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ינון פלח

כל גזירות קשות
מישהו במפלגות החרדיות 
הימים  בתפילת  היטב  כיוון 
הנוראים של תשע"ו; לפחות 
העוסקות  התפילה  במילות 
גזירות  כל  מעלינו  ב"הסר 

אכזריות".
הממשלה  כוננה  מאז  חלפה  משנה  יותר  מעט 
הצליחו  החרדיות  המפלגות  וחברי  הנוכחית 
ושות'".  לפיד  "מורשת  כל  את  לחלוטין  למחוק 
קמפיין  את  שליווה  הסלוגן  הפעם,  לפחות 
עצמו:  את  הצדיק  התורה,  יהדות  של  הבחירות 

בחירה לדורות במקום בכייה לדורות.
זה  אחר  בזה  השטר.  את  פרעו  הכנסת  חברי 
הועברו מן העולם חוק הגיוס, חוק הליבה ושאר 
החוקים שחוקקו ע"י הממשלה הקודמת בכיכובם 

של לפיד ופירון.
בהסכמים  נכללו  החוקים  ביטול  אמנם, 
דרך  נתניהו,  של  כדרכו  אך  הקואליציוניים. 
ויהדות  ש"ס  של  הכנסת  חברי  על  היה  ארוכה 
כל  על המוגמר.  לברך  עד שיכלו  לעבור,  התורה 
בביטול  החרדיות  המפלגות  ראשי  התעסקו  עוד 
משבר  מפני  מובטחת  חסינות  לו  יש  החוקים, 

קואליציוני.
התבונה  בשל  אולי  השעה,  גדול  בשל  אולי 
ראינו  לא  הנוכחית,  במערכה  לפחות  הטהורה, 
התלהמות תקשורתית של חברי הכנסת ודובריהם, 
יתר על המידה. תיבת הדואר האלקטרוני שסופגת 
או  נאום  בה  יש  שלרוב  לעיתונות  הודעה  כל 
השבוע  האטה  מנציגינו,  אחד  של  שאילתא 

פעילות ולא בגלל עומס יתר.
מיהרו  לא  הם  השבוע.  התאפקו  הכנסת  חברי 
מלחמת  אפילו  עצמם.  את  ולרומם  לפאר 
אותם  נדון  מאיתנו.  נחסכה  הקבועה  הקרדיטציה 
לכף זכות שככל הנראה נחה עליהם הרוח של ימי 
וכמו  יום הגזרות בוטלו  בין המצרים. בסופו של 
בתרגום השבעים בימי תלמי המלך, כל אחד הבין 
מהומה  לחולל  צורך  אין  עצמו שבאמת  דעת  על 

תקשורתית בנושא.
היה ברור שהתקשורת הכללית תתן לכך ביטוי. 
אפילו העובדה שכמה קריקטוריסטים חדי קולמוס 

וליצמן  גפני  את  והציגו  עפרונם  את  השחיזו 
השיירה  נגמר.  זה  שם  בחשבון.  נלקחה  בקלונם, 

כבר עברה. אפשר להמשיך לעסוק בפוליטיקה.
פוליטי  בהישג  מדובר  דבר,  של  לאמיתו 
השבוע  הפכו  החרדיות  המפלגות  תקדים.  חסר 
חרף  מסוגלים  הם  לזה  אם  פיה.  על  הקערה  את 
הם  מה  לראות  מעניין  הפנימיים,  הסכסוכים 
מסוגלים לעשות כאשר הם פועלים מתוך אחדות 

השורות.
הזעם  שנתיים,  לפני  רק  רטרוספקטיבי,  במבט 
חוקים  נחקקו  זה  אחר  בזה  בשיאו.  היה  החרדי 
הפוגעים בליבת היהדות החרדית: בגיוס, בחינוך, 

בדיור, בקייטנות ובכל תחום אפשרי.
כאשר  ניחר  החרדים  הכנסת  חברי  של  גרונם 
הדציבלים  בנט.  לשעבר  והאח  לפיד  כנגד  זעקו 
במליאת הכנסת התחרו רק בעוצמה של תזמורת 
חסידית בשיאו של ריקוד סוער באולמי וגשל או 

גוטניק.
של  אימרתו  מהדהדת  עוד  המליאה  בחלל 
השר לשעבר יאיר לפיד, כאשר ברגע של זחיחות 
יתר, בעודו נואם מעל דוכן המליאה ומתנצח עם 
גפני:  משה  ח"כ  כנגד  התריס  החרדים,  הח"כים 

"המדינה סיימה לקבל מכבודו הוראות".
המדינה  חשוב.  שיעור  השבוע  למד  לפיד 
גם  הוראות.  גפני  של  מכבודו  לקבל  ממשיכה 
מכבודו של דרעי. גם מכבודו של ליצמן )שהצליח 
את  לעשות  הבריאות  במשרד  חודשים  בארבעה 
הצליחה  לא  עתיד  יש  של  הבריאות  ששרת  מה 
הוא  לפיד  בקיצור,  שנתיים(.  במשך  לעשות 
אוצר  כשר  שלו  הקדנציה  הוראות.  לחלק  שסיים 
שראוי  כתקופה  הכנסת  ימי  בדברי  תיחרט  לא 

להתגעגע אליה.
בסופו של יום זה סיפור על לשון מאזניים. הרי 
גם הממשלה הקודמת הורכבה מנתניהו והליכוד, 
ביתנו.  וישראל  ליברמן  היהודי,  והבית  בנט 
היחידים שאינם בממשלה הנוכחית הם יש עתיד 
והתנועה. את מקומם החליפו ש"ס ויהדות התורה.
מה זה אומר על נתניהו? מה זה אומר על בנט? 
התשובה ברורה: השקפת עולמם האישית של כל 
אחד מראשי המפלגות, לא השתנתה. בנט מאמין 

החינוך  במערכת  ליבה  ובהחלת  חרדים  בגיוס 
איש  ליברמן.  גם  כך.  סבור  נתניהו  גם  החרדית. 
שהועברו  החוקים  ביטול  על  החליט  לא  מהם 
שחוו  בגלל  רק  הקודמת,  בקדנציה  בתמיכתם 
חיים  אורח  שינו  לא  הם  רוחנית.  הארה  לפתע 
והחלו להבין שלימוד תורה, במתכונתו הישיבתית 
הוא הערך הנעלה. איש מהם לא ישלח את ילדיו 

או נכדיו לישיבה חרדית.
עסוקים  היו  וליברמן,  בנט  נתניהו,   – כולם 
שותפיהם  את  לרצות  כיום  גם  ועסוקים  אז 
הקואליציוניים. ככה עובדת הדמוקרטיה. הרי רק 
לפני שנתיים הצהירו נתניהו ובנט על גודל השעה. 
הגיוס  חוק  בהעברת  ההיסטורי  העוול  תיקון  על 
ובכך שסוף סוף ילדים חרדים יקבלו כלים לצאת 
את  העבירו  באצבעותיהם,  הם,  המודרני.  לעולם 
החוקים הללו לפני שנתיים. כעת, באותן אצבעות 
של  החוקים  מספר  הללו  החוקים  את  הסירו  הם 

מדינת ישראל.
בנט.  אותו  הוא  בנט  נתניהו.  אותו  הוא  נתניהו 
הנוכחי  החינוך  שר  יזדקק  הבאה,  בכנסת  אם 
לברית פוליטית עם לפיד, עם לבני, עם הרצוג או 
עם ראש מפלגה אחרת, הוא לא יהסס לזנוח את 

הברית הנוכחית עם המפלגות החרדיות.
מי שמיהר להכריז על מתן גט כריתות לנתניהו 
החרדים  מהח"כים  )ורבים  שנתיים  לפני  ובנט 
ימהרו  שלא  חי(,  בשידור  מלא  בפה  זאת  אמרו 
להכריז על חתונת הכסף כאשר הכל הולך כשורה. 
כל  קודם  להעביר  צריך  היה  הנוכחי  השידוך  את 
גנטית ב'דור ישרים'. בינתיים, טפו, טפו,  בדיקה 

הילדים יוצאים מוצלחים.

שיעור בתקשורת

בעיניים  ורואה  טורקיה  לעבר  מביט  נתניהו 
מפת  על  להשתלט  מצליח  ארדואן  כיצד  כלות 

התקשורת המקומית.
בתקשורת  הממשלה  ראש  של  לשליטה 
המשטרים  בתולדות  ורע  אח  אין  הישראלית, 
הדמוקרטים - למעט טורקיה של ארדואן ואיטליה 
שההיסטוריה  רוצה  לא  נתניהו  ברלוסקוני.  של 
לא  גם  הישראלי;  כארדואן  לא  כך.  אותו  תזכור 

כברלוסקוני.
הוא  מידי.  חופשית  מתקשורת  חושש  נתניהו 
נועדה  שהגה  התכנית  צרותיו.  כל  אם  בה  רואה 
כל  מבין  התקשורת.  בערוצי  שליטתו  את  לבסס 
משרדי הממשלה שהוא משמש בהם כשר, משרד 

התקשורת הוא בבת עינו.
חוק  בשל  נתניהו  הפיל  הקודמת  ממשלתו  את 
על התחתונה,  הבין שידו  היום". כאשר  "ישראל 
פיטר ראש הממשלה את שרי 'יש עתיד' ו'התנועה' 
מוקדמות.  לבחירות  ישראל  מדינת  את  ושלח 
בקדנציה  הנוכחית.  בכנסת  ונקבר  נדחה  החוק 
השליטה  את  בידיו  להותיר  החליט  הנוכחית, 

במשרד התקשורת.
בעבר  שהייתה  הישראלית,  השבט  מדורת 
הערוץ  וחדשות  אחרונות  ידיעות  של  בידיהם 
השני, איבדה מכוחה. גלי צה"ל, התחנה הצבאית 
משנה  מובהק,  פוליטי  בגוון  צבועה  שהייתה 
קיבלו  ימנית  אוריינטציה  עם  מגישים  פניה.  את 
רצועות שידור מרכזיות. אראל סגל הוא רק דוגמא 
משלים  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר  אחת. 
ירון  גלי צה"ל  נתניהו את המלאכה. מפקד  עבור 

 סקרים מחמיאים. דגני

דגני ידוע בסקרים 
שמנבאים תוצאות 
חיוביות למפלגות 
החרדיות, בעיקר 
ליהדות התורה. 
בשנים האחרונות 
הפך פרופ' דגני 
לאורח של קבע 
בוועידות פוליטיות 
חרדיות. הוא 
מרבה לדבר על 
הפוטנציאל של 
יהדות התורה שלא 
ממקסמת את סך 
בוחריה. הצירים, 
חברי הוועידה, 
נהנים לדמיין בעיני 
רוחם את הנציג 
ה-12 של יהדות 
התורה נשבע 
אמונים בכנסת

 פרעו את השטר. ליצמן וגפני במסדרונות הכנסת                  )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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דקל נקרא בשבוע שעבר ללשכת שר הביטחון בגין 
הפלסטיני  המשורר  של  בשירתו  שעסקה  תכנית 

מחמוד דרוויש.
דרוויש אינן מאיים על נתניהו. גם לא מרואיינים 
פלסטינים אחרים. נתניהו חושש מאג'נדות שמקורן 
גם  מהרצוג,  מלפיד,  חושש  הוא  בשמאל-מרכז. 
חושש  הוא  ואחרים.  סער  גדעון  יעלון,  מלבני, 
גג  קורת  תחת  שירכז  עוצמה,  רב  פוליטי  ממפץ 
במרכז  שנמצאים  הכוחות  כל  את  אחת,  פוליטית 
המפה הפוליטית. הוא צריך את התקשורת לצידו, 

לא כנגדו.
'ישראל היום', ביטאון הבית של נתניהו, הצליח 
סקרי  מגדולתו.  אחרונות'  'ידיעות  את  להוריד 
טי.ג'י.איי שפורסם ביום שני השבוע העניק באופן 
רשמי את הבכורה לעיתון הבית של נתניהו כעיתון 
היה  עברו,  בשנים  השבוע.  באמצע  ביותר  הנפוץ 
'ידיעות' העיתון של המדינה. הוא הוגדר מונופול 
בשל העובדה שלמעלה מחמישים אחוזים מאזרחי 
נמצא  הזה  הנתון  העיתון.  קוראי  עם  נמנו  ישראל 

במגמת ירידה. ידיעות כבר לא מונופול.
לו  שיש  עיתון  רצה.  שנתניהו  מה  בדיוק  זה 
עין,  למראית  אם  גם  תכניו,  על  מלאה  שליטה 
מסתתרים בין כותבי העיתון עיתונאים ובעלי טורים 
בעלי דעה עצמאית. יוסי ביילין משמש כעלה תאנה 
מרשה  פעם  שמידי  מרגלית,  דן  גם  העיתון.  של 
נמנה  נתניהו,  הזוג  בני  על  ביקורת  למתוח  לעצמו 
על סגל הכותבים הבכיר של העיתון. מרגלית הובא 
אולמרט,  לאהוד  איבתו  בשל  היום',  ל'ישראל 

שבאותם ימים היה האיום המרכזי על נתניהו.
גם מרדכי גילת, שכמה מתחקיריו שינו את פניה 
הבית  בעיתון  מככב  הישראלית,  הפוליטיקה  של 
של נתניהו. פה ושם הוא מרשה לעצמו לכתוב על 
חקירות נתניהו ולא בהכרח בשפה שאוהבים יושבי 
זה המחיר שנתניהו משלם כדי  הבית ברחוב עזה. 
ליצור מראית עין של עיתונות אובייקטיבית. זה לא 
בשביל  היום  ישראל  הכוללת:  התמונה  את  משנה 
נתניהו הוא מה ש'יתד נאמן' בשביל גפני, 'המודיע' 
השר  סגן  בשביל  ו'המבשר'  ליצמן  השר  בשביל 

מאיר פרוש.

הסיבה  זו  הכל.  חזות  בתקשורת  רואה  נתניהו 
השידור  בתאגיד  אנשיו  את  לראות  רוצה  שהוא 
הקמת  את  לדחות  ניסה  נתניהו  החדש.  הציבורי 
התאגיד החדש לשנת 2018. שותפיו הקואליציוניים 
– כחלון, בנט וליברמן, הציבו לו תמרור עצור חד 
אחד  צעד  שזהו  הבין  הוא  נכנע.  נתניהו  משמעי. 
רחוק מידי. בניגוד לתכניותיו המוקדמות, הוא לא 
הוא  המוקם.  בתאגיד  שליטתו  את  לבסס  מצליח 
רואה כיצד המנכ"ל שמונה לתפקיד מקבל לשורות 
או  הגוף החדש אנשי תקשורת שאינם עושי דברו 
נמנים על מקורביו, ועיניו כלות. לא לילד הזה פילל. 
נתניהו,  רוחו של  בעיני  לפחות  התאגיד החדש, 
'ישראל  נוסח  משודרת  מהדורה  להיות  אמור  היה 
על  שקם  גולם  מקבל  הוא  זה,  במקום  היום'. 
מידי,  עצמאיים  שבחלקם  תקשורת,  אנשי  יוצרו. 
אובייקטיביים מידי. חלקם, גם אלו שנמנים על הצד 
לקדם  עשויים  הפוליטית,  והדתי של המפה  הימני 
מדובר  נתניהו,  מבחינת  בנט.  נפתלי  את  דווקא 

בכישלון קולוסאלי.
נוספת  דוגמא  מהווה  הכנסת  ערוץ  על  המכרז 
ראש  התקשורת.  על  להשתלט  נתניהו  של  לניסיון 
את  לשנות  ביקש  הפרסומים,  ע"פ  כך  הממשלה, 

תנאי המכרז, על מנת שאחד ממקורביו יזכה בו. 
נתניהו,  הצליח  ב-2014,  כבר  לכן,  קודם  עוד 
באמצעות ידידו שלדון אלדסון, לרכוש את העיתון 
שהיו    NRG האינטרנט  אתר  ואת  ראשון'  'מקור 
בבעלות איש העסקים שלמה בן צבי. העיתון נקלע 
לקשיים ו'ישראל היום' רכש את העיתון תמורת 14 
מיליון  שלושה  תמורת  האתר  ואת  שקלים  מיליון 
שקלים. בכך השלים נתניהו עוד אחיזה משמעותית 

בשוק התקשורת המקומית.
על הדרך, מקורב נוסף של נתניהו השלים עבורו 
תקשורת  טייקון  אלוביץ',  שאול  העבודה.  את 
ישראלי המחזיק בשליטה בחברות 'בזק', 'יס', 'קווי 
החדשות  אתר  את  רכש  תקשורת',  ו'יורוקום  זהב' 
בשל  הפופולאריים.  החדשות  מאתרי  'וואלה', 
המקורבים  האישים  על  נמנה  שאלוביץ'  העובדה 
לנתניהו, הורה היועץ המשפטי לממשלה לנתניהו 
שלא לעסוק בענייניו של אלוביץ' בעודו מכהן כשר 

התקשורת.
היא  הקהל,  בדעת  לשלוט  היחידה  הדרך 
לשלוט בערוצי המידע. נכון להיום, כשהוא עמוק 
נתניהו  ממשלה,  כראש  שלו  הרביעית  בקדנציה 
ערוצי  תקשורת:  כלי  מעט  לא  של  בחוטים  מושך 
 10 ערוץ  אינטרנט.  ואתרי  רדיו  תחנות  טלוויזיה, 
נתון לחסדו של שר התקשורת בשל סכנת הסגירה 
על  גבר  סדן  רמי  ידידו  ראשו.  מעל  שמרחפת 
הסערה שפרצה בחודש שעבר ונותר בתפקיד יו"ר 
הדירקטוריון של הערוץ. הערוץ הראשון מתוקצב 
שהוקם  החדש   20 ערוץ  התקשורת.  משרד  ע"י 
ב-2014, הצליח לחולל לא מעט סערות מאז החל 
לצד  מובהק  באופן  מוטות  תכניותיו  שידוריו.  את 
ימין ובשנה האחרונה הערוץ שידר כתבות ששירתו 
'ישראל היום'  וכאמור,  נתניהו.  היטב את משפחת 
תפוצה,  רבי  יומיים  עיתונים  שני  ראשון',  ו'מקור 
אתר  אדלסון.  שלדון  ידידו  של  בשליטתו  נמצאים 
חלק  אלוביץ'.  שאול  ידידו  של  בשליטתו  'וואלה' 
מפתח  לעמדות  מונו  נתניהו  של  ממקורביו  נוסף 
בכלי תקשורת שונים. העיתונות החופשית בישראל 

הצטמצמה באופן משמעותי.
העובדה שנתניהו לא סומך על איש מחברי הכנסת 
האינטרסים  על  וישמור  כשר  שיכהן  הליכוד  של 
שלו, רק מעידה על החרדה של מי שעומד בראשות 
ממשלת ישראל. הוא חושש ששרים בכירים יעשו 
הליכוד.  יו"ר  מתפקיד  אותו  להדיח  כדי  אחת  יד 
את מה שעשה לו כחלון כשהקים מסגרת פוליטית 
הוא  נוספים.  מקורבים  לו  לעשות  עלולים  חדשה, 
מביט על בכירי בליכוד ומבין שנמאס להם להמתין 
לפרישתו מהחיים הפוליטיים. כמה מבכירי הליכוד 
שיתמודד  הכריז  כבר  יעלון  חליפות.  תופרים  כבר 
ישראל כץ מגלה עצמאות רבה מידי  על ההנהגה. 
עם  מתוקשרים  לעימותים  להיכנס  חושש  ולא 
נתניהו. גם גלעד ארדן, מסומן ע"י משפחת נתניהו 

כמי ששואף להגיע לראש הפירמידה.
שליטה  מעדיף  נתניהו  הנוכחי,  הדברים  במצב 
התיקים  בחלוקת  התקשורת.  במשרד  מלאה 
שנדחתה לסוף החודש, נתניהו יבזר סמכויות שהוא 
שליטה  לידיהם  יקבלו  הליכוד  שרי  בהן.  אוחז 

נתניהו חושש 
מאג'נדות 

שמקורן 
בשמאל-מרכז. 

הוא חושש 
מלפיד, מהרצוג, 
גם מלבני, יעלון, 

גדעון סער 
ואחרים. הוא 
חושש ממפץ 

פוליטי רב 
עוצמה, שירכז 
תחת קורת גג 

פוליטית אחת, 
את כל הכוחות 

שנמצאים 
במרכז המפה 

הפוליטית. 
הוא צריך את 

התקשורת 
לצידו, לא כנגדו
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פעולה  לשיתוף  והמשרד  הכלכלה  החוץ,  במשרדי 
נתניהו ככל הנראה לא  אזורי. על משרד התקשורת 

מתכוון לוותר.

גידול לא טבעי

הן  עשורים,  כמה  לפני  פרס  אמר שמעון  סקרים, 
לא יותר מבושם. אפשר להריח, אסור לשתות.

בסוף השבוע האחרון פורסם סקר דעת קהל שערך 
מפלגות  גיאוקרטוגרפיה.  ומכון  דגני  אבי  פרופסור 
המרכז שוב מתחלקות במספר מנדטים זהה למספרם 
השמאל  וגוש  הימין  גוש  הסיפור.  לא  הם  כיום. 

מחליפים מנדטים בעיקר בתוך הגושים.
מצטמקת  ש"ס  הסיפור.  הן  החרדיות  המפלגות 
לארבעה מנדטים. יהדות התורה, לפי תוצאות הסקר, 

מזנקת ל-12 מנדטים.
חיוביות  תוצאות  שמנבאים  בסקרים  ידוע  דגני 
בשנים  התורה.  ליהדות  בעיקר  החרדיות,  למפלגות 
האחרונות הפך פרופ' דגני לאורח של קבע בוועידות 
פוליטיות חרדיות. הוא מרבה לדבר על הפוטנציאל 
בוחריה.  סך  את  ממקסמת  שלא  התורה  יהדות  של 
רוחם  בעיני  לדמיין  נהנים  הוועידה,  חברי  הצירים, 
אמונים  נשבע  התורה  יהדות  של  ה-12  הנציג  את 

בכנסת.
עם  קו  מיישרת  תמיד  לא  כידוע,  המציאות, 
התחזיות. גם מי שממלא טופס לוטו מסתובב מספר 
מיליוני  עליו  ליפול  עומדים  שהנה  בתחושה  ימים 
שקלים. בהגיע תוצאות האמת, הוא מתאכזב לגלות 
דגני  הנכונים.  המספרים  את  ניחש  אחר  שמישהו 
ההגרלה  פוליטי.  לוטו  טופס  החרדי  לקורא  מספק 
יודע  האמיתית תתרחש בעוד למעלה משנתיים. מי 
אלו תמורות יחולו עד אז. נאחל לו שלפחות בסקר 
הזה יצליח דגני לנחש כמה מספרים נכונים. ביהדות 
התורה יחתמו היום גם על מניין מנדטים. זה מסדר 
את כל הנציגויות ופותר לא מעט מחלוקות. המנדט 
הסכמי  על  מיותרות  מחלוקות  ליצור  עשוי  ה-12 

רוטציה והחלת החוק הנורווגי.
ובכל זאת, חשוב לשים לב לנקודה מרכזית. דגני 
המגמה.  משינוי  כחלק  ליצמן"  "אפקט  על  מדבר 
מתחום  מזמן  חרגה  הבריאות  שר  של  פעילותו 
המושב החרדי. מצביעים בערים חילוניות מובהקות 
הבהירו כי יתמכו ביהדות התורה בשל פועלו של שר 

הבריאות.
"ראוי לשים לב ל'סינדרום ליצמן'", מבהיר דגני. 
"יהדות התורה שזכתה ב-6 מנדטים בבחירות, עולה 
בו קיבלה 9-10 מנדטים,  בהדרגה מאז חודש מאי, 
מגיעים  הנוספים  המנדטים  לאחרונה.   12-13 עד 
 3-4 עוד  אולם  מש"ס,  מנדטים(   3( בחלקם  כנראה 
שאינם  ממצביעים  )בדקתי(  בוודאות  היום  מגיעים 

חרדים! – חלקם דתיים או/ו מסורתיים".
עבור  להצבעה  "המניעים  פרשנות:  גם  לו  ויש 
המפלגה: )שאלנו בשאלות "פתוחות" – לא הוצעו 
המצביעים  לחרדים  מעבר  אפשריות(:  תשובות 
"הרב  או  חרדי"  יהודי  "אני  מהסיבות  למפלגה 

הבריאות  שר  של  המבורכת  העשייה  'בגלל  אמר", 
– למען כלל הציבור ובהתמדה ולאו דווקא בשביל 
פוליטיקאי!",  לכל  השכל  מוסר  להלן,  החרדים". 

טוען דגני.
של  מיועציו  אחד  שמסביר  כפי  אחרות,  במילים 
שר הבריאות, ליצמן אחראי על הגידול הלא טבעי 
קולות  להביא  ניתן  סוף  "סוף  התורה.  יהדות  של 
למפלגה  להצביע  חלמו  לא  שמעולם  מבוחרים 

חרדית", טוען היועץ.
האם זה אומר, שאלתי, שלקראת הבחירות הבאות 

נראה שמות חדשים בעשירייה השנייה?
אני לא מרכיב את הרשימה, טען. אני רק מקווה 
שהתחזיות יתממשו. זה רק יכול להגביר את השלום 

ביהדות החרדית.
מנדטים  ב-12  יסתיים  לא  זה  לנחש:  לי  תרשו 
המציאות  לש"ס.  ארבעה  מול  התורה  ליהדות 
יתחלקו  החרדיות  המפלגות  שתי  אם  גם  מתאזנת. 
מנדטים,   8 תקבל  אחת  וכל  בשווה  שווה  ביניהם 

דיינו.

יציאת צרפת

מעט  ללא  גורם  אירופה,  את  שפוקד  הטרור  גל 
יהודים לוותר על מנעמי החיים בגולה ולעשות עליה 

לישראל.
בראש  מככבת  הטרור,  מוכת  המדינה  צרפת, 
הרשימה. פיגוע הטרור בניס שבו נרצחו 84 בני אדם 
מידי.  יותר  אחד  פיגוע  היה  מחריד,  דריסה  בפיגוע 
יהודי צרפת יחד עם העם הצרפתי כולו סופרים את 
בשרלי-הבדו,  הפיגוע  להאמין:  ומתקשים  מתיהם 
הפיגוע בהיפר כשר, הפיגוע בטולוז, הפיגוע הקטלני 

בבטקלאן והרשימה הזו מסרבת להיגמר.
לוי  משפחת  עם  השבוע  שקיימתי  בשיחה 

המתגוררת במרסיי, התחוורה לי התמונה המלאה.
"זה לא רק הפיגועים", טוען ישראל, בכור הבנים 
הוריו  עשור.  לפני  בישראל  למד  הוא  במשפחה. 
כשהתחתן,  בישראל.  בישיבות  ללמוד  אותו  שלחו 

שב להתגורר בצרפת סמוך להוריו.
גם בישראל יש טרור, טענתי. "כן", השיב, "אבל 
היא  ברחוב  הכללית  התחושה  הטרור.  רק  לא  זה 
שאין לנו כבר מה לחפש פה. לדבריו, צרפת משנה 
לא  כבר  זה  התרבות,  השפה,  האווירה,  פניה.  את 

צרפת הישנה".
"שים לב מה קורה במערכת החינוך הצרפתית", 
במערכת  מהתלמידים  אחוז  "ארבעים  מספר.  הוא 
הספר  מבתי  בחלק  מוסלמים.  הם  כאן  החינוך 
שיעורי השפה הערבית הפכו לשיעורי חובה. צרפת 
הפיגוע  אחרי  מורכבת.  מציאות  עם  מתמודדת 
רבים  כאשר  סערה  כאן  התחוללה  בבטקלאן, 
ספר  בבתי  שמתחנכים  המוסלמים  מהתלמידים 
לא  פשוט  זה  דומיה.  דקת  לעמוד  סירבו  צרפתים, 
יאמן. הם מהגרים שחיים כאן, מתפרנסים כאן ובזים 
ולתרבות הצרפתית. הם פשוט  לדגל, להמנון, לעם 

רוצים צרפת מוסלמית".

אנחנו  "כי  ישראל,  מספר  נוגע",  פחות  זה  "לנו 
אבל  היהודית.  הקהילה  של  הספר  בבתי  למדנו 
חינוך  למוסדות  ילדיהם  את  ששולחים  יהודים  יש 
פחד,  יש  אנטישמיות.  מעט  לא  חווים  הם  רגילים. 
הסיבה  זו  הבאות.  מפני  חשש  ובעיקר  חרדה, 
יודעים  אנחנו  לפחות,  לישראל.  לעלות  שהחלטנו 
עברית כי אמא שלי במקור ישראלית שדיברה איתנו 

עברית בבית. זה יקל עלינו את ההתאקלמות".
משפחת לוי היא רק דוגמא. משפחת אחת, מתוך 
אלפי משפחות שעוזבות את צרפת. משפחות רבות 
את  אורזות   - נוספות  וערים  ניס  מרסיי,  מפריז, 
הרכוש  שאר  ואת  בתיהן  את  מוכרות  מטלטליהן, 

ועולות לישראל.
המונית.  עלייה  על  מדברים  הרשמיים  הנתונים 
יהודים.   6700 לישראל  מצרפת  עקרו  בתשע"ד 
בתשע"ה עלה מספרם ל-7350. בתשע"ו המספרים 
ילכו ויגדלו. וזו רק רשימת העולים מצרפת. תוסיפו 
נוספות  ומדינות  בריטניה  מגרמניה,  העולים  את 
וקבילנו נהירה המונית של יהודים מאירופה לישראל.

נוקטות  פעולות  באלו  בקול:  לתהות  מותר  וכאן 
המפלגות החרדיות כדי לסייע בקליטתם של עשרות 
החרדיות  המפלגות  מדוע  הללו?  היהודים  אלפי 

משאירות את המלאכה לגופים הממסדיים?
ושאר  תגלית  היהודית,  הסוכנות  מדוע  ברור  לא 
גופים, הם היחידים שמקבלים את פניהם של העולים 
החדשים. הגיע הזמן, שחברי הכנסת החרדים, ירפו 
מעט מהעימותים הפנימיים, יניחו מעט למריבות על 
חצאי קרדיטים על תוספות תקציביות לעולם התורה 
החשובים  לדברים  ויתפנו  כשלעצמם(  )החשובים 
וחלק  מאחר  הרוחני,  בהיבט  גם  חשוב  זה  באמת. 
מהמשפחות מבקשות להיקלט במסגרות תורניות. זה 
חשוב גם בהיבט הפוליטי. את מה שמותר למפלגות 

אחרות, מותר גם למפלגות החרדיות.
הכפפה  את  ירים  החרדיות  במפלגות  מישהו  אם 
 – הקליטה  מסלול  בכל  העולים  למשפחות  ויסייע 
דיור, מוסדות חינוך, חיי חברה וכו', הסקר של פרופ' 

דגני עוד עשוי להגשים את עצמו.

תפס טראמפ

מוביל  טראמפ  דונאלד  הזה,  השבוע  לסוף  נכון 
בבטחה בסקרי דעת הקהל. הילארי קלינטון צונחת 
בסקרים והרחוב האמריקאי מתחיל להבין: טראמפ, 
שהחל את הקמפיין כמיליארדר שלא פועל לפי כללי 
המועמדים  ברשימת  וכקוריוז  הפוליטיקלי-קורקט 
של המפלגה הרפובליקנית, בדרכו לכבוש את הבית 

הלבן.
קלינטון.  מהילארי  שהפוך  מה  כל  הוא  טראמפ, 
חושב  לא  מוחצן,  מצליחן,  של  תדמית  מיליארדר, 
תחושות  פי  על  בעיקר  ופועל  כריזמטי  פעמיים, 
יועצים  של  סדורה  משנה  ע"פ  בהכרח  ולא  בטן 

אסטרטגיים.
חייה  מרבית  את  הנגטיב.  בדיוק  היא  קלינטון 
נואמת  מוגדרת  לא  היא  הציבורי.  בשירות  עשתה 
בחסד, אין לה כריזמה שופעת, וכמי שבילתה שמונה 
את  אימצה  היא  הנשיא,  כאשת  הלבן  בבית  שנים 
כללי הדיפלומטיה והשפה המעונבת. שום דבר ממה 

שאמריקה הנוכחית אוהבת לאהוב.
מצביעים  הסקרים,  מצביעים  כך  האמריקאים, 
של  אמריקה  את  עבורם  מסמלת  קלינטון  ברגליים. 
האתמול. טראמפ, הם מקווים, יוביל אותם לאמריקה 

של המחר.
ססגוני  מופע  הן  טראמפ  של  הבחירות  עצרות 
שסוחף אליו המונים. כל נאום שלו הופך לשואו; כל 
עצרת בחירות לקרנבל צבעוני; וכל מופע תקשורתי 
להצגה הטובה בעיר. מי שבוחר בטראמפ עושה זאת 
בעיקר בגלל שנאתו לקלינטון ולמה שהיא מייצגת. 
מי שהצהיר על תמיכה בקלינטון, הם אלו שפיחתו 

שנאה לסגנון של טראמפ. 
בעידן הנוכחי, אין הצבעות בעד, יש רק הצבעת 
נגד. אמור לי איזה מנהיג אתה שונא, ואומר לך במי 

תתמוך בבחירות לנשיאות ארה"ב.


טראמפ, הוא כל מה 
שהפוך מהילארי 
קלינטון. מיליארדר, 
תדמית של מצליחן, 
מוחצן, לא חושב 
פעמיים, כריזמטי 
ופועל בעיקר על פי 
תחושות בטן ולא 
בהכרח ע"פ משנה 
סדורה של יועצים 
אסטרטגיים.
קלינטון היא בדיוק 
הנגטיב. את מרבית 
חייה עשתה בשירות 
הציבורי. היא לא 
מוגדרת נואמת 
בחסד, אין לה 
כריזמה שופעת, 
וכמי שבילתה שמונה 
שנים בבית הלבן 
כאשת הנשיא, היא 
אימצה את כללי 
הדיפלומטיה והשפה 
המעונבת. שום דבר 
ממה שאמריקה 
הנוכחית אוהבת

  ההצגה הטובה בעיר. טראמפ 

צרפת משתנה. זירת הפיגוע בניס



י

חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,
עכשיו במחיר מוזל!
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אור זרוע לצדיק 
    ביום רביעי הקרוב ימלאו ארבע שנים – כבר 
ארבע! – להסתלקות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. 
תחושת החיסרון והכאב, לא רק שאינה נעלמת, כי 

אם הולכת ומתעצמת.
 יש את חסרון הכלל: כמה אסונות, מבית ומחוץ, פקדו את 
על  שהגנה  הברזל'  'כיפת  לאנחות  אותנו  עזבה  מאז  עמנו 

העולם כולו. 
ויש את חסרון הפרט: מי שזכה להסתופף בצילו, לא ישכח 
לעולם את ה'גוט מארגען' המחמם שקיבל ממנו מדי בוקר; 
את האיחולים והברכות שבקעו מליבו הטהור ברגעי שמחה 
או – חלילה – בעת צרה; את המחזות הגדולים של 'המלך 
המתוק;  הניגון  עם  הלימוד,  בשעות   – התורה'  בממלכת 
במסירת השיעור מתוך שמחת התורה הפנימית שהיתה בשר 
בו  הקצר  וברגע  קונו;  לפני  המשתפכת  בתפילתו  מבשרו; 
היה פוסק הדור משיב ליהודי מתלבט שביקש עצה, באותה 
כאשר  הרת-גורל,  הלכתית  בשאלה  מכריע  היה  בה  רצינות 

עולם שלם מייחל למוצא פיו. 

על גדלותו בתורה של הרב אלישיב, נכתב רבות 
וטובות. פחות כתבו על מידותיו המופלאות. 

לזולת,  רגישותו  על  מילה  בלי  אי-אפשר 
במעמדו הנשגב, לכל אדם, אפילו ל...נער בן 13.

מורי  אבי  שאל  שלי,  המצוה  בר  שמחת  לפני  חודשים 
שליט"א את הרב זצ"ל מתי לקבוע את שבת הבר מצוה שלי, 

בשבת שלפני או בזו שאחרי יום הבר מצוה עצמו.
וכך ענה הרב: "מבחינה הלכתית, זה לא משנה אם יעלה 
נוח  שיותר  מה  תעשו  אחרי...  שבת  או  לפני  שבת  לתורה 
למשפחה, אבל אחד השיקולים צריך להיות: איזו פרשה או 
הפטרה תהיה קלה יותר וקצרה יותר לקריאה עבור חתן הבר 

מצוה".

הרב מעולם לא קטע את השואל. עד יומו האחרון, 
כגדול. קטן  השואל,  לשאלת  בסבלנות   האזין 
בבחרותי סיפרתי לרב זצ"ל שקשה לי לקום בבוקר 

לתפילת שחרית וביקשתי עצה.
של  והערך  החשיבות  יודעים  אם  "עצה?  הרב:  השיב 
התפילה, אם הייתה בבעלותך חנות, היית מצליח לקום על 

אף הקושי".
דמיון  רק  זה  חנות  קם.  היית  "לחנות  הרב:  הוסיף 
פרוטות.  כמה  מרוויחים  בחנות  התפילה.  לעומת  קטן 
להרוויח  אפשר  מה  החשיבות  את  יודעים  אם 
לקום". מצליחים  ודאי  בזמנה,  תפילה   באמצעות 

     וזה עבד.

גם לעת זקנותו וחולשתו, הרב לא עשה לעצמו 
'הנחות' בהלכה. בשל הקפדתו על דין 'חדש', מדי 
שנה, לאחר חג הפסח, הייתי רוכש עבורו בחו"ל 
נחוץ  שהיה  מסוים  מזון  מוצר   – נכרית  בבעלות  מחנות   –

לבריאותו.
חזרתי לארץ עם המוצר. לאחר שהעניק לי ברכה במאור 
נו, שילמתם  פנים, פנה הרב לנכדו-משמשו בקודש ושאל: 

לו?
היה  לא  הרב  ממון,  בענייני  שלו  הנקיות  מידת  במסגרת 
מוכן לקבל הסברים. גם אם היינו אומרים לו שאנו מוכנים 
להעניק לו את כל הון ביתנו כדי לזכות לשמש את גדול הדור 

וזו הזכות שלנו, לא היה מוותר. הוא תמיד ביקש לשלם.
בלית ברירה, נקטתי במחיר המוצר, אך הרב לא ויתר: "זה 

מחיר זול בשבילי או שכך זה עולה בחנות?"...

וככל שננסה לתאר את דמותו של הרב אלישיב 
– לא ניגע באפס קצהו של מלאך האלוקים שהיה 

בתוכנו.
ילמדו  רביעי,  ביום  המנוחות  בהר  לציונו  יעלו  המונים 
משניות – כפי שאהב, בעיון ובהבנה, ולא באמצעות קריאת 
המילים בלבד – ויעתירו לפני שוכן מרומים שזכותו תעמוד 

לכולנו בכל העניינים. 

כאיש-עסקים  ז"ל  כץ  מרקוס  על  שמעו  כולם 
מדינות,  מנהיגי  של  הקרוב  כחברם  עולם,  חובק 
במסגרת  לצדקה.  סכומי-עתק  שתרם  כפילנתרופ 
זכיתי  עמו,  יחד  לאחרונה  שכתבתי  האוטוביוגרפי  הספר 
באישיותו,  מפורסמים  הפחות  הצדדים  את  מקרוב  להכיר 
בהם היה גאה יותר מכל: כניצול שואה מלומד בעשרות נסים 
בימי המלחמה ואחריה, כבנש"ק ששמו העברי הוא בכלל ר' 
מרדכי-דוד, צאצא גאה לאדמו"ר בעל ה'דברי חיים' מצאנז 
זיע"א, איש ספר, איש משפחה, מנהיג פיקח להחריד, אוהב 
תורה וחסד, אוהב ארץ ישראל, בעל מוח ישר וחד כתער עד 
לרגעיו האחרונים, שכל רגע במחיצתו – הפך אותך לאדם 

חכם יותר.
"ילד בן 6 הייתי כשאבי לקח אותי עמו כדי להתברך מפי 
ציון הי"ד",  ציון מבאבוב, בעל הקדושת  בן  רבי  האדמו"ר 
בזיכרוני.  היטב  נחרט  הזה  "הביקור  בהתרגשות.  לי  סיפר 
הוא  מרדכי-דוד  'רבי,  ואמר:  אליו  קירבני  אבא  כשנכנסנו, 

בני היחיד. אנו רוצים שהרבי ייתן לו ברכה מיוחדת'. 
"הרבי הקשיב וקירב אותי אליו בחום. הוא שתק זמן רב. 
מברך  לא  הוא  'למה  לעצמי.  הרהרתי  ברכה?',  לו  אין  'נו, 
נחת ממני? כמה  ואימא  אותי שאהיה צדיק, שתהיה לאבא 

זמן הוא צריך לחשוב?'. לאחר כמה רגעי דממה, שהיו עבורי 
כנצח, הרבי הניח ידו על ראשי ואמר: 'מרדכי-דוד, אני מברך 
את  הבנתי  לא  ישר(".  )יהודי  איד  ערליכע'ר  שתהיה  אותך 
ויצאנו מהחדר. בחוץ, שאלתי  'אמן'  פשר הברכה, גמגמתי 
'למה צריך לברך אותי שאהיה ישר?  את אבא בטון נעלב: 
ברור שאני אהיה אדם ישר!'. גם אבא לא הבין את הברכה 

ולא הצליח לרדת לעומק דעתו של האדמו"ר.
נכנסתי  בברוקלין,  הראשון  בביקורי  המלחמה,  "לאחר 
אל ממשיך דרכו, האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב. הצגתי את 
ייחוסי וסיפרתי לו על הביקור אצל אביו הי"ד ועל הברכה 
והחל  התרגש  האדמו"ר  פשרה.  לי  נודע  לא  היום  שעד 
לרופא,  לקרוא  מיהרו  אותו  המשמשים  הגבאים  להחוויר. 
האלו  הזיכרונות  בסדר.  'אני  ואמר:  אותם  הרגיע  הוא  אבל 
מעט  נרגע  הרבי  להתרגש'.  לי  גורמים  קצת  אבא  מבית 
והמשיך: 'מרדכי-דוד, אני זוכר היטב את הביקור הזה שאתה 
יד  ונכחתי בחדר על  הייתי אז אברך צעיר  אני  מספר עליו. 
שתהיה  אותך  כשבירך  כוונתו  הייתה  מה  שואל  אתה  אבי. 
אדם ישר? אינני יודע לומר בדיוק, אבל אני כן יודע שלאבא 

הי"ד היו כוונות נשגבות'.
"כך", סיפר מרקוס, "במשך עשרות שנים חייתי במתח: 
למה בדיוק התכוון האדמו"ר בברכתו. עד שפגשתי את הרב 

הראשי הרב ישראל מאיר לאו.
הברכה  לשון  את  כ"ץ,  פרס  זוכה  לאו,  לרב  "סיפרתי 
לו  יש  האם  אותו  ושאלתי  מהאדמו"ר  בילדותי  שקיבלתי 
הסבר לפשר ברכה זו. במתק לשונו העניק לי הרב לאו הסבר 
מאלף לדבריו של האדמו"ר: 'זו הברכה הגדולה ביותר. מדי 
את  בהתרגשות  אומרים  אנו  הכיפורים,  יום  בהתקדש  שנה, 
שוב  אומר  ישראל  קהל  כל  זה  במעמד  'כל-נדרי'.  תפילת 
ושוב את הפסוק מספר תהילים 'אוֹר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב 
נכנס  צדיק  כשאדם  לישר?  צדיק  בין  ההבדל  מה  ִׂשְמָחה'. 
לחדר, הוא מביא עמו הרבה אור – 'אור זרוע לצדיק', אולם 
לב,  'ולישרי   – שמחה  עמו  מביא  הוא  נכנס,  ישר  כשאדם 

שמחה'! 
"דבריו של הרב לאו חדרו עמוק לתוך לבי והעצימו אצלי 
היא  שלי  שהשליחות  יודע  אני  מאז  האדמו"ר.  ברכת  את 
אני  מישהו,  לשמח  מצליח  כשאני  לאחרים.  שמחה  להביא 

מודה לבורא עולם על הברכה שהתקיימה.
השבוע, כמעט בן 90 שנה, סיים את שליחותו המופלאה, 

ביושר ובשמחה.
לעכל.  מדי  מוקדם  אך  ממרקוס,  ללמוד  מה  המון  יש 
הקודש  עיר  באדמת  נטמן  טרם  נכתבות  השורות 
מפעליו  בהמשך  נתנחם  אנחנו  אהב.  שכה  והמקדש, 
היקרים(  וילדיו  תחי'  עדינה  רעייתו  )על-ידי  הרוחניים 
המתים. בתחיית  בקרוב,  שוב,  לראותו   ונתפלל 

     תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
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 כשיש בבית חושך, אנו מדליקים את האור והחושך נעלם."
 אולם בתוכנו - גם כשהאור דולק, החושך עדיין שורר".

מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל
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עומדים מאחורי המילים

נדרים  לנושא  הקשורה  במצווה  פותחת  מטות  פרשת 
ושבועות. וכך כותבת התורה "ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה', ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר 
לה' אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו, ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל 

ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה".
"ככל  משמעית:  וחד  החלטית  בצורה  כותבת  התורה 
בחינות,  מספר  ישנם  הזו  לאמירה  יעשה".  מפיו  היוצא 
מוציא  אדם  יהודי.  של  הדיבור  כוח  מהו  אותנו  המלמדות 
מילה מפיו והיא פועלת  פעולה. אין אפשרות לומר: 'סתם 
אמרתי', 'לא התכוונתי', 'המצאתי'. אמרת משהו - בבקשה, 

תעמוד במילה שלך.
לקיים"?!.  הבטחתי  "לא  הידוע  המשפט  את  מכירים 
בתרבות  המתפשטת  כואבת  מציאות  זו  לדאבוננו, 
מדובר  ולא  כך.  ממש  כחברה.  עלינו  ומאיימת  הישראלית 
על הבטחות שניתנו לפני שנים וניתן להעניק להם פרשנויות 
כאלו ואחרות. ולא שהבטחות כאלו לא צריך לקיים, אבל 
שלא  מרכיבים  ונוספו  הנסיבות  שהשתנו  לומר  ניתן  עדיין 
היו קיימים אז. אומרת התורה: "ככל היוצא מפיו יעשה". 
לא רבע, לא חצי, גם לא שלושת רבעי. ככל! מה שהבטחת 
והיכולת  ממוסריות  נפרד  בלתי  חלק  לקיים.  צריך  אתה   -
מאחורי  לעמוד  שלנו  היכולת  זה  כחברה,  לשרוד  שלנו 
לא  שאנשים  מכך  בנוי  ההדדי  האמון  כל  שלנו.  הדיבורים 
ובראשונה  בראש  היא  הומוגניות  לשני.  האחד  משקרים 
לעמוד מאחורי המילה שלך. לא להתנכר להבטחות שאתה 

בעצמך הבטחת.


 

מפיו  היוצא  "ככל  הפסוק  למשמעות  נוסף  היבט  ישנו 
עצמה.  את  המגשימה  נבואה  נקרא  זה  שלנו  בשפה  יעשה". 
תורת המיסטיקה ולא רק, מכירה בכך שישנו מושג לפתוח פה 
גילו שהנבואה הגשימה  רבות שאנשים  ישנם פעמים  לשטן. 
את עצמה. אמרו דברים, שלבסוף קרו. ובדרך כלל הם אינם 

דברים חיוביים.
לאדם יש כוח רב בדיבור. ככל היוצא מפיו יעשה. אדם אמר 
משהו, ייתכן מאוד והדבר שהוא אמר אכן יקרה. בעניין הזה 
אני נזכר בסיפור שקרה אצל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי. 
סיפרו לו אודות אדם שאיחר לפגישה חשובה ועל מנת להציל 
עצמו מביזיון, תירץ את איחורו בכך ש"היתה לו הלוויה של 
סבתא". לא עבר שבוע מאז, והסבתא אכן נפטרה. שאלו את 
'רב חיים' האם יש קשר בין מה שאמר האדם לבין מה שקרה? 
ענה להם שייתכן מאוד שיש קשר בין הדברים, והורה ללמוד 

משניות לעילוי נשמתה.
משמעות  לו  יש  מפיו  מוציא  שאדם  שמשפט  אנו  למדים 
אדירה. וכך אמר שלמה המלך החכם מכל אדם: "מוות וחיים 

ביד הלשון".
מוציא  שאדם  מילה  לכל  רבה  חשיבות  מייחסת  היהדות 
מהפה. כל נושא הנדרים והשבועות הוא מתוקף הכוח שאנו 
נוסכים בפיו של האדם. העולם לא יכול להתנהל עם שקרנים. 
לא  אתה  אמת,  דיבר  לא  שמולך  שהאדם  מזהה  אתה  כאשר 
תמשיך להתעסק אתו. זה יכול להיות המוסכניק, השיפוצניק, 
השרברב, נהג המונית, פקיד בעירייה. אנשים שמשקרים, שלא 
מוציאים אמת מפיהם, שיכולים לעמוד מולך ולצקצק בלשונם 
בדבר שקר, הם אנשים המרחיקים מעצמם חברה. מוות וחיים 
ביד הלשון. במילה אחת שלא במקום, במעשה אחד לא טוב 

שאדם עושה, הוא יכול להחריב את עולמו.

ומידה טובה מרובה, כשאדם דובר אמת הוא מקרין גם על 
חז"ל  אמרו  וכן  כולו.  העולם  כל  על  וממילא  שלו  הסביבה 
במסכת אבות: העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום.

 


ישנו מאמר מעורר של מרנא רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, 
ראש ישיבת מיר בליטא, בספר 'שיחות מוסר'. המאמר ארוך 
מדליקים  אנו  חושך,  בבית  "כשיש  כך:  כותב  הוא  ומדהים. 
את האור והחושך נעלם. אולם בתוכנו - גם כשהאור דולק, 
כל  נובעים  הללו  והחושך  מהאור  שורר.  עדיין  החושך 
בין  שההבדל  מכך,  המסקנה  האדם".  שבמעשי  הסתירות 
צדיק ורשע, הוא פעמים רבות יכולת ההבחנה. הקב"ה נותן 

לאדם פעמים רבות אפשרות לטעות, וזו יכולת הבחירה.
לפני  שבאה  האישה  של  הידוע  הסיפור  את  מביא  הוא 
שלמה המלך וסיפרה שהילד של חברתה מת ובאמצע הלילה 
פסגת  הרי  ולכאורה  שלה.  הילד  את  וגנבה  חברתה  הלכה 
אך  לו.  ולדאוג  ילד  לקחת  זה  לזולת  הדאגה  של  השלימות 
ביותר  הנבזי  המעשה  את  ולעשות  הזו  התחושה  את  לקחת 
מתוך  תיקון.  ולא  קלקול  כבר  זה  במחשכים,  ילד  ולגנוב 
מעשה טוב לעשות את המעשה הגרוע ביותר והשפל ביותר, 

זה המעשה הנבזי ביותר.
בענייני  הרבנים  אחד  של  התייחסות  ראיתי  דומה  בעניין 
ביטלו  השני  הבית  ימי  שבתחילת  בגמרא  סיפור  יש  דיומא. 
את יצר הרע של עבודה זרה. אחר כך ניסו לבטל את יצר הרע 
של גילוי עריות ולא הצליחו, רק החלישו את כוחו. מסתבר 
שאי אפשר לבטל מהשורש את החלק הרע של יצר הרע. לכן 
הנבואה  את  גם  איבדנו  זרה  עבודה  של  הרע  היצר  בביטול 

והשראת שכינה.
וגם  הנבואה  גם  תחזור  במהרה  השלישי  הבית  בבניין 
השראת השכינה. ומבואר בספרים כי יחד איתם יחזור גם היצר 
של עבודה זרה. לא תהיה לנו ברירה אלא להתגבר עליו ולכוון 
בניין  לזכות בנבואה. לקראת  כדי שנוכל  אותו למקום הנכון 
הבית השלישי יחזרו כל כוחות היצירה לעם ישראל ביחד עם 
היצרים שלהם. אנחנו מוכרחים לכוון את הכוחות רק למקום 
היפה והבונה. אל עבר היצר הבונה והמיטיב ולא ליצר ההורס 

ומנצל. כך תבוא הגאולה.
נוהגים  בהם  השבועות  שלושת  של  סיפם  על  ובעמדנו 
כל אחד  נחפש  ובית המקדש,  ירושלים  אנו בצער על חורבן 
בתוכיותו ובעצמו את הסיבות לקלקול ואת הדרכים לתיקון, 
כדי שנזכה השתא לבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.

שבת שלום ומבורך.

התורה מדגישה לנו בפרשת השבוע "ככל היוצא מפיו יעשה", שאם אדם הבטיח משהו, התחייב לעשות 
דבר מה, עליו לקיים את הבטחתו. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהבטחה של איש ציבור לבוחריו

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

"אני נזכר בסיפור שקרה אצל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי. סיפרו לו אודות אדם שאיחר לפגישה 
חשובה ועל מנת להציל עצמו מביזיון, תירץ את איחורו בכך ש"היתה לו הלוויה של סבתא". לא עבר 

שבוע מאז, והסבתא אכן נפטרה. שאלו את 'רב חיים' האם יש קשר בין מה שאמר האדם לבין מה 
שקרה? ענה להם שייתכן מאוד שיש קשר בין הדברים, והורה ללמוד משניות לעילוי נשמתה"
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שיטה חינוכית חשובה להגיע ללבו של הילד, היא "להצטרף" אליו, לשתף אותו 
ולהיות חלק מחייו וחוויותיו  אבל לא תמיד נשתמש בה. למשל, כאשר הילד או 

הילדה חוצה קווים אדומים

 מצטרפים, אך לא נסחפים

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

בעקבות המדור שפורסם בשבוע שעבר, קיבלתי מספר 
תגובות. אחת מהן הייתה של אמא שעשתה כהמלצתי, 
ואפשרה לילד להישאר בבית. "השארתי את הילד בבית, 
ניסיתי לדובב אותו - אבל זה פשוט לא הלך", כך טענה 

אותה אמא. 
להשקיע  שמוכנים  רציניים  אנשים  רואה  כשאני 
לפרטים  ויורד  להם  לעזור  משתדל  אני  להתקדם,  כדי 
הקטנים. "מה בדיוק אמרת לילד אחרי שהוא נשאר?", 
זה  האם  חושב,  הוא  מה  אותו  "שאלתי  אותה.  שאלתי 
טוב שהוא נשאר". היא פירטה: "מה הוא ח ו ש ב". אני 
חושב שהמילה "חושב", יש בה משהו מן השיפוטיות. 
"מרגיש" נשמע יותר מאפשר, לא? מה את #מרגישה?# 

ביצעתי את הניסוי בזמן אמת. 
אותו,  לפתוח  כשרוצים  הלב  אל  מדבר  יותר  מה 
נושאים  ללבן  כשרוצים  גם  "חושב"?  או  "מרגיש" 
דברים  להטיח  לא  אך  ממוקדים  להיות  מותר  טעונים, 
קשים. גם אל הרשע, בהגדה של פסח, מדברים בחוזקה, 
אך לא יורדים לפסים. אומרים: "אילו היה שם לא היה 
נגאל", ולא אומרים לו ישירות "אילו היית שם לא היית 

נגאל". ושם, להזכירכם, מדובר ברשע.  
שפה נכונה בהצבת גבולות, מתחילה קודם כל בשיחה 
נכונה עם הילד, שהילד מרגיש שאני בצד שלו.  רק אחרי 
עם  גם  אצליח  אני  טובה,  ותקשורת  אמון  אתו  שבניתי 
הגבולות שלי בצורה נכונה. כמובן, עלינו לזכור, מדובר 
בתהליך. שפה היא דבר שנרכש במשך הזמן ויחסי אמון 

גם הם נבנים בשלבים. 
אז מה, שואלים ההורים, זה נשמע כאילו אני מפחד 
מהצל של הילד ואסור לי אפילו להעז לשאול אותו מה 
ולשאול  שלו  הפסיכולוג  להיות  רק  אלא  חושב,  הוא 
בטון אמפטי: אז מה אתה מרגיש? ומה קורה אם הוא 
מרגיש שנורא בא לו עכשיו לעזוב לגמרי את הלימודים? 
לי מטרה כהורה להוביל את  יש  ונשנה:  נזכיר  אז שוב 
והדיבורים,  הרגשות  בעולם  רק  נשאר  לא  אני  הילד. 
מאבד  והילד  במידה  וכמובן,  מטרה.  ממוקד  אני  אלא 
את הגבול ומתנהג בצורה לא הולמת - אני מעמיד אותו 
את  לומד  אני  בינתיים  אבל  בקונקרטיות.  המקום.  על 
שפת ההצטרפות, כי רק אם הילד מרגיש שאני אתו הוא 
יציית לי. גם אני, כהורה, אצליח לחנך חינוך אמיתי אם 
הילד מרגיש את הקשר אליי ואני מהווה דמות חינוכית 

חיובית עבורו ולא איזה שוטר טרדן. 
בתם  בעניין  לייעוץ  זוג  מזמן  לא  אליי  הגיעו 
עם  ארוכה  תקופה  איתה  עבדו  ההורים  המתבגרת. 
"הצטרפות", עליה כתבנו קודם. אבל כאן פנתה אליי 
מתחצפת  שהילדה  סיפרה  היא  משבר.  בנקודת  האם 
נזקקת  שהיא  עד  זאת  רוחה,  על  העולה  ככל  ועושה 
לדבר מה מהאם, אז פתאום היא הופכת למלאך טוב. 
מה שלומך אמא? את צריכה אולי עזרה במשהו? וכמה 
שהיא  הכספים  את  לבקש  מגיעה  היא  אחר-כך  דקות 
בדמעות,  האמא  הוסיפה  זה,  וכל  לה.  חושבת שמגיע 

אחרי שכמה דקות קודם היא התחצפה ודיברה בצורה 
נוראית שאפילו עם החברות שלה היא לא תדבר כך.

יש  כאן  גבולות!!  הצטרפות?  אומרים?  אתם  מה 
חציית קווים אדומים. כאן יש צורך בסוג של סטירת לחי, 
בעקביות  בונה  אחד  מצד  אני  ובמחשבה.  בזהירות  אבל 
תקשורת עם הילד, אבל עדיין לא הופך את הבית לשטח 
דבר  בפעם הבאה שקורה  אישה:  לאותה  הפקר. אמרתי 
לה:  אומרת  את  בקשות  לבקש  באה  כשהילדה  כזה, 
דקות  כמה  שלפני  האישה  אמא?  זו  מי  "אמא"?  אמרת 
צעקת עליה ושלחת אותה לעוף... עכשיו את מדברת עם 
הכספואמא? בבקשה, אם יש כאן שתי נשים, אמא אחת 
שצועקת עליה ואמא אחת שמבקשים ממנה כסף, תבקשי 

משהו שיגשר ביניהם, אבל כך זה לא יכול להמשיך!
ופרקה  ישבה  הילדה  שאחר-כך  ספרה  אמא  אותה 

מליבה דברים שמעולם לא סיפרה.

זוג הורים פנו אליי עם שאלה לגבי בנם בן העשר. הם 
טענו שהילד מסרב לנסוע איתם לשבת לבית הסבתא. 
והילד  לו  להעיר  מרבה  שהסבתא  מהדברים  הבנתי 
הנחיות,  קבלו  הם  איתי  השיחה  אחר  לחוץ.  מרגיש 
הצצה  הנה  ברשותכם,  השתנה.  והכל  פיהן  על  פעלו 

למה שהתחולל באותה השבת: כבר בדרך אל הסבתא 
אדון גוגנהיים, האבא, מדבר עם הילד. יעקב, אני מבין 
שאתה לא אוהב שמעירים לך הרבה. אני אנסה לסדר 
אומר  הוא  אמו,  אל  גגונהיים  כשמגיע  בעניין.  משהו 
עם  לעשות  מה  יודע  לא  כבר  אני  תראי,  אמא,  לה: 
ממש  אני  בחינוך,  ניסיון  לך  שיש  אמרת  תמיד  הילד. 
עם  לי  לעזור  ותוכלי  כאן שבת שלימה  שמח שאנחנו 
חינכה   - השבת  כל  במשך  ואכן,  אותו.  לחנך  יעקב 
עד  להם  להסביר  הפסיקה  ולא  ההורים,  את...  האמא 
כמה יעקב שלהם מקסים ונפלא, ואיך צריכים להתאזר 

איתו בסבלנות ולהבין אותו... מעשה שהיה!
נסכם אם כך את הדברים:

הילד,  של  לעולמו  הבנה  היא  אמיתית#  #הצטרפות 
מתוך מקום נקי ללא אינטרסים אישיים. 

הסיכון  את  לקחת  מוכן  שאני  פירושו,  נקי#  #מקום 
עד  זמני  באופן  כרצונו,  ויעשה  בשלו  יישאר  שהילד 

שנמצא את הדרך הנכונה להגיע לליבו.
הצטרפות אינה מטרה אלא אמצעי להגיע לתקשורת 
החינוכית  המטרה  אל  ולהובלה  הילד,  עם  טובה 

הספציפית.
לא בכל ענין מתאימה "הצטרפות". כשנחצים קווים 

אדומים, נעמיד את הילד במקום בצורה עניינית.
הצלחה, שמחה והמון נחת. 

"מרכז ארי" - מרכז לייעוץ והכוונה חינוכית, בהנהלת הרב יוסל'ה אייזנבך. ייעוץ והדרכת הורים, סדנאות "הורה כמאמן", חוגי אינטליגנציה רגשית לנוער וילדים/ות. לפרטים: 050-4145422
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 עכשיו את מדברת עם ה'כספואמא'? אם יש שתי נשים, אחת שצועקים עליה ואחת שמבקשים ממנו כסף, תצטרכי"



סכום מינימאלי להפקדה: 10,000 ₪. פיקדון ליצ'י מדד צמוד לעליית / לירידת מדד המחירים לצרכן, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות 
את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

*8860
לפרטים התקשרו:

של מזרחי טפחות 

פיקדון שנזיל בכל שנה
וגם מבטיח תשואה שעולה ועולה

אל תשאירו את הכסף בעובר ושב,
כשאתם יכולים להרויח עליו!

פיקדון שנזיל בכל שנה וגם מבטיח ריבית שעולה ועולה

פיקדון ליצ'י
של מזרחי טפחות

לקוחות כל הבנקים, הכירו את

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.

פטל
פקדונות מידיים

אפרסמון
פקדונות לטווח קצר

רימונים
פקדונות נזילים

דובדבן
פקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פקדונות דו מסלוליים

פומלית
פקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פקדונות לטווח ארוך

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

זהירות - גבר רעב

הרב אבנר קוואס

הנשים  כל  שעל  סיסמא  זוהי  קיבתו",  על  צועד  "הגבר 
להכיר ולדעת. אמרה לי פעם אשה מבוגרת: לגבר יש קיבה 
נראה שהסבתות  נסתכל קצת אחורה,  ובאמת אם  עצבנית! 
שלנו הקפידו והשקיעו רבות בנושא הבישול והכנת האוכל 
הביתה  חזר  שסבא  בהיסטוריה  קרה  ולא  כמעט  לבעליהן. 
ידעה  אשה  כל  מבושלת.  ארוחה  לו  היתה  ולא  מהעבודה 
שכשהבעל מגיע הביתה יש להגיש לו מיד לאכול, ואחר כך 

אפשר לשוחח ולדבר איתו. 
בדורנו הכלל הזה כמעט נשבר, או מחמת חוסר מודעות 
לנקודה רגישה זו, או מכיוון שהשתנו קצת סדרי העדיפויות. 
בדורנו האשה יוצאת לעבודה, והיא לא תמיד נמצאת בבית 
מקום  מכל  זה.  צורך  על  ולענות  מבושל  אוכל  להכין  כדי 
מציאות זו לא פוטרת אותה מהחובה לדאוג לצרכיו. אפשר 
ובכל  למקרר,  ולהכניס  תבשילים  מספר  אחד  ביום  לבשל 

פעם לחמם אוכל אחר.  
גבר   = רעב  גבר  המשוואה:  את  להכיר  צריכה  אשה  כל 
שאם  לב  שימי  יומיומי.  לאימות  ניתנת  זו  משוואה  עצבני. 
קצת  עצבנות,  סימני  אצלו  ניכרים  בזמן,  אוכל  לא  הוא 
עצבות, והוא מתחיל לדבר לא לענין. מיד אחרי שהוא אוכל 

ושותה הוא נרגע, מדבר לענין, ואפילו מחייך. 
נא לדעת: כשגברים אומרים 'אוכל' הכוונה ל-בשרי! ועם 
לחם! כשהבעל שואל: מה הכנת לי לאכול? והיא עונה לו: 
חלבי! קשה לו להבין למה היא מתכוונת. אצלו 'חלבי' זה 

הפתיחה של הסעודה... 
אותו:  שאלה  ואח"כ  בורקסים  שני  לבעלה  הכינה  אשה 
שבעת? לא רק שהוא לא שבע, אלא הוא התחיל להסתובב 
סביב המקרר כמו בהקפות של שמחת תורה. אשה שמציעה 
לבעלה לאכול בלי לחם, גורמת לכך שהוא ינשנש חטיפים 
במטבח כל היום... הוא צריך משהו שיסתום לו את התיאבון. 
יש לשים לב לדבר זה במיוחד אחרי יום צום. בזמן הזה הוא 
כבר כמעט לא מתפקד. וזה בא לידי ביטוי ביתר שאת בסוף 
הצומות הארוכים, אחרי יום הכיפורים ותשעה באב. כשהוא 
חוזר הביתה ושואל: מה הכנת לי לאכול? אם היא תענה לו: 

חלבי... אז היא תהיה המנה הבשרית...

השפעת הסביבה - חלק ב' 

במאמר הקודם למדנו את דברי הרמב"ם – שטבע האדם 
להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ואת השפעת הסביבה על 

הילדים. 
לחפש  והוא  שלילית,  השפעה  למיגור  נוסף  פתרון  ישנו 
עלינו  החיובי.  בכיוון  להשפיע  יותר  שיועיל  ספר#  #בית 
ההורים לרשום את ילדנו לבית ספר שעוסק בבין אדם לחברו, 
בית ספר שמלמדים שכבוד אב ואם זהו יסודי ובסיסי, מקום 
שלומדים בו – הלכות לשון הרע, ושמירת הפה מדיבורים 
הרבה  ישנם  יצרו.  את  הכובש  גיבור  איזהו   – וגם  אסורים. 
ביה"ס תורניים בארץ ישראל השומרים על הכללים שכתבנו 

אלו  שתכנים  ממשפחות  מגיעים  שם  שנמצאים  והילדים 
יותר  בחברה  נמצא  כשהילד  וממילא  מאד.  להן  חשובים 
מילה  וכשאומרים  סטרילי.  להיות  הופך  ג"כ  הוא  סטרילית 
גדר  אצלו  יוצר  זה  באומר,  גוערים  החברים  וכל  טובה  לא 
"אבל  אחת:  אמא  פעם  לי  אמרה  אלו.  מילים  אמירת  בפני 
הרמה  מעל  קצת  היא  הרוחנית  רמתו  הזה  התורני  ביה"ס 
שלי ושל בעלי". אמרתי לה - "אדרבה הדבר מצוין, כך כל 
הבית ישאף לעלות בהתנהגות ורמת הדיבור". כמו שכתוב 
בסוף ספר מלאכי:–"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על 

אבותם". 
פחות  לומדים  התורה  בתלמודי  "אבל   - שאלה  ועוד 
שעדיף  לה  עניתי  וכד'".  היסטוריה,  פיזיקה,  מתמטיקה, 
ואם,  אב  יכבד  מידות,  בעל  יהיה  הכל  לפני  שלנו  שהילד 
איזה  ילמד  הוא  יגדל  כשהוא  כך  ואחר  נקיה  בלשון  וידבר 

ולא  האדם  את  עושה  לא  המקצוע  לימוד  שירצה.  מקצוע 
מתקן את מידותיו, את זה אפשר תמיד לעשות וללמוד במשך 
הזמן. אבל בילדות צריך לקבוע בנפשו את המידות הטובות, 
שווה  מה  ממנה.  יסור  לא  כשיגדל  ואז  הנכונים  וההרגלים 
שווה  מה  בבית?  ואלים  מכה  והוא  חשבון  בראיית  תואר 

תואר פרופסור והוא אדם לא נאמן?
לכל  קודמות  ארץ  והדרך  המידות  היהדות  תפיסת  לפי 
התארים. כמו שאמר שלמה המלך "טוב משל ברוחו מלוכד 
עיר".–אדם שלא אומר כל מה שהוא רוצה ושולט על יצריו 
הוא הרבה יותר גדול מהגנרל הכי מפורסם ומהקצין שעטור 
בדרגות על כתפיו. לכן, הורים יקרים, בואו נשתול את ילדנו 
ספר  ובתי  במקומות  האלה  הנפלאים  הפרחים  היקרים, 

ובחברה מעולה כדי שיגדלו לתפארת עם ישראל.

רגישות מיוחדת קיימת אצל האיש: הצורך שלו לאכול ולהיות שבע. עובדה זו גורמת לו 
הרבה פעמים לשינויים במצבי הרוח ולמעברים מעצבות לשמחה ומעצבנות לרוגע ולהיפך

לימוד המקצוע לא עושה את האדם ולא מתקן את מידותיו, את זה אפשר תמיד לעשות וללמוד במשך הזמן. 
אבל בילדות צריך לקבוע בנפשו את המידות הטובות, וההרגלים הנכונים ואז כשיגדל לא יסור ממנה. מה 

שווה תואר בראיית חשבון – והוא מכה ואלים בבית? מה שווה תואר פרופסור והוא אדם לא נאמן?
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ואיתה  הקידמה  את  איתה  הביאה  הזמנים  האצת 
אתגרים  מהווים  מהם  הרבה  אולם  חיוביים,  דברים 
גדולים, בהיותם ביסוד אלמנטים שליליים אשר מחלקם 
יש לברוח כמו מאש ואת חלקם יש לנתב למקום חיובי 

שיצמיח את האדם וירומם אותו.
הנה אחד מהם לפניכם: בימים עברו, כשרצינו דבר 
כזה או אחר, נקטנו בלשון "אני רוצה..." או בהטעיה 
הנעימה יותר "אני חפץ...". אלו היו רגעים בהם הבענו 
במילים את אחד הגורמים החזקים ביותר בנפש האדם, 

הלא הוא הרצון. 
ידוע מה שאומרים בשם החיד"א:  בהקשר הרוחני, 
"אין לך דבר העומד בפני הרצון". והסביר זאת ה"פני 
מנחם" זיע"א בשם ה"אמרי אמת" זיע"א, שעל הרצון 
האדם  את  המעכב  דבר  ואין  עיכוב  שום  לאדם  אין 
ה"בית  והרה"ק  בתכלית.  מושלם  להיות  מלרצות 
אהרון" מקרלין זיע"א, פירש את הפסוק )תהילים קי"א 
"כי  חפציהם":  לכל  דרושים  ה'  מעשי  "גדולים  ב'( 
להיות גדול בתורה ובעבודה זה מעשי ה', אבל להיות 
דורש ומבקש, כל אחד ממקומו יכול להיות לו דרישה 
לקרבת השי"ת" )הלקח והליבוב פרשת ראה - תשס"ג(.
והוסיף להפעים בנושא הזה הרב וולבה זצ"ל בספרו 
"עלי שור" )חלק א' עמ' קכ"א(, כי "עלינו לדעת אמת 
נוראה זאת: מה שאדם באמת רוצה - את זה הוא משיג 
בחייו, ולהיפך: מה שאדם משיג בחייו זהו הגילוי על 

מה שהיה רצונו בתחילה".  
אולם  דלעיל!  למשפט  מתומצת  הסבר  זה  כל 
הטרמינולוגיה החדשה, בה המבקש מנסח את בקשתו 
באופן "בא לי...", לעיתים ללא הסברים, אלא סתם כך 
זורק דרישה לחלל, איננה שייכת כלל למסע המוסרי-

תורני עד כה!
בו  התהפוכות,  לעולם  הבאים  ברוכים  ובכן, 
ההיכר  סימן  וזהו  בעליל,  נבוכים  אנשים  מסתובבים 

הכמעט הכי מובהק שלהם.
נכון, לרבים מאיתנו זה כבר סלנג קבוע שלא מביע 
אולם  הישן,  לרצון  עדכני  נוסח  וזהו  מבולבל  משהו 

המקור לחידוש הזה נעוץ בבעיה רצינית.
הקשיבו למילותיו של בעל ה"מכתב מאליהו" )חלק 

ד' עמ' 258, לא נגענו...(:
והוא מתמזג בנו עד  לנו אויב מושבע,  "השטן הוא 

שנחשוב שרצונו הוא רצוננו..."
שלנו,  לא  כלל  הוא  הרצון  פעמים  הרבה  לאמור, 
אמנם "בא לי...", אבל בתוכי פנימה במקום בו שוכנת 
של  רצונו  בי  שנמזג  אלא  בכלל...  לי  בא  לא   - האמת 
)!( לא מסוגל לזהות שזה  היצר, עד כדי שאפילו אני 

כלל לא רצוני שלי!
ההתרגשות  את  נייר  גבי  על  להעביר  לי  קשה 

וההזדהות שאני חש כלפי הדברים הללו, וביותר כיצד 
בנוגע  התמונה  את  מבהיר  הזה  הרעיון  מופלא  באופן 
לשלל פרשיות שמתרגשות עלינו חדשים לבקרים שאת 

חלקן אין הנייר סובל והצניעות יפה להן.
זר את אותם האנשים אשר רוממות  ולא  עינינו ראו 
ושלופה,  מושחזת  חרבם  אולם  בגרונם  הביטוי  חופש 
כלפי כל מי שלא צועד בדרכם, צווחים ככרוכיא לתת 
בעודם  יפים  ביטויים  ושלל  ל"קידמה"  לחירות  מקום 

מתנהלים באופן אגואיסטי להחריד.
לצאת  רצון  של  תוצר  הוא  חופש  המושג  ובכלל, 
הזה  שהרצון  אומר  ומי  אחר,  או  כזה  מלחץ  ממיצר, 

אמיתי וכנה ולא בא מבית מדרש מעוות ומושחת??? 
לנימוסים  אנושי,  למוסר  מקום  אין  המקור,  זה  אם 
ומידות, ואין זה פלא שאנשי החוק מובלים אחר כבוד 
אל חדרי החקירות בחשד כזה או אחר. כולם-כולם פרי 

הביאושים של תופעת ה"בא לי..."!
יש תקנה לבלבול שכזה למחלה שכזו?

יש!

הנה לנו המשך דבריו של הרב דסלר זצוק"ל:
"אבל מכל מקום הכין השי"ת בחסדו סימני אזהרה 
כדי שנוכל להיזהר... סימני האזעקה של היצר הרע הם 
להסתכל  אלא  לאדם  ואין  שבהסתתו,  שטות'  ה'רוח 

עליו במבט האמת".
לזהות  נקל  כשבוחנים את הנעשה במבט של אמת, 

מהו רצוני באמת ומהו רצונו של היצר הרע.
אינו  האמת  "מבט  הסיפור.  סוף  לא  עוד  זה  אבל 
לרוח  להתפתות  נטייה  ישנה  האדם".  אצל  מתמיד 

שטות. איך משמרים את המבט האמיתי?
"אין עצה אלא שיצטרף לרבים!

"כי סדרי הרבים ישמרוהו, וגם החשש שלא יבזוהו 
חבריו יהי לו כתריס בפני רוח השטות"!

הדברים נפלאים! כשאני חלק מהרבים, חלק אמיתי 
ולא מזויף, או אז אני שמור בגדרים של אמת והרצון - 

הוא שלי ממש.
שדווקא  במקרה  זה  אין  הדברים,  על  כשחושבים 
לאתגרים  נדרשים  אנו  המצרים  בין  ימי  של  בפתחם 

רבים שמהם מנשבת "רוח שטות"... כנ"ל.
ההשתייכות  הוא  אלו  לכל  שהתיקון  משום  אולי 
לנו  ומה  בעול,  ובנשיאה  באהבה  חסד  במעשי  לרבים 
יותר מימי בין המצרים בהם אנו אבלים על חורבן הבית 
שראשיתו שנאת חינם ורדיפת האדם אחרי תאוות ליבו, 
בהם האדם המאמין נדרש לחשיבה להתבוננות וליתר 
מבט  את  המחדדים  המעשים  הם  לזולת.  לב  שימת 

האמת, המחברים אותנו לרצון ה' האמיתי.
של  חייו  )פרקי  בגבורתו"  "השמש  הנפלא  בספר 
הגר"ש פינקוס זצ"ל(, מסופר על רשימה שערך הגר"ש 
ארבע  בשעה  תשכ"ד  נשא  עש"ק  שיש  בליל  לעצמו 

וחצי לפנות בוקר:
בבית  כשישבתי  חדש,  הרגש  לי  נתגלה  עכשיו  "זה 
החשק,  ואיבדתי  הזמן,  נתאחר  וכבר  ולמדתי  המדרש 
והייתי מסופק אם להפסיק או לא, עלו במחשבתי כמה 
עניינים, שעייף אני וכבר רוצה לילך לישון, ובין כך לא 

אלמד עוד... 
"אבל אחר-כך נתעוררתי בעז"ה להערה אחת והיא: 
שלא עלה על דעתי אף פעם מהו רצונו של הקב"ה 
היו  לא  הספיקות  רוצה. שכל  הוא  ומה  זה  ברגע  עתה 
עלתה  לא  אבל  דעתי,  ובחוות  ברצוני  בעצמי,  אלא 
גם  אלא  כן,  רוצה  שהקב"ה  משום  לעשות  במחשבתי 
הצד היותר טוב היה העולם הבא שלי או פשוט משום 
שהלא צריך אני ללמוד, אבל לא מפני שזהו רצון ה'...
ואחר העיון ראיתי שאין בי יכולת לקיים עניין זה... 
אמנם מן הנכון מאד ממני ומן החיוב הגמור - לפחות 

לנגוע במידה זו..." 

מה שבעבר היינו אומרים בלשון "אני רוצה" או "אני חפץ", הפך היום ל"בא לי"  וזה ממש לא 
רק עניין של טרמינולוגיה, אלא של גישה מעוותת של העולם החדש, שמסתבר שגדולי המוסר של 

הדור האחרון שמו עליו דגש

עולם ה"בא לי"

הרב צבי אזרחי
במבט שני

 הרב צבי אזרחי, רב קהילה בפ"ת וראש מדרשיית 'נועם' בכפר סבא

 "אמנם מן הנכון מאד ממני ומן החיוב הגמור 
 לפחות לנגוע במידה זו". הגר"ש פינקוס זצ"ל
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חכמי  שני:  בית  חורבן  אחר  שארע  מדהים  מעשה 
מקום  אל  לירושלים,  עקיבא  רבי  עם  יחד  עלו  ישראל 
יוצא  שועל  מחריד:  מראה  נגלה  ולעיניהם  המקדש, 
לא,  איך  התחילו,  התנאים  הקודשים.  קודשי  מבית 
לבכות. רואים בחוש את דברי הפסוק "ַהר ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם 
ִהְּלכּו בֹו". אבל הם מתבוננים בגדול התנאים  ׁשּוָעִלים 
רבי עקיבא, ולהפתעתם לא רק שאינו בוכה, אלא צוחק. 
התפלאו עליו ושאלוהו: "מפני מה את מצחק"? השיב 
להם אף הוא בפליאה: "מפני מה אתם בוכים"? השיבו 
התורה  עליו  מקום  עינינו  לנגד  רואים  אנו  "הרי  לו: 
מהלכים  שועלים  ועתה  יּוָמת',  ַהָּקֵרב  'ְוַהָּזר  מזהירה 
בו! לא נבכה"? הסכים איתם רבי עקיבא, המחזה קורע 
לב, אבל כפי שמסביר להם, זו בדיוק הסיבה לצחוקו: 
ֵאת  ֶנֱאָמִנים  ֵעִדים  ִּלי  "ְוָאִעיָדה  ישעיהו  בנבואת  כתוב 
וזכריה,  אוריה  ְיֶבֶרְכָיהּו".  ֶּבן  ְזַכְרָיהּו  ְוֶאת  ַהּכֵֹהן  אּוִרָּיה 
ביניהם,  מפריד  שנים  מאות  של  שמרחק  נביאים  שני 
את  הפליא  הזה  הדבר  אחת.  לעדות  יחד  מצטרפים 
הבין  הוא  כאן  השניים?  בין  הקשר  מה   – עקיבא  רבי 
ָׂשֶדה  ִצּיֹון  ִּבְגַלְלֶכם  "ָלֵכן  התנבא  אוריה  התשובה:  את 
ֵתָחֵרׁש". זה מה שקורה לנגד עינינו. הנה, חיית השדה, 
אבל  חרושה.  לשדה  שנהפכה  בציון  מהלכת  שועל, 
עתה, מסביר להם רבי עקיבא, אני בטוח שגם נבואתו 
של זכריה תתגשם. על אף המראה הנוראי של החורבן, 
אני כבר עכשיו רואה לנגד עיניי את התגשמות נחמתו 
ם".  של זכריה: "עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשלִָ

יתר  אצל  והתקבלו  היטב  הובנו  עקיבא  רבי  דברי 
החכמים כפי שמצטטת הגמרא: "בלשון הזה אמרו לו:  

'עקיבא ניחמתנו'! 'עקיבא ניחמתנו'!" )מכות כד:(.



בפרשת השבוע אנו נחשפים שוב לרגשותיו של רבי 
עקיבא, אבל מזווית הרבה פחות מצחיקה: 

שנדרה  נשואה  אישה  של  דינה  מה  מלמדת  התורה 

נדר, קיבלה על עצמה נזירות למשל, ונאסרה בשתיית 
יין. לו בעלה חפץ להפר לה את אשר נדרה, הנדר מופר 
ָהֵפר  "ְוִאם  הכתוב:  כלשון  לקיימו  עוד  חייבת  ואינה 
ָיֵפר אָֹתם ִאיָׁשּה )בעלה( ְּביֹום ָׁשְמעֹו, ָּכל מֹוָצא ְׂשָפֶתיָה 
"ִאיָׁשּה  כי  למה?  ָיקּום".  ֹלא  ַנְפָׁשּה  ּוְלִאַּסר  ִלְנָדֶריָה 
אלא  יין.  לשתות  יכולה  היא  מעתה  ֲהֵפָרם".  )בעלה( 
ָלּה".  ִיְסַלח  "וה'  במילים:  מסתיים  הפסוק  זאת  שבכל 
מה לא בסדר שהיא צריכה סליחה וכפרה? הרי נדריה 
בטלים ומבוטלים על ידי בעלה? חז"ל מסבירים שאכן 

היא  אבל  נדרים,  אותם  את  לה  הפר  שבעלה  מדובר 
התנהגה  זאת  ובכל  אותם  הפר  שהוא  ידעה  לא  בכלל 
כאילו אין איסור ושתתה יין. נכון, בפועל זה היה מותר 
לה, כי "אישּה הפרם", אבל כוונתה הייתה לחטוא, לכן 

היא צריכה מחילה על כך - "ה' יסלח לה".  
אחר  שצחק  זה  עקיבא,  רבי  כיצד  הגמרא  מתארת 
חורבן הבית, ראה את הדברים פה: "רבי עקיבא כשהיה 
היה  לה',  יסלח  וה'  'אישּה הפרם  זה של  מגיע לפסוק 
בוכה! אמר: ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ולבסוף 
כפרה  צריכה  התורה  אמרה  טלה,  בשר  בידו  עלה 
עלה  ובאמת  חזיר  בשר  לאכול  שנתכוון  מי  וסליחה, 

בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה"!
למה הוא בוכה? איפה האופטימיות של רבי עקיבא 
ומשתדל  הקודשים  קודש  מבית  שיוצא  שועל  שרואה 
לראות את הנחמה במצב כזה עד כדי כך שהוא צוחק? 
עקיבא  רבי  לא!  ממש  פה?  יש  עקיבא  רבי  שני  וכי 
בהתגשמות  ומאמין  ובטוח  ישראל,  כלל  על  מסתכל 
דברי הנחמה. אבל לראות יהודי אחד שמתאמץ לעבור 

עבירה במזיד, רבי עקיבא מול מראה כזה פורץ בבכי. 
   



את  הטוב,  את  לראות  הנכונות  החיובי,  המבט 
הגאולה הקרובה במהרה בימינו, אסור שיבואו אצלנו 
על חשבון הכאב העצום על מעשה עבירה במזיד. אנו 
רוצים לראות את הטוב בבניין עמנו,  רוצים להשפיע, 
כוונה לעבור עבירה במזיד, לא מרפה  אבל הכאב על 

מאתנו לרגע. 
הצחוק והתקווה, הבכי והזעזוע, הולכים אתנו יחד. 

כך לימד אותנו רבי עקיבא.   
שבת שלום! 

רבי עקיבא, זה שצחק אחר חורבן הבית, היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק 'אישּה הפרם וה' 
יסלח לה'  למה הוא בוכה? איפה האופטימיות של רבי עקיבא שרואה שועל שיוצא מבית 

קודש הקודשים ומשתדל לראות את הנחמה במצב כזה? 

שני סיפורים - דמות אחת

"הנה, חיית השדה, שועל, 
מהלכת בציון שנהפכה 

לשדה חרושה. אבל עתה, 
מסביר להם רבי עקיבא, 
אני בטוח שגם נבואתו 

של זכריה תתגשם. על אף 
המראה הנוראי של החורבן, 
אני כבר עכשיו רואה לנגד 
עיניי את התגשמות נחמתו 

של זכריה"
israel2meir@gmail.com :לתגובות
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איפה האופטימיות של רבי עקיבא שרואה שועל שיוצא מבית קודש הקודשים ומשתדל לראות את הנחמה. הר הבית                            )צילום: פלאש 90(

ישראל מאיר
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דיברו פה הרבה השבוע על לימודי ליב"ה. מושגים כמו מתמטיקה, אנגלית, בגרות, 
לימודי גמרא, אחוזי תקצוב, מוסדות פטור, מוכש"ר ועוד כמה, עפו פה באויר מצד 

לצד, כשמה שאני שמעתי, כמאזין מהאמצע, היה דו-שיח של חירשים, ממש כך.
ראשית כל, יאיר לפיד אוהב מאד לרכוב על ההתקפות החרדיות עליו ולהצהיר שוב ושוב, 
כמו שהצהיר השבוע, שהוא אינו שונא חרדים )"אני אפילו מוכן להיבדק בפוליגרף על זה"(. 
אז אני חייב להגיד, שאני באמת מאמין לו. אני לא חושב שיש לו בלבו שנאה טהורה לכל 
אשר בשם חרדי יכונה. הבעיה היא בכלל זו וחבל שהוא מצליח להוביל בכל ראיון או נאום 
שלו את הדברים שלו לנקודה הזו. הבעיה היא לא שהוא שונא חרדים, כי אני לא חושב שהוא 
שונא, הבעיה היא שהוא באמת דואג לנו, מהצד שלו, ויודע - לדעתו - טוב מאיתנו מה אנחנו 
צריכים לעשות בחינוך ילדינו. ואז הוא מתבטא על כך שלימודי הגמרא לא ייפגעו, אלא רק 
יוסיפו שעות ללימודי אנגלית ומתמטיקה, ומהעבר השני מיד עולה הפוליטיקאי החרדי התורן 

לתקוף את לפיד "שונא החרדים". איזה דו שיח של חירשים.
לפגוע  ייתכן  לא  הבעיה.  היא  יותר,  ורהוטים  אחרים  דוברים  הסבירו  ההתערבות,  עצם      
כמו   - אם  גם  דור.  הדור שבכל  גדולי  ידי  על  והמנווט  דורות  מדורי  החרדי המסור  בחינוך 
שאמרו לפני שלושה וארבעה דורות ראשי הישיבות באירופה - תורה לנו הממשלה ללמוד 

מסכת שבת במקום קידושין.
ואחרי כל זה, קצת נדהמתי השבוע לשמוע שיח רחב למדי בתקשורת, החרדית אבל לא רק 
למערכת  הממשלה(  בכפית  לא  )מצדנו,  ליבה  לימודי  הכנסת  על  חרדים,  דוברים  מצד  בה, 
הלימודים החרדית. "אוקיי", אמר אחד מהם, "קברנו את חוק הליבה. לפיד לא קובע לנו יותר 
מה נלמד בחיידר במודיעין עלית. אבל אולי באמת משהו צריך להשתנות? אולי בדור של 
ימינו כן צריכים הילדים ללמוד חלק ממקצועות הליבה שיעזרו להם בעתידם אם יבחרו שלא 
להמשיך בלימוד בכולל?". ואז עלה דובר שני ודן יחד אתו, והמגיש ניווט את הדיון הלאה 
והלאה, וכל זה היה נשמע לי קצת רפורמי. בגלל שגם אם הם דואגים באמת ובתמים לעתיד 
חלק מהילדים, זו בוודאי לא הבמה הראויה לדון בה בזה, אלא אך ורק בבתי אלה שקבעו 
מאז ומעולם את דרכו של החינוך החרדי, והם גדולי ישראל עצמם. ספוילר: לא ישתנה כלום. 

החינוך החרדי המיינסטרימי ימשיך כמאז ומעולם.
    אבל הדיון הזה, בלימודי האנגלית והמתמטיקה, החזיר אותי עצמי לכיתה ו'-ז' בהן שברתי 
שכל-כך  האנגלית  ואת  והמשוואות,  האיקסים  את  הנעלמים,  את  להבין  בניסיון  ראשי  את 

שנאתי ללמוד אז.
    כשסיימתי את חוק לימודיי בגן ציפורה, הייתי אמור לעבור ללמוד בחיידר. נכנסתי לאחד 
החיידרים הידועים, אבל פשוט לא הסתדרתי שם. לא יודע מה בדיוק גרם לזה, אולי המעבר 
מציפורה הרחומה והאימהית לרב'ה הקצת מאיים של כיתה א', אולי דברים אחרים. פשוט לא 
התאקלמתי שם. בכיתי ובכיתי. אחרי כמה ימים ניסו להעביר אותי לחיידר אחר, ששכן בתוך 
נראה  )אני רוצה לקוות שהיום אין חיידרים שנראים כך. לצערי,  קרוואנים דולפים למחצה 
לי שתקווה לחוד ומציאות לחוד(. למרות הדבש המתוק שהיה על הא'-ב', גם שם המשכתי 
למה  לבית-ספר,  עברתי  אה?(,  נושר,  ילד  הייתי  )ממש  ברשימה  חיידר  עוד  אחרי  לבכות. 
יותר מכובסת, "תלמוד תורה", עם מוָרה חביבה בכיתה א', עם גישה  שמכונה בשפה קצת 

אימהית יותר. בית ספר עם ליב"ה ועם הכל.
    אז בשנים הראשונות היה קל. הרבה גמרא, הרבה חומש, קצת חשבון, מעט דקדוק. אבל אחר 
זה הידרדר. זה היה בדיוק בשלב שבו במערכת במקום "חשבון" הופיעה המילה "מתמטיקה". 
ולהלן ההבדל, בגדול: חשבון, כל אחד צריך לחיים. מתמטיקה, הו, ובכן, לא זוכר מתי ב-25 
פותרים אסימפטוטה, מה  איך  באופן מעשי כלשהו השאלה  לחיי  נכנסה  השנים האחרונות 
ככל שאני מהרהר  באמת,  לאינסוף.  בגבולות כש-X שואף  קורה  ומה  פרבולה,  עם  עושים 
ומהרהר לא נתקלתי אפילו פעם אחת בחיים האמיתיים במשהו שהלימוד הזה מאז יעזור לי 

בו. אני אפילו לא בטוח שכלכלנים מקצועיים משתמשים בעבודתם בנוסחאות שלמדו אז.
לגבי האנגלית זה אמנם סיפור אחר. בחיים, מה לעשות, אם אתה לא חי את כל חייך בסמטאות 

מאה שערים, הרבה פעמים ובהרבה מובנים אתה נתקל בצורך לדעת אנגלית.
אנגלית חלק  דובר  אומר שיצאתי מ-8 שנות הלימוד  לא  הופיע במערכת,  זה שזה      אבל 
)וסליחה מהמורים ביק ואושינסקי(. ממש שנאתי את לימוד האנגלית, וחוץ משפה בסיסית 
בלבד, לא יצאתי עם משהו מהותי ביד )אגב, עם השפה הבסיסית הזו הסתדרתי יופי בארה"ב 

6 או 7 פעמים בהן נסעתי לבד-לבד, בלי אף חבר או בן משפחה(.
    ואתם יודעים מה מעניין? בשנה האחרונה, בשל הצורך הגובר שאני נתקל בו, אני לומד 
20-30 חבר'ה חרדיים, שהגיעו עם אפס מושגים באנגלית.  עוד  יחד  איתי  לומדים  אנגלית. 
ומסתבר שאני, עם כל הידע המוקדם, עדיין מתקשה יותר מהם. דווקא בגלל הידע אותו כבר 
מצליח  לא  ואני  האנגלית  בשפה  אצלי  שהשתרשו  טעויות  הרבה  גם  בדרך  צברתי  צברתי, 

להשתחרר מהן. ואילו הם, הגיעו עם ראש פתוח, ומתקדמים יפה צעד אחר צעד. לפני כמה 
חודשים הם לא ידעו אפילו a-b-c, וכעת הם ממלאים מבחנים שלמים באנגלית.

אז מה המסקנה? שבאמת אפשר ללמוד בתוך חודשים ספורים את השפה על בוריה? שהלימוד 
הלא מספק באנגלית, שכן קיים בחלק מהת"תים, עלול לדפוק את השפה הנאותה לעתיד? לא 

.I don't know ,יודע. או, אם תרצו

הצורך החיוני של התקשורת למצוא כותרת מהירה לכל פרשה, לפעמים יוצר גם 
כותרות שהן או מעצבנות או מצחיקות למחצה. הרי יש פרשה, ויש ידיעות שיתפסו 
כמו  כותרות  הגיעו  וככה  הזה.  לסיפור  גג  כותרת  צריך  אז  כמה עמודים בעיתון, 

"האם המרעיבה" שבעצם שפטו את אותה אמא, עוד לפני שנחקרה ונשפטה בפועל.
    בשבועות האחרונים אנחנו עדים לפרשיית "החייל היורה". טוב, כאן כבר אין חולק על 
העובדות. החייל ירה, זה ברור, כעת הוא רק נשפט על זה, למה הוא ירה, האם זה היה בסדר 
או לא, ואם צריך לעשות משהו למען ישמעו וייראו. אבל אני מדבר רק על השם של הפרשה. 
עורך הלילה התורן הראשון שהיה צריך לתת מהר-מהר בשעת לילה מאוחרת שם גג לפרשה, 
על  באימונים,  יורה?  אינו  חייל  איזה  ועכשיו,  הזה.  את השם  לפרשה  זה שנתן  כנראה  הוא 

רטוב, במטווח, בצדק ובאישור? איך כינוי הגג "החייל היורה" קשור דווקא לפרשה הזו? 

לרכיבה  שלי  המפתיעה  החזרה  על  ארוך  קטע  להגיע  אמור  היה  שכאן  האמת 
באופניים. אבל הארכתי מידי בקטע הראשון, אז תוותרו לי במטותא לדחות את זה 

בשבוע, לשבוע הבא. כן?

בחז"ל מובא שכאשר יעקב אבינו "גנב" מעשיו הרשע אחיו את הברכות, עשיו זעק 
זעקה גדולה ומרה וירדו לו שתיים וחצי דמעות. ובגלל הדמעות האלו, עם ישראל 

סובל עד לימינו.
    שאל רבי שמעלקא מניקלשבורג: אנחנו יודעים שמדרבנן אפשר לבטל משהו באחד בשישים, 
ומדאורייתא אפילו בפחות. ועם ישראל, הרי, עבר כל-כך הרבה צרות במהלך השנים: חורבן 
שני בתי המקדש; אינקוויזיציה; מסעי צלב רצחניים; שואה איומה... כל מיליארדי הדמעות 

ששפך עם ישראל במהלך השנים אין בכוחן לבטל את אותן שתיים וחצי דמעות של עשיו?
אלא, ענה רבי שמעלקא תשובה נוקבת, הדמעות של עשיו על איבוד הברכות היו בעצם על 
הפסד מ"העולם הזה" שלו. ומתי אנחנו בוכים לה'? כשכואב לנו. מתי אנחנו נזכרים לבקש 
גאולה או בניין בית המקדש? כשאנחנו מוקפים בצרות. אז בעצם גם הבכי והדמעות שלנו הם 

על העולם הזה, ומין במינו, זה הרי ידוע, אפילו באלף לא בטל.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
התלבטתם והתלבטתם בין הפרסומים השונים על מלונות לקיץ וחופשים ונופשים 
של  העו"ש  על  לרגע  הסתכלתם  אז  אבל  זהרו,  והעיניים  ובחו"ל,  בארץ  שונים 

חשבון הבנק, וירדתם לקרקע המציאות.
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 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

בגדי שבת בערב תשעה באב

שאלו כמה תלמידי ישיבות, בהיות שבלאו הכי בזמנינו 
רגילים בני התורה ללבוש חולצות לבנות וחליפות במשך 
כל ימי השבוע, ואם כן אין ניכר כל כך השינוי בין בגדי 
חול  בבגדי  להישאר  יותר  עדיף  האם  החול,  לבגדי  שבת 
בשבת שלפני תשעה באב, ובפרט בשנה זו שתשעה באב חל 
בשבת, או עדיף יותר להחליף לכבוד שבת לבגדים נקיים 

ומכובסים כראוי מפני כבוד השבת.
שלא  האשכנזים  מעדות  כמה  מנהג  אמנם  תשובה: 
להחליף הבגדים בערב שבת "חזון", שהיא השבת שלפני 
תשעה באב, אלא נשארים בבגדי חול שעליהם, ומחליפים 
הכתונת בלבד )והיינו הבגד שלובשים סמוך לגוף, שנועד 
וגרביים  גופיה  כגון  הוא  ובזמנינו  הזיעה,  את  לספוג 
וכדומה(. אולם מנהג הספרדים ועדות המזרח ללבוש בגדי 
שבת אף בשבת "חזון" לכבוד שבת, ואפילו אם חל תשעה 
ללבוש  הספרדים  מנהג  ראשון,  ליום  ונדחה  בשבת  באב 
ואף  בגדי שבת באותה שבת, כדרכם בכל שבתות השנה. 
בשבת  שבת  בגדי  ללבוש  נוהגים  רבים  האשכנזים  אצל 
שלפני תשעה באב, וכן היה מנהג הגר"א ללבוש בגדי שבת 
אף בשבת שלפני תשעה באב, וכתב החיי אדם שכן נהגו 
בק"ק וילנא. וכן נהג החכם צבי, וכפי שהעיד בנו היעב"ץ. 
ובספר דברי נחמיה יורה דעה כתב, שכן נהג האדמו"ר בעל 
הגאון  נהג  שכן  איתא,  ושלום  חיים  דרכי  ובספר  התניא. 
ממונקאטש בעל המנחת אלעזר. והערוך השלחן כתב, שכן 
נהגו אצלם מזה שנים או שלשה דורות, ללבוש בגדי שבת 
בשבת חזון, ושכן הנהיגו גדולי הדור שהיו אז. ולכן בכל 

מקום יעשו כמנהגם.
לבישת  ענין  את  נבאר  וראש  תחלה  ומקורות:  נימוקים 
במסכת  חז"ל  הנה  השנה.  שבתות  בכל  מיוחדים  בגדים 
שבת )דף קיג ע"א( דרשו מהפסוק )ישעיה נח יג( "וכבדתו 
מעשות דרכיך, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של 
חול". ומצוה זו היא מצוה מדברי סופרים של "כבוד שבת". 
ולדעת רבים מהפוסקים, מצות "כבוד שבת" היא מצות עשה 
יוסף  אוצרות  בשו"ת  באורך  הדברים  ]ונתבארו  התורה.  מן 

שבסוף ספר הלכה ברורה חלק יג סימן א'[.
ומדברי רבנו האר"י בפרי עץ חיים )שער השבת פרק ד'( 
וצריך להסיר  ובגדי חול לחוד,  מתבאר, שבגדי שבת לחוד 
מעליו את כל הבגדים שלבש בחול וללבוש במקומם בגדי 
רסב  )סימן  זלמן  רבי  הגאון  ערוך  בשלחן  כתבו  וכן  שבת. 
ילבש  שלא  שטוב  סק"ה(,  )שם  ברורה  והמשנה  ג'(  סעיף 
מנהג  היה  וכן  חלוק.  ואפילו  בחול  שלבש  מה  מכל  בשבת 
הגר"א להחליף כל בגדיו לכבוד שבת מכף רגל ועד ראש, 
וכמבואר במעשה רב )סימן קמז(. וכן כתבו אחרונים רבים. 
כל  את  להחליף  משתדלים  שאמנם  העולם  מנהג  אולם 
ומכובסים  נקיים  הבגדים  כל  ושיהיו  שבת,  לכבוד  הבגדים 
אינם  אבל  כראוי,  ומכובס  נקי  התחתון  הבגד  ואף  כראוי, 
מקפידים כלל ללבוש גם בגד תחתון מיוחד לשבת. ובזמנינו 
עליונה  וחליפה  לבנה  חולצה  ללבוש  שרגילים  רבים  יש 
בימות החול כמו בשבת, אלא שמקפידים להחליפם בערב 
מתלמידי  רבים  מנהג  וכן  כראוי,  מכובסים  בבגדים  שבת 
החכמים ואברכי הכוללים ותלמידי הישיבות הקדושות, ויש 
נקיים  התחתון  הבגד  וגם  העליונים  הבגדים  שכשכל  לומר 

דרבנו  אליבא  אף  חובה  ידי  בזה  יוצאים  כראוי,  ומכובסים 
האר"י הנ"ל דסבירא ליה שאין ללבוש בשבת כלל מה שלבש 
בחול, וכן להיפך, ועל ידי הכיבוס חשיב כבגד מיוחד לשבת, 
וגם יש לומר שאף אליבא דרבנו האר"י אין זה אלא מהיות 
טוב, ואין בזה חיוב מן הדין, ומעיקר הדין די בכך שלובש 
)ובספר "הלכה ברורה" על  כראוי.  ומכובסים  נקיים  בגדים 
סימן רסב שייצא לאור בס"ד בקרוב, יבוארו הדברים ביתר 

הרחבה.(
שלפני  בשבת  שבת  בגדי  לבישת  דין  לבאר  נבוא  ועתה 
משאר  זו  בשבת  לשנות  שיש  הדבר  ומקור  באב.  תשעה 
תתצ( שכתב:  סימן  ג'  )חלק  ראבי"ה  בספר  השנה,  שבתות 
הכתונת  רק  כלים  מחליפים  אין  ישעיהו  חזון  של  "בשבת 
)עמוד  מהרי"ל  ובספר  רבים.  ראשונים  כתבו  וכן  בלבד". 
אבלות  נוהגים  איך  המהרי"ל,  את  ששאלו  מבואר,  רמג( 
אבלות  בזה  ניכר  והשיב, שאין  בגדים,  לשנות  בשבת שלא 
והיינו  לו.  אין  שבת  בגדי  יאמר  שהרואה  כיון  בפרהסיא, 
שבזמנם לא היה לכולם בגד מיוחד לשבת. ובשו"ת מהרש"ל 
עוד, שאף  כתבו  טז(  סעיף  תקנא  )סימן  והלבוש  כז(  )סימן 
תמיד  הקפידו  לא  לשבת  מיוחדים  בגדים  להם  שהיו  אותם 
להחליף בגדים לשבת. והערוך השלחן )סימן תקנא סעיף יא( 
כתב, שבזמנם לא היה הבדל גדול וניכר בין בגדי חול לבגדי 
והיו שווים בצורתם, אלא שבגדי שבת נעשו מבדים  שבת, 
יקרים יותר, ולא היה ניכר הדבר שאינם לובשים בגדי שבת. 
וכן כתבו בנימוקי אורח חיים )שם סק"א( ובליקוטי מהרי"ח 
)מנהגי אב ד"ה שבת חזון(. ועיין עוד בשו"ת מהר"ם בריסק 

חלק ב' )סימן ח'(.
לפי  המנהג,  ליישב  כתב  תורה  דעת  בספר  והמהרש"ם 
ד'(,  סעיף  שעט  )סימן  דעה  יורה  ערוך  בשלחן  שכתב  מה 
ששלשה אבלים יכולים לברך ברכת אבלים בשבת, וכשיש 
יוצא שכאשר  עמהם אנשים אחרים אינם מברכים, ומבואר 
כן  ואם  בפרהסיא,  בשבת  לאבלות  לחוש  אין  אבלים  כולם 
לחוש  אין  אבלים  ישראל  שכל  באב  תשעה  שלפני  בשבת 
בשלחן  המבואר  לפי  לדחות  יש  אולם  בפרהסיא.  לאבלות 
שלפני  בשבת  אבלות  שאין  יט(  סעיף  תקנד  )סימן  ערוך 
שם  בהגה  והרמ"א  שבצינעא,  בדברים  אפילו  באב  תשעה 
פסק להחמיר בדברים שבצינעא, ומוכח שאף שכולם אבלים 

עדיין שייך אבלות בפרהסיא.
פסק  א'(  סעיף  תקנא  )סימן  בהגה  הרמ"א  פנים  כל  ועל 
שבת  בגדי  ללבוש  מחליפין  אין  חזון  של  בשבת  שאפילו 
כי אם הכתונת לבד. ומדברי המהרש"ל בתשובה )סימן כז( 
משמע, שהכתונת היינו הבגד הסמוך לגוף, שלובשים אותו 
והגרבים  הגופיה  כגון  היינו  בימינו  זה  ולפי  הזיעה.  מפני 
והקיצור  כא(  אות  קלג  )כלל  אדם  החיי  כתבו  וכן  וכדומה. 
וכן כתב המשנה ברורה  טז(.  )סימן קכב סעיף  שלחן ערוך 
כתב  וכן  )גרבים(.  הפוזמקאות  גם  להחליף  להקל  )סק"ו( 

בקיצור שלחן ערוך )סימן קכב סעיף טז(.
נהגו  שלא  כתב  תקנב(  סימן  )סוף  יוסף  הבית  מרן  אולם 
ובשו"ת  באב.  תשעה  שלפני  בשבת  הבגדים  להחליף  שלא 
הרדב"ז חלק ב' )סימן תרצג( כתב, וכל גלילות ישראל אשר 
שמענו שמעם, לא נהגו מנהג זה, ויפה עשו, לפי שאני סובר 
שהוא כנגד הדין, דהא קיימא לן מדברי קבלה כבדהו בכסות 
נקיה, כיון שיש לו להחליף מחליף, והלא אם חל תשעה באב 

בשבת אינו מונע ממנו דבר, וכל שכן וקל וחומר בן בנו של 
קל וחומר שבת של חזון ישעיהו. ומי שרגיל ללבוש בשאר 
שבתות כסות נקיה, ובשבת זו לובש בגדי החול בפרהסיא, 
יותר  זה  בשבת  מחמיר  ונמצא  בשבת,  אבלות  נוהג  נמצא 
וכמו  המקומות,  בכל  הספרדים  מנהג  וכן  חדשה.  מאבלות 
)סימן  יהודה  המטה  כתבו  וכן  מהאחרונים.  רבים  שהעידו 
ומרן החיד"א בספר  תקנא סק"ד( והמשחא דרבותא )שם(, 
סק"א(,  )שם  מרדכי  והמאמר  רלד(,  )אות  באצבע  מורה 
ע"א(  לו  )דף  מצרים  והנהר  סק"ד(,  )שם  גבוה  והשלחן 
והכף  טו(,  אות  י'  )סימן  חי  לכל  במועד  פלאג'י  והמהר"ח 
א'  יביע אומר חלק  ועיין עוד בשו"ת  יג(.  החיים )שם ס"ק 

)חלק אורח חיים סימן לא אות ג'(.
ואף רבים מגדולי אשכנז הסכימו שאין ראוי לעשות כן, 
בין  )דיני  שמים  עמודי  בסידורו  יעב"ץ  הגאון  שכתב  וכמו 
שלא  צבי,  החכם  הגאון  אביו  נהג  ושכן  י'(,  אות  המצרים 
לשנות מאומה משאר שבתות אף כשחל תשעה באב בשבת. 
וכן אנו נוהגים אחריו. וכן נראה דעת הגר"א בביאורו )סימן 
תקנא סק"ג(, שכתב על דברי הרמ"א שזהו חומרא בעלמא, 
מאן  ולחד  השבת,  כבוד  מפני  בחמישי  לכבס  התירו  דהא 
מתשעה  חמור  יהא  ולא  עצמו,  באב  בתשעה  אפילו  דאמר 
על  ומעלה  אמרו  דחמיר  אכילה  שאף  בשבת,  שחל  באב 
וכן איתא בספר מעשה  וכו'.  שלחנו אפילו כסעודת שלמה 
רב )אות קצז(, שהגר"א אינו משנה בשבת חזון מבגדי שבת 
כלל, אפילו חל תשעה באב בשבת. וכן כתב החיי אדם )כלל 
ללבוש  הגר"א  פי  על  נוהגין  וילנא  כא(, שבק"ק  סימן  קלג 
חיים  וכן כתב בתוספות  בגד אחד.  ויש משנים  בגדי שבת. 
על החיי אדם )שם( שכן נהגו בהרבה קהילות. ובספר דברי 
האדמו"ר  נהג  שכן  כתב,  שלג(  )סימן  דעה  יורה  נחמיה 
דרכי  ובספר  חזון.  בשבת  שבת  בגדי  ללבוש  התניא,  בעל 
בעל  ממונקאטש  שהגאון  כתב,  תרסט(  )סימן  ושלום  חיים 
חזון,  בשבת  שבת  בגדי  ללבוש  כן  גם  נהג  אלעזר  המנחת 
)סימן  חיים  אורח  נימוקי  ובספרו  השנה.  שבתות  כבשאר 
תקנא( כתב, שכן הוא לפי שיטת רבינו האר"י. ]והיינו משום 
שלדעת האר"י יש חשיבות גדולה מאד ללבישת בגדי שבת 
וכמו שכתב  דוחים את האבלות,  ובגדי שבת  אפילו לאבל, 
ליכנס  הרוצה  כל  רז"ל  אמרו  "קבלת שבת  הכוונות,  בשער 
לפני המלך, קודם שיכנס צריך שיתקן עצמו להיראות לפני 
המלך בלבוש נאה, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, 
ולא כאותם שבאים בבית הכנסת בבגדיהם של חול, ובפרט 
מראים  וח"ו  בגדיהם,  ומחליפים  לובשים  שאינם  האבלים 

שאין מנוח לנפשות יום שבת"[.
נהגו  שכן  כתב,  יא(  סעיף  תקנא  )סימן  השלחן  והערוך 
אצלם מזה שנים או שלשה דורות, ללבוש בגדי שבת בשבת 
חזון, ושכן הנהיגו גדולי הדור שהיו אז, וכתב לבאר הטעם 
ב'  רבינו חלק  ובספר ארחות  בזה.  נשתנה המנהג  מפני מה 
)עמוד קלג אות טז( הביא בשם החזון איש והגרי"י קנייבסקי 
לבש  איש  והחזון  חזון,  בשבת  שבת  בגדי  ללבוש  שנהגו 
של  קטן  טלית  לבש  קנייבסקי  והגרי"י  חול,  של  גרביים 
חול. ]והוא על פי מה שכתבו החיי אדם )כלל קלג אות כא( 

והמשנה ברורה )סימן תקנא סק"ו( לשנות בגד אחד[.

בירור הלכתי בענין לבישת בגדי שבת - בשבת שלפני תשעה באב 

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 



CRAZY
SALE!&99990

כיופית דגם טרופיקנה
הכי חזקה בקטגוריה

 )המוצר לא מגיע מורכב!(

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

&149990

SALEמבצע!

שמשייה 240 ס"מ

180 ס"מ

&74
90

&34
90

&37990

כורסא מתקפלת 
למרפסת

&44990

500 מ”ר של כלי בית ומתנות
כנפי נשרים 64 ירושלים  02-991-2221

חדש בסופרהום
מקווה כלים!

שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-21:00 | ו' 9:00-14:30  
שעת חניה חינם! )מותנה בקניה, החניה בחניון בית טויוטה הסמוך(
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מגהץ אדים
דגם:3569 | 160 גרם לדקה

&34990

&21990

תוקף 31.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר זה ינתן בהצגת קופון בלבד!
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99999-999-05

2400
WATT

מוט בלנדר
MQ100

&17990

&10990

תוקף 31.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר זה ינתן בהצגת קופון בלבד!
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99999-999-05

450
WATT

מנשא/צידנית עם כתפיות
1.5 ליטר

&2990

&1590

תוקף 31.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר זה ינתן בהצגת קופון בלבד!

99999-999-05

ערסל יחיד
LOVOBIEN

&7990

&3990

תוקף 31.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר זה ינתן בהצגת קופון בלבד!
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99999-999-05

מכונת גילוח נשטפת במים
 PT724:דגם

&34990

&22990

תוקף 31.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר זה ינתן בהצגת קופון בלבד!

99999-999-05

תוצרת 
הולנד  

באישור 
צומת
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מבצע!
SALE

נדנדה טריו
&7990

&11990
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&49990

בריכה
  QUICK POOL

קוטר: 3.05 מ' 
גובה: 76 ס"מ
כולל משאבה

מבצע!
SALE

ניתן לרכוש 
כיסוי לבריכה 
במחיר מיוחד

&7990

כסא חוף 
מתקפל 

קטן 
נח וחזק 
במיוחד!

&4990

תוצרת 
איטליה  

&119990

VENICE נדנדת
חזקה במיוחד!

&149990

כסא חוף 
מתקפל 

גדול 
נח וחזק 
במיוחד!

&7990

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

מזרון גדול מתנפח 
אורך: 185 ס"מ 

רוחב: 137 ס"מ, גובה: 20 ס"מ &11990

מזרון קטן מתנפח
אורך: 185 ס"מ רוחב: 74 ס"מ

גובה: 20 ס"מ
&6990

ערסל קטן 
עם מקלות

ערסל גדול 
עם מקלות

&5990

&11990

מבצע!
SALE

ערסל ישיבה
&12990

מבצע!
SALE

&15990

ערסל גדול ערסל קטן 
&5990

&11990

מבצע!
SALE

כסא נח 
5 מצבים מחוזק!

&31990

כסא נח 
5 מצבים

&19990

מבצע!
SALE

משאבה רגלית
3 ליטר &3990

משאבה רגלית
5 ליטר &4990

שק שינה
&5990

שולחן ביסטרו 
90 ס"מ

&29990

מבצע!
SALE

&9990

ניתן להשיג 
כסא ביסטרו 

סלינג בד ב:
&5990

כסא 
ביסטרו 

ראטן

כסא מתקפל
 2 מצבים 

כסא מתקפל 
+ ריפוד

כסא מתקפל 
+ ריפוד עבה 

נשלף

כסא גינה מתקפל+ 
אופציית ריפוד עבה 
נשלף, חזק במיוחד!

&24990

&29990

&39990

מנגל איכותי במיוחד 
לשימוש ממושך

רגליים מתקפלות

&14990

&19990

גדול קטן

נדנדת ילד 
פלסטיק קשיח

מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

לא כולל הובלה והתקנה

ניתן להשיג מגוון ענק של 
בריכות החל מ- ₪34.9

בריכה עגולה 
קוטר: 107 ס"מ 

גובה: 25 ס"מ

&3490

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

כסא ים  
מתקפל 

כולל תיק נשיאה
צבעים: 

&4990

&7990

&11990

&64990

זוג מצופים
&990

כדור ים
&490

מבצע!
SALE

&27990

כסא עגול מרופד 
מתקפל חזק במיוחד

&34990

כסא נח
5 מצבים

חזק במיוחד!
+ אופצית נדנדה &39990

&54990

חזר 
למלאי

מתאים 
לתשעה 

באב

מתאים 
לתשעה 

באב

&4990

כסא 
מתקפל

צבעים:

&16990

&21990

מבצע!
SALE

בריכה מתנפחת 262/175/51 ס"מ

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

&7990

מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

נדנדת לגונה 
תוצרת כתר פלסטיק, פלסטיק 

קשיח ועמיד לאורך שנים

לא כולל הובלה והתקנה &179990

&209990

לא כולל ריפוד  כולל ריפוד 
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מבצע!
SALE

החל 4990&
מ-

מגוון צידניות
רכות/קשיחות 11-40 ליטר
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"לא לזרוק! וכי אתה זורק אבן?" אמר מרן בדם ליבו  ועל לייבל'ה ברונשטיין, כבר שמעתם?

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

לבית  הגיע  שנים,  מספר  לפני  השבתות  ממוצאי  באחד 
מדרשו של מרן זצ"ל, הרה"ג המקובל רבי בניהו שמואלי 
שליט"א, כדי למסור את השיעור המקדים לשיעורו של מרן. 
לאחר שסיים מרן את השיעור, ביקש רבי בניהו לשוחח עמו 

בענין שאינו סובל דיחוי.
לי  "יש  בניהו.  רבי  פתח  גאולה",  בשכונת  נמצא  "אני 
בבית בית מדרש, ובכל ליל שבת באים אלי בחורים מכמה 
על  רש"י  איתם  לומד  אני  בחורים.  מאה  אולי  ישיבות, 

הפרשה ודברי מוסר.
לי  והם מספרים  אלי,  גדולה  "יש לבחורים הללו אהבה 
מה עובר עליהם... יש כאלה שמספרים איך מתנהגים איתם 
ישיבות  וראשי  משגיחים  יש  בהם.  מזלזלים  איך  בישיבה, 
הבחורים.  עם  להתנהג  יודעים  לא  קשוחים,  מאוד  שהם 
על כל דבר קטן מוציאים אותם מהישיבה... לא חבל? עד 

שההורים שלהם שולחים אותם לישיבה...
"זו צרה מאוד גדולה", סיכם רבי בניהו את דבריו. 

הצרה הגדולה הזו, היתה אחת מהנקודות הרגישות ביותר 
אצל מרן. קולו נחנק ודמעות עמדו בעיניו. "בא ואספר לך 

מה שסיפרתי השבוע באסיפה של מחנכים", אמר.
היה  בתורה,  גאון  היותו  מלבד  חיים',  'חפץ  בעל  הגאון 
שיעור  מסר  פעם  טובות.  ומידות  מוסר  מלא  וחסיד,  צדיק 
אחד,  חכם  תלמיד  נכנס  ולפתע  מתלמידיו,  כמה  בפני 
כמובן  ברוסיה.  ישיבה  כראש  שכיהן  פנים,  ונשוא  נכבד 
חיים  החפץ  אולם  כבוד,  ביראת  לפניו  קמו  שהתלמידים 
הפנה לו את גבו והתעלם ממנו לחלוטין. אפילו 'שלום' לא 

נתן לו.
הבחין בכך ראש הישיבה ויצא מהמקום, סר וזועף.

"ילמדנו  פה.  פעורי  נשארו  חיים  החפץ  של  תלמידיו 
רבנו", אמרו לו. "הרי הרב ידוע כמי שמכבד כל אדם, בטח 

תלמידי חכמים..."
החפץ  שאל  ברונשטיין?"  לייבל'ה  על  פעם  "שמעתם 
חיים. "היה זה ילד שהתייתם מאביו בגיל צעיר ואמו שלחה 
היה  הנער  ברוסיה.  הזה  הרב  של  בישיבתו  ללמוד  אותו 
עילוי, אך שובב גדול - מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, 

וראש הישיבה גירש אותו מהישיבה. 
"באה אמו האלמנה, והתחננה בפניו שיסלח לבנה ויקבל 
בכל  וסירב  לבו  את  הקשה  הלה  אך  לישיבה,  שוב  אותו 
תוקף. בלית ברירה, פנה הנער אל בית הספר של הממשלה 
אחד  שנעשה  עד  רעה,  לתרבות  יצא  הוא  שם  ברוסיה. 

גזירות  וגזר  ישראל,  דת  את  רדף  הקומוניסטים,  ממנהיגי 
קשות על שומרי התורה והמצוות.  

טורצקי,  ליאון  "שמו  חיים,  החפץ  הזה" המשיך  "הנער 
דמו  הזה!  הישיבה  ראש  לכך?  גרם  ומי  לשמצה...  הידוע 
ודם זרעו תלויים בו. איבד נפש מישראל. אם היתה לו מעט 

סבלנות, היה נעשה אותו לייבל'ה לגאון בישראל. 
סיים  בפניו?",  הסתכלתי  לא  מדוע  מבינים  אתם  "כעת 

החפץ חיים.

לא בבית ספרינו

מפעם לפעם היו מגיעים לשולחנו של מרן זצ"ל, סיפורים 
מחנכים  החינוך.  במוסדות  המתרחש  על  ומשונים  שונים 
המבזים תלמיד עקב עליזות יתר, מורות המשפילות תלמידה 
בעקבות סעיף מטופש בתקנון, או סתם מנהלים עם "אצבע 

קלה על ההדק". באותו לילה, מרן לא היה ישן.
האחרונים,  בעשורים  החרדי  הציבור  של  התפתחותו 
מפוארים,  חינוך  מוסדות  של  מבורך  ריבוי  הולידה 
והתרבו  שהלכו  ככל  סבא.  ישראל  מסורת  את  הממשיכים 
תחרותיות  וצמחה  הלכה  כך  הפוטנציאליים,  התלמידים 
חסרת תקדים בין המוסדות השונים, הפועלים במרץ להציב 

את עצמם בשורה הראשונה. 
ילדים שובבים? בחורים עם עודף מרץ? לא בבית ספרינו. 
המוסדות  מתרבים  אולם  להכללות,  מקום  שאין  כמובן 
שבהם כבר פקעה הסבלנות לתלמידים מן הסוג הזה. כולם 
צריכים להיות בתלם, מי יותר ומי פחות, אבל לפי התקן... 

שמו של הבחור - קצת פחות.
כך, בעקביות ובהדרגה, הולכים ונדחקים יסודות וערכים 
בסיסיים הנחוצים לבנין האדם ולעתידו הרוחני. אם בשנים 
הנעלות  השאיפות  ברכי  על  הסמינרים  בנות  גדלו  עברו 
להקים בית של תורה, המושתת על יסודות של צניעות וחסד, 
יש מהן שנאלצות כעת לנהל רדיפה מטורפת אחר הישגים 
את  ימצאו  לא  הן  אחרת,  ערטילאית.  והצלחה  לימודיים 
מקומן. כישרונות נוצצים ומוחות מבריקים, הפכו בישיבות 
של  מקומם  את  הצידה  ודחקו  בסיסי,  קבלה  לתנאי  רבות 

השקדנים ובעלי המידות. 
הסיבות  כאחת  זו,  הרסנית  תופעה  על  הצביע  זצ"ל  מרן 
מצביעים  מהם  רבים  הנושר".  ה"נוער  לתופעת  המרכזיות 
אבן  "הנחת  כמעמד  הלימוד,  במוסדות  חוויותיהם  על 

זו היתה ההזדמנות שבה עקרו את  פינה" לדרכם החדשה. 
השאיפות שלהם, ריסקו את הפוטנציאל הגלום בהם, וקטעו 

את חלום חייהם.
לפני  מחנכים,  אותם  של  מידיהם  ההגה  את  ייקח  מי 

שיגרמו לעוד תאונה קטלנית?

נשמה גדולה בגוף קטן

בתי- של  המנהלים  מכל  מבקש  "אני  אומר:  היה  הוא 
הספר שלנו, בכל לשון של בקשה, שימו לב על התלמידים. 
אותו!  לזרוק  אסור   - כשורה  מתנהג  שלא  תלמיד  יש  אם 
 - זה עמל  מי שעמלו בתורה,  להיות סבלניים. אשרי  צריך 
יצחק מברדיטשוב היה  לוי  לסבול את כל אחד ואחד. רבי 
אומר, כשיש ילד שובב שלא יושב במקום אחד, הוא צודק. 

למה? יש לו נשמה גדולה בתוך גוף קטן... הוא לא אשם.
"אני אגיד לכם דבר שהיה איתי, כשהייתי בישיבת 'פורת 
יוסף'. פעם חלה אחד המורים, שהיו לו תלמידים גדולים, 
מקומו.  את  שאמלא  ממני  וביקשו  שנה,  עשרה  חמש  בני 
יושב רגע  גדול, לא  ילד אחד שובב  יש שם  הזהירו אותי: 
אחד. בשעת השיעור אומר איזה מילה וכולם צוחקים. הוא 
ואני מה יעשה? באתי לקיים את השליחות  בדחן, חריף... 

שלי.
"תפסתי את אותו ילד. בא הנה, אתה יודע מה אתה עתיד 
חכם  תלמיד  בישראל!  הוראות  מורה  גדול,  רב  להיות? 
עצום! בוא תשב לידי. התחלנו ללמוד מסכת חדשה, מועד 
'נו, מה אתה אומר, זה נכון?'  קטן. כל רגע אני מביט בו: 
מילה  פה  פתח  לא  ממני...  התבייש  בראשו,  מנענע  והוא 
אחת. מאותו היום, הוא נהפך לאיש אחר, ובאמת נהיה ראש 

ישיבה בתל-אביב. למה? ידענו לקרב אותו.
"לא לזרוק! זו חכמה לזרוק? וכי אתה זורק אבן? אלו דיני 
בסנהדרין  אלא  נפשות  דיני  דנים  היו  לא  רבותינו  נפשות! 
של עשרים ושלושה חכמים. אתה זורק אותו, מה יהיה איתו 
אחר כך? אתה יודע מה יהיה? אתה מקבל אחריות על מה 

שיהיה?
שפתיים,  במתק  אותם  לקרב  אותם,  לחבב  צריך  "לכן 
לדבר אליהם בלשון כבוד. על ידי כך גם הם יתקרבו לתורה. 
שלך,  הבן  זה  אותו!  סובל  היית  בנך,  היה  שזה  תחשוב 

'ושננתם לבניך - אלו תלמידיך'"...

אל נא תעקרו נטוע
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"הספר 'מסע אל האמת' לקח אותי ממקום של אדם 
חילוני, למקום של אדם שמתחיל להתבונן"

יך בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם אלעד צדיקוב

אלעד צדיקוב, חבר מועצת עיריית הרצליה מטעם 'דגל התורה', איש עסקים העוסק במסחר ונדל"ן, 
ומגיש תכניות בנושא התשובה ברדיו 'גלי ישראל'. התפרסם לאחרונה במאבקו נגד תחבורה ציבורית 

בשבת בהרצליה

 מה זיכרון הילדות הכי עוצמתי שלך?
"לפני הרבה שנים, כשאני הייתי ילד בן 6 בערך, סבתי שתחי' היתה מאד חולה וגילו 
אצלה את המחלה, עוד לפני שזו נהייתה ל"ע למפורסמת. המשפחה שלי התחברה אז 
לצדיק גדול, המקובל רבי דוד קדוש שגר ביפו. הוא היה יהודי מאד צדיק שבאמת גם 
התפלל עליה וברכותיו התגשמו והיא הבריאה. אני זוכר את עצמי כילד קטן בגיל 6, 
איך שלקחו אותי אליו, והרגשתי שם את הקדושה שלו. הוא שאל אותי אז על פרשת 
השבוע. השיחה אתו והחיבור לצדיק, נתנו בי הרבה כח להמשך החיים. הוא היה דמות 

מאד משמעותית בחיינו".
 מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"יש שניים. הראשון הוא הרב זמיר כהן, שספר שלו גרם לי להרהורי תשובה. הייתי 
רחוק מזה מאד. הייתי אז מדריך צלילה עם לוויתנים באוקיינוס השקט, והספר 'מסע 
אל האמת' של הרב זמיר כהן, הוכיח שספר התורה לא יכל להיכתב על ידי אדם, ופתח 
נחום  כך, בדרך התשובה עצמה, השפיע עליי מאד הרב  לי התבוננות ושאלות. אחר 
ודמותו  אליו,  מחוברים  מאד  אנחנו  היום  עד  עולם'.  'נתיבות  של  המשגיח  דיאמנט, 

עיצבה אותנו יותר מכולם".
איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?

זה ספר שלקח אותי ממקום של חילוני, למקום של אדם  "'מסע אל האמת', כאמור. 
שמתחיל להתבונן, להבין שיש עומק בעולם".

 אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?
"בתקופתו של דוד המלך. אני מאד מחובר לעניין של מלכות  ישראל בעוצמה, גם 
במלחמה, גם בקדושה וגם באהבת ישראל שהייתה אז, ובבניין בית המקדש בהמשך, 
שאמנם נבנה על ידי שלמה, אבל הכל היה באותה תקופה, שהייתה השיא של עם ישראל. 

זו הדוגמא לגאולה, כך היא צריכה להיראות".
 מה נותן לך סיפוק?

מכנה     שאני  במה  הצלחה  הוא  המרכזי  הסיפוק  הציבורית,  "בעשיה 
בבחירות  שלי  הסלוגן  היהודית.  הנקודה  את  להעצים  השליחות 

למועצת העיר הרצליה היה 'לחבר את הנקודה היהודית'. כרגע אני 
עובד לפתוח מעון תורני לקהילה הצרפתית התורנית בהרצליה 
שואפים  ומתקדמים.  מתקדמים  אבל  קשה,  מאד  זה  פתוח. 
בה  נמצא  שאני  בעיר  היהודית  הנקודה  את  להעצים  להצליח 

ובעם ישראל כולו".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

שבת,  לשמור  כשהתחלתי  רן.  עדי  של  קדוש'  אתה  'כי 
לידי  אותי  שהביא  הזה,  בשיר  מילה  לכל  מאד  התחברתי 

דמעות".
 מקום אהוב עליך במיוחד?

אני מאד אוהב את ארץ ישראל ומטייל בה המון. והכי אני 
הצדיקים  ולקברי  הכינרת,  אל  נכון  יותר  טבריה,  אל  מתחבר 

באזור צפת וטבריה. אלו מקומות שהלב נפתח בהם". 
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"החתונה עם אשתי".
 הרגע הכי עצוב?

שלי  הצבאי  לשירות  קשורים  שלי  העצובים  "הרגעים 

ולאובדן חברים. זה לוקח אותי לשם, לכל חבר שאיבדתי, והסיפור שלו".
 מה משמח אותך?

"להתעלות בלימוד. יום שבת, שאני לומד בעצמי כל היום, בוקר שהצלחתי להשקיע בו 
שלוש שעות של לימוד כמו שצריך, אלו דברים מאד משמחים. וכן למסור דרשות בבית 
הכנסת בשבת. אני נהנה לדרוש. אוהב את החיבור לעולם העשייה, כשיחד עם זה - לא 

לזנוח את עולם הרוח".
מה מרגש אותך?

"הילדים שלי. אני מאד אוהב לראות ולהיות אותם. ומרגש אותי בעיקר החיבור אליהם 
כילדים שהולכים למוסדות תורניים ומדברים בגילם אל ועל ה'. הפער בחינוך ביני כילד 
לביניהם - מרגש, וכך גם העובדה שאני צינור השפעה להשפעה יהודית כאן, בבית ובעיר 
וגם במקומות אחרים, כמו במסגרת שיחות לחיילים - חילוניים ודתיים - וגם לנוער לפני 

צבא שאני משתדל לחבר לעולם התורה".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"אין ספק שבכל מקרה הייתי עוסק במסחר, זה היה ברור לי כל החיים. אני בא ממשפחה 
של סוחרים, ובעבר, בעולם הקודם שלי, עסקתי במסחר בתחום האופנה. אני אוהב את 
ההתנהלות העסקית. אבל בהמשך עקרתי את עצמי משם והבאתי את הניסיון שלי - לעולם 

התורה והיהדות".
מה הסוד המקצועי שלך?

"רק סיעתא דישמיא. אין משהו מעבר לזה".
 מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"יש לי כמה: מבחינתי, לסיים מסלול בשייטת 13 - היה שיא מסוים; 
כמו כן, הייתי מנכ"ל בקבוצת קק"ל בגיל 27, שזה עוד שיא. וכיום, 
כרגע  אמנם  שיא.  עוד  זהו  בהרצליה  התורה'  'דגל  יו"ר  להיות 
לא  עדיין  אני  בעיר,  כאן  בשבת  הציבורית  התחבורה  נגד  במאבק 

איש בשורות לצערי". 
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

בציבוריות  השפעה  מאד  הרבה  להיות  יכולה  התשובה  "לעולם 
והשאיפה שלי היא לממש את ההשפעה הזו".הישראלית, 

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים 
שנה?

בישראל.  הציבורית  בעשיה  "איפשהו 
בעשיה  להמשיך  היא  שלי  השאיפה 
הציבורית. זה התחום שאני מונח בו ומאמין 

שהנפח שלו בחיי יגדל בעז"ה".
 מה אנשים לא יודעים עליך?

לא  זה  יודעים,  לא  שהם  "מה 
בכדי... אבל הנה דבר אחד: אני אדם 
אני  שנים.  כבר  לים,  מחובר  שמאד 
כשאני  לקב"ה  מחובר  מאד  מרגיש 
בים ואפילו את התשובה שלי התחלתי 
פעילות  חובב  בהיותי  וכך,  בים.  בעודי 
לרוץ  לפעמים  יוצא  אני  וספורט,  גופנית 
ה',  עם  שם  ומדבר  להרצליה,  צפונית  המבודדים  בחופים 
כשאין נפש חיה ברדיוס רחב מאד. הרגעים האלה נותנים 
ביישוב  חוסר  יש  ובמסחר  הציבורית  בעשיה  כח.  הרבה 
שלך  העוצמה  אט  ואט  דעת,  הסחות  הרבה  וישנן  הדעת 
עלולה להתערער. ולכן כה חשוב החיבור האישי לקב"ה. 

משם אני שואב את זה, זה הבסיס שלי".
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 יעקב אמסלם
צילומים: בועז בן ארי

אביו
בדרכי

4 שנים לפטירת פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב – 
בנו  הגאון רבי משה אלישיב שליט"א, נחשף לראשונה 

 מאז פטירתו של הגרי"ש זצ"ל, ממשיך הגר"מ 
במסירת השיעור המיתולוגי שנמסר כבר 75 שנה, 

בשנים האחרונות בקרוון הסמוך לביתו של מרן הגרי"ש 
ברחוב חנן בירושלים  מקורביו ובני משפחתו מספרים 
לראשונה ל"כל ישראל" על דמותו של הגר"מ, על הקשר 
עם מרן החזו"א זצ"ל וכל גדולי הדור, על כח הפסיקה, 

ועל השיעור שנמשך היום כמימים ימימה
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כמדי  הסוכות.  חג  בערב  זה  היה 
מרן  של  דלתותיו  על  צבאו  שנה, 
אלישיב  הגרי"ש  הדור  פוסק 
המינים,  ארבעת  סוחרי  זצוק"ל 
את  לרב  להעניק  ביקשו  אשר 
קיוו,  כך  בה,  סחורתם  מיטב 
החג.  בימות  שימוש  הרב  יעשה 
את מרבית הסוחרים דחה הגרי"ש 
בנימוס, ומקצתם זכו להיכנס לקודש 
פנימה ולהציג את מרכולתם. באותו ערב 
חג הסוכות, כבר היה בידי מרן הגרי"ש את ארבעת המינים 
המהודרים, אך למרות זאת, התדפק על דלתו אחד מגדולי 
הסוחרים והציע בפניו אתרוג מהודר שבמהודרים. הגרי"ש 
לסוחר,  והציע  המינים,  ארבעת  את  רכש  כבר  כי  הבהיר 
בצעד נדיר, להעניק את האתרוג המהודר לבנו, הגאון הרב 
משה אלישיב שליט"א. "למה לו לטרוח לחפש אחר אתרוג 

ברחוב?", אמר הגרי"ש לסוחר האתרוגים.
"מעולם מרן הגרי"ש לא ביקש דבר עבור בני משפחתו", 
לרבי  שקשור  במה  "אבל  למשפחה.  המקורב  גורם  מציין 
משה, זה היה צעד יוצא דופן. תמיד מרן היה דואג למחסורו 
ולצרכיו". מעשיה זו, אם תרצו, מתמצתת את הקרבה הרבה 
שהייתה בין גדול הדור לבנו, שברבות הימים הפך לממשיך 
בבית  המיתולוגיים  שיעוריו  את  הוא  מוסר  וכיום  דרכו 

המדרש 'תפארת בחורים'.

בבית החזון אי"ש
הגאון רבי משה אלישיב שליט"א נולד בשנת ת"ש לאביו, 
ולאמו הרבנית שינא חיה  גדול הדור מרן הגרי"ש אלישיב 
בתלמוד  לגדולות.  עדיו  כי  היה  ניכר  מקטנותו  עוד  ע"ה. 
צעיר  ובגיל  התלמידים,  מבכירי  לאחד  נחשב  היה  התורה 
יחסית, נשלח לבני ברק ללמוד בישיבות הקדושות. תחילה 
בישיבת 'תפארת ציון' שבראשה עמד בין היתר מרן הגרמ"י 

ליפקוביץ ולאחר מספר שנים, המשיך לישיבת פוניבז'. 
ביתו  לבן  הגר"מ  נחשב  בישיבה,  לימודו  שנות  במהלך 
של מרן החזון איש זצוק"ל. קרבתו התבטאה בין היתר בכך 
שהיה לעיתים לן בביתו של החזו"א, בתקופה בה לא היה לו 
חדר בישיבה. באותה תקופה שלח אביו, מרן הגרי"ש מכתב 
ילמד  שבנו  לדאוג  ביקש  הוא  בו  קנייבסקי  הגר"ח  למרן 
ישיבת  מראשי  כאחד  אז  ששימש  ליפקוביץ  הגרמ"י  אצל 

''תפארת ציון'. 
"בשבת השבע ברכות של מרן הגר"ח קנייבסקי", מספרים 
נשלח  "הוא  ישראל'.  ל'כל  בראיון  הגר"מ  של  תלמידיו 

הגרי"ש,  מרן  אביו,  המשפחה".  מטעם  בשמחה  להשתתף 
ב'תפארת  שיעוריו  את  לבטל  חפץ  ולא  מאחר  השתתף  לא 
איש, שוחח  החזון  עם  יחד  היה  הוא  "כל השבת  בחורים'. 
אותו  כיבד  איש  החזון  שלישית  בסעודה  בלימוד.  עמו 
בברכה". שנים מאוחר יותר, בהגיעו לפרקו, נישא לבתו של 

הגאון רבי חיים גרין, מגדולי תלמידי החזון איש.
מאז ומתמיד, הוא נחשב למקורב ביותר לאביו מבין אחיו. 
במהלך השנים היה זה הגר"מ שנשלח למשימות שונות, בין 
של  האחרונה  חייו  בתקופת  איש.  החזון  של  למעונו  היתר 
אביו, לא מש הגר"מ ממיטתו והיה ממלא אחר כל בקשותיו. 
"גם במלחמת ששת הימים", מספרים תלמידיו, "כאשר היו 
בלימוד.  הגר"מ  עם  מתנצח  היה  מרן  האזור,  בכל  פצצות 

כאילו שאין סכנת חיים ממש מחוץ לבית".
הענווה  מידת  היא  במשפחה,  הידועות  ההנהגות  אחת 
הוא  בחיים,  היה  הגרי"ש  "כשמרן  הגר"מ.  התאפיין  בה 
תפילת  לאחר  תלמידיו  של  לשאלותיהם  להשיב  נוהג  היה 
שחרית. כשבנו הרב משה היה מגיע לשאול שאלה, הוא היה 
ניגש ממש בחרדת קודש. זה היה נראה כך: מרן היה עומד 
עם הגב אלינו כשהוא נשען על אדן החלון, בנו ר' מוישה 
היה ניגש אליו בדחילו ורחימו כאחרון התלמידים. הוא היה 
נשאר לעמוד מאחורי הגב, לא היה עומד לידו. כשהוא היה 
מסיים, הוא היה הולך אחורנית, ולא מפנה את הגב לאביו. 

התלמיד.  מספר  עבורנו",  מופת  הייתה  הזו  "המידה 
"לעיתים הוא היה חושש לשאול את אביו, זו הייתה יראת 
הרוממות. זה דבר שלא רואים בכלל היום. כשהוא היה מגיע 
לאביו, היה מקפיד לכסות את ראשו בטלית, זה היה מחזה 

ממש מדהים. שיעור בפני עצמו עבורנו". 

במסירת השיעור המיתולוגי
'תפארת  המדרש  בית  כרב  כיום  משמש  אלישיב  הגר"מ 
בחורים'. כממשיך דרכו של אביו, הוא מוסר מדי ערב את 
השיעור המיתולוגי בבית המדרש 'תפארת בחורים' בו נהג 
הצהריים,  שלפני  בשעות  שיעוריו.  את  למסור  הגדול  אביו 

הוא משמש כ'משיב' בישיבת 'שבות עמי'. 
וותיקי שכונת מאה-שערים, זוכרים היטב את ההיסטוריה 
למרן  בהקשר  "השיעור"  וכשאומרים  "השיעור".  של 
לשיעור  הכוונה:  למה  מיד  מובנת  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
המדרש  בבית  בקביעות  הגרי"ש  מרן  מסר  אותו  היומי 

"תפארת בחורים", במשך עשרות בשנים.
שהוצרכו  בחורים  עבור  במקורו  נוסד  היומי  השיעור 
לעבוד לפרנסתם, אך רצו להישאר מחוברים ללימוד התורה, 
לוינסון- הגר"א  ע"י  נמסר  הוא  הראשונות  השנים  ובמשך 

אלישיב, אביו של מרן הגרי"ש. "בזמן ההוא", מספר משתתף 
ותיק, "הגרי"ש לא התערב ב'תפארת בחורים'. הוא למד רק 
ב'אוהל שרה', כאשר מאוחר הוא הלך ללמוד בכולל 'אוהל 
תורה' של מצויני ירושלים. כבר אז כולם ידעו והרגישו שיש 
בו משהו מיוחד. אני זוכר שבזמנו, רבי זליג ראובן בענגיס, 

ראב"ד העדה החרדית, היה מדבר אתו בלימוד. 
שהרב  עיניים  לטשו  כולם  בתש"ג,  נפטר,  כשאביו  "רק 
יעלה ל'תפארת בחורים' למלא את מקומו, אך הגרי"ש לא 
דעכו.  שהם  וכמעט  ב'תפארת'  אביו  שיעורי  את  המשיך 
ומה שהיה הוא שרבי שלום אייזן היה מגיד שיעור במקום 
מאיתנו,  לבקש  בא  והוא  לומדים,  קבוצת  לו  והייתה  אחר 
ונתאחד  ל'תפארת'  להיכנס  לו  שניתן  הקבועים,  הלומדים 
ואותם הדברים שמסר  יחדיו הלומדים של שני השיעורים, 
ההומל'א-רב, אבי הגרי"ש, הוא ימסור. הסכמנו, וכך נמשכו 

כמה שנים. 
'תפארת  שאולי  חשבו  הגרי"ש  מבני  כמה  "אחר-כך, 
אז  באנו  אלישיב.  משפחת  בידי  להישאר  צריך  בחורים' 
לגרי"ש וביקשנו ממנו שיעשה איתנו חסד ויעלה ל'תפארת' 
למסור שיעורים כאביו. הוא יכל לומר אז שזה לא לפי דרגתו 
כי הוא לומד ברמה גבוהה וזה שיעור לבעלי-בתים, אך הוא 
שלום  'ר'  ואמר:  אחר  דבר  על  רק  אלא  על-זה  הסתכל  לא 
אייזן הלא נמצא שם, אז אני אלך ללחוץ עליו שייצא? רק 
אני אעשה  אז  יוותר,  אם אתם תוכלו לעשות מאמץ שהוא 
נכנסנו שוב לגרי"ש עם הגר"ש  מאמץ, כי אתה מבקשים'. 
אייזן ואמרנו: רב'ה, באנו לבקש מהרב שיקבל את השיעור 
וימשיך את דרכו של האב. ואז הוא שוב שאל: ומה יהיה עם 
ר' שלום, הרי הוא כבר כמה שנים מלמד שם? אבל אמרנו 
ואז  יישאר אצל המשפחה,  רוצים שזה  והמשפחה  שאנחנו 
הגרי"ש אמר לי: תיגש לר' שלמה זלמן )הגרש"ז אויערבאך, 
שהוא  ומה  המעשה,  את  לו  ספר  שלום,  ר'  עם  יחד  ח.ב.( 
מונית  מיד  לקחנו  לכך.  הסכים  שלום  רבי  נעשה.  כך  יגיד 
שב  לא  עוד  והגרש"ז  בלילה   10 אז  היה  חסד'.  ל'שערי 
לידידיי  מה  ושאל:  הגיע  הוא  דקות   10 אך אחר  משיעורו, 
בביתי? ואז אמרתי: באתי בשליחות הגרי"ש. אני הגבאי של 
המגיד  היה  האבא,  אלישיב,  אברהם  שרבי  וידוע  'תפארת' 
שיעור ב'תפארת' והיה היוזם והמייסד, ואנחנו רוצים כעת 
שהגרי"ש יעלה ויגיד את השיעורים,כי זה שייך למשפחה, 
והגרי"ש שאל אותנו מה יהיה עם ר' שלום שהוא כעת אומר 
שיעורים, ושלח אותנו לרב לשאול מה לעשות. ואז הגרש"ז 
ענה בגדלותו: חברה אחת צריכה להיות? הלא אפשר לייסד 
בחברה  יהיה  שלום  ור'  בחורים',  'תפארת  כמו  חברה  עוד 
החדשה, והגרי"ש יוכל להמשיך ב'תפארת בחורים', כאביו.

הגרש"ז.  אמר  מה  ושאל  אלינו  ניגש  הגרי"ש  "למחרת, 
אמרנו לו את התשובה של הגרש"ז, שהוא יעלה ל'תפארת'. 

הגאון רבי משה אלישיב שליט"א בשיעורומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשיעורו
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ור'  ר' שלום אייזן מה דעתו על ההצעה,  הגרי"ש שאל את 
שלום אמר שהשאלה היא אם יהיה ציבור בחברה החדשה, 
והגרי"ש דאג שמשתתפים רבים יילכו לשיעור של הרב אייזן 
של  השיעור  התחיל  כך  לחזקו".  כדי  הראשונים,  בחודשים 

הגרי"ש ב'תפארת בחורים'.
צורת הלימוד בשיעור בתחילה, הייתה ברמה יותר נמוכה 
מהשיעור של הגרי"ש בשנים האחרונות לחייו. "עוד לא היו 
אז התלמידי חכמים הגדולים שהשתתפו בשנים האחרונות. 
עשינו אז מאמץ, אחרי שראינו שהשיעורים שלו הם מיוחדים 
דרישה  לו  ושתהיה  בקביעות  בו  שישתתפו  דורש  ושהוא 
מטעם התלמידים, והתחלנו לחזק את החברה, שת"ח יתחילו 
לבוא, וארך כמעט 20 שנה עד שזה נהיה לכך ששבעים איש 
גבוהה מאד. ערב ערב הוא  באו ושמעו את השיעור ברמה 
היה אומר את שיעור בחמימות ובנעימות. היה לו גם קול יפה 
והוא היה מלמד בניגון. בימי תחילת השיעור של הגרי"ש, 

15 משתתפים זה היה נחשב ל'הרבה' בשיעור".
# כמה שנים היה קיים השיעור?

"כ-70 שנה. בתחילה ע"י אביו של הגרי"ש ואחר כך ע"י 
הגרי"ש. ממנו עצמו השיעור נמסר למעלה מ-40 שנה". 

# מתי השיעור עבר לקרוון, ליד בית הרב?
"רק בזמן האחרון, לפני מספר שנים. זה היה כשהוא חלה. 
האתיופית,  הממשלה  עם  דיברו  אז  לקרוון,  קרוב  גר  הוא 
שזהו שטח שלה, וברוב חסדה היא אמרה שבשביל הרב הם 
מוכנים לתת את המקום, וגם לקרוון קראו מאז בשם 'תפארת 

בחורים'. גם לקרוון, כאמור, המשכנו לבוא ערב-ערב".
# במה השיעורים עסקו?

בנו,  ע"י  שיעור  נמסר  היה  שיעורו  לפני  גמרא.  "שיעור 
זה  אחרי  וכו',  יעקב  עין  שו"ע, משנ"ב,  על  שיחי',  הגר"ש 
התפללו ואח"כ היה שיעורו של הרב. אף פעם גם לא היה 
ביטול  היה  זה  אצלו  השיעור,  לנושא  מחוץ  דברים  מדבר 
היו  למישהו  ואם  השיעור,  את  אומר  היה  הגרי"ש  תורה. 
שהיה  השיעור,  אחרי  שעה  רבע  נשאר  היה  הוא  שאלות 
השיעור  אחרי  מעריב.  עם  בערב,  שמונה  עד  משבע  בזמנו 
היינו שישה-שבעה לומדים שהיינו עושים חזרה על השיעור, 
ופעם, באחד הסיומים, הרב אמר: שמעתי שישנם כאן כמה 
זה  את  מעריך  מאד  ואני  השיעור,  על  שחוזרים  אברכים 
ושימשיכו בכך. אז עוד לא היה טייפ להקליט, וכל אחד היה 
זוכר משהו אחר לחזרה שלאחר השיעור, וכך נבנה השיעור 
מחדש. אם פעם היה קשה לנו או שלא זכרנו, למחרת אחרי 
הדברים בשביל  על  חזר  והוא  אותו  שואלים  היינו  השיעור 

לחזק אותנו".
# איך הייתה נבחרת המסכת הנלמדת בשיעור?

שנלמד  הבאה  המסכת  תהיה  מה  ידענו  לא  פעם  "אף 
בשיעור, רק ביום האחרון של לימוד המסכת הקודמת הרב 

היה אומר. רק הלומדים ב'אוהל שרה' היו יודעים לפנינו מה 
למסור  צריך  היה  שהוא  שמה  כיוון  הבאה,  המסכת  תהיה 
הגמרא  את  כן  לפני  מוציא  היה  הוא  בלילה,  שיעור  עליו 
שהערב  יודעים  היו   - מוציא  שהיה  ובגמרא  שרה,  באוהל 
יתחיל השיעור באותה מסכת. ב'אוהל שרה' הוא היה תמיד 
לשיעור  ניגש  היה  לא  מעולם  הגרי"ש  השיעור.  את  מכין 

מבלי להכין אותו". 

מגדולי פוסקי ההלכה
מאז  האחרונות,  בשנים  מוסר  הזה,  הנודע  השיעור  ואת 
בדרכו,  ההולך  שליט"א,  אלישיב  הגר"מ  בנו  פטירתו, 
במסירת  דורות  שלושה  של  שושלת  בעצם  בכך  וממשיך 

השיעור, מאז סבו ואחר כך אביו, מרן הגרי"ש זצ"ל.
תלמידיו.  אומרים  שבדור",  הלכה  פוסקי  מגדולי  "הוא 
מלבד זאת, ידוע הגר"מ בתפילתו האורכת לעיתים אף כמה 
שעות. "הוא משקיע הרבה בתפילה, כל מי שרואה אותו, שם 
מאוד  הרבה  בהנהגותיו.  ההלכה  ולדקדוק  החן  ליראת  לב 
אנשים מגיעים אליו להתברך מפיו. גם אביו העיד עליו לא 

פעם ש'עבודת השם' שלו היא בעיקר בתפילה".
את יומו מתחיל הגר"מ בתפילת ותיקין. "מגיל בר מצווה 
אחד  מספר  החמה",  בנץ  שחרית  תפילת  פספס  לא  הוא 
נץ החמה  זמן  מתלמידיו הקרובים. "הוא קם שעתיים טרם 
שם  נייטין,  לבתי  פעמיו  שם  מכן  לאחר  בלימודו.  ומתחיל 
ארוכות  תפילותיו  כי  העובדה  בשל  שחרית".  מתפלל  הוא 
לעיתים יתר על המידה, מגיע הגר"מ לבית הכנסת כחצי שעה 
עם  יחד  להתפלל  יכול  הוא  כך  "רק  התפילה.  תחילת  טרם 

כולם את תפילת העמידה".
לאחר התפילה, יושב הגר"מ עם טלית ותפילין עד השעה 
10 בבוקר. עד אז הוא משיב לשאלותיהם של המתפללים. 
"הוא ידוע בפסיקותיו, גם גדולי הדור מפנים אליו לפעמים 
וידיעתו  הבנתו  כי  יודעים  הם  כאשר  הלכתיות  שאלות 
פונה  בבוקר   10 בשעה  הברורה".  לאמת  תביא  המופלגת 
הגר"מ לישיבת 'שבות עמי', שם הוא משמש כ'משיב' בסדר 
א' עד לשעות הצהריים כאשר לאחר מכן הוא נפנה להכין את 

שיעורו היומי המסורתי אותו מסר אביו זצ"ל.
כי  העובדה  בשל  הן  דבר.  לשם  הפך  היומי  השיעור 
בשל  והן  אביו,  ידי  על  שנים  עשרות  במשך  נמסר  השיעור 
בהירות הלימוד בו הוא מתאפיין. "לא לומדים לפי הספק", 
הקצובות  בשעות  לדבריו,  השיעור.  ממשתפי  אחד  מספר 
לשיעור, לומד הרב יחד עם המשתתפים דפי גמרא על הסדר, 
כאשר לעיתים הם מספיקים דף ויותר. בניגוד לשיעורו של 
אביו שעסק בלימוד גמרא ורש"י, שיעורו של הבן, הגר"מ, 
מתאפיין בעמקות למדנית כאשר בין היתר לומדים משתתפי 

השיעור גם תוספות על הסדר. 
ברור  "היה  מתלמידיו.  אחד  מספר  נפטר",  "כשמרן 
שמישהו צריך לתת שיעור, כולם חשבו בתחילה שמי שיתן 
הזו  בנימין". ההערכה  רבי  בן אחר של הגרי"ש,  זה  שיעור 
יחסית  היה  בנימין  ר'  כי  העובדה  על  היתר  בין  התבססה 
ימסור  שהוא  הבנה  הייתה  ולכן  אנשים,  בין  איש  לאחיו, 
את השיעור. אלא שבאחד מימי שבת, סמוך לפטירת האב, 
אם  נשאל  הוא  מתלמידיו,  בכמה  מוקף  הגר"מ  הלך  כאשר 
במשך  אביו  מסר  אותו  היומי  השיעור  את  למסור  יחפוץ 
השיעור.  את  למסור  הוא  רצונו  כי  לגלות  "הופתענו  שנים. 
הוא ראה בזה חשיבות כלפי האבא. היה קשה לנו להאמין 

שהוא הסכים כל כך מהר לאפשרות הזאת". 
מספר  אלול,  בחודש  למסור  הגר"מ  התחיל  השיעור  את 
שבועות לאחר פטירת אביו. "הייתה איזו תחושה שהוא איש 
ההלכה והצדיק, ואילו ר' בנימין הוא הלמדן. בשיעור הסתבר 
שהוא ממשיך את דרכו של הרב גם בשיטת הלימוד, שהיא 
בדרך למדנית צלולה". את השיעור מוסר הגר"מ ביידיש, מה 
שמקשה על אנשים רבים להשתתף בו. "אמנם זה לא נח, אך 

זה חלק מהמסורת". 

"בורח ממחלוקת"
אחד הנושאים הכאובים עליו היה במהלך השנים הפילוג 
הגרי"ש  מרן  של  פטירתו  לאחר  רשמית  שפרץ  הליטאי 
אלישיב. דעתו של הגר"מ מעולם לא תמכה בצד זה או אחד 
הפלגים  בין  נקרע  הוא  ומעולם  שמאז  מספרים  ותלמידיו 

ולפיכך לא חפץ להתערב בזה. 
מקורביו בתגובה לפרסומים שונים הבהירו כי "ההוראה 
למרן  מסורה  שההנהגה  היא  זצוק"ל  מרן  מאביו  שהייתה 
לקיים  מצווה  שאומר  מה  וכל  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל 
אלישיב  משה  רבי  כי  ספק  אין  יורוך'.  אשר  ככל  'ועשית 

מסכים עם הוראה זו וחפץ בה".
הביע  לא  מאז,  שהתקיימו  הבחירות  במהלך  זאת,  עם 
בכדי  הכל  עושה  "הרב  הצדדים.  מן  באחד  תמיכה  הגר"מ 
לו  "קשה  מתלמידיו.  אחד  מסביר  בזה",  מלעסוק  להימנע 
גם כאשר לאחרונה  כי  הזה". תלמידו מספר  כל העניין  עם 
חסידות  נגד  הקודם  הדור  מגדולי  אחד  של  כתביו  פורסמו 
שאל  זה,  את  שמע  "כשהרב  כך,  על  הצטער  הוא  חב"ד, 
בכאב: 'למה צריך את זה, למה שוב להוציא את זה בצורה 
הפילוג  על  הרע  לשון  עם  מחלוקות,  עם  לו  קשה  כזאת'. 

הגדול שנהיה בציבור החרדי".


מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעת לימודהגר"מ אלישיב בלימודו
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לשכוח ילד?
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יעקב אמסלם

איך אפשר

לשכוח ילד?

בכל פעם שמגיע דיווח נוסף על ילד שנשכח ברכב, 
נשאלת השאלה: איך זה קורה שוב ושוב? איך אפשר לשכוח 

ילד בתוך רכב?  יעקב אמסלם יצא לבדוק את התופעה 
המטרידה וחזר עם נתונים כואבים: משנת 2008 אירעו 381 
מקרים שבהם שכח אחד ההורים או נהג ההסעות את הילד 

ברכב.  ב-20 מהמקרים זה הסתיים במוות ובטרגדיה כואבת 
 מומחים מסבירים כיצד הגוף מאבד נוזלים ומלחים, החמצן 

לא מועבר למערכות הגוף, קרישי דם נוצרים בעורקים עד 
לקריסת כל מערכות הגוף  שמואל סגל, מפקד זק"א 

במחוז ש"י מספר על הזוועה שנתקל בה במהלך עבודתו: 
"הילד נאבק לפני שהוא נופח את נשמתו"  הפסיכיאטר 
ד"ר אילן רבינוביץ בראיון: "השכחה לא נובעת מרשלנות, 

אלא מטרדות. זה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו"  והפטנט 
שנחשף לראשונה: כך תגרמו למושבים להשמיע צלילים 

ברגע שהילדים נותרים מאחור
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חם,  יום  להרגל.  הפך  כבר  זה 
מגיע  והופ,  נוסקות,  הטמפרטורות 
לקונית  המודיע  החדשותי  הדיווח 
כי נמצא פעוט שננעל ברכב. מרבית 
המקרים מסתיימים באשפוז למשך 
בעקבות  חולים  בבית  ימים  כמה 
הנוזלים, אך מקצתם מסתיים  איבוד 
בטרגדיה. פעם היה זה אב שעלה לנוח 
בבית  מורה  ופעם  ילדו,  את  ושכח  בביתו 
ילדיו לבית הספר והסתבר  ספר שבכלל חשב שהוליך את 

שהותירם לחסדי מזג האוויר שלא חס על חייהם.
להביא  בניסיונות  נשתברו  וקולמוסים  נכרתו  יערות 
הופכים  וממדיה  גודלת  לשנה  שמשנה  התופעה  לחיסול 
הוא  כזה,  אירוע  לאחר  הראשוני  האינסטינקט  מפלצתיים. 
הצצה לכל רכב חונה בימים בהם יוצאת החמה מנרתיקה, 
אך גם זה לא הוכיח את עצמו כיעיל במיוחד, אלא כאפקט 
הילדים  כמו  בדיוק  ימים  כמה  לאחר  שנשכח  ראשוני 

הנותרים בדד ברכב שהופך תוך דקות לתנור לוהט. 

"התינוק סובל נורא"
של  גופו  על  העובר  התהליך  על  נכתבו  רבים  תיאורים 
קופחת  כשהשמש  נעול  ברכב  נלכד  הוא  כאשר  הפעוט 
ממעל. גם לא מעט ניסויים בוצעו על ידי אנשים מבוגרים, 
מושפע  פעוט  של  גופו  כי  ניסויים  באותם  היה  ברור  אך 
שבעתיים ממזג האוויר מאשר גופו של אדם מבוגר. על פי 
שהייה  של  דקות   5 לאחר  כבר  כי  עולה  שבוצעו,  מדידות 
שיא.  לרמות  ברכב  הטמפרטורה  עולה  מזגן,  ללא  בשמש 
אם לדוגמה הטמפרטורה השוררת מחוץ לרכב היא של 30 
ויותר.  מעלות, הרי שבפנים הרכב היא תגיע ל-50 מעלות 
בניגוד לאנשים מבוגרים, פעוט יחוש מיד בתחילה בקשיי 

נשימה.
הפעוט  סובל  ממנה  יתר  הזעת  בתוספת  הנשימה  קשיי 
בדקות הראשונות, יוצרת איבוד מלחים החיוניים לתפקוד 
וירידה  דם  לחץ  לנפילת  המביא  דם  נפח  ואיבוד  הגוף 
דרסטית בזרימת החמצן לאיברי הגוץ הקריטיים: הריאות, 
יובילו לאיבוד הכרה ומכאן  הלב והמוח. התסמינים הללו 

לנזק, לעתים בלתי הפיך, למוח. 
להתרחש  עלול  ברכב,  פעוט  יהיה  בהם  דקות   45 בתוך 
ודימומם  הליך של הרחבה בכלי הדם במוח עד לקריעתם 
לפרכוסים  יוביל  הגוף  במלחי  השיבושים  כך.  בעקבות 

המצמצמים עוד יותר את הגעת החמצן למוח.
לא נלאה את הקוראים בתיאור גרפי של המתרחש בגופו 
של הילד, אך די לציין כי הוא עובר סבל רב שגבוה בהרבה 
את  מציינים  בתחום  רבים  חוקרים  האנושי.  הסבל  מסף 
היווצרות הכוויות על גופו של הילד מהשהייה הממושכת 

בשמש הקופחת, צעד המחמיר את מצבו של הפעוט וגורם 
לאיבוד נוזלים נוסף וירידת מלחים. השלב האחרון העובר 
על התינוק השרוי ברכב, הוא היווצרות קרישי דם החוסמים 
ומוות  מערכות  קריסת  של  למצב  ומביאים  בגוף  עורקים 

סופי.
סגל,  ישראל' שמואל  ל'כל  מזעזע", משחזר  מראה  "זה 
פעוט  נשכח  בה  בזירה  שנכח  ש"י  במחוז  זק"א  מפקד 
במודיעין עילית שלבסוף מת מפצעיו. "קיבלנו את הקריאה 
"כשהגענו  מספר.  הוא  ברכב",  ילד  שכחת  של  אירוע  על 
ללא  היה  כבר  והוא  מישהו  על  הפעוט  את  ראינו  למקום, 
אבל  החייאה,  לו  לעשות  התחלתי  נשימה.  וללא  דופק 

למרבה הצער לא הצלחנו להציל את חייו". 
לאחר כמה דקות התברר כי הפעוט היה ברכב מהשעה 
מהשעה 8 בבוקר עד 1 בצהריים. בעל הרכב, המשמש כנהג 
ילדים, נהג מידי בוקר לקחת את הפעוט יחד עם כמה ילדים 
בתלמוד  אותו  הניח  שהוא  חשב  "הוא  התורה,  לתלמודי 
הוא  כלל  "בדרך  מכך,  ויותר  לגמרי".  מזה  ושכח  תורה 
נוהג ללכת לרכב בהפסקות, ומשום מה באותו יום הוא לא 
עשה את זה. זו שדרה שאין שם הרבה אנשים ולכן עוברים 
ושבים לא שמו לב לילד שנשכח. זה מחזה קשה, בפרט שזה 
למשפחה  שידווחו  לדאוג  צריך  הייתי  זק"א  כמפקד  ילד. 

בירושלים ובבני ברק. שלחנו אנשים שיודיעו להם".  
משיב  חותם,  בו  מותיר  כזה  אירוע  האם  נשאל  כשהוא 
רק  רובוט,  כמו  מתנהג  אני  לאירוע  מגיע  "כשאני  סגל: 
כשאני חוזר הביתה, המחשבות מסיחות את הדעת. למה זה 
נורא. בחלק  זה מות מיותר. הילד סובל  היה צריך לקרות, 
מהמקרים, אנחנו רואים שהילד נאבק לפני שהוא נפח את 
נשמתו. הוא לא נשאר על אותו מקום בו ישב כשהנהג עזב 
את הרכב, בדרך כלל הם נאבקים בכדי לעורר תשומת לב".

"אין הורה רע"
השוכח   - ההורה  את  להאשים  נוטה  האנשים  מן  חלק 
את ילדו ברכב – ברשלנות, אך דווקא לדברי דוקטור אילן 
רבינוביץ, פסיכיאטר מוכר, השכחה אינה נובעת מרשלנות. 
"אני חושב שהנטיה הטבעית של בן אנוש ששומע על מקרה 
כזה של שכחת ילד ברכב להאשים את ההורה ברשלנות, לא 
כשזה  "גם  ישראל'.  ל'כל  בראיון  רבינוביץ  אומר  ראויה", 
לא  הוא  ההורים  מן  שאחד  בגלל  לא  זה  למשפחה,  קורה 

מספיק טוב, או שהם לא היו הורים טובין עבור ילדיהם". 
האנשים  "סטטיסטית,  מוסיף.  הוא  מזאת",  "יתירה 
שקרתה להם הטרגדיה הנוראה הזאת, לא באים ממשפחות 
שאפשר להטיל עליהם האשמה כי הם הורים מזניחים. זה 
נפלה  הללו  ההורים  ועל  מחוסן  לא  אדם  שאף  מראה  רק 
זה  ילדו,  הזו. בנאדם שצריך לקבור את  הטרגדיה הנוראה 
נגד הטבע. זה דבר שילווה אותו עד סוף ימיו. הורים כאלה 

ישאו  וגם  הילד  של  לכתו  על  יבכו  האחרון  מותם  יום  עד 
רגשות אשם. משהו בהם מת בפנים". 

ד"ר אילן רבינוביץ מספר על מקרים שהוא נחשף עליהם 
זו.  בצורה  ילדיהם  את  ששכלו  הורים  של  אישי  באופן 
"ראיתי איזה ייסורי איוב ושכול הם חווים כתוצאה מאותו 
טרודים  היו  דבר:  אותו  אומרים  כולם  ונורא.  טרגי  אירוע 
בלחץ מחשבות ונשכח מלבם שהילד היה באוטו. מספיקה 
שעה ברכב סגור בכדי לגרום למותו של הילד. מדובר על 
מכניזם מחשבתי שעלול לגרום לטעויות הרות גורל לרבים 

מאיתנו".
רבינוביץ  תולה  ההורים  של  רשלנותם  על  הטענות  את 
במגננה הטבעית הקיימת לכל אדם במצבים כאלו. "קשה 
לנו להבין איך הורה יכול לשכוח את ילדו ברכב. כל אחד  
מאיתנו מפחד שזה יקרה לו, ולכן השיטה הכי טובה להגן 
על עצמנו היא להאשים את ההורה ולהפנות כלפיו אצבע 
מאשימה ואפילו לדרוש שהוא יישפט וירצה עונש כלשהו. 
בחייהם  נענשו  כבר  שהם  חושב  אני  פסיכיאטר,  כרופא 
צריך  לא  כלא.  חיי  להיות  הופכים  חייהם  רבה.  במידה 

שהחברה תפתח כלפיהם גם בהליך פלילי רשמי". 

60 מעלות ברכב
הסוגיה, שעלתה למודעות רק בשנים האחרונות בעקבות 
ברכב,  משכחה  כתוצאה  ילדים  נספו  בהם  המקרים  ריבוי 
במסגרתם  שונות  תכניות  ידי  על  ניסויים  ליצירת  הביאה 
'הושארו' אנשים ברכב סגרו כשבפנים הטמפרטורה נוסקת. 
במרבית המקרים, המבוגרים, שמערכת גופם יציבה בהרבה 
נותר  בלבד.  דקות  כמה  לאחר  לצאת  ביקשו  מפעוטות, 
ברכב  שעתיים  או  שעה  אחרי  מרגישים  היו  מה  לתאר  רק 

הלוהט.
עיתונאי  הוא  לימור  לימור.  יואב  הוא  ה'נסיינים'  אחד 
במסגרת   .'2 ב'חדשות  כמגיש  המשמש  ומוערך  ותיק 
ברכב  'ננעל'  כך  ולשם  כניסוי  הוא החליט לשמש  תפקידו 
תחושותיו.  על  ודיווח  אוגוסט  חודש  של  הלוהט  בחום 
בסמוך לרכב נכחו פרמדיקים שהובאו ליתר ביטחון, במידה 
את  לימור  עזב  שעה  חצי  לאחר  לחסדיהם.  יזדקק  ולימור 

הרכב כשהטמפרטורה בו הגיעה ל-60 מעלות )!(.
לאחר החוויה אותה הגדיר כקשה במיוחד, תיאר לימור 
נזקק לטיפול  עבור הגולשים את האירוע הקשה שלאחריו 
השהות  במהלך  גופו  איבד  אותם  הנוזלים  להחזרת  רפואי 
ליותר  הגיע  מיד  האוטו  להזיע,  מתחיל  מיד  "אתה  ברכב. 
ל-60  כבר  הגיע  הוא  דקות  עשרים  ותוך  מעלות  מ-30 
מעלות", סיפר לימור לאחר שהתאושש, "ב-60 מעלות כל 
המכשירים הפסיקו לעבוד המצלמות שהתקנו בפנים נכבו 
י"א(   – החום  רמות  את  המודד  )מכשיר  הטרמומטר  וגם 

פסק".  

"מחזה לא קל". מפקד זק"א שמואל סגליואב לימור בניסוי הטלוויזיוני )צילום מסך(
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תיאר  מטורפות",  ברמות  נוזלים,  המון  מאבד  "אתה 
וגוברת.  הולכת  שרק  מחנק  תחושת  "יש  לימור.  יואב 
הדופק עולה באופן משמעותי בלי שאתה בעצם עושה כל 
מאמץ וחום הגוף עולה באופן משמעותי. אני מאמין שאם 
הייתי נשאר שם עוד חצי שעה כבר הייתי מגיע למצב של 

עירפול ואובדן הכרה".
את דבריו סיכם לימור באמרו כי "אפשר רק לתאר שאם 
זה מה שקורה לבנאדם מבוגר ובריא, שהמדדים הרפואיים 
מתנהל  שלו  הגוף  שכל  לתינוק  קורה  מה  תקינים,  שלו 
אחרת.  היא  שלו  הגוף  של  החום  פליטת  לגמרי,  אחרת 
אני  החלון.  ליד  בכיסא  קשור  שהוא  זה  על  לדבר  שלא 
יכולתי לזוז קצת, להזיז את הידיים, הרגליים. הילד נמצא 

בסיטואציה הרבה יותר בעייתית".

"למה אין תו תקן?"
הסיפור שנגע בלב כולם בשנה האחרונה, אירע באשדוד. 
במהלך  בנו  את  שכח  העיר,  תושב  אברך  וינגוט,  יצחק 
שעות הבוקר לפני כחודשיים ברכבו. לאחר מספר שעות 
נזכר האב כי הפעוט הושאר ברכב וירד במהירות לרכבו, 
אך אז הפעוט היה כבר ללא רוח חיים. "הוא בן אדם מאוד 
מספר  רדיופוני  בראיון  אודיה,  רעייתו,  סיפרה  אחראי", 
ימים לאחר הטרגדיה. "שאלתי אותו איך יכול להיות, איך 
אפשר לשכוח ילד באוטו, כששמעתי סיפורים לא הבנתי 
זה  נסתם.  שלו  שהמוח  לי  אמר  הוא  לשכוח.  אפשר  איך 
כבר מההרגל שכל יום הוא עושה את הסיבוב בבתי הספר. 
הוא שם את הבת בבית הספר ואז את הבן. הוא אמר 'מאז 
זוכר  לא  כלום,  זוכר  לא  אני  הספר  בבית  אותם  ששמתי 

כלום ממה שקרה שם'".
מספר  לסוגיה.  המודעות  את  העלה  הקשה  המקרה 
הכנסת  במשכן  הזוג  בני  ביקרו  האירוע,  לאחר  שבועות 
והשתתפו בדיון מיוחד בוועדת הכלכלה אשר ניסה להציג 

פתרונות שימנעו הישנות מקרים דומים בעתיד. 
"אני אדם פשוט", אמר יצחק, האב השכול בדיון. "לכל 
לחגורה  עוגה,  שמפעיל  לתנור  תזכורת,  יש  היום  דבר 
באוטו. הילד הזה הוא אהבת חיי, לא חשבתי שזה יקרה, 
וזה בחיים לא קורה.  ויש תזכורת  שכחתי אורות דולקים 
אני שואל את עצמי למה אין תו תקן לכיסא תינוק שיחייב 
המטרה  זו  בחוק,  תקן  תו  שיחויב  מבקש  אני  התראה. 
מה  כל  זה  היום.  דעת  הסחות  הרבה  יש  לשמה.  שבאתי 
שאני  הצער  את  להרגיש  יצטרך  לא  אחד  שאף  שרציתי, 

מרגיש".
עלה  מהם  "בטרם"  ארגון  נתוני  הוצגו  הדיון  במהלך 
כי על פי נתוני המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות 
של  מקרים   381 אירעו   2008-2016 השנים  בין  ילדים, 

היו  בהם  ברכב,  הילכדות  או  ברכב  לבד  ילדים  השארת 
מבין  במוות.  הסתיימו  מקרים   20 ילדים.   428 מעורבים 
כלל המקרים שתועדו, כ- 60% עירבו השארת ילדים לבד 
ברכב, כ- 40% הילכדות הילד בתוך כלי הרכב ופחות מ 

-1% שריפת רכב.
למרות המודעות הגבוהה שעלתה בעקבות הטרגדיות, 
פתרון לא ממש טרם נמצא. "חברות הרכב דורשות רכיבים 
כשזה קשור לנזק שלהם, אבל שזה מגיע לנפש לא תמיד 
נכחו  בו  בדיון  מקלב  אורי  הוועדה  יו"ר  טען  פועלים", 
בני הזוג ויינגוט. "כמה מכוניות שווה ילד בן שנה וחצי? 
אנחנו מתחייבים לעשות את זה. כל אדם צריך לקבוע את 

העוגנים שלו אבל המערכת גם צריכה לעשות זאת".
נמצאה  טרם  אך  אופציות,  כמה  הועלו  הדיון  במהלך 
"בדקנו  הרכב.  בכלי  הילדים  את שכחת  הנוסחה שתמנע 
איך אנחנו יכולים לטפל בתופעה הקשה הזו", אמר ד"ר שי 
סופר, המדען הראשי במשרד התחבורה. לדבריו, בשיתוף 
וגם בנושא  מכון התקנים דנו גם בנושא של רכב הסעות 
רכב פרטי, וברכב הסעות, פותחה מערכת שמונעת הסחת 
ולהגיע  מקיפה  לסריקה  אותו  ומחייבת  הנהג  של  דעת 
לירכתי האוטובוס, אם זה לא קורה אז המערכת מפעילה 
התראה. "אנו מבקשים לחייב זאת בחוק, וכעת אנו תלויים 
באישור משרד המשפטים. מאז הותקנה המערכת במספר 

רכבים לא נשכח ילד אחד" .
ניסיונות החקיקה שעלו על הפרק, נעשו כבר בעבר, אך 
ללא הועיל. כך לדוגמה בשנת 2012 בדו"ח המדען הראשי 
נרחב  הסברה  במסע  לפתוח  הומלץ  התחבורה,  במשרד 
למניעת  אלקטרוניים  פתרונות  של  תקינה  ולקדם  בנושא 
שכחת הילדים. הדו"ח נחשף רק לאחר שנה במהלכה לא 

נעשה דבר בעניין. 
חוק,  אישרה  הכנסת  מליאת  תקופה  באותה  במקביל, 
ילדים  להורי  להתקשר  יידרשו  ומורים  גננות  פיו,  על 
לברר  כדי  הספר  לבית  או  היום  למעון  בבוקר  באו  שלא 
את פשר היעדרותם. "הצעת החוק היא תולדה של ריבוי 
ברכבי  נשכחו  ילדים  שבהם  האחרונות,  בשנים  מקרים 
הכנסת  חברת  הסבירה  למוסדות”,  ובהסעות  ההורים 
יושמה  לא  זו  הצעה  גם  כאמור,  אך  לוי-אבקסיס.  אורלי 
כראוי והטרגדיות לא פסקו. את אותה הצעת חוק, הגישה 
ח"כ  בכנסת,  הילד  לזכויות  הוועדה  יו"ר  גם  לאחרונה 
יפעת שאשא-ביטון )כולנו(, אך זו נדחתה על ידי הגננות 
בטענה כי על ידי הטלת מחויבות זו, האחריות על הילדים 
הנשכחים ברכבים, תהא על הגננות למרות שאינם אשמות 

בכך. הצעת החוק נגנזה. 
לפיתוח  במאמצים  התחבורה  במשרד  מתמקדים  כעת, 
יהיה  ואותו  ברכב  הילדים  שכחת  את  ימנע  אשר  מוצר 

חובה להתקין בכל רכב בו נוסעים ילדים. 

הפתרון? פטנט עצמאי
בין הפיתוחים שהוצעו לאחרונה על ידי גורמים שונים, 
סלולריים  למכשירים  ייעודיות  אפליקציות  למנות  ניתן 
אשר מתריעות כאשר הנהג יוצא מן הרכב, אך אפליקציות 
אלו לא יתנו מענה לציבור החרדי אשר ברובו אינו מחזיק 
יישומים  מאידך,  אלו.  ביישומים  התומכים  מכשירים 
שאינם מצריכים טלפון חכם, אינם נגישים לציבור הרחב, 

כך שפתרון ישים עבור הציבור החרדי אין בנמצא.
בינתיים, בוחרים אנשים לפתח עצמאית שיטות שונות 
למניעת שכחת ילדים ברכב. אחד מהם הוא עוז אהרן. עוז 
ילדים ומחשש לשכחה, החליט להתקין  הוא אבא לכמה 
מערכת  "זו  אצבעותיו.  בעשר  בנה  הוא  אותה  מערכת 
פשוטה למניעת שכחת ילדים ברכב", הוא מסביר בראיון 
הרכב  שמפתח  זמן  כל  ככה:  עובד  "זה  ישראל'.  ל'כל 
האחוריים,  המושבים  על  משקל  ויש  בסוויץ'  נמצא  אינו 
להסרת  עד  יפסיק  שלא  צורם  צליל  תשמיע  המערכת 

המשקל מהמושב האחורי".
בוקר  מידי  הילדים  מניח את  הוא  כי כאשר  עוז מספר 
לפני  עוד  צליל  להשמיע  מתחילה  המערכת  ברכבו, 
רק  פועלת  "היא  הרכב.  את  והניע  ההגה  על  שהתיישב 

כשהאוטו מכובה", הוא מפרט. 
ולדבריו  עוז מתקשה להסביר כיצד בנה את המערכת, 
רק מומחים בחשמל יוכלו להבין זאת. "קצת קשה להסביר 
הילדים  "בכיסא  ומפרט:  מקדים  הוא  פועל",  זה  כיצד 
משקל  קולט  שהוא  ברגע  אשר  לחצן  התקנתי  מאחור, 
ומשמיע  חשמלי  מעגל  סוגר  הוא  האחוריים,  במושבים 
על  הנהג  של  ליבו  תשומת  את  להסב  שנועד  הצליל  את 
המושבים  למספר  מוגבל  לא  זה  ברכב.  ילדים  הימצאות 
באוטו ואפשר לשים את זה בכמה מקומות. ברגע שהאוטו 
מונע, הזמזם מפסיק לפעול על ידי הממסר )התקן המכיל 

מפסק וסליל( ויחל לפעול שוב רק כשאכבה את האוטו".
המוצר  את  לפתח  אותו  הביא  מה  שואלים  כשאנחנו 
שחלילה  המחשבה  "רק  במהירות:  עוזי  משיב  הייחודי 
זה עלול לקרות לי או לאשתי, מעוררת בי פחד. הזוועות 
החלטתי  שבועות  מספר  לפני  לפעול.  אותי  עוררו  שקרו 

לפתח את זה ולפני מספר ימים התקנתי את זה באוטו".
מסחריים  שיקולים  מערב  לא  עוז  זה  בשלב  זאת,  עם 
למרות שקיים לדבר פוטנציאל. "אני לא רוצה לפרסם את 
זה כי אני חושב שזה כרוך בבירוקרטיה סבוכה. אם יהיה 
ביקוש ולא יהיה פטנט שייתן מענה, אשקול לשווק זאת 
רשמית. מעבר לשיקול הכלכלי, זו הצלת חיים של ממש".


כרזה אמנותית שיצר הצלם ואיש התקשורת ישראל קליין, הממחישה את הזעזוע בהשארת תינוקות ברכבממציא הפטנט עוז אהרון



כ"ג בתמוז תשע"ו 29/7/16 32

אלי שניידר

כמי שמודעים לחשיבותם הערכית של בתי הכנסת עבור היהודים, דאגו הירדנים במהלך מלחמת 
העצמאות, למחוק ולהחריב כל זכר וסממן למבני קודש בעיר העתיקה  מאז ועד היום נעשות כל 

העת פעולות לשיקום ושחזור מבני בתי הכנסת  אלי שניידר יצא לסיור מרתק בעקבות בתי הכנסת 
העתיקים וחזר עם סיפורים מפעימים, תגליות וחידושים  מפגש המתפללים עם אליהו הנביא, 

השופר והשמן שממתינים לביאת המשיח, החדר בו נולד האר"י ז"ל, השמש המסתורי שהפתיע את 
המקובלים, ותרומת הקיסר שסייעה בהשלמת כיפת בית הכנסת  וגם: בתי הכנסת של הרמב"ן, 

האור החיים, החיד"א ועוד  מקדש מעט

זוכה 
ורואה

נה י י נהבבנ י י בבנ

בית הכנסת הרמב"ן ברובע היהודי



33 כ"ג בתמוז תשע"ו 29/7/16

ירושלים. הרים סביב לה, ופנים רבות עוד יותר. בשבוע 
בו החלו 'שלושת השבועות' וימי בין המצרים החלים 
ועד היום הנורא  ירושלים  מהיום בו הובקעה חומת 
בין בתי  יצאנו לסיור מיוחד  בו חרב בית המקדש, 
העתיקה  שבעיר  היהודי  ברובע  העתיקים  הכנסת 
בבתי  יותר  להתמקד  השתדלנו  כאשר  בירושלים, 

הכנסת הפחות-ידועים בקרב כלל הציבור. 
בזמן  רק  לא  נחרבה  בירושלים  העתיקה  העיר 
כל  במהלך  ושוב  שוב  נחרבה  אלא  הבית,  חורבן 
השנים מאז, כאשר החורבן האחרון של העיר היה בזמן 
מלחמת העצמאות, במהלכה פתחו הירדנים במצור על העיר 
ויריות. הם השתדלו להחריב בה את כל מה שהיה ניתן.  העתיקה, והמטרת פגזים 
למעשי החורבן שלהם אכן היו תוצאות, למרבה הכאב, ובתים רבים, כמו גם בתי 
כנסת ומבני-ציבור, נחרבו. ניתן לומר שכמעט וכל הרובע היהודי חרב בימי אותה 
מלחמה, ומה שניתן לראות ברובע כיום – זו בעיקר בנייה חדשה מעשרות השנים 
נשארו  ומכולם  אשכנזים,  רובם  העתיקה,  בעיר  היו  כנסת  בתי  עשרות  האחרונות. 
היום כמה בודדים בלבד, שאליהם נכנסנו, במטרה לשמוע על סיפורו של כל מקום 

ומקום.
את הסיור קיימנו בתחילת השבוע, ביום פטירתו של ה"אור החיים" הקדוש. כבר 
בנסיעה לכיוון הרובע, יכולנו להבחין בהמונים שבאו לפקוד את קברו שבהר הזיתים. 
ובית הכנסת הראשון שבו היינו, היה כמובן בית הכנסת "אור החיים" ששוכן בתוך 
מוזיאון "חצר היישוב הישן" ברחוב אור החיים ברובע, מעל ל'קרדו'. הרחוב, למי 
שמגיע מכיוון כיכר הרוב, תלול למדיי, והתושבים מספרים לנו על אגדה שמתהלכת 
כבר שנים, הטוענת שחנה ושבעת בניה קבורים כאן מתחת לרחוב, ולכן נבנה בצורה 

כזו הרחוב, כך שמי שעולה במעלה הרחוב – מתנשם ומתנשף. 
המוזיאון עצמו נמצא בתוך אחד המבנים שנחשבים לעתיקים ביותר ברובע, ולכן 
מגלים   – במקום  במדרגות  למעלה  מעט  כשעולים  כאן.  דווקא  באמת  הוקם  הוא 
חלון זכוכית עליו נכתב: "בית אור החיים הקדוש". החלון אכן משקיף לעבר ביתו 
הכנסת  בית  הכנסת.  בית  אל  מגיעים  קצת,  עוד  וכשעולים  בירושלים,  בזמן שהיה 
סגור למעשה, גם למבקרים במוזיאון, ומי שאחראים עליו הם בני משפחת וינגרטן 
מהרובע, שגרים ברציפות כבר 200 שנה בירושלים, והם אלו שדואגים לפתוח אותו 
מידי פעם למבקרים, כמו גם לנהל את בית הכנסת. בבית הכנסת ניתן לראות כמין 
בבית  הנביא.  ואליהו  החיים'  ה'אור  המסופר,  לפי  יום  מידי  יחדיו  למדו  בו  כוך, 
הכנסת היה גם מקווה, בו היה האור החיים טובל לפני לימודו. לפני 22 שנים שופץ 
לבית  מתחת  בקומה  למטה,  המקווה.  מקום  את  מצאו  השיפוץ  כדי  ותוך  המבנה, 
לפי  בו  מיוחד,  חדר  היום  עד  קיים  אכן  ובמוזיאון  הקדוש,  האר"י  נולד  הכנסת, 
המסורת נולד האר"י. עוד טרם נולד, נתגלה אליהו הנביא בחלום לאביו, והודיע לו 
שעומד להיוולד לו בן שיאיר את עיני עם ישראל בתורה. הדמות בחלום אמרה לאב, 

שלא יישכח לחכות לה לתפקיד הסנדק בבקרית, וכך אכן היה. 
בירושלים, היה האור החיים פחות משנה, במהלכה עוד הספיק להקים כאן ישיבה 
לתפקד,  הישיבה  המשיכה  החיים,  האור  של  פטירתו  לאחר  ישראל'.  'כנסת  בשם 

ובהמשך מי שנהיה בה לראש הישיבה – היה החיד"א, רבי חיים דוד אזולאי. 

הפגישה עם אליהו הנביא

הספרדיים  הכנסת  בתי  ארבעת  לכיוון  יצאנו  החיים,  אור  של  הכנסת  מבית 
שנמצאים כולם במבנה אחד, הסמוך לחניית הרובע. ארבעת בתי הכנסת הם: "רבי 
יוחנן בן זכאי", "אליהו הנביא", "האמצעי – קהל ציון" ו"האיסטנבולי". ארבעת 
בתי הכנסת הללו אמנם לא נהרסו בזמן מלחמת העצמאות, אך הבלגן ששרר שם 
נורא. הירדנים הפכו אותו למזבלה, ואת כל מה שהיה בו כול ספרי קודש  – היה 
ורהיטים, הוציאו. כאשר חזרו היהודים אל המקום, סידרו את ארבעת בתי הכנסת, 

וניקו אותו מהלכלוך הרב שהיה בו.
כאמור, כמעט כל מבני הרובע הם מבנייה חדשה, לבד מכמה מקומות מסוימים, 
מלחמת  בימי  נחרב  לא  שאכן  הספרדיים  הכנסת  בתי  מבנה  הוא  מהם  ואחד 
העצמאות. ארבעה בתי הכנסת הקיימים כאן, נבנו כתוצאה של התפתחות היהודים 
ברובע. כלומר - נגמר המקום בבית כנסת אחד, פתחו עוד אחד ועוד אחד, וכן הלאה. 
אל המבנה יורדים בכמה מדרגות, וזאת מסיבה מיוחדת. בזמן השלטון העותומנ'י, 
היה אסור ליהודים לבנות כאן בתי כנסת, או אף לשפץ בית כנסת קיים, אם נהרס 
המבנה שלו. מה עשו היהודים? בנו את בתי הכנסת מתחת לפני הרחוב, כדי לשמור 
על מינון נמוך של חשיפה ולמנוע תשומת לב. לבד מכך, הם השתמשו בעוד כמה 
אמצעי זהירות; בקיר החיצוני ניתן לראות כמין עיגול מקומר במבנה. העיגול הזה 
בא לסמן למוסלמים שכאן בעצם קיים מסגד )העיגול בקיר מכוון נגד העיר מכה, 
נמצא  נוסף  מעניין  זהירות  אמצעי  בו.  יפגעו  לא  שאלו  כדי  למוסלמים(,  הקדושה 

בפנים בית הכנסת, וכשנכנסנו שמנו לב אליו, ועל כך מיד.
שקלים.  עשרה  תייר  מכל  וגובה  שומר,  עומד  הספרדיים  הכנסת  לבתי  בכניסה 
תפילות במקום מתקיימות בעיקר בשבתות, ועליהן אף אחד לא גובה כמובן כסף 
לכניסה. בית הכנסת הראשון שמתגלה לעין הנכנס, והגדול מבין השאר במבנה - הוא 
ריב"ז, רבי יוחנן בן זכאי. מדובר בבית כנסת גדול ומהודר, וכמובן גבוה – כמו בתי 
הכנסת העתיקים הידועים. במזרח בית הכנסת ניתן להבחין בדבר מעניין, והוא שני 
ארונות הקודש הקיימים שם. ההסבר לכך, הוא שוב, ההגנה מפני המוסלמים בזמן 
במסגד  הספרים  ארון  להיות  אמור  בו  בצד  מהארונות,  באחד  העותומני.  השלטון 
מוסלמי לפי חוקי האסלאם, הניחו היהודים מספר ספרי קוראן, ובכל פעם שנכנס 
מוסלמי לבדוק את בית הכנסת, הראו לו את הארון מלא ספרי הקוראן, והוא נרגע... 

כמה מטרים ליד נמצא ארון הקודש ובו היו כמובן, ועדיין נמצאים, ספרי תורה. 
היה  בו  זהו המקום  לו מאחר שלפי המסורת  ניתן  ריב"ז,  בית הכנסת,  שמו של 
מקום מושבו ולימודו של רבן יוחנן בן זכאי בתקפות בית שני. בקומה השנייה של 
וצלוחית שמן. מספרים  – שופר,  כבר שנים  נמצאים  עליו  קיים מדף  הכנסת,  בית 
שריב"ז השאיר אותם כאן, כדי שכשיבוא המשיח – הוא יתקע בשופר הזה וישתמש 

נה י י נהבבנ י י בבנ
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בשמן שבצלוחית למשיחה. השמן שנמצא כאן כיום, כמובן, 
אינו השמן המקורי מאז, אלא נמצא כאן רק כדי להמחיש 
את המעשה. בזמן מלחמת העצמאות נהרסו השופר והשמן, 
שלפי המסורת אכן היו שם עד אז מתקופת בית שני. יהודי 
בעל צורה שעובר ליד בית הכנסת, מוסיף לספר לנו כי שמע 
והשמן,  מי שייקח את השופר  ריב"ז על  על קללה שהטיל 
אך מה באמת עלה בגורלם של מי שלקחו אותם מכאן – לא 
יודע אם השמן והשופר שהיו כאן עד לפני  ידוע. "אני לא 
עשרות שנים אכן נשתמרו כאן מבית שני, אך זוהי לפחות 
ברובע  כאן  הכול  לנו.  אומר  הוא  לזה",  בקשר  המסורת 
הוא  סיפור   כל  מסורת,  על  מושתת  שלמדנו,  כפי  היהודי, 

'אגדה'.
כבתי  בתחילתם  לפעול  החלו  לא  במבנה,  הכנסת  בתי 
כנסת של ממש. בתחילה היה המבנה בית פרטי של משפחה 
מסוימת, ובשל הצורך עבור מקום להתפלל ליהודים שגרו 
כאן, נידבה המשפחה את סלון ביתה, ובו אכן התפללו חלק 
מבין  שנבנה  הראשון  הכנסת  בית  היה  זה  הרובע.  מיהודי 
הארבעה, והוא "אליהו הנביא", שהכניסה אליו היא מתוך 
בית הכנסת ריב"ז )שמוביל לכל שאר ה-3(, ממול הכניסה 
למתחם בתי הכנסת. שמו של בית הכנסת, 'אליהו הנביא', 
הגיע לאחר אחד מימי הכיפורים אז ברובע. כמה מקובלים 
התאספו כאן להתפלל, עוד אחד ועוד אחד, אך בסך הכול 
היו  תשעה בלבד, ולא היה להם מניין לתפילת יום הכיפורים. 
המקובלים לא האמינו איך זה שדווקא בירושלים אין להם 
מניין לתפילה. לפתע הגיע יהודי עם זקן לבן להשלים להם 
את המניין. המקובלים שאלו אותו שאלה מסוימת בהלכה, 
אותו  וצירפו  המניין  על  שמחו  והם  נכונה,  ענה  אכן  והוא 
לאכול  להזמינו  באו  הם  הקדוש,  היום  במוצאי  לתפילתם. 
עימם, אך היהודי נעלם מעיניהם. מאחר שהם חשבו שהיה 

זה אליהו הנביא, הם קראו מאז בשמו לבית הכנסת.
היו  וכבר  היהודי,  היישוב  ועוד  עוד  התפתח  אט  אט 
הכנסת  בבית  המקום  לאחר שתם  כנסת,  בית  לעוד  זקוקים 
אליהו הנביא. אז בנו את בית הכנסת ריב"ז, שנבנה כאמור 
בצורה מוסתרת עד כמה שניתן היה, שלא למשוך תשומת 
בימי  המקום.  את  להם  יהרסו  לא  שהמוסלמים  כדי  לב, 
'אליהו  הנראה  ככל  בריב"ז,  התפילות  ותחילת  ההקמה 

הנביא' שימש כעזרת הנשים. 
וריב"ז,  הנביא  אליהו  הכנסת  בתי  של  הקמתם  לאחר 
הקיימים(  הכנסת  בבתי  מקום  מחוסר  הפעם,  )גם  הקימו 

הכנסת  בית  ציון".  קהל   – "האמצעי  נוסף,  כנסת  בית 
מוביל  עצמו  שהוא  ומכיוון  מריב"ז,  נוספת  בכניסה  נמצא 
השנים  במשך  כונה  הוא  האיסטנבולי,  נוסף,  כנסת  לבית 
מעשה  לאחר  לו  ניתן  ציון',  'קהל  השני,  שמו  "האמצעי". 
אליה,  הגיע  טורקי  חייל  היהודי.  מהרובע  בכובסת  שאירע 
ואמר לה שהוא יכול לתת להתפלל בקבר דוד, מקום שהיה 
אז סגור בפני היהודים. הכובסת היהודייה ששמעה על כך 
שהוא מסכים להכניסה אל הקבר, שמחה מאוד, והתלוותה 
אליו אל הקבר. כשנכנסה אל תוך הקבר, הלך החייל, סגר 
לקרוא  תכנן  הוא  בפנים.  אותה  ונעל  השערים  את  מעליה 
לשומרים על המקום, ולהראות להם אישה שהסתננה מבלי 
רשות למקום ולגרום שתיענש בחומרה. ואז, כשהלך לקרוא 
לה  שאמר  זקן,  איש  הצדקת  לכובסת  התגלה  לשומרים, 
שהוא יעביר אותה למקום בטוח. הזקן לקח אותה במנהרה 
סודית, והוציא אותה בבית הכנסת 'האמצעי' שברובע, ומאז 
קוראים לו גם 'קהל ציון', מאחר שהיא באה במנהרה - מהר 
אז  שהספיק  כזה  אך  מאוד,  קטן  כנסת  בבית  מדובר  ציון. 

לאלו שלא מצאו את מקומם בבתי הכנסת הקיימים.
בית הכנסת הרביעי והאחרון במתחם הוא האיסטנבולי, 
והכניסה אליו היא כאמור מ'האמצעי'. כמו שנשמע משמו, 
מאיסטנבול  שעלו  לאנשים  שהוקם  כנסת  בית  על  מדובר 
שבטורקיה, והם הקימו אותו כדי שיהיה להם מניין משלהם. 
ניתן לראות בו ארון קודש יפהפה ועתיק בצבע זהב שמקורו 

מאיטליה, ועוד חפצי קודש עתיקים ויפים. 
ארבעת בתי הכנסת הללו לא נבנו בתקופות חופפות, אלא 
במהלך כמה מאות שנים, מהמאה ה-16 והלאה. בתי כנסת 
שנים  עשר  מידי  מוכתר  שבתחומם  כאלו  גם  ידועים  אלו 

הראשון לציון החדש, הרב הראשי לישראל.

נבנה בתרומת הקיסר

בתי הכנסת  לאחר שסיימנו את הביקור במתחם ארבעת 
א-ל,  בית  ישיבת  אל עבר  קודש  הספרדיים, הלכנו בחרדת 
נמצאת  הישיבה  עולם.  גדולי  למדו  בה  המקובלים  ישיבת 
בערך ממול "החורבה", והדלת אליה היא דלת ברזל כבדה, 

לאחר שזה קרה שוב 
ושוב כמה פעמים עם כמה 

שאלות, שהתה באחת 
הפעמים בבית המדרש ביתו 
של רבי גדליה, והיא הבחינה 

בשמש 'שלום' שכותב 
במהירות פתק ומכניסו 

לספר. הלכה הבת וסיפרה 
לאביה שהשמש היה זה 

שכתב את הפתקים, ואז כינס 
רבי גדליה את כל הישיבה, 
ובפניהם מינה את שמשו, 

הלוא הוא רבי שלום שרעבי, 
כראש הישיבה מעתה

"

"
ביתו של ה'אור החיים' כפי שנשקף מ'חצר היישוב הישן'בית הכנסת 'האר"י'
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מסוגננת ומגולפת עם שמות האבות ועוד שמות קדושים. הדלת 
מובילה אל גרם מדרגות שבסופו נמצאת הישיבה. בצד ימין של 
- בית  ובמרכז  נמצא בית הכנסת לתפילה של הישיבה,  הנכנס 
כאן  הזקנים  בעלי  הלומדים  הן  להפתעתנו,  ללימוד.  המדרש 
בבית המדרש והן הלומדים בבית הכנסת למדו בעיקר גמרא, אך 
מי יודע? לנו אין עסק בנסתרות. בצד שמאל קיימת מרפסת בה 
למדו כמה מהלומדים כאשר הגענו למקום, ובסך הכול מדובר 

בשטח די גדול.
המקובל  היה  א-ל,  בית  של  הנודע  הישיבה  ראש  שהיה  מי 
הנודע רבי שלום שרעבי, שעל מינויו מספר לי אחד מהלומדים 
כאן, ר' יהודה. "מי שהקים את הישיבה", הוא מספר לנו, "היה 
רבי גדליה חיון. יום אחד הגיע אליו בחור בשם 'שלום', שרצה 
להיות השמש שלו ושל הישיבה. הרב חיון ענה לו שכרגע אין 
ראש  הסכים  'שלום',  אותו  משהתעקש  אך  בשמש,  צורך  לו 
הישיבה לקבלו כשמש. באחד הימים למדו כאן התלמידים דבר 
מה מסובך, שהם לא הצליחו לרדת לשורש ההבנה שלו. כאשר 
שהוחבא  בפתק  הבחינו  אכילה,  או  לשינה  מההפסקה  חזרו 
בספר בו עסקו, ובו הייתה תשובה מפורטת שביארה להם את כל 
מה שלא הבינו בשפה ברורה ביותר, תשובה שכולם התיישבו 
איתה. החידה כעת הייתה מי כתב את הפתק. לאחר שזה קרה 
שוב ושוב כמה פעמים עם כמה שאלות, שהתה באחת הפעמים 
בבית המדרש ביתו של רבי גדליה, והיא הבחינה בשמש 'שלום' 
וסיפרה  הבת  הלכה  לספר.  ומכניסו  פתק  במהירות  שכותב 
לאביה שהשמש היה זה שכתב את הפתקים, ואז כינס רבי גדליה 
את כל הישיבה, ובפניהם מינה את שמשו, הלוא הוא רבי שלום 
שרעבי, כראש הישיבה מעתה". בהמשך התחתנה אותה בת עם 

רבי שלום, והוא נהיה לראש הישיבה המפורסם של 'בית אל'.
המבנה,  כל  את  מחדש  שיפצו  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
נקראת  הישיבה  אז.  ששופצו  אחרים  רבים  מבנים  עוד  כמו 
היום על שמו של הרב מאיר יהודה גץ, רב הכותל שגם גר כאן 
ימים  באותם  שפעל  הוא  גץ  הרב  קרובה.  בסמטה  רחוק,  לא 
לשיפוץ הישיבה, וכיום בנו קשור לניהול הישיבה. בישיבה לא 
שלה,  ההיסטורית  החשיבות  למרות  תיירים  סיורי  מתקיימים 

וזאת מכיוון שלומדים בה כמובן בכל עת. 
ניסן  בדרכנו אל היעד הבא, בית הכנסת "תפארת ישראל – 
- המרכז  ירושלים  "ראשית  לנו מדריך ממדרשת  ב"ק", מספר 
המוסלמי  ברובע  שגם  כך  על  ירושלים",  ולימודי  לסיורים 
קיימים כמה וכמה בתי כנסת וישיבות עתיקות שהשתמרו, כמו 

'עטרת אליהו' שבכולל גליציה ועוד. בהמשך ביקרנו אכן באחד 
מהם - בבית כנסת 'אובל יצחק', הקרוב מאוד אל הכניסה לרובע 

המוסלמי.
כעת אנחנו מתקרבים לבית הכנסת "ניסן ב"ק". מי שמצפה 
לראות גם כאן בית כנסת גדול ומוקם לתפארה – טועה בגדול. 
 – משנהרס  אך  וגדול,  מפואר  אמנם  בעברו  היה  הכנסת  בית 
עוד לא הוקם שוב, וכעת מה שנשאר בו הם רק שרידים מאז, 
כמה קשתות ושרידי מבני אבן. המקום חרב לגמרי, וכאילו כדי 

להוסיף לכאב, ממולו ניצב עומד לו בית כנסת 'קראי'. 
בית הכנסת "תפארת ישראל – ניסן ב"ק" קרוי על שמו של 
אביו של ניסן, ר' ישראל. הוא ואביו, חסידי רוז'ין, עלו לארץ 
מברדיטשב בסוף המאה ה-18, כאשר אביו פעל בעיקר באזור 
צפת, והוא עצמו היה מדפיס ספרים ואיש ציבור ביישוב הישן 
בירושלים. בין שאר פעולותיו של ניסן ב"ק, ניתן למנות בניית 
שער  ליד  העתיקה,  העיר  לחומות  מחוץ  היהודים  עבור  בתים 
ב'חורבה'  כאן,  שפעל  בזמן  ב"ק.  ניסן  בתי   – שנקראו  שכם, 
התפללו האשכנזים הפרושים, והוא יזם בניית בית כנסת עבור 
מזומנים,  מדי  יותר  להם  היה  שלא  העובדה  בשל  החסידים. 
ארכה הבנייה זמן רב מאוד, ובית הכנסת נבנה בשלבים.  פעם 
רצו  וחבריו  ב"ק  וניסן  לביקור,  יוזף  פרנץ  הקיסר  לכאן  הגיע 
בנוי  אז  היה  לא  עוד  הכנסת  בית  הכנסת.  בית  את  לו  להראות 
לגמרי, והייתה חסרה בו תקרה וכיפה, וכדי שלא ישים לכך לב, 
 – והעיקר  שונים,  בדיבורים  ליבו  תשומת  את  להסיט  הוחלט 

שלא יסתכל למעלה.
ב"ק אכן הצליח ב'משימה' וליהג עמו עד תום הסיור, והיה 
מאושר מכך שהקיסר לא שם לב לאי הימצאות התקרה במקום. 
אך דווקא אז, לפני שיצא הקיסר הוא הרים את הראש למעלה, 
ומיד שאל: "מה זה? למה אין לכם כיפה ותקרה לבית הכנסת?". 
ב"ק לא איבד את עשתונותיו, וענה לו בשנינות: "ראה, אפילו 
ותרם  נהנה  הקיסר  הכובע"...  את  בפניך  הוריד  הכנסת  בית 

כספים לבית הכנסת, וכך סיימו את הכיפה והבנייה הושלמה. 
בזמן המלחמה, ב-48', הייתה כאן מעל לבית הכנסת עמדה 
של יהודים, בשל גובהו של בית הכנסת, אך היא סופו של דבר 
שנשאר  הכנסת,  בית  מבנה  כל  כמו  הירדנים,  ידי  על  הופצצה 
בתור  הבא  הוא  הזה  הכנסת  בית  היום.  עד  כאמור  חרב  כך 
העתיד להיבנות לאחר שבניית 'החורבה' הושלמה, וכבר כעת 
יסודות  בעיקר  כאן  לראות  ניתן  לבנייתו.  תכניות מפורטות  יש 
מקום  את  גם   – במדרגות  למטה  יורדים  ואם  מאבן,  וקשתות 

לפתע הגיע יהודי עם 
זקן לבן להשלים להם 
את המניין. המקובלים 

שאלו אותו שאלה 
מסוימת בהלכה, והוא 

אכן ענה נכונה, והם שמחו 
על המניין וצירפו אותו 

לתפילתם. במוצאי היום 
הקדוש, הם באו להזמינו 
לאכול עימם, אך היהודי 
נעלם מעיניהם. מאחר 
שהם חשבו שהיה זה 

אליהו הנביא, הם קראו 
מאז בשמו לבית הכנסת

"
בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאיארון הקודש ההיסטורי בביהכ"ס 'החורבה'. צילום משנת 1940
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המקווה שהיה במרתף בית הכנסת, כשאחד מהבורות אכן מלא 
כעת במים. 

 מחדשים ומשמרים

מ"תפארת ישראל" הלכנו אל בית הכנסת "צוף דבש", שנקרא 
על שם רבי דוד בן שמעון, הקרוב לרובע המוסלמי. ב-1854, 
בזמן שעלה רבי דוד בן שמעון מרבאט שבמרוקו לארץ, היה 
וועד ספרדי כללי, שככל הנראה קיפח את קהילת  כאן ברובע 
המוגרבים, מערביים יוצאי צפון אפריקה. אנשי הוועד הספרדי 
הכללי וקהילתם התפללו בריב"ז, אך לא דאגו למערביים כמו 
שצריך, ואף לא חילקו להם בשווה את כספי ה'חלוקות'. בגלל 
הסיבות הללו, החליט רבי דוד לפרוש עם בני קהילתו מהוועד 
בית  את  הקים  החדש  המערביים  וועד  מאוחד  ויותר  הכללי, 
הכנסת כאן על שמו. כעת, כשאנחנו נכנסים, לומדים כמה בני 
תשחורת ואברכים בקול, ונראה שהמקום שוקק חיים מבחינת 
גם מהמודעות מחוץ  ללמוד  כמו שניתן  ולימוד,  זמני תפילות 
לבית הכנסת על הזמנים לכל תפילה ותפילה. המקום משופץ, 
וגם הוא גבוה. אחד מהאברכים יודע לספר לנו על כך שהצוף 
קהילתו.  למען  רבים  דברים  עשה  שמעון,  בן  דוד  רבי  דבש, 
'בית  את  בה  ופתח  המוסלמי,  ברובע  נחלה  עבורם  קנה  הוא 
והוא  ח.ב.(.   – יהודים  שם  גרים  באמת  היום  )עד  המערביים' 
גם היה זה שהקים את השכונה השנייה מחוץ לחומות, שכונת 
שינציח  כאן  כנסת  בית  שיוקם  הוא  טבעי  אך  ישראל'.  'מחנה 

את זכרו.
בית כנסת מפורסם למדיי, הוא בית כנסת 'הרמב"ן', הנמצא 
מתחת לבית כנסת 'החורבה', לא רחוק מכניסת הנשים. הרמב"ן 
שני אחים  רק  ירושלים  וראה שבכל   ,1267 לארץ בשנת  הגיע 
יהודים שעובדים במלאכת הצבעות שארגנו תפילה, כשאליהם 
יהודים מכל מיני מקומות להשלים מניין.  מצטרפים בשבתות 
בירושלים  מוסדר  כנסת  בית  אף  שאין  מזה  הזדעזע  הרמב"ן 

והחליט לפעול בעניין. הוא מצא איזו חורבה, ובעזרת האחים 
- שיפץ אותה )באותה תקופה ירושלים הייתה מאוד עזובה וכל 
הכנסת  בית  זאת(.  לעשות  היה  יכול  חורבה,  לקחת  שרצה  מי 
שלו נמצא ככל הנראה כנראה בהר ציון, מחוץ לעיר העתיקה, 
והוא אינו בית הכנסת שקיים היום בשם הרמב"ן. מאוחר יותר 
הוקירו  הם  בירושלים,  מחדש  התגבשה  היהודית  כשהקהילה 
והתפתחות  היהודי  הישוב  לחידוש  שפעל  על  לרמב"ן  תודה 
הקהילה היהודית, ובנו על שמו בית כנסת בתוך הרובע היהודי. 
גם הוא בית הנכתס משופץ ומתנהלים בו סדרי לימוד ותפילות.
בית כנסת משופץ ונפלא נוסף אליו נחשפנו, הוא בית הכנסת 
לכיוון  מהכותל  המחסום  לאחר  ממש  הנמצא  יצחק',  'אוהל 
הרובע המוסלמי. מדובר באחד מבתי הכנסת המפוארים ביותר 
שראינו. לבית הכנסת רצפת שיש מפוארת, ריהוט חדש ומרהיב, 
עזרת נשים מושקעת, ועוד אולמות גדולים ויפים במתחם. מה 
מצער היה לשמוע אפוא משומר המקום, שביום יום אין במקום 
חבל.  כאן.  יש  מניין  בקושי  בשבת  ואף  מוסדרות,  תפילות 
המקום נמצא כאמור ממש בסמיכות לשער מהכותל אל הרובע 

המוסלמי, וסכנה לא ממש קיימת שם. 
שהוקמו  החשובים  הכנסת  מבתי  אחד  הוא  יצחק'  'אוהל 
בעיר העתיקה בירושלים, כך אנחנו לומדים מהשומר במקום, 
ודפי  הכנסת,  בית  קירות  על  המרתקת  התמונות  מתערוכת 
המידע במקום. במשך המאה ה- 19 היה 'אהל יצחק' ב 'כולל 
שומרי החומות'. הוא נקרא גם 'אונגרין שול' )בית הכנסת של 
ורבי  גולדברג  נתן  רבי  ההונגרים(, על שם מייסדיו ההונגרים, 
יצחק פרג, תלמידיו של החתם סופר. הם הקימו באותו הבניין 
התורה  בלימוד  עסקו  שם  המאיר',  'אור  בשם  הידועה  ישיבה 
במשך כל שעות היממה בשלושה 'משמרים'. מאחר שהישיבה 
הייתה קרובה כל כך להר הבית, הם קיבלו על עצמם 'לשמור' 
התורה.  של  פוסק  בלתי  לימוד  ידי  על  הבית  הר  חומות  על 
החצר נקנתה על ידי הקהילה ההונגרית מידי משפחת ח'אלאדי 
הערבית, בשנת 1867. שטר מכר של החצר הנושא את התאריך 
אישור  היווה  אסלאמי(,  )שופט  הקאדי  ידי  על  וחתום   '1875'
מוסלמית  משפחה  הייתה  ח'אלאדי  משפחת  לרכישה.  רשמי 
עשירה, בעלת נכסי מקרקעין רבים באזור של הרובע המוסלמי. 

ראטסדורפר,  יצחק  ר'  בעלזא,  חסיד  של  ביקורו  לאחר 
בירושלים ובכולל בשנת 1891, הוקמו שני בתי כנסת שנקראו 
על שמו: בית הכנסת החסידי הידוע כ 'בית יצחק', ובית הכנסת 
בשנת  הושלמה  יצחק'  'אהל  של  בנייתו  יצחק'.  כ'אהל  הידוע 
הכנסת  לבתי  שהשתווה  מפואר,  כנסת  בית  זה  היה   .1904
המפורסמים יותר ברובע היהודי - 'החורבה' ו'תפארת ישראל 
השלטון  פסיקת  בגלל  וזאת  גג,  כיפת  לו  הייתה  לא  בק'.  ניסן 
הטורקי, לפיה לא יורשה לבתים ולבתי כנסת של יהודים להיות 
את  כללה  הקרקע  קומת  המוסלמים.  של  מאלה  יותר  גבוהים 
דירות  של  קטן  ומספר  טהרה,  מקווה  המאיר',  'אור  ישיבת 
מגורים. תקופות של מהומות הערבים בעיר העתיקה בין 1921 
בשנת  הכנסת  ובית  ה'כולל'  בנטישת  לשיאן  הגיעו  ל-1938 
מאה  בשכונת  אונגרין  בבתי  לדור  עברו  ה'כולל'  חברי   .1938

שערים בירושלים. 
הרובע  את  היהודים  רוב  של  נטישתם  סיפור  כמו  למעשה 
המוסלמי, כך סיפורו של בית הכנסת 'אוהל יצחק'. הוא ננטש 
תקופה  ובאותה  לתרפ"ט,  תר"פ  בין  הפרעות  מספר  בפרוץ 
ששת  מלחמת  לאחר  רק  נבזז.  ואף  היסוד  עד  כמעט  הושחת 
הימים, חזר המקום לידי הקהילה ההונגרית, ולמטה אף נפתחה 
סיימו את עבודות שחזור  יהודית. לפני כשנתיים  חנות ספרים 
בית הכנסת. בתכנון 'הקרן למורשת הכותל המערבי' שמנהלת 
בינו  ולחבר  במקום,  המוזיאון  הקמת  את   לסיים  המקום,  את 
הישן  בין  החיבור  את  שתדגיש  במעלית,  הכנסת  בית  לבין 

לחדש, כפי שמתבטא לעין כל במקום.
הכותל  אל  לרדת  מבלי  זה  מסוג  סיור  לסיים  ניתן  ואיך 
נשטפים  הכותל,  כיוון  אל  הרובע  במדרגות  ירדנו  המערבי? 
בזרם התיירים ששטף את המקום, התיישבנו על כיסא פלסטיק 
ליד אחת מהאבנים העתיקות, והתחלנו באמירת תהלים במקום 
העתיק מכל שאר בתי הכנסת בהם היינו היום - המקום ממנו לא 

זזה שכינה מעולם.


הרמב"ן הזדעזע מזה שאין אף בית כנסת מוסדר בירושלים והחליט לפעול 
בעניין. הוא מצא איזו חורבה, ובעזרת האחים - שיפץ אותה )באותה תקופה 

ירושלים הייתה מאוד עזובה וכל מי שרצה לקחת חורבה, יכול היה לעשות זאת(. 
בית הכנסת שלו נמצא ככל הנראה כנראה בהר ציון, מחוץ לעיר העתיקה, והוא 

"אינו בית הכנסת שקיים היום בשם הרמב"ן "
ביהכנ"ס 'תפארת ישראל' בסוף המאה ה-19הכיסא של אליהו הנביא בביהכנ"ס ריב"ז ארון הקודש האיטלקי בריב"ז
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

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 
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 מסע
 אזהרת

הרפתקנים רבים מחפשים ריגושים לטיול הבא שלהם, 
גם אם זה כרוך בסיכונים לא פשוטים  אספנו לכם את 

המקומות הכי מסוכנים בעולם שאף מדריך טיול לא 
ימליץ לכם לטייל בהם  האי שורץ הנחשים, ההר פולט 
הגז הקטלני, אגם המלח המסוכן והפארק הלאומי המלא 

בצמחים רעילים

חיים רייך
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מדבר 
דנקיל, 
אתיופיה

הר הגעש 
סינבגונג, 
אינדונזיה

הפארק 
הלאומי 
מאדידי, 
בוליביה
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מן  שלכם,  החופשה  את 
במקום  לעשות  תרצו  הסתם, 
גלי  על  להביט  ורגוע.  שקט 
במרחבים  קצת  לטייל  הים, 
אויר  קצת  ולשאוף  המוריקים 

צח של חופש.
בשנים  כמוכם.  כולם  לא  אבל 
של  זרם  והולך  גובר  האחרונות 
דווקא  לטייל  שמבקשים  הרפתקנים, 
בנחשים,  המלאים  אלה  בעולם,  מסוכנים  הכי  במקומות 

בסכנות טבע ובמה לא.
הם מרגישים שחסר להם ריגוש. אדרנלין. משהו שייחקק 
בזיכרון, שיהיה אפשר לכתוב עליו איזה ספר, משהו לספר 
לילדים, להראות תמונות, לספר לנכדים. הרפתקה שאחריה 

יוכלו להגיד: אנחנו לא מאמינים שעשינו את זה.
והם עושים את זה. הם נוסעים לשם, בלי ביטחון שיחזרו, 

אבל נוסעים.
איתנו  הצטרפו  בעולם?  המסוכנים  המקומות  מהם  אז 

למסע.

אי הנחשים בברזיל
האגדות מספרות שבקווימדה גרנדה – אי בגודל 430 אלף 
על  נחשים  חמישה  יש   – פאולו  סאו  חופי  מול  רבוע  מטר 
כל מטר מרובע. ובמילה "נחשים" אנחנו מתכוונים לנחשים 
 Golden Lancehead Viper ביותר:  הגרוע  מהסוג 
הפלנטה.  פני  על  ביותר  הקטלניים  הצפע  מנחשי  אחד   –
הרעל שלהם  1.2 מטר,  לאורך של  מגיעים  הנחשים האלה 
ויש לו את היכולת להמיס את בשר הקורבן מסביב  קטלני 
צריך  אדם  שכל  מסוכן  כל-כך  הזה  האי  למעשה,  לנשיכה. 

לקבל אישור מהצבא הברזילאי כדי לבקר בו.
וזאת עליכם לדעת: חוץ מכמה מדענים מטורפים שקיבלו 
לשם.  מגיעים  בקושי  אנוש  בני  המקום,  את  לחקור  אישור 
אם מה שהמבקר ההרפתקן מחפש הוא מקום פראי, אתגר 
הישרדות – או לחילופין, דרך מעניינת למות בה – בהחלט 

כדאי לו לבקר באי הנחשים.
רבים  ידי  על  נחשב  ברזיל  חופי  מול  הזה  האי  למעשה, 
למדי:  פשוטה  לכך  הסיבה  בעולם.  ביותר  המסוכן  למקום 
אחד   ,)Bothrops( גומצן  מסוג  נחשים  גם  שורצים  באי 

הנחשים הארסיים ביותר שקיימים. 

משולש העפר באתיופיה
אחד  הוא  באתיופיה,  עפר  באזור  אלה  ארטה  הגעש  הר 
מהרי הגעש המסוכנים ביותר בעולם. רעידות אדמה קטנות 
עמוקים.  בורות  ויוצרות  האזור  את  קבוע  באופן  מרעידות 
שני  ישנם  הגעש  הר  שבפסגת  שבמכתש  היא  לכך  הסיבה 

אגמי לאבה, שכמות הלאבה שבהם משתנה באופן תדיר.
זהו הר געש הפעיל ביותר באתיופיה. גובהו של ההר הוא 
613 מטרים מעל פני הים ובפסגתו אגם לבה, אחד מחמישה 
אגמי הלבה הקבועים המוכרים בעולם כולו. זהו אגם הלבה 

הקבוע הוותיק בעולם, הקיים מאז שנת 1906.
התפרץ   2008 בשנת  שנתיים.  כל  בממוצע  מתפרץ  ההר 
הכפרים  תושבי  אלפי  לפינוי  וגרם  האחרונה  בפעם  ההר 

באזור ושני נעדרים.
הגעשיות הערה בארטה אלה נובעת ממיקומו לאורך בקע 
הערבו-נובי.  השילד  בתחום  מצוי  שצפונו  מזרח-אפריקה, 
בקע זה מפצל את הלוח האפריקאי לשני לוחות: הלוח הנובי 

במערב והלוח הסומלי במזרח.

אגם נטרון, טנזניה
כולל  החיצון,  מהחלל  הגיע  כאילו  שנראה  הזה  האגם 
שכבה של מתכת אלקלית מסוכנת, שהורגת כל יצור חי שבא 
איתה במגע. מסיבות מובנות השחייה באגם אסורה, והריח 
החזק של מימן גופרתי לא יאפשר למבקרים ליהנות לאורך 

זמן מהנוף המרשים.
לגבול  קרוב  טנזניה  בצפון  השוכן  מלח  אגם  הוא  נטרון 
המזרח  הבקע  המזרחית של  בהסתעפות  קניה,  עם  המדינה 
מטרים,  משלושה  פחות  ועומקו  רדוד  האגם  אפריקאי. 
רוחבו משתנה בהתאם לגובה המים המתאדים בקצב גבוה 
של  תערובת  מאחוריו  משאיר  האגם  מי  אידוי  במיוחד. 

מלחים ומינרלים המכונים נטרון ומכאן שמו של האגם.
ותלויה  צלזיוס  מעלות  ל-60  מגיעה  האגם  טמפרטורת 
והינה  במיוחד,  חריגה  רמת הבסיסיות של האגם  בגשמים. 
ועשויה להגיע  אחת מהתכונות אשר בגינן האגם מפורסם, 

רמות הדומות לרמת הבסיסיות של אמוניה.
הגבוהה  בסיסיותו  וכן  האגם,  של  הגבוהה  הטמפרטורה 
אינן מאפשרות התפתחות משמעותית של החי והצומח. עם 
זאת, האגם הינו בית גידול חשוב לפלמינגו ומספר מצומצם 
פחות,  מלוחים  מסוימים,  באזורים  נוספים.  מינים  של 

מצליחים לשרוד מספר מיני דגים.

עמק המוות, קמצ'טקה, רוסיה 
מוות.  עמק  יש  רוסיה  במזרח  קמצ'טקה  האי  לחצי  גם 
ריכוז גבוה של גזים רעילים מהווה איום חמור לכל הדברים 
החיים. צמחים ובעלי חיים לדוגמה, מתים במהירות, ואנשים 

חשים לא טוב, כולל חום, סחרחורת וצמרמורות.
הנתונה  רצועה   - האש  חגורת  על  היושבת  בקמצ'טקה 

המדבר מרהיב הזה הוכתר למקום 
החם בעולם, זאת לאחר שנמדדה בו 
טמפרטורה של 56.7 מעלות צלסיוס. 
קשוחים ככל שתהיו, השמש הקופחת 
והחום הגבוה של עמק המוות יתישו 

אתכם במהירות. בלי מים אפשר 
לשרוד במקום רק 14 שעות

דנקיל, 
אתיופיה

משולש 
העפר, 
אתיופיה

אי הנחשים 
בברזיל

"
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גם לחצי האי קמצ'טקה 
במזרח רוסיה יש עמק מוות. 
ריכוז גבוה של גזים רעילים 

מהווה איום חמור לכל הדברים 
החיים. צמחים ובעלי חיים 
לדוגמה, מתים במהירות, 

ואנשים חשים לא טוב, כולל 
חום, סחרחורת וצמרמורות

 - השקט  האוקיינוס  את  המקיפה  ערה  סייסמית  לפעילות 
מצויים 30 הרי געש פעילים. הר הגעש קליוצ'בסקיה מתואר 
כבעל "חרוט יפהפה ומושלם מאין כמוהו", ומתנשא לרום 
של 4,750 מטר מעל פני הים, מה שהופך אותו להר הגעש 
שבה  השנה   -  1697 מאז  בֵאיַרְסָיה.  ביותר  הגדול  הפעיל 
דרכה לראשונה כף רגלם של החוקרים בקמצ'טקה - נרשמו 

בחצי האי למעלה מ-600 התפרצויות. 
באזור  געשיות  התפרצויות  אירעו   1975-76 בשנים 
של  לגובה  שהיתמר  בוער  "לפיד"  יצרו  אשר  טולבצ'יק 
במשך  נפסקו  שלא  ההתפרצויות  מטר!  מ-2,500  למעלה 
חדשים.  געשיים  חרוטים  ארבעה  יצרו  וחצי,  שנה  כמעט 
יערות  לחלוטין  ייבש  החם  והאפר  נעלמו,  ונהרות  אגמים 
הפכו  ידיים  רחבי  כפריים  אזורים  לשורשיהם.  עד  שלמים 

למדבר. 
ורק  מיושבים  מאזורים  מרוחקות  היו  ההתפרצויות  רוב 
להיזהר,  אחרות  סיבות  יש  למבקרים  אבל  נספו.  מעטים 
במיוחד בעמק המוות שלמרגלות הר הגעש קיחפיניץ. כאשר 
גזים  השלגים,  הפשרת  עם  באביב  במיוחד  עומד,  האוויר 
למלכודת  אותו  והופכים  בעמק  מתרכזים  רעילים  וולקניים 
מוות לחיות הבר. פעם נמצאו בעמק פגרים של עשרה דובים 

ומספר רב של חיות קטנות יותר. 

הפארק הלאומי מאדידי, בוליביה 

למעשה  אך  ציורי,  בפארק  שמדובר  נראה  ראשון  במבט 
בו  שגדלים  מכיוון  בעולם,  המסוכנים  המקומות  אחד  זהו 
צמחים רעילים. מגע עם כל אחד מהצמחים שגדלים בפארק 
הזה עלול לגרום לגירודים חמורים, פריחות וסחרחורות, וכל 

חתך עלול להזדהם מטפילים טרופיים.

הר געש סינבונג, אינדונזיה 
מדובר על הר געש פעיל השוכן באי סומאטרה באינדונזיה. 
של  ובבתים  בפרנסה  ופוגע  קרובות,  לעיתים  מתפרץ  ההר 
וכללה  בפברואר,  אירעה  האחרונה  ההתפרצות  התושבים. 
וולקני ואפר שהתנוסס לגובה של 2,500  גז  ענן קטלני של 

מטרים. איש אינו יודע מתי תתרחש ההתפרצות הבאה.

הר וושינגטון, ארה"ב 
פסגת ההר מחזיקה  בתואר המקום עם הרוחות המהירות 
ביותר על פני כדור הארץ. המהירות הגבוהה ביותר שנרשמה 
הבעיה  אינן  החזקות  הרוחות  אולם  קמ"ש.   327 היא 
המדאיגה היחידה במקום, לכך יש להוסיף את הטמפרטורות 

הקפואות שיורדות עד 40 מעלות מתחת לאפס, ואת השלגים 
הרבים. על אף שלא מדובר בהר גבוה במיוחד - הוא מתנוסס 
רק לגובה של 1,917 מטרים – הוא נחשב לאחד הקטלניים 

ביותר.

מדבר דנקיל, אתיופיה 
מעלות  ל-50  לטפס  יכולות  דנקיל הטמפרטורות  במדבר 
חמים  ומעיינות  פעילים  געש  להרי  בנוסף  זאת  צלזיוס, 
כאל  הזה  למקום  מתייחסים  רבים  רעילים.  גזים  שפולטים 
למשוך  מצליח  זאת  בכל  הוא  אך  אדמות",  עלי  "גיהינום 
הרבה הרפתקנים אמיצים מכל רחבי העולם. רק צריך לזכור 

שאסור לבקר במדבר בלי מדריך מנוסה נלווה.

עמק המוות, ארה"ב
המדבר מרהיב הזה הוכתר למקום החם בעולם, זאת לאחר 
שנמדדה בו טמפרטורה של 56.7 מעלות צלסיוס. קשוחים 
ככל שתהיו, השמש הקופחת והחום הגבוה של עמק המוות 
רק  במקום  לשרוד  אפשר  מים  בלי  במהירות.  אתכם  יתישו 

14 שעות.

עמק המוות, 
ארה"ב הר 

וושטינגטון, 
ארה"ב

עמק המוות, 
קמצ'טקה, 

"רוסיה
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ֵּכן! ֵּכן!
ֵהַבְנִּתי ַהּכֹל! 

ָמה ַאָּתה 
ַמֲעָטָפה ְּבלּוָיה רֹוֶאה ָּכאן?

ֶזהּו, ֶׁשא ִעם ּבּול ָיָׁשן?
ָוא!

 ֶאִדי ז“ל ְּבָחְכָמתֹו ָרָצה ְלַהֲעִביר 
ֶמֶסר ָעמֹק. ַמְרֶאה ִחיצֹוִני ֵאינֹו ָמָדד ְלעֶֹׁשר 

ְּפִניִמי, ְוֵאיכּות. ַּדְוָקא ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ָלנּו 
ָּבלּוי, ִלְפָעִמים הּוא ָיָקר ְוָנִדיר.

א ֵהַבְנִּתי 
ְּכלּום.

ַהּבּול!!! ַהּבּול ֶאָחד ֵמַהּבּוִלים 
ַהְּנִדיִרים ְּביֹוֵתר – ַהֵּפִני ַהָּׁשחֹר. ֶיְׁשָנם 

ַרק ְׁשלֹוָׁשה אֹו ַאְרָּבָעה ּבּוִלים ָּכֵאֶּלה ְּבָכל 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו! ָׁשְויֹו הּוא ֵמאֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים 

ֵאֶצל ָהַאְסָפִנים ַהְּכֵבִדים...

ְּכֵדי ֶׁשָּיַדִים ָזרֹות א ִיְּגעּו ָּבֶעְזָרה ָלֶאְביֹוִנים.ֶזה ִּגְבָעה. ֶזהּו ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ֶׁשֶאִדי ֶהָחָכם ָּכַתב ְּבדַֹאר ֶׁשֻהְמָצא ע“י ֵסר רֹוַנאְלד ”ִהיל“ – ְּבַאְנְּגִלית ּבּול ַהּדַֹאר הּוא ִאּׁשּור ַּתְׁשלּום ַעל ַהִּטּפּול 

ַרק ִמי ֶׁשַּמָּבטֹו חֹוֵדר ֵמֵעֶבר 
ַלַּמְרֶאה ַהִחיצֹוִני, יֹוֵדַע ְלַהִּכיר 

ָּבֵעֶר ֶהָעצּום ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַהְּפִניִמית. 
ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל! 
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 "סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
 בשיטת שלבים קלה ומהנה  בנוי ברמות קושי שונות 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
שכבות  ליצור  כיצד  ודוממים,  חיים  בעלי  דמויות, 

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

דמויות סטריאוטיפיותטיפ
כאשר נצייר את דמות "הגאון" נצייר לו 

משקפיים גדולות וספר ביד.
כאשר נצייר את הדמות  החביבה נאפיין אותה 

בדרך כלל כדמות שמנמנה עם חיוך רחב.
אין זה אומר שדמויות אלו אכן מאופיינות כך 
במציאות. זה כמובן רק בעולם הקריקטורות...

השוטר הפחדן
23456

8910 7

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט.

 יוצרים יצירות מקסימות מחומרים 
ממוחזרים פשוטים וזמינים שיש 
בבית בנוי ברמות קושי שונות 

ומתאים לכל גיל

חדש!

עכשיו בחניות הספרים 

המובחרות

הספר שכל הילדים 
חיכו לו!!

1

 נצייר 
את יתר 

תווי 
הפנים

111213
נצייר 

מצחייה

 נעבור 
לפנים 

נצייר את 
העיניים 
הגבות 
והאוזן

כעת 
אף 

קשתית 
העין 
ושער

נוסיף 
כובע 

וצווארון

נעבור לגוף-
נצייר נפח 

לגוף

 נצייר 
את 

אצבעות 
כף היד 

ויתר 
הפרטים 
הקטנים

 נמחק את 
קווי הבסיס 
המיותרים 

בציור

נתחיל 
בציור 

הראש 
נוסיף קווי 

עזר

נוסיף את נצייר לסת
מרכז 

הגוף

כעת 
לבסיס 
הידיים 

והרגליים

נצייר 
בסיס 

לכפות 
ידיים 

וכפות 
רגליים
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                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

בוודאי  המסיבה  תכלול  מה  יודעת  הייתי  אילו 
שלא הייתי ששה לאשר לבתי לערוך אותה אצלי 

בבית, בטבור מעוני, בסלון המואר.
אבל אני לא ידעתי. ברור שלא ידעתי.

הכול התחיל מבקשה תמימה של הילדה:
"אמא, אנחנו מארגנות ערב חברתי לכתה, לכבוד 
החופשה הגדולה, אבל אין אצל מי לעשות אותו.
המורה שאלה אם את מוכנה שזה יהיה אצלנו".

להרהר  כדי  פדחתי  את  גירדתי  "אצלנו?" 
יש  "אצלנו  התמימה,  בבקשה  במדויק 

ורחב, אבל  גדול  אורחים  אמנם חדר 
ממוסגרות,  בתמונות  מקושט  הוא 
בד  בפרחי  עדינות,  במנורות 
מבדולח.  באגרטלים  אומנותיים, 

איך אפשר ש...?"
ביקשה,  המורה  אם  זאת,  ובכל 
שזה יהיה פה – איך אפשר לומר 

לא?
הבתים  מכל  בנו  בחרה  המורה  אם 

בחרה  המורה  אם  לסרב?  אוכל  איך   –
אפשר  איך   – המשפחות  מכל  במשפחתנו 

לחשוב פעמיים?
את  נתתי  פעמיים,  ולא  פעם  לא  חשבתי  לא 
ולאור  אתחרט,   שמא  במהירות,  הסכמתי, 
אושרה של בתי הייתי בטוחה שעשיתי את הצעד 

הנכון, הנבון, והמדויק.
של  היכנסן  עם  במוחי  לנקר  התחיל  הספק 

השתיים הראשונות אל החדר.
הציבה האחת שני בקבוקי  "תראי מה הבאתי", 
שולחן  של  הצחורה  המפה  על   כחול  קריסטל 

הסלון.
המשקה, משום מה, נטף דרך הפקק והכתים את 
חשבה  בכלל  שמישהי  לפני  עוד  השולחן  מפת 

לשבת ולהתארח.
"הו" , היא התנצלה, זה כנראה משום שפתחתי 
המשיכה  היא   – לשתות".  כדי  בדרך  אותו 
חייבת,  הייתי  אז  חם,  נורא  "היה  בהתנצלותה: 
אולי לא סגרתי אותו מספיק חזק. טוב, לא נורא, 
בלאו הכי הכול יתלכלך עוד מעט ויצטרכו לכבס 

את המפה".
השנייה לא הקשיבה לדברים, היא הייתה באמצע 
תוך  אותה  שהניחה  הגדושה,  מהשקית  להוציא 

ריחניים,  בורקס  מפה,  אותה  על  הוצאה,  כדי 
היה  שנראה  כפי  שהכינה  כהלכה,  משומנים 

בעצמה.
"נו" -  היא נאנחה מעט ופנתה לבתי היקרה "נו, 
את מביאה כבר צלחת. צריך צלחת גדולה, ועדיף 
הרבה  עליה  לשים  שנוכל  כדי  רחבה,  שתהיה 

בורקסים. נו, תביאי כבר".
מול  שאירעו  מהמקרים  להירגע  הספקתי  לא 

נוספים, אירעו בבת אחת, באופן  ומקרים  עיניי, 
שכבר לא יכולתי להתמקד  ולזהות מנין פרצו.

אחת מהן נכנסה בחופזה ונתקעה בדיוק באגרטל 
זוג חברים  לנו במתנה  היקר, שהביאו  החרסינה 
ששידכנו את ילדיהם. שנייה התיישבה על ספת 
אוי  ובנעליה  היקר,  השטיח  על  כשרגליה  העור 
לעיניים שכך רואות – גושי בוץ, ואחרת הכניסה 
ועקבותיו  הכינה,  שאמה  מיוחד  ספגטי  למטבח 
ללא  וירד  שהזדחל  הפסטה  רוטב  של 
פסחו  לא  לקערה,  מחוץ  אל  רחמים 
כמובן על פני הסלון שדרכו עברה.
לראות,  לא  העדפתי  זה  מרגע 
בבינתי  להבין  לא  לדעת,  לא 
את  לטמון  דבר.  שום  היתרה 
לצאת  באדמה,  עמוק  הראש 
מהחדר ולהפנות אותו למורה 
מתוך  ושמונה  ולשלושים 

ארבעים הבנות שהגיעו..
 – ביקשה?"  המורה  למה  "אבל 
מאוחרת,  לילה  בשעת  התרעמתי 

כשיצאה אחרונת החברות.
היה   – הדברים  פני  הם  ידעה שכך  המורה  "אם 

אסור לה לבקש מאתנו את הסלון."
הבת מביטה בי בסימן שאלה ענק:

"המורה ביקשה?" -  היא בכלל לא זכרה.
ופתאום הבינה: "המורה בסך הכול שאלה איזו 
לא  אמא  שום  אצלה.  יהיה  שזה  תסכים  אמא 
על  מתנפלים  יודעות שבמסיבות  כולן  הסכימה, 

האוכל וכל הבית מתלכלך.
אני  -  היא הוסיפה, באופן אישי, בכלל לא כל כך 
רציתי שזה יהיה אצלנו. ידעתי מה אומר המושג 
אמא,  ברצון,  כך  כל  הסכמת  את  אבל  'מסיבה'. 
את באמת אמא הכי טובה ונהדרת מכל האמהות 

שאני מכירה."
בכוחות אחרונים פסעתי אל הסלון.

וכאפס  כאין  כמובן  היה  בתחילה  שראיתי  מה 
וזאת לאחר שהן ניקו ומרקו ושטפו וגרפו.

כשלתי ונפלתי אל הכיסא הראשון שעמד בדרכי.
איפה הן תחגוגנה את המסיבה הבאה?

אמא  מוצאים  תמיד  כנראה  שאלה,  איזו  נו,  נו, 
אחת תמימה.

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם 

מחבליםמסתובבים ברחובות 

בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה 

ומצחיקה, שתגרום לכל ילד 

להשאר במתח, אבל גם לצחוק 

בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

בסדרת הספרים: זרח המאבטח

יצא הספר: זרח המאבטח 

והכתב הערבי

בקרוב יצא ספר מספר 2:

            זרח המאבטח והתעלומה 

            בבית האבות!

מסיבה  לעריכת  באהבתן  נחלקות  אימהות 
בביתן.

הבית  להן.  אכפת  לא  שבאמת  כאלו  יש 
אינו עשוי מחרסינה, ואת השולחן אפשר 

לנגב אחרי שמתלכלך.
יש אימהות שסולדות מכל שמץ לכלוך.

ככל  פעוט  לכלוך  למראה  מתחלחלות  אלו 
שיהיה.

גם אם אין ביתן מצופה זהב – הן מבכרות לשלם זהב, ובלבד 
שלא לקבל את הכבודה לביתן פנימה.

יש אימהות שביתן אינו מאפשר להן לקבל קבוצה כה גדולה של 
אורחות בו זמנית, ולכן, על אף הרצון הטוב – לא תתרומנה את 

ביתן, ייראה כפי שייראה.
אין זה משנה לאיזו קבוצה את משתייכת.

מה שמשנה באמת הוא, שאם את כבר מארחת אז שהאירוח לא 
יהיה על אפך ואל חמתך.

הבית הזה הוא שלך, ושום דבר לא ייקבע במקומך אם תחגגי בו 
מסיבה.

לא מצב של "אין ברירה", לא תחנונים של המורה ולא בכיותיה 
של הילדה.

ערכי חשבון קצר לעצמך, והגיעי למסקנה ברורה: כן או לא.
האם את מעוניינת לערוך מסיבה בביתך או לא.

ההחלטה קלה ופשוטה?  - אם כן, גם התשובה עליה קצרה.

פינת הייעוץ 
האישי

אם המורה בחרה 
במשפחתנו מכל המשפחות 

– איך אפשר לחשוב 
פעמיים?

לא חשבתי לא פעם ולא 
פעמיים, נתתי את הסכמתי, 
במהירות, שמא אתחרט,  

ולאור אושרה של בתי הייתי 
בטוחה שעשיתי את הצעד 

הנכון, הנבון, והמדויק

הערב החברתי
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

הילדים  זועק,  הצמא  חם,  מאד  חם, 
אנחנו  גם  ובינינו,  מים,  לשתות  מסרבים 
עם  הקל,  המבוגרים, מחפשים את המשקה 
אחוזי  ועם  המתיקות  של  המדויק  המינון 
פרי מרעננים.  אתם לא מצליחים לשכנע את 
הילדים לצרוך כמות מספקת של מים בימים 
בבקבוק  קל  פתרון  מצאתי  ובכלל?  החמים 
ומרענן: המשקה המטריף החדש של  חדש 
שתיתי  ומגוונים.  שונים  בטעמים  הקיץ, 

וזה  את מיץ התפוזים של טריפ כשהוא קר 
בגרון,  ומחליק  מצנן  טעים,  כך  כל  היה 
שלא שמתי לב שמסביבי כמה זוגות עיניים 
קטנות נעוצות בבקבוק. אז פתחתי להם את 
על  וגם  מדויק,  כ"כ  שטעמו  הענבים  מיץ 
טעם תות בננה הם לא ויתרו. נהניתי לראות 
הזה  שבקצב  וידעתי  ונהנים  לוגמים  אותם 

לא יחסרו להם נוזלים בקיץ הדביק הזה. 

- את באה לקונצרט?

-קונצרט?

בית  בנות  ידי  על  קונצרט  התעוררה,  שלי  הסקרנות   
חרדיות בוגרות בית יעקב.

כאישה וכאמא שמעודדת ושמחה לשמוע שהנה גם אנחנו 

שלנו,  כישרונות  ולטפח  ליהנות  ההלכה  במסגרת  יכולים 

מוזיקליים, מצאתי את עצמי בערב שכולו  גם אם הם 

מרכז  אל  שאננים  משכנות  באזור  פוסעת  צלילים, 

המוסיקה.

נעים  קיץ  אוויר  בכוכבים,  נצצו  השמיים   
בנות  עם  אמא  פוסעת  ולצידי  לעברי.  זרם 

מחפשת את מרכז המוסיקה אף היא.

 וההפתעה שציפתה לנו הייתה אמיתית. 
ושם  פנינו.  את  קידם  והדור  גבוה  בניין 

נגינה בנות עם שביס לצד  בפנים, לצד כלי 

בנות צעירות, התרגשות אמיתית באוויר.

בית יעקב כאן במרכז המוסיקה!

תעודות  הוענקו  דופן  יוצא  מוסיקלי  בקונצרט   

ההכשרה  תכנית  לבוגרות    .B.Edותואר הוראה 

למורות למוסיקה ונגינה במגזר החרדי.

כי  לראשונה  נחשפו  שם  שנערך  המרשים  בטקס   
במגזר החרדי, הוענקו  תעודות בוגרות הוראה ותואר אקדמי  

ההכשרה  בתוכנית  יעקב'  בית  'שבילי  B.E.d.לחניכות 

למורות למוסיקה ולנגינה במגזר החרדי. תוכנית פורצת דרך 

בנושא המוזיקה בעולם החרדי עם תואר.  

התארים הוענקו בטקס ששולב עם קונצרט ייחודי שנערך 

בירושלים.  שאננים"  "משכנות  למוסיקה  במרכז  השבוע 

עמדו שם,  הן  מדהימים,  מוזיקליים  נהנינו מקטעים  ואנחנו 

נשים  ועבודה.  בית  שמשלבות  נשים  הפנים,  על  נהרה  עם 

שטו  והצלילים  והמילים  המנגינה.  דרך  ה'  את  שעובדות 

באמצע  כאן  אמיתית,  יהודית  בגאווה  נצבט  והלב  באוויר, 

משכנות שאננים.

 ורגע לפני שהן פצחו בקטעי מוזיקה מעוררי השתאות, 
טקס  נערך  העולם,  ברחבי  מקונצרטים  נופלים  שלא  כאלה 

הענקת תארים.

דיקן   - אפשטיין  אהרן  משה  פרופ'  דברים  נשאו  בטקס 

הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי, מר אריה חסיד 

מכללת  במסגרת  הפועלת  שולמית'  'רון  עמותת  מנכ"ל   –

לוינסקי, הגב' יפה דרעי – נשיאת מוסדות 'מפעלות שמחה' 

לתלמידות  האקדמית  ברמה  המוסיקה  לימודי  את  שיזמה 

'שבילי בית יעקב' ונציגת הבוגרות.

יפה דרעי את מעמדה של  נאומה הדגישה הגב'   במהלך 

שמחה  כבעתות   – ה'  ובעבודת  היהודי  בעולם  המוסיקה 

ושירת הלווים. כן עמדה על החשיבות של החינוך המוסיקלי 

את  לחניכים  מקנים  במסגרתם  הספר,  ובבתי  בגנים 

הקשר  את  הדגישה  היא  היהודית.  והשמחה  הטון 

היא  השם  וקרבת  ה׳  עבודת  עם  המוזיקה  בין 

סיפרה על השליחות החינוכית שתהיה מעתה 

ההכשרה  תוכנית  מחניכות  אחת  לכל  ואילך 

היהודית  והשמחה  הייחודית  המוסיקלית 

האמיתית שהן מפיצות בזכות המוסיקה.

וזה מעלה לי שקופית זיכרון של דינה חברה 

מחוננת  מוזיקאית  שלי,  אמא  של  טובה 

היתה  היא  לארץ,  ועלתה  בתשובה  שחזרה 

הקטנים  ששת  סביבה  בבית,  אצלנו  יושבת 

שנולדו לה, ופניה מכורכמות, הייתה מספרת לנו 

המבוזבז  המוזיקה  כישרון  על  החמצה,  בתחושת 

באקדמיה  היתה  בתשובה  שחזרה  לפני  ואיך  שלה, 

למוזיקה שם זכתה בפרס חשוב.

 והנה, עשור אחרי, אין תחושת פספוס, יש שובה.
קונצרט  התוכנית  בוגרות  ערכו  הנאומים  מסכת  בתום 

מוסיקאלי יוצא דופן שגרף תשואות רבות מקהל המשתתפים 

באירוע, ולאחר מכן קיבלו הבוגרות את התארים האקדמיים 

המקצועיים במוסיקה.

ולהסכים  התרגשות,  דמעת  למחות  אלא  נותר  לא  ולי,   
השם  בדרך  הכל  לעשות  לכולנו  מאפשרת  שהתורה  כך  עם 

והתורה.

את המנגינה הזאת

45 כ"ג בתמוז תשע"ו 29/7/16

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com

המלצת השבוע

"הן עמדו שם, עם נהרה על הפנים, נשים שמשלבות בית ועבודה. נשים שעובדות את ה' דרך 
המנגינה. והמילים והצלילים שטו באוויר, והלב נצבט בגאווה יהודית אמיתית, כאן באמצע 

משכנות שאננים"



כ"ג בתמוז תשע"ו 4629/7/16

shninat@gmail.com :לתגובות

"אנדי!", קרא פאפא והרים את ידו מעלה ומטה 
כפי שאיפשר לו המפרק הפלסטיקי שלה, "אתה 
שוב חולם! תזיז כבר את רגלי הלגו שלך לפני 

שאני שולח אותך לאיזור הלגו האדום!".
פאפא כמובן לא באמת התכוון לשלוח אף אחד לאזור הלגו 
האדום המסוכן, זו היתה רק צורת התבטאות שהביעה בעיקר 

תסכול בשפת הלגולנד.
אנדי התנער וחזר להעמיס את לבני הלגו על המשאית, לבנים 
ירוקות היו לבנים קלות יחסית, אבל כשמשהו תופס לך את 

הראש גם נורת חשמל הופכת להיות דבר כבד.
הם סיימו להעמיס את הלבנים הירוקות והביטו בסיפוק 
על משטח הלגו האפור שפינו, "הכביש פנוי", דיווח פאפא 

במכשיר הקשר שלו ואותת לכולם לצאת להפסקה.
אוטו לגו מפואר עבר לידם בנסיעה מהירה, בפנים ישב 
איזה אדריכל לגו עם פנים חכמות כאלה, הם הביטו בו בקנאה 

מוסווית. 
"בעצם זה כל המשחק", אמר ג'ק בעודם צועדים אל 
המשרדים, "בעולם שבו עניין ההרכבה הוא פשוט משחק 
ילדים, כלומר רק לדחוף את הבליטות של לבנות הלגו אל 
השקיעות שלהן כדי לבנות בניין, עכשיו החכמה היא רק איך 

לעצב אותו לא? לכן לאדריכלי לגו יש הרבה כסף",
"כן", הסכים לארי, "אם אנחנו מדברים רק על התחום של 
הבנייה, אבל היי, להיות פסיכולוג לגו זה גם לא רע, פשוט 
צריך להוריד את קוביית השיער הזו ולהציץ אל תוך הראש 

לבדוק מה קורה שם...",
כולם גיחכו לשמע התיאור המפורט.

"מה איתך אנדי?", שאל ג'ק, "יש תכניות לעתיד? אולי 
תהיה... אה טייס? אתה רואה רק לבני לגו לבנות של עננים 

וזה...",
"לא יודע", אמר אנדי ביובש והתקדם הלאה במהירות.

"מה אוכל אותו?", שאל לארי כשהוא מחליף את קסדת 
העבודה בקוביית השיער השחור שלו ושולף את כלי העבודה 

מתוך ידו שתפסה בו, 
"אנדי תמיד נמצא בעולם משלו", הסביר ג'ק, "אני חושב 

שאם פאפא לא היה מכריח אותו לעבוד, הוא פשוט היה יושב 
על גבעת לגו ומשקיף כל היום על איזור הלגו האדום הזה, 

אני אומר לך הוא לא איתנו...".
לכל אנשי הלגו היו כמה פרצופים, כמובן שלא היה ניתן 
להחליף את ההבעה כי הכל היה מפלסטיק, אז בדרך כלל 
היו מתאימים את הפרצופים למצב, לפי שעות מסויימות, 
כמו למשל פרצוף עם הבעה חתומה בשביל העבודה, פרצוף 
עם הבעה שמחה בשביל הבית, פרצוף עצוב בשביל זמנים 
קשים, ופרצוף מרוכז למבחנים, אנדי למשל, תמיד הסתובב 
עם הפרצוף המהורהר שלו, זה שרוב האנשים לבשו רק לפני 
החלטות חשובות ומכריעות, הנקודות השחורות שיצרו א 
העיניים, לא היו כל כך ממוקדות אלא בהו באוויר, כאילו 
הוא מסתכל על משהו מאחוריך ומעליך, כך שלא היה כל כל 

קשה לזהות את אנדי בין אנשי הלגו.
"היי אנדי, מישהו גנב לך את כל הפרצופים מהארון?", שאל 
אותו פאפא מאוחר יותר באותו יום, "אתה מסתובב עם אותו 
פרצוף כבר שבוע, הוא כבר מתחיל קצת להימחק בזויות...",
אנדי גיחך, "לא פאפא, אני פשוט קצת מוטרד לאחרונה...",

"מה מטריד אותך בחור?", שאל פאפא, "אתה רוצה שאני 
אסדר לך משמרת אחרת? אולי משהו עם לבנים צהובות 

שתשתזף קצת?",
"נההה", אמר אנדי והניד בראשו לשלילה,

"לבנים כחולות כי להתרענן עם באיזו בריכה?", שאל פאפא, 
,מה שתגיד בחור!",

"לא, זה לא זה", אמר אנדי, " אני פשוט קצת מרגיש שאני 
דורך במקום...",

"טוב...", אמר פאפא, "בפעם האחרונה שבדקתי גיליתי 
שאנחנו עדיין בלגולנד, כלומר הלווו! לדרוך במקום זה הקטע 
שלנו, אנחנו אנשי לגו, לכן יש לנו את השקעים הללו במקום 

כפות רגליים, אתה רואה איך שזה מתאים לרצפת הלגו...",
אפילו גוש של לגו בטון היה מבחין בנימת הסרקזם בקולו 
של פאפא, הוא היה מאותם האנשים של פעם שלא אהבו 
סיבוכים מיותרים, הוא ראה את המציאות בצורה פשוטה ויבשה.

"כן, כמובן", אמר אנדי, "אבל זה העניין, אני מרגיש שאני 

מפספס את העיקר, אני לא חושב שנועדתי לעשות את כל 
הדברים האלה כל חיי, לקום בבוקר לעוד כביש לגו שנהרס, 
לתקוע בחזרה עץ שנפל מהמקום, זה מרגיש לי כמו בזבוז זמן, 
דברים חסרי משמעות כאלה, שורה של לבני לגו צבעוניות 
שעוברות מול העיניים ואז קליק! סיימת את החיים שלך...",

"אוח, תפסיק כבר", אמר פאפא, "אדם לעמל יולד, זה מה 
שיש ולא צריך לשקוע בדמיונות, נו כבר, תלבש פרצוף שמח, 

תצא מזה! תמשיך הלאה",
"אני מדבר על עשייה אמיתית", אמר אנדי בקול צלול, 
"להתנתק מהמקובעות שמאפיינת את לגולנד, ולהתחיל לעשות 

דברים חשובים",
"כמו מה בחור?", שאל פאפא, "אל תגיד לי שאתה חושב 

על הלגו האדום, אתה יודע שאף אחד לא חזר משם...",
"לא, לא", אמר אנדי, "למרות שזו יכולה להיות הרפתקאה 
לא רעה, אמרו לי שיש שם אריות לגו אמיתיים, אבל אני מתכוון 
ליוזמות גדולות, מפעלי חיים, בכל אחד מאיתנו יש יכולת 
אדירה של יצירה ועשייה, בכל התחומים! אנחנו פשוט מקיפים 
את עצמינו בגדר של שגרה ומקובעות, וככה אנחנו חיים את 
חיינו עד שביום מן הימים יחברו אותנו אל חלקת הלגו החומה 
שתהיה הקבר שלנו, אתה יכול לקרוא לזה הגשמה עצמית, 
אגב, אני לא אומר שכל אחד צריך לעזוב הכל, לפעמים מה 
שצריך זה לעשות אתה מה שאתה עושה בצורה יותר מושלמת, 

זה גם דבר חשוב",
"אהה", אמר פאפא ולא הבין כלום, "תקשיב אני מכיר 
מישהו מצויין, קוראים לו דוקטור פייפר הוא שם לך בשקע 
של הראש כמה חומרים ואתה שוכח הכל, תחזור לשגרה, תהיה 

בן אדם, בלי כל השטויות האלה, תתקדם בחור!",
"בינתיים אני חושב שאתה זה שתקוע", אמר אנדי ופנה 

לדרכו.
פאפא הביט אחריו ונענע בראשו, "שטויות של צעירים!" 
הוא סינן והידק מבלי מישים את רגליו המחוברות אל רצפת 

הלגו שעליה עמד.
השמש שוב שקעה בלגולנד, עוד יום חלף ואין כל חדש 

תחת השמש.
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ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך
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