
מ
6ה’שליח’ שטס עם גופת אשתו ולא שכח את שליחותו / טורו של הרב אריאל למברג 

י”ד בחשון תשע”ח, פרשת וירא

אא  אא

מתוך
האש

י יֵמי ָחְרפִּ 36בִּ
18

22

למרות שריפת בית הכנסת 
והלחץ הכלכלי הכבד, ממשיך 

רבו של כפר גדעון להרביץ 
  יהדות וחסד בשומעי לקחו

כתב 'כל ישראל' שוחח עמו 
על השורשים ההיסטוריים 

באירופה והמאבק בהשכלה, 
הקשר הייחודי עם מרן הרב 

שך זצ"ל והתופעה המופלאה 
של אירוח בחורי ישיבות 

בכפר מדי שבת בשבתו

עם פתיחת 'זמן חורף', יצא כתב 'כל ישראל' לסיור בהיכלי 
התורה והישיבות, כדי לסקר את השינויים, המינויים 
והשיחות הייחודיות בישיבות המובילות  פרויקט

חיים
אחרי המוות
ד"ר ברוך קסטנר נרפא 
מפטירת בנו דווקא כאשר 
החל לעסוק בסוגיית החיים 
שאחרי המוות   ראיון מרגש

32

הגאון רבי אריה שטרן | הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד | דוד רוזנטל | מרדכי רוט | שרה פכטר | הניה גולדברג



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה



4 י"ד בחשון תשע"ח 3/11/17

בין אברהם לאיוב

מסלול חשיבה לזמני משבר: לראות 
את הטוב

נתן  דרבי  אבות  ובמסכת  בגמרא,  במדרש,  מקומות,  בכמה 
איוב לאברהם. מתוך  בין  עושים השוואה  אנו מוצאים שחז”ל 
דבריהם עולה שבוודאי אין ערעור על מידת צדקותו הגדולה של 
א(  ז,  )אדר”נ,  כן מובא שם  פי  ואף על  ומעשיו הטובים,  איוב 
שאמרו לו מן השמים שלא הגיע אף לחצי שיעור ממידותיו של 

אאע”ה.
הייסורים  ועל  הניסיונות שנתנסה  על  קוראים  אנו  איוב  אצל 
שידע לקבלם כראוי עד שאמר )איוב יט, כ”ו(: “ומבשרי אחזה 
אלוקי”, הרי שהאמין בגדלות שהכל בא אליו מאת האלוקים וזו 
כמובן דרגה גבוהה ביותר כשיודע אדם, מבין ומאמין שכל מה 
שעובר עליו אינו בדרך המקרה אלא בדרך של השגחה ישירה 

מאת האלוקים המנסה את האיש הצדיק.
אברהם  של  שמידתו  ואומרים  חז”ל  באים  כאמור  זאת  עם 
הצטיינותו  מידת  את  בעיקר  ומפרטים  גדולה,  יותר  עוד  הייתה 
מי  לכל  בסיוע  רק  הסתפק  שלא  חסדים  בגמילות  המיוחדת 
ומחפש  הולך  היה  אלא  לעזרה,  שצריך  וראה  אצלו  שהזדמן 
בעצמו את המסכנים והאומללים, מביאם לביתו ונותן להם את 

כל צרכיהם והרבה מעבר לזה.
המדרש  בדברי  המונח  הרעיון  את  להבין  יש  זה  רקע  על 

בפרשת השבוע שמביאים את הפסוק הנ”ל )מבשרי אחזה וגו’( 
ואע”פ שהם  נאמר על אברהם,  גם כאילו  איוב  ידי  שנאמר על 
בעוד  שכן  שונה,  משמעות  להם  יש  זאת  בכל  המילים,  אותם 
אצל איוב הפסוק הזה מתאר את הייסורים שבאו עליו הרי אצל 
אברהם הפסוק הזה בא לתאר את אשר עובר עליו לאחר קיום 

מצות המילה. 
בדרך זו נמצא שכאשר אדם מזדהה לגמרי עם קיום המצוות 
והן שנותנות את התוכן והצורה של כל חייו מוצא היא גם את 

הגילוי האלוקי מתוך עצמו אף בלי ייסורים.
כך מתפרשים הדברים הנאמרים בתחילת הפרשה כשבמקביל 
לקיום מצוות המילה עוסק אברהם בגמילות חסדים עם האורחים 
ועם כל באי עולם כמו אלו אשר בסדום, אולם בסוף הפרשה מגיע 
אברהם לשיא בעבודת ה’ כאשר אומר “הנני” למצות העקידה. 
אף כאן כמעט והגיע לדרגה של מסירות נפש ממש, ואולם ברגע 
האחרון פוטרים אותו מן המעשה אבל נחשב כאילו עשאו. אולי 
ולא  הטובים  במעשים  ובנו  הוא  שימשיכו  שמוטב  להבין  ניתן 
ייסורים קשים כמו  ידי  יצטרכו להוכיח את צדקותם דווקא על 
השם  מקידוש  בחיים  השם  קידוש  גדול  אחרת,  ובלשון  איוב, 

שבמיתת צדיקים. 

ומשמעותה  העקידה  פרשת  של  המיוחדת  חשיבותה  על 
לדורות, ניתן ללמוד מדבריו הנשגבים של מרן הרב קוק זצ”ל 
כפי שהם מובאים בסידור “עולת ראיה”. והדברים היו מבוטאים 
על ידו בכל יום לפני תפילת שחרית בהתלהבות עצומה עד שהיה 

נראה שהגיע בעצמו לדרגה של אבי האומה בזמן העקידה.
לספר  שלו  במבוא  זצ”ל  הנזיר  הרב  לתאר  היטיב  זאת  את 
“אורות הקודש” כאשר התארח אצל הרב וביקש ללמוד ממנו 
עמו  בשיחה  מצא  לא  שבתחילה  מספר  הוא  ודעות,  אמונות 
את  ושמע  בחדרו  שכב  אשר  בעת  בבוקר  אבל  לנפשו,  מרגוע 
הרב בחדר הסמוך כשהוא אומר את פרשת העקידה בשיר וניגון 
עליון, ומוסיף ואומר “זכור לנו אהבת קדומים וכו’”, נהפך והיה 
לאיש אחר עד שיכול היה לחוש שמצא לו את הרב ממנו ילמד 

תורה ואמונה.
הספוגים  התורה  דברי  את  לשלב  לדעת  הדרך,  כן  אם  זוהי 
כשהכל  עליון  רגש  עם  ביחד  ובנסתר  בנגלה  עמוקה  במחשבה 
מכוון לעבודת ה’ באמת, ביחד עם עזרה לזולת על פי דרכו של 
אבי האומה אברהם אבינו עליו שלום, ומעשי אבות סימן לבנים.

השמחה  אודות  המיוחדת  בלשונו  יועץ"  ה"פלא  דברי  הנה 
בתורת ישראל:

'ברוך  שבאומרו  ז"ל,  האר"י  ]תלמידי[  גורי  כתבו  "וכבר 
תורת  לנו  ונתן  התועים,  מן  והבדילנו  לכבודו  שבראנו  אלקינו 
אמת', וכן באומרו 'עלינו לשבח לאדון הכל, שלא עשנו כגויי 
הארצות', ישמח שמחה רבה כאדם העומד להישרף, והצילוהו 
מן השריפה, ועשאוהו מלך. כי אין שריפה כשריפת הנפש ]שהיה 
יכול להגיע לכך אילולי הנחיית התורה כיצד לחיות נכון[, ואין 
באומרו  וכן  לפניו.  ומשרת  הגדול  המלך  עבד  כלהיות  מלכות 
באומרו  או  תורתו'.  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  'אשר 
'אשר קידשנו במצוותיו'. שאם יעמיק בהם להבין ולהשכיל כמה 
טובה ויקר וגדולה עשה לנו אבינו שבשמים, ישמח לבו ויגל, על 

כל דיבור ודיבור.
להשגת  שזוכה  השמחה,  על  שמקבל  ביותר  הגדול  והשכר 
סודו,  ז"ל  האר"י  רבנו  גילה  שכן  השלימות.  ולהשגת  החכמה 
הכל  הקודש,  רוח  ולהשגת  נפלאה  חכמה  להשגת  שזכה  שמה 
ובקיימו  בתורה  בעוסקו  רבה  שמחה  שמח  שהיה  בגלל  היה 

מצווה, יותר ממוצא שלל רב".
לאמיתו של דבר, די בהתמקדות מחשבתית זו מתוך הפנמה 

מליאה, בכדי להתמלא שמחת אמת.
אף על פי שאין ביד האדם לדעת את עתידו, המאמין בבורא 
העולם יודע היטב שהבורא אשר אינו מוגבל ביכולותיו, אוהב 
ישראל עליהם  ובפרט את עם  וחפץ בטובתם.  הוא את ברואיו 
הוא מכריז כי: "ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל". ויתבונן ויחשוב לעצמו, שאם 
כן, בוודאי שלאחר שעשיתי את ההשתדלות הסבירה המוטלת 
הקרוב  בעתיד  שאגיע  באופן  והמהלכים  הדברים  יתנהלו  עלי, 
המוגבל  שאני,  אלא  עבורי.  ביותר  הטובה  לתוצאה  הרחוק  או 
יודע מדוע השלב הנוכחי  אינני  ובטווח ראיית עתידי,  בהבנתי 

בוראי  על  סומך  אני  אבל  לטובתי.  הכרחי  הינו  כך,  כל  הקשה 
המרחם[,  שעושה  ]כל  רחמנא  דעביד  "כל  שבוודאי  האוהבני, 
לטב עביד ]לטובה עושה[". ויחזק את עצמו בהתבוננות במקרים 
שקרו לו ולאחרים בעבר, אשר בתחילה היו נראים קשים ורעים 
ורק לאחר זמן התברר כמה טוב מתמשך יצא מהם. ויזכור תמיד 
שאדרבה, בעולם הטבע השחר מאיר תמיד לאחר לילה, והאור 

הגדול מגיע רק לאחר דקות של חושך שחור ביותר. 
סיפור עתיק מספר על מלך שביקש להעניק פרס גדול לאדם 
החכם ביותר בכל ממלכתו. לשם כך הכריז על תחרות סבוכה. 
רק ארבעים ושבעה בני אדם העזו להגיע מכל רחבי הממלכה 
כולם  בצידו.  גדול  פרס  אשר  הרם  התואר  על  להתמודד  כדי 
כסופי שיער מניסיון חיים, מלומדים בכל מיני חוכמות ועתירי 
כישרונות. ביניהם בלט בשונותו ילד יהודי בעל עיניים חכמות, 
הפרס  בעזרת  לסייע  יצליח  אולי  מזלו,  את  לנסות  הגיע  אשר 
הגדול לכלכלת בני ביתו. והנה הכרוז מכריז ומודיע את פרטי 
התחרות: לפניכם מבנה ענק ובו עשרות קומות, אלפי חדרים, 
המלך.  מסתתר  הרבים  מהחדרים  באחד  מסדרונות.  ומאות 
הראשון שיצליח להגיע אל המלך וללחוץ את ידו, יזכה בתואר 
דקות  שלשים  לחיפוש:  המוקצב  הזמן  הנכסף.  ובפרס  הנכבד 
בחישוביהם  המלומדים  כל  החלו  תדהמה,  רגעי  לאחר  בלבד. 
ושיקולים שונים היכן עדיף  ובניחושיהם לפי אחוזי הסתברות 
לחפש תחילה. רק הילד היהודי יצא ללא אומר ודברים מחצר 
לקומה  עלה  מהירים,  בצעדים  המבנה, שב  את  הקיף  הארמון, 
השלש עשרה, עבר מסדרון אחד, פתח את הדלת הרביעית ולחץ 

את ידו של המלך אשר אכן הסתתר בחדר זה. 
במסיבת הפאר שנערכה לכבודו, נשאל הילד העילוי היושב 
השיב  והוא  המלך?  הסתתר  היכן  ידעת  כיצד  המלך,  לצד 
כל  הארמון.  חלונות  בכל  התבוננתי  יצאתי,  "כאשר  בפשטות: 

החדרים היו מוארים ורק חדר אחד היה חשוך. תמיד כשקשה 
'היכן ששוררת חשיכה - שם טמון האוצר'.  לי, אומר לי אבי: 

וכך ידעתי: היכן שחשוך - שם המלך נמצא..."
זהו סוד האושר בחיים. להבין ולהפנים בתקופת החושך, כי 
האור.  דווקא בחושך טמון  אלא  יבוא,  בא  עוד  רק שהאור  לא 
אלא  אחריו.  שיבוא  הרב  לשפע  הסיבה  הוא  העכשווי  והקושי 
שהבורא בחכמתו ראה שלפני הבנייה החדשה והטובה יותר, יש 
לסלק ואפילו להרוס את הגורמים המזיקים והמפריעים לבנייה, 
אשר ניצבים עתה באתר הבנייה העתידי. לעיתים מדובר בגאוות 
לב המעכבת שפע רב שצריך לבוא, והסבל מסלק אותה וסולל 
את הדרך לבוא השפע הטוב. ולעיתים, מדובר בכתמים שדבקו 
בנפש מעבירות שנעשו בעבר, והייסורים מנקים וממרקים אותם. 
לזכור  יש  אנוש.  בן  מתפיסת  הנעלית  אחרת  בתועלת  ולעיתים 
שבאדמה  הזרע  שבריקבון  בבריאה,  הוא  טבע  חוק  כי  תמיד 
טמונה הצמיחה הנפלאה של הגבעול הזקוף והנאה, אשר בו פי 
כמה וכמה זרעים מהזרע הישן שנרקב. וכך גם בעולם הרוחני. 
ישנם גורמים שליליים העלולים לעצור את שפע הטוב הגשמי 
או הרוחני האמור להגיע לאדם. כגון: נישואין, ילודה, פרנסה, 
אלה  עוצרים  גורמים  וכו'.  לבורא  וקירבה  רוחנית  רוממות 
קנאה  כעס,  גאווה,  כגון  רעות,  תכונות  כאמור,  להיות,  יכולים 
בשמירת  פגם  או  באלקים,  הביטחון  במידת  פגם  או  וכדומה, 
מצוות התורה או בלימוד תורה או בתפילה המקשרת את האדם 
עם בוראו. והייסורים הבאים על האדם שוברים את החסרונות 
לומד  במצוות,  מתחזק  ביטחון,  בעל  עניו,  נעשה  והוא  האלה 
להגיע  יכול  ואז  בזה.  כיוצא  וכל  הלב  מעומק  מתפלל  תורה, 

השפע הטוב.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

דווקא בחושך טמון האור. והקושי העכשווי הוא הסיבה לשפע הרב שיבוא אחריו. אלא שהבורא בחכמתו ראה 
שלפני הבנייה החדשה והטובה יותר, יש לסלק ואפילו להרוס את הגורמים המזיקים והמפריעים לבנייה
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כוח האמונה

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

אריאל למברג

ישבו  בו  שבוע  היה  זה  חב"ד,  חסידי  על  עבר  עצוב  שבוע 
שבעה משפחת השלוחים כולה על פטירת השליחה הרבנית חני 
סגל שהשאירה תשעה יתומים קטנים לאחר מחלה קשה. ארונה 
יורק, שם החלה  לניו  של הרבנית סגל עשה את דרכו מטקסס 
ההלוויה ההמונית במרכז חב"ד העולמי 770 בית מדרשו של 
הרבי, מקור השליחות שלה ושל בעלה הרב סגל, ומשם לארץ 
בעיר  קבורתה  מקום  עד  לציון  ראשון  שליחותם  לעיר  הקודש 

הולדתה צפת. 
טס  שליט"א,  אליהו  הרב  לציון  ראשון  בעיר  השליח  בעלה 
לא  הוא  כדרכו,  הגדול  למרות השבר  בדרכה האחרונה,  עימה 
יכול לשבת במקומו, והוציא את נרתיק התפילין מהתא העליון 
במטרה לזכות יהודים במצוות הנחת תפילין במשך הטיסה, הוא 
המחלקה  שוכנת  שם  המטוס  לקדמת  ובראשונה  בראש  ניגש 
הראשונה, הרב אלי מבחין בזוג ישראלים אמיד יושב ומשוחח, 
תפילין,  להניח  לבעל  ומציע  יהודים  אליהם מאשר שהם  ניגש 
לי,  "איזה תפילין אפילו בר מצווה לא עשו  וענה  גיחך  האיש 
עזוב זה לא בשבילי". גם אשתו באה לעזרתו ואומרת "אין מה 

לבקש ממנו, הוא לעולם לא יעשה את זה". 
יותר  אנחנו  מיוחד,  מעמד  כאן  שיש  לשכנע  ניסה  סגל  הרב 
אוזניים  על  נופלים  שכנועיו  כי  הרגיש  אבל  לשמים..  קרובים 
לך  אספר  שמולו,  לגבר  ואמר  סגל  הרב  הרצין  לפתע  ערלות. 
משהו, ואחרי שאספר לך אתה בודאי תניח, הגבר היה מסוקרן, 
מה תספר שישכנע אותי?! תשמע, אומר הרב סגל, מאיפה אתה 

מגיע? עונה הגבר, אני מגיע מטיול ארוך עם אשתי מארה"ב. 
"גם אני נמצא כאן במטוס עם אשתי", עונה הרב סגל, "רק 
שאני איתכם כאן והיא בתא המטען בארון.. מחכים לנו תשעת 
ילדינו היתומים בקוצר רוח להיפרד ולקבור את אימם.." האישה 
החלה לבכות בקול,  והגבר נעמד מיד להניח תפילין! קרקפתא 
דמעו  המבוגרים  שלושת  נשמתה,  לעילוי  תפילין  מנח  דלא 

כילדים במעמד הבר מצווה המוזר בין שמיים לארץ...
היה  לשלום,  נובל  פרס  וחתן  האמריקאי  הסופר  ויזל,  אלי 
ילד בן 10 כשפרצה מלחמת העולם השנייה. בשנות המלחמה 
הראשונות משפחתו צפתה על הזוועה מרחוק. הם גרו בסיגט 
במאי   ,14 בן  היה  כשאלי  אך  יחסי.  משקט  ונהנו  שברומניה 
מיד  נרצחו  ואחותו  אמו  לאושוויץ.  העיר  יהודי  גורשו   ,1944
איש  אביו שהיה  פרך.  לעבודת  הועברו  ואביו  והוא  הגיען  עם 
חסון וחזק, בעל חנות מכולת, הלך ודעך מול עיניו. לקראת סוף 
המלחמה, שלושה חודשים לפני השחרור, אביו לקה בדיזנטריה 
הדרגש  אל  לבוא  לאלי  קרא  וכאשר  במעיים(  חמור  )זיהום 

ולסייע לו, הנאצים היכו אותו מכות רצח והוא נפטר.
באחד מספריו )The Trial of God(, אלי מספר על חוויה 
דרמטית שעבר במחנה: הוא הכיר אדם מבוגר, מורה לתלמוד 
בעברו, ויחד היו חוזרים פרקי גמרא בעל-פה על הדרגש. ערב 
שם  ישבו  במחנה,  האוהלים  אחד  אל  המורה  לו  קרא  אחד 
שלושה יהודים מבוגרים נשואי פנים והם הכריזו כי עורכים 'דין 
תורה עם הקב"ה'. אלי נבחר להיות עד מטעם התביעה ולספר 
לילות,  מה הספיק לראות בחייו הקצרים. המשפט ארך מספר 
הדיינים  שלוש  הכריעו  ובסופם  ראיות  נאספו  עדויות,  נשמעו 
פה אחד: לא יכולה להיות הצדקה לזוועות שעובר העם היהודי 

והקב"ה אינו יכול להיפטר מהאחריות לכך.
ואז, אחרי מה שויזל מתאר כ'דממת נצח', הרים אחד הדיינים 
להתפלל  כבר  שאפשר  חושב  'אני  ואמר:  לשמים  ראשו  את 
ערבית' וחברי בית-הדין נעמדו להתפלל – אל אותו האלוקים 
שנמצא זה עתה אחראי לזוועות נגד העם היהודי. לומר לפניו 

ברגש ובדבקות: "א-ל עליון, גומל חסדים טובים".
אך  בקב"ה,  מהדבקות  ולהתפעל  הסיפור  את  לקרוא  אפשר 
לאותם  גרם  מה  יתכן?  זה  כיצד  ולשאול:  רגע  לעצור  אפשר 
לזוועות  עולם שמניח  ריבונו של  את  ולשבח  יהודים להמשיך 
נוראות כאלו להתרחש בעולמו? מה המניע לכך שיהודים לא 

עוצרים אף-פעם להעלות ספק באמיתות הפשוטות ביותר?
התבוננות  דרך  הזו  הכי-יסודית  השאלה  את  לחקור  עלינו  
בחייו של אברהם אבינו: לא היה שבר שאברהם לא עבר, לא 
היה כאב שהוא לא כאב ולא הייתה אכזבה אחת שפסחה עליו. 
אבינו,  אברהם  שעבר  הניסיונות"  "עשרת  את  מנתחים  כאשר 
שמים לב לנקודה אחת: הרעיון היה פירוק הבטחה אחר הבטחה 
לאברהם  שהעניק  מהברכות  אחת  כל  לקח  ה'  לו!  שהובטחה 

וניתץ אותה לרסיסים.  
ואברהם לא עוצר, לא מהרהר ולא מעלה ספק, אלא ממשיך 
קדימה – ובשמחה: "וישכם אברהם בבוקר". הוא לא הולך אל 
העקדה, הוא רץ לעקדה, הוא מזנק לקיים את מצוות האלוקים. 
עצר  לא  כיצד  המשיך?  מדוע  למה?  היא:  הזועקת  והשאלה 

לשאול אולי הדברים לא עובדים?
שאין  מדויקות  מילים  בשתי  אברהם  את  מגדיר  המדרש 
ׁשּוִרי ]תשירי[ ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה  מדויקות מהן: שיר השירים ד,ח: ָתּ
הוא  אברהם  למאמינים.  ראש  אברהם  הוא  כג:  רבה  שמות   –
ראש וראשון לכל המאמינים. אברהם מביא לשיא את עוצמתה 
וכאן  אותה.  לסדוק  מצליח  לא  שבר  ששום  עד  האמונה,  של 

עולה השאלה הבאה: מהי בדיוק אמונה? מה מזין אותה?
האם אברהם היה פשוט איש תמים? אדם שלעולם אינו שואל 
שאלות? )מה שנקרא בימינו בזלזול: 'נאיבי'(? או להיפך: שמא 
של  הקשיים  על  אופטימית  הגיונית  שיטה  לאברהם  הייתה 
החיים? או אולי אמונה היא משהו אחר לגמרי שאינו לא שכל 

ולא רגש?
חדשה.  לדרך  ויצאו  פשוטה  באמונה  האמינו  ושרה  אברהם 
אך כגודל הציפיות – גודל האכזבות. מאותו הרגע, הקב"ה ניסה 
אחרי  הבטחה  לרסיסים  ניפץ  ובעצם  ניסיונות  בעשרה  אותם 

הבטחה.
רמב"ם פירוש המשניות אבות ה,ג: העשרה ניסיונות שנתנסה 
אברהם אבינו כולם כתובים בכתוב: א. הגרות, באמרו יתברך 
'לך לך מארצך'. ב. הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם. ג. 
חמס המצרים עליו בהילקח שרה לפרעה. ד. הילחמו בארבעה 
ו.  משרה.  להוליד  שנואש  אחר  לאשה  הגר  לקחו  ה.  מלכים. 
המילה אשר צווה בה בימי הזקנה. ז. חמס מלך גרר עליו בלקחו 
שרה גם כן. ח. גירוש הגר אחר הבנותו ממנה. ט. הרחקת בנו 
ישמעאל ... וכבר העיד הכתוב איך היה קשה בעיניו הדבר הזה 

באמרו 'וירע מאוד בעיני אברהם'. י. עקידת יצחק על המזבח.
וכמו חומה בצורה מול הצרות, אברהם רץ קדימה ואינו קם 
אילו  גסה:  בשפה  זאת  ננסח  הבה  עובד.  לא  משהו  כי  לזעוק 
'זבוב על הקיר' בביתם של אברהם ושרה אחרי שנחתה  היינו 
על ראשם עוד צרה - מה היה תוכן שיחתם בארוחת ערב: האם 
מ'טארנישט  להרהר!  אסור  ואמר  הספק  את  הדחיק  אברהם 
ואולי  כלשהו?  אופטימי  הגיוני  טיעון  העלה  שמא  טראכטן? 

היה זה משהו אחר לגמרי?



התוועדויות  מליובאוויטש:  מהרבי  נפלאות  מילים  והנה 
בביצוע  מסוים  בקושי  נתקלת  "כשאשה  א/113:  תשמה 

שהקושי  או  מאליו:  מובן  הסבר  לכך  יש  האלוקיות,  חובותיה 
מופרז ]בעיניה[ ... ואם הוא בלתי רגיל באמת, מהווה עובדה זו 
הוכחה שהקב"ה העניק לה כוחות בלתי רגילים - היכולים לבוא 

לידי גילוי רק על ידי התמודדות או ניסיון מיוחדים במינם". 
נאמר זאת כך: העולם חושב שה' מנסה את האנשים הגדולים, 
אבל האמת הפוכה: כשאלוקים רוצה להפוך אנשים לגדולים – 
לומר: אתה מסוגל  ה'  הוא הדרך של  אותם. אתגר  מנסה  הוא 

ליותר.
ההבנה שהאדם הוא 'חלק אלוקה', מובילה להכרה בכך שאין 
חולשה  שחש  או  כך  שטוען  אדם  יש  ואם  מאמין.  שלא  אדם 
אדם שטוען שאינו  שנוהג  כמו  לנהוג  עליו  האמונה,  בהרגשת 
מאמין בעצמו. הוא מבקש את עצתו של רופא נפש שמסלק את 
החסימות ומעורר את האהבה הטבעית של האדם לעצמו. וכך 
אדם המעוניין לחזק את אמונתו בה', עליו לעסוק בתורת הנפש 
האלוקית שמסלקת את השכבות ומעוררת את התשוקה הטבעית 
של היהודי לריבונו של עולם. יהי רצון שהקב"ה יגאל כל אחד 
בגאולה פרטית מכל ההפרעות בעבודת ה' ויחד נזכה לגאולה 

כללית ושלמה.
אלוקה.  חלק  עצמו  שהוא  משום  באלוקים  מאמין  האדם 
הוא מאמין באלוקים כמו שהוא מאמין בעצמו. האמונה איננה 
האלוקי  מקורה  את  חשה  הנשמה  אלא  אחר,  במשהו  זר,  דבר 
לעלות  שואף  הזמן  שכל  הנר  כמו  בו.  לדבוק  ומשתוקקת 
למעלה. האמונה היא טבעית ליהודי כמו האהבה הטבעית של 

ילד להוריו. הוא אוהב את עצמו ולכן הוא אוהב את הוריו. 
חסיד הגיע אל האדמו"ר הצמח צדק והתאונן שיש לו ספקות 
באמונה. "נו", הגיב הרבי, כמבטל את דאגותיו. החסיד המודאג 
אכול  אני  אותי?  שמעתם  האם  "רבי,  דבריו:  על  שנית  חזר 
בראותו  מה"?  אז  "נו,   - האלוקים!"  של  קיומו  לגבי  ספקות 
את התימהון על פני האיש, הביט בו הרבי במבט נוקב ושאל: 
"ובכן, אינך מאמין באלוקים, מה בדיוק מפריע לך?" - "אבל 
גוט, אין  'אם כך, איז דאך   - יהודי!" מחה החסיד בכאב.  אני 

מקום לדאגה'.
בך.  קיימת  העניין: האמונה  ביסוד  להכיר  אותו  הביא  הרבי 
המחשבה  את  לשאת  מסוגל  אינך  ולכן  מתוכך  נובעת  היא 
שאינך מאמין. האמונה אינה הכרה בישות חיצונית, כמו הכרה 
במשהו זר, אלא היא עצם תחושת הקיום, אם אני קיים – בוודאי 

שאלוקים קיים. 
אבינו  לאברהם  היו  כביר:  רעיון  מפראג  המהר"ל  אומר 
בכוחות  האלוקים  את  גילה  הוא  בהתחלה  בחייו.  שלבים  שני 
לא  וזה  הוא התבגר  בזכות החשיבה השכלית שלו, אך  עצמו, 
הספיק. העולם בער, היקום התמלא בצרות ובמשברים והשכנוע 
ההגיוני לא סיפק אותו. ואז "הציץ עליו בעל הבירה", הקב"ה 
בעצמו האיר בו והעניק לו את מתנת האמונה. כעת הקשר בין 
אברהם לקב"ה טיפס לשיא חדש: לא עוד תודעה והכרה בדבר 
במהות  ראייה  אם  כי  עצמו,  בכוחות  אליה  הגיע  שאברהם  זר 

האלוקות כתוצאה ממתנת שמים שהאירה בו.
מתנת  היא  האמונה  אנושית,  היא  הידיעה  אחד:  ובמשפט 

האלוקים.
מספרים על בחור חבדני"ק שעמד ביום שישי אחרי הצהריים 
ברחוב נחלת בנימין בתל אביב והציע לעוברים ושבים להניח 
תפילין. אחד מהם הצהיר בביטול שהוא "לא מאמין". החבדניק 
אמר שגם הוא "לא מאמין". – "מה זאת אומרת"? – "אני לא 

מאמין שאתה לא מאמין".



470x10₪

במקום 5,290 ₪

עכשיו במבצע

It's time to relax

נוער

 400 ₪ הנחהבקניית מיטת נוער

מזרנים
החל מ- 2,790 ₪עכשיו במבצע
במקום 3,630 ₪

ברהיטי בלושטיין

רהיטי בלושטיין
רח׳ גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. התמונה להמחשה בלבד. המבצע מתייחס למזרן שיין 1.40/1.90 מ׳.

מזרנים
החל מ- 3,790 ₪עכשיו במבצע

במידה 1.90/1.40()המחיר מתייחס לדגם קלאס
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גשם של דמעות

הרב בן ציון נורדמן

השבוע ציין עם ישראל את יום פטירת רחל אמנו שנפטרה 
בדרך לארץ כנען ונקברה בבית לחם.

מסופר על אחד מגדולי ישראל שהגיע פעם לקבר רחל וראה 
ליבם.  את  וסועדים  במקום  חוגגים  לציון  העולים  מאות  את 
לאכול  מתאים  כך  כל  לא  האמת  "למען  ואמר:  לקבר  ניגש 
במקום קדוש כזה, אבל רחל, את אימא, ואימא רוצה שהילדים 

שלה יאכלו ויסעדו את ליבם".
שדואגת  האימא  כולנו.  של  האימא  היא  רחל  אימא.  זה 
והרי  האמת.  לעולם   שעברה  אחרי  הרבה  לילדיה  ומתמסרת 
עוינת.  בשכונה  המבודד  האתר  רחל,  לקבר  להגיע  קל  לא 
לנו  מספרים  הדרך.  אם  על  כאן,  דווקא  להיקבר  ביקשה  רחל 
במדרש כי אמרה רחל: יום יבוא וילדיי יגורשו מאדמת ישראל 

לפרוק  שלהם  התחנה  אהיה  אני  נבוזראדן,  ע"י 
דמעותיהם וצרתם.

היום.  עד  וקיימת  פורחת  הזו  והתחנה 
לצרותיהם  ישראל,  בני  לדמעות  פורקן  מקום 
ואימא  הכול.  מספרים  לאימא  ולשמחותיהם. 

יודעת הכול.
הקדושים,  למקומות  הארצי  המרכז  מנכ"ל 
ידידי  הרב יוסף שוינגר סיפר לנו שמשנה לשנה 
המקום הומה יותר אנשים המרגישים וחשים כי 
המקום הוא קדוש הפועל ישועות ונפלאות לכל 

אדם באשר הוא.



בשכונת  ילדים  מעון  בחדרה  חנכנו  השבוע 
על  סיפרתי  הבית  חנוכת  בטקס  בחדרה.  ויצמן 
בישראל,  אם  של  והמשמעותי  הגדול  תפקידה 
שהיא הכול עבור הילד. חזרתי על דברי המדרש 
בני  על  הקשות  הגזירות  באחת  כי  הנודעים 
וביקש  מנוחתו  ממקום  אברהם  קם  ישראל, 
לפעול עבור בני ישראל ולא עלתה בידו, אחריו 

כי  ופעלה.  ביקשה  רחל  שבאה  עד  יעקב,  וביקש,  יצחק  קם 
כשאימא מבקשת היא פועלת.

של  בתפקיד  באים  לא  במעון  אנחנו  כי  בדבריי  הדגשתי 
בסך  אנחנו  האימא.  במקום  להיות  יכול  לא  אחד  אף  אימא. 
קרוב  הכי  תחליף  להיות  דומה.  הרגשה  להעניק  רוצים  הכול 
עולם  מיומות  המקורי  המודל  זה  לאימא.  דומה  הכי  לאימא. 

לטיפול מסור ואוהב.
סיפרתי על אחד מגדולי ישראל שבאה לפניו אישה קשת יום 
וביקשה ישועה עבור בנה. פעם ופעמיים ביקשה והצדיק כמו 

לא שומע ולא מגיב. רק משבכתה במר ליבה הבטיח לה הצדיק 
ישועה. מששאלה האישה את בעלה: אז למה נתת לי לחכות 
עבור  שלך  דמעות  קצת  "רציתי  ואמר:  הצדיק  נענה  כה?  עד 

הילד, כי אין כמו דמעות של אימא לילד".
יוצאת  קול  שבת  עד  כמים,  דמעות  שופכת  אמנו  רחל 
כי  לגבולם".  בנים  ושבו  קולך...  מבכי  מנעי  "רחל,  ואומרת: 

אין כמו דמעות של אימא.



בקבורת רחל נאמר בתורה "היא מצבת קבורת רחל עד היום 
הזה". חלק בלתי נפרד מהחיבור למקום הקדוש היא האמונה, 

אמונה בצדיקים, אמונה בתורה ובאימהות הקדושים.
ובכל  הדורות  בכל  ישראל  בני  של  כוחם  היא  האמונה 
המצבים. איך אומר וחוזר ואומר מורינו ורבינו הרב יצחק דוד 
הוא  מאמין  כשאדם  המשכה.  היא  אמונה  שליט"א:  גרוסמן 
האבות  בכוח  מאמינים  כשאנו  הישועה.  את  לעצמו  ממשיך 

והאימהות – אנחנו פועלים ומושכים במו ידינו את הישועה.
אברהם  עם  נפגשים  אנו  שוב  וירא  פרשת  השבוע  בפרשת 
אבינו אבי המאמינים – אבי האמונה. זה לא היה מובן מאליו 

באותם ימים. מוקף בעובדי אלילים יצא אברהם למסע האמונה 
– גם שהיו לו שאלות וגם כשהדברים הגיעו בקושי רב.

הבדל דק יש בין ראיה לאמונה. בדורנו כיום יש צורך לפרוט 
בשבוע  האמונה.  כוח  את  להמחיש  לפרוטות,  האמונה  את 
האחרון זכינו ב'מדעים ויהדות' לבחינה המשולבת של אמונה 

וראייה, זו הנאמרת בקריעת ים סוף - "ויראו... ויאמינו".
ביום שישי האחרון, ז' בחשוון, החל עם ישראל לבקש על 
יפה  מנהג  סיגלתי  זה  ביום  לברכה".  ומטר  טל  "ותן  גשמים: 
בבתי הספר ובגנים להעניק מתנת חורף. בשנה שעברה זה היה 
מטריות והשנה צעיפים. כל תלמיד ותלמידה קיבלו צעיף נאה 
והילדים  בחוץ  קופחת  שמש  בעיצומה.  הייתה  החגיגה  כשי. 

שבים עם צעיפים לביתם.
כבר  החורף  שלמעשה  כך  על  להם  סיפרתי 
החל לפני שלושה שבועות בשמיני עצרת ובכל 
זאת חיכינו עם בקשת המטר עד עכשיו. וכל כך 
היהודים  שאחרון  עד  מחכים  אנחנו  כי  למה? 
ייתקע  שלא  כדי  לביתו  ישוב  הרגלים  מעולי 

חלילה בדרכים הגשומות.
בית  היום  לנו  יש  וכי  הילדים:  את  שאלתי 
עולי  של  הזו  הבעיה  את  היום  יש  המקדש? 

רגלים? אז למה אנחנו מחכים עד ז' בחשוון?
שנועדה  הזו  התקנה  את  כי  להם  אמרתי 
לנו להפסיק.  ישראל אסור  בני  ולרווחת  לטובת 
להזכיר  כדי  שכזו,  חשובה  תקנה  עוצרים  לא 
לנו לדורות: עלינו לדאוג שלא יהיה אדם בצער 
חלילה. תקנה שנועדה להטיב עם הבריות אסור 

להפסיק אותה.
אמרתי לתלמידים: אמרו שגם השנה התחזית 
את  נפריך  האמונה  בכוח  ואנחנו  שחונה  לשנה 
התחזית. אתם צריכים לבקש חזק על הגשם, על 
עכשיו  אבל  מלבקש,  נמנענו  כה  עד  ומטר.  טל 
זה, עם ישראל צריך לגשם.  האדמה צריכה את 
בצעיפים  התכסו  הילדים  יחד.  נבקש  בואו 

וביקשו בקול גדול: "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה".
בעליצות  הביתה  הלכו  והילדים  החורף  משירי  יחד  שרנו 
ובשמחה, עטופים בצעיפים. שעות אחר כך התקדרו השמים 
אמונה  של  מפגש  היה  זה  בששון.  ארצה  ניתך  ומטר  בעבים 

וראייה.
 

חורף בריא ושמח
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

ייחודה של מאמע רחל היא הדאגה לילדיה, בכל דבר שיצטרכו או ירצו  וגם: על 
בקשת הגשמים וההתחשבות בעוברי דרכים

שאלתי את הילדים: וכי יש לנו היום בית המקדש? יש היום את הבעיה הזו של 
עולי רגלים? אז למה אנחנו מחכים עד ז' בחשוון? ""



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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"חסד לאברהם"
"וישא עיניו וירא והנה שלשה 
אנשים נצבים עליו וירא וירץ 
לקראתם מפתח האוהל" )יח, 

ב(. חסד ללא גבול ומידה!

החסד  את  הקדושה  התורה  לנו  מתארת  אלו,  בפסוקים 
והנתינה המופלאים של אברהם כלפי אורחיו ה"ערביים".

 – כולו  העולם  כל  על  תקופה מלך  באותה  אבינו  אברהם 
"נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם" )תהלים מז, י(, והנה 
על אף היותו אישיות כה נכבדה, ולא עוד אלא שהיה חולה 
מסוכן, יום השלישי למילה בגיל קרוב למאה במקום לשבת 
ספון בביתו עקב החום הנורא ששרר בחוץ – "הוציא הקב"ה 
חמה מנרתיקה", הוא יושב בפתח האוהל ומצפה לאורחים, 
הוא ממש לא מסוגל לחיות בלעדיהם! נפשו צמאה להליכה 

בדרכי השי"ת.
והנה סוף סוף מופיעים שלשה ערבים, המשתחווים לאבק 
ארצה,  אפיים  לעומתם  ומשתחווה  אליהם  רץ  הוא  רגליהם, 
ופונה אליהם בלשון תחינה ובקשה, "אדוני"! ישנה מחלוקת 
בגמ' )שבועות לה ע"ב( אם הכוונה לשם אדנות שהוא שם 
קודש, או שאברהם פנה אליהם בלשון חול, ופירוש העניין 
הוא שמצד הרגשת הכבוד אברהם חלק להם כבוד ממש כמו 

שחולקים לשכינה!
אליהם,  בדבריו  ממשיך  הוא  בזאת,  מסתפק  אינו  אברהם 
עבדך"  מעל  תעבור  נא  אל  בעיניך  חן  חן  מצאתי  נא  "אם 
)בראשית יח, ג( – כביכול, אני העבד שלכם, ואתם האדונים 

שלי!
כאשר "הואילו בטובם" אותם "ערבים" לסור לביתו, מיהר 
יותר מסעודת שלמה  אברהם להכין עבורם סעודה מפוארת 
בשעתו )כדאיתא בגמ' ב"מ פו ע"ב(, "וימהר אברהם האהלה 
ועשי  לושי  סולת  קמח  סאים  שלוש  מהרי  ויאמר  שרה,  אל 
עוגות, ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל 
הנער לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה 
ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" )שם ו-ח(.
כדי  "ערבים"  אותם  עבור  נשחטו  שלמות  בהמות  שלש 
)ב"מ שם(, כידוע כל  להאכיל כל אחד מהם לשון בחרדל! 
לשון שוקלת כמה קילו, כך שמסתבר שלא הייתה לכל אחד 
וקירור  ומאחר  לו,  הלשון שהובאה  כל  את  לאכול  אפשרות 
לא היה אז – ודאי שחלק גדול מהבשר היקר הלך לטמיון, 
גם כמות הלחם שנאפתה עבורם הייתה עצומה, "שלוש סאים 
קמח סולת" – כשנים עשר קילו קמח! ממש לא יאומן, חסד 

ללא גבול ומידה!

חסד בשלימות – ללא
צמצום כלל

הגדרת העניין נראית כך. אברהם אבינו הוא המרכבה למידת 
החסד – "חסד לאברהם", ועניין החסד הוא התפשטות החסד 
בלי גבולות, היפך מידת החסד אינו קמצנות, אלא "צמצום".

בדרך כלל כשבא אורח, מכבדים אותו כפי חשיבותו, אינו 
דומה אירוח אדם רגיל מההמון, לאירוח אדם מכובד מאוד 
שמכינים לכבודו הכנה מיוחדת, דבר זה באמת הוא ממידת 
הצמצום, שהרי גם לאדם פשוט לכאורה יש אפשרות להכין 
יותר, אלא מצמצמים את גודל ההכנה לכל אחד כפי מדרגתו.

אבינו  אברהם  של  האורחים  הכנסת  מעשה  הגדרת  אכן, 
היא, שאם היה מזדמן לו באותו היום אורח חשוב כמו משה 
רבינו ע"ה, הוא היה מכין לכבודו בדיוק את אותה הסעודה 
היה  שלא  מפני  השפלים,  הערבים  אותם  לכבוד  שהכין 
הנכון של חסד – רחבות  וזה המובן  במציאות מה להוסיף, 

בלי צמצום כלל!
כעין זה מצינו גם אצל רבקה אמנו, אשר נבדקה ע"י שליחו 

של אברהם אבינו אליעזר – דווקא במידת החסד.
ושואבת  עומדת  בגיל שלוש בערך,  ילדה  נצייר לעצמינו, 
כמויות אדירות של מים עבור אליעזר ועשרת גמליו, ובאותה 
בה  ומתבונן  עומד  עבדים,  עמדו  שלרשותו  אליעזר,  שעה 
–"והאיש משתאה לה" ) בראשית כד, כא(, חסד מופלא ללא 

גבול ומידה!
השאלה הנשאלת היא, האם גם אנו, בניו של אברהם אבינו 
פשוט,  ערבי  ברחוב  נראה  כאשר  ומצוות,  תורה  השומרים 
אברהם  שכיבד  נורא  כבוד  באותו  ולכבדו  אליו  לרוץ  עלינו 
את אורחיו הערבים?! האם גם אנו כשנראה ערבי עובד קשה 

נבקש מבנותינו הקטנות להעמיס בלוקים?!

שורש הדבר וביטויו המעשי 
בעולם

התשובה לכך היא, שאכן קיים הבדל בין מציאות האבות 
יסוד האש  בין  כעין ההבדל שמצינו  והוא  הבנים,  למציאות 
מציאות  עצם  הוא  האש  יסוד  בעולמנו,  האש  של  למציאות 
האש בטהרתה, משא"כ האש שאנו מכירים היא כבר מורכבת 
מד'  מורכב  בעולם שהוא  דבר  כל  כמו  ורוח,  מים  עפר,  עם 

יסודות.
והנה, אם נחקור אודות יסודות האש, לא אודות האש שלנו, 
אלא אש בטהרתה, כמה מעלות חום יש בה, התשובה תהיה, 
אין סוף מעלות חום, כי היסוד בטהרתו אינו מוגבל בעוצמתו, 
משא"כ האש של עולמנו, כבר מורכבת עם רוח מים ועפר, 

והחום שלה מוגבל.
שלו  המציאות  ושורש  עצם  את  יש  בבריאה  דבר  לכל 
בעולם, ויש את עניינו איך שהוא נוהג בפועל, לדוגמא, חום 
אף  ואולי  למיליוני  מגיע  ברייתו  ושורש  בעצם  החום  וקור, 
כיום  ]וכן הקור לכיוון ההפוך[, אך  למיליארדי מעלות חום 
מכשיר האוגר בתוכו חום, כגון קומקום חשמלי, אינו מגיע 
שורש  בין  עצום  הבדל  יש  צלסיוס,  מעלות  ממאה  ליותר 

הדברים לבין הביטוי המעשי שלהם.
עמוד  היה  הוא  חסדים,  גומל  רק  היה  לא  אבינו  אברהם 
נוצרה  ידו  על  כלומר,  החסד,  למידת  ה"מרכבה"  החסד, 
המציאות ששמה "חסד", ואכן, עצם מציאות זו, היא נתינה 

בלי גבול ומידה.
נבחנה  –לא  האומה  מאימהות  כאחת   – אמנו  רבקה  גם 
בעשיית מעשי חסד, כי אם במידת החסד בעצמותה, המבחן 
היה האם בכוחה לגמול חסד בלא גבול ומידה, כמידתו של 

אברהם.
מלשון  הוא  "חסד"  המילה  של  הפשוט  המילולי  הביאור 
חרפה ובושה )עיין רש"י ויקרא כ, יז, ד"ה חסד הוא(, נתינת 
וחיוור  לבן  נעשה  עד שהמקבל  גדולה,  כה  היא  בעל החסד 
גבול  בלי  נתינה  היא  "חסד"  המושג  הגדרת  בושה,  מרוב 

ומידה המביישת את המקבל.
אם נותנים לאחד יותר כי "מגיע לו" ולאחד פחות כי "לא 
מגיע לו", אין זו מיד החסד בטהרתה, זוהי נתינה בדין! רק 
אם נותנים בלי גבול ובלי חשבון לכל אחד, זהו חסד אמיתי.

ובנוגע אלינו, אותה מידת "חסד" הועברה לדורות הבאים 
מוסר   – רבנו  משה  דרך  הקדושים,  האבות  של  לבניהם   –
גמילות  תחילתה   - "תורה   שאכן  ואף  הקדושה,  התורה 
חסדים וסופה גמילות חסדים" )סוטה יד ע"א(, מ"מ יש לנו 
דינים וגדרים לכל עניין, וכיום גם מעשי חסד נעשים על ידינו 
ע"פ גדרי התורה הקדושה, ולכל אחד ישנו בעניין זה תפקיד 

מוגדר לפי יכולתו וכוחותיו.
לעשות  אבינו  אברהם  תלמידי  אנו  אין  ישראל,  בני  אנו 
בני אברהם, דהיינו שיורשים אנו את מידתו,  כמעשיו, אלא 
ובזמן הנכון ובתרכובת הנכונה עושים את החסד של אברהם, 
שנדע  כדי  החסד,  מידת  מהות  להבין  מעשיו  את  ולומדים 

לעשותו בהרכב הנכון.

"חסד" תמידי לעומת "דין" 
מדוד ושקול

אמנם, גם לנו, בניו של אברהם אבינו, ישנה שייכות לסוג 
מעשי חסד של אברהם אבינו, שהיו בלי גבולות וללא מדידת 

ערך המקבל.
ע"י  הנעשים  החסד  במעשי  הטמונה  הגדולה  בעצם  זוהי 
אחד  פעם  אמר  גויים,  ע"י  הנעשים  חסדים  פני  על  יהודים, 
מגדולי ישראל, שארה"ב היא מדינת בעלת חסד, ואמר הגאון 
ר' ברוך בער זצ"ל, שמטעם זה על אדמת אמריקה עצמה לא 

התרחשו מלחמות, למרות שהייתה מעורבת בכמה מהן.
אולם קיים הבדל תהומי בין יהודי לגוי, הגוי תמיד נותן לפי 
פרופורציות מסויימות הנראות לו לפי ההגיון הבריא, למוסד 
בנתינה של  יסתפק  הוא  וליחיד  דולר,  מיליון  יתן  הוא  גדול 
מאה דולר, לעומת זאת, אצל היהודים רוב המגביות נעשות 
עבור יחידים, ומעשים שבכל יום הם, שנאסף סכום של מאה 
אלף דולר עבור יהודי חולה נזקק וכיוצ"ב, דבר כזה יתכן רק 

אצל יהודי, וזוהי ההגדרה האמיתית של "חסד".
דוגמה נוספת לעניין זה, לאנשים זרים ואפילו שכנים שלא 
נפגשים עמם כל רגע, קל מאוד להתייחס כראוי באותם פעמים 
שנפגשים עמם, לעומת זאת, קשה מאוד להתייחס בלבביות 
ובחמימות לבני הבית עמם חיים כל הזמן, אולם זוהי צורת 
בהזדמנויות  רק  ולא  תמידית,  נאותה  התנהגות  אמיתי,  חסד 

מיוחדות וחד פעמיות.
"דין",  ולעומתו  "חסד",  של  מושג  קיים  ה'  בעבודת  גם 
אדם נוטל לידו כוס משקה קר ביום חם ולוהט, הוא מברך את 
הברכה בחופזה ושותה מייד, אם ישאלוהו "מדוע אינו מברך 
בצורה מתונה יותר" יענה, "הרי אדם חרדי אני והנני מברך 
מאה ברכות ביום, בשנה ישנם שלוש מאות שישים וחמשה 
ימים, נמצא שהנני מברך כשלושים ושש אלף וחמש מאות 
לחיות  אני  ובעזהשי"ת מקווה  ומאחר  ברכות במשך השנה, 
כמאה שנה, הרי שבמשך ימי חיי אברך למעלה משלוש וחצי 
מיליון ברכות, וברכה זו שברכתי עכשיו אינה אלא אחד חלקי 
שלוש וחצי מיליון...מהי, אפוא, היחודיות הטמונה בברכה זו 

שבגללה אברך אותה במתינות ובכוונה הראויה?!
זוהי דוגמה להנהגה של "דין" – מדידת ערכה היחסי של 
ייקבע היחס  זה  הברכה לעומת שאר הברכות, שעל פי ערך 

כלפיה.
חסד אמיתי הנו הנהגה ראויה בכל עת ובכל שעה ללא גבול 

ומידה, בין בקיום המצוות ובין העניינים שבין אדם לחברו!

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!
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ריח בחירות

בשונה מהעבר הלא רחוק, מושב החורף של 
הכנסת נפתח בנאומים מעוררי מחלוקת. כבוד 
הנשיא התחשבן עם ראש הממשלה וממשלתו 
הימנית, ערש גידולו וצור מחצבתו מהעבר הלא 
מאד רחוק, היום ראובן לשעבר רובי ריבלין, נמצא במיקום 
מהתקשורת.  מחמאות  קיבל  ריבלין  זכותו.  לחלוטין,  אחר 

לשם הוא כיוון. 
לעומתו, ראש הממשלה ב״נאום החמוצים״ ענה לחורפיו 
העשוי  בנאומו  כאב.  ובעיקר  ומחה  זלזל  חבט,  עקץ,  דבר, 
מלאכת מחשבת, נתניהו הרוויח את הכותרות להן הוא זכאי, 
בדין ובצדק. מנהיגות, חברות, אמונה ותקווה הוא לא נטע, 

הוא אפילו לא ניסה.  
בעבר זה היה אחרת. נאומי פתיחת מושב בלטו במתינות, 
תקווה, סקירה של הישגי העבר תוך מבט אל העתיד. קריאה 
לאיחוד השורות והתלכדות. נאום כבוד הנשיא תמיד דיבר על 
הקונצנזוס והמאחד, אזכור הקריאה הנדושה ״ידינו פרושות 
לשלום״, כבוד הבית ונבחריו. לא הפעם. ישנם שתולים זאת 
ב״רמה המידרדרת״. קטן כבוד נבחרי הבית האחרון מכבוד 
נבחרי הבית הקודמים, אך זו אמירה שלא ממצה את ההבדל! 

אולי אף מקטינה אותו. 
פעם,  של  ההדר  הפאתוס,  הרטוריקה,  הכישרון,  את 
מחליפים היום בשימוש יעיל, מושכל ובעיקר מהיר באמצעי 
התקשורת האלקטרוניים. מי מצטלם יותר טוב, מי מצייץ יותר 
מהר וחד, העוזר של מי מהיר יותר בתגובותיו ובהדלפותיו 
המתוחכמות. מי מצליח להגיע למהדורה המוקדמת, בזכות 
קיים,  אתה  ״צולמת״  וערכן.  איכותן  ולא  תגובותיו  בוטות 
- אתה  וגם הוזמנת לאולפן  גם צולמת  ״צוטטת״ אתה חי! 
שווה. זה המבחן הקובע, לא התוכן. הכמות והבוטות באות 

על חשבון האיכות. 
המועד  בחירות״.  ״מריחים  והפרשנים  הבית  וותיקי 
עידן  מזה  תזכורת,   .2019 נובמבר  הינו  לבחירות  המתוכנן 
כל  בחוק.  הקבוע  בזמנן  התקיימו  אכן  שבחירות  ועידנים 
ממשלת  הוקדמו.  האחרונות,  בקדנציות  הבחירות  מועדי 
במונחים  זמן  המון  סוערות,  וחצי  שנתיים  משלימה  נתניהו 

ישראלים.
נאום ודברי כבוד הנשיא מלמדים על התחשבנות עם ראש 
ותסכול  צדקנות  לנשיאות,  בו  תמך  נתניהו  שלא  הממשלה 
ממעמדו הרם אך המצומצם, ובעצם מכך שנתניהו לא סופר 
ולא  כמעט  מפעיל,  לא  מתייעץ,  לא  הממשלה  ראש  אותו, 
של  רצונו  החוק.  פי  על  שמתחייב  מהמעט  פחות  מדווח, 
נורא, לא מזיק, התקשורת  לא  להיות מוכיח בשער,  הנשיא 
מי  לי  ״אמור  לו,  שיערב  כפיים.  לו  מוחאות  והאופוזיציה 

חבריך ואגלה מי אתה״. הדר ביתרי אין כאן.
הינו  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  של  החמוצים  נאום 
נאום לוחמני, סוער, מתחשבן, מתוכנן מראש לעורר סערה 
של  רוח  והלך  ״צורך״  על  מלמד  הוא  בנוסף,  ותגובות. 
עידוד המחנה וחיזוק המגרש הביתי. עקיצה שנונה ואמירה 
המוראל  את  מרימים  היריב,  כלפי  המתריסה  מתוחכמת 
בכישרון,  ברצף,  כשזה  הטבעיים.  הבית  בני  את  ומעודדים 

וביטויים  לשון  חידודי  מחוכמת,  מילולית  בלוליינות 
הפוליטי,  ללקסיקון  יכנסו  ועוד  והערב,  השכם  שיצוטטו 
סביב  מתלכד  ״הליכוד״  ומתעורר.  מתעודד  הביתי  המחנה 

״המנהיג המלכד״.
והטביעו  כמעט  הציוצים  ומלחמת  הבחירות  אווירת 
לא  באמירה  מנליס.  רונן  אלוף  תת  צה״ל  דובר  את  השבוע 
חרטה  או  מהתנצלות  לחלוטין  חפה  אך  במיוחד,  חכמה 
שבדיעבד, התבטא הדובר ש״ההפצצה על מנהרת הג׳יאהד 
האיסלמי לא תוכננה בכדי לחסל את הבכירים שנהרגו״. זו 

הייתה תוצאה שקרתה, הגם שלא תוכננה מראש. 
ישראל  מגמגמת?  ישראל  מים!  בכוס  סערה  איזו  וואוו, 
ושמירת  בטחון  על  שאמון  צה״ל  הימין.  מאשים  מפחדת? 
ומנהיגי  מחבלים  ראשי  הריגת  על  מתנצל  המדינה,  גבולות 
טרור בעת פיצוץ יזום של מנהרת טרור שנמצאת בתוך שטח 
ישראלי, הרבה אחרי קו הגבול, מרחק כ-200 מטר ממוצב 
צה"לי, האמנם? חולשה מובנית, ברכיים כושלות, ואי אמון 

בסיסי ביכולות ההגנה והתגובה? הייתכן?   
על  להתנצל  "אסור  לצייץ:  מיהר  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
הצלחה בחיסול מחבלים. אבהיר: מדובר במחבלים שעסקו 
להרוג  שנועדה  ישראל  שטח  בתוך  תופת  מנהרת  בחפירת 
פה  בעל  נדם,  ולא  ציוצו  צייץ  ישראלים".  וילדים  נשים 
ובמספר אירועים בנט המשיך לנזוף בקצין הבכיר שמקסימום 

״לא בחר בביטוי הכי מוצלח״. 
שר הביטחון אביגדור ליברמן, ״השר הכי ממלכתי שהיה 
פה מקום המדינה וכנראה הרבה לפני״, מיהר לענות ולצייץ: 
להתנפלות  עילה  ישמש  צה״ל  דובר  של  שתדרוך  ״אסור 
בוטה״. ליברמן לא מחכה רגע בכדי לענות ולעקוץ את יריבו 
המר מימין, השר נפתלי בנט. בעוד שבנט מנסה ״להתבלט״ 
הקדנציה  של  ליברמן  אביגדור  האמיתי.  ה״ימין״  בהיותו 
ומתינות  מודגשת  ב״ממלכתיות״  לבלוט  מנסה  הנוכחית 
מקסימום  עם  עתידיים  חיבורים  לו  שיאפשרו  מקסימלית, 
הוא  בימין,  נעול  לא  כבר  ליברמן  ומפלגות.  שותפים 

פרגמטיסט ממלכתי, מפא״י של פעם. בחירות כבר אמרנו? 
טוב  יותר  ״ימין״  ועושה  קולות  משמיע  בנט  נפתלי 
זכויות  בעל  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  מליברמן. 
ובעיקר הבטחות  היוצרים על שלל אמירות בוטות מהעבר, 
שווא, התגלה כ״נמר של נייר״, איסמעיל הניה עוד חי, בועט 
ומפגע. עזה לא פורחת, אך בהחלט משתקמת וחיה את חייה 

בביטחון יחסי. 
יפנה  הוא  הפעם  לליברמן,  אבודים  הקשה,  הימין  קולות 
בחיקו  עצמו  וישריין  יתפתל  שוב  או  שונה,  קולות  למאגר 
להצטייר  בנט,  את  לתקוף  הליכוד.  והבטוח של  החמים 
כממלכתי, משרת את האג׳נדה הנוכחית. אלאור אזריה עדיין 
וקורא  שפתיים  מס  משלם  ליברמן  נורא,  לא  צבאי?  בכלא 
לא  הנושא  הרמטכ״ל  עם  התכופות  בשיחותיו  לשחרורו. 

מועלה כדרישה. בחירות כבר הזכרנו?
״עודפי  כחלון,  משה  האוצר  שר  התעורר  השבוע  בסוף 
הגביה שהצטברו בקופת האוצר יופנו להקלה בנטל המיסים״. 
נגידת בנק ישראל הזהירה השבוע בלשון בוטה: באם הכסף 

- הוא יחסר כבר בתקציב 2019.  יופנה להקלות מס  העודף 
 2019 שמסתמן,  שכפי  יודעת  לא  הנגידה  כבוד  אמרה. 
תהיה השנה שאחרי הבחירות! השר כחלון מעדיף להיבחר 
ולחסוך  להיבחר״  ״לא  ולא  תקציב  קשיי  עם  ולהתמודד 
פוליטיקאי  התקציב.  קשיי  ועם  על  את ההתמודדות  לעצמו 
מפקיד  ואחרת,  שונה  הבעיות  את  רואה  לבחירה  העומד 

מקצועי שנבחר על פי כישוריו.           
משרד  בחשבונות  שהתגלה  ״האוצר  על  הקרדיטים  ריב 
ראש  הקרובים.  בימים  רבות  אותנו  יעסיק  עוד  האוצר״, 
הממשלה ״אלוף״ אסיפת ואימוץ קרדיטים לעצמו, עוד לא 
אמר את דברו. הוא יגיד, הוא לא יכול אחרת. בינתיים כחלון 
מתבשם מאוירת פסגות מזויפת. ירידה בהתחלות בניה, אין 
לחלק  כסף  יש  לפחות  אבל  עולים!  הדירות  מחירי  דירות, 
לקניית הדירות היקרות. בקדנציה של כחלון הדירות התייקרו 
הרבה יותר, מהנטו שגדל במשכורות. הכל שאלה של יחסי 

ציבור ודוברים משופשפים.  
ח״כ זוהיר בהלול, שדרן ספורט מיומן ומוכשר. איש חביב 
ונחמד, לא בדיוק ״מאור הגולה״ או בעל התבלטות יוצאת 
דופן כאיש רב פעלים לעשייה, חקיקה, מדיניות ו-או פעילות 
הציוני,  המחנה  סיעת  איש  השבוע  מצטיינת.  פרלמנטרית 
הכנסת המציינת  בישיבת  את האמת שלו, לא אשתתף  אמר 
יובל 100 להצהרת בלפור ולא לשם התרסה, ״זו אינה חגיגה 
לחגיגות.  איני שותף מלא  היהודים.  ולחבריי  לי  המשותפת 
מה עם בני עמי? אתם קיבלתם באמצעות הצהרת בלפור את 
הזכות להגדרה עצמית. מהזכות הפלסטינית כולם מתעלמים 

באופן גורף". 
ח״כ בהלול הרים לאבי גבאי, המנהיג החדש של המחנה 
זוהי  להדליף בשמו,  הזדרזו  גבאי  מקורבי  להנחתה.  הציוני 
הקדנציה האחרונה של בהלול בכנסת. אין לו מקום בשורות 
המפלגה, אנו מפלגה ציונית פר אקסלנס! אף אחד לא יצא 
להגנתו של בהלול המסכן, לא נמצא צדיק או צדיקה בסדום 
הפוליטי של ״המחנה הציוני״. אימת היו״ר? החשש מבוחרי 

הפריימריס הממשמש ובא? בחירות, אתם זוכרים? 
טובות  לא  מוקדמות  בחירות  פסוק.  סוף  שאינו  לסיכום 
לכלכלה, למשק, למדינה, ליציבות. הן דוחקות את הבעיות 
אך לא מעלימות אותן. את אימת החקירות הן יכולות לדחות, 
התפתחויות  לפי  דברו  את  אומר  הבוחר  לבטל.  לא  אך 
להשתנות.  יכול  הכל  משתנה,  הכל  נפיץ,  הכל  מעודכנות, 
והסתמך  שסומך  שמי  גילה  העבר  ידברו.  שקרים  הסקרים 
הממשלה  ראש  הסקרים.  ממשלת  ראש  נשאר  סקרים,  על 
היה אחר! המדינה צריכה יציבות והמשכיות. הפוליטיקאים 
עושים את חשבון הרגע, לא חשבון ארוך טווח. את המחיר 

כולנו משלמים.  
חדשים  סקרים  התפרסמו  השבוע  בסוף  היחידה,  הנחמה 
אמור  זה  הקואליציה.  של  הנוכחי  להרכב  רוב  אין  שבהם 
טובים,  יותר  לימים  באחדותה  ולהעבירה  אותה  לחשק 
הצמד גבאי את לפיד ידיר הרבה שינה מתושבי רחוב בלפור 

בחודשים הבאים. ינצח מי שימצמץ אחרון.  

עו"ד יצחק שינפלד

 באופן משונה, למרות שראשי מפלגות הקואליציה מריחים בחירות באוויר, דווקא 
בנט,   ההתלהמות של  סקרי סוף השבוע הפחות מחמיאים עשויים לחשק אותם 

הממלכתיות של ליברמן, משחקי הכספים של כחלון והפזילה לימין של גבאי
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בוודאי   – תרופות"  לקחת  אוהב  לא  "אני 
שמעתם הרבה אנשים אומרים את המשפט הזה. 
קצת מוזר. איך הגענו למצב שבו הרבה אנשים 
לא אוהבים את התרופות שאמורות לרפא אותם 

ולהקל עליהם?
תשובה  עם  טובה  שאלה  זו  למעשה  ובכן 
פשוטה - למרבית תרופות המרשם יש תופעות 
את  כשנוטלים  מיד  מתגלות  שלפעמים  לוואי 
זמן  תקופת  אחרי  צצות  ולפעמים  התרופה 

ממושכת של נטילת התרופה.
שרירים  לכאבי  תרופות  מי שלוקח  לדוגמא: 
שנגרמים מדלקת, עלול לסבול מעודף חומציות 
בקיבה ומצרבות. במקרים כאלה, הרופא ירשום 
פחות  תהיה  כשהקיבה  חומצה.  סותרי  לרוב 
חלבונים.  של  טוב  פירוק  יהיה  לא  חומצית, 
לפתח  נטייה  יש  טוב,  לא  החלבונים  כשפירוק 

דלקות בגוף. מעגל בעייתי? בהחלט.
חומרים  מחליפות  בעצם  מרשם  תרופות 
את  מדכאות  וכך  לבד  לייצר  אמור  שהגוף 
הופך  שלרוב  בעייתי  מצב  זהו  הטבעי.  הייצור 

את הגוף למכור לתרופה. 
למשל במקרים של עצירות ממושכת – רופא 
אולי ירשום תרופה שמגרה את ההתכווצות של 
לא  כבר  המעיים. מה שיוביל למצב שהמעיים 
מתכוצים לבד ללא התרופות. למה? כי הגוף לא 
ממילא  שהוא  חומר  ייצור  על  משאבים  יבזבז 
רבים,  במקרים  כך,  משום  מהתרופה.  מקבל 
כבר  זה  מסוימות,  תרופות  לקחת  כשמתחילים 

לכל החיים.

מענה טבעי ובטוח
 

אנשים  ויותר  יותר  ואחרות  אלה  מסיבות 

בבעיות  לטפל  כדי  מרפא  בצמחי  בוחרים 
גופניות.

אלפי  מזה  האדם  לבני  מוכרים  רבים  צמחים 
מחקרים  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים  שנים. 
משמעיות:  חד  למסקנות  מגיעים  רפואיים 
שהם  פעילים  חומרים  קיימים  רבים  בצמחים 
בטוחים לשימוש ופועלים לטובה על מערכות 

גוף שונות.
או  הצמחים(  ברפואת  )מומחה  הרבליסט 
שיודעים  מקצוע  אנשי  הם  מומחה,  נטורופת 
להתאים תמציות מהצמחים המתאימים לבעיה 
תמצית  תהיה  זו  לפעמים  שתתארו.  הגופנית 
שהיא טובה כאבקה ומגיעה בכמוסות לבליעה 
כמיצוי  יותר  יעילה  שהיא  תמצית  ולפעמים 

נוזלי וטובה לנטילה בטיפות.

ניקוי על בסיס צמחים

חברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה, 
וגדל  ההולך  הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  
והיא  הגוף  לבעיות  ובטוח  טבעי  במענה 
ליווי,  של  חדשני  פיתוח  מאחורי  עומדת 
צמחים.  בסיס  על  והקלה  חיזוק   תמיכה, 

על  להקלה  יעילים  החברה  שפיתחה  המוצרים 
שומנים  רמות  טחורים,  בריאות:  בעיות  שבע 
גבוהות בדם, פסוריאזיס, כאבי מפרקים, פטרת 

ציפורניים, בעיות חניכיים ועצירות.
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 
של  הפורמולות  את  שהרכיבה  שנה,  כ-15  של 
בצמחים  "ההשקעה  מספרת:  החברה,  מוצרי 
להיות  לגוף  גורמים  כיוון שהם  היא משתלמת 

 עצמאי וחזק ומחזירים אותו למצב המיטבי שלו. 
מובחרים  גידול  מבתי  צמחים  מלקטים  אנחנו 
איכות  במעבדות  אותם  ובודקים  העולם  מכל 
מספקת  כמות  בהם  שיש  לוודא  כדי  מובילות, 
של חומרים פעילים, שבאמת יעזרו לגוף וכדי 
ובטוחים  מרעלים  נקיים  שהצמחים  לבדוק 

לשימוש".
למי מתאימים המוצרים?

"אנחנו מקיימים שיחת טלפון דיסקרטית עם 
הפונים אלינו ומבררים אם הצמחים מתאימים 
תרופות  מבחינת  או  הרפואי  הרקע  מבחינת 

שנלקחות באופן קבוע, רגישויות ועוד".
איך משיגים את המוצרים?

עלות  ללא  הבית  עד  מגיעים  "המוצרים 
משלוח, תוך יומיים לכל היותר. מרגע שהגיעו 
המוצרים, מדובר במחויבת הדדית בין המטופל 
ליועץ TTM שמלווה אותו. היועץ או היועצת 
מוודאים שנטלתם את הכמוסות והמיצוי הנוזלי 
או מרחתם את הקרם אם יש, בהתאם להוראות 
כך  רק  הטיפול.  לגמר  עד  מתמידים  ושאתם 

רואים תוצאות. 
אנחנו גם מספקים המלצות לתזונה מתאימה 
שתתמוך בהחלמה וזמינים לכל שאלה ועניין". 
אי  או  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודד  מי 
נוחות, מוזמן להתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם 
וליהנות מהקלה   072-3922670 יועץ מקצועי  
לא  הכשרות  בנושא  גם  לדעת:  חשוב  וחיזוק. 
 התפשרו ב-TTM ולמוצרים כשרות מהודרת. 

TTMISRAEL :לפרטים נוספים חפשו

הדרך הבריאה 
מכולן

חוסר  או  מכאב  סובלים  אתם  אם 
נוחות גופנית, כדאי לדעת: רפואת 
גופניות  בבעיות  מטפלת  הצמחים 

בדרך טבעית ויעילה 
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התבגרנו

השבוע, התקיים בוועדת הכנסת דיון בנושא 

היועץ המשפטי של הכנסת  ההגבלה שהטיל 

על הכוונה לחקור את המימון הזר של ארגוני 

את  עתה  לעת  עצרה  המשפטי  היועץ  הגבלת  שמאל. 

וועדת החקירה, ואת קביעתו זו ביסס היועץ על פרשנות 

)די מפוקפקת(. 

הדברים שנשא חבר הכנסת ישראל אייכלר באותו דיון, 

מעידים על הבנה מעמיקה של חשיבות הסוגיה, כמו גם 

הבנה של האחריות שלנו כחרדים כלפי בעיות לאומיות-

דמוקרטיות ואופן העיסוק והטיפול בהן. 

מקום  ותופס  הולך  החרדי  המגזר  הנתונים,  כל  לפי 

משמעותי יותר ויותר במדינת ישראל. יש לכך השלכות 

שאנחנו  זה  חשוב  הכי  אך  וכלכליות,  חברתיות  רבות, 

בעצמנו נבין זאת, כי תפיסת עולם של מיעוט היא שונה 

על  לדבר  ושלא  גדול,  מיעוט  של  מהתפיסה  לחלוטין 

רוב. חלק מחברי הכנסת החרדים מבינים זאת, ואכן ניתן 

לראות בפעילותם שינוי גישה הנובעת מהבנה זו. 

עושה  כלל  בדרך  מיעוט  אחריות,  לו  אין  קטן  מיעוט 

והישגים  זכויות  מקסימום  עצמו  עבור  להשיג  כדי  הכל 

עליו  כי  אחריות,  עליו  יש  רוב,  זאת,  לעומת  פוליטיים. 

לדאוג למקורות לכל הזכויות. דומה הדבר לילד, כאשר 

הוא קטן, הוא תלוי לאספקת צרכיו בהוריו, והוא עושה 

 – בבכי  ולפעמים  בנחמדות  לפעמים   – המקסימום  את 

כדי להשיג כמה שיותר. כך ילדים מקבלים סוכריות, או 

אכפת  לא  בדרישות,  בא  הוא  כאשר  הילד  לב.  תשומת 

מושג  לו  ואין  הסוכריות,  את  הוריו  משיגים  מאיפה  לו 

האם הם עושים זאת בקלות או אולי נתונים הם בקשיים 

דרישה  שכל  מבין  הוא  בוגר,  כשהילד  אך  הכספיים. 

עצמו  וכשהוא  קשיים.  להם  יוצרת  מהוריו  משמעותית 

שצריך  זה  הוא  אחראי,  להיות  הופך  הוא  להורה,  הופך 

לדאוג גם לצרכיו, וגם לצרכי ילדיו. 

מיעוטים פוליטיים דומים לילדים, הם יודעים לבקש, 

והם אדישים לחלוטין לקושי שזה יוצר, כאשר הם גדלים, 

נמצא  בדיוק  זו  בנקודה  עליהם.  גם  מוטלת  האחריות 

הציבור החרדי היום, ממקום של מיעוט קטן, אנו מגיעים 

ויש  ולכלל אזרחיה.  ואחריות למדינה  למקום של הבנה 

גם שינוי באופן הפעולה הפוליטי. 

כך למשל, שר הבריאות יעקב ליצמן, איננו "שר בריאות 

חרדי", אלא הוא שר בריאות אחראי ואיכותי, אשר דואג 

לאיכות הבריאות של כלל תושבי מדינת ישראל. גם חבר 

הכנסת גפני, בפעילותו בוועדת הכספים, אשר לרוב היא 

מגיעה מתפיסה כלל ישראלית, ולא פנים חרדית. וכך גם 

בנושא  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר  של  השבוע  נאומו 

הבנה  על  מעידה  לממשלה,  המשפטי  היועץ  סמכויות 

באחריות ובממלכתיות כלפי כלל ישראל. 

אמנם, גם החרדים רוו לא מעט מנחת זרועם של יועצים 

משפטיים, אך פעמים רבות היו נציגינו אדישים לחסמים 

של  הצורך  כעת,  חרדיות".  "לא  בסוגיות  יוצרים  שהם 

מראה  חרדית,  שאיננה  בסוגיה  להתערב  אייכלר  ח"כ 

על שינוי נגישה. כי בעיות לאומיות צריך לפתור, גדלנו 

והגענו לעמדת אחריות לאומית, גם אם ספציפית הבעיה 

שעל הפרק איננה נוגעת ישירות למגזר החרדי. 

על עריצות היועצים המשפטיים, ובחסות האקטיביזם 

חשובה  אך  מעט,  לא  כתבתי  כבר  בג"צ,  של  השיפוטי 

וראויה סוגיה זו כדי לעלות שוב על שולחן הדיונים. כפי 

שגם אמר אייכלר בדבריו, משלטון הרוב עברנו לשלטון 

נציגיו,  את  בוחר  העם  המשפטיים.  והיועצים  הפקידים 

אך אלו לא יכולים לבצע - אלא רק את מה שמתיר להם 

היועץ המשפטי לממשלה. זוהי סמכות גדולה מידי, אשר 

מעקרת את הרעיון הדמוקרטי מכל תוכן. 

נכון, גם בדמוקרטיה הרוב אינו כל יכול, אסור להגיע 

לצטט  אלא  לי  אין  כאן  אך  הרוב",  "עריצות  של  למצב 

מדבריו של הרב אייכלר בדיון "אכן גרועה היא עריצות 

הרוב, אך גרועה ומסוכנת לא פחות היא עריצות המיעוט. 

בית המשפט שלא נבחר בידי הציבור, מייצג מיעוט קטן 

על  המיעוט  דעת  את  ומשליט  בתקשורת  השולט  ואלין 

הרוב".  

תקינות שלטונית,  בעד  נלחמים  חרדים  נציגים  כאשר 

ולביעור ההשתלטות המשפטית, זה אומר שאכן "גדלנו". 

הפכנו להרבה יותר אחראים. 

דוד רוזנטל

האחריות הלאומית מחייבת להגביל את עריצות המיעוט ואת שלטון הפקידות 
החדש,  מקומה  את  מבינה  החרדית  שהנציגות  לראות  משמח  ובעיקר,   

כאחראית לכלל תושבי מדינת ישראל

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

אייכלר במליאת הכנסת



אשפר, מבינים בבשר.
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

נגמרו החגים?

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא

טרי

קרטון כנפיים עוף

קרפיון

890
לק"ג

קרטון עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

קפוא

טרי

קרטון חזה עוף

מושט (אמנון) 
2290

19901990

1790

לק"ג

לק"גלק"ג

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

באשפר המבצעים ממשיכים

לק"ג

קפוא

המבצע עד יום שישי, י"ד חשון, 3.11
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 זכוכית מצופה בכסף

יצא לי לארח לא מעט אנשים בשבתות, היו 
אנשים שאם לא הייתי מארח אותם היה סיכוי 
בודדים  נשארים לסעודת שבת  היו  גדול שהם 
בביתם. זכות גדולה זכיתי, תוך כדי נהניתי מאוד 
לפגוש אנשים חדשים, לשמוע דעות שונות, להכיר אנשים 

שכל אחד מהם עבר מסלול שונה בחיים שלו.
לכל אדם יש חשיבה שונה, צורת הסתכלות אחרת. ואתה 
שומע ומקשיב ולומד ומתקדם. שבוע אחד אירחנו זוג, בני 
משפחה, והם שאלו אותנו מאיפה אתם בכלל מכירים את 

כל האנשים האלה? איפה אתם מוצאים אותם?
אמרתי להם שבסופו של יום זה בעצם אנשים 
הזמן,  כל  יום,  כל  ברחוב,  מולנו  שעוברים 
העניין הוא שאנחנו רואים אותם אבל לא ממש 
שטחית  בראייה  הכול  רואים  לעומק,  מסתכלים 

וממשיכים הלאה…
אם רק נפתח את העיניים באמת נראה כמה יש 

עוד מסביבנו.
לפעמים  לתמיכה,  מישהו שזקוק  זה  לפעמים 
ולפעמים  לזה,  משווע  מולך  שהאדם  חיוך  זה 
זה מי שעומד מולך שצריך מילה טובה שתשנה 
להמשיך  כוח  לו  שייתן  חיוך  היום,  כל  את  לו 

ולהתמודד.
לפעמים זה הילד שלנו שצריך חיבוק ואנחנו 
כ"כ רצים קדימה עם הראש כל הזמן שאנחנו לא 

מסתכלים.
לתמיכה  זקוקים  אנשים  כמה  נראה  אנחנו 
רגשית, וכן ישנם אנשים שהם בודדים שעם לא 
תקרא להם בבית כנסת בשבת לאכול הם יישארו 

לבד בביתם בודדים.
מהאני  מעט  ולצאת  העיניים  את  לפתוח  רק 

שלי ולחפש את האני האחר. 
השבוע נקלע לפני סיפור עצוב וקורע לב בחור שנקלע 
לשלוח  בשבילו  מועיל  שהכי  והוחלט  קשה  נפשי  למצב 
שהוריו  בגלל  מסיומת,  למשפחה  לתקופה  ללונדון  אותו 
של אותו בחור אינם בעלי אמצעים כלכליים כלל, והנסיעה 
וכל ההוצאות הנלוות לכך עלו מעל 10,000 דולר, חברי, 
לו  ואמר  שיעזור  אחד  גדול  לעשיר  פנה  מפורסם,  עסקן 
את  תרם  עשיר  אותו  נפש.  פיקוח  סף  על  ממש  שהמצב 
את  לעשיר  סיפר  שהוא  לי  סיפר  החבר  במלואו,  הסכום 

הסיפור הבא ובגמר הסיפור תרם האחרון את כל הסכום.
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע יצא לגלות למשך 
בבלואי  לבוש  היה  גלותו,  את  שערך  בשעה  שנתיים. 
זהותם.  להסתיר  שנהגו  לגלות  היוצאים  כמנהג  סחבות, 
והנה, הגיע פעם לעיר אחת בה היה מלמד דרדקי שהיה 
לייב  משה  רבי  כשהגיע  אורחים.  הכנסת  במצות  מהדר 
שאר  ולפני  לפניו  הבית  בעל  ערך  המלמד,  של  לביתו 

העניים את שלחנו, העמיד לחם ותבשיל לאכול.
מה  רבש"ע,  אומר:  הבית  בעל  את  הצדיק  שמע  והנה 

מאד רציתי לכבד את אורחיי בבשר ודגים, אולם אין לי – 
אתן להם מה שיש לי... וכך ערך לפני אורחיו מצע של קש 
רציתי לכבד את אורחיי  ואמר: רבש"ע, מה מאד  ללינה, 
בלינה על גבי כרים וכסתות, אלא שאין לי – אתן להם מה 

שבאפשרותי לתת...
גודל הכנסת האורחים של המלמד  כשראה הצדיק את 
בדעתו  חשב  הקב"ה,  לפני  שאמר  הדברים  את  ושמע 
להשתמש  יידע  אז  או  עשיר,  יהיה  כזה  שאדם  שמהראוי 
קודם  בבוקר,  ואכן,  טובים.  למעשים   – לו  שיהיה  בכסף 
הבית  בעל  את  לייב  ר' משה  הרבי  בירך  הבית,  מן  צאתו 

שיזכה לעשירות, והלך לדרכו. 
שנים  להן  וחלפו  צדיק,  אותו  של  הגלות  תקופת  תמה 
אחד  יהודי  פעם  הזדמן  שנה,  עשרה  מחמש  יותר  רבות, 
לפני רבי משה לייב, מאותה עיר בה התארח פעם הצדיק. 
מלמד  בעירך  אתה  מכיר  שמא  האיש:  את  הצדיק  שאל 

דרדקי שהיה מכניס אורחים? 
סיפר האיש: אכן מכיר אני אותו – הוא נתעשר עושר 
רב, ומאז כבר לא יכול כל אחד להיכנס אליו בקלות כפי 
שהיה בימי עוניו. כששמע הצדיק את המעשה הזה, נצטער 
מאד על הברכה שבירכו, שהרי מאז שנתעשר – נתקלקלו 

דרכיו. 
החליט הצדיק לתקן את הדבר. מה עשה? קם ונסע לעיר 
ויהי בבואו לבית העשיר, מצא משרת בפתח: לא  ההיא, 
נתאפשר לכל אדם להיכנס סתם כך לביתו של הגביר. שאל 
בעל  אל  פנימה,  להכניסו  ייאות  אם  המשרת  את  הצדיק 
בבגדי  לבוש  לפניו  העומד  שהאדם  המשרת  ראה  הבית. 
מלכות – שכך היה מנהגו של אותו צדיק, ללבוש איצטלה 

אפשר  אם  הבית  בעל  את  ושאל  פנימה  נכנס   – דרבנן 
להיכנס.  ומבקש  בחוץ  שממתין  אחד  נכבד  אדם  להכניס 

אמר לו הגביר: כן, רשאי אתה להכניסו. 
כשנכנס הצדיק פנימה, כיבד אותו בעל הבית והושיבו. 
שאל רבי משה לייב אם ניתן לקבל כוס קפה טוב, שהרי 
בא מהדרך וצמא הוא. נענה הגביר ואמר: אילו היית בא 
בשעה זו וזו, אז מגישים כאן בבית את הקפה, היית מקבל 
גם אתה כוס קפה הגון, אולם כעת מה אעשה לך? שמע 

רבי משה לייב את התשובה, אמר: יום טוב, והלך לו. 
מאוחר יותר, אחר הצהריים, הגיע רבי משה 
הפתח,  אצל  העומד  המשרת  בשנית.  לייב 
שזכר מהבוקר שבעל הבית כיבד את האורח 
נכנס  ההוא, הכניסו מיד בלא לשאול רשות. 
רבי משה לייב בשנית אל בעל הבית, ואמר לו 
הוא,  שרעב  מכיוון  בקשה:  לבקש  שברצונו 
הגביר:  השיב  לאכול.  משהו  מבקש  הריהו 
את  מגישים  אז  וזו,  זו  בא בשעה  היית  אילו 
כעת  אולם  במאכלים,  מתכבד  היית  האוכל, 
– מה יכול אני לעשות למענך? אולם, מבקש 
אני ממך שלא תבוא יותר אליי. כך אמר האיש 

לרבי משה לייב. 
אמר לו הצדיק: טוב, אפוא, לא אבוא יותר 
אלך.  בטרם  אבקשך  זאת  אך  אולם  לביתך, 
שאל האיש: מה רצונכם? אמר הצדיק: בוא 
אל  הצדיק  עם  האיש  ניגש  החלון.  אל  עמי 
החלון, והצדיק שאל: מה הנך רואה בחלון? 
מהלכים  אנשים  אני  רואה  האיש:  השיב 
ברחוב. הוליך אותו הצדיק אל המראה, ושאל 
את בעל הבית: ומה אתה רואה כאן? השיב 

האיש: כאן רואה אני את עצמי. 
כאן  מדוע  זכוכית,  וזו  זכוכית  זו  והלא  הצדיק:  שאל 
רואה אתה את עצמך, ובחלון ראית אנשים ברחוב? תמה 
זו –  העשיר לשאלתו המוזרה של הצדיק, ואמר: זכוכית 
זכוכית החלון שקופה  ואילו  מצופה בצדה האחד בכסף, 

ואינה מצופה במאומה. 
ולכן  זו מצופה בכסף  זכוכית  ואמר: כך?  נענה הצדיק 
הינך רואה בה רק את עצמך? כך חזר הצדיק ואמר כמה 
פעמים: כך? זכוכית זו מצופה בכסף ולכן אינך רואה בה 
אלא את עצמך? שמע העשיר את הדברים שחזר הצדיק 
ואמר לעצמו שוב ושוב, והמלים חדרו ללבו פנימה: הבין 
האיש שלפניו הצדיק אשר בירכו בעשירות, ולבו נקפו על 
ההנהגה הרעה שנהג בה בכל אותן שנים, מיד החל חושש 
מיהר  כבעבר.  עני  ויהא  וישוב  עושרו  ממנו  יינטל  שמא 
ואמר: רבי, הריני מבקש מחילה, הנני ואתקן דרכיי, ובלבד 
אורחים  לקבל  האיש  החל  אז,  מני  יענישני.  לא  שהרבי 

בסבר פנים יפות, והיה מכבדם כראוי.
machon.rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

ההבדל בין זכוכית מצופה בכסף שהופכת לראי בו האדם רואה רק את 
עצמו, ובין זכוכית שקופה, ללא כסף  על תמיכה רגשית

צילום ארכיון: דוברות המשטרה 
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׳אהל יהושע׳ על בראשית

שנת העשור

ספרא אמר, ספרא יודע.

 מתחילים 
  חדש...עם טעם מבראשית

מכתבי הגאון החסיד רבי יהושע הורוביץ זצ״ל בן הרה״ק רבי חיים מנחם דוד זצוק״ל 
הי״ד אבד״ק דז’יקוב, תלמיד מובהק למרן שר התורה הגאון מטשעבין זיע”א

למעלה ממאתיים מאמרי דרוש ואגדה חסידיים בסגנון נפלא וייחודי, מוגשים בשפה 
קולחת ובהירה ומקיפים את כל נושאי הפרשה, משולבים באמרות וחידושים מקוריים 

 מגדולי הדורות.

מתאים
לתלמידי חכמים

לבעלי בתים

לדרשנים

ואוהבי ספר!
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עם פתיחת 'זמן חורף', יצא כתב 'כל ישראל' לסיור בהיכלי התורה והישיבות, כדי 
לסקר את השינויים, המינויים והשיחות הייחודיות בישיבות המובילות  הסינון 
ישיבת  תורה', המינוי החדש של ראש  ב'ארחות  במיר, שיחת המשגיח  המוגבר 
שיפוצים  הנודדת,  הישיבה  ברשימה:  עוד    התלמוד  במאור  והתילות  תפרח 
 וגם: שו"ת נדיר בענייני בן ישיבה  בסלבודקא ומשטר קפדני ב'בית שמואל' 

ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי
אבי רבינא

צילומים: ארכיון, דוד זר, שמוליק ויינרייך

יֵמי ִבּ
י ָחְרִפּ
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אשית זמן חורף. על לוח המודעות בישיבת ר
בירושלים,  ישראל  בית  בשכונת  'מיר' 
הזמן,  של  הראשון  ביום  נכנסתי  אליה 
תחת  ספורות  מילים  ובו  קטן  פתק  תלוי 
מפורט   בפתק  מקומות".  "מראה  הכותרת: 
האברכים  רבבות  ילמדו  מה  ברור  באופן 
הבאים:  החורף  בחודשי  הישיבה  ובחורי 
"יבמות פרק א'". לצד הפתק המוחלף בכל שבוע בפתק חדש 
המורה על ההספק השבועי, מפורסמות שיחותיהם, שיעוריהם 

וחבורותיהם של ראשי הישיבה וראשי החבורות בישיבה. 
מעולם  נדם  לא  התורה  קול  שנתו,  את  נם  ישראל  עם  בעוד 
התקופה  חורף',  'זמן  את  כשבועיים  לפני  שהחל  הישיבות 
הארוכה ביותר בשנה בה שוקדים רבבות על תלמודם ב'שטייגען' 
ובהתלהבות שאין דומה לה. מרנין כל לב לראות כי גם בדור הגשמי 

והמצועצע של 2017, מתהלכים בינינו אלפי אברכים ובחורים 
וקודשא  הם  וכי  לבדו",  לה'  "בלתי  קיומם  בעצם  שמכריזים 

בריך הוא ואורייתא - חד הם.
מדובר  וגם  חדשה,  התחלה  יש  ב'אלול'  הדברים,  מטבע 
בימים גדולים, בהכנה לחגי תשרי על כל המשתמע מכך, כמו 
גם הידיעה שמדובר בארבעה עד חמישה שבועות של לימודים 

שלאחריהם הבחורים הולכים הביתה לחופשת 'בין הזמנים'.
דווקא בתחילת זמן החורף האתגר של בחורי הישיבות  גדול 
יותר, כי הקושי שלהם מתגבר מעט. ההתלהבות של ההתחלה 
כבר מתפוגגת, הם כבר בחורי ישיבה 'ותיקים', ומצד שני אין 
בנוסף,  הנוראים.  לימים  ההכנה  ואת  'אלול'  של  השיחות  את 
הם מבינים ומפנימים שעכשיו מדובר ב'זמן' ארוך של חמישה 
ובלי  חופשות  בלי  כמעט  בישיבה,  ילמדו  הם  בהם  חודשים 

מועדים מיוחדים.
בדרך כלל התקופה הזאת קצת יותר קשה, ולכן עולם 
הישיבות מתהדר במשיבים צעירים רבים אשר הושחלו 
על  ובשיעורים  מיוחדות,  בחבורות  הישיבות,  לתככי 
יש  הנלמדת.  קשורים מסכת  לא  נוספים אשר  נושאים 
אף ישיבות הנחשבות לחלשות יותר המצמידות אברך 
מאוד  הרבה  משקיעים  מעט,  שמתקשה  בחור  לכל 

בשיחות ובהשקעה פרטנית מול כל בחור ובחור.
בשורות אלו ננסה לסקור את הנעשה בעולם הישיבות 
ושינויים  למינויים  ועד  חדשות  מתקנות  חורף.  בזמן 
עולם  גאוות  הן  הקדושות  הישיבות  הישיבה.  בסדרי 
התורה. הנכנס בימים אלו לאחת מישיבות הדגל כגון 
שוקדים  ואלפים  מאות  רואה  חברון,  או  פוניבז'  מיר, 
על תורתם, בחורים ואברכים שקועים כל כולם בהוויות 
אביי ורבא, האוויר מלא ריתחא דאורייתא, מחזה נורא 

הוד.

מסננת קפדנית במיר
החורף  זמן  את  והבחורים  האברכים  פתחו  'מיר'  בישיבת 
כשהם מצוידים במסכת יבמות אותה ילמדו בחמשת החודשים 

התבשרו  האברכים  הקרובים. 
השואבה  בית  בשמחת 
במשכורת  הגדלה  על  בישיבה 
שקלים,  במאה  החודשית 
הבטחת הנגיד ר' שלמה יהודה 
רכניץ. ההבטחה תקפה למשך 

שנתיים. 
בשונה מאביו, ראש הישיבה 
יהודה  אליעזר  רבי  הגאון 
באשר  מאוד  מחמיר  פינקל, 
חדשים  תלמידים  לקבלת 
רק  כי  יצא  וכך  זמן.  בתחילת 
התקבלו  חדשים  בחורים   30
לשערי הישיבה בתחילת הזמן. 
חברון  בוגרי  על  נמנים  רובם 
חדשה  תופעה  ישראל'.  ו'אור 
היא  בישיבה  מספרים  עליה 
על  הנמנים  ישראלים  בחורים 
'פרידמן',  המדרש  בית  יושבי 
של  שיעורו  את  שפוקדים 

הגאון רבי אשר אריאלי הנמסר בשפת היידיש.
במשך  ששימש  רפופורט  ברחוב  הפופולארי  המדרש  בית 
שנים את תלמידי ישיבת 'מיר' ואת החבורה של הגאון הנודע 
רבי אהרן בירנצווייג, נמכר לחסיד חב"ד. הבניין צפוי להפוך 
את  לפנות  נדרשה מבעלי המקום  'מיר'  ישיבת  ספרים.  לאוצר 

הבניין עד לפסח הקרוב.
בישיבת חברון ב'גבעת מרדכי' פתחו את הזמן בימים ראשון 
ושני בשבוע שעבר. בחברון, כמו בחברון, התלמידים מגיעים 
שבית  כך  הזמנים,  בין  מחופשת  בשובם  לישיבה  בהדרגה 
המדרש התמלא מפה לפה רק לקראת יום שני בערב. בישיבה 
המשיבים  החורף,  זמן  לקראת  חדשים  משיבים  מספר  מונו 

יתפקדו בעיקר מול תלמידי שיעור א'.
מאות תלמידי 'אורחות תורה' פתחו את זמן חורף בהתעלות 
ובתפילה להחלמתו המהירה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שטיינמן. ראש הישיבה שהיה 
מקפיד בעבר לפתוח את זמן חורף בישיבה, לא נכח השנה בשל 
בבני  מעונו  את  פוקדים  רבים  תלמידים  זאת  למרות  חולשתו. 

ברק לעצה וברכה. 
משגיח הישיבה הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי נשא דברים 
נוקבים בשיחתו הראשונה בפתיחת הזמן ועורר על כך שישנם 
חתנים שחוגגים את שמחת ה"סנטוכה"  )חגיגה שעושים חברי 
החתן, לחבריהם שסגר שידוך( בבניין הפנימיה בשעת מנוחת 
צהרים, דבר אשר מפריע את מנוחתם של שאר בחורי הישיבה, 
בשעת  הסנטוכות  את  לעשות  אין  וע"כ  תורה  לביטול  וגורם 
הצהרים בבניין הפנימיה. כמו"כ עורר שחתנים לא יחזרו בליל 

האירוסין בשעות הלילה המאוחרות מחמת הסיבות הנ"ל.
בתפילות  הזמן  את  פתחו  )קפלן(  הדעת"  "נתיב  בישיבת 
בן  קפלן  נפתלי  רבי  הצדיק  הגאון  הישיבה  משגיח  לרפואת 
מורדם  והיה  קשה  במצב  וחצי  כחודש  לפני  שאושפז  ה-85, 
ומונשם בבית החולים. בשבוע האחרון חלה הטבה במצבו אך 
הוא עדיין נמנע מלהגיע לישיבה. בכל תפילה מעתירים תלמידי 
הישיבה בפרק תהילים לרפואת המשגיח רבי נפתלי בן סילקה 

לאה לרפואה שלמה.
בתפילה  הזמן  את  פתחו  ברחובות  התלמוד  מאור  בישיבת 

לא פשוט ללמוד "
בתפרח, בשל כללי 
משמעת מחמירים 
ביותר. ללא מכשירי 
סלולר, נגני מוסיקה, 
עיתונים או עלוני קריאה 
שונים. תלמידי הישיבה 
נמנעים מגילוח זקן עם 
מכונת גילוח בשל תנאי 
הלכה מחמירים



21  י"ד בחשון תשע"ח 3/11/17

קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  לרפואת 
קל.  מוחי  אירוע  שעבר  לאחר  האחרון  סוכות  בחג  שאושפז 
ראש הישיבה שהה למנוחה במשך תקופה בבית חתנו בבני ברק 
והוא לקח פסק זמן מאמירת השיעורים בישיבה עד להחלמתו. 
את  למנות  הישיבה  ראש  את החלטת  קיבלו בהפתעה  בישיבה 
יומי במקומו,  יחידו הגאון רבי שמואל קוק למסור שיעור  בנו 
אמירה בפני עצמה שעשויה להשליך על הנהגת הישיבה בעתיד. 
בישיבה מעתירים בתפילה לרפואתו השלמה של ראש הישיבה 

הגאון רבי אברהם יצחק בן רחל לרפואה שלמה.

אורחים באור ישראל
ראש  הוא  הליטאי  בעולם  ביותר  החשוב  התורני  התפקיד 
היו  זה  עולם  של  המזרח  בכותל  המתנוססות  הדמויות  ישיבה. 
בעיקר ראשי ישיבות או לימדו בישיבות: רבי חיים מבריסק ובנו 
רבי יצחק זאב, רבי שמעון שקאפ, רבי ברוך בער לייבוביץ, רבי 
שמות  ארוכה.  והרשימה  גרוזובסקי,  ראובן  רבי  קוטלר,  אהרן 
שיעורי  התורה.  מאש  הלוהטים  הישיבה  בסדרי  מככבים  אלו 
ידי מרנן ורבנן ראשי הישיבות ביום ראשון  פתיחה נשמעו על 
בערב, וחלקם נמסרו ביום שני. מרבית ראשי הישיבות מקפידים 
הזכות  את  הראשון,  פתיחה  בשיעור  מוסר  דברי  לערב  לא 
בתפקיד  המחזיק  לעמיתם  משאירים  הם  לרבין  מוסר  להנחיל 

משגיח הישיבה.
לא פשוט ללמוד בתפרח, בשל כללי משמעת מחמירים ביותר. 
קריאה  עלוני  או  עיתונים  מוסיקה,  נגני  סלולר,  מכשירי  ללא 
גילוח  מכונת  עם  זקן  מגילוח  נמנעים  הישיבה  תלמידי  שונים. 
בשל תנאי הלכה מחמירים ומסתפקים בגילוח עם כרטיס טלכרט 
החתונות.  זמני  על  גם  הם  המחמירים  התנאים  מיוחד.  וחומר 
בתחילת "הזמן" לא מקיימים חתונות, באמצע "הזמן", אך ורק 
בערבי שני וחמישי, והאירוסין, רק במוצאי שבתות. לכל דבר – 

סיבה מנומקת. 
בישיבה פתחו את הזמן בבשורה על משגיח נוסף לישיבה – 
הרב ברנשטיין. ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ מונה בעת 
האחרונה לנשיא ארגון 'אבות ובנים' הידוע, זאת לאחר פטירתו 

של הנשיא הקודם הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל.
בישיבת 'אור ישראל' פתחו את הזמן בשיעור פתיחה שנמסר 
על ידי ראש הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן. מחזה מיוחד נראה 
בישיבה עת הגיעו גדולי ראשי הישיבות לתפילת מעריב בהיכל 
הישיבה לחזק את ראש הישיבה על המתקפות נגדו. בין ראשי 
הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  במעמד:  שהשתתפו  הישיבות 
פוברסקי, הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת בית שמעיה, 
הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב', הגאון רבי 
אריה לוי ראש ישיבת הנגב, הגאון רבי ברוך ויסבקר ראש ישיבת 
דרבקין,  צבי  רבי  הגאון  ברלין,  זאב  רבי  הגאון  מתתיהו,  בית 
נשא  במעמד  זוכובסקי.  נתן  רבי  והגאון  הקר  יצחק  רבי  הגאון 

דברים ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי. 
את  פתחו  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  יעקב'  'קול  בישיבת 
הזמן באבל על פטירתו של הגאון רבי יצחק הלוי דז'ימטרובסקי 
זצ"ל, מראשי הישיבה, שהלך לעולמו בחג שמחת תורה האחרון 
בגיל 86. בישיבה נישאו דברי הספד לזכרו בשבוע פתיחת הזמן. 
את  ובוגריה  הישיבה  מבני  אלפים  ליוו  תורה  שמחת  במוצאי 
הגאון זצ"ל. דברי הספד נשא בישיבה ראש הישיבה הגאון רבי 

יהודה עדס.
ישיבת 'עטרת ישראל' פתחה את הזמן בשיעור פתיחה מיוחד 
של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי. ראש הישיבה 
היהודית  הקהילה  לחיזוק  מיוחד  ממסע  הזמן  תחילת  עם  שב 
בארגנטינה. מינוי חדש בישיבה הוא בנו של הגאון רבי בן ציון 
אזרחי, למרות צעירותו קיבל הבן )הנכד( תפקיד חשוב בישיבה.
בישיבת 'כנסת יהודה' ובישיבת 'זכרון מאיר' החלו את הזמן 
עם הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי חיים מלין זצ"ל 
בפתאומיות. הרב זצ"ל כיהן כר"מ בישיבת זיכרון מאיר שעל ידי 
ישיבת 'כנסת יהודה'. בשהותו בשבת פרשת נוח בעיר מודיעין 
עילית בבית בנו איבד לפתע את הכרתו ולאחר זמן מה נדם ליבו 

למגינת בני משפחתו ומאות מתלמידיו.
רמת  בשכונת  במשכנה  הזמן  את  פתחה  זאב'  'תורת  ישיבת 
שלמה בירושלים. יצוין, כי לא לזמן רב תישאר הישיבה ברמת 
משכנה  אל  הישיבה  לעבור  צפויה  בקרוב  הוקמה.  שם  שלמה 
ברוך  רבי  הגאון  עלו  האחרון  סוכות  בחג  שמש.  בית  בעיר 
סאלובייצ'יק ראש הישיבה והגאון רבי דוד כהן המוסר שיעורים 
מונטג,  בית שמש משה  העיר  מועצת  לביתו של חבר  בישיבה 
להעברת  המאמצים  על  לו  להודות  ובנייה,  תכנון  תיק  מחזיק 
תלמידי  מאות  עבור  ואיכותי  מרווח  למקום  הישיבה  מיקום 

הישיבה.
הזמן.  תחילת  עם  שינויים  מספר  נרשמו  רש"י  בישיבת 
הישיבה מונה מלבד הסניף המרכזי עוד מספר סניפים עם מאות 
תלמידים  כ-80  המונה  רמות  בשכונת  הישיבה  סניף  תלמידים. 
עבר לבית המדרש המרכזי ברחוב יישא ברכה, כך שבית המדרש 
צר מלהכיל את מאות התלמידים. סניף סנהדריה, המונה אף הוא 

קרוב ל-100 תלמידים, יעבור לשכונת רמות.

את  פתחו  שמועות'  'שערי  בישיבת 
הזמן עם הבשורה על תחילת הבנייה לבית 
המושב  ידי  על  שהוקצה  הגדול  המדרש 
בית חלקיה בקצה המושב. על פי הערכות, 
לעבור  הישיבה  תוכל  הקרוב  אלול  בזמן 
חגגו  בישיבה  והמרווח.  החדש  למשכנה 
בפתיחת הזמן עם משגיח הישיבה הגאון 
בנו  נישואי  את  רוזנבוים  אברהם  רבי 

בירושלים.
בישיבת 'סלבודקא' החלו בחודש אלול 
והמטבח  האוכל  חדר  בשיפוץ  האחרון 
)המכונה  בישיבה  הגדול  הפנימיה  ובנין 
בקרוב  מוערך  השיפוץ  החדש(  הבניין 
אלול  שבחודש  לאחר  שקל,  מיליון  ל-10 
לחייהם  הפריעה  שהחלה  הבניה  עבודת 
הסדירים של הבחורים בפנימייה, כעת עם 
עבודות  המשך  הוקפא  חורף  זמן  תחילת 
השיפוץ עד שימצא הסדר שלא יפריע לבני 
תלמודם  על  לשקוד  שיוכלו  כך  הישיבה 

בלא הפרעה.
משה  רבי  הגאון  הראב"ד  של  ישיבתו 
הישיבה  לנדוד.  ממשיכה  שטרנבוך 
מספר  שהתה  ברמות,  בעבר  ששכנה 
הישיבה  עברה  כעת,  בלוד.  חודשים 
עד  זמני  מקום  בית שמש.  בעיר  למשכנה 
למציאת מקום קבע. הישיבה תשכון בבית 

כנסת ברמה ג'.
בשכונת  שמואל'  'בית  בישיבת 
את  הישיבה  משנה  בירושלים  מטרסדוף 
רב של  מספר  למשטר.  באשר  עקרונותיה 
בחורים סולקו מהישיבה לקראת זמן חורף. 
ובישיבה מבטיחים על הקפדה משמעותית 
על נגע פגעי הטכנולוגיה. כמו כן בישיבה 
החלו לשפץ בימים אלו את ההיכל הישן, 
מספר  לפני  קרסה  ההיכל  שתקרת  לאחר 

שנים בעת סופת השלגים בירושלים.
בבית  הזמן  את  ה' החלו  'דרך  בישיבת 
המדרש החדש בשכונת הר נוף בירושלים, 
הקטן  המדרש  בבית  ארוכות  שנים  לאחר 

צבי  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  שאול.  גבעת  בשכונת 
גרינבוים נשא דברים בשיעור פתיחת הזמן. בדבריו שם דגש על 

הצורך במקום קבע ללימוד ולתפילה.

חידושים והספק
סביב  מעוצבת  הליטאיות  הישיבות  של  העולם  תפיסת 
לימוד הגמרא ודברי האחרונים - עד ראשי הישיבות מהדורות 
ובדברי  ב'לומדעס'  בישיבות  שמשקיעים  האנרגיה  האחרונים. 
מלהזכיר.  הס   – בישיבות  חול  לימודי  עצומה,  היא  האחרונים 
לכפות  שרצו  משום  כביכול  נסגרה  המעטירה  וולוז'ין  ישיבת 
הנחשבות  הישיבות  כעת מתמודדות  חול.  לימודי  לשלב  עליה 
מדובר  לא  אמנם  חרדיות.  לאקדמיות  נשירה  עם  לפתוחות 
שלא  מהתופעה  מודאגים  הישיבות  ראשי  אך  רבים,  בבחורים 

נעלמת מעיניהם ואשר אותה הם מנסים לבלום בכל דרך.
לצד זאת, אין בית מדרש ללא חידוש, בניסיון להבין את נושא 
ההספק הישיבתי ודרכי הלימוד המקובלים כיום פנינו אל הרב 
א', אחד מהר"מים החשובים בישיבה מוכרת בירושלים, על מנת 
לשמוע קצת יותר: "בכל הישיבות כמעט יש הספק עצום בכל 

הסדרים חוץ מסדר א'. ראה נא 
 120 בדרשו  נבחנים  כמה  רק 
ובכל  והפוך.  ישר  זמן  כל  דף 
פנימיות  מסגרות  יש  ישיבה 
הוא  הספק",  על  מבחנים  של 

קובע נחרצות.
תחום  שום  "אין  לדבריו, 
בעולם בו מחדשים לגמרי כל 
הישיבתי.  בלימוד  כמו  הזמן 
ר'  שיעורי  את  למשל  קח 
מסוים  חלון  שהוא  שמואל 
לרמת ההיקף עד זמנו והשווה 
ת"ש  בשנת  הידע  לכמות 
ותלמידיו  חיים  ר'  לאחר 
ברוך  ור'  שמעון  ר'  הישירים 
אוטוסטרדה  וחבריהם.  בער 
היום  עד  ומאז  חידושים.  של 
מחודשים  ספרים  אלפי  יצאו 
קודמיהם  על  הבנויים  לגמרי 
דחיית  עם  הלאה,  ומתקדמים 

דברי הקודמים".

שו"ת ממרן הגר"ח
במסגרת הכנת הכתבה הגיעו לידי 'כל ישראל' תשובות נדירות של מרן 
שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לבחורי ישיבות, כיצד עליהם לנהוג 

בין כתלי הישיבה. 
בחור שואל האם מחויב לסדרי הישיבה ללמוד דווקא מוסר ב'סדר 
מוסר' בישיבה, כיון שאינו רואה טעם בזה, ולדעתו עדיף לו ללמוד דבר 

אחר, וכמובן שלא יראו כדי שלא יחליש אחרים. 
מרן שר התורה: "צריך לקבל את סדרי הישיבה". הגר"ח הוסיף: "אני 
פעם בסדר מוסר לקחת אבות דרבי נתן, והמשגיח רבי דב זוכובסקי זצ"ל 
לי  אמר  נתן,  דרבי  אבות  שזה  לו  אמרתי  מוסר,  לומד  איני  מדוע  שאלני 
בסדר  גמרא  כלימוד  נראה  )שהיה  כך  לעשות  אין  עין  מראית  שמשום 

מוסר(".
האם יש לעורר אמירת חבורות בפני חברים בישיבה, כדי לעודד את 
ההשקעה בעיון, או שיש להימנע מזה בגלל התחרות והמתח הנלווים או 
בגלל שכתוצאה מההכרח לחדש נאמרים הרבה דברים רחוקים מהאמת 

ואפילו מוזרים? 
הגר"ח: "יש לעודד אמירת חבורות ביני עמודי דגירסא".

אלו שאיפות צריך שיהיו לבחורים עם כניסתם לישיבה מה שירכשו 
הימנה, וכיצד הם נצרכים לצאת את הישיבה עם נישואיהם, בכדי שיידעו 
מהי המטרה בעבורם לקראת חיי הנישואין )א.ה. לכאורה כוונת השאלה 

לגבי מהות הבחור מלבד הידיעות והלימוד(? 
הגר"ח: "עיקר העבודה לצאת ירא שמים, ואז יהיה לו הכל". ובנוסח 

נוסף: "עיקר העבודה על יראת שמים אם יהיה ירא - יהיה הכל".
בחור ישיבה שואל רואים, שיש הלומדים בהתמדה רבה, ולא צומחים 
גדולים, לעומת זאת אחרים שלמדו באותה התמדה ונהיו גדולים במה 

זה תלוי? 
הגר"ח: "זה תלוי ביראת שמים". 

רבים שואלים האם יכולים הם להתמיד עד שעת ליל מאוחרת, ובכך 
יקומו מאוחר יותר להתפלל במנין מסודר, אך לא בישיבה? 

צריך  אבל  מאוחר,  הלימוד  את  להעדיף  גם  שייך  "לכאורה  הגר"ח: 
לשמוע בקול הישיבה, אם היא מחייבת להתפלל בישיבה.

בכל הישיבות כמעט "
יש הספק עצום בכל 
הסדרים חוץ מסדר 
א'. ראה נא רק כמה 
נבחנים בדרשו 120 

דף כל זמן ישר והפוך. 
ובכל ישיבה יש 

מסגרות פנימיות של 
מבחנים על הספק
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התיקון השני לחוקה האמריקאית מאפשר לכל אזרח כמעט לשאת נשק להגנה עצמית, 
במה שלפעמים הופך לאירוע טרור עם עשרות ומאות הרוגים  בעקבות הטבח בלאס 
וגאס, חזר לכותרות הדיון על רישיון אחזקת הנשק  כתב 'כל ישראל' עם מקרי הרצח 
החוקה  את  שנראה  והסיכוי  ארה"ב  יהודי  של  דעתם  האחרונות,  השנים  של  הבולטים 

האמריקאית משתנית 

 על ההדק
  קלים

אוריאל צייטלין
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"תחילה חשבנו שמדובר בזיקוקים 
סיפרה  כך  מהמופע",  כחלק   –
אזרחית  האמריקנית  בתקשורת 
במופע  הירי  אירוע  בזמן  ששהתה 
בלאס וגאס. "ראינו אנשים נהרגים 
לידינו. זאת ממש טראומה", המשיכה לתאר את 
אירועי אותו היום, בו התרחש אירוע הירי ההמוני 
חג  לפני  מעט  הברית,  ארצות  בתולדות  הגדול 

הסוכות. 
כלי התקשורת עסקו בהרחבה במקרה הטראגי, 
ואף  אחריות  נטלו  דעא"ש  כי  דיווחו  ובתחילה 
ניסו למצוא קשר בין הרוצח לארגון הטרור. ואכן, 
דאע"ש אמנם נטלו אחריות על האירוע, אבל אף 
טרם  הגיעה  לא  שכזה  לכיוון  המרמזת  הודעה 
סיכוי  קיים  כי  ונראה  ההמוני,  מהרוצח  המעשה 
אחריות  לגרוף  מיהרו  שדאע"ש  מבוטל  בלתי 
מתוך הנחה שאיש לא יסתור אותם, ולאו דווקא 

בגלל קשר אמיתי לאירוע.
אם כך ואם כך, הרוצח שקיפד את חייהם של 
מוסלמי. מדובר  אינו  אדם,  בני  ושמונה  חמישים 
לעבר  סמוך  מלון  מבית  שירה  אמריקני  באזרח 
הביטחון  שכוחות  לפני  לחייו  קץ  ושם  המבלים 

עשו זאת.
בארצות  בעיקר  לשיח,  שוב  שעלתה  הסוגיה 
הברית, שם היא מרחפת בחלל האוויר כבר מאות 
עתיקה,  פוליטית  למחלוקת  נושא  ומהווה  שנים 
עוסקת בשאלת הזכות לשאת נשק ובטענה שהגיע 
דבעי.  מאן  לכל  הנשק  מכירות  את  לעצור  הזמן 
כיום, כל אחד בארצות הברית יכול להחזיק נשק 
– אם מדובר בשימוש לצורך הגנה עצמית. יותר 
מכך, הנתונים במחקי עבר אף מוכיחים לכאורה 
ירידה  לבין  חופשי  נשק  בין  דווקא  קשר  שיש 
ברמת הפשיעה, מכיוון שהפושעים חוששים יותר 
מכך שאזרח מהשורה עשוי להיות מצויד ומיומן 

בשימוש בנשק חם.
והירי  הטרור  אירועי  רצף  ועדיין, 

מציבים  הברית,  בארצות  ההמוניים 
וסימני  גוויות  של  ארוכה  שורה 
שאלה סביב ההחלטה לשמר את 
על  המגן  לחוקה,  השני  התיקון 

הזכות להחזיק נשק.

ב
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טבח בבית הספר 
שנת 1999, שני נערים, אריק האריס בן 
18 ודילן קלבולד בן 17, נכנסים לבית הספר 
"קולומביין", ומבצעים את מה שאף אדם לא 
תיאר לעצמו קודם לכן: ירי המוני בו נהרגו 12 
תלמידים ומורה אחד. הרוצחים הצעירים שמו קץ לחייהם לאחר 

הטבח המזעזע.
בילדותם,  אהודים  לא  אך  טובים,  חברים  שני  ודילן,  האריס 
סיפור  בילדותם.  הספר  בבית  מחבריהם  קשות  התעללויות  חוו 
ילדות קשה ומסובך שהשפיע עליהם וגרם להם להיות שותפים 

להתעללות בילדים אחרים. 
הקוראים  את  לשתף  נהגו  שם  ברשת,  בלוג  היה  לשניים 
לגבי  שאלה  סימני  מעוררות  היו  שלעיתים  במחשבותיהם, 
קונדס' שונים,  היו משתפים ב'מעשי  יציבותם הנפשית. הם אף 
ובין היתר כיצד מכינים מטען חבלה... ימים אחדים לפני הטבח 
כתבו באתר המשותף, כי השלימו הכנת מטען צינור, על רובים 

ואקדחים שברשותם.
מוכן  היה  כי  נחשף בתוכנית טלוויזיה  שנתיים לאחר הטבח, 
עבורם צו חיפוש, אך הוא מעולם לא הוצג בפניהם, מה שגרם 
את  למנוע  אולי  שיכלו  החוק,  שלטונות  של  החמצה  לתחושת 

אנשים  רשימת  הייתה  שלשניים  כך  בעקבות  הוכן  הצו  הטבח. 
אותם.  לחסל  במטרה  כלומר,  הנשק,  את  אוגרים  הם  עבורם 
מפתיע, אבל בית הספר מעולם לא היה אחד מהיעדים של שני 
הנערים המסוכנים. אולי כטקטיקה מכוונת, אבל את זה כבר לא 

נוכל לדעת.
המרצחים הצעירים החזיקו ביומן תיעודי בו כתבו את התוכניות 
פיגוע מסוג שונה  דיברו על  שלהם בהרחבה. מסתבר שהשניים 
ביומן מגלה  נוסף  דפדוף  אך  בריחה למקסיקו,  נתיב  תכננו  ואף 
כי הם ביצעו תרגול והכנה דווקא לפיגוע המדובר. צילומים של 
סימנים  ועוד  הספר  לבית  הדומים  במבנים  הספר, שוטטות  בית 
נרשם  לפני הטבח,  כחצי שעה  שמגלים את התוכנית המקורית. 
התיעוד האחרון של השניים ביומן הרשע שלהם, הכולל התנצלות 

בפני בני משפחותיהם על מה שהם עומדים לעשות. 
בשעות הבוקר הגיעו השניים לבית הספר, החנו את מכוניתם 
בחניית בית הספר ונכנסו לתוככי כותלי בית הספר. הם הטמינו 
מספר פצצות ברצון לגרום להפנות את תשומת ליבם של אנשי 
לעבר  ירי   – שתכננו  הגדול'  'הדבר  לקראת  וההנהלה  האבטחה 
והציתו שריפה  לא עשו את שלהן  בית הספר. הפצצות  תלמידי 
לשני  גרם  לא  במטענים,  התקל  אך  לדבר.  גרמה  שלא  קלה 
המטורפים לסגת מתוכנית הירי, ואלה המשיכו אל נקודת תצפית 
ירי  במסע  החלו  הכושל,  המטענים  פיצוץ  לאחר  ודקות  ראויה, 
מסע  בכל  כמו  משלו.  ירי  עמדת  מהזוג  אחד  כשלכל  מתוקשר, 
לעלות  יהיה  מזעזע  משלו.  סיפור  פצוע  ולכל  הרוג  לכל  יש  ירי 

על הכתב את קור הרוח של הרוצחים המתועבים, נסתפק בציון 
קווים  לעצמם  שמו  לא  השניים  הירי  מסע  שבמהלך  העובדה 

אדומים, וגם לאחר הירי דאגו לוודא הריגה.
בהמשך נכנסו אל ספריית בית הספר, שם היה ריכוז התלמידים 
נכנסה  בית הספר. דקות אחדות קודם,  ביותר בכל חדרי  הגבוה 
אחת הפצועות לספריה ודיווחה למורה כי ישנו ירי, ואלו חייגו 
עדיין  ההצלה  וגופי  הביטחון  כוחות  אז,  עד  הביטחון.  לכוחות 
לא היו מודעים לדרמה הרצחנית המתרחשת במוסד הלימודים. 
הטבח נמשך והסתיים כששני הרוצחים בחרו לשים קץ לחייהם. 

זה הוא סיפור בודד לכשעצמו, אך הוא זה שמחזיר אותנו אל 
נקודת המוצא – הנשק. בגילם של השניים היה אסור להם לקנות 
נשק ולמוכר היה אסור למכור להם אותו, אך היה מי שעשה זאת 
וגם נעצר. מדובר בסוחר רשמי ברישיון לסחר בנשק, אך פה הוא 
חרג מרישיונו ומכר את הנשק לידיים מסוכנות בהחלט. האם היה 
ניתן למנוע את האירוע? כנראה שכן. לראיה, המטענים שהכינו 
בכוחות עצמם – מוצר לא חוקי מייצור ביתי – לא הוכיחו את 

עצמם, אך הנשק החוקי, הוכיח את עצמו. 

נקם במנהלת
דוגמא לכך שחופש הנשק  הסיפור בבית הספר אמנם מהווה 
אינו  הנשק  חופש  מלכתחילה  כי  לזכור  ראוי  אך  שלילי,  הוא 
נוגע לאותם נערים והנשק בהחלט לא הגיע אליהם כחוק. יתכן 
שבעקבות המדיניות, הם מצאו נשק בצורה זמינה יותר, אך עדיין 
מדובר בסוחר נשק עבריין, מה שאי אפשר לומר על הסיפור הבא, 
הנוגע דווקא למבוגר שהחוק מתיר לו לשאת נשק – נזכיר, להגנה 

עצמית!
יוצא  הוא  הרג.  במסע  פותח  לזאנה  אדם   ,2012 בדצמבר   14
מביתו לעבר בית הספר היסודי סנדי הוק. לפני כן, רצח את אמא 
שלו, וכשהוא חמוש ברובה ושני אקדחים הוא נכנס אל בית הספר 
לפני תחילת יום הלימודים, והנוכחים החלו לשמוע יריות בתוך 

מבנה בית הספר.
בפגישה,  הזמן  באותו  שהו  והפסיכולוגית  הספר  בית  מנהלת 
הירי,  מקור  עבר  אל  השתיים  יצאו  הירי,  קולות  את  וכששמעו 
נכנס  משם  אותן.  והרג  לכיוונן  ירה  הוא  אותן,  ראה  כשלזאנה 
בהמשך  בילדים.  לפגוע  המשיך  ושם  הכיתות  אל  המרצח 
תלמידים,  על  בגופם  מורים שהגנו  על  גבורה  סיפורי  התפרסמו 

חלקם שילמו על כך בחייהם ולעיתים שני הצדדים נהרגו.
תלמידים   30 להסתיר  הצליחה  א'  בכיתה  לימדה  אשר  מורה 
בחדר השירותים, ספרנית החביאה אף היא מספר תלמידים בחדר 
הספרייה וביקשה מתלמידיה לשמור על דממה, אך למורת רוחם 
הם גילו בשעה מתוחה זו, כי לא ניתן לנעול את הדלת ולאבטח 
את התלמידים. הספרניות חסמו את הדלת באמצעות ארון, תוך 
כדי שהן מכניסות את התלמידים לחדר פנימי יותר בקור רוח ראוי 

לשבח. 

כחצי שעה לפני 
הטבח, נרשם 
התיעוד האחרון 
של השניים 
ביומן הרשע 
שלהם, הכולל 
התנצלות בפני בני 
משפחותיהם על 
מה שהם עומדים 
לעשות.

" "
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מורה נוספת הסתתרה בארון בשעת האירוע יחד עם תלמידיה 
שני  ניצלו.  חייהם  השקט,  בזכות  אך  להיכנס,  ביקש  והרוצח 
צעדו  למורה,  כעוזרים  היום  באותו  מונו  אשר  ג'  כיתה  תלמידי 
למשרד  שנשלחו  לאחר  הבניין  במסדרונות  ההתרחשות  במהלך 
הנהלת בית הספר על מנת להעביר לשם את גיליון הנוכחות של 
כיתתם. אחת המורות הצליחה להציל את חייהם כאשר משכה את 
שניהם לתוך כיתתה, שם הם התחבאו במהלך האירוע יחד עמה.

ההיא  בעת  שהסתובבו  תלמידים  שני  לקחה  נוספת  מורה 
במסדרונות בית הספר אל כיתתה, הסתתרה עמם מתחת לשולחן 
וניסתה לחייג אל כוחות הביטחון, אבל לא הייתה קליטה באזור. 
במקרה נוסף הסתתרה מורה עם תלמידה מתחת לשולחן זמן רב 

עד להגעת כוחות הביטחון אל בית הספר.  
כוחות  הירי.  תחילת  לאחר  דקות  כחמש  הוזעקה  המשטרה 
נוספים,  יורים  אחר  בסריקה  והתמקדו  הספר  לבית  הגיעו  רבים 
על מנת לשלול את האופציה שמדובר באירוע טרור בעל מפגעים 
רבים. כמו כן, כוחות הביטחון בדקו האם ישנם מטענים שאמורים 
לעשות  שנוהגים  כפי  בשטח,  נוכחים  שהם  בשעה  להתפוצץ 
הביטחון  כוחות  אנשי  סייעו  בהמשך  למיניהם.  טרוריסטים 
 27 השונים.  המסתור  ממקומות  להיחלץ  הספר  בית  לתלמידי 
התאבד  הלב,  נטול  הרוצח  במקום.  נספרו  פצועים  ושני  הרוגים 

לאחר האירוע.

ביישן ורוצח
אלה  לעמדת  הסברתי של ממש  יתרון  הביא  המדובר  הסיפור 
ויפה שעה  החושבים שכדאי לצמצם את תופעת הנשק החופשי 
אחת קודם. אז למה בכל אופן לא משנים את המדיניות בנושא? 
מאחר ומדובר בראש ובראשונה בנושא פוליטי שנוי במחלוקת, 
הנשק,  מלובי  התרומות  בחסדי  תלויים  מדי  רבים  ופוליטיקאים 
המצדדים  לטענת  בנוסף,  בוושינגטון.  החזקים  לאחד  הנחשב 
יוצאים  בנפשם  לוקים  רק  לחוקה,  השני  התיקון  קיום  בהמשך 

לבצע מעשי טבח שכאלו. 
אמרנו יפה שעה אחת קודם? הנה כמה מקרים נוספים:

 ,2007 בשנת  התרחש  טק  ווירג'יניה  באוניברסיטת  הטבח 
והרוצח - צעיר יליד דרום קוריאה, שהיגר עם משפחתו כשהוא 
8 אל ארצות הברית ובעצמו למד באוניברסיטה. מסע הרצח  בן 
שני  למוות  נורו  שם  הסטודנטים,  במעונות  הבוקר  בשעות  החל 
סטודנטים. כוחות משטרה הגיעו למקום אך לא עצרו חשודים. 
כשעתיים לאחר מכן חדר הרוצח לבניין הלימוד 'נוריס הול' והחל 
יסודי:  כי הרוצח היה  יורה בכל מי שנקרה בדרכו. עדים סיפרו 
לאחר ששמע כי נותרו ניצולים באחת הכיתות בהן עבר, הוא שב 
וביקש להיכנס אליה שוב, אך הסטודנטים שנותרו  על עקבותיו 
באותה כיתה חסמו את הדלת בגופם. לאחר שנאבק בהם, החל 
אשר  תלמידים  היו  מהפצועים  חלק  הדלת.  דרך  לירות  הרוצח 

קפצו מחלונות המבנים כדי להימלט על נפשם.
הדרומית,  בקוריאה  שנשארו  צ'ו  של  משפחתו  מקרובי  כמה 

כי  חשבו  הם  בילדותו.  שהפגין  להתנהגות  בנוגע  דאגה  הביעו 
סבל מאילמות סלקטיבית, או מהפרעה נפשית. על פי דיווחים של 
דודו, צ'ו "לא הרבה לדבר ולא התחבר טוב עם ילדים אחרים". 
בני  שאר  כי  ואמרה  כ'קר'  אותו  תיארה  יאנג-סון,  קים  סבתו, 
המשפחה הביעו דאגה בנוגע אליו. יאנג-סון הוסיפה וציינה שצ'ו 
היה ביישן בצורה קיצונית ובקושי  דיבר. היא הרגישה שמשהו 
לא היה בסדר איתו לאחר שהמשפחה עברה לארצות הברית כבר 
בגיל 8, משום שהייתה שומעת חדשות רבות על אחותו, אך מעט 
להוראות  שנשמע  טוב  לבן  נחשב  צ'ו  זאת,  למרות  עליו.  מאוד 
הוריו ועשה את המוטל עליו. בסך הכל באותה תקרית נהרגו 32 
בני אדם ועוד כמה עשרות נפצעו, הרוצח, אם תהיתם, התאבד גם 

במקרה הזה.
אבל  ראשיות,  ולכותרות  לזעזועים  שגרמו  מקרים  היו  אלה 
מסתבר שיש עוד מקרים רבים. כמיליון כלי נשק מסתובבים אצל 
אזרחים המחזיקים בהם באופן קבוע, 372 מקרי ירי אירעו במהלך 
שנת 2015, מה שאומר שהממוצע עולה על מקרה ירי אחד ליום! 
ניו-יורק  תושב  חרדי,  יהודי  מן,  שמואל  חושב  כך  לא  מפחיד? 

שעוקב זמן רב אחר החוקה בנושא זה:
עשרות  כמה  יש  הברית  ארצות  ברחבי  מבינים.  לא  "אנשים 
ביום  יש  ירי  מקרי  כמה  מיליון.   8 יש  בישראל  אנשים,  מיליוני 
בישראל? גם כמעט אחד. על פני שטחים אינסופיים יש גם ממוצע 
של אחד ליום, מה ההבדל?! עוד לא הלכתי ברחוב וראיתי ירי 
בעיניים שלי, אולם בישראל הקטנה כנראה שכן נוכל לראות. אין 
שום עניין לעצור חוק שבסופו של דבר נועד כדי להביא להגנה 

עצמית ולעיתים רק גורם לאסונות נוראיים." 
לעומתו טוענת רוחי. ו. אישה חסידית תושבת ארצות הברית כי 
"טובה שעה אחת קודם. זכורה לנו תקרית הירי  שאירעה בקנזס 
ירי  ביצע  מילר  גלן  פרייז'ר  כאשר   2014 בשנת  אפריל  בחודש 
בריכוז יהודי. זה יכול לקרות בכל יום במצב שיש נשק לכל אדם 

ואנטישמיות לא חסר". 
רוחי מדברת על מקרה שאירע לפני מספר שנים, אז הגיע רוצח 
הבקרים  באחד  קלאן"  קלוקס  "קו  הקיצוני  לארגון  שהשתייך 
למרכז יהודי בפרברי קנזס סיטי והחל לירות לכל עבר. שלושה 
בני אדם נהרגו, ומאוחר יותר התברר שמילר בן ה-74 נודע לאורך 
שנים רבות בשל אמירותיו הגזעניות והאנטישמיות. לדעתה של 

רוחי המצב לא יפסק כל עוד מדובר בפוליטיקה. 
נקרעת  החברה  הברית,  בארצות  היהודית  לקהילה  מחוץ  גם 
בכלי  שמדובר  הטוענים  יש  נשק.  באחזקת  כשמדובר  לשניים 
לגיטימי ויש הטוענים שמדובר באסון אמיתי לקיום חברה בריאה. 
להם  שיש  ככאלה  ברשימות  הנמצאים  אנשים  שאפילו  נציין 
לרכוש  יכולים  הם  גם  ירי,  באירועי  למעורבות  גבוה  פוטנציאל 

נשק בארצות הברית – "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלת". 
הנושא כל כך חם בקרב תושבי ארצות הברית, שגם בבחירות 
האחרונות, הילרי קלינטון הגישה לציבור כחלק ממצע הבחירות 
ולהפסיק  הנושא  את  חוקית  לשנות  שלה  הרעיון  את  שלה 
"זו  כי  כנגדה  טען  טראמפ  ברחוב.  לשלוט  הנשק  לחופש  לתת 
האפשרויות  את  לצמצם  מחפשת  קלינטון  הילרי  דיקטטורה. 

שלכם, תושבי ארצות הברית". 
באותו זמן טראמפ עדיין לא באמת נחשב כמועמד בעל סיכוי 
ובעקבות  לשלטון,  עלה  שטראמפ  לאחר  שנה  כעת,  אך  ריאלי, 
קיימת  עבורו,  שהצביעו  רבים  נפגעו  בו  ווגאס,  בלאס  הטבח 
הוא  גם  ישפיע  הבא  הנתון  אולי  במצב.  מסוים  לשינוי  ציפייה 
אזרחים  יותר  נהרגו  זה,  ליום  ועד  ארה"ב  של  הקמתה  מאז   -
מירי בתוך ארצות הברית, לעומת אלו שנהרגו במלחמות, כולל 

מלחמות העולם הראשונה והשנייה.

הסעיף השני
צבאית  מהפיכה  החשש  הברית,  ארצות  של  הקמתה  בתקופת 
זאת  ובמקום  מקצועי,  צבא  של  לקיומו  להתנגדות  הביא 
להתבססות על מיליציה אזרחית בה שותפים כלל האזרחים אשר 

התגייסו עם נשקם במידת הצורך. 
ש"מיליציה  קבעה  למשל,  וירג'יניה,  של  הזכויות  מגילת 
מפוקחת היטב, או מורכבת מתושבי המדינה, מאומנת בנשק, היא 
ההגנה הראויה, הטבעית והבטוחה למדינה חופשית; יש להימנע 
ובכל  לחירות;  סכנה  היותו  עקב  שלום,  בעת  סדיר  צבא  מקיום 
האזרחי  לשלטון  בנוקשות  כפוף  להיות  הצבאי  הכוח  על  מקרה 

ומנוהל על ידו".
מנגד עלו דרישות לקיומו של צבא סדיר כדי להגן על המדינה. 
מנגנונים  והציעו  בסכנתו  הכירו  סדיר  גם התומכים בצבא  אולם 
למנוע הפיכה צבאית. למשל, בעת הדיונים בעד ונגד כינון חוקה, 
להקים  המרכזי  השלטון  של  זכות  שכללה  החוקה,  תומכי  טענו 
צבא, שגם אם ינסה צבא ארצות הברית להשתלט בכח על תושבי 
על  לגבור בקלות  יוכלו תושבי המדינות  מדינות ארצות הברית, 
צבא שסדר הגודל שלו לא יוכל לעלות על 4% מהכוח הלוחם של 

תושבי מדינות ארצות הברית.
תורשה  הפדרלית  שהממשלה  קובעת  הברית  ארצות  חוקת 
אזרחיות  מיליציות  לקיים  תוכלנה  המדינות  וכי  צבא  להחזיק 
ממשלת  על  הוטלה  המיליציות  לחימוש  הדאגה  חובת  בלבד. 
ארצות הברית ולא על המדינות ובכך עלה חשש שממשלת ארצות 
הברית תימנע מלקיים את חובתה לחמש את המיליציות ותשאיר 
את המדינות ללא יכולת התגוננות כנגד הצבא הסדיר של ארצות 

הברית.
במטרה למנוע אפשרות כזאת הוכלל במגילת הזכויות שחוקקה 
בצמוד לחוקה עצמה, התיקון השני שקבע שלא תוגבל זכותם של 

האזרחים לשאת נשק.
שורה תחתונה, מסתובבות יותר מידי משפחות שכולות ברחבי 
לחופש  מתנגדים  פוטנציאלים,  רוצחים  ומנגד  הברית,  ארצות 

ושאר גורמים שיוצרים אנדרלמוסיה לרוב בנושא.

372 מקרי ירי 
אירעו במהלך 
שנת 2015, 
מה שאומר 
שהממוצע 
עולה על מקרה 
ירי אחד ליום! 
מפחיד? 

"
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באופוזיציה
קשה 
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באופוזיציה

הכנסת הנוכחית היא שיאנית כל הזמנים בהתפטרות חברים, רובם מהאופוזיציה, 
ונדמה כי אחת הסיבות המרכזיות לכך היא אבדן כוחם והיכולת לשנות משהו 
דרמטי  אלו סדקים קורעים את האופוזיציה, מה הניגוד ביחס לכנסות קודמות, 

אלו כלים היא איבדה ומה עדיין יש באפשרותה לעשות?

ארי קלמן
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פגרה ב   לאחר  הכנסת  מושב  מחדש  נפתח  שעבר  שבוע 
לא  הנוכחית  שהאופוזיציה  שוב  לנו  שהזכיר  מה  ארוכה, 

רלוונטית כמעט, בשונה מהעבר הלא רחוק.
מה גרם לאופוזיציה להפוך לגוף נטול משמעות ומה גורם לחברי 
הכנסת בשיא של כל הזמנים לנטוש את המקום היוקרתי – כנסת 

ישראל בזה אחר זה?
עושים  היו  הם  יותר,  עליהם  שומעים  היינו  רחוק  הלא  בעבר 
כשהעבירו  הצלחה  רשמו  לעיתים  הצבעות,  ומפילים  תרגילים 
חוקים משמעותיים בקריאה שניה ושלישית במליאה ואף היו כופים 
מפעם לפעם על ראש הממשלה להשתתף בדיונים במליאת הכנסת 

ובוועדות. 
האופוזיציה  הפכה  רבות  מסיבות  רלוונטיים,  פחות  הם  היום 
ניתן לספור בעשר אצבעות  לאחת שמדברת ופחות לכזו שעושה, 
את הישגיה של האופוזיציה בכנסת ה-20 וכמעט שלא ניתן לספור 

את כישלונותיה.

אופוזיציה
השאלה  את  לחדד  כל  קודם  ננסה  קרה,  מה  להסביר  בכדי 

המקדימה, מה היא בעצם אופוזיציה, ומה כוחה?
אותה  חברי  הם  אופוזיציה  חברי  דמוקרטית,  מדינה  בכל  כמו 
הצטרפו  שלא  מפלגות  מכמה  שלנו  במקרה  שמורכבת  קבוצה 
או  ההסכם  כהוראת  להצביע  אותם  המחייב  הקואליציוני  להסכם 

הוראת הממשלה.
באופן טבעי, כוחה הוא פועל יוצא של גודלה. ככל שהקואליציה 
יותר ומנגד  מורכבת מיותר חברי כנסת כך כוחה גדול ומשמעותי 

כוחה של האופוזיציה מצטמצם. 
אם ניזכר בשנה הראשונה של הכנסת הנוכחית, בה היו 61 חברים 
בלבד בקואליציה ו59 חברים באופוזיציה, כוחה היה גדול מאוד, 
משום שאם ח"כ אחד היה מצביע אחרת הוא היה מטה את הכף 

לטובת האופוזיציה, והדבר אכן קרה באותה תקופה מתוחה.
ועדות  הם:  האופוזיציה  חברי  של  בידיהם  העיקריים  הכלים 
הגשת  הדיונים,  'מריחת'  ידי  על  חוקים  לעכב  ניתן  בהן  הכנסת 
זה  בכלי  במליאה.  להצבעות  גם  המגיעות  והסתייגויות  רביזיות 
וחוק  התקציב  אישור  את  ולעכב  לנסות  האופוזיציה  חברי  מרבים 
ההסדרים, שבחוק נקבע כי אם לא יאושר לאחר תאריך מסוים יוביל 
להפלת הממשלה. אך לרוב האופוזיציה מתעייפת אחרי כמה שעות 

ונטשת ובכך מסיימת הקואליציה את עבודתה בהצלחה.
דוגמה בולטת להישג אופוזיציוני שכזה מהכנסת  זוכרים  כולנו 
הובילו  גפני  של  בניצוחו  החרדים  הח"כים  כאשר  הקודמת, 
פיליבסטר משולב באלפי רביזיות והצבעות על חוק מע"מ אפס של 
על  כובד משקלו  כל  את  ולמרות שהאחרון שם  לפיד,  האוצר  שר 

אישור החוק, הוא נכשל.  
הוועדה  את  לידיה  האופוזיציה  מקבלת  הוועדות  במסגרת 
לביקורת המדינה, בוועדה זו יכולים לזמן את מי מחברי הממשלה, 
ולבקש  דיונים  לקיים  הממשלה,  ראש  בראשם,  העומד  את  וכן 

הבהרות במסגרת דו"חות מבקר המדינה.
הצעות חוק פרטיות, בכלי זה יכולים חברי הכנסת לנסות להעביר 
היו  רחוק  הלא  בעבר  לליבם.  היקרים  בנושאים  פרטיים  חוקים 
אך  החוקים,  לספר  נכנסים  ובכך  ומאושרים  עוברים  רבים  חוקים 
רב  כסף  שעולים  בחוקים  או  חוק'  ב'הצהרות  מדובר  לרוב  כיום 
לצרף  נוהגים  מהאופוזיציה  כנסת  חברי  מאושרים,  ואינם  לאוצר 
את חוקיהם ולהצמידם לחוק זהה של חבר קואליציה ובכך להעביר 

חוקים משלהם.
כמה  להעביר  האופוזיציה  הצליחה  הנוכחית  הכנסת  במהלך 
חוקים בודדים בקריאה טרומית אך הם נקברו לאחר מכן בוועדות. 
)מרץ(  גילאון  אילן  חה"כ  של  החוק  הצעת  היה  שבהם  הבולט 

שקבעה להצמיד את מענק הנכים לשכר המינימום, אך חוק זה נקבר 
בוועדות ובעקבות כך יצאה לדרך מחאת הנכים.

שרי  את  לשאול  האופוזיציה  חברי  יכולים  זה  בכלי  שאילתות: 
הממשלה שאלות על עוולות שנעשות במשרדם או בעניין הנמצא 
באחריותם. כלי זה הוא אחד מהכלים שנותר בעינו. אך לרוב שרי 
הממשלה דוחים את תשובתם ורק בסיום מושב הקיץ החולף השיב 
כאשר  לכן,  קודם  שנה  שהוגשו  שאילתות  על  כץ  ישראל  השר 
רלוונטיים בזמן שתשובת  היו  הנושאים המרכזיים ברובן כבר לא 

השר נמסרה.
את  ומשמש  נפגע  לא  הקודם  כמו  זה  כלי  היום:  לסדר  הצעות 
לקיים  חבריה  מבקשים  שני  יום  בכל  כאשר  רבות.  האופוזיציה 
דיונים בוועדות הכנסת בנושאים שעל סדר היום ולזמן שרים ואנשי 
ממשלה כדי לקבל הבהרות. אך גם זה, כמו שאר הדברים, מגיע רק 

לאחר הצבעה, שללא הסכמת הקואליציה לא תאושר.
נאומים: בכל הצעת חוק שעולה להצבעה בקריאה טרומית ניתנת 
הזכות לכל ח"כ לדבר 5 דקות ובקריאה ראשונה ניתן לדבר אף 10 
דקות. את הזמן הזה מנצלים חברי הכנסת מהאופוזיציה אך לא רק, 
עוקבת  התקשורת  כאשר  לליבם,  שקרובים  נושאים  על  לדבר  כדי 
אחרי הדיון. הנושא מביא לנאומים שלא אחת גורמים לפרובוקציות 
ולאזכור  בתקשורת  לפרסומים  גם   – ויצליחו  במידה  מכן  ולאחר 
רחוק,  הלא  מהעבר  לשכוח  שקשה  כזה  מקרה  הח"כ.  של  הנכסף 
היה לאחר אישור חוק הגיוס של יש עתיד, כאשר ח"כ פרוש כבל 

את עצמו באזיקים למיקרופון.
בממשלה.  אי-אמון  הצבעות   - הדין"  יום  "נשק  כמובן  וישנו 
הצעות אי אימון אותן היו מגישים בכל יום שני חברי האופוזיציה 
בעבר הלא רחוק, היו מתוחות במיוחד כאשר היו נושאים סוערים 
על הפרק והחשש היה שחברי קואליציה יעדרו מההצבעה או אפילו 

שיתמכו בה. 
מקרה כזה היה בעת הגעת מטוסי ה-F15 לישראל, כאשר שרי 
דאז  הביטחון  שר  נכנס  ה-90  בדקה  אך  בהצבעה  נמנעו  המפד"ל 
ראש  התפטר  למחרת  יום  אך  ההצבעה,  את  והציל  פרס  שמעון 

הממשלה דאז יצחק רבין מתפקידו.
ממשלה  להפיל  הצליחו  האופוזיציה  חברי  בה  פעם  גם  הייתה 
בהצבעה. היה זה בממשלת שמיר, כאשר פרס רקח עם השר אריה 
דרעי הסכם סודי שכונה כ'תרגיל המסריח' שבסופו של דבר הפילו 
את הממשלה בתמיכת ש"ס, אגודת ישראל ומפלגת העבודה וברוב 

של 60 מול 55 ממשלת שמיר הופלה.
למרר  היכולת  היא  האופוזיציה  לרשות  העומדים  נוספים  כלים 
את חיי הקואליציה בתגובות לדברים שונים, וישיבות הסיעה בהן 

מרבים לתקוף את ראש הממשלה וממשלתו.

זלזול וחוסר יעילות
שראש  לומר  אפשר  ה20,  הכנסת  של  תחילתה  מאז  בפועל  אך 
קיומי  חשש  ואין  בשקט  לישון  יכול  נתניהו  בנימין  הממשלה 

שהאופוזיציה תפיל את ממשלתו.
הסיבות לכך הן רבות, ובראש ובראשונה: הכלי של הצעות אי 
אימון, אולי הכלי המשמעותי ביותר שהיה לאופוזיציה עד כה נלקח 
ממנה, וכעת הוא עולה לדיון רק פעם בחודש. במקומו קיבלו חברי 
אחת  שאלות",  "שעת  המכונה  חדש  פרלמנטרי  כלי  האופוזיציה 
למושב מגיע כל שר שיחפצו ועונה לשאלות חברי הכנסת במשך 
שעה. כאשר מגיע ראש הממשלה הדבר סוחף את כל חברי הכנסת 

וכמובן את התקשורת.
יש  יו"ר  כמו  הזה,  הכלי  את  אוהבים  כנסת שאינן  חברי  יש  אך 
שאלת  לשאול  אפשרות  שאין  שמכיוון  שטוען  לפיד,  יאיר  עתיד 

המשך אחרי תשובת השר - הכלי אינו 'שווה' באמת.
גם נושא הצעות אי האמון עצמן, אותן מגישים חברי האופוזיציה, 

שונה בחקיקה לכך שבכדי להפיל קואליציה דרוש רוב מיוחס של 
61 חברי כנסת, דבר שאינו הגיוני כל עוד הקואליציה לא התפרקה 
אם  חילופית  על ממשלה  להצהיר  גם  צריך  לכך  בנוסף  מיוזמתה. 
זו הנוכחית תיפול בהצבעה. ולעולם אין הסכמה על זהות העומד 

בראשה.
המדינה,  בתקציב  לראות  ניתן  האופוזיציה  של  לכוחה  דוגמא 
במדינה,  הכלכלי  העדיפויות  סדר  על  להשפיע  הזדמנות  שמהווה 
והוא מאושר כעת רק פעם בשנתיים - כלומר, מספר ההזדמנויות 
לאתגר את הממשלה פחת ב-50%. במקביל, לוועדות הכנסת אין 

באמת סמכויות, וגם בהן משתנים ההרכבים לטובת הקואליציה. 
גם מוסד השאילתות נשחק בהדרגה - וכל זאת חרף העובדה כי 
לעומת  גדול  "מספר המפלגות  חזקה.  אינה  לכאורה,  הקואליציה, 

מקומות אחרים בעולם, וגודלה של המפלגה הראשית קטן יחסית", 
לשעבר  הכנסת  וחבר  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  יו"ר  מסביר 

יוחנן פלסנר. "אין גורם מרכזי שמוביל".
כוחה המוחלש של האופוזיציה,  נוספים שמצביעים על  דברים 
כאשר  שהיה  כפי  מאוחדת,  להיות  לכאורה  אמורה  היא  כאשר 
מקיימת  הייתה  אז  הקודמת,  בממשלה  באופוזיציה  היו  החרדים 
ישיבות תיאום, ובמקרה חריג במיוחד שזכור לכולם היא אף קיימה 
את  לחבריה  נתנה  לא  שהקואליציה  לאחר  עצמה,  משל  'מליאה' 
הזמן שדרשו לדבר ולקיים דיונים. במשך שבוע החרימו חבריה את 

ישיבות המליאה.
כיום 'יש עתיד' חוששת ללכת יד ביד עם המחנ"צ שמזוהה עם 
השמאל. ובכך זהות היו"ר מתחלקת לארבעה נציגים: יצחק בוז'י 
הרצוג היו"ר הרשמי, אבי גבאי יו"ר המפלגה הגדולה, יאיר לפיד 
מי שיודע לאתגר באמת את נתניהו וחבריו ולאחרונה התווסף גם 
אהוד ברק, שמרבה להציק לנתניהו ואף זוכה ליחס נגדי ותגובות, 
מה שמראה שאכן יש בצד השני מי שחושש מדבריו, גם אם הוא 

נטול השפעה כעת.
ו"יש  הציוני"  "המחנה  זאת,  עם 

מהישגיהם.  מרוצים  דווקא  עתיד" 
מאז  שחלפו  וחצי  בשנתיים 
הם  הנוכחית,  הכנסת  הושבעה 
הצעות  לאשר  פעמיים  הצליחו 
בניגוד  טרומית  בקריאה  חוק 
מהן  אחת  הממשלה:  לעמדת 

על חזקת הגיל הרך, והאחרת על 
אישור קצבת הנכות - וזאת חרף אי 

ההסכמות ביניהן. 

כולנו זוכרים דוגמה בולטת 
להישג אופוזיציוני שכזה 
מהכנסת הקודמת, כאשר 
הח"כים החרדים בניצוחו 
של גפני הובילו פיליבסטר 
משולב באלפי רביזיות 
והצבעות על חוק מע"מ 
אפס של שר האוצר לפיד, 
ולמרות שהאחרון שם את 
כל כובד משקלו על אישור 
החוק, הוא נכשל



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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"לפיד אף פעם לא היה מוכן לשבת 
אתנו למופע משותף", מאשים יו"ר 
הרצוג,  )בוז'י(  יצחק  האופוזיציה 
עתיד"  "יש  סיעת  יו"ר  ואילו 
"מצפים  משיב:  שלח  עפר 
לא  שהן  עמדות  להביע  מאתנו 
שלנו כדי לצאת בסדר עם חברי 
האופוזיציה האחרים, ואת זה לא 

נעשה".

חלופת בג"ץ
של  ההישגים  שאר  בכנסת,  פוליטי  למאבק  אפשרויות  בהיעדר 
האופוזיציה קרו בכלל במגרש אחר - בג"ץ. "הלכנו לבג"צים, כולל 
מתיק  נתניהו  את  והעפנו  שלישית,  דירה  מיסוי  של  החקיקה  על 
חוקים  שני  "הפלנו  מזכיר:  וגם שלח  הרצוג,  התקשורת", מתגאה 
של הממשלה - השוויון בנטל וריבוי התיקים של ראש הממשלה - 

באמצעות בג"ץ".
ולא רק, גם חוקי הכשרות, מתווה הכותל, חוקי שבת ועוד קרו 

בבג"ץ, ומי זוכר את מתווה הגז ועוד.
ידיו קיצר כמה  לטענת חיים רמון, אופוזיציונר מיתולוגי שבמו 
שנים מחיי הממשלות שניסה לאתגר, הבעיה של האופוזיציה הזו 
הרבה יותר עמוקה: היא פשוט לא אופוזיציה מבחינה אידיאולוגית. 
"בפעם ראשונה בתולדות הכנסות שאני מכיר האופוזיציה לא מציגה 
לא  האופוזיציה  בה  כנסת  הייתה  "לא  מסביר.  הוא  אלטרנטיבה", 
'ראש הממשלה  ואמרה  ברורה, חד משמעית,  הציגה אלטרנטיבה 

בעד דבר אחד, ואנחנו בעד דבר אחר'".
בדרך  מובילים  ותחרות  ביקורת  בפוליטיקה  גם  בכלכלה,  כמו 
כלל לתוצאות טובות יותר למען הציבור. כנס החורף הקרוב יהיה 
מתמיד  יעילה  הקואליציה  האופוזיציה:  עבור  במיוחד  מאתגר 
ולא  הבאות  בבחירות  הראש  באופוזיציה  ואילו  יחסית,  ומלוכדת 
בעבודה הפרלמנטרית. ראש המפלגה הגדולה, אבי גבאי, לא מכהן 

בכנסת, וכניסתו לתפקיד רק ליבתה את הקרב על לב הבוחרים.

נטישה המונית
בתדמיתה  פוסקת  הבלתי  לשחיקה  בנוסף  הללו,  הסיבות  כל 
בקדנציה  לעזוב  הכנסת  לחברי  גורמים  הכנסת,  של  ומעמדה 
פתיחת  מאז  כך,  חריגים.  במספרים  עבודתם  מקום  את  הנוכחית 

הכנסת ה-20 פרשו כבר 24 חברי כנסת מהחיים הציבוריים. 
ומונה  שהתקדם  דנון  דני  והשר  חה"כ  היה  הפורשים  ראשון 
לתפקיד שגריר ישראל באו"ם, במקומו נכנסה לכנסת חברת הכנסת 

שרן השכל. 
אחריו התפטר המאוכזב הראשון מהעובדה שלא מונה לשר, שי 
פירון, מי ששימש כשר חינוך בעבר ולאחרונה הודיע יחד עם בני 
במקום  "פנימה".  החברתית  התנועה  הקמת  על  אשכנזי  וגבי  גנץ 
בתחום  מהפכות  מספר  על  ואחראי  מוסכמות  כמה  ששבר  פירון, 
החינוך, נכנס ח"כ אלעזר שטרן, מקום 12 ברשימת יש עתיד לכנסת, 

ומי שהיה חבר כנסת ברשימתה של ציפי לבני.
אחריו ממש באותו יום הודיע גם ח"כ לשעבר שרון גל מישראל 
מספסלי  להשפיע  הצליח  לא  שלטענתו  לאחר  פרישה,  על  ביתנו 
אזריה  משפחת  כדובר  שימש  לתקשורת,  חזר  גל  האופוזיציה, 
גלי  ברדיו  תכנית  מגיש  הוא  וכיום  אלאור,  של  משפטו  במהלך 
במקום  שהוצב  פורר  עודד  ח"כ  לכנסת  נכנס  במקומו  ישראל. 

השמיני ברשימת המפלגה.
אחריו הגיעה התפטרותו של השר נפתלי בנט שהתפטר במסגרת 
את  להכניס  במטרה  בלבד,  כשר  לשמש  והמשיך  הנורבגי  החוק 

חה"כ שולי מועלם לכנסת.
מרשימת  עטר  דניאל  חה"כ  גם  התפטר   2015 שנת  בתחילת 
נכנסה  יו"ר קק"ל. במקומו  המחנה הציוני, לאחר שמונה לתפקיד 

חה"כ יעל כהן פארן, שהייתה במקום ה-25 ברשימה. 
אחריו הגיע תורו של חה"כ לשעבר ינון מגל לאחר שהועלו נגדו 

נסגר,  נגדו  התיק  דבר  של  בסופו  אך  התפטר  מגל  שונים,  חשדות 
בליכוד.  או  היהודי  הבית  ברשימת  הבאה  לכנסת  ישוב  כי  וייתכן 
קבועה  כנסת  כחברת  מועלם  שולי  חה"כ  נכנסה  מגל  במקומו של 

ואבי וורצמן כח"כ במסגרת החוק הנורבגי.
יומיים לאחר מכן הודיע בנט כי הוא חוזר לכנסת בכדי להכריח 
חוזר  שהשר  ברגע  הנורבגי  החוק  פי  על  לפרוש.  וורצמן  אבי  את 
- הח"כ שנכנס במקומו נפלט מהרשימה. ואכן, לאחר יומיים אבי 

וורצמן חזר לעבודתו. 
סילבן שלום אף הוא פרש מתפקידו לאחר שהועלו נגדו חשדות. 
שלום עזב לגמרי את החיים הציבוריים והוא כמעט ולא נראה או 
נשמע מאז פרישתו, לאחרונה פתח חברת יעוץ 'סימס אינטרנשיונל'. 
במקומו נכנס ח"כ אמיר אוחנה, שהיה מקום 32 ברשימת הליכוד. 

שנכנס  ומי  הנורבגי  החוק  במסגרת  התפטר  נהרי  משולם  גם 
במקומו היה חה"כ יגאל גואטה, אליו עוד נחזור.

גם השר  לתוקף, פרש  הנורבגי  כניסת החוק  באותה תקופה של 
משה כחלון לטובת הבא בתור ברשימתו – ח"כ אכרם חסון. 

זכורה במיוחד הסאגה הפנים חרדית, בסיומה התפטר מאיר פרוש 
מהכנסת ונשאר לתפקד כסגן שר חינוך. במקומו נכנס לכהן מספר 7 

ברשימה – ח"כ יעקב אשר.
אביגדור ליברמן אף הוא התפטר במסגרת החוק הנורבגי לטובת 
הבאה ברשימתו, חה"כ יוליה מלינבסקי, ונותר לשמש כשר ביטחון 

בלבד. 
בפתח מושב החורף התפטר אריה דרעי מחברותו בכנסת לגמרי 
ונשאר רק בתפקיד שר, כפי שהחוק מתיר. במקומו נכנס לכנסת ח"כ 

מיכאל מלכיאלי.
גטאס  באסל  חה"כ  התפטר  סערה,  לאחר  הקיץ,  מושב  במהלך 
שנתפס מבריח מכשירי סלולר לאסירים בכלא. גטאס הודח מהכנסת 
וכיום הוא מרצה עונש מאסר על אותה עבירה. במקומו נכנס הבא 

בתור ברשימה המשותפת, ח"כ ג'ואמה אזברגה. 
הסכם  במסגרת  זאת  הוא,  אף  התפטר  מערוף  אבו  עבדאאלה 
סעיד  חה"כ  נכנס  במקומו  המשותפת,  הרשימה  בתוך  רוטציה 
הסכם  במסגרת  מתפקידו  פרש  סעדי  אוסמה  ח"כ  גם  אלחרומי. 

רוטציה ובמקומו נכנס ח"כ אבראהים חג'אז.
חה"כ יגאל גואטה התפטר לאחר שעלו נגדו טענות שונות והוא 
שבנה  עסקיו  את  וממשיך  לביתו  עושה  גואטה  להתפטר,  התבקש 

קודם כניסתו לכנסת. במקומו נכנס ח"כ דני סיידא.
מתפקיד  נהרי  משולם  של  כשהתפטרותו  שעות,  כמה  אחרי 
דני סיידא מהרשימה במסגרת החוק  נפלט  נכנסה לתוקף,  סגן שר 
הנורבגי ומשולם נהרי ששימש כסגן שר הפנים הנגב והגליל חזר 

לכהן כח"כ.
מטעם  האוצר  שר  להיות  מיועד  שהיה  מי  טרכטנברג,  מנואל 
הצליח  שלא  לאחר  פרישה,  על  הוא  אף  הודיע  הציוני,  המחנה 
ללמד  ישוב  טרכטנברג  פרופסור  האופוזיציה,  מתוך  להשפיע 
ברשימה,  בתור  הבא  לכנסת  נכנס  במקומו  הגיע.  משם  באקדמיה 

ח"כ סאלח סעד. 
מספסלי  פרישה  על  הודיע  הציוני  מהמחנה  מרגלית  אראל  גם 
בבחירות  שנחל  הצורם  ההפסד  בעקבות  כנראה  האופוזיציה, 
ולתחום  ליזמות  מרגלית שב  גבאי.  אבי  לטובת  לראשות המפלגה 

העסקים ממנו הגיע. במקומו נכנסה ח"כ לאה פדידה. 
ח"כ זהבה גלאון הודיעה אחרי 14 שנה בכנסת כי היא מתפטרת, 
שב  במקומה  מרץ,  כיו"ר  בתפקידה  ולהשקיע  זמנה  את  לנצל  כדי 

לכנסת ח"כ מוסי רז. 
אבראהים חג'אזי מהרשימה המשותפת פרש אף הוא עוד קודם 
שמונה לח"כ באופן רשמי,. מה שגרם לכך שלמשך כמה ימים יכהנו 
רק 119 חברי כנסת, משום שלא יכול היה להצביע, מאחר ובפתח 
יוסף  לטובת  רוטציה  הסכם  במסגרת  מתפקידו  פרש  הקיץ  מושב 

עטאונה
מה  חברים,  בפרישת  הזמנים  כל  שיאנית  היא   20 ה-  הכנסת 

שמלמד על כך שהכנסת איבדה את היוקרה שהייתה לה. 
בכנסת הראשונה פרשו 10 חברי כנסת, בשנייה פרשו 11 חברים 
כנסת,  חברי   6  - ברביעית  כנסת,  חברי   20  - בשלישית  מהכנסת, 
בחמישית - 13, בכנסת השישית - 8 חברי כנסת, בכנסת השביעית - 
14 חברי כנסת,  בכנסת השמינית - 15 חברי כנסת, בכנסת התשיעית 
- 14 חברי כנסת, בכנסת העשירית פרשו בסך הכול 8 חברי כנסת, 
 7 פרשו  עשר  השנים  בכנסת  כנסת,  חברי   5  - עשר  האחד  בכנסת 
ח"כים, בכנסת השלוש עשרה - 9 חברי כנסת, בכנסת הארבע עשרה 
גם שמונה חברי  כנסת פרשו, בכנסת החמש עשרה פרשו  8 חברי 
בכנסת השבע  כנסת,  חברי   17 נטשו   - בכנסת השש עשרה  כנסת, 
עשרה - 12, בכנסת השמונה עשרה פרשו בסך הכל 13 חברי כנסת, 
ובכנסת התשעה עשר פרשו במהלכה 8 חברים בלבד. שניים מהם 

לא כיהנו כלל בתפקיד משום שנכנסו בזמן הבחירות.

ד"ר חן פרידברג

הציבור  את  לשרת  מאשר  בממשלה  חברות  שמעניקה  מהיתרונות  ליהנות  מעדיפות  שמפלגות  המפורסמות  מן 
מהאופוזיציה. יחד עם זאת, לא ניתן לקיים משטר דמוקרטי תקין ללא קיומה של אופוזיציה פרלמנטרית. לאופוזיציה 
במשטר דמוקרטי שני תפקידים חיוניים – להוות אלטרנטיבה לממשלה המכהנת וכן לפקח עליה ולבקר אותה כדי לשמור 
על האינטרס הציבורי. אלא שבישראל האופוזיציה קטנה, חלשה ומפולגת ולפיכך היא איננה יכולה למלא את תפקידיה 

כראוי. 
לחולשת האופוזיציה בכנסת יש סיבות פוליטיות ומוסדיות. מבחינה פוליטית ישנה נטייה בישראל להקים קואליציות 
האופוזיציה  בנוסף,  בלבד.  הכנסת  על 37% ממושבי  עומד  וגודלה הממוצע  קטנה  בישראל  האופוזיציה  ולכן  גדולות 
מורכבת ממספר לא מבוטל של מפלגות, ומאז שנות ה-90 היא מפולגת אידיאולוגית. המשמעות היא שחלק מהמפלגות 
ולכן מתקוטטות  )"המחנה הציוני", "יש עתיד"(  זו או אחרת  ולגיטימיות לקואליציה  הללו הן שותפות פוטנציאליות 
ביניהן על קולות הבוחרים, בעוד שחלקן הן מפלגות אופוזיציה תמידיות – כאלה שמעולם לא היו שותפות בקואליציה, 

וסביר להניח שגם לא יהיו, ולכן מאמצות עמדות פופוליסטיות וקיצוניות. 
מבחינה מוסדית, הממשלה התחזקה מאז ראשית שנות האלפיים על חשבון הכנסת. שניים מהכלים המרכזיים של 
האופוזיציה שנפגעו בתהליך זה הם הצעות האי אמון והתקציב. כיום, כדי להפיל ממשלה מכהנת בישראל האופוזיציה 
צריכה לא רק את תמיכתם של לפחות 61 חברי כנסת אלא גם להציג ממשלה חלופית מלאה. אופוזיציה כה מפולגת לא 
תצליח להתאחד סביב זהות ממשלה חלופית. גם התקציב, שהפך מחד שנתי לדו שנתי, מעקר במידה לא מבוטלת את 

כוחה של האופוזיציה משום שהקואליציה לא נתונה לאיום בהפלתה אחת לשנה בשל אי העברתו. 
רגישה  פחות  להיות  לממשלה  מאפשרת  היא  מבוטלת.  איננה  ומפולגת  חלשה  קטנה,  באופוזיציה  הקיימת  הסכנה 
ופחות אחראית כלפי הציבור בכללותו – ודאי כלפי חלקים ממנו שאינם מזוהים עם מי ממפלגות הקואליציה. בנוסף, 
מאחר והיא איננה מסוגלת להתאחד על-מנת לפקח על הממשלה בצורה מיטבית או על-מנת להציג את עצמה לציבור 

הבוחרים כאלטרנטיבה לממשלה המכהנת, נפגע קשות גם האינטרס הציבורי. 
בשני  רפורמות  לערוך  עלינו  האופוזיציה,  על  גם  המשפיע  הפוליטית,  במערכת  הרב  הפיצול  בסוגית  לטפל  בכדי 
מישורים. ראשית, יש לערוך שינויים מבניים שיתמרצו הצבעה למפלגות גדולות ומרכזיות, ויגרמו להתכנסות לשני גושי 
מפלגות. אחד מהשינויים האפשרים למשל, הוא לקבוע כי לאחר בחירות, ראש הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה 

ביותר בכנסת. כך ייווצר  תמריץ למפלגות להתאחד לפני הבחירות. 
שנית, יש לערוך רפורמה בעבודת הכנסת שתחזק את כלי הפיקוח העומדים לרשותה. כך למשל, ניתן  להגדיל את  
תדירות שעת השאלות לשרים ולראש הממשלה  ולעבות את העזרה המקצועית לחברי הכנסת כך שיוכלו להתמודד עם 
משרדי הממשלה בזירת הוועדות. התקדמות בשני מישורים אלו, עשויה לחזק את האופוזיציה בהיותה מרכיב כה חיוני 

בדמוקרטיה הישראלית.
המדינה  ומדעי  התיכון  המזרח  ללימודי  במחלקה  ומרצה  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  חוקרת  היא  הכותבת 

באוניברסיטת אריאל

חולשת האופוזיציה בישראל

לטענת חיים רמון, 
אופוזיציונר מיתולוגי 
שבמו ידיו קיצר כמה 

שנים מחיי הממשלות 
שניסה לאתגר, הבעיה 

של האופוזיציה הזו 
הרבה יותר עמוקה: היא 

פשוט לא אופוזיציה 
מבחינה אידיאולוגית



אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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אחרי המוות
חיים
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בסוגיית  לעסוק  החל  כאשר  דווקא  בנו  מפטירת  נרפא  קסטנר  ברוך  ד"ר 
מחז"ל,  מקורות  שציטט  ספרו  את  הוציא  כאשר    המוות  שאחרי  החיים 
הזוהר הקדוש והגמרא – הבין קסטנר את היעוד שלו והחל להפיץ בכל דרך 
את משנתו  כיום, כאשר הוא מטפל באנשים המבקשים ייעוץ והכוונה, הוא 
לו גם תשובה  ויש    משתמש במידע הזה ככלי מרכזי בדרך הטיפול שלו 

מקורית להורים לילדים בעלי קשיים: "הם בחרו בכם. תתמודדו"

ברוך ברגמן
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ד"ר  איבד  14 שנה חלפו מאז 
ה-19  בן  בנו  את  קסטנר  ברוך 
במחלה קשה. מאז, חייו השתנו 
על  שנטל  השליחות  כי  ונדמה 
ולו  ממנו  השכיחה  לא  עצמו 
ליום אחד את זיכרון בנו האהוב. 
כשהקב"ה  היה  עשרה  תשע  "בן 
ראה לנכון לרדת לגנו בעולם הזה, 
שישהה  וטהור  מיוחד  פרח  ולקטוף 
קסטנר  כתב  האמת",  בעולם  אליו  קרוב 
עם  יחד  הוציא  אותו  שאחרי'  'העולם  לספרו  בהקדמה 
הסופרת אורית מרטין. "גדליה נתן היה גדול במידות טובות 
וקיבל כל אחד בסבר פנים יפות. דייק בתפילה ובמצוות והיה 
לנו,  וכואב  מורגש  היקר  בננו  של  חסרונו  כולם.  על  אהוב 

ולזכרו אני מקדיש את הספר הזה". 
הספר, מרכז את האינפורמציה המקיפה את כל תחום מסע 
הנשמה לאחר הפטירה. ספרים רבים יצאו בעבר בנושא, אך 
קסטנר ביקש לרכז את כולם ולבסס את כתביו על מחקרים, 
מאמרי חז"ל ואפילו ציטטות מהזוהר הקדוש. "מאז פטירתו 
של בני, התעניינתי במסע נשמתנו בעולם הבא. האם יש חיים 
שלי  המטרות  אחת  יודעים?  אנו  מה  כן,  ואם  החיים,  אחרי 
הייתה לחלק את הידע שלי בתחום הזה שעל פי ניסיוני תרם 
רבות להביא נחמה לאלו שאבדו את יקיריהם או שמתמודדים 

עם פחדים".
ד"ר קסטנר הוא בוגר ישיבה אוניברסיטה בה למד תואר 
שני,  תואר  למד  בה  אוניברסיטה  קולומביה  בוגר  ראשון, 
ובוגר תואר שלישי בפסיכולוגיה ייעוצית. בנוסף למד קסטנר 
גרפולוגיה במכללת ניו סקול למחקר חברתי בניו יורק, שם 
סייע  השנים,  במהלך  שרכש  הרחב  הידע  כמומחה.  הוסמך 
וכן בעבודתו כיום, בטיפול בנערים בגיל  לו בהוצאת ספרו 

ההתבגרות הסובלים מקשיים שונים ומאובדן יקיריהם. 
ישבנו  ואשתי  "אני  קסטנר.  מספר  בני",  פטירת  "לאחר 
עדיין  הוא  האם  שלנו:  היקר  לבן  קורה  מה  וחשבנו  ביחד 
אותו  נראה  פעם  אי  האם  אחר?  בעולם  אבל  בחיים  נמצא 
שבאים  האנשים  שבעה,  כשיושבים  פעמים  הרבה  שוב? 
לנחם את האבלים מרוכזים באלו שיושבים שבעה. לפעמים 
פחות מתרכזים במה שעובר עכשיו על הנפטר, ודואגים יותר 
אבל השאלה המרכזית  כמובן,  זה טבעי  למשפחה האבלה. 
מבחינתנו הייתה מה קורה אתו, מה הוא השאיר לנו בעולם 
במסגרת  גם  אותו  והמשכתי  שלנו,  המסע  התחיל  כך  הזה. 
העבודה שלי כפסיכותרפיסט, עם אנשים שמגיעים אליי עם 

פחד ממוות או במסגרת התמודדות עם אבדן". 
השלב הראשון מבחינת קסטנר, היה איסוף מידע בתחום 
הגמרא,  זוהר,  יהודיים:  מקורות  ובעיקר  מקורות  מיני  מכל 
חז"ל ועוד. קסטנר קרא במקביל ספרים רבים שעסקו בנושא 
ניוטון  מייקל  בשם  פסיכותרפיסט  שכתב  ידוע  ספר  בניהם 
היפנוזה,  תחת  שלו  הפציינטים  את  ראיין  אשר  מארה"ב 

עשה רגרסיה והביא אותם לגלגול הקודם של חייהם. "הוא 
הגיע ליום המוות שלהם תחת היפנוזה, וביקש מהם לתאר לו 
מה בדיוק עובר עליהם במהלך המעבר לעולם הבא", אומר 

קסטנר.
תוך עשור ראיין ניוטון יותר מ-1,000 אנשים, וכמעט כולם 
תיארו את אותם דברים. "מדהים שאלה לא היו סתם חלומות 
של אנשים, אלא היו דברים משותפים בתיאורים שלהם, על 
של  ספריו  שני  הבא".  בעולם  שלנו  הנשמה  על  שעובר  מה 
קסטנר  הרגיש  זאת  ולמרות  בארה"ב,  מכר  רבי  היו  ניוטון 
כמה  אותו  ולשאול  אליו  להגיע  "ניסיתי  חסר.  כאן  שמשהו 
לא  כבר  לדאבוני  אבל  הפציינטים,  מבין  ראיין  הוא  יהודים 

יכולתי להגיע אליו כי הוא יצא לפנסיה". 
"בסופו של דבר, אני לא יודע כמה אחוזים מהמרואיינים 
היו יהודים לכן התחלתי לנסות לחבר גם את התיעוד שלו וגם 
את מה שהוצאתי מהמקורות שלנו, וניסיתי לסדר את תיאור 
לתחנות  ועד  הפטירה  לפני  יום  מ-30   - שלנו  הנשמה  מסע 
שעוברת הנשמה שלנו בעולם הבא, עד לגלגול הבא, אם יש".

עיסוק מרפא
מרטין  אורית  והציירת  לסופרת  קסטנר  חבר  זה  בשלב 
רוחניים.  ציורים  בתחום  שם  בעלת  לציירת  הנחשבת 
המקורות",  כל  את  וחקרתי  שלי  המחקר  את  "כשסיימתי 
מספר קסטנר. "פגשתי את אורית מרטין, אשתו של ידיד טוב 
לי  יש  אותי האם  והיא שאלה  דיברנו  עוז מרטין.  ד"ר  שלי, 
מקורות מהזוהר שמתייחסים לענייני העולם הבא. אמרתי לה 
שאני כמעט מוכן להוציא ספר על פי אותם המקורות, היא 

אמרה וואו, זה בדיוק מה שאני מחפשת". 
וסיפורים של אנשים שחוו מוות  "אספתי סיפורי צדיקים 
קליני, ואני רוצה לחבר אותם עם חומר משלים. היא הציגה 
שאספתי,  החומרים  את  לה  הראיתי  שלה,  המקורות  את  לי 

והחלטנו לחבר את הכל לספר אחד". 
קסטנר  גילה  הספר,  על  האינטנסיבית  העבודה  במהלך 
ההסבר  בנו.  שבאובדן  הכאב  את  מרפא  בנושא  העיסוק  כי 
שלו לתופעה היה פשוט: "כאשר נכנסים לחדר חשוך - אנו 
אנחנו  בתוכו.  יש  מה  לנו  ברור  לא  כי  ומפחדים,  נבהלים 
יכולים לפחד אולי ממה שיש שם, או מהאפשרות לקבל מכה 
לנו  גורם  מחפץ מסוים. חוסר הידע כשנכנסים לחדר חשוך 
להתעצבן ולהיות מתוחים יותר. כשיודעים מה קורה באותו 

חדר, זה אחרת". 
ההקבלה לאובדן הבן ובעצם לכל אובדן שחווה בן אנוש, 
לדבריו היא בולטת: "כשהבן שלנו נפטר היינו בהלם כמובן, 
לנו  יש  אבל  נורא,  פחות  לא  הוא  עכשיו  נורא.  היה  והכאב 
חי  לנו הוכחות לכך שהוא  ויש  היות  פרספקטיבה מסוימת, 
רוחניות משלו,  מדרגות  לעלות  אחר, ממשיך  במקום  וקיים 
ידענו  עוד  כל  שנפטרו.  אחרים  משפחה  בני  עם  שם  ונמצא 

ידענו  כי  נחמה,  יותר  לנו  נתן  זה   - עליו  עובר  מה  ולמדנו 
שהיעוד שלו נמצא במקום אחר. היינו יכולים להודות לקב"ה 
את  לנו  נתן  הוא  שבו  הקצר  הזמן  על  בקלות  יותר  הרבה 
ההבנה  אבל  נורא,  עדיין  הכאב  עליו.  לשמור  כדי  המטמון 
שלנו יותר טובה, ואנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם זה".
מטבע הדברים, העיסוק האינטנסיבי בנושא, הפך את סדר 
התחזקנו  רוחנית  "מבחינה  משהו.  לרוחני  קסטנר  של  יומו 
מאז פטירתו. כבר אז היינו חלק מהקהילה הדתית, וממילא 
שהתחזקנו  חושב  אני  רוחנית  מבחינה  אבל  מצוות,  שמרנו 
שאי  וידענו  ילדים,  ארבעה  עוד  לנו  יש  דרגה.  עלינו  יותר. 
אפשר להתעלם מהם. היינו צריכים להיות חזקים, להיות שם 
בשביל הילדים, ולתת להם את כל כולנו. לא לרדת לטמיון 

בגלל הדבר הזה".

המסע של כולנו
ספרם של קסטנר ומרטין הוא לא מובן מאליו. כיום, אנשים 
נוטים להדחיק את עניין המוות ובוודאי לא מקדישים את סדר 
יומם לחקירתו. יותר מכך, הם גם לא רוכשים ספרים שירחיבו 
המחברת  פותחת  לספר,  בהקדמה  בתחום.  שלהם  הידע  את 
את מאמרה בשאלה הזו: מדוע אנשים מדחיקים זאת, כאשר 
לדבריה, כל אדם חייב לחקור זאת ולהגיע לרמת ידע בסיסית. 
באותו מאמר, מביאה מרטין הסבר מפורט וארוך וכך היא 
כותבת: "מה הייתם חושבים אם הייתם שומעים על מישהו 
כלל  מתעניין  לא  והוא  אחרת,  לארץ  למסע  לנסוע  שאמור 
אזרחיה,  באיזו מטבע משתמשים  באיזו שפה מדברים שם, 
לו  שייתן  טיולים  מדריך  או  מפה  בשום  מעוניין  אינו  והוא 
לבטח,  לנסוע,  עתיד  הוא  שאליו  המקום  על  כלשהו  מושג 
למסע ארוך מאוד? בוודאי הייתם חושבים שהאיש הזה נוהג 
בטיפשות גמורה. שהרי במקום שהוא נמצא בו עכשיו, חשוב 
לו מאוד היכן יגור, מה יאכל, מה ילבש, עם מי יתרועע, והוא 

דואג בדקדקנות רבה לכל צרכיו". 
מוחלט  באופן  להתעלם  הזה  לאיש  גורם  מה  כך,  "אם 
מצרכיו בעתיד? ולא רק זאת, אלא שכאשר מציעים לו לקבל 
מאותה  שחזרו  אנשים  של  חוויותיהם  את  לשמוע  או  מפות 
ארץ שאליה הוא עתיד להגיע, הוא מסרב, באמרו את המשפט 
הייתכן  הייתכן?  חזר משם..."  לא  עדיין  "אף אחד  התמוה: 
בכך  שאין  אף  על  שכן.  מסתבר  אנחנו?  הוא  הזה  שהאיש 
בכל הקשור  יענה  כבנות  לנהוג  אנחנו ממשיכים  היגיון,  כל 
מוכנים  אנחנו  הטוב,  במקרה  הבא.  והעולם  המוות  לנושא 
המוות,  אחרי  שקורה  מחייב  ולא  מעורפל  במשהו  להאמין 

ומסרבים לקבל מידע נוסף שיפזר את הערפל".
אדם  כמו  "זה  עמיתתו.  על  דבריה  על  חותם  קסטנר  ד"ר 
שקם בבוקר, ויודע מראש שיש לו עשרה דברים שהוא רוצה 
אבל  עבורו,  נחמדים  היום. שבעה מהדברים  לעשות במשך 
סדר  על  עובר  כשהוא  נחמדים.  לא  ממש  שהם  שלושה  יש 
היום שלו, ועל הדברים המתוכננים, באופן טבעי הוא יעדיף 



"אנחנו צריכים לשאול את 
עצמנו מה התפקיד שלנו 
כאן? למה הקב"ה שם אותנו 
כאן? יש אנשים שעוברות 
להם השנים ולא יודעים. 
רמז לדבר הוא לחשוב על 
האתגר הכי קשה שיש לך – 
הניסיונות שחוזרים על עצמם 
כל הזמן ואיך אנו מתמודדים 
ומתגברים על ניסיונות אלו. 
הרי המטרה שלנו"
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את  ימשיך  הוא  קשים.  היותר  הדברים  עם  להתעסק  שלא 
וידחה את  הנעימים,  יעשה את שבעת הדברים  היום שלו, 
להיות  יכול  הללו,  הדברים  את  דוחה  הוא  עוד  כל  השאר. 
יותר  שהעניינים הפחות נחמדים יחמירו, ואז יהיה לו עוד 

קשה להתמודד איתם כל עוד הוא דוחה ודוחה". 
"כל עוד אנחנו בריאים ומצליחים, מי רוצה בכלל לחשוב 
על דברים לא נעימים כמו מוות? חלק מזה נובע גם מהחינוך 
שלנו. חונכנו לא לדבר על ענייני שכול ומוות, כי למה לדבר 
וחי  כתוב  בתורה  אחרים?  דברים  כשיש  כאלה  דברים  על 
את  טוען  אני  הפוכים?  בדברים  להתעסק  למה  אז  בהם, 
עוד  כל  לעולם הבא,  עיניו  פותח את  עוד אדם  כל  ההפך: 
הוא צעיר יותר - זה יעלה את איכות החיים שלו כבר עכשיו. 
כשאדם מתבגר או מזדקן, הוא ממילא יתחיל לחשוב יותר 
על סוף החיים. ואז תהיה לו בעיה, כי עברו חצי ימיו והוא 
שיודע  שאדם  טוען  אני  המשמעות.  את  כה  עד  הבין  לא 
נותן  זה   - לנצח  קיימת  שלנו  ושהנשמה  המשכיות,  שיש 
פרספקטיבה יותר בריאה גם לצעירים וגם למבוגרים יותר".
החומר  כל  את  המרכז  הספר  על  מדבר  קסטנר  כאשר 

הזה  בספר  שנמצא  דבר  כל  "כמעט  בורקות.  עיניו  בנושא, 
היה מרגלית בשבילי. אלה היו דברים שלא חשבתי עליהם 
לפני כן. כשקראתי וראיתי את המחקר של ד"ר ניוטון, וגם 
היה חידוש  היהדות, כמעט הכל  נתונים חשובים ממקורות 
לשתף  שאוכל  כדי  ספר  להוציא  תמריץ  היה  זה  בשבילי. 
אחרים עם הידע שצברתי, כי הוא נתן לי הרבה נחמה. רציתי 
וגם מכל המידע שנמצא  - גם מזיו השכינה  ייהנו  שאנשים 

בספר".
שומר  כאדם  לכך.  מודע  היה  לא  הוא  לכן  שקודם  ולא 
עולם  כמו  במונחים  פעמים  אינספור  קסטנר  נתקל  מצוות, 
הבא, שכר ועונש ועוד, אך העיסוק באינטנסיבי בפן המחקרי 
לכם  "קודם  ערוך.  לאין  שלו  הידע  את  העמיק  הנושא,  של 
התייחסות  יש  אבות  בפרקי  שטחי.  באופן  כך  על  ידעתי 
לי  היה  לא  אבל  זה,  על  גמרות שמדברות  יש  הבא,  לעולם 

מושג עמוק במה מדובר".
הטוב  הצד  שהוא  שיאמרו  ויש  למטבע,  שני  צד  ויש 
בסיפור: החשש הממשי מהעולם הבא. "אני חושש יותר", 
אומר קסטנר. "אני רואה שיש זמן מוגבל פה למלא את כל 
מה שאני רוצה לעשות בעולם הזה. קצת מפחיד אותי שלא 
לעשות.  רוצה  שאני  בדברים  להתעסק  זמן  מספיק  לי  יהיה 
וחשבון  מהדין  מפחד  גם  אני  אספיק,  שלא  לזה  מעבר 
שצריכים להביא לעולם הבא על ההתנהגות שלי בעולם הזה. 
אני חושש מזה ומנסה להקפיד יותר על המעשים שלי כאן. 
מצד שני, היות ואני יודע שהקב"ה בעל רחמים בעולם הבא, 
הזה,  בעולם  הלקחים  את  ללמוד  נשמה  לכל  לעזור  ומנסה 
שידונו  כשהבנתי  מרגיע.  יותר  זה  ושוגים,  טועים  כולנו  כי 
אותנו בחסד וברחמים, זה נתן לי תחושה שיש לי פחות ממה 

לפחד. בתנאי כמובן שאני פועל לפי חוקי הקב"ה".
"אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה התפקיד שלנו כאן? 

להם  שעוברות  אנשים  יש  כאן?  אותנו  שם  הקב"ה  למה 
השנים ולא יודעים. רמז לדבר הוא לחשוב על האתגר הכי 
קשה שיש לך – הניסיונות שחוזרים על עצמם כל הזמן ואיך 
אנו מתמודדים ומתגברים על ניסיונות אלו. הרי המטרה שלנו 
בכל גלגול, היא לקיים עד כמה שיותר מתרי"ג המצוות. ככה 
כמובן  עולם.  הבורא  מול  הנשמה  לשלימות  מתקרבים  אנו 
יש  ולכן  אחד,  בחיים  מצוות   613 כל  את  לקיים  אפשר  אי 
לנו את הבחירה לחזור לעולם הזה ולהשלים את החסר. רק 
את החלק מהנשמה שטרם קיים תיקון, חוזר עם גוף בגלגול 

נוסף. החלק שתוקן נשאר בגן עדן".

ילדים בוחרים הורים?
הוא  שם  בילדים,  בטיפול  גם  משנתו  את  מיישם  קסטנר 
מספק תשובה מעניינת וחריגה להורים הבאים אליו לייעוץ. 
בעלי  ילדים  מעט  בלא  קסטנר  מטפל  כפסיכותרפיסט, 
הפרעות קשב וריכוז כמו: ADHD ADD, PDD. "הקשבתי 
לאורך שנים לתלונות מרות של הורים לילדים בעלי הפרעות 
קשב  של  ובעיות  וחברתיים  פיזיים  אתגרים  עם  שונות 
וריכוז". לדבריו, הכאב הוא נורא, "במיוחד במצבים שהילד 
שאינו  בכך  עצמו  את  מבזה  או  בציבור,  כראוי  מתנהג  לא 
למדי.  אפילו במצבים פשוטים  הולמת  מבין מהי התנהגות 
רוב ההורים חסרי אונים מול ילד שאינו מגיב באופן חיובי 

לא לתרופות ולא לפסיכותרפיה".
דרסטי  באופן  משליכות  ההתנהגויות  מקרים,  מעט  בלא 
על חיי המשפחה. "הביטוי לסדקים הראשונים של הקריסה 
המשפחתית ניכר בחיי היומיום בבית וזה כולל התפרצויות, 
אי הבנות, קשיי למידה, בעיות חברתיות וההורים האבודים 
שואלים: איך אפשר לצאת ממעגל הנורא הזה? הורים רבים 

לחפש  כדי  ואמצעים  אנרגיות  ומשקיעים  זמן  מקדישים 
ולמצוא פתרונות לטובת ילדיהם, ולאט לאט נעשים אבודים 
יותר ומתוסכלים יותר והסיבה לכך היא, לעניות דעתי, שהם 

סטו מן היעד האמיתי שלהם".
היעד, לדברי קסטנר, לא טמון אצל הילד הסובל מקשיים 
אומר  הוא  אותו  ההסבר  הוריו.  בגישת  דווקא  אלא  שונים, 
להורים, הוא ללא ספק חריג. "ישנה תופעה לא כל כך ידועה 
נשמה  שיורדת  "לפני  אומר.  הוא  שלנו",  הפיזי  הגוף  לגבי 
מעולם הנשמות אי שם בעולם הבא, יש לה את האפשרות 
לבחור איזו גוף ילווה אותה בחיים שלה כאן בכדור הארץ. 
זה דבר מדהים. הנשמה שלנו כבר יודעת את היעד שלה ואת 
בוחרת.  היא  זה  פי  ועל  לקחת,  אמורה  היא  שבו  המסלול 
איננה  ולפעמים  חזק,  יותר  לגוף  זקוקה  הנשמה  לפעמים 

זקוקה לגוף אתלטי".
לדבריו, הספרות המדעית מלאה במחקרים שנעשו בתחום 
את  בוחרים  אכן  שילדים  דווח  ובהם  החיים  אחרי  החיים 
ירידתם לעולם  הוריהם כשהם עדיין בעולם הנשמות, לפני 
הזה. "הבחירה היא שלהם בלבד כשהם חשים שזוג ההורים 
הזה מתאים להם להשגת יעדיהם בחיים. הם בוטחים בהורים 
וינהיגו אותם בביטחון להצלחות  שיתייחסו בצורה הולמת 
בדברים  מדובר  כאשר  גם  בחייהם.  להשיג  מקווים  שהם 
כמוה  תסכול  מתוך  ידיים  הרמת  לכאורה.  ופשוטים  קטנים 

כהפניית עורף לילד הקורא לעזרה".
מסכם  הילד",  סובל  ממנה  במגבלה  בהתחשב  "לכן, 
קסטנר. "להורים יש את הזכות ללוות אותו במסלול המיועד 
לו חרף כל הקשיים והאתגרים. לכן אמרתי שזו זכות – כי 
ילד עם מגבלה פיזית או נפשית ישנה נשמה  הרי בתוך כל 
חייהם  במרכז  להישאר  להורים  שזקוקה  וקדושה  טהורה 
את  לשאוב  ניתן  יהיה  זו  פרספקטיבה  עם  הארוך.  לטווח 

הכוחות הנדרשים ולעמוד איתן מול כל אתגר שלא יבוא".

"כל עוד אנחנו בריאים ומצליחים, 
מי רוצה בכלל לחשוב על דברים לא 

נעימים כמו מוות? חלק מזה נובע גם 
מהחינוך שלנו. חונכנו לא לדבר על 

ענייני שכול ומוות, כי למה לדבר על 
דברים כאלה כשיש דברים אחרים? 

בתורה כתוב וחי בהם, אז למה 
להתעסק בדברים הפוכים?"
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מתוךהאש
הכנסת  בית  שריפת  למרות 
והלחץ הכלכלי הכבד, ממשיך 
להרביץ  גדעון  כפר  של  רבו 
  יהדות וחסד בשומעי לקחו
עמו  שוחח  ישראל'  'כל  כתב 
ההיסטוריים  השורשים  על 
בהשכלה,  והמאבק  באירופה 
הרב  מרן  עם  הייחודי  הקשר 
שך זצ"ל והתופעה המופלאה 
של אירוח בחורי ישיבות בכפר 
וגם: מי    מדי שבת בשבתו 
איזה  גדעון,  כפר  פטרון  היה 
במקום  התגורר  נסתר  צדיק 

והיכן יתפללו בינתיים?

יענקי קצבורג
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הבוקר  בשעות  לך,  לך  פרשת  שבת  ערב  חמישי,  יום 
גדעון,  בכפר  הכנסת  בבית  שריפה  פרצה  המאוחרות, 
הלוי  אברהם  רבי  הגאון  של  הכנסת  בבית  מדובר 
ליפשיץ, רבו של כפר גדעון. תכולת בית הכנסת נשרפה 
המושב  אנשי  הצילו  אותם  התורה  ספרי  מלבד  כליל, 
הסמוך  הספר  בית  את  פינו  ומשטרה  כיבוי  כוחות  האחרון,  ברגע 

לבית הכנסת.
לדברי עדי ראיה, "בשעה 11:30 נשמע פיצוץ מהחשמל שהרעיד 
את הסביבה, הלהבות פרצו כנראה בגלל קצר חשמלי. תלמידי הרב 

נכנסו דרך החלון והצילו בנס את שלושת ספרי התורה".
בעקבות  ישראל'  ל'כל  מיוחד  בראיון  אומר  ליפשיץ  הגר"א 
האירוע: "מדובר בשבר על שבר. חורבן על חורבן. בית הכנסת שבו 
התפללו 80 שנה נהרס לפני כמה שנים בצו הריסה על ידי המועצה 
זמני  מבנה  לבנות  נאלצו  הכפר  תושבי  התמוטטות,  סכנת  עקב 
ולדאבון  כולל,  נפתח  הזמן  ובתחילת  הכנסת,  כבית  משמש  אשר 
ליבנו כעת עלה באש כליל גם המבנה הזמני. בחסדי ה' ניצלו חלק 

מהספרים".
כפר גדעון נמצא בעמק יזרעאל 4 ק"מ צפונית לעפולה. בשנות 
בו  להתגורר  שהגיעה  החרדית  הקהילה  בין  היישוב  נחלק  ה-50 
והמשיכה לשאת את השם כפר גדעון, ובין האוכלוסייה החילונית 
חרדים  יסודיים  בתי-ספר  ישנם  ביישוב  גדעון'.  'תלמי  שנקראה 

לבנים ולבנות, שמרבית תלמידיהם באים מיישובי הסביבה.
מודז'יץ  חסיד  אלחנן,  אור  ישיבת  בוגר  הוא  ליפשיץ  הגר"א 
היה  אביו  המקום,  כרב  לשמש  שנה   24 לפני  גדעון  לכפר  שהגיע 
מראשי ישיבת בית מדרש עליון בארה"ב, לפניו כיהן בתפקיד הגאון 
רבי יעקב משה קרמר זצ"ל, שכונה בפי החזון איש "הצדיק מכפר 

גדעון". 
"החזון איש בהיותו בבין הזמנים בדרך לצפת, היה 
ואמר שהוא  זצ"ל,  קרמר  הרב  את  לבקר  לכאן  מגיע 

המזוזה של הצפון", אומר לנו אחד מזקני הכפר.
הרב מקיים שיעורי תורה רבים מידי יום, כ-70 איש פוקדים 
את בית הכנסת מידי יום ביומו, ובשבתות וימים טובים מגיע 
גדעון  בכפר  לתפקידו  בנוסף  ל-200.  המתפללים  מספר 
הרב  משמש 
ץ  י ש פ י ל
ש  א ר כ
ישיבת 

עפולה ורב בית כנסת הבעל שם טוב בעפולה.
לקראת שבת פרשות וירא וחיי שרה, בהן אנו למדים על הכנסת 
בעמק  הקטן  הכפר  כי  לנו  מתברר  אבינו,  אברהם  של  האורחים 
יזרעאל ובעיקר ביתו של הרב, משמש כבית הכנסת אורחים גדול 
מכל  גדעון  לכפר  ישיבות  בני  מגיעים  שבת  מידי  ואיכות.  בכמות 
ואור  תפרח  פוניבז',  חברון,  ומישיבות  בכלל  הליטאיות  הישיבות 

ישראל בפרט, וכן מישיבות חסידיות רבות.
מה מיוחד ברב ליפשיץ שמושך לביתו את בני הישיבות? אנחנו 

שואלים את אחד המתארחים הקבועים בבית הרב בכפר גדעון.
"הוא אברהם אבינו של הדור הזה בכל מה שנוגע להכנסת אורחים, 
יש משפט שהוא תמיד אומר למתארחים 'כל מה שאתה רואה מצוה 
לקחת', מעבר לזה מעולם לא תתפוס אותו מתערב בשום צד פוליטי 
או זרם כלשהוא אמנם תמיד הוא ישמח לתת מענה לכל צד שישאל 
בנושא הלכתי והשקפתי, אך ידגיש בכל שיחה שבוודאי יש טובים 
ממנו ואינו ראוי להשמיע ולהעמיד דברים אלו וכאלו, דרך טובה 
זו הוא למד מרבו ראש הישיבה אצלו למד הגאון הגדול רבי משה 
מרדכי חדש זצוק"ל שכידוע שם למד בבחרותו, בנוסף הרב נוהג 
לשלב מכל מה שיכול לרומם את השואלים לעבודת ה', תמיד בסוף 

יוצא תכלס חיזוק בתורה ומצוות"
והשבת במחיצתו ובביתו היא חוויה רוחנית?

לסיים  וחלקם  לנוח  כדי  גם  מגיעים  הבחורים  רוחנית,  רק  "לא 
מסכתות בשקט, והרבנית מנצחת על המלאכה יחד עם בנותיה ובנות 
ביתה, הכול ברמה גבוהה ובשפע רב, כמובן שהאירוח בתיאום מראש, 
אבל גם אלו שלא תיאמו מראש מוצאים מקום. והחלק הרוחני בדרך 
בספר  יחד  קוראים  או  הלכתית  סוגיה  יחד  לומדים  שבת  מידי  כלל 
כמו למשל 'אור יהל' וכל המסובים מרגישים חלק מהמשפחה. עוד 
מנהג מעניין, בליל שבת בין המרק לעוף מחלק הרב לכל המשתתפים 
בסעודה את העלון 'מטעמים לשולחן שבת' וכולם קוראים בו. ומתוך 
זה מדברים בענייני הפרשה, בשבת בבוקר הבחורים מקבלים עליות 

לתורה, כידוע הרב ליפשיץ משבט לוי ועולה עליית לוי".
מי מממן את הסעודות והאירוח?

"כמובן שזה לא סוד שהמימון מאוד מאוד קשה ולעשירות כידוע 
חז''ל אמרו שצריך תפילה לצפון, ולא רק הוצאות הסעודות מוטלות 
ימי החול ישנו כולל בני תורה בכפר,  על כתפי הרב אלא במהלך 
ונשענים  אמצעים  להם  שאין  האזור  מתושבי  רבים  כן  גם  וישנם 
וסמוכים על שולחנו שנים רבות, כך שאכן ההוצאות גדולות מאוד, 
האנשים  של  והצמא  והתשוקה  החיזוק  את  שרואים  בהיות  אבל 

לדבר הרב מוסר את נפשו שלא להפסיק במנהג קדוש זה".
והחלק גשמי, מי טורח בערב שבת?

בני  באירוח  הגדולה  לזכות  נרתמת  הרב  של  משפחתו  "כל 
של  קדחתניות  בהכנות  מתחילים  השבוע  באמצע  כבר  ישיבות. 
מרגישים  השבת  כל  במהלך  המלך.  וכיד  בשפע  ובישולים  קניות 
תמיד הבחורים כמו בבית שלהם. המטבח פתוח לברכה ואין אורח 

שיוצא רעב לאחר שבת מרוממת במחיצת הרב".
מבני  נוספות  בקשות  יביא  כאן  הפרסום  הסתם  מן 

ישיבות להגיע לבית הרב..
הרב  לבית  שמתקשרים  שנים  מזה  "המנהג 
בתחילת השבוע לתפוס מקום. בממוצע מגיעים 
מבני  שבוע  כל  טלפונים  משלושים  למעלה 
בשבת  לשהות  לזכות  שרוצים  רבים  עליה 
במחיצתו של הרב. כשמתוכם שמונה בחורים 
מקבלים אישור להגיע, משום שהמקום צר, 
לתפוס  הצליחו  שלא  לאלו  מתבטא  הרב 
מקום 'לא זכיתי שתגיעו אבל לא להתייאש'".

מדור לדור
אנחנו מחזירים את הרב ליפשיץ לאחור, לשנים בהן 
בגיל  לרב  להתמנות  שזכית  ידוע  בתפקידו.  לכהן  התחיל 

צעיר מאוד, מי הציע לכם את התפקיד לפני גיל שלושים?
גרים  היו  בחורים  וכמה  מודז'יץ  בישיבת  ר"מ  "הייתי 
בכפר גדעון, באו אלי ההורים ואמרו שמחפשים רב לכפר 
דן  הנחלת  האדמו"ר  ורבי  מורי  עם  התייעצתי  גדעון. 

ממודז'יץ זצ"ל שהמליץ בחום". 
ידוע שזכיתם להתייעץ רבות עם הרב שך. איך התחיל הקשר?

ברחוב  להתגורר  עברתי  משם  יונה,  בכפר  גר  הייתי  "בתחילה 
ראב"ד 24 בבני ברק, מול ביתו של מרן הרב שך זצ"ל, כמה פעמים 
הייתי עוזר לו לרדת את המדרגות לבית הכנסת של הרב מנדל, שם 
מידי שנה. אבל בפעם הראשונה שנכנסתי  רבה  התפלל בהושענא 
לומר שלום עליכם הוא שאל לשמי וגילה את הייחוס שלי, כאשר 
סיפרתי לו שאני הבן של הגאון רבי יעקב הלוי ליפשיץ זצ"ל שהיה 
החברותא הקרוב ביותר של רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, שיחד הם 
חידשו הרבה בש"ס והיה מתפלפל אתו בגאונות עצומה, אבל בשלב 

ב

המנהג מזה שנים שמתקשרים לבית הרב 
בתחילת השבוע לתפוס מקום. בממוצע 
מגיעים למעלה משלושים טלפונים כל 
שבוע מבני עליה רבים שרוצים לזכות 

לשהות בשבת במחיצתו של הרב

הרס הריהוט

חילוץ הספרי תורה

בלהבות
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מסוים הרב שך נזכר ואורו פניו והוא אמר לי 'אבא שלך הוא הנין 
של לוחם האמת הגאון הקדוש רבי יעקב ליפשיץ זצ"ל שהיה מוגדר 
הרב שך שאל  זי"ע'  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  של  אמת  כהחותם 
אותי בחיוך האם קיים גם אצלך 'הלשכה הטהורה' של סבא שלך?"
אני עוצר את הרב ליפשיץ בשטף דיבורו והתרגשותו כאשר הוא 
מדבר על הרב שך, ושואל על סבו רבי יעקב ליפשיץ, כדי להבין 

את דברי הרב שך זצ"ל.
זי"ע,  אלחנן  יצחק  רבי  מרן  של  ימינו  יד  היה  שלי  "הסבא 
זצ"ל  מלובביץ  הרש"ב  והאדמו"ר  אלחנן  יצחק  רבי  ובשליחות 
העולם  שבויים.  לפדיון  יחד  ומתנגדים  חסידים  באחדות  יצאו   -
הליטאי והחסידי הלכו יחד במה שנוגע לעזור ליהודים. היו הולכים 
לשלטונות ומבקשים      להיכנס למאסר במקום האסורים שסובלים 

בבורות".
"ומעבר לכך", ממשיך הגר"א ליפשיץ במתק לשונו, "הסבא רבי 
ובראשי  בהשכלה  ביותר  הגדול  הלוחם  היה  זצ"ל  ליפישיץ  יעקב 
המשכילים וזה מה שסיפר לי הרב שך, שרבי יצחק אלחנן היה מכנה 
'הלשכה  עליו  היו מתבטאים  והמשכילים  'הלשכה הטהורה'  אותו 
השחורה', כך הם היו חותמים בשמו. והוסיף הרב שך שסבא היה 
עיר שהוצע  רבנות  תפקיד  לכל  וסירב  המלוכה  ולו  מלכים  ממליך 
לו כדי שיוכל חוקית להמשיך את המלחמה במשכילים, והוא עשה 

הכל כדי ששום עיר לא תיפול בחלקם של אותם רשעים".
'כל  עם  בשיחה  גדעון  כפר  של  רבה  מוסיף  הסיפור",  "ידוע 
השליח  את  שלח  ישראל,  אגודת  ממקימי  שהיה  "שסבא  ישראל', 
הטורקי  המושל  מידי  ישראל  ארץ  את  לקנות  נחטף  שלבסוף 
כאן המקום  לא  רוטשילד,  הברון  אחיינו של  ידי  על  באלכסנדריה 
- תדע לך שהכל היה  להאריך. אבל מה הסיבה שרצו לקנות הכל 
כל  כן  וכמו  ישראל,  ארץ  על  ישתלטו  שהמשכילים  החשש  מפני 
ההיתר מכירה שבחודש אדר בזמנו התיר רבי יצחק אלחנן כ'הוראת 
שעה' הכל היה למען המטרה היחידה שארץ ישראל לא תיפול בידי 

משכילים. זו הסיבה היחידה להיתר הזה וגם זה בדוחק".
"הרב שך סיפר לי באותה הזדמנות שרבי יצחק אלחנן כל שבת 
היה אומר בא-ל אדון 'כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב 

תבל' - הל' זה ליפשיץ, אמר הרב שך בשם רבי יצחק אלחנן". 
"ועוד אמר לי הרב שך", אומר הגר"א ליפשיץ, "רבי יצחק אלחנן 
אמר לאלו שלחמו במשכילים אחר כך בשנים הבאות, שאין להם 

סיכוי להצליח בלי הספר זכרון יעקב של רבי יעקב ליפשיץ".

ת  ו כ ז
למקום

כפר  זכתה  מה  בזכות 
היו  ישראל  שגדולי  גדעון 

מתארחים בה?
"כפר גדעון נודעה ברבים לא רק ביבול המבורך שבה, בגלל 

שמירת השמיטה לחומרא, כידוע מהחזון איש כמובא בספר 
פאר הדור. בכפר גדעון היה צדיק נסתר שהסתתר במשק 

בברכותיו  שנושעו  רבים  נהרו  אליו  פרות.  חלב  מוכר  ככפרי 
וכל הבא היה מקבל תמיכה אישית 
יום  סוכות  לכיסו. בחג ראשון של 
ההילולה שלו, ובמוצאי חג ראשון 
גדעון  בכפר  שנה  מידי  מתאספים 
היה  ביניהם  הרבים,  מוקיריו 
מכבד את המעמד רבה של מגדל 
יצחק  הרב  הצדיק  הגאון  העמק 
דוד גרוסמן ורבה של נצרת הרב 
ישעיהו הרצל וכמו גם רב יישובי 

תענ''ך הרב גבאי והרב מנחם גולד 
ראשי  ועמם  בעפולה,  החרדים  רב 

עם מרן הגראי"ל בביקורו בכפר גדעון

מכתב גאב"ד מאקווא בתשע"ג מכתב הרב שטרן בתשע"ג



מורו ורבו האדמו"ר ממודזיץ

עם ר"י אור אלחנן רבי משה חדש
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ערים מהסביבה ואישים רבים. 
מרגש  מעמד  היה  "בתשע"א 
לזכרו  תורה  ספר  הכנסת  של 
הרב  גדעון  כפר  פטרון  ולזכר 
שלמה יעקב גרוס, ח"כ מאגודת 
שכיבדו  בשנים  עשרות  ישראל 
המעמד  את  משפחתו  בני 
ובהשתתפות האדמו''ר ממאקווה 
ורבה של כפר גדעון שבנה וקומם 
את המוסדות הגאון הרב צבי ויז'ניצר. 
ספר התורה שניצל משריפת בית הכנסת 

כל  הרב עם  הרה''ח  התורם  בזכות  הוא  התורה  ספרי 
המהודר  התורה  ספר  את  שכשתרם  אתא,  מכפר  וינשטוק  מרדכי 
לכפר דרש כספת, כך שבעצם בגלל זה לא ניזוקו ספרי התורה עד 

שהוצאו מהחלון".
מה המיוחד בכפר גדעון שהרב רואה כאן זכות למקום?

מושב  ללא   - שנה   95 במשך  אחד  מנהג  שינה  לא  גדעון  "כפר 
גאוני עולם בשעתו אביו של גאב"ד מאקווה הרב בריסק  שלושה 

מנתניה והרב קליין שהיה רב הכפר, מקווה הטהרה נבנה במו ידיו 
של גאב"ד מאקווה שדברי התורה מחנוכתו נדפסו בספרו וארבעים 
אברכים אמרו תהילים והוא עצמו צם ארבעים יום כדי שלא יהיה 

מכשול במקווה הטהרה שבנה".
בכל  מתקשר  היה  מ'אגודה'  גרוס  יעקב  שלמה  הרב  "בעבר 
מוצאי שבת ושואל מה היה בכפר, מה חידשו, מה דיברו, מי עלה 
שישי ושלישי ומפטיר, והיה מתעניין מי מבני הכפר נצרך החודש 

להלוואה וביד רחבה היה נותן".
בעבר ביקר בכפר גדעון האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל...

"נכון, האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר זי"ע היה מגיע לכאן פעמים 
קרמר  יעקב משה  רבי  הגאון  הנסתר  להתברך מהצדיק  כדי  רבות, 

זי"ע שהיה גר כאן".
כפר גדעון הוא קטן, אבל מהווה אבן שואבת לסביבה.

"כמעט 200 בנות לומדות בתיכון כאן סמוך לבית כנסת שנשרף, 
הן מגיעות מיקנעם, נצרת עילית, מגדל העמק, והמושבים בסביבה".

פליטי אש
בית הכנסת שנשרף קיים רק כמה שנים? אנחנו שואלים את הרב 

הנערץ והוא מסביר לנו פנים.
"בתשע"א נכנסנו לכאן לבית כנסת הזמני, וזה נמשך עד היום. 
אחרי  שנה   95 ליפול,  שמט  אבן  במבנה  היה  הקודם  הכנסת  בית 
שהוקם קיבלנו צו הריסה. לאחר שהייתה מפולת אבנים, אני רואה 

זכות עצומה של המקום שלא נשרפו ספרי תורה"
הרב התבטא שמדובר בנס, מהו הנס?

הרב  הגאון  של  כולל  כאן  להיפתח  צריך  היה  ראשון  "ביום 
שלתיאל עמאר מעפולה, כולל של כ-30 אברכים, הם היו אמורים 
להגיע לכאן כבר השבוע אלא שבשל סיבה טכנית הם דחו בכמה 
מה  לחשוב  רוצה  לא  אני  ארון.  איזה  להתקין  צריכים  היו  ימים, 
היה קורה אם האברכים היו יושבים באותו זמן של השריפה בבית 
המדרש. בניגוד לפרסום של הכבאות – השריפה לא פרצה כתוצאה 
משריפת קוצים, אלא פיצוץ פתאומי בארון חשמל. אם בית הכנסת 

לא היה ריק היו נפגעים, זה נס גלוי".
היכן מתפללים בינתיים?

להשתקם,  שנצליח  עד  נתפלל  שם  הסמוך,  המקומי  "במועדון 
נשארנו בלי כלום, בלי סידורים ובלי חומשים. בלי ריהוט בסיסי, 
יוצא בקריאת קודש לכל מי שיכול לתרום לנו, בזכות אנשים  אני 
יקרי מוסרי נפש שנכנסו לתוך הלהבות ממש, ר' חיים היזלר שתחת 
חלון  דרך  נכנס  הכיבוי  של  והמים  הקצף  זרנוקי  ותחת  הלהבות 
קורא  אני  השם,  ברוך  להציל  הצלחנו  התורה.  ספרי  את  והוציא 
אפשר  בטלפון   הייזלר  חיים  הוועד  לאיש  אליו  להתקשר  לציבור 

לפנות אלי לתרומות 0533102579".
ליפשיץ  הרב  בשיעורי  קבוע  שמשתתף  עפולה  תושב  אבנר, 
לומדים  מהכפר  הנוער  שרוב  לדעת  "צריך  ישראל':  ל'כל  אומר 
בישיבות הטובות ביותר ברחבי הארץ, ואין ספק שהכל פרי עמלו 
של הרב להעלותם בתורה ויראת שמים. כשעולות שאלות הלכתיות 
הרב  מפנה  בכפר  שיהיה  וענין  ענין  בכל  תקופה  מידי  מסובכות, 

הקרוב  תלמידו  לידי  שליט"א  ליפשיץ 
ראב"ד  ימינו של  יד  הבה"ח משה חמד, 
הספקות  את  שטרנבוך  הגר"מ  ירושלים 
את  הגר"מ  משיב  מכן  כשלאחר  בכתב, 
דעתו דעת תורה על השאלות הרלוונטיות 

שנשאלו".
מיוחד  מכתב  פרסם  ליפשיץ  הגר"א 

השבוע בו כתב: 
"את אחי אנכי מבקש, 

"אחר השריפה הנוראה של בית הכנסת 
של קה"ק כפר גדעון ת"ו שנבנה בידיהם 
המופלאות של כל בני הקהילה הק', אחר 
מפולת האבנים במבנה בית הכנסת הישן 
על  תודה  אסירי  והננו  הטהרה,  ובמקוה 
הציל  חסדו  הרחמן  אב  אבינו  שהשפיע 
שהצילו  בעת  המוסדות  תלמידות  את 
בעזרת ה' בגיבורים את כל ספרי התורה, 
ולהקהיל  לתפילה  מקום  אין  לנו  ושוב, 

את העידה. 
ישראל  בית  אחינו  אל  אנו  "נקרא 
בית  ולרומם  לפאר  ראויה  נדבה  לתרום 
בכפר  ולגדל  לזכות  תורה  ובית  תפילה 
בתורה  ה'  בעבודת  ישרים  דורות  גדעון 
גדול  זה  ונחוץ  גדול  לצורך  ויראה, 
מרבנים  לבקש  מן העושה  יותר  המעשה 
מהכא  זכויות  ועתירי  עסקנים  גבאים 
ומהתם, לעשות מגביות ציבוריות גדולות 
וקטנות ואספות למען כבוד שמים לצורך 
בכל  והמסייעים  התורמים  ויתברכו  זה 
מילי דמיטב בזה ובבא בנשיאות חן לעד 

ולבג"צ בב"א".

 תדע לך שהכל היה מפני החשש שהמשכילים
ישתלטו על ארץ ישראל, וכמו כן כל ההיתר 
מכירה שבחודש אדר בזמנו התיר רבי יצחק אלחנן 
כ'הוראת שעה' הכל היה למען המטרה היחידה 
שארץ ישראל לא תיפול בידי משכילים. זו הסיבה 
היחידה להיתר הזה וגם זה בדוחק

הגאב"ד הגרי"ט וייס בפתח ביתו בכפר

עם מרן הרב שך

מכתב הרב ליפשיץ בתשע"ג
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 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 תכנית אימון אישית 
לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים
 כל שיעור בן שעה  

יום שני -  17:00,18:00, 
 19:00

יום רביעי -  17:00,18:00

 בהדרכת מורה 
מקצועית

 התשלום כולל את כל 
החומרים

כל יום רביעי בין השעות: 
6:00-7:30 

בהדרכת אפרת בן מנחם 
ומומחית  מוסיקולוגית 
לפיתוח קול ושירה נכונה

כל יום ראשון בין השעות: 
7:00-8:30

 למתחילות, ממשיכות 
ומתקדמות

 תשומת לב אישית 
לכל אחת

כל יום ראשון בין השעות: 
17:00-20:30

 כל מגילה תלמד 
סמוך לזמן קריאתה

 עיון וניתוח כל מגילה 
בהדגשת פרשנות חז"ל
 עיון בבעיות מרכזיות

 הדמויות השונות 
בראיי מקורות חז"ל

 ביאורי תפילה

כל יום ראשון בין השעות:
19:00-20:00

 ניהול המידע במחשב 
)מסמכים, תמונות, תיקיות 

ועוד...(
 דרישות: שליטה בדוא"ל

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 
)90 דק’(

 הקניית יסודות באופן שיטתי 
 אוצר מילים לשימוש יום יומי 

 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי - שתי קבוצות:
8 מפגשים של שעה וחצי ב-

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-5783092 | 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

יחידניתהדרכה

נגישות

לנכים

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

יחידניתהדרכה

יחידניתהדרכה
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
&400

25& משעה עד 3 שעות300& ל-12 מפגשים300& ל-12 מפגשים25& לשיעור

&400&400&250
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משל ושנינה // אליהו פכטר

שידוך.  בהצעת  נכחתי  השבוע 
האמא של המיועדת שמעה את 
שלל  על  הבחור  של  הפרטים 
מעלותיו הרבות כרוח השדכן הטובה 
עליו. כשסיים השדכן לדבר שאלה האמא, 
עורכת דין שמגדירה עצמה כחרדית - "יש 
לו תואר? בכוונתו לעבוד לפרנסתו או שהוא 

סתם פרזיט היושב בישיבה?"
לכאורה זוהי שאלה האמורה לזעזע כל יהודי 
המאמין בה' ובתורתו, המאמין שיסוד קיומנו 
הוא התורה הקדושה ואין נעלים מלומדיה 
המוסרים נפש יומם ולילה בהבנת חוקיה 

ובקיום מצוותיה.
אך לא כך פני הדברים ולצערי זהו אינו מקרה 
מיוחד או יוצא דופן. שאלה כזו מגיעה מתוך 
תפיסת עולם רחבה בהרבה של חברת אנשים 
שלחיות כחרדים אין להם את היכולת, ולעזוב 

– אין להם את האומץ.
קבוצת אנשים זו מורכבת בעיקר מחרדים 
שיצאו ללמוד באקדמיה מקצועות כמשפטים, 
ביקורת המקרא והתלמוד, פילוסופיה וכדו'.

בעבר היו אלו החילונים שזלזלו בערך התורה 
הישיבות  בחורי  בלומדיה  יוצא  וכפועל 
והאברכים. היום גם בקרב אלו המגדירים 
עצמם כיהודים מאמינים הולכים וגדלים חוגים 
שאינם רואים בלימוד התורה ערך עליון או 

אפילו "ערך" כלשהו.
ומקום  בכלל  שנים  מאות  שבמשך  בעוד 
המדינה בפרט המאבק התודעתי על החשיבות 
ועל ההכרחיות של קיום שדרה אנושית רחבה 
בתוך העם של אנשים ש"שתורתם אומנותם" 
שכל עסקם וחפצם לימוד התורה, התנהל 
מול היהודים הלא מאמינים הכופרים בה' 
ובתורתו, בשנים האחרונות ללא ששמנו לב 
אלו המזלזלים בלומדי התורה וממעיטים 
בערכם, אם בגלוי ואם בין השורות, באים 
דווקא מתוך מחנה האנשים המאמינים עצמו. 
המאבק למרבה הצער צריך להתנהל מולם.

ועל חוקי  באקדמיה מביטים על היהדות 
התורה כמערכת ערכים תרבותית שמנהגיה 
ופעולותיה מכוונות על ידי קוד התנהגותי 
שהתרבות, ההשקפה הפילוסופית וההלכה 

התורנית משמשים בו בערבוביה.
אותם חרדים הלומדים באקדמיה ובלי לשים 
לב בסוף גם אוחזים בהשקפתה ההרסנית 
הרואה את היהדות כמערכת שלימה וסגורה 

של היגדים תרבותיים ולא כמערכת היגדים 
הלכתיים טהורים לוגיים ומתמטיים בעלי 
היגיון וסדר פנימי מושלם, כשהם  נוטשים, 
נוטשים את כולה, את התרבות החרדית יחד 
עם ההשקפה ההלכתית הטהורה. יחד עם 
תוצרי תרבות כגון הכובע החליפה והחולצה 
הלבנה הם פושטים מעליהם את אדרת התורה.
במקום היהדות המבוססת על אדני ההלכה 

הם מנסים לייצר "חרדיות חדשה".
הרי חברת היהודים המאמינים היא חברה 
תרבותית שחוקיה והיגדיה תלויי זמן ומקום, 
ניצור במקומה חברה חרדית בעלת  בואו 
היגדים שונים, ליברליים הומניים, חברה 
תרבותית חדשה ומתקדמת, ובעיקר נוחה 
לעיכול, רכה ונעימה לחיך המערבי האקדמי.

ההרס שהשקפה זו מחוללת הוא עצום ואחד 
מתוצריה המצערים ביותר הוא הזלזול ההולך 
בעיני חרדים אלו  וגובר בלומדי התורה. 
חשיבותם של לומדי התורה אך ורק בערך 
לתרבות  תורמים  שהם  המוסף  התרבותי 
החרדית בכללותה ולא כאנשים החשובים 
בעולם העוסקים בחכמה האלוקית העליונה 
במצוות הקב"ה בורא עולם שבלעדיהם יחזור 
העולם לתוהו ובוהו, קודם רוחני ואח"כ כפועל 
יוצא, פיזי. הם שולחים את בניהם לישיבות רק 
כי זהו מסלול החיים המקובל חברתית  ולא 
מתוך הציווי "ולמדתם אתם את בניכם לדבר 
בם" הציווי שעליו מבוססת מסורת ישראל 

סבא.
אין זו דרך היהדות הנאמנה, יהדות שערכיה 
ורק  אך  ומבוססים  נובעים  ופעולותיה 
הנקייה  הטהורה  ההלכתית  על ההשקפה 
משיקולים פרטיים, מהשתייכות פוליטית, 
פילוסופיים  מרעיונות  אישיים,  מרגשות 

חיצוניים ומתרבות מתחלפת.
לראות  צריכים  היהדות  לפי  החיים  אלו 
בעוסקים בתורה, באותה מצווה שהיא כנגד 
כל המצוות כולם את המרכיב החשוב ביותר 
באומה היהודית ואת נזר הלאום הישראלי. וגם 
אלו שלא עלה בידם לעסוק בתורה עליהם לתת 
שכם לא כצדקה או כחסד אלא מתוך תחושת 
השותפות ההיסטורית של יששכר וזבולון. 
שותפות אמיצה כל כך עד שזבולון תומך 
התורה זוכה לקבל שכר בדיוק כמו יששכר 

הלומד אותה.

החרדים החדשים

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

מזה למעלה משלושים שנה שהיא 
מעצבת נחשבת בציבור החרדי. 
לא, אתם לא מכירים אותה. בשום 
מקום לא תמצאו תמונה שלה. היא 
עושה בגדים מעוצבים לשמחות ולאירועים, 
למחתינסטעס ולשוויגערס, וגם לכלות חסידיות 
עבור כל יום משבעת ימי הברכות. היא מכירה 
את המגזר החרדי-חסידי על בוריו. היא גדלה 
שם. התחנכה שם וגם גידלה את בניה, בנותיה 

ונכדיה.  
כשהגעתי לסטודיו המעוצב שלה וראיתי 
את הגודל, הפאר, היופי וההדר, אמרתי לה: 
מגיע לנו. מגיע לנו אישה כמוך שמעסיקה 
שישים וחמש נשים עובדות. מעצבות, מתכננות 
וזבניות. היא חייכה. "מגיע לנו להיות יפות 
וליהנות מפרי עמלנו בשמחות... בשמחות...".

ואז, בלי הכנה מוקדמת, היא הטילה פצצה 
לחלל החדר. "תגידי, אירוע הביוטי הזה שאת 
עושה לא סותר קצת את התוכן הרוחני שאת 
עסוקה בהפצתו לכל עבר?". מבט התמיהה 
על פניי גרם לה להמשיך. "את יודעת, ס'איז 
אפעס, איך אגיד לך, יהיו שם נשים בלבוש 
צעקני. סי'פאסט נישט. זה לא מתאים למסר 
הרוחני שלך". עכשיו נתלה על פניה מבט שואל.
היותי  על  אותי  ביקרה  לא  היא  לא. 
חב"דניקית. גם לא על העיסוק באופנה. להיפך, 
כשנכנסו למשרדה היא גררה אותי לתמונה בה 
נראים הרבי מליובאוויטש והאדמו"ר שלה 
בצוותא. "תביני", היא אומרת, "זה מוזר לי 
שנשים שעסוקות בביוטי, ביופי, יתעניינו בתוכן 

הרוחני שלך.
בזהירות פתחתי את הפה. "מחר ח"י אלול", 
אמרתי. "מה? מה זה?" שאלה ועיניה התעגלו. 
"זהו יום הולדתם של שני המאורות הקדושים, 
הבעל שם-טוב הקדוש ובעל התניא". בעיניה 
זיהיתי לחלוחית, או שנדמה היה לי. "לא היה 

לי מושג", אמרה ונעגמה.
נעמוד  יום  המשכתי. "בעוד שנים עשר 
בתפילה לפני מלך מלכי המלכים. כולנו ביחד. 
חסידות וליטאיות. אשכנזיות וספרדיות. כולנו 
כאחד. בגוף ישנם אברים רבים אבל כולם ביחד 
מרכיבים אותו. אם יחסר אבר הוא כבר לא 

יהיה גוף שלם. בואי נחפש את המאחד ולא את 
המפריד. אם האירוע שלי סובב סביב ביוטי וזה 
מה שיאחד נשים שישמעו תוכן רוחני כהכנה 
לימי ראש השנה, והיה זה שכרי. אני מחפשת 
את המאחד. על הבסיס המשותף, אפילו סביב 
האהבה שלנו – הנשים - ליופי ולחן החיצוני, 
נצליח לקבל ולהתמלא על הדרך ביופי ובאופי 

פנימי ורוחני".
היא שתקה. נראה היה כי היא מעכלת את 
הדברים. המשכתי. "תראי. הבעל שם-טוב ובעל 
התניא ביקשו להזכיר לנו שלפני הכל כולנו 
יהודים. כולנו יחידה אחת. כולנו אהובות אצל 
אבינו שבשמים. גם אם אחת לבושה "שונה", 
היא עדיין חלק מאיתנו. ואת יודעת שנשים 
הן אלו שהביאו את גאולת מצרים והן אלו 
והשלמה  האמיתית  הגאולה  את  שתבאנה 

שכולנו מחכים לה".


בריאת העולם החלה בכ"ה באלול, וראש 
השנה היה ביום שישי, ולא ראשון. אם כן, מדוע 
קוראים לו "זיכרון ליום ראשון"? פשוט מאוד 
משום שביום הזה, יום שישי, נברא האדם – נזר 
הבריאה – הוא, זאת אומרת אנחנו, המטרה של 
הבריאה כולה. אנחנו פועלים שלמות בבריאה 
על ידי כך שאנחנו מכניסים את האלוקות, או 
יותר נכון מגלים אותה בכל הטבע והגשמיות 

שסביבנו.
אז אירוע אופנתי בו נותנים מקום רב להכנה 
רוחנית לקראת ראש השנה, הימים הנוראים 
והשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, הוא 
הזדמנות לגלות את הקב"ה בכל דבר. כאן, 
גם בבגדים יפים – ה' מלך גאות לבש... בואו 
בנות, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני ה' 
עושנו". זה בדיוק מה שאמר אדם הראשון 
ביום שנברא. בואו נקבל את מלכותו של מלך 

מלכי המלכים, מלך יחיד בעולמו. 


הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
http://www.miri-mychoice.  | רדיו 

/co.il

אא

אא

אחד הנזקים הגדולים של לימוד באקדמיה 
התורה,  ללימוד  המשתנה  היחס  הוא 
  גרידא  נוספת  בחכמה  מדובר  כביכול 
שמתייחסים  מתוכנו  אנשים  התוצאה: 

חלילה לבחורי ישיבות כ'פרזיטים'

אותם חרדים הלומדים באקדמיה ובלי לשים לב בסוף גם אוחזים 
בהשקפתה ההרסנית הרואה את היהדות כמערכת שלימה וסגורה 
טהורים  הלכתיים  היגדים  כמערכת  ולא  תרבותיים  היגדים  של 

לוגיים ומתמטיים בעלי היגיון וסדר פנימי מושלם

מירי שניאורסון

ההרשמה בעיצומה: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 אל תפספס 
את השנה הזו!

כ"ג חשוון תשע”ח
12.11.2017

המכינות* לגברים 
מתחילות!

*המכינות מיועדות לבני גיל 30 ומעלה

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר

בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה רביעית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ח
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

האם שמעתם על מקרים שבהם שידוך ירד אך הבת )או הבן( 
לבחור   פוגשת  שהיא  הבחורים  כל  את  להשוות  ממשיכה 

ההוא )שירד(?
זה מה שקורה לי כל הזמן. פגשתי את אברהם מספר פעמים. 
הולכים  שאנחנו  ברור  לי  היה  ומרגש.  נחמד  מאד  היה 
בפעם  ואז  ליד.  כפפה  כמו  לשני  אחד  התאמנו  להתארס. 
היה  זה  מהשידוך.  יורד  שהוא  לי  הודיע  אברהם  השביעית 

קשה. 
שאלתי אותו: למה? הרי אנחנו מאד מתאימים?

הוא: נכון! אנחנו באמת מתאימים אך אני לא מוצא בי את 
הכוחות לעשות החלטה כה משמעותית. אמר ונגמר.

הרגשתי רע. הן טיפחתי תקוות וציפיות בשידוך הזה. ובכל 
כזה  דבר  שיש  הבנתי  בהמשך  מוחלט.  היה  אברהם  זאת 
“קושי בלקיחת החלטות”. גם כשההחלטה נוגעת לחיים של 

הבן אדם וגם כשהיא קריטית.
מאז, מים רבים עברו בנהר השידוכים. בהתחלה בכיתי הרבה, 
אחר כך הפנמתי שנגמר, ופניתי לשידוכים אחרים. ואז נכנס 
בי שד מסויים. כל בחור שאני פוגשת אני משווה אותו בלי 
כוונה לאברהם. ההשוואה הזו מציקה לי, כמו איזו מחשבה 
לאברהם?  או שמואל  ישראל  או  דניאל  קשור  מה  טורדנית. 
אברהם.  לטובת  תמיד  היא  ההשוואה  לי?  קורה  זה  למה 
את  הזמן  כל  מחפשת  אני  האם  השידוך.  יורד  בעקבותיה 
מחפשת  אני  האם  אתו?  בפגישות  שהיתה  הנעימה  החוויה 

אותו?
אני  הפרידה,  עם  והשלמתי  סופית  שנפרדתי  למרות  האם 

ממשיכה בעומק הלב לחשוב עליו ולכן אני משווה?
ואני  משועמם  שלי  שהמוח  או  משועממת,  סתם  אני  אולי 

מעסיקה את עצמי בשטויות?
שאלתי את עצמי מספר פעמים אם הייתי חוזרת אליו, כי זה 
שאני משווה אליו מראה קצת שאני אולי עדיין קשורה אתו 
יודעת.  אינני  למה?  חוזרת.  הייתי  לא  לא,  אבל  במחשבות, 
אולי נפגעתי ואני כועסת עליו? יתכן. ובכל מקרה, הוא עצמו 

אינו מעוניין אז למה עלי להעסיק את עצמי בזה?
מה שכן, התחלתי לחשוב על תחום חדש לעסוק בו. חליל צד. 
הצליל שמופק  נגינה.  הזה של  את התחום  אוהבת  אני מאד 
מהחליל עמוק ומרגש ונותן לי הנאה. אני קצת יודעת לנגן. 
נרשמתי לקורס מסודר. באותו מקום יש גם הרצאות לנשמה 
של רבנים שונים. נרשמתי גם אליהן. זה ממלא אותי ונותן לי 
סיפוק. בקיצור אני דואגת שלמוח שלי תהיה תעסוקה טובה 
שלי  האמיתי  לשידוך  ולהגיע  מאברהם  לצאת  כדי  ונעימה 

בצורה הכי חלקה שאפשר.
וסתם כדאי לכם לדעת שבת שממשיכה לחשוב כל הזמן על 
בחור שהיא פגשה בעבר או שהיא עושה השוואות, יש לזה 
סיבה. לא נכון להגיד לה “תשתדלי לא לחשוב עליו” כי זה 
על  לחשוב  נכון  כן  שלה.  במחשבות  אשמה  לא  והיא  נתון, 
המוח  את  להרגיל  חייבים  המוח.  להעסקת  חיוביות  דרכים 

לתעסוקה נעימה וממלאת כדי שלא ירגיש שעמום.
מה דעתכם על הדבר הזה, האם השעמום הוא פתח למחשבות 

אובססיביות? והאם בעקבותיו אינני יכולה לממש שידוך?

ושידוכים  משפחה  פסיכותרפיסטית  גולדברג  הניה 
 026424049 זוגות  הורים  בנות  והרצאות  קבוצתי  אישי 

 hgoldberg10@gmail.com

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

טעים במטבח
לברקים במילוי קרם עשבים ותבשיל פלפלים

גרטן תפו’’א ונקניקיות קנקרס 

עושה השוואות

השף מור כהן, מסעדת הרברט סמואל ריץ’ קרלטון הרצליה, עם מתכון מיוחד: לברקים שלמים 
במילוי קרם עשבים על תבשיל פלפלים

מתכון מיוחד לגרטן צרפתי בגרסת בשרית, בשילוב תפוחי אדמה, קונפי שום ופרוסות פריכות של נקניקיות קנקרס - נקניקיות 
בשרניות ועסיסיות מיוצרות מבשר בקר והודו  המנה מוקרמת בשמנת סויה איכותית היוצרת מרקם וטעם ייחודיים  ניתן 

להוסיף רצועות גמבה אדומה לגיוון הצבעים והטעמים  באדיבות חברת “מעדני יחיעם” 

מצרכים:
 4 לברקים שלמים, נקיים מסנפירים כ-400 גרם כל אחד

2 לימונים
מלח ופלפל לתיבול הדגים

קרם עשבים:
6 שיני שום קלופות

2 כוסות עלים מעשבי תיבול טריים )אורגנו, פטרוזיליה, בזיליקום, סלרי(
1 בגט ללא הקרסט

5 כפות שמן זית
מלח לפי הטעם

 
תבשיל פלפלים:

3 בצלי לבן בינוני, חתוך לחצי ופרוס
8 שיני שום פרוסות

1 פלפל ירוק חריף פרוס לטבעות )לא חובה(
8 פלפלים שרופים על האש, קלופים וחתוכים לרצועות עבות

6 עגבניות שרופות, קלופות וחתוכות לרבעים
3 כפות שמן זית

חצי כוס ערק או אוזו
1 כפית אורגנו טרי קצוץ

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
 להכנת קרם העשבים טוחנים היטב במעבד מזון עשבי התיבול עם 

הבגט והשום. מזלפים בהדרגה ותוך כדי טחינה את השמן זית עד 
לקבלת מרקם קרמי וחלק. מעבירים לשקית זילוף ושומרים בקירור.

 להכנת תבשיל הפלפלים, מחממים סיר רחב ונמוך עם שמן זית 

ומטגנים בו קלות את השום והפלפל החריף שהארומה של השום 
והפלפל עולה מהסיר. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהבצל הופך 

שקוף ומתחיל להתרכך.
 מוסיפים את העגבניות והפלפלים ומערבבים היטב. מוסיפים את 

הערק ומביאים לרתיחה, מצמצמים את כמות הנוזלים לחצי, מוסיפים 
את האורגנו, מעבירים לאש קטנה ומכסים. מבשלים כך כ-20 דקות, 

טועמים ומתקנים תיבול עם מלח. מורידים את התבשיל מהאש ושומרים 
עד להגשה.

 בעזרת סכין חדה חורצים פתח בגב הדג, לאורכו ומשני צידי האדרה 

עד לאמצע עומקו של הדג. מתבלים את הדג במלח ופלפל ומניחים 
אותו על מגש אפייה עם חצי לימון בבטנו כך שהדג עומד על המגש. 

ממלאים את החריץ בדג עם קרם העשבים.
 אופים את הדג בתנור שחומם ל-220 מעלות כ-18 דקות, עד שהדג 

מאפוי לחלוטין ומילוי קרם העשבים מזהיב מעט.
 מגישים את הדג על   התבשיל פלפלים. ניתן להוסיף קצת פטרוזיליה 

קצוצה מעל בהגשה.

מצרכים )לכ- 4 מנות(:
1 חבילה נקניקיות קנקרס )280 גרם(

3-4 תפוחי אדמה לבנים בינוניים 
1/2 גמבה פרוסה לרצועות דקות

1 מיכל שמנת צמחית 5% על בסיס סויה )250 מ’’ל(
1 כפית אגוז מוסקט מגורר

1 כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור

לקונפי שום:
שיני שום מקולפות מראש שום שלם

1/2 כוס שמן זית
1 כפית טימין יבש

אופן ההכנה:
 להכנת הגרטן: מקלפים ופורסים את תפוחי האדמה דק מאוד )כדאי 

באמצעות “מנדולינה”(. פורסים 4-5 נקניקיות קנקרס בצורה אלכסונית.
להכנת הקונפי: בסיר קטן שמים את שיני השום והטימין ומכסים בשמן זית. 

 מבשלים על להבה נמוכה כעשרים דקות ועד להזהבה. מניחים בצד. 

 מסדרים שכבת תפו’’א ונקניקיות על גבי תבנית פיירקס משומנת, מפזרים 

רצועות גמבה אדומה ומתבלים במלח, פלפל ואגוז מוסקט. יוצרים שכבה 
נוספת ויוצקים את השמנת על כל התבנית. הנוזלים צריכים להגיע בערך עד 

שני שליש מגובה תפוחי האדמה. 
 עוטפים את התבנית בנייר אלומיניום ואופים כחצי שעה.

 מסירים את נייר האלומיניום, מוסיפים את הקונפי שום ומחזירים לתנור 

למשך 20 דקות, עד שקצה תפוחי האדמה ישחים.
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לריח  הסתיו  ריח  את  לקשר  שלא  אפשר  ואי  באוויר,  סתיו 
זיכרונות שקשורים  דווקא להעלות  היום  רוצה  אני  מאכלים 

באוכל, בעבר ובהווה. 
לי  נחרתה  החוויות  אחת  רבות,  לחוויות  זכיתי  כעיתונאית 
בלב ובראש: נסענו קבוצה של עיתונאיות לסיור מיוחד, איש 
בין  אותנו  הדריך  האדמות  בגאולת  שנים  שעסק  מאד  יקר 
הכפרים הערבים, שם זכינו לשמוע איך גאל אדמות לטובת 
עם ישראל. הוא שיתף אותנו בכאב אישי בטרגדיה מצמררת 

של אובדן ילד. 
הלב התכווץ, וירדו גם דמעות, והסתובבנו ושמענו את סיפורו 
האישי שקשור בגורל עם ישראל, בתוך כל עולם האינסטנט 
מסתבר שיש אנשים שמסרו נפשם על כל מטר רבוע בארץ 
ישראל ובזכותם אנחנו חיים וקיימים על אדמת הקודש, והוא 
והאיבה,  המלחמות  בין  בזמנינו,  שהיו  האדמות  גואלי  בין 

הוא מסתובב וגואל אדמות. מדובר בעבודה של יום וליל. 
בסוף הסיור הפתעה, הוא שלף סיר חרס שהיה מוטמן עמוק 
באדמה מתחת לעץ, יש כאן עוף הכי טעים בעולם, הוא היה 

על גחלים במשך שעות בתוך סיר חרס. 
העוף שהיה כמובן בכשרות מהודרת, לא איכזב, לעולם לא 
אשכח את הטעמים המטורפים והבצלצלים ביין שליוו אותו 

שהפכו את המנה למנה של פעם בחיים. 
של  החדש  החרס  בסיר  כשנתקלתי  ובאגדה  באיש  נזכרתי 
אפשר  אי  לדעת  וחשוב  מתכון,  קבלו  הנה  אז  רדד,  סולתם 

לקבל טעם כזה אלא רק בסיר חרס. 

 עוף משכר עם בצלצלי שאלוט 
 

חומרים להכנה:
עוף 

2 שיני שום
רוזמרין
שמן זית

דבש
כוס יין לבן 

בצלצלי שאלוט
שורש ג’ינג’ר

3 תפוחי אדמה
שאר תבלינים לפי העדפותיכם האישיות

 
אופן הכנת העוף:

מתחילים עם עוף - מעסים את העוף בתערובת של בצל    

מלח  הטעם.  לפי  ותבלון  זית  שמן  כפית  דבש,  כף  מגורד, 
ופלפל גרוסים גס ושתי שיני שום כתושות. 

  מומלץ מאוד לחתוך חריצים קטנים בעור ולהחדיר רוזמרין 

טרי. זה מוסיף ניחוח משכר.
מעטרים בקוביות תפוחי אדמה ובצלצלי שאלוט ואופים    

כשלוש שעות בתנור בתוך סיר החרס.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

סיפור של סתיו טעים במטבח

מצרכים:
שליש כוס חמאת קקאו 

)המדידה של השליש 
כוס היא במצב המוצק(

שליש כוס חמאת 
אגוזים כלשהי, כמו 

חמאת שקדים, טחינה 
וכו’

4 כפות מייפל 
כף וחצי אבקת קקאו 

קמצוץ מלח

הוראות הכנה:
 ממיסים את החמאת 

קקאו בבן מארי )בסיר 
קטן מעל סיר גדול עם 

מים חמים(.
 מערבבים היטב 

עם החמאת אגוזים 

שבחרתם להשתמש 
בה, המייפל, הקקאו 

והמלח. אם רוצים 
לגוון אפשר להוסיף 
מעט תמצית וניל או 

ליקר כלשהו, אגוזים 
למיניהם, וכו’.

 יוצקים את התערובת 
לתבנית שקעים 

מסיליקון ומכניסים 
לקירור של כשעה. אם 

אין תבנית סיליקון ואתם 
עדיין בעניין אז אפשר 

בכיף לשפוך את כל 
התערובת על גבי נייר 

אפייה בתוך תבנית 
רחבה, לקרר, ואחר כך 

לשבור לחתיכות ביד.

המתכון באדיבות- מורן רסקין
“המזווה- מאגוז ועד תמר” 

/https://www.hamezaveh.co.il

חומרים ל-4 מנות:
1 חבילת פסטה קצרה פפיונים )500 גרם( מבושלת לפי הוראות 

היצרן
8 כפות רוטב עגבניות ובזיליקום

להגשה:
20 עגבניות שרי

1 בצל חתוך לרצועות דקות
6 שיני שום פרוסות

3 ענפי תימין
3 גבעולי בזיליקום

6 כפות שמן זית
2 פלפל צ’ילי שלמים

מלח אטלנטי לפי הטעם

לקישוט:
2 כדורי מוצרלה די בפאלו )או כל מוצרלה טרייה( קרועים לפיסות

אופן ההכנה:
 על תבנית צלייה מסדרים עגבניות שרי, בצל, שום, תימין, 

בזיליקום, שמן זית, צ’ילי ומלח.
 צולים בחום גבוה, 200 מעלות, במשך כ-8 דקות, עד שמשחים.

 מוסיפים לסיר בישול הפסטה את הפסטה המבושלת ואת רוטב 

העגבניות, מחממים ומערבבים היטב.
 מעבירים לקערת הגשה, מסדרים מעל את תערובת עגבניות 

השרי הצלויות וקרעי המוצרלה ומגישים מיד.

פסטה ברוטב עגבניות בזיליקום ומוצרלה

האיטלקים אוכלים פסטה לפחות פעם ביום  פסטה באיטליה משמשת כמנה ראשונה בניגוד לישראל בה 
הפסטה מוגשת כמנה עיקרית  כלל זהב לבישול פסטה: 100 גר’ פסטה, 1 ליטר מים, 10 גרם מלח. הרוטב 

תמיד יחכה לפסטה, ולא להפך  מתכון קל להכנת פסטה של ברילה מאת מאיה דרין: פסטה פפיונים 
ברוטב עגבניות בזיליקום, אשכול  עגבניות שרי צלויות, המון עשבים וקרעי מוצרלה

איך להכין פרלינים של שוקולד בבית?
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תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

 ברימון אתם יכולים לגלוש על
אותה תשתית, אותה מהירות בפחות כסף!

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437 בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-
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