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 לקוחות יקרים, 
אנו עומדים לרשותכם גם בחגים,

 כמו גם מוקדי החירום הפתוחים במהלך
 ימי החג, השבת וחול המועד. 

 שנה טובה ומתוקה
 לקהל לקוחותנו ולכל בית ישראל! 

 שנה של התפתחות וצמיחה, 
ובעז״ה ניפגש רק בביקור בריא

אתם קבעתם:
שירותי הבריאות של מאוחדת 
הכי מתאימים לציבור החרדי!

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

גם בשנה החדשה
מתאים לי מאוחדת
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מנוחה,  במוצאי  השנה,  גם  אישי:  בווידוי  אפתח 
ביקשתי סליחות ב'נוסח קרליבך'. זו לא הפעם הראשונה 
שאני מעדיף להצטרף בלילה הראשון ליהודים האומרים 
סליחות מתוך שירת הנשמה. אני מעדיף נוסח זה על-פני 
חזנים ומקהלות, ואפילו על-פני הנוסח הישיבתי האותנטי 
שבו אני נוהג בימי הסליחות הבאים. עד היום הייתי נבוך 
לחשוף זאת בעיתון, כי הרי יחשבו שהשתגעתי, וכי לא די  
במה שסיפרתי לקוראיי אודות ה'חולשה' שלי לסליחות 
חולפות,  שהשנים  ככל  אך  המזרח?  עדות  בני  בנוסח 
מנייני  ועוד  עוד  הכלל:  נחלת  להיות  הופכת  התופעה 
סליחות בנוסח קרליבך מתקיימים בליל סליחות הראשון 
גווני הקשת הדתית- ברחבי הארץ והעולם. אלפים מכל 
חרדית מתייצבים בהמוניהם, מתנועעים בדביקות, שרים 
מגבעות  שטריימלך,  חובשי   – וכולם  לך',  'הנשמה 
ליבם  מכוונים   – וסרוגות  שחורות  וכיפות  ישיבתיות 
לאביהם שבשמים, זה לצד זה, בעצימת עיניים ובדמעות 
קרוב  עננו  עננו.  המלכים,  מלכי  מלך  עננו  בעיניים. 

לקוראיו, עננו.
פה ושם נשמעות מילות ביקורת על התופעה החדשנית. 
כך  מתאים,  לא  ספאסנישט,  גיטרות?!  קרליבך? 
המתנגדים. )אגב, באופן אישי, הגיטרה ושאר כלי הנגינה 
מפי  הבוקעת  הנשמה  שירת  מאשר  אליי  מדברים  פחות 
עם ישראל לשבטיו אשר ניכר כי יוצאת היא מהלב(. אכן, 
החדש,  הסוג  מן  בסליחות  צורך  לו  אין  כי  שמרגיש  מי 
תבוא עליו הברכה, אך זאת יש לזכור: אנחנו חיים בדור 
גם  אנשים,  הרבה  אנשים,  ויש  תשע"ז,  כמעט  תשע"ו, 
אליהם,  מדבר  קרליבך'  ש'נוסח  החרדי,  הציבור  בתוך 
על  אלו  במניינים  מקפידים  וכאשר  להתחבר,  להם  עוזר 
כללי השולחן-ערוך תחת הנהגת רב בישראל – מי יכול 

למנוע טוב מבעליו.
בעל  זצ"ל,  דסלר  אליהו-אליעזר  רבי  הצדיק  הגאון 
'מכתב מאליהו', נחשב לאחד מגדולי שיטת המוסר; הוא 
העביר בכתביו ובשיחותיו את המסרים הנשגבים שקיבל 
זאת,  מזקניו, רבי ישראל סלנטר והסבא מקלם, אך לצד 
המהר"ל  מכתבי  ציטוטים  תדיר  לשונו  על  שגורים  היו 
לכן,  וקודם  שנה   62 לפני  בחיי-חיותו,  החסידות.  וספרי 
מוסר'  'בעל  ובלתי-מוכרת:  חדשה  'הכלאה'  זו  הייתה 

יצטט מספרי חסידות? שומו שמים! 
'תנועת  ספרי  מחבר  זצ"ל  כ"ץ  דב  הרב  זקני  כאשר 
רואה בכך שינוי  אינו  המוסר' שאל את הרב דסלר האם 
ורבותיו הגדולים,  ממסורת המוסר כפי שקיבל מאבותיו 
השיב כך: "אי אפשר לעצום את העיניים. מוסר ורק מוסר 
– זה היה נכון לתקופה שלהם, של רבי ישראל, של הסבא 
דברים  לשלב  צריך  ברירה,  אין  שלנו  בדור  אך   – מקלם 

מתאימים גם אם מקורם בבתי-מדרש שונים".
גם  כך  חדשים,  גוונים  קיבלה  המוסר  ששיטת  וכשם 

נוסח אמירת הסליחות וקבלת-השבת. 

שם,  המתרחש  את  לתאר  יוכלו  לא  מילים  כך,  או  כך 
להיות,  צריך  לדבר.  על אמת קשה  כי  בשירת הסליחות. 
להרגיש, לגעת. מי שיבוא פעם לומר 'הנשמה לך והגוף 
הלבבות  אווירת  את  ויטעם  קרליבכי  בניגון  פעלך' 
'לעבדך  טהור  רצון  מתוך  שבשמים  לאבינו  המתקרבים 
לעולם  קרוב  הנגינה  היכל  כמה  עד  שיחוש  מי  באמת'; 
ורבע  שעתיים  משהו:  ועוד  אחרת.  ידבר   – התשובה 
של  קרליבך  במניין  השבוע  הסליחות  אמירת  ארכה 
השירה,  בחסות  כן,  במנהטן.  גרין  יהודה  בעל-התפילה 
במילים  להתרכז  הפריבילגיה  את   בידיך  יש  פתאום 
המופלאות, שבמניין רגיל, בו מנסים להדביק את הקצב 
של בעל התפילה – היית רגיל לבלוע אותן במקרה הטוב 
'רחמנא  או  למשל.  'עננו',  הפחות-טוב.  במקרה  ולדלג 
דעני לעניי, ענינן'. מילים נשגבות הנעלמות ומתפספסות 

ברוב המניינים ה'רגילים'. 
ר' שלוימהל'ה קרליבך ז"ל פתח במסורת זו לפני כמעט 
מתפללים  של  בודדות  עשרות  בהשתתפות  שנים  יובל 
ומאות מתנגדים. זה היה מוקדם מדי. לא הבינו אותו. היום 
זקוקים לכך כמו אוויר לנשימה – סליחה, לנשמה. זכות 
הסליחות  באמירת  והשבורים  השמחים  הלבבות  רבבות 

בנוסח זה, בוודאי עומדת לזכותו בגנזי מרומים. 

.2
ומעניין לעניין באותו עניין.

בירושלים,  ששמעתי  שיעור  במהלך  שעבר,  בשבוע 
נחשפתי לתגלית שגרמה אצלי 'מהפך' במבט על אמירת 
הסליחות. לימי הסליחות – כך ציטט הרב – צריך להיכנס 

מתוך שמחה! 
לא, זהו לא 'ווארט' חסידי. זו פסקה מחייבת המופיעה 
הדשן'  'תרומת  בעל  רבו  של  בשמו  יושר'  'לקט  בספר 

רבי ישראל איֶסרלן, מגדולי פוסקי יהדות אשכנז.
באמירת  מתחילים  אשכנז  בני  כי  פוסק  הרמ"א  רבינו 
שאנו  משום  השנה,  ראש  שלפני  ראשון  ביום  הסליחות 
זקוקים לפחות לארבעה ימי הכנה, כפי שמבקרים קורבן. 
עלינו  מתקדש  השנה  כשראש  זו  בשנה  זה,  חשבון  לפי 
באמירת  להתחיל  אמורים  האשכנזים  היו  שני,  ביום 
ימים  שלושה  התחלנו  ומדוע  זה,  רביעי  ביום  הסליחות 

קודם לכן?
לפתוח  גדול  עניין  כי  הדשן'  'תרומת  בעל  מסביר 
באמירת הסליחות דווקא לאחר השבת, כי העם שמחים 
מחמת  וגם  בשבת,  לומדים  שהם  התורה  מצות  מחמת 
עונג שבת, שהרי כתוב בגמרא מסכת שבת: "אין השכינה 
מתוך  אלא  עצבות  מתוך  ולא  עצלות  מחמת  לא  שורה 

שמחה של מצוה".
מתוך  הסליחות  לאמירת  תיכנס  כאשר  אז,  או 
ולתקנם. במעשיך  לפשפש  תוכל  מצוה,  של   שמחה 

.3
לקראת  בישראל  נחתו  מדינות  וראשי  עולם  שועי 

מדינת  של  התשיעי  הנשיא  של  הממלכתית  ההלוויה 
ישראל, שמעון פרס ז"ל. 

על  התבשר  כאשר  בחייו,  הגדול  ברגע 
בכנסת.  בלשכתו  ישבתי  המדינה,  לנשיא  בחירתו 
קצר  ראיון  באמצעותי  להעניק  ניאות  הוא 
דתית'.  עיתונות  ׳קו  רשת  קוראי  עבור   וראשוני 

קידש  לא  פרס  כי  אמצעי  בלתי  באופן  לגלות  שמחתי 
בתוכנו.  גם  אלא  בני-דודנו,  לבין  בינינו  השלום  את  רק 
שורת  לאחר  שלו  האישי  מהניצחון  משהתרגש  יותר  כי 
שנוצרה  מהאחדות  התרגש  צורבים,  פוליטיים  הפסדים 
לי, "נשלם כאן תהליך של  סביבו. ״בבחירתי״, כך אמר 

אחדות בין המפלגות. זה נותן תקווה במדינה".
האישי  בניצחונו  עסק  השיחה,  בהמשך  רק 
מייחלים  אנו  בהם  הימים  ברוח  בחיוך,  והתבטא 
שמוטב  חושב,  ״אני  לזנב':  ולא  לראש  'שנהיה 
כזנב"... להיגרר  מאשר  המדינה  בראש   לעמוד 
הדתי- הציבור  על  בחירתו תשפיע  איך  אותו  כששאלתי 
עז  בקול  היהודית  המורשת  את  ״נעביר  הבטיח:  חרדי, 

וצלול". והוא עמד בכך בכבוד.
ההערצה  ביטויי  עם  להיסחף  שלא  להיזהר  צריך  אך 
לברכה  הכבוד  כל  עם  כי  לזכור  המנוח;  הנשיא  סביב 
שקיבל או לא קיבל פרס מה'חפץ חיים', אדם שאינו שומר 
הנאמן  ציבור  עבור  לחיקוי  מודל  להיות  יכול  לא  שבת 
נוכל  ומה  השכלתי,  מלמדי  מכל  נכון,  מצוות.  לתרי"ג 
אנו ללמוד מ-93 שנות חייו של המנהיג שזכה להערכה 
התקווה  הנחישות,  המעוף,  ספק:  אין  בינלאומית? 

האינסופית, הדביקות במטרה.
האיש שכשל פעם אחר פעם, לא אמר נואש. הוא סימן 
לעצמו מטרה – לעלות, להתקדם, לא לעצור – ואף פעם 
לא נשבר ולא התעצל. שמעון פרס תמיד רץ, לכבוש את 
היעד הבא, ולא רק במובן המטאפורי של ריצה לתפקיד 
הבחנתי  תשע"א  סוכות  המועד  חול  בבוקר  אחר.  או  זה 
בבואו לביקור חג בסוכת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בן 
87 היה כשיצא ממכונית האאודי השחורה ופתח בריצה 
בשכונת  אשר  הצרה  חנן  בסמטת  הרב  לבית  ממש  של 
והעוזרים  המאבטחים  כי   לראות  נדהמתי  שערים.  מאה 
היתה  הריצה  שלו,  הקצב  את  להדביק  מנסים  הצעירים 

עבורו דרך חיים. 
"החולם",  אותו  וכינה  בו  לסנוט  ניסה  כשמאן-דהוא 
ביותר.  הטובה  המחמאה  היתה  זו  מבחינתו,  גיחך.  פרס 
לחלום",  ממשיך  אני  עוד  כל  צעיר  שאני  יודע  "אני 

התבטא.
מדי שנה אנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים בימים 
קבלות  רוחניים,  יעדים  לעצמנו  ומסמנים  הנוראים 
כי לא ממש  והבטחות. בסיכומה של שנה אנו מרגישים 
בתחילתה.  לעצמנו  שהצבנו  ביעדים  לעמוד  הצלחנו 
לא  והמיואשים:  השבורים  את  מחייב  פרס  שמעון 
להתייאש, לא להתעצל, והכי חשוב – להתמיד במטרה, 

להתפלל, לקוות, לחלום, לרוץ.

שלמה קוק

שירת הסליחות
הנשיא התשיעי שמעון פרס ז"ל בשיחה עם כותב השורותסליחות בנוסח קרליבך במנהטן
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לשירותכם:

שנה
טובה

ומתוקה

השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים( ועד השעה 06:00
)בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג(
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

לשירותכם מוקד שבת וחג
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב-2700 * עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים און ליין

רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 
עומדים לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים 

עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00
למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *

כללית מאחלת לתושבי בני ברק ולכל בית ישראל, שנה שבה 
יתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה, מתוך שמחה ובריאות איתנה!
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האושר תלוי רק בנו

בכפר סיני היה אדם זקן חכם מאוד. אדם זה היה מסתכל 
לתוך ידיהם הסגורות של אנשים וידע לומר מה יש להם בתוך 

היד ועל ידי כך גם לייעץ להם ולכוון אותם בחייהם.
איך  וחיפש  לדרכו  שהתנגד  אדם  התגורר  כפר  באותו 
להכשיל אותו. אמר האדם בליבו: אני אתפוס פרפר ואחזיק 
האיש  ביד?  לי  יש  מה  החכם  האיש  את  ואשאל  בידיי  אותו 
עליו  אקשה  ואז  פרפר  ביד  לי  יש  כי  יענה  ספק  ללא  החכם 
ואשאל אותו האם הפרפר מת או חי, במידה ויענה כי הפרפר 
חי אמית אותו במעיכה במהירות, אפתח את ידי ואמר לו ראה 
הפרפר מת. במידה ויאמר כי הפרפר מת, אפתח את ידי ואראה 

לו כי הפרפר חי ואפריח אותו.
הגיע האיש אל החכם ופרפר בידיו. המתין בתור וכשהגיע 
תורו פנה אל האיש החכם ושאל אותו: מה יש לי ביד? אחז 
האדם  צחק  פרפר.  בידו  כי  לו  ואמר  ידיו  את  החכם  האיש 
בליבו ואז שאל: האם הפרפר חי או מת?, הביט האיש החכם 
בעיניו של האיש ואמר לו: "החלטה אם הפרפר יחיה או ימות 

נתונה בידיך ואתה הוא זה שתחליט על כך..."
משל זה מסביר, כי החלטות רבות נתונות בידנו וכי עלינו 
תמיד לבחור בדרך הטובה ולא העקלקלה, כי הבחירה שאנו 
אנשים  אם  תחום.  בכל  עתידנו  את  שקובעת  זו  היא  עושים, 
היו  בוודאי  עושים,  שהם  בבחירה  תלוי  שהכול  יודעים  היו 

שוקלים טוב טוב לפני שהיו מקבלים החלטה כלשהי.
אני מכיר אנשים שיש להם את כל הסיבות להיות מאושרים. 
וחברה  אוהבת  משפחה  להם  יש  מוכשרים,  מצליחים,  הם 
תומכת, אבל האושר מהם והלאה. אנשים יכולים לפספס את 
חייהם על שטויות. כשאני מחתן זוג חדש אני נוהג לומר להם: 
תלויה  השני  עם  האחד  טוב  לכם  יהיה  אם  ההחלטה  תזכרו, 
בכם, ורק בכם. הם נועצים בי זוג עיניים מופתע. לאחר שנה 
או שנתיים אני פוגש אותם בברית לילדם הבכור והם אומרים 

לי: "כבוד הרב, צדקת!". כי האושר תלוי בכל אחד ואחד.
 

  

ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  במילים:  נפתחת  השבוע  פרשת 
ִלְפֵני ה' אלוקיכם, ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְטֵריֶכם ּכל ִאיׁש 
ִיְׂשָרֵאל, ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד 
ׁשֵאב ֵמיֶמיָך". אין סמלי יותר מכך, שפרשה זו נקראת בציבור 
ניצבים  שכולנו  והנורא,  הגדול  הדין  יום  השנה,  ראש  בערב 

לפני בורא העולם למשפט.
ביום  כל.  ריבון  לפני  למשפט  ישראל  עם  עומד  זה  ביום 
הזה נקבע לכל אדם ואדם כל מה שיקרה עמו במשך השנה 
מהילדים,  בנחת  בזוגיות,  בפרנסה,  בבריאות,  הקרובה. 
בילדים, בעבודה ובחברה. הכול נקבע ביום זה. שלשה ספרים 
נפתחים בשמים: ספר של צדיקים, בינונים ורשעים, וכל אחד 

נכתב בספר הראוי לו. מי לחיים ומי למוות.
דבר אחד תלוי בידי האדם עצמו: איך הוא יקבל את השנה 
החדשה, בחיוך ובאושר או בפנים זעופות. את השנה החדשה 

את  יקבל  איך  השאלה  תמיד,  יקבל  הוא  מתנותיה  שלל  עם 
פניה.

לקבל  עלינו  בחיים  רגע  בכל  בחירה.  של  רצף  הם  החיים 
או  עקום  ומותר,  אסור  לרע,  טוב  בין  לבחור  עלינו  החלטה. 
ישר. אדם הבוחר בטוב, מלבד עצם הבחירה הנכונה, מלווה 
רק  מושג  הזה  האושר  להבנתי,  וסיפוק.  אושר  תחושת  אותו 

כאשר אדם בוחר בטוב.
מדוע? כי אדם הבוחר בטוב, הוא מקבל כביכול אישור על 
כך שהוא עשה ופעל טוב. אדם העושה מעשים כפי המצופה 
לו  גורם  הזה  האישור  למעשיו.  ופידבק  אישור  מקבל  ממנו, 

לאושר. ואם לא הבחנתם, אושר הוא בשורש של אישור.
זו עבודת האדם: לראות בכל דבר את החיובי ואת הטוב, 
גם כשקשה. בקיצור, לבחור  נעים, לחייך  גם כשלא  לשמוח 
את האושר על פני המרירות. זה תלוי רק בידי האדם. הוא יכול 

לבחור לעצמו שנת אושר ויכול גם להיפך.
 

  

קיבלתי  הטוב'.  'הכרת  נושא  על  כתבתי  שעבר  בשבוע 
היו  מפתיעות  הכי  התגובות  שם.  הנאמר  על  רבות  תגובות 
משני אנשים שונים שטענו בתוקף שבביקורת על אותו אדם 
שסדרתי בעבודה וגמל לי רעה תחת טובה התכוונתי אליהם. 

אחד מהם אף דרש שאתנצל בפניו.
מדובר,  במה  יזהו  - בשביל שלא  הכול  ברור שעשיתי  אז 
בהרגשה  ורק  אך  תלויה  הם,  שזה  שמחשבה  להם  והסברתי 
אתנצל  והסליחות  הרחמים  ימי  בהשראת  זאת  ובכל  שלהם. 

בפני כל מי שמרגיש עצמו נפגע על ידי הדברים. כוונתי הייתה 
בדיוק להיפך.

כך או כך, כנראה שהצלחתי לגעת באחד הנושאים היותר 
כואבים ובאווירת ערב ראש השנה אתקן רק טעות שהבחנתי 
אינם  בני האדם  והיא שהיה משתמע שרוב  בה מאוחר מידי 
שאני  לפחות  האנשים  רוב  היא,  ולא  טובה.  להכיר  יודעים 
די בעשרות טלפונים של  ומכירים טובה.  יודעים  נתקל בהם 
ספרינו  מבית  בבוגרים  החופה,  עריכת  טקס  לאחר  זוגות 
שבאים להזמין לשמחות שלהם, בתושבי העיר שלא מפספסים 

הזדמנות להביע ההערכה.
וזה לעומת זה, אני רוצה לספר סיפור אותו חוויתי בראשית 
שנת הלימודים לפני פחות מחודש. הגיעו זוג הורים שביקשו 
תעודה  להם  חסר  היה  ויהדות'.  ל'מדעים  בנם  את  לרשום 
מסוימת ממשרד החינוך. הבירוקרטיה הרגילה שחקה אותם, 
הם רצו מכאן לשם ומשם לכאן. בעזרת ידידים טובים הצלחנו 

לאתר להם אותה.
פרחים  אגרטל  עם  הלימודים  של  הראשון  ביום  באו  הם 

למשרד, בצירוף פתקה מרגשת:
"לרב נורדמן היקר ולצוות המשרד,

בבית  בננו  קליטת  על  הערכתנו  להביע  בפינו  מילים  אין 
ספרכם .

שלו ושלנו - שלכם".
אז מי אמר שאין אנשים בעולם היודעים להכיר טובה? יש 

ויש.

בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

כולנו ניצבים לפני בורא העולם למשפט. ביום זה עומד עם ישראל למשפט לפני ריבון כל, ביום הזה נקבע 
לכל אדם ואדם כל מה שיקרה עמו במשך השנה הקרובה - בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, בנחת מהילדים, 

בילדים, בעבודה ובחברה. הכול נקבע ביום זה

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

הבירוקרטיה שחקה אותם, והם ידעו להודות ולהכיר טוב כשהבעיה נפתרה )צילום המחשה)



* המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה

מפעל הפיס מברך את כל בית ישראל
בשנה טובה ומתוקה, שנת ברכה ושפע 

שירבו זכיותינו
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שמעון פרס נפטר. זה קרה. לא האמנו שזה יקרה, חשבנו שהוא עוד יספיד אותנו, 
אבל הוא נפטר.

אתם בטח מצפים שבשורות הבאות אני אספר על פגישתי האחרונה עם שמעון 
פרס, זאת לצד התמונה בה שנינו מצולמים יחד. אבל לא אעשה זאת. א', כי זה פאתטי. באמת. 
בכל פעם שאדם מוכר נפטר, חמישה-שישה מיליון מתושבי ארצנו מציגים לראווה את תמונתם 
האחרונה לצד אותו אדם ולצד טקסט מכונן שמסביר עד כמה הנפטר הדגול שינה את כל חייהם 
/ הם שינו את כל חייו. קל וחומר כשמדובר בשמעון פרס, שהיו לו 93 שנים להספיק להצטלם 
עם כל מי שזז, החל מעבדי פרעה, המשך במשרתיו של נפוליאון וכלה בכתב הצעיר והטרי 
של 'ישראל היום'. וב', פשוט אין לי כזאת. מעולם לא נפגשתי אתו, מעולם לא הצטלמתי אתו, 

וככל שאני זוכר אפילו לא הייתי באירוע שהוא השתתף בו.
ובכל זאת, היה מדהים להסתכל קצת מהצד על הפטירה של שמעון פרס ז"ל, ולגלות פתאום 
בציבור הישראלי-החילוני מוטיבים שלקוחים בכלל מאיתנו, החרדים. עמודים שלמים השבוע 
בעיתונות החילונית, באופן יוצא דופן, היו שחור לבן. מודעות האבל, עם הפונט הישן והמוכר 

מ'המודיע' ששמור לעת פטירת אדמו"רים ורבנים חשובים, היו חלק מהותי בעיתונים.
וההספדים. איזה הספדים. 

פרס הוא הרי לא המנהיג החילוני הראשון שנפטר כאן ב-60 ומשהו שנות מדינת ישראל, 
ובכל זאת, כשהקשבתי השבוע לעשרות ומאות המספידים שעלו לשידור בכל מקום בזה אחר 
זה, זה היה נשמע אחרת לגמרי. על ההספדים, על הסיפורים, היה נסוך מין הוד קדומים כזה. 
הדברים אולי נאמרו בשפה חילונית-עכשווית, אבל התרגום שלהם לחרדית מדוברת היה ממש 
מה שאנחנו נוהגים לומר כאשר נלקח מאיתנו - להבדיל - מנהיג רוחני בעל שיעור קומה, גדול 
בישראל. "שריד לדור דעה", "מי ייתן לנו תמורתו", וכינויים כמו "הנובהרדוק'ער/הסלבודקאי 

האחרון". ממש בשפה הזאת, עם עדכון לישראלית מדוברת, הם דיברו השבוע.
על  בהספדים  שומע  ממש  לא  שאתה  דברים  מהות,  על  דרך,  על  חזון,  על  דיברו  פתאום 
מנהיגים אחרים )"היה אוהב אוכל טוב"(. ואז חשבתי לעצמי שפרס, ככל הנראה, היה באמת 
הרבי של החילונים. מין דמות גבוהה כזאת, דמות שגם אם יש עליה, אולי, פרשיות עסיסיות 
שאפשר לפרסם, לא תרוץ לעשות עליה כתבה ראשית על פרשיית בקבוקים או פרשיית מתנות. 
זה לא מתאים, זה ספאס'ט נישט. עבורם, כך נראה, היה זה המנהיג החילוני האחרון שהיה פה, 
שבאמת היווה סוג של דוגמא. אדם דרוך, עקשן, שמה שגם אם נתווכח על מה שהוא עשה 

ב-93 שנותיו, אי-אפשר לומר שהן לא היו מלאות.
זה היה כל כך מוכר פתאום מאיתנו, מההספדים שלנו, שהיה לי רק חסר לראות בסוף כל 

כתבה וכתבה את המשפט, "חבל על דאבדין".

המעניין הוא, שהפעם האחרונה שיצא לי לשמוע פומבית על שמעון פרס, הייתה 
דווקא במין חצי שיחת מוסר כזאת שמסר דובר חרדי מוכר. הוא לקח את שמעון 
פרס כדוגמא עבורנו. כן, זה, החתרן הבלתי נלאה, הלוזר, אמר אותו דובר, הוא 

בדיוק הדוגמא עבור כל אדם שומר מצוות:
להיות חתרן בלתי נלאה, ממש היכן שצריך. להילחם ביצר הרע, לחתור נגדו, ולא להישבר. 
עשרות שנים. וגם אם נשברים, לקום, לאסוף את השברים ולהמשיך. ואם נפלנו פעם אחת? 
ואם נפלנו פעם שנייה? ואם נפלנו בפעם השבעים? לא קרה כלום. בואו, נסתכל על שמעון 
פרס. וכי הוא הצליח בבת אחת, ככה פתאום? הרי שנים על גבי שנים הוא אכל מרורות. הוא 
הפסיד אינספור תפקידים לבחורים צעירים ממנו בעשרות שנים, הוא נחל ביזיונות רבים. 

משהו מכל זה הוריד אותו מהעשייה? הזיז אותו מהדרך? לא, מה פתאום.
המוסר השכל הזה, נדמה לי, עוד הרבה יותר אקטואלי עבורנו כעת, בערב ראש השנה.

גם השנה, כמו כל שנה, הגיעו אליי עשרות ברכות "שנה טובה", מכל כיוון ובכל 
דרך. מהיח"צן שמעולם לא דיברתי אתו ועתה מאחל לי בצורה אישית מאד שנה 
פעם  בהם  שנפגשתי  אחרים  אנשים  מאד  הרבה  דרך  עבור  ולמשפחתי,  לי  טובה 
ובני  הטובים  החברים  עד  וכמובן  טובה,  שנה  עדיין  לי  לאחל  זוכרים  הם  והנה  פעמיים  או 
המשפחה, שמאחלים לך באמת-באמת שנה טובה ופוריה. יודעים מה עברת השנה ומאחלים 

לך וגם לעצמם שנה עוד יותר טובה, בעז"ה.
אבל בין שלל הברכות, שמחתי כמו של שנה, לקבל את זו של הסופר שמואל ארגמן. ברכה 
אמיתית, כתובה מהלב, יחד עם שאילת שלום לי ולבני משפחתי. לברכה הזאת צורף גם סיפור 

מעניין, שאירע בדיוק לפני 69 שנים, בשבת האחרונה של שנת תש"ז. וכך כתב לי ארגמן:
כאשר פתחתי את המחשב התכוננתי לכתוב לך רק את איחוליי לשנה טובה, אלא שלפתע 
שמתי לב שהשבת זו השבת האחרונה של תשע"ו. כיוון שכך עלה בדעתי שלבטח יעניין אותך 

לדעת אירוע שאירע בשבת האחרונה של שנת תש"ז.
בני ברק בשנותיה הראשונה לא הייתה כפי שהיא כיום. רבים מתושביה היו חילוניים, והיו 

בה חילולי שבת, ומידי שבת היו עימותים בין התושבים החרדים לתושבים החילוניים.

החזון איש זצ"ל ורבי יעקב לנדא זצ"ל, רבה של המושבה )דאז( בני ברק, מצאו את אבי ר' 
מיכאל )נקרא בפי כולם - מיכל( רוט כאדם המתאים להקים ולארגן את משמרת השבת. היה 
בשנת תרצ"ו. אבי ז"ל היה מקורב להם, הוא הצליח במטלה זו - והשליט את השבת על בני 
ברק. לאחר קום המדינה נהייתה משמרת השבת למשטרת השבת ואבי המשיך לעמוד בראשה 

בהתנדבות.
בשבת האחרונה של שנת תש"ז, שמר אבי בכניסה לבני ברק מרמת גן בסביבת תחילת רחוב 
ז"ל, שהיה מבוגר ממני ב-9 שנים וחצי  ייכנסו כלי רכב למושבה. אחי  הרב קוק, כדי שלא 

התלווה אליו, וכן אני, שאבדל לחיים ארוכים. עם אבי היו בשמירה עוד שני יהודים.
והנה הגיע אופנוען גברתן חזק במיוחד, ואבי ז"ל ושני האנשים שעמו, עמדו על משמרתם 
ולא נתנו לו לעבור. הכביש היה צר ומי שעמד באמצע רוחב הכביש יכל למנוע כניסת כלי רכב. 
האופנוען איים כי אם יעמדו בדרכו ידהר לעברם וידרסם. השניים שהיו עם אבי נרתעו וזזו 
הצידה, אך אבי הוסיף לעמוד על עומדו. כיוון שאבי היה אדם חזק הבין האופנוען שלא יוכל 
לסלקו מדרכו בכוח הזרוע, למרות שהוא עצמו היה בריון חזק שרירים. לכן הזהיר את אבי שאם 

לא יזוז ידרוס אותו. אבי ענה לו: "לא אזוז מכאן, ולבני ברק לא תיכנס בשבת".
בדהרה  ופתח  לאחור,  פנה  להיכנס  לו  לתת  ולא  לעמוד  מתעקש  שאבי  הבריון  בהיווכח 
לעברו. אף על פי כן לא זז אבי ממקומו. האופנוע בדהירתו הפיל אותו ודרסו. אבי נפל ונפצע.  
למרות  אבי,  אולם  בנסיעתו,  להמשיך  רצה  הוא  ברק,  לבני  ייכנס  שעתה  חשב  האופנוען 
פציעתו, לא איפשר לו לבצע זאת. אף שהיה פצוע התרומם ולא איפשר למחלל השבת להיכנס 
למושבה. האופנוען לא ויתר ועמד על רצונו להיכנס למושבה. הוא ניסה להזיז את אבי בכוח. 

אולם אבי אף שהיה פצוע ופגוע פיזית הוסיף בשארית כוחותיו למנוע ממנו.
הסוף היה שבריון זה לא מילא זממו ולא נכנס למושבה באופנועו, ומסופר שמאז לא ניסו 

כלל להיכנס לבני ברק משם.
אחי סיפר, שלאחר שאבי נפצע אמר לו שיקח אותי הביתה. הייתי ילד קטן והוא לא רצה 
שאראה את פציעתו. בעקבות הפציעה נאלץ אבי לשכב מספר ימים. והוסיף אחי, כי רצה לסייע 

לאבי, אך אבי לא נתן לו. אחי עמד בצד חרד מאוד לשלומו.

במהלך ראש השנה והימים הנוראים, רוב התפילות שאנחנו מתפללים הן על כבוד 
ושאר  ה'"...  אתה  "ותמלוך  פעלתו"...  אתה  כי  פעול  כל  "וידע  שמים.  וכבוד  ה' 
כל פסוקי המלכויות, השופרות ועוד ועוד. לכאורה, אנחנו כעת בפתחה של שנה 
חדשה, לא מתאים יותר שנתפלל כמה שיותר עלינו? על שיפור במצבנו, בפרנסה, בבריאות, 

בחיים טובים? 
אומר הרמח"ל: אם יהיה כבוד שמים בעולם, הדבר המרכזי עליו אנחנו מתפללים בראש 
השנה, כל השאר כבר יסתדר מאליו. עם-ישראל יהיה אז העם הנבחר שבאומות, וכל השפע - 

כבר יגיע מאליו. זה כעת הדבר המרכזי בו אנחנו צריכים להתמקד.
 

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

האדמו"ר של החילונים
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.1
לפתוח  צריך  לא  פרס  שמעון  לשעבר  הנשיא  של  מותו 
מחדש את הוויכוח על הסכם אוסלו. לא על אוסלו א' ולא 
על אוסלו ב'. שמעון פרס הפך להיות חלק בלתי נפרד מהנוף 
הפוליטי של מדינת ישראל וגם מי שלא הסכים עם דעותיו 
וסלד מדרכי פעולותיו )כמוני כמובן!(, צריך בעת הזו לחפש 
שהיה  ביהודי   – כאלו  הרבה  ויש   – הטובות  הנקודות  את 

ואינו עוד.
שמעון פרס כבר שנתיים לא נושא בשום תפקיד ממלכתי 
שר  לשעבר  ממשלה,  ראש  לשעבר  "לשעבר".  רק  אלא 
זאת, האיש  ובכל  נשיא.  ביטחון, לשעבר שר חוץ ולשעבר 
לא נתן לעצמו מנוחה לרגע. הוא חתר בצורה בלתי נלאית 
– טיסות לחו"ל, נאומים, פגישות ועוד שלל רעיונות – כדי 
התנפצה  האשליה  בו.  האמין  כה  שהוא  השלום  את  לקדם 
להיות  הפכה  השלום  והזיית  ושוב  שוב  )ובפנינו(  בפניו 
של  )ועדיין,  הישראלית  בחברה  מיעוט  כמעט  של  נחלתם 

רוב מוחץ בכלי התקשורת השונים(. 
"מרכז פרס לשלום" אותו הקים, פעיל הרבה יותר מהכור 
כדי  ופלסטינים  יהודים  נוער  בני  מפגיש  המרכז  בדימונה. 
שיכירו האחד את השני מקרוב. בנוסף, המרכז יוזם מפגשים 
מישראל  יהודים  בין  החברתיות  הרשתות  דרך  וירטואליים 
יוזם  רק  לא  התיכון.  במזרח  שכנות  ממדינות  ערבים  לבין 
אלא גם פילנתרופ: המרכז מממן טיפולים רפואיים חינמיים 
לילדים פלסטינים שבתי החולים ברשות לא מצליחים לטפל 
המדינות  עם  בעיקר  מתקיימת  המרכז  של  פעילותו  בהם. 
השכנות לנו – סוריה, לבנון, מצרים, ירדן, טוניס, אלג'יריה, 
הרשות  וכמובן-כמובן,  הסעודית  ערב  טורקיה,  עירק,  לוב, 

הפלשתינית שלה כה דאג.  
שמעון, מדוע אני מונה את הרשימה הארוכה והלא חשובה 
על  הרשמית  ההודעה  שיצאה  לאחר  מיד  השבוע,  כי  הזו? 
מרחבי  מדינות  ראשי  מיהרו  כן(,  לפני  עוד  )ואולי  מותך 
העולם לאשר את השתתפותם בהלווייתו של חתן פרס נובל 
לשלום. אין ספק, אתה זוכה לכבוד מלכים בדרכך האחרונה 
– להלן רשימה חלקית: נשיא ארה"ב ברק אובמה, סגנו ג'ו 
לשעבר  הנשיא  האפיפיור,  קרי,  ג'ון  המדינה  מזכיר  ביידן, 
ביל קלינטון, מזכ"ל האו"ם, קנצלרית גרמניה, נשיאי צרפת 
קנדה,  אוסטרליה,  בריטניה,  ממשלת  ראש  ובהווה,  בעבר 

הולנד וכאמור, הרשימה עוד ארוכה. אולם על אף הקיבוץ 
שיחולקו  באוזניות  בהלוויה,  להיות  שצפוי  הזה  הענק 
תצטרך  שלא  אחת  שפה  יש  הנאומים,  בזמן  למשתתפים 
להיות מתורגמת בדרכך האחרונה: ערבית. נכון, על הלוגו 
של "מרכז פרס לשלום" היא כתובה באותו גודל של עברית, 
ביקש  לא  טיפחת  שאותן  מהמדינות  מנהיג  אף  עתה,  אבל 
לברר כמה עולה חדר במלון קינג דיוויד. אף אזרח פלסטיני 
כניסה לשטחי מדינת ישראל כדי  לא הגיש בקשה לאישור 
לחלוק לך כבוד אחרון. גם לא מה"מתונים" שאותם כל כך 
רצית לחזק. לא שמעון, הם לא מעוניינים לבוא להלווייתך. 

הוציאו הודעת אבל על לכתך  יש"ע  בעוד ראשי מועצת 
הגדולה  תרומתו  את  להזכיר  נבחר  אלו  "בשעות  כי  וכתבו 
של שמעון פרס להנחת התשתית לביטחון ישראל", סוכנות 
הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית פרסמה הודעה בה 
נאמר: "פרס אחראי למותם של פלסטינים ולפשעים רבים". 
כן, כך הם חושבים עליך. חוסר הכרת הטוב שלהם כלפיך 
הוא עוול משווע, והיכולת של ראשי המתנחלים לפרגן לך 

היא בעיניי אצילית. 
אבל בזלזול של מדינות ערב יש נקודת זכות מאוד גדולה 
דברים  כלפיך  טענו  מתנגדיך  קונצנזוס.  היית  לא  עליך: 
נגדך  הכרזות  צעקו  רובים?",  להם  נתתם  "למה  איומים. 
אחת  יותר מפעם  "בוגד" שמעת  המילה  ואת  ה-90  בשנות 
וניסו להעליל  יותר לא בחלו באמצעיים  בחייך. הקיצוניים 
אבל  יהודי.  לא  בכלל  ואתה  ערבייה  שלך  שאימא  ולפברק 
זכרך,  וכלפי  כלפיך  אלה  בימים  אויבינו  היחס של  שמעון, 
ושחורשי  אחד  עם  שאנחנו  יהודי.  שאתה  שוב  לנו  מזכיר 
על  הדבר  אותו  את  חושבים  בלע"ז(  )"פרטנרים"  רעתנו 
מי שגר בגבולות 67, ועל מי שגר בגבולות 48. בעצם, הם 
גרמו לך כבוד גדול יותר מאשר אלו שכן טרחו ובאו. "כבוד 

יהודי". 
בעוד שעות ספורות מנהיגי העולם יעמדו דום מעל קברך 
הטרי ובניך, יוני וחמי, יבקשו את הבקשה שכולנו מייחלים 
לה: "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל 
ישראל". אין ספק, מותך לימד אותנו שיעור חשוב בברכת 
השלום  מורשת  את  להשאיר  ונשתדל  בשלום  נוח  השלום. 

שלך כאן, בינינו. 

.2
סימן  לתת  הכול  סך  שבא  בדבש"  ה"תפוח  מה  משום 

של  היום  כמצוות  לפעמים  נראה  ומתוקה",  טובה  ל"שנה 
ראש השנה. זה דבר חשוב, אבל ממש לא העיקר. המצווה 
שם  על  שופר.  קול  לשמוע  היא  השנה  במעגל  הראשונה 
"ראש  המילים  )צמד  תרועה"  "יום  החג:  נקרא  זו  מצווה 

השנה" כלל לא מוזכר בתורה(. 
זה מעניין וכדאי לתת על כך את הדעת: המצווה הראשונה 
ִמצווה  לא  היא  משהו.  לעשות  מַצווה  לא  השנה  במעגל 
אקטיבית. היא מצווה אותנו לשמוע משהו. לשמוע את קול 

השופר. 
עוד מימי גן הילדים למדנו לשיר "בראש השנה תוקעים 
בול  פוגע  לא  הזה,  המתוק  השיר  אפילו  אבל  בשופר", 
בנקודה. כי בראש השנה שומעים את השופר. אפילו הבעל 
אקטיבית,  בפעולה  לנקוט  מצּווה  וודאי  סוף  שסוף  תוקע, 
במצוותיו  קדשנו  "אשר  אלא  בשופר"  "לתקוע  מברך  אינו 

וציוונו לשמוע קול שופר".  
שעניינן  מצוות  כמה  עוד  ישנן  היהודי,  השנה  במעגל 
שמיעה – לשמוע מקרא מגילה בפורים, להשמיע ולספר את 
הדבר  זאת,  ובכל   – פסח  של  בהגדה  מצרים  יציאת  סיפור 
דיבור  לנו  לא משמיע  זה שהוא  המיוחד בשמיעת השופר, 
שיוצאת  נהימה  איזושהי  לשמוע  מצווים  אנו  סיפור.  או 
לא  ובוודאי  למילים  מתורגם  שלא  פנימי  משהו  מהשופר. 
התורה  שמה  ועל  בשנה  הראשונה  המצווה  זאת  לסיפור. 

קוראת ליום זה – "יום תרועה". 
המצווה הראשונה באה ללמד אותנו כיצד עלינו לשמוע. 
זה נכון לא רק לקול שופר, אלא לכל קול שנמצא בסביבתנו. 
גם את קולו של החבר, של השכן, אנו מצווים לשמוע ואפילו 
כשהקול הזה לא בא לידי ביטוי דווקא במלל. כמובן, זה נכון 
לא רק לזולת, אלא בעיקר לעצמנו! לשמוע את הקול הפנימי 

שבוקע מתוכנו ורוצה לומר לנו משהו. 
בדרך  זה  כך   – אקטיבית  פעולה  איננה  ששמיעה  אמרנו 
כלל. אבל אפשר שהשופר בא לומר לנו כי גם בחוש השמיעה, 
עלינו לנקוט פעולה אקטיבית של הטיית האוזן והלב. אסור 
לנו לתת לדברים לחלוף ליד האוזן ולחמוק, אנחנו חייבים 
להטות עצמנו אליהם ולשמוע אותם טוב יותר. לתרגם אותם 
לסיפור. הלוואי ונזכה שהמצווה הראשונה תהדהד באוזנינו 

זמן רב.
שבת שלום – בינינו!

ושנה טובה לכל בית-ישראל. 

שמעון פרס כבר שנתיים לא נושא בשום תפקיד ממלכתי אלא רק "לשעבר". לשעבר 
ראש ממשלה, לשעבר שר ביטחון, לשעבר שר חוץ ולשעבר נשיא. ובכל זאת, האיש לא נתן 

לעצמו מנוחה לרגע

כבוד יהודי 

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

שיעור חשוב בברכת השלום. פרס עם ערפאת, מרכז פרס לשלום ותקיעת שופר
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שהחינו!
ָנה  ֵחל ׁשָ ּתָ
ִבְרכוֶֹתיָה ּוּ
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

תחל שנה וברכותיה 

הרב אבנר קוואס

חז"ל:  אמרו  השנה.  את  שחותם  החודש  הוא  אלול  חודש 
צריכים  אנו  כך  לשם  חדשה.  שנה  של  בפתחה  ניצבים  אנו 
אדם  נשאל  אם  החדשה.  לשנה  דרכינו  את  ולתכנן  להתכונן 
מיד  החדשה?  לשנה  ותוכניותיך  שאיפותיך  מהם   - ברחוב 
יענה: להרחיב את הבית, לבנות מרפסת, להחליף רכב, לנסוע 
לחופשה... ומהן שאיפותיך הרוחניות לשנה החדשה??? על 

זה לא חשבתי... הוא יאמר. 
ראש  בתפילת  הרי  זה?  על  חשבתם  אתם  יקרים,  קוראים 
כתבנו  בחיים,  חפץ  מלך  לחיים  "זוכרנו  אומרים  אנו  השנה 
בספר חיים למענך אלוקים חיים". לשם מה אדם צריך חיים? 
החיים  אם  והבהמות.  החיות  מחיי  האדם  חיי  את  מייחד  מה 
רק כדי ליהנות, לאכול, לשתות, לבנות בית, גם החיות עושים 
בדיוק אותו דבר. אלא בקשתנו בראש השנה היא – "למענך 
אלקים חיים" כלומר לעשות לך נחת רוח על ידי מצות מעשים 

טובים וקבלות שיועילו לעם ישראל.
של  האחרונה  שבת  שהיא  הקרובה  שבשבת  באמת  כדאי 
ולהחליט  ולדון  המשפחה  עם  ביחד  לשבת  הנוכחית  השנה 
עלינו  מקבלים  אנו  חיזוק  או  הנהגות  טובות,  קבלות  איזה 
לשנה החדשה. מי שקשה להם ענין התפילה, יקבלו על עצמם 
להתפלל במניין שלוש פעמים ביום. יש שמתקשים בשמירת 
השבת לפי כל פרטיה – יקבלו על עצמם ללמוד הלכות שבת. 
מי שקשה לה ענין הצניעות, תקבל על עצמה בגדים שמכבדים 
אותה ואת הבריות. מי שקשה לה ענין לשון הרע, תקבל על 

עצמה ללמוד הלכות שמירת הלשון להתחזק וכן הלאה... 
שזו  השבת  בשולחן  הילדים  עם  הזה  בענין  לדון  גם  טוב 
הזדמנות שכולם נמצאים ביחד. והכי חשוב להתחיל בקבלות 
אלו כבר בימים אלו קודם ראש השנה, ואם תשאלו מה הלחץ? 

למה מעכשיו? נתחיל דף חדש מראש השנה!
רבנו  משה  תפילת  את  ונלמד  נקדים  זה  על  לענות  כדי 
הקב"ה  לפני  בתפילה  הרבה  רבנו  משה  ואתחנן.  בפרשת 
שירשה לו להיכנס לארץ ישראל וכך אמר: "... אָתה הִחּלֹוָת 
ֶאְעְבָרה־ּנא  ַהֲחָזקה...  ֶאת־ָיְדָך  ְו  ֶאת־ָגְדְלָך  את־ַעְבְדָך  ְלַהְראֹות 
ְוֶאְרֶאה ֶאת־ ָהָאֶרץ ַהּטֹוָב ה" אמר משה לפני הקב"ה – ריבונו 
של עולם, אתה החילות - כלומר אתה אמרת לי תתחיל לגאול 
את עם ישראל. כשנגלית בסנה אמרת לי שאין מי שיגאל את 
עם ישראל, ויצאתי לשליחות לקיים את מצוותיך, הנחתתי על 
מצרים עשר מכות, קרעתי את הים, הורדתי להם מן, 40 שנה 
אני איתם במדבר ועכשיו כשאני רוצה להיכנס לארץ ולסיים 
במצווה  המתחיל  להיכנס,  לא  לי  אומר  אתה  השליחות  את 

אומרים לו גמור! 
למדנו  מכאן   - ַהּטֹוָבה"  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶאְרֶאה  "ֶאְעְבָרה־ּנא 
לו  נותנים  שמשה השתתף בבקשה של מי שמתחיל במצווה 

חיים ויכולת לקיים את המצווה עד הסוף. 
אלה במצות  ובימים  כבר בשבת  נתחיל  אם  אנחנו,  גם  כך 
בראש  ולהגיד  לבקש  נוכל  הרוחניות  וההחלטות  והקבלות 
את  לסיים  חיים  לנו  תן  במצוות  התחלנו   – לקב"ה  השנה 

המצוות ולעשות אותן בשלמות - "למענך אלוקים חיים". 
אין ספק שהקב"ה יקבל תפילה והכנה זו. ונתחיל את השנה 

ברגל ימין. תחל שנה וברכותיה.

תורה מלשון הוראה 

כשאדם קונה ג'יפ, הוא מקבל יחד איתו ספר רכב, ובו 
הוראות היצרן: סוג הדלק, לחץ האוויר, טיפול תקופתי 
וכו'. כשאשה קונה מכונת כביסה, היא מוצאת בצמוד 

פתחי  נמצאים  היכן  מידע  ובה  היצרן'  'הוראות  חוברת  לה 
אבקת הכביסה והמרכך, סוגי התוכניות, מתח חשמלי וכו'. 

יצרן,  הוראות  יש  כביסה  למכונת  יצרן,  הוראות  יש  לג'יפ 
ולחיי הנישואין... אין הוראות יצרן? 

היא  התורה  כלומר,  הוראה.  מלשון  תורה,  הזוהר:  אומר 
מבט  הנישואין.  חיי  של  האושר  מתכון  ובה  היצרן'  'הוראות 
הכרובים היה מוטה כלפי מטה בכדי לרמוז שעל מנת להבין 
מי זאת אשתך ָעֶליָך לעיין בהוראות היצרן, וכדי להבין מי זה 

בעלך ָעַליְך לקרוא את הנחיות היצרן. 
אם תביטו אחד על השני ותו לא, לא תכירו את בן הזוג אלא 
רק את המעטפת החיצונית שלו. בעל יקר, אשתך מייצגת את 
השכינה. אמרו המקובלים: 'תיקוני הבית הם תיקוני השכינה'. 
כלומר, התיקונים )קישוטים( שבהם האשה מתקנת )מקשטת( 

את ביתה, נקראים גם 'תיקוני )קישוטי( השכינה'. 
מסופר בתלמוד על רב יוסף שהיה מגדולי האמוראים והיה 
סומא. כשהיה שומע קול פסיעותיה של ִאּמֹו היה אומר: 'אקום 
מפני אמא, מפני השכינה שבאה...' בעל יקר, אשתך - האמא 
של הילדים שלך, היא כמו השכינה! כשהיא בוכה ומתחננת: 
אל תעזוב אותי, תישאר איתי קצת, תפייס אותי... - אל תסובב 
לה את הגב ותשאיר אותה עם הדמעות... מי שמצער את אשתו, 
לא מצער רק אותה, אלא מצער גם את מה שהיא מייצגת, את 
השכינה! כדאי שתפייס אותה, תאמר לה שאתה לא זז מכאן 

עד שהיא תחייך... )והיא תחייך(.

קנאת אחים 

נושא הקנאה עולה מדי פעם על סדר יומנו ולא תמיד אנו 
יודעים מה לעשות. לא לחינם כתבה התורה בעשרת הדיברות 
– "לא תחמוד". יצרו וטבעו של אדם לרצות ולחמוד את מה 

שיש לשני. 
הילדים שאצלם  אצל  חריפה  בצורה  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
ועכשיו!  כאן  הכל  רוצים  הם  אלא  בלימה  של  מנגנונים  אין 
כשהם גדלים יותר הקנאה כבר בלב והם מרגישים שההורים 

לכאורה מפלים ומעדיפים ילד אחד על פני חברו. 
על שאביו  ביוסף  קנאו  הקדושים,  יוסף, השבטים  אחי  גם 
אבל  כותנות  עשה  יעקב  לכולם  פסים,  כתונת  לו  עשה  יעקב 
אצל יוסף הייתה קצת יותר השקעה שהוסיף לו כמה גרם של 
חוטי כסף. ואם נשאל מדוע באמת יעקב אבינו עשה זאת? הרי 
ברור לכולנו שהוא ידע שיכולה להיווצר קנאה. אלא, מכיוון 
שיוסף למד את כל התורה כולה מפיו והוא היה "בן זקונים" 
כלומר – זה קנה חכמה - תלמיד חכם, לכן ייחד אותו יעקב 

אבינו. 
לו  שקונים  תורה  ובן  אברך  שהוא  בן  יש  שלמשפחה  כמו 
חליפה כובע, וחולצות שמייחדות אותו משאר האחים. ובכל 
כאן. מכל  נפרט  סיבות שלא  בו אחיו מעוד מספר  קנאו  זאת 
שמה  מקטנות  הילדים  את  לחנך  צריכים  ההורים  אנו  מקום 

שמגיע לאח אחד לא צריך בהכרח להיות גם לאח האחר.

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

בקשתנו בראש השנה היא – "למענך אלקים חיים", כלומר לעשות לך נחת רוח על ידי מצות 
מעשים טובים וקבלות שיועילו לעם ישראל  בשבת הקרובה, שהיא שבת האחרונה של השנה 

הנוכחית, כדאי לשבת ביחד עם המשפחה ולהחליט איזה קבלות טובות, אנו מקבלים עלינו 
לשנה הבאה

(צילום: פלאש 90)התורה היא 'הוראות היצרן' ובה מתכון האושר של חיי הנישואין. ספר תורה
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"המלך הוא בהסכמת העם, 
ומושל הוא ביד חזקה" 

)מלבי"ם תהלים כ"ב(.
מהי סמכות הורית אמיתית?

רישום  לפני  נותן  אני  אותן  המבוא  מהרצאות  באחת 
חלק  שונות.  שאלות  ובפיהן  אימהות  מספר  ניגשו  לקורס, 
לחוג  ילדיהם  את  רשמו  וחלק  להורים,  לקורס  נרשמו 

אינטליגנציה רגשית. 
אחת הנשים רשמה את בנה לחוג. כשהציעה לה המארגנת 
להירשם לקורס להורים, ענתה אותה אישה בביטחון: "אני 
ממש  כאן  ששמעתי  והגישה  מסוימת,  גישה  למדתי  כבר 
נוגדת אותה. אני לא מעוניינת". והנה סיבב מסובב הסיבות, 
ואותה אם מתקשרת אליי בשלהי החופש ומבקשת בדחיפות 
לארגן סדנא פרטית אצלה בבית, אם אפשר. מה הנושא? אני 
מתעניין. "ציות להורים", הייתה התשובה, שנאמרה באנחה 

כבושה. 
גישה  רגע, הייתי מוכרח לברר, לא אמרת שיש לך כבר 
מסוימת שאת עובדת לפיה? אם יש לך גישה בחינוך, הגישה 
גם אמורה לספק לך סמכות... כן, ענתה האם ונאנחה, אני 
יש  לי  רבות,  בכך  והשקעתי  הסוגיה  את  למדתי  בהחלט 
סמכות הורית, הבעיה היא רק עם הילדים, הם מאוד מרדנים 
אולי בעיה בדחיית  אני חושבת שיש להם  צייתנות.  וחסרי 
בנושא  שסדנא  בטוחה  אני  רגשי.  בוויסות  או  סיפוקים, 

חשיבות הציות להורים תפתור את העניין... 
הילדים?  אצל  כבר  אבחנה  היא  בעיות  כמה  לב  שמתם 

הסיפור, אגב, אמיתי לחלוטין. 
בגישות  בהן,  יש  מה  לכולנו  להסביר  רוצה  אני  וכאן 
הם  שהנה  ולחוש  כעדר  לנהור  להורים  שגורם  השונות, 
מצאו את הפתרון. אדגיש בראשית דבריי כי אינני פוסל אף 
גישה שאינה מנוגדת לדעת תורה, אולם על כל אחד לשים 
לב שהגישה אותה הוא מאמץ אכן מביאה אותו לתוצאות 
הרחוק  לטווח  גם  עצמה  את  ומוכיחה  אמת  בזמן  טובות 

כמעמידת משמעת ויוצרת קשר טוב בינינו לבין הילדים.

  

גבולות.  והצבת  הורית  סמכות  בנושא  אימהות  ערב 
"הורה  דבריה:  את  ומשמיעה  הבמה  על  עומדת  המרצה 
שיוצר גבולות ברורים, גורם לילד לגדול בצורה בריאה!". 
"ילד  דוגמאות.  מוסיפה  והמרצה  מהנהן,  הנשים  קהל 
צריך לדעת שאם אמא אמרה, זה באמת אמיתי והוא חייב 
והנשים מהנהנות  בנושא,  סיפור  מוסיפה  לציית!" המרצה 
נמרצות. לסיום מראה להם המרצה דוגמא מעשית בהמחשה 
יגיע  הוא  נקי,  מהילד ממקום  נדרוש  "אם  לאמור:  חזותית 

לתוצאות. צריך להיות עקבי. רק כך נראה תוצאות".
קהל הנשים המשולהב. גב' שלווי יושבת בירכתי האולם 
וחושבת בליבה: וואו, איך היא עלתה על זה? זה בדיוק מה 
שאני צריכה, משהו שילמד אותי איך להשיג בבית משמעת 
אמיתית. שלווי מעלה בדמיונה את הפוזות הבעיתיות בבית, 
באימוץ  כמובן  שתלוי  והמידי  הוורוד  פתרונן  את  ומנגד 

הגישה הקוסמת המוצגת בזאת. 
ליישם  לנסות  שלווי  גב'  מתחילה  שיעורים  כמה  אחרי 
זה עובד ממילא, אבל על  את הנלמד. על הילדים הטובים 
עוד  עליה  מקים  רק  זה   - מאתגרים  או  מדי  שגדולים  אלו 

התנגדויות, ואז היא לא מוותרת. היא הרי כבר למדה מהי 
משיבה  היא  לכן  נדרשת,  היא  כמה  ועד  הורית  סמכות 
גבולות  שוב  ומציבה  כמובן(,  נקי  )ממקום  שערה  מלחמה 
ועומדת עליהם בכל תוקף. הילדים כמובן לא מסכימים. ילד 
אחד כבר מזהה את הכיוון וצועק לעברה: "עוד פעם הלכת 

לקורס חינוך הורים הזה, דייי!" 
אצל  הבעיתיות  את  לאבחן  מתחילה  היא  הזה  בשלב 
או  מרות  קבלת  מחוסר  סובלים  פשוט  הם  הילדים. 
התפרצויות או כל בעיה רגשית אחרת. זה חייב להיות, לה 

הרי יש גישה...

  

ענין  על  אומר  לשבח',  'עלינו  בספר  זילברשטיין,  הרב 
בן סורר ומורה עליו אומרים ההורים כי הוא  "איננו שומע 
בקולנו". הקול של ההורים נהיה אצלו ככלום. ההורים כל 
ויוצרים בבית אווירה  הזמן מפזרים פקודות שלא נשמעות 
לא נעימה, וזה מפתח לילד ריאקציה נגד הקול שלהם. הוא 

כבר לא מסוגל לשמוע את קול ההורים.
כל אחד מבין שסמכות הורית אינה  מצב בו הורה עומד 
וצועק פקודות שאיש לא שומע.  בראש המגדל עם רמקול 
ממנו  ודורשות  ההורה  סמכות  את  שמעצימות  הגישות  כל 
בתנאי  ההורים  מן  לחלק  להתאים  אולי  יכולות  עקביות, 
שהם עקביים ואמיתיים בדרך שלהם. וזאת אני אומר מבלי 
לטווח  אלו  לגישות  שיש  הנפשית  להשפעה  להתייחס 

הרחוק. ואין כאן המקום לפרט.
בבית הספר בו שמשתי כמפקח, היה מורה מן הסוג הזה. 

הוא היה משקיע את כל כוחותיו בעמידה עקבית על משמעת 
יושב  בהפסקה  אותו  לראות  יכול  הייתי  וסמכות.  גבולות 
אותו  שאלתי  השולחן.  על  שעון  כשראשו  כוחות  באפיסת 
פעם: מה קורה? אתה לא מרגיש טוב? "אלול", הוא ענה 
לי. אני עכשיו משקיע חזק במשמעת כדי לקצור את הפירות 

במשך כל השנה. 
הצליחה  שלו  הכיתה  השנה.  במהלך  אחריו  עקבתי 
את  השקיע  משמעת,  בילדים  להחדיר  הצליח  הוא  ביותר, 
כל כוחותיו בצורה אינטנסיבית ביותר. הילדים אהבו אותו 
והגזר  המקל  אנשים ששיטת  לסוג  דוגמא  היה  והוא  מאוד 
מעוררת  בצורה  עקביות  כאן  הייתה  כי  איתם,  מצליחה 
השתאות. הילדים ראו אדם עקבי ושיטתי. הכל היה מאוד 
ברור אצלו. כשהם עמדו בכללים הם יצאו נשכרים, וכשלא 

- הם נענשו.  
אולם בודדים הם האנשים שיכולים להיות בעלי משמעת 
הוא,  האנשים  רוב  אצל  שקורה  מה  חזקה.  כל-כך  עצמית 
שאחרי שהם שמעו איך נראה המצב האידאלי עפ"י השיטה, 
השינוי  את  להטמיע  כדי  נדרשת  עבודה  כמה  שוכחים  הם 
ואינם בודקים האם הם בכלל מסוגלים להתמיד בסוג עבודה 

כזו.
לעמוד  מצליחים  לא  מההורים  אחוז  שמונים  מניסיוני, 
בכללים של הגישות המסוימות הללו. מה שכן עובד, ברוב 
והובלה,  הצטרפות  של  גישה  היא  המקרים,  בכל  כמעט 
גישה בה הילד מרגיש שאנחנו מבינים אותו ואנחנו באמת 

משתדלים להצטרף לעולם שלו ולהוביל אותו. 
ילד שמרגיש ורואה את ההורים יחד איתו, ייתן בהם אמון 

וירצה לשמוע בקולם!  
הצלחה, שמחה ונחת.
ערכה: אפרת שר

המורה היה עקבי והצליח להשיג שליטה בתלמידיו. אבל לא לכל אחד מתאימה הגישה שלו
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משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
בואו לבקר בדירה לדוגמא

האיכלוס בעוד 9 חודשים

*התמונות להמחשה בלבד * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

כשמדובר

בטוב ביותר

אין זמן 

להתמהמה
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הימים 
הנוראים 

בבית 
ראש 

הישיבה
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| מנדי קליין |

הדאגה לתלמיד הישיבה שהיה נין של אישה שסייעה למרן 
ההכנה  הראשונה,  העולם  מלחמת  בתקופת  הישיבה  ראש 
למקום  הדאגה  הפסח,  חג  לאחר  מיד  שהחלה  הדין  ליום 
תפילה בעזרת נשים של פוניבז' ל...חיילת שהגיעה להתייעץ, 
והדגש על כך שהאימה מיום הדין לא יכולה לבוא במקום בין 
אדם לחברו  הרב רפאל וואלף, שבמשך עשרות שנים היה 
זצוק"ל,  ונאמנו של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך  מקורבו 
מספק הצצה נדירה לדמותו של ראש ישיבת פוניבז' בימים 

של חודש אלול, ראש השנה ויום הכיפורים
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צריך  כי  אומר  יומין  עתיק  אידישאי  שיר 
לזכור ומאד להתגעגע אל דורות עברו, מה 

הם היו – ומה אנחנו. 
לכרות  מספיק  לפעמים,  רק  לפעמים, 
אוזן ולשמוע אל בן דורנו כשהוא מתגעגע 

למי שהיה וכבר איננו עוד עמנו.
הימים הם עיצומו של חודש אלול, שבועיים 
בדיוק לפני פרוס השנה החדשה, וכשאני מבקש לשוחח לכמה 
הזיכרון  את  ולרענן  קצת  לשמוע  וואלף  רפאל  הרב  עם  דקות 
שקוע  כבר  הוא   – זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  של  דמותו  אודות 

באימת יום הדין.
'הכנה  על  המושתת  החיים  ודרך  הזו  האימה  כי  ספק  אין 
לאלול' הן לכשעצמם עדות חיה מעוד זווית קטנטנה לאורח חייו 
ראש  מרן  של  עולם  והליכות  חיים  אורחות  השופעת  ולדמותו 

הישיבה זצ"ל.
אבל בשיחה הקצרה הזו, אני שומע על המידות התרומיות על 
עובדות 'קטנות'. אנקדוטות שונות שפשוט שזרו את סדר היום 
ומהם רק ניתן ללמוד למה לשאוף, לנסות ללמוד ולהבין כי יש 
מי ש'דעת תורה' היא דעתו והיא זו שמנחה אותו בכל הליכותיו 

פשוטו כמשמעו.
הוא  וואלף,  רפאל  ר'  עם  ל'ראיון'  השיחה  תהפוך  שלא  כדי 
ישאיר אותי לכמה דקות עם רשימות אותן רשם והן אסופה של 
סיפורי צדיקים. בכל שורה הלב נפעם מחדש, אם זה דבר תורה 
ששמע מפיו ואם זו עובדה על מאמץ של 'מאחורי הקלעים' למען 

יהודיה שהגיעה לביקור חד פעמי כדי לשאול 'כיצד לנהוג'... 
קוראים את המילים ומנסים לחוש את המעמד בו נאמרו, וזה 
מותיר חותם, את החותם הזה צריך להעביר מדור לדור. לזה מוכן 
ר' רפאל להיפגש עימי, לספר, ולהציג דברים. אבל 'ראיון'? אין 

טעם, אין לזה עניין.
בדף סרוק מציג ר' רפאל תמונה שמזכירה הרבה מאד נשכחות, 
סיפור,  בחובה  מקפלת  זו  תמונה  וגם  בקיטל.  הישיבה  ראש 
סיפור שמלמד הרבה. כשייסד מרן הגרא"מ שך את תנועת 'דגל 
התורה' והורה לצאת לבחירות הכלליות כמפלגה עצמאית, הרי 
ששם את כל כובד משקלו למען הצלחת המערכה. שיהיה שם 
שמים מתקדש בפי כל. במפלגה פעלו מטות שונים כשכל אחד 
הללו,  מהמטות  באחד  ה(תורה'.  ל)דגל  חיילים  'להרבות  פועל 
באותם  שהפיקו  למנשרים  כ'קונטרה'  מנשר  הפעילים  הפיקו 
ולא  לבן  בשחור  היה  המנשר  ישראל.  אגודת  במפלגת  הימים 
כלל הבטחות ל'בני חיי ומזוני' כמנשרים המקוריים של אגודת 
הימים.  באותם  גראפית  ומושקעים  צבעוניים  אף  שהיו  ישראל 

בקיטל  עטוף  הישיבה  ראש  של  דמותו  את  נשא  המנשר  אבל 
וממעל זירזו הפעילים את המצביעים 'ותבורך ממקור הברכות'. 

ראש הישיבה הורה לאלתר שלא להשתמש בתמונה זו. 
למפרע יש מי שיראו בכך הוכחה לראייתו למרחקים, יש מי 
שיטען שזו היתה הבעת דעה על דרך פעולה שכזו. לרב וואלף 
הדברים  הישיבה  ראש  במחיצת  שנים  עשרות  אז  כבר  שהיו 
ברורים ופשוטים. 'ענוותנותו', הוא משוכנע בכך וחוזר באוזניי 

כמה פעמים, "רק בגלל ענוותנותו".
הענווה של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, לא התמקדה 
באי הפצת הצהרות לברכות בליווי תמונתו. אם ניקח עוד נשימה 
אחת לפני שנתמקד בהנהגותיו של ראש הישיבה בירח האיתנים, 
בהלכות  פרק  זהו  לתפקיד,  וואלף  הרב  הגיע  היאך  לראות  רק 

ענווה.

"הרופא אמר..."
גם  והוא  פוניבז'  בישיבת  תלמיד  היה  דאז,  וואלף  רפי  הנער 
זוכר היטב את הימים ההם. אז לא היו לא גבאים ולא משמשים, 
אם תלמיד היה רואה את ראש הישיבה תר בארון הספרים והיה 
מבקש לסייע לרב 'איזה ספר הרב מחפש?' – ראש הישיבה לא 

היה עונה. הוא חיפש ספר, לא עזרה.
אלא שראש הישיבה עבר טיפול רפואי והרופאים המליצו על 
'מנוחה'. ראש הישיבה לא נסע לכפר נופש וגם לא לבית מלון. 
ראש הישיבה נסע לנתניה, שם היה מבנה של ועד הישיבות עבור 

נופש ומנוחה לבחורי הישיבות.
או אז פנו לנער שיצטרף אל ראש הישיבה לנסות להיות קצת 
כי  ניתוח, אבל הבהירו לו היטב  לעזר בימים של מנוחה לאחר 
הגיע  יתנגד.  הוא   – למענו  נשלח  יבין שהוא  הישיבה  ראש  אם 
הנער לנתניה וראש הישיבה שכבר שהה במקום, שאלו 'מה לך 
את  הזמין  הישיבה  ראש  אמר...".  "הרופא  הנער  השיב  פה?', 
ואלו היו הימים הראשונים בהם  יחדיו בחדר  הנער לשכון עמו 

הרב וואלף הצליח לעזור קצת למורו ורבו.
ושאלו  תלמידו  את  פגש  הישיבה,  אל  שך  הגרא"מ  כששב 
ואמר  וואלף את עצמו  'תפס' הרב  'היאך אודה לך?'. כאן כבר 
לראש הישיבה, כי בזאת יוכל ל'הודות' לו, באם יאות לאפשר לו 
להיכנס אל בית הרב גם מכאן ואילך – וראש הישיבה אכן נאות.

כך החל הקשר ההדוק בין הרב וואלף לבין מרן ראש הישיבה 
זצוק"ל שנמשך עשרות שנים.

לא החלה בערב ראש השנה  הישיבה,  הדין אצל ראש  אימת 
וואלף.  הרב  שח  סליחות",  של  ראשון  שבת  במוצאי  לא  וגם 
"באחת השנים, לאחר ימי הפסח, אמר ראש הישיבה כי לא יוכל 
במקום  להתפלל  ויצטרך  ויוה"כ  השנה  בראש  לישיבה  לעלות 
אחר או אפילו לקיים מניין בביתו. העירו הנוכחים כי זה אך חלף 
לו פסח ועוד יש הרבה זמן עד לראש השנה, ענה ראש הישיבה 
"ערליכע יוד, דארף שוין יעצט טראכט'ן אויף ראש השנה ויום 
כיפור" )יהודי אמיתי, צריך כבר עכשיו לחשוב על ראש השנה 

ויום הכיפורים(".
ואם כך הוא לגבי 'ממהרים לבוא', הוא הדין גם לגבי 'מאחרים 
השנה  ראש  במוצאי  וואלף  הרב  העיר  השנים,  באחת  לצאת'. 
'ברוך השם, הכל עבר בשלום'. ראש הישיבה הפטיר וסיכם "יש 

עוד יום כיפור".

צריך לזכות לזה
תחושה  היתה  זו  ולחוץ,  השפה  מן  של  אמירות  היו  לא  אלו 
'אימת הדין'. ברשומותיו של הרב וואלף הוא מציין אפיזודה לה 
נחשף באמצע חודש אלול כשבועיים לפני פרוס השנה החדשה. 
בתלמודו,  שקוע  והוא  הישיבה  ראש  עם  לשוחח  יהודי  ביקש 
'עס איז דאך ערב יום הדין' )זהו הרי ערב יום הדין( הקשה ראש 
הישיבה וקולו חנוק. כך גם היה מספר שזכר אשה שהיתה מעירה 
שלא  כדי  אלול'  'הרי  לשולחן,  סביב  ליושבים  שבת  בסעודות 

ידברו דברים בטלים.
אדם  בין  במקום  לבוא  יכולה  לא  הדין  מיום  האימה  אבל 

לחברו. לא אצל ראש הישיבה. 
הרב וואלף מציין סיפור שסיפר ראש הישיבה על רבי ישראל 
סאלנטר שהיה בדרכו לתפילת כל נדרי בבית המדרש ושמע ילד 
בוכה. נכנס רבי ישראל להרגיע את הילד ולא הלך לבית המדרש. 
להתחזק  חייבים  אצלנו  הזה:  המעשה  על  שך  הגרא"מ  הוסיף 
במצוות של בין אדם לחברו, לעזור לזולת בצדקה גמילות חסד 

וכדומה. זו עצה לזכות ביום הדין.
הרחיב ראש הישיבה והסמיך ממעשה המובא בגמרא ]מסכת 
תענית דף כ"ה עמ' ב'[ מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה 
אחריו  עקיבא  רבי  ירד  נענה,  ולא  ברכות  וארבע  עשרים  ואמר 
ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך 
רחם עלינו וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן, יצתה בת קול ואמרה 
לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו 

מעביר על מידותיו.

כששב הגרא"מ שך אל הישיבה, פגש את 
תלמידו ושאלו 'היאך אודה לך?'. כאן כבר 
'תפס' הרב וואלף את עצמו ואמר לראש 
הישיבה, כי בזאת יוכל ל'הודות' לו, באם 
יאות לאפשר לו להיכנס אל בית הרב גם 
נאות.  אכן  הישיבה  וראש   – ואילך  מכאן 
וואלף  הרב  בין  ההדוק  הקשר  החל  כך 
שנמשך  זצוק"ל  הישיבה  ראש  מרן  לבין 

עשרות שנים

ראש הישיבה ביקש להשיב מכתב לבעלת תשובה 
שכתבה לו, בתוכן התשובה עודדה מרן זצ"ל: עיקר 
חטאו  אדם  שיעזוב  הוא  הקב"ה  לפני  התשובה 
ויתחרט  פעם  עוד  אלו  יעשה  שלא  בליבו  ויחליט 
ועשה  ימיו  כל  עבר  ואפילו  שעשה  מה  על  בליבו 

תשובה – כל עוונותיו נמחלים לו

הרב רפאל וואלף בשמחה משפחתית עם אנשי דגל התורה
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וההסבר הוא, אמר ראש הישיבה, שלא היה חס וחלילה פגם 
בזה שלא העביר על מידותיו. יש מחלוקת בהנהגת האדם כמו 
בכל סוגיא אחרת, ]נקט דוגמא למחלוקת ב"ש וב"ה ביבמות[ 
סבר  וזה  מידותיו  על  להעביר  שחייב  היא  שההלכה  סבר  זה 
ה'  ומשפטי  והיות  המידות.  על  להעביר  חייבים  לא  שלהלכה 
מידה כנגד מידה הם, הרי שמאחר ולא העביר על מידותיו הגם 

שהיה כהוגן לשיטתו – לא נענה. 
כדי  הדין,  ימין  של  אלו  בימים  ואמר:  הישיבה  ראש  סיכם 
ונאנח "מען דארף  לזכות בדין – להתחזק בבין אדם לחברו.  

זוכה זיין" ]צריך לזכות לזה[.
ומהו 'בין אדם לחברו'? ניתי ספר ונחזי. ברשומותיו של הרב 
וואלף מופיע סיפור 'קטן' שמפעים כל לב כשמנסים לחוש את 

הסיטואציה.
היה זה בימים שבין כסא לעשור, ימים ש'אימת הדין' מרחפת 
אצל כל נפש יהודית באשר היא, על אחת כמה וכמה אצל מרן 
וביקשה  צה"ל  במדי  לבושה  חיילת  הגיעה  הישיבה.  ראש 
להיפגש עם ראש הישיבה, כשהרב וואלף נזכר ברגע ההוא הוא 
תיאר זאת "הייתי במבוכה". וכי מילתא זוטרתא היא? בין כסא 

לעשור ו'יהרג ואל יעבור' נפגשים.
ראש  לעשות,  מה  ושאלו  שך  הרב  למרן  ניגש  וואלף  הרב 
לראש  סיפרה  החיילת  החיילת.  את  להכניס  הורה  הישיבה 
כי ביקשה ממפקדיה להשתחרר לביתה לראש השנה  הישיבה 

אולם סורבה 'ומה אעשה ביום הכיפורים?' הקשתה.
מולו.  העומדת  היהודיה  את  הישיבה  ראש  הרגיע  ראשית, 
גם  מתפללת,  שאת  מקום  בכל  נמצא  הוא  ברוך  "הקדוש 

בבסיס"...
ציבור  בצרכי  העוסקים  אל  הישיבה  ראש  פנה  מכן  לאחר 
שכאן  אלא  הכיפורים.  ליום  ולשחררה  לפעול  הצליחו  שאכן 
לא הסתיימה התעסקותו במצווה הזו. ראש הישיבה ווידא שיש 
לנערה מקום תפילה ליום הכיפורים בעזרת הנשים של ישיבת 
פוניבז'. כעבור שנים, הפכה אותה חיילת לאשת אברך ועברה 

להתגורר בבני ברק.

הכרת הטוב
סיפר פעם הגרי"מ לאו, רבה של תל אביב:

בשיכון ה' בבני ברק היתה ישיבה לצעירים שאחד הרמי"ם 
מרן  ע"י  קצבורג התבקש  הרב  קצבורג.  יחזקאל  הרב  היה  בה 
הגרא"מ שך לסדר לאחד מבחורי הישיבה שהיה בחור ממוצע 

ליווי   – חזקה  היותר  מהשכבה  לאחד  נחשב  שלא  בישיבה 
הגמרא,  ללימוד  ליבו  את  למשוך  כדי  ביום  לשעה  אברך,  של 

כשראש הישיבה זצ"ל נוטל על עצמו את מימון ה'פרויקט'.
הגיע  קצבורג  הרב  התשלום,  יום  כשהגיע  הפעמים  באחת 
לבית ראש הישיבה כמדי חודש בחודשו. אלא שלא היה אפשר 
להיכנס אל הרב אותה שעה, בסיומו של יום חזר הרב קצבורג 

אל ראש הישיבה לקבל את התשלום.
הרב  כשהגיע  שהיתה  המניעה  על  התנצל  הישיבה  ראש 
קצבורג בשעה מוקדמת יותר, לבקשת הרב קצבורג נאות מרן 
זצ"ל לספר את ה'למה', למה דווקא הבחור הזה – מהיכן הגיע 

שמו אל ראש הישיבה.
סיפר ראש הישיבה, כי בימי קדם עת למד בסלבודקא, היה 
שישי  ביום  בנהר.  חולצתו  את  קודש  שבת  לכבוד  לכבס  רגיל 
הקרועה  חולצתו  על  לו  שהעירה  יהודיה  בו  הבחינה  אחד 
שלכאורה איננה 'כבוד שבת'. כשהשיב לה הנער כי אין ברשותו 
חולצה אחרת, הזדרזה האישה והעניקה לו שתי חולצות: אחת 

לכבוד שבת ואחת לימות החול.
לאחר השואה הקשה, כשהגיע ארצה, ניסה מרן זצ"ל לאתר 
את האשה או אי מי ממשפחתה. סיפר הראש ישיבה לרב יחזקאל 
קצבורג, כי האישה ובני משפחתה נורו לתוך קברי אחים בפורט 
של  מבניה  אחד  כי  זצ"ל  למרן  נודע  זמן  לאחר  רק  התשיעי. 
הנוער'.  'עליית  במסגרת  ארצה  עלה  ואף  ניצל  אישה  אותה 
"הנער הזה" אמר ראש הישיבה לרב קצבורג, "הוא נכדו", ראש 

הישיבה הרגיש 'חייב' לאשה ולנינה תלמיד הישיבה.

הדאגה היא עצת היצר
ביקש להשיב מכתב לבעלת תשובה שכתבה  הישיבה  ראש 
לפני  התשובה  עיקר  זצ"ל:  מרן  עודדה  התשובה  בתוכן  לו, 
הקב"ה הוא שיעזוב אדם חטאו ויחליט בליבו שלא יעשה אלו 
ימיו  כל  עבר  ואפילו  שעשה  מה  על  בליבו  ויתחרט  פעם  עוד 

ועשה תשובה – כל עוונותיו נמחלים לו.
מדברייך במכתב עולה כי כבר הגעת למצב של עזיבת החטא 
וקבלה שלא לעשות שוב, על כן צריכה את לשמוח מאד מאד 

שזכית לראות אור השם והפסקת ללכת בדרך היצר.
והיא  חיובית  תועלת  בה  אין  עצבות  לידי  והדאגה המביאה 

הינה עצת יצר הרע שרוצה להפיל האדם ברשתו.
ז':  פרק  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  דברי  במכתב  וציטט 
"אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני 

העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא 
ששכרו  אלא  עוד  ולא  מעולם;  חטא  לא  וכאילו  הבורא,  לפני 

הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו".
וסיים מרן ראש הישיבה את מכתבו: "וכן את חייבת להסיח 
דעת כלל וכלל ממה שעבר עלייך במשך שנות חייך. ויש סיעתא 

דשמיא".
כמו כן המליץ לכותבת: "עלייך לנסות לדבר עם חברות ולא 

להרגיש דחויה ולא רצויה".

ללכת לחתונה באלול?
ברשימותיו של הרב וואלף, מצויים לא מעט אימרות ווארטים 

ששמע מפי מרן ראש הישיבה וצירף גם אותם לרשימותיו.
צריך לעסוק בתשובה", אמר ראש  "הראיה שבחודש אלול 
הישיבה, "שאם לא כך הוא, מדוע אין מתוודין בראש השנה? 
כמי  אלול.  אלא שבראש השנה באים עם התשובה של חודש 
שבא למשפט ובעת גמר הדין מבקש לומר לשופט טענותיו – 

אומרים לו: את זה היית צריך להגיד קודם".
כתבנו בספר זכויות, כתבנו בספר פרנסה טובה וכלכלה, אין 
הכוונה בתפילה שיש הרבה ספרים – כי יש רק ג' ספרים. אלא 

בתוך הספר, מבקשים אנו להיכתב לחיים ולשלום וכו'.
כשהתרבו ספסלי בית המדרש והתרבו חתונות בחודש אלול, 
שלישי  בסדר  כמו  הישיבה  בסדרי  חלילה  רפיון  קצת  נעשה 
בשעת ערב, הורה מרן ראש הישיבה זצ"ל שלא יעשו חתונות 
בחודש אלול. אמרו לו 'גזירתך קשה משל פרעה'. השיב: איני 

אומר שלא יתחתנו, אני אומר שהבחורים לא ילכו לחתונות.
עשרה  אולי  היו  שלו  בחתונתו  כי  סיפר  אחרת  בהזדמנות 
אנשים. 'לא עשו עניין מחתונה'. בפעם אחרת בשיחה בישיבה 
סיפר  לחתונות,  הבחורים  הולכים  מדוע  הנושא  על  שסבבה 
שלחתונת הגר"א קוטלר עם בתו של הגרא"ז מלצר, רק בחור 

אחד נסע מהישיבה בסלבודקא לסלוצק.
חתונתו  לזרז  תשובה  לבעל  והורה  היה  מקרה  זאת,  לעומת 

'ואפילו בחודש אלול'.
כזה היה מרן ראש הישיבה זצ"ל. באלול חשו את אימת הדין 
הצצה  רק  היא  זו  רשימה  שעל.  כל  ועל  צעד  כל  על  פניו.  על 
קצרה ממי שזכה במשך עשרות שנים לשמש בקודש את מרן 
הגרא"מ שך זצוק"ל – הרב רפאל וואלף, שניאות לשתף אותנו 

בערב ימי הדין הרחמים, אודות דמותו של מורו ורבו. 


מרן הרב שך בחתונת הרב וואלףהרב רפאל וואלף מלווה את מרן הרב שך בהזדמנויות שונות
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שבט 
יהודה

דמות הדורת פנים נכנסה אל היכל ישיבת 'קול תורה' בבית וגן. היה זה 
הרב דב כהן, רב חיל האוויר. איש לא הכירו במקום, אך הדבר לא הפריע לו 
לטייל בישיבה, עד כי ניכר כי חיפש דבר מה. לאחר דקות מספר ניגש את 
האיש אחד הבחורים, שאלו לפשר הגעתו למקום, "אני מחפש חתן לבתי", 
אמר הרב דב כהן. הבחור הפנה אותו לראש הישיבה דאז, הגאון רבי דוד 

פוברסקי זצוק"ל, שהכיר את האיש משכבר הימים. 
לאחר שיחת נימוסין קצרה, ניגש הרב דב כהן לסיבת בואו. "כיצד הרב 
יכול לסייע לי במציאת חתן לבתי", שאל את ראש הישיבה שמהערכתו אליו 
המליץ על בכיר תלמידיו. "אם אתה מעוניין בחתן ראש ישיבה, תיקח את 
רבי יהודה", אמר ראש הישיבה הרב פוברסקי בהצביעו על הרב יהודה עדס 

שהיה שקוע באותה שעה בלימודו. וכך היה, בתו של הרב דב כהן, נישאה 
לרב יהודה עדס מי שעתיד היה להיות אחד מחשובי ראשי הישיבות כיום. 

 

נולד בירושלים למשפחת רבנים שמקורה  הגאון הרב יהודה עדס )79(, 
יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  היה  עדס,  יעקב  הרב  היה  אביו  בחלב שבסוריה. 
חבר בית הדין הרבני הגדול וחבר מועצת הרבנות הראשית. בילדותו התחנך 
בתלמוד תורה מגן דוד, ובבחרותו בישיבת קול תורה בירושלים ובישיבת 
'קול תורה' הגאון  ישיבת  זכה לקרבה מיוחדת לראש  פוניבז'. בשנים אלו 

את ישיבת 'קול יעקב' אין בחור שלא מכיר. הישיבה שבספסליה 
למדו ספרדים וליטאים כאחד, הפכה לשם דבר בעולם הישיבות 

 ראש הישיבה, הגאון הרב יהודה עדס, נחשב כיום לאחד מגדולי 
הרבנים בעולם הספרדי והליטאי כאחד  ערב יום הדין, אנו 

מביאים הצצה נדירה לדמותו של האיש שביצע שינוי אדיר בפולמוס 
אפליית הספרדים בישיבות ליטאיות כאשר הושיב את אלו לצד 

אלו בישיבתו, 'קול יעקב'  ההנהגות מבית אבא, המלחמה במשרד 
החינוך והעמדה הבלתי מתפשרת בסוגית הגיוס  פרופיל

יעקב אמסלם
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רחב  פולמוס  רקע  על  מרעננת  בשורה 
אפליית  בסוגיית  רבות  שנים  המתנהל 
אשכנזיות.  בישיבות  ספרדים  תלמידים 
החליטה  הצלחתה,  ולמרות  זאת,  עם 
הנהלת הישיבה להפסיק נוהל זה בשנת 
לבחורים  הרישום  הופסק  אז  תשע"א, 
ישיבה  להיות  הפכה  והישיבה  ליטאים 

ספרדית לכל דבר. 
יעקב  רבי  יהודה עדס מרבה להזכיר את אביו, הגאון  רבי 
זצוק"ל, שעל שמו כאמור קרויה הישיבה אותה הקים.  עדס 
בשיחותיו עם תלמידי הישיבה הוא מציין את מידת הענווה 
"בימי  עדס.  הגר"י  סיפר  אישית",  "לי  אביו.  התאפיין  בה 
אחת  דוגמא  לכך,  מופלאה  מוחשית  דוגמא  הייתה  ילדותי, 
אדם,  מול  עומד  אתה  כיצד  לראות  זכיתי  בעיני  רבות.  מיני 
נכנסו  אבא  לבית  ענוותנותו.  גודל  את  להשיג  יכול  ואינך 
רצוצים,  שבורים  אנשים  אלה  היו  לב.  מרי  רבים,  אנשים 

שנזקקו לכתף תומכת ובעיקר לאוזן קשבת". 
בין הבאים לבית אביו, היה אדם מבוגר, שמאוד נהנה לספר 
את קורות חייו. הוא נהג לספר באריכות, לרדת לפרטי פרטים, 
זקנותו.  ימי  ועד  את כל הקורות אותו מיום עומדו על דעתו 
גם  לעיתים  שנמשכו  סיפורים  של  קבועה  מערכת  לו  הייתה 
הראשונה,  בפעם  הדברים  את  ששמע  מי  אמנם  כשעתיים. 
את  לשמוע  אבל  ליהנות.  היה  יכול  השניה,  בפעם  גם  ואולי 
מעיק.  הנוכחים  עבור  היה  זה  רבות,  כה  פעמים  הדברים 
הרב  סיפר  האירועים",  סדר  את  פה  בעל  ידענו  כבר  "אנחנו 
האזין  זצ"ל  אבא  אבל  נהנינו.  אפילו  "לעיתים  בחיוך.  עדס 
לאיש והטה לו אוזן קשבת. תמיד באותו קשב ובאותו מאור 
הוא  כאילו  מחייב  שהדבר  במקום  חייך,  אפילו  הוא  פנים. 
שאותו  ידע  זצ"ל  אבא  הראשונה.  בפעם  הדברים  את  שומע 

אדם, זקוק לזה".

הנהגה ורגישות

את ההבנה כי עליו לעסוק בצרכי ציבור, ספג הרב עדס כבר 
מינקותו. אביו חינכו לסייע ככל האפשר בצרכי הרבים. לתלמידיו 
הזכיר הרב עדס את דברי מרן החזו"א זצוק"ל שכתב: 'וזה רצונו 
ישראל'.  עם  של  בצורכיהם  ונעסוק  מהדבקות  שנפרד  יתברך 
כך  כל  לא  שבניה  אלמנה,  אישה  הייתה  הרחוקה  "במשפחתנו 
אחד  את  השיאה  "לימים,  עדס.  הרב  סיפר  ה'",  דרך  את  שמרו 
ממני  ביקש  הוא  בטוב.  חש  לא  זצ"ל  אבא  יום,  באותו  מבניה. 
שאשתתף בחתונה ואביא את ברכתו לאלמנה. שאלתי את אבי: 
מה העניין שאבטל תורה לשם כך? בני, כך אמר לי, אין לנו מושג 

עד כמה גדול העניין של לב אלמנה ארנין".
את כח השילוב בין הפעילות הציבורית ללימוד התורה, הוא 
אומר  הוא  ללמוד",  ותמיד  ללמוד  "צריך  אביו.  כדרך  מיישם 
לתלמידיו. "ואכן, מה שראינו אצל רבותינו, שהם הרחיקו מאוד 
בחורים צעירים מכל נושא ומכל עיסוק אחר שאינו למוד תורה 
על טהרת הלימוד". אך עם זאת, הוא אינו דוחה אדם אשר בא 
להתייעץ עמו. "אבי אמנם קיבל את כל מי שבא לשחר את מוצא 
פיו בנעימות, בסבלנות ובסבר פנים יפות", סיפר הרב עדס. "אך 
כשעזבוהו, תוך כדי דבור, הוא כבר היה שקוע בתלמודו ולא ניכר 

שהפסיק באמצע. הוא המשיך מיד במקום שבו הפסיק". 
לישיבה,  דרך בחינת התלמידים  גם את  כי  בסביבתו מציינים 
הוא ירש מאביו, כאשר בבחינות, בהם נמצאים הבחורים במתח 
לכם  "אתן  שונות.  בדרכים  להרגיעם  משתדל  הוא  רב,  נפשי 
אבא  היה  מסוימת  "בתקופה  לתלמידיו.  פעם  סיפר  דוגמה", 
כל  באוזננו  שחו  דיינים  מספר  לדיינים.  הבחינות  בוועדת  חבר 
אחד בנפרד, את העובדה המופלאה הבאה: כאשר הגיעו להבחן 
אותותיו. התרגשות  נתן בהם את  נרגשים מאוד. המתח  היו  הם 
שעליהם  התורה  דברי  את  מהם  להשכיח  עלולה  הייתה  זאת 

במצוקתם.  הבחין  זצ"ל  אבא  ארוכה.  טרחו  ובהם  להבחן,  באו 
שאם  בטוחני  ואמר:  ומנחמת,  מרגיעה  בלשון  אליהם  פנה  הוא 
אתם הייתם הבוחנים ואני הייתי הנבחן, הייתי יודע פחות מכם. 
אבל המציאות היא שאני הבוחן ואני בטוח שאתם אכן שולטים 
פעולתם  את  פעלו  באוזננו,  העידו  כך  הדברים,  הנדרש.  בחומר 
בקרב אותם דיינים. המילים הרכות, הצורה שבה נאמרו, השיבו 

להם את רוחם ונפשם. המתח פג".
מקרה דומה אירע עם תלמיד בישיבת פוניבז' שהגיע לביתו של 
הרב יעקב עדס זצוק"ל כדי להבחן ולקבל סמיכת חכמים "יורה 
יורה". הבחור היה מטבע הדברים במתח רב, והרב יעקב עדס חש 
זצ"ל החל להתעניין  סיפר שאבא  י"א(,   – )הנבחן  "הוא  בדבר. 
באיזו שעה עזב את הישיבה בדרכו לירושלים. השעה שבה נקב 
הבחור הבהירה לאבא זצ"ל, שהבחור לא אכל באותו יום ארוחת 
צהרים. 'כיצר תבחן לפניי', אמר לו, 'ואתה רעב'? במו ידיו הכין 
'אני  ביקש.  לאכול',  'שב  וסלט.  חביתה  צהרים,  ארוחת  לבחור 
בינתיים בחדר אחר'. הבחור חש במבוכה, אבל תחושת  אמתין 
הרעב הכריעה אותו והוא נעתר. מאוחר יותר הבין, לשם מה שהה 
אבא זצ"ל בחדר הסמוך. כשסיים את הארוחה אמר לו: "בחדר 
אח"כ  ורק  לנוח,  שתלך  ממך  מבקש  אני  מטה.  מוצעת  הסמוך 
אבחן אותך". וכך היה. עד כמה ירד אבא לרגשותיו של הזולת 

וצרכיו. זוהי מזיגה מופלאה של ענווה, חסד ודאגה לזולת".

"משרד החינוך – משכילים"

הרב יהודה עדס עסק לא מעט בפעילות ציבורית. הוא נחשב 
המאגד  תורה'  'מרביצי  ארגון  וממובילי  מרבני  כאחד  כיום 
תחתיו ראשי ישיבות ספרדים וליטאים כאחד, כאשר במקביל 
לפני מספר שנים, בשנת תשע"ב, צורף למועצת גדולי התורה 
של תנועת 'דגל התורה'. את ההצעה להצטרף קיבל עוד בשנת 

אביו רבי יעקב עדס זצ''ל שעל שמו נקראה הישיבה

בניין ישיבת קול יעקבעם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
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גילו  עקב  סירב  אך  זצוק"ל,  שך  הגראמ"מ  ממרן  תשמ"ט, 
הצעיר. 

במהלך השנים, הציג חזית אחידה וחריפה בסוגיית החינוך 
במהלך  האחרונה  בשנה  שנשא  בדברים  לדוגמה,  כך  והגיוס. 
בירושלים,  וגן"  "בית  תורה  תלמוד  לילדי  חומש  מסיבת  טקס 
את  אוירבך,  עזריאל  רבי  הגאון  המשתתפים,  אחד  תקף 
שנשא  עדס  הרב  הילדים.  בחינוך  החרדי  המחוז  התערבות 
דברים מיד אחריו ציין את הקמת המחוז החרדי במשרד החינוך 
הם  "קודם  לדבריו,  ופלצות".  לחרדה  "גורם  הדבר  כי  ואמר 
התחילו בהתערבות לישיבות והכוללים, עכשיו הם קלטו שאם 
אין גדיים אין תיישים והם רוצים לחדור לחינוך של החיידרים 

וגנים בגילאי שלוש". 
מאבקו זה כנגד משרד החינוך, בא על רקע העובדה כי קיימים 
בנשיאותו שישה תלמודי תורה ברחבי הארץ בהם למדים 3000 
עדס  הרב  סיפר  שלנו",  הגנים  לאחד  מפקח  "הגיע  תלמידים. 
בשיחתו. "המפקח אמר לגננת; מה זה צריך להיות שתלוי על 
הקיר דף שכתוב עליו ׳מה ברא השם ביום הראשון וביום השני׳ 
לא  שילד  מופשטים  דברים  זה  כי  מהגן  זה  את  תוציאו  וכו׳? 
מסוגל להבין את זה.. ובמקום זה תתלי על הקיר יצירות שעשו 

הילדים". 
לתלמודי  מפקחים  גם  הגיעו  האחרונה  בשנה  כי  סיפר  הרב 
הפסוק  על  גם  בדומה  ושאלו  בנשיאותו  המוסדות  של  התורה 
ואסור  מופשטים  דברים  אלו  כביכול  אלוקים',  ברא  'בראשית 
הסביר  כאן",  שמונח  "מה  אלו.  דברים  ילדים  ללמד  להתחיל 
"שהם  החרדי.  למחוז  החריפה  התנגדותו  את  עדס  הרב 
שנה  אלפיים  אנחנו  האמונה.  את  לעקור  רוצים  המשכילים 
בגלות מאז שנחרב בית המקדש, ולא התמודדנו עדיין עם ניסיון 
אך  לקלקל,  תמיד  ניסו  הדורות  בכל  המשכילים  כך.  כל  קשה 
התחילו עם הצעירים בגילאי שבע עשרה והיה כוחות להתמודד 
עם זה, אבל היום הם תופסים את הגדיים הקטנים ולצערי יש 

כבר עשרות חיידרים ותלמודי תורה שמקבלים את התכתיבים 
בגלות  פרעה  כמו  וממש  כסף,  בצע  בגלל  ונכנעים  של המחוז 
מציעים  כל  קודם  הם  פרך  בעבודת  מיד  התחיל  שלא  מצריים 

תקציבים ענקיים".
לאחרונה עלה המאבק שלב והרב עדס יצא במתקפה חזיתית 
כנגד שר החינוך נפתלי בנט. "מי אתה שתחנך אותנו?", אמר 
הרב עדס לתלמידיו בישיבה. "יתבונן שר החינוך הנכבד. כאשר 
אתה לא שימשת גדולים ולא גדלת בעולם החרדי, איך אתה בא 
לא  רבן...".אנחנו   בית  של  תינוקות  ללמד  כיצד  אותנו  ללמד 
נשמע  בהמשך  מאבותינו".   שקיבלנו  ממה  אחד  פסיק  ניסוג 
הגר"י עדס תוקף את ממשלת ישראל "הכופרת בתורה" ומנסה 

לחנך את הציבור החרדי".

"אל תתוודע לרשות"

עיסוק רב היה לגר"י עדס בסוגיית הגיוס. היו שניסו להציג מצג 
שווא כביכול הרב תומך בדעה הקיצונית בעניין, אך הבהרה מצדו 
בתחילת  אמנם  האחרונות.  בשנים  שנפוצו  לשמועות  קץ  שמה 
המאבק הורה הרב עדס לתלמידיו שלא להתייצב בלשכות הגיוס, 
אך היה זה בשל בעיות צניעות שהיוו מכשול עבור התלמידים. 
הגיוס  בלשכת  כי  שטענו  בחורים  מצד  עדויות  קדמו  להוראתו 
להתייצב  שלא  גורפת  בהוראה  כאמור  הגיב  הרב  חיילות.  נכחו 
שוב  הצבא  כנראה  אותי,  שרימו  פעולה  משתפי  "היו  כי  ואמר 
משקר להם ולנו, לכן אין להתייצב ולא להתייחס לצווים שלהם 

ולהמשיך ללמוד תורה לשמה".
מספר חודשים לאחר מכן, במהלך שמחת אירוסין לנכדו, התייחס 
"זו התשובה שלנו  כי  ואמר  הגיוס,  הגר"י עדס לחשש מפני חוק 
לגזירת הגיוס, זו גזירה נוראה ושואה רוחנית על עם ישראל - אבל 
אנחנו אין לנו שיור אלא התורה הקדושה. בישיבה אמרתי עשרות 

פעמים - חס וחלילה לרדת במורל, למה? כי יש פה דבר מעניין, 
כל גזירה חדשה קם כולל חדש. כל חוק חדש קמה ישיבה חדשה". 
ראש הישיבה הזכיר את הפסוק ממגילת אסתר "ויבז בעיניו לשלוח 
יד במרדכי" והביא את ההסבר לפיו למה להמן "לגמור את מרדכי, 
תגמור אחד יבוא השני. אנחנו עם שמצמיח מרדכי. אנחנו התורה 

היא חיינו, כל אחד מבני התורה מוכן למסור נפשו על התורה". 
בתווך, כל העת היו שניסו לייחס את אמירותיו כתמיכה באחד 
הצדדים במחלוקת שמפלגת את עולם התורה. לפני כשנה, התייצב 
בהודיעו  הספקות  את  והתיר  בישיבה,  תלמידיו  מול  עדס  הגר"י 
בקול צלול את דעתו בסוגיה. "אין לי ספק שראש הישיבה הגאון 
רבי אהרן לייב שטיינמן, בוודאי שהוא סבור שגזרת הגיוס היא 
הרע  לבחור את  הכריע  רק שהוא  ישראל,  עם  על  רוחנית  שואה 
כיוון שאנשי השלטון במשך כמה שנים עומדים אתו  במיעוטו, 
את  לעקור  רוצים  שהם  מועדות,  פניהם  לאן  ראה  והוא  בקשר, 
הישיבות בכלל, לפיכך הוא הכריע לבחור את הרע במיעוטו, אבל 

אין ספק שהוא יושב וכואב ליבו על הגזרה הזו".
הוא  כי  שהופצו  השמועות  רקע  על  כאמור  באו  אלו  דבריו 
תומך בדעה הקיצונית בסוגיה בניגוד לדעתו של מרן הגראי"ל. 
"מה שאנחנו לומדים בשבועיים הוא לומד ביום אחד", אמר הרב 
עדס על מרן הגראי"ל. "מה שאנחנו אוכלים ביום אחד הוא אוכל 
ואין ספק שהגזירה הזו גם  בשבועיים. הצדיקות שלו מפורסמת 
בעיניו היא שואה רוחנית על עם ישראל, אבל הוא הכריע לבחור 
שלב  באותו  הגיוס  בלשכות  להתייצבות  באשר  במיעוטו".  ברע 
כיצד  שונות  הוראות  תוך  להתייצב  מפורשות  עדס  הגר"י  הורה 
לנהוג בבואם ללשכות הגיוס. "צריכים לדעת שחל כאן הכלל 'אל 
תתוודע לרשות', מה פחות לדבר, מה פחות לפטפט, המינימום, 
בדרך ארץ בעדינות כפי שכבוד שמיים מחייב, אבל כמה שפחות 
להיכנס אתם לדברים, לא להתחכם ולא להראות חכמים בעיניהם, 

במינימום של מילים לצאת מהמקום הזה".


שאול,  אבא  ציון  בן  הרב  עדס,  יעקב  הרב   - הגדולים  הגאונים  לימין:  משמאל 
הרב עזרא עטייה, הרב מנצור בן שמעון, הרב משה יוסף עדס והרב משה פרוש

הגר''י עדס בשיעור כללי בהיכל ישיבת קול יעקב

הגר'י עדס עם בנו רבי יעקב בהלוויית הגר''י כדורי זצ''ל



המבצעים עד גמר המלאי, ט.ל.ח

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

שעות פתיחה 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו’: 14:30  -  08:30 יצחק נפחא 3 בני ברק טל. 03-5788227
3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

מבצעים מחשמלים

מבחר גרילנדות בכל 
האורכים

אזיקונים, כבלים מאריכים, 
רבי שקעים, נורות חיסכון, 
פסי לד לקישוט ותאורה 

ונורות לד חסכוניות

&11990
רק-

 2x36w

2x54w T5

מיוחד לסוכות ולמרפסת, 
פלורסט מוגן מים מורכב 
כולל נורות + כבל + תקע

&9990
רק-

ניתן להשיג פלורסנט
 מוגן מים,  פלורסנט לד

מנורת לד ניסקו
10 Wמבצע

מיוחד

&990
רק-

&14990
רק-

מסור גיזום לענפים + 
מוט 3 מטר 

סולם
5 שלבים

&21990
רק-

מבחר גדול רתקים, 
מנעולים,מסמרים, ברגים, אום 
פרפר, ברגי הידוק, דיבל עץ, 
בריחים,חוטי קשירה, פשתן 

וסיבים בהכשר הבד"ץ, חבלים 
ועוד...

מבחר ענק של סולמות 
עץ, מתכת ואלומיניום 
בכל הגדלים - עם תו תקן

אירוח וריהוט

כסא דגם קלאב 
במבחר צבעים

&2990
רק-

כסא יהונתן 
)מפעל שומר שבת( 

&3490
רק-

מיטה מתקפלת 
בסיס פסי עץ 

רק-299&

 מבחר ענק של מצעים, 
מגבות, כריות, שמיכות

 מבית הום סטייל ומבית 
אור-סאן. מבחר ענק של 

וילונות.

מבחר מזרונים 
מתנפחים 
ומשאבות 

תואמות

שרפרף ישיבה

&1990
רק-

צבע

בדים בעיצובים 
מרהיבים, סכך בהכשר 

הבד"ץ, לייסטים 
מהוקצעים ופרופילים 

בכל המידות  

הכי 
זול 
בעיר

&1990
רק-

שעון שבת לתקע
 מבית דיל אור וסאיינט

מפת שולחן 
כולל רנר

 2.50*1.50 מ”ר

&3990
רק-

סט 
יחיד מלא

&4990
רק-

רק-240&

תרמוס חשמלי 
סול כולל פירוק 

יחודי 5 ליטר
 אישור הרב הלפרין

רק-110&

מאוורר עמוד 
16'' תוצרת 
יונדאי כולל 
טיימר 

קומקום יונדאי
גוף חימום נסתר
תאורת לד
 2000w

רק-50&

אחריות
לשנה

’SOL‘ )1318( מנגל חשמלי
2000W  

מתפרק לניקוי

רהיטי איכות להרכבה עצמית
תוצרת ישראל מבית: 

ספריות

דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ

גובה: 180 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים:
       מייפל לבן       שיטה

רק-270& במקום-345&רק-200& במקום-279&

דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ  
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים:
      מייפל לבן
      שיטה       

דגם:

702
רוחב: 80 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
       מייפל לבן
       שיטה       

רק-520&   במקום-675& רק-300&   במקום-379&

דגם: 

700
רוחב: 40 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:
        מייפל לבן

רוחב: 80 ס”מ גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:        מייפל לבן        

רק-430&   במקום-590&

דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ גובה: 184 ס”מ

עומק: 52 ס”מ
צבעים:

      פישתן
      שיטה

דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ

גובה: 82.5 ס”מ 
עומק: 45ס”מ
צבעים:  שיטה

שולחנות
מחשב

רק-860&   במקום-1059&

דגם: 
703

ארונות

הגיעו מבחר
דגמים חדשים

רק-220&   במקום-300&

סוכות ירושלים הסוכה למהדרין

שולחן כתר מתקפל
רגלי אלומיניום
76 ס”מ/ 180 ס”מ

מבחר שולחנות מתקפלים 
בגדלים נוספים

רק 149&

שולחנות בגדלים נוספים

2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 

מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

*ספסל מתקפל 1.8 מ’

מבחר מזרונים, מזרונים מתקפלים
מבית מנדלבאום

מיטות עץ איכותיות לאירוח

&7990
רק-

&11990
רק-

INTEX  מזרון מתנפח

יחיד

זוגי

סופרקריל מט
18 ליטר 

&23990
רק-

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

פוליסיד

18 ליטר

&12990
רק-

פרופילה
5 ק”ג 

 צבע לזור 
לעץ

2.5 ליטר 

&16990
רק-

18 ליטר 
רק-21990&

סופר גארד יעקובי 

      PVC ,מבחר ברזנטים לפי מטר, דשא סינטטי, בדים לסוכות

הגיעו מיחמים במבחר 
גדלים לבתי כנסת 

ומוסדות בקיבול עד 300 
כוסות ומעלה במחירים 
מיוחדים תוצרת הארץ.

מבחר ענק של ברזים 

5 שנות אחריות   |   עד בית הלקוח

ברז פרח 
פייה ארוכה 

רק-165&

ברז קיר פיה ארוכה/קצרה

 רק-185&

ברז אמבטיה יציקה 

רק-270&

מגוון ענק של ידיות   מעוצבות לדלתות

כלי עבודה

ברזים

החל מ- 350 ש”חמבצע ענק
רק-170&

מנורת שבת
בצבעים שונים

מגהץ אדים 
1525w שנתיים 

אחריות יצרן’

רק-150&

טואלטיקו 
בידה מעוצבת

רק-130&

רק: 170 ₪  

במקום 250 ₪ 

גוף מתכתי
תוצרת אירופה

&4990
רק-

בהכל לחגים

קנה

קבל

הגיע קונטיינר ענק 
של מבחר שולחנות 
מתקפלים, ספסלים, 

וכסאות מתקפלים

ת 
מיוחד

ה 
מכיר

ה 
בוד

לי ע
של כ

ת:
בי

ם מ
עול

ם ב
בי

טו
ה

מבחר מיחמים 
מנרוסטה במבחר 

גדלים



המבצעים עד גמר המלאי, ט.ל.ח
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26  כ"ז באלול תשע"ו 30/9/16

הרב יוסף סיטרוק זצ"ל
)התמונות באדיבות: משה 

פרידמן - ארכיון ועידת 
רבני אירופה(



27   כ"ז באלול תשע"ו 30/9/16

המאור 
של 
צרפת
הרב יוסף סיטרוק זצוק"ל שהלך השבוע 

לעולמו, הותיר אחריו עשרות אלפי תלמידים 
בוכיים וקהילה שלמה יתומה • בעבר שימש 
כרב בעיר שטרסבורג העשירה רוחנית ומונה 

לכהן כרבה של מרסיי שם שינה את פני 
יהדות העיר וקירב אלפים לתורה • בהמשך, 

בהוראת גדולי ישראל, הוא התמודד על 
משרת רבה הראשי של צרפת, זכה בה וערך 
מהפכה רוחנית בכל צרפת • קווים לדמותו 
של האיש על שמו רשומה המהפכה התורנית 

הגדולה של צרפת, בקהילה היהודית 
השלישית בגודלה בעולם 

יעקב אמסלם



28  כ"ז באלול תשע"ו 30/9/16

היה זה רגע נדיר. מרן הגראמ"מ שך 
הצעיר:  הרב  בפני  בקשתו  על  חזר 
ידע  שלא  הרב,  אותי".  "תברך 
ורבו  מורו  לעבר  הביט  נפשו,  את 
ניסים  הרב  הגאון  לצדו,  שעמד 
טולדנו, ותהה האם יש בלבו העוז 
פוניבז'  ישיבת  ראש  את  לברך 
הגר"נ  זצוק"ל.  שך  הגראמ"מ  מרן 
טולדנו שאל בתדהמה: "הראש ישיבה 
מתכוון ברצינות"? מרן הגראמ"מ שך לא 
זכות  כי  ממנו  ברכה  רוצה  דווקא  אני  יודע.  אני  "כן,  השתהה: 
הרבים תלויה בו". וכך היה. הרב הצעיר עצם את עיניו ובירך את 

מרן הגראמ"מ שך באריכות ימים ודעת צלולה בהכרעותיו. 
המברך, שדומה כי נתקל בבקשה שאיש לא זכה בה לפניו, היה 
שהלך  צרפת,  של  הראשי  רבה  לימים  זצ"ל,  סיטרוק  יוסף  הרב 
השבוע לעולמו. את בקשת הברכה, הפנה אליו מרן הגראמ"מ שך 
בעת שפנה להתייעצות האם להתמודד על תפקיד רבה הראשי של 

המדינה, זאת בעת שכיהן כבר כרבה של העיר מרסיי. 
הרב  סיפר  מרן",  כרצון  לעשות  אלא  ברירה,  לי  היתה  "לא 
בין  אולי  ואני  לברך,  "זכיתי  בריאיון.  שנים  מספר  לפני  סיטרוק 
היחידים שזכו לכך - לברך את מרן באריכות ימים ודעת צלולה 
הקשר  נוצר  למעשה  כך  בהן".  לדון  אמור  שמרן  ההכרעות  בכל 
הראשון והייחודי בין מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל לראשות יהדות 
הרבה  "קרה  לפטירתו.  עד  הבאות  השנים  עשרות  במשך  צרפת 
מאד פעמים, שטסתי לארץ במיוחד על מנת לשאול שאלה זו או 
אחרת מפי מרן, אשר הדריך וכיוון אותו בכל דבר", הוסיף הרב 

סיטרוק.
את אחד מביקוריו בארץ, הרב סיטרוק מעולם לא שכח. באחד 
הימים, כאשר היה בביקור בארץ עם קבוצה גדולה של "רבנים" 
רחוקים  מאד  היו  עדיין  רובם  כאשר   – הצרפתיות  מהקהילות 
איתם  להתקבל  ביקש  הוא   – ישראל  לגדולי  ומקרבה  מתורה 
אצל מרן זצוק"ל. מטעמים השמורים עמו העדיף מרן לקיים את 
המפגש בישיבה, והוא אכן התקיים באחד מחדרי השיעורים של 
הישיבה. "בשבילי, המפגש הזה השאיר רושם אדיר, מעין עולם 

הבא", ציין הרב סיטרוק.
שאל  הזדקן,  שך  הגראמ"מ  כשמרן  יותר,  מאוחרות  בשנים 
ואילך  מכאן  לגשת  למי  מפגישותיהם  באחת  סיטרוק  הרב  אותו 
עם שאלותיו, על מנת לא להפריע לראש הישיבה, אך הגראמ"מ 
"המשכתי  אמר.  אלי",  תכנס  אלי,  "תכנס  בקשתו:  את  דחה  שך 
לבוא למרן זצוק"ל עד סוף ימיו ממש", סיפר הרב סיטרוק. "הוא 
הוא שחלק  ברור  ביותר.  מופלאה  בחביבות  עת  בכל  אותי  קיבל 
למרן  לנסוע  שלי  ההתמדה  את  טובה  בעין  ראו  לא  מהאנשים 
זצוק"ל. אבל עניתי לכולם: אני נוסע לגדול הדור, ואין בזה אלא 
הנהגה של כל בן תורה אשר צריך לשאול את דעת מנהיגי הדור 

טרם כל הכרעה גורלית".
זו יש ללא ספק השפעה רבה על דרך הפעולה אותה  להנהגה 
חשובים.  הלכתיים  לצמתים  בהגיעם  כיום  צרפת  רבני  נוקטים 
האווירה  "היום  כי  בעבר  סיטרוק  הרב  אמר  משיחותיו  באחד 
לקבל  בלי  לזוז  שאין  מבינים  שהצעירים  היא  הצרפתית  ברבנות 
הוראה ברורה מגדולי הדור. והיה זה שכרנו, שהדוגמא שנתנו בזה 
השפיעה, ושהסבלנות המרובה אשר מרן זצוק"ל הקדיש לשאלות 

של הקהילה שלנו גרמה לכך לקידוש השם גדול בכל צרפת".

ההתעוררות הצרפתית
עם  והיגר  בתוניס  תש"ה  בשנת  נולד  סיטרוק  חיים  יוסף  הרב 
לארץ  הגיע  בבחרותו  משכנם.  את  קבעו  שם  לצרפת,  משפחתו 
ישראל ולמד בישיבת 'שארית יוסף' בבאר יעקב. היה נחשב לאחד 
התלמידים החביבים אצל ראש הישיבה הרב נסים טולדנו זצוק"ל. 
עם סיום לימודיו בישיבה, הוסמך הרב לרבנות ושימש כרב בעיר 

שטרסבורג בדרום צרפת.
בשנת תשל"ה, מונה הרב סיטרוק לרבה הראשי של מרסיי. כ-12 
שך  הגראמ"מ  מרן  ובניהם  הדור  גדולי  בעצת  מכן,  לאחר  שנים 
הוא התמודד ונבחר לרבה הראשי של צרפת. במהלך השנים הוא 
נבחר לכהונה זו פעמיים נוספות, בכל פעם לשבע שנים. בבחירות 
זצ"ל  סיטרוק  2008, הפסיד הרב  ביוני  נוספות, שהתקיימו ב-22 
בין  והפסיד.  ב-1994  מולו  התמודד  שכבר  ברנהיים,  ז'יל  לרב 
תפקידיו, שימש הרב סיטרוק כנשיא ועידת רבני אירופה מ-1999 
עד 2011. שמו של הרב יוסף חיים סיטרוק היה במקור יוסף בלבד, 
אך בשנת תשס"א, בעקבות שבץ מוחי נוסף לו בעצת הרבנים השם 
חיים ולאחר תקופת מה, החלים ממחלתו וחזר לתפקד כרבה של 

צרפת בה קיימת הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם. 
דתית  התעוררות  נרשמה  צרפת,  של  כרבה  כהונתו  במהלך 
רחבה בריכוזים היהודים ורבים התחזקו רוחנית בעקבות פעילותו. 
"מאז  ליושנה.  עטרה  החזרת  סיטרוק  הרב  ראה  זה,  בתפקידו 
המהפכה הצרפתית של 1789, ולאחר מכן מזמן עליית נפוליאון 
לשלטון", הסביר הרב סיטרוק לפני מספר שנים, "איבדה הקהילה 
דתי'  'חוג  לעוד  ונהפכה  הרוחנית,  עצמאותה  כל  את  היהודית 
נוסף בין האזרחים הצרפתיים". הרב הסביר כי משלב זה, היהדות 
שקעה בין שאר אזרחי המדינה ובמקביל הגבולות ניטשטשו בין 
"אחרי  בצרפת.  גדול  חרדי  יהודי  ריכוז  היה  לא  כי  עד  העמים 
לא  'רבנים'  הקהילה  בהנהלת  למצוא  אפשר  היה  עדיין  השואה, 

אורתודוקסים, עם כל המשמעות של הדבר".
דווקא בשלב זה, מי שביקש למסד את היהדות, היה נפוליאון 
בעצמו שהקים את ה'קונסיסטואר' הפועל על היום כארגון הגג של 
יהודי צרפת ובראשו עומד רבה הראשי של המדינה. הארגון פעל 
המדינה  ביהודי  מהותי  שינוי  ביצע  לא  אך  כגוף ממלכתי,  אמנם 
יהודים אלו  יהודי צפון אפריקה בשנות ה-60'.  עד לעלייתם של 
שומרי המסורת, שעלו בהמוניהם בעקבות גירושם ממדינותיהם, 

הביאו להתעוררות גדולה בשמירת מצוות ובחזרה למקורות.
בד בבד, ה'קונסיסטואר' החל להפעיל סמינר רבנים במסגרתו 
הוכשרו רבני הדור הבא. בהמשך אף התבקשו התלמידים ללמוד 
בישיבה בארץ ישראל בכדי לקבל את תעודת הכשרתם. "באותם 
ימים הייתי אחד מהצעירים האלו שהיו מתלמדים בסמינר ההוא", 
אל  נסעתי  ומבטיח,  דינמי  "כאלמנט  סיטרוק.  הרב  לימים  סיפר 
הגאון רבי ניסים טולידנו, ראש ישיבת נווה ארץ לספרדים בבאר 
לומר  אפשר  הישיבה.  של  מהאווירה  רבות  והתלהבתי   – יעקב 

שמאז, רוח זו מחייה אותי בכל דרכיי".
לאחר תקופת ההכשרה, התחיל הרב סיטרוק את תפקידו הרבני 
כרב בקהילה הוותיקה של שטרסבורג, אחת הקהילות השמרניות 
בצרפת. עם הזמן, הפך הרב להיות אחד הרבנים הבולטים באזור, 
לנוער.  ובשיעורים  בהרצאות  גדול  לשנוי  להביא  הצליח  ובכך 
כ-12 שנה לאחר מכן, קיבל הרב סיטרוק הצעה לכהן כרבה של 
שטרסבורג.  של  מזו  כמה  פי  הגדולה  במרסיי  היהודית  הקהילה 
קהילה זו, מאידך, לא הייתה חרדית. ההצעה קסמה לרב סיטרוק, 

אך הוא כהרגלו, החליט להיוועץ בגדולי הדור. 

ראש ישיבתו, הגר"נ טולידנו, הפנה אותו לגראמ"מ שך שהיה 
באותם ימים הרוח החיה מאחורי פעילות רבני ישראל בגולה. אך 
מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל אמר לו כי הגאון רבי משה סולובייציק 
זצ"ל הינו 'הדעת תורה של אירופה', ועליו לשמוע לכל אשר יאמר. 
הגר"מ סולובייצ'יק זצוק"ל ששימש כאמור כרבם של בני התורה 
על  ליטול  פני הרב הצעיר ששאל אם  קיבל את  אירופה,  ביבשת 
עצמו את עול הרבנות במרסיי למרות שאיננה קהילה חרדית כמו 
בשטרסבורג. לאחר בחינה מדוקדקת, הגר"מ נתן לו את האישור 

לשמש כרב מרסיי.

קשרים עם הממשל
כפטריות  צצו  חרדיות  קהילות  במהירות:  התרחשה  המהפכה 
אחר הגשם, נפתחו איטליזים כשרים, נוסדו מוסדות לימוד על רוח 
ישראל סבא והיה נראה כי חלומו הגדול של הרב סיטרוק מתגשם. 
הצעד אותו יגדיר הרב כמכריע ביותר ברוחניותה של מרסיי, היה 
למרסיי.  רוחנית  המבוססת  משטרסבורג  האברכים  כולל  העברת 
אליה  בעיר  קטנה  ישיבה  לפתיחת  גם  הביאה  הכולל  העברת 

הצטרפו צעירים שהתקרבו ליהדות. 
שגשוג הקהילה היהודית במרסיי, התאפשר ללא ספק בין היתר 
בשל מערכת הקשרים הקרובה שהיה לרב סיטרוק עם הנהלת העיר 
ובראשם ראש העיר דאז מר גסטון דפר שכיהן בתפקידו עשרות 
שנים ונחשב לאיש החזק בעיר ולמקורבו של הנשיא מיטרן. הרב 
סיטרוק הצליח להתחבב עליו וניצל את כוחו הרב, לצד שליטתו 
המקפת בעיתונות ובתקשורת המקומית, לפיתוח הקהילה היהודית 

שהייתה אז בשיאה. 
האחרונות  בשנים  סיטרוק  הרב  ציין  אותה  מעניינת  אפיזודה 
באחד  כאשר  הייתה  ביניהם,  שהיה  הייחודי  הקשר  על  שהעידה 
ראש  עם  מקיף  ריאיון  התפרסם  במרסיי,  הנפוצים  העיתונים 
ובו הוא התבטא ואמר שאם היה בוחר איזה בן  העירייה גסטון, 
הדבר  סיטרוק.  יוסף  הרב  כמו  בן  לו  שיהיה  רוצה  היה  לו,  יהיה 
הובא באמצעי התקשורת ועורר עניין רב בדמותו של הרב סיטרוק. 
היה  העיר  וראש  השניים  בין  הקשר  התפתח  כהונתו  בהמשך 
מתייעץ עם הרב סיטרוק בכל ענייני העיר, הנהגה אותה ניצל הרב 

לפיתוח הקהילה היהודית.
לימים כשהנשיא מיטראן הרכיב ממשלה חדשה בצרפת, הוא 
מינה את ראש העירייה גסטון לשר הפנים בממשלתו. הקשר בינו 
לבין הרב סיטרוק נמשך והאחרון החל להיכנס ללשכתו אף לצורך 
התייעצויות מדיניות. כעבור שנים מספר, בשנת תשמ"ט, התמנה 
המשיך  שם  בפריז,  לרב  הפנים  שר  של  בהמלצתו  סיטרוק  הרב 

בפעילותו להתפתחות חיי הקהילה היהודית והחרדית.
גם  נמשכה  במרסיי,  סיטרוק  הרב  את  ליוותה  אשר  ההצלחה 
המדינה  ונשיא  דאז  העירייה  ראש  עם  קשרים  טווה  שם  בפריז, 
המשיך  ממשלה,  לראש  שנבחר  לאחר  גם  שיראק.  ז'אק  לימים, 
הרב סיטרוק לשמור על קשר חם עם שיראק עמו היה ניפגש מדי 
חודש ביום שישי. "הוא מאד מעריך את היחסים בינינו", אמר הרב 
סיטרוק. "באחד השבועות הוא הגיע אלי באיחור מה, ואמרתי לו 
יום שישי, ועוד מעט נכנסת  שאין לנו הרבה זמן לדבר, כי היום 
שבת אצלנו היהודים. ואז השיב לי ז'אק שאל לי לחשוש מכך, אני 
מרגיש מאד בנוח להישאר אצלכם בשבת, אשמח להתענג עליה 

במחיצתך".
הקשרים הללו סייעו לקהילה היהודית במיוחד. באחד הימים, 
הגיע  לפתע  ביהמ"ד.  בחצר  סוכה  לבנות  הקהילה  צעירי  חפצו 
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למקום גוי, תושב המקום, חמוש באקדח ואיים עליהם שיפסיקו 
מאחר ולטענתו הם עוררו רעש גדול במהלך בניית הסוכה, זאת 
ודברים  בדין  דופן.  יוצא  רעש  כלל  עשו  לא  שלטענתם  למרות 
שהתפתח אחד הצעירים הרים את ידו על הגוי, ונצרך הלה ללכת 
לבי"ח. המשטרה שהוזמנה החלה לחקור את העניין, כמה צעירים 
חיוורים  לביתם  ושבו  בבריונות ממש  נחקרו במשך שבע שעות 

ומבוהלים.
נציג הקהילה התקשר אל הרב סיטרוק בבהילות, וסיפר לו את 
פרטי המקרה. הרב ביקש לדעת את שם המפקד שהתנהג בצורה 
בריונית, ולמחרת בטקס ממלכתי בעיר פגש את ראש העיר וסיפר 
קשריו  בזכות  במהירות  טופל  כצפוי,  המקרה,  הסיפור.  את  לו 
הקרובים לצמרת העיר. ראש העיר ביקש את שם המפקד ולמחרת 

גירש את המפקד משורות המשטרה. 

100,000 איש ביריד התורה
הרב  כי  שציפו  היו  צרפת,  של  הראשי  לרבה  מינויו  לאחר 
ראשי,  כרב  שימש  בהן  בערים  שערך  למהפכה  בדומה  סיטרוק, 
יערוך גם כאן מהפכה, בהרחבת הרבנות הראשית במדינה. אלו 
בסוגיית  הרב  התמקד  תפקידו,  בתחילת  ומיד  מאחר  הופתעו, 
בהפצת  החל  זה  צרפת.  יהדות  של  עתידה  את  ראה  בה  החינוך 
'יום  וגולת הכותרת בפעילותו היה בהקמת  שיעורי תורה לנוער 
שכולו תורה'. בשונה מהמקובל בארץ, שעושים לעתים יום שבו 
מגיעים דרשנים לדרוש בשיעורי תורה שונים, החליט הרב לעשות 
משהו שונה במהותו, כעין יריד יהדות שמטרתו תהיה לקרב כמה 

שיותר יהודים לאביהם שבשמים.
יוכל  שבו  אירוע  עורך  הוא  כיצד  הרב  ראה  בחלומותיו 
ושיחות,  בשיעורים  רק  לא  היהדות,  דרך  את  להציג  לראשונה 

שנים,  באותם  הרב  סיפר  למקורביו  ומעשי.  מוחשי  באופן  אלא 

כי רוצה הוא לשכור אולם גדול ובו להציג את מיטב האומנויות 
שיתארו באופן מעשי כיצד נראים חיי היהדות בכלל, והמאורעות 
היהודיים בפרט. בתכניתו, שבאותו שלב לא הייתה ברת יישום, 
רצה הרב להציב שורת דוכנים אשר בכל אחד מהם יהיה מאורע 
אחר הקשור ליהדות, כמו שבת, חגי ישראל, בר מצוה, חתונה, 
מקוה, עירוב, ישיבה, תלמוד תורה, הבית היהודי, ביקור חולים, 

חברא קדישא וכו'. 
האומנים  את  לגייס  רציתי  "בחלומי,  כי  הרב  יספר  לימים 
בליווי  אמיתיים  מימדיים  תלת  מיצגים  וליצור  ביותר  הטובים 
עם  דוכן  בכל  הללו,  הפינות  את  חיובי  באופן  שיראו  מצגות 
ההסבר המרתק שלו. יהודים רבים שיבואו לדוכנים כאילו לרכוש 
החגים  את  היהודי,  הבית  את  מושכת  בצורה  יראו  מה,  דבר 
והמאורעות המשמחים, יקבלו מושגי יסוד בחינוך היהודי שכה 
חסר להם. וכך באותו יום שכולו תורה, יבואו כמה שיותר יהודים 
שיחוו לראשונה בחייהם מהי תורה, ואולי דרכה יתחברו מאוחר 
יותר כל אחד ביכולותיו לעולם התורה". מאז עלה במוחו הרעיון, 
לא הרפה הרב, וסיפר אותו בכל הזדמנות בשיעוריו, זאת למרות 
עלותו האסטרונומית של אירוע כזה – 5 מיליון פרנק – וההבנה 

כי לא יצליח לגייס סכום בסדר גודל שכזה. 
על  הרב  חזר   ,1988 בשנת  הנוער  בני  בפני  משיעוריו  באחד 
חלומו הגדול להקים יום שכולו תורה במתכונת כזו, ולפתע אחד 
הנערים הצביע בידו וביקש את רשות הדיבור. הנער סיפר כי הוא 
בתחום  רב  ניסיון  בעל  ובעליו  גדולה,  מחשבים  בחברת  עובד 
והרב  עמו  להיפגש  לרב  הציע  הנער  אלו.  מעין  אירועים  הפקת 
יהודי  שהיה  החברה  בעל  עם  הפגישה  במהלך  לב.  בחפץ  נענה 
ולאחר  בפניו  הגרנדיוזי  הרעיון  את  הרב  העלה  מסורת,  שומר 
הצגת הנתונים שאל בעל החברה את הרב סיטרוק מהו התקציב 
העומד בפניו. "לא היה נעים לי", שחזר הרב סיטרוק את הפגישה 
שנים לאחר מכן. "הצבתי את ידיי למולו בתנועת עיגול, לאמור 

שבידי 0 פרנקים למימון התוכנית".
בעל החברה חשב כמה רגעים, ולאחר ששקל בדעתו, החליט 
לממן את האירוע היקר. הוא שכר את האולם הגדול בפריז המכיל 
להפקת  הנדרשים  האומנים  את  הזמין  מכן  לאחר  איש,   50,000
אירוע שכזה והללו עמלו במשך חודשים ארוכים לייצר דוכנים 
לאירוע  שקדם  המאסיבי  הפרסום  היהדות.  ענייני  על  מרהיבים 
לסיפור הצלחה חסד תקדים: מאה  היריד  בערי צרפת, הפך את 
אלף איש השתתפו ביום התורה ויש שביקשו הארכה ליום נוסף, 

אך לא היה באפשרותו של הרב לממן זאת.
זאת במימון התורם  וכל  הפרויקט נמשך במשך שלוש שנים, 
היהודי שלקח על עצמו את ההוצאות הרבות של הפקת האירוע. 
לאחר תקופת מה, הגיע התורם יחד עם אדם נוסף אל הרב סיטרוק 
ואמר כי הוא שותפו וכי עליו לקבל את הסכמתו להפקת האירוע 
יופסק, החל לשכנע את השותף  כי המימון  הנ"ל. הרב, שחשש 
לאירועים  אישורו  את  לקבל  הצליח  קלה  שעה  ולאחר  החדש 

נוספים במימונם של השניים. 
"כעבור שלש שנים", סיפר הרב סיטרוק, "אני רואה כי אינני 
מגיע  היה  ולמרות שמידי שנה בשנה  מצליח להשיג את האיש, 
ללשכתי לסכם את פרטי היריד, הפעם לא הגיע, וכל הטלפונים 
רוצה  אינו  הוא  שמא  לחשוש,  התחלתי  בתוהו.  עלו  להשיגו 
ממשיך  אני  איך  לדאוג  והתחלתי  זה,  חשוב  במפעל  להמשיך 
לגייס את עלות הפרויקט שכה יקר, החשוב מאד לביסוס היהדות 
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והחינוך בצרפת כולה".
באחד הימים קיבל הרב טלפון בהול בלשכתו, אותו תורם היה 
על הקו וסיפר כי הוא נמצא עתה בפריז וחייב להיכנס בדחיפות 
ללשכת הרב שהבין כי כנראה יש לו דבר מה לומר בעניין. לאחר 
שעה קלה, הגיע התורם ללשכתו ואמר שגם באותה שנה חפץ הוא 
ליטול על שכמו את המימון לכנס הגדול של היריד, אך השנה הוא 
רכש שטח גדול מאד הנמצא במרסל על יד פריז, ושם ניתן יהיה 

להרחיב ולהגדיל את היריד באחוזים גדולים.
לשאלת הרב מדוע לא הצליח להשיגו בזמן האחרון, הוא סיפר 
יצירת  אפשרו  לא  וטרדותיו  בעסקיו,  מאד  הצליח  לאחרונה  כי 
חש  הוא  כי  לרב  סיפר  התורם  לעבודתו.  מחוץ  אנשים  עם  קשר 
שכל הצלחתו הגדולה היא בזכות ברכתו של הרב, ולכן הוא חש 
הכרת הטוב, וכל מה שהרב יחפוץ הוא ייתן בשמחה רבה. "אני 
ביקשתי רק לחזק את ענין החינוך", אמר הרב סיטרוק בספרו את 
השתלשלות העניינים. "שנוכל להגדיל ביתר שאת את יום שכולו 
אני חש  ד'  ברוך  הימים.  כל  לתורה  פעלים  להגדיל  ובכך  תורה, 
הגדול  החלום  התגשמות  את  פלאי  באור  לי  והביא  זיכני  שד' 

ביותר ששאפתי לעשותו בשבתי על כס הרבנות בצרפת".

הסוד: יחס אוהד לכל
הנהגותיו של הרב סיטרוק בענייני הקהילה, היו שונות מקהילות 
למרות  כי  אמר  הוא  פעם  לא  בעולם.  נוספים  ובמקומות  בארץ 
היותו חרדי שכל ילדיו התחנכו במוסדות חרדים, אין לו התבדלות 
החרדים  לצד  למדו  תקופות שאלו  והיו  מדת  הרחוקים  מאנשים 
איכותיים  החרדים  המוסדות  גם  "כך  הלימוד.  במוסדות  ביותר 
מאד", אמר הרב סיטרוק. "בתמיכה שלנו הם היו פתוחים לקהל 
התחזקו  רבות  ומשפחות  מהי,  יהדות  לטעום  היה  שחפץ  הרחב 
בזכות כך, ונהפכו לחרדיות ממש המקפידות על קלה כבחמורה. 
והם  שווה,  יחס  מקבלים  כיפה,  בלי  אלי  שבאים  אנשים  גם 
מקבלים את מרותי, ואת הוראת הרבנות בכל הליכותיהם, והיחס 
האוהד עושה את שלו, ומקרב את ליבם לאביהם שבשמים בצורה 

מאירת פנים".
הוא ציין מקרה שאירע כאשר באחת השבתות התארח בביתו 
הביתה  הכנסת  מבית  בחזרה  ובלכתם  ישראל,  מארץ  חשוב  רב 

ביום שבת, נפגשו בחנותו של יהודי שהייתה פתוחה בשבת. הרב 
והוא  כבוד שבת שלום,  לו בארשת  ובירכו  לכיוונו  יצא  סיטרוק 
השיב לו בכבוד שבת שלום. הרב שהתלווה אליו תמה כיצד הרב 
מתייחס כך לאדם המחלל שבת, ולדעתו אסור היה כלל להתייחס 
מאז  דרכו  שזו  לו,  השיב  הרב  בשבת.  בזלזול  בהתנהגותו  אליו 
ומקדם, ובשל כך כולו תקוה כי אותו יהודי ישוב לבסוף בתשובה 
וסגר  בתשובה  חזר  חנות  בעל  ואותו  הימים  עברו  לא  שלימה. 
את חנותו בשבת, עד שנהפך במהרה לאחד מהאברכים בקהילה 

החרדית.
דברי  על  בפירושו  סיטרוק  הרב  מוכיח  היה  זו  הנהגתו  את 
הרמב"ם: "רגיל אני לומר על כך את דברי הרמב"ם שבגט כופין 
אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל גט מעושה אינו כשר להלכה, אז 
מהי הכפיה שכשרה בגט כזה. אלא שכל יהודי בפנימיותו רוצה 
את הטוב, הוא חפץ להימנות על לגיון המלך, ורק שהיצר הרע 
עומד בפניו ומקשה עליו, לכן אם מעוררים לו בחיבה את תחושת 

הנשמה הפנימית שבו, ניתן לחולל אצלו פלאות ממש".


זה החל בהפצת שיעורי 
תורה לנוער וגולת 

הכותרת בפעילותו היה 
בהקמת 'יום שכולו תורה'. 
בשונה מהמקובל בארץ, 
שעושים לעתים יום שבו 
מגיעים דרשנים לדרוש 
בשיעורי תורה שונים, 

החליט הרב לעשות משהו 
שונה במהותו, כעין יריד 
יהדות שמטרתו תהיה 

לקרב כמה שיותר יהודים 
לאביהם שבשמים



כיכר ציון, ירושליםהמשביר   מרכז העיר
שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-21:00, יום ו' 9:00-15:00   מוצ"ש הקרוב 1.10: פתוח מהשעה 20:00 עד 23:00

מרתון מכירות בכל המחלקות
הנחה70%

עד
שישי, מוצ"ש וראשון!

 גברים | הלבשה אישית  גברים | גרבים | תמרוקים | תכשיטים 
אביזרי אופנה | נשים  | נעלים | הלבשה אישית נשים | ילדים | כלי בית | טקסטיל | ספורט 

המשביר מרכז העיר
חווית הקניות המשתלמת בירושלים

פרטים אצל נציגי המכירות | במסירת שובר זה | מימוש אחד ללקוח | 25 ש"ח מתנה בקנייה מעל 99 ש"ח ומעלה | בסניף כיכר ציון בלבד
מס' שיק

סניף קוד

מס' חשבון

המשביר   מרכז העיר
כיכר ציון, ירושלים

רח' יפו 39, ירושלים, טל': 02-9662750

לקוחות המשביר מרכז העירל25

 שקלים מתנה בקנייה מעל 99 ש"ח מהפריטים המשתתפים במבצע
עשרים וחמישה

בתוקף עד
02     10    16

חתימה

₪

ובנוסף, הטבה בלעדית למוסר שובר זה
למימוש עד יום א', ה-2.10.16
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| אלי שניידר |

מסע 
בקיבוצים, במושבים, בערי השדה, 

בפריפריה ובכל מקום אליו הוזמן לשאת 

דברים, לחזק, לעודד, לומר מילה טובה 

ולקרב יהודים לאבינו שבשמיים  כתב 

"כל ישראל" התלווה ליום של מסע אלולי 

עם הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו 

שליט"א יחד עם יו"ר ארגון איילת השחר 

הרב שלמה רענן והופתע מהצימאון האדיר 

ליהדות שניבט בכל יישוב בישראל  שובו 

אליי ואשובה אליכם

תשובה
של
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מסע 
תשובה
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שעת הבוקר של יום א' לסדר 'אתם נצבים 
היום כולכם'. 

לישראל  הרה"ר  של  הטמירה  דמותו 
בוהקת  שליט"א,  לאו  דוד  רבי  הגאון 
השרועים  המוריקים  המדשאות  רקע  על 
מלוא רוחב העין - כשהוא עושה את דרכו 
'נחל-עוז',  קיבוץ  של  החברתי  המועדון  אל 
שבמערב הנגב הצפוני, הממוקם הכי קרוב שרק אפשר, לשכנים 
מ'שג'אעיה' שמעבר לגדר )מרחק של כ-800 מטר מבית לבית(. 
שהוקמה  הראשונה,  הנח"ל  היאחזות  גם  זוהי  לו,  או  במקרה 
על חורבותיו של קיבוץ 'בארות יצחק' - אשר נעזב לאחר קרב 

הבלימה, שהתנהל כאן ב-48 בעוז מול הצבא המצרי. 
 



אל 'חתן השמחה' - הרה"ר, מתלווה 'השדכן' - הרב שלמה 
עשרות  כמו  שהקיבוץ,  מי  'אילת-השחר',  ארגון  מנכ"ל  רענן 
לנקודות  הפיכתם  את  לו  חבים  נוספים,  קיבוצים  של  רבות 

יהודיות פועמות, במפת ארץ ישראל המתחדשת. 
ספק רב מתי, אם בכלל, זכו קירות חדר-המועדון של הקיבוץ 
לקראת  התעוררות  בדברי  מהולה  שכזאת  חולין  שיחת  לארח 

השנה החדשה שבפתח. 
ברור שלא לכך כיוון ב. ג. - חבר הקיבוץ היותר מפורסם ומי 
שכיהן גם כראש הממשלה הראשון באומרו כי 'עתיד הישוב 
היהודי בארץ ישראל הוא בנגב, וכי יבוא יום ועוד נפריח כאן 

את השממה'. 
כאן  שעולה  זו  היא  הרוחנית  השממה  הפרחת  להיום,  נכון 
היום  נרשם  הארצ-ישראלית,  ההיסטוריה  ובדפי  נוסף.  שלב 
ועתה פרק נוסף בסיפור הפלאי ש'אילת-השחר' דואגת להפוך 

אותו לחוליה נוספת בסיפורו המרתק של עם-ישראל. 



נוספת בשרשרת הבלתי  זוהי חוליה  עבור הגאון הרב לאו, 
פוסקת של פעילותו הבלתי נלאית. 

זו גוזמה בעלמא, כי אם יעמוד רכב  ניתן לשער, ולא תהא 
גמיאת  בסיס  על  למבחן,  אותו  המשמש  הממשלתי  השרד 

מרחקים, הוא לוקח בנסיעה את המקום הראשון. 
בימים  שנה  מדי  בקודש,  וכדרכו  עתה,  אלול  ימי  אמנם 
)ראות(  'את  השנה,  גם  בעצמו  לקיים  מבקש  הוא  אלו)ל(, 
פניך... אבקש...'. אולם, הוא אינו ממתין עד לסיומה של שנה. 
המטרות  מן  אחת  זוהי  כולה.  השנה  לאורך  זאת  עושה  הוא 
שאותן הציב לנגד עיניו עם בחירתו לתפקיד, ואם לשפוט על 

פי התוצאות, הרי שהוא עושה זאת באדיקות. 
'משמר-הנגב',  בקיבוץ  בשיחה  החל  הוא  הזה  הבוקר  את 
לשם הגיע ביוזמת רב המועצה וראשת המועצה האזורית "בני 
שנמשכה  בשיחה  הקיבוץ  חברי  בפני  להרצות  כדי  שמעון" 
עצמו  והציג  המשתתפים  אחד  אליו  ניגש  כשבסיומה  כשעה 
כ"נטורי קרתא של האפיקורסים" כלשונו ואמר לרב הראשי כי 
"הביקור של הרב עורר בי רגש ומזכיר לי את המסע המשובות 

של הרב קוק בימים מקדם". 
מיד עם סיום הרצאתו, ממהר הרב הראשי להרצאות נוספות 
במושב 'נבטים' ובקיבוץ 'שובל' שם פגש את תלמידי התיכון 
שהוא  'נחל-עוז',  בקיבוץ  ניצב  הוא  כאמור,  ועתה  המקומי 
רק אחד מתוך מאות נקודות! הפזורות לאורכה ולרוחבה של 
הארץ: יישובים, תיכונים, בסיסים ושאר פזורות ארבע רוחות 

הארץ, שבהן דרכה כף רגלו לאורך השנה. 
רענן  שלמה  הרב  של  לבקשתו  הגיע  הוא  כאמור,  לכאן, 
שמופקד לאורך השנה כולה על מלאכת הזריעה, הוא שמסקל, 
עודר וחורש, מנביט את הזרעים ומשקה את הלבבות הצמאים 
עלינו  שיבוא  הכיפורים  ליום  ועד  שחלף  השנה  ראש  מאז 
בעל  להם  לספק  יתרוצץ  התורה,  לספר  ידאג  הוא  לטובה. 
תפילה, בעל תוקע ובעל קריאה. הוא ילווה אותם על כל צעדו 
שעל, יאזין לשאלותיהם, ובעיקר יפיח בהם רוח יהודית עזה.     
השמש רק מתחילה לנטות מערב, אולם, יומו של הרב לאו 
לבקר  הספיק  כבר  הוא  בוקר.  של  מוקדמת  בשעה  כבר  החל 
'נבטים' אצל בני העדה הקוצ'ינית, לשאת בפני  היום במושב 
התושבים דברי חיזוק, להרעיף עליהם חום יהודי נצחי, ובעיקר 

להעניק להם את תחושת החיבור, שלה הם זקוקים.
משם הועיד פניו לאחד מן התיכונים האזוריים בנגב. כשלצד 
קשוב  היה  גם  הנערים,  את  ליבות  על  שיצק  החמים  הדברים 

לרחשי ליבם.  
"כואב מאד להיווכח שזה הוא המצב. הנושא היחיד המונח 
על סדר יומם של אותם נערים, קשור למרבה הצער ל'שלמות 
המשפחה היהודית המסורתית' ". משתף אותי הרב, בעת שאנו 
צועדים אל עבר המועדון של 'נחל-עוז'. "הדברים הותירו עלי 

רושם עגום", חושף הוא את אשר על מצפונו. 
הוא פוגש אנשים רבים. הוא נתקל בדעות שונות ומגוונות, 
לו  נהירים  הנוכחית,  הלכי הרוח של החברה הישראלית בעת 
לא פחות מאשר רחובותיה של העיר מודיעין. ובכל זאת, מסה 
שכזאת בתוך אולם אחד, בריכוזיות כה גבוהה של בני נוער כה 
צעירים - קולה הצורם ממשיך להדהד גם שעה ארוכה לאחר 

שנהגו המסור חישב מסלול מחדש. 
"יש עוד הרבה מה לעשות", הוא מסכם בנחישות אופיינית.



"עצם העובדה שהרב הראשי מטריח את עצמו, אף למקומות 
המרוחקים ביותר, ולא רק פיזית", משתפים אותו חברי הקיבוץ, 
שניתקו עצמם לשעה ארוכה באמצע יום העבודה, "נוסכת בנו 

הרגשה עילאית". 
"כפי הנראה", הם מבקשים להתרפק על רגשי החיבה שהוא 
מרעיף עליהם, "לא דרכה כאן עד כה כף רגלו של רב ראשי 

מעולם". 
באה  שהיא  "מלבד  הרב,  להם  משיב  השופר",  "תקיעת 
להזכיר לנו על שיפור המעשים. ראשית כל היא דורשת מאתנו 
כך  לשם  בדיוק  השונה.  של  האחר,  של  ה'קול'  את  'לשמוע' 

הגעתי הנה. הייתי רוצה מאד לשמוע את אשר על לבכם".
להביע  רק  "אבקש  הנאספים,  אל  הרב  פונה  "ברשותכם", 
לאורכו  האיתנה  עמידתכם  עם  העמוקה  הזדהותי  את  בפניכם 
של 'צוק-איתן', שמשתם לנו כחזית, ועל כך אנו רוצים להודות 
יקר מפז, את  ימים לא קלים. אבדתם כאן אוצר  ידעתם  לכם. 
דניאל  בן הארבע שנפגע מפגיעה ישירה של פצמ"ר )שבעזרת 
השם 'בית התפלה' שיוקם כאן ינציח את שמו ואת זכרו(. יש 
חיובית,  אווירה  לאו  הרב  משרה  מכם".  ללמוד  מה  הרבה  לי 
שמהווה פתיח מצוין לשעה ארוכה וטעונה של דו-שיח מרתק 

בענינים העומדים על הפרק.   
בהרהורי  הנוכחים  את  לשתף  הרב  מבקש  הנה",  "הגענו 
ריחוק  "אחרי  אחרים,   לאפיקים  השיחה  תפנה  בטרם  לבו, 
יכולנו  גם למקומות אחרים.  יכולנו להגיע  של אלפיים שנים. 
 - אותנו  הזמינו  ואחרים,  כאלו  רוסיים,  בקולחוזים  להשתקע 
לא רק הברון הירש לארגנטינה. בחרנו לחזור הנה, אל הארץ 
שאליה נשואות עיננו מזה כאלפיים שנה, אל ארץ אבותינו. אל 

המקום המשותף לכולנו. 
אתם נאחזים באדמה גם בימים לא קלים, גם בימים שבהם 

אתם נאלצים לנהל את חייכם בתוך הממ"ד.
העם  של  העקשנות  את  מכל  יותר  מסמלת  הזאת  המידה 

היהודי. 
בחטא העגל נאמר 'והנה עם קשה עורף הוא', אחר כך משה 
הוא   – הוא'  עורף  קשה  עם  כי  בקרבנו  השם  נא  'ילך  אומר 
זו  היא  העקשנות.  בגלל  דוקא  עמנו,  ילך  כי  מהקב"ה  מבקש 

ששמרה אותנו לאורך כל הדורות.
יחול  לתשרי  בעשירי  הבא.  בשבוע  יהיה  שלנו  השנה  ראש 
יום הכיפורים, אחר כך סוכות. החגים מבטאים עבורנו המשך 
לכולנו  מסייעים  אתם  יהודית.  עקשנות  אותה  של  רצף,  של 

להעביר את המסר אל הדורות הבאים. 
יוכלו לומר:  אנא מכם, עשו הכל כדי שגם הדורות הבאים 

'אתם יודעים מי היה סבא שלי...' ". 



"אני מודה ומתוודה, הנני הדיוט גמור בענייני יהדות", מציג 
את עצמו רפי, "ובכל זאת, אבקש להעלות כאן נקודה שמציקה 
המוצרים  על  ההשגחה  לנושא  מתכוון  אני  רב.  זמן  מזה  לי 
לממן  אנו  נדרשים  מדוע  השונות.  כשרויותיהם  על  השונים, 
כל  לנו  גדולים, בתחומים שאין  כה  ציבורים  צרכיהם של  את 
את  לנצל  מבקש  הוא  הרבנות?!",  בהכשר  די  לנו  בהם.  ענין 
שאלתו  את  ומציג  המועדון,  לפתח  שהתגלגלה  ההזדמנות 

הנוקבת. 
"נעשה סדר בדברים", פונה אליו הרב הראשי באדיבות, תוך 
שהוא נעזר לצורך המחשת הדברים, בצנצנת הקפה הנצבת על 
הבר הסמוך. "ראשית, גם לי אין כל שליטה על כספי המסים 

שאותם אני משלם - המופנים לתחומים כאלו ואחרים. 
לגופו של דבר, מבחינת כל אותם מפעלים, הפניית סכומים 
מסיבות  נובעת  נוספת,  כשרויות  קבלת  מימון  לשם  ניכרים 
המרכיב  שתופס  הסכום  זהו  אחוז,   0.03 גרידא.  כלכליות 
הייצור  חברות  המוצר.  ייצור  של  הכללית  בעלות  הכשרותי 
רואות בו ענין פרסומי לכל דבר. הן כנראה גם צודקות. צנצנת 

הקפה שלפנינו מוכיחה זאת בעליל".



לכולן  הרב.  בפני  מוצגות  שונים,  מתחומים  שונות  שאלות 
הוא מאזין בקשב רב, ומבין כי זהו חלק בלתי נפרד מתפקידו 

בעת הנוכחית. 
את  משקפות  אינן  כאן  מעלים  שאנו  הטענות  כל  "אז 

המציאות?" שב ומקשה רפי. 
ואחרי הכל,  לפני  אולם,  "ישנם דברים אמתיים.  לאו:  הרב 
כדאי  המשותף.  מן  הרבה  לנו  יש  יחד.  כאן  שנחיה  חשוב 
כל  את  עשיתי  כך  לשם  בדיוק  במפלג.  ולא  במחבר  שנתמקד 
חילוקי  למרות  יחד,  לחיות  שנלמד  חשוב  לכאן.  עד  הדרך 
הדעות. בסופו של דבר, אנו עם אחד, עם אמונה אחת, זה מה 
לגדר,  שמעבר  השכנים  של  ראותם  מנקודת  בינינו.  שמחבר 

אנחנו עם אחד, גם אם דעות שונות לנו.
"בעוד כשבוע נתכנס כולנו יחד לבתי-הכנסת, נרים את קולנו 
ונקרא בקול 'המלך הקדוש'. בנים אנו לאב אחד, כך היינו וכך 
נישאר", נאלץ הרב לאו לקטוע את הדיון המרתק באיבו, בשל 

לו"ז צפוף הניצב על סדר יומו. 
החברים מן הקיבוץ הסמוך 'כפר-עזה', דורשים גם הם את 

שלהם. הם דוחקים ברב רענן, כי יאיץ ברב לאו.
מתלווה  כיפור",  ביום  אתנו  לשהות  יוכל  לא  שהרב  "חבל 
אחד החברים אל הרב בעת שהוא עושה את דרכו החוצה מן 
המועדון, "איזה יופי של תפילה נקיים כאן במועדון. גם כאן 
אמר:  הרב  איך  מסורת.  כמיטב  תפילה  מתקיימת  בנחל-עוז 
הטריח  שהרב  שמחנו  לכולנו'.  אחד  בסיס  דבר,  של  'בסופו 
עצמו, בכדי לשמוע את אשר על לבנו. הטינו אוזן גם לדברי 
הרב. אנו מבקשים מאד כי תהיה זו רק פתיחה לקשר מתמשך 
הרב  את  ומשתף  ציבור  כשליח  החבר  משמש  יותר",  ורצוף 

בתחושה הכללית, ובתרומתו העצומה להרמת המורל.
 



מרחק של מספר דקות נסיעה, ואנו נצבים בשערי 'כפר-עזה' 
הנעול מסיבות ביטחוניות. 
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של  הירוקה  החיים  בשגרת  אפור  יום  עוד  לכאורה 
הקיבוץ. אך לא. מדובר ללא ספק באירוע היסטורי. 

לצדם של החברים, ממתין כאן הרב משה שחור, דמות 
מוכרת באזור המשמש ככתובת לכל ענין יהודי. הוא יחד 
עם רענן שוקדים לאורך השנה על מילוי צרכי הדת של 
חברי הקיבוץ. נוכחותו כאן תורמת לאווירה הטובה, שרק 

תלך ותתחזק בנוכחותו של הרב לאו.  
"אני מודה לכם על האפשרות לשבת יחד", פותח הרב 
לאו את דבריו, "הגעתי הנה בכדי להתקרב", הוא מבקש 

להשרות אווירה נינוחה, וגם מצליח. 
"מי שחי את הקשיים של לחיות כאן, אלו אתם", הוא 
מרעיף על הנוכחים דברים חמים. אופתע אם תאמרו שלא 
החלפתם כאן את הזגוגיות בחלונות המועדון, הוא מוסיף 

בנימה אישית.  
מבקש  אחרים",  דברים  על  אנרגיה  מבזבזים  "אנחנו 
אפתח  בטרם  בוקר  "מדי  הנוכחים,   את  לשתף  הרב 
אלימלך  רבי  של  תפילתו  את  מקדים  אני  בתפילה, 
ומלאת  רצויה  כך  הכל  הבקשה  את  הכוללת  מליז'נסק, 
חברנו  מעלות  אחד  כל  שנראה  בלבנו  תן  'אדרבה  החן: 

ולא חסרונן'. 
אני לא רק מבקש, אני גם משתדל ליישם את הדברים. 
רצוי שנסתכל על החיובי. שנעדיף לראות את המעלות, 

ובעיקר 'שנדבר'.... אחד עם השני, ולא אחד על השני. 
אחדות אין פירושה אחידות, לא כולנו חושבים אותו 

דבר. תפארת השיר - היא הגוונים שלו. 
טקסט.  אותו  מכיל  שלנו  התורה  ספר  אחת,  תורה  לכולנו 
ההבדלים נעוצים רק בחיצוניותו. אלו עוטפים אותו בבד, אלו 

העץ ואלו במתכת. אולם, תוכנו שווה אצל כולנו. 
וראו זה פלא, התפזרנו לארבע קצוות תבל, ונותרנו עם מה 

שהיה לנו. 
בשבוע הבא נציין את ראש השנה בתאריך העברי. כל אחד 
מאתנו ימצא את הדרך הטובה לבטא את הקשר שלו אל היום 

המיוחד הזה. 
המועדים והערכים הטמונים בתורה, משותפים לכולנו.

הזדמנות  בפנינו  נצבת  החגים,  לקראת  בעמדנו  עתה, 
עתיד  לנו  ליצור  וביחד,  מחדש,  להתחיל  עצמית,  לבחינה 

משותף. 
משותפים  ערכים  ישנם  זרים.  לא  אנחנו.  אחים  אנשים 
להמשיך  רוצים  שאנו  מה  זה  כאן.  אנו  שבשמם  לכולנו, 
להנחיל לדורות הבאים", מפליא הרב לאו לרתק את הנוכחים, 

המהנהנים בראשם לאות הסכמה.



"אני מביט ברב", מבקש אחד הנוכחים את רשות הדיבור, 
המקננים  החמים  הזכרונות  באחד  להיזכר  שלא  יכול  "ואיני 

בתוכי מאז ימי ילדותי. 
היה בעל אישיות מיוחדת, שהקרינה על כל הסביבה. הכיר 
עבור  כתובת  שימש  הוא  מכאוביהם.  על  ידע  האנשים,  את 
כולם. הוא גם שלימד אותי את לימודי בר-המצווה. אני שמח 
מרומם  במפגש  כאן  נוכח  להיות  בחלקי  שנפלה  הזכות  על 

שכזה. 
שהיתי לצד נכדי החדש שנולד בשעה טובה בבית החולים 
סורוקה, אולם, הפצרתי בפני אשתי כי אסור לי לפספס מאורע 

היסטורי שכזה", שיתף את הרב בתחושותיו. 
תובנותיהם.  את  הרב  עם  לחלוק  הנוכחים  בקשו  כאן  גם 
רצונו  את  הרב  הביע  הלום",  עד  הגעתי  כך  לשם  "בדיוק 

למשמע הדברים. 
אלא שגם כאן נאלצה השיחה המרתקת להיקטע. החברים 
של  להגעתו  רוח  בקוצר  ממתינים  הסמוך  'ניר-עם'  מקיבוץ 

הרב. שוב נאלץ הרב רענן לדחוק ברב לאו. 
"דוקא הידע הוא שיכול לתרום לאיחוי השסע הקיים בעם", 
ומוסיף:  טובה,  ברוח  הדברים  את  לסכם  לאו  הרב  מבקש 
"לזכותו של הרב רענן יאמר, כי זה בדיוק מה שהוא עושה. 
הוא הקדיש את חייו לשם מטרה נעלה זו. הוא מתרוצץ בכל 

העולם בכדי לחבר את חלקי עם ישראל.  
ליוו  בינינו",  הפעולה  שיתוף  להמשך  משוועים  "אנחנו 
התחנה  אל  אצים  שהם  תוך  השניים,  את  'כפר-עזה'  חברי 

הבאה במסע החיבור אל העם.

  

מ'בית-חאנון'  שנרכשו  אדמות  על  שהוקם  עם'  'ניר 
דרך  המפלסים  העם  חלוצי  של  ל'ניר  לסמל  הפך  הסמוכה, 
ידיים זה'. קשה שלא  להתיישבות המוני ישראל באזור רחב 
להבחין בגבעה הצופה לעבר רצועת עזה, ועליה פסל מתכת 
של פרש וסוסו. קרבתו של הקיבוץ לרצועת עזה הפכה אותו 

ליעד מועדף לירי רקטות מהרצועה. 
הרב לאו בוחר להתייחס דווקא לסמל הנחישות שמייצגים 
את   כאן  מייצגים  אתם  סגולה.  עם  ניר  "אתם  החברים:  כאן 
עקשנותו של עם ישראל", הוא משתף את החברים שנקבצו 

אל המועדון. 
לצדו שוהה אחד מזקני החבורה יהושע גרוסמן, מי שנמנה 

על קבוצת הנחשונים של הפרחת השממה בנגב. 
הוא כבר חצה, בלי עין הרע, את רף התשעים, אולם רוחו 

האיתנה בולטת בנוכחותה. 
אבא  בית  רוח  את  גם  לגייס  שהחליט  שנים,  מספר  מזה 
לטובת חיזוק הרוח היהודית בקיבוץ. לאחר ניתוק של למעלה 
משבעים שנה חלפו, מאז נתקו רגליו מבית אבא, שהיה שמור 
לעשות  העת  הגיע  כי  החליט  ימיו  בערוב  כהלכתן.  מצוות 

לביתו. 
לאו  ומבקש לשתף את הרב  הוא הטריח את עצמו לכאן, 

בקורות חייו הסוערים. 
הרב לאו מצדו משיב לגרוסמן ברגשי חיבה: "כדי להצליח 
צריך לעשות. היתה לכם סיעתא דשמיא. היתה לכם מטרה. 
שבעבורה  נעלה  מטרה  תהיה  ימינו,  של  שלצעירים  הלוואי 
ילחמו", הוא מנצל ומנתב את רוח השיחה אל נירים יהודיים.  
הזוג,  בני  את  בפניו  ומציג  לאו  הרב  אל  פונה  רענן  הרב 

הפועלים כאן לאורך השנה כולה:
"אסף הוא בכלל אברך העושה את דרכו מדי יום אל הכולל 
בנתיבות. הוא בעצם מנסה לעשות הכל בכדי שיהיה לו כאן 
שנים  מספר  במשך  כאן.  נולדה  רעייתו  לשמו.  ראוי  'מנין' 

התגורר ב'מרכז', ובהמשך החליטו לחזור הביתה". 
"וזהו", מצביע הרב רענן אל עבר איציק איבו, "הוא מסייע 

להם ככל יכולתו בכדי לקיים מנין בחגים". 
הרב לאו פונה אליהם ואומר בקול נרגש: "הגשמתם חלום 
היה...'. אדם  'סבא שלי  אנשים:  כלל שומעים  דורות. בדרך 
צריך לדאוג שגם לצאצאיו יהיה מה לומר: 'אני נכד של...'. 

הילדים כאן יוכלו לומר אתם יודעים מי היה סבא שלי".
ואז, מבקש איציק איבו את רשות הדיבור:

חייו,  קורות  את  בקצרה  מגולל  הוא  במצרים",  "נולדתי 
"עליתי ארצה בגיל אחת עשרה. 

הגעתי הנה לקיבוץ שעד היום רובו חילוני. מעטים הגיעו 
חגי  את  בעיקר  החגים,  את  מציינים  אנו  מסורת מהבית.  עם 

תשרי. אולם אנו דלי אמצעים. 
לפני מספר שנים הצלחתי להקים בית תפלה כאן למעלה, 

במקום שהוקצה לנו בפינת חדר האוכל. 
לאחרונה, לצערי, התקבלה הכרעה למסור את חדר האוכל 
לחברת הייטק", משתף איציק את הרב לאו במציאות הכאובה. 
"אני בן 77", הוא ממשיך בקול נרגש המלמד על הסערה 
המתחוללת בקרבו. "שאיפת חיי היא להקים כאן בית כנסת 
יהיו  שלו  שהיסודות  מבנה  'בית-תפילה'.  רק  לא  קבוע, 
קבועים באדמה, ושלא יהיה ניתן לזעזע אותו - גם לא בשיחה 
דמוקרטית. לשם כך, אנו זקוקים לעזרתכם. פנינו לרב רענן, 
הוא משתדל לעשות ככל יכולתו על מנת לסייע לנו. אולם, גם 

הוא כוחו מוגבל". 
"אני איש בנין לשעבר", מרתק אליו איציק את הנוכחים, 
"זהו המקצוע שלי. אני מבין היטב שבית עם יסודות איתנים 
בכדי  להתכנס,  מקום  צריכים  אנו  איתנים.  אנשים  גם  עושה 
שיהיה לנו כאן בסיס איתן. כזה שגם רוחות סערה כמו אותן 

שחווינו ב'צוק-איתן', לא יזיזו אותו". 

הרב,  אל  איציק  פונה  יצחק",  בארות  את  זוכר  עוד  "אני 
לא חזרו. לא אשכח את  היום  עד  תיכף תחזרו,  "אמרו להם 
כוס  על  עולה  כשהוא  המצרי  השריון  נראה  שבה  התמונה, 
הקידוש, עד היום ניתן לראות את התמונה המוצגת בתערוכה.  
לא  האם  בלבי:  גדולה  דאגה  היתה  האחרונה,  במלחמה 
יקרה לנו כפי שקרה ל'בארות-יצחק'. ברוך השם יצאנו וחזרנו 
בשלום. אם צפויים לנו ימים קשים. אין לי ספק שבית הכנסת 
מסיים  מעמד",  כאן  נחזיק  האמונה  בזכות  בכך.  לנו  יעזור 

איציק את דבריו המרגשים.

 

"דווקא אתם כאן בניר-עם", מסכים עמו הרב לאו, "מבינים 
היטב כמה גדול כוחו של ה'ניר'. ככל שנעמיק את השורשים, 
הבאים.  בדורות  נוספות  נטיעות  מהם  לטעת  ניתן  יהיה  כך 

מהם יהיה אפשר לטעת עוד".
יהושע, הזקן שבחבורה שומע את הדברים, ומהנהן לאות 
במלחמת  גדול  נס  כאן  לנו  שהיה  ספק  לי  "אין  הסכמה: 
השחרור. האמת, גם עכשיו ישנה תחיה בקיבוץ. 'בנים חוזרים 

הביתה' ". 
הרב לאו: "אם רק ניקח את הרוח של השיבה אל המקום 

הנכון. קצת יותר לחיות ביחד. הכל כאן יראה אחרת". 
בית הכנסת  'הסרט' של  לגזור את  "אנו מזמינים את הרב 
שאי"ה יבנה כאן בקרוב", פונים החברים אל הרב לאו, תוך 

שהם מייחלים למימוש חלומם במהרה. 



בטרם יפנה הרב לאו לדרכו, פוצחים בני החבורה בשירת 
'יבנה המקדש', כלשפתע מצטרף אליהם, ישיש הקיבוץ, צבי 

גלייאני, שאו טו טו, יתייצבו רגליו על סף המאה השניה. 
"אני עוקב קובע אחרי דברי התורה שלך", הוא פונה אל 

הרב לאו, "הם נאמרים בצורה יפה ומחכימה".  
מחוייבת  ניר-עם  של  הישישים  מחבורת  הכפוי  הניתוק 
המציאות. הערב רק בתחילתו, וכאילו לא החל הרב לאו את 
יומו עמוס הפעילות בשעת בוקר מוקדמת, המלאכה שלפניו 

עוד רבה. 
מכאן יעשה את דרכו אל אשקלון הסמוכה, שם ישא דברים 
לזכרו של המרא דאתרא הנערץ, רבי יוסף חיים בלוי זצוק"ל, 

עם תום השנה הראשונה לעלייתו לגנזי מרומים.
משם, ימשיך אל העיר לוד, שם ישא דברים במסגרת ערב 
שיעור  למסור  גבעת-שמואל  אל  ימשיך  ממנה  התעוררות. 

תורה נוסף לקראת חצות הליל. 



תם לו יום עמוס פעילות. תמה לה שנה עמוסת פעילות.   
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הצורך לפייס את חברו קודם יום הכיפורים

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:
את  פייס  ולא  לחבירו,  אדם  שבין  עבירות  שעבר  מי 
חבירו, האם יום הכפורים מכפר לו על עבירות שבין אדם 

למקום?
תשובה:

יש אומרים שאם לא שב מעבירות שבין אדם לחברו, 
אין הקב"ה מוחל לו אף על עבירות שבין אדם למקום. 
וכל שכן אם עבר על עבירה שבין אדם לחברו שיש בה 
מצות  על  ועבר  בדברים,  ביזהו  אם  כגון  למקום,  חלק 
"ואהבת לרעך כמוך", וכיוצא בזה. ובודאי שיש לחוש 

לדבריהם.
נימוקים ומקורות: שנינו במסכת יומא )פה ע"ב( עבירות 
שירצה  עד  מכפר  הכפורים  יום  אין  לחברו  אדם  שבין 
את חברו, שנאמר )ויקרא טז(: כי ביום הזה יכפר עליכם 
רבי  דרש  תטהרו.  ה'  לפני  חטאתיכם  מכל  אתכם  לטהר 
אלעזר בן עזריה, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, עבירות 
שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם 
לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו. אמר 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל,  אשריכם  עקיבא,  רבי 
יאשיה  רבנו  וכתב  וכו'.  שבשמים  אביכם  אתכם  מטהר 
פינטו בפירוש הרי"ף על העין יעקב שם, שרבי אלעזר בן 
עזריה בא להוסיף על תנא קמא ולומר שאם לא פייס את 
הכפורים  יום  אין  למקום  אדם  העבירות שבין  גם  חבירו, 
מכפר, ודייק כן מהפסוק, אימתי כי ביום הזה יכפר עליכם 
לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה', דהיינו עבירות שבין 
אדם למקום? בזמן שלפני ה' תטהרו ביניכם לבין עצמכם 
זה,  על  חולק  עקיבא  ורבי  לחבירו!  אדם  שבין  בעבירות 
וסובר שסיום הפסוק לפני ה' תטהרו, בא לשבח את ישראל 
בעבירות  חבירו  את  האדם  ירצה  לא  אפילו  כן  ואם  וכו', 
שבינו לבין חבירו, אין טהרתו תלויה בכך וכו'. וכן הסכים 
הגאון רבי שאול מאמסטרדם בספר בנין אריאל )בקונטרס 
בית מועד, דרוש ליום הכפורים דף קלז ע"ד(. וכן מתבאר 
מדברי הגאון יעב"ץ בתשובה שנדפסה בשו"ת שתי הלחם 
)סימן לא, דף לט ע"א(. וכן כתבו הגאון רבי חיים פלאג'י 
קמג  דף  לתשובה,  טו  )דרוש  לחיים  מועדיך  ברכת  בספר 
ע"ד(, ובספר צוואה מחיים )דף יב ע"ב(, והגאון רבי חיים 
ביז'ה בספר חיים עד העולם )דרוש ה' לשבת תשובה, דף 
החיד"א  מרן  לעומתם,  אולם  ע"ג(.  סוף  כ'  ודף  ע"ב,  יט 
בברכי יוסף )סימן תרו סק"א( כתב: יש מי שכתב שאם לא 
לבין  עבירות שבינו  גם  חבירו,  לבין  שב מעבירות שבינו 
לא  אומר  "ואני  אמתניתין.  ואסמכיה  מכפר,  אינו  המקום 
השם  רצון  זה  שאין  )כלומר,  בהכי".  למרייהו  ליה  ניחא 
למי  למקום  אדם  שבין  עבירות  על  למחול  שלא  יתברך, 
במה  עוד  ועיין  לחבירו(.  אדם  שבין  מעבירות  שב  שלא 
ע"ב(,  ה'  )דף  אחדים  דברים  בספר  החיד"א  מרן  שכתב 
ובספר פתח עינים )ראש השנה יח.(, ובספר מראית העין 
)שם(, שרבי עקיבא פליג אדרבי אלעזר בן עזריה, וסבירא 
למקום  אדם  שבין  עבירות  על  מכפר  הכפורים  שיום  ליה 
יחוה  בשו"ת  זצוק"ל  ומרן  חבירו.  עם  נתרצה  לא  אפילו 
פינטו  יאשיה  רבי  שאף  כתב,  מד(  )סימן  ה'  חלק  דעת 
אדם  שבין  עבירות  לו  נמחל  הלכה  דלענין  מודה  הנ"ל 

למקום אף אם לא שב מעבירות שבין אדם לחבירו, ומשום 
דכיון דרבי עקיבא פליג אדרבי אלעזר בן עזריה, קיימא לן 
הלכה כרבי עקיבא מחבירו )עירובין מו ע"ב וכתובות פד 
ע"ב(. אלא שהעיר ממה שכתב הגאון רבי ישמעאל הכהן 
בשו"ת זרע אמת )בחידושי הש"ס סימן מז(, לפרש המשנה 
להיפך, דלרבי עקיבא אין יום הכפורים מכפר על עבירות 

שבין אדם למקום אלא אם כן פייס את חבירו. וע"ש.
אם  כגון  למקום,  אדם  בין  חלק  בה  שיש  מצוה  ולענין 
הפרי  כתב  כמוך,  לרעך  ואהבת  על  ועבר  בדברים  ביזהו 
חדש )סימן תרו סעיף א'( בשם הגאון רבי שמואל גרמיזאן, 
שכל זמן שלא ריצהו, אפילו החלק שבין אדם למקום אינו 
וכן הסכים  יוסף שם.  והביאו מרן החיד"א בברכי  נמחל. 
בשו"ת שואל ומשיב רביעאה )חלק ג' סימן סד(. ועיין עוד 
ובספר  )דף ה' ע"ב(,  למרן החיד"א בספר דברים אחדים 
להגאון  לב  מערכי  ובספר  ע"ב(,  יז  )ראש השנה  דגן  רוב 
כסא  ובספר  ע"ג(,  קנד  דף  סד,  )דרוש  לב  החקרי  בעל 
שלמה חכים )דרוש ו' לתשובה דף טו ע"ד(. ועיין בשו"ת 
יחוה דעת )שם(, שנראה שמסכים להלכה לדברי המהר"ש 
גרמיזאן הנ"ל, וכתב, שאין זה ענין למה שכתב הרי"ף על 
העין יעקב הנ"ל, ודלא כמו שכתב בספר יפה ללב חלק ב' 

)סימן תרו סק"א(.
וממה שאמרו חז"ל שצריך שירצה את חבירו, יש ללמוד 
שאם חטא לחבירו בממון, כגון שגזל ממנו, או לקח ממנו 
את  לו  שהשיב  פי  על  אף  בזה,  וכיוצא  כדין,  שלא  רבית 
הגזילה, אינו נמחל לו עד שיפייסנו, ולכן ישיב לו תחלה 
יפייסנו.  מכן  ולאחר  כדין.  שלא  ממנו  שלקח  הממון  את 
וכן מבואר בהדיא במשנה בבא קמא )צב ע"א( שאף על 
פי שהוא נותן לו, אין נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו'. וכן 
בזו  ט'(  הלכה  תשובה  מהלכות  ב'  )בפרק  הרמב"ם  פסק 
הלשון: אבל עבירות שבין אדם לחבירו, כגון החובל את 
חבירו, או המקלל חבירו, או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל 
וירצהו.  לו  חייב  שהוא  מה  לחבירו  שיתן  עד  לעולם  לו 
אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו 
ולשאול ממנו שימחול לו. ע"כ. וכבר אמרו חז"ל במדרש 
)ויקרא רבה פרשה לג סימן ג'(, "סאה מלאה עוונות, גזל 
מקטרג בראש". ולכן אדם שיש לו סכסוך כספי עם חברו, 
כי אין אדם רואה  יורה היתר לעצמו להחזיק בדעתו,  אל 
חובה לעצמו )שבת קיט(, וילך עם חברו אל תלמיד חכם 
ויקבלו  ובתמים,  באמת  בפניו  טענותיהם  ויסדרו  מובהק, 
תובעו,  חברו  אין  אם  ואפילו  החכם.  להם  יורה  אשר  כל 
ישתדל לצאת ידי שמים על ידי שאלה לתלמיד חכם, וכמו 
שאמרו )אבות פרק א'( "עשה לך רב והסתלק מן הספק". 
ואפילו אם לא הקניט את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו. 
אונאת  גדולה  ע"ב(  נח  מציעא  )בבא  חז"ל  אמרו  וכבר 
וכל  בממונו.  וזה  בגופו  שזה  ממון,  מאונאת  יותר  דברים 
שכן אם הכלימו והלבין פניו ברבים, שאמרו חז"ל על כך 
עוד  ואמרו  דמים.  כשופך  הוא  שהרי  שם(,  מציעא  )בבא 
)שם(, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין 

פני חברו ברבים.

דרש רבי אלעזר בן עזריה, 

מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, 

עבירות שבין אדם למקום יום 

הכפורים מכפר, עבירות שבין 

אדם לחבירו אין יום הכפורים 

מכפר עד שירצה את חבירו. 

אמר רבי עקיבא, אשריכם 

ישראל, לפני מי אתם מטהרין 

ומי מטהר אתכם אביכם 

שבשמים וכו'. וכתב רבנו יאשיה 

פינטו בפירוש הרי"ף על העין 

יעקב שם, שרבי אלעזר בן 

עזריה בא להוסיף על תנא קמא 

ולומר שאם לא פייס את חבירו, 

גם העבירות שבין אדם למקום 

אין יום הכפורים מכפר, ודייק 

כן מהפסוק, אימתי כי ביום 

הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 

מכל חטאתיכם לפני ה', דהיינו 

עבירות שבין אדם למקום? בזמן 

שלפני ה' תטהרו ביניכם לבין 

עצמכם בעבירות שבין אדם 

לחבירו!



לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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הקשר האמיץ ורב השנים בין מרן זצ"ל לנשיא שמעון פרס ז"ל  על מה ביקש מרן להעניק 

לו שכר שיחה נאה, ומדוע קפץ פרס ממקומו? 

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

וידיד  רבי  "לפני מספר שעות הלכתי להיפרד ממורי 
נפשי, מרן הרב עובדיה יוסף. זו הייתה שעה קשה. גרוני 
נחנק מדמעות. לחצתי את ידו שעוד הייתה חמה ונשקתי 
ידו,  את  כשלחצתי  כתמיד.  גדול  לי  שנראה  מצחו  על 
וכשנשקתי  ההיסטוריה  של  ידה  את  לוחץ  שאני  חשתי 

לראשו, חשתי שאני מנשק לגדולתה של ישראל... 
דבר נדיר הוא לפגוש אדם כה גדול, שכנראה הקב"ה 
העניק לנו כדי לפצות על היותנו המעט בעמים... גדולה 
החודרת  הנושבת  כרוח  מורגשת  היא  נמדדת,  אינה 
בלתי  במקומות  גדול  אור  ומפיצה  עלומות  לפינות 
צפויים... מורי ורבי, שכב בשלום ותישן בשלום, עד בוא 

מנחם משמיע שלום. זכותך תגן עלינו ועל כל ישראל".

 
במשפטים הנרגשים הללו, נפרד נשיא המדינה שמעון 
פרס ז"ל, ממרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כמי שהכיר את 
מרכזיים,  בצמתים  עמו  וצעד  שנים  עשרות  במשך  מרן 
הוא היטיב לבטא, בדרכו המיוחדת, את תחושת האבל 

של עם ישראל כולו. 
לנו  קשה  פרס  שמעון  של  פטירתו  אישי,  באופן 
מרן  של  ואוהביו  ידידיו  מגדולי  אחד  עוד  במיוחד. 
זצ"ל הלך לעולמו, והדבר מציף אצלנו ים של זיכרונות 
ולמפגשים  העמוק  לקשר  גם  היתר  בין  וגעגועים, 

המרתקים ביניהם.
רבים ניסו להבין במשך השנים את טיב הקשר של מרן 
פרס  דופן.  יוצאת  בצורה  אמיץ  קשר  זה  היה  פרס.  עם 
העריץ את מרן וראה בו מנהיגו של העולם היהודי כולו, 
פועלו  על  עמוקה  והוקרה  הערכה  לו  רחש  מצדו  ומרן 
מכל,  שיותר  אלא  הישיבות.  ובני  התורה  עולם  למען 
מנקודת מבטי, ראה פרס במרן את מורו ורבו. בפגישות 
יציאת כלי התקשורת מהחדר, הוא היה  ביניהם, לאחר 

יושב לפני הרב כתלמיד בפני רבו.
המדינה  מנהיגי  עם  מרן  של  פגישותיו  רוב,  פי  על 
שהגיעו למעונו, לא נמשכו יותר מדקות ספורות. שניות 
בים  לצלול  מרן  שב  היה  הפגישה,  סיום  לאחר  אחדות 
התורה, מבלי להבחין בהמולה שסביבו, לפעמים למול 
עיניהם המשתאות של אורחיו. אבל לשמעון פרס רחש 
דקות  ארכו  עמו  הפגישות  במינה.  מיוחדת  חיבה  מרן 
תורה,  דברי  על  הרבה  מבוססות  והיו  מהרגיל,  ארוכות 
אחרים  מנהיגים  עם  לעשות  מרן  היה  יכול  שלא  מה 
מגלה  היה  פרס  לשמאלם.  ימינם  בין  יודעים  שאינם 
התורה,  גדולי  של  ובהיסטוריה  במקורות  רבה  בקיאות 
והיה גומע בשקיקה כל מילה היוצאת מפי מרן, בצימאון 

אדיר ובסקרנות אין קץ.
קודם  התורה  כבוד  אבל  המדינה,  נשיא  אני  "אמנם 
לכבוד מלכות", היה אומר פרס למרן. נדמה שלא היה 
פרס.  כמו  והוקיר תלמידי חכמים  מנהיג מדינה שכיבד 
פגישותיו העקביות עם מרן, בכל חג, העבירו מסר חשוב 
לאומה כולה, בדבר היחס הנכון לתורה ולנושאי דגלה. 
מרן זצ"ל ראה בכך קידוש ה', ובאחד הפעמים אמר לו: 

"ברוך המקדש את שמו ברבים".
אם לא די בכך, מפעים היה לראות בכל פעם מחדש, 
איך בסיום פגישתו עם מרן, פונה פרס לכל אחד ואחת 
מהפמליה שלו ואנשי לשכתו, ומבקש מהם לגשת לכבוד 

הרב ולקבל את ברכתו.

בן גוריון כמשל

באחד מפגישותיו כנשיא, הביע בפניו מרן את צערו 
ובני  התורה  עולם  בתקציב  מקצצת  שהממשלה  כך  על 
פרס,  ביוקר".  למדינה  "עולים  שהם  בטענה  הישיבות, 

כדרכו, השיב על כך תשובה קולעת ונוקבת: 
הביטחון.  במשרד  גוריון  בן  של  הסגן  "הייתי 
כזה  מהלך  נעשה  "בוא  לו:  ואומר  אליו  בא  כשהייתי 
וכזה", הוא היה שואל אותי: "כמה זה עולה?" והייתי 
משיב: "מיליון דולר". "מיליון דולר?", הוא היה אומר 

בהשתאות, "מאיפה אני יביא מיליון דולר?" 
כעבור שבועיים, הייתי בא אליו ואומר לו: "בן גוריון, 
שואל.  היה  עולה?"  זה  "כמה  וכך".  כך  נעשה  בוא 
השיב...  כלום",  "זה  דולר".  מיליון  "חמישים  אמרתי: 
כי אם הוא היה בעד משהו – זה זול. אך אם הוא היה 
נגד משהו – זה יקר... זה התורה שלמדתי ממנו בתחום 
הכלכלי. להחליט על ערכו של דבר לפני שאתה מחליט 

על מחירו של דבר..."
פרס,  של  מתשובתו  מאוד  ונהנה  צחק  זצוק"ל  מרן 
לנסות  ממנו  וביקש  טעם,  ובטוב  בתבונה  שנאמרה 
להפעיל את כובד השפעתו על ראש הממשלה ואחרים, 

שיעמדו לימין לומדי התורה.
בחג  מרן,  של  לביתו  פרס  שהגיע  האחרונה  בפעם 
הישיבות.  בני  גיוס  גזירת  ברקע  עמדה  תשע"ג,  הפסח 
והשפעתה  התורה  למעלת  השיחה  כל  את  הקדיש  מרן 
את  מסר  כבודו  איך  זוכר  "אני  ישראל.  עם  ביטחון  על 
הנפש למען בני הישיבות, לעולם לא נשכח זאת". פרס 
השיב: "ירשתי זאת מסבי, שהיה גם המחנך שלי, הוא 
הרכבת,  בתחנת  וכשנפרדנו  וולואזין,  בישיבת  למד 
אחת:  בקשה  רק  לי  יש  בני,  לי:  אמר  לארץ,  כשעליתי 

תשאר יהודי".

הרוח מנצחת את החומר

בכל הפגישות ביניהם, היה מרן מרעיף אהבה וידידות 
אין קץ על פרס. באחד הפעמים, יצא מרן מגדרו והעניק 

נפשו קשורה בנפשו

"אמנם אני נשיא המדינה, 
אבל כבוד התורה קודם 

לכבוד מלכות", היה אומר 
פרס למרן. נדמה שלא היה 
מנהיג מדינה שכיבד והוקיר 
תלמידי חכמים כמו פרס. 

פגישותיו העקביות עם מרן, 
בכל חג, העבירו מסר חשוב 
לאומה כולה, בדבר היחס 

הנכון לתורה ולנושאי דגלה. 
מרן זצ"ל ראה בכך קידוש 
ה', ובאחד הפעמים אמר 

לו: "ברוך המקדש את שמו 
ברבים".
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למה  פרס  זכה  מדוע  הבית,  בני  כששאלו  נשיקה.  לפרס 
אני  מרן:  הקרובים, השיב  אפילו התלמידים  זוכים  שלא 
רוצה שידעו כולם, שיש לנו הכרת הטוב כלפי מי שעושה 

למען התורה". 
כך היה גם כן בכל ספר חדש שהוציא מרן לאור, הוא 
היה מקפיד לשלוח לפרס את הספר, כשעל גביו הקדשה 
חמה ולבבית, כאות הוקרה וידידות. אני זוכרת, שבאחת 
מבני  ואחד  החדש,  ספרו  את  לפרס  מרן  הגיש  הפגישות 
הבית העיר שזהו הספר החמישים של מרן. בתגובה, קפץ 
יש  אדירים, מאיפה  "אלוקים  למרן:  ואמר  פרס ממקומו 
לכבודו זמן לכתוב את כל זה? זו ההוכחה שהרוח מנצחת 

את החומר!"            
היתה  פרס,  שמעון  את  מרן  פגש  בה  האחרונה  הפעם 
בנו  הכתרת  בטקס  פטירתו,  לפני  שבועות  כשלושה 
נרגש  פרס  היה  מעמד  באותו  לציון.  הראשון  לתפקיד 
מאוד לראות את מרן, והוא נשא נאום מופלא בשבחו של 
מרן ובשבח התורה. את נאומו הוא פתח במילים: "מרן 
ידידי, כבוד הרב הגדול והקדוש, אני מתרגש להיות כאן 

איתך במעמד הגדול של הכתרת בנך".
מרן  עם  שלי  החתן  שוחח  סוכות,  המועד  חול  בשבת 
הנשיא.  של  המרגש  נאומו  את  והזכיר  השבת,  בסעודת 
"אכן מגיע לו על כך שכר שיחה נאה", אמר מרן. "כשהוא 
בשבח  שדיבר  על  לו  אודה  ראשון,  ביום  לכאן  יגיע 
לא  המסורתית  הפגישה  הלב,  שלדאבון  אלא  התורה". 
מרן  נאלץ  שבת  שבמוצאי  משום  חג,  באותו  התקיימה 

לצאת לבית החולים, ומאז לא שב לביתו. 
אבל בעולם האמת, בודאי יקבל הנשיא פרס את שכרו 
הנאות  שיחותיו  על  התורה,  לימין  האיתנה  עמידתו  על 
קשורה  היתה  פרס  של  נפשו  ישראל.  עם  למען  ופועלו 
בנפשו של מרן, וכמה סמלי שהלך לעולמו כמעט במדויק 

בגילו של מרן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

עושה שלום

מה נאחל לעצמנו לקראת השנה החדשה? 

לרוב,  ותקוות  משאלות  בוודאי  יש  מאתנו  אחד  לכל 
עליהם נעתיר בימי הדין הבאים עלינו לטובה. אבל מרן 
השלום.  מעלת  על  הללו  בימים  לדבר  מרבה  היה  זצ"ל, 
בתוך  הקהילה,  בתוך  המשפחה,  בתוך  בינינו,  שלום 
הציבור. הקב"ה לא מצא כלי מחזיק ברכה כמו השלום, 
והשלום בינינו הוא גם הפתח לשלום עם אבינו שבשמים. 
נגע  זצ"ל,  מרן  של  פטירתו  מאז  הצער,  למרבה 
מרן  השנים,  במשך  שלנו.  במחנה  גם  פשה  המחלוקת 
הוא  רבות  פעמים  מחלוקת.  למנוע  כוחו  בכל  התאמץ 
היה  לפעמים  אם  גם  כך,  לשם  כבודו  על  למחול  הסכים 
הדבר נראה במידה מסוימת כ"השפלה". בסוף ימיו, ניכר 
היה שהנושא מטריד מאוד את מנוחתו, והוא ניסה לעשות 
הספיק  לא  אך  מחלוקת,  למנוע  מנת  על  צעדים  כמה 

להשלים את המלאכה. 
הרבה שואלים אותי, מה מרן היה אומר על מה שאנחנו 
רואים בשנים האחרונות בתוך הבית פנימה. אני חושבת 
נזכרת  אני  גדול.  צער  לו  מסב  הדבר  ספק,  כל  שבלי 
בדברים שהוא אמר לנו בערב האחרון בביתו, קודם שיצא 
לבית החולים, ואני יודעת: עוד לא זכינו שיתמלא רצונו 
הטהור של מרן, להשכין שלום אמתי בתוך הציבור שלנו. 
לשלום  ונתפלל  נייחל  החדשה,  השנה  של  בפתחה 
והערכה  אהבה  על  המבוסס  ואמיתי  כנה  שלום  בינינו. 
כולם. שנה  הברכות  את  בחובו  טומן  כי השלום  הדדית, 

טובה ומבורכת לכל בית ישראל.

חצי - חצי

הוא היה אומר: דריכה במקום, היא תחילת נסיגה. לכן 
חציו  חייב,  חציו  חצי.  חצי  עצמו  את  לראות  צריך  אדם 
ותהיה  אחת  מצוה  תעשה  רק  ממך?  מבקשים  מה  זכאי. 

צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכויות.
הרב, מה  "כבוד  לי:  אומר  אדם,  אלי למשל  בא  והנה 
אני, צדיק או רשע?" אני משיב לו: "לא חביבי, אתה לא 
חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני". "אז מה עלי לעשות 
"מצוה  לו:  אומר  ואני  שואל,  הוא  צדיק?",  יהיה  שאני 

אחת. המאזניים שלך עין בעין, תעשה מצוה אחת תכריע 

את הכף לזכות".

טוב. הולך לבית המדרש, לוקח ספר ויושב ולומד שעה 

אחת בהתמדה בלי שום הפסק כלל ועיקר. בא אלי כעבור 

שעה: "נו, עכשיו מה אני, צדיק?"

"לא אדוני", אני משיב לו, "אתה חצי חצי".

"אבל לפני שעה אמרת לי חצי חצי?"

אסור  היה  אבל  חצי.  מחצי  פחות  היית  שעה  "לפני 

חס  רשע  שאתה  עליך,  יאמר  אני  מה  זאת,  לך  לומר  לי 

חצי  אתה  באמת  עכשיו  השלום,  מפני  שיניתי  ושלום? 

חצי. לך תעשה מצוה אחת ותהיה צדיק".

ואמא  אבא  לו  יש  ואם.  אב  כיבוד  מצות  עושה  הולך 

מוסר  אותם,  ומשקה  אותם, מאכיל  הולך מלביש  זקנים. 

להם את נפשו. מגיע אלי. "נו, עכשיו אני צדיק?"

"לא חביבי, אתה חצי חצי".

"אהה, אני לא מבין אותך?"

תלמוד  של  אחת  שעה  דברים,  שני  לך  חסר  היה  "כן, 

תורה ושעה של כיבוד אב ואם. עכשיו באמת אתה חצי 

חצי. לך תעשה עוד מצוה אחת ותהיה צדיק. גמרנו".

בפעם השלישית, נכנס לבית חולים סועד זקנים, סומך 

שעה.  כעבור  חוזר  עיורים.  פוקח  חולים,  רופא  נופלים, 

"נו, עכשיו אני כבר צדיק?" הוא שואל. "לא אדוני", אני 

אומר לו, "אתה חצי חצי".

"אהה, איך זה יכול להיות?" 

זכאי.  וחציו  חייב  חציו  עצמו  את  אדם  יראה  לעולם 

אלא  ממנו  מבקשים  שלא  אותו,  להמריץ  כדי  לעולם! 

מצוה אחת. אבל מצוה גוררת מצוה, וילך מחיל אל חיל, 

ואז הוא יכול לבקש מהקב"ה בעשרת ימי תשובה: אבינו 

צדיקים  בספר  כתבנו  טובים.  חיים  בספר  כתבנו  מלכנו, 

וחסידים. אמן כן יהי רצון.

הקדשה של מרן לפרס על אחד מספריו
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.9.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, אפור. 

פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון אפור

בגדלים: 100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון 

אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון חזית 2 דלתות 

אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721

₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ:

מחיר למזומן:

₪ 542

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד סניף בני ברק

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

31.10.16 
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.9.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, אפור. 

פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון אפור

בגדלים: 100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון 

אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון חזית 2 דלתות 

אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721

₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ:

מחיר למזומן:

₪ 542

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַּתִּׂשיגּו ִלי ֶאת 
ַמְלִּכיֵאל ִמָּיד.

ַאּבּו ַפָנאן ָיָצא 
ֵמַהַּמְחּבֹוא - ָּתְכִנית 
 !ִּפיְנֶצָטה יֹוֵצאת ַלֶּדֶר

ַּתְסִּביר ִלי ְּבִדּיּוק ָמה 
הֹוֵל ָּכאן, ַמְלִּכיֵאל. ּדׁש

ל 
יֵא

ְלּכ
ַמ

כתב וצייר: אבימי

פרק א'

 תעלומה
 מספר

4

צע ֶוְנָטה
מב

 0
54

-8
44

17
06

מן  
ייד

שנ
י'   הצטרפו עכשיו 

 למשפחת מנויי
ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

67910 8

5

15

3

13

1

11

2

12

4

14
נוסיף 

את כפות 
הרגלים 

הכנף 
הימנית 

והעוקץ הקטן

נתחיל 
בציור 

הראש 
נסמן קו 

אמצע וקו 
עיניים

נצייר 
את 

תחילת 
העיניים 
והלחייים

נוסיף 
את 

אישוני 
העיניים 

ריסים 
גבות ופה

נצייר 
את הפה 

פתוח 
נוסיף את 

הלסת 
והמיחושים

נסיים
עם 

המחושים 
ונעבור 
לצייר 

את הגוף

כעת 
נצייר 

את 
היד 

והבטן

נצייר את 
אצבעות 

הידיים ונוסיף 
איטור של 

פסים שחורים 
על גוף הדבורה

נתחיל 
ברקע 

עם 
ציור 

הפרחים

נצייר 
את עלי 

הכותרת 
ונסמן 

את צורת 
העלים

כעת 
נסיים 

עם 
הפרטים 
הקטנים 

וסיימנו

נמחוק 
את הקווים 

הכתומים 
אלו הקווים 
המיותרים 

בציור

נעבור 
לציור 

כד 
הדבש

נסיים 
את 
הכד

נצייר 
2  רגליים 

ואת 
2הכנפיים 

למעלה

דבורה

טכניקת צביעה
רוצים לצבוע בטכניקה מענינת וחדשה

קחו מכחול ישן בגודל בינוני רצוי מכחול נוסף 
בגודל שונה. בחרו בצבע מים\גואש\אקריליק. דגמו 

מהצבע על צלחת והרבבו עם מעט מים,)כפי שכבר למדנו(. 
כעת טפטפו עם המכחול טיפטופים עדניים על הציור, צבעו 
כך את כל הציור בטיפטופים בשטחים גדולים תנו טיפטופים 

גסים יותר ובשטחים קטנים –טפטופים עדינים. 
שתפו אותנו איך יצא
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אחד  שאף  לך  מבטיחה  אני  לגן,  כבר  "לך 

שתשוב,  עד  שלך  החדש  במשחק  יגע  לא 

מבטיחה".

שהוא  נראה  לא  בפניי.  מביט  ילדי 

טנדר  הטנדר,  אבל  מאמין,  ממש 

ברחוב  לו  שמחכה  ההסעה, 

וצופר בקול שאין עליו עוררין, 

גורם לו לחדול מלהביט ולרוץ 

למטה.

בערך,  בבוקר  עשר  בשעה 

כשהילד בגן אוכל את ארוחת 

עשר - ואני משוחחת בטלפון 

עם חמותי, ניגש בן השנה ורבע 

שאיתי בבית אל המשחק החדש 

ההוא.

אני מנסה לאותת לו שיעזוב, אך הוא 

אינו מבין רמזים. אני מניחה את היד על 

הפומית ולוחשת לו:

"לא! לא! לא!" ותוך כדי כך מושכת מידו 

את המשחק.

באמצע  חמותי  שחקים.  מרקיעות  הצרחות 

עצמי  את  לאכול  מפסיקה  לא  אני  המשפט. 

לשחק  לו  מניחה  אני  לדבר,  ממשיכה  והיא 

ייעשה  שזה  עצמי  את  מרגיעה  במשחק, 

לידי ובהשגחתי הפרטית. אלא שאחר שיחת 

המרק  כי  הכיריים  אל  ממהרת  אני  הטלפון 

וליד  הדלת,  על  דפקו  כך  אחר  ומיד  גולש, 

השירות,  מרפסת  ממוקמת  הבית  של  הדלת 

את  שסיימה  הכביסה  במכונת  נזכרת  ואני 

עבודתה, 

ועד שאני שבה לי אל הילדון החביבון, אני 

מוצאת על הרצפה משחק מרוט וקרוע, חלקיו 

צבעוניים  חיילים  ושני  החדר,  בכל  פזורים 

קטנטנים בתוך הפה של התינוק.

אני מתחילה להיבהל, מכך שהמשחק החדש 

משהו  להציל  ניתן  אם  בודקת  הושחת, 

מרוק שזב  רטובה  ביד  מהכרטיסים שנרמסו 

לא  נזכרת שמשהו  אני  ואז  מהמוצץ שבפה, 

מגלה  כשאני  התינוק,  של  בפה  תקין  היה 

שבעתיים  נבהלת  אני  בפה,  החלקים  שאכן 

ומוודא ששום חייל לא נבלע כך ממש.

בפזיזות אני אוספת את המשחק החדש, 

החלקים  כל  את  בקופסא  מניחה  

הישרים  והרטובים,  היבשים 

הקופסא  את  ומעלה  והקמוטים, 

העליון,  הארון  אל  גבוה  גבוה 

לבל יינתן  המשחק עוד לטרף.

מגיע  דקות  ושבע  אחת  בשעה 

אל  בבוקר  שיצא  הילד  חזרה 

הגן.

"נו, אמא" – הוא אומר במקום 

המילה: שלום! "איפה שמרת לי 

על המשחק החדש?"

יכולתי  איך  שחורות,  רואות  עיניי 

לחשוב שהוא ישכח? איך אציג לפניו 

את קרעי המשחק?

המרוט,  המשחק  את  מורידה  אני  בסוף 

לסידורי  הקשור  מובן  לא  משהו  ממלמלת 

האבטחה קלוקלים ולהבטחות שווא.

רוקע  הוא   – הבטחת!"  הבטחת!  "אבל 

ברגליו, כי הוא לא מבין כאלו מילים, 

עושה  ואת  אלול  חודש  ועכשיו  "הבטחת 

עבירה!"

עבירה? חודש אלול? - הוא חוזר על הדברים 

שאני אומרת לו על פי רוב.

ורק  להשיב,  מה  יודעת  אינני  אני  ואני, 

לעולם,  עוד  אבטיח  שלא  לעצמי  מבטיחה 

לעולם, לעולם שום דבר ליתר בטחון.
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הבטחת שווא

שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
 הבטחות, הבטחות, הבטחות. כמה צריך להיזהר האישי

מהן.
"אבל הבטחת לי שאם אשמור על הקטנים – תתני 

לי ללכת".
"הבטחתם לי אורגן חדש – אם אלמד יפה" 

" הבטחתם שנלך לטיול בחג".
 לשם מה להבטיח? הרבה יותר פשוט לתכנן 
הילד:  וכשישאל  לפועל.  יצאו  שהדברים  ולקוות 
את מבטיחה, אמא?" לענות: אני מתכננת לעשות 

את זה ומקווה שכך יהיה".

 ילד שלא יתרגל להבטחות, לא יצפה להן כלל. 
שלפעמים  ויגלה  להבטחות  שיתרגל  ילד   
במקום  "שבועות"  לדרוש  עלול  מבוצעות,  אינן 

הבטחות, כי איך באמת ידע שמה שהובטח ייעשה?

 הבטחתם?-
עמדו בהבטחותיכם.

 לא הבטחתם? 

היזהרו שלא להבטיח.

אין צורך לעשות זאת. זה מיותר.

  ?מה קורה כשאנחנו מבטיחים משהו לילדולא מצליחים לעמוד בו 
איך נכון להבטיח? ולמה עדיף להמנע?
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

לקראתך  בא  'סמאשבוקס'  המקצועי  האיפור  מותג 
ומשיק מוצרים חדשים שצפויים להיות הדבר המלהיב 
החגים  עונת  כל  שלך  לאורך  האיפור  בתיק  הבא 
סמאשבוקס  שלאחריה.  השמחות  ועונת  הקרובה 
ומציעה  האיפור שלך  הקנייה של  חווית  את  צובעת 
לך מתחם פופ-אפ עצמאי שהושק לאחרונה בקניון 
מלחה בירושלים, ומצטרף למתחם הראשון שפועל 
כבר כחצי שנה בהצלחה יתרה בקניון עזריאלי בתל 
אביב. כשביקרתי שם פגשתי את יפית מנהלת השיווק 
של סמאשבוקס ישראל, והיא אומרת לי כי לקוחות 
של  אישית  איפור  מהתאמת  ליהנות  יוכלו  המתחם 

וממוצרים  המותג  של  המקצועי  המאפרות  צוות 
במתחם,  רק  בלעדית  שיימכרו  מוגבלת  במהדורה 
מתנות בלעדיות ובקרוב יינתנו שיעורי איפור במתנה 

ללקוחות!"
לאחר בדיקה מקיפה ההמלצה שלי היא על 'פריימר 
לעור מושלם', הוא מאריך את משך עמידות המייק 
של  מראם  בהפחתת  מסייע  האיפור,  את  מקבע  אפ, 
קמטוטים ונקבוביות, יוצר עור רך באופן ניכר לעין 
עם גימור חלק כקטיפה, שומר על מראה איפור רענן, 
מכיל ויטמיןA , ויטמין E , תמצית זרעי ענבים ותה 

ירוק ובנוסף הוא נטול שומן ונטול בושם.

שלי  המקסימה  השכנה  יוצאת  שישי  ביום  שבוע  מדי       
דורית מהבית בשעה שתים עשרה.

אותם,  מקבלת  היא  מהגן,  חוזרים  שלה  כשהילדים  מיד 
שוטפת את פניהם, מסדרת את בגדיהם ונעלמת אתם עד עשר 

דקות לפני הדלקת נרות. אז אני רואה אותה חוזרת הביתה, 
ומאחוריה השיירה העליזה.

הסקרנות בערה בי. מה היא עושה בשעות הלחוצות ביותר 
בשבוע? בזמן שכולנו טורחות ועמלות, מנסות להספיק 
את הכל לפני שהשבת נכנסת, רצות מהסירים אל מכונת 

הכביסה, מהמקלחת של הקטנים אל המגהץ המקטר..
לה שלווה  וחוזרת  ביותר  הלחוצה  יוצאת בשעה  דורית 

רגע לפני שהשבת נכנסת.
אולי אני צריכה ללמוד ממנה, להכין את השבת יום קודם 

ולצאת בצהריים למספר שעות עם הילדים אל הטבע? אולי 
את  לנצל  ונוכל  הזה,  בזמן  הפתוחים  מוזיאונים  יש  דווקא 

הזמן לשעת תרבות מהנה? חלפה בי מחשבה מהפכנית.
מוקדם  להתכונן  הרעיון,  את  ליישם  שניסינו  באמת  וניסינו, 

יותר, רק שהצלחנו חלקית מאוד.
עד שיום אחד דורית סיפרה לנו את ה"סוד".

"בעלי ואני חזרנו בתשובה ביחד כשיצאנו לטיול בהודו אחרי 
צבא. ההורים שלנו מאוד אוהבים את הנכדים, רק שנוצר מצב, 
יכולים להתארח אצלם. אין לנו אפשרות  שבשבת אנחנו לא 
לנסוע, וגם שם, אנחנו מכבדים אותם ולא רוצים לכפות עליהם 
שמירת שבת, לכן יצרנו מנהג חדש. אנחנו מבשלים את האוכל 
ביום חמישי בלילה, לוקחים אתנו חלק, חמותי באה לקראתנו, 
השיש  את  הכשירה  והיא  שלה,  לקובה  מתגעגע  בעלי  כי 
פעמיים.  חד  לכלים  ומוזגת  מיוחד  בסיר  ומבשלת  במטבח 
כל המשפחה מגיעה כל יום שישי בצהריים לחמותי, ואנחנו 

נפגשים, מחליפים חוויות ומעמיקים קשרים".
דורית ובעלה מצאו את דרך האמצע.

בקרבנו,  מסתובבים  בתשובה  חוזרים  של  זוגות  כמה  אבל 
כשהדילמה נוקבת ובוערת?

וכמה זוגות של הורים חילוניים מתחבטים בין הרצון לשמור 
חוסר  הזעם,  התסכול,  לבין  והנכדים  הילדים  עם  קשר  על 

האונים מול המצב החדש?
הורים  עשרות  עם  שוחחתי  בנושא  בזמנו  שהכנתי  בכתבה 
וילדיהם, בני זוג שחזרו בתשובה, בדקתי את שני הצדדים של 
המטבע. בשיחות עלתה השאלה העיקרית: מדוע יש משפחות 
שבהן ההורים שומרים על קשר עם ילדיהם על אף ששינו את 
היו  נורא? התשובות  לעומת משפחות שהנתק  חייהם,  אורח 

נחרצות: "תלוי בקשר המשפחתי הקודם".
ומובן  פשוט  קשר  היה  בתשובה  לחזרה  קודם  הקשר  "אם 
אחד  כל  מתאים,  גשר  לבנות  הקשיים  כל  אם  אפשר  וזורם, 
מתאמץ לבוא לקראת השני", הסבירו לי אילנה ושגית, אם ובת 
נתקלים  שבהן  הנפוצות  הבעיות  אחת  כי  ספק,  אין  אוהבות. 

הורים של בעלי התשובה היא הניסיון לקבל את השינוי.

 

   "תביני", אמרה לי אם חילונית, "גידלתי ילד, תליתי בו 
תקוות, ופתאום הוא זונח את כל חייו הקודמים, גם במחיר 
איך  ידעתי  לא  ואני  למשני,  בעיניו  שהופך  הורים  כיבוד 

'לאכול את זה'",
אם  זיוה,  לי  הסבירה  לשתוק?"  קשה  כמה  עד  יודעת  "את 
עם  להילחם  ולשתוק,  שיניים  לחרוק  נאלצה  זיוה  נוספת. 
גורבת  כלתה  את  כשראתה  גם  מילה,  לפלוט  שלא  עצמה 

לנכדתה בת העשר גרביונים ארוכים ביום קיץ לוהט.
שחוזר  הילד  כי  לכך,  מודעים  לא  שרבים  חושבת  "אני 
רוצה  היא  רק בשלב הראשון",  בקיצוניות  בתשובה מתנהג 
החזרה  של  הדרמטי  החלק  על  חילוניים  להורים  לספר 

בתשובה.
לקיצוני,  פתאום  הופך  אותו  לראות  מפחיד  באמת  "נכון, 
איך  יודע  לא  בעצמו  הוא  כי  המצוי,  מה'דוס'  יותר  אפילו 
בתשובה  החוזרים  ולכן  החדש,  החיים  באורח  מתחילים 
היא  מתאזנים",  הם  הזמן  במשך  הראשון.  בשלב  קיצוניים 
בשבילי.  גם  מעצימה  אך  קשה  סדנא  הייתה  "זו  מרגיעה. 
והפנימי.  החיצוני  לשינוי  להתרגל  החלטה  קיבלתי  אישית 
וברור  זה הבן שלי, אני אוהבת אותו,  זו המציאות הנתונה, 
אותם.  ולא לאבד  לנכדים שלי  להיות סבתא  רוצה  לי שאני 
אפילו", היא מוסיפה בחיוך זוויתי מוסתר, "החלטתי לראות 
את הצד הוורוד של העניין. מעולם לא חלמתי שיהיו לי כל 
והם  מחונכים,  הם  מתוקים,  הם  'בחינם'.  נכדים  הרבה  כך 
רק  אם  וקצת,  תוך עשור  רבתא'  ל'סבתא  אותי  יעשו  אפילו 

תהיה לי סבלנות. תואר שאף אחת מחברותיי בנות גילי לא 
היו חולמות עליו.

זיוה רצתה שנכדיה יתארחו אצלה, והבינה שאין לה ולבעלה 
האמון  את  יאבדו  הם  אם  כי  לכללים.  להיצמד  אלא  ברירה 
השבר יגדל. כיום הילדים שלה יכולים לסמוך עליה. "אני 
לא אתן לנכדה שלי להסתובב בלי גרביים, למרות שאצלנו 
אגלוש  ולא  לידה  טלוויזיה  אדליק  לא  אני  מקובל.  זה 
כיום  מפריע.  זה  שלי  שלבן  יודעת  אני  כי  באינטרנט, 
כשאני רואה את תוצאות החינוך שלהם, הרבה יותר קל 

לקבל את אורח החיים שלהם".

כדי  ולו  ובולעים  שמבליגים  הורים  יש  נכון,  אז       
לשמור על קשר משפחתי. לעומתם ישנם שאינם מסוגלים, 
נוגד את צו לבם. התסכול, הכעס והזעם משתלטים על  זה 
הרגשות, וגם אותם אי אפשר לדון על בחירתם. קשה לראות 
ילד ההולך בתלם שלא אתה התווית לו. הדרך היחידה עבורם 
היא להתנתק, הם פשוט מנתקים קשר. כמו במקרה של תמר, 
הרפואה  לימודי  את  לממן  כדי  רבים  כספים  השקיעו  הוריה 
לעשות  החליטה  היא  בתשובה.  כשחזרה  זנחה  אותם  שלה, 
הסבה מקצועית ולהיות מורה במכללה חרדית. הם זעמו עליה, 

חלומם הגדול שלבתם יהיה מוצמד התואר דוקטור התנפץ.
לתאומים,  ואם  נשואה  כשהיא  אחרי,  שנים  היום, חמש  עד 
ההורים שלה לא בקשר אתה. הם לא מוכנים לקבל את השינוי 

שהיא חוללה בחייה. מבחינתם, היא נתפסה לסוג של כת.
"בשביל אבא שלי חזרה בתשובה היא יריקה בפרצוף, בגידה 
של ממש. הכעס של הוריי גדול מאוד, עד שהוא הגיע לרמות 
כדי  היה  הנתק  רעיון  בתחילה  אם  ההיגיון.  את  שמשבשות 
להרתיע אותי ולגרום לי להתקרב אליהם בחזרה, הם החטיאו 
שאפשר  יודעת  אני  לקבוע.  לצערי  הפך  הנתק  המטרה.  את 
אותנו  מקבלים  בעלי  תומר  של  כשהוריו  במיוחד  אחרת, 

בזרועות פתוחות, על אף השינוי הגדול".
היא  נחמץ.  ולבה  שלהם,  הנכדים  את  מכירים  אינם  הוריה 
מנסה מדי פעם להרים טלפון, והם לא מתייאשים, כל שיחה 
מסתיימת בבקשה של: תחזרי הביתה, תעזבי את הדת ואז גם 

אנחנו נקבל אותך בזרועות פתוחות.
עוף  בתשובה,  חזר  הוא  שגם  תימהוני  הוא  בעלה  בעיניהם 
אותו  להכניס  מסוגלים  לא  הם  תורה.  ולומד  שיושב  מוזר 
מקווה  "אני  רשמי.  באופן  חתן  כעל  עליו  ולהכריז  לביתם 
מול  ויעמדו  לפנסיה  כשיצאו  אולי  שלו.  את  יעשה  שהזמן 
ימים ריקים, יהיה להם זמן לחשוב על משפחה ועל דם שהוא 
לא מים. אולי אז הם יחושו ריקנות וירצו את ילדיי, נכדיהם".

ועד שיגיע היום הזה, יושבות תמר, זיווה, שגית ואילנה ועוד 
הורים וילדים רבים ולא מתייאשים, מנסים להשקיע ולמצוא 

את שביל הזהב, כי מהורים אי אפשר להתגרש.

חוזרת בתשובה
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דפיקות נשמעו מתוך המכשיר הקטן שנח על 
השולחן, האמא הרימה אותו וזיהתה מייד את 
הסימן שהופיע על גבי המסכון- דלת מרצדת עם 
קווים קעורים )כלומר-קריקטורה של דפיקה מ.ו.( . 
"הוא כאן!!!", היא כתבה מייד לבעלה והוסיפה סמיילי 

דומע, "מה יהיה? אני דואגת",
"תהיי חזקה!", כתב לה האבא חזרה באבירות, "יהיה 
בסדר!", את שניהם זה לא באמת שכנע אבל הם קמו מן 
הספה והתקרבו אל הדלת הדוממת, הדפיקות מן המכשיר 

המשיכו להישמע בחלל החדר והצליל היה מעיק למדי.
"טוב, תפתח אתה", היא כתבה לו לא מורידה את עיניה 
לרגע מן המסכון הקטן, לאחר שנייה הופיעו אצל האבא 

עוד שלושה סמיילים לחוצים נורא.   
האבא פתח את הדלת ובפתח עמד איש נמוך עם משקפי 

זהב ותיק ג'יימס בונד.
"שלום לכם", הוא כתב לאחר שהוריד את התיק, "אני 
דוקטור גבי הרטמן, פסיכולוג התנהגותי, נעים מאד", הוא 
הוסיף כמה סמיילים מחייכים שהשרו קצת רוגע על הזוג 

המתוח.
"נעים מאד גם לנו", כתב האבא רשמית ואחר כך הוסיף 

פרחים בהיסוס )פרחים+סמיילי מהוסס(.
"מה יש לנו כאן?", כתב הדוקטור, 

"זה מוטי שלנו...", התפרצה האמא לשיחה בדממה , "הוא 
היה ילד כל כך מתוק... כל היום שיתף תמונות שלו עוזר לי 
במטבח, או עושה שיעורי בית, הוא ילד חכם ומוכשר, אבל 
לאחרונה משהו עובר עליו, הוא פשוט לא מוכן להשתמש 
במסכון שלו, בהתחלה חשבנו שזה משהו שיעבור עם הזמן, 
אבל זה רק הלך והחמיר, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, 
אי אפשר להתכתב איתו בכלל, הוא לפעמים אפילו מכבה את 
המסכון שלו בכוונה, אני כבר שבועיים לא ישנה בלילות...",

"רגע רגע רגע", כתב הדוקטור, "מה הפירוש לא משתמש 
במסכון, הוא בכלל לא מתקשר?",

"טוב, את האמת... שהוא כן מתקשר", כתב האבא והוסיף 
שוב סמיילי מהסס, "אבל... אהם... לא דרך המסכון"/

"מה הפירוש?", שאל הדוקטור והוסיף סמיילי נבוך )הכי 
קרוב לסמיילי שמבטא חוסר הבנה(, "אז איך כן?"

"טוב את האמת שזה באמת קצת מביך...", כתב האבא 
עם סמיילי מסמיק, "טוב אני אתן לך לראות בעצמך, הוא 

בחדר שלו, בהמשך המסדרון מימין".
הדוקטור כתב לייק בודד, והחל לפסוע לכיוון החדר של 

מוטי.
ציוץ של תוכי הפר את הדממה ששררה בבית.

"אהה, יש לו תוכי", ציין הדוקטור וניסה לשווא לחשוב 
איך מבטאים נימה של המהום דרך סמיילי.

"כככן, הוא מאד אוהב ציפורים", כתבה האמא, "כלומר 
מהסוג החי, לא דרך המסכון, הוא לא משתמש במסכון 

כמעט בכלל".
הם נכנסו אל החדר, מוטי ישב על המיטה ושיחק עם 
התוכי הגדול והצבעוני שלו שבאותו רגע הידס על כתפו, 

הוא לא שם לב שהם נכנסו.

"אהם", כתב האבא, והמסכון של מוטי זמזם מהקצה 
השני של החדר, מוטי לא שם לב גם אליו, הוא היה שקוע 

במשחק עם התוכי.
"אתה רואה?", כתב האבא לדוקטור, "הוא בכלל לא 

מחובר, מנותק לגמרי מהמערכת, אין תקשורת".
"אז איך הוא מתקשר איתכם?" שאל הדוקטור.

באותו רגע סובב מוטי את ראשו והבחין בחבורה שפלשה 
אל החדר שלו.

"היי אבא, היי אמא, היי... אורח לא מוכר", אמר מוטי 
והשתמש בפה.

הדוקטור שלח שבע סמיילים נדהמים, הוא לא הצליח 
לכתוב מילה.

לאחר כמה שניות הוא התאושש, "אל תגידו לי שהוא 
משתמש בפהההההה!", הוא כתב והוסיף עוד כמה סמיילים 

נדהמים.
"כן", כתב האבא והוסיף סמיילי חיוור, "זה גם מה שאנחנו 

הגבנו בהתחלה, זה ממש מוזר אה?"
הדוקטור לא הגיב, והאמא שלחה אל האבא כמה סמיילים 

בוכים ומבוהלים לסירוגין.
"היייי", אמר מוטי, "אני כאן, אתם רוצים לומר לי משהו?",
האבא ניגש בשתיקה אל קצה החדר והרים את המסכון 
של מוטי, הוא הגיש אותו למוטי וכתב לו, "קח את המסכון 

מוטי, בבקשה תכבד את אבא שלך".
מוטי לקח את המסכון באי רצון בולט, "מה העניין 
להשתמש בזה?" הוא שאל ברוגז, "הרי כולנו כאן בחדר...". 
"שלום לך מוטי!", כתב הדוקטור, "קוראים לי גבי ואני..."

"פסיכולוג שההורים שלי הזמינו כדי לשכנע אותי להשתמש 
במסכון", השלים מוטי את הדברים, "אל תטרח לכתוב, יותר 

קל לומר בפה".
"אל תתחצף מוטי!", כתבה האמא והוסיפה סמיילי של 
נו נו נו, "גם ככה אתה ככה )ציור של שתי אצבעות עם רווח 

צר ביניהן( מלקבל עונש".
"אהה, לא בכפייה", כתב לה הדוקטור במהירות, "את 
מעוררת אצלו אנטיגוניזם, אנחנו רוצים לגלות קודם כל 
מה היא הסיבה שהוא לא מוכן להשתמש במסכון שלו, רק 

לאחר מכן נוכל לגשת אל הטיפול עצמו".
האמא כתבה לו לייק בודד והפסיקה לכתוב אל מוטי, 

בשלב זה ההורים יצאו מהחדר.
"מוטי החביב", כתב הדוקטור למוטי לאחר שיצאו, "אתה 
נראה לי ילד חכם, ההורים שלך סיפרו לי שאתה מקבל ציונים 
טובים במבחנים ושכל המורים משבחים אותך, אמא שלך גם 
ציינה שאתה עוזר לה בבית הרבה, מה קרה לך לאחרונה? 

האם משהו מעיק עליך?".
"שום דבר לא מעיק עלי", אמר מוטי בקול רם כשהוא מביט 
בעצלתיים בהודעות של הפרופסור שהופיעו על המסכון, 

"אני בסדר גמור, למה אתה שואל?".
"אהה, )סמיילי מהוסס(" כתב הפרופסור. "למה אה אתה 
משתמש ב...אה... פה )סמיילי צוחק( שלך כדי לתקשר איתי? 
אתה יכול פשוט לכתוב לי, כמו שכולם עושים, ככה גם לא 
תצטרך להסתכל עלי כל הזמן כדי להבין את מה אני מנסה 

לומר לפי הטון או הפרצוף".
"כי נמאס לי כבר מהמסכון שלי", אמר מוטי.

"האם אתה רוצה גירסה חדשה יותר של מסכון?", כתב 
הדוקטור.

"לא לא לא", אמר מוטי, אני לא רוצה בכלל מסכון אני 
רוצה להסתכל על דברים אמיתיים ולא לראות הכל דרך 

מסכונים!"
"ומדוע עדיף לך להסתכל על דברים לא דרך המסכון? 
)סמיילי מתפלא(" כתב הדוקטור, "אתה יודע שכל דבר 
שתראה דרך העיניים שלך בלבד, יכול להיות בתוך המסכון 
ברזולוציות יותר גבוהות ובצבעים יותר חזקים, אתה יכול 

גם..."
"לשלוט על הרזולוציות בעצמי, אני יודע", קטע אותו 
מוטי, "לימדו אותי לשלוט על המסכון כשהייתי בן חמש, 
תודה אבל לא תודה, נמאס לי מהמסכון הזה וזהו, אני אוהב 
לחיות בעולם הזה בלי מחיצות להרגיש אותו באמת כמו 
שאלוקים נתן לי אותו, להשתמש בכל החושים שלי, כן גם 
חוש הדיבור, הוא לא נועד רק בשביל שירה כמו שכולם 

חושבים היום!"
"אתה יודע...", כתב הדוקטור, "הרבה מחקרים ביולוגיים 
טוענים שחוש הדיבור הוא בעצם שאריות של ההתפתחות 
האבולוציונית ושכל הנראה תיכף הוא יתנוון וישאר רק 

בשביל שירה..."
"אלו שטויות!" אמר מוטי בהתרסה, "מה אכפת לכם 
שמישהו מדבר דרך הפה? זה הכי טבעי בעולם, ובניגוד 
אליך אני חושב שדרך הפה אתה הרבה יותר מובן והרבה 

יותר מתומצת, ואתה גם לא צריך לכתוב כל הזמן". 
הדוקטור כתב שלושה סמיילים משועממים ומגלגלי עיניים, 
"אה, ואתה יכול להביט בעיניים של האנשים שאתה מדבר 

איתם", אמר מוטי והישיר אליו את מבטו. 
הדוקטור יצא לאחר כמה דקות מן החדר כשהוא מקיש 

על המסכון שלו בהרהור.
"נו דוקטור", כתבה האמא בדחיפות, "כמה זה חמור?",

"תראו", כתב הדוקטור בעודו מתקדם לכיוון הדלת, "אני 
מאד מקווה שזו הבעיה הרגילה של כאבי עיניים שנגרמים 
כתוצאה מהמסכון המרצד, מה שבדרך כלל מצריך משקפי 

מסך קלאסיים שפותרים את הבעיה ברגע".
"ואם זה לא זה?", כתב האבא.

"אם זה לא זה...", כתב הדוקטור ונעצר בסמיילי מהסס,
"אם זה לא זה, כנראה תצטרכו לשלוח אותו שוב לגן-מסך, 

אולי הוא אפילו יקבל כדורים לדיכוי הדיבור".
ההורים לא הגיבו.

"אתם מבינים", כתב הפרופסור, "אנחנו כבר לא בתקופה 
של לפני חמישים שנה שאז עוד חשבו שאפשר לשלב את 
התקשורת הרגילה עם התקשורת הטכנולוגית כמו שחלק 
מהאנשים רצו, היום זה או מסכון או לא להיות חלק מהחברה, 
בכלל אני חושב שאתם צריכים להיות קצת יותר קשוחים 
עם הילד שלכם, הוא לא יתחיל לשנות פה סדרי בראשית 

אה? זה ממש מגוחך".
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₪ 79

מאוורר 
עמוד “16 

רק ב-

₪ 79

פלטת שבת 
בינונית

רק ב-

₪ 179

מיחם 
חשמלי

מ.סטריאו 
ניידת

1301שחור

עם טיימר, 3 
מצבים

60 כוסות נסתר,
תוצרת הארץ

 תיק 
בשווי ₪50 

במתנה

מזגן נייד 

רק ב-

₪ 2,190

 ,BTU 10,000
 דירוג 

 A אנרגטי

₪250 
הטבה

עם התקן משמרת 
שבת בשווי 600 ₪
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