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של  הסיפור  מה  השלוחים'  ל'כינוס  אליי  שנלווה  משפחה  בן  אותי  כששאל 
החנויות - יודאייקה, כובעים, 'סירטוקים' ועוד - הפתוחות כבר בשעה מוקדמת 
של מוצ"ש האחרון בשכונת חב"ד בברוקלין, קראון הייטס, הסתכלתי עליו כאילו 
כאן  רואה  החב"דניקים שאתה  כל  כמעט  אותו.  מבין? שאלתי  לא  אתה  מה,  מהירח.  נפל 
עכשיו שממלאים את החנויות הם שליחי חב"ד במאות ואלפי מקומות ברחבי העולם כולו, 
ברובם מקומות רחוקים מרחק רב ממרכזים חרדיים. זוהי למעשה ההזדמנות היחידה שלהם 

להצטייד בסירטוק חב"די חדש, בכובע או בכיפות לילדים. אז שהם לא יפתחו במוצ"ש?
ל'כינוס  שנה  כמידי  שהתכנסו  חב"ד  שליחי  אלפי  אחר  מקרוב  לעקוב  השבוע  מרתק  היה 
השלוחים העולמי' בניו יורק. אתה פוגש בזה אחר זה פריסות שלום מהעולם כולו. הנה כאן 
אתה פוגש בשליח באילת, אחרי תפילת ערבית ביום חמישי אתה פוגש בשליח בהמבורג, 
ובהמשך בשליחים בלוס אנג'לס, שיקגו, מלבורן, נווה דניאל, חברון, יפן ואיפה לא. כל אחד 
והסיפורים שלו, כל אחד יכול למלא לבדו כרך או שניים ממה שהוא עובר במקום עליו הוא 
ועוד  יהודים שמתקרבים, פעילות מקומית, הנחת תפילין, פעילות עם תרמילאים  מופקד: 

ועוד.
לצופה מן החוץ יכולה להישאל השאלה: בשביל מה בעצם צריכים את כל זה? מה מטרת 
הכינוס השנתי? אבל מי שנמצא כאן, מבין את התשובה מאליה. הכינוס הזה, שנוסד לפני 
כ-32 שנים ע"י הרבי מליובאוויטש, הוא זריקת החמצן השנתית לאלפי השלוחים. ההזדמנות 
השנתית לשאוב איש מרעהו וגם מהמשלח - הרבי מליובאוויטש - שרוחו שורה על הכנס 

כולו, דליים גדושים של חסידות, תורה ועבודה שיסייעו להם בעבודתם כל השנה כולה.

למעשה, כבר שנים ש"כינוס השלוחים" של חב"ד מתנהל כפול שניים: כנס אחד 
של חסידי חב"ד, במסגרתו נערכות במלון גדול סמוך הרצאות וסדנאות במגוון 
נושאים שיעזרו לשליחים בעבודתם, וכנס נוסף שמתנהל במקביל של אלה מחסידי 
חב"ד המאמינים שהרבי מליובאוויטש - שלפחות בעיני בשר נפטר לפני למעלה מ-20 שנה 
- הוא הוא המשיח. הם מסתמכים על שורה של ראיות ורמזים על כך שנבעו מתוך דבריו 
של הרבי עצמו בשיחותיו האחרונות, ובמיוחד השיחה האחרונה שמסר, שהייתה מבחינתם 
שיחה משמעותית ביותר, בה דיבר על כך שהעולם כולו כבר מוכן למשיח והמשיח כבר כאן, 
שהוא-הוא  האמירה   - והאמירות  הרמזים  לשאר  בנוסף   - מבחינתם  מהווה  שלכאורה  מה 

המשיח.
בכינוס הזה, מדברים כמובן גם על ההיבטים הפרקטיים בעבודת השליחים וכו', אבל הנושא 
כדי  עושים  מה  המשיח.  אחד:  נושא  הוא  וההרצאות  הנאומים  כל  לאורך  שנשזר  המרכזי 

להחיש את בואו, כיצד מפרסמים עוד יותר את עניין המשיח ועוד.
אני חייב לומר שבאתי השנה - וגם בשנים עברו - בדברים עם כמה מהם, בניסיון רגוע להבין 
את משנתם, כיצד בעצם הם מאמינים שאדם שנפטר לכאורה, הוא המשיח, ומה הייחודיות 
דווקא שלו על פני רבנים גדולים אחרים, מדוע שיחשבו שדווקא הוא המשיח. אז אני לא 
רוצה כמובן לנקוט עמדה, אבל בהחלט שיש משנה מסודרת מסביב לעניין הזה, המבוססת 
בדורות האחרונים  ביותר  הוא המתאים  לי שהרבי  וגדולי הדורות. הסבירו  דברי חז"ל  על 
שמתבטא  מה  ישראל,  לכלל  שידאג  )יהודי  המשיח  של  לדמותו  הרמב"ם  שנתן  להגדרות 
במפעל השליחות, ועוד ועוד(. על השאלה שלי בדבר פטירתו של הרבי, הם מראים לי את 
יש  אומרת,  זאת  שיגאל.  לפני  ויתכסה"  "יתגלה  שהמשיח  שכותב  המשיח  על  רש"י  דברי 

איזשהו היגיון מאחורי הדברים. האם לקבל אותו ולהסכים - זה כבר עניין אחר.

בחב"ד,  הזה  הפלג  על  הנמנים  שליחים  מאלף  למעלה  התכנסו  שבת  במוצאי 
לאירוע הסיום, ה"באנקעט", בבניין ה-770 המפורסם, בשדרות איסטרן פארקווי 

770 בקראון הייטס, ברוקלין, ודנו יחד בדרכים להחשת בואו של המשיח. 
במה מתמקד הכנס השנה? שאלתי את ר' שרגא קרומבי, ממארגני הכנס, שהשיב לי: "השנה 
הקרובה אצלנו במפעל השליחות, היא בסימן ההסברה. אנחנו חושבים שאחרי פעילות של 
עשרות שנים של חב"ד, אין אדם שלא שמע על הנושא של משיח, שלא נחשף לדגלים או 
לפעילות האחרת בנושא. אבל מהו בדיוק משיח? מה תפקידו של המשיח? מה יהיה כאן 
רוצים להתמקד  ובזה אנחנו  יודעים,  זה אנחנו חושבים שאנשים פחות  יבוא? את  כשהוא 
יגאל  ישתנה כשהמשיח  לו, מה  ואדם בצורה המובנת  לכל אדם  בשנה הקרובה, בהסברה 

אותנו. למה זה כל-כך דחוף ונחוץ לנו. זה כרגע ה-דבר שאנחנו הולכים להתמקד בו".

לרגע אחד, ברשותכם, אגע בנושא גשמי לגמרי, אבל באמת מדהים בעיניי: ארגון 
האירוע האמור והצלחתו מידי שנה, הוא כמעט נס. זאת כתבתי אמנם שהוא נערך 
בבניין ה-770, אבל לא ציינתי שהוא נערך לאחר שבת מלאה וגדושה של אלפי 
השליחים שמתפללים במקום בשבת, ואחר הצהרים של שבת אף מתוועדים במקום סביב 
כולם  אבל  ודחוס,  צפוף  סיכה.  שם  להכניס  אי-אפשר  ומזונות.  משקה  ערוכים,  שולחנות 
רוצים להתפלל במקום המיוחד הזה. לכן, מדהים אותי כל שנה מחדש לראות איך שתוך 

השולחנות  עם  יוקרתי  לאולם  הופך  הזה,  הכנסת  בית  אולם  השבת,  מצאת  ספורות  שעות 
המפוארים המחכים לשליחים. זה באמת מחזה לא יאומן.

הנואם הראשון שמוזמן לשאת דברים, הוא שמעון מרסר-ווד, הדובר הרשמי של הקונסוליה 
בניו יורק. מרסר-ווד פותח את דבריו ומשתף את השלוחים בחוויות מחייו האישיים. הוא 
ונסע בעולם בשליחות שונות שם פגש את שלוחי  הוריו  בית  עזב את  מספר שמגיל צעיר 
הרבי. "רבים מהיושבים כאן, היו עבורי נקודות של אור במקומות החושך והביאו לבהירות 

בימים של ספיקות ועליי להודות לכם על כך", אמר.
בהמשך דיבר על שיתוף הפעולה ההדוק בין שירות החוץ של ישראל לבית השלוחים ברחבי 
בניו  ישראל  יורק, עבד בשירות החוץ של  בניו  כי בעת קודם לעבודתו  סיפר  העולם. הוא 
דלהי. "כל פעם שנקראנו בשגרירות לטפל במקרה קשה, ידענו תמיד שהטלפון הראשון הוא 

לחב"ד.
"לא הייתה לי הזכות לפגוש פנים בפנים עם הרבי מליובאוויטש, אבל דרככם, כאשר יש לי 
הזכות להשתתף במקום הקדוש הזה, בכינוס השלוחים העולמי, אני לא חש במקום זר, אלא 
זוהי  כי לכולכם יש את המעלה של 'שלוחו של אדם כמותו'. כל המציאות שלכם,  בבית. 
'לחיים' איתכם,  יושב איתכם, לומד איתכם או אומר  המציאות של הרבי. בכל פעם שאני 
אופפת אותי תחושה כאילו אני יושב עם הרבי. וכעת, כשאני נמצא עם כולכם בחדר אחד - 

אני מלא תודה על הזכות להיות עמכם יחד".
יוסף  חיים  הרב  הבולטים,  השלוחים  אחד  השנה  נשא  הבאנקעט  של  המרכזי  הנאום  את 
גינזבורג, רב קהילת חב"ד וראש ישיבת חב"ד ברמת אביב. הרב גינזבורג תבע מהשלוחים 
להיות חדורים בנקודה של קבלת פני משיח, וגם הציע שורה של אפשרויות כדי לחיות את 

העניין באופן פנימי.
עם סיום דבריו של הרב גינזבורג פוצחת התזמורת בנגינה, ותך רגעים ספורים האולם כולו 
עומד על רגליו. השלוחים פורצים בריקוד ספונטני שהלך והתלהט. הידיים שולבו זה על 

כתפי רעהו והשמחה פרצה והרקיעה שחקים.

בשדה התעופה אני כבר נפגש מקרוב-מקרוב אחרי הפעילות הזאת של השליחים. 
איתי, אדם  לידי מתחיל לשוחח  נחמד  למטוס, כשצעיר  בתור הארוך  עומד  אני 
בערך בן 30. הוא אמנם לא נראה יהודי, אבל מתברר ככזה. הוא גר ברומא, אבל 
ניגש אליי חב"דניק שחזר זה עתה מהכינוס וממתין  יש לו קרובים בנתניה. אחרי 2 דקות 
הבחור  על  אותי  שואל  הוא  יהודי?"  הוא  "תגיד,  מאחורינו.  שורות  כמה  לטיסה,  הוא  גם 
ששוחח איתי. כן, אני משיב. הוא ניגש אליו מיד ושואל אותו אם הוא רוצה להניח תפילין. 
הבחור משיב בחיוב ואף מבקש כיפה, בהתרגשות. לשאלת השליח, עונה הצעיר שזו הפעם 

הראשונה עבורו שהוא מניח תפילין!
"זהו, עושים לך בר מצווה כעת", מחייך אליו השליח, וכמה יהודים חרדים שעוברים באזור 

אפילו שרים לו קצת ולוחצים לו ידיים.
הניח  יהודי שלא  עבודת השליחות.  המזוקקת של  הנקודה  בסיומו של שבוע שכזה,  הנה, 
תפילין מימיו, מניח תפילין בפעם הראשונה בתור למטוס, רק בגלל שיש יהודי אחר שאכפת 

לו ממנו.
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במאבק על החיים

עברו  והוריו  מתימן  לישראל  הגיע  הוא  שנתיים  בגיל 
להתגורר בראש העין. בגיל 12 גלה למקום תורה ולמד בישיבת 
נובהרדוק-חדרה אצל הגאונים רבי אלחנן פרלמוטר ורבי יעקב 
הלימוד  יסודות  את  רכש  שם  לברכה,  צדיקים  זכר  גלינסקי, 

וערכי המוסר.
הגאון הגדול רבי חיים עדני זצ"ל רבה של אליכין - שבימים 
אלו מלאו שלושים לפטירתו - היה קודם מנחיל המסורת ואחר 
כך גם רב ומורה דרך. הוא שימר בקנאות את מה שראו עיניו 
בסערות תימן וביקש לשמר ולהנחיל לדור אחרון את המסורת 

והמורשת המפוארה במקוריות ובחיוניות.
את משימתו העיקרית בחייו ראה בשליחות  רוחנית להרבצת 
ובמיוחד בצעירי הצאן. בהגיעו לכהן כרב  ישראל  תורה בעם 
מבעלי  מורכב  היישוב  היה   )1983( תשמ"ג  בשנת  היישוב 
השקפות עולם שונות והוא בנועם הליכותיו ואצילות מידותיו 
סחף עמו משפחות רבות. למרות ידיעותיו וגאונותו הרבה דרש 
תמיד בשלום כל אדם, טיפח כל תלמיד מקטן ועד גדול ופתח 

את היישוב למרביצי תורה במטרה להגדיל תורה ולהאדירה.
הוא גם היווה דוגמא אישית לתורה שהשריש בתלמידיו, איש 
איש"  מפני  תגורו  "לא  התורה  ציווי  את  בעצמו  אמת, שקיים 
ורגישות,  נעימות  לצד  ובנחישות,  בעוז  ועמד על משמר הדת 
אותו  שהגדירו  כפי  תמידית,  בשמחה  השם  עובד  וצנוע,  עניו 

שומעי לקחו ותלמידיו המובהקים: "תורה במתיקות".
ישוב  ופשוטה,  קלה  נראית  ההתמודדות  מהצד,  לאנשים 
פסטורלי בין עמק חפר לחדרה, נוף מקסים, בתים רחבי ידיים 
ומרחבים מוריקים, אבל איש לא משער בנפשו כמה אתגרים, 
להקים  בשביל  נדרשה  נפש  מסירות  כמה  מאבקים,  כמה 
ובעיקר בחיוך כובש להאדיר את ה'  משפחה כל כך מפוארת 

יתברך בעולם, בקרב צעירי בני ישראל.



בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הולדת יעקב ועשיו. טרם 
יצאו לאוויר העולם וכבר נאבקים איש איש על עמדתו. "ַוֵּיֵצא 
ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמוֹ ֵעָׂשו, ְוַאֲחֵרי ֵכן  ָהִראׁשוֹן ַאְדמוִֹני ֻּכּלוֹ 

ָיָצא ָאִחיו ְוָידוֹ אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמוֹ ַיֲעקֹב".
יעקב על מקומו בהיררכיה כה משמעותית עד  המאבק של 
כדי שההתמודדות הזו הופכת לאבן דרך בחייו והוא אף נקרא 
גרמה  נפשו  מסירות  יעקב.  היסטורי,  מאורע  אותו  שם  על 
לכך שהמלאך ישנה את שמו לישראל, "כי שרית עם אלוקים 

ואנשים", ועל שמו נקרא עם ישראל עד עצם היום הזה.
אין לנו כל הבנה בגדלותם של ראשונים ובמיוחד של האבות 
"מעשי  כי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  אם  אך  הקדושים, 
אבות סימן לבנים" הרי שבוודאי אנו צריכים ללמוד ממעשיהם 
כי כל חייו של  נוכחים לראות  הטובים. כשאנו מתבוננים אנו 
יעקב אבינו מתאפיינים במאבקים והתמודדויות רבות, עם עשו 

אחיו ועם דודו לבן, עם יושבי ארץ כנען, ועוד ועוד.
ללמדנו, כי כל מעלה אמיתית, כל דרגה, כל הצלחה - הכול 
תלוי ועומד לפי התמודדות האדם, לפי הקשיים שליוו את דרכו. 

מה שהולך בקל לא שווה כלום.
זו לימוד מוסר השכל מפרשיות אלו: יגעת ומצאת - תאמין. 

ללא יגיעה אמיתית אין מציאה.
 



לא  במקום  שגרתית  לא  חופה  ערכתי  האחרון  שישי  ביום 
שעת  סיום  עם  ויהדות'.  'מדעים  הספר  בית  בחצר  שגרתי, 
הלימודים נתקלו מאות התלמידים בחופה הייחודית והמקושטת 

בחצר בית הספר.
משתאות  בעיניים  ועמדו  לשירה  הצטרפו  כמובן  הילדים 
מביטים על מעמד החופה, כדת משה וישראל. מה שצד את עיני 
הוא תמימותם וטוהר ליבם של הילדים. לא היה ילד שלא חלם 
בקול להיות ה'חתן' ולא היתה ילדה שלא ביקשה להחליף את 
ה'כלה'. "איזה כיף להם", הם צקצקו בקול, "איזו שמחה יפה''.
חתונה הוא תמיד מאורע משמח, אבל גם אתגר. באה חתונה 
באה התמודדות. כשמתחילים את החיים האמיתיים באים עמה 

המכשולים, הקשיים, הבעיות. אבל אז יודעים שיש חיים.
משל למה הדבר דומה, לרגל שנרדמה, כשאדם יקבל צביטה 
הוא יידע שהרגל חיה. עד שלא מרגישים צביטה לא יודעים את 
בטוח  לא  זורם,  והכול  ברגילות שלו,  חי  הרגל. כשאדם  מצב 
חש  כשהוא  אמנם,  האמיתיים.  החיים  את  חי  באמת  שאתה 

צביטה כאן, מכה שם – סימן שאתה באמת חי ונושם.
"ליכא  כי  א(  קל,  )שבת  לימדונו  לברכה  זכרונם  חכמינו 

כתובה דלא רמו בה תיגרא", אין כתובה, חתונה, ללא מריבה. 
ואין הכוונה שהזוג אמור להתקוטט מתחת לחופה, ממש לא. 
הזוג  את  שמלווים  האתגרים  החיים,  שיגרת  היא  ה'תיגרה' 

היוצא מתחת לחופה.
בלעדיהם לא היה לנו מה לעשות כאן בעולם.

 

ומתנדבי  לעובדי  גיבוש  בימי  השתתפתי  השבוע  בראשית 
קשים,  שטח  בתנאי  נערך  הגיבוש  גרוסמן'.  הרב  'מפעלות 
בנסיעה של שעות רבות בג'יפים תוך ניסיון לכבוש דרך שככל 

הנראה עדיין לא נכבש מעולם.
הג'יפים לא כולם בשימוש מתמיד, כך נוצר מצב שלכבודנו 
הוציא בעל הבית מהמוסך כמה ג'יפים מאובקים ואתגר אותנו 

להתמודד בעוד כמה אתגרים מלהיבים יותר או פחות.
שנסיעה  היא  המרכזית  התובנה  אמנם  רבות,  הן  התובנות 
בכביש בדרך סלולה או בדרך מישור - לא מעניינת ולא שווה 
ביותר  והחדיש  המשוכלל  הג'יפ  עם  לנוסע  יכול  אתה  כלום. 
היא  ההנאה  כל  כלום.  לחוש  ולא  אביב  תל  ירושלים  בכביש 

לכבוש יעדים ודרכים, קשות ומשונות.
אבותינו השאירו לנו מסר ברור: כשאדם מצליח לצלוח את 
המכשלה, לעבור את הקושי זה התענוג הגדול ביותר שיש. צאו 

וכבשו את הדרך.
שבת שלום וחודש מבורך.

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

הרבצת תורה בצעירי הצאן. הרב חיים עדני זצ"ל

בימים אלו אנו מציינים את ה-30 לפטירתו של הרב שראה בהרבצת תורה כמשימת חייו: הרב חיים עדני, 
רבו של היישוב 'אליכין'  איש לא משער בנפשו עם אילו אתגרים הרב התמודד בחייו  וגם: החופה 

שריגשה את מאות התלמידים בחצר בית הספר



 ההרצאה פתוחה
 לקהל הרחב
ללא עלות.

חייגו 8860*

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבוע לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם 
לאפשרויות. *אין הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, 

מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

mizrahi-tefahot.co.il

יום רביעי י"ד בכסלו, 14.12.16 בשעה 20:00
בסניף טרפון - רבי עקיבא 64, בני ברק

להרשמה ולפרטים חייגו: 077-600-4060
בימים א'-ה' 08:00-24:00 וביום ו' 8:00-13:00

www.mizrahi-tefahot.co.il :או הכנסו לאתר

חזון אישי
עם אלי רוזן

מרצה בכיר ומנכ"ל סופרסייט בניית אתרים

הרצאות ומפגשי העשרה מרתקים במגוון נושאים
והפעם מוזמנים להרצאה

במרכז עסקים טרפון בני ברק

ההרצאה
מיועדת

לנשים ולגברים
תתבצע הפרדה
במקומות הישיבה

והפעם נפגשים
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לאברהם אבינו היה טוב למות קצת קודם, העיקר שלא יתבזה ויראה את זרעו מואס 
בדרך אותה הוא התווה  מעייפותו של עשו למדנו לא למהר להגדיר על פי צבע אלא 
על פי משמעות  וגם: כיצד ידע הפיליפיני את שירו של ר' בן-ציון שנקר ז"ל בעל פה?

.1
אבינו  אברהם  של  מותו  בתורה.  ומאוחר  מוקדם  אין 
הוא  בפועל,  אבל  הקודמת,  בפרשה  כבר  נכתב  אומנם 
נפטר בפרשתנו – ביום שבו עשו, נכדו הבכור, בז למצוות 
נפטר  אברהם  יעקב.  הצעיר  לאחיו  אותה  ומכר  הבכורה 
175, מוקדם יחסית לאותה תקופה. יצחק בנו עתיד  בגיל 
זמנו"  "טרם  נפטר  אברהם  למה   .180 גיל  עד  לחיות 
כביכול? כדי שלא יראה את עשו נכדו יוצא לתרבות רעה. 
הבורא עשה חסד עם אברהם וקיים לו את הבטחתו "ִּתָּקֵבר 

ְּבֵׂשיָבה טוָֹבה". 

מעניין, אנחנו רגילים להשתמש בצמד המילים "שיבה 
טובה" על מי שחי כמה שיותר שנים. התורה מלמדת אותנו 
שלחיות עוד ועוד, זה לא בהכרח "שיבה טובה". לאברהם 
היה טוב למות קצת קודם, העיקר שלא יתבזה ויראה את 

זרעו מואס בדרך אותה הוא התווה. 

.2
עשו יצא לתרבות רעה כשמכר את הבכורה ליעקב. איזו 
עדשים".  "נזיד  תמורת  בעולם  ייעודו  את  מכר  שפלות. 
האמת, גם התנהגותו של יעקב בעסקה הזו מצריכה ביאור: 
למה הוא מציע לו "ִמְכָרה ַכּיוֹם ֶאת ְּבכָֹרְתָך ִלי"? הרי עשו 
של  שהמרידה  מתברר  לו?  שייכת  והמצווה  הבכור,  הוא 
בפועל,  הבכורה  במכירת  לא  היא  אברהם  במורשת  עשו 
אלא בהסתכלותו על מה שקורה סביבו. עשו בא הביתה, 
עדשים.  תבשיל.  של  ריח  ומריח  ומרעב,  מעייפות  מת 
אברהם,  אביו  על  היום  אֶבל  יצחק  אבא  לכבוד?  למה? 
ויעקב מבשל לו סעודת הבראה. העדשים העגולים שבסיר 
לא נועדו רק כדי להשביע, אלא בעיקר לומר משהו: הם 
דומים לגלגל – רמז לאבלות שהיא גלגל חוזר בעולם. אין 
להם פה – רמז לאבל בתחילת ימי השבעה שאינו שואל 
בשלום אדם )מועד קטן, כא:(. שום דבר לא קורה פה סתם. 
אך עשו מציץ לתוך הסיר, והמבט שלו קולט רק צבע. 

"ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה" הוא מבקש מיעקב. 
– "זה מה שאתה רואה פה? אדום?!". יעקב איש האמת 
לא יכול לסבול מבט כזה. המבט של עשו על מה שקורה 
מבין  יעקב  רעה.  לתרבות  היציאה  הוא  יצחק,  בביתו של 
היטב איפה נקודת השפלות של אחיו העייף: אם בתבשיל 
צבע,  רק  רואה  הוא  ועומק  משמעות  אומר  כולו  שכל 
עבודת בית המקדש "תעייף" אותו יותר והוא עושה חסד 

עם עשו וקונה ממנו את הבכורה. 
הוא  העולם.  בורא  עלינו  אומר  ִיְׂשָרֵאל"  ְבכִֹרי  "ְּבִני 
כל שעלינו  הבכורה.  מתנת  את  לנו  והעניק  חיים  לנו  נתן 
לעשות, הוא לא לבוז לה. לא להתעייף. העייפות של עשו 

הרגה אותו – את מהותו. הוא באמת "מת מעייפות". 
ננסה לתת מבט ערני על המציאות הסובבת אותנו. לא 
ולזכות  משמעות  פי  על  אלא  צבע  פי  על  להגדיר  למהר 

במתנת הבכורה.

.3
שנאמרו  )המוסיקליים(  השבחים  אחד  זהו   – "עממי" 

ונכתבו שוב ושוב השבוע על ר' בן ציון שנקר ז"ל. 
זהו צמד מילים שמודבק ללחן שמלחינו  "לחן עממי" 
מהלחנים  רבים  העם.  ידי  על  בחום  ואומץ  ידוע  אינו 
שהלחין שנקר, כונו בתואר הזה – בצדק, במידה מסוימת. 
להם  יש  אבל  ישראל,  בעם  והושרשו  אומצו  אכן  לחניו 
המחמיאה  לטעות  משעשעת  עדות  שנקר.  ציון  בן  יוצר: 

הזו, סיפר שנקר בחייו:
בבית  שהתקיימה  שלישית  בסעודה  שנים,  כמה  לפני 
ישראל(   )כמנהג  לעצמו  פיזם  הבית  בעל  שנקר,  משפחת 

את לחנו "ִמְזמוֹר ְלָדִוד ה' רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר". מלבדו ומלבד 
ה"אשת חיל" שלו – דינה ז"ל )שכבר הייתה חלשה מאוד(, 
לא השתתף אף יהודי בסעודה. והנה, להפתעתו הוא שומע 
לעצמו  תהה  זה?",  "מי  לניגון.  אליו  שמצטרף  נוסף  קול 
הפיליפיני שטיפל  קולו של  את  לזהות  ונדהם  הבית  בעל 
ְלָפַני ֻׁשְלָחן",  באשתו בערוב ימיה. ר' בן ציון שר "ַּתֲערְֹך 

והעובד הזר ממשיך לקטע הגבוה יותר – "ֶנֶגד צְֹרָרי".
"מהיכן אתה מכיר את השיר הזה?", שאלו בעל הבית 

בהפתעה.
לא  שזאת  יודע  הרי  אתה  מהיכן?  אומרת  זאת  "מה   –
הפעם הראשונה בה אני עובד בבית יהודי. הזקן הקודם בו 

טיפלתי, גם היה שר את המנגינה הזו".
ר' בן ציון רווה נחת ומיד שאל אותו: "אתה יודע שאני 

הוא זה שהלחנתי את השיר הזה?". 
כשר' בן ציון תיאר את הסיפור הזה, הוא הוסיף בהומור: 
"הפיליפיני תקע בי מבט חשוד כאומר: 'חשבתי שאני פה 

בגלל רעייתך, אני רואה שגם אתה כבר חלש'...". 

שבת שלום!

זכויות יוצרים

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

   ב' בכסלו תשע"ז 2/12/16

רווה נחת. ר' בן ציון שנקר



המחירים כוללים מע"מ * התשלום בכל כרטיסי האשראי ובמזומן )לא כולל שיקים( * תשלומים 
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 TUVBRACKA 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪95

ALVINE STRA
סט ציפה וציפית. 100% כותנה 

סרוקה. ציפה ר'150, א'200.
ציפית ר'60, א'50 ס"מ. לבן.

₪145
GASPA

סט ציפה וציפית. 100% כותנת 
סאטן. ציפה ר'150, א'200. 

ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪165

 LEKRUM 
סט ציפה וציפית לילדים.

100% כותנה. ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.   ורוד.

₪95

 PALMLILJA 
סט ציפה וציפית. בד סאטן.

  55% ליוסל / 45% כותנה. 
ציפה ר'150, א'200. ציפית 

ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪145

העיצובים שיחממו
לכם את החורף....
קולקציית הטקסטיל של איקאה 

לחורף חמים ונעים

₪85
 GRUSBLAD
שמיכת פוך.

דרגת חום נמוכה 
א'200, ר'150 ס"מ.

 ALVINE KVIST 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60, 
א'50 ס"מ. לבן/אפור.

₪125

 SOTBLOMSTER
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60. 
א'50 ס"מ. לבן/כחול. 

₪95

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה
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לא איש של חורף

בא נאמר זאת ברורות – אני לא 
אוהב חורף. נקודה. 

של  המשובשת  לדעתם  בניגוד 
ולא  כיף  לא  זה  חורף  אנשים,  כמה 
לאוטובוס  בלרוץ  כיפי  דבר  שום  אין  נחמד. 
קניות  או לסחוב  בעוז,  ניתך  הבורח כשגשם 
עצמותיך,  לשד  עד  אותך  מרטיב  כשהמטר 
ובשלוליות  הבוצית  באדמה  לבוסס  סתם  או 

הניקוות במדרכות השבורות. 
אותך  הופכים  והסוודר  המעיל  כל  ובכלל 
לגוש מסורבל ובלתי מזוהה. תוסיפו לזה את 
החלונות האטומים שהופכים מקומות לחממת 
האפרוריות  ואת  ומחניקים,  רעילים  אדים 
כיף  לא  ותקבלו  החורף  חודשי  את  המלווה 

אחד גדול. 
מהצינון  החורף  מחלות  על  לדבר  שלא 
להסתובב  אותך  המחייב  דבר  השפעת,  ועד 
עם חבילת טישו צמודה וכדורי דקסומול נגד 
צינון והמסתעף. זה גם גורם לצרידות במיתרי 
הקול, כמו זו שנחתה השבוע על מיתריו של 

עמיתי למערכת, שהחל להישמע כמו בוז'י. 
הלילה.  את  שאוהב  אדם  אני  שני,  מצד 
החושך, השקט וההדממה של המירוץ היומי 
עושים לי טוב.  השורות הללו שאתם קוראים 
 02:00 השעה  אחרי  נכתבו  למשל,  עכשיו, 
שכמה  למרות  לחמישי,  רביעי  שבין  בלילה 
שעות בודדות אחר כך, כבר אצטרך להתייצב 
יעוצב  שהטור  לדאוג  עיתונות'  'קו  במערכת 
כראוי, וששאר העמודים המצורפים אליו, גם 

יראו בסדר. 
כילד  עצמי,  את  זוכר  שאני  מאז  אני  כזה 
קטן שמסרב לתת לאמא כמה שעות של שקט, 
ומחכה לאבא שיחזור מעוד סבב הרצאות עם 
ראובן  רבי  הגאון  החיים  אור  ישיבת  ראש 
אלבז. תופעת הלוואי הייתה, שבתעודה שלי 
לא נרשמו איחורים, אלא ימים שבהם למרבה 

ההפתעה לא איחרתי. 
ומכאן נובעת הדילמה הקשה, האם לחבב 
את החורף בשל לילותיו, או לא-לסבול אותו 

בגלל ימיו. 
על  למעשייה  אותנו  מביא  שכמובן  מה 
אותו עגלון יהודי עני וקשה יום, שנשכר בידי 
גביר העיירה להוביל את סחורתו ליריד הגדול 
בלייפציג. אך תנאי התנה העשיר עם העגלון, 
שאם לא יגיע בזמן ליריד, יצטרך לפצות אותו 

על נזקיו. 
העשיר  יצאו  היריד,  פתיחת  לפני  מה  זמן 
בסחורה,  הטעונה  העגלה  עם  והעגלון 
ללייפציג. אלא שתוכניות  כשפניהם מועדות 
אחר.  עניין  כבר  זה  ומציאות  יפה  דבר  זה 
וגשם  השמים  ארובות  נפתחו  בדרך,  בעודם 
הנקרה  כל  את  ולשטוף  לרדת  החל  זלעפות 
בדרכו. הדרך החולית, טרום עידן האספלט, 

העגלה  נתקעה  מהרה  ועד  לבוצית  הפכה 
כוחו  בכל  ניסה  העגלון  ענק.  בשלולית 
לחלץ את העגלה עמוסת הסחורות, אך ללא 
הייתה  משל  למקומה  ניטעה  העגלה  הועיל. 
אשת לוט. רק למחרת השמים התבהרו מעט 
העגלה  את  למשוך  הצליח  המסכן  והעגלון 
לייפציגה.  מהירה  בדהירה  ולהמשיך  החוצה 
צרות כידוע באות בצרורות, ועד שחצו פרסות 
הסוסים את מקום היריד, כבר נסתיים לו היריד 

המפורסם והתפזרו הסוחרים איש לדרכו. 
בשל  עתק  סכום  שהפסיד  הזועם,  העשיר 
אי ההגעה ליריד, תבע את העגלון לדין תורה 
אצל רב העיירה. לאחר ששמע את טענותיהם, 
פסק הרב כי העגלון חייב לפצות את העשיר 

כפי שסיכמו. 
זה  מדוע  'רבי,  וקרא:  העני  העגלון  נזעק 
כי  הרב  לו  הסביר  מה?'.  סמך  על  תחייבני? 
ערוך.  בשלחן  שנפסקה  כפי  ההלכה  היא  כך 
העגלון שהיה בור ועם הארץ, לא הבין בדיוק 
מה הקשר בין שלחן ערוך שהוא מכיר מליל 
והוסיף  עליו,  שהוטל  הכסף  לסכום  הסדר 
להקשות: 'ומניין לשלחן ערוך דבר שכזה?'. 

והרב השיב כי כך קיבל משה רבינו בסיני 
עני  היה  שכאמור  העגלון  התורה.  כשניתנה 
נרגע  לא  בדעת,  בעיקר  אלא  במעות  רק  לא 
ובירר 'מתי והיכן ניתנה התורה?'. והרב סיפר 
סיוון  בחודש  בשישי  היה  תורה  מתן  כי  לו 

במדבר סיני. 
מובן,  הכל  'עכשיו  העגלון.  קרא  'אהה', 
התורה ניתנה בכלל בקיץ ובמדבר, ולכן נכתב 
בחורף  היה  רבינו  משה  אם  חייב,  שאני  בה 
אותי  פוטר  שהיה  בטוחני  פולין,  של  הקשה 

מתשלומים'. 
למרבה הצער, העגלון הזה שב ומופיע בכל 
דור ודור, מפי אנשים שטוענים שחלילה וחס 
שנה,   3,000 לפני  רלוונטית  הייתה  התורה 

כמה  ולעדכן  "להתקדם"  הזמן  הגיע  אבל 
עפרא  והתקופה,  הזמן  לרוח  בהתאם  דברים 

לפומיהו. 
הטענות לא חדשות, רק הטוענים כל פעם 
מתחלפים, וגם ה"ערכים" החדשים שאליהם 
זאת  אבל  התורה.  את  להתאים  רוצים  הם 
ל"קבוצת  אם  גם  מוחלפת.  תהיה  לא  התורה 
מיעוט אי שם בארצות הברית", כפי שהגדיר 
זה  זאת יפה שר הדתות דוד אזולאי השבוע, 

לא ממש מתאים. 



אחד כזה, הוא נשיאנו ה"אהוב" מר ראובן 
אין".  וגשם  ורוח  "נשיאים  ריבלין.  רובי 
לנשיאים מלשון  שלמה המלך אמנם התכוון 
עננים, אבל בהחלט אפשר לדרוש את הפסוק 
על האיש שמתעלה על קודמו המנוח שמעון 
כפעם  לשגר  ונוהג  מהמציאות  בניתוק  פרס, 

בפעם פנינים שונות ומשונות. 
ההברקה האחרונה נאמרה השבוע בפורום 
הבינלאומי "גורלו של עידן החילון" שנערך 
מושג  לי  אין  הלאומית.  הספרייה  ידי  על 
בחודש  דווקא  אבל  הזה,  בפורום  נאמר  מה 
היוונים  את  להם  להזכיר  הראוי  מן  כסלו 

והמתייוונים ואת גורל העידן שלהם.
שבאה  "יתכן  ריבלין:  אמר  נאומו  במהלך 
העת להעניק לכל הצדדים את מבוקשם, אולם 
לא בכל רחבי ישראל, אלא בריכוזי מגוריהם 
של  הביטוי  ומידת  שאופי  יתכן  המובהקים. 
הצביון היהודי בספירה הציבורית - מכשרות, 
צריך   - מגדרית  הפרדה  ועד  ושבת  חמץ 
העירונית  המקומית,  ברמה  בעיקר  להיקבע 
הלאומית".  ברמה  רק  ולא  השכונתית,  ואף 
גם את מעט הפרהסיה היהודית שעוד נותרה 
האיש  להרוס,  מבקש  הוא  הזאת  במדינה 

בשורשיו  נזכר  שהוא  פעם  כל  שמתבכיין 
מתלמידי  ריבלין  למשפחת  כנצר  המפוארים 

הגר"א. אכן, על דא קא בכינא. 
בהודו  הטיול  שאחרי  חשבתי  לתומי  אני 
והביקור בבית חב"ד לפני כשבועיים, כמו כל 
ישראלי טוב הוא יחזור לארץ היישר לסמינר 
ערכים, או ייכנס ל"אורות" ויהפוך לברסלבר. 
הלא  הפטרייה  את  שם  אכל  שהוא  כנראה 

נכונה.



האוויר,  למזג  פוליטיקה  בין  המשותף 
שבשניהם אנחנו לא באמת יודעים מה הולך 
להיות, אבל זה לא מפריע לפרשנים והחזאים 
שרובם  שונות,  והערכות  תחזיות  לתת 
מתבררות כעורבא פרח וכדבר שאין בו ממש. 

אבל ההצגה חייבת להימשך. 
להשתמש  מוגזמת  נטייה  יש  לעורכים 
לשון  ובמטבעות  שחוקות  במנטרות 
משומשים, כך תמיד ה"חורף חם", במערכת 

הפוליטית יש "סערה" וכן על זה הדרך. 
אבל גם בלי ביטויים שאבד עליהם הכלח, 
הקואליציה ממשיכה לאבד יציבות ולהתנודד 
או  וחמישי,  שני  כל  המשברים  לצד.  מצד 
נגד  הכולם  מתקפת  ורביעי,  שני  דיוק  לייתר 
כולם בקואליציה שמונה 66 חברים סך הכל 
והעובדה שכל ח"כ זוטר עושה שבת לעצמו 
מעלים  הקואליציונית,  המשמעת  את  ומפר 
ניהל  הקואליציה  שאת  לימים  עזים  געגועים 
זאב  בהצבעות  הפסדות  ובאפס  רמה  ביד 
דוד  לשם  העונה  החיוור  החיקוי  אלקין. 
בעירות  בלהבעיר  בעיקר  מתמחה  ביטן, 
ולעלוב בשותפים. איך אמר לו בעבר נתניהו, 

"לפעמים אתה עוזר לי יותר מדי". 
לשרוד  ממשיכה  הקואליציה  לבינתיים 
ההכרעה  רגע  את  לדחות  היהודית,  בשיטה 
ימות או  עד לבלי קץ, בנוסחת "או שהפריץ 
בלהבות".  יעלו  ששניהם  או  ימות,  שהכלב 
רק מזכיר, שביום חמישי החל החודש הלועזי 
האחרון לשנת 2016 ובעוד מקסימום 30 יום 
המדינה,  תקציב  את  לאשר  חייבת  הכנסת 
מסרבים  מהליכוד  וועדות  בזמן שראשי  זאת 
קשה  קצת  בו.  שונים  חלקים  על  להצביע 
לראות איך התקציב עובר, כשכמה ימים קודם 
בג"ץ  שקבע  הדד-ליין  מגיע  הסופי,  למועד 

לפינוי עמונה. 
פיתרון  למצא  מנסים  אמנם  ושקד  בנט 
העמונה  את  לאכול  להם  שיאפשר  כלשהו 
אבל  שלמה,  הקואליציה  את  ולהשאיר 
עמונה  תושבי  בידי  נגררו  צמרתו  שאל  העץ 

ובראשם אביחי בוארון, גבוה מדי. 

שמעון ליברטי 

המשותף בין פוליטיקה למזג האוויר, שבשניהם אנחנו לא באמת יודעים מה הולך להיות, אבל זה לא מפריע 
לפרשנים והחזאים לתת תחזיות והערכות שונות, שרובן מתבררות כעורבא פרח וכדבר שאין בו ממש

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

ץ: או כמו שקוראים לזה בעיתון כלל חסידי "רישומים ציבוריים" ו לצי

ירושלים של גשם                                            )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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לשער  אפשר  ב"ה  לסוגיה,  עיתונות  צרכן  שאינני  אף 
בשבוע  הנוראה  האש  מכת  אודות  הנכתב  המלל  רב  כי 
שעבר בה עמדו אחינו ואחיותינו משתאים נוכח העבדה 
לערמת  דירתם  הפכה  בודדות  שניות  בתוך  כי  הטראגית 
אפר על תכולתה שהכילה לבטח זכרונות ופירות עמל של 

שנים רבות ועוד ועוד. 
נשרפו  בו  צוף  נווה  ביישוב  מתגורר  מתלמידי  אחד 
אימה  רגעי  מתאר  אביו  בתים.  מספר  קודש  שבת  בלילי 
שבהם האש שורפת במהירות כל מה שזז בהתאם לשינויי 
לברוח  לאן  דקות  בתוך  להחליט  הצורך  ועל  הרוח 

ולהתפנות שאם לא ......!!!
לאלוקים  הזה???  השבר  את  הושברנו  ולמה  מה  על 
זה מתפקידי לחפש  ואין  יודע  איני  איני מבין,  פתרונים. 
בעת  הנפש  כי חשבון  רבותי  לימדוני  זאת  אולם  סיבות, 
על  קטן,  ועד  מגדול  המציאות  מחוייב  דבר  הוא  שכזו 
שאיננו  שלי  הפרטי  הנפש  חשבון  את  לעצמי  ערכתי  כן 

מחייב אלא את הכותב בלבד ובאחריותו.
להפנים  ניתן  מה  להבין  בקשתי  המחשבות  במסגרת 
השורפת.  האש  ע"י  דווקא  שהתרחשו  האירועים  משלל 
כי תשא  בפרשת  הפסוק  על  נפלא  ברעיון  נזכרתי  אז  או 
)שמות ל' פסוק י"ג(: "זה יתנו כל העובר על הפקודים", 
העוסק במחצית השקל. דרשו ב'מדרש תנחומא' כי מאחר 
ומשה רבינו התקשה מהי בדיוק כוונתו של הקב"ה, הוציא 
וא"ל  אש  של  מטבע  כמין  הכבוד  כסא  מתחת  הקב"ה 
ושאל ה"חידושי הרי"ם" מדוע לא  יתנו"!!  "זה  למשה 
הראה לו של מתכת??? אלא – תירץ בשם "דרשן אחד 
באשכנז"  – "עיקר נתינת המטבע הוא האש ההתלהבות 
כי בלא זה מה ייתן האדם ככופר נפש הלא הכסף הכל מיד 
ה' הוא" )ובספר ילקוט חמישאי עה"ת מביא בשמו שאמר 
זצ"ל  והרבי  באשכנז...."  נתחדש  כזה  שחידוש  ש"פלא 
מקאצק אמר יען שמקפידים במקום הזה על קיום מצות 

הכנסת אורחים, בזכות זה נתגלה להם תורה כזו"...(.
העניין מובן, לכלל עבודת ה' נדרשת חיות התלהבות – 
אש קודש של עשייה שהופכת את קיום המצוות למשהו 

למשל,   – התפילה  את  קחו   , האדם  את  שמשנה  עדכני 
להתפלל בלי חיות מיוחדת באופן סטטי ויבש ולהתפלל 
שונה  זה  הכוונה  את  שמעוררת  התלהבות  חיות  עם 
לחלוטין ומביא את המתפלל לרמה גבוהה ב"חיבור" עם 

הקב"ה.
כגורם  ה"אש"  עניין  את  מוצא  אני  כמחנך  בתפקידי 
אותי  בוחנים  תמיד  ומצוות.  לתורה  בחינוך  משמעותי 
באופן מיוחד בנקודה הזו ממש, כיצד תפילתי, ברור לי 
כי אם רואים אותי מתפלל כ"זקן ורגיל" חסר עניין וכו' 
גם מאות שיחות שלי בנושא תפילה לא יקדמו דבר וחצי 
כשהתלמיד  בוקר.  מידי  הגמרא  בלימוד  בוודאי  דבר, 
כנתינתן  בוערים  ולא חש שהדברים אצל הרב  רואה  לא 
מסיני וכולו "אש קודש" בהסברת הדברים, בלימוד דברי 
נתפס  הלימוד  האחרונים,  בפלפול  ובהעמקה  הראשונים 
כמעמסה אותה יש לעבור באופן כזה או אחר. חסר עניין, 

"לא אקטואלי", חלילה. וכן על זה הדרך.
זכיתי מנעורי בחסדי ה' להסתופף בצל גדולים ובייחוד 
מרדכי  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  דודי  בצל 
אזרחי שליט"א, ראש ישיבת עטרת ישראל אשר "כרטיס 
נמצא  הוא  בה  דאורייתא"  ה"ריתחא  היא  שלו  הביקור" 
בעת שיעורו בלימוד עיוני ומעמיק. לימים פגשתי עורך 
דין יוקרתי ומוצלח מבוגריה של "מדרשית נעם", שסיפר 
גמרא  בלימוד  קביעות  על  הוא  מקפיד  שנים  מזה  כי  לי 
במסגרת הדף היומי, ומה שדחף אותו לעניין היה שיעור 
שניתן  שיעור  במדרשיה,  שליט"א  דודי  של  ויחיד  אחד 
"באותות במופתים" כלשונו. "לא הבנתי דבר וחצי דבר 
באותו שיעור", הוא מספר. "אבל ראיתי רב מולי שיוצאת 
הדברים  כי  ומדגיש  והרש"י  הרמב"ם  להסבר  נפשו 
קודש  בסערת  וכולו  היטב  היטב  ומתיישבים  מתוקים 
במסגרת הלימוד. החלטתי להתחקות אחר העניין המרתק, 
חברתי ללימוד הגמרא ושנים ארוכות אני זוכה לחוש את 
טעמה המתוק". אלפי תלמידיו בישיבה ובמסגרת "תנועת 
בני תורה" הנם תוצר של אש התורה היוקדת בליבו לכל 

דבר תורה וחידושה".

מי ששמו גם הוא שם נרדף לאש ההתלהבות ללימוד 
שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  המופלא  הגאון  התורה, 
זצוק"ל. הוא נוהג היה לספר מה שסיפר לו לפני למעלה 
לשונו  וזה  שליט"א,  הדור  מגאוני  אחד  שנה  משלושים 
בספרו "פניני רבינו האבי עזרי" )קובץ הספדים ועובדות 
למד  "בבחרותו   :) ס"ד  עמ'  זצוקללל"ה  הרב שך  ממרן 
בליל  הקודש.  עיר  בירושלים  חברון  בישיבת  גדול  איתו 
של  לשולחן  הלכו  בחורים  של  קבוצה  קודש  שבת 
האדמו"ר ה"בית ישראל" זצוק"ל. אחרי ה"טיש", הלכו 
לכיוון שכונת רוממה, השעה הייתה כבר אחת וחצי אחר 
חצות, הרחוב שומם מאדם, ופתאום מרחוק הם מבחינים 
בדמות של בן אדם לא הולך לכיוון מסוים  כמו שכולם 

הולכים, אלא מתהלך לרוחב הכביש הלוך וחזור. 
הם תמהו מה זה, וכשהתקרבו ראו שזה הרב שך, והוא 
שקוע ואינו מרגיש באף אחד. והולך הלוך וחזור שקוע 
באחת  עכשיו  כאן  עומד  הוא  הקדושות.  במחשבותיו 
וחצי בלילה, מי יודע כמה שעות הוא מסתובב כאן, הם 
הגיעו קרוב אליו. ופתאום אחד הבחורים – אותו מספר 
הסיפור – מרגיש שהרב שך תופס אותו בידו, לא רואה 
אותו בכלל, לא מכיר מי זה, אך תפס נפש חיה: "זאג מיר 
מיין טייערער, וואס איז פארט דער פשט אין תוספות"? 
איזה  בתוספות?(.  הפשט  זאת  בכל  מה  יקירי,  לי  )תגיד 
תוספות? ליל שבת קודש, באחת וחצי אחרי חצות הוא 
של  אש  לפיד  היה  הוא  בתוספות.  שקוע  והוא  מסתובב 
שקיקה תמידית ללימוד התורה וכשהוא שקוע בתוספות 
וקשה לו התוספות, והוא פוגש משהו, הרי הוא מתפרץ: 

מה בכל זאת הפשט בתוספות?
אולי האש של השבוע שעבר מבקשת גם להחזיר אותה 
ובקיום  בלימוד  בתפילה,  בברכות,  לחיות  הקודש  אל 
ה'  לפני  ניחוח  לריח  תמיד  אש  זו  תהא  אז  או  המצוות. 

"וכל החיים!!!!! – יודוך סלה!!!!".   
בשורות טובות וחודש מבורך לכולנו. 

אש קודש
הרב צבי אזרחי

במבט שני

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

השריפה הגדולה בחיפה.                                                                                                                                          צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

אינני יודע מה הן הסיבות לאש הגדולה שאחזה במושבותינו, אך ערכתי את חשבון הנפש האישי שלי 
 אולי האש מבקשת גם להחזיר את הַחיות בברכות, בתפילה, בלימוד ובקיום המצוות  וגם: מדוע 

טייל ברחוב מרן הגראמ"מ שך בשעת לילה מאוחרת?
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

עזר כנגדו
הרב אבנר קוואס

לעומק,  האשה  של  הנפש  כוחות  להבנת  כעת  ניגש 
השוני  וכיצד  להשתנות,  יכולה  לא  היא  במה  ונלמד 
לחזור  עלינו  זאת  להבין  כדי  ההשלמה.  את  מהווה 
הקודם:  במאמר  שהבאנו  לפסוק  היצרן',  ל'הוראות 
"ַוֹּיאֶמר ה' ֱאֹלִקים, ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ֶאֱעֶׂשה ּלֹו 

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו". ונתמקד במילים: "ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו".
"ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו" - מי בא לעזור למי? משמעות המילים 
ולא  לבעלה  לעזור  באה  שהאשה  היא,  ְּכֶנְגּדֹו"  "ֵעֶזר 
שהוא בא לעזור לה. )שהרי לא כתוב 'עזר כנגדה', וגם 

לא 'ועזרו זה לזו'(. 
כל אשה צריכה לדעת שתפקידה ומציאותה בעולם 
הוא לעזור לבעלה. העזרה לבעל אינה מתבטאת דווקא 
את  מנקה  הכלים,  את  שוטפת  מבשלת,  שהיא  בכך 
הבית, ומחליפה לילדים. כי את הילדים מגדלים ביחד, 
את הבית מנקים ביחד, את הכלים שוטפים ביחד, ואם 
יודעים גם לבשל אז גם מבשלים ביחד. בית הוא עסק 

משותף, ולכן את מטלות הבית מבצעים במשותף.
אם כן, במה אשה אמורה לעזור לבעלה? 

העזרה העיקרית שאשה מגישה לבעלה היא בעיצוב 
האישיות שלו, מחשבותיו והתנהגותו. בדרך כלל הבעל 
זקוק לליטוש ושדרוג של ההרגלים וההנהגות שהיו לו 
בימי רווקותו. במילים אחרות היא צריכה להעלות אותו 
מיהודה  וחצי',  ל'מויש'ה  מויש'ה  של  ממצב  דרגה, 
'מעצבת  היא  שהאשה  לומר  ניתן  טורבו'...  ל'יהודה 

ָהְּפִנים' של בעלה.
תעלה  האשה  דווקא  מדוע  השאלה,  נשאלת  כעת 
לעומק  נתבונן  אותה?  יעלה  הוא  ולא  דרגה  אותו 
ב'הוראות היצרן'. ביצירת האיש כתוב: "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים 
ביצירת  זאת  לעומת  ִּכְדמּוֵתנּו".  ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  ַנֲעֶׂשה 
האיש  ביצירת  ְּכֶנְגּדֹו".  ֵעֶזר  ּלֹו  "ֶאֱעֶׂשה  כתוב:  האשה 
נאמר: "ַנֲעֶׂשה", ביצירת האשה נאמר: "ֶאֱעֶׂשה". מהי 
"ֶאֱעֶׂשה"?  או  "ַנֲעֶׂשה"  לבורא,  יותר  הקרובה  הלשון 
שנשמת  המקובלים  למדו  מכאן  "ֶאֱעֶׂשה".  אומר:  ֲהֵוי 
היא  ולכן  האיש,  מנשמת  לבורא  יותר  קרובה  האשה 

עדינה יותר. 
אנו  עדינותה,  נובעת  מהיכן  לנו  כשמובן  עכשיו 
מבינים שזו גם הסיבה שהיא רגישה יותר, פגיעה יותר, 

נעלבת מהר, מתרגשת ללא הרף ומדמיינת בלי 
יותר,  מרוחק  נברא  האיש  זאת  לעומת  סוף... 

ולכן הוא חזק פיזית, מחוספס, לא כל כך פגיע וכמעט 
לא בוכה )חוץ מאשר בלילה...(.

נתבונן במספר דוגמאות: פשעים - מבחינה דמוגרפית 
מספר הגברים בעולם כמעט זהה לזה של הנשים, ובכל 
רצח  כגון  בעולם  החמורים  הפשעים  כל  כמעט  זאת 
גברים.  ידי  על  מבוצעים  וכד',  קשה  אלימות  ושוד, 
למה אחוזי הפשיעה לא מתחלקים ביחס דומה? הסיבה 
פשוטה, נשים לא מסוגלות לבצע עבירות ופשעים כמו 
יותר...  ואגרסיבי  מחוספס  עוצמתי,  הגבר  הגברים. 
האשה לעומתו, עדינה יותר ולא מסוגלת להגיע לרמות 

כאלו.
בגלל מקום  ראיתם פעם אשה שדוקרת את חברתה 

היא  ברוורס,  לחניה  להיכנס  כדי  כנראה שלא!  חניה? 
שהיא  עד  התנועה...  שתגמר  עד  זמן,  הרבה  מחכה 
היא  ורחוקות...  קטנות  מכוניות  שאין  במראה  תראה 
זריזה, ותתפוס לה את  זהירה. ואם תגיע גברת אחרת, 
כיצד היא תגיב? מקסימום היא תצעק, אולי  החניה... 
תגדף בחריפות, אולי היא תעשה לה חמסה... וזהו. גבר 

לעומת זאת... תחשבו לבד... תעיינו בכתבות.
במדינתנו,  יש  לגברים  סוהר  בתי  כמה   - סוהר  בתי 
הוא  לנשים  גברים  בין  שהיחס  אמרנו  לנשים?  וכמה 
שלושים  מעל  לנו  יש  זאת  לעומת  לאחד.  אחד  כמעט 
מתקני כליאה לגברים ובית סוהר אחד לנשים. למה לא 
נתוני האוכלוסייה  בין  היחסי שיש  חצי חצי? ההפרש 
הנפש  ברורה שכוחות  למסקנה  מביא  הכליאה  לנתוני 

של האשה עדינים יותר משל האיש.
אנו  החיים,  מניסיון  יקרים,  הורים   - ילדים  גידול 
הבנות  בנים.  מאשר  בנות  לגדל  יותר  שקל  יודעים 
יותר.  ונימוסיות  יותר  זריזות  יותר,  עדינות  כלל  בדרך 
וופלה  לקבל  אפשר  אמא,  שלה:  לאמא  פונה  הבת 
המטבח,  לארון  מטפס  זאת,  לעומת  הבן  בבקשה...? 
ועטיפות  לשולחן...  מתחת  נכנס  וופלים,  כמה  לוקח 
ריקות של וופלים עפות החוצה... וכשתשאל אותו: מה 
זה? הוא יענה: וופלה שלי, אבא שלי, המכולת שלי... 

לו  וקשה  ומחוספס,  עוצמתי  הוא  הגבר  ועוד,  זאת 
להשתלט על רצונותיו. אם נשים לב, המושג 'פרא אדם' 
בשפה העברית מופיע רק בלשון זכר, אין 'פרא אדם' 

בלשון נקבה. )מישהו אמר שיש - 'פרה אדומה'(.
לאחד  בקוביות,  משחקים  אחים  שני  לכך:  דוגמא 
מהם נגמרו הקוביות. הוא פונה לאחיו ומבקש: תן לי 

קוביה...
ואחיו עונה: לא רוצה!

לא רוצה? הוא נותן לו פליק. לא רוצה? אגרוף... 
לי  תני  מבקשת:  מהן  אחת  אחיות,  שתי  לעומתם, 

קובייה...
ואחותה אומרת לה: לא רוצה!

אהיה  אני  לך...  יפה  לא  זה  אומרת:  הראשונה  אז 
ברוגז...

היא  כי  סטירה?  או  בוקס  לה  נתנה  לא  היא  למה 
עדינה יותר.

הוראות היצרן הנלמדות מן הפסוקים קובעות: נשמת האשה קרובה יותר לבורא מנשמת 
האיש, ולכן היא עדינה יותר ● וגם: הפירוש הפחות ידוע על המונח 'עזר כנגדו'

העזרה העיקרית שאשה 
מגישה לבעלה היא בעיצוב 
האישיות שלו, מחשבותיו 

והתנהגותו. בדרך כלל הבעל 
זקוק לליטוש ושדרוג של 

ההרגלים וההנהגות שהיו לו 
בימי רווקותו. במילים אחרות 

היא צריכה להעלות אותו 
דרגה, ממצב של מויש'ה 
ל'מויש'ה וחצי', מיהודה 

ל'יהודה טורבו'... ניתן לומר 
שהאשה היא 'מעצבת ָהְּפִנים' 

של בעלה

 "



בדיקת חורף 

בטויוטה זמיר
סוכנות משנה טויוטה

למתאמים מראש

לקוחות טויוטה? הכינו רכבכם לחורף!
 בדיקת צמיגים  בדיקת אורות  תקינות בלמים  תקינות מגבים

, המבטיח  ן ומן � טיפול קפדני עד הפרט האחרו ים � צוות מקצועי ומי חלפים מקורי
יבות ונאמנות מלאה לאינטרסים של הלקוח! י רמת בטיחות מקסימלית � מחו

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | תכולת הבדיקה ע"פ חוזר תווית חורף איגוד המוסכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | ט.ל.ח

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
בית טויוטה - כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

חינם
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לא מעט פעמים אנו מוצאים את עצמנו מוצפים ברגשי אשמה כבדים אחרי 
התנהלות לא נכונה עם הילדים  רגשי אשמה הם שואבי אנרגיה גדולים 

במיוחד. הם רק גורמים לנו להרגיש גרוע עם עצמינו ולעשות את הטעות הבאה 
 אז כיצד מתמודדים?

רגש אשמה - כיצד מתמודדים?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

שתיים בלילה. השכנים בבניין עשרים ברחוב האזדרכת 
שינה  קורי  עטויות  בעיניים  ומציצים  בפיג'מות  עומדים 
שם  עמדו  משטרה  ניידות  שתי  התריס.  לחרכי  מבעד 
מהבהבות בכחול. משהו הזמין משטרה לשינגוף נלחשה 
של  האחורית  מהכניסה  נמלטה  שינגוף  גברת  השמועה. 
את  זהו.  הסמוך.  ברחוב  המתגוררת  אחותה  אל  הבניין, 
לסבול  מילא  לשאת.  יכולה  לא  כבר  היא  הללו  הבושות 
יוצאת  אני  איך  ידעו?  השכנים  שכל  אבל  הבית,  בתוך 
"את  אחותה.  את  בבעתה  שאלה  היא  הרחוב?  אל  מחר 
חוזרת הבית כמו ילדה טובה", אמרה לה אחותה. "מחר 
הרחב  החיוך  זקופות,  ובכתפיים  מורם  בראש  יוצאת  את 
והבטוח שלך ישדר לכולם דבר אחד: חבר'ה הכל בסדר 
פשוט  הייתה  זו  אלינו  קשור  לא  בלילה  שהיה  מה  איתי 

טעות".
כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמינו מוצפים ברגשי 
הילדים.  עם  נכונה  לא  התנהלות  אחרי  כבדים  אשמה 
תחושת הכישלון גורמת לנו לכעוס על עצמינו. וללכת עם 
תחושה של פושע נמלט. שוב צעקתי\ ביישתי\הרבצתי\כל 
התשובות נכונות. אז איך למען השם יש לי סיכוי להצליח 

או להתחיל מחדש אחרי שהכל היה כ"כ נורא.
אחרי  ביום.  החוצה  נצא  איך  יודעים  לא  אנחנו 
שהמשטרה בקרה אותנו בלילה. רגשי אשמה הם שואבי 
אנרגיה גדולים במיוחד. הם רק גורמים לנו להרגיש גרוע 
עם עצמינו ולעשות את הטעות הבאה. כמובן שיש מקום 
לקחים  להפקת  ומקום  טעויות שעשינו  על  נפש  לחשבון 
וכתפיים  מורם  ראש  עם  מחדש  מתחילים  זה  מרגע  אבל 
מחדש  להתחיל  רוצה  שאני  ובטחון  שמחה  עם  זקופות. 
ובוודאי השם יהיה בעזרי. כל רגע הוא בריה חדשה. כל 
הקודם  הרגע.  כאן  שהיה  מה  מחדש,  מתהווה  המציאות 

שייך לעבר. אין לי אלא את הרגע הזה. 
ר' נחמן מברסלב אומר: "כי כשרוצים ליכנס בעבודת 
לו  ואי אפשר  נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד  השם, 
רק  אלא  לו  כשיחשוב שאין  אבל  כזה,  כבד  לשאת משא 
לו להאדם  "אין  כי  לו משא..."  יהיה  לא  היום,  אותו  את 
בעולמו, כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בו, כי יום 
המחרת הוא עולם אחר לגמרי "היום אם בקולו תשמעו" 

)תהלים צ"ה ז( היום דיקא:
גם תסכול מול התנהגות קשה של ילדים. עלול לגרום 
לי  עושה  הוא  "שוב  ידיים.  ולהרים  להתייאש  להורים 
את זה?" גם כאן אנחנו מעתיקים את מודל המצליחנות. 
הבאה.  שעה/הדקה  היום/הרבע  את  לנו  שיש  והאמונה 
הצלחה?  ותחושת  בטחון  לשדר  יכול  אתה  שעה  לרבע 

תתחיל משם.
איך אפשר להרגיש מצליח כשהמציאות אומרת בדיוק 

ממקום  רק   לבוא  יכולה  הצלחה  תחושת  ההיפך?  את 
מאמין. אני מאמין בקב"ה שהוא מוליך אותי ומסייע בעדי. 
מוליכין  לילך,  רוצה  שאדם  ובדרך  להתקדם  רצון  לי  יש 
לרצות  צריך  אתה  אותו.  מוליכין  ללשון  לב  שימו  אותו. 
לרצות,  להמשיך  עבודה  וזו  באמת  לרצות  אבל  ללכת. 
ואם  דרך להצליח.  לי  ויש  ולהאמין שאני מתקדם  לקוות 
אני מתקדם ומצליח אני מרגיש שמחה. גם אם לא תמיד 
אותה  מתוך  לעין.  ונראות  משמעותיות  כ"כ  התוצאות 
שמחה אני משדר. חבר'ה הכל מצוין. אמא יכולה לבקש 
כבקשתה  עשו  לא  אם  וגם  ומצליח  בטוח  ממקום  עזרה 
היא לא מתבלבלת, היא יודעת שהיא כרגע בתהליך. ולא 
להטיל  שלה  וביכולת  בעצמה  שלה  האימון  את  מאבדת 
משמעת. בפעם הבאה גם הילדים ירצו להיות חלק מאותה 

עוצמה.
מגיע  הילדים  ועל  עלינו  שמשפיעה  אמיתית  עוצמה 
ממקום של אמונה. אני יודע שאני בדרך ומתקדם ויש לי 

הצלחות..
גם אל מול הכישלון לא לאבד את הביטחון. כשנשאר 

מיושבים גם אחרי כישלון נצליח יותר בפעם הבאה. 
היכולת  כפי  קטנות  לפרוסות  האתגר  את  לפרוס 

הנוכחית. היום אם בקולו תשמעו.
שמחה הצלחה ונחת.   

ערכה: אפרת שר.

איך אפשר להרגיש 
מצליח כשהמציאות 
אומרת בדיוק את 
ההיפך? תחושת 

הצלחה יכולה לבוא 
רק  ממקום מאמין. אני 

מאמין בקב"ה שהוא 
מוליך אותי ומסייע 
בעדי. יש לי רצון 

להתקדם ובדרך שאדם 
רוצה לילך, מוליכין 

אותו. שימו לב ללשון 
מוליכין אותו. אתה 
צריך לרצות ללכת

"

רגשי אשמה שואבי אנרגיה                                                                                   )צילום אילוסטרציה(

"



ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר ובמרכז הרפואי 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

מייעצת, וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 

C
H
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N
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ר

ל
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מ

טופס
17 

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל
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מהאש
חרדים 

יוסי שבתאי



15     ב' בכסלו תשע"ז 2/12/16

"

"

חרדים מהאש
חרדים מהאש

"עבדתי למעלה 
משמונים שעות 

ברציפות. עבודה 
רציפה ללא מנוחה". 
"עמדנו לפני קריסה 

גופנית. החזקנו מעמד 
רק על ידי כוחות 

שהקב"ה נתן לנו"; 
"האדרנלין עבד על 
אוטומט. יש מקרים 

שעוברות שניות 
בודדות עד שמתרוקן 
מיכל החמצן של גבי 
ואני צריך להחליט 

אם להישאר בלי חמצן 
ולהציל חיים או לברוח 

אל מחוץ לזירה"; 
"בתוך האש חשבתי על 
המשפחה שלי ועברה 

לי המחשבה שאולי לא 
אחזור בריא או חלילה 

כלל לא אחזור"; 

מהאש
בין להבות הענק בחיפה 

ובמוקדי השריפות ברחבי 
הארץ, לחמו בעוז שניאור 
שיף ויניב תורג'מן, כבאים 

חרדים ששימשו כח משמעותי 
במערך הכבאות הארצי 
 בריאיון ל'כל ישראל' 

משחזרים השניים את השבוע 
הסוער  מונולוג

יוסי שבתאי



לחם מלא, מלא ברכה!

אין כמו כריך מקמח מלא כדי להתחיל איתו את היום, חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, 
ויטמינים ומינרליים הגורמים לתחושת שובע לאורך זמן ומאפשרים ריכוז, וכוחות מחודשים, 
 ומעל הכל כמובן הבריאות. זכרו שאף פעם לא מאוחר מידי כדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. 

מהיום, כריך בשבילי רק מקמח מלא!

צריכת לחם מקמח מלא מקטינה סיכונים לתחלואה:

חפשו בחנויות לחמים בעלי תו





שניאור שיף בפעילותו ככבאי
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" שיאזל האוויר מהגליל ואנחנו תוך כדי עסוקים בהצלת חיים 
של פלוני שנמצא בתוך בית מוקף להבות".

כבאי  שולף  מיד  "אני  שניאור.  מסביר  כזה",  "במקרה 
ובזמן  להצלה  שזקוק  באדם  שיטפל  בכדי  בטווח,  שנמצא 
ללהבות  מיד  וחוזר  אוויר  גליל  להחליף  רץ  מיד  אני  הזה 
לאלתר. אם אני יישאר שם, גם לי וגם לאדם שזקוק להצלה, 
יקרה משהו. כך גם במקרה שאני חוזר לדירה הבוערת, אני 
או  יכול להבחין בדיוק מה קורה שם, האם הגג מבטון  לא 
מעץ, שזה הבדל גדול אם התקרה תקרוס או שתעלה באש. 
לוחמי אש נמצאים כל שנייה בהמון סכנות והמיומנות שלנו 
לנווט את הכל בצורה מהירה יחד עם המטרה שלנו להציל 

חיים, אנחנו קודם מצילים חיים אחר כך רכוש".
גם יניב חיים נזכר בלא מעט רגעים במהלכם היה בסכנה 
מאוד  לחות  תנאי  עם  חזקה  מאוד  הייתה  "הרוח  מוחשית. 
היו  אירוע.  מגה  להיות  יכל  שזה  "כך  אומר.  הוא  יבשים", 
רגעים שהייתי נתון לאש וללהבות משני צידי הכביש, באותו 
רגע אני חושב קודם כל איך להגן על עצמי ועל איש הצוות 
למחולץ.  ממחלץ  חלילה  נהפוך  ושלא  ניפגע,  שלא  שלי 
לאחר הערכות מצב שאני עושה, אני מתמגן במיגון מתאים 
ומיד פועל בשיקול דעת ומתחיל לעבוד בצורה אוטומטית 
ומנסה לשמור על עצמי. יש לציין שהגענו לרחובות כמעט 
ריקים מאדם וזה טוב שאנשים התחילו להפנים את הוראות 

מיגון מאש של מערך הכבאות והצלה". 
המון  מנע  התושבים,  של  והמהיר  היעיל  הפינוי  לדבריו, 
פגיעות בנפש. "חשוב לציין, כבאי בזמן אירוע מקבל עשרות 
החלטות בזמן מאוד מצומצם, וכל שנייה היא קריטית. אני 
רביעית  בקומה  מבית  עשן  שזיהינו  אירוע  על  לספר  יכול 
זה היה הבית העליון, לאחר שזיהינו את שהחלה  ולמעשה 
בעירה, ידענו שאם אנחנו לא מגיעים לאותו בית, כל הבניין 
יכול להישרף. מיד עלינו במדרגות ומשכנו קו מים מהכבאית 
את  זמנית  בו  ואלתרנו  מפותלות  היו  המדרגות  כל  למטה, 
הדרך היעילה, הבנו מיד שהאש התחילה  במרפסת כתוצאה 

מזיקי אש וממשאבי רוח חזקים מאוד". 
כתוצאה  להתפוצץ  שיכל  גז  בלון  היה  מרפסת  "באותה 
בין  היום  הייתי  לא  מתפוצץ  היה  גז  הבלון  אם  מהשריפה, 
מכתב  השארתי  השרפה,   על  שהשתלטנו  לאחר  החיים, 
בזמן  בדירה  להיות  ששמחתי  להם  ורשמתי  הבית  לדיירי 
השרפה יחד עם הצוות ובחסדי שמיים הצלחנו למנוע כמה 
להם את המכתב  ברכוש. המטרה שהשארתי  פגיעה  שיותר 
זה בכדי לשמח את דיירי הבית. לאחר מכן המשכתי הלאה 
והמקרה נשכח לי מהראש, יום לאחר האירוע אני הופתעתי 
את  לראות  נוכחתי  ושם  אליו  לי  קרא  הצוות  שמפקד  בכך 

ולהוקיר  שלי  ולצוות  לי  להודות  שהגיעו  משפחה  אותה 
תודה. אותו מקרה ריגש אותי מאוד, אני לא ציפיתי לזה".

על סף קריסה גופנית
ראינו לא מעט משלחות ממדינות מחו"ל, האם הכבאים 

היו בטרם קריסה? 
התבטא  הארגון  יו"ר  כאשר  "ראשית,  שיף:  שניאור 
קריסה  לפני  הייתה שאנחנו  כוונתו  קריסה,  לפני  שהכבאים 
למעלה  עבדתי  אישית  אני  כלילות.  ימים  עבדנו  גופנית. 
מנוחה.  ללא  רציפה  העבודה  ברציפות.  שעות  משמונים 
לנו  נתן  שהקב"ה  וכוחות  אדרנלין  על  עבדנו  שאנחנו  כך 
להתמודד. זה עבודה פיזית וקשה יחד עם הציוד שיש לנו על 
הגוף, לכן הקריסה הייתה בפן הגופני וכוונתו היית להבהיר 
שלוחמי האש עשו את המקסימום בכדי למגר את השרפות 

ולהציל חיים". 
שניאור מבקש גם לציין שההיענות מצד האזרחים להבין 
לכך  והוכחה  עצום,  מידה  בקנה  "נמדד  פה,  מתחולל  מה 
כל  ועם  נמחקו  בתים שלמים  בנפש.  פגיעות  היו  היא שלא 
זה האזרחים השכילו לברוח ולא לנסות להציל רכוש ולסכן 
את החיים שלהם. השניות של ההחלטה אלו שניות בודדות 
ולהציל  זה לברוח  והאנשים הבינו שהדבר הראשון שצריך 

את החיים שלהם".
"בכל  כי  להדגיש  שניאור  הכבאים, מבקש  לחוסר  בנוגע 
מערך כלשהו צריך לעשות הפקת לקחים. אחרי אסון הכרמל 
בו  וטיפל  הכבאות  מערך  את  לקח  פנים  לביטחון  המשרד 
בצורה מעולה יחד עם השקעה רבה של תקציבים. תמיד יש 
מקום לשיפור, כמות הלוחמים שהיית פה נתנה את המענה 
המקסימלי בצורה יוצאת דופן. נכנסנו למתכונת חירום ולא 
בכל  חיים,  הצלת  לצורך  התגייסו  כולם  שנח,  כבאי  היה 

מדינת ישראל שמו לב לשינוי הזה מאז אסון הכרמל".
יניב חיים תורג'מן: "כשאנחנו נמצאים באירוע מכונן כזה 
שנקרא מגה אירוע, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום ולתת 
לאירוע  אירוע  בין  קצר  זמן  חייבים  אנחנו  הכוחות.  כל  את 
בכדי להחזיר לעצמנו את הכוחות ולהתרענן לקראת האירוע 
זרם  וגדול, אולם האדרנלין  הבא. עומס העבודה היה אדיר 
בדם ועבדנו מספר שעות מבלי להסתכל על כלום. היו רגעים 
מאוד קשים ללא מנוחה, אבל בסך הכללי, מאז אסון הכרמל 
מערך הכבאות העצים את עצמו בלמעלה מעוד אלף כבאים 

חדשים בעקבות המסקנות של  הדו"ח".

בנוגע לחוסר הכבאים, 
מבקש שניאור להדגיש 

כי "בכל מערך 
כלשהו צריך לעשות 
הפקת לקחים. אחרי 
אסון הכרמל המשרד 

לביטחון פנים לקח את 
מערך הכבאות וטיפל 
בו בצורה מעולה יחד 

עם השקעה רבה של 
תקציבים. תמיד יש 

מקום לשיפור, כמות 
הלוחמים שהיית פה 

נתנה את המענה 
המקסימלי בצורה 

יוצאת דופן. נכנסנו 
למתכונת חירום ולא 
היה כבאי שנח, כולם 
התגייסו לצורך הצלת 

חיים, בכל מדינת 
ישראל שמו לב לשינוי 
"הזה מאז אסון הכרמל"



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

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

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

פנטן
למראה שיער מבריק 

ובריא תוך 10 ימים

*בשימוש שמפו, מרכך, מסיכה ולחות

סדרת הטבע
מסייעת בחיזוק

סיב השערה עד פי 30*

סדרת רך כמשי
עד 48 שעות 

של שיער רך כמשי*

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

טבעי. 

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

ביותר( מתאים לתרומה.

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

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

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

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

רחוב ליאו ויסמן 10 ירושלים

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

 עמותת זכרון מנחם
 בשיתוף המותג פנטן

 יוצאים בקמפיין
לחיזוק נשים החולות במחלה



יניב חיים תורג'מן בפעילותו ככבאי

20    ב' בכסלו תשע"ז 2/12/16

"
במהלך פעולות הכיבוי בשבוע שעבר, אתם נזכרים בנס "

מיוחד שאירע מול עניכם?
שניאור שיף: "יש כמה סוגים של מקרים שאפשר לתאר 
בחיפה  הייתי  אישית  אני  נס.  שזה  שיגידו  בצורה  אותם 
השבוע בשריפה בדירה בת שלוש קומות מדורגת, ומעליה 
אפר  להיות  נהפך  הכל  כליל,  נשרפה  הדירה  קומות.   3 עוד 
שלא  האש  את  להדוף  שהצלחנו  הוא  הגדול  הנס  וגחלים. 
להבות  הם  הלהבות שהיו שם,  קומפלקסים.  לעוד  תתפשט 
ובצורה שהתמודדנו בהם  שהשתוללו בחסות המזג האוויר 
זה היה ממש נס גלוי. אי אפשר לתאר את זה אחרת. הצלחנו 
להציל את כל הקומפלקסים מסביב בצורה לא טבעית. בסופו 
של דבר, יש לנו במערך הכיבוי את כל הציוד שיכול לתת לנו 
מענה בכל מיני תחומים והם עוזרים לנו בכל השטח המיוער 
והשטח הפתוח, אפשר לומר שבמהלך השבוע הזה כל לוחם 
הארץ  בכל  ראינו  מעולם,  חווה  שלא  באירועים  נתקל  אש 

דברים שלא דמיינו לראות".
כל  אירועים,  נתקלים בהמון  "אנחנו  תורג'מן:  חיים  יניב 
אירוע זה נס בפני עצמו. לחדור לדירה בוערת ולצאת משם 
בחיים, זה דבר לא פשוט. כשאנחנו מגיעים לדירה בוערת, 
אנחנו לא יודעים את כל המכשולים שעומדים לפנינו בגלל 
העשן הסמיך שדרכו לא רואים כלום. אנחנו מנסים למצוא 
תורת  לפי  נעבוד  לא  אנחנו  אם  קשים.  בתנאים  לכודים 
הלחימה שלנו, נלך מהר לאיבוד. זה לא קל כל פעם מחדש. 
רגעים  היו  עצמה.  בפני  פרטית  השגחה  זה  פעם,  כל  אולם 
של  במצב  והיינו  בוערת,   המיגון  חליפת  שכל  שהרגשנו 
סכנה מוחשית אבל תמיד אני מרגיש שהקב"ה שומר עלינו 
נוכל לבצע את השליחות שלנו על  מלמעלה בכדי שאנחנו 

הצד הטוב ביותר".

"בתוך האש חשבתי 
על המשפחה" 

את  "חוויתי  ככבאי,  שנים  כשלוש  משמש  שיף  שניאור 
כל סוגי האירועים ותמיד אני לומד מהוותיקים יותר", הוא 
שנתיים  מזה  ככבאי  משמש  תורג'מן,  יניב  ידידו,  אומר. 
בתחום.  החרדי  הציבור  מבין  מהחלוצים  שניהם  וכאמור 

כאשר את מתבקשים להמליץ מניסיונם כיצד להתמודד מול 
שריפה המתחילה להתפשט, ניכר כי השניים בקיאים היטב 
במלאכתם וחיש רגע הם שולפים שלל עצות ותובנות לאדם 

שביתו נשרף.
"שני הדברים הכי חשובים שצריך לעשות", פותח שניאור 
מהבית  ולצאת  בבית  שנמצא  מי  כל  את  לקחת  "הם  שיף. 
של  בהבזק  מהירה  האש  התפשטות  האפשרית.  במהירות 
של  להבה  כמו  מתפשט  שזה  לחשוב  נוטים  אנשים  שניות. 
סיר על הגז. אולם זה לא עובד ככה. הלהבות פשוט נאחזות 
ומתפשטות במהירות. כך שדבר ראשון, זה לצאת החוצה עם 
כל מי שנמצא בבית ומיד להתקשר למערך הכבאות. התגובה 
כיום מהירה יותר מבעבר בין היתר בשל הפקת לקחים מאסון 

הכרמל". 
יכולת  בלי  בביתו  נתקע  האדם  כאשר  כי  מוסיף  שניאור 
ולשים  הדלת  את  לסגור  לחדר,  להיכנס  מיד  "עליו  לצאת, 
בשלב  עשן.  יכנס  שלא  בכדי  לדלת  מתחת  רטוב  סמרטוט 

הבא עליו לקרוא לכוחות ההצלה במהירת האפשרית".
"אם  ידידו.  של  דבריו  עם  מסכים  תורג'מן  חיים  יניב  גם 
הוא  עצמו",  על  בפיקוח  והוא  אפשרות  יש  אדם  לאותו 
ולצאת  הגז  של  הברז  את  לסגור  שימהר  כל  "קודם  אומר. 
מהדירה כמה שיותר מהר יחד עם הנפשות הנוספות בבית. 
רצוי להשאיר את הדלת פתוחה בכדי שכוחות הכיבוי יוכלו 
להיכנס לדירה בקלות ולא יצטרכו לבזבז זמן יקר על פריצת 

הדלת". 
כאנשי משפחה, כיצד אתם מתמודדים עם המחשבות על 

המשפחה, כשאתם בתוך הזירה?
שניאור שיף: "לא פעם חוויתי את החוויה הזאת, אבל כל 
רק  בשלום.  אותנו  שיחזיר  להקב"ה  מתפללים  אנחנו  בוקר 
השבוע כשיצאנו לחיפה, חשבתי על המשפחה שלי ועברה 
לי המחשבה שיכול להיות שאני לא יחזור בריא או חלילה 
כלל לא יחזור. אנחנו צריכים להיות חדורי מטרה ולהתפלל 
להקב"ה שכולנו נחזור בריאים ונציל חיים. לא סתם קוראים 
לנו  יש  לישראל,  הגנה  צבא  כמו  בדיוק  זה  אש,  לוחמי  לנו 

שיגרת אימונים וציוד בשביל להיות מקצוענים". 
יניב חיים תורג'מן: "המחשבה הזאת מתחילה אצלי לפני 
כל אירוע, אולם לאחר קריאת השמע שאני עושה, אני מנטרל 
את המחשבות, ומנסה להיות הכי מקצועי שאפשר. האנשים 
שרואים אותי מגיע, סומכים עלי ואני מנסה להיות שליח טוב 
משתדל  אני  תופת.  מאירועי  אותם  להציל  כדי  הקב"ה  של 
פוגש  שאני  ברגע  חיים.  הצלת  של  במחשבה  רק  להתעסק 

ילדים בזירת האירוע, אני מתייחס אליהם באילו הם הילדים 
שלי ועושה את הכל בשביל להציל אותם".
מה גרם לכם לבחור במקצוע 'כבאים'?

שניאור שיף: "התשוקה והרצון מאז שאני זוכר את עצמי 
פעם  לא  לי  יצא  אחר.  מישהו  של  חיים  להציל  זה  כילד 
חשבתי  חיים,  להציל  יכולתי  שכמקצוען  במקרים  להיתקל 
לעשות משהו מיוחד של הצלת חיים ובחרתי ללכת לכיוון 
של כבאות והצלה ומהיום הראשון שאני שם אני מרגיש את 
חב"ד  שכחסיד  במיוחד  העליונה  ההשגחה  ואת  השליחות 
אני מרגיש שאני עושה שליחות והרבי מליובאוויטש מכוון 

אותי מלמעלה".
ועד   18 מגיל  החל  בצבא  "שירתתי  תורג'מן:  חיים  יניב 
שנותי  רוב  סרן.  רב  בדרגת  מהקבע  השתחררתי  אז   31 גיל 
הייתי קצין חימוש ביחידות המיוחדות, לאחר שהשתחררתי 
למערך  התגייסתי  ומיד  מועט  זמן  פסק  לקחתי  מהצבא, 
הוציאו  בשב"ס  שלי  השירות  במהלך  הסוהר,  בתי  שירות 
במשך  נמשך  הקורס  מפעלים'  'כבאי  שנקרא  לקורס  אותנו 
ואכן,  כבאי.  של  במקצוע  חשקתי  ומשם  שבועות,  שישה 
לאחר שהשתחררתי מעבודתי בשב"ס מיד התגייסתי למערך 
לוחמי האש של כבאות והצלה, שם עברתי את כל הקורסים 

והמיונים הנדרשים".
לסיום, איזה מסר תרצו להעביר לקוראים? 

שניאור שיף: "כשיוצאים לעשות מנגל ביער, תמיד לקחת 
לתשומת הלב את האחריות, כאילו מדליקים את האש בחצר 
הפרטית. לפעמים אנשים מדליקים מנגל ואחר כך אין להם 
מים לכבות את האש והם מזניחים את האש וזה עלול ליצור 

להבה אחת גדולה שיכולה להתפשט".
לקוראים  להבהיר  ברצוני  "ראשית,  תורג'מן:  חיים  יניב 
הם  קודש.  עבודת  עושים  הארץ,  רחבי  בכל  האש  שלוחמי 
ממש בין הצללים ולא רואים את עבודתם. אומנם אנחנו לא 
מחפשים תהילה, אבל אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת 
הזאת כדי להוציא החוצה במעט שאפשר, שעם ישראל ידע 
שאנחנו עושים הכל בשביל להציל חיים ומסכנים את חיינו 
בכדי להציל נפש ורכוש. חשוב להבהיר שאש זה לא משחק, 
להיות  יכולה  צורה  ובאותה  ידידותית  להיות  יכולה  היא 
מכשירים  טעינת  של  הנושא  שכל  לדעת  צריך  קטלנית.  גם 
סלולריים וכל מיני מכשירים ניידים מאוד מסוכן. כל ניצוץ 

הכי קטן יכול להבעיר בית שלם בייחוד שאנחנו ישנים".
הם ייעצו, אנחנו רשמנו.

ברצוני להבהיר לקוראים 
שלוחמי האש בכל רחבי הארץ, 
עושים עבודת קודש. הם ממש 
בין הצללים ולא רואים את 
עבודתם. אומנם אנחנו לא 

מחפשים תהילה, אבל אני רוצה 
לנצל את הבמה המכובדת 
הזאת כדי להוציא החוצה 

במעט שאפשר, שעם ישראל ידע 
שאנחנו עושים הכל בשביל 

להציל חיים ומסכנים את חיינו 
בכדי להציל נפש ורכוש



חדש מסופטקר! סדרת מוצרים
במיוחד לעורו העדין של תינוקך

 מתאים לעור רגיש
 היפואלרגני

 נבדק דרמטולוגית

אמא,

ללא פארבנים

רק את יודעת
מה מרגיע לי את העור.
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ח"כ מנחם אליעזר מוזס      בראיון מיוחד ל'קו עיתונות'

נתניהו 
חייב להביןא 

שבנושא הדיור –
בנפשנו הדבר
כבר שנים שח"כ מנחם אליעזר מוזס זועק בנושא מצוקת 
הזה  הנושא  הוא שמח שכעת  הציבור החרדי.  הדיור של 
ומאמין  החרדית  בציבוריות  ביותר  המדובר  לנושא  הפך 
שעבודה בשיתוף פעולה של כלל הנציגים החרדים תניב 
פירות. הוא לא מציע לקרוע את החבל מול נתניהו אבל כן 
יבין  כדי שראש הממשלה  חושב שצריך לעשות שרירים 
ייפגש  שני  ביום  החרדי.  לציבור  אקוטי  בנושא  שמדובר 
יחד עם כל חברי הסיעה עם שרי האוצר והשיכון ומקווה 
שמשם תצא בשורה. עד אז, הוא ממשיך להתגעגע לתפקיד 
ביצועי במשרד השיכון או במשרד החינוך ולא חושב על 

היום שבו יצטרך לפנות את הבמה למחליפו   ראיון

90 בני יחזקאלי  צילומים: פלאש 
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ח"כ מנחם אליעזר מוזס      בראיון מיוחד ל'כל ישראל'
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שני  ביום  שהפגישה  לזה  גורם  אתה  איך 
דיבורים  של  פגישה  עוד  תיהיה  לא  הבא 
והמבשר  המודיע  ביתד,  יפות  וכותרות 
שלשמחתך אתה לא מחויב לאף אחד מהם. 
אין  אם  להם  שיאמר  זה  תהיה  אתה  האם 
פתרונות אין תקציב. כמו שבנט אמר להם על 

עמונה ועל חוק ההסדרה?
"אני בהחלט יאמר שאני ימליץ בפני מועצת 
התקציב,  בעד  להצביע  לא  התורה  גדולי 
לא  אנחנו  ומשמעותי.  מהותי  פתרון  אין  אם 
לכל  מיליארדים  של  בתקציב  לתמוך  יכולים 
פתרון  בלי  אבל  המגזרים,  ולכל  הגזירות 

למגזר החרדי". 
הוועדה  ראש  יושבת  פרסמה  אתמול  רק 
לתיכנון מגורים מהירים לציבור, על פיתרון 
 ,112 בותמ"ר  שעברו  דיור  יחידות   30.000
איפה  אנחנו?  איפה  הערבי.  למגזר  כולל 

הציבור שלנו? 
אושרו  מאומצת  עבודה  של  שנה  "לאחר 
לכל  מענה  יתנו  אשר  דיור,  יחידות  אלף   30
גם  דיור  מענה  יינתן  זה  ובכלל  הארץ  חלקי 
לאוכלוסיה הערבית. אם אני זוכר נכון הח"כים 
אבל  כן.  החרדים  בקואליציה,  לא  הערבים 
התחושה היא שלפעמים אנחנו באופוזיציה".

מוזס,  ממשיך  בנפשי",  הוא  הדיור  "נושא 
של  גג  בהסכמי  היום  עומדים  כבר  "אנחנו 
קרוב  ל-150 אלף יחידות דיור, ואני זועק כל 
הזמן 'לנצל את זה כשוט מול ראשי הערים, לא 
גג משמעותו  גג'. הסכם  איתם הסכם  לחתום 
כי על כל דירה מקבלים מאה אלף שקל מענק 
לכל  ועוד.  לתרבות  לספורט,  למועדונים, 
מכל  צריכים  שאנחנו  מה  לא  רק  הרוחות, 

ברור  יודע  אני  האלה.  אלף  חמישים  המאה 
כי הדירות הם  שזה לא הציבור שלנו. למה? 
בלי סוכות והם בקומה השלושים והארבעים 
מותאמים  מטבחים  בלי  קומות,  רבי  במגדלי 
ומקוואות  כנסת  לבתי  שטחים  הקצאת  ואין 

באיזו,  אז ברור לי לאן זה הולך".
באופוזיציה?",  או  בקואליציה  אנחנו  "אז 

תוהה מוזס.
איפה אנחנו בדיוק היום? 

זכות,  לכף  אותו  דן  אני  הממשלה,  "ראש 
יש לו הרבה דברים על הראש, ואני מדבר על 
התבטא  זה  מילולי.  לחץ  אלא  פיזי,  לא  לחץ 

שמתחילים  הרגשנו  הגיוס.  בחוק  למשל 
למשוך ולמשוך, ואני פניתי למזכיר המועצה 
כתוב  היה  שבהסכם  לי  וידוע  'היות  ושאלתי 
הגיוס  חוק  עם  יחד  יגיע  המדינה  שתקציב 
שנייה  לקריאה  מגיע  לא  הגיוס  חוק  ולצערי 
ושלישית והדבר היחיד לזרז את העניין הוא, 
אלא  על התקציב,  נצביע  ידי שנגיד שלא  על 
אם כן יעבור. מה לעשות?; ואז קיבלתי מכתב 
תשובה מהרב מרדכי שטרן, בו נכתב "לבקשת 
יו"ר הסיעה, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, שאלתי 
 .... גדולי התורה  פי דרכי את מועצת  את על 
דעתם היא כי הסכמים חייבם לכבד וכי עליכם 

ידי  על  יושלם  הגיוס  שחוק  כך  על  לעמוד 
שלוש קריאות לפני אישור תקציב המדינה". 

"ראש הממשלה, שהיה בדיוק בחו"ל, קיבל 
מזכיר  את  שלח  מיד  הוא  בהפתעה.  זה  את 
הממשלה אביחי מנדלבליט עם חתימה שלו. 
תוך  החוק  את  מעביר  שהוא  התחייבות  עם 
שלושים יום. אני מצפה בעניין הדיור שנפעל 

באותו צורה".
הדבר הזה מתואם עם כל חברי הסיעה? 

"לא, אני יעלה את התיאום עם חברי הסיעה 
היום בישיבת הסיעה בעזרת ה'. היום יום שני 
ואנחנו נקבע את סדר היום לשבוע הבא. הרי 
שר האוצר והשיכון באים אלינו לישיבת סיעה 
בשבוע הבא. לפני זה נשב שעתיים ונעשה סדר 
בדברים, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מבקשים 

ומה אנחנו נותנים לפני אישור התקציב".
עם  נפגשת  התורה  יהדות  שכל  קרה  מה 
ששמענו  לביקורת  קשור  זה  האם  השרים? 
שתמיד  שאמר  אייכלר  חה"כ  של  מצידו 
זה  והאם  לבד?  נפגשים  וגפני  ליצמן  דרעי, 
לאור הכישלון של הישיבות בהם ישבתם לבד 

שלא הביאו שום פיתרון בתחום הדיור?
או  לבד  נפגשים  שאם  זהו  הנושא  "לא. 
שכמו  הזמן,  כל  בדעה  הייתי  אני  לבד  לא 
שבקדנציה ב-2009, כל הסיעה הייתה נפגשת 
גם עם ראש הממשלה. בכל נושא הלכנו כולנו 
יחד ולא היה פגישה רק עם הקודקודים, שאני 
קורה להם דג"ל- דרעי גפני ליצמן, היה לזה 

יותר תועלת".
אתה חושב שזה מפריע להליך של הסיעה? 
"בהחלט שכן. אלה אנשים עמוסים ביותר, 
יש להם מספיק על הראש ויש עוד כמה חברי 
שמבינים  לי  נדמה  מוכשרים,  מאוד  כנסת 
בעניינים האלה, וזה חשוב מאוד לשמוע את 
בפרטים  מעורים  להיות  חייבים  והם  דעתם 
דומה  "אינו  חז"ל:  אמרו  כבר  והרי  האלה. 
מועטים העושים את המצווה לרבים העושים 
את המצווה". והאם יש לנו יותר מצוה מלהקל 

על כל הנזקקים האלה?!   
אתם יושבים בממשלה שתלויה בכם, מה 
שרציתם באמת, קיבלתם. בעולם התורה וכו'. 
איך זה שדווקא מה שנוגע לדיור אנחנו לא 
על המפה. ונזכיר שעברו כבר כמעט שנתיים. 
לא  אנחנו  מקבל  הכללי  שהציבור  מה  גם 

מקבלים אפילו חלק מזה?
מקבלים",  לא  בכלל  אנחנו  חלק,  רק  "לא 
בית  את  לנו  "מציעים  נחרצות.  מוזס  אומר 
  – של  שמש  לבית  ראשון  מכרז  יצא  שמש, 
לחרדים  אלפיים  מתוכם  דיור,  יחידות   4,000

מוזס עם השר אריה דרעי                                                                                                       )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

מוזס עם ח''כ משה גפני                                                                                                              )צילום: יעקב נחומי פלאש 90(



לפתוח
את הדלת,

לצאת עם
מקצוע!

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

התקשרו עכשיו והבטיחו את מקומכם!

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

מכירות

הקורס שיהפוך אותך
לאיש מכירות מקצועי,

מיומן ומצליח!
072-2711547072-2643284072-2711537

נהגי אוטובוס

מסלול מהיר לקבלת
רשיון תחבורה ציבורית 

עבודה בשכר גבוה!

מיזוג אויר וקירור

קורס טכנאי מיזוג אויר וקירור, 
תחום עם ביקוש רב ותעודה 

רשמית ממשרד הכלכלה

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.
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השאר לחילונים. למזלנו, המכרז חזר, כי אף 
ואומר,  בא  אני  זה.  על  ללכת  רצה  לא  קבלן 
יחידות  אלפיים  שמש  בבית  רוצים  אתם  אם 
לציבור החילוני, יפה. אבל לפי אותה סימטריה 
תנו לנו בקריית גת, שיש בה תשתית חרדית, 5 
אלף יח"ד מתוך 17.5 אלף שנבנים. ואם אתם 
לא רוצים בקריית גת, אפשר גם בראש העין, 
שהייתה בעבר עיר חרדית. הרי מי היה ראש 
העיר של ראש העין? הרב יוסף מלמד, שכיהן 
גם כחבר כנסת מטעם אגודת ישראל. בנוסף, 

היא עיר צמודה לבני ברק".
אפשריים  פתרונות  וחושף  ממשיך  מוזס 
בו  השומר'  'תל  מתחם  את  ומביא  לציבור, 

עתידים להיבנות 12.5 אלף יחידות דיור.
'אני יבנה שתי  "אם בא שר הפנים  ואמור 
ערים בדרום ובצפון', אשרי חלקו, אבל אנחנו 
יודעים שזה פתרון לטווח רחוק. אנחנו צריכים 
הערים  מלבד  בנוסף,  ועכשיו.  כאן  פתרונות 
לערים  בצמוד  ונחלה  שבט  רוצים  אנחנו 
הרוחניים  המרכזיים  שהם  במרכז,  החרדיות 

שלנו".
אומנם זה גם לא פתרון מידי, אבל שבונים 
שבת  מוצאי  של  במזמור  רק  זה  אחד  בלילה 
לוקחים  דברים  היום  אבל  היה',  חסיד  'איש 

זמן". 

"שיבין שבנפשנו הדבר"
   

שאם  הצהרתך  על  חוזר  עדיין  אתה  האם 
לפניכם  שתוצג  או  אמיתי  מענה  ינתן  לא 
תוכנית מוסדרת, תצביע נגד התקציב? ונציין 
שבעוד חודש התקציב עובר ובמשך שנתיים 

אין איומים ואין כלום.
צריך  שעכשיו  ואומר  בא  אני  זה  "בשביל 
לפעול, זו ההזדמנות האחרונה", מדגיש מוזס. 
החברים  כל  את  זכות  לכף  לדון  רוצה  "אני 

שלי, פשוט היינו עסוקים בסור מרע, בביטול 
כל גזירות לפיד. וזה עדיין לא נגמור ומי יודע 
באבטחת  הגיוס,  בחוק  הבג"ץ  אם  יהיה  מה 

הכנסה לאברכים ובמתווה הכותל?
לטפל  טוב',  'עשה  צריכים  עכשיו  "אבל 
בנושא הדיור, ובפרט כשמועצת גדולי התורה 
הנושא  על  שדיבר  מויזניץ',  הרבה  הכריעה. 
בעצמותיו.  בוער  הזה  הנושא  כולנו,  עם  הזה 
בכל פעם שהוא מדבר איתי הוא אומר לי אני 
רואה חתונה וכואב לי, 'לאן ילכו החתן והכלה 
לגור? במחסן!'. וזה לא סוד", ממשיך מוזס, 

"שיש מחסנים בקומה ארבע מינוס". 
על  נשאל  הממשלה  שכשראש  לי  "כאב 
נושא הדיור, הוא ענה "זו בעיה כללית, לא רק 
במגזר החרדי". אני מבין מזה, שהוא לא חש 
אמיתית  במצוקה  אנחנו  בשטח,  שקורה  מה 

ביותר".
כך  על  הזמן  כל  שזועק  לזה  נחשב  אתה 
גם  ביותר.  המסוכן  הוא  הדיור  שמשבר 
האדמו"ר מוויז'ניץ כינס לאחרונה את חברי 
הכנסת של יהדות התורה. האם אתה מרגיש 
בעניין הזה ה'קול הקורא במדבר' ואצל יתר 
יו נמוך  זה מדורג במקום  הח"כים החרדים 
תר?                                                                                                                                          
כולם",  של  עדפויות  בסדר  זה  "עכשיו 
מדגיש מוזס. הם לא נזכרו מאוחר מדי? ללא 
ספק עכשיו זה הדקה ה-99. אני בא וזועק, זה 
הפתרון אין שום פתרון אחר. ראש הממשלה 
יבין את זה רק אם לא נצביע לתקציב. אנחנו 

לא יכולים יותר לשתוק יותר".
האם שמעת מהאדמו"ר מוויז'ניץ שבעניין 
הזה צריך ללכת עד הסוף, כולל להצביע נגד 

הממשלה?
שם  כשהייתי  מארה"ב,  חוזר  עכשיו  "אני 
הוא שאל אותי מתי אתה חוזר? אז אמרתי לו 
נושא  את  תשכח  'אל  לי,  השיב  הוא  שמחר, 
ענה  הוא  לשאלתי,  מזה'.  תרפה  אל  הדיור, 

שאם אין תזוזה צריך להביא את זה למועצת 
גדולי התורה, ואם בגיוס זה עזר, אז גם כאן". 
עיתונות"  ב"קו  פרסמנו  שעבר  בשבוע 
השיכון  במשרד  בכיר  של  חריפה  ביקורת 
שהוא  אומר  אחד  אחיד,  קול  שאין  שאומר 
בעד מחיר למשתכן, השני אומר שהוא בעד 
החזרת העמותות, כל אחד לוחש משהו אחר 
האם  והאוצר.  השיכון  שרי  של  לאוזניהם 
פעולה?  שיתוף  שאין  באמת  מרגיש  אתה 

ואיך אפשר לייצר שיתוף פעולה כזה?
יש  הכנסת  מחברי  אחד  לכל  ספק  "ללא 
שמשנתי  יודע  אני  למשל,  מסוימת.  תפיסה 
שניה,  יד  לדירות  גם  מענקים  לתת  ברורה, 
שנים,  שש  לפני  בנושא  חוק  הצעת  והעליתי 
באזור  רק  הנושא,  את  בדקתי  מחכים?  למה 
ריקות.  דיור  יחידות  אלף  שמונה  יש  חיפה 
המים  במחלקת  ביררתי  יודע?  אני  מאיפה 
 8 בחיפה  יש  כי  והתברר  חיפה  עיריית  של 
נותנים מענקים  אלף שעונים לא פעילים. אם 
אני  הפתרון.  נמצא  מסובסדות,  ומשכנתאות 
לא מבין למה מחכים רק לבנייה חדשה, כמו 

'מחיר למשתכן'.
"לכן אני אומר, בשבוע הבא לפני הפגישה 
נשב שעתיים ונגיע להסכם על הדרישה אותה 
אנחנו מעלים. מאז שאני יו"ר הסיעה אני יכול 
זאת  מאוחדים,  אנחנו  דבר  שבכל  להתגאות 
בשונה מלפני 10 שנים. אני גם נותן להתבטאות 
בחופשיות, אין אפילו פטיש שאני מכה איתו 
בשולחן. אני נותן לחברים לדבר, ליצור שיח, 
וכשיש שיח, זה נראה אחרת לגמרי. כל אחד 
מדבר, אפשר לשמוע את השני, לחלוק עליו, 
להתווכח, אבל הכל בטעם, בלי כיפופי ידיים.

ביבי  חיבוק  איזה  המודיע  בוועידת  ראינו 
מקבל מהחרדים, ואצלנו המחירים כמו ברמת 
אביב, לעומת זאת הציבור הדתי לאומי, הולם 
בהתנחלויות  למצוא  יכול  אתה  ואצלם  בו, 
דירת שלושה חדרים במחיר של 700 - 800 

אלף שקל? ואפילו פחות. מה יוצא לנו מכל 
הממשלה?  לראש  הזה  והחיבוק  ההתחנפות 
הדתי  מהציבור  ללמוד  צריכים  אנחנו  ואולי 
לאומי ולדפוק על השולחן וגם להיות הילד 

הרע של הקואליציה הזאת?
לך.  אומר  שאני  מה  בדיוק  "זה  )מחייך( 
אנחנו צריכים לנצל את שפת הכוח, אם זה לא 
דרך  אין  הכוח.  שפת  את  לנצל  בנועם,  הולך 
הוא  הממשלה  ראש  לפתרון.  להגיע  אחרת 
איש עסוק, אני יודע עד כמה הוא עסוק, כמה 
דברים חשובים יש לו, תשאל אותי מאיפה אני 
הרבה  יש  חו"ב,  בוועדת  חבר  גם  אני  יודע? 
הוא מבין  בעיות. כראש ממשלה  יותר  הרבה 
זה שעושים חקירות לראש  נגד  ומתפקד. אני 
באמת  העבודה.  את  לו  ומפריעים  הממשלה 
שאי  הצרפתי  החוק  את  לכאן  להביא  צריך 
אפשר לחקור ראש ממשלה בשעת כהונתו, זה 

בלתי אפשרי יש לו כזו אחריות".
"הוא איש מקסים באמת, הוא לא רק נואם 
בוועידת המודיע, הוא מושך את החברה. מי 
שראה אותו כשהוא עמד מעל הבמה של שעת 
השאלות בכנסת, הוא משך את זה לשעתיים כי 

הוא יודע למשוך את הציבור.
"לפעמים אני חושב, בשביל מה אני מברבר 
דרך  אין  אבל  הדיור,  בעניין  השכל  את  לו 
זה  וחבריו'  'בנט  שאמרת  מה  אצלו.  אחרת 
להיות  צריך  לא  זאת,  עם  צודק.  מוכיח שאני 
ילדים רעים, אפשר להיות ילדים טובים. אבל 

שיבין שזה בנפשנו הדבר".
על  וחשבון  דין  נתן  לא  אפחד  זה  איך 
יכול  המחדל הגדול של חריש? והאם אתה 
להצביע על הכישלון שהביא למחדל הגדול 
יהדות התורה  ואיפה החלק של  של חריש? 
אטיאס.  אריאל  אומר  )נזכיר,  הזה?  בעניין 
הבאתי לכם עיר, אתם אלו שאיבדתם אותה(

של  דבריו  עם  אחוז  במאה  מזדהה  "אני 
שחשנו  בזה  היה  הכישלון  אטיאס.  אריאל 

עם השר יעקב ליצמן בוועידת המודיע                                                                                                                                                              )צילום: יעקב נחומי פלאש 90(
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 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח
הן

 כ
לי

גי

36
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשיםהחל מ: 1890 ₪ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

מכונת
כביסה

5 ק"ג

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 24

ל-36 חודשים
₪

החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז
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בנידון.  שפעלו  אלה  עם  להתחכם   שאפשר 
הסיעה לא הייתה פעילה בזה, יצרו בעיה עם 
חשבו  לא  הם  איך  יודע  לא  אני  העמותות. 
שזה  ויגידו  זה  על  יעלה  לא  המשפט  שבית 

קרטל. אני לא מבין".
אתה מסרב לומר איזה עסקנים.

עם  חמאס.  זועק  הייתי  יודע,  הייתי  "אילו 
לציבור  זה  ידי  על  נבנה  אבוד.  לא  זה  זאת, 
כאלפיים  לשם  ילכו  ובהמשך  החרדי, 
גת  משפחות. בדיוק כמו שאני דורש בקריית 
ובאשקלון, ובטווח היותר רחוק בהוד השרון. 
שהיא עיר בגבול הצפוני של בני ברק ויש שם 
40 אלף יחידות דיור לבנייה, ושר הפנים יכול 

להוריד חלק מהנתח הזה לבני ברק. 
מוזס מדגיש את שיתוף הפעולה עם דרעי, 
לו  ואין  שהיות  ולהגיד,  להתחמק  יכל  "הוא 
את מינהל התכנון אין לו איך לעזור, אבל הוא 

עובד איתנו בשיתוף פעולה". 
אולי תדרשו את זה חזרה מראש הממשלה, 

שיחזיר את המינהל לדרעי? 
דברים  להם  להביא  יכולים  לא  "אנחנו 
לפעול.  לא  תירוץ  להם  יביא  רק  זה  כאלה, 
חרדי  מינהל  להקים  נגד  שאני  כמו  בדיוק 
בירוקרטיה,  עוד  זה  מינהל  השיכון.  במשרד 
ועוד לא דיברנו על מי עומד בראש", מסביר 

מוזס תוך כדי חיוך מריר. 
ועדה  הוקמה  שנים   7 לפני  מזה,  "וחוץ 
הערבי  המגזר  שילוב  לבדיקת  פרלמנטרית 
אותה  שהקים  טיבי  אחמד  הציבורי,  בשירות 
עד  אמרתי  ההקמה,  לאישור  שלי  לקול  נזקק 
שלא יהיה ועדה לשילוב חרדי אני לא מאשר, 
הגיעה חוות דעת בה שאלו 'מיהו חרדי'. מיהו 
כן.  ערבי  מיהו  אבל  יודעים,  לא  הם  חרדי 
בקיצור, ככה יהיה גם במינהל, הם לא יודעים 

מה ההגדרה של החרדים.
נכנס  אשר  שחה"כ  מאוד  שמח  אני  "אגב 
אחרי  ב'יתד'  סיקור  גם  נקבל  ככה  לסיפור 
לא  יתד  וקוראי  השנים  כל  אותנו  שהחרימו 
לפחות  עכשיו  דיור.  משבר  בכלל  שיש  ידעו 
ידעו שיש משבר זה כבר טוב. אני מקבל את 
לנו  נשאר  כי  שאמר  פרוש  הרב  של  העצה 
שהיה  רובינשטיין  הרב  את  השיכון  במשרד 
שימשיך  אותו  נצטרך  אולי  בכיר,  אגף  מנהל 

לעבוד בתוך הקלחת הזו.
מתי לאחרונה נפגשת עם יצחקי?

"לפני שלושה שבועות. במקביל אני נפגש 
כל הזמן עם גלנט ועם שר האוצר".

לראשי הערים החילוניות יש טראומה מבית 
שמש, נכנסו שם חרדים ובסוף השתלטו על 
האם  המכהן,  העיר  ראש  את  והדיחו  העיר 
אתם לא חושבים ללכת מול ראשי הערים? 
להגיע  צריך  הפוליטית  ברמה  גם  בסוף  הרי 
תמיכה.  להם  ונבטיח  נתכנס  להבנות.  אתם 
הרי בסוף אנחנו צריכים גם לפתור את הבעיה 
שום  יעזור  לא  ערים.  ראשי  מול  הפוליטית 
שר אוצר אם לא יהיה לנו איזה שהוא קשר 
לערים  ללכת  רוצים  אם  הערים,  ראשי  מול 

מעורבות?
עבודה  כאן  שצריך  אמרתי  זה  "בשביל 
לא  גג,  הסכמי  של  שוט  אחד  מצד  משולבת. 
לסגור עם הוד השרון על 40 אלף יח"ד מבלי 
אחוז מסוים לבני ברק. ניפגש עם ראש עיריית 

הוד השרון ונשאל אותו, מה עדיף לך? עשרת 
אלפים יח"ד לחרדים תחת שלטונך או עשרת 
אלפים יח"ד שיועברו לבני ברק. אני מבין את 

הפחדים, אבל אפשר לשחק עם הגבולות". 
יונה יהב זה הסמל היום של האנטי חרדיות 
במלוא מובן המילה, תראה איך הוא מתנגד 
למוסדות חרדיים, ולא רק נתיבות משה. הוא 
מנמק לרמת ויז'ניץ בחיפה שמאוד בידידות 
שמונה  החינוך  ממשרד  להם  וסידרתי  איתו 
כבר  תקוע  זה  עם  עומד  ואני  לימוד  כיתות 
תקופה, כי יהב, שצריך לתת את הפיתוח ואת 
לא  שהוא  אומר  החיבורים,  ואת  התשתיות 

נותן למוכר שאינו רשמי.
"זה גני ילדים, אז הוא אומר לי, אם אני ייתן 
לא  והוא  לנתיבות משה  לתת  יצטרך  אני  לך, 

רוצה שהציבור החרדי יגדל".
שם אין לכם מה לעשות? בערד יש ראש 

עיר מיש עתיד?
עם  בשיחות  אני  כולם,  עם  בשיחות  "אני 
יונה יהב ואני פוגש אותו ומלטף אותו ומחבק 
אותו ומנסה בכל דרך, ותראה שזה לא עוזר, 
לא רק נתיבות משה הוא לא נותן, גם אם זה 

ערבי הוא לא נותן".
האם אתה רואה בנושא הדיור מבחן אישי 
שתגיד  הראשון  החרדי  הח"כ  ותהיה  שלך, 
תבחנו אותי בזה, אם אני מצליח הרי זה טוב. 

אם לא, אני שם את המפתחות ופורש?
"זה הייתי אומר אילו הייתי סגן שר השיכון 
לפחות, אבל לא כשאני בתפקיד שאין לי שום 
קשר בביצוע. אחרי שכבר נגיע לפיתרון יגיע 
בג"ץ, אי אפשר לדרוש מחבר כנסת שהוא לא 
ממנו  לבקש  אפשר  לפרוש.  ביצועי  בתפקיד 
לזעזע את אמות הסיפין, וזה מה שאני עושה, 

את הכל אני אזיז". 
 

לא חושב על היום שאחרי
ובנושא אחר: הנה בש"ס ראינו ששמו את 
חה"כ מלכיאלי, דרעי אמר שהוא בא להכניס 
התורה  ביהדות  ורק  למפלגה,  צעירה  רוח 
השבעים,  לגיל  שנושקים  חברים  נשארים 
האם אתה לא חושב שהגיע הזמן לרענן גם 
את פניה של יהדות התורה. הנה רק מוויז'ניץ 
יש את טסלר, חיים מאיר כץ ורוזנשטיין, יש 

הרבה מועמדים שלוטשים עיניים.
להזכיר  לא  מעדיף  קודם  אני  ")צוחק( 
שמות כי עכשיו זה לא חג ואנחנו לא בהזכרת 
נשמות. אבל מהניסיון שלי, אלה שאתה אומר 
עוד  אומר  המלך  דוד  הרי  עיניים,  שלוטשים 

ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. אני מכיר 
ואני  בינה,  להם  אין  ארבעים  שבגיל  אנשים 
מכיר בני שבעים שלא קיבלו זקנה, וברוך ה' 
אין  שאומרים  כמו  וניסיון.  חוכמה  זו  הזקנה 
לך  לומר  רק  רוצה  אני  הניסיון.  כבעל  חכם 
דוגמא, כל פעם מדברים מאחורי המליאה: אוי 
הצעירים  אוי  לנו,  הכניס  שהמרכז  מה  תראה 
האלה, תראה מה הכניסו לנו כאן, מה אנחנו 
מקנאים  אנחנו  אסון,  זה  פריימריז  עושים, 
בעלי  מוכשרים  כולם  התורה,  ביהדות  בכם 
זה ככה. אצלנו  אני בעד להשאיר את  ניסיון. 
הלאה  התורה  גדולי  מועצת  זה  שמחליט  מי 
ואין לזה שום קשר, אנחנו  עד ביאת המשיח 
מודעים שדברים גדולים וחשובים קוראים על 

ידינו ועל ידי בעלי ניסיון".
מי אתה רואה כממשיך שלך ביום שאחרי 
בקדנציה  כבר  יקרה  זה  לדעתך  והאם 

הקרובה?
למה  אז  שאחרי  היום  את  רואה  לא  "אני 
על  אני לא חושב  נשמות.  לחשוב על הזכרת 
והרבה'  כוח  נותן  שהקב"ה  זמן  כל  זה,  כל 
נותן בי אימון. הרבה' מינה אותי והרבה' ימנה 
אחריי מישהו שמבין. זה לא סוד שיש לי קשר 
הרבה'  את  חוויתי  הרבה'.  עם  ואישי  נפשי 
בשנים הקשות מאוד שלו, שמונה עשרה שנה, 

ושילמתי מחיר יקר". 
השר  של  שההתמקדות  חושב  אתה  האם 
ליצמן בעניין הבריאות בא על חשבון דברים 

שקשורים לציבור החרדי?
להפך,  מצוין.  שר  הוא  ליצמן  לא,  "ממש 
עבודה  עושה  הוא  הכללי,  לציבור  עוזר  הוא 

נפלאה. אני בקשר מצוין איתו".
לא  אמונים  ששלומי  זה  על  דעתך  מה 

הופיעו בוועידת המודיע?
"הבנתי שהרב פורוש היה בארה"ב בחתונה 
של אחיין. אבל בסופו של דבר אני לא יודע, 

זה 'המודיע' ויש לו עיתון עצמאי 'המבשר'.
לשלומי  המרכזית  הסיעה  בין  בוויכוח 
את  אחורה  שוב  מחזיר  זה  האם  אמונים 

היחסים בתוך אגודת ישראל?
"אני חושב שהוויכוח הזה כבר שקט, הוא 
איך  בסיעה  רואים  קטנה.  אש  על  לא  אפילו 
שכל אחד מתחשב בדעתו  של השני. גם עם 
חיים  חפץ  בקיבוץ  שהיה  מה  התורה',  'דגל 

נשאר בחפץ חיים וזה גם ישאר שם".
איך היחסים שלך עם לפיד?

לשתוק",  כדי  לכנסת  אותנו  שלחו  "לא 
דברים  של  פרוטוקול  ומוציא  מוזס  אומר 
שאמר ליצמן לפני שלוש שנים בישיבת סיעה 
"להפסיק  הציע  ליצמן  ביבי.  עם  לדבר  שלא 

להתייפייף עם ראש הממשלה", והיום מדברים 
עם נתניהו. ממילא אותו הדבר עם לפיד. לא 
שלחו אותנו לשתוק, בשביל זה יכולנו לשבת 

בבית. שלחו אותנו לשבת, לדבר ולשכנע".
בנשוא  נשמעה  ולא  כמעט  עמדתך 
של  למתווה  ללכת  תסכים  האם  הרפורמי, 
או שבעניין  רפורמי,  כותל  בו  פשרה שיוכר 
שאנחנו  פשרה  לשום  להגיע  אסור  הזה 
שיהיה  למרות  רשמית,  הכרה  להם  נותנים 

הכרעה משמעותית יותר בבג"ץ?
דורש  אני  לכלבים,  בר מצווה  עושים  "הם 
שמלבישים  הדתי  הציבור  של  עלבונם  את 

לכלבים כיפה סרוגה ולא שחורה".
גדעון סער חבריך הטוב, האם נראה אותו 
מתמודד בבחירות הקרובות? האם אתה נמצא 
סער  גדעון  של  בסביבה  כי  בקשר?  איתו 

אומרים שאתם שומרים על יחסים טובים?
שעבר  בשבוע  רק  דיברנו  שכן.  "בהחלט 
בו  מאמין  אני  שירה.  הבת  לו  שנולדה  אחרי 
כאיש של יכולות. הוא איש עם יכולות בלתי 
לתפקד,  לו  שקשה  לי  אמר  כשהוא  רגילות. 
הוא גם חשש מאוד שאם הוא ימשיך עם ביבי 
אז הוא יתן לו בקושי את תפקיד השר לאיכות 
הסביבה, כדי להנמיך אותו. אני מדבר איתו על 
הכל הוא איש יוצא מן הכלל, מוכשר מאוד".

האם אתה לא חושש מהקשר הזה. שאתה 
יכול לקבל מזה ניתוק קשרים ממשרד ראש 

הממשלה?
לחבר  שיודע  כאיש  ידוע  אני  ה'  "ברוך 
יודע  אני  מתנתקים  כשהקשרים  וגם  קשרים, 
ברור,  באופן  אומר  אני  שוב.  אותם  לחבר 
שהממשלה שלנו צריכה אדם כמו גדעון סער 
גם בגלל הניסיון הרב שיש לו והוא עם הרבה 
יכולות. אני אוהב להתייעץ איתו על הכל גם 

בנושא הדיור".
היית רוצה לחזור לתפקיד סגן שר החינוך?

אני  כי  ביצועי,  תפקיד  לכל  מתגעגע  "אני 
כעת  עושה.  וגם  מדבר  גם  מעשה,  של  איש 
חסר את העשייה הביצועית. אני רוצה להיות 

סגן שר השיכון ולהשפיע".
בין  בתחילת הקדנציה הציעו לכם לבחור 
תפקיד סגן שר השיכון או סגן שר החינוך, 
במבט לאחור, האם אתה חושב שלקחת את 

סגן שר החינוך היה טעות?
לטפל  צריכים  היינו  טעות.  עשינו  "לא 
בגזירות פירון. עם זאת, היינו צריכים גם את 
השנים,  כל  בנדל"ן  שעסק  כאחד  השיכון. 
בניתי באשדוד, בבית שמש בבני ברק, הייתי 

יכול לתרום".        

מוזס עם גדעון סער בסיור בביתר                                                                                                 )צילום: יעקב נחומי פלאש 90(





לחם מלא, מלא ברכה!

אין כמו כריך מקמח מלא כדי להתחיל איתו את היום, חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, 
ויטמינים ומינרליים הגורמים לתחושת שובע לאורך זמן ומאפשרים ריכוז, וכוחות מחודשים, 
 ומעל הכל כמובן הבריאות. זכרו שאף פעם לא מאוחר מידי כדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. 

מהיום, כריך בשבילי רק מקמח מלא!

צריכת לחם מקמח מלא מקטינה סיכונים לתחלואה:

חפשו בחנויות לחמים בעלי תו
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הרוד
והיהודים
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פידל קסטרו, שליט קובה 
שמת השבוע, היה אחת 
מהדמויות היותר שנויות 
במחלוקת: רודן דיקטטור 

ששלט יותר מ-50 שנה ודיכא 
את החירות, אך נתפס בעיני 
גורמי שמאל כמהפכן שניסה 
לקדם את מדינתו  סיפורו 
של מנהיג, שנטען כי הוא 

מצאצאי האנוסים ושל קהילה 
יהודית שהחלה ביהודים 
שנמלטו מהאינקוויזיציה 
והמשיכה באלו שברחו 

מהיטלר, אך אחרי עשרות 
שנות ניתוק, מרבית בניה 

התבוללו  וגם: ראיון מיוחד 
עם רבה של תל אביב הגרי"מ 
לאו, על המפגש הנדיר עם 

קסטרו לפני 22 שנה, הבקשה 
שהסכים לה ואלו שדחה, ומה 
הקשר לראש העיר ירושלים 

 המיתולוגי טדי קולק?

| שמעון ליברטי |
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היותר  הדמויות  אחת 
בפוליטיקה  מסקרנות 
ה"עולם  של  העולמית 
החדש" אחרי מלחמת 
העולם השנייה, הוא 
קסטרו, שליט  פידל 
בסוף  שמת  קובה 

השבוע שעבר. 
דיקטטור  רודן 
אמיץ?  מהפכן  או 
תלוי את מי תשאלו. 
במקום  כי  נראה  אבל 
התשובות  שתי  מסוים 
ששלט  קסטרו,  נכונות. 
שנה,   57 כמעט  ומדינתו  בעמו 
החופש  את  ושלל  החירות  את  שהחניק  קומוניסטי  רודן  היה 
של אזרחיו והביא אותם למצב של עוני נורא, אך יחד עם זאת, 
את  באומץ  שסילק  מהפכן  היה  הוא  דרכו,  בתחילת  לפחות 
את  והדביר  באטיסטה  פולחנסיו  הגנרל  לפניו  ששלט  הרודן 

הבורות במדינה. 
הסוכר  בחוות   ,1926 באוגוסט  ב-13  נולד  קסטרו  פידל 
בבחירות  לרוץ  תכנן   1952 בשנת  קובה.  שבמזרח  ביראן, 
ההפיכה  אך  האורתודוקסית",  "המפלגה  מטעם  לפרלמנט 
שיבשה  סוקאראס,  פריו  קרלוס  את  שהדיח  באטיסטה  של 
את התוכניות. הוא הגיש תביעה נגד באטיסטה, אך התביעה 
נדחתה. קסטרו לא נואש וארגן ב-26.7.1953, התקפה חמושה 
ונידון  נלקח בשבי  וקסטרו  צבאי. המתקפה כשלה  על מחנה 

ל-15 שנות מאסר, אך קיבל חנינה ב-1955. 
ומקסיקו,  הברית  בארצות  מהגלות  שב  מכן  לאחר  כשנה 
יחד עם גולים נוספים, שכונו "תנועת ה-26 ביולי", הם פעלו 
התנועה  מחברי   12 רק   אך   ,1956 בדצמבר  ב-2  לראשונה 
ארנסטו  למהפכה  ושותפם  ראול  אחיו  קסטרו,  בהם  ניצלו, 
צ'ה גווארה. למרות התבוסה, התנועה צברה תמיכה עממית. 
נמלט   1959 בינואר  שב-1  עד  נמשכו  הצדדים  בין  הקרבות 
הראשי  "השליח  בתואר:  קסטרו  נשא  בתחילה  באטיסטה. 
של הנשיא לכוחות המזוינים והמפקד העליון של צבא ה-26 
ביולי", אבל זמן קצר לאחר מכן מונה רשמית לראש הממשלה. 
כפי  קומוניסט  היה  טרם  קסטרו  הדרך  בתחילת  כאמור, 
הברית  ארצות  עם  כלשהם  יחסים  קיים  ואף  לימים,  שהפך 
וביקר בבית הלבן. אך זמן קצר אחר כך החל קסטרו להתקרב 
התהדקו,  הקומוניסטי  הגוש  עם  הקשרים  המועצות.  לברית 
אותו.  להדיח  כושל  במהלך  ארה"ב  ניסתה   1961 ובאפריל 
המהלך שזכה לכינוי "הפלישה למפרץ החזירים", כלל הנחתת 
מחשבה  מתוך   ,CIA-ה בידי  שאומנו  קובניים  גולים   1,400
שהם יעוררו התנגדות עממית שתפיל את משטר קסטרו, אלא 
שכמו במקרים רבים אחרים, הפלישה כשלה. ארצות הברית 
לא התייאשה, ולימים דווח כי ניסתה 600 פעם להתנקש בחייו 

של קסטרו. 
הפלישה הכושלת גרמה למשבר חמור, שכמעט והמיט על 

העולם שואה גרעינית. ברית המועצות החלה בבניית תשתית 
להנחת טילים בעלי ראש נפץ גרעיני בקובה, באיום ישיר על 
ארצות הברית. ב-1962, ארה"ב גילתה את התוכניות, והטילה 
סגר ימי על קובה, בדרישה להסיר את הטילים. קסטרו מצידו 
ניקיטה חורצ'וב וקרא לו שלא  שיגר מכתב למנהיג הסוביטי 
להיכנע ולהשאיר את הטילים הגרעיניים בקובה ואף לתת מכה 
גרעינית לארה"ב. חורצ'וב דחה את הדברים והסביר לקסטרו 
קובה.  את  שתמחק  אמריקנית  למתקפה  יוביל  כזה  מהלך  כי 
לבסוף סיכמו חורצ'וב ונשיא ארה"ב ג'ון קנדי, כי רוסיה תסיג 
לקובה  לפלוש  לא  אמריקנית  להבטחה  בתמורה  הטילים  את 

ולהסיג את הטילים שלה מטורקיה שאיימו על מוסקבה. 
לאחיו  קסטרו  של  הנשיא  סמכויות  הועברו   2006 ביוני 
הצעיר ראול, בעקבות מחלת המעיים ממנה סבל פידל, ובשנת 
שלט  עדיין  פידל  אך  קובה,  כנשיא  רשמית  נבחר  הוא   2008

במדינה. 

עם  אך  היחסים,  את  ניתקו  הברית  וארצות  קובה  כאמור, 
בחירתו של ברק אובמה, הוא החל בסדרת גישושים ושיחות 
כששגרירות  ב-2015  לשיאם  שהגיעו  היחסים,  להפשרת 
ארה"ב נפתחה בהוואנה ושגרירות קובה הוקמה בוושינגטון 
הבירה. יחד עם זאת נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ, איים 
מוכנה  תהיה  לא  קובה  "אם  ואמר:  ההסכמות  את  יבטל  כי 
הקובנים-אמריקנים  הקובני,  העם  עבור  יותר  טוב  להסכם 

וארצות הברית כולה, אני אבטל את ההסכם". לאחר מותו של 
קסטרו חגג טראמפ וצייץ: "פידל קסטרו מת!"

קהילת הנמלטים
אבל כמו יהודים טובים, מה שבאמת מעניין אותנו בסיפור 

הקובני, אלו היהודים והקהילה היהודית. 
סיפורה של הקהילה היהודית באי מרתק לא פחות. שורשיה 
ביהודים  והמשכה  האינקווזיציה,  מחמת  שנמלטו  באנוסים 

אשכנזים שנמלטו מאימת היטלר. 
כריסטופר  הארצות  כשמגלה  ב-1492,  החל  הסיפור 
לואיס  בשם  ספרדי  יהודי  ולצידו  לקובה,  הגיע  קולומבוס 
שברחו  רבים  יהודים  הגיעו  כאמור  ובהמשך  טורס  דה 
מהאינקווזיציה. אך הקהילה הזאת ברובה התפזרה, ושורשיה 
אמריקנים  יהודים  מחיילים  היא  כיום  הקיימת  הקהילה  של 
שהגיעו לאי ב-1893. ב-1904 הוקם במקום טמפל רפורמי. עם 
עליית הנאצים היגרו יהודים רבים לקובה שהייתה מהמדינות 
מנתה   1935 ובשנת  מהגר,  לכל  שערים  שפתחו  היחידות 

הקהילה 20,000 איש.
במגילת היסוד ליישוב היהודי בקובה שנכתבה ב-17 ביוני 
אליהו  הרב  של  במאמרו  והובאה  תשי"א,  סיון  י"ג   ,1951
בירנבוים על יהדות קובה, כותבים יהודי האי: "אנחנו תושבי 
קובה, בני הישוב היהודי שהנו כיום אוד מוצל מאש, משארית 
שבתוך  אירופה,  בתפוצות  ישראל  קהילות  של  הפליטה 
הנואשת  במלחמתו  עמנו  של  שלם  שליש  הושמד  חרבותיה 
צוררי  ראשי  של  הזוועה  מפלצת  עם  והשמד  השואה  בימי 

ישראל - היטלר הרשע יימח שמו וזכרו.
"התאספנו היום פה הבנה )הוואנה( בירת מדינת קובה בטקס 
הנחת אבן הפינה לבית הכנסת ולבית הישוב היהודי בקובה, 
שישמש בית נאמן לתרבות ולרוח ישראל סבא, שיאציל מהודו 
ומברכתו על הישוב היהודי בקובה להעלאת רמתו הרוחנית, 
גם  והעתיד  והווה  ולשמור את שלהבת העבר  להחזיק מעמד 
יחד של עמנו – עם עולם – אשר בם התמזגו האמת והצדק 

היפה והנשגב כיסופינו ושאיפתנו מדור דור.
"ובשעה חגיגית זו תאמצנו תקוותנו שהישג תרבותי וחינוכי 
קיומנו  להמשכת  בנינו  ולבני  ולבנינו  לנו  בסיס  ישמש  זה 
בתור יהודים הנאמנים לעמם ולארצם ולמולדתם ושלא ימוש 
מליבנו ומלב הבאים אחרינו דמות המולדת הנכספת המפרפרת 

בייסורי גאולתה". 
 אך מיד לאחר המהפכה של קסטרו, היהודים חשו שלא בנח 

בקובה, ו-94% מהם עזבו את המדינה.  
ושירותי  הכנסת  ובתי  אנטישמים,  היו  לא  ומשטרו  קסטרו 
הדת המשיכו לפעול בצורה כזו או אחרת, כמובן תחת מגבלות 

כמו בכל מדינה קומניסטית המתנגדת לכל דת. 
ביותר,  עוין  היה  לישראל  קסטרו  של  יחסו  זאת  למרות 
וקובה הייתה ממנסחי החלטת האו"ם שהשוותה את הציונות 
לגזענות. הוא החזיק ביחסים קרובים עם המשטרים הערביים 

שנלחמו בישראל, ותמך בהם. 

הגרי"מ לאו מגיש לקסטרו את השופר

קסטרו בשנותיו האחרונות
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בהקשר הזה, מעניין לציין את הטענות של גורמים שונים, כי 
קסטרו עצמו הוא צאצא לאנוסים. קסטרו עצמו הכחיש זאת. 
עם  לו  שהייתה  שיחה  ב'מעריב'  פרסם  קוץ  גדעון  העיתונאי 
קסטרו, בה שאל אותו אם יש אמת בטענה כי שורשיו יהודיים. 
לא  זה  יהודי.  שאני  חשבו  בילדותי  אבל  "לא.  הגיב:  קסטרו 

משנה".
כשלמד  כי  שסיפרו  קסטרו  של  מקורביו  את  מצטט  קוץ 
"יהודי מלוכלך. אתם  לו הילדים:  בבית הכנסת הנוצרי קראו 
הוטבל  שלא  היחיד  היה  הקטן  קסטרו  ישו".  את  רצחתם 
יהודים", ציטט  ועורר את חשדותיהם של חבריו. "לא הכרנו 
הארוך  המקור  בעלת  לציפור  "פרט  מדבריו.  המקורבים  אחד 
היה  היהודי  עבורי  'יהודייה'.   – ‘חודיו’  שכונתה  והמעוקל 
אותי  הרגיע  והוא  יהודי,  אני  אם  הכומר  את  שאלתי  ציפור. 

ואמר שלא". 
יחד עם זאת בראיון לעיתונאי הבכיר ג'פרי גולדברג במגזין 
שנרדף  עם  "אין  קסטרו:  אמר  ב-2010  שפורסם  אטלנטיק 
את  כי  מהמוסלמים,  יותר  ונרצחו  נרדפו  הם  מהיהודים.  יותר 
האשימו  היהודים  ואת  דבר  בשום  האשימו  לא  המוסלמים 
שנה   2,000 במשך  קורבנות  והיו  מארצם  גורשו  הם  תמיד. 
לרדיפות ולפוגרומים. היה אפשר לחשוב שייעלמו כעם, אבל 

תרבותם ודתם שמרו עליהם ביחד". 
למרות שבעבר התבטא כי השואה היא "פרופגנדה ציונית", 

אמר קסטרו בראיון: "אי אפשר להשוות שום דבר לשואה". 
במדינה  דת  חיי  לקיום  הסכימה  קובה  שינוי,  חל  ב-1991 
ואף החלה  וביטלה את האפליה כלפי מאמינים מכל הדתות, 
פעילויות  עדיין  זאת  עם  יחד  יהודים,  הגירה של  יותר  להתיר 

דתיות זקוקות לאישור ממשרד הדתות. 
רובה של  ניתוק ממרכזי היהדות,  כיום אחרי עשרות שנות 
הקהילה כבר התבולל בתוך העם הקובני, אך בשנים האחרונות, 
בעקבות שינויי היחס לדת במדינה, החלה התעוררות יהודית, 
בתי הכנסת שופצו וקיימת בהם פעילות והדור השלישי, שלא 

הכיר כמעט כלל יהדות, מנסה לחזור למקורות. 

הפגישה הנדירה
המנהיג היהודי היחיד שנפגש עם קסטרו, הוא רבה של תל 
אביב הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שבשנת 1994, עת כיהן כרב 
הראשי לישראל, קיים פגישה נדירה עם קסטרו. בראיון ל'כל 
ישראל' מספר הרב לאו על הפגישה ותוכנה, אך ראשית הוא 

חושף את הקשר המשפחתי שלו לקובה. 
ושני  בעלה  דודתי,  שהו  השנייה  העולם  מלחמת  "בפרוץ 
מאימת  להינצל  "כדי  הגרי"מ.  פותח  בצ'כוסלובקיה",  ילדיה 
השואה, הם חיפשו מדינה להגר אליה. ארצות הברית נעלה את 
שעריה בפני מהגרים יהודים והחזירה לגרמניה את האוניה סנט 
נספו  רובם  מגרמניה,  יהודים  מאות  היו  סיפונה  שעל  לואיס, 
בשואה. ארץ ישראל הייתה סגורה בגלל המנדט הבריטי שלא 
לעומת  קובה  מינימלית.  למכסה  מעבר  יהודים  עליית  אפשר 
זאת, פתחה את שעריה ללא הגבלה, לשם הגיעו בני משפחתי 

וכעבור זמן קצר עברו מקובה לארצות הברית. 
"הנושא הזה עניין אותי, ולא עשיתי דבר כדי להכיר אותו 
מקרוב. ואז פנתה אלי הקהילה היהודית בוונצואלה, עם רבה 
הראשי הרב פנחס ברנר, להגיע ולשאת הרצאות בקרקס בירת 
ונצואלה. תיאמנו תאריך, ואז שאלו אותי 'מה שכרו של הרב?' 
שלי  התפקיד  זה  תורה,  דברי  על  שכר  גובה  לא  אני  אמרתי: 
להטיב  רוצים  אתם  זאת  בכל  אם  אבל  לישראל,  ראשי  כרב 
איתי, יש לי בקשה אחת, תאפשרו לי ביקור בקובה, זה מאוד 
מאוד קרוב, כי אני רוצה להתחקות על גורל היהדות והיהודים 
שם, אחרי 35 שנות ניתוק מכל אורח חיים יהודי, אין שם רב 
מ-1959 הרב האחרון היה הרב רוזנבוים זצ"ל, ואני יודע שיש 

שם יהודים שעוד הגיעו לשם מפולין בזמן השואה. 
ונצואלה,  הרב לאו ממשיך ומספר כי "התברר כי הרב של 
הוא ידיד אישי של שגריר קובה בוונצואלה. הוא השיג רשות 
קסטרו,  על  בכלל  דובר  לא  ליומיים,  הרבנית  עם  לבא  עבורי 
דובר רק על ביקור בהוואנה בירת קובה. היהודים בוונצואלה, 
יהודים מקרקס,  ועוד שמונה צעירים  ליווי של הרב  לי  ארגנו 
כדי שיהיה לי מניין באותם יומיים בקובה. טסנו בשני מטוסים 
קטנים והגענו לשם. בשדה התעופה המתין לי ראש הבולשת 

ארמנדו שהיה צמוד אלי ושרת הדתות של קובה. 
"נפגשתי עם היהודים באיזה אולם תרבות שהיה להם. בית 
הכנסת הגדול היה מוזנח ונטוש 35 שנה, מניין לא היה. אמרו 

שבימים נוראים יש להם מנין קובני. מה זה מנין קובני? שמונה 
יהודים מכל קובה ושני ספרי תורה שביחד זה "מניין". אבל לא 
היה ספר תורה אחד לקרא בו שאני באתי. הכיסאות המרופדים 

בבד אדום היו אכולים כולם בידי עכברושים. לא ייאמן. 
אחד  "יהודי  היהודים:  עם  המפגשים  אחד  את  מתאר  הרב 
שהוא  לי  אמר  עצמו,  את  הציג  אלי,  ניגש  ברחוב  שפגשתי 
מהעיר שידלוב בפולין. הוא הגיע הנה כי קובה הייתה היחידה 
שפתחה את השער ומאז הוא פה, משנת 1939. שאלתי אותו 
ובגפו  יבא  "בגפו  בפסוק  לי  השיב  הוא  משפחה,  לו  יש  אם 
יצא". שאלתי אותו אם אני יכול לעזור לו במשהו, הוא אמר 
לי 'כן. קח אותי איתך קח אותי הביתה'. היהודים לא יכלו אז 

לצאת בצורה חופשית מקובה. 
"ביום השני לביקור הגיעה אלי הזמנה משליט קובה פידל 
קסטרו, שהוא מבקש לראות אותי. קסטרו קיבל אותי במשרדו 
בחמישה לעשר בערב, והחזיק אותי בשיחה עד השעה 01:00 
למעלה  אחרי  ונפרדנו  המעלית,  אל  אותי  ליווה  שאז  בלילה 

משלוש שעות", משחזר הרב לאו. 
מה היה בפגישה? 

"חשבתי על האפשרות שניפגש והבאתי איתי מהארץ שופר 
תמונה  יש  לחרותנו".  גדול  בשופר  "תקע  חרוט  בסיסו  שעל 
משם, בכל העולם הראו את התמונה שאני מציג לו את השופר. 
סיפרתי לו על שנת היובל, שהיו תוקעים בשופר בבית המקדש, 
ביום הכיפורים, וזה בישר "איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו 
תשובו", וזה היה רמז ברור לבקשתי ממך אדוני הנשיא לאפשר 

ליהודים החפצים בכך לחזור לארצם, ארץ ישראל. 
השופר  את  קיבל  הגיב.  לא  אך  היטב, שמע,  הקשיב  "הוא 

והניח על שולחנו", מתאר הגרי"מ. 
"באותה פגישה הצלחתי בדבר אחד, היתר לא. זה היה חודש 
שבט. אמרתי לו בעוד חודשיים אנחנו חוגגים את חג הפסח, 
בכל  מצות  להשיג  אין  פה  מצות,  רק  לחם  לאכול  לנו  אסור 
האי קובה, תרשה לי לדאוג לכך שיגיע הנה משלוח מצות בלי 
כאלפיים  על  אז  דובר  בכך.  שחפץ  יהודי  לכל  בחינם  הגבלה 

יהודים בקובה. 
מארצות  להביא  רוצה  אתה  'אם  ואמר  ממקומו  קפץ  "הוא 
שום  עושה  לא  איתם  אני  מזה,  תשכח  אמריקה,  של  הברית 
צריך  ולא  דוד  אני  אבל  גוליית  הם  בכעס.  איתם  אני  עסקים, 
להגיד לך כבוד הרב מי ניצח בקרב בין השנים'. אמרתי לו אני 
אביא את המצות או ממקסיקו או מוונצואלה, שתיהן סמוכות. 

והוא מיד הסכים". 
הרב לאו מוסיף בתיאור הפגישה: "ראיתי שזו שעת כושר, 

הוא הסכים מיד לגבי המצות, אמרתי לו היות ואין פה אורח 
חינם  להביא  גם  לי  תרשה  אולי  יהודים,  יש  אבל  דתי,  חיים 
אין כסף, מהארצות האלה שהסכמנו, לשלוח בשר כשר, למי 

שחפץ בכך.
"הוא קפץ כנשוך נחש וצעק 'לא!'. שאלתי אותו מדוע לא? 
שנאת  אנטישמיות?  שלי  לאי  להביא  רוצה  'אתה  אמר:  הוא 
יום  יהודים? הרי לעם שלי אין לחם לאכול אלא בקצבה, כל 
הלחם מוקצב, על בשר אין מה לדבר. אם היהודים יקבלו בשר, 
ישנאו  בהם,  יקנאו  סיבה,  מאיזו  חשוב  ולא  כמה  חשוב  ולא 
להביא  רוצה  ואתה  אותם.  יהרגו  ואפילו  אותם  ישדדו  אותם, 
לשפיכות דמים על רקע אנטישמי לאי שלי? לא בא בחשבון, 

אני נגד אנטישמיות'. 
אומר  הוא  אז  מצות.  לייבא  הסכמת  אתה  אבל  לו  "אמרתי 
זה לא אוכל, זה משהו דתי משהו  זה אוכל?  'מצות  לי בלעג 
אסכים  לא  אני  יהודים.  זה  על  יהרגו  אוכל.  זה  בשר  פולחני. 

לזה'". 
"היה  הקובני:  מהמנהיג  שלישית  בקשה  הייתה  לאו  לרב 
יהודי עילוי ברפואה, שגמר את לימודי הרפואה  שם סטודנט 
והיה צריך לעשות התמחות כדי להיות רופא גדול יותר, אבל 
בקובה זה לא היה מתאים, המליצו בפניו לעשות את הסטאז' 
מקסטרו  רשות  ביקשתי  במקסיקו.  או  בפנמה  או  בקרקס  או 
לאפשר ליהודי הזה, לעשות סטאז' בחוץ לארץ, והוא כעבור 

שנה או שנתיים יחזור עם דיפלומה.
אמר  הוא  למה?  אותו  שאלתי  'לא'.  ואמר  קפץ  שוב  "הוא 
המערבית  השפע  חברת  מנעמי  את  יטעם  הזה  'הבחור  לי: 
אצטרך  אני  ואז  לקובה  לחזור  ירצה  לא  הוא  הקפיטליסטית, 
לדאוג לעם שלי עם רופאים בינוניים, או פחותים כי הרופאים 
הטובים יהגרו מפה ולא יחזרו לקובה, אני לא מוכן שהעם שלי 
המצות  עם  בקיצור  טובים'.  לא  רופאים  של  לשירותיו  יזדקק 
הצלחתי, עם הדברים האחרים לא", מסכם הרב לאו ומוסיף: 
"בקשר לעליה, אחר כך באמת הייתה עליה טיפין טיפין, אבל 

אני לא תולה את זה בי, הנסיבות היו כאלה". 
והמרגשת  על הבקשה האחרונה  לאו מספר  הגרי"מ  לסיום 
שביקש מקסטרו. "ראיתי את היחס הלבבי שלו, שלוש שעות 
אני  אמרתי  למעלית,  אותי  ליווה  שהוא  בחוץ  אותי,  החזיק 
יכול לבקש דבר מה חשוב מאוד. הוא אומר לי מה? אמרתי לו 
הסברתי לך על השופר, יש לנו ארבעה בנים שלנו, שהם בשבי 
האויב, רון ארד, יהודה כץ, זכריה באומן וצבי פלדמן, אמרת 
לי בשיחתנו כי האויבים שלנו הם הידידים שלך, והזכרת שני 
שמות סאדם חוסן שליט עיראק וחאפז אל אסד שליט סוריה, 
להם יש שליטה בנושא הזה. תעזור לי מבחינה הומנית, לקבל 
ומה  חיים  הם  אם  הבחורים  ארבעת  על  מידע  כל  קודם  מהם 
מצבם ואם אפשר להתקשר איתם, ואם אפשר לצפות לבואם 

הביתה. 
"הוא הקשיב היטב ואז הוא אומר לי 'מתי הם נפלו בשבי?' 
שלושת  מדויק,  התאריך  את  זוכר  אינני  ארד  רון  לו  אמרתי 
האחרים נפלו במלחמת לבנון בסולטן יעקב ביוני 1982, עוד 

מעט 12 שנים. 
"הוא מסתכל עלי ואומר: "גראד רבינו )הרב הראשי(, יד על 

הלב אתה מאמין שהם עדיין בחיים?"
את  שאלה  אותה  את  שאלתי  הנשיא  אדוני  לו,  "אמרתי 
ואחד  לישראל.  הראשית  ברבנות  בלשכתי  שביקרו  הוריהם 
'כבוד הרב גם אם חס ושלום הילד שלי לא  ההורים ענה לי: 
חי עוד, אבקש אותך לעשות כל מאמץ להחזיר אותו הביתה, 
שיבא לפחות לקבר ישראל, לי יהיה מקום לאמירת קדיש ליד 
קברו ומצבת האבן על הקבר תישא את שמו שלא ימחה שמו 

מישראל'. זה מה שאני מבקש ממך אדוני הנשיא". 
לתקרה  הסתכל  "הוא  רגעים:  אותם  את  משחזר  לאו  הרב 
ואמר 'קלעת למטרה, אני אשתדל'. זה הכל. אם עשה משהו או 

לא אינני יודע, תוצאות על כל פנים אין". 
על  דיברתם  הארוכות,  השעות  במהלך  שוחחתם  מה  על 

ענייני דת?
"הוא מאוד מאוד אהב תנ"ך, הוא ידע תנ"ך. הוא שאל אותי 
איך זה 70 יהודים ירדו למצרים יצאו שש מאות אלף. הוא דיבר 
איתי גם כמה הוא מעריך את רבין ופרס על הסכם אוסלו, שהוא 
מאוד מעריך את אומץ ליבם. עוד אדם שהוא העריך וכיבד זה 
ראש העיר ירושלים דאז טדי קולק. הוא אפילו הסכים לבקשתי 
היו  שלא  למרות  והוקרה,  ידידות  כאות  סיגרים  להם  לשלוח 

יחסים דיפלומטים". 


הרוד
והיהודים

הנשיא המכהן, ראול קסטרו, האח הצעיר
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 לקבר
ישראל

טקס הקבורה 
המרגש של אלי ז"ל 

בשבוע שעבר
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במשך שנים היה אלי, בודד וערירי, מנותק ממשפחתו שחי בצידי 
דרכים. כשנמצאה גופתו לפני 6 שנים לא הצליחו במשטרה לעלות 

על זהותו. הוא נקבר בבית קברות נכרי באחד הקיבוצים מבלי 
שמישהו מבני המשפחה יודע על כך ● בערב יום כיפור האחרון, 

הגיע המנוח בחלום לבת משפחתו והצביע על מקום קבורתו המדויק 
ועל כך שאין לו מנוחה כיוון שלא הגיע לקבר ישראל ● במבצע חסר 

תקדים של כמה מוותיקי המתנדבים בזק"א, הושלמה המשימה, 
כאשר האח, יצחק עומד על קבר אחיו הטרי ומבקש מהאח האובד 

סליחה שריגשה אפילו את וותיקי המתנדבים 

| מנדי קליין  צילומים: דוברות זק"א |
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העיניים  את  נפתח  רק  אם 
כל  יוכל  לפעם,  מפעם 
הוא  באשר  יהודי 
בהשגחה  להבחין 
כל  המצרפת  פרטית 
יושב  לשעל.  צעד 
הוא  ברוך  הקדוש 
את  ומצרף  כצורף 
גם  שהלא  המקרים 
רק  אותיות  'מקרה' 

מ-ה' הן. 
קצרה  חדשותית  ידיעה 
כבר  עיננו  לנגד  שעברה 

ע  ו ב ש שעבר, נראתה כעוד מקרה בו טיפלו ב
לפני  עולמו  לבית  שנפטר  "יהודי  יומם:  בשגרת  זק"א  מתנדבי 
כ-6 שנים, נטמן כאלמוני בבית קברות שאינו יהודי, הובא לקבר 

ישראל".
זכיתי אנוכי הקטן להסב בסעודת שבת בצוותא חדא עם 'אחד' 
וביררתי  כששמעתי  זה,  טראגי  במקרה  גם  שטיפל  המתנדבים 
 – בדבר  הנוגעים  ושאר  המשפחה  בני  עם  בשיחות  מכן  לאחר 

חשתי כמאזין לאחד מסיפורי הבעש"ט.
ובין  בינו  ילד שהקשר  על  תחילתם של דברים בסיפור מצער 
עם  שהקשר  לאיש  והיה  גדל  הילד  בצעירותו,  עוד  נותק  אביו 

משפחתו הסובבת מתקיים ומתנתק לפרקים עד לפני כ-6 שנים.
לכל  חיים  ששבק  'אלמוני'  אביב  בתל  נמצא  שנים  כ-6  לפני 
חי. משטרת ישראל העבירה את גופתו לקבורה כ'אלמוני' באחד 

מבתי הקברות שמיועדים לאינם יהודים.

שנתיים ארכו ובמשטרת ישראל צברו בחקירתם שביבי מידע 
מהם עלתה התמונה כי יש בסיס לחשוב כי ה'אלמוני' הינו יהודי 

העונה לשם אליהו.
יצחק  הוא  הלא   – אליהו  של  אחיו  אל  במקרה  העוסקים  פנו 
תושב אריאל, שטחו בפניו את סברותיהם וביקשו לערוך בדיקת 

DNA לבדוק תאימות משפחתית במקרה והיא קיימת.
לאחר הבדיקה הוסר הספק, ה'אלמוני' הינו האח האובד אליהו 

ז"ל.
כי בכדי שלא תונח  במשטרת ישראל הבהירו לבני המשפחה 
הגופה כאבן שאין לה הופכין, היא הועברה לקבורה בבית קברות 

באחד הקיבוצים.
היו מבני המשפחה ששמעו את הדברים ובכך הסתכם חלקם 
בסיפור. האח יצחק חשב שמן הראוי להביא את האח אליהו ז"ל 

לקבר ישראל, אלא שהוא היה בדעת מיעוט.
דווקא יפעת, אשתו של האח יצחק, דיברה על לב בעלה שהיא 
כי  ביקשה  היא  ימים  שנתיים  אחיו.  של  ממצבו  מנוחה  חסרת 

המנוח ז"ל לא נותן מנוח לנפשה, אך ידי בעלה קצרו מלהושיע.
ובירח  אליהו,  האח  לפטירת  מלאו  שנים   6 חלפו,  שנים   4
בעת  לאשתו  יצחק  התקשר  לעשור  כסא  בין  תשע"ז  האיתנים 
שהיתה שקועה במלאכתה: "תאתרי לי את קברו, אני אגש מחר 
ערב יום כיפור לומר קדיש על קברו. אני שומע אותו אומר לי: 

'אין לי קבר, אני רוצה קבר, אני רוצה לישון'".
וניסתה לאתר את מקום  הזדרזה אשת חיל למלא רצון בעלה 
ל'ארכיון'  התיק  הועבר  ישראל  שבמשטרת  אלא  הגיס.  קבורת 
ובמועצות הדתיות השונות לא הצליחו לאתר בו ביום את התיק 

והישועה הגיעה מהמקור הפחות צפוי: הנפטר עצמו.
אמרה יפעת לבעלה יצחק: אחיך הגיע אליי בחלום ואמר לי כי 

הוא קבור בקיבוץ פלוני דרומה ממקום מגורינו. בחלום הוא אף 
נתן את המיקום המדויק שבו הוא נטמן.

למחרת, ערב יום הקדוש, עלה יצחק על קבר אחיו וקרא קדיש 
ה'  "בעזרת  במקום:  שם  לאחיו  מבטיח  כשהוא  נשמתו  לעילוי 

אביא אותך לקבר ישראל".
סוגר  אליהו  בן  יצחק  אני  כיפור,  יום  "ערב  יצחק:  אז  סיפר 
לקבורה  והובל  מוטל  הבכור  אחי  נמצא  שנים   6 לפני  מעגל. 
ובודד  ערירי   ) זיהוי  אמצעי  כל  עליו  היו  שלא  )כיוון  כאלמוני 
בחייו וקבור כאלמוני בן גויים ללא הלוויה יהודית ללא קדיש, כך 
כלוא בין עולם של מטה לעולם של מעלה ללא מנוחה לנשמתו. 

"בערב יום כיפור האחרון עליתי לקברו, לחשתי קדיש, ביקשתי 
סליחה והבטחתי לו בלחישה להביאו לבית קברות יהודי".

לוודא  הניסיון  היה  הראשון  והצעד  לקיים  יש  הבטחות 
ברשומות כי אכן מדובר באח האבוד אליהו ז"ל. לא קל היה מסע 
האיתור, התיק 'קבור' היה בארכיון ואנשים עסוקים היו בשיגרת 

עבודתם היומיומית.
לסייע  נתבקשו  הקברות  בבית  המחזיקים  הקיבוץ  אנשי  גם 
הבחינו   – הפיר  את  שכיסתה  האבן  במצבת  פתח  יצירת  ולאחר 
והוא אכן תאם  ארון הקבורה  גבי  על  ה'אלמוני' שצויין  במספר 

למספר ה'אלמוני' לו זכה אליהו ז"ל במשטרת ישראל.
מנוחה  מקום  למצוא  הוא  נטל,  פחות  לא  שהיה  השני  החלק 
לאח ז"ל. 'כשמתו מוטל לפניו' יש את הביטוח הלאומי שמונע 
אבל  אחרת.  או  זו  בדרך  חובה  קבורת  ומאפשר  המת  בזיון  את 
אלא  הסיפור קשה שבעתיים,  היכן שהוא,  קבור  כבר  כשהמנוח 
אם כן יש מי שיאות להוזיל מכספו ולרכוש חלקת קבר – ומדובר 

בדמים מרובים.

קברו של אלי בבית העלמין הנוכרי

קברו החדש של אלי בבית העלמין היהודי



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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"אירוע שלא אשכח"
זוהי עוד אבן דרך בפסיפס ממנו בנוי סיפורנו. יצחק, תינה את 
צערו באוזני ידידו משכבר הימים גילעד הדרי. כשהוא ספק מתחנן 

ספק שואל: 'מה עושים, למי פונים?'.
"גיסי היה חסר בית  זהב.  יהודה משי  זק"א  ליו"ר  פונים?  למי 
ונפטר לפני כשש שנים בתל אביב ואף אחד לא דרש את הגופה, הוא 
נטמן בבית קברות נוצרי באיזור המרכז, ללא טהרה וללא סממנים 
את  במיידית  שהעביר  זהב  משי  ליהודה  האשה  סיפרה  יהודים", 
ויינגרטן שרגיל  חיים  הוותיק  לידיו של המתנדב  הטיפול במקרה 

במקרים כגון דא.
כאן החלו להרגיש במשפחה את קצב הפעילות של אנשי זק"א: 
בתוך יום יצר עימם קשר חיים וינגרטן מאגף המבצעים, התעניין 
בפרטים כשהוא שואל, נענה ורושם כל פרט בסיפור ומבטיח לטפל 

ולעדכן בהתקדמות.
"לפני ארבע שנים, משטרת ירקון פנתה לבעלי איציק ודיווחה 
כי יתכן ואחיו אליהו נפטר, ואכן הוא הגיע וזיהה אותו מתוך מאגר 
החשד",  את  שאיששה   DNA בדיקת  נערכה  בהמשך  תמונות. 
ישראל,  לקבר  נביאו  כי  מבקש  "המנוח  לחיים,  הגיסה  סיפרה 
חפצים אנו לקיים רצונו אלא שאין בכוחנו לעמוד בהוצאה שכזו".
המשפחה:  בני  את  המתנדב  הרגיע  הראשונית  בשיחה  כבר 
"אדאג אישית כי לא תהיה עלות בכלל גם לא של משרד הבריאות. 
מטרת זק"א היא להביא לקבורה כל אדם בישראל על פי כל כללי 

ההלכה".
היא  שפנתה,  קודם  גורם  לכל  והלא  התפלאה:  הגיסה,  יפעת, 
נדרשה לשלם אלפי שקלים ואף יותר מכך. אבל הקמב"ץ חיים לא 

רצה להתמהמה, 'יהודי שלא בקבר ישראל, זה מה שמטריד אותי 
ושום דבר לא יעכב בעדנו', סיכם.

זה לא היה פשוט, במשרד הבריאות דרשו 'אגרת קבורה' בכדי 
להעניק רישיון למהלך. "ואז צץ לו מלאך משמים" מתארת יפעת 
בערלה  למתנדב  נחשפה  היא  בה  הראשונה  הפעם  את  הגיסה 
מלוא  את  שתרם  יהודי  המשפחה  אל  הביא  בערלה  יעקובוביץ'. 
הסכום ללא תמורה, רק בשביל להביא יהודי למנוחה נכונה וקבר 

ישראל.
גם  הקמב"ץ  וחיים  לב,  נדיב  אותו  על  להרחיב  מסרב  בערל'ה 
אותי,  העסיק  לא  בכלל  "זה  יהודי.  אותו  מיהו  לדבריו  יודע'  'לא 
רק דחקתי בהם לזרז את ההליכים להשיג את האישור ולהביא את 
היהודי לקבר ישראל", הוא מספר. "זו העבודה היומיומית שלנו, 
כשיש מקרה שאין למשפחה מאיפה לשלם – גם זה נכנס לרשימת 

המטלות. העקר שלמנוח תבוא המנוחה".
פנו בני המשפחה לראש העיר אריאל בה הם מתגוררים ודיברו 
יאפשר להם לקבור את האח בבית העלמין המקומי.  כי  ליבו  על 
את  והעביר  תשלום  ללא  קבר  חלקת  להעניק  נאות  העיר  ראש 
הוא  גם  שנרתם  הדתית  מהמועצה  צוריאל  עמוס  לידי  הטיפול 

למלאכת הקודש.
נמצאה,  קבר  חלקת  ואפילו  נפטרה  התשלום  כשבעיית  כעת 
החלה פעילות נמרצת לקבלת אישור ל'הוצאת גופה'. רבים נרתמו 
לסייע ביניהם גם הרב שייקה פרידמן מחברא קדישא פתח תקוה. 

כשבידם האישור המיוחל, גוייס שוב קצין המבצעים של יחידת 
להרב  אתר  על  שפנה  יעקובוביץ  בערל'ה  הוא  הלא  בזק"א   410
דניאל שטרן בנו של רב מערב בני ברק הגרש"א שטרן – שיפקח 

הלכתית על העברת הגופה לקבר ישראל.
בתוך שלוש שעות, הוצא המנוח אליהו ז"ל מקברו והועבר לבית 

החיים באריאל, מניין שהורכב ממתנדבי זק"א, בני משפחה, ראש 
עיריית אריאל ואבי רואה ראש המועצה האזורית מטה בנימין ליוו 

אותו בדרכו האחרונה.
לוויה  הייתה  מבחינתי  בחיים.  לי  קרה  שלא  כפי  "התרגשתי 
ישראל.  גיסי לקבר  והביאה את  שמחה מאוד שהתירה את הספק 
אמנם אני לא דתייה, בלי כיסוי ראש, אבל נולדנו כיהודים ואנחנו 
מתים כיהודים ואין לאף אחד זכות לשבור את זה. פגשתי בארגון 
זק"א שהאג'נדה שלו זה חסד ללא גבולות. לראות את גיסי מובל 
נשכח  ובעלי לא  אירוע שאני  זה  זק"א,  ידי מלאכי  על  בתכריכים 

לעולם".
במשך  היקר  אחי  "אלי  אמר:  המנוח,  של  אחיו  יצחק,  בעלה 
כל חייך שכבת בצידי הדרכים מוטל עייף בודד וערירי. גם לאחר 
נזרקת אל תוך שקית שחורה ומשם אל ארון עץ קר בין  פטירתך 
גויים. אח יקר, ניסיתי הכל בחייך, לא הצלחתי ואולי כשלתי, אבל 
בשלום  משכבך  על  תנוח  אתה  לך  הבטחתי  האחרון  כיפור  ביום 
בקבר ישראל. והנה בעזרת מלאכים בני אנוש נקברת בקבר ישראל 
ומשם אל מלאכי עליון. גש אל האור אח יקר מותר לך לנוח, מלאכי 

עליון מחכים לך בחיבוק חם".
חדשה  אינה  אלמונים  קבורת  הצער  שלמרבה  זק"א,  אנשי  גם 
שהיה  חדש  באתגר  נתקלו  רגע  בכל  מהמקרה.  התרגשו  לדידם, 
מאז  חלפו  יום   40" נואש.  אמרו  ולא  הדרך  לאורך  לפצח  עליהם 
הובטח למנוח כי יגיע לקבר ישראל, כשעומדים באתגר ועוד יהודי 

מגיע לקבר ישראל. לבטח במקרה שכזה, זה מרגש".


הבריאות  במשרד  פשוט,  היה  לא  זה 
דרשו 'אגרת קבורה' בכדי להעניק רישיון 
משמים"  מלאך  לו  צץ  "ואז  למהלך. 
הפעם  את  הגיסה  יפעת  מתארת 
למתנדב  נחשפה  היא  בה  הראשונה 
אל  הביא  בערלה  יעקובוביץ'.  בערלה 
המשפחה יהודי שתרם את מלוא הסכום 
יהודי  להביא  בשביל  רק  תמורה,  ללא 

למנוחה נכונה וקבר ישראל

ישראל לקבר

המסע 

מלאכים בני אנוש. מתנדבי זק"א התגייסו למצווה הנדירה

בהתאם לכל כללי ההלכה. אלי ז"ל מוצא מקברו



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן



 ב' בכסלו תשע"ז 402/12/16

שעות שוות 
או שעות זמניות

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:
מה שכתבנו בשבוע שעבר שבני תורה 
כן  ומחמת  בלילה,  בלימודם  המאחרים 
לקרוא  רשאים  בבוקר,  לקום  מתאחרים 
אברהם,  המגן  כשיטת  שמע  קריאת 
דהיינו עד סוף שלש שעות מהנץ החמה, 
האם היינו עד סוף שלש שעות "שוות", 

או שלש שעות "זמניות"?

תשובה:
שמע  קריאת  לקרוא  להזהר  צריך   
דהיינו  "זמניות",  שעות  שלש  סוף  עד 
מזריחת  היום  שעות  את  לחשב  שיש 
לשנים  ולחלקן  שקיעתה,  עד  השמש 
ל"שעה  נחשב  חלק  וכל  חלקים,  עשר 
ובימות החורף פעמים ששעות  זמנית", 
אינם  שקיעתה  ועד  החמה  מהנץ  היום 
אלא עשר שעות, ויוצא ש"שעה זמנית" 
זה  ולפי  דקות,  חמישים  שיעורה  אחת 
יהיה סוף זמן קריאת שמע כעבור מאה 
וחמישים דקות, שהם שעתיים וחצי אחר 

הנץ החמה. ויש להזהר בזה מאד.
נימוקים ומקורות: המהרי"ל בתשובה 
כתב,  קסג'(  סימן  ובדפו"ח  קנב'  )סימן 
ד"אזלינן בכל יום אחר שעותיו". והביאו 
סק"ט(,  רס''א  )סימן  אברהם'  ה'מגן 
וכתבו ה'פרי מגדים' )שם 'אשל אברהם' 
סק"ט(  )שם  השקל'  וה'מחצית  סק"ט( 
והמנחת  זמניות.  בשעות  דהיינו  לבאר, 
שני(  פרק  ב'  מאמר  )מבוא השמש  כהן 
ומן  מסברא  ראיות  כמה  להביא  כתב 
הניסיון ומדברי הגמרא והרמב"ם שהוא 
בשעות זמניות, וכתב שהוא דלא כרבנו 
אברהם אבן עזרא שסובר ששעות היום 
מקום  ומכל  שוות.  בשעות  לחשבן  יש 
כתב שאין לסמוך על זה אלא להחמיר, 
לשער  יש  בדבר  קולא  שיש  ובמקום 

בשעות שוות.

ובאמת שהרמב"ם בשו"ת פאר הדור 
השעות  בפירוש, שכל  כתב  מד'(  )סימן 
שזכרו חכמים ז"ל בכל מקום הם שעות 

י"ב  חושבים  זמן  בכל  דהיינו  זמניות, 
אם  בלילה,  שעות  וי"ב  ביום  שעות 
ארוך  היום  אם  או  שווין  והלילה  היום 
כתב  וכן  וכו'.  להיפך  או  קצר,  והלילה 
)ריש  המשניות  בפירוש  הרמב"ם  עוד 
ברכות(, שעלות השחר הוא שעה וחומש 
בשעות זמניות קודם הנץ החמה. אמנם 
יש נוסחאות בדברי הרמב"ם שם דהיינו 
בשעות שוות. וכן כתב המהר"י פראג'י 
בשו"ת מהרי"ף )סימן מז( שכן הנוסחא 
יוסף  בברכי  והובא  ברמב"ם.  הנכונה 
)סימן רסא(. וכן כתב בתוספות חדשים 
דוד.  בית  ספר  בשם  שם  המשניות  על 
בין  בקונטרס  מאזוז  הגר"מ  כתב  )וכן 
הוצאת  ברורה  משנה  שבסוף  השמשות 
ומכל  בד"ה  ג',  חלק  מצליח  איש  מכון 
מקום, עמוד צז', שהיא הנוסחא הנכונה 

ברמב"ם(. 

מהלכות  א'  )פרק  מנוח  רבנו  אולם 
בדברי  העתיק  יב(  הלכה  שמע  קריאת 
העתיקו  וכן  זמניות.  בשעות  הרמב"ם: 
המאירי )ריש ברכות( והתוספות יום טוב 
שני  )מאמר  כהן  והמנחת  שם(  )ברכות 
פרק ג'( והמהר"ד פארדו בספר שושנים 
]ובפירוש המשניות  )ברכות שם(.  לדוד 
הנוסחא:  הנד"מ  המאור  מכון  מהדורת 
בכמו שעה וחומש "משעות שויון היום 
והלילה". ולפי נוסחא זו יש לומר בדעת 
זמניות, ושעות  הרמב"ם דהיינו בשעות 
אלו יש לחשבן לפי שיעור שעה וחומש 
בימי  כגון  והלילה שוים,  בימים שהיום 
"משעות  שכתב  מה  וזהו  ותשרי,  ניסן 
שבימים  דהיינו  והלילה",  היום  שויון 
השיעור  יהיה  שווים  והלילה  שהיום 
במה  עוד  ועיין  ודו"ק[.  וחומש.  שעה 
בהערות  שליט"א  אאמו"ר  בזה  שכתב 
הלכה  ובספר  )שם(,  הדור  פאר  לשו"ת 
הלכה  בבירור  נח(  )סימן  ח"ד  ברורה 
)סק"ד( ובשער הציון )ס"ק יד וס"ק טו(.

לאחר לימוד ההלכה המקלה בעניין 
בני תורה המאחרים בלימודם 

וחפצים לקרוא קריאת שמע על פי 
שיטת ה'מגן אברהם', האם חישוב 
השעות הללו נעשה על פי שעות 

שוות או שעות זמניות

הלכה ברורה

ובימות החורף פעמים ששעות היום מהנץ החמה ועד 
שקיעתה אינם אלא עשר שעות, ויוצא ש"שעה זמנית" 

אחת שיעורה חמישים דקות, ולפי זה יהיה סוף זמן קריאת 
שמע כעבור מאה וחמישים דקות, שהם שעתיים וחצי 

אחר הנץ החמה. ויש להזהר בזה מאד. "

"

הטור נכתב לעילוי נשמת הרבנית רחל סוויסה בת איזה ע"ה

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

מרכז הזמנות: 02-5811213
www.galimt.co.il   galimt88@gmail.com 

קומת ספא ופינוקים 
היפה ביותר בים המלח

במלון הספא המפואר "לאונרדו פלאזה" )פריויליג'(

נופש משפחות 
יוקרתי בים המלח

GLATT KOSHER
RER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

בתאריכים: י"ח-כ"ב בכסלו   18-22/12/16  ימים א'-ה'
אלי - דן  "נקרע בין עולמות"

סיפור חיים מסעיר
עופר הלוי בהצגה מרתקת
עם 5 שחקנים "חבר וחצי"

ילד הפלא ארי רייך

"להקת השיליצים" - מופע
גיטרות וקומזיץ לוהט

סדנאות תזונה ובריאותהרב מיכאל לסרי הקרנות סרטים לנשים

נותרו מקומות אחרונים לנופש נשים בים המלח בין התאריכים: י"ז-כ"א בטבת



ממשיכים לגדול!
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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

ָיַדִים ְלַמְעָלה!

ָהּה ָהּה! ַאֶּתם ֲחַׁשְפֶּתם 
ַלֲעׂשֹות ֲאַנְחנּו ַנְפִסיק ָלִׂשים 
ַהַּמֲחָלה ַּבָּגז ֶׁשָּלֶכם, ָנכֹון, 

ַאל ַיהּוד?!

א ַּתְצִליחּו! 
ה‘ ׁשֹוֵמר ַעל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל!

ֵּכן? ָאז ֵאי ָיכֹול 
ִלְהיֹות ֲאִני הֹוֵל ִלירֹות 
ְּב ַעְכָׁשיף, ִמי ׁשֹוֵמר 

ָעֶלי? ָהּה?!?

ְוַאָּתה ִּתְתּבֹוֵצץ 
ּבֹו ְוַאְפֶאַחת א.... 

ְחְרְר.......

יִֹפי ָּגז ַהֵּׁשָנה ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי 
ֶׁשָּיִׂשימּו ַּבַחְמָצן ְלַמְעָלה 

ָעַבר ֶּדֶר ַהִּצּנֹור.
ַאָּבא! ִהַּצְלָּת 

ֶאת ֻּכָּלנּו!

ַעְכָׁשו יּוְכלּו ּתֹוָׁשֵבי 
 ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלַהְמִׁשי

ִלְנׁשֹם ֲאִויר ָנִקי...
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 למשפחת מנויי
ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

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

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

3

7

11

1

5

9

2

6

10

4

8

12

1

2

3

4

5

נתחיל עם הראש סימון קו 
האמצע וקו העיניים

נצייר את הפה והטלטל למעלה

נצייר את הגבעול

נעבור לגוף נצייר את כפות 
הידיים ב-2 עגולים ואת הפפיון

נוסיף עלים לפרח

נוסיף את חוטי הפפיון ונצייר הבטן

נסיים עם הפרטים הקטנים

כעת לרגליים

מחקו את 
הקווים המסומנים בכתום - 
הם הקווים המיותרים בציור

נצייר את הלסת והאוזניים
נסגור את קווי האוזניים 

נצייר את העיניים הגבות והאףונתחיל את האף

כלבלב ופרח

בציורי קריקטורות או באיורים לעיתים יוצרים 
דמויות עם כפןת ידיים ללא אצבעות, 

בעיקר תכלו לראות את זה  אצל בעלי חיים 
מצויירים. המטרה לגוון וגם להוסיף חן לדמות.
אם תרצו תוכלו לשנות ולהוסיף לכלבלב אצבעות.

שלבי  הפרפר:
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לעשות  מה  יודעת  לא  פשוט  "אני 
עם שפרה שלי, רק בת תשע וכבר 

מלאה דרישות כרימון" – רוטנת 
הגברת סובר.

את  דרישות  אילו  "על 
מדברת?" -  שאלתי אותה.

"על מה?" – היא התפרצה. 
הילקוט.  עניין  על  "למשל 
ילקוט  לה  קניתי  א'  בכתה 
לשום  עדין,  נחמד,  ורוד, 
יקר  ילקוט  היה  לא  ילדה 
 8 שיחזיק  חשבתי  שכזה, 
ב'  בכתה  כבר  אבל  שנים, 

טענה שהילקוט קטן לה מדי, 
אז קניתי לה אחר. אדום, בוהק, 

תמונה  עם  לנשיאה,  נוח  גדול, 
שהוא  חשבתי  הלילך.  פרח  של 

בטוח יחזיק 7 שנים, אבל בסוף כתה 
ב' נקרע הרוכסן של התא הקטן. רציתי 

לתקן בעצמי את הרוכסן, בכל אופן ילקוט 
יקר, יפהפה ומיוחד, אבל הילדה זעקה:

עם  לכתה  ללכת  יכולה  לא  אני  אימא,  "לא 
שמעטס" – היא בכתה מעומק הלב, אז לא 
לה  לקנות  מוכרחה  והייתי  ברירה  לי  הייתה 

ילקוט נוסף.
עליו,  שתשמרי  בתנאי  חדש  לך  קונה  "אני 
הוא חייב לשרת אותך גם בכתה ג', גם בד', 

גם בה' וגם..."
"כן, אמא" -  ענתה הצייתנית שלי והפסיקה 
אותי באמצע המשפט. "ברור שאשמור עליו, 
מה חשבת? הוא כזה יפה, בצבע תכלת כמו 
צבעונית  ציפור  אין  ילדה  ולאף  השמיים, 
מחזיק  לו  ויש  הצדדי,  הכיס  על  כזאת 
מפתחות תואם ולאף אחת מהחברות שלי אין 

ילקוט דומה לזה, אז בטח שאשמור עליו".
הילקוט  עם  הלכה  הילדה  חודשים  שלשה 
בוכייה:  אלי  הגיע  השנה  באמצע  ג'.  לכתה 
"אני לא יכולה ללכת עם ילקוט כזה לכתה".

"למה? מה קרה?" -  נבהלתי.
"כי, אימא, כי יש לו אבזמים במקום רוכסנים 
ולאף ילדה בכתה שלי אין דבר כזה. אני לא 
יכולה ללכת עם ילקוט שכולן צוחקות עליו. 
את גם לא היית הולכת עם כזה דבר, אימא".

"אבל, את בעצמך בחרת בו!" – יריתי.
"נכון, אבל זה היה ממזמן, ולא ידעתי שכולן 

יצחקו".

סובר  את הגברת  גמרה  טרם 
עזבי  אז  הכול?  שזה  חושבת  "את  סיפורה: 
לרגע את עניין הילקוט ועברי למעיל החורף, 
עכשיו ממש תופתעי מתעוזתה של הילדונת. 
יקרה  במכירה  לה  קניתי  שש  בת  בהיותה 
מעיל  חוץ,  מתוצרת  חורף,  מעיל  במיוחד 
אדום ויפהפה וגם יקר, כמובן. הילדה לבשה 
לא  כמעט  שבוע  ומשך  באושר  המעיל  את 
אט החלה  עד שאט  ממנו,  להיפרד  הסכימה 

לבגוד בו ולהתנכר לו.
קראה   – מעיל!"  היום  לקחת  חשק  לי  "אין 
את  לומר  לפני שהספקתי  הספר  לבית  ורצה 

דעתי.
אף  על  הכריזה,   – מעיל!"  צריך  לא  "היום 
שהקרה כיסתה את קירות הבית, והתנור פעל  

עשרים וארבע שעות ביממה.
כשלא הסכימה ללכת עם המעיל גם ביום של 
למה  שפרה?  קורה,  מה  רגזתי:  וכפור,  ברד 

את לא רוצה ללבוש את המעיל?
"החברות שלי אמרו לי שזה מעיל לתינוקות, 
לכולן יש מעיל מצמר ורק לי מניילון מוזר".

נמצא  שהצמר  ולהראות  להסביר  ניסיתי 
בפנים והניילון רק ליופי זה לא עזר לי.

עוד באותו חורף קניתי לה מעיל צמר כחול. 

מהתלהבותה  התלהבתי  לא  כבר 
הקסם  את  הכרתי  הראשונית, 
וכך  מועט  זמן  לאחר  שפג 
הצבע  כמובן.  היה,  באמת 
הכפתורים  מידי,  כהה  היה 
לרכיסה,  נוחים  אינם 
ובכלל לכולן יש מעיל עם 

רוכסן ולה יש כפתורים.
לא אלאה אותך בסיפורים 
לספרים  העטיפות  אודות 
הפסיקה    - ולמחברות" 
משטף  סובר  הגברת  לרגע 
לך  אספר  לא  וגם  דבריה. 
לה  יש  גרביים  זוגות  כמה 
ומברשות  שלי,  לנודניקית 
כבר  הגעתי  הנה,  כי  לשערות, 

לביתי, זו דירתנו החדשה".
"מדוע  התלהבתי    - יופי"  "איזה 
שלכם  הדירה  והלא  דירה?  עברתם 

הקודמת הייתה מרווחת ונפלאה?"
את  פתאום?  "מה  פניה:  את  עקמה  היא 
כנראה לא זוכרת את הדירה, זו הייתה דירה 
קטנטנה של 5 חדרים בסך הכול, והיא הייתה 
להגיע  משם  קשה  הרחוב,  בקצה  ממוקמת 
לדואר, למכולת, לבשר, וחוץ מזה ההול היה 

כל כך צר".
"ומה יש בדירה הזו?" – התעניינתי.

"הו, כאן? את מוזמנת להיכנס!"
לכם  היו  שם  הופתעתי.  "רגע,  נכנסתי.  

רהיטים אחרים, לא?"
"קנינו  בהתלהבות,  הכריזה  היא  "בוודאי! 
לדירה מבהיקה  איך אפשר להכניס  חדשים, 
לנו  שהיה  כפי  ומשופשף,  ישן  ריהוט  כזו 

שם? איך?
שרת  הסלון  ארון  ופרטה:  הוסיפה  גם  היא 
אותנו 5 שנים תמימות, את חדר השינה קנינו 
אינו  שלו  הצבע  אבל  שנה  לפני  רק  אמנם 
תואם את החדר פה. ונכון שהצבע הלבן של 

הארונית מתאים לפרוזדור המרווח הזה?
למה  מגמגמת.  עצמי  את  מצאתי  "נכון", 
הרגע  בזה  בדיוק  חשבתי  פשוט  מגמגמת? 
ועל  הפרוזדור  על  השינה,  חדר  על  במקום 
גברת סובר,  על שפרה בת התשע, על המעיל 
בין  הדמיון  ועל  הוורוד  והילקוט  האדום 

האימא לבת.
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התפוח לא נפל רחוק מהעץ
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
פינת הייעוץ  טובות ויקרות"

לא האישי היא  בה,  לנופף  מרבים  אישית שאנו  דוגמא   
הכול.  חזות  והיא  הכרח  היא  בעלמא,  מילים  סתם 
נוכל לעולם להתלונן על תלונות הילד, אם אנו  לא 

בעצמנו מתלוננים על אותם הדברים.

 קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים. אם 

כשנביט  זאת  נבין  בוודאי  מעצמנו,  זאת  נבין  לא 

במראה, כלומר בילדינו.
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מנומנם המפטרל  באחת. מעמדה של שומר  נמוג  השעמום 
באזור  חריגה  פעולה  נרשמת  לא  כי  ומוודא  בשטח  קלות 
הפך החייל שניצב בפתח קבר רחל להיות עד ראייה למחזה 
הזוי. קבוצת נשים וילדים התקדמה לעברו, צועדים בבטחה 

כל  ואם  מסוכנים,  אינתיפאדה  ימי  היו  הימים  וברגיעה. 
המקומות בירושלים הוכרזו כמסוכנים ובעלי פוטנציאל 

מסומן  היה  רחל  קבר  שמתחם  הרי  שונים,  לפיגועים 
התפרעויות  ביותר.  המסוכנים  המקומות  כאחד 
הובילו  הצולע  הביטחוני  והמצב  באזור  הערבים 
אבל  רחל'.  'אימא  של  קברה  מתחם  של  לסגירתו 
לא הפחידו את  ובריח  ברזל  על  הנעולים  השערים 
קבוצת הנשים המתקרבת. הן צעדו לעבר קברה של 
אם האומה ממחסום גילה, יחד עם ילדים צעירים. 

סך הכול קבוצה של ארבעים אנשים.

החייל הנדהם שניצב במשמרת הורה להן להיכנס 
פנימה, בטוח כי אם קבוצת הנשים עורכת מצעד לילי 

מסוכן כל כך, מן הסתם הן קיבלו את האישור להיכנס 
לקבר רחל, אחרת לא היו מסתכנות כל כך.

אותה?"  לאכזב  נוכל  כיצד  לנו,  מחכה  רחל  "אימא 
הסבירה אחת הנשים את שכולן חשבו בשקט.

ותפילות  נפש  מרטיטות  אנחות  לב,  קורעות  בכיות 
מתחם  מתוך  בקעו  ביותר  העמוקים  מהרבדים  שנובעות 
הקבר. עשרות נשים צדקניות שמסרו נפש וצעדו עד קבר רחל 
חרף הסכנה שבדבר עמדו בתפילה ובתחנונים לקדוש ברוך 
הוא, מבקשות שיגאל אותנו מהגלות הנוראה ונזכה לראות 
בדמותה של רחל אמנו. גם האדישים שבחיילים לא הצליחו 
להישאר שלווים מול מעמד רם הוד שכזה. החיבור הרגשי 
והעמוק של נשות ישראל לקברה של קבר רחל אמנו התחיל 
עוד הרבה קודם לכן. החיבור הזה לא התרחש בפתאומיות. 
הוא תוצאה של תהליך ארוך ומייגע ופעילות אינטנסיבית 

ומואצת של המרכז למקומות הקדושים.

 מה עושים כאשר מטענים של כאב וצער לופתים את הלב, 

ומתבקש,  פשוט  כמה  גדותיו?  עד  מציף  קושי  של  וגל 
אמנו,  רחל  של  הקדוש  לציון  המוביל  אוטובוס  על  עולים 
ושם, במקום בו הדי הבכיות מהדהדים במרחבים הפתוחים 
ומטפסים מעלה עד כיסא הכבוד, ניתן להשתטח, לטמון את 
הראש עמוק בתוך פרוכת קטיפה רכה ולבכות את כל הצער, 
הזו  הפריבילגיה  הייתה  תמיד  לא  אבל  והמועקה.  הכאב 
העיר  בחוצות  השתוללה  נוראית  כאינתיפאדה  ביצוע.  ברת 
וסיכנה את חיי התושבים, כשהתפרעויות הערבים תכפו וגל 

הפונדמנטליזם גהה בעוצמתו, נסגר מתחם הקבר של אימא 
רחל. אט אט, דיבורים אודות מסירת קבר רחל לידיים ערלות 
החלו לטפטף. הלב סרב להאמין, והשכל סרב לשתף פעולה, 

אבל נראה היה כי אין מנוס.  

להחזיק  נוכל  כיצד  כולם.  את  לפת  וחי  מוחשי  כאב 
מעמד בגלות הנוראה, מבלי להצטרף אף אנו לנהרות 
לבכות  מפסיקה  שלא  רחל  אימא  של  דמעותיה 

ולהתפלל עבורנו?
והנה, קבר רחל כמעט קרס מאלפי האנשים שגדשו 
את המשטרה,  פטירתה. האשימו  ביום  המקום  את 
היתה,  האמיתית  כשהסיבה  הגורמים  את  האשימו 
כל עם ישראל מכל קצוות הארץ נהר בבת אחת אל 

אמא רחל.

דמעות של התרגשות נקוות בעיניים, אמא רחל 
היא הכתובת של כולם, נשים, גברים וטף, המייחלים 
אנשים  בטן,  בפרי  להיוושע  שרוצות  זוגות  לזיווג, 

מבקשים מזור לכאבי הגוף והנפש.
אמא בוכה על הילד שלה, אבא מתפלל על ילדיו, מורה 

על תלמידיו, אישה על עצמה.
והכל נספג שם בקבר רחל.

כל  של  הפועם  הלב  הם  ישראל  בארץ  הקדושים  המקומות 
יהודי באשר הוא. הם מהווים אבן שואבת למיליוני יהודים 
בארץ ובעולם העולים לשפוך צקון ליבם, להעתיר בתחינתם, 
ולהתפלל לישועה ולהצלחה בכל – בעת צרה ובעת שמחה.

במרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שוקדים במהלך 
הקדושים,  המקומות  ופיתוח  תחזוקת  על  כולה  השנה 
הקשור  בכל  רבה  ועשייה  המתפללים  לקהל  הכשרתם 
בהתאמת  הקדושים   המקומות  של  היומיומית  לתחזוקה 
המים  לתשתיות  אחריות  שבו,  הקדושה  ותשמישי  האתר 
וכדומה.  באתרים  הציבורי  הסדר  על  והשמירה  והחשמל 
ההילולא  ימי  לקראת  שבעתיים  גוברת  המרכז  פעילות 

המצוינים במועדים ובאתרים השונים.

המקום, אמא רחל והאגדה

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com

בחורף  חם  מרק  כמו  אין 
החלון  על  מתדפק  כשהגשם 
יש  הבית.  כל  על  פושט  והריח 
המון סוגי מרקים אבל לפעמים 
דורש  שלא  מרק  חייבות  אנחנו 
מאיתנו הרבה עבודה, משהו זריז 
וקליל ובכל זאת משביע ומחמם 
השפית  את  שאלתי  הלב.  את 
ריקוטה,  ממסעדת  כהן  חני 
והיא המליצה לי על מרק אפונה 
להכין  שאפשר  במיוחד  מוצלח 

במהירות ובקלות. 
חומרים: 

קילו אפונה ירוקה
מאה גרם חמאה

גזר אחד
4 שיני שום

אופן ההכנה:
והגזר  השום  את  1.מטגנים 

בחמאה

וליטר  האפונה  את  2.מוסיפים 
דקות על  עשרים  מבשלים  מים 
אש גבוהה כדי שהאפונה תתרכך

3. מוסיפים צרור נענע, מתבלים 
במלח. פלפל. 

מתוקה  שמנת  מוסיפים   .4
ומבשלים  יד  בבלנדר  וטוחנים 

עשר דקות נוספות

ניתן להכין את המרק כפרווה   
ולהשתמש במחמאה 
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קבר רחל הוא הרבה מעבר למתחם עם סנטימנטים  הפעילות הענפה המתקיימת במקום  
ומקשרת מאות אלפי יהודים לאביהם שבשמיים באמצעות תפילה, לימוד תורה ושיעורים 

מחזקים הנמסרים במתחם קברה של אם האומה  ובעיקר אלפי אלפי תפילות של עם ישראל 
שנספגים במקום

מרק קרם אפונה  המלצה 
קולינרית
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shninat@gmail.com :לתגובות

אחמד פסע אל תוך קרחת היער הקטנה כשהוא אוחז את 
הסלולרי שלו אל מול עיניו. 

זאת היתה מיומנות כזו שהוא סיגל לעצמו- כמו רבים 
אחרים בדור הסלולר- את ההליכה תוך כדי התבוננות במכשיר, 
כאשר עדכונים שוטפים או תכתובות של חברים ממלאים 
שלושת רבעי משדה הראייה שלך והרבע הנותר שמור למניעת 
היתקלות עם עצמים שנקרים בדרכך, דבר שאגב לא הציל 
את אחמד מכמה היתקלויות רציניות שבכל זאת קרו למרות 

שרכש את המיומנות המדוברת.
בשעה שצעד, הזרדים התפצפצו תחת נעליו וכך הוא בישר 

על בואו לשאר החבורה שכבר היתה שם עוד מקודם.
היו שם כבר: ראפיק הגבוה והחסון, עבד שהיה בן דודו של 
אחמד מצד אימו, סלים שמשום-מה כונה "טארק", וג'אבר- 
מנהל העבודה, שהיה גם הוא בן דוד של כל החבורה כמעט.

"אחמד יאללה יא זלמה תעשה קפה!"
אחמד לא שם לב לצעקה של עבד, הוא היה שקוע ראשו 
ורובו בתוך המכשיר הקטן, מנסה לעקוב אחרי כמה התכתבויות 

בו זמנית.
בחדשות בשעה הקודמת אמרו משהו על שריפות, זה לא 
כל כך תפס את האוזן שלו, כמו כל דבר שלא נוגע אליך 

בכלל, אז שיהיו שריפות את מי זה מעניין?
אבל אז גם במשדר החצי דיברו על השריפות ובאופן לא 
מודע אחמד התחיל לרחרח את האוויר בחשד שמשהו נשרף 
באזור, אמרו שם בחדשות שמזג האוויר מתאים מאד לשריפות, 
הכתב השתמש במילים "מזג אוויר מדליק", הוא צחק, הכתב, 
ועוד מהבדיחה של עצמו,לך תבין את ההומור של הישראלים.
אחמד לא אהב ישראלים, הם ייצגו בשבילו פטרונות, 
אדנות, כאלה שמרימים את האף כאילו שהם שווים יותר 
ממך, וזה עוד לפני שדיברנו על הוויכוח הישן למי באמת 
שייכת הארץ רווית הקרבות הזו, ויכוח שבגינו יכלו כמה 
מבני הדודים הרחוקים שלו להפוך שולחנות ולפעמים גם 

לעשות מעשים קיצוניים יותר.
"אחמד בחייאת תעמיד את הפינג'אן תעשה קפה יא חבוב!"

אחמד הרים את הראש לרגע, הוא שמע במעומעם שמישהו 
מדבר אליו. 

אבא שלו תמיד אמר לו שלא יחפש צרות, "יא איבני", 
הוא אמר, אני יודע שזה מאד מושך ללכת אחרי כל הצעירים 
המשולהבים האלה, ואולי זה גם צודק, אבל אני אומר לך, זה 
לא יתן לך שום דבר, רק בלגן, יכניסו אותך לקלבוש ויתנו 

לך מכות עד שלא תזכור איך קוראים לך...
יותר טוב שתעבוד, תביא קצת כסף, תתחתן, תחיה כמו בן 
אדם! תראה את הבן דוד שלך לאטיף, הוא עוד מעט יפתח 
מוסך, ככה צריך לעשות, לא להשתולל כמו הבני דודים 

המשוגעים שלך.
"אחמד בחייאת אחמד, למה אתה לא זז, נו דחילאק תעשה 

קפה יא אחמד!"
כשאבא שלו אמר "הבני דודים המשוגעים שלך", הוא 
התכוון לאבו חסן ומוחמד, הם כל הזמן היו עסוקים בלנסות 
לנקום בישראלים, לפעמים באמצעות ידויי אבנים, לפעמים 
סתם על ידי גניבות, הם באמת שנאו את הישראלים, פעם אבו 
חסן הסביר לו שעתיים שלימות איך הישראלים גנבו מהם את 
הבתים ואת הרכוש וסילקו אותם למחנות הפליטים, ופייר, 
לאחמד זה היה נשמע ממש לא צודק, אפילו מעצבן, כלומר 

ככה לקחת בתים מאנשים? מי הם בכלל?
את האמת, שהוא יותר הבין את אבו חסן מאשר את לאטיף 
שהתחנף כל הזמן לישראלים, הוא היה צבוע, וגרוע מזה 
הוא הפך להיות סמרטוט של הישראלים, זה לא צריך להיות 
ככה! אמר לו אבו חסן כל הזמן, הם צריכים להיות המכונאים 
שלנו, אנחנו רק נבוא עם הרכבים המפוארים שלנו, והם 

יבדקו לנו שמן מים...
יום אחד... אמר אבו חסן בעיניים בוערות, אנחנו נגור 
בבניינים הגדולים שלהם בתל אביב, והם יעבדו בזבל, הם 

ישרתו אותנו!
"נו אחמד, מה אתה מג'נון? הוא כל היום בפלאפון שלו, 

חאלאס, מה עם הקפה?"
במהדורת החדשות שלאחר מכן כבר היה מישהו שאמר 
את המילה "הצתות", הוא בירר אצל החברים שלו ברשת מה 
זה אומר, והם הסבירו לו ש"צתות", הכוונה היא  שמישהו 

הדליק את האש בכוונה.
הוא לא ייחס לזה חשיבות בהתחלה, אבל אז פתאום כולם 
התחילו לדבר על הצתות וכמה שזה קל ובמיוחד במזג האוויר 
הזה, הישראלים החלו להתווכח ביניהם, האם זו רשלנות או 

הצתות...
"נו?" הוא שאל את החברים שלו, כשבראשו כבר החלה 
להירקם איזו מחשבה מוזרה,  "ומה זה עזר לו? לזה שהדליק 

את האש, היא בטח כבתה לאחר כמה זמן כמו כל אש..."
"לא, אהבל", הם אמרו לו, "לא עכשיו, עכשיו יש רוח, 
היא עושה כבר את כל העבודה, רק צריך שקצת אש תיתפס 

וזה כל הסיפור".
ואז הם גם התחילו לומר ברשת משפטים כמו "שישרפו כל 
הישראלים האלו", או "אני הייתי שורף את כל תל אביב!", 
"תביאו לי לפיד ביד!", "האויב הציוני אוכל עכשיו אש 
וגופרית!", זה היה נחמד, להוציא את העצבים במשפטים 
המיליטנטיים הללו, גם אם לא היה בהם ממש, זו היתה מעין 
אחוות אחים כזו, במחשבה שנייה, זה היה דומה קצת לאש 
שמגלה שדה קוצים ומתלהבת ומתגברת מקוץ אל קוץ... 

אחח ההרגשה הזו, זה היה טוב.
"אחמד יא זלמה, עוד רגע אני שובר עליך את הקרש הזה, 

תכין הרגע קפה!"
טוב, הפעם הוא שמע את עבד והכניס סוף סוף את הפלאפון 

אל הכיס.
"אוווו סאלאם עליכום יא אחמד!"

כל מה שאחמד היה צריך לעשות זה להדליק אש בערימת 
הזרדים שטארק אסף, לדאוג שהאש תישאר בתוך מעגל 
האבנים הקטן ולא תמשיך לבעור הלאה, ואז להחזיק מעליה 

את הפינג'אן...
או... שבמחשבה שנייה.

אחמד הביט לצדדים ועשה את מה שעשה במהירות, הוא 
הצית את ערימת הזרדים נדלקה במהירות והזיז עם הרגל 
כמה מן האבנים שיצרו את המעגל, האש התפשטה בשניות, 
זו היתה ההשתתפות שלו במערכה, אולי הוא לא היה אמיץ 
כמו אבו חסן, אבל הוא גם לא היה פחדן כמו האבא שלו, 
ועכשיו, הישראלים יצטרכו להזיע קצת כדי לכבות את האש, 

האש של אחמד, אש הניצחון. 

  

תקשורת אחראית אינה צריכה לדווח על מעשי אלימות, 
בוודאי ובוודאי שלא לדוש בהם ולנתח אותם, משום שבתוך 
צרכני התקשורת קיימים גם עבריינים שצריכים רק את מה 
שבעיניהם נראה כהצדקה או הוכחה לכך שגם הגפרור שלהם 

יכול להידלק באותה השיטה שעליה דיברו זה עתה ברדיו.
כיום, רק גופי התקשורת החרדיים אינם מדווחים על מעשי 
אלימות, ושאר גופי התקשורת פשוט מתנהלים בצורה חסרת 
אחריות שגורמת בעקיפין לריבוי מקרי הפשע והעבריינות.     

משל ושנינה // משה ולדר

איור: י. פקטר
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 דף מדבקות 
 בכל מארזי מיני

 קרלו בטעם שוקולד 
ובטעם וניל*

כיף לשחק
*עד גמר המלאי

קרלו ָטְסלֹו על הסקייטבורד 
בגינה, ומשם הוא עובר 

להתנדנד בנדנדה
קרלו ִמְתַנְדֵנְדלֹו בשמחה רבה, 

ואחר כך משחק בכדור
שקיבל במתנה

 קרלו ָאְצלֹוָרְצלֹו 
 לשחק בהנאה גדולה, 
ועולה להתגלש במגלשה

 שלום ילדים! צבעו את המודעה
וקשטו במדבקות קרלו שמחכות לכם במארזים.
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