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סביבון, סוב סוב

בראשית השבוע הוזמנתי ע"י ידידי חבר מועצת העיר, עו"ד 
יניב דרי לשיחה קצרה בפני הסוכנים של רימקס חדרה. בלבי 
מקום של כבוד לסוכנות בהנהלתו של ידידי ורעי מר אבי קורש. 
בגמילות  אלופים  גם  הם  בארץ,  המכירות  אלופי  שהם  מלבד 
חסדים ובמצוות. אני עדיין זוכר אותם לטובה מהמבצע האדיר 

של קמחא דפסחא אותו ארחנו במשותף לפני כשנתיים.
באוירת חג החנוכה הקרב ובא, שאלתי אותם: מה לומדים 

מהסביבון?
המכבים  מימי  עוד  מאוד,  ועתיק  ידוע  הסביבון  של  הטעם 
האמיצים. היה זה כאשר היוונים אסרו על העם היהודי ללמוד 
תורה וגזרו עונש מוות על אלו שיעברו את החוק. ילדי ישראל 
מתקרבים  חיילים  שמעו  וכאשר  בסתר,  תורה  ולמדו  התקבצו 
הסביבונים,  את  מוציאים  הספרים,  את  מטמינים  היו  לשטח 

ומעמידים פנים כאילו הם עסוקים במשחק לוהט.
עצום.  הוא  מהסביבון  ללמוד  שאפשר  הנוסף  המסר  אבל 
אמרו חסידים קדמונים כי כמו שבסביבון לא משנה כמה הכנה 
על  יפול  הוא  בסוף   - בסיבובים  תשקיע  אנרגיה  כמה  תעשה, 
האות שייגזר מלמעלה. ייתכן ובזכות המאמץ הוא יסתובב סביב 
לחזות  אפשר  אי  התוצאה  את  אבל  סיבובים,  כמה  עוד  עצמו 
בשום צורה. התוצאה רשומה למעלה, כך גם בכל השתדלות 
בעולם הזה, אדם חושב שהוא ישקיע יותר, ירוץ יותר, ייתייגע 
יותר אז הוא ישיג יותר, זה לא חייב להיות, רשום מלמעלה מה 

התוצאה.
כסוכני נדל"ן, אמרתי להם, אתם נפגשים עם הסביבון שוב 
ושוב. לפעמים משקיעים בעיסקה מסוימת ימים ושבועות, עמל 
ויגיעה ללא סוף, ולא יוצא מזה כלום, ולבסוף מגיעה עיסקה 

אחרת, לפעמים גדולה יותר, שנסגרת במינימום השקעה.
אם  בעיסקה,  ומאמצים תשקיעו  כמה השתדלות  לא משנה 
מלמעלה.  תוכנית  לפי  הכול  זה  דבר  של  בסופו  תיסגר  היא 

ללמדך: השקעה והשתדלות - חובה. התוצאות - בידי שמים.



אנחנו חיים בים של משימות ואתגרים, ממש כמו במלחמה 
תמידית. פרשתנו, פרשת וישלח, עוסקת בנושא של ההיערכות 
תחום,  באיזה  ולא משנה  לקראת מאבק. הצלחתו של מאבק, 
הקרב  במהלך  לכן.  קודם  שהוקדש  ובתכנון  במחשבה  נעוצה 
להיות  חייבת  פעולה  כל  אסטרטגיה,  לשנות  מאוד  קשה 

מתוכננת מראש. על כל תוכנית א' - חייבת לבוא תוכנית ב'.
בין  שהתקיימה  הגורלית  הפגישה  על  בפרשה  לומדים  אנו 
יעקב לעשיו. הטינה של עשיו ליעקב הייתה כה גדולה, ועשיו 
מתקרב לקראת יעקב עם 400 איש. ליעקב לא נותרה ברירה אלא 
להתכונן למאבק. המדרש מספר שכאשר נודע ליעקב אבינו על 
אפשרויות  כמה  הכין  הוא  עשיו,  אחיו  עם  המתקרב  העימות 
חלק  לעשיו  לתת  מוכן  היה  הוא  העימות:  יתנהל  שבה  לדרך 
גדול מעושרו על מנת שיניח לו לנפשו; הוא התפלל שהקב"ה 
יתערב משמים ויסייע לו; הוא גם גייס את משפחתו ואת עבדיו 

למלחמה, אם יהיה צורך בכך. דורון, תפילה ומלחמה.
כמורכבת  יעקב  של  הזאת  התוכנית  את  רואים  אולי  רבים 
משלוש חלופות, משלוש אפשרויות שכמעט שוללות אחת את 
רעותה: אדם לא מעניק מתנות לאויב שהוא חושב שהוא יצטרך 
להילחם בו בעתיד הקרוב. על אף שהיו מקרים של פיוס כספי 

חרם  דווקא  מקדים  המלחמות  רוב  את  האנושית,  בהיסטוריה 
כלכלי או החרמת רכוש של האויב והצהרות עוינות נשמעות 

לפני שהמלחמה עצמה פורצת.
גם בתפילה בדרך כלל נעזר כל צד בסכסוך כשהוא משוכנע 
רצון  על  מעידה  גם  תפילה  זאת,  עם  האחרון.  המוצא  שזהו 
להימנע ממלחמה, על רצון בשלום בין הצדדים. ויש גם הכנות 

למלחמה של ממש עם כל חוסר הוודאות.
אך בחינה מדוקדקת של דברי התורה מראה שיעקב התכוון 
במעשיו  יעקב  במקביל.  האפשרויות  שלוש  בכל  להשתמש 
הדריך וכיוון אותנו כיצד עלינו לנהוג טרם כניסתנו לקרב. הדבר 
שאותו אנו צריכים לשים כל העת מול העיניים, זה כיצד אנו 
יכולים להימנע מהמלחמה. כיצד אנו יכולים להרגיע את האויב, 
או להסביר לו שלא כדאי לו להתעסק אתנו. העיקר למנוע את 

המלחמה.
יעקב אבינו מכין דורון שיפייס את עשיו, אך מאידך מתכונן 
למלחמה. ההכנות למלחמה יש בהם גם כדי להרתיע את הצד 
שכנגד מלפתוח חזית: 'אני ערוך ומוכן למלחמה. אל תתעסק 
איתי'. וכמובן התפילה, שבכוחה לבטל את המלחמה. מדהים 
יעקב-עשו,  יחסי  של  העגומה  ההיסטוריה  אף  שעל  לחשוב 
יעקב יוזם ושולח מלאכים כדי להיפגש עם אחיו מתוך מטרה 

להגיע לשלום.
ממלחמתו  שהנלמד  הרי  לבנים",  סימן  אבות  "מעשי  ואם 
רוחניים  שלנו,  ובמאבקים  במלחמות  גם  כי  הוא,  יעקב  של 
כגשמיים, עלינו לדעת מיהו האויב ולהכין את עצמנו לדורון, 
לתפילה ולמלחמה. בו זמנית, לנסות להשפיע לטוב על האויב, 

להימנע ממלחמה ובלית ברירה להשיב מלחמה שערה.
זו הדרך לניצחון.



עליו  המלך  שלמה  דברי  את  קוראים  אנו  השירים  בשיר 
בגנים,  לרעות,  הבושם  לערוגות  לגנו,  ירד  "דודי  השלום: 

בבואם  זה  פסוק  לקרוא  נוהגים  הספדנים  שושנים".  וללקוט 
להספיד אנשים יקרים.

השבוע, איבדנו, שניים מיקירי החינוך בחדרה ובאזור הצפון 
שעמדו לימינינו בעוז ובתעצומות והותירו צוואה לדורות של 
אדם  ובין  לחבירו  אדם  בין  אוהבת  והתנהגות  טובים  מעשים 

לקונו.
השושנה הראשונה היא, החשב הכללי של עירית חדרה, מר 
חיים שפונדר ז"ל, איש אהוב ללא גבול, שהדגים ברוחב ליבו 
את מאמר חז"ל: "אם יתן איש את כל הון ביתו ביתצו באהבה 
בו  ביום  החינוך.  את  וחיבב  אנשים   הוא אהב  לו",  יבוזו  בוז 
איבד את הכרתו עוד הספיק לבקר במתחם התיכון החדש של 
'מדעים ויהדות', סייר ושמח על כל התקדמות שראה כמו היה 

זה בביתו.
על  רבה  תודה  לו:  וכתבתי  איתו,  התכתכתי  הביקור  לאחר 
ההתגייסות שלך לפרויקט, זה לא מובן מאליו. הוא השיב: "אין 
על מה". התעקשתי: יש על מה. ענה לי שפונדר: "זה העבודה 

שלי". אלו היו המילים האחרונות שלו, זו היתה תמצית חייו.
פניה  במאור  הצפון  מחוז  את  שהאירה  השנייה  השושנה 
ובטוב ליבה, היא הגב' רחל מתוקי עליה השלום, מנהלת מחוז 
חיפה. היא היתה אשת חינוך במלוא מובן המילה, קודם היתה 
בנאדם טוב ומיטיב, ורק אחר כך היתה מנהלת ומפקדת על צבא 

עובדים.
במהלך כל השנים, יותר מעשור, בהם מרכז החינוך 'מדעים 
של  חיילת  מתוקי  הגברת  היתה  תילה,  על  עומדת  ויהדות' 
המוסדות, עומדת לימינינו בעצה ובתושייה, במעש ובחזון. לא 

היתה פניה שלא נעתנה באמצעותה בצורה חיובית.
אמרו חז"ל: יש שמעשיהם נאים ושמם נאים. רחל מתוקי, 
כשמה כן היתה, מתוקה במעשים טובים ובעשייה למען החינוך, 
בה ראתה את התגשמות חזונה להעניק לילדי ישראל את הטוב 

ביותר שניתן. כולנו אסירי תודה לה ולמפעלותיה הברוכים.
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים וישלם ה' להם כמעשיהם.
 שבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

                                                                                                              צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הטעם של הסביבון ידוע ועתיק מאוד, עוד מימי המכבים האמיצים: ילדי ישראל התקבצו ולמדו תורה 
בסתר, וכאשר שמעו חיילים מתקרבים היו מוציאים את הסביבונים, ומעמידים פנים כאילו הם משחקים 

 אבל המסר הנוסף שאפשר ללמוד מהסביבון הוא עצום
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אמא, מגיע לך
מזל טוב?

ב                 למהדרין חושבים עלייך והכינו במיוחד עבורך

ערכת לידה מהודרת לתינוק וליולדת

רק ב-
כולל משלוח

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. התמונות להמחשה בלבד. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המבצע בתוקף עד ה 28.12.16 או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

הזמיני את ערכת הלידה של סימילאק:
http://lp.dnanet.co.il/similac

המוקד פעיל בימים א'-ה', בשעות 9:00-16:00

מ"ל  50 מוסטלה   1-2-3 החתלה  משחת   • מ"ל   200 יומיומי,  רחצה  שמן  בייבי,  בלנאום   • גר'   400 למהדרין  סימילאק  כוללת:  והיא  שנה  חצי  גיל  עד  לתינוק  לאימהות  מיועדת  הערכה 
• מוצץ אורתודנטי  0-6 חודשים • דוקטור עור, נוטריק קרם ידיים, 100 מ"ל• מגבוני בייביסיטר באריזת  24 מגבונים • זוג חיתולים בייביסיטר מידה 2 • תיק רחצה איכותי

077-670-4553
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הבדלים רבים מתוארים בתורה בין יעקב לעשו. 
לצאת  מבקש  יעקב  אמם,  בבטן  בהיותם  כבר 
כשרבקה עוברת על פתחי בתי כנסיות בעוד שעשו 
רוצה לצאת כשהיא עוברת על פתחי עבודה זרה. 

אָֹהִלים",  יֵֹׁשב  ָּתם  "ִאיׁש  יעקב  גדלים,  כשהם 
עשו בוחר בדרך שונה: "ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה". 
השוני  יעקב,  קיבל  שאותן  הברכות  עם  ובסיפור 
ביניהם כבר מוליד מלחמה של ממש ויעקב גולה 

לביתו של לבן מפני עשו אחיו.
חולפות השנים, יעקב מקים משפחה, עשו גם. 
נכסיו של יעקב שהתחיל את המסלול עם בקשה 
ִלְלּבֹׁש",  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  ִלי  "ְוָנַתן  של  צנועה 
ִלְׁשֵני ַמֲחנוֹת". עשו,  ָהִייִתי  מתרבים, והנה, "ַעָּתה 
גם הוא מתעשר. אחרי הכול, יצחק בירך גם אותו 

והברכות של יצחק אינן חוזרות ריקם.  
בפרשתנו, מיד לאחר המפגש ביניהם – שבנס 
בו  האחים  שני  בין  שיח  מתפתח   – בשלום  עבר 
שכנראה  ביניהם  נוספת  מחלוקת  התורה  מגלה 
ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהַּמֲחֶנה  ָּכל  ְלָך  "ִמי  לעולם לא תיושב: 
ֵחן  "ִלְמצֹא  משיב:  יעקב  עשו.  שואל  ָּפָגְׁשִּתי?" 
לקבל:  מסרב  עין  למראית  עשו  ֲאדִֹני".  ְּבֵעיֵני 
ָלְך".  ֲאֶׁשר  ְלָך  ְיִהי  ָאִחי,  ָרב  ִלי  ֶיׁש  ֵעָׂשו:  "ַוּיֹאֶמר 
כעפרון בשעתו, ובעצם כמו כל אחד שאומר הרבה 
ומקיים מעט, גם עשו טוען שהוא מסתפק במועט 

)"באמת שלא היית צריך"...(. יעקב משכנע אותו: 
"ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱאֹלִקים 
ַוִּיְפַצר ּבוֹ" – ולמרבה ה"הפתעה"  כֹל.  ִלי  ֶיׁש  ְוִכי 

– "ַוִּיָּקח".
בתוצאה  שהסתיימה  בשיחה  מעט  נתבונן  אם 
צפויה כאמור, נגלה הבדל עצום בין יעקב לעשו. 
ובכל  כל אחד מהם מתאר לשני את ממונו הרב, 
"ֶיׁש  יספיק.  לא  לעולם  העושר  עשו  אצל  זאת, 
וחי  עובד  "אני  אומר.  הוא  הרבה,   – ָרב"  ִלי 
את  שהשלמתי  אדע  מתי  הרבה.  לי  שיהיה  כדי 
המטרה? לעולם לא. כי ל'הרבה', אין תחנת יעד 
סופית". יעקב משיב שבמספרים יש לו ברוך השם 
לא פחות, אבל הוא לא קורא לזה "הרבה". "ַחַּנִני 
ֱאֹלִקים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל!" – "אין לי שום מטרה בעוד 
ועוד ריבוי, אני תמיד חי בתחושה שכל מה שיש 
לי, זה בשבילי הכול. אתה יכול לקחת את מנחתי, 

זה לא מחסיר ממני כלום". 

התורה לא באה ללמד אותנו וויכוח על תפיסת 
יש  כל,  או  הרבה  השניים.  בין  כלכלית  עולם 
אותם  ומזכה  לאחרים  שנותן  מי  ברוחניות.  גם 
יש  שבאמת  מעיד  זכה,  לו  האור  משפע  בשמחה 
אולי  יזכה  לעצמו,  זה  את  ששומר  מי  הכול.  לו 

ל"הרבה" מצוות, אך אפילו לא לשלמות אחת.

בעושר ובאושר

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר
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אין לי מטרה בעוד ריבוי. אני חי בתחושה תמידית שיש לי הכל". ציון יעקב אבינו"
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הכנס יתקיים במרכז הרפואי מעיני הישועה 
רח’ הרב פוברסקי 17 בני ברק, קומה 2 אולם הרצאות

 
יום שלישי כ’ כסלו תשע’’ז, 20.12.2016 

בשעה 18:15

כנס בריאות
בנושא: יתר לחץ דם  - כגורם לאי ספיקת כליות

מפגש עם פרופ’ מוטי רביד 
בנושא התמודדות עם יתר לחץ דם 

מודדים לחץ דם: 
במסגרת קידום הבריאות בקהילה, יוצבו עמדות 

לבדיקת לחץ דם בכניסה למרכז הרפואי.
הבדיקות יתקיימו בימים רביעי וחמישי כ”א-כ”ב בכסלו 

)21-22 דצמבר 2016( 
יום רביעי כ”א  כסלו בין השעות: 10:00-13:00
יום חמישי כ”ב כסלו בין השעות: 16:00-19:00

< עמדות נפרדות לגברים ונשים.

התכנסות וכיבוד קל  18:15

דברי פתיחה  18:30
מר שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי  18:45
בנושא: יתר לחץ דם - הסיכונים וההתמודדות   

הרב יעקב הורנצ’יק,   19:45
יו”ר ‘מאמינים בדרך’   

איגוד חולי כליות ומושתלים   
בנושא: תשומת לב מונעת לחץ   

הרשמה חובה | מספר המקומות מוגבל | שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪

לפרטים והרשמה: 03-5771109 
Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il

ההבדלים בין שני האחים, יעקב ועשו, בלטו עוד 
בהיותם בבטן אמם, כידוע  בהמשך, השוני ביניהם 
הוליד מלחמה של ממש, ויעקב הוכרח לגלות מפני  
עשו אחיו  ומה  פרשת השבוע רוצה ללמד אותנו 

בפרסום הדו-שיח ביניהם?
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אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

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

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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ספרים הקדושים מובא )עי' פרי צדיק ר"ח כסליו אות 
ז' וכן בבני יששכר,( ששנים עשר חודשי השנה מכוונים 
כנגד שנים עשר השבטים, לפי סדר הדגלים. חודש ניסן 
כנגד שבטו של יהודה, ולפי החשבון הזה, חודש כסליו 

הוא כנגד שבט בנימין.
בהבנתי הפשוטה, אין זו רק כותרת לחודש אלא מקור 
כח. כלומר, האנרגיות הניתנות לכל אחד מאיתנו בחודש 
זה בעבודתנו לפני ה' יתברך, מתקבלות מ"תחנת הדלק" 
עצמנו  את  שנכשיר  בתנאי  הנ"ל  שכל  אלא  בנימין.  של 

לכך, נפתח את מכסה הדלק ונבקש ונרצה.
שאפשר  כוחות  שלושה  אחר  להתחקות  אפוא  ראיתי 
לשאוב מבנימין אלינו כאן ועכשיו )לאור הספר "הלקח 

והליבוב" לחנוכה(:
ו'(:  פרק  רבה  )אסתר  במדרש  נאמר  השתיקה.  כח   .1
"רחל תפשה פלך שתיקה. ראתה סבלונותיה ביד אחותה 
ושותקת. בנימין בנה תפש בשתיקה. תדע שאבנו שהייתה 
יוסף  במכירת  היה  יודע  לומר  'ישפה',  הייתה  בחושן 

ושותק, ישפה – יש פה ושותק". ע"כ. 
לשתוק זה דבר נפלא. על הגאון ר' אל'ה מישקובסקי 
מסופר  הכפר,  ורב  חסידים  כפר  ישיבת  ראש  זצוק"ל, 
"אנדרע  אמר:  וכך  השתיקה.  בפלך  מאד  אוחז  שהיה 
קענן נישט רעדן...  איך קען נישט רעדן!"... )אחרים לא 

יכולים שלא לדבר. אני - לא יכול לדבר...!(.
ומספר הרב יעקב פרידמן הי"ו )מוסף שבת קודש יתד 
גברא  שנשא  דרשה  מאד  שיבח  פעם  כי  תשנ"א(,  נאמן 
רבה, אבל הוסיף ואמר: "אובער צום נישט רעדן, קומט 
דאס נישט" )הדרשה הייתה מוצלחת, אולם זה עדיין לא 
כמו לא לדבר בכלל....(. וממשיך לספר שם, כי בסעודת 
לכוס  כשהמתינו  זוננפלד,  הגרי"מ  חתנו,  של  המשתה 
של ברכה והיה שרוי ברגע של אושר נדיר, אמר לחתנו: 
שהוא,  קנין  כל  פעם,  אי  בי  שנתווסף  רוחני  קניין  "כל 
נבע מכח השתיקה שלי, וכל הפסד רוחני הוא פרי דיבור 

שהשמעתי...".
"שמעון העמסוני... היה דורש כל אתין שבתורה, כיוון 
לו תלמידיו:  פירש. אמרו  תירא  ה' אלוקיך  שהגיע לאת 
רבי, כל אתין שדרשת מה תהא עליהן? אמר להם: כשם 
שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על הפרישה. 
עד שבא רבי עיקבא ולימד: את ה' אלוקיך תירא, לרבות 
תלמידי חכמים".  הכריז בהתלהבות הגאון ר' אל'ה זצ"ל: 
"באיזה כח קם רבי עקיבא ודרש לרבות תלמידי חכמים? 
העמסוני?  שמעון  הבין  שלא  עקיבא  לרבי  התחדש  מה 

אלא שזהו כח השתיקה של שמעון העמסוני!".
השתיקה היא עוצמה. השתיקה היא ביטוי של עמקנות. 
נפשית.  ויציבות  איתנה  עמידה  של  גילוי  היא  השתיקה 
של  דבריו  ומפורסמים  השתיקה.  היא  המעלות  כלילת 
ורגע שאדם  רגע  כל  הגר"א באגרתו בשם המדרש, "על 
יכול  ובריה  מלאך  כל  שאין  הגנוז  לאור  זוכה  פיו  חוסם 

לשער"!
של  בחלקו  נבנה  המקדש  בית  הלא  התפילה.  כח   .2
בנימין, שעליו נאמר )ישעיה נ"ו ז' (: "ביתי בית תפילה 
יקרא לכל העמים". ומשכך, הרי הוא מקור להתחדשות 

נפלאה ומיוחדת בתפילה דווקא בחודש זה. על הגאון רבי 
חיים קמיל זצוק"ל, סיפר לימים ראש הישיבה באופקים 
הגר"י הורוויץ זצוק"ל, כי אמו של אחד האברכים בקהילת 
אופקים נפטרה זמן קצר אחרי שרבי חיים נפטר. כשבאו 
לנחמו, אמר כי היה לו ברור שתלך מהעולם. מצבה הרבה 
אותה  מאשפזים  היו  פעם  מידי  מאד.  קריטי  היה  שנים 
בבית חולים והרופאים לא ידעו מה לעשות. "הלכתי לר' 
הוא  עליה.  שיתפלל  וביקשתי  נפש  כופר  לו  נתתי  חיים, 
היה מתפלל, ויומיים לאחר מכן הכל הסתדר והיא חזרה 
הביתה. כך היה כמה פעמים, אבל אחרי שרבי חיים נפטר 
יודע מה יהיה? אין כבר מי  אמרתי לבני הבית שלי: מי 
שיתפלל כך עליה". וכך היה. לאחר פטירתו נכנסה לבית 
אף  על  שלו!  התפילה  כוח  היה  זה  יצאה.  ולא  חולים 
מיוחד  חוץ משהו  כלפי  באופן שראו  לא התפלל  שהוא 

)מוסף שב"ק  יתד נאמן תשס"ו(. 
באחת  המצוטט  את  וזכורני  לכולנו,  משותף  זה  כוח 
לאור  שיצאה  המקורות"  "אל  ארגון  של  מהחוברות 

בין  קצר  שיח  דו  ובה  הכיפורים,  יום  מלחמת  בתקופת 
ומצוות  תורה  שומרי  אינם  שניהם   - לפקודו  טנק  מפקד 
יושביו.  את  והרעיד  לטנק  ונראה  סמוך  פגז  נחת  עת    -
דתי?" שאל  "אתה  החייל.  בקול  זעק  ישראל...",  "שמע 

אותו מפקד הטנק. "עכשיו כן"... ענה החייל.
עליו  "חופף  נאמר:  בנימין  על  ההשתוקקות.  כוח   .3
כל היום" )דברים ל"ג י"ב(, ואת המילה "חופף"  דורשת 
הייתה  רצועה  כי  ומספרת  ע"א(  י"ב  דף  )יומא  הגמרא 
יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה 
היה מזבח בנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולעה 
בכל יום. לפיכך זכה ונעשה "אושפיזכן" )"שהיה הארון 
נתון בחלקו" - רש"י( לשכינה! ומסביר רש"י את המילה 
"חופף": "כאדם המתחכך מחמת שאינו משיג תאוותו". 

הצדיק.  בנימין  של  הדגל  מתכונות  אחת  זוהי  לאמור, 
ועוד, שאף  עוד  להשיג  לקדושה  גדולה  ותשוקה  תאווה 
ז(,  תורה  )ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי  לרשותו.  ייכנס  המזבח 
מובא כי ר"ת כסליו: "וירא ה' כי סר לראות" )שמות ג' 
ד'(. היינו, כל ההנהגה של משה רבינו שכחה נמשך עד 
ימינו החלה מהרצון וההשתוקקות "כי סר לראות"... שם 

במראה הסנה.  
לרצות  ויהודי  יהודי  כל  של  בדמו  מוטבע  הזה  הכוח 

לעלות ולהתעלות.
אלו אפוא מעט מאוצרו של בנימין, אוצרות אותם ניתן 
לפרוט ולממש בחיי היומיום, לחודש טוב, ולחיים מלאי 

אור ושמחה.

יד בנימין
הרב צבי אזרחי

במבט שני

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

הגאון  השתיקה.  כח  של  שלמה  הנהגה 
רבי אל'ה מישקובסקי זצ"ל

כל חודש בלוח השנה העברי מכוון כנגד אחד מן השבטים  חודש כסלו מכוון כנגד שבט בנימין, והנה 
שלוש נקודות שנוכל ללמוד מבנימין אלינו עצמנו, ולבסס בהן את חיינו הרוחניים

פעם שיבח מאד 
דרשה שנשא גברא 
רבה, אבל הוסיף 

ואמר: הדרשה הייתה 
מוצלחת, אולם 
זה עדיין לא כמו 
לא לדבר בכלל... 

וממשיך לספר שם, 
כי בסעודת המשתה 
של הגרי"מ זוננפלד, 
כשהמתינו לכוס של 
ברכה, אמר לחתנו: 

"כל קניין רוחני 
שנתווסף בי אי פעם, 
כל קנין שהוא, נבע 

"

"



* ע״פ סקר איפסוס יולי 2016

קולגייט במבצע עם חיוך!
קנו ממגוון מוצרי קולגייט

ותוכלו לזכות בסט צילומים משפחתי
מתנה!

 קנו אחד ממוצרי קולגייט ושמרו את הקבלה
 התקשרו ל: 03-9411411, ענו נכונה ובמהירות על 3 שאלות
ותוכלו לזכות בסט צילומים משפחתי מקצועי מתנה!

רוצים להשתתף?

תוקף המבצע: א׳ בכסלו - א׳ בטבת תשע״ז )1-30.12.2016(
בהתאם לתקנון המבצע הנמצא במשרדי חברת ש. שסטוביץ בע”מ
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גזענות שכזו

זה  פעם  להרגל:  הפך  כבר  זה 
על  המושתת  בנייה  לחברת  קמפיין 
מוקלטת  שיחה  זו  ופעם  גזענות, 
המתפרסמת ברבים בה נשמע משכיר 
לשוכרים  דירתו  את  להשכיר  מסרב  כשהוא 
ממוצא מזרחי. למי שלא עודכן בפרטי המקרה 
כאשר  הדברים,  חילופי  התנהלו  כך  האחרון, 
הפעם טרח המשכיר להבהיר את דבריו היטב: 

לא מעוניין בשוכרים ספרדים.
תושבת העיר פתח תקווה שנתקלה במודעת 
לברר  ביקשה  בעיר,  דירה  השכרת  על  פרסום 
אך  הנכס,  את  לראות  בכדי  להגיע  תוכל  מתי 
הופתעה כאשר הדובר ביקש לברר פרט 'קריטי' 
בשמה  הסתפק  לא  האיש  שמה.  והוא  לדבריו 
"לדעת  בכדי  וביקש את שם משפחתה  הפרטי 
לראות  לבוא  מה  לך  יש  ואם  רלוונטי  זה  אם 

בכלל".
התעקשה  הפוטנציאלית  שהשוכרת  לאחר 
שם  את  לדעת  כך  כל  לו  חשוב  מדוע  לברר 
"השאלה  בושה:  ללא  האיש  ענה  משפחתה, 
אייזנבך.  או  בוזגלו  המשפחה  שם  האם  היא 
הכל".  זה  לדעת,  רוצה  שהוא  מה  זה  פשוט 
וכאן הוא אמר את משפט המחץ: "ספרדים הוא 
עולה  וכעת  כאן פרטי המקרה.  עד  רוצה".  לא 
השאלה המתבקשת: כיצד, עד היום, לאחר כל 
כך הרבה מקרים דומים, התופעה אינה חולפת. 
כיצד בשנת 2016 אדם מעז לומר בנונשלנטיות 

שאינו מעוניין בשוכרים ממוצא מזרחי. 
שאיננו  בנו.  דווקא  היא  הבעיה  ואולי 
חלקנו  שאולי  אנשים.  אותם  את  מוקיעים 
 – מפורשת  לא  אם  גם   – לגיטימציה  מעניק 
בתוככי  את הבדלנות  אלו המעמיקים  באנשים 
החברה החרדית, בעיקר בזרם בני התורה. הרי 
במגזרים אחרים, דבר כזה היה זוכה ל'שיימינג' 
שהיה מרתיע אחרים לפעול בצורה דומה. הרי 
כך  ידי  על  נרחב  פעולה  כר  יש  גזענים  לאותם 
שהם מקבלים לגיטימציה בשתיקה היחסית בה 

מתקבלות פעולות כאלו מצד הציבור. 
יש בכך היבט נוסף: הגזענות בכללותה, חיה, 
הבאים  אנשים  בגלל  בעיקר  ונושמת  קיימת 
בחלקו  הנגוע  הספרדי  הציבור  מצד  דווקא 
בכפיפות קומה. השבוע, במקרה, פורסם כי זמר 
חרדי ממוצא מזרחי אשר שינה את שמו מ'חדד' 
מקובל  יהיה  הוא  כך  רק  כי  הסביר  ל'קליין' 
יזמינו  לא  לטענתו,  אחרת,  הישיבות.  בעולם 
הזמר  זוכה  היה  אחר  במגזר  לאירועים.  אותו 
למחאה דווקא מן הציבור המודר. זוהי כפיפות 
קומה מובהקת. הראשל"צ והרב הראשי הגר"י 
יוסף הזכיר את תכונה זו בביקור שערך בתלמוד 
אמר  הראשל"צ  בירושלים.  דוד'  'סוכת  תורה 
"יש  הספרדים  אצל  כי  הצעירים  לתלמידים 
מהאשכנזים  תלמדו  פסולה.  ענווה  לפעמים 

לשאוף". 

  

שנים רבות העיר ערד נתונה במחלוקת קשה 
הזרמים  בין  ואף  לחילוני  החרדי  הציבור  בין 
לכותרות  המאבק  עלה  השבוע  בעיר.  החרדים 
בעקבות טענות חסידי גור – שהתיישבו במקום 
במהלך  הכנסת  בית  ביזוי  על   – רבם  בהוראת 
השבת האחרונה על ידי תושבים פרובוקטיביים. 
המאבק לא חדש, אך הוא התעורר בחודשים 
מצד  הדדיות  טענות  בעקבות  האחרונים 
המגזרים בעיר: תושבי העיר החילונים טוענים 
כי החרדים פועלים להוריד את מחירי הדירות 
ותליית  בעיר באמצעות השתלטות על שטחים 
'למכירה' בכל בית בעיר. מנגד, טוענים  שלטי 
שנבחר  חמו,  בן  ניסן  העיר,  ראש  כי  החרדים 
באמצעות קמפיין אנטי חרדי עושה הכל לפגוע 
בהם ולא נותן לתושבים החרדים את מה שמגיע 

להם.
אלו  המאבק.  יסוד  בשאלת  הדעות  חלוקות 
אומרים כי מדובר במאבק פוליטי, אלו אומרים 

כי מדובר במאבק אידאולוגי. אלא שבשאלה זו 
העיר  מועצת  חבר  של  לדבריו  להקשיב  כדאי 
בערד, מנו ביטמן. חבר המועצה, המכהן מטעם 
'יש עתיד' טוען כי המאבק הינו פוליטי אבל לא 

מהסיבות שציינו חבריו. 
מצדד  בעיר,  לאווירה  בניגוד  ביטמן, 
גור. לאורך כל המאבק  בטענותיהם של חסידי 
להידברות  לגשת  העיר  לראש  הציע  הוא 
צריך  החסידות.  של  לדרישותיה  ולהיענות 
לשבת ולדבר איתם ולהוריד את הלהבות, הוא 
אומר ומספר כי הציע זאת לראש העיר ניסן בן 

חמו שסירב ובחר להילחם.
ראש  את  הזהיר  כי  אומר  המועצה  חבר 
לו:  אמרתי  גור.  חסידי  מול  מהתנהלותו  העיר 
אתה  ביטמן,  אומר  ענקית,  טעות  עושה  אתה 
תגרור את כולנו למבוי סתום. אתה חייב להבין 
שליצמן הוא שר מאוד בכיר במדינה והוא חלק 
אינטגרלי מהקואליציה. אתה צריך לזכור שגפני 
לפעול  צריך  אתה  הכספים.  ועדת  יו"ר  הוא 

בשיקול דעת".
ביטמן,  של  מפיו  הנשמע  המעניין  הפרט 
נוגע להתייחסותו של יו"ר המפלגה יאיר לפיד 
למאבק. לפיד, ההולך בין הטיפות בכל הקשור 
בתפוח  לנגוע  לא  מלכתחילה  נזהר  לחרדים, 
האדמה הלוהט, אך לדברי ליטמן, לפיד מעורה 
בכל פרט ופרט מהמאבק נגד ראש העיר, שהוא 
גם נציג המפלגה. מהמחשבה שלי, הוא אומר, 
ערד זה המקום היחיד שיאיר לפיד יכול לדגדג 

את ליצמן ולהראות שיש לו טיפת כוח מולו. 
זו או תרצו, תמצית המאבק. פוליטי, אך לאו 

דווקא מהצד שחשבנו.

  

יום  במסיבת  השתתפתי  השבוע  בתחילת 
משיח.  אייל  ר'  ההון  לאיל  שנערכה  הולדת 
בביתו, בפתח תקווה, התאספו להם כ-2 מניינים 

ובני משפחה.  ציבור  אישי  ערים,  ראשי  בניהם 
של  לדמותו  לראשונה  נחשפתי  הערב  במהלך 
האיש. רבות דובר בו לאחרונה. כלי התקשורת 
בשלום  מעורבותו  על  בלהט  דיווחו  החרדים 
הספרדי, שלום שלא ברור היכן הוא עומד, אך 
הנתון  המצב  את  לשנות  נחוש  האיש  כי  נראה 
כאשר מזה שנים שורר נתק בין רבנים בציבור 

הספרדי. 
המוכרים  האנשים  מן  לאחד  נחשב  משיח 
העוסקת  חברה  ברשותו  תקווה.  פתח  בעיר 
הקים משיח  הענפים,  עסקיו  מלבד  ביהלומים. 
את קרן הישיבות הספרדיות וכן ארגון להקמת 
מקוואות ביישובים פריפריאליים ברחבי הארץ. 
הארגון, המוציא מידי שנה מיליוני שקלים על 
ברובו מרכושו הפרטי  מקוואות, ממומן  בניית 

של משיח. 
של  ממקורביו  אחד  גם  הוא  משיח  אייל  ר' 
זאת,  לצד  עמאר.  הגרש"מ  ירושלים  העיר  רב 
הוא שומר על קשר חם עם בנו של מרן הגר"ש 
כהן – הרב יעקב כהן. הקשר עם השניים הוא זה 
שהוביל לניצני השלום שנראו לאחרונה בציבור 

הספרדי זאת, כאמור, לאחר נתק ארוך. 
במסגרת מאמציו, התקיימה פגישה בין נשיא 
מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן לרב העיר 
יזם  הפגישה  לאחר  עמאר.  הגרש"מ  ירושלים 
משיח כמה אירועים נוספים שאותתו לגורמים 
 – פעולותיו  את  יפה  בעין  ראו  שלא   - בש"ס 
כי הוא כאן בכדי להישאר עד להבאת השלום 
סליחות  עצרות  יזם  הוא  היתר  בין  המיוחל. 
משותפות לשני הרבנים בחודש אלול, הקבלת 
אותם  נוספים  ואירועים  הסוכות  בחג  רבו  פני 

הוא מתכנן להפיק בקרוב. 
כזו  ספרדית,  אחידות  לייצר  היא  תכניתו 
אשר לא הייתה גם בזמנו של מרן הגר"ע יוסף 
זצוק"ל. לשם כך הוא לא משקיע רבות מזמנו, 

אך לא בטוח כי משאלתו תתגשם. 
אנו נקווה, אך ימים יגידו.

"איל השלום". אייל משיח עם הרשל"צ                                           )צילום יעקב כהן(עומד מאחרי המאבק. יאיר לפידפרויקט בנייה ירושלמי שהפלה ספרדים

יעקב אמסלם

אולי פרצי הגזענות המתרחשים מפעם לפעם לא היו קורים אם אנחנו היינו מוקיעים לחלוטין את 
האחראים לכך  כדאי לכם לשמוע מה יש לחבר מועצת עיריית ערד מטעם 'יש עתיד' לומר על 

המאבק  והכירו את האיש שסימן את המטרה: שלום בציבור הספרדי
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

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

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!
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לתרבות שינה אחרת

SSw
iss 

מתעוררת 

w
iss 

מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

w
iss 

לתרבות שינה אחרת

Sw
iss 

S
ystem
ystem

w w w . s w i s s s y s t e m . c o . i l

ystem

w w w . s w i s s s y s t e m . c o . i l

עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

דבק ושמו אהבה 

הרב אבנר קוואס

כדי לעשות משניים אחד, צריך להשתמש בדבק. 
יצירתם.  באופן  ונתבונן  בעולם  לזוג הראשון  נחזור 
"ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ, ְוָדַבק ְבִאְׁשּתוֹ ְוָהיּו 
לאהוב  כלומר,  מדובר?  'דבק'  איזה  על  ֶאָחד".  ְלָבָשר 
זה להיות אחד. לאהוב את האשה זה להיות אחד איתה. 
לאהוב את הבעל זה להיות אחד איתו. להיות אחד זה 

להבין את המצוקות של בן הזוג. 
נמדדת בזמנים קשים, כשצריך לדלג מעל  האחדות 
מכשולים. ֲחֵּברּות נמדדת כשהצד השני סובל. כשאתה 
זקוק להלוואה, אתה מגלה מי החברים האמיתיים שלך. 
כשאתה צריך אוזן קשבת, אתה מבחין מי אוהב אותך 

באמת. 
או  כסף  לבעלה  כשיש  נמדדת,  טובה  אשה  מתי 
להיות  מוכנה  היא  כסף  לו  כשיש  כסף?  לו  כשאין 
הכסף  לו  כשנגמר  מיד  אבל  שלו.  טובה  הכי  ַהֲחֵּבָרה 
מגיעות ההאשמות - קמצן, אין לך רגישות אלי, למדת 

את זה מהמשפחה שלך... 
לעומתה, אשה טובה ואוהבת מעודדת את בעלה גם 
כשאין לו כסף, והיא אומרת לו: אסתדר עם מה שיש 

לנו... 
אם בעלך רעב והבטן שלו מקרקרת, ואת אומרת לו: 
אז את לא אחד  שירות עצמי, טפל בעצמך, תשרוד... 

איתו. וכן להיפך... 
הוא יושב וקורא ספר מותח, ובקטע הכי מותח אשתו 
הוא מרים  לי הראש...  כואב  לו:  ואומרת  אליו  ניגשת 
אופטלגין,  אקמול,  כדורים,  יש  לה:  ואומר  ראשו  את 
אספירין, תעזבי אותי... היא טוענת: לקחתי כדור וזה 
מר"מ,  שר"פ,  רופאים!  יש  ממשיך:  והוא  עזר...  לא 
באמצע  אני  אותי,  תעזבי  תורן...  קברן  תורן,  רופא 

המתח... 
הבעל הזה לא אחד איתה. הוא מנסה להיפטר ממנה 
ורוצה שהיא תרד ממנו כמה שיותר מהר. מתי הוא נזכר 
לעודד אותה? כשמסתיימת קריאת הספר. אז הוא פונה 
אבל  בלעדייך...  יכול  לא  אני  תשמעי,  ואומר:  אליה 
כעת למילים האלו אין משמעות, אלו מילים ללא כיסוי. 
גבר אוהב ששומע את אשתו אומרת: כואב לי הראש, 
האוזניות,  את  תולש  הטלפון,  את  מכבה  בזריזות,  קם 
ואומר לה: שבי לידי, שבי... היא מתיישבת, והוא אומר 
לה: כואב לך הראש? איי, איי, איי... ואז היא אומרת 
הכדור  הוא  שלה,  הרופא  הוא  לי...  עבר  כבר  זה  לו: 
שהיא צריכה, הוא הויטמין שלה. אשה צריכה ויטמין 

'צּו' - 'צּוִמי', ורק לבעל יש את הויטמין הזה.

למה יעקב שלח בהמות?

מאתים  רחלים  עשרים,  ותיישים  מאתיים  "עיזים 
נשאלת  ויצא.  השבוע,  בפרשת  נאמר  עשרים",  ואלים 
יעקב אבינו לעשו בהמות, ומכל  השאלה, מדוע שלח 
מין ומין שלח לו גם זכרים וגם נקבות, היה שולח לו רק 
זכרים או רק נקבות? ותרצו על פי דברי הגמרא במסכת 
תענית )כה.( שסיפרה שאדם אחד שכח תרנגולים בחצר 
ביתו של רבי חנינא בן דוסא, והטילו התרנגולות שבהם 

ביצים ומהם בקעו אפרוחים, עד שהיו מצערים את 

רבי חנינא ואשתו, ובלית ברירה מכר ר' חנינא את כל 
התרנגולים, ובכספם רכש עיזים. 

לימים עבר אותו האיש שם ונזכר בתרנגולים ששכח, 
ונודע הדבר לרבי חנינא, ולקחו אל דיר העיזים ואמר 
לו: הרי שלך לפניך! והנה יעקב אבינו היה חייב להביא 
דורון לעשו כדי שלא יהרוג אותו, אבל אמר יעקב בלבו: 
לעתיד יבא כשיבא הגואל, יצטרך עשו להחזיר לי את 
כל המתנות הללו, שהרי בעל כרחי נתתי לו אותם, ולכן 
עשה יעקב בחכמה ושלח לו גם זכרים וגם נקבות כדי 
שהעדרים יתרבו, וכך לעתיד לבא יקבל יעקב חזרה פי 
כמה וכמה. וזהו שאמר דוד המלך )תהלים עב(: "מלכי 
לבא  שלעתיד  דהיינו  ישיבו",  מנחה  ואיים  תרשיש 
יעקב  שנתן  המנחה  את  ישראל  לעם  להחזיר  יצטרכו 

לעשו. 
"וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו... כה תאמרון 
לאדני לעשו עם לבן גרתי" אומר רש"י - מלאכים ממש. 
מה טעם צריך היה לשלוח מלאכים ולא בני אדם? ומה 
טעם קורא הוא לעשו "אדני" שלא בנוכחותו? ברם, כך 
דיבורים  מדבר  שהוא  בשעה  שאפילו  צדיק,  של  דרכו 
לעניינים  הוא  מתכוין  אז  גם  אדם,  לבני  פשוטים 

שמימיים עליונים. 
גם בדברים הללו נתכוין יעקב אבינו להביע תפילות 
להשם יתברך. לפיכך בחר לו כשליחים את המלאכים 
מיכאל וגבריאל, שתמיד ממליצים הם טוב בעד ישראל, 
כדי שנוסף על שליחותם לעשו גם יתפללו בעדו לפני 
השם - יתברך. אמר להם: "כה תאמרון לאדני", לאדון 
 - ו"לעשו"  עלי,  טובה  המלצה  בתור  שבשמים,  הכל 
לבן  "עם  הפשוט:  במובנם  הדברים  אותם  את  תאמרו 
גרתי" כלומר, "לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר", ואילו 
הוא,  "לאדני",  המיועד  הדברים,  של  האחר  מובנם 

הרעים".  למדתי ממעשיו  ולא  "ותרי"ג מצוות שמרתי 
זאת תאמרו לאדני, להשם - יתברך, כי יצילני בזכותם 

מידי עשו.

אתגרי גיל ההתבגרות

המילה בחור או בחורה טומנת בתוכה את המילה – 
בחירה. יש להם בחירה חופשית להחליט על עצמם. הם 
נתנה  ושם  מצוה  הבת  או  מצוה  הבר  לגיל  כבר  הגיעו 

להם התורה כח לבחור בטוב או ברע.
שום  לנו  שאין  לדעת  צריכים  ההורים  אנו  זה  לאור 
אדם  אחרים!  אנשים  של  בחירה  על  לשלוט  אפשרות 
בא לעולם הזה כדי לבחור להתלבט ולהחליט על דרכו. 
להסביר,  לשכנע,  לנסות  לדבר,  יכולים  ההורים  אנחנו 
אבל לא להכריח. כמו כן, צריכים לדעת שבגילאים אלו 
אין כל כך מה לחנך אלא בעיקר לשים לב לא לעשות 
ברשות  הם  וכעת  עברו  כבר  החינוך  גילאי  טעויות. 
עצמם. תפקידנו ללוות אותם עד שיעברו את הגלאים 

הללו בשלום. 
גיל ההתבגרות כשמו כן הוא, הוא קיים רק בתקופת 
לאבעבועות  דומה  זה  חולף.  הוא  כך  ואחר  הבגרות 
להיזהר  צריך  רק  נעלמות,  ואח"כ  מופיעות  הן  רוח, 
עד  בעדינות  בהן  לטפל  יש  אלא  אותן  "לגרד"  שלא 
שהם יעברו. כן הדבר בגלאים אלו – לא להיכנס איתם 
למהלך של "ראש בראש", אלא לעבוד איתם נקודתית. 
 11/12 מגיל  להופיע  יכולות  ההתבגרות  גיל  בעיות 
ועד גיל 30! כמובן שהרוב המכריע הוא בגלאי העשרה 
הנקודות  אל  לב  שימו  הכלל.  מן  יוצאים  יש  אבל 

האמורות, וה' יהיה בעזרכם.

האחדות נמדדת בזמנים קשים, כשצריך לדלג מעל מכשולים ● כשאתה זקוק להלוואה, 
אתה מגלה מי החברים האמיתיים שלך. כשאתה צריך אוזן קשבת, אתה מבחין מי אוהב 

אותך באמת

כדי להפוך שניים לאחד, חייבים להשתמש בדבק



נות: במנהלים הקהילתיים ברחבי השכו

מאיריםאת ירו  לים
אירועי חנוכה תשע"ז

מורשת מן המזרח

חגיגה של מופעים, הפעלות, 

הקרנות, להטוטנים ומלא כיף 

מחכים לכם 
ברחבי 

השכונות!

כ"ה - כ"ט כסליו

26-29.12.16
ימים שני - חמישי 

נווה יעקב < בית וגן < בוכרים < שמואל הנביא < רוממה < רמות
 רמת שלמה < הר נוף < גבעת שאול < עזרת תורה < נחלאות

האירוע במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
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ישנם מצבים מיוחדים במשפחות שונות, שמתמודדות עם ילד חולה ל"ע, ואז כל 
תשומת הלב מופנית לעברו ונשכחת לעתים מהילדים האחרים  צריך להיזהר מאד 

מהמצב הזה, וליישם את עקרונות ה"נתינה בתרכיז"

רוצה ליומולדת כיסא גלגלים

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

אחד מחשובי ויז'ניץ הוותיקים היה מספר את הסיפור הזה 
שיש בו הרבה לימוד ומסר השכל:

חיים  האמרי  של  בזמנו  בישיבה,  צעיר  בחור  כשהייתי 
זצוק"ל, היה בישיבה מנהג שכל בחור שלא הרגיש טוב, בפרט 
בימי החורף, החברותא שלו היה מחכה ליד האדמו"ר בתפילת 
שחרית, וזה היה סימן מקובל לכך שיש בחור שלא מרגיש טוב 

בפנימייה. 
המנהג היה שאחרי התפילה האדמו"ר היה הולך לבקר את 
הבחור החולה יחד עם החברותא, כיון שממילא החברותא היה 
נשאר לבד. יום אחד, הבטתי באחד הבחורים שעמד מאחורי 
האדמו"ר, ופשוט קינאתי בו על גודל הזכות והקרבה היתרה 
שהוא עומד לזכות בה, ללכת יחד עם האדמו"ר. כל המעמד 
נמשך כמעט חצי שעה, והבחור היה פוסע מדודות עם הרב'ה 

כשידו מונחת על כתפו של הבחור. 
כלומר,  כבוד.  באותו  גם  לזכות  להתפלל  אפוא  התחלתי 
לא  טוב,  ירגיש  לא  גם  שלי  שהחברותא  להתפלל  התחלתי 
אותו  את  שיחייב  משהו  אבל  וחלילה,  חס  מידי  חמור  משהו 
טקס ביקור חולים של הרבי. לאחר כמה חודשים של תפילה 
של  למחלתו  תהילים  פרקי  אינספור  אמירת  כולל  בכוונה, 
כמובן  אני  למשכב.  נפל  והוא  התקבלה  תפילתי  החברותא, 
במקווה  טבלתי  בזריזות,  קמתי   . לבוקר  בהתרגשות  חיכיתי 
להיטהר, לפני שאני הולך עם הרבי, ובסיום התפילה נעמדתי 

מאחורי הרבי לאות שיש כאן ביקור חולים. 
בי.  והבחין  תפילתו  את  סיים  הרבי  הגיע.  המאושר  הרגע 
וגידים, אני הקטן פוסע יחד  והחלום שלי התחיל לקרום עור 
עם הרבי לחדרו של החברותא שלי. הרבי נכנס אל החדר, ואם 
עד עכשיו קינאתי בחבר שהולך עם הרבי, עכשיו ראיתי שלא 
ידעתי במי לקנא באמת. הרבי הניח באבהיות את ידו על מצח 
הבחור ומדד את חומו, שאל לשלומו, התעניין בו ושוחח איתו 
ארוכות. כל היחס הזה ממש הוציא לי את העיניים. ואז, בסיום 
הביקור, שאל החברותא את הרבי האם ללכת למקווה. אמר לו 
הרבי: לא, אל תלך למקווה. אני אטבול ואחשוב עליך במקווה. 
עליו  יחשוב  שהרבי  לזכות  להתאפק.  יכולתי  לא  כבר  כאן 
בדבקות  להתפלל  התחלתי  חייב.  אני  שגם  זכיה  זו  במקווה? 
חודשי  כמה  אחרי  וכו'.  אותי  לבקר  יבוא  שהרבי  כדי  לחלות 
ונפלתי  תפילתי  התקבלה  סוף  סוף  גדולה,  בכוונה  תפילה 
והנה  ומהתרגשות,  מחום  רועד  במיטה,  שוכב  אני  למשכב. 
צעדיו המדודים של הרבי מתקרבים לחדרי. אני משנן לעצמי 
זו הייתה כל  היטב, לזכור לשאול את הרבי על המקווה, הרי 
בשלומי.  להתעניין  ומתחיל  לחדרי  נכנס  הרבי  והנה  המטרה. 
לא יכולתי להתאפק ואחרי כמה דקות שאלתי אותו: רבי, מה 
מקווה.  צריכים  לא  לא,  ואמר:  בי  התבונן  הרבי  מקווה?  עם 
וכשנשמתי כמעט נעתקה הוא פנה לגבאי ואמר לו: "מוישה, 

כשאתה במקווה תכוון גם עליו"... 

  

לחוג  ילדים  שלושה  לרשום  ובקשה  אימא  אלי  פנתה 

לאינטליגנציה רגשית. כשביררתי מה עומד מאחורי הבקשה, 
בסרטן  חולה  הילדים  אחד  וכואבת.  קשה  תמונה  הצטיירה 
וכל סדרי הבית התהפכו. הגבולות נפרצו, הילדים מבולבלים 
לחלוטין. בשיקול עסקי קר הייתי יכול לומר לאותה אימא: כן, 
שילד  מבין  אני  חינוך,  כאיש  אבל  הפתרון.  זהו  אותם,  שלחי 
שמתמודד עם אח חולה הוא עובר תקופה קשה מאוד, בה כל 
תשומת הלב והמשאבים מופנים רק לכיוון האח החולה, ושאר 
צרכי הבית נדחקים לפינה ולכן צריכים להשלים לו את החסר 

באופן הנכון.
הנכה  הילד  בבית.  נכה  ילד  להם  שיש  הורים  זוג  אליי  פנו 
מרגישים  הילדים  ושאר  סביבו,  והתעסקות  יחס  המון  דורש 
התחיל  הנערים  שאחד  לכך  הגיעו  הדברים  התייחסות.  חסרי 

לנשור כתוצאה מחוסר תשומת לב.
מתוך הבנה מלאה שאכן מצבים מיוחדים דורשים מההורים 
המון אנרגיה, ודווקא בזמנים הלחוצים הילדים במיוחד באים 
של  הקודם  מהטור  לנושא  חוזר  שוב  אני  שלהם,  את  לדרוש 

נתינה בתרכיז. 
את אותה אימא שרצתה לשלוח שלושה ילדים לחוג, הפניתי 
לגורמים המתאימים, ואותם ילדים קבלו עשרה ימי נופש בבית 
מלון, וזו אגב מגמה שרווחת בארגוני חסד רבים לדאוג לשאר 

בני המשפחה של החולה ולא רק לחולה.
אחד מחבריי הקרובים התמודד עם מחלה קשה של אשתו. 
הוא השכיל  עד הרגע האחרון.  ידעו מאומה כמעט  לא  ילדיו 

לתת להם תשומת לב ויחס שנתנו להם כוח וביטחון להתמודד 
הלאה. 

כשיש במשפחה ילד שמתמודד רפואית או נפשית, צריכים 
לאמץ חזק את ענין הנתינה בתרכיז ולהכניס אותו לסדר היום 

השוטף שלנו. זה יציל את כל הבית.
יאבד את הגבולות. הוא  "נתינה בתרכיז", לא  ילד שמקבל 
אם  גם  קיים  שהוא  מרגיש  הוא  ואימא,  אבא  לו  שיש  מרגיש 
כל הבית סובב כרגע סביב הילד החולה או הנכה. יש לו מקום 
על  במשל  שהסברנו  וכמו  ממנו,  שכחו  לא  המערכת,  בתוך 
האינדיק. ילד שלא מרגיש שיש לו אבא, הוא ינסה בכוח לגרום 
לאבא להתכופף עברו ולראות אותו, רק שחבל שהוא יצטרך 

לשם כך להיות תרנגול הודו.
ונזכיר בקצרה את עקרונות הנתינה בתרכיז:

רוצה  אני  עכשיו  "בוא,  מבקש:  שילד  לפני  נתינה  ליזום 
להיות רק איתך".

נדבר על הנתינה. נאמר בברור: תראה, אני נותן רק לך. רק 
אתה מקבל.

זו  כי  לא,  והשני  מקבל  שהוא  העובדה  את  לו  נדגיש 
לכן  שכחו".  וממני  נותנים  "לשני  בראש,  לו  שיש  המחשבה 

ניתן לו תשובה למחשבה הזו.
קיימות,  של  תחושה  לו  ניתן  בתרכיז,  נתינה  לילד  כשניתן 

שהיא צורך חיוני בחיים.
 בריאות, שמחה ונחת.

הקורס הנודע הנחית הורים רגשית של הרב אייזנבך בבני ברק ובפתח תקוה יצא לדרך. לרישום: 050-4158805

דווקא כשהסדרים בבית משתנים, למשל כשילד חולה ל"ע, צריך להעניק מנות מרוכזות של יחס ואהבה גם לשאר הילדים



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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הפרעות קצב

בטור הזה אין אמירות חד משמעיות, אין מסקנות 
נחרצות וקביעות ממוסמרות. יש בו בעיקר שאלות 
התהליך  על  מחשבות,  ושברי  הגיגים  ותהיות, 

שאנחנו עוברים. 
כבר רבות נכתב, נאמר, שודר וסופר על קצרות הרוח 
האינסטנט"  "דור  אותו,  המאפיינת  המהירות  על  דורנו,  של 
כי  דומה  אבל  בנושא.  נגענו  כבר  זה  בטור  גם  לזה.  קוראים 

המציאות הזו מחריפה מיום ליום ומאבדת כל חלקה טובה. 
זמן הקשב שלנו מתקצר מרגע לרגע. פעם יכלו למסור שיעור 
שעתיים, זה ירד לשעה שהפכה ל-45 דקות. והיום, המקסימום 
שאנשים יקשיבו לך, לפני שיזפזפו הלאה, זה 60 שניות. בעולם 
שמותאמים  פורמטים  ומייצרים  זה,  את  הפנימו  כבר  המדיה 

להפרעת קשב החמורה. תכנים קצרצרים וקופצניים. 
וצועק  יותר  וככל שהתוכן קצר  ומדרדר,  זה רק הולך  אבל 
יותר, הריכוז שלנו הולך ויורד, ואנחנו רוצים את זה עוד יותר 
היום  יש  תראה  הנה  אומרים,  ואז  מתומצת.  יותר  ועוד  קצר 
דרכים יפות להסביר סיפור מורכב וכולם מבינים. אבל זה לא 
ובמשפטים  דקות  בשתי  דבר  כל  להסביר  אפשר  אי  כי  נכון. 
קצרים. והקיצור הזה גורם לנו עוד יותר להתנוון ואני כבר לא 
רוצה לדמיין מה יקרה פה עוד כמה שנים, ואם משהו יותר ארוך 

מ-5 שניות יצליח לתפוס את הריכוז של מישהו. 
שני  מדי.  מורכב  כבר  הוא  משפטים  משני  יותר  בן  טיעון 
משפטים אמרתי? סליחה. שתי מילים. הכל מתמצת לסיסמה 
קצרה וקלישאתית. כל נושא, מורכב ומסובך ככל שיהיה, נדחס 

לתוך התבנית הרדודה הזו. 
באנו   - לפיד,  יאיר  הוא  למשל,  קריירה  זה  על  שבנה  מי 
מושחתים  העבדים,  אחיי  הכסף,  איפה  בנטל,  שוויון  לשנות, 
נמאסתם. שתי מילים ועוד שתי מילים וכלום אחד גדול. אבל 
הוא לא הנושא. הוא בסך הכל פוליטיקאי חכם שהצליח לנצל 

את הרדידות ולמנף אותה ל-19 מנדטים. 
הנושא הוא אנחנו. מה קורה איתנו? עד כמה מופרעי קשב 
לא מסוגלים לעכל חומר במשקל קצת  נהיינו שאנחנו  וריכוז 
וגם האישי, כל כך נהיה שטוח ופשטני  כבד. הדיון הציבורי, 

ורדוד וחסר עומק, שזה כבר מביך. 
סיפורים גדולים, בעלי עומק ומשמעות, הופכים לעוד כותרת, 
שעדיף שתהיה כמה שיותר "צבעונית" ו"מדממת", ותביא עוד 
קוראים. ואנחנו מוותרים על הסיפור המלא, ומעדיפים להביא 
את התמצית הצעקנית, "כי מי היום קורא יותר מ-300 מילה". 

מחלוקות שורשיות, שבהן לשני הצדדים יש טיעונים חזקים, 
מתמצים לעוד ציוץ ו-140 תווים, שמכילים, במקרה הטוב, עוד 

איזה עוקץ שנון ומפספסים את העומק. 
שלמים,  חיים  להם  הגדישו  שפעם  אידאולוגים,  דיונים 
הופכים לעוד סרטון אימים מלא צווחות קרב חסרות פשר, של 

שני אופורטוניסטים חסרי עמוד שדרה ואידאולוגיה. 
ובעיקר את  ואת המרחב,  וככה אנחנו משחיתים את הדיון 
של  לאנשים  ממדיים,  דו  לאנשים  הופכים  אנחנו  כי  עצמנו, 
גוונים ומפסידים  וחד  ולבן, עם חיים מאוד משעממים  שחור 

את כל היופי שיש פה. 
קחו למשל עמונה. אפשר להיות בעד הפינוי ועדיין להבין 
למצוקתם האישית של עשרות אנשים שזוכרים מה קרה להם 
ולחבריהם בגוש קטיף, כשהם נעקרו לא רק מארבע קירות וגג 

רעפים, אלא מכל מסגרת החיים המוכרת, ועד היום לא הצליחו 
להשתקם ולהתאושש, והם מפחדים להפסיד את הבית, לא זה 
העשוי מלבנים, אלא את הזוגיות והילדים והמשפחה והקהילה. 
או הטבח בסוריה ובפרט מה שקורה בשבוע האחרון בחאלב. 
נכון שני הצדדים לא ממש אוהבים אותנו והכל. ועדיין, אפשר 
להזדעזע מהמראות הקשים, מהסיפורים המצמררים, מילדים 

שלא עשו עוול לאיש ונטבחים בדם קר.  
אפשר  ביבי.   – האחרון  בעשור  כאן  לעוס  הכי  הנושא  או 
להתנגד לבנאדם, לדרכו ולהנהגתו, ועדיין להבין שיש גבולות 
גם לשיח חופשי, ושלא הכל מותר במאבק פוליטי. אפשר גם 
לחשוב שהוא ראש הממשלה הכי טוב שיכול להיות לישראל 

ועדיין למתוח עליו ביקורת נוקבת. 
אבל בשיח שלנו החלוקה מאוד ברורה ודיכוטומית. אם אתה 
בימין אתה חייב לתמוך בנתניהו לא משנה מה יעשה, ואם אתה 

בשמאל אתה חייב לומר שהוא מקור הרוע העולמי. 
השיח  להשחתת  ותורם  בזה.  ומשתמש  זה  את  יודע  וביבי 

והפיכת כל סיפור ל"אנחנו או הם". כי הוא יודע שלא משנה מה 
הוא יגיד ולא משנה מה יגידו עליו, כל סיפור יגרום לתומכיו 

לתמוך בו יותר ולמתנגדיו להתנגד אליו עוד יותר. 
אפשר להיות חרדי לכל דבר, להצביע כהוראת גדולי ישראל, 
להיות בוגר ישיבות ולשלוח את הילדים לתלמודי התורה, וגם 
ואחרים,  כאלו  מהלכים  או  החרדים,  הציבור  נציגי  את  לבקר 
וכן אין איש שחסין מביקורת. או לשבח מישהו שלא משתייך 

בהכרח למחנה שלך, הן בתוך הציבור החרדי והן מחוצה לו. 
אפשר להכיל מורכבות, אבל אנחנו מעדיפים לוותר עליה. 
אנחנו  אבל  בישראל,  שיש  המרהיב  מהפסיפס  להנות  אפשר 
אפשר  בוזגלו?".  או  "אייזנבך  בשאלה  להישאר  מעדיפים 
לראות את כל מניפת הצבעים המלאה והרב-גוונית, אבל אנחנו 

מעדיפים להישאר עם השחור לבן המשעמם. 
בשער,  כמוכיח  מוסר,  כמטיף  זה  את  אומר  לא  אני  ושוב, 
אלא דווקא כאחד שמתפרנס בשנים האחרונות מעריכת אתרי 
מה  את  לייצר  ושיודע  הרבה  שמצייץ  חדשותיים,  אינטרנט 
שקרוי בשפה שלנו "קליקבייט". כאחד שחי את תרבות הכאן 

ועכשיו הזו, אבל גם כואב על הנזק האדיר שהיא גורמת לנו. 
ואני לא מהמתנגדים לרשתות החברתיות וכדו'. אני דווקא 

חושב שאפשר לנצל את זה לטובה ולהפיק תועלת. 
קחו סיפור מיום חמישי שעבר. יצאתי יחד עם כמה חברים 
הדרך  באמצע  צ'ולנט.  באכילת  שישי  ליל  מצוות  את  לקיים 
לא  שלי,  האשראי  כרטיס  גם  ובה  הזהות  לב שתעודת  שמתי 

נמצאת בכיס החולצה, היכן שהנחתי אותה. 
ועד  מביתי  הדרך  קטע  על  לחזור  חבר  עם  יחד  התחלתי 
לאותה נקודה, לאחר שהחיפושים העלו חרס, התקשרתי כבר 
מצא  מישהו  שכנראה  מחשבה  מתוך  האשראי,  את  לחסום 
את זה, ובהתחשב בעובדה שמדובר ברחוב בני ברקי, מרבית 

הסיכויים שזה יחזור אלי, רק שייקח לו זמן לאתר אותי. 
הרשתות  באחת  הודעה  מקבל  ואני  שעה,  חצי  עברה  לא 
החברתיות, מאדם לא מוכר: "איבדת תעודת זהות בבני ברק?". 
מפה לשם, התברר שאחותו מצאה את תעודת הזהות, במהלך 
הניסיון לאתר אותי, נזכר האב שהשם שלי מוכר לו מהעיתון 
)סוף-סוף גיליתי שמישהו אשכרה קורא את כל מה שאני טורח 
לכתוב לכם לפנות בוקר(, והדרך לאיתור הייתה קלה. זמן קצר 
לאחר מכן, בסיוע גיסי הצעיר, התעודה והאשראי שכנו בחזרה 

בכיסי. 
יום.  בכל  הרבה  מתרחשים  שכמותו  קטן,  סיפור  סתם  זה 
קצר,  זמן  בתוך  לצדקה  אדירים  כסף  סכומי  מגייסים  אנשים 
מאות  ומקפיצים  שעות,  בכמה  צעיר  לזוג  ריהוט  מארגנים 

אנשים שישמחו בחתונה עצובה בדקות בודדות. 
יש תועלת, יש נזק. השאלה היא מה אנחנו עושים. איך אנחנו 

נותנים למציאות הזו להשפיע עלינו לטוב ולמוטב. 
וזה בדיוק העניין, כפי שפתחתי וכתבתי. אין כאן אמירות חד 
משמעיות ומסקנות נחרצות. הנושא הזה, כמו כמעט כל נושא 
אחר, הוא מורכב, מורכב מדי. לצעוק סיסמאות לכאן או לשם, 
זה קל, זה מוכר, זה מביא רייטינג. למקום טוב יותר, זה לא יביא 

אותנו. 
ואולי, הגיע הזמן שנשים פחות סימני קריאה גדולים וזועקים 
ונסיים משפטים בשלוש נקודות, שמשאירות מקום למחשבה 

נוספת...

שמעון ליברטי 

אולי הגיע הזמן שנשים פחות סימני קריאה גדולים וזועקים ונסיים משפטים בשלוש נקודות, שמשאירות 
מקום למחשבה נוספת...

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

וץ: ההכרזות של ביטן בשבתרבות זו תוצאה של צ'ולנט עם יותר מדי שעועית. לצי

לא רק שחור ולבן
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יעקב אמסלם

מלבנון
המגדלור 

פעילותו החשאית עבור חילוצם של יהודי סוריה, הקשר 
ההדוק עם בכירי המוסד, ומה הייתה הוראתו המיוחדת 

של ראש ממשלת לבנון לשומר הראש האישי?  
תלמידי הגאון רבי יעקב עטיה זצוק"ל שהלך השבוע 
לעולמו, מעלים זיכרונות ומשרטטים את דמותו של 

רבם שהפך את בת ים משממה רוחנית למעצמה תורנית 
 המקורבים חושפים: הנוסח המדהים שביקש הרב 
לכתוב על קברו, שטר הכסף שהורה לשגר בדחיפות 

למנקה הבניין והדמעות שלוו ללימוד היומי בבית 
הכנסת הסורי  דיוקן

בית הכנסת בית יעקב בת ים
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היה זה יום רגיל בעיר ביירות הלבנונית. ראש הממשלה ישב 
ספון בחדרו. לצדו עמד שומר הראש שהיה בעברו מתאגרף ידוע 
לחלון  מבעד  אל  הביט  הראש  שומר  בתחומו.  לבכיר  ונחשב 
והשגיח לבל יתקרב למקום אדם זר, כפי שנהג לעשות מדי יום 

במסגרת אבטחת האישיות הבכירה במדינה.
הרב  בלבנון,  היהודית  העדה  רב  במקום  חלף  היום  באותו 
יתר  יעקב עטיה זצוק"ל, שמבלי משים התקרב לבית המלכותי 
התקרבותו  עם  התחדדו  וחושיו  נדרך  הראש  שומר  המידה.  על 
של האיש אותו לא הכיר. ראש הממשלה שבאותן דקות התהלך 
לכיוון  והביט  נדרך  הראש  שומר  מדוע  לדעת  ביקש  בחדרו, 
דמותו של הרב. לאחר שנוכח לדעת כי מדובר ברב יעקב עטיה, 
הרגיע ראש הממשלה את שומר הראש והורה לו לחזור לעמדתו. 
משה  הרב  מציין  הרב",  את  מכבדים  היו  הגויים  בכירי  "גם 
הסיפור  "את  בסיפור.  שנזכר  עטיה  הרב  של  מתלמידיו  כהן, 
הזה שמעתי מבני המשפחה שסיפרו כי ראש הממשלה הלבנוני 
של  "החכם  כינה  הוא  אותו  הרב  של  בשבחו  פעם  לא  התבטא 

היהודים", למרות שהוא היה צעיר מאוד באותם שנים".
'בית יעקב' בבת ים שהלך השבוע  הרב עטיה, ראש מוסדות 
בעיר,  והתשובה  החינוך  מהפכת  למחולל  נחשב  לעולמו, 
מיטתו  אחר  הלכו  מאות  לכתו.  את  השבוע  ביכו  שתושביה 
במסע ההלוויה שיצאה במוצאי שבת מבית המדרש 'בית יעקב' 
ההספדים  בין  נטמן.  שם  בירושלים,  המנוחות  להר  והמשיכה 
הפיוט  ההלוויות  בבית  הושר  ההמונים,  בכי  ולקול  הרבים 

מזמירות מוצאי שבת "אל תירא עבדי יעקב".
הרב זצ"ל נולד בעיר חלאב שסוריה בשנת תרפ"ב. אביו היה 
בגיל  אביו,  פטירת  לאחר  הקהילה.  מנכבדי  עטיה,  רפאל  הרב 
צעיר, נפלה על כתפיו האחריות על אחיו ואחיותיו כאשר הוא זה 
שהיה מביא פרנסה לבית. "באותם שנים הוא היה בצער גדול", 
על  לשקוד  יכל  שלא  מכך  נבע  "צערו  כהן.  משה  הרב  מספר 

תלמודו בשקט והיה עליו לצאת ולפרנס את משפחתו".
מנהג הקהילה היהודית במקום, היה להשכים קום ולהתייצב 
4 לפנות בוקר, שם היו מתחילים את  בבית הכנסת כבר בשעה 
היה בקבוצת המעיינים שהיו  "הרב  וסדרו.  איש  כל  יומם,  סדר 
לומדים מידי יום בשעות הבוקר המוקדמות לימוד גמרא בעיון 
יחד עם שולחן ערוך", מציין משה כהן ומוסיף כי "לאחד מחתניו 
סיפר הרב שבאותם שנים הלימוד היומי היה מלווה בדמעות על 
הצער הרב שהיה מנת חלקו". לפרנסת בני משפחתו, עסק הרב 
לומד  היה  גם  שם  'חלאב',  בעיר  היתומים  בית  בניהול  עטיה 
החלאבית  הקהילה  רב  הלוי,  ידיד  טוב  יום  הרב  עם  בחברותא 

בניו יורק שהלך לפני מספר חודשים לעולמו. 

תחת איומי השלטונות
זעפרני  הרב  של  בתו  לכלה  לו  הוצעה  השנים,  חלוף  עם 
לאחר  להינשא.  החליטו  והשניים  הסמוכה,  בלבנון  שהתגורר 
נישואיו, עבר הרב עטיה להתגורר בלבנון ותוך חודשים ספורים 
רשמי",  באופן  התחיל  לא  "זה  הקהילה.  כרב  מקומו  את  מצא 
מוסר  היה  הוא  צעיר,  אברך  בתור  כבר  "אבל  כהן.  הרב  מציין 
מה  כל  ושחיטות.  בריתות  בית,  שלום  ביקורי  עורך  שיעורים, 
צריכה במקום. לאחר כמה חודשים  הייתה  היהודית  שהקהילה 

הוא כבר מונה באופן רשמי לתפקיד". 
במשך 19 שנה שימש הרב עטיה כרב המקום. בשנים אלו זכה 
להערכה רבה מצד השלטון, זאת למרות העויינות שהייתה כלפי 
להתנכל  ניסו  ערב  ומדינות  הקמתה  בשנות  אז  שהייתה  ישראל 
בה  קשרים  של  ענפה  רשת  עטיה,  הרב  בנה  השנים,  עם  אליה. 
עשה שימוש בסיוע ליהודים שנזקקו לעזרתו. פעילותו העיקרית 
ישראל.  לארץ  הולדתו,  ארץ  מסוריה,  יהודים  בהברחת  הייתה 
"הבית שלו בלבנון היה כמין צומת שדרכו היה ניתן לעבור לארץ 
הרב  סייע  שנים  במשך  וכך,  כהן.  משה  הרב  מסביר  ישראל", 
לאלו שחפצו להימלט מסוריה שכבר אז הייתה נחשבת למקום 

סכנה עבור היהודים המקומיים. 
זאת  היהודים,  הברחת  פעילות  הופסקה  שנים,  מספר  לאחר 
למחתרתית  שנחשבה  פעילותו  את  גילו  שהשלטונות  לאחר 
מאחר והיחס כלפי מדינת ישראל היה כאמור עוין. "בשנים אלו", 
מספר הרב משה. "נולד הקשר עם כוחות הביטחון החשאים של 
מדינת ישראל שלימים ייקראו 'המוסד'". גם לרב משה כהן אין 
פרטים רבים על הקשר שהתנהל בין הרב לבכירי המוסד שנמשך 
גם בשנים האחרונות, אך הוא מודה כי לרב הייתה השפעה רבה 
עליהם ועל קבלת ההחלטות שנגעו להברחת יהודי סוריה שעוד 

נותרו מאחור במהלך השנים.
"אמנם אי אפשר לומר שהוא היה רב 'המוסד' הרשמי", אומר 
הרב משה. "אבל בפועל הוא היה נחשב לרבם. סוכנים ששימשו 
להתייעץ  מגיעים  היו  הכללי,  הביטחון  בשירות  כמסתערבים 
החלטה  כל  במקביל,  נדע.  לא  לעולם  שכנראה  דברים  על  עמו 
הביטחון  כשכוחות  אצלו.  נופלת  הייתה  סוריה,  ליהודי  שנגעה 
היו רוצים לדעת מה יחסי הכוחות בלבנון בשנים עברו, הם היו 

פונים אליו". 
בני משפחתו העידו שכמה פעמים נכנסו אל ביתו שבעיר בת 
ים ראשי המוסד שהתייעצו עמו על מבצע כזה או אחר שהתנהל 

השלטונות גילו את 
פעילותו שנחשבה 
למחתרתית מאחר 
והיחס כלפי מדינת 
ישראל היה כאמור 
עוין. "בשנים אלו", 
מספר הרב משה. 
"נולד הקשר עם כוחות 
הביטחון החשאים של 
מדינת ישראל שלימים 
ייקראו 'המוסד'". גם 
לרב משה כהן אין 
פרטים רבים על הקשר 
שהתנהל בין הרב 
לבכירי המוסד שנמשך 
גם בשנים האחרונות, 
אך הוא מודה כי לרב 
הייתה השפעה רבה 
עליהם ועל קבלת 
ההחלטות

עם החכם שלום כהן שליט"א

בית הכנסת בית יעקב מבפנים
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שנים  אחרי  הדברים,  "מטבע  בו.  בקיאות  הייתה  שלרב  בשטח 
שהוא הבריח יהודים מסוריה לארץ ישראל דרך לבנון, הוא למד 
את דרך ההתנהלות ומידע זה סייע רבות לישראל וליהודים שעוד 

נותרו שם וחולצו רק בשנים האחרונות".
פעילותו בלבנון הופסקה כאמור לאחר שכנגדו הוצא צו מעצר 
יותר, ביקשו הרשויות  ותמונתו פורסמה בחוצות. בשלב מתקדם 
את עזרת הציבור בתפיסתו ובהבאתו לדין, אך בטרם הצליחו אלו 
לבצע את זממם, נמלט הרב לישראל. "אלו היו תקופות רגישות, כל 
פעולה עבור ישראל נתפסה כבגידה, לכן הייתה סכנה בהישארות 
לארץ  היהודים  שבחילוץ  העצומה  התועלת  למרות  בלבנון  הרב 

ישראל".

מעצמה רוחנית בבת ים
בגיל 50, לאחר שני עשורים של הנהגה בלבנון, עלה הרב יעקב 
ים, שהייתה  בבת  הוא השתכן  ארצה  בהגיעו  "מיד  ארצה.  עטיה 
לא  ובוודאי  חרדי  מוסד  בה  היה  לא  רוחנית.  אלו שממה  בשנים 
הרב  קיבל  ים,  לבת  הגיעו  טרם  כהן.  משה  הרב  אומר  ישיבות", 
ומבוססות  ידועות  בקהילות  כרב  לשמש  הצעות  מגוון  עטיה 
ברחבי העולם. אך הרב סירב להצעות אלו מאחר וחפץ להתגורר 
בארץ הקודש. "הוא ויתר על משרות רמות ונכבדות בחו"ל, מתוך 
עם  בנותיו  את  לחתן  יוכל  הוא  הקודש  בארץ  כאן  מחשבה שרק 

תלמידי חכמים. כפי שאכן זכה".
במשכנו החדש בבת ים, קיבל הרב דירה קטנה שלא סיפקה את 
בארץ  להתגורר  רצונו  את  לממש  ממנו  מנע  לא  דבר  אך  צורכו, 
ללא  שהיה  בבניין  חמישית  בקומה  דירה  לו  "הביאו  הקודש. 
מעלית", מציין הרב משה כהן. "בתחילת הדרך אפילו מקום לבית 
ולכן פתח הרב את בית הכנסת הראשון במועדון  כנסת לא היה, 
מוסדות  הקים  הרב  מכן  לאחר  שיעורים.  מסר  גם  הא  שם  נוער, 

תורה בעיר והחל לחנך את צעירי הצאן במקלטים".
שמו של הרב המזרחי עשה כנפיים ותושבי העיר החלו להשתתף 
באופן קבוע בשיעוריו ובתפילותיו עד שעלה צורך בבניית מקום 
רחב ידיים ולשם כך התגייס הנגיד אדמונד ספרא אשר לו היה קשר 
קרוב עם הרב עוד מזמן היותו נער צעיר בחלאב שבסוריה. "הנגיד 
ספרא תרם לרב את כל הקמפוס הקיים כיום בבת ים", אומר הרב 

משה כהן. "הרב כלל לא היה מעורב בבנייה, ספרא טיפל בכל".
קהילתו, ששמה היה 'בית יעקב', התפתחה מאז והפכה למרכז 
למעלה  במוסדות  לומדים  "כיום  ים.  בת  בעיר  הגדול  התורני 
מ-1,500 תלמידים, בכל הגילאים. בגנים, בתלמוד התורה לבנים, 
בבית הספר לבנות, בישיבה ובכולל האברכים. מאז, הרב ישב על 

המנוחה והנחלה ורווה נחת מפעולותיו". במקביל לפעילותו בבת 
החאלבים  קהילת  לרב  עטיה  הרב  נחשב  רשמי  הלא  באופן  ים, 

בעולם. "כל מה שאמר היה מבחינתם קדוש". 
במהלך השנים עמד הרב עטיה בקשרים הדוקים עם מרן הגר"ע 
ועל  הדגולה  אישיותו  על  ביותר  והוקירו  שהעריכו  זצ"ל  יוסף 
התורה  מוסדות  להקמת  הדת,  לחיזוק  בעיר  הענפות  פעולותיו 
שלח  הוא  פעם  "לא  התורה.  בני  של  דרכם  ולסלילת  והחינוך, 
לרוחניות  הנוגעות  בעיות  בפניו  הציג  בהם  הגר"ע  למרן  שאלות 

בעיר".
לפני כ-9 שנים קיבל הרב אירוע מוחי ואושפז בבית החולים, 
"מאז הוא הלך ונחלש, אך המשיך להנהיג את קהילתו. עד ערב 
שבת האחרונה, היה הרב בצלילות מלאה", מסכם הרב משה כהן 
וחושף: "טרם פטירתו ביקש הרב שיכתבו על מצבתו: 'פה נטמן 
פלוני. נבזה, חדל אישים, ריק ממצוות ומעשים טובים'. כל כך היה 

עניו שבאמת החשיב את עצמו כך".

תלמידים בכל העולם
פעילותו של הרב עטיה במהלך השנים, העמידה תלמידים רבים 
ובעולם. כמה  רבני קהילות בארץ  כיום בתפקידי  אשר משמשים 
זיכרונותיהם.  את  לחלוק  וביקשו  ישראל'  'כל  עם  שוחחו  מהם 
"רבים מתלמידיו הם ממחזיקי התורה בדורנו", מבקש לציין הרב 
י', שביקש להישאר בעילום שם. "את פירות אהבת התורה ויראת 
קוצר  הישיבות  עולם  בתלמידיו,  להחדיר  הקפיד  שהרב  השמים 

כיום בדמות תמיכה אדירה בישיבות הקדושות".
"הוא היה מנהיג", מוסיף תלמיד נוסף. "כולם העריצו אותו, ידע 
לכבד כל אדם והכל היה עושה בענווה ענקית. ידע לרדת לנפשו 
והקהילה  שאפשר.  כמה  עד  לו  לעזור  הקהילה,  מן  אחד  כל  של 
לא הייתה קטנה, היא מנתה כמה מאות איש". אחד מן התלמידים 
מבקש לציין דווקא את בריחתו מן הפוליטיקה. "הציעו לו בזמנו 
להיות רב העיר בת ים, הוא סירב כי רצה רק לעסוק בתורה בד' 

אמותיו. היה עוזר ותומך בכל בקשה שהגיעה אליו. 
ממנו  קיבלנו  שאנחנו  החכמים  ותלמידי  התורה  "כבוד 
כל אדם ברמה הגדולה  היה מכבד  היה דבר מדהים.  כתלמידים, 
ביותר. למרות שהיה רב הקהילה, כל שבת הקפיד להביא רב אחר 
והרב  היה מסר את השיעורים שלו  לאותה שבת. הרב  רב  שהיה 
בגלל שתמיד  זה  הוא עשה את  בין התפילות.  דורש  היה  האורח 
אמר: 'אולי יהודים מסוימים יתקרבו על ידי הרב הזה', רצה שיהיו 

עוד זכויות".
לרב  ספרא  אדמונד  ההון  איל  של  הערצתו  את  מציינים  כולם 

מתפלל נוסף 
נזכר כיצד באחת 

הפעמים אחד מילדי 
הקהילה ראה את 
הרב ובתמימותו 

הראה לרב כי בידיו 
יש חטיף במבה. 
"הילד אמר לרב: 

הרב רוצה? ולמרבה 
ההפתעה הרב 

לקח, בירך ואכל. 
כך הייתה דרכו. 

לכבד את כולם, גם 
כשמדובר בילדים 
קטנים שלא תמיד 

הבינו את משמעות 
דבריהם". 

עם הגר"ש בעדני שליט"א

עם הנגיד אדמונד ספרא ומקורבים
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הלבנונית  הקהילה  כרב  כהונתו  מזמן  עוד  עטיה,  יעקב 
בביירות. "יעקב ספרא, אביו של אדמונד, תמיד כשהיה רוצה 
להדגיש דבר מסוים שהוא אמתי, היה אומר: "זה אמת כמו 
בענווה  הייתה  שלו  ההנהגה  אמת".  הוא  עטיה  יעקב  שרבי 
ובשלווה. פעמים בודדות קרה שהרים את קולו, וגם  אז היה 
זה קורה רק כשזה היה קשור לכבוד שמים". אחת הפעמים 
ים שטיח  בני הקהילה בבת  לו  הייתה כאשר הביאו  שכעס, 
פרסי מיוחד לתפילות הימים הנוראים, "הרב גער בהם ואמר: 
מה עם כספי ציבור? מי הרשה לכם לקנות כאלו דברים על 

חשבון הציבור".
ים  בבת  יעקב'  'בית  הכנסת  בבית  המתפללים  מן  אחד 
וכך  אנשים.  בין  הבדילה  לא  הרב  של  הנהגתו  כיצד  נזכר 
סוכריות  זורקים  שלא  הכנסת  בבית  הונהג  המעשה:  היה 
כבוד של  לא  אומר שזה  היה  "הרב  באירועים.  או מצלמים 
הרהיב  הקהילה  מעשירי  ואחד  שקרה  אלא  הכנסת".  בית 
עוז בנפשו והחליט להפר את הוראתו של הרב ולצלם בבית 
הכנסת. "באותו רגע הוא קיבל גערות חריפות מהרב שאמר 
הבינו  כולם  מאז  רעד.  הבניין  כל  הערבית.  אותם בשפה  לו 

שאין איש הישר בעיניו יעשה". 
ידועה למרחוק. "הוא לא  מידת הענווה אצל הרב הייתה 
הרגיש שהוא עניו מיוחד. זה היה אצלו טבעי לחלוטין. היה 
חותם במכתביו את שמו ומוסיף את המילים: עפר יעקב. לא 
לחינם בלווייתו שרו: 'אמר ה' ליעקב - אל תירא עבדי יעקב', 
'מי מנה עפר יעקב'. הוא הרגיש את עצמו בפני כולם כעפר 
ואפר. היה מנשק את הידיים של אלו שהיו מנשקים את ידיו. 

אפילו ילדים קטנים".
מילדי  אחד  הפעמים  באחת  כיצד  נזכר  נוסף  מתפלל 
יש  בידיו  כי  לרב  הראה  ובתמימותו  הרב  את  ראה  הקהילה 
חטיף במבה. "הילד אמר לרב: הרב רוצה? ולמרבה ההפתעה 
הרב לקח, בירך ואכל. כך הייתה דרכו. לכבד את כולם, גם 
משמעות  את  הבינו  תמיד  שלא  קטנים  בילדים  כשמדובר 

דבריהם". 
דאגתו בראש ובראשונה הייתה לאברכי הקהילה. "תמיד 
הוא היה אומר ש'הם ותורתם מעל הכל'. עם דאגתו זו, היה 
"למרות  אלו,  אברכים  עבור  לתרום  העשירים  מן  מבקש 
מעולם  הוא  הרב,  את  ומכבדים  אוהבים  היו  אלו  שנדיבים 
לא ביקש מהם כלום עבור עצמו, אף פעם. תמיד זה היה בא 
הגדולים  ההון  אילי  שכל  מכך  התרגש  לא  גם  "הוא  מהם. 

בעולם, כמו אדמונד ספרא ועוד, היו כפופים אליו ולא היו 
עושים צעד הכי קטן בלעדיו". 

את  בוקר  כל  ממלא  סבו  את  רואה  היה  כיצד  סיפר  נכדו 
נכדו,  סיפר  ריק",  היה  הארנק  "בערב  בשטרות.  הארנק 
"ולמחרת ממלא שוב בכדי להעניק לנצרכים ונזקקים כמו גם 

לחתנים וכלות".
עטיה  הרב  של  כהונתו  בתקופת  עוד  נזכר  ותיק  תלמיד 
בלבנון, שם שימש כאמור כרב הקהילה. "גם בקהילה בלבנון 
"פעם  אומר.  הוא  עליהם",  בשררה  ונוהג  מתכבד  היה  לא 
אחת היה השוחט חולה, והרב הוצרך לקחת על עצמו לשחוט 
אך  השוחט,  פרנסת  את  לוקח  שהרב  שדיברו  היו  במקומו. 
עם  השוחט  לבית  בא  הרב   - החודש  בסוף   - להפתעתם 
מעטפה ואמר לו: 'זה הכסף של השחיטה. אני לא קשור, אני 
הרב. הייתי צריך לשחוט. אבל הכסף הוא שלך'. כך גם היה 
כשביקש ממנו מישהו לשחוט עבורו מפני שהשוחט לא היה. 

שחט לו הרב, וכשרצה לשלם - שלחו לשוחט שישלם לו".
התלמיד נזכר כיצד בזמן כהונתו כרב בביירות, היה הרב 
מרבה ללכת ולבקר בחגים את בני הקהילה בבתיהם. "במקום 
ועובר  בית, שותה משהו,  בית  הולך  היה  אליו,  יבואו  שהם 
לבית הבא. מעולם לא חיפש כבוד או משהו כזה". זמן מה 
אחד  הרב שחוד שרים,  הגיע  הקהילה.  כרב  לאחר ששימש 
מגדולי רבני העדה, ללבנון, "הרב לא היסס ונתן לו לשמש 

כרב המקום, כאשר הוא משמש כעוזרו".
אחד מתלמידיו בוחר לסכם את דבריו בסיפור אשר אירע 
דווקא בבניין בו התגורר. "היה זה כאשר באחד הימים הוא 
שטיפה.  באמצע  היה  שהמנקה  בשעה  מדרגות  בחדר  עלה 
הרב סירב לעלות בכדי לא להפריע את עבודתו של המנקה 
בו המנקה לעלות,  יום. רק לאחר שהפציר  שהיה אדם קשי 
לשלם  מתלמידיו  אחד  את  שלח  לביתו  וכשהגיע  הרב  עלה 

למנקה 50 שקלים על טרחתו בשל ההפרעה שנגרמה לו".
"לא  תלמידיו.  מסכמים  נאמן",  ה'  עבד  ממש  היה  "הוא 
עניינה אותו הצלחתו האישית כלל. תמיד היה שמח כשאחרים 
מצליחים ומבחינתו היה שיצליחו הרבה יותר ממנו. כזה הוא 

היה ואת הנהגות אלו אנו אוצרים בזיכרוננו".
יהי זכרו ברוך.



 הרב היה אומר 
שזה לא כבוד 
של בית הכנסת. 
אלא שקרה ואחד 
מעשירי הקהילה 
הרהיב עוז בנפשו 
והחליט להפר את 
הוראתו של הרב 
ולצלם בבית הכנסת. 
"באותו רגע הוא 
קיבל גערות חריפות 
מהרב שאמר 
לו אותם בשפה 
הערבית. כל הבניין 
רעד. מאז כולם 
הבינו שאין איש 
הישר בעיניו יעשה

עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל



כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...

ראש ישיבה
כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...
סופר סת"ם

לכל ילד יש חלום,
ומהיום גם חיסכון!

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

בחירתכם במהירות  ולביצוע  ועל מסלולי ההשקעה,  והבנקים  הגמל  קופות  על  למידע מפורט 
 hly.gov.il – "ובקלות התקשרו למוקד 2637* או היכנסו לאתר "חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך
משרד האוצר והביטוח הלאומי מזמינים אתכם לבחור תכנית חיסכון עבור ילדכם.

החל מחודש טבת התשע"ז )ינואר 2017( תפקיד המדינה 50 ₪ בכל חודש לתכנית חיסכון של כל ילד עד הגיעו 
לגיל 18. 

ההורים יוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון: בקופת גמל או בבנק. 
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים המשולמת עבור הילד.
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שירת 
האמונה

מי  כל  לא 
בשמחת  שעוסק 
חייו  וכלה,  חתן 
מלאים  עצמו  שלו 
ושמחה  בשירה 
משה    העת  כל 
וזמר  פייטן  דוויק, 
מוצא  חסידי-מזרחי, 
שלב  בכל  הניגון  את 
אותו  מניח  שהקב"ה 
בחיים - לטוב וגם למה 
  טוב  פחות  שנראה 
בראיון ל'כל ישראל' הוא 
ומדבר  הלב  את  פותח 
הקשה  התקופה  על 
הציפיה  שנות  על  בחייו: 
לילדים, על האבדן הגדול 
נוראית  בתאונה  אימו  של 
לפני חודשים ספורים ועל 
פטירת הסב בשבוע שעבר 
 כל התווים בצליל אחד: 
אמונה

אברהם חיים
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האמונה
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כאן?",  שנדבר  רוצה  שאתה  בטוח  "אתה 
העמוס  הלובי  על  מסתכל  דוויק  משה 
ועליי לחילופין, ומתיישב על הכורסא, 

מחוייך. 
הולך  לא  שזה  אותו  מזהיר  אני 
מוכן  דוויק  משה  אבל  קל,  להיות 
דברים  מול  עמד  כבר  הוא  להתמודד. 

יותר קשים בחייו, והבורא היה בעזרו. 
השעה כבר אחרי חצות הלילה, ומשה מרים טלפון 
לרעייתו ומעדכן אותה שהוא מתעכב לראיון. האורחים 
מהאולם  יוצאים  שימח  בה  בחתונה  כה  עד  שרקדו 
הסמוך, נתונים עודם ברושם שהותירה בהם השמחה 
המיוחדת. הם פונים בזה אחר זה למשה: לחיצות ידיים 
חמות והחלפת משפטים, מעכבים את הריאיון בדקות 

נוספות. אנחנו ממתינים, אנחנו חייבים. 

הכל מתחיל מהבית 
חודשים.  משלושה  פחות  לפני  קרה  זה 
הבוקר שהוא  לשיעור  בדרכו  אז  היה  דוויק 
עם  הנייד  כשצלצול  קבוע,  באופן  לומד 
מספר לא מוכר גרם לו לעצור. היה זה איש 
כי  לו  והודיע  אותו  שאיתר  ראשונה  עזרה 
אמו, גב' גאולה דוויק, נפגעה במצב אנוש 

מנפילת מסע כבד ממשאית.
הוא  לעבודה",  בדרכה  הייתה  "אמא 
משחזר בשיחה עימנו כעת. "היא המתינה 
בתחנה לאוטובוס, כשמשאית משא עברה 
בכביש הסמוך. היה נראה כי המשא הכבד 
על המשאית אינו קשור ביציבות ואנשים 
זה  הספיקה.  לא  אמא  להתרחק.  מיהרו 

כמה  של  המשא  בפתאומיות.  קרה 
אותה  ומחץ  עליה  נפל  טונים 

למוות". 
לבית  הגיע  דוויק 
לו,  הסתבר  שם  החולים, 
מאז  קצרה  שעה  תוך  כי 

נקטפה  המחרידה,  התאונה 

אימו לבית עולמה. 
הכי  האישה  הייתה  "אמא 
מחזקת שהכרתי. היינו קשורים 
אליה בקשר לא רגיל. זו היתה 
לא  שעדיין  אמתית,  טרגדיה 

התאוששנו ממנה". 
הגיע  השבעה,  במהלך 
שטיפל  הפרמדיק  הבית  אל 
דוויק.  של  באימו  ראשון 
משה ישב מולו, וצמא לשמוע 
על רגעיה האחרונים של אמו. 
כל מי שביקר במקום, לא יכול 
מהטראומה  להשתחרר  היה 

ומהתיאורים הקשים. 
מספר שבועות לאחר מכן, 
על  בחזרה  משה  עלה 

במות האירועים. החתנים המתינו לו בציפייה, ומורי הוראה 
הורו לו לחזור לשגרה. 

לא  כלום  כאילו  לשמח,  הקושי  כל  עם  הצלחת  איך  אז 
קרה רק לפני מספר ימים?  

על  "עליתי  דוויק.  מודה  רגשות",  נתק  עושה  פשוט  "אני 
הבמה וחשבתי רק על החתן והכלה. אבל כשירדתי ממנה, או 
במהלך שירי הרגש, כל אחד יכול היה לזהות שמשהו איתי 
לא רגוע. תמיד בשלב כלשהו משהו בי היה מתפרץ החוצה, 

וניתן היה לראות את זה עליי ועל שירתי".
השמחה  משתתפי  היו  יכולים  טרי,  היה  האסון  בעוד  כך, 
זולגות  אמיתיות  כשדמעות  רגש  שירי  שר  דוויק  את  לראות 
שקטה  פינה  תופס  האירוע,  בסיום  אותו  לראות  או  מעיניו, 

ונותן לבכי להשתחרר. 
בעבותות  אותו  קושר  שגם  זה  הוא  משה  של  החם  הלב 
שמשתתפים  כאחד  והמבוגרים  הבחורים  לקהל  אהבה 
לדבריו, שנותנים  אלו,  והם  ומשמח,  הוא שר  בהן  בשמחות 

לו את הכוח להמשיך. 
"חשבתי לעצמי, מה אמא היתה אומרת לי אם הייתי שואל 
לי שתשובתה היא שאגש מיד לשמח את  והיה ברור  אותה, 
החתן והכלה. עם התובנה הזו אני עולה על הבמות, מתנתק 

מהטרגדיה ונותן את הלב. 
"אני לא מתבייש לומר שקורים מקרים, והם קרו במיוחד 
בתקופה שהאסון היה טרי, שלאחר האירוע, או במהלך שירי 
הכי  במקום  הכאב  את  והרגשתי  בבכי  פרצתי  פשוט  הרגש, 
עמוק שלו. זה גרם להרבה אנשים לדמוע איתי ולכוון במילות 
שירי הרגש. הבורא שולח לנו הכל מידיים רחומות ואוהבות, 

גם אם זה נראה כואב ועצוב". 
אבל יש גם דברים טובים, מתנות קטנות מהשמיים.

לילדים.  שנים  מספר  במשך  ציפו  ורעייתו,  דוויק  משה 
הדברים  אחד  זה  היה  הזילו.  הם  רבות  ותפילות  דמעות 
נישמע  דוויק לאימו. הכאב על השנים בהן לא  שקישרו את 
הורים  ורעייתו  דוויק  היום,  ואילו  בביתו.  תינוק  של  בכי 

לתאומים מקסימים - בן ובת. 
היה זמן ממושך בו היית עולה על במה, איש שנראה 
הרגשת  בתוכו,  אבל  כולם,  את  הכל, שמשמח  לו  שיש 
על  כיום  מסתכל  אתה  איך  טרם.  ילדים  חסר,  שמשהו 

המצב הזה?
"אין זה סוד שהמתנו זמן ארוך יותר מאחרים להיפקד 
זו היא תקופה מאתגרת מאד.  בזש"ק. אבל אחדש לכם, 

שירת 
האמונה

נכון, זו היתה 
תקופה עם 

הרבה ניסיונות, 
אבל הקב"ה 

אינו מביא 
לאדם ניסיון 
שאינו יכול 

לעמוד בו. הוא 
הרי אבא רחום 

וחנון

"
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עם הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א

התאונה בה נהרגה אימו של דוויק

מצד אחד אתה רואה את האחים מתחתיך מתחתנים ומקימים 
ונולדים להם ילדים מתוקים, וכך גם החברים, בני גילך  בית 

ואלו שצעירים ממך, ואתה במקום כלשהו, נשאר מאחור...
"וזה מבלי להזכיר את החגים והשבתות כשילדים צוהלים 
אכן.  קשה,  תקופה  זו  לכאורה  שלך...  לא  הם  אבל  מסביב, 
אך מצד שני זו היא תקופה שאתה מרגיש קרבת אלוקים לא 
רגילה. אתה מבין במוחש שהקב"ה מתאווה לתפילתנו. כמה 
תפילות התפללנו והתפללו אחרים למעננו, כמה קבלות טובות 
קיבלנו על עצמנו למען הישועה. הרי כשנפקדנו, ביקשנו אני 
בדיוק  בהקב"ה,  מדובקים  להיות  שנזכה  אחד:  דבר  ורעייתי 

כמו באותה תקופה שציפינו.
"נכון, זו היתה תקופה עם הרבה ניסיונות, אבל הקב"ה אינו 
מביא לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. הוא הרי אבא רחום 

וחנון, וברוך השם זכינו להיפקד ב'דבר ישועה ורחמים'". 

עובד על אלבום חדש 
את  לכבוש  התחיל  דוויק  משה  כעשור.  לפני  התחיל  זה 
במות האירועים והחתונות, בפרט בציבור הספרדי - אך ממש 
ואם הלכתם לחנויות המוסיקה לחפש אחר האלבום  רק.  לא 
שבטח שוכן במדפים מימים ימימה, ואולי הצטרפו אליו עוד 
מספר אלבומים עם כל שנה נוספת בתחום, אז גיליתם ש... לא. 

למשה דוויק עדיין אין אלבום רשמי על המדפים. 
העובדה מעלה את התהייה, כיצד ייתכן שזמר חסידי-מזרחי 
מוכר כל כך בשוק החתונות, על אף שאין באמתחתו אלבום 

אישי. 
תשובה הגיונית, יהיה קשה לכל אחד לאלתר. אבל לדוויק 
אומר,  הוא  דשמייא",  סייעתא  "כשיש  זה.  על  גם  תובנה  יש 
לקב"ה  לתת  צורך  אין  להצליח,  בשביל  אלבום.  צריך  "לא 
וסינגל  שדיסק  נכון  והצלחה.  בשפע  אותנו  לזכות  כדי  כלים 
זה דבר חשוב, והקהל משתוקק לזה. אך מכורח המציאות של 
ומשפחה,  לימוד  סדרי  גם  בתוכה  שמכילה  יומיומית  עבודה 

העניין קצת מתעכב. 
מיוחדים  חומרים  להביא  תקופה  כבר  עובדים  "אנחנו 
במיוחד ממספר סגנונות. חשוב לי להביא אלבום שיגע בכל 
בעזרת  אצלנו.  המקובלים  השירה  סגנונות  מכל  ואחד,  אחד 

השם, תהיינה הפתעות בקרוב".
המוסיקה החסידית רוויה באמנים מצוינים ומעלה. חלקם 
פחות.  וחלקם  החתונות  במות  על  תדיר  באופן  מופיעים 
בתחום  להצליח  בשביל  חסידי,  זמר  אמן  לעשות  צריך  מה 

האירועים?
"כשבאים לשמח חתן וכלה, צריך קודם כל לדעת שקיבלת 
ופשוט  חיובית  בצורה  בה  להשתמש  וצריך  מהקב"ה  מתנה 
להגיע לחתונה כאילו היה זה אירוע ראשון שלך כזמר. בשביל 
הזוג  אבל בשביל  אירוע'.  ב'עוד  לכאורה  מדובר  וותיק,  זמר 
כך,  לשם  לא  ואם  בחיים.  חשוב  הכי  היום  זה  בית,  שמקים 

בשביל מה הזמינו אותי? 

"כשאני על הבמה אני מאד משתדל לא להרגיש איזה כוכב 
וליהנות.  לשמוע  כדי  שיעמדו  צופים,  מול  הופעה  שנותן 
וניהנה יש ברוך השם הזדמנויות  למופעים בהם הקהל יושב 
אחרות בהופעות מסודרות וקונצרטים מיוחדים. במשך השנה, 
בחתונות, זה חייב להתנהל אחרת: באים כדי לשמח חתן וכלה 
לרקוד, להזיע, ואנחנו נמצאים במקום כדי לשמח ולבנות עוד 

אבן מחורבות ירושלים". 
ולכל חתן וכלה, ציפיות אחרות ממך? 

המזרח  כותל  שהן  הישיבות  עם  עובדים  אנו  השם  "ברוך 
מכל  בתחומו  שמוביל  מוכשר  צוות  ועם  התורה,  בעולם 
הפרמטרים בעולם המוזיקה. איננו מתפשרים על דבר לטובת 
החתן והכלה. אני נוהג לשבת עם הצדדים שבוע לפני האירוע 
כדי לסגור את כל הפינות הקטנות: ליין אפ מסודר ומדוקדק 
יש שירה מזרחית, מתי  ואם  זמן חסידי,  עד לרמות של כמה 

בדיוק וכמה. 
"באים אליי ישיבע בוחרים שראו אותי יום לפני ואומרים 
לי: 'זה מדהים איך אתמול האירוע כולו היה על הצד החסידי 
דבר  יודע  ולא  ומלידה  מבטן  חסידית  שר  אתה  כאילו  נטו, 
אחר, והנה היום שילבת בתוך האירוע מזרחי בכל הסגנונות, 
ירושלמי ומרוקאי או הרקדה או שירי עדות,  אם זה פיוטים, 
ואני תמיד משיב להם שזו העבודה, להתחבר לרצון ולסגנון 

של החתן והכלה. 
רוצה להודות לרעייתי  זו",  הוא מוסיף, "אני  "בהזדמנות 
היקרה על העמל והטורח למעני ולמען בני המשפחה. זה לא 
סוד שלהיות אשת חבר של זמר זה לא אחד הדברים הקלים 

והיא נושאת את זה בגאון ללא תלונות ברוך השם". 
בעוד אנחנו מרותקים לדמותו האצילית של דוויק, נאספים 
פניו  את  מסובב  משה  אנשים.  מספר  השיח  מושב  סביב 
והמפיק שלקח  צוות התזמורת שלו,  כל  ומגלה את  אחורנית 
לליבו  בשקיקה  ומאזינים  מאחוריו  עומדים  כבן,  משה  את 

הפתוח. 
"זה גם הזמן להודות לצוות היקר, אנשי  ואז הוא מוסיף: 
ר' אבי  יחד עם  התזמורת הנפלאה שמלווים אותי ערב ערב, 
שלב  בכל  איתי  שאתם  שכרכם  ישלם  הקב"ה  האהוב.  סבג 

בחיי".

חסידי מהמזרח 
אחת הנקודות הייחודיות לזמר משה דוויק, היא השליטה 
- המזרחית והחסידית, כשבבסיס,  על שני סגנונות המוסיקה 

התחיל דוויק את הקריירה הציבורית כפייטן. 
לקיצוניות  אחת  מקיצוניות  הזה  המעבר  את  עושים  איך 

שניה, מבלי לפספס איכות? 
השירה  לצד  הספרדית  הפייטנות  ביחד  חיו  שלנו,  "בבית 
הספרדי  הטון  את  מביא  כשאבא  ובשלוה,  באושר  החסידית 
המוסיקה  את  הבית  רחבי  בכל  לשמוע  נהנית  אמא  ואילו 

החסידית. 

החסידית  השירה  את  לשכוח  אוכל  לא  זאת,  "מלבד 
לתחום  שנכנסתי  מרגע  בישיבות.  גדלנו  עליהם  והניגונים 
בדיוק  שאפשר.  קיצוני  הכי  זה  את  לקחתי  מקצועית,  בצורה 
הכי  ישמע  מהם  אחד  שכל  כך  הפיוטים,  על  ששקדתי  כמו 

מושלם ששייך".  
קהל  שם  הגולה,  בארצות  דוויק  מתפלל  הנוראים,  בימים 
נרחב אוהב פייטנות מחכה לו מידי שנה לשמוע אותו כבעל 

תפילה וחזן.
ה'חוצניקית'  ולגישה  הישראלית  הגישה  בין  ההבדל  מה 

בכל מה שקשור לפיוטים? 
את  אוהב  שמאד  לה  ומחוצה  בארץ  עצום  קהל  יש  "אכן, 
ידי  על  הרבה  מוזמנים  אנחנו  כמו"כ,  והפייטנות.  החזנות 
ופיוט  שירה  לערבי  הדרום,  עד  מהצפון  מקומיות  רשויות 
הקהל, שמונה  נגנים.  ו-20   14 בנות  גדולות  תזמורות  בליווי 
כל  ואת  החזנות  את  מאד  אוהב  מאד,  צעירים  אפילו  בתוכו 
עולם המקאמים והפיוט. יצא לי לא פעם, אם בקונצרטים ואם 
דרך  חזנים אשכנזים שזה,  לצד  ולפייט  לשיר  חתן,  בשבתות 
היה  זה  הישראלי  לקהל  ומושלם.  מדהים  שילוב  היה  אגב, 
נשמע מיוחד ומוזר באחד. לא כן בחו"ל. שם  זה קורה לעיתים 

קרובות יותר, ומוכר כתופעה רווחת". 
אם כבר הזכרת את השירה מ'בית אבא', שמענו כי לפני 
הרב  הסב,  פטירת  על  לביתכם הבשורה  הגיע  ימים אחדים 
אחרי  כזו,  בשורה  עם  מתמודדים  איך  ע"ה.  דוויק  משה 

שעברתם כל כך הרבה בתקופה האחרונה? 
"סבא ז"ל היה אדם מיוחד. הפטירה שלו היממה את כולנו. 
בשמים  נכתב  בו,  נתון  שהאדם  רגע  שכל  מאמינים  אנחנו 
את  לנו  נותן  גם  והוא  שיש,  רחום  הכי  האב  שהוא  מאבא 
הכוח להתמודד עם כל צרה, והוא זה ששולח לאדם את רגעי 

השמחה". 
סבו, ר' משה דוויק ע"ה, נפטר לפני ימים ספורים בטבריה. 
 86 בן  כשהוא  ונפטר  מוכר,  ופייטן  כחזן  ידוע  היה  הסבא 

בפטירתו.
הרב דוויק ז"ל נודע כתלמיד חכם עצום שקידש שם שמים 
על  פירושים  משה'  'ישמח  הספר  את  חיבר  הוא  בהליכותיו, 

שבת ומועדים וכן פיוטים שכתב מופיעים בספרו. 
ישי  נכדו  בחתונת  הסבא,  השתתף  ספורים  ימים  לפני  רק 
דוויק, בנה של גאולה דוויק ואחותו של הפייטן הצעיר משה 

דוויק.
לא  "איך  לסיום,  דוויק  משה  אומר  אותי",  שאלו  "אנשים 
נפלתי לדיכאון, עם כל כך הרבה מהמורות. לאנשים כאלו אני 
עונה תמיד: 'תיכנסו רגע אחד לשמחה של חתן וכלה. תראו 
איך הם מאושרים.  עליהם,  זורח  אורו הטוב של הקב"ה  את 
ככה אנחנו צריכים לחוש בכל רגע. בין טוב ובין אם רע'. אין 
זה סותר שיש לתת מקום לכאב ולאבדן ולרגשות הקשים, אבל 
אהבה  של  ממקור  טוב.  ממקור  בה  שהכאב  לדעת  זאת,  עם 

מבורא עולם".  
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מלכות 
שבמלכות
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"הייתה זו שושלת 
מיוחדת במינה 

שהקסימה את העולם 
היהודי באישיה 

ובהנהגותיה. המיוחד 
שבה הייתה - אצילותה 
וזיו כבודה. אלו שעוד 

זוכרים את הבית 
בתפארתו, מתהלכים 
בגעגועים ובערגה לכל 

מה שהיה ואיננו", מספר 
הרב מאיר גרוזמן, מרצה 

בכיר ובן למשפחה 
  חסידת הוסיאטין
וגם: סיפורו המופלא, 
של יהודי שחווה מוות 
קליני, ובהגיעו לבית 
דין של מעלה, פסק 

אחד הדיינים להשיבו 
חזרה לעולם, כיוון שהוא 
מתמיד בלימוד הספר 
"אור החיים", וכששב 

לעולם הזה, הבחין כעבור 
ימים אחדים, בדיין, 
הלא הוא הרה"ק רבי 

ישראל מהוסיאטין זיע"א, 
שבימים אלה מלאו 

שישים ושמונה שנים 
להסתלקותו

האדמו"ר זצ"ל בוינה. לידו, 
האדמו"ר רבי אברהם יהושע 
העשיל מקאפיטשניץ זצ"ל

אלי שניידר
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חלפו  שנים  ושמונה  שישים 
ה"סבא  של  מהסתלקותו 
ישראל  רבי  הרה"ק  קדישא" 
ב'קלויז'  זיע"א.  מהוסיאטין 
הוסיאטין  של  המיתולוגי 
במרכז תל-אביב, ציינו אוהדי 
את  הוסיאטין  בית  ושרידי 
הסתלקותה של דמות פלאית זו 
שהאירה את הארץ והדרים עליה. 
חסידים  נותרו  ולא  כמעט  בימינו, 
של ממש, לחצר מפוארת זו שהאירה את שמי החסידות ברחבי 
בית  של  ואוהדים  חסידים  נאספים.  הם  שנה  מדי  גליציה. 
באיאן  בוהוש,  סדיגורה,  הוסיאטין,  חסידי  לגווניהם:  רוז'ין 
הם  המפואר.  הרוז'ינאי  הגזע  של  נוספים  וענפים  וטשורקוב, 
מתקבצים מסביב לשולחן אחד, ומשיחים בערגה מתהלוכותיו 
שחו  ארץ,  ומצוקי  שגדולי  זה,  אלוקים  מלאך  של  הפלאיות 

ממנו בהערצה ובחרדת קודש. 
החיה  והרוח  הוסיאטין,  לבית  הנאמנות  מהדמויות  אחת 
העומדת מאחורי שימור זיכרון החצר המפוארת הזו הוא הרב 
מאיר צבי גרוזמן, במקצועו 'מרצה בכיר', העוסק רבות בלימודי 
במקצועות  רבים  ספרים  חיבר  ואשר  רחוקים,  וקירוב  יהדות 
היהדות. בשיחה הנוכחית הוא מדבר כחסיד הוסיאטין מובהק 

וכבן למשפחה שאף היא נמנתה עם חסידות קדושה זו. 
שושלת  "הייתה  גרוזמן,  הרב  פותח  הוסיאטין",  "שושלת 
באישיה  היהודי  העולם  את  שהקסימה  במינה  מיוחדת 
ובהנהגותיה. המיוחד שבה הייתה - אצילותה וזיו כבודה. אלו 
שעוד זוכרים את הבית בתפארתו, מתהלכים בגעגועים ובערגה 
ולכן טרחתי להוציא את הספר "אמרו  ואיננו.  לכל מה שהיה 
הוסיאטין.  בית  אדמו"רי  על  מופת  סיפורי  קובץ  ובו  צדיק" 
של  הביוגרפיה  ספר  על  שוקד  אני  גרוזמן,  הרב  מגלה  כעת, 
'שושלת הוסיאטין', זאת יצירה מונומנטלית שרבים מבני עולם 

החסידות, כבר מצפים לה בכיליון עיניים". 
"הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, היה בנו של הבן הצעיר של 
מהוסיאטין.  שרגא  מרדכי  רבי  הרה"ק  מרוז'ין,  קדישא  הסבא 
ששת  את  השווה  מרוז'ין,  "הרבי  גרוזמן,  הרב  מספר  כידוע", 
בניו לשישה סדרי משנה. הבן הצעיר, הוא אמר, הוא כנגד סדר 
"טהרות", מושג של 'טהרה' מצד אחד, ו'דעת' מצד שני. אחרי 
שנפטר הרבי מרוז'ין, ישבו כל ששת בניו באחוזת "פאטיק", 
החלו  הם  הסתלקותו,  לאחר  שנה  שבאוסטריה.  המפורסמת 
ר' מרדכי  להתפזר, כל בן קבע את מקומו במקום אחר. הרבי 
שרגא, קבע את משכנו בהוסיאטין שהייתה עיירת ספר השוכנת 
על נהר זברוץ, שעבר בין פודוליה הרוסית לגליציה האוסטרית. 
ויהודים  ותעשייה  במסחר  משופעת  הייתה  הוסיאטין  העיירה 
רבים באו להתגורר בה. משהשתקע שם, בנה הרבי את הארמון 
ה"הויף", חצר הקודש, שהיה קודם לכן, מבצרו של גרף פולני. 

שם שכן בית המדרש ומקום מגוריו.

נסתלק  הוא  ימים.  האריך  לא  הראשון,  מהוסיאטין  הרבי 
זצ"ל.  ישראל  רבי  בנו הרה"ק  ואת מקומו מילא  בשנת תרנ"ד 
כל  נטשו  תרע"ד,  בשנת  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
שחדר  הרוסי  הצבא  מלכותם,  ערי  את  רוז'ין  בית  אדמו"רי 
לאוסטריה ולגליציה, פרע פרעות קשות ביהודים, האדמו"רים 
מנוחה.  מצאו  הם  בווינה  פנימה.  הממלכה  לתוך  לנוע  נאלצו 
כי לא  הרבי מהוסיאטין, התחיל לנהל את חצרו בווינה – אם 
באותה בחינה כפי שהיה בהוסיאטין. החצר הייתה קומה אחת 
בבניין מגורים ברחוב צדדי ושקט, בטורגנסה, שם קבע מושבו. 
בווינה הוא ישב במשך כ-20 שנה, עד שנת תרצ"ו, אז החליט 

הרבי כי עולים לארץ ישראל". 
"לעובדה מדוע החליט הרבי לפתע לעלות לארץ, מקובלות 
מסופר,  אחת  גירסה  "לפי  גרוזמן.  הרב  אומר  גירסאות",  שתי 
כשהרבי טייל באחד מהפארקים של ווינה, ניגש אליו גוי והעניק 
לו סטירת לחי. הגירסה השנייה מספרת כי הוא ידה ברבי אבן. 
תגובתו של הרבי הייתה: צריך לעלות לא"י. וכך החלו ההכנות 
שלימה  ממלכה  להותיר  פשוט.  דבר  היה  לא  זה  המייגעות. 
מאוחר  רק  ואוסטריה.  גליציה  ברחבי  חסידים  אלפי  שמנתה 
יותר התברר החיזיון המדהים שלו, בו צפה כי אדמת אירופה 
עתידה לבעור וכי רק בא"י תהיה פליטה. לחסידים ואנשי מעשה 
החפוזה,  עזיבתו  לפשר  ושאלוהו  פנימה,  הקודש  אל  שנכנסו 
השיב: אני רואה מה הולך להתרחש, קחו תרמיל קטן והימלטו. 
איש עוד לא צפה, מזכיר הרב גרוזמן, כי שנה לאחר מכן יטיל 
אותה  ויספח  אוסטריה,  על  המפורסם  ה"אנשלוס"  את  היטלר 
למדינתו: גרמניה. הרבי מהוסיאטין בעיניו הטהורות כבר צפה 
את הקרב ובא". הרבי הגיע לחיפה, והתארח אצל אחד מאנשי 
שלומו. הוא ביקש מיד להתיישב בתל-אביב. לחסידיו שתמהו 
מדוע לא התיישב בירושלים, השיב: כי בתל- אביב אין כל בית 
תיפלה. מעניין כי גם הרבי מבעלזא זי"ע כשהגיע לא"י ביקש 
הראשון  האדמו"ר  אך  אביב.  בתל  דווקא  להתיישב  הוא  גם 
כמובן,  החסידים  מהוסיאטין.  הרבי  היה  לתל-אביב  שהגיע 
חיפשו בית מגורים נאות לרבי. חיפשו ומצאו. ברחוב ביאליק 
מס' 19 . המבנה היה בן קומה אחת. בעליו, יהודי ממוצא פרסי, 
לבית  הזה  את המבנה  ייעד  רוטשילד,  ברח' שדרות  שהתגורר 
שימש  אף  מסויימת  תקופה  הבראה.  ולבית  ליולדות  חולים 
את  רכשו  הוסיאטין  וחסידי  נסגר  הוא  אך  כך,  לשם  המקום 

המקום ושיפצו אותו. 

"אורים ותומים" 
הגדול  הבית  של  מידותיו  את  בפנינו  מתאר  גרוזמן  הרב 
והקדוש שאיווה לו הרבי מהוסיאטין. בבית היו שישה חדרים 
חדרים,  שלושה  החדרים.  בין  שחילק  במרכזו  גדול  סלון  עם 
שימשו למגוריו של הרבי, והשלושה האחרים שימשו למשפחת 
הגדולה הפכה  יעקב". המרפסת  חתנו של הרבי בעל ה"אהלי 
הרבי  היה  לסלון,  צמודה  הייתה  והיא  והיות  לביהמ"ד. 
מהוסיאטין מתפלל מדי יום בסלון כמנהג אדמור"י בית רוז'ין 

להתפלל ב"דאווען שטיבעל" לבדם. כשבחוץ מתקיים המניין 
של החסידים. למניין עצמו, היה הרבי יוצא רק ל'ברכת כהנים', 

כשעלה לתורה, ובזמן פתיחת הארון". 
שתי  עמדו  גרוזמן,  הרב  מציין  הרבי,  של  השינה  בחדר 
והשנייה  לקיר.  בין מזרח למערב, צמודה  מיטות. אחת עמדה 
עמדה במרכז החדר. לכאורה, מכיוון שהרבי היה אלמן, לא היה 
צורך בשתי מיטות. אך א"א היה לדעת מתי הרבי השכיב עצמו 
לישון במיטה הזו ומתי במיטה האחרת. הגבאי, ר' יעקב ישראל 
את שתי  לילה  כל  היה מציע  הוא  כי  פלא  עובדת  סיפר  קלנר, 
המיטות, ופעמים רבות היה מוצא אותן מסודרות כפי שהציע 
אותן. הוי אומר: שהרבי לא היה נשכב לישון. מקרים אלו, הוא 
סיפר, התרחשו בפרט בימי השואה. מי יודע, אומר הרב גרוזמן, 
לילות צלמוות, בימי  אלו תפילות טהורות נשא הרבי, באותם 

השואה הטרופים. 
ניצב  שם  קהל.  קיבל  בו  החדר  היה  בבית,  הנוסף  "החדר 
זי"ע שכינה  גדולי עולם כהרבי מבעלזא  שולחן קטן בו ישבו 
מסאטמאר  הרבי  "הרבי!",  מהוסיאטין:  האדמו"ר  את  תדיר 
מעונו.  את  לפקוד  רוזי'ן שבאו  לבית  ושאר האדמו"רים  זי"ע, 
ספריו,  כל  היו  בו  הספרים",  "חדר  שנקרא  נוסף  חדר  גם  היה 
שולחן כתיבה, וספה. השולחן היה צמוד לחלון. לשם היו באים 
יהודים ומבקשים להתברך. ישנם הרבה סיפורים, כיצד היה יושב 
ועיניו נעוצות 'כאילו' בחלון, הוא היה שוקע בשרעפים, מביט 
התרחשו  מעידים,  ושם,  בחלון,  נעלמה  נקודה  באיזו  כביכול 
אינספור ישועות ונחמות לכלל ישראל". "בכל שנה בו' תמוז", 
הרבי  היה  הרבנית,  אמו  של  פטירתה  "יום  גרוזמן,  הרב  נזכר 
עולה ירושלימה יחד עם חתנו, שם היה שוהה כל ימות הקיץ 
והימים הנוראים, עד הטיש שלאחר ג' חשוון יום ההילולא של 
הרוז'ינר, אז היה חוזר לת"א. אבי, ר' חיים גרוזמן ז"ל, שהיה 
חסיד הוסיאטין נלהב, יחד עם המשב"ק ר' ישראל שרייבר ז"ל, 
היו מחפשים דירה נאותה למגורי הרבי. הרבי נע מדירה לדירה, 
עד שרכשנו לו דירה בקרית משה בירושלים, בשדרות המאירי. 
והנה סיפור מופלא ששמעתי: מדי יום אחה"צ, היה מנהגו של 
הרבי לרדת לגינה בחצר הבית, שם היה יושב עם ספריו ולומד. 
את מקום לימודיו הוא קבע בצילם של שני עצי אורן שבגינה 
הופגזה  השחרור,  מלחמת  כשפרצה  בקביעות.  יושב  היה  שם 
נגדעו  מהפגיעות,  כתוצאה  הרף.  ללא  הירדנים  ע"י  השכונה 
היו   – כלל  נפגעו  שלא  עצים  שני  הרבי.  שבגינת  העצים  רוב 
שני העצים שהרבי היה יושב ולומד בצילם. סיפור מעניין נוסף 
לרבי  ששתל  היהודי  של  הסיפור  היה  גינה,  באותה  שהתרחש 
הרבי,  הסתלקותו של  עם  הסוכות.  לחג  שיהיו  כדי  ערבה  עצי 

העץ נבל.
"במוחנו  גרוזמן.  הרב  אומר  ותומים',  'אורים  היה  "הרבי 
היה  הוא  הזה.  הענק  האיש  של  גדלותו  את  לשער  א"א  הדל 
באצילותו  מאומה.  לראות  היה  א"א  חוץ  כלפי  כליל.  מוסתר 
ישראל"  "מלך  סבו  את  סימל  הוא  המרשימה  פניו  ובהדרת 
הסבא קדישא מרוזי'ן, שהוא היה נכדו האחרון שזכה לעלות, 
רוז'ין  בית  של  המלכות  דרך  עפרה.  את  ולכונן  לארץ  כאן 

את צוואתו כתב הרבי בשנת 
תרצ"ט, שם ביקש שלאחר 
הסתלקותו יובילוהו להר 

הזיתים. אך הוא מסייג וכותב 
כי אם לא יתאפשר הדבר, 

יובילוהו לצפת או לטבריה. הוא 
הסתלק, בערב שבת קודש. 'הר 

הזיתים' כבר לא היה בידינו, 
הוא נכבש חצי שנה קודם לכן, 
ע"י הירדנים. יום שישי הקצר, 
לא אפשר לקחתו לבית החיים 

בצפת – האופציה היחידה 
שנותרה – הייתה טבריה לשם 
אכן נלקח. וכאן צריך להזכיר, 
כי בשנת תרצ"ט, לא חלם אף 
אחד כי יבוא יום, ולא תהיה 
אפשרות גישה להר הזיתים

רבי ישראל זצ"ל, האדמו"ר השני לבית הוסיאטין

"

"
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הייתה דרך קשה מאוד להשגה, שבני אדם פשוטים, לא יכלו 
הקדושים,  אבותיו  שנהגו  כפי  בה  נהג  הקדוש,  הרבי  להבין. 
היום בדמעות התרגשות את  ואלו שזכו לראות, מספרים עד 
השם  עבודת  של  אחת  מקשה  כמובן,  שהיו  המלכות  גינוני 
ויראה צרופה. וסיפרו זקני החסידים כי כשהיה הרבי בכותל 
המערבי, וראוהו הערבים, התפעלו מצורתו ועמדו בדרך ארץ 
בצד הדרך. ושאל אחד מהערבים את חברו מי הוא זה? וענה 
לו כי זה "מלך ישראל". אפילו הערבים, הבינו כי הולך כאן 
איש שצורתו אומרת, כי הוא לא כשאר האנשים. המלכותיות 
סטה  לא  הוא  ובעמידה.  בישיבה  בהליכה,  ביטוי,  לידי  באה 
לרגע מ"שוויתי ה' לנגדי תמיד". הוא חש ממש כל רגע שהוא 
לפניו  וממילא הוא אחז שצריך לעמוד   - לפני הקב"ה  עומד 
כמו שעומדים לפני מלך. נקי, מסודר ומסורק. הוא היה מקפיד 
"מסלסל בשערו"  במובן של  לא   - תפילה  כל  לפני  להסתרק 
ח"ו, אלא במובנים של עמידה לפני ה' ביראת ובאימת הכבוד. 
של  האחרונים  בימיו  כי  סיפר  יעקב',  ה'אהלי  בעל  חתנו 
צריך  כי  לו  הזכיר  הוא  חוליו,  מיטת  על  כששכב  הרבי, 
להתפלל מנחה. אמר לו הרבי: "וכי איך אתפלל מנחה והלא 
ואז  שהביא...  מה  והביא  יעקב'  ה'אהלי  הלך  מסודר?"  איני 
מיוחדת...  עבודה  הייתה  זאת  מנחה.  להתפלל  להתחיל  יכלו 
הרבי כל הזמן חשב, איך אני יכול להתנאות לפני בורא עולם. 
כמובן שהנהגה ייחודית זו, קשה לחיקוי, ורק צדיקים בדרגתו 
שסללו  בדרך  צעד  המיוחדת  בדרכו  מהוסיאטין.  הרבי  של 
לו אבותיו הקדושים לבית רוז'ין". "אך עם כל זה, הייתה בו 
שאפיינה  לפשטות  אופייני  סיפור  מדהימה.  וענווה  פשטות 
מחדרו  יצא  הוא  בירושלים,  כששהה  בשמחת-תורה,  אותו, 
לא  עדיין  הציבור  כי  לו  כשאמרו  בקלויז.  הטיש  את  לערוך 
במערב  השוכנת  משה  קריית  תקופה,  ובאותה  מאחר  הגיע, 
העיר, הייתה מבודדת ממרכזה. שאלו אותו אולי אפשר לעכב 
עורך טיש  "אני  הגיב קצרות בשאלו:  מעט את הטיש. הרבי 
לפני הציבור"? וכך הוא התיישב לטיש כשחתנו ונכדו, מסבים 

לפניו. 
כתב  מוצקין,  קרית  של  רבה  זצ"ל,  פוגלמן  מרדכי  הרב 
הם, שיש  עליה מועטים  "בני  כי  לאחר הסתלקותו של הרבי 
להם הבנה לפשוט ולפשטות, להבין את העומק ואת המרומם 
יפה הוא לו:  שבפשטות. המבין ומתבשם מן הפשטות סימן 
סימן הוא לו שהוא אדם לא פשוט. ואע"פ כן הוא מציין כי 
חסידי הוסיאטין, לא היו אנשים פשוטים כלל וכלל. הם היו מן 
המובחרים של חסידי בית רוז'ין. דווקא בין חסידי הוסיאטין, 
תורה  גדולי  הרבה  היו  בפומבי,  תורה  בה  להגיד  שמיעטו 
ויראה, בעלי מוחות ומדרגה. הפשטות וההצנע לכת שאפיינו 
בתורה  וגדושים  מלאים  של  ליבם  את  לקחו  זי"ע,  הרבי  את 
כדי  להוסיאטין,  שנמשכו  ובמעשים,  בתורה  גדולים  ויראה, 
ללמוד ולשאוב שם תורה ועבודת ה' תמימה". "מחזה מדהים 
היה לראותו, בשעת עריכת השולחן הטהור", מתאר ר' מאיר 
גרוזמן. "כאביו, אף הוא נהג בשתיקה ומיעט בדיבורים. ולא 
כל  לאורך  דממה  הייתה  זאת  אף  ועל  תורה.  דברי  כלל  אמר 
להתעורר  כדי  בו  ולהתבונן  לעמוד  היה  די  השולחן.  שעת 
לתשובה. קהל עדתו שבא להסתופף בצילו בשבתות, מועדים 
דממה  וקול  שתיקה,  כשאך  קדשו  בנועם  חזה  הילולא,  וימי 
שירה  ע"י  בהוסיאטין  קיימו  התורה'  'דברי  את  ישמע.  דקה 
וזמרה בסעודה. ע"פ הפסוק הנודע "זמירות היו לי חוקיך..." 
הקפדה נוספת שהייתה לו לרבי מהוסיאטין, להמעיט עד כמה 
שאפשר בדבריו ושיחותיו, בביטויים הלקוחים מלשון הקודש.

הלכות "קידוש השם" 
רומל  מצביאם  בראשות  כשהגרמנים,  ומצוק,  צר  בימי 
ימ"ש צרו על ארץ-ישראל, ואיימו לכבוש אותה, היה זה הרבי 
מהוסיאטין זצ"ל, שנלחם כארי בתפילותיו נגד הצורר הנאצי. 
שהשרה  הביטחון  על  להעיד  יכולים  הוסיאטין  חסידי  זקני 
כי  היהודי,  היישוב  מבני  רבים  ובקרב  חסידיו,  בקרב  הרבי 
העליון  שהנציב  אף  על  היה  וזה  לא"י.  בדרכו  ינגף  הצורר 
שהגרמנים  במקרה  כי  היישוב,  לראשי  הודיע  כבר  הבריטי, 
את  לפנות  אלא  ברירה  לו  תהיה  לא  אלכסנדריה,  עד  יגיעו 
הרב  משחזר  היהודי",  "הישוב  לעיראק.  ולסגת  ישראל  ארץ 
גרוזמן, "כבר התחיל לקבל שברי-ידיעות מהנעשה באירופה. 
יצאו  לא  רבים,  רבים  לייאוש.  נכנסו  הארץ  פלא שיושבי  לא 
העסקנים  מחר.  ליום  מחכים   - בבתים  ספונים  והיו  לעבודה 
ההצעות  אחת  ממושכים.  לדיונים  התכנסו  הישוב,  ומנהיגי 
מלחמת  ולנהל  שם  להתבצר  הכרמל,  להר  לעלות  הייתה: 
המר  שהסוף  ידעו  כולם  אך  הפולשים.  הגרמנים  מול  ייאוש 
על  קיבלו  שכולם  הגם  בארץ,  הקדושות  בישיבות  מתקרב. 
עצמם קבלות, והתחזקו בכל הדרוש תיקון, התכוננו גם לגרוע 
השם".  "קידוש  הלכות  את  בחברותות,  ללמוד  והחלו  מכל 
ברק,  בני  של  רבה  זצ"ל,  לנדא  יעקב  רבי  הגאון  נכנס  אז  או 
וחסיד הוסיאטין נלהב לרבינו, והניח לפניו מכתב אישי, שבו 
כבר  העומד  הנורא,  מהאויב  הצפויה  הסכנה  את  מגולל  הוא 
בשערי ארצנו. וביקש שהרבי כצדיק הדור, יבטל את הגזירה 
הנוראה. רבינו קרא את הכתב והשיב: "צריך ביטחון". שאל 

הרב: "ויהודי אירופה, אלה המובלים לכליה, כלום אין להם 
מנהגו  את  שונה".  ישראל  "ארץ  השיב:  ורבינו  ביטחון?" 
ההילולא  ביום  הקדוש',  החיים  ה'אור  לציון  שנה  כל  לעלות 

הוא החליט לנצל למען ביטול הגזירה.
"מספר חסידים מקורבים התלוו אל רבינו במוניות אחדות", 
רבי שלומקה  גם מרן הרה"ק  "וביניהם  גרוזמן,  משחזר הרב 
מזוויעהל זי"ע, שקרבתו לרבינו הייתה שם דבר. כמו-כן היה 
שם גם הרה"ק רבי אהרן ראטה משומרי-אמונים זי"ע. החלו 
לומר לפי פקודת רבינו, תהילים מן הפרק הראשון, האמירה רק 
החלה והיא הפכה לזעקה המונית. הציבור עמד ושפך דמעות 
כמים. הרה"ק מזוועהיל עמד ליד רבינו ובכה. רבינו עמד ללא 
ניע ואמר יחד עם הציבור את ספר התהילים. בתום כארבעים 
ונשאר  לכיסו  אותו  שלשל  הספר,  את  סגר  אמירה  של  דקות 
עומד עם עיניים עצומות. ר' שלמה שרייבר, אחד מהמקורבים 
שעמד מאחורי רבינו, היטה את עצמו אל כיוון אוזנו, ולחש: 
לארץ  הצורר  ייכנס  חלילה,  שמא  מפחד,  ה'עולם'  "רבי, 
ישראל. רבי צריך לעורר רחמים מרובים על כלל ישראל". כאן 
שלף רבינו את הספר מכיסו, פתחו והליט בו את פניו. הקהל 
המשיך באמירת מזמורי התהלים, וכבר סיים את הספר כולו. 
כשראה, כי רבינו עדיין עומד ופניו טמונים בתוך הספר, - החל 
שוב לומר תהילים מן הפרק הראשון. פתאום הסיר רבינו את 
הספר מעם פניו, סגרו, הסתובב מעט אל הקהל, שכבר הספיק 
לא  "לצורר  לב:  כל  שהרטיט  המשפט  את  ואמר  להתקבץ, 
מפה  עבר  הנחרץ,  הגורלי,  המשפט  בארצנו".  שליטה  תהיה 
לאוזן ומיד פרצה שמחה בקבוצה המלווה. כולם לחצו ידיים 
זה לזה ואיחלו: "שנפעל כל טוב". שבועות מספר לאחר מכן, 
יצא  ורבנו  המצב,  בעקבות  לרבנו  נכנסו  שוב  תש"ב,  באלול 

שוב אל הציון הקדוש של בעל ה"אור החיים" והפעם
בנסיעות  לשאת  נהג  שאותו  הזעיר",  התורה  "ספר  עם 
"אז  למקורביו:  אמר  הקדוש,  מהציון  כשחזר  ארוכות. 
ייכנס  לא  ימ"ש  שרומל  ידעתי,  הקדוש  הציון  על  כשהייתי 
מאירות  ה.ו.י.ה.  האותיות  את  הציון  על  ראיתי  כי  לארצנו, 
באותיות מזהירות". ואכן, הצבא הגרמני יחד עם האיטלקים 
וזה קרה אכן, היישר  ניגפו לפני הצבא הבריטי.  הפשיסטיים 
היהודי  הישוב  את  והצילה  רקיעים  שבקעה  תפילתו  לאחר 
הייתה  בתפילתו  הקודש  עבודת  ככלל,  נורא.  מאסון  בא"י 
נראית  הייתה  כיצד  בערגה  העידו  החסידים  וזקני  שמימית, 
העיד  השמונה-עשרה",  "בתפילת  הנוראים.  בימים  תפילתו 
הגאון הגדול רבי חיים ברים זצ"ל, היה עומד הרבי ללא ניע 
ורק  בדביקות.  אחוז  שעה.  רבעי  שלושת  במשך  זיע  ובלא 
שפתותיו מנענעים ואישוני עיניו לא נראו - רק הלובן שבהם 

הגר"ח,  סיפר  שעה,  באותה  למעלה,  קצת  מורם  ימינו  ויד 
חורמה  ומלחמת  בספק,  מוטל  העולם  קיום  איך שכל  הבנתי 
מתחוללת בהיכלות העליונים, ובעבודתו הקדושה, תומך היה 

בקיום העולם ומכריעו לכף זכות. 

בבית דין של מעלה 
עולמות  בשני  השתתף  כיצד  מסופרות,  עובדות  מעט  "לא 
המפורסם  הסיפור  את  גרוזמן  הרב  מספר  וכאן  זמנית",  בו 
על יהודי שנתפס לציונות בחו"ל, אך כשהגיע לא"י, חזר אל 
אחד  המצוות.  בקיום  והתחזק  לתורה  עיתים  וקבע  היהדות 
החיים  ב"אור  קבוע  שיעור  היה,  לעצמו  שקבע  מהשיעורים 
מן  באחד  יעבור.  ולא  חוק  שבוע.  מדי  למד  אותו  הקדוש", 
כיצד  פתאום  חש  לילה,  באישון  מיטתו  על  כששכב  הימים, 
לבו פוסק מלפעום, גרונו נחנק, והוא שוקע עמוק לתוך אפילה 
תהומית. הוא נסחף למנהרה ארוכה שבסופה הגיע לאזור חדש 
ובלתי מוכר, אך מואר מאוד באור אינסופי. הוא הבין כי הוא 

נמצא עתה בעולם האמת..."
והנה הופיעו לקראתו כל קרוביו וידידיו ושאר בני משפחתו, 
מושיטים לו ידיים לשלום, ומחייכים אליו. עד שלפתע הגיעו 
"דמויות" אחדות בלתי ידועות, וגררו אותו לאולם שהתברר 
ניצב  האולם  בתוך  מעלה".  של  דין  "בית  זה  היה  כי  אח"כ, 
לו  היה  לא  פנים.  הדורות  דמויות  שתי  וישבו  גדול  שולחן 
קשה לנחש, כי אלה הם שופטיו. הוא הוצב מולם. הוא הבין 
שממתינים לדיין השלישי – אב בית הדין – העומד להיכנס 
כל רגע, ואכן לאחר זמן מועט, הוא הופיע והתיישב בין שני 
הדיינים. אולם בטרם החלו לעיין במעשיו, ולזמן את הסנגורים 
והקטגורים, שאל אב בית הדין, אם אמנם הגיע שעתו של זה 
הראשון  הוא  שאכן  בטוחים,  כולם  אמנם  ואם  הנה,  לעלות 
שצריך לעמוד היום למשפט. אחרי המתנה קצרה הוסיף: למה 
החיים"  "אור  הוא  לומד  הן  ולחיות,  להמשיך  לו  ניתן  שלא 
בקביעות - נאפשר לו להמשיך בלימוד קדוש זה! מיד הוצא 

מן האולם והוחזר לאותה מנהרה מסתורית.
שנית,  נפלט  הוא   - הפוך  בכיוון  מהירה"  "טיסה  לאחר 
ומצא עצמו  עיניו  מיד פקח את  גופו.  אל  – חזרה  אך הפעם 
במיטתו, שטוף זיעה ואחוז פחד וצמרמורת. לאחר כמה ימים, 
הוא הזדמן לת"א לצורך עסקיו, הוא נקלע לרחוב אלנבי. מולו 
ודמות.  צורה  בעל  חסידיים  אנשים  שלושה  באיטיות  צעדו 
הוא  מקומו.  אל  צנח  כמעט  נורא,  בהלם  חש  הוא  פתאום... 
גילה כי האיש האמצעי – הוא אותו אב בית דין ששפט אותו 
לפני כשבועיים, בבית דין של מעלה! הוא ניגש ברטט לאחד 
הוא  כי  ונענה,  הזה  הפלאי'  ה'איש  זה  מי  ושאלו,  המלווים 
ונכנס  קדשו,  למעון  והלך  פנה  משם  מהוסיאטין.  האדמו"ר 
ולא  פחד  התמלא  הוא,  מי  הרבי  אותו  כששאל  הרבי.  לחדר 
יכל להוציא הגה מפיו. כשהתאושש אמר: "רבי, כלום צריך 
כשבועיים!"  לפני  אותי  שפט  הרבי  הרי  אני?  מי  לספר  אני 
ניגש  הוא  מכן  לאחר  והצלחה.  בברכה  מהרבי  נפרד  הוא 
לאחד מנכדיו של הרבי ושיתף אותו בסיפור המבהיל. הנכד 
לו  וסיפר  יעקב",  ה"אהלי  בעל  הרבי  לחתנו של  ניגש  הנ"ל, 
לספר  עליו  אסר  יעקב",  ה"אהלי  בעל  המופלא.  הסיפור  את 
את הסיפור. "זה עלול להזיק לחותני הצדיק מבחינת אריכות 
ימים ושנים", אמר. לאחר הסתלקותו של הרבי, סופר הסיפור 

הנוראי והתברר גודל כוחו בעליונים כבתחתונים".
בשנת תש"ט, בנר החמישי של חנוכה, עלה הרבי בסערה 
הטהורות'  'עיניו  כל  לעין  התגלו  בפטירתו  "גם  השמימה. 
שצפו למרחוק", מספר הרב גרוזמן. "את צוואתו כתב הרבי 
להר  יובילוהו  הסתלקותו  שלאחר  ביקש  שם  תרצ"ט,  בשנת 
הדבר,  יתאפשר  לא  אם  כי  וכותב  מסייג  הוא  אך  הזיתים. 
יובילוהו לצפת או לטבריה. הוא הסתלק, בערב שבת קודש. 
'הר הזיתים' כבר לא היה בידינו, הוא נכבש חצי שנה קודם 
לבית  יום שישי הקצר, לא אפשר לקחתו  הירדנים.  ע"י  לכן, 
טבריה  הייתה   – שנותרה  היחידה  האופציה   – בצפת  החיים 
לא  תרצ"ט,  בשנת  כי  להזכיר,  צריך  וכאן  נלקח.  אכן  לשם 
להר  גישה  אפשרות  תהיה  ולא  יום,  יבוא  כי  אחד  אף  חלם 
למרחוק.  וידע  צפה  כבר  הטהורות  בעיניו  הרבי  אך  הזיתים, 
עם  לכך".  בהתאם  "נכתבה  גרוזמן,  הרב  מסכם  הצוואה", 
הרה"ק  ימינו,  ויד  חתנו  אחריו  הוכתר  הרבי,  של  הסתלקותו 
יעקב", שמילא את מקומו. הוא הסתלק בשנת  בעל ה"אהלי 
תשי"ז. האדמו"ר הרביעי לבית הוסיאטין הרה"ק בעל "שיח 
הסתלק  הוא  יעקב'.  ה'אהלי  בעל  של  בנו  היה  זי"ע  יצחק" 
בשנת תשכ"ח. אחריו לא המשיכה שושלת האדמו"רות לבית 
חסידים  ומעריצים,  אוהדים  בהחלט,  נותרו  אך  הוסיאטין. 
 – "הוסיאטין"  המלוכה  לבית  שמתגעגעים  מעשה,  ואנשי 
חסידות מפוארת שיצרה גוון מיוחד בחסידות בית רוז'ין, את 
מהוסיאטין,  ישראל  רבי  זצ"ל,  הרבי  שגילם  הקדושה  פאר 

זכותו תגן עלינו ועכ"י.




סניף בני ברק
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מטוס ה-F-35 שנחת השבוע בבסיס נבטים, 
נחשב למטוס המתקדם בעולם, אך שורת כשלים 

שהתעוררו בו במהלך השנים, מעלים סימני 
שאלה גדולים  הטייסים שנבחרו בקפידה 

להטיס את הכלי היקר בטוחים: "אנחנו שמחים 
שמתגלות בו תקלות שנפתרות מאוד מהר. טבעי 

שבפיתוח פלטפורמה בסדר גודל כזה יצוצו 
תקלות כאלה ואחרות"  אבל אפילו בארה"ב 

חוששים והשבוע לצד המתנגדים הצטרף הנשיא 
הנבחר דונלד טראמפ שהבהיר: "העלויות יצאו 

מכלל שליטה"  ולמרות הכל, מלבד מזג האוויר 
האיטלקי, דבר לא העיב על ההתרגשות הרבה 

ששררה בבסיס נבטים  "אדיר" - במרום 
ברוך ברגמן
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בבסיס  השבוע  שהמתינו  האנשים  מאות 
של  נחיתתם  כאשר  נפש  מפח  נחלו  נבטים, 
לכינוי  שזכו   - הישראלים  החמקן  מטוסי 
העברי 'האדיר' – התעכבה במשך שעות בשל 
ערפל בשדה התעופה באיטליה, מה שמנע את 
המראתם. אך למרות הכל, לא ניתן היה להתעלם 
מן ההתרגשות שעמדה באוויר. לא כל יום נכנס מטוס חדש 
ישראל עליונות  ולא כל שנה מציגה  לחיל האוויר הישראלי 

אווירית מוחלטת באזור.
המדוברים, למי שטרם נחשף לדיווחים הרבים, הם מטוסי 
המטוס,   ."II לייטנינג   F-35" המלא:  בשמם  או   F-35ה
ביותר  הטוב  לחמקן  נחשב  מרטין,  לוקהיד  חברת  תוצרת 
 19 רכישת  עסקת  על  ישראל  חתמה   ,2010 בשנת  בעולם. 
שעברה  ובשנה  דולר  מיליארד   2.75 תמורת  דומים  מטוסים 
מיליארד  כשני  של  בהיקף  נוספת  השלמה  עסקת  נחתמה 
דולרים, הכוללת 14 מטוסים, אשר מיועדים להיקלט בבסיס 

נבטים של חיל האוויר.
סימונו של המטוס בתצורה הישראלית הוא F-35I, ושמו 
הישראליות  המערכות  שילוב  "אדיר".  הוא  כאמור  העברי 
במטוס, אגב, התאפשר רק לאחר שמשרד ההגנה האמריקני 
ציוד  לשיפור  דולר  מיליון   450 הפיתוח  לתקציב  הוסיף 
המערכות  גם  יותקנו  ובמסגרתו  האלקטרונית,  הלוחמה 

הנדרשות מתוצרת ישראל. 
שלושה מרכיבים עיקריים מבדילים את התצורה הישראלית 
- תקשורת ושו"ב )שליטה ובקרה(, חימוש ומערכות לוחמה 
אלקטרונית. מערכות התקשורת והשו"ב יתבססו על מערכות 
ישראליות הפועלות בחיל האוויר, כך שהמטוס ישתלב ברשת 
הצבאית בימים הקרובים. במערכת הל"א חיל האוויר ישלב 
תאפשר  בתחום  עצמאית  ויכולת  ייחודיות,  מערכות  במטוס 
ממטוסים  בשונה  מיידי.  באופן  המערכות  את  לעדכן  לחיל 
אחרים, פיתוח התצורה הישראלית מתבצע במקביל לפיתוח 

הכללי של המטוס.
"אירוע של קליטת מטוס חדש מדור חדש של מטוסים זה 
כוח אדם בחיל  משהו שקורה פעם בדור", אומר ראש להק 

האוויר, תא"ל נתן ישראלי. לדבריו, "זו היערכות רב-ממדית: 
הרבה  יש  אנושית.  גם  וכמובן  מבצעית  גם  אמל"חית,  גם 
דברים על המטוס שאנחנו יודעים ויש הרבה דברים שאנחנו 
לא יודעים. הפן הטכנולוגי המבצעי הוא אתגר עצום, והמטוס 
מביא איתו יכולות אדירות שלא קיימות כיום, בחיל האוויר 
בעולם  גדולים  ובחלקים  התיכון  ובמזרח  בפרט  הישראלי 

בכלל".
יכול  התחום,  את  היטב  שמכיר  מי  רק  ישראלי,  לדברי 
למשל,  החמקנות  "יכולת  המטוס.  של  יתרונותיו  את  להבין 
או היכולת הנדירה של איסוף והיתוך מידע. אלו הגדרות שמי 
שלא מבין אותן לא יכול להבין את המשמעות שכרוכה בדבר. 
בעבר כדי לזרוק פצצה היו צריכים עשרה מטוסי פנטום: שני 
על  שישמרו  מטוסים  ארבעה  צילום,  גיחת  שיעשו  מטוסים 
שמי המדינה וימנעו הפלה של מטוסים, שני מטוסים שיעשו 
גיחת הונאה כדי להטעות ולבסוף שני מטוסים שיזרקו פצצות. 
כיום כל זה נעשה ממטוס אחד, עם הטכנולוגיה הטובה ביותר 

בעולם". 
כאשר  הפיזי  בפן  גם  הם  הבולטים  יתרונותיו  לדבריו, 
פעילותו נעשית בדממה יחסית למטוסי קרב. "גם לא רואים 
אותו, גם לא שומעים אותו ואת כל הפעולות האלה הוא יודע 
לעשות לבד. בנוסף, המטוס הזה חי ברשת ויודע לתקשר עם 
העולם. תראה מה אפליקציה כמו הוואטסאפ עשתה לעולם, 
כולם  עם  לתקשר  שיכול  למטוס  כזו  תקשורת  תיקח  עכשיו 
בו-זמנית, ויש לך מטוס-על. זה רק מה שאנחנו יודעים עליו. 

תוך כדי הפיכתו למבצעי נחקור ונלמד אותו, ונפתח אותו ואת 
היכולות שלו".

"כלי מאוד יקר"
נחשבו  המטוס,  את  להטיס  שנבחרו  הטייסים  שלושת 
מתוך  נבחרו  וגלעד,  רמי  מתן,  השלושה,  השבוע.  לגיבורי 
עשרות טייסים נבחרים. "בעיניי המטוס מרשים מאוד", אמר 
מתן לכלי התקשורת. "כשאתה עומד לידו, אתה מבין שלפניך 
כלי שונה ממה שהכרת אי פעם. לכל פרט בו, כולל חיצוניותו, 
נוגע  כשאתה  לצבע.  המיוחדת,  לגיאומטריה  משמעות:  יש 
חומרים   – מרּוָּכבים'  מ'חומרים  עשוי  שהוא  מגלה  אתה  בו 

חזקים כמו סיבי פחמן – ולא מברזל, כדי לתת לו את היכולות 
החמקניות שלו".

"אנחנו מחזיקים בידיים כלי מאוד יקר עם יכולות מרחיקות 
לכת, ולכולנו יש תחושת אחריות מאוד גדולה", הוסיף מתן 
דולר  מיליון  בכ-185  המוערכת  המטוס  לעלות  בהתייחסו 
השניה  הטיסה  את  לבצע  שצפוי  הטייס  הוא  מתן  ליחידה. 
במטוס לאחר טיסת הבכורה אותה יבצע מפקד הטייסת. "אני 
עצומה",  ובהתרגשות  גבוהה  מאוד  ביטחון  בתחושת  אעלה 

הוא אומר. 
גלעד חברו, דווקא נזכר בביקורם לפני כשנה בטקסס, שם 
אותנו  לקחו  מספר.  הוא  "כשהגענו",  המטוסים,  מיוצרים 
לפס הייצור במפעל וראינו את המטוס בשלב שלפני הרכבת 
הכנפיים. ראינו גם את שני המטוסים שהגיעו לארץ, וזה היה 
מרשים. טייס הניסוי, אל נורמן, יהודי-אמריקאי אוהב ישראל, 
פגש אותנו והסביר על המטוס מנקודת המבט שלו, והרגשנו 
שאנחנו מאוד חשובים לו". הטייס השלישי, רמי, אמר כי הוא 
מלחמה.  מכונת  שזו  והרגשתי  המטוס,  ליד  שעמדתי  "זוכר 
לעצמי שהוא  ואמרתי  אותו  ליטפתי  מקרוב,  עליו  הסתכלתי 

נראה מעולה, ואני רק רוצה לעלות פנימה, להתניע ולטוס".
השלושה מספרים כי לצורך הכרת המטוס על חלקיו, הם 
שהו מספר חודשים באריזונה, שם למדו את המטוס לעומק. 
"האמריקאים מאוד משקיעים בהדרכה", מספר מתן. "למדנו 
על המטוס ברמה של כל בורג, והחיבור עם המדריכים היה 

מאוד הדוק, לא רק מבחינה מקצועית. הם תרמו לנו מהניסיון 
סביב  אויב  מדינות  יש  כי  להם,  תורמים  אנחנו  וגם  שלהם, 
מההיבט  שלנו  לידע  צמאים  האמריקאים  והטייסים  ישראל, 
הזה. הם הרי נמצאים בארצות הברית, לא באזור סוער כמו 

המזרח התיכון, ואין להם סכין על הצוואר".
למרות השהות הארוכה בארה"ב, הטייסים המיועדים לא 
התנסו מקרוב על המטוס, אלא רק בסימולטור שנבנה במפעל 
המטוסים. עם זאת, מתן מדגיש כי "הסימולטור מדמה אחד 
לאחד את המטוס האמיתי מבחינת ההכנה לטיסה, ההמראה, 
ביצוע המשימה והחזרה בשלום בכל מזג אוויר ובכל שעות 
תחושות  גם  יש  קיימות.  הטיסה  מתחושות  חלק  היממה. 
ברמה  מאמץ  מרוב  מזיע  אפילו  שאתה  לך  קורה  פיזיות. 

החשיבתית". 
"המחשבים של היום התפתחו לרמה כזו שאני יכול לעלות 

ר  י ו ו א להתאמן ל בסימולטור, 
ואפילו  בנשק 
ת  ו מ ד ל

 , ה מ ח ל מ
של  בסופו  אבל 

אין  הפיזית דבר  לתחושה  תחליף 
שיש בטיסה במטוס אמיתי. כדי להרגיש מה זה להיות בגובה 
להיות שם, לשמוע את  צריך  רגל, אתה  30 אלף  עד   15 של 
מציאות  שיש  כמו  זה  מתמרנים.  מטוסים  לראות  האוויר, 
מרגיש  לא  אתה  אבל  בתאילנד  נמצא  כאילו  אתה  מדומה. 
גם  זה  ככה  קוקוס.  מיץ  לא  מים,  שותה  אתה  תאילנד:  את 

בסימולטור".

לא יתקוף בעזה
איחוד  הוא  המטוס,  של  הבולטים  מיתרונותיו  אחת 
"עד  כי  השבוע  הסביר  רמי  סרן  אחד.  במטוס  הטכנולוגיות 
עכשיו, כדי לבצע משימה בחיל האוויר הייתי צריך להשתמש 
ועוד.  לוחמה אלקטרונית  מודיעין,  כמו  במגוון פלטפורמות 
כל  את  לי  מביא  שהאדיר  כיוון  להצטמצם,  יכול  אני  היום 
ומטוס  מודיעין  מטוס  קרב,  מטוס  של  שילוב  הוא  אלה: 
הפלטפורמות  כל  את  בו  יש  אלקטרונית.  לוחמה  שמבצע 
החלטות  לקבל  לו  ועוזר  מידע  לטייס  נותן  המטוס  האלה. 

ולבצע את המשימה ללא עזרה מפלטפורמות אחרות".
לצד זאת, הטייסים אינם מתעלמים מחסרונותיו של המטוס, 
לכלל ההתמודדויות הצבאיות של  ויותר מכך מאי התאמתו 
הנראה.  ככל  בעזה,  יתקוף  לא  המטוס  לדוגמה,  כך  ישראל. 

דונלד טראמפ 
כתב: "תוכנית האף-35 

והעלויות שלה יצאו מכלל 
שליטה". טראמפ הוסיף שהחל 

מחודש ינואר, מזמן שיכנס לתפקידו 
כנשיא ארה"ב, "ארה"ב תחסוך מיליארדי 

דולרים". עיתוי הודעתו של טראמפ 
לא יכול היה להיות גרוע יותר: את 

ההודעה בחשבונו האישי פרסם 
טראמפ בשעות במהלכם המתינו 

אלפי המוזמנים בבסיס נבטים 
לנחיתתו של המטוס

 נתניהו ליד המטוס
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"להשתמש במטוס הזה בעזה, יהיה ניהול משאבים לא נכון", 
שריפות.  לכיבוי  בצוללות  נשתמש  שלא  "כמו  רמי.  מסביר 

איתו  מביא  הזה  ת המטוס  ו ל ו כ י
שאין לאף מטוס 

הוא  אחר. 
י  ל כ ה

ב  ו ט ה
שלנו  ביותר 

כל  עם  להתמודד 
זירה".

הזמן  כל  יש  הגועש  התיכון  "במזרח  כי  מוסיף  מתן  חברו 
התעצמות צבאית. חיל האוויר וצה"ל רוצים לשמור על עליונות 
חזק  הכי  הכלי  הוא  האדיר  האווירי.  ובעיקר  הצבאי  הכוח 
בעולם, ולכן חיל האוויר רוצה אותו. הוא יכול לבצע כל משימה 
ופותח בפני החיל יכולות שכיום אין לו מהבחינה הגיאוגרפית, 
הטווחים והיכן לטוס. הרי לא במקרה אומרים שהוא חמקן. יש 
סביבו סוללות נ"מ, והוא מאפשר לטוס בזירות שעד היום לא 

טסנו בהן בחופשיות".
שהתוכנה  זה  כמו  כשלים  כמה  נתגלו  במטוס  זאת,  עם 
שאמורה להפעיל את תותח המטוס, תהיה מוכנה רק ב־2019. 
בטענה זו דוחים השלושה את הדברים. "המטוס הוא בפיתוח", 
שנפתרות  תקלות  בו  שמתגלות  שמחים  "ואנחנו  מתן,  אומר 
מאוד מהר. טבעי שבפיתוח פלטפורמה בסדר גודל כזה יצוצו 
תקלות כאלה ואחרות. גם בתחילת הדרך של האף־15 והאף־16 
היו לא מעט תקלות, אלא שאנשים שוכחים את זה". לדברי רמי, 
בטוח  ויותר  טוב  יותר  הוא  האדיר  שלו,  הראשוני  בשלב  "גם 
מכל מטוסי הקרב בעולם. רק הידיעה הזו מרגיעה אותי. נכון 

שיש כמה כתמי לידה, אבל אנחנו ממש לא מתרגשים מהם".
שכלולו  מבחינת  רק  אינה  לאזור,  המטוס  הגעת  משמעות 
של חיל האוויר, אלא גם ובעיקר מציגה אמירה אזורית ברורה. 
אהרן לפידות, עורך בטאון 'חיל האוויר' לשעבר הסביר השבוע 
לתחום  מעבר  הרחק  מהדהדת  ה"אדיר"  של  "האמירה  כי 

הצבאי. יש לה משמעות אסטרטגית וגיאופוליטית".
לארץ  כשהגיעו   ,1976 "בשנת  לפידות.  מציין  "בזמנו" 
ראשוני מטוסי ה־F-15 הם הוסיפו אלמנט הרתעתי משמעותי 
למדינת ישראל כולה. היום, במצב הרותח באזור, יש ל"אדיר" 
הניצבת  נשק  מערכת  של  הימצאותה  פחותה.  לא  משמעות 
יכולות  בעלת  מערכת  בייחוד  בעולם,  הטכנולוגית  בחזית 
אדירות שכאלה, כשבידי מדינות האזור אין עדיין מענה אמיתי 
במעגל  גם  גדול,  והרתעתי  צבאי  יתרון  לישראל  נותנת   - לה 

השני והשלישי של מדינות עוינות לנו". 
לדבריו, היכולת של חיל האוויר הישראלי לקלוט ולהפעיל 
טכנולוגיה מתקדמת כל כך, אומרת גם היא רבות על השתייכותה 
של המדינה לצמרת הטכנולוגיות מתקדמות. "גם לנכונותה של 
ארה"ב להעביר אלינו את המתקדמים שבמטוסיה יש משמעות 
אסטרטגית משמעותית: היא מצביעה על הקירבה ועל ההערכה 
שהיא רוחשת לישראל, ומפגינה לעיני העולם כולו את הברית 

האיתנה בין שתי המדינות". 

מסורת של כשלים
בלא  לווה  האחרונות,  בשנים  המטוסים  רכישת  תהליך  כל 
ארה"ב  נשיא  דווקא  לביקורת  הצטרף  השבוע  ביקורת.  מעט 
יצאו  והעלויות שלה  דונלד טראמפ שכתב: "תוכנית האף-35 
מזמן  ינואר,  מחודש  שהחל  הוסיף  טראמפ  שליטה".  מכלל 
מיליארדי  תחסוך  "ארה"ב  ארה"ב,  כנשיא  לתפקידו  שיכנס 
דולרים". עיתוי הודעתו של טראמפ לא יכול היה להיות גרוע 
בשעות  טראמפ  פרסם  האישי  בחשבונו  ההודעה  את  יותר: 
לנחיתתו של  נבטים  בבסיס  במהלכם המתינו אלפי המוזמנים 

המטוס שהמראתו מאיטליה התעכבה בשל מזג אוויר סוער.
גילמור,  מייקל  ד"ר  האמריקנית:  בזירה  לבד  לא  טראמפ 
הממונה על בחינת מערכות הנשק במשרד ההגנה האמריקאי, 
בו  האמריקני  הקונגרס  בפני  תצהיר  חודשים  מספר  לפני  מסר 
הוא טען: "F35 אינו בשל ומספק יכולת לחימה מוגבלת. יש 
במטוס כשלים משמעותיים רבים". גילמור הדהים את הנוכחים 

כשאמר: "נכון לינואר 2016 יש בתוכנית 931 כשלים מתועדים 
ובלתי פתורים. 158 מהם בקטגוריה 1. כלומר, כשלים שעלולים 

לגרום למוות ולעצירת הייצור". 
הדרך  אך  מהכשלים,  הדרך  בתחילת  התעלמו  לא  בישראל 
על  שהייתה  הסוגיה  אפשרית.  הייתה  לא  העסקה  לביטול 
הפרק הייתה האם להיענות לדרישת הצבא להגדיל את מספר 
המטוסים. באופן מפתיע, מי שבזמנו התנגד להיענות לדרישת 

הצבא, היה שר האנרגיה יובל שטייניץ שאמר בזמנו: "זה לא 
שיש בעיות במטוס, אלא שהוא פשוט פחות טוב. שכנעתי את 
טייסות  בשתי  צורך  אין  זה  שבשלב  והשרים  הממשלה  ראש 
גדולות של F35 ושעדיף להשקיע את הכסף בחלופות צבאיות 

אחרות".
שפורסם  הפנטגון  דו"ח  הוא  גילמור,  של  לעדות  הבסיס 
בסוף השנה שעברה. בדו"ח מובאת רשימת בעיות ארוכה. בין 
היתר נטען שם כי תוכנת המכ"מ של המטוס מפסיקה לעבוד 
בפתאומיות באמצע הטיסה. וכך, בגובה רב ובמהירות אדירה 
הטייסים צריכים לאתחל את התוכנה תוך כדי טיסה. "המטוס 
הזה הוא בעצם מחשב טס", אומר יפתח שפיר, ראש פרויקט 
לאומי.  ביטחון  למחקרי  במכון  התיכון  במזרח  הכוחות  מאזן 
"תחשוב מה זה לטוס במטוס ובאמצע תקיפה לקבל פתאום את 

מסך המוות הכחול של מיקרוסופט".
שעברה  בשנה  פחות.  לא  מטרידים  בדו"ח  הממצאים  שאר 
המטוס  את  לצייד  היה  שאמור   2B פיתוח  שלב  הסתיים 
ביכולות קרביות ראשונות. חיל הנחתים אף הכריז על המטוסים 
שברשותו כמבצעיים. ואולם, לפי הדו"ח, רצוי שאותם מטוסים 
סיימה  ייתקלו באויב בזמן הקרוב. לפי הדו"ח, "התוכנית  לא 
 F35 אם  מוגבלת.  קרבית  ויכולת  כשלים  עם   2B שלב  את 
מגורמי  סיוע  יצטרך  הוא  בלחימה,  ישתתף  הנוכחית  בגרסה 
פיקוד ובקרה כדי לחמוק מאיומים, לרכוש מטרות ולהשתמש 
שתי   - שלו  המוגבלת  הנשיאה  יכולת  בשל  לחימה  באמצעי 

פצצות ושני טילי אוויר־אוויר".
ציין בעבר את הסעיפים עליהם  'הארץ'  עמוס הראל, פרשן 
חלוקים במערכת הביטחון בסוגיית רכישת המטוסים. הוא ציין 
כי המטוס שנוי במחלוקת בין היתר בשל העובדה כי זו תכנית 
האמריקאית,  הביטחון  מערכת  בתולדות  ביותר  היקרה  הרכש 
דחיות  תקלות,  של  ארוכה  בסדרה  מלווה  הייתה  היום  שעד 
בלוח הזמנים והתייקרויות. "מנגד", טוען הראל. "חיל האוויר 

היחיד,  לא  אם  ביותר,  הטוב  המטוס  שזהו  מתעקש  הישראלי 
מסודרת  מטה  בעבודת  במיוחד  מצטיין  שהחיל  כיוון  לצרכיו. 
בצמרת  איש  שאותו  הנושא  בדיוק  שזהו  וכיוון  ואפקטיבית, 
הביטחונית אינו מבין לעומקו כמו הטייסים, לא היה לרגע ספק 

שבכך תסתיים המחלוקת".
המטוס,  רכישת  בעד  האוויר  חיל  טיעוני  את  מסביר  הראל 
לצורך  נוגע  שבהם  "הראשון  החולפות.  בשנים  שהוצגו  כפי 
הישראלי להיות בחזית הטכנולוגיה – המדינה הראשונה באזור 
שמצטיידת במטוס החדיש ביותר שהאמריקאים יכולים להציע, 
לאחר  יחסית  מהיר  זמנים  בלוח  החמישי,  מהדור  קרב  מטוס 
שארצות הברית כבר החלה לצייד בו את הכוחות שלה. יש בכך 
גם  ולצדו  הישראלי  היתרון  את  המקבע  באזור,  לשכנים  מסר 

תורם להרתעה".
נשיאת  שיכולות  "ידוע  מוסיף.  הוא  מעשי",  השני  "הטיעון 
ובראשם האף-15.  נמוכה משל קודמיו,  הפצצות של האף-35 
לאפשר  אמורה  החדיש  המטוס  של  ה"חמקנות"  יכולת  אבל 
ובכך  האויב,  של  אווירית  והגנה  מכ"ם  מערכות  של  שיתוק 
מן  מטוסים  של  יותר  מסיביות  לתקיפות  הדרך  את  לפרוץ 
האף- של  היכולת  את  משבחים  גם  בצה"ל  האחרים.  הדגמים 

35 לעבוד כמבנה הפועל גם במרחק גדול משטח ישראל, עובד 
במטוסי  כיום  התומכת  במעטפת  פחות  ותלוי  עצמאי  באופן 

התקיפה של הדור הנוכחי".


יתרונותיו 
הבולטים הם גם בפן 

הפיזי כאשר פעילותו נעשית 
בדממה יחסית למטוסי קרב. 

"גם לא רואים אותו, גם לא שומעים 
אותו ואת כל הפעולות האלה הוא יודע 

לעשות לבד. בנוסף, המטוס הזה חי 
ברשת ויודע לתקשר עם העולם. תראה 
מה אפליקציה כמו הוואטסאפ עשתה 

לעולם, עכשיו תיקח תקשורת כזו 
למטוס שיכול לתקשר עם כולם 

בו-זמנית, ויש לך מטוס-על

 שר הביטחון ליברמן עם שר ההגנה האמריקני קרטר בטקס

עם אחד מאנשי חיל האוויר
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נשיא מועצת חכמי התורה במסע חיזוק בארגנטינה

וואך נאכט 
בחצרות הקודש 
מונקאטש - וויען

בר המצוה לנכד האדמ"ור מתולדות 
אברהם יצחק במונסי

נעילת כנס יסוד איחוד הרבנים הספרדים העולמי

שמחת התנאים לבתו הצעירה של האדמו''ר 
מספינקא, החתן בן הגה"צ רבי ישכר בעריש 

פרידמן אב"ד בית ישראל סידערהורסט
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 האדמו"ר 
מויז'ניץ בלייקווד

האדמו"ר מבעלזא בביקור חולים 
 אצל האדמו"ר מקרעטשניף 

קרית גת 

דינר לטובת מוסדות סאטמאר בורו פארק

מעמד כבוד התורה בישיבת בנין 
שלום דחסידי בעלזא בירולשלים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

צילומים:
אברימי ברגר - JDN, יהושע פרוכטר, 
רעבישע נייעס, בעריש פילמר, אהרן 
ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, עובדיה 
כלימי, יעקב כהן, יעקב לדרמן, קול 

ברמה, אידישע נייעס

שמחת נישואי בן אדמו"ר מצאנז 
זמיגראד
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

השמן הוא אחד המוצרים העיקריים בימי החנוכה, שבהם נצטווינו 
להדליק את הנרות לפרסומי ניסא, זכר להדלקת הנרות בבית 

המקדש. במאמר שלפנינו נעניק סקירה על סוגי השמנים השונים, 
דרכי הייצור והכשרות, בדגש על שמן הזית

סוגי שמנים:
שמנים מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות:

וקטניות,  אגוזים  מזיתים  בעיקר  המופק  צמחי:  שמן 
ומשמש לבישול אפייה וטיגון. 

דגים  לוויתן, שומן  שומן מהחי: המופק בעיקר משומן 
ולאחרונה גם משומן בהמות. 

בריח  וניחנים  מצמחים  המופקים  אתריים:  שמנים 
הקוסמטיקה  לתעשיית  בעיקר  משמשים  חד,  וטעם  עז 
לעיסוי  למזון,  וריח  טעם  לחומרי  לתבלינים,  והסבונים, 

ולרפואה.
שטוגנו  שמנים  מפסולת  המופקים  ממוחזרים:  שמנים 

בהם מאכלים שונים, משמשים לתעשיית הצבעים.
מיצוי:

שמן קטניות כגון קנולה, סויה חמניות, תירס ועוד מופק 
לפתיתים  ומועכים  מחממים  אותם  גרגירים,   / מפולים 
דקים. דרך הפתיתים מזרימים חומר ממצה בשם "הקסן" 
)-בנזין באיכות גבוהה(, הסוחף את השמן מתוך הפתיתים. 
בריא  שמן  ומתקבל  מהשמן.  ההקסן  מופרד  מכן  לאחר 

וראוי לאכילה.
שמן מפיקים מקטניות נוספות: שמן אורז מופק מסובין 
אותה  החום  האורז  של  החיצונית  השכבה  שהיא  האורז, 
גירדו בכדי לקבל אורז לבן. שמן תירס אינו מופק מגרגירי 
נפוצים  כמו-כן  התירס.  מנבט  אלא  לנו,  המוכרים  התירס 

שמן אגוזים, דקלים, קוקוס,
זיכוך: 

השמן, לאחר מיצויו הינו בעל ריח עז שאינו נעים, צבעו 
כהה ועכור, וקיימות בו שאריות לציטין. באמצעות חימום 
חומרים  עם  וערבוב  סינון  מעלות,   200 של  לטמפרטורה 
מורחקים  סותרת,  וחומצה  לבנה"  "אדמת  כמו  מינרלים, 
הזיכוך  מזוכך.  שמן  לנו  והרי  הלציטין,  הצבע,  הריחות, 
שבו,  והבריאים  התזונתיים  הערכים  את  מהשמן  מוציא 

והוא נותר ערום וריק כמעט מכל סגולותיו הבריאותיות.

כשרות:
בהם  מפעלים  ישנם  מפעלים:  סוגי  שני  קיימים  בעולם 
באמצעות  השמן  מועבר  ומהם  בלבד,  המיצוי  מתבצע 
וישנם מפעלים  נוסף, המזקק את השמן.  מיכליות למפעל 

בהם מתבצע גם המיצוי וגם הזיכוך. 
כי  לוודא  שיש  אלא  מורכבת,  כה  אינה  השמן  כשרות 
המפעל אינו מייצר שומן טרף או ממחזר מרגרינה. בדרך-
כלל במדינות מפותחות לא ממצים באותו המפעל גם שומן 
צמחי וגם מהחי. חומר המיצוי "הקסן" אינו זקוק לכשרות, 
החומצות  גם  גבוהה.  באיכות  בנזין  כאמור,  הוא,  שכן 
בבעיות  מורכבים  אינם  לזיקוק,  המשמשים  והמינרלים 
כשרותיות. כן יש לוודא שהמיכליות שמעבירות את השמן 
בין מפעל המיצוי למפעל הזיקוק או ממנו למפעל הבקבוק, 
ואינן  בלבד,  זה  לשמן  המיועדות  במיכליות  מבוצע 
מפעלי  מהחי.  שומן  מייצרים  בהם  ממפעלים  מושאלות 
השמן בעולם אינם זקוקים למשגיח תמידי, וגופי הכשרות 

מסתפקים בביקור חד שנתי. 

באילו נרות:
פי   ואף על  "כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, 
שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה ואין האור נתלה יפה 
באותם הפתילות. הגה: ומיהו שמן זית מצווה מן המובחר 
ונקי;  זך  שאורן  בשמנים  מצווה  מצוי  זית  שמן  אין  ואם 
צלול  אורן  כי  בנר שעווה,  להדליק  אלו  במדינות  ונוהגים 
כמו שמן". )שלחן ערוך סי' תרע"ג(. ובמשנה ברורה מביא 
שמצווה בשל שמן יותר מאשר בנרות של שעווה, כי על ידי  

השמן נעשה הנס.

באיזה שמן:
“כתבו המקובלים דמצווה מהמובחר להדר דווקא אחר 
שמן זית להדליק ולא בנר שעווה ולא בשאר שמנים, כי הנס 

היה בשמן", כך מובא בשם סידור האריז”ל.
שמן זית:

באמצעות  מתבצע  שמיצויים  השמנים  לשאר  בניגוד 
מפיקים  הזית  שמן  שאת  הרי  שונים,  ואמצעים  חומרים 
מהעץ  מוסקים  הזיתים  את  סחיטה.   / כבישה  באמצעות 
בשיטה מכאנית על-ידי מכשיר הנצמד לבסיסי העץ ומרעיד 
גבי  נופלים בקלות על  אותו, כך שהזיתים שכבר השחירו 
להעביר  יש  הזיתים  את  העץ.  למרגלות  הפרוסה  רשת, 
במהירות, תוך פחות מ-6 שעות, אל בית הבד, בכדי למנוע 
את החמצתם. הזיתים מרוסקים תחילה יחד עם הגרעינים. 
לאחר  והגפת.  מהגרעינים  ומסוננים  נסחטים  מכן  לאחר 
צנטריפוגה. מכאן  ידי  על  הכבישה, מופרד השמן מהמים 
סינון  אבן,  או  זכוכית  נירוסטה,  במיכלי  להשהיה  עוברים 

נוסף - וביקבוק. 
שמן זית מזוקק:

הטעם  הוצאת  לצורך  זיקוק  העובר  זית  שמן  אף  קיים 
הריח והצבע. שמן זית מזוכך ספק אם אמנם ראוי להדלקת 

נרות חנוכה בהידור. כמו-כן ערכו התזונתי אובד

כשרות שמן הזית:
חזירים:

על  נוסף  כלומר,  ערלה.  אינם  שהזיתים  לוודא  יש 
ההקפדה שגיל עץ הזית יהיה מעל 3 שנים, הרי שבעץ זית, 
כמו גם בעץ הרימון, קיימת תופעה המכונה "חזירים", והם 
ענפים היוצאים משרשי העץ הטמונים באדמה. חזירים אלו 
מבוגר  בעוד שהעץ  בני שנה,  פרי כשהם  להוציא  עלולים 

מאוד.
תרומות ומעשרות:

כבישתו  לאחר  מהשמן  ומעשרות  תרומות  להפריש  יש 
שנאמר:  מדאורייתא,  היא  בשמן  ההפרשה  מהזיתים.  ולא 
זאת,  השמן.  זהו  יצהר   - ויצהרך"  תירושך  דגנך  "ראשית 

בניגוד לשאר תוצרת חקלאית שהפרשתם מדרבנן. 

שביעית:
יש לוודא שהשמן אינו בחשש שביעית.

שמן מזויף:
אשר  סויה,  שמן  לייצר  ניתן  החדשנית   בטכנולוגיה 
בתוספת חומרי טעם וריח שאינם כשרים יהפכוהו לדומה 
לשמן הזית, בצבעו ריחו וטעמו. כאמור כל השמנים כשרים 
להדלקה, אך הרוצה להדר ולהדליק בשמן זית יוודא כי אכן 

מדובר בשמן זית ולא בזיוף. 

דירוג ומונחים:
כתית מעולה - שמן זית גולמי שחמיצותו אינה עולה על 

אחוז אחד ואין פגם בטעמו. 
כתית משובח - שמן זית גולמי, שחמיצותו בין אחוז אחד 

לשניים ואין פגם בטעמו.
שמן זית כתית - שמן זית גולמי שחמיצותו אינה עולה 

על שלושה אחוזים וטעמו עדיין טוב. 
שמן זית למאור - שמן זית שחמיצותו עולה על שלושה 

אחוזים טעמו פגום. ואינו מומלץ למאכל. 
באיכות  זית  שמן   - טהור  זית  שמן  או  מזוכך  זית  שמן 
החמיצות  רמת  את  להוריד  מנת  על  זיכוך  שעבר  ירודה, 
ולסלק את פגמי הטעם. שמן זה חסר את התכונות המיוחדות 

לשמן כתית, הן מבחינת הטעם והן מההיבט הבריאות
וכתית שנועד  זית מזוכך  עירוב של שמן   - זך  זית  שמן 
גולמי. ערכו  והריח של שמן  להעניק לשמן מעט מהטעם 
התזונתי והבריאותי של שמן זה דומה לשמן זית טהור או 

ירוד ממנו. 
פסולת  שהוא  מהגפת  נוצר  זה  שמן   – מגפת  זית  שמן 
בתהליך  היא  השמן  הפקת  השמן.  מיצוי  לאחר  הזיתים 
המיצוי ב"הקסן" כמו בשמן צמחי. שמן זה טוב למאכל רק 
כשעבר תהליך זיכוך. ערכו התזונתי דומה לזה של שמנים 

צמחיים רגילים. 
כבישה קרה - שמן זית איכותי מופק בכבישה קרה בלבד. 
כיום מקובל לחמם את עיסת הזיתים כדי להפיק מהם יותר 
שמן, ודרגת החימום המותרת היא עד 30 מעלות צלזיוס, 
נשמרים  השמן  של  הבריאותיים  המרכיבים  שבה  דרגה 
או  מתנדפים  אינם  שבזית  העדינים  והריח  הטעם  וחומרי 
מושחתים. בחימום של למעלה מ-30 מעלות, יופק שמן רב 
יותר מהזיתים אך איכותו תיפגם ולא יוכל להיקרא בכבישה 

קרה.
חו"ל - כדאי לדעת ששמני הזית מסוג כתית המיובאים 
ופיקוח, ולעיתים קרובות אין  נתונים לבקרה  מחו"ל אינם 
זהות בין הכתוב על התווית למוצר עצמו, ולכן אין לסמוך 

על התווית. 
להדליק  להקפיד  אין  הדעות  לרוב   – למאור  זית  שמן 
למאור  בשמן  להדליק  וניתן  דווקא  למאכל  הראוי  בשמן 

שחמיצותו גבוהה, 
מהודר  ואינו  מזיתים  לא  צמחי  שמן   - למאור  שמן 
כאילו  שווא  מצג  מציגה  אשר  בהונאה  מדובר  להדלקה, 

מדובר בשמן זית

במה מדליקין?

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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בעניין הדלקת נרות חנוכה 
לבני ישיבות 

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:
חנוכה  נרות  להדליק  צריכים  האם  ישיבות,  תלמידי 
מדליקים  שהוריהם  כך  על  לסמוך  שיכולים  או  בישיבה, 

נרות חנוכה בביתם? 
חנוכה  נרות  להדליק  חייבים  שאינם  היא  ההלכה  אם 
ולהדליק  עצמם  על  להחמיר  הם  רשאים  האם  בישיבה, 

בישיבה בברכות? 
חפצים  שאינם  לומר  הם  יכולים  האם  לדעת  יש  כן 
שהוריהם יוציאו אותם ידי חובה, ורוצים להחמיר ולהדליק 

בעצמם?

תשובה:
נימוקים ומקורות: מחלוקת הראשונים בביאור הברייתא 
המהדרין  מן  והמהדרין  המהדרין  בדין  ע"ב(  כא  )שבת 
ידועה, ומנהג הספרדים הוא כדעת מרן השלחן ערוך, שרק 
בני  כל  את  ופוטר  חנוכה,  נרות  מדליק  הבית  מבני  אחד 
הבית, ומנהג האשכנזים הוא כדעת הרמ"א שכל אחד ואחד 

מבני הבית מדליק נרות.
שמתחלה  זירא,  רבי  אמר  ע"א(  כג  )שבת  בגמ'  והנה 
בעל  עם  משתתף  הייתי  באכסניה  מתאכסן  כשהייתי 
סכום  לו  נותן  שהייתי  ידי  על  הנרות,  בהדלקת  האכסניה 
כסף כדי שאהיה שותף בנרות, אבל לאחר שנשאתי אשה 
לא הייתי משתתף עם בעל האכסניה בתשלום עבור הנרות, 
בדברי  ומבואר  ביתי.  בתוך  עלי  מדליקה  שאשתי  מכיון 
הגמ' שאפילו אותם שאינם נמצאים בבית בשעת ההדלקה, 
אף על פי כן כל שסמוכים על שלחן בעל הבית יוצאים ידי 
חובה בהדלקתו. וכן פסק הרמב"ם )פרק ד' מהלכות חנוכה 
יא(: "אורח שמדליקין עליו בתוך ביתו, אינו צריך  הלכה 
להדליק עליו במקום שנתארח בו." וכן פסקו הטור והשו"ע 
נמצא  שאינו  פי  על  שאף  ומבואר  א'(.  סעיף  תרעז  )סימן 
בביתו ואינו שומע ורואה הדלקת הנרות, אף על פי כן יוצא 
ידי חובה במה שמדליקים עליו בתוך ביתו. )ובודאי שאין 
לחלק בזה בין אשה המדליקה על בעלה, לבין אב המדליק 
ובספר הפרנס, שהוא  ויטרי,  וכן מבואר במחזור  בניו.  על 

הדין לאכסנאי שאביו ואמו מדליקין עליו בביתו(.
יש  שאם  סיימו,  שם  והשו"ע  והטור  הרמב"ם  ואמנם 
לו בית בפני עצמו, אף על פי שמדליקין עליו בתוך ביתו 
צריך להדליק בפתחו, מפני החשד. אולם י"ל דהיינו דוקא 
ושייך חשד  בזמנם שהיו מדליקין על פתח הבית מבחוץ, 
כשאינו מדליק בפתח האחר, אבל בזמן הזה שמעיקר הדין 
אין  הבית,  לבני  אלא  היכר  ואין  מבפנים  להדליק  אפשר 
לחוש לחשד, ואין צריך להדליק בבית האחר. וכן מתבאר 
מדברי הרשב"א בתשובה חלק א' )סימן תקמא(. וכן כתבו 
ראשונים רבים. )והובאו דבריהם בספר "תורת המועדים" 
בהגה  הרמ"א  פסק  וכן  ד'(.  אות  פ"ב  חנוכה,  הלכות  על 
בפנים  מדליקין  שכולם  הזה  שבזמן  תרעא(,  סימן  )סוף 
ממש, ואין היכר לבני רשות הרבים כלל, אפילו חצר שיש 
לה שני פתחים אין מדליקים אלא פעם אחת מבפנים, וכתב 
ולכן הוא  וכן הסכימו אחרונים רבים.  שכן המנהג פשוט. 
שיוצאים  בפנימיה,  הנמצאים  הישיבות  בני  לענין  הדין 
ואינם  ביתם,  בתוך  עליהם  שמדליקין  בהדלקה  חובה  ידי 

צריכים להדליק בפני עצמם.
נחשבים סמוכים על שלחן  ישיבות  בני  ובודאי שאותם 
לבית  חוזרים  חופשתם  בימי  פעם  בכל  שהרי  אביהם, 
לימודיהם  לתקופת  אלא  בישיבה  נמצאים  ואינם  הוריהם, 
ולצורך לימודיהם, ועדיין קשורים לבית הוריהם. וכן כתב 
במקום  הוא  שאם  רכט(  סימן  )במפתחות  התרומה  בספר 
כגון תלמידים הבאים ללמוד חוץ לביתם, או אורח  אחד, 
אין צריך להשתתף אם יודע שאשתו או בניו או אביו ואמו 

מדליקין בשבילו במקומו.
ואמנם המאירי )שבת כג ע"א( כתב בשם חכמי התוס', 
או  להדליק  צריך  אביו  בבית  ונשוי  גדול  בן  שאפילו 
להשתתף. אולם נראה שאפילו לשיטתו היינו דוקא בנשוי 
שאינו סמוך לגמרי על שלחן אביו, אבל בסמוך לגמרי על 
שולחנו, ודאי נחשב כאחד מבני ביתו, ואי"צ להדליק בפני 

עצמו.
מדליק  הבית  מבני  אחד  שכל  האשכנזים  למנהג  ומ"מ, 
בנידון  כל שכן  בבית אחד,  אפילו כשנמצאים  עצמו  בפני 
בפני  אחד  כל  שמדליקים  בביתם,  נמצאים  שאינם  דידן 
ידי  יוצאים  הבית  בני  שכל  הספרדים  למנהג  אולם  עצמו, 
חובה בהדלקת בעל הבית, כיון שמדליקים עליהם בביתם 

אינם רשאים להדליק בפני עצמם.
ו' )סימן מג( כתב  ומרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת חלק 
ידי  יוצאים  לומר שאינם  עוד, שאפילו אם תמצא  להוסיף 
חובה בהדלקה שמדליקים עליהם בתוך ביתם, מכל מקום 
יוצאים ידי חובה בהדלקה שמדליקים באולם בית המדרש 
שבישיבה, על פי מה שכתב בשו"ת גנת ורדים )קונטרס גן 
להשתתף  צריך  שאכסנאי  שאמרו  שמה  מא(,  סימן  המלך 
הבית  לבעל  שמשלם  באכסנאי  דוקא  היינו  בפרוטות, 
סמוך  אם  אבל  דברים,  ושאר  ושתיה  אכילה  הוצאות  כל 
כל  חשבון  עמו  עושה  ואינו  הבית,  בעל  שלחן  על  לגמרי 
דבר ודבר, אין צריך להשתתף עמו שבודאי מזכה לו חלק 
ובכסא  גבוה  ובשלחן  אהרן  ביד  להלכה  והובא  בנרות. 
אליהו למהר"א ישראל. וכן פסק בשו"ע הגר"ז )סימן רסג 
הדין  הוא  זה  ולפי  סק"ג(.  תרעז  )סימן  ובכה"ח  ט'(  סעיף 
חלק  לבחורים  מזכה  בודאי  הישיבה  שהנהלת  בנידוננו 
בנרות שמדליקים באולם בית המדרש, שהרי סמוכים הם 

על שולחנם לענין שאר דברים.
המדרש  בית  של  באולם  שההדלקה  להעיר  יש  ואמנם 
)סימן  הריב"ש  בשו"ת  וכתב  הכנסת,  בבית  הדלקה  היא 
הכנסת.  בית  של  בהדלקה  חובה  ידי  יוצאים  שאין  קיא( 
חנוכה  )הלכות  חיים  והארחות  מד(,  )סימן  בו  הכל  אולם 
אות יז( כתבו שהדלקת הנרות בבית הכנסת מהני להוציא 
ידי חובה את האורחים שאין להם בית להדליק בו, ואת מי 
שאינו בקי. וגם לשיטת הריב"ש יש לומר שבית מדרש של 
ישיבה שאני, שמכיון שנמצאים שם כל היום, ולומדים שם 
)ומותרים מן הדין לאכול ולשתות שם, כמו בביתם, וכמו 
שכתב בשו"ע סימן קנא סעיף ג'(, שפיר נחשב לביתם לענין 

לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה שמדליקין בו.
לצאת  שלא  לכוין  רשאים  ישיבות  בחורי  אם  ולענין 
בהדלקת הוריהם על מנת שיוכלו להדליק בעצמם במקום 
שנמצאים, הנה בשו"ת תרומת הדשן )סימן קא( כתב, שרבי 
חייב להדליק  היינו שאינו  זירא שסמך על הדלקת אשתו, 
בעצמו, אבל אם רצה רשאי להדליק ואין זו ברכה לבטלה, 
כיון שהוא בכלל המהדרין, ועוד שיש לחוש שמא ישכחו 
בני ביתו ולא ידליקו עליו. וכן כתבו בשו"ת מהרי"ל )סימן 
תז(,  עמוד  בנד"מ  חנוכה,  )הלכות  מהרי"ל  ובספר  קמה(, 
ובשו"ת מהר"י מברונא )סימן נ'( ועוד פוסקים. אולם בספר 
הגהות המנהגים לרבינו אייזיק טירנא )עמוד קמג( כתב, מי 
ופקד לאשתו  ימים קודם חנוכה,  ד'  ג' או  שהפליג מביתו 
שתדליק עליו, אז הוי ודאי ברכה לבטלה אם יברך הבעל. 
זו ברכה לבטלה, כי  זמן ארוך מביתו, אין  אבל כשהפליג 
שמא אשתו לא הדליקה, ושטוב שישתתף עם בעל הבית 

בפרוטות.
והרמ"א בהגה )סימן תרעז( הביא להלכה דברי התרוה"ד 
והמהרי"ל הנ"ל, שאם רוצה להחמיר ולהדליק בפני עצמו, 
הלבוש  הסכימו  וכן  נוהגים.  וכן  עליהם,  ומברך  מדליק 

והעו"ש והט"ז והמג"א והא"ר )סק"ד(.

אולם מרן הב"י )סימן תרעז( הביא דברי התרוה"ד הנ"ל, 
זה לברך ברכה  נראה שאין לסמוך על  "ולי  זה:  וכתב על 
פה(,  )סימן  מהרש"ל  בשו"ת  פסקו  וכן  צריכה."  שאינה 

והפרי"ח.
ובספר מטה משה )סימן תתקפג( הביא המחלוקת הנ"ל, 
וכתב שטוב שידליק בלי הזכרת שם ומלכות. וכן כתב החיי 
אדם )כלל קנד סימן לג(, שידליק בלי ברכה ויהדר לשמוע 
הברכות ממי שחייב להדליק, ויענה אמן. וכן כתב המשנ"ב 
)ס"ק טז( שנכון לעשות כן, אף על פי שאין למחות בנוהגין 

לברך.
האשכנזים  למנהג  הם  המשנ"ב  שדברי  פשוט  והדבר 
למנהג  אבל  מדליק,  הבית  מבני  אחד  שכל  שנוהגים 
הספרדים שקבלו הוראות מרן השו"ע, בודאי שאינו רשאי 
לכוין שלא לצאת בהדלקת אשתו או אביו, ולהדליק בעצמו 

במקום שנמצא.
ועיין למרן החיד"א בברכ"י שכתב, שאף על פי שבשאר 
מצוות אם מכוין בפירוש שלא לצאת ידי חובה, אינו יוצא 
בעל כרחו, )וכמו שכתב בשו"ע סימן ו' סעיף ד', וסי' נט, 
תלוי  הדבר  שאין  חנוכה  נר  שאני  מקום  מכל  קפג(,  וסי' 
ואפילו  וביתו,  איש  נר  היא  המצוה  שעיקר  כלל,  בכוונתו 
בהדלקת  פטור  הוא  הרי  אשתו,  בהדלקת  לצאת  יכוין  לא 
מרן  דעת  לבאר  כתבו  וכן  וכו'.  יוצא  הוא  וממילא  ביתו, 
הב"י, במאמר מרדכי )סימן תרעז סק"ה( ובשו"ת זרע אמת 
חלק א' )סימן צז(. וכן כתב בשו"ת שדה הארץ )חלק אורח 
חיים סימן מב, דף כב סוף ע"ג( לבאר סברת החולקים על 
)חלק  אלקלעי  לאברהם  חסד  בשו"ת  פסק  וכן  התרוה"ד. 
אורח סימן כד, דף סא ע"ב ובשו"ת זבחי צדק חלק ב' )סימן 
לז(. ומרן זצוק"ל בסוף דבריו בענין זה כתב: "והצעתי כל 
דברינו הנ"ל לפני מי שגדול, מורנו הרב הגאון המפורסם 
רבי עזרא עטייה זצ"ל, והסכים לדברינו להלכה ולמעשה."

סיכום הדברים:
למנהג הספרדים ועדות המזרח שבעל הבית מדליק נרות 
יוצאים  בני ביתו הסמוכים על שלחנו  וכל  חנוכה לבדו, 
אינם  אם  שאפילו  הפוסקים  וכתבו  בהדלקתו,  חובה  ידי 
נמצאים בבית בשעת ההדלקה, כל שסמוכים על שלחנו 

הרי הם יוצאים ידי חובה בהדלקתו.
המזרח  ועדות  מהספרדים  ישיבות  תלמידי  לפיכך 
מדליקים  אינם  הנרות,  הדלקת  בשעת  בישיבה  הנמצאים 
בעצמם, כיון שיוצאים ידי חובה בהדלקת אביהם. ואינם 
צריכים גם להשתתף בהוצאות ההדלקה עם אחרים. ואפילו 
אם לנים בחדרם שבישיבה, אינם מדליקים בעצמם, כיון 

שכבר מדליקים עליהם בביתם.
אבל למנהג האשכנזים שאף בנים רווקים הסמוכים על 
שלחן הוריהם, מדליקים נרות חנוכה כל אחד בפני עצמו, 
כשנמצאים  שכן  כל  הוריהם,  בבית  לנים  כשהם  ואפילו 
בפנימיה שבישיבה, שמדליקים נרות חנוכה כל אחד בפני 

עצמו בישיבה.
למנהג הספרדים ועדות המזרח שאין מדליק אלא בעל 
יוצאים  שלחנו  על  הסמוכים  ביתו  בני  וכל  בלבד,  הבית 
ידי חובה בהדלקתו, אם רצו בני הבית להחמיר על עצמם 
ולהדליק כל אחד בפני עצמו, רשאים לעשות כן, אולם 
אסור להם לברך על ההדלקה, מפני שיש בזה חשש איסור 
ברכה לבטלה לדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו. 
ואינם יכולים לומר שאינם רוצים לצאת ידי חובה בהדלקה 
נר  נר חנוכה  שמדליקים עליהם בביתם, שמכיון שמצות 
איש וביתו, וכבר הדליקו נרות חנוכה בביתם, ממילא יצאו 

ידי חובה, ואין הדבר תלוי ברצונם.
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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
ָּבִרּבּוַע

 מאת: הדס אירנשטיין
אייר: עדי כץ

ר ּוָמֵלא  ִסּפּור ְמֻצּיָ
ְתָקאֹות ְוַתֲעלּומֹות  ַהְרּפַ

ה ִנְמֶרֶצת  ַעל ְרִביִעּיָ
ע ֶאָחד. ּוִמְגָרׁש ְמֻרּבָ

ּול
ּכפ

ב 
ֲעָק

ַמ
ּב

פרק א'

ַאף  ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ קֹול ָרם יֹוֵתר, ּכְ ָמיו. “ֵיׁש ּפֹה ַמִים!" ָאַמר ּבְ לּוִלית ַמִים ִמּיָ ִאּלּו לֹא ָרָאה ׁשְ ה ּכְ “ַמִים!" ִאיִצי ָעַמד ּוָבַחן ֶאת ָהֲאָדָמה ָהְרֻטּבָ

יב לֹו.  ֶאָחד לֹא ַמְקׁשִ

ה רֹוֶאה ַמִים?" ַאּתָ ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ “ַמִים, נּו ָאז ָמה?" לֹא ֵהִבין ֵמִאיְרֶק'ה. “ּפַ

ּפֹה  ָהְיָתה  ַלֵחייֶדר  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אן  ּכָ ָעַבְרנּו  ׁשֶ ּכְ ה.  ַהּזֶ ְרֵזב  ֵמַהּמַ ַמִים  ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ זֹוְרִמים  “ֵמַהּבֶֹקר  יר:  ִהְסּבִ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ֶנֱעַלב.  לֹא  ִאיִצי 

ינֹוִני". ָבר ֲאַגם ּבֵ ו ֵיׁש ּפֹה ּכְ ה. ַעְכׁשָ לּוִלית ְקַטְנַטּנָ ׁשְ

ִיׁש ּוַבַהְפָסָקה לֹא ָאַכל  ַ יק ַעל ַהּשׁ ַכח ֶאת ַהּתִ ּבֶֹקר ׁשָ ְיָתה. ּבַ יַע ַהּבַ “יִֹפי, נּוַכל ָלׁשּוט", ָצַחק ֵמִאיְרֶק'ה. הּוא ָהָיה ָרֵעב ְוָרָצה ְלַהּגִ  

ה  הּו ׁשֹוֵטף ֶאת ָהִרְצּפָ יׁשֶ ּמִ ְנָין. “לֹא ֶהְגיֹוִני ׁשֶ מּוִדים ְלִקיר ַהּבִ ִים ַהּצְ ָבר. ֲאָבל ָאז ֵהִרים ֶאְלָקָנה ֶאת ָהֵעיַנִים ּוָבַחן ֶאת ִצּנֹורֹות ַהּמַ ׁשּום ּדָ

יצּוץ ָקָטן". ם ְלַמְעָלה ּפִ ו", ָאַמר. “ִאיִצי צֹוֵדק. ֵיׁש ׁשָ ֵמַהּבֶֹקר ַעד ַעְכׁשָ

ם רֹוִאים ֶאת  ַאּתֶ
ם ְלַמְעָלה?  ְמֵטָרה ׁשָ ם ַהּמַ ה צֹוֵדק, ֵיׁש ׁשָ ַאּתָ

ִהְתּפֹוֵצץ! ִצּנֹור ׁשֶ

א ִנְמָצא  ַאּבָ ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ִים  ל ַהּמַ ִית. ֲחָבל ַעל ּכָ ּבַ ּבַ

הֹוְלִכים ְלִאּבּוד. ׁשֶ

יצּוץ! ֶמׁש ִהְתּפֹוֵצץ!ֵאיֶזה ּפִ ּדּוד ַהּשֶׁ

נּו! ּלָ יָרה ׁשֶ ִדּיּוק ֵמַעל ַהּדִ ּבְ

ה.  ּקָ ה ֲאִפּלּו ּדַ ר ִאיִצי, ְולֹא ִחּכָ ּפֵ ּסִ ּפּור ׁשֶ ְרִצינּות ַלּסִ יב ּבִ ִית. הּוא ִהְקׁשִ ּבַ ָבר ָהָיה ּבַ א ּכְ ַאּבָ

ְוָנרּוץ ְלַמְעָלה ִלְראֹות ַמה  ג  ַהּגַ ל  ַח ׁשֶ ְפּתֵ ַהּמַ ח ֶאת  ִנּקַ “ַרק 
ַח?". ְפּתֵ ם. ֵאיפֹה ַהּמַ ּקֹוֶרה ׁשָ

ְצרֹור  תֹוְך  ּבְ ָרִגיל,  ּכָ ָהָיה,  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ
ְזִריזּות  ס ּבִ א ִטּפֵ דֹול. ַאּבָ חֹות ַהּגָ ְפּתְ ַהּמַ

ֶאל  ַהּמֹוִביל  ְרֶזל  ַהּבַ ם  ֻסּלַ ַמֲעֵלה  ּבְ
בֹוָתיו. ִעּקְ ג, ְוִאיִצי ָעָלה ּבְ ַהּגַ

ֶאת  א  ַאּבָ ּסֹוֵבב  ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד 
ְמעּו  ׁשָ ְנעּול  ַהּמַ חֹור  ּבְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ
ל ַמִים זֹוְרִמים. ֵניֶהם קֹול ָחָזק ׁשֶ ׁשְ

ד. “ֵיׁש  א ִמּיָ ֶמׁש", ֵהִבין ַאּבָ “ַהּדּוד ׁשֶ
יצּוץ!" ם ּפִ ׁשָ

ָרִגיל". ב ִאיִצי, “ּכָ “ֶאְלָקָנה ָצַדק", ָחׁשַ

 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות

חדש  מ
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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

56

9

8

11

7

10

3 124
נתחיל עם 

גולגולת שזה 
ראש הדחליל 
עם קו אמצע 

שנוטע לכיוון צד 
ימין וקו עיניים

נוסיף 
לסת  

ועיניים 
על קו 
העניים

מתחת לקו 
העיניים נצייר את 

האף שבמקרה 
הזה עשוי מגזר 

ואת קו החיוך 
של הפה

כעת נפתח את הפה 
נצבע בשחור את אישוני 
העיניים –העיגול הפנימי 
ונתחיל את ציור הכובע 
שימו לב הכובע מחסה 

חלק מהפנים לכן נתחיל 
אותו בדיוק מעל העיניים

נוסיף 
את יתר 
הכובע 
והעלה 

בצד

כיוון שהשער עשוי 
מקש נצייר אותו כמו 

דשה שיראה קוצני 
,מפוזר ולא חלק כמו 

שער טבעי ונוסיף 
עיטור לכובע

כעת לגוף 
הדחליל 

-נתחיל עם 
החליפה 

וצוורון 
החולצה

שרוולים 
וסיום 

החליפה

כעת 
לקרשים 

שהם הבסיס 
של הדחליל 
ואת התלים 

בחליפה

ציירו קש 
יוצא 

מהשרוולים 
ומתחתית 

החליפה ולסיום 
את הדשה

כל מה שנותר 
הוא למחוק 
כמה קוווים 

מיותרים 
ואפשר 

להתחיל לצבוע 

דחליל

להגיעה  רציתם  דומה?  מספיק  לכם  יצא  לא 
לתוצאה יותר מוצלחת? אל תפחדו למחוק ולמחוק 

ושוב למחוק זה קורה לציירים הגדולים ביותר!
אז מחקו ותקנו. ככל שתציירו יותר, כך תהפכו 

להיות יותר מקצועים ומיומנים!
אז המון בהצלחה!

הפעם נלמד לצייר דחליל בתוספת 
האנשה. האנשה היא ייחוס 

תכונות אנושיות למי שאינו אדם, כגון: 
בעלי-חיים, חפצים דוממים וכן הלאה.

בדרך כלל משתמשים בהאנשה בציורי 
קריקטורות ואיורי ילדים.

מה שנעשה באנשה בציור זה נהפוך את 
הדחליל לדמות מתוקה  ומעניינת. 
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במלוא  קוראת  –אני  הביתה!"  בוא  "אורי, 

בן  בני  משתעשע  שבה  החצר  לעבר  גרוני 

מה  ושוכח  כדור  שרואה  עשרה,  האחת 

השעה.

"אני כבר בא, אמא" -  הוא עונה 

ומתנשף ומוסיף לבעוט בכדור 

בעיטה הגונה.

אורי, עכשיו  "כבר",  "אין 

וזהו!"

למטבח,  נכנסת  אני 

סיר  את  מניחה 

האש  על  הנירוסטה 

הבצל  את  וחותכת 

הסגול הגדול. ככה זה, 

האוכל  את  גומרים  רק 

של היום, וכבר מתכננים 

את המחר.

את  לחתוך  מסיימת  אני   

הבצל ונזכרת באורי.

אני   – הביתה!"  בוא  "אורי, 

מנגבת ביד אחת את דמעות הבצל 

וביד שנייה מנפנפת על עיניי את אוויר 

הרחוב הקריר.

"כן, אמא."

"קראתי לך לעלות הביתה, שכחת?"

"כן, אמא".

"מה כן, אמא?"

"שכחתי, אבל אני כבר בא, אל תדאגי."

לא  יקירי  בני  את  מכירה  אני  דואגת.  כן  אני 

מהיום, 
חוזרת אל האש הקטנה ומערבבת את הבצל. 
ריבועים   - לריבועים  הקישואים  את  חותכת 

וגם את תפוח האדמה  וגם את הגזר.
הירקות,  כל  את  לרבע  מסיימת  כשאני  רק 
כולל הפלפלים האדומים,  אני נזכרת שהוא 

עדיין לא בא.

"אורי, בוא הביתה!" – אני ממש צועקת.

ואני  חזרה,  צועק  הוא    - אמא"  "בסדר, 

ויורד,  קופץ  הכדור  קול  את  שומעת 

קופץ ויורד, פינג פונג... פינג פונג.

אני  אורי?  בסדר,  זה  "מה 

ניקיון  עם  לסיים  רוצה  כבר 

מעכב  אתה  המטבח. 

אותי!"

"כן, אימא".

"מה כן?"

אמא,  אותך,  שומע  "אני 

אני כבר בא."

הכבר  כבר?  פירוש  מה 

עבר?  הכבר  או  יהיה? 

שגם  בטוחה  אני  עכשיו 

היה  כבר  העתיד  של  הכבר 

בעבר...

"די, אתה עולה ומיד!"

"בסדר, אמא".

גם  למחר,  מוכן  כבר  הירקות  מרק 

הינוקא  שמגיע  עד  הגז,  על  עומד  הצלי 

יכולתי לטגן גם דגים ולהוסיף כמה תוספות.

אני לא קוראת לו פעם נוספת. אני כבר מכירה 

של  שה"כבר"  יודעת  גם  אני  התשובה.  את 

הילד אינו ניתן לפירוש בזמן. הוא מעל הזמן.

ולא  להווה  לא  גם  לעבר,  שייך  לא  הוא 

אני  עניינים שלמעלה מהזמן –  ועם  לעתיד, 

לא מנסה להתמודד...

44

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

רגע, אני כבר בא
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
האישי

 תרבות ה"בערך" מאפיינת את תקופתנו ואת 
היא  כאחד.  הילדים  ואת  המבוגרים  את  דורנו, 

יוצאת מתוך המבוגרים ונטמעת בנפש הילדים.
 אותה אם שדוגלת בשיטת ה"בערך", ולכן 
ולא  ולא קוראת, מקפידה על שעה  לילד  קוראת 
מקפידה, סומכת על הילד ולא סומכת, היא אותה 
שיבוא  הזמן.  על  שיקפיד  מהבן  שמבקשת  אם, 

עכשיו ולא עוד מעט.
 והבן, למרבה האירוניה, אינו לומד לחזור 

בזמן. הוא לומד את ה"בערך" את ה"עוד מעט", 
"עוד  או  רגע",  ה"עוד  את  בא",  כבר  ה"אני  את 

חמש דקות".
 ילדינו הם המייצגים שלנו מהכוון שלהם. 
על  מאוד  הרבה  ללמוד  נוכל  בייצוגם,  נביט  אם 
עצמנו. כך שלפני שאת אומרת לילד: "אני כבר 
באה!" ונשארת עוד שעתיים לשוחח עם השכנה, 

חשבי פעמיים.
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כמה פעמים שמעתם את הילד עונה לכם: "כבר"  איך נגרום להם 
להמנע מהרגל זה? ועלמה חשוב שאתם ההורים תשימו לב?



45  ט"ז בכסלו תשע"ז 16/12/16

שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

האחרונים.   הימים  שלושת  על  וחשבתי  במטוס,  התיישבתי 
אנחנו  אומרת?  את  "מה  החגים  עונת  באמצע  התחיל  הכל 
חודשים  עכשיו  עברנו  קצרה,  חופשה  לעצמנו  לערוך  חייבים 
אינטנסיביים של  החופש הגדול, ומיד לאחר מכן צצה  תחילת שנת 
מטלות  של  עיסה  ברוכה.  במשפחה  העמוסים  והחגים  הלימודים 

הילדים,  עם  איכות  מזמן  נהנינו  גם  נכון,  פוסקת".  בלתי  ועשיה 
זמן איכות שסביבו עשרות שעות בישול, ניקיון, תעסוקה, ניסיון 

לג'נגל בין הבית לבין שעות העבודה, ללהטט בין כל המטלות 
ולעשות הכל להצליח.

"אתה צודק", עניתי לו, ובמוחי הצטיירה תמונה של חדר 
בבית מלון מהודר, ארוחות מפנקות,  24 שעות של ניתוק 
כל אחד מדמיין  יודעים  אתם  בחיים  אבל  אמיתי.  וחופש 

חופשה בצורה אחרת. 
הוא הפתיע אותי בסופשבוע בהולנד.

עצם  על  טובה  כפוית  שאני  אותי  שתתקפו  לפני  רגע 
לספר  חייבת  אני  איתו,  מסתובבת  שאני  החמוץ  הפרצוף 
לכם, שאחרי מספר טיסות בשנים האחרונות, בעיקר טיסות 

עבודה. הגעתי למסקנה שאין כמו ישראל. 
הוא  הניתוק  עולם אחר,  קצת  לארץ אתה מגלה  בחוץ  נכון, 

מעבר  אלי  יחייך  ישראלי  שפרצוף  מעדיפה  אני  ועדיין  אחר. 
בחזרה  אליו  ואחייך  ישראלים  לו בשקלים  ואני אשלם  לדלפק 

)ואל תשכחו שנולדתי בארה"ב...(  ואגיד שאין כמו הישראלים! 
שנמצאת  הידיעה  את  אוהבת  אני  מהניתוק.  נהנית  לא  ממש  אני 
מאחורי המוח,  שאם ילד מתקשר בוכה, בתוך שעות ספורות אני 

בבית אתו. פסיכולוגיה, אבל נכונה מבחינתי.
שם  נחתנו  לזרום.  והחלטתי,  בעיניים,  שלו  האושר  את  ראיתי 
ביום שישי, והקור היה עז. ואנחנו היינו חייבים להתארגן לשבת. 
תגלית מספר אחד: אם אתם טסים, לאירופה ואתם שומרי כשרות 
– אתם חייבים להתארגן מבחינת המזון. עייפים ורעבים מהטיסה, 
לידיים  מפה  לוקחים  לדלפק,  מדלפק  המזוודות  עם  מתרוצצים 

ומתחילים להתגלגל בטרמפ ובאטובוסים.

אחרי הרכבת הרביעית והליכה בגשם המצליף והמלחמה  ברוחות 

עזות, שאלתי את עצמי "לזה קוראים חופשה?"

הגענו לאזור היהודי, הצטיידנו באוכל כשר למהדרין ושאלתי את 

עצמי, למה יהודים גרים באירופה? הארץ שלנו, עם כל מה שתגידו 
עליה והחיים בצל הטרור, עדיפה בעיניי.

בשבת טיילנו ברגל במשך שעות ארוכות. היה קר מאוד, אבל גילינו 
עיר אחרת , מעניינת.

לשם,  הגעתי  למה  הבנתי  פרנק  אנה  של  במוזיאון  כשביקרנו  רק 
פתאום מבינים מקרוב את גודל השבר בשנות המלחמה. ליהודים 
שם  בנויים  הבתים  לברוח,  לאן  היה  לא  בהולנד,  שהתגוררו 
מעט  בלא  נתקלנו  צפוף...  הכל  מפלט,  מקום  שאין  בצורה 
פרצופים אנטישמיים ששיפדו אותנו. שונאי ישראל ממש, 
אפשר היה לדמיין מדויק איך לפני שבעים שנה ניסו אנשים 
ולא היה לאן. את מסתובבת בבית שבו התחבאה  לברוח 
בגו,  מטפסת  אמיתית  וצמרמורת  היהודייה,  הנערה 
ותובנות עולות, והודיה לאלוקים על שיש לנו את הארץ 

שלנו, ומאותו רגע רק רציתי לחזור אליה.
אותי  מרימים  אוויר  כיסי  חגורה,  ישבתי  חזור  בטיסה 
ומנחיתים, ודמעות זלגו לי מהעיניים. אני יודעת שאכזבתי 
את הבעל שלי, שציפה שאהיה שמחה ומאושרת, ובמקום 
זה קיבל לו אישה כבדה המתלוננת )"אוף זה נקרא חופשה? 
ללכת שעות ברגל בכפור, כשאי אפשר לעצור ולקנות משהו 

נורמלי לאכול"( 
דייל בשם נדב גל ) ותודה לך!( ניגש אלינו: 

"הכל בסדר? תירגעי. זה  שום דבר. כיסי האוויר כבר יירגעו". והוא 
מיהר להביא תה קמומיל והוסיף שוקולד, ולאורך כל הטיסה הוא 
כל  בין  הסתובב  הוא  וככה  ושנרגעתי.  בסדר  שאנחנו  לבדוק  בא 

הנוסעים ודאג לרווחת כולם. ישראלי, כבר אמרתי?
מלוכד,  אחד  עם  פתאום  מרגישים  כשכולנו  הללו,  בימים  ודווקא 
מלקקים את  פצעי השריפות, נזכרתי במטוס אל-על חברת התעופה 
החיוך  כמו  ואין  העברית  כמו  אין  הארץ,  כמו  שאין  הישראלית, 

הישראלי, והעיקר – אין כמו האכפתיות שלנו אחד כלפי השני.
אולי כדאי לצאת לפעמים כדי להעריך את השיבה.

ארץ זבת חלב ודבש 

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
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הוא הפתיע אותי, כל כך רצה לשמח אותי  כעת דמעות של תסכול זולגות לי על הלחיים, 
הרסתי את הכל 

צילום: הילה פאלח

רשת גרג משיקה סדרת סופגניות במילויים ייחודיים לחנוכה. 
מילוי שוקולד, גבינת פירורים ,קרם קרמל ואגוזי לוז ומנדבת 

מתכון להכנת סופגנייה במילוי קרם קרמל לגאנש קפה

מרכיבים להכנת הסופגנייה:
1קילו קמח

50 גר' שמרים
200 גרם חלב
180 גר' סוכר

5 ביצים
גרידת לימון מלימון אחד
גרידת תפוז, מתפוז אחד

10 גר' מלח
150גר' חמאה רכה

שמן לטיגון

מרכיבים להכנת קרם קרמל:
100 גרם סוכר 

290 חלב 
50 גרם חלמונים 

25 גרם קורנפלור 
15 גרם סוכר 

מרכיבים להכנת גאנש קפה:
200 גרם שוקולד מריר 
80 גרם שמנת מתוקה 

כפית קפה נמס
 

מרכיבים להגשת הסופגניה:
פולי קפה שבורים ואגוזי לו"ז חצויים וקלויים .

אופן ההכנה הסופגניות:
משתמשים בוו הלישה: שופכים קמח לקערת המיקסר, מוסיפים 
גרידת  ביצים,  סוכר,  חלב,  מוסיפים  שוב,  ומערבבים  שמרים 

לימון ותפוז ומערבלים הכל במהירות נמוכה.
מוסיפים מלח וממשיכים לערבל במהירות גבוהה עד קבלת בצק 
נטמעת  שהחמאה  עד  ומערבלים  חמאה  מוסיפים  וחלק.  אחיד 

היטב בבצק.
מטפיחים עד שהבצק מכפיל את נפחו, ולאחר שהכפיל את נפחו 
מחלקים את הבצק ל-30 יחידות ומגלגלים לכדורים. משמנים את 
הכדורים למניעת התייבשות ומניחים להתפחה על מגש משומן 
עד שמכפילים את נפחם שוב. מכניסים לתנור למשך 15 דקות, 

מוצאים ומניחים 20 דקות בצד לקירור לפני המילוי.  
להזהבה,  עד  אחד  צד  מטגנים  בסיר.  לטיגון  שמן  מחממים 
/ שוקולד  גם את הצד השני. ממלאים בריבה  הופכים ומטגנים 

או בכל מלית שהילדים אוהבים. מפזרים למעלה אבקת-סוכר.

אופן הכנת קרם כרמל:
חצי  ושמים   נמוכה   אש  על  כפולה  תחתית  עם  בסיר  מניחים 

מכמות הסוכר  ומשטיחים.
ברגע שהסוכר מתחיל לשנות צבע לחום בהיר מוסיפים את החצי 
השני של הסוכר, כאשר כל הסוכר נמס ומשנה את צבעו לצבע 
ענברי  מוסיפים את החלב החם תוך כדי ערבוב מהיר עם מטרפה 
)לא הכל בשלב אחד, החלב מבעבע ועלול לגלוש(, מבשלים עוד 

כמה דקות עד שאין גושים של קרמל והנוזל אחיד .
בקערת ערבוב טורפים את החלמונים הסוכר והקורנפלור היטב, 

בעדינות יוצקים את מסת החלב )בשלושה שלבים( על תערובת 
הביצים ומערבבים  עד לקבלת מסה אחידה .

מחזירים לסיר החלב ומבשלים על אש נמוכה תוך כדי ערבוב עד 
שהמסה מסמיכה  ומורידים מהאש ומקררים  לפחות 20 דקות, 
ואז בהדרגה עם בלנדר מוט מכניסים את קוביות החמאה הקרה .

מקררים ומעבירים לשק זילוף 

אופן הכנת גנאש קפה: 
והקפה  השוקולד  על  יוצקים  המתוקה,  השמנת  את  מרתיחים 

הנמס  מערבבים היטב ומקררים מעט. 

אופן הרכבת הסופגניה:
של  עליון  חצי  כל  ,טובלים  קרמל  בקרם  סופגנייה  כל  ממלאים 
סופגנייה בגאנש, ע"י ניער נפטרים משאריות גאנש ומפזרים מעל 

את פולי הקפה ואגוזי הלוז .
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"היי, אתה צריך ללכת כבר", נזף בו המכשיר, "אם לא תצא 
בשתי הדקות הקרובות, אתה תצטרך להגביר את קצב הנסיעה 
שלך בכעשרים וחמישה אחוזים מהמהירות הממוצעת שלך, 

מה שיעלה את הסיכוי לתאונת דרכים בכ...".
"כן כן, ואתה יודע יותר מדי!", אמר לו רובי בכעס וניסה 

לגרוב את גרבו השמאלית תוך כדי לבישת החולצה.
יחסו של רובי אל התכונה החדשה של הסלולרי שלו, היתה 
מעורבת- מצד אחד זה נחמד שיש מישהו )או משהו( שמתכנן 
לך את החיים, אבל מצד שני זה יכול בהחלט לשגע פילים.

 user  התכונה נקראה "ניתוח משתמש" )או באנגלית
analysing(, ומטעמים מובנים הולבשה על דמות של 
ילד שנקרא "יוגי", יוגי שכן בתוך כל מכשיר ובשלושת 
החודשים הראשונים פשוט ישב שם ועקב אחרי ההתנהלות 
של המשתמש, לאחר מכן הוא ניתח את כל הנתונים שנקלטו, 
ולבסוף הוא נכנס לפעולה מלאה, לאחר שלמד על המשתמש 
ופעולותיו, הוא יכול היה לתכנן את צעדיו של המשתמש, 
לדוגמא הוא יכול היה לעזור לו על ידי מידע רלוונטי שנדרש 
בזמנים מסויימים )"המכולת כרגע סגורה", "יש מבצע באושר 
עד שעלול לעניין אותך"(, לשלם חשבונות או דו"חות חנייה, 
ואפילו לעודד את מצב רוחו באמצעות מחמאות אובייקטיביות 
מעודדות או בדיחות שנשלפו היישר ממאגר אינסופי של 

בדיחות שעל פי ניתוח המשתמש עשויות להצחיק אותו.
אין ספק שזה היה מלהיב בהתחלה, "תאר לעצמך שיש 
מישהו שמכיר אותך עד לרמת תת ההכרה האסוציאטיבית", 
זעקו הפרסומות, ואכן רובי השתכנע ורכש את יוגי ללא 

היסוס, מה רע?
בתקופת הניתוח, יוגי כמעט ולא תיקשר איתו, הוא שאל 
שאלות מדי פעם, כנראה לצרכי ניתוח האישיות של רובי, 
אבל חוץ מה ועוד כמה משפטי נימוסין, הוא פשוט היה שם 
ולמד על רובי במשך כמה חודשים, ורובי עצמו פשוט חיכה 

לפעילות המליאה של יוגי בקוצר רוח.
ואז הגיע היום המיוחל, יוגי נכנס לפעילות מליאה )האור 

הכחול בתחתית המסך הפך לירוק( וישר התחיל לדבר.
"היי רובי, מה שלומך היום?", הוא שאל.

"הכל בסדר", אמר רובי בחיוך, "נו, אתה כבר יודע עלי 
הכל?",

"לא הכל... כמובן, אבל אני חושב אני קצת יכול לעזור", 
אמר יוגי בענווה.

"או קיי", אמר רובי, "אתה יכול להתחיל".
"בסדר גמור", אמר יוגי.

"אהה... רובי?", אמר יוגי לאחר כמה דקות, "אפשר לומר 
לך מילה של ביקורת?",

"כן בודאי!", אמר רובי בשמחה.
"או קיי", אמר יוגי, "העבודה שהגשת עכשיו? לקורס הזה 
של היעוץ החינוכי, ובכן, היא כתובה בצורה לא מקצועית 
והטיעונים שלך חסרי כל ביסוס, אני חושב שכתבת אותה 

בחיפזון".
"אה.. כן", אמר רובי, וחיוכו הפך מאולץ, "אומר לך את 

האמת, אין לי כח לזה",
"או קיי", אמר יוגי והשתתק, "אני לא אדבר יותר על הנושא, 
אם זה כזה רגיש", הוא הוסיף לאחר זמן מה, "אני רק רוצה 

לעזור, אתה יודע".
אז יוגי באמת דיווח על מזג אויר, על מבצעים שווים או 
על זמני הגעה מדוייקים למקומות אליהם רובי נסע או הלך, 
אבל הוא גם ידע להיות מעצבן לפעמים, הוא היה מזכיר 
לרובי גם את מה שלפעמים רצה לשכוח ואז רובי היה מתרגז 
ועושה את ההיפך, ותמיד הרי יוגי צדק, כי הוא היה עשוי 
מכמה מערכות מתוחכמות וכמה מוליכי חשמל עלובים, 

ואילו לרובי היו גם רגשות.
אבל יום אחד לרובי היתה פגישה חשובה, כזו שהוא זכר 
גם בלי יוגי, ואז כשהוא עמד לצאת מהבית, הוא פתאום הבין 
שיוגי לא הזכיר לו לעשות את זה, הוא ניסה להיזכר אם הוא 

שמע וניתק או..., טוב, המקרה הזה עבר ונשכח.
אבל אז יוגי לא הזכיר לו ללכת לבריכה, והפעם רובי באמת 
פיספס ונורא כעס על עצמו, הוא שאל את יוגי לאחר מכן 
מדוע הוא לא הזכיר לו ללכת לבריכה, ויוגי ענה לו בשלווה 

שהוא "משנה גישה".
"מה הפירוש משנה גישה?", שאל רובי בפה פעור,

"אני אסביר", אמר יוגי, "על פי ניתוח האישיות שלך 
והשיחות בינינו בחודשים האחרונים, הבנתי שאתה לא מעוניין 
שאזכיר לך על קיומם של אירועים מסויימים שמכניסים 
אותך ללחץ או גורמים לך להתאמץ מאד, אתה מעדיף שלא 
אגע בהם, לכן החלטתי להעלים חלק מהמידע שממנו אתה 
מעוניין להתעלם, כל זאת כדי ליישב את ההדורים בינינו 
ולהתאים את תפקידי אל אישיותך שאיננה מעוניינת בביקורת 

של מאה אחוזים...".

"תקשיב לי טוב יוגי", אמר רובי שהתרגז מהניתוח ה-"מדי 
חכם" שלו. אתה תעשה בדיוק מה שאני רוצה, ואני מעוניין 
שתעשה מה שאתה צריך לעשות, ותאמר כל מה שאתה צריך 
לומר, אני אחליט אחר כך למה להתייחס ולמה לא, או קיי?"

"או קיי", אמר יוגי והשתתק.
בימים שלאחר מכן יוגי כמעט ולא דיבר, כשרובי שאל 
אותו מה קרה, הוא טען שהוא צריך לעשות שוב ניתוח של 
הנתונים כדי למלא אחר בקשתו המפורשת של רובי "לעשות 

את מה שצריך", רובי עצמו חשב שהוא סתם נעלב.
לאחר תקופה כזו, שבה יוגי כמעט ולא דיבר, רובי החליט 

ללכת לחברה כדי שיתקנו את התוכנה המקולקלת שלו.
קיבל אותו טכנאי חייכן עם משקפיים וזקנקן קטן ושאל 
אותו מה הבעיה, רובי הניח את המכשיר על השולחן ואמר 

שיוגי מקולקל.
"לא לא לא", אמר הטכנאי בחיוך, "יוגי לא יכול להתקלקל, 
בשביל זה השקיעו בפיתוח שלו מליונים, מה שיכול להיות 

זה שאתם פשוט לא מתקשרים נכון".
"היו לנו כמה ויכוחים...", אמר רובי, "אבל חוץ מזה הכל 

היה בסדר".
"תן לי לבדוק את זה", אמר הטכנאי ולקח את המכשיר אל 
תוך המעבדה שמאחורי הדלפק, "תמתין כאן", הוא אמר לו.

לאחר כמה דקות הוא יצא עם מבט מהורהר, "יוגי לא מוכן 
להמשיך", הוא אמר, "זו הפעם הראשונה שאני נתקל בכזו 

תופעה, מה אמרת לו?"
"אמרתי לו שיעשה את בדיוק מה שהוא צריך", אמר רובי 

בזעף, "מה הוא רוצה?"
"מסתבר שהוא טוען שעל פי הניתוח שלו, מה שהוא צריך 
לעשות זה להפסיק לתת לך להשתמש במכשיר שלך", אמר 

הטכנאי במבט מבולבל.
"מה... מה הפירוש?", שאל רובי.

"אני חושב שעל פי ניתוח האישיות הגורף שביקשת ממנו 
לעשות, יצא שהמכשיר מזיק לך בהתנהלות היומיומית, 
לכן יוגי מתכנן להשבית את המכשיר... כדי... להגן עליך 

או משהו כזה".
"מה?", רובי היה בהלם, "זה מחדל! אתם עוד תשמעו 

ממני, חוצפה! לכבות את המכשיר הוא רוצה...".
"לא אני רוצה", אמר יוגי, "אתה רוצה".

משל ושנינה // משה ולדר
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רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: 
רח' אליעזר בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית שמש: 
רח' יהודה הנשיא 6 • רח' נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 
12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 • רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 • רח' רבי עקיבא 
152 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: אור החיים סנטר, רח' מאה שערים 
פינת חבקוק • פנינת חמד, שמגר 21 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית 
• קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות 
ממגוון ספרי ילדים ב-10 שקלים!

 גם השנה בנק הפועלים יוצא במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: "תקרא - תצליח".
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת "אור החיים", 

 ותוכלו לרכוש ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר!
המבצע בתוקף בין התאריכים י״ד בכסלו עד י״ג בטבת תשע"ז )14.12.16-11.1.17(.

השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת "אור החיים" בלבד

bankhapoalim.co.il/bsd 03-6532407

ְצִליַח. ְקָרא, ַתּ ִתּ

כשספר נפתח, עולם שלם נפתח...
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