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ספד  הדור",  אהוב  ויש  הדור,  פוסק  יש  הדור,  גדול  "יש 
זו  ויינפלד. ברקע גברו קולות הבכי והנהי.  בכאב הרב צבי 
דרכם של מלווים להביע הזדהות עם דברי המספידים. אכן, 
ראש ישיבת 'אור אלחנן' הגאון רבי משה-מרדכי חדש זצ"ל 

היה אהוב הדור.
שעות אחדות לאחר ההלוויה, הרמתי טלפון לידיד מלוס-
אנג'לס. הרב צבי רייזמן, מחבר ספרי 'רץ כצבי' ומי ששמו 
מוטבע על כל ספר שני היוצא לאור בעולם הספר היהודי. 
כמי שקשר קשרי ידידות קרובים עם ר' משה למעלה מיובל 
שנים, ביקשתי להבין באמצעותו כיצד זכה להיות אהוב על 

הכל.
"הייתי בחור צעיר בתחילת דרכי בישיבת 'חברון'", הוא 
בחור  היה  חדש  משה  מ'היישוב'.  עתה  זה  "הגעתי  נזכר. 
כל  אבל  חדש.  מאיר  ר'  'המשגיח'  של  בן  מבוגר,  חשוב, 
אלי  התייחס  הוא  אדם.  לכל  פנים  להאיר  ממנו  מנע  לא  זה 
במאור פנים, בחיוך. לא רק אליי, לכל בחור בישיבה, צעיר 

כמבוגר".
היה  חדש  משה-מרדכי  רבי  הגאון  התהדק.  הקשר  מאז, 
לראש ישיבה מפורסם כאשר הוא מקים את ממלכת התורה 
לאיש- הפך  רייזמן  צבי  הארץ;  מערי  בכמה  אלחנן'  'אור 
שממשיך  בלוס-אנג'לס,  הקהילה  מנכבדי  מצליח,  עסקים 
ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  איש  יחד,  שניהם  וללמד.  ללמוד 

יאמר חזק.
מסביר  אותו",  אהבו  כולם  לכן  כולם,  את  אהב  "הוא 
כל  הלך להתברך אצל  הוא   – לו שמחה  "כשהיתה  רייזמן. 
מודז'יץ  חסיד  רייזמן,  חסידי".  אדמו"ר  וכל  ליטאי  'גדול' 
ידוע באישיותו של ראש-הישיבה:  בעצמו, מגלה פן פחות 
והיה ליטאי בעצמו, אבל כמעט לא  "הוא בא מבית ליטאי 
בעל  הקודם,  האדמו"ר  אצל  לא   – במודז'יץ  'טיש'  פספס 

ה'נחלת דן' זצ"ל, ולא אצל האדמו"ר הנוכחי".
לרייזמן יש הסבר לכך. "הוא באמת לא ראה סתירה בין 
מחובר  היה  והוא  חסידית  נשמה  משה  בר'  בערה  הדברים. 
שזכה  מי  ואגב,  מודז'יץ.  חסידות  של  הנגינה  להיכל  מאד 
חסידים  הם  כי  הבחין  הגדולים,  המוסר  בעלי  את  להכיר 

בנשמתם..." 
משתתף  משה  ר'  היה  נאמן  כידיד  הענווה.  מידת  והיתה 
"אני  בלוס-אנג'לס.  רייזמן  משפחת  בבית  השמחות  בכל 
של  ה'בעלי-בתים'  לחבריי,  קבועים  שיעורים  כאן  מעביר 
לוס-אנג'לס. ר' משה היה יושב בשיעורים שלי כאחד האדם, 

את  הבאתי  כצבי',  'רץ  שלי,  בספרים  הערות.  מעיר  ואפילו 
ההוספות הלמדניות הנפלאות שלו על השיעורים שלי.  

"היום", מוסיף רייזמן בכאב, "עם כל המחלוקות, חסרה 
אהבה  יהודי  כל  שאהבה  כולם,  את  שכיבדה  כזו,  דמות 
אמיתית... לכן הוא זכה להיות אהוב על כולם. אנשי סאטמר 
ולמען  למענו  פעלו  כולם  ציוניים-דתיים,  אנשים  לצד 

מוסדותיו, כי הוא אהב אותם באמת – והם אהבו אותו".
שרף  אשר  הגדולה  השריפה  על  המרה  הבשורה  את 
המחלה  חודשי  "במהלך  מוחלט.  בהלם  רייזמן  קיבל  ה', 
בטלפון.  הישיבה  ראש  עם  פעמים  כמה  שוחחתי  הארורה, 
מילוא  משה  ר'  נאמנו  אלי  התקשר  אחדים  שבועות  לפני 
ואמר לי: 'ה'ראש ישיבה' רוצה שנארגן מסיבת הודיה לפני 
שבעה-עשר בתמוז'. אמרתי שאני לא יודע אם אצליח לעזוב 
לדחות  הצעתי  לארץ.  ולהגיע  קצרה  בהתראה  העסקים  את 
'מסיבת ההודיה' לחודש אלול. תאר לך שהיינו עושים  את 

מסיבת הודיה שבוע לפני הפטירה..."
"הוא תמיד חייך, לכל אדם, באמצעות החיוך המפורסם 
שלו. בוודאי גם בהלוויה, הוא חייך מתחת לטלית", מסכם 
רייזמן בכאב. "הוא היה ענק בכל. בתורה. במוסר. במחשבה. 

אבל מעל הכל – מענטשליכקייט. אנושיות".
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קשרים  בשל  הדור'  'אהוב  את  להכיר  אני  גם  זכיתי 
משפחתיים. מעולם לא החזיק טובה לעצמו. הוא היה נמרץ 
לכל דבר שבקדושה, גם בימי מחלתו. לפני שבועיים צלצל 
בן  יצחק  )הרב  שסבי  שיחה  לקראת  טכניים  בעניינים  אליי 
חסיה גיסא יבדלחט"א( מסר ב'אור אלחנן', לבקשת ראש-
וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  למרן  היארצייט  לקראת  הישיבה, 
נאלץ להקשיב לשיחה  הוא  כי  הי"ד. ראש-הישיבה התנצל 
הדורשים  הרופאים  בפקודת  בית-המדרש,  לדלת  מחוץ 
'בידוד'. צילמתי אותו יושב ומאזין בשקיקה לכל הגה. בתום 
השיחה, התעניין בי ראש-הישיבה, במתק-שפתיו: "אתה ר' 
שליימה?", הוא שאל. "איפה אתה כותב היום? הרבה זמן 

לא ראיתי מה שאתה כותב..." 
הוא גרם לכל אדם להרגיש אהוב, להרגיש 'חשוב'.

בורא העולם לקח אליו את אהוב הדור לישיבה של מעלה, 
בעיצומם של ימי בין המצרים, בהם אנו מתאבלים על הבית 
השני, שנחרב בעוון שנאת חינם, בתפילה כי הבית השלישי 

ייבנה בקרוב בזכות אהבת חינם.
חינם.  שנאת  של  בנושא  מאד  היום  'מחמירים'  אנחנו 

כמובן,  והכל,  תחומים.  בשלל  מתבטאים  בעמנו  הפילוגים 
לשם שמים... אז נכון, לא חייבים להסכים, אבל צריך לדעת 
לחיות ביחד, אם לא זה עם זה, לפחות זה לצד זה, ללא תגרה 

וקטטה.
אחותו של ר' משה, הרבנית שולמית אזרחי תחי', מביאה 
בספרה על האב, המשגיח הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל, סיפור 
מדהים על שורש מגפת ה'פלגנות' )בשם הרב צבי ויינמן(: 
"בשעת סעודת 'שבע ברכות', בהשתתפות חוג מסוים, הגיע 
את  קיבל  מהנוכחים  חלק  בעיר.  המפורסמים  הרבנים  אחד 
נראה  שלא  שעשה,  צעד  בגלל  בכבודו,  ופגע  בזלזול  פניו 
נימה  בדבריי  שמע  והוא  למשגיח,  כך  על  סיפרתי  להם. 

אוהדת לגבי קבלת הפנים הזו.
"הוא נכנס עמי למטבח, מזג כוס תה, ולפתע – רקע ברגלו 
על גבי הרצפה וקרא בתקיפות: הם בעלי גאוה! הם חושבים 
שרק השיטה שלהם היא הנכונה, וכל שיטה אחרת פסולה! 

לכן הם מרשים לעצמם לפגוע באחרים!
רציתי  כי  מכליי,  'יצאתי  הוסיף:  מספר,  דקות  "לאחר 

שתשמע את זה כך, בצורה הזו...'"
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כי מקורו של המושג אהבת חינם בכתבי  מקובל לחשוב 
חז"ל או בדברי הראשונים. זהו מושג בן זמננו, פרי יצירתו 
בספרו  כותב  הוא  וכך  זצ"ל.  קוק  הגראי"ה  זקני,  דודי  של 
ידי  על  עמנו  העולם  ונחרב  נחרבנו  "ואם  הקודש':  'אורות 
שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת 

חינם..." 
ואמר:  הוסיף  זצ"ל,  מויז'ניץ  ישראל'  ה'אהבת  האדמו"ר 
מאשר  חינם,  ישראל  באהבת  פעמים  מאה  שאכשל  "מוטב 

פעם אחת בשנאת ישראל חינם".
'אהבת חינם'? אין מושג כזה, שכן כל יהודי מחויב לאהוב 
כל איש מישראל מדין 'ואהבת לרעך כמוך'. אז מדוע הושרש 
לפני  שמקורו  נדמה  לעתים  כי  עד  בתוכנו,  המושג  כל-כך 
אלפי שנים? נדמה, כי בימים ההם, ידעו לחיות איש עם רעהו 
)"הוא שייך  יש כל-כך הרבה תירוצים  בשלום, אך בדורנו, 
לרב פלוני"/ "הוא נמנה על הקהילה ההיא"/ הוא שכן רע"/ 
אוהבים  אנחנו  אם  כי  לנו  עד שנדמה  "הוא רשע מרושע"( 
וברחמים.  בחסד  כמתנת-חינם,  זאת  עושים  אנחנו  מישהו, 
אך יש שיגידו כי עדיף לאהוב את אחינו 'בחינם', מאשר לא 

לאהוב בכלל.
הלוואי ונזכה.

שלמה קוק

"בוודאי גם בהלוויה, הוא חייך מתחת לטלית". הגאון רבי משה-מרדכי חדש זצ"ל עם האדמו"ר ממודז'יץ ור' צבי 
רייזמן בלוס-אנג'לס, ביארצייט של ר' אלחנן וסרמן לפני כשבועיים 

אהוב הדור
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250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח



 40 שנה הסתובב עמ"י במדבר בחוסר וודאות. מדבר סיני
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כך נבנתה האומה הישראלית

בפרשת השבוע, פרשת מסעי, אנו קוראים על סדר מסעות 
שהתורה  מגלה  בפרשה  שמתבונן  מי  במדבר.  ישראל  בני 
הקדישה לכך קרוב לשלושים פסוקים. במשך 40 שנה הסתובב 
עם ישראל במדבר בחוסר וודאות גמורה, בלא לדעת היכן הם 

הולכים להיות ביום המחרת.
ישראל, כאשר התהלך  ירמיה מציין לשבח את עם  הנביא 
במדבר וסמך על הקב"ה בכל עת. "ּכֹה ָאַמר ה'  ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד 
ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה". 
עם ישראל בטח בבורא עולם שיוביל אותו אל חוף מבטחים, 
בלי לשאול שאלות, בלי לערער אחר דבריו. בעיניים עצומות 

הילכו עם ישראל עשרות שנים במדבר.
מאות  צחיח.  במדבר  ישראל  בני  הולכים  זה:  על  תחשבו 
אלפי אנשים. גברים, נשים, ילדים ופעוטות. בלי לדעת מה ילד 
יום; איך בכלל הם אמורים להתארגן ליום המחרת; כמה זמן 
צריך להיות בכל מקום. שבוע, שבועיים, חודש או חודשיים. 
פעמים רבות הם חנו במקום מסוים, ובאותו היום כבר קיבלו 

הוראה להמשיך בדרכם. איך הם עשו את זה?
התשובה היא, שלמעשה כולנו חיים כל העת בחוסר ודאות. 
התהוות עם ישראל הייתה במדבר. כל היסודות של עם ישראל 
ישראל  עם  את  ללמד  רצה  הקב"ה  במדבר.  ונוצקו  נוצרו 

שהחיים הם חוסר ודאות אחד גדול ולחשל אותו לקראת זה.
אומרים  ויש   - למבצע  שנתיים  בישראל  ציינו  השבוע 
שלא  אפשר  אי  עזה.  ברצועת  שנערך  איתן'  -  'צוק  מלחמה 
מיליוני  ושל  הדרום  תושבי  של  הוודאות  בחוסר  להיזכר 
תושבים כמעט בכל רחבי הארץ. מתי תישמע האזעקה הבאה? 

והיכן ייפול הטיל הבא?
בתקופת המבצע אירחנו בבתינו משפחה מהדרום. השאלה 
הראשונה ששאלנו את עצמינו ולאורחים לא הייתה תשובה: 
לכמה זמן להתארגן? חוסר וודאות מוחלטת. אי אפשר לדעת 
כמה זמן זה יימשך והיכן תהיה הפגיעה הבאה. זה יכול לתפוס 

אותך בכל רגע נתון.
יודעים  אנו  שקט,  בתקופת  מצויים  שאנחנו  עכשיו  גם 
בטוח  לא  איש  שומר,  שקד  שווא  עיר  ישמור  לא  ה'  כי  אם 
בשקט שיכול להתעורר בכל רגע. הידיעות אודות מנהרות ענק 
הנחפרות בכל רגע נתון מתחת לרצועה מעוררת חשש וספק. 
אבל אנו סומכים ובוטחים בבורא העולם ויודעים שאנו נתונים 
שמים  אנו  זרועה".  לא  בארץ  במדבר  אחרי  "לכתך  לחסדיו. 
מבטחנו בקב"ה שינווט אותנו לחוף מבטחים ונזכה שהשקט 

והשלום ישרור בארצנו.
גדלות עם ישראל שברגעי חוסר הוודאות שלו, ואולי דווקא 

בגללה -  אז הוא בונה את עתידו ומחזק את אמונתו.

 


כשעוסקים בבניינה של ארץ ישראל אי אפשר שלא להקדיש 
כמה מילים על אחת הגיבורות שיש לעמנו. הגב' מרים פרץ, 
שאיבדה את בעלה אליעזר, ואת שני ילדיה סגן אוריאל ורס"ן 
אלירז, ה' יקום דמם. סגן אוריאל פרץ נפל בנובמבר 98' ביום 
הולדתו ה-22, בעלותו על מטען בלבנון. האב אליעזר לא עמד 
אלירז  רב-סרן  בכורו.  נפילת  לאחר  שנים  שש  ונפטר  בכאב 
עזה.  ברצועת  עם מחבלים  בהיתקלות   2010 נפל במרץ  פרץ 
בן 32 במותו, בעל ואב לארבעה ילדים שלבכור שבהם קרא 

על-שם אחיו אוריאל.
כשמתבוננים על האימא הזו, שהקריבה את טובי בניה עבור 
המדינה, אי אפשר שלא להתפעל. מי שמדבר עם מרים פרץ 

מרגיש שבא לחזק, אך בעצם יוצא מחוזק.
לפני כחמש שנים, כשכיהנתי כיו"ר ועדת השמות העירונית 
בחדרה, היתה לי הזכות לקרוא לגן ציבורי בחדרה 'גן האחים' 

לזכר האחים אוריאל ואלירז פרץ.

במהלך הטקס דיברה מרים פרץ, אמם של האחים, והרגשתי 
אמרה:  היא  מחוזק.  יצאתי  לחזק,  שבמקום  התחושה  את 
"אנשים תוהים מה יכול להביא מעט נחמה להורים שכולים, 
שאנו  להרגיש  לכולנו  גורם  זה  התשובה.  הם  כאלה  טקסים 
אסירת  ואני  מאוד  אותי  מרגש  הטקס  בגורל.  בשותפות  יחד 
תודה לראש העירייה ולתושבי חדרה על הנצחת המורשת של 

אוריאל ואלירז.
במתקני  אלירז משתעשעים  של  ילדיו  "העובדה שארבעת 
שחשבו  אלה  על  גדול  ניצחון  מהווה  החדש  בגן  המשחקים 
באמצעות  מורשתו  ממשיכה  בפועל  אבל  חייו,  את  שגדעו 

ילדיו ובאמצעות הנצחה כמו הגן שנחנך בחדרה".
לא  "אני  עבות.  איקליפטוס  עץ  בצל  התקיים  כולו  הטקס 
בניי", אמרה  מתפלאת שבחדרה ממשיכים את המורשת של 
כאן  קיומנו  ומבינה שסוד  לידינו  העץ  את  רואה  "אני  מרים. 
הוא כמו העץ הזה ששורשיו נטועים עמוק בתוך האדמה הזו".

את דבריה ואת צדקת אמונת דרכה המשיכה בתקשורת, וכך 
אמרה: "אני לא שלחתי אותו למות. הבן שלי רצה לחיות. אבל 
בחוד.  הולכים  קצינים  קצינים.  הם  בחוד.  תמיד  שלי  הבנים 
הוא דוגמה אישית. הוא הראשון לקרב. ואם הוא נזעק להציל 
או להגיש עזרה או להילחם - ברור שאלירז הוא הראשון. הוא 
לא הלך למות, הוא הלך כדי שאני ואת ועם ישראל יחיו פה. 
תגידו  אל  להם,  תספרו  אל  כולנו.  בשביל  נהרגו  שלי  הבנים 

בגת. שלא יעלזו שהם הרגו סמג"ד.
"אולי הם הרגו את אלירז בגוף, אבל הם לא הרגו אותנו", 
המשיכה האם. "את הנפש הזאת הם לא הרגו. אל תספרו להם, 
שהם לא יתגאו ברחובות עזה, כי משפחת פרץ - הם צריכים 
לדעת - היא נצר של דוד המלך, וחיילי דוד המלך לא נכנעים. 
מילים  חי". אלו  ישראל  שעם  להם  תגידו  ראש.  מרימים  הם 

שרק אימא חזקה ואיתנה באמונה יכולה לומר.
וכאן המקום לשבח ולפאר את בחורי הישיבות הקדושות, 
לגיונו של מלך, שיוצאים עתה לבין הזמנים מקוצר כדי לאגור 
ישראל  לעם  קיום  אין  החדש.  הלימודים  זמן  לקראת  כוחות 
בלי  ישראל  ולמדינת  ישראל  לארץ  משמעות  אין  תורה,  בלי 
חייהם  באורח  נפשם  ובכל  לבם  בכל  הדבקים  תורה,  לומדי 
והישיבות  הגוף,  על  שומר  לישראל  הגנה  צבא  ה'.  ובתורת 
והישיבות  היהודים,  על  מגן  צה"ל  הנפש.  על   – הקדושות 

מגינות על היהדות.
ובת קול מכרזת ואומרת: "אל תכריתו את שבט משפחות 
הקהתי". ובזכות התורה ולומדיה נזכה לייעוד הכתוב ""ונתתי 

שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".
שבת שלום.

פרשת השבוע, המספרת את מסעות בני ישראל מלמדת אותנו שכל החיים כאן עלי אדמות הם ארעיות 
אחת גדולה  וגם: מה למדתי מהגב' מרים פרץ ששכלה את שני בניה – אלירן ואוריאל פרץ הי"ד?

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

"התשובה היא, שלמעשה כולנו חיים כל העת בחוסר ודאות. התהוות עם ישראל הייתה במדבר. כל 
היסודות של עם ישראל נוצרו ונוצקו במדבר. הקב"ה רצה ללמד את עם ישראל שהחיים הם חוסר 

ודאות אחד גדול ולחשל אותו לקראת זה"



גם אתם רוצים להתרגש?
הצטרפו למנוי פיס ואולי נתקשר גם אליכם!

כל שבוע הגרלה
עד1,500,000של פרסים בשווי

₪

6551 *הצטרפו בטל׳
עדיין אין לכם מנוי?

ובנקודות המכירה

"את
    רצינית?״

כך הגיבה אסתר מיכאלוביץ מאשקלון
כשהתקשרנו לבשר לה שזכתה ב-250,000 ₪

*המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה
בכפוף לילקוט הפרסומים ולתיקוניו המתפרסמים מעת לעת.
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הרעיון שהחיים הם 'גם וגם', גם טובים )לפעמים( וגם רעים 
שנבחר  מה  יהיה  תמיד  שנרגיש,  איך  שיקבע  ומה  )לפעמים(, 
מאוד  נכון  בחיינו,  שקורה  למה  שניתן  והמשקל  בו  להתמקד 
וקובע, כמעט בצורה בלעדית, גם איך שנעריך את עצמנו ואיך 

שנרגיש עם עצמנו.
להיות  להם  וגורמים  רבים  אנשים  המביכים  הדברים  אחד 
באופיים  בעצמם,  מגלים  שהם  הסתירות  הם  מבולבלים, 
פתאום  אבל  חזק,  אדם  שאני  תמיד  "חשבתי  ובאישיותם. 
רציני  אדם  "אני  לי".  מתאימה  לא  שממש  חולשה  מגלה  אני 
קר  מרגיש  אני  ופתאום  ה',  ובעבודת  בלימוד  הרבה  המשקיע 
רימיתי את  ייתכן?! האם  זה  איך  ומנוכר, חוסר חשק מוחלט. 
עצמי?! פשוט חייתי בשקר?!". אני כבר לא מדבר על הבלבול 
וסותרות אצל אחרים,  פנים שונות  לנו כשאנו מגלים  שנגרמת 
נשאל  נעמי?!",  "הזאת  והילדים.  הזוג  בן  ואצל  ההורים  אצל 
מופתעים, "עכשיו התגלו הפנים האמיתיות שלו!". מוכר לכם?
אמיצים  אנשים  גם  כלל.  סתירה  לא  שזו  היא  האמת  אולם, 
כאנשים  מסוימים  במצבים  להתגלות  יכולים  חיל,  וגיבורי 
חלשים ופחדנים. יראי ה' ואנשים המקפידים על קלה כבחמורה, 
עלולים למצוא את עצמם ביום בהיר חסרי כל חשק, ומתקשים 
לתפקד כראוי. אנשים בעלי לב של זהב, עלולים להתגלות ביום 
בהיר כאנשים שלא אכפת להם, שאינם רגישים דיים, ואנו לא 

מבינים מאיפה זה בא, מה קורה כאן.
התשובה לתמיהות אלו פשוטה: אצל כולנו יש צדדים שונים 
מנעוריו"  רע  האדם  לב  "יצר  רעים.  וגם  טובים  גם  ומגוונים, 
)בראשית ח', כ"א(, "וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום" 
)בראשית ו', ה'(. התפקיד שלנו בחיים הוא כמובן, להגביר את 
הטוב על הרע, אבל מדובר במלחמת יצרים לא פשוטה, וגם אם 
נהיה בדרך כלל טובים, נגלה, לפחות מדי פעם, צדדים אפלים 

באישיותנו שלא נדע מאיפה הם צמחו.
אחד  אף  שלנו.  הנפשית  ואיתנות  העצמי  הביטחון  מצד  גם 
נלחמים  הכל  בסך  הגיבורים  גם  מורא.  וחסר  אמיץ  נולד  לא 
ומתגברים, ועושים מאמץ לדכא את הצדדים החלשים שבאופיים 
ואת המורא שבליבם. אין אפוא כל פלא שלפעמים קורה והצד 
החלש מתגלה. פתאום יש צירוף מקרים שגורם להם לאבד את 
הרוח הקרב והאומץ שבקרבם. זה לא נעים, אבל לא סוף עולם. 
זה ממש לא מראה שהם חיו באשליה, אלא שהם אנושיים, וכמו 

כל יצורי אנוש, יש בהם גם צדדים פחות נחמדים.
אמרתי פעם למישהו שהגיע אלי ולא הפסיק לרטון ולהאשים 
את עצמו על הקשיים שהוא פוגש בחייו, כשהוא טוען בלהט: 
"לאחרים אין בעיות כאלו! אני מביט מסביבי, אנשים זורמים 
ומחייכים, שמחים ומאושרים, ולא חסר להם מאומה! הנה אתה 
למשל, תמיד במצב רוח טוב, נראה מאושר! )איזו בדיחה!(". 
להיות  יכול  חלש  כמה  אנשים  ידעו  אילו  לו:  ואמרתי  צחקתי 
היו  גדולים,  אנשים  להתגלות  יכולים  קטנים  וכמה  חזק,  אדם 

רבים מרגישים הקלה ומביטים אחרת על החיים.
ואחרי הכל, גם אצל החזקים וגם אצל החלשים, מה שקובע 
איך שירגישו, זה לאו דווקא הצדדים החזקים או החלשים שבהם, 
אלא במה שהם בוחרים להתמקד בו. אם נשכיל להתמקד בעיקר 
אחד  בכל  יש  אם  גם  שבקרבנו,  והחיוביים  הטובים  בחלקים 
ואחד מאתנו חולשות וחלקים לקויים, נעבוד עליהם לאט לאט 
ובסבלנות, אבל באופן כללי נרגיש טוב. מאידך, אם נמדוד את 
עצמנו בעיקר לפי החולשות והחלקים הלקויים, לפי מה שאין, 
ונרגיש שזה מי שאנחנו באמת, ואילו החלקים החיוביים הם פן 

נוסף, לא משמעותי ולא עיקרי, אז מובן שנרגיש רע עם עצמנו.
עבדתי לאחרונה עם בחור חסידי נחמד, ירא שמים )לא בירך 
כשהוא  אלי  שהגיע  לראשו(,  הכובע  את  לחבוש  בלי  מים  על 
הוא  ב'".  כ"סוג  עצמו  את  וראה  עצמו,  עם  מאוד  רע  מרגיש 
פחד להביע דעתו ולדבר עם חברים בצורה משוחררת, מחשש 
שיגלו עד כמה הוא חלש ונחות. ומה גרם לו להרגיש כל כך רע? 
צריך  שהוא  "מה  עושה  ולא  מספיק  לומד  לא  שהוא  העובדה 
לעשות". התברר שיש לו איזה ליקוי למידה, ומגיל צעיר השקיע 
בו אביו כספים רבים כדי לעזור ולקדם אותו, אבל ההתקדמות 

הייתה חלקית בלבד. 
אביו דאג בעיקר לחלק הלימודי שלו, וחיפש תמיד דרכים איך 
לקדם אותו. אבל במהלך מאמציו מה שקרה הוא, שהבן למד 
למדוד את עצמו אך ורק לפי הצלחתו בלימוד. זה שהיה בחור 
מרשים עם חיוך נחמד וחינני הנסוך על פניו תמיד, 'מענטש', 
אדם רגיש וטוב לב, ירא שמים וכו', לכל זה כמעט ולא הייתה 
משמעות בעיניו. כאשר הבעתי את התרשמותי החיובית ממנו, 

היה בטוח שאני רק מנסה להרגיע אותו.
הסברתי לו את הרעיון, שישים לב ויבין עד כמה המבט של 
כולנו סלקטיבי, עד כדי כך שכל מה שאנו רואים, אינו המציאות 
אלא התפיסה של המציאות. זאת אומרת, אותה מציאות ששניים 
הם  שבה  לדרך  בהתאם  שונה,  בצורה  אצלם  ייתפסו  רואים, 
שתיראה  חליפה  לה.  יתנו  שהם  לפרשנות  ובהתאם  חושבים 
ולא  זולה  להיראות  עלולה  האחד,  בעיני  ומתאימה  כנחמדה 
להיתפס  עלול  כלשהו,  ציבורי  אירוע  השני.  בעיני  מכובדת 
שציפה  רעהו  שאצל  בזמן  האחד,  בעיני  יפה  ואירוע  כהצלחה 

לראות ציבור גדול יותר, זה יעורר אכזבה.
נתונים  אותם  שלנו.  העצמית  הערכה  עם  קורה  דבר  אותו 
לעורר  יכולים  ברוחו,  וליפול  מאוכזב  להיות  לאחד  שיגרמו 
אין  עובדתית,  מכך.  שהופתע  השני  אצל  היום'  את  ו'לעשות 
מאוכזב  להיות  למישהו  שגורם  אחר  דבר  או  חולשה,  ליקוי, 
בו  מישהו אחר שיראה  למצוא  נוכל  כישלון, שלא  בו  ולראות 
אצלו.  יקרה  רע כשזה  ירגיש  לא  והוא  נורא  לא  משהו שממש 
במקום להאריך בהסברים, חשבו על תוצאה של 90% על מבחן, 

משכורת של שמונת אלפים שקלים בחודש, משפחה עם ששה 
ילדים, חופשה במשך שבוע ימים, ואפילו זכיה של מאה אלף 
שקלים - שקל למצוא כאלו שישמחו בכל אלה, בו בזמן שיהיו 

אחרים שיהיו מאוכזבים ש"רק זה בלבד?!"
בכל אופן, ייעצתי לבחור להפסיק למדוד את עצמו בהתאם 
נתן לו  ליכולת לימודו, דבר שאין לו שליטה עליו, ליקוי שה' 
ולא הוא בחר בו, ושיפסיק להאשים את עצמו "שאולי היה יכול 
לעשות יותר" )מה שנכון אצל כולנו, בכל נושא ועניין(. המלצתי 
לו לשים לב למעלותיו הרבות, ולחשוב בכנות כמה הורים היו 

מאחלים לעצמם בן נחמד כמוהו, בחור רציני כמוהו? 
להכיר  התחיל  הוא  לאט  לאט  אבל  בקלות,  לו  הלך  לא  זה 
יותר לחבריו ולדבר עמהם בגובה עיניים.  בערכו, והעז לפנות 
להפתעתו התגלה לו שוב ושוב, שהבחורים בישיבה מעריכים 
זה  עם  רצינית  בעיה  אין  ולאיש  אותו,  אוהבים  ושחבריו  אותו 
שהוא "היה יכול לעשות יותר" כדי להצליח וללמוד יותר טוב.

ביקשתי מאביו להפסיק ולשאול אותו בכל עת מצוא אם הוא 
שהוא,  כפי  היקר  בנו  את  לקבל  לו  והצעתי  בלימודו,  מתקדם 
שהוא  ושמח  מאושר  שאתה  הרגשה  לו  "תן  ובאהבה.  בחום 
ונהנה  באמת  אותו  אוהב  שאתה  לו  והראה  ורציני,  טוב  בחור 
לשוחח עמו ומכבד אותו כאדם, בלי שום 'אבל' ובלי תנאים". 
בנו  ולהפסיק לדחוף את  ידיים  להרים  קל בשבילו  היה  לא  זה 

ללמוד יותר.
לספור  יכול  מי  כולנו!  של  הסיפור  הוא  שסיפורו  חוששני 
כמה אנשים מוכשרים יש בקרבנו, אבל משום שלימדו וחינכו 
היו  שבהם  מסוים  לנתון  בהתאם  הצלחתם  את  למדוד  אותם 
יודע  לא  'מרובע',  מספיק,  שנון  לא  ב'עיון',  טוב  )לא  חלשים 
לשיר, לרקוד, להתפלמס ולנהל ויכוחים, להיות ראש המדברים 
עצמם  את  לראות  והתחילו  העצמי  הערך  כל  את  איבדו  וכו'(, 

כנחשלים וחלשים, נחותי דרגה.
שראיתי  קריקטורה  הנה  למעלה:  תסתכלו  שניה,  במחשבה 

פעם שממחישה בעצם את כל האמור לעיל:
כל אחד הוא גאון, אבל אם אתה בוחן את הדג לפי יכולתו 
לטפס על עץ, אין כל פלא שהוא יבלה את שארית חייו כשהוא 

משוכנע שהוא כישלון חרוץ וחסר כל תקווה!
לתשומת לב כולנו, ובעיקר - המחנכים שבקרבנו!

אילו ידעו אנשים כמה חלש יכול להיות אדם חזק, וכמה קטנים יכולים להתגלות אנשים 
גדולים, היו רבים מרגישים הקלה ומביטים אחרת על החיים

מי אתה באמת?
הרב אהרון פרידמן

במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות
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כבר שבועות ארוכים שאנחנו כותבים כאן על נושא הצבת הגבולות לילדים, אולם 
נשאלת השאלה: איך מביאים את זה למישור המעשי? יש הרבה ספרים עם הרבה 

עצות להורים, שמגלים שהעצות טובות רק בספרים...

איך עובדים עם זה בשטח?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

כשהזוג ורדי חזר חדור מוטיבציה משיחת ייעוץ אצל 
מנחת הורים, לא היה גבול להצבת הגבולות שהם ניסו 
ליצור  תאום  הפכה  ורדי  האמא  הבית.  בסדרי  להציב 
שמנפיק הוראות ברורות ותקיפות ללא הרף, ואבא ורדי 
היה מוסיף משלו. והילדים? תחילה הביטו בהתעניינות, 
לאיזו  הלכו  הם  "שוב  בסלחנות:  הפטירו  ואחר-כך 

יועצת"...

מלך  סיחון  את  הכותו  "אחרי  כתוב  דברים  בפרשת 
דברי  כל  את  לפרט  התורה  מתחילה  ואז  האמורי..." 
בעלי  לומדים  ישראל.  לעם  רבנו  משה  שאמר  המוסר 
רוצים  שכאשר  זילברשטיין.  יצחק  הרב  אומר  המוסר, 
שדברי מוסר יתקבלו על לב השומע - צרכים קודם כל 
לטפל בכל דבר הנמצא בסביבת האדם העלול להפריע 
אומרת  המדיינים.  את  מכה  תחילה  רבנו  משה  לו. 
כל  ראשית  לכן  לכם,  והרעו  הציקו  המדיינים  התורה: 
אפשר   - מנוטרל  המציק  שהגורם  אחרי  רק  בהם.  נכה 

להתחיל להשמיע דברי מוסר.
צריכים  ראשון  דבר  לילד,  גבול  להציב  כשרוצים 
את  לקלוט  כשיר  הוא  הנוכחי  במצבו  האם  לבחון 
הדברים? אם הצבתי לילד גבול כשהוא טרוד במצוקה 
ובכך  יציית  לא  רוב הסיכויים שהוא  רגשית,  או  טכנית 

העצמתי בבית את חוסר הצייתנות.  
אז איך מרגילים את הילד לציית?

נשוב  בהם.  לעמוד  יכול  שהוא  גבולות  לו  מציבים 
החליטו  ההורים  הטור.  מתחילת  ורדי  למשפחת  לרגע 
שהם עכשיו חזקים ומציבים גבולות, אבל גרמו לעצמם 
נבעו  שלא  וגבולות  פקודות  שלל  עם  לאיבוד  ללכת 
בצורה הנכונה, ובכך הם העצימו את חוסר הציות בבית. 
בכל פעם שילד נדרש לגבול והוא עובר עליו, הכנסנו את 

הבית לאווירת חוסר ציות.
להציב  שפחות  כמה  הוא:  הכלל  לעשות?  לא  מה 
בבית את ה"לא" הכושל, כשפירושו הצבת גבול שאין 
בערב.  שמונה  השעה  לדוגמא:  להתקבל.  סיכוי  לה 
הילדים במצבי צבירה שונים שרחוקים מלהיות קרובים 
"ילדים", קוראת אמא בקול, "תוך חמש דקות  לשינה. 
כולם במיטות!" זו דוגמא פשוטה להעצמת חוסר ציות. 

הילדים קבלו הוראה ולא צייתו לה. 
אז איך כן מציבים נכון את הגבול? 

מעצימים את אווירת הצייתנות על ידי נתינת הוראות 
פשוטות וקלות לביצוע, הוראות שוודאי הילדים יקיימו, 
אומרים,  "ההורים  של  הכלל  את  לבית  מכניסים  ואז 

והילדים עושים". 
פעם  בכל  רואה  הייתי  שנה  בתחילת  בכיתה,  כמחנך 
אותי  בודקים  השנה  שבתחילת  הילדים  את  מחדש 
מחדש, מהם הגבולות שלי ועד כמה אני עומד עליהם. 
נוהג  אני  איך  מעשית  כדוגמא  להביא  רוצה  אני  וכאן 

להציב את הגבול:
תפילת שחרית. כל ילדי הכיתה מתפללים בקול, מילה 
במילה. אני שקוע, מתבונן בדף שעל השולחן. לפתע אני 

מאבחן שצללית קלה נראית עליו. אל הצללית מתלוות 
שכבר  הקונדסיות  העיניים  שוקי.  מהירות.  נשימות 
בנוגע  לטעות  מקום  הרבה  נותנות  לא  ראשון  ממבט 

לזהות בעליהן. 
"הרב", הוא לוחש בקול, "אני צריך דחוף לשתות". 
בעיה.  אין  צא,  שאומרת:  תנועה  ביד  לו  מחווה  אני 
תשובה.  אותה  את  מקבלים  לו  דומים  כמה  ועוד  הוא 
לא  לשירותים.  צמא/צריך  ילד  רואה  אני  לב.  שימו 
כאן המקום לחנך אותו ולהעמיד לו גבול. קודם כל 
הפיזית. לרווחתו  דואג  המדיינים",  את  "מכה  אני 

מאוד  ילדים,  תראו  קצרות:  מדבר  אני  התפילה  בסוף 
יצאו  ולא  יישבו  הילדים  כל  שבתפילה  לי  חשוב 
אל  ביחד.  יתפללו  שכולם  חשוב  מאוד  זה  באמצע. 
כמה  עד  לראות  מנסים  שעדיין  "מיוחסים"  אותם 
"תראה,  אישית.  הסבר  שיחת  מייחד  אני  חזק,  הגבול 
שוקי, זה מאוד חשוב שבתפילה לא ייצאו באמצע. אם 
יכול, אני מאוד אשמח לראות כמה אתה מסוגל  אתה 
לצאת  להם  שנתתי  אחרי  כזכור,  זאת,  כל  להתאפק". 
הנ"ל  הגבול  שבועות,  כמה  תוך  מבוקשם.  את  למלא 
עונשים  בלי  "המיוחסים"-   אצל  גם  לחלוטין  מיושם 

ובלי דיבורים מיותרים.
עשרת  את  כותבים  שנה  שבתחילת  מלמדים  יש 
על  חזקה  הכיתה.  של  הלוח)ות(  על  שלהם  הדברות 
הלוחות הללו שתשתברנה. ואני לא בטוח לגבי האותיות 

שלהם אם אפילו באוויר הן מצליחות לפרוח.
לפי  אם  גם  בו,  יעמדו  שלא  גבול  להציב  טעם  אין 
שגבולות  מראה  המציאות  הגיוני.  נראה  זה  הספר 

שניסינו להציב כי כך כתוב בספר, מצליחים רק בספר.
הצבת גבולות בצורה נכונה בבית: אם למשל עד היום 
שעות הארוחה סבלו מגמישות יתר, ואנחנו רוצים לשפר 

הגיוניים  הנתונים  שבאמת  שבדקנו  אחרי  העניין  את 
ילדים,  של:  בהצהרה  כרגע  יוצאים  לא  הבחינות,  מכל 
דבר  אין!  אחר-כך  בוקר,  ארוחת  בצהריים  שתיים  עד 
לו לאכול. מטפלים בצורך  ניתן  אז  רעב,  ראשון, הילד 
שלו - אחרי שהוא מסופק. עלינו לדבר בצורה הגיונית 
ומשתפת: ילדים, שימו לב, אנחנו אוכלים עכשיו מאוד 
ואנחנו  הסדר  את  לנו  משבש  זה  כי  חבל.  וזה  מאוחר, 
לא מספיקים לעשות שום תוכנית שרצינו. אז מה אתם 
קודם?  שעתיים  לאכול  שאפשר  לכם  נראה  אומרים? 
איך  נראה  מאוחר,  לאכול  מרגישים שחייבים  אתם  אם 
אפשר להסתדר עם זה, אבל אולי נחשוב שוב מה כדאי 
לדעתכם לעשות כדי שנסיים יותר מוקדם עם האוכל?  

מאוחרת,  שעה  עד  בקריאה  להמשיך  שמתעקש  ילד 
אני יכול לצעוק עליו, לכבות לו את האור או לקחת  לו 
את הספר. כל אלו פעולות שאינן מציבות גבול אמיתי, 
עכשיו  שוכב  הילד  מלחמה.  של  סוג  בעצם  הן  אלא 
חושב  או  ינצח  הוא  הבאה  בפעם  איך  ומתכנן  בחושך 

מחשבות שליליות אחרות. 
הוא  למה  עליו:  חושב  אני  נכונה,  גבולות  ובהצבת 
מסרב ללכת לישון? כנראה יש לו סיבה. הטון שלי הוא 
ואומר  אליו  פונה  אני  יותר.  מתחשב  יותר,  רגוע  אחר, 
לו: "אתה אוהב לקרוא את הספר, נכון? בטח אתה רוצה 
להישאר ער עד שתגמור את המתח, אה? מה אתה אומר 
לגבי מחר? איך תוכל לסיים לקרוא בזמן כדי שלא תהיה 

עייף?". 
האפשרות  את  לילד  שנתתי  שאחרי  הסיכויים  רוב 

למצוא פתרון למחר, הוא כבר יישם אותו היום.   
מתמודדים עם הצבת גבולות בנושא ספציפי? נשמח 
להתייחס באופן אישי. ניתן לשלוח שאלות אל כתובת 

האי-מייל המופיעה למטה.

"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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"חשוב לי שבתפילה לא ייצאו מהכיתה. נראה כמה אתה יכול להתגבר ולא לצאת"
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

טירונות בחיי הנישואין

הרב אבנר קוואס

במשך חיי הנישואין עוברים בני הזוג טירונות של הטבה.
רווק הוא היה עסוק עם עצמו.  זמן שהוא היה בחור  כל 
היה לו הרבה זמן לסדר את הופעתו, לקפל את השרוול עד 
השריר... הוא קם מתי שהוא רצה, אכל מה שהתחשק לו, ישן 

כשבא לו... אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. 
של  למהלך  נכנס  הוא  החתונה,  אחרי  מיד  זאת,  לעומת 
לקנות  למכולת,  לרוץ  לפרנס,  חייב  הוא  לאחרים.  נתינה 
חייב  הוא  בוכה,  כשהתינוק  חלב.  אבקת  לספק  ַּבשּוק, 
להחליף לו. הוא חייב לשלם כל חודש משכנתא, גמ"ח )גז 
להיטיב  ולא מפסיק  ונותן,  נותן  נותן,  הוא   ... חשמל(  מים 
עם משפחתו. וגם אם הוא התגרש חלילה, הוא חייב לשלם 
טוב  לאדם  אותו  הופכות  עליו  המוטלות  החובות  מזונות! 

בעל כורחו. ְוָהֶהְרֶגל הופך להיות טבע. 
גם הבחורה הרווקה היתה עסוקה מאד עם עצמה. היה לה 
המון זמן לעמוד מול המראה ולשאול את עצמה: אני יפה או 
לא יפה? היא החליטה שהיא לא מספיק יפה, אז היא פתחה 
תלשה,  והמדבקות,  הפינצטות  הצבתות,  עם  המגירה  את 
לא  זה  ואמרה:  במראה  שוב  הביטה  היא  והדביקה.  מרטה 
זה. אחרי כשעתיים האיפור היה מושלם. היא יצאה לרחוב 

והיתה בטוחה שכולם עצרו את נשימתם... 
היא  אחת  ביד  לעצמה.  זמן  לה  אין  החתונה,  אחרי  מיד 
שוטפת  היא  השניה  ביד  התינוק,  של  הבקבוק  את  מחזיקה 
פנאי  לה  אין  העריסה...  את  מנענעת  היא  הרגל  ועם  כלים, 
ואפילו  הייבוש,  למכונת  הכביסה  ממכונת  כביסה  להעביר 
להתאפר כמעט ואין לה זמן. וגם אחרי שהיא סיימה לגדל 
את ילדיה מגיע תור הנכדים... היא נמצאת בנתינה אין סופית 

כל ימי חייה.  
מכאן אנו למדים - שהבית הוא טירונות של 'לתת'.

אהבת חברים

בימים אלו של בין המיצרים, טוב לעבוד עם הילדים בנושא 
- בין אדם לחברו. הרבה ילדים מתקוטטים ומתווכחים - "זה 
שלי, זה לא שלו... " והורים רבים שואלים האם כדאי לתת 

להם לריב ולהסתדר לבד או להתערב?
צריך   - משמעית  חד  בתשובה  להורים  עונה  תמיד  אני 
להתערב! אסור לתת לילדים לפתח שנאה אחד כלפי השני 
שגוררת בסופו של דבר למכות ואלימות. הדבר נכון בעיקר 
בין  התגובה  שעוצמת  יסגא"  "חוצפא   - של  דור  בדורנו 

הילדים לבין עצמם היא חזקה מאוד. לכן כששני אחים רבים 
דווקא את אותו משחק.  על כדור או משחק ושניהם רוצים 
צריך לומר להם - מי מוותר? אני רוצה לראות מי כאן הוא 
הילד הגדול. בדרך כלל הם יעזבו את המשחק שניהם בפעם 
אחת. וכל כך למה? מפני שהכנסנו בשאלה את המילה - "מי 
מיד  אז  "גדול"  להיקרא  רוצים  ששניהם  וכמובן  הגדול"? 
שניהם יותרו ויעזבו את המשחק. לא צריך להיכנס לדיונים 
מי תפס, מי התחיל, כי לפעמים דיון כזה לא יסתיים לעולם.

לעזור  לבא  מהילדים  לאחד  לקרוא  היא  נוספת  אפשרות 
למשל בהכנת עוגה, או סלט ואז כשהדבר כבר יותר מעניין 
פעולות  מריבה.  ותמנע  ירפה  הצדדים  אחד  משחק  מסתם 
בשעת  אבל  והוויכוח.  הלחץ  בשעת  לנקוט  צריך  כאלה 

השקט כשכולם נינוחים נשריש בהם את מידת הוותרנות על 
ידי סיפורים.

שעת סיפור פעם ביום זה מצרך מבוקש מאוד בסדר יומנו 
זה  גדול  אני  גדול!  אני   - על  להם  לקרוא  והעמוס.  הלחוץ 
לוותר, זה לעזור לאמא, זה לשמוע בקול ההורים. סיפורים 
מפנימים  הילדים  אז  ועזרה.  וותרנות,  בחברות,  שעוסקים 
החברים.  ואהבת  והסבלנות  הוותרנות  מידת  את  פנימה 
למשחק  או  לכדור  ירוצו  שוב  שניהם  כאשר  העת  ובבוא 
ויתחילו לריב, נאמר להם - מה למדנו בסיפור? מיד, הידע 

שהם רכשו יצוף ויעלה ואז תמנע המריבה.
את  ולעודד  ויתור,  על  לתגמל  גם  שאפשר  נאמר  לסיום 

הילדים שלא להיכנס למריבות.

  בחיי הרווקות האדם עסוק בעיקר עם עצמו, מחליט מתי לקום ואיך הוא רוצה להיראות
אבל בחיי הנישואין, החיים נכנסים למהלך של נתינה לאחרים שמקיף את כל היום

לאחר עשרות שנות נסיון, הגיע הזמן...
ארגון "ביתנו החדש" מזמין אתכם להשרות שכינה בעם ישראל.   

בעז"ה יפתח ביה"ס עם מסלולים מקצועיים ולימודי תעודה ייחודיים מסוגם,
בראשות הרב אבנר קוואס שליט"א ועוד מרצים מהשורה הראשונה

להכשרה בתחומים: יועצי\ות נישואין, מדריכי חתנים ומדריכות כלות
לבירורים והרשמה: 0544-85-84-89

אחרי הנישואין ההוא חייב לפרנס, לעשות את הקניות בשוק                                   )צילום: נתי שוחט, פלאש 90(



מחויבים מחויבים 
לעברמחוברים

מובילים אתכם לאורך כל הדרך

תשכ"ז - 1967 אוטובוס של אגד ברובע היהודי בדרכו לכותל

תשכ"ז - 1967 חנוכת הקו החדש של אגד לכותל

 תשל "א - 1971 אוטובוסים של אגד בחניון
מירון ממתינים למתפללים בל״ג בעומר

תר"צ - 1930 אוטובוס על רקע קבר רחל

ו  - 2016 אוטובוסים של אגד
תשע"
 

בברכת כהנים בירושלים

הכל התחיל עוד בשנת תרצ"ג 1933, כבר אז היינו הראשונים והמובילים 
בתחבורה הציבורית. יחד אתכם עברנו כברת דרך ארוכה ורגעים בלתי 

נשכחים, עם זיכרונות טובים של ילדות.

תשע"ו 2016, אנו עדיין כאן. מובילים אתכם יום יום בדרכים 
ומחויבים לעוד הרבה שנים של נסיעה טובה ובטוחה. 



א' אב תשע"ו 125/8/16

"אבא, 
אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי 

שלמסע הזה יהיה סוף טוב. 
שכל מה שאני עובר בדרך, 

יהפוך חולשה לעוצמה גדולה"
)אביתר בנאי(

במדבר.  מספר  נפרדים  אנו  הקרובה  השבת 
מוכן  מואב,  בערבות  יחד  ניצב  ישראל  עם 
הארץ  את  ולכבוש  הירדן  גבול  את  לעבור 
התורה  שממשיכים,  לפני  רגע  המובטחת. 
עוצרת כדי לעשות סיכום של המסעות שהיו עד 
כה ומזכירה, ברמז, את אשר אירע בהם: "ֵאֶּלה 

ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים". 
נמצאים  אינם  ממצרים  שיצאו  האנשים  רוב 
במעמד זה. דור באי הארץ אינו הדור של יוצאי 
מצרים. במדבר הזה תמו פגריהם ושם הם מתו. 
הציבור ברובו, מונה אנשים שהיו מתחת לגיל 
נגזרה  לא  עליהם   – המרגלים  בחטא  עשרים 
הגזירה של "ְוָכל ְמַנֲאַצי ֹלא ִיְראּוָה". ובכל זאת, 
המלא:  הסיפור  את  מהם  חוסכת  לא  התורה 
מצרים, רעמסס, סוכות, ֵאָתם, פי החירות, מרה, 

ֵאיִלם והרשימה עוד ארוכה. 
הארץ  באי  לדור  מה  ולזה?  להם  מה 
הלא  למשל?  התאווה"  מ"קברות  ולמתלוננים 
הדור הנוכחי נאמן למנהיגותו של משה רבינו. 
בפרשה   – פקודה"  ו"סירב  כמעט  זה  דור 
כששמעו  מדיין  למלחמת  לצאת   – הקודמת 
משה  עמיו.  אל  נאסף  משה  כך  אחר  שמיד 
"נקמת  של  נוסף  שיקול  פה  שיש  להם  הסביר 
ה'" ולא רק "נקמת בני ישראל" ורק כך הצליח 

לשכנעם לצאת ולהילחם. 

"סיפור  לספר  נטייה  יש  וטובים  לרבים 
חיים" מוצלח. להציג שרשרת הצלחות נקייה מטעויות 
מאחורי  אותם  נשאל  אם  הלום.  עד  אותם  שהביאה 
יענו  הם  שגיאות?",  נעשו  זאת  בכל  "אולי  הקלעים: 
זה  אבל  גדולות,  נפילות  גם  והיו  טעויות  היו  שנכון, 
יכול  להם שהסיפור  נדמה  חלק מהסיפור האמתי.  לא 
להימשך גם אם נתעלם מהנפילות. "זה היה. התגברתי. 

מחקתי". 
יש טעות  זו  אותנו שבגישה  פרשת השבוע מלמדת 
"שכתוב  לומר  שלא  ההיסטוריה,  בהבנת  בסיסית 
ההיסטוריה". הכישלונות הם חלק בלתי נפרד מסיפור 
רפידים  מרים(,  היו  המים  בו  )המקום  מרה  ההצלחה. 

חנו   )שם  רתמה  התורה(,  מן  ידיהם  רפו  בו  )המקום 
בני ישראל כשדיברו המרגלים "לשון רמייה" על ארץ 
ישראל( ועוד תחנות נוספות במסע של עם ישראל, הן 
ַאֲחַרי  "ֶלְכֵּתְך  של  המופלא  מהסיפור  נפרד  בלתי  חלק 

ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה". 
בדרך  בפרשתנו  לכותבם  הצורך  את  מסביר  רש"י 
למקום  והוליכו  חולה  בנו  שהיה  למלך  "משל  משל: 

רחוק לרפאותו. כיון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה 
כאן  הוקרנו,  כאן  ישנו,  כאן  לו:  אמר  המסעות.  כל 
לוקחת  התורה  השבוע  בפרשת  ראשך".  את  חששת 
גדלנו  כמה  ללמדנו  כדי  שורשים  מסע  למעין  אותנו 
בשנים שחלפו. כמה חסדים נעשו אתנו בתקופה הזו. 
כשמרכזים סיפור של ארבעים שנה לארבעים ותשעה 
פסוקים, הוא מקבל משמעות אחרת. מבגרת. מחייבת. 
רבים מהפרשנים התקשו: מדוע פרשה שמתארת כל 
על  דווקא "מסעי" –  נקראת  "ויסעו-ויחנו"  כך הרבה 
שם המסע? למה לא על שם החניה? התשובה: הסיפור 
הוא  הגדול  הסיפור  בחניה.  דווקא  לאו  הוא  הגדול 
בהליכה. עוד הליכה ועוד הליכה. הרבי מליובאוויטש 

לא  זצ"ל מדגיש שהתורה מגדירה את המסעות האלו 
רק כהליכה לארץ ישראל, אלא כיציאה ממצרים: "ֵאֶּלה 
ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל – ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים". המסעות 
שלנו  צעד  בכל  ממצרים.  אותנו  שהוציאו  הם  האלו 
התרחקנו  מצרים.  מתרבות  משהו  עוד  עזבנו  במדבר, 
ממנה לא רק גאוגרפית, אלא מנטלית ורוחנית. גדלנו. 

 
לכל אחד מאתנו יש סיפור חיים. מי שנוטה 
הפעמים  את  ישן,  בהם  המקומות  את  לשכוח 
נראה  התמודד,  נכון  יותר  או  התלונן  בהן 
חיים  סיפור  לעצמו  לנכס  כדי  זאת  שעושה 
מוצלח יותר, אך למעשה, באין משים לב, בוחר 
שלא  המעידות,  כי  ושנותיו.  ימיו  את  לקצר 
לומר הנפילות והכישלונות, הן חלק בלתי נפרד 

מסיפור ההצלחה. 



כנער צעיר שלמד באחת מהישיבות הקטנות 
הזכות  לי  הייתה  אלחנן",  "אור  ישיבת  של 
להתפלל במשך שנים את תפילות יום כיפורים 
בירושלים.  הישיבה  של  הגדול  המדרש  בבית 
בעל התפילה היה ראש הישיבה הגאון ר' משה 
חדש זצ"ל שעם כתיבת השורות נודעה הבשורה 
הקשה על כך שמסע חייו הגיע לקיצו. עד עתה 
הנאמרת  "שהחיינו"  ברכת  באוזניי  מהדהדת 
מאות  הכיפורים.  יום  התקדש  עם  בהתלהבות 
קולם  את  מרימים  המדרש  בבית  המתפללים 
כשקולו  ה'..."  אתה  "ברוך  בכוונה  ומברכים 
מעם  מורם  זצ"ל  הישיבה  ראש  של  העוצמתי 
)תרתי משמע(. העוצמה שלו נשמרת לאורך כל 
שעות היום הקדוש. בכוחות על אנושיים הוא 
ניגש לעמוד התפילה גם למחרת, בתפילת מוסף 
ובנעילה. כשקהל המתפללים שר בדבקות את 
לר'  המיוחסת  במנגינה  מעשיך"  על  "חמול  המילים 
"נשמה  המילים  על  לרוב  )ומושרת  זצ"ל  בער  ברוך 
שנתת בי טהורה היא"(, קולו הנרגש של ראש הישיבה 
שכונת  שבכל  ונדמה  המדרש  בית  כותלי  בין  מהדהד 
אדון  "תוקדש   – בשירה  זועק  אותו  רוממה שומעים 
על כל מעשיך". חווית התפילה במחיצתו מלווה אותי 

שנים ארוכות אחר כך. 
יהי רצון שאת תפקיד "בעל התפילה" ראש הישיבה 
לא יניח גם בעולם האמת ויעמוד בתפילה לפני כיסא 

הכבוד לבקש רחמים עליו ועל שולחיו.  

שבת שלום!

לכל אחד מאתנו יש סיפור חיים. מי שנוטה לשכוח את המקומות בהם ישן, את הפעמים 
בהן התלונן או יותר נכון התמודד, נראה שעושה זאת כדי לנכס לעצמו סיפור חיים מוצלח 
יותר, אך למעשה, באין משים לב, בוחר לקצר את ימיו ושנותיו  פרידה מבעל התפילה 

הנצחי, הגאון ר' משה חדש זצ"ל

סוף המסע

israel2meir@gmail.com :לתגובות
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שנתיים,  לפני  עד  ברציפות,  שנים   15 או   14 מאד.  ישן  סיפור  זה  והאופניים  אני 
נהגתי לרכוב כסדר על אופניים. לטיולים, לסידורים, לקניות, לבית-הכנסת, ובעצם 
לכל מקום שלא ממש מוכרחים לנסוע עם האוטו. זה כיף, זה משחרר, זה נעים וזה 

גם ספורטיבי, אז למה לא.
בכל יום שישי, כבר שנים, יש לי את מסלול האופניים הקבוע, שעובר דרך פארק הירקון 
בואכה נמל תל אביב והטיילת. לפעמים הוא גם כולל רחצה קצרה בחוף הנפרד. שעה וחצי-

שעתיים של נסיעה, זיעה וספורט, פשוט עושות לי את זה, כבר שנים.
עד לפני שנתיים.

במשך השנים החלפתי כבר כמה זוגות אופניים. היו אופניים שכבר עשו את שלהם, היו 
שנתיים,  לפני  וכך,  קורה.  השנים.  במשך  שנגנבו  זוגות  כמה  היו  וגם  שהחלידו,  אופניים 
נשחקו, התעצלתי  כבר  ההילוכים  וגם  עת,  באותה  רכבתי  עליו  הזוג האחרון  כאשר החליד 
בשבועות הראשונים לקנות אופניים חדשים. השבועות הפכו לחודשים והחודשים לשנתיים, 

עד שבשבוע שעבר אמרתי לעצמי: עד כאן, אי-אפשר יותר. וקניתי זוג אופניים חדשים.
- חייב את רגעי  - אני אהיה פסיכולוג בגרוש לרגע  למה זה באמת קרה? ובכן, כל אדם 
ואת ההתבודדויות הממוסדות, אבל מה  יש את השדות  ההתבודדות שלו. אז לברסלבער'ס 
עם כל השאר? הרי איך נראים חיינו? אנחנו קמים בבוקר, הולכים להתפלל, יוצאים אחר-כך 
לכולל או לעבודה, חוזרים הביתה, יוצאים למנחה-מעריב ואיזה שיעור, ואם אין חתונה או 

שמחה באותו ערב, הולכים לישון אחר-כך. ולמחרת, חוזר-חלילה.
כלומר, כל הזמן אנחנו מוקפים באנשים. עם הידידים בבית הכנסת, עם החברותות בכולל, 
עם העובדים במקום העבודה, עם בן או בת הזוג ובני המשפחה בבית, ועם המשפחה הרחוקה 
והחברים בשמחות ובאירועים. אבל מתי יש לנו קצת זמן לבד? בשביל עצמנו? לחשוב רגע 
על החיים, לעצור שניה, לקבל רעיונות, לשאוף קצת אויר צח לבד, להתאפס על עצמנו קצת? 

כמעט ואין.
אבל לי, עד לפני שנתיים, כן היה את זה. כן הייתה התבודדות, לפחות פעם בשבוע. ואתם 
וכמה  בראש  לי  עלו  יוזמות  כמה  האלה,  מהנסיעות  יצאו  רעיונות  כמה  לתאר  יכולים  לא 

פתרונות לבעיות שהעסיקו אותי באותה עת.
אבל מאז עברו שנתיים בלי זה, וכבר כמעט שהתפוצצתי. לכך חבר נושא נוסף שגרם לי 
סוף-סוף לחזור לאופניים. בדיוק לפני שנה סיפרתי כאן על תחרות הדיאטה הדי-מטופשת 
אבל מוצלחת לשעתה שעשיתי עם ידידי היח"צן אבי יוספי, בשאלה מי מוריד יותר ממשקלו 
בתקופה  מיותרים  קילוגרמים  הרבה  מידי  שעלינו  לאחר  לעצמנו,  שהקצבנו  הזמן  בטווח 
שקדמה לתחרות. התחרות לבסוף נסגרה, והחתום מעלה ניצח. אבל מאז עברה שנה, והגלגל 
כבר החזרתי לעצמי בתוספת  אז  כל הקילוגרמים שהשלתי  איזה התהפך. את  ועוד  התהפך 
ריבית והצמדה, ואילו מר יוספי נכנס בחודשים האחרונים למשטר של הליכה וריצה והוריד 
מעצמו משקל מעל ומעבר למצופה. אז מה, שאני אשאר מאחור? הרי בסופו של דבר זה עניין 

של בריאות, וזה חשוב. אז הכרזנו על פתיחת התחרות מחדש.
אבל זמן להליכות וריצות יותר מידי, אין לי, וכך, בשבוע שעבר הלכתי לחנות האופניים 
אופניים  חלילה  לא  לא,  אופניים.  זוג  וקניתי  זמן,  הרבה  אותי  ראתה  שלא  שלי,  הקבועה 
בשם  נקשרו  שכבר  והספורט  הבריאות  מעט  את  שאפילו  הזה  לחידוש  בז  אני  חשמליים. 
אופניים כבר לוקח להם בשנים האחרונות )וגם נכשלתי בנסיעת המבחן הראשונה שלי על 
אופניים חשמליים, אבל זה באמת לא רק זה(. וכבר, בימים שעברו, רכבתי עליהם ממש לא 

מעט.
בגלל שעברו שנתיים רציפות, לא ידעתי כיצד ייראה המפגש המחודש שלי עם האופניים. 
אבל כבר ביום שישי הראשון בו חזרתי לרכוב עליהם במסלול הקבוע, ראיתי שהפרידה בינינו 
לא עשתה כלום. האופניים ואני מסתדרים היטב, וכעת נותר רק לראות מי ינצח הפעם בתחרות.

שלוש הערות א-פוליטיות:
• שמעתי בשבוע ראיון עם ח"כ יגאל גואטה. ראיון אישי, ארוך כזה. בתחילה נשאל 
על ההיסטוריה האישית שלו, ועל הרזומה הפוליטי. בהמשך, שאל אותו המראיין 
מה דעתו על מינויו של אביגדור ליברמן כשר הביטחון. ואז הוא ענה, שברמה האישית הוא 
חושב שליברמן יוכל להיות שר ביטחון מצוין. המשיך המראיין ותקף: רגע, ומה עם עמדותיו 
המדיניות? והתבטאויותיו? ובכלל, מה דעתך המדינית? ואז הפתיע אותי גואטה כשענה לו: 
לא יודע. אני פשוט לא מבין בזה. באתי לכנסת עם אג'נדה חברתית, מעבר לזה - פשוט אין 

לי מושג. 
יש לנו יותר מידי חברי כנסת שמבינים בהכל. תשאל אותם על כל דבר, ותהיה להם דעה. 
אף פעם לא הבנתי איך זה שכאשר נכנסים אל שערי הכנסת, גם אם לפני כן היו הח"כים בעלי 
חנויות ממתקים/עיתונאים/שדרנים/עסקנים קטנים בערים קטנות - פתאום נפתחו להם שערי 
חכמה וכבר יש להם דעה בטחונית/מדינית/דתית מסודרת. אז הנה ח"כ אמיתי, לפחות אחד.

לגלי  ליצמן, שהתראיין  יעקב  השר  מפי  )חמישי(,  אתמול  דומה שמעתי  כמעט  אמירה   •
המדובר,  הציבורי  התאגיד  כנראה,  להיות,  אמור  היה  הראיון  של  המרכזי  הנושא  צה"ל. 
והמראיינים - ירון דקל ועמית סגל - שאלו אותו מה הרגיש כשישב בתחילת השבוע בישיבת 

הממשלה שדנה בתאגיד. "האמת?", אמר להם, "הרגשתי שם מיותר"...
אמנם דיברו כאן הרבה בשבועות האחרונים על התאגיד ועל שילוב החרדים בתוכו, אבל 

זה קצת כנראה יותר מידי ספאסט נישט בשבילו ששר חרדי אמור לחוות את דעתו על משרות 
לעיתונאים חרדיים בכלי תקשורת חילוני, במקום לדבר - כרגיל - על תקציבים לעולם התורה. 

הנה עוד ח"כ, בעצם שר, אמיתי.
• באחד מכלי התקשורת הכלליים תקפו השבוע מרואיינים את השר אריה דרעי על קיפוח 
- לדבריהם - של תקציב הגליל, ועל כך שלא ראה לנכון אפילו לבקר בקרית שמונה עד עתה. 
את המגיש שמעתי כל הזמן מדבר ושואל, ונצמד למינוח "אריה מכלוף דרעי", כשהמרואיינים 

מדברים רק על "דרעי" או מקסימום על "אריה דרעי".
מה שמביא אותי לשאול: אולי באמת די עם המכלוף הזה? זה היה נחמד לתקופת הבחירות, 
זה הביא - או שלא - מנדטים נוספים לש"ס. אבל נו, באמת. המותג הידוע הוא אריה דרעי, לא 
אריה מכלוף דרעי. אולי נשאיר את המכלוף לעליה לתורה, ונישאר עם המותג הישן שכולנו 

מכירים, אריה דרעי?

בעמודים השונים בעיתון של היום, אני מניח שתמצאו הספדים סיפורים רבים על 
הגאון רבי משה חדש זצ"ל שנפטר שלשום. על הלימוד שלו, על השיעורים, על 
המידות טובות וכו'. על כל זה אני לא יכול להעיד מקרוב. לא למדתי ב'אור אלחנן' 

ולא הכרתי אישית את הגר"מ זצ"ל.
אני יכול להוסיף רק נקודה אחת, שכן שמתי לב אליה, שהתפעלתי ממנה הרבה עוד בחייו. 
תמיד בהספדים על ראשי ישיבות, נוהגים לומר עד כמה הם נתנו תחושה אבהית לכל בחור 
ובחור. אצל הגר"מ, ממש הייתי עד לזה. אני מכיר לא מעט מבוגרי הישיבה, ששנים לאחר 
עת  בכל  ובוודאי  לגר"מ,  מצוא  עת  בכל  להיכנס  נהגו  בישיבה,  לימודיהם  חוק  את  שסיימו 
שמחה. חלאק'ה לילד בן ה-3? נוסעים לראש הישיבה הרב חדש. הנחת תפילין לנער הבר-
מצווה? הולכים לראש ישיבה. מחתנים? איזו שאלה בכלל, הולכים להזמין את הראש-ישיבה.

בין הבחורים שלמדו אצל הגר"מ, לבינו, היה קשר אישי שאני יכול רק לקנא בו. אני לא 
מכיר הרבה ראשי ישיבות אחרים, כולל אלה שאצלם למדתי, שגם שנים אחרי הלימוד בישיבה 
כמעט כל תלמיד מרגיש קשר שכזה אליהם. יודע שיש לו דלת פתוחה לכל התייעצות, והוא 

יתקבל בכאלה פנים לבביות שכבר יפתרו לו חצי מהשאלה עוד בפתח הבית.
חבל על דאבדין.

ואלה  ה',  פי  על  ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם  ישראל...  בני  "אלה מסעי 
מסעיהם למוצאיהם". כך נפתחת פרשת השבוע, פרשת מסעי.

למסעיהם"  "מוצאיהם  פעם  הסדר?  את  בפסוק  הופכת  התורה  למה  אבל 
אל  והלכו  יצאו ממצרים  ישראל  בני  למוצאיהם"? הסביר המגיד מדובנא:  "מסעיהם  ופעם 
ארץ שהקב"ה ידע שהיא ארץ טובה. ובכן, מהו עיקר יציאת מצרים? להגיע לארץ ישראל. 
 - "מוצאיהם  נכתב  ולכן  האמת  את  ידע  שהקב"ה  ברור  ה'",  פי  "על  פתחה,  כשהתורה  אז 
הבריחה  היה  העיקר  מבחינתם  הרי  ישראל,  בני  כלפי  הפסוק,  בהמשך  אבל  למסעיהם". 
להתרחק  היה  שהעיקר  למוצאיהם".   - "מסעיהם  נכתב,  אליהם  שנוגע  במה  ולכן  ממצרים, 

כמה שיותר ממצרים.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שראיתם כחול לבן פנוי, בזמן שהייתם צריכים לרדת מהאוטו ממש ל-2 דקות. אז 
ו...הוא באמת לא  יגיע פקח ב-2 דקות האלה,  נו, בטח לא  עצרתם שם ואמרתם: 
הגיע, ולא קיבלתם דו"ח? לא קרה לכם? טוב, לי זה קרה השבוע. בפעם הראשונה 

בחיי.

על שני גלגלים
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ההתבודדות השבועית שלי. אופניים
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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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מבצע!
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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 

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
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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

בריכה 
מתנפחת 

262/175/51 ס"מ

&16990

&21990

מבצע!
SALE

כסא חוף 
מתקפל 

גדול 
נח וחזק 
במיוחד!

&7990

מבצע!
SALE

מגלשת ילדים
&9990

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

חזק במיוחד!
+ אופצית נדנדה &44990

&54990

חזר 
למלאי

&4990
החל מ-

מגוון צידניות
רכות/קשיחות 11-40 ליטר

כסא נח 
5 מצבים

&19990

משאבה רגלית
5 ליטר &4990

מבצע!
SALE

משאבה רגלית
3 ליטר &3990

שק שינה
&6990

שולחן ביסטרו 
60 ס"מ &13990

שולחן ביסטרו 
29990&90 ס"מ

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

מעבד מזון בראון

&49990

&32990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

600Wא 2 ליטר

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מגהץ אדים טפאל כיבוי אוטומטי
120W | 2300W גרם לדקה

&32990

&18990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

שישיית כוסות קריסטל

&11990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

KLAUDIE

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

ערסל 

&7990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

LOVOBIEN

LOVOBIEN ערסל הקופון תקף רק על ערסל קטן מהמותג

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מנגל איכותי במיוחד 
לשימוש ממושך

רגליים מתקפלות

&14990

&19990

גדול קטן

נדנדת ילד 
פלסטיק קשיח

מבצע!
SALE

340 מ"ל בלבד!

כסא 
מתקפל

צבעים:

&4990 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

זוג מצופים
&990

גלגל ים
&790

מבצע!
SALE

כדור ים
&490

מבצע!
SALE

340 מ"ל
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הנסיך 
לממלכת 
סלבודקא 

בלב קרוע עמדו אלפי תלמידי ובוגרי ישיבת 
"אור אלחנן" ומיאנו להיפרד מרבם הנערץ הגאון 
הגדול רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל, שהסתלק 

  מעימם בחטף, בשיא פריחתו התורנית
תלמידים ומקורבים מספרים על מסירות הנפש 

להרבצת תורה, גדלות הרוח ואצילות הנפש 
של אחד מהשרידים האחרונים של שושלת 

סלבודקא המעטירה

שבתאי פוגל
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אור  ישיבות  ותלמידי  בוגרי  אלפי  ובמרכזו  התורה,  עולם 
אלחנן בארץ הקודש, התעטפו בבוקר יום רביעי ביגון ובכאב 
של  רום  לשמי  בסילוקו  והמרה,  הקשה  השמועה  על  נורא, 
עטרת נזר תפארתם, הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל, ראש 
ליוצרה  נשמתו  את  השיב  אשר  בארה"ק,  אלחנן  אור  ישיבות 

בשיא פריחתו התורתית, בשנתו הע"ה.
זקוניו  כבן  תש"א  בכסלו  בי"ד  בירושלים  היתה  עריסתו 
זצוק"ל,  חדש  הלוי  מאיר  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  לאביו 
משגיח ישיבת 'כנסת ישראל' חברון, ולאמו הרבנית הצדקנית 
מרת צביה לאה ע"ה, בתו של הגאון רבי נפתלי מנחם הוטנר 
זונדל  יוסף  רבי  של  ובנו  בליטא,  איישישוק  מרבני  זצוק"ל, 
הוטנר זצוק"ל הידוע בכינויו 'רבי זונדל איישישוקר'. בשמחת 
הברית נקרא בשם "משה מרדכי" על שמו של מרן הגאון רבי 
משה מרדכי אפשטיין זצוק"ל, ראש ישיבת חברון, שהיה דודה 
של אמו הרבנית ע"ה. בבית ענק של גדלות בתורה ויראה, הוא 

התחנך במסורת אבותיו. 
אצל  ילין,  אבינועם  ברח'  יבנה  בת"ת  התחנך  ילדותו  בטל 
הגאון רבי יעקב קורלנסקי זצ"ל, ובישיבת 'תפארת צבי' אצל 
רבו הגאון רבי מיכל שלפוברסקי זצ"ל, ולאחר מכן גלה ללמוד 
על  מאד  עד  התחבב  שם  תקוה,  בפתח  ישראל'  'אור  בישיבת 
ניימן  יעקב  ורבי  זצוק"ל  רוזובסקי  יוסף  רבי  הגאונים  רבותיו 
הגר"י  תיאר  ולימים  שבה,  המיוחדים  כאחד  ונודע  זצוק"ל, 
מקומות  שייסדו  תלמידיו  מששת  אחד  הוא  כי  זצוק"ל  ניימן 

תורה מפוארים. 
כנסת  בישיבת  ללמוד  עלה  למצוות  הגיעו  אחרי  קצר  זמן 

ישראל חברון, שם עלה ונתעלה כאחד מהאריות שבה. 
והיה  בבטנו,  בסיבוך  נתקף  הוא  שמונה  כבן  ילד  בהיותו 
חששו  החולים,  לבית  הגיעו  עם  ממש.  של  חיים  בסכנת  נתון 
יקבל  שאם  בבטחונה,  לו  אמרה  ע"ה  ואמו  לחייו,  הרופאים 
יסייעו  שמשמים  יזכה  חייו,  ימי  כל  במסירות  תורה  עול  עליו 
לרפואתו, והוא אכן קיבל עליו זאת באמונה שלימה, ומאז זכה 
כל ימיו חייו לקיים את הבטחתו זו להשקיע עצמו בכל כוחותיו 

אך בתורה ועמלה. 
היתה  דמותו  כמה  בערגה,  מתארים  חברון  בישיבת  רעיו 
נודעת כאחד מבני העליה המופלגים ביגיעת התורה, ובעריבות 
התורה כמי שנלחם במלחמתה של תורה, וכבן זקוניו של אביו 
ימינו,  יד  היה  זצוק"ל  חדש  מאיר  רבי  הגה"צ  מרן  המשגיח 

וסייע בעדו בישיבה כל ימיו.
תשכ"ו  ובשנת  נכבדות  אודותיו  דיברו  לפרקו,  הגיעו  עם 
רבי  הגאון  של  בתו  שתחי'  שרה  הרבנית  לרעייתו  נישא  הוא 
יהושע דב לפין זצ"ל, שהיה חתנו של הגאון רבי חזקיהו יוסף 
ובארץ  בפולין  הישיבות  ועד  מראשי  זצוק"ל,  מישקובסקי 

הקודש. לאחר נישואיו המשיך ללמוד בישיבה הקד'.
כולל  של  האברכים  חבורת  של  המייסדים  מראשוני  היה 
ללמוד  ובאו  כשהתקבצו  יהודה,  במחנה  חברון  ישראל  כנסת 
סרנא  הגר"י  ומרנן  חברון,  ישיבת  וחניכי  מבני  האריות  בה 
לפני  שיעורים  מוסרים  היו  זצוק"ל  חברוני  והגר"מ  זצוק"ל 
זצוק"ל  חדש  מאיר  רבי  הגה"צ  המשגיח  ואביו  הכולל,  בני 
היה מגיע למסור שיחות מוסר ויראה, הוא היה מעמודי התווך 
והאריות שבחבורה, שנלחם בעוז במלחמתה של תורה, יחד עם 
רעיו הגאונים רבי משה יהושע כהן שליט"א ורבי אביעזר פילץ 

שליט"א ועוד. 
הסלבודקאית  בדמותו  נודע  בתורה,  ויגיעתו  גדלותו  מלבד 
ובליבו הרחום שהיה פתוח כאולם לכל  שעוצבה מבית אבא, 

דורש, נודע בהארת פניו לכל אדם, ובגמילות חסדיו לרבים. 

פריחתה של הישיבה
יהודה',  'כנסת  ישיבת  כראש  כיהן  ספורות  שנים  לאחר 
לבית  הרבנים  עם  יחד  תורה  בה  הרביץ  שנים  שלוש  ובמשך 
יחד  אביו  החליט  תשל"ז,  בשנת  שנים  כמה  ולאחר  מאלין, 
עמו להקים ישיבה חדשה בשם 'מאור ירושלים', כשמניין של 
תלמידים מ'כנסת יהודה' דבקו בהם להקמת הישיבה החדשה.

היה זה לאחר שישיבת כנסת ישראל חברון עברה למשכנה 
החדש בגבעת מרדכי, ובבנייני הישיבה בגאולה שכנה ישיבת 
שליט"א,  הורביץ  ברוך  רבי  הגאון  בראשות  ירושלים'  'דבר 
ללמוד  החדשה  הישיבה  של  לתלמידים  לאפשר  נאות  אשר 
אצלם בבית המדרש, ולסעוד את ארוחותיהם בחדר האוכל של 
הישיבה. היתה זאת עבורם עליה מתמדת מעצם השהייה בביתו 

של מרן המשגיח זצוק"ל, שדר בסמיכות לישיבה.
לאחר שנים ספורות, פגש הגאון רבי משה זצוק"ל בגאון רבי 
שמחה וסרמן זצ"ל שכיהן בראשות ישיבת 'אור אלחנן' בלוס 
אנג'לס, שחפץ היה לעלות ארצה ולהעתיק משכנו לירושלים, 
והוא ביקש מרבי משה זצוק"ל שיכהן פאר בראשות הישיבה, 
והם הפכו לשותפים בפתיחת הישיבה בירושלים, על שמו וזכרו 
של מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל, וכך הוקמה ישיבת 
'אור אלחנן' בירושלים, כשרבי משה זצוק"ל מכהן בה כראש 
הישיבה, ורבי שמחה זצ"ל מכהן כנשיאה. כעבור שנתיים ימים 

אף עלה רבי שמחה זצ"ל ארצה וסייע בפריחת הישיבה. 
המיוחד  השידוך  את  שיצר  שמי  לימים  סיפר  לכך  בהקשר 
הקה"י  מרן  היה  לדורותיה  אלחנן  אור  ישיבת  את  שהניב 
פעילות  של  שנים  היו  זצ"ל  וסרמן  הגר"ש  מאחורי  זצוק"ל. 
המלחמה,  פרצה  בטרם  בצרפת  ישיבה  תורה,  בהפצת  נמרצת 
כ"ה  ולבסוף  הברית,  ארצות  ברחבי  עניפה  פעילות  ולאחריה 
שנים של עמידה בראש ישיבה בלוס אנג'לס. עם בואו לארץ, 
פנה אל מרן הקה"י זצוק"ל שהכירו מעת שלמדו יחדיו בישיבת 
נוברהדוק. והוא יעץ לו להתחבר אל המשגיח מרן הגה"צ רבי 
בנו,  ועמו  הרעיון,  על  שמח  והמשגיח  זצוק"ל,  חדש  מאיר 
ראש הישיבה רבי משה מרדכי זצוק"ל, וכך שונה שם הישיבה 
ל'׳אור אלחנן'. ומה נהדר היה המראה של שניים מגדולי וזקני 
ישראל, הגה"צ המשגיח והגר"ש וסרמן, כאשר היו שוהים יחד 
בימים הנוראים, בתפילת 'כל נדרי', כשראש הישיבה רבי משה 
מרדכי היה עובר לפני התיבה, והמשגיח והגר"ש וסרמן לימינו 
ולשמאלו וספרי תורה בידיהם. אין לתאר את הרעד והרוממות 
לאורך  זאת  שזכרו  והמתפללים  התלמידים  בין  עוברים  שהיו 

שנים.
תורה'  'עזרת  בשכונת  הישיבה  שכנה  הראשונות  בשנים 
מקרבו  שהצמיח  תורה,  של  למגדלור  הפכה  והיא  בירושלים, 
בצורה  בנפשו  נפשם  ונקשרה  ביותר  שאהבוהו  הדר  פירות 
מופלאה ממש, והוא גידלם כבניו ממש, כשהוא עומד עליהם 
ללא  התורה  אהבת  בהם  והטמיע  גדל,  להם  האומר  כמלאך 
גבול, ויראת שמים צרופה, וחינוך להארת פנים וגמילות חסדים 

לכל אדם.
ברבות השנים העתיקה הישיבה את משכנה לשכונת רוממה, 
רמה  ביד  הישיבה  את  הנהיג  והוא  הכר,  לבלי  התפתחה  שם 
כסדרם  תמידין  ימיו  וכל  קץ,  אין  במסירות  בשנים  עשרות 
על  כאב  מבניה,  בחור  כל  ולפאר  לרומם  עליה  עצמו  השקיע 

בנים ממש. 
מלבד זאת, הקים את הישיבה לצעירים בירושלים, בראשות 
והגדיל  הרחיב  ואותה  שליט"א,  קרויס  בונם  משה  רבי  הגאון 
כללי  שיעור  למסור  בפעם  פעם  מגיע  כשהוא  נפש,  במסירות 
לבני הישיבה שנקשרו בו בקשרי תורה מסועפים, וקיבלו רבות 

מדמותו המיוחדת. 
ברבות השנים פיתח הגרמ"מ חדש זצוק"ל את מוסדות ישיבת 
המשמשות  שלוחות  מספר  הארץ  ברחבי  וייסד  אלחנן',  'אור 
'כנסת  וישיבת  'אור אלחנן' בטבריה,  ישיבת  כישיבות קטנות, 
עילית,  במודיעין  אלחנן'  'אור  וישיבת  לציון,  בראשון  מאיר' 
כשהוא ממנה את גדולי תלמידיו לכהן כצוות הרמי"ם בישיבה, 

כשהוא שימש כנשיא הישיבה.
כשנפתחה הישיבה בטבריה, היתה אז שממה רוחנית בעיר, 
הוא התבטא באומרו לבנו ששאלו מה לו לפתוח ישיבה במקום 
והוא  'לשם שמים',  כי הוא חייב גם לעשות דבר מה   - שכזה 
בנים המגיעים ממשפחות  והצמחת  חש שהקמת הישיבה שם 
מעט רחוקות, ולנוטעם בעולמה של תורה, זה ממלא את ייעודו 

להרבות שם שמים. 
מלבד זאת אף מסר שיעורים לבעלי בתים בזכרון משה שע"י 
כל  אצל  תורה  נוסך אהבת  והיה  לתורה',  עתים  'קובעי  חברת 
שמעיו שהתאבקו בעפר רגליו בחדוות התורה המיוחדת שנסך 

בהם. 
לצד הקמת מוסדות, השקיע את עיקר מרצו בישיבה הגדולה 
לאורו,  שגדלו  תלמידים  של  לגיונות  העמיד  שם  בירושלים, 
היו  הבהירים  שיעוריו  ממש.  יחיד  כבן  מהם  אחד  כל  והיה 
לשם דבר בעולם התורה ונאמרו בבהירות מיוחדת לצד עמקות 
הותירו  החברונאי,  ההדר  עם  המופלאה,  כששמחתו  נדירה, 

בתלמידיו קול ד' בהדר. 
נודע בשיחותיו שהיו מתובלות מדברי אביו  הוא  זאת  לצד 
הוטנר  יצחק  רבי  הגאון  יצחק'  ה'פחד  בעל  ומדברי  הגדול, 
דיהודאי,  כחכימא  שנודע  המיוחדת  בפקחותו  וכן  זצוק"ל. 
שבחן שפתותיו, ידע להלך כנגד רוחו של כל אחד, וידע להעניק 

ולתרום לכל אחד מאלפי תלמידיו כאילו הוא בנו יחידו. 
תפילותיו של ראש הישיבה זצוק"ל היו לשם דבר. רבי משה 
מרדכי זצוק"ל היה עובר לפני התיבה בתפילות הימים הנוראים, 
והתפילה משכה אחריה קהל גדול של תלמידים שהגיעו מידי 
גועים  כשהכל  בישיבה,  להתפלל  הישיבה  להיכל  בשנה  שנה 

בבכי לאור הרגש הגדול הננסך בכל מילה שיצאה מפיו. 
תורה  'אוהל  ספרים  להוצאת  המכון  את  להקים  זכה  כן 
מרן  של  ספריו  והדפסת  בעריכת  עסקו  במסגרתו  ברנוביץ', 
הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, וכן ספרי "מראה מקומות" על 
הש"ס, וקבצי שיעורים ושיחות שהתקבלו בכל היכלי התורה. 

אף  קשור  והיה  הש"ס,  מפעל  הנהלת  חבר  היה  זאת  מלבד 
בשכונת  יותר  ומאוחר  תורה  עזרת  בשכונת  התורה  בהרבצת 
בוגרי  אופיה.  על  המיוחדת  מדמותו  השפיע  שם  רוממה, 
הישיבה  ראש  עם  מיוחדת  קירבה  על  לספר  יודעים  הישיבה 
הנצרך  בכל  בעדם  ומסייע  טורח  כשהוא  נישואיהם,  לאחר 

בריקוד עם הגרי"מ לאוהגרמ"מ זצ"ל עם יבלח"א אחיו הגר"א חדש
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הלכה

הלוויה,  קריעה,  אונן,  המת,  הלנת  אבלות,  הלכות  לימוד  הספר:  פרקי  בין 
ברכת  אבלים,  ניחום  שבעה,  כהנים,  טהרת  צדיקים   של  סילוקן  הספד, 
ותפילות,  קדיש  בשמחות,  השתתפות  ובמועדים,  בשבת  אבלות  כהנים, 
קדימת החיובים, יארצייט, הזכרת נשמות, עילוי נשמה - כיצד, עליה לקבר

)דברי רבינו זיע"א, פרק א', ציוני הלכה - אבלות(

תלמדו הלכות אבלות היטב! בעיון!
אין לכם ממה לחשוש. אדרבה, הלומד

הלכות אלה, יקבל שכר כנגד כולם" 

מהדורה חדשה
לרגל היארצייט

"שפתיו דובבות
מכון

 לע"נ מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

בקבר"
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להם בכל שלב ושלב מאורחות ימיהם, כשראש הישיבה קשור 
בתלמידיו אף שנים רבות לאחר עזיבתם את הישיבה בכל דבר 

וענין.

אשכבתיה דרבי
לפני מספר חודשים חלה ראש הישיבה זצוק"ל במחלה קשה, 
טיפולים  עובר  כשהוא  החולים  בבית  לסירוגין  אושפז  ומאז 
קשים ומרים להחלמתו. למרות מצבו הרפואי הקשה, הגיע בחג 
בסוגיא  תורני  כללי  שיעור  למסור  לישיבה  האחרון  השבועות 
על  עצומה  בשמחה  שרויים  היו  ותלמידיו  בישיבה,  הנלמדת 
כך. הגעתו לוותה בהתרגשות עזה, וניכר היה כמה בני הישיבה 
ובני  הימים,  כל  אותם  מלווה  שכה  המיוחדת  לדמותו  כמהים 
נעמד  והוא  ובזמרה,  בשירה  רבה,  בחמימות  קיבלוהו  הישיבה 
עליהם למסור את שיעורו בהדרת כבוד, כשהוא מחבב את הרגע 
שבו זכה לעמוד על משמרתו כבעבר, ודיבר אודות החיזוק הרב 

שהוא מקבל מהרבים שמייחלים לרפואתו. 
שהו  ולצידו  הבריאותי,  מצבו  הידרדר  האחרון  בשבוע 
תלמידיו ומקורביו, ונישאו תפילות רבות להחלמתו, אך בשעות 
מיטתו  כשליד  השמימה  בסערה  עלה  רביעי  יום  של  הבוקר 
ואמרו  ישראל'  'שמע  שזעקו  ותלמידים  המשפחה  בני  נמצאים 
אלפי  לב  למגינת  וכך  לב.  קורעות  בבכיות  הווידוי  פסוקי  את 
סילוקו בשיא  על  לקבל את הבשורה המרה  תלמידיו שהתקשו 

פריחתו התורתית.  
עם היוודע דבר פטירתו הוסרה הפרוכת בישיבת 'אור אלחנן', 
וקהל אלפים החל נוהר לעבר היכל הישיבה שבשכונת רוממה, 
כשזעקות השבר נשמעו ברמה בהיכל הישיבה שפונה מספסליו, 
ומחוצה לו, כשרבבות בני תורה וראשי ישיבות בראשות גדולי 

תורה החלו להתאסף בהיכל הישיבה. 
חדש  אהרן  רבי  הגה"צ  אחיו  פתח  ההספדים  מסכת  את 
'אוי הגאון  נהי  ישיבת מיר, שקונן עליו בקול  שליט"א משגיח 
רבי משה זצוק"ל אחי וראש, כמה יישמת כל חייך את שלמדנו 
מאבא זצוק"ל, להרבות תורה ודעת בכלל ישראל, כמה מקטנותך 
אלוקים  משמח  והיית  בתורה,  שקוע  היית  האחרון  יומך  ועד 
מופלא  עולם  'בנית  אדם,  לכל  כאולם  פתוח  היה  לבך  ואדם, 
ממאנים  כולם  מופלאה,  ישיבה  ובנית  אנשים,  בנית  תורה,  של 

להיפרד מדמותך המיוחדת'. 
ראש  שליט"א  אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  גיסו 
ישיבת עטרת ישראל קונן עליו בקול מר, 'צר לי עליך אחי רבי 
הלך  סלבודקה  נצר  של  המיוחד  הטעם  מאד'.  לי  נעמת  משה, 
מעמנו בחטף. הגמרא במו"ק אומרת 'כי נח נפשיה דרבינא, פתח 
נשים  כתמר,  צדיק  על  ראש  הניעו  תמרים  ספדנא  ההוא  עליה 
'ההוא  אשי  רב  לו  אמר  כימים,  לילות  משים  על  כימים  לילות 
יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבת מה 
ורבותי, הצער הגדול הוא שזה באמצע  יעשו אזובי קיר'. מורי 
הפריחה והלבלוב, באמצע הפריחה ממש, הקב"ה ברא מידה של 
פריחה, ועל זה אנו בוכים על צדיק כתמר יפרח, בשיא פריחתו, 
שהשקיע כל ימיו בהרבצת תורה, ולא ניתן לתאר עד כמה גדולה 
האבדה, כמה שהשווער אהב אותו, והיה קורא לו 'אזיסע'ר רבי 
ותמליץ  הכבוד,  לכסא  תעלה  באומרו,  בדמע  סיים  הוא  משה'. 

טוב על הרבנית שתחי', ומשפתחך המרוממת, וכל בני הישיבה 
שנותרו כיתומים בהעדרך. 

פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  לו  ספד  מכן  לאחר 
שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', שפתח במקרא 'ותצא אש ומצאה 
קוצים', האש שרפה את המובחר שבמובחר, בשיא פריחתו. הוא 
הטוב', בתארו  ישנא הכתם  זהב  יועם  'איכה  את המקרא  הביא 
כשעושים  אבל  זהב,  כבר  הוא  אותו  שהוציאו  לפני  עוד  שזהב 
ממנו תכשיט הוא משתבח, וראש הישיבה זצוק"ל, מהיכן הוא 
בא, מבית אבא של המשגיח הגה"צ רבי מאיר זצוק"ל, בית של 
והזהב התפתח ועשה עצמו  זקונים לאביו,  קודש קודשים, כבן 
כתכשיט מופלא, לא ניתן לשכוח את דמות דיוקנו שהיה לו מבית 
אבא, וכמו שאומר המהר"ל 'שמע בני מוסר אביך', שמוסר ניתן 
לשמוע רק מאבא, והוא היה דמות דיוקנו של אבא שלמד ושמע 
הימים,  כל  תלמידיו  בלבות  הנחיל  ואותם  מוסר  אורחות  ממנו 

והיה מסור בלב ונפש להמשיך מורשתו.
עוד קונן, שדוד המלך אמר 'צמאה לך נפשי כמה לך בשרי', 
כי לא היה לו דבר בעולמו מלבד הקירבה להקב"ה, כך הנפטר 
הגדול, לא היה לו דבר בעולמו חוץ מתורה ויראת שמים, וזהו 
הנאמר 'צדיק כתמר יפרח', כתמר שמפריח לרבים את פירותיו. 
פאר  אחריו  הותיר  והוא  מתים,  אינם  שצדיקים  אומרים  חז"ל 
שבפאר, כל בחור בישיבה חש כאילו הוא אביו ממש, ובוודאי 
ביקש  הוא  המשפחה,  בני  כל  ובעד  בעבורם  יושר  מליץ  יהיה 
לפמליה של מעלה, שיבקש מהקב"ה שיאמר  מהנפטר שעולה 

לצורותינו די ומחה ד' דמעה מעל כל פנים.
שליט"א  חדש  נפתלי  רבי  הגה"צ  אחיו  לו  ספד  מכן  לאחר 
לי  נעמת  אחי  עליך  לי  'צר  מר  בקול  שזעק  הישיבה,  משגיח 
מאד', היית לי כאח וכרב. נאמר בחז"ל גדולה מיתת צדיקים יותר 
הישיבה  ועבור  עבורנו,  נורא  חורבן  זה  אלוקינו,  בית  משריפת 
שהיית לה כאב ממש כנשא האומן את היונק. הוא סיים כי בני 
המיוחדת  במורשתו  להמשיך  מכך  להתחזק  צריכים  הישיבה 

להרבות תורה ועמלה.
גודמן שליט"א ר"מ בישיבה, פתח באומרו  זלמן  רבי  הגאון 
שמובא בחז"ל כי זכות היא לנפטר שהותיר אחריו זרע ברך ד' 
זצוק"ל  הישיבה  ראש  מורינו  וזכה  המופלאה,  בדרכו  הממשיך 
ביקש  הוא  צוואתו  פי  ועל  כמותו,  ד'  ברך  זרע  אחריו  שהותיר 
למלאת  שליט"א  אריה  חיים  רבי  הגאון  הבכור  בנו  את  למנות 
חתנו  עם  ויחד  המוסדות,  וכל  הישיבה  בראשות  מקומו  את 
הגדול הגאון רבי צבי וינפלד שליט"א שיכהן אף הוא בראשות 
הישיבה, הם ימשיכו לכהן פאר בראשות הישיבה וזכותו תעמוד 

להם לימין להמשיך מורשתו המיוחדת לדורי דורות. 
ישיבת  ראש  שליט"א  פילץ  אביעזר  רבי  הגאון  וידידו  רעו 
תפרח, פתח באומרו שקשה להספיד אדם חי, שהיה מלא חיות כל 
ימיו, אך המציאות זועקת 'ווי' על סילוקו של ראש הישיבה, לא 
רק בירושלים, אלא בטבריה ובראשון לציון ובכל מקום שניתן 
להפיח תורה ויראת שמים. הוא המשיך ואמר שכל תלמידיו שזכו 
ליהנות מבארו המפכה, כגברא רבה, חשים את חסרונו הגדול, 
ינקנו  למעלה משישים שנה  'אבל האחוה הפרטית שלנו, אשר 
בבית הגדול הן בישיבה קטנה והן בישיבה גדולה בביתו הגדול 
של האבא זצוק"ל, ועל כך מקונן אני - 'צר לי עליך אחי כי נעמת 
כמו  ויראה  תורה  להרבות  בחיות  היה  ימיו  כל  כיצד  מאד',  לי 
שינק בבית הגדול כל ימיו וגם בתקופה האחרונה שחלה במחלה 

קשה, לא הרפה מרצונו להרביץ תורה ויראה, באומרו שעל כף 
המאזנים עומדת הישיבה הקדושה שמסר כל נפשו עליה. 

וויס  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  מחותנו  לו  ספד  מכן  לאחר 
מלך  היה  כמה  שתיאר  הלוויים,  נחלת  ישיבת  ראש  שליט"א 
התורה  חשקת  ואיזו  ועיונה,  בתורה  אדם  כל  ושימח  בתפארתו 
ימיו  כל  בעבודתו  מלהיב  היה  וכמה  רואיו,  כל  בלב  החדיר 
רבנן  וחתנין  בנין  אחריו  להותיר  זכה  הוא  לבוראו.  להתקרב 
כולם שוים לטובה, ויה"ר שיהא מליץ יושר לפני כסא הכבוד על 

משפחתו המפוארה וכלל בני הישיבה. 
אריה  חיים  רבי  הגאון  מקומו  בנו ממלא  לו  ספד  מכן  לאחר 
ישראל  רכב  אבי  אבי  מר  בקול  שזעק  הישיבה,  ראש  שליט"א 
ונכדיו שכה השקיע  ילדיו  ופרשיו, כמה שהיה אבא מסור לכל 
הכין שיעור  וכשהוא  תורתו,  היתה  חייו  עיקר משוש  בחינוכם, 
והיה עסוק בלב הסוגיא, לא היה שייך לשוחח עמו, והוא התנתק 
באהבת  מופלא  היה  זאת  ועם  השיעור.  בהכנת  רק  ועסק  כולו 
הבריות, וגדלות האדם היתה מקור חיותו, והוא לימד אותנו כל 
ימיו שלכבד את הזולת זהו כבוד שמים, וכמה השקיע כל ימיו 

למען הזולת.
מקברו  קם  היה  זצוק"ל  מסלבודקה  הסבא  שאם  תיאר  כן 
האדם'  'גדלות  של  שלימות  למצוא  ניתן  היכן  כיום  ומחפש 
ישיבה  הראש  של  דמותו  רואה  היה  הוא  נפשו,  מסר  שעליה 

זצוק"ל והיה אומר - לזה התכוונתי כל הימים. 
בתקופה האחרונה עם התגלות מחלתו הוא החל ללמוד סוגיא 
שמסר  השנים  כל  ולמרות  באהבה,  יסורים  קבלת  של  חדשה, 
נפשו על הישיבה, הוא זכה שהוא נסתלק מן העולם ממש במיתת 
נשיקה, ולבני הישיבה אוכל לומר, שכולם ניסו להתחזק ולמסור 
נפשם עליו, והוא אכן אמר לא אחת שדאגתו אינו עליו, אלא על 
הישיבה שכה דואג על כל אחד מבניה, וכפי הנאמר ברא כרעיה 
דאבוה, יתן ד' כח שנוכל להמשיך בדרכו המיוחדת כפי שרצה 

ושאף כל ימיו. 
ויינפלד שליט"א ראש הישיבה,  חתנו הגדול הגאון רבי צבי 
הקשה  במחלתו  שהתגלה  לאחר  גם  כי  ואמר  מר  בקול  קונן 
לאחרונה, וראה את החיזוק הגדול של בני הישיבה בעבורו, הוא 
החיזוק  נוכח  המחלה  כל  שוה  היתה  אולי  לב,  בגילוי  לו  אמר 

העצום שרואים בישיבה מבניה. 
מתלמידיו  ששמעו  השבר  וזעקות  הקריעה,  מעמד  לאחר 
והחל מסע ההלוויה לעבר הר המנוחות  נאמר הקדיש,  הרבים, 
בחלקה מעל 'אהל החיד"א', שם נטמן ברגבי העפר, לקול בכיית 

אלפי תלמידיו ורעיו שמיאנו להיפרד מדמותו המיוחדת. 
המנוח זצוק"ל הותיר אחריו את רעייתו הרבנית שרה שתחי', 
ורבי  שליט"א,  נפתלי  רבי  שליט"א,  אהרן  רבי  הגאונים:  אחיו 
יוסף שליט"א, ובניו הרבנים הגאונים: רבי חיים אריה שליט"א 
הישיבה  מראשי  שליט"א  יצחק  רבי  אלחנן,  אור  ישיבת  ראש 
רבי  בישיבה,  תורה  מרביץ  שליט"א  שמעון  דוד  רבי  לצעירים, 
האברכים  מחשובי  שליט"א  דב  יהושע  ורבי  שליט"א  אלחנן 
הישיבה,  ראש  שליט"א  וינפלד  צבי  רבי  וחתניו:  בירושלים, 
רבי צבי פסח כהן שליט"א מרבני הישיבה, ורבי זאב רוטנברג 
את  הממשיכים  ונכדות  נכדים  האברכים,  מחשובי  שליט"א 

מורשתו המופלאה.


צילומים: העולם החרדיבריקוד עם תלמידים היכל ישיבת אור אלחנן



 דירת יוקרה 4 חד' בערד 
במחיר של חניה בתל אביב

ערד- ההשקעה הטובה ביותר בישראל 

ערד היא הדבר הבא. הביקושים מטורפים, המחירים
רק עולים והתשואה דמיונית. צלצלו עכשיו והבטיחו 

לעצמכם עסקה של פעם בחיים. לבחירתכם: 

4,5 חדרים ופנטהאוזים מפוארים דירות 

073-7598955
*6380

פריסת תשלומים נוחהליווי בנקאי ואפשרות למשכנתא5 חד' 850,000 4₪ חד' 750,000 ₪
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"אנחנו רוצים 
לקרב את החילונים 
ליהדות, שכל ילד 
ידע מה זו תורה"

המשורר המזרחי ארז ביטון חשב לעשות מהפכה 
עם הגשת דו"ח הוועדה לשר החינוך, אבל הביקורת 
הקשה אותה הוא ספג, הותירה גם אותו בהלם: "כלי 

  "התקשורת גזענים, מלאי רשעות, קנאה וכעס
עכשיו הוא מסביר בראיון ל'כל ישראל' מדוע הוא 
חושב שהמהפכה הזו חשובה )"צריך לדעת גם על 
התרומה של העולים מעדות המזרח למדינה"(, איך 

בכוונתו לאפשר תפילה גם בנוסח ספרדי )"יהיו כללים 
ברורים"(, מה הוא עונה למבקריו על ההמלצה לבקר 

בקברי צדיקים )"מעלימים גדולי דור מזרחים"( ויש לו 
גם שאלה למקבלי ההחלטות )"מדוע לא לומדים את 

מורשתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל?"(  ראיון

יעקב אמסלם
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העסוקים  האנשים  אחד  כנראה  הוא  ביטון  רז 
בימים אלו במדינת ישראל. ממרומי גילו )74( 
חלם  עליה  המלחמה  את  ללחום  התפנה  הוא 
הטמעת  ליושנה,  העטרה  החזרת  חייו:  כל 
החינוך,  במערכת  המזרח  יהודי  היסטורית 
שבמהלך השנים נשכחה איכשהו מן הרפרטואר 
הישראלי. לשבחו של שר החינוך נפתלי בנט, יש לציין כי הוא 
זה שיזם את הוועדה שמסקנותיה פורסמו בחודש שעבר ומאז 

לא מפסיקות לייצר כותרות. בעיקר שליליות. 
מספר שבועות לאחר פרסום המסקנות, ויממה לאחר הגשתן 
לוועדת החינוך בכנסת, מתפנה המשורר ארז ביטון לראיון ל'כל 
ישראל', במהלכו שוחח איתנו על האפליה המזרחית, הזכיר את 
הם  מה  ידע  יהודי  ילד  כל  שבו  ליום  וייחל  ספרד  רבני  גדולי 

תפילה, בר מצווה וקידוש של ערב שבת. 
וועדה  להקים  חודשים  מספר  לפני  לי  הציע  בנט  "השר 
היהודית  ההגות  ההיסטוריה,  לימודי  של  המצב  מה  שתבדוק 
והספרות של יהודי המזרח", מספר המשורר ארז ביטון בפתח 
הזה  בתחום  החסר  את  להשלים  הייתה  "המטרה  הראיון. 
ושנמליץ על הדרכים לפתור את החסר". לשם כך, הקים ביטון 
על  היה אחראי  כל אחד מהם  איש,   12 היו חברים  בה  וועדה 
תחום מסויים. "מספר החברים היה כמספר שבטי ישראל", הוא 
מסביר, "הטלתי על כל אחד מהם להקים וועדת משנה לנושא 

מסוים". 
כך הוקמה וועדת משנה בסוגיית ספרות מזרחית, היסטורית 
הדורות,  לאורך  המזרחית  האם  של  מקומה  המזרח,  יהודי 
זה  על  "עבדנו  ועוד.  המזרח  יהדות  לשימור  מוזיאונים  הקמת 
כמעט  איך  לצערי  ראיתי  שבמהלכם  חודשים,  חמישה  כמעט 
ביקשתי  המזרח.  יהדות  בנושא  דבר  וחצי  דבר  מלמדים  לא 
מראשי וועדות המשנה המלצות ליישום ולאחר שהעבירו לי את 
אחד  בדו"ח  אותם  לרכז  החלטנו  התחומים  מכל  המלצותיהם 

אותו הגשנו לשר החינוך נפתלי בנט". 

העיוורון שהושיע
ישראל  פרס  וחתן  מוכר  ישראלי  משורר  הוא  ביטון  ארז 
לספרות ושירה עברית לשנת תשע"ה. בין שלל עיסוקיו משמש 
ביטון גם כיושב ראש המרכז הים-תיכוני הבינלאומי בישראל, 

עורך כתב העת הספרותי "אפיריון" ועיתונאי. 
כשהיה  שבאלג'יריה.  אוראן  בעיר   1942 בשנת  נולד  ביטון 
המדינה,  קום  לאחר  שנה  משפחתו  עם  ארצה  עלה   ,6 בגיל 
בשנת 1949. כמו שאר העולים, גם משפחתו שובצה במעברה 
סמוך לרעננה, אך זמן קצר לאחר מכן, עברה לעיר לוד. בגיל 
11, התרחש האירוע, אולי המכונן ביותר בחייו. היה זה כאשר 
קטנה  בקופסה  ונתקל  בעיר,  פרא  בשטחי  חבריו  עם  שיחק 
שהכילה רימון ישן. ארז הצעיר שלא ידע מה יש בתוכה, פתח 
את הקופסה והרימון התפוצץ בידיו מטווח אפס. בעקבות כך, 
איבד את מאור עיניו, ידו השמאלית נקטעה וכמה מאצבעותיו 

נפגעו. 

בנסיבות אחרות, אירוע כזה היה מוביל את הנפגע לדרדור 
בכל תחומי חייו. לא אצלו. בעקבות הפציעה ובשל העובדה כי 
משפחתו לא יכלה לטפל בו במידה מספקת, הוחלט להעבירו 
לבית חינוך עיוורים בירושלים, שם גדל הנער הצעיר כמו יתר 

הנערים ולא כפי חבריו בלוד שחלקם הגדול פנה לתרבות רעה. 
בבית החינוך הוא סיים בגרות והמשיך לאוניברסיטה העברית 
ללימודי עבודה סוציאלית ואף השלים תואר שני בפסיכולוגיה 
שיקומית באוניברסיטת בר אילן. במהלך השנים קיבל גם תואר 

דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון. 
לימים הוא יספר כי דווקא המעבר לבית חינוך עיוורים בשל 
לסקרנות  ביטוי  שם  "מצאתי  עתידו.  את  הציל  הראיה  איבוד 
גם  לדבריו,  העיוורון,  העולם".  את  להכיר  שלי  ללהט  שלי, 
בנוף  חריג  היה  ימים  שבאותם  מוצאו  עם  להתמודד  לו  סייע 
מזרחי.  כאל  אלי  יתייחסו  שלא  עלי  הגן  "העיוורון  האקדמי. 
בבית ספר לעבודה סוציאלית הייתי המזרחי היחיד. במאסטר 

בפסיכולוגיה הייתי המזרחי היחיד".
כעובד  עבודתו  העולים,  דור  על  נמנה  כי  העובדה  מלבד 
בעיות  על  כואבים  סיפורים  בפניו  חשפה  באשקלון,  סוציאלי 
והקליטה  המצוקה  את  יום-יום  "חייתי  המגזרים,  מכל  קליטה 
נחשף  אליהם  הקשים  הסיפורים  למרות  מספר.  הוא  הקשה", 
מידי יום, את הרגשת האפליה הוא חש רק כאשר הוקמה תנועת 
הפנתרים השחורים. "לא הייתה מודעות לקיומה של האפליה", 
הוא מסביר. ברגע שהוקמה התנועה שלחמה באפליה, אז הוא 
גם החל לכתוב שירים על המצב ששרר במדינה באותם ימים, 

שירים שנחקקו עמוק בתודעת העולים החדשים.

 "התגובות - גזעניות"
אך גם המשורר ארז ביטון שראה דבר או שניים בחייו, לא 
חזה בתסריט השלילי ביותר את התגובות לדו"ח שיגיש לשר 
החינוך בנט. לאחר התמונה החגיגית של הגשת הדו"ח, נפתח 

מחול השדים. 
דו"ח הוועדה המתפרס על פני 360 עמודים, ממליץ בין היתר 
הלימודים  בתכנית  המזרח  יהדות  של  היסטוריה  הכללת  על 
ספרד  הבלקן,  לארצות  נוער  בני  של  מסעות  הספר,  בבתי 
הפקת  לפולין;  שנה  מידי  שנערכים  למסעות  בדומה  ומרוקו, 
סדרה תיעודית שתעסוק בתרומת יהדות ספרד לציונות, הקמת 
פקולטה במדעי הרוח שתעסוק בלימודי יהדות המזרח, הכנסת 
גוף שיפקח  והקמת  גבוהה  במועצה להשכלה  מזרחים  נציגים 

על הטמעת השינויים הנדרשים בהשכלה הגבוהה. 
אנשי  ח"כים,  המתקפה.  נפתחה  הגשתו,  לאחר  קצר  זמן 
צודק  אינו  הדו"ח  כי  טענו  ורבים אחרים  אנשי תקשורת  רוח, 
ודרישותיו גובלות בכפיה מזרחית. גם פוסט 'היללנים המזרחים' 
גידי אורשר, נכתב בעקבות הדו"ח. ואם לא היה די בכך,  של 
בין  סימטריה  לייצר  ניסתה  שהוועדה  נטען  סאטירה  בתכנית 
ההיסטוריה היהודית אשכנזית להיסטוריה המזרחית: חסידות, 

פוגרומים, התעוררות לאומית, שואה, ציונות. 
כלי  שתגובות  השחורים  בחלומותיי  שיערתי  שלא  "האמת 
קנאה  רשעות,  מלאות  כך  וכל  גזעניות  כך  כל  יהיו  התקשורת 
שהציע  אורשר  גידי  של  למאמר  בלהט.  ביטון  אומר  וכעס", 
ללכת  במקום  הראש  על  תרנגולת  של  רגל  להניח  למזרחים 
לצנתור הוא מסרב אפילו להתייחס. "זו עלילה, זו שטות". הוא 

א

אנחנו לא רוצים 
להגיד 'אכלו לנו, שתו 

לנו', אנחנו רוצים 
להראות את הטוב 

והיפה ביהדות המזרח. 
להרים את הגאווה. אני 
הולך ברחוב, באים אליי 
יהודים, לא רק מזרחים 
ואומרים לי: אתה הרמת 

את קרננו

ביטון עם ראה"מ נתניהולפרסם את משנתו. מרן הגר"ע יוסף זצ"ל
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מזכיר את דבריו של הקומיקאי שאמר כי השואה של המזרחים 
חריף  בפלפל  עושים  שהם  הרב  השימוש  בעקבות  נוצרה 
שמביא, כידוע, לדמעות. "איך אפשר להגיד דבר כזה?", אומר 
ביטון בזעם. "אשתי שתחי' נולדה בארץ, אבל ההורים שלה הם 
ביוון.  כנסת  מבית  לאושוויץ  נלקח  הסבא שלה  שואה,  ניצולי 

איך אפשר לזלזל בשואת בני עדות המזרח?".
"לא העליתי על דעתי שאלו יהיו התגובות, בסך הכל רצינו 
על  הלימודים  את  ולהשיב  ליושנה  עטרה  החזרת  על  להמליץ 
יהודי המזרח כפי שלמדו עד לפני 10 שנים, כוונתנו לא הייתה 
התרבות  או  המזרחית  התרבות  יותר,  שווה  מי  בויכוח  לפתוח 

האשכנזית". 
מנסה  ביטון  ארז  כי  הייתה  הדו"ח  מתנגדי  מטענות  אחת 
כחוזה  מתוארו  הרצל  דחיקת  ידי  על  ההיסטוריה  את  לשכתב 
הציונות. אלו ביססו את טענותיהם בציטוט כמה מסעיפי הדו"ח 
גם  חזו  אלקלעי  יהודה  והרב  ביבאס  יהודה  הרב  כי  שקובעים 
כ'מבשרי  שם  ומתוארים  ישראל  מדינת  של  תקומתה  את  הם 
לציונות",  הרצל  של  בתרומה  לפגוע  התכוונתי  "לא  ציונות'. 
תרמנו  המזרחים,  אנחנו,  שגם  אמרנו  "אבל  ביטון,  מבהיר 
לחלוציות. גדולי הדור הקודם כמו הרב יהודה ביבס שהיה לפני 
הרצל, דיבר וכתב על חזון המדינה היהודית. גם ניסים בכר היה 
יהודה. צריך  בן  יודעים רק על  ממייסדי השפה העברית, אבל 

להזכיר את התרומה של יהודי המזרח לחזון הציוני. 
את  רואים  שם  גם  הארץ  יישובי  על  מסתכלים  אנחנו  "אם 
אלו  היו  הנגב?  ליישובי  תרם  מי  המזרח:  עדות  בני  תרומת 
בירוחם,  בנגב:  להתיישב  הלכו  הם  אפריקה.  מצפון  העולים 
באשקלון,  לכיש,  בחבל  גת,  בקרית  באופקים,  שבע,  בבאר 
עולים  גם  שם  יש  אמנם  ועוד.  בשדרות  באשדוד,  בדימונה, 
חדשים ממדינות אחרות, אבל רובם מצפון אפריקה. למה לא 
להגיד שהם גם חלוצים. אנחנו לא רוצים להגיד 'אכלו לנו, שתו 
המזרח.  ביהדות  והיפה  הטוב  את  להראות  רוצים  אנחנו  לנו', 
לא  יהודים,  אליי  באים  ברחוב,  הולך  אני  הגאווה.  את  להרים 
את  לנו  נתת  קרננו,  את  הרמת  אתה  לי:  ואומרים  מזרחים  רק 
אליו  מתייחסים  מלכתחילה  מושפל,  בארץ  המזרחי  הגאווה. 

כאל פחות".

תפילה מזרחית
היה  התקשורת  של  חמתה  את  שעוררו  הסעיפים  אחד 
בקברי  תלמידים  סיורי  החינוך  במערכת  להכניס  הדרישה 
צדיקים. "התקשורת עשתה מזה חגיגה רעה", אומר ביטון. "היו 
הילדים  את  מחזירה  צדיקים  בקברי  לסייר  הדרישה  כי  שטענו 
לחיים כמו במרוקו. ככה דיברו בכלי התקשורת. בסך הכל רצינו 

להכניס תכנים של יהדות המזרח". 
מודעות  הייתה  ה-70,  בשנות  בעבר,  כי  מדגיש  ביטון  ארז 
ידלין  אהרן  השר  שנה   40 "לפני  המזרח,  ליהדות  יותר  רחבה 
במשרד  המזרח  ומורשת  ליהדות  המרכז  את  הקים  ממפא"י 
ספר  ובתי  למכללות  סייעו  המרכז,  פעילות  במסגרת  החינוך. 
גדולים  חוקרים  היו  לדורותיה.  המזרח  יהדות  את  שלימדו 

מאוד שקמו בזמנו ועד לפני 10 שנים, הייתה באמת התקדמות 
עצומה של לימודי יהדות המזרח בתוך תכניות הלימודים. אבל 
אז, משום מה, הפסיקו את פעילות המרכז וכל הנושא הזה נפל 

לגמרי". 
ואקדמיה  למחקר  הוועדה  הייתה  המשנה,  מוועדות  אחת 
למומחה  הנחשב  עמאר  משה  הרב  פרופסור  עמד  בראשה 
רבנים  יד של  כתבי   100 גילה  "הוא  מרוקו.  יהודי  להיסטורית 
ביטון.  מספר  השנים",  במהלך  מחקרים  עליהם  ועשה  גדולים 
לדבריו, במהלך בדיקותיו במסגרת פעילות הוועדה, הוא עלה 
על נתון מפתיע: "אין באוניברסיטאות חוקרים של יהודי המזרח. 
גם בחינוך הממלכתי דתי שם הלימודים שונים מהציבור הכללי 
בדקנו, ואפילו שם ראינו אפליה: מלמדים על רבנים אשכנזים 
ומעלימים את גדולי הדור המזרחים, כמו למשל הרב חיים דוד 
הלוי שהספר שלו היה נלמד בתיכון. ביטלו אותו ושמו רב אחר. 

למה לעשות אפליה במורשתם של גדולי הדור?". 
פרט מעניין אותו מזכיר ביטון במסקנות הוועדה הוא הנוסח 
ביטון.  בנוסח אשכנזי", מציין  "כל השנים התפללו  בתפילות. 
היה  לי שכשהוא  ה' שומר שבת, אמר  ברוך  "הבן שלי שהוא 
לו  הייתה  לא  כי  אשכנזי  בנוסח  להתפלל  הוכרח  הוא  בצבא 
ברירה אחרת, ולא רק שם. אנחנו באנו ואמרנו, צריך לשנות את 
זה, איך? הצענו שזה יהיה על פי החזן. אם בבית הכנסת החזן 
שיתפלל  ספרדי,  הוא  אם  שלו.  בנוסח  שיתפלל  אשכנזי,  הוא 
מתפללים,  בהם  הספר  בתי  שגם  המלצנו  הספרדי.  בנוסח 
שיישמו את העיקרון הזה. בכדי להחיל את העיקרון גם בצבא, 
פנינו לסגן שר הביטחון הרב בן דהן וביקשנו שינהיג את זה גם 

בצבא". 

 "שיכירו את מרן הגר"ע"
התייחסות  ניתנה  מזרחית,  ומחשבה  בהגות  העוסק  בפרק 
התורה  גדולי  על  ללמד  "ביקשנו  המזרח.  רבני  למורשת  רבה 
זה  חי, אם  אז על הבן איש  זה מעירק,  בתפוצות השונות. אם 
ועוד  משאש  שלום  והרב  משאש  יוסף  הרב  על  אז  ממרוקו, 

רבנים גדולים אחרים מהדורות הקודמים". 
ביטון מביא דוגמאות גם מגדולי הדור מהדורות האחרונים. 
"התפעלתי כל ימיי מיכולת הלימוד של הרב עובדיה ומהזיכרון 
סגי  כשהיה  גם  ימיו,  שבסוף  וראיתי  נהור  סגי  הרי  אני  שלו. 
רש"י  דברי  ואת  התוספות  את  לצטט  פה  בעל  ידע  הוא  נהור, 
במקום כזה או אחר. הוא היה גאון בתורה". גם כאן טוען ביטון 
לאפליה. "למה לא ללמד את מורשתו של הרב עובדיה? הוא 

היה מגדול הפוסקים". 
לדברי ביטון, ההגות והמחשבה המזרחית, שונה משמעותית 
מזו האשכנזית. "אצלנו אין קיצוניות והפרדה באבחנה בין דתי 
יותר  היו  הדורות  לאורך  הגדולים  הרבנים  אצלנו,  דתי.  ללא 
מתונים. הם לא ויתרו על עקרונות ההלכה, אבל הם חיפשו את 
בהם  אחרים  רבים  ובנושאים  גיור  בעגונות,  כמו  בהם'.  ה'וחי 
מרוקו,  יהודי  של  התקנות  בכל  היה:  הכלל  פתרונות.  מצאו 
ולא של קיצוניות קשה כמו אצל  אנחנו רואים רוח של שלום 

אחינו האשכנזים.
שם  יראה  יהודית,  להגות  הוועדה  מסקנות  את  שיקרא  "מי 
הרבה מאוד המלצות, ביניהן גם ההמלצה לבקר בקברי צדיקים. 
בעבר כתבתי 15 מחזות על צדיקי מרוקו כמו רבי דוד בן ברוך, 
צדיקים  מאוד  הרבה  ועוד  ומשה  דוד  רבי  פינטו,  חיים  רבי 
מה  מרוקו.  מיהודי  לרבים  משמעותיות  לדמויות  שנחשבים 
במרוקו,  לבקר  לתלמידים  לאפשר  הוא  בעצם  רוצים  שאנחנו 
התחילו  התגובה?  הייתה  ומה  וכו'.  בפולין  שמבקרים  כמו 
מאף  מפחד  לא  אני  אבל  פרימיטיביים.  שאנחנו  עלינו  לצעוק 
אחד, אני אומר את האמת שלי כי הדו"ח הזה הוא מורה דרך 

לעתיד".
הוועדה  חברי  ממליצים  צדיקים,  בקברי  הסיורים  מלבד 
בארצות  המזרח  יהדות  של  הרחבה  ההיסטוריה  את  להטמיע 
המערב. כך לדוגמה מציג ביטון את עובדות שלא ידועות בציבור 
מאחר ולא הוטמעו בתכני הלימודים. "כמעט ולא יודעים בארץ 
על הפרעות שהתרחשו במרוקו ובלוב בשנת 48', שנת הקמת 
המדינה". הוא מספר על שכנתו מעיר מגוריו, לוד, שבכל שנה, 
הייתה מבכה על בתה שנרצחה באותם פרעות. "כל שנה היא 
הייתה עושה מספד גדול ובוכה ואני לא ידעתי למה היא בוכה 
עד שהסבירו לי שהבת שלה נרצחה בפרעות של יהודי מרוקו". 

"שהחילונים ידעו מה זה תורה"
מזכיר  הוא  אותן  ביטון,  ארז  המשורר  של  ממטרותיו  אחת 
בדו"ח, היא להחזיר את הגאווה הספרדית. כשאנחנו שואלים 
הרמת  דגל  על  שקמה  ש"ס  תנועת  על  חושב  הוא  מה  אותו 
קרנם של בני עדות המזרח, הוא שוקל את מילותיו ומיד לאחר 
רבות  תרמה  ש"ס  "תנועת  בעניין.  משנתו  את  פורש  הוא  מכן 
התנועה  את  רואה  "אני  ביטון.  מפתיע  המזרח",  עדות  לבני 
ועל  הארץ  במרכז  ובשכונות  פיתוח  בערי  פעילויות  מקיימת 
את  הפשע.  לעולם  מנפילה  רבים  צעירים  הצילה  היא  ידיהם 
אנשים  יש  הישיבות.  לכותלי  הביאה  היא  הצעירים  מן  חלק 
זה  דתיים,  יהיו  אם  ידעו  לא  תנועת ש"ס  פעילותה של  שללא 
כמו להציל נפשות בישראל. מה היה קורה אם כל אלה לא היו 

מקבלים את ההכוונה הזו, הם היו נופלים. 
"אנחנו רוצים לקרב את החילונים ליהדות", מסכם המשורר 
לגווניו.  ארז ביטון. "שיידעו את ההיסטוריה של העם היהודי 
שכל ילד חילוני ידע מה זה בית כנסת, ידע מה זה בר מצווה, 
את  שירגישו  תורה.  זו  מה  שבת,  ערב  של  קידוש  זה  מה  ידע 

האווירה היהודית. 
שכאשר  זוכר  ואני  לוד,  בעיר  התיישבנו  לארץ,  "כשעלינו 
היינו  בשבת,  סיגריה  מדליק  אותו  שראו  יהודי  שיש  סיפרו 
לארץ  העלו  שלי  אבא  את  כזה?  דבר  להיות  יכול  איך  בהלם. 
בכדי להיות כאן יהודי, אבל חינכו את הילדים שלו לא להיות 

יהודים".


"התפעלתי כל ימיי 
מיכולת הלימוד של 

הרב עובדיה ומהזיכרון 
שלו. אני הרי סגי נהור 
וראיתי שבסוף ימיו, 
גם כשהיה סגי נהור, 

הוא ידע בעל פה 
לצטט את התוספות 

ואת דברי רש"י במקום 
כזה או אחר. הוא היה 

גאון בתורה"

לשלוח משלחות גם למרוקו, לא רק לפולין. מראקש
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כתב וצילם: יצחק כרמלי

היהודי
הנודד

יצחק כרמלי בעולם 

יצחק כרמלי יצא למסע 
בשכנה ממזרח, ירדן, לחפש 

את המקומות בהם עברו 
בני ישראל בדרכם לארץ 

ישראל, עליהם נקרא השבת 
בפרשת השבוע, פרשת מסעי 

 מוחמד, המדריך הערבי, 
הסכים להדריך רק עד לשעות 
הצהרים - בשל צום הרמדאן 

בו היה שרוי באותם ימים, 
וכרמלי הוכרח להתנהל לבדו 
משעות הצהרים ואילך  הוא 
זיהה את "סוכות" המקראית, 

מצא את המקום המדויק 
בערוער שם אירע לאבותינו 
נס ובירך בהתרגשות "ברוך 
  "שעשה ניסים לאבותינו

והיכן נמצא אחד מהממצאים 
הארכיאולוגיים החשובים 

ביותר ליהודים?

ליד המפל הגדול בנחל ארנון. כאן בוודאי לא חצו עם ישראל
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בני  במסעי  העוסקות  הפרשות  רקע  על 
ישראל, יצאנו אל עבר הירדן המזרחי. איתרנו 
את הנקודה בנחל ארנון שם חצו עם ישראל 
ב"חשבון"  ביקרנו  הנס,  להם  נעשה  ושם 
המוזכרת בשיר השירים, בדיבון. ובעיר אשר 
בנחל ארנון - ערוער. חצינו את הנחל שם נאבק 
יעקב בשרו של עשיו - נחל יבוק, וביקרנו ב"סוכות", 

שם בנה יעקב בית.
יצאנו לבדוק איפה בדיוק התרחש הנס לעם ישראל.

אורכו של הנחל - 51 ק"מ. את הנחל חילקנו למספר קטעים, 
לאבותינו  נסים  שעשה  "ברוך  ולברך  המקום  את  לזהות  כדי 

במקום הזה", כפי שנפסק בשולחן ערוך.

***
בראשנו,  היכתה  החמה  סבלנותו.  את  איבד  המדריך  מוחמד 
ומידות החום המשיכו לטפס. צום הרמאדן הקשה עליו ביותר. זה 
היום השלישי שהוא מלווה אותנו לאורך ואדי מוג'יב, הוא נחל 
המזרחי,  הירדן  עבר  אל  הראשון  מסענו  לא  זה  המקראי.  ארנון 
שרידים  ועוד  עוד  לאתר  בניסיון  ומואב  אדום  סיחון,  ארץ  אל 
נר  המובטחת.  הארץ  אל  בדרכם  אבותינו  שהו  בהן  מהתחנות 
לרגלינו היו דברי הרמב"ן בפרשת מסעי, כי התורה הזכירה את 

המסעות שיהיו אותן תחנות עדות וזיכרון-עד.
דרך  מצרים  מיציאת  מסעי,  בפרשת  התורה  מונה  תחנות   42
את  יריחו.  ערבות  אל  לביאתם  ועד  המזרחי,  הירדן  עבר  סיני, 
מרבית התחנות הצלחנו לאתר, שכן הערבים שמרו עד היום על 
נחלת  דיבון,  את  איתרנו  כך  קלים.  בשינויים  רק  שמות,  אותם 
גד הנקראת עד היום - דיבן. כך מצאנו גם את ערוער, הנקראת 
הנקראת   - מחניים  ואת  חיסבאן,  הנקראת   - חשבון  את  ערעיר; 
מיחנא. הממצאים הארכיאולוגיים שנותרו עד היום בשטח, הם 
עדות חיה המשלימה את העובדה הבלתי ניתנת לערעור - כאן חנו 

וכאן התנחלו השבטים ראובן, גד וחצי שבט המנשה.
 51 שאורכו  ארנון,  נחל  במעלה  להתקדם  ממשיכים  אנחנו 
הנחל  את  אבותינו  חצו  בה  הנקודה  את  מחפשים  אנחנו  ק"מ. 
ושם נעשה להם הנס, כמובא בגמ' מסכת ברכות: "הרואה מקום 
שנעשו נסים לאבותינו, כגון נחלי ארנון, מברך ברוך שעשה נסים 
לאבותינו במקום הזה". הגמ' מספרת כי האמוריים שוכני הארץ 
שרצו להרוג בישראל, התחבאו במערות שבנחל ארנון, ובלילה 
נעשה נס: התקרבו והידבקו ההרים שמצידי הנחל זה לזה, ונהרגו 
האורבים שבמערות. כך נפסק גם בשולחן ערוך, כי הרואה את 

מעברות נחל ארנון - יברך בשם ומלכות.
מהיפים  הוא  ואדום,  מואב  נחלי  יתר  כמו  מוג'יב,  ואדי 
והמרשימים במדבריות העולם, שכן אין בשום מקום אחר בעולם 
ריכוז של נחלי מים עשירים בשטח מדברי כל-כך קטן: 63 מיליון 
קוב מים צלולים כבדולח, זורמים בו בארנון, בשנה. בעבר, לפני 
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המים  זרמו  ממזרח,  השכנה  עם  השלום  הסכמי 
בשקט  בשקט  ומצטמק.  ההולך  המלח  ים  אל 
ענק  סכר  הירדנים  שכננו  בנו  ישראל(  )ובהסכמת 
העוצר את זרימת המים האדירים שזרמו בשצף אל 
ים המוות. מה לעשות, שלום קונים במים... ומים 
מהדוד  לקבל  אפשר  וכסף  בכסף...  לקנות  אפשר 

סם מאמריקה...
שהוא  ה-21  היום  זה  למוחמד.  קל  לא  הצום 
לא  לנו  גם  רחם.  לא  מכה  המדברית  השמש  צם. 
קל, שכן מרבית היום צמנו גם אנו, כדי לא לפגוע 
הנחל  במעלה  לטפס  ממשיכים  אנחנו  ברגשות... 
ההליכה  שהתקדמנו,  ככל  הזרימה.  כיוון  נגד 
נעשתה יותר ויותר קשה, הזרם גבר ומעתה נאלצנו 
לחצות גבים עמוקים, ולטפס מפלונים חלקלקים. 
הנחל קיבל צורה קניונית מובהקת, ההרים מצידי 

הנחל קרבו וכמעט נשקו זה לזה.
הפיזי.  הקושי  על  פיצה  והייחודי  הציורי  הנוף 
שליוו  הסלעים  של  והעגלגלה  הספירלית  צורתם 
אדום  צהוב  סגול,  הצבעים  משחקי  כמו  אותנו, 
תיאטרלי  מראה  לנחל  השוו  הקשת,  צבעי  ושאר 

קסום.

ב"טריק אל מלק"
חצו  בו  המקום  את  לחפש  ממשיכים  אנחנו 
נראות  צידיו  ומשני  הנחל  מעל  ישראל.  עם 

מזדקרים  ממול  פעורות,  מערות  עשרות 
בדיוק  ומאיימים,  בולטים  ו זיזים  מ כ

שמתארת הגמ' במסכת ברכות. 
שבהן  המערות  אלו  האם 

התחבאו האמוריים?
ממשיכים  אנחנו 

הקטנים  המפלונים  בהליכה. 
את  ממש.  של  למפלים  הופכים  והחלקלקים 
בקושי  הצלחנו  מטר,   2 שגובהו  הראשון,  המפל 
רב לצלוח, באמצעות חבלים וקשירות מקצועיות. 
ישראל את הנחל,  אנו תוהים: האם כאן חצו עם 
ובנוסף חמורים רבים, כמובא  וטף,  גברים  נשים, 

במדרש?
דק  לסדק  מבעד  גדול...  רעש  קול  נשמע  ואז 
שחסם  ומרשים  גדול  מפל  התגלה  הקניון,  שיצר 
אדירים,  רבים  מים  מקולות  לחלוטין.  דרכנו  את 
איגום  בריכת  אל  מטר   20 מגובה  המים  שעטו 
גדולה, כאן ודאי, אנו מסיקים, לא חצו עם ישראל 

את הנחל...
שלוש בצהרים. למי שלא יודע, זו השעה שכל 
והשהות  מתפקד  אינו  ברמדאן  שצם  מוסלמי 
המעטה,  בלשון  נעימה,  ללא  הופכת  במחיצתו 
ובמיוחד אם אתה נמנה עם העם הנבחר. כאן נטש 

אותנו מוחמד. 
אבל היה זה לטובה. עתה היינו רגועים. המפה 

של  לגחמותיו  טובה  חלופה  היתה  הטופוגרפית 
מוחמד העצבני.

"טריק אל מלק" - כל מי שלומד תלמוד וקורא 
מעט  להפעיל  ויודע  תרגום  ואחד  מקרא  שניים 
דמיון, יוכל לפענח בקלות את המילים הבסיסיות 
"לורת  הערבים?   אומרים  איך  הערבית.  בשפה 
ערביה ולורת עיבריה אחיאת הן". כלומר: השפה 
אל  "טריק  אחיות...  הן  העברית  והשפה  הערבית 
הוא  המלך,  דרך  בעברית  שמשמעותו  מלק", 
שחוצה  הכביש  בירדן.  ביותר  החשוב  הכביש 
שרידי  על  נבנה  לאורכה,  האשמית  הממלכה  את 
התוואי הקדום המוזכר בתורה בשם "דרך המלך". 
אבותינו.  בו  שעברו  המדויק  המסלול  זהו  אכן, 
הדרך החדשה-ישנה חוצה את הארצות והממלכות 
לצד  והאמורי.  סיחון  מואב,  אדום,  הקדומות: 
הדרך אנו מוצאים את שרידי התחנות במסעי בני 
וממשיכים  מלק,  אל  לטריק  נצמדים  אנו  ישראל. 
לחפש את המקום שם חצו אבותינו את נחל ארנון.

הממצא ההיסטורי 
החשוב ביותר

נחל  הוא  בנחל,  יושבת  אשר  העיר   - ערוער 
ארנון, העיר אשר הייתה נחלת גד. כאן נפגשו צמד 

הבליעל בלעם ובלק. 
לנחל,  ומעל  גדות  על 
את  מוצאים  אנחנו 
ערעיר".  "חירבת  שרידי 
וכבר  גואה...  ההתרגשות 
כתב הרמב"ן וקדם לו הנשר 
הגדול בספרו מורה נבוכים, 
כי אותן תחנות יישארו כאות 

זיכרון.
ו  נ ח נ נחל א  - ערוער  במפגש  עומדים 

על  בוודאות  כמעט  מצביע  פשוט  חישוב  ארנון. 
כך  כל  ארנון.  נחל  את  אבותינו  חצו  בה  הנקודה 
פשוט... כאן הנקודה שחוצה דרך המלך המקראית 
העבירה  הנקודה  היא  כאן  ואכן,  ארנון.  נחל  את 
ק"מ.   51 לאורך  הנמתח  הנחל,  לאורך  ביותר 
רואים פתחי מערות,  אנו  בצמוד למעברות הנחל 
הגמ'  דף  את  בהתרגשות  מוציא  אני  לנחל.  מעל 
בהתרגשות  ומברך  ברכות,  ממסכת  שצילמתי 
ובקול רם )בלי שם ומלכות(: "ברוך שעשה נסים 
לאבותינו במקום הזה". קול ההד שחזר ממעמקי 

קניון הנחל, נשמע כעונה לי אמן.
אנו עולים על שרידי תל ערוער הקדומה, שלא 
ממנה  יצאו  אשר  העיר  שרידי  על  דיו.  נחפרה 
שידע  צאן  ברועה  פוגשים  אנו  דוד,  בית  גיבורי 
לשנים  עד  למקום  קראו  שבטו  זקני  כי  לספר 

אנחנו ממשיכים לחפש את המקום בו 
חצו עם ישראל. מעל הנחל ומשני צידיו 

נראות עשרות מערות פעורות, ממול 
מזדקרים זיזים בולטים ומאיימים, בדיוק 
כמו שמתארת הגמ' במסכת ברכות. האם 
אלו המערות שבהן התחבאו האמוריים?

היהודי
הנודד

יצחק כרמלי בעולם 

ליד דיבון המקראית, שם נמצאה מצבת מלך מואב

בסולמות וחבלים בנחל ארנון

על החומה בדיבון
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בשיטוט  יהוד".  אל  "חירבת   - האחרונות 
מעט  לא  מצאנו  נחפרו,  שלא  החורבות  בין 
שבט  עצמות  אלו  האם  תהינו  אדם.  עצמות 

גד? אולי עצמות גיבורי בית דוד?
דיבון  גם  ערוער,  כמו  לדיבון.  ומערוער 
המקום  נקרא  וכיום  הקדום  שמה  על  שמרה 
דיבאן. אנו עולים על התל הקדום, שגם הוא 
הרמב"ן.  כותב  זכרון,  עדות  דיו.  נחפר  טרם 
כאן בדיבון נמצאה מצבת מישע, היא העדות 
והממצא הארכיאולוגי החשוב והקדום ביותר 
שהתגלתה  המצבה  במקרא.  שנכתב  למה 
על-ידי  ונכתבה  שנה  כ-150  לפני  במקרה 
מישע מלך מואב לפני כ-2,800 שנה, מלמדת 
המקראית  ההיסטוריה  על  שורותיה  ב-36 

והעבר היהודי.

מוחמד חוזר 
להדריך

הישר"  "ספר  הקדמון   בספר  שורה  חצי 
)גד( ברומיה  אותו  "ויקברו  עינינו:  צדה את 
תיאור  שהוא  הישר,  ספר  בנחלתו".  אשר 
יותר  לפני  שנכתב  מדרש,  מעין  סיפורי, 
מ-1,000 שנה, הוא המקור היחיד המציין את 

מקום קבורת גד. 
המקראית  מחשבון  רחוק  לא 

בשיר  גם  המוזכרת 
מוצאים  אנו  השירים, 
מהשם  )נגזר  סלט  בעיר 
צלת = תפילה?( בתוככי 
בית קברות מוסלמי, לצד 

יוסוף,  נבי  המקומי  להבדיל, הקדוש 
בעצי  מוקף  הקברות  בית  גד.  של  קברו  את 
בשטח  עתיקים.  תות  ובעצי  מריחות  תאנים 
מבנה  עומד  המוזנח  המוסלמי  הקברות  בית 
עתיק סגור. מסביב שיחי צבר קוצניים עמוסי 
התרוצצו  המבנה  קירות  על  בשלים.  פירות 
הקבר  נקרא  המקומיים  בפי  ענק.  חרדוני 
העלמין  לבית  מחוץ  ג'דור".  "נבי  הקדוש 
 TOMB" כתוב  עליו  שלט  מגלים  אנחנו 

."GAD
למחרת אנחנו נתקלים בשלט "דיר עלה". 
מנסה  אני  משהו.  לי  מצלצל  עלה?!  דיר 
להיזכר. רגע, האם זו לא "תרעלה" המוזכרת 

בתורה?!
הטויוטה הדפוקה והמקרטעת של מוחמד, 
דיר  הכפר  את  חוצה  למחרת,  אלינו  שחבר 
פלסטינים.  פליטים  הם  מיושביו  רבים  עלה. 
דמה  הראשי  הכביש  הצהרים,  אחר  בשעות 
לשוק של ממש. המדרכה והכביש אחד היו 
כשלפני  מהמסגדים,  יצאו  מאות  לאחד... 
עסיסי.  באבטיח  יצטיידו  הם  הצום  שבירת 
עגלגלים  אבטיחים  סודרו  הכביש  שולי  על 
באבטיח  הצטיידנו  אנחנו  גם  עסיסיים. 
מחירי  הפלא,  למרבה  והופתענו:  שכזה, 
הרבה  יקרים  היו  הפירות,  ובפרט  הירקות, 
יותר מהמחירים שבארץ. עכשיו הבנתי למה 
השונים  הבד"צים  בכשרות  הירקות  מחירי 
מסופקים  שהם  אף  בשמיטה,  מרקיעים 
האדם  כוח  לכאורה  שם  הירדנית,  מהשכנה 

זול יותר.
תרעלה  כנראה  כאמור,  היא  עלה,  דיר 
כי תרעלה היא  והירושלמי כותב  המקראית. 

סוכות! עכשיו הכל נסגר. 
רחוק  לא  האחרונים,  הכפר  לבתי  סמוך 
נחל  חוצים  אנחנו  ומרשים,  גדול  ממסגד 
זה  בערבית  זרקא  זרקא.  ואדי  בשם  איתן 
כחול. למען האמת, המים בנחל ממש לא היו 
עזים  עדר  התהלך  הנחל  גדות  על  כחולים. 
שזיהם את מי הנחל, שראה ימים טובים יותר.

הממצאים  קדום.  תל  מתנשא  לנחל  מעל 
כי  מצביעים  בשטח 
של  שריד  הוא  התל 
והנחל  סוכות,  העיר 
אותו  יבוק  נחל  הוא 
עם  אבינו  יעקב  חצה 
נשיו ואחד עשר ילדיו. 
כאן הוא נלחם עם שרו 
של עשיו. "ולמקנהו בנה 

קרא למקום סוכות".סוכות, על כן 
המים  זרמו  תכולים,  המים  כשהיו  בעבר, 
בשאון מערבה, אל הבקעה הישראלית. היום 
נעצרים המים עשרות ק"מ ממזרח לישראל, 
לרווחת השכנים, וכבר כתבנו: מה לעשות? 
לקנות  אפשר  ומים  במים,  קונים  שלום 

בכסף...
שלום  יעשה  הוא  במרומיו,  שלום  עושה 

עלינו.


היהודי
הנודד

יצחק כרמלי בעולם 

חוצה את נחל יבוק

הכניסה לחשבון המקראית

קטע קשה למעבר בנחל ארנון

להזמנת הרצאות: יצחק כרמלי, 052-7677575
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אלי שניידר

אבני העיר ירושלים ספוגות בהיסטוריה יהודית רבת שנים, אשר מביאה בין סדקיה הן 
את סיפור העיר הקדושה בעולם והן את סיפורו של העם היהודי בתקופת בית המקדש 
 אלי שניידר יצא למסע בין החומות, בבין המצרים תחילה ביקר במערת צדקיהו 
שם נחצבו אבני הכותל ובתי המקדש ונהנה ממזג האוויר הנהדר במקום בעיצומו של 
קיץ ביציאתו מהמערה ובהליכתו על הטיילת, הביט בערגה מלמעלה על היישוב 

היהודי העתיק בירושלים של אז, ביקר בבית השרוף, המשיך בדרך אל הכותל המערבי 
ומנהרותיו דרך הרובע המוסלמי, וסיים את סיורו בעיר דוד  ובנה ירושלים

ירושלים
של 

בית הכנסת הרמב"ן ברובע היהודי
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בית  חורבן  בזמן  יהודה,  ממלכת  מלכות  ימי  בסוף  זה  היה 
ראשון. צדקיהו, המלך האחרון של הממלכה, החליט כי הוא 
עליה  שהמיטו  הנורא  והחורבן  הבוערת  מירושלים  נמלט 
הבבליים. המקום הבטוח אליו תכנן לברוח, היה מדבר יריחו. 
ביריחו, חשב, יוכל למצוא מרגוע ומפלט מפני המחפשים אחריו. 
לא הרחק מארמון המלוכה, חיכתה לו מערת סתרים שכמעט ואף-

ליד  אחד,  פתח  פתחים.  שני  היו  למערה  אודותיה.  על  ידע  לא  אחד 
הארמון בירושלים, לא הרחק מהר הבית, ופתח שני – במדבר יריחו. אל המערה הזו 

הוא ייעד את פניו בבריחתו, בכדי להגיע למדבר.
אך, כידוע מאגדות החורבן, הוא אמנם הצליח להגיע על ידי מערת הסתרים אל 
יריחו, אך שם – נתפס. צבי מהיר שרץ ליד פתח המערה הסודית והוביל אליו כמה 
על  ולמד  למערה,  בסמוך  נתפס  שצדקיהו  לכך  הביא  לתופסו,  שרצו  עיניים  זוגות 
בשרו שלא ניתן לברוח מגזירתו של ריבונו של עולם על החורבן, ועל סיום מלכותו 

של צדקיהו המלך.
הפתח  דרך  אליה  נכנסנו  כעת.  נמצאים  אנחנו  צדקיהו,  ברח  בה  הזאת,  במערה 
שלה, הסמוך לשער שכם, והתחלנו ללכת בשבילי המערה בהם צעד צדקיהו בדרך 
לחופשי - כך לפחות הוא חשב. את המערה הזו גילו לפני 160 שנה בקירוב, בסיפור 
באותה  שחקר  מסוים  בריטי  חוקר  צדקיהו.  של  תפיסתו  מעשה  את  קצת  שמזכיר 
תקופה את אזורי העיר העתיקה, יצא באחד הימים לטיול עם כלבו בסמוך לשער 
נמצא  שהכלב  עד  רב,  זמן  אחריו  חיפש  החוקר  מעיניו.  נעלם  הכלב  לפתע  שכם. 
בתוך פתח מערה ענקית, פתח שהיה מוסתר עד אז על ידי ערימת אשפה עצומה. אך 
הכלב הצליח להחליק אל תוך הפתח, מאחר שהאשפה נסחפה אל תוך חלל המערה, 
בעקבות גשמים עזים שפקדו את העיר באותה שנה. מאוחר יותר חזר החוקר ואיתו 
כמה מבניו אל המערה, והם גילו מערה גדולה ועמוקה, שהיה ניכר עליה שכבר לא 

שהו בה בני אדם מאות שנים. במערה הזו אנחנו נמצאים כעת.
המערה נקראת 'מערת צדקיהו' )אתר שהכניסה אליו כרוכה בתשלום(, אך כבר 
בתחילה מבהיר לנו מי שיצעד לידינו בשעות הקרובות, אריאל קופלד, שגר ברובע 
היהודי כבר 34 שנים, כי כלל לא בטוח שזו אכן מערת צדקיהו המקורית. "הקביעה 
כי המערה הזו היא המערה בה ברח צדקיהו ליריחו", אומר קופלד, "נעשתה קצת על 
בסיס אמוציונלי. היה ידוע שיש מערה בה ברח צדקיהו ליריחו, וכשמצאו החוקרים 
מערה ענקית – הניחו שזו היא". אל התמיהות שהוא מעלה מצטרפות גם תמיהותינו 
אנו, בדבר שאלת הפתח השני של המערה שלא נגלה עד כה. "צריך לזכור שמאז 
זמן צדקיהו עברה ירושלים שני חורבנות", מוסיף קופלד לתמיהות, "ששינו את פני 
העיר לגמרי וקשה להאמין שהמערה נשארה כפי שהיא נראית כיום", ואריאל קופלד 
הוא בר סמכא בכל מה שקשור לסביבות הרובע. הוא רגיל להוביל קבוצות תיירים 
ומבקרים ברובע היהודי והמוסלמי, כחלק מפעולות עמותת הסיורים "רחובות העיר 
יימלאו", שגם מארגנת סיורים רבים בימי חגי סוכות ופסח, ובתור שכזה – התמיהות 

שמעלה אכן חזקות.
בנוסף לכך, גם אין סימוכין לכך שצדקיהו חי דווקא באזור הזה, צפונית לבית 
המקדש. אבל גם אם העיר הקדומה אכן הגיעה עד לכאן, וזו אכן המערה בה התחבא 

צדקיהו, ברור כי הזיהוי של המערה נעשה בצורה חובבנית למדיי.
לכל  מעל  הוא  ברור  מה שכן  אך  באמת,  כאן  צעד  כלל שצדקיהו  בטוח  לא  אז 
ספק, הוא שממש מכאן, מהמערה הזו, חצבו היהודים אבנים לבניין בתי פאר של 
האמידים, וככל הנראה גם להר הבית בזמן בניית בית המקדש השני, ואולי אף לפני 
כן, בזמן בניית בית המקדש הראשון. על המערה ניכר שהיא בעצם מחצבה. אבני 

הכתלים הכבדות, נלקחו – בין השאר – מכאן. 
אנחנו צועדים עוד ועוד במעבה המערה, והיא לא נגמרת. זו מערה עמוקה מאוד, 
מדויקים  חללים  שמגלים  פרוז'קטורים,  ידי  על  שלה  גדולים  בחלקים  שמוארת 
בקירות המערה, המראים על חציבה מדויקת של אבנים לבנייה כבדה. כמה קבוצות 
תיירים הולכות לפנינו. התיירים לבטח מולעטים בסיפורי הבריחה של המלך, ולא 
יודעים על המשמעות האחרת, ואולי החשובה יותר, שיש למערה. הצועד בה עמוק-

עמוק, צריך לקחת בחשבון שהוא גם יצטרך לצעוד את כל מה שהוא הולך – גם 
שאנחנו  לומדים  אנחנו  מאריאל  עלייה...  כמובן  תהיה  כבר  זו  כשאז  חזור,  בדרך 

נמצאים כעת ממש מתחת למרכז הרובע המוסלמי, מזרחית לרחוב הגיא.
להפתעתנו, ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים במערה, לא רק שהאוויר שלה לא 
הולך ומידלדל כמו בכמה מערות אחרות, אלא הוא אף קריר וטוב. בהתחשב במזג 
האוויר הכמעט-שרבי שבחוץ, אנחנו כמעט שוקלים להישאר במערה, אך לא לאורך 
זמן - עוד יום ארוך לפנינו. אריאל מסביר לנו שכך זה עם המערות מהסוג הזה, בדרך 
כלל יש בהן אויר קריר. "המערה הזו היא לא טבעית", הוא מוסיף להסביר, "אלא 
מערה שחצבו אותה בני אדם". היא בנויה על אזור גבוה מבחינה טופוגרפית, מה 
שמסביר מדוע בחרו אז לחצוב את האבנים דווקא מכאן. מכאן גם מגיע שמו השני 

של האתר, "מחצבות המלך שלמה".
בכמה מקומות במערה יש ערימות אבנים שנוצרו על ידי מפולות אבנים, אך אל 
חשש מנזק – האתר מתוחזק כיאה למקום שנערכים בו ביקורים סדירים של תיירים. 
מים  של  פכפוך  קולות  באוזנינו  להישמע  מתחילים  במערה,  נוספת  התקדמות  עם 
מפכים, ומתברר שממש לקראת סוף המערה ישנו גם מעיין מים מפכה. במקומות 
מערה  בכל  כמו  בתקרה.  האבנים  מכיוון  המבקר  על  מים  זולגים  במערה,  נוספים 
ושכבות אטומות למים.  ישנן שכבות אבנים שמים מחלחלים בהן,  גם כאן  אחרת 
במנהרות הכותל, אגב, ישנה מחצבה – אם כי קטנה – נוספת, בתוך קטע במנהרות 

שגם נקרא "המחצבה". אך שם, הסלע והחללים הרבה יותר קטנים מכאן.
מעלינו, מעל המערה, ניצבת לה בגאון החומה המקיפה את העיר, חומת סולימאן, 
אותה בנה הסולטן סולימאן לפני כ-500 שנה. "מכאן ועד שער הפרחים החומה היא 
אמנם גבוהה, אך שים לב שהיא עצמה מטרים ספורים מעל פני הקרקע - וגובהה 
מגיע מכך שהיא בנויה על קרקע גבוהה ויושבת על מצוק", מסב אריאל את תשומת 

ליבנו. 
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הפרדה עדתית ביישוב
היהודי

כעת, כשאנחנו יוצאים מהמערה, אנחנו מחליטים להגיע 
אל תוככי העיר העתיקה דרך טיילת החומות, שאת חלקה 
כבר אמנם פספסנו, אך עדיין נשאר לנו את חלק הארי בה. 
בינתיים, מספר לנו אריאל על התושבים שהרכיבו בעת גילוי 
המערה את האזור, כשהאוכלוסייה הפעלתנית כאן אז הייתה 
היה  אז  כאן  היהודי  "היישוב  היהודים.  אוכלוסיית  כמובן 
גדול, וחולק לאשכנזים וספרדים. ערבים אמנם גם היו כאן, 

אך היו פחות פעילים מבחינה היסטורית". 
אתר  היא  )גם  הטיילת  אל  עולים  שאנחנו  לפני  עוד 
בהמשך(,  תקראו  עליהם  האתרים  שאר  גם  כמו  בתשלום, 
המערה.  ממול  לכביש  מעבר  אל  הלאה,  מביטים  אנחנו 
ערביים  אוטובוסים  כעת תחנת  קיימות  בו  בשטח שמולנו, 
ותחנת דלק, הייתה "חצר המטרה", ששימשה אז כבית כלא 
שוב  שחזר  אחרי  הנביא  ירמיהו  הושלך  ואליה  לאסירים, 
ושוב על נבואות החורבן שלו. גם הזיהוי של 'חצר המטרה' 
הוא אינו וודאי כדי צרכו, ונעשה על פי העובדה שאם ממולו 
קיימת מערת צדקיהו, הרי שלפי המסורת חצר המטרה היא 
ממול המערה. אך אם מיקום המערה אינו בטוח, הרי שגם 
האוטובוס  לתחנות  מעל  וודאי.  זיהוי  אינו  המטרה"  "חצר 
והדלק, ניתן לראות פסגת הר, או שמא בקעה, גם היא חלק 
מ'חצר המטרה'. כיום יש שם בית קברות מוסלמי, שבמרכזו 
נמצא תותח המודיע בכל יום מימי חודש הרמדאן המוסלמי, 

על סיום הצום.
לקריית  בסמוך  כלא  בית  כאמור  הייתה  המטרה"  "חצר 
השלטון היהודי של ממלכת יהודה בשלהי הבית הראשון. 
פה גם רשם ברוך בן נריה, סופרו של ירמיהו, את דבריו של 

הנביא בעת שנכלא. 
לידינו, בדרך אל הכניסה לטיילת החומות, החלו לאחרונה 
בפרויקט שימור החומות של סולימאן, שאגב קיימות אמנם 
'רק' 500 שנה, אך יושבות על תוואי החומות העתיקות שהיו 
שם לפני כן. ברובע היהודי עצמו יש שטח שנקראה "החומה 

הרחבה", ובו יש חומה מימי בית ראשון ממש.

הכותל הגדול ואחיו הקטן

לטיילת  מכמה(  )אחת  הכניסה  אל  יורדים  אנחנו  כעת 
רומי', שנמצאת ממש מתחת לשער  'כיכר  כניסת  החומות, 
היהודי  למבקר  במיוחד  סימפטי  מקום  לא  )שהוא  שכם 
והפנייה  הכניסה  לאחר  מיד  האחרונות(.  בשנים  והחרדי 
ריחיים  של  שחזור  יש  בו  מרובע  חלל  כמין  יש  שמאלה, 
להגיע.  צריכים  שאנחנו  להיכן  הכניסה  וזוהי  עתיקות, 
ומגיעים  מעלה,  כלפי  הגבוהות  במדרגות  מטפסים  אנחנו 
אל הטיילת עצמה, הצמודה לחומות. ברוב הדרך היא צרה 
מאוד ומספיקה רק לאדם אחד, אך המראות הנשקפים ממנה 
מטרים  כמה  כל  מלמעלה.   - הכול  את  רואים  מרהיבים.   -
יהודי  בית  עוד  על  בידו  מחווה  ואריאל  עוצרים,  אנחנו 

שברובע המוסלמי, ועל עוד אתר עתיק והיסטורי. 
בהמשך  נמצא  בו  א-דין,  צאלח  רחוב  כעת  משמאלנו 
רמות  קריאות  נשמעות  ומלמטה  המשפטים,  משרד  בניין 
זקנים שמעשנים  של הרוכלים הערביים, או סתם של כמה 
ומתווכחים ביניהם על עוד נושא שיעביר את היום. בדרכנו 
ספורט  מגרשי  כמה  להפתעתנו  רואים  אנחנו  החומה  על 
של  והעתיק  הישן  להווי  מתאימים  שלא  לגמרי,  מודרניים 
הוואקף-ההקדש  על הפעילות של  לומדים  ואנחנו  המקום, 
של  מהפעולות  אחת  וזוהי  הנוער,  בני  את  לקרב  המוסלמי 
הארגון. ולקראת הירידה מהחומה, אנחנו נמצאים לא הרחק 
פי  על  ממנו  הבית,  להר   - סגור   - שער  הרחמים,  משער 

המסורת יבוא המשיח בדרכו מהר הזיתים. 
אל  בקירוב  בנו  מהם,  נכחדה  לא  שהאגדה  המוסלמים, 
השער לפני שנים רבות, בית קברות מוסלמי שנועד בעצם 
מלעבור  כהן,  יהיה  שלאמונתם  המשיח,  בוא  את  להרחיק 
דרך לכאן. כמובן שהם לא העלו על דעתם שזה לבטח לא 
יוכל לעצור את הגאולה בעת שתגיע. אנחנו פוגשים בדרכנו 
לרובע עצמו עוד כמה שערים להר הבית, כמו שער הפרחים, 
הצפוני  לכותל  שסמוכים  האריות,  ושער  השבטים  שער 
והמזרחי של הר הבית. כל מה שנראה מתחתנו הוא כיום 'גן 
לאומי' משומר סובב חומות ירושלים, בו אסור כיום לבנות 
ואף לא לקבור מתים. לפני כמה שנים המוסלמים בנו בבית 
הקברות, כאן מתחת, מבנה מסוים, ואז הוגשה על זה עתירה 
בבג"צ, שפסק שאין לפנות את המבנה, אך מכאן והילך – 

שער הרחמים, שער - סגור 
- להר הבית, ממנו על פי 

המסורת יבוא המשיח בדרכו 
מהר הזיתים. 

המוסלמים, שהאגדה לא 
נכחדה מהם, בנו בקירוב אל 
השער לפני שנים רבות, בית 
קברות מוסלמי שנועד בעצם 

להרחיק את בוא המשיח, 
שלאמונתם יהיה כהן, מלעבור 

דרך לכאן. כמובן שהם לא 
העלו על דעתם שזה לבטח לא 
יוכל לעצור את הגאולה בעת 

שתגיע.

"

"
חורבות ברובע המוסלמי בהן מצאו החוקרים ממצאיםריחיים בכניסה לטיילת החומות



33 א' באב תשע"ו 5/8/16

לא ייבנה עוד דבר ללא אישור במקום, גם לא ברז מים לתיירים. 
אבל אין אכיפה על הפסק, ועדיין קיימת בנייה מוסלמית מידי 
פעם במקום. לאחר עוד כמה הסברים מאריאל על חריצי הירי 
בחומות שנוצרו בזמן סולימאן, אנחנו יורדים אל מרכז הרובע 

המוסלמי.
זו לא הפעם הראשונה שלנו ברובע המוסלמי, אך עדיין יש 
חשש מה בלב ממבטים עוינים סביבנו. אנחנו משתדלים למהר 
להבחין  ניתן  בדרך  הקטן'.  'הכותל   – הבא  היעד  אל  ולהגיע 
להר  הנוספים  בשערים  בעיקר  גבוהה,  משטרתית  בנוכחות 
הבית שיוצאים מפניות מהרחוב הראשי. הדרך אל הכותל הקטן 
הערביים,  החנויות  ובעלי  הרוכלים  מלא  הרחוב  דרך  עוברת 
שכל אחד – אולי כדי למשוך לקוחות פוטנציאליים – משמיע 
מוזיקה ערבית בקולי קולות, או לחילופין מדליק אש בבשמים 
מזרחיים עזים, שריחם הלא נעים נשאר איתך עוד זמן רב אחרי. 
וכעת, לאחר עוד כמה פיתולים כאלו ואחרים בדרך – אנחנו 
המשכו  בעצם  הוא  הקטן,  הכותל  הקטן'.  'הכותל  אל  מגיעים 
בתי  יש   – לכאן  המערבי  הכותל  כשבין  המערבי,  הכותל  של 
נבנו בצורה  בין השטחים, כשהבתים הללו  מגורים המפרידים 
כזו שהם נשענו על הכותל החזק והאמיד, ששרד את אימי כל 
השנים. שמו, 'הכותל הקטן', ניתן לו משום שהוא קטן מהכותל 
המערבי המוכר של ימינו. האורך של 'הכותל הקטן' הוא ממש 
כאורך של רחבת הכותל המוכרת, כפי שמצאו אותה הצנחנים 
ב-67'. רק שאז נעשו עבודות פיתוח והרחבה מאסיביות, שגרמו 
להרחבה משמעותית וגדולה של הרחבה, עד שהגיעה למימדים 
שלה כיום. הכותל המערבי, הוא כמובן הכותל של הר הבית ולא 
של בית המקדש עצמו, והקדושה שיוחסה לו במשך הדורות – 
ביותר אל מקום המקדש. "אם תלך  נובעת מכך שהוא הקרוב 
צפונה ממך מתחיל  לסוף השטח המקורה,  עד  ברחבת הכותל 
בעצם הכותל הדרומי של העזרה במקדש", מדגים לנו אריאל 
הכותל,  מנהרות  להן  הולכות  כעת  מתחתינו  מלבנית.  אבן  על 

שליד יציאתן ברובע המוסלמי, עברנו אך לפני דקה קצרה.
מול  אל  כנמצא  הידוע  מיוחד  מקום  יש  הכותל  במנהרות 
נמצאים  מקום קודש הקודשים, כשזה במעבה האדמה. אנחנו 
כעת, במקום התפילה הקרוב ביותר אל קודש הקודשים - מעל 
פני הקרקע. לאחר אמירת פרק תהלים אנחנו נפנים להגיע אל 

לימיננו  מגיעים,  כשאנחנו  לקראתו.  והולכים  היהודי,  הרובע 
שכנים,  ערביים  כמה  שמעסיקה  כשרה  פיצה  חנות  נמצאת 

וההבדלים קצת מיטשטשים. 

הבית השרוף?!

שמי  השרוף',  הבית  'מוזיאון  נמצא  היהודי  הרובע  במרכז 
לא  זה  שנשרף  בבית  שמדובר  לחשוב  עתיד  שמו  את  ששומע 
לא.  ממש  אך  מוזיאון.  הקימו  שלשמו  נורא  אסון  תוך  מכבר 
בחפירות  שנמצאו  בית  לשרידי  מוזיאון  הוא  השרוף,  הבית 
שהחוקרים  מאחר  לו,  ניתן  שמו  והלאה.   '67 משנת  הרובע 
על  שיוחסו  שריפה  סימני  הזה  במקום  מצאו  באזור,  שחיפשו 
"האדמה  ועוד.  פיח  שרידי  כמו  שני,  בית  חורבן  לזמן  ידם 
משמרת בתוכה את הממצאים", מסביר האחראי, "ולכן בעצם 
רבים מהשרידים שאתם רואים שרדו בשלמותם". אנחנו נפנים 
השאר  בין  מציג  המוזיאון  צודק.  אכן  שהוא  ומתברר  להביט, 
לכל  נכנעו  ולא  מאז,  שהשתמרו  שלמים  אוכל  וכלי  חרס  כד 
פגעי הזמן. הבית שאנחנו נמצאים בו מיוחס למשפחת הכהנים 
כהנים,  גרו  את החוקרים שכאן  "קתרוס". הממצאים ששכנעו 
היו כלי אבן רבים שנמצאו במקום, המראים על שמירתם של 
בני הבית מטומאה, שכן כלי אבן לא מקבלים טומאה, כידוע. 
בנוסף נמצאה במקום כתובת מילים "בר קתרוס" על משקולת 
מאבן, ומכאן הסיקו שהכוונה למשפחת הכהנים קתרוס הידועה 
בבית  הקטורת.  הכנת  סוד  על  בקנאות  יומא, ששמרה  ממסכת 
אכן נמצאו גם כלי זכוכית שהחזיקו בושם, וגם מזה ניתן היה 

להסיק את המסקנה שזהו בית משפחת הכהנים לבית קתרוס.
אף  ולמטה  ומפתיעה,  מודרנית  בצורה  בנוי  עצמו  המקום 
מוצג לו חיזיון אור קולי המתאר את חיי משפחת הכהנים בבית. 
למטה, בתוך מתחם מגודר מוצגים להם כל הממצאים שמצאו 
שולחן  בהם  שנה,  כ-45  לפני  והארכיאולוגים,  החוקרים  פה 

"אוכל ועוד מוצגים נוספים.

האורך של 'הכותל הקטן' 
הוא ממש כאורך של רחבת 

הכותל המוכרת, הכותל 
המערבי, הוא כמובן הכותל 
של הר הבית ולא של בית 
המקדש עצמו, והקדושה 

שיוחסה לו במשך הדורות 
– נובעת מכך שהוא הקרוב 

ביותר אל מקום המקדש.

"
מחילה בחומה בטיילת החומותהכותל הקטן
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מעיינות בין החומות
במרכז  נמצא  הוא  גם  שלנו.  הבא  היעד  הוא  וואהל  מוזיאון   
לשם,  נכנס  אתה  כאשר  הגדולה.  מהרחבה  בפנייה  הרובע, 
רובע.  לפני  מתחת  שפועלת  שלמה  לעיר  שהגעת  מגלה  אתה 
חוקרי  שמצאו  הממצאים  מוצגים  בו  ענק  מתחם  על  מדובר 
וחופרי הרובע אחרי 67', ובין השאר ניתן לראות שם פסיפסים 
כפי  שלהם,  השלם  מתוך  בחלק  רק  מוצגים  כשהם  מרהיבים 
שנמצאו. כאשר גילו אותם, ראו רק חלק מכל פסיפס ופסיפס, 
שאר  אל  והגיעו  בשפכטלים  האדמה  את  גירדו  החוקרים  אך 
חלקי הפסיפס, שגם הם כאמור לא שלמים. בעתיד, אגב, ייתכן 
שישלימו את הפסיפסים המוצגים כאן, על ידי השלמה הגיונית 

שלהם, ממש כמו בבניית פאזל.
מקומות  ובעוד  כאן  שנחשפו  והגילויים  הממצאים  לפי 
האצולה  משפחות  גרו  שכאן  החוקרים  הסיקו  סמוכים, 
הרבים  המקוואות  לפי   – כהנים  משפחות  ובעיקר  היהודיות, 
שנחשפו כאן. גם המוזיאון הזה הוא מודרני ומפותח, אך שונה 
מהבית השרוף וממצאיו – בעיקר בשל גודלו. השטח שלו הוא 
גדול מאוד, והוא ממשיך עוד ועוד למטה, עד למדרגות לכיוון 
הכותל, כשהכול מתחת לאדמה. מעל המוזיאון עומד לו בניין 
לעין  שנראים  ועבים  חסונים  עמודים  ידי  על  שמוחזק  שלם, 
המבקר במוזיאון. ליד אחד העמודים ניצב לו קיר אבן יפהפה, 
היהודית שגרה  ביתה של המשפחה  היה בסלון  הנראה  שככל 
כאן אז, בימים הרחוקים ההם. גם כאן ישנם כמה כדי אבן וחרס 

שנשארו שלמים, בדומה למוצגים ב"בית השרוף".
יחד עם אריאל אנחנו פונים אל היעד האחרון שלנו היום – 
עיר דוד ונקבת השילוח שבתוכה. המקום נמצא אל מעבר לשער 
ויורדים  שמאלה,  מעט  פונים  המערבי.  הכותל  שמול  האבן 
ימינה לרחוב, כשהכניסה המרכזית ל'עיר דוד' נמצאת במרכזו 

של הרחוב.
בימים  כאן  יבוס', שהייתה  'עיר  את  בזמנו  כבש  דוד המלך 

קדומים. עוד לפני כן כבשו היהודים את ירושלים אך לא את עיר 
יבוס, ודוד הוא שכבש אותה בסופו של דבר ובה הוא בנה עיר 
בנו,  בהמשך  בנה  אותו  המקדש  למקום  מאוד  קרוב  המלוכה, 
שלמה המלך, מעל לארמון המלוכה. זו היא בעצם 'עיר דוד'. 

גם  בין השאר  ולעוד מקומות,  העיר התרחבה אט אט מערבה 
על ידי צדקיהו המלך בהמשך. פה היה, ועדיין, מעיין השילוח 

שממנו התחילה העיר, וזאת משום שעיר של אז הייתה צריכה 
מעיין מים, והייתה חייבת להיות סמוכה למעיין מרכזי. ואכן גם 

מי שגרו באזור עוד לפני דוד, נסמכו על מעיין השילוח.
ביום-יום היו מוליכים מים אל בית המקדש בכל מיני תעלות 
שהביאו מים ממעיינות מצפון להר הבית, לבורות שהיו בהר. אך 
ניסוך המים בחג הסוכות היה ממעיין השלוח, המעיין המרכזי 
החשוב הסמוך, בכדי לקיים את 'ושאבתם מים בששון'. חזקיהו 
המלך, ניצל מערכת מים וניקבת מים מהתקופה הכנענית, כדי 
להכניס את המים אל תוך העיר, וזאת כדי שלא יצטרכו לצאת 
כשחרבה  השילוח.  נקבת  בעצם  וזוהי  החוצה,  המצור  בזמן 
העיר בחורבן בית ראשון העיר התפרסה לפי ההבנה כיום, גם 

עד למרכז הרובע היהודי, ואולי אף עד להר ציון. 
השאלה שמיד שאלנו כשהגענו למקום, היא האם אכן ידוע 
מה משרידי המבנים כאן הם שרידי ארמונו של דוד המלך. ואז 
הראו לנו מקום מסוים כאן, שישנה חוקרת שחושבת שהוא היה 
מקומו של ארמון דוד. אך זה לא וודאי והחפירות במקום אף 
יהודיות  מספר משפחות  דוד  בעיר  גרות  כיום  עדיין.  נמשכות 
משום  כאן,  ואין  כמעט  שלמים  ישנים  בתים  חדשים.  בבתים 
שעיקר היישוב היהודי היה בסביבות הרובע. רוב שרידי הבתים 
ומבני האבן כאן, הם מימי בית ראשון, אבל יש גם כמה שרידים 
לימי בית שני ואף עוד לפני בית ראשון - לתקופת העם הכנעני 

שדר כאן. 
שהובילו  העתיקים,  העולים  הרחובות  את  כאן  לראות  ניתן 
מספור  הרבות  המדרגות  את  גם  למקדש.  למעלה,  כולם 
מקוואות  כעת.  רואים  אנחנו  למקדש,  העולים  את  שהובילו 
של טהרה נמצאים על הדרך כל העת, מקוואות שבהם היטהרו 
העולים למקדש. בחג סוכות עורכים כאן מידי שנה חגיגה ליד 
נקבת ומעיין השילוח הלא רחוקים, זכר לניסוך המים. יש אף 
להיכנס  שבוחרים  השילוח,  בנקבת  ומבקרים  תיירים  קבוצות 
לתוך הנקבה עצמה ולהתרטב מהמים, למרות שיש דרך יבשה 

עוקפת.
'

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 "
חצר המטרה

פסיפס במוזיאון וואהל



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

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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בין שני ענקים
נקודות יקרות לדמותו רבת ההוד של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  נכתב ונערך ע"י בנו של 

הגר"ד יוסף, הרב עובדיה יוסף

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

אמר הכותב: ערב יום השנה הרביעי לפטירתו של מרן שר 
התורה הגאון האדיר רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, ישבתי 
עם אבי מורי, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, וביקשתי 
אותם שמעתי  ההוד  סיפורי  את  שוב  באוזניי  לשחזר  ממנו 
מפיו במהלך השנים, הסיפורים עליהם גדלתי, את הסיפורים 
לי  שאמר  מה  את  בישראל.  גדול  של  הענקית  דמותו  על 

אשתדל להביא בצורה מדויקת ובלא שינוי. וכה היו דבריו:
מרן  לבין  זצוק"ל  מרן  אאמו"ר  בין  העמוקה  "הידידות 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, החלה עוד מצעירותם לפני כשבעים 
תשי"א.  עוד משנת  החלה  ביניהם  כמדומני שהידידות  שנה. 
מנת  על  שלימה  מערכה  ניהל  הגרי"ש  מרן  תשכ"ה  בשנת 
ואכן  הגדול,  בביה"ד  איתו  ביחד  יכהן  זצוק"ל  שאאמו"ר 
מאותה שנה ועד שנת תשל"ג, הם ישבו ביחד בביה"ד הגדול 
ביחד.  פסקים  וכתבו  דנו  ישבו,  בשבוע.  פעמיים  לפחות 
הידידות שלהם הלכה והתהדקה והתעצמה. לפעמים הם היו 

יושבים אחרי הדיון בביה"ד במשך שעות ומדברים בלימוד.
לאחר מכן, בשנת תשל"ג, הגרי"ש אלישיב פרש מביה"ד 
הגדול בגלל בחירתו של הרב גורן לרה"ר, אבל הידידות שלו 
עם אאמו"ר הלכה והתהדקה. מלבד מה שהוא היה זה שעמד 
לתפקיד  זצוק"ל  בחירתו של אאמו"ר  למען  בראש המערכה 
היו  הם  שנים  במשך  כך,  על  בנוסף  לישראל,  הראשי  הרב 

מתייעצים ביחד על כל דבר ופרט.
אאמו"ר  עם  וללמוד  ערב  מידי  לשבת  זכיתי  ימים  באותם 
שכשהיו  זכורני  הלילה.  של  הקטנות  השעות  עד  זצוק"ל 
מתעוררות שאלות דחופות לאאמו"ר בעניין הנהגת הרבנות, 
להתייעץ  כדי  בביתו של אאמו"ר  והגרי"ש לשבת  הוא  ורצו 
ולטכס עצה, הוא היה שולח אותי עם הנהג שלו כדי להביא 
בביתו  יושב  היה  הגרי"ש  מביתו.  אלישיב  הגרי"ש  מרן  את 
ולומד לבד. לא היה שם איש, לא היו לו מפריעים, הוא היה 
אליו  להגיע  דרך  שום  הייתה  לא  ולומד.  הטלפון  את  מנתק 
לביתו,  עולה  הייתי  ואז  ממשי.  באופן  לביתו  הולכים  אא"כ 
פנים,  במאור  הדלת  את  פותחת  הייתה  ע"ה  הרבנית  רעייתו 
והייתה אומרת לו: "הרב, הרב דוד יוסף הגיע". ומיד כשהיה 
רואה אותי היה סוגר את הגמרא, לובש את החליפה והכובע 

ויורד איתי למכונית.
לעיתים מרן אאמו"ר זצוק"ל היה שולח את הנהג כדי להביא 
את מרן הגרי"ש, ועוד רב גדול שגר בשכונת מטרסדורף. תמיד 
הוא היה אומר לנהג לנסוע קודם למטרסדורף ואח"כ לגרי"ש 
הגרי"ש  את  קודם  שיחזיר  לו  מורה  היה  ובחזור  אלישיב, 
לביתו ורק לאחר מכן את אותו רב גדול. וכשהנהג טען שזה 
ממש סיבוב ארוך לנסוע בצורה זו, אמר לו: "אינך יודע כמה 
וללמוד.  ודקה לשבת  זמנו על כל דקה  הרב אלישיב חס על 
אותם דקות שהוא יצטרך להמתין עד שתיסע דרך מטרסדורף, 
אלו דקות יקרות עבורו בהם יוכל לשבת וללמוד. הרב אלישיב 
יהיה האחרון שאותו תאסוף, והראשון שתחזיר אותו לביתו".

פעמיים שלוש  לפעמים  תכופות,  לעיתים  נפגשים  היו  הם 
רוב  כאשר  והדיינות,  הרבנות  הנהגת  בענייני  ודנים  בשבוע 
הפגישות ביחד עם רבה של ירושלים הגאון הגדול רבי בצלאל 
ז'ולטי זצ"ל, והגאון הגדול רבי אליעזר גולדשמיט זצ"ל היו 
של  בביתו  ולפעמים  זצוק"ל,  אאמו"ר  בביתו של  מתקיימות 

הגרי"ש זצוק"ל.
זכיתי שבכל פעם שאאמו"ר היה שולח אותי להביא את מרן 
הגרי"ש מביתו, הייתי מנצל את הזמן ומשוחח איתו בלימוד. 

ומורכבות,  מסובכות  בסוגיות  בהלכה  ששוחחנו  פעמים 
ממנו,  ששמעתי  ונפלאים  רבים  חידושים  רשומים,  והדברים 
ועוד חזון למועד אי"ה שאעלה אותם על הכתב ואוציא אותם 

לאור עולם בעזהי"ת.
תשל"ה.  הפסח  חג  לפני  שאירע  מעניין  סיפור  לך  אספר 
ידי חברת כרמל  בימים ההם היינות היו מיוצרים ברובם על 
מזרחי. אותה חברה סיפקה יינות ללמעלה מ- 90% מהציבור 
בישראל. ומעשה שהיה כך היה: בכרמל מזרחי היו רוכשים 
באופן קבע ספירט - סוג של אלכוהול - מבתי חרושת ברמת 
גן ובבת ים שם הוא היה מיוצר. כמובן שהאלכוהול ליינות על 

פי חוק, מחויב להיעשות מענבים בלבד. אלכוהול יין.
והנה, שנה אחת, חברה שמייצרת תמרוקים הזמינה ספירט 
מאותם בתי חרושת, ואותו ספירט נעשה מעמילן של דגנים - 
שהם חמץ בפסח - לאותה החברה. לאחר שהסתיים הייצור, 
אותם  וניקו  היטב  היטב  הכלים  כל  את  המפעל  אנשי  שטפו 
בחומר ששמו "קאוסטיק סודה" - סוג של חומר כימי חריף 
ביין  זה  אחרי  עירבו  אותו  ספירט  ייצרו  מכן  ולאחר   – מאד 

בלא  הפסח,  חג  עבור  שנעשה  מזרחי  כרמל  של  ובקוניאק 
להכשיר את המכונות.

הדבר נודע לרב היקב הרב ינובסקי זצ"ל. הוא הגיע בחשאי 
לביתו של אאמו"ר זצוק"ל, וסיפר לו על השערורייה הגדולה: 
אלכוהול  מכן  לאחר  ייצרו  גמור,  חמץ  ייצרו  שבהם  בכלים 
מיד  מאד.  ונבהל  הדברים  את  שמע  זצוק"ל  אאמו"ר  לפסח. 

הוא הזמין אליו את ראשי היקב, וחקר אותם חקירה יסודית 
התיישב  הוא  מכן  לאחר  לאשורן.  העובדות  את  לדעת  בכדי 
יביע  יותר בשו"ת  גדול שהתפרסם מאוחר  וכתב פסק הלכה 
אומר )ח"ח חאו"ח סי' מג(, ובו העלה להתיר את הכל. היינות 

וגם הקוניאק.
אלא שיחד עם זאת, ידע אאמו"ר שכאשר הדברים יתפרסמו, 
ישנם בישראל חוגים מחוגים שונים שהולכים אחר רבותיהם 
תהיה  ושלא  כולם  ידי  על  זה  בנושא  הסכמה  שתהיה  וצריך 
מחלוקת בדבר. לשם כך, הוא ציווה לשכור חדר במלון המרכז 
בירושלים, ולשם הזמין את מרנן ורבנן הגאונים הגדולים רבי 
יוסף שלום אלישיב זצ"ל, רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, רבי 
רבי  זצ"ל,  ז'ולטי  בצלאל  רבי  זצ"ל,  אויערבך  זלמן  שלמה 
ישראלי  שאול  רבי  הגאון  את  וכן  זצ"ל,  גולדשמיט  אליעזר 
חשב  כך  הדתית.  הציונות  חלקי  כל  על  מקובל  שהיה  זצ"ל, 
ויחתמו על  אאמו"ר שאם יסכימו כל הגדולים הללו להתיר, 

היתר משותף, תימנע השערורייה והמבוכה.
ולבלות  לשבת  יצטרכו  שהם  הרבנים  לכל  הודיעו  מראש 

ידעו  לא  אפילו  עצמם  כשהם  מסוים,  בנושא  רבות  שעות 
על מה מדובר ולשם מה הוזמנו, שכן אבא זצוק"ל שמר על 
העניין בסודיות רבה כדי שלא יצאו הדברים החוצה ויתחילו 

לשונות רעות בחוץ והנזק יהיה גדול.
אני זוכר זאת היטב. הייתי נוכח במקום מתחילה ועד סוף. 
הרבנים הגיעו. הוזמנו לשם גם ראשי המפעלים והחלו לתאר 
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פרטים.  לפרטי  הספירט  ייצור  שלבי  כל  ואת  העובדות  את 
שהם  ולאחר  זצוק"ל,  אאמו"ר  ידי  על  בחומרה  ננזפו  הם 
ההלכתיים שלו  הנימוקים  כל  את  הציג  הוא  החדר  את  עזבו 

שבעקבותיהם העלה להתיר.
כל  בין  מאד  מעניינת  ושיחה  הלכתי  פולמוס  התעורר 
הגרי"ש  כאשר  גדולים  בין  ועניינית  קולחת  שיחה  הרבנים. 
מן  אויערבך  והגרש"ז  אחד,  מצד  הערות  מעיר  אלישיב 
מתפלפלים  שאול  אבא  והגרב"צ  ז'ולטי  והגר"ב  השני,  הצד 
ישבו  והם  ונימוקיו,  ואחד העלה את דעתו  כל אחד  ביניהם. 

ונשאו בדבר שעות ארוכות.
כעבור כמה שעות, עמד על רגליו הגרי"ש אלישיב, ואמר: 
"אני לא מסכים בשום פנים ואופן להיתר בעניין הקוניאק. לפי 
דעתי אסור לשתות אותו בפסח משום שהוא נעשה הראשון 
הגרש"ז  קם  מיד  בחמץ".  קודם  בהם  שהשתמשו  בכלים 
אויערבך כנגדו והחל להתפלפל עימו בחריפות שלדעתו אבי 
מורי צדק להכשיר גם את הקוניאק. לאט לאט הצטרפו אליו כל 
הגדולים ששהו בחדר, וכולם הסכימו עם דעתו של אאמו"ר 
להתיר מלבד הגרי"ש אלישיב שעמד בתוקף על דעתו לאסור. 

ואז שאל אאמו"ר את הגרי"ש: "האם לדעת כת"ר, אם ישהו 
את הקוניאק לאחר הפסח יכשלו בחמץ שעבר עליו הפסח?" 
הגרי"ש השיב שאין עם זה שום בעיה, ואפשר יהיה להשאיר 
את הקוניאק בבית עד לאחר הפסח ואפילו אין צורך למוכרו 
ואין כאן חלילה  רק בשתיה,  לגוי. לדעתו עצם האיסור הוא 
שהוא  לכולם  אאמו"ר  הודיע  מיד  בפסח.  חמץ  של  איסור 
החליט לבטל את דעתו מפני דעת הגרי"ש אלישיב, וציין כי 
גמר אומר בליבו לצאת מהחדר הזה בדעה אחידה ובהסכמה 
של כלל הרבנים יחד. את היין יתירו לכתחילה, ואת הקוניאק 
יודיעו שאין להשתמש בו בפסח אלא ישהו אותו לאחר הפסח 
היה,  אכן  וכך  יחיד.  בדעת  שהיה  אע"פ  הגרי"ש  של  כדעתו 

ניסחו מכתב ברוח אותו פסק, וכל הרבנים חתמו עליו.
כולם  שרכשו  העצום  הכבוד  את  לנו  מראה  הזה  המעשה 

למרן הגרי"ש אלישיב. כאשר אאמו"ר הציע לבטל את דעתו 
מפני דעת הגרי"ש, הסכימו לזה מיד כולם ללא שום פקפוק 
אף שסברו אחרת. זה מראה לנו את ההערכה העצומה שרכשו 
על  ומחלו  ויתרו  כיצד  מאידך  גדלותם  עוצם  ואת  מחד,  לו 
גדולי הפוסקים אליו,  דעתם מפני דעתו הרוממה. היחס של 
שנפלה  אני  שמח  רבה.  והערצה  חיבה  כבוד,  של  יחס  היה 
בחלקי הזכות להיות קרוב לענק שכזה. עלינו ללמוד מדרכיו 
ומפסקיו, להגות בתורתו ואמרות קודשו. זוהי דמות של שקדן 
נפלא, זוהי אלומת אור לעולם התורה, איש ענק שהטביע את 
ולדורות  לדורו  ברכה  והביא  ההלכתית  הפסיקה  על  חותמו 

הבאים".
אמר הכותב:

אעלה אנקדוטה שזכיתי להיות עד לה. בשנת תשס"ה זכיתי 
לבקר ביחד עם אבי מורי הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בביתו 
של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כדי לקבל את ברכתו לרגל 

נישואיי בשעטו"מ.
מיד כשנכנסנו אל הקודש פנימה החלו אבא ומרן הגרי"ש 
להלכה  העלה  שאבא  מסוים  בנושא  תורה  בדברי  להתפלפל 
בספרו "הלכה ברורה" שלא כדעתו של מרן הגרי"ש אלישיב 

זצוק"ל.
בנושא  עליו  חולק  אבא  מדוע  לדעת  ביקש  הגרי"ש  מרן 
זה. אפשר היה לראות עליו שמה שעניין אותו הוא לא עצם 
העניין שחלקו עליו - הרי זה לא היה נוגע אליו אישית להלכה, 
מדובר היה בשאלה שנגעה למדינה מסוימת בדרום אמריקה – 

ראו עליו שהוא פשוט חיפש את האמת.
אותו  הביא  מה  להסביר  כדי  העובדות  בתיאור  החל  אבא 
למסקנת ההלכה כפי שפסק. לאחר מספר דקות עצר אותו מרן 

הגרי"ש ואמר: "אין שום ספק שכבודו צודק!"
שפסק  ממה  בו  חוזר  הרב  "האם  ושאל:  תמה  אבא 
בתחילה?" מרן הגרי"ש חייך ואמר: "אני לא חוזר בי, הדבר 
בפני  שהצגת  השאלה  צורת  לפי  אותי,  שואלים  איך  תלוי 
ותיאור העובדות אין כל ספק שההלכה כדבריך, ומה שפסקתי 

אחרת הוא משום שתיארו בפני עובדות שונות".
שנהגו  מסוים  מנהג  איזה  היה  בו  שעסקו  שהעניין  זכורני 
בקהילה מסוימת, ודעתו של הגרי"ש הייתה שלא משנים את 
בדיוק  מה  הייתה  שהשאלה  אלא  המנהג,  לפי  והכל  המנהג 

נהגו ועל זה נסוב פסק ההלכה.
הגרי"ש  ממרן  שליט"א  מורי  אבי  ביקש  לצאת  כשבאנו 
שיברך אותי, והוא אכן בירך אותי במאור פנים. כשהתכופפתי 
לי  נתן  ולא  ידו  את  משך  הוא  הטהורה  ידו  את  לנשק  כדי 
לנשקה. אבא חייך ואמר לו: "כבוד הרב, אצלנו נוהגים לנשק 

את היד של הרב!"
לעולם לא אשכח את צחוקו של מרן זצוק"ל שנהנה מאד 
ואמר: "הכל לפי המנהג!" והושיט לי את ידו כך שאפילו לא 

הייתי צריך להתכופף כדי שאנשקה. זכותו תגן עלינו אמן!

"

"

אאמו"ר ידע שכאשר 
הדברים יתפרסמו, 

ישנם בישראל 
חוגים מחוגים שונים 

שהולכים אחר 
רבותיהם וצריך 
שתהיה הסכמה 

בנושא זה על ידי 
כולם ושלא תהיה 

מחלוקת בדבר. לשם 
כך, הוא ציווה לשכור 

חדר במלון המרכז 
בירושלים, ולשם 

הזמין את מרנן ורבנן 
הגאונים הגדולים רבי 
יוסף שלום אלישיב 
זצ"ל, רבי בן ציון 

אבא שאול זצ"ל, רבי 
שלמה זלמן אויערבך 

זצ"ל, רבי בצלאל 
ז'ולטי זצ"ל, רבי 

אליעזר גולדשמיט 
זצ"ל, וכן את הגאון 
רבי שאול ישראלי 
זצ"ל, שהיה מקובל 

על כל חלקי הציונות 
הדתית. כך חשב 

אאמו"ר שאם יסכימו 
כל הגדולים הללו 
להתיר, ויחתמו על 

היתר משותף, תימנע 
השערורייה והמבוכה
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סוחינסקי עם בני משפחת צייגר ליד ביתם
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המלאך
התמהוני

אנטון סוחינסקי נחשב לתמהוני 
בעיירה הפולנית 'זבורוב': שכניו לעגו 

לו על הנהגותיו המשונות ומכריו 
זלזלו בטוב לבו, והכינוי שדבק בו 
היה: ''שוטה הכפר'  אך במלחמת 
העולם השניה, כאשר בני העיירה 
סייעו ברובם להשמדת היהודים, 

היה זה אנטון שפנה למשפחת צייגר 
היהודית והציע להם להסתתר בביתו 
תוך סיכון חייו  למעלה משנה שהו 

בני המשפחה יחד עם יהודיות נוספות 
בשטח ביתו  במהלך התקופה נאלצו 
היהודים להימלט בשל הפחד מגילויים 
וכששבו לעיירה, נעתר אנטון לחפור 
מערה בחצר ביתו בו שהתה הקבוצה 
תשעה חודשים עד לתבוסת הצבא 

הגרמני  כעת, למעלה מעשור לאחר 
פטירתו, נחשף סיפורו המופלא של 

האיש שנלחם בחירוף נפש למען 
הצלת המשפחה היהודית

יעקב אמסלם
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יוני 1941, שנתיים לאחר תחילת מלחמת  היה זה בחודש 
העולם השניה, 'שואת העם היהודי'. מיליוני בני אדם הובלו 
לטבח, אך בעיירה 'זבורוב' הפולנית השקט נשמר, עד לאותו 
חודש יוני. 3,000 מיהודי העיירה נספו במלחמה הארורה, אך 
כמה מהם ניצלו. מושיעם היה אנטון סוחינסקי, תושב העיירה 
ששם נפשו בכפו והסתיר כמה מיהודי המקום בתנאים בלתי 

אפשריים. 
למעלה מעשור לאחר מותו בשיבה טובה, אנחנו מביאים 
לראשונה את סיפורו של האיש שלימים יקבל את תואר 'חסיד 
הצלת  למען  פועלו  על  רבה  להערכה  ויזכה  העולם'  אומות 

חלק מיהודי המקום במסירות נפש נדירה.

שוטה הכפר
היו שכינוהו  ומתבודד.  מנודה  אדם  היה  סוחינסקי  אנטון 
ומוזר.  מופנם  היותו  עקב  הכפר"  "שוטה  מגוריו  במקום 
לאנטון לא הייתה משפחה מאחר ומעולם הוא לא נישא. כך 
הוא חי במשך שנים רבות בבית קטן וצנוע בעיירה 'זבורוב' 
הפולנית. חיבתו המוגזמת לבעלי חיים מכל הסוגים והמינים 
- מחרקים ועד חלזונות או צדפות - שמה אותו ללעג בעיני 
שכניו הגויים, אך דווקא כאשר כל אמות המוסר קרסו ורובם 
המוחלט של תושבי הכפר הפנו ליהודים את גבם באדישות 
שבניגוד  אנטון  זה  היה  העם,  ברצח  השתתפו  אף  ולעיתים 
לשכניו, שמר על ערכיו האנושיים והציל לבדו כמה משפחות 

מן התופת.
מספר בתים ממקום מגוריו של אנטון, התגוררה משפחת 
צייגר. אבי המשפחה היה יצחק, האם - סוניה, ושני בניהם: 
טרם  עוד  סוחינסקי  את  הכירה  המשפחה  ומיכאל.  שלי 
העיירה,  תושבי  יתר  כמו  אותו,  החשיבה  אך  המלחמה, 

כתמהוני עקב התנהגותו המוזרה לעיתים ובשל בדידותו. 
הפנימה  לא  בעיירה,  ההרג  מסעות  תחילת  לאחר  גם 
להימלט  או  להתפנות  וסירבה  המצב  את  צייגר  משפחת 
מאימת הנאצים. רק לאחר שנתיים, לקראת סוף שנת 1943, 
הבינה המשפחה כי כלו כל הקצין והחליטה להסתתר בביתו 
סוחינסקי, שהציע למשפחה מקום  אנטון  של השכן המוזר, 

מסתור מאימת הנאצים שטבחו ביהודי העיירה.
סוחינסקי,  של  בביתו  המשפחה  שהתה  ספורים  חודשים 
את  להם  להנעים  רבים  מאמצים  עושה  מצדו  הוא  כאשר 
גילו  השהות,  במהלך  רב.  עצמי  סיכון  תוך  בביתו  השהות 
שכניו של סוחינסקי את היהודים המסתתרים והחלו להציק 
יסגירו  שלא  כתנאי  כספים  מהם  ולסחוט  ולמצילם,  להם 
אותם. כאשר יצחק צייגר החליט שלא להיענות עוד לסחיטה 

במסגרתו  יריות  קרב  והתפתח  אקדח  שלף  הכפריים,  מצד 
נהרגה אישה נוספת שהסתתרה עמם. 

המסתור  מקום  לחשיפת  ומחשש  האש  חילופי  בעקבות 
בני  עם  יחד  להימלט  האב  צייגר  החליט  הגרמנים,  ידי  על 
בעצמו,  אנטון  גם  התלווה  ההימלטות  לניסיון  משפחתו. 
שהחליט ללוותם מעט. "הקור היה מקפיא, הלילה חשוך. מה 
יכולנו לעשות ללא בגדים ונעליים?", שחזרה לימים רעייתו 
סוניה צייגר. "אנטוש )אנטון סוחינסקי - י"א( נתן לבעלי זוג 
מכנסיים ישנים ועזבנו. בעלי לקח ילד אחד בידיים ואנטוש 
לקח את השני. כך צעדנו מ-5:00 לפנות בוקר עד 8:00 ללא 
ואנטוש  לצאת  החלו  הפולנים  השמש,  כשעלתה  הפסקה. 
נפרד מאיתנו ובקש שנבטיח לו שאם נהיה בסכנה נחזור אליו. 

בינתיים, אמר, יבנה מסתור חדש".
המשפחה  בני  פגשו  מסעם,  במהלך  כי  סיפרה  סוניה 
אוקראינים שאמרו להם כי "אם לא תסתתרו, - תמותו. אמרתי 
עם  אשאר  ושאני  עצמו,  את  ויציל  ללכת  שימשיך  לבעלי 
הילדים שכבר לא היו מסוגלים לצעוד יותר". אבי המשפחה 
ניסה את מזלו אצל איכר שחכר את אדמתו בעבר. "הוא חשש 
להסתיר אותנו", סיפרה סוניה. "התחננו שייתן לנו להישאר 
אצלו יום אחד כי הילדים קופאים מקור. למחרת היינו שוב 
חסרי בית. הקור היה נורא, הדרך הייתה חלקה והלכנו מבית 
קרעתי  יחפים.  היו  הילדים  למקלט.  מתחננים  לשני,  אחד 
מרעב  בכו  הילדים  רגליהם.  את  ועטפתי  משמלתי  חתיכה 
על  לשוב  המשפחה  בני  החליטו  ברירה,  מחוסר  ומקור". 
לבנות  המשפחה  אבי  החל  שם  זבורוב,  לעיירה  עקבותיהם, 

מקום מסתור בחצר ביתו של אנטון. 
בכוך  המשפחה  ישבה  חודשים,  כעשרה  במשך  וכך, 
הקטן, בפחד מצמית מן הלא נודע. בתקופה זו, לא העזו בני 
המשפחה לצאת את מקום המסתור, ואת צרכיהם היה מספק 
אנטון: מבישול האוכל ועד החלפת בגדיהם. גם זאת, כאמור, 
הגרמני  הצבא  חיילי  זו,  בתקופה  אדיר:  עצמי  סיכון  תחת 
ביקרו בביתו לאחר שחשדו כי הוא מסתיר יהודים בביתו. גם 
הימצאות  דבר  את  אנטון  סיפר  לא  ממושכת,  חקירה  לאחר 
הגרמנים  הגיעו  נוספת  בפעם  בביתו.  היהודית  הקבוצה 
לתחוב  נאלצו  המסתתרים  והיהודים  המחבוא  ליד  למרתף 
היו  לו  קול.  הילדים על מנת שלא להשמיע  לפי  סמרטוטים 

מתגלים, היה זה לא רק סופם, אלא גם סופו של מצילם.
פונה  אנטון  זבורוב,  העיירה  אל  התקרבה  החזית  כאשר 
היומית.  המים  מנת  את  למשפחה  שהספיק  לפני  מביתו 
סיפרה  למפקדה",  אותו  והפכו  ביתו  את  תפסו  "הגרמנים 
פניו  את  כיסינו  השתעל,  בננו  וכאשר  מפחד  "רעדנו  סוניה. 
 20 הלך  אחת  ופעם  לגורלנו  מאוד  חשש  אנטון  בשמיכה. 
קילומטרים חזרה אל ביתו. הוא זרק לנו פיסת לחם דרך הפתח 
במטבח, לא הספיק לתת לנו מים ונאלץ לברוח. סבלנו סבל 
היה  והכי קשה  נשברו  הילדים  קשה.  כה  היה  הצמא  נוראי. 

לחזות בזאת. האם סבלנו את כל הסבל הזה רק בשביל למות 
רגע לפני השחרור? הילדים ביקשו שנסגיר עצמנו לגרמנים, 

אך בעלי תמך בנו ונשארנו בבור עד שהגיע הצבא האדום".
רק לאחר תבוסת הצבא הגרמני, יצאה המשפחה מן הכוך 
וראתה את אור השמש. לימים יתארו בני המשפחה כי בעת 
צאתם מן הכוך, לא יכלו לעמוד על רגליהם, מאחר והם היו 
חודשים,  מספר  לאחר  ארוכים.  חודשים  במשך  תזוזה  ללא 
עזבו הניצולים את המקום, ואנטון סוחינסקי הוכר על ידי 'יד 
ושם' בתור חסיד אומות העולם ב-1974. 20 שנה לאחר מכן, 
מ'יד  התעודה  את  לקבל  לישראל  אנטון  הגיע   ,1995 בשנת 

ושם', שם גם נפגש בהתרגשות רבה עם ניצוליו.

"ה' רצה שנישאר בחיים"
יהודיות   2 סוחינסקי  אנטון  הסתיר  המשפחה,  בני  מלבד 
נוספות: אווה הלפרין, שאיבדה את כל משפחתה באקציות 
)לימים  שטוק  ציפורה  בשם   16 בת  ונערה  לבדה,  ונותרה 

שינדלהיים(.
שחזרה  אדלר,  לאווה  הפכה  שלימים  הלפרין,  אווה 
בשנותיה האחרונות את סיפורה יוצא הדופן ואת נס ההצלה 
מהתופת על ידי סיועו של אנטון. "נולדתי בזבורוב", שחזרה 
ושני  הוריה  עם  בעיירה  חיה  אווה  ושם'.  'יד  לארכיון  אווה 
אחיה צעירים. אביה היה מנהל הבנק היהודי בזבורוב ומזכיר 

הקהילה. "חיינו היו טובים באופן יחסי", היא סיפרה.
ב-4 ביולי 1941, הופיעו יחידות האס אס בפעם הראשונה 
"הלאה  וצעקו:  לבית  מבית  עברו  הם  העיירה.  ברחובות 
אז  לעבודה.  הגברים  את  לקחו  "הם  הארורים!".  היהודים 
ויותר  ושני אחיי, שהיו פצועים ממיטותיהם,  לקחו את אבי 
יחידות האס אס הופיעו  לא ראינו אותם. חודש לאחר מכן, 
לברוח  הצלחתי  אני  אמי.  את  לקחו  הפעם  השנייה.  בפעם 

ולהסתתר בסככת עץ. נשארתי לבדי ללא הורים ואחים".
יחד  בגטו  חברה  עם  לחיות  והלכה  הבית  את  עזבה  אווה 
של  נוראית  מגפה  הייתה  "בגטו  משפחות.  חמש  עוד  עם 
מדי  בזרועותיי.  מתו  טיפלתי  בהם  אנשים  שלושה  טיפוס. 
כאשר   ,1943 מרץ  עד  חיינו  כך  לוויות.  כעשרים  נערכו  יום 
פשטו  שבועות,  מספר  לאחר  עבודה".  למחנה  אותנו  לקחו 
אווה,  במחנה.  האסירים  כל  את  לחסל  שעומדים  שמועות 
את  להציל  בניסיון  לברוח  החליטה  בגילה,  צעירה  שהייתה 
הלכנו  נוספת.  משפחה  עם  ביחד  המחנה  מן  "ברחתי  חייה. 
לביתו של שכן שלהם לשעבר והוא החביא אותנו ב'בונקר'. 
לא הכרתי אותו, אך תודות לו אני נמצאת כאן היום לספר את 

הסיפור".
וחי  רווק  היה  "הוא  סוחינסקי.  אנטון  היה  כמובן,  השכן, 
חפר  "הוא  בעדותה.  אווה  מתארת  ועני",  קטן  בבית  לבדו 
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מרתף מתחת לבית והסתיר אותי שם יחד עם משפחה בת ארבע 
נפשות )משפחת צייגר – י"א( וכן בחורה צעירה נוספת. נשארנו 
בהשגחתו של אנטון מאותו לילה ב-23 ביוני 1943 ועד ליולי 
גילו עד מהרה את  היינו בבונקר. אך השכנים  1944. בתחילה 
נוכחותנו. הם היו באים כל ערב ומאיימים עלינו ודורשים כסף. 
הוא  כסף.  עוד  להם  לתת  לסרב  החליט  צייגר  יצחק  אחד  יום 

הסביר שכך או כך הם לא התכוונו לתת לנו לחיות".

"הדם שלנו קפא"
הלב,  טוב  אנטון  של  השכנים  קרה.  כאמור,  זה,  אחד  ויום 
כסף  סכומי  להם  להעניק  צייגר  של  סירובו  את  לנקום  ביקשו 
עם  באו  "הם  הסתתרו.  בו  למרתף  ופרצו  שתיקתם,  תמורת 
רובים ורצחו אישה זקנה שהסתתרה איתנו. אני נפצעתי קלות. 
הצלחנו לברוח הודות להתערבותו של אנטון. נדדנו כל הלילה 
עד שעלה השחר. אחרי שהלכנו מרחק של כששה קילומטרים 
פגשנו אנשים שהסכימו להכניס אותנו לאסם שלהם. הם נתנו 
לנו גם חלב חם. נשארנו שם, רועדים מקור, במשך 24 שעות".

לאחר שהות נוספת בת מספר שעות, החליטה הקבוצה לסוב 
האופציה  זו  כי  בהבנה  אנטון  לביתו של  ולחזור  עקבותיה  על 
אנטון.  לחזור אל הבית של  ביותר עבורם. "החלטנו  הבטוחה 
והחליקו  באבנים  נתקלו  רגלינו  וקר.  מאוד  חשוך  היה  הלילה 
לגופנו.  ודבוקים  במים  ספוגים  היו  הבגדים  קפואים.  במים 
לבסוף הצלחנו להגיע לביתו של אנטון. זה היה רגע של אושר 
כשהצלחנו להגיע אל הבית. הוא קיבל אותנו בחום ובכה מרוב 
אושר. הוא לחש באזננו בשקט על מנת שאף אחד לא ישמע: 
'יקיריי, אני כל כך שמח שחזרתם אליי. מעתה ואילך לא אתן 
לגלות  יוכל  לא  אחד  אף  עכשיו,  אתכם.  להטריד  אחד  לאף 

אתכם'. וכך נהג". 
הגג  בעליית  זמני  באופן  הפעם  להחביאם  החליט  אנטון 
חפר  הוא  צייגר,  בעזרתו של  הבאים,  הלילות  ובמשך שלושת 
ששה  היינו  הזה  החלל  "בתוך  הקבוצה.  הסתתרה  בו  בונקר 
אנשים ויכולנו רק לשבת או לשכב. הייתה רק מנורת נפט קטנה 
לתאורה. שמחנו להיות תחת השגחתו, אך עבור אנטון זה יצר 
טרחה גדולה. הוא היה צריך לשאת בעול הזה לבדו עם סבלנותו 
המלאכית, אהבתו העמוקה לזולת ונחישותו להציל את חיינו".

קבוצת  של  התלאות  מסכת  תמה  לא  הזה  בשלב  שגם  אלא 
היהודים, "הם )הנאצים – י"א( חיפשו אחרינו לאחר שאנשים 
ראו אותנו נודדים לפני שובנו אל אנטון. הם חיפשו מבית לבית 
וכיוון שלא מצאו אותנו, הניחו ששבנו אל אנטון. תחילה הגיעו 
הראשונה  העולם  למלחמת  עד  נחשבה  )זבורוב  האוקראינים 
כשטח אוקראיני וכוחות רבים הושארו שם לאחר המלחמה – 
י"א( לחפש אותנו. הם איימו על אנטון, אך אלוקים שמר עלינו 

שלא נתגלה".

אך בזאת לא תם הסיפור. חיילי האס אס הצמידו רובה אל 
החזה של אנטון וציוו עליו להסגיר את היהודים. אך הוא עמד 
איתן. "הם חיפשו, צרחו, ושוב ה' רצה שנשאר בחיים. ממקום 
מחבואנו יכולנו לשמוע הכל, ובצל המוות ביקשנו מה' שיציל 

אותנו".
אווה אדלר מציינת בין היתר את אחת ההתמודדויות הקשות 
את  להאכיל  הקשה  המשימה  הייתה  גם  "לאנטון  מטיבם.  של 
לעצמו.  אוכל  די  לו  היה  עני שבקושי  כך  כל  היה  הוא  כולנו. 
לא היה לו מספיק כסף לקנות יותר מזון ממה שהוא היה צריך 
על  ידעו  הם  גרו בשכונה.  ואשתו  אחיו  למרבה המזל  לעצמו. 
האוכל  את  נתנה  ובלילה  עבורנו  מבשלת  היתה  היא  קיומנו. 
לאנטון שהיה בשקט לוקח את האוכל לביתו ומביא לנו לאכול. 
פעמים רבות הוא נתן לו את האוכל שלו והיה הולך לישון רעב".

הישועה:  באה   ,1944 ביולי  ב-24  מכן,  לאחר  שנה  כמעט 
לאחר הפגזות קשות מצד הצבא הרוסי, הגרמנים נאלצו לסגת 
והרוסים נכנסו לעייריה זבורוב. "אני זוכרת את הרגע שאנטון 
כי חשבנו  לרגע  פתח את הפתח של הבונקר. הדם שלנו קפא 
שהגרמנים גילו את מחבואנו. אך הוא בא להגיד לנו בקולו מלא 

השמחה: 'בואו, צאו החוצה, ניצלתם. הרוסים הגיעו'".

 "הוא היה אדם נעלה"
למעלה  לפני  לעולמה  שהלכה  אווה,  של  ההצלה  נס  מלבד 
מעשור, סיפור חייה סוער לא פחות. את בעלה, אברהם, הכירה 
שנים לפני תחילת המלחמה. בעקבות עסקיו נסע טרם החתונה 
להביאה  הניסיונות  כל  לשוב.  הצליח  לא  ומשם  לאורגוואי, 
אליו, לא צלחו, ובמשך כל שנות המלחמה היה בטוח אברהם 

כי היא נספתה כמו יתר בני העיירה. 
חייה  את  החלה  אווה  כאשר  מהמלחמה,  עשור  לאחר  רק 
מחדש בקראקוב. היא פגשה באחד הימים מכר ותיק מן העיירה 
שנדהם לראותה. המכר סיפר לה כי ארוסה, אברהם, היה בטוח 
כי היא נספתה. זמן קצר לאחר מכן, לאחר שגילו השניים זה את 
זו, שלח אברהם לאווה כרטיס הפלגה לאורוגוואי, ועשר שנים 

בדיוק מיום פרידתם, הם ניצבו תחת לחופה ונישאו. 
הלכה  אווה,  ורעייתו,  לעולמו,  אברהם  הלך   1995 בשנת 
כנראה  השנים  עשר  "אותן  אחריו.  שנים  עשר  בדיוק  לעולמה 
אברהם  ללא  האבודות  השנים  עשר  על  משמים  לה  החזירו 
בתקופה הנוראית באירופה", אומר בנה, עורך הדין ברוך אדלר, 

בראיון ל'כל ישראל'.
אנטון  של  שמו  את  הזכירו  שלי  ההורים  השנים  "במהלך 
ברוך  מוסיף  מלאך",  אל  כמו  אליו  התייחסו  קודש.  ביראת 
אדלר. "עם כל פשטותו, הוא היה אדם נעלה". ברוך מספר את 
ששמע בבית הוריו על מנהגיו של אנטון, בעקבותיהם הודבק לו 
הכינוי 'שוטה הכפר'. "הוא היה משקה נמלים עם מזלף מים. כל 
יצור חי היה זוכה לטיפוח שלו. מי שראה אותו בפעולתו, היה 
יכול להבין מדוע האדם הזה היה מוכן לסכן את עצמו כל כך 

הרבה בכדי לשמור על האנשים הללו".
בשנת  ושם'  ב'יד  שנערך  בכנס  אותו  פגש  כי  מספר  ברוך 
1995. "מהמעט שדיברתי איתו, נחשפתי לאישיות נדירה. הוא 
מסתבר  נדהמתי.  אותה  שמעתי  שכאשר  שלו  הנהגה  לי  סיפר 
שהוא חשש מהסיורים של כלבי הנאצים שהיו מחפשים יהודים 
במקומות מסתור. הם היו יכולים לזהות אם יש אנשים על פי 

ריח המקום גם כשהתחבאו מתחת לקרקע". 
אחת הדרכים לבלבל את הכלבים ולמנוע מהם להגיע למקום 
שהו  בו  הבור  אזור  על  לשתיה  סודה  פיזור  הייתה  המסתור, 
והם  מאחר  למקום  להתקרב  יכלו  לא  הכלבים  וכך  האנשים, 
רגישים לסודה. "הבעיה היא", מסביר ברוך אדלר, "שהסודה 
ידיו  על  לשים  יכול  היה  לא  ואנטון  כוויות  ומשאירה  שורפת 
כי אז הנאצים היו רואים את הכוויות והיו חושדים בו". בכדי 
להימנע מכך, ברוך היה שם את הסודה בפיו ויורק את החומר 
מסביב לבור, "הוא היה עושה את זה למרות שהפעולה הייתה 
לא  שהנאצים  בכדי  זאת  וכל  הפה.  בתוך  פצעים  לו  משאירה 

יראו את הפצעים על ידיו".

פתח הבונקר בו הסתיר סוחינסקי את המשפחהסוחינסקי עם בני משפחת צייגר

 
המלאך
התמהוני

הוא קיבל אותנו בחום 
ובכה מרוב אושר. הוא 
לחש באזננו בשקט על 

מנת שאף אחד לא ישמע: 
'יקיריי, אני כל כך שמח 
שחזרתם אליי. מעתה 

ואילך לא אתן לאף אחד 
להטריד אתכם. עכשיו, 
אף אחד לא יוכל לגלות 

אתכם'. וכך נהג

"

"
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַמְלִּכיֵאל 
ָּדׁש? 

זֶה ֲאִני.
ָׁשלֹום, ַאָּתה 

ִמְתַּבֵּקׁש ָלבֹוא ִאִּתי ְּבִעְנָין 
ָּדחּוף ְמאֹד.

ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש? 

... א.

ָאז ֵּתָאֵלץ 
ְלַחּכֹות, ֲאדֹוִני.

ֲאדֹוִני, ֶזה 
ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש?

א!

ַּכֲעבֹר ָׁשָעה

 .ִסַּיְמנּו. ֵנֵל

ַמר ָּדׁש, ֶזהּו נֹוֵׂשא 
ֶׁשֲהמֹון ֶּכֶסף ָּתלּוי ּבֹו. ִאם 

ָּתבֹוא ַעְכָׁשו, ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשא 
ֵּתֵצא ֻמְפָסד, ִאם ַאָּתה ֵמִבין 

ֶאת ַּכָּוָנִתי... 

 ,ָאז ְּבטּוְב
ַאָּתה ַמְסִּתיר 

ֶאת ָהאֹור.
ּדׁש

ֵאל 
ְלּכי

ַמ
כתב וצייר: אבימי

פרק א'

 תעלומה
 מספר

2

מכל יהלום
יותר 

חדש!
 להשיג ברשת חנויות 

 אור החיים, יפה נוף
ובחנויות הספרים המובחרות

חדש!
הספר שיעסיק את ילדיכם בחופש
עם מגוון תחומי יצירה, תפירה, גזירה, קיפולי נייר ועוד

מחיר מבצע  
₪ 35 
בלבד!
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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

"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!!

טיפ

679 8

5 3 124
נתחיל 
בציור 

הטרפז 
ונוסיף 

קווי 
עזר

נצייר 
את 

הזקן 
ותחילת 

הכובע

נסיים 
עם 

הכובע 
ונוסיף 

את 
הצעיף

כעת 
לפרטים 

האחרונים 
וסיימנו

מחקו 
את 

הקווים 
המיותרים 

בציור 
הצבועים 

בכתום

נצייר 
עיניים 

ואוזניים

נוסיף 
את תווי 

הפנים

נסיים 
עם האף 

והפה  
ונוסיף 

משקפיים

נשארו 
כמה 

פרטים 
אחרונים 

וסיימנו עם 
הפנים

אדון טרפז

נסו לתת לדמות שלכם אופי שתיהיה 
דמות מסוגננת שכל מי שיביט בדמות יכול 

בקלות לזהות את תכונותיה
כגון דמות שמחה ונמרצת ,דמות כעוסה 

ערמומית ועוד



א' באב תשע"ו 5/8/16 4444

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

"אימא, תראי מה מצאתי!"
"מה מצאת שוב? – סובבתי את פני 

כדי לחזות במציאה הנוכחית.
על  עמדה  ומכוערת  גסה  אבן 
מבוץ  מלוכלכת  השולחן, 

ומאדמה.
צב  בצורת  אבן   – "רואה?" 
שהיא  כמה  "תראי  משוריין! 
חלקה! זה מצוין בשביל האוסף".

הוא הכריז וניגש אל ארון השירות 
את  ולאבק  המטלית  את  לקחת 

שחשב  מלאכה  מהמציאה,  האדמה 
סוף  סוף  לראות  אותי  תביא  היא  שאולי 

כמה המציאה חלקה.
אני לא אמרתי דבר. מה אפשר עוד לומר אחרי 
עשר  ושמונה  מאה  לאוסף  הגיעו  שאתמול 
פקקים, שילד אחר אסף והשליך. שלשום הופיעו 
מכשיר  כן  לפני  בשלות,  שיבולים  עשרה  שתים 
טלפון ישן שיצא מכלל שימוש לפני כמה עשרות 
שנים לפחות ומכשיר פקס אחד מקולקל כמובן.

ושפופרת  מצלמה  הביתה  אלינו  נכנסו  כן  לפני 
דבק ללא מילוי, קופסת נעליים מיוחדת וחבילת 

לורדים שסיימו את תפקידם.
הנכבד.  בני  של  לאוסף  שנכנס   למה  גבול  אין 
ענקי  וארון  גדולה  מרפסת  לנו  שיש  טוב  כמה 
שכבר מזמן רצינו לזרוק ולמזלנו השארנו כי לא 

היה מי שישאנו לאשפתות...
"את  הקטן,  הכריז  לאבן!"  מקום  אין  "אמא, 

יכולה לעזור לי לסדר קצת את הארון?"
איני  כלומר  יכולה,  לא  שאני  לילד  אסביר  איך 
מסוגלת לראות את הארון, קל וחומר את תוכנו, 

ובוודאי שלא לנגוע ולסדר את התכולה הזו.

הוא ניסה לגשת אל הארון, להוציא כמה 
חפצים ולהכניסם בצורה אחרת.

"תראה איזה לכלוך!" חזרתי בפעם 
יכול  לא  "אתה  כמה,  יודע  המי 

להשאיר לכלוך כזה בבית.
פעמים שתשליך  אלף  לך  אמרתי 

הכול לאשפה".
"אבל אמא"

אבקש  ואני  יבוא  אבא  אבל,  אין 
גם  לאשפה.  הכול  לזרוק  ממנו 
ממישהו  יבקש  הוא  הזה.  הארון  את 

עזרה."
"לא, אימא..."

אינני  לקטר,  ולא  להתגבר  מנסה  שאני  כמה 
מצליחה. איך מפנים אוצרות שמטעס מהבית בלי 

להעליב אף אחד? איך???

השמורים,  קופסאות  פותחן  לי  נעלם  היום  גם 
ובדיוק כשאני בשיא הלחץ של ארוחת הצהריים.

אני מתביישת לבקש מהשכנים.
מי יושיע אותי?

מארון  רצה  אותן,  וסוגרת  מגירות  פותחת  אני 
לארון בידיעה ברורה שלא אמצא, ואז הוא ניגש 

בחיוך:
"אני מרשה לך להשתמש!" – הוא מכריז, ומגיש 

לידי פותחן מעוקם מעט ומכוער.
"להשתמש ולהחזיר!" הוא מדגיש.

ואני מסתכלת על הפותחן שנמצא מי יודע איפה 
והגיע לארון הגרוטאות ויודעת שבכל רע יש גם 

טוב.
הנה, עובדה.

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!

גם בבית הנקי והמסודר ביותר עלול 
לצמוח לפעמים נטע זר כזה, שלא 
נרתע משום מגע עם חומרים זניחים 

מלוכלכים, דוחים ומרתיעים.
וכאן השאלה מיהי האם ומהי התייחסותה.

אם אחת תיקח את כל הכבודה הזו ותשליך מיד אל הרחוב. מה 
זה פעם? הבית שלנו פח אשפה?

אם אחרת תיאנח ותעיר ותבקש בפעם המאה ואחת עשרה שלא 
ייכנס עוד עלעל ולו הקטן ביותר למעונה הצח, אלא שתעבור 

בשתיקה על היכנסו הברור.
ואם נוספת תטמון ראשה בחול כלא רואה, כדי שלא להיכנס 

לוויכוח נוסף עם בנה ה"שמטעסן".

לא כך צריך  לנהוג. אמא אינה חייבת להכניס ניחוחות אשפה אל 
פנים הבית, גם אם היא רוצה להיות אמא נהדרת, מבינת ילדים 

ומבינה בפסיכולוגיה האומרת שילדים שלא התפלשו בבוצן של 
מציאות – יאבדו מחוסנם ההסתגלותי לחיים...

אבל אם מבכרת האם שלא לגזור על העלם גזירה שלא יוכל 
לעמוד בה – תוכל להגיע לדרך הפשרה, והיא:

עד שלוש מציאות בשבוע, או עד שיתמלא ארון הקיר במחסן, 
או ישן מפני חדש תשליך כנגד כל אוצר חדש מושלך ישן, או רק 

חפצים נקיים.
פשרה היא הדרך שמשאירה את כולם בחיים

זו פשרה וזה פישרה.

פינת הייעוץ 
האישי

"אמא אינה חייבת להכניס 
ניחוחות אשפה אל פנים 
הבית, גם אם היא רוצה 

להיות אמא נהדרת, מבינת 
ילדים ומבינה בפסיכולוגיה 

האומרת שילדים שלא 
התפלשו בבוצן של 

מציאות – יאבדו מחוסנם 
ההסתגלותי לחיים"

גל אשפתות
מה את עושה כשהילד שלך הוא אספן כרוני שדואג למלא לך את הבית 
באינספור 'מציאות' מהרחוב?  האם מתפקידך למנוע ממנו את ההנאה 

  ?הזו? או לשתוק ולהסכים לגחמותיו ולאפשר למיני חירייה לדור בביתך
יש למנוחה פוקס דרך שתעזור לך לשלוט בזה
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

בדרך  אותך,  יצילו  תמיד  בתיק   צלליות 
קולקציה  חשובה.  לפגישה  או  לאירוע 
עיניים,  צלליות  של  קליניק  מבית  חדשה 
בשלל צבעים במרקם משיי ועמיד, המספק 
נגיעת צבע מידית הדרושה למראה שמרקם 
פותח  התכשיר  בו.  ניכר  לא  הפודרה 
תהליך   )Slurry( "טיט"   בטכנולוגיית 
מכן  שלאחר  חלק  כנוזל  מתחיל  הייצור 
לפודרה  איטית  מאפייה  כתוצאה  הופך, 

ומשיי  קליל  עשיר,  ייחודי  מרקם  בעלת 
ומושק  בפיגמנטים  למגע. Lid Pop עשיר 
גוונים מלאי חיות, הניתנים לבנייה או  ב-6 

למיזוג בקלות עד לרמת העצימות הרצויה.

מוגדרת  עין  ליצירת  למשיחה:  טיפ 
או  העין  בקפל  כהה  צללית  משחי  בבירור, 
לאורך קו הריסים כמו אייליינר. מזגי כלפי 
מעלה והחוצה עד לרמת העצימות הרצויה.

לי כשאני מספרת  למה החברות שלי בזות   
ואני  פאנלים,  לקרצף  אוהבת  שאני  רם  בקול 

אתמול  בית,  עקרת  להיות  אוהבת  ממש 
קרצפתי  שוב  כי  לאסתי  לתומי  כשסיפרתי 

את הבית, היא שלחה לעברי מבט מוזר.
היא  פאנלים?"  מקרצוף  מתלהבת  "את 

שוב שלחה את המבט הזה.
המבט שנשלח לעברי גם מכיוונה של אמא 
שלי אתמול כשסיפרתי לה בהתרגשות על 

מתכון חדש שניסיתי והוא גם הצליח לי.
אמא  בקלקלתי,  אותי  תפסו  שהן  כאילו 

לתרמית  קורבן  נפלה  שהיא  סבורה  שלי 
וליתר  ספרים  לכתוב  נועדתי  לדעתה  עוקץ, 

דיוק, ברגעים אילו ממש אני אמורה לסיים את 
הפרק האחרון בספר הראשון בסדרה, ואני לעומת 

זאת, סבורה שלנסות מתכון חדש וגם להצליח מרגש 
אותי בהרבה ממחשבה על המהדורה הראשונה.

 האם כתיבה  של ספר חדש נתפסת כקיום לגיטימי בעוד 
מתכון חדש וקרצוף פאנלים משום מה מאכזבים את הסובב 

אותי??!!
והי, מה קרה לכל שיעורי המוסר בבית הספר כי הבית הוא 

מקומה הראשון של האישה? וכל השאר משני לו?
כששפכתי את לבי בפני אמא שלי. היא הרימה מבט וצחקה.

"שנים שאת מתלוננת על עבודות הבית שעומדות כאבן נגף 
בינך לבין הספר החדש שטרם העלית על הכתב".

החברות שלי צודקות, ואמא שלי צודקת.
כשציפי הייתה מספרת לנו על הספסל השכונתי שהיא עמדה 

שעות והכינה בלינצ'ס בפטריות, התגובה הראשונית שלי:
מבין  קראו  שהן  ומה  במטבח".  לעמוד  סבלנות  אין  "לי 
השורות. "לי אין סבלנות לעמוד במטבח כיוון שאני עסוקה 

בדברים הרבה יותר משמעותיים כמו לתכנן את רב המכר
 שלי".

ו  א
ן:  אפשר לקנות לחילופי

הנובע  בבלגן  וחיסכון  בזמן  חיסכון  כפול,  החיסכון  מוכן, 
מהכנתם.

וכשדינה סיפרה כיצד עמלה שבועיים על החלפת ארונות קיץ 
בחורף, הייתי שולחת יד קדימה ושואלת: "איך יש לך זמן 
מבין השורות  קראו  כשהן  האלה",  הדברים  כל  את  לעשות 
את  מבזבזת  קולי: "את  מנימת  קלטו  שהן  כפי  התרגום  את 

הזמן..."
או לחילופין: תלמדי ממני- קונים בכל עונה מספר פריטים 

בזול וזורקים בסופה, וחוזר חלילה.
 וכך חלפו להם השנים בהם לימדתי את כל הסובב אותי, 
השני  במקום  נמצאים  בו  הקשורות  העבודות  וכל  שהבית 

בסדר העדיפויות שלי.

חלום  עצמאי,  עסק  מנהלים  אנחנו  אחרי,  שנים  והנה, 
דורש  עצמאי  עסק  והולך,  מתרחק  שאוציא  הספר 
מילדי... וסליחה  השעון  סביב  מטורפת  עבודה 

שתי  מול  עומדת  אתמול  עצמי  את  מוצאת  ואני 
אפשרויות.

1. לשבת ולכתוב אחת ולתמיד את הספר עליו 
סיפרתי לכל מי שרצה ולא רצה לשמוע.

מהעגבניות  להכין  המקרר,  את  לנקות   .2
שהבשילו יתר על המידה מרק עגבניות ריחני. 
ולתקן בעצמי את הספה שנקרעה על ידי הוספת 

אריג שאתפור בצורת פרח.
אי  השניה.  האפשרות  את  בחרתי,  מה  תנחשו 
אני  לי  תאמינו  הפנימי.  הרצון  נגד  ללכת  אפשר 

מתגעגעת לבכות אבל מבצל...
הקיטורים  שלמרות  המביכה  האמת  אמא,  יודעת  "את 
עלי במטבח,  הוא החלק האהוב  שלי, הכנת מתכון חדש 

וקרצוף הפאנלים מקרצף לי גם את הנשמה".
שנותיה  ממרומי  החכמה  אמי  סתירה,  באמת  ואין   
וניסיונה, התיישבה לצידי, והסבירה לי ברצינות שככה צריך 

להיות, ואני מיישמת את כבודה ומקומה של האישה.
חיבה  בפני  הדלת  את  סוגרת  לא  היא  לקרצופים  "חיבה 
לכתיבה. ובמעמקי ליבה של כל אישה רצון לעמוד במטבח 
ולהיות המלכה האמיתית של הבית היהודי,  ואולי את הולכת 

מקיצוניות אחת לקיצוניות שניה.
בתוך  תקדישי  לך,  מציעה  אני  אותך,  שאוהבת  שלך  כאמא 
של  השני  החלק  ואת  לכתיבה,  יום  חצי  שלך  הטרפת  כל 
שמשחקים  מהחלקים  למבוכה  תיכנסי  ואל  היום  למטבח, 

אצלך בלב. כי חלק ועוד חלק בונים לב שלם – בית שלם. 

מבצע כזה עוד לא היה?
 

אין שלם יותר מלב שבור
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""
תנחשו מה בחרתי: "האמת המביכה שלמרות הקיטורים שלי, הכנת מתכון חדש הוא החלק 

האהוב עלי במטבח, וקרצוף הפאנלים מקרצף לי גם את הנשמה

המלצת השבוע



א' באב תשע"ו 465/8/16
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ויהי בימי תרבות יוון ופילוסופיה. 
וילך אחד היוונים הלוך וסהרור ויחשב לאמור, 
האמנם יש דרך לילך בה העם, באשר לא ישלוט 
בו הדיקטטור היחיד או הקומץ המגונה, דרך אשר 
תהא צודקת באמת, דרך אשר בה ילך ההמון ויקבל ביטוי 

לרצונותיו ושאיפותיו.
וישתף במחשבותיו את חבריו הפילוסופים, ויניחו במקום 
ההוא את יסודות השיטה של שלטון הרוב תוך התחשבות 

בצרכי המיעוט הלא היא הדמוקרטיה.
והדמוקרטיה צעירה לימים ועודנה רעיון יפה וכמעט מושלם,  
ויהנו כל היוונים ויאכלו וישתו, ויטאטאו מתחת לשטיח את 
הבאגים הקטנים בשיטה, וירגישו תחושת שליחות איומה עד 

כדי שיגעון גדלות.
ותגדל הדמוקרטיה ותתעצם ותצר את צעדי הדיקטטורות 
למיניהן ותבוז להם לאמור, הנני כאן מאירה כאור הלבנה, 
כלכנה לכן אצל אנשים חשוכים אשר אינם יודעים דרך ישרה 
מהי, ויבכו כל דיקטטורות והמונרכיות בכי של יחידים, ויספדו 
לשלטון היחיד אשר לא נבחר על ידי העם אשר ברגליו בחר,

כי הדמוקרטיה משנה למלך ביום ההוא, אשר יבחר העם 
את מנהיגיו על פי שיקול דעתו הבלעדית, וינח העם ביום 
ההוא את הנחת יסוד כי יש דעת לעם לבחור את מנהיגיו, 

ותהי הדמוקרטיה לאידיאה עד עצם היום הזה.



ויהי בשנות האלפיים בואכה עידן המידע המהיר ההתמכרויות 
לריגושים, הסיטי קאר והדעא"ש.

אז נתקף האדם תחושות עזות עד למאד ויזדעזעו אמות 
הסיפים של המוסר, ותבוא רוח של חופש וינתן דרור לעבדים עד 
כי יבחר נשיא שחור לאצות הברית, ויטע האדם חוקים חדשים 

בעולם, חוקי נימוסים והליכות אשר בהם ילך האדם כל עוד 
מקרופון לצידו והקלטות נושפות בעורפו, ויקרא אותם חוקי 
התקשורת, על אשר יתקשר אותם האדם לרעהו מעל גלי האתר.
ויהי הדבר למשחק יפה ונוצץ, וידמה עד למאד  ל-"כן-לא-

שחור-לבן", באשר לא ידרוך האדם במילות האסורות כל עוד 
משחקים במשחק, ויהי לפוליטיקל קורקט עד עצם היום הזה.

וירא האדם השמאלן את כל אשר נעשה ויבז עד למאד את 
ההמון, ויאמר בליבו הבה נתחכמה לו פן ירבה ומילא את עין 
הארץ, פן ישלול את זכויותינו, ואת מעשינו יקפח כקפח פוטין 
את כל מתנגדיו, והימים ימי ביכורי הימין, באשר מצביעיו גברו.

ויחשוב מחשבות, וינגח בינתיים- ככה סתם בשביל הכיף-  
את השלטון ואת בוחריו,

ויצוץ רעיון במוחו הקודח, וירא כי טוב ויצחק צחוק גדול 
וערמומי.

הנה העם הסר למרות התקשורת, והמוכתב על ידה בשיחו 
אשר שח לתומו בשיחות הסלון, והנה הדמוקרטיה אשר היא 
שלטון העם ורצונו, הוסף עליו את המושגים "חופש הביטוי" 
ו- "שוויון זכויות", ועתה קח את הלבוש ואת הסוס ועשה 

כטוב בעיניך להמון העם היושב בציון.
 וימהר האדם השמאלן ויתכס שק ועפר ויזעק זעקה גדולה 
ומרה, וישאלו כולם, על מה יצא הקצף, ויאמר השמאלן, כי 
הנה הדמוקרטיה המקודשת אשר נתייוונו בה היוונים, הנה 
היא מוטלת מחוללת, כחליל אשר אין לו הופכין )?) , ועתה 
שמעו נא המורים, הנה השלטון רע ומר, וכל אשר יעשה איננו 

דמוקרטי כלל ועיקר.
אז ידברו הרגבים ואזובי הקיר בגופי התקשורת אשר אינם 

נשלטים בידי השלטון כלל. 
ויגחך השמאלן בליבו, יען אשר כבר קבע את המילים 
האסורות, במשחק הפוליטיקל קורקט, הלא הוא בעצם "כן-
לא-שחור-לבן", ו"התקשורת" ו"חופש הביטוי", המה מן 

המילים האסורות לדרוך בהן, ויזנב ברגבים את כל הנחשלים 
אחריו, ויפגע ברגבים ובאזובי הקיר, על אשר דיברו בזכויות 
השלטון ויאמרו לאמור, "לא יבוא גוף תקשורת שאינו נשלט 
ביד השלטון בקהל העם", ויבך השמאלן מרה למראית העין 
על אבדן הדמוקרטיה, ויצעק בקול ניחר כי התקשורת היא 

מן המילים האסורות.
ויהי בלילה ההוא ותתהפך הדמוקרטיה בקברה, ותאמר 
בליבה הנה אנוכי האידיאה הכי מקובלת בעולם המערבי, 
שנים על גבי שנים צועקים אותי בקולי קולות, והנה אורחת 
ימניים באה מן הפריפריה ויהיו לעם, ויבחרו את מנהיגם הלא 
הוא נתניהו הביבי ושאר רגביו על דעותיהם ופעולותיהם, 
ותבוא לבסוף קבוצה אנרכיסטית ותזנב בהם לאמור: לא כי 
אמרנו אין זה דמוקרטי, ואין זה דמוקרטי, והיי! גם אין זה 
דמוקרטי, ובעצם אין הכל דמוקרטי כי אם תקוע מקלות בגלגלי 
השלטון בשם התקשורת המקודשת העושה את מלאכתה 
נאמנה, זו דמוקרטיה! ותשא הקבוצה הלזו את שמי לשווא, 
ותשם מילים בפי אשר לא אמרתי ואשר לא עלתה על דעתי 

היוונית מימים ימימה.
ותמת הדמוקרטיה שם תחת הסרפד, ותצמח במקומה אידיאת 
דמוקרטיה חדשה ויקרא שמה בישראל- "תקשורטיה", כי מן 
התקשורת עצמה הורתה ולידתה, )וחוץ מזה אין לנו כרגע 
רעיון מושחז אחר יען כי פוליטיקל קורקטיה זה ארוך מדי(.

ותהי התקשורטיה לשם ודבר וידבררו אותה בראש כל 
חוצות, ובין מסדרונות בית המשפט העליון, וישושו כל ערביה 
ושמאלניה ומתיפיפיה ויפזזו ויכרכרו כל אותו הלילה, עד אשר 
יצא שמה איזה שכן עצבני ויזעק למו ויחרף ויגדף, ויאמרו 
כל שמאלניה אל ערביה, בואו נשתוק עכשיו, הוא עוד עלול 

להרביץ, טירוף מה שקורה במדינה הזו. 



משל ושנינה // משה ולדר

בשם הדמוקרטיה
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י

חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,

עכשיו במחיר מוזל!
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