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והעכבריםהצדיק
רבי  של  תמונתו  סגולת  על  שמע  שלא  מי  ואין  כמעט 
ישעיל'ה להבריח עכברים, אך לא רבים מכירים את קורות 
בחצרו  שהתגלגלו  המופתים  וסיפורי  הצדיק  של  חייו 

האגדה
לבית רייכמן

משה יוסף רייכמן נחשב לאגדה מהלכת בתחום הפילנתרופיה החרדית: 
הוא תמך בבני תורה שגלו לפריפריה, תרם הון רב לישיבות ולא שכח גם 
את השנוררים שהתדפקו על דלתו מידי יום  כיום, ארבע שנים לאחר 
פטירת האב, בניו ממשיכים את דרכו  בנו, בערי, נחשב לבעל השליטה 
באימפריה המשתקמת ובנו הרב יחזקאל שרגא נחשב לתלמיד חכם 
ששמו הולך לפניו  סיפורה של המשפחה האגדית שהצליחה בניגוד 
לכל התחזיות להשתקם ולחזור למעמדה הרם



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק
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60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90
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80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר
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100X100, מט
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למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
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משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
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100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ
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2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
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אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה
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60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!
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מקלחון חזית 2 דלתות
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אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר
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4 ד' בניסן תשע"ז 31/3/17

קרבת אלוקים 
לי טוב 

הגאון רבי אריה שטרן

בבראשית רבא דרשו את הפסוק: "וירא 
חומש  כנגד  טוב"  כי  האור  את  אלוקים 
ויקרא שהוא מלא הלכות רבות. ויש לפרש 
התורה  של  העיקרית  סגולתה  אכן  שזו 
הציבוריים  החיים  לסדר  הלכות  שקובעת 
המעשיים  מתוך  ודווקא  והפרטיים, 
שעושים על פי תורה מתגלה באופן ממשי 
משהו מן האור הגנוז מששת ימי בראשית.

ותורה  מצוה  נר  "כי  נאמר:  הרי  כך  על 
הכלי  שהוא  הנר  היא  המצווה  אור", 
התורה  של  הגדול  לאור  כבסיס  שמשמש 

בעולם.

תחומי  כל  את  מקיפות  עצמן  המצוות 
החיים וקיומן קשור למה שנאמר שהעולם 
על  התורה,  על  דברים:  שלושה  על  עומד 
ידוע  ואולם  חסדים.  גמילות  ועל  העבודה 
הקורבנות  עבודת  על  היא  הכוונה  שעיקר 
בפרשיות  מדובר  עליה  המקדש,  שבבית 
עכשיו  מתחילים  שאנו  ויקרא  חומש  של 

בקריאתו.

שמות  בספר  אשר  האחרונות  הפרשיות 
של  הרב  בפירוט  לקראתם  אותנו  מכינות 
הוא  העיקר  ואולם  וכליו,  המשכן  בניית 
בעבודה עצמה שמביאה להשראת השכינה.

מתוך  נעשית  הקורבנות  של  העבודה 
להקרבה  הסכמה  של  עמוקה  תחושה 
שכך  יודע  מקריב  אשר  ואדם  עצמית, 
לשמים.  מוקדש  להיות  לו,  אף  ראוי  היה 
יכול להגיע האדם  זהו, אפוא, השיא אליו 
גבוה,  לשם  לו  שיש  כל  את  שממצה 
אומרים  כשאנו  מייחלים  אנו  זו  ולהשגה 
המקדש  בית  שיבנה  רצון  שיהי  יום,  בכל 

במהרה בימינו.

כולם  הדברים  מובאים  ויקרא,  בפרשת 
רבנו,  למשה  הקב"ה  של  הקריאה  מתוך 
ובמדרש  לקרבה,  ביטוי  שהייתה  קריאה 
המיוחדת  מעלתו  על  דברים  אריכות  יש 
של משה ומבואר שם שהקריאה אל משה 

גדולה מן הקריאות לאדם, נח ואברהם.

להיות  צריכה  הייתה  שזו  מבואר  עוד 
מידתם של כלל ישראל אלא שהחטא פגם, 
כל  את  לבדם  לשאת  יכולים  היו  שלא  עד 
קשר  לאנשי  והוצרכו  הרוחנית  העצמה 
שהם הכוהנים, אלא שבתחילה משה רבנו. 
נחשב  שהיה  כך,  כל  גדולה  במעלה  היה 
על  אף  שמים  בקודשי  שאוכל  גדול  ככהן 
פי שלא שימש בבגדי כהונה, ולא היה זקוק 
כבר  שכן  במקדש  הקבועה  המערכת  לכל 

נתעלה והגיע אל התכלית הנרצית. 
פעם בשנה זוכים ישראל כולם להתקרב 
במשהו אל אותה מעלה, והיא בליל הפסח 
הפסח  קרבן  את  להקריב  מצווים  אנו  בו 
בכדי  שלא  החג,  שבמצוות  החשוב  שהוא 

נקרא על שמו, חג הפסח.
מיוחדים  דברים  כמה  הפסח  בקרבן  יש 
קודמת,  בפעם  בתיאורם  הארכנו  שכבר 
ואולם אחד מהם קשור לרעיון הנזכר כאן, 
והוא שאין בו מתנות כהונה, ורק הבעלים 
עילאי  ביטוי  לידי  באה  ובכך  אוכלם, 
קדוש  וגוי  כוהנים  בממלכת  כי  העובדה 

עסקינן.

של  תווך  בלי  ואכילתו  הקרבן  הקרבת 
הכוהנים נחשבת לשיא בעבודת השם ואליו 
אנו מסוגלים להגיע בלילה הזה, שבו אנו 
חווים בצורה ממשית בכל שנה את הרגעים 

הגדולים, רגעי החסד של יציאת מצרים.

כעת כל זמן שלא זכינו, ראוי לנו שנזכור 
ונזכיר, נלמד ונבין את גודל העניין, ונקיים 
בהידור את כל המצוות שיש לנו אפשרות 
שבחג  אלה  החג  שלקראת  אלה  לקיימן: 

עצמו ואלה שבשאר ימות השנה.

בימי  לנו  המזדמנת  הראשונה  המצווה 
האילנות  ברכת  של  המצווה  היא  ניסן 
באביב.  אשר  להתחדשות  ביטוי  שנותנת 
את  שמברכים  לומר  אפשר  היה  לכאורה 
הברכה הזו גם בכל ימות השנה כשרואים 
נקבעה  ההלכה  ואולם  באילנות,  פריחה 
שלא לברך אלא בחודש ניסן, כנראה מפני 
הרצון לחבר את האביב שבטבע עם האביב 
של עם ישראל כמאמרו של מרן הרב קוק 
מצרים  שיציאת  ניסן:  חודש  על  זצ"ל 

תישאר לעד האביב של העולם כולו.
אילנות  על  אלא  מברכים  אין  כן  כמו 
השבח  שעיקר  מפני  למאכל  פרי  שנותנים 
הוא על התאום הנפלא שישנו בין הפריחה 
המחודשת לבין צרכיו המעשיים של האדם.

מיוחד הוא אם כן חודש ניסן במצוותיו 
לנו  שמזכירות  שלהן  המשותף  שהמכנה 
שיש לשבח את הקב"ה על הנס, ועל הטבע 
הגאולה  על  גם  וכך  נס,  הוא  אף  שבעצם 
גם  לבוא  ויכולה  ניסית  בצורה  שבאה 

בצורה טבעית.

הקרבה  זה  בחודש  מתחזקת  כך  מתוך 
ונמשכת בכל השנה על  בין העם לאלוקיו 
בקריאתו  עליהם  שנצטווינו  הקרבנות  ידי 
את  הפותחת  בקריאה  למשה  הקב"ה  של 

הפרשה ואת החומש בספר ויקרא. 

מצוות ברכת האילנות מספקת לנו את 
האפשרות להיזכר גם ביציאת מצרים ולשבח 

את הקב"ה על הנס
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קרבן הזוגיות

הצדיק רבי אהרן מקרלין, הגיע להתארח בביתו של רבנו 
המגיד  בצל  המשותפת  ישיבתם  מימי  הטוב  חברו  הזקן, 
הגדול ממעזריטש. כמובן, בני המשפחה התרגשו לקראת 
הסעודה.  בהכנת  חלק  ליטול  רצו  וכולם  החשוב  האורח 
רגע לפני שהוגשו המאכלים אל השולחן, נזכרה הרבנית 
שטערנא, רעייתו של רבנו הזקן, כי היא לא הוסיפה מלח 
הסיר.  לתוך  מלח  כפיות  כמה  לזרוק  מיהרה  היא  במרק. 
והיא  בתבשיל  מלח  הכניסו  שלא  נזכרה  הבנות  אחת  גם 
הוסיפה מעט מלח פנימה. גם המשרתת הזקנה נזכרה שלא 

הכניסו מלח וגם המשרתת הצעירה...
כל  את  סיים  הזקן  ורבנו  לשולחן  הוגשו  התבשילים 
אינו  הנכבד  שהאורח  לב,  שם  לפתע  שהוגשה.  המנה 
אוכל. האורח התנצל בחוסר נעימות כי המרק מלוח. אמר 
רבנו הזקן, "מאז היותי במעזריטש פעלתי על עצמי, שלא 

להרגיש טעם באוכל"...
וכמו  להתקרב  בשביל  להקריב  הקורבן,  עניין  זהו 
שכותב ספר החינוך צה: "הלבבות תלויים אחר הפעולות, 
שפתיים  בדבר  יפה  לבו  יטהר  לא  איש,  יחטא  כי  ולכן 
עוד'.  אוסיף  לא  'חטאתי,  ולכותל:  בינו  שיאמר  בלבד, 
וכעין זה   ... חטאו  דבר  על  גדול  מעשה  בעשותו  אלא 
שמעשה  בעבור  כי   ... שכתב  )א,ט(  ברמב''ן  מצאתי 
החטא נעשה במחשבה, בדבור ובמעשה, צווה ה' שיביא 
בפיו  ויתוודה  המעשה,  כנגד  ידיו  עליו  ויסמוך  קרבן 
כלי  והכליות שהם  וישרוף באש את הקרב  כנגד הדבור, 
ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו   ... המחשבה והתאווה 
... כי חטא  בנפשו כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה 

לאלוקים וראוי לו שישפך דמו ויישרף גופו." 
פעם הסתובב אחד מנכדיו הקטנים של ה"צמח צדק״ 
בוכה  הוא  מדוע  שאלוהו:  בוכה.  והוא  בידו  תפוח  עם 
והשיב כי הוא רוצה תפוח. אמרו לו: הרי התפוח בידך. 
צריכים  לא  שרוצים  שמה  אמר,  הסבא  אבל  הילד:  אמר 

לעשות.
מה המקור לגישה הזו בתורת הקרבנות - שכל הקרבן 
הוא המחשה להקרבת רוח הבהמה הפנימית? רבנו הזקן 
מוצא זאת במיקום של מילה אחת בפתח פרשת הקרבנות. 
ישראל  בני  אל  "דבר  א,ב:  ויקרא  כך:  מתחילה  הפרשה 
ליקוטי  לה'.  קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם  אליהם:  ואמרת 
קודם  'מכם'  מילת  לומר  לו  היה  להבין,  "יש  ב,ב:  תורה 
כי יקריב? היינו אדם מכם כי יקריב כו'? ... אלא הפירוש 
הוא, אדם כי יקריב מכם – מכם ממש! שיקריב את נפש 

האדם שלמטה ממש". 
על פי כל זה יובן מאמר חז"ל המפורסם בגמרא במסכת 
גיטין צ,ב: "כל המגרש את אשתו ראשונה ]אשת נעוריו 
מזיווג ראשון[, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. שנאמר 
 ... ַוֲאָנָקה  ִכי  ְבּ ה',  ח  ִמְזַבּ ֶאת  ְמָעה  ִדּ ּסוֹת  ַכּ ב,יד(:  )מלאכי 
ְנעּוֶריָך  ֵאֶשׁת  ּוֵבין  יְנָך  ֵבּ ֵהִעיד  י ה'  ִכּ ַעל  ם ַעל ָמה?  ַוֲאַמְרֶתּ
ָך ְוֵאֶשׁת  ּה ]גירשת אותה[ ְוִהיא ֲחֶבְרְתּ ה ָבּ ַגְדָתּ ה ָבּ ֲאֶשׁר ַאָתּ

ִריֶתָך". ְבּ
החיים  את  זוג שהתחילו  בני  לראות  כואב  בהחלט  זה 
כל  וצועדים  ביניהם  הקשר  את  מפרקים  גדולה,  באהבה 

דווקא  למה  ידועה:  התמיהה  אבל  אחרת.  לדרך  אחד 
המזבח הוא זה שבוכה?

מכל כלי המקדש, המזבח הוא הכלי הכי פחות רומנטי. 
המזבח הוא מקום של אש בוערת, שורפים עליו קרבנות 
והוא מריח בריח לא נעים של עור ובשר חרוך. אם כבר, 
הילדים  ועל  שנשבר  הבית  על  לבכות  שמתאים  הכלי 
ארון  הוא  לאימא,  אבא  בין  חייהם  את  לקרוע  שייאלצו 
אולם  חבוקים.  ואישה  איש  של  חיבור  המסמל  הברית, 

המזבח הבוער באש, נראה כמו שאינו שייך לעניין.
אליעזר  ]הרב  צח  סימן  חי"ד  אליעזר  ציץ  שו"ת 
וולדנברג, מחשובי הפוסקים בדור הקודם[: "רבנו חננאל 
לא גרס תיבת 'אפילו' מזבח, אלא רק 'מזבח מוריד עליו 
דמעות'. ויש להבין, מדוע דווקא המזבח הוא זה שמוריד 

דמעות?"
דיון  באמצעות  הזו,  השאלה  את  לחקור  רוצים  אנו 
לפתוח  אפשר  שאי  ויקרא,  ספר  של  המרכזית  בשאלה 
וככל  מחדש  עליה  דנים  שנה  בכל  בלעדיה.  החומש  את 
שהעולם נעשה ליברלי יותר, כך היא הופכת להיות קשה 
בין  הקשר  מה  המזבח?  של  תפקידו  בכלל  מה  להבנה: 

קרבנות לכפרה? 
כמו  עשה  מצוות  ביטל  נניח  ביצרו,  וכשל  חטא  אדם 
הנחת תפילין ואחר כך מתחרט ורוצה לשוב - עליו להביא 
קרבן עולה. אדם שחילל שבת בשוגג ואחר כך נזכר והוא 
חמור  חטאת.  קרבן  להביא  עליו   - מעשהו  על  מתחרט 
לשקר  ונשבע  והכחיש  במזיד  חברו  את  גזל  אדם  מכך: 
ואחר כך נתפס – חייב לשלם את הגזלה וגם להביא קרבן 

אשם גזלות.
וכל אחד שואל את עצמו, כיצד הבהמה נכנסה לכאן? 
כיצד היא מתקנת את כישלון האדם? האם לא היה עדיף 
שהאדם יקריב את עצמו במקומה?! נניח ייתן אלף דולר 
לצדקה, יאמר עשרים פעמים את ספר התהילים או יצום 

שבועיים?!
סוד  את  בתוכו  נושא  ישראל,  על  הקרבנות  כפרת  סוד 
שיקום והצלת הנישואים בין בני זוג כואבים ונואשים. אלו 
שאינם מוכנים להתאמץ ולעבוד על מידותיהם, מעוררים 

את המזבח לכאוב עליהם.
גסה. שום  בימינו, המילה "הקרבה" היא כמעט מילה 
שנצטרך  לכך,  אותנו  מכין  לא  הנישואים  חיי  לפני  דבר 
להקריב והרבה. המילה "קרבן", יש לה היום יחסי ציבור 
פחדנות  חולשה,  עם  מתקשרת  "קרבן"  המילה  גרועים. 
קרבן  נפל  'האיש  כמו  שלך.  על  לעמוד  יכולת  וחוסר 
לגורמים חזקים ממנו'. אולם, היהדות מפרשת את המילה 
"קירוב".  מלשון  הוא  "קרבן"  ההפוך:  בכיוון  "קרבן" 
מ"אחר"  אותנו  שהופכים  הרגע  הם  וויתור  הקרבה 
והופכת  בינינו  ההפרדה  שבירת  היא  ההקרבה  ל"אחד". 

אותנו לישות אחת מאוחדת.
ספר הבהיר )התנא רבי נחוניה בן הקנה(: "למה נקרא 

קרבן? על שם שמקרב". 
שמעתי פעם סיפור מזעזע ונוקב: חייל שחזר ממלחמת 
הוא  כי  וסיפר  פרנסיסקו  מסן  להוריו  התקשר  וויטנאם, 

גדולה לבקש  לו טובה  יש  אך  לא-ל,  תודה  חוזר הביתה 
מהם. הוא רוצה להביא איתו חבר הביתה. אותו חבר נפצע 
קשה בלחימה, הוא איבד יד ורגל ימין ואין לו לאן ללכת. 

הוא מבקש להביא אותו לביתם.
ואמרו  החבר  של  הסבל  על  לשמוע  הצטערו  ההורים 
התעקש  הילד  מגורים.  מקום  עבורו  למצוא  ינסו  שהם 
שהוא רוצה להביא אותו לגור עימו, אך ההורים התנגדו 
נצטרך  אנחנו  עליהם.  איום  נטל  יהווה  שהוא  והסבירו 
ולבטל  קירות  לשבור  לסיעודי,  הבית  כל  את  להפוך 
הזו. עליך להשאיר  נוכל לעמוד במורכבות  ולא  מדרגות 
לחיות  דרך  למצוא  לבחור  ולתת  מאחור  המלחמה  את 

לבד. הילד ניסה להתעקש, אך ההורים התעקשו אף הם. 
סן  ממשטרת  הודעה  קיבלו  ההורים  ימים,  כמה  אחרי 
סברה  המשטרה  מת.  נמצא  שלהם  הילד  כי  פרנסיסקו 
אותו  לזהות  מזועזעים  הלכו  הם  בהתאבדות.  שמדובר 

וגילו שהוא חסר יד ורגל ימין...
זאת  לעשות  רוצה  אחד  כל  אבל  לאהוב,  רוצים  כולם 
בשביל  דבר  להקריב  מוכנים  מעטים  אך  שלו.  בתנאים 
אדם אחר. ספר ויקרא מלמד אותנו שבלי להקריב – לא 
נוכל להתקרב. כל קירבה מתחילה בהקרבה וכל הקרבה – 

סופה להביא לידי קרבה גדולה.
את  להבין  ונוכל  פתחנו  שבה  הנקודה  אל  נשוב  כעת 
הדברים היטב: "כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח 
מוריד עליו דמעות". ולכן המזבח בוכה, משום שהמזבח 
כמה  יודע  המזבח  מהקרבה.  להרוויח  אפשר  כמה  יודע 
אושר, אהבה והתעלות אפשר להשיג בזכות הוויתור. אדם 
שמתגבר על הפחדים ומקריב את עצמו, הופך ברגע אחד 

מרשע גמור לצדיק גמור וכל תפילותיו נענות. 
הכול  עשתה  היא  מאשתו.  שסבל  אדם  על  מספרים 
כדי להציק ולהכאיב לו והוא הרגיש שאינו מסוגל יותר. 
הוא הלך לרב 'מקובל' וביקש שיקלל אותה שהיא תמות 
היות  זה, אבל  יכול לעשות את  בקרוב. הרב אמר שהוא 
עליה  לכן  לחיות,  עוד  לה  ומגיע  צעירה  אישה  שהיא 

ליהנות חודש אחד מהחיים ואחר כך היא תמות.
כמו  ליהנות  לה  יגרום  שהוא  החליט  הכועס  הבעל 
מהחיים  כבר  תסתלק  שהיא  ובלבד  מעולם  נהנתה  שלא 
שלו. הוא חזר כל יום מהעבודה שעתיים לפניה, סידר את 
הבית, רחץ את הכלים, הניח זר פרחים ריחני על השולחן 
בעוד  אותה  הפתיע  הוא  יום  כל  ערב.  ארוחת  ובישל 
משהו ועשה הכול לוודא שהיא מתלהבת. ביום הראשון 
היא הייתה בטוחה שהוא שיכור, ביום השני היא חשבה 
שהוא השתגע, ביום השלישי היא השתכנעה שהוא מחפש 
תשומת לב, אבל ביום הרביעי, לא הייתה לה ברירה והיא 
שהיא  הרגישה  היא  שבועיים,  אחרי  ליהנות.  התחילה 

חייבת להחזיר לו ולהפתיע גם אותו...
מחר  כי  לוודא  הבעל  אל  התקשר  הרב  יום,   29 אחרי 
מפעילים את הקללה והורגים אותה. אך היהודי עצר אותו 

בהיסטריה וביקש לחכות עוד שנה-שנתיים...

כולם רוצים לאהוב, אבל כל אחד רוצה לעשות זאת בתנאים שלו. אך 
מעטים מוכנים להקריב דבר בשביל אדם אחר

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג
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שומעים את הקריאה
הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות
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אלפי בחורי ישיבות חוזרים בימים אלה לבתיהם מזמן חורף ארוך ועמוס בשטייגען, זה הזמן של 
כל המשפחה ליהנות

קבעו חכמינו זיכרונם לברכה וכך נפסק להלכה, כי בימי ניסן 
כשרואים אילנות מלבלבים בשיא פריחתם יש לברך "אשר ברא 
בין האדם לשדה,  חז"ל השוו  טובים".  ואילנות  טובים  בריות 

כפי שנאמר בתורה "כי האדם עץ השדה".
ולמה דווקא בימי ניסן אנו משבחים את הבריות? ושמא ניתן 
לומר בדרך צחות והלצה כי בימי ניסן הם ימי החופשה והילדים 
שבים אל הקן, אל הבית החמים, ואז אנחנו ההורים מגלים את 
לפתע  הצורך.  די  כל השנה  הכרנו בהם  האוצרות שלנו, שלא 
אנחנו מקבלים הביתה בריות טובים, ואין מילים בפינו להודות 

לה'.
שבים  והבנים  ניסן  חודש  בראש  פעם  כל  קורה  זה  אכן, 
הביתה מהישיבות. כמה מרנין זה המחזה לראות את הבן שב 
הללו  הרגעים  על  מוכנים לשלם  ההורים  כמה  בידו.  ותלמודו 
כשאתה מקבל חזרה את הגוזל הצעיר ששלחת לישיבה בחשש 
ובספק כשהוא בא הביתה וכולו מאיר באור יקרות, כולו שופע 

חידושי תורה. זו תענוג עילאי.
בבחורים  אלו  בימים  מלאות  החרדיות  הערים  רחובות 
שגדל  מי  אשרי  אומרים?  הבריות  ומה  לתלמודם  הנחפזים 

בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.



פרשתנו פותחת את ספר ויקרא, זה הספר שגם נקרא 'תורת 
כוהנים' באשר הוא מביא את כל דיני הקרבנות שעבודתם בזמן 
בית המקדש הייתה בידי הכוהנים. "ויקרא אל משה", אומרים 

לנו חז"ל שהקריאה הייתה אליו בלבד.
יוחנן  ורבי  אילפא  על  א(  כא,  )תענית  לנו  רבותינו מספרים 
ולומדים בצוותא איש  זה לזה  שהיו מיודדים וחברים קרובים 
עם רעהו. ברבות הימים חשו מחנק כלכלי וגמרו אומר לצאת 
לעסקים. אמרו בנפשם נקיים את צו התורה "אפס כי לא יהיה 

בך אביון". 
מספרים חז"ל כי פעם אחת ביושבם תחת כותל רעוע ואכלו 
רבי  שמע  לצדם,  והסתודדו  השרת  מלאכי  שני  הגיעו  מזונם, 
ונהרוג  נטיל את הכותל עליהם  יוחנן שאחד אמר לחברו בוא 
אותם, כי הם "מניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה", אמר 

לו חברו: עזוב אותם, כי יש שם אחד שהגיע שעתו למלוך.
שאל רבי יוחנן את חברו אילפא: האם שמעת משהו? אמר 
לו: לא. הסיק רבי יוחנן ואמר: אם אני שמעתי וחברי אילפא 
לא שמע, סימן שאני צריך לחזור לבית המדרש. וכך היה, חזר 

והתמנה לראש, לימים חזר גם אילפא לבית המדרש.
כי  יוחנן שמע  רבי  יסודות:  כמה  מכאן  למדו  המוסר  חכמי 
הוא היטה אוזן לשמוע, הוא לא היה שלם בצעד שעשה, וכל 
ועוד, בשעה ששמע  זאת  נותר כמתגעגע לבית המדרש.  הזמן 
את הקריאה לא אמר לעצמו: מחר אחזור לבית מדרש, חודש 
אפילו  להתמהמה  אסור  כי  וחזר,  קם  מיד  אלא  אשוב,  הבא 
לרגע. שלישית, מי ששומע ונוהג על פי השמועה לבסוף גורם 

שגם מי שלא שמע שיבוא אחריו.
בחורי הישיבות המסולאים בפז זכו לקריאה תמידית בין כתלי 
בית המדרש, הם שומעים בתמידות את הקול קורא היוצאת בכל 
יום מהר חורב ואומרת: "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה". 

ונהנים מזיו השכינה. גם  הם ספונים וטמונים בין דפי הגמרא 
כשהם יוצאים לימי החופשה, זו לא חופשה - זה בין הזמנים. 
נותנים רווח להתבונן ולהחליף כוח. ובזכותם הם, גם אלו שלא 
זכו לשמוע את הקריאה יבואו אחריהם, כי התורה מאירה גם 

לאדם וגם לסובביו. המאור שבה מחזירה למוטב.



וזה לא קל. פיתויי הזמן וחומריות הדור מושכים כאש בשדה 
חיי  כל  מניחים  מראות,  עיניהם  עוצמים  בחורינו  אך  קוצים, 
עולם הזה ועוסקים בחיי עולם הבא, בחיים הנצחיים, חיים שיש 

בהם אהבת תורה ויראת שמים.
פותח  הוא  הקרבנות  את  ישראל  לבני  מציג  רבינו  כשמשה 
לא  מעצמיותכם.  דוקא,  מכם  מכם".  יקריב  כי  "אדם  במילים 
תמיד זה קל, יש לפעמים שצריך האדם להקריב מעצמו עבור 
רצון ה'. זו הקרבן האמיתי שעולה לריח ניחוח ועושה נחת רוח 

לקב"ה.
כל  המקדש,  בית  ואין  כוהנים  אין  קרבנות,  כשאין  בימינו 
כל  הזה,  על מנעמי העולם  וויתור  כל  יצר הרע,  על  התגברות 
עצימת עיניים מדבר רע הוא הוא הקרבן האמיתי, אדם כי יקריב 

מכם.
לה'  נודה  המלבלבים  והאילנות  הפירות  את  אנו  וכשרואים 
בקול גדול על העבר, ונבקש על העתיד: "יהי רצון שכל נטיעות 

שנוטעים ממך יהיו כמותך".  



מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

בפתח!בין הזמנים

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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ובערת הרע 
מקרבך

דבר  ונעלם  ישגו  ישראל  עדת  כל  ואם 
מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר 

לא תיעשינה ואשמו )ד, יג(
עדת ישראל – אלו הסנהדרין, ונעלם דבר 
– טעו להורות באחת מכל כריתות שבתורה 
שהוא מותר, הקהל ועשו – שעשו ציבור על 

פיהם )רש"י(
רמז  ובדרך  כותב,  הקדוש  החיים  האור 
ירצה, שאם ישגו העדה ויטעו מדרך הישר, 
נעלמת  תהיה  תורתם  ישראל,  סנהדרי  גם 
מהם, לצד שלא השגיחו על עדת ה' ליישר 
המעקשים, כי החטא יוליד חטא אחר, וצא 
ולמד )כתובות ס:( מהוראת אביי בלא נטילת 
רשות מרבו ששגג באותה הוראה והרגיש כי 

דין גרמה, וכדאיתא בסנהדרין )ה:(.
ובהמשך הפרשה נאמר, "ונפש כי תחטא 

ושמעה קול אלה" )ה, א( 
זצ"ל  פינקוס  הגרש"ד  של  בספרו  מובא 
נפלא  מדרש  ודעת"  "טעם  ספר  בשם 
)תוספתא שבועות פ"ג ה"ג( "רבי אלעזר בן 
מתיא אומר, אין אדם מתחייב לראות אלא 
אם כן חטא, שנאמר ונפש כי תחטא ושמעה 
כל אלה, וכן היה ר"א בן מתיא אומר, הרואה 
עוברי עבירה נתחייב לראות, והרואה עושי 

מעשי מצוה זכה לראות".
לראות  לאדם  שיזדמן  ייתכן  לא  פירוש, 
מעשה עבירה, אלא אם כן הוא עצמו גם כן 
כעין  או  מקצתה,  או  עבירה  באותה  חוטא 
מן  לו  יזמנו  לא  כן  לא  שאם  עבירה,  אותה 

השמים את ראיית אותה העבירה. 
ונדרש ממה שנאמר כאן "ונפש כי תחטא 
שאותו  מפני  דהיינו,  אלה",  קול  ושמעה 
את  לשמוע  לו  נזדמן  לכן  חטא,  נפש  בעל 
שאדם  הוא,  והכלל  לשקר,  נשבע  חברו 

הרואה עושי עבירה הוא מפני שהוא עצמו 
אשם וחייב קצת בעבירה זו, וכן מי שזוכה 
לראות עושי מצוה, הוא מפני שיש לו זכויות 

בשמים, לכן זכה וראה עושי מצוה.
ראיית  שעצם  אלו,  חז"ל  מדברי  למדנו 
וקלקול  גדול  פגם  כבר  היא  בלבד  העבירה 
בנפש הרואה, והצדיק, שהוא שלם במעשיו, 

לא יזדמן לו להיפגם בראיית עבירה.
ובשם הגאון רבי מאיר שמחה הכהן זצ"ל 
דין  בית  מיתות  בחייבי  דכתיב  מהו  מובא, 
"יד העדים תהיה בו בראשונה ויד כל העם 

באחרונה, ובערת הרע מקרבך"? 
ידי  על  הרי  העבירה,  את  שהעדים שראו 
לגרום  ועלול  וטהרתם,  נפגמה קדושתם  זה 
תזעזע  לא  כבר  לזה  דומה  עבירה  שמעשה 
אותם, אלא יקל חומרתו בעיניהם, שהנה יש 

כאלה שאינם פוחדים לעשותה.
ראשונה  הם  שיהיו  התורה  ציוותה  לכן 
להמית את בעל העבירה ההוא, ואז יתקיים 
בהם "ובערת הרע מקרבך", דהיינו, גם מלב 
בעונש  אותו  שיענישו  ידי  שעל  העדים, 
העבירה  מחומרת  לבם  יזדעזע  הנורא, 

שנעשתה, ולבם ייטהר מהפגם שנכנס בו.
והדברים נוראים וטופחים על פנינו, כמה 
שמירת  בעניין  הנפש  מטהרת  אנו  רחוקים 
שבת קודש, ועוד עבירות חמורות הרי כמה 
חילולי שבת רואים אנו מידי שבת בשבתו, 
רעים  מעשים  מיני  כל  רואים  ברחוב  וכן 
נשותינו  הנפש שלנו,  פוגם בטהרת  זה  וכל 

וילדינו.
הפסוק  בנו  ויקויים  שנזכה  רצון  יהי 
"ישראל אשר בך אתפאר", ו"בניך כשתילי 

זיתים סביב לשולחנך", אכי"ר.
בברכת שבת שלום ומבורך

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

מהפרשה למדנו שראיית העבירה לבדה מרמזת 
על היות האדם חוטא 

שהעדים שראו את העבירה, הרי על 
וטהרתם,  קדושתם  נפגמה  זה  ידי 
ועלול לגרום שמעשה עבירה דומה 
לזה כבר לא תזעזע אותם, אלא יקל 

חומרתו בעיניהם

צוריאל קריספל

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא קפוא קפוא

קפוא

פקנטי/חריף
הודו טחון כנפיים עוף המבורגר/קבב

חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!
זרוע טלה

כ-2 ק"ג

5890 1990 980 1790

בגלל המחיר

349025906390 1990

לק"ג ליחי' לק"ג

לק"גלק"ג
לק"ג לק"ג

ליח'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-4 ק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

בקניית 2 יחי'בקניית 2 יחי'

לק"ג34 3490מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-

100% בשר 
כ-0% שומן

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  100% בשר ממרעה טבעיקמח 
שחיטה מקומית

בגלל האיכות

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

בגלל המחיר

בגלל האיכות
המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

980 1790
לק"ג ליח'

ירושלים:ירושלים: מוסיוף 14 טל:  טל: 02-5812885/602-5812885/6  טל:  טל: 03-671830003-6718300
ש ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 

אשפר, מבינים בבשר.

פסח כ˘ר   ו˘מח

חכם
קונה באשפר

שווארמה זכר
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 הרצוג כתחליף לכחלון

מבשל  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  האם 
הבלתי  התעקשותו  מהפכני?  פוליטי  מהלך 
מובנת של רוה״מ בנושא פירוק תאגיד השידור 
האוצר  שר  עם  פגישותיו  סדרת  למרות  החדש, 
ברורה  ״הבנה״  לצד  מוסכם,  פתרון  מציאת  אי  כחלון. 
ריאלית  אופ׳  אינה  במערכת הפוליטית שהקדמת בחירות 
כיום, לנוכח ההתנגדות הגורפת של כל מרכיבי הקואליציה, 

מעלה השערות ביחס לכוונותיו האמיתיות של נתניהו.  
ירושלים.  מכבש הלחצים הוושינגטוני שוב מופעל על 
לצד משב רוח מעודד ומרענן, למשמע האמירות התקיפות 
של נציגת ארה״ב באו״ם נגד ההתייחסות העוינת במוסדות 
״השריף  על  וההודעה  ומדיניותה,  לישראל  בינלאומיים 
החדש״ שהגיע לעיירה ״דונאלד טראמפ״ שכבר משנה את 

כללי המשחק שהיו נהוגים עד עתה באו״ם ומוסדותיו. 
בנושא  אי-אמירות  או  מאמירות  נושבת  קרירה  רוח 
וירושלים רבתי, שלא ערבות  המשך הבנייה בהתנחלויות 
שהממשל  חשב  מישהו  באם  וראשה.  הממשלה  לאזני 
קצת  לנו  וייתן  התיכון  המזרח  את  ו״יזניח״  יניח  החדש 

שקט. הוא התבדה מהר ובגדול. 
השליח המיוחד ג׳ייסון גרינבלט חורש את בירות האזור, 
האובססיביות  על  שמלמדת  ושקדנות,  פעלתנות  מגלה 
כפי  המזה״ת,  בעיית  לפתרון  ביחס  טראמפ  ממשל  של 

שמגדירים זאת בוושינגטון.
יהיה  שהוא  ״מאמין״  החדש  הנשיא  שגם  מתברר  שוב 
זה שימציא את הגלגל מחדש  ולפחות יעגל את המרובע 

הים תיכוני. 
השתתף  גרינבלט  ג״ייסון  השליח  תקדימי  באופן 
לא  גרינבלט  בעמאן.  שהתקיימה  הערבית  הליגה  בועידת 
קיבל  אבו-מאזן  ישראל.  את  לייצג  או  לדברר  לעמאן  בא 
כבוד השמור רק לידידים בבית הלבן, איתות ברור שנועד 

לעיניים ישראליות.
הנשיא  סגן  דוברי הממשל,  וההתבטאויות של  האמירות 
לביטחונה,  לישראל,  דואגות  ושליחיו,  נציגיו  פנס,  מייק 
אך  בינלאומיים,  במוסדות  וכבודה  ישראל  על  שומרים 
מחייבים אותה מפורשות לשמור על מדיניות אי הבנייה ואי 
קביעת עובדות בלתי הפיכות, בשטחי יהודה ושומרון ואף 

ירושלים רבתי. מי שחשב ש״משיח״ כבר כאן, טעה.
האופוזיציה.  נציגי  עם  המיוחד  השליח  נפגש  במקביל 
רישמית  בוז׳י הרצוג לפגישת עבודה  נועד עם   הוא  בארץ 
וממשיך את הקשר שנוצר בטלפון. בוושינגטון, הוא הזמין 
לארוחת ליל שבת משפחתית במעונו הפרטי את ציפי ליבני 
וחזר ונפגש איתה לשיחת עבודה. פעמיים ציפי ליבני זה לא 

בכדי! הרצוג ראש האופוזיציה, ליבני ח״כ מהמניין. 
שטוענות,  עקשניות  שמועות  נפוצו  הבירה  בוושינגטון 
מבשל  נתניהו,  בנימין  רוה״מ  בהסכמת  טראמפ  שדונאלד 
היסטורית  דרך  לפריצת  או  שיוביל,  דרמטי  מדיני  מהלך 
ושבירת מעגל המלחמות בין ישראל לשכנותיה או לשבירת 
כל  הדוחה  הפלשתינאית  המסורתית  הסרבנות  בגין  כלים, 
ביהודה  צדדים  חד  מהלכים  לישראל  שתאפשר  פשרה. 

ושומרון.   
את  החדש  לנשיא  רוה״מ  הציג  טראמפ-נתניהו  בפגישת 
בעיותיו הקואליציוניות, עם שותפיו מימין. הפתרון המוצע 
על ידי הממשל החדש. לחזור לתכניתו הוותיקה של נתניהו 

אותה ניסה בעבר לרקום עם הרצוג. קואליציה עם ״המחנה 
הציוני״ על 24 המנדטים שיש להם כיום וכל אחד ממרכיבי 

הקואליציה הנוכחית שיהיה מעוניין.  
יכולים להוציא את  בסביבתו של טראמפ מאמינים שהם 
קואליציית  את  לו  לפרק  נתניהו.  עבור  מהאש  הערמונים 
הימין ולבנות לו קואליציה חדשה שתאפשר לו מו״מ מדיני 

חדשני, עם עורף פוליטי בטוח.   
פרסום סקרי דעת הקהל האחרונים, שמרסקים את המחנה 
להסכמת  שיביא  העיקרי  הזרז  הינם  אישית,  והרצוג  הציוני 
של  הפגישות  והחדשני.  המפתיע  למהלך  הציוני  המחנה 
של  הליבה  בבעיות  ״עסקו״  וליבני  הרצוג  עם  גרינבלט 

המהפך הפוליטי, בחסות וגיבוי אמריקאי.  
הקדמת בחירות, יכולה להביא לסוף הפוליטי של הרצוג 
מאידך,  ההיסטורית.  העבודה  מפלגת  וריסוק  ליבני  וציפי 
תיקים  קבלת  אמריקאית,  בחסות  לקואליציה  חבירה 
וליבני  הרצוג  את  תמצב  החדשה,  בממשלה  משמעותיים 
אישית כמנהיגים ותאפשר לבנות את האלקטורט של מפלגת 

העבודה מחדש. 
רוה״מ בנימין נתניהו מאמין ובטוח, שהסרבנות הערבית 
לוותר  מהצורך  הליכוד  ואת  אותו  ותציל  תחזור  העיקשת, 
יספק  ובהם הוא מאמין. הוא  נבחר  על ערכי היסוד עליהם 
את ליטרת הבשר לממשל טראמפ, הפלשתינאים יסרבו כמו 
בו פשרה. העקשנות הפלשתינאית  בעבר, לכל פתרון שיש 

תוצג! ותוכח. ליהודים תהיה הצלה. 

יעז, יקנה את אמונו של השריף החדש ואולי את  נתניהו 
אמון מנהיגי אירופה מחדש. בפועל לא יצטרך לתת מאומה. 
אזי, יוכל להמשיך בקווי מדיניותו השמרנית ביהודה ושומרון 
ולחזק את הבנייה בירושלים רבתי משמעותית. הערבים כבר 

הוכיחו שברגע האמת, הם מצילים את ישראל.       
תסריט בלהות? פנטזיה מזרח תיכונית? גאונות פוליטית? 

נאיביות אמריקאית? הכול יכול להיות. 
פירוק  בנושא  נתניהו  של  רציונלית  הבלתי  התעקשותו 
התאגיד, מלמדת על דברים נסתרים. העובדה שנתניהו יודע 
שיש  מראה  לאיים,  וממשיך  איומיו  לביצוע  רוב  לו  שאין 
בבחירות  יסתכן  לא  נתניהו  לכחלון.  נוספות  אופציות  לו 

מוקדמות, בהם הוא רק יכול להפסיד.  
נמרצות  ״בוחש״  החדש  האמריקאי  שהנשיא  העובדה 
לדורותיהם,  קודמיו  כל  וכוויות  כישלונות  למרות  באזורנו. 
בראשם מזכיר המדינה הקודם ג'ון קרי המשיחיסט! מלמדת 
ממולח,  כסוחר  לא.  עדיין  ואנו  יודע  שהוא  דברים  שיש 
נכנס לעסקים שאפשר  והאושיה לא  דונאלד טראמפ האיש 

בהם, רק להפסיד. 
בנימין נתניהו, יותר מישמח לסגור ח-ן עם כחלון ובאותו 
זמן עם בנט ואיילת שקד. בקונסטלציה כזו, איווט לא יאלץ 
כשר  הרצוג  התאהב.  בו  הביטחון  שר  מתפקיד  להיפרד 
חוץ, ליבני כשרת משפטים מתאימים לנתניהו ככפפה ליד. 

דמיונות? בקרוב נדע.

עו"ד יצחק שיינפלד

הרצוג וכחלון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

האם מתבשל מהלך גאוני, בו טראמפ ונתניהו ידחקו את הפלסטינים לקיר עם הסכם שלום 
נוח, ועל הדרך יצורף הרצוג לממשלה כתחליף לכחלון?





ד' בניסן תשע"ז 31/3/17 14

על גוף ונפש
לאחרונה הגיע אלי אדם שסובל מחולשה נוראית, 
שונים,  וכאבים  מחושים  של  ארוכה  שורה  ועוד 
ועד  רבה,  ועייפות  חולשה  וברכיים,  גב  מכאבי 
למיגרנות חזקות מאוד. הוא עשה את כל הבדיקות 
פולשניות,  בדיקות  דם,  בדיקות   MRI, CT האפשריות, 
קיימת  בדיקה  אף  על  דילג  לא  כמעט  שהוא  אומר  הייתי 

שתסביר את התסמינים מהם הוא סובל.
נמצאה אצלו  למרות אינספור הבדיקות שהוא עשה, לא 
לבעיה,  פיתרון  נמצא  לא  כך שגם  סובל  הוא  ממנה  מחלה 
ואותו אדם המשיך לסבול מהכאבים הרבים מהם הוא סבל. 
מברר  שאני  הראשון  הדבר  לטיפול,  אלי  מגיע  כשאדם 
מולו זה את סדר היום שלו בכדי לנסות להבין האם יש משהו 

בסדר היום שלו שגורם לו לבעיה ממנה הוא סובל. 
ניסיתי לדלות ממנו את סדר היום שלו וכך הוא סיפר לי: 
הוא סדרן מרכזי ברשת מזון גדולה, עובד משמונה בבוקר 

עד שבע בערב, וחוזר הביתה רק לקראת שמונה בערב.
בין עשר לשתיים עשרה בלילה הוא מחלק עלוני פרסום 
הגדולה  המשכנתא  את  לשלם  .כדי  הכנסה  להשלים  בכדי 

שלקח על עצמו.
את  ולקחת  תפילה  להספיק  כדי  בבוקר  בחמש  קם  הוא 
בארבע  מסתפק  הוא  דבר  של  ובסופו  הספר,  לבית  ילדיו 
כלל  בדרך  מסתכמות  שלו  הארוחות  ביממה.  שינה  שעות 
ונאכל  עובד  הוא  בה  המזון  ברשת  שנקנה  פוד  בג'אנק 

במהירות תוך כדי יום עבודה.
שלו.  הבעיה  מה  מהר  הבנתי  זה  את  ששמעתי  לאחר 
הסברתי לו שלא משנה כמה בדיקות הוא יעשה, ואצל כמה 
רופאים הוא יבקר, הוא לא ימצא שום בעיה עם שם וכותרת 
שלו  הגוף  יום  של  בסופו  בספרים.  טיפול שכתובים  ודרכי 
לו  מאותת  שלו  הגוף  תעצור!"  "הצילו,  לו  צועק  פשוט 
שהקריסה עומדת להגיע. זה הזמן להאט ולשנות את הרגלי 

החיים ולהקשיב לגוף ולמה שהוא צריך.
בסופו של יום כל השעות הנוספות שאדם עובד לא יעזרו 
לו אם הגוף שלו יקרוס. בסופו של דבר הארוחות המהירות 

והאוכל המהיר מזיקים לגוף. 
אמנם  הבסיסיים  והצרכים  שלו  הצרכים  את  יש  לגוף 
יש  שלהם.  במינון  שונים  אבל  האדם  בני  כל  אצל  דומים 
הכוחות  את  לקבל  כדי  שינה  שזקוקים לשש שעות  אנשים 
בחזרה ויש כאלה שזקוקים לשמונה שעות שינה. יש אנשים 
שצריכים לאכול ארוחות גדולות ולא לנשנש בין לבין ויש 
יותר  ורבות  יותר  קטנות  ארוחות  שיאכלו  שעדיף  כאלה 
במהלך היום. יש אנשים שצריכים תנומת צהריים של חצי 
שעה ויש כאלה שיעדיפו להוסיף את זמן השינה הזה לשנת 

הלילה.
אבל חובה להיות קשובים לגוף ולצרכים שלו.

תקינים  משפחה  חיי  לנהל  מאוד  קשה  שגם  כמובן 
שלנו  הזוג  בני  דבר  של  בסופו  כזה.  במרוץ  כשנמצאים 
והילדים שלנו רוצים את ההקשבה שלנו, את האהבה שלנו 
ובכלל אותנו בחיים, מאשר עוד קצת כסף. והכי חשוב אנחנו 

שוכחים מעצמנו כשאנחנו נמצאים במרוץ מטורף שכזה.

הניסיון,  אין חכם כבעל  כותבים  זיכרונם לברכה  חכמינו 
כנראה אותו אדם החליט להיות חכם. הוא אמנם הסכים איתי 

שאולי זו הבעיה שלו, אך הוא טען שאין לו ברירה אחרת. 
ניסיתי לבקש ממנו שלפחות ישנה את התזונה שלו לתזונה 
בין  שעה  חצי  של  מנוחה  על  להקפיד  וינסה  יותר,  בריאה 
עבודה לעבודה, אך הוא התעקש בשלו - חשבתי שתמליץ 
לי על איזה כדור, תוסף תזונה שיעזור לי למחושים השונים.

לאחר חצי שנה קיבלתי ממנו טלפון בהול שמבקש ממני 
לעזור לו, מאחר והוא במצב שהוא לא יכול לקום מהמיטה. 
בכלל  מצליח  לא  שבועיים  כבר  והוא  לחלוטין  קרס  גופו 
לקום. הצטערתי מאוד לשמוע שזה המצב, כי ידעתי בתוכי 

שאם הוא רק היה מקשיב לגוף שלו זה בהחלט היה נמנע.
הפסיק  הוא  שינוי.  לעשות  החליט  הוא  מניסיון  עכשיו 
בריאות  ארוחות  לאכול  התחיל  העלונים,  בחלוקת  לעבוד 
שעות  לשמונה  נהפכו  ביממה  שינה  שעות  ארבע  ומזינות, 
הכאבים,  כל  קצרה  תקופה  לאחר  פלא  זה  וראה  שינה, 

החולשה והעייפות נעלמו כלא היו.
בתפקוד  וליקוי  תזונה  חוסרי  כי  מראים,  רבים  מחקרים 
גורמים ומשפיעים על ההפרעות הנפשיות   - מערכות הגוף 

השונות. 
ניסוי שערך ד"ר ביל וולש, מהנדס כימי מארצות הברית, 
בשיתוף עם ד"ר קארל פייפר, שעסק בטיפול במחלות נפש - 
השווה אוכלוסיות שונות בבדיקות דם שהצביעו על חסרים 
השלים  וכאשר  נפש,  מהפרעות  סבלו  הנבדקים  תזונתיים. 
להם ד"ר ביל וולש את חוסרי התזונה, מצבם הנפשי הוטב 

באופן משמעותי. 
אלו מעגלים הקשורים זה בזה. המתח הנפשי משפיע על 
הנפש.  על  משפיעה  הלקויה  הגוף  ובריאות  הגוף,  בריאות 
המתח הנפשי גורם לבעיות פיזיולוגיות רבות, כגון: סוכרת, 
מחלות לב, לחץ דם גבוה, כאבי ראש, כאבי שרירים, אולקוס 
שינה,  חוסר  כגון:  לקויה,  גוף  בריאות  רבות;  בעיות  ועוד 
ההפרעות  את  מחמיר   - ועוד  ובמינרלים  בוויטמינים  חוסר 

הנפשיות למיניהן. 
איך מתחים ולחצים משפיעים על בריאות הגוף שלנו? 

כשאדם מצוי בחרדה, מערכת העצבים הסימפטית פועלת 
ומאותתת לבלוטת יותרת הכליה לשחרר את הורמוני הלחץ 
קצב  מהירות,  לב  פעימות  נחוש  אנו  וקורטיזול.  אדרנלין 
הנשימה יעלה, הדם יזרום לשרירים, מערכת העיכול תשתנה 
ורמת הסוכר בדם תעלה. גם במצבי לחץ ממושכים מערכות 
החירום עובדות, אמנם לא באותה מאסיביות כבשעת סכנה, 

אך הם יפעלו בעוצמה רבה יותר. 
ארוכה,  תקופה  במשך  לחץ  במצבי  שרוי  האדם  כאשר 
חירום  מערכות  אותן  בתפקוד  השינויים  בגוף.  פוגע  הדבר 
אינם טובים לגוף כאשר הם מופיעים באופן קבוע. מצב זה 
להביא  וכן  הלב,  ובקצב  הדם  בלחץ  לעלייה  לגרום  עלול 
כאבי  מוחי,  לב, שבץ  כמו: התקף  להופעת מחלות שונות, 
גב, סוכרת, אולקוס, סרטן, מגרנות ועוד. לדוגמא: מחלת לב 
היא סיבת המוות המובילה בעולם. כרבע מהסובלים מאוטם 
שריר הלב - סובלים מדיכאון. הדיכאון משבש את פעילות 

בקטכולאמינים  עלייה  )בשל  הפנימית  ההפרשה  מערכת 
איגור  מעלה  השומנים(,  של  החומרים  בחילוף  והפרעה 
האוטונומית  העצבים  מערכת  פעילות  את  ומשבש  טסיות 
להופעת  הסיכון  את  מעלים  ואלו   - הלב(  בקצב  )ירידה 

הפרעות קצב.
מחקרים מראים, כי מתח חריף מביא להפחתה של זרימת 
דם ללב ומגביר את הסבירות של קרישי דם. כל אלה יכולים 

לגרום להתפתחות מחלות לב וכלי דם. 
רגישות יתר לכאב – הפרעות נפשיות שונות כמו דיכאון 
נפשי( עלולים לגרום לרגישות של מערכת  )לחץ  או סטרס 
השינויים  הכאבים.  להגברת  להוביל  שיכולה  העצבים, 
ולאזור  לשרירים  הדם  באספקת  להפרעה  גורמים  הנפשיים 
סוג:  מכל  לכאב  הרגישות  להגברת  שמביאים  העצבים, 
כאבים כרוניים, כמו כאבי גב תחתון וצוואר, או כאב מכל 

סוג אחר. 
מחקר של האקדמיה האמריקנית לנוירולוגיה בכנס השנתי 
המתח  ראש.  בכאבי  לעלייה  להוביל  עלול  לחץ  כי  מצא, 
והלחץ גורמים להרס תאים המייצרים אינסולין, וכך נפגעת 

יכולת הגוף להעביר את הסוכר מהדם לתאים. 
לגרום  עלול  לחץ  כי  מוכיחים,  מחקרים  כך,  על  נוסף 

להתקפי אסטמה לסובלים מבעיות נשימה. 
ומאוזנת  בריאה  תזונה  ובמינרלים:  בוויטמינים  חוסר 
מינרלים,  ויטמינים,  חלבונים,  שומנים,  פחמימות,  כוללת 
סיבים תזונתיים ומים. ויטמינים ומינרלים חשובים לפעילות 
ממזון,  אנרגיה  פירוק  כגון:  הגוף,  מערכות  של  תקינה 
תפקוד מערכת העצבים, סיוע לעיכול, לגדילה ולהתפתחות, 
בגופנו  הדם  כדוריות  בבניית  משתתפים  הם  למטבוליזם; 

ועוזרים לתהליכים שונים בגוף. 
חיצוני.  ממקור  לקבלם  וחייב  לייצרם,  יכול  אינו  הגוף 
חוסר של ויטמין, אפילו אחד, עלול לפגוע בתהליכים שונים 
בגוף. ישנם ויטמינים ומינרלים שחוסר שלהם משפיע גם על 

מצבנו הנפשי. 
מספר דוגמאות: 

ויטמינים מקבוצת B: כל הוויטמינים הקשורים לקבוצת 
מחסור   B: , B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12-
לחולשה,  לעייפות,  לדיכאון,  לגרום  עלול  אלו  בוויטמינים 

לעצבנות, לחרדות, לפגיעה בזיכרון ולבלבול. 
ברזל: חוסר בברזל עלול לגרום להרגשת עייפות תמידית, 
ריכוז,  חוסר  שיער,  נשירת  חיוורון,  סחרחורת,  חולשה, 

דיכאון, חוסר תיאבון ועוד. 
- אומגה 3  ו-6: חוסר בחומצות שומן חיוניות   3 אומגה 
לדיכאון, לחרדות, להפרעת קשב  לגרום  - עלול   6 ואומגה 

וריכוז ולאלצהיימר. 
חומצות אמינו, בייחוד טריפטופאן וטירוזין: חוסר שלהן 
קשב  להפרעת  לדיכאון,  ולעייפות,  לחולשה  לגרום  עלול 

וריכוז, לאלצהיימר ולחרדות.
הקשיבו לגוף שלכם. הוא יודע מה הוא צריך.

machon.rot@gmail.com  :לתגובות

השפעותיהם של בעיות גופניות על הנפש גבוהות משחשבנו, מתיחת היכולות לקצה הגבול – תגרור בהכרח 
גם קריסה נפשית הקשיבו לגוף שלכם. הוא יודע מה הוא צריך כשהוא צועק הצילו!

"

הרב מרדכי רוט

 המתח הנפשי משפיע על בריאות הגוף, ובריאות הגוף הלקויה משפיעה על הנפש. המתח 
הנפשי גורם לבעיות פיזיולוגיות רבות, כגון: סוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה, כאבי ראש, כאבי 

שרירים, אולקוס ועוד בעיות רבות



חייב לצאת 
לחירות?

עד                הקרוב
תהיה חופשי מהמשקפיים

מחיר 
קבוצתי!

*לתקופת בין הזמנים

לבדיקת התאמה חינם
להסרת משקפיים בלייזר:

03-7922031
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הצדיק
כמעט ואין מי שלא שמע על סגולת תמונתו של רבי 

ישעיל'ה להבריח עכברים, אך לא רבים מכירים את קורות 
חייו של הצדיק וסיפורי המופתים שהתגלגלו בחצרו  חיים 

פרידלנדר יצא למסע בערבות הונגריה לקברו של רבי 
ישעיל'ה זצ"ל - וחזר עם סיפור מרתק, סיוטים מפקידים 

מקומיים והתשובה המלאה לסוד העכברים

חיים פרידלנדר

והעכברים

נשמע  מפות  גוגל  של  קולו 
בנחישות  מצווה  הרכב,  בחלל 
להמשיך ישר, בשביל המתהווה 
האינסופיים.  הכרמים  בין 
לווייתי  בן  זאת,  למרות 
לצדיק,  הדרך  זו  "לא  מתעקש, 
כאן  לעיירה".  לחזור  צריכים  אנחנו 
נולד  "טרם  בעצבים,  אליו  ופניתי  סבלנותי  פקעה 
"לצדיק  בשלו,  הוא  אך  גוגל".  את  שניצח  הצדיק 
לא מגיעים כך סתם, יש מניעות, זה מהיצר". משהו 
במשעול  חזרה  וחזרנו  להשתכנע,  לי  גרם  בקולו 
בשמה  או  קערעסטיר  לעיירה  חזרה  הדרך  כל  הצר, 
בחשכת  קרה,  זה  ופתאום  ּבוֹדרוֹגֶקֶרסטּור.  ההונגרי 
הליל מתגלה לנו שלט ענק בעברית, "ברוכים הבאים 

להכנסת אורחים קערעסטיר".
אלי,  מתקשר  העורך  עת  ראשון,  ביום  החל  הכול 
טיסה  לך  יש  מחר  קטן,  תיק  "ארוז  אלי  ומצווה 
הצדיק  של  סודו  את  לברר  הולך  אתה  להונגריה, 
יום  מה  לשאלתי  קרעסטירער".  ישעיל'ה  רבי 
מיומיים, השיב העורך. ראשית, עוד חודש, בג' אייר, 
היארצייט, ושלושים יום קודם החג וכו'. שנית, הגיע 
רבי  של  תמונתו  סוד  את  ולתמיד  אחת  לברר  המן 
עד  עכברים,  לסילוק  כמסוגלת  שנודעת  ישעיל'ה, 
שיש המכנים אותו "רבם של העכברים". טוב, אומנם 
יש צורך להעלות את רשמי לאחר מכן על הדף, ואף 
נולד האדם שיגיד  אחד לא אוהב לעבוד, אבל טרם 

לא לטיול, ועוד לחו"ל.
לוויה,  בן  לי  הוצמד  התארגנו,  להרגע  מהרגע  וכך, 
שהיה לפני אי אלו שנים בציון של רבי ישעיל'ה ויצאנו 
בבודפסט,  התעופה  לשדה  הגיענו  עם  מיד  לדרך. 
שמזכיר במראהו תחנה מרכזית טיפוסית, ולא שדה 
המניעות.  החלו  מכובדת,  בירה  עיר  של  תעופה 
אומנם שכרנו כבר רכב עוד כשהיינו בארץ  ישראל, 
אבל הפקיד ההונגרי בדלפק השכרת הרכבים התעקש 
כערבות.  יותר,  גדולה  אשראי  במסגרת  צורך  שיש 
ואנחנו  ערלות  אוזניים  על  נפלו  שלנו  ההסברים  כל 
את  לחברת האשראי שתגדיל  טלפון  להרים  נאלצנו 
של  הסבא  אם  לדרכנו.  לצאת  שנוכל  כדי  המסגרת 
הפקיד ההונגרי השתתף בשואה, אני לא רוצה לדמיין 
שעה  האשראי.  בחברת  הפקיד  של  הסבא  עשה  מה 
וחצי המתנו על הקו, שומעים את המנגינה המעצבנת 
זמן  כשכל  המוקלטות,  השיחות  על  האזהרה  ואת 
אותי,  מרגיע  תמים,  חסיד  לווייתי,  בן  ההמתנה, 
ליטוואק עצבני, "יש מניעות בדרך לצדיק". רק כעת 
זה  לטיול,  אותי  שלח  לא  העורך  האסימון,  לי  נפל 
העונש על האיחורים הקבועים שלי בדד ליין. בסופו 
מהפסקת  חזר  האשראי  בחברת  מישהו  דבר,  של 
צהריים, טרח לענות לטלפון, ללחוץ אנטר במחשב, 

ויצאנו לדרכנו. 
ואנו  מפות,  הגוגל  מורה  לקערעסטיר  עד  ק"מ   230
בשמחה  סייעו  ההונגרים  אומנם  לדרכנו.  יוצאים 
לצורר הנאצי, אבל לפחות הם אומה שמכבדת נהגים 

עצבנים על הנתיב השמאלי. לא היה צורך להשתמש 
פעם אחת בצופר הרכב, או להבהב באורות גבוהים 
את  פינו  כולם  השמאלי,  הנתיב  על  שנתקע  לנהג 
כנראה  המראה.  בקצה  להם  הופענו  כשרק  הנתיב, 
מהר  שיותר  כמה  להגיע  רצוננו  את  הרגישו  הם  גם 

לצדיק. 
ככל שחולף הזמן מתברר לנו, שאומנם הרכב שנשכר 
ואם  מהירה,  יותר  קצת  השמש  אבל  ומהיר,  חדיש 
חשבנו להתפלל מנחה בציון, נאלץ לעשות זאת בצד 
כמה  כל  שפרושים  החניונים  ממאות  באחד  הדרך, 
מתעניין  במבט  הביטו  המשאיות  נהגי  קילומטרים. 
בחרדים שהחלו למלמל כשרגליהם צמודות, כשכל 
הזמן הזה חולפת במוחי המחשבה, איפה היה הסבא 
לכוון  מצליח  איני  מאימתה,  ורק  בשואה?  שלהם 

כראוי. 
לאחר שעתיים אנו מגיעים. לא לציון, אלא לכרמים 
של דרום הונגריה. כאמור, הGPS מתעקש שהציון 
ניצח.  לווייתי  בן  אך  הכרמים,  משעולי  בין  נמצא 
שכמוני  ליטוואק  אך  בעברית,  אומנם  השלט 
שאריות  זה  לווייתי,  לבן  אומר  ואני  לזלזל,  ממשיך 
כאן  שנמצא  סיכוי  אין  שעברה,  בשנה  מהיארצייט 
הייתה  הדלת  ניצח,  לווייתי  בן  שוב,  חיה.  נפש 
המון  בקול  מעול  אוכל  של  מבהיל  וריח  פתוחה, 
שכמוני  אמנה  קטן  גם  זה,  בשלב  פנינו.  את  קיבל 
נאלץ להודות שיש כאן משהו. איזו סיבה יש, שאיש 
ישיבה  ובחור  מלונדון  חסידשער  יורק,  מניו  עסקים 
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הצדיק
והעכברים
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מבני ברק יגיעו עד לכאן. אמת, על מסעות לקברי צדיקים 
של  לקבריהם  במסעות  מדובר  כלל  בדרך  אבל  שמענו, 
מייסדי החסידות או שושלת מפורסמת, אבל כאן לא מדובר 
בחסידות קערעסטיר, שאיננה קיימת, או בתלמידו של הבעל 
שם טוב. אז מי היה רבי ישעיה התחלנו לברר בין הנוכחים, 
שהם  תוך  בזלזול,  מהול  רחמים  של  במבט  עלי  שהסתכלו 

פורשים את תולדות חייו.

חסד וענווה
למשפחה  התרי"ב  בשנת  נולד  שטיינר  ישעיה  רבי  הצדיק 
יהודית פשוטה בעיירה הסמוכה לעיר ברדיוב שבסלובקיה. 
הצדקנית  ואמו האלמנה  התייתם מאביו,  בן שלוש  בהיותו 
שלחה אותו לעיר "ליסקא", אל הרב הקדוש רבי צבי הירש 
מליסקא מחבר הספה"ק "אך פרי תבואה" ומראשי התנועה 
החסידית בהונגריה של המאה ה-19. רבי ישעיה גדל וצמח 
אצל רבו, שחיבבו כבנו, ובשלב מסוים מינהו למשמשו. עד 
כמה גדולה חביבותו של רבי ישעיה בעיני רבו, ניתן ללמוד 
מליסקא,  האדמו"ר  הכריז  פטירתו,  בטרם  הבא.  מהמעשה 
שקשה לו ללכת מן העולם, בטרם ראה את תלמידו חביבו 
ישעיה  רבי  נישא  פטירתו  לאחר  בישראל.  נאמן  בית  מקים 
שהחל  רבו,  של  החסידים  קהל  את  להנהיג  והחל  לרעייתו 

ששמו  למרות  אחריו.  לנהור 
למפורסם  במהירות  הפך 
נהג  הונגריה,  יהדות  בקרב 
חותם  והיה  רבה,  בענווה 
בן  ישעי'  "הק'  ספריו,  על 
ז"ל שהי' משמש  מו"ה משה 
הצדיק  הרב  אצל  בקודש 

מליסקא זי"ע".
של  קהל  שהנהיג  למרות 
ויהודים  חסידים,  מאות 
נכנסו  הונגריה  רחבי  מכל 
המשיך  ולהתברך,  להיוועץ 
רבי ישעיה להיכנס לאדמו"רי 
הדור, ונהג כאחד מהחסידים, 
הקהל,  בתוך  עומד  כשהיה 
מבלי לדרוש שררה או כבוד. 
בשלב מסוים החלו הרהורים 
שטענו  כשהיו  הנהגתו,  על 
האדמו"ר  של  שהחסידים 
לבניו  ללכת  צריכים  מליסקא 
שהיה  למי  ולא  הצדיקים, 

טרוניה,  וללא  אומר  ללא  ישעיה,  רבי  בקודש.  משמשו 
הנודדים,  מקל  את  נטל  אחריו,  הלכו  רבו  שחסידי  ולמרות 

ועבר להתגורר בקערעסטיר, בדרום הונגריה. 
בלבו  נודע  הרבים,  הסיפורים  בין  דבר שבולט  ישעיה,  רבי 
וסיוע  לעזרה  הקדיש  שעותיו  רוב  ואת  ישראל  לעם  החם 
תרמו  לפתחו,  ששחרו  הונגריה  עשירי  הפונים.  לרבים 
סכומים הגונים עבורו, אך הוא לא לקח פרוטה שחוקה עבור 
עצמו, ואת כל הכסף העביר לעניים. רבי ישעיה הנהיג בביתו 
"הכנסת אורחים", ויהודי הונגריה שנהרו למקום, ידעו שאין 
הרבי  הרבי,  אל  בהגיעם  ולינה  לאוכל  לדאוג  צריכים  הם 
הרבה,  בענוותנותו  עצמו,  ישעיה  רבי  עבורם.  הכול  מסדר 
היה עומד ומגיש את האוכל עבור ההמונים, למרות שאלה 

הגיעו להיוועץ ולהתברך ממנו. 
כי אם סבלנות ללא קץ. לא  בידיו,  וחסד אחז  לא רק ענוה 
הכנסת  של  ששמעה  יום,  קשיי  יהודים  לביתו  הגיעו  פעם 
בית  כבני  בביתו  התנחלו  והללו  לאוזניהם,  הגיעה  אורחים 
ממש. חלק מאותם יהודים, היו כאלה שנטרפה עליהם דעתם 
ל"ע, ורבי ישעיה התייחס אליהם בחביבותו הרגילה, שמע 

את צרותיהם וסיפוריהם ללא משוא פנים כלל וכלל. 
אחד הסיפורים המפורסמים עליו, היה כאשר הסנדלר הביא 
לו נעליים חדשות, מפני שמנעליו של הרבי נקרעו. באותה 

נעליו  בביתו  שהתגורר  מעניים  שאחד  הרבי  הבחין  שעה 
עני,  לאותו  ודברים  אומר  ללא  הנעלים  והביא את  קרועות, 
כשהוא מזמין מהסנדלר זוג נוסף. הסיפור חזר על עצמו גם 
נזקק לשלם לסנדלר מספר  ורבי ישעיה  בזוג הנעלים הבא, 

רב של פעמים, עד שזכה לזוג נעליים חדש. 
החסד של הרבי לא הפסיק לרגע, וגם לפני התקיעות בראש 
השנה, היה עומד וחותך עוגות ופורס אותם עבור הציבור. 
עוסקים  הגדולים  הצדיקים  השיב:  כך,  על  אותו  כששאלו 
כעת בכוונות, אבל אני יהודי פשוט מתעסק בעניין "לשובע 

ולא לרזון!"
ולא  גדולתו בתורה,  ענוותנותו התבטאה בכך שהסתיר את 
פעם היו שהרהרו אחריו בשל כך. כשהיה עורך את השולחן 
הטהור, לא היה אומר דברים משל עצמו, אלא היה מקריא 
מהספר "נועם אלימלך", כלשונו, ללא הוספת שום ביאור. 
גם משמשיו ובני ביתו הסתיר את למדנותו, והללו סיפרו כי 

נאלצו להתחזות לישנים, כדאי להבחין ברבי לומד.  
כאשר נפטרה הרבנית, אשתו הראשונה, והרבי החל לחפש 
אישה מאחת המשפחות החשובות  לפניו  הציעו  שני,  זיווג 
והמיוחסות של הונגריה, אך הוא סירב לכך. "אני צריך רק 
אישה פשוטה כמוני", הסביר לשדכן שהעלה את ההצעה. 
כשאחד מחסידיו רצה להתנדב ולשמשו, הפטיר לעברו, אין 
יהודי  אלא  גבאי,  מחפש  אני 
ואני  שישמשני  פרנסה  צריך 

אשלם לו.
לשבת  הרבי  של  הכנותיו 
היה  אז  חמישי,  ביום  החלו 
העיר  לעניי  צדקה  מחלק 
כשבמקביל,  והסביבה. 
בשר  מחלקת  ע"ה  הרבנית 
הרבי  הרבים.  לעניים  וחלות 
הסירים,  על  עומד  היה  עצמו 
ומלח  לתנור  עצים  מוסיף 
בתבשילים. על שולחנו סעדו 
עצמו  כשהרבי  רבים,  עניים 
בפניהם  פורס  ביניהם  עובר 
את המנות הרבות ושומע את 

צרותיהם. 
השבתות  של  הכותרת  גולת 
סעודת  הייתה  הרבי,  אצל 
נהרו  אליה  מלכה,  המלווה 
עצמו  הרבי  המחוז.   יהודי 
את  ומשרת  עומד  היה 
אחת  ולא  הרבים,  היהודים 
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נקשרו לסעודות אלו סיפורי מופת. לא פעם, 
היה נגמר הלחם, או הקיגל תופחי אדמה, אך 
הרבי היה ממשיך להוציא לחם מן השק וקיגל 

מן הסיר ליהודים הרבים. 
מצוות  רוב  בהידור  נוהג  היה  פסחים  בערבי 
דגים  בשר,  יין,  שולח  והיה  דפסחא,  קמחא 
המתגוררים  לעניים  ואף  האזור  לעניי  ומצות 
לקמץ  נאלץ  פעם  ולא  אחרים,  באזורים 
כך  עבור  וללוות  משפחתו  בני  בהוצאות 

כספים רבים. 
כיבד  יהודי,  כל  כיבד  שכאמור  עצמו,  הרבי 
אף את גויי הסביבה, גם את הפחותים שבהם. 
לשאלת חתנו, מדוע הוא מקדים שלום לגויים, 
הגויים  בין  הבאים  יהודים  "בשלמא  הסביר: 
אך  היטב,  הגלות  עול  את  חשים  לפרנסתם 
אני שיושב בטח על מקומי, היכן אני מרגיש 
זאת? על ידי שאני מקדים להם שלום, אני חש 
בחשיבותם וממילא מרגיש אני בעול הגלות". 

מלכודת עכברים
אחריו  הותיר  לא  הרבה,  ענוותנותו  בגלל 
התפרסם  שמו  אך  תורה,  חידושי  או  ספרים 
בבתים  תלויה  כשתמונתו  העכברים,  בזכות 
עכברים.  נגד  כסגולה  רבים,  ובמחסנים 
כשמנסים לברר את פשר העניין, ואת המקור 
כשבניהם  שונים,  סיפורים  שני  מגלים  לכך, 

עובר חוט מקשר אחד, עכברים. 
תבואה  אסם  בעל  יהודי  הגרסאות,  אחת  לפי 
גדול, הגיע להתלונן בפניו על שמאות עכברים 
עלה  לא  שעשה  מה  וכל  מחסניו,  על  פשטו 
העיירה,  מנכבדי  לשנים  קרא  הרבי  בידו. 
על  גזר  שם  מיוחד,  דין  בית  מושב  והקים 
העכברים שיעברו לאסם של השכן הגוי, וכך 

היה. 
ערק  שיהודי  כך  על  מספרת  אחרת  גירסא 
מיתה, משפחתו  עליו  נגזר  כך  ובשל  מהצבא 
באה להתחנן לפניו, והוא הבטיח להם שיהיה 
המשפט  בית  כששמש  למחרת  ואכן,  טוב. 
של  מחדרו  היהודי  של  תיקו  את  לעלות  בא 
נאכל  התיק  כי  להפתעתו  גילה  הוא  השופט, 

על ידי עכברים. 
טרם ברור מתי הפכה התמונה עצמה לסגולה 
על  שהתבוסס  סקר  אך  מעכברים,  ושמירה 
חוכמת המונים, גוגל בלע"ז, מעלה כי התמונה 
מסייעת. בלא מעט פורומים שונים, כשמעלה 
ממכת  להיפטר  "איך  השאלה,  את  מישהו 
עכברים", תמיד יש אחד שעונה, "מה הבעיה, 
ישעיל'ה  רבי  הצדיק  של  התמונה  את  תלה 

קרעסטירער, ותראה ישועות. מניסיון". 
המאורות  נסתלקו  התרפ"ה  באייר  ג'  ביום 
עלתה  ישייע'לה  רבי  של  ונשמתו  הקדושים, 
השמימה בסערה. טרם פטירתו, השיב לשאלת 
חתנו, "איך אתה מניח אותנו לאנחות?!", "מי 

שיבוא לביתי ייוושע".
בשנים האחרונות נגאל הבית של רבי ישעיל'ה, 
על ידי בני משפחתו, ובמקום הוקמה הכנסת 
דגים,  בשר,  ישעיל'ה.  רבי  בנוסח  אורחים 
שעות  ו-24  מהודר  בהכשר  הכול  סלטים, 
האלפים  את  מקבל  היה  שם  בחדרו,  ביממה. 
למצוא  ניתן  שם  מיוחד,  שול  הוקם  הרבים, 
נרכש  בצמוד,  לשעון.  סביב  רבים  מניינים 
לינה ליהודים הרבים,  נוסף, עבור מקום  בית 

כשמקווה מהודרת הוקמה גם היא בסמוך.
למרבה הצער, רבים מיהודי ארץ ישראל אינם 
ישייע'לה,  רבי  של  הגדול  לכוחו  מודעים 
זאת,  עם  לא.  ותו  בקוריוז  מדובר  ומבחינתם 
פשט  ואירופה,  הברית  ארצות  ביהודי  דווקא 
בהכנסת  קברו.  אל  נוהרים  מהם  ורבים  שמו 
מאוחרת,  לילה  בשעת  הגענו  אליה  אורחים, 
פגשנו רק שני יהודים מבני ברק, כשכל השאר 
לונדון  בעיקר  מאירופה,  או  הברית  מארצות 

ואנטוורפן. 
לשאלת היהודי האחראי על הכנסת האורחים, 
יש  שבאמת  או  בודד  במקרה  מדובר  האם 
הבדל. הוא טען לנו כי שמו של רבי ישייע'לה 
התפרסם בקרב יהודי הונגריה, כך שבארצות 
הברית ובאירופה, היכן שיש קהילות מסודרות 

שמו  וכדומה,  סאטמר  כחסידי  הונגרים,  של 
בני עדות אחרות, אך  יהודים  גם בקרב  פשט 
מספיק  מגובשות  קהילות  אין  ישראל  בארץ 
כך.  כל  לא התפרסם  כך ששמו  הונגרים,  של 
עם זאת, הוא הוסיף לנו, כי בשנים האחרונות 
ניתן לראות תנועה ערים של יהודים מישראל 

ביום היארצייט ג' אייר. 
אחד הנוכחים במקום, השיב לנו כי הוא איש 
לרבי  להודות  בא  והוא  יורק,  בניו  עסקים 
לאחר עסקה מוצלחת שסיים. לשאלתנו כמה 
"אני  זמן הוא מתכנן לשהות במקום, השיב: 
וחוזר".   מצברים  ממלא  כאן  אני  יודע,  לא 
יהודי אחר מספר לנו, כי הגיע למקום בעקבות 
סיפור פלא שקרא עם שכנו, שנולדו לו ילדים 
הציון  על  תפילה  בעקבות  שנים,   8 לאחר 
הקדוש. "הייתי חייב לבוא להתפלל גם", הוא 

מסביר. 
שומע  הוא  כי  מספר  המקום  על  האחראי 
סיפורי מופת כמעט מכל יהודי שמגיע למקום, 
עד שכבר זה מעשים שבשגרה. כך סיפר לנו, 
ידוע מ"העדה  לראות במקום עסקן  שהופתע 
הרחיב  כי  הלה,  סיפר  לשאלתו,  החרדית". 
תחילת  עם  ומיד  הונגרין,  שבבתי  ביתו  את 
העירייה,  אחת  פעם  הצרות,  החלו  הבנייה 
בפעם השנייה השכנים, בשלישית זה כבר היו 
הפועלים וכן על זה הדרך. "הדלקתי נר לעילוי 
המשיך  והכל  משה  רב  בן  ישעיה  רב  נשמת 
התקשרתי  בקושי,  שנתקלתי  פעם  כל  חלק. 
ביקשתי  נכבה.  שהנר  לי  והתברר  הביתה 

שידליקו אותו, והכל עבר חלק".
הציון,  לכיוון  אורחים  מהכנסת  לצאת  באנו 
הצדיק,  אצל  להתפלל  באנו  זאת,  בכל  הרי 
מסרב  המקום  על  האחראי  אך  לאכול,  לא 
טוב,  כהוגן.  שנשבע  עד  לצאת  לנו  לאפשר 
הריח מכניע אותנו, ואנחנו ממשיכים לאכול, 
למתחם  יהודים  עוד  נכנסים  רגע  כל  כשמעט 
זוכים לשמוע עוד סיפורי מופת, ואף  ואנחנו 

להשתתף בסיום. 
מפציר  הוא  ששבענו,  משתכנע  כשהאחראי 
מנות  או  עוגות  חזור.  לדרך  אוכל  לקחת  בנו 
חמות של בשר ודגים, שכל מה שנצרך עבור 
בישולן כמה דקות במיקרוגל. "יש ברכה בכל 

מה שהיה בחדר של הצדיק", הוא מסביר".
שאכלנו  משתכנע  הוא  דבר  של  בסופו  טוב, 
להמשיך  לנו  מאפשר  הוא  אז  ורק  כראוי, 
לציון, תוך שהוא מסביר לנו כיצד להגיע. טוב, 
התברר שבגוגל מפות יודעים מה הם אומרים, 
הציון נמצא בין משעולי הכרמים המפורסמים 
של חבל טוקאי, אך לו לא היינו ממשיכים, לא 

היינו זוכים להגיע להכנסת אורחים. 
אורות  את  מבליטה  המעיקה,  הלילה  חשכת 
חולפת  כשבלב  המנצנצים,  הכוכבים  אלפי 
מחשבה על הדם היהודי הרב שנשפך באזור. 
חזרו  מאש,  מצולים  אודים  הקהילה,  שרידי 
נמלטו  אך  השואה,  לאחר  בעיירה  להתגורר 
בשנת  שהתרחשה  במהפכה  הברית  לארצות 
תשט"ו. לאחר דקות ספורות אנו שומעים רכב 
מקרטע, זו הגויה המקומית עם המפתח לבית 
החיים. לאחר שפתחה לנו את השער, סירבה 
ללכת עד שניתן לה כמה יורו כטיפ. נתנו, תוך 
שאנחנו מדברים ביננו, "טיפשה, תתפללי על 

פרנסה על הציון, בוודאי תיוושעי". 
חלל הציון מואר באור של מאות נרות, שניכר 
שהודלקו לא מזמן, ועל הציון ניתן לראות הר 
עצום של קוויטלעך. נאלצנו למהר בתפלתנו, 
בעוד  יוצאת  חזור  והטיסה  מתקתק,  השעון 
כמה שעות. קשה להיפרד, ואנחנו גונבים עוד 
להזכיר  בציון,  להתפלל  בכדי  מהשעון  קצת 
דבר,  של  בסופו  בקשה.  את  לבקש  שם,  את 
ליטוואק  וגם  מתפילתנו,  להפסיק  נאלצים 

שכמוני מתקשה להיפרד. 
כשכולי  לבודפשט,  במהירות  חזרה  נוסעים 
אותנו  יעצור  לא  הונגרי  שוטר  תפילה ששום 
נפספס  אנחנו  כעת,  אותנו  ויעכב  הדרך  בצד 
את הטיסה. כדאי הוא רבי ישעיה לסמוך עליו, 
הספקנו להגיע בזמן לטיסה, ואף להשלים את 

הכתבה בדד ליין של העורך.
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משה יוסף רייכמן נחשב לאגדה מהלכת בתחום 
הפילנתרופיה החרדית: הוא תמך בבני תורה שגלו 
לפריפריה, תרם הון רב לישיבות ולא שכח גם את 
השנוררים שהתדפקו על דלתו מידי יום  כיום, 
ממשיכים  בניו  האב,  פטירת  לאחר  שנים  ארבע 
השליטה  לבעל  נחשב  בערי,  בנו,    דרכו  את 
באימפריה המשתקמת ובנו הרב יחזקאל שרגא 
נחשב לתלמיד חכם ששמו הולך לפניו  סיפורה 
לכל  בניגוד  שהצליחה  האגדית  המשפחה  של 

התחזיות להשתקם ולחזור למעמדה הרם

ברוך ברגמן
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לבית רייכמן
האגדה 
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קבועה,  בשעה  בוקר,  מידי 
האברכים  בכולל  מופיע 
שבטורונטו  המרכזי 
אברך גבה קומה ופשוט 
למראה, היושב ומפלפל 
שלו  החברותא  עם 
רק  השורה.  מן  כאברך 
באברך  יזהו  המבט  חדי 
את יורש העצר לבית רייכמן, 
כיום  היותו  למרות  אשר  'בערי' 
בוקר  כל  מקפיד  רייכמן,  באימפריית  השליטה  בעל 

לפתוח בלימוד סדר בכולל האברכים שמול ביתו. 
בפשטות  נודע  זצ"ל,  רייכמן  )פול(  יוסף  משה  אביו, 
הותיר  בנים  שני  התורה,  ללימוד  ומסירותו  הליכותיו 
דב  יששכר  רבי  זו:  בדרך  הם  גם  הולכים  אשר  אחריו 
)בערי( ורבי יחזקאל שרגא. כך גם הותיר אחריו שלושה 
רבי  בטורונטו,  כולל  ראש   - מילר  ישראל  רבי  חתנים: 

שמואל האואר ורבי העניך ברכפלד. 
התורה'  'מעלות  ישיבת  בוגר  הוא   ,55 כבן  הינו  בערי, 
וישיבת מיר, והיה גם בקשר  בראשות הגר"ש אוירבאך 
האחרונות  בשנים  זצ"ל.  לפקוביץ'  הגרמי"ל  עם  הדוק 
המתאוששים,  המשפחה  עסקי  את  שניהל  הוא  זה  היה 
והוא נחשב לאמיד ובעל נכסים משל עצמו. הוא מכהן 
כנשיא חברת האחזקות 'רייכמן אינטרנשיונל', ובבעלותו 
לודג'  'סנטרל  בקנדה  הגדולות  האבות  בתי  רשתות 
פארק', 'רטיימנט רסידנס' ועוד. עם זאת, כבוגר ישיבות, 
הוא מקפיד ללמוד לפחות מחצית יומו. "לא עובר עליו 

יום בלי סדר לימוד אחד לפחות", אומר אחד ממכריו.
סדר יומו מתחיל בשעה 8 בבוקר. בשעה זו הוא מתייצב 
הוא  שנים,  מספר  לפני  עד  ב'שיף-שול'.  קבוע  במניין 
הסטנדרט  כאשר  התפילה,  לאחר  מיד  קהל  לקבל  נהג 
למבקשי התרומה היה 360 דולר עבור מוסד ו-250 דולר 
להכנסת כלה, וסכום דומה לאנשים פרטיים שהגיעו עם 
שהיה  חריגים  מקרים  "היו  מוכר.  מרב  המלצה  תעודת 
דגש  שלו".  הסטנדרט  זה  כללי  באופן  אך  יותר,  תורם 
המקום  "בני  מגוריו,  מקום  עניי  על  בערי  שם  מיוחד 
זוכים לתרומה משמעותית יותר, כפי חובת ההלכה 'עניי 

עירך קודמים'". 
אברכים  מאה  בן  בכולל  בערי  לומד  התפילה,  לאחר 
משפחת  ידי  על  והמוחזק  הכנסת,  בית  ממול  הנמצא 
רייכמן מכספי החזרי המס על התרומות המשפחתיות. 
"הוא מקפיד שלא לערב בשעות הללו את עסקיו, והוא 
שקוע רק בלימוד התורה". בשעה שתיים בצהריים הוא 
עוזב את בית המדרש והולך למשרדו, "שם בעצם הוא 
 10 לשעה  עד  הנמשך  העסקי  יומו  סדר  את  פותח  הוא 

בלילה".
שניאור',  'זכרון  הכנסת  לבית  בערי  מגיע  היום,  בסוף 
המבקשים  משולחים  ומקבל  מעריב  מתפלל  הוא  שם 
הצלחת  אם  כי  מקובל  המשולחים  "בקרב  תרומות. 
אומר  יותר",  גדולים  צ'קים  תקבל   - הביתה'  'להיכנס 
לעשות  מאוד  "קשה  מהם  אחד  לדברי  בסביבתו.  גורם 

זאת, ורק בעזרת קשרים זה אפשרי". 
שרגא  יחזקאל  הרב  הגאון  הוא  פול,  של  הנוסף  בנו 
נכנס  יחזקאל  הרב  לישרים'.  'אור  כולל  כראש  המכהן 
חלקית לעסקים רק בשנים האחרונות, וכמיטב המסורת 
לכבוד  כשנתיים,  לפני  נאה.  הצלחה  רשם  המשפחתית 
'אור  ספר  לאור  הוציא  שמעיה,  לבנו  שערך  מצווה  בר 
ברכות,  מסכת  על  בכולל  שמסר  שיעורים  עם  לישרים' 
כל  ידי  על  לקיר  מקיר  נלהבות  בהסכמות  עוטר  ואשר 

גדולי ישראל.

מפולין למרוקו
קודם  סיפור המשפחה האגדית מתחיל עוד שנים רבות 
ז"ל  רייכמן  ]פול[  יוסף  משה  הרב  המשפחה,  אב  לכן. 
מגדולי  אחד  היה  שנים,  מספר  לפני  לעולמו  שהלך 
הגראמ"מ  בישראל.  המתהווה  התורה  לעולם  התורמים 
האב,  תורה".  בהחזקת  בדרא  "חד  עליו  קרא  זצ"ל  שך 
השלישי  הילד  והיה  בתרצ"א  נולד  יוסף,  משה  הרב 

להוריו שמעיהו ורבקה ז"ל בוינה שבאוסטריה. 
בהיותו ילד צעיר, בעלות הצורר הנאצי לשלטון, נמלטה 
פריז,  דרך  מוינה,  ילדיה  ששת  על  ההונגרית  המשפחה 

המלחמה,  בימי  שהתה  שם  שבמרוקו,  לטנג'יר  ועד 
ושם הקים המנוח ז"ל כשהוא עדיין רך בשנים, ישיבה 
לקירוב נערים צעירים מבני המקום. את הבחורים שאסף 
היה שולח לישיבת 'תורת אמת' בלונדון בראשות הגאון 
רבי משה יהודה ליב שניידר זצ"ל ובנו הגאון רבי גדליה 
זצ"ל. זו הייתה הפעולה הראשונה במפעל החיים האגדי. 
לטורונטו  רייכמן  משפחת  עברה  המלחמה  לאחר 
ישראל  לארץ  עולה  יוסף  משה  ר'  כאשר  שבקנדה, 
ללמוד בישיבת פוניבז'. בתקופה זו התקרב מאד לחזון 
החרדית'.  'העדה  ראב"ד  זצ"ל,  בענגיס  ולגרז"ר  איש 
"ראשי הישיבה מאוד חיבבו אותו", אומר אחד ממכרי 
המשפחה. בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו לאה תחי', בתו 
של הגאון רבי משה פלדמן זצ"ל, וזמן קצר לאחר מכן 
עבר להתגורר בטורונטו שבקנדה לצד הוריו, שם הקים 

עסקים חובקי העולם בתחומי הנדל"ן, הגז והנייר. 
התיישבו  וראלף  פול  לוריס,  אלברט,  האחים  בעוד 
]אדוארד[  אליהו  הבכור  האח  התמקם  בטורונטו, 
יורק'  אנד  'אולימפיה  יסד את חברת  הוא  במונטריאול, 
יפה,  שעסקה בעיקר באריחים. אלא שהעסקים לא עלו 
והוא חולץ על ידי אחיו, שהפכו את החברה המשפחתית 
בנדל"ן.  נבונות  השקעות  באמצעות  מסחררת  להצלחה 
החזיק  כאן  לישראל,  ימיו  בסוף  עלה  עצמו  אדוארד 
ו'מרכז הפעמון'  'מרכז הטחנה'  בין השאר בבעלות על 

בירושלים.

העלייה וההתרסקות
לאחת  יורק  אנד  אולימפיה  הפכה  ה-80  שנות  עד 
ומשפחת  בעולם,  הגדולות  והנדל"ן  הפיתוח  מחברות 
רייכמן הוכרזה כאחת מ-12 המשפחות העשירות בתבל. 
היא הייתה לאימפריית הנדל"ן הגדולה בצפון אמריקה, 
שיזמה, בנתה והחזיקה בנכסים בשווי מיליארדי דולרים 
בעיקר בקנדה ובארצות הברית. פרויקט קנרי וורף, שבו 
בנייני   24 להקים  יורק'  אנד  'אולימפיה  אמורה  היתה 
ולקרוא תיגר על אזור ה'סיטי'  משרדים במזרח לונדון, 
בתולדות  ביותר  הגדול  הפרויקט  היה  האנגלית,  בבירה 

החברה. 
קהילת  לאנשי  להקשיב  סירב  אחיו,  לדעת  בניגוד  פול, 
לעבור  יסכימו  לא  כי  שאמרו  לונדון  של  העסקים 
הפריחה  כי  האמין  רייכמן  להקים.  שהתכוון  למשרדים 
בביקוש  עצומה  לעלייה  תוביל  לונדון  של  הכלכלית 
המודרני  שהעיצוב  משוכנע  והיה  משרדים,  לבנייני 
והחדשני של הבניינים שיקים - יחפה על המרחק מאזור 

הסיטי. 
'אולימפיה אנד יורק' רכשה בהדרגה ובשקט שטח קרקע 
נרחב ורצוף באזור 'מזח קנרי', והחלה ביוזמה לשנות את 
אופיו של האזור המוזנח באופן מוחלט. במסגרת יוזמה 
ונערכו  מפורסמים  אדריכלים  של  שירותיהם  נשכרו  זו 
תכניות לפיתוח האזור כאזור מסחרי מודרני הכולל גורדי 

שחקים.
קודם  שנים  ממאה  למעלה  והתפתח  נבנה  לונדון  מרכז 
יורק', במשולב עם הרכבת  'אולימפיה אנד  ליוזמה של 
התחתית, שפעלה תחת אזור ה'סיטי', אך לא הייתה לה 
שלוחה לאזור 'מזח קנרי'. היזמים הבינו כי הם חייבים 
לדאוג לתחבורה נוחה לאזור המתפתח. 'אולימפיה אנד 

והגיעה  ציבורית  תחבורה  פיתוח  תכניות  ערכה  יורק' 
למסקנה כי יש צורך לבנות קו רכבת תחתית חדש שיקשר 
את התחנות הסופיות של רכבות הנוסעים 'תחנת ווטרלו' 
סומן  החדש  הקו  קנרי'.  'מזח  עם  לונדון'  גשר  ו'תחנת 
לכיוון מזרח והיה אמור לעבור בעומק האדמה תחת נהר 

התמזה. 
תקופה  באותה  מקובלים  שהיו  השנתיים  השכירות  דמי 
לרגל  שטרלינג  לירות   55-60 היו  לונדון  של  ב'סיטי' 
ללא מערכת  כי  יורק' העריכו  אנד  ב'אולימפיה  מרובע. 
תחבורה הם עשויים להפסיד כ-30 ליש"ט לרגל. מכיוון 
שהיזמים תכננו לבנות שטחי שכירות בשטח של למעלה 
בדמי  שנצפתה  התוספת  מרובעים,  רגל  מיליון  מ-10 
השכירות כתוצאה מסלילת קו תחתית חדש עלתה על 300 
החברה  הנתונים,  פי  על  לשנה.  שטרלינג  לירות  מיליון 
העריכה כי ניתן יהיה להחזיר את ההשקעה בסלילת הקו 
החדש תוך כשנתיים. באותה עת עמדה בראש ממשלת 
רפורמות  להנהיג  שפעלה  תאצ´ר,  מרגרט  בריטניה 
'אולימפיה אנד  יוזמות שוק פרטיות.  ועודדה  כלכליות, 

יורק' זכתה לברכתה ולהקלות מיסוי עתידיות.
אלא שהרייכמנים לא לקחו בחשבון את הביורוקרטיה: 
את  יפה  בעין  ראתה  לא  לונדון  של  התחבורה  חברת 
היוזמה הפרטית. הפקעת הזכויות התת קרקעיות לסלילת 
באופן  שהייתה  בפרלמנט  חקיקה  דרשה  החדש  הקו 
בגלגלי  פקידי הממשל תקעו מקלות  מסורתי ממושכת. 
שהעלתה  שינויים  סדרת  וביצעו  השאפתני,  הפרויקט 
באופן דרסטי את מחירו של הקו, ולבסוף גרמה לקבורת 

התכנית. 
ב-1990 שקעה בריטניה במיתון ושוק הנדל"ן המסחרי 
בלונדון נפל בחדות. אולימפיה אנד יורק, שהשקיעה 3 
בנייני   12 להשלים  הספיקה  בפרויקט,  דולר  מיליארד 
ממחציתם.  יותר  להשכיר  הצליחה  לא  אך  משרדים, 
במניות  החברה  שביצעה  מהשקעות  הפסדים  בנוסף, 
כי  אמונה  מתוך  טבעיים,  ומשאבים  נפט  חברות  של 
תימשך,  ה-70  בשנות  ששררה  הגבוהה  האינפלציה 
הובילה להפסדי ענק וחובותיה של אולימפיה התנפחו 

ליותר מ-20 מיליארד דולר. 

ההצלה של הנסיך הסעודי
ב-1992, לאחר שנכשל ניסיון לארגון מחדש של פעילות 
פשיטת  של  למצב  יורק  אנד  אולימפיה  נכנסה  החברה, 
רגל. כעת, מההון המשפחתי שהיה בשיאו 10 מיליארד 
דולר, נותרו 100 מיליון דולר בלבד. גם לאחר המשבר 
הגדול ההפסדים שבאו בעקבותיו, המשיך רייכמן לתרום 
ל'יתד  סיפר  שרגא  יחזקאל  הרב  בנו,  לצדקה.  רב  הון 
נאמן' לפני כמה שנים כי "גם לאחר המשבר הגדול, הוא 
לא הפסיק לפתוח את הדלת. לא היה אצלו דבר כזה, לא 
מה  אך  פחות,  לתת  כמובן  נאלץ  הוא  לפונים.  להיענות 
שנתן – נתן בשמחה גדולה. הוא פשוט היה שמח שהוא 
יכול לתת, כפי שגם אמר לנו - 'אני שמח שאני יכול לתת. 
שמחתי כשיכולתי לתת כספים גדולים, עכשיו אני שמח 

שאני נותן מאות'".
נכנס לביתו  ימים הוא  אחד ממקורביו מספר כי באותם 
סיפר  והוא  קרה  מה  אותו  שאלוהו  שמחות.  בפנים 
לו  כתבה  היא  שבו  ממיאמי  מאישה  מכתב  שקיבל  לי, 
של  פרסומי  קמפיין  בעקבות  שבת,  לשמור  שהחלה 
אי  זה,  "'את  השבת.  שמירת  בזכות  רייכמן,  משפחת 
אפשר לאבד!', הוא אמר למקורביו, ופניו פשוט נהרו".

באותה תקופה קשה, למד הבן יחזקאל בישיבת פוניבז' 
הגרא"מ  מרן  הישיבה  ראש  אצל  גדולה  לקרבה  וזכה 
"בתענית- ובמשפחתו.  בו  רבות  שתמך  זצוק"ל  שך 

לי  "אמרו  יחזקאל.  הרב  סיפר  שנה",  באותה  אסתר 
שראש הישיבה קורא לי. נכנסתי אליו. מרן זצוק"ל החל 
נבוך.  הייתי  גדול.  בגישמאק  המגילה,  סיפור  את  לספר 
במגילה  פעם  לי, שבכל  אמר  הוא  ואז  למה.  הבנתי  לא 
כשנראה היה שהמצב לא טוב – בסוף היה טוב, והדברים 
הסתדרו. 'כך גם לגבי המצב של אביך. זה נראה לא טוב, 

אבל בסוף יהיה טוב!'. 
"מרן ראש הישיבה זצוק"ל ביקש לחזק אותי. הוא אמר 
זצ"ל בכמה הזדמנויות, שהוא  כפי שגם אמר לאבי  לי, 
מקנא בעולם הבא שלו. בעצם הזכות שהתגלגלה לידו, 
להיות תומך תורה גדול כל כך. באותה הזדמנות, הוא אף 
אמר לי שהוא מתפלל על אבא שלוש פעמים ביום. לאורך 
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כל התקופה הזו, הוא ליווה אותנו ותמך במשפחה".
את  מחדש  לרכוש  רייכמן  פול  הצליח   ,1995 בשנת  רק 
שמונה  הנכסים  כונס  של  מידיו  באולימפיה  השליטה 
דולר שגויסו בעזרת  מיליון   800 לחברה, בהשקעה של 
בשנים  שנרתם.  סעודי  נסיך  גם  בהם  עסקיים  ידידים 
הבאות הצליחה המשפחה להשתקם לאיטה, ופול רייכמן 
הפרויקט  את  להפוך  שגייס  משקיעים  בעזרת  הצליח 
- לרווחי, עד שפרש מניהולו ב-2004  הלונדוני הכושל 
והעמיד את חלקו בפרויקט למכירה, מה שלבסוף קרה 

בשנת 2009. 
בשנים אלו הוא הוסיף להתעסק בנדל"ן, כאשר בשנותיו 
האחרונות מטבע הדברים הוא היה פעיל פחות בתחום. 
עם זאת, בשנת 2012, הונה של המשפחה נאמד על פי 
ובדירוג  דולרים  מיליארד  בכ-94  הקנדי  העסקים  מגזין 

עשירי המדינה עמדה רייכמן במקום ה-30. 
לאחר התאוששותו של רייכמן, הוא שב מיד לתת צדקות 
בתחילת  כבר  כי  לאחרונה  סיפרה  רעייתו  גדול.  בהיקף 
השיקום הפיננסי, חזר בעלה להעניק צדקות, חלקם גם 
על חשבון כספים שאמורים היו להיכנס רק לאחר מכן. 
"הוא לא התפעל ממה שעשה", סיפר הבן, הרב יחזקאל. 
"גם לא מהדברים הגדולים ביותר. כל מה שעשה, עשה 
מבלי להחזיק טובה לעצמו. ללא שמץ של גאווה. הכל 
בצניעות. אפשר לומר עליו, שהוא חש את כובד האחריות 
במעמד הכלכלי שזכה לו. הוא חש שמצוות הצדקה היא 

זכות גדולה, וגם חובה שיש למלא אותה. כך נהג".

לא צריך 'קשרים'
בתחילת דרכו הקים פול 'כולל אברכים' ראשון בטורונטו, 
כשהוא מביא לעמוד בראשו את הגאון רבי שלמה מילר 
מלייקווד, תלמידו המובהק של הגר"א קוטלר זצ"ל. עד 
'בית  מוסדות  כל  את  פול  מימן  שנים,  כשלושים  לפני 
יעקב' ותלמודי התורה בטורונטו מהונו האישי, וללא כל 

עזרה מגורמים אחרים או תקצוב ממשלתי כלשהו. 
בשנות התש"מ עמדו עולם התורה והישיבות בארץ בפני 
משבר כלכלי חמור, רבי משה התגייס בכל כוחו ומאודו 
והקים קרן הצלה, שתמכה במאות מיליוני דולרים בכל 
שבשום  הקפיד  הוא  זאת,  עם  והישיבות.  התורה  עולם 
מקום לא יוזכר שמו, מלבד שני מוסדות שהקים לעילוי 
נשמת אביו - "ישיבת בית שמעיה" בבני ברק ובטורונטו. 
ר' משה נודע בהקפדתו לפתוח את דלתו בפני כל ראש 
מיוחדים.  ב'קשרים'  צורך  מבלי  תורה,  ומרביץ  ישיבה 
הוא נהג לקבל כל אחד במאור פנים לבבי, ולהאזין ברוב 
קשב לכל בקשה. לבו היה פתוח גם לבקשות של הכנסת 
ישראל,  בית  עמך  צרכי  ושאר  רפואיים  צרכים  כלה, 
כשלכל מקרה הוא מעניק ביד רחבה ופתוחה. בין השאר, 
תרם ר' משה את הסכום הראשוני להקמת העיתון 'יתד 

נאמן'. 
קרן  הקים  הוא  ]אלברט[  דב  יששכר  אחיו  עם  ביחד 
שהעניקה מענקים מיוחדים לכל זוג צעיר שחפץ להתגורר 
בערי הפריפריה. עולם התורה המתפתח בצעדי ענק בכל 

יישובי וערי הארץ נזקף לזכות פעולות אלו. בנוסף, נטל 
חבל פעיל בהקמת תנועת ש"ס לפני כשלושים שנה, ואף 
הקים את מוסדות 'אוצר התורה' שסייעו לעולים מארצות 
"כי  המשפחה,  ממכרי  אחד  אומר  "מסופר",  המזרח. 
הגראמ"מ שך אמר לו פעם: "עולם הבא בוודאי יהיה לך 
יותר ממני, אבל עולם הזה יש לי יותר ממך", בהתייחסו 

לעסקים שטרדו את מנוחתו".
רבים הביעו פליאה מרצונו של רייכמן להחזיק ישיבות, 
סיפר  הבנים  אחד  ידו.  מתת  את  ביקשו  שלא  כאלו  גם 
לאחרונה כי האב לקח את הרצון להחזיק תורה וישיבות 
ממורו ורבו, ראש ישיבת 'תורת-אמת' בלונדון, הגרחמ"י 
שניידר זצוק"ל. "הוא החדיר בו את זה. החזקת התורה 
הייתה השמחה הגדולה שלו, גם ברגעים הקשים ביותר. 
הוא היה גדול יותר מהכסף שלו...". הוא גם היה קשור 
'אמונה  זיע"א,  החזון-אי"ש  מרן  של  לספרו  מאוד 
ולמד ממנו  וביטחון'. הוא היה בקיא מאוד בספר הזה, 
אהבת  של  שלו,  מהסוד  חלק  היה  זה  גם  אולי  המון. 
התורה והאמונה התמימה שהייתה לו בתמיכה בה, בצוק 

העיתים".
שפעם  אחד,  כולל  ראש  בשם  שמע  כי  עוד  סיפר  הבן 
בא למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן וסיפר שהוא 
ממדינות  באחת  שלו,  למוסד  כספים  לאסוף  מתקשה 
אירופה. "מרן ראש הישיבה השיב לו, 'שם לא היה רבי 
ההשפעה  זאת,  לעומת  בארצות-הברית,  רייכמן.  משה 

שלו ניכרת – בשל הקרבה של קנדה אליה...'".



לקראת חג הפסח הבעל”ט
הת”ת המרכזי

מרכז התת”ים

בסניף בני ברק זמני פתיחה: א-ה 10.00-22.00 רצוף | מר”ח ניסן 10.00-23.00 | יום שישי וערב חג 9.30-14.30
                                                    מוצ”ש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

המכירה תתקיים מכ”ב אדר ועד ערב חג הפסח בכל סניפי רשת מרכז התת”ים
הצלחנו בס”ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

2 ב-120 שח קולקציה 
קודמת

מכנסים

25 שח 70 שח  עניבות 
מבחר ענק 

2 ב-200 שח חולצות מקס לורן 260 שח
ללא גיהוץ החדש 

2 ב-140 שח  חולצות מקס לורן 180 שח
כחול

2 ב-120 שח חולצות מקס לורן 150 שח
אפור

חולצות מקס לורן
אל קמט

2 ב-160 שח  200 שח

חליפה יוקרתית קלאסי 499 שח 280 שח

350 שח חליפה יוקרתית פרימיום 599 שח

499 שח חליפת חתנים marshel 799 שח

80 שח מכנס קלאסי 130 שח

90 שחמכנס פרימיום  150 שח

vitalio 220 שחנעלי עור  399 שח

 חגורות עור
מבחר ענק

35 שח 70 שח

2 ב-15 שחגרביים 100% כותנה  2 ב-30 שח

בס”ד

אלעד
רח’ חוני המעגל 20

03-7160640

נתיבות
רח’ ירושלים 15

08-9248023

ירושלים
מלכי ישראל 41 קומה א’

02-6501071

חיפה
רח’ הרצל 76
077-5352627
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להוציאם
מארץ מצרים 

אילו הוציאנו ממצרים: כיצד הצליח צוות בית החולים היהודי    במצרים "להחלות"  שלושה עשר קשישים יהודיים על מנת להבריחם מהנאצים?
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בניגוד לשלום הקפוא בין ישראל למצרים כיום, מתברר כי בשנות השמדה 
האיומה בשואה, גאולתם של רבים מפליטי אירופה הגיעה דווקא דרך בית 

החולים היהודי באלכסנדריה  בשיתוף פעולה עם אנשי השלטונות במצרים 
הצליחו עובדי בית החולים להבריח רבים מהם אל החופשי  איתמר כצנלסון 
משרטט את נתיב ההברחה ומביא עובדות מדהימות וסיפורים מופלאים אודות 
גיבורת הפרשייה המופלאה הגב' תאה וולף, האחות הראשית של בית החולים 

שזכתה לכינוי "המלאך בלבן"  יציאת מצרים

אילו הוציאנו ממצרים: כיצד הצליח צוות בית החולים היהודי    במצרים "להחלות"  שלושה עשר קשישים יהודיים על מנת להבריחם מהנאצים?

יהודים בשואה וניצולים באוניות מעפילים. צילומים: ויקיפדיה
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לחופי  הגיעו  הם 
בעירום  אלכסנדריה 
כל,  ובחוסר 
ודוויים,  סחופים 
בודדים  ברי-מזל 
בדרך  שהצליחו 
לא דרך להימלט 
הכבשן  מעשן 
אירופה  של 
הבוערת. הם ניצבו 
הסיפון,  על  שם 
על  שלמות  משפחות 
זקניהן וטפן, קשישים, נשים 
וחולים – שזה עתה חולצו מאירופה הבוערת, ועל פניהם 
חיים. שם,  רוח  המיוסרות, תקווה קלושה שהפיחה בהם 
נמצאים   – לאוזן  מפה  לחשו  כך  הסמוכה,  באלכסנדריה 
הידיעה  אדם'.  חיי  ב'הצלת  שעוסקים  טובים"  "מלאכים 

הזאת הציתה את הדמיון. 
מטענים אנושיים, עלובי חיים הובלו ע"י ספינות רעועות 
סכנות,  אפוף  צלמוות  בישימון  נודע,  הלא  אל  שהפליגו 
חצו את הים הסוער ואת גליו האימתניים שורצי צוללות- 
המוות הגרמניות. שערי ארץ ישראל סגורים ונצורים היו 
החרב  ושרידי  פליטיהם  על  הספינות  ובריח.  מנעול  על 
עבר  אל  הבריטים  ע"י  בחזרה  'נבעטו'  בתוכם,  הכלואים 
החזית הבוערת, אל אירופה הנאצית ממנה נמלטו, בחזרה 
אל הגיהנום הגדול של האנושות. גם דמעותיהם היבשות 
לרגש את  לא הצליחו  ומזי הרעב,  של הפליטים החולים 
מדינאי "הספר הלבן" ששילחו חסרי מצפון את הפליטים 
העלובים אל גורלם המר, על הספינות הרעועות שלעולם 

לא שבו יותר הביתה. 
ונחשפים  הולכים   – שנה  משבעים  יותר  לאחר  כיום 
והצלת  גבורה  סיפורי  של  מופלאים  שביבים  בהדרגה 
היהודי  החולים  בית  דרך  הנאצית,  מהשואה  יהודים 
עולה  היהודי,  ביה"ח  של  המפעים  סיפורו  באלכסנדריה. 
על כל דמיון. סיפורים שלא ייאמנו שהתרחשו בין כתליו 
צפים ועולים מן הנשייה. מי יודע היום שפקידים ושוטרים 
יהודים  ליהודי אלכסנדריה להציל  סייעו בחשאי  מצריים 
מציפורני הנאצים? היו אלו שליחיו של מלך מצרים דאז, 
המלך פארוק, שידם רב להם באותה עת בהברחת והסוואת 
השלטונות  ע"י  צוואר  עד  שנרדפו  היהודים  הפליטים 
הבריטיים. זאת הייתה, כך מסתבר, מערכת משומנת עליה 
ועימם  באלכסנדריה  היהודית  הקהילה  מוסדות  ניצחו 
אנשי  על  שנמנו  המצרית  בהיררכיה  בכירים  גורמים  יחד 
הפקידות הגבוהה בשלטון. אנשי מכס ומשטרה מצריים, 
בהדרגה  שמתגלים  רחב  לב  עם  עולם  אומות  חסידי 
כעומדים מאחורי סיפורי הגבורה של בית החולים היהודי 

באלכסנדריה.

מלאך בלבן
את קורות הרישומים המפתיעים של אותם ימים תיעדה 
ילידת  ובעצמה  מצרים,  יהדות  חוקרת  אהרוני,  עדה  ד"ר 
מצרים, שדלתה בספרה "זיכרונות מאלכסנדריה" עובדות 
הפרשייה  גיבורת  מפי  מופלאים  וסיפורים  מדהימות 
בית  של  הראשית  האחות  וולף,  תאה  הגב'  המופלאה 
רבים  סיפורים  בלבן".  "המלאך  לכינוי  שזכתה  החולים 
של  נאצלים  מעשים  וולף.  של  דמותה  סביב  מתהלכים 
חסד ועזרה שהגישה בימי הזעם - שהפכו את בית החולים 
היהודי באלכסנדריה למפלט עבור המוני פליטים יהודים. 
האחות הגב' וולף, או ליתר דיוק שוועסטר וולף, הביאה 
בתבונתה הרבה לשיתוף פעולה הדוק בין יהודים ומצרים 
בתקופת מלחמת העולם השניה. שיתוף פעולה זה התפרס 
על פני ארצות רבות שמהן הגיעו ניצולים ופליטים יהודים 
לחופיה של אלכסנדריה ומובאים ע"י הגב' וולף למקלט 
ומשם מוברחים בחשאי למקום  בית החולים היהודי  של 

עיר  אלכסנדריה,   כי  לציין  יש  ישראל.  לארץ  מבטחים 
סמוכה  הייתה  היא  שקטה.  הייתה  לא  הגדולה,  הנמל 
לזירת הקרבות בין הגרמנים לבריטים ולקרב העז שניטש 
באל-עלמיין הסמוכה שבו נסוגו הגרמנים סופית מכוונתם 

להשתלט על המזרח התיכון.
וולף,  הגב'  האחות  את  הועידה  העליונה  ההשגחה  יד 
הרחק  הרחק  ומצוק  צר  בעת  לשהות  גרמניה,  ילידת 
מרדת  ולהצילם  אחיה  בסבלות  לראות  הנאצית,  מהתופת 
שחת. את ייעודה בחיים ראתה במילוי שליחותה כאחות. 
נשלחה  היא  פרנקפורט,  של  היהודי  מבית-החולים 
כעשור לפני פרוץ מלחמת העולם השניה אל אלכסנדריה 

היהודי  בית-החולים  של  בהקמתו  לסייע  כדי  שבמצרים, 
בכור  היהודי  הברון  של  בתרומתו  ימים  באותם  שנבנה 
הרפואי  הצוות  את  להכשיר  היה  תפקידה  מנשה.  דה 
ראשית  כאחות  ולשמש  יחסית,  הפרימיטיבי  בביה"ח 
של  הטוב  שמו  התפשט  הזמן,  במשך  הניתוחים.  לחדרי 
הקהילה  כולו.  מהמזרח-התיכון  אליו  ונהרו  החולים  בית 
היהודית פתחה את שעריו של ביה"ח לכל. גם חולים שלא 
ללא  טיפול  קרובות  לעיתים  קיבלו  לשלם,  ביכולתם  היה 
שמו  את  באלכסנדריה  ביה"ח  קיבל  לחינם  לא  תשלום. 

כביה"ח הטוב ביותר במזרח התיכון.
"עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הפך ביה"ח היהודי 
את  למלט  שהצליחו  יהודים  פליטים  להמוני  למקלט 
חוקי",  בלתי  או  חוקי  באופן  מי   – הנאצים  מידי  נפשם 
"הם  מאלכסנדריה".  "זכרונות  בספר  וולף  הגב'  מספרת 
הגיעו לחופי אלכסנדריה מחוסרי כל, ושם נעצרו על ידי 
נשלח  הסוהר,  לבית  שהגיעו  ברגע  אבל  הנמל.  משטרת 
שוטר לביה"ח שלנו כדי להודיע למנהל, למנתח הראשי 
'אחות ראשית' –  יהודים.  לי, שבבית הסוהר נמצאים  או 
אמר לי השוטר המצרי פעם בהתרגשות, 'הם כה אומללים 
ואבודים, שזה נוגע ללב. בואי איתי וראי בעצמך'. נסעתי 
עם השוטר וחזיתי בכאבם וסבלם של הפליטים היהודים, 
וכתמיד, הצלחתי לבסוף לקבל מן הקצין התורן של ביה"ס 
אישור להביא את הפליטים אל ביה"ח לטיפול ולאשפוז. 
לראות  יכלו  ולא  מפתיעה  ואחווה  נדיבות  גילו  המצרים 
כאב בלי שינסו לעזור. "לעולם", היא מספרת, "לא נמנעה 
מפליט האפשרות לעזוב את ביה"ס או את האונייה שבה 
את  לאשפז  צורך  כשהיה  סמוי".  כנוסע  רוב  ע"פ  הגיע, 
אחד הפליטים דאג צוות ביה"ח לשוטר מצרי שישהה ליד 
מיטתו, יומם ולילה. השוטר קיבל את ארוחותיו בביה"ח 
גם  וזכה  ביתו,  בני  בשביל  תרופות  גם  השאר,  כל  כמו 
לטיפול אם ביקש זאת. כך הוא נהפך לבסוף לידיד ותמיד 
הצטער לעזוב את בית החולים כשהגיע זמן שחרורו של 

הפליט החולה.
בשיטתיות  וולף  האחות  הצליחה  הזמן  במשך 
שחפץ  יהודי  פליט  לכל  כמעט  מחסה  למצוא  ובעקשנות 
להישאר במצרים. "בראשיתה של התקופה הנאצית", היא 
מספרת, "הגיעו לאלכסנדריה רופאים יהודים רבים בעלי 
שם, כשבידיהם אשרת תייר מוגבלת. זאת הייתה תחנתם 
היהודי  בביה"ח  ואצלנו  מגרמניה.  בבריחתם  הראשונה 
עשינו כמיטב יכולתנו כדי להקל עליהם את שהייתם לפני 
לא  היא  שאף  הבאה,  לתחנתם  בדרכם  להמשיך  שנאלצו 

הייתה תמיד, למרבה הצער, האחרונה". 
סיפורו  הוא  תקופה,  הסיפורים המרגשים מאותה  אחד 
לאוניית  בגרמניה  שהסתנן  יהודי  נער  ליאו,  הפליט  של 
האונייה  צוות  ע"י  ונתפס  פחם,  שהובילה  גרמנית  משא 
כשעגנה  האונייה  של  הפחם  מחסן  בפינת  המסע  בסיום 
באלכסנדריה. גב' וולף שהתוודעה למקרה, קיבלה רשות 
לעלות על סיפון האונייה ולקחת את הנוסע הסמוי, שרעד 
מקור, אל ביה"ח. הנער המסכן סבל מדלקת ריאות קשה. 
ביה"ח  צוות  הצליח  כמה שבועות,  בן  לאחר אשפוז  ורק 
מי  אביו.  של  לידיו  ישראל,  לארץ  להעבירו  רב  במאמץ 
שסייע רבות היה נהג קטר יהודי בשם אברהם שעבד בקו 
הרכבת קהיר-לוד שפעל אז בין מצרים לישראל, אברהם 
הנ"ל נכמרו רחמיו על הצעיר, הסתירו בתאו ברכבת, על 
אף שסיכן בכך את פרנסתו, והצליח להכניסו בשלום לארץ 

המובטחת.

שער לחופש
כשיהודי  המלחמה,  פרוץ  לפני  כשנתיים   ,1937 בשנת 
ביה"ח  לאנשי  הגיעו  היטלר,  של  מפניו  נמלטו  גרמניה 
בין  המפליגות  איטלקיות  נוסעים  אוניות  על  שמועות 
וכי  הרחוקה,  שבסין  לשנחאי  האיטלקית  טריאסטה 
הנוסעים הם פליטים יהודיים הבורחים מגרמניה הנאצית 
אחדות  במשך שעות  עגנו  האלה  האוניות  כל  ומאירופה. 

מי יודע היום שפקידים 
ושוטרים מצריים סייעו 

בחשאי ליהודי אלכסנדריה 
להציל יהודים מציפורני 
הנאצים? היו אלו שליחיו 

של מלך מצרים דאז, 
המלך פארוק, שידם רב 

להם באותה עת בהברחת 
והסוואת הפליטים היהודים 

שנרדפו עד צוואר ע"י 
השלטונות הבריטיים

המלך פארוק. צילום: ויקיפדיה

ביה"כ אליהו הנביא באלכסנדריה

ביה"כ אליהו הנביא באלכסנדריה

"
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יום אחד,  בפורט סעיד המצרית לפני שהמשיכו בדרכן. 
שלנו  הראשי  היהודי  המנתח  קיבל  וולף  הגב'  מספרת 
ובו  וילהלם,  יהודי בשם  ד"ר כץ מכתב מאחד מידידיו, 
הוא מודיע, שיהיה ב-7 ביולי 1937 למשך שעות אחדות 
בפורט סעיד בדרכו לשנחאי. וילהלם כתב, שישמח מאד, 

אם ד"ר כץ יוכל לבוא ולפוגשו על סיפון האוניה. 
"ד"ר כץ נסע לפורט סעיד, עלה על האוניה ונפגש עם 
ידידו וילהלם, שאותו לא ראה שנים. בשובו לאלכסנדריה, 
זקניהן  על  יהודיות שלמות  על משפחות  לנו  סיפר  הוא 
וטפן, אנשים בודדים, נשים, חולים וקשישים, שהיו שם. 
כולם מאושרים שניצלו מהסכנות שארבו להם בגרמניה 
הנאצית, אבל מודאגים מהעובדה שפניהם מועדות לארץ 
אמצעים  היו  לא  מהם  לרבים  בטוח.  לא  ולעתיד  זרה 
עליהם  היה  כי  בשנחאי,  מקלט  למצוא  כדי  מספיקים 
לבקר  זאת התקבלה ההחלטה  בחיפזון. בעקבות  לעזוב 
לעזור  ולהשתדל  דרכה לשנחאי  אוניה העושה את  בכל 
מהם  רבים  אלה.  מסכנים  לפליטים  שאפשר  כמה  עד 
מסוימת  ביטחון  הרגשת  להם  להקנות  כדי  בכסף  צוידו 

בימיהם הראשונים בסין". 
פעילות התנדבותית זו נמשכה עד לאותו יום שבו כרת 
צבאות  על  מלחמה  והכריז  היטלר  עם  ברית  מוסוליני 
הברית. בדרך כלל עברו דרך פורט סעיד שתיים או שלוש 
הגבולות,  סגירת  עד  הכל  ובסך  לשבוע,  כאלה  אוניות 
כ-20,000 פליטים יהודיים. בכל אוניה כמעט, היו אדם 
אחד או שניים שהיו חולים מאד, אשר לגביהם הפסקת 
הנסיעה הייתה לפעמים שאלה של חיים או מוות. לעתים 
אלה  חולים  להוריד  היהודי  ביה"ח  לצוות  ניתן  קרובות 
מצד  רציניים  בקשיים  נתקל  לא  ומעולם  מהאוניות 
שלטונות הנמל המצריים. חולים אלה אושפזו בביה"ח 
באלכסנדריה. לאחר שהחלימו נמצאה הדרך להשאירם 
במצרים עד סוף המלחמה; אחר כך הצטרפו אל קרוביהם 

או עלו לארץ ישראל.
וולף  תאה  הגב'  נקראה  לערך,   5 בשעה  אחד,  בוקר 
בדחיפות אל משאית ובה נשים המחכות להיכנס לשטח 
בית החולים. שני חיילים מבעלות הברית, שליוו אותן, 
היו  לוב.  מבנגאזי,  יהודיות  שאלה  וולף  לגב'  סיפרו 
אלה ניצולות הפלישה הנאצית לבנגאזי והן הובאו דרך 
ישראל.  לארץ  מכאן  להעבירן  במטרה  הלובי,  המדבר 
הפליטות האומללות התקבלו בסבר פנים יפות ע"י צוות 
ביה"ח כשהם מטופלים, וזוכים לסעודה הגונה ולמנוחה 
בדמעות,  סיפרו  הם  בחיפזון.  שהוכנו  אלונקות  גבי  על 
וולף, כי בעליהן, אבותיהן ואחיהן נלקחו ע"י  כך הגב' 
הנאצים ליעד בלתי ידוע. "אל תבכי, אני בטוחה, שתראו 
את בעליכן שוב", ניסתה הגב' וולף להרגיע במילים את 
היא  למחרת,  חרישית.  שיבבה  הבוכיות  הנשים  קבוצת 
מספרת, הן הוסעו בחשאי לארץ ישראל. היה זה מאורע 

חולף – לעולם לא שמענו עליהם עוד".

סיוע מהמשטרה 
הסיפור המרגש ביותר היה סיפורה של ספינה גרמנית-
קשישים   13 בקרבה  שהובילה  "קאירו",  בשם  נאצית 
יהודים שחולצו במבצע מזהיר מבטן האונייה. ראשיתו 
של הסיפור באיש צוות אניית המשא הגרמנית "קאידו" 
שהגיע ליידע את אנשי ביה"ח היהודי בסיפור המרעיש. 
סחורה  מפריקת  כחלק  כאן  עוגנת  "קאידו",  אוניית 
בנמלים שונים של הים התיכון ובתוך האונייה, כך סיפר, 
מוחזקת בתנאים איומים קבוצה של שלושה עשר יהודים 
גרמניים קשישים, שעלו על סיפונה בהאמבורג בתקווה 
שהאנייה  אימת  כל  אבל  הנאצים,  מפני  מקלט  למצוא 
נלהב,  נאצי  החובל,  רב  אותם  נעל  כלשהו,  בנמל  עגנה 
בתאם, בהיותו איתן בדעתו להחזירם לגרמניה ולמחנה 
ריכוז. הפליטים האלה, אמר הימאי, חסיד אומות עולם, 
יורשו  לא  אם  נחתך  גורלם  כי  ביודעם  ייאוש,  מלאי 
האונייה לשוב  עתידה  בבוקר  לרדת באלכסנדריה. מחר 

להאמבורג שבגרמניה, היישר לידיהם של הנאצים. "אני 
אחד  אצל  וביררתי  עליהם  "ריחמתי  סיפר,  כך  עצמי", 
וכך  לעזור  שיוכלו  יהודים  ישנם   אם  האונייה  מזקיפי 

הגעתי לכאן".
בהתאם  מבריק.  רעיון  רקם  וולף,  מספרת  כך  הימאי, 
לחוק הימאות הבינלאומי, במקרה של מגיפה על אונייה 
שלטונות  את  ליידע  החובל  רב  חייב  בנמל,  העוגנת 
ההסגר, והאנייה צריכה להישאר בנמל עד לקבלת רשות 
ההפלגה. "אם שלושה עשר האנשים האלה", אמר, "יחלו 
באופן פתאומי, יהיה צורך להודיע לשלטונות הבריאות, 
רופא יישלח אל סיפונה ובוודאי יצווה על אשפוזם. כל 
מה שיש לעשות כדי שיראו חולים עד מחר בבוקר הוא 
לתת להם מנה הגונה של גלולות שינה". אותו ימאי אמור 
היה כחלק מהתפקיד להגיש לפליטים את ארוחת הערב. 

סוכם כי הקשישים ייקחו את הגלולות ובבוקר שלמחרת 
בית  אל  מהאונייה  אנושים"  "חולים  של  במסווה  יורדו 

החולים היהודי בעיר.
על  לוקחים  שאנו  הרב  לסיכון  מודעים  היינו  "כולנו 
הוא  אבל  ימאי.  אותו  "ובייחוד  וולף,  מספרת  עצמנו", 
היה בטוח לחלוטין, שהכל יסתדר כמתוכנן. ציידנו אותו 
בגלולות שינה, לאחר שמסר לנו פרטים על מצב בריאותו 
לצלצול  בדאגה  ציפינו  מהפליטים.  אחד  כל  של  וגילו 
הטלפון משלטונות ההסגר. לבסוף הגיעה הודעה בשעות 
משא  באוניית  יהודיים  נוסעים  עשרה  כי  הצהריים, 
מנה  כנראה  נמצאים במצב קשה לאחר שלקחו  גרמנית 
האם  שאלו  האונייה  קברניטי  שינה.  גלולות  של  גדולה 

נוכל לקבל את כולם?
שרויים  כולם  הגיעו  הם  כמובן.  בחיוב,  "השבנו 
בתרדמת עמוקה לוקים בדלקת ריאות חריפה. הקברניט 
"מצבם  לאור  עליהם  ויתר  להסגירם,  שתכנן  הנאצי 
החמור" ונסע בלעדיהם. עברו כמעט חודשיים עד שכולם 
ליד  שמירה  הוצבה  התקופה  אותה  כל  במשך  החלימו. 
הקשישים  היהודים  הביעו  שהחלימו  לאחר  מיטותיהם. 

את רצונם לעלות לארץ ישראל".
היו  לא  יהודים  לאותם  לבעיה.  נקלע  ביה"ח  צוות 
וכל  ישראל,  לארץ  לכניסה  תיירים  אשרות  או  דרכונים 
לבלי  היו  במצרים  הבריטיים  השלטונות  אל  הפניות 
ששוב  המצרית  המשטרה  לתמונה  נכנסה  כאן  הועיל. 
המצריים  ההסגר  שלטונות  לעזרה.  נחלצה  במפתיע 
שהפליטים היו תחת חסותם, הסדירו את העברתם ברכבת 
מאלכסנדריה לבית הכלא בנמל פורט סעיד יחד עם שני 
פליטים יהודים מהונגריה ונערה יהודיה מצ'כוסלובקיה. 
הם נלקחו בשלושה תאים שמורים בלוויית קצין משטרת 
הנמל בלבוש אזרחי ובלווייתה של תאה וולף. כשהגיעו 
אל הנמל הם עלו על סיפונה של ספינת משטרה מצרית, 
שהובילה אותם אל ספינת דייג מזדמנת, שהייתה אמורה 
הטריטוריאליים  למים  מחוץ  אל  בשלום  אותם  להעביר 
ישראל. הפליטים הקשישים  של מצרים עד לחופי ארץ 
צוידו בבגדים חמים, כסף ומזון. "לאחר שנפרדנו מהם", 
חזרנו  חרדות.  מלאי  החוף  אל  "שבנו  וולף,  מתארת 
טובות.  לחדשות  עיניים  בכיליון  וציפינו  לאלכסנדריה, 
סוף  סוף  הגיע  מספרת,  היא  עצבים,  מורט  שבוע  בתום 
דו"ח מלא על ידי אחד משלושת הפליטים שכתב אלינו 

מארץ ישראל.
"הוא סיפר, כי ספינת חופים בריטית גילתה את ספינת 
הדייג ביום השני להפלגתם, לא הרחק מיפו, והפליטים 
עזבו את הספינה וירדו לסירה. הים היה רוגש, ורק הודות 
לשלושת הצעירים שהשיטו את הסירה, הצליחו להגיע 

לחופה של תל אביב".
סיפורו של ביה"ח של הקהילה היהודית באלכסנדריה 
אחדות  שנים  עוד  להתקיים  המשיך  הוא  תם.  לא  עוד 
בקיץ  נעצר  כץ,  פריץ  ד"ר  היהודי  הראשי,  שרופאו  עד 
1959, ע"י שליט מצרים האנטישמי, גמאל נאצר, בשובו 
ישראלי.  מרגל  שהוא  שווא  באשמת  בשווייץ,  מביקור 
על יהודי יקר זה שהציל נפשות רבות מהאומה המצרית, 
עם  עולם  במאסר  כך  אחר  שהומר  מוות,  גזר-דין  נגזר 
עבודות פרך. ד"ר כץ שוחרר לבסוף ע"י נאצר לאחר 18 
חודשי מאסר, רק לאחר התערבות בינ"ל ולחצים כבדים. 
הכריז  כשנאצר  לקיצו  הגיע  היהודי  ביה"ח  של  סופו 
ישראל  ובמדינת  ביהודים  נקמה  של  כצעד   1960 בשנת 
- על הלאמתם של בתי החולים היהודיים באלכסנדריה 
במחיר  אותם  למכור  נאלצה  היהודית  הקהילה  ובקהיר. 
של  סופו  היה  זה  לעזוב.  נאלצו  העובדים  וכל  מגוחך, 
מפעל אנושי מהולל, יחיד במינו, שהציל לא מעט יהודים 

מציפורני הנאצים.

בוקר אחד, נקראה הגב' 
תאה וולף בדחיפות אל 

משאית ובה נשים המחכות 
להיכנס לשטח בית החולים. 

שני חיילים מבעלות 
הברית, שליוו אותן, סיפרו 
שאלה יהודיות מבנגאזי, 
ניצולות הפלישה הנאצית 

שהובאו דרך המדבר הלובי, 
במטרה להעבירן מכאן 
לארץ ישראל. הפליטות 

האומללות התקבלו בסבר 
פנים יפות ע"י צוות ביה"ח. 
הן סיפרו בדמעות, כך הגב' 
וולף, כי בעליהן, אבותיהן 
ואחיהן נלקחו ע"י הנאצים

ביה"כ אליהו הנביא באלכסנדריה

"
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בפרויקט של מסירות נפש ואהבת ישראל, נוסדו בעשורים האחרונים מוקדי 'הכנסת אורחים' 
סמוך לקברי גדולי החסידות באירופה  כתב 'כל ישראל' יצא בעקבות התופעה ושוחח עם 
 המופתים הנדירים,  ליז'ענסק"  "הכנסת אורחים  ר' אהרן הרשקופ מראשי ארגון  הרה"ח 

התינוק שנקרא 'נועם אלימלך', יום חלוקת הצ'ולנט לגויים וההתמודדות עם תקלות

יצחק דוד קוריץ
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לפולין  הגיעו בשבוע שעבר  ואנשי מעשה  אלפי חסידים 
ר'  ציונו הק' של הרה"ק הרבי  שבמזרח אירופה לפקוד את 
אלימלך מליז'ענסק זיע"א, הטמון בעיירה ליז'ענסק שבצפון 
הקודש  מארץ  מטוסים  עשרות  של  אווירית  רכבת  פולין. 
ולהעתיר  להשתטח  ישראל  בית  המוני  את  הביאה  ומחו"ל 

לישועת הכלל והפרט ביום ההילולא קדישא כ"א אדר. 
הסמוכה  השבת  לפני  כבר  הגיעו  מהבאים  גדול  חלק 
עילאית  רוחנית  מחוויה  השבת  במשך  ונהנו  להילולא 
פנים  במאור  וזאת  מאידך,  המלך  כיד  לבבי  ומאירוח  מחד, 
ליז'ענסק"  אורחים  "הכנסת  ארגון  עסקני  ידי  על  ובמסירות 
נפש על מנת  לפני ההילולא במסירות  ולילות  ימים  שטרחו 
ולשבת קודש  פני אלפי הבאים להילולא  שיוכלו לקבל את 

שלא יחסר המזג.
יהודים  המוני  הפסח  חג  לאחר  יגיעו  צאנז  לעיירה  גם 

בעל  מרן  הרה"ק  השושלת,  ראש  של  קברו  על  להשתטח 
ה"דברי חיים" זיע"א שיום ההילולא דיליה יחול בכ"ה ניסן, 
שם גם יוכלו להשיב את נפשם בבנין הכנסת אורחים שהוקם 

בסמוך לציון הק' על ידי עסקנים ואנשי חסד מחסידי צאנז.
בשנים האחרונות החלה להתפתח במיוחד תופעה ברוכה 
באירופה,  צדיקים  קברי  על  והשתטחות  "נסיעות"  של  זו 
"הכנסת  פועלת  ואוקראינה  פולין  ברחבי  רבים  ובמקומות 
אורחים" בכל ימות השנה, למען יוכל כל יהודי הבא לפרוק 
את צרותיו ולהעתיר לישועה – להשיב את נפשו אף בארוחה 
ייגש  ואף לטהר עצמו טרם  ולפוש מעט מעמל הדרך  חמה 

לתפילה בציונים הק'.
הכנסת  "ארגון  הם  זו  קודש  בפעילות  הראשונים שהחלו 
ר'  הרה"ח  החסד  איש  של  בראשותו  ליז'ענסק"  אורחים 
מחסידי  המסור  המתנדבים  וצוות  הי"ו  קרקובסקי  שמחה 

מקום  לעלוב,  בעיירה  החסד  מפעל  את  שהקימו  לעלוב, 
זיע"א.  מלעלוב  דוד  ר'  הרה"ק  השושלת  ראש  של  מנוחתו 
הדבר החל לפני למעלה משלושים שנה אז חידש כ"ק מרן 
לציון  ה"נסיעה"  את  זיע"א  מלעלוב  נטע  נתן  שמעון  רבי 
הק' ביום ההילולא, או אז הקימו עסקני הארגון את ההכנסת 
אורחים לתועלת המוני הבאים להילולא, ובד בבד הקימו את 

מפעל הקודש גם בעיירה ליז'ענסק.
כדי לשמוע קצת על ימיו הראשונים של הארגון ובכלל על 
התופעה של ה"נסיעות" שפרח בשנים האחרונות בכל רחבי 
אירופה ואוקראינה, שוחחנו את אחד העסקנים מראשי ארגון 
"הכנסת אורחים ליז'ענסק" הרה"ח ר' אהרן הרשקופ הי"ו, 
ולמטרה  לזולת,  איך להטיב  ומחשבה  כולו חסד  אדם שכל 
קדושה זו אף עזב את ארץ הקודש ועבר עם משפחתו להתגורר 
בעיר ליז'ענסק, שם הוא פועל ימים ולילות במסירות בעבודת 
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הקדוש במשך כל ימות השנה, והכל במאור פנים בלתי 
רגיל ובסבר פנים יפות.

בהקמת  הקוראים  את  משתף  הוא  דבריו  בתחילת 
הארגון בתקופתו הראשונה לפני כ-30 שנה: "באותם 
ימים הגיעו למקום ההילולא כמה מאות יהודים בלבד, 
הם שהו בעיר במשך יום ה'יארצייט' בלא שום תנאים 
יהודים  מכך.  המשתמע  כל  על  מינימליים  גשמיים 
בתפילה  ליבם  את  לפרוק  לבוא  חשקה  שנפשם  רבים 
זו,  זה, התקשו להגיע מסיבה  ותחנונים במקום קדוש 
אנשי החסד למשימה  נרתמה קבוצת העסקנים  אז  או 
קטן  מבנה  החיים  לבית  בסמוך  ושכרו  הקדושה 
ששימש כפונדק דרכים לשיכורי העיירה, שם העמידו 

שתיה חמה וכיבוד קל לרוות ציבור המתפללים. 
ששימש  סמוך  בנין  קיבלו  יותר  מאוחרות  "בשנים 
עד אז כבית מלון מקומי. המלאכה לא הייתה פשוטה 
למקום  להביא  נדרשו  רבים  מאמצים  ועיקר,  כלל 
אך  אורחים',  'הכנסת  ארגון  להפעלת  הנדרש  כל  את 
המתנדבים לא התייאשו ופעלו במלוא המרץ למטרה 
יהודים  החלו  לשנה  משנה  אט  אט  וכך  זו,  קדושה 
קל  נעשה  שהדבר  לאחר  להילולא  להגיע  נוספים 
אלף  כ-15  במקום  כבר שהו  זו  ובשנה  יותר,  ואפשרי 

יהודים מכל רחבי העולם".
אתגר לא פשוט הוא לשהות במשך כל ימות השנה 

בעיר זרה בין תושבי המקום הגויים...
אכן  כי  לנו  מסביר  לו  האופייני  בחיוך  אהרן  ר' 
נעים כל כך, אך כשכל  בתחילת הדרך לא היה הדבר 
הוא  למקום,  הבאים  ליהודים  להטיב  הייתה  מטרתו 
במלאכת  זו.  קדוש  למקום  התקשרות  אט  אט  הרגיש 
וכפי  ונעלית,  חשובה  שליחות  הוא  רואה  זו  קודש 
הינה  הזולת  של  "הגשמיות  כי  צדיקים  בשם  שכתוב 

הרוחניות שלך". 
זיע"א  מלעלוב  הרבי  כי  לנו  מספר  הוא  זה  בעניין 
נכנס פעם למטבח הארגון בעת שהמתנדבים היו עמלים 
בהכנת האוכל לאלפי המתפללים, הרבי לא הסתיר את 
כי  קדשו  בלשון  והתבטא  זה  נפלא  מדבר  התפעלותו 
במטבח זה ניתן לפעול ישועות כמו בתפילה על הציון 
הק', בדבריו אלו הוא המחיש לציבור כמה חשוב ענין 
זה של הכנת אוכל ליהודים, ובפרט במקומות נידחים 
אלו שעצם הידיעה שיש למתפלל את כל צרכו הדבר 

נותן לו ישוב הדעת להתפלל ברוגע ובמנוחה.
האם  העניין?  לכל  המקום  תושבי  מתייחסים  איך 

היו גילויי אנטישמיות במשך השנים?
פעילות  היתה  "בתחילה  אהרן.  ר'  לנו  אומר  "כן", 
קדושה זו לצנינים בעיני גויי המקום. מעטים מהם אף 
צעדינו  את  להצר  אלימות  בדרכים  והשתמשו  הציקו 
הייתה להפריע  ולהפסיק את הפעילות כשכל מטרתם 

ליהודים להגיע למקום.
"אך בסייעתא דשמיא בהמשך הדרך נרגעו הרוחות, 
אינם  להתפלל  הבאים  היהודים  כי  אט  אט  הבינו  הם 
לחיי  להפריע  לא  ואף  העיר  על  להשתלט  באים 
התושבים. במשך הזמן רבים מהגויים החלו אף לסייע 
במובנים רבים, וכך נרכשו עוד מבנים לתועלת העניין".
ר' אהרן מזכיר לנו אגב, כי בעיירה לעלוב, גם שם 
בכך  מיוחדת  דשמיא  סייעתא  העסקנים  ראו  כידוע 
שטח  לרשותם  להעמיד  ניאותו  ועוזריו  העיר  שראש 

גדול למטרה הקדושה.
זה,  במקום  שנה  מידי  מתרחשת  מעניינת  אנקדוטה 
ביום מסוים בשנה מתכנסים תושבי העיירה בהמוניהם 
למקום גדול סביב שולחנות ערוכים, יום זה נקרא בפי 
לכל  מחלקים  בו  )חמין(,  הטשולנט"  "יום  התושבים 
זו הם  תושבי העיירה חמין יהודי אותנטי. בהתכנסות 
רוצים להראות צעדי התקרבות ליהודים ובכך להפחית 

עוד ועוד את השנאה שהייתה בעבר.
בעיר  השנה  כל  במשך  המתרחש  הוא  מיוחד  פרק 
לא  בו  יום  כמעט  אין  כי  יודעים  רבים  לא  ליז'ענסק. 
השנה.  בשבתות  ובפרט  למקום,  יהודים  מגיעים 
סמוך  לשהות  מגיעים  תבל  רחבי  מכל  רבות  קבוצות 
את  המביעים  ורבנים  אדמו"רים  וביניהם  הק',  לציון 
שבת  סעודות  הכולל  הנפלא  מהאירוח  התפעלותם 
כיד המלך, מקומות לינה נוחים ומקווה טהרה שהוקם 

בהידור רב לתועלת אלפי עמך בית ישראל.
מבעלזא  האדמו"ר  של  ביקורו  היה  במיוחד  בולט 
בסמוך  שנים  מספר  לפני  זה  היה  במקום.  שליט"א 
אלפי  בראש  אז  נסע  הרבי  האדמו"ר.  נכד  לחתונת 
חסידים לאוקראינה להשתטח על קברי אבותיו בעיירה 
המשיכה  מכן  לאחר  נכדו.  לחתונת  ולהזמינם  בעלזא 

השיירה בעשרות אוטובוסים לעיר ליז'ענסק שם נערכה 
פנים  מקבלת  החסידים  נהנו  אז  גם  המונית,  תפילה 
כשהרבי  אורחים',  ה'הכנסת  עסקני  ידי  על  מיוחדת 
מבעלזא לא הסתיר את התפעלותו מכך ושיבח במיוחד 

את ראשי הארגון.
המזלג  קצה  על  לשמוע  גם  ביקשנו  זו  בהזדמנות 
מסיפורי הישועות שיהודים בוודאי זכו לראות במקום 

קדוש זה.
"עצם פעילות החסד במקום", אומר לנו איש שיחנו, 
אירעו  השנים  במשך  עצמו.  בפני  עצום  מופת  "היא 
או  המזון  בשינוע  שונים  ועיכובים  תקלות  ספור  אין 
באספקת החשמל ומים למקום כפי הנדרש, אך תמיד 
מכיוונים  העניינים  הסתדרו  עצומה  דשמיא  בסייעתא 
בלתי צפויים, והכל כמובן בזכותו של הצדיק הקדוש 
הנעשה  העצום  החסד  מערך  ובזכות  בעיירה,  הטמון 

במקום.
"מלבד זאת ישנם אין ספור סיפורי ישועות שסופרו 
למקום  הגיע  השנה  להילולא,  שבאו  יהודים  ידי  על 
ערך  ואף  האוכל  להגשת  הוא  אף  שהצטרף  אברך 

הרבי מלעלוב 
זיע"א נכנס פעם 
למטבח הארגון 

בעת שהמתנדבים 
היו עמלים בהכנת 

האוכל לאלפי 
המתפללים, הרבי 

לא הסתיר את 
התפעלותו מדבר 
נפלא זה והתבטא 

בלשון קדשו כי 
במטבח זה ניתן 

לפעול ישועות כמו 
בתפילה על הציון 
הק', בדבריו אלו 

הוא המחיש לציבור 
כמה חשוב ענין 

זה של הכנת אוכל 
ליהודים, ובפרט 

במקומות נידחים 
אלו שעצם הידיעה 
שיש למתפלל את 

כל צרכו הדבר 
נותן לו ישוב הדעת 

להתפלל ברוגע 
ובמנוחה.
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'קידוש' מיוחד במקום. הוא סיפר לסובבים כי מספר שנים 
לאחר נישואיו לא זכה לפרי בטן, בשנה שעברה הוא החליט 
להגיע ליום ההילולא להשתטח על ציונו של הרבי הקדוש, 
תתקבל  ותפילתו  יזכה  אם  כי  הבטיח  הוא  תפילתו  בעת 
ואכן  במקום,  החסד  בפעילות  בעצמו  הוא  ישתתף  לרצון, 
לקיים  הגיע  הוא  זו  ובשנה  שתחי'  בת  בהולדת  נושע  הוא 
זאת  הוא עשה  הגדול,  הנס  על  לה'  ולהודות  את הבטחתו 
רב  'קידוש' בשפע  לרווחת הציבור  והעמיד  כפליים  בכפל 

כיד המלך.
בשנה  כי  סיפר  זוגתו  עם  במקום  ששהה  נוסף  "אברך 
שעברה הוא היה עדיין רווק בגיל מבוגר יחסית, בתפילתו 
בציון הק' הוא הבטיח כי באם ייוושע יעשה מאמץ להגיע 
אכן  וכך  הניסים,  על  להודות  זוגתו  עם  הבאה  בשנה  שוב 
זו כאמור  ובשנה  היה, במשך השנה הוא התארס למזל"ט 
הסובבים  את  ושיתף  הודיה  לתפילת  בשמחה  הגיע  הוא 

בסיפורו האישי".
"על  אהרן,  ר'  לנו  מוסיף  מעניינת",  נוספת  "אנקדוטה 
למקום  שהגיע  מצוות  בשמירת  המתחזק  מסוים  יהודי 
בהמלצת ידידיו להתפלל על זרע של קיימא, ואף הבטיח כי 
באם יזכה לפרי בטן – יקרא לילד אלימלך על שם הצדיק. 
אכן  כי  לסובבים  וסיפר  יהודי  אותו  הגיע  שאחריה  בשנה 
אלימלך  לבנו  לקרוא  והתכונן  לישועה  זכה  שמים  בחסדי 
כפי שהבטיח, אך דא עקא זוגתו לא נתנה את הסכמתה לשם 
יותר. הם  'עדכני'  היא מעוניינת בשם  כי  וטענה בלהט  זה 
התייעצו עם רב מסוים שהציע להם לתת לילד אף את השם 
'נועם'... שני הצדדים יצאו מרוצים, וכך זכה אותו ילד לשם 

נועם אלימלך"...
ארגונים  רבים  במקומות  הוקמו  הזמן  במשך  כי  יצוין 
נוספים של הכנסת אורחים הפועלים אף הם בימי ההילולא 
בעיירת  זה  אם  בכלל,  השנה  ימות  כל  ובמשך  בפרט 
שבעת  אור  רבינו  מנוחת  מקום  שבאוקראינה,  "מעז'בוז" 
ותלמידיו, לשם מגיעים  זיע"א  הימים הבעל שם טוב הק' 
המוני יהודים כל העת לתפילה והשתטחות לישועת הכלל 
איש  ידי  על  המנוהל  נפלא  ארגון  פועל  שם  וגם  והפרט, 
הפועל   – הי"ו  גבאי  מאיר  ישראל  הרב  המפורסם  החסד 
וצוות   – אירופה  ברחבי  קדושים  אתרים  לשיקום  רבות 

מתנדבים גדול.
כך גם בעיירה בעלזא שבאוקראינה בה טמונים אדמו"רי 
השושלת הק' זיע"א, שם גם מתנהל מערך ענק של חסד על 
ידי ארגון "דרכי אבות" בראשות הרב ישראל לוי הי"ו, וכן 

בעוד מקומות ברחבי אירופה. עובדה זו כאמור מקלה ביותר 
על המוני בית ישראל העושים דרכם בקור ובשלג ובכל זמן 
להשתטח על הציונים הק'. פעילותם של העסקנים השונים 
"מאחורי הקלעים", אך כאמור מסייעת ביותר לכל הנושא 

של ההשתטחות על קברי הצדיקים.
עם  הידוע  המעשה  את  להזכיר  שלא  אפשר  אי  לסיום 
פעם  איחר  אשר  זיע"א,  מקרעסטיר  ישעי'לה  רבי  הרה"ק 
ביום ראש השנה להגיע לבית מדרשו לתקיעת שופר. המוני 
לשלומו  לדאוג  החלו  הרבי  לבואו של  החסידים שהמתינו 
בכל  לחפשו  המשיכו   – בביתו  ענה  משלא  לחפשו.  ויצאו 
ההכנסת  המטבח  הרבי  נמצא  זמן  כעבור  העיירה.  רחבי 
שהגיעו  האורחים  המוני  לצורך  במיוחד  שהוקמה  אורחים 

שם  עמד  הרבי  החג.  בימי  הקדוש  רבם  בצל  לשהות  לעיר 
בעצמו ועסק בהכנת המזון עבור החסידים. 

בו  זה  בזמן  חן:  בענוות  לפליאת החסידים הסביר הרבי 
הנקראים  נעלות  ועבודות  טמירים  בסודות  עסוקים  כולם 
"רזא דרזין", בחרתי אני דוקא לעסוק ב"שובע ולא לרזון", 
כשהכול עסוקים בענייני עבודה ותפילה לפעמים נשכח מלב 
שעוד מעט יצטרכו האורחים אף להטיב את לבם בסעודת 
ישעי'לה  ר'  הרבי  כי  העובדה  ידועה  ואכן  דשנה.  טוב  יום 
הכנסת  של  זה  קדוש  במפעל  רבות  הוא  אף  עסק  זיע"א 
אורחים והגשת אוכל ליהודים, וכך אכן גם בעיר זו מתנהל 
ואנשי מעשה  היום ארגון חסד לתועלת המוני חסידים  עד 
הפוקדים את המקום ביום ההילולא ובמשך כל ימות השנה.
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שניכם צודקים

מכך.  להתעלם  אפשר  אי  כבר  בפתח,  פסח 
הרשתות מלאות במוצרים כשרים לפסח, כולל 
כאלו שגורמים להרגיש פחות ופחות את החג, 
בחנויות  החמץ.  למוצרי  היצירתיים  בחיקויים 
הבגדים הסתיימו הסיילים של סופ-עונה והכל כעת בגווני 
האביב הפסטורלי, אך המחיר פחות פסטורלי. מהמרפסות 
תלויות,  בובות  החבלים  על  ומצעים,  וילונות  משתלשלים 
עמלק,  או  חיילים  דמויות  ולא  ניקיון  לצרכי  הפעם  אבל 
פרסומים.  מרוב  קורסים  המודעות  לוחות  כמובן.  להבדיל 
הודעות על מכירות מרוכזות והרשמה לקמחא דפסחא, לצד 
וחדרי מדרגות  מודעות על בחורים חרוצים שמנקים בתים 

לכבוד החג וכמובן מועדי הגעלת כלים.
אפשר להמשיך ולתאר בלי סוף, אך תקצר היריעה והעורך 
יחתוך את ההמשך בכל מקרה. אבל כמו תמיד מסתבר שאין 
חדש תחת השמש. היה מי שבחר ללקט מקורות המעידים 
על ניקיונות לפסח אצל גדולי ישראל וציטט מתוך כתביהם, 
טקסטים 'מטלטלים'. השו"ת נודע ביהודה )מהדורה תניינא, 
פנוי  מקום  לי  אין  לזה  "ונוסף  כתב:  נז(  סימן  חיים,  אורח 
ואני מטולטל מחדר לחדר ומזוית לזוית כי מגרדין הכתלים 
מה  בקצרה  בא  אני  לכן  החג.  לכבוד  הבית  את  ומכבדין 
שנראה לעניות דעתי". גם בשו"ת חתם סופר )חלק א, אורח 
לחדר  חוץ  "היותי  הסיטואציה:  מתוארת  קלו(  סימן  חיים, 
של  טוב  ליום  המכבדים  צדקניות  נשים  גרשוני  כי  לימודי 
אחר  בחלק  הצורך".  ככל  להאריך  יכולתי  לא  כן  על  פסח 
כותב החתם סופר )חלק ו, ליקוטים, סימן ל(: "יקרת מכתבו 
דידן  נשי  דהני  דגברא  טלטולא  ימי  האלו  בימים  הגיעני 
לי  מוכנים  אינם  ספרים  אפילו  לזוית  מזוית  חפצים  מפנים 

לעיין". לגזור ולשמור לכל המתלונן.

  

חוויית הפסח אכן ממלאת את הבית וגם את החוץ. יהודים 
השכונות  ברחובות  מוקסמים  מטיילים  מחו"ל  המגיעים 
אין  עוד  כל   – באוויר  פסח  את  להרגיש  ונהנים  החרדיות 
חג  זה   - הנשימה  קנה  ואת  הדרך  את  שחוסמות  הפגנות 
שלא ניתן לפסוח על ההיערכות אליו. לקנות ולנקות ולסמן 
וי על רשימת המטלות הארוכה כמעט כאורך גלות מצרים. 
העצבים מתוחים וכל גרגיר – במקום הלא נכון - יכול להיות 
הקש ששובר את הגב, בנוסף לעבודות המייגעות ששוברות 

אותו באמת. 
לעתים זה יכול להיות אפילו אם מישהו מבני הבית מעז 
לקחת מהאריזה ספוגית לסיבון כלים בצבע אדום ולהשתמש 
בה בכיור החלבי, רחמנא ליצלן; או לבלבל בין חומר לניקוי 
עייפות  מרוב  אם  משטחים.  לניקוי  עוצמתי  לחומר  כללי, 
גיהצת את החולצה, ואת הפס בשרוול כמיטב יכולתך 'גהץ 
היטב היטב גהץ' השקעת וטרחת להדגיש במיוחד, אך בסוף 
גילית שהחולצה הפוכה, אל דאגה, זה רק עוד אחד מסימני 

החג.

  

חג  בחשיבות  להתעמק  במקום  אך  סימנים,  מלא  חג 
החירות, במקום להיערך אליו גם מבחינה רוחנית ולשמוח 

הפעיל  החומר  באחוזי  מתעמקים  אנו  הגדולה,  בגאולה 
אפשר  הקרובה.  בגינה  הילדים  על  השמירה  ובתורנות 
בהבנה.  ולקבל  לטיימינג  בהתאם  פרופורציה  בזה  לראות 
רק  כך  לא  שזה  מסתבר  פרופורציה.  חוסר  לומר  נכון  יותר 
בבתים הפרטיים שלנו. מפתיע לגלות כי ממשלה המנהלת 
מדינה קטנטנה, המוקפת אויבים, מלאת אתגרים ביטחוניים, 
האחרונה  התקופה  בכל  לנכון  מוצאת  וחברתיים,  כלכליים 
לנהל סדר יום סביב הסוגיה – החשובה, אך לא ברמת פירוק 
ממשלה – של תאגיד השידור הציבורי )כאן(, בשל חילוקי 
דעות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר משה 

כחלון. 
התקשורת עוקבת במתח, ומדווחת כי לאחר נתק מוחלט 
של עשרה ימים, נועדו השניים במשך כמה פגישות והגיעו 
בשעטו"מ לפתרון "משבר התאגיד". המתווה המסתמן הוא 
ועדת  הקמת  השידור  רשות  של  החדשות  חטיבת  הטמעת 
איתור בראשות שופט לבחירת דירקטוריון ודחייה במשפחה 

שבועות את תחילת השידורים.  
אז נגיד שזה באמת חשוב ומהותי, ורוצים לדאוג לעובדי 
ואבטלה;  פיטורים  למנוע  ולמשפחותיהם,  השידור  רשות 
בועט  חדש,  ציבורי  תאגיד  של  להקמה  לדאוג  שני,  מצד 
ומרענן. קצת נשמע כמו הסיפור ההוא שהרב אמר לכל אחד 
ניגש  מהצד  שעמד  שלישי  אדם  צודק!"  "אתה  מהצדדים: 
לרב ושאל איך זה ייתכן ששניהם צודקים – וזה שווה משבר 
כזה בממשלה - אמר לו הרב: "גם אתה צודק!" מי שכבר 
דמיין מערכת בחירות מוקדמת, יכול לחזור לשגרה. לפעמים 

צריך להקשיב למי שאמר אל תאגיד נגיד.

  

מהר מאוד מגיעה תזכורת על הסוגיות החשובות באמת. 
שחרורו בעסקת טיעון של אחד ממשתתפי הלינץ' ברמאללה. 
מחבלת מנסה לדקור שוטרים בשער שכם ומחוסלת. איומים 
בעזה  מכיוונים שונים. החמאס  אותנו  פיגועים מציפים  על 
מאיים על נקמה בעקבות חיסול בכיר הארגון מאזן פוקהא. 
ביניהן  שונות  מסע  אזהרות  הוציא  בטרור  ללוחמה  המטה 
ולהימנע  מסיני  לצאת  לישראלים  הקוראת  חמורה  אזהרה 
מידע  על  מבוסס  העיקרי  החשש  האי.  לחצי  מלהיכנס 
פגיעה  על  דאעש  של  קונקרטיים  איומים  ובשל  מודיעיני 
ובטורקיה  בירדן  היהודיים  התיירים  גם  בסיני.  ביהודים 
העולם  רחבי  בכל  כמעט  הן  ההמלצות  למעשה,  מוזהרים. 

לשים לב, להיות בערנות מוגברת ולהתנהל על פי הכללים.

  

החדש,  הממשל  של  הראשון  השגריר  הושבע  בארה"ב 
 - טראמפ  הנשיא  של  הטוב  ידידו   - פרידמן  דייוויד  עו"ד 
חבוש  כשהוא  ההשבעה,  בטקס  בישראל.  ארה"ב  לשגריר 
נפתח  נשבע,  ולא  'מצהיר'  והוא  התנ"ך,  על  ידו  כיפה, 
השגרירות  את  להעביר  רצון  עם  ופרו-ישראלי,  חדש  עידן 
האמריקאית לירושלים, אך גם עם הרצון להגיע להסכם עם 

הפלסטינים. 
פותחת בהצהרה  לאו"ם,  היילי, שגרירת ארה"ב  ניקי  גם 
שם  להיות  ומבטיחה  ישראל  לטובת  משמעית  וחד  ברורה 

בשבילנו. לו יהי. 
בקשת  את  השבוע  דחה  ריבלין  ראובן  שלנו,  הנשיא 
החנינה של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, עם זאת 
הבהיר כי אם ינוכה ממאסרו של אולמרט שליש, הוא ישקול 
לבטל את ההגבלות שעדיין יחולו עליו בתקופה זו, ויאפשר 

לו בכך לפתוח דף חדש יותר בקלות. 

  

חוקיה  התורה,  קבלת  במעמד  שמות  ספר  סיום  לאחר 
חדש,  דף  אנו  מתחילים  וכליו,  המשכן  ובניית  ומשפטיה, 
ופותחים את ספר ויקרא – תורת כהנים והקרבת הקורבנות.  
יחטא,  אם  לאדם  הקרבנות  מהם  מפורטים  בפרשת השבוע 
ישראל  עדת  כל  "ואם  או  יחטא"  המשיח  הכהן  "אם  וגם 
קרבן  בתיאור  רק  "אם".  אופציונלית  בלשון  הכל  ישגו". 
המדרש  את  מביא  רש"י  יחטא"  נשיא  "אשר  נכתב  הנשיא 
בשגגתו  מודה  שהמלך  הדור  אשרי  'אשרי'.  מלשון  שזה 
נשיא  אם  נאמר  לא  הזוהר  לפי  מעשיו.  את  לתקן  ורוצה 
יחטא, אלא "אשר נשיא יחטא", לפי שזה שכיח מאד וכמעט 
הממשלה  שבגלל  מכיוון  יחטא,  שנשיא  הדבר  הוא  וודאי 
חטא.  לכלל  ומזה  יהירות  לכלל  בא  הריהו  בידו   הנתונה 
דבר זה – אמר רבי נטע זצ"ל מחלם – מרומז בראשי התיבות 
של המילים אשר נשיא יחטא, שהם: אני. חטאו של הנשיא 
נובע מזה שהוא בא לכלל יהירות ואומר אני ואפסי עוד. אבל 
אם הוא מכיר בעוונו, יש לו דרך לכפר ולהישאר נשיא, ועל 

שליש ורביע, לא שמענו. 
  

באירועים  הטובים",  המעשים  "יום  צוין  השבוע 
השתתפה  המשטרה  אפילו  חסד,  של  חביבים  ובפרויקטים 
וחילקה דו"חות תנועה חיוביים לנהגים הנוסעים כחוק. אנשי 
החסד  הזה.  היום  את  מציינים  ממש  לא  האמיתיים  החסד 
מהשגרה  חלק  חגיגיות,  בלי  לשעון,  מסביב  נעשה  שלהם 

היומיומית, תשאלו את מי שמכיר את ר' חונה דייטש. 
בימים אלו, בנוסף לעומס המשימות שיש לכל אחד, אנשי 
השגרתית,  הפעילות  את  מגבירים  רבים  וארגונים  החסד 
מדהים  הנצרכים.  לכל  לדאוג  כמטרה  עצמם  על  ולוקחים 
בודדים  לארח  בתים,  עוד  להאיר  ההתגייסות  את  לראות 
לקמחא  וכמובן  חדשות  לנעליים  לבגד,  לדאוג  ומשפחות, 

דפסחא. 
הבתים  את  ומחדשים  מאווררים  הזאת  בתקופה  רבים 
והעיתונים  החברתיות  הרשתות  ואביזרים.  בריהוט 
השכונתיים, מלאים במודעות ובהודעות של ריהוט, חפצים 
וביגוד למסירה לכל דכפין. אם גם אתם מעוניינים להצטרף 
לשרשרת הנתינה, פתחו את הלב ואת העיניים ובדקו לפני 
במה  משפחה  לשמח  יכולים  אתם  אולי  זורקים,  שאתם 
הדרך  באמצע  טובים  ואנשים  חסד  קבוצות  לכם.  שמיותר 
להם,  שזקוק  מי  לבין  חפצים  מוסרי  בין  לתווך  דואגים 
מביתו,  להוציאם  שמעוניין  מי  את  אחת  בעת  ומשמחים 
חסר  אינו  זה  נהנה,  זה  לביתו.  לקבלם  מי שמצפה  את  וגם 

והשמחה רבה, אביב הגיע פסח בא!
ובנימה אופטימית זו, אסיים.

שושי הלר

גם נתניהו וגם כחלון צודקים בטענות, לכן מציאת פתרון מוסכם היא האפשרות 
היחידה לסיום המשבר
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

הקרבת קורבן
הרב אבנר קוואס

יהָֹוה ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן  י ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן לַֽ "ָאָדם ּכִֽ
ם".  ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנכֶֽ

"קורבן"  שהמילה  הראשונים  כתבו  הקורבן?  ענין  מהו 
מלשון קרבה. לאחר שהאדם חטא הוא התרחק מהבורא וצריך 
צריך להקריב  קירבה למישהו  וכדי להראות  חזרה.  להתקרב 
מראה  זה  חשוב  לאדם  יקרה  מתנה  נותנים  אנו  אם  משהו. 
תגדל  כך  המתנה  וככל שתגדל  אליו,  מקורבים  אנו  כמה  עד 

הקירבה. 
כאשר אנו לוקחים כבש או פר להקרבה שוחטים ושורפים 
את  לשרוף  מוכנים  שאנו  לבורא  מראים  אנו  המזבח  גבי  על 
ממוננו עבורו. אבל, גם להקרבה יש גבול. אמר הקב"ה: "... 
ם". כלומר  ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנכֶֽ

את זה ותו לא.
כלפי  להתבטל  כדי  כי  וקבעו  לכת  הרחיקו  העולם  אומות 
למולך.  בניהם  את  אפילו  מקריבים  היו  שלהם  זרה  העבודה 
את העיוות הזה היהדות והתורה דחו כיון שכל מטרת בריאת 
האדם בעולם היא להיות ולעשות רצון הבורא ולא להיהרג על 

זה. חיי אדם הם ערך עליון יותר מהקרבת הקורבן.
ַהְּדָבִרים  ַאַחר  "ַוְיִהי  נאמר:  יצחק  בעקידת  הרי  נשאל  ואם 
ִּבְנָך...  ֶאת  ָנא  ַקח  ַוֹּיאֶמר  ַאְבָרָהם...  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים  ָהֵאֶּלה 
ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה...". לכאורה יש כאן ציווי על הקרבת אדם? 
הכל  ַאְבָרָהם"  ֶאת  ִנָּסה  "ְוָהֱאֹלִהים  ואמר  הפסוק  הקדים  כבר 
אמר  עצמה  שבעקידה  והראיה  בלבד.  נסיון  של  בגדר  היה 
ְדָך ֶאל ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעׂש לֹו  מלאך ה' אל אברהם: "ַאל ִּתְׁשַלח יָֽ

ְמאּוָמה".
שנעשה  הזה  הכבש  אשם  מה   – לשאול  אפשר  שני  מצד 
י  ּכִֽ "ָאָדם   – בפסוק  נאמר  לכן  שחטא?  האדם  במקום  קורבן 
שמוקרב  שבשעה  "מכם"?  המילה  מהפירוש  ִמֶּכם"  ַיְקִריב 
של  במקומו  להיות  צריך  היה  שהוא  החוטא  יחשוב  הקרבן 
ומזה  לעבור  צריך  היה  הוא  בכבש  שעשו  ומה  כבש  אותו 

יתעורר לתשובה.
דחפים  על  רומזים  והצאן  הבקר  שהבהמה  לומר  יש  עוד 
שונים אצלנו שאותם צריך להקריב ולבטל. כל אדם יש בו מן 
הבהמיות. כלומר, מידות ודחפים בהמיים שאותם צריך לרסן 
להגביל ולכוון. לכן אדם שמתקן את מידותיו ומרסן את יצריו 
הרי הוא זבח את רצונו לפני הבורא שצווה על תיקון המידות.

נשבר  לב  נשברה  רוח  אלוקים,  "זבחי  הפסוק:  אומר  וכן   
אלוקים-  זבחי  וכתבו המפרשים,  תבזה",  לא  אלוקים  ונדכא 
את מה ה' רוצה שנזבח? רוח נשברה, לשבר את ברוח והיצרים 
והדחפים, לעדן אותם ולכוון אותם למקום טוב יותר לטוב לנו 

כל הימים.
 

"וְשַָׂמְחתָּ בְַּחגֶָּך"
האשה  את  הבעל,  את  משמחים  כיצד  חז"ל:  שואלים 
והילדים? האיש שמח בבשר ויין. האשה שמחה בתכשיטים 
שמחה  שאשה  אמרנו  בממתקים.  שמחים  הילדים  ובבגדים. 
שבעל  נניח  אשה.  משמח  לא  אוכל  ובבגדים.  בתכשיטים 
היא תשאל  שווארמה...   מנה  ליומולדת  מתנה  לאשתו  יביא 
זה  האם  עמבה...  עם  שווארמה  יאמר:  והוא  זה?  מה  אותו: 
ישמח אותה? זה עלול לעצבן אותה. כל עניינה הוא הבגדים 

והתכשיטים, התמרוקים והבשמים. 
כאן המקום לחרוג קצת מהנושא, וללמוד מה קונים לאשה 

ואיך מגישים את המתנה. 
בעל יקר! מספר ימים לפני שמגיע חג הפסח, שבועות או 
סוכות, ואפילו שאר החגים בימות השנה, תחשוב לעצמך - 

איזו מתנה כדאי לקנות לה? אולי תקנה לה עגילים יפים, אולי 
ענק מדהים, ואולי טבעת יהלום... כל החיים קנית לה זכוכיות, 
פעם אחת תקנה לה אבן אמיתית! או אולי חלוק יפה, או בגד 
חדש. ואם אתה באמת מבולבל, אז תיתן לה צ'ק פתוח תחתום 
עליו ותאמר לה: תקני לך מה שאת רוצה... אולי תקנה לה נעלי 
בית עם פונפון... ואחרי שקנית תשים לה את המתנה בקרטון, 
שים על הקרטון פפיון, ותזרוק על זה נצנצים... לאשה, חשוב 
מאד אופן ההגשה של המתנה, ולפעמים זה מרגש אותה יותר 
מעצם המתנה. קנית לה את המתנה, עטפת... כתוב לה כרטיס 

ברכה, הקדשה, או מילה טובה.
הרבה בעלים שואלים: 'מה לכתוב? אני לא משורר...' לא 
חייבים להיות משורר. קח את הכרטיס, כתוב עליו מילה ושים 
אחריה שלוש נקודות... היא כבר יודעת להשלים לבד, והיא גם 

יודעת למה התכוונת.  
אז מה בכל זאת כותבים? 

"לאשתי ה... רציתי רק... וכמעט ש... ממני בעלך ה..." שים 
את הכרטיס בתוך המתנה ותגיש לה את האריזה, שים לב איך 
היא מתרגשת. היא תוציא את הנעליים מהקופסא, תוציא את 
הכרטיס מהנעל ותאמר לעצמה: אני לא מאמינה, הוא כתב לי 
רק...   רציתי  המשורר?...  התכוון  למה  ה...   לאשתי  מכתב... 
- מעניין מה הוא רצה... וכמעט ש... - אולי הוא קנה לי עוד 

משהו... ממני בעלך ה... 
זה עשה לה את גם את היום וגם את החג. בעל יקר, דע לך 
שהנעליים יתבלו, השעון ייעצר, המתנה תישבר, אבל הפתק 

הזה לעולם ישאר.

גיל ההתבגרות חלק י
במאמר הקודם אמרנו שהבחורים בגילאי הבגרות עסוקים 
לשוחח  צריך  כאן  גם  ובדידות.  וחרדה  פחד  של  במחשבות 
אל  אותם  ולכון  מזה  אותם  ולשחרר  הללו  בנושאים  איתם 

ההבנה הנכונה.
יש להסביר להם שפחד ודאגה הם דברים שלא יקדמו את 
הווה ולא ישפרו את העתיד. אדם שנמצא במצב כזה רק יסבול. 
ההעולם  כל  את  מנהל  שהקב"ה  לתודעתם  להכניס  אלא 
לרע.  טוב  בין  לבחור  זה  לנו  ומה שנשאר  פרטים  לפרטי  עד 
הכל מושגח הכל מכוון ואנחנו בידים טובות. הפחד והדאגה 

האמיתיים צריכים להיות בכיוון אחר. 
אולי  וכך...?  כך  לו  כשאמרתי  בחבר  פגעתי  האם  למשל, 
לא עשיתי מספיק כדי לכבד את ההורים? מה עלי לעשות כדי 

לשפר את הקימה בבוקר? כיוצא בדברים אלה.  
נורמליים,  לא  חושבים שהם  ועוד, חלק מהמתבגרים  זאת 
הם מסתכלים במראה ונדמה להם שהם עושים עוויות, וכשהם 
באים לפני ההורים ועושים לכאורה את אותם פרצופים... מיד 

אומרים להם השתגעתם???
צריך לדעת שלעולם אין לומר להם זאת, כי אולי הם בדיוק 
עכשיו בבדיקת נקודה זו. אל תגידו להם- יצאת מדעתך? איך 

אתה מדבר? וכו'.
צריך לפתוח את ליבם כדי לגלות לנו מה הם עוברים וחשים 
כעת. שיחות נפש באופן נינוח בלי לחץ ופאניקה יעזרו להם 

מאד בעיצוב נפשם ואישיותם.
הרב אבנר קוואס
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Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207809

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס
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אאאאאאאאאאאאאאאאאא

בר מצוה לבן הרב שמואל צברי

חתונת נכדת ראש ישיבת גרודנא רבי 
יצחק הקר

חתונת נכדת נשיא מועצת החכמים, חכם שלום כהן נשיא מועצת החכמים, חכם שלום כהן, באפיית מצות

הגרי"ג אדלשטיין משמש 
כסנדק לבנו של נחמיה שקדי

הגר"ר אלבז, נשיא מוסדות אור 
החיים בביקור בטבריה

הכנסת ספר תורה לבית המדרש 
סטריקוב
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נשיא מועצת החכמים, בברכת 
האילנות

האדמו"ר מסאטמר באפיית 
מצות

הגר"א בקשי דורון בברכת 
האילנות והשקת הגדה חדשה

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הכנסת ספר תורה לבית המדרש צאנז בירושלים

צילומים:
קובי הר צבי, אלי דויטש, 

יעקב כהן, יעקב לדרמן

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור הסטורי בביתר עילית

חגיגת המחדשים בתורה, 
בביתר עילית
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

גזירת הקטניות – איס ור שרויה

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

קטניות:
מדין תורה ואף מדרבנן, איסור חמץ  קיים בחמשת מיני דגן 
בלבד, שהם חיטה שעורה שיפון שיבולת שועל וכוסמין. ואילו 
ודוחן  “אורז  הרמב”ם:  כדברי  מחמיצות,  אינן  קטניות  שאר 
וכיוצא בהן – אין בהם משום חמץ, אלא אפילו לש קמח אורז 
ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ, הרי זה 

מותר באכילה, שאין זה חמוץ אלא סרחון”

 
טעמי הגזירה:

וכיוצא  הקטניות  “ועל  פרץ:  רבנו  כותב  קטן  מצוות  בספר 
כלל.  בפסח  לאוכלם  שלא  איסור  בהם  נוהגים  רבותינו  בהם, 
מיהו קשה הדבר מאוד להתיר דבר שנוהגים בו העולם איסור 
ולאסור  המנהג  לקיים  נראה  ולכך  הקדמונים…  חכמים  מימי 
גזירה  מטעם  אלא  חימוץ…  מחמת  ולא  בפסח  קטנית  כל 
תבשיל  הוא  אף  ודגן  הוא,  קדרה  מעשה  שקטנית  שכיון  הוא 
אף  ולהתיר  להחליפה  יבואו  אולי  קטנית  נתיר  ואם  קדרה, 
דייסת דגנים… וגם יש מקומות שרגילים לעשות מהם פת כמו 
יתבלבלו  קטנית  פת  נתיר  וקיים חשש שאם  מחמשת המינים, 

ויאפו פת דגנים. 

ערוך  בשולחן  ה”תניא”  בעל  זלמן  שניאור  רבי  פוסק  וכן 
הרב: “נהגו במדינות אלו שלא לאכול בפסח תבשיל של אורז 
אפילו  קטניות  מיני  ושאר  ושומשמין  ועדשים  ופולין  ודוחן 
ביו”ט אחרון, לפי שבדורות האחרונים רבו עמי הארץ שאינן 
בקיאין באיסור והיתר, ואם יראו שאוכלים בפסח תבשיל של 
מיני קטניות, יטעו להתיר גם כן תבשיל של מיני דגן, הואיל וכל 
השנה דרך לעשות תבשיל ממיני קטניות כמו שדרך ממיני דגן, 

ידמה בעיניהם שדינם שווה בפסח. לפיכך נהגו לאסור הכל.
 

טעם נוסף לגזירה:
לבררן  אפשר  ואי  בתבואה  מעורבות  שהקטניות  “פעמים   

יפה” ]שולחן ערוך סימן תנג[
קודם  רבה  בדיקה  צריכין  בפסח  המותרים  זרעים  מיני  כל 
שיעשה מהם תבשיל, לברור מהם גרעיני דגן שדרכן להימצא 

ביניהם. ]שו”ע הרב[

אשכנזים / ספרדים:
בקהילות  הינה  בפסח  הקטניות  גזירת  של  מקורה  אמנם 
לתל  הספרדי  הרב  הלוי,  דוד  חיים  הרב  כותב  אך  האשכנזים. 
מאכילת  נמנעים  הספרדים  קהילות  גם  “ועתה  אביב-יפו: 

קטניות” )מקור חיים  קפ”ה(
אשר  קוק  הרב  ובראשם  אשכנזים,  רבנים  ישנם  שני,  מצד 
אף  ברסלב,  האחים  של  ממפעל  שומשום  שמן  בזמנו  התיר 
לאשכנזים. בעקבות כך אף פרצה ‘מלחמת שמן השומשומים’ 

בינו לבין רבני הבד”צ ירושלים.

המציאות בשטח:
באותו  כי  יבחין  הקטניות  שדות  אל  השטח  אל  היורד  כל 
השטח בו גידלו בעונה אחת את החיטה, יגדלו בעונה שלאחריה 
חיטה  גרגירי  שנותרו  ומן ההכרח  קטניות,  ושאר  החומוס  את 

בחלקה זו ויתערבו עם הקטניות.
מאות  בבטנה  המייבאת  האוניה  את  יראה  לנמל  כשיגיע  
טונות של קטניות, לצד אוניות המייבאות חיטה ושעורה, כאשר 
אותה כף ענק המוציאה את החיטה מבטן האוניה אל משאיות 

דוחן,  תירס,  האורז,  את  שעות  כמה  לאחר  תוציא  ההובלה, 
פולים, חומוס ושאר קטניות…

מהנמל מועברות הקטניות, באמצעות משאיות שקודם לכן 
העבירו בהם חיטה, אל תוך מיכלי ענק שבהם אוחסנה קודם לכן 
חיטה. וכאשר שואבים את הקטניות אל מרכזי המיון מתוך מיכלי 
יעברו הקטניות באותם צינורות בהם עברה החיטה.  האחסון, 

ויש  מהשדות,  מלוכלכות  מגיעות  הקטניות  במסע:  נמשיך 
צורך לנקותן, לבררן ולמיינן לגדלים ואיכויות. במרכזי המיון 
ממיינים באותן נפות הן את הקטניות והן את החיטה והשעורה. 
לנקותם  ניתן  לא  אלה,  נפות  מערכות  ניקוי  מנקים  כאשר  אף 
כך  מיון.  מרכז  מנהל  כל  יכריז  זאת  ואת   – מוחלטת  בצורה 

שבוודאי ובוודאי שבקטניות מעורבת חיטה.
כל מי  שברר בחייו כמה שקי אורז, חומוס, חמניות, גרעיני 
ושאר קטניות, וודאי  יבשים, עדשים  פולים  או דלעת,  אבטיח 
מצא כי מעורבת בהם חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת 

שועל.
במו-עיני נוכחתי בבית אריזה קטן למוצרים אורגניים, בבית 
אריזה זה קיימת מכונת אריזה אחת בה אורזים ביום אחד קמח 
האורז  את  יבררו  אם  שגם  כך  קטניות.  ושאר  אורז  ולמחרת 
שלוש פעמים כדין לפני פסח, ספק באם פתרו את הבעיה של 
ציפוי האורז בקמח, שכלל אינו נראה לעין בגלל צבעו הדומה 

לאורז.
 

קטניות בהכשר מהודר:
הכשר  על  להקפיד  עליו  קטניות  הרוכש  ספרדי  גם  כן  על 
ליוותה  הקטניות  שאת  פירושו  מהודר  הכשר  לפסח.  מהודר 
על  ההעמסה  דרך  צמיחתם,  משדות  החל  הכשרות  מערכת 
נקייה  שתהיה  הקטניות  את  המוציאה  בכף  המשך  האוניה, 
ובסילו  הקטניות,  את  המעבירות  במשאיות  חיטה,  משאריות 
שנוקה כהוגן משאריות חיטה, וכלה במרכזי המיון. לאחר מכן 

יברור הספרדי את הקטניות שלוש פעמים ויבשלם לפני פסח 
)כדי שבאם נדבק בהן קמח, יתבטל(

כמון:
רווח,  שניאור  הרב  גדול  ברעש  עורר  שנים  מספר  לפני 
נאמן ביתו של הראשל”צ הגר”ש עמאר שליט”א, לאסור את 
ה”כמון”, כיוון שאף לאחר ברירתו מסתבר כי לא ניתן להבדיל 
כידוע,  אך  אשכנזי  אינו  רווח  הרב  שועל.  שיבולת  לבין  בינו 
כאשר המציאות מוכיחה דבר מה, עוזבים בצד את מנהגי בית 
אבא, ופוסקים כפי שהמציאות מראה. שהרי אין לדיין אלא מה 

שעיניו רואות, ולכן אסר את הכמון.
ואכן כבר בשולחן ערוך הרב כבר כתב על הכמון: כל מיני 
זרעים המותרים בפסח צריכין בדיקה רבה קודם שיעשה מהם 
תבשיל לברור מהם גרעיני דגן שדרכן להימצא ביניהם, ולפיכך 
המחמיר שלא לאכול כמון ושבת עד יו”ט האחרון תבוא עליו 

ברכה כי אי אפשר לבררם יפה.

מצה שרויה:
מהי מצה שרויה?

קהילות רבות נוהגות להימנע מאכילת מצה שבאה במגע עם 
מים לאחר אפייתה. למרות שמצה זו, המכונה: “מצה שרויה”, 
כשרה לפסח, רבים מחמירים שלא לאכול אותה במהלך החג. 
נובע מן החשש שמא במהלך האפייה  אי אכילת מצה שרויה 
נותר גרגיר קמח שלא נילוש ונאפה כראוי, וכאשר יבוא במגע 

עם מים, יחמיץ.
 

‘קניידלאך’
נמנעים  הפסח,  בחג  שרויה  מצה  לאכול  שלא  המקפידים 
דבר  כל  או  מטוגנת,  מצה  )כופתאות(,  ‘קניידלאך’  מאכילת 
העשוי מקמח מצה. בנוסף מקפידים להרחיק את המצות מכל 
מזון העשוי להכיל מים, כגון משקאות, מרקים, ירקות שנשטפו 
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גזירת הקטניות – איס ור שרויה
ולא יובשו כראוי ועוד.

 
בתלמוד:

קובעת:  ]לט:[  פסחים  במסכת  הגמרא 
האפוי  חימוץ,  לידי  באין  שאין  דברים  “אלו 
ומפרש  ברותחין”.  שחלטו  וחלוט  והמבושל 
רש”י: “כלומר, אפוי אפילו הוא מבשלו לאחר 
איסור  כל  אין  דהיינו  מחמיץ”.  אינו  אפיה 
במים  נתבשלה  או  שהושרתה  מצה  לאכול 
אפייתה,  לאחר  שכן  כראוי,  שנאפתה  לאחר 
נאמר  אף  מכך  יותר  מחמיצה.  איננה  המצה 
גמרא  ש”יוצאין ]ידי חובת מצוות אכילת כזית 
מצה בליל הסדר[ ברקיק השרוי ובמבושל שלא 

נימוח” ]פסחים מא.[

בהלכה:
בהלכות חמץ ומצה פרק ה’ פוסק הרמב”ם 
שמותר לבשל מצה אפויה שחזר וטחן אותה. 
סימן  ערוך  בשולחן  למעשה  הלכה  נפסק  וכך 
שלא  והוא  שרויה  במצה  אדם  “יוצא  תסא: 
ערוך  בשולחן  התניא  בעל  כתב  וכן  נימוחה” 
שלו: “מצה אפויה שחזר וטחנה מותר לבשל 
שירצה”  מה  כל  ממנה  ולעשות  שלה  הקמח 

]שולחן ערוך הרב סימן תס”ג[

מקורות החומרה:
עולת שבת:

מצה  אכילת  לחשש  ביותר  קדום  המקור 
רבי  שחיבר  שבת’  ‘עולת  בספר  נמצא  שרויה 
שמואל בן יוסף זצ”ל – מדייני העיר קראקוב, 

אשר הודפס בשנת תמ’א )1681(.
המגן אברהם:

אברהם’  ‘מגן  בספרו  גומבינר  אברהם  רבי 
שהודפס בשנת תנ’ב )1692(, דוחה את דבריו 
“מותר  ופוסק  בחריפות  שבת’  ה’עולת  של 
לבשל המצות בפסח, דאם לא כן, אף לאוכלן 
בעין אסורות, ודברי העולת שבת בזה תמוהים”

הרב בעל התניא:
המגן  פסיקת  לאחר  שנה  כמאה 
בעקבות  זה,  מנהג  ונתפשט  אברהם נתחדש 
תשובה שכתב בעל התניא. אשר אמנם כאמור 
שמותר.  במפורש  להלכה  פסק  ערוך  בשולחן 

אך המליץ להחמיר.
המחמיר   תבוא עליו ברכה:

וכך כותב בעל התניא: “אודות איסור בישול 
איסור  שאינו  גם  כי  באמת  שנתפררה.  מצה 
תבא  המחמיר  מקום  מכל  מדינא,  וברור  גמור 
כי  לאמר  המתמיהין  מן  ואינו  ברכה.  עליו 
היא חומרא בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא 

במלתא, ליזהר מחשש איסור דאורייתא…
כיון שעינינו רואות מצות הרבה שמצוי בהם 
קמח מעט נראה לעין אחר האפייה, אי אפשר 
להכחיש החוש… והנה משהו קמח בעין שעל 
פני המצה למעלה שמתחמץ במרק, כשמפררים 
בזה  יש  כנהוג בשבת,  לתוך המרק  את המצה 

חשש איסור דאורייתא…
ומכל מקום אין למחות בהמון עם המקילים, 

כיון שיש להם על מה שיסמוכו..”
לפי מה שכתב  ומסיים את תשובתו: “אבל 
האריז”ל להחמיר כל החומרות בפסח, פשיטא 
היטב’  ב’באר  מובא  ואכן  להחמיר…”  שיש 
]תמ’ז סק’א[ שהאריז”ל כתב: “הנזהר ממשהו 
חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה”  

ה’מחצית השקל’:
במחצית  בספרו  קעלין  הלוי  שמואל  רבי 
שלא  נפש  לבעל  להחמיר  “יש  כותב:  השקל 
אין   שלכן  ומוסיף  בפסח  תבשיל  לעשות 

מזלזלים למאן דנוהג חומרא זו”.  
 ה’שערי תשובה’:

ההלכתי  בספרו  מרגליות  מרדכי  חיים  רבי 
מעשה  אנשי  “שיש  כתב:  תשובה’  ‘שערי 
מצה  שום  אוכלים  ואין  עצמם  על  שמחמירין 
שמא  שחוששין  במים  מבושלת  או  שרויה 
ויתחמץ  נילוש  שלא  קמח  מעט  בה  נשאר 
עכשיו על ידי השריה או הבישול”. אך להלכה 
כתב “לבאר את טעם העולם שאינם חוששים 

לשרויה”. מפני כמה וכמה סיבות.
היעב”ץ:

עוד מובא בשערי תשובה: “רבים ושלימים 
להם  ויש  ומבושלת…  שרויה  מצה  שאוכלים 
על מי שיסמוכו, על עמוד העולם הגאון חכם 
ז”ל  הגאון  בנו  עליו  העיד  כאשר  ז”ל,  צבי 
שהמחמירים  שרויה  מצה  דבר  על  ]היעב"ץ[ 
פורשים מהם, והוא ז”ל ]החכם צבי[ סתר כל 
יו”ט  שמחת  למנוע  “שאין  וסיים:  דבריהם, 
]שיש באכילת מאכלי ‘שרויה’[ בגלל חומרא 

זו”.
ה’משנה ברורה’:

המוכר  מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבי 
ההלכתי  בספרו  כותב  חיים’  ‘החפץ  בשם: 
אנשי  ‘ויש  סק’ד(   תנח  )סי’  ברורה’  ‘משנה 
ואין  שורין  ואין  עצמן,  על  שמחמירין  מעשה 
נשאר  שמא  מחשש  בפסח,  מצות  מבשלין 
נילוש  מעט קמח בתוך המצות מבפנים, שלא 
יפה ועל ידי  השריה יתחמץ… ומכל מקום מי 
שנוהג בחומרא זו אין מזניחין )=מגנים( אותו’

הגאון מוילנא:
חיים  החפץ  כי  מובא  ישראל  אור  בקובץ 
וכששאלוהו:  בפסח,  ‘שרויה’  אכל  לא  עצמו 
השיב:  כך".  הקפיד  לא  מוילנא  הגאון  "הרי 
גם  ואוכל  הגר”א  של  ממצותיו  לי  יתן  "מי 
אני שרויה". אמנם על ביתו ציווה שלא ימנעו 
יום  בשמחת  לפגוע  שלא  כדי  שרויה  מלאכול 

טוב.
ועמך כולם צדיקים:

המחמירין  "דבין  תשובה”:  ה’שערי  מסכם 
ובין המקילין אלו ואלו עושים כוונתם לשמים 
– אלו דעתם לפרוש משימצא דשימצא חימצא 
ובר חימצא, בכדי להזהר מחמץ כל שהוא בכל 
חומר האפשר. ואלו משום מניעת שמחת יו"ט, 
שלא ערב להם לחם מצה חריבה … ועל אלו 
כולם  ועמך  אני  קורא  ועל אלו שלבם לשמים 

צדיקים".

אותיות  מס'  של  גבב  רק  אומנם  החתימה 
יש  זאת  ובכל  בכלל  מובנות  לא  לעיתים 
לרכוש  ניתן  לערעור,  ניתן  שלא  תוקף  להן 
כמובן  חתימה,  ע"י  רק  עזריאלי  מגדלי  את 
השופט  חתימת  אחרת  כיסוי  שיהיה  שצריך 
עלולה להשליך את אותו אדם לכלא למשך 
מרבית חייו ולעומת זאת גם חנינה תינתן ע"י 

חתימה. 
אולם מה שמעניין הוא שאף אחד לא לימד 
למדו  ספר  בבית  לחתום,  צריך  איך  אותנו 
שלמות  על  מרווחים,  על  לשמור  לכתוב, 
נשארה בתחום  ואילו החתימה  חלקי האות. 

שיפוטו הבלעדי של הכותב. 
וניתן לה "האישור" לחרוג מן המקובל, אם 
לחתימה  קריא,  יהיה  שהכתב  ציפייה  ישנה 
אך  ואיש,  איש  כרצון  להיות  פריבילגיה  יש 
חתימה  לחתום  לעצמו  מתיר  אדם  כל  לא 
שאינה מעוגנת על פי כללי הקליגרפיה, ברור 
לחותם כי ע"י הצגת שמו שחור על גבי לבן 
שלנו  השם  עצמו.  את  חושף  כביכול  הוא 
מספר  רק  לא  שמייצג  שלנו,  אישי  דבר  זה 
שלמה  חיים  מסיכת  של  מהות  אלה  אותיות 
מלווה בתחושות רבות ומגוונות. ידוע שכדי 
שמו  את  ללחוש  יש  מעילפון  אדם  לעורר 

באוזן, השם נוגע לעצם הנשמה.
שתייצג  החתימה  את  לבחור  ובבואנו 

אותנו אנחנו נדרשים לגלות את ייחודיותנו.
יש  לחתימה  רגיל  במכתב  גם  טקסט  בכל 
החותם  של  הייחודית  והרגשתו  נפרד  מקום 

מקבלת טריטוריה משלה.
אדם לא מדבר באותו האופן כשהוא עצוב, 
שמח כועס או סתם מצוברח .קולו של האדם 
שהוא  ולתכנים  לתחושות  בהתאם  משתנה 
אותו משקל הכתב שלנו משתנה  על  מדבר. 
לפי היחס שלנו לאותה מילה שנכתבה באופן 

כללי בכל הטקסט ובפרטיות בחתימה. 
התדמית  את  בחתימה  מיצג  משפחה  שם 
יותר  החברתית, ואילו השם הפרטי מתייחס 
ל"אני". באופן כללי אנשים שבוחרים לחתום 
את שמם הפרטי ללא שם משפחה מלמד על 
אנשים שמתמקדים בעצמם, זקוקים לתשומת 
לב, לעיתים רוצים למחוק שייכות למשפחה, 

אם כלפי ההורים אם כלפי בן או בת הזוג. 
אדם המקיף בעיגול את החתימה מעיד על 
אדם מופנם, סגור, שם חומת ביטחון, יש לו 

צורך בהגנה, במסגרת בטוחה.
אדם שבוחר לשים נקודה אחרי החתימה- 
בינו  חיץ  שם  זהיר,  חשדן,  אדם  על  מלמד 

לבין הסביבה.
קו מתחת לחתימה-  מעיד על הצורך של 

האדם להדגיש את עצמו.
הצורך  על  מעיד  החתימה-  מעל  קו 

בביטחון.
חתימה לא ברורה יכולה להעיד על חוסר 

כנות של האדם או צורך להיות ייחודי.
השינויים  אף  על  הנ"ל  החתימות  שתי 
ביטחון.  מחוסר  נובעות  ביניהן  הקיצוניים 
הראשונה חתימה ענקית בגודל המקורי היא 
משתלטת על שליש דף, הכותב מחפש פיצוי 
את  להסתיר  מנסה  שלו,  הנחיתות  לתחושת 
מצוקותיו וקשייו החברתיים  ומראה לנו עד 
כמה הוא גדול ומיוחד. החתימה השנייה גם 
היא של אדם חסר ביטחון שמרגיש נחיתות 
על  קו  העברת  ע"י  עצמו  את  מוחק  ואפילו 
שמו.  אבל הוא לא משחק אותה, הוא מופנם 

וביישן ומבודד בחברה. 
בפני  עומדת  לא  שהחתימה  לציין  חשוב 
לכתב  ביחס  לבוא  חייבת  ופרשנותה  עצמה 

היד של אותו אדם.

סודות

 החתימה: כרטיס הביקור שלי

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

3

9

1

7

2

8

4

10

5

11

6

12
נצייר את הקשתית בכל עין נוסיף לסת ועינייםנתחיל בציור הראש 

אף ופה
נצייר אישון בכל עין קווי 

נצייר את האוזניים והשערנוסיף פרטים קטנים בפניםחיוך גבות ריסיים ופה פתוח

כעת לפפיון ונסיים עם 
נוסיף קשירה  לפפיון ונעבור האוזנים

נצייר את הרגלייםלציור הכתפיים
נוסיף את הרגליים 

האחוריות
כעת לבריכת הגלידה 

וסיימנו

מחקו את הקווים 
הכתומים אלו הקווים 

המיותרים בציור
באו ונצבע בכיף

טיפ
 לא יצא לכם מספיק דומה  ?רציתם להגיעה 

לתוצאה יותר מוצלחת ?אל תפחדו למחוק 
ולמחוק ושוב למחוק זה קורה לציירים הגדולים 

ביותר !
אז מחקו ותקנו ככל שתציירו יותר כך תהפכו 

להיות יותר מקצועים ומיומנים !
אז המון בהצלחה !

באו נלמד

כדי לצייר בצורה טובה ומדוייקת 
אנחנו נשתמש בציור בקווי 

עזר-קווים אלו עוזרים לנו למקם 
נכון העיניים האף והפה לאחר 

שאנחנו מסיימים את הציור 
נמחק את קווים האלו

כבשונת בברכת גלידה



מאושר לפסח
תשע"ז
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

בעקבות הכתבה של שבוע שעבר "חגים ומשתדכים" הגיעו 
אלי מספר תגובות. חלקן מזדהות שאמרו: "למה היא צריכה 
לשבת בליל הסדר עם כולם )ההורים, אחים אחיות וילדיהם(. 
תשתתף  חברות,  עם  לנופש  ותיסע  תקום  מעשה.  שתעשה 
לטיולים  שתצאנה  כך,  ואחר  המלונות,  באחד  הסדר  בליל 

ותשמחנה ביחד. למה להישאר עם הדיכאון הזה?"
בררנית.  להיות  "תפסיקי  הבודדה:  לרווקה  אמרו  אחרות 
יכולה  את  שתשתדכי.  העיקר  ותשתקי.  ותשתדכי  תיפגשי 

לבוא בתלונות רק אל עצמך".
יגיע גם  ירצה –  היו שהוסיפו: "זהו חיסרון באמונה. כשה' 

שלך".
והיו שלא הסתפקו בזה ואמרו לה: "ההשתדלות שלך כנראה 
בדרך  שלך  לשידוך  להגיע  ותנסי  שינוי  תחוללי  נכונה.  לא 

אחרת".
את  צודקת,  את  היא:  לכולן  שלי  התשובה  לכן?  אומר  מה 
נפלאות.  עצות  לה  נתתן  וחכמות.  צודקות  כולכן  צודקת... 
הצרה היא שהעצות הן שלכן, קל לתת עצות, הקושי נשאר 

שלה.
מצברים  ומילוי  שמחה  של  חג  להיות  צריך  שהיה  פסח 
רוחניים ומשפחתיים, הופך אצלה לסיוט מתמשך. נחלק אותו 

ל-3 שלבים.
1. ימי הניקיונות וההכנות

2. ליל הסדר והחג הראשון
3. חול המועד

הימים של ערב פסח, בהם הבחורה הרווקה שבבית לוקחת 
עבור  הפסח  הכנת  של  הכבד  העול  את  בעצמה  עצמה  על 
ההורים )היא לא מרגישה שזה עבור עצמה(. הם עייפים קצת 
מהחיים והיא עדיין צעירה ואין לה עול של בית. המשפחה 
כולה חושבת שטוב שהיא עסוקה בזה. מה באמת היא תעשה 
אף  למה  לחג?  בהכנות  כולם  של  שהראש  בזמן  עצמה  עם 
אחד אינו שם לב שהיא מעט בודדה וזקוקה לידידות? היא 
עובדת בשקט ואינה אומרת דבר אך בפנים היא חשה סערה. 

האם היא נמצאת בכליאה מסוימת ואינה יכולה להשתחרר?
הכל  מנהלת  מי  אך  השולחן,  בראש  יושב  אבא  הסדר,  ליל 
מהסלון  האינסופי  המסע  את  עושה  מי  הקלעים?  מאחורי 
יושבת  ולהפך כדי להביא לשולחן כל מה שצריך?  למטבח 
המשפחה המורחבת ונהנית מהשרות. עוד רגע, הילד הקטן 
שלא מזמן למד לדבר, ישאל את הקושיות וגם היא תשאל אז 
בלב את הקושיה הנצחית של עצמה "מה נשתנה הלילה הזה 
נולד? איפה  מכל הלילות...?" איפה הילד שלה שעדיין לא 
ויתלחש אתה בחיוך אם  בעלה שֵישב אתה בחוג המשפחה 
שיצטרכו  או  ברור,  המילים  את  לבטא  יצליח  שלהם  הילד 
לעזור לו. איפה אחותה שתראה אותה עייפה מהנחת ותאמר 

לה "שבי, שבי, אני אקום להביא מה שצריך. לך קשה..."
המועד  חול  אומרים:  כולם  ותמיד  המועד  חול  מגיע  ואז, 
זמן  זה  יודעת,  את  נו,  בה,  ומאיצים  לפגישות.  מתאים 
תצ...  שהפעם  הלוואי  עולם...  של  ברומו  עסוקה  את  נהדר, 
כן,  ו...  ליציאה  מההכנות  והתקוות  מהחלומות  עייפה  והיא 

מהפגישות עצמן.
ויש לה תפילה בלב לגבי פסח הזה והבא וזה שאחריו:

חג  לכבודך.  וקדוש  גדול  חג  הוא  פסח  עולם,  של  רבונו 
לי  תן  כולם.  עם  כולם  ביחד  של  חג  ניסים.  של  חג  החרות. 
את חלקי. תוציא אותי מבית האסורים הזה לאור גדול. תן לי 
את הנס הפרטי שלי. ושיהיה לכל אחד ואחד מילדיך ולי, חג 

באמת שמח.

לראות את 
החיים מהצד

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

טעים במטבח

החומרים:
קרם קטאלאן עם אגסים ברוטב טופי

חומרים לקרם ל-4 מנות:
כוס סוכר

4 חלמונים
1 כף מקל קינמון

חצי קליפ לימון מגוררת
2 כוסות חלב

לאגסם בסירופ
2 אגסי אמג'ו אדומים קלופים לפלחים

100 גרם סוכר
חצי מיכל שמנת מתוקה

 

אופן ההכנה:
 מכינים את הקרם – טורפים את החלמונים והסוכר לקבלת תערובת 

בהירה ומעט אוורירית. מוסיפים את הקורנפלור, החלב, הקינמון וגרידת 
הלימון ומעבירים לסיר קטן. מחממים את התערובת באיטיות תוך ערבוב 

מתמיד עד הסמכה. מסירים מהאש. מוציאם את מקל הקינמון, מחלקים את 
התערובת לארבעה כלי הגשה. מעבירים למקרר להתייצבות לשעה לפחות.

 מכינים אגסים בטופי. במחבת קטנה מכינים קרמל מהסוכר. במקביל 

מחממים בסיר קטן את השמנת וחותכים את האגסים לפלחים. כאשר 
הקרמל בגוון ענברי מוסיפים את השמנת החמה בזהירות וממשיכים לחמם 

על אש קטנה עד שהסוכר כולו נמס, מעבירים את האגסים לתערובת 
ומבשלים כמה דקות.

 יוצקים מהאגסים בטופי על הקרם הקר ומגישים מיד.

אוופן ההכנה:
 מכינים את המרנג מחממים תנור לחום נמוך )90 מעלות( בקערת 

מיקסר עם מקצף מניחים את הביצים ומתחילים להקציף במהירות בינונית. 
כאשר החלבון מוקצף, מוסיפים את הסוכר בהדרגה. ממשיכים להקציף 

עד שמתקבל קצף חלק ומבריק שיוצר "שפיצים" חדים. מנפים את אבקת 
הסוכר לקצף ומערבבים בתנועות קיפול, עד הטמעה מלאה.

 מעבירים את הקצף לתבנית מרופדת בנייר אפיה. מורחים בעזרת לקקן 

לדיסקית בקוטר 30 ס"מ ובעובי  2-3 ס"מ בערך מעבירים לתנור לייבוש 
במשך שעתיים לערך. מסירים מנייר האפייה ושומרים עד להגשה.

 מכינים אגסים בקרמל: יוצרים קרמל במחבת בינונית מהסוכר ומוסיפים 

לו את מיץ התפוזים, קליפת התפוז ופלחי האגסים. מבשלים במשך 10 
דקות, עד שהאגסים מתרככים והרוטב מצטמצם ומסמיך, מסירים מהאש 

ושומרים בטמפרטורת החדר.
 להגשה מקציפים את השמנת המתוקה עד תמצית הווניל, עד קבלת 

קצפת קלילה ולא סמיכה מדי מניחים את דיסקית המרנג על צלחת הגשה 
ומשטחים את הקצפת עליה בעזרת מריט. מעל מניחים את האגסים בקרמל 

עם הרוטב שלהם מקשטים בכמה עלי נענע ומגישים.

המתוקים לאגסים

אגסי האנג'ו האדומים ואגסי הבוסק החלודים באים אלינו מהצד השני של העולם, ממדינות אורגון וושינגטון שבארה"ב. קר שם מאד 
בחורף, שלג עמוק מכסה את האדמה וזה מה שצריכים האגסים שלנו כדי שיהיו עסיסיים ומתוקים מאין כמותם  אגסים לעולם לא 
יבשילו על העץ כמו בננות או אבוקדו, הם קודם צריכים להיקטף מהעץ ואז הם זקוקים לתקופת הבשלה שעורכת בין שבוע לעשרה 
ימים. אם שומרים אותם בקירור הם יישמרו גם שנה שלמה  בחנות תפגשו אותם קשים. קחו אותם, שימו את הפרי היפהפה הזה 

בקערה לקישוט השולחן, ומידי פעם תבדקו אם כבר הבשילו, פשוט, בלחיצת בוהן על צוואר האגס. רק אם הוא מגיב בחיבה, הוא בשל 
ומוכן לאכילה. כשאגס אמריקאי בשל, הוא נפלא. עסיסי מאד ומתוק עם ארומה מיוחדת שאופיינית לפירות שגדלים בקור עמוק  יובל 
בר-נר מגיש לכם שני מתכוני קינוחים מקוריים ונפלאים: פבלובה ברקמל הדרים וקרם קטאלאן ברוטב טופי עם מגוון אגסים אמריקאים

פבלובה עם אגסים בקרמל הדרים
חומרים למרנג ל-6 מנות:

חלבון משלוש ביצים
100 גרם סוכר

50 גרם אבקת סוכר

לאגסים בקרמל
3 אגסי אנג'ו אדומים חתוכים 

לפלחים
100 גרם סוכר

מיץ משני תפוזים
קליפה מגורדת מחצי תפוז

להגשה
1 מיכל שמנת מתוקה

כפית תמצית וניל איכותית
כמה עלי נענע 
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ערב פסח
שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

תסבירו לי למה תמיד רגע לפני חופשת לימודים, הילדים שלי 

באופן קבוע, חוטפים שפעות, וירוסים, דלקות גרון, והחופשה 

שלהם מתחילה שבוע לפני תאריך החופשה המקורי?

לדד  בעבודה,  טירוף  בין  האחרונים,  בשבועיים  כך,  או  כך 

ליינים, לניסיון להתחיל "לעשות פסח" , הם הופיעו לי אחד 

ועיניים  בורקות  לחיים  עם  מימי  ראשון  ביום  השני,  אחרי 

דומעות, ושורף לה הגרון.

בעוד מימי מתאוששת תודות לכדורי האנטביוטיקה הופיעה 

רותי בחדר, "נדבקתי ממימי", היא אבחנה את עצמה, וכן, היא 

התחילה להשתעל, ולזלוג, ולבכות שהיא לא מצליחה לשתות.

נועם  נועם הזעיקה אותי לגן, כי  לא התפלאתי כשהגננת של 

בוכה שהאוזן כואבת לו נוראאאא, אגב, גם אני התעוררתי עם 

כאב גרון חריף, והצטרפתי לחבורת נוטלי הכדורים, אבל הי, 

אמא עם דלקת גרון ... אפילו לא מוזכר בתנ"ך.

הבוקר הבנות הרגישו מצויין, כאבי הגרון חלפו להם, ובזמן 

שמיהרתי לארגן להם את התיקים, הן הסתכלו בי משועשעות:

אמא, את לא יודעת, אין בית ספר, חופששששש".

בהיתי בהן באימה, אני חייבת להוריד חומרים לעיתונים, ויש 

לחג,  הקניות  עם  לא התחלתי  ועדיין  וחצי,  פגישה בעשר  לי 

ומה עם המקרר? והתנור?

אנחנו  אמא,  הידוע:  הסרט  ואיתה  התחילה,  הפסח  חופשת 

רעבים....

החג, שהם  טרום  הימים  את  לצלוח  וניסיון  בבית,  ילדים  עם 

הימים המתישים ביותר.

"אל תכנסו עם חמץ לחדרים", אני מתחננת.

הם כאן, הם בחופשה, והם רעבים.

קדימה  לכם,  משעמם  שלי:  העצה  הנה  לשעמום,  בקשר 

לעבודה, דלי, מים, סבון, ספוג ניקוי, תושיטו יד, אין טיולים, 

טיולים בפסח.

במקרה הטוב, הם יקשיבו ויתחילו לנקות.... במקרה ההגיוני 

יותר, הם יפסיקו לשיר את שיר השעמום.

ובקשר לאכול, להלן העצות שגיבשתי:

1(      העבירו לחצר או למרפסת, שולחן פלסטיק, מקרוגל, 

וטוסטר, שם תכינו את הארוחות, סוג של חוויה, קמפינג בייתי.

2(      טורטיות- בכל חנות מכולת אפשר למצוא טורטיות, 

ולהפוך אותם לארוחה צבעונית וטעימה, אפשר למלא בגבינה 

גבינה  שם  לגלגל  אפשר  בטוסטר,  ולשים  וקטשופ  צהובה 

וירקות, בשר וצ'יפס, סלמי, תנו להם לגלגל , הם יהנו , יאכלו 

וישבעו.

3(      תנו לילדים הקטנים סכינים חד פעמיים, הם לא מסוכנים, 

ומלפפון וגמבה, הם יהנו להכין לעצמם סלט, וגם יאכלו אותו.

4(      סירופ ויטמינצ'יק יהפוך כל לבן למעדן, תנו להם להזריק 

במזרק פלסטיק מספר טיפות ללבן, הצחוק והשמחה שיעלו 

להם על הפנים הקטנות שוות את הרגע.

5(      תשמרו על מצב רוח טוב, לחץ ועצבים רק יהפכו את 

ערב החג לסיוט.

טעים במטבח

מתכון מיוחד שהצלחנו להשיג מהשף איתמר ממסעדת 
רודריגז הירושלמית  קל להכנה וטעים  

מרכיבים:
4 נתחים של פילה סלמון

1 כף שמן זית
1 תפוז
1 לימון

1 כף צלפים )מסוננים היטב(
0.5 כוס יין לבן

50 גרם חמאה / מחמאה
מלח ופלפל

אופן ההכנה:
 חותכים את התפוז לשני 

חצאים, חצי אחד סוחטים ואת 
החצי השני פורסים דק )בצורת 

ירח(
 חוזרים על אותה הפעולה עם 

הלימון, חותכים  וסוחטים ואת 
החצי השני פורסים

מתבלים קלות את הדג במלח 
ופלפל

 מחממים מחבת לחום 

בינוני, מוסיפים את שמן הזית 
ומחממים מעט

 מוסיפים את הדג ומטגנים, 

כשקצוות הדג עשויות יש להפוך 
את הדג

 מוסיפים את היין הלבן, מיץ 

התפוז והלימון, פרוסות התפוז 
והלימון, צלפים והחמאה/
מחמאה ומתקנים תיבול.

 כשהרוטב מתחיל לבעבע יש 

להנמיך את האש ולכסות עד 
שהדג עשוי )תלוי בעובי הדג(

 כדאי לבשל בסמוך לארוחה 

ולהגיש מיד לשולחן

לזריזות שביננו שהחלו כבר לתכנן את את בישולי החג קבלו 
מתכון לפסח באדיבות השף אלון כהן

פסטה ברוטב עגבניות

בימי  כי  הפסטה  שבוע  לזה  קוראים 
פסטה  סיר  להעמיד  זה  קל  הכי  הניקיונות 
המשפחה  לכל  הארוחה  סיפור  את  ולסגור 
האיטלקית  ריקוטה  של  השפית  חני   

     מעניקה  לנו מתכון משובב לב לפסטה 
מנה אביבית, קלילה ונעימה

מרכיבים
חבילת פסטה מבושלת.

2  בצלים קצוצים
6 שיני שום, קלופות וקצוצות

6  עגבניות מרוסקות גס ו
3 פלפלים אדומים מרוסקים במעבד מזון 

פלפל שחור
כוסברה יבשה

פפריקה מתוקה 

מעט אגוז מוסקט
 כף סוכר

 קופסת רסק עגבניות.
להגשה: חופן עלי בזיליקום טריים, קצוצי 

אופן ההכנה:
 מטגנים את הבצל והשום, מוסיפים את העגבניות, הפלפלים האדומים 

המרוסקים, ומבשלים על אש נמוכה, מוסיפים כוס מים, תבלינים רסק 
עגבניות אפשר להוסיף בזיליקום קצוץ. ואת הרוטב הנהדר הזה שופכים 

על הפסטה. ונהנים.

מצרכים: 
חמש יחידות כרעיים עוף נקיות

ארבע שיני שום פרוסות
כוס מיץ תפוזים

מקל קינמון
חצי כוס דבש

פלחי תפוז לקישוט
שלוש תפוחי אדמה חתוכים 

לפרוסות
פלפל שחור גרוס 

מלח 

אופן ההכנה:
 מערבבים את כל החומרים יחד 

ומשרים את העוף ללילה שלם 
במקרר )ללא תפו"א(

 מניחים שכבה של התפוח 

אדמה על מגש, מסדרים מעל את 
העוף )הרוטב שנשאר שופכים 

מעל( 
 מכניסים לתנור לעשר דקות 

בחום של 220 מעלות
 מורידים ל-160 מעלות, 

מוסיפים כוס מים ומכסים בנייר 
כסף ומבשלים עד שמוכן

עוף בתפוזים ודבשפילה סלמון ברוטב הדרים וצלפים
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ביפ ביפ ביפ
שלום רב והרי החדשות מפי שר התקשורת אריק נבוט.

איש תכנית הבוקר דודי רוטנמר גינה בחריפות את הפיגוע 
המשולב אמש בצרעה ואשתאול, לדבריו מי שלא נותן יד 

לשלום איננו ראוי לגור בפרובינציית ישראל.
במליאת התקשורת נתגלע ויכוח בין שני העיתונאים הותיקים 
אורי בוגלרטיץ' ושלום אחשב בעניין חוק הסדרת ההתיישבות 
הערבית, במהלך השידור עלה בוגלרטיץ' וקרא את הצעת החוק 

לגזרים באמצעות הגחכתה לעיני כל. 
פרשנינו התקשורתי, חבר הכנסת יגאל חפר מוסר, כי המצג 
הפוליטי הזה איננו חדש כלל בקרב כותבי עיתון "ישראל היום" 
שאליו משתייך בוגלרטיץ' וכי יתכן שהם מריחים הפסד כלכלי 

ולכן מעוניינים לעורר פרובוקציה.
ראש התקשורת נוני מוזס נחת הלילה בסין בליווי פמלייתו 
ושרי הממשלה השונים שמסקרים את הביקור, כתב החוץ שלנו 
יאיר לפיד עידכן, כי נוני מוזס נראה נינוח במהלך הטיסה ואף 
יצא אל שרי הממשלה והתבדח איתם על המבנים המוזרים של 
הסינים, הוא צופה שיתוף פעולה מצוין בין מוזס לבין השרים.

מגיש תכנית הבוקר אייל תפריע-לי התראיין הבוקר בתוכניתנו 
"ביבי בשלוש" ואמר כי נסיעתו של מוזס איננה אלא בריחה 
ממשטרת פרובינציית ישראל שעומדת "לסגור עליו" כלשונו, 
לדבריו, אם המשטרה לא תסיים את החקירה הוא עצמו ימליץ 

בתכנית הבוקר שלו ללכת לבחירות.
התחקירן ואיש חדשות ערוץ שתיים אהרון לוטוס, נעצר הלילה 
בחשד לשחיתות, על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הוא נהג 
לסחוט ראשי-מפלגות באמצעות תחקירים עוינים בזמני בחירות, 
מגיש "המהדורה המרכזית" איציק לשם, דיבר בתוכניתנו 

עם יולי אדלשטיין ואמר כי הוא מצפה מכל חברי הכנסת 
התקשורתית לנהוג באחריות ולחכות לפסיקת בית המשפט, 
"כשמדובר באיש תקשורת", כלשונו, "צריך לנהוג באחריות".

נציג חדשות "בי בי סי" בתל-אביב- מייקל גראהמס, זומן לשיחת 
נזיפה בתאגיד השידור הציבורי לאחר שבכלי התקשורת שאותו 
הוא מייצג שידרו תחקיר שטען כי התקשורת בפרובינציית 
ישראל הינה תקשורת פוליטית ומוטה, כתבתנו לענייני תקשורת 
מירי רגב מציינת כי זו הפעם השלישית החודש שבו ה-בי.בי.סי  
מגלה תחקירנות אנטישמית כלפי גופי התקשורת בישראל מאז 

נבחר טוני טייקון לנשיא התקשורת בארצות הברית.    
התחזית להיום ללא שינוי משמעותי...


ביפ ביפ ביפ

שלום רב והרי החדשות מפי שר התקשורת אריק נבוט.
ראש התקשורת נוני מוזס אמר אתמול לשרי הממשלה בסין כי 
הוא מעוניין לסגור את בית הנבחרים לאלתר ולשקם את שיטות 
הממשל הישנות כדוגמת הקומוניזם והמונרכיות למיניהן, 
שלדון אדלסון שנכח שם אמר כי הוא חורג מגבולות סמכותו 
התקשורתית וכי זהו דבר העומד לשיקול דעתו של היועץ 
התקשורתי למדינה פרשנינו התקשורתי חבר הכנסת יגאל 
חפר מסיעת הליכוד-ביתנו-היהודית במר"צ מוסר כי כרגע שני 
הצדדים עומדים על דעתם בתקיפות ויתכן שאנחנו עומדים 

בפני משבר תקשורתי.
שאר ראשי גופי התקשורת אמרו שלא מפרקים ממשלת תקשורת 
על ויכוח פעוט כזה כמו סגירת בית הנבחרים לאלתר, העיתונאי 
ערד כהן מסיעת "ידיעות אחרונות" אמר היום לנפתלי בנט 

בתוכניתנו "הבוקר עם בנט" כי לא מדובר במשבר תקשורתי, 
"אני משער ששני הצדדים יסתדרו ביניהם, ובינתיים אני מצפה 

משרי הממשלה להנמיך להבות".
ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ בתגובה כי התנהגותו הבוטה 
של מוזס היא עלבון לחופש הממשל ולשמרנות כולה, די 
לסתימת הפיות, תפקידה של הממשלה זה לבקר את התקשורת 

ואני חושב שהיא עושה את זה על הצד הטוב ביותר. 
בתגובה לציוצו של ראש הממשלה אמר מוזס כי התקשורת 
הינה גוף פרטי ואילו הממשלה היא בסך הוכל נבחרת הציבור 
ולכן אך הגיוני הוא הדבר שהתקשורת תתנהל כמו שהיא רוצה.

כתבתינו התקשורתית מירי רגב מוסרת כי מוזס אמר בשיחות 
סגורות כי לא ישקוט עד שיסגר בית הנבחרים המסואב, כך 
הודלף לנו בידי אנשי ממשל, לטענתו, הממשלה כיום מורכבת 
מקומץ של אנשי ימין שבוחרים את עצמם והגיע הזמן לרענן 
קצת את השורות ולהכניס עוד מגוון של דעות לתוך הממשלה.

איש התקשורת והרדיו יובל חנוכה אמר היום בישיבת תקשורת 
כי הממשלה סתם "מתבכיינת" כלשונו, ושמספיק היא שלטה 
פה במשך שנים, מדבריו הביאה שרת המשפטים איילת שקד 
"אז מה כבר ביקשנו? להכניס מגוון של תרבויות ודעות לתוך 
הממשלה? על מה כל הרעש הזה? אני אומר שהממשלה הפכה 
להיות גוף פוליטי במקום שתעשה את תפקידה האמיתי והוא 
לבקר את התקשורת החופשית, הלא כולנו מכירים את המשפט 
הזה כי הממשלה היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אז די 

כבר עם הצביעות הזו".
עורכי החדשות היום: ביבי נתניהו ודוד ביטן, התחזית למחר 

שרבי.

משל ושנינה // משה ולדר

הפוליטיקאים האמיתיים

נתניהו. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
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מרכז רימון 
0737-218-218
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הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’

073-7219-219

בטרקלין חשמל כהלכה

*תוקף 18.3-20.4.17 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מביניהם. המלאי המינימלי של המוצרים המשתתפים 
במבצע הינו 4 יח׳ לכל מוצר לסניף. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע 
מוצג בנק’ המכירה עצמה. המוצר המוזל אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי. אין כפל מבצעים/הטבות/הנחות. לא 

חל על עודפים/ תצוגות. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

    קונים ממגוון המוצרים שבמבצע 

מקבלים סט אחד במחיר מיוחד: רק ב-99*₪

המותגים הגדולים במבצע חג ענק!

תבנית
 פיירקס
 איכותית
 מתנה!

*שווי התבנית: 
79 ש״ח

טוסטר אובן
OT3570

• הספק 1,300 וואט •  טיימר 90 דקות
•  תרמוסטט • קל לניקוי

• יכול לשמש כפלטת שבת

 סיר בישול רב-תכליתי
FH-1130

• גוף חימום עליון: 1,400 וואט בשילוב 
טורבו לפיזור אחיד • קיבולת מזון 1.5 ק״ג
•  ערבול מזון אוטומטי • קערה עם ציפוי

קרמי המונע הדבקת מזון • תרמוסטט 
מתכוונן •  מאפשר הכנת צ׳יפס, פיצות
ובצקים, תבשילים, אורז, דגים ועופות!

 מטחנת בשר
MG-360

• הספק 350 וואט • הילוך אחורי 
לשחרור הבשר • 3 רשתות/דסקיות

• אביזר מיוחד להכנת קובה

מיקרוגל דיגיטלי נירוסטה + גריל 
 30 ליטר

MW-1033
•  הספק 900 וואט •  הספק גריל 1,000 ואט

•  הפשרה אוטומטית לפי סוג מזון ומשקל
• 10 תוכניות בישול אוטומטיות • נעילה מפני 

ילדים

מעבד מזון
FP-3010WH

•  הספק 600 וואט •  נפח קערה 2 ליטר
•  מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה

מעבד מזון
FDP-600WH

•  הספק 1000 וואט •  נפח קערה 3 ליטר
•  אלקטרונים מהירויות משתנות • 3 דיסקיות 

דו כיווניות - דיסקית םריסה דיסקית גירוד 
ודיסקית קיצוץ, מקצפה כפולה, אביזר 

ללישה ומרית

לדוגמא ממגוון המוצרים שבמבצע:

249₪ 499₪ 399₪ 499₪
625₪

749₪

499₪699₪

625₪

299₪

669₪

499₪499₪599₪ 369₪449₪

מוט בלנדר
MQ-735

• הספק 750-600 וואט •  מעבד מזון מיני
בנפח 0.5 ליטר • כוס מדידה 600 מ”ל • בקר 

שליטה למהירויות משתנות • מוט ניתן
להפרדה וראשי אנטי התזה

RUSH שואב אבק ציקלון 
TCR-4183

•  מיכל איסוף נשלף 2 ליטר • פילטר
HEPA רחיץ • מוטות הארכה טלסקופיים

• GR-885 • סיר 24 ס״מ 4.5 ליטראו
• סיר סוטאג׳ 28 ס״מ 3.75 ליטר

• מחבת 24 ס״מ
• מתאים לכיריים אינדוקציה

מלאי מינימלי 1,000 יח׳

 סט סירים

99₪

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪

סט מהודר למטבח
• קומקום נירוסטה: הספק 1,500 וואט, 

1.7 ל׳ • טוסטר: הספק 750 וואט
• מסחטה: הספק 25 וואט, נפח 0.7 ל׳

99₪מלאי מינימלי 1,000 יח׳

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪
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