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בגיל ה-70 לחייו, מסכם בני גל, ממציא הפרסום החרדי, מורשת שאת יסודותיה הניח 
לפני כ-40 שנה  בראיון ל’כל ישראל’ הוא מספר על ספרו החדש, החיפוש אחר 
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בארץ, לשאלות, לאתגרים ולדרך שפילס בעצמו וגם למהפכת הכשרות שנבטה 
יחד עם מסעי הפרסום הראשונים במגזר  הוא גאה להיות מי ששימש כשופרו 
של הציבור שלא ניצל את יתרונו הצרכני, ומסתכל בסיפוק על הפירות שהוא רואה 
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אנחנו מזמינים אתכם לטעום את 
חלב משק. החלב החדש שלנו.

כשנותנים אוכל טוב יותר לפרות, 
מקבלים חלב טוב יותר המכיל 

יותר אומגה 3 באופן טבעי 
ואפילו עושים טוב יותר לסביבה.

לא כל יום יוצא לנו לעשות חלב חדש.
טוב לפרה, טוב לסביבה, טוב לכולנו.

 חדש מתנובה
חלב ֶמֶשק
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ארה"ב.  לנשיא  אי-פעם  שהייתי  קרוב  הכי  כמעט  הייתי  השבוע,  שלישי  ביום 
עברתי במרכז מנהטן, וכשראיתי פתאום שככל שאני מתקרב יותר ויותר לאחד 
גר  ליד  ברחוב  ממש  בסיבה:  נזכרתי  משטרה,  כוחות  ויותר  יותר  יש  האזורים 

הנשיא הנבחר של ארה"ב, דונלד טראמפ.
אני חייב לראות מה קורה שם, החלטתי. הרי כבר שבועיים ימים, מאז שהוא נבחר, אני 
שומע כל היום על הפגנות נגדו מול ה'טראמפ טאוור' בו הוא מתגורר, על השלטים שמונפים 
מול ביתו נוסח "הוא לא הנשיא שלי". אז הנה, אני פה מרחק רחוב אחד. לא נלך לראות את 

זה קצת מקרוב? איזה עיתונאי אני? אז הלכתי.
קטע הרחוב בו גר טראמפ, במגדל טראמפ הענק הסמוך לטיימס סקוור, היה למעשה סגור 
למכוניות. אי-אפשר היה לחנות באזור. יותר מזה, בכמה קטעים באזור אף הונחו בטונדות 
הורגשה.  משטרה  של  ערה  נוכחות  מעשים.  מיני  כל  לבצע  מח  חמומי  מאי-מי  שימנעו 
וניסו  שוטרים אמריקאיים שמנים כאלה, שמחזיקים את הכובע ביד, הסתובבו בכל מקום 

לחפש אנשים חשודים. ככה זה כשנשיא ארה"ב גר במרכז מנהטן העמוסה. 
ואז החלטתי שאני חייב להיכנס לבניין הזה. חייב. 

התחלתי בדרך הרגילה והפשוטה. עברתי במעבר הצר שהשוטרים אפשרו להגיע דרכו, 
ליד חזית הבניין וביקשתי להיכנס. ליד הגדר האחרונה לפני המעבר שאל אותי השוטר לאן 
ניסיון  טוב,  הורה.  הוא  מסביב,  לך  תעקוף  אז  לגמגם.  התחלתי  ואני  מועדות,  פניי  בדיוק 

ראשון לא צלח.
ניסיתי לעבור מהצד השני. התקדמתי לאיטי עוד ועוד עם ההמון, אבל גם כאן, כשהגעתי 

לעמדה האחרונה - השוטר אמר לי, לך אחורה.
אבל אני הייתי חדור מטרה. החלטתי שאני חייב לראות איך נראה מבפנים הבניין שבו 
גר לבינתיים )לפני המעבר לבית הלבן( הנשיא הנבחר של ארה"ב. אז המשכתי במאמצים 
והפעם מהכניסה האחורית של הבניין. ומה אני אגיד לכם? כאן כבר אף אחד לא שאל אותי 
מי אני, מה אני, מה מטרת הביקור שלי. כלום. לא הייתה שם בכלל שמירה. רק עמדת בידוק 

קטנה לאלה שנכנסו עם תיקים גדולים.
דרך הכניסה האחורית הגעתי לכניסה הראשית, עליתי וירדתי כמה קומות בלי שאף שוטר 
בודק אותי, מי אני, מה יש עליי. תיאורטית, יכולתי להיכנס עם חגורת נפץ עליי ולהרים את 

כל הבניין הזה. 
אז עד כאן החלק הראשון של התחקיר שלי. החלק השני חשף שטראמפ, עם בחירתו, 
כן קיבל קצת קורטוב של בושה ונורמליות. לפני שנה, כשהייתי בבניין הזה, היה שם, כמו 
טראמפ,  של  כובעים  טראמפ,  של  חולצות  טראמפ':  'מוצרי  ממבחר  שמכר  הדוכן  תמיד, 
ספרים, דיסקים, מזכרות, צעיפים וכל מה שיכול להאדיר את שמו של המיליארדר המטורלל.
עכשיו, הדוכן הזה נעלם. פשוט לא קיים. רק בצד נשארו כמה ארונות זכוכית ובהם כמה 

מהחולצות והכובעים שמכר בעבר, וזהו.
אז מה, מסתבר שעם התפקיד מקבלים קצת שכל? יש מצב.

יום למחרת, הייתי קרוב מאד, והפעם באמת, לנשיא ארה"ב המכהן עדיין ברק 
אובמה. הגעתי לוושינגטון הבירה יחד עם כמה בני משפחה, ואת הרכב החנינו 
ברחוב בו מצאנו חניה הכי מהר, שאך במקרה היה הרחוב הצמוד לבית הלבן, 

מרחק דקה הליכה ממשכנו של נשיא ארה"ב.
כשחזרנו אחרי כמה שעות לרכב, רוצים לנסוע חזרה, גילינו שאנחנו בבעיה: הרחוב כולו 
יחד עם כל האזור נחסם על ידי ניידות משטרה מכל הכיוונים. האפשרויות היו שתיים: או 
או  מביתו  לצאת  חפץ  אובמה  שמר  או  הנשיאותי,  הבית  בקרבת  כלשהו  חשוד  חפץ  שיש 
לסגירת  בסיבה  להרהר  זמן  הרבה  לנו  היה  האזור.  את  מכינה  והמשטרה  ביתו,  אל  לחזור 
הרחוב, שכן במשך בערך חצי שעה ייבשו אותנו. לא נתנו לנו לעבור אל הרכב שלנו, להניע 

ולנסוע.
ושיירה  כחולים-אדומים  אורות  להפציע  התחילו  מרחוק  קרה.  זה  שעה  חצי  אחרי  ואז, 
ענקית של רכבים החלה לדהור לידינו, לכיוון הבית הלבן. השיירה הנשיאותית ובה הנשיא 
אובמה. 37 כלי-רכב מנתה השיירה )ספרתי(. זה פשוט לא נגמר. עוד רכב ועוד רכב, ועוד 
אופנוע, ואמבולנס, וג'יפ. ואחרי בערך 25 מכוניות הגיע גם הדבר האמיתי: שתי המכוניות 
הנשיאותיות, שבאחת מהן ישב הנשיא אובמה. בראשונה, ראיתי, הוא לא נכח אלא מישהו 

אחר, אבל בשנייה הוא ממש נראה די בבירור מבעד לחלונות הלא-ממש כהים.
לא ידעתי אם אני צריך לברך כאן "ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם", אבל אין ספק, בבואה 

דבבואה של מלכות - ראיתי גם ראיתי.

כבר סיפרתי כאן בעבר על מידת הכנסת האורחים הרבה של יהודיה החרדים של 
ארה"ב, אבל בכל זאת, אני לא יכול שלא להתפעל מזה שוב. 

השני  את  אחד  מארחים  שאנחנו  פארק,  בבורו  המתגוררים  ידידים  כמה  לי  יש 
מביתי.  יותר  הוא  ביתם  כאן  כשאני  ואילו  אצלי,  יודעים שהם  הם  בארץ  לחליפין: כשהם 
סיפרתי לאחד מהם לפני כחודש, בשיחת אגב, שאני מגיע לבורו פארק השבוע. לא ביקשתי 

ולא הוספתי דבר. לא הייתי צריך. הגעתי לשם שמחה, והוכנה עבורנו דירה גדולה ויפה.
לי  שהציעו  מאלה  אחר  ידיד  פגשתי  פארק,  בבורו  שלי  הראשונה  השחרית  בתפילת 
להתארח אצלם. איך שהוא ראה אותי, הוא היה בהלם. "מה אתה עושה פה?", ממש תקף 
אותי. אמרתי לו: מה זאת אומרת, אמרתי לך שאני מגיע באזור התאריך הזה. "כן, אבל אתה 
אמור להיות אצלי! אני לא מבין מה אתה עושה במקום אחר!". ידיד אחר שראה אותי וידע 
"מה  ממש.  נעלב  אצלי!",  ישנים  שאתם  "חשבתי  צורה.  באותה  בדיוק  הגיב  מגיע  שאני 

פתאום אתם במקום אחר?"
שכן לדירה בה שהינו שאין לי אף היכרות מיוחדת אתו, שידע שאני אורח כאן, דפק בערך 
אדמה.  תפוחי  קוגל  סוודרים,  קפה,  עוגות,  יכול:  שהוא  מה  כל  להציע  דקות  שלוש  מידי 
אותי  לשאול  המשיך  הוא  נרגע.  לא  הוא  המלאים,  והמזווה  המקרר  את  לו  כשהראיתי  גם 
מידי בוקר מה אני אולי צריך. אחד אחר התעקש להזמין אותי לארוחת בוקר. המלחין יוסי 
גרין שגר בסיגייט לא נתן לי לצאת מהבית בלי שצייד אותי בשקית רוגל'ך ענקית ובקבוקי 
מיץ תפוזים לדרך )של עשר דקות(, סתם ככה, שיהיה )"אבל יש לי באוטו" לא היה תירוץ 
שהתקבל(. בבית כנסת אחר, בעיירה הציורית דיל, הגבאי, שדי פלשנו אליו לבית הכנסת 
התירוץ  כאן  )גם  לדרך  וסנדוויצ'ים  קפה  כוסות  עם  אותנו  עד ששילח  נרגע  לא  בהפתעה, 

הנ"ל לא התקבל(.
בקיצור, במשהו אחד, לפחות, יש לנו עדיין במה להתקנא ביהודיה החרדים של ארה"ב.

"ואקוד ואשתחווה לה', ואברך את ה' אלוקי... אברהם אשר הנחני בדרך אמת 
השבוע,  בפרשת  אברהם  עבד  אליעזר  אומר  לבנו",  אדוני  אחי  בת  את  לקחת 

פרשת חיי שרה.
אליעזר מדגיש בדבריו, "אשר הנחני בדרך אמת", ועל כך היו אומרים בישיבות, שאליעזר 

היה למעשה השדכן הראשון והאחרון בהיסטוריה, שהצליח לעשות שידוך מבלי לשקר...

כמה פעמים קרה לכם ש:
שדווקא במרחק עשרות אלפי קילומטרים מהבית, פגשתם את השכן מהרחוב ליד 

שלא ראיתם אחד את השני כבר איזה שלוש שנים?

ד"ש מדונלד טראמפ

חמש יחידות // חנני בלייך
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בבואה דבבואה של מלכות. המכונית הנשיאותית האמריקאית



חדש מסופטקר! סדרת מוצרים
במיוחד לעורו העדין של תינוקך

 מתאים לעור רגיש
 היפואלרגני

 נבדק דרמטולוגית

אמא,

ללא פארבנים

רק את יודעת
מה מרגיע לי את העור.
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של  העסקים'  'ועידת  באווניו  התקיימה  השבוע  בראשית 
מודיע. היה שם מפגן כוח של הציבור החרדי שעבר בהצלחה 
את  ברצינות  לקחת  קשה  חיובית.  ובאווירה  דשמיא  בסייעתא 
הדרשות והנאומים של הפוליטיקאים ולא משנה מאיפה ומהיכן 
רצה  שהציבור  מה  את  בעיקר  שדיברו  הממשלה  ראש  כולל 

לשמוע. הם בהחלט עשו את 'תפקידם' נאמנה.
אמנם, מי שבהחלט דיבר דברים שיצאו מהלב והגם שאינו 
בעמדת השפעה כיום, היה השר לשעבר גדעון סער. כמובן, על 
פי כללי הפרוטוקול הוא החמיא קודם לנציגי הציבור החרדים. 
מותר לחשוד שזה בניסיון להבטיח את תמיכתם בו אם יתאפשר 

לו בעתיד להתמודד על ראשות הממשלה.
הוא המשיך ונאם על הצורך באחדות בעם ישראל, ושאחדות 
אינה מחייבת לבטל את השוני שיש בין זרמים שונים. "השוני 
הוא לא חסרון והוא לא דבר שצריך לתקן. לכל מגזר בחברה 

הישראלית יש ייחודיות ויש מעלות", דברי הסער.
הוא  התורני  "החינוך  אותי.  כבש  שאמר  אחד  משפט  אבל 
אלימות.  בלי  אמיתי,  הורים  כיבוד  עם  ממנו  שיוצאים  חינוך 
יש לו יתרונות שצריך ללמוד אותם". ואת זה אומר שר החינוך 

לשעבר.
גאולה  רעייתו  אכן, בבחירה האישית של השר לשעבר עם 
אבן הם בחרו באפשרות של חינוך תורני. אז כנראה בכל זאת 

שהוא יודע על מה מדובר. וניכרים דברי אמת.



בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אנחנו מגלים מהן התכונות 
החשובות ביותר בדרך להקמת בית.

באחד מרגעי המנוחה שלו, שוחח הגה"ק מטשעבין, רבי דוב 
זצ"ל עם תלמידיו בענייני שידוכין. שאלוהו  ויידנפלד  בעריש 
מציעים  כאשר  לבדוק  שיש  העיקרי  הדבר  מהו  התלמידים: 
ומה  עיקר  מה  נדע  ואיך  כך  כל  רבים  הפרטים  והרי  שידוך, 
"בשידוך  הגאון:  להם  השיב  למה?  קודם  מה  ובכלל,  טפל? 
ומה הם אותם  יש להקפיד לבדוק שלושה דברים עקרוניים". 
"שלושת  השיב:  והגאון  התלמידים,  שאלו  דברים?  שלושה 

הדברים הללו הם: מידות, מידות ועוד פעם מידות".
כי לפני שאדם הולך לחיות עם השני, לפני שהוא בונה קן 
נצחי, הוא צריך לדעת לחיות בצל אנשים, לסבול את הזולת, 
ואת זה אפשר לסגל רק עם מידות טובות. מידות הם המפתח 

לחיים מאושרים.



והוא  בימים  בא  זקן  אבינו  שאברהם  בפרשה  רואים  אנו 
מצווה על "עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו" לצאת לחרן 
להביא משם אישה לבנו יצחק. כל המפרשים תמהים: למה זה 
ציווה אברהם על אליעזר להרחיק נדוד עד חרן, וכמו שהפסוק 

אומר: "כי אם אל ארצי ומולדתי תלך"?!
מוסר  כאן  לימד  אבינו  אברהם  כי  המוסר  גדולי  מסבירים 

השכל גדול ונוקב: הכול מתחיל בחינוך, הכול מתחיל מהבית, 
הכול מתחיל מהיסודות.

השחיתות  אלא  אבינו,  לאברהם  הפריעו  כנען  אלילי  לא 
המוסרית שבכנען הייתה המניע להחלטתו. אליליות היא ביסודה 
תעיית השכל, ולזו יש תקנה, אפשר עוד לשנות ולהשתנות. אך 
שחיתות מוסרית תופסת את כל ההוויה האנושית, על כל עומק 
למצוא  לקוות  היה  יכול  לא  גם אברהם  וכאן  והרגש,  הנשמה 
לבנו אישה במוסריותה, אישה שתביא לביתו את אצילות הדעת.
כי  מולדתו,  ואל  ארצו  אל  ללכת  אברהם  התעקש  ולכן, 
מידותיהם,  את  הכיר  אבל  אלילים,  עובדי  היותם  חרף  שם, 
מידותיהם  עם  אותם  העדיף  הוא  והתנהגותם.  תהלוכותיהם 

והגנים של בית אבא מאשר הגויים הקרובים אליו.



המדרש ממשיל את אברהם אבינו ואת יצחק בנו כמו מטע 
ישראל".  כך  נשענים על המתים,  זו החיים  גפן  גפן. "מה  של 
באים  התירוש  וענבי  החדשים  העלים  איך  רואים  אנו  בגפן 
לא  שהם  עקא,  דא  העץ.  את  ומלאים  וברעננות  בהתחדשות 
באים במקום הענפים הישנים כי אם עליהם. הם כמו נשענים 

על הישנים, הזקנים.
על  היסודות,  על  המתים,  על  ונסמכים  נשענים  ישראל.  כך 
השורשים. המשנה באבות )ד, יד( אומרת: "ַרִּבי ְנהוַֹראי אוֵֹמר: 

ֱהֵוי גוֶֹלה ִלְמקוֹם ּתוָֹרה, ְוַאל ּתֹאַמר ֶׁשִהיא ָתבוֹא ַאֲחֶריָך, ֶׁשֲחֵבֶריָך 
ְיַקְּימּוָה ְבָיֶדָך, ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען". אדם, כל אדם צריך לדעת 
כי בדרכו אל התורה, אל לו להישען על בינתו ודעתו האישית, 
של  במחיר  גם  תורה,  חדרי  אחר  ולרוץ  לחזר  הוא  צריך  אלא 

גלות למקום אחר.
והענפים  חדש  שהבית  בוודאי  בישראל,  בית  וכשמקימים 
טריים, ענבי הגפן בענבי הגפן, אך הגפנים עצמם, העצים, הם 
של אבותינו, היסודות אותם הנחילו. חז"ל אומרים כי "יעקב 
נטע ארזים" וארזים אלו הם היסודות בכל בית בישראל, כמו 
ינּו  ֵתּ ָבּ יז(: "קֹרוֹת  ששלמה המלך ע"ה אומר )שיר השירים א, 

רוִֹתים". ֲאָרִזים ַרִהיֵטנּו ְבּ
והיסודות הם המידות, אלו החקוקות בנפש. גם הדרך לתורה 
עוברת דרך המידות כמו שהכתוב אומר: "ארוכה מארץ מידה", 
וחז"ל לימדונו כי "דרך ארץ קדמה לתורה", ובימים אלו של 
החלו  בישיבות  בעיקר  כמו  החינוך  ובמוסדות  החורף  תחילת 

כבר בגישושים ראשוניים להרשמה.
מסגרות  כי  בישראל,  אבא  כל  ויידע  עברייה  אם  כל  תדע 
הן  אף  והר"מים  המחנכים  דמות  חשובות,  הן  גם  הלימוד 
עם  שיילך  מה  המידות.  הן  ובראשונה  בראש  אבל  נחוצות, 

האדם וילווה אותו עד זיבולא בתרייתא הן המידות הטובות.
אם סיגל לעצמו מידות טובות, סיגל לעצמו חיים מאושרים 

וטובים.
 

שבת שלום

שר החינוך לשעבר גדעון סער בחר בחינוך התורני, הוא יודע על מה הוא מדבר  בפרשת השבוע, פרשת 
חיי שרה, אנחנו מגלים מהן התכונות החשובות ביותר בדרך להקמת בית: מידות, מידות ועוד פעם מידות 
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מקצת שבחו של הרב יצחק גולדשטיין זצ"ל – העורך הראשי של מהדורת שוטנשטיין, 
במלאת שלושים לפטירתו

.1
"איתרי"  בישיבת  ללמוד  נכנסתי  לפני למעלה מעשור, 
הימים  ירושלים.  שבדרום  בית-צפאפא  בשכונת  הנמצאת 
הראשונים בישיבה, באופן טבעי, חקוקים היטב בזיכרוני. 
אני זוכר ממה חששתי וזוכר היטב מה הרשים אותי – כבר 

בהתחלה.

בשעות הצהריים של היום הראשון נכנס לבית המדרש 
יהודי בשנות ה-50 שחזותו קצת שונה מהנוף הרגיל של 
והדבר  וישנים,  גדולים  משקפיים  הרכיב  הוא  הישיבה. 
היחיד שבלט אצלו היה הפשטות. אם היו מבקשים ממני 
לנחש במה משלח ידו, הייתי עונה: פקיד דואר וותיק. אבל 
נינוחה  הוא לא. הוא כאן, בבית המדרש, צועד במהירות 
לספסל האחורי. כשהוא חלף ליד המקום בו ישבתי, חבריי 
לספסל הוותיקים ממני בישיבה, התרוממו מעט ממקומם 
זה?", שאלתי  "מי  חכם.  תלמיד  כיבוד  מדין  כמתחייב   –

בהפתעה. 

אריאב  הרב  של  החברותא  גולדשטיין.  יצחק  "ר'   –
עוזר", ענה לי החברותא שלי שהכירו היטב. 

אריאב  לרב  הערכה  מתוך  שאלתי  ואז?",  "נו,   –
שמקדיש מזמנו היקר ללימוד עם "בעלבת" פשוט שקובע 

עיתים לתורה.

ונקייה  קצרה  עניינית,  תשובה  לי  ענה  שלי  החברותא 
מסופרלטיבים: "הוא יודע את כל התורה כולה. כל התורה 
כולה. ואני אומר לך, מעשיו מרובים מחכמתו – אני עדיין 
יותר, גאון או צנוע". לימים הבנתי  לא החלטתי מה הוא 

כמה התשובה הזו מקפלת בתוכה את הכול.

ראש  של  לעברו  מתקדם  בו  התבוננתי  אחורה,  הבטתי 
במקום  בלימודו  ששקוע  עוזר  אריאב  הרב   – הישיבה 
הקבוע שלו שבספסל האחרון של בית המדרש )הכי רחוק 
ההליכה  הספרים"(.  ל"אוצר  קרוב  והכי  המזרח"  מ"קיר 
של האיש הפשוט הזה והקימה הקלה של הבחורים מפניו, 
שר'  ספסל  כל  המדרש.  בית  את  ששטף  גל  כמו  נמשכה 
יושביו.  יצחק השאיר מאחוריו בהליכתו, הקים מעט את 
בנוגע  ההלכה  על  שההקפדה  וניכר  לעין  בלט  לא  זה 
לכבודו, נעשית ללא ידיעתו. רק אחרי שהוא בטוח חלף. 
הם  ומיד  אריאב  לרב  בסמוך  מתיישב  הפשוט  היהודי 
ממהרים לשתף איש את רעהו בחוויותיהם מאוצר הספרים 

שמאוחסן בלבם. 

נתקלו במראה של הצמד  בית המדרש  יושבי  לא אחת 
שלא  הלימוד,  באמצע  לאוזן  מאוזן  מחייך  הזה  הענק 

מצחיק  מה  יודע  אינני  האמת,  מצחוק.  מתגלגל  לומר 
ניתן  בדברי הרשב"א או הריטב"א, אבל גם בעין גשמית 
היה להבחין ששיטת הלימוד העיקרית שלהם, היא "לּוֵלי 

תוָֹרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי". 

אשרי עין ראתה זאת. 

.2
יום  ימלאו שלושים  כ"ח בתשרי,  הקרוב,  ביום שלישי 
לפטירתו של הרב יצחק גולדשטיין זצ"ל – מגדולי תלמידי 
כמו  נראה  יצחק  ר'  של  הלווייתו  מסע  שבדור.  החכמים 
הגברה  חברות  שכרו  ולא  כבישים  נחסמו  לא  חייו.  מסע 
התגורר.  דפנה שבה  למלווים שהתאספו בשכונת מעלות 
קהל המלווים הורכב מכמה מאות אנשים )מספר מצומצם 
יחסית( מהם לא הצליח להסתיר את גדלותו, וממספר רב 
מעט  גילו  שלהם  ההספד  שבדברי  חכמים  תלמידי  של 
מהערצתם הגדולה לנפטר. ביניהם היו הרב שלמה פישר, 
והרב  גולדברג  נחמיה  זלמן  הרב  אוירבך,  שמואל  הרב 

מיכל זילבר. 

"הוא היה ראוי להנהיג את הדור", אמר ר' שלמה פישר 
בהספדו – ומי שמכיר, יודע שר' שלמה פישר לא מפליג 

בשבחים שאין בהם ממש. 

הרשמי  התואר  ובוגריה,  איתרי  ישיבת  תלמידי  אצל 

אריאב".  הרב  של  "החברותא  היה  הנפטר  של  והיוקרתי 
בדור  ישראל  כלל  נכס של  היה  גודלשטיין  יצחק  ר'  אבל 
האחרון )ובדורות הבאים מן הסתם( ולא רק דמות מופת 
טיבותא  מחזיק  "לא  המוכר  המשפט  מסוימת.  בישיבה 
לנפשיה" היה משנת חייו, אך במחילה מכבוד תורתו, אין 
במשנה הזו כדי לפטור אותנו מלהכיר לו טובה על תרומתו 

העצומה ללימוד התורה של כל אחד ואחד מאתנו. 

תלמוד  של  הראשי  העורך  היה  גולדשטיין  יצחק  הרב 
עורכי  עם  ונמנה  שוטנשטיין,  מהדורת  וירושלמי  בבלי 
האנציקלופדיה התלמודית ואוצר מפרשי התלמוד. מגידי 
ובעלי  בתים  בעלי  בחורים,  אברכים,  מנוסים,  שיעורים 
תשובה שהחלו את דרכם בבית המדרש, חייבים לו הכרת 
הטוב עצומה על המפעלים הגדולים שבנה לטובת הציבור 
שחוץ  לדעת  כדי  עמו  שטחית  בהיכרות  די  לי,  )והאמינו 
מ"טובת הציבור", לא היה שום אינטרס אחר שהניע אותו 

להתמסר לפרויקטים הגדולים האלו(. 

קשר  שום  שללא  יודע  מקרוב,  מעט  להכירו  שזכה  מי 
בראש  חתום,  הוא  עליהן  המופלאות  התורניות  ליצירות 
ובראשונה הכרת הטוב לה הוא ראוי, היא על עצם לימוד 
לשמה  תורה  למד  גולדשטיין  יצחק  הרב  שלו.  התורה 
בפרמטרים הכי תובעניים של "לימוד תורה לשמה". לפני 
כ-15 שנה הוא חלה במחלה קשה ועל אף מצבו הרפואי 
יומו הגדוש  והידרדר, הוא המשיך להתמיד בסדר  שהלך 

בלימוד תורה ובהנחלתה לכלל ישראל. 

על אף גאונותו היוצאת דופן, הקפיד לדבר עם בן שיחו 
– יהיה מי שיהיה – בגובה העיניים. אני חושב שהתכונה 
כל  שלו:  העריכה  בסגנון  ביטוי  לידי  באה  הזו  הנפלאה 
הגמרא  דף  שבתחתית  הלמדניות  בהערות  שנתקל  מי 
מההנגשה,  להתפעל  שלא  יכול  לא  שוטנשטיין,  שבש"ס 
מהניסוח הקולח והידידותי למשתמש. מסתבר שר' יצחק 
את  היטב  ראה  שלו,  המיושנים  במשקפיים  גודלשטיין, 
נימי הנפש של הדור החדש והמודרני. את הישן הוא חידש 

ואת החדש הוא קידש. 

בישיבת איתרי בשנים האחרונות, השם "יצחק בן שרה 
תוספת  עם  המודעות  לוח  על  ושוב  שוב  הופיע  הינדא" 
המילים: "זקוק לרחמי שמים מרובים". אך כל פעם הוא 
הפתיע מחדש כשלאחר היעדרות קצרה היה שב לתלמודו 
כאילו לא הוא האיש המוכר מה"מי שברך לחולים". הנה 
הוא שוב צועד בנינוחות ובצניעות לספסל האחורי שליד 
אריאב  הרב  עם  חוויות"  "להחליף  כדי  הספרים  אוצר 
שאחד  נראה  הראשונים.  בדברי  נפלא  דיוק  עוד  על  עוזר 
מהראשונים, רבנו בחיי )בספרו "חובות הלבבות"(, כתב 
צהלתו  "החסיד,  דמותו:  את  המשקפת  מדויקת  הגדרה 

בפניו ודאגתו בלבו".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תגן עלינו.

תלמיד חכם שלא נספד כהלכה

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

   כ"ד בחשון תשע"ז 25/11/16

הרב יצחק גולדשטיין זצ"ל



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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מלבין שיניים

כוללת  טובה  חסידית  מעשייה 
אלא  והפריץ,  מושקה  את  תמיד 
היום  בה  שנעסוק  שבמעשייה 
מושקה  התהפכו,  קצת  היוצרות 
וקיצץ  זקנו  את  גילח  למוש,  והפך  "התקדם" 
מחבב  היה  דווקא  הפריץ  ואילו  פאותיו  את 

יהודים ומכבד את מנהגיהם. 
מוש,  את  הפריץ  שאל  הימים,  מן  ביום 
"תאמר לי, מדוע אתה אינך נוהג כמנהג אחיך 
על  היורד  העבות  בזקנם  שמהדרים  היהודים 
פי מידותיהם, ומסלסלים בפאותיהם ההדורות 

המשתלשלות אל עבר אבנטם?"
ויען מוש ויאמר: "אם הקדוש ברוך הוא היה 
ארוכות,  ופאות  גדול  זקן  עם  שנסתובב  רוצה 
נולד  והתינוק  מאחר  אולם  כך,  נולדים  היינו 
שככה  כנראה  דליל,  ושיער  חלקות  פנים  בעל 

בורא עולם רוצה שנראה". 
ויהי כשמוע הפריץ את תשובתו של מושקה 
דנן, ויורה למשרתיו לתופסו ולעוקדו על הכסא 

ולעקור את שיניו. 
מוש החל לזעוק ולבכות, "מה אתה עושה? 
למה? אדוני הפריץ חוסה ורחם נא, עזוב אותי 

ואת שיני". 
עם  שתסתובב  רוצה  היה  עולם  בורא  "אם 
בחיוך  הפריץ  ענה  איתם",  נולד  היית  שינים, 

זדוני וסלסל בקצוות שפמו. 
פעוטתי  החלה  מאז  האחרונים,  בחודשים 
מסתובב  אני  גם  שיניה,  את  להצמיח  שתחיה 
נולדנו עם שינים  עם שאלת הפריץ, מדוע לא 
וראויות  ומשוננות  צחורות  לתפארה,  בנויות 

לנגוס בדבר מאכל? 
נטולי  בלילות  בעיקר  לי  הציקה  השאלה 
שבהם  ודמעה,  זעקה  בכיה,  ומרובי  שינה, 
את  וזעקה  הצר  בלולה  בעוז  הפעוטה  ניצבה 

כאב השיניים. 
היא התחדדה בימים לא רגועים, שלסתותיה 
כמובן  מלבד  שזז,  דבר  בכל  ננעצו  הקטנות 
קנתה ב69.90  והיקר שהדודה  הנשכן המקורי 
ב'שילב'  לסוחר  עוברים  חדשים  שקלים 
)אגב, מה נסגר עם המחירים של בגדי ומוצרי 
התינוקות, כאילו גם נותנים לך מוצר כזה קטן 
היא  ממנו  חוץ  כסף(,  כפול  עליו  גובים  וגם 
רעייתי,  של  הידיים,  מאצבעות  הכל.  נשכה 
ועד חתיכות פלסטיק בלתי מזוהות, כולל מיני 
צעצועים, בקבוקים ואפילו המכשיר הסלולרי 

שלי. 
אם אתם מצפים לתשובה לשאלה הקיומית 

באוצר  לחפש  או  גוגל,  לעשות  תצטרכו  הזו, 
החכמה בעצמכם, לא טרחתי ואין לי מושג.

גיליתי  האלה  החודשים  במהלך  אבל, 
בהסבר.  הוא  ההבדל  בוכים,  תמיד  שתינוקות 
שאלו  לך  אומרים  הראשונים,  בחודשים 
אותו  תפוס  הנולד.  לרך  שמציקים  ה"גזים" 
מהבטן, תרים אותו על היד, ותיתן לו 2 טיפות 
לא  מהעצות.  חלק  אלו  ארוחה,  חצי  כל  לפני 
הזה  הגז  את  מייצא  לא  שטייניץ  מדוע  מבין 

וגמרנו. 
כשהעולל גודל מעט, מסבירים לך שעכשיו 
הפיתרון  הפעם  לו.  שמכאיב  מה  זה  השיניים 
גלידת  אולי  קר.  משהו  לנשוך  לתת  הוא 

פיסטוק? 
חודשים  חלפו  ימים  עברו  פנים,  כל  על 
ולא  חיפשנוה  אין.  ושן  הכאבים,  ונמשכו 

מצאנוה. 
כבר  שאתם  הקודם,  השבוע  שבשלהי  עד 
בשישי  הקודם,  הטור  את  בידיכם  אחזתם 
בשבת שנת תשע"ז למניין שאנו מונים פה בני 
ברק דיתבא על נהרא דזיעה, החלה לבצבץ שן 

רק  הילדה  עצבי  שאז  אלא  ושורטת.  קטנטנה 
גברו, והנשיכות גם כאבו. 



עם  שניוולד  רצה  לא  הוא  ברוך  הקדוש 
רוצה  לא  גם  הוא  רבים  ובמקרים  שיניים, 
של  הנצחי  המשפט  כמו  ממש  איתם.  שנמות 
כל פוליטיקאי שיודע שהוא את הכנסת הבאה 
שר/ח"כ/ נולדתי  "לא  הכנסת:  בערוץ  יראה 

עוזר ליועץ ולא אמות כזה". 
עובר  הפוליטיקאי  בשיניים,  כמו  אבל 
בוקע,  שהתפקיד  עד  וסבל  כאב  של  חודשים 
להיאבק  קרי  שיניים",  "טיפולי  לעשות  וצריך 

כל יום על תפקידו עד שהוא פוקע. 
יש פוליטיקאים שאין להם עדיין שיניים, יש 
ומדברות  חלשות  חלב  שיני  להם  שיש  כאלה 
שטויות, ויש את אלה שכבר הגיעו לשלב שיני 
מנסים  שכולם  שבהם  השווה  הצד  ה"בשר". 

לנעוץ בזולתם ולנגוס עוד כותרת צעקנית. 
שנועץ  בבנט  שנוגס  ביבי  את  נושך  כחלון 
וחוזר  השבוע.  שמאלה  שבר  ששוב  בליברמן 

חלילה. 
אחרי חוק ההסדרה אליו נגרר ראש הממשלה 
בעל כורחו שלא בטובתו, כששוב האח נפתלי 
המואזין  חוק  ימינה,  בשבירה  אותו  מאגף 
גבוהה  יותר  דיצבלים  בעוצמת  רעש  שמייצר 
מכמה מסגדים גם יחד, השבוע יגיע גם המשהו 
שבציפור נפשו של מי שמכהן ברצף הכי הרבה 

זמן בראשות הממשלה – התקשורת. 
נתניהו ממשיך לפחד מתקשורת עם שיניים, 
נוספת,  צוללת  איזו  לחשוף  יכולה  שבטעות 
שאולי מסתתרת במעמקי הים ובמצולות נהר, 
וסוגיית תאגיד השידור הציבורי החדש "כאן", 
תשוב לשלחן הדיונים. נתניהו אמנם משיג את 
מה שהוא רוצה, או כך לפחות הוא טוען, אבל 
אחד  גפרור  מספיק  בקואליציה,  הנתון  במצב 
יושביה  על  הממשלה  את  לשרוף  בשביל  קטן 

עם כורסאות העור. 



לעייל,  מי שפחות התחברו למשפט האמור 
וגם  נאמן  גזע  מעם  מורמים  שנולדו  ובטוחים 
עד זקנה ושיבה לא יעזבונו לנפשנו, אלו שופטי 
קטן  שופט  "אתה  המשורר  כמאמר  בג"ץ. 

מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע". 
אלא  ויהי  אין  השופטים,  שפוט  בימי  ויהי 
לפי  בהם,  הכל  יד  ואין  בכל  ידם  צער.  לשון 
שחונטה סגורה היא, חבר מביא חבר, בעל את 
אשתו ואב את בתו משל מדובר בחצר חסידית 
הברק,  היכה  ומאז  בירושה.  עובר  שהכסא 
כבוד  יסוד  חוק  את  שמחתו  ראש  על  ויעלה 
אשר  בכל  התערבותם  גברה  וחירותו,  האדם 
איש  יהין  לא  מבלעדיהם  ויקרה,  קורה  קרה, 
להזיז את ידו או את רגלו, או אפילו את עפעף 

עינו. 
אבוד,  תורני  גאון  במפתיע  התגלה  השבוע 
הלא הוא מורינו ורבנו, רבן של כל בני הגולה, 
השופט  כבוד  שיניים,  ועוקר  סיני  ובקי,  חריף 
השבוע  קבע  הנזכר,  הגאון  ג'ובראן.  סלים 
שמה  בטוח  והוא  התורה,  את  מכיר  שהוא 
לא  קרים  אייל  הרב  המיועד  הרבצ"ר  שכתב 
בקריאת  בטח  תורה.  חומשי  בחמישה  כתוב 
עייף  קצת  היה  הוא  תצא,  כי  בפרשת  התורה 
מהשטייגען בליל שבת, ובדיוק נרדם והסתפק 
לו  שהייתה  עיתון  בשער  מסולף  בציטוט  רק 

מדינה. 

שמעון ליברטי 

בחודשים האחרונים, מאז החלה פעוטתי שתחיה להצמיח את שיניה, גם אני מסתובב עם שאלת הפריץ, 
מדוע לא נולדנו עם שינים בנויות לתפארה, צחורות ומשוננות וראויות לנגוס בדבר מאכל? 

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

ץ: ומה אם שרה נתניהו אספה בקבוקים כדי לממן את הצוללות? ו לצי

איור: יעל בראון



על כל קניית בקבוק פנטן עם מדבקת הקמפיין 
תועבר תרומה לעמותת זיכרון מנחם

שערך יכול לחזק בנות חולות במחלה. 
הצטרפי לאלפי בנות ברחבי העולם שמגדלות שיער חזק כדי להעניק לבנות חולות במחלה פאה משיער טבעי 

בחינם; גם את יכולה לעזור באמצעות תרומת שיער של 30 ס”מ לפחות או בדרכים נוספות.

פנטן
למראה שיער מבריק 

ובריא תוך 10 ימים

*בשימוש שמפו, מרכך, מסיכה ולחות

סדרת הטבע
מסייעת בחיזוק

סיב השערה עד פי 30*

סדרת רך כמשי
עד 48 שעות 

של שיער רך כמשי*

רקע על הפרויקט
שחבישת  מעידות,  במחלה  לקו  אשר  רבות  וילדות  בנות 
פאה מסייעת להן להרגיש טוב יותר עם עצמן. המשימה 
במחלה,  חלו  אשר  וילדות  בבנות  לתמוך  היא  פנטן  של 
באמצעות יצירת פאות משיער טבעי, בחינם, עבור בנות 
במחלה.  הטיפולים  במהלך  שערן  את  שאיבדו  וילדות 
תחום  את  שמובילה  מנחם,  זכרון  עם עמותת  בשיתוף 
וילדות  לבנות  מציעים  אנו  בישראל,  השיער  תרומות 
הפרויקט.  למען  ה"קוקו"(  )את  מהשיער  חלק  לתרום 
בעזרתכן, נוכל לסייע לבנות ולילדות, הנאבקות במחלה 
מדי יום, להרגיש שהן חוזרות לעצמן בעזרת פאה משיער 

טבעי. 

איזה שיער מתאים?
הפאה  את  ליצור  צורך  יש  רגיל,  מראה  להן  לשוות  כדי 
ככל  הדומה  ובשיער  ראש  מידות  פי  על  בעבורן,  במיוחד 
הניתן לשיער המקורי. שיער במצב נורמאלי )שאינו פגום 

ביותר( מתאים לתרומה.

איפה מסתפרים?
בפרויקט.  חלק  שלוקחות  המספרות  לאחת  ללכת  אפשר 
בחינם.  לתרומה  המיועדת  צמתכן  את  יגזזו  אלו  ספריות 

הפעילות תתקיים בימים שני, שלישי ורביעי
בין התאריכים ה'-ז' כסליו תשע"ז )5-7.12.16(

לבירור על המספרה הקרובה לביתך: 02-6400800
 כמו כן ניתן לתרום בקניון איילון בתאריך ד׳ כסליו  תשע"ז 

)4.12.16( בין השעות 16:00-20:00
ובירושלים במרכז יום זכרון מנחם, בימים שני ושלישי 
ה'-ו' כסליו תשע"ז )5-6.12.16( בין השעות 16:00-21:00 

רחוב ליאו ויסמן 10 ירושלים

ואם אין לי שיער באורך 30 ס״מ?
לשיער שלך יש הרבה כוח! כי בכל רכישה של בקבוק פנטן, מותג 
השיער  מנחם.  זכרון  של  הפיאות  לפרוייקט  תרומה  יישא  פנטן 
החולים.  לבית  ילד  ולהסיע  אלטרנטיבי  טיפול  לממן  יכול  שלך 
הרפיה  לסדנת  או  פסיכולוגי  לטיפול  להפוך  יכול  שלך  השיער 
ושליטה בכאב. השיער שלך הוא תראפיה במוסיקה. השיער שלך 
הוא קבוצת תמיכה. השיער שלך יכול לחגוג לילד חולה יום הולדת.

 עמותת זכרון מנחם
 בשיתוף המותג פנטן

 יוצאים בקמפיין
לחיזוק נשים החולות במחלה
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

שונים שהם משלימים 

הרב אבנר קוואס

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

של דבר בסיסי - השוני הוא ההשלמה. 
ובמבנה  בפרצופיהם  שונים  ואשה  איש  יצר  הבורא 
היו  הם  אם  והשלמה.  איחוד  לידי  שיגיעו  כדי  גופם, 
נבראים זהים, לא היה להם שום ענין וחשק להתחתן. 

'מה לנו ולצרה הזאת?' 
אם כן ממה נובע הרצון להתחתן ולהקים בית, להיכנס 

לעול שלא יגמר לעולם ולהתמודדויות אינסופיות? 
מה  את  לי  ישלים  הזוג  שבן  ההכרה  בתת  הידיעה 
שאנו  עדים  כמאה  מעיד  להתאחד  הרצון  חסר.  שאני 
הם  ואשה  איש  שלי.  ההשלמה  הוא  שהשני  מרגישים 
כמו שני גלגלי שיניים התואמים זה את זה. היתרון נכנס 

בחסרון והחיסרון ביתרון ואז המנגנון עובד! 
פנתה אלי אשה אחת ואמרה לי: בעלי קר כמו קרח, 

פריזר, אנטארקטיקה, אין לו רגשות בכלל.
תני לי דוגמא...  ביקשתי. 

והיא אמרה: כשהוא חוזר בערב מהעבודה והילד רץ 
אליו, במקום ְשָיִרים אותו בזרועותיו ויאמר לו: מאמי, 
לו  ואומר  בכתפיו  אליו, מחזיק  הוא מתכופף  מאמי... 

בקול מתכתי: שלום... מה נשמע...
וקולו  קר,  קצת  הוא  גבר,  זהו  גברת,  לה:  אמרתי 

רשמי. 
היא התעקשה ואמרה: אז שיאמר לו מאמי... כמוני...

אמרתי לו: תאמר - מאמי...
והוא אמר:  מאמי...  שנשמע כמו מסור חשמלי... 

להפוך  יכולה  לא  את  שלו,  המאמי  זה  לה:  אמרתי 
פיל לציפור.

זאת ועוד, אם הבעל היה מתנהג כמו אשה, אז 

היו לנו שתי נשים בבית... 

לַחיֹות  תני  שלו...  הטבע  בשמורת  אותו  תשאירי 

ִלְחיֹות...

ולא רק בחיי הנישואין, גם בבחירת בן זוג, לא טוב 

לבחור מישהו שיהיה ממש כמוני. חז"ל מביאים לכך 

שתי דוגמאות קיצוניות ְכָסַּמִנים לבחירת בן זוג: 'גבוה 
לא ישא גבוהית שמא יצא מהן תורן!' 

הוא שני מטר ועשרים, והתחתן עם בחורה שני מטר 
ועשרה - ונולד להם ילד בגובה ארבעה מטר וארבעים... 
עומד  הוא  כדי לאכול,  להיכנס הביתה  צריך  לא  הילד 
ברחוב, פותח את חלון המטבח בקומה השניה ושואל: 

אמא, מה יש לאכול? 
וכן 'ננס לא ישא ננסת שמא יצא מהם אצבעוני!' 

בעלה שואל אותה: שולה, איפה הילד?
והיא עונה: לא יודעת, אולי טאטאתי אותו... 

לכן  טוב.  כך  כל  לא  זה  זהים  שלהיות  למדנו  מכאן 
גבוהה  ובחורה  נמוכה,  קצת  בחורה  יקח  גבוה  בחור 
הרי  נורמאלי!  יצא  והילד  נמוך,  קצת  גבר  עם  תתחתן 

לפנינו שוני שהוא השלמה. 
שבחורה  כדאי  טמפרמנט.  לגבי  גם  נכון  הדבר 

טמפרמנטית תחפש גבר קצת רגוע וכן להיפך. 
ואיטי  עייף  בחור  עם  התחתנה  מאד  איטית  בחורה 

כמוה...
היא שאלה אותו: מה השעעההה...?
והוא ענה לה: השעה עתה... חררר...

ובסוף נולדה להם כרית!...
אם נתבונן סביבנו ניווכח שישנם הרבה זוגות שבהם 
בני הזוג שונים זה מזה בטבעם ובתכונותיהם, ואף על 
פי כן הם מסתדרים ביניהם יפה מאד, ומצליחים בחיי 

הנישואין. 
האיש',  ו'תכונות  האשה'  'תכונות  הבאים,  בפרקים 
להילחם  לא  נלמד  מקרוב.  והניגודים  השוני  את  נכיר 
לזוגיות  להגיע  כדי  בהם  נשתמש  אדרבה,  אלא  בהם, 
בבחינת  ואיתן  חזק  בית  בעזרתם  ונקים  מושלמת, 

'טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד'.

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

איש ואשה הם כמו שני גלגלי שיניים

בחורה איטית מאד התחתנה 
עם בחור עייף ואיטי כמוה...

היא שאלה אותו: מה 
השעעההה...?

והוא ענה לה: השעה עתה... 
חררר...

ובסוף נולדה להם כרית!...
אם נתבונן סביבנו ניווכח 
שישנם הרבה זוגות שבהם 

בני הזוג שונים זה מזה 
בטבעם ובתכונותיהם, ואף 

על פי כן הם מסתדרים 
ביניהם יפה מאד, ומצליחים 

בחיי הנישואין 

 "
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כל מה
שאתה צריך
כדי להתחיל
לעבוד!

מרכז 'כיוון' מציג את המעטפת המושלמת
למחפשים את דרכם בעולם התעסוקה
התקשרו עכשיו והבטיחו את מקומכם!

אבחונים

אבחונים ממוחשבים 
בתוספת פגישת יעוץ 

לבחירת המקצוע המתאים
072-2156650072-2798209072-2711530

השלמת השכלה

קורסי השלמה במקצועות 
אנגלית ומחשבים

הנדרשים בשוק התעסוקה 

סדנאות

סדנאות הכנה לעולם 
העבודה, ביניהן: כתיבת קו"ח, 

הכנה לראיון עבודה ועוד.
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כשאני משדר שחוצפה היא לא דבר שאני שומע בכלל אני מראה לילד או לחבר, 
התכוונת אולי למישהו אחר לא אלי, עלי לא עובדים עם הדברים האלו, אני 

מספיק בטוח בעצמי מכדי לאבד את שלוות רוחי מתת רמה שכזו.

איך להתמודד עם חוצפה? 

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

- אמא את חוצפנית
- מיכל לא מדברים כך לאמא

- כן מדברים.
- שמעת מה אמרתי לך?

- שמעת מה אני אמרתי לך?
- חוצפנית.

- את חוצפנית.
להמשיך? מדובר כאן בבת ארבע וחצי. חמודה ומאתגרת. 

מכירים את המאתגרים החמודים האלו?
הורים רבים שואלים אותי בהזדמנויות שונות מה עושים 
ואיך מתמודדים עם חוצפה של ילד. והכוונה לחוצפה גדולה 
במיוחד, הם מדגישים, לא משהו שאפשר להעלים ממנו עין.

אני רוצה לחלק את היחס לחוצפה לשני חלקים:
טיפול שורש בו אני מתבונן לעומק מדוע הילד  א. 
צורת  זו  ולמה  עליו  עובר  מה  חוצפה  של  למצב  הגיע 
המקרים  של  המוחץ  ברוב  הסביבה.  עם  שלו  התקשורת 
נמצא סיבות טובות שהם הגורם לחוצפה וממילא כשנטפל 

בהם החוצפה תעלם.
עזרה ראשונה ממוקדת. להורה או למורה במצב  ב. 
שורש,  טיפול  להתחיל  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  הנוכחי. 
כאשר לצורך העניין כל הכיתה עומדת ומחכה במתח לראות 

מה יעשה בחוצפן התורן.
בדרך כלל, כשהורה או כל אדם מקבל תגובה חצופה הוא 
מרגיש לא נעים אוטומטית, עולות תחושות של כעס עלבון 
מקומו.  על  הגדול  או  הקטן  החצוף  את  להעמיד  עז  ורצון 
העניין שברגע שאני מגיב לחוצפה אני מראה שהיא באמת 
כזו  ברמה  אדם  שאני  מראה  בעצם  אני  משהו.  לי  עשתה 
שאפשר להשפיע עלי אם מדברים אלי בצורה כזו או אחרת. 
אני נוהג להמחיש זאת בקורסים שלי בהצגה קטנה, בה 
אני מראה איך אחד מגדולי הדור הולך ברוב הדר ברחוב, 
אותו  להשמיץ  ומתחיל  מהמתנגדים  אחד   מגיע  שפתאום 
בעזות פנים רח"ל. האם יעלה על הדעת שגדול הדור יתייחס 
'אתה לא מתבייש? כך מדברים לגדול  ויענה לעברו  אליו, 
את  עובר  לא  אפילו  מזלזל  יחס  שאותו  ברור  הרי  הדור?' 
ולו  להתייחס  לנכון  רואה  אינו  הרב  הרב.  של  ההכרה  סף 

במצמוץ, לאותה תת רמה של התנהגות. 
הילד  על  צועקים  כשאנחנו  טוב,  יותר  נראים  לא  אנחנו 
הדבר  ואמא?'.  לאבא  מדברים  ככה  מתבייש?  לא  'אתה 
הטוב ביותר לעשות כשיש חוצפה הוא לא להתייחס. אבל 
לחלוטין. בצורה הכי מתעלמת. לא להפגין חוסר התייחסות 
מבט  או  שתיקה  להפגין  לא  כרגיל.  עסקים  להמשיך  אלא 
להעניש  הראשונה  ובהזדמנות  בשלי  להמשיך  אלא  חודר, 
דבר  לא  היא  שחוצפה  משדר  כשאני  קונקרטית.  בצורה 
שאני שומע בכלל אני מראה לילד או לחבר, התכוונת אולי 
למישהו אחר לא אלי, עלי לא עובדים עם הדברים האלו, אני 
מספיק בטוח בעצמי מכדי לאבד את שלוות רוחי מתת רמה 
בצורה  לשמוע  בשביל  כאן  אני  לומר?!  מה  לך  יש  שכזו. 

מכובדת, אבל חוצפה אינה שוות תגובה אצלי. 
היו מלמדים שחלקו על הגישה שלי  ו"נכנסו" בתלמידים 
במלוא תאוות הניצחון. התוצאה הייתה מרה מאוד. ילדים 

אליו  ולדבר  מורה  מול  לעמוד  החוצפה  את  להם  שיש 
במילים לא יפות, לא ישפילו מבט ויתנצלו, אלא רק יגבירו 
את החוצפה, והתוצאות מרות לרעת המורים או ההורים. מה 
גם שאותו מורה או הורה מנסים בהתחלה לשמור על כבודם 
הם  גדלים  החוצפה  כשגילויי  אבל  שקול,  באופן  ולהתנהג 
בעיני  ולקלס  ללעג  הופכים  ורק  העשתונות,  את  מאבדים 
את  לחזק  במקום  הפוכה,  תוצאה  משיגים  ובכך  הילדים 
בדיוק  נראים  הם  סמכותית  כדמות  הילדים  בעיני  מעמדם 

ההיפך.  
סכנה  מהווה  חוצפה שאינה  לגבי  אמור  כל מה שדברנו 
או  סכנה  שמתעוררת  ברגע  אחרים,  מילדים  זמן  גזל  או 
התנהגות לא ראויה, אנחנו נוקטים בצעד של פעולה מידית 
כדי להפסיק זאת. למשל ילד שמתחצף וגוזל זמן מהכיתה 
ננסה  כך  כשאחר  ראשונה,  כעזרה  אבל  מהכיתה,  יורחק 

לבדוק את הדברים מהשורש.
הרב פינקוס כותב, שאדם כועס הוא כמו גוסס. לא נוגעים 
בגוסס ולא מדברים עם כועס. ילד שהגיע למצב של חוצפה, 
הוא בגדר כועס ואין מה לדבר איתו, כיון שאם הוא מתחצף, 
אדם  מרצין  אין  החוצפה.  את  תעצים  רק  שלנו  תגובה  כל 

בשעת כעסו. והדברים בדוקים. 
לגבי הורים שחוששים ששאר הילדים יחקו את מעשיו, 
אנחנו  לדברים,  ויחס  משקל  נותנים  לא  כשאנחנו  מניסיון 
מראים שדברים ברמה כזו אינם שווי יחס וממילא הם לא 

נכנסים אלינו לבית.
 לסיכום: התגובה הנכונה מול חוצפה היא התעלמות. 
כשאני  קונקרטית.  בצורה  מעשה  לאחר  וענישה  טיפול 
לא מתייחס לחוצפה אני מראה שאני בטוח בעצמי מכדי 

להתייחס לזוטות שכאלו. 

היו מלמדים שחלקו 
על הגישה שלי  

ו"נכנסו" בתלמידים 
במלוא תאוות הניצחון. 

התוצאה הייתה מרה 
מאוד. ילדים שיש להם 

את החוצפה לעמוד 
מול מורה ולדבר אליו 
במילים לא יפות, לא 
ישפילו מבט ויתנצלו, 

אלא רק יגבירו את 
החוצפה, והתוצאות 

מרות לרעת המורים או 
ההורים. 

"

ילד חצוף הוא ילד כועס                                                                                   ) צילום: אילוסטרציה(

"



לפתוח
את הדלת,

לצאת עם
מקצוע!

מרכז 'כיוון' מזמין אתכם לפתוח את הדלת להצלחה
עם מגוון הקורסים המקצועיים שלנו

התקשרו עכשיו והבטיחו את מקומכם!
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מכירות

הקורס שיהפוך אותך
לאיש מכירות מקצועי,

מיומן ומצליח!
072-2711547072-2643284072-2711537

נהגי אוטובוס

מסלול מהיר לקבלת
רשיון תחבורה ציבורית 

עבודה בשכר גבוה!

מיזוג אויר וקירור

קורס טכנאי מיזוג אויר וקירור, 
תחום עם ביקוש רב ותעודה 

רשמית ממשרד הכלכלה
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חבורות של בני עלייה 
שנטשו את ביתם, 
פרשו מחיי חולין, 
וישבו כל השנה 
בביהמ"ד, נחשבו 

מאז ולתמיד לתופעה 
ייחודית לאורך 

ההיסטוריה היהודית 
 הנודעים שבהם 

היו "גורי האר"י" 
שבצפת, ה"חבריא 

הקדושה של תלמידי 
הבעש"ט", "חכמי 
הקלויז בברוד", 
ותלמידי הגר"א 

שבווילנה  בבעלזא 
שבגליציה, לפני קצת 
יותר משבעים שנה 

עוד התקיימה חבורה 
נדירה זו בדמות 

'היושבים' שהסתפקו 
במועט, סעדו על 

שולחנו של הרבי ואת 
כל צרכיהם קיבלו 

מ"החצר"  שלושה 
ביוגרפים חסידיים: 
הרב נתן אורטנר, 

פרופ' ר' יצחק אלפסי 
והרב מאיר וונדר, 
בסקירה היסטורית 
מרתקת על חיי 

ה"יושבים" בבעלזא, 
לרגל יום ההילולא 

של כ"ק מרן מהרי"ד 
מבעלזא זי"ע שחל 
היושבים של בעלזאהשבוע - כ"ב חשוון
ברוך ברגמן
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היושבים של בעלזא



18    כ"ד בחשון תשע"ז 25/11/16

קסם  מילת   – "היושבים"! 
בעולם  רבים  נימים  שהרעידה 
השואה.  שלפני  החסידות 
עז  ביטוי  היו  "היושבים" 
וקדושים,  פרושים  עלייה,  אנשי  לחסידים, 
בית  ימי  מאז  מצאנו  לא  כדוגמתם  אשר 
ממעזריטש,  הגדול  המגיד  של  מדרשם 

והחוזה מלובלין. 
"לאורך ההיסטוריה של עם ישראל", מתאר 
אלפסי,  יצחק  ר'  פרופ'  החסידות  חוקר  לנו 
סביבם  שאיגדו  קדושות,  חבורות  "מצאנו 
בני עלייה פרושים, כמו "גורי האר"י בצפת" 
וויטאל,  חיים  רבי  המקובלים  את  שכללו 
קורדובירו.  משה  ורבי  אלקבץ  שלמה  רבי 
בעיר  שישבו  המפורסמים  הקלויז"  "חכמי 
רבי  הגאון  של  בראשותו,  גליציה  של  ברוד 
גם  שבווילנה.  הגר"א  תלמידי  צאנזר.  חיים 
תנועת  התייסדות  עם  יותר  מאוחרים  בדורות 
הקדושה'  'החבריא  במיוחד  בלטו  החסידות, 
ממזריטש  המגיד  ותלמידי  הבעש"ט  של 
והרבי ר' אלימלך מליזענסק. בכל חסידות היו 
בצורה בלתי רשמית חסידים שחסו בשטיבלך 
בצל רבם. אפילו בכמה חצרות חסידיות, כמו 
הגזע הרוז'ינאי שאצל אחד מבניו הרה"ק רבי 

מנחם נחום משטפנשט, 
בשם  מכונים  שהיו  חסידים  גם  "היו 
'יושבים'. בדור האחרון שלפני השואה בלטו 
שטיפחה  בעלזא,  חסידות  של  'היושבים' 
של  לסמלם  הזה  רשמי  הבלתי  המוסד  את 
מאחרי  שהשליכו   - מעשה"  ואנשי  "חסידים 
גוום, כל מנעמי עולם והפכו את 'בית המדרש' 
למבצרם, בו לנו, אכלו ושתו. כל עיקרם היה, 
התעלמות מוחלטת מהבלי העולם הזה ויגיעה 

אינסופית בקניית דרכי התורה והעבודה". 
הסדרה  מחבר  וונדר,  מאיר  ר' 
מסביר,  גליציה",  "מאורי  המונומנטאלית 
במידה  מזכיר  הגליצאי,  היושבים  מוסד  כי 
אם  הליטאית,  המוסר  תנועת  את  מסוימת 
היו  המקומות  בשני  מהותיים.  בשינויים  כי 
הם  ביתם,  את  כליל  שנטשו  "פרושים"  אלו 
לאורם  ולמדו  המדרש"  "בבית  לדור  עברו 
אור  שהפיצו  מגושמות  נפט  מנורות  של 
בארונות  ששכנו  הבלויים  בספרים  קלוש, 
עץ מתולעים. לחם קיבר עם מעט בצל ושמן 
ואת  מזונם,  של  העיקרי  התפריט  את  היווה 
בגדיהם המטולאים תפרו בתפירות גסות של 
הרוקח  אצל  שואלים  היו  אותם  ומחט,  חוט 

המקומי. 

לתופעת  דומה  תופעה  מזכיר  וונדר  הרב 
ישבו  שאלו  אלא  הבעלזאיים,  היושבים 
היו  הם  שגם  אשוואר",  "חסידי  בהונגריה. 
לפרוש  נפשם  שאיוותה  הונגרים,  עלייה  בני 
בצילו  הסתופפו  הם  העולם.  מהוויות  כליל 
מקאליב.  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  של 
לאחר פטירתו, הם נסעו להרה"ק רבי נפתלי 
בפי  בהערצה  כונתה  "אשוואר",  מרופשיץ. 
יהודים  ואור",  "אש  הונגריה: מלשון:  יהודי 
שבכל עצמותיהם בערה אש דקדושה, ופניהם 

זרחו באור ה'. 

חבורה - בת מאה 
ארבעים שנה 

לוד  של  כרבה  ששימש  אורטנר,  נתן  הרב 
רבות  ביוגרפיות  שערך  והאיש  שנים  במשך 
השואה,  שלפני  בעלזא  הקודש  חצר  על 
מדבר על יראת הכבוד שרחשו גדולי ישראל 
בעלזא.  חסידות  של  ליושבים  ובהווה  בעבר 
ענקי  את  בעיניהם,  מסמלים  "ה'יושבים' 
הרוח שהתהלכו בכרם "בעלזא" בדור שלפני 
חשכת  את  דמותם  בזוהר  והאירו  השואה 
גדולי תורה אדירים ללא  ביניהם  הגלות. היו 
בש"ס  ומלאים  בתורה  גדושים  גוזמה.  כל 
אחד  וכל  בעליל  נראתה  גדלותם  ופוסקים. 
כי אלה בני עלייה בכל אורח חייהם  הרגיש, 
דבר  זה  היה  שלא  למרות  וזאת  והתנהגותם, 
קל לתהות על קנקנם. "מאוד מאוד הוי שפל 
מעלתם  של  הכותרת  גולת  הייתה   – רוח" 
זו של ענווה ביחס למהותם  ומדרגתם. דרגה 

הדגולה, נבצרת מהשגתנו בדורנו זה. 
הרב  מספר  הזו",  המובחרת  "החבורה 
ארבעים  כמאה  במשך  "התקיימה  אורטנר, 
שנה בעיר בעלזא, החל מימיו של האדמו"ר 
זצ"ל,  שלום  השר  בעלזא  לבית  הראשון 
רבי  מרן  בעלזא  בעיר  האחרון  ולאדמו"ר 
בביטויים  עליהם  התבטא  שאף  זי"ע,  אהרן 
חסידים  אלה  "היו  כמו:  ונשגבים  מפליאים 
שיכלו בעצמם לקחת "קוויטלאך" )פתקאות(. 
האדמו"ר מבעלזא הצטער תדיר, על אובדנה 
הכורת.  עליה  שעלה  זו  קדושה  חבורה  של 
בשואה האיומה, רובם עלו על המוקד וקידשו 
אחינו  מיליוני  שאר  עם  ברבים  שמים  שם 

הי"ד". 
אין   – ה'יושבים'   – זו  שיצירה  כמדומה 
החסידות  משושלות  אחת  באף  ורע  אח  לה 

של  אספקלריה  מעין  הייתה  היא  וזרמיה. 
האורות  הבעש"ט.  אצל  הקדושה'  'החבריא 
של  ליבותיהם  את  האירו  מבעלזא  שבקעו 
מסכת  היוו  ה"יושבים"  יהודים.  רבבות 
מופלאה ומיוחדת במינה, באמצעותם חושלה 
הגליציאני.  החסיד  של  העילאית  דמותו 
ידיהם,  שעל  התיכון  הבריח  היו  'היושבים' 
עקב  החסידים.  לבין  הרבי  בין  הקשר  היה 
היושבים,  ותיקי  של  החינוכית  פעילותם 
בקרב  וחסידות  תורה  של  רוח  לפעום  החלה 
נהפכו  הימים  שברבות  בגליציה,  הנוער 
אותם  ממריצים  היו  היושבים  כהונה.  לפרחי 
בענייני  זולתם  על  להשפיע  כדי  לפעולות, 
חיזוק התורה והיהדות. היושבים היו חיילים 
על  עצמם,  להקריב  המוכנים  ממושמעים 
קוצו של יו"ד ועל כל רמז שיצא מחצר הרבי, 

ללחום בחירוף-נפש. 
מתאר  ה"מיתולוגי",  היושב  של  "דמותו 
"גאווה  כולה  "אמרה   – אורטנר  הרב 
וכל שכן  חסידי  ומנהג  תג  כל  על  דקדושה", 
העליה,  בני  היושבים  ישראל.  ומנהג  דין  על 
ושאיפותיהם  דרישותיהם  כל  את  הזניחו 
חזותם  על  הקפידו  מאידך  אך  הפרטיות, 
החיצונית בתלבושתם. אף שבדרכם לבעלזא 
את  רבם  בפני  להעלות  חשבו  מעיירתם, 
בפקודת  מלפניו  ולהתברך  הגשמי  סבלם 
 – מלפניו  משהופיעו  הרי  ורחמים,  ישועה 
שכחו עולם ומלואו, התיישבו בבית המדרש 
הבעלזאי שבחצר הרבי - ללימוד רצוף וסוחף 
שדחק הצידה את כל מאווייהם הפרטיים. הם 
נותרו לחסות בצילו של הרבי, אליו התבטלו 
בהכנעה מוחלטת, כחומת אש בצורה הקיפו 
האירו  משם   - הקדוש  הרבי  של  דמותו  את 

לדרי עולם". 

פרישה מוחלטת מחיי 
החולין 

בפריחתם  השיא  תקופת  הייתה  "מתי 
אורטנר  הרב  שואלים.  אנו  היושבים?"  של 
מצביע על התקופה של סיום מלחמת העולם 
"לאחר  התר"ע.  שנות  בשלהי  הראשונה, 
לבית  האמצעי  האדמו"ר  כ"ק  של  שובו 
ממקום  שחזר  זצ"ל,  דוב  ישכר  רבי  בעלזא 
לעיירתו  שבהונגריה  בהולושיץ  גלותו 
נוער  בני  של  עצומה  זרימה  החלה  בעלזא, 
אלו  צעירים  לעיירה.  לה  ומחוצה  מגליציה 

'"'"

כאן נכנסו היושבים "'"'
לתמונה. בהוראת 

הרבי מבעלזא זצ"ל 
– הם התפשטו בכל 
גליציה כדי לעצור 

את ההתדרדרות. בכל 
מקום שחסידי בעלזא 

תקעו בו יתד, קמה 
התעוררות גדולה 

ללכת בדרך ישראל- 
סבא, כמקובל מדור 

דור, בכל הליכות 
החיים. דקדוק 

קפדני על התלבושת 
ועל כל מנהג קל. 

התנזרות טוטאלית 
מלימוד 'שפות זרות' 

וחכמות חיצוניות. 
האדמו"ר מבעלזא 
זי"ע היה, המצביא 

האישי שפיקד 
מקרוב על פעולות 

ההצלה הרוחניות של 
היושבים הבעלזאיים. 
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ליאות,  ידעה  שלא  ומסירות  מרץ,  מלאי  היו 
שלאחר  היהודי  הנוער  להקרבה.  נכונות  עם 
מלחמת העולם הראשונה היה מבולבל כליל. 
קרבנות  פה.  בכל  נגסו  והציונות  ההשכלה 
הציונות,  רוח  תחת  שדודים  נפלו  רוחניים 
טעמו  שלא  הרכות  בנפשות  שמות  שעשתה 

טעם חטא. 
בהוראת  לתמונה.  היושבים  נכנסו  "כאן 
בכל  התפשטו  הם   – זצ"ל  מבעלזא  הרבי 
בכל  ההתדרדרות.  את  לעצור  כדי  גליציה 
קמה  יתד,  בו  תקעו  בעלזא  שחסידי  מקום 
התעוררות גדולה ללכת בדרך ישראל- סבא, 
החיים.  הליכות  בכל  דור,  מדור  כמקובל 
מנהג  כל  ועל  התלבושת  על  קפדני  דקדוק 
'שפות  מלימוד  טוטאלית  התנזרות  קל. 
מבעלזא  האדמו"ר  חיצוניות.  וחכמות  זרות' 
מקרוב  שפיקד  האישי  המצביא  היה,  זי"ע 
היושבים  של  הרוחניות  ההצלה  פעולות  על 

הבעלזאיים". 
תקופה  על  בערגה  מדבר  אורטנר  הרב 
בכל  שורשים  שהיכו  היושבים  של  הפריחה 
היה  בעלזא  של  המדרש  "בית  גליציה.  חבל 
בית יוצר לנשמות חסידיות טהורות. וכל זאת 
מדרשו  בבית  שהסתופפו  ליושבים  תודות 
של הרבי. נפשם של היושבים כלתה ללמוד 
האווירה  את  שהפיחו  והם-הם  וללמד. 

הקדושה של הרבי בליבות הצעירים". 
נזר  שהיו  הזקנים",  ה"יושבים  מלבד 
גם  שם  היו  בעלזא,  חסידות  של  תפארתה 
אברכים ובחורים, צעירים בני גליציה, שגמרו 
ועבודה.  לתורה  חייהם  את  להקדיש  אומר 
מוחלטת  פרישה  הייתה:  נפשם  משאת 
מטענים  עם  רבים  היו  ביניהם  החולין.  מחיי 
רעבים  או  סבל,  למודי  כל,  חסרי  אישיים: 
הדחק.  מתוך  בתורה  לעסוק  שבחרו  ללחם 
בנגע  שנתפסו  בחורים  גם  הגיעו  לצידם 
בעלי  חלקם  דעות משובשות,  עם  ההשכלה, 
הקשה  כאגוז  היה  שחינוכם  שחצני,  אופי 
נתיב  לרוב  מצאו  היושבים  אבל  לפיצוח, 
לליבותיהם השסועים, למשוך אותם ולכוונם 
את  המריצו  היושבים  והיראה.  התורה  לדרך 
החובה  על  והעמידום  אותם  וזירזו  הצעירים 
הגדולה המוטלת על כל אחד מהם, להשתדל 

ולהשפיע, ללמוד וללמד. 
היושבים, שחזר מבעלזא  "כל בחור מבין 
לביתו, נהפך אוטומטית למזכה הרבים – ע"י 
אומר  הצעירים",  בקרב  וסעד  חינוך  פעולות 
שצעירים  מקרים  הרבה  "היו  אורטנר.  הרב 
מדרכי  רחוקים  שהיו  הוריהם,  מבתי  ברחו 
והשתלבו  לבית-המדרש  נכנסו  היהדות, 
נפל  לעיתים  ה"יושבים".  הבחורים  חיי  עם 
עם  להסתכסך  הילדים  מחנכי  של  בגורלם 
לבתיהם  הבנים  את  להחזיר  שרצו  הורים, 
פעם  לא  בעלזא.  של  מהשפעתם  ולהרחיקם 
ניהלו הילדים מאבק עיקש עם אבותיהם ודבקו 
המועט  הזמן  ביהמ"ד.  בספסלי  בציפורניהם 
בעלזא,  של  זו  באווירה  לשהות  שהספיקו 
להתמיד  אומץ  בהם  ונסך  רוחם  את  חישל 
במאבקם, וברבות הימים עלו במעלות התורה 
והיראה והיו מגדולי החסידים. היו גם מקרים 
שעלה ביד הבנים להפוך את הבית מן הקצה 
אל הקצה, וגם ההורים נעשו לחסידי בעלזא 

בהשפעת צאצאיהם שדבקו ברבי". 

"היושבים המשולחים" 

בפרשת  אורטנר  הרב  מתמקד  זה  בשלב 
ה"יושבים" המשולחים. המשולחים תופסים 
בעלזא.  חסידות  בהיסטורית  נרחבת  יריעה 
את  שהביאו  הנודדים  השגרירים  היו  הם 
דבר ה' לעיירות הקטנות ולכרכים הרחוקים. 
החסידים,  גדולי  מתוך  שנבחרו  המשולחים, 
הם  מבוטל.  לא  השפעה  בכישרון  הצטיינו 
כספיות  תרומות   - "מעמדות"  לאסוף  נסעו 
בקביעות  לשלם  בעלזא  חסידי  שהתחייבו 
גדולה  מעלה  הייתה  זו  הרבי.  לצרכי 
בחסידות. בהזדמנות זו של מסעם למרחקים, 
בית  המוני  על  מרוחם  המשולחים  האצילו 
ישראל, והפיצו את תורת רבם. מדי פעם היו 
גם יוצאים לשם דבר-מצוה, למטרה מוגדרת, 
היו  העיירות  בכל  וכדומה.  כלה  הכנסת  כגון 
בכיליון-עיניים.  לבואם  מצפים  החסידים 
מקבלים את פניהם במאור פנים, ומרימים את 

תרומותיהם בשמחה ובהדרת קודש. 
לכבוד  מצווה  סעודות  נערכו  כרגיל 
תוך  הכושר,  בשעת  שהשתמשו  המשולחים, 
רבם,  של  תורה  דברי  על  וחזרו  סעודה,  כדי 
מנהגים וסיפורי חסידים. בחורים רבים שנכחו 
לחסידי  אח"כ  הצטרפו  הללו,  בסעודות 
לא  בעלזא  אדמור"י  של  השפעתם  בעלזא. 
הצטמצמה בין כתלי בית-המדרש של בעלזא 
המשולחים,  היושבים  באמצעות  בלבד. 
רחוקות.  לארצות  עד  החסידות  התפשטה 
נפוצו  ומעינותיה  אלה,  חסידים  הגיעו  לשם 
חזקה  הייתה  משהשפעתם  יותר  עבר.  לכל 
על הרבנים ותלמידי-החכמים, הם חדרו לבין 
של  הרחב  ההמון  ולבין  בעלי-הבתים  חוגי 
צדק  חיי  לעצמם  שסיגלו  האומנויות,  בעלי 
מידת  חיזוק  ע"י  עליהם  ופעלו  נפש  ושלוות 

ביטחונם בה' וקביעת עיתים לתורה. 
מספר  המפורסמים",  מהמשולחים  "אחד 
שהיה  ראווער  יהושע  ר'  "היה  אורטנר,  הרב 

נוסע לאסוף "מעמדות" בהונגריה. בהיותו 
אחד  יהודי  אליו  ניגש  קלויזנבורג,  בעיר 
ושאלו למטרת בואו. כאשר השיב כי הוא 

בעלזא,  מחסידי  רק  אבל  "מעמדות",  לוקח 
יהושע הסכים  ר'  גם ממנו.  ליטול  בו  הפציר 
לגבי  שנהג  כשם  אמו,  ושם  שמו  את  ורשם 
האחרים, ואח"כ מסר את הרשימה לאדמו"ר 
המהר"א מבעלזא זי"ע. לימים חלה מאוד בנו 
של אותו יהודי, כאשר כלו כל הקיצין, הציעו 
עברו  הרבי  לפני  בבואו  לבעלזא,  לנסוע  לו 
מאומה.  להם  אמר  ולא  לפניו,  איש  כעשרים 
"ער  האדמו"ר:  העיר  לידו  עבר  הוא  וכאשר 
מאנ"ש(.  )אחד  יוד"  היימישער  איין  איז 
הדבר היה לפלא בעיניו, כי הוא לא היה אף 
פעם בבעלזא, בעוד שדווקא האחרים היו מן 

המבקרים הקבועים בבעלזא. 
הביע  יהושע  ר'  עם  הקרובה  "בפגישתו 
לפניו את תמיהתו זו, השיב לו הלה: "בשבילי 
זה לא פלא. אנו מאמינים שאם מישהו נתן פעם 

כסף 
הוא  לרבנו, 

גם  זכר  כך  תמיד,  אותו  זוכר 
קדשו  וברוח  שמך  את  לו  מסרתי  כי  אותך, 
דרשו  לא  היושבים  בך".  ונזכר  אותך  הכיר 
בחומרות  עצמם  על  החמירו  לא  ואף  רבות 
יתירות. הם קיימו את המצוות עם כל הפרטים 
חסידות  מנהגי  נהגו  לא  אך  והדקדוקים, 
ולא  וייחודים,  כוונות  ייחדו  לא  מופרזת. 
עסקו בטבילות וסיגופים, אלא קיימו את כל 
התחכמות  בלי  וכהלכתן,  כפשוטן  המצוות 
שלימה  באמונה  האמינו  הם  התעמקות.  או 
כי כך הם ממלאים את רצון ה' וגורמים נחת 
רוח לקונם. ה"חסידים היושבים" נוטים היו, 

'"'"
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לישרות, 
ת  ו מ צ מ ט צ ה ל
"תפסו  לא  הם  במועט.  ולהסתפקות 
מלאכים", סלדו מהתלהבות חיצונית, מגלגול 
מהשתפכות  היו  סולדים  חסודות,  עיניים 
ולשיקול  לרצינות  ונוטים  יתירה  ומרגשנות 
דעת. בהקשר לכך מספר הרב אורטנר עובדה 
לביהמ"ד  פעם  שהגיע  יהודי  על  משעשעת, 
בתפילתו,  קולו  הרים  הנ"ל  בעלזא.  בעיירה 
למרחוק.  נשמעו  כשצעקותיו  בידיו,  נופף 
מהיושבים  אחד  אליו  ניגש  התפילה  לאחר 
ואמר  המפוקפק.  טיבו  על  לעמוד  שהספיק 
וכמעט  נבהל,  הלה  אותך!"  "אשחוט  לו: 
שנמלט. מיהר להסביר לו ה'יושב': "הלא זו 
גמרא מפורשת - "תרנגולת שקראה כתרנגול 
משול  אתה  והלא  אותה!"  שוחטין  "מיד   -
לאותה תרנגולת שאינה יודעת לקרקר ולוקח 

אתה את אומנותו של התרנגול...!!!" 

ה"אריות שבחבורה" 

נוסעים  שהיו  שבחבורה,  אריות  שני 

מזומנות  לעיתים 
ומתערים  לבעלזא 
בחבורת היושבים, 
רבי  הגאון  היו 
מאניש  דוד 
זצ"ל  באב"ד 
מטרנופול,  הרב 
אברהם  רבי  והגאון 
פרוביזנא.  של  רבה  הורוויץ  יעקב 
האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא, התבטא עליהם, 
על  השומרים  הכשרות  המזוזות  שתי  שהם 
מזרח גליציה. שני המאורות הגדולים האלה, 
האירו במזרח גליציה בתקופה הקדורנית של 

מלחמת העולם הראשונה. 
מהרסי  המשכילים  נגד  בשצף  נלחמו  הם 
את  שהקיפה  הרב-גונית,  בגאונותם  הדת. 
חמודותיה,  וסגולות  התורה  מכמני  כל 
העטירו הרב מטרנופול והרב מפרוביזנא את 
רבנים  שני  ועל  תורה  בכתר  בעלזא  חסידות 
נפגשו  כאשר  בעלזא.  גאוות  הייתה  אלה 
מרנן,  הגאונים  עם  בוורשה  הגאונים  שני 
רבי אלחנן ווסרמן הי"ד, ורבי אהרון קוטלר 
זצ"ל, נכונה לכולם הפתעה נעימה. הגאונים 
השתאו  ומפרוביזנא  מטארנופול  החסידיים 
וטהורים,  כקדושים  ליטא  גדולי  את  להכיר 
בעוד שגדולי ליטא התפעלו מעוצם גדולתם 
המתנהגים  אלה  גליציה,  גאוני  של  בתורה 
חסידי  מגדולי  שהיו  הגם  שניהם,  בחסידות. 
התלמידים  לב  על  מעולם  דיברו  לא  בעלזא, 
להתעסק  להם  נתנו  ולא  לבעלזא  שיסעו 
ואם  תורה.  ללמוד  המריצום  אלא  בחסידות, 
כדי  רק  זה  היה  בחסידות,  לפעמים  דיברו 

למשוך אותם לאהבת התורה. 
בין התלמידים היו חסידים שונים – חסידי 
שפעם  מסופר,  ועוד.  טשורקוב,  הוסיאטין, 
בחורים  שני  כיצד  מטרנופול  הרב  שמע 
ביניהם.  מתווכחים  חסידיות  שושלות  משתי 
"בחורים,  בהם:  ונזף  מחדרו  אליהם  יצא 
שעה  רבע  די   - בחסידות  לדבר  רצונכם  אם 
בכלל.  אסור  זה  להתווכח  אבל  בשבוע, 
הרב  תורה".  ללמוד  רק  צריכים  בחורים 
בגליציה(,  ידועה  עיירה  )שהייתה  מטרנופול 
האדמו"ר  חינוך'.  ה'מנחת  של  נכדו  גם  היה 
ופעם  נשגבות  עליו  התבטא  זי"ע  מבעלזא 
שבגדולי  הגדול  כמעט  היה  כי  עליו  אמר 
הויך"  )"הויך  מאוד.  נעלה  הוא  וכי  גליציה 
בלשונו הקדושה(. שמעו של הרב מטרנופול 
פטירת  לאחר  למרחקים.  והגיע  לפניו  הלך 
בצילו  מבעלזא,  דוב  ישכר  רבי  האדמו"ר 
כי  לראות  הקהילה  אנשי  הופתעו  התסופף, 
אהרן,  רבי  לבנו  לבעלזא  לנסוע  הוא ממשיך 
כבר מיד לאחר פטירת אביו. אמר להם: "אל 
תחשבו שהרבי מבעלזא נסתלק מאיתנו. הרבי 

מבעלזא עוד נמצא". 
מטרנופול  הרב  המתין  פעם  כי  מספרים, 
חדרי  דלתות  על  שצבא  גדול,  קהל  בתוככי 
כי  הבחין  הגבאי  כאשר  מבעלזא.  האדמו"ר 
רצה  האדם,  כאחד  הנוכחים  בין  נמצא  הוא 
לעבור  תנו  רם:  בקול  וקרא  מיד  להכניסו 
לשמע  מטרנופול".  הרב  הגאונים,  לגאון 
בו,  וגער  מטרנופול  הרב  נזדעזע  הדברים 
באומרו: "שוטה שכמותך", במקום כזה אתה 

מדבר דברים כאלה?" 
הגאון ר' אברהם יעקב הורביץ מפרוביזנא, 

את  חיבר  ואף  המופלגת,  בגאונותו  שנודע 
הוא  אף  היה  יעקב',  'צור  המפורסם  השו"ת 
לאדמו"ר  נסע  עוד  הוא  גליציה.  מגדולי 
הוא  זי"ע.  יהושע  רבי  בעלזא  לבית  השני 
טרם  בצעירותו  וההכנעה.  הענווה  סמל  היה 
ידעו  לא   - מכיריו  ואפילו  בעולם,  שמו  יצא 
גודל למדנותו. הסיפור הבא ימחיש זאת  את 
מבעלזא,  המהר"י  בתקופת  מכל:  יותר  אולי 
הייתה מסורת שבבואם לבעלזא - היו הרבנים 
בנו  של  לחדרו  נכנסים  חכמים  והתלמידי 
בלימוד.  עימו  להשתעשע  כדי  המהרי"ד 
הימים,  באחד  בא.  היה  לא  מפרוביזנא  הרב 
מי  מברעזאן,  המהרש"ם  בהתפעלות  סיפר 
מבאי  לאחד  גליציה,  ממאורי  אחד  שהיה 
צעיר  באברך  פגש  הוא  כי  בעלזא,  חצר 
וכך  ליה,  אניס  לא  רז  שכל  בעלזא,  מחסידי 
עמד והפליג בשבחו זמן רב. כששמע על כך 
ידע  לא  כי  מאוד  התפלא  מבעלזא  המהרי"ד 
כאשר  ורק  מפרוביזנא.  הרב  של  גאונתו  על 
בא הרב מפרוביזנא פעם נוספת לעיר בעלזא 
– שלח המהרי"ד לקרוא לו ונוכח לדעת, על 

גאונותו המופלגת. 
של  שמו  את  מעלה  וונדר,  מאיר  הרב 
המתמיד רבי דב אריה קליג, שאת כור ההיתוך 
שלו בנה גם בבעלזא וגם בלומז'ה. הרב קליג 
וגלה  רובישוב,  הגליצאית,  העיר  בן  היה 
בין  חדשים  עשרה  שהה  הוא  לבעלזא.  משם 
היו  חייו  ביממה.  שעות  ח"י  ולמד  היושבים 
יותר מנזיריים: הוא ישן בביהמ"ד על ספסל 
שלפני התנור ולא פשט את בגדיו רק למקווה. 
ביצע  הוא  בבעלזא,  והתעלה  שהלך  לאחר 
לפתע תפנית חדה, נסע עד לומז'ה הליטאית, 
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כל:  בפי  שנקרא  עד  בהתמדתו  בלט  שם 
המתמיד מהורובישוב. מאוחר יותר התפרסם, 

כרב מוכר בגליציה שלפני השואה. 

ה"חרוזים" של היושב רבי 
ישראל היבניבר 

בלטה  היושבים,  של  הראשונה  בשורה 
נבחר  הוא  היבניבר.  ישראל  רבי  של  דמותו 
ומדריך  כמורה  בעלזא, לשמש  אדמור"י  ע"י 
בשמחה.  מלא  היה  הוא  תמיד  לילדיהם. 
בחתונות שהתקיימו בחצר בעלזא, היה אומר 
"חרוזים" - גראמען שיצאו להם מוניטין. לעת 
זקנתו של הרבי מהרי"ד מבעלזא, כאשר אחד 
מחשובי הרבנים בפולין שלח אליו את ספרו 
לו:  ואמר  ישראל,  ר'  את  אליו  קרא  בהלכה, 
"דברים רבים ישנם בספר שאפשר להפריכם. 
בגלל זקנתי קשה עלי הדבר, על כן עשה זאת 
אתה". נטל ר' ישראל את הספר ויחד עם חבר 
נוסף מבין ה"יושבים", פרכו חידושים רבים 

שנדפסו בספר זה. 
מדי  מתעלף  היה  כי  סופר,  ישראל  ר'  על 
זאת,  לעומת  נדרי".  "כל  אמירת  בעת  שנה 
נראה חזק לחלוטין,  היה  נעילה  בעת תפילת 
עד כי היה עומד בשורה הקדמית, ובגופו היה 
עוצר בעד הקהל מלהידחף לעבר כיסאו של 
הרבי. אמר על זאת האדמו"ר המהרי"ד: "ר' 
אימת  מפני  נדרי"  "כל  בעת  מתעלף  ישראל 

הדין התוקפת אותו, עם היכנסו של יום הדין. 
יפנה,  היום  כאשר  נעילה,  בעת  זאת  לעומת 
כבר אין עליו אימה זו". תפקיד נוסף היה לו 
היה  הרבי,  בחצר  חתונה  לכל  בעלזא.  בחצר 
היה  לעיתים  דברי בדחנות.  ישראל מחבר  ר' 
לה  שהיה  בדחנות  או  בחרוזים,  פלפול  זה 
קשר עם מאורעות הזמן. משהתחילו ההכנות 
לחתונה בחצר הרבי, פשט רבי ישראל צורתו 
הרגילה ולבש צורה חדשה. ובהתאסף ראשי 
עלה  מעלה,  ורמי  הדור  גדולי  רבנים  עם, 
מי  בבדחנות.  ופתח  השולחן  על  ישראל  ר' 
שנוכח במעמד זה – זכה להתרוממות עליונה 
ישראל.  ר'  של  וחידושיו  אמרותיו  בהשפעת 
שילב  דיומא,  בענייני  דרש  שעות  על  שעות 
הרים  עקר  פליאה,  מדרשי  דלה  מאמרים, 
ותירץ קושיות, וכל זה בחרוזים נפלאים, בטוב 
את  עצר  הקהל  שיעור.  לאין  ובעמקות  טעם 
נשימתו והקשיב דרוך, כולו אוזן, שלא לאבד 
חלילה מילה אחת מהדרשה הנהדרת. זמן רב 
לאחר מכן היו בחורים מביני דבר חוזרים, על 

קטעי הדרשות שהשמיע ר' ישראל בחתונה. 
הפליא  מהחתונות  באחת  כי  מסופר, 
בחרוזיו והקהל כולו התמוגג וצחק עד דמעות 
היה, שאפילו הרבי המהרי"ד  והמפליא מכל 
היוצא  חרוז  כל  לשמע  וצחק  הוא  גם  נהנה 
הרבי  קרא  לאחמ"כ  ישראל.  ר'  של  מפיו 
וציווה להביא יי"ש ומיני תרגימה לר' ישראל 
להם  מגיעה  היום  באומרו:  שלו  ולפמליא 
הוסיף:  לרבנית  ובפנותו  לחיים!"  "שתיית 
"אילו שמעת את חרוזיו של ר' ישראל, היית 

ר'  את  ראה  כך  כדי  תוך  מהו".  תענוג  יודעת 
שמש",  "גיהנום  מכונה  שהיה  שמש  מוטלה 
בין הנוכחים. פנה אליו ואמר: "אתה מתגאה 
על כך, שאתה סוגר את שערי הגיהינום בכל 
יום שישי, ואילו ר' ישראל שלי גורם בחרוזיו 
הנפלאים הנאה ושמחה רבה כזו לפמליא של 
מעלה, שיכול לסגור שערי גיהינום למשך כל 

ימי שבעת המשתה". 
ישראל  ר'  של  בנו  כאשר  השנים,  באחת 
נכנס למעונו של הרבי מהר"א מבעלזא אחר 
"האם  לנוכחים:  הרבי  פנה  ארצה,  עלייתו 
אתם יודעים מי היה אביו? האם אתם יודעים 
הגרמנים,  אצל  שלי?  ישראל  ר'  היה  מי 
חסידים  קומץ  מול  נפש,  עד  מים  כשהגיעו 
ודברי  חרוזים  ואמר  בפורים  ישראל  ר'  עמד 
מסוגלים  כזה  לכוח  יהודים.  ושימח  בדחנות 
ישראל  ר'  היה  כזה  עליונה.  בהשראה  רק 
של  רבי  להיות  היה  ראוי  עצמו  בזכות  שלי. 

חסידים..." 
יושב נוסף ששבר שיאים בנסיעות לבעלזא, 
ממונקטש.  שכטמן  מאיר  משה  ר'  היה 
שישים ואחד פסחים הוא עשה בבעלזא. בין 
ה"תנאים" שהתנה בעת השתדכותו עם כלתו 
המיועדת, כלל גם תנאי שתרשה לו לנסוע מדי 
פטירתו,  לאחר  לבעלזא.  הסדר"  ל"ליל  שנה 
"היודע  לבנו:  מבעלזא  אהרן  ר'  הרבי  אמר 
אתה כמה פסחים היה אביך בבעלזא? שישים 
המספר  על  תמה  שהבן  כמובן  ושניים". 
הוסיף:  במחשבתו  האדמו"ר  הרגיש  וכאשר 
בה  השנה  את  גם  מצרפים  אנו  תתפלא,  "אל 

לבעלזא  לבוא  מנת  על  בגבול,  להסתנן  רצה 
לפסח, נתפס והוחזר ולא עלתה בידו". 

של  רשמי,  הבלתי  ישיבה"  ה"ראש 
המופלא  הגאון  היה  בעלזא,  של  היושבים 
במשך  אומר  שהיה  זאלקעווער,  מיכלי  רבי 
ושו"ע.  בגפ"ת, מפרשים  5-6 שיעורים  היום 
השיעורים היו מסווגים לקבוצות וגילאים לפי 
תלמידים  אלפי  הלומדים.  של  ידיעתם  דרגת 
ר'  מן ה"יושבים" בבעלזא, היו תלמידיו של 
ישיבה,  בבעלזא  הייתה  לא  כי  ואף  מיכלי. 
בחורים  מאות  ישבו  כיום,  המקובל  במובן 
יום ולילה. ר'  ואברכים בבית המדרש ולמדו 
דרבנן,  באיצטלא  התעטף  לא  עצמו  מיכלי 
של  כינוי  לו  היה  לא  הרם,  מעמדו  אף  ועל 
כלומד  היה  ידוע  אלא  גאון,  או  ישיבה  ראש 
שיעורים עם הבחורים. ומלבד זאת היה כאחד 

מן החבורה בכל המובנים. 
בבעלזא בלטה דמותו של ה'בעל תשובה' 
הבלתי  שגרירם  היה  הוא  זינגר.  סיני  ר' 
בפמליית  בעלזא,  אדמו"רי  של  מוכתר 
קצין  בעברו  היה  כי  עליו,  סיפרו  היושבים. 
חזר  מהצבא,  ערק  האוסטרו-הונגרי,  בצבא 
בתשובה, ובא לחסות בצילה של בעלזא. הוא 
הופיע בשמה של בעלזא, לפני שרים ורוזנים 
הוא  שכמו.  על  הוטלו  מסובכות  ושליחויות 
ונעשה  החצר,  ממטבח  ארוחותיו  את  קיבל 
באהבתו  הצטיין  הוא  הרבי.  בחצר  בית  לבן 
בזיכרון  ונשאר  ל"יושבים",  ובמסירותו 
את  שקשר  התשובה',  כ'בעל  הקולקטיבי 

גורלו עם עולמה של בעלזא.



הן
 כ

לי
גי  ern שור חברת

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

שיא-מו לב:
אין כאלו מחירים!

מאות מוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

לפי נתוני חברת החשמל: מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני ביותר לחימום הבית בחורף

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

תנור
דו תאי

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

החל מ: 1890 ₪

מקרר
df 450 ליטר

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

תנור
בילד

אין

מכונת
כביסה

5 ק"ג

תנור 
משולב

רדיאטור
12 צלעות

מכונת
תספורת 

פנסוניק

מעבד
מזון
משולב
בלנדר

49
ל-36 חודשים
₪

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

24
ל-36 חודשים
₪

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

250110249

290

₪₪₪

₪

החל מ:החל מ:החל מ:

החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 890 ₪

החל מ: 990 ₪

במחירים
מיוחדים! 100₪ החל מ:

מגהץ אדים
טפאל

מיקסרים בוש

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

החל מ:

36
תשלומים
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מותר להתאחר ולקרוא 
קריאת שמע בזמן הגר"א?

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:
בתורה  לעסוק  החפצים  ואברכים  ישיבות  תלמידי 
עד השעות המאוחרות בלילה, ויודעים שמחמת כן לא 
זמן  סוף  עד  שמע  קריאת  ולקרוא  בבוקר  לקום  יוכלו 
המגן אברהם, ויקראו קריאת שמע בזמן הגר"א, האם 

רשאים לעשות כן לכתחילה?

תשובה:
מן  עשה  מצות  שהיא  שמע,  קריאת  לענין  אמנם 
התורה, ראוי להחמיר ולהקדים את קריאתה בתוך שלש 
אולם  אברהם,  המגן  וכשיטת  השחר,  מעלות  שעות 
שעות  שלש  בתוך  שמע  קריאת  לקרוא  להקל  הרוצים 
מזריחת השמש, כשיטת הגר"א, רשאים לעשות כן אף 

לכתחילה.

נימוקים ומקורות: 
היום,  שעות  מונים  מאימתי  בענין  הפוסקים  מחלוקת 
למנות  מחמירים  מהפוסקים  ורבים  ומפורסמת,  ידועה 
השעות מעלות השחר. וכן מתבאר בשו"ת תרומת הדשן. 
ובספר מנחת כהן )מבוא השמש מאמר ב' פרק ו'(, כתב 
שכן דעת התוספות )פסחים יא ע"ב ד"ה אחד( והרמב"ן 
והפרי  והט"ז  תלא(  )סימן  הב"ח  כתבו  וכן  והרשב"א. 
חדש )סימן תמג( והמגן אברהם )סימן נח סק"א ובסימן 
בשו"ת  החיד"א  ומרן  )סק"ב(  רבה  והאליה  סק"ג(  תמג 
עין  טוב  ובספרו  ע'(  אות  לח  )סימן  ב'  חלק  שאל  חיים 
)סימן יח אות לח( ועוד רבים מהפוסקים. )והובאו דברי 
הפוסקים בזה בספר הלכה ברורה חלק ד' סימן נח שער 

הציון ס"ק טז(.
למנות  שיש  סוברים  מהפוסקים  רבים  גיסא  ומאידך 
זצוק"ל  אאמו"ר  ובהערות  השמש.  מזריחת  השעות 
לשו"ת פאר הדור להרמב"ם )סימן מד( כתב להוכיח שכן 
דעת הרמב"ם שם, והביא שכן כתב הגר"ח דרוק בקובץ 
"נעם" )כרך ט' עמוד רלה( ובספר אורות חיים )עמוד שכ( 
ושכן הסכים מרן זצוק"ל שכן יש לדייק מדברי הרמב"ם. 
בזה  שוחח  תשמ"ד  שבשנת  זצוק"ל  אאמו"ר  לי  )ואמר 
אתו שכן  והסכים  זצוק"ל,  אבא שאול  הגרב"צ  מרן  עם 
מאזוז  הגר"מ  הסכים  וכן  הרמב"ם(.  מדברי  להוכיח  יש 
שליט"א בקובץ "אור תורה" )טבת תשנ"ה סימן מא( שכן 

יש לדייק מדברי הרמב"ם.

)קונטרס  מצרים  יציאת  בספר  שכתב  כמו  שלא  וזה 
ספיקא דיומא עמוד קטו(, שאין ראיה לזה מדברי תשובת 
)סוף עמוד  גאון  רב סעדיה  וכן מוכח בסידור  הרמב"ם. 
ועד שקיעתה.  נמנות מזריחת השמש  היום  יב(, ששעות 
פרק  ב'  מאמר  השמש  )מבוא  כהן  מנחת  בספר  ועיין 
והגהות  יונה  ורבינו  והרמב"ם  הגאונים  דעת  שכן  ו'( 
מיימוני והמרדכי והמהר"י קולון ועוד. )אולם הפרי חדש 
האריך  למאור  שמן  ספר  שבסוף  שמשי  ביני  בקונטרס 
למרדכי  סביב  הגבורים  בשלטי  משמע  וכן  לדחותו(. 
ג'(, וכמו שכתב בשמו המגן  )ריש פרק ד' דברכות אות 
רלג  )סימן  הלבוש  דעת  וכן  סק"ג(.  רלג  )סימן  אברהם 
סעיף א' וסימן רסז( והשיירי כנסת הגדולה כאן )הגהות 
)פסחים  טוב  יום  והתוספות  סק"ח(  נ"ח  סימן  יוסף  בית 
פרק ג' משנה ב'( ושכן דעת הרמב"ם בפירוש המשניות. 
וכן דעת הגר"א בביאורו )סימן תנט סעיף ב'(. ובהלכה 
ברורה חלק ד' )סימן נח שער הציון ס"ק יז( הביא בשם 
עוד פוסקים רבים הסוברים כן. ויש מהאחרונים שהכריעו 
שהם  ובדברים  להחמיר  יש  דאורייתא  שהם  שבדברים 

דרבנן יש להקל.

ולענין הלכה: 
אמנם בספר הלכה ברורה חלק ד' )סימן נח סעיף ג'(, כתב 
שיש להחמיר לענין סוף זמן קריאת שמע למנות השעות 
לחשוב  הנוהגים  הדחק,  בשעת  ורק  השחר,  מעלות 
וכן  שיסמוכו,  מה  על  להם  יש  השמש  מזריחת  השעות 
הייתה דעת מרן זצוק"ל, ומכל מקום אמר שאין למחות 
ומגיעים  טוב,  ויום  בשבת  בתפלה  להתאחר  בנוהגים 
לקריאת שמע לאחר שלש שעות זמניות מעלות השחר, 
ובלבד שיזהרו על כל פנים להגיע לקריאת שמע לפני סוף 
זמנה מזריחת השמש. ונכון שיקדימו גם כן לקרוא קריאת 
שמע שלמה לפני הודו או לפני ברוך שאמר, כדי לצאת 

ידי חובת מצות קריאת שמע לכל הדעות. 
פלג  זמן  בענין  י"ב,  חלק  ברורה  הלכה  בספר  אולם 
נכוחות  ראיות  שהביא  כהן  המנחת  בשם  הביא  המנחה, 
המנחה  פלג  זמן  מקומות,  בכמה  ערוך  השלחן  שלדעת 
צאת  קודם  ולא  החמה,  שקיעת  קודם  ורבע  שעה  הוא 
את  למנות  יש  ערוך  השלחן  לדעת  זה  ולפי  הכוכבים, 
נראה  ולכן  שקיעתה,  ועד  השמש  מזריחת  היום  שעות 
שלהלכה אפשר לסמוך בזה על שיטת הגר"א אף לענין 

סוף זמן קריאת שמע.

רק בשעת הדחק, 
הנוהגים לחשוב 
השעות מזריחת 

השמש יש להם על 
מה שיסמוכו, וכן 
הייתה דעת מרן 

זצוק"ל, ומכל מקום 
אמר שאין למחות 
בנוהגים להתאחר 

בתפלה בשבת 
ויום טוב, ומגיעים 

לקריאת שמע לאחר 
שלש שעות זמניות 

מעלות השחר, 
ובלבד שיזהרו על 

כל פנים להגיע 
לקריאת שמע לפני 
סוף זמנה מזריחת 

השמש

"

"

מחלוקת הפוסקים בענין מאימתי מונים שעות היום, ידועה 
ומפורסמת, ורבים מהפוסקים מחמירים למנות השעות מעלות 

השחר. ומאידך גיסא רבים מהפוסקים סוברים שיש למנות השעות 
מזריחת השמש
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יעקב אמסלם

הקירבה לסבא הגדול במקנס שמימן עבורו את לימודיו, 
הצלילה לעולם התורה בישיבה בצרפת ממנה ספג 

את תורת המוסר, קשיי ההסתגלות של הנער 
המרוקאי בישיבת פוניבז' האליטסטית וההוראה 

של מרן הרב שך זצ"ל שהביאה להקמתה של 
הישיבה הספרדית שהחדירה את הלימוד העיוני 

לעולם הישיבות הספרדי  נכדו של ראש 
ישיבת 'אור ברוך' הגאון רבי גבריאל טולידנו 
משרטט ל'כל ישראל' קווים לדמותו של סבו 

הגדול שהלך השבוע לעולמו  תלמידיו 
סופדים: "הייתה לו גאוות יחידה; כל בחור 
הרגיש אצלו כבן ממש; שיטת לימודו בעיון 

הצילה בחורים רבים מאבדון; הדוגמה 
האישית שהעניק לתלמידים עלתה לו 

לעיתים בבריאותו"  דיוקן
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וגן  אותות ההלם ניכרו על פני אלפי הצועדים בשכונת בית 
שהלך  זצוק"ל  טולידנו  גבריאל  רבי  הגאון  רבם,  בירושלים. 
השבוע לעולמו, הותיר חלל עצום בעולם התורה הספרדי שהוא 
נחשב לאחד ממייסדיו הבולטים. הגאון הרב מיכאל טולידנו, 
בבכי  ספד  שנים,  עשרות  לפני  הישיבה  את  עמו  שהקים  אחיו 
וסיפר על שנות הקמתה של הישיבה, עת התהלך הרב זצוק"ל 
בינות ליישובי הפריפריה ותר אחר בחורים צעירים ורחוקים מן 
הדת שיבואו ללמוד בישיבתו. "כעת הוא מגיע לבית הדין של 
מעלה ומקדמים את פניו זקנו ואביו הגדולים והוא אומר להם 

"עשיתי ככל אשר צוותינו", ביכה הרב מיכאל טולידנו.
בעיר  נולד  לעולמו,  השבוע  שהלך  טולידנו  גבריאל  הרב 
טולידנו.  רבקה  ולרבנית  שלמה  הרב  לאביו  שבמרוקו,  מקנס 
עם  יום  כל  ללמוד  קביעות  לו  הייתה  דגול.  דרשן  היה  "אביו 
הרב שלום משאש. הם היו לומדים כל יום מספר שעות", מספר 
הרב טולידנו, נכדו של הרב. "מכאן גם נולד הקשר של הסבא 
מן  חלק  בהלכה.  מעט  לא  אתו  התכתב  הוא  משאש.  הרב  עם 
החידושים שהם העלו, מובאים בספרו של סבי". בילדותו הרבה 
הגדול  סבו  עם  חיזוק  למסעות  לצאת  טולידנו  גבריאל  הנער 
בקהילות  מסתובבים  היו  "הם  זצ"ל.  טולידנו  ברוך  רפאל  רבי 
הייתה  שם.  היהודים  על  רוחניות  ומשפיעים  במרוקו  יהודיות 

לרב חביבות גדולה מאוד אצל סבו".
'חכמי  בישיבת  ללמוד  גבריאל  נכנס  סבו,  בעצת  בנערותו, 
צרפת' בראשות הרב חייקין. הישיבה, שהייתה בעיר 'אקס לה 
בן' בצרפת, הייתה רחוקה מאוד ממקום מגוריו, אך "הסבא שלו 
הרב רפאל ברוך שילם עבורו את הנסיעה", מספר הרב טולידנו. 
"הוא הושפע רבות מדמותו של הרב חייקין שהיה נקרא ה'חפץ 
חיים' של צרפת. כל ימיו דמותו הייתה לנגד עיניו. הוא הנחיל 
דברי המוסר של  על  חוזר  היה  מיוחדת. תמיד  יראת שמים  לו 

הרב חייקין".

ללמוד  ועבר  ארצה  טולידנו  גבריאל  הנער  עלה  מכן  לאחר 
הרב  הישיבה  ראשי  של  לתלמידם  היה  שם  פוניבז',  בישיבת 
דוד פוברסקי, הרב שמואל רוזובסקי כאשר אצל ראש הישיבה 
הרב אלעזר מנחם שך זצוק"ל הוא זכה לקרבה מיוחדת. "היה 
טולידנו.  הרב  מספר  לישיבה",  בזמנו  להתקבל  קשה  מאוד 
"אבל הוא הראה לרב מפוניבז' שיש לו תעודה המאפשרת לו 
ללמוד רפואה באוניברסיטה כי הוא היה ידוע כבחור מוכשר. 
הוא שכנע את הרב מפוניבז' שאם לא ילך לישיבה, הוא יפנה 
את  ראה  מפוניבז'  הרב  כאשר  באוניברסיטה.  החול  ללימודי 
רצינותו והבין שאם לא ילמד בישיבה, הוא ילך לאוניברסיטה, 
הוא נעתר לקבלו לישיבה. "הוא ראה שיש מולו אדם שלא מגיע 

סתם לישיבה, אלא מקריב על כך לא מעט".
עם הגיעו לישיבה, נתקל הרב טולידנו בבעיה מהותית, חוסר 
ידיעת שפת האידיש. "הוא היה ניגש לרב שך לאחר השיעור, 
מבין  היה  שלא  בגלל  השיעור  על  שאלות  אותו  שואל  והיה 
אישית,  בו  להשקיע  והחליט  כך  ראה  שך  הרב  השפה".  את 
עבורו חלק  היה מתרגם  כל שיעור  ולאחר  לו חברותא  הצמיד 
מן הדברים שנאמרו. החברותא היה בן דוד הרב ניסים טולידנו 
הרב  על  "בהספדו  שנים.  מספר  לפני  לעולמו  שהלך  זצוק"ל 
ניסים טולידנו, הרב גבריאל סיפר כי בכל יום שישי היו לומדים 

ללא הפסקה עד כניסת שבת".
תוך זמן קצר, עם לימוד שפת היידיש, הפך הבחור גבריאל 
לו  לקח  בלבד  "חודש  'פוניבז'.  ישיבת  לאחר מבכירי  טולידנו 
ללמוד את שפת היידיש. הוא זכה לחביבות יתירה אצל ראשי 
הישיבה הגר"ד פוברסקי והגר"ש רוזובסקי. ראש הישיבה מרן 
הגראמ"מ שך קירבו עם השנים וכל חייו היה נחשב למורו ורבו 

ועמו הלך בכל אשר הורה אותו".

הרב שך פסק: תפתח ישיבה

לאחר כ-5 שנים בהם למד בישיבת פוניבז', נישא הרב גבריאל 
טולידנו לרעייתו. "בתקופה בין האירוסין לחתונה, הוא הזדרז 
להשלים את המסכת שהייתה חסרה לו במחזור הלימודים של 
נישואיו, עבר להתגורר  6 שנים". לאחר  נמשך  הישיבה שהיה 
בשאר  ידיעותיו  את  להשלים  רצה  "הוא  אנגליה.  ב'גייטסהד', 
הרב  של  מיסודו  רבנים  בכולל  ללמוד  הלך  לכן  התורה,  חלקי 
לימוד הוראה".  זצ"ל שם הוא למד מסכתות רבות לצד  דסלר 
טולידנו  הרב  קיבל  הרבנים,  בכולל  למד  בהם  שנים   7 לאחר 

סמיכה לרבנות מהגרא"י וייס. 
לאחר שסיים את פרק לימודיו, עבר לשטרסבורג שבצרפת, 
מטרה  לו  "הייתה  אברכים.  וכולל  ישיבה  בראשות  עמד  שם 
הרב  נכדו  מספר  המקומית",  בקהילה  תורה  להרביץ  ברורה: 
סטודנטים  צעירים  של  גרעין  ייסד  הוא  "בתחילה  טולידנו. 
והקים להם ישיבה שבה היה מוסר להם שיעורים בעיון ישיבתי. 
הוא הסביר שהדרך היחידה להשיב צעירים למוטב, זה על ידי 

עמל התורה בעיון ולאו דווקא חיזוק מוסרי". 
היו  לא  אלו  וסטודנטים  מאחר  מפתיע  צעד  היה  זה  בזמנו 
ובין רגע הכניסם הרב טולידנו לעומק  שייכים לעולם התורה, 
הטעם  את  להם  להכניס  הייתה  "המטרה  התורני.  התלמוד 
את  עזבו  סטודנטים  מאוד  הרבה  הצליח.  זה  באמת  בלימוד. 

הלימודים והלכו ללמוד בישיבה". 
בשנת תשל"ג עלה הרב טולידנו לישראל והחל לכהן כראש 
הקיבוץ בישיבת פורת יוסף. "הרב שלום כהן מאוד נהנה מדרך 
הלימוד שלו. הוא אמר באזני התלמידים שהרב טולידנו הביא 
דרך חדשה לישיבה. הרב שלום כהן אמר לי את המילים האלו 
אישית. הוא הכניס רוח חיה ואת הטעם הישיבתי בבחורים. כבר 

עם מרן הג"ע יוסף זצ"ל

בתפילה בכותל



27     כ"ד בחשון תשע"ז 25/11/16

"הייתה לו מטרה ברורה: 
להרביץ תורה בקהילה 

המקומית", מספר נכדו הרב 
טולידנו. "בתחילה הוא ייסד 
גרעין של צעירים סטודנטים 
והקים להם ישיבה שבה היה 
מוסר להם שיעורים בעיון 

ישיבתי. הוא הסביר שהדרך 
היחידה להשיב צעירים 

למוטב, זה על ידי עמל התורה 
בעיון ולאו דווקא חיזוק 

מוסרי". 
בזמנו זה היה צעד מפתיע 
מאחר וסטודנטים אלו לא 
היו שייכים לעולם התורה, 

ובין רגע הכניסם הרב טולידנו 
לעומק התלמוד התורני. 

"המטרה הייתה להכניס להם 
את הטעם בלימוד

עם  לומד  היה  חודש  בכל  כאשר  לתלמידיו  מסירותו  החלה  אז 
אחד מתלמידיו בכדי לחייב אותם להשקיע בלימודיהם". 

יחד עם אחיו, הרב מיכאל טולידנו,  בסוף שנות ה-70 הקים 
בירושלים. "סבא הקים  וגן,  בית  ישיבת אור ברוך בשכונת  את 
את הישיבה בהוראתו של הרב שך שאמר לו שזה הייעוד שלו", 
מציין הרב טולידנו, נכדו. בתחילת ייסוד הישיבה הגיעו רבנים 
ידועים לכהן בהנהלת הישיבה כהרב שלום שבדרון והרב ניסים 
יגן ששימשו כשמגיחים רוחניים בישיבה. הקמתה של הישיבה 
כדי  לבית  מבית  רגליו  את  כיתת  "סבא  קשיים.  רצופה  הייתה 
מישיבת  במקביל  לישיבה".  ילדיהם  את  לשלוח  הורים  לשכנע 
חברון הגיעו כמה בחורים ספרדים לחזק את הישיבה בניהם היה 

הרב אריה דרעי.
האירוע המכונן בתולדות ימיה של הישיבה היה חנוכת הבית 
הדור  גדולי  כל  הגיעו  לאירוע  המפוארים.  הישיבה  מבני  של 
הרב  הנכד  מספר  הזה",  במעמד  רבנים  עשרות  "היו  החרדים. 
היו מרנן  טולידנו. הבולטים מבין הרבנים שכיבדו את המעמד 

הגרא"מ שך זצ"ל והגרש"ז אוירבך זצ"ל".
מן  לאחת  ונחשבה  למסלולה  נכנסה  הישיבה  הזמן,  עם 
הישיבות הספרדיות הטובות ביותר. "במידה רבה אפשר לומר 
שהרב התווה את דרכו של עולם התורה הספרדי", מציין אחד 
מתלמידיו. "עולם התורה הספרדי היה מאופיין בעיקר בשיטת 
הרב  בפשט.  התעמקות  והיא  במרוקו  נהוגה  שהייתה  לימוד 
החדיר את לימוד העיון לישיבתו ובכך הניח אבן יסוד מרכזית 
בבניית עולם התורה הספרדי בדורנו". בעשור האחרון, חלה הרב 
טולידנו והיה ממעט בביקוריו בישיבה. השבוע חלה הדרדרות 

במצבו והוא השיב את נשמתו הזכה לבוראה. 

 "הייתה לרב גאוות יחידה"
זצ"ל,  טולידנו  גבריאל  הרב  של  המובהקים  מתלמידיו  אחד 

ומשפט'.  הלכה  'שערי  הדין  מבית  סימון  בן  אליהו  הרב  הוא 
בראיון ל'כל ישראל' מדגיש הרב בן סימון את הבחינה שלדעתו 
קיצונית  מאוד  ניגודיות  "הייתה  רבו.  את  ביותר  בולטת  הייתה 
בקווי האופי שלו", אומר הרב בן סימון. "מצד אחד הייתה בו 
היחיד  היה האדם  בגדוד, הרב  גדולה, כמו מלך  תקיפות מאוד 
לכל  רכות  בו  הייתה  שני,  ומצד  כבוד.  יראת  ממנו  לי  שהיה 
בחור. הוא יכל לבכות עם בחור שכאב לו. הוא היה מעורב בחיי 

הבחורים בפרטים הקטנים". 
לי:  אמר  הוא  פעם  הזו.  הקוטביות  את  להכיל  קשה  "מאוד 
הוביל מהלכים  דווקא כאשר  רואים  איש חברה', אבל  לא  'אני 
לאופיו.  בניגוד  נלחם  היה  הוא  אומץ  הרבה  שדרשו  ציבוריים 
היו צמתים בחייו שהייתה בהם מורכבות מאוד גדולה, והיו לו 
התלבטויות וכשהיה צורך הוא יצא למאבקים גדולים". הרב בן 
"הדבר  הגדול.  רבו  של  באישיותו  נוסף  פן  לציין  מבקש  סימון 
הכי משמעותי שלקחתי ממנו, זה את ה'ויגבה לבו בדרכי השם'. 
הגאווה להיות למדן, להגיד סברה חזקה, להיות בן תורה ספרדי. 
זה היה מאוד חשוב לו שתהיה לנו גאוות יחידה. תמיד אמר לנו 

ללכת בראש זקוף". 
דבר ידוע הוא כי הרב גבריאל טולידנו נמנע מלסלק בחורים 
בן  הרב  אומר  אחד",  בכל  האמין  "הוא  ברוך'.  'אור  מישיבתו, 
הוא  שנים.  לאורך  דברים  לראות  הייתה  שלו  "היכולת  סימון. 
שלהם  בשמים  שיראת  מסוימים  בבחורים  להשקיע  יכול  היה 
לומדים טוב, הם  לא הספיקה, אבל הוא האמין בהם שאם הם 
זו  הנהגה  ולפעמים  פעמים,  מספר  קרה  זה  למוטב.  יחזרו  עוד 
הייתה תמוהה בעיננו כי אלו היו בחורים לא טובים. זה לא נתפס 
בעיניים טובות, גם לא בעיני הצוות בישיבה. אבל זו הייתה הדרך 

שלו ולימים ראינו שצדק, שבחורים הללו חזרו לדרך המוטב".
גם הרב אלחנן שרגא, ראש כולל 'ברוך שאמר' אומר דברים 
דומים. "פעם אירע שהרב היה חייב לסלק בחור מן הישיבה", 
מספר הרב שרגא ל'כל ישראל'. "לפני שהבחור עזב את שערי 
הישיבה, שאל אותו הרב היכן הוא מתגורר, ענה לו הבחור: 'אני 

עם הגרמ"מ חדש זצ"ל

אלפים מתלמידיו בהלוויתועם בנו ראש הישיבה רבי רפאל ברוך

הרב שרגא עם רבו הרב טולדנו
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פעם אירע שהרב היה חייב 
לסלק בחור מן הישיבה", 
מספר הרב שרגא ל'כל 
ישראל'. "לפני שהבחור 
עזב את שערי הישיבה, 

שאל אותו הרב היכן הוא 
מתגורר, ענה לו הבחור: 
'אני גר בדירה 5 חדר 2'. 
באותו רגע הרב החליט 

להחזיר אותו לישיבה. הוא 
אמר לו: 'אם אתה אוחז 
שהישיבה זה הבית שלך, 
אתה מתאים להישאר'. 

כיום, הבחור נחשב לתלמיד 
חכם בעל שיעור קומה

"

אותו  להחזיר  החליט  הרב  רגע  באותו   .'2 חדר   5 בדירה  גר 
הבית  זה  שהישיבה  אוחז  אתה  'אם  לו:  אמר  הוא  לישיבה. 
שלך, אתה מתאים להישאר'. כיום, הבחור נחשב לתלמיד חכם 

בעל שיעור קומה".
בשלב  היה  כאשר  בצעירותו,  נזכר  שרגא  שלמה  הרב 
הבחינות לישיבות הגדולות. הוא חפץ להתקבל לישיבת 'אור 
מישיבות  לאחת  שנחשבה  לישיבה  הקבלה  הליך  אך  ברוך' 
זוכר  "אני  רבים.  בקשיים  כרוך  היה  הספרדיות,  הדגל 
שלושה  "מתוך  נזכר.  הוא  המבחן",  לפני  בישיבה,  שהיינו 
ממאור  בלבד  שלושה  להתקבל  אמורים  היינו  בחורים,  עשר 
של  לכניסתו  עד  עצום  מתח  שרר  הבחורים  בקרב  התורה". 
הרב לחדרו, שם הוא בחן את התלמידים על המסכת הנלמדת. 
"הרב שאל כל אחד בשמו הפרטי, דיבר אתנו בלימוד והתרשם 
מכל אחד. כשיצא, נפרד מכל אחד בשמו הפרטי ונתן הרגשה 

טובה לכל אחד. זו הייתה גדלותו של הרב".

 "אם אסור לבחורים, 
אסור גם לי"

חג שמחת תורה היה נחשב בקרב תלמידי הרב אירוע 
מכונן בכל שנה בשנה. "זמן שמחת תורה היה מיוחד אצל 
הרב", אומר הרב שרגא. "כל בחור בישיבה היה מקבל 
נחשלים  שהיו  בחורים  לקח  הרב  באהבה.  התורה  את 
ובשמחת תורה הוא הרים אותם  וביראת שמים  בלימוד 
גדול  חלק  חשובים,  רבנים  חלקם  והיום  מעלה  מעלה 
בזכות אהבת התורה שהוא החדיר בלבם בשמחת תורה. 
זכור לי שהוא היה נוהג לקרוא לכל אחד בשמו הפרטי, 
עם כל אחד היה רוקד, שש ושמח כאילו היה בנו. חלק 
מהבחורים הנחשלים היו מקבלים ממנו גם עזרה כספית 
בלי שאף אחד היה יודע. הוא היה מאוד רגיש לגביהם". 
הרב שרגא מספר כי גם ברמה האישית הרגיש את יחסו 
המיוחד של הרב. "כשבאתי אליו אחרי החתונה להתייעץ 
והתעניין  לפרטים  ירד  תמיד  הוא  שונים,  בעניינים  עמו 

במה האישה עובדת ובמה אני עוסק".
בשיחותיו, היה מרבה הרב טולידנו להחדיר בתלמידיו 
השקפות תורניות ואהבת תורה. "הוא היה זועק תמיד על 
'איך  המושג של סוף שבוע. בשיחותיו הוא היה אומר: 
תמיד  שבת'.  שישי  ימי  את  שורפים  אם  לגדול  אפשר 
היה מדבר איתנו על גדלות נפש האדם. להיות בן תורה 
בתפילה,  ה'קריאת-שמע' שלו  הכל.  מעל  אצלו  היה  זה 
הייתה כמונה מעות, מילה במילה. כל הבית מדרש היה 
שהיו  העיוניים  בשיעוריו  גם  נזכר  שרגא  הרב  שומע". 
לשם דבר בעולם התורה הספרדי. "שיעור כללי של הרב 
היה עושה רעש עצום בישיבה. היינו נוהגים ללוות אותו 
על  בלימוד  מדברים  והיינו  לביתו  הדרך  כל  בשבתות 

השיעור כללי של יום חמישי". 
לעיתים  חרגה  טולידנו  הרב  של  חינוכו  שיטת 

עם  הרב  משוחח  היה  לדוגמה  כך  התורניים.  מהגבולות 
לנו  סיפר  "הוא  הרעיה.  וכיבוד  הורים  כיבוד  על  התלמידים 
עם אשתו,  לבד  היה  הוא  נישואיו,  לאחר  הראשונה  שבשבת 
הוריה והוריו גרו בעיר רחוקה והצ'ולנט נשרף". הרב, שהבחין 
בתקלה שאירעה, לא היסס ומיד הבהיר לרעייתו שכך בדיוק 
הוא אוהב את החמין של שבת. "הוא סיפר לנו כיצד נתן לה 
יהיה לה עגמת נפש מהדבר". הרב היה  הרגשה טובה, שלא 
"הוא  הורים.  כיבוד  מידת  את  גם  בתלמידיו  להחדיר  מקפיד 
סיפר לנו שפעם אביו אמר לו ללבוש צעיף למרות שהיה חם, 
הרב לבש למרות שמזג האוויר לא התאים, רק כדי לרצות את 

אביו. כיבוד הורים היה אצלו מעל הכל". 
בשנות  כיצד  נזכר  הישיבה,  מבוגרי  מחפודה,  סעדיה  הרב 
גם  אותו  המשמשת  לימודו  שיטת  עוצבה  בישיבה,  לימודיו 
הוא  הרב",  של  חברותא  הייתי  "אני  בכולל.  בלימודו  כיום 
מספר ל'כל ישראל'. "ומה שלמדתי ממנו זה שעיקר העיקרים 
הוא הלימוד העיוני. תמיד הוא היה אומר לנו בישיבה ללמוד 

בעיון". כמו הרב שרגא, גם הרב מחפודה מציין את מגמתו של 
הרב לקרב בחורים על ידי לימוד העיון. "המטרה שלו הייתה 
הישיבה,  הקמת  של  הראשונה  בתקופה  מזולל.  יקר  להוציא 
אותם  קירב  והוא  חילונים  מבתים  מגיעים  היו  הבחורים  רוב 

דווקא על ידי לימוד העיון". 
"אני אישית באתי מבית חילוני, והוא קירב אותי ובנה אותי. 
כשהגעתי לישיבה היה חסר לי יסודות, אבל תוך כמה שנים 
השלמתי את הפער ב"ה". ובכלל, חביבותו לתלמידי הישיבה, 
הייתה לשם דבר. "הרבה מאוד בחורים חבים לו את הצלחתם. 

גם בשידוך הוא פעל ממש כמו אבא. היה נכנס לעובי הקורה, 
היה דואג שהכל ילך על הצד הטוב וגם היה דואג שהצדדים 

יעמדו בהתחייבויות שלהם".
שהיה  האישית  הדוגמה  את  מציינים  התלמידים  מן  חלק 
למד  כאשר  אירע  לדוגמה  כך  בישיבה.  לבחורים  מעניק 
בחברותא עם הרב מחפודה כמידי יום ביומו. "הוא היה מאוד 
מקפיד על בחורים שלא לשתות כוס תה באמצע הסדר. הוא 
לא היה מבין זה", מספר הרב מחפודה. "בתור חברותא, היה 
זמן שהבנתי שהוא צריך את זה, הוא אדם מבוגר, לא צעיר. 
הוא אמר לי: 'איך אני יכול לשתות אם אמרתי לבחורים שלא 
לשתות באמצע הסדר'. כזה הוא היה. הצטער ממש רק בכדי 

לא להרוס את הדוגמה האישית".


שכבההאור 
בנין ישיבת אור ברוך בבית וגן

עם מרן הגרא"ממ שך זצ"ל



רחוב אהרונוביץ 10, מרכז רימונים בני ברק 03-6518811
שעות פתיחה: א - ה: 20:00 - 09:00 ו: 13:00 - 09:00

מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש“ח

בס“ד

זוג עדשות דקות 
1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

הגיעה קולקציה חדשה של מסגרות 
כולל מסגרות פלסטיק שקוף עם מוטות מתכת דקים
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שירת
המנגן' האחרון, הוא מחייה המוזיקה החסידית וגם 'בעל 
הראשון שהקליט את שקומם את עולם הנגינה היהודית והיה 

עם 'כל ישראל', חוזר לחני חצרות הקודש  בשיחה בלעדית ומרגשת 
ר' אברהם בקנרוט, תלמידו של ר' בן ציון שנקר ז"ל, שנפטר השבוע, אל 

הניגונים והסיפורים, התווים והזכרונות ומשרטט קווים לדמותו של האיש 
  שלחניו הפכו לנכסי צאן ברזל והוא התבטל בפני גדולי התורה והחסידות

וגם: השיחה האחרונה והפקס שנשלח בבהילות בשבת

ציו
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הניגון האחרון של ר' בן ציון ז"ל
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  הבתים הראשונים. הבית השלישי ביקש ר' בן ציון2בניגון זה חיבר ר' בן ציון ז"ל את 
 מיבדלחט"א ר' אברהם בקנרוט להשלימו, ולאחר ההשלמה ביקש ר' אברהם לחזור

 לבית השני לסיום הניגון לסימנא טבא שר' בן ציון מסיימו, ולא זכינו ובי"ט מרחשוון
תשע"ז נסתלק ר' בן ציון ז"ל בחטף לבית עולמו










    











    



 






   







    











     

D.S. al Fine

מכלכל חיים - תשע"ז
מהרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

רישום תוים ומיחשוב: אברהם בקנרוט

ניגוני מודז'יץ
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| מנדי קליין |
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כמדי בוקר התעורר ר' בן ציון שנקר 
חש  הוא  השבוע,  ראשון  ביום  גם 
בעייפות קלה והתקשר לישראל לשוחח 
קמעא"  עוד  לנוח  חוזר  "אני  בתו.  עם 
אמר לה, "אל תדאגו לי". חזר ר' בן ציון 
לנוח קמעא, והמשיך למנוחת עולמים.

התנהלות נטולת קפידה ורעש מיותר 
מתפרנס  בעודו  שנים  עשרות  לפני  כבר  חייו,  דרך  הייתה 
כשרבו  רחוקים,  ימים  באותם  חן.  באבני  מעיסוקו  למחייתו 
הלחצים להקליט משירתו, פנה לשאול את רבו בעל ה"אמרי 
בשאלה:  ציון  בן  לר'  השיב  ממודז'יץ  הרבי  ממודז'יץ.  אש" 
האם 'תיגע' במהות הניגון? רק כשהשיב בשלילה, נאות הרבי 
לתת את ברכתו, למה שהפך להיות מפעל חייו של ר' בן ציון 

שנקר - הפצת הנגינה היהודית מקצה העולם ועד סופו.
נותר רק עוד עניין אחד 'שולי' להסדיר רגע לפני שיצא ר' בן 
ציון לדרך חיים, שהתנהלה במקביל לצד מסלול חייו שנותר 
כמו שהיה עוד קודם לכן, הכסף. כלומר, הרווח הכספי העתיד 
להגיע ממכירת המרכולת המוסיקאלית, למי יגיעו הרווחים? 
גם לכך מצא הרבי פתרון. היה לו ל"אמרי אש", אח שנפטר 
תצמח  מכאן  הנה,  בילדים.  מטופלת  אלמנה  אחריו  והותיר 
כלשהו  משען  יהיה  הכסף  הרבי,  הורה  לאלמנה,  הישועה 

לגיסה והאחיינים – וכך היה. 
אבל לא נקדים את המאוחר, ונחזור קמעא אל בן ציון שנקר 
יורק, אז התוודע  הצעיר. הוא למד בישיבת 'תורה ודעת' בני 
אנקדוטה  דבק.  ובו  ממודז'יץ  שאול"  ה"אמרי  בעל  לרבי 
ציון  בן  ר'  יש להזכיר מאותם הימים, בישיבה הכיר  מעניינת 
הנגינה, שפגש בחצר  עולם  את  לו  והכיר  קרליבך  את שלמה 
העתיקה  בעיר  חופה  קרליבך  ערך  לימים,  מודז'יץ.  הקודש 
האמרי  בעל  הרבי  של  מניגוניו  שניים  שם  ושר  בירושלים, 
אש ממודז'יץ. באותה חופה סיפר קרליבך, על כח נגינתו של 
ניגון אחד שלא הושפע  ולו  ה"אמרי שאול", "אין באמתחתי 
מהנגינה המודז'יצאית", תימצת הרב קרליבך במשפט אחד את 

עיסוקו התמידי בניגון ושירה.
המודז'יצאית  השירה  דבקה  כבר  ציון,  בן  ר'  כשנישא 
הנוסח  את  לחתונתו  הלחין  והוא  שלו,  ושס"ה  רמ"ח  בכל 
זה הפך  לחן  חיל'.  'אשת  הזמר  על  היומין  עתיק  המודז'יצאי 
לנכס צאן ברזל בכל שדרות העם, כמו שר' בן ציון עשה עם לא 
מעט שירים אותם למד במודז'יץ. 'מזמור לדוד' שהלחין מייסד 
'מחוסרי  למען  ישראל'  ה'דברי  בעל  מודז'יץ,  בית  שושלת 
הבית' בפולין של מלחמת העולם הראשונה, הוא גם רק עוד 
המודז'יצאית  הארץ  מזמרת  לקח  ציון  בן  שר'  לשיר  דוגמא 

והפיץ לכל יושבי תבל.

ידיד נפש
בן  ר'  של  עולמו  או  מדמותו  מזעיר  מעט  להבין  כשרוצים 
החיים  וממפעל  שסלל  המיוחדת  מהדרך  ולהתרשם  ציון, 
שהחייה את המוזיקה החסידית, יש רק דרך אחת לעשות זאת. 
לדרך הזו קוראים ר' אברהם בקנרוט. ר' אברהם הכיר את ר' בן 
ציון כבר בשנת תשכ"ד, אבל עוד שלוש שנים חלפו עד שר' 

אברהם בקנרוט יהפוך לאדם הצמוד לר' בן ציון.

בשיחה בלעדית עם "כל ישראל", יממה לאחר פטירתו של 
הרבים  הזיכרונות  את  בקנרוט,  ר' אברהם  מגולל  ורעו,  ידידו 
ואת הדרך המוזיקאלית ארוכת הימים שעשו יחד. ההתרגשות 
וקולו  קרוב  מחבר  הפרידה  על  הצער  עם  יחד  אותו,  מציפה 

נשנק לפרקים. 
ולא  ציון,  בן  ר'  עם  רציף  אישי  קשר  על  שמר  אברהם  ר' 
ציון,  בן  ר'  של  היצירה  מעולם  לחלק  הפך  אברהם  ר'  בכדי. 
שיחותיהם הארוכות שהיו תכופות עסקו בנגינה המודז'יצאית 
ואף בשיריו של ר' בן ציון עצמו – ולא אחת היה זה ר' אברהם 
ש'קבע את הטון', כי אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה.

הדוגמא שמצלצלת יותר באוזניו של ר' אברהם, היא דווקא 
ה'מכלכל חיים', השיר האחרון אותו הלחין ר' בן ציון בערב 
ראש השנה האחרון. ר' בן ציון השמיע לר' אברהם את השיר 
רצון  שבע  אינו  עדיין  הוא  מדוע  להרחיב  גם  צריך  היה  ולא 
וזה  שלבים,  שני  כלומר  'פאלים',  שני  היו  ליצירה  מהיצירה, 
לא סיפק את ר' בן ציון. ר אברהם הציע את ה'פאל' השלישי 
שהשתלב היטב – ובכדי שהשיר יסתיים עם ר' בן ציון, מיצבו 

את ה'פאל' השני גם כ'פאל' רביעי שסגר את השיר.

שיר 'על המקום'
לפני פחות מעשור, ביקר ר' בן ציון שנקר בישראל. והחברים 
שכבר החלו להתגעגע לר' בן ציון שהיה בעבר מקפיד להגיע 
ביום  אביו  קבר  על  לעלות  בשנה  אחת  הפחות  לכל  לישראל 
בפרץ  הלבבות  השתפכו  בו  'קומזיץ'  ערכו  לפטירתו,  השנה 

שירה שקשה היה להפסיקו לאחר שעות.

אז פנה ר' יוסף קדיש קרישבסקי )יוסי גיל, מ.ק.( ו'סחב' את 
ר' בן ציון שנקר לאולפני הרדיו שם ערכו קומזיץ נוסף קומזיץ 
יוסי איזנטל. נוכחתי שם. כל אחד מיושבי  תקשורתי בהגשת 
האולפן הבין אז שמדובר לא רק ברגע הסטורי, כי אם ברגע 

שיהיה קשה מאד לנסות לשחזר או להגיע לדומה לו. 
יוסי גיל התעמק במשנת חייו של ר' בן ציון שנקר באוזניי 
המאזינים, כשחלק מהדברים כבר היו גלויים לפחות ליוסי, אך 
שישבו  היוסלא'ך  מצמד  אפילו  חבויות  שהיו  נקודות  גם  היו 
נותרה  לא  וליוסי  לחצה  במקום  ההפקה  הקומזיץ.  בראש 
ברירה, הוא פנה לר' בן ציון כשהוא מסביר בהתנצלות שהוא 
אינו בעל הרעיון, "הם רוצים שתלחין שיר 'על המקום'" אמר. 
ר' בן ציון לא חש מאותגר יתר על המידה ובו במקום נולד 
לחנו למלים 'יוסף השם עליכם', לכבוד בעלי האכסניה, כשהם 
מיד מתחילים לנהל דיון פלפלני, האם לר' בן ציון כבר יש לחן 

למלים הללו, או שזהו לחן ראשון שלו לפסוק המדובר.
ר'  עם  רוח  קורת  שעת  ציון  בן  לר'  הייתה  שבוע  סוף  בכל 
אברהם בקנרוט, לעתים בימי שישי הארוכים ובתקופות אחרות 
בערבי חמישי. דנים היו אז באוצר המנוצר של לחני ר' בן ציון, 
שיותר מהגלויים – ישנם מאות שטרם נחשפו לאוזני הציבור.

ולר' אברהם יש אוצר סיפורים על כל ניגון וניגון, איך ומתי 
נולד. מה היו שלבי ה'בניה' ומה הטעם – מה ההקשר בו נוצר 

השיר.
הפך  האחרונות  שבשנים  השירים  אחד  למשל  הוא  כזה 
'להיט' בכל ארוע חסידי ובכלל - 'הטוב הטוב הטוב'. היה זה 
הלחין  ואף  נכדתו  לחתונת  התכונן  ציון  בן  ר'  תשנ"ג.  בשנת 
ציון  בן  ור'  עליו  גברה  ההתרגשות  אך  החתונה,  לכבוד  שיר 
חווה ארוע לבבי, שלושה ימים לפני החתונה והובהל לניתוח.

ר' בן ציון לא השתתף באותה חתונה, כך גם לא הניגון אותו 
הלחין במיוחד לכבוד החתונה. אבל לחתונה הגיע שיר אחר, 
כשיצא  מיד  האירוע,  לפני  רגע  ציון  בן  ר'  הלחין  אותו  שיר 
הוא  נתפס  מגיע,  השיר  דבר  אשר  ועיר  עיר  ובכל  מהניתוח. 
בחוזקה אל הלב המבקש להודות לבורא עולם ומחבר לב אל 

לב בריקוד פעימות המהדהד למרחקים.
את השאלה הראשונה הפניתי לר' אברהם דווקא על שיר בו 
יש לר' אברהם 'נגיעה אישית'. אנחנו מבקשים לשמוע על שיר 
ר' אברהם בקנרוט על המלים  הקיים בגרסה אחת בקולו של 
'לכו בנים שמעו לי', אך יודעי דבר מספרים כי הלחן הוא של 
ר' בן ציון שנקר. כאן היה נוטל ר' שלמה קרליבך את הגיטרה 

ופורט על מיתריה כשהוא מפזם 'וזה הסיפור...'
מענווה  שבאה  הטוב  והכרת  הרבה  באהבתו  ציון  בן  ר' 
מופלאה, הלחין ניגון לכבוד חתונת בנו של ר' אברהם, שמואל 
לתווים  ושם התחברו  לידידו,  הוא העביר את הלחן  בקנרוט. 
המלים 'לכו בנים'. ר' אברהם מיהר להתקשר לר' בן ציון ואף 
)באותם  אלו'  למלים  שיר  יש  לונדון  לפרחי  'רק  בפניו  טען 
הימים, מ.ק.(, ר' בן ציון דווקא התלהב מהרעיון. זה היה ה'אור 

ירוק' ואז נכנסו לאולפן להקליט את השיר.
ר' בן ציון הקפיד להגיע לישראל בין יום הכיפורים לסוכות, 
בכדי לעלות לקבר אביו ביום פטירתו י"ז תשרי, אך לא נותר 
לתקופת החגים בארץ מאחר ושימש כבעל תפילה ב'שטיבל' 

המודז'יצאי במקום מגוריו בחו"ל.  

בן ציון שנקר בבחרותו בטיש אצל רבו האמרי שאול ממודז'יץ זצ"ל, חנוכה תש"ז

התמונה האחרונה. בביתו ביום חמישי האחרון לחייו
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היו אלו הדפנות או שמא דווקא הסכך, שעורר בליבו של ר' 
בן ציון את הלחן ל'אור חדש', אבל לציבור החסידים שישב 
ר' בן ציון בקומזיץ היתה דרישה: השיר הזה לא שלם  סביב 
כשהוא 'רק' שיר מקהלה, יש ליצור בו גם 'סולו'. ר' בן ציון 
לא התמקח ולא התווכח, הוא פשוט הוסיף לשיר את ה'סולו' 
'אור  בקולו  ומושך  הקהל  דעת  את  מקבל  כשהוא  המפורסם 

חדש' על ציון.
ידי הצד השני, מגלה  הסיפור הבא, שגם סופר השבוע על 
על עומקו וגודלו של אוצר הניגונים ה'שינקרי'. באחד הימים 
המעבד  עם  יחד  יורק,  בניו  ציון  בן  ר'  אצל  אברהם  ר'  ביקר 
הנודע משה מרדכי )מונה( רוזנבלום. בהחלטה משותפת נכנסו 

השניים יחד עם ר' בן ציון לאולפן והסכר נפרץ. 
שירים  עשרות  ספורים,  ימים  בתוך  הקליטה  השלישיה 
שיכולים למלא בקלות ארבעה או חמישה אלבומים. ההקלטות 
לא  הם  כי  להבין  ניתן  אך  הציבור,  לאוזן  הגיעו  טרם  הללו 
מאות  עוד  כמו  מונה  של  בארכיונו  טמונים  להיות  ימשיכו 
של  שרביטו  תחת  מסודר  בפורמט  אור  יראו  אלא   - שירים 

רוזנבלום.
וטומנים בחובם  יותר  סיפורים שהפכו מורכבים  גם  ישנם   
שספג  הזה,  ה'פשוט'  היהודי  של  באישיותו  נוספים  רבדים 
הרבה והשפיע לרוב, אבל לא חש 'גדלות' בעצמו בכהוא זה. 

בדרכו  בישראל.  ביקורים  מאותם  גם  הוא  הסיפורים  אחד 
יצירה של זמרת ישראלית המשוררת  ארצה, השמיעו במטוס 
לירושלים במלים שנכתבו בידיה, ואינן מבטאות את קדושתה 
של ירושלים. זה הציק לר' בן ציון והוא הלחין בעודו באוויר 
את 'ולירושלים עירך', ואף נטל על אתר פיסת דף וכתב עליה 
את התווים בכדי שלא תשכח היצירה החדשה שזה עתה נולדה.

באותה טיסה, הגיע ארצה גם ר' איצ'ה מאיר לוין איש אגודת 
מאיר  איצ'ה  ר'  בפריז, חש  הביניים שהייתה  בחניית  ישראל. 
הרגעים  על  סיפר  ציון  בן  ר'  לסועדו.  מיהר  ציון  בן  ור'  ברע 
ההם, כשביד אחד אחז סידור וביד השנייה בדק כל הזמן את 

קצב דופק ליבו של ר' איצ'ה מאיר.
חלפו השנים ור' בן ציון קיבל תזכורת משמחת מאותו ארוע, 
פיסת הנייר עליה כתב את תווי השיר 'ולירושלים עירך'. היה 

שכשנבהל  מסתבר  סיגריות.  מחפיסת  משהו,  מתכתי  נייר  זה 
לסייע לר' איצ'ה מאיר לוין, דחף את פיסת הדף ליהודי הראשון 

שניקרה בדרכו, אך זה מצא את הדרך להשיבה לבעליה.

 "ערליכער אייד"
 לר' אברהם חקוקה דמותו הפשטנית של ר' בן ציון כשריד 
לדור עבר, יהודי עם אורח חיים של של "ערליכער אייד". הוא 
ציון מברך  בן  ר'  ומספר על החוויה לשמוע את  נזכר בערגה 
ברכת המזון "כל פעם מחדש, זה היה מעביר צמרמורת בגוף".

ציון,  בן  ר'  עם  רחל  וקבר  לירושלים  בנסיעה  נזכר  הוא 
"נמסתי, ר' בן ציון ניצל את הנסיעה לקרוא תהלים, וזה היה 

לא מהעולם הזה", הוא משחזר.
כשהלכו  הזיתים  בהר  יחדיו  הסתובבו  איך  מספר  הוא 
להעתיר תחינה בזכות הצדיקים, ור' בן ציון היה מורה באצבעו 
על מקום מנוחת הצדיק ומרחיב אודותיו, אודות חייו, ספריו 
ופועליו.  "מאיפה אתה מכיר? אתה נולדת באמריקה" שאלתי, 

מספר לנו ר' אברהם. "שמעתי מאבא", השיב ר' בן ציון.
החיים.  של  הפשוטות  בנקודות  גם  'יהודי'  היה  ציון  בן  ר' 
איך  נזכר  ר' אברהם  ושם'.  ב'יד  גם  ביקרו  הם  נסיעה  באותה 
ר' בן ציון נעמד מול תמונה בה נראה ילד מחובק בידי אמו. 
מתחת לתמונה היו שתי שורות כתובות בפולנית ושתי שורות 
תווים. בעודם חולפים על פני התמונה ור' בן ציון ממקד מבטו 
קבוצת  השקט.  במוזיאון  שאון  קול  נשמע  ובתווים,  במלים 
נערים תלמידי תיכון הגיעו לסיור במקום כשהם מלווים בצוות 
החינוכי וקול המשובה ושמחת החיים של בני הנוער פילח את 

הדממה.
במקום לגעור או שמא לנטוש, בחר ר' בן ציון בדרך מקורית 
ביקש  וכ'תייר'  סביבו  הנערים  את  כינס  הוא  אתר  על  משלו. 
לאידיש,  הפולניות  את המלים  תירגם  מלים.  כמה  להם  לומר 
כשר' אברהם מתרגם מאידיש לעברית, ותוך כדי דיבור החל 
לתמונת  תחת  בתווים  היה  שכתוב  בלחן  המלים  את  לשיר 

החיבוק.
ר' אברהם מדבר ועיניו מצטעפות, אם בשל זיכרון הדמעות 
מר'  זיכרון  רגע  עוד  בשל  אם  ומוריהם,  הנערים  את  שהציפו 

בן ציון.
ר'  למידת ההתבטלות של  דווקא  ניתן  קצר  עוד מבט אחד 
האדמו"ר  למסעות  קבוע  באופן  להתלוות  נהג  הוא  ציון.  בן 
למען  לפעול  הגיע  האדמו"ר  לארה"ב.  כשהגיע  ממודז'יץ 
מוסדותיו ולבקר את העם שבשדות, ר' בן ציון היה מוסיף קצת 
'כבד את השם מגרונך' ובעלי האכסניה פתחו את ליבם וכיסם 

ברחבות. 
מבאבוב  כשהאדמו"ר  התבטל.  מודזיץ  לאדמו"רי  רק  לא 
ביקש לבא ולשוחח עם ר' בן ציון שכבר לא היה צעיר, הוא לא 

הסכים. "לא, אני אגיע אל הרבי", אמר ועשה.
אחות  בן  שהוא  שליט"א,  מבאיאן  האדמו"ר  בשרו,  שאר 
אמו, קיבל מר' בן ציון 'אישור חריג' להגיע לבקרו בביתו, אבל 
גם זה רק בשעת ליל ובלי גבאים. כשזה היה שונה, כמו אותה 
תוקף  היה  לא  בלייקווד,  התארח  מבאיאן  שהאדמו"ר  הפעם 
נשאר  ואף  ללייקווד  נסע  הישיש  ציון  בן  ר'  החריג.  לאישור 

ללון שם.
האחרונה  הטלפון  שיחת  משהו,  מצמרר  באקורד  נסיים 
שהייתה לר' אברהם בקנרוט עם ר' בן ציון. ביום שישי האחרון 
לחייו, שוחחו השניים על עוד אחד מהניגונים ולר' בן ציון היו 
כרגיל, הערות ובקשות לשינויים. ר' אברהם הבטיח כי במוצאי 
השבת יעבור על הדברים וישלח בפקס את מה שיעלה בחכתו.

גם כשאנחנו יושבים ומדברים, ר' אברהם לא מבין מה דחק 
כפי שפעל בהמשך. במוצאי שבת כשסיים לכתוב  בו לפעול 
את הדברים, הוא אפילו לא העלה במחשבתו, מה השעה כעת 
במקום מגוריו של ר' בן ציון. הוא ניגש לפקס ושלח את הדפים 
ורק אחר כך הכתה בו המחשבה והלא עדיין שבת אצל ר' בן 

ציון.
גם ר' בן ציון עצמו שאל במוצאי שבת, מה גרם לר' אברהם 
לשלוח פקס, כשבחו"ל נמצאים בעיצומה של השבת. רק כמה 
ניתן  ליוצרה,  נשמתו  את  השיב  ציון  בן  שר'  כך,  אחר  שעות 
היה להבין במבט לאחור, כי אלמלא הזריזות, יתכן והוא לא 
אי  הזאת  המנגינה  את  אבל  האחרונה.  את בקשתו  רואה  היה 

אפשר להפסיק. 


עם האדמו"רים מבאבוב ומודז'יץ שליט"אעם האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בפלטבוש

עם החזן יצחק מאיר הלפגוט במוצ''ש אצל רבו האדמו"ר ממודז'יץ  שליט''א בב''ב
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ועם עם

 | אלי שניידר|

את השפה הצרפתית הוא רכש 
בבית הוריו באלג’יריה. עם ילדי 

השכונה שוחח בערבית. בתלמוד 
תורה המקומי רכש את השפה 

העברית. בבית הספר למד אנגלית 
ולטינית. כאשר החל לטייל ברחבי 
העולם, קלט בתוך זמן קצר גם את 

השפות, ספרדית, איטלקית ופורטוגזית. 
כשהגיע לגרמניה לפני 27 שנה למד גם 

את השפה הגרמנית. בעשור האחרון הוא 
מדבר, כותב וקורא גם בסינית, ואפילו אם 

תתעקשו לנהל איתו שיחה ביידיש, הוא יוכיח 
בקיאות נפלאה  הכירו את ג'י )יוסף( ברהמי, יהודי 

שומר מצוות המתגורר בפרנקפורט שבגרמניה, עיתונאי 
שקפץ ממסוק רגע לפני ההתרסקות במלחמת וייטנאם, 
ושהחיידק העיתונאי שלו הוביל אותו לסקר אינספור 

  מלחמות בישראל ובעולם, עבור סוכנות הידיעות הצרפתית
פלא שהוא מהבודדים בעולם המחזיק באישור השלטון בצרפת, 

שני דרכונים צרפתים זהים, כשבאחד הוא משתמש כשהוא נוחת 
בישראל ובמדינות מערביות, ובשני, במדינות שבהן אסור שיידעו 

על יהדותו? 

כלשונו
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קונסטנטין, עיר הולדתו - הגשר המחבר בין העיר לבית העלמין
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לא האמנתי שדווקא במרכז 
בפרנקפורט,  העסקים 
)יוסף(  ג'י  את  אמצא 
יהודי שומר   - ברהמי 
שחוץ  מצוות, 
"אריות  מלוחמי 
ארה"ב,  של  הים" 
ככל  הגיע 
קרוב  הכי  הנראה 
מספר  לטרוריסט 
בהיסטוריה,  אחד 
אוסאמה בן-לאדן. לא. 
הרשע,  בציר  כחבר  לא 
לפני  לטובים.  כמסייע  אלא 
סמויים של  עקבו בלשים  כעשור, 
שירות הביטחון הכללי של גרמניה, אחר שלשה טרוריסטים, 
חברי אל-קעידה, שתכננו לפוצץ מטעני חבלה, בשדות תעופה 

ושגרירויות ברחבי גרמניה. 
עוד בטרם הוסר צו איסור הפרסום, זומן אברהמי לפגישה 
אלג'ירי,  ממוצא  ערבית,  דובר  הכנופיה,  מחברי  אחד  עם 
אלג'יריה,  יליד  אברהמי,  צרפתי.  דרכון  ברשותו  המחזיק 
אף הוא בעל דרכון צרפתי, תרגם את עדותו של הטרוריסט, 
הגרמניים.  הביטחון  כוחות  עבור  הערבית,  בשפה  שניתנה 
התקשורת.  כלי  ע"י  הדברים  פורסמו  מכן,  לאחר  יומיים 
הפעם  לא  זאת  הקלעים.  מאחורי  עמד  מי  ידעו  מעטים  רק 
הראשונה שברהמי זוכה להזמנה מבצעית, מכוחות הביטחון 
הגרמניים. בינו לבינם, שוררת ידידות ועבודה משותפת, רבת 

שנים. 
מתבטאת  שבועי,  בסיס  על  כמעט  המשותפת,  העבודה 
התעופה  בנמלי  ועצורים  לחקירה  מעוכבים  בתרגום  בעיקר 
החקירה  את  לתרגם  שאמור  זה  הוא  שם,  גרמניה.  ברחבי 
לשוטרים ולהעביר את חוות הדעת, בנוגע לביסוס החשדות 
 11:00 בשעה  שקבענו  לפגישה  המעוכב.  נגד  הביטחוניות 
קודם.  דקות  כמה  הגעתי  מעט.  הקדמתי  במשרדו,  בבוקר 
למרות שהוא צרפתי ואני ישראלי, שתי מדינות, בהן למונח 
'זמן', יש משמעות שונה לחלוטין, מאשר בשאר רחבי תבל. 
הרי  רומאי,  תהיה  ברומא  אם  שהרי  הקדמתי.  זאת  למרות 
קודם.  דקות  שתי  לא  אם  דייקן,  שתהיה  מומלץ  שבגרמניה 
בשפופרת  אחז  השנייה  ביד  לשבת,  לי  סימן  הוא  אחת  ביד 
הטלפון וניהל שיחה קולנית משהו בצרפתית. כיוון שנולדתי 
בתל אביב ולא במארסיי או פריז, התקשיתי להבין את נושא 

שיחת  הסתיימה  שממולו,  הכסא  על  יושב  בעודי  השיחה. 
הטלפון. 

שליח  היה  הקו  על  כי  ברהמי,  סיפר  מתנצלת,  בנימה 
לא  ההשכרה  חברת  אך  נגרר,  וו  עם  רכב  שהזמין  חב"ד, 
עמדה בהתחייבותה. זהו נושא שמצריך פתרון מיידי, אחרת 
לא ניתן יהיה לגרור את הציוד שתכנן לשאת על הגרר. דקה 
חלפה והטלפון מצלצל שוב. על הקו, מנהל הסניף של חברת 
להשיג  הצליח  רבים,  מאמצים  לאחר  כי  שהודיע  ההשכרה, 
טוב הכל  סוף  נו,  לבית חב"ד בשעות הקרובות.  רכב שיגיע 

טוב. 

שולט בעשר שפות 
מרשים  כפרי  בסגנון  מרוהט  ברהמי,  של  הצנוע,  משרדו 
עתיקים,  אלמנטים  המשלב  מודרני  בסגנון  ריהוט  במיוחד. 
העסקים  שבמרכז  מחלונו,  הנשקף  בנוף  היטב  המשתלב 
ערימות  מונחים  העמוס,  שולחנו  על  בפרנקפורט.  'ווסטנד', 
של מכתבים, קטעי עיתונות וטפסים, אותם התבקש לתרגם. 
שונות.  בשפות  תעודות  בשלל  מעוטרים  משרדו,  קירות 
שפת  של  ברמה  בוריין,  על  שפות,  בעשר  השולט  ברהמי, 
מדינות  מעט  בלא  שלטונות  ראשי  עם  היטב  מקושר  אם, 
שנזקקו לעזרתו. חלקם, ככל הנראה, חתמו את שמם בתחתית 

התעודות שבמשרדו. 
כבר  ברהמי,  גילה  שפות,  לקליטת  המפותח  חושו  את 
בתור ילד צעיר, בעת שלמד בתלמוד תורה, בעיר קונסטנטין 
שבאלג'יריה, שם נולד. השפה המקומית בה שוחח עם חבריו, 
משפחתו  בני  עם  שוחח  בבית,  אך  ערבית,  אמנם  הייתה 
בצרפתית. את השפה העברית, שפתו השלישית, רכש ברהמי 
התורה.  בתלמוד  שלמד  והשיעורים  הקודש  ספרי  בזכות 
את  גם  המקומי  הספר  בבית  למד  העשרה,  לשנות  כשהגיע 
השפות, אנגלית ולטינית. את השפה הלטינית, הוא אמנם זוכר 
היא השפה  כל השפות,  ודובר, אך מבין  קורא  כותב,  היטב. 
בה הוא כמעט ואינו משתמש. מספר שנים לאחר מכן, בשנות 
העשרים לחייו, כאשר החל לטייל ברחבי העולם, קלט ברהמי 
בתוך זמן קצר גם את השפות, ספרדית, איטלקית ופורטוגזית. 
לפני 37 שנה, כאשר הגיע לגרמניה, הוסיף ברהמי ללמוד גם 

את השפה הגרמנית. 
כעשור  לפני  ללמוד  החל  סינית,  העשירית,  השפה  את 
שנים. הסיבה לכך היא, "מכתב שקבלתי בשפה הסינית", כפי 
שמספר ברהמי. "לא הבנתי מה כתוב במכתב. בפעם הראשונה 
בחיי, נאלצתי אני, המתרגם, לשלם למתרגם, כדי שיתרגם את 

אביו (עומד ראשון משמאל) במדבר סהרה בשנת 1949

יחד עם עיתונאי ברזילאי 
שהיה לצידו, זינקו השניים 
החוצה ונפלו מגובה של 

כארבעים מטרים, על גבי 
עצים. שאר יושבי המטוס, 

פחדו לקפוץ והמתינו לשעת 
הכושר. אלא ששעה זו, 

מעולם לא הגיעה. "עשרים 
שניות לאחר שקפצנו, 

התרסק המסוק. כל הנוסעים 
נשרפו למוות. רק אני וחברי, 

שרדנו את טיסת המוות"

ועם עם
כלשונו

"
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לאחר  התקשר  הסיני  המתרגם  לצרפתית".  מסינית  המכתב, 
המתורגם.  המכתב  את  אישי,  באופן  למסור  וביקש  יומיים, 
הסיני  נכנס  שעה,  חצי  כעבור  שיהיה".  נו,  אבל  "התפלאתי, 
למשרד, לחץ את ידו והניח את המכתב על השולחן בהתרגשות. 
ברהמי  הודיע.  המעטפה",  בתוך  נעימה  הפתעה  לך  "מחכה 
ניסה לדלות מבן שיחו פרטים ראשוניים, שישפכו קצת אור על 
תוכן המכתב, אך לשווא. "פתח ותראה", האיץ בו הסיני. לא 
בחיי,  "הופתעתי  ולקרוא.  לפתוח  אלא  ברירות,  הרבה  נותרו 
אבל לזה באמת שלא ציפיתי", סיפר ברהמי. מסתבר כי בסין 
הגדולה, בחרו בו, לשמש כמדריך ראשי של משלחת הכבוד 
שתבקר בתחרות הספורט ה"אולימפיאדה", שהתקיימה לפני 
כעשור בעיר בייג'ין. רגע לפני שעזב הסיני את משרדו, הבין 
לידיו. "אולי תוכל  ברהמי מדוע התעקש למסור את המכתב 

להשיג עבורי כרטיס אחד", שאל – ביקש הסיני. 
לשולחי  ברהמי  שהעביר  החיובית,  התשובה  במכתב 
המכתב, הוסיף בקשה אחת: "זוג כרטיסי כניסה", אחד עבורו 

והשני עבור המתרגם הסיני. 

לוותר על החיים או על 
הסיגר 

חמש דקות חלפו מתחילת השיחה, העפתי שוב מבט לעבר 
היה  משהו  אפעס,  אבל  למה,  יודע  לא  המעוצבת.  המאפרה 
נראה לי מוזר. "היי", צעקתי לו, "הסיגר שלך. כבר חלפו עשר 
סיגריה?",  רוצה  לא מעשן.  ואתה  לכאן  דקות מאז שנכנסתי 
הצעתי באדיבות והגשתי לו את חפיסת המרלבורו. הוא סירב 
קובני,  וסיגר  שהוא  יודע  ברהמי,  את  שמכיר  מי  להתכבד. 
חברים מושבעים משכבר הימים. "אתה לא הראשון ששואל 
לאן נעלמו הסיגרים", עונה ברהמי. "הייתי אמור להיות עכשיו 
אצל  ביקרתי  הטיסה  לפני  ימים  מספר  אבל  בישראל,  בארץ, 
סדרת  שאערוך  התעקש  הוא  אך  למה,  מושג  לי  אין  הרופא. 
בדיקות וצילומים. בסופו של דבר, הודיע לי הרופא, שאיאלץ 
לי,  תאמין  העישון.  ועל  הטיסה  על  דברים.  שני  על  לוותר 
אני לא יודע מה קשה לי יותר", הוא אומר בציניות. חשבתי 
מהאופק.  רחוק  עדיין  שהסוף  מסתבר,  אבל  נגמר,  זה  שכאן 
הוא  כי  חשש  נתגלה  שערך,  והצילומים  הבדיקות  בעקבות 
אזבסט.  עם  שעבד  מי  כל  כמעט  סובל  ממנה  ממחלה,  סובל 
הוא לא ממש הבין מה הקשר בינו לאזבסט. "מעולם לא נגעתי 
בחומר הזה, כל חיי עסקתי בתחום הכתיבה. כיום זה בעיקר 
תרגום מסמכים, אך בנוסף לכך אני כותב כבר ארבעים שנה 
בעיתונות. סיקור מלחמות, ראיונות, כתיבת מאמרים וכדומה.

"בתחומים אלו עסקתי ועודני עוסק", טען בתוקף להגנתו. 
ריאה,  מחלות  של  ארוכה  רשימה  מיוחסת  האזבסט,  "לאבק 
גורם  הריאה.  וסרטן  'האזבסטוזיס'  מחלת  את  הכוללות 
המחלה, הינו שאיפת חלקיקי אבק האזבסט, אל תוך הריאות. 
אגב, שימושיו הרבים של האזבסט בתעשייה ובבנייה, נאסרו 
מנדב  ישראל",  גם  בתוכן  רבות,  במדינות  אלו,  סכנות  בגלל 

ברהמי פרטים תוך כדי השיחה.
את  לגלות  לנסות  כדי  רופאו,  עם  ישב  ארוכות  שעות   
שורש הבעיה, מהיכן היא נובעת, ומתי בדיוק הספיק להיפגע 
מאזבסט. כמעט שבוע הדיר שינה מעיניו, עד שבעזרת אלבומי 
התמונות ויומנו העמוס, הצליח ברהמי לשחזר את מהלך חייו 

ואת עיסוקיו, לפני כארבעים שנה.

"רק אני וחברי נשארנו 
בחיים" 

שליחות  שביצע  בעת   ,1968-1973 השנים  בין  זה  היה 
מול  הברית  ארצות  שניהלה  המלחמה  לסיקור  עיתונאית, 
וייטנאם. במהלך ביקורו בוייטנאם, טס ברהמי במסוק 'בננה', 

יחד עם עוד כעשרים עיתונאים ואנשי צבא. 
מהמקום  בלבד  מטרים  מאות  המסוק,  לעבר  שנורה  טיל 
שהמריא, החטיא את המטרה וחלף מילימטרים בודדים מכנפי 
מטה  כלפי  להתנועע  המסוק  החל  ההדף,  מעוצמת  המסוק. 
ולחוג סביב עצמו. הטייס שניסה בכל כוחו לייצב את המסוק, 
הבין כי ככל הנראה איחר את המועד. הוא הגיע לרגע הנורא, 
שכל טייס חושש ממנו. "איבוד שליטה". במצב כזה, נותר רק 
להמתין לרגע ההתרסקות, או לחילופין, פשוט לקפוץ החוצה. 

בדיוק זה מה שעשה ברהמי. 
יחד עם עיתונאי ברזילאי שהיה לצידו, זינקו השניים החוצה 
ונפלו מגובה של כארבעים מטרים, על גבי עצים. שאר יושבי 
המטוס, פחדו לקפוץ והמתינו לשעת הכושר. אלא ששעה זו, 
התרסק  שקפצנו,  לאחר  שניות  "עשרים  הגיעה.  לא  מעולם 
שרדנו  וחברי,  אני  רק  למוות.  נשרפו  הנוסעים  כל  המסוק. 
מוייטנאם.  זיכרונותיו  את  טיסת המוות", משחזר ברהמי  את 
קולות  שמענו  הנפילה,  מעוצמת  להתאושש  מנסים  "בעודנו 
בחיילים  מדובר  כי  חששנו  "לרגע  ממשיך,  הוא  בשטח", 
שאולי  או  לשבי,  אותנו  ייקחו  ספק  שללא  וייטנאמיים, 
אפילו ימנעו מאיתנו את התענוג, על ידי ירייה או שתיים. אך 
לשמחתנו, היו אלו חיילים אמריקאים, שהגיעו לחלץ אותנו". 
שכב  שלם  חודש  לצרפת.  הביתה.  הייתה  הבאה,  הטיסה 
להזיז את אבריו, שספגו את החבטה. הדם  במיטה, מתקשה 

"בין הראשונים בכותל". מניח תפילין ליד הכותל

הכותל מיד לאחר השחרור

הייתי אמור להיות עכשיו 
בארץ, בישראל, אבל מספר 
ימים לפני הטיסה ביקרתי 
אצל הרופא. אין לי מושג 

למה, אך הוא התעקש 
שאערוך סדרת בדיקות 

וצילומים. בסופו של דבר, 
הודיע לי הרופא, שאיאלץ 
לוותר על שני דברים. על 

הטיסה ועל העישון. בעקבות 
הבדיקות והצילומים שערך, 
נתגלה חשש כי הוא סובל 

ממחלה, ממנה סובל כמעט 
כל מי שעבד עם אזבסט

ועם עם
כלשונו
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לו  נתן  לא  בעורקיו,  שזורם  העיתונאי 
על  שייסרוהו  מצפונו  נקיפות  מנוח. 

באמצע  עבודתו,  את  שזנח  כך 
לארוז  לו  גרמו  המשמרת, 

לאחר  בלבד  שבוע  מזוודה, 
ולחזור  מפציעתו,  שהחלים 

עם  מיד  לוייטנאם. 
החיילים  זיהוהו  נחיתתו, 
ככל  האמריקאים, 
התמונות  פי  על  הנראה 
בעיתונות  שהופיעו 
זה  בזכות  זמן.  באותו 
לפרצוף  ברהמי  הפך 
בוויטנאם  גם  מוכר 
הקרבות,  מוכת 

את  ששרד  כ"עיתונאי 
וסידר  שהתרסק",  המסוק 

כניסה  אישורי  לעצמו 
מסווגים.  צבאיים  למתקנים 

הצליח  קשר,  כל  בלי  או  עם 
להשיג, בעיצומה של המלחמה, 

עם  בלעדי  לראיון  רשמית,  פגישה 
הוצ'ימין, ראש ממשלת דרום וייטנאם 

- הקומוניסטית. הישג עיתונאי חסר תקדים 
בעיצומה של המלחמה. 

"הייתי בין 
הראשונים בכותל" 

בשנת  בישראל,  למעשה  החל  העיתונאית,  עבודתו  את 
אז החל לסקר מלחמות.  הימים. כבר  1967, במלחמת ששת 

בעיקר  שעסקו  כתבותיו 
ששת  'מלחמת  בנושא 
עקובה  מלחמה  הימים', 
ישראל  שניהלה  מדם 
מול מצרים, ירדן וסוריה, 
רבה  להתעניינות  גרמו 
העיתונות  'סוכנות  בקרב 
שהעבירה  הצרפתית', 
למערכות  כתבותיו,  את 

העיתונים ברחבי צרפת. 
ביוני  "בשביעי 
אחה"צ, הייתי בין המאה 
שהגיעו  הראשונים 
ונישקו  הכותל  לרחבת 
ברהמי  מספר  הקיר",  את 
ומנסה  בהתרגשות 

לתאר את רחבת הכותל, כפי שנראתה ברגעים אלו. "כל מה 
שניתן היה לראות, זה קבוצות של מפקדים, קצינים וחיילים, 
הבית  בהיסטוריה,  לגעת  רצו  כולם  הכותל.  לעבר  שמביטים 
קשה  היה  של,  באוויר  תחושה  מין  הייתה  היהודי.  העם  של 
החמור  המחסור  אך  חלפה,  אמנם  המלחמה  שווה".  אבל 
בחיילים, הורגש בכל מקום. ברהמי, החליט להתנדב במשך 
- התנדבותו,  תקופה במחנה הצבאי, צאלים. במהלך שרותו 
סייע לחיילים בניקוי כלי הרכב והטנקים, סחיבת ציוד ומילוי 

מטלות שונות שהונחו על כתפיו. 
כשנה לאחר מכן, בספטמבר 68, יצא ברהמי למקסיקו, שם 
לאחר  חודש  במדינה.  שפרצה  האזרחים  מלחמת  את  סיקר 
עוד  אישי.  לראיון  סין,  נשיא  עם  נפגש   ,68 באוקטובר  מכן, 
מלחמות  ברהמי.  מתגאה  בהם  העיתונאיים  מהישגיו  אחד 
ניתן  ביניהם  כעיתונאי.  עבודתו  במהלך  ברהמי,  סיקר  רבות, 
וייטנאם, מלחמת  הימים, מלחמת  את מלחמת ששת  למצוא 
האזרחים במקסיקו, קרבות שליטה במרוקו, מלחמת אזרחים 
באפריקה, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת איראן ועיראק ועוד 

רבות אחרות. 
סיקור  מתקופת  האישי  בצקלונו  שנותר  מה  כל  כיום, 

קשים  זיכרונות  בעיקר  הן  המלחמות, 
ותמונות של דם ואש, גופות ותמרות 
לסקר  לו  יצא  בישראל,  גם  עשן. 
סכסוכים  מלחמות,  כמה 
ולילות,  ימים  ואינתיפאדות. 
ברחבי  ברהמי  בילה 
להבין  בניסיון  השטחים, 
תושבי  מפי  ולשמוע 
מצבם,  את  האזור, 
"בזמנו,  ואחרי.  לפני 
האינתיפאדה  בתקופת 
הרבה  הייתי  הראשונה, 
יותר אופטימי. הרגשתי 
פרס.  שמעון  כמו  קצת 
שכל  בטוח  הייתי 
בקרוב.  יסתיים  הסכסוך, 
שנוכחתי  לאחר  כיום, 
קיצצה  שישראל  לראות 
ועדיין  שילמה  ידה,  את 
משלמת מחיר כבד מדי עבור 
לפעול  שצריך  הבנתי  הסכסוך, 
רק  ולא  מעשים  של  בכיוון  יותר 
גם  דעתו  את  מחווה  הוא  דיבורים", 

בעניינים פוליטיים. 
השטחים,  באזור  שדרך  האחרונה  בפעם 
בזמן  זה  היה  זו.  מאדמה  להיפרד  כדי  בעצם  הגיע 
הקשים.  "המראות  את  בעיניו  ראה  שם  גם  ההתנתקות. 
שנאלצו  התושבים,  של  והדמעות  הבכי  המכות,  הצעקות, 

לעזוב את ביתם ולצאת בעירום ובחוסר כל". 

אזרחות אחת, שני 
דרכונים 

ברהמי  מחזיק  קבע,  בדרך 
צרפתיים,  דרכונים  שני  בכיסו, 
בחותמות  מוחתם  האחד  זהים. 

אתן  ערביות,  מדינות  של 
להיכנס  יוכל  לא 

לישראל,  בקלות 
ואילו השנייה 

ת  מ ת ח ו מ
בחותמת 

ל  ש

לקבל  יוכל  לא  איתה  ישראל, 
מהמדינות  בחלק  רגל  דריסת 
רק  יוכל  ובחלקן  הערביות, 
לצאת  לא  לעולם  אך  להיכנס 

הדרכון  את  להשיג  כדי  משם. 
בקשה  להגיש  נאלץ  הוא  השני, 

לאחר  הצרפתית.  בשגרירות  רשמית 
בירור קצר על האיש ומטרותיו, אישרו 

הבודדים  בין  להימנות  הצרפתים  לו 
עוד  ברשותם  להחזיק  המורשים  בעולם, 

דרכון זהה. 
לקראת סיום השיחה, לא התאפקתי והתעניינתי, 

על כתיבת ספר,  מוותר  מה הסיבה שאדם מרתק כמוהו, 
אשר ללא ספק היה הופך לרב מכר. התשובה שקבלתי, נתנה 
יגיד  'סיוטים בצל העבר'. "אני  לי להבין את משמעותה של 
וחושף בפניי את סודו האישי, שטורד  לך למה", הוא אומר 
שבאפריקה,  זאיר  "העיר  שנים.  עשרות  מזה  מנוחתו  את 
באותה  שבתחומה.  היהלומים  מכרות  בזכות  בעיקר  ידועה 
מכרות  על  שליטה,  קרבות  התנהלו  שם,  בקרתי  בה  תקופה, 
היהלומים. דם רב נשפך על אדמת מדינה זו. גם היום. באחד 

הימים, חזרתי יחד עם עוד זוג עיתונאים, ברכב מסחרי מיושן. 
נסיעה, הבחנו לפתע בעשן שחור המיתמר במרחק  כדי  תוך 
העיתונאים  נסענו".  בו  מהכביש  בלבד,  מטרים  עשרות  של 
הסקרנים, הריחו עוד איזו כתבה ולכן התעניינו אצל החיילים 
לא  גם הם  החיילים,  אותם, מה פשר העשן המיתמר.  שליוו 

ידעו בדיוק מה הסיבה לכך, וענו, "אהה זאת סתם שריפה". 
שיסטה  מהנהג,  "ביקשנו  ברהמי.  ממשיך  ויתרנו",  "לא 
כשהתקרבנו,  העשן.  ענני  לעבר  ויתקדם  הנסיעה  ממסלול 
בוער  תושביו,  מאות  על  שלם,  כפר  איך  עינינו,  במו  ראינו 
כמאכולת אש. כולם נשרפו בתוך דקות אחדות. בסמוך לאש, 
'מובוטו'  של  שליטתו  תחת  שהיו  אפריקניים,  חיילים  ישבו 

הדיקטטור, ליד גופות הילדים. 
"מראות כמו אלו, כמו רבים אחרים, גורמים לי לוותר על 
למכור  מצליח  שהייתי  להיות  יכול  ספר.  לכתוב  של  הרעיון 
אך  שפות,  למספר  אותם  לתרגם  אפילו  אולי  עותקים,  אלפי 
במשך שנים ארוכות רדפו אחריי תמונות הזוועה, כך שבשום 
לזיכרונות הרעים  מחיר שבעולם, אני לא מוכן להיכנס שוב 
ההם", הוא מסביר את סירובו לכתוב ספר ועל העדפתו לקחת 

עימו את זיכרונותיו הקשים. 

"החותמת הייתה 
מזויפת" 

חושיו המחודדים, סייעו לו לא אחת בעבודתו הרבה. באחד 
המקרים, הגיע למשרדו צעיר צרפתי, שביקש לתרגם מסמך 
לו  ואודיע  אצלי  המסמך  את  שישאיר  "בקשתי  לגרמנית. 
כאשר יהיה זה מוכן. חזרתי אחר הצהריים למשרד והתפניתי 
ידעתי  לא  בעיני.  חן  מצא  לא  משהו  אבל  במסמך,  לטפל 
שוב  אותו  קראתי  מוזר.  לי  נראה  היה  הוא  אבל  מה,  בדיוק 
המסמך  הפוכה.  החותמת   - שקלטתי  עד  ושוב, 
צרפתי,  ממשלתי  משרד  ע"י  חתום  היה 
את החתימה  צעיר העתיק  אותו  אך 
מרח  פשוט  הוא  אחר.  ממסמך 
את החותמת בדיו והחתים את 
שהחזיק  המזויף  המסמך 
ברשותו, כך שבמבט רגיל 
הוא אמנם נראה כשורה, 
אך במבט מעמיק, הוא 
ככתב  הפוך,  ייראה 

מראה.
להודיע  "מיהרתי 
בשרותי  לעמיתיי 
לפי  ופעלתי  הביטחון, 
שקבלתי:  ההנחיות 
שהמסמך  ללקוח  "תגיד 
לבוא  יכול  והוא  תורגם 
לציין,  מיותר  אותו".  לקחת 
לקוח,  אותו  הגיע  שכאשר 
שהסתתרו  הבלשים  ממנו  ביקשו 
לתחנת  אליהם  להתלוות  במשרד, 

המשטרה. 
החנויות  באחת  בברהמי,  להיתקל  לכם  ויצא  במקרה 
הסמוכות לאזור מגוריכם, אל תנסו לדבר בשפה זרה. באף לא 
אחת מתוך עשרת השפות בהן הוא שולט. אפילו לא באידיש, 
כי גם שפה זו הוא מבין היטב. בעצם, זו אולי השפה האחת 

עשרה שלו.


ועם עם
כלשונו

סבו של ברהמי 
במלחמת העולם 
הראשונה

יוסף ברהמי



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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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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הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

כיצד היה מגיב מרן על בחירתו של הנשיא טראמפ?  איזה ספר כתב דוקא בתקופת 
משבר?  וגם: תתחילו לסתום את האוזניים

כן, אנחנו יכולים!

הרמון שהוגשם למרות המכשולים. ציור שצייר הגר"ע יוסף על מחברתו בצעירותו

אגדה נאה מספרת על גדוד צפרדעים חסרי מעש, שהכריזו 
על מרוץ ייחודי וראשון מסוגו, כשהמטרה להעפיל לצמרת 

אחד העצים הגבוהים בעיר.
ביום המיועד, התייצבו הצפרדעים על קו המרוץ, כשבני 
משפחתם עומדים מאחוריהם, לתמוך ולקרוא קריאות עידוד. 
הצפרדעים  זינקו  ותיכף  השבט,  ראש  ידי  על  ניתן  האות 
והחלו לטפס. אלא שגזע העץ היה חלקלק מידי, ותוך מספר 
שניות החלו עשרות צפרדעים לנשור מהעץ, כשראשן נחבט 

בקרקע. 
הצטדקו  סיכוי",  אין  הזה,  העץ  על  לטפס  ניתן  "לא 
על העץ  לקהל הרחב שהביט  והצטרפו  הצפרדעים שנפלו, 
שנאחזו  צפרדעים  כמה  עדיין  נותרו  הגזע  על  בדריכות: 

בציפורניהן במאמץ שלא ליפול.
ככל שחלפו הרגעים, החלו כולם להבין שמדובר במשימה 
הצפרדעים,  לעבר  הכריזו  "תרדו",  אפשרית.  בלתי  כמעט 
זאת  בכל  ניסו  מהן  כמה  להגיע".  תצליחו  לא  "לעולם 
להתאמץ, אך מהר מאוד נטשו את המרוץ וקפצו למטה, תוך 

שהן מצטרפות לקריאות הפסימיות של הקהל. 
להמשיך  ניסו  העץ,  על  שנותרו  האחרונות  הצפרדעים 
בשארית כוחותיהן. הקהל לא הפסיק ללעוג להן, וכמה אף 
החלו להתבדח על היומרה שלהן להעפיל לצמרת. "אין לכן 

את הכישורים הבסיסיים הנדרשים לטיפוס על עץ", גיחכו.
כולן,  השניה.  אחרי  הצפרדעים, האחת  כל  נשרו  אט  אט 
מלבד אחת. נראה היה שכל קריאות הבוז, הלעג והצעקות, 
לא עושים עליה רושם, והיא ממשיכה לטפס במאמץ עילאי, 

באיטיות אך בעקביות.
התקדמותה  אחר  בדאגה  צפה  הגדול  הקהל 
השכנוע: ניסיונות  את  הגביר  ורק  הצפרדע,   של 

"בסוף הרי ממילא תיפלי. הנפילה מהגובה הזה הרבה יותר 
שהיא  נדמה  היה  לרגע  בתחנונים.  כמעט  אמרו  כואבת...", 

עוצרת, אבל אז חזרה שוב לטפס. 
"היא פשוט מתאבדת", הנידו כולם בראשם ברחמים, אלא 
קפיצה  הצפרדע  קפצה  הנדהמות,  עיניהם  מול  אז,  שבדיוק 

אחרונה והגיעה לצמרת.
מעט מבויש, ניגש ראש השבט אל הצפרדע האמיצה, על 
מנת לברך אותה על ההישג המרשים. "איך הצלחת לעשות 
זאת"? שאל בנימוס, אך לא זכה למענה. הוא ניסה לשאול 
שוב, והגביר מעט את קולו, אך הצפרדע המשיכה בשתיקתה.

כעסו של ראש השבט החל להתעורר, אלא שלפתע ניגשה 
אליו אחת הצפרדעים. "היא לא יכולה לשמוע אותך", לחשה 

באוזנו, "היא פשוט חירשת..." 

הכל בידינו
ארצות  לנשיאות  הדרמטיות  הבחירות  אחרי  שבועיים 
הברית, נדמה שהעולם החל להתרגל לצמד המילים: "הנשיא 
טראמפ". בעוד כלי התקשורת מנסים ללמוד ולהפיק לקחים, 
הזמן  שהגיע  נדמה  והתחזיות,  הניתוחים  בכל  טעו  כיצד 

ללמוד משהו גם לעצמנו.
כאשר נבחר הנשיא ברק אובמה לכהונתו הראשונה, הגיעו 
כמה תלמידים אל מרן זצ"ל, ושאלו אותו: מה עלינו ללמוד 
מבחירתו ההיסטורית של האפרו-אמריקאי הראשון, למשרה 

כה רמה?
אמר להם מרן: "אם קטן אתה בעיניך – ראש שבטי ישראל 

אתה". אין דבר העומד בפני הרצון. 
על  זאת  חווה  הוא  ולחוץ.  מהשפה  זאת  אמר  לא  מרן 
רוחות  מורכבות,  התמודדויות  רצופים  היו  ימיו  כל  בשרו. 
עזות וסערות, שאיימו על הגשמת שאיפותיו וחלומותיו. אך 

מעולם הוא לא אמר נואש.
על  עליו  מלגלגים  היו  לכתה  חבריו  איך  סיפר  פעם  לא 
שהקדיש שעות ארוכות לכתיבה, על חשבון ההפסקה שלו. 
נתן  17, כאשר הוציא לאור את חיבורו הראשון, הוא  בגיל 
לכך ביטוי בהקדמתו, וסיפר על אותם האומרים "מי הוא זה, 
נשימה  באותה  אבל  חיבורים".  מחבר  שנהיה  ונבזה,  שפל 

הוא משיב, בלי להירתע ובלי לגמגם: "שמתי פניי כחלמיש, 
ומדרכי לא אמיש".

כי לפעמים כדי להגיע אל היעד הנכסף, צריך להיות חרש. 
בלי  למטה,  להסתכל  בלי  לגבהים,  להעפיל  ולנסות  לטפס 

לשמוע את קולות הסביבה.
צעיר  היותו  מתקופת  מרן,  של  מחברותיו  עשרות  בין 
לימים, ניתן למצוא נקודות רבות המצביעות על שאיפותיו. 
כך למשל, גילינו פעם בכריכת אחת המחברות, איך שירטט 
בכישרון דיוקן של רב לבוש גלימה וחבוש במצנפת הראשון 

לציון... 
כך היה כשנאלץ לרדת למצרים, וסבל מרורים מחברי ועד 
הקהילה היהודית. כך היה כשרדפוהו הבבלים בארץ ישראל, 
עד שנפל למשכב. וכך היה כשהדיחוהו ממשרת הרב הראשי 
לישראל, בה ראה מרן באותה תקופה מנוף לקירוב ישראל 
תקופה,  באותה  לנו, שדוקא  סיפר  פעם  שבשמים.  לאביהם 
כשצערו היה גדול מאוד, כתב את אחד מיצירותיו התורניות 
שהאיר  הבית",  "טהרת  ספר  ביותר,  והמעמיקות  המקיפות 

את עולם ההלכה היהודי.
במקום לשקוע במסכנות, לדעוך ולהאשים את כל העולם, 
מרן  ייעודו.  את  ולממש  המכשולים  על  להתגבר  מרן  בחר 
לנצל  ידע  והוא  באדם,  הטמונים  הכוחות  עוצמת  את  הכיר 

אותם היטב. 
בכל  מרן  אותנו  שלימד  והמשמעותי  הגדול  המסר  זהו 

שנותיו: הכל בידינו! אין דבר שאינו ניתן להשגה!

אין זו אגדה
הצליח  ארה"ב,  של  הנבחר  שהנשיא  כך  על  חולק  אין 
שהאיש  בדעתו,  העלה  לא  איש  יאמן.  הבלתי  את  לעשות 
והמוסכמות,  הכללים  כל  את  ששבר  הנסיון,  וחסר  הבוטה 
הבחירות,  מערכת  במהלך  האחרונה.  לישורת  בכלל  יגיע 
הוא ספג עלבונות בלי סוף, מבית ומחוץ, מאנשי תקשורת, 

ראשי ממשל, ואפילו מהנשיא המכהן עצמו. אך הוא המשיך 
בנחישות ובאומץ לב.

ותקוות,  אוצר של חלומות  כל אחד מאתנו שומר בתוכו 
ביצוע,  לכדי  הבשילו  לא  מהם  רבים  היום.  ועד  מילדותו 
לעיתים  יום,  היום  בחיי  גם  הגשמה.  לכלל  באו  לא  ובטח 
שלנו  הלב  חדשים.  לגבהים  לטפס  להתקדם,  רוצים  אנחנו 
למימוש  יותר,  ונכונים  טובים  למקומות  להגיע  משתוקק 

ולסיפוק עצמי. 
רק שמשום מה, אנחנו בוחרים לחדד את חוש השמיעה 
שלנו, בכל הנוגע למה שאנשים אומרים עלינו. אלו המנבאים 
לנו כישלון, מטילים ספק ביכולות ובכישורים שלנו, ומרפים 

את ידינו מלדבוק במטרה. 
מאתנו  אחד  בכל  טמן  הקב"ה  לעצמינו.  נקשיב  בואו 
כוחות בלתי מוגבלים. יש ביכולתנו להצליח לעשות דברים 
שחושב  מי  הבעיה.  בדיוק  וזו  עליהם.  חלמנו  לא  שמעולם 
והעז  בגדול  "חלום  קטן.  אדם  נשאר   - בקטן  וחולם  בקטן 
יוצרת  הזו,  השאיפה  חכם.  מישהו  פעם  אמר  להיכשל", 

מציאות.
לפעמים אנחנו נוטים להאשים את כל העולם בכישלונות 
שלנו, במקום להעצים את עצמנו. אל לנו להשליך יהבנו על 
אחרים. איש לא יגשים עבורנו את חלומותינו, ויתירה מכך, 
לצדנו  יעמדו  לא  עליהם,  'בונים'  שאנחנו  מהאנשים  רבים 

בבוא העת.
ניתן  שאינו  חלום  אין  מטרה,  ממוקדי  להיות  נשכיל  אם 
האישיים  בחיים  בפרנסה,  בעבודה,  בלימודים,  להגשמה. 

ובכל תחום. אם רק נרצה באמת – אין זו אגדה.
"הנשיא  המילים  צמד  את  הבאה  בפעם  נשמע  כאשר  אז 
השאיפות,  החלומות,  על  עצמנו.  על  נחשוב  טראמפ", 
ולשעוט  קומה  לזקוף  אוזניים,  לסתום  הזמן  זה  התקוות. 
במלוא המרץ לעבר המטרה הנכספת, קדימה ולמעלה! בלי 

להסס, בלי להירתע. כן, אנחנו יכולים!
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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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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ִהֵּנה ַהִּצּנֹורֹות 
ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהַּמֲאָגר.

ּבֹואּו ִנְתָקֵרב!

ֲאִני ַאְפִעיל 
ֶאת סֹוֵרק ַהחֹם 

ֶׁשִּלי – ֶזה ְיַאְפֵׁשר ִלי 
ְלַגּלֹות אֹוְיִבים, ְוַגם 

ִמְטֲעֵני ֶנֶפץ... 

ִהֵּנה! ִהֵּנה ַהְּמכֹוָנה 
ְלִקּדּוַח ְוַהְכָנַסת ַהַחְיַדִּקים 

– ִהיא ְּכָבר קֹוַדַחת! 

עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות 
ַהַחְיַדִּקים ִיְהיּו ַּבַּמֲעֶרֶכת!

ְמַחְּבִׂשים ַמּׁשּו, 
ַאל ַיהּוד?

ספלאשש! ספלאשש!

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ
כתב וצייר: אבימי
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 תעלומה
 מספר
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צע ֶוְנָטה
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54
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44

17
06

מן  
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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

3

9

1

7

2

8

4

10

5

11

6

12
נצייר את מרכז הגוףנצייר לסת ועינייםנצייר את הראש קווי עזר

נצייר את תנועת 
נוסיף פה אוזן ופאותנעבור לתווי הפניםהידיים והרגלים

נצייר את יתר פרטי הפנים
נוסיף זקן ונעבור לגוף-

נוסיף את החליפהנצייר נפח בידיים
כעת לאצבעות 

וציור המכנס
נוסיף את 

הפרטים הקטנים וסיימנו
מחקו את קווי הבסיס  אלו 

הקווים המיותרים בציור

הרב הלמדן

באו נלמד לאפיין דמיות
נתחיל בדמות הרב-

אפיון דמיות חשוב מאוד בקומיקס. כאשר אנחנו יוצרים 
דמיות שונות בסיפור אנחנו צריכים לאפיין אותם בצורה 
כזאת שהקורא יזהה את אופי הדמות בסיפור ללא צורך 

בהסבר מילולי מה הדמות באה לבטא. 
דמות הרב תהיה עם פאות בולטות, זקן ארוך חליפה אולי גם 
ספר ביד, או דמות הגנב תתאפיין במבט מפחיד גבות משולשות 

כלפי העיניים חיוך מסתורי, אפשר להוסיף 
צלקת ליד העין ועוד.

באו נלמד-
את הגוף נצייר בתחילה בשרטוט 
מהיר. נמקם את הידיים והרגליים 

בצורת קווים בלבד.
לאחר שאנחנו אוהבים את המיקום 
ובדקנו את הפרופורציות הנכונות, 
נעבור לציור מדיוק יותר של הגוף.
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גם הפעם, כשהסתגר  שם, ולא הרשה לאיש 
קלה,  שעה  שבעוד  לתומנו  סברנו  להתקרב, 
צהובה  גבינה  של  משולשים  לכריכים  נזכה 
וזיתים, סלט ירקות עם ירקות חתוכים דק דק, 
לקטנים, קטנים,, כוס שוקו קר ומרווה ואולי 

אפילו ביצה - חביתה מתובלת בירק.
פנימה  ובלבנו  לעסקיו,  איש  איש  פנינו 

תקווה אמתית. 
לא  עדיין  ושלומימלה  חלף  הזמן 

מסיים.
  - כבר"  רעבה  אני  "אמא, 

מייבבת הילדה.
לא  הוא  לו,  תגידי  "אמא, 
ואני  למטבח  להיכנס  נותן 
לחם"  של  פרוסה  רוצה  רק 

-  מתלונן הבן.
שקט!"  שקט,  "שקט, 
ההורים,  אנחנו,  מהסים    -
את  להעליב  "אסור 
שלוימלה, הוא התנדב להכין 

ארוחה לערב זה, אז קבלו את 
בסדר,  בסבלנות.  וחכו  יפה  זה 

ילדים?"
שהם  הילדים  של  פניהם  על  ניכר 

הוסיפו  הם  משתדלים.  בפירוש 
אבל  יחסי,  בשקט  והפעם  לחכות, 

ושלוימלה  השעה  מחצית  עוד  משחלפה 
סיים את פעילותו במטבח, הבנו  היקר טרם 
הדבר.  פשר  מה  אותו  מלשאול  מנוס  שאין 

נגשנו אל הפתח.
וזו  אבא  זה  להיכנס?  אפשר  "שלוימלה, 

אימא, שלוימלה".
"לא, מה פתאום?" -  רעם קולו. "שום דבר 

לא מוכן, חכו בסבלנות עד שאקרא לכם!"
רצינו מאוד לשאול עד מתי לחכות בסבלנות, 

אבל הבלגנו, כדי שלא להעליב.
אחרי שחלפה חצי שעה, שבה הילדה ייבבה 

איים  הגדול  והילד  מדעתנו,  אותנו  והוציאה 
שישבור את דלת המטבח אם לא יפתחו אותה 
מרצון,  הבנו שבננו, הסגור והמסוגר, פשוט 

ייתכן שהכנת  לא  עזרה. הלא  וצריך  מסתבך 
ארוחת ערב תיקח כל כך הרבה זמן. מעולם 

לא קרה דבר כל כך מוזר בביתנו, במטבחנו.
נכנסנו אל המטבח על בהונות רגלינו. הילד 
לא ראה את תדהמתנו. הוא היה עסוק. הוא 
של  באמצעו  מצוי  היה  הוא  מרוכז.  היה 

תהליך פתיחת הביצה ה....

הכמה???
אחד,  כאיש  שנינו  קראנו    - "שלוימלה!" 
מה  פה?  קורה  מה  "שלוימלה,  אחד.   בקול 
בדיוק  אתה  מה  לדעת  אפשר  פה?  הולך 

מכין???"
שלומילה קפץ ממקומו כנשוך נחש.

הוא נבהל.
שלא  ביקש  הלא  כי  התרגז,  כך  אחר 
ושלא  להציץ,  ושלא  להיכנס 

להפריע לו.
המבוהלות,  פנינו  לנוכח  אבל 
מכל  הנחרדות,  המבועתות, 
הנראה לפנינו, הוא רק לחש 

בגמגום ובאריכות מרובה:
בספר  קראתי  אני  "אני... 
שמישהו  השיאים,  של 
אני  ענקית,  חביתה  עשה 
ביצים.  מכמה  זוכר  לא 
אני  אותו.  לעבור  רוצה  אני 
כבר  פתחתי  לנצח.  רוצה 
עוד  ביצים,  ושש  חמישים 
השנייה  התבנית  תיגמר  מעט 
של הביצים, זה לוקח לי הרבה 
זמן, כי אל תשכחו שצריך לבדוק 
את הביצים, ביצה אחרי ביצה, שלא 

יהיה בה דם ו...
המונולוג  את  הפסיק  הוא   – "רגע," 
לשנייה קלה, אבא, אמא, אולי לכם יש רעיון 
מנין אקח מחבת כל כך גדולה? רק זו הבעיה 

שלי. רק זו".
הרבה  בעייה  הייתה  לנו  שלו,  הבעיה  זו  רק 

יותר קשה:
מלהאכיל  התאפקנו  בקושי  הערב,  לארוחת 
כל    ילד בשבע ביצים, וכל מבוגר בעשר, כי 

מעולם לא השליכו בביתנו אוכל לפח.
בראשו  אחד  כל  חשבנו  זאת  כל  עם  ויחד   
פנימה, מה אומרים לילד, כדי שלא להעליב?
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שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלוםהחביתה 

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
מאוד האישי חשובה  לילדינו  חופשית  יד  נתינת   

לא תמיד להתפתחותנו  להתפתחותם התקינה, אבל 
ולמצבנו.

  אין חופש ללא גבול, קודם כל ציירו את הגבולות 
את  בידו  תנו  ואז  לילד  אותם  הבהירו  הברורים, 
השרביט. תמונה בתוך מסגרת היא הרבה יותר נאה 

מתמונה שאין לה גבול.
לנהוג  עלולים  בידיהם  החופש  שמטה  ילדים   

בפזיזות וביהירות, בלי מחשבה. ועוד יותר מכך, הם 
עלולים לערוך נסיונות שונים על גבי הכסף שלנו, על 
 גבי הסדר והנקיון בבית, על גבי הערכים שחשובים לנו.
זאת  לעשות  אבל  לעצמאות,  ילד  לחנך  חשוב    
שלב אחר שלב, להראות לו מה כן ומה לא. לתת לו 
לבדו,  ללכת  יכול  שהוא  כשרואים  ורק  בדרכו,  יד 

לנתק את היד מידו ולהשאירו לבדו במערכה.
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לא בכל יום סוגר את עצמו שלוימלה שלנו במטבח  כשזה כן קורה אנחנו 
סמוכים ובטוחים שארוחת הערב שיכין תהיה ארוחה טעימה במיוחד
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מאחוריו  מסתיר  הנערי  והחיוך  פניו,  על  הכובע  עם  ג'רי, 
סיפור חיים, שכשמוכן הוא, חיים.

מי שחפץ  בחיים כדאי שישמע אותו. מצפה אלומות.
אם תסעו צפונה בסמוך לטבריה שוכן קיבוץ מצפה אלומות, 

שם גם תמצאו את החוות הבריאות שהקים ג'רי.
חוות בריאות מלוא המובן של המילה.

בעיקר  כלל  בדרך  כולל   החופש  חופשים  כשאתם 
והרבה  בחופש(  אנחנו  )נו,  קלוריות,  עתירי  ארוחות 
שתחזרו  חופש  שיש  חשבתם  מיותרים  קילוגרמים 
ממנו מינוס חמש קילו? ולא רק משקל, מינוס סוכר, 

איזון לחץ הדם, איזון כל המערכת.
הריאיון  בבוקר.  שמונה  לשעה  הריאיון  את  קבענו 

הזה נולד כבר לפני שנה. סיפור אישי שלי:
תופת,  לכאבי  מתכוונת  ואני  תופת  מכאבי  סבלתי 
אותי  ששיתקו  כאבים  היד,  כל  ולאורך  מהצאוור 
בלילות, לא ישנתי יותר משעה רצוף וגם זה לאחר 

כדורים חזקים 
תפקדתי כי הייתי חייבת, עבדתי עם שפתיים חשוקות, 

רופא,  האורתופד,  אצל  ושוב  שוב  התגברו,  והכאבים 
צילומים, וישועה רחוקה.

תחושת בטן, שניקוי הגוף, רעלים, דלקת. ישנו את המצב. 
בריאות,  חוות   , מקום  חיפשתי  פשוט  ככה,  כן,  חיפשתי, 

והכל מהראש, מהבטן.  קראתי על המקום, והגעתי לשם.
אם  להירפא  יכולה  פנימית  שדלקת  הסבר  קיבלתי  בעבר 
צריכה  לא  אני  קרה,  והנס  לשם,  והגעתי  אמיתית.  דיאטה 
סיפורי ניסים של אחרים. זה עבד, חזרתי הביתה בלי כאבים, 

וזהו, זה לא חזר עד עצם היום הזה... 
באותו שבוע עברתי את אחת החוויות הכי מטורפות שלי.

גדולה של אנשים מבוגרים  נכנסנו אל חדר האוכל, קבוצה 
ורעבים. בצלחת האישית של כל אחד נחו שני כדורי פלאפל, 
על מצע חומוס. איזו בריאות, הצחקתם את הפלאפל. מדובר 
היה בכדורי קישואים על חומוס שבסיסו גם הוא קישואים. 
לצד הכדורים נחו קרקרים עשויים פשתן והר גבינה שמקורה 
בשקדים. בשולחן בר גדול קרצו לנו קערות ענק צבעוניות 
בשלל ירקות, לצידן רטבים על בסיס צמחי בלבד, רוטב גזר, 

רוטב שום ועוד.
יומית  יום מרתק. מהליכה  זה התחיל. נשאבנו אל סדר  ואז 
בשעת זריחה דרך צ'יקונג וכלה בשיאצו וביוגה. והכל תחת 
ששולט  בצמחיה  שמקורו  ירוק  וצבע  בהירה  שמיים  כיפת 

בכל מקום אפשרי.
יחסית  צעירה  אישה  בדוי(,  )שם  ציפי  את  שם  פגשתי 
הפסיקה  יומיים  לאחר  בחייה  ולראשונה  בסוכרת  שחלתה 
את האינסולין. פגשתי גם את הזוג המתוק שהחליט שאורח 
החיים שלהם לא בריא והם רוצים ללמוד איך אפשר אחרת 
ועוד זוג שבטעות הגיע לכאן. הם טיילו בצפון וחיפשו מלון, 
הציצו ונפגעו. תוך יום הפכנו לקבוצה מגובשת. אנשים שלא 

הכירו זה את זה הפכו לחברים הטובים ביותר בתוך יומיים.
יחד אכלנו ירקות מחופשים לשלל מאכלים ואחר כך ניזונו 

רק על מיצי פירות.
כשהגיע היום השלישי, התחלתי לסבול מכאבי ראש איומים, 
יבין  שנגמל  מי  ורק  נורא  היה  זה  מקפה.  בגמילה  שמקורם 
ונאווה,  אותי  חיזקו  כולם  אבל  והתייאשתי,  כמעט  אותי. 
תושבת חוזרת, עובדת במשטרה שמגיעה לכאן פעם בשנה 
לתחזוק, הסבירה לי שאוטוטו זה יעבור. גם היא היתה בסרט 

בוץ הזה. מישהי אחרת הציעה לי טיפול סיני על חשבונה.
הייתי חייבת לשתות משהו. על השולחן באולם הראשי ניצבו 
הטבע.  מן  וממתיקים  התה  סוגי  כל  היום  שעות  כל  במשך 
שתיתי כוס ועוד כוס ועוד אחת ולאחר 24 שעות כאבי הראש 

הנוראיים נרגעו ולראשונה הרגשתי תחושת ניצחון.
מרתק היה לפגוש את השפית שהסבירה לנו כיצד להכין כל 
בוקר משקה בריאות ואיך אפשר לשלב בריאות וחיים. ועוד 
לא הזכרנו את יזהר, חסיד ברסלב תזונאי שכל הרצאה שלו 
מעוררת גלי צחוק והנאה.  ואני שלאחרונה נעשיתי קופצנית 

לשבת  מסוגלת  מעשר ואיני  יותר  בהרצאות 
דקות רצופות, מצאתי את עצמי יושבת במשך היום ומאזינה 

ולומדת להכיר את הגוף שלי מבפנים ולעומק.
אין טלפון נייד, ואין מחשב, ואין טרדות מטורפות. שוכחים 
השלווה  מול  נאלם  הכל  בחוץ.  שם  דוהר  עולם  שיש 
בתוך  והנעשה  ולהתרחשות  שלנו  הפנימי  לקול  וההקשבה 

גופנו פנימה.
את  העולם,  את  ליידע  חייבת  אני  נדר,  של  סוג  נדרתי  ואז 
האנשים שזקוקים למקום הזה. וככה הגעתי לריאיון עם ג'רי.

והנה אני יושבת מול האדם שאחראי לנס הזה. 
"לפני עשר שנים הגשמתי חלום, עבדתי בנדל"ן בפלורידה, 
ויומיים לפני נפילת התאומים מכרתי את הכל, וככה היה לי 

מספיק הון להקים עם עדנה מינץ את מצפה אלומות".
נולד בראשו של ילד שמן. בגיל ארבע עשרה והוא  החלום 
ילד שמן שוקל מאה קילו, סובל מהפרעות אכילה. שם ידע 

שיבוא יום והוא יעזור לשמנים.
אני מקשיבה לאיש הרזה שיושב לפני עם כוס קפה. "מותר 
מודה  הוא  מבשר,"  להינות  יודע  גם  ואני  קפה,  לשתות 
יודע  גם  פורפורציה. הוא  עניין של  ומדגיש שהכל  בהנאה. 
לטוס לחוות בריאות בחוץ לארץ לצום מיצים של שלושה 
שבועות. כשהייתי שמן הגעתי לסדנא של דר פנינה בר סלע, 
שהביאה את השיטה הזו לארץ והבטחתי לעצמי ש יום אחד 

שיסתדר לי כלכלית אקים מקום כזה.
מהתמכרויות  ולצאת  להתמודד  יכולים  שאנשים  מקום 
ללמוד על תזונה נכונה, יותר מהקטע של התזונה הנכונה איך 
נפשית אפשר להשתחרר מאותם המקומות שמביאים אותנו 

להמתכרויות של אוכל, קפאין, ועוד.....
בבריאות,  כשההדגש  כוכבים  חמישה  נופש  משלבים  איך 
חיים  הרגלי  לשנות  איך  ללמוד  זמן  מהחיים.  זמן  בפסק 
שכנראה לא טובים לנו, אם זה לרדת במשקל, אם זה לזרוק 

כדורים, אם זה לחייך , אם פסק זמן מהמתחים. 
שני  והקציתי  נדל"ן  בעסקת  שהצלחתי  היום  הגיע  וככה, 
מיליון דולר להקים את המקום. לרגע לא חשבתי שהמקום 

לא יצליח.
"הצליח?"

"כן, ידעתי שזה יצליח". 

מצפה  את  מאפיין  אני  חוזרים,  מהאנשים  אחוז  "ארבעים 
משועשע.   מחייך  ג'רי  לפושעים",  מקלט  ערי  אלומות, 
"התחדשות, אתה בא לשבוע, אתה כמו ילד חדש, אתה נקי, 
חדש  ראש  לך  שיהיה  לכלום  אומר  אני  פתוח,  יותר  הראש 
מדברים  נותן  שאני  ההרצאות  כל  לאלומות.  מגיע  שאתה 

בעיקר על  שינוי עמוק. 
"נכון, אני שותה קפה, אני אוכל את הבשר הכי טוב, 
 , אני.....ועדיין  זה  טובה  במסעדה  אותי  תראו  ואם 

פעמיים בשנה אני נוסע לצום מיצים".
"למה לא במצפה אלומות?" אני מקשה. 

חמישים   על   ומספר  מחייך  הוא  אפשר",  "אי 
עובדים שיגשו אליו במשך כל שהותו. 

"מי בא למצפה אלומות?"
שלושים  לגמרי,  בריאים  מהאנשים  אחוז  ארבעים 
אחוז חושבים שהם בריאים, ושלושים אחוז מגיעים 
עם אתגר רציני, לכל אחד יש אתגר רציני, זה יכול 
אנשים  גם  באים  סוכרת  או  קילו,  חמישה  להיות 
בריאה.   חופשה  עושים  איך  ללמוד  שבאים  בריאים 
עם עודף משקל באים בשביל לרדת. מדיאטות אחרות 
כי מהר מאד הגוף משנה את התדר שלו, ואז כשחוזרים 

לרגיל, אבל התדר עוצר אותנו מלחזור לדברים הקודמים.
כדורים ומצבי בריאות, סוכרתיים דרגה 2 אחרי חמישה ימים 
הם בלי אינסולין. זה לא נס ,פשוט בגלל האוכל הבסיסיות 
יוכלו  הם  שלמדו,  מה  את  מכאן  ימשיכו  אם   , האוכל  של 

להסתדר עם סוכרת דרגה 2 ללא כדורים ואינסולין. 
הגוף או הראש? אז אתה תחליט אם לקחת אינסולין 

 הוא חוזר לסיפורו האישי, לאחר שהצליח עם פיתוח נדל"ני 
"אחרי  ארבעים,  בגיל  לפנסיה  יצא  הוא  ביץ'  במאמי  גדול 
שלושה ימים חזרתי לעבוד, הוא מעיד, ובאמת קשה לדמיין 
הנפוצות  השאלות  אחת  בפנסיה".  הזה  הנמרץ  האיש  את 
אחרי  יקרה  מה  אבל  התאזן,  הכל  אוקי,  אותו,  ששואלים 

שנחזור הביתה. 
חייבים לשנות את התזונה. שינוי בתזונה משנה את האוכל 

שלנו, שינוי ביוכימי, זה מביא אותך למקום אחר לגמרי. 
דלקת  אבל  להבריא,  יכולים  לא  אנחנו  מחלות,  עם  אנשים 
ממצבים  אותם  להוציא  מצליחים  אנחנו  קרוטן  פרקים, 
שינוי  עם  צום,  ימים  שלושה  אחרי  המחלות.  של  הקשים 
נפיחות עייפות, לדבריו  נעלמים.  ביוכימי של הגוף, דברים 
לבנות  קשות,  מחלות  אחרי  שמחלימים  אנשים  ג'רי,  של 

בחזרה את המערכת החיסונית.
אחד הדברים שגורמים לו לסיפוק עצום הם הילדים החולים 

במחלה הקשה שהוא מעניק להם בחינם שהות במקום.  
לו   שמעלים  טלפונים  למאות  זוכה  הוא  השנה  ראש  בכל 

דמעות בעיניים.  " וואלה אני חי".
"בזכותך לא עשיתי קיצור קיבה". 

זה מפעל חיים, זאת הגדולה של מצפה אלומות, אם זה פיזי 
מנטלי או נפשי , אתה משנה להם את החיים, אתה נותן להם 

כלים לשנות את החיים שלהם, כשאני מגיע לאנשים.
מוכנות  לא  הביטוח  חברות  גדול.למה  התסכול  ועדיין 
זוכים  לו על כל האנשים שלא  זולה. חבל  להקציב פוליסה 
לא מכניסים שהות  ללמוד, התסכול שלי, שקופות החולים 
יש  שנה  כל  כיפור  ביום  הבריאות.   בסל  אלומות  במצפה 
החזון  "מה  המקום.  את  מקבלים  חב"ד  אצלינו,  כנסת  בית 

הלאה?" אני מפנה אל האיש הנמרץ שאלת סיום. 
לאנשים  עשיה  יותר  גם  יהיה  אלומות  מצפה  את  "להרחיב 

שנמצאים בו, בריכה, חדר כושר"
חדר עם מוזיקה אני רוצה להקים יחידה לילדים עם מחלות 

קשות. אוהב הצלחה אבל באות זמן אני אוהב חמלה ובכי. 
אלומות בשבילי הוא מקום קדוש, מקום של שינוי התחדשות. 
אגב, את יודעת מה נמכר הכי הרבה בחנויות בכל בתי המלון 

בארץ ובעולם?
חגורה חדשה!!!"

אלומות של אור

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com
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את ג'רי כולם רוצים לפגוש: ברגע הראשון תגלו סבא חביב, וכן, הוא כבר סבא לשבעה נכדים 
 מהר מאד תגלו אדם  עם אומץ ותושייה, שהצליח לממש חלום אמיתי לא רק עבורו, אלא 

בעיקר עבורינו
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ירושלים תשכ"ז
כל הילדים משחקים יחד בגן, ציפורה הגננת מטיילת ביניהם, 
מחלקת מחמאות מחממות, בודקת מי צריך עזרה, אין הרבה 
צעצועים בגן, הילדים גם לא דורשים הרבה, הם מסתדרים יופי.
שלושה ילדים מסתודדים בקצה החדר, ציפורה מביטה 
בהם מזווית העין, החוש הגנני המפותח שלה מריח צרות, 
"אל תיתני לילדים השובבים להסתודד יותר מדי ביחד בלי 
תעסוקה", אמרה לה בזמנו פרומה, קודמתה בתפקיד, בעלת 
הניסיון הרב עוד מימיה כגננת פולנית מדופלמת, "הם יכולים 

לתכנן משהו ולעשות לך צרות".
הילדים, כמו ילדים, לא מבחינים במבטיה החשדניים 
ובאוזניה הכרויות, "בואו נשתולל", מציע אחד מהם, "משעמם 

פה, בואו נעשה בלגן",
"כן! בלגן בגן", אומר האחר ועיניו מתמלאות בברק של 

שמחה,
"נראה לי שנתחיל עם ארמון הקוביות של ריקי ואחר כך 
נציק קצת לברוך בצלאל", אומר הראשון, "אבא שלו שוב 

קנה לו צעצוע חדש".
"כן", אומר השלישי בקנאה, "אז מה אם אבא שלו עשיר! 
אני חושב שכל אחד שקונה צעצוע חדש צריך לחלק אותו עם 

האחרים, אלה שאין להם".
"כן נכון", מאשר הראשון- מנהיג החבורה הקטנה, "בואו 

נתחיל להשתולל!",
השלושה ניגשו כמתוכנן אל ארמון הקוביות של ריקי והרסו 
אותו בבעיטות, ציפי זכתה גם לקוביות בין השיניים בטרם עת...

כל ילדי הגן הביטו במעשי הבריונות בחשש, אף אחד לא 
רצה להתעסק עם שלושת הילדים החזקים של הגן, הם פשוט 
הביטו במתרחש בתקווה שהם לא יהיו הקרבן הבא, ריקי כבר 

הקימה צרחות אימים.
שלושת הילדים הרעים התכוננו להמשיך עם בצלאל 
והצעצועים שלו כשציפורה הגננת חסמה את דרכם בגופה, 
"ולאן אתםםםםםםםם הולכייייייים? אה ילדודס מתוקיייייייים 

שלייייייי",
הילדים ניסו להיאבק ולהמשיך בהשתוללות, אך הגננת 
היתה יותר חזקה מהם והם נאלצו להפסיק עם ההשתוללות 
לעת עתה, ציפורה גם שטפה להם את הפה לאחר שכינו אותה 

בשמות שלמיטב הבנתם היו שמות גנאי.
"אוף איתך! פויה!", אמר הראשון בחוצפה, "אנחנו רוצים 

להשתולל!,
בחיוך  המנוסה  הגננת  אמרה  נווווו",  נווווו  "נוווווו 
שנמשך שנים, "אסור להשתולללללללללל! ציפורה לא 
מרשהההההההההה", היא העניקה לילד הראשון עוד סיבוב 
של שטיפה והעמידה אותו בפינה, הכל כמובן באהבה גדולה 

ובחום אינסופי.
שלושת הילדים הרעים הביטו זה בזה במבטים זעופים 
כאומרים "או קיי, בסיבוב הזה ניצחת, הגננת, אבל אנחנו 

עוד נשתולל".
  

ירושלים תשע"ז
שלושת הילדים הרעים, שעכשיו כבר לא היו ילדים ולפחות 
למרעית העין גם לא היו רעים, נפגשים כרגיל בביתו של 
הראשון, זה שהנהיג אותם בילדותם, הוא עכשיו אדם בן 
חמישים עם שיער שיבה בצדדים, הוא גם איש תקשורת חשוב 
ומוערך ו... אולי מה שיותר חשוב, יש לו הרבה כח בידיים.

עכשיו היו איתם עוד כמה ילדים מהגן הישן וגם מגנים 

אחרים, כולם כבר היו או אנשי צבא או אנשי עסקים, או סתם 
אנשים מהברנז'ה הפוליטית או התקשורתית.

"אז מה אתה אומר?", שואל השלישי זה שדגל פעם בחלוקת 
הצעצועים בין כל הילדים בשווה והיום הוא שופט עליון 

מקריח לחלוטין, "נצליח להוריד את ביבי או לא?",
"המצב נורא ואיום", אומר השני שעכשיו מכהן כחבר 

כנסת באופוזיציה, "הם פשוט בוחרים בו פעם אחר פעם".
"כמו עדר של בהמות...", ממלמל הראשון כאילו לעצמו, 
"מישהו צריך לומר את זה סוף סוף בקול, אולי אני אבקש מאחד 
הבימאים המוכשרים שלנו, נראה להם איך שהם נראים!". 

הוא תמיד היה איש של מילים, ועכשיו זה הפך להיות 
משמעותי יותר מאי פעם, אם כי... כל המילים כבר נאמרו, 
ועכשיו נשארו רק אותם כינויים שנאמרו לגננת בשעתו, אלו 

שהיו למיטב ידיעתם כינויי גנאי.
"מה יהיה?", שואל השלישי, "אם הוא לא יפסיק לתת 
לבוחרים את העצמות שלהם הוא עלול להיבחר גם בפעם 

הבאה",
"כן, אז מה אם אבא שלו עשיר", ממלמל הראשון שנזכר 

לפתע בזכרון ילדות ישן.
"מה אמרת?", שואל השני,

"כלום", הראשון מתנער, "אנחנו צריכים להוריד אותו 
משם, בכל דרך, נמצא עליו משהו, עדיף פלילי, ואם לא 

עליו אז על אשתו, נלך על כל האנשים הקרובים אליו, אנחנו 
הולכים להשתולל!",

"יאללה בלגן", מאשר  השני, "אבל אני לא יודע מכלום, 
אתם יודעים... קארמה של שופט... אני אגבה אתכם משם, 

רק תוודאו שאני אמשיך להיבחר אה?",
"שום בעיה", אומרים האחרים, "עם מה נתחיל?",

"קודם נלך על הארמון שלו", אומר הראשון, "נחפש מה 
קורה שם בבית, נבעט בו קצת מבפנים ואם זה לא יעזור, נלך 
לחברים העשירים שלו, אלה שלא מתחלקים בצעצ... בכסף 
שלהם עם כל האחרים, נציק להם עד שלא יהיה לו ברירה 

אלא להיכנע. 
בכל העת כמובן נדווח על הכל בתקשורת, על זה אני אהיה 
אחראי באופן אישי, נלכלך אותו ונשמיץ אותו, נחזק את 

האויבים שלו, הוא ישבר בסוף, בואו נשתולל!".
"כן, כן, בואו נשתולל!", מריעים כולם ופצחו בריקוד 

ילדותי.
שלושת הילדים הרעים הביטו זה בזה במבטים מלאי 

משמעות.
"כמו אז בגן", נזכר השני בעיניים בורקות, "נעשה בלגן 

אמיתי!".
"והפעם", אומר הראשון בלחישה מפחידה, "שום גננת לא 

תעצור אותנו או תשטוף לנו את הפה!"   

משל ושנינה // משה ולדר
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