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המופע האווירי של חיל-האוויר המלכותי מעל חופי 
האוקיינוס בעיירה ּבּוֶרְנמֹות' שבבריטניה, נקבע ל-13:30 
בריטים  אלפי  עשרות  לכן,  קודם  שעתיים  בצהריים. 
תופסים מקום בקו ראשון מול הים. כמו אנגלים אמיתיים, 
הם פותחים כסאות מתקפלים שהביאו מהבית, ויושבים 
עם מעילי-גשם, עיתונים לקריאה, כריכים וחטיפים. הם 
כך  מועד.  מבעוד  בבית,  הביאו  הכל  את  מוכנים.  באו 
פה  פוצה  ללא  בסבלנות,  ארוכות,  שעות  ממתינים  הם 
יתעכב  המופע  כי  בכרוז  מבשר  כשהקריין  גם  ומצפצף. 
מאפשר  שלא  הסוער  מזג-האוויר  בגלל  שעות  בכמה 
הצופים  ציפיתם(,  כבר  מה  )אנגליה,  להמריא  לטייסים 
במעיליהם  מתכרבלים  במקומותיהם,  לשבת  נשארים 

וממתינים בשקט, חלקם מנופפים בדגל הממלכתי. 
במסגרת הטור הקבוע, העוסק כאן בדרך-כלל בענייני 
עולם, בחרנו לעסוק השבוע גם בענייני שעה ומטוסים, 
מדרכיהם  ללמוד  נוכל  אולי  כי  הזמנים.  בין  באווירת 
להם  שיקראו  יש  האומות.  מבני  חלק  של  הטובים 
ְקלֹוִצים. אחרים יפטירו ֶיִקים. אבל מותר גם להחמיא על 
הסדר הטוב, ממנו ילמדו וכן יעשו כל עמי הארץ, כולל 
ִרים'.  נכון, ה'מתח' בארץ גבוה, טרור אימתני, יוקר  ה'ַצבַּ
המחיה, וזה אולי הגורם המשפיע למתיחות ביחסי-אנוש 
ליפול  לנו לעשות מאמץ שלא  מותר  אך שמא  בארצנו, 
להיות  בסבלנות,  להמתין  בתור,  לעמוד  היודעים  מאלו 
מנומסים ולסבול בשקט, בלי לצעוק ובלי לצפור, אפילו 

ממה שהם בישלו לעצמם. כמו, למשל, הְּבֶרְקִזיט.
עם  שיחה  מנהל  אני  ברקע,  המסוקים  כשרעשי 
בגדול,  בורנמות'.  בעיירה  לנפוש  שבא  מלונדון  יהודי 
החלוקה ברורה: העשירים והעצמאים )כלומר, היהודים( 
מהאיחוד  היציאה  על  מההחלטה  מודאגים  בבריטניה 
ֶעְרּכֹו של הפאונד ירד, השפעתו כבר מורגשת  האירופי. 
עבור  לשלם  נאלצים  שהבריטים  הגבוה  במחיר  היטב 
ה'עמך',  העובדים,  למדינה.  מחוץ  הנרכשת  סחורה 
כוח  כניסת  על  להכביד  כדי  ב'ברקזיט'  לתמוך  העדיפו 
עבודה זול מבחוץ, אבל עם יד על הלב, גם הם מתחילים 
לחשוש מהתוצאות. ועדיין, כאמור, כולם יודעים לסבול 

בשקט.
במטוסים,  ופלאי  יפה  משהו  יש  למטוסים.  בחזרה 
ובפרט במטוסים של חיל האוויר המלכותי של בריטניה 
– Royal Air Force המכונה אר ֵאיי אף. בעוד פחות 
האוויר  חיל  של  להיווסדו  שנים   100 ימלאו  משנתיים 
מרכזי  תפקיד  מילא  אשר  בעולם,  הוותיק  העצמאי 
במלחמת העולם השנייה, כאשר הצליח לבלום את חיל 
האוויר הגרמני במסגרת הקרב על בריטניה. עם למעלה 
מ-1000 מטוסים וכוח אדם של 50,000 איש, חיל האוויר 
המלכותי הוא אחד מחילות האוויר הגדולים והמתקדמים 

ביותר.
והמטוסים  מהמסוקים  אחד  כל  את  מציג  הקריין 
במזרח- גם  משתמשים  הזה  "במסוק  במטס.  המככבים 
לומר.  חלילה  ישראל?  בגאווה.  מכריז  הוא  התיכון", 

באירופה תמיד האנטישמיות מהדהדת.
האוויר  חיל  עם  טובים  יחסים  היו  דווקא  לישראל 
המלכותי, אולי אפילו סוג של הכרת הטוב. בימי מלחמת 
סואץ.  לתועלת  רומל  צבאות  התקרבו  השנייה  העולם 
הצרפתים שיתפו פעולה עם הגרמנים. ארץ ישראל הייתה 
אז בבחינת מבצר בריטי. שהו בה מאות אלפי אנשי צבא 
חיל  מטוסי  את  שימשו  האוויר  חיל  בסיסי  מבריטניה. 
היישוב  בני  של  התנדבותם  במסגרת  המלכותי.  האוויר 
בין  המלכותי.  האוויר  לחיל  חלקם  גויסו  הבריטי  לצבא 
ויצמן,  עזר  ההם:  בימים  המלכותי  האוויר  חיל  טייסי 

אהרן רמז וריצ'ארד לוי-הארשר. 
גילה  הבריטי  הממשל  כאשר  העצמאות,  במלחמת 
הבריטי  לציבור  ניתן  במלחמתן,  ערב  למדינות  אהדה 
למדינת  ביחסו  הממשל  של  הקו  לגבי  למחשבה  חומר 
הנשק.  שביתת  הסכמי  לכינון  השיחות  לקראת  ישראל, 
בראשית שנת 1949 הפיל חיל האוויר הישראלי 4 מטוסי 
קרב של חיל האוויר המלכותי, שחדרו לתחומה האווירי 
הישראלי  בגבול  המצב  על  לבלוש  בכוונה  ישראל  של 
הבריטית,  הקהל  בדעת  רב  הד  עורר  האירוע  מצרי.   -
שהגיעה להכרה גוברת כי כוחותיה של המדינה הצעירה 

אכן סיכלו ניסיון לפגוע בתחומה הריבוני.
קהל  בקרב  ביותר  הגבוהות  התשואות  כך,  או  כך 
תשעת  של  המראתם  עם  נשמעות  בבורנמות'  הצופים 
 – The Red Arrows – המטוסים המהירים והנדירים
החיצים האדומים. מרשים למדי. כל מילה מיותרת. רוצו 

לצפות.
חוכמה בגויים – תאמין.
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ואני  לבריטניה,  אופייניים  ורוח  גשם  סגרירי,  בחוץ 
ברכב. נכנס לחניון, מחפש חניה. ישששש, בדיוק התפנה 
כאן מקום. בריטי מקומי מתקרב לעברי. מפלס העצבים 
עם  יהודי  שרואה  אנטישמי  בעוד  מדובר  בוודאי  עולה. 
כיפה ומחליט להתעלל בו. אני מתחיל לברור את מילותיי 
לקראת הוויכוח המילולי המסתמן. הרי אני הייתי ראשון.
לפתוח  לי  מסמן  הגשמים,  טפטוף  תחת  רטוב  הוא, 
את החלון. ואז הוא מושיט לי...כרטיס חניה. ״אני עוזב, 
אומר  הוא  וחצי",  שעה  עוד  נותרו  שקניתי  ובכרטיס 
בפשטות, ואם לא די בכך, מסמן לעברי, בחיוך רחב, על 

מקום החניה הפנוי, למקרה שלא שמתי לב.
אותי  רודפים  וההרהורים  תודה,  לו  אומר  אני  נרגש, 

במשך רגעים ארוכים.
כשם שיש יהודים לא טובים, כך יש גויים טובים.

והווי דן את כל האדם, גם אם הוא לא יהודי, לכף זכות.

.3
בית  מלבד  בבורנמות'.  קבועים  בתי-כנסת  שלושה 
בית- הוא  ביותר  הפעיל  חב"ד',  ו'בית  הגדול  הכנסת 

המדרש 'אהבת רעים' במלון החרדי 'נורמנדי'. זהו בית-
עראיים  לבתי-כנסת  בהשוואה  בוודאי  ייחודי,  מדרש 
זו  תפילה  רעים',  ב'אהבת  העולם.  ברחבי  מלון  בבתי 
האדמו"רים  גדולי  'אוצר'.  זה  ספרים'  'אוצר  תפילה. 
האווירה  את  משבחים  השנה,  ימות  בכל  כאן  הנופשים 

המיוחדת. 
המתגורר  הַׁשָמׁש,  ר'-יונה  של  חייו  מפעל  זהו 
עושה  הוא  לפרנסתו  השנה.  ימות  רוב  בבורנמות' 
חייו עם משפחתו,  את  עושה  הוא  כאן  בלונדון.  עסקים 
וכמובן, עבור  בשל הבריזה הימית, בהמלצת הרופאים, 
שהיה  ומעשה  בית-המדרש.  ומתפללי  לומדי  הנופשים, 
ליפשיץ,  יונה  הרה"ח  מספר  שנים",   7 "לפני  היה.  כך 
"בעודנו כאן בבורנמות', קיבלנו בשורה נוראה: רעייתי 
כמה  לה  נתנו  הרופאים  הנוראה.  במחלה  חלתה  תחי' 

חודשים. 
"מה עושה יהודי כשמקבל בשורה נוראה? יורד לבית-
הזה  לחדר  הגעתי  הקב"ה.  לפני  שיח  לשפוך  הכנסת, 
במלון 'נורמנדי', שכבר אז קראו לו בית כנסת, אבל לא 
היה בו כמעט כלום. חיפשתי ספר תהילים ולא מצאתי. 
דמעות  שפכתי  הקודש,  ארון  בפרוכת  פניי  את  כיסיתי 
כמים, אמרתי בעל-פה את פרקי התהילים שזכרתי על-
ואני  לי את אשתי,  'אתה תשאיר  והבטחתי לקב"ה:  פה 
יכולתי כדי שיהיה כאן מקום ראוי  מבטיח לעשות ככל 

לתורה ותפילה'".
7 שנים חלפו.  סיפור מופלא של אמונה תמימה.  זהו 
חי  ובית-המדרש   ,120 עד  ונושמת,  חיה  תחי'  רעייתו 
ונושם. האווירה כאן בכל ימות השנה דומה יותר ל'אלול' 
יונה  ל-ר'  לו,  יש  רבות  זכויות  הזמנים'.  ל'בין  מאשר 

הַׁשָמׁש. רפואה שלמה לרעייתו הצדקנית.

.4
בבית- קטן.  גלובלי  כפר  נהיה  העולם  אמרו:  כבר 

היוצא  חדש  הלכתי  בעלון  נתקלתי  באנגליה  המדרש 
מצטט  העורך  שמו.  חיים'  'חוקי  ב...ירושלים.  לאור 
רעות',  'חיות  בימינו, שאינן שכיחות  שאלה מעניינת: 
בדרך'  רעות  'חיות  המילים  את  להשמיט  יכולים  האם 

מנוסח תפילת הדרך?
שטבעו  ממטבע  לשנות  "אין  כי  משיב  העלון  עורך 
"פעם  שהיה:  מעשה  ומביא  הברכה",  בנוסח  חכמים 
אחת, תוך כדי נסיעה, שאל נהג את השאלה הזו בפני 
סלומון שליט"א.  רבי מתתיהו  לייקווד  ישיבת  משגיח 
תוך כדי נסיעה נכנסה לאוטו דבורה וציערה את הנהג 
עד שכמעט ועשה תאונה. השיבו המשגיח: אכן, 'חיות 

רעות' הן דבר שכיח גם בימינו. 
שליט"א  וייס  יצחק-טוביה  רבי  'העדה'  "גאב"ד 
הסביר בדרך צחות: היום לא חסרים נהגים 'חיות רעות 

בדרך' הולכי שתיים..."
סעו לשלום ושובו בשלום. תלמדו מנימוסי הבריטים, 

ולא מה'חיות רעות'.

שלמה קוק

בית-ספר לסבלנות 
בורנמות', בריטניה, השבוע: 'החיצים האדומים' של חיל האוויר המלכותי במופע אווירי מרהיב, תפילה בבית-המדרש 'אהבת רעים'.   צילומים: R.A.F. וכותב השורות
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המבצע מתקיים בין התאריכים י"ב באב – ג׳ אלול )16.8-6.9.16(. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון.

מיני דוריטוס
מקסימום קצב!

התקשרו לטלמסר: 03-9411044

אתגר המוזיקה של דוריטוס חוזר!
חושבים שאתם יכולים לזהות שירים בקצב?

ונסו לזהות כמה שיותר שירים
בכל יום המשתתף שיזהה את כל השירים הכי מהר
יזכה במערכת מוזיקה מקצועית!

5 משתתפים נוספים בכל יום זוכים בערכת חטיפי דוריטוס!

חדש
דוריטוס 

מיני

בכל יום 
מערכת 
מוזיקה

במתנה!
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מעשים טובים באמצע הדרך

עם  השם.  ברוך  סיום,  לקראת  עומדת  הגדולה  החופשה 
את  וממלא  לחופשה  האחרונים  הימים  את  מנצל  ישראל 
פרנסה  מספק  הדרך  ועל  הארץ,  ברחבי  היפים  הנופש  אתרי 
השונים.  והאתרים  הצימרים  לבעלי  התיירות,  חברות  לבעלי 
את  לראות  אלו,  בימים  הארץ  ברחבי  להסתובב  נחמד  תמיד 
בלא  בארץ,  אצלנו  כאן  החופשה  את  מעדיפים  הישראלים 

לחפש ריגושים במקומות אחרים.
חופשה  עכשיו  'דווקא  שנים  כבר  שרצה  פרסומת  יש 
רעיון  התיירות  משרד  של  זה  במיזם  רואה  אני  בישראל'. 
מבורך, לעודד את הישראלים לנפוש כאן בארץ. כמחזיק תיק 
התיירות והנופש בעיר חדרה אני מבין היטב עד כמה המשק 
שמייבאים  קודם  עוד  בית',  'תוצרת  לתיירות  זקוק  הישראלי 

תיירות חוץ.
חז"ל מספרים לנו )סנהדרין טז, א( כי חילות בית דוד היו 
באים אליו בכל יום קודם צאתם למלחמה ושואלים את פיו: 
לפרנסה, אמר  צריכים  ישראל  אדונינו המלך עמך  לו  "אמרו 
להן לכו והתפרנסו זה מזה". העיקרון הטמון בדברי דוד מלך 
בתחום  כשרון  אחד  לכל  נתן  שהקב"ה  האמונה  הוא  ישראל 
מסוים: אחד נגר, השני סנדלר, השלישי סופר סת"ם והחברה 
האנושית צריכה לדעת להתפרנס אחד מהשני, כאשר כל אחד 
מלבבות  אומה  נבנית  כך,  הגדול.  במערך  חלקו  את  תורם 

ומעשי ידי כולם.
אטרקציות  שלל  בארץ  כאן  שיש  הדבר  לעצם  בנוסף  אך 
ז(  ח,  )דברים  עקב  פרשת  בפרשתנו,  כנאמר  יופי,  ומקומות 
עינות  מים  נחלי  ארץ  טובה,  ארץ  אל  מביאך  אלוקיך  ה'  כי 
ותהומות יוצאים בבקעה ובהר" – מלבד זאת יש גם את עניין 

של לפרנס איש את רעהו. כל ישראל אחים וערבים זה לזה.



פרשתנו עוסקת גם באחד הנושאים היותר מרתקים ביחסים 
שבין אדם למקום ובין אדם לחברו.

זו  פרשה  ִּתְׁשְמעּון",  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  במילים:  פותחת  התורה 
שעם    - חלילה  הרע,  לחילופין  או   - הטוב  בתגמול  עוסקת 
מצוות  ויקיים  המסורת  על  וישמור  במידה  יקבל  ישראל 
ומעשים טובים. על משמעות המילה "עקב" התעכבו מפרשי 
דש  שאדם  למצוות  הכוונה  ש"עקב"  אומר  רש"י  התורה. 

בעקביו.
מה הכוונה? וכי יש מצוות שאדם דש בעקביו? אלא, ישנן 
הרבה מצוות, הקב"ה נתן לנו בטובו ובחסדיו תרי"ג מצוות. 
אבל כל אחד מאתנו יודע שיש הבדל גדול בין מצוות שילוח 
הקן שהיא מצווה נדירה לבין שמירת שבת, או כיבוד הורים 
לשמור  מאתנו  דורשת  התורה  מלומדה.  אנשים  מצוות  שהם 
על המצוות ה'פשוטות' כביכול, הרגילות והנעשות בכל יום, 
ומעוררות  באותה רמה שאנו שומרים על המצוות ה'כבדות' 

הרושם.

מרתקת.  היא  הפשוטות  למצוות  התורה  של  זו  התייחסות 
בנערותי למדתי בישיבת 'קול תורה' בירושלים תחת הנהגתו 
של פוסק הדור, רבן של ישראל, הגאון הגדול רבי שלמה זלמן 
אוירבך זצ"ל - שפסיקותיו ההלכתיות היו למשיבי נפש לכל 
העולם היהודי. פעם נשאל הגרש"ז מאחד מילדי שכונתו, על 
האמרה הנודעת הנאמרת בפרקי אבות: "רצה הקב"ה לזכות 
את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות", שלכאורה הדבר 
תמוה: אם הקב"ה רוצה לעשות לנו טוב, הוא מרבה לנו תורה 
כך  מצוות  פחות  שיש  שככל  להיפך,  אומר  ההגיון  ומצוות? 

יותר קל לנו.
ענה הרב בנועמו ובמאור פניו: הקב"ה רצה לזכות אותנו 
במצוות, לכן הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות שאנחנו אפילו 

לא שמים לב אליהם.
אתה מאיר פנים לחבר - קיימת מצווה.

הרמת טלפון לשאול את אימא מה נשמע - קיימת מצווה.
עברת את הכביש והסתכלת לכל הכיוונים - קיימת מצווה.

קמת בבוקר ואמרת 'מודה אני' - קיימת מצווה.
חייכת לזולתך - קיימת מצווה.

רק לפקוח עיניים ולראות אינספור מצוות ומעשים טובים 
שמקיפים את ישותנו. מרוב מצוות, אנו מגיעים למצב שבכל 
תזוזה שלנו, כמעט, אנו יכולים לאגור עוד ועוד מצוות. ממש 

מעשים טובים באמצע הדרך.
 



הנביא ישעיהו )מ, כו( אומר: "שאו מרום עיניכם וראו מי 
מרוב  יקרא  בשם  לכולם  צבאם  במספר  המוציא  אלה,  ברא 
רבינו  כותב  הדרך  זה  על  נעדר".  לא  איש  כוח  ואמיץ  אונים 
הרמב"ם דברים ברורים ונפלאים )הלכות יסודי התורה, פרק 

ב, א-ב(:
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין 
ומתאווה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד  קץ,  ולא  ערך  לה 
תאווה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי 
לאלוקים לא-ל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא 
נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפילה 
עומדת בדעת קלה מועטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי 

אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו".
ישראל:  של  הזה  בצד  ביקר  לא  שעוד  למי  הזמן  זה  אז 
בואו לבקר בחדרה. יש כאן נופים, רצועת חוף נפלאה ואתרי 
הים,  חוף  לאורך  הארץ  במרכז  חדרה  של  מיקומה  מורשת. 
חדרה,  ונחל  אלכסנדר  הנחלים  בין  אביב,  לתל  חיפה  בין 
ברכו אותה באתרי מורשת וערכי טבע ונוף ייחודיים ובסוגים 

מגוונים של בעלי חיים וצמחיה.
הראשונה,  העלייה  אחת ממושבות  חדרה  היותה של  לצד 
הלשכה  ולבלות.  לטייל  מקומות  של  מרתק  מגוון  בעיר  יש 

לתיירות מסייעת לכל המעוניין להכיר טוב יותר את חדרה.
בין אם אתם תושבי חדרה ובין  אם עדיין לא, צרו קשר עם 

לשכת התיירות בטלפון 04-6343296 ותראו שלא הפסדתם.

התורה דורשת מאתנו לשמור על המצוות ה'פשוטות' כביכול, הרגילות והנעשות בכל יום, באותה רמה 
שאנו שומרים על המצוות ה'כבדות' ומעוררות הרושם.

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

 הרמת טלפון לשאול את אימא מה נשמע - קיימת מצווה. עברת את הכביש והסתכלת לכל הכיוונים - 
קיימת מצווה. קמת בבוקר ואמרת 'מודה אני' - קיימת מצווה. חייכת לזולתך - קיימת מצווה. רק לפקוח 

עיניים ולראות אינספור מצוות ומעשים טובים שמקיפים את ישותנו



עד-

איך משתתפים?
קונים 2 בקבוקי פיוז-טי, 

מתקשרים לטלמסר ומשחקים במשחק פיוז-טי, 
זכיתם? צאו לשעתיים של קניות, עם נהג צמוד.
כל מה שתספיקו לקנות בשעתיים יהיה שלכם!

פרטים בטלמסר:

03-3738000
כולל שישי שבת. סכום   כ"ז אב תשע"ו 18.08.2016-31.08.2016. לא   - י"ד אב תשע"ו  בין התאריכים  המבצע תקף 
שניתן למימוש עד 1,500 ₪ לכל חנות, המבצע בכפוף לתקנון. מידע על עיון בתקנון ניתן לקבל באמצעות הטלמסר.

זוכה48 שעותכל
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לכל  אתגרים  בתוכם  טומנים  תמיד  הזמנים  בין  ימי 
לנפוש,  כוחות,  להחליף  לנוח,  הזמן  זה  מחד,  דורש. 
לחזק את הטעון חיזוק, את התא המשפחתי וכו' וכו', 

ומאידך הצורך לנפוש הוא לעיתים סוג של אובססיה.
כלל  בדרך  מתחילה  הזו  האובססיה  הילדים  אצל 
עושים  "מה  הוריו:  את  ילד  ששואל  הנצחית  בשאלה 

היום"? 
כבר  זו  אלא  סתמי,  באופן  שנשאלת  שאלה  לא  זו 
ההתפרצות של הר הגעש שבער מבפנים. הלחץ מתחיל 
מהשכנים מלמעלה ש"כבר נסעו לאיזה מקום..." והם 
"בטח נהנים מאד" . הימים עוברים ובהם צוללים לתוך 
החופש אולם מקצרים את הדרך לזמן החדש, וזה לחץ 

גדול באם חלילה ח"ו לא נספיק דבר וחצי דבר.
ההורית  הנפש  בציפור  נוגע  העניין  ההורים,  אצל 
המשפחה,  לבני  משמעותיות  הנאות  לספק  שחייבים 
כשכולם  כי  מהבית,  לצאת  עז  צורך  קיים  ובכלל, 
נמצאים )תלוי במטרז'...( הבית בוקה ומבולקה והעיקר 
נקיה,  לא  אם  גם  קטנה  דשא  פיסת  לאן שהוא:  ללכת 
ממלחמת  ומגלשה  יותר  טובים  ימים  שידע  חול  ארגז 

ההתשה יועילו ביותר להשקיט את הרעב לחופש!...
החיים  לתסבוכת  בבואה  היא  הנ"ל  המערבולת 
לאורך השנה כולה! המירוץ הבלתי נגמר להצטיידות, 
לריגושים שונים ומשונים בו מצוי העולם לא מדלג גם 
עלינו. מרכזי קניות צצים כפטריות אחר הגשם, מפתים 
אותנו לקניות מהירות זולות, ומנסות לחנך אותנו שרק 
ישתנו  הללו  בפרודוקטים  עצמינו  את  שנצייד  לאחר 
חיינו לנצח, בה בשעה שדקות אחר-כך מושכים אותנו 

לצריכה מחודשת.
וגם בזה, לילדים יש את האמירה שלהם: "אני צריך", 

"אני רוצה", ולהורים יש את האמירה שלהם, כנ"ל.
סופו של התהליך דומה: הכיס ריק, החוויות נשכחות 
חוויה  אחר  ומגששים  למצב  מתרגלים  ואז  ברובן, 

חדשה...
למי מכם שמזדהה עם הנאמר הנה לכם טיפ קטן:

יש לי חבר יקר איש עסקים מוצלח וידוע שסיפר לי 
את הסיפור הנחמד הבא:

לגיל  וכשהגיע  ברק,  בבני  יתום(  )כילד  גדל  הוא 
המתאים נשלח לישיבה קטנה נודעת בחיפה.

דרכו  את  עושה  עודו  ראשון,  מימי  באחד  והנה, 
לפתוח  החליט  לחיפה,  ברק  מבני  מקרטע  באוטובוס 
בשיחה עם איש מבוגר שישב לידו )באותם ימים היה 
או  לצידנו  היושב  עם  בשיחה  לפתוח  ידוע  נוהל  זה 
סתם כך ליהנות מהדרך. היום הראש מוטה כלפי מטה, 
מאפשרים  שלא  שונים  בעיסוקים  הסלולרי,  למכשיר 
על  שוחחו  הם  וצומח...(.  מירוק  ליהנות  אפילו  לנו 
וסיפר שגדל  חייו  בסיפור  הזקן פצח  ואז  הא,  ועל  דא 
"מה?" שאל  "ראדין"!  בעיירה   - יותר  ולא  פחות  לא 

של  עירו  בראדין?  גדלת  "אתה  שיחו.  איש  את  חברי 
"נו, ספר לי  החפץ חיים?", "כן כן" ענה איש שיחו.  
עליו", דחק בו חברי. "אין מה לספר, מעולם לא נכנסתי 
חברי ההמום שתק  ולא התחקיתי אחר מעשיו".  אליו 
בראדין  שגדלת  לי  לומר  רוצה  "אתה  שניות.  מספר 
"כן",  השתומם.  חיים?",   לחפץ  מעודך  נכנסת  ולא 
השיב הזקן בנחת. "לא יאומן", הפטיר חברי. הנסיעה 
המשיכה כששניהם שותקים, ואז, בחלוף מספר דקות 
היכן  צעיר,  בחור  לי  "תאמר  בשאלה:  חברי  אל  פנה 
אתה מתגורר?". "בבני ברק", ענה חברי. "תגיד, אצל 
באוזניי  התוודה  שתקתי,  היית?!".   כבר  הסטייעפלר 

חברי, ואז עניתי לו: "לא, מעולם לא".
ביקרת  ולא  ברק  בבני  גר  שאתה  לומר  רוצה  "אתה 

אצל הסטייעפלר???" זעק חברו לספסל. 
הודעתי  חברי,  סיפר  שבוע,  אותו  של  שישי  ביום 
לביתו  רץ  אץ  אני  חוזר מהשיבה  לאמא שלי שכשאני 
לא  בגבורות  זצוק"ל, שכשאהיה  הסטעייפלר  מרן  של 
ויבדוק אם ביקרתי אצל  יישב לידי בחור ישיבה תמה 

גדולי ישראל שגרו בעירי...! 
את הביקור הראשון והמרשים מאד - סיכם  לי חברי 

- אני חב לאותו זקן בן העיר ראדין...!
גדול  אצל  בביקור  יש  לנאמר,  מעבר 
המשרה  נפשי  תהליך  של  סוג  בישראל 
בשעריהם! הבא  לכל  ושלימה  רגועה   אווירה 

הקודש  בהיכלי  חטף  ביקור  פשוטה,  יותר  ובלשון 
פנימה מכניס את כולנו לפרופורציה, להבנה מה עיקר 
ומה טפל, במה יש להשקיע ובאיזה תחום חבל בכלל 

לתת את תמצית הדם.
בשבוע שעבר בחסדי ה' יתברך נכנס בני יקירי לנועם 
עול תורה ומצוות. ביום בר המצווה, בסייעתא דשמיא 
שטיינמן  הגראי"ל  מרן  בבית  וותיקין  לתפילת  הגענו 

שליט"א.
הבית לבטח מוכר לכולנו, אולם בכל פעם בביקורי 
מהצניעות  מהפשטות,  להתפעל  שלא  אי-אפשר  שם 
הפשוטות,  הדלתות  המתקלפים,  הקירות  המופלאה, 
ועוד.  ועוד  להחריד  הפשוטה  התאורה  הצר,  המטבח 
הכל מתגמד לעומת לחיצת היד בסיומה של התפילה. 
היד  לחיצת  מספיקה  מילה.  ממנו  לשמוע  צריך  אינני 
ליהודי שלפחות בשמונים וחמש השנים האחרונות יש 
יום, אוכל את מאכלו בתפריט קבוע   לו את אותו סדר 

ומאיר את עיני ישראל בתורה ובמעשים טובים.
ואין  ומועיל,  מחנך  מרשים,  יותר  דבר  שאין  חשתי 
בבית  תפילה  מאשר  "שווה"  יותר  מצווה  בר  מתנת 

הגדול הזה.
זמן  שלכם  בלו"ז  חפשו  לחופשה:  גדול  טיפ  וזהו 
מתאים לביקור בבית של "גדול"!! כשיחזרו משם, רף 

הבקשות והדרישות של כולם יחזור למימד הנכון!

ימי בין הזמנים הם זמן מצוין לעשות עם הילדים את הדבר החשוב 
ביותר, להכניס אותם לבתיהם של גדולי הדור, ולהראות להם את 

האנשים שאנחנו מעריצים באמת

המצפן
הרב צבי אזרחי

במבט שני

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

הביקור במעונו היה מתנת הבר מצוה היפה ביותר. מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
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SUMMER

1-599-500-455

קיץ     מרענן
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"הלחן הזה הוא ממש פירוש המילים".  
את הסופרלטיב הזה שמעתי פעם משדרן הרדיו יוסי גיל 
את  ומרומם  מוצלח שמפרש  לחן  עוד  כשתיאר בהתרגשות 

מילות השיר.
להנחיל  רק  לא  ביצירתם  שזכו  מוסיקאים  הרבה  ישנם   
מנגינה נעימה, אלא גם לפרש ולחדש את המילים העתיקות 
דוגמאות  חסרות  לא  לשמחתנו,  השיר.  הולחן  שעליהן 
שנים, כשהלחין  לפני עשרות  רוזנבלום למשל,  מונה  לכך: 
רק  לא  כתב  הרמב"ן",  "אגרת  של  הראשונות  השורות  את 
לחן, אלא "פירוש" לדברי הרמב"ן: "שמע בני מוסר אביך 
נדמה  הזה,  השיר  על  שגדל  למי  אימך".  תורת  תיטוש  ואל 
שהרמב"ן עצמו לימד את בנו מילים אלו בקצב ובניגון של 
אדם,  לכל  בנחת,  דבריך  כל  לדבר,  תמיד,  "תתנהג  הלחן: 

ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס". 
 – מליז'נסק  אלימלך  רבי  של  המרגשת  תפילתו  את 
ולא  חברינו  מעלת  אחד  כל  שנראה  בליבנו,  תן  "אדרבה, 
חסרונם" – זכה ללמד ולהעצים המלחין יוסי גרין. זו שורה 
התפילה,  כל  את  מי שאומר  גם  ארוכה.  תפילה  מתוך  אחת 
בהגיעו לשורה הזו, הודות ליוסי גרין אינו יכול שלא להאט 
אחד  כל  "שנדבר  הלב  מעומק  ולבקש  התפילה  קצב  את 
את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. ואל יעלה בלבנו שום 

שנאה, מאחד על חברו חלילה". 
ללמוד את פירוש ה"אור החיים" על התורה לא כל אחד 
יכול  בר-בי-רב  שכל  קלים  קטעים  ישנם  אומנם  מצליח. 
הבנת  וקבלה.  דרוש  על  בנוי  הפירוש  לרוב,  אבל  להבין, 
הדברים מצריכה עיון או אפילו רב שישמש כמורה להבנתם. 
ְבָכל  "ְוָׂשַמְחָּת  כך הם דברי בעל ה"אור החיים" על הפסוק 
על  בדבריו  מתעכב  הוא  כי-תבוא.  בפרשת  המופיע  ַהּטֹוב" 
המילים "בכל הטוב" ומסביר שיש דבר אחד בבריאה שעונה 
על ההגדרה הזו של "כל הטוב": התורה כמובן. הרב הלל 
פלאי הלחין את הפירוש הזה ובזכותו כל ילד שחוגג מסיבת 
חומש בכיתה ב' יודע לדקלם ברגש מאמר שלם של ה"אור 
ועריבות  במתיקות  מרגישים  אדם  בני  היו  "אם  החיים": 
יחשב  ולא  אחריה.  ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה,  טּוב 
בעיניהם מלא העולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת 

כל הטובות שבעולם!". 
בשנה האחרונה, לימד אותנו ר' פנחס ברייער את תפילתו 
המרגשת של ר' מאיר מאפטא זצ"ל: "ריבון העולמים, ידעתי 
)רק פעם אחת במקור( כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. 
יעמדו  תבל  יושבי  וכל  ותחבולות,  בעצות  אתאמץ  גם  ואם 
אין  ועזרתך,  עוזך  נפשי, מבלעדי  ולסמוך  לימיני להושיעני 

עזרה וישועה".

השם  תחת  חדש  אלבום  לאור  יצא  האחרונים  בשבועות 
"אוצר של יראת שמים". האמן שחתום על האלבום הזה אינו 
זקוק לעוד מאמר בעיתון שיכתוב על כישוריו ועל כך שעוד 

"צפוי לו עתיד מזהיר". קוראים לו אברהם פריד. 
בעל  ומבצע  כזמר  רק  לא  מתגלה  פריד  החדש  באלבום 
רגש, אלא בעיקר כמלחין. מלחין שמלמד אותנו את פירוש 
המילים. שיר הנושא של הדיסק – "אוצר של יראת שמים" – 
לקוח מדברי האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. פריד 
מוסיקלי  פירוש  כתבו  הם  ויחד  וולדנר  איצי  למלחין  חבר 

ששולח את המאזינים לרוץ ולפתוח את ה"ספר של בינוניים" 
וללמוד בעיון פרק שלם בספר התניא: 

"כדרך שמחפש אדם מטמון 
ואוצר הטמון בתחתיות הארץ
שחופר אחריו ביגיעה עצומה,

כך צריך לחפור 
ביגיעה עצומה 

לגלות אוצר של יראת שמים 
הצפון ומוסתר בבינת הלב 

של כל אדם מישראל"
)ליקוטי אמרים, פרק מ"ב(

מתוך  הלקוח  בפסוק  הזה  הפרק  את  פותח  התניא  בעל 
ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך  פרשת השבוע – פרשת עקב: "ְוַעָּתה 
ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך", אומר משה רבנו  ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם 
לבני ישראל ולכאורה מציג את הדרגה הגבוהה של "יראת 
שמים" כמשהו קל להשגה. סך הכול "מה ה' אלוקיך שואל 
הזה  הפסוק  על  מתעכבת  ברכות  במסכת  הגמרא  מעמך"... 
זוטרתא  מילתא  יראה   "אטו  מתבקשת:  שאלה  ושואלת 
היא  תשובתה  היא?(  פעוט  דבר  שמים  יראת  )וכי  היא?" 
שמכיוון שמשה רבנו הוא זה שאומר את הפסוק הזה, אז אכן 
יראת  רבנו  משה  אצל  זוטרתא".  "מילתא  היא  שמים  יראת 

שמים היא משהו בר השגה שנקנה יחסית בקלות. 
בעל  של  דעתו  את  יישבה  לא  כפשוטה,  הזו,  התשובה 

לנו  אומר  הוא  אל עצמו,  לא מדבר  רבנו  הרי משה  התניא. 
מה  אז  ליראה".  אם  כי   – מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  "מה 
"מילתא  כן  היא  שמים  יראת  רבנו  משה  שלגבי  הפירוש 
התניא  בעל  את  הביאה  הזו  המוצדקת  התמיהה  זוטרתא"? 
 – הזה  האוצר  נמצא  היכן  ללמדנו  כדי  שלם  מאמר  לכתוב 
יסוד  מביא  הוא  דבריו  בתחילת  שמים".  יראת  של  "אוצר 
ידוע שמופיע פעמים רבות בספרי החסידות ומחמיא מאוד 
לכל אחד ואחד מאתנו: "העניין הוא, כי כל נפש ונפש מבית 
ישראל יש בה מבחינת משה רבנו עליו השלום". היסוד הזה 

לא רק מחמיא, אלא בעיקר מחייב כפי ששר פריד. 
בעל התניא מחלק את "בחינת משה רבנו" לשתיים. משה 
הצדיקים  אצל  יותר  גבוה  באופן  ודור  דור  בכל  קיים  רבנו 
ה'  גדולת  ולידע  העם  את  דעת  "ללמד  כדי  הדור,  וגדולי 

ולעבדו בלב ונפש" – זו בחינה אחת. 
כי  הלב.  בבינת  אצלנו.  קיימת  ומוסתרת,  נוספת  בחינה 
מפי  ה'  גדולת  שידעו  לבדה  הידיעה  אינה  הדעת  "עיקר 
סופרים ומפי ספרים, אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת 
צריך  הרב'ה.  על  האחריות  כל  את  להטיל  אפשר  אי  ה'". 
עבודת הנפש. גם שם, אומר בעל התניא ומרגיע, חבוי משה 
רבנו קטן שנותן לנו כוח ורצון לגלות את האוצר הזה החבוי 

בנפשנו.
הלחן החדש עושה חשק לא רק לפתוח את ספר התניא, 
האוצר  את  ולגלות  עצומה  ביגיעה  לחפור  להתחיל  אלא 

שנמצא בתוכנו. בהצלחה לכולנו.
שבת שלום! 

ישנם הרבה מוסיקאים שזכו ביצירתם גם להנחיל מנגינה נעימה - וגם לפרש ולחדש את 
המילים העתיקות שעליהן הולחן השיר  הנה כמה דוגמאות כאלה, ועוד אחת חדשה-חדשה

לגלות אוצר של משה רבנו

israel2meir@gmail.com :לתגובות
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

שונים שהם משלימים

הרב אבנר קוואס

ישנם זוגות שבתחילת חיי הנישואין שלהם הם מבקשים 
זה מזה: תהיה כמוני! והם מבזבזים זמן רב ואנרגיה בלנסות 
ולהסביר לצד השני למה להיות כמוני זה הכי טוב... זוהי 
טעות יסודית שנובעת מחוסר הבנה של דבר בסיסי - השוני 

הוא ההשלמה. 
הבורא יצר איש ואשה שונים בפרצופיהם ובמבנה גופם 
כדי שיגיעו לידי איחוד והשלמה. אם הם היו נבראים זהים 
ולצרה  לנו  וחשק להתחתן. "מה  ענין  היה להם שום  לא 

הזאת?"
אם כן ממה נובע הרצון להתחתן ולהקים בית, להיכנס 
לעול שלא יגמר לעולם ולהתמודדויות אינסופיות? הידיעה 
בתת ההכרה שבן הזוג ישלים לי את מה שאני חסר. הרצון 
הוא  שהשני  מרגישים  שאנו  עדים  כמאה  מעיד  להתאחד 
שיניים  גלגלי  שני  כמו  הם  ואשה  איש  שלי.  ההשלמה 
התואמים זה את זה. היתרון נכנס בחסרון והחיסרון ביתרון 

ואז המנגנון עובד! 
פנתה אלי אשה אחת ואמרה לי: "בעלי קר כמו קרח, 
פריזר, אנטארקטיקה. אין לו רגשות בכלל". תני לי דוגמא, 
ביקשתי, והיא אמרה: כשהוא חוזר בערב מהעבודה והילד 
רץ אליו, במקום ְָשיִרים אותו בזרועותיו ויאמר לו: מאמי 
לו  ואומר  בכתפיו  מחזיק  אליו,  מתכופף  הוא  מאמי...   ,
בקול מתכתי: שלום... מה נשמע... אמרתי לה: גברת, זהו 
גבר, הוא קצת קר וקולו רשמי. היא התעקשה ואמרה: אז 
שיאמר לו מאמי... כמוני... אמרתי לו: תאמר - מאמי... 
והוא אמר: מאמי... שנשמע כמו מסור חשמלי... אמרתי 
לציפור.  פיל  להפוך  יכולה  לא  את  זה המאמי שלו,  לה: 
זאת ועוד, אם הבעל היה מתנהג כמו אשה, אז היו לנו שתי 

נשים בבית... תשאירי אותו בשמורת הטבע שלו... תני ל 
ַחיוֹת ִל ְחיוֹת... 

טוב  לא  זוג,  בן  בבחירת  גם  הנישואין,  בחיי  רק  ולא 
לכך  מביאים  חז"ל  כמוני.  ממש  שיהיה  מישהו  לבחור 
יצא  גבוהה שמא  ישא  לא  'גבוה  זוג:  בן  לבחירת  דוגמא 

מהן תורן'!

אשת חיל 

ה'  בעבודת  שלמים  פרקים  לפנינו  פורשת  עקב  פרשת 
ותיקון המידות. אחד הנושאים בפרשה הוא מידת הגאוה. 
אומר הכתוב: "ִהשֶָּׁמר ְלָך, פֶּן-תִּשְׁכַּח ֶאת ה' ֱאֹלקיָך... פֶּן-
ּתֹאַכל, וְשָָׂבְעתָּ; וָּבתִּים טִֹבים תְִּבנֶה, וְיָשְָׁבתָּ... וְּבָקְרָך וְצֹאנְָך 
וְָרם,  יְִרבֶּה...  ֲאשֶׁר-ְלָך,  וְכֹל  יְִרבֶּה-לְָּך;  וְזָָהב  וְֶכֶסף  יְִרבְּיֻן, 
ְלָבֶבָך; וְשַָׁכְחתָּ ֶאת ה' ֱאלֹקיָך, ַהּמוִֹציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצרַיִם ִמבֵּית 
ֲעָבִדים... וְָאַמְרתָּ, בְִּלָבֶבָך: ּכִֹחי וְעֶֹצם יִָדי, ָעשָׂה ִלי ֶאת-ַהַחיִל 
ַהזֶּה... וְזַָכְרתָּ, ֶאת ה' ֱאלֹקיָך- כִּי הוּא ַהנֵֹּתן ְלָך ּכַֹח, ַלֲעשׂוֹת 

ָחיִל"... 
כדי  עד  הגאוה  מידת  התגברות  של  מהלך  לפנינו  הרי 
אמירת   "ּכִֹחי וְעֶֹצם יִָדי, ָעשָׂה ִלי ֶאת-ַהַחיִל ַהזֶּה", ובאמת 
ויבעט".  ישורון  "וישמן   - בפסוק  גם  מוזכר  הזה  המצב 
כשיש לאדם הרבה מידי זהב וכסף הוא מרגיש לאט לאט 
חוש  את  לו  שיש  חש  הוא  הקובע.  והוא  השולט  שהוא 
המסחר, את הידע מתי לרכוש ומתי למכור   פשוט יש לו 
את זה... הוא ממולח חכם, בעל קסם אישי שיודע לשכנע, 

לדבר, וכו'. 

ה'  ֶאת  "וְזַָכְרתָּ,  ואומרת    הפרשה  אותו  עוצרת  כאן 
ֱאלֹקיָך כִּי הוּא ַהנֵֹּתן ְלָך ּכַֹח, ַלֲעשׂוֹת ָחיִל". זה לא הכריזמה 
שנמצא  זה  הקב"ה  כלום,  ולא  שלך  החוש  לא  זה  שלך, 
בתמונה וגורם לך להתעשר ואין עוד מלבדו. מי נותן לאדם 
קטן  וירוס אחד  עסקים?  לנהל  הפיזי  והכח  הבריאות  את 
יכול להשבית את האדם חודשים ואפילו עגבנייה הוא לא 
יוכל להרים, לדבר הוא לא יוכל. זאת ועוד, מי נוטע באדם 
את החושים וההרגשים לדעת מה לעשות ומה לא. הרי הכל 
- "כִּי  ובאמת התרגום אונקלוס על הפסוק  יתברך!  ממנו 
הוּא ַהנֵֹּתן ְלָך ּכַֹח, ַלֲעשׂוֹת ָחיִל" מתרגם   הוא יהב לך עצה 

למקני נכסים   כלומר הוא נותן לך עצה לקנות נכסים.
כולנו יודעים שאנשים פשוטים הפכו פתאום למיליונרים 
ומכרו אותה כשהייתה  קנו סחורה שהיתה בשפל,  כי הם 
בשיא. מי נתן לאדם את ההרגש  - "עכשיו תקנה, עכשיו 
ראינו  שהרי  ובעצמו.  בכבודו  הקב"ה  זה  הרי  תמכור"? 
עשו  פתאום  ומיליארדרים  עולם  שועי  שגם  להיפך  גם 
נעלם החוש  לאן  מנכסיהם.  לגמרי  ונפלו  "טעויות"  כמה 

המסחרי שלהם??? 
לכן אמרה חנה בתפילתה   "ה' מוריש ומעשיר משפיל 
אף ומרומם". אם כן מי נתן לאדם את העצה לקנות נכסים? 
הקב"ה! ולסיום נשאל שאלה את הגברים דווקא- מהו הנכס 
הגדול ביותר שהגבר קונה במשך חייו?... זוהי אשתו! הרי 
לפני החתונה הייתה יכול להתחתן עם מי שרצית. מי נתן 
לך את הגמירות דעת וההחלטה שזו היא? הקב"ה, הוא נתן 
לך את הכח לעשות חיל! לכן בליל שבת כשהבעל חוזר 
לאשתו   "אשת  והודיה  הלל  שיר  הוא שר  כנסת  מהבית 

חיל מי ימצא".

ממה נובע הרצון להתחתן ולהקים בית, להיכנס לעול שלא יגמר לעולם ולהתמודדויות 
אינסופיות? הידיעה בתת ההכרה שבן הזוג ישלים לי את מה שאני חסר

"כולנו מכירים אנשים פשוטים שהפכו בן לילה למיליונרים"



ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך 30/8/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

בגד ים לגברים 
איכותי

)במגוון צבעים 
ומידות(.

נחום תקום 
90 ס"מ

מגבת פנים איכותית
)50/80 ס"מ(

דובי ענק 
ואיכותי.

רכבת+קרונות, נוסעת 
על מסילות, )בטריה(.

מתקן מפואר 
וגדול לכלי 
כתיבה 

מגדל כוסות 
באריזת מתנה

רכב מכבי אש על 
שלט, גדולה וחזקה.

שחמט/ דמקה 
מפואר.

כדור גומי צבעוני 
גדול.

6-9 כדורי ספוג 
)באריזת מתנה(.

בובה ענקית+ריהוט 
בקופ' מפוארת.

אורגן + רמקול 
)חשמלי(.

מבחר משאיות/
טרקטורים ענק 
)פלסטיק

סט כלי רופא מפואר 
באריזת מתנה.

משאית מוביל 2 
מכוניות, ברזל.

אוטובוס גדול 
פריקשן.

סט הרכבה 
בקופ', מפואר.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12, )צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(
פתוח רצוף:א’ - ה’ 9:00-21:00   יום ו’ 9:00-13:30 טל: 03-5036642

סניף ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג' )מול הרציפים(.

₪6

₪20 ₪35

₪80

₪5 ₪15

₪15 ₪30

₪3
₪15

רק-

עם

₪10

₪5

רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

כרית נוי

רק-

₪10

עםפותחים את שנת הלימודים
מטקות לים איכותיות

צבע עץ + כדור

מטקות לים איכותיות

צבעוני + כדור

רק-

₪6

₪6

₪10רק-

מריצה גדולה/דלי+ 
כלי חול

רק-
רק-

רק-
רק- רק-

רק-

רק-
רק- רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- רק-

רק-
רק-

רק-

רק-

רק-

ב-

ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

3 חב' 
ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

כובע ים לנשים
)שחור(

משקפי ים איכותיים

מסגרת תמונה 
יפיפייה
)25/20 ס"מ(.

מבחר ענק של 
מסגרות תמונה

)5-10 תמונות 
במסגרת(.

כרית לשינה + כיסוי, 
איכותי ביותר.

10 כוסות זכוכית שופ 
לשתיה קרה 

גלגל ים טייר שחור
.)60-70/80(

₪10₪10

₪15

₪10

₪30₪15

₪15 ₪5

₪10

₪10₪10

₪20₪5

₪20

₪20 ₪10

₪10 ₪15

₪5

₪20

₪2

₪5

₪5₪5

 ₪ 6.5

₪5

מבחר נעלי בית קיץ.

ילדים/נשים/גברים.

כסא במאים לילדים
+ ארגז איכסון 
לילדים

רק-

₪10

סט קשים 100 
חלקים בשקית

מגבת גוף ענקית 
ואיכותית
)1.20/65 מ'(

סט מצעים קיץ 
סאטן,
אל קמט.

זוג ציפיות לכריות 
)2 צבעים(

4 מפות אל בדשטיח שאגי מעולה
)בגדלים ובצבעים 
שונים(.

3 חב' מפיונים 
במגוון צבעים.

10 מחברות 
צבעוניות 40 דף.

24 צבעי פסטל 
)פנדה(

תיק גן איכותי ביותר 
)חזק במיוחד( 

תיק גן מותגים 

ילקוט אורטופדי 
)כיתות א' וב'(.

תיק זרוק איכותי 
)לכיתות גבוהות(.

מבחר קופסאות 
חזקות במיוחד.

3 מחברות ספירלה 
 A4 גדול
שורה/חשבון.

5 מחברות ספירל קטן 
A5  שורה/חשבון.

10 דפדפות גדולות 
שורה/חשבון.

10 דפדפות קטן 
שורה/חשבון.

קנקן קרמיקה 
מפואר

סט כלי הגשה
)3חלקים, 
פלסטיק קשיח(

רק-

₪10

מכונית שלט 
2 כיוונים

רק-

₪15

₪10₪5

רק-

רק-

₪30

קטן       גדול 
3 יחי'     3 יחי'

 ₪ 8        ₪ 6

₪20

₪10

₪5
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מהו אמון? איך יוצרים אמון בנו, כהורים? ומהו חינוך?

מאמינים בני מאמינים

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

לא פעם אני שומע מהורים לילדים מתמודדים משפטים 
כאלו ודומיהם:

יוצא החוצה אחרי שהילדה שלי  יודע איך אני  "אני לא 
מסתובבת ככה"

"אני לא מסוגל ללכת עם הילד לבית הכנסת, הוא עושה 
לי בושות נוראיות"

לכל מי שאומר כך או מרגיש זאת, מוקדש הפרק הבא.

 

שומר  הכנסת,  בבית  מקומי  על  יושב  אני  בבוקר.  שבת 
שחרית  תפילת  עשרה.  הארבע  בן  לבני  שלידי  המקום  את 
כבר כמעט מסתיימת, אנשים חולפים על פני ומבררים האם 
מה  ותוהה  בשלילה  לכולם  אני משיב  פנוי.  המקום שלידי 
איננו.  והנער  מסתימת  חזרת הש"ץ  שלי.  הבחור  עם  קורה 
באמצע קריאת התורה הילד מגיע עם ראש מורכן אני רואה 
על פניו את הבושה וחוסר הנעימות. גם לי לא הכי נעים מכל 
ופירות  הדגול  המחנך  "הנה  אומרת:  שבעצם  הסיטואציה 

הילוליו"...
אותי.  לנהל  הזה  העצמי"השקרי  ל"כבוד  נתתי  לא  אבל 
כדי  תוך  וחומש  סידור  לו  הצעתי  הנבוך,  הילד  אל  פניתי 
של  בן  אתה  הראש.  את  תרים  שב,  "בוא  לו:  אומר  שאני 

הקב"ה/  קמת מאוחר? קורה. אתה רק בן אדם".
לא נתתי לאינטרס האישי שלי "לחנך"את הילד. מה שהיה 
חשוב לי באותו רגע היה ההרגשה של הילד, שהילד ירגיש 
שאני מבין אותו. כרגע הוא מתבייש? מרגיש לא בנוח? אני 

שם בשבילו, כי אני אבא שלו ואני רוצה את טובתו.
כבוד? בושות? לא זה הנושא. כי ידעתיו אשר יצווה את 
לילדים  התורה  דרך  את  להנחיל  היא  שלנו  המטרה  בניו... 
פועל  כשאני  נעשה  אמיתי  חינוך  השם.  דרך  את  שישמרו 
מתוך מקום של "אני לא דואג לכבוד שלי ולאינטרסים שלי, 
אלא אני רוצה נטו בטובת הילד". כשהורים פועלים מתוך 
המקום  זאת.  יחוש  הילד  ורושם,   כבוד  של  אישי  אינטרס 
הלא אמיתי הזה יגרום לו להתנגדות. למה בעצם שהוא יהיה 

עבד נרצע של הגחמות של אבא ואמא.
אולם אם גם אבא ואמא בעצם כפופים אל חוקי התורה, 
גם הילד וגם ההורים משרתים בעצם את אותה מטרה ונוצרת 
אני  אמיתי.  אמון  של  הרעיון  למעשה  זהו  שותפות.  כאן 
מאמין בך שאתה עושה את הטוב בשבילי מתוך רצון אמיתי 

להיטיב ולא כדי לשרת את האינטרסים האישיים שלך. 
פעמים רבות הורים חשים כי לא אל הנער הזה התפללנו. 
הילדים מייצרים בעיות ועושים בושות. הבית לא נראה כמו 
שחשבנו. כל החלומות על ילדים מחונכים היושבים כשתילי 
מוגז  משקה  בועות  כמו  מתנפצים  לשולחננו  סביב  זיתים 

הנשפך על מפת שולחן השבת.
אישית  אנקדוטה  השבת,  שולחן  את  הזכרנו  כבר  ואם 

מעניינת:      
קטן  באולם  לאכול  יצאנו  ומשפחתי  אני  הגדול.  שבת 
יחד עם עוד מספר משפחות, לקיים את מנהג הגלות לפני 
חג הגאולה. מטבע הדברים, ההמולה הייתה רבה, וכמנהג 
בתים כשרים הילדים חגגו מסביב לשולחן. אחרי הסעודה 
ניגש אלי אחד המשתתפים ואמר לי: אני ואשתי עקבנו כאן 

אחרי כל שולחן וראנו דבר מעניין. לידכם ישבה משפחה, 
האבא ריתק את כולם למקומות בנזיפות וגערות בלי סוף, 
ושליחת  לשולחן  מתחת  צביטות  עם  בשקט  כמובן  הכל 
מבטים לצדדים לראות מי ראה ומה... אצלכם הבן שלך 
השולחנות  סביב  בבימבה  נוסע  עשרה  הארבע  בן  הגדול 
דבר  בשולחן  שיש  ברגע  אולם  דבר.  לו  מעיר  לא  ואתה 
תורה והוא נקרא לשבת, הוא רץ באותה שניה ויושב לידך 
ומאזין יחד עם כולם בשקט ובעניין. רואים שהוא מכבד 

אותך באמת. איך אתה עושה את זה?
בן  כשהילד  עבורי  גדול  כבוד  זה  היה  לא  האמת,  את 
הארבע עשרה נסע עם בימבה מסביב לשולחנות. בכל אופן, 
הוא הרי עבר את הגיל בכמה דקות... אבל שוב הנושא כאן 
בכבוד  מדובר  היה  שכאשר  עובדה  שלי.  הכבוד  לא  הוא 
הגיע  והוא  לו  קראתי  הדבר-תורה  וכבוד  השבת  שולחן 
באותה שניה. מדוע? כי הבקשה שלי מתקבלת באימון. יש 
כאן משהו שחשוב בשבילי, יודע הילד. אבא קורא לי כי 
הוא חושב כרגע על טובתי באמת. אני מאמין בו שהוא לא 
מציק לי עכשיו רק כדי לעשות רושם על משהו. גם לא 

על עצמו.
גם בנושאים טכניים חל אותו עיקרון. גם כאשר האינטרס 
בלי  באמת,  אותו  להציג  צריך  אני  מדבר,  שלי  האישי 
אמתלאות - ואז להציב את הגבול. לדוגמא, אישה שכללי 
בתוקף  עומדת  והיא  מאוד  אצלה  חשובים  והניקיון  הסדר 

על הסדר במשך כל היום, יש לה כאן בעצם אינטרס אישי. 
מסוימת  צורה  להראות  צריך  שבית  כתוב  לא  מקום  בשום 
ולקרוא אותם לסדר  היום. אז אפשר לפקד על הילדים  כל 
ואפילו לצטט את "והייתם נקיים", אבל אם פועלים ממקום 
זו  רוצה  שאני  מה  כאילו  תהיה  לא  הבקשה  ואמיתי,  נכון 
המצווה הכי חשובה בתורה עכשיו. אלא "נחום, אתה יודע, 
קשה לי לראות את הבית ככה מבולגן, אתה יכול לעזור לי 
אישי שלי,  כרצון  את הבקשה  הגדרתי  בכך  קצת?".  לסדר 
עם  כשנברר  כמוהו.  חשוב  לא  דבר  ששום  עליון  כצו  ולא 
שמו  למען  מהילדים  ודורשים  עושים  אנחנו  מה  עצמנו 
בבית  ניצור  לנו שם  לעשות  כדי  רוצים  אנחנו  ומה  הגדול, 
נכונה  אמון, וממילא כל התקשורת והצבת הגבולות תהיה 

יותר, מדויקת יותר.  
לסיכום:

כדי ליצור אמון אצל הילד:
א. לפעול ממקום נקי, לברר מה נכון באמת, מה אומרת 

התורה ולא מה דרוש לכבוד שלי.
ב. אם יש לי אינטרס אישי מסוים, לזהות אותו.  להציג 

אותו ככזה ולדעת ש:
לחוקי  ציות  השם".  דרך  את  "ושמרו  היא  המטרה  ג. 

התורה באופן של חינוך אמיתי.  
ל"דרך השם",  ומציית  כפוף  אני  רואה שגם  ד. כשהילד 

הוא ואני הופכים לשותפים לאותה דרך.
אמונה, שמחה ונחת.  

ערכה: אפרת שר

צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90 "ההמולה סביב שולחן השבת היתה גדולה"	



החלפים המקוריים של טויוטה מבטיחים לך:
אמינות | איכות מקסימאלית | עמידות לאורך זמן | שמירה על ערך הרכב |

טיפול ע"י צוות מקצועי המעודכן בחידושים האחרונים.

על הכביש, רק חלפים מקוריים

בטיחות.

חלפים מקורייםחלפים מקוריים

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
אחרת שירות  תרבות  ו   www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 
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אצל משפחות רבות, בין הזמנים, הם יחידת זמן ארוכה 
הנפוצים  המשפטים  שבמהלכם,  שבועות,  שלושה  בת 
בבית הם: "אבא, מה עושים היום?", ו"אמא, מה עושים 

מחר?".
הו,  משפחתי.  טיול  על  מכריזים  מהר,  שנשברים  אלו 
הוא  משפחתי  טיול  איתכם.  לדבר  רציתי  זה  על  בדיוק 

הכל, רק לא טיול עם המשפחה.
יום  בחצי  נמשך  הערכות,  ימי  בשלושה  מתחיל  זה 
שעה  חניה,  למצוא  נואשים  בניסיונות  שעתיים  נסיעות, 
של עמידה בתור לכניסה, חצי שעה להתווכח על המחיר 
נהר  נראה  היה  פעם  איך  לראות  כדי  דקות  ועשרים 

הג'ילבון, בימים שעוד היו בו מים.
כל זה בהנחה שאתם מחליטים להיכנס לרכב המשפחתי 
מזגן(,  ומדמיינים  חלון  )פותחים  חלון  מזגן  בו  שמותקן 
למחוז  שתגיעו  בתקווה  הדרך,  תפילת  את  מתפללים 
חפצכם, בהנחה שלקחתם בחשבון שמחוז חפצכם נמצא 

בסוף העולם שמאלה.
הם  באופיים.  שונים  אנשים  למשל,  ממול  השכנים 
מעדיפים טיולים מאורגנים, שלרוב מאורגנים ע"י בחורי 
ישיבות נמרצים ובעלי מעוף. ההיגיון הבסיסי אומר, שאם 
אתה משאיר את הרכב ליד הבית ומעמיס ציוד ופקלאות 
לתוך מזוודה גדולה ועולה על אוטובוס מאורגן, הורדת 

לעצמך הרבה מאד כאבי ראש.



עם  משפחות  ש"טיול  אתכם  לשכנע  שהצליחו  אחרי 
לפרסם",  לכת במחירים שאסור  למיטבי  מסלולי הליכה 
לא  )האבא  שלכם  המשפחה  על  שתפור  משהו  הוא 
מים,  עם  משהו  מעדיפים  הקטנים  לכת,  מיטיב  בדיוק 

הגדולים רוצים לראות הרבה סלעים תחת שמש קופחת, 
בעשרת  רק  לא  ועומדים  תלויים  תמיד,  כמו  והבינוניים, 

ימי תשובה( - אתם מוכנים לטבילת האש, תרתי משמע.
והנה, אחרי שארזתם חצי מתכולת הבית, עליתם סוף 
סוף על האוטובוס שהגיע באיחור של שעה )מצטערים, 
זו הזדמנות טובה להעיף  בדיוק עובדים בכבישים, אבל 

מבט על בנייתה של הרכבת הקלה(.
בני  שחמישה  ומגלים  האוטובוס  על  עולים  אתם 
מושבים.  בארבעה  להצטופף  יכולים  לא  אחת  משפחה 
זה אומר שאחד מבני המשפחה ייאלץ לשבת ליד מישהו 
שהוא אינו מכיר. כאן מתחיל הדיון העמוק והמוכר באשר 
לשאלה הרת הגורל – מי יישב ליד החלון. כמקובל אצל 
התמזל  לא  אם  רוטציה.  הוא  המוצע  הפתרון  אנ"ש, 
בשנים  רך  ילד  הוא  האוטובוס  לספסל  והשכן  מזלכם 
וקשה בגינונים, אתם יכולים לצעוק עד לב הנהג, והילד 
של השכנים ייצמד לשמשת האוטובוס ויותיר את ילדכם 
את  כולל  ממנו,  לראות  שניתן  היחיד  שהנוף  במושב 

הפדחת של האיש שיושב במושב שלפניו.
)מיני  השחר  ברכות  למלמל  שהספקתם  לפני  עוד 
ישראל(,  שבמיני  בכותל  שעה  בעוד  תתקיים  שחרית 
נואם  כמו  לדבר  ומתחיל  פיקוד  תופס  הטיולים  מדריך 

שלא הקציבו לו זמן.
הכל  יודעים  הם  מעניין.  מאד  עם  הם  טיולים  מדריכי 

מה עושים היום?
ינון פלח

איור: יעל בראון

אבא,
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לבלוע.  מוכנים  אתם  הנהנין,  מברכות  אחת  את  עליו  לברך 
כמו  צירה  על  ומסתובבת  מקרקרת  כשהבטן  מה,  משום 
מכונת כביסה על מצב סחיטה, אתם מוכנים להתפשר. אם 
להניח  סביר  המזגן,  ליד  בבית,  כזה  דבר  לכם  מגישים  היו 
שהייתם שולחים מבט זעוף שהיה גורם גם לכלב רב ממדים 

להצטנף בפינה מרוב פחד.



ישירות  ולגמתם  לאכול,  שסיימתם  אחרי  איכשהו, 
ההלכתי  המונח  את  לכם  מזכירים  שבו  שהמים  מהבקבוק 
'יד סולדת', אתם מדדים לכיוון האוטובוס ותולים במדריך 
עיני עגל, בניסיון להבין מהו היעד הבא. על בטן מלאה אתם 
נופיה  את  לכם  שיראו  העיקר  לקרב,  אפילו  לצאת  מוכנים 
מאד  הרבה  כוללת  אכן  והיא  ישראל.  ארץ  של  המדהימים 
למדבר  יוצא  ראשונה  שפעם  זה  האוטובוס,  נהג  כי  נופים, 
יהודה, לא באמת מכיר את הדרך. הוא מסתובב סחור סחור, 

כולם כי כבישי הדרום – בדיוק  נראים   – הסינים  כמו 
הגעת  דבר.  מה אותו  ומשום  אחד  לצומת 

שכבר  לך  על נראה  חולף  פה. אתה  היית 
וגאיות  ודאיות  ותמיד תחוש פני 
דה-ז'ה-וו.  תחושת 
שיצאתם  חשבתם 
לכת,  למיטיבי  לטיול 
האוכל  כמות  עם 
במהלך  והנשנושים 
האינסופית,  הנסיעה 

אתם מגלים שזה בכלל למיטיבי לסת.
כאן מגיעה ההתלבטות הגדולה של המדריך: האם לנסות 
שמוטב  או  השמש  תשקע  בטרם  אחד  מסלול  עוד  לגנוב 
להמליץ על מנחה-מעריב במקום פסטורלי שבו לא מבקשים 

כסף בכניסה לאתר.
אחרי שגירד במצחו – כמו חובב כרטיסי גירוד מושבע – 
מחליט המדריך על דעת עצמו, להמשיך לעוד מסלול. אחרי 
המדריך  ואבק,  כורכר  שכוללת  שעה,  חצי  עוד  של  נסיעה 
מספר לכם שהגעתם למערת הקמח בלב מדבר יהודה וכדאי 
האוטובוס  שגם  סיכוי  ויש  שוקעת  השמש  כי  להזדרז  מאד 

עשוי לשקוע פה בחשכה המתקרבת. 
מסתבר שגם לבני אדם מן השורה יש נטיות להרוס לעצמם 
מערת  בתוך  ההליכה  במודע.  זאת  עושים  הם  הבגדים.  את 
הקמח, מזכירה לך את השנה ההיא, בגיל 17, שבה התנדבת 
מאפיית  של  הקמח  בחדר  לשבת  לשעה,  שקל   12 תמורת 
המצות השכונתית. ביציאה מהמערה, הפנים שלך חיוורים 
כסיד ומשום מה, כולם מחייכים ושבעי רצון. אף אחד אפילו 

לא יציע לך לשתות מים מחשש שתהפוך לנציב מלח.
האוטובוס,  בתוך  מסיימים  אתם  חזרה  הדרך  כל  את 
בחברתם של כמה אנשים שקיבלו היתר נחירה. אתם זרוקים 
על המושב באופן קצת פחות נוח מהתיק שלכם שזרוק בתא 
את  למתוח  ניסיון  וכל  תפוסים  שלכם  השרירים  המטען. 
במבטי  אתכם  יזכה  שלפניכם,  המושב  לכיוון  הרגליים 
בדיוק  "מה  היא:  שלהם  שהמשמעות  אימה 

אתה חושב שאתה עושה?"
איזה כיף היה, יגידו הילדים רגע לאחר 
לעלות  מבחינתם,  לביתם.  בחזרה  שיגיעו 
לאוטובוס בשעת בוקר מוקדמת ולרדת 
ממנו בשעת לילה מאוחרת, מהווה את 
פסגת טיולי בין הזמנים. לפחות לכמה 
ימים קניתם לעצמכם פטור ממשפטי 
מה  ב"אבא  שמתחילים  מחץ 
מה  ו"אמא,  היום?"  עושים 

עושים מחר?"

אחרי שהצליחו לשכנע אתכם ש"טיול משפחות עם מסלולי הליכה למיטבי 
לכת במחירים שאסור לפרסם", הוא משהו שתפור על המשפחה שלכם )האבא 
לא בדיוק מיטיב לכת, הקטנים מעדיפים משהו עם מים, הגדולים רוצים לראות 
הרבה סלעים תחת שמש קופחת, והבינוניים, כמו תמיד, תלויים ועומדים לא רק 

בעשרת ימי תשובה( - אתם מוכנים לטבילת האש
" 
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בנאות דשא
 מדי שנה יוצאים מרבית האדמו"רים למנוחה במקומות 
שונים ברחבי העולם – וגם שם מקיימים סדר יום תובעני, 

מקבלים חסידים ותושבים מקומיים, ומשפיעים על כל 
הסביבה  אלי שניידר בדק בחסידויות השונות: כיצד נראה 

סדר יומם של האדמו"רים השונים, כשהם שוהים הרחק 
ממקום מגוריהם ומחצרותיהם  איזה אדמו"ר הפך את 

העיירה הנידחת ליעד פופולארי? באיזו חסידות לא 'שוברים 
את הצלחת' עד שהאדמו"ר ישוב מחופשתו? וכיצד נראה 

ה"נופש" של כלל האדמו"רים? 

| אלי שניידר |
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האדמו"ר מויז'ניץ 
בדרכו לשוויץ  צילום: 
יהושע פוכטר
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הקיץ,  אמצע  שנה.  מידי  קורה  זה 
יוצאים  המיצרים,  בין  ימי  בואכה 
השונות  מהחסידויות  האדמו"רים 
לנפוש לפרק זמן של מספר שבועות 
נוטלים  הם  במהלכם  חודשים  או 
פסק זמן מהדרכת בני קהילתם, מה 
סביב  בעבודה  כרוך  רובם  שאצל 
היעד  השנה.  ימות  בכל  השעון 
המרכזי אליו טסים מרבית האדמו"רים הוא אירופה, כאשר ישנם 

גם הנופשים בארה"ב ואף בישראל. 
לכל  ל'נופש'  נחשבת  יציאתם  כי  העובדה  למרות  זאת,  עם 
דבר, הרי שסדר יומם אינו משתנה וגם בימים בהם הם שוהים 
הרחק ממקום מושבותיהם, הם קובעים את סדר היום בקהילתם. 
'כל ישראל' מביא לפניכם את סדר יומם של האדמו"רים, כשהם 

שוהים בנאות דאש.

הקשר הטלפוני נמשך
פרשבורג  לעיירה  מסקווירא  האדמו"ר  יוצא  שנה  מידי 
לערך.  שבועות  כשלושה  במשך  שוהה  הוא  שם  שבסלובקיה, 
לצורך הנופש, נשכר עבור האדמו"ר בניין המשמש כבית מלון 
ואשר דרכו הוא מנהל בימי הנופש את החסידות ובמקביל עורך 
שם את סדר יומו הכולל לימוד ותפילה. עם זאת, למרות החשיבה 
נגישים לאדמו"ר בהתייעצויות  אינם  הנופש החסידים  בימי  כי 
שונות, הרי שבסקווירא כל אחד מן החסידים יכול ליצור קשר 
אף  כך,  לשם  הנופש.  בימי  עמו  הנמצאים  האדמו"ר  עוזרי  עם 
התקשורת  באמצעי  העוזרים  של  הטלפונים  רשימת  מתפרסמת 

בין החסידים. 
מקבל  הטלפון,  קווי  דרך  בעיקר  המנוהלת  הפעילות  מלבד 
האדמו"ר קהל בחלק מן הימים. בין העולים למעונו ניתן לראות 
או  האדמו"ר  עם  לשבות  במיוחד  שהגיעו  קרובים  חסידים  גם 

לשהות עמו בימי הנופש. 
כמו כן, מגיעים למקום עשרות חסידים מכל העולם, גם כאלו 
זוכים  בנופש  המשתתפים  הקרובה.  קהילתו  על  נמנים  שאינם 

אף לשהות במחיצתו של האדמו"ר בעת שעולה להשתטח על 
ציונו של בעל ה'חתם סופר' זיע"א. השנה השתתף האדמו"ר גם 
במעמד חנוכת בית המדרש על ציונו של האדמו"ר רבי מרדכי 
מטריסק  המגיד  של  בנו  מרדכי'  ה'מאמר  בעל  זצ"ל  מקוזמיר 

ומעמד הנחת אבן הפינה לבניין הכנסת אורחים.

נופש בבית הנגיד
ימות השנה, מאלצות את  והטרדות הרבות במהלך  המטלות 
יותר המתפרס  זמן ארוך  האדמו"ר מהר"י מויזנ'יץ לקחת פסק 
על פני חודש וחצי במהלכם שוהה האדמו"ר בעיירה 'חלדודנא' 

שבמחוז וויליס שבבריטניה. 
פרדסי  מים,  לאגמי  בסמוך  אירופה  בהרי  השוכנת  העיירה, 
ענק ויערות, לא הייתה מוכרת כלל עד לפני כעשור, זאת למרות 
קרבתה הגיאוגרפית לריכוז החרדי באנגליה, מנצ'סטר. בשנים 
גם  כמו  למקום  מויז'ניץ  האדמו"ר  של  הגעתו  עם  האחרונות, 
רבנים נוספים, הפך המקום ליעד אטרקטיבי במיוחד והוא מושך 
אליו המוני חסידים במשך כל ימות השנה ובפרט בימות הקיץ. 

האדמו"ר מויזניץ הגיע למקום באמצע חודש תמוז. בהגיעו, 
סר האדמו"ר לביקור בלונדון לרגל שמחת הכנסת 'ספר תורה' 
בני  ידי  על  שנכתב  זצ"ל,  משה'  ה'ישועות  בעל  של  לזכרו 
שבועות  למשך  למנוחה  לחלדודנא  המשיך  ולמחרת  הקהילה, 
הקיץ. הנופש צפוי להימשך עד לתחילת חודש אלול, אז יחזור 

לחסידיו בארץ ישראל. 
בבעלותו  הנמצא  מפואר  בבית  האדמו"ר  שוהה  בחלדודנא, 
של אחד מנגידי החצר, ר' יענקל אדלר. את הבית מחזיק אדלר 
אז,  ומני  זצוק"ל  אביו  של  דרכו  לממשיך  האדמו"ר  מונה  מאז 
משמש הבית את האדמו"ר בימות הנופש, וכן כאשר הוא מגיע 
בתי  נבנו  במקום  צאצאיו.  כנישואי  משפחתית  לשמחה  לאזור 

מדרש העומדים לרשותו של האדמו"ר וכן מקווה טהרה. 
המפורסמים  הטישים  את  גם  האדמו"ר  עורך  הנגיד  בבית 
עובר  בשבת  אך  ומקורביו,  חסידיו  בנוכחות  שבת  בלילות 
האדמו"ר לאגף אחר בבניין הנגיד עד ליציאת השבת. סדר יומו 
ובמהלך  בלימוד בספריו,  בעיקר  ימי החופשה, מורכב  במהלך 

היום יוצא האדמו"ר בלווית אחד ממקורביו לטיול באוויר הצח 
של העיירה, מטעמי בריאות. 

החפצים  החופשה.  בימי  קהל  בקבלת  ממעיט  האדמו"ר 
ערבי  בימי  אז,  השבוע,  לסופי  להמתין  ייאלצו  עמו,  להתייעץ 
הבאים  קהל החסידים  את  יקבל האדמו"ר  ראשון  ויום  שבתות 
ממדינות אירופה לשבות בצלו. העיתוי נועד להקל על החסידים 
הרבים שבאים לשהות במחיצתו במהלך השבת ונותרים במקום 
שבתון  ליום  נחשב  זה  יום  כי  העובדה  עקב  ראשון  לימי  גם 

במדינות אירופה. 
האדמו"ר,  של  לצרכיו  בעיירה  שנוסדו  התורניות  התשתיות 
הקיץ,  בחודשי  למקום  הבאים  היהודים  במספר  לגידול  הביאו 
מגוון  ומציע  הקיץ  בחודשי  חיים  לשוקק  המקום  נחשב  וכיום 
פעילויות מותאמות עבור החסידים. "בשנים האחרונות המקום 
חסיד  מאשר  החסידים",  בקרב  פופולארי  ליעד  הפך  באמת 
ויז'ניץ עמו שוחחנו. לדבריו, "אם האדמו"ר לא היה נוהג להגיע 

למקום, המקוואות ובתי הכנסיות לא היו נבנים".

שומר על מסורת אביו
שנה  מידי  הוא  גם  יוצא  מויז'ניץ,  מהרמ"מ  האדמו"ר  אחיו, 
האדמו"ר  בוחר  אותו  היעד  שבשוויץ.  מלויה  בעיירה  לנופש 
אינו מקרי: אביו, הרבי בעל ה'ישועות משה' זצ"ל, היה שוהה 
שם מידי שנה בחודשי הקיץ עד חודש אלול. האדמו"ר שוהה 
אשר  גליצקי  אריה  דוד  הרב  החצר,  מנגידי  אחד  של  במלונו 
משקיע מאמצים רבים להנעים את שהותו של האדמו"ר במקום 
ומקצה לשם כך קומה שלמה במלון שברשותו. את ימי הנופש 
מעביר האדמו"ר בנוכחות שניים ממקורביו. בני משפחתו ישהו 

לצדו בחלק מן התקופה, ובחלוקה ביניהם. 
סדר יומו של האדמו"ר מתחיל בתפילת שחרית במניין הנערך 
ללימוד,  מיוחד  בחדר  האדמו"ר  יסתגר  מכן  לאחר  במלון, 
ובשעות הצהריים יוצא האדמו"ר לשאוף מעט אוויר צח. אחר 
הצהריים שב האדמו"ר לאכסניה בה הוא שוהה, מתפלל מנחה 
וערבית ולאחר מכן מקבל קהל במהלך כל הערב. בין העולים 

למעונו, ניתן לראות לא מעט זרים החפצים להתברך מפיו. 

בנאות דשא
הגר"מ קוטלר והגרא"ב וואכטפוגל

האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא האדמו"ר מקראלי והגרש"ב קרויס

האדמו"ר מלוצק
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ידועות  הנופש,  בימי  האדמו"ר  של  במחיצתו  השבתות 
העולם,  רחבי  מכל  חסידים,  עשרות  במיוחד.  כמרוממות 
בני  עם  אף  המגיעים  כאלו  ויש  במחיצתו  לשהות  מגיעים 

משפחותיהם. 
השנה, באופן חריג תוקדם חזרתו של האדמו"ר ארצה בשל 
חתונת בת גיסו הרה"צ רבי אליעזר ארנסטר רב קריית מאור 
חיים בצפת. שבת השבע ברכות תתקיים בבית המדרש 'מרכז 
חסידי ויז'ניץ' בבני ברק, בנשיאותו הוא עומד. כמו כן, בשבת 
מיוחדת  שבת  האדמו"ר  יערוך  במקום,  לשהותו  האחרונה 
המוסדות  לטובת  כולה  שתוקדש  הסמוכה,  ציריך  לתושבי 

בארץ.

האורחים – נגידי החצר 
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק יוצא כמידי שנה לנופש 
משמעותי  שינוי  נרשם  שהשנה  אלא  ימים,  כחודש  שנמשך 
היה  שנה  מידי  שבאוסטריה.  קפרון  בעיירה  נופש  והוא 
נוסע לשוויץ, אך השנה הוחלט בחסידות לשנות,  האדמו"ר 
ולאחר מחשבה רבה נבחרה העיירה קפרון. לשם כך, אף נסעו 
כמה ממקורביו למקום קודם לבוא עת החופשה בכדי לראות 

אם המקום עונה לצרכיו של האדמו"ר. 
משמשיו  החופשה  בימי  שוהים  האדמו"ר  של  לצדו 
הקרובים. בין היתר ניתן למנות את הרב אהרן שמיל בלומברג 
מארה"ב המארגן גם את הפן הלוגיסטי המורכב של החופשה 
במימונו של הנגיד ר' אביגדור ברקוביץ. כמו כן גם את הרב 

רפאל צבי פאר המשמש כגבאו של האדמו"ר מידי יום. 
רבים  לא משתתפים חסידים  הגיאוגרפית,  למרות הקרבה 
בשבתות אותן עורך הרב במקום מושבו. מי שכן משתתפים 
עם  התייחדותם  זמן  שזהו  החצר  נגידי  הם  בהמוניהם, 
ולשוחח  להתייעץ  מרבים  הם  אלה  בשבתות  האדמו"ר. 
במיוחד  מגיעים  מהנגידים  חלק  נושאים.  במגוון  רבם  עם 
של  במחיצתו  לשבות  בכדי  כאמור  זאת  הרחוקה,  מאירופה 

הרבי. 
יומו בישראל. לאחר  יומו של האדמו"ר דומה לסדר  סדר 
הצהריים.  לשעות  עד  תלמודו  על  יושב  הוא  תפילת שחרית 

יוצא לטיול בלווית כמה ממקורביו כאשר  או אז, האדמו"ר 
לאחר מכן הוא ממשיך בלימודו. 

לרבי  אינם מאפשרים לקהל הרחב לגשת  גבאיו  זאת,  עם 
במהלך ימי החופשה, זאת בכדי לאפשר עבורו מנוחה מענייני 
החסידות. מקרי חירום יענו על ידי הגבאים שבמידת הצורך 
יפנו אל הרבי לעדכנו. היוצא מן הכלל בקבלת הקהל הם נגידי 
החצר שזה כאמור זמנם עם רבם ובשל כך הם מגיעים למקום 

לעיתים גם עם בני משפחותיהם. 

הפתעה במחנה הקיץ
מענייני  זמן  פסק  האדמו"ר  נוטל  סאטמר  בחסידות  גם 
דיומא. האדמו"ר יוצא מדי שנה ממעונו בקרית יואל שבמונרו 
לנפוש בניו המפשייר בליווי מספר מצומצם של גבאים ובני 
משפחה. האדמו"ר שוהה שם בדירתו שנקנתה ע"י הקהילה 

במיוחד עבור המנוחה הנמשכת כשלושה שבועות.
הרבי מסאטמר מקדיש את מרבית סדר יומו ללימוד תורה 
ולתפילה. החברותא עמה הוא עורך את סדריו, הוא הרב יעקב 
רגלי באוויר  אליהו אונדרוספר. מדי ערב עורך הרבי סיבוב 

העיירה. 
לתלמידיו  שאלה  האדמו"ר  משאיר  החסידות,  במסורת 
הנלמדת  בסוגיה  לרוב  עוסקת  השאלה  לנופש.  יציאתו  טרם 
ובמהלך החופשה שולחים התלמידים לרבי את תשובותיהם. 
בחורי  האדמו"ר  במחיצת  ישבתו  השבתות  במהלך 
בתלמודם.  שהצטיינו  אלו  סאטמר,  של  גדולות  הישיבות 
בכל שבוע מגיעים בחורים מסניף אחר של הישיבה ובמוצאי 
שבת, מוסר האדמו"ר שיחת חיזוק מיוחדת לתלמידי הישיבה 
שהגיעו, ומעודדם בלימוד התורה. במהלך כל ימי החופשה, 
להתייעצות  הרבי  משמשי  עם  קשר  ליצור  החסידים  יכולים 

בכל תחום.
הפתיע  החסידות,  תלמידי  של  חופשתם  בימי  במקביל, 
במונטיסלאו  שנערך  הישיבה  בקעמפ  וביקר  פעם  האדמו"ר 
שם שהו תלמידי כיתות ז' וח' מוויליאמסבורג ובורו פארק. 
האדמו"ר הגיע לפנות בוקר וללא הודעה מוקדמת בכדי שלא 

לגרום לביטול תורה.

לתלמידים  הודיעו  האדמו"ר,  הגעת  לפני  שעה  כחצי 
שהאדמו"ר בדרך מקרית יואל להרי הקטסקיל, באמצע סדר 
ועבר  האדמו"ר  הגיע  התפילה,  לפני  בוקר  לפנות  הלימוד 
הפסקה  ולאחר  שחרית  עמם  התפלל  ואח"כ  התלמידים  בין 
קצרה, הגיע האדמו"ר לבחון את התלמידים המחולקים ב-4 
בתי מדרשות. האדמו"ר עבר בין התלמידים ובחן אותם על 

החומר הנלמד.

בלווית בני המשפחה
של  נופשו  במקום  מסורת  קיימת  אהרן  תולדות  בחסידות 
בנופש  שוהה  שהאדמו"ר  מעשור  למעלה  כבר  האדמו"ר. 
ימים  כחודש  למשך  יוצא  הוא  לשם  באוסטריה,  מלון  בבית 
בלווית בני משפחתו ומקורביו בלבד. בני משפחתו המורחבת 

מגיעים אף הם מידי שבוע בתורנות.
כאשר  ולימוד.  מתפילות  מורכב  האדמו"ר  של  יומו  סדר 
בוקר  בשעת  רב.  זמן  אורכות  התפילות  החסידות,  כמנהג 
מוקדמת, לאחר טבילה במקווה, מתחיל האדמו"ר את תפילת 
שחרית, ולאחריה, הוא שוקד על תלמודו עד לשעות הצהרים 
המאוחרות. את הלימוד עורך האדמו"ר בדירה סמוכה, זאת 

בכדי שלא תוסח דעתו מן המתרחש סביב. 
הצח.  באוויר  לטיול  האדמו"ר  יוצא  מנחה,  תפילת  לאחר 
המנהג הוא שבכל יום מתלווה אל האדמו"ר אחד המקורבים 
עמו הוא משוחח על עניינא דיומא כאשר בשיחות אלו עולים 

לעיתים ענייני החסידות.  
מאמצים רבים מושקעים בטרם יוצאת החופשה אל הפועל. 
הקולינרי  זה  ספק  ללא  הוא  ביותר  הסבוך  הלוגיסטי  החלק 
זאת בשל העובדה כי האדמו"ר לא משנה ממנהגו ואף בימי 
החופשה הוא אוכל את הנהוג עליו בשאר ימות השנה. לצורך 

כך, דואגים החסידים לבשל עבורו את מנותיו המסורתיות.
גם השבתות מתנהלות המקום ללא שינוי של ממש מהנהוג 
הוא  אותם  התורה  לדברי  ועד  המאכלים  מסוגי  בירושלים, 
אנשים  עשרות  מונה  שלעיתים  ה'טיש',  במהלך  משמיע 
הרבי,  של  דבריו  את  משפחותיהם.  עם  במקום  הנופשים 
מעבירים המשתתפים במוצאי השבת לחסידים שנותרו בארץ 

בנאות דשא
האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ

האדמו"ר מתולעת יעקבהאדמו"ר מבית חיים יהושע 

האדמו"ר מדושינסקיא וגיסו הגאב"ד
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קו  היתר  בין  הכוללים  הקהילה  של  התקשורת  כלי  באמצעות 
טלפוני. במוצאי שבת מתקיימת במקום גם סעודת מלווה מלכה 
למעלה  זה  למקום  מגיע  האדמו"ר  כי  העובדה  עקב  המונית. 
מעשור, נבנתה עבורו ספריה שספריה נותרים כל השנה במקום 

ובהם עושים שימוש כאמור בחודשי הקיץ. 
הוא  בהם  בימים  גם  נמשך  לרבם  החסידים  עם  הקשר 
ידי  על  תיענה  פניה  כל  כי  היטב  יודעים  החסידים  בחופשה. 
גבאיו של הרבני השוהים לצדו. בנוסף, היום היחיד בו מגיעה 
קבוצת חסידים מהארץ, הוא בצום ט' באב, אז מגיעים החסידים 
האדמו"ר  עם  והקינות  איכה  מגילת  את  לקרוא  כדי  במיוחד 

שנושא דרשה לאלו המשתתפים. 
למרות ימי המנוחה, מציין האדמו"ר בכו' באב את פטירתו 
של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל. לשם כך הוא 
רבים  בו משתתפים מדי שנה תושבים  מיוחד  'טיש'  עורך  אף 

המתגוררים באזור. 

לא שוברים את הצלחת
גם בחסידות נדבורנה שומרים על מסורת האדמו"ר הקודם 
האדמו"ר  דרכו,  וממשיך  בנו  זצ"ל:  יעקב'  ה'באר  בעל 
'הינטרגלם'  בעיר  במלון  לנפוש  שנה  מדי  נוסע  מנדבורנה, 
היה  אביו  תמיד  לא  אביו.  נפש  בו  במקום  בדיוק  באוסטריה 
נופש במקום, עד לפני כעשור, אביו, כמו האדמו"ר מתולדות 
אהרן, היה נופש בשוויץ, אך לאחר שנמצא עבורו מקום טוב 
יותר באוסטריה, החליטו מקורבי האדמו"ר להטיסו לאוסטריה 
יהודי,  שאינו  המלון,  בעל  לפטירתו.  עד  שנה  מדי  נסע  לשם 
קשוב לצרכי האדמו"ר ובשל כך, נפש במקום גם פוסק הדור 
וואזנר זצ"ל. עם השנים למד בעל המלון אף את  מרן הגר"ש 

שפת האידיש שהקלה מעליו לתקשר עם מקורבי האדמו"ר. 
סדר יומו של האדמו"ר זהה לסדר יומו בישראל. את הבוקר 
הוא פותח בתפילת שחרית הנערכת בשעת בוקר מוקדמת ועד 
לשעות הצהריים, ספון האדמו"ר בחדרו ולומד את סדר לימודו 
קהל  האדמו"ר  מקבל  ומעריב,  מנחה  תפילת  לאחר  הקבוע. 
ומשיב לשאלות חסידיו שנשלחים אליו מן הארץ על ידי גבאיו 

הצמודים. 
משמשיו  עם  יחד  למנוחה  לשעה  האדמו"ר  יוצא  יום  מידי 
שוורץ  הגרא"י  למנוחה  מצטרף  לעיתים  צח.  אוויר  לשאוף 
גאב"ד וינה, שהמלון נמצא בהשגחתו. בנוסף, האדמו"ר יגיע 
לביקור באכסניית האדמו"ר מתולדות אהרן הנמצאת בסמוך, 

שצפוי להחזיר אף הוא גם ביקור גומלין. 
מדי שבת, מגיעים למקום הנופש רבני החסידות, יחד עם בני 
משפחתו של הרבי. הרבנים מתייעצים עמו בשבת האחרונה על 
סדר הלימוד בישיבת החסידות, סדר שיחל בראש חודש אלול. 
בשבתות אלו עורך האדמו"ר טיש רק בסעודה שלישית. השנה, 
באורח חריג, ישוב האדמו"ר מוקדם מבכל שנה, לרגל חתונת 

בן אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. 
בשל החופשה, נמנעים החסידים לסגור שידוכים וממתינים 
של  המסורתי  המנהג  את  גם  עורכים  אז  הרבי,  של  לשובו  עד 
'שבירת הצלחת' בחדרו של הרבי. מדי שנה, בתאריך היארצייט 
עורך  האדמו"ר,  של  הולדתו  יום  אב,  בה'  הקדוש  האר"י  של 

הרבי טיש מיוחד בהשתתפות רבים. 

משב"קים בתורנות
לצורך הבנת הנושא, שאלנו את משה ויסברג, כתב 'בחצרות 
הרבנים  חצרות  סיקור  בתחום  למומחה  נחשב  אשר  הקודש', 

כיצד הדבר מתנהל. הרי תשובותיו לפניכם. 
ישנם אדמו"רים שלא יוצאים למנוחה?

יוצאים למנוחה. חלקם בחו"ל, חלקם  "האדמו"רים ברובם 
זה כל אחד  יוצא,  גם מי שלא  או בדרום הארץ.  בצפון הארץ 

מסיבותיו הוא".
מי בפמליית האדמו"רים? 

"לאדמו"רים מתלווים המשב"קים הנמצאים בתורנות במשך 
בשבתות  בעיקר.  הקרובים  המשפחה  ובני  החופשה,  ימי  כל 
מגיעים בכל שבוע בן אחד או חתן לשבות במחיצת הרבי יחד 

עם שאר בני המשפחה".
מדוע רובם יוצאים בשלושת השבועות?

יוצאים בשלושת השבועות מכיוון שבתקופה  "האדמו"רים 
צריכים  הם  בהם  החסידות  בחצר  וחתונות  שמחות  אין  זו 
להשתתף. מי שחושב שהאדמו"רים נופשים בזמן הזה, טועה 
בעיקרו. הם מנהלים סדר יום כרגיל ומספיקים יותר ויותר את 

סדר לימודם".
כיצד החסידים מתייחסים לעובדה כי רבם לא שוהה עמם 

שבועות ארוכים?
"החסידים מבינים שרבותיהם זקוקים למנוחה לאחר עבודה 
עד שעות מאוחרות במהלכן  קהל  בקבלת  כל השנה  מאומצת 
הם שומעים את צרותיהם של החסידים. עול הנהגת החסידות 

והמוסדות מונח על כתפיהם".
כיצד מתנהלות השבתות בהיעדרו של הרבי?

שנקרא  מה  לזיץ,  להתכנס  החסידים  ממשיכים  "בשבת 
עם  כלל  בדרך  נערכת  סעודה שלישית  בבית המדרש.  'באטע' 
עצמם,  לחסידים  גם  האדמו"ר.  בן  או  החסידות  מרבני  אחד 
לבוא  מחוייבים  פחות  הם  נמצא,  לא  האדמו"ר  שבהם  בימים 

ולהתפלל דווקא בבית הכנסת של החסידות".


בנאות דשא

האדמו"ר מסאטמר שליט"א בבטלם, ניו המפשיר

צילומים: הערשל 
רובינשטיין, יוסי גולדברג 
ואבריימי ברגר



המחיר לא כולל הובלה | התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים | עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

 לכבוד ראש השנה
שמרנו לכם

פינה מיוחדת...

עיצוב? קודם כל

₪ 8,990
 ₪13,550

מבצע

אולם תצוגה: דרך בית לחם 120 ירושלים, טל. 02-6734069 | שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-20:00, ו’ 09:30-13:30 פתוח במוצ”ש

ת ו ק ל ח מ ה ל  כ ב ת  י ת ו כ י א ם  י ט י ה ר ת  ג ו צ ת ל  ש ר  ” מ  3 , 0 0 0

מבצע
₪9,990
 ₪14,798

דגם טופז + 6 כסאות  
1.05x1.90 מ’ 

נפתח ל-4.90 מ’
כ-22 סועדים

מבצע
 ₪7,990
 ₪12,720

דגם עגול רובין
+ 6 כסאות שחף

קוטר 1.30 מ’ נפתח ל-3.30 מ’
כ-14 סועדים

דגם תמנון במצב סגור

₪11,990
₪16,500

אגוז וטבעיניתן להזמין בגווני 1.10x2.10 מ’ סגור, כ-26 סועדיםנפתח ל- 6.10 מ’, + 6 כסאותדגם תמנוןשולחן אוכל 
דגם גילמור + 6 כסאות פיאנו  

1.90x1.10 מ’, 
נפתח ל-3.90 מ’

כ-18 סועדים

₪ 2,990
מבצע

₪ 5,490
דו+תלת

דגם “פיזה” תלת מושבי

מערכות ישיבה איכותיות במחירים מיוחדים

M המחירים מתייחסים לבדי מדרג

דגם “ורטיגו” תלת מושבידגם “סנטר” תלת מושבידגם “שמפיין” תלת מושבי ₪ 3,422₪ 2,990₪ 3,429
מבצעמבצעמבצע

₪ 5,990
דו+תלת

₪ 5,490
דו+תלת

₪ 5,990
דו+תלת
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לטיול יצאנולטיול יצאנו
בעיצומם של ימי 'בין הזמנים', כשהם עמוסים בעבודה, ישב ברוך ברגמן 

לשיחה עם מדריכי הטיולים יחיאל חרז ודניאל וקנין המלווים בין היתר את 
הציבור החרדי  על דבר אחד כולם מסכימים: הציבור החרדי סקרן, ידען 

ומשתוקק לדעת ככל היותר על מסלולי הטיולים בו הוא נמצא  איזו תקרית 
קרתה ליחיאל חרז עם האדמו"ר מסקווירא ומדוע החסידים העריצו אותו 

לאחר מכן? מה הוא השיב לבוחנים ממשרד התיירות ש'התקילו' אותו בנושאי 
השקפה? ומדוע דניאל וקנין זועם על מערכת אכיפת החוק? 

ברוך ברגמן



"

"

"שמתי לב שאחד 
המטיילים היה מופנם מאוד 
ושקט ולא הבנתי מדוע, עד 
ששמעתי שהבן שלו נהרג 
בתאונת דרכים ולבן הייתה 

אהבה גדולה למסלולי 
טיולים והוא רצה להרגיש 

את מה שהבן אהב".
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של  בבתיהם  והטלפונים  חולף  הפסח  חג  מגיע.  זה  שנה  כל 
אל  יוצאים  הם  בטרם  מלצלצל.  פוסקים  לא  הטיולים  מדריכי 
הטיול, מדריכי הטיולים עמלים רבות על תכנונו ועל הוצאתו אל 
הפועל בצורה הטובה ביותר. 'כל ישראל' שוחח עם כמה מהם 

ויצא עם תובנות מפתיעות.



יחיאל חרז הוא מדריך טיולים ותיק. למעלה מ-20 שנה הוא 
עוסק במקצוע, אך רק בשנתיים האחרונות החליט להפוך זאת 
לרשמי ופנה ללימודי המקצוע במשרד התיירות שבסופם קיבל 
תעודת מדריך רשמית, בצירוף רישיון שמעטים מדריכי הטיולים 

שמחזיקים בו. 
הדבר הראשון שיחיאל מעוניין לציין הוא הסקרנות הטבעית 

והרצון ללמוד הקיים בעיקר אצל מטיילים חרדים. סיפורים, כפי 
הדרכת  הלימודים של  את  "אחרי שסיימתי  חסרים.  לא  הנראה 
תלמידים  קבוצת  עם  "יצאתי  בראיון.  יחיאל  פותח  הטיולים", 
מ'חיידר' ידוע לצפון. מהרגע הראשון שמתי לב לשקיקה שלהם 
היו  מיד  דקות, הם  יותר משתי  לדעת כמה שיותר. אם שתקתי 

מבקשים שאספר עוד משהו". 
מסתבר שביציאה הזו נתקל יחיאל במקרה חריג גם בשבילו. 
יעד הטיול היה בין היתר ה'ירדנית', קטע מנהר הירדן הממשיך 
לים המלח. אלא שבמקום, הנחשב ליעד תיירותי פופולארי, קיים 
הקדמתי  הנסיעה  בתחילת  "כבר  רח"ל.  לנצרות,  הטבלה  אתר 
ולא  מטיילים  קבוצת  להיות שתהיה שם  שיכול  להם  והבהרתי 
נוכל לשכשך רגלינו במים. לא אמרתי שהם נוצרים ולא סיפרתי 

על המקום", מסביר יחיאל.
שסוכם,  וכפי  המקום.  אל  הקבוצה  הגיעה  הנסיעה,  לאחר 
ראיתי  כשהגענו  "כבר  השטח.  את  לבדוק  בכדי  ירד  יחיאל 
נוצרית,  קבוצה  במקום  שנמצאת  והבנתי  אוטובוסים   2 שיש 
אבל כשהתקרבתי ראיתי שהם לא נמצאים במים אלא בדרשה 
שהייתה חלק בלתי נפרד מן האירוע. הבנתי שיש לי חצי שעה 
עד שיכנסו להטבלה, אז החלטתי להוריד את הילדים. ביקשתי 

מהם לעשות קידוש ה'.
"במהלך העצירה הסברתי להם דווקא את הפן היהודי שיש 
נהר  בתנ"ך  מוזכר  פעמים   183 ישראל.  לעם  והקשר  במקום 
הירדן. אתם רוצים לומר לי שזה לא שייך לנו? זה לא סתם מים". 
יחיאל מרבה להזכיר בטיוליו במקום את ה'וורט' של המהרא"ל 
צינץ: "כתוב בהלל 'בצאת ישראל ממצרים... הים ראה וינוס... 
הירדן יסוב לאחור... ההרים רקדו כאילים... גבעות כבני צאן...'. 
מובא  לא  לכאורה  שהפסוק  לב  שם  בפסוק,  היטב  שמביט  מי 
כסדר. הרי ''ההרים רקדו כאילים'' לא היה באותה תקופה אלא 
כשישראל  מדהים:  הסבר  מביא  צינץ  המהרא"ל  אך  סיני.  בהר 
יצאו ממצרים, נעמד הירדן בצד כמו 'נד' והפסיק לזרום, גם כל 
המעיינות המים מהם הוא ניזון, עצרו. ובגלל שהמעיינות עצרו, 
נקוו מים בתחתית ההרים וההרים התחילו 'לרקוד' מהמים שהיו 

תחתיהם". 

"החרדים יותר פתוחים ללמוד"
הוא  אליו  החרדי  הציבור  עבור  טיולים  ללוות  מרבה  יחיאל 
ביו  ענק  הבדל  "יש  החילוני.  הציבור  עבור  גם  אך  משתייך, 
החרדים לחילונים", הוא אומר, ומדגיש כי ההבדלים הם בעיקר 
באופי הטיולים. "כשיש לי קבוצות בציבור החרדי שיוצאים עמי 
לטיול, הם הרי למדו תנ"ך ונביא וכשאנחנו עומדים ליד הירדן 
את  וכבשו  ביריחו  ישראל שעברו  בני  את המסלול של  ורואים 
הארץ, או כשאני עומד בקבר שמואל הנביא ופותחים דיון איפה 
זה רמה ואיפה זה מצפה, אז ברור שהציבור החרדי יותר מתעניין 

ויותר קשוב לדברים מאחר ורובו למד את ההיסטוריה בתנ"ך".

קבוצות  על  מבוגרים  קבוצות  תמיד  יעדיף  יחיאל  זאת,  עם 
אומר,  הוא  נוער",  לקחת  לא  משתדל  כמעט  "אני  צעירים. 
ומסביר: "אותם מעניין רק מסלולים ואטרקציות ואקשן, בשביל 
שאוהבים  באלו  מתמקד  יותר  אני  מסוימים.  מדריכים  יש  זה 
לשמוע את התוכן. בציבור שלנו יותר מכירים את הרקע ואיך זה 
משתלב לנו עם הנביא, הגמרא התפילות. זה לא משנה אם אנחנו 
נוסעים  אנחנו  אם  או  בעקבות שמשון,  יהודה  לשפלת  הולכים 

לדרום בעקבות יהודה או עמלק שישב שם עם דוד ושאול. 
"הציבור החרדי, בעיקר המבוגרים יותר, הרבה יותר פתוחים 
לשמוע. הם מגיעים כבר עם הרקע המתאים. והרבה יותר מעניין 
העבודה  את  מחפש  לא  אני  מאתגר.  יותר  זה  גם  אותי.  ומרתק 

הקלה, אני מחפש שישאלו אותי שאלות, שיתעניינו".
עם זאת, יחיאל לא ממהר להשיב בחיוב לכל קבוצה הפונה 
אומר  ערכיים",  לטיולים  מודעות  חוסר  עם  קבוצות  "יש  אליו. 
הם  אותי,  לקחת  לא  משכנע  אני  האלו  הקבוצות  "את  יחיאל. 
נותן.  מה שאני  את  צריכים  לא  הם  אחר.  מדריך  לקחת  יכולים 
אבל יש את הקבוצות שרוצים דווקא אותי". את הפרט הזה מברר 
יחיאל כבר בשלב הראשון. "מה שאני עושה עם רוב הקבוצות, 
יעניין אותם  רוצים, מה  זה תיאום ציפיות. בודק איתם מה הם 

ולפי זה אני מחליט". 
לדבריו, אחד הדברים החשובים בהוצאת הטיול אל הפועל, 
לאחר שהם  פארק'  ל'לונה  קבוצה  תיקח  אם  "גם  התכנון.  הוא 
ללכת  תכננו  הם  כי  ייהנו,  לא  הם  למחלבה,  להגיע  תכננו 
למחלבה. היה פעם ארגון מורים שיצאתי איתם. הם היו בטוחים 
שהם יוצאים ליום טיול, אבל לא ידעו למה הם יוצאים ובאמצע 
הטיול הייתה לנו תחושת החמצה. במקום ליהנות מההסברים, 
כאלו  דברים  ציפיות,  תיאום  כשיש  לאוכל.  חיכו  הם  הזמן  כל 
לא קורים. לפעמים לוקח כמה ימים להכין טיול גדול לקבוצה 
מסויימת, שידעו מה מחכה להם. אני משקיע בזה המון כי אני 

יודע עד כמה זה חשוב". 

כשהמדריך התיישב ליד האדמו"ר
מדריכי  אצל  המתרחשים  החריגים  הסיפורים  הם  רבים 
הטיולים, בעיקר בשל העובדה כי עצם הטיול הוא מאורע חריג. 

אם לא בשבילו, לפחות לקבוצה אותה הוא מדריך.
מסעו  את  ליווה  כאשר  ליחיאל  אירע  במיוחד  חריג  מקרה 
"בכובע  בישראל.  במסעו  מסקווירא  האדמו"ר  של  ההיסטורי 
השני שלי", מספר יחיאל. "אני מנהל חברת אוטובוסים וארגנתי 
להם את כל הנסיעות של הקבוצה שליוותה של האדמו"ר בארץ. 
יום אחד הם נסעו לחברון למערת המכפלה ובגלל שהאדמו"ר 
רצה שכל החסידים ייסעו באוטובוסים ממוגני ירי, נסע גם הוא 

באוטובוס הממוגן כמו כולם". 
היא  חברון  כי  ומציין  בסיפורו  יחיאל  עוצר  זה  בשביל 
אחד  "זה  במיוחד.  מתמחה  הוא  בהן  התיירותיות  הערים  אחת 
ללוות  בכדי  רק  שנסעתי  ולמרות  עליי.  אהובים  הכי  המקומות 
איתי  הבאתי  לשם,  שהוצאנו  האוטובוסים  עשרות  ארגון  את 

את התיקייה של חברון, עמה אני עושה שימוש כשאני מדריך 
חברון.  בנושא  החומר  כל  את  לי  יש  בתיקייה  בעיר.  קבוצות 

מתמונות, עד שרטוטים היסטוריים".
בשביל להספיק כמה שיותר במשרדי החברה, החלטתי לנסוע 
באוטובוס האחרון שיצא, שבו נסע גם האדמו"ר. בטרם כניסתי 
וראיתי  האוטובוס,  על  עולה  האדמו"ר  את  ראיתי  למשרד, 
לי  היה  מאחורה.  אותו  ומושיבים  הוילונות  כל  את  שמורידים 
בראש שהוא יושב בחלק הזה של האוטובוס". לאחר חצי שעה, 
בקדמי  בחלקו  והתיישב  המדובר  האוטובוס  אל  יחיאל  חזר 

יש מקום  "ראיתי שמקדימה  ישוב מאחור.  בהנחה שהאדמו"ר 
פנוי, אז התיישבתי. לצדי ישב אדם מבוגר, מכובד. לא הכרתי 
את האדמו"ר, אז לא ידעתי איך הוא נראה. חשבתי שזה ראש 

ישיבה או ר"מ".
כמערת  המקודשים  לאתרים  באהבתו  ידוע  שכאמור  יחיאל, 
והחל  המדוברת  התיקייה  את  עליו  נשא  רחל,  וקבר  המכפלה 
היסטוריים  ותרשימים  נדירות  תמונות  שם  לי  "יש  בה.  לעלעל 
יחיאל  הנסיעה  במהלך  בהדרכה".  אותי  שמשמשים  מרתקים 
"לא  דקות,  כמה  בכל  למקומו  מביט  האדמו"ר  שגבאי  לב  שם 
התייחסתי לזה והמשכתי להתעסק בחומר של התיקייה. החברים 
כל  את  המקום  על  להם  לספר  והתחלתי  הדרך  על  אותי  שאלו 
מה שאני יודע. לבינתיים, היהודי המכובד שישב לידי, ראה את 

התיקייה, ביקש לראות את המסמכים, ונתתי לו". 
בכל  למקום  להגיע  האדמו"ר  של  הגבאי  המשיך  במקביל, 
כמה דקות. "באחת הפעמים הגיע אלי הגבאי ואמר לי: "הרב'ה 
שואל... הרב'ה אומר... לא הבנתי מה הוא רוצה ממני אז אמרתי 
ואז הוא סימן לי באצבע שהרב'ה  יושב מאחורה'  לו: "הרב'ה 
יושב לצדי. מיד קפצתי והתיישבתי על המדרגות של האוטובוס, 
הייתי  חוצפן'.  איזה  שאני  תחשוב  לא  'שהרבי  לעצמי:  אמרתי 

המום מעצמי".
אל הנסיעה חזור העדיף יחיאל להצטרף לאוטובוס אחר, "לא 
היה נעים לי מהרב'ה", הוא מסביר. אך יומיים לאחר מכן ציפתה 
לו הפתעה נעימה. "ארגנתי לחסידות נסיעה נוספת להר הזיתים, 
למירון  איתם  שאבוא  חייבים  שהם  לי  אמרו  המארגנים  ואז 
הבחורים  כי  ליחיאל  הסביר  החסידות  מנציגי  אחד  ליומיים". 
רצו שיבוא להדריכם שוב.  בנסיעה לחברון,  הוא הדריך  אותם 
"זה היה נסיעה למירון, אז בהתחלה לא רציתי, אבל הם לחצו 
היית  אתה  שאלו:  הבחורים  אליהם,  כשהגעתי  והסכמתי. 
היו  מדוע  הבנתי  אז  אותך.  רצינו  לכן  הרב'ה...  של  המדריך 

הלחצים ונרגעתי". 

ההיבט החינוכי
 לאיזה סוג טיולים אתה בעצמך יוצא?

להגיע  מעדיף  אני  הטיולים.  בעונת  יוצא  לא  אני  כל  "קודם 
מקום  יש  אבל  בקיץ...  כמו  מלאים  ולא  ריקים  כשהמקומות 
אברכי  של  קבוצה  עם  הסתובבתי  להמליץ.  יכול  שאני  מקורי 
אותם  לקחתי  אותם.  מדריך  אני  שנים  כמה  שכבר  גור  ישיבת 
לחוות האפרסמון, יש שם יהודי שהתחקה אחר סוד האפרסמון 
והצמח שהיה בימי בית שני. לקחתי אותם לשילה, עשיתי שם 

הדרכה סביב העיר שילה. זה היה ממש מעניין". 
 מה תמליץ לקבוצה של בחורי ישיבות? 

המיקום  לגבי  יפים.  במקומות  ה'  ברוך  מלאה  שלנו  "הארץ 
המדויק זה מאוד תלוי אם יש לאיש רכב או לא. אם הם מטיבי 
לכת, עכשיו חם מאוד, אז לא מומלץ לצאת למסלולים חמים. זה 
מסוכן. מי שבכל זאת רוצה לצאת, אז יש את נחל פרת שבו יש 

מערכת אכיפת החוק יוצרת בעיה. דניאל וקנין
שמרו על כללי הזהירות. יחיאל חרז
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מזג אוויר מאוד נוח, או עין מבוע שזה מסלול של 4-5 שעות עם 
מים להתרעננות. בחורים מאוד אוהבים אותו. מקום מדהים". 

 יש היבט חינוכי בהדרכת הטיולים? 
"אני אוהב את הארץ. אני לא חושב שיש משהו יותר חינוכי 
מלתור את הארץ. לפני שלמדתי, עברתי איזה מבחן של משרד 
אקח  כאשר  אנשים  לקבוצת  אספר  מה  אותי  שאלו  התיירות. 
אותם למקום שנוגד את השקפתי, כמו לדוגמה ה'ירדנית' ששם 
מטבילים אנשים לנצרות. ברור שהתשובה לא תוכל להיות שאני 
לא אקח אנשים. אמרתי להם: אגיד לכם את האמת. אני אקח את 
האנשים, אראה להם את הפאר וההדר של הטבילה, אגיד להם 
דבר כזה: 'כל מי שירצה בעתיד לתרום מקווה, שיראה את הפאר 
וההדר שבנו במקום ויבנה לא פחות יפה מזה'. היו שם שלושה 
כל  'הצלחת להוציא את  לי:  שופטים שנהנו מהתשובה. אמרו 

העוקץ וכל זה בלי לפגוע בצד השני'. 
את  שמסכנים  'חאפרים'  מתחרים  עם  מתמודד  אתה  איך   

הציבור?
יכול  לא  אני  אז  שטויות,  אותן  את  עשיתי  אני  כל,  "קודם 
לתבוע מכל העולם משהו שאני הייתי בעבר. אבל דבר אחד יש 
חשבתי  רשמית,  ללמוד  כשהתחלתי  החאפרים:  לכל  לומר  לי 
שאני יודע הכל. הייתי אחרי 20 שנה מדריך, הייתי בטוח שאני 
עוקף את כולם. שנתיים וחצי למדתי כמה אני לא יודע. כמה אני 
לי כמה שעות של  כיום, לוקח  סיור שאני עושה  כל  לא מבין. 

הכנה מוקדמת בכדי להוביל אותו במקצועיות". 
 מה זה מדריך טוב בשבילך? 

שהוא  שלו,  למטיילים  טוב  מסלול  להתאים  שיודע  "אחד 
מוציא אותם אחרת ממה שהוא קיבל אותם. אני יודע שהצלחתי 
אני  אם  לדבר.  הפסקתי  לא  כמעט  שבו  יום  מסיים  אני  כאשר 
רואה שהם עייפים ולא רוצים לשמוע, זו תחושת החמצה גדולה 

בשבילי".
 לסיום, טיפ קטן למטיילים?

"תשמרו על כללי הזהירות. זה הטיפ הכי חשוב".

"הציבור החרדי מאתגר בטיולים"
כי  מסכים  כעשור,  מזה  טיולים  מדריך  ועקנין,  דניאל  גם 
הציבור החרדי ידוע בסקרנותו הטבעית המתבטאת ביתר שאת 
בהדרכת הטיולים, שם המטיילים החרדים לא פוסקים להתעניין. 
למרות העובדה כי דניאל אינו נמנה על הציבור החרדי, פונים 
"יצא  בטיוליהם.  אותם  ילווה  כי  בבקשה  מישיבות  גם  אליו 
הם  מרגיש שהחרדים  אני  ישיבות.  בחורי  פעם  לא  להדריך  לי 
אחרות  קבוצות  הסקרנות.  מידת  טבועה  שבתרבותם  אנשים 
הכל. כשאדם  יודעים  עם תחושה של שובע שכביכול  מגיעות 

בא לטיול בתחושה שיש לו משהו ללמוד, זה נהדר. זה מאתגר 
להגיע ולענות לשאלות של המטיילים".

במהלך  ומרגשים  חריגים  מקרים  פעם  לא  חווה  דניאל  גם 
עבודתו. "אני זוכר טיול עם מסלול מאוד קשה שאותו ליוויתי", 
היה מופנם  ועקנין. "שמתי לב שאחד המטיילים  דניאל  מספר 
נהרג  שלו  שהבן  ששמעתי  עד  מדוע,  הבנתי  ולא  ושקט  מאוד 
בתאונת דרכים ולבן הייתה אהבה גדולה למסלולי טיולים והוא 

רצה להרגיש את מה שהבן אהב".
למשפחה  מייעץ  הוא  מה  דניאל  את  שואלים  כשאנחנו 
הנמצאת בשלבי תכנון הטיול הוא אומר: "אדם צריך להגדיר 
במסלולים  לטייל.  איפה  לדעת  בשביל  אוהב  הוא  מה  לעצמו 
קודם  בהם  היו  שלא  למקומות  אנשים  להביא  אוהב  אני  שלי, 

בעקבות  לטיולים  לוקח  אני  והחרדי  הדתי  הציבור  את  לכן. 
אתרים תנ"כיים ואתרי מורשת שפחות מכירים". 

 איזה מסלולים אתה מציע?
"קשה למצוא מסלולים שיתאימו למשפחות. מה שכן, אתרי 
מים הם מאוד מומלצים. כל סביבת הכינרת מלאה בנחלים של 
רמת הגולן שיוצאים לכינרת. יש מסלולים מאוד אטרקטיביים 

ששם רבים מהציבור החרדי מגיעים".
גם לדברי דניאל, טיול הוא תהליך חינוכי לחלוטין. "זה חלק 
מהחינוך. כשאדם מגיע לטייל במסלול מסוים, אתה מחדיר את 
הערכים שלך. אם אתה באתרי מורשת אתה מחדיר את הפן של 
קהל  עם  באתר  אנחנו  אם  הקודמים.  בדורות  היהודים  גבורת 
חרדי, אני מספר על המסע שרבי נחמן והרב קוק עשו מסע לארץ 

ישראל. מדריכי הטיולים מלאי ידע בדבר הזה".
 מה דעתך על ה'חאפרים'?

דרך  מורה  שרק  חוק  קובעת  שהמדינה  ברגע  "מבחינתי, 
צריכה  המדינה  אז  הדרכה,  על  תשלום  לגבות  רשאי  מוסמך 
גם לאכוף את החוק הזה. ואם היא לא עושה את זה, זה בעיה 
רישיון  כמו  זה  תעודה.  לא  זה  רישיון  זה  דרך  מורה  רצינית. 
נהיגה. לא תעז לקחת את הילדים שלך בנסיעה עם מישהו בלי 
לתוך  אותם  יקח  רישיון  ללא  שמישהו  שיסכימו  למה  רישיון. 

נחל. אין לו ביטוח. זו סכנה".
 מה בעיניך נחשב למדריך טוב? 

לזהות  הקבוצה,  את  להכיר  שיודע  אחד  זה  טוב  "מדריך 
ולקחת את ההדרכה למקום שמתאים לקבוצה, כך  אותה מהר 
שבסוף היום ירגישו את הערך מוסף שהביא להם המדריך. זה 
ולדעת באיזה מהם  להיות שחקן. לבוא בבוקר עם ארגז כלים 

להשתמש".
 לסיום, טיפ למטיילים?

"תבואו מוכנים לטיול. שלא נשמע על אסונות כמו בכל קיץ".
לו יהי. דניאל ועקנין



סניף בני ברק
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הרב פישל ג'ייקובס היה רב בשירות בתי הסוהר במשך שנים, 
וליווה את האסירים המפורסמים ביותר שנכנסו אל בין כותלי 
הכלא ● אך לא רבים מבין האסירים 

שנועדו אתו, הכירו את סיפור חייו 
המופלא שהוביל אותו היישר מאות 

גבוה בחוגי הקראטה שבמדינת 
וורמונט בארה"ב אל היהדות ואל 

חסידות חב"ד ● כיום הוא רב פוסק 
שמוציא ספרי הלכה רבים - ואף 

על ספרי ילדים באנגלית חתום 
שנהפכו לרבי-מכר, 

ולצד שאלות 
הלכתיות 

שהוא מקבל 
בפלטפורמות 
חדשניות, עוד 

מציג מידי פעם 
באירועים שונים את 

כוחו בשבירת לבנים 
בידיים חשופות

 תורה מרביץ
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עם  מסוימים  ילדים  ספרי  מסתובבים  בארה"ב,  רבות  יהודיות  ספרים  בחנויות 
טובה  והשנייה  ורעה  נוקשה  האחת  דמויות,  שתי  מצוידים  עליהן  נאות,  כריכות 
ורכה, והם בעצם מספרים לגיל הרך בסיפור מרתק על פי ספר 'קהלת', על היצר 
הטוב והיצר הרע שיש בכל אחד ואחד. מי שחתום על הספרים הללו הוא "הרב 

פישל ג'ייקובס", שם שבוודאי לא אומר הרבה לרוב הקונים.
ספרי הילדים הללו הם פרויקט זניח של הרב ג'ייקובס, שבחסידות חב"ד מוערך 
בשבת,  בישול  והלכות  טהרה  הלכות  על  שחיבר,  האחרים  הספרים  בשל  מאד 
הילדים  לספרי  שנחשפו  אלו  גם  השונות.  החב"דיות  בקהילות  מאד  שמקובלים 
יוכלו  אדם,  אותו  העמוקים שכתב  ההלכה  לספרי  ההקשר  את  הבינו  ולא  שכתב 
חייו  סיפור  את  שמספר  ג'ייקובס,  הרב  שכתב  נוסף  בספר  התשובות  את  למצוא 
המופלא והמרתק. לא תמיד הוא היה איש-ספר כפי שהוא היום. פעם הוא דווקא 
הקדיש את רוב זמנו לתרבות הגוף, ומדהים להיווכח להיכן הגיע לאחר מסע ארוך, 
כאשר כיום הוא רב פוסק, שכותב מידי יום תשובות הלכתיות במגוון נושאים. מן 
העבר השני, יש לו קהל אחר שקצת רחוק מעולם הספרים ונחשף אליו מעיסוק 
...קהל האסירים בבתי הכלא השונים בארץ. אלו הכירו את הרב  אחר שלו. וזהו 
שונים  במקומות  בתי-כלא  מספר  של  כרבם  שנה  כ-13  ששימש  בעת  ג'ייקובס, 

בארץ.

ילד צעיר בוורמונט
ניתן לומר שהמספר "13" נמצא עמוק מאד בחייו של הרב ג'ייקובס. וזאת משום 
שבאופן מופלא, יצא שבשלושת העיסוקים העיקריים שעסק עד כה במהלך חייו, 

עסק 13 שנים בכל אחד מהם. 
יום-כיפור",  שמרה  שבקושי  חילונית,  למשפחה  יורק  בברוקלין-ניו  "נולדתי 
ג'ייקובס בסיפור חייו המרתק בראיון ל'קו עיתונות'. "הסבא  פותח השבוע הרב 
לא  כבר  בניו-יורק,  שגדלו  הוריי  אבל  מרוסיה,  שעלו  דתיים  היו  אמנם  והסבתא 
שמרו מצוות. בערך בגיל 10 עברנו למדינה קטנה בצפון ארה"ב על גבול קנדה, 
מדינת ורמונט. אבי העביר את משפחתנו לשם, משום שהוא קנה שם איזה ביזנס, 

מפעל גדול לייצור בשר. 
המשפחות.   1,000 בן  כפר,  באותו  היחידה  היהודית  המשפחה  היינו  "אנחנו 
בו  היום  למחרת  ממש  לבית-הספר,  כשהגעתי  ומיד  נוצרים.  היו  מלבדנו  כולם 
עברנו למקום, התחלתי לקבל מכות, כי ידעו שאני יהודי. לפני כשנה סיפר לי אחד 
זוכר את היום בו הגענו לכפר, שבאותו  מהילדים ששמרתי אתו על קשר, שהוא 
היום כבר התחילו ההורים לדבר עלינו בבתים, והסיתו נגדנו את הילדים. הם אמרו 
להם שאנחנו הרגנו את יש"ו, וסיפרו שיש לנו קרניים. וכך התחלתי ממש לקבל 
מכות, והייתי מגיע הביתה כל יום במצב לא טוב. אז ההורים הגיעו לבית-הספר 
וניסו לראות מה ניתן לעשות, אך האמת היא שלא היה הרבה מה לעשות. כי המכות 

מגיעות לפעמים כשאתה ברחוב בדרך הביתה, פתאום חבר'ה מתנפלים עליך".
עבר זמן-מה, תוך שפישל חוטף מכות מהילדים שוב ושוב, ואז הגיע השינוי, 
לאחר שהדוד הגיע לביקור מניו-יורק. "הדוד זרק לאבי, שצריכים ללמוד קראטה 
בשביל להתגונן, לצמוח ולהתחזק. בדיוק באותו זמן הייתה פרסומת בעיתון לכך. 
היה זוג שהגיעו לדור בכפר, הבעל אמריקאי ואשתו מדרום קוריאה, והם פרסמו 
שהם מלמדים קראטה. הם פתחו את הדלת, ואני מיד הלכתי ונפגשתי עם האישה, 
והייתי התלמיד הראשון שלהם. כיום אותה אחת היא מולטי מיליונרית בקנה מידה 
עולמי". הרב ג'ייקובס מראה לנו תמונה מלפני כחמש שנים, בה נראים הוא, עם 
זקנו המגודל, יחד עם עוד כמה שרירנים, והוא מספר שכל אלה מוכשרים בתחום 
בבעלותה  אישה בחברה  אותה  אצל  עובדים  וכולם  ו-6",   5 "דן  בעלי  הקראטה, 
דולרים  אלפי  עשרות  בשווי  מכונות  המייצאת  קשיחים,  דיסקים  וייצוא  לייצור 
למספר מדינות, כך שכיום הקראטה הוא רק תחביבה של אותה אישה ולא העיסוק 

העיקרי, אבל אז היא עוד הייתה ענייה מאד, ופתחה כאמור את החוג לקראטה.
היום  ועד  שלהם,  ביותר  הטוב  התלמיד  שהייתי  לי  אמרה  היא  הזמן  "במשך 
היא סוברת כך. כך התחלתי אז להתאמן אצלם וגם לעשות פיתוח גוף, משקולות. 
התאמנתי במרתף שלהם ברצינות, ובגיל 14-15 כבר קיבלתי מדליות רבות. רציתי 
להיות חזק". וזה אכן עזר בבית-הספר? אנחנו שואלים. "כן", הוא עונה. "תמיד 
שואלים אותי אם השתמשתי בקראטה למעשה, והתשובה היא שכן. היו לי ארבע 
פשוט  לא.  בבית-הספר  דווקא  אבל  בקראטה,  השתמשתי  שבהן  בחיים  פעמים 
מה שעזר זה פיתוח הגוף שעשיתי, ולאט לאט הדברים נראו עליי והם נרגעו, כי 
הביטחון שלי עלה וזה מה שהפחיד אותם, כך אני חושב. השיטה שלהם במזרח 
הרחוק", הוא מסביר, "היא שקראטה זה לא תחביב אלא חיים והם מתאמנים בזה 
בצורה אינטנסיבית, כי המטרה בקראטה ושאר השיטות האלו, היא לבנות אותך, 
כמו שבונים חיה. תמיד היו אומרים לנו במפורש שזו הפילוסופיה, שלא הקראטה 
העיקר אלא החיים עיקר, ואם זה ייתן לך להצליח במקצוע או כאבא, זה מה שהם 

רוצים. אבל האימונים להגיע לזה הם מפרכים, ממש הורגים אותך".
אבל פישל לא וויתר, ובשנים הראשונות התאמן שעתיים מידי לילה, כך שכבר 
השלבים  אחד  על  המורה  השחורה",  "החגורה  אות  את  קיבל  לערך,   16 בגיל 
הגבוהים ביותר בלימוד הקראטה, אחרי אימונים רבים, ומדליות אין-ספור. לפני 
מספר שנים, אף הוזמן לטקס בו קיבל את הדרגה הגבוהה ביותר בקראטה, דן 8, 

| אלי שניידר | 
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את  קיבלתי  בו  וחצי   16 "בגיל  המאוחר.  את  נקדים  בל  אך 
הוא  תחרויות",  להרבה  גם  הולך  הייתי  השחורה,  החגורה 
בשבועיים  ופעם  השבוע,  כל  מתאמן  "אתה  לספר.  ממשיך 
מהן  ובהרבה  מקומות,  ועוד  בניו-יורק  לתחרויות  נוסע 
כבר  אז,  הייתי מתאמן  בזה.  הייתי מאד משקיע  כי  ניצחתי, 
לשעתיים  בית-הספר  לפני  בבוקר  קם  ביום!  שעות   4-5
אימונים, ובלילה עושה עוד שעתיים אימונים. אלו אימונים 
אינטנסיביים, לחדד את החזרות. אלפי חזרות ביום על תנועה 
מסוימת. היום, אני לא מבין מהיכן היו לי הכוחות הללו. אבל 
בתשובה  כשחזרתי  אחר-כך,  כי  זכיתי.  נתן,  שזה  במשמעת 

והגעתי לישיבה, הכוחות הללו הגיעו לתורה, כפשוטו".

"זה האיש, תשקיעו בו"
באחד משלבי האימונים, ניגש פישל אל ארגון הקראטה, 
ב"אולימפיאדה"  ארה"ב  את  לייצג  רוצה  שהוא  להם  ואמר 
- תחרות הספורט העולמית המתקיימת אחת לארבע שנים. 
הזוג אצלם התאמן, שלח את הבקשה לדרום קוריאה, וראשי 
הארגון שלחו משלחת שבאה ובחנה אותו בקראטה, שהורתה 
לזוג: כן, זהו האיש, תשקיעו בו. אחד מהמבחנים אליו נבחן 
אז כשבאה המשלחת, על ידי בנו של ראש הארגון הקוריאני 
אישית, היה מבחן קשה ביותר בן 3 שעות בו נבחן לקבלת 
החגורה השחורה, בליווי מקלות. "זה היה ממש רצח", הוא 

מספר היום.
שנים,   8 של  תכנית  לו  עשו  בו,  להשקיע  שהוחלט  אחרי 
בכדי שאמנם לא ייגש לתחרות הקרובה אלא לתחרות הבאה 
שאלו  חושבים  שהם  בך  דברים  כמה  לוקחים  "הם  אחריה. 
והם  כזו,  מכה  או  כזו  בעיטה  שלך,  המקסימליות  התנועות 
מאמנים אותך עד הסוף על המכה הזו. אצלי זו הייתה קפיצה 
שאחרי  קשים,  היו  האימונים  כך  כדי  עד  לצד.  בעיטה  עם 
צריך  לי שאני  אמרו  היומיות,  4 השעות  את  מסיים  שהייתי 
לבוא בלילה ל'אימונים יחידיים', בהם סגרו לי את העיניים 
הכח,  בכל  במבוק  מקל  עם  לי  הרביצו  ופשוט  כיסוי,  עם 

על-ידי  לראות,  מבלי  להתגונן  שיכולתי  שמיעה. עד 
אתה לא יכול לחשוב בכאלה מקרים, כי אתה 
צריך לצאת מזה מיידית. כל לילה יצאתי מזה 
עם פציעות של ממש, ובסופו של דבר אתה 
המכות  את  להרגיש  או  לשמוע  מצליח  אכן 
אימונים  עוד  עצומות.  בעיניים  גם  מגיעות, 
ואותם עשיתי  36 שעות,  בני  היו  לנו,  שהיו 
3 פעמים בסך הכל, בגיל 19 בערך: מכניסים 
 36 במשך  ומתאמנים  איש,  מאה  למכון 
שעות. בשעתיים הראשונות עמדנו בתנוחה 
מסוימת כשמישהו עומד על כתפינו ואסור 
לנו לזוז, אחר-כך הייתה מנוחה של שעה, 
שעתיים.  במשך  מכות  אימוני  ואחר-כך 
במשך  בעיטות  ואימוני  מנוחה  שעה  עוד 
גם  בלילה  השעות.   36 כל  וכך  שעתיים, 
אותך  לוקחים  ובבוקר  האימונים,  נמשכו 
בלי נעליים החוצה )היה זה חורף(, ואתה 
הבוקר,  שעות  עד  בשלג.  יחף  רץ  פשוט 
יצאו כבר 60 איש שלא יכלו יותר, כשאף 
חלקם החל לבכות. עד הצהריים יצאו עוד 
אימוני  כל  את  שסיים  שמי  כך  איש,   30

ה-36 שעות בפועל, היו רק כ-15 איש".
להמשיך  הזה  בגיל  אותך  הביא  מה 
היית מאוים  לא  כבר  הרי  עם האימונים, 
ג'ייקובס.  הרב  את  בבית הספר? שאלנו 
"האימונים האלה משפרים אותך מאד", 
וזה  הוא עונה. "הריכוז הוא אבסולוטי, 
גם נהפך להיות כיף. בשלב מסוים אתה 
עצמך.  את  וללחוץ  לכאבים  מתרגל 
הראש  ואתה,  חיה,  של  לחיים  מתרגל 
נהפך  אתה  לזה.  מכורים  כבר  והגוף 

להיות חיה". 
ובאחת  קיבל,  הוא  מדליות  המון 
מתמודדי  כל  את  ניצח  הפעמים 
כל  אבל  ארה"ב,  של  המזרחי  החוף 
טיפוח הגוף הזה נעצר בשלב מסוים, 
הנפש.  את  לטפח  התחיל  כאשר 

"באוניברסיטת וורמונט שם למדתי, 
בשם  חב"ד  שליח  פגשתי 

הרב שמואל הכט. הוא ידע 
שאני יהודי, מכיוון שפעם 
שלנו  לפנימייה  באו  אחת 

בית  גבאי  באוניברסיטה 
וחיפשו  יהודי  ועוד  הכנסת 

יהודים, ובגלל שהייתה לי גאווה יהודית - למרות שלא קיימת 
אז מצוות כלל - אמרתי להם שאני יהודי, ואף סייעתי להם 
סוכות,  זה  היה  הסמוכים.  מהמעונות  יהודים   25 עוד  לקבץ 
מיני  כל  והסבירו  אותם,  שניטול  כדי  לולבים  עם  באו  והם 
דברים, ודרכם נהיה לי קשר עם הרב הכט, שלמעשה הגיעה 
לאוניברסיטה באותה שנה בה אני הגעתי, וגם הוא היה חדש 
שם. 3 שנים לאחר שהגיע, אגב, הוא נפטר מגידול במח. אבל 
במשך הזמן בו הכרתי אותו, הוא כל פעם היה מזמין אותי 
מידי  לי.  לי שמחכים  לומר  שישי  בכל  היה מתקשר  לשבת. 
פעם הוא היה מכניס בשיחות שלנו מילים באידיש, 'הרבצע'ן 
וניסה כך למשוך אותי לביתו, אבל  הכינה בשבילך כנפיים' 
מלחמה  הייתה  זו  אמר.  הוא  מה  הבנתי  לא  כי  צחקתי  אני 
גדולה, כי לא רציתי כל-כך ללכת אליו, בגלל שזה היה לוקח 
לי לילה של אימונים שבשבילי היה המון. אבל הוא מצדו כל 
פעם שכנע אותי. הוא לא דיבר איתי על יהדות, אלא פשוט 
לשבת  לבוא  לי  אמר  אחר-כך  שבת.  שולחן  ליד  לשבת  רק 

אני  אבל  הכנסת,  בבית  לתפילה  ש בבוקר  מ מ
לא רציתי".

שהרב  אומר,  ג'ייקובס  הרב 
בחכמה,  אתו  פעל  ז"ל  הכט 
מידי.  לחץ  לא  פעם  אף 
הפרופסורים  אחד 
בשם  באוניברסיטה, 
שבעצמו  שוגרמן, 
בתשובה  וחזר  התקרב 
שם  מכהן  היום  ועד 
כפרופסור, סיפר לאחרונה 

אמר  שהכט  לג'ייקובס 
ללחוץ  לא  לו 

ולא  עליו 
ם  ד ק ל

ו  ת ו א
בכח, 

י  כ

הכל פשוט יבוא מאליו. "ואכן הוא אף פעם לא לחץ עליי. 
אבל במשך הזמן, כשאתה הולך לרב, אתה פוגש עוד ועוד 
ככה  וכו'.  תפילין  עם  מה  מילה  לך  זורק  ומישהו  אנשים, 
שנים  ארבע  ואחרי  דתיים...  עם  מסתובב  כשאתה  הולך  זה 
לא  שאני  והרגשתי  תפילין,  להניח  התחלתי  באוניברסיטה 
יודע מספיק על הדת שלנו. הרבי הקודם מחב"ד אומר שיש 
יותר  מתקרב  מצוות,  שומר  גם  אדם,  שבגללם  דברים  שני 
ל"ע  אסון  אותו,  שובר  שמשהו  או  וליראת-שמים,  ליהדות 
שהוא  ורוד,  כל-כך  שהכל  כל-כך,  לו  שמטיבים  או  וכדו', 
מרגיש ריק. אני התקרבתי על-ידי הסוג השני, כי גדלתי בבית 
של כסף, ובכל השנים שגדלתי הייתי מסתובב בחוות ענקיות 
איתם  סוסים   12 היו  אישית  כשלי  לנו,  שהיו  אדמות  של 
כבר   18 בגיל  האלו.  בחוות  שלמים  ימים  להסתובב  יכולתי 
קיבלתי רישיון טיס ונכנסתי למטוס מתי שרציתי, וגם צלילה 
למדתי מאוחר יותר ואף לכך קיבלתי רישיון. בנוסף היה לנו 
הייתי  בקראטה  וגם  לנסוע,  אהבתי  בו  שלג  על  שנוסע  רכב 
כך  מנטלית,  וגם  פיזית  חזק  אתה  זה.  עם  ושלם  שמח  מאד 
שהכל היה מצוין. אצלי, החזרה למקורות הייתה 'בעל כורח'. 
התחלתי לעשות קצת מצוות, תפילין, לימוד משנה וכשרות 
ואחרי  הרבה,  היה  הזה  הקצת  אבל  אמנם,  קצת  מינימלית. 
היום,  בפנים.  מלחמה  לי  הייתה  באוניברסיטה,  הלימודים 
ויצר  טוב  יצר   - נשמות  שתי  יש  אחד  שלכל  יודע  אני  כבר 
לאט  מצוות,  וכשעשיתי  בהמית,  ונפש  אלוקית  נשמה  הרע, 
לאט הנשמה נדלקה ונהייתה צמאה. זה היה דחף פנימי שאני 
לא יכול להסביר אותו. לא הייתי כזה חכם לחפש משמעות, 

אלא זה היה משהו פנימי".
עשרה,  תשע  בגיל  הייתה  שלו,  הראשונה  התפילה  אגב, 
חייב  הייתי  הבחינות  "באחת  טייס.  רישיון  קבלת  לקראת 
אחד  יום  במטוס.  לבד   - כלומר  סולו,  טיסות  מספר  לעבור 
הייתי מעל  ניו-יורק.  טסתי, מעל להרי אדירנדקס שבמדינת 
ולא  רגל,  אלף   15 של  בגובה  ניו-יורק,  בירת  אלבני,  לעיר 
יכולתי למצוא את השדה התעופה. ביצעתי טכניקה של שעת 
חירום: ירדתי לעשרת אלפים רגל, ואחר כך חמשת אלים רגל, 
וכלום! לא ראיתי את שדה התעופה. עברה חצי שעה, ולהגיד 
גוזמא. אז פתחתי  יהיה  זה לא  שהתחלתי לפחד פחד מוות, 
בתפילה הראשונה שלי בחיים. הגובה כנראה תרם את שלו 

לקרבתי לאלוקים", צוחק ג'ייקובס, "ויכולתי להתפלל".
ומה שעשה אז ג'ייקובס הצעיר עם כל התחושות שלו, היה 
פשוט לגשת עם הרב הכט, שכבר היה אז חולה, ולשוחח אתו. 
"שאלתי אותו מה לעשות, אם להישאר פה או ללכת לישיבה, 
והוא אמר לי ללכת לישיבה. בתחילה הלכתי לישיבה בניו-

יורק לחצי שנה. הייתה זו ישיבה למתקרבים, וכתבתי על כך 
אינטנסיביים  מספיק  לא  בה  שהלימודים  ישיבה  שזו  לרבי, 
עבורי. בניו-יורק יש מידי הרבה רעש", מסביר הרב ג'ייקובס, 
"ואני רציתי שקט, כדי שאוכל להתמסר, וכתבתי לרבי שאני 
רוצה לעבור לארץ. שמעתי אז על כפר חב"ד. הרבי החזיר 
לי תשובה שאכן אעשה כך ועשיתי כדבריו ובאתי לארץ". 
הלימודים בישיבה בכפר חב"ד בתחילה, היו עבורו קשים 
מאד נפשית. "זו הייתה התקופה הכי קשה בחיי, כי באתי 
גיליתי שהדברים בישיבה  ופתאום  עם הרבה משמעת, 
אתה  השפות:  בעיית  הייתה  כל  קודם  מאד.  מורכבים 
עוד לא יודע בקושי עברית, וכבר 'מלבישים' עליך את 
אותך  מלמדים  לא  ובישיבה,  בארמית.  שהיא  הגמרא, 
על יהדות ונותנים הרצאות, אלא מהיום הראשון אתה 
כל  בבוקר  וחצי  ב-6  למקווה  הולך  ישיבה.  של  בסדר 
גמרא  לימוד  תפילה,  חסידות,  סדר  יש  אחר-כך  יום, 
לבד  בלילה.   11 עד  והכל  בלילה,  נוסף  חסידות  וסדר 
מהעברית והארמית יש גם את כתב רש"י, שכשמתקרבים 
של  עברית  יש  בעברית,  וגם  זה.  את  גם  ללמוד  צריכים 
'שולחן ערוך', ויש את של החומש, שזה לא אותו סגנון. 
כי  לאידיש,  שייכות  הרגשתי  גם  אשכנזי,  שאני  בגלל 
שיחות  את  להבין  צורך  והרגשתי  באידיש,  דיברה  סבתי 
הרבי בשפת המקור, באידיש. וגם עצם לימוד הגמרא היה 
קשה מאד. לומדים משנה, ומיד אחר כך הגמרא שמתחילה 
להקשות על המשנה, ומביאה ראיה ממשניות אחרות שאתה 
לא יודע אותן, והסגנון עצמו גם קשה - 'איבעית אימא', 'אם 
תמצי לומר', 'יש לומר' וכו'. זה היה קשה, ובמשך שנה וחצי 
הייתי עצבני, ולא הצלחתי להתרכז. זה לא נתפס בי". בנוסף, 
הוא אומר, העיקה עליו העובדה שעזב את אימוני הקראטה 
אותו  ושמת  עבודה,  סוס  שהוא  אדם  בן  לקחת  "כי  כליל, 

במסגרת אחרת".

כשהנשמה והגוף פועלים יחד
שלו,  האישי  כנס  ג'ייקובס,  הרב  שמכנה  מה  אירע  ואז 
שלדבריו "איפס" אותו בחיים. "אחד הרבנים שאל אותי אם 
התחלתי ללמוד תניא בעל-פה כמסורת מנהג חב"ד ללמוד 12 

ספר הילדים שכתב הרב ג'ייקובס 

בזכיה באחת התחרויות בצעירותו
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הרב ג'ייקובס בשיחה עם אסיר בתא המאסר

פרקים בעל-פה, שמתחילים ללמוד כבר בכיתות הנמוכות וזו 
סגולה גדולה לדעת אותם, גם בלי להבין את התוכן. אבל אז לא 
ידעתי למה הוא מתכוון, כי כאמור זה לא נספג בי, והוא הסביר 
שהוא מתכוון שאני אלמד את האותיות בעל-פה. שאלתי איך 
עושים את זה, והוא השיב שאין שיטה וכללים, אלא שפשוט 
אעשה. ואז, במקביל לסדר הישיבה, התמקדתי בזה במשך 4 
לי, אבל הוא פשוט  זה עושה  שנים. לא חשבתי בתחילה מה 
נתן לי משימה שיכולתי לעמוד בה, ושנתנה לי סיפוק. במשך 
ושעתיים  בבוקר  שעתיים  התניא,  את  למדתי  ביום  שעות   4
בערב, וכל זה בשמן הפנוי, מחוץ למסגרת. זה היה קשה מאד, 
ולמדתי ממש אות-אות, כשלפעמים לקח לי שעה ללמוד אות 
אחת. הרב אמר שאני צריך לחקוק את התניא במוחי. בחב"ד 
יש משמעות גדולה לחקיקה, שהיא כתיבה 'בתוך', ולא 'על'. 
חקיקה,  בעצם  הוא  הקראטה  גם  כי  זה,  את  לעשות  ויכולתי 
זה  בקראטה  עושה  שאתה  התנועות  כל  בתנועות.  חקיקה 
ביחד,  כולם  יפעלו  והגוף  הנשמה  שהראש,  חקיקה,  לעשות 
כששם זה חיים ומוות, אבל מזה הייתי רגיל לחקוק. וכך אכן 
זה הלך לאט מאד, אבל אחרי  התחלתי לחקוק את האותיות. 
חודשיים וחצי סיימתי את הפרק הראשון, ובאתי אל הרב כדי 
שיחתום לי שאכן סיימתי. ואחרי 3 חודשים נוספים סיימתי עוד 
פרק, אות-אות, ואחרי 4 שנים הגעתי לפרק ל'. הייתי אז בניו-
משמעותית  אז  התקדמתי  לא  בורמונט.  להוריי  ונסעתי  יורק 
בלימוד, אלא כמו כולם, אבל לימוד התניא בעל-פה עשה לי 

הרבה. הייתי כלי".
הקליט  ואף  הרבי,  אצל  ביחידות  ג'ייקובס  היה   26 בגיל 
לו  אמר  מאז,  לו  הזכורה  בשיחה  עמו.  לו  שהיו  השיחות  את 
הרבי שני דברים חשובים: האחד, כתשובה על השאלה היכן 
להתחתן, כשעל זה אמר לו שהוא חושב שבארץ יהיה לו יותר 
קל, כי הוא כבר נמצא כאן 4 שנים, והוסיף לומר לו שחבריו 
בדרך  בארץ  הגון  שידוך  לו  ימצאו  מהלימודים  חבריו  או 
הטבע ושזה ילך בקלות. הדבר השני אותו אמר לו הרבי, היה 
לארץ",  חזרתי  מכן  לאחר  "שבוע  לרבנות.  סמיכה  יעשה  כי 
ממשיך הרב ג'ייקובס לספר, "באתי לפנימייה וסיפרתי לרב את 
מה שאמר הרבי, והוא אמר לי: 'אם הרבי אמר לך כך, אז אל 
ב-3  במיטה  הייתי  מכן,  לאחר  חודש  שידוך'.  לעצמך  תחפש 
בבוקר, וחבר טוב הוציא אותי מהמיטה, ואמר לי: 'מצאתי לך 
על  פעם  אף  אתו  דיברתי  שלא  מפני  מוזר,  היה  זה  שידוך!'. 
זה. ליד החלון סיפר לי אותו חבר, שהוא דיבר עם חבר שלי 
מהישיבה, והם מצאו לי שידוך, מורה ב'בית חנה' בירושלים. 
אמרתי לעצמי שכנראה זה זה, וזה אכן היה זה... את לימודי 
זמן, כאשר חודשיים  גם-כן באותו  הסמיכה לרבנות התחלתי 

לאחר מכן, התחתנתי".
הוא  החתונה,  לאחר  ג'ייקובס  עשה  אותו  הראשון  הדבר 
מספר, היה להיבחן לסמיכה לרבנות של חב"ד. היה זה לאחר 
קפיצה  הייתה  "זו  וחצי.  כשנה  שנמשכו  ארוכים,  לימודים 

בשבילי", הוא אומר, "ואף כתבתי על כך לרבי. כתבתי לו, שאם 
הרבי אמר לי לעשות סמיכה, נראה לי שיותר ראוי שאעשה את 
לי  ענה  כבר  הוא  יום  ובאותו  הראשית,  הרבנות  של  הסמיכה 
תשובה חיובית, ואז אכן התחלתי ללמוד לסמיכת הרבנות, וזה 
היה מאד קשה. באותו זמן לא הכרתי מישהו מחב"ד שעשה 
את זה, ובטח לא מהרקע שלי. אני חושב שמרקע של אמריקאי 
שעדיין  לי  ונדמה  לסמיכה,  שנבחן  אדם  היה  לא  שמתקרב, 
אין. פעמיים לא הצלחתי לעבור את המבחן, כאשר בכל פעם 
לוקח חצי שנה בין מבחן למבחן. הבעיה הייתה שלמדתי את 
כדרכי,  בעל-פה,  בשולחן-ערוך,  ללימוד  הנדרשות  ההלכות 
וכשהתחלתי לכתוב, היה לי מאד קשה להתמקד, וכתבתי 20 
עמודים על כל שאלה. אחרי הפעמיים האלו בהן לא עברתי, 
דב  לרב  אותי  שלחו  והם  בעל-פה,  מבחן  מהרבנות  ביקשתי 
בחן  הוא  שנים   4 ובמשך  אליו,  הלכתי  ארבע.  מקריית  ליאור 
אותי לסמיכה. בכל פעם הייתי הולך אליו, ונבחן על עוד ועוד 

נושאים, ואז אכן קיבלתי את הסמיכה, בערך בגיל 30".

מבחנים אינטנסיביים
חסיד  כמו  לרבו,  כך  על  דיווח  הסמיכה,  את  לאחר שקיבל 
שנים  ו-4  בישיבה  שנים   4 למד  כבר  שהוא  לו  וכתב  נאמן, 
בכולל, מה שלדברי הרב ג'ייקובס לא כל-כך מקובל בחסידות 
בודדות  שנים  מספר  הכל  בסך  לדבריו  לומדים  בה  חב"ד, 
שאחריהן הולכים לחיי מעורבות בקהילה. הוא הוסיף לכתוב 
הלימוד  שנות  כל  את  השלים  שעוד  מרגיש  לא  שהוא  לו 
של  בגמרא  הוראה  ללימודי  ללמוד  אישור  וביקש  בישיבה, 
משרד החינוך. למה? "לא בשביל התעודה בכדי להיות מורה", 
מסביר ג'ייקובס, "אלא כי תמיד אהבתי לחץ ומבחנים, והרבי 
במשך  נבחנתי,  וכך  לכך.  והברכה  האישור  את  לי  נתן  אכן 
בשולחן  סימנים   40 ועוד  בגמרא  פרקים  עשרה  על  שנתיים, 
ערוך, בישיבת הדרום ברחובות, בה עשיתי את כל הבחינות. 
עד כדי כך הייתי חסיד של 'מעשה', שאחרי שלמדתי הלכות 
טוב  לדעת  בשביל  רק  לשחוט,  התנדבתי  וטריפות,  שחיטה 
כמה  עוד  ג'ייקובס  הרב  השלים  הרבי,  ברכת  אחרי  יותר". 
בכולל  לימודים  שנים   13 וסגר  בכולל,  בלימוד  שנים  וכמה 
גם שימש כשליח חב"ד  ובישיבה. במקביל ללימודיו בכולל, 
באוניברסיטת תל-אביב במשך 10 שנים, עשה שירות מקוצר 
בצבא ואף כתב ספר, פירוש על הלכות טהרה בשולחן-ערוך, 
שזכה להסכמות ממיטב גדולי ישראל והרבנים בארץ. "יש לי 
כנראה נטייה לעשות דברים קשים, כי הלכות טהרה הן קשות", 
הוא אומר. כן הוציא אף חוברות בנושא המכילות בתוכן לוח 
פזורותיה,  על  בחב"ד  שהתקבל  לוח  להלכות,  המתאים  שנה 
מה שהביא מאוחר יותר, לפני שנים אחדות, להקמת שלושה 
בנושא,  הלכתיות  תשובות  הנותנים  תקשורת-מקוונת  אתרי 

שהרב ג'ייקובס הוא רבם של שלושתם. הוא מספר שלאתרים 
הללו רשומים עשרות אלפי איש, כשהגדול שבהם נפתח לפני 
שנים  כמה  עוד  לקח  באתר  ההלכות  ממשק  ופיתוח  שנתיים 
תכנות  מומחי  בתשובה  חוזרים  האתרים,  מפתחי  כן.  לפני 
שהתעוררו לצורך הזה בקרב קהל מסוים, הגיעו אליו בעקבות 
ספריו בנושאי הטהרה, והוא אכן ליווה אותם צמוד כמה שנים 
את  מלווה  הוא  היום  עד  שונות.  אלפי שאלות  על  להם  וענה 

האתרים האלו, ועונה על מאות שאלות בחודש.
ובחזרה לסיפורו. בגיל 30 פלוס, החליטו ג'ייקובס ורעייתו 
שהם צריכים להתפרנס ממשהו. "עד אז אבי תמך בי. הוריי היו 
מאד גאים בי. אבי ז"ל היה איש עסקים, וכל זמן שהצלחתי, 
בני  שאר  כל  אגב,  כך,  אחר  שמח.  הוא  במה,  לו  שינה  ולא 
המשפחה שלי חזרו בתשובה ונהיו אף הם חסידי חב"ד - אמי, 
אחי ואחותי. זה היה בעקבות כך שאני לא רציתי להיות שונה 
במשפחה. עד אז הייתי דואג לבדי לסוכה בסוכות, ולהכשרת 
היום  אבל  לאט,  לאט  עליהם  לחצתי  אז  בניסן.  לפסח  הבית 
ברוך ה' כולם מרוצים... אז כאמור החלטנו קצת להתקדם, ויום 
אחד, חבר שלי, חובש אמריקאי, צלצל אליי ושאל אותי אם 
אני רוצה לעבוד בבית-הסוהר. צחקתי, לא הבנתי על מה הוא 
מדבר. מעולם לא הייתי לפני כן בבית הסוהר... והוא אמר לי 
שרב מסוים מחפש מתנדב בעד שכר, והציע לי לעבוד שם וכך 
תהיה לי עבודה. הפעם הראשונה הייתה הדבר המפחיד בחיי. 
תא  לתוך  ברמלה,  הסוהר  לבית  הראשון  ביום  אותי  הכניסו 
קטנצ'יק שהיה בית הכנסת באגף מסוים. 3 אנשים ישבו שם, 
מסוממים בעבר הלא-רחוק. אני מיד התחרטתי. באתי לתת להם 
שיעור, אך זה לא היה שייך, ורק שוחחנו קצת. אחר-כך הבנתי 
שהרב של בית הסוהר, ניצן )הקרוי על-שם מנהל בית הסוהר 
בעבר, שנרצח - ח.ב.(, היה מרוצה מהביקור, ובאתי שוב, וכך 
התחלתי למסור גם שיעורים קבועים, והציעו לי משרה מלאה 
של 80 שעות בחודש, כרב בית הסוהר נווה תרצה. הייתי הרב 
הראשון שלו. אחרי זה שימשתי כרב בבית החולים זיגלבוים 
ברמלה, שבמסגרת הכלא, וכן כרב בית הספר לקצינים בכפר-

סבא, שהוא גם בית-סוהר. בתפקידים הללו שימשתי במשך 3 
שנים, כשבשנת 95' גייסו אותי להיות קצין, והתחלתי לעבוד 

בשב"ס במשרה מלאה, מ-7 וחצי בבוקר עד6-7 בערב".
במשך הזמן, הרב הראשי של הכלא רצה 'להשתחצן' בפני 
ג'ייקובס, במקביל לתפקידו  והרב  מיוחד,  רב  לו  הצוות שיש 
"כדי  מול הקצינים,  אל  הופעות קראטה  לערוך  התורני, החל 
שיהיה מעניין", כמו שהוא אומר, ואף החל לתת שיעורי קרב 
מגע לקצינים. "כשהיו צריכים להיכנס לאגפים שהייתה בהם 
סכנה, שלחו אותי אז להיות ראשון בקבוצת הסוהרים", הוא 
מספר. וכך שימש גם כרב, גם כמדריך קרב מגע לסוהרים וגם 
כקצין מיון ארצי של כל מי שנגזר דינו לכלא ורצה לעבוד לאגף 
התורני, בתפקיד בו החזיק עד שנת 05', אז עזב את השירות, 

"משום שהספיק לי כבר".

 תורה מרביץ
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לצד האסירים המפורסמים
במסגרת תפקידו כקצין המיון לאגפים התורניים, עברו אצלו כל 
האסירים שומרי המצוות שהלכו לכלא בשנים האחרונות, ביניהם 
גם אלו הידועים. "בית הסוהר 'ניצן' היה בית מעצר. כל מי שבא 
לשב"ס, בא דרכנו, ושהה אצלנו כמה חודשים עד למיון, שיכל 
היה  למשל  משולם,  עוזי  שנתיים-שלוש.  אף  להימשך  לעיתים 
אצלי, ואני טיפלתי בו בתחילה". כן עבר דרכו גם האסיר החרדי 
לכלא,  נכנס  שכשהוא  זוכר  "אני  דרעי.  אריה  ביותר,  המפורסם 
היה טקס שלם בחוץ, והשב"ס רצה שהראשון שאותו הוא יפגוש 
ספר  עם  אז  נכנס  הוא  אני.  הרב,  יהיה  החומות,  של  השני  בצד 
תורה ביד, ונתתי לו 'שלום עליכם'. אבל כמובן לא שמחתי לקבל 
אותו בתנאים האלה. ליוויתי אותו עד לבית המעצר, וישבתי אתו. 
הצמידו אותי אליו, עד שהוא עבר, עוד באותו יום, ל'מעשיהו', 
בזמן  לך  אמר  הוא  מה  שלי".  חבר  אחר,  רב  כבר  בו  טיפל  שם 
הזה? אנחנו מסתקרנים. "אדם שנכנס לכלא, בשעותיו הראשונות 
הוא בהלם, לוקח לו זמן להתרגל, כי הוא עוד בהלם הראשוני. 
אני  שבחוץ.  האופוריה  באווירת  קצת  עוד  היה  כשנכנס,  דרעי, 
תמיד חושב שלוקח זמן עד אדם יודע היכן הוא, ומתרגל ליומיום 
של כלא. לפעמים ייקח אף חודש, עד שהאסיר יבין כבר בראשו 
שהוא בכלא. כשנכנס, דרעי לא דיבר הרבה. עדיין היו לו הרבה 

מחשבות.
"עוזי משולם וחסידיו, לעומתו, היו בעיתיים. דתיים שמגיעים 
לכלא, יש כמה סוגים, והוא היה דתי שבשבילו הממסד היה אויב, 
ואני הייתי בשבילו אויב ולא רב, כי אני 'מטעם'. עם כל הרצון 
הטוב שלנו, היה קשה מאד לטפל בהם. היו איתם רק עימותים, 
והם השיגו רבות בעימותים הללו. היה להם אגף שלם ב'איילון' 
הזמן  כל  הם  בשקט.  שיישבו  העיקר  שבעולם,  הספרים  כל  עם 
איימו, והגישו בג"צים על כל דבר )לאסיר יש זכות כזו(. זו הייתה 
תקופה מאד לא נעימה ברבנות השב"ס של אז. הם התייחסו אלינו 
שאינם  מפורסמים  אסירים  מיני  כל  עוד  אצלו  עברו  כך  בלעג". 
לטובות  הדת  את  לנצל  ניסה  מספר,  הוא  כך  שחלקם,  דתיים, 
עמיר,  יגאל  של  אחיו  עמיר,  חגי  כמו  אסירים  לעומתם,  הנאה. 
וגונן שגב, השר לשעבר בממשלה, זכורים אצלו לטובה. "עם חגי 
עמיר ישבתי ולמדתי תניא, הוא אדם מאד נעים. עם יגאל עמיר 
כמובן שלא היה לי קשר. השב"ס לפי טעמי מפלה אותו לרעה, 
שמו אותו בבידוד בתנאים שלא נותנים למחבלים, ואף פעם לא 
הייתה גישה אליו. שגב, היה אצלי המון. כל היום הייתי יושב אתו 
שעתיים בהן בא לבית-הכנסת. הוא אדם מאד נעים, אינטליגנט 
ומלומד, נעים-שיחה, והוא ישב אצלנו שעות בבית-הכנסת ולמד 

איתנו תורה".
סיפור חייו המרתק, העובר בין תחנות שונות ומעניינות ביותר, 
וידאו  סרטי  של  עולמיים  מפיקים  שנים  מספר  לפני  אליו  משך 
גויים, בעיר הסרטים העולמית, הוליווד. אלה הביעו התעניינות 
"לפני  מצליח.  עולמי  לסרט  אותו  להפוך  במטרה  חייו,  בסיפור 
על  יהודי,  ארגון  לפני  שיחה  ונתתי  בניו-יורק,  הייתי  שנים  כ-5 
ספרי 'ישראל בין החומות'. 50 איש היו שם, זה היה מעמד צנוע, 
ניגשה   50 כבת  אחת  אישה  השיחה,  ואחרי  ידוע.  לארגון  אבל 
אליי, ואמרה לי: 'אתה לא מכיר אותי, אבל אני מהוליווד, ואני 
מפיקה. אני רוצה לקנות ממך את הזכויות על סיפור החיים שלך'. 
ככה, בפשטות. התרשמתי לחיוב, כי ראיתי שהיא אישה מכובדת, 
ואמרתי לה שאני לא מבין בזה הרבה, אבל בסדר. אחרי כן התברר 
לי שהיא אכן מפיקה את הדברים הכי מפורסמים בשוק הזה עד 
בהוליווד.  המפורסמות  החברות  אחת  ממקימי  היא  וכי  היום, 
הוא  וגם  סיפורי,  על  שמע  מהוליווד  נוסף  מפיק  חודש,  אחרי 

מרוצה  הייתי  לא  אבל  לשנה.  זכויות  להם  ונתתי  לתמונה,  נכנס 
ממה שהם עשו. הם רצו למכור את הרעיון להוליווד, לאולפנים, 
ושהם יכתבו. אבל זה לא היה נכון לעשות כך. למפיקה הראשונה, 

שחזרה אליי אחרי שנה, אמרתי שכבר אין לי זמן בשביל זה".
הסרט,  צילום  עבור  לתסריט  שעובדו  בסיפורו,  הפרטים  כל 
להיות  צריכים  והיו  ג'ייקובס,  של  חייו  ועל  הספר  על  בוססו 
מדויקים ביותר. "כשיש סרט בהוליווד שמבוסס על סיפור אמיתי, 
הם מדייקים עד הסוף", אומר הרב ג'ייקובס, "והם 'שיגעו' אותי 
כך.  או  כך  אחר,  או  כזה  במקרה  אומר  או  עושה  הייתי  מה   -
אלפי מכתבים שלחו לי. לפני כחודש וחצי הם סיימו לכתוב את 
התסריט, אותו כתבו במשך 4 שנים, מאז. הוא מבוסס בעיקר על 
סיפור מפורסם מסוים - אסור לי להגיד על איזה בדיוק - מהספר 
שלי. בתחילה הם רצו לעשות את הסרט רק עליי, אבל אחרי זה 
אמרתי להם שיעשו אותו לא רק עליי. היה סיפור בבית הסוהר 
שאני חשבתי שיש בו מסר מאד יפה, והם הכניסו את הסיפור הזה 
- את האישיות שלי,  ג'ייקובס הקראטיסט  סיפורו של הרב  ואת 
זהו רצח שהיה פעם בבית  הייתי.  דווקא לא  לסיפור שבו עצמו 
הסוהר, סיפור אמיתי, אבל שלא קשור אליי. זה היה לפני שבאתי 
לאותו בית-סוהר. אבל את הדמות שלי הם הכניסו לסיפור, עם 

השם שלי וכו', כשהכל תואם למקור". 

מסר של קידוש ה'
זה  שגם  אומר  הוא  הזכויות,  את  מכר  בכמה  נשאל  כשהוא 
הרבה  על  מדובר  "אבל  לספר,  לו  שאסור  הדברים  במסגרת 
כסף". בימים אלו בונים את צוות המפיקים, הבמאים והשחקנים, 
שיעשו את הסרט, בו, לדברי ג'ייקובס, יש מסר מיוחד והוא יכול 
לעשות קידוש ה' גדול. "4 שנים הם 'שיגעו' אותי. נפגשתי איתם 
בקליפורניה ובניו-יורק במפגשי עבודה, והם גם באו לארץ פעם 
לציבור,  והסרט  הסיפור  את  שמכניסים  לפני  כאן"  וישבנו  אחת 
בהוליווד,  הסופרים  באגודת  לכן  קודם  אותו  רושמים  מסתבר, 
הסיפור  את  כתבו  עצמם  שהם  בקרדיט  לכתוב  ביקש  והצוות 
"לא  ג'ייקובס.  של  וספרו  חייו  על  מבוסס  שהוא  רק  והתסריט, 
עניתי להם חודש, והם הרגישו שמשהו לא בסדר, ושאלו אותי אם 
אני רוצה שגם שמי ייכתב כיוצר הסיפור והתסריט. אמרתי להם, 
שמראש אולי לא רציתי, אבל הפסדתי כל-כך הרבה עבודה, שאני 
שותף  שאני  כתבו  אכן  והם  שמי,  את  שיכתבו  נכון  שזה  חושב 
ליצירה ושההיא גם מבוססת על חיי". רוב הסיכויים שהסרט הזה 
יצולם בארץ, משום שמיקום הסרט, לפני הסיפור, הוא בתוך בית-

כלא ישראלי, אבל ייקח בוודאי 3-4 שנים עד שהוא ייצא.
את  שמספר  ג'ייקובס,  של  ספרו  על  מבוסס  התסריט  כאמור, 
ממך  מבקשים  היו  מה  האסירים.  מול  אל  שלו  העבודה  סיפור 
האסירים? שאלנו אותו. "הכל", הוא משיב. "מה שאפשר לבקש, 
הם ביקשו. הייתה לי פילוסופיה אחת, שאני צריך להיות אליהם 
כמה שיותר טוב, כי גם הם בני-אדם, והם ייצאו מהכלא ויש להם 
חיים גם אחרי הכלא, ותמיד רציתי והשתדלתי להיות איתם 'נקי', 
פעם- ורק  האסירים,  מקרב  אויבים  לי  היו  לא  כעיקרון  בסדר. 
פעמיים במהלך כל שנות העבודה בכלא, התרגזו עליי אסירים".

מה תכניותיך לעתיד?
שבהם  החשובים  הפרויקטים  כל  עם  ממשיך  אני  "כמובן, 
זאת,  עם  יחד  ומצוות.  תורה  בהפצת  ובפרט  כה,  עד  התעסקתי 
אני עדיין מעוניין לתרום עוד. כל תפקיד ראוי, שארגיש שאוכל 
לתרום בו, אשקול לעסוק בו. למשל, לא פעם ידידיי בחו”ל העלו 
את הרעיון שאתרום קצת מזמני ליחסי החוץ של המדינה, זאת, 
שם  אותנו  מתקיפים  שתמיד  הקשות,  המלחמות  לאור  כמובן, 
בתקשורת וכו‘. אבל, שוב, בנוסף לכל הפעילויות הקיימות, אני 
תמיד מוכן לשמוע על תרומות נוספות שאוכל לתת, בצורה זו או 

אחרת".
כאמור את האות הגבוה ביותר בקראטה, קיבל דווקא רק לפני 
שנים ספורות, בטקס מיוחד. "במשך שלושים שנה לא ראיתי את 
המורה הקוריאנית שלי מהקראטה, ובשנת 06', הם קבלו העתק 
של ספר הקורות-חיים שלי, שבעז"ה יצא לאור עוד כמה שנים אף 
בעברית, והם הזמינו אותי ואת אשתי לקליפורניה, לטקס ענקי. 
גדולים  הכי  הארגונים  שלושת  ראשי  נוכחו  שבו  הטקס,  בתום 
של הקראטה בעולם )יפני, קוריאני וסיני(, חברי כנסת ועוד, ציוו 
מבחן  לי  העבירו  ואז  התלבשתי,  קראטה.  במדי  להתלבש  עליי 
שכלל לא התכוננתי אליו, אבל עברתי אותו בהצלחה. ואז אמרה 
לי אותה מורה כך: 'שלושים שנה לא ראיתי את התלמיד הכי טוב 
שהיה לי אי פעם, וכעת הוא בא מארץ ישראל, כשהיום קוראים 
גר בכפר חב”ד. הוא כתב הרבה  והוא  ג’ייקובס,  פישל  לו הרב 
אנו  כן  ועל  מאד,  בו  גאה  ואני  תלמידים  הרבה  לו  ויש  ספרים, 
מעניקים לו תעודה מאסטר דן שמונה'. הייתה לה גאווה מיוחדת 
חושב  אני  רב.  ושאני  ישראל  מארץ  שבאתי  הדגישה  כשהיא 
שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שגם לנו עצמנו תהיה את כל הגאווה 

בעולם, על כך שאנחנו יהודים".


 תורה מרביץ

ריסוק לבנים. הרב ג'ייקובס בפעולה
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בענין ברכת "הגומל"

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

 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

שאלה:
1. מי שיוצא לטיול ארוך בימי בין הזמנים, או שיוצא 
ברכת  לברך  צריך  האם  רחוקה,  בנסיעה  הכרוך  לקמפ 

"הגומל" בשם ומלכות? 
כשיצא  "הגומל"  ברכת  לברך  צריך  באמת  אם   .2
לנסיעה רחוקה, מה הדין כשחונה באמצע מסעו באיזה 
עד  "הגומל"  ברכת  מלברך  להמתין  צריך  האם  מקום, 

שחוזר למחוז חפצו בסיום המסע?
תשובה:

"הגומל"  ברכת  לברך  שלא  האשכנזים  מנהג   .1
כשנוסע מעיר לעיר אפילו כשהמרחק ביניהם רב ביותר 
במקום  במדבר  כשהלך  ורק  בדרך,  ישוב  מקום  ואין 
בדרכים  כשנוסע  וכן  רעות,  וחיות  לסטים  בו  שמצויים 
שיש בהם חזקת סכנה, כגון מחמת שיש בהם לפעמים 
בכבישי  שמצוי  )וכמו  בזה,  וכיוצא  מרצחים  מחבלים 
יהודה ושומרון שבזמנינו( מברך "הגומל", ואפילו נוסע 

שיעור זמן מועט שהוא פחות משיעור פרסה.
"הגומל"  לברך  הספרדים  קהילות  רוב  מנהג  אבל 
אפילו כשנסע מעיר לעיר כל שנסע במשך שבעים ושתים 
דקות מחוץ לעיר, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה הם. 
ויש קהילות מהספרדים שנהגו שלא לברך "הגומל" על 

נסיעה מעיר לעיר.
ומצויות תאונות  ובזמנינו שנוסעים במכוניות מהירות 
הספרדים  לכל  ראוי  ופצועים,  הרוגים  עם  רבות  דרכים 
פרסה,  כשיעור  נסיעה  כל  על  "הגומל"  ברכת  לברך 
ורואים אלו  רבות  כביש מכוניות  באותו  ואפילו מצויות 
מקומות  יש  כביש  לאותו  בסמוך  אם  ואפילו  אלו,  את 
בכבישי  כגון  סכנה  חזקת  בהם  שיש  )ובדרכים  ישוב. 
פחות  נוסע  אפילו  "הגומל"  מברך  ושומרון  יהודה 
משיעור פרסה, וכנ"ל(. ושיעור פרסה האמור לענין זה 

היינו כשנוסע מחוץ לעיר שבעים ושתים דקות או יותר.
וחונה במקום  בין הזמנים,  בימי  2. מי שיוצא למסע 
מסוים, ואין זו רק חניה לצורך מנוחה או הכנה להמשך 
לשם  להגיע  היתה  שמטרתו  מקום  הוא  אלא  הנסיעה, 
לברך  יכול  מסוים,  זמן  שם  וחונה  מנסיעתו,  כחלק 
לביתו  כשחוזר  מכן  ולאחר  חנייתו,  במקום  "הגומל" 
המזרח  ועדות  הספרדים  למנהג  ולשלום,  טובים  לחיים 

חוזר ומברך ברכת "הגומל".
ומקורות: תחלה נברר אם בכלל הנוסע מעיר  נימוקים 
הנה  "הגומל".  ברכת  לברך  צריך  רחוקה  בנסיעה  לעיר 
באשכנז  שנהגו  כתב,  ג'(  סימן  ט'  פרק  )ברכות  הרא"ש 
ובצרפת שאין מברכין הגומל כשהולכין מעיר לעיר, שלא 
חיות  שם  שמצויים  מדברות  הולכי  אלא  להודות  הצריכו 
ולסטים, ומה שאמרו בירושלמי )ברכות פרק ד' הלכה ד'( 
שכל הדרכים בחזקת סכנה, לא אמרו כן אלא לענין תפלת 
הדרך בלבד, אבל ברכת הגומל במקום תודה נתקנה. וכן 
כתבו תלמידי רבנו יונה )פרק ט' דף מג ע"א( שמנהג צרפת 
שאינם מברכים מעיר לעיר. והטור )סימן ריט( הביא דברי 
נפל  דדוקא  חולה  לענין  יוסף  הר"ר  כתב  ושכן  הרא"ש, 
למטה, ושכן כתב הראב"ד דדוקא מכה של חלל שיש בה 
סכנה, ושוב הביא הטור בשם הרמב"ם שכתב שבכל דרך 
ובכל חולי צריך להודות, וסיים הטור שכן נוהגין בספרד. 
ומרן הבית יוסף העיר על דברי הטור בשם הרמב"ם, שאינו 
שכתב  ממה  כן  ללמוד  יש  אבל  הרמב"ם,  בדברי  מבואר 

)בפרק י' מהלכות ברכות הלכה ח'( "הולכי דרכים", ולא 
דרך קאמר,  הולך  ומשמע דבכל  "הולכי מדבריות",  כתב 
ולמד מזה הטור לענין חולה דבכל חולי קאמר. וכתב עוד 
בהדיא  כן  שכתב  גרסינן,  דהרמב"ן  דאפשר  יוסף  הבית 
דוקא  דלאו  הרפואה(  ענין  המיחוש  )שער  האדם  בתורת 
בחולי שיש בו סכנה ולא במכה של חלל דוקא, אלא כל 
שהעלוהו  כמי  שדומה  להודות,  צריך  וירד  למטה  שעלה 

לגרדום לידון )שבת לב ע"א(, וכן בדרך כל הולכי דרכים 
צריכים להודות, ושכן כתב בשו"ת הרשב"א )חלק א' סימן 
בין  הפרש  שאין  הרשב"א  וסיים  לח(,  סימן  ז'  וחלק  פב 
שיש לו מיחוש קבוע לבוא מזמן לזמן ובין שאינו קבוע, 
ואדרבה כל שהוא קבוע הוא יותר חזק, ואע"פ שנעשה לו 
נס פעמים רבות וניצל ממנו מן השמים ריחמוהו, ולאו כל 
עוד  וכתב  ע"ב(.  ז  )מגילה  ניסא  ושעתא מתרחיש  שעתא 
הירושלמי  דברי  מכן  לאחר  שהביא  שהטור  יוסף,  הבית 
בחזקת  החלאים  וכל  סכנה  בחזקת  הדרכים  שכל  )שם( 
לענין  הירושלמי  לומר שכשם שבדברי  כוונתו  סכנה הם, 
כל החלאים בחזקת סכנה א"א לפרש אלא לענין הגומל, 
בחזקת  הדרכים  כל  שאמרו  מה  דרכים  הולכי  לענין  כך 
לישנא  בחד  דתרוייהו  הגומל,  ברכת  לענין  היינו  סכנה 
בדעת  דבריו  בתחלת  יוסף  הבית  שכדברי  ובאמת  מיתנו. 
מדברי  לדייק  שם  מנוח  רבנו  גם  בהדיא  כתב  הרמב"ם 
ונראה  הגומל,  מברך  דרך  דבכל  ליה  דסבירא  הרמב"ם 
שמסכים לזה. וע"ש. ועיין עוד לרבנו אברהם בן הרמב"ם 

בספר המספיק לעובדי ה' )עמוד רנג(.
חילוקי  הביא  ז'(  סעיף  ריט  )סימן  ערוך  ובשלחן 
שלמנהג  וסיים  ספרד,  לבין  וצרפת  אשכנז  בין  המנהגים 
ואם הוא מקום מוחזק  אינו מברך,  ספרד בפחות מפרסה 
בסכנה ביותר אפילו בפחות מפרסה מברך. ועיין לרבי דוד 
ח'(  הלכה  ברכות  מהלכות  י'  )פרק  הרמב"ם  על  עראמה 
והמהר"א אזולאי בהגהותיו על הלבוש )סימן ריט סק"ז( 
ובפתח הדביר חלק ג' )דף שיג ע"ד( שהביאו להלכה מנהג 
ספרד. אולם הכנסת הגדולה )הגהות בית יוסף( הביא מנהג 
לעיר  מעיר  כשהולכים  הגומל  לברך  שלא  מקומות  כמה 
מנהגם  ליישב  וכתב  זה,  על  ותמה  מפרסה,  יותר  אפילו 
וכיון שאין סכנה  או בפחות,  ביום אחד  ובאים  שהולכים 
לא קבלו עליהם המנהג לברך בכגון זה, ושמטעם זה נהגו 
שלא לברך כשהולכים מהעיר לכפרים דרך הים אף על פי 
שהוא יותר מפרסה, דלא קבלו עליהם מנהג זה. וכן מרן 
החיד"א בספר לדוד אמת )סימן כג אות ח'( כתב, שמנהג 
ספרד לברך כשהולכים מעיר לעיר פרסה, ולהלן )אות ט'( 
לכפרים,  מהעיר  בים  כשהולכים  לברך  שלא  שנהגו  כתב 
וכן נהגו שלא לברך אם הולכים ביבשה אם המקום קרוב 
אף אם הוא יותר מפרסה. ועיין עוד למהר"ח פלאג'י בספר 
חיים )סימן כו אות ה'( ובבית עובד )דיני הגומל אות יט 
ברכות  )הלכות  א'  חלק  יצחק  פני  ובשו"ת  ע"א(  קד  דף 
לברך  נהגו  שלא  כן  גם  שכתבו  סט(  אות  הגומל  מערכת 
בנסיעה מעיר לעיר. ועיין בערוך השלחן )סעיף י'( שכתב 
שבזמנינו אין שייך ברכת הגומל ביבשה ובישוב אלא רק 
הגומל  שיברך  מי  שמענו  לא  ושמימינו  ובמדבריות,  בים 

בבא מן הדרך המורגלת. וע"ש.
לעיר  מחוץ  לנסוע  שרגילים  שבזמנינו  נראה  אולם 
במהירות, ומצויות תאונות דרכים קשות שיש בהם הרוגים 
ביומו שמגיעים למצב  יום  ודבר  רבות  ופעמים  ופצועים, 
והנסיעה  המות,  לבין  בינם  וכפסע  תאונה  כמעט  של 
בזמנינו היא בגדר חזקת סכנה, ראוי לכל הספרדים לנהוג 
כמנהג ספרד שהביאו הטור והשלחן ערוך, ולברך הגומל 
כתב טעם  וכן  לעיר.  פרסה מחוץ  זמן  כשיעור  נסיעה  על 
זה בספר ברכת ה' חלק ד' )פרק ו' אות כד(. ועיין בשו"ת 
נוסע  שאם  שכתב,  מב(  אות  יד  )פרק  ב'  חלק  לציון  אור 
בכביש שיש בו מכוניות רבות, ורואים אלו את אלו, חשיב 
כנוסע בתוך העיר שאינו מברך הגומל, ובהערה שם כתב 
שסכנת תאונות דרכים אינה בכלל תקנת חז"ל לברך עליה 
בתוך  וחומש  שעה  הנוסע  שאף  בודאי  שהרי  הגומל, 
פי שיש  אינו מברך אף על  וכגון בערים הגדולות,  העיר, 
סכנת תאונות דרכים, ועל כרחך שעיקר התקנה היתה רק 
כתב  וכן  וע"ש.  רעות.  וחיות  לסטים  חשש  שיש  באופן 
בשו"ת עולת יצחק חלק ב' )סימן ה'(. אולם לענ"ד נראה 
פשוט שיש לחלק בזה בין נסיעה בתוך העיר לבין נסיעה 
מחוץ לעיר, שבנסיעה מחוץ לעיר הרי הוא בכלל "הולכי 
דרכים", ותיקנו חכמים שיברך משום דכל הדרכים בחזקת 
סכנה, וכל שיש חשש סכנה, בין מלסטים וחיות רעות, ובין 
מתאונות דרכים צריך לברך, אבל בנוסע בתוך העיר אינו 
בכלל "הולכי דרכים" כלל, ואינו בכלל תקנת חז"ל, ודמי 
לשאר סכנות שאינם מכלל אותם ארבעה שתיקנו חכמים 
להודות, שלמנהג הספרדים אינם מברכים הגומל, ]ומה גם 
שחשש תאונות דרכים לא הוי בכלל היה בתוך הסכנה ויצא 
ממנה, אלא רק היה במקום שיכול לבוא לידי סכנה, ובזה 

דבר יום ביומו 
שמגיעים למצב של 
כמעט תאונה וכפסע 

בינם לבין המות, 
והנסיעה בזמנינו היא 

בגדר חזקת סכנה, 
ראוי לכל הספרדים 
לנהוג כמנהג ספרד 

שהביאו הטור והשלחן 
ערוך, ולברך הגומל 

על נסיעה כשיעור זמן 
פרסה מחוץ לעיר

"
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אף למנהג האשכנזים המברכים גם על סכנה שאינה מכלל אותם הארבעה, אינו 
מברך כלל, וכמו שיבואר להלן בסוף הסימן, וכל זה אינו שייך לענין נוסע מחוץ 
סכנה[.  בחזקת  הדרכים  שכל  דרכים",  "הולכי  דין  מחמת  היא  שברכתו  לעיר, 
ולפי המבואר לעיל בשם הבית יוסף בדעת הרמב"ם שכתב "הולכי דרכים" ולא 
כתב "הולכי מדבריות" דכוונתו לומר דבכל דרך מברך, יש לומר עוד שבנוסע 
מחוץ לעיר אף על פי שיש ישובים הקרובים לאותו כביש בתוך פרסה, שפיר 
מברך הגומל אחר נסיעה בדרכים אלו, כיון דעל כל פנים הוי "דרך", ולא בעינן 
שיהיה מקום סכנה דוקא. )ולפי זה אתי שפיר גם מה שהעיר הביאור הלכה סוף 
סימן קי. ודו"ק(. ויש לומר עוד שגם במקום שמצויות בו הרבה מכוניות ורואים 
אלו את אלו, שפיר חשיב "דרך", ואפילו אם תמצא לומר דבעינן הולכי מדברות 
יחשב כמדבר  דוקא, הרי לא מצינו שבהולכי מדברות אם שיירות מצויות לא 
ויתבטל מהם מחמת כן דין הולכי מדברות, דסוף סוף אין זה מקום ישוב. וכן 
דברי  לדחות  שסו(  )עמוד  ברכות  הלכות  על  עובדיה  בחזון  זצוק"ל  מרן  כתב 
האור לציון הנ"ל, והביא מה שכתב בשו"ת אגרות משה )חלק ב' מאורח חיים 
סימן נט( שכתב, שטעם מנהג ספרד לברך הגומל מעיר לעיר אף על פי שאין שם 
לסטים וחיות רעות, מפני שגם זה הוא מכח חסד השי"ת הנותן דעת בלב החיות 
משפט  ארח  בשו"ת  שכתב  מה  גם  והביא  לשם,  יבואו  שלא  והלסטים  הרעות 
יורדי הים, שאף על פי שבזמן הזה לא שכיחא סכנה כל כך  )סימן מה( לענין 
בספינות שלנו כמו שהיה בימים הראשונים, מכל מקום דין ברכת הגומל נשאר, 
כיון שנתקנה במנין, ואפילו נתבטל הטעם לא נתבטל הדין. ובחזון עובדיה שם 
הביא עוד בשם כמה מחכמי דורנו הספרדים שהיו נוהגים לברך הגומל על נסיעה 

מעיר לעיר. וע"ש.
כשחוזר  הגומל  ברכת  לברך  צריך  האם  השניה,  בשאלה  לדון  נבוא  ועתה 
ברכת  לברך  ולכאורה כשם שאין  לברך.  צריך  בדרכו  אף כשחונה  או  ממסעו, 
"הגומל" אלא רק לאחר שיצא לגמרי מן הצרה, כחולה שאינו מברך "הגומל" 
בדרכם  שחנו  הים  יורדי  או  דרכים  הולכי  גם  כך  לגמרי,  שנתרפא  לאחר  אלא 
במקום אחד או בכמה מקומות, אינם מברכים אלא לאחר שיגיעו למחוז חפצם 

לשלום.
אמנם בספר מאמר מרדכי )סימן ריט סק"א( כתב, שמנהג שלוחי ארץ ישראל 
חפצם,  למחוז  כשמגיעים  פעם  בכל  הגומל  לברך  למקום  ממקום  ההולכים 
וחוזרים ומברכים כשחוזרים לביתם בשלום, וכתב ליישב המנהג. והשדי חמד 
)אסיפת דינים מערכת ברכות סימן ב' אות יא( כתב, שפעם אחת נסע להתפלל על 
קברי צדיקים, ובהיותו בטבריה שאל לחכמים שהיו שם, ובכללם מהר"ר יעקב 
כמה  ושכן עשו  לברך,  לו שהמנהג פשוט  ואמרו  הגומל,  יברך  אם  אבולעפיא 
רבנים כשבאו להשתטח על קברי צדיקים, ואין זה ענין למה שכתבו הפוסקים 
שאינו מברך אלא כשיגיע למחוז חפצו, דהתם חפצו הוא להגיע למקום מסוים, 
ובדרכו הוא עובר דרך כמה מקומות, ועדיין לא הגיע למחוז חפצו, אבל כאן הרי 
חפצו ורצונו להגיע לאותו מקום, ושכן עשה מעשה לברך, ושכן מנהג שלוחי 
ארץ ישראל ההולכים ממקום למקום, ומברכים בכל מקום, ושלפי זה יש ליישב 
ומקום,  מקום  בכל  שמברכים  ישראל  ארץ  שלוחי  על  מרדכי  המאמר  תמיהת 
והביא שבספר בירך את אברהם )דף פט ע"א( לא נחית לחלק בזה, וכתב לדחות 
שהשלוחים  ד'(  אות  כו  )סימן  חיים  בספר  פלאג'י  המהר"ח  כתב  וכן  דבריו. 

מברכים כיון שכבר באו אל מחוז חפצם.
דברי  הביא  יב(  אות  יג  סימן  חיים  אורח  )חלק  א'  חלק  אומר  יביע  ובשו"ת 
למחוז  שיחזור  עד  יברך  שלא  יותר  שנכון  וכתב  חמד,  והשדי  מרדכי  המאמר 
חפצו, ורק בארץ ישראל שהעידו כמה פוסקים שכן נהגו לברך, אם רצה לברך 
יש לו על מה שיסמוך. אולם בספרו חזון עובדיה על הלכות ברכות )עמוד שסט( 
חזר בו, והסכים למה שכתב השדי חמד, דכל כהאי גוונא שהגיע למחוז חפצו, 
)וכן העיד  אף על פי שעדיין לא חזר לביתו ולא נסתיימה דרכו מברך הגומל. 
לכמה  כשנסע  תשמ"א,  בשנת  בעצמו  מעשה  עשה  שראה  שליט"א  אאמו"ר 
מדינות לביקור, ובכל מקום בירך הגומל(. וכן כתב בספר הליכות שלמה )פרק 
כג אות ד'( בשם הגרש"ז אויערבך. וכן כתב בספר ברכת ה' חלק ד' )פרק ו' אות 
כו(, וכתב לדייק כן גם מדברי מרן החיד"א, דבכהאי גוונא חשיב הגיע אל מחוז 

חפצו.

"

מנהג האשכנזים שלא לברך ברכת 
"הגומל" כשנוסע מעיר לעיר אפילו 

כשהמרחק ביניהם רב ביותר ואין 
מקום ישוב בדרך, ורק כשהלך 

במדבר במקום שמצויים בו לסטים 
וחיות רעות, וכן כשנוסע בדרכים 

שיש בהם חזקת סכנה, כגון מחמת 
שיש בהם לפעמים מחבלים 

מרצחים וכיוצא בזה, )וכמו שמצוי 
בכבישי יהודה ושומרון שבזמנינו( 

מברך "הגומל"

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
בנים ומחנכים 

 ר
ת

עד
ל ו

בפיקוח צמוד ש

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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תפילתה של הרבנית ע"ה שהעניקה למרן זצ"ל 20 שנות חיים ● מדוע סירב מרן 
להתפנות לבית החולים? ● וגם: כך הפכה הרבנית למיילדת

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

הרב   – בעלי  לבנה,  הרבנית  התקשרה  בוקר,  לפנות 
משה. על אף הקשר ההדוק בין האם האוהבת לבין בן 
הזקונים, שיחה בשעה כזו היתה בהחלט חריגה. "אבא 
סובל מכאבים חזקים בחזה", אמרה. "הרופא טוען שזו 
בסך הכל התקררות, אבל הכאבים רק מתעצמים, אני לא 

יכולה לשאת את הדאגה".
קרייף,  יעקב  ד״ר  המשפחה,  לרופא  מיד  התקשרנו 
ידוע באבחנותיו המדויקות. הוא הגיע במהירות  שהיה 
לביתו של הרב, וקבע שיש לפנותו לבית החולים. "יש 

לרב מים בריאות. בגילו המבוגר, זה ממש מסוכן". 
להתפנות  הסכים  לא  הרב  ההפתעה,  שלמרבה  אלא 
שר  לכאן  יגיע  בבוקר,   11:00 "בשעה  החולים.  לבית 
האוצר – אברהם )בייגה( שוחט, בנוגע לבניית תלמודי 
התורה של רשת החינוך שלנו. זה דבר שאינו סובל דיחוי 

בשום אופן". 
לא הועילו הפצרותיה של הרבנית ותחנוניו של הבן. 
הרב מוכן לנסוע רק אחרי הפגישה. דקה לא קודם לכן. 

בשעה 11:00 בדיוק, התייצב שר האוצר בחדרו של 
מרן, והבטיח למלא אחר כל בקשותיו. במהלך הפגישה, 
הרעיף  הוא  מאושר.  קרנו  ופניו  מאוד  נינוח  היה  הרב 
הצ'פחות  של  נדיבה  כמות  לצד  לרוב,  ברכות  השר  על 
בחיוך  הרב  לו  אמר  במפורש",  כתוב  "זה  המסורתיות. 

רחב, "סטירת זקנים – בנין..." 
יותר טוב", הרהרה הרבנית  נראה שהרב מרגיש  "זה 
בקול. לרגע היה נדמה שאפשר לוותר על בית החולים. 
אלא שמיד לאחר שיצא השר מהבית, החל מרן להתפתל 
בייסורים נוראים. "לא רציתי שהשר יעצור את הפגישה 
התרכזתי  "אז  הרב,  הסביר  שלי..."  הכאבים  בגלל 

בתלמודי התורה שלנו, אין דבר חשוב מהם".
שם  החולים,  לבית  הרב  עם  נסענו  הבזק,  במהירות 
אמר  במקום,  שהיה  הרופא  כקשה.  המצב  את  הגדירו 

לנו: "אתם אנשים מאמינים. אנחנו נעשה את שלנו ואתם 
תעשו את שלכם..." בכל העולם היהודי נערכו תפילות 

לרפואתו של הרב, עד להחלמתו המלאה.
בערב, אחרי יום מתיש וקשה, חזרתי עם הרבנית לבית. 
היא התהלכה בתוכו בחוסר שקט, ופתחה בפניי את סגור 
ליבה. "את יודעת כמה עוד ספרים יש לרב לכתוב? כמה 
שלו  המהפכה  ישראל?  עם  למען  לעשות  עוד  לו  יש 
רק החלה..." לפתע היא פרצה בבכי, הרימה את עיניה 

לשמים ואמרה: 
התחיל  רק  עובדיה  הרב  בעלי  עולם!  של  "ריבונו 
במלאכה... אם גזרת עליו שיסתלק מהעולם, אנא ממך, 

קח אותי במקומו!" 
עולמה.  לבית  הנערצת  הרבנית  הלכה  שנה,  באותו 
עד היום מקננת בתוכי התחושה, שתפילתה של הרבנית 
נשמעה היטב. בזכותה - זכה הדור לאורו של מרן עוד 

20 שנה.

כל ששלי - שלה

22 שנים חלפו מיום י"ט מנחם אב תשנ"ד.
של  המופלאה  חייה  מסכת  תמה  מר,  יום  באותו 
תורה  אהבת  רצופה  חיים  מסכת  ע"ה.  מרגלית  הרבנית 
ועד  שבסוריה,  ַחַלּב  בעיר  מילדותה   - שמים  ויראת 
מרתקת,  חיים  מסכת  הדור.  גדול  כאשת  האחרון  יומה 
המשמשת סמל ודוגמא עבור כל אמא ובת, ומעניקה להן 

יסודות איתנים לבניית בית גדול של תורה. 
הייתה לי הזכות להיות קרובה לרבנית ע"ה. עד היום 
והכוונותיה שנבעו מתוך  עצותיה  את  בלבי  אוצרת  אני 
מרן  חיים.  וחכמת  יתירה  בינה  של  נדלה  בלתי  מעיין 
זצ"ל היה אומר, שהרבנית ניחנה בפיקחות ובטביעת עין 
מיוחדת במינה. היא זיהתה באופן ברור, מי מבקש את 

טובתו של הרב, ומי אוחז בשולי גלימתו מתוך שיקולים 
צרים ומפוקפקים. אכן, גם כאשר הזהירה ממה להתרחק 
וממי להישמר, תמיד היא צדקה. לפעמים נאלצתי לחוות 

זאת על בשרי.
האשה  את  להכיר  הזכות  לי  היתה  מכל,  יותר  אך 

הפשוטה והצנועה, שעם ישראל חב לה את "מרן". 
גם  הפמיניזם  מהפכת  חלחלה  האחרונות,  בשנים 
לתוככי מחננו, עד שהפכה להיות בעוכרנו. בעידן שבו 
יש בנות הגדלות על ברכי השאיפה לקריירה, הישגיות 
רוח,  ענקית  אותה  את  להכיר  זכיתי  עצמית',  ו'הגשמה 
לכאורה,  ה'מיושנים'  הערכים  את  להעדיף  שבחרה 
בחייה  מרכזי  יעד   – תורה  בית שכולו  הרואים בהקמת 

של האשה היהודית. 
ברירה.  בלית  ולא  'בדיעבד'  לא  אילוץ,  מתוך  לא 
לרווחה. בראש מורם  בעיניים עצומות – אבל פקוחות 
ובגב זקוף. לא רק בשנים בהם יצא שמו של בעלה מקצה 
העולם ועד קצהו, אלא גם בשנים של דלות וחוסר כל, 
שסביבו  לשולחן  מתחת  ילדיה  את  להניק  כשנאלצה 

ישבו אורחים ושוחחו בדברי תורה.  
במסירות  הרבנית  הלכה  נישואיה,  שנות  יובל  במשך 
את  בגאון  מניפה  שהיא  תוך  מרן,  של  לצדו  ובנאמנות 
סיסמת חייה: באשר תלך – אלך! הוא מצדו, החזיר לה 

בהערצה אין קץ, בבחינת "כל ששלי – שלה".
בדור שבו כולנו מחפשות במרץ עוד פיסת חיים של 
נוחות ורווחה, הלואי וניקח לנו לפחות קמצוץ ממסירות 
נפשה של הרבנית, שבאומץ רב הפנתה עורף לכל ענייני 
העולם הזה, כדי לרכוש חיי נצח. גם בחלוף 22 שנים, 
יקרות  זהו אור  זוהרה של המרגלית הנוצצת לא הועם. 
נצחי, שיאיר לעד את ליבותיהן של בנות ישראל, היונקות 

ממנו את השאיפה הנעלית לחיות חיים של תורה.

באשר תלך – אלך!

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על קברה של רעייתו הרבנית מרגלית ע"ה
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חלומו של הגנן

זרים  היו  ומיסטיקה,  חזיונות  חלומות,  ומתמיד,  מאז 
לחלוטין לעולמו של מרן, שלא היו בו אלא ארבע אמות 
נבעו  והחלטותיו,  התנהלותו  צעדיו,  כל  הלכה.  של 
וישועות  מופתים  סיפורי  מובהקים.  הלכתיים  משיקולים 
מסתוריות, לא מצאו להם מקום באותן ארבע אמות. גם 
כאשר ייחסו לו תלמידיו סיפורים מהסוג הזה, והיו כאלה 
למכביר, הוא לא ייחס לכך כל חשיבות ואף ביקש שלא 

יספרו זאת ברבים.
מהסיבה הזו, הופתענו לגלות באחת מהאזכרות שנערכו 
לרבנית ע"ה, כיצד הרב יוצא מגדרו, ומספר בהתרגשות 

את הסיפור הבא:
להשקות  השבוע  במשך  רגילה  היתה  ע"ה,  "הרבנית 
לי  ומביאה  בבית,  לנו  שהיו  הבשמים  של  העציצים  את 
מהם בערב שבת, כדי שיהיו לי מאה ברכות בשבת. עצי 
בשמים, עשבי בשמים... כך היה כל זמן שהיתה בחיים. 
כך  על  מאוד  מצטער  והייתי  התייבש.  הכל  כשנפטרה, 

שאין לי מאה ברכות.
יום אחד, בא אצלי ר' מנשה יונה, הוא היה גנן. בא אליי 
בלילה,  לכבודו.  לספר  רוצה  אני  לי,  אמר  רועד...  כולו 
בחלום,  אליי  באה  הרבנית  את  רואה  אני  ישן,  בעודי 
ונוזפת בי: "למה אתה ישן? מה לך נרדם? למה אתה לא 
הולך לסדר את הגינה של הרב? הוא מצטער כל שבת, אין 

לו מאה ברכות..." 
העציצים  כל  תראה,  לך  הרבנית,  צודקת  לו:  אמרתי 
מחדש.  אותם  וגידל  וטיפח  מנשה  ר'  הלך  מיובשים... 
ממרום מושבה בגן עדן, היא דאגה על זה, שיהיו לי מאה 
חיים  חיים.  קרויים  במיתתם  צדיקים  תראו!  ברכות... 

ממש!".

באתי משמים לעזור לך

ערב פסח תשס"ד.
היה  ניכר  נכנס לחדרו אחר תפילת שחרית.  זצ"ל  מרן 
ניגש  הרב משה   – בעלי  מאוד.  ונרגש  נסער  עליו שהוא 

אליו, ושאל בזהירות: "קרה משהו, אבא?"
לו  אמר  מעולם",  כמותו  שמעתי  שלא  דבר  "תשמע 
שנים.  שש  בן  קטן  ילד  עם  אחד,  יהודי  אליי  "בא  הרב. 
אמר לי: כבוד הרב, בבקשה תברך אותו. שמתי ידי עליו 

ובירכתי אותו, תוך כדי הליכה... 
בן שלך. אתה צריך  זה כמו  לי: לא, אדוני הרב,  אמר 

לברך אותו יותר. 
אמרתי לו: למה זה הבן שלי יותר מכל הילדים כאן?

אמר לי: "אספר לך דברים כהווייתם. אני הייתי עולה 
זמן  פרנסה.  מחוסר  והייתי  לארץ,  באתי  מצרפת.  חדש 
וביקשו  הקליטה,  ממשרד  אליי  פנו  הפסח,  חג  לפני  מה 
שאערוך ליל סדר לעולי צרפת, להסביר להם בשפה שלהם 
את עניינו של החג ולבאר להם את ההגדה. התייעצתי עם 
אשתי והסכמנו, מה גם שהיה בזה סיוע למצבנו הכלכלי 

הדחוק.
ערב חג הפסח, אשתי היתה בחודש התשיעי להריונה, 
צירים,  לי  יש  אומרת:  היא  החג  כניסת  לפני  קלה  ושעה 
חייבים לנסוע לחדר לידה... הזמנתי מיד אמבולנס ונסענו 

לבית חולים 'ביקור חולים'. 
כל  חיה.  נפש  אין  והנה  היולדות,  למחלקת  הגענו 
אחת  אחות  מלבד  הסדר,  ליל  את  לחגוג  הלכו  האחיות 
שנשארה. אשתי הפצירה בה שתבוא לסייע לה, אך היא 
התנצלה: תסלחו לי, אבל אני כבר מטפלת באשה אחרת 

שתיכף צריכה ללדת, אני לא יכולה לטפל בשניים.
הייתי אובד עצות. בעוד כמה דקות יכנס החג, אין מי 
שאערוך  ממתינים  אנשים  ומאות  ללדת,  לאשתי  שיסייע 
עבורם את ליל הסדר. בצר לי, שאלתי לעצתה. אמרה לי: 
מה אתה מסתפק? לך תשלים את מלאכתך, כולם ממתינים 

לך, וזכות המצוה תגן עלי.
הסדר  ליל  את  ערכתי  שליש.  בדמעות  משם  יצאתי 
החולים.  לבית  צעדתי  בסיומו  ומיד  מעורבים,  ברגשות 
אשתי  את  שאלתי  טוב...  במזל  בן  לך  נולד  לי:  אומרים 

כיצד עברה את הלידה, והיא סיפרה לי: 
כמה דקות אחרי שיצאת, פתאום באה אלי אשה לובשת 
שמי  אני?  מי  יודעת  את  לי,  אמרה  אחות...  כמו  לבנים, 
משמים  נשלחתי  יוסף.  עובדיה  הרב  של  אשתו  מרגלית, 
לחיים  ילדתי  רגעים  כמה  תוך  תפחדי...  אל  לך,  לעזור 

טובים ולשלום.
"תראה מי הביא את הילד הזה", סיים היהודי מהדרום, 

"הוא כמו הבן שלך... לא תברך אותו קצת יותר?..." 

לא שרים ולא חברי כנסת

אחרי  לכתך  נעוריך,  חסד  לך  זכרתי  אומר:  היה  הוא 
במדבר בארץ לא זרועה. אזכרה ימים מקדם, כי בבחרותה, 
את  להם  שתיתן  שרצו  מאוד,  עשירים  בחורים  כמה  היו 
ידה לנישואין, אבל כשראתה שאינם בני תורה, בזה להם 
ולעגה להם. מאידך, כשהציעו אותי אליה, נענתה מיד, על 
אף היותי אז עני ואביון, וקיימה "טוב לי תורת פיך מאלפי 

זהב וכסף". 
אחר שזכינו להינשא, חיינו בעוני רב, בחדר קטן אחד, 

קיר.  אל  מקיר  אותו  מלאו  והמיטות  והשולחן  שהארון 
השתמשנו באור למפא של נפט, למרות שהיה אז חשמל, 
שנאלצתי  גרם  וזה  מצבינו.  לפי  ביוקר  היה  שהוא  כיון 

לרדת מצריימה. 
אצבעותיה  עשר  בכל  טרחה  ע"ה,  מרגלית  הרבנית 
שזכיתי  זאת  היתה  ומידה  תורה.  ללמוד  לי  לאפשר 
שיהיו  לתורה,  בניה  את  חינכה  וגם  בתורה,  להתעלות 
תלמידי חכמים באמת, לא להיות שרי ממשלה ולא חברי 
תלמידי  בניה  כל  את  בחייה  לראות  זכתה  ולכן  כנסת. 

חכמים ומרביצי תורה בישראל. 
זכותה תגן עלינו.

מרן עם חותנו, רבי אברהם פטאל, קודם יציאתו למצרים

ההזמנה לנישואי מרן והרבנית
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ֵיׁש ָלנּו 
ְקֵצה חּוט,

ֶהָחׁשּוד ֻצַּלם ְּכֶׁשהּוא 
יֹוֵצא ִמָּכאן ִעם ִּתיק ַּבָּיד. 

ֵיׁש ָלנּו ַרק ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ֶׁשל 
ִצּלּום ֵמַהַּמֲעִלית.

ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון!

 ַאֲעִביר ֶאת ַהִּצּלּום ֶּדֶר
ִפיְלֵטר ֶׁשַּיְרֶאה ִלי ֶאת ַהֶּדֶגם 

ִהֵּנה...ַהְּמֻדָּיק ֶׁשל ַהַּמְכִׁשיר. 

ַעְכָׁשו ָאִזין ֶאת ְּפָרֵטי 
ַהַּמְכִׁשיר ַלַּלְוָין, ְואּוַכל 

ְלַאֵּתר ֶאת ִמּקּומֹו ַהִּמָּיִדי 
ֶׁשל ַּבַעל ַהַּמְכִׁשיר. 

ֶרַגע... ֵיׁש 
ּפֹה ַמֶּׁשהּו!

א! א ָיכֹול ִלְהיֹות! 
זֹוִהי ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל ְׁשִמיל, ְמַנֵהל ֲעֻמַּתת 

ַהֶחֶסד ָהֲעָנִקית 'ֶחֶסד ָלֵתת'! ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

פרק ד'

 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 
עם 

ראש 
בצורת 

אגס

נצייר 
צורת

ירח
–בסיס 
הראש

נוסיף 
עיניים 
גבות 
ואוזן

נסיים 
עם 

העיניים 
ונוסיף 

את 
האף

נסיים 
עם

האף  
ונצייר 
שפם  

וקצוות 
שער

נעבור 
לציור 

הכובע 
והצוואר

כעת 
נצייר
 את 

הפרטים 
האחרונים 

וסיימנו

מחקו 
את 

הקווים 
הכתומים 

אלו 
הקווים 

המיותרים 
בציור

נוסיף 
צעיף

הגנן

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

אל  יוצא  שהיה  פעם  בכל   
כבן  ילד  רואה  והיה  הרחוב 
אביו- כתפי  על  הנישא  גילו 

נקרעות  שוקי  של  עיניו  היו 
לרווחה.

פעם הוא ראה ילד כזה בשמחת תורה 
בבית הכנסת. הוא עמד מן הצד ולא גרע 

עין ממנו. אתה, אביו היקר, לא שמת לב לכך. 
ריקוד,  אתו  ורקדת  בידיך  אותו  לקחת  כך  אחר 

בחיבוק, אבל הוא בכלל לא היה מרוצה.

עד  עמו  לרקוד  והמשכת  לכך  לבך  שמת  לא 
שביקש לרדת.

הצד  מן  לעמוד  המשיך  איך  רואה  היית  אילו 
ולצפות בילד ההוא שעל הכתפיים- היית מבין.

אחר כך זה קרה בשבת. יצאתם לטיול של שבת 
בהרכב  הייתם  לביתכם.  הסמוך  השבתי  ברחוב 
שאינם  אנשים  במקום  חלפו  עת  באותה  מלא. 
נחמדת  אחת  ומשפחה  באזורכם,  קבע  תושבי 
הגיעה כנראה מאזור מרוחק. לא הבחנת במבטים 

ששלח בנך הפעוט.
הוא לא הסתכל לכוונה של אם המשפחה, שנתנה 
ידה לבת השמונה, שהגישה יד לבת השש. הוא 
לבן  ידו  שנתן  עשרה,  השלוש  בבן  הסתכל  לא 

הארבע.
שישב  השלוש  בן  אל  מעלה,  מעלה  הביט  הוא 
וחייך חיוך גדול אל מולו, כאילו מכריז: רק אותי 
לוקחים על הכתפיים, ואותך לא, רק אני כל כך 

גבוה! אני גבוה ממך, מכם, מכל העולם!!!
לא  עיכובו.  על  תמה  בידו,  משכת  כבר,"  "בוא 
אחר  להביט  הוסיף  הוא  במבטיו.  עדיין  הבחנת 
הילד  של  גוו  אחר  נכון  יותר  המתרחק.   גוום 

העליון, המביט מגבוה.

בחתונה של השכנים הוא ראה זאת בשלישית.
ואפילו  ילדים  לארץ  שמים  בין  ריחפו  שם 
האולם,  בחלל  נשמע  התזמורת  קול  מבוגרים. 
כתפיים,  על  נישאים  ואלו  אוזניים.  מחריש 

מביטים ממעל, מחייכים בשביעות רצון.
אתה  אבל  חליפות,  אביו,  ובך,  בהם  הביט  הוא 

לא הבחנת. לא הבנת. וכי 
בן  האם  שתבין?  מדוע 
על  שיינשא  הוא  משפחה 
עצמו  החתן  האם  כתפיים? 
הוא , או שמא אח החתן? לא!

לראשונה סיפר לך על מאווייו ביום 
בר  שמעון  רבי  קבר  ליד  שם,  החלקה. 

יוחאי.
לא  וכבר  כתפיים,  על  נישא  אחר  ילד  ראה  הוא 
יכול היה להתאפק. זה יומו שלו, היום הוא חתן. 
הילד  על  הצביע  אליך,  ניגש  הוא  בעצמו.  הוא 

ההוא    והאישונים שבעיניו התחננו...
"אתה רוצה על הכתפיים?" שאלת אותו.

"כן, כן" – אורו עיניו.
אניח  מיד  קודם?  אמרת  לא  למה  חמודי,  "בוא, 

אותך למעלה. נרקוד יחד ונשיר."
בל"ג  קרה  לא  זה  כי  תזמורת שתנגן,  הייתה  לא 
הילד  של  אביו  כמו  בזמר,  פצחת  אתה  בעומר. 
להתחיל  ורצית  כתפיך  על  אותו  העלית  השני. 

לרקוד. אבל...
ידיים.  בשתי  ראשך  את  תפס  הוא   – "אבא" 
"אבא, אבא, הוא צווח. "תוריד אותי. אני פוחד, 

אבאל'ה, תוריד אותי!
 - יושבי   אדם  בבני  עוד  הביט  לא  הוא  מאז 

כתפיים. הוא פחד אפילו להביט.

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!

הכתפיים זכורות לנו בעיקר משני מקורות.
האחד הוא שיר הילדים העתיק:

הכתפיים..."  על  הראש,  על  למעלה,  "ידיים 
והשני משמחת תורה, שאז נושא האב את ילדו על 

הכתפיים.
הילד  עם  הזו  ההשתובבות  את  שאוהבים  אבות  יש   
ובכל הזדמנות הוא יינשא מעל, ויש אבות שאינם עושים 

זאת כלל וכלל.
 יש אבות שנושאים את ילדיהם על כתפיהם בדרך לכל 
מקום כמעט, לכותל המערבי, לבית הכנסת בשבת, בדרך 

לסבתא, לגן הילדים או לחיידר שבו הם לומדים.
 ישנם אבות שאפילו בשמחת תורה, בחתונה קרובה, 
ביום החלקה שלהם, לא יעלו את הילד על כתפיהם, כי 

הם פשוט לא רגילים.
אולי  אבל   – כתפיים  על  ילד  לשאת  חובה  כל  אין   
קצת  להציץ  הקטן,  הילד  אל  לרדת  פעם  מדי  כדאי  כן 
למאווייו,  להבין  שסביבו,  העולם  אל  מגבהו,  ממקומו, 
גם אם לא יאמרם באופן ישיר, ולחרוג לפעמים מנוקשות 

האופי.
אולי כדאי.

פינת הייעוץ 
האישי

על הכתפיים
יש את האבות שירימו את ילדיהם על הכתפיים בכל הזדמנות אפשרית ויש 
את אלו שאף פעם לא  לא תאמינו כמה הילדים נהנים כשזה קורה ומה 

זה בעצם עושה להם?

)צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

איפה  מחפשים  הזמנים,  בבין  לטייל  יוצאים 
לאכול עם כל המשפחה?

פרודוקטים  של  ערימות  אתכם  לסחוב  במקום 
לילדים, חסכו  יום ארוחה  שישלימו בסופו של 
את המאמץ והניסיון בשמירה על טריות וצורה 
ביותר  הקרוב  הסניף  את  חפשו  ופשוט  סבירה 
אליכם במהלך המסלול. איפה שאתם מטיילים 
תמצאו סניף של גרג מהדרין, עם מנות מיוחדות 
גם לילדים. בשבוע שעבר התבשרנו כי בצומת 
גוש עציון בתוך הקניון נפתח סניף חדש מדהים. 
פינה  בראש  המהדרין  סניפי  את  תמצאו  בצפון 
איילון שהפך  סניף  את  במרכז תמצאו   ובנשר. 
בנמל  גרג  של  למהלך  והצטרף  מהדרין.  לכשר 

בנתניה  וגם  גבעתיים,  בקניון  גרג  אביב,  תל 
הרשת  למהדרין.  הפך  הסניף  השרון  בקניון 
דואגת לנו בתקופת בין הזמנים ומחכה לנו עם 
לנו  שיעזור  והקפה  והידוע,  האהוב  התפריט 
סניפי  בשלום.  הזמנים  בין  תקופת  את  לצלוח 
הרשת פזורים ברחבי הארץ ונותנים מענה לקהל 
לצד  גבוהים,  קולינאריים  בסטנדרטים  רחב, 
הקרוב  בסניף  ביתית,  באווירה  איכותי  שירות 

למקום מגוריהם.

טעמים  לצד  בילוי  חווית  בהחלט  מניסיון, 
וניחוחות

   "את יודעת מה החלום שלי?"
"מה?" עניתי בשאלה לחברה שלי.

אמיתי".  משפחתי  בילוי  משפחתית,  "יציאה 
עיניה היו מצועפות בדוק נאיבי.

אולי היא צודקת, חשבתי על דבריה בערב 
ל"ג בעומר – יום חופש משום מה.

בשנתיים האחרונות, בילוי משפחתי הפך 
אצלנו לפיצול משפחתי. בעוד בעלי יוצא 
לטיול 'בין הזמנים' עם הילדים הגדולים, 
השכונתי  לפארק  הקטנים  עם  נודדת  אני 

בתוספת קרטיב.
לטיול  יחד  לצאת  שננסה  כדאי  "אולי 

בשנה  הרעיון  את  זרקתי  משפחתי?" 
שעברה.

ונלך  לימודים  לילדים  אין  "ננצל את היום שבו 
לטייל".

"אני לא יודע, לבזבז יום שלם בשביל טיול?" ענה לי 
בעלי בהיסוס, ואילו אני אחוזת דיבוק מהרעיון.

"זה למען איחוד המשפחה, מתי בפעם האחרונה יצאנו עם 
כל הילדים??"

"לאן נלך עם כולם?" המשיך לחשוב בקול רם.
ישראל  מיד את התוכנית שלי, מסלול בארץ  בפניו  שטחתי 
שיתאים לשלל גילאים, ולאחר מכן מנגל באזור המיועד לכך.

חתוכים,  עופות  פחמים,  נקניקיות,  הציוד,  כל  את  "ניקח 
שיש  שמעתי  ידיים,  נטילת  עם  מסודר  מקום  נמצא  פיתות, 

פארק רחב ידיים באזור המרכז המיועד למשפחות".
הוא לא התלהב כמוני, אבל הצלחתי לשכנע אותו בנחיצות 

חיזוק הקשר המשפחתי!

   שכרנו רכב גדול לצורך העניין, ולילה קודם סיפרתי 
לילדים בהתרגשות על חיזוק הקשר המשפחתי, הם בעיקר 

הבינו את המילים נקניקיות וצ'יפס.

למחרת בבוקר יצאנו לדרך. אני יכולה לסכם לכם את היום 
הזה במשפט אחד: זה היה איום ונורא.

זה התחיל במריבות אינסופיות בין הגדולים לקטנים, והקטן 
חסר הסבלנות ניסה לצאת מכיסא הבטיחות, במבות עפו לכל 

עבר, וכשהם ביקשו מים, המריבות בקעו עד לב השמיים.
"אני שותה ראשון".

"לא נכון, אני!"
"אם תשתה ראשון, אני לא אעיז לגעת בבקבוק".

"די, מדובר במים". ניסיתי, באמת שניסיתי, לא רציתי להרוס 
גורם  רק  המשפחתי  הקשר  חיזוק  בינתיים  שלי,  התזה  את 

לפירוק התא המשפחתי.

והפקקים, אוי, הפקקים, בכל מקום אפשרי פקקים, העמידו 
ילדים בפקקים של שעה-שעתיים ואפילו שעות, תקבלו 

עיסה דביקה של מלל, בכיות, דבק נייר ומספריים.

   "את בטוחה שזה היה רעיון טוב?" פניו של 
בעלי מתכרכמות.

אקח  ובערב  ללימודיי,  שאלך  עדיף  היה  "לא 
את הבנים לבריכה, בדיוק כמו שנהגנו בעבר?" 
הוא שאל, ואני עדיין לא הייתי מוכנה להודות 

בתבוסתי.
המסלול,  לתחילת  כשהגענו  גם  התווכחו  הם 
הגדולים רצו מסלול אחד, הקטנים מסלול אחר, 

והיו גם כאלה שבכלל לא רצו מסלול.
חשבתי  המצב,  את  יצילו  והצ'יפס  המנגל  טוב, 
הגענו  בלהות.  חלום  כעוד  זה התברר   גם  אך  לעצמי, 
לפארק עייפים ומותשים רק כדי לגלות שעם ישראל נהר 
רק  לאזור סמוך,  לנדוד  לנו אלא  נותר  ולא  בהמוניו לפארק 
אחרי שהורדנו את הציוד גילינו ששכחנו את הדבר החשוב 

ביותר, הפחמים והגפרורים.
"מה, לא הכנסת את הפחמים לרכב?", הגדול שאל את הקטן 
יצאה אל הדרך,  נוספת  לפני שמלחמת התשה  ורגע  יותר... 

הצעתי את ההצעה הנבונה ביותר... לחזור הביתה.

ובכיות,  וצעקות  ומריבות  פקקים,  היו  בחזור  גם    
ביקשו  הילדים  שקלים,  מאות  מינוס  הביתה  וכשהגענו 

לאכול, הם  ר – ע – ב – י – ם.
בעלי ניסה להסתיר את אכזבתו מבזבוז יום ומשאבים.

"אני הולך להתפלל מנחה, מי בא איתי?" הבנים יצאו לבית 
הכנסת, ואני מיהרתי לספר לחברה שלי וגם לכם כי את חיזוק 
הקשר המשפחתי עושים רק בתוך הבית כי אם מנסים לחזק 

אותו מחוץ לבית, זה רק פורם את החוט.

אל הטיול יצאנו
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אתם מתכננים לצאת לטיול ארוך עם הילדים?  קחו אוויר לפני שאתם יוצאים לדרך, יתכן 
ותסיימו את היום כמו משפחת פכטר  ואם אתם דווקא מאלו שכן אוהבים את הרפתקאות 
מהסוג הפתלתל של המילה, אז הטור הזה לא ירתיע אתכם  העיקר שתהיה חופשה נעימה

המלצת השבוע

מנת ילדים בקפה גרג
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זה הופיע אצלו בערך בגיל חמש עשרה, 
היכולת לדבר מהבטן, זה היה משעשע והוא 
היה משגע אנשים עם היכולת המדהימה 
הזו, הוא היה מנהל דו שיח שלם עם עצמו, 
כאשר לאף אחד אין שום מושג מי עונה לו, מה שהיה 

מצחיק ומפחיד כאחד. 
עם הזמן הוא כתב לעצמו מופע ויחד עם אמרגן שסידר 
את כל העניינים הטכניים הוא החל להופיע ברחבי 
הארץ, הם קראו לעצמם "פתע פיתום" )פיתום- תופעת 
הדיבור מהבטן(, הם היו להיט, כולם באו לראות את 
"ההוא שמדבר מהבטן", וגם המופע עצמו היה לא רע, 
הוא היה משעשע וכתוב טוב, מלא בדיאלוגים ארוכים 
בינו לבין הקול מהבטן שהעלו קונפליקטים משעשעים 
כדוגמת אוכל מועדף או תחושות בטן לגבי דברים 
מסויימים, מטבע הדברים נדרש גם קצת הומור עצמי 

בשביל מופע שבו אתה מדבר מהבטן.
בשלב כל שהוא, מבלי משים, הוא התחיל לדבר 
מהבטן גם בחיי היום יום, וזה כבר לא היה כזה מצחיק, 
כי לפעמים הוא לא שם לב, ואמר דברים שבאמת היו 
צריכים "להישאר בבטן" כמו שאומרים, אבל אצלו 
בחוץ ובפנים זה היה אותו דבר, הוא כל כך התרגל 
לדבר בשני הקולות בצורה טבעית אז הסינכרון בין 
מה שקורה במופע למה שקורה במציאות לא ממש 
נעשה, מה שגרם לא אחת למבוכות גדולות, כמו אז 
כאשר קטע מישהו באמצע שיחה בטענת כרס שהוא 
משעמם אותו, והדובר הסמיק והשתתק, או במקרים 
יותר גרועים כמו המקרה שקרה בתור בסופר מרקט, 
כשהוא אמר לאיש אחד שהוא ממש שמן, והתחילו 
שם צעקות נוראיות, עד שממש כאבה לו הבטן, והוא 
ברח משם בבושת פנים, או בספרייה כשהוא התלחשש 
אבל הקול בבטן לא ממש ידע איך לעשות את זה אז 

הספרנית אמרה לו לצאת מייד.
הגיע שלב שבו הוא היה חייב לבחור בין הקול הרגיל 
והטבעי שלו שהיה יוצא מהפה, לבין הקול העמוק 
והמוזר- אם כי המשוחרר למדי- שיצא מהבטן, הוא 
היה צריך ללמד את הקול מהבטן- שבינינו ממש התנהג 
כמו תינוק- שיש דברים שצריך לשמור בבטן, יש דברים 
שאנשים לא אוהבים שאומרים להם, ולכל אחד יש 
פגמים שהוא לא היה רוצה שיטיחו בו, זה תמיד ייצר 
אנטגוניזם מצד החברה, יש מקרים שצריך פשוט לשתוק 
או להנהן ולומר "אני מבין אותך", גם כאשר לא הבנת 
כלום, אפילו שזו קצת רמאות, אבל אם אתה רוצה להיות 
אמיתי שזה יהיה על חשבון עצמך ולא על חשבון הזולת, 
צריך להיות חכם ולא ללכת ראש בקיר, כך הוא אמר לו 
למרות שהרגיש שהוא לא בדיוק משתכנע מהדברים, 
וכך בפעם הראשונה הוא מצא את עצמו באמת מנהל 
דו שיח עם עצמו, על עניין רציני, כולם מסביב צחקו 
אבל הוא נורא הזיע ובכלל לא צחק, זו היתה מלחמה 
אמיתית על האופי שלו ועל העקרונות שעל פיהם הוא חי.

ואז לפתע ביום בהיר, הוא הפסיק לדבר מהבטן, זה 
קרה ממש לפני הופעה גדולה בצפון, הוא התקשר אל 

האמרגן שלו, אמר לו לבוא דחוף וניתק.
האמרגן הגיע תוך חצי שעה בבהלה גדולה ושאל 

מה קרה. 
"זה נגמר", הוא אמר לו, "אני לא יכול יותר לדבר 

מהבטן", 
יכול...", שאל האמרגן, "ככה  "מה הפירוש לא 

פיתום?", 
הם הסתכלו זה בזה וחייכו כשהבינו את המשמעות 

הדו-לשונית. 
"כן", הוא אמר, "אני לא יודע מה קרה לי, זה... זה 

פשוט לא עובד". 

הוא ניסה להשמיע קול, אבל לא יצא שום דבר, 
"אתה רואה?", הוא אמר לאמרגן בפנים נפולות, 

"שום דבר!".
"ניסית ללכת לרופא", שאל האמרגן בטיפשות, "יש 

לנו מחר הופעה בצפון אתה יודע...",
הוא הסתכל על האמרגן באירוניה, "למה מה יעשה 

הרופא? יבדוק לי את הבטן?".
"ניסית, אתה יודע... לדובב אותו, אהה... את הקול 

בבטן?", שאל האמרגן.
 "ניסיתי הכל", הוא אמר, "שאלתי שאלות הבטחתי 
הבטחות, בכיתי צחקתי איימתי, וכלום, הוא שותק 

כאילו בלע את הבטן...". 
"אתה לא יכול לעשות לי את זה", רעד האמרגן, 
"אנחנו לפני הופעה גדולה, אתה חייב לעשות משהו"!
"מה אתה רוצה", הוא שאל את האמרגן, "שנלך 

לגסטרו? אני לא מצליח שוב וזהו"! 
"תקשיב לי טוב פרחח", אמר לו האמרגן בעצבים, 
"נמאס לי מהשטויות שלך אתה חייב לעלות על הבמה 
היום, תתארגן, תעשה מה שאתה רוצה, אתה עולה על 
הבמה היום גם אם תדבר מהאוזן, אתה שומע אותי? 
אתה לא תפוצץ לי עכשיו את ההופעה בגלל הבעיות 

שלך אתה שומע אותי?"
"אני שומע אותך, שמת לב ששאלת את זה פעמיים? 
עכשיו דיברת אתה מהבטן", הוא אמר לו בעצב, "בסוף 
כולם מדברים מהבטן, רק צריך לראות אותם בסיטואציה 
מתאימה, אני לא הולך לשום מקום. השותפות שלנו 
הסתיימה ברגע זה", הוא אמר ויצא מהחדר בשתיקה.

"אמרתי לך", שמע האמרגן את הקול מהבטן אומר 
ומתרחק יחד איתו.
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ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

עד

איך ליהנות 
 מסנדביץ' 
 טרי וטעים 
גם לאחר זמן?

יש לקלות מעט את הלחם 

במצנם, סמוך ככל הניתן 

להכנת הסנדביץ'. הקלייה 

תגרום ללחם להיות פריך יותר 

וגם תשביח את טעמו.
עטפו את הטוסט בניירהטוסט?על טריות וחום איך לשמור

 
סופג ולאחר מכן בנייר כסף.
 

מהפריכות.מהלחם לספוג לחות ולאבד החום והנייר הסופג ימנע נייר הכסף ישמור על 
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