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.1
סקרים,  עימותים,  של  חודשים  לאחר 
ספקולציות והרבה כאב-ראש – ביום שלישי 
יהיה  מי  נדע:  וכולנו  יוכרע  המתח  הקרוב 
דונלד   – ארצות-הברית  של  ה-45  הנשיא 

טראמפ או הילרי קלינטון? 
השאלות החשובות עבור כל אזרח אמריקני 
בדרכו לקלפי, הם דרכו הביטחונית, המדינית, 
הכלכלית והמוסרית של המועמד/ת, וכמובן 
שלנו  השיקולים  והכריזמה.  חוש-ההומור 
מה  הם:  כישראלים,  יותר  ועוד  כיהודים, 
יהיה יחסו של הנשיא הנבחר ליהודי אמריקה 

ולמדינת ישראל?  
לדעת  יכול  לא  אחד  אף  הרעה:  הבשורה 
את התשובה לאף לא אחת מן השאלות. את 
הקלפים האמיתיים שומר כל אדם – על אחת 
בפוליטיקאי משופשף  וכמה כשמדובר  כמה 
לתפקיד  בהתמודדות  הגמר  לקו  שהגיע 
הנחשב ביותר בעולם המערבי – צמוד-צמוד 
לחזה. בדרך הוא משתדל להשמיע את הדעה 
דעות  של  דרכן  בנוסף,  יותר.  הפופולארית 
שרון  וכמאמר  להתהפך,  ואפילו  להשתנות 
ז"ל: דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. 
ואם לא די בכך, הרשו לי לגלות לכם כי כל 
אדם – אפילו נשיא ארה"ב – לא באמת קובע. 
ויועצים,  ושרים  סגנים  בסוללת  מוקף  הוא 

ומעל הכל יש ריבונו של עולם.
נוכל רק להתפלל שארה"ב תמשיך להיות 
ארה"ב  יהודי  עבורי  חסד'  של  'ממלכה 
למי  קלה  נחיתה  ולאחל  ישראל  ומדינת 
מבחוץ.  רק  הלבן  הבית  את  לראות  שייאלץ 

אוי, נעבאך.

.2
שלוש שנים להסתלקותו של מרן בעל 'יביע 
אומר', הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף 

זצ"ל.
ההלוויה  מסע  לאחר  ספורים  ימים 
קטן  למרתף  דרכי  את  עשיתי  ההיסטורי, 
ברחוב דוד ילין  בירושלים. מצאתי את הרב 
יושב  מרן,  של  ה'מדפיס'  שטרית,  אליהו 

בחדר-הלימוד שלו ולא מפסיק לבכות. 

"העיניים הן האיבר הכי חשוב בגוף האדם", 
אמר לי. "הרב היה העיניים של העולם. עכשיו 
אנחנו מגששים בחושך, כמו עיוורים... נכון, 
הגדולה,  האבידה  על  אֵבל  כולו  ישראל  עם 
אבל אני צריך את הנחמה הכי גדולה. הייתי 
יום". כל  לפחות עשר שעות,  הרב  עם   יושב 
החדר מוקף ארונות ספרים. הבולטים שבהם 
הם 55 ספרים בעלי כריכה בצבע בורדו. אלה 
שמונה-עשר  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  ספרי  הם 
יצאו לאור בחותמו המקצועי  מתוך הספרים 

של הרב שטרית. 
"אתה רוצה לעשות אותי בעל מופת?"

ונעים  תלמיד-חכם  אברך  שטרית,  הרב 
הוא  התורה.  עולם  לתוך  נולד  לא  הליכות, 
גדל במשפחה דתית, שימש קצין בצה"ל עד 
 – וטכנולוגיה  במחשבים  התמחה   ,26 גיל 

והתחזק. 
היתה  הגר"ע,  עם  הפגישה הראשונה שלו 
שרגא'  ב'תפארת  "למדתי  אירוסיו.  בתקופת 
"בדיוק  שטרית.  הרב  מספר  נוער",  בקרית 
לישראל.  ראשי  כרב  כהונתו  את  סיים  הרב 
בירושלים,  ז'בוטינסקי  ברחוב  לביתו  באתי 

ביקשתי שיסדר לי קידושין ונעניתי בחיוב".
הרב הכיר אותך? שאלתי.

לי  סידר  הוא  הגיע.  והוא  הזמנתי,  "לא. 
קידושין עם יד מגובסת, שכן זמן קצר קודם 
לכן, אירע בביתו המקרה הבא: הוא עלה על 
ללמוד  ונשאר  מהארון  ספר  לקחת  הסולם 
הספר  את  החזיר  ללמוד,  כשסיים  למעלה. 
ושכח שהוא על הסולם. הוא נפל – ושבר את 

היד..."
החתן בחתונתו לא יכול היה שלא להבחין 
בניצול הזמן האגדי של הגר"ע. "היה חשוב 
לו לגמור את החופה כמה שיותר מהר. הוא 

רצה לחזור ללימוד".
רבים, אמרתי לרב שטרית, כתבו על 'כוחא 
עם  מסכים  אתה  עובדיה.  הרב  של  דהיתרא' 

ההגדרה הזו?
"כלפי עצמו הרב היה חסיד, לציבור הוא 
היה ֱמקל. אבל יש דברים שהיה מחמיר ולא 
חלק,  בשר  נוכרית,  פאה  למשל:  מוותר. 
מכירת דירה לגוי, זמן רבינו תם בשבת וביום 
מבקש  היה  הוא  הללו  הנושאים  את  כיפור. 

לחזק בפני הציבור בעשרת ימי תשובה.

נוחה  היתה  לא  הרב  של  דעתו  "בכלל, 
זה  רב  ואומרים:  ציונים  המחלקים  מאותם 
הדבר  למה  אמר:  הרב  מקל.  זה  רב  מחמיר, 
ואומר:  עשירים  בין  המשווה  לעני  דומה? 
במה  הרב אמר:  יותר מאלמוני.  עשיר  פלוני 
כמה  יודע  הוא  פלאפל?  במנה  מבין,  העני 
הוא  עליהם  לעשירים  יש  וכרמים  שדות 
צריך  אתה  עושר,  על  לדבר  בשביל  מדבר? 
חומרות  על  לדבר  בשביל  עשיר,  להיות 

וקולות, אתה צריך להיות תלמיד חכם!".
במחשב-הנייד שבו ערך את 'חזון עובדיה', 
תיעד הרב שטרית את אשר ראו עיניו בעשרים 
שבענקים.  הענק  במחיצת  האחרונות  השנים 

אלפי סיפורים מופלאים ממקור ראשון.
הנה כמה מהם: "בעת שהרב היה אונן על 
ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא  אחיו,  פטירת 
אסור  לאונן  שכן  לפיו,  מאכל  דבר  להכניס 
לברך. הרב אמר: אני לא מסוגל לאכול בלי 

לברך... מה, אני גוי?".
אפילו  אדם,  לכל  החמלה  על  סיפור  ועוד 
לפני  הגר"ע:  בעצמות  שבערה  לבעל-חי, 
כמה שנים סיפרו לרב שבמרפסת ביתו יש קן 
של יונה. הרב הלך לשם, קיים מצות שילוח 
יתחיל  שלה  המלאך  'עכשיו  ואמר:  הקן, 

לעבוד בשבילה'. 
"מיד לאחר מכן, הרב סיפר לנו בדמעות על 
דברי הזוהר, שכאשר היונה חוזרת ומעוררת 
למלאכים:  משיב  הקב"ה  למעלה,  רחמים 
הבנים שלי, עם ישראל, בגלות – והם דואגים 

לגוזלים שלי...
לחפש  חזרה  והיונה  במרפסת,  הרב  "עוד 
בדמעות:  ואמר  אליה  התקרב  הרב  הקן.  את 
'מה אני אעשה? תביני אותי... התורה ציוותה 

אותי לעשות כך..." 

.3
רדיופוני,  התרמה  מסע  במסגרת  השבוע, 
ותרומתו  האגדית  גאונותו  מעט  הוצנעה 
לעולם התורה – לטובת שלל סיפורי מופתים 

וקמעות על ה'באבא' הרב עובדיה. 
להלן  על-כך?  חשב  עצמו  הרב  מה  ובכן, 
עשיר  "זוג  שטרית:  הרב  מפי  סיפור-מופת 
הרב  בטן.  לפרי  רבות  שנים  ציפה  מארה"ב, 
תתחילו  'אם  להם:  ואמר   - לביתו  קיבלם 

לשמור טהרת המשפחה, בעזרת השם תיפקדו 
לרב:  סיפרו  שיצאו,  לפני  קיימא'.  של  בזרע 
'אנחנו רוצים ללכת גם לרב כדורי'. אמר להם 

הרב: 'עדיף שלא תלכו'. 
'למה  לנו:  הסביר  שיצא,  אחרי  "מיד 
אם  כי  כדורי?  לרב  ללכת  לא  להם  אמרתי 
הישועה  את  יתלו  קיימא,  של  בזרע  ייפקדו 
מצות  על  ישמרו  ולא  המקובל  של  בברכה 

טהרת המשפחה.
"כמובן, שאחרי שנה, נפקדו בבן..."

מתייחס  היה  הרב  איך  הקשיתי,  בכלל, 
למופתים?

לבית  התלמידים  אחד  שהגיע  זוכר  "אני 
רבינו  בפני  ציין  הוא  הכלה.  בתו  עם  הרב 
לכן  קודם  שבועות  שלושה  כי  בהתלהבות 
שתמצא  ברכה  מרבינו  ברכה  הכלה  קיבלה 

זיווג הגון בקרוב. 
"הרב הגיב בענווה: "נו, אז מה? מה, אתה 
רוצה לעשות אותי בעל מופת? כנראה היתה 

שעת רצון – ולכן הברכה התקבלה..."
בחייו,  מופת.  איש  היה  מרן,  הוא,  אבל 

במותו, ובעיקר בתורתו.

.4
אחרי החגים. מחשבות, פגישות, תוכניות, 
לחשב  זמן  לשולחן.  חוזר  הכל  אתגרים. 

מסלול מחדש. 
ישראל'  'כל  העיתון  עם  ביד  יד  צועד  אני 
מהיום בו נולד, לפני שנתיים ומחצה. אפילו 
קצת יותר, כי הייתי שם עוד בימים בהם היה 
זה בגדר חלום רחוק של המו"ל אריאל קוניק: 
להביא תוכן איכותי ומגוון כותבים לכל בית 

חרדי, במחיר שווה לכל נפש. 
זה שיר פרידה, אז בואו נגיד שלום ותודה 
כמו  למו"ל,  ובמיוחד  הנפלאה,  לאכסניה 
לעורך  כהן,  חיים  הדירקטוריון  ליו"ר  גם 
ולכישרון הראשי ינון פלח ולמנהל המקצועי 
הגרפי   לצוות  גם  תודה  פרידמן.  יענקל'ה 
קוראי  למען   – תקווה  בי  יש  הסבלנות.  על 
העיתונות החרדית – שהצוות המנצח ימשיך 

להביא כל שבוע עיתון נקי ואיכותי. 
ותודה לכם, הקוראים, בארץ ומחוצה-לה. 
בזכותכם,  והערה.  הארה  והוקרה,  הכרה  על 

הדיו אף פעם לא  מתייבש. היו שלום. 

שלמה קוק

הישורת האחרונה

לב מלכים ושרים ביד ה׳. המועמד דונלד טראמפ"אתה רוצה לעשות אותי בעל מופת?" הרב אליהו שטרית במחיצת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים? 
מטרנה מהדרין ספיישל

עם הרכב ייחודי
קל לעיכול

אלפי אימהות מרוצות
ותינוקות רגועים

כבר נהנים מההרכב הייחודי
של מטרנה מהדרין ספיישל

לקטנצ'יק יש גזים
והוא לא מפסיק לבכות...



6 ג' בחשון תשע"ז 4/11/16

תנו חיוך לחיים

המגיד מישרים הרב שלמה לוינשטיין מספר שיהודי שאל 
כמשגיח  שכיהן  זצ"ל  מילר  הכהן  אביגדור  רבי  אחד  את 
בישיבת 'רבינו חיים ברלין': איך עוברים את ימי הדין? איך 

מקבלים אשראי לשנה הבאה?  
הרב שהיה קשיש ובשנה האחרונה לחיו ענה במילה אחת: 

"סמייל". חיוך. 
שוב:  ושאל  טוב  שומע  לא  שהרב  לתומו  השואל  סבר 
שוב  לו  ענה  והרב  הללו?  הימים  את  עוברים  כוח  איזה  עם 

"סמייל".
משתהה השואל לפשר התשובה, הסביר הרב במשל: "בכל 
שנתי  מאזן  עושה  גדולה  רשת  של  הבעלים  היה  שנה  סוף 
בחנות  פחות.  ואיזה  רווחית השנה  הייתה  חנות  איזה  ורואה 
אחת גילה בור עמוק וגירעון ענק. התחיל הבעלים לבדוק עם 
מנהל החנות היכן ניתן לחסוך, לצמצם, לחתוך: העובד הזה 
הפקיד  את  לחצי,  משכורתו  את  לחתוך  אפשר  השני  מיותר, 
הזה אפשר לפטר, עד שהגיעו ליוסי. "ביוסי אל תיגע", הזהיר 

בעל החנות את בעלי הרשת. 
למה? שאל הבעלים. הוא איש מכירות, ענה בעל החנות, 
איש חייכן, אהוב על כולם ולקוחות מגיעים רק בגללו. הוא 

יחידת רווח בו אסור לגעת.
זצ"ל: הקב"ה עושה מאזן שנתי,  מילר  הנמשל אמר הרב 
אנשים  ישנם  מחדש.  שנה  כל  העולם  את  לדלל  צורך  ויש 
גורמים  בעולם,  טובה  אווירה  משרים  לציבור,  שמועילים 

ללקוחות לחזור - אותם הקב"ה משאיר.
עם תחילת השנה וסיום ימי הרחמים, בואו נזכור כי יש דבר 

אחד שהוא טוב לו לאדם וטוב לסובביו: החיוך.
תנו סמייל.



חן  מצא  ש"ונח  כך  על  קוראים  אנו  נח  פרשת  בפרשתנו, 
בעיני ה'". המשנה אומרת במסכת אבות "כל שרוח הבריות 
נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו". וכמו לחדד ולהדגיש 
נוחה  הבריות  רוח  שאין  "וכל  המשנה  מוסיפה  העניין,  את 

הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו".
האפורה,  לשגרה  עכשיו  נכנסים  זה?  את  עושים  איך  אז 
החיוך,  על  שומרים  איך  אז  גשום.  חורף  לנו  שיהיה  מקווים 
על מציאת החן? ברור לנו ש"כמים הפנים לפנים כן לב האדם 

לאדם", אז איך מגיעים לזה מתוך הלב?
חיוך  על  כאן  מדברים  מאולץ.  חיוך  מספיק  שלא  ברור 
)כתובות  חז"ל  אמרו  עליו  מהפנימיות,  מהלב  חיוך  אמיתי, 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  טוב  יוחנן,  רבי  "אמר  ב(  קיא, 
ולבן  תקרי  אל   - שנים מחלב'  'ולבן  חלב, שנאמר  ממשקהו 

שנים אלא וליבון שיניים".
אין כמו הארת פנים וחיוך לזולת למצוא חן בעיני אלוקים 

ואדם.



בידרמן  אלימלך  רבי  מהגה"צ  שמעתי  הזה  הסיפור  את 

שליט"א, ויש בו מסקנות ותובנות לחיים.
מוצאי ראש השנה תשע"ז, רחוב השומר בבני ברק. השעה 
01:00 לאחר חצות הלילה. מאות אנשים גודשים את התחנה, 

ממתינים לקו 402 שיעלה אותם לירושלים עיר הקודש.
התורה  בעיר  הכנסיות  בתי  בהיכלי  גדושים  יומיים  בתום 
ערימות  פיזית.  כליל  סחוטים  אך  נפשית  רעננים  והחסידות, 
אוטובוס  חבילות.  לצד  מזוודות  ועגלות,  ילדים  תיקים,  של 

אחר אוטובוס עובר, כל אחד מלא עד אפס מקום.
מרחוק נראה אוטובוס מתקרב... גם זה מסתיים במפח נפש 
כקודמיו. ובקיצור רק מי שחווה את החוויה המפוקפקת הזו, 

יבין את זה. ואז מגיע אוטובוס ועוצר!
אבל  לחלוטין,  ריק  אמנם  הוא  עליו,  מסתער  לא  אחד  אף 

המספר שעליו -  318 מעיד שפניו מועדות לעיר רחובות.  
אז איך הוא נכלל נקלע לכאן לרחוב השומר, מקום שאין 

לו כלל תחנה?!
משיבים  האנשים  בנימוס,  הנהג  שואל  "לרחובות?" 

בשלילה.
לנהג  מציע  רוח  מצב  עם  ואחד  קלות  מתמהמה  הנהג 

להחליף את השלט לקו 402. 
בל זה בלתי אפשרי! יודעים הם את מה שידע הנהג.

רואה  "אתה  במונולוג:  ופותח  אליו  עולה  אחד  חברהמ'ן 
כאן את האנשים הרבים,  אנשים נשים וטף,  באמצע הלילה,  
עם כל החבילות והעגלות, יש לך מושג אילו זכויות יהיו לך 

אם תיקח אותנו הביתה?". 
אבל זה בלתי אפשרי, יודעים הם את מה שידע הנהג.

ועל  כפתורים,  כמה  על  הנהג  לוחץ  הנהג,  מתרצה  לפתע 
מתמלא  האוטובוס   .402 המיוחלות  הספרות  מופיעות  הצג 

במהירות והוא נוסע לירושלים. 
במהלך כל הנסיעה מעתירים הנוסעים שלא נרדמו ברכות 

על ראשו של הנהג הצדיק, שהשכיל להבין למצוקת הנוסעים, 
שהבין שישנם מצבים חריגים בהם יש לסרב פקודה, להתעלם 
מהוראות משרד התחבורה, ולנהוג תרתי משמע,  כפי שצריך.

רק לקראת התחנה האחרונה העז אחד הנוסעים לשאול את 
הנהג: עם כל הכבוד אתה לא מפחד לחטוף קנס שמן על מה 

שעשית?
והנהג מחייך: אני נראה לך משוגע? מהרגע הראשון אני קו 
402, רק לא רציתי 'לחטוף' מכל הנוסעים העצבניים בתחנה 
אז שיניתי את המספרים בצג  וגידופים,  קיתונות של צעקות 
לי  הודו  כולם  ואז  לבקשתכם,  לשנות  ו'הסכמתי'   318 לקו 

וברכו אותי במקום לקלל אותי.
רבי אלימלך לומד מכאן שתי מסקנות: אחת, האדם בחייו 
צריך תמיד להודות ולברך על כל צעד, כדי שמשמים לא יזמנו 
להיראות  יכול  זה  איך  שיבין  כדי  רק  הקשה,  הדרך  את  לו 
אחרת. מסקנה שניה: אנשים היו בטוחים שהם חברה'מנים, 
הצליחו לשכנע את הנהג. איש לא העלה בדעתו שהנהג הוא 

חברה'מן והם לא עשו כלום.
והמסקנה שלי מהסיפור הוא: ההמתנה היא אותה המתנה, 
נהג. מה עשה את ההבדל  אותו  הנהג  נסיעה,  הנסיעה אותה 
בין נסיעה שלמה שבה היו כולם צועקים על הנהג, רוטנים, 
בשמחה  עליהם  שעברה  הנסיעה  לבין   - עצובים  כועסים, 

ובהודיה לנהג?
החיוך. בכך שהנהג כביכול 'גרם' להם ועשה להם טובה, 
הם חייכו והודו לו כל הדרך. בעיניי, העולם מתחלק לשתיים: 
אלו שחושבים שהכול מגיע להם ואלו שבטוחים שמה שהם 

מקבלים זה בחסד ורחמים. 
והעיקר, לחייך כל הדרך.

שבת שלום וחודש מבורך.

הקב"ה עושה מאזן שנתי, ויש צורך לדלל את העולם כל שנה מחדש. ישנם אנשים שמועילים לציבור, 
משרים אווירה טובה בעולם, גורמים ללקוחות לחזור - אותם הקב"ה משאיר

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

החיוך זה כל ההבדל. אוטובוס קו 402 )צילום ארכיון: קובי הר צבי(



מיסודם של ג׳וינט ישראל-תבת וקרן משפחת רודרמן
תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מגבלה!
הצלחה

ללא

בניית תוכנית
אישית

סדנאות
ופעילויות

פיתוח
כישורים

שיפור
מיומנויות

השמה ופיתוח
קריירה

מגוון שירותי
קהילה

תכנית ׳רמפה׳ לשילוב וקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות*

המתקשים להשתלב בשוק העבודה, 
מזמינה אותך להצטרף לתכנית
להשתלב. להתפרנס. להצליח!

משתלבים.
מתפרנסים.

מצליחים.

רמפה בני ברק:
מרכז להכוון תעסוקתי

הירדן 31 ב״ב.

לפרטים והצטרפות
www.rampa.org.il | 077-8994220 

*לבעלי 20% נכות ומעלה.
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ימי החגים חלפו ומאד מהר החילונו בתקופה הכי 
מר-חשוון  כשמו  חשוון  חודש  השנה,  של  שגרתית 
יחלוף בעזה"י על פנינו ללא חגים או אפילו צום כזה 
חסרי  שגרתיים  ימים  לכאורה   – סתם  אלא  אחר  או 

צבע ועניין.
לנו  שיעזרו  תובנות  בכמה  שנשכיל  חשוב  אולם 

לקחת את התקופה הזו באופן הנכון והראוי:
אינני אוהב להביא ראיה מאירועים טראומתיים אך 
אין לי ברירה זה פשוט קולע למטרה: בשנה החולפת 
ל"ע  ומצליח שקבל  יקר  אדם  קרוב משפחה,  בקרתי 
ששהיתי  הפעמים  באחת   . קל  יחסית  מוחי,  אירוע 
היעד  כי  ואמר  תחושותיו  את  בפני  תינה  הוא  אצלו 
המתוקה"  לשגרה  "לחזור  הוא,  כעת  שלו  הגדול 
וחדר  לי  זכור  הנ"ל  הטריוויאלי  המשפט  כלשונו! 
המוכיחות  מבורכות  יותר  עובדות  אין  לעצמותי!!! 
ימים של שגרה  כראוי מאשר  על מערכות שעובדות 

שבהם הכל תקין וכולנו חיים נושמים ו...רוטנים!
כשנתבונן לעומק העניין, בידינו כלי עזר להבין עד 

כמה השגרה היא עוצמתית:
הרב  תהה  לאחרונה  ששמעתי  מאלפת  בהרצאה 
כראוי  מתייחסים  לא  הכיצד  שליט"א,  שטיין  מנחם 
ספק  אין  הגומל??   כברכת  ממש  יצר  אשר  לברכת 
הגומל  ברכת  כי  מסכימים  כולנו  אמיתית,  שאלתו 
מונח  ליד ה"בימה" שעליה  גדול  רעש  בקול  נאמרת 
מספר  נאמרת  יצר  אשר  ברכת  ואילו   , התורה  ספר 
שאת  במלמול  לשפם"  "מתחת  בחטף  ביום  פעמים 
סופו טורחים לומר מעט בקול ולהמשיך הלאה, בעוד 
עד מאד  גדולה  סגוליות  יצר  לברכת אשר  כי  שידוע 
ויאמר  בכוונה,  אותה  "ויברך  היום":  ב"סדר  כנאמר 
שלם  יהיה  האדם  ואם  ענייניה...  כל  במילה  מילה 
ימיו  כל  יחלה  לא  דבריו  במשפט  ומכלכל  בדעותיו 
ולא יצטרך לרופא ולא לרפואותיו, וא"כ וודאי ראוי 
ובדעת שלימה לרופא כל בשר  גמורה  לברך בכוונה 
ומפליא לעשות". )מתוך פסקי תשובות חלק א' סימן 

ו'(.
גולדברג  ניסן  להרה"ג  "נזר התפילה"  בספר  והנה 
שליט"א – ר"מ בישיבת אור ישראל )עמ' י"ז( מעיר 
וידוע לפני כסא  גלוי   " על המשפט הנאמר בברכה: 
מה  כבודך,  כסא  עד  מהו  להבין  יש  שהרי  כבודך" 
מיוחד בדבר שבו אנו עוסקים בברכה אשר מגיע עד 
כסא הכבוד? וברור כי לפשוטם של דברים – מבאר 
– הב"י בשם הגר"א – כי הקב"ה בהשגחתו הפרטית 
האדם  של  ביותר  הפשוטות  פעולותיו  עד  משגיח 
כיציאה לשירותים וכדו'.  אולם הסבר מחודש ונפלא 
פי ביאורו של בעל  והוא, על  גולדברג,  מציע הגר"נ 
יסתם  או  מהם  אחד  יפתח  "שאם  למשפט:  הטורים 
אחד מהם " וביאר כי הכוונה לשעת הלידה בה העובר 
עם יציאתו מרחם אמו מיד מתהפכים עליו כל מערכות 
הגוף ובמקום ובשבריר של שניות נסתם חבל הטבור 
מנפלאותיו  דבר  וזהו   , מזונו  לאכול  פיו  נפתח  ומיד 

של הקב"ה, והנה ידועה היא הגמרא במסכת 
תענית )דף ב' ע"א( שבה נאמר:" ג' מפתחות 
שליח",  ביד  נמסרו  שלא  הקב"ה   של  בידו 
תהליך  היינו  חיה",  של  "מפתח  מהם  אחד 
וחסר תקדים שלשמו  לידה הוא כ"כ מופלא 
הבורא  מאת  מיוחדת  פרטית  השגחה  ישנה 
יתברך.  ולפי"ז אם הברכה וההצהרה עוסקת 
בלידה מובנת אפוא ההצהרה ש"גלוי וידוע" 
ע"י  ולא  כבודך"  כסא  "לפני  לא  אם  והיכן 

שליח!!
מביאור  התובנה  היא  ומיוחדת  רבה  מה 
בברכה  מהנעלם  טפח  לנו  חושפת  שגם  זה 
של  נפלאותיו  את  מבארת  וגם  זו  חשובה 
עצמה  שהשגרה  הידיעה  והיא,  השי"ת, 
הטבה  בתוכה  נושאת  והיומיומית  הפשוטה 
על הטבה . חסד על חסד מאת ה' , כל לידה 
נורמטיבית המתקיימת למאות ולאלפים כחום 
היום בחדר הלידה, הרי היא סיפור עצום של 
בהשגחתו  ומיוחדים  רגילים  לא  תהליכים 
יתברך.  וזוהי אולי הסיבה לסגוליות הגדולה 
הנשגב  תפקידה  באשר  יצר  אשר  ברכת  של 
בכל  המחדש  וכיצד  שגרה  מהי  לנו  להבהיר 
ספק  אין  יום!!!  בכל  בטובו  מחדש   , יום 

שהמבט שונה  לאור הנ"ל!!
זצ"ל  פינקוס  הגר"ש  על  מסופר  וכך 
זה  היה   :)66 עמ'  ב'  חלק  בגבורתו  )השמש 
בפורים של אחת השנים לפני קריאת התורה, 
כשהגבאי החל למכור את המצוות. "חמישים 
מי  להיענות  ממתין  הכריז,   , פתיחה"  שקל 
ביום  הקודש  ארון  בפתיחת  לזכות  מהציבור 

המסוגל.
לבימה  נגש  ממקומו,  הרב  קם  שאז  אלא 
מילה  יצר"  "אשר  חודש   – פתיחה   " וקרא: 
את  להמיר  לציבור  לקח  זמן  במילה...." 
אבל  המכירה,  תתנהל  שבהן  "המטבעות" 
עד מהרה החלו לקחת בה חלק. המעוניינים 
שקודמיהם  הזמן  פרק  על  איש  איש  הוסיפו 
הציעו, והחל משא ומתן של שכר מצוה עבור 
מצוה.  חודשיים, חצי שנה , שנה.... ומשקיבל 
על עצמו פלוני מן הקהל את הקבלה למשך 
שמשון  רבי  הכריז  הבאות,  השנים  שלוש 

"זכה לו".
הנשגב  העניין  על  בשיחותיו  עורר  רבות 
בפניו  נקרתה  והנה  זו,  בברכה  הכוונה  של 
למענה  בפעילותו  נדבך  להוסיף  ההזדמנות 
ולהטמיע באמצעות המכירה הזו את חשיבות 
שנה  באותה  רכש  שלא  מי  גם  וכך  הברכה. 
את "הפתיחה" , למד לדעת מכאן ולהבא כי 
יצר" הוא מטבע עובר לסוחר  כוונה ב"אשר 

ורב ערכה....!

מצווה כנגד מצווה

הרב צבי אזרחי
במבט שני

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

לפני קריאת התורה, 
כשהגבאי החל למכור את 
המצוות, קם הרב ממקומו, 
נגש לבימה וקרא: " פתיחה 
– חודש "אשר יצר" מילה 

במילה...." זמן לקח לציבור 
להמיר את "המטבעות" שבהן 

תתנהל המכירה, אבל עד 
מהרה החלו לקחת בה חלק

גם 'אשר יצר' היא מטבע עובר לסוחר. הגר"ש פינקוס
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המסעדה היהודית
מתחם השבת של

שבת חלום!

רח' כינרת 4 בני ברק

רוצים לכבד את השבת במעדנים משובחים במחירים המשתלמים ביותר?
 אתם מוזמנים להגיע למתחם ב.ס.ר 3 בבני ברק בימי שישי

ולמצוא הכל במקום אחד - בקלות, בנוחות והכי חשוב - בטעם ללא תחרות  

מותג המאפה הידוע מירושלים 
יכניס אתכם לעונג שבת 

עם מגוון עצום של מאפים 
איכותיים, עוגות וכמובן חלות 

לשבת עם ניחוח מיוחד

המגוון הגדול ביותר של אוכל יהודי 
לשבת מחכה לכם ביריד יום שישי 
המשלב בשרים איכותיים, עופות 

ביתיים, דגים במגוון טעמים
וסלטים במבחר ענק!

סופר מרהיב במחירים משתלמים 
המציע לכם מעדניה עם מטעמי 

'חפץ חיים', פיצוחיה ענקית 
וטרייה, מחלקת חלבה

ועוד מגוון ענק של מוצרים

מיץ ענבים 
תירוש

כל מחלקת
הפיצוחים

מבית פיצוחי ירדן למהדרין

6 בקבוקים
קוקה קולה

סלטיםקילו רוגלך

הנחה50%
3+1

חינם!
₪990

ביצי תנובה
)24 בתבנית(

₪1790
₪3690

20%
הנחה

3 0 . 1 1 . 1 6 ך  י ר א ת ד  ע ד  ב ל ב י  ש י ש י  מ י ב ף  ק ו ת ב ם  י ע צ ב מ ה

רח' כינרת 4 בני ברק
הכתובת שלכם לכל מעדני השבת

30.10.2016 Google  כינרת 4  מפות

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%AA+4,+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%AD/@32.0943127,34.8270645,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1... 1/2

100 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2016

כינרת 4

חניה
חינם

P
כינרת 4
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על סּפקי אינטרנט, סיפוק יצרים וספק מתי להסתגר בתיבה

.1
השבוע התעורר וויכוח מפתיע סביב הצורך להציב קווים 
אדומים לשימוש באינטרנט. "מפתיע", מפני שגם היוזמים 
של המהלך )לא ח"כים חרדים – תודה לק-ל(, לא מעלים על 
דעתם שאפשר באמת לחייב כל משפחה או מוסד בישראל 
של  חותמת  לקבל  או  רימון"  ל"אינטרנט  מנוי  על  לחתום 
הצעת  הוגשה  כן?  מה  תקשורת".  לענייני  הרבנים  "וועדת 
לחסום  אינטרנט  ספקיות  שמחייבת   – למדי  פרווה   – חוק 
לא  קונצנזוס.  היא  שלהם  שהבעייתיות  ותכנים  אתרים 
אתר  או  חפץ-חיים  הספר  של  בפרמטרים  שנבחן  משהו 
"קול הלשון", אלא תכנים שכל אם עברייה שהפקידה את 
לפי  אליהם.  שייחשפו  רוצה  לא  המסכים  בידי  ילדיה  גורל 
הצעת החוק הצוננת, במקרה בו הצרכן יגיש בקשה לספקי 
יחויבו  הם  נפשו,  כאוות  לגלוש  לו  לאפשר  כן  האינטרנט 

לאשר זאת. 
אז מה ההבדל אם החוק קיים אם לאו? שלילת האפשרות 
תיאלץ  בסדר.  לגלוש?  רוצה  אתה  ַחָטָאה".  "ְּכסּוי  להיות 
האינטרנט  ספק  אחד:  למישהו  לפחות   – בקול  זאת  לומר 
שלך. ובכל זאת, שומו שמיים. "מה עם חופש הפרט?", שאל 
אחד המתנגדים. "האם אנו רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו 
איראן שמגבילה את השימוש באינטרנט?", תהתה מתנגדת 
נוספת. ההצעה נפלה ובימים אלה עמלים לנסחה מחדש – 

באופן קריר עוד יותר. 
השלכות  שום  החדש  לחוק  אין  הללו  השורות  לקוראי 
אישיות והשם היותר מתאים לו הוא "משנה שאינה צריכה". 
ובכל זאת, הדיון סביבו מרתק ומחכים. מרתק לעקוב אחר 
טענותיהם של המצדדים בעד ואחר נימוקיהם של העומדים 
כנגד. הרי מדובר בעניין מוסרי גרידא לכאורה, וגם הפעם, 
ימין לשמאל. בין מי  בין  באופן כמעט כולל, הוויכוח הוא 
שיקרא בשבת הקרובה את פרשת נח המיושנת וינסה להבין 
שילך  מי  לבין  אבינו,  לאברהם  נח  בין  ההבדל  באמת  מה 
לבלות באותו זמן ב"שבתרבות" המתחדשת כדי לברר כיצד 
דירה  על  והמס  הציבורי  התאגיד  סגירת  חייו  על  ישפיעו 

שלישית.  
חבל. אבל איזה כיף להיות שייך למחנה הישן.

.2
לפעמים, להוסיף שבח על אדם, יכול רק לגרוע. "נַֹח ִאיׁש 
ָהָיה" – אומרת התורה, וכולם מתפעלים. אבל  ָּתִמים  ַצִּדיק 
אז מגיעה מילה אחת נוספת, שלפי אחד הפירושים מצמצמת 
את צדקותו: "ְּבדֹרָֹתיו". יש דורשים תוספת זו לשבח – אם 

הדור היה צדיק, נח היה צדיק יותר. ויש דורשים אותה לגנאי 
– אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום 

)רש"י(. 
בתשובה  המחזירים  לגדול  דווקא  ההשוואה  ללא  אבל 
בכל הזמנים, אברהם אבינו, אין חולק על כך שנח היה צדיק 

תמים עם השפעה עצומה לדורות. 
"ַוֹּיאֶמר ה' ְלנַֹח ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי אְֹתָך ָרִאיִתי 

ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה". 
הוא  לתיבה,  להיכנס  מפורשות  לנח  אמר  לא  ה'  עוד  כל 
לגנאי,  הדורשים  לדעת  נכון,  זאת.  לעשות  מעוניין  אינו 
למדים מפה שאף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין 
שיבוא המבול ולא נכנס אל התיבה עד שדחקוהו המים. אבל 
לפי הדעה שנח צדיק ללא פגם, וודאי ישנה סיבה מיוחדת 
מדוע הוא מתמהמה להיכנס אל התיבה. מהרגע שבו התיבה 
יכול   )!( שנה   120 של  קשה  עבודה  לאחר  ומוכנה  עומדת 
היה נח להיכנס פנימה וסוף-סוף להיבדל מעט מהעולם הרע 
ה'  את  ולעבוד  בצדקותו  להתבודד  לתיבה.  מחוץ  שנמצא 
יתברך ללא כל מפריע. הרי מפעל חייו של נח עומד ומוכן 
לשימוש. אבל נח לא עשה זאת. הוא המתין. כנראה היה לו 
מפעל חיים אחר: הוא האמין שנוכחותו בדור זה, יכולה עוד 
להשפיע. אומנם נח לא משפיע אקטיבי – וזה ההבדל הגדול 
בינו לבין אברהם שהלך ו"עשה נפשות" בחרן – אבל עצם 
נוכחותו של יהודי צדיק משפיעה על הסובבים אותו, ובזה 

נח האמין בכל מאודו. 
ולא  מבול  הם  שיורדים  שהגשמים  רואה  נח  כאשר  רק 
גשמי ברכה, הוא נפרד מהעולם שבו הוא חי ונכנס למציאות 
אחרת. בהסתגרות, נח לא האמין. כל עוד הוא מעורב עם בני 

דורו, עדיין יש סיכוי שיעשו תשובה.
 

כידוע,  רטורית.  נראית שאלה  זאת  לכאורה,  הצליח?  נח 
תמיד  לא  להצלחה  המדד  אבל  בתשובה.  חזר  לא  אחד  אף 
עצם  רוחניים.  בדברים  לא  וודאי  ועכשיו.  כאן  נמדד 
ההשתדלות של נח להישאר ולהיות נוכח מחוץ לתיבה, היא 
מעשה צדקות. אם נלמד מהנהגה זו משהו לחיינו, אז וודאי 

שנח הצליח!

שבת שלום!

הצעת חוק צוננת

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

גם בעניין מוסרי גרידא לכאורה, הוויכוח גלש לבין ימין 
לשמאל. מודעת מאבק חרדית 

כל עוד ה' לא אמר לנח מפורשות להיכנס לתיבה, הוא אינו מעוניין לעשות זאת. נכון, לדעת הדורשים לגנאי, 
למדים מפה שאף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול ולא נכנס אל התיבה עד שדחקוהו 
המים. אבל לפי הדעה שנח צדיק ללא פגם, וודאי ישנה סיבה מיוחדת מדוע הוא מתמהמה להיכנס אל התיבה
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אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

היא לא שוכחת צרות

הרב אבנר קוואס

אפשר  אי  שאותה  בסיסית  תכונה  קיימת  האשה  אצל 
לשנות - היא לא שוכחת צרות שעשו לה! אתה יכול לומר 
הצרות  לך.  יעזור  לא  וזה  כבר,  ִּתְשַּתִּני   - פעמים  אלף  לה 
עולות לנגד עיניה בלי שהיא תרצה. ובעלה חוזר על אותם 
משפטים מפורסמים: יש לך טבע לחזור לעבר... למה את לא 
מסוגלת לפתוח דף חדש? מה שהיה נגמר, תסתכלי קדימה... 
נסביר את הדברים על פי המדרש: שאלו התלמידים את 
להתפייס  'מפני מה לאשה קשה  ינאי:  רבי  בן  דוסתאי  רבי 
ולאיש קל להתפייס?' ענה: 'זה ממקום שנברא וזו ממקום 
והאשה  מהעפר,  נברא  'האיש  רש"י:  הסביר  שנבראת'. 
הוא  ומיד  העפר  על  )פיוס(  מים  שפוך  העצם.  מן  נבראה 
)פיוס(  מים  כל  עליה  תשפוך  אם  גם  עצם,  אבל  מתבטל. 
יש  אשה  לכל  לכן,  תתבטל'.  ולא  ִּתָמֵחה  לא  היא  שבעולם 
זכרון מאד חד וברור לחוויות שליליות שעברו עליה במשך 

החיים. 
לפעמים הזיכרון שב ועולה לה כמו בהקרנה חוזרת של 
סרט ואז היא חשה את הכאב מחדש. הזיכרון שלה כל כך 
חד, שאפילו אחרי שישים שנה של נישואין, היא יכולה לומר 
לבעלה: אתה זוכר שבשנת 42 עמדנו על גשר ווינסטון, מה 
אמרת לי? והוא שואל: היינו פעם על גשר ווינסטון? כן, היא 
משיבה, ולבשת את החולצה האדומה... היא זוכרת גם את 

מה שהוא לבש בשעה שהוא אמר.
בשעת  במיוחד  בדיבורך,  מאד  להזהר  עליך  יקר!  בעל 
מריבה. כי על כל מילה לא יפה שאמרת לה, נפתח לך תיק 
ומהארכיב  לארכיב,  ומהמדור  למדור,  עובר  והתיק  פלילי. 
לדיון  לפניה  עולה  הזה  התיק  בערך  שבועיים  כל  לגנזך. 
משמעתי ויחד איתו הרבה 'שחור'. ואז היא מתחילה לומר 
את המילים הידועות: מאז שהכרתי אותך אני חיה בחושך, 
אני  החתונה  מאז  איתך,  לי  היה  לא  אחד  טוב  יום  אפילו 
סובלת... והוא עונה לה: די, מספיק, אל תחזרי לעבר, כבר 
השלמנו... ידידי היקר, אשתך לא השלימה איתך לגמרי... זה 

אתה שהשלמת עם עצמך.

הקלקול והעונש
כי מלאה הארץ  נח קץ כל בשר בא לפני  "ויאמר ה' אל 

חמס". 
בפרשת בראשית קראנו על בריאת העולם. וכבר בפרשה 
ללמדך  ומשפחתו,  נח  מלבד  אבדו  וכולם  העולם  נחרב  זו 
נזהרים,  לא  ואם  מאד.  מהר  ולהשחית  לקלקל  שאפשר 
האמיתי  הגיבור  העונש.  גם  בא  ואיתו  מיד  בא  הקלקול 
הוא נח ששמר על עצמו ונשאר בצדקותו. אף שכולם גנבו 
וחמסו, לא אמר נח אהיה כמו כולם ולא אפרוש מן הציבור, 
אלא יצא נגד הזרם כמו דג חי שיש לו את הכח לשחות גם 
נגד הזרם. ובכך הציל את עצמו, את משפחתו ואת העולם 

כולו שהרי אנו בניו של נח. 
כמה אנו חייבים תודה והערכה לנח על עמידתו האיתנה. 
לפעמים אדם עושה מצוה, והוא אינו יודע את ערכה, ובזכות 
נלמד  ואנו  לעולם.  ברכה  שפע  משפיע  הוא  הזאת  המצוה 
מנח שבזכות צדקתו היה קיום לעולם כולו. הצלתו של נח 

היתה על ידי התיבה שהיתה גם מקום התיקון של העולם. 
במצוות  טרודים  ומשפחתו  נח  היו  שלימה  שנה  במשך 
של  חסד  מבוקשם.  את  והבהמות  החיות  לכל  לספק  חסד 
אמת, שהרי הם לא ציפו לקבל שום הנאה מהחיות שבתיבה. 
וקיימו את הפסוק "עולם חסד יבנה". כך בא העולם לתיקונו 
על  נתינה שלא  ושל  וגזל, למצב של חסד  ממצב של חמס 
מנת לקבל פרס כך הם הצילו את בעלי החיים וכך הם בעצם 
הצילו את עצמם ואת העולם כולו. במשך שנה שלימה הם 

היו מנותקים מהעולם החיצון והיו עסוקים במצוות 

החסד והרחמים. 
בין צדיק  נח שהיה "צדיק תמים", מה ההבדל  נאמר על 
לתמים? ונסביר זאת על פי משל, אדם נכנס לבית ביום קר 
ידי  על  זאת  לעשות  יכול  הוא  להתחמם  רוצה  הוא  מאוד, 
יש  אך  יתחמם,  וכך  לראשו  פרווה  עם  עבה  מעיל  שלובש 
דרך נוספת והיא, על ידי שידליק את התנור שהחדר יתחמם. 
עצמו  הוא  רק  מעיל  לובש  הוא  שאם  בכך,  הוא  וההבדל 
מתחמם, אך אם הוא מחמם את החדר כל מי שנמצא בחדר 
לא  שהוא  עצמו  את  שומר  ה'צדיק'  כך  איתו.  יחד  מתחמם 
יחטא כמו הלובש מעיל, ואילו 'צדיק תמים' דואג גם לכלל, 
דואג לכך שכל ישראל לא יחטאו, שכולם יתחממו מהחום 

של התורה. 
כך גם נח בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה ושאלו 
אותו, לשם מה התיבה? והוא ענה להם, כי אם לא ישנו את 
מעשיהם, אלוקים יביא מבול על הארץ שישחית את העולם, 
וזאת כדי שיחזרו בתשובה. לאחר שנח יצא מן התיבה הוא 
ראה שכל הארץ נשחתה, לא נשארו לו קרובים ולא חברים, 
כולם מתו במי המבול, אך נח לא נשבר ולא נפל אל זרועות 
הייאוש, אלא נשאר חזק באמונתו, הוא הסתכל קדימה ולא 
אחורה. מכאן נלמד גם לימינו אלה, לאחר השואה האיומה 
כאלו  היו  בדור האחרון,  באירופה,  ישראל  עם  את  שפקדה 
שנשברו ואמונתם נפגמה, אך רבים וטובים מעמנו לא נשברו 
ובאמונתם  במעשיהם  התחזקו  בדרך,  המשיכו  אלא  חלילה 
לבנות עולם חדש, טוב יותר ומתוקן יותר. כשיצא נח מהתיבה 
הוא נטע כרם. ומדוע? כיון ש"יין ישמח לבב אנוש", ועל אף 
העבר אין להישבר אלא יש לשמוח ולהסתכל על העתיד וכך 

הציל את העולם כולו ונתן קיום עד ימינו אלה.

חינוך הילדים: שעת סיפור 
טון  יש  לאבא  אחרת  זה  סיפור  לילדים  מספר  כשאבא 
נאספים  כולם   - ביומן חדשות. כשהוא מדבר  כמו  סמכותי 
לילדים  חשובים  מסרים  מעבירים  הסיפור  ידי  על  לשמוע. 

מבלי שהם ירגישו, וכך יורים את חיצי החינוך למטרה. 
שנועדו  הגנה  מנגנוני  עם  נברא  אדם  שכל  לדעת  צריך 
להגן על אישיותו כשהוא מרגיש מותקף. אף אחד לא אוהב 
לשמוע שהוא לא בסדר. וברגע שהוא שומע האשמות, קמים 

כל 'עורכי הדין' שלו להדוף את הטענות. 
את  לעורר  ביקורת מבלי  או  להעביר מסר  אחת השיטות 
טמונה  'משל'  במילה  משל.  באמצעות  היא  ההגנה  מנגנוני 
המילה למשול. אם נגיד לילד 'אתה לא בסדר' תגובתו תהיה: 
מה פתאום!? אתם לא מבינים... הוא התחיל... אתם כל הזמן 
נגדי... אבל אם נאמר לו שלא מדברים עליו אלא על איציק, 
מיד הוא יקשיב ויאמר לעצמו: מענין, מה קרה עם איציק?... 
את  קיבל  הוא  ובאמצעות המשל  הוא!  זה  איציק  ולמעשה 

ה'תרופה' המתאימה ללא כל התנגדות. 
לכן, חפשו סיפורים לילדים שעוסקים בנושאים שנמצאים 
תכניסו  משל  למעשה  שהוא  הסיפור  ודרך  הפרק,  על  כעת 
להם  שיעזרו  והחיזוקים  החיסונים  התרופות,  את  לילדים 
ישנן  ירגישו.  שהם  מבלי  שלהם  הקשיים  עם  להתמודד 
סדרות נפלאות של ספרים העוסקים בקשיים נפוצים שילדים 
שניים  או  אחד  סיפור  בצידם.  ופתרונם  איתם  מתמודדים 
יפתרו הרבה  לפני השינה, או בשבת בסעודה המשפחתית, 
מהקשיים בחינוך, וגם יתנו לילדים מוטיבציה וכלים לעשות 

דברים חיוביים.

גם אחרי עשרות שנות נישואין האישה לא תשכח מה אמרת או עשית. היא אפילו תזכור מה 
לבשת באותו יום. זהו טבעה של האישה ואל לו לגבר לנסות לשנות אותה

על ידי הסיפור מעבירים מסרים חשובים לילדים מבלי שהם ירגישו
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חלק מהותי מאד בחינוך הילדים, הוא להיות במקום של הילד, להבין אותו, 
להרגיש אותו - ומשם לפעול לצדו  לפעמים, לדחוק אותו בצורות שונות 

להביא לתוצאות מהירות ומיידיות, יכול רק להזיק

נוח, צדיק בדורותיו...

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

המדינה.  קום  ימי  של  טיפוסי  קיבוץ  איש  היה  "יוס" 
ושרוולים  מיתולוגי  טמבל  כובע  קצרים,  חאקי  מכנסי 
יוס,  ושזופות.  שריריות  ידיים  זוג  המלפפים  קצרים 
שבגלגולו הקודם היה בחור חסידי שהתקרא בשם יוס'ל, 
שרד את איימי השואה והשאיר על אדמת פולין משפחה 
עניפה הי"ד, וגם את אמונתו באלוקים קבר באותה אדמה 

ארורה. 
היה  היה,  ספר  שיודע  ומכיוון  בעיקר,  לכופר  היה  יוס 
מנגח בטענות מחוכמות את כל מי שניסה להשיב לו דבר, 
אפיקורסית  מרירות  לאותה  יכול  היה  לא  איש  ולשווא. 
הרבי  אל  אותו  הביאו  אחד  יום  ממנו.  נוטפת  שהייתה 
מקלויזנבורג. אותו צדיק שהיה בתופת, שרד אותה והקים 
את חסידות צאנז בארץ הקודש. כשיצא מחדרו של הרבי, 

אמר אותו אדם: הרב הזה הבין ללבי, הוא מבין נפש! 
אותו  על  פעלתם  איך  הרבי:  את  החסידים  שאלו 
אפיקורס? אמר להם הרבי: לא אמרתי לו מאום. הוא דיבר 
ואני בכיתי. לא יכולתי לדבר, כי לשמע דבריו רק נשנקתי 
בבכי. והבכי הזה של הלב הגדול של הרבי ריפא את נפשו 

של אותו שבור לב.



בהרצאותיי למטפלים רגשיים, חשוב לי מאוד להבהיר 
רש"י  שאומר  כמו  בצרה".  אנוכי  "עמו  של  הנושא  את 
לראות  ועיניו  לבו  "נתן   - בסיבלותם"  "וירא  הפסוק  על 
לזה  קוראים  המקצועית  בשפה  השתתפות.  בסיבלותם". 
מהפן  הדברים  את  מביא  במתכוון  אני  אבל  אמפטיה, 
עם  אליי  בא  העניין. כשילד  בדיוק  זה  כי  היהודי שלהם, 
רגשי  מטפל  להיות  עכשיו  מנסה  לא  בכלל  אני  קושי, 
מקצוען שפותר לו את הבעיות. המטרה שלי כרגע היא לא 
לחשוב על פיתרון. דבר ראשון אני רוצה להיות #איתו,#  
שלו.  הקושי  בתוך  איתו  להיות  עליו.  עובר  מה  להבין 
להרגיש אותו. לתת  לו את כל המקום שירגיש שאני מבין 

אותו ונמצא איתו בעניין. 
בשיחות יעוץ עם הורים רבים אני נתקל באותה תופעה 
נשמעת חריפה, אבל  אטימות.#אולי המילה אטימות  של 
זוג  עם  שנערכה  שיחה  מתוך  לדוגמא  תמליל  ברשותכם 
הורים שהגיעו בנוגע לבנם המתמודד עם קשיים לימודיים 

ורגשיים:
אותו  "דחפו"  ושם  רגיל  ספר  בבית  היה  הוא  אמא: 
להתקדם. הוא באמת די "נדחף" אבל עכשיו הוא עבר בית 
יודעת  ספר כי היה לו מאוד קשה עם הלימודים. אני לא 

למה, אבל הוא לא מסכים יותר "להידחף".
אבא )בכעס(: הוא לא מסכים להידחף, והוא גם לא יודע 

לומר שום דבר תורה מאז שהוא לומד שם.
עליו  דברו  רגשית,  סובל  שלהם  שהבן  הורים  אותם 
הילד  מתניעה.  שלא  אברכים  סובארו  על  שמדברים  כמו 
מתמודד, ולהם היה אכפת מה"דבר תורה". צידקות, לא?

הם  שלהם,  ההבנה  רמת  את  לי  להמחיש  כדי  לקינוח, 
ילדיהם: הגדול מתנהג בצורה  כל  ביניים על  סיכום  עשו 
האחרון  וזה  טיפש,  סתם  האמצעי  מרשעות,  גרועה  יותר 

לא רוצה להידחף...
אותם הורים אינם אנשים רעים. עובדה שהשקיעו מזמנם 

ומכספם כדי לקדם את הילדים. הם פשוט לא שמים לב.
 בהזדמנות אחרת ישבתי כמנהל חינוכי בוועדת השמה. 
על הפרק ילד כבן תשע, המתמודד עם קשיים לימודיים. 
המורה הפרטית שלו אמרה את דברה: "אני רוצה ללמד 

את הילד, אבל הוא לא רוצה להגיע".
המלומדים  כל  של  דעות  הבעת  של  סבב  נערך  כעת 
פה  עונים  כשכולם  השולחן,  סביב  היושבים  למיניהם 
לו  משלמת  המדינה  מגיע'.  'לא  כזו  מציאות  "אין  אחד: 

קידום לימודי, והוא חייב ללכת אל המורה ללמוד!"
קמתי ושאלתי את המורה: מדוע לדעתך הילד לא רוצה 

לבוא אלייך?
"לא יודעת", הייתה התשובה.

עם איזה ספר את מלמדת אותו קריאה למשל?
"ספר המסורת", היא נענתה מיד.

בן כמה הילד?
"בן תשע"...

ספר מסורת לילד בן תשע, נראה לך מתאים? שאלתי.
לה  הצעתי  הכיוון,  את  הבינה  לא  עדיין  שהיא  מכיוון 
שתלמד א ו ת י עם ספר של מנוחה פוקס מסדרת 'הספריה 
הקטנה'... אני אישית הייתי לומד איתו מתוך המסכת הכי 
שהוא  כדי  הכל  ועושה  בי"ת  האל"ף  את  בגמרא  קשה 

ירגיש מכובד. אבל כדי להגיע לתובנה הזו, חייבים לחשוב 
על הילד. לתת לב!

נוח... רש"י  התהלך  האלוקים   את  צדיק...  איש  נוח 
אומר: אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. 
של  מצדקותו  רש"י  מוריד  כביכול  מדוע  החת"ס:  שואל 
שיפעל  כדי  ועל-כן,  לעצמו,  צדיק  היה  שנוח  אלא  נוח? 
להחזיר בתשובה את דורו, נתן לו הקב"ה "גימיק", בניית 
תוך  עימה,  התעסק  שנה  ועשרים  מאה  שבמשך  תיבה 
שהוא משיב לשואלים שעתיד הקב"ה להוריד מבול וכו'. 
במקום   - המבול  כשהחל  וגם  ברשעו,  נשאר  דורו  ואכן 
הכניסה  את  ממנו  למנוע  הרשעים  ניסו  בתשובה  לשוב 
אל התיבה. ואילו אברהם אבינו היה כולו חסד. הוא נוטע 
אוהל, הוא חושב על כל אחד שיגיע מכל כיוון, הוא פותח 
את ביתו לרווחה ומקרב אנשים להשם כדרך חיים. ראשית, 
הוא מאכיל אותם במיטב המאכלים, ורק אחרי שהוא דואג 

לגשמיות שלהם הוא מפיח בהם רוחניות.
זו גם הדרך בחינוך ילדים. להסכים לוותר על הנוחות, 
אותו,  לראות  הילד.  עם  להיות  כדי  העצמי  מתוך  לצאת 
לחשוב עם מה הוא מתמודד, מה חסר לו. אחר-כך ננסה 

לחשוב על דרכי התמודדות. 
רק כך אפשר לקדם אותו.

כדי לעזור לילד באמת. צריכים להיות איתו ולתת לב 
אליו. 

כשנסכים לצאת מאזור הנוחות שלנו שדואג רק לעצמנו, 
נקבל כלים ותובנות שיצעידו אותנו קדימה.

הצלחה שמחה ונחת!

כדי שיפעל להחזיר בתשובה את בני דורו, הקב"ה נתן לנח "גימיק", בניית תיבה. תיבת המדמה את תיבת נח בגודלה 
המקורי, שנבנתה לאחרונה בארה"ב

נפתחים קורסים להנחיית הורים בביתר ובית שמש  הטבה מיוחדת לקוראי כל ישראל. לפרטים 050-4158805
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של גדולי ישראל
הרופא
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של גדולי ישראל
פרנק שוראקי הצעיר חלם לייצר עולם טוב, הומני וחופשי וכבר בגיל 12 הצטרף 

לתנועה הקומוניסטית בצרפת ו-5 שנים מאוחר יותר כבר עמד בראש אחד מסניפיה ● 
לאחר למעלה מעשור הגיעה ההתפכחות, ופרנק שהפך את שמו לשמואל החל להתקרב 

אט אט ליהדות ● כיום, רגע לפני הגיעו לגיל 60, מסכם ד"ר שמואל שוראקי, כיום 
רופאם של גדולי ישראל, את פרקי חייו הסוערים בהם יש את כל האלמנטים ליצירת 

עלילה מסועפת ● בריאיון ל'כל ישראל' מספר שוראקי על הקרבה למרן הגראי"ל 
של מרן הגרמ"י ליפקוביץ וההוראה החד שטיינמן, על ה'הכרת הטוב' 

הדור שהורו לו נחרצות להמשיך משמעית שקיבל מגדולי 
שחפץ לשקוע בלימוד התורה בעבודתו כרופא למרות 

הרופא

רן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה 
שעה  באותה  היה  זצ"ל,  ליפקוביץ 
אחד  דלתו  על  התדפק  עת  במנוחה, 
נכדו,  שוראקי.  שמואל  ד"ר  ממקורביו, 
שהיה במקום, הורה לדוקטור המדופלם 
להיכנס לחדר ולשטוח את בקשתו. אלא 
שלמרבה הפליאה, ביקש הדוקטור בקשה 
הגרמ"י  מרן  שנים,  חמש  במשך  אשר 
של  תדהמתו  הרופא.  של  בתו  בחתונת  השתתפות  לה:  סירב 
הנכד גדלה שבעתיים כאשר נוכח לראות כי סבו הגדול מאשר 

השתתף  לא  הוא  כן,  "לפני  נמרץ.  ראש  בהנהון  הבקשה  את 
שוראקי  שמואל  ד"ר  מספר  שנים",  כמה  במשך  בחתונות 

בראיון ל'כל ישראל'. 
קידושין  לסדר  מהגרמ"י  הדוקטור  ביקש  בכך,  די  לא  אם 
בחיוב.  הרב  השיב  הנוכחים  לתדהמת  לכך  וגם  בתו,  בחופת 
אמר  הרב  של  "נכדו  שוראקי.  משחזר  המומים",  היו  "הם 
דחה  הרב  אבל  חופות',  עורך  לא  הרב  שנים  חמש  'כבר  לו: 
את דבריו של הנכד וביקש להביא את היומן שם הוא כתב את 

התאריך של החתונה". 
זה, כמו מקרים רבים אחרים, הציבו בפני הדוקטור  מקרה 

טבועה  שהייתה  הטוב  הכרת  מידת  של  גודלה  את  החרדי 
בנפשם של גדולי ישראל שהיו מטופלים על ידו. כך לדוגמה, 
אותו  הכולל  במימון  רבות  לו  סייע  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
בת  הרבנית  אחרים,  רבים  במיזמים  וכן  רעננה  בעיר  הקים 
שבע קנייבסקי ע"ה הרבתה להפנות אליו חולות שהיו זקוקות 
בתפילות  עליהם  מעתירה  היא  בבד  בד  כאשר  למומחיותו 
ניסי  ראיתי  שלנו.  מהדור  צדקת שלא  הייתה  "היא  לרפואתן. 
היה  ושמצבן  ידיה  על  שהופנו  חולות  הרבה  בעיניי.  ניסים 
קשה, הבריאו בזכות תפילותיה", אומר שוראקי, מי שעד שנות 

השלושים בחייו לא ידע יהדות מהי. 

| יעקב אמסלם |
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בארגון הקומוניסטי
"בבית  שנים.   59 לפני  באלג'יר  נולד  שוראקי  שמואל  ד"ר 
מעניק  הוא  אותו  מיוחד  בריאיון  מדגיש  הוא  מסורת",  שמרנו 
נתפסו  לי  שקדמו  הדורות  מזה.  יותר  לא  "אבל  ישראל'.  ל'כל 
בהשכלה שהייתה נפוצה בדור ההוא", הוא מסביר. שורשיה של 
המשפחה נטועים עמוק בהיסטוריה המקומית. סבו, הרב סעדיה 
סבו,  וסב  באלג'יר.  הרבנים  מגדולי  לאחד  היה  נחשב  שוראקי, 
היה הרב יצחק שוראקי שחתום על הקדמת ספרי ה'אור החיים 
הקדוש'. "שני רבנים כתבו הסכמה לספרי האור החיים", מסביר 
שוראקי. "אחד מהם היה בעל ה'נודע ביהודה' ורבה של אלג'יריה 
רבי  אחורה,  דורות  כמה  סבי  מור  היה  והשני  עייש,  יהודה  רבי 

יצחק שוראקי, שהיה דיין במקום וחתם על ההסכמה". 
על רקע מלחמת העצמאות שהתקיימה באותם שנים באלג'יר, 
יהודי  אלפי  עוד  עם  שם  לצרפת,  שוראקי  משפחת  אבי  נמלטה 
ד"ר  קהילות.  בהם  והקימו  בערים  התמקמו  אפריקה,  צפון 
משמעותיים  באירועים  להיזכר  מתקשה   ,6 בגיל  אז  שוראקי, 
שנחרטו בזיכרונו מאותה תקופה. "אני זוכר במעומעם את הבית 
של הסבתא שלי באלג'יר", הוא מספר. השנים חלפו, ומשפחת 
שוראקי התרחבה. במהלך שנים אלו, הקשר לדת הסתכם בקידוש 
שבת  שמרנו  "לא  ישראל.  בחגי  דתיים  ובסממנים  שבת  בליל 
בבית, אבל עשינו את הטקס של הקידוש. זה לא אמר לי כלום, 

אפילו קריאת שמע לא ידעתי לומר בעל פה".
שמואל, אז פרנק, נכנס לבית הספר כאשר במקביל אביו מממן 
יהדות מספר פעמים בשבוע. "לא  ללימודי  עבורו תלמוד תורה 
לא  בעייתי.  מאוד  לילד  נחשבתי  שיש.  מוצלח  הכי  ילד  הייתי 
בחרתי ללכת בדרך הישר, כל הזמן חיפשתי ריגושים מיוחדים". 
הצעיר  פרנק  השקיע  לא  יהדות  בלימודי  גם  כי  לציין  מיותר 

מאומה. וכך חלפו להן השנים. 
בארגון  חברו  עם  יחד  את מקומו  הצעיר  פרנק  12 מצא  בגיל 
כי  לארגון  "התחברתי  הספר.  בבתי  סניפים  שהחזיק  קומוניסטי 
הם היו מאוד אנושים, הומניים. ערך האדם היה אצלם מעל הכל 
וזה משך אותי. ראיתי בזה מידות טובות של בין אדם לחברו". 
מיותר לציין כי חברי הארגון שנקרא "צעירים קומוניסטיים למען 
ובחלקם אף אנטישמיים.  דתיים  היו אנטי  המהפכה העולמית", 
ארגון  היה  זה  "אמנם  בעיה.  כל  בזה  ראה  לא  הצעיר  פרנק  אך 
שמאל קיצוני, אבל היו שם כמה יהודים והחברים שם לא ניהלו 

מאבק נגד היהודים כמו הארגונים הניאו נאצים".
בגיל  ובהיותו  הארגון  בדרגות  וחברו  פרנק  התקדמו  אט  אט 
17.5 בלבד, היה פרנק מראשי הארגון ותחתיו היו כ-50 חברים. 
גם היום, ארבעה עשורים לאחר מכן, מסרב ד"ר שוראקי לחזור 
אני  היום  שגם  דברים  "יש  פעולותיהם.  את  ולפרט  ההם  לימים 
מעדיף לא לדבר עליהם", הוא אומר, אך מציין כי לא פעם סייע 
ארגונו לארגון יהודי שהתמודד מול התנכלות גורמים ניאו נאצים. 
"הסטודנטים  מסביר.  הוא  בצרפת",  סוערים  ימים  אלו  "היו 
פתחו במהפכה, הרוחות סערו וההתנכלות ליהודים הייתה יותר 
מצויה בגלל שהייתה זו תקופת מלחמה ששת הימים והארגונים 

האנטישמים ניצלו את המצב".

הרופא של נשיא צרפת
באותו שלב, החליט פרנק לעבור לארגון היהודי. היה זה לאחר 
שחברי הארגון בראשו הוא עמד קיבלו איתותים מגורמי שלטון 
שהבהירו להם כי במידה ולא יפסיקו את פעילותם, הרי שזו תוגדר 
כלא חוקית וההשלכות יהיו בהתאם. "המקרה המשמעותי בגללו 
היהודי  שהארגון  לאחר  היה  היהודי,  לארגון  לעבור  החלטתי 
הכין מצגת על השואה, וימים לפני הקרנת המצגת, ביקשו חברי 
שאני  החלטתי  רגע  באותו  עבודתם.  את  להרוס  הנאצי  הארגון 
מסייע להם. הייתה מלחמה גדולה, אבל חברי הארגון הנאצי יצאו 

כשידם הייתה על התחתונה".
מפרנק  מנע  הספר,  בבית  לימודיו  בשנות  הפוליטי  העיסוק 
ללמוד את החומר שעליו היה ללמוד ובבחינות לבגרויות, נכשל 
לי טעם להישאר, אז החלטתי בגיל 18  פרנק בציוניו. "לא היה 
לעלות לישראל. אולי שם אמצא את עצמי", הוא מספר. חודשים 
בקיבוץ  שמואל,  החילופי  בשמו  או  פרנק,  נחת  מכן,  לאחר 
עשה,  שלי  שסבא  מלאכה  זו  צאן.  לרעות  "התחלתי  'גבולות', 
וביקש  הגיע ארצה  אביו  זה". לאחר תקופה,  את  ומאוד אהבתי 
"העדפתי  לימודיו.  את  להשלים  בכדי  עקבותיו  על  לשוב  מהבן 
להישאר בארץ, עברתי כמה קיבוצים וחשבתי ללמוד חקלאות, 

אבל בגלל קשיי השפה החלטתי לחזור לצרפת".
בגיל 19 שב פרנק לצרפת והחל בלימודי בגרויות בבית ספר 
פרטי אותו מימן אביו. "מה שאבא שלי לא ידע, זה שבית הספר 
היה שייך לימין הקיצוני. היינו שם שני יהודים וכמעט כל יום היו 
וביניהם  מיעוטים  נגד  דווקא  הוא  הימין  בצרפת,  בנו".  נלחמים 
יהודים. "לא פחדנו מהם, אבל היו הרבה מאוד עימותים". לאחר 

אמנם זה היה ארגון 
שמאל קיצוני, אבל 
היו שם כמה יהודים 

והחברים שם לא ניהלו 
מאבק נגד היהודים 

כמו הארגונים הניאו 
נאצים".

אט אט התקדמו 
פרנק וחברו בדרגות 
הארגון ובהיותו בגיל 
17.5 בלבד, היה פרנק 

מראשי הארגון ותחתיו 
היו כ-50 חברים. גם 

היום, ארבעה עשורים 
לאחר מכן, מסרב 

ד"ר שוראקי לחזור 
לימים ההם ולפרט את 
פעולותיהם. "יש דברים 
שגם היום אני מעדיף 

לא לדבר עליהם

"
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תקופת לימודיו, נדהם פרנק לגלות כי בכל המקצועות השיג ציון 
גבוה. 17 מתוך 20. "זה נחשב לבין הציונים הכי גבוהים שם, ומי 
שקיבל אותו קיבל גם מדליה. רק אחרי הלימודים התחלתי להעריך 

את עצמי, להבין שאני שווה משהו".
העומדות  האפשרויות  את  פרנק  בדק  תיכון,  בוגר  כל  כמו 
ישראל  בארץ  כי  וטרינר  להיות  "רציתי  הלימודים.  להמשך  בפניו 
ציוני  של  הגבוהה  הרמה   למרות  אבל  חיים,  לבעלי  התחברתי 

הבגרות, לא קיבלו אותי. אני בטוח שזה היה בגלל שאני יהודי. הם 
היו אנטישמים". בלית ברירה, בחר פרנק-שמואל במסלול הרפואה 
והחל שבע שנות לימוד אינטנסיביות שבסופן קיבל תואר 'דוקטור'. 
כדי  מבחנים  עברתי  רווק.  הייתי  כי  אתגייס,  שאני  ביקשו  "בצבא 
מלחמה  עם  להתמודדות  הכשרה  עברתי  בלימודים  קצין.  להיות 

ביולוגית וגרעינית. כמו כן בטיפול בנפגעים בתנאי שדה קרב". 
לאחר שעבר את הקורסים, הוא מונה לרופא כונן שיהיו במחיצת 

הנשיא במידה ותתרחש מתקפה גרעינית. "כמובן שלא הייתה לזה 
משמעות יומית, אלא רק בשעת מלחמה או התראה". מלבד זאת, 
הוא נשלח במהלך שנות שירותו הצבאי למשימות במקומות בהן 
בצ'אד,  המלחמה  לחזית  "נשלחתי  הצרפתי.  הצבא  חיילי  לחמו 
בעיראק ובעוד מקומות. הייתי מטפל שם בכל סוגי המחלות. היה 

אפילו מקרה של אירוע מוחי שהצלחתי להציל את החולה".
לאחר שנתיים וחצי, ד"ר שמואל, אז עדיין פרנק, עזב את הצבא 

לחולים  שירות  המעניקה  במרפאה  שוראקי  ד"ר  מחזיק  כיום 
המתמודדים עם בעיות ברגליים. באמתחתו הוא מחזיק הצלחות 
את  לכרות  שהוחלט  חולים  הרגליים.  כריתת  בתחום  תקדימיות 
הוא  אותו  המיוחד  הטיפול  ובזכות  למרפאתו  הגיעו  רגליהם, 

מעניק, נמנעה כריתת הרגל. 
תחילה בלימודיו, הוא התמקד בנוירולוגיה לצד רפואה כללית, 
שטיפל  ליפו  ד"ר  את  לי  הכיר  מישהו  לארץ,  כשהגעתי  "אבל 
חודשים  שלושה  הספציפי".  בתחום  התמחיתי  וכך  ברגליים, 
עבד שוראקי תחת הדוקטור עד שהחליט לפתוח קליניקה פרטית 
בירושלים, כאשר מאוחר יותר העביר אותה לבני ברק. ההצלחה 
שנקבע  חולה  וכל  לאוזן,  מפה  עבר  שמו  תקדים.  חסרת  הייתה 
סיוע.  בבקשת  שוראקי  לדוקטור  פנה  רגלו,  תיכרת  כי  עבורו 
טוביה  הרב  בראשות  לחיים'  'קו  ארגון  את  הביאה  ההצלחה 
לוינשטיין להפיץ את שמו של הרופא הצעיר שהציל את רגליהם 

של אנשים רבים. 
פריצת הדרך לתודעת הציבור  הישראלי אירעה בשנת 2003. 
הרופא  של  סודו  את  שיברר  כתב  שלחו  אחרונות'  ב'ידיעות 
לגלות  שנדהם  העיתונאי,  הרופאים.  בכירי  את  להביך  שהצליח 
לתאר  מיהר  ברק,  בבני  ישנה  דירה  מתוך  פועל  חייו  מפעל  כי 
בססגוניות את שראה, מה שהביא לגל פונים עד שהוצרך שוראקי 
לחפש מקום רחב ידיים. "באותם ימים התרחש פיגוע אוטובוס 
קשה בכפר דרום. לאחת הפצועות, תלמידת בית ספר בשם אורית 
כהן, הוחלט לכרות את רגלה בשל פציעה קשה וחשש מזיהום. 
"בדקתי אותה בתל השומר וראיתי שאין טעם לקטוע את הרגל, 

ובלתי  צעיר  רופא  שוראקי,  של  דעתו  להציל".  עדיין  אפשר 
עזריה,  מוריס  המטפל,  הרופא  של  חמתו  את  עוררה  ממסדי, 

שסירב לקבל את חוות דעתו. 
החולים  בית  של  דעתו  את  לקבל  החליטו  המשפחה  בני 
המוסמך, וקבעו זמן לכריתת הרגל. "קיבלתי טלפון מהסבא של 
הילדה, מרסל ללום", נזכר שוראקי. "הוא הודה לי על המאמץ 
אבל אמר שהמשפחה מעדיפה לשמוע בקול הרופא. באותו רגע 
עלו בי חששות כבדים, אולי אני טועה, אולי אם לא יקטעו את 
הרגל, אסבך את המצב. נכנסתי לבית הכנסת שהיה בביתי ברעננה, 
'אם  לקב"ה:  אמרתי  להתפלל.  והתחלתי  הקודש  לארון  ניגשתי 
אני טועה, אני כנראה מסוכן ואפסיק להיות רופא'. ביקשתי סימן 
ודוקטור  צלצל,  הטלפון  תפילתי,  את  כשסיימתי  מיד  משמים. 

מוריס עזריה הודיע שלא צריך ניתוח". 
מה שהתברר היה שלבסוף הם החליטו לפנות לרופא מומחה 
חד משמעית:  בצורה  פיזר שאמר  עמוס  לד"ר  פנו  הם  מהדסה. 
הקטיעה.  על  לוותר  נאלצו  השומר  בתל  לקטוע".  צריך  "לא 
הסבא, התקשר להודות לד"ר שוראקי על הצלת רגלה של נכדתו. 
"הילדה הולכת היום על הרגל הזו, ואני יודע דבר אחד – שוראקי 
הציל לנכדה שלי את הרגל". האורתופד מוריס עזריה, שעבד שם 

אז וצידד בקטיעה, הודה בטעותו "התבדיתי, זה קורה".
 מהי בעצם השיטה שלך? 

שבגללו  הפצע  על  אינטנסיבית  יותר  בצורה  לעבוד  "פשוט 
כורתים את הרגל. זה דורש מומחיות בכלי דם, וזה מציל מכריתה. 

חד משמעית".

 יש כריתות שהיו יכולות להימנע? 
לכריתת  לעבור  אמורים  אלי  רוב החולים שמגיעים  "בוודאי. 

רגל אבל בסוף, בחסדי שמים, אנחנו מצילים אותם".
מי אשם בכך? 

מנהלי  אחד:  דבר  לך  אגיד  אבל  למחלוקת,  אכנס  לא  "אני 
שלי  למרפאה  לבוא  מעדיפים  גדולות,  הכי  החולים  קופות 
כשמדובר במשפחה שלהם במקום לטפל בבתי החולים. כי הם 

יודעים שכאן יותר טוב". 
אם כך, מדוע אתה לא מקבל הכרה מבתי החולים?

"היום כבר הרבה בתי חולים מבקשים את חוות דעת שלי, אבל 
בעבר זה היה פחות. רק השבוע הייתי באיכילוב, איתם יש שיתוף 

פעולה שמציל הרבה חולים".
מדוע אין יותר שיתופי פעולה? זה עניין של אגו?

חולים  לבית  שמגיע  חולה  צודק.  שאני  יודעים  הם  "בוודאי. 
ומחליטים לכרות לו את הרגל, ואנחנו מצילים אותו, זו סטירה 
לרופא. היה רופא כלי דם באחד מבתי החולים שאמר שאם אני 
מצליח לרפא חולה סופני, הוא יבדוק את השיטה שלי במכונים 
הרפואיים. בסוף הצלחתי לרפא את החולה, אבל הרופא לא עמד 
החולה  מייצג.  ולא  אחד  מקרה  שזה  לחולה  אמר  הוא  במילתו. 
לא נשאר חייב ואמר לו: אני עכשיו עם רגל רק בזכות שוראקי". 

לסיכום, כמה כריתות מיותרות מתבצעות בישראל?
"המון. בבתי החולים ממהרים לבצע כריתות כי אין מספיק כח 

אדם ואין מספיק כסף".

מרן הגראי"ל שטיינמן וגדולי ישראל שליט"א בכולל של ד"ר שוראקי
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של  מיקומה  בגלל  בפריז.  פרטית  קליניקה  לפתוח  והחליט 
המרפאה באזור יוקרתי בפריז, לרופא הצעיר יצא שם ורבים 
החלו לבקש את עזרתו. בין מטופליו היה גם אחד, ניקולאי 
כנשיא.  ולימים  האוצר  כשר  כיהן  הוא  אז  שמו.  סרקוזי 
"ההתמחות שלי הייתה כללית. לא רפואת רגליים או תחום 
שהייתי  פלסטיים  בניתוחים  התמקדתי  בהמשך  ספציפי. 
מבצע בטכנולוגיה חדשנית שהרבה רופאים פחדו להשתמש 
עצמו:  את  שהוכיח  סיכון  לקחת  החלטתי  אני  אבל  בה 
הטכנולוגיה  באמצעות  פלסטי  ניתוח  ביקשו  רבים  אנשים 

החדשנית".

החזרה ליהדות
את מהלך התקרבותו לדת מתקשה ד"ר שוראקי להגדיר 
בפסק זמן קצר. "זה היה תהליך ארוך שהחל עם נישואיי". 
את רעייתו הכיר כשהיה בשיא כוחו, בעל קליניקה משגשגת 
בפריז, כשמאות לקוחות קבועים נמנים על באיה, ועוד רבים 
ממתינים. "עבדתי מסביב לשעון, גם בשבת, אבל אף פעם 

לא הרגשתי טוב עם זה". 
סביב  סבים  חייו  כי  שוראקי  ד"ר  הרגיש  נישואיו  לאחר 
לא  מזה?  לי  יוצא  ומה  עובד,  אני  היום  "כל  ריקני.  מעגל 
כך,  על  רעייתו  עם  ששוחח  לאחר  משמעות".  לי  הייתה 
הצהריים  אחרי  השבת  יום  את  להקדיש  הזוג  בני  החליטו 
משמעות  יפיק  כי  המלומד  הד"ר  חשב  כך  משותף.  לבילוי 
לעבוד  יסיים  אני  שבת  שבימי  למרפאה  "הודעתי  כלשהי. 
בשעה 2 בצהריים וכך היה. אבל אז צצה לה בעיה אחרת, 
אז  לסרב,  יכולתי  ולא  הסגירה  לפני  מגיעים  היו  החולים 
החלטתי שלא לעבוד בכלל ביום שבת ולהקדיש אותו לבילוי 

משותף עם המשפחה".
היבט  היה  לא  כך  על  בהחלטה  כי  מדגיש  שוראקי  ד"ר 
זה שהייתי  היה קשור לשבת, אבל מה שיצא  לא  "זה  דתי, 
מחלל פחות". לאחר תקופה במהלכה לא עבדו השניים ביום 
מבלים  הם  כבר  אם  רעיון.  רעייתו  של  במוחה  עלה  שבת, 
את יום בשבת בביתם, מדוע שלא יערכו קידוש, כפי שהיה 
נהוג בבית הוריהם. "מיד הסכמתי, וכך היה שבלי להתכוון, 
יותר  מאוחר  בשלב  שבת.  בשמירת  לאט  לאט  התקדמנו 
אשתי אמרה שהיא זוכרת מהבית שלא מבשלים בשבת אלא 
בערב שבת, אז היא גם עשתה כך: הכנו את הכל לפני שבת 
לא  אז  אבל  חרדים,  יהודים  כמו  ממש  הפלטה.  על  והנחנו 

היינו ככה". 
הדבר נודע למכרים ולבני המשפחה ממש במקרה, "עשו 

אזכרה של הסבתא בשבת, ובדיוק אז החלטנו גם לא לנסוע 
במכונית. אמנם לא הייתי הולך לבית כנסת, אבל לא הייתי 
מחלל שבת. בני המשפחה הזמינו אותנו לאזכרה אבל אמרנו 
לשם.  עד  לנסוע  יכולים  ולא  שבת  שומרים  שאנחנו  להם 
הם היו המומים. קיבלנו מלחמה על זה, הם חשבו שאנחנו 
אומרים כך בשביל לא להגיע לאזכרה. אף אחד לא האמין 

שאנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת". 
ספציפי  שלב  על  להצביע  שוראקי  ד"ר  מתבקש  כאשר 
המפגש  את  מציין  הוא  ליהדות,  בדרכם  משמעותי  שהיה 
זצ"ל.  סיטרוק  יוסף  הרב  ימים,  באותם  צרפת  של  רבה  עם 
"הרב עשה 'שבת לאומית' לכל היהודים במדינה. הוא ביקש 
שהוא  פרויקט  זה  לשמור,  ליהודים  להודיע  הקהילות  מכל 
שבת,  בבוקר  להצטרף.  והחלטתי  לפעם  מפעם  עושה  היה 
לקחתי את הטלית מהבר מצווה והלכתי לבית הכנסת בפעם 
הראשונה. כשנגמרה התפילה, הרב סיטרוק יצא ואני קיפלתי 
את הטלית. ואז כשבאתי לצאת עם הטלית בידי, הרב סיטרוק 
שאל אותי מה אני עושה, הרי אסור לטלטל בשבת. אני לא 

הבנתי מה הוא מתכוון. ולא ידעתי מי הוא בכלל".
ולא  הטלית   את  להניח  הצעיר  מן  ביקש  סיטרוק  הרב 
אמרתי  התנגדתי,  "בהתחלה  הרבים.  ברשות  אותה  לטלטל 
הוא הציע  ואז  ימצא את הטלית.  לא  לו שאני חושש שאני 
את  'הרי  לעצמי,  אמרתי  שלו.  בתא  הנרתיק  את  לשמור  לי 
הטלית שלו בטוח לא ייקחו', אז השארתי אותה שם. אחרי 
שבת.  לארוחת  לביתו  לבוא  לי  הציע  הרב  לצאת,  שבאתי 
נוצר  והלכנו אליו. מאז  התייעצתי עם אשתי, היא הסכימה 

הקשר בינינו שנמשך עד לפטירתו".
השבת ההיא, בדיעבד, שינתה את חייו. מאז החל פרנק, 
התורה  בשיעורי  להשתתף  שמואל,  השם  את  שאימץ 
שהתקיימו בקהילה היהודית. "הייתי הולך גם לשיעורי גמרא 
השיעורים,  באחד  מספר.  הוא  כלום",  הבנתי  שלא  למרות 
התלווה ד"ר שוראקי לביתו של הרב סיטרוק ושוחח איתו על 
ענייני היום. "פתאום עלה לי העניין של התעטפות בציצית 
וביקשתי מהרב טלית קטן". גם היום, מתקשה ד"ר שוראקי 
מגן  שזה  "שמעתי  הרגע.  באותו  אותו  הלהיט  מה  להיזכר 
על הכל וזה ייתן לי להתקדם ברוחניות שלי". הרב הציע לו 
לו  והעניק  החולצה  את  הוריד  הוא  לבית, שם  אליו  לעלות 
את הטלית-קטן שלו. "נדהמתי לחלוטין. אבל הוא אמר לי 
שיש לו עוד, אז הסכמתי לקחת לבינתיים עד שאמצא טלית 

אחרת. כזה הוא היה". 

התחלתי ללמוד 
עם הרב חי פיטוסי, 

תלמיד חכם בעל 
שיעור קומה". 

באחד הימים הציע 
לרב פיטוסי ללמוד 

שלושה ימים רצופים. 
"רציתי להרגיש 

מה זה להיות אברך 
אמיתי". בתום 

שלושת הימים, 
ההכרעה בלבו של 
ד"ר שוראקי הייתה 
ברורה. "לא רציתי 
להמשיך ברפואה. 
רציתי ללמוד תורה

של גדולי ישראל

הרופא
במעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

"
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"אתה תלמד בעולם הבא"
בשנים הבאות השינוי היה דרסטי. מרופא אליטיסט שבין 
לקוחותיו היו בעיקר בני האלפיון העליון, הפך ד"ר שמואל 
שוראקי לבעל חזות חרדית עד כי זר שהיה פוגש אותו, חושב 
היה כי נשלף זה עתה מכולל 'חזון איש' הבני ברקי. השלב 
שוראקי:  ד"ר  של  בתכניתו  לחלוטין  צפוי  כבר  היה  הבא 
עלייה ארצה והשתקעות מוחלטת בלימוד התורה. "בשבילי 
בלהט.  שוראקי  ד"ר  מסביר  באמצע",  להיות  היה  שייך  לא 
"זה או כאן או כאן. היו לי חברים קצת דתיים, אבל לא יכולתי 

להיות כמוהם. הרגשתי תמיד שהדרך האמיתית זו התורה".
ד"ר  משפחתו,  בני  עם  ארצה  עלייתו  בעת   ,1998 בשנת 
שוראקי לא הכיר את מערכת הרפואה הישראלית, את השפה, 
ובוודאי לא את המנטליות. "זה לא עניין אותי. הלכתי לגור 
ברעננה שם הייתה קהילה צרפתית והתחלתי ללמוד עם הרב 
הימים  באחד  קומה".  שיעור  בעל  חכם  תלמיד  פיטוסי,  חי 
"רציתי  רצופים.  ימים  שלושה  ללמוד  פיטוסי  לרב  הציע 
להרגיש מה זה להיות אברך אמיתי". בתום שלושת הימים, 
רציתי  "לא  ברורה.  הייתה  שוראקי  ד"ר  של  בלבו  ההכרעה 

להמשיך ברפואה. רציתי ללמוד תורה". 
אלא שהיה זה הרב פיטוסי שביקש להיוועץ בגדולי הדור, 
מרן הגראי"ל שטיינמן וכ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא. 
ונדהמו  הגראי"ל,  מרן  של  למעונו  השניים  הלכו  תחילה 
נוכח תשובתו הנחרצת. "הרב שטיינמן אמר באלו המילים: 
בעבודתך  המשך  כלומר,  הבא'.  בעולם  ללמוד  תלך  'אתה 
זהה  תשובה  כאשר  שבעתיים  גדלה  תדהמתם  הרפואית". 
היה  "זה  אבוחצירא.  דוד  רבי  של  מפיו  נשמעה  לחלוטין 

עבורי הסימן שכך אני צריך לנהוג", אומר ד"ר שוראקי.
כאשר  רעננה,  בעיר  במרפאה  לעבוד  החל  שוראקי  ד"ר 
בד בבד החל לעסוק בפעילות להפצת תורה במקום. תחילה 
בפני  העלה  מכן  ולאחר  מגוריו,  באזור  תפילה  מקום  הקים 
הרב חי פיטוסי את ההצעה הבאה: פתיחת כולל עבור כ-20 
אברכים בני תורה. ד"ר שוראקי רצה לקחת בכך חלק ושכנע 
את הרב פיטוסי לעמוד בראשות הכולל. "לאחר התייעצויות, 
החלטנו להקים את הכולל", נזכר שוראקי. אלא שההחלטה 
ידענו מאיפה לממן את  רווית קשיים. "בהתחלה לא  הייתה 
המשכורות של האברכים. אלא שהרב שטיינמן שהיה בקשר 
הדוק אתנו, אמר שהוא מתחייב לקחת על עצמו את העלות 
מרן  מעביר  שהיה  הסכומים   שוראקי.  חושף  הכספית", 
מהרב  מקבל  הייתי  חודש  "כל  משמעותיים.  היו  הגראי"ל 

שטיינמן 5,000 יורו למשכורות האברכים". 
ההסדר נמשך כשנה וחצי, עד מרן הגראי"ל חפץ להעמיד 
את הכולל על רגליו והורה לד"ר שוראקי לערוך דינר שנתי בו 
הוא ישתתף. "הרב רצה שהמקום תורה יפעל גם בלי העזרה 
הצמודה שלו. ובאמת, ההשתתפות של מרן הגראי"ל ורבנים 
נוספים בדינר השנתי, עזרה מאוד לכולל". וכך, במשך כ-5 
יוצא מביתו במיוחד לרעננה בכדי  שנים היה מרן הגראי"ל 
כל  קורה  "היה  לאברכים.  שיעור  ולמסור  בדינר  להשתתף 
שנה נס גלוי ממש. בכל פעם, הסכום שגייסנו הספיק בדיוק 
לשנה שלמה למשכורות האברכים. הכולל לא נכנס לחובות 

ברוך ה'". 

 "לא כבוד להפריע
לרב שטיינמן"

הפעילות התורנית הנמרצת, זיכתה לד"ר שוראקי למקום 
של כבוד בבית מרן הגראי"ל כמו בבתי גדולי ישראל נוספים. 
"עם מרן הרב שטיינמן היה לי קשר כמו סבא. כל זמן שהייתי 
הולך אצלו, הוא היה מקבל אותי בחמימות ושואל לשלומי. 
ממנו למדתי מה זה שלום. פעם רציתי לשלוח מכתב למישהו 
כדי  לשנות  ביקש  שטיינמן  הרב  חריפים,  ניסוחים  שם  והיו 
עם  שלום".  רודף  היה  תמיד  מהמכתב.  מלחמה  תצא  שלא 
זאת, ד"ר שוראקי מודה כי כיום הוא כבר מבקר הרבה פחות 
במעונו. "זה לא כבוד להפריע לגדול הדור בגיל מבוגר כל 
כך. מי שיש לו כבוד לא מפריע לאדם בגיל 103. כאשר יש 
לי שאלה, אני מבקש מהרב שניידר, מקורבו, שישאל והרב 
שניידר משיב לי את תשובת הרב תוך זמן קצר. אמנם כואב 

לי לא ללכת, אבל כך אני יותר מכבד אותו".
הקרובים  קשריו  על  שוראקי  ד"ר  עם  משוחחים  כאשר 
עם גדולי הדור, הוא ממלא פיו מים. רבים מהם ממטופליו, 
לב.  ערל  רופא  על  מרבנן,  צורבא  רופא  אותו,  ומעדיפים 
ממרן  קצרה  אנקדוטה  לציין  ממנו  מבקשים  אנחנו  כאשר 
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, מציין ד"ר שוראקי 
את מידת ה'הכרת הטוב' שהייתה לו. "הייתה לו הכרת הטוב 
כל ימי חייו על כך שטיפלתי בו", הוא מספר. בספרו של הרב 
לוינשטיין, נקרא הרב ליפקוביץ על ידי שוראקי הרב "הכרת 

הטוב", "ממנו למדתי כיצד מכירים טובה לכל אדם". 
לאחר  תודה,  אסיר  הגרמ"י  היה  שוראקי  דוקטור  כלפי 
לו  להעניק  בכדי  מושבו  למקום  עד  הגיע  פעמים  שבמספר 
להזמין  הלכתי  "פעם  למרפאתו.  להטריחו  בלי  רפואי  סעד 
את  שוראקי  ד"ר  מספר  שלי",  הבת  של  לחתונה  הרב  את 
לי  אמר  לרב,  בסמוך  שהיה  "הנכד,  בו.  שפתחנו  הסיפור 
כבר  בחתונות  משתתף  לא  הוא  כי  יבוא  שהרב  סיכוי  שאין 
והוא אמר שישתתף בשמחה.  כמה שנים. שאלתי את הרב, 
יהיה  הוא  אם  אותו  שאלתי  אז  תגובתו,  את  שראיתי  אחרי 
מוכן לסדר קידושין ולתדהמת הנוכחים השיב הרב: 'בוודאי, 
בוודאי'". ולבסוף, כך היה: הרב קידש את בתו במה שהפך 
בקרב תלמידיו לשיחת היום. "כל זה רק מהכרת הטוב שהוא 

חש כלפיי".


של גדולי ישראל

הרופא

מכתב הוקרה יוצא דופן ממרן הגרמ"י לפקוביץ' 
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ויהי
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החוקרת ד"ר הדסה מלמד הקדישה שש שנים מחייה לחקר נושא המבול, והיום 
יש בידיה תגליות מרתקות המסבירות תופעות טבע בכדור הארץ  ערב שבת 
פרשת נח, היא מסבירה בראיון ל'כל ישראל' את תוצאות מחקריה שתואמות 

בדיוק לנאמר במקורותינו  מי היה הראשון שגילה באמת את יבשת אמריקה? 
מהן ה'קטסטרופות' שהעולם עבר ועוד עתיד לעבור? ומה באמת היה האירוע 

ההיסטורי של המבול? כיצד הוא התרחש?

 | ב. פלד |
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כך זה התחיל...
המפה הטופוגרפית של העולם הייתה אידיאלית עבור המין 
האנושי. שש היבשות המוכרות לנו, היו יבשת אחת לה קוראת 
מלמד 'יבשת בראשית'. על פי הנאמר בחומש בראשית: "ייקוו 
המים... ותראה היבשה". כל מי הימים בכדור הארץ, השתרעו 
סביב יבשת ענק זו. גם המדע, להבדיל, מכיר ביבשת על קדומה, 
שהתפצלה לאחר מכן לשש היבשות המוכרות לנו. יבשת העל 
של  המשוערים  המתאר  קווי  'פנגיאה'.  המדענים  בפי  מכונה 
הגרסה  לפי  ו'פנגיאה',  מלמד,  של  לגרסתה  בראשית',  'יבשת 
את  שדחף  הוא  ב'פנגיאה',  החסר  הפרט  אך  דומים,  הכללית, 

מלמד לשקוע במחקר בן שנים. 
"נתקלתי במקורות של אגדות המהרש"א ו'תוספות ישנים'", 
מסבירה מלמד. "נאמר שם שציון ובתוכה אבן השתייה הן מרכז 
העולם. אך בסקירה של יבשת פנגיאה, נמצא את ארץ ישראל 
של  למפה  להגיע  רציתי  הענקית.  היבשת  של  המזרחי  בקצה 
'יבשת בראשית' ועליה מיקום מדויק של ארץ ישראל במרכז". 
במשך חודש שלם ישבה מלמד עם שרטטת מפות, ויחד הן עמלו 
לחבר את חלקי היבשת המשוערת פיסה אחר פיסה עד לתוצאה 
לשרטוט.  ומתאימה  חכמינו  דברי  עם  המשתלבת  הרצויה, 
"בניגוד ל'פנגיאה' של המדע," מדייקת מלמד, "בה אוסטרליה 
נוספים, ממוקמים במיקום אקראי, היבשת שאנו הגענו  ואיים 
אליה, מדויקת להפליא. נתנו את דעתנו על מיקומו של כל אי. 
'יבשת בראשית' היא פאזל מושלם, והדבר המשמעותי ביותר 

מבחינתי הוא, שארץ ישראל במרכז היבשת".
בעלת  מישורית,  אחת  יבשת  מושלמת,  אידיליה  כאן  עד 

נהרות בלבד, מזג אוויר נפלא...
היבשת  זמן,  לאורך  לא  "אך  מלמד.  מסכימה  כך",  "ממש 

המושלמת הזאת התקיימה כאלף שנים בלבד".



המבול לא היה האסון הראשון שפקד את כדור הארץ. קדמה 
קודם.  שנים  מאות  כשש  אנוש,  בדור  עולם  שליש  הצפת  לו 
אסון צונאמי זה, שהציף שליש מכדור הארץ, נגרם, לפי מלמד, 
כתוצאה מפגיעת אסטרואיד ענק בקוטר שלושים קילומטרים, 
במניטסוק, גרנלנד. הפגיעה הישירה יצרה מכתש בקוטר חמש 
זה,  אסון  בעקבות  היום.  עד  קילומטרים, מכתש שקיים  מאות 
החלו השינויים הראשונים  בכדור הארץ. מלמד מציגה בפנינו 

וויילס,  הרי  את  הכוללים  הקלדוניים,  ההרים  שרשרת  את 
סקנדינביה, סקוטלנד והרי אורל, שלדעתה נוצרו אז.

 ואולי נוכל להניח שהרים אלו נבראו במעשה בראשית? 
"הכול כתוב במקורות", נחרצת מלמד. "צריך לדעת לקרוא 
נכון". כוונתה של מלמד לנאמר בילקוט שמעוני )בראשית ד'( 
שבבריאת העולם הוא היה כולו מישור וערבה, ואחד השינויים 
טרשים.  העולם  כל  שנעשה  הוא,  אנוש  בימי  שהתרחשו 
בדיוק  ניצבת  מצביעה,  היא  עליה  הקלדוניים  ההרים  שרשרת 
בקוטר שלושים  אסטרואיד  הלם, של  גלי  להתקדמות  בהתאם 

קילומטרים.
על  עדיין הסתובבו  כולם  הכדור התאוששו מהאסון,  יושבי 
אדמה אחת-יבשת בראשית הענקית, פה ושם הם נתקלו בהרים 
רבות,  שנים  חלפו  לא  שונה,  התניידות  שהצריכו  החדשים, 

והקטסטרופה הנוראה מכל התקרבה.
לדרך",  יצאה  המבול  שקטסטרופת  ונאמר  שנדייק  "מוטב 
שוב  פה  מדובר  שלי,  המחקר  פי  על  "כי  מלמד,  אומרת 
אסטרואידים  והפעם  הארץ,  בכדור  אסטרואידים  בהתנגשות 

מפלצתיים, ואסון טוטלי בעקבות ההתנגשות".

המבול, יריית הפתיחה
מה המקור לכך שאסטרואידים היו מעורבים במבול? 

מלמד  מצטטת  בראשית",  מעשה  הוא  ברוך  הקדוש  "שינה 
מבול  והביא  מכימה  כוכבים  שני  "ונטל  השנה,  ראש  ממסכת 
היום  המוכר  כוכבים,  צביר  הוא  כימה  הידוע,  כפי  לעולם'". 
בשם פלאיידאס, אורכו חמישים שנות אור, מכיל כחמש מאות 
כוכבים, המרחק בינו לכדור הארץ הינו חמש מאות שנות אור, 
מרחק הדורש מחלקי כוכבים מכימה מיליון שנים להגיע הנה. 
הסבר שיישב את הקושיה: הכוכבים הגיעו מכיוון כימה, ועקב 
היותו של כימה צביר גדול ומשמעותי כל כך, קוראת הגמרא 
לגרמי שמיים המגיעים מכיוון הצביר, על שמו. "לאחר שהיה 
וגם מצאתי עדויות  זה", מוסיפה מלמד, "חיפשתי  בידי מקור 

אצל עמים קדומים שכתבו זיכרונות שנמסרו להם". 
שטח  שהייתה  היבשת  על  מספר  אפלטון  היווני  הפילוסוף 
שמים,  גרמי  פגיעת  ובעקבות  אטלנטיס,  בני  של  שלטונם 
גשם... של  אחד  רע  ולילה  ושיטפונות...ביום  אדמה  'רעידות 

שקעה מתחת לים'. כוהנים מצריים מתקופתו של סולון היווני 
שיטפונות  באותם  הושמדו  יוון  של  תושביה  שכל  לו,  סיפרו 
גם עדויות מהקצה השני של העולם,  קיימות  ונבלעו באדמה. 

האדמה  הזדעזעה  "פעמיים  באמריקה:  הקדום  המאיה  שבט 
נבקעו  ולבסוף  התרומם...  הארץ  קרום  חזקים...  בזעזועים 

היבשות זו מזו ואז נעלמו פתאום בלילה..."
אסטרואידים,  שני  בדמות  נחתה  המבול  של  הפתיחה  יריית 
קוטרם כמאה וחמישים ק"מ, שהתנגשו בכדור הארץ. הם גרמו 
לפי  ששקעה  היבשת  אטלנטיס,  היבשת.  והתפצלות  לביקוע 
כתבי אפלטון, מעלה תהיות, באשר כיום כל קרקעית האוקיינוס 
שקעה"  לא  "אטלנטיס  שקועה.  ליבשת  זכר  ואין  ממופה, 
מצהירה מלמד "היא רק התפצלה והתרחקה מאוד, עד שגילה 

אותה בטעות יורד ים העונה לשם כריסטופר קולומבוס."
'פסל  לכנות  רגילים  שאנו  הירוק,  הארד  פסל  כלומר, 

החירות', הוא לדברייך שער הכניסה לאטלנטיס?
"בדיוק! אפלטון ודורו לא האמינו שהיבשת התרחקה למרחק 
ששקעה".  הניחו  ולכן  קילומטרים,  אלפים  כחמשת  של  עצום 
לפני  רק  היבשת  התגלתה  למרחקים,  ונדידתה  ניתוקה  לאחר 
כחמש מאות שנה. אם כי יתכן ששלמה המלך ידע ממנה, וזוהי 
שלוש  שארכו  ימיים  במסעות  זהב  הביאו  שממנה  "אופיר" 
שנים. "מי שרוצה לחזות באטלנטיס האבודה", מציעה מלמד, 
"ירכוש כרטיס טיסה שיעדו אחד משדות התעופה באמריקה". 
כוח  האימפולס,  בין  מירבית  ומצאה התאמה  בדקה  גם  מלמד 
היבשות שנוידו ממקומן,  לבין  הפוגע,  הכוכב  ההתנגשות של 
והתפצלות  האסטרואידים  פגיעת  התנע.  שימור  חוק  פי  על 

היבשות אירעו ביממה הראשונה למבול.  

 צונאמי, קרחונים
והרי געש

של  הזמנים  ובלוח  שעות,  וארבע  עשרים  על  מדברת  את 
אחרי  קרה  מה  מבול.  ימי  וחמישים  מאה  מתוארים  המבול 

ההתנגשות וההתפצלות?
פתיחה,  כיריית  המבול  של  הראשונה  היממה  את  "הגדרנו 
כעת נסביר את ההשלכות". מלמד סוברת, שכל הצפת היבשת 
במים, הייתה בעצם צונאמי אימתני בעקבות ההתנגשות. כמות 
המים הבלתי נתפסת, מתאימה לפי חישוב מתמטי לקוטרם של 
מתזוזתן  כתוצאה  המים,  מפלס  לעליית  בנוסף  האסטרואידים 

של יבשות שלמות. המים עלו במשך מאה וחמישים יום.   
ומה עם הטמפרטורה הלוהטת? הגשמים? ה"בישול" של 

מפת בונקרים תת קרקעיים וכבישים בארה"ב

וגם אניות מלחמה

מטוסי קרב נשמרים בתוך הבונקרים

בתוך אחד הבונקרים
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גילו המדויק 
של הים התיכון

הים התיכון היה בבריאת העולם אגן יבש. ייתכן שהייתה בו 
זרימה של ארבעת הנהרות, אך ים הוא וודאי לא היה. "הפעם 
הראשונה בה הפך לים," קובעת מלמד "הייתה לאחר הצפת 

שליש עולם  בדור אנוש".
 זאת אמירה גדולה, על מה היא נסמכת? 

"על דברים מפורשים!". מלמד מצטטת את הפסוק מעמוס: 
'הקורא למי הים וישפכם על הארץ' "במדרש רבה, בראשית 
כ"ג יש פירוש על פסוק זה", היא מבהירה, "'שמתחילה היה 
ועשאו  לפניו,  והכעיסו  אנוש  דור  ועמדו  יבשה,  הזה  הים 
הקדוש ברוך הוא ים ופרע מהם'". מלמד מוסיפה את המשך 
המדרש עם הירושלמי המפורש אף יותר: 'ב' פעמים שעלה 
הים והציף את העולם, אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה'. 
שלב  אחר  שלב  הגיאולוגי,  להסבר  מלמד  ממשיכה  כעת 

בגלגוליו של הים התיכון.
נמוך  הים התיכון  אגן  - הצפה ראשונה: מפלס  אנוש  דור 
ממפלס האוקיינוס. לכן בעקבות פגיעת האסטרואיד בגרנלנד, 
והצונאמי שנגרם ממנו, "נשפכו" מים מהאוקיינוס לאגן היבש 

והוא הוצף במים מלוחים.
התנתקה  היבשת,  התפצלות  עם  האגן:  התייבשות  מבול- 
לים  האוקיינוס  בין  המעבר  את  חסמה  דרומה,  ונסעה  ספרד 
לאחר  התייבש  האגן  פסק,  מהאוקיינוס  המים  זרם  התיכון. 
הים  בקרקעית  שיש  מציינת,  מלמד  במבול.  רתחו  שמימיו 
התיכון גפרית הידרית, הנוצרת בטמפרטורה של מעל שמונים 
מעלות.  "עבור המדענים זו תעלומה", מחייכת מלמד, "אבל 

אנחנו יודעים שבמבול לא היה כל כך קר..."
פלגה- הצפה שנייה: כדור הארץ החל להתאושש מהמבול, 
מים מתוקים החלו לזרום מהנהרות לאגן הים התיכון. מפלס 
בדור  האסטרואיד  נפילת  עם  בערך.  לקילומטר  עלה  המים 
הפלגה, נפתחו מיצרי ג'יברלטר מעוצמת ההדף. ושוב הוצף 
האגן במים מלוחים. "הגיאולוג עמנואל מזור מצא", מוכיחה 

מלמד, "שבאגן הים התיכון היו שלוש אוכלוסיות שונות".
 מה שתואם למחקר שלך.

 "באופן מדויק! תחילה אוכלוסייה של מים מלוחים, לאחר 
של  אוכלוסייה  שוב  השלישי  ובשלב  מתוקים,  מים  של  מכן 

מים מלוחים".

הפחם והנפט- 'מתנת' המבול
הפחם הינו חומר שנוצר מעצים מאובנים במהלך הדורות. 
שנים",  במיליוני  לב'  ב'רוחב  התהליך  את  אמדו  "המדענים 
המדע  אנשי  נוכחו  שנה,  כארבעים  "לפני  מלמד.  מספרת 
בתנאי  שבוע,  תוך  נפט  וגם  פחם  ליצור  שאפשר  לראות, 
טמפרטורת  של  שבועות  מספר  גבוהים.  ולחץ  טמפרטורה 
המים במבול, בתוספת הלחץ של גלים סיסמיים כנראה עשו 

את העבודה".
הנפט הוא חומר ביולוגי, הנמצא במעמקי האדמה.

איך הגיעו יצורים חיים לעומק הזה? 
"וודאי שלא מרצונם הטוב", מסכימה מלמד. הטמפרטורה 
לכל  חום,  מעלות  שלושים  לפי  נמדדת  האדמה  במעבה 
קילומטר, באר נפט ממוצעת נמצאת בסביבת טמפרטורה של 
מאתיים מעלות צלסיוס. כשיבשת התנתקה אל תוך הים, נוצרה 
תהום בים. וביבשת עצמה נוצר קפל עמוק כתוצאה מהחיכוך. 
אל תוך הקפלים האלו נשפכו כל היצורים הביולוגים, כלומר 
בני אדם ובעלי חיים, השילוב של אורגניזם, מים רותחים, חול 

וחוסר חמצן, יצר את הנפט.

כדור הארץ? 
הארץ,  לכדור  שהגיעו  האסטרואידים  לדבריה  ובכן, 
חצו את האטמוספירה והתלהטו, נקודת החיכוך בה פגעו 
בכדור הארץ התחממה מאד, וחיממה את כל מה שהיה 
לרתיחה,  הגיעו  האוקיינוס  של  גדולים  חלקים  סביבה. 
בעצם  וזהו  רותח,  כגשם  חזרה  וירדו  בחלקם,  התאדו 
פעמים  כמה  נמשך  זה  מים  מחזור  לנו.  המוכר  המבול 
הבדלי  המים,  התקררו  לבסוף  חודשים.  חמישה  במשך 
עצומות  כמויות  לירידת  גרמו  הקיצוניים  הטמפרטורה 
של שלגים, וכך נוצרו הקרחונים. מלמד מסתמכת גם על 
שכדי  מוכיח,  הוא  בו  ווילקובסקי,  עמנואל  של  מחקרו 

ליצור קרחונים תידרש רתיחה של האוקיינוס.
וביניהם  נוספים,  נוצרו במבול הרים  מלבד הקרחונים 
בסירקולציה  המגמה  זרמה  המבול  לפני  הגעש.  הרי  כל 
היו  הם  שגם  הטקטוניים,  ללוחות  מתחת  מושלמת, 
מההתנגשות,  כתוצאה  תזוזה.  ללא  זה  ליד  זה  מונחים 
נוצרה אי אחידות על קרום כדור הארץ, הגורמת בין היתר 

להתפרצויות געשיות ורעידות אדמה. 

אביב שחלף  
בדור  אדם  של  מחפציו  חלק  היו  לא  ומטריה  מעיל 
אביבי  היה  האוויר  מזג  שמש.  כובע  לא  וגם  המבול, 
וקבוע. עונות השנה, שינויי האקלים הקיצוניים, קרו גם 
העוצמתית  "פגיעתו  האסטרואידים.  פגיעת  בעקבות  הם 
מתארת  הארץ",  בכדור  האסטרואידים  משני  אחד  של 
מלמד, "הסיטה את כדור הארץ ממסלולו". הכדור שניצב 
בזווית  הוטה  לשמש,  ביחס  ישרה  בזווית  למבול,  עד 
השנה  עונות   – התוצאה  המכה.  בעקבות  אלכסונית 

המוכרות לנו. 
המזהרת,  מבדידותו  חוץ  וכעת,  מהתיבה,  יוצא  נח 

עליו לחשב מסלול מחדש...  
תורכיה.  אררט,  הרי  על  נח  תיבת   מיקומה של  "אכן, 
היציאה מהתיבה הייתה בחשוון, תחילת חורף, בגובה של 
חמשת אלפים מטר, מזג אויר לא משהו. הירידה מהר כה 
גבוה הייתה חדשה לנח. לאחר שירד מרום ההר, מצא נח 

את יבשת בראשית חסרה כמחצית מגודלה המקורי". 
יבשת  השלישית",  "הקטסטרופה  מכנה  שהיא  במה 
עצום.  למרחק  הועפה  יותר,  מדויק  או  נסחפה,  אמריקה 
בין  יבשתי  מעבר  יצר  שהמבול  היא,  המעניינת  הנקודה 
שרשרת  מלמד.  מדגישה  בלבד",  זמני  "מעבר  היבשות. 
פני  מעל  שגבהו  קרחונים,  של  קילומטרים  אלפי  בת 

האוקיינוס, אפשרו נדידת אוכלוסייה מיבשת ליבשת.
מה גרם להם לנדוד בדרך מפרכת והרת סכנות? 

"אותם השינויים שחלו על פני הכדור, בני האדם נדדו 
כדי לתור אחר הצורך הבסיסי ביותר, מזון". אוכלוסיית 
מחיה  באזורי  הצורך  ובמקביל  ורבתה,  הלכה  העולם 
היבשת  אל  נדוד,  הרחיק  האוכלוסייה   מן  חלק  נוספים. 

שמעבר לרצועת הקרחונים.
הפגיעה  היה  האוכלוסייה,  נדידת  את  שהגביר  מה 
"הפעם  מאסטרואיד,  היא  גם  הארץ.  בכדור  השלישית 
קטן בהרבה, כעשרה קילומטרים קוטרו", משווה מלמד 
בינו ובין האסטרואידים של המבול. "גם הנזק היה קטן 
בהרבה". אסטרואיד זה הגיע כעונש על חטאי דור הפלגה. 
בהתאם למובא בבראשית רבה, על עונש של פעירת פתח 
זה  אסטרואיד  מהיבשת.  חלק  של  והצפה  באדמה  גדול 
מוסגר  )במאמר  במקסיקו  יוקטן  האי  חצי  באזור  פגע 

שבימיו  פלג,  אחי  של  שמו  הוא  יקטן  כי  מלמד  מציינת 
קילומטרים,  מאתיים  בקוטר  מכתש  יצר  הארץ(,  נפלגה 
הפשירו  הזמן  עם  מסגרת(.  )ראה  התיכון  בים  ושינויים 
יבשת  של  וקיומה  מאד,  עלה  המים  מפלס  הקרחונים, 

אמריקה נעלם מלב.

עתיד שנעלם
של  אפשרות  מאוד,  מוחשית  נעשתה  "לאחרונה 
התנגשות בין כוכבית עם כדור הארץ", נחושה מלמד. היא 
גם טוענת, שסוכנות החלל האמריקנית נתנה דעתה לחשש 
זה. הוקם "משמר החלל" המפקח על גרמי שמיים, כמו כן 
אסטרואידים,  להסחת  לפיתוח אמצעים  הוקצו משאבים 
מכנה  החלל  סוכנות  הארץ.  כדור  על  איום  המהווים 

פעולות אלו בשם 'פרויקט מלחמת הכוכבים'.
למעשה, הלא עם אות הקשת, ניתנה לאנושות הבטחה 

אלוקית בעניין המבול?
מלמד,  מסכימה  גלובלית",  השמדה  תהיה  לא  "לכן 
בעקבותיה  אסטרואיד,  של  נוספת  שהתנגשות  ומוסיפה 
ואף  הגיונית  היא  המבול,  קודם  למצבו  העולם  יחזור 
ה"ילקוט  את  לצטט  חוזרת  מלמד  המציאות.  מחויבת 
שמעוני": 'מתחילה היה כל העולם מישור וערבה' ומגלה 
'עתיד הקדוש ברוך הוא לבוא  בהתלהבות את ההמשך: 
המבול!"  לפני  קודם,  שהיה  "כמו  למישור'  ולהחזירה 
ניתן  בפועל  האירוע  צורת  שאת  בלהט,  מוסיפה  מלמד 
שופעת  מלמד  במבול.  ההתרחשות  צורת  לפי  לשער 
עשרות ציטוטים ופירושים, מתוך נבואות אחרית הימים, 
שבכל אחד מהם רמז ל"קטסטרופה הרביעית" שעתידה 
בפירוש",  כותב  הספורנו  "הנה  הארץ.  כדור  על  לעבור 
ח':  פרק  בראשית  בחומש  הפירוש  על  מלמד  מצביעה 
'קודם המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משווה היום, 
ובזה היה תמיד עת האביב...עד אשר יתקן הקל יתברך...

כי ישוב מהלך השמש...כמו שהיה קודם המבול...'".
ניתן להבין שציר כדור הארץ אמור להתיישר, ולהיות 

ניצב למישור האקליפטיקה, כפי שהיה לפני המבול?
מתוך  ומקריאה  מלמד,  משוכנעת  מזה",  יותר  "הרבה 
לאלף  'קודם  נח:  פרשת  על  ראובני"  ה"ילקוט  פירוש 
ארץ  רק  יישאר  ולא  התחתונים  המים  יעלו  השישי... 

ישראל, ותהיה שטה על פני המים כמו תיבת נח'... 
מלמד מצביעה על הקשר הברור בין פירוש זה, לנדידת 
ארץ  היבשות  התפצלות  בזמן  המבול.  בימי  היבשות 
ישראל הוסחה דרומה, למרחק של מאה קילומטרים, תוך 
כדי ניתוק מהלוח הערבי, ויצירת השבר הסורי אפריקני. 
ישראל  ארץ  סוף.  ים  ונוצר  סיני  האי  חצי  ניתק  בהמשך 
שהייתה נתונה כמו באחיזת צבת, בין הלוחות היבשתיים, 
תופעה  נוצרה  מושלם.  באופן  לקרקעית  התחברה  לא 
גיאולוגית ייחודית לאזור זה. ארץ ישראל יושבת למעשה 
ימה של מים מתוקים. "מכאן ברור", נחרצת מלמד,  על 
"שבעת מכה בכדור הארץ, או הצפה גדולה, אמורה ארץ 
ישראל להינתק מהחיבור הקל ולצוף על פני המים, ועצה 
לו  שיש  "מי  מלמד,  חותמת  העיתון",  לקוראי  ידידותית 
ימהר  הארץ,  לגבולות  מחוץ  ידידים  או  משפחה  קרובי 

להעלותם ארצה..." 


בתוך אחד הבונקרים
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ספר התנ"ך היה מאז 
ומעולם דומיננטי אצל 
משפחת הכומר הראשי 
בעיר הנמל במקסיקו 
 אך בנו של הכומר, 

שיועד להמשיך את דרכו, 
הרחיק עוד יותר: בתחקיר 
מקיף, הוא קיבץ את כלל 

הפירושים החיצוניים לספר 
התנ"ך והוכיח כי קיימות 

סתירות מהותיות בפירושים 
אלו  משם, מעמקי 

הבלבול שאחז בו, מצא 
הנער הצעיר, אלפרדו דיאז, 

את דרכו לחיק היהדות 
 בריאיון מיוחד ל'כל 

ישראל' מספר גר הצדק 
הרב יהודה פרץ את מסעות 

חייו: החיים בצל ראש 
הקהילה הנוצרית, הספינה 
שעגנה בנמל והסעירה את 
חייו והמפגש הראשון בחייו 
עם יהודי שהוביל לעלייתו 
ארצה ולהסתופפותו בצל 
 כנפי השכינה  יומן דרך

יעקב אמסלם
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כזה",  דבר  להתרחש  יכול  איך  ידעתי  "לא  לנפשו. 
שהוא  בדבר  מאמינים  אנשים  "מיליוני  מספר.  הוא  
האינטלקטואלים  חבריו,  עם  המפגש  את  אמת".  לא 
בני  שמצאו  סתירות  בעקבות  ערך  הוא  ברובם, 
לנו  "היו  הנוצרי.  פירושו  על  התנ"ך  בספר  החבורה 

הרבה שאלות שנותרו ללא מענה". 
ספרי  הגעת  על  מגוריו  בעיר  היוודע השמועה  עם 
תנ"ך עם עשרות תרגומים, מיהר אלפרדו לרכוש עותק 
ההבדלים.  את  בעיון  ללמוד  והחל  תרגום  מכל  אחד 
ככל  עמוקות:  הצעיר  הנער  את  אכזבו  והתוצאות, 
שהעמיק בפירושים השונים, הוא הבחין כי ההבדלים 
אביו,  גם  להצלבה.  ניתנים  ואינם  תהומיים  נעשים 
על  להשיב  הצליח  לא  מגוריו,  בעיר  נכבד  כומר 

שאלותיו הקשות על אמיתותה של הדת הנוצרית. 
דיאז,  אלפרדו  המקרה,  לאחר  שנה  מ-20  למעלה 
כיום גר הצדק הרב יהודה פרץ, עומד בראש משפחה 
גם  אחיו שהלכו  לצד תשעת  צאצאים  מרובת  עניפה 
שמתלוננים  יהודים  רואה  אני  "לפעמים  בדרכו.  הם 
איך  יהודי,  להיות  זכיתם  להם:  ואומר  מתאפק  ולא 
אומר  הוא  כזאת?",  בצורה  להתלונן  יכולים  אתם 

בראיון ל'כל ישראל'.

***
בעיר  נולד  דיאז,  אלפרדו  הוא  פרץ,  יהודה  הרב 
כראש  ששימש  לאב  'וורקרוז'  המקסיקנית  הנמל 
ידענו  "למזלנו  אדוקה.  נוצרית  קהילה  של  כנסיה 
יודעים,  הרבה  "לא  בראיון.  פרץ  הרב  תנ"ך", מספר 
אבל תנ"ך זה הספר הכי נפוץ בעולם, יש אותו כמעט 
מחזיק  לא  שגוי  כמובן  הגויים.  אצל  גם  בית,  בכל 
עיוותים, אבל  תנ"ך כמו של היהודים, אלא כזה עם 
יש הערכה לספר". אביו, סיקסטו דיאז, שימש ככומר 
כמה  נמנו  עליה  הנמל  בעיר  הלא-קטנה  בקהילה 
עשרות משפחות נוצריות. "השתייכנו לאוונגליסטים, 
גויים אוהדי ישראל. נוצרים לכל דבר, אך מכבדים את 

העם היהודי ומתפללים לשלומו".
מגיל קטן ספג אלפרדו הצעיר הערכה לעם היהודי 
לספר  הנוצרי  בפירוש  מתפשרת  בלתי  אדיקות  לצד 
התנ"ך. "המנהג בקהילה היה להתכנס מדי פעם יחד 
עם כל חברי הקהילה וללמוד את ספר התנ"ך. בזמן 
להרגשה  להיכנס  משתדלים  היו  הגויים  ההתכנסות, 
של ביטול וענווה, והיו מתפללים. לא היה שם סידור, 
כל אחד מלמל לעצמו". לאחר התיפלה, היו מקריאים 
הביא  המשתתפים  מן  אחד  כל  כאשר  תנ"ך,  פסוקי 
זוכר שתמיד הייתי מביא פירושים  את פירושו. "אני 
אחרים, כאלו שאף אחד לא אמר. לכן אבא ייעד אותי 

להמשיך את דרכו כבר מגיל קטן".
בגיל צעיר, הוא  נזכר בתיפלותיו  כאשר הרב פרץ 
מבקש להדגיש את האבחנה אותה הוא קיבל מטקסים 
מאוד  נהייתי  הללו,  בתיפלות  שהייתי  "אחרי  אלו. 
רגיש לכל העניין של התפילה. אני יודע לראות מתי 
לנימה.  רגיש  אני  לא.  ומתי  לתפילה  מתכוון  אדם 

לצערנו, יש כאלו שמדקלמים, אבל גם זה טוב".
אט  סופג  הצעיר  אלפרדו  השנים.  להן  חלפו  וכך 
מתחיל  הוא  במקביל  כאשר  אביו,  של  דרכו  את  אט 
"עד  בייסבול.  משחקי  לצד  ארכיטקטורה  בלימודי 
מסביר.  הוא  באמריקה",  מאוד חשוב  הספורט  היום 
של  עיניו  את  שפקח  הוא  הספורט,  שדווקא  אלא 

וראיתי  יותר  לנסוע  התחלתי  הספורט  "בגלל  אלפרדו. 
עולם. ואז גיליתי שיש בנצרות הרבה מאוד כתות, כולן 
תחת הנצרות וכולן חושבות שהן צודקות והשאר טועות. 
שמעתי  אידאולוגים,  בוויכוחים  וכך,  מרכזי.  זרם  אין 
הרבה שאלות של הציבור, כת כלפי כת אחרת, ועלו לי 

שאלות על אמיתותה של הדת הנוצרית".

על הספינה: אלפי 
ספרי תנ"ך

את  ימשיך  בנו  כי  שחפץ  אלפרדו,  של  אביו  בתווך, 
יחסית", מספר  דרכו, המשיך את הכשרתו. "בגיל צעיר 
בשל  קהל.  בפני  לדבר  "כבר התחלתי  פרץ,  יהודה  הרב 
עובדת היותנו מיסיונרים, המטרה שלנו הייתה להפיץ את 
הדת שלנו לכולם". למרות זאת, אלפרדו סירב בגיל 13 
הרגשתי  אז  כבר  אבל  מדוע,  יודע  "לא  לנצרות.  לטבול 
שאם אני אעשה את זה, זה יהיה בלתי הפיך וסירבתי". 
למרות הכשרתו להמשיך את דרך אביו, הספקות בנוגע 
לאמיתותה של הדת הנוצרית, התעצמו בלבו של אלפרדו 
והוא החל מציג את שאלותיו בפני אנשים אותם החשיב 
לידענים. "היו המון סתירות בין התנ"ך המקורי לפירוש 
עיוורים  זה שהיהודים הם  לנו  הנוצרי, אבל מה שאמרו 
לוותיקן  גם  שלנו".  הפירוש  את  להם  אין  לכן  לאמת, 
ברומא הוא הפנה שאלות אך אלו לא נענו. "טייחו אותי", 

הוא אומר. 
התפנית המשמעותית בספקותיו, הייתה כאשר באחד 
מן הימים עגנה ספינה בעיר הנמל בה הוא התגורר. חברו, 
שאביו עבד במקום, סיפר כי על גבי האוניה שעגנה, ישנם 
"באותו  והפירושים.  התרגומים  מכל  תנ"ך  ספרי  אלפי 
"החלטתי  פרץ.  הרב  משחזר  רעיון",  במוחי  עלה  רגע 
ללכת עם חברי לאוניה ולקנות ספר אחד מכל סוג ונצליב 
והסתירות".  הקושיות  את  שנתרץ  חשבנו  ככה  ביניהם. 
חבריהם,  בין  מהר  חיש  פשטה  תכניתם  על  השמועה 
ואליהם הצטרפו כמה חבר'ה אינטלקטואלים, רכשו את 
לחקר  להגיע  במטרה  לעומק  ללמדם  והחלו  הספרים, 

האמת.
במהרה.  התבדתה  האינטלקטואלית  שהקבוצה  אלא 
הגרסאות  שבכל  לנו  התברר  בספרים,  שלמדנו  "לאחר 
תרגמו את התנ"ך באופן שסותר אחד את השני". בעקבות 
מעייף,  היה  "זה  המיזם.  עזבו  הקבוצה  חברי  רוב  כך, 
גילינו שביססנו את אמונתנו באוויר. אחרי שראינו שיש 
לחשוב  זכות  לנו  היה  לא  כבר  תרגומים,  הרבה  כך  כל 

שהגרסה שאנחנו מכירים מקטנות, היא האמת". 
"התפללתי  עצות.  אובד  היה  אלפרדו  שלב,  באותו 
אבל  ולמי,  ממתפללים  איך  ידעתי  לא  עולם,  לבורא 
קיוויתי שהוא יעזור לי לצאת מהעולם שאני נמצא בו. לא 
עולם, אבל  אנחנו באותו  היהודים מבינים שכביכול  כל 
בתפיסה:  הוא  בינינו  התהומי  ההבדל  ממד.  באותו  לא 
אצל הגויים מלמדים שהיהודים קיבלו את התורה מסיני, 
שהם העם הנבחר, אבל מסבירים שהם עיוורים לפירוש 
האמיתי. לא הטלנו ספק על אמיתותה של התורה, אבל 
גם  נכון".  לא  הוא  התנ"ך  של  היהודי  שההסבר  אמרנו 
כי  לא חשב אלפרדו  ניקרו במוחו,  כאשר הספקות שלו 
דווקא הדת היהודית היא זו האמיתית. "אמרו לי מקטנות 
היהדות  שדווקא  חשבתי  לא  בכלל  אז  עיוורים,  שהם 

צודקת. זה היה נשמע לי מופרך". 

תייר יהודי בוורקרוז
חלפו להם עוד כמה חודשים, ויום אחד פגש אלפרדו 
יהודי בעיר מגוריו. "לא גרנו עם יהודים, ולא הכרתי אף 
יהודי", מספר הרב פרץ על הפגישה ששינתה את חייו. 
"כשפגשתי את היהודי שבא לבקר בעיר הנמל, נדהמתי. 
ההילה שלו, האנרגיה שהוא הקרין, היו משהו שאני לא 
יכול להמחיש". ליהודי, ניסים יוסף שמו, לא היה סימן 
שהראה לאלפרדו כי הוא יהודי, אך לאחר שיחה קצרה 
גילה אלפרדו את מוצאו. "החלטתי להזמין אותו לביתי, 
וגוי קדוש'.  יהודים הם 'ממלכת כהנים  ידעתי שבתנ"ך, 
אז החלטתי לכבד את ביקורו, חייגתי לאבי ובישרתי לו 

שאני מגיע לבית עם יהודי". 
לגלות  ונדהם  הוריו,  לבית  היהודי  את  הביא  אלפרדו 
לכל  טלפן  שאבי  "הסתבר  במקום.  הקהילה  בני  כל  כי 

סביב כל יהודי קיימת הילה 
שעין בלתי מזוינת אינה 
מבחינה בה כלל. "רק עין 

גויית תבחין בהבדל כי הנפש 
הגויית היא בתחתית. כאשר 
טכנאי יהיה במקום עבודתו, 

הוא לא יבחין שהוא מלוכלך. 
אך כאשר הוא יבקר באולם 
שמחות נוצץ ומפואר, הוא 

יבחין בלכלוך"

בפעילות למען ילדי 'בר המצווה' בעיר העתיקה

בהרצאה בפני תלמידים בארה"ב

הרב פרץ )מימין( בשירה ונגינה
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בני הקהילה ואמר להם שיהודי מגיע לבית", מסביר 
הרב פרץ. ניסים יוסף נכנס לבית, ולאחר קבלת פנים 
לשאלות  להשיב  התפנה  הוא  במקום,  עבורו  שערכו 
הקהל. "כולם הפנו לו שאלות, וגם אני בחרתי לשאול 
למרבה  הנוצרית".  בדת  שלי  מהספקות  כמה  אותו 
על  הסקרן  לאלפרדו  השיב  הצעיר  היהודי  הפלא, 
מדברי  לנו  להביא  התחיל  "הוא  שאלותיו.  מרבית 
שלא  שאלות  כמה  היו  הכל.  על  כמעט  וענה  חז"ל 
היה לו תשובה עליהן, והוא אמר שיש רבנים שיוכלו 

לענות לי עליהם". 
לנסוע  לאלפרדו  יוסף  ניסים  הציע  השיחה,  לאחר 
על  מומחים  רבנים  ישיבו  שם  סיטי,  למקסיקו 
שאלותיו, אלא שאלפרדו הסתפק. "הייתי צריך לייצג 
את המדינה בגואטמלה בתחרות ספורט", הוא מסביר. 
אם  ידעתי  לא  ספק,  מתוך  היה  הצעד  כל  "ובכלל, 
יהיו לי תשובות ביהדות, וחששתי שאצא קרח מכאן 
ומכאן". לבסוף, לאחר לבטים רבים, החליט אלפרדו 
לצאת למקסיקו סיטי ולפגוש את הרבנים המקומיים. 
"לקחתי סיכון גדול על הלימודים ועל כל העתיד שלי, 

אבל בדיעבד זה היה צעד חכם".
היהודית  הקהילה  בני  בקרב  ימים  כמה  לאחר 
נמצאת  האמת  כי  לאלפרדו  ברור  היה  במקסיקו, 
ביהדות. "היה לי זכות גדולה להכיר את עם ישראל, 
מקום  באף  קיימת  שלא  ישראל  האהבת  את  לראות 
מן  בא  שלא  מי  זה.  את  לתאר  מילים  אין  בעולם. 
הגויים, לא יחוש את זה. הרי הנוצרים הכניסו את הדת 
הנוצרית בכוח הזרוע. מי שלא הסכים עמהם, שחטו 
הוא  הבסיס  ביהדות  באיסלאם.  גם  היה  ככה  אותו. 

הפוך: אהבת ישראל ועזרה לזולת".
בני  עם  יחד  היהודית  בתורה  שהעמיק  לאחר 
העיוות  גודל  את  להפנים  אלפרדו  החל  הקהילה, 
מבין  לא  שאני  סילופים  כאלו  "יש  הנוצרי.  בפירוש 
פשוט  הם  בכך.  מאמינים  אינטלגנטים  אנשים  איך 
יהודים שואלים  השתילו סילופים לאורך כל התנ"ך. 
רואים את העיוותים הללו.  גויים שלא  יש  איך  אותי 
זה  את  מקבלים  הם  כי  פשוט  היא  שלי  התשובה 
כעובדה מוגמרת, לא עולה על דעתם שסילפו. אולי 
רגע  באותו  סילפו".  שהיהודים  חושב  גוי  כל  הפוך: 
החליט אלפרדו להתגייר. "התביישתי להיות נוצרי", 

הוא מצהיר.

תשעת האחים 
בעקבות הגר

"חז"ל  סלולה.  הייתה  ישראל  לארץ  הדרך  מכאן, 
לימדונו", אומר הרב פרץ כבקי ורגיל, "כי אי אפשר 
לאהוב את בורא עולם בלי עם ישראל וארץ ישראל. 
לארץ ישראל החלטתי לבוא מיד עם התחלת תהליך 
הוא  כיצד  הרב  את  שואלים  אנחנו  כאשר  הגיור". 
התמודד עם הפילוגים בציבור הישראלי, הוא שולף 
תשובה בהירה. "לא באתי לכאן בגלל האנשים", הוא 
חלוקים  אנשים  התורה.  מצוות  בגלל  "באתי  מסביר. 
בדעתם, זה דבר טבעי. בתחילת הדרך אמנם שאלתי 
על כך את חבריי, אבל קיבלתי תשובות: זו תופעה של 
ירידת הדורות. כל עוד שחלוקים על מצווה מסוימת, 
זה בסדר. כל אחד שומע לרבותיו, כמו שבהנהגות שלי 

אני הולך אחרי פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף".
לאחרונה יש טענות על יחס שונה לגרים וחוזרים 

בתשובה. הרגשת את זה?
בתשובה,  שחוזר  מי  לכל  חשוב  מסר  לי  "יש 
הפעם  על  ומספר  פרץ  הרב  פותח  שלי",  מהניסיון 
גיורו,  טרם  זה  היה  כנסת.  בבית  ביקר  בה  הראשונה 
ישראל הסתכלו  "ילדי  הכנסת.  בית  וכשנכנס בשערי 
הגעתי  אני  נפגעתי.  מאוד  פושע,  אני  כאילו  עלי 
בדעה שהיהודים כביכול הנחילו ערכים, אז למה הם 
מתנהגים ככה? הרי גם אז הייתי גוי טוב, התאמצתי 
להיות דוגמה לאנושות. פתאום הילדים הללו נתנו לי 
זה היה: או שהם לא  הרגשה כ"כ רעה. בהבנה שלי 
בסדר, או אני לא בסדר. כשראיתי את ההילה סביבם, 

הבנתי שאני לא בסדר". 
לדברי הרב פרץ, סביב כל יהודי קיימת הילה שעין 
גויית  עין  "רק  כלל.  בה  מבחינה  אינה  מזוינת  בלתי 
תבחין בהבדל כי הנפש הגויית היא בתחתית. כאשר 
שהוא  יבחין  לא  הוא  עבודתו,  במקום  יהיה  טכנאי 

נוצץ  שמחות  באולם  יבקר  הוא  כאשר  אך  מלוכלך. 
ומפואר, הוא יבחין בלכלוך הרב שדבק בו. כשהייתי 
בלי  יהודי  כל  המקיפה  בהילה  להבחין  יכלתי  גוי, 
שהוא מודע לה. כשאני יהודי, לא יכלתי להבחין בזה 

כי הגעתי כבר לקדושה".

במקהלת 101 
הקולות

את ממד הטומאה בו שרויים הגויים בוחר הרב פרץ 
להמחיש באמצעות מקרים שאינם ידועים ליהודי מן 
הם  חוגגים,  המתים  הגויים  שאצל  "ידוע  השורה. 
שיער  מסמרי  סיפורים  יש  בלילה.  להם  מפריעים 
כהלכה.  נקברו  לא  כי  הזה  בעולם  על מתים שנותרו 
הגויים קוברים באמצעות שריפת הגופה או בהטמנת 
ארון בקרקע. במצב כזה, הגופה לא מגיעה לעפר ואין 
מנוחה לנפש. זה לא קורה אצלנו, אנחנו לא נמצאים 

ברובד הזה. 
"כאשר אמא שלי התגיירה, בגיל 50", מספר הרב 
פרץ, "היא עבדה בבית ספר דתי ובאחד הימים היה 
לה קשה לעבוד והיא קראה לאחי, שהיה לפני גיור, 
לפני שהוא  ספר.  הבית  את  לנקות  לה  לעזור  שיבוא 
ממש  רוח,  יש  החדרים  שבאחד  הרגישה  היא  הגיע, 
כך. בהתחלה היא חשבה שהיא מדמיינת. היא עצרה 
הרגיש  הוא  וגם  שייכנס  מבנה  וביקשה  העבודה  את 
את אותה ההרגשה. בסוף התברר ששמו את המזוזה 
בצורה הפוכה. יהודי שאני מספר לו דבר כזה, הוא לא 
מאמין. גוי מאמין כי הוא חווה את זה מפני שבממד 
יש  כיום,  גם  הזו.  לטומאה  הוא חשוף  נמצא,  שהוא 
הטומאה  בכוחות  שמשתמשים  אנשים  הגויים  אצל 
בכוחות  להשתמש  עבורם  קל  יותר  לאנשים.  לעזור 

הטומאה מאשר לעשות שימוש בכוחות קדושה.
שהם  שברגע  הוא  התשובה  לבעלי  שלי  "המסר 
יהיו חלק מהדבר אליו הם הגיעו, הם ירגישו שווים 
בין כולם. אדם שמחליט על הדרך שלו, יכבדו אותו. 
כשאני עולה לתורה אני מדגיש שאני 'יהודה פרץ בן 
אברהם אבינו'. אני גאה בזה. כשספרדי מתבייש במה 
תסכול  לו  יש  מסכן.  הוא  להשתכנז,  ומנסה  שהוא 
עצמי. הוא לא יכול להבין שהוא זכה להיות בן למי 

שהוא". 
אתה מייעץ מניסיונך האישי לגרים?

על  בעולם  הרצאות  העברתי  שנים  ובמשך  "היות 
סיפור חיי, רבני קהילות הכירו אותי והיו מפנים גרים 
אלי. שנים אני מתעסק בזה. אמנם אני לא מגייר אף 
המסופקים  לאנשים  מסייע  שלי  הסיפור  אבל  אחד, 

בדרכם".
 אתה מופיע לא מעט, לעתים גם עם כלי נגינה. 

מה הקשר שלך לעולם הנגינה?
בענייני  התעסקתי  ביהדות,  דרכי  בתחילת  "עוד 
קול  פיתוח  למדתי  שטרייכר.  מיכאל  עם  מוזיקה 
ועבדתי גם עם מונה רוזנבלום. היינו בין השאר במופע 
הגדול והבלתי נשכח של 'האסק', במקהלה של 101 
שלי  בפעילות  היום  עד  אותי  מלווה  וזה  הקולות, 
לחוצניקים  מענה  נותנים  אנחנו  שם  העתיקה,  בעיר 
תכנית  עושים  אנחנו  בכותל.  מצוות  בר  שעורכים 
על  היהדות,  על  נתונים  יקבלו  הללו  שהילדים  בכדי 

התפילין".
מה עם בני משפחתך?

"ברוך ה' רובם התגיירו", מספר הרב יהודה פרץ. 
אמו, שהלכה לעולמה, התגיירה גם היא בגיל מבוגר. 
אביו  מספר.  הוא  איתי",  יחד  התגיירו  אחיי  "תשעת 
ולדבוק  הולדתם  במקום  להישאר  החליטו  ואחותו 
בדרך הנצרות. "הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל הדריך 
אותי שלא לדבר עם אבא בכלל בכל הקשור ביהדות, 
הדבר  הורים.  כיבוד  במצוות  ורק  אך  להתמקד  אלא 
היחיד שאמרתי לו בנושא היה: 'אבא, אתה בעצמך 
ונהיה  שנגדל  ילדיך,  על  עלינו,  החיים  כל  התפללת 
אני  אם  באמת.  ה'  עבד  אני  עכשיו  והנה,  ה'.  עבדי 
התפילות  של  ההתגשמות  זו   - ישראל  לעם  מצטרף 

שלך'. על זה לא היה לו מה להשיב".


ילדי ישראל הסתכלו עלי 
כאילו אני פושע, מאוד 

נפגעתי. אני הגעתי בדעה 
שהיהודים כביכול הנחילו 

ערכים, אז למה הם מתנהגים 
ככה? הרי גם אז הייתי גוי 

טוב, התאמצתי להיות דוגמה 
לאנושות. פתאום הילדים 

הללו נתנו לי הרגשה כ"כ רעה. 
בהבנה שלי זה היה: או שהם 
לא בסדר, או אני לא בסדר. 
כשראיתי את ההילה סביבם, 

הבנתי שאני לא בסדר

עם אב"ד קווינס הרב אליהו בן חיים

בישיבת מיר ברכפלד

בצעירותו, כשחקן בייסבול



סניף בני ברק
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ברון יחד כוכבי בוקר 

של  הקפואה  הפנימיה  המקום: 
בוקר.  לפנות   2:40 השעה:  הישיבה. 

הזמן: ליל שבת בזמן חורף. 
על  צועד  החדר,  אל  חרש  נכנס  אני 
או  ידפקו,  לא  השבת  שעקבי  ומקווה  הבהונות 
ניגש  עמוקה.  מדי  בשנה  שקועים  החדר  שחברי 
רבע  "כבר  בכתיפו,  קלות  נוגע  שי,  אל  בלאט 
אותן  פוקח  בעיניו,  מפלבל  הוא  קום".  לשלוש, 
אחר  דקות  כמה  החמים.  מהפוך  ונפרד  חלקית 
כך, אנחנו כבר צועדים ברחוב הירושלמי הקפוא, 
חנוטים בחליפות, מעילי צמר ארוכים ומלופפים 
בצעיפים עבים, לא שזה עוזר יותר מידי נגד הכפור. 
פסי  את  חוצים  הטורים,  רחוב  את  יורדים 
יהודה,  מחנה  שוק  אל  ונכנסים  הקלה,  הרכבת 
שנח לו מעמל ערב השבת. פה ושם נראים כמה 
כאלה שאלי ישי עוד לא תפס, וכמה חבר'ה שחזרו 
בתוך  כבר  אנחנו  והנה  ברור,  לא  בילוי  מאיזה 

שכונת נחלאות.
סימטאות  סוג של שמורת טבע,  היא  נחלאות, 
של  לירושלים  וחיבור  קומתיים,  חד  בתים  צרות, 
הפכה  היא  האחרונות  בשנים  מעלה.  של  פעם. 
בעיקר  והרוחניות,  השקט  חובבי  בקרב  ללהיט 
להינזק  ועלולים  בכיסם  מצויה  שהפרוטה  כאלה 

ממס דירה שלישית, והמחירים מאמירים. 
הגדול  הכנסת  "בית  לו  צץ  הסימטה  ומתוך 
לקהילת ארם צובא", הלא הוא "עדס". בית הכנסת 
העתיק שכבר עבר שני יובלות, נבנה בידי העולים 
מחאלב )ח' בפתח, ל' בסגו"ל וב' דגושה(, ובמשך 
גדולי  של  משכנם  מקום  שימש  שנים  עשרות 
וגם מעדות אחרות.  עולם מבני העדה המפוארת 
מהחלונות כבר מסתלסלים הקולות – "אל מסתתר 

בשפריר חביון". 
החורף  שבתות  לילות  שיגרת  לה  התנהלה  כך 
בשנותיי בישיבה. כשחזרתי אל בית הוריי בשכונת 
הבוכרים, צעדתי יחד עם מור אבי אל בית הכנסת 
"מוסאיוף" – בית הכנסת השני שיחד עם עדס, הם 
היחידים בעולם, שמשמרים את מסורת הבקשות 
כל ליל שבת מפרשת בראשית ועד שבת הגדול, 

המלא  הפיוטים  ובסדר  בוקר  לפנות  בשעות 
והקבוע. כל השאר כבר שינו. חלק הקדימו לשעות 
יותר שפויות, קיצרו את החלק השני והיפה יותר 
של שירת הבקשות, חלק נוהגים בכך רק בשבתות 

מיוחדות. 
"עדס"  בין  רבים  הבדלים  זאת  ובכל 
ל"מוסאיוף". אלה לא רק הבדלים בכמה נוסחאות 
שירו  זה  "יום  בפיוט  בית  )איזה  נגינות  ודקדוקי 
אלא  למשל(,  בלחש,  ואיזה  בקול  שרים  לאל" 

בעיקר הבדלים בגישה. 
בית הכנסת עדס, כאמור הוא של יוצאי קהילת 
וקפדניים  מאופקים  מדויקים,  אנשים  צובא.  ארם 
)הייקים של הספרדים(. אוי לו למי שיעז לטעות 
ברבע טון, או בסלסול שלא במקומו, על אחת כמה 
וכמה אם יהין להוציא הגה שאינו חלק מהשירה 
מפיו. הכל מסודר ומתוקתק, וכל המשנה ידו על 

התחתונה.
החבר'ה  יותר.  "זורם"  העסק  במוסאיוף,  מנגד 
הטעויות  כבוד.  במסדר  לעמוד  ולא  ליהנות,  באו 
מוערות, אך בסלחנות, והפטפטת לעיתים מוגזמת. 
שמעסיקה  בשאלה  הוא,  המרכזי  ההבדל  אבל 

יהודים, בטח ביום שנצטווינו לענגו – אוכל.
סחלב  זה  שתקבלו  המקסימום  שבעדס  בעוד 
מדי  שולחן.  פותחים  במוסאיוף  קוקוס,  עם 
)בני  הגסטרונומי  הצוות  אנשי  יעברו  דקות  כמה 
במסורת  שמחזיקים  הוותיקות  המשפחות  אחת 
כמובן  מתחיל  זה  אחר.  כיבוד  עם  המשפחתית(, 
בשתיה, ממשיך במיני תרגימה ומזונות, ומתקדם 
הפרסית  ולעדה  לשבת  כיאה  הקולינרי  לשיא 
קשות.  ביצים   – המקום  את  בעיקר  הממלאת 
יותר,  יפים  לילות  אדום, שידע  על מגש פלסטיק 
תפוחי  לצד  החומה  הביצה  פרוסות  מונחות 

האדמה, ובקצה צלוחית הסחוג או החילבה.
ויעבור האיש, ויטול כל אחד כמה פרוסות ביצה 
במטבל,  ויטבלם  ידו,  תחזיק  אשר  כפי  ותפוד, 
ויטפטף מדי פעם טיפה מהסחוג על חולצתו או על 
חליפת חברו, ויאכלם ויתענג עליהם משל היו כמן 

בשעתו, וטעמם כצפיחית בחילבה. 

דבר  עוד  העראק,   – ברינה  יבוא  בא  כך  ואחר 
וכך הייתה חלוקת העראק  שהס מלהזכיר בעדס. 
ראש  אל  שרים.  שהפייטנים  בזמן  הכנסת  בבית 
מוגשות  הי"ו,  נקי  שמעון  ר'  הוא  הלא  החזנים, 
שתי כוסות חד פעמי מלאות על גדותיהן במשקה 
השקוף, והוא נוטל כוסות הפלסטיק ומוזג פחות 
למען  המשוררים,  בין  ומעבירן  מכשיעור,  פחות 

ילחלחו גרונתיהם, ויטיבו ליבם ותעלה שירתם.
כמובן שיש את אלה שאינם מסתפקים במעט 
חשבון  על  לאספקה  ודואגים  האניס,  ממשקה 
שריחם  שונים,  מבקבוקים  בקבוקים  עם  הבית, 

נודף למרחוק. 
משובצים  בזה,  זה  משתלבים  הקטעים 
הנגן,  מטיבי  של  סולו  קטעי  כלומר  ב"פתיחות", 
לאפשר  ונועדו  למקטע,  מקטע  בין  שמקשרים 

מעבר חלק יותר בין המקאמים השונים. 
לא  גם  ולעיתים  סמויה,  תחרות  גם  ישנה 
סמויה, בין הקבוצות. המתפללים, למי שלא יודע, 
מחולקים לשתי קבוצות. והשירה מתנהלת ב"פינג 
פונג", אלה מנגנים בית, וחבריהם משיבים בבית 
שמעון  בין  מחולקות  הקבוצות  במוסאיוף  הבא. 
נקי ובשבתות רבות גם גדול החזנים הספרדים ר’ 
משה חבושה, לבין הקבוצה של החזן ר’ יחזקאל 
מזרחי. הערות ציניות על חשבון המקצועיות של 
והוותיקים  שכיח,  דבר  הם  "המתחרה",  הקבוצה 

משתייכים לקבוצה מסויימת שאותה לא יעזבו. 
זה  אותי,  ומרגשים  המשמחים  הדברים  אחד 
בניגוד  בהמוניו.  בא  הצעיר  הדור  את  לראות 
לטענות אי אלו אנשים, שהשמצתם אומנותם, בני 
למסורת  ומתחברים  חוזרים  הספרדים  הישיבות 
העתיקה. סורו נא אל בתי הכנסת, בערים החרדיות 
שירת  ארגוני  של  רבות  יוזמות  ותראו  הצעירות, 
הבקשות, מי כל ה"עונה"ומי בשבתות מסויימות. 
ובוודאי בעדס ומוסאיוף המלאים בחובשי מגבעות 

ישיבתיות. 
בתקופה מסוימת, אף הקים החזן ר' קובי מזרחי 
ציון  אוהבי  הכנסת  בבית  חדש,  בקשות  מעמד 
בנחלאות, שהתבסס כמעט כולו אך ורק על בחורי 

"משוכנזות",  שנחשבות  מישיבות  כולל  ישיבות, 
שהרסתי  אותי  יאשימו  שלא  בשמם,  ננקוב  ולא 

להם את המיתוג.

  

להגיע  מתכנן  אני  כי  לסיום,  פוליטית  ומילה 
כשגויה  שמתבררת  )בהנחה,  בשבת  למוסאיוף 
כמה  יהיו  וכרגיל  ב-2:48(,  ארדם  שלא  בד"כ, 
חבר'ה שיבררו בעניין "תגיד, אז מה אריה מתכנן? 

מי יכנס למועצה בירושלים?"
אז הנה התיאוריה בשנקל שלי בנושא, ט.ל.ח.: 
ככל  והיא  לדרך  יצאה  כבר  הבחירות  מערכת 
על  מבוססת  הזו  הפרשנות  נמנעת.  בלתי  הנראה 
הנחת בסיס באישיותו של ראש הממשלה נתניהו 
ורעייתו. ברגע שבכירי הקואליציה התייצבו מולו 
ביעותיו  ובמקור  נפשו  שבציפור  בנושא  פומבית 
– התקשורת, הוא איבד סופית את האימון בהם. 
יוצאות  בבלפור  בבית  היושבים  של  הפרנויות 
מכלל שליטה, כשמדובר בתקשורת, זה חוק טבע. 
על אחת כמה וכמה שהם מזהים או חושבים שזיהו, 
או הוזים שחשבו, שיש לעניין קשר ל"אימפריית 
הרשע של נוני", שכחלון, בנט ודרעי נמנים כיום 

על חביביה.
על זה נפלה הממשלה הקודמת, ועל זו תיפול גם 
הממשלה הזו. טוענים הטוענים כי שונה המקרה, 
שהתאגיד  הרי  תיפול  והממשלה  ובמידה  מאחר 
יקום. כך מקובלנו איש מפי איש, עד לשנת 96', 
שבעידנא דפרנויה ואיבוד אמון – אין ההגיון חודר 

את מעגל האבטחה הראשון. 
אינה  שוב  מהתחנה  הרכבת  לה  ומשיצאה 
בשבת(,  משהו  לתקן  צריך  אם  )אלא  עוצרת 
את  לדרדר  דואגת  כבר  הפוליטית  והדינמיקה 
לאיש  אין  אם  גם  לבחירות  להליכה  עד  הדברים 
אמר  דרעי  לשם.  להגיע  גדול  רצון  מהמעורבים, 
השבוע שהתפטרותו מסמלת שהוא בטוח ביציבות 
הקואליציה, לדעתי הוא גם בטוח שבחירות הם לא 

משהו רחוק שיקרה עוד שנתיים.

 דומים אך שונים. בתי הכנסת מוסאיוף ועדס בירושלים                     )צילום: בן ציון לוי(

 שמעון ליברטי
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משבת בראשית ועד שבת הגדול – מאחורי הקלעים של פיוטי הבקשות הנאמרים בלילות שבת של החורף, בבתי 
הכנסת עדס ומוסאיוף, מהוותיקים שמשמרים את מסורת שירת הבקשות כמימים ימימה. ואיך זה קשור לתאגיד?
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!
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עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע
(כולל ארגז מצעים נפרד)
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 | ישראל פריי ושמעון ליברטי |

הכנסת
לרשימה הארוכה של פוליטיקאים בכירים וחברי כנסת המחזיקים 
ברזומה נכבד כחברי מועצת עיריית ירושלים - הצטרף השבוע שם 
נוסף: הח"כ הטרי מיכאל מלכיאלי מש"ס • יותר מכל עירייה אחרת 
בישראל, הפכו מסדרונות עיריית ירושלים לערוגות הטיפוח של 
מטאורים פוליטיים, ולעמדת הזינוק הטובה ביותר עבור נציגים 

שהשתלבו היטב בעשייה הציבורית הכלל ארצית • 'כל ישראל' יצא 
לבדוק מה הופך את הנציגים בירושלים למועמדים טבעיים לכנסת? 

האם יש קשר בין תחומי הפעילות? היכן נמצאים קווי הדמיון בין 
מקומות העבודה הנחשקים? ובכלל, האם למי שבוערים בקרבו יצרים 

פוליטיים - שווה לנסות את מזלו ולנעוץ יתד בעירייה? 
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לדבריו  מאזינים  הייתם  אם 
של ראש עיריית ירושלים ניר 
מאולתרת  במסיבה  ברקת 
יום  בצהרי  שהתכנסה 
הישיבות  בחדר  רביעי 
הייתם  ספרא,  בכיכר 
כי  להבין  מתקשים 
פרידה  במילות  מדובר 
שעוזב  המועצה  מחבר 
אותה לטובת חברות בכנסת 
מחמאות,  שם  היו  ישראל. 
אבל  סיכום,  דברי  טובות,  מילים 
ברקת  אמר  מפה",  הולך  לא  "אתה  פרידה.  דבר שמזכיר  שום 
למי שתופס את מקומו של יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנסת. "אתה 
הנציג  ותישאר  בעירייה  ירושלים  של  נציג  היית  אתנו,  נשאר 

שלה בכנסת".
עיריית  הדרישה.  לומר  שלא  מהתיאור,  רחוקה  לא  והאמת 
חברי  של  הגדולה  ליצואנית  השנים  במהלך  הפכה  ירושלים 
ניתן  ובהווה  בעבר  בישראל  הפוליטיקאים  בכירי  בין  הכנסת. 
העיר,  מועצת  כחברי  עשיר  ברזומה  שמחזיקים  רבים  למצוא 
אל  להיקרא  נדרשים  וכשהם  בה.  בכירים  תפקידים  וכמחזיקי 
הדגל – לרוב הם יהיו שם ויתייצבו לתמוך בצרכים של עירם 

מכורתם.
'בוגרי  כנסת  חברי  של  מקבץ  לראות  הוא  נדיר  מחזה  "לא 
לענייניה",  שנוגעות  ובהצבעות  השונות  בוועדות  ירושלים' 
"אפשר  איזק.  יעקב  והאסטרטג  היועץ  ישראל'  ל'כל  אומר 
להגיד שירושלים מחזיקה סיעה בכנסת, ורוב רובם של החברים 
שהמשיכו מהעירייה לכנסת מתייצבים בכל העוז לימינה". אגב, 
"הסיעה הירושלמית" מקיפה את כל סיעות הבית, והם נמצאים 
בכל המפלגות – בדיוק כמו העיר עצמה, שמלכדת בתוכה את 

הפסיפס הישראלי במלואו ועל כל גווניו.
 – בירושלים  הפוליטית  דרכם  את  שהחלו  הח"כים  רשימת 
ארוכה. ניתן למצוא בה את נשיא המדינה הנוכחי ראובן ריבלין, 
את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, יו"ר הכנסת לשעבר 
דליה איציק, מבכירי מפלגת 'העבודה' ומי שכיהן כשר שמעון 

שטרית, איש 'הליכוד' ושר הבריאות לשעבר יהושע מצא ועוד. 
בצד החרדי בולטים הרב ניסים זאב )ש"ס(, והרב אברהם יוסף 

לייזרזון )יהדות התורה(, שניהם ח"כים לשעבר.
מכמותם  להתעלם  קשה  המכהנת  הכנסת  ברשימת  גם 
היישר  אליה  שהגיעו  החברים  של  היטב  המורגשת  ונוכחותם 
מפעילות אינטנסיבית בעיריית ירושלים, הלא הם חברי הכנסת 
מפלגת  מזכ"ל  התורה(,  )יהדות  פרוש  ומאיר  מקלב  אורי 
'העבודה' חיליק בר, רחל עזריה )כולנו(, והרכש הטרי ברשימה: 

מיכאל מלכיאלי )ש"ס(.

אורה של הכנסת
ירושלים אורו של עולם, ודומה כי גם אורה של הכנסת. עוד 
ועוד אישי ציבור עושים את הדרך הפוליטית מכיכר ספרא אל 
ספקית  היא  ירושלים  עיריית  כי  ונראה  רם,  שבגבעת  המשכן 

פוליטיקאים לא קטנה. 
את  התחילו  טורף,  פוליטי  וחיידק  מוטיבציה  בעלי  צעירים 
הבנקאים  שתרמו  הבניינים  בקומפלקס  הציבוריים  צעדיהם 
לצד  חדשים  בניינים  ומשלב  ספרא,  ואדמונד  יוסף  החלאבים 
ומקומה   – וכישורים  וותק  ניסיון,  וצברו  יומין,  עתיקי  מבנים 
המרכזי(,  בבניין  והסגנים  העיר  ראש  לקומת  )הכינוי  השישית 

קפצו אל המשכן שנתרם על ידי הברונית דה רוטשילד. 
יש משהו באוויר הקריר והצלול של ירושלים, שמכניס באדם 
את יצר העסקנות הציבורית. בעיר הספוגה במאבקים, מלחמות 
פאשקעווילים  הררי  על  נסמכים  וקירותיה  דם  וקרבות  דת, 
שהרי כידוע "ירושלים תתן קולה, ולמען ירושלים לא אשקוט. 
לזה  נשאב  אתה  התורן,  הירושלמי  המפגין  כזעקת  גיוועלד", 

ברמ"ח ושס"ה. 
עלינו,  למקום  כפולה  פוליטיקה  וכמה,  כמה  אחת  ועל 
הדיונים,  אולמות  בכיכר ספרא עצמה. המסדרונות,  כשמדובר 
ושפע  החברים  לשכות  המועצה,  ומליאת  הוועדות  חדרי 
הפקידים, כל זה יחד חובר למקום תוסס, דינמי ופעיל, כל יום 
הקטנטונת,  במדינה  הגדולה  העיר  זאת  בכל  כל שעה.  וכמעט 

שמכילה כעשירית מאוכלוסיית ישראל.
"מאז ומעולם הייתה ירושלים עיר של חכמים וסופרים, כל 

אני חייב להגיד לך, 
כשהגעתי לכנסת אחרי 
העירייה - זה היה כמו 
בית הבראה בשבילי... 
אין ספק שהעבודה 
בעירייה היא מאד 

קשה ומפרכת. בפרט 
בתפקידים ששימשתי 
בהם כמו יו"ר ועדת 
איתורים, ממונה תיק 
רווחה, פטור ממסים 

ועוד, הייתי מרושת עם 
הציבור, שירתי בעבודה 
אינטנסיבית, בשבילי 
הכנסת הייתה מנוחת 
הנפש ביחס לעבודה 

הסיזיפית בעירייה

"
חברי המועצה לשעבר של עירית ירושלים שהפכו לחברי כנסת
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עולם התורה והחכמה בא מירושלים", פותח הרב ניסים זאב 
בעירייה:  ימיו  על  ומתרפק  תורנית-היסטורית,  בפרספקטיבה 
"עיריית ירושלים – לפחות בתקופתי בלטה באנשים איכותיים, 
לא  זה  נכבדים,  אנשים  אנשים  ממש  שם  היו  אינטליגנטיים. 

פלא שרבים התקדמו משם".
שנים  כ-15  כיהן  ש"ס,  תנועת  ממקימי  שהיה  זאב  הרב 
טדי  המיתולוגי  העירייה  ראש  תחת  עשור  מתוכן  בעירייה, 
שנמצא  שמי  חושב  "אני  אולמרט.  תחת  ובהמשך  קולק, 
בתפקיד ביצועי בעירייה הרבה שנים, מצטברים בידיו ניסיון 
טוב  נציג  להיות  אותו  מכשירה  ספק  שללא  ציבורית  ועשייה 

ברמה הארצית", הוא אומר.
באופן מפתיע, כשזאב מתאר את המעבר מהעירייה לכנסת, 
ניתן לחוש הקלה ניכרת בדבריו. "אני חייב להגיד לך, כשהגעתי 
בשבילי...  הבראה  בית  כמו  היה  זה   – העירייה  אחרי  לכנסת 
בפרט  ומפרכת.  קשה  מאד  היא  בעירייה  שהעבודה  ספק  אין 
ממונה  איתורים,  ועדת  יו"ר  כמו  בהם  ששימשתי  בתפקידים 
הציבור,  עם  מרושת  הייתי  ועוד,  ממסים  פטור  רווחה,  תיק 
מנוחת  הייתה  הכנסת  בשבילי  אינטנסיבית,  בעבודה  שירתי 
וכשהוא מדבר על  הנפש ביחס לעבודה הסיזיפית בעירייה". 
היה  בכנסת  גם  אתכם,  לבלבל  לזה  תיתנו  אל  הבראה,  בית 
זאב פעיל, ותמיד היה ממוקם גבוה ברשימת שיאני הנוכחות, 

במעורבות בוועדות, ואיך לא, בנאומים המרתקים במליאה.

קווי דמיון נושקים
טבעיים  למועמדים  בירושלים  הנציגים  את  הופך  מה  אז 
לכנסת? האם יש קשר בין תחומי הפעילות? היכן נמצאים קווי 
הדמיון בין מקומות העבודה הנחשקים? ובכלל, במי שבוערים 
יתד  ולנעוץ  לנסות את מזלו  פוליטיים – שווה  יצרים  בקרבו 

בעירייה? 
"ירושלים היא עיר גדולה שנושבת בה הרבה רוח פוליטית", 
שיינפלד.  עמרי  'כולנו'  סיעת  דובר  ישראל'  ל'כל  אומר 
"מתעסקים בהמון דברים גדולים, מהותיים, כלל ארציים. יש 
את עניין יחסי החרדים חילונים, יש את הערבים והפלסטינים, 
היא  מייצגת,  עיר  היא  שירושלים  העובדה  את  יותר  זה  וכל 
תל  את  אפילו  קח  במדינה.  שקיים  המגוון  כל  את  משקפת 

אביב, כמה גוונים בציבוריות הישראלית היא מקפלת בתוכה? 
ליכוד,  דרך  ממר"צ,  כאן  יש  לעומתה,  ירושלמים  את  תראה 
יש כאן  וזרמי החרדי, דתיים לאומיים, חרד"ליים,  כל סיעות 
הכל מכל מגזר. ישיבות המועצה בירושלים הם מיני מיקרו של 

הכנסת, זה שונה לחלוטין מכל עיר".
עזריה  רחל  של  הציבורית  דרכה  את  שליווה  שיינפלד, 
על  מצביע  לכנסת,  מעברה  ועם  בעירייה  חברותה  בתקופת 
רבה  לה השפעה  יש  אך  מינורית,  נראית  אולי  נוספת,  נקודה 
יושבת  ירושלים  שעיריית  הטכנית  "העובדה  התהליכים.  על 
סגני  לאנשיה.  ליעד  אותה  הופכת  ישראל,  לכנסת  בסמיכות 
לעיר  שקשורים  לדיונים  מגיעים  מועצה,  חברי  העיר,  ראש 
ולפעילותם, הם חיים את המקום, מריחים את השטח, במיוחד 

החרוצים שבהם".
על  מרתקת  תובנה  לשיינפלד  ספציפית,  לעיר  קשר  ובלי 
הח"כים  את  הנוכחית  מהכנסת  תיקח  "אם  הכנסת.  חברי 
המצליחים,  הטובים,  את  החדשים,   30 מבין  המצטיינים 
זאת,  לעומת  בעיריות שונות".  היו חברי מועצה  תראה שהם 
וכאן  כשמדובר בח"כים שהגיעו מראשות עיר, המצב שונה, 
לדעת  לך  שגורם  מועצה  בחבר  משהו  "יש  העניין:  טמון 
הסיטואציות  את  בעצמך  ליצור  סמכויות,  בלי  להסתדר  איך 
ידע,  יכולות,  מצמיח  זה  לעבוד,  לך  שמאפשרות  הפוליטיות 

חריצות ומיומנות יקרת ערך".
היהודי  העם  של  העשייה  שליבת  בחשבון  לקחת  "צריך 
נמצאת בירושלים", אומר יעקב איזק, "בעיר יש גם את הריכוז 
והעשייה  זה שהפעילויות  ואך טבעי  בישראל,  הגדול  החרדי 
הציבורית הגדולה והחשובה נמצאת בירושלים. היא למעשה 
מה  כל  את  מייצגת  ירושלים  ישראל.  של  מיקרוקוסמוס  גם 
מה  לכל  שחופפות  בבעיות  בה  מטפלים  במדינה,  שקורה 
תשתיות,  דרך  וכלכלה,  ביטחון  זה  אם  במדינה,  שמתרחש 

וסוגיות בעלות היבטים מדיניים וציבוריים".
קשה להמעיט בכוחו של נציג ציבור בירושלים. "נציג פעיל 
הרחבה  התחומים  קשת  בכל  שנה  חצי  משך  נוגע  בירושלים 
הזאת, הוא לא מטפל רק בנושא שלו, הוא מעורב בכל", דברי 
נכנס  הוא  האם  החלטה  לקבל  צריך  בירושלים  "נציג  איזק, 
לתפקיד עד הסוף, וזה תמידי, תמיד כולם צריכים הכל, אתה 
לא נח על זרי דפנה, כמות הכוח שיש לנציג עירוני לא פחותה 

מכוח של ח"כ. ומי מדבר על ראש עיר בירושלים שהוא כמעט 
העניין  תחומי  ומגוון  הפעילות  בהיקפי  ממשלה  ראש  כמו 
הוא שהשירות  מכך  שיוצא  מה  למעשה,  בהם.  לטפל  שעליו 

לציבור בירושלים מהווה סטאז' לרמה הארצית".
בין  גדולים  הבדלים  איזק  מוצא  העירייה,  בתפקוד של  גם 
המועצה  חברי  הערים  בעוד שברוב  אחרות.  לערים  ירושלים 
כמעט ולא מחזיקים סמכויות בידיהם, כשלרוב ראש העיר הוא 
השליט היחיד, והחברים מעורבים ברמות נמוכות, בירושלים 
תמונת המצב שונה לחלוטין. "מי שמחזיק תיק בירושלים הוא 
בעל סמכויות ומשמעות, ראש עיר בירושלים לוקח בחשבן את 
כולם  ומועצה,  הנהלה  ישיבות  יש  בחשיבות,  מבין  החברים, 

עובדים כאן".
העובדה שבקואליציה הנוכחית של ברקת חברים 30 מתוך 
31 חברי מועצה, תורמת בשנים האחרונות למעורבות גדולה 
עוד יותר. "זה לא פשוט לשנע כזו מערכת, לנהל כזאת עיר, 
זה לא מובן מאליו. כל חבר מועצה כאן יש לו אמירה, כמובן 
שבדברים מכריעים ראש העיר הוא הסמכות, אבל הניהול הוא 

משותף".

"הכי קרוב לדבר האמיתי"
מכר  ישראל'  ל'כל  מספר  לעבודתי",  הראשונים  "בימים 
החלה  החדשות  "מערכת  בכיר,  פוליטי  ככתב  המכהן  ותיק 
הנעשה  את  ולסקר  ספרא  מכיכר  חומרים  לספק  ממני  לבקש 
'הרי אני אמון על החלק הפוליטי, מה לכם  בה. התקוממתי. 

כי תבקשו סיקור מוניציפלי'? – ניסיתי למחות, אך לשווא". 
ואכן, איך שלא תסתכלו על זה, עיריית ירושלים היא המקום 
הישראלי.  המחוקקים  לבית   – האמיתי"  ל"דבר  קרוב  הכי 
הלך  הציבורי,  היום  סדר  שעל  הסוגיות  את  מקיפה  עבודתה 
הפוליטית  בזירה  המתרחש  עם  היטב  מתכתב  בה  הרוח 
הארצית, השיח בה שזור במונחים המגיעים מצמרת העשייה 
רק  ישראל –  בוגריה המשתלבים בכנסת  ורשימת  הציבורית, 

הולכת ומתארכת.


לצורך הכנת הכתבה שוחחנו עם ח"כ מאיר פרוש וח"כ 
בבניין  התקופה  על  מהם  גם  ללמוד  וביקשנו  מקלב,  אורי 

העירייה.
אחרי  ואולמרט,  טדי  בתקופת  ירושלים  בעיריית  היית 
שעזבת והלכת לכנסת, עברנו תקופה תחת ראש עיר חרדי 
החרדית  הנציגות  כיום,  במחלוקת.  שנויים  וההישגים 
עובדת כיום מול ראש עיר שאיננו דתי. אתם לא מתגעגעים 
ונמהר אבל עם הכוח  לטדי קולק שידע להיות אויב מר 

שהיה לו, יכולתם לסגור עסקה ולדעת שמילה זו מילה?
העיר  לראשות  המועמדות  את  הורדתי  "כאשר  פרוש: 
אחרי  לו  כתבתי  טדי.  את  ניצח  אולמרט  תשנ"ד,  בחורף 
הבחירות, שבאופן אישי אני אולי צריך לבקש ממנו סליחה 
אבל ציבורית, לא הייתה אפשרות אחרת אלא להוריד אותו 
מראשות העיר. אני ממש לא מתגעגע. אתה לא יכול להיות 
ברגע לא טוב ולהתגעגע לרגע אחר לא טוב. זה נכון שמה 
שיכולת לסגור אז אתה לא יכול לסגור היום, אבל בוא נזכור 
שאלו היו שנים שטדי, פשוט היה מעיף אותך לכל הרוחות 
ועושה מה שהוא רוצה, כך שגם אם סגרת עם טדי זה היה 

אחרי הרבה דם רע".
היה  זה  טוב  היה  כשטדי  שגם  נשכח  לא  "ובוא  מקלב: 
על הראש,  יועץ משפטי  לו  היה  - כשלא  במציאות אחרת 
קיים.  לא  זה  היום  לעצמו.  אדון  היה  עיר  שראש  בתקופה 

המציאות השתנתה".
אולמרט,  אצל  אבל  הדוגמה,  לא  אולי  הוא  טדי  אז 
מאשר  יותר,  הרבה  השגנו  הראשונה,  בקדנציה  לפחות 

תחת ראש עיר חרדי.
פרוש: "אצל אולמרט זה באמת היה סיפור אחר. בקדנציה 
טדי  את  לנצח  יכול  לא  שהוא  ברור  היה  שלו,  הראשונה 

בלילה  כבלוק,  החרדי  שהציבור  בגלל  התאפשר  והניצחון 
אחד החליט להצביע לו, הוא היה ראש עיר לויאלי, השתדל 
על  לעירייה  נכנס  היה שהוא  המזל  לקראתנו.  ללכת  מאוד 
טיקט של שקרן, זו הייתה התדמית שלו אז, ולכן הוא היה 

צריך להראות לנו שאצלו מילה זו מילה.
"אבל תראו מה קרה, גם אצל אולמרט שתמכנו בו, הוא 
התחיל להאמין שהוא הולך להיות ראש עיר גם בלעדינו, מה 
שלא היה נכון ולא היה אפשרי. הוא ניסה לעשות קואליציה 
כשהוא משאיר מישהו מאיתנו בחוץ או מכניס אותנו בזול. 
ואני,  ז"ל  מאיר  שמוליק  שדרעי,  העובדה  את  מזכיר  אני 
העלינו על הכתב את כל מה שיש בירושלים והכנו תוכנית: 
לש"ס.  יש  מה  למפד"ל,  יש  מה  התורה,  ליהדות  יש  מה 
הולכים.  זה  על  המועצה,  חברי  לפי  החלוקה  זו  לו  אמרנו 
עשינו חלוקה בינינו, המפד"ל קיבלה את החינוך. הכרחנו 
אותו ואחר כך כל הקדנציה השנייה הייתה עם מרירות מול 

אולמרט כי הוא לא רצה את הקואליציה הזאת".
אולמרט  בתקופת  בעירייה  שישב  כמי  מקלב,  אורי  ר' 
לעשות  יכולת  מי  אצל  הלב,  על  יד  עם  ולופוליאנסקי, 

יותר?
מקלב: "בתקופה שהיה ראש עיר חרדי הגענו להכי הרבה 
הישגים. אולמרט גמר את הקדנציה שלו עם גרעון שעמד 
ולא  גרנדיוזיים  פרויקטים  לו  היו  העירייה,  את  למוטט 
ישימים ומעבר לזה הוא לא השקיע בעיר. אני חושב שגם 
אולמרט בקדנציה הראשונה לא היה כפי שחשבנו שיהיה 
ולא רק בתהליך שלקראת השנה האחרונה. הוא פשוט בגד 
בנו. אנחנו זוכרים את התקופה שהוא בהסתר סגר הסכמים 

עם מרצ".
די מקביל למה שהוא עשה לנו אחר-כך בהקמת ממשלת 

שרון השנייה.
פעולות  היו  דבר.  אותו  ממש  היה  זה  "בהחלט,  מקלב: 
לנו  שנפל  עד  אולמרט  עם  במהלך משותף  בזמנו  שעשינו 
האסימון שמשהו לא תקין. המכה שלו הייתה שהוא קיבל 
את  בתחילה  לו  היה  העיר.  למועצת  נציגים  שלושה  רק 
שלטון.  להחלפת  להביא  שהצליח  כמי  הגדול,  הקרדיט 
מהנהלת  לגיטימי  לחלק  פתאום  הפך  החרדי  הציבור 
הקואליציה העירונית אחרי שנים של דיכוי. הוקמו האגפים 
החרדיים, היה מהפך בעיר, אבל תמיד היו לנו ויכוחים עם 

אולמרט, כולל בקדנציה הראשונה".
מהו  להתווכח, השאלה  בלי  שנותן  מישהו  מכיר  אתה 

מבחן התוצאה?
מקלב: "לא ביקשנו שייתן הכל ותמיד ידענו שיש לו את 
כל  את  ולהדוף  להוריד  כדי  להתווכח  חייב  התירוץ שהוא 
ההתקפות עליו שהוא נכנע לחרדים, אבל הבעיה המרכזית 
שלנו הייתה עם שלטון הפקידים. אולמרט נתן כוח למנהלי 
אגפים בשיטה שהנבחר כמעט ואין לו מקום בעירייה והוא 
היו  עיניו  בעירייה.  השקיע  לא  שהוא  בגלל  זה  את  עשה 
האמריקאים  ידי  על  מחוזר  היה  הוא  הכללית  לפוליטיקה 

והאירופאים...".
זה תהליך שלא ייחודי רק לאולמרט, הרי זה קורה היום 

בכל המשרדים...
שהה  ימים  הרבה  כך  שכל  לשר  תקדים  "אין  מקלב: 
בחו"ל. המדור הכי פופולרי בעיתונות, היה צבירת הימים 

של אולמרט בחו"ל".
ספר על זה לחוקרי ראשון-טורס...

נקודות  הרבה  כך  כל  לו  יש  למה  מובן  "לכן  מקלב: 
היום...". 

"לא מתגעגע לטדי"
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
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בעניין תוספת שבת בירושלים

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: האם חובה להקפיד ולהקדים את כניסת השבת 
והדלקת הנרות בירושלים ארבעים דקות לפני השקיעה?
על  מחול  להוסיף  שצריך  הזמן  שיעור  תשובה: 
צריך  הדין  מעיקר  ולכן  בפירוש,  נתבאר  לא  הקודש, 
ישראל  ומנהג  יום.  ודאי  שהוא  בזמן  מעט  להוסיף 
בהרבה מקומות להדליק נרות ולקבל שבת עשרים דקות 
לקבל  והמחמיר  לנהוג.  ראוי  וכן  החמה  שקיעת  קודם 
עליו שבת בשעה מוקדמת יותר תבוא עליו ברכה, אבל 
מעיקר הדין אין צריך להחמיר ולהקדים יותר את כניסת 
השבת, ואין לסמוך על מה שכתוב בכמה לוחות שמנהג 
עיה"ק ירושלים לקבל שבת ארבעים דקות קודם שקיעת 

החמה.
ונראה שאף אצל עדות האשכנזים לא נהגו כן בדורות 
דקות  עשרים  נרות  הדליק  ולא  שאיחר  ומי  הקודמים. 
נרות ולקבל  יכול להקל להדליק  קודם שקיעת החמה, 

שבת עד חמש דקות קודם שקיעת החמה.
תוספת  קבלת  דיני  מיסודות  כמה  בקצרה  כאן  ונבאר 

שבת מבעוד יום.
בשבתות  בין  הקודש,  על  מחול  להוסיף  עשה  מצוות 
מחול  ותוספת  הכיפורים.  ביום  ובין  טובים  בימים  ובין 
על הקודש אינה אלא מצוות עשה, והעושה מלאכה בזמן 
תוספת מחול על הקוד, הרי הוא מבטל מצוות עשה, אבל 
העושה מלאכה בשבתות ובימים טובים וביום הכיפורים 
עצמם, הרי הוא עובר גם על מצות לא תעשה, ובשבתות 
)ובשוגג  במזיד  לעושה  סקילה  חיוב  כך  על  בנוסף  יש 
חייב להביא קרבן חטאת(, וביום הכיפורים יש חיוב כרת 

לעושה במזיד )ובשוגג חייב חטאת(.
ו'(  הלכה  עשור  שביתת  א'מהלכות  )פרק  והרמב"ם 
התענית  חיוב  לעניין  הקודש  על  מחול  תוספת  דין  כתב 
ביום הכיפורים, ולא הזכיר דין תוספת מחול על הקודש 
יום  לעניין  ובין  שבת  לעניין  בין  מלאכה,  איסור  לעניין 
כתב  משנה  והמגיד  טובים,  ימים  לעניין  ובין  הכיפורים 
הקודש  על  מחול  תוספת  שדין  שסובר  הרמב"ם  בדעת 
מהתורה אינו אלא לעניין התענית ביום הכיפורים, וכתב 
מרן הבית יוסף לבאר, דהיינו שלהרמב"ם אין דין תוספת 
ואפילו  מלאכה  איסור  לעניין  כלל  הקודש  על  מחול 
מדרבנן. ויש מהאחרונים שכתבו שלדעת הרמב"ם יש דין 
תוספת מחול על הקודש מדאורייתא גם לעניים מלאכה, 
בין בשבתות בין ביום הכיפורים ובין בימים טובים. ויש 
אומרים שלדעת הרמב"ם יש דין תוספת מחול על הקודש 

לעניין מלאכה על כל פנים מדרבנן.
הרי"ף  ובכללם  הראשונים,  מרבותינו  רבים  ולדעת 
על  מחול  תוספת  דין  ההוראה,  עמודי  שהם  והראש 
הקודש הוא מן התורה בין לעניין תענית יום הכיפורים, 
הכיפורים,  וביום  בשבתות  מלאכה  איסור  לעניין  ובין 
ויש מהראשונים שסוברים שדין תוספת  ובימים טובים. 

מדרבנן,  אלא  אינו  טובים  וימים  הכיפורים  ויום  שבת 
והסמיכוהו חכמים על הפסוק.

סעיף  רצג  )סימן  ערוך  השלחן  מדברי  הלכה,  ולעניין 
מלעשות  להיזהר  שצריך  שבת  מוצאי  לעניין  שכתב  ב'( 
יהיו  ולא  קטנים  כוכבים  שלשה  שיראו  עד  עד  מלאכה 
שצריך  שסובר  יוצא  מבואר  רצופים,  אלא  מפוזרים 
להוסיף מחול על הקודש אף לעניין איסור עשיית מלאכה 
בשבת, שברי בבית יוסף )שם( כתב לבאר דין זה משום 
)סימן  פי שלעיל  ולכן אף על  תוספת מחול על הקודש, 
דין תוספת מחול על הקודש בשם  ב'( הביא  רסא סעיף 
"יש אומרים", ולהלן )סימן תרח( הביא דין תוספת מחול 
התענית,  דין  לגבי  רק  הכיפורים  יום  לעניין  הקודש  על 
מכל מקום לעניין הלכה יש לומר שדעתו שיש דין תוספת 
בין  בשבתות  בין  מלאכה  עשיית  מאיסור  גם  התורה  מן 

ביום הכיפורים ובין בימים טובים.

לדעת רבים מרבותינו הראשונים, זמן תוספת מחול על 
הקודש צריך להיות מבעוד יום, ואין הדבר מועיל שיקבל 
שהוא  החמה  בשקיעת  הקודש  על  מחול  תוספת  עליו 
שאשפר  ואומרים  חולקים  ויש  השמשות.  בין  זמן  כבר 
ומרן  השמשות.  בין  בזמן  גם  שבת  תוספת  עליו  לקבל 
השלחן ערוך )סימן רסא סעיף ב'( פסק, שתוספת מחול 
על הקודש צריכה להיות מבעוד יום קודם שיגיע זמן בין 
כשיטת  בזמנינו  ישראל  כל  שמנהג  )ומכיוון  השמשות. 
הגאונים לעניין זמן בין השמשות, ראוי להחמיר שתהיה 
קבלת שבת קודם שקיעת החמה לשיטת הגאונים. ועיין 

עוד להלן בעניין כיצד מקבל עליו תוספת שבת(.
ולהדליק  שבת  תוספת  עליו  ולקבל  להקדים  רצה  אם 
פלג  קודם  כן  יעשה  שלא  ובלבד  בידו,  הרשות  הנרות 
המנחה, ופלג המנחה היינו שעה שעה ורבע קודם שקיעת 
המנחה  פלג  זמן  לשער  ויש  המנהג.  פשט  וכן  החמה, 
היום  שעות  את  לחלק  שיש  דהיינו  זמניות,  בשעות 
מזריחת החמה ועד בשקיעה לשנים עשר חלקים שווים, 

וחלק אחד משנים עשר יהיה שעה זמנית.
קבלת תוסת שבת צריכה להיות על ידי שיוציא בפירוש 
"מזמור  או שיאמר  עליו תוספת שבת,  בשפתיו שמקבל 
שבת  תוספת  עליו  קיבל  אם  אבל  השבת".  ליום  שיר 
זה  אין  והרמ"א  ערוך  השלחן  מרן  לדעת  במחשבה,, 
נחשב לקבלה כלל, ורשאי לאחר מכן לחזור בו ולעשות 
לא  גיסא,  ומאידך  החמה,  שקעה  שלא  זמן  כל  מלאכה 
וצריך  שבת,  תוספת  קבלת  מצוות  כזאת  בקבלה  קיים 
על  מחול  תוספת  מצוות  עליו  שמקבל  בשפתיו  שיוציא 

הקודש.
ולפי המבואר לעיל שקבלת תוספת שבת צריכה להיות 
מבעוד יום קודם שקיעת החמה, ראוי להחמיר ולהקדים 
תפילת מנחה בערב שבת, באופן שיספיקו לומר "מזמור 
הפחות  ולכל  החמה,  שקיעת  קודם  השבת"  ליום  שיר 
יספיקו לומר את הפיוט "לכה דודי" – עד "בואי כלה" 
שבסופו – קודם שקיעת החמה. ומכל מקום אם מחמת 
עד  מנחה  התפללו  ולא  הציבור  התעכבו  כלשהי  סיבה 
סמוך לשקיעת החמה, אין זה מעכב, וכל שקיבלו עליהם 
השמשות  בין  עדיין  שהוא  בזמן  בפירוש  השבת  את 
הקודש.  מחול  תוספת  מצוות  קיימו  הגאונים,  לשיטת 
עד  שבת  מלקבל  מתאחרים  שהציבור  שרואה  )ויחיד 
שקיעת החמה, יאמר בפיו קודם השקיעה שמקבל עליו 

מצוות תוספת שבת(.

מצוות עשה להוסיף מחול 

על הקודש, בין בשבתות 

ובין בימים טובים ובין 

ביום הכיפורים. ותוספת 

מחול על הקודש אינה 

אלא מצוות עשה, והעושה 

מלאכה בזמן תוספת מחול 

על הקוד, הרי הוא מבטל 

מצוות עשה, אבל העושה 

מלאכה בשבתות ובימים 

טובים וביום הכיפורים 

עצמם, הרי הוא עובר גם 

על מצות לא תעשה

האם חובה להקפיד ולהקדים את כניסת השבת והדלקת הנרות בירושלים ארבעים דקות לפני השקיעה?
תשובה: שיעור הזמן שצריך להוסיף מחול על הקודש, לא נתבאר בפירוש, ולכן מעיקר הדין צריך להוסיף מעט 

בזמן שהוא ודאי יום. ומנהג ישראל בהרבה מקומות להדליק נרות ולקבל שבת עשרים דקות קודם שקיעת 
החמה וכן ראוי לנהוג. והמחמיר לקבל עליו שבת בשעה מוקדמת יותר תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין 
אין צריך להחמיר ולהקדים יותר את כניסת השבת, ואין לסמוך על מה שכתוב בכמה לוחות שמנהג עיה"ק 

ירושלים לקבל שבת ארבעים דקות קודם שקיעת החמה.



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַקְּבלּו אֹותֹו... 
ֶמֶל ָהִאיְנָקה ַהָּגדֹול 

- ֶרְקׁש ּבּוָּכז! הּוא ְמַרֵחף 
ָּבֲאִויר!

 ַהּכֹוָנן ָהֳעַתק 
ְּבַהְצָלָחה ְמֵלָאה! ֻּכָּלם 

ְלִהְתַקֵּפל ִּבְזִהירּות.

ַהַּמְחֵׁשב ֶׁשל ַאּבּו ַפָנאן 
ָהָיה ֻמְצָּפן - ַא ִהְצַלְחִּתי 
ְלַפֵּצַח ֶאת ַהּקֹוד - ֲאִני 

ּפֹוֵתַח אֹותֹו ַעְכָׁשו -

ָמה?! 
ַהֵּׁשם ְיַרֵחם!

ּוַואּוּו

ַהּכֹוָנן ִנְלַקח ִמַּמְחְׁשבֹו ֶׁשל  ַאּבּו ַפָנאן

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ

כתב וצייר: אבימי

פרק ד'

 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

35 4

89

1

6

2

7
נתחיל בציור הראש 

נצייר את העיניים האף והפהנוסיף את הלסת והאוזנייםנוסיף קו עיניים וקו אמצע
נוסיף את הפרטים הקטנים 

נצייר את הפוניבתווי הפנים

נוסיף נפח לשער למעלה
נצייר את הקוקיות עומדות מעט 

נוסיף את יתר הפרטים וסיימנובאויר ונוסיף את הצוואר
מחקו את קווי העזר - אלו הקווים 

המיותרים בציור

ילדה

באוו ונלמד- 
ציור השער בדמויות קריקטורסטיות. 

נפוח  דמויות קריקטורסטיות רבות מצויירות עם שער 
וגדול,  זה מוסיף מתיקות לדמות.

את  נצייר  חמודה,  קריקטוריסטית  דמות  ליצור  כדי 
הקוקויות הילדה גדולות ומוגזמות ועומדות מעט באוויר 

– נכון שזה מתוק...

שימו לב- 
רות אפשר להגזים  

בקרקטו

עם ריסים ארוכות
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עצמאות  בנתינת  דוגלת  אישי  באופן  אני 
לילד. שילך בעצמו לחנות לקנות לחם וחלב 

בעצמו  שיאכל  לבדו,  שיתלבש  בבוקר, 
את  לו  שיבחר  תינוק,  כשהוא ממש  גם 

ובעיקר,  וגם,  אוהב.  שהוא  האוכל 
שיהיה מפקד על ענייניו בעצמו.

עצמי  את  מוצאת  אני  אבל 
פותחת  כשאני  מעט,  מתלבטת 
את הארון העליון בחדר השינה 

שלי. מדוע?
שלא  רצוי  תשאלו,  שלא  עדיף 

תפתחו..
אם בכל אופן בחרתם כן לעשות 

זאת ותפתחו את הארון, התכוננו 
על  משם  שירד  חפצים,  של  למטר 

מקוריות,  בשקיות  גרביים  ראשיכם, 
חצאית פרחונית, מספר  גלילי עטיפת 

שעון  למוד,  ספרי  מחברות,  מחברות, 
מים, סדין מקופל, עטים צבעוניים, תיק עור, 

חבילת גירים ומה לא, בעצם?
תשאלו מה הקשר בין גלילי עטיפה לשעון, 
עטים  עניין  ומה  לסדין  גרביים  בין  ומה 
צבעוניים לחצאית הפרחונית? – אם תשאלו 

– תצדקו בטענותיכם.
אז  תשובה,  לי  שאין  חשבתם  אם  אבל 
זוהי  ימימה:  מימים  מוכנה  תשובה  לי  יש 

העצמאות!
מאז ומעולם אני דוגלת בנתינת אחריות בידי 

ילדיי ובחינוכם לעצמאות.
אתם שואלים מה הקשר בין הדברים? מה בין 
שאין  בחפצים  וגדוש  מלא  לארון  עצמאות 

ביניהם קשר?

העצמאות, זו הסיבה שהם קונים בעצמם את 

מחליטים  דבר  של  שבסופו  העטיפה,  גלילי 

שאינם לרוחם. בזכות העצמאות שאני נותנת 

גרבינון  לחנות  להיכנס  מקפידים  הם  בידם, 

גרביים לפי טעמם.  ולרכוש בעצמם לעצמם 

חלק מאלו תוכלו למצוא שם, בארון, מכיוון 

או  נעים,  אינו  שהבד  או  טוב  לא  שהגודל 

שהצבע פתאום לא כל כך נראה להם...

מיד  כבהירים  נודעו  הצבעוניים  העטים 
הפרחונית  החצאית  ביתנו,  סף  אל  כשהגיעו 
יצאה מהמודה עוד לפני שהספיקה להיכנס 
לשם, שעון המים נודע כאינו עמיד כלל 
והמחברות מצוירות בציורים  למים, 
שאינם מתאימים לרוח בתי הספר 

שבהם הם לומדים.
העצמאיים  שילדי  פעם  בכל 
נתקלים בתקלה של קנייה שלא 
בעצמם  דואגים  הם  לצורך, 
להעלות את המוצר אל הארון 
המיוחד  הארון  זהו  העליון. 
בו  היום  שיגיע  עד  להחזרים, 
ששם  האזור  אל  להגיע  יצטרכו 
להשיבו  ויוכלו  המוצר  נרכש 

למקורו באותה הזדמנות בדיוק.
בזמן האחרון הגענו למסקנה שעלינו 
לעבור לדירה מרווחת יותר, עקב תופעת 

הצפיפות בארון ההחזרים.
הבעייתיים  המוצרים  כל  את  תחזירו  מתי  נו 

לחנויות? אני שואלת שוב ושוב.
"אני מקווה שהשבוע אקח את המצלמה הזו 
חזרה" -  עונה לי בתי הבכירה מרום הסולם, 
מכניסה בכוח את המצלמה שרכשה בכסף רב 
אל הארון, סוגרת את הדלת במהירות רבה עד 

כמה שאפשר, ונושמת בהקלה.
ילדיי  כן  על  עצמאות,  בנתינת  דוגלת  אני 
בדיוק  למה  אבל  בעצמם,  הכול  עושים 
עצמאותם  את  הם שוכחים  בעניין ההחזרים 
יבוא  כי  עד   בארון,  הכול  את  ומשאירים 

שילה? למה?

44

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

ארון ההחזרים

שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
האישי

אינן  לעצמאות  וחינוכו  לילד  אחריות  נתינת   
אומרות להשליך את הילד ממני והלאה, זה לא אומר 
ומה  רוחו.  על  העולה  ככל  לעשות  לו  לתת  שעלי 
שחשוב במיוחד, אין לאפשר לילד לנהוג בעצמאות, 

לפני שנלמד אותו להיזהר בדרך.     
הוא  כלים,  להדיח  ונלמדו  ילד  נחנך   רק כאשר 

יוכל לעשות זאת לבדו ובתבונה.
נוכל  כיאות  כביסה  לקפל  ילד  נלמד  כאשר   רק 

לשלוח אותו לחזית הזו.
 רק כאשר נסביר לילד את המוקשים בדרך לקניית 

מצרכים שונים, נוכל לשולחו לחנות.
 אין הטלת אחריות ללא לימוד בצידה. אין נתינת 
עצמאות בידי הילד לפני שהוא מבין מה לעשות בה.

 אל נא תתרצו את התנהגות הילד כנובעת מתוך 
עצמאותו, כי אם למדו אותו להיות עצמאי ורק אז יש 

לכם סיכוי שיעשה זאת בהצלחה.

 מכירים את הארונות האלו שהכל נדחף בהם ללא סדר?  חוץ 
     מבלאגן וחפצים שאינם בשימוש לא תמצאו שם דבר  איך 

מחנכים את הילדים לסדר?
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

איפה את עכשיו?
אני  מהבוקר  לי.  נשארה  עוד  עבודה  כמה  תשאלי  אל 

על הרגליים, ועדיין לא הגעתי לחמין.... כך שמעתי 
לספר  והתביישתי  חברתי  של  המתנשף  קולה  את 

ולא  מודה  כן,  בקניון.  נמצאת  בעצם  שאני  לה 
מתוודה, בכל יום שישי אני יוצאת. נקודה. לא 

תמצאו אותי דוגרת על הסירים והבישולים.
לבקר את ההורים, לפגישה עם חברה, לארוחת 

בוקר טובה עם הבעל.
אני זוכרת את השנים בהן חשבתי שביום שישי 

אין מצב לראות את אור השמש. עזבו אור השמש, 
אין מצב לראות כל חדר בבית פרט למטבח.

אידיתי,  הוספתי,  תיבלתי,  קצצתי,  שחתכתי,  בזמן 
צועקת  הייתי  סירים,  ערבבתי,  הרמתי  אפיתי,  בישלתי, 

מהלימודים!  הילדים  את  "תקבל  בעלי:  לכיוון  מהמבטח 
והייתי  במטבח!!"  אני  לגינה!  אותם  קח  לאכול!  להם  תן 
ילל והכריז על  צונחת על הספה בדקה התשעים כשהצופר 

כניסת השבת.
ואז הגיע היום בו החלטתי להיות פמיניסטית: שאני אבלה 

במטבח ביום שישי?
גיליתי בתי קפה הומים בערב שבת, גיליתי שיש עולם שם 
בחוץ, כשאני הזעתי במטבח. למדתי שילדים אוהבים בעיקר 
אוכל בלי גושים וחתיכות, אוכל בייתי פשוט וטעים. ולמדתי 
בבית,  שטיפה  להעביר  שישי,  יום  בבוקר  מוקדם  לקום 
אותם  ולהוציא  הילדים  את  להעיר  למכונה,  כביסה  להכניס 

ביחד.
במטבח.  שעה  נמצאת  אני  שמונה,  על  מורה  כשהשעון 
קפה  בבית  יושבת  שרה  הגברת  את  תפגשו  וחצי  ובתשע 
קפה.  וכוס  סופשבוע  עיתוני  עם  הורי  של  הבית  ליד  בייתי 
רושפות  עיניהן  כי  לחברות שלי,  כך  על  לספר  אני מפחדת 
גיצי קנאה אז לפני שאספר לכם איך מבשלים שבת בשעה, 

אני רוצה לגלות לכם סוד: השינוי האמיתי מתחולל בראש:
לפעמים אנחנו מפחדות שלא להיות במטבח ביום שישי, כי 
כובלים  שאנחנו  חוקים  הרבה  עוד  וישנם  חוק...  כאילו  זה 
בהם את עצמנו, והיי, מותר לבנות חוקים חדשים! אז תדעו 

אני מרגישה שקיבלתי צ'אנס. אין כמו ימי שישי שכאלה.

וככה זה עובד:
אני מניחה ארבעה סירים על השיש. בסיר אחד אני שופתת 
'קלופסים' מוכנים של גפילטע פיש – כעין נקניקים מוכנים 
של דג טחון, מוסיפה גזרים קלופים, בצל, מלח, סוכר ופלפל 

שחור. מרתיחה ומבשלת את ה'קלופסים' כשעה.
לסיר שני אני מכניסה תפוחי אדמה קלופים, בטטות קלופות, 
ולפעמים גם דלעת. אני מבשלת אותם עד לריכוך, ובתבניות 
לתפוחי  לחוד.  ובטטה  לחוד  אדמה  תפוחי  מסדרת:  אפייה 

האדמה אני מוסיפה )קודם בקערה כמובן( ביצים, בצל מטוגן 
לרוב ותבלינים, מפזרת בשר טחון, ומעל לכל רסק עגבניות 
מתובל בתבלינים. את הכל אני אופה כעשרים דקות. אם 
לא מתחשק לכם להיות בשריים, אפשר גם להפוך את 
המתכון לפשטידת תפוחי אדמה בלי הבשר והרסק.

לבטטה אני מוסיפה: ביצה, קינמון, סוכר חום, מעט 
והרי לכם פשטידה מושלמת  תרכיז מיץ תפוחים, 

שתלווה את העוף והילדים מתלקקים ממנה.
אחד  כל  החמין.  סיר  הוא  הרי  שלישי,  בסיר 

והמרשם שלו ואין צורך לתת מרשמים.
מטוגן,  בצל  של  שכבה  שופכת  אני  רביעי  בסיר 
ובתבלינים,  בשמן  משוחים  עופות  מניחה  מעליה 
מוסיפה  ברוקולי ופתיתים, מבשלת הכל על אש נמוכה 

עד שריח נפלא מתפשט לו בבית.
כל זה לא לוקח יותר משעה אחת.

אחר הצהריים, בסמוך לשבת, בעלי היקר מכין את 'הטונה 
המרוקאית' שלו בתנור. אם לא, אפשר תמיד להכניס לתבנית 
התנור דג סלמון שלם משוח בשמן זית, מיץ לימון ותבלינים 

ולאפות למשך עשרים דקות לכל היותר.
וסלטים?

אותו,  עוטפת  ושלווה  נרגע  כשהבית  נרות,  הדלקת  אחרי 
מוציאה  המטבח,  הילדיםלשיש  עם  ביחד  עוברת  אני 
מהמקרר:כרוב לבן, כרוב סגול, שלל ירקות חיים ממלפפונים 
ועד לעגבניות שרי, ומתחילה להקשיב לסיפורים שלהם, וגם 

לתבל, כרוב עם מיץ לימון סוכר וקצת מיונז למי שאוהב.
מכינה סלט ירקות חי ועסיסי, כרוב סגול עם מיונז ותבלינים. 
עגבניות עם בצל ירוק ושמן זית וכל אחד יכול להוסיף כיד 

הדמיון ואהבת ילדיו הטובה עליו.

שיהיה שבת שלום, שבת שלווה עם טעם טוב!

 מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com

לכן  תספרנה  והן  עובדות  נשים  תשאלו 
כמה הן אבודות במטבח, ולא בגלל שהן לא 
יודעות לבשל, להפך, הן חולמות על הרגע 
ולבכות...  בו תוכלנה לעמוד בנחת במטבח 
בעיקר בגלל שהן חותכות בצל בנחת. אישית 
אני כל כך ממהרת כשאני מתזזת בין העבודה 
של  למצב  להגיע  מצליחה  לא  שאני  לבית 
דמעות מהבצל, עד שהדמעות מגיעות הבצל 
כבר מיטגן לו בשמן... איכשהו בין הריצות 
שלה והתיזוזים בין הבית, לחבורת ה ילדים, 
אנד  בקרוקס  שיווק  כמנהלת  תפקידה  לבין 
אלפסי  לימור  את  לתפוס  הצלחתי  מור. 
המנה  "את  מתכון.  ממנה  ולקבל  לשיחה 
הבאה הכנתי לחג והוא יצא מצוין", לימור  
גם דאגה לנו למנה שמספר הקלוריות שלה 

לקבל  מספקת  סיבה  וזו  חגיגי...  בהחלט 
ממנה את המתכון.

קלה  היא  בלבד,  קלוריות   270 שווה  מנה 
להכנה ועסיסית במיוחד.
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מי אמר שיום שישי חייב להיות לחוץ ומלא בעבודה?  אפשר להכין 
שבת שלמה בשעה אחת  איך? קבלו את הפטנט של שרה
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"הנה אתה נערי! בוא תכנס אל תתבייש, תתבשם מריח הניחוח, 
מה? לא אני צוחק זה רק דבר כזה שאומרים... למה, אתה רגיש 

לבשמים? 
אותך שלחו ממערכת העיתון ההיא זמן ועט הלא כן? לסקר 

את המפעל שלנו שהוא הראשון מסוגו!
כן כן, אני מתכוון לכל מילה, מעולם עוד לא קם מפעל שנתן 
יחס כזה לעובדים, אנחנו צריכים לקבל נובל על זה, שכה אחיה!

אתה צמא? לא? כי אתה נראה לי חיוור כזה, אתה יודע כאן 
צריך לספר מה שמרגיש לך, הרי זו הסיסמא שלנו, מרגישים 

ועובדים, יפה אה?
מה אתה אומר? בודאי שאתה יכול להקליט! שכה אחיה, 

עשה מה שאתה מרגיש לנכון.
ובכן, אתה תשאל את השאלות ואני אענה עליהם, לא לא איך 
שאתה מרגיש אתה רוצה שאני אשאל את השאלות? חה חה, 

אתה בחור נחמד!
ובכן, אני אתן לך הקדמה קצרה כדי שאתה וקהל הקוראים 

תבינו במה מדובר.
אנחנו כבר שנים מנהלים מפעלים, התחלנו בזכוכית עבור דרך 
טכסטיל וכותנה וכלה במתכת ופלדה, ובכל הזמן הזה חקרנו 
את הנושא של יחסי האנוש במפעלים, הרי זה דבר ידוע שכשיש 
לפועל מוטיבציה לעבוד- שני הצדדים מרוויחים, הפועל נהנה 
מעבודתו, והמעביד מרוויח אווירה טובה במפעל והספקים נאים, 

עד כאן ברור? מה? אני מגיע לזה... כן כן מיד...
ובכן, אז איפה הייתי, אה, כן מוטיבציה! זהו הדבר החשוב 
באמת, וראיתי את כל אשר נעשה תחת השמש איך אמר קוהלת? 
הכל הבל, כן כן, הבל ורעות רוח, אתה מבין, אף אחד עדיין 
לא עלה על הנוסחא שבאמת יוצרת את המוטיבציה הזו, תמיד 
לאחר כמה שנים הפועלים כבר נכנסים למעין שגרה כזו שלבסוף 
שוחקת אותם והם כבר לא מרוצים, עד שלבסוף זה מגיע לכדי 

שביתה של ממש וועדי עובדים וזה...
אתה איתי? לא כי היית נראה לי פתאום לא מרוכז, ובכן, אני 
חקרתי את העניין טוב טוב והגעתי למסקנא אחת ויחידה, שכל 
עובד באשר הוא, מונע על ידי דחפים שמתחדשים מדי יום 
ביומו, היודע אתה מהם אותם דחפים? מה? אתה איתי? טוב 

לא משנה זה מוקלט כן?
אותם דחפים, הם בעצם הרגשות אשר מתרוצצים בתוך ראשו 
של האדם משל היו ילדים בלונה פארק אחרי מנת סוכר רצינית 
אם אתה מבין למה אני מתכוין... חה חה, שכה אחיה, הרגשות 

הם לא צפויים, יום ככה ויום אחרת, והאדם צריך להילחם בהם 
כדי לשמור על שגרת יומו, וכך לעיתים נוצרים חיכוכים, והאדם 
מוצא את עצמו עושה דברים הפוכים ממה שהרגשות מורים לו, 
ואז הוא שוקע במרה שחורה שלבסוף יוצרת אנטגוניזם כלפי 
המקום שבו הוא נמצא הלו הוא המפעל עצמו, אתה תופס מה 

שאני מדבר? הנה הנה אני מגיע לזה...  
אשר על כן, בניתי אני עבדך הנאמן את המודל הזה של הרגש 
כפי יכולתך, כן? על המשקל של אכ... טוב לא חשוב, הנקודה 
היא שהפועלים פשוט יכולים לעבוד במפעל על פי צו רגשותיהם, 
העניין הוא להשכין שלום בין ההרגשה לבין הפעולה, עשה מה 

שמרגיש לך! האין זה נפלא?
לדוגמא, עובד ממוצע במפעל, הוא קם מוקדם בבוקר, התייצב 
לעבודה בזמן והחתים כרטיס עבד קשה מאד במשך שעה, ואז 
לפתע בא לו לנגן בגיטרה, סתם כי ככה מרגיש לו, אז מה היה 
קורה עד היום? במקרה הטוב הוא היה נתקל במבט אדיש וחסר 
חוש הומור ממנהל העבודה שהיה מראה לו את טבלת ההספקים 
שבה הוא צריך לעמוד ואומר לו שיפסיק להתעסק בשטויות, 

במקרה הרע הוא היה מפוטר.
אבל לא היום! אצלינו במפעל אנחנו נקבל בברכה את רצונו 
של העובד שבסך הכל יותר מתחבר לנגינה, וננתב את החיבה 
שלו לנגינה כך שיעבוד במפעל דרך הנגינה, למשל אהה... הוא 
יכול לנגן ולהנעים את זמנם של העובדים! וכך הם יעבדו אפילו 
יותר טוב, אתה תופס מה שאני אומר לך? אנחנו נותנים ביטוי 

לרגשות של העובדים האין זה נפלא?
או ניקח דוגמא אחרת, אתה איתי? אתה נראה ממש חולה אתה 
יודע, רגע אולי תשתה כוס מים... הנה יש שם מיני בר, איפה 
הכוסות אמרתי לאלכס שהוא צריך לשים פה עוד כוסות, אבל 

באותו זמן הוא בדיוק הרגיש שהוא צריך אוויר...
הנה הנה כוס, קח תשתה, מה? למה המים בצבע לבן? אההם... 
צריך לשאול את גיגי הוא אמור להחליף את המסננים... בדרך 
כלל הוא מרגיש יותר טוב כשהוא עובד מהגג ולא פה למטה... 

אבל תשתה אתה תרגיש יותר טוב, לא נורא זה רק אבנית...
הנה... אתה כבר נראה כמו חדש, אתה שומע? על מה אני 
מדבר, הנה קח למשל את אנדריי, אדם שהפרצוף שלו היה נראה 
כמו סוכריה חמוצה במשך תקופה מאד רצינית, למה? בגלל 
שהוא כל הזמן הדחיק את הרצון שלו לגלף עצים, לא שהוא 
כזה מוצלח בזה אבל זה ממש הרגיע אותו, ואז הוא הגיע אל 
המפעל שלנו, תשמע, הבן אדם התחיל לפרוח, כל רבע שעה 

הוא הולך לגלף ואחר כך חוזר כמו חדש, כל מה שצריך זה לתת 
ביטוי להרגשות שלך, תחושות הלב, תן ללב להוביל אותך, זה 
עוד סיסמא של המפעל, אתה רואה? זה כתוב על השלט שתלוי 
שמה, מעל בובק'ה האיש הגבוה שמעשן שמה, הוא בעיקרון 

אחראי על התפעול של המכונה הענקית הזו אתה רואה?
בקיצור, אתה מבין את המשמעות האדירה שיש למודל הזה? 
איזו בשורה ענקית אנחנו מביאים לעולם? אצלינו, לא אומרים 
'מה אתה חושב' אלא 'מה אתה מרגיש לנכון', זה חזק אה? אז 
אתה תסקר את המפעל ותודיע על דרך הפעולה הזו לכל העולם 
אה? ותתן לי קרדיט כמובן... זה פטנט רשום שלי, אני צריך 

לקבל תמלוגים שכה אחיה!"


 

 "כן נערי, מה שלומך?
אתה מדבר על הכתבה בעמוד עשרים ושתיים על המפעל 
הזה של המשוגעים? כן סליחה לא התכוונתי זה פשוט אהם... 

נו מה עם הכתבה?
להוריד? מה כאילו לגמרי? מה אתה השתגעת? אתה יודע 
איזה חור זה יוצר לנו, הגליון החודשי יורד לדפוס בעוד יומיים 

מה נשים שם?
מה הסיפור? אתה עובד על זה הרבה זמן לא? נו אז מה קרה? 
אהה... המפעל נסגר, מה אתה אומר! מה קרה, חשבתי שאמרת 

שזה מודל מוצלח...
מה אתה אומר? מודל מוצלח לירידה בתפוקה וברווחים... 
חה, אהבתי, בקיצור אי אפשר לסקר מפעל שנסגר, אני יבקש 
משטיגליץ שיגרד איזו כתבה על יהודים באפריקה, בסדר, כל 

טוב".

יש אנשים שמאמינים שעבודת ה' צריכה להגיע על ידי 
תחושה פנימית עמוקה, כל אחד לפי נטיות ליבו ותחושותיו 
הוא, ועל פי המודל הזה הם בונים את העולם הרוחני שלהם, 
אבל האמת שאי אפשר לבסס רוחניות-כמו גם גשמיות- על 
תחושות שבאות והולכות, אמת שהרגש הוא אכן כלי גדול 
להתקדמות בעבודת ה', אבל אם הכל מתבסס על זה, סופה של 
אותה עבודה לגווע ולהידחק אל הפינה, כי מה שבאמת צריך 
זה עבודת ה' המבוססת על הלכות ברורות שממלאות את כל 
היום ושבצירוף עם הרגש, יכולות באמת לרומם את האדם.  

משל ושנינה // משה ולדר

מפעל של רגשות
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