודים לחשוב 
או  השבטים,  לעשרת  צאצא  שהוא 
צאצא אמיתי ששומר מאז ילדותו את 
כל המצוות שקיבל מאבותיו?     הרב 
דניאל עשור, מי שהכניס בשבוע שעבר 
את המלך האי למעונו של מרן הגר"ח 
של  במרכזה  ועמד  שליט"א  קניבסקי 
הביקור,  בעקבות  שהתעוררה  סערה 
ישראל"  ל"כל  בראיון  להסביר  מנסה 
ששהה  הקצת-מוזר  האורח  מיהו 
כיצד  האחרונים   בימים  בביתו 
הגולה  האפריקאי  המלך  לו  הסביר 
במשפחתו?  הבשר  אכילת  מנהגי  על 
יחזור  והאם  זכר?  הוא  מצוות  אלו 
באפריקה? שבטו  בני  את  להנהיג 

אלי שניידר
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חיים כהן

תרבות 
כהלכה

במשך  כהלכה"  "פורום  חברי  של  השלישי  במפגש  השתתפתי  השבוע 
ויצירת  והפעילים שעוסקים בהחדרת  דנו הרכזים מרחבי הארץ  יום שלם 
תרבות לפי רוח הציבור החרדי )מילון אבן שושן מציע לקרוא לאיש שעוסק 
בתרבות "תרבותן"(. לקראת אחר הצהרים התכנס הציבור למפגש עם חבר 
לדבר,  התחיל  שהוא  לפני  הכספים.  ועדת  יו"ר  גפני  משה  הרב  הכנסת 
הופעתי בפני הציבור וסיפרתי להם שהשבוע מלאו חמישים שנה להקמת 
המחלקה לתרבות תורנית בעירית ירושלים על ידי אבי הרב יעקב גליס ז"ל, 
אז  הוקמה  ל"תרבות".  ה"חינוך"  בין  להפריד  החליט  קולק  שטדי  לאחר 
יחידה של תרבות כללית, ואבי ז"ל שעבד בחינוך נקרא על ידי טדי קולק 
היא  תורנית.  לתרבות  לאגף  הפכה  שנתיים  שאחרי  המחלקה  את  לפתוח 

היתה הראשונה מסוגה, עד שנפתחו ברחבי הארץ אחיות דומות. 
בתחילת הדרך אנשים ציטטו את הפסוק "תרבות אנשים חטאים", בלי 
שום קשר למשמעות התורנית האמתית שלה. הייתי צעיר לימים ושאלתי 
את אבי ז"ל על התופעה של "תרבות תורנית". בתשובה הוא ציטט לי את 
פירוש הר"ש במסכת תמיד: "הנחת תרבות פרסיים שצנועים, ותפיסת מנהג 
רומיים שאינם צנועים". כלומר, המילה תרבות נמצאת בחז"ל בהקשרים 

חיוביים. 
כך גם הגמרא בהוריות שמדברת על חכמים שראויים להוראה ותרבות 
"מתיא  כותב:  שם  ורש"י  פומפדיתא.  כאנשי  ולא  מחסיא,  במתא  יפה 
מחסיא, הווי תלמידי חכמים, ראויים להוראה ותרבות יפה - היה בהם, אבל 

בפומפדיתא לא הוי תרבות מעליא כל כך".  
ידועה גם האמרה שנאמרה לרבי מאיר: מה דינו של מי שיצא לתרבות 
רעה? עונה רבי מאיר: זה לעומת זה עשה אלוקים. כל מה שברא הקדוש 
ברוך הוא, ברא כנגדו: ברא הרים אז יש גבעות; יש ימים ויש נהרות, ברא 
צדיקים וברא רשעים, ברא גן עדן וברא גיהינום. ואני מוסיף: ברא תרבות 

חילונית וברא תרבות חרדית.
הייתה  התרבות  ותלוש.  משונה  באמת  נראה  היה  זה  רבות  שנים  לפני 
בשעות הערב, הנשים יצאו להרצאות והבעלים נשארו בבית, והבעל היה 
צריך להביא חברותא הביתה. הספרות שהיתה אז: ספרי דוד זריצקי ומאיר 

להמן, ולילדים  היה את 'המודיע הצעיר', 'זרקור' ו'ילדותינו'. 
האגף לתרבות תורנית, היה עושה פעילות בעיקר בבוא החגים: סוכות 
- תחרות הסוכה הנאה, או בחנוכה - הדלקת נרות מרכזית בשכונות. האגף 
גם עשה שבתות תרבות במרכז ירושלים, לשם הגיעו המונים, כשהאירוע 

היה על טהרת שמירת השבת.
היום זה דור אחר. אנשים מחפשים סגנון תרבות אחר.  

במגזין החורף של "שיח תרבות", כותבת למשל ריקי גלבשטיין מנהלת 
מתנ"ס אשדוד על התרבות החרדית בת ימינו: 

אמנים  והצגות,  מופעים  תוכניות,  מתנ"סים,  חרדים,  תרבות  "אגפי 
ואומנויות בתחומי המוזיקה, הספרות התיאטרון וסרטי החברה החרדית - 

מעשירים את הרפרטואר שלהם משנה לשנה ועוד היד נטויה.
התרבות הפכה לכלי קהילתי, חברתי וגם שיווקי. התרבות והאמנות צברו 
תאוצה במחוזותינו, עד שלפעמים נראה כי זו הדרך היחידה להביא קהל או 
לבוא אל תודעת הקהל. עיתונים, שבועונים, קופות חולים, ארגוני צדקה, 
ארגוני נשים וכל מי שחפץ לקדם אינטרס כלשהו - נושא את דגל התרבות 

ככלי מאחד, מאגד ומזמין.
היא  החרדית  התרבות  עשורים.  שני  לפני  שהיתה  מה  איננה  "התרבות 
קובעי  של  הן  בתפיסה  שינוי  המישורים:  בכל  הסתגלות  הדורש  שינוי 
ואומנות  לתרבות  מוסדות  וכן  החרדית,  הנציגות  של  והן  המדיניות, 

שצריכים להתאים, להנגיש ולהכיר בתרבות חרדית".
רבנים  עם  התייעצות  שדורש  תפיסה  שינוי  ישנו  הרוחני  בהיבט  גם 
וחכמים ומחנכים או מחנכות. ברמה הפיזית, הציבור החרדי עדיין מפגר 
בהקצאת מבנים לפעילות תרבות. ברמה התקציבית נוצר ביקוש רב ברחבי 
יש  לכם  גם  "מה,  אותנו.  סופרים  לא  המוכרים  השלטונות  ועדיין  הארץ, 

תרבות?" 
אז בשביל זה הוקם הפורום של "תרבות כהלכה", והשבוע הופיע בפניו 
הרב משה גפני, האיש שעומד בעוז מול עטיני השלטון להסביר להם שגם 
לנו יש צרכים תרבותיים. הוא הבטיח והוא גם יקיים, שיתוף פעולה למען 
הציבור. אחריו הופיע שר הפנים הרב אריה דרעי, שבכובעו השני הוא גם 
שר לעניני הפריפריה ופיתוח הגליל והנגב. וכידוע, לציבור החרדי יש הרבה 

צרכים גם במקומות האלו, והוא אכן הבטיח להיות לעזר במקומות האלו.
עכשיו רק צריך לפעול חכם ולהתארגן. ואכן חברו לפורום הזה רכזות 
חרדיות מכל הארץ שמובילה אותם גב' יהודית לוברבוים מבית שמש יחד 
עם חברת אימג' הפקות, ועל כולם התקווה לקבל סיוע ממשרד התרבות, 

שם יש לנו נציג נאמן, יועץ המשרד הרב ישראל חשין. 
הפרום  מינוף  של  וההצלחה  לדרך.  לצאת  ואפשר  מושלם  הכל  מעתה 
והעשייה שלו, עוד תירשם בקרדיטים לכל העושים, המבטיחים והמקיימים.

הרב ישראל גליס

יוסף  אירוע ההתגלות של  על  חזר  הוא פשוט  ומבוכתי 
לאחיו. 'יהודי אני, מלך משבט יהודה הקטן המולך על 
שבטי אפרים, זבולון וגד שבאפריקה. שמרנו את כל מה 
שזכרנו מהתורה והעברנו את הידע הזה בעל פה במשך 
שלה  הידע  את  שמעבירה  יבשת  היא  )אפריקה  הדורות 
אני  בכתב(.  לא  שכלל  וכמעט  פה  בעל  שלה  והמסורת 
רוצה ללמוד עוד על היהדות. אתם יודעים המון דברים 
שאנחנו כנראה שכחנו – מה עלי לעשות?', שאל אותי. 

על  לקבל  יכול  אתה  יהדות,  ללמוד  צורך  לך  "אין 
עצמך שבע מצוות בני נוח, ולחיות כלא-יהודי בארצך, 
עניתי לו. 'אבל אני יהודי!' הגיב המלך בתקיפות. 'אני 
רוצה לשמור את המצוות כמו יהודי ולא כגוי'. אם כן, 
עניתי לו, תאלץ להתגייר גיור מלא כדת וכדין כמו בני 
שבט מנשה שהתגיירו גיור מלא. 'מדוע עלי להתגייר?' 
שאל אותי המלך האי. משום שאין ממש הוכחה שהנך 
יהודי, אין לנו מסורת עליכם וידע קודם על קיומכם, וכן 
לא ממש הקפדתם על שמירת התורה והמצוות, הסברתי 
לו בעדינות. מכיוון שבדרך כלל אנו דוחים את הרוצים 
מוקדם  כתנאי  אצטרך  מהול,  שאתה  וכיוון  להתגייר, 
לשאול את גדולי הדור בעניין ולשמוע את חוות דעתם 
הסברתי  לא,  או  שלך  הגיור  את  בברכה  יקדמו  האם   –
לו. המלך האפריקאי האריך את שהותו בישראל לשבוע 
במקרה  יעשה  מה  הדור  גדולי  בעצת  לשאול  כדי  נוסף 
ואני,  כאן.  מגלה  שהוא  היהדות  את  לחקור  וכדי  שלו 
כדי  לביתי  אמיץ  בצעד  אותו  הזמנתי  רעייתי,  בהסכמת 
היהודית,  זהותו  על  יותר  מהר  וללמוד  אליי  להתלוות 
וגם כדי לעמוד על קנקנו של האיש שטוען להיות מלך 

אפריקאי".

שיר הילדים התברר כיהודי
אצלך  רגיל  הלא  האורח  של  השהות  הייתה  איך 

בבית?
שמראהו  למרות  בביתי,  בברכה  התקבל  האי  "המלך 
אינו מראה שהילדים רגילים לראות. 'תראו איזה ארמון 
יפה יש לו', התפעלו הילדים שצפו בסרטונים מהארמון 
למלך  לי,  שרים  האלו  'האנשים  המלך.  להם  שהראה 
וזו התקרה שבחרתי לעצב, בסגנון לואי  שהם אוהבים, 
ולא  אותי  מכיר  לא  'אתה  המלך.  להם  הסביר  ה-14', 
שמעת עלי', אמר לי בשיחה מוקדמת, 'אולם אתה יכול 
לבדוק את זהותי ברשת המקוונת כדי לוודא שאכן אני 
מלך'. בבדיקה שעשיתי ראיתי סרטונים רבים שבהם הוא 
אחד  מלכותו.  בבגדי  אפריקאים  של  קהל  בפני  מופיע 
מהסרטונים הוא טקס הכתרתו למלך סימבולי ומסורתי 
צ'יפים,  מאות  שלוש  בו  ונכחו  בֶּבנין,  אפריקה  כל  על 
גם  רואים  בתמונות  אפריקה.  מכל  ודיפלומטים  מלכים 
את נשיא ֶּבִנין היושב לימינו של המלך האי. בסרטון אגב 
שומעים את הכרוז צועק משהו באפריקאית ואת המילה 
)גם  'מלך'. כמו כן בשיר שמלווה את הסרטון  העברית 
על  שחוזרות  המילים  את  שומעים  באפריקאית(  הוא 
רואים  אחר  בסרטון  ישראל'.  כל  'מלך  בעברית  עצמן 
בוושינגטון  אפריקה  על  למלך  שלו  ההכתרה  טקס  את 
הוא  הראשי(  )הצ'פלין  אותו  שהכתיר  מי   .1994 בשנת 
זה שהשביע את נשיאי ארצות הברית השונים לתפקידם. 
'לא רציתי להיות מלך, אולם סבי המלך הקודם הספיק 
לי את  ירושה בה הוא מוריש  צוואת  לפני מותו לכתוב 
מלכותו וכל נכסיו. נציגיו הגיעו לוושינגטון שבה שהיתי 

כדי להמליך אותי שם', סיפר לי.
דבר  את  לעשות  זה  שחשוב  מה  מלך,  לא  או  "מלך 
האלוקים, טענה בפניו אשתי. אתה הרי לא שומר תורה 

ומצוות, את זה עליך ללמוד, אמרה לו. "'בוודאי שאני 
מלך  'אני  האי.  המלך  התלהט  ומצוות!'  תורה  שומר 
משבט יהודה, משפחת המלוכה הם השומרים הגדולים 
של המצוות, אנחנו מכירים את המצוות יותר מכל אחד 
אחר שם באפריקה!' הזדעק. 'כן?' שאלה אותו אשתי, 
חלב  אוכל  שאתה  נכון  נכון?  כשרות,  שומר  לא  'אתה 
ובשר יחד?', 'אסור לי לאכול חלב עם בשר!' התכחש 
השאלה.  נשאלה  חזיר?  אוכל  אתה  בטח  אז  האורח. 
או  לאכול?  לך  מותר  וגמל  האפריקאי.  התרגז  'לא!' 
ארנבת? 'אסור לנו לאכול גמל ואסור לנו לאכול ארנבת, 
להסביר  היה  יכול  לא  כי  האי  המלך  עצר  כאן  כי...' 
באנגלית מדוע נאסר עליהם לאכול ארנבת, לכן קמץ את 
ידו והפריד בין האצבע לאמה והצביע על הרווח )לאות 
שהיא לא מפריסה פרסה ולא שוסעת שסע(. זה נכון!', 
בגלל  צודק!  אתה  נלהבים.  ביתי  בני  כל  את  שמעתי 
זה! לא ייתכן היה שהוא למד את זה מהמיסיון הנוצרי, 
אותם הדברים האלה לא מעניינים והם גם לא מקיימים 
את המצוות האלה, הם חושבים שזה מיותר! 'אתם לא 
בהתרגשות,  לעברנו  האפריקאי  המלך  זעק  מבינים?!' 

'אני אח שלכם!'". 
והוא סיפר לכם על עצמו?

"בוודאי. הוא פתח וסיפר: 'כשהייתי ילד קטן לימדו 
כך  על  שלי,  לשבט  השייך  אפריקאי  ילדים  שיר  אותי 
והרעב  הצמא  במדבר,  והלכנו  ישראל  מארץ  שיצאנו 
הוא פשוט אמר את שם  )וכאן  בנו חללים, אבל  הפילו 
ביום  המקדש  בבית  גדול  כהן  אותו  שמבטא  כפי  השם 
הכיפורים(, שמר עלינו ולא עזב אותנו גם שם...'. אתה 
בני  מנחם  מחה  הזה!  השם  את  להגיד  שאסור  יודע 
שבדיבר  מפני  האורח.  התפלא  'מדוע?'  השמונה.  בן 
השלישי בתורה כתוב 'לא תישא את שם ד' לשווא, ענה 
לו בני הגדול. 'אבל זה לא לשווא! זהו שיר שהוא תפילה 
והודיה!' הצטדק האורח... אני יכול רק לומר שההרגשה 
כמעט  הזמן  בשעון  חוזרים  שאנחנו  הייתה  כולנו  של 

שלושת אלפים שנה אחורה. 
"השאלות שלנו המשיכו: אתם שומרים את חג הפסח? 
ענה.  הוא  'כן'  לפסח?  מנקים  אותו אשתי, אתם  שאלה 
מקמח  מצות  ואוכלים  לפסח,  מנקים  שאנחנו  'בוודאי 
תירס'. אתם אוכלים איזשהו ירק מיוחד בפסח? המשיכה 
החקירה הזו. האורח קימט לרגע את מצחו, מנסה להיזכר 
בדבר מה, ואז אורו עיניו. 'כן. אנחנו אוכלים צמח שהוא 
מר'. ענה. קשה לתאר את ההתרגשות שאחזה במשפחתי 
לנוכח התגליות המסעירות. ידענו שלא לנו החקירה ולא 
בנו  אחזה  ההתרגשות  אולם  דבר,  לקבוע  הסמכות  לנו 

למרות זאת. 
"שבוע שלם שהמלך האי שהה בביתי, מתרגש לגלות 
ומסביר  מספר  לדקדוקיה,  הנשמרת  השבת  קדושת  את 
הוא  נחקר.  משווה,  מאפריקה,  שהכיר  המסורות  על 
בקבר  עמי  ביקר  הארץ,  ברחבי  בנסיעותיי  אותי  ליווה 
רחל ועוד לפני שהגיע אלי במערת המכפלה, ובכל מקום 
הוא התרגש, רצה לשמוע הסברים. בהרצאות שמסרתי 
הוא ביקש לדבר עם הציבורים ששמעו עליו והעביר מסר 
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ברור לכולם 'אני מברך אתכם עם ישראל, העם של בורא עולם 
בכל הברכות שבעולם, ושנזכה לראות בקרוב את הגאולה ואת 

קיבוץ שבטי ישראל'. 
"לשאלת בני ביתי מדוע הוא נראה שונה מאתנו ומדוע אין 
הועברה  שבכתב  שהתורה  ענה  המצוות,  כל  את  מקיים  הוא 
מדור לדור בעל פה וכנראה שחלק ממנה נשתכח מהם במשך 
הדורות, ותורה שבעל פה היא נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא 
וכל זה קרה בבית שני - לאחר שגלו השבטים. ההסבר שקיבל 
על הגמרא והשולחן ערוך גרמו לו להתפעל מאוד ולהעריך את 

השימור של מצוות התורה בקרב החרדים לדבר השם".

שחלק מחכמתו לבשר ודם
בהמשך נכנסתם למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. תאר לנו 

את הפגישה במעונו.
גיור,  לעבור  יצטרך  שהוא  האי  למלך  שהסברתי  "לאחר 
רציתי שאך ורק גדולי הדור יוכלו להכריע בדבר ושעלי לקבל 
הוא  עצמי.  דעת  על  לפעול  רציתי  לא  וברכתם.  הכרעתם  את 
נפגש עם האדמו"ר של קהילת מבקשי אמונה ששהה ביישוב 
אתנו  קבעו  בתחילה  אצלי.  היה  האי  כשהמלך  בדיוק  בשבת 
מנחה  לתפילת  הגענו  אולם  שבת,  במוצאי  לאדמו"ר  שנגיע 
וחזרנו הביתה רק במוצאי שבת לאחר  בבית הכנסת בו שהה 
רצונו  ואת  אותו  שבירך  האדמו"ר  עם  מאוד  מרגש  מפגש 
ומצוות  וללמוד כיצד לשמור תורה  להתגייר אל העם היהודי 

קלה כבחמורה. 
"אבל אכן גולת הכותרת הייתה ההזדמנות הנדירה להיכנס 
אל רבי חיים קנייבסקי ולקבל ממנו ברכה לגיור. כפי שרואים 
לחדר,  המלך  כשנכנס  אורו  הרב  פני  הרב,  מבית  בתמונות 
המעמד היה מרעיש, הרב עמד על רגליו. מלך האי הושיט את 
ידו והרב לחץ את ידו בחום. הרב לא גמר להתפעל ולהתרגש 
על כך שזכה לברך בשם ומלכות ברכה שמעולם לא זכה בה. 
אף לאחר שהלך המלך, עדיין המשיך הרב להתפעל. ההחלטה 
ואני  לעשות,  העזתי  לא  הפשוט  שאני  החלטה  הייתה  לברך 
סומך עליו שאם בירך על המלך האי את הברכה לאחר שבדק 
להיכשל  הדור  לגדול  יתנו  לא  שממרום  הנושא,  את  בעצמו 
ביתו  לבני  אמרתי  אני  בפסיקתו.  צדק  ושהוא  לבטלה  בברכה 
של הרב שמדובר במלך גולה. הרב שאל את פיו של המלך האם 
הוא יכול להרוג, והמלך השיב בחיוב. כך הכריע הרב קנייבסקי 
הנוכחים  כל  ובירך.  ומעילו  כובעו  ביקש את  ואז  פסיקתו  את 
בחדר, מהם אישי ציבור מפורסמים, קמו ובירכו בהתרגשות גם 
הם. המלך התרגש כל כך מהיחס החם של הרב ואמר לו 'אני 
גדולה,  מאוד  הייתה  ההתרגשות  בחיוך.  הגיב  והרב  בן שלך' 
לבקשת המלך להצטלם עמו נענה הרב בחיוב. לבסוף הרב קם 
וליווה אותנו עד לכניסה. אני מרגיש שזכיתי בברכת שר התורה 
של דורנו ללוות את המלך האי לגיור ולחזרה אל עם ישראל, 
ושבהחלט יש לו שורשים קדומים שעוד יחקרו ויבדקו על ידי 

מבינים וגדולים ממני. 
"אגב, יש בידי מסמך החתום על ידי שגרירות טוגו ובו כתוב 
ש'הוד מלכותו' המלך האי )עם שמו המלא כמובן( נבחר להיות 
מלך סמלי ומסורתי של אפריקה, כלומר השלטון שהשליט שם 

האדם הלבן הוא אמנם רפובליקה, אולם המסורת השבטית של 
האפריקאים שם היא של שבטים שעל כל שבט מולך מלך ועל 

שלטענתו  מפני  אותו,  המליכו  הם  א כולם  ו ה
של  והמסורת  יהודה  שבט  של  המלך 
גד,  השבטים  צאצאי  שהם  השבטים 
היא  שבאפריקה,  ואפרים  זבולון 
להמליך תמיד את שבט יהודה עליהם".
מלך  אכן  הוא  האם  היא  השאלה 

שיכול להרוג?
"בוא ואומר לך משהו: באפריקה 
הפשוטים  ואפילו  צ'יף  או  מלך  כל 
בכך  אין  להרוג.  יכולים  שבהם 
שם  החוקים  מסובך.  מאוד  משהו 
הם קצת שונים מהחוקים שאנחנו 
היא  הגישה  וכל  אליהם  רגילים 
הצבא  לכך  בנוסף  משלנו.  שונה 
שלו נאמן לו למרות שהוא מלך 
המסורתי  הקשר  בגלל  גולה, 
אליו  והמפקדים  החיילים  של 
את  לו  שיש  וכנראה  כמלך, 
היכולות להפעיל את האנשים 
רחוק  נמצא  כשהוא  גם  שלו 
לו  שיש  הגיוני  די  זה  מהם. 
לכן  הללו.  היכולות  את 
של  התנגדות  יש  בארצו 
והם  לחזרתו  השלטון 

כנראה חוששים ממנו ובצדק".
עקב  בתקשורת  קשה  התקפה  עליך  הייתה  עשור,  הרב 
ביקורו של המלך האי בבית הרב קנייבסקי וטענות כי המלך 
האי אינו אלא נוכל או במקרה הטוב מתחזה. מהי תחושתך 

לגבי הסערה שהתעוררה בעקבות הסיפור בציבור החרדי?
"לדעתי רוב הציבור כלל אינו יודע מה בכלל התרחש כאן 
והדיון כולו הוסת מנקודת המרכז שלו, שהיא שיש כאן אדם 
שבה  הנוצרית  האמונה  את  לנטוש  אותו  ששכנעתי  שלאחר 
ממנו,  חלק  ולהיות  ישראל  לעם  להצטרף  רצון  גילה  גדל, 
רצון כנה ואמתי לשמור את כל מצוות התורה, ושלאיש הזה 
תהיה,  אשר  תהיה  באפריקה,  אחרים  אנשים  על  השפעה  יש 
והוא יוכל להיות שליח טוב, שליח שמבשר שלום עם אנשים 
רבים שלא מכירים אותנו, שליח שיוכל לעזור לאנשים רבים 
לעקור עבודה זרה מלבם. לדעתי מדובר כאן במשהו היסטורי 
מהמסמכים  ונראה  הדברים.  יגיעו  היכן  עד  יגידו  ימים  ועוד 
והתמונות שהרב קנייבסקי לא טעה וראה נכון לברך על המלך 

האי בשם ומלכות".
הרב דניאל עשור עצמו, גדל במשפחה מסורתית באופקים. 
לאחר שירות צבאי עזב את הארץ ובחו"ל התנצר ה"י. למרות 
הדת  על  רבות  שאלות  עצמו  את  לשאול  המשיך  שהתנצר 
התשובות  את  שקיבל  עד  רבנים  עם  בקשר  עמד  הנוצרית, 
לשאלותיו והבין שטעה. הוא שב ליהדותו, לא לפני שהבטיח 
לעצמו לכפר על טעותו. תשובת המשקל שלו גרמה לו להוציא 
כאמור ספר שמסביר את כישלונה של התיאולוגיה הנוצרית, 
לספר את סיפור התשובה שלו ולהחזיר הביתה בנים אובדים 

רבים שהסתייעו בספרו ובשיחות שהוא מעביר ברחבי הארץ 
והעולם. 

ומפורסם כמזכה הרבים שמשפחות  ידוע  כיום, הרב עשור 
לחיק  שלהם  ילדיהם  שיבת  את  לו  חייבות  רבות 
לה  שהפנו  לאחר  היהדות 
מרצה  עשור  הרב  עורף. 
רבות  חינוכיות  במסגרות 
החסידיות  הישיבות  וטובות 
בבתי  לגווניהן,  והליטאיות 
וספרדי  ליטאי  חסידי,  יעקב 
הרחב  הציבור  בקרב  וכמובן 
חרדים, דתי לאומי וחילוני. הוא 
נחשב ללוחם מספר אחד בארץ 
בכל  בעולם  מהחשובים  ואחד 
ארגונים  נוצרי.  למיסיון  הקשור 
בו  נעזרים  ובעולם  בארץ  רבים 
מעביר  שהוא  בידע  ומסתייעים 
השונים,  ההתבוללות  בנושאי 
המתרחשת  ההסברה  ובמלחמת 
כמעט בכל מקום בארץ ובעולם בין 

היהדות ובין המתנגדים לה. 
קיימות עדויות מצולמות ותיעודים 
של אנשים רבים שנסחפו לנצרות ושבו 
עשור.  הרב  את  ששמעו  לאחר  ממנה 
התשובה  ארגוני  בכל  הרצה  עשור  הרב 
יד  הידברות,  ערכים,   - כמעט  הקיימים 

ונחשב למרצה מוערך ואהוד. הרב עשור לאחים, לב לאחים 
תופעת  על  להתריע  כדי  ובחו"ל  בארץ  רבים  רבנים  עם  נועד 
ועל  ובחו"ל  בארץ  שמתרחש  פעיל  והלא  הפעיל  המיסיון 
וזוכה  זכה  הוא  להתמודדות.  ודרכים  החמורות  ההשלכות 
לתמיכת גדולי הרבנים על פעילותו ובידוע שביכולתו להוציא 
יקר מזולל. העשייה שלו הוכיחה ומוכיחה שאפשר להיחלץ גם 
מהמקומות הטמאים ביותר ולשוב אל עם ישראל ואל אלוקי 
כשר  כיהודי  החיים  את  ולהמשיך  בתשובה  לחזור  ישראל, 

שתשובתו התקבלה בשמים.
לאמריקה, שם  חזר  האי  ובכן, המלך  האי?  עם המלך  ומה 
לכס  לשוב  מתכוון  הוא  אולם  האחרונות,  בשנים  גר  הוא 
מלכותו באפריקה ולהנהיג את עמו – מי שהוא מכנה עשרת 

השבטים האבודים, ולעזור להם לשוב ליהדותם. 
בין שבטים  מורכב. מלחמות  להיום, המצב באפריקה  נכון 
היבשת  את  משסעים  אינטרסים  וניגודי  פוליטיים  ויריבים 
גם   - האינטרסים  ניגודי  ובמסגרת  מדם,  עקובות  למלחמות 
המלך  של  לחזרתו  הרפובליקאי  המקומי  השלטון  התנגדות 

הגולה לממלכתו. 
האם הוא באמת משתייך לעשרת השבטים? זאת נוכל לדעת, 

כנראה, רק כשתבוא הגאולה ותשבי יתרץ קושיות ובעיות.


המלך האי בבגדי מלכותו בטקס בטוגועם הרב דניאל עשור

המסמך הרשמי משגרירות טוגו על מלכותו של האי
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כפר  רטורנו,  מנכ"ל  אקשטיין,  איתן  הרב 
בדתיים  גם  בטיפול  שמתמחה  הגמילה 
וטיפל  חקר  הוא  הכול'.  'ראה  כבר  וחרדים, 
סיפור  כמעט  ואין  התמכרויות,  סוגי  בהמון 
פעילות  בשנות  אותו.  להפתיע  שיכול  מזעזע 
מתמכרים,  אלפי  וליווה  הקשיב  הוא  רטורנו 
הצביע על המון בעיות והיה שם כדי לחגוג את שמחת ה"יוצאים 
בחיים  בעצמם  להתנהל  וכשירים  נקיים  כשהם  משעריו,  לחיים" 
שבחוץ. מטופל שהחלים - יוצא לחיים אחרי ששיקם את מעגלי 
חייו האישי, המשפחתי, החברי ואת מעגל העבודה. טיפול עומק 
מאפשר למכור לדעת למה הוא משתמש באמצעי הבריחה האלה 
מעצמו  אותו  מרחיק  מאיים/  מפחיד/  כך  כל  מה  שלו,  מהחיים 

ומחייו.
בהמשך עובר המטופל טיפול משולב עם אנשי מקצוע ומדריך, 
ובשילוב הכוחות והליווי, הוא עולה אט אט על הדרך להחלמה 

הפרטית שלו. 
איתן  הרב  השתתף  השבוע,  שהתקיים  ירושלים"  ב"כנס 
אקשטיין בפאנל סוער וחשוב תחת הנושא "לגדול בדור המסכים 
חומרי  המקוונת...".  והרשת  המחשב  בעידן  עלינו  עובר  מה   -
הסברה שהופצו לקראת הפאנל הציגו נתונים מפחידים על היקף 
המקוונת,  לרשת  מצוות  שומרי  וצעירות  צעירים  של  התמכרות 
באמצעות מחשב או בטלפון נייד, התוצאה - סיפורים קשים על 
הידרדרות למקרים החמורים ביותר, איבוד שליטה על כל רובדי 
אובדן  סביבתם,  עם  בריא  ביצירת קשר  וקושי  החיים, הסתבכות 
יכולת לעבוד ולהתפרנס, וחוסר חשק ורצון לחזור לחיים שפויים 
ומנוהלים על ידי האדם, ולא הפוך. "אני פשוט לא מצליח להבין 
אינטרנט  הילדים  בסיבת  בלהשאיר  להסתכן  מעיזים  הורים  איך 

שאיננו מסונן ברמה טובה מאד", הוא אומר.
הרב אקשטיין, עד כמה המצב גרוע?

"אני לא בטוח שיש סטטיסטיקה ברורה, אז אדבר על התחושה 

צוות  אנשי   9 ומורים.  תלמידים   30,000 כ-  אלינו  מגיעים  שלי: 
עובדים איתם בכל יום על תכניות מניעה. מדובר במיקרוקוסמוס 
הדברים  כיצד  בכל שנה  לראות  יכול  אני   - בישראל  של החברה 
בעיית  הנגישות,  או  הפתיחות  בגלל  האחרונות  בשנים  נראים. 
השימוש וההתמכרות לחומרים מסוכנים, אלכוהול, הימורים ועוד 
התעצמה יותר ממה שהיה פעם. ראשי ישיבות וסמינרים כבר לא 
מתביישים להתקשר ולדווח על בעיות שיש להם עם בודדים. רק 
ישיבה  ראש  שיש  חושב  לא  אני  למעשה,  בודדים...  הרבה  שיש 
אחד שיכול להגיד שאצלו בישיבה אין בעיה של התמכרויות ואם 

יגיד את זה, אני יכול להגיע ולהוכיח לו שזה לא נכון, לצערי..."
אקשטיין נחשב למומחה נדיר בתחומו והקביעה שלו נחשבת 
מערים  או  מסוים  מסוג  בישיבות  מדובר  לא  "כבר  למבוססת. 
יכולה להיות בכל  זה אפילו הגיוני. התמכרות  ולצערי  מסוימות, 
ל'כרטיסי  בהתמכרות  שנתחיל  דעתך.  על  מעלה  שאתה  תחום 
מזל'? הנגישות פשוטה, בכל קרן רחוב יש דוכן מפעל הפיס שבו 
התמכרו  הם  כי  גמ"חים  לוקחים  שאנשים  מתברר  להמר.  אפשר 
לשער.  שאין  בסכום  יזכו  הם  להם,  יקרה  זה  שהפעם  לתחושה 
הבלתי  האפשרויות  מכונית,  לדירה,  מפליגים  כבר  החלומות 
זה  המוחלט  לרוב  וכידוע,  עליהם  יביא  הזה  מוגבלות שהכרטיס 
מאוד  ודומיהם,  הגירוד  כרטיסי  של  הדוגמה  מצליח.  לא  כלל 
זה  לגוף שלי.  אני לא מכניס שום דבר מסוכן  כי בעצם  מעניינת 

מאוד נגיש וכאילו לא מסוכן, 'מקסימום נפסיד סכום כסף...'. 
לדבר  שממעטים  מוסדות  יש  למשל.  כימיים,  חומרים  "וגם 
בגנותם כי הם חוששים שזה יעיר דובים מרבצם. הנגישות ענקית 
וקשה להילחם בה, כי מה, תגיד שזה מסוכן? יש מספיק אנשים 
שיגידו שזה לא. כך גם התמכרות לסיגריות, ולמשקאות חריפים, 
קצת  ועוד  טוב,  ביין  מסתכמת  טובה  ארוחה  'לחיים''.  נרים  'רק 
ובולימיה  לאנורקסיה  ההתמכרות  מוכרת  נשים  בקרב  ועוד.  יין, 
גלישה  מופרזת,  רגשית  לאכילה  התמכרות  אכילה(,  )הפרעות 
אלא  ישראל,  גדולי  ידי  על  שנאסרה  המקוונת  ברשת  מסוכנת 

שעוברים  מסוננים  באמצעים  רק   - אז  וגם  בלבד,  עבודה  לצרכי 
ביקורת קפדנית ומחמירה".

      ויין לקידוש מותר?

למשל,  תקנית?  היא  ההתנהלות  מתי  ובצדק:  שואלים  רבים 
הרי ודאי שצריך לשתות יין לקידוש, וגם אכילה בריאה לנפש. 
אז מתי בעצם זו כבר התמכרות - שימוש מופרז וחסר שליטה? 
"הכלל שלי אומר שכל דבר שיוצר ריגוש. אם יש לי חור שחור 
רגשי, והוא ממלא לי אותו, כשיש תחושות קשות שלאנשים אין 
שמחה  גם  לפעמים  עלבון,  קושי,  פחד,  עמהן,  להתמודד  יכולת 
ועצב, תחושת בדידות, ערך עצמי נמוך. מרכיבים אלה באישיות 
האדמה הם פיתיון קל לשימוש, לבריחה, להתמכרות. אם אין חור 

- והתחושות האישיות מאוזנות, זה סתם יצר הרע".
עד כמה לוקים תלמידים ותלמידות בוגרי החינוך הדתי והחרדי 

בהתמכרות לטלפון הנייד?
ובהחלט  שלנו  בפעילות  נפח  ויותר  יותר  תופס  הזה  "הנושא 
לא פוסח על הציבור שלנו. זה מוביל להשחתת זמן רב, ורצון עז 

לחזור לשם שוב ושוב. זה פוגע בכל מעגלי החיים"
אתה יצמך משתמש ברשת המקוונת?

וזה חומרים  נגד כאבי ראש,  "כן. אני גם מסתובב עם כדורים 
שלי  ההתמכרות  זאת  אותי  מפחיד  הכי  מה?  יודע  אתה  כימיים. 
כ"כ  שם  שהרוגלעך  קונדיטוריה  ברק  בבני  מכיר  אני  לרוגלעך. 
יוצא משם  אני  יחידות,   2 רק  לקנות  רוצה  אני  אם  טעימים שגם 
עם שני קילו בלי להרגיש. אז מה, לא אעבור ליד קונדיטוריה?! 
אעבור ואתמודד. אני יהודי ולשם כך נוצרתי. אבל, זה בגלל שאני 
אדם מבוגר שכבר התמודד בעניין בעבר. מאידך, לילד זאת סכנה 
גדולה, הכלים שלו להתמודדות הם לא רבים. לילד לא אתן גישה 
לדברים ו/או חומרים מסוכנים. אני נושא אקדח, ברישיון כמובן, 

אנשים לוקחים 
גמ"חים 

בשבילם"

"כרטיסי מזל? 
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שלי  האקדח  את  להשאיר  בדעתי  מעלה  איני  ולרגע 
בהישג ידם של ילדיי ונכדיי".

איך ניתן להגדיר בעצם מהי התמכרות?
"התמכרות היא מענה שגוי למצוקה נפשית עמוקה. 
על כן, מעבר להפסקת השימוש במושא ההתמכרות, יש 
לאתר את המניעים, הסבל והמצוקות הנפשיות שהביאו 
מתמקדים  הטיפולי  בתהליך  להתמכרות.  האדם  את 
אורח  ובבניית  השלילית  מהתלות  המטופל  בשחרור 

חיים בריא יותר".
מיהם מכורים?

"'מכורים' הוא כינוי לאנשים שהשליטה על אספקטים 
מסוימים של חייהם 'נמכרה' לגורם חיצוני. אותם אנשים 
רבים  בתחומים  ופוריים  נורמטיביים  להיות  עשויים 
ובלתי  אימפולסיביים  להיות  זמן  ובאותו  חייהם,  של 
פעילה.  ההתמכרות  בהם  תחומים  באותם  הגיוניים 
התמכרות  נמצאים  הנפוצים  ההתמכרויות  סוגי  בין 
לשתייה חריפה, חומרים כימיים נגישים, כרטיסי גירוד 
ולגלישה ברשת המקוונת.  ודומיהם, התמכרות לאוכל 
איבוד  תחושת  היא  ההתמכרויות,  סוגי  לכל  המשותף 
למרות  את ההתנהגות,  לבצע  לאדם  הגורמת  השליטה 
שהוא מודע למחירים הגבוהים שהיא גובה ממנו; כגון 
איבוד  בבריאות,  פגיעה  מהכנסתו,  ניכר  חלק  בזבוז 

מקום עבודה, פירוק המסגרת המשפחתית, ועוד.
חלקי  בכל  למצוא  ניתן  שונות  "התמכרויות 
וצעירים,  מבוגרים  ונשים,  גברים    – האוכלוסייה 
סוציו-אקונומיות  וברמות  השכלה,  ומעוטי  משכילים 
שההתמכרות  הסבל  הוא  בכולם  השווה  הצד  שונות. 
ותחושת  ולבני-משפחתם,  לסביבתם  להם,  מסיבה 
חוסר-האונים והייאוש המתלווה להתמודדות הכושלת 

עם הדחפים".

    התא המשפחתי נפגע
מה משיג טיפול ולמי הוא מיועד?

"טיפול הוא זיהוי הסבל והמצוקות הנפשיות בחייו 
כלים  מתן  להתמכרות.  אותו  שהביאו  המטופל  של 
שיובילו אותו לגמילה ולחיים מאושרים יותר. התמכרות 
היא סימפטום למצוקה נפשית עמוקה. בחפשו אמצעי 
מזיקה.  להתנהגות  פונה  המכור  סבלו,  את  להכהות 
המכור  הבעיה.  להיות  הופך  ה"פיתרון"  מסוים  בשלב 
כבר אינו מקבל מענה לסבלו וההתמכרות הופכת להיות 

מקור נוסף לסבל.
עלינו  מהתמכרותו,  המכור  את  לשחרר  מנת  "על 

שבתאי פוגל

העבודה של הרב איתן אקשטיין 
איננה פשוטה: בכל יום הוא פוגש 

אנשים שנפלו לעברי פי פחת 
בהתמכרויות מסוכנות שונות 
ומשונות  הוא פוגש צעירים 

ומבוגרים שהתמכרו לשלל 
תחומים בחיים: עבודה, אוכל, 

   קניות, כרטיסי גירוד, ועוד
והוא פונה להורים: "כמו שלא 

הייתם משאירים ילד ליד אקדח, 
לא ייתכן להשאיר ילד ליד 

אינטרנט שאיננו מסונן הרמטית"

לזהות את שורש הבעיה ולטפל בו. על כן, איננו עוסקים 
העלול  שטחי  טיפול  שהינו  משימוש,  בגמילה  רק 
להוביל חזרה למעגל ההתמכרות, אלא בחינה מעמיקה 
להתמכרות,  האדם  את  שהביאו  המניעים  לאיתור 
חיים  אורח  ובניית  אלו  בהרגלים  מהתלות  שחרורו 
גיל  מעל  ולנשים  לגברים  מיועד   טיפול  יותר.  בריא 
לכספים,  התמכרות  קדם  או  מהתמכרות,  הסובלים   18

אכילה כפייתית, מחשב, רשת מקוונת ועוד.
התא  חברי  בכל  מערכתי  טיפול  מומלץ  כן,  "כמו 
המפתח  הוא  ההתמכרות  בעקבות  שנפגעו  המשפחתי 
בנוסף  כן  על  זמן.  לאורך  וליציבות  לשיקום, להבראה 
הזוג  לבת/בן  וליווי  תמיכה  מוצעת  במכור,  לטיפול 
בילדי  וטיפול  זוגית  הדרכה  כלים,  לקבלת  המכור  של 
המכור החיים בצל ההתמכרות.  הטיפול מיועד לאנשים 
לנכון  ימצאו  שלא  גבוהה,  קוגניטיבית  יכולת  בעלי 
לפנות לשירותי הרווחה, המסוגלים לקחת אחריות על 
טיפולם ולבצע שינוי בחייהם. הטיפול מותאם לאנשים 
במקביל  לעבוד  ימשיכו  ואשר  לפרנסתם  העובדים 
שגרת  על  שמירה  תוך  בהתמכרות,  הטיפול  לתהליך 

חייהם הרגילה".
אצל  או  אצלו  התמכרות  לזהות  אדם  יוכל  כיצד 

קרובו?
שוב  חוזר  אדם  שבו  כמצב  מוגדרת  "התמכרות 
ושוב על פעילות שגורמת לו לתחושה נעימה, למרות 
מסורתי  באופן  גורמת.  שהיא  השליליות  ההשלכות 
אך  לחומרים,  להתמכרות  מתייחס  התמכרות  המונח 
להתנהגויות  גם  להתמכר  שניתן  הדעה  רווחת  כיום 
שונות, כגון כרטיסי גירוד, אוכל ואף התמכרות לעבודה 
אותם  חווה  שכשאדם  עיקריים,  מאפיינים  להתמכרות 
התמכרות.  לזהות  יכול  הוא  חייו,  של  כלשהו  בתחום 
כמובן אבחון נעשה רק על ידי גורמים מקצועיים )בד"כ 
עובדים סוציאליים ומומחים בתחום התמכרויות(. אין 

לקפוץ למסקנות ללא גורם מקצועי מעורב.
האם הסביבה קשורה או משפיעה על ההתמכרות?

בהחלט  אך  התמכרות,  מייצרת  לא  "הסביבה 
נשים  כגון:  אותה.  לאפשר  מסוימים  במקרים  עלולה 
שמטייחות התנהגויות בלתי שגרתיות של בעליהן. הן 
התנהגויות  מזהות  כשורה,  מתנהל  לא  שמשהו  חשות 
אך  חריפה,  שתיה  שותה  שהוא  אחרי  בעייתיות 
לא  כי  בסדר.  שהכל  ולסביבה  לעצמן  לספר  מעדיפות 
נעים 'ומה יגידו'. חלקן אפילו מרגישות אשמה, או שהן 
לא עושות מספיק על מנת להציל את הצד השני. נשים 
ומפזר  מוכר  )המכור  שגויה  כספית  התנהלות  שרואות 
כל מה שיש לו על מנת להשיג את המשך התמכרותו(. 
חשבונות בנק במינוס שלא הולמים את ההכנסות, אך 
בכל  זה  'וככה  נורמאלי  שזה  לחשוב  מעדיפות  עדיין 
הבתים'. התנהגות עירנית של הורים, ילדים ובני/בנות 
יכולה להציל את המכור  והפניה לטיפול,  ל'מכור'  זוג 

ומשפחתו בשלב מוקדם".


"כרטיסי מזל? 

הדוגמה 
של כרטיסי 

הגירוד 
ודומיהם, 

מאוד מעניינת 
כי בעצם אני 

לא מכניס 
שום דבר 

מסוכן לגוף 
שלי. זה מאוד 
נגיש וכאילו 
לא מסוכן, 
'מקסימום 

נפסיד סכום 
כסף...'
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לך,  שאומרים  כאלה  בגללם.  השתנה  שהעולם  שבטוחים  אנשים  אוהב  מאד  אני 
"זוכר את האדום-לבן המיותר שהיה כאן בחצי מהרחוב? אז בשבוע שעבר פגשתי 
במקרה את ראש העיר, דיברתי אתו, והנה הבוקר - כל הרחוב אפור. אפשר לחנות 

חינם אין כסף".
פגישות  אינספור  לזכור,  רוצה  לא  או  זוכר,  לא  הוא  בגללו.  קרה  שהכל  בטוח  כמובן  הוא 
שעשינו, תושבי הרחוב, עם כל אנשי אגף החניה בעירייה, שבאמת הניבו מזמן את התשובה: 
בתאריך כך וכך זה ישתנה, לטובת דיירי הרחוב. הוא מבחינתו שלח מכתב, שבוע אחרי-כן 
הרחוב אפור, והנה הוא לוקח את הקרדיט )וקרדיט, למדנו בימים האחרונים, הוא דבר מאד-

מאד חשוב(.
אבל תנו לי פעם אחת לעשות את זה גם אני, מה אכפת לכם. הנה כי כן, רק לפני שבועות 
ספורים כתבתי כאן בהתמרמרות פולנית-משהו על נציגי הציבור שאי-אפשר אף פעם להשיג 
עוזרים  יועצים,  של  סוללה  לעבור  צריך   - בכלל  אם   - אליהם  להגיע  וכדי  בטלפון,  אותם 

ומשמשים, ואמרתי שמבחינתי שיחפשו אותי בסבב הבחירות הבא.
חרדי שלא  ח"כ  כמעט  אין  חגיגה של שקיפות.  פתאום  נהייתה  האחרונים  והנה, בשבועות 
מש"ס  גואטה  יגאל  הטרי  מהח"כ  ברבים.  עוזריו  כל  ושל  שלו  הטלפון  את  לפרסם  אץ-רץ 
)054-4555555, או  דוד אזולאי  )052-2454070(, עבור דרך אבי אמסלם ראש לשכת השר 
בעברית יפה - הקש על החמש( ויוני משריקי עוזר אישי לשר אריה דרעי )054-6797626(, 
 ,052-7648473( עוזריו  וצמד   )053-3123555( התורה  מיהדות  אייכלר  ישראל  בח"כ  וכלה 

.)052-7110150
באמת כל הכבוד. איזה מרגש זה להיות קרובים מרחק כמה נקישות על הטלפון מהאנשים הכי 

משפיעים בארץ. כל הכבוד על היוזמה היוצאת מגדר הרגיל, ומכם ילמדו ויישמו.
זמינים,  להיות  ומטיף לאחרים  הולך  אני  נעים.  לא  אותי במצב קצת  הותיר  אלא מה? שזה 
לפרסם את מספר הטלפון שלהם ברבים או לפחות לענות לטלפון כשמתקשרים אליהם, בו 
ולא מוכן לפרסם את מספר  ובורח מאחריות,  זורק כאן פצצות  בזמן שאני עצמי כל שבוע 
הטלפון ולעמוד כמו אדם בוגר מול הנאצות נגד כל מה שנכתב כאן מידי שבוע. זה באמת לא 

פייר. לכן, החלטתי, אעשה זאת גם אני. אז קחו רגע דף ועט, ותרשמו: 050-...
בעצם, רגע רגע. מה הולך פה. מה, אני כזו שיה תמימה? וכי יש באמת ח"כ נורמלי חפץ חיים 
שיפרסם את המספר שלו ברבים? לא יודע, משהו מריח לי קצת מסריח. אולי יש אחד-שניים 
על  שעליתי  חושב  אני  אז  שלהם?  הטלפון  מספר  את  מפרסמים  כולם  פתאום  אבל  כאלה, 
התרגיל. אתם יודעים כמה עולה לשכור שירותי יחסי ציבור לח"כ או שר? הרבה מאד. מכמה 
אלפים טובים ועד כמה עשרות אלפים לחודש, במקרה של איזה ח"כ מושמץ כראוי. וכמה 
עולה קו טלפון לחודש? לא צריך לספר לכם. בין 20 ל-30 ₪ לחודש אפשר להשיג קו טלפון 
מעולה, בלי שום התחייבות. אז תגידו לי: מה יותר קל? לשכור ב-20,000 ₪ לחודש שירותי 
משרד יחסי ציבור, או להשתמש בתרגיל יחסי ציבור מבריק שעולה רק 20 ₪ לחודש? והנה 
אני ממשיך בתיאוריה: הלך כל ח"כ מאלו שפרסמו השבוע את המספרים שלהם, קנה לעצמו 
קו נוסף מעבר למספר הסודי שבחיים לא יפרסם, ואותו הוא פרסם ברבים בלי בעיה. המכשיר 

בטח על מצב שקט, ירצה - יענה, לא ירצה - לא יענה. אבל התרגיל הלך יופי.
אז את זה גם אני מוכן לעשות בלי בעיה. תרשמו: 059-41768431. לא צריך קשרים, פשוט 

מתקשרים.

לא מעטים ניסו לעמוד על התופעה הזאת ששמה אורן חזן, וגם אני ביניהם. 
לעתים אני פשוט תמה ביני לבין עצמי, האם אורן חזן סובל מחוסר מודעות עצמית 

נוראית, או שבכלל להיפך, מעודף מודעות.
חודש  ראש  לכבוד  לשיר,  והחל  הכנסת  בימת  על  השבוע  עלה  יודעים,  לא  אתם  אולי  חזן, 
אדר א', "מי-ש מי-ש מי-ש משנכנס אדר". לאחר המופע בכנסת, הוא עשה את זה עוד פעם 
ופעמיים בשידור חי בכלי תקשורת שראיינו אותו ורצו קצת לשעשע את המאזינים וביקשו 

ממנו לחזור ולשיר, וחזן, כמה מפתיע, הסכים.
חשב  לא  אחד  אף  הליכוד.  ברשימת  ה-30  במקום  הבחירות  לפני  מוקם  כידוע,  חזן,  אורן 
שהליכוד יכניס 30 מנדטים, ואפשר לומר שהוא נכנס לכנסת די בפוקס. כעת, מה היה ניתן 
לצפות מחבר כנסת במקום ה-30 הרחוק והלא משפיע? שלא נשמע עליו מתחילת הקדנציה 
הח"כית  על  כלשהי  כותרת  ראיתם  ביטן?  דוד  הח"כ  על  לאחרונה  שמעתם  וכי  סופה.  ועד 
נורית קורן? שניהם חברי כנסת מטעם הליכוד, וממוקמים הרבה לפניו, ולמרות זאת כמעט 

ולא תשמע עליהם.
זאת אומרת, יכול להיות שאורן חזן הוא זה שפועל הכי נורמלי, ואילו אנחנו הפסיכים. הרי 
כבר מזמן הכנסת איבדה את הכבוד שלה. כבר לא מדובר בימי הנאומים המזהירים שחצי 
מדינה הקשיבה להם. גם ככה זה קרקס צבעוני. אז מה רע בלשיר "משנכנס אדר" מעל בימת 

הכנסת? יש בהחלט מצב שאורן חזן, מבחינתו, פשוט פיצח את הקוד כדי להגיע כמה שיותר 
לכותרות, ומי אמר שזה כזה מזיק?

מיליארדר  הוא  דומיננטיים,  הכי  המועמדים  אחד  בארה"ב.  הבחירות  את  למשל,  תראו, 
מטורלל שזוכה לאחוזי תמיכה עצומים בארה"ב. זה התחיל כבדיחה, אבל היא פשוט עובדת. 
איומה  פרובוקטיבית  תקרית  או  שלו  מטומטמת  אמירה  כל  אבל  זה,  את  להבין  אי-אפשר 

בכיכובו - רק מגדילות את התמיכה בו. 
אורן חזן, במובן הזה, הוא ממש דונלד טראמפ הישראלי )טוב, בלי מיליארדי הדולרים בבנק(. 
הוא מכוון פעם אחר פעם למכנה המשותף הנמוך ביותר, ולי דווקא מתחיל להיראות שזה לא 

מחוסר מודעות עצמית, אלא מעודף מודעות עצמית.

ואחרי הכל הוא גם צודק. משנכנס אדר, מרבין בשמחה.

לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר  בפסוק:  מתחילה  תרומה,  פרשת  השבוע,  פרשת 
נתנו  ישראל  בני  הרי  הפסוק.  משתמש  בה  הלשון  מובנת  לא  לכאורה,  תרומה". 
"ויקחו  אלא  תרומה"  "ויתנו  כתוב  לא  למה  כן  אם  אז  המשכן,  לבניין  תרומות 

תרומה"?
הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א, רבה של שכונת גילה בירושלים, הסביר לי: כבר הזכרנו 
כאן בעבר את היסוד החשוב הבא: הקב"ה, כמובן, אינו "צריך" תרומות. כמו שחז"ל אומרים 
זקוק לתרומות שלנו.  "וכי לאורה הוא צריך?". כלומר, הקב"ה בוודאי אינו  לגבי המנורה, 
מי שצריך את התרומות - אלו אנחנו. ברגע שאדם תורם למקום קדוש, הוא קושר את עצמו 
למקום הקדוש, הוא קושר את עצמו לקדושה. כשאדם תורם לצורכי חסד, הוא קושר את עצמו 
לחסד וכשהוא תורם לבית-כנסת או לישיבה, הוא בעצם קושר את עצמו לישיבה. כך שבסופו 
של דבר מי שמקבל באמת - הוא התורם עצמו. הוא מקבל יותר ממה שהוא חושב שהוא נותן.

וזה בעצם מה שכתוב פה בלשון "ויקחו לי תרומה". מי שלוקח את התרומה בסופו של דבר - 
הוא האדם שתורם, שיש לו חלק במשכן או חלק במקדש. בסופו של דבר הוא המרוויח הגדול, 

כי יש לו את ההתקשרות הזו לדברים שבקדושה.
והקב"ה רצה שלכל אחד יהיה קשר עם הקדושה. אז איך עושים את זה? יש הרבה אפשרויות: 
לעתים על ידי תפילה, לעתים על ידי מצוות )"אשר ק י ד ש נ ו במצוותיו וציוונו"(, ולפעמים 
הזאת  מרוויח את ההתקשרות  דבר  בסופו של  הוא   - תורם  תרומות. כשאדם  ידי  על  גם  זה 

לקדושה.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
תורה  קריאת  שחרית  לתפילת  הצטרפה  קבוע  שבאופן  בטוחים  הייתם  שכבר 

יומיומית, אחרי הקריאה בתורה כמעט בכל ימות השבוע שחלף?

המספר זמין כעת

חמש יחידות // חנני בלייך
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הנה הוא זכה לעוד אזכור. אורן חזן
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יו''ר הכנסת קרא את חברי הכנסת לסדר בפעם 
השישים ושמונה.

הוא היה עייף וקצת התבלבל במילים מדי פעם, 
הוא ביקש מהח"כים הערבים להפסיק לעשות רעש 

ולהרגיע את עצמם באמצעות שרשראות החרוזים.
בדוכן הנואמים צווח מישהו על חוק חדש ומוזר שהוא 
האמין משום מה שיביא לו תמונת ניצחון בבחירות הבאות, 
אף אחד לא היה מעודכן מראשי סיעתו אם צריך להצביע בעד 
או נגד החוק, חלק מחברי הכנסת בכלל הניחו את ראשיהם על 

השולחנות ונחרו חליפות. 
שלושה חברי כנסת אחרים התגודדו בקצה האולם וסגרו 

ביניהם דיל סודי על קנייה משותפת של מגש פיצה וקולה.
יו"ר הכנסת נלחם בעצמו שלא להירדם, הוא שב וקרא את 
כולם לסדר בקול ענות חלושה, ואז הוא נזכר במשהו חשוב, 
הוא הביט ממקום מושבו על כל הנוכחים, זה היה נראה כמו 
שיעור חופשי, כל אחד צועק מתי שהוא רוצה, זה מתקוטט 
עם זה, זה נעלב מזה, אופוזיציה וקואליציה וקצת תקשורת, 
והנה פתאום גם מטוס מנייר מתעופף היישר לעבר חבר הכנסת 

המצווח מעם הדוכן.
יו"ר הכנסת התרומם וביקש לעצור הכל ולהקשיב לדבריו, 
השקט הושג באמצעות המאבטחים האישיים שאיימו לסלק 

את מי שידבר.
חברי הכנסת היקרים, אמר היו"ר, רציתי לעדכן אתכם שבעוד 
שלושה ימים יהיה יום פתוח במשכן הכנסת וכל ילדי ישראל יהיו 
מוזמנים לראות את נבחרי הציבור, זהו יום חשוב לעיצוב הדורות 
הבאים ויחסם לבית הנבחרים, עכשיו, אם הייתם מסתכלים על 
עצמכם, הייתם נעלבים, אי אפשר להראות כך את כנסת ישראל!

מה הבעיה? שאל מישהו, למה אתה מתכוון?
באותו רגע מטוס הנייר עשה סיבוב מרשים בחלל החדר וצנח 
אל תוך כוס מים שנשפכה על כמה הצעות חוק שהיו מונחות 

על השולחן, ובמקביל נחרה רמה נשמעה מאיזור הישנים.
אני חושב שלא צריך להוסיף מילה, אמר היו"ר באיפוק, 

הדברים מדברים בעד עצמם.
אני מבקש מכם שלפחות בשעה שהילדים מסתובבים פה, 
תנסו להתנהג בצורה ראויה תדברו זה עם זה בכבוד ובמתינות, 
בלי צעקות ובלי בלגאן, תשמרו את חילוקי הדעות ביניכם ליום 
אחר, אנחנו צריכים לשמש דוגמא לילדים, שידעו שלהיות נבחר 
ציבור זה אומר שאתה נושא באחריות כבדה, שאתה עושה הכל 
בשביל העם ובצורה ראויה ומוסרית, נבחרי הציבור צריכים 

להיות הגיבורים של הילדים, הם צריכים להיות ממש...

בסדר כבוד היו"ר הנקודה ברורה, אמר מי מחברי הכנסת 
בסרקסטיות משועממת.

אה... כן, אמר היו"ר וסידר את חליפתו המגוהצת, הכנסת 
רשאית להתפזר.

כעבור שלושה ימים, היו"ר נכנס אל משכן הכנסת באיחור קל, 
שקט מופתי השתרר באולם, כל חברי הכנסת ישבו במקומותיהם 
בדממה מחכים להתחלת הישיבה, היו"ר הנהן בהשתאות, וניגש 
במהירות למקומו, בדרכו בירכו אותו כולם בברכת בוקר טוב, 
או בדרישת מה שלומך? הוא שם לב שכולם התלבשו במיטב 
מחלצותיהם והתבשמו ככל יכולתם, כולם ללא יוצא מן הכלל 

עטו פרצופים כבדי משקל ורציניים אם כי חביבים משהו.
מה... קורה? התגמגם היו"ר והזיע קצת בתוך מקטורנו הלא- 
חגיגי מספיק, הכל בסדר, אמר שר האוצר וחייך חיוך של 
מפורסמים, ואז הוסיף כבדרך אגב, מה עם הילדים, כבר הגיעו? 
ואז היו"ר נזכר לפתע שהיום זה בעצם "יום הכנסת" המדובר, 
בו אמורים להופיע הרבה מתלמידי ישראל על מוריהם ולהסתובב 
במשכן הכנסת ללא מפריע, הוא הבין פתאום את ההופעה 
הרשמית והמכובדת של חברי הכנסת שנראו לפתע כל כך 
מתורבתים, אחרוני האכלנים והנרדמים שביניהם, היו לפתע 

מעונבים ומחוייטים כאילו הרגע יצאו מתוך פרסומת.
היו"ר בלע את רוקו, מתי הילדים צריכים להגיע? הוא לחש 
לעוזרו בעצבנות, אני לא יודע, השיב העוזר, זה היום בכלל?

היו"ר השתעל לפתע והבליע בשיעולו את המשפט, תבדוק 
את זה מהר!

אה... שלום לכולם, אמר היו"ר, אני רואה שכולם הגיעו... 
איך לומר, יצוגיים במקצת, אז נפתח את המושב בהמשך למה 
שעסקנו בו אתמול, היתה הצעת חוק של סיעת יהדות התורה 
לגבי קצבאות הילדים, הוא נעצר לאחר כחמש עשרה שניות 
מתוך הרגל, משום שבשלב הזה בדרך כלל מישהו הפריע, 
אבל לא היום, דממה השתררה בקהל וחברי הכנסת הקשיבו 
לדבריו, לא יאמן מה כמה ילדים יכולים לעשות, לפתע צץ 

רעיון במוחו של היו"ר.
הם רוצים להעלות את קצבאות הילדים במאתיים וחמישים 
אחוז, הוא זרק אליהם מכין את עצמו לתגובה נזעמת ולמטח 
קללות ישירות כמו בדרך כלל, אבל לא היום, כולם קיבלו את 
דבריו בשתיקה ובענווה, חלקם התלחשו על כך שהם מתנגדים 

ושהם מתכוננים לשלוח את התנגדותם בדואר, מדהים!
היו"ר קרא לעוזרו האישי, עליתי על משהו הוא אמר לו 
בהתרגשות, תביא את כל הצעות החוק הבעייתיות שאנחנו 
דוחים תמיד כדי למנוע כאבי ראש מיותרים, אלה שתמיד 

גוררות ויכוחים וצעקות והרחקות, תראה אותם עכשיו, יושבים 
כמו פודלים, זה הזמן, נו מהר, לפני שהם יקלטו שהילדים לא 

באים היום!
לאחר כמה דקות נערמו על שולחן היו"ר כמה קלסרים עבים, 
בינתיים, הוא נתן לחבר כנסת מהאופוזיציה לדבר, מה שתמיד 
היה מגיע בצורה לוחמנית ותוקפנית, אבל לא היום, הדבר היחיד 
שאפשר לדמות אליו את הנאום של חבר הכנסת, היה דרשת 
החתן בשבע הברכות, כולו אומר מתיקות ונחמדות, ללא שום 
שנאה או מחלוקת, הכל בכבוד ובנחת, הוא הציץ מדי פעם אל 

הכניסה לראות אם הילדים כבר הגיעו.
בנייה  אההה...  היום,  סדר  על  שעולים  הדברים  טוב, 
בהתנחלויות, )שקט בקהל(, קנס כספי גדול לכל משפחה של 
מחבל או מחולל אי סדר... )שקט בקהל(, אישור מתווה הגז, 
כן לתת לכל העשירים מונופול על המדינה, )שקט בקהל( 
העלאת המס על הדלק... )שקט בקהל(, ומה עוד... אה, הפרטת 
התקשורת והקמת ועדה חדשה בלתי תלויה למינוי שופטים, כן 

למישהו יש התנגדות? אף אחד? )שקט בקהל(.
ואז אצבע הורמה מתוך הקהל בבקשה לומר משהו, כן בבקשה 

חבר הכנסת חזן? אמר היו"ר,
תגיד, הילדים אמורים לבוא היום? שאל חזן, מן הקהל נשמעו 
המהומי הסכמה עצבניים משהו, כי יש לי פגישה דחופה, 

הוסיף חזן.
אני חושב שכן, גמגם היו"ר.

חושב או יודע? שאל מישהו בזהירות, היתה הרגשה שמשהו 
הולך להתפוצץ במרכז האולם, ואז מישהו צעק, זה לא היום, 

הוא עובד עלינו!
בן רגע כולם קמו מהכסאות והחלו לצעוק כשהם מתירים 
את עניבותיהם ואת הארשות הרציניות, חלקם פשוט יצאו 
לענייניהם, וחלק נשארו כדי להוציא את כל העצבים שצברו, 
אולם המליאה הפך בן רגע לשוק, אחד מחברי הכנסת הערביים 
הצליח לשים את ידו על אחד הקלסרים של היו"ר והחל לקרוע  

את הדפים הרלוונטיים תוך כדי שהוא זועק חמאס.
בפתח אולם המליאה עמדו כמה עשרות ילדים, הנה אתם 
רואים? אמרה המורה בשמחה, אלו נבחרי הציבור שלנו!  ואז 
דף קרוע התעופף באוויר היישר אל פניה הנדהמות, הם לא 
נראים מבוגרים בכלל, אמר אחד הילדים, וקולו הדק נשמע 

בחלל המליאה.
כולם נדמו והביטו לעבר פתח האולם מסמיקים, 

אז... זה כן היום, אמר היו"ר וקבר את ראשו בין שני ידיו.



יום הכנסת

משל ושנינה // משה ולדר



אקטימל - לחיזוק ההגנה הטבעית של הגוף
משקה יוגורט המסייע לחיזוק ההגנה הטבעית

ובטעם נפלא שילדים אוהבים. כל בקבוק אקטימל מכיל
L.casei יותר מ -10 מיליארד חיידקים חיים מסוג

וכך הופכים אותו ליוגורט שונה מיוגורט רגיל.

דנונה. קודם כל בריאות אקטימל הינו מוצר מזון ואינו מהווה תרופה או תחליף לחיסון. אקטימל מסייע לחיזוק ההגנה הטבעית של הגוף. 
מומלץ לשלב עם תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא.

כשצריך, גם לחזק לדאוג, לטפח ולדעת להיות אמא זה לחנך, 
במיוחד
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