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ט"ו באב 

כמה גדול המרחק בין ביטחון להשתדלות?

מיוחדת היא האבלות על חורבן המקדש והארץ שכבר מיד 
לאחר תשעה באב מתחיל הסדר של הנחמה המלווה באווירה 
של שמחה שמגיעה לשיאה ביום חמישה עשר באב, עליו נאמר 
)תענית ל – לא( שלא היו ימים טובים לישראל כמותו וכמו יום 

הכיפורים.
הזה,  היום  את  כך  כל  מדוע החשיבו  עצמה תמהה  הגמרא 
בדברים  ביאור.  טעונות  הן  שאף  תשובות  כמה  לכך  ומביאה 
שנמצא  ובאופן  מהם  לחלק  הסברים  להביא  אבקש  הבאים 
לכולן מכנה משותף על פיו נוכל גם לראות שיש קשר בין היום 

הזה לבין תשעה באב.
ומסבירים  מדבר,  מתי  בו  שכלו  היום  זהו  אחת  דעה  לפי 
בני  השנה  של  זו  בתקופה  מתים  היו  שנה  ארבעים  שבמשך 
שנת  שכעבור  עד  המרגלים  בחטא  החוטאים  מן  אחד  שנתון 

הארבעים הפסיקו למות והסימן לכך ניתן ביום ט"ו באב.
העם  כל  ואל  באב  תשעה  ביום  כידוע  היה  המרגלים  חטא 
בכיה של  בכיתם  "אתם  כט(:  )תענית  נאמר  שהשתתף בחטא 
וזאת אומרת שיש קשר  ואני קובע לכם בכיה לדורות",  חינם 
חמדה  בארץ  במאסם  בזמנו  שחטאו  החמור  החטא  בין  ישיר 
ארבעים  לאחר  אבל  באב.  והאבלות של תשעה  החורבן  לבין 
שנה כופר החטא ויום ט"ו באב נקבע ליום של שמחה שמבשר 

את הגאולה מן החורבן.
השבטים  בו  שהותרו  היום  שזה  אמרו  אחרת  דעה  לפי 

צורך  אין  לפיה  הלכה  הוא שנתקבלה  והפרוש  בזה,  זה  לבוא 
לנהוג לדורות כנאמר בתורה לבנות צלפחד שיינשאו רק לבני 
זו  שנתחדשה  ההלכה  לפי  מנשה.  משבט  אשר  משפחותיהם 
הייתה הוראת שעה כדי שבזמן חלוקת הארץ לא תגרע נחלת 
שבטם, אבל מכאן ואילך מותר לבנות, גם כאשר הן יורשות, 
להינשא לבני שבטים אחרים אף שנישואין אלה יגרמו להעברת 

נחלה משבט לשבט.
החלטה זו היא בעלת משמעות היסטורית מפני שהיא קובעת 
את סדר העדיפות הלאומי לפיו חשובה יותר האחדות הכללית 
היום שהאחדות  נאמר  אנו  אף  זה  לפי  החלוקה השבטית.  מן 
חשובה יותר מכל המחלוקות העדתיות גם כאשר היא כרוכה 
בדברים  גם  וכך  בממון  הקשורים  בדברים  הדדיים  בויתורים 

הקשורים למנהגים. 
זו חשיבות  להחלטה  ייחסו  רואים שחז"ל  הננו  מקום  מכל 
רבה מאד עד כדי כך שהצדיקה לדעתם את קביעת היום הזה 
כיום של שמחה גדולה לדורות. אין זאת אלא מפני שראו בזה 
שנאת  של  החטא  כידוע  שהוא  לחורבן  שהביא  לחטא  תיקון 
ע"י  כן  אם  יבוא  התיקון  לפילוג.  לפירוד  מבא  שקיומה  חנם 
להשראת  תביא  וזו  בעם  האחדות  לחיזוק  חיוביות  פעולות 

שכינה בישראל.
ניתנו  בו  היום  הוא  באב  ט"ו  יום  בגמרא,  נוספת  דעה  לפי 
הרוגי ביתר לקבורה. לפי המבואר אף זו סיבה לחגיגיותו של 

הטוב  ברכת  את  הוסיפו  שבגללה  אלא  בלבד  זו  ולא  היום, 
והמטיב לברכת המזון. מתוך עיון צריך לאמר שחז"ל ביקשו 
"כי  אמונה  מתוך  אופן  בכל  להתנחם  שיש  להורות  זו  בדרך 
שנפילת  לזכור  צריך  לכך  בקשר  עמו...".  את  ה'  יטוש  לא 
לאבותינו  שאירעו  הרעים  הדברים  מן  כאחד  צוינה  ביתר 
שלאחר   – נפילתה  הייתה  מסוימת  ובמידה  באב,  בתשעה 
כן  על  לייאוש.  שהביאה  ביותר  אנושה  מכה  המקדש,  חורבן 
באו חכמים ואמרו שאסור להתייאש, וכדי לחזק את אמירתם 
הבליטו אף דבר קטן יחסית כהבאת ההרוגים לקבורה כסימן 
טוב ממנו ניתן להתחזק באמונה שהכול יתגלגל בעז"ה לטובה 

שתהא אף  גדולה משהייתה.
לסיום נראה שאנו בתקופתנו הזוכים לראות בתקומת העם 
והארץ חייבים לחזור על השיעור הזה ולהעבירו הלאה לבנינו 

אחרינו עד ביאת גואל צדק.
רגיל  זצ"ל  קוק  כן כדאי לשנן את אשר היה מרן הרב  כמו 
לבאר בפרוש המאמר המפורסם של חז"ל: "כל המתאבל על 
ירושלים זוכה וראוה בשמחתה". לכאורה קשה מדוע לא לומר 
שזוכה ורואה בבניינה, אלא מכאן שיש כאלה שגם כשרואים 
הרב  אמר  אלה  כל  וכלפי  זה,  כנגד  שמחים.  אינם  הבניין  את 
את פתגמו הנפלא לחודש אב: "גילת עם בשביבי אור ישועה, 

תקומם אשר הרסה בכייה של חינם".

אדם החסר ביטחון בה', חייו אינם חיים. שהרי גם אם עשיר 
ובריא הוא כעת וטוב לו בכלל, אינו יודע מה יהיה מחר ובלבו 
אולם  מכל.  הנורא  יתרחש  שמא  הפחד  תמיד  מקנן  פנימה 
על  הוא  שחי  מלבד  הביטחון,  מידת  את  לעצמו  לקנות  הזוכה 
פי האמת, גם חייו שלווים ומאושרים. שהרי לאחר שעושה את 
יודע הוא שיש מי שדואג  ההשתדלות הסבירה המוטלת עליו, 
באופן  ההשתדלות  ממעשה  היוצאים  המהלכים  את  ומסדר  לו 
שהתוצאה תהיה על פי המסלול הטוב ביותר עבורו. שהרי בעל 
ההשגחה העליונה הזו, הוא מי שאינו מוגבל ביכולותיו, ורואה 
מה  בן-אנוש  לתפיסת  מעבר  שהיא  בחכמה  ויודע  העתיד,  את 
רגוע  כך  ומתוך  הארוך.  ולטווח  בהווה  לאדם  לו  טוב  באמת 
הוא הבוטח בה', וחי בשלווה. וכלשון ספר "חובות הלבבות": 
"מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה לבו סמוך על 

מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו".
ובזה יודגש כי המבקש לקנות לעצמו בקניין נפשי גמור את 
הוא  פגום  כראוי אם  לקנותה לעצמו  יוכל  לא  מידת הביטחון, 
השנייה  הקומה  בבחינת  היא  הביטחון  מידת  שכן  באמונתו. 
הנבנית על קומת ידיעת מציאות האלקים. שהרי רק היודע שיש 

בורא לעולם, יכול לבטוח בו ולחיות בשלווה.
לעשות  האדם,  על  המוטלת  השתדלות  חובת  ישנה  אמנם 
דבר  וזה  מבוקשו.  את  להשיג  כדי  הנדרש,  את  סבירה  במידה 
אדם  של  חטאו  לאחר  שבאה  בקללה  האנושי  המין  על  שבא 
כל  בזה  ונכללו  ֶלֶחם".  ּתֹאַכל  ַאֶּפיָך  "ְּבֵזַעת  ככתוב:  הראשון. 
צרכי האדם, שבלי השתדלותו, לא ישיגם בדרך כלל. אבל לפני 
החטא היו כל צרכי האדם מגיעים אליו מאליהם והאדמה הייתה 
מבלי  לחם,  ככיכר  לאכילה  הראויה  חיטה  מאליה  מצמיחה 
שיצטרך לעבוד כלל. ורק לאחר החטא קיבלה האדמה הוראה 
שללא עמלו של האדם לא תוציא אלא רק קוצים ודרדרים. אבל 
כפיים.  עמל  לאחר  רק  ויגיעו  יצמחו  הפרנסה  צרכי  וכל  חיטה 
ָהֵעץ  ִמן  ַוּתֹאַכל  ִאְׁשֶּתָך  ְלקוֹל  ָׁשַמְעָּת  ִּכי  "ּוְלָאָדם ָאַמר:  ככתוב: 
ַּבֲעבּוֶרָך,  ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  ִמֶּמּנּו,  תֹאַכל  ֹלא  ֵלאמֹר  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר 

ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְוקוֹץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך".
מידת  פי  על  לפרנסתו?  להשתדל  האדם  על  מוטל  וכמה 

ההשתדלות האמורה להביאו לפרנסה סבירה. כלומר, אם לאחר 
מאמצים סבירים רואה הוא כי כל השערים נעולים ואינו מצליח 
ולא  הוא.  לטובתו  הנוכחי  מצבו  כי  יידע  כשאיפתו,  להתפרנס 
ייכנס לעצבות או לייאוש חלילה. אלא יבטח בבוראו שבוודאי 
לבצע  לפעם  מפעם  וינסה  בעבורו,  ביותר  הטוב  את  לו  עושה 
שוב השתדלות לשיפור מצבו, שהרי אולי הייתה זו גזירה זמנית 
לטובתו שיחיה בדוחק לכפרת עוונות או לעוררו להתחזק בעניין 
השתדלותו  שוב  נדרשת  הושגה  שהמטרה  ועתה  שהוא,  כל 

להתרומם במצבו הכלכלי.
ומאידך, אם עסקים חובקי עולם לפניו, והוא אדם כשרוני אשר 
בידו להשיג ממון רב - אם רק יתמסר לעסקים. או שמסוגל הוא 
מהנדרש  ומשולש  כפול  שכר  ולהשתכר  משרות  בכמה  לעבוד 
הביטחון  במידת  עצמו  את  לחזק  עליו  ביתו,  בני  לכלכלת  לו 
לפרנסה  להביאו  האמורה  ההשתדלות  מידת  לפי  רק  ולעבוד 
סבירה. ואת שאר זמנו יקדיש לבניית עולמו הרוחני באמצעות 
לימוד תורה, תפילה ביישוב הדעת, חסד עם רעייתו באמצעות 
קיום  ילדיו,  בחינוך  הבית, השקעה  בענייני  ועזרה  אוזן קשבת 
לסייעו.  שבידו  מי  כל  עם  כללי  וחסד  כראוי,  בשלמות  מצוות 
ויבטח בבוראו שאם גזר עליו בראש השנה שיהיה עשיר, בוודאי 
להתאמץ  שיצטרך  מבלי  עשיר  לעשותו  כיצד  לו  רבות  דרכים 
ַאֶּפיָך  "ְּבֵזַעת  קללת  משום  ממנו  הנדרשת  להשתדלות  מעבר 
הלבבות"  "חובות  ספר  של  הנפלאה  לשונו  הנה  ֶלֶחם".  ּתֹאַכל 
בהגדרת הדברים: "אופני יושר הביטחון בהם ]בענייני פרנסה[ 
על האלקים, שיתעסק במה שזימן לו הבורא מהם לצורך סיפוקו 
ומזונו, ולהגיע ]כלומר, במידה כזו שיוכל להגיע[ אל מה שיש 
בו די מן העולם. ואם יגזור לו הבורא בתוספת על זה, תבואהו 
ויגיעה". ובהמשך הוא מוסיף שעל בעל הביטחון  מבלי טורח 
לחזק את עצמו בהתבוננות, שאם לא גזר עליו הבורא שיתעשר 
- "גם אם היו משתדלים כל אשר בשמים ובארץ להוסיף לו, לא 
בכל  לא  גם  ]כלומר,  סיבה  בשום  ולא  פנים  בשום  יכולים  היו 
נדרשת מידת  יש ללמוד לכל תחומי החיים בהם  ומזה  דרך[". 
תחום,  באותו  הסבירה  ההשתדלות  את  הוא  יעשה  הביטחון. 

ויבטח באלקים שיעשה את הטוב בעבורו.

שכן אדם המפריז בהשתדלותו ומתאמץ בהגזמה כדי להשיג 
את מבוקשו, לא רק שאינו מועיל, אלא אף מזיק לעצמו. וכלשון 
בזולתו.  בוטח  בוטח באלקים,  אינו  "חובות הלבבות": "שאם 
ומניח  מעליו,  השגחתו  האלקים  מסיר  ה',  בזולת  שבוטח  ומי 
את  לפחות  ללמוד  מאד  )מומלץ  עליו"  שבטח  מי  ביד  אותו 

הפרקים ד-ז בשער הביטחון שם(. 
יש  ]כלומר,  ְלַמְחסוֹר"  ַאְך  ְׂשָפַתִים  "ּוְדַבר  הפסוק  על  ואכן, 
לא  מוצא,  "אתה  במדרש:  חז"ל  אומרים  גורע[,  שרק  דיבור 
מפני  שנים,  עשר  אלא  האסורים  בבית  להינתן  ראוי  יוסף  היה 
שהוציא דיבה על עשרת אחיו. ועל ידי שאמר לשר המשקים 'ִּכי 
ניתוסף לו עוד שתי  ַּפְרעֹה'  ֶאל  ְוִהְזַּכְרַּתִני  וכו'  ִאְּתָך  ְזַכְרַּתִני  ִאם 

שנים שנאמר 'ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים'."
היה  יוסף,  של  הגבוהה  הרוחנית  דרגתו  שלפי  שביארו  יש 
לפי  אולם  להצלתו.  השתדלות  של  סוג  מכל  להימנע  עליו 
ההשתדלות  ריבוי  על  הייתה  מיוסף  התביעה  הדברים  פשט 
היה  לא  ִאְּתָך',  ְזַכְרַּתִני  ִאם  'ִּכי  שביקש  לאחר  לנדרש.  מעבר 
הוא  חובת ההשתדלות  את  'ְוִהְזַּכְרַּתִני', שהרי  ולומר  לחזור  לו 
שיזכרהו,  המשקים  משר  פעמיים  שביקש  בגלל  כלומר,  סיים. 
קיבל תוספת של שנתיים בבית האסורים. ואם היה אומר פעם 
אחת, לא הייתה נוספת לו שנה אחת בכלא, אלא לא היה נענש 
כלל. לפי שביצע את חובת ההשתדלות המוטלת על האדם. אך 
כאשר ביקש פעמיים, התברר שגם הבקשה הראשונה לא נבעה 
מחובת ההשתדלות, אלא מפגם כל שהוא במידת הביטחון בה' 
- לפי דרגתו הגבוהה של יוסף הצדיק, ולכן נענש גם עליה. וכך 
מידת  את  ולחזק  הפנימית  בעבודתו  להתרומם  נדרש  אדם  כל 

ביטחונו בה', איש איש לפי דרגתו, עד השלמות הראויה לו. 
ונסיים פרק נכבד זה במילותיו המיוחדות של רבנו בחיי בסוף 
ישימנו  "האלקים  הלבבות":  "חובות  שבספרו  הביטחון  שער 
מן הבוטחים עליו - הנמסרים לדינו בנראה ובנסתר - ברחמיו, 

אמן".
מתוך 'מפתחות לחיים' בהגשת הרב זמיר כהן

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

אדם המפריז בהשתדלותו ומתאמץ בהגזמה כדי להשיג את מבוקשו, לא רק 
שאינו מועיל, אלא אף מזיק לעצמו
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3 אריזות אוראו

מתקשרים
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עונים נכון
והכי מהר על 3 שאלות

פרווה  העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!

חשבוניות  את  לשמור  יש   •  )3-17.8.17( תשע״ז  באב  י״א - כ״ה  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע 
בלבד להמחשה  התמונה   • ט.ל.ח   • לתקנון  בכפוף   • לזכייה  כתנאי  המבצע  מתקופת  הקנייה 
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העולם הבא

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

אריאל למברג

מעשה בחסיד עני שישב כל ימיו על התורה והעבודה ועבד 

מעט לפרנסתו. כשהגיע הזמן לחתן את בתו, הלך אצל האוהב 

ישראל מאפטא וביקש עצה. הצדיק הורה לו לעשות את המסחר 

הראשון שיבוא לידו וההשגחה העליונה תעמוד לו.

באחד  בפונדק.  עצר  ובדרך  הביתה  חזרה  החסיד  יצא 

השולחנות ישבו סוחרי יהלומים והחליפו סחורה. אותו חסיד לא 

מיהר והוא התבונן במסחר שלהם. הם התעניינו אם הוא מעוניין 

בנחרצות:  השיב  הוא  הרבי.  בדברי  נזכר  והוא  עסקים  לעשות 

"בוודאי". הם שאלו כמה כסף יש לו והוא אמר: "זהוב אחד". 

הם פרצו בצחוק קולני ואז קם אחד הסוחרים ואמר שיש לו עסק 

עבור זהוב אחד: הוא מוכן למכור את העולם הבא שלו. החסיד 

לא נרתע, שילם את הזהוב וחתם על שטר המכירה.

אחרי כמה רגעים נכנסה אשתו של הסוחר וראתה את בעלה 

זהוב  ששילם  האידיוט  החסיד  על  סיפר  הוא  מצחוק.  מתגלגל 

עבור העולם הבא שלו. היא נחרדה. "אתה רוצה לומר לי שאני 

חיה עם אדם שלא יגיע לגן עדן?! לא אחיה אפילו רגע עם גוי 

או  המכירה  את  שתבטל  או  הבא!  בעולם  חלק  לו  שאין  כזה 

תכתוב לי כרגע שטר גט!" הסוחר הבין שהוא הסתבך וביקש 

לבטל את העסק, אך החסיד השיב כי הוא יבטל את העסק רק 

תמורת אלף זהובים, דמי הכנסת כלה ענייה לחופתה. לא נותרה 

לסוחר ברירה והוא שילם את הכסף להרגיע את אשתו.

האוהב  אל  לנסוע  האישה  ביקשה  המקח,  שהסתיים  אחרי 

אני שמחה שהתגלגלה על  ואמרה:  נכנסה לצדיק  היא  ישראל. 

האם  שאלה:  לי  יש  אך  כלה,  הכנסת  במצות  לסייע  זכות  ידי 

העולם הבא של בעלי שווה באמת אלף זהובים? האם היה כדאי 

לו לשלם סכום אדיר כזה?!

מכר  הוא  כאשר  הראשון,  "במסחר  הצדיק:  השיב  "תראי", 

את העולם הבא שלו, הוא לא היה שווה אפילו זהוב אחד. אבל 

במסחר השני, כשהוא קנה את העולם הבא תמורת סיוע לכלה 

יותר  הרבה  שווה  שלו  הבא  העולם   – לחופתה  להיכנס  עניה 

מאלף זהובים...

על כל נושא העולם הבא, ישנה שאלה עצומה המטרידה את 

בתחילת  יקר  הכלי  שנים.  אלפי  כבר  היהודיים  ההוגים  חשובי 

פרשת בחקותי מביא לא פחות משבעה מגדולי בעלי המחשבה 

שעוסקים בה: כיצד מתעלמת התורה שבכתב מקיומו של העולם 

הבא? מדוע ייעודי השכר והעונש המתוארים בתורה בהרחבה, 

בחיי  לא  וכלל  הזה  בעולם  החומר  בחיי  ורק  אך  מתמקדים 

הנשמה בעולם הבא?

משה  עקב.  פרשת  בפרשתנו  הנאמר  את  כדוגמא  ניקח  הבה 

רבנו אומר השבוע את אחת משתי הפרשיות החשובות ביהדות. 

פתחי  על  אותן  לקבוע  מחויב  שיהודי  פרשיות  שתי  רק  ישנן 

הדלתות כדי לזכור את הנאמר בהן בכל פעם שיוצא מהבית או 

נכנס אליו )וכן להניחן בכל בוקר על הראש ועל הלב(. בשבוע 

שעבר למדנו את הפרשה הראשונה – "שמע ישראל" והשבוע 

לומדים את השנייה: "והיה אם שמוע".

הפרשה הראשונה עוסקת בחובת "קבלת עול מלכות שמים", 

ואילו הפרשה השנייה מוסיפה את חובת קיום המצוות ואת שכרן 

של המצוות. הפרשה האחרונה מוסיפה כי לא רק חובה לקיים 

את מצוות ה', אלא זה גם בהחלט כדאי. משה רבנו רואה צורך 

להדגיש כי פשוט משתלם להיות יהודי. הקב"ה משלם לאוהביו 

בשטרות של שקלים חדשים, בבריאות ובנחת, באושר ובעושר.

לחיינו.  רבה  משמעות  בעל  והוא  תירוץ  מעניק  הרמב"ם, 

הרמב"ם מעורר את תשומת הלב לאחת המשניות המפורסמות 

ביותר שאנו מזכירים אותה מדי בוקר בברכות השחר. 

אוכל  שאדם  דברים  אלו  קכז(:  שבת  )לפי  השחר  ברכות 

כיבוד   ... הבא  לעולם  לו  קיימת  הזה והקרן  בעולם  פירותיהם 

שחרית  המדרש  בית  חסדים והשכמת  וגמילות  ואם  אב 

כלה והלווית  חולים והכנסת  וביקור  אורחים  וערבית והכנסת 

המת ועיון תפילה והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה 

כנגד כולם.

שהשכר  ייחודית  מצוות  קבוצת  כאן  הציגו  חז"ל  לב:  נשים 

עליה מגיע כבר בעולם הזה - אך מה מייחד את המצוות הללו? 

מהן  כמה  בתורה?  החמורות  במצוות  כאן  מדובר  לא  אדרבה, 

)לכמה דעות( הן רק מצוות מדרבנן, כמו הכנסת כלה והלווית 

המת?

התשובה היא שהמצוות הללו הן מצוות חברתיות, בין אדם 

ולכן  יותר.  לנעימים  בעולם  החיים  את  להפוך  ועניינן  לחברו 

מבטיחה התורה עליהן שכר כבר בעולם הזה. )בנוסף, המשנה 

לקיום  ומעוררת  הגורמת  תורה"  "תלמוד  מצוות  את  גם  מונה 

הצרכים  בקשת  שעניינה  תפילה",  "עיון  וכן  הללו,  המצוות 

הגשמיים בעולם הזה(. 

מליובאויטש  הרבי  הזה,  המהלך  לפי  דמילתא,  לחביבותא 

מעניינת  קושיא  יט/204(  שיחות  )ליקוטי  נפלא  באופן  יישב 

מבהיר  תשובה  מהלכות  ח  פרק  בתחילת  הרמב"ם.  בדברי 

הרמב"ם כי שכר המצוות הוא רק בעולם הבא, ומביא לכך ראיה 

מפסוק שנאמר בשילוח הקן: "למען יאריכון ימיך ופירשו חז"ל 

פסוק  הביא  כאן תמוה מאוד שהרמב"ם  ארוך".  לעולם שכולו 

שנאמר רק בשילוח הקן בפרשת כי תצא ולא פסוק דומה שנאמר 

מוקדם יותר בכיבוד אב ואם, בפרשת יתרו וואתחנן? 

מובנים  הדברים  לעיל,  שהובאה  הרמב"ם  שיטת  לפי  אולם 

היטב. מצוות שילוח הקן היא בעיקרה מצווה רוחנית ונועדה לפי 

דברי הזוהר, לעורר את הגעגועים של הקב"ה לישראל שנמשלו 

ליונה. ולכן השכר עליה משולם רק בעולם הבא. אולם כיבוד אם 

ואם היא מצווה חברתית הגורמת להאריך את חיי ההורים בעולם 

הזה ולכן דברי התורה "למען יארכון ימיך" הם כפשוטם ממש, 

בעולם הזה. וכך אכן מנתה המשנה של "אלו דברים" את "כיבוד 

פירותיהן  אוכל  ש"אדם  הייחודיות  המצוות  כאחת  ואם"  אם 

זו ששכר  בעולם הזה". ולכן לא הביא הרמב"ם ראיה ממצווה 

המצוות הוא רק בעולם ההוא.

המורם מכל זה, שמצוות רבות שכרן משולם בעולם הזה אך 

ישנן מצוות רבות ביותר ששכרן משולם רק בעולם הבא.

מד,ב:  סנהדרין  ברש"י  המובא  סיפור  עם  מתאים  המהלך 

בעיירה אחת היה צדיק שכל חייו עשה מעשים טובים ולידו גר 

רשע מרושע, גובה מס של המלך, שכל חייו עשק את העניים. 

התאספו  העיר  בני  וכל  יום  באותו  מתו  ושניהם  המקרה  קרה 

ילדיו  הרשע.  את  ללוות  הלך  לא  איש  אך  הצדיק,  את  ללוות 

הלוויה  בשולי  אותו  ונשאו  אביהם  כבוד  על  חסו  הרשע  של 

של הצדיק. כך צעדה תהלוכה ארכה שבתחילתה מיטת הצדיק 

ובסופה מיטת הרשע.

כולם  מתקרבים.  גזלנים  על  המבשרת  אזעקה  נשמעה  לפתע 

בין  טעו  הלוויה,  את  להמשיך  חזרו  וכאשר  למקלטים  נסו 

המיטות וכל הקהל התאסף סביב מיטת הרשע ואילו בני משפחת 

הרשע התאספו סביב מיטת הצדיק. כך ערכו את טקס המספד 

המכובד סביב מיטת הרשע ואילו הצדיק נקבר בבושת פנים תחת 

המציבה שהוכנה לרשע.

אחרי ימים מספר, הופיע הצדיק בחלומו של תלמידו, סיפר לו 

את שאירע וביקשו להעביר את גופתו אל הקבר המתאים. הוא 

הסביר מדוע התחוללה הטעות המצערת: נכחתי פעם במקום בו 

נהגו חוסר כבוד בתלמיד חכם ולא מחיתי על כבודו. לכן נגזר 

עלי לעבור השפלה עוד בעולם הזה. ואילו אותו רשע עשה פעם 

מעשה טוב: הוא ערך סעודה מפוארת לכבוד שר האוצר וברגע 

חמל  מוכס  אותו  אך  השתתפותו,  את  ביטל  שר  אותו  האחרון, 

עוד  את שכרו  קיבל  הוא  לכן  לעניים.  אותו  והעניק  האוכל  על 

בעולם הזה. שני האירועים קשורים בדברים שבין אדם לחברו 

ולכן השכר היה מוכרח להיות משולם כבר כאן.

רבנו  של  נפלא  ווארט  ישנו  למעשה?  הלכה  מכאן  ניקח  מה 

הזקן: מצד אחד מובא, שבית שמאי ובית הלל נמנו וגמרו: נוח 

לו לאדם שלא נברא משנברא. מצד שני, התורה עצמה מעידה כי 

הקב"ה הביט על עולמו בגמר מלאכת הבריאה ואמר בסיפוק: 

"וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד"!

מאוד'.  'טובים  הם  אך  נוחים',  'לא  הם  החיים  רבנו:  מבאר 

דווקא  שלו,  הייעוד  ולתמצית  שלו  החיים  לשיא  מגיע  האדם 

את  עבורו  מספקים  הם  אך  לו,  נוחים  לא  שהם  רגעים  באותם 

ההזדמנות הטובה מאוד, להיות שותף במלאכת בריאת העולם.

אשכנז,  חכמי  גדול  על  הסיפור  ידוע  נפלא:  בסיפור  ונסכם 

וסירב  הגרמני  הקיסר  ידי  על  שנאסר  מרוטנברג,  המהר"ם 

הקדושה  גופתו  הכלא.  בתא  והסתלק  כופר  בפדיון  להשתחרר 

שכבה באותו מקום במשך 12 שנה, עד שיהודי שילם ממון רב 

מציעים  כי  חלם  יהודי  אותו  כי  מסופר  ישראל.  לקבר  והביאה 

בעושר  ימיו  כל  לחיות  אפשרויות:  שתי  השמיים  מן  כשכר  לו 

ובכבוד או למות מיד ולזכות להיות במחיצתו של המהר"ם בגן 

עדן. הוא העדיף את האפשרות השנייה.

התגלות  לפני  התפיסה  הייתה  כך  כי  חסידים  אצל  אומרים 

תורת  התפשטות  אחרי  חי  היה  יהודי  אותו  אם  אך  הבעש"ט. 

ובמעשים  בתשובה  אחת  שעה  "טובה  כי  מבין  היה  החסידות, 

טובים בעולם הזה". היה עליו להעדיף כסף וזהב וכך היה משיג 

תהליך  את  ולהשלים  הזה  העולם  את  להפוך  כדי  הכוחות  את 

התיקון והבירור לקראת הגאולה האמתית בקרוב ממש.



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!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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כמה יפה הארץ שלנו
הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון נורדמן בחר להעביר את חופשת הקיץ בעכו ונזכר בהיסטוריה היהודית 
העשירה של העיר הצפונית  וגם: אל תיכנסו לסכנה והקפידו לקדש שם שמים

כבן  כוח.  להחלפת  לנופש,  אלו  בימים  יוצא  ישראל  עם 
ארץ ישראל אני בוחר לנפוש דווקא בארץ ישראל. כמה מרנין 
הלב לחזות בפלאי הארץ, עליה נאמר בפרשתנו )דברים ח, ז( 
"כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים עיינות 

ותהומות יוצאים בבקעה ובהר".
הארץ  את  ותרים  מסתובבים  מטיילים,  מלא  הצפון  כל 
המובטחת, עולים על נקיקים, חולשים על סלעים וצולחים 
גאיות. אין כמו הארץ שלנו. זו הארץ לה נכסף משה רבינו 
אך בגזירת הבורא לא זכה להיכנס אליה: "כי מנגד תראה את 

הארץ ושמה לא תבוא".
החברה  של  הדירקטוריון  יו"ר  סולרסקי,  אמיר  מר  ידידי 
לפיתוח עכו והגליל, הזמין אותי להיות אורחו. כולנו מכירים 
את עכו המקראית, אבל לא כולנו יודעים שהיא אחת הערים 

המתוירות בישראל. מיד אחרי עיר הקודש ירושלים.
וחוקיו.  באונסק"ו  רבות  לאחרונה  עסק  הציבורי  השיח 
דווקא לגבי עכו היא יצאה עם הכרזה ברורה כאתר לשימור 

מורשת תרבות עולמית.
בסיור קצר בעכו העתיקה, אתה מגלה עיר נמל היסטורית 
התחומה בחומה, שהייתה מיושבת ברציפות מאז התקופה 

הקדומה ושכנה בחבל הארץ של שבט אשר.
ובו  מעניין  בשלט  עיני  צד  העתיק  החמאם  ליד  בסיור   
רבן  את  פלוספוס  בן  פרוקלוס  שאל   " מהמשנה:  ציטוט 
גמליאל בעכו, שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי, אמר לו, 

מפני  החרם.  מן  מאומה  בידך  ידבק  ולא  בתורתכם,  כתוב 
מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אמר לו, אין משיבין 
במרחץ. וכשיצא אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באת 

בגבולי". 


ידועים דברי חז"ל הנודעים "אינו דומה טעם דג העולה 
מימת טבריה לטעם דג העולה מימה של עכו". זו העיר בה 
השנה  ראש  תפילות  את  לירושלים.  בדרכו  הרמב"ן  ביקר 
כך  היהודים,  בעכו.  לקיים  הרמב"ן  בחר  השנה  באותה 
מסתבר מסיור ברחבי העיר, תפסו בה מאז מתמיד נתח חשוב 

ונכבד.
דוקא בימים בה יהודים מנסים לטשטש גבולות ומתירים 
וביניהם  הפוסקים  לרוב  בניגוד  הבית,  להר  לעלות  לעצמם 
ולזכור  הגבולות  את  מחדש  לתחום  יש   – קוק  הראי"ה 
התורה  לדעת  שלנו  הציות  בזכות  רק  שלנו  היא  הארץ  כי 

וההלכה.
אכן מצאנו בפרשה הזו את סילוק עבודת האלילים מארץ 
הקודש, ולצד זה יש את הזכירה מי בעל הבית כאן: "ואמרת 
בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' 
אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". הוא מי שקובע 
את הגבולות, וכפי שכתב רש"י על הפסוק הראשון בתורה, 
ישר  לאשר  ונתנה  בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של  הארץ  "כל 

בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".


ימים של סכנה,  ימי אגירת הכוח והחלפת האויר הם גם 
קשים  הקיץ  שלהי  מדקייטא",  קשים  דקייטא  "שלהי 
ויש  ציוו עלינו חכמים,  מהחורף. חמירא סכנתא מאיסורא, 

להיזהר ולהישמר, "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
ובשתייה  מהחום  בהגנה  להצטייד  יש  לטיול  כשיוצאים 
משונות  לצרות  עדים  אנו  להוותנו  ושנה  שנה  בכל  מרובה. 
וכואבות של צעירים שנסחפו במים או יבשו בדרך או תעו 
היגיון  ואת  התורה,  חוקי  את  הנוגדת  סכנה  זו  במדבריות. 

השכל הפשוט.
כשם שלא יעלה על הדעת שנסכן את עצמנו בעלייה לצוק 
גבוה סתם כך באמצע יום של חול, כך לא נלך למקום סכנה 

בימי החופש. הורים, שמרו על ילדיכם ועל עצמכם.


ימים אלו הם ימים של קידוש השם. כשאנחנו הנמצאים 
בהליכותינו  שמים  שם  לקדש  נוכל  הציבורי  במרחב 
אחרי  הפארק  את  מנקה  מתורבת  אדם  חיינו.  ובאורחות 
עזיבתו את המקום, אוסף את שארית סעודתו לאחר ההפוגה 

ולא מרעיש לשכנים בשעות מנוחה.
אהבה  נרבה  לסובב,  אכפתיות  נגלה  אלו  בימים  דוקא 
כל  בשלום  נקדים  הלבבות,  את  נאיר  ישראל,  בעם  ואחווה 

אדם, ונזכה לקיום הייעוד של "יחד שבטי ישראל".

כשם שלא יעלה על הדעת שנסכן את עצמנו בעלייה לצוק גבוה סתם 
כך באמצע יום של חול, כך לא נלך למקום סכנה בימי החופש. הורים, 

שמרו על ילדיכם ועל עצמכם
"

"
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חשיבות המצוות 
ה"קלות"

טבעו של האדם, שאינו נותן לבו למצוות 
באמת,  אבל  הקטנים,  והמנהגים  הקלות 
האדם  הכרת  על  המעידים  אלו  הם  דווקא 
למצווה  דוגמא  ונביא  בוראו,  את  ואהבתו 
קלה שאדם דש בעקביו, בדרך של לשון נופל 

על לשון, את סדר נעילת הנעליים.
לבישת  בדיני  ב(  )סימן  אוה"ח  בשו"ע 
הבגדים, נפסק כך, "ינעול מנעל ימין תחילה 
שמאל  של  ינעול  ואח"כ  יקשרנו,  ולא 
כשחולץ  ימין,  של  ויקשור  ויחזור  ויקשרנו, 

מנעליו, חולץ של שמאל תחילה".
והנה למי שחונך כך מילדותו או שהשתדל 
להתרגל בזה, הרי זה כבר אצלו כטבע שני, 
אבל למי שלא הורגל בזה, הדבר קשה עליו, 
אוטומטי  באופן  מנעליו  נועל  שאדם  מפני 

ואינו נותן דעתו על מעשיו באותו הרגע.
פעם  שבכל  לו  מראים  היו  שאם  וודאי 
שהוא נועל את נעליו שלא כמפורט בשו"ע, 
באיזה  רח"ל  יהודי  ילד  נפצע  רגע  באותו 
אחת  מפעם  שיותר  ופשיטא  פשיטא  מקום, 
לא היינו צריכים להזהירו, אלא שנדמה לנו, 
גם אחרי שידועה ההלכה, שאין העניין חמור 
לא  חלילה,  זרה  עבודה  פה  אין  הרי  כך,  כל 

ג"ע ולא שפיכות דמים.
בביה"כ,  חולין  בשיחת  ראש  מקלים  אנו 
בזמן התפילה או בקריאת התורה, משחררים 
אלמוני,  או  פלוני  כנגד  לשוננו  חרצובות 
ולצערנו אף בזמן פתיחת ההיכל, ולא נותנים 
דעתנו על חומרת העניין והעיתוי, מה עשינו? 
משהוא  לצדי  שיושב  לזה  אמרתי  בסה"כ 

פעוט, מה כבר יכול להיות?   
כאן  יש  שקר!  שזהו  לדעת  צריך  אבל 
זלזול בתורה  זהו  משהוא חמור משלשתן – 
"אל  חכמים,  אמרו  וכך  אותה,  שנתן  ובמי 
מי  של  בגודל  אלא  המצווה,  בגודל  תסתכל 
שצווה עליה", ואם הקב"ה הוא שציווה על 

זה – וודאי שיש בזה ענין גדול ועמוק עד אין 
חקר.

וכשמתבוננים, רואים עד כמה דבר שנראה 
לנו קטן – הוא באמת גדול. 

בבוקר אנו מברכים "שעשה לי כל צרכי", 
ומודים להקב"ה על הנעליים, ולכאורה, מה 

המיוחד בנעליים שצריך לברך עליהן?
באוטובוס  הנוסע  אחד  לנו,  נתאר  אבל 
עבורו,  וגורלית  חשובה  פגישה  לאיזו 
להקל  כדי  נעליו  את  מוריד  הדרך  ובאמצע 
שמו  לץ  יהיר  זד  איזה  עושה  מה  רגליו,  על 
שיושב אחריו? לוקח בסתר נעל אחת וזורקה 
דרך החלון... סופו של דבר, מגיעים לתחנה 
שצריך לרדת, ומיודענו מחפש בקדחתנות את 
הנעל, הנהג ממהר ולוחץ, כעת כל הנוסעים 
יורד  הוא  דבר  של  ובסופו  בחיפוש,  עוזרים 

מהאוטובוס בלי הנעל.
סוף  את  לעצמנו  לתאר  כבר  אנו  יכולים 
מגיע  שהוא  עד  הסיבובים  כל   – הסיפור 
האם  נו,  בושה...  כמה  צער,  כמה  הביתה, 

באת נעל היא דבר כזה קטן?
חסד  כמה  נעליים,  לנו  נתן  הקב"ה  ואם 
מונח בזה, ומה בסה"כ הוא מבקש מאתנו? 
שאת  שכמו  תפילין,  במצוות  אז  שניזכר   –
המנעלים,  כך   – בשמאל  קושרים  התפילין 
ולהמליך  לקשור  שצריכים  שכמו  דהיינו, 
ידי  את יחודו של הקב"ה על לבו ומוחו על 
התפילין, כן צריך לקשור את זיכרון הקב"ה 
עושה,  שהוא  מעשיו  ובכל  הליכותיו  בכל 

בבחינת "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו(.
או אז, יתקיים בנו "מכף רגל ועד ראש אין 
ודבוקים  אליו  קשורים  כולנו  ונהיה  מתום", 

לקדושתו יתברך.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

והיה עקב תשמעון )ז, יב( אם המצוות 
הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון )רש"י(



שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי



שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי
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המטורף והסחיטה

קים ג׳ונג און הצעיר, הינו דור שלישי למונרכיה 
שכוננה  שטני  אישיות  פולחן  עם  אבסולוטית 
בלתי  אל-סונג.  קים  סבו,  ידי  על  והונהגה 
בסיפור  לאגדות  האמת  בין  להבחין  אפשרי 
הזמין  המידע  השושלת.  אבי  של  והולדתו  נעוריו 
אודותיו, ניזון מדיווחיו שלו. בסגנון, בלידת המנהיג-הגדול 
ברק  הבריק  התרוממו,  הרים  נפתחו,  שמים  הנצחי,  הנשיא 

וזרח כוכב! לך תתווכח עם סוכנות הידיעות הרשמית.  
לבנו  בחייו  כבר  הועברו  השלטון  מסמכויות  נכבד  חלק 
השני  הבן,  של  הפתאומית  פטירתו  לאחר  ג׳ונג-היל.  קים 
בשושלת, מונהגת המונרכיה על ידי הנכד. במדינת הפועלים 
המלוכה,  בני  סביב  קיצוני  אישיות  פולחן  מונהג  הסגורה, 
משפחת קים. זה לא מפריע לקים הצעיר והנהנתן לחסל גם 

בני משפחה קרובים, שיש חשש שיקראו תגר על שליטתו.  
כמספר  כיום  שמכהנת  ואחותו  און  ג׳ונג  קים  בנעוריהם 
שתיים במדינה, התחנכו בברן שבשוויץ, במוסד יוקרתי לבני 
עשירים. במערב קיוו שהחינוך המערבי יהיה הפתח לשינוי. 

העובדות טפחו על פני החולמים. 
הינוקא בעל דם-כחול קים, ״מונה״ בהפתעה! על כידוני 
ומדינתנו  צבאנו  מפלגתנו,  של  העליון  ״למנהיג  צבא-העם, 
המעלות  האישיות,  המנהיגות,  האידאולוגיה,  את  שירש 
כמעט   28 בגיל  איל".  ג'ונג  קים  הדגול  החבר  של  והאומץ 
ללא הכנה, בגין פטירתו הפתאומית מהתקף לב בעת נסיעה 
ברכבת של אביו. מונרך חדש ל״רפובליקה העממית של צפון 

קוריאה״.   
כניסתו לשלטון לוותה בסימנים של מתינות. קים הצהיר 
והתקרבות  מתינות  שידר  הגרעין,  תכנית  קידום  הפסקת  על 
הבשילו  לא  הסימנים  בכללותו.  ולמערב  לדרום-קוריאה 

למעשים. ואדרבא! 
שהורשו  ספורט  משלחות  להיכנס,  שהורשו  הזרים  מעט 
הטכנולוגי  והפיתוח  המסוגרת  למדינה  מחוץ  להתחרות 
העולמי המואץ בשוק המדיה האלקטרונית והאינטרנט, גרמו 
האזרחים,  בקרב  מחשבתית  ועצמאות  שינוי  של  לרוחות 
ועצר  ״חושבים״  עשה  קים  חדשים.  דברים  הכירו  שלפתע 
עם  המתיחות  והפגת  למערב  ההתקרבות  מהלכי  את  באחת 

הדרום העשיר והדמוקרטי. 
קים הנהנתן, שדואג להביא למשפחתו, מזון גורמה ממיטב 
פרטיים,  במטוסים  ומהיר  מיוחד  במשלוח  פאריז  מסעדות 
שהפלת  ״הבין״  אירופאי,  צעיר  של  החיים  הנאות  ולשאר 
והעשיר,  המפותח  לדרום  וההתקרבות  הבידוד,  חומות 

שינויי  מיידית  וביצע  הקיסרי,  שלטונו  המשך  את  מסכנות 
כיוון ואווירה. 

נאמני  ובכירים  מקורבים  וסילק  ערף  הוא  ברזל  באגרוף 
משפחה  בני  האבסולוטי.  שלטונו  את  שסיכנו  וסבו,  אביו 
מדרגה ראשונה, ״נעלמו״ ואינם. כל מתחרה פוטנציאלי וכל 

מי שהיה מסוגל להביע דעה נרצח. צמרת שלימה חוסלה.  
חזרה  במדינה  האווירה  ונאטמו.  הוגבהו  הבידוד  חומות 
להיות מלחמתית, עוינת למערב ובפרט לארה״ב ולגרורתה, 
ל״חינוך- הדיכוי  מחנות  הורחבו  קוריאה.  בדרום  האויב 

מחדש״ של אזרחים שגילו מינימום של עצמאות.
הפניית מרבית המשאבים לחיזוק הצבא ויכולותיו בתחומי 
כלכלי  למשבר  במדינה  גרמו  שיוט,  ארוכי  וטילים  גרעין 
חריף ובעקבותיו רעב ומחסור. זה לא פגע בתנאי החיים של 
בזמנו  הזרים  קרטר  שממשל  המיליארדים  השליט.  המעמד 
למדינה בכדי ליצור בה פיתוח תעשייתי וחקלאות מודרנית, 
שינוי דפוס חיים ופתיחות, נוצלו, נעלמו ולא יצרו את השינוי 

המקווה. 
בכירי  הצבא,  הקיסרית,  המשפחה  השליט.  המעמד 
השלטון הארצי והמקומי ועסקני המפלגה, שולטים ביד רמה 
בהמון העם המורעב. החינוך הינו שטיפת מוח בלתי פוסקת 
המדינה  על  ששומרים  והמפלגה  הצבא  המנהיג,  להאדרת 
לחסלה  שמאיימים  המערביים  מהטפילים  ועצמאותה, 

טוטאלית. 
לציבור,  חופשי  ולא  מוגבל  האינטרנט  קוריאה  בצפון 
הדרום  שידורי  ומפוקחת.  מוגבלת  האלקטרונית  המדיה 
הסלולרית  הרשת  אלקטרוני.  באמצעים  נחסמים  הדמוקרטי 
ומואזנת  העם  להמוני  חסומה  הגדולות,  לערים  מצומצמת 

תמידית. האח הגדול שומע ומאזין בכל רגע נתון. 
בסיס  על  ודיווחים  הלשנות  דורש  הדורסני  השלטון 
מלשין  בן  ומשפחתיים.  קיבוציים  הינם  העונשים  יומיומי. 
על אביו, אח על אחותו, כולם חוששים מכולם. כשהשלטון 
החיים  קשיי  על  ושקרים  מצגות-שווא   להם  מציג  המרכזי 

במערב המאיים לכלותם.              
את  להאכיל  בכדי  ולמערב,  לדרום-קוריאה  זקוק  קים 
אזרחיו הרעבים החשובים לו כקליפת השום. הוא לא מוכן 
זרות,  והשקעות  לתיירות  ארצו  פתיחת  או  רפורמות  לשום 
בראש  שעומד  שלו  היחיד  שלטון  שימור  את  שיסכן  דבר 
מחשבות  חלילה  להכניס  יכולים  ופתיחות  קידמה  מעייניו. 

זרות אצל נתיניו המשועבדים. 
החופשי  העולם  מול  ויכולותיו  למגבלותיו  מודע  קים 

המפה  את  היטב  קורא  הוא  מאידך,  מונים.  עשרת  והחזק 
הפוליטית ומבין שהעולם החופשי ״שבע״, עייף, לא מעוניין 
במלחמות ו״ישלם״ במטבע קשה עבור המשך השקט בחצי 

האי הקוריאני שמאיים על יפן ודרום קוריאה. 
אני  כלומר,  ״תהום״.  פי  על  הליכה  של  סוג  פיתח  קים 
חזק שלא אשתגע״.  אותי  ״תחזיקו  מעצורים,  וחסר  משוגע 
כיום הוא מאיים לא רק על שכנותיו, גם על ארה״ב עצמה. 
לו  להתערב  מנסים  שלא  למרות  שכל.  או  הגיון  שום  ללא 

בשלטון היחיד.
הוא בידל את מדינתו ממשפחת העמים, צפון קוריאה לא 
חברה באף גוף עולמי. סין ורוסיה נקראות תומכות חלקיות 
קוריאה.  צפון  נגד  באו״ם,  החלטות  על  ווטו  הטילו  ובעבר 
בעיצומים האחרונים עליהם הוחלט באו״ם, גם הם תמכו. גם 

לדעתם, קים הגזים בגדול.   
על ידי מדיניות הצגת ״שיגעונותיו״ כשיגעון-גדלות בלתי 
נשלט, מנסה קים לאיים ולסחוט את מדינות המערב החופשי. 
הוא חייב אותם ובעיקר את כספם, אך לא מוכן להתפשר על 
עתיד שלטון האימים שלו במונרכיה. שלטונו הנשען על צבא 
עניין,  לחיי הפרט בכל  וחדירה  עריצות  ענק משליט משטר 
תחום וזמן, בכדי לשמר למעמד השליט את אופי וסגנון חייו 

גם בעתיד.    
אצל הנשיא אובמה ובמידה מסוימת אצל קודמיו מדיניות 
השיגעון הצליחה. השלטון הצפון קוריאני קיבל מיליארדים 
שיירגע. קים שיחק משחק זהיר, שבו צעד צעד אחד קדימה 
האחרון  ברגע  בן-אדם.  נהיה  ״כמעט״  הוא  אחורה.  ושתים 

הוא נסוג. 
של  הסינית  המדיניות  ואחריו  הסובייטי  הענק  התפוררות 
פתיחות למערב, מפחידים את העריץ הצפון קוריאני. רוחות 
קידמה וחופש לא בבית ספרנו. נשיאותו של דונאלד-טראמפ 

הגדישה את הסאה מבחינתו. 
קים מבין בשיגעון ובמשוגעים. כשהוא נתקל בחבר לדרך 
מהבלון  האוויר  את  להוציא  במקום  נבהל.  הוא  ולשיטה 
הוא מנפח אותו. ניפוח יתר יכול להביא לפיצוץ. זו הסכנה 
האמיתית. ההיסטוריה מכירה מלחמות רבות שהתחילו בלי 

כוונה, והסתיימו בהרג של מיליונים רבים. 
המזרח  הסכסוך  בינלאומי.  הישג  חייב  טראמפ  הנשיא 
תיכוני לא סיפק לו את חזונו, להצטייר כמנהיג עולמי חזק. 
לתקשורת  סגורה  בהרצאה  זאת  פלט  קושניר  ג׳רלד  חתנו 
שהתפרסמה. קים יכול לספק לו את הפלטפורמה. כיצד קים 
או טראמפ יגיבו בזמן אמת? מי ימצמץ ראשון? נדע בקרוב.     

עו"ד יצחק שינפלד

קים פיתח סוג של הליכה על פי ״תהום״. כלומר, אני משוגע וחסר מעצורים, 
״תחזיקו אותי חזק שלא אשתגע״. כיום הוא מאיים לא רק על שכנותיו, 

גם על ארה״ב עצמה. ללא שום הגיון או שכל

 המנהיג הצפון קוריאני משחק את המשוגע, אולי בגלל תכונות מולדות 
מתרגש,  שלא  טראמפ  דונלד  הבעיה:    מחוכמת  כאסטרטגיה  ואולי 

ומלחמה שעשויה לפרוץ בטעות

"
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מנסים להחליף שלטון בחקירה

הישראלית  התקשורת  האחרונים  בחודשים 
מנהלת מסע ציד, יש לה מטרה ברורה: שיוגש 
כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
אישום לא משנה במה, לא משנה על מה, העיקר 
 1000 פרשות  עם  גדול  רעש  בקול  התחיל  זה  שיוגש. 
הסתיימו  כולן  אשר  נוספות,  לפרשות  והמשיך  ו-2000, 
אבל  בשר.  בהן  היה  לא  כי  פשוט  חלושה,  ענות  בקול 
כתב  חייבים   – לחגיגה  עילה  זו  התקשורת,  מבחינת 

אישום ויהי מה. 
לממשלה  המשפטי  היועץ  האכיפה,  גורמי  לא  אלה 
מצא  לא  הוא  עתה  ועד  נאמנה,  עבודתו  את  עושה 
היועץ  לא  זה  אך  אישום.  כתב  להגשת  מספקת  עילה 
תקדים  חסר  ציבורי  לחץ  עליו  מופעל  לבדו,  המשפטי 
בניגוד לדעתו. מול ביתו מתקיימות  ויפעל  כדי שיעשה 
הפגנות שבועיות, התקשורת מלבה כל העת "אוירה של 
ניקיון הדעת אל מול לחץ  וקשה לשמור על  שחיתות", 
שכזה. זו המטרה הפוליטית של המפגינים, להביא לשינוי 
פוליטי שלא באמצעות הקלפי. מסלול עוקף דמוקרטיה, 

והם לא בוחלים באמצעים. 
פרשה  למשל  בררנית,  אכיפה  היא  הראשונה  השיטה 
מו"ל  בין  "עסקה"  שהתקיימה  הוא  החשד  בה   ,2000
האחרון  של  תמיכתו  על  נתניהו,  לבין  אחרונות  ידיעות 
על  היום".  "ישראל  המתחרה  העיתון  הפצת  בצמצום 
מי  לכל  אך  טוב,  נשמע  לא  זה  השורה  מן  לאדם  פניו, 
והתקשורת,  הפוליטיקאים  של  העבודה  בהלך  שבקיא 
מדליף  פוליטיקאי  שגרתיות.  בשיחות  שמדובר  יודע 
דווקא  )לא  חיובי  סיקור  לו  נותן  בתמורה  וזה  לכתב, 
המדליף(,  מיהו  לזהות  יהיה  קל  אחרת  הקשר,  באותו 
מו"לים  של  ופגישות  שיחות  אלה  יותר  הגבוה  ובדרג 
עם בכירים. סחר מכר של סוסים, פוליטיקאים, חשיפות 
ואינטרסים. אם טוענים שמה שעשה נתניהו יש בו חשש 
שעושים  הפוליטיקאים  כל  את  לבדוק  ראוי  לפלילים, 

אותו הדבר. ויש הרבה כאלה. 
הקודמת,  בממשלה  המשפטים  שרת  לבני,  ציפי 
היא  בהרבה,  משמעותית  סחורה  ידיעות  למו"ל  סיפקה 

אמור  אשר  חוק  היום",  ישראל  "חוק  את  לקדם  סייעה 
הודתה  היא  היום,  ישראל  של  ההפצה  את  להגביל  היה 
מחוות  התעלמה  אחרונות,  ידיעות  מו"ל  עם  ששוחחה 
דעת של היועץ המשפטי, הסתמכה על חוות דעת מטעם 
שרים.  בוועדת  החוק  את  והעבירה  אחרונות,  ידיעות 
כמובן, הסיקור שלה בידיעות אחרונות היה אוהד מאד. 
אבל את זה אף אחד לא חוקר. וכל אבירי הצדק הנושאים 
כתב  דורשים  ולא  מפגינים  לא  בגרונם,  החוק  שלטון 
אישום. אפילו אין חקירה, אין בדיקה. וזה מעשה מובהק 
יותר מאשר שיחות נתניהו עם מוזס, שלא הובילו לשום 

דבר מעשי. 
ח"כ יאיר לפיד, שר האוצר בממשלה הקודמת, שרים 
עם  משרדיהם  של  תוכן  עסקות  קידמו  ממפלגתו  רבים 
נגד  גם הצביעו בעד החוק  כמובן  ידיעות אחרונות, הם 
ישראל היום, אך נגדם לא נפתחת לא בדיקה ולא חקירה. 
אבל  בחקירה.  לפתוח  בדרישה  הפגנות  אין  בעניינם  גם 
דורשים  מוזס,  עם  עסקה  על  סגר  שלא  נתניהו,  נגד 

בקולניות חקירה. זוהי אכיפה בררנית. 
יתירה מזו, קשה לטפול לנתניהו שחיתות, כל המי ומי 
במערכת הפוליטית יודעים שאיננו מושחת, ובמסדרונות 
יודעים ללחוש מי המושחתים, גם אם אי אפשר להוכיח 
היגיון,  ובתכל'ס, הפעילו  אין לחישות.  נתניהו  זאת. על 
למה לו? נתניהו לא הגיע לפוליטיקה בשביל להתעשר. 
בניגוד להרבה פוליטיקאים, ואין צורך להזכיר שמות כי 
הפוליטית,  עבודתם  במהלך  התעשרו  אשר  המה,  רבים 
הרוויח  כספו  את  עצמו,  בזכות  עשיר  אדם  הוא  נתניהו 
בזמן שהיה  בעולם  והרצאות  ובגלוי מעסקים  בשקיפות 
היגיון  שאלת  נא  שאלו  הפוליטית.  למערכת  מחוץ 
יכול  שהוא  מה  את  בסתר  יגנוב  שאדם  למה  פשוטה: 
להשיג ביושר, בגלוי ובקלות? אך לא ההיגיון מנחה כאן. 
מה  וכל  מושחת,  שהוא  החליטו  כבר  פוליטיים  גורמים 
שצריך זה לאנוס את היועץ המשפטי לממשלה להסכים 

לכך.  
החקירות  בכל  ממש  שאין  ומתברר  הולך  כאשר  גם 
של  "אוירה  ליצור  בתקשורת  מנסים  אזי  והדרישות, 

שחיתות", לאמור "אם כל כך הרבה מדברים על שחיתות, 
אז חייב להיות שיש כאן משהו". אז מדברים על הגלידות 
פיסטוק, על הזמנת חמגשיות לארוחות, על עישון סיגרים, 
על קניית יין, על פרשת הגנן, פרשת שקיות החלב, פרשת 
המוצגים  בכך,  מה  של  עניינים  ועוד.  ועוד  הבקבוקים 
בדרמטיות כעניינים ברומו של עולם. "אווירה", כביכול 

אוירה היא עדות לשחיתות. 
והשמאל הפוליטי האקטיביסטי, הוא הסיפור המגוחך 
וטהור  כפיים  נקי  שחיתות  כלוחם  עצמו  מציג  הוא  פה, 
האידאולוגיים  צאצאיה  האבולוציה,  של  האירוניה  לב, 
לפני  אבל  גדלו.  עליה  השיטה  את  מבקרים  מפא"י  של 
להם  אכפת  לראות שלא  הרגשנות, שקוף  לסחף  שנפנה 
משחיתות, הם הם שאיתרגו את שרון כאשר הוא מימש 
את האג'נדה שלהם, והם שהעמידו בראש המחנה שלהם 
אדם ששתק בחקירתו, ודוגמאות עוד יש למכביר. אגב, 
במאמר ב"הארץ" גם הציעו השבוע איתרוג לנתניהו, אם 

רק יסכים ללכת ל"צעדים היסטוריים".
לא, לא אכפת להם שחיתות, מפא"י נשארה מפא"י, הם 
אחרים.  באמצעים  פוליטיקה  לעשות  מנסים  הכול  בסך 
המשפט,  למערכת  פוליטיזציה  לעשות  נכון,  יותר  או 
ולהכפיף אותה לאינטרסים שלהם. מה שאגב, לא מונע 
מהם לטעון בד בבד ששופטים הם אנשי מקצוע, ואסור 
)מה  פוליטית  למערכת  שלהם  המינוי  הליך  את  לכפוף 
שמיושם בכל העולם המערבי(. המושחתים של מפא"י, 
צועקים  אותם  תראו  כאשר  אז  סיבוב,  לעשות  באים 

"שחיתות" הביטו על הצועקים, כי הם השחיתות.
רדיפה  פה  שיש  מבין  הציבור  שם,  לא  הציבור  אבל 
להחליף   – בקלפי  שלא  שלטון  להחליף  כדי  פוליטית 
את העם. מערכת המשפט, תחליף את העם. והציבור לא 
מעוניין שיחליפו אותו. מאבק זה חייב שתהיה לו הכרעה 
ברורה – שהצבור יחליף את התקשורת. יש כבר ניצנים 
ברורים לשינוי, צריך רק להאיץ אותם, ולאפשר תקשורת 
יותר  איכותית  יותר,  קולות  מרובת  יותר,  חופשית 
במקום  שחיתות  לחפש  שתדע  תקשורת  יותר.  ומשקפת 

שישנה, ולא במקום שנוח לאי אלו מפא"יניקים. 

דוד רוזנטל

המאבק לפירוק שלטון נתניהו דרך חדרי החקירות באמצעות סיפורים מצוצים 
מהאצבע – הוא הוא השחיתות, של אלה שמסרבים לקבל את רצון העם

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

נתניהו. צילום: אוהד צויגנברג
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בנעליים של השני

כתוב במשנה במסכת אבות פרק א' משנה ו, רבי 
האדם  כל  את  דן  "והוי  אומר  פרחיה  בן  יהושע 
לכף זכות", וכן כתוב )פרקי אבות, ב( אמר הלל 

הזקן "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו".
מה ההבדל בין והוי דן את כל האדם לכף זכות לבין אל 

תדון את חברך עד שתגיע למקומו?
מה שאמר רבי יהושע בן פרחיה הוי דן את כל האדם לכף 
זכות, ההסבר הוא שכאשר אתה דן ומאשים אדם אחר על 
ההתנהגות שלו, תנסה גם למצוא צדדים חיובים למה האדם 

התנהג ועשה מה שעשה.
בפשטות  חברך,  את  תדון   אל  הזקן  הלל  שאמר  ומה 
זכות בכלל לחשוב האם השני עשה  לך  היא שאין  הכוונה 
טוב או רע, אתה לא שופט ואין לך יכולת כלל לשפוט, אתה 
פשוט לא יכול אלא אם היית בנעליו של השני, עם תכונות 

האופי שלו ובמצב שלו בדיוק.
ומאחר ואין סיכוי שאדם יהיה בדיוק במקומו של השני, כי 
במקומו של השני זה כולל עשרות אם לא מאות של מצבים 
אפשרות  שום  באמת  לו  אין  וסביבתיים,  רגשיים  נפשיים, 

וכלים לדון את חברו ולשפוט את מעשיו.
אני נתקל בחדר הטיפולים במאות מצבים שונים ומגוונים 
ותמיד מגיע לאותה מסקנה בדיוק- כל התנהגות של כל אדם 
נובעת מסיבות מסוימות שקרו בעבר ובהווה. אחרי שאתה 
רואה ושומע את כל העבר של השני, כל חלקי הפאזל נראים 

לך שונים ופשוט מתחברים.
זה מה שאמר הלל הזקן "אל תדון את חברך עד שתגיע 

למקומו".
כי כאשר אתה תגיע למקומו, סביר להניח שאתה לא תדון 
ואולי  השני  כמו  בדיוק  תתנהג  אתה  אלא  השני,  את  בכלל 
אפילו הרבה יותר גרוע, ולכן אין לך בכלל אפשרות לדון או 

להתעסק או לחשוב על האדם האחר כלום.
אנחנו פוגשים במשך החיים את האנשים הקרובים לנו או 

סתם אנשים, אנחנו דנים וחורצים גורלות.
אנחנו אומרים משפטים כגון: 'איך הוא מתנהג כך? איזו 
חוצפה!', או 'מאיפה מגיע לו הרעיון הזה בכלל? מה אין 

לו לב?'
בואו לא נדון את השני עד שנגיע למקומו, כי לעולם לא 

נוכל להיות במקומו של השני.
סיפור ששמעתי ממש השבוע והוא חרט בי את הנושא: 
ישב אצלי בקליניקה אדם בשנות השלושים לחייו. על פניו 
נראה שהוא שבור ומדוכדך מאוד. הוא פנה לטענתו לעשרות 

יועצי זוגיות שונים ואף אחד לא הצליח לעזור לו.
שמוציאה  בעיה  לו  יש  אך  טובה,  אישה  לטענתו  אשתו 
אותו מאיזון רגשי. הארונות שנמצאים בבית לבגדים נמצאים 
המטבח  הרצפה.  על  נמצאים  הבגדים  רוב  כי  יופי,  בשביל 
מלוכלך, הכלים מלוכלכים. "אני כבר לא יכול לאכול בבית, 

זה פשוט מגעיל אותי", הוא אומר בכאב.
מזניחה את  נשמע שאשתו  היה  תיאר  מהתיאורים שהוא 
בחודש  פעם  לילדים  מחליפה  היא  מצעים  לגמרי.  הבית 
במקרה הטוב, ו"אל תגיד לי שהילדים עושים את זה, הילדים 

לא מבלגנים כלום, רק היא".
והוא  לאשתו,  עוזר  לא  הוא  למה  אותו  ששאלתי  כמובן 
טען שהוא רק חוזר כל יום הביתה מהעבודה בתשע בלילה, 

בעוד שהוא יוצא לעבודה בשבע בבוקר.
ניסיתי שוב, אולי עוזרת קבועה פעמיים בשבוע? הוא טען 
יועצי  כל  לסורו.  חוזר  הבית  יום  אחרי  עוזרת,  'שמתי  שוב 

הזוגיות לא הצליחו לעזור לי'. 
מתנהגת  היא  למה  עושים?  'מה  בכאב,  לי  אומר  והוא 
כך? כמה שניסיתי להסביר, לדבר אתה. אולי אם הייתי יודע 
את הסיבה לכך הייתי מגיב אחרת, היא אישה טובה', הוא 

ממשיך במונולוג הסוער שלו.
אבל מה אעשה???

שאלתי אותו 'אם היית מבין מאיפה נובעת ההתנהגות הזו, 
היית מרגיש אחרת כלפי אשתך?

הוא ענה ישר כן. והוסיף: 'אני פשוט לא יכול להבין איך 
אישה מתנהגת ככה'.

אמרתי לו: 'החל מרגע זה תפסיק לבקר את אשתך בנושא 
הזה, הרי ראית שעד עכשיו זה לא עזר. תשבו השבוע לשיחה 
ותנסה לדבר אתה בעדינות, איך היה אצלה בבית בתור ילדה. 
כזו  סתם  אין  שלה,  בילדות  עליה  עבר  מה  להקשיב  תנסה 

התנהגות, בוודאי יש לזה סיבה'.
הוא פנה לדרכו וקבענו פגישה לעוד שבועיים.

לאחר שבועיים הוא הגיע אלי לפגישה נוספת. הסתכלתי 
לתוך עיניו והן נראו עם הרבה יותר חמלה, הבנה, רכות.

הוא התחיל לספר: "התחלתי לא רק להקשיב לעצמי אלא 
לנסות להקשיב לשני, להבין את השני, להכיל את השני. לא 
סיפור  את  הכרתי  ולא  שנים  ארבע  זה  נשוי  שאני  האמנתי 

חייה.
"היא סיפרה שעד גיל 11 אביה היה עובד ומרוויח היטב, 
לא היה חסר להם כלום בבית, .אפילו עוזרת שלוש פעמים 
בשבוע. בגיל 11, מכל מיני סיבות שהיו, אביה הפסיק לעבוד 
וכשלא עובדים יש תוצאה לזה - אין כסף. ואם אין כסף אין 

אוכל בבית וכמובן שגם לא עוזרת שלוש פעמים בשבוע...
"היא בעיקר זוכרת שבגיל 12 הוריה קראו לה ואמרו לה 
שבגלל שאין עוזרת היא צריכה לקחת אחריות על כל הבית, 

שזה כולל הכול. שטיפת כלים, רצפות, כביסות, הכנת אוכל 
החברות  עם  משחקת  שהייתה  מילדה  אחת,  בבת  לילדים. 

ונהנית היא נהייתה אמא בגיל 12".
לפי מה שסיפרה לו אשתו בכאב, "אמי הייתה עובדת עד 
מאוחר כי אבא לא עבד, ואחרת אפילו פת לחם לא היה לנו. 
נהייתי השפחה של  טיולים.  ולא  אין חברות  ביום אחד  כך 
הבית, נכון הייתי בכורה בבית ואבי לא עבד, ולצערי הוא גם 

לא עזר בבית".
לא  אני  בכאב,  לי  אמרה  "היום,  ומספר,  ממשיך  והוא 

יכולה לסובב את הכפתור של מכונת הכביסה.
תבין, במשך שנים הייתי מגהצת, מנקה, שוטפת, רוחצת. 
השכנים  אצל  גם  ולגהץ  לנקות  הולכת  הייתי  זה,  רק  ולא 
מה  לנו  שיהיה  כדי  שלי  לאבא  הכסף  את  מביאה  והייתי 

לאכול בבית.
תבין שאתה מעיר על הניקיון בבית, הטראומה הזו מבית 

הוריי עולה ביתר שאת וגורמת לי לא לעשות כלום בבית.
"בבת אחת השתנה היחס שלי כלפיה. מחוסר הבנה להבנה, 

מחוסר חמלה לחמלה, מחוסר התחשבות להתחשבות".
מאותו יום הוא הפסיק להעיר לאשתו על כך. ניסה להבין, 

להכיל ולהתחשב.
כן זה לקח זמן ותהליך ארוך, אך לאחר תקופה הוא דיבר 
חזר  הארון  להסתדר,  מתחילים  הדברים  השם  שברוך  איתי 
לא  ואפילו  מושלם  הכול  לא  כמובן,  הבגדים.  ארון  להיות 

מתקרב להיות מושלם, אך הדברים כבר לא היו כמו פעם.
"והכי חשוב", הוא אומר לי, "הבנתי שאם אני הייתי עובר 
את כל זה לא חושב שהמצב שלי היה יותר טוב, בכלל לא".

זהו, אין לי מילים יותר חוץ מהברור מאליו - אל תדונו את 
חברך עד שתגיע למקומו, כי לעולם לא תוכלו להיות בנעליו 

של השני.

אנחנו פוגשים במשך החיים את האנשים הקרובים לנו או סתם אנשים ואנחנו דנים 
וחורצים גורלות  אתה שומע משפטים מאנשים כגון 'איך הוא מתנהג כך? איזו 

חוצפה', 'מאיפה מגיע לו הרעיון בכלל? איזה לב יש לו?'

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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של הליכוד
הבולדוזר 
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לא  זאת  ועם  הליכוד  במפלגת  חבר  בנשמה,  דתי  אבל  כיפה  בלי  הוא 
את  אוהב  ולא  כנסת  כחבר  מכהן  הממשלה,  ראש  את  לתקוף  מהסס 
  כך  יו"ר הקואליציה אבל מסרב לדבר על  המקום, מועמד לתפקיד 
וועדת הפנים והגנת הסביבה, מועמד  יו"ר  הכירו את ח"כ דוד אמסלם, 
אפשרי לראשות העיר ירושלים, שנלחם בכל הכוח ברפורמים ומשוכנע 

שהליכוד שווה 50 מנדטים

ארי קלמן ואבי רבינא
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הוא  דוד אמסלם  מצד אחד חה"כ 
במפלגת  הבולטים  מהח"כים 
מובטח  ומקומו  הליכוד 
אך  הבאה,  בכנסת  בוודאות 
מצד שני, בשונה משאר חברי 
שנחשפו  מהמפלגה  הכנסת 
בעקבות  בעיקר  הציבור  לעיני 
ומוזרות,  בוטות  התבטאויות 
ומשמש  שקול  איש  הוא  אמסלם 
שעלה  אמסלם  דודי  המפלגה.  של  האחראי'  כ'מבוגר 
עם  של  כ"פקיד"  שנה  מ-30  יותר  כבר  מכהן  ממרוקו 
לתקשורת  וראשון  ישראל'  ל'כל  נדיר  בראיון  ישראל, 

החרדית הוא מדבר על הכול בלי מחסומים. 
של  האחרונה  ביממה  הגענו  אמסלם  של  חדרו  אל 
שאלנו  היום.  ענייני  על  לדבר  כדי  הסוער,  הקיץ  מושב 
נוסע בחופש, אבל התברר שאמסלם לא  אותו לאן הוא 
יודע מה זה חופש. מזה 30 שנה, יום יום, הוא פותח את 
הבוקר כשרובנו עדיין ישנים ומסיים את היום עמוק אל 
תוך הלילה, הוא הח"כ שפותח כל יום את הכנסת, עד כדי 
כך שהוא משאיר לפעמים פתק למאבטחי המשכן שידעו 

שהוא בבניין - במקרה ויחפשו אותו.
אמסלם מכהן גם כיו"ר וועדת הפנים ואיכות הסביבה. 
ביום ראשון סיירה וועדת הפנים בראשותו במירון, והוא 
מתייחס לנושא קבר הרשב"י: "אני מקווה שניקח את זה 
תפקיד  לה  אין  הפנים  לוועדת  לרשב"י.  שראוי  למקום 
אופרטיבי מול משרדי הממשלה, אני עושה דברים שהם 
עכשיו  אני  פקיד.  הכול  בסך  אני  שלי  בראש  חריגים. 
הדברים  את  לבצע  איך  הוראות  ונותן  זה  את  מתפעל 

שחשובים לי.
בחדר  הוועדה  דיוני  את  חושב שאחרי שעשיתי  "אני 
מהמקום  להתרשם  צריכים  אנחנו  בכנסת,  הוועדה 
זה  הרשב"י  קבר  לשטח.  שנרד  שטוב  חושב  אני  ולכן 
להפוך  צריך  לכן  הכותל,  אחרי  ביותר  המתוייר  המקום 
שירותים  עם  באסטות,  בלי  מכובד,  יותר  למקום  אותו 

נורמליים. צריך לכבד את המקום, את הרשב"י".
יש כסף לכל הדברים האלו?

"יש כסף עבור הכול במדינה הזו. רק צריך לדעת לשים 
אותו במקומות הנכונים". 

 

סיכום מושב
 30 כמעט  הציבורי,  בסקטור  שנים  הרבה  "עבדתי 
ויוצא ב8-9  ורבע כל בוקר  שנה, הייתי בא לעבודה ב6 
בערב, כל יום. וחשבתי כשנבחרתי לכנסת כמו כל אזרח, 
שבכנסת זה יהיה חצי קלאץ' כזה, חשבתי שבאים למקום 
הזה לעבוד רק שלושה ימים בשבוע, שני, שלישי ורביעי. 
עבדתי  לא  חיי  שכל  משמעי  חד  באופן  קובע  אני  אבל 
בלחצים, בשעות ובמתח כמו שבכנסת.  זו עבודה קשה 
שאי אפשר להסביר אותה", מתאר אמסלם את העבודה 

כחבר כנסת. 
לפעמים אתה אומר לעצמך למה לי כל זה?

"בוודאי, יש לי הרבה נקודות כאלו שאני חושב 'עזוב', 
כשאני רואה שיקולים לא עניינים זה מפריע לי. אנשים 
שלא מדברים לעניין גם מפריעים לי. יש לי הרבה פעמים 
נקודות שאני אומר לעצמי, 'עזוב, אין לי כוח לזה כבר'. 
עבודה  זה  שלי  החיים  עבודה,  איש  אני  לעבודה,  לא 
הקטנה  שהפוליטיקה  נקודות  הרבה  היו  אבל  ציבורית. 

הכעיסה אותי ואמרתי לעצמי 'חלאס!'
עניינית,  לא  מסיבה  חוק  לי  לתקוע  אפשר  "לפעמים 
תנמק, תסביר, אין לי בעיה, אתה לא חייב להסכים איתי 
ואולי גם יש הגיון בדעה שלך, אבל לפעמים שאתה תוקע 
איזה משהו בכוונה בלי קשר, לפעמים מה שחשוב לך זה 

הקרדיט ולא העשייה".
ומה מונע ממך לפרוש?

לטובת  דברים  כמה  מקדם  כשאתה  דבר,  של  "בסופו 
לפעמים  לך.  שיש  רוח  הנחת  בעצם  זה  אז  ישראל,  עם 
אתה אומר שזה חשוב, גם האנשים שלי מעודדים אותי 

כשאני מתוסכל ומחזקים אותי.
"אם לא היו לי תוצאות לא הייתי נשאר פה. וכך יהיה, 
אם אין לי תוצאות אז אני לא פה, אני לא מת על המקום 
הזה, יש פה הרבה אנרגיות שלא מתאימות לאופי שלי, 
אני לא מתחרה אף פעם בחיים שלי, אני בא, עושה את 

העבודה שלי והולך.
"בדרך כלל אין לי שיקולים לא לעניין, הכול ברגוע. גם 

עיתונאים, מעולם לא דיברתי איתם לפני שהגעתי לכאן, 
זה לא עניין אותי, וכאן עולם המושגים משתנה ואני לא 
יכול לא לקבל אותו. עד היום העיתונים לא מחזיקים אותי 
ברמת העניין, אני יותר עושה את החוקים, את העשייה. 
התקשורת גם תוקפת אותי על זה שאני עושה דברים לבד 

בגלל שאני מאמין בזה.
עוסק  לא  אני  הרעש,  בשביל  דיונים  מקיים  לא  "אני 
מיותר  חוק  שזה  חושב  אני  כי  למשל  המואזין  בחוק 
חוק חשוב.  לא חושב שהוא  אני  בו,  זמן לטפל  לי  ואין 
על  הנכים,  החלשים,  האזרחים  האנשים,  על  חושב  אני 

תרופות מצילות חיים. 
דיונים   500 מעל  ועשיתי  חוקים   50 מעל  "העברנו 
חלק  ומלואו.  עולם  זה  דבר  כל  בכנסת,  שאני  בשנתיים 
מהחוקים קשורים לכל כלל ישראל כמו חוק המים שבנו 
מאוד  מסובך  חוק  זה  הלילה,  עד  מהבוקר  חודשים  כאן 
אבל בסוף הבאנו בשורה לעם ישראל שהמחירים ירדו ב- 
15%, עשינו סדר עצום בענף החקלאות ששם היה כאוס 

אמתי והציבור הרחב לא מודע לזה, אבל זה בסדר".
יש תחושה שלמרות שהליכוד בשלטון הוא לא שולט 
בפועל, ראינו את זה רק לאחרונה בסערת המגנומטרים, 

איך אתה מסביר את זה?
לכן  מפלגתי.  עניין  לא  זה  ישראל,  עם  לכל  נוגע  "זה 
אני אמרתי את זה מיד, הייתי בראיון עם ח"כ מהרשימה 
את  שיורידו  תראה  'אתה  לי  אמר  והוא  המשותפת, 
המגנומטרים', ואני עניתי לו שאין מצב שזה יקרה. ועכשיו 
זה  היהודים,  זה כערבים שניצחו את  כולם מציירים את 
עצום!  עלבון  זה  זה התקפלות,  בא בחשבון,  דבר שלא 
אנחנו לא בגולה, ככה היו מתקפלים בגולה. אבל מעבר 
נגיד שנבליג על האירוע, אני טוען שבטווח הקצר  לזה, 
הטרור קיבל רוח גבית ואתה תראה שנקבל את זה חלילה 
בפיגועים הרבה יותר חמורים ממה שהיו עד היום, בגלל 
רצחניים  יותר,  חצופים  יותר,  נועזים  עכשיו  שהערבים 

יותר. 
הרי  יהודים,  לרצוח  סיבות  צריכים  לא  "הם 
המגנומטרים באו בגלל שהם רצחו שני שוטרים, הרי הם 
רוצחים יהודים מאז שהגענו לארץ ישראל, הערבים לא 
אותך  לרצוח  יכול  הוא  אם  יהודי,  לרצוח  סיבה  צריכים 
ביטחון  ומערכות  לנו צבא  ירצח אותך. המזל שיש  הוא 
שאמורות להגן עלינו ולייצר הרתעה מול הערבים, וכאן 

יכולת ההרתעה נפרצה לטעמי באופן קיצוני".
אבל הצבא והשב"כ הציגו בפני חברי הקבינט טיעון 
ולפיגועים קשים  להסלמה  תביא  המגנומטרים  שהצבת 

דווקא...
שלנו,  העבודה  את  לעשות  זה  שלו  התפקיד  "הצבא, 
ההגנה  צבא  משכורת.  לו  משלמים  בדיוק  זה  בשביל 
לישראל מקבל כ70 מיליארד שקל ואפילו יותר, משטרת 
שקל,  מיליארד  ל-15  קרוב  של  תקציב  מקבלת  ישראל 
 %  20 כמעט  הם  הביטחון  שמערכות  להבין  צריך 
שבשעת  להיות  יכול  לא  ישראל.  מדינת  של  מהתקציב 
לייצר  מתחילים  הם  אותם,  להפעיל  כשצריך  ההפעלה, 
להיות  ויכול  נכונים בחלקם  להיות שהם  שיכול  איומים 
שהם העצימו אותם. התפקיד שלהם זה להגן על תושבי 
מדינת ישראל, בשביל זה צה"ל הוקם וזה התפקיד שלו. 
משטרת ישראל אמורה להגן על ביטחון מדינת ישראל. 
אני חושב שההחלטה להסיר את המגנומטרים היא  לכן 

לא נכונה".
היא לא נכונה, אבל מי שקיבל את ההחלטה הזו יחד 
מפלגתך  וראש  הממשלה  ראש  הוא  הקבינט  שרי  עם 

בנימין נתניהו.
האלו  הדברים  את  להבין  צריך  הממשלה  ראש  "גם 
ולדעתי זאת טעות. ימים יגידו מה שנקרא. אנשים נהרגים 
בגלל  רק  נהרגה  משפחה  יהודים,  שהם  בגלל  רק  כאן 
שהיא עשתה קידוש בליל שבת. הם הורגים לנו יהודים 
ואנחנו כפרס מורידים להם את המגנומטרים! התחושה 
ניצחו  כנסת, שהערבים  כיהודי מהרחוב, לא כחבר  שלי 

אותנו במאבק הזה".
מה חלקה של הרשימה המשותפת בכל העניין הזה?

"אני חושב שהרשימה המשותפת היא ארכי אנטישמית, 
קיצוניים  יותר  הם  הראשי,  כמעט  ההסתה  מוקד  הם 
רוצה  ורק  בבוקר  קם  הממוצע  הערבי  הרחוב  מהרחוב. 
במדינות  קורה  מה  יודע  הוא  שלו,  לבית  פרנסה  להביא 
ערב מסביב, הוא יודע מה קורה ברשות הפלסטינית והוא 

יודע ששפר עליו גורלו והוא חי כאזרח בישראל. 
ומכניסים  אותם  מסיתים  הם  הערבים  הכנסת  "חברי 

)הר  אקצא  אל  את  לנהל  רוצים  שאנחנו  לראש  להם 
הבית(, והם יודעים שאין לנו עניין לנהל את אל אקצא, 
הם משקרים ביודעין. בארה"ב אם היה אומר את אותם 
דברים שהם אומרים, לא חבר פרלמנט אלא אזרח, נראה 
לך  נראה  קלבוש?  לאיזה  אותו  מכניסים  היו  שלא  לך 

שברוסיה הוא היה אומר את זה?
יש  לדמוקרטיה  שלנו,  הדמוקרטיה  את  מנצלים  "הם 
חולשות גם. היא לא יכולה להיות אלימה, יש כללים, אתם 
האוכלוסייה  את  ומסיתים  הולכים  בכללי  בתפר,  בעצם 
שלכם וגורמים לזה שיהיו יותר מחבלים. עכשיו לאן זה 
ילך? הרי אנחנו יותר חזקים, כי אנחנו יהודים, אנחנו רק 
נצטרך לקבל החלטה אם זה אנחנו או אתם, מי שלא יישר 

קו אתנו לא יהיה פה.

נתניהו והתקשורת
בתקשורת  עליו  להגן  נתניהו  ביקש  ממך  גם  האם 

בעקבות החקירות?
"מי שמכיר אותי יודע שאין לי קשר עם ראש הממשלה, 
שום  של  טלפון  לי  אין  יום,  כל  אתו  נפגש  שאני  לא  זה 
את  לשמוע  שמבקש  עיתונאי  אלי  כשמתקשר  עיתונאי, 
לראש  מתאים  זה  לפעמים  אז  שונים,  בנושאים  עמדתי 

הממשלה ולפעמים זה לא מתאים.
"ראש הממשלה מרגיש שעושים לו עוול, אבל השמאל 
בשלטון.  נתניהו  עוד  כל  הימין  את  להחליף  יכול  לא 
על  ביקורת  לי  יש  לא!  האחרים  וכל  טוב  במצב  נתניהו 
נתניהו אבל גם אני מבין שהוא מנהיג בקנה מידה עולמי. 
או  גבאי  זה  מי  יודע  לא  העולם  רוב  כמוהו,  מנהיג  אין 
לפיד, אבל כל ילד בעולם יודע מי זה ראש הממשלה. יש 
לו דמות של מנהיג, יש לו ניסיון בינלאומי וניסיון פנימי".

אתה חושב שהתקשורת רודפת את נתניהו?
"הציבור לא יודע איך זה עובד, משטרת ישראל הרי לא 
קיבלה תלונה על ראש הממשלה. הרי מגיעים למשטרה 
אבל  אזרחים,  של  חמורים  יותר  הרבה  סיפורים  עשרות 
תלך  אם  הרי  תתמקד.  היא  במה  מחליטה  המשטרה 
ארגזי  שני  גונב  מישהו  שראית  להם  ותספר  למשטרה 
מן  אזרח  זה  שאם  מניח  אני  אז  מהסופר,  קולה  קוקה 
זה  אם  לציבור, אבל  עניין  חוסר  תגיד שזה  היא  השורה 
חקירה  ויפתחו  מיוחד  צוות  יקימו  הממשלה  ראש  יהיה 
מקבל  ממשלה  ראש  כל  לכן  דין.  חיקורי  ויעשו  מידית 
טיפול לא הוגן. אם פקיד היה מקבל כמה סיגרים אף אחד 

לא היה בודק את זה כי זה לא מעניין.
"השמאל מבין את זה ומתוסכל עד עמקי נשמתו, רוב 
אם  העולם.  בכל  זה  כך  שמאל,  אנשי  הם  העיתונאים 
וכך  אנשי שמאל  הם  האליטה  העולם  בכל  תבדוק  אתה 
גם בארץ, והם מתוסכלים שבוחרים את נתניהו ולכן הם 
הם  בועות.  סביבו  ומייצרים  אדם  הבן  את  ליירט  רוצים 
רואה  רק  הקהל  שהרי  הקהל,  בדעת  שינוי  לייצר  רוצים 

כותרות וחושב לעצמו שיש לנו ראש ממשלה מושחת".
זה יגיע לבחירות?

"זה גם יכול להביא לבחירות, בחירות זה דבר גמיש. 
שלו  הפוטנציאל  הליכוד  דבר  של  שבסופו  טוען  אני 
האמתי הוא בסביבות ה50 מנדטים, אם נתמקד בעבודה 
מסורתית,  לזכור  חשוב  וגם  חברתית  גם  שהיא  שלנו 
ונעבוד  ישראל  ארץ  את  ונפתח  דתית,  מפלגה  אנחנו  כי 
שאנחנו  חושב  אני  הציבור,  לטובת  הלילה  עד  מהבוקר 
ה-70  בסביבות  הוא  הימני  המחנה  מנדטים.  ל50  נחזור 
מנדטים, אז יש את החרדים והדתיים שהם בנפרד, אבל 
כל השאר הם ליכודניקים. ליכודניק זה מסורתי, חברתי 
הרי  הם  וליברמן  כחלון  ישראל.  לארץ  שדואג  ומישהו 

ליכוד. אני מקווה שהם יחזרו".

שאיפות
אתה יו"ר של אחת מהוועדות החשובות בכנסת, אתה 

רוצה להיות שר?
לא  אני  עכשיו,  שאני  באיפה  מתמקד  כל  קודם  "אני 
לי  רוצה לעקוף אף אחד שלא מגיע  לא  אני  בזה,  עוסק 
ואני לא רוצה שאף אחד יעקוף אותי כשלא מגיע לו. אני 
חושב שיש פה מדרג בכנסת, גם וותק, גם גיל, גם ניסיון 

ציבורי, גם המעמד שלך בתוך המפלגה". 
כבר  לשר  יתמנה  כנראה  ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר 
דיבורים שתחליף  יש  במושב הבא, כך גם הוא אומר. 

אותו בתפקיד יו"ר הקואליציה. זה תפקיד שתרצה?
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חי משבת לשבת,  אני  לא שם,  "אני 
טוב לי במה שאני עושה, אני לא רוצה 
או  ממני  בכיר  שהוא  אחד  אף  לדחוף 
יותר ממני, אני חושב  מוערך במפלגה 

שזה לא נכון".
מה אתה אומר לאלה שחותרים תחת 
מדבר  שכבר  כץ  ישראל  כמו  נתניהו, 
על היום שאחרי, כמובן בזהירות, אבל 

מדברים...
באופן  עליהם  לדבר  רוצה  לא  "אני 
פרסונלי, אנחנו בליכוד יש לנו מסורת 
ולא היו לנו הרבה מנהיגים מאז הקמת 
הליכוד. היה לנו את בגין, שמיר, שרון 
במפלגת  מנהיגים,  ארבעה  ונתניהו, 
העבודה מדיחים מנהיג כל שנה וחצי. 
אנחנו מבינים שזה הקפטן של הספינה 
אז  הספינה.  הלכה  הקפטן  הלך  ואם 
בוודאי, מותר ורצוי להעביר ביקורת, זו 
לא חסידות, רצוי שנבקר אותו מבפנים, 
להפיל  רוצה  מבחוץ  שתוקף  מי  אבל 

אותו".
אתה מכיר את אבי גבאי היטב כיו"ר 
שהוא  בזמן  הסביבה  לאיכות  הוועדה 
הכישורים  את  לו  יש  האם  שר,  היה 

להיות ראש ממשלה?
האיש,  את  מחבב  אני  לא,  "לדעתי 
הוא היה בסך הכול בחור טוב וחיובי, 
אבל כדי לנהל עוד כמה דברים מלבד 
להיות בחור טוב - אין לו את הניסיון, 
את  הכריזמה,  על  מדבר  לא  כבר  ואני 
היה  מה  תראה  ישפוט.  הציבור  זה 
קורה  היה  מה  האחרונה,  בתקופה  לנו 
הרי  בשלטון?  היו  לפיד  או  גבאי  אם 
מישהו  וצריך  ישראל  מדינת  זה  בסוף 
שראש  אמרתי  לכן  החלטות.  שמקבל 
כישרוני  אדם  הוא  נתניהו  הממשלה 

ברמה האישית. 
שלא  וודאי  ניסיון  אין  ללפיד  גם 
בקטע של ניהול מדינה. את יאיר אני גם 
מחבב ברמה האישית, כל חייו הוא היה 
עיתונאי ואדם שעסק בעיתונות לא יכול 
כל  עם  גבאי  גם  ממשלה.  ראש  להיות 

הכבוד ניהל חברה גדולה, ואני ניהלתי 
ואני גם לא כשיר  יותר  גדולות  חברות 
ישראל, אני  כיום להיות ראש ממשלת 
מערכות  וניהלתי  מגבאי  מבוגר  יותר 
יכול  לא  ואני  משלו  גדולות  פחות  לא 

להיות ראש ממשלת ישראל..."

זירה מוניציפאלית
לאמסלם יש פינה חמה ומיוחדת בלב 
כשעולה  הכנסת  "בועדות  לירושלים, 
סוגיית ירושלים, לא משנה איזה תפקיד 
שהיה  ביותר  החשוב  התפקיד  אעשה, 
לי זה ראש אגף שפ"ע בעיר ירושלים. 
שאני  אותי  מברכת  הייתה  שלי  אמא 
בביאת  ירושלים  את  ליפות  אזכה 
המשיח, לא הפנמתי את המשפט הזה, 
אבל אני חושב לעצמי לפעמים כי מאז 
ועד היום כמה אנשים עשו  דוד המלך 
את זה? אני חלק מהם, השארנו חותם 
יישארו  וכיכר  כביש  כל  בירושלים, 
הלב  היא  ירושלים  שנים,  עשרות  כאן 
והנשמה של הכול, אני תמיד אשרת את 

ירושלים בכל תפקיד".
מה הסיכוי שתרוץ לראשות העיר?

"אני כל הזמן חושב על זה. אני לא 
לוקח החלטה שהיא לא 100%, אנחנו 
בבוא  הפיס,  מפעל  כרטיסי  קונים  לא 
אתייעץ  העניין,  את  אבדוק  אני  היום 

ואקבל את ההחלטה".
תמיכה  על  החרדים  עם  דיברת 

אפשרית?
"אני לא מדבר עם אף אחד עדיין. זה 
ביצה שלא נולדה, נראה אם ראש העיר 
עוזב, ואז נראה מה עם החרדים. נחיה 
ונראה. בינתיים אני יו"ר וועדת הפנים 

וניר ברקת הוא ראש העיר ירושלים".
מה דעתך על החוק להגדלת הכנסת 

של אורי מקלב?
יכולים  לא  היום  הכנסת  "חברי 
מסוגלים  לא  העבודה.  בלחץ  לעמוד 
להתמקד בדיוני הוועדות, תוך שעתיים 

לא  הם  ואז  וועדות  ל4  קופצים  הם 
החומר  את  מכירים  ולא  מתמקצעים 
ומצביעים בלי לדעת על מה. יש מחסור 
בזבוז  היא  המליאה  כנסת,  בחברי 
הפעילות  הם  בוועדות  הדיונים  זמן, 

האמתית".

מתווה הכותל
בכל  הכותל  במתווה  נלחמת 
מאליו... מובן  לא  זה  הכוח, 

"מה שקורה לערבים זה קשור למתווה 
שאנחנו  טוענים  בכלל  הם  הכותל 
טוענים  הם  הזה.  למקום  קשורים  לא 
שבית המקדש בכלל לא היה. הערבים 
אז  בכותל,  מזלזלים  שאנחנו  רואים 
הם מאמינים שזה לא שלנו. לא תראה 
אותם מבזים את אל אקצא. אם אנחנו 
למה  ישראל,  מסורת  את  מכבדים  לא 

שהם יכבדו אותנו?"
רוצים  אנחנו  הרפורמים:  אומרים 

להתפלל בדרך שלנו ולא נותנים לנו.
בדמו.  שהנושא  וניכר  זועם  אמסלם 
מועדון  לא  זה  המערבי  "הכותל 
שמשכירים אותו לכל אחד, יש כללים 
ישראל שהיא למעלה מ3000  במסורת 
במאות  בהרבה  התקדם  העולם  שנה. 
שלא  משהו  אבל  האחרונות,  השנים 
תפילות  אותן  המסורת.  זו  השתנה 
ואפילו אותן מנגינות. העם היהודי לא 

היה מתקדם אם זה היה משתנה. 
ישו...  היה  הראשון  "הרפורמי 
תרי"ג  כל  על  שמר  ישו  היה?  מה  הרי 
את  החלו  שלו  והתלמידים  המצוות 
הרפורמה וכך הגענו לנצרות. דת זה לא 
מפעל שימורים. אני לא יודע למה צריך 
להניח תפילין, אבל כתוב אז אני עושה 
בלי לשאול, זה תפיסת העולם של דת, 
היא  הדת  רפורמה?  עושה  אני  איך  אז 

דבר ערכי".

הממשלה  ראש 
מרגיש שעושים לו 
עוול, אבל השמאל 
להחליף  יכול  לא 
עוד  כל  הימין  את 
בשלטון.  נתניהו 
טוב  במצב  נתניהו 
לא!  האחרים  וכל 
על  ביקורת  לי  יש 
נתניהו אבל גם אני 
מנהיג  שהוא  מבין 
בקנה מידה עולמי

"

"

"

הממשלה  ראש  גם 
צריך להבין את הדברים 
זאת  ולדעתי  האלו 
מה  יגידו  ימים  טעות. 
שנקרא. אנשים נהרגים 
שהם  בגלל  רק  כאן 
יהודים, משפחה נהרגה 
רק בגלל שהיא עשתה 
קידוש בליל שבת. הם 
יהודים  לנו  הורגים 
ואנחנו כפרס מורידים 
להם את המגנומטרים! 
כיהודי  שלי  התחושה 
כחבר  לא  מהרחוב, 
כנסת, שהערבים ניצחו 

אותנו במאבק הזה
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סיפורה המדהים של ישיבה שהחלה בליקוט 
בחורים נושרים והפכה למעצמה תורנית  עם 
שבעה סניפים, יחס אישי חם, צוות המורכב 
מבוגרי הישיבה ואווירה פתוחה ולבבית - יש 

ל'רב', ראש הישיבה הגאון רבי חייקל מילצקי, במה 
להתגאות  כתב 'כל ישראל' עם פרופיל מרגש, 
מרגעי ההתעלות של ההקפות השניות ותפילת 
נעילה ועד ההתייעצות האישית בשאלות של שפל

אבי רבינא

רש"י
שיטת 
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הכנת  לקראת  הראיונות  בסבב  שהתחלתי 
ואף  אני,  נדהמתי  רש"י,  ישיבת  על  הפרופיל 
מילים.  ללא  בסופה  ייוותרו  הכתבה  קוראי 
הסטיגמות הישנות המוכרות על הישיבה הולכות 
אל  ולפנים  לפניי  נכנס  שאני  ככל  ומתנפצות 

הנעשה בה מיום הקמתה ועד היום. 
רבי חייקל מילצקי,  ידי הגאון  נוסדה על  ישיבת רש"י 
באותן שנים, הרב מילצקי היה אברך צעיר, לו עוד טרם 
לתלמידים  ספונטני  מענה  לתת  החליט  והוא   ,30 מלאו 
אשר שהו בישיבת 'מיר', אך לא מצאו את מקומם. בימים 
אלו היו מיעוט מסגרות אשר נתנו מענה לבעיית “הנוער 
מהרה  עד  'החדשה'(  טרם  יושר  )שערי  המתמודד”, 
את  שחיפשו  בבחורים  מילצקי  הרב  של  ביתו  התמלא 

עצמם, שחיפשו אוזן קשבת, מבט אבהי ויד מלטפת.
שהתרחש  על  ישראל'  ל'כל  מספר  בדוי(  )שם  משה 
קודם ייסוד הישיבה, "קבוצת בחורים ואני בתוכם, הגענו 
'מיר' בירושלים, לשם הגענו אחרי שנות לימוד  לישיבת 
'מיצוי'.  של  תחושה  הייתה  אך  החשובות,  בישיבות 
כקבוצה שהגיעה מישיבות מצטיינות, הורגלנו לסדר יום 
של  האורות  בכיבוי  וכלה  בבוקר  מתפילות  החל  מלא, 
הסמוכות  בדירות  המופקרת  השהות  אולם  המדרש,  בית 
לישיבת 'מיר' ללא כל פיקוח רוחני וללא סדר יום, ודווקא 
)כלשונו(  לך  שבא  מה  לעשות  יכול  שאתה  התחושה 
הישיבות  עולם  ממזרח  שהיו  בחורים  תוכה  אל  שאבה 
הנפשי  "התהום  ומתאר:  משה  מסיים  קודם".  שנה  אך 
לתיאור,  ניתנת  בלתי  הייתה  זמן  באותו  אליה  שהגעתי 
סיבה  בהיעדר  יומי,  את  אפפו  ודיכאון  ריקנות  תחושת 
לקום בבוקר היינו ערים עד השעות הקטנות ומעבירים את 

זמננו באכילה, שתיה ומשחקי קלפים ושש בש".
מתוך התהום הנפשית והחושך המוחלט  נצנצה לפתע 
קרן אור, מבטו העירני והנמרץ של אברך צעיר ולא מוכר 
אז, לימים, ר' חייקל מילצקי האגדי שאסף אל ביתו אחת 
אוזן  ולתת  להכיל  להקשיב,  ידע  נשמות.  מאותן  אחת 
קשבת ומקום של כבוד בלב לאותם בחורים אבודים. כך, 
מדי ליל שישי היה מסתובב במבואותיה של 'מיר' ובדירות 
המוזנחות הסובבות אותה ומשכנע בחורים להצטרף אליו 
מרגשת,  שירה  לצד  תופינים  יוגשו  בו  שישי',  ליל  ל'זיץ 
פינקוס  שמשון  הרב  הנשמה.  תוך  אל  ושיחות  שיעורים 
זצ"ל, היה בורג מרכזי באותה פעילות מרוממת, וכך היה 
יושב שעות ארוכות אל תוך הלילה, ובחיבה אין קץ עונה 
על השאלות הקשות ביותר ומעניק לבחורים את התחושה 

שיש מי ששומע אותם ושתף לצרותיהם.
בעיקר  מענה  סיפקה  הראשונות,  בשנותיה  רש"י, 
המשתייכות  בישיבות  עצמם  את  מצאו  שלא  לבחורים 
ראש  הבחין  הזמן,  עם  לרחוב.  ונפלטו  למיינסטרים 
הישיבה ר' חייקל, בצרכים השונים ובסגנונות הייחודיים 
ועולם  שונה  משפחתי  רקע  שונים,  גילאים  המאפיינים 
תרבותי שונה. כך בסניף הישיבה בתפרח מצאנו בחורים 
התמודדות  בשלבי  נראים  אלו   ,16 בגילאי  צעירים 
ראשונים. ניכר היה לפי הלבוש והתספורת שאינם נמנים 
וצורת  פניהם  שעל  ההבעה  שגרתית.  ישיבה  בחורי  על 
כאלה  גם  כי  לציין  מיותר  הכול.  אמרו  שלהם  הדיבור 
שנראים כעת במצב אבוד, עם הזמן מתקדמים במעמדם 
הרוחני ובחוסנם הנפשי, מוצאים את עצמם משודרגים עם 

הזמן לסניפי העילית של רש"י.
לעומת זאת, הסניף בפתח תקווה היכה אותי בהלם. על 
פניו, הוא נראה ככל אחת מעולם הישיבות שסוקרו כאן 
בחודשים האחרונים. אולם חדי עין יבחינו במבטם השלו 
ששוהה  מאיימת  והלא  הנעימה  ובאווירה  הרבנים  של 
לזאת.  הזקוקים  לכאלה  חיזוק  תוספת  לתת  כדי  במקום, 
בישיבת  המיוחדים  המאפיינים  שאחד  זה  בשלב  אציין 
מעניקה  שהישיבה  והחום  הביתיות  תחושת  היא  רש"י 
לתלמידיה כחלק מדרך זו, אין בין הזמנים בישיבה בכלל, 
במתכונת  פעילה  הישיבה  בהם  מיוחדים  ימים  שני  יש 
ויום  סוכות  טוב ראשון של  יום  אלו  מצומצמת במיוחד, 
זוכים  אז התלמידים שנשארים  או  טוב ראשון של פסח, 

להתארח בבית ראש הישיבה או אצל אחד האברכים. 

רש"י - המהות
לב  שמתי  הכתבה  לפני  שערכתי  הראיונות  במהלך 
תלמידי  של  הפנימי(  )הקצב  ב'ווייב'  שונה  משהו  שיש 

כ
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החרדיות  מכבלי  פנימית  משוחררות  מין  הישיבה.  ובוגרי 
הישיבתית והבנאלית, ואיזו שהיא שמחה תמידית ששורה 

על פני התלמידים, בתחושה ש'מישהו הולך תמיד איתי'. 
'הראש  אין  )ברש"י,  "'הרב'   :)22.5( צביקי  לי  מסביר 
ישיבה'. יש 'הרב'. א.ר.( שם לעצמו במקום הראשון בחינוך 
את הנושא של אהבת ה'. כל הישיבה מתנהלת סביב עבודת 
ה' מתוך שמחה ומתוך רגש, הוא משתדל בכל מאודו לחבר 
האמיתי  הטעם  ואל  המצוות  שמאחורי  הרגש  אל  אותנו 
והמנוכר שאינו  ה', בשונה מהטעם הליטאי הקר  בעבודת 

מתאים כבר לדורנו".
כחלק מהדרך של הרב מילצקי להאהיב את התורה על 
הבחורים, הסדרים מתנהלים בצורה ספונטנית, או אז נכנס 
הרב מילצקי לבית המדרש, זורק שאלה בסוגיה לחלל, וכך 
מתלהטות הרוחות ואווירת 'שטייגען' אופפת את המקום. 
יום  בכל  א',  סדר  מהלך  בכל  המדרש  בבית  שוהה  הרב 

בסניף אחר מבין שבעת הסניפים. 
כחלק מהאווירה המשפחתית והמיוחדת, כשמגיע תלמיד 
חדש, מעניקים התלמידים לבחור תחושה של משפחתיות 
בעת  שישי  שבליל  מצוי,  כך  המחיצות.  כל  את  ומפילים 
הזיץ המסורתי, יכובד הבחור החדש לשיר 'סולו' בפני כלל 
לחלק  ונעשה  קצר  זמן  תוך  משתלב  הוא  וכך  התלמידים, 

בלתי נפרד מהישיבה.
ברכה  ישא  בית המדרש המרכזי ברחוב  להיכל  להיכנס 
אל סחף של שטייגען  להישאב  פירוש הדבר  סדר,  בשעת 
או  'סברא'  לומר  צורך  שמרגיש  בחור  אחרת.  באווירה 
חידוש שהבריק במוחו על הסוגיא הנלמדת, ניתן לראותו 
עומד על הספסל וזועק את הסברא בפני הלומדים. במהלך 
וללא כבדות, בית המדרש  הסדר, הלימוד נעשה בשחרור 
אפוף בריח סיגריות. ניתן לראות את 'הרב' מעשן לצד רבים 
מהבחורים, דבר אשר מאפיין יותר מכל את האווירה )תרתי 

משמע( במהלך הסדרים.
המשפחות  לאחת  בן  ברק,  בבני  נולד  בדוי(  )שם  מאיר 
ב'  בסדר  ישיבה  ראש  בתפקיד  מכהן  אביו  החשובות. 
הוא  הארץ.  במרכז  הגדולות  הישיבות  באחת  )בקיאות( 
את  המפארות  הישיבות  באחת  ליטאי  ישיבה  כבחור  גדל 
כותל המזרח הישיבתי, עבר מסלול רגיל של ישיבה קטנה 
כותלי  בין  פריחתו  בשיא  עצמו  את  ומצא  גדולה  וישיבה 
ישיבת רש"י. בפני כתב 'כל ישראל' הוא מתאר את הצימאון 
ההולך וגדל שחש בשנות הישיבה, צימאון שהישיבה בה 

שהה לא הצליחה להרוות אותו. 
בתחילת הדרך, הוא מספר, הקשיים שחווה היו בעיקר 
אינטלקטואליים; בהמשך גם סוציולוגיים. "היו לי ספיקות 
ושאלות שלא קיבלתי עליהם מענה בישיבה, זה לא שלא 
העיסוק  אבל  החרדי,  בציבור  האלה  בתחומים  עוסקים 
הרעיון. כשאתה מנסה להשליך את  הדיבור,  נשאר ברמת 
זה לעולם המעשה, אתה נשאר לבד. זה לא קיים. גם אצל 
אלו שעוסקים בזה, זה נעלם אחרי כמה שנים", הוא מספר.

והתחיל  הארץ  במרכז  מישיבה  רש"י  לישיבת  הגיע  ש. 
"את  בוקר",  כל  קם  אני  מה  "בשביל  במחשבות:  לשקוע 
בהתחלה  מצוות".  מקיימים  אני  מי  ובשביל  עובד  אני  מי 
ניסה להתרגל לאופי השיחות והשיעורים השונה בישיבה. 
"האווירה שונה לגמרי. הלימוד הוא אחר, קצת יותר רועש, 
יותר אנרגטי ותוסס". לדברי ש. "בכל מה שקשור ללימודי 
מחשבה, אין כל כך בסיס להשוואה בין הישיבות. בישיבות 
התחומים  את  לומדים  לא  ככלל,  מהמיינסטרים,  הרגילות 
לקב"ה  ולקרבה  להעמקה  ביותר  הקרוב  הדבר  האלה. 
מקדישים  זאת,  לעומת  ברש"י  מוסר'.  'סדר  הוא  בישיבה 
הקשות  ולשאלות  מעמיקה  למחשבה  זמן  יותר  הרבה 

שנותרות ללא מענה במקומות אחרים".
"יש הבדל אחד ששמתי לב אליו במיוחד", ממשיך ש. 
בעייתי  נושא  זה  שמים.  ליראת  שקשור  מה  בכל  "והוא 
מדויקת.  בצורה  אותו  למדוד  אפשר  להגדרה, משום שאי 
בישיבת  שמים  יראת  יותר  הרבה  יש  שראיתי  ממה  אבל 
אין  בונה את עצמו.  - לאחר תקופה ארוכה שבחור  רש"י 
שם תופעה של 'שבבניקים' כמו שמנסים לייחס לבחורים 
"בחורים  הוא  ש.  את  שמרגיז  מה  לישיבה".  הקשורים 
כלום,  לומדים  לא  שונות  שמסיבות  מרכזיות  בישיבות 
וכל מה שהם  אבל חייבים להישאר בישיבה עד החתונה. 
נמצאים  ברש"י  שאפשר.  כמה  פינות'  'לעגל  זה  מחפשים 
בררת  אינה  זו  בכך.  רוצים  שאנחנו  משום  רק  בישיבה 

המחדל שלנו".

סניפים וצוות
בישיבת רש"י לומדים כ-450 תלמידים. הישיבה מחולקת 
לסניפים, ישנו את הסניף המרכזי, השוכן ברחוב ישא ברכה 
בירושלים, ומרכז בתוכו את התלמידים החדשים - כל אחד 

ממקומו הוא - ויוצר להם את הדרך הראשונית, את הדפוס 
מלמד  מקומו,  על  אותו  מעמיד  רש"י",  ישיבת  "בן  של 
אותו את גבולות המותר והאסור בחיק הישיבה ומעניק את 

התחושה הראשונית של השתייכות למקום.
סניף נוסף שוכן ברחוב עזרא בירושלים. סניפים נוספים 
שוכנים בשכונת רמות, ברחוב בליליוס בירושלים ובשכונת 
השלימות  ותחושת  הפתיחות  הללו,  בסניפים  סנהדריה. 
אבל  היממה,  שעות  בכל  מורגשת  רש"י  של  האופיינית 
והשטייגען לא מביישים את הטובות שבישיבות.  הלימוד 
לימוד מתוך אהבה, מתוך יגיעה ועמל של אהבת התורה. 
ולא  זה,  את  אוהב  הוא  כי  לומד,  שהוא  מרגיש  אחד  כל 
היחיד  הדבר  זה  כי  ללמוד  רוצה  הוא  אותו.  מכריחים  כי 
שעושה לו סיפוק בחיים. הוא לומד את זה על בשרו, הוא 
ניסה כל כך הרבה דברים שיתנו לו סיפוק וריגושים, אבל 

הוא נוכח שרק התורה היא זאת שעושה את זה.
זה  סניף  הישיבה.  של  נוסף  סניף  שוכן  תקווה  בפתח 
שהחליטו  רש"י,  ישיבת  של  העלייה  לבני  ויוחד  הוקדש 
להפוך לבני תורה בתפקוד מלא. הוא הוקם בשנת תשע"ד, 
מגרעין של 50 בוגרי הישיבה אשר התעלו והתקדמו ושאפו 
לחזור לעולם הישיבתי הרגיל והמקובל. בראשות הישיבה 
מכהן הגאון רבי ראובן מילצקי )אחיו של ראש הישיבה( 
שמרעיף עליהם אהבה רבה בחום לבו ומרביץ תורה ברמה 
ושלמות  המידות  לעבודת  דגש  שימת  תוך  מאוד,  גבוהה 

האדם.
לכל סניף ממנה הרב מילצקי 'ראש סניף'. תפקידו, לנהל 
ולדאוג לשגרת סדרים ותפילות בסניף – מעליו, עומד הרב 
שיעור  למסירת  לשבוע  אחת  לפחות  מגיע  אשר  מילצקי 
ושיחה. ראשי הסניפים לרוב יהיו בחורים או אברכים אשר 
הסניפים  ראשי  בין  שנים.  מספר  בישיבה  ולמדו  התחנכו 
יצחק אלבז, הרב שרגא קוביץ, הרב  ניתן למנות את הרב 
בנימין כהן, הרב ישעיהו וייספיש, הרב שמואל גרוסברד, 
הרב  אזולאי,  יצחק  הרב  רבוינשטיין,  יוסף  שלום  הרב 

אליעזר שרייבר, הרב מאיר דיאמנט ונוספים.
מוכר לכל בישיבה הוא הרב מנחם בלידשטיין, בתפקידו 
באחד  כללי  שיעור  לתקופה  אחת  בלידשטיין  הרב  מוסר 
מסניפי הישיבה. מלבד זאת, חשים הבחורים כלפיו הכרת 
הטוב בשל התמסרותו בפן הכלכלי עבור תלמידי הישיבה, 

ביציאתו לגולה לאסוף כספים לביסוס הישיבה.
תפרח,  במושב  תשע"ה,  בשנת  הוקם  'תפרח'  סניף 
הישיבה  עזרת  את  שביקשו  מהרחוב  בחורים  לקבוצת 
בשיקומם. למטרה זו נשלחו כמה מבוגרי הישיבה לעמוד 
לצדם בשעתם הקשה, ובתוך תקופה קצרה נאספו עשרות 
תלמידים, שנקלטו בחום ליבם של בוגרי הישיבה. הישיבה 
פועלת בראשות ראש הישיבה המכוון את דרכם בתושייה 
ומאפשרים  רגועים  מושב  חיי  הזה משולבים  בסניף  רבה. 
סדר יום גמיש. הגישה הזו מראה את אותותיה כבר מהיום 
הראשון. קצב ההתקדמות של תלמידים אלו מפעים ומרתק 
כתלי  בין  שנעשית  המקצועית  והעבודה  מיוחד,  באופן 
המקום מביאה תוצאות יוצאות מן הכלל בשיקומם של בני 

נוער אלו.

ישיבת רש"י מבוססת על אמון, הבחורים מספרים לרב 
במידה  שלהם,  והקשיים  הלבטים  את  אישיות  בשיחות 
ירודה  הדתית  רמתם  אשר  בחורים  גם  האמון,  ונשמר 
נשארים בישיבה עד לשינוי המיוחל. מן הידועות בישיבה 
כי חלק מהמערכת היא לדווח לרב או לראש הסניף על כל 
דבר. בחורים אשר ישתתפו בחתונת אחד מחבריהם וירצו 
טלפון  ירימו  חריפה,  שתיה  כל  או  אלכוהול  מעט  ללגום 
"לא  תשובה:  שישמעו  פעמים  אישורו,  את  לבקש  לרב 
חושב".  שאתה  מה  תעשה  בירה?  לך  מה  בשביל  חבל? 
ובפעמים אחרות ישמע הבחור: "תשתה מותק, תהנה, אני 
לתלמידי  הרב  בין  אמון  מערכת  נוצרת  כך  אותך".  אוהב 
הישיבה. בחור ברש"י מספר ל'כל ישראל' כי המערכת היא 
לא כפייתית, בחורים מרגישים צורך לקבל אישור, הדרכה 

והכוונה על כל צעד מהרב.
כשהתעניינתי בפני תלמידים בישיבה: "על מה מסלקים 
בחור,  מסלקים  לא  "בישיבה  גיחכו.  הם  מרש"י?",  בחור 
נדיר.  דבר  מעצמו,  יעזוב  הוא  בנוח  מרגיש  לא  בחור  אם 
אנחנו קשורים בקשר דם עם הרב, בשבילנו הוא אבא, אמא 

או בעצם הכול!" 
הישיבה,  ראש  את  לראות  הוא  בישיבה  מצוי  מחזה 
הרב מילצקי, יושב בשעות הלילה המאוחרות בפאתי בית 
תלמידים  של  ארוך  תור  משתרך  אליו  ובסמוך  המדרש 
החזק  הקשר  אתו.  שלהם  הפרטיות  לדקות  הממתינים 
משפיע על התלמידים שחשים כי יש מי שמוסר את הנפש 
שלו עבורם. הרב מילצקי מקבל קרוב ל-400 שיחות טלפון 
ביום, תלמיד מספר כי הרב עונה לכל השיחות מלבד לאלו 

הלא מזוהות.
על הקשר החם ההדוק בין הרב מילצקי לתלמידים מספר 
לנו צורי, בוגר הישיבה, לאחר 10 שנות לימוד בה. "הייתה 
תקופה בה נקלעתי לחובות עתק, אשר הביאו אותי עד לכדי 
מילצקי  הרב  מעלי,  דלא  אינשי  עם  והסתבכויות  משבר 
כיסה לי את החובות והוביל אותי לשיקום מלא, מלבד זאת 
אצל  יקר  ובטיפול  ארוכות  בנסיעות  למעני  התרוצץ  הוא 
אחת  קטנה  דוגמא  זו  צורי,  לדברי  הפסיכולוגים".  טובי 
מיני אלף להתמסרות של הרב מילצקי לתלמידיו, אליהם 
הוא מתייחס כאבא לבן. "היה תלמיד שנקלע למשבר ולא 
זז מהמיטה בביתו, הרב נכנס לרכבו בשעת לילה מאוחרת 
ארוכה  ובמשך שעה  לחדרו  נכנס  הבחור  לביתו של  הגיע 

ישב לצדו עד שנאות לצאת מהמיטה", הוא מספר. 

ליל שישי ושבת
לבתיהם,  מגיעים  ואינם  כמעט  בחורים  בשבתות השנה 
היא הבית השני שלהם  לישיבה אשר  בשל הקשר ההדוק 
ובמקרים רבים גם הראשון. כבר בליל שישי נכנסת ישיבת 
השולחן  את  עורכים  חצות  בשעת  השבת.  לאווירת  רש"י 
ערוך  הוא  בעוד  סביבו,  מסתופפים  התלמידים  ומאות 
רגש  שירי  וצ'ולנט.  סלטים  חלות,   – השבת  במטעמי 
בשעות  שמסתיים  שישי'  'ליל  את  מלווים  מהרב  ונאומים 
הלילה המאוחרות. במהלך יום חמישי נרשמים התלמידים 
אצל ראש הסניף לסעודות השבת בבית הרב או בבית אחד 
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האברכים. בסעודת ליל שבת סועדים לפחות כ-20 בחורים על 
שולחנו של הרב, סעודה המסתיימת לעיתים ב-3 לפנות בוקר. 

במקביל, נערכות סעודות בישיבה ליתר התלמידים.
בחורים מספרים ל'כל ישראל' כי הם ממתינים זמן רב בתור 
על מנת לסעוד על שולחנו של הרב. במהלך הסעודה נשמעים 
הרב  בין  ושיחות  השבת  זמירות  לצד  לרוב,  צדיקים  סיפורי 
באחד  בשבת  לשהות  הרב  נוסע  לתקופה,  אחת  לתלמידים. 
מסניפי הישיבה. בליל שבת לאחר הסעודה ניתן לראות קבוצת 
בחורים גדולה צועדת אל עבר ביתו של איש 'העדה החרדית' 
שעה  שוהים  הם  שם  שערים,  מאה  בשכונת  קרויס  יואליש 
ארוכה ל'עונג שבת'. בחורים רבים אף נראים צועדים אל עבר 
הטיש המרכזי בחצר 'תולדות אהרן', זאת לא לפני שסיימו את 

ה'שניים מקרא ואחד תרגום' בבית המדרש.
התלמידים מדגישים בנוגע לזמירות השבת, כי 'הרב' מביע 
כן מזהה בחור  זיוף ברגע, כמו  סלידה מזיופים. "הרב מזהה 
ממנו  יבקש  או  השירה  זכות  את  לו  ויעניק  מוזיקלי  שהוא 
לבצע קטע חזנות". הרב מחדיר בפני הבחורים כל העת שירים 
חדשים וישנים מחצרות החסידויות. כדוגמא לדבר, אין בחור 
ברש"י שאינו מכיר את ניגון ה'קה ריבון' של חסידות 'תולדות 

אהרן'.
ישנם  קרליבך.  בנוסח  הבחורים  ינגנו  שבת'  'קבלת  את 
ויז'ניץ. לאחר ה'לכה  ניגון של  ישלבו הבחורים  פעמים בהם 
בבית  הרב  עם  דקות  כעשר  במשך  התלמידים  רוקדים  דודי' 

המדרש, עם הניגון החסידי הידוע 'שבת שלום ומבורך'.

ימים נוראים
'יום הדין' באוויר  ניתן לחוש באווירת  במשך חודש אלול 
מלאות  יומיומיות  שיחות  על  מספרים  תלמידים  הישיבה. 
בהשתפכות הנפש הנמסרות על ידי 'הרב'. את השיחה מתחיל 
הרב כשהוא ישוב בין מאות תלמידים והוא במרכז, בתחילת 
דבריו שואל: "על מה תרצו שנדבר היום". התלמידים יחד עם 
הרב קובעים את טון השיחה, לאחר שאך לפני ימים ספורים 
שבו מחופשת 'בין הזמנים' עתירת הטיולים, הם שקועים כל 

כולם בלימוד ובצבירת זכויות לקראת ראש השנה.
האווירה  את  ישראל'  'כל  בפני  מתאר  הישיבה  בוגר 
מ'מהלך'  בנויה  לא  "השיחה  המדרש,  בבית  המחשמלת 
בהשקפה או מפרק בספר מוסר, הרב מגיע טעון ברגש, מפיו 
מתפרצים דברים מהלב שכל כולם המלכת הקב"ה והתקרבות 
אליו. 'אבא אנחנו כל כך אוהבים אותך, אנחנו ממליכים אותך 
בבית  האורות  שלנו'.  אבא  אתה  אחר,  אבא  לנו  אין  עלינו. 
קולו  עם  יחד  בבכי  פורצים  הישיבה  ובחורי  כבים  המדרש 
'אבינו  לשיר  הרב  יחל  קרובות  לעיתים  הרב.  של  המשתפך 

מלכנו' בליווי התלמידים".
ראובן  רבי  הגאון  העמוד  לפני  ניגש  דסליחות  א'  בליל 
הנוראים  הימים  לתפילות  הישיבה.  ראש  של  אחיו  מילצקי, 
נבנית גלריה מיוחדת בה מסתופפים תלמידי ובוגרי הישיבה. 
אחד מהרגעים הגדולים בישיבה הוא רגע לפני תפילת נעילה, 
אז נמסרת שיחתו המסורתית של הרב. אחרי שהקהל זועק 'ה' 
ל-30  קרוב  לריקוד  הישיבה  נעמדים תלמידי  הוא האלוקים'. 

דקות, רק אז הם מתפנים לאכול. 
אך ללא ספק, רגעי השיא בישיבת רש"י בימים הנוראים, ויש 
הנערכות  השניות  ההקפות  אלו  כולה,  השנה  לאורך  שיאמרו 
בבית המדרש המרכזי. במהלך ההקפות מסתובבים התלמידים 
עם גיטרות וכלי נגינה סביב הבימה, תלמידים ובוגרים קונים 
וחלקם משקיעים מכיסם כסף  גמרא  דפי  את ההקפה במאות 
רב עבור הישיבה. לרוב, התלמידים יקדישו את ההקפה לרב. 

במהלך ההקפות ניתן לראות תלמידים משתפכים בבכי על 
יד ארון הקודש הפתוח. הרב עצמו משיל מעליו את הפראק 
נעלים  רגעים  הבחורים.  עם  יחד  הריקודים  למעגל  ומצטרף 
מתיישב  המיקרופון  את  לידיו  לוקח  שהרב  בעת  נרשמים 
תלמידי  כל  מתאספים  וסביבו  נכבית.  התאורה  הרצפה,  על 
הישיבה. "פתח לנו שער בעת נעילת שער" בוקע השיר מגרונו 
בשירה  התלמידים  אחד  את  הרב  יכבד  שיר  בכל  הרב.  של 

במיקרופון.  ההקפות מסתיימות בשעת וותיקין.
הזמנים.  בין  בימי  הישיבות  מיתר  ייחודית  רש"י  ישיבת 
קשורים  השנה  ימות  כל  במשך  הזמנים,  בין  אין  בישיבה 
תלמידי  בהם  בימים  גם  בה  ולומדים  לישיבה  התלמידים 
הבחורים  יוצאים  בישיבה  הזמנים.  לבין  יוצאים  הישיבות 
הראשון  בשבוע  שבועיים,  במשך  שנמשך  מיוחד  לקעמפ 
בשבוע  הישיבה,  שוכרת  אותו  מוזל  במלון  הבחורים  שוהים 
השני שוהים התלמידים בזולה הנפרסת על גדות הירדן, שם הם 
מקימים אוהל ענק בשווי עשרות אלפי שקלים. בחורי הישיבה 
מקיימים סדרי לימוד ותפילה בכל הימים. השיא של הקעמפ 
הבחורים  צופים  שם   - עונה"  "סוגרים  הנקראת  תכנית  הוא 
שבועות  במשך  הישיבה  תלמידי  עמלו  עליו  מושקע  במופע 
ארוכים, המופע נערך באודיטוריום ענק אותו שוכרים לאירוע. 
ברובם  הקשורים  קטעים  מוצגים  בו  סאטירי  במופע  מדובר 
בישיבה. באירוע משתתפים מאות מהתלמידים  להווי החיים 

והבוגרים לצד ראש הישיבה הגאון רבי חייקל מילצקי.
 ,24 בן  הוא  היום  לישיבה.  שנים  כ-6  לפני  נכנס  ישראל, 
בשיחה עם 'כל ישראל' הוא משתף את שעבר עליו: "לי באופן 
אישי לקח זמן להשתלב ברש"י, אבל זה לא היה מאוד נורא. 
הבנתי שאני מצטרף לחברה חדשה, בסך הכול האווירה בבית 
נובע  העיקרי  השוני  באתי.  ממנה  לישיבה  דומה  די  המדרש 
מהדגש הישיבתי על 'קנאת סופרים תרבה חכמה', מה שיוצר 
תחרותיות רבה בין הלומדים. בישיבה בה למדתי בעבר, ברור 
בעוד  לכתר',  'הטוענים  ומי  למדן  הכי  הבחור  מי  אחד  לכל 

שברש"י זה כמעט לא קיים". 
רב,  ידע  לי  נוסף  רש"י  ישיבת  אחר  שתרתי  הקצר  בזמן 
דפים שלמים לא יספיקו על מנת למלא בהם את התרשמותי 
מהישיבה ומהעומד בראשה, אך לסיום ניתן מבט קצר של הרב 
מילצקי עצמו על הישיבה. לא פעם סיפר על סוד ההצלחה של 
הישיבה: "על פי רוב זה סותר גם להיות חבר וגם מחנך, כי אם 
אתה חבר אז אין משמעת כלפיך! זכינו לסייעתא דשמיא ופה 
אני גם חבר וגם יש משמעת של רב". אמר בהזדמנויות שונות. 
והשיב:  הישיבה,  מטרת  על  פעם  נשאל  מילצקי  הרב 
"המטרה שלנו היא להחזיר את הבחורים לשפיות, לנורמליות. 
לרפא את הפציעה, שבחור יוכל להקים בית לא פצוע. כי אם 

אדם פצוע מקים בית פצוע אז גם הילדים שלו פצועים – וכך 
אנו רוצים להחזיר אותו הביתה, כל אחד והבית שלו, כמנהג 

וכדרך אביו".

על הישיבה
מספר  לישיבה  חרדית  גדולה  ישיבה  היא  רש"י  ישיבת 
בשכונת  בירושלים  ממוקם  שלה  המרכזי  הסניף  סניפים, 
הבוכרים ולומדים בו כמאה וחמישים תלמידים. ראש ומייסד 

הישיבה הוא הגאון רבי חייקל מילצקי.
נערים  מספר  מילצקי  חייקל  ר'  הכיר  צעיר,  אברך  בהיותו 
נושרים שהוא היה להם חונך ואוזן קשבת, הוא פתח עבורם 
מסגרת ישיבתית למספר שעות ביום ברחוב צפניה בירושלים 
שנקראה  לצרפתים  ישיבה  של  במבנה  מגוריו,  למקום  סמוך 
ישיבת רש"י ונסגרה מספר שנים קודם לכן. עם השנים הישיבה 

גדלה והעתיקה את מקומה לרחוב ישא ברכה בירושלים.
לרש"י יש שישה סניפים מלב בית המדרש המרכזי השוכן 
מנת  על  הראשוני  בשלב  בחורים  מגיעים  אליו  בירושלים, 
לבחון את התאמתם. במרכזי לומדים כ-150 תלמידים ויש בו 
בליליוס,  רחוב  בסנהדריה,  גם  סניפים  ישנם  הלכה.  כולל  גם 
רחוב עזרא, ביישוב תפרח ובפתח תקווה. הסניפים מתנהלים 
הסניף  מילצקי.  הרב  בהנחיית  הישיבה  של  בוגרים  ידי  על 
הישיבה  הרגיל.  הישיבתי  לנרטיב  יותר  דומה  תקווה  בפתח 
מבוססת על אמון, הבחורים מספרים לרב בשיחות אישיות את 

הלבטים והקשיים שלהם.
בישיבה אין משגיח ואין ר"מים, הרב מילצקי מוסר שיעורים 
צוות  ואנשי  מילצקי  ראובן  הרב  אחיו  כן  כמו  הסניפים,  בכל 

נוספים מלמדים גם הם בישיבה.

בשבועות האחרונים יצא לי לראיין עשרות בחורי ובוגרי 
עובדות  להמון  נחשפתי  המובילות,  מהישיבות  ישיבות 
לא  הדברים  מטבע  חלקם  מעניינים  וסיפורים  מרתקות 

נכנסו לכתבות..
אני  אליו  הגעתי  שלא  למי  הזדמנות  עוד  לאפשר  כדי 
פותח מייל מיוחד עבור הסיפור האישי של כל אחד ואחד.

בחור או בוגר שמעוניין שנסקור את הישיבה המובילה 
בה למד יכול לשלוח מעשים ועובדות אותן כמובן נאמת 

בטרם פרסום הכתבה תודה על שיתוף הפעולה
ar0544335347@gmail.com
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בזמן שאתם מטיילים בהרי האלפים השוויצרים, בבירות 
אירופיות מדיפות ניחוח יוקרתי או אפילו במשעולי נחל 
'יהודיה' בצפון, ישנם לא מעט ישראלים המגיעים לסייר 
ב...בני ברק ובמאה שערים  כן, קראתם היטב: בעשור 
האחרון הפכו הריכוזים החרדים ליעד תיירותי פופולארי 
המושך אליו ישראלים מכל החוגים והזרמים  דורית 
ברק ורפי כפיר, המדריכים המובילים בבני ברק ובמאה 
שערים - מסירים את הלוט מעל הגשר המפתיע ביותר 

בין חרדים לחילונים  ראיון

יעקב אמסלם

יה
פד

קי
 וי

ם:
מי

לו
צי





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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952
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היה זה לפני עשור. קבוצת זרים השתרכה לה לאיטה 
'אהל  למרגלות  שנעצרה  עד  ברק,  בבני  ראב"ד  ברחוב 
המדריכה  פוניבז'.  לישיבת  השייך  המיתולוגי  קדושים' 
עצרה את שטף דיבורה והצביעה לעבר הארכיטקטורה 
את  לשמר  ושנועדה  המבנה  את  שאפיינה  הייחודית 
הייתה  לא  הקבוצה  בשואה.  שנספו  ליטא  קהילות  זכר 
ולמעשה חבריה ביקרו במקום כחלק  בני ברק  מתושבי 

מסיור שערכו בעיר בני ברק. 
לאחר מספר דקות יצא אחד מבחורי הישיבה לחברי 
הקבוצה, שאל לפשר בואם ומהיכן הם באים. "זה היה 
נראה לו מוזר שבאה קבוצת מטיילים לבני ברק, אז הוא 
מדריכת  ברק,  דורית  משחזרת  באו",  הם  מאיפה  שאל 
טיולים וחוקרת העיר בני ברק העורכת סיורים לקבוצות 

בעיר התורה והחסידות. 
"באנו  החברים:  אחד  השיב  רגעים,  מספר  לאחר 
מקיבוץ מגל''. בחור הישיבה נראה חוכך בדעתו ולפתע 
"אחינו  הישיבה.  לתוככי  והזמינם  ממחשבותיו  ניעור 
החילונים.  המטיילים  את  הישיבה  בחור  הפתיע  אתם", 
"ממרחק של עשור שנים", אומרת ברק. "אני זוכרת את 
המשפט הזה במדויק כאילו זה קרה אתמול. זאת הייתה 

הרגשת אחדות נהדרת".
בכך לא תם ביקורם בישיבה. הקבוצה שוחחה מספר 
את  שעזבו  לפני  ורגע  הישיבה  מבחורי  כמה  עם  דקות 
מרן  של  ספריו  את  הבחור  להם  העניק  קדושים',  'אהל 
הרב וואזנר זצ"ל העוסקים בהלכות שכנים. "אני זוכרת 
שחברי הקיבוץ הבטיחו להפקיד את הספרים בספרייה 

באזור מגוריהם. מי יודע לאן זה התגלגל מאז".
נשמעים  אינם  שפרטיו  כמה  עד  הזה,  הסיפור 
זה  היה  שנים.  עשור  לפני  כאמור  התרחש  מציאותיים, 
בתחילת הדרך, כאשר סיור תיירותי ברחובות בני ברק לא 
היה אטרקטיבי במיוחד, אלא שמאז התופעה התרחבה 
והפכה לנחשול של ממש. יותר ויותר תושבים חילוניים 
חפצים לתהות על קנקנם של החיים החרדים עליהם הם 

שומעים בכלי תקשורת, ולא במובנים חיוביים. 
חלוצת הסיורים הללו, היא החוקרת דורית ברק. היא 
המיוזעת.  בעיר  דורות  שלושה  וכבר  ברק  בני  תושבת 
"לא גרתי יום אחד בחיי מחוץ לבני ברק", היא אומרת 
בראיון ל'כל ישראל'. החיבור של ברק לעיר, הוא צפוי. 
סבה, הרב צבי נחמן ברג, היה ממייסדי העיר בשנת 1924 
ולמעשה היה גם מבוניה. "השטח מאחורי גן ורשא היה 
הנחלה של הסבא", היא מספרת. "שם גם היה לו פרדס 

ובית פרטי".
לפני למעלה מעשור, הרגישה  עם פטירתו של אביה 
ברק צורך לתעד את סיפוריהם של דור המייסדים, דבר 
שלא נעשה עד אז. "הייתי נפגשת עם המבוגרים שנותרו 
ברק.  בני  על  לספר  הרבה  כך  כל  שיש  וראיתי  בחיים, 
רציתי לספר על כך לעם ישראל. זה היה הרעיון הראשוני 

וכך התפתחה לה התופעה של הסיורים".
ברק פרסמה מודעה קטנה בעיתון בו קראה למתעניינים 
עם  הרחבה  מהיכרותה  סיור.  עמה  לתאם  ברק,  בבני 
היסטוריית העיר, חשבה, אולי יתעניינו כמה ויצרו קשר. 
אלא שגם היא לא ציפתה למבול הטלפונים. "ההיענות 
על  הראשון  הפרסום  זוכרת שלאחר  אני  אדירה.  הייתה 

ברק  שבני  נכון  הזרמים.  מכל  בבקשות  הוצפתי  הסיור, 
ותיירות זה היה נשמע דבר מופרך, אבל למעשה אנשים 

מאוד התעניינו בזה".
בסיורים הראשונים לקחה ברק את המטיילים לרחובות 
העיר, עצרה בנקודות ציון וסיפרה על היסטוריית העיר, 
והרגלי  המקום  לתרבות  השיחה  עברה  מאוד  מהר  אך 
טוב  את  העיר,  של  היופי  את  "הראיתי  החרדי.  הציבור 
הלב של האנשים. היו ששאלו מה יש בעיר אפורה כמו 
בני ברק, ואחרי שסיירו, הבינו שהעיר ממש לא אפורה. 

יש כאן חיים תוססים של התושבים". 

"יש הארה בסיורים 
הללו"

"הסקרנות  רבים.  עוד  אחריו  הביא  הראשון  הסיור 
התפשטה כאש בשדה קוצים", היא אומרת. "מכל רחבי 
נחשבה  אז  עד  העיר  ברק.  בבני  לסיורים  באו  הארץ 
לראות  משהו  שיש  חשב  לא  אחד  ואף  סגור  למועדון 
ברק  של  הצלחתה  למעניינת".  הפכה  היא  ופתאום  בה 
תושבי  לה  שרוחשים  האמון  מיחסי  היתר  בין  נגזרת 
העיר המכירים אותה. "אני מאוד מקפידה בכבודם של 

התושבים והם מעריכים זאת".
ההליכה עם הקבוצות ברחבי העיר, חידשה גם לברק 
הסוכות  "בחג  החרדי.  הציבור  על  ידעה  שלא  דברים 
אנשים יצאו מהבתים והזמינו את הקבוצה לשבת אצלם 
שמענו  כבר  אם  ושאלו  ירדו  אנשים  בחנוכה  בסוכה, 
הדלקת נר וחנוכה ואם אנחנו רוצים לעלות עליהם. כך 
נוצר קשר בין חילונים לחרדים שבחלק מהמקרים הוא 
יודעת על כמה שהוזמנו  נמשך הרבה אחרי הסיור. אני 

לשבת בבני ברק בזכות סיור שערכו בעיר".
היא רואה בדבר שליחות עצומה. "זה משנה לאנשים 
את הגישה כלפי החרדים וכלפי בני ברק", היא אומרת. 
זאת  כזה,  לסיור  ומגיע  עצמו  את  מי שמטריח  "ובכלל, 
החיים  אורח  על  ההסברים  כדי  תוך  זכות.  נקודת  כבר 
והחשיבה  עובד  המוח  איך  שומעת  אני  התושבים,  של 
פתאום:  לומר  יכולים  אנשים  הסיור  באמצע  משתנה. 
שאנחנו  'טוב  אחרת',  נראה  'זה  כך',  שזה  חשבתי  'לא 
שומעים את זה', 'דברים ששומעים מפה לא רואים משם' 

וכו'". 
"יש איזו הארה בסיורים הללו. יש אנשים שבאים עם 
דעות מוצקות, פרי חינוך או חוסר ידע, אבל כששומעים 
הסיור,  במהלך  נחמדים  אנשים  עם  ונפגשים  ומבררים 
מן  בו  יש  לסיור,  שמגיע  אדם  משתנה.  החשיבה 
הפתיחות, ומי שמקבל את המטיילים הוא עושה משהו 

גדול לעם ישראל. הוא שותף בקירוב לבבות".
הביקוש,  עליית  עם  האחרונות,  בשנים  זאת,  עם 
העיר  את  מכירים  שאינם  כאלו  המדריכים  לשוק  נכנסו 
ואינם רגישים לצרכיה. "באו מדריכים שלא מהעיר והם 
"זה  ברק.  אומרת  התושבים",  הליכות  את  מכירים  לא 
את  מנחים  שלא  מדריכים  יש  נעימים.  לא  מצבים  יוצר 

נכון ופה ושם מעוררים את  המטיילים שלהם להתלבש 
חמת התושבים. בגלל זה, התושבים מחמיצים את העניין 

של קירוב הלבבות".
פי הכללים,  ועל  נכונה  סיור הנעשה בצורה  לדבריה, 
מניב פירות מידיים. "יש אנשים שבסוף הסיור שואלים 
נרות  קונים  איפה  לשבת,  פמוטים  קונים  איפה  אותי 
'באר  היה  זה  מי  פעם  אותי  שאלה  אחת  חיילת  חנוכה. 

מרים' וסיפרה שהיא צאצאית שלו". 
בסיוריה, מספרת ברק בין היתר על הפן הפחות מוכר 
של הציבור החרדי. "אני מספרת על עולם החסד. אנשים 
לא מודעים לזה. אני מכירה להם אישית את עושי החסד, 
של  לעשייה  שווה  שזה  שמסכימים  אנשים  אפילו  יש 
כל שירות לאומי אחר כשהם רואים את ההיקף העצום 
גדולה לחברה  כתרומה  זה  את  של החסד. הם מקבלים 
זה  על  שומעים  לא  שלמעשה  הוא  המפליא  ולמדינה. 

בשום מקום". 
חוויות  מעט  לא  צבורות  בראשה  הדברים,  מטבע 
ועבר  פוניבז'  ישיבת  על  פעם  "סיפרתי  אלו.  מסיורים 
מפולין.  כשהגיע  שם  היה  שלו  שהבית  שסיפר  יהודי 
במקרה אחר סיפרתי על ה'שמע ישראל' המפורסם של 
הרב כהנמן וסיפרה לי אחד מהמטיילות שכך אביה גילה 

את היהדות. מאותו 'שמע ישראל'".
את  ברק  מובילה  אליהם  התיירות  ממוקדי  אחד 
קבוצותיה, הוא בית הכנסת 'איצקוביץ' ברחוב הרב שך. 
"תחילה אני מספרת את הרקע של בני הזוג איצקוביץ' 
לפעילות  עוברת  אני  כך  ואחר  הכנסת  בית  את  שבנו 
שלו כיום, כאשר מתקיימות תפילות 24 שעות ביממה". 
הוא  הכנסת,  בבית  ביותר  המעניין  הדבר  ברק,  לדברי 
העובדה כי מתפללים בו מכל העדות והחוגים, "זה ממש 

מסקרן את המתפללים", היא אומרת. 
אני  קבוצה  "לכל  רבדים.  מכמה  מורכבים  סיוריה 
טיולים  יש  שלה.  הדרישות  לפי  הסיור  את  מתאימה 
יש  לסטודנטים,  כאלו  יש  לתלמידים  שמותאמים 
הציון  נקודות  גם  זה הדרך".  על  וכן  וחיילים  לשוטרים 
שאינם  כמקומות  ברק  בני  לתושבי  לעיתים  נשמעות 
מעניינים, אך לא כך. "אני לוקחת מטיילים לבית כנסת 
הגדול, לגן 93, ליד לבנים ולגן העיר. בכל מקום יש מה 

לספר".
מעניינת  פחות  המטיילים  מרבית  את  זאת,  עם 
על  בעיקר  לדעת  רוצים  "אנשים  העיר.  ההיסטוריה של 
החיים  הרגלי  על  התושבים.  של  העכשווית  התרבות 
שלהם, הם מתלהבים מכל פרט קטן, אלו דברים שהם 

לא שומעים בתקשורת".
דווקא  מסר  להעביר  ברק  מבקשת  הריאיון  בסיום 
את  בכבוד  מקבלים  היו  אם  שמחה  "הייתי  לתושבים: 
יותר  היום  שקשה  משהו  שזה  יודעת  אני  המטיילים. 
רוב  של  לביקורים  הסיבה  את  שיבינו  אבל  מפעם. 
הציבור  את  לעומק  להכיר  רוצים  באמת  הם  המטילים. 
הם  אם  שמחה  הייתי  מהתקשורת.  ניזונים  להיות  ולא 
יבינו את השורה התחתונה בסיורים הללו. את העניין של 
בדיבורים,  לא  לקרב.  יכול  שהיה  דבר  זה  חינם.  אהבת 

במעשים". 

בצורה  הנעשה  סיור  לדבריה, 
נכונה ועל פי הכללים, מניב פירות 
מידיים. "יש אנשים שבסוף הסיור 
שואלים אותי איפה קונים פמוטים 
חנוכה.  נרות  קונים  איפה  לשבת, 
חיילת אחת שאלה אותי פעם מי 
זה היה 'באר מרים' וסיפרה שהיא 

צאצאית שלו

"
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הולכת ומקצינה
לצד סיורים בבני ברק שבשנים האחרונות הפכו להרגל, 
החרדית- ואולי  החרדית.  בירושלים  סיורים  מתקיימים 

עלו  אלו  סיורים  שערים.  מאה  בשכונת  הנמצאת  קיצונית 
על  המטיילים  התקפות  רקע  על  בעיקר  לכותרות  בעבר 
ידי תושבי המקום, אך על אף ההקצנה בשכונה, כיום לא 
לא  והמדריכים מקפידים  כאלו מאחר  אירועים  מתרחשים 
להיכנס למקומות בהם הם יודעים כי לא יתקבלו בעין יפה.

אחד מהם הוא רפי כפיר, מייסד 'אהבת ירושלים', חברה 
רבות  שנים  כמדריך  כפיר משמש  בעיר.  סיורים  המקיימת 
ותחום הדרכתו היא העיר ירושלים על שכונותיה ופלגיה. 
"המטרה שלי היא ללמד אנשים על ירושלים", הוא אומר 
ובהם  בעיר  שכונה  לכל  קורסים  לנו  "יש  ישראל'.  ל'כל 
סיפורים  עם  ההיסטוריה של השכונה  את  אנחנו מעבירים 

שהצטברו עם השנים".
כי  מבהיר  הוא  עקיבא'.  'בני  בוגר  דתי,  אדם  הוא  כפיר 
בסיוריו במאה שערים, אין כל מניע דתי או מניע חברתי, 
היא  שערים  "מאה  בלבד.  מסקרנות  מונע  הוא  אלא 
יודע את  שכונה מאוד מסקרנת", הוא אומר. "הציבור לא 
הניואנסים וההבדלים בין הפלגים. גם מבחינה היסטורית, 
מאה שערים היא אחת השכונות הראשונות שנוסדו מחוץ 
לחומות ולמעשה היא השכונה הראשונה שהייתה גדולה. 
נחלת שבעה הייתה לפניה אבל קטנה יותר. בגלל שהייתה 
הראשונה הגדולה, היא שימשה אבן דרך לשכונות שבאו 

אחריה ועד היום היא עושה את זה בקיצוניות שלה".
לסמל  השכונה  הפכה  השנים  במהלך  כי  הוא  סוד  לא 
הקיצוניות החרדית. "היום כבר אוטובוס של אגד לא יכול 
מבחוץ  אנשים  מעניין  מאוד  הזה  המצב  בשכונה.  לעבור 
בשביל  אלי  באים  האנשים  רוב  חילונים.  אנשים  ובעיקר 
להכיר את המנטליות. רוצים לדעת מה הקשר בין המציאות 

לתקשורת, מה ההבדל בין הפלגים, איך הם חיים". 
"מתאספים  קבוע.  למסלול  כפיר  לוקח  מטייליו  את 
בית  שם  יש  ילין.  דוד  רחוב  לכיוון  ויורדים  בדוידקה 
שמסמל זכר לחורבן. לאחר מכן ממשיכים ל'זיכרון משה', 
אני מראה להם את השכונה, מסביר להם מה זה שטיבלאך, 
וככה אנו עוברים לדבר על הלבוש השונה של התושבים. 
הרבה פעמים אנחנו נתקלים באנשים שיש להם הערות על 

הקבוצה ומתפתחת שיחה".
מזיכרון משה ייקח כפיר את המטיילים לרחוב ישעיהו, 
ירושלים.  שעברה  הגדול  השינוי  את  לראות  אפשר  "שם 
במקום 'קולנוע אדיסון' יש בניין מגורים חרדי, במקום בית 
זה  על  וכן  חיים'  'עץ  תורה  תלמוד  היום  יש  'למל'  הספר 
הדרך". משם ירד כפיר עם חברי הקבוצה לכיכר השבת, שם 

מטבע הדברים יתעכבו כמה רגעים. 
שקורה  למה  אותנו  מכניסה  השבת  כיכר  "צומת 
בירושלים. אני זוכר בתור ילד את ההפגנות הגדולות שהיו 
שם. אני מסביר לקבוצה על זה מה קורה שם היום. לפעמים 
כולם.  את  ולראות  שם  לעמוד  הקבוצה  לחברי  מציע  אני 
המקומות  אחד  שונה.  מאוד  החרדית  שהחברה  לראות 
להראות  גברים  אופנת  חנות  זה  הולך,  שאני  הפיקנטיים 
שאין שום חולצות צבעוניות. פעם הייתי עם עורך דין שקנה 
7 חולצות. הוא נדהם שהיו שם רק חולצות לבנות". ומשם 
הספר  בית  בניין  את  לראות  עמוס,  לרחוב  ממשיכים  הם 

של קרלין הנחשב לבניין הראשון בירושלים החדשה. "אין 
בניין יותר ישן ממנו".  

בלי   - מאה שערים 
רחובות פנימיים

אלא  שערים,  מאה  שכונת  היא  בסיור  הכותרת  גולת 
שבהגעת הקבוצות השונות לשכונה, ישנם לא מעט מגבלות. 
"ראשית", מציין כפיר. "אני לא יכול להכניס את המטיילים 
לרחובות הפנימיים. תמיד מותקפות שם הקבוצות. אז אני 
הולך על רחוב מאה שערים, ממשיך למאפיית נחמה בבית 
ישראל ושם מסיים. לפעמים אני נכנס לבתי אונגרין, אבל 

זה במקרים נדירים".
בעבר, כאשר העז כפיר להכניס קבוצות מטיילים לתוככי 
בעבר  חטפתי  "כבר  מהירה.  הייתה  התגובה  השכונה, 
עגבניות, ביצים ושקיות מים. לא משנה מי יהיה בקבוצה, 

גם אם זאת קבוצה חרדית, תושבי המקום יתקיפו אותה". 
גורמים  ישנם  הקיצונית,  השכונה  בתוככי  גם  זאת,  עם 
המקבלים את קבוצות המסיירים בפנים מאירות. "החסידות 
חסידות  "היא  כפיר.  אומר  אותנו",  שמקבלת  המרכזית 
אפילו  להיכנס  בחסידות  לנו  שהרשו  תקופות  היו  קרלין. 
לתלמוד התורה ולראות את הילדים לומדים. אנשים נורא 
אהבו את זה. היום הם כבר לא מסכימים בגלל לחצים של 

גורמים בשכונה".
זה  היה  החסידות,  בתוככי  לפיו  מצב  יצרו  אלו  לחצים 
מקום בטוח, ובחוץ היו הקבוצות מותקפות. "פעם הדרכתי 
קבוצה של בנות והבהרתי להן מראש שהן צריכות להביא 
חצאיות". ליתר ביטחון, הביא עמו המדריך כמה חצאיות 
צנוע.  לא  בו תלך אחת הבנות בלבוש  למנוע מקרה  בכדי 
שתיאמנו  אחרי  החסידות  של  לבניין  ההסעה  עם  "הגענו 
צעקות  לחטוף  התחלנו  לרחוב,  כשיצאנו  ומיד  כניסה 
קרלין  לבניין  נכנסה  מיד  מסאטמר שהיו ממול". הקבוצה 
והשקט שב על מקומו. "עוד חשדו בי שאני ארגנתי את זה 

בשביל האטרקציה", מסכם כפיר בחיוך. 
תחנה קבועה אליה מביא כפיר את מטייליו היא למשרדו 
קרלין.  לחסידות  המשתייך  חרדית  מכללה  מנכ"ל  של 
עם  מדבר  כשהוא  מדהימה.  רטוריקה  עם  באיש  "מדובר 
חילונים, זה נשמע כאילו כל החרדים ציונים. הוא מנפץ כל 
מיתוס על החרדים והוא עושה את זה במומחיות לא קטנה. 
הוא אב טיפוס של אדם שיכול לקחת אוכלוסייה ולשנות 
הזה,  'השד  אומר:  שהוא  כאילו  לגביה.  ההתייחסות  את 

שאתם קוראים בעיתונות, לא נכון'".
דיונים אלו עם מנכ"ל המכללה מולידים לא פעם ויכוחים 
תלוי  הדיון  אופי  שכאן  אלא  ומדינה,  דת  בסוגיות  עזים 
במדריך עצמו. לכפיר, המשתייך לציבור הדתי לאומי, אין 
לעיתים  שמוביל  מה  הצדדים,  מן  אחד  על  להגן  אידיאל 
בתוך  חיים  המדריכים  "רוב  המתווכחים.  בין  לפיצוץ 
את  "השאלה  כפיר.  מסביר  החרדים",  על  הסטראוטיפים 
מה נבחר להעצים ואת מה נעדיף להצניע. כשפותחים חלון, 
ואז  צבא  לענייני  צוהר  לפתוח  אפשר  כיוון.  מאיזה  תלוי 
הדיון מתפוצץ ואפשר גם לעניינים חיוביים יותר שעליהם 

יש הסכמה".
עניינים עליהם יש הסכמה יש לא מעט. הבולט מבניהם 
הוא ללא ספק עולם החסד הזוכה להערכה גם בקרב כאלו 
הנחשבים ל'אנטי', אלא ששוב, ניווט הדיון תלויה במדריך 
המלווה, ואלו כאמור אינם ששים לסנגר על הציבור החרדי. 
שלא  אנטי-חרדים  הם  המדריכים  של  המוחלט  "הרוב 
"הקוטביות  כפיר.  קובע  החרדי",  האינטרס  את  משרתים 
בחברה היא כה גדולה, עד שקשה מאוד לחבר בין המגזרים. 
הציבור החילוני מוכן להתקרב לציבור החרדי והחרדי לא 

מוכן וגם אם כן, זה יהיה עד גבול מסוים". 
עמו,  שהתרחש  מסוים  מקרה  להדגים  מבקש  כשכפיר 
על  המכללה  למנכ"ל  שהופנתה  בשאלה  מיד  נזכר  הוא 
על  וסיפר  הצבא  על  דיבר  "האיש  המטיילים.  אחד  ידי 
והעלייה במספר המתגייסים החרדים.  השתלבות החרדים 
אחד המטיילים שאל אותו: האם את הבת שלך תיתן לחרדי 
הדיון  ומיד  'לא'  הייתה  שלו  התשובה  בצבא,  ששירת 

התפוצץ. לדבר זה נחמד, אבל להתקרב זה לא יקרה".

עם  שבאים  אנשים  יש 
דעות מוצקות, פרי חינוך או 
חוסר ידע, אבל כששומעים 
עם  ונפגשים  ומבררים 
במהלך  נחמדים  אנשים 
משתנה.  החשיבה  הסיור, 
בו  יש  לסיור,  שמגיע  אדם 
שמקבל  ומי  הפתיחות,  מן 
עושה  הוא  המטיילים  את 
ישראל.  לעם  גדול  משהו 

הוא שותף בקירוב לבבות

"

"
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לרגל ימי 'בין הזמנים' יוצאים רבים לבתי מלון שונים, בפיקוח 
שלושה  עם  שוחח  ישראל'  'כל  כתב    'מהודרת'  ובהשגחה 
מהרבנים המובילים בתחום הכשרת ופיקוח על בתי מלון, ושמע 
מהם על הבעיות המורכבות, המכשולות הנפוצים וכמה מקרים 
נחשוני,  משה  הרה"ג    מאיסורים  יהודים  אלפי  ניצלו  בהם 
הרה"ג שמואל בורנשטיין והרה"ג יעקב ג'אן בחלק ראשון של 

פרויקט הכשרות בימי 'בין הזמנים'

 יצחק דוד קוריץ

מכשירים 
את הנופש
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עוזבים  ישראל,  בית  עמך  יהודים,  מוני 
בתקופה זו של ימי 'בין הזמנים' את בתיהם 
בארץ  שונים  נופש  למקומות  ונוהרים 
בוחרים  חלקם  העולם.  וברחבי  הקודש 
יותר,  זולות  העלויות  בהם  הארחה  בבתי 
ורבים  מפוארים,  מלון  בתי  יעדיפו  אחרים 
ועוד.  אירופה  לארצות  מרחיקים  אף 
כמובן – הדבר הראשון אותו מבררים לפני 
שמזמינים חבילת נופש, הוא נושא הכשרות 
לקהל  הפונים  הנופש  מקומות  כל  כמעט  ואכן,  במקום, 
החרדי והדתי היום, מקפידים על תעודת כשרות מסודרת 

מההכשרים המהודרים ביותר ומשגיחים צמודים בשטח.
אך מתברר שהדבר אינו כל כך פשוט וקל. עבודה קשה 
ומורכבת ביותר כרוכה בנושא המטבחים של בתי הארחה 
ובתי המלון, וזאת מלבד הנושא החשוב לא פחות, והוא, 
שמירת גדרי הצניעות וההפרדה בשטח המקום, )ועל כך 

נדרשת יריעה נפרדת, בשבוע הבא בחלק ב' אי"ה(.
לקראת ימי בין הזמנים ישבנו לשיחה מעניינת ומרתקת 
במיוחד עם שלשה רבנים חשובים, מומחי כשרות ומזון, 
הלא הם הרה"ג משה נחשוני – חבר לשכת הרבנות ורב 
מחלקת הכשרות בעיר ראשון לציון, ששימש בעבר כראש 
מחלקת הכשרות במדינת ישראל וכיום הוא מנהל מערך 
על  חתום  ואף  ומסעדות  מלון  בבתי  גם  מסועף  כשרות 
מחלקת המזון בטיסות לחו"ל מטעם מדינת ישראל. עמו 
לכשרות  מפורסם  מומחה   - בורנשטיין  שמואל  הרה"ג 
המזון שבתי מלון ובתי הארחה רבים ברחבי הארץ עומדים 
תחת כשרותו המהודרת, ומצטרף לשיחה גם הרה"ג יעקב 
על  גם  האחראי  הארץ,  בצפון  הכשרות  ממומחי   - ג'אן 

נושא הכשרות במקומות רבים באוקראינה הרחוקה.
בנושא  על קצה המזלג  אותנו  זו הם משתפים  בשיחה 
הרגיש כל כך ונותנים לציבור תובנות ו"טיפים" חשובים 
ביותר, מלווים בעובדות בשטח, המלמדות עד כמה מגיעה 

הזהירות הנדרשת בדברים אלו. 
החשובים  הנושאים  על  קצת  לשמוע  רצינו  תחילה, 

ביותר הדורשים השגחה וזהירות.
"ראשית", פותח בדבריו הרב בורנשטיין, "קיים כמובן 
המתהדר  אחר  נופש  מקום  או  מלון  בין  הגדול  הבדל 
בתעודת  המסתפקים  לאלה  'מהדרין',  כשרות  בתעודת 
רבים,  בתחומים  ביטוי  לידי  בא  הדבר  רגילה.  כשרות 
די  רגילה,  כשרות  עם  במקומות  האוכל.  בבישול  כגון 
בעובדה שיהודי מדליק את הגז והתנורים, ואילו בהשגחת 
מהלך  כל  על  אחראי  יהיה  שיהודי  דורשים  'מהדרין' 
כמו  וההידורים.  השיטות  כל  פי  על  ושיתאים  הבישול 
כן, המשגיח במקום חייב לדאוג ולפקח בשבע עיניים על 
תרומות  בתחום  גם  מסודר  יהיה  שהכל  הסחורה,  קבלת 

ומעשרות וערלה, וכן כשרות העלים וכו'.
במקומות  הנופשים  רבים  של  מוכרת  תופעה  "ישנה 
רגילה,  בכשרות  ומסתפקים  'מהדרין'  הכשר  להם  שאין 
יוכלו  מה  ומבררים  למשגיח  פונים  הם  הארוחה  ובשעת 
לאכול וממה עדיף להימנע. כמובן עדיף כך מאשר לאכול 
בלי הגבלה, אבל גם בזה צריך לדעת שהדבר לא 'גלאט', 
עובר  שהמטבח  ארוך  תהליך  ישנו  עצמו  האוכל  עד  כי 

והדבר מורכב ביותר. 
"אחד הדברים העיקריים בנושא זה הוא כשרות הכלים 
והפרדה מוחלטת בין בשר לחלב על כל המשתמע מכך. 
ורגע.  רגע  בכל  ערני  להיות  המשגיח  חייב  זה  בדבר 
ובאינסטינקט  נעלמים פריטי סכו"ם בשרי,  רבות  פעמים 
ונותנים  חלבי  סכו"ם  המטבח  עובדי  נוטלים  רגע  של 
מקבל  אני  הימים  באחד  להיפך.  וכן  האורחים,  לציבור 
שיחת טלפון בהולה ממשגיח מסויים באחד מבתי המלון 
העומדים תחת הכשרות שלנו. הוא מספר לי כי במטבח 
ואחד  חלבי,  סכו"ם  של  רבים  פריטים  נעלמו  המלון 
סכו"ם  להוציא  לעובדים  הוראה  נתן  במקום  מהאורחים 
וניסה למנוע את  זעקה  בשרי. המשגיח מצידו הרים קול 

הדבר מספר פעמים ללא הועיל.
הרב  ממשיך  מלון",  לאותו  בעצמי  ונסעתי  "קמתי 

האוכל  לחדר  "נכנסתי  בורנשטיין, 
הלכתי  הארוחה,  בעיצומה של 

ולעיניהם  לשולחן  משולחן 
האורחים  של  הנדהמות 

הכפיות  כל  את  שלפתי 
והצלחות  מהכוסות 
מרוב  סגורות  כשעיני 
שדבר  נעימות  אי 
אצלנו  קורה  כזה 
הזה  בצעד  בהשגחה. 

מלבד   – שעשיתי 

ה
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אחד הדברים העיקריים בנושא 
זה הוא כשרות הכלים והפרדה 
מוחלטת בין בשר לחלב על כל 
המשתמע מכך. בדבר זה חייב 
המשגיח להיות ערני בכל רגע 
ורגע. פעמים רבות נעלמים פריטי 
סכו"ם בשרי, ובאינסטינקט של רגע 
נוטלים עובדי המטבח סכו"ם חלבי 
ונותנים לציבור האורחים, וכן להיפך

"
ובעיקר  גם  רציתי  מהמקום,  הבשרי  הסכו"ם  את  להוציא  הצורך 
להדגיש עד כמה הדבר חמור בעינינו, ועד כמה חשוב שלא יחזרו 
למנכ"ל  הסכו"ם  פריטי  כל  את  הבאתי  עצמם.  על  כאלו  דברים 
המלון וסיפרתי לו על העניין. כמובן הוא הבין את כוונתי ההחלטית 

ונתן את מילתו שדבר כזה לא יקרה שוב.
יהודי  מסויימת,  תקופה  לפני  זה  היה  זה,  מעין  נוסף  "סיפור 
עשיר מארה"ב רכש את אחד מבתי המלון בירושלים וערך אירוע 
פתיחה מפואר עם מוזמנים רבים וביניהם אישים מפורסמים ואילי 
הון. האירוע היה מבוסס על תפריט חלבי עשיר ביותר, והשתתפו 
בו כ-400 מוזמנים. במהלך הסעודה" – חושף הרב בורנשטיין – 
"הבנתי כי משהו לא ברור קורה כאן, החלק החלבי במטבח המלון 
לא יכול להכיל כמות גדולה כזו של מנות ובמגוון כזה. נכנסתי מיד 
למטבח ושאלתי את הטבח היכן המשגיח. הוא ענה לי בגמגום כי 
המשגיח חטף כאב שיניים והלך מהמקום. בעוד אני משוחח עמו 
מהירה  בבדיקה  עשן...  מעלה  במטבח  הבשרי  החלק  כי  הבחנתי 
ונאפה במטבח הבשרי...  כי חלק מהאוכל החלבי התבשל  התברר 

כמובן הוריתי מיידית להפסיק להוציא אוכל מבושל החוצה. 
"מארגני האירוע נכנסו למטבח והחל ויכוח סוער במקום, חלקם 
למרות שישנם  ואכן  בדוחק,  הדבר  את  להתיר  צדדים  יש  כי  טענו 
אוכל  מאז שהתבשל  מסויים  זמן  עבר  אם  כגון  בדבר,  היתר  צדדי 
בשרי במקום, לא הועילו כל ההסברים ולעיני כל הנוכחים לקחתי 
במקום,  הגדולים  מהתנורים  לאחד  אותו  הכנסתי  האוכל,  כל  את 
הדלקתי אותו על החום הגבוה ביותר למשך זמן ממושך עד שכולו 
שיש  למרות  כי  משמעית  חד  לנוכחים  הסברתי  לגחלים.  הפך 
ואם  נהלים,  על  לשמור  חייבים  אנחנו  להתיר,  הלכתית  אפשרות 
נתיר בפעם הזאת את הדבר, יבואו עובדי המטבח להתיר גם דברים 

אחרים חמורים יותר. 
"כשעמדתי לצאת מהמקום, פגש אותי אחד מחשובי האורחים, 
משב"ק האדמו"ר מסאטמר, וסיפר לי שהוא שמע כי במקום זה ניתן 
לאכול ללא פקפוק, 'עכשיו אני מבין גם מדוע', אמר. ואכן נקודה זו 
היא חשובה ביותר, כי גם במקרים בהם ניתן למצוא פתרונות שונים, 

תמיד צריך להקפיד על כללים ונהלים גם במצבי לחץ בהם הניסיון 
הוא גדול שבעתיים".

חשובה  נקודה  נחשוני  הרב  לנו  מוסיף  ישראל  בישול  בעניין 
ביותר, והוא שיש הבדל בין המנהג של האשכנזים הדורש שיהודי 
אצל  ההקפדה  לבין  הבישול,  בזמן  אחראי  ויהיה  האש  את  ידליק 
בני עדות המזרח על כך שיהודי יהיה זה שאף יניח את הסירים על 
האש ויכניס את האוכל לתנורים, ועל כן כשמזמינים חבילת נופש 

מן הראוי לברר נקודה זו.
הדעות  כל  לפי  חלק  אכן  שיהיה  ה'חלק'  הבשר  בענין  כן  כמו 
וגם לפי שיטת מרן הבית יוסף. "פעמים רבות" – הוא אומר לנו – 
"המילה 'מהדרין' מטעה את הציבור, כי גם במהדרין ישנם דרגות 
מה  על  מקפידים  ההכשרים  ונותני  המשגיחים  תמיד  לא  שונות, 
שהציבור מקפיד כל אחד בביתו, וצריך לשים לב לכך. בית המלון 
לו  או מקום הנופש מפרסם את שמו של המשגיח כשהוא מצמיד 
את התואר 'הרב הגאון'... מילים משכנעות... אך לא תמיד הגאונות 

מספיקה בתחום זה, ולא תמיד הוא אכן גאון...
"הנה דוגמא, יהודי הזמין חדר במלון מסויים וסיפר לי כי הבטיחו 
לו שזה בהכשר של רב מפורסם עם שם ידוע. אני טענתי לו כי לא 
מרוחק  במקום  הנמצא  זה,  למלון  כשרותו  את  יתן  זה  שרב  יתכן 
קצר  מבירור  שלו.  המחמירים  הכשרות  בכללי  מלעמוד  ורחוק 
התברר כי אכן ישנו רב אחר הנושא את אותו שם משפחה, והמלון 
מצידו מתהדר בשם זה, שאמנם הוא מבין בכשרות ואף מהדר, אך 

עדיין רחוק מרמת ההידור של הרב המפורסם.
"ובאותו עניין", משתף אותנו הרב נחשוני בסיפור נוסף מעניין 
בתפקידו  מכהן  הוא  בה  לציון,  ראשון  בעיר  שהיה  משעשע,  ואף 
הביאו  העיר  מבני  רבים  הפורים,  בחג  השנים  "באחת  החשוב. 
מרשימה  עוגיות  חבילת  בלטה  המוצרים  ובין  מנות,  משלוח  לי 
על  במיוחד  וטעים  חדש  מוצר  זה  היה  בד"ץ,  בהכשר  שהתהדרה 
משלוחים.  בעשרות  עצמו  על  חזר  המוצר  ואכן  ששמעתי,  מה  פי 
ההכשר  את  שנותן  הרב  מי  לברר  החלטתי  הפורים  חג  במוצאי 
לעוגיות אלו. לאחר בירור הפנו אותי אל רב מסויים בעיר רמלה. 

זה  הוא  כי  אישר  אכן  והוא  הנושא,  את  לברר  אליו  התקשרתי 
והדגיש  ההכשר  את  שיבח  ואף  המוצר,  של  כשרותו  על  האחראי 
כי מדובר בבד"ץ כפי שהופיע על האריזה. לאחר חקירות ודרישות 
ולנו  'מדוע לכולכם מותר לכתוב בד"ץ  הוא הרים את קולו ושאל 

היהודים מהודו אסור?' הייתי בהלם. 
"התברר כי מדובר ברב של קהילה מסויימת יוצאי המזרח הרחוק, 
שבתמימותם כתבו על האריזות את המלה המפורסמת 'בד"ץ' בלי 
לעמוד אכן על חומרת העניין. ושוב, אין בדברים אלו בכדי לזלזל 
ברב מסויים או בקהילה מסויימת, אך כשמתהדרים במותג הכשר 

מסויים חייבים להיזהר שאכן יהיה כיסוי מתאים לחותמת זו".
איך באמת מתמודדים משגיחי כשרות עם נושא רגיש כל כך?

"אכן", אומר לנו הרב ג'אן, "הדבר כרוך כאמור בעירנות מתמדת 
נופש, ובפרט אצלנו בבתי  ידי המשגיחים בכל מקום  הנדרשת על 
דבר  לכל  לב  לשים  חייב  המשגיח  הגויים,  בין  באוקראינה  המלון 
הנכנס למטבח וכל דבר היוצא מהמטבח, אם זה בענין בישולי גויים 
עובדי  כי  העובדה  לאור  רבה,  זהירות  המצריך  נסך  יין  בענין  או 

המטבח ברובם הינם גויים מקומיים, ולפעמים אף השף בעצמו. 
"ואכן ארע פעם באחד מבתי המלון שהטבח ניסה כל העת לשפר 
את טעם האוכל שיגיע לרמה גבוהה ככל היותר, עד שהחליט בזמן 
מסויים להוסיף חמאה לתבשיל מסויים בארוחה בשרית, אך כמובן 
שבסיוע המצלמות שהיו במטבח והמעקב שערך המשגיח המסור 

במקום, נמנע מכשול זה בסייעתא דשמיא.
"משגיח חייב שימת לב לפרטי פרטים, מהדברים הגדולים ועד 
לפרטים הקטנים ביותר. באחד מבתי המלון נכנס המשגיח למטבח 
העובדים  אחד  אחרי  עוקב  הוא  לארוחה.  ההכנות  של  בעיצומן 
תבניות  כ-30  לפתוח  הספיק  כבר  העובד  ביצים,  בפתיחת  שעסק 
דם.  ואז קלט המשגיח שהביצים לא עברו בדיקה מנקודת  ביצים, 
באומץ לב לא פשוט ניגש המשגיח לעובד, לקח ממנו את הקערה 
שעברה  הביוב  לתעלת  באחת  הכל  והשליך  הביצים  של  הענקית 
זה היה כבר לאחר מעשה...  זעקה, אך  במטבח. העובד הרים קול 
וזה רק אחד מעשרות ומאות דברים עליהם משגיח צריך לתת את 
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המשגיח חייב כל העת לחשוב 
על מה צריך עוד לשים דגש 

וזהירות, ונותן לנו דוגמא נוספת 
שלא חשבנו עליה. "אם במהלך 

הבישול במטבח מתרחשת למשל 
הפסקת חשמל שבעקבותיה 
נכבים כל מכשירי החשמל 

במטבח, יצטרך המשגיח להתחיל 
הכל מהתחלה. לא די בהרמת 

ה'שאלטר' והכל נדלק אוטומטית

דעתו כל רגע ורגע".
ובקי  חכם  תלמיד  להיות  חייב  המשגיח  כי  מובן  אלו  מדברים 

וראוי לתפקיד, אכן כך?
בקי  להיות  צריך  "המשגיח  בורשטיין,  הרב  לנו  אומר  "בודאי", 
הלכות  בענייני  שניים  או  פרק  היודע  חכם  תלמיד  ואף  ומומחה 
כשרות המזון על כל פרטיו, אך חייבים להדגיש, הדבר העיקרי הוא 
דוקא המקצוענות. משגיח שיהיה תלמיד חכם ובקי בהלכות אך לא 
יהיה בעל מקצוע ובעל חושים מחודדים – לא יוכל למנוע מכשולות 
וותק  ידע,  של  שילוב  רק  חלילה,  נתון  רגע  בכל  במטבח  שיצוצו 
ומקצוענות יכול לסייע במקרים אלו, וכמובן רק בסייעתא דשמיא, 
כך גם במסעדות ובבתי אוכל, ובפרט בבתי מלון בהם המכשולות 

הם רבים בהרבה.
"וכאן כדאי לעורר על נקודה נוספת בענין, והיא שרבים מהאורחים 
וגודל  בגדיו  מראהו,  פי  על  המשגיח  את  בודקים  נופש  במקומות 
זקנו... זוהי טעות חמורה, כי שוב כמו שאמרנו מה שחשוב ביותר 
הוא תחום המומחיות והמקצוענות בשטח. אמנם בדרך כלל הלבוש 
בשביל  מספיק  לא  זה  אך  פנימיותו,  את  גם  מסגיר  אדם  הבן  של 

לסמוך על כך בזמן אמת, וצריך לברר עליו שוב ושוב".
פרטים  על  לחשוב  "צריך   – נחשוני  הרב  מוסיף   – "המשגיח" 
את  שאוספים  בעת  למשל,  עליהם,  לחשוב  אמור  לא  רגיל  שאיש 
שאריות הלחם בסעודות שבת וקושרים אותם בשקית, על המשגיח 
לדאוג שלא תהיה קשירה קיימת האסורה בשבת קודש, וכך בעוד 

אלפי נקודות רגישות בהלכות שבת.
"בהזדמנות מסויימת סיפר לי משגיח", מספר הרב נחשוני, "כי 
הוא נתקל ברמאות מצד סוחר שסיפק מזון למטבח בו הוא משמש 
המשגיח,  סיפר  שעון'  כמון  מתוקתק  היה  מסביב  'הכול  בתפקידו. 
בדיקה  אך  שעשינו,  להזמנה  תאם  הכל  והכמות,  הצבע  'המשקל, 
הוא  תואם  שלא  היחיד  הדבר  כי  גיליתי  שעשיתי  יותר  מעמיקה 
תאריך ההספקה שהיה מוקדם ב-3 חודשים לפני התאריך האמיתי...' 
המשגיח שהיה יסודי לא ויתר, ותיחקר את אותו ספק, עד שהתברר 
כי הוא מחזיק ברשותו 'אוצר' של תעודות מתאריכים שונים שהיו 
מטבחים  בעלי  היו  ביניהם  אך  שונים,  למטבחים  להגיע  אמורות 
שהדבר לא עניין אותם כלל וכלל והם לא דרשו את התעודה. אותו 
ספק ניצל את ההזדמנות ושמר על תעודות אלו ו'דחף' אותם לאנשים 
שהפעם  אלא  הפעם,  עשה  גם  וכך  שונות,  בהזדמנויות  אחרים 
בסייעתא דשמיא הוא 'נפל' על משגיח אחראי ומסור שקלט במהרה 
הוקשחו  ומאז  הוחזרה  הסחורה  כמובן  בהתאם,  ופעל  הענין  את 

הנהלים בנושא".
גם הרב ג'אן חוזר ומדגיש לנו כי המשגיח חייב כל העת לחשוב 
על מה צריך עוד לשים דגש וזהירות, ונותן לנו דוגמא נוספת שלא 

חשבנו עליה. "אם במהלך הבישול במטבח מתרחשת למשל הפסקת 
יצטרך  במטבח,  החשמל  מכשירי  כל  נכבים  שבעקבותיה  חשמל 
והכל  ה'שאלטר'  בהרמת  די  לא  מהתחלה.  הכל  להתחיל  המשגיח 
נדלק אוטומטית, צריך בישול ישראל מחדש על כל המשתמע מכך, 

וכמובן כל עדה לפי המנהגים שלה, כאמור.
מאי  בהרבה  קלה  "המלאכה   – ג'אן  הרב  ממשיך   – "כיום" 
ובכל  מטבח  בכל  הקיימת  המצלמות  טכנולוגיית  בעקבות  פעם, 
מקום, הדבר גורם גם לזהירות יותר מצד העובדים היודעים כי כל 
להסתכל  יכול  לכך שהמשגיח  וגם  ליין,  און  פעולותיהם מתעודות 
על דברים רבים בבת אחת ולבדוק מה טעון תיקון מיידי. ישנם עוד 
הכשרות  נושא  על  המקלים  בימינו  מתקדמים  מעניינים  חידושים 
בתחומים רבים, אך כמובן המלאכה עדיין לא קלה ודורשת מאמץ 

רב וסייעתא דשמיא בכל צעד וצעד ובכל רגע ורגע".

"



ה' באב תשע"ז 28/7/17 36

 הקהילה היהודית
התיעוד הראשון אודות יהודי בריטניה הוא בכתביו של המלך וויליאם מן המאה ה-11, שביקש 
"לייבא" אוכלוסייה יהודית, מאחר והוא האמין שהבנתם בתחום המסחרי תסייע לממלכתו. מאז 
קבעו כאן יהודים רבים את מקומם. שני שליש מכל היהודים בבריטניה חיים בלונדון. בשכונת 
תושבים  ל-20,000  מעל  ובה  החסידית  הקהילה  מתגוררת   )Stamford Hill( היל  סטמפורד 

ובשכונת גולדרס גרין )Golders Green( גרה קהילה גדולה של יהודים וישראלים, 
גולדרס גרין היא  שכונה גדולה עם נוכחות יהודית מרשימה, הרבה חנויות כשרות, מסעדות, 
בארץ  שאני  הרגשתי  ולרגע  תוססים  כאן  היהודיים  החיים  ועוד.   כשרים  מלונות  כנסת,   בתי 
אך  בחנויות  עמוס  הראשי  הרחוב  המקומיים.  את  המאפיין  הבריטי  והאיפוק  הנימוס  אילולא 

השכונה שלווה ורגועה, קריאות ומוזיקה בחנויות לא תשמעו כאן... 
מסעדות – כאמור בגולדרס גרין ישנן כמה מסעדות מפורסמות.

.White House express – . Golders Green Road. 102 מסעדה בשרית
pizaza – Golders Green Road. 100 הפיצה

HUMMUS BAR –,Golders Green Road..82 חומוס

 אתרים מרכזיים
ארמון באקינגהם והגינה - המקום הראשון שכל תייר שנוחת בלונדון מגיע אליו הוא כמובן 
ארמון באקינגהם. הארמון היה האטרקציה הראשונה שלי בלונדון. הוא משמש למגורי המלכה 
בחלק מחודשי השנה ובחודשים שהיא לא נמצאת בארמון - הוא פתוח למבקרים. במקום יש 

חדרים ואולמות תצוגה. כמו כן אפשר להיכנס לגנים ולגלריות. 
הגן מסביב לארמון גדול במיוחד ובמרכזו אגם גדול, בגן ישנה חנות למזכרות ובית קפה שבו 
כעין  ומהווה  לשנה  תקף  לגן  הכניסה  שכרטיס  לב  שימו  מסורתיים.  בריטים  מאכלים  מוכרים 
כרטיס חופשי – שנתי וניתן להיכנס  איתו באמצעות ת.ז . לפני היציאה מהגן החתמתי את כרטיס 

הכניסה אצל השומר וכך אהיה זכאית להיכנס לארמון במשך השנה הבאה. 
ניתן  וחצי.   -11 וחצי   10 בשעה  משמרות  חילופי  של  מרשים  טקס  יומיים  כל  יש  בחורף 
ישנה  שמאל  בצד  לארמון  מחוץ  ומתי.   יום  באיזה  לבדוק  כדי  הארמון  של  באתר  להסתכל 
המלכה.  שומרי  של  לילדים  פיג'מות  אפילו  עטים,  הארמון,  של  כלים  מוכרים  שבה   חנות 

משפחת  של  הסוסים  המלכותיות,  האורוות   - הארמון  בקרבת  עוד 
לגמרי. מפוארות  והאורוות  באגדות  כמו  ויפים  לבנים  סוסים   המלוכה. 

ארמון קנסינגטון - בצדו השני של ההייד פארק. כיום מתגוררים בו נכד המלכה הבא בתור לכס 
המלכות מספר 3. הנסיך ויליאם ואשתו הדוכסית קייט. בחלקו האחורי של הארמון ישנו מוזיאון 
פתוח במשך השנה לתיירים. בארמון זה התגוררו בני משפחת המלוכה במהלך הדורות.  בארמון 
מוצגים אביזרי ריהוט אשר שימש אל בני המלוכה. הארמון כאמור נמצא בקצה ההייד פארק 

ונחמד לשלב ביקור בו עם טיול בפארק. 
הייד פארק - פארק מטופח ורחב ידיים, אשר במרכזו אגם גדול. בפארק פזורים ספסלים רבים, 

וברבורים משוטטים בין התיירים. הפרחים והערוגות מהממים ביופיים וריחם.
הרודס - עוד בקרבת הייד פארק  נמצא קניון הרודס היוקרתי הקניון מזמין ומפואר ביותר,  
6 קומות עמוסות במותגים יוקרתיים. המחירים יקרים יחסית אך אפשר למצוא מציאות בקומה 
של המזכרות.  בקומה -1 יש מצבה גדולה לזכרה של הנסיכה דיאנה שנהרגה בתאונת דרכים. 

הנסיכה הייתה מקורבת לבעלי השליטה בקניון. 
רשתות  גדולות,  חנויות  מיותרת.  נוספת  מילה  כל   - אוקספורד  רחוב   - סטריט  אוקספורד 
)לפריימרק  ומציאות משתלמות.   קומות  כמה  עם  פריימרק  של  סניפים   2 וכמובן  מפורסמות. 
פריימרק  את  אוהבים  הישראלים  בכלל,  שעות....(  של  סיפור  זה  כי  נוחות  נעליים  עם  תלכו 
 , ידועה היא כי בקיץ מתקיימים בחנות מניינים לתפילה. אין כמו לשבת באקוספורד  ובדיחה 

לנוח מהשופינג ולשתות כוס תה אנגלי. 
לונדון איי- גלגל הענק המפורסם של לונדון. נמצא על גדות נהר התמזה. הגלגל משלים סיבוב 
במשך  חצי שעה. התצפית אכן מרשימה מאד. ניתן להצטייד במפה לגלגל הענק עם הסבר על 

כל מבנה שרואים.
ביג בן - הביג - בן, הסמל המיתולוגי של לונדון, מתנשא לגובה של כ100 מטר. הצבע המוזהב 
והשעון המצלצל מושכים אליו אלפי תיירים.  וצמוד אליו נמצא בניין הפרלמנט.  למרגלות הביג 
בן על שפת נהר התמזה, מפרסמות חברות רבות על שייט באוניה גדולה עד גשר לונדון. ישנה 
אפשרות לרדת מתחת לגשר לונדון ולהיכנס למצודת לונדון – בה יש הצגות של אבירים אשר 

מדמים קרב מימי הביניים.
קמדן טאון - שוק קמדן טאון.הוא שוק המתפרס על מספר רחובות בשכונת קמדן. השוק מכיל 
באסטות עם אינספור מציאות ומזכרות. המוכרים ברובם מהגרים מוסלמים וכשדיברתי בעברית 

הם כנראה זיהו את השפה והתייחסו בהתאם. בשוק הזה, אל תדברו בעברית.
רכבל של חברת התעופה פליי אמירייטס - רכבל אשר חוצה את נהר התמזה בגובה גבוה 

מאד. 

אירופי
עם טובי שטרן

קיץ

לונדון 

היה כיף. היה נוצץ. 
אוקספורד לונדון, 

גוד ביי.
tulingast@gmail.com  :לתגובות

העיר הראשונה שטסתי אליה הייתה 
לונדון, ומאז אני חוזרת אליה כל כמה 

חודשים.
משפט מפורסם בעולם אומר שמי 
שעייף מלונדון עייף מהחיים, ואכן 

,ללונדון יש את הקסם הייחודי שלה, 
העליזות וההומור הבריטי. לצד הנימוסים 

המלכותיים. 
לונדון שופעת גנים רחבי ידיים וארמונות. 

ורק כשמגיעים אליה מרגישים עד כמה 
היא אצילית ויפה. 

העיר עצמה נוחה מאד להתמצאות. 
הטיוב )הרכבת התחתית( קלה מאד 

לנסיעה ונוחה להגעה ממקום למוקם. 
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תארי לי את המגורים בניכר 
"לגור בין גויים זה חלק מהחיים פה ובהרגשה אנחנו תמיד נהיה האורחים הזרים. הם מכבדים אותנו ואנו אותם ולפעמים 
הם גם נעזרים בנו. בארץ זה יראה ממש מוזר אם שכן גוי יגיע ליהודי ויבקש עזרה בתיקון משהו בבית. אך פה זה יותר 

מקובל". 
איך ההווי בשכונה? 

"למרות שהקהילה חיה על פי רוב ברחובות ובשכונות מסוימות. אנו מאד קשורים ומרגישים תחושה של הגנה. זה לא כמו 
גטו אבל נוח לנו בשביל השירותים הקהילתיים, החנויות וכו'". 

איך שבת מורגשת כאן? 
מכיוון  בעולם  עיר  בכל  כמו  היא  גרין  בגולדרס  כשרות. השבת  וחנויות  כנסת  בית  בקרבת  לגור  למשל חשוב  "בשבת 

שהכבישים לא סגורים. בסטמפורד היל למשל יש רחובות שלמים של חרדים והרבה יותר רגוע בשבת". 
האם חשים פה באנטישמיות לעיתים? 

"מרגישים, למרות שהיא לא מתבטאת באלימות אלא יותר בכיוון של מילים, כמו יהודי מלוכלך או יהודי בתוספת קללות. 
במישור המקצועי זה גם מורגש מכיוון שהם אומרים שהיהודים אוהבים כסף וגונבים להם את העבודות". 

מה חושבים כאן על ישראל? 
"אם קורה משהו בארץ ישר מרגישים את זה. במבטים וביחס". 

"כולם ביחד אחד עם השני, אין הבדלים. יש המון ארגוני חסד שעוזרים ללא יוצא מן הכלל ומאד מרגש להגיע לערב 
גיבוש ולראות שקהל המתנדבים מורכב מכל שכבות האוכלוסייה". 

פורסם שהשם הכי מפורסם בלונדון הוא מוחמד. אתם מרגישים בזה?
"עד לפני כמה שנים לא הרגשנו את זה יותר מידי, אך כעת מדברים על אנגליה בעוד 50 שנה שהיהודים בקושי יהיו 
רק  הוא  שהשילוט  עסק  ובתי  חנויות  ויש  מאד.  עולה  כאן  שלהם  הכוח  המוסלמית.  לאוכלוסייה  ביחס  כאן  מורגשים 

בערבית". 
כיצד מחנכים את הילדים? 

"לילדים הקטנים יש כאן מוסדות לימוד רבים. וכעת כשהילדים שלי גדלו - הם לומדים בישיבות. שני הגדולים בארצות 
הברית, והקטן בישיבה באנגליה". 

ריכזתי את התחנות החשובות בטיוב לפי האטרקציות.

 Hyde park- הייד פארק

 green park- ארמון באקינגהם  

 golders green- שכונת גולדרס גרין

 oxford circus- רחוב אוקספורד

 camden town- שוק קמדן טאון

westminster- שייט.

הגלגל ענק של לונדון, ביג בן, 

נקודות ציון חשובות: מידע שימושי:
בכל תחנת רכבת תחתית ישנה מפה של העיר ושל התחנות,  קל מאד 

לקרוא אותה. הקווים מחולקים לפי צבעים. כל צבע של קו עובר באזור 

 אחר ויש אפשרות כמובן להחליף קווים ללא יציאה מהתחנה.

 השקע שונה משל ישראל, ויש לקחת מתאם.

המטבע הוא פאונד.

אגב, כל המוזיאונים בלונדון - חינמיים. 

מטריה חובה, כי קשה למצוא בלונדון יום ללא גשם.

הטיוב שהיא כאמור הרכבת התחתית נוחה וברורה מאד, בכל התחנות יש 

מפה ודיילי מודיעין ששמחים מאד לעזור. כמעט בכל קיוסק יש אפשרות 

לקנות אויסטר )כרטיס רב קו בלע"ז(  בעלות של 5 פאונד שחוזרים אליך 

ברגע שאתה מחזיר אותו למכונה או לקיוסק בסוף הטיול.

הביג בן ובית הפרלמנט הייד פארק ארמון באקינגהאם

מוזיאון ארמון קנסינגטון- עריסה בציפוי 
זהב ששימשה את בני  המלוכה

יהודי מקומי
חווה ארלנגר

מרפאה באומנות,  מתגוררת בעיר. 
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אל תשאלו אותי מדוע, אך בימים אלו משום מה כשאני פותח 
את עיניי בבוקר, מהחלון נשקף רחוב מנומנם בעיירה הונסט 
שבקייפ קוד מסצ'וסטס. על פי רוב, תיירים כמוני הנוסעים 
לארצות הברית יבחרו לשהות בניו יורק, האבא, האמא והאחות 
הנוירוטית של כל הערים בעולם. ואם לא בניו יורק אז בשיקגו 
או בלוס אנג'לס או בכל מקום שוקק חיים יותר מעיירת החוף 
הציורית אך השקטה שבה, תוצאה של צירוף נסיבות מוזר, אני 

נמצא עכשיו. 
לכן מתוך נדיבות לב והבנה שקטה שסביר מאוד להניח שכף 
רגלכם לא תדרוך לעולם באזור הזה, אתן לכם תיאור, קצר 
וסובייקטיבי, אך מספק של חוויותיי,  מעין ציור במילים של 
מראות המפרץ היפה, ובאופן הכה אופייני לאמריקאים, הענק, 

קייפ קוד.
אספר לכם על טיול רגלי שערכתי לאורך התעלה מעשה ידי 
אדם המחברת בין מפרץ קייפ קוד למפרץ בוזרדס. על השחפים 
צהובי המקור המקננים על כל עמוד חשמל מעץ שהשחיר והתנפח 
מהלחות. על הדייגים העומדים ערומים מהמותן ומעלה על גדות 
התעלה ועל מבדוקי עץ מוגבהים בעמודים מצופי ירוקת וחיות ים 
זעירות. אותם דייגים זקנים שעורם יבש מהרוח, קשה מהלחות, 
וצרוב מהשמש עד שנדמה לסוליית עץ קשה. הם יושבים בודדים 
או בקבוצות קטנות מעשנים סיגרים עבים כאצבעות שמנמנות.

אספר על רכבות המשא החולפות מאחורי חומות עצים צפופות 
ושאפשר לדעת היכן הן רק לפי הצפירות הנמוכות העמוקות  

שמהדהדות מפעם לפעם מעל המים.
על הסרטנים הכתומים הגדולים ככדורגל המסתתרים בין אבני 
בזלת ענקיים  ושבורים, פסולת מחפירת התעלה, שנמשכים 
כאצבע באורך מאתיים מטר אל תוך הים, ובקצה מגדלור גבוה.
אספר על המים הנוצצים המשתקפים בצורות גאומטריות 
מוזרות על תחתיתן של יאכטות לבנות. ועל המפרשיות ועל 
אופנועי הים ועל שייטי הקייקים שהתהפכו כשסירה הייתה 

חולפת קרוב מידי והשובל היה פוגע בהם.
אספר על הימים בהם השמש כה חזקה עד שהכול מטושטש 

מאור ואני מרגיש נקי כמו שלא הרגשתי בחיי.
אספר על טיולי ערב ליד החוף ב"הונסט" כשהשמש כבר 
שקעה והשמיים כדרך שמי הצפון נותרים כחולים עוד זמן רב 
והשחפים  צווחים כשהנשרים חוזרים לקינים שבנו על משטחי 

עץ שהוצבו שם במיוחד בשביל כך. ומפתחי הבתים מנופפים 
אלי מברכים לשלום כאילו באמת אכפת. השיניים של צאצאי 
המתיישבים הראשונים בניו אינגלנד לבנות אז הם מחייכים 
בכל הזדמנות. ואחר כך אני חוצה את הגשר ולפעמים כשיש 
שם ילדים אני עוצר וצופה בהם מטפסים מעל למעקה ומזנקים 
למים. אחר כך הם שוחים לגדה עוברים דרך המסעדה שעליה, 

חוזרים לגשר וקופצים שוב.
ואחר כך לפני שאני חוזר לבית, אני יושב על מדרגות עץ רקובות 
שיורדות לחוף שנחשף אט אט בזמן שהגאות יורדת. ציקדה 
מנגנת באוויר והסירות הקטנות המנקדות את המים מתנועעות 
בעדינות ברוח הקלה. אורות הבתים שבצד שמולי בגדה השנייה 
של המפרץ נדלקים בזה בזה אחר זה מרצדים על המים. בוב דילן 

שר מרחוק ומישהו צוחק.
נראה כאילו חלוקי אבן אפורים וחלקים נעים על החול, עד 
שאני מבין שאלו סרטנים קטנים שצבעם נחושת, הם מתרוצצים 
בהילוכם המוזר לצדדים ואז צוללים לתוך חורים קטנים באדמה.

היופי לופת את ליבי.
בכל מקום יש משהו חדש ומשהו מוכר. העולם עצום בגודלו 

והאנשים רבים כל כך. הפרצופים שונים אך ההבעות דומות. 
ובכל יש כיעור ויש יופי, יופי בלתי נתפס. וכל אותו הכיעור 
והיופי מתמזגים. וכל אותם אנשים מכל אותם עולמות פוסעים 
בדרכים שונות שלעולם אינן מצטלבות עד שהן כולן נפגשות 

באותו המקום, בסוף.


ברוב המקרים בהם ויכוחים אינם מגיעים לידי הכרעה, זה 
קורה בגלל ששני הצדדים, בלי לשים לב, לא מתווכחים על 

שורשי הדברים בהם הם חלוקים.
מדוע שני אנשים חכמים והגיוניים אינם מסוגלים להגיע 
להסכמה בנושא מסוים? כל צד מגיש את טיעוניו ורעיונותיו, 
בוחנים בצוותא, אלו טענות מכריעות ואלו ראיות נכונות ומגיעים 

להסכמה. מדוע בהרבה מקרים אין זה כך?
התשובה היא ששני האנשים יוצאים מנקודות מוצא שונות. 
והוויכוח אמור וצריך להתנהל על נקודות המוצא האלו. המושכלות 

הראשונות שמהן מתפתח חילוק הדעות.
הדוגמאות הבולטות לכך הן חילוקי הדעות הרבים בין הציבור 

הדתי לציבור הלא דתי. 
למרות שחלה התקדמות עצומה ביחסו של הציבור הלא דתי 

במהלך השנים שחלפו מקום המדינה לתורה ולמצוות. 
למשל, מי היה מאמין שבנו של טומי לפיד, למרות מלחמתו 
המוצהרת בעולם התורה, יאמר בפה מלא שוודאי צריך להשאיר 

כמות מסוימת של בחורים שילמדו בישיבות הקדושות?
גיטין וקידושין מתנהלים על פי דין תורה ורק באישור הרבנות. 
)למרות מאבקם של הרפורמים שכל מטרתם רק להילחם בתורה 

ובלומדיה(.
על פי כל הסקרים רוב הציבור בארץ מסורתי ברמות שונות. 
חייבים להבחין בכך שהנרטיב השתנה. ובכל זאת ניטשות 
מחלוקות עזות ביחס לכל דבר וענין ציבורי הנוגע לדת. גיוס 
לצבא. עבודה, קצבאות לאברכים ולמוסדות חינוך, נישואין 
אזרחיים ועוד. והוויכוח נמשך ונמשך ונראה שלעולם לא יגיע 

לידי הכרעה.
הסיבה לכך כמו שאמרתי היא שהטענות הנאמרות בו אינן 

הטענות רלוונטיות. 
בא איש התקשורת הלא דתי ואומר: הפוליטיקאים החרדים 

גנבים, האברכים פרזיטים ובחורי הישיבות משתמטים.
בא הדתי ואומר ראו את החינוך החרדי, ראו את ילדינו ילדי 
החמד המחונכים לעומת עגלתכם הריקה, ראו את סעודות השבת 

המשפחתיות ועוד כהנה וכהנה.
איזה מין וויכוח זה? איך יהיה ניתן להגיע כך להכרעה.

אם מטרתנו ביקוש האמת אז יש לומר בצורה ברורה ושאינה 
משתמעת לשני פנים: קיימות רק ואך ורק שתי שאלות חשובות 

- יש אלוקים? תורה מן השמיים היא?
זהו שורש הוויכוח. על זה אנו צריכים לדבר מעל כל במה. את 
דעתנו בנושאים אלו אנו צריכים להציג לציבור הלא דתי בארץ.

וכיוון שיש אלוקים אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת ממילא 
תובן עמדתנו לגבי קיום מוסדות לימוד בהם בחורים צעירים 
משקיעים את מלוא מרצם בלימוד התורה הקדושה שורש קיומנו. 
ממילא יובן שללא לומדי התורה אין קיום ומשמעות לעם ישראל.
רק כאשר הוויכוח יתנהל בשדה זה נוכל להגיע כולנו, עם 

ישראל כולו לגאולת הנפש ולגאולה השלמה.

משל ושנינה // אליהו פכטר

מחשבות 
ממסצ'וסטס



לבדיקת התאמה חינם: 
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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
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המשפיע רבי אלימלך בידרמן בביתר עילית

הכנסת ספר תורה לבית המדרש קהל עדת ירושלים 
בביתר עילית

צילום: יהושע פרוכטר וקובי הר צבי
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אאאא

נשיא מועצת החכמים 
על קברי צדיקים בגליל

חתונת נכדת האדמו"ר מקאמרנא, בת לבנו רבי 
מתתיהו זצ"ל

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

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

קול  אני שומעת  "אימא, אימא" 
המילים  לבה.  מעמקי  זועק  נשי 
)או  שומעת  אני  אבל  אחרות,  הן 
שלא  מה  את  מרגישה(  לומר  נכון 
נאמר. "אז תעבירו אותה למעון", "תעשי הכל 

שיקבלו אותה שם".
ומסתכלת  מהמחברת  עיניים  מרימה  אני 
שולחן,  במרחק  שם  יושבת  היא  למולי. 
בי  ובוהה  שרוולים  חסרת  צהובה  בחולצה 

בעיניים שמאחוריהן כאב.
מתנגנת  קניונים  של  מוזיקה  בבוקר.  שישי 
ברקע. יצאתי מהבית כי אני חייבת לסיים כמה 
מאחורי  כבר  השבת  מטלות  כתיבה.  מטלות 
הלחות  על  משתלט  לא  המזגן  )ברובן(. 
הדביקה אפילו בתוך הקניון, ואני שוב חוזרת 

להסתכל בפניה, לבדוק האם יש בהן דמעות.
בלי  לזעוק  ממשיכה  היא  אימא",  "אימא, 
להציע  מבט,  אליה  להישיר  מעיזה  ואני  קול 
למעלה.  ומצביעה  העיניים  דרך  ואהבה  חום 
"אבא,  אומרת  ואני  שואל  פרצוף  עושה  היא 
אבא" ומרימה את האצבע בשנית אל השמים. 
היחיד  ומי  מכוונת  אני  למי  ברור  שיהיה  כדי 

שיכול להושיע.
הקפה  קטן.  שלנו  השולחנות  בין  המרחק 
צף  שלי  המים  בכוס  הלימון  מחוסל.  שלה 
בקול חלוש שבכל  אומרת  באדישות, כשהיא 
כאן  לי  באת  איך  "איך?  לאוזניי  מגיע  זאת 
ובכל  אותה  מכירה  לא  אני  לא  פתאום?". 
זאת אני ממשיכה להתעקש על ההוא למעלה 
כתפיה  את  רואה  וכשאני  לעזרתה.  שיבוא 
חוצה  מתאפקת,  לא  אני  בייאוש,  שוב  שחות 

את המרחק שבינינו וניגשת לחבק.
החולצה הדוסית מעוטרת הפרחים, עוטפת 
בחיבוק  החשופה,  הצהובה,  חולצתה  את 
יותר.  צריך  לא  מילה.  כל   ללא  מבין  אחיות 
בכך.  ודי  השנייה  את  אחת  "שומעות"  שנינו 
רגע אחרי אני שבה למרחב הכתיבה שלי, דפי 
הבוקר נותרים מיותמים ואני מציצה למים עם 

הלימון ומגלה שהיא כבר נעלמה לה לדרכה.



שפותחת  "עקב"  שהמילה  מפרש  רש"י 
את פרשתנו מכוונת למצוות קלות שאדם דש 
ש"עקב"  שמסבירים  פרשנים  ישנם  בעקביו. 
לשכר  היא  הכוונה  וכי  "סוף"  משמעו 
על  מדבר  רש"י  לכאורה  בסיום.  שמשלמים 
תחילת העבודה והם על סופה. אבל לא מדובר 
בהשלמה  אלא  שונים  פירושים  בשני  כאן 
הוא שבגמר  הגילוי בפרשה  פירוש אחד.  של 
ידי  על  נפעלים   - והשכר  הסוף   - העבודה 

"עקב",  מדרגת  העבודה  את  שמתחילים 
הדרגה הנמוכה והקלה ביותר – מצוות שאדם 

דש בעקביו.
ואם כבר עקב, אז ברור לכולנו שאנו נמצאים 
בתקופת עקבתא דמשיחא. על פי כל הסימנים 
"הנה זה בא". אנחנו עסוקים כל הזמן מסביב 
לגאולה ומקשרים כל דבר לגאולה. שימו לב 
כיצד מסיימים כל הרבנים את דבריהם. כיצד 
מסתיימות הרצאות. תמיד באיחול שנזכה מיד 

לביאת גואל צדק.
על  מרמזת  עקב  המילה  בפרשתנו.  גם  כך 
- עקבתא דמשיחא. ביטוי  התקופה הזו שלנו 
שיש בו שני פירושים: הדור הכי תחתון ונחות 
מבחינה רוחנית – כמו העקב שבגוף. ו...עקב 

מלשון סוף ואחרית הגלות. 
בפרט בדורנו, ובמיוחד בזמננו, שכבר כלו 
כל הקיצין והסתיימה עבודת הבירורים של כל 
לדבר  ומחכה  מוכן  הכל  לנו.  שקדמו  הדורות 
מה שחסר. רק תנועה אחת של הקב"ה שיוציא 
אותנו מהגלות ויביא אותנו לגאולה האמיתית 
והשלמה. ולכן יהודים מבקשים ותובעים שוב 

ושוב "עד מתי"?! 
הפירושים  שני  את  לחבר  ניתן  למעשה 
הדור  שזה  בגלל  דווקא  אנו:  לימינו  דלעיל 
העבודה  לעקב,  עד  והגענו  ביותר  התחתון 
אל  מהעקב  למעלה,  מלמטה  היא  הזה  בדור 
הראש. העבודה שלנו, הדור הירוד ביותר, היא 
זו שמרימה את כל הדרגות, ובו )כן, בדור הזה( 

מתגלית הגאולה, ונכנסת הא' בגולה.
היא  דמשיחא  עקבתא  מתקופת  המסקנה 
שיש לכל יהודי כוח לעורר ולעודד את עצמו, 
כל  שלפי  הקב"ה  ואת  סביבו,  האחרים  את 
ובניסים  בתורתו  הראה  שהקב"ה  החשבונות 
שהוא עושה בעולם, הגאולה כבר מזמן הייתה 
הסימנים  כל  התקיימו  כבר  לבוא.  צריכה 
המובאים בדברי חז"ל על ימי עקבתא דמשיחא 

ואפילו על "שנה שמלך המשיח נגלה בה".
בהם  השבועות  שלושת  הסתיימו  ואפילו 
עליהן  המקדש  בית  הלכות  בלימוד  עסקנו 
עוסקים  הם  כאילו  עליהם  אני  "מעלה  נאמר 
לנו  יש  שכעת  כן  אם  מובן  הבית".  בבניין 
לבקש  הגדולה  והאחריות  החובה  הזכות, 
הגלות  מתי  עד  מתי"?!  "עד  לקב"ה  ולצעוק 

האיומה הזו?


הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית  וייעוץ לנערות 
  Mirisch1@gmail.com לתגובות:   | רדיו 
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לפעמים כל מה 
שצריך הוא חיבוק

"עקב"  למילה  רש"י  פירוש  בין  סתירה  אין 
פרשנים  של  פירושם  לבין  פרשתנו  שבתחילת 
של  צדדים  שני  הכל  בסך  הם  הפירושים  אחרים. 
פירוש אחד. וגם, מה עשיתי בקניון בבוקרו של יום 

שישי חם ולוהט?

מירי שניאורסון

גוונים שונים  מעניין לראות על הדף הלבן 
של התנהגויות ותחושות, הרבה מעבר לצבע 

החד גוני של הדיו ולובן הנייר.
ככל שאדם חש תחושת שחרור פנימית הוא 
"יכבוש" את הגיליון, אדם שמרגיש נח בעולם 
בכתיבת  בנוכחותו  הדף  את  ימלא  ובסביבה 
מתוך  נובע  זה  לעיתים  דינאמית.  תנועה 
תחושה של חוויה רגשית והתלהבות. ולעיתים 
המשמעת  שנחלשת  עד  ניכר  כך  כל  החופש 
סדר  ולהשליט  ההבעה  את  למתן  הפנימית 
ורצונו עד  רציונאלי. האדם מרגיש את עצמו 
ובתחושת  בעולם  אנשים  עוד  שיש  ששוכח 

החופש שלו הוא יכול לכבול אחרים. 
להודיע  בלי  שהולך  המתבגר  הילד  זה  אם 

על חשבונה של האם הדואגת.
חשבון  על  אורחים  שמזמין  הבעל  זה  אם 

אשתו.
וההבעה  החופש  תחושת  כאשר  אבל 
הרגשית באה לידי ביטוי תוך יחסי גומלין עם 
הסביבה ושמירה על כבוד הפרט נשמר האיזון 

והאדם יציב ובריא נפשית.
לעומת זאת ככל שהאדם סגור ומכווץ יותר 
נעלמת נוכחותו מהשטח. דבר שמשקף קושי 
ניכור  כדי  עד  לעיתים  הסביבה  עם  לתקשר 

והתכנסות כלפי פנים.
דחוס  יהיה  והכתב  ברובו  לבן  יישאר  הדף 

באותו האזור.
הדף,  על  נוכחות  ישנה  הראשון  בכתב 
ישנה  כלומר  ברורים  שוליים  ישנם  זאת  עם 

התנועה  ובנורמות,  במסגרת  התחשבות 
של  יד  כתב  ומתקדמת.  משוחררת  דינאמית 
עם  עימות  מפני  נרתעת  לא  פעילה  בחורה 
הסביבה אדרבה, הסביבה החיצונית משמשת 
מרצה  את  מעליה  לפרוק  פעולה  שדה  לה 

היוצר והבעתה האישית.
כאן  רבים,  מחסומים  ישנם  השני  בכתב 
מבקש הכותב להציג את גדלותו, הוא מאדיר 
את עצמו באופן הפגנתי על הדף שלא נפספס 
באפקטים  להשתמש  נזקק  הוא  חלילה, 
ליצור  מנת  על  הרגילה  מההבעה  שחורגים 
אפקט שהולם לפי ציפיותיו. עקב כך מתרחש 
האותיות  רגשית"  "אינפלציה  של  תהליך 
המצוי  בין  הפער  את  החושף  דבר  מתנפחות 

לרצוי.
על  ופריסה  נוכחות  יש  הכתבים  בשני 
היא  היד  שונה.  הפנימית  התנועה  אבל  הדף 
המרץ  את  היוצרת  זו  לא  היא  אמצעי  רק 
בעלי  גם  המח,  כתב  הוא  היד  כתב  הפנימי. 
מום שכותבים בפה או ברגל ברגע שיש להם 
ניתוח  עליהם  לעשות  ניתן  מלאה  שליטה 

גרפולוגי באותה מידה. 
צורת  את  לזייף  יכול  מיומן  זייפן  גם 
יוכל  לא  הוא  התנועה  את  אבל  האותיות 
לזייף, התנועה היא המרץ הפנימי של האדם 
החיים,  במשך  ולחוויותיו  לאופיו  בהתאם 
יחסו לתחושת החופש או הכיווץ הפנימי, את 
התחושה הייחודית הזו שמפעילה אותנו בכל 

רובדי החיים לא ניתן לזייף. 

סודות

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 
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הנה 
לא מחבבים את הטיפול אצל רופא השיניים? הנה דרך טבעית, עדינה וחכמה להקדים רפואה 

למכה ולהימנע מהידרדרות של מצב החניכיים

סיבה לחיוך

מאת: חיים בן מאיר

רופא  עושה  מה  אותי  שואלים  היו  ילד  כשהייתי 
השיניים והייתי עונה: "עושה כואב". הבדיחה היתה אחת 
אהבו  ההורים  שלי.  המורחבת  במשפחה  הפופולריות 
לחזור ולשאול אותי את השאלה המכשילה לפני כולם, עד 

שבמרוצת השנים, זה הפסיק להצחיק והתחיל להדאיג.
עזב.  לא  פעם  אף  למעשה  שיניים  מרופאי  הפחד 
השיניים,  רופאי  אצל  בחיי  שעברתי  הבודדים  הטיפולים 
היו תחת הרדמה מלאה. הליך רפואי מוגזם שאף רופא לא 

שש לעשות, אלא אם אין ברירה אחרת. 
שמצב  לי  נאמר  בקליניקה,  שלי  האחרון  בביקור 
של  האחיזה  אפעל,  לא  ואם  טוב  לא  שלי  החניכיים 
ואצטרך  ינשרו  השיניים  תתרופף.  בחניכיים  השיניים 

השתלות. יקרות. מאד.
העובדה  להדחיק.  נוח  לי  שהיה  לתסמינים  התאים  זה 
שכבר הרבה זמן לא נוח לי לנגוס בפירות וירקות טריים 
וקשים, כמו תפוח עץ ירוק, גזר או קולורבי. הבנתי עכשיו 
המצב  שיניים...  מצחצח  כשאני  קל  דימום  לי  יש  למה 
דרך  להיות  שחייבת  חשבתי  ויותר.  יותר  אותי  הטריד 

עדינה לטפל בבעיות חניכיים ובסוף מצאתי.
החרצית  פרח  של  שתמצית  שמעתי  האחרונות  בשנים 
עוזרת  האכיניצאה  צמח  של  ותמצית  למיגרנות  עוזרת 
ויותר  יותר  נשמעו  מרפא  צמחי  של  שמות  לשפעת. 

מסביבי. כשהתחלתי לברר, הבנתי שגם לבעיות חניכיים, 
צמחי מרפא יכולים לעזור.

צמחי מרפא לחיזוק 
של  הצרכים  את  זיהתה   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 
טיפול  שיטת  ופיתחה  חניכיים  בעיות  עם  המתמודדים 
מוצרים  אישי,  אבחון  שלבים:  שלושה  על  המבוססת 

טבעיים וליווי אישי עד לתוצאות מצוינות.
המוצרים של החברה  נרקחו  מתמציות מרוכזות פי 5 
של צמחי המרפא המתאימים לטיפול בחניכיים. הצמחים 
נבדקו במעבדות איכות בינלאומיות מובילות. שם וידאו 
פעילים, שיחוללו  חומרים  גבוה של  ריכוז  כוללים  שהם 

שינוי בגוף. 
יוצרו עבור המתמודדים עם דלקת חניכיים  מהצמחים 
או כיבים בפה, כמוסות ותרסיס לפה. הייצור הוא במפעל 
בגליל המפוקח על ידי משרד הבריאות, תחת תקני איכות 

אירופאים קפדניים ובכשרות מהודרת.

ליווי אישי עד להקלה 
"הפה הוא האיזור המזוהם ביותר בגוף האדם", אומרת 
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, 
"ובעיות  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 

גיל  אחרי  שיניים  לאובדן  העיקרית  הסיבה  הן  חניכיים 
."40

פעמים  הרבה  כי  החניכיים,  בעיות  את  לפספס  "קל 
למי שסובל  כאבים אלא בשלב מתקדם של הבעיה.  אין 
מדימום או מכאבים, מומלץ להכיר את הערכה הצמחית 
רובד  את  שקוטלת  הפה  לשטיפת  תמיסה  הכוללת  שלנו 
החיידקים, מחטאת ומפחיתה נפיחות וכן כמוסות צמחיות 
הרקמות,  התחדשות  ולזירוז  דימום  לעצירת  שיעילות 

בחלל הפה".
מעוניינים בטיפול טבעי? אתם מוזמנים לטלפן לשיחת 
המצב  של  תיאור  אחרי  החברה.  יועצי  עם  חינם  ייעוץ 

והרקע הרפואי, היועץ יתאים את הטיפול.  
זה  ומשלב  הדלת  לפתח  עד  נשלחים  המוצרים 
מקבל  המטופל  הדדית.  היא  המצב  לשיפור  המחויבות 
את  ותחזק  הבעיה  על  שתקל  תומכת,  לתזונה  המלצות 
לו.  שהותאם  בטיפול  להתמיד  ומצופה  החיסון  מערכת 
החל משלב זה, היועץ מלווה זמין לכל שאלה ועוקב אחר 

ההתקדמות הטיפול. 
והטיפול  עובדת  שהשיטה  עולה  המטופלים  מעדויות 

משיג יעילות של 96%.

טלפנו לייעוץ חינם: 072-3922671
לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה:

ttmisrael.com/plus
בברכת בריאות שלמה.  
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

הולך  לא  למה  להבין  רצתה  שידוך  שמחפשת  אחת  בחורה 
שמים,  יראת  ועובדת,  מוכשרת  ונפלאה,  טובה  היא  לה. 
נושאת חן... לכאורה הכל בסדר. במחשבה לעומק עלה שהיא 
מחפשת רמה וקצת ביקורתית. בדרך כלל ביקורת הולכת יחד 
עם רמה. אם אני ברמה מסויימת, מי שלא ברמה שלי מבוקר. 
לזה שהכל  )מעבר  שידוך  מוצאת  לא  הסיבה שהיא  זו  האם 

משמים(?

חשוב לשים לב, שכיוצאים לפגישה, צריך להתנהל בה  כמו 
בפגישה ולא כמו בבירורים. אם נדבר על שלב א' בירורים, 
ובמשוב  נבהיר שבבירורים  ג' משוב,  ושלב  ב' פגישה  שלב 
אם  אך  תקשורת.  על  עצמה  בפגישה  התאמה.  על  מדברים 
עלולה  היא  והתקשורת,  ההתאמה  בין  נערבב  בפגישה 

להסתיים בלא כלום.

דוגמה: נניח שהבחור אומר בפגישה משהו שמפריע לבחורה. 
לא  שהבחור  בליבה  מחליטה  רגע  ובאותו  שומעת  הבחורה 
היא פעלה  זה,  מורידה את השידוך, במקרה  ושהיא  מתאים 
מתוך התאמה ולא מתוך תקשורת. זו התאמה. איך היא תפעל 
מתוך תקשורת? כשהיא תשמע שהבחור אמר משהו שלא נוח 
לה לשמוע, היא תשאל "באמת?" או שהיא תשאל "מעניין 
למה  להתייחס  במקום  כלומר:  זה?",  את  אומר  אתה  למה 
מתאים לה ומה לא, היא תתייחס לדברים בצורה עניינית. הוא 
העלה משהו שחשוב לו. היא תניח בצד את עניין ההתאמה 
הדברים  על  שאלה  ותשאל  המשוב,  לשלב  אותו  ותדחה 
עצמם. או במילים אחרות, היא תשכח קצת את עצמה ותתרכז 

בדברים שהוא אמר בלי לערב את עצמה.

"את  מאירות  בעיניים  בפגישה  לבחורה  אמר  אחד  בחור 
יודעת שיש לנו דירה ענקית?" היא לא ענתה. בסוף הפגישה 
היא  באמת  למה  נשאלה  וכשהיא  השידוך.  את  הורידה  היא 
לא ענתה, התשובה שלה היתה כי זה לא נושא שבחור צריך 

להעלות בפגישה. 

שהבחור  מה  על  ביקורת  כאן  לה  שהיתה  לב  לשים  אפשר 
העלה. השאלה שלה היתה: מה? הוא לא יודע שלא מעלים 
הרגישה  היא  הביקורת  אחרי  ומיד  בפגישה?  דברים  כאלה 
שאם הוא אמר דברים אלו, הוא לא מתאים לה והיא הורידה. 
אילו היא היתה שואלת על הדברים בלי להחליט מיד שהיא 

מורידה, יתכן שהשידוך היה נמשך.
האם זו ההתנהלות הקבועה של אותה בחורה בפגישות? מיד 
כשבחור אומר משהו שלא לרוחה היא מחליטה להוריד? אין 
פלא שכל השידוכים יורדים. אין גם פלא שהיא שואלת את 

עצמה למה זה קורה לה.

ושוב, צריך לזכור שבשלב הבירורים חובה לבדוק אם הבחור 
מתאים. זה הזמן להחליט אם לפגוש אותו. לעומת זאת, לא 
נועדה  הפגישה  עצמה.  בפגישה  ההתאמה  על  לחשוב  כדאי 
בשביל לבדוק איך הם מתקשרים. ואם עולה מידע חדש עליו, 
כדאי לשמור אותו לאחריי הפגישה )למשוב(, ולהמשיך את 
הפגישה, כאילו שהמידע החדש לא עלה. בדרך הזו, יש סיכוי 
שהדברים ייראו אחרת אחרי הפגישה כשהיא תדבר עליה עם 

ההורים.

תוקדש  אכן  הפגישה  ואם  שלה,  ההתנהלות  תהיה  זו  אם 
לתקשורת ולניהול ענייני של שיחה, יש סיכוי שאפשר יהיה 

לבנות את הדברים כך ששידוך יוכל להתממש.

את  לדחות  מסוגלת  שנפגשת,  את,  האם  השאלה  נשאלת 
רק  הפגישה,  בזמן  ולהתרכז  ההתאמה  על  המחשבות 

בתקשורת?

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

טעים במטבח

כמות: כ- 50 לבבות
חומרים:

600 גרם קמח
200 גרם סוכר

400 גרם חמאה
קורט מלח

חצי כפית תמצית וניל
2 ביצים

וגרידת תפוז מתפוז אחד
אופן הכנת הבצק:

 יש לשים בקערת מיקסר עם וו גיטרה את החמאה, סוכר, תמצית וניל, 
גרידת התפוז מחציתו ולערבב למסה אחת 

 להוסיף ביצה אחת ולערבב היטב ולאחריה את הביצה השנייה

 לבסוף יש להוסיף את הקמח לערבב היטב עד למסה אחידה 

 לקרר כשעה

 יש לרדד את הבצק על שולחן מקומח לעובי של 3 מ”מ ולקרוץ את 
צורת לבבות

 יש לאפות בטמפרטורה של 160 מעלות כ- 20 דקות ולקרר
 לאחר מכן יש להוסיף מעל בעזרת שק זילוף את הציפוי האדום

רכיבים לציפוי האדום:
200 גרם אבקת סוכר 

50 גרם חלבון
מעט צבע מאכל אדום

אופן הכנת הציפוי:
 יש לערבב היטב את כל הרכיבים יחד עד לקבלת מסה אחידה

 להכניס לתוך שק זילוף ולצפות בעדינות את העוגייה

 יש להמתין כשעה עד להתקשות הציפוי ולהגיש
באדיבות: רשת קפה גרג

עוגיות לבבות 

כמות: כ-12 יחידות מיני קיש

החומרים:
כוס חלב
2 ביצים

2 קוביות בצל מטוגן 
כוס קמח

כפית מלח
גבעולי עירית קצוצים דק )לא 

חובה( 

אופן ההכנה:
  לערבב את כל המצרכים יחד 

ולהכניס לתוך תבנית שקעים 
)מאפינס(. 

  לאפות בתנור בחום של 200 
מעלות למשך 15 דקות או עד 

השחמה. 
  מומלץ להגיש חם מיד בתום 

האפייה, לצד סלט רענן

רוצים להפתיע עם מתכון מפנק? חברת “דורות”, יצרנית מוצרי 
השום והתיבול הקפוא במגשיות מציעה מתכון קל להכנה וטעים 

מאוד   המתכון כל כך פשוט וקל להכנה, שגם אלו שהם לא 
בשלנים גדולים יוכלו להכין בקלי קלות 

מאפה בצל אישיפאי פיצוחים אישי

רכיבים:
שערות קדאיף

חצי חבילת מחמאה
אבקת סוכר

הכנה:
 ממיסים את המחמאה 

ומערבבים טוב טוב עד שכל 
שערות הקדאיף יהיו מצופות 

בשמן. 
 שמים בתבניות אישיות חד 

פעמי או בכוסות סופלה 
 מסדרים אותם יפה עם הידיים 
עד שיקבלו את הצורה של הכוס. 

 אופים ב-180 מעלות עד 
להזהבה יפה בזהירות שלא 

יישרף 
 מוציאים מהתנור

זה הזמן לקחת:

כוס סירופ מייפל
חמישים גרם מחמאה

רבע כוס סוכר חום
שלוש כפות ריץ’ פרווה

אופן ההכנה:
 מביאים את הכל לרתיחה 

ומערבבים
 הוסיפו לתערובת: פיסטוק, 

פקאן, אגוז מלך, שקדים, קצוצים 
גז

 ערבבו את כל המילית עם 
המייפל

 בכל כוס קדאיף שימו כף 
גדושה אגוזים ורובט והכניסו 

לתנור שוב לעוד רבע שעה בערך 
עד שהרוטב יבעבע והאגוזים 

ישחימו מעט

את המתכון הבא פיצחה הקונדיטורית חני מרגי כשתבנית השקעים 
מאפינס של סולתם נחה לה על השיש במטבח, התוצאה כל כך 

טעימה ומשביעה  מתכון כייפי וקייצי

התאמה ותקשורת 
ומה שביניהם?
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נגמרות  הבלתי  החופשה  הוצאות  כל  עם  לא,  או  נרצה 
ואחרי החור בחשבון הבנק שיצרו הקייטנות, אנחנו נאלצים 
להתמודד עם ההוצאה הקבועה, המעצבנת והשוטפת ששמה 
ספרי לימוד. לכן, לא פלא ששמחה והתרגשות גדולה אחזה 
בי כשקולה של אמה של גיסתי עלה מאחורי הקו. היא אישה 
שלה  הבית  את  הפכה  שלה  הכישורים  יתר  שבין  מדהימה, 
לארמון מתוקתק. לאחר חילופי ברכות 'שלום ומה נשמע?' 
הדירה  את  מסיידת  היא  שהשבוע  לי  סיפרה  היא  נימוסיים, 
אפשר  מה  בודקת  והיא  הלוח(  את  מקדימה  )זריזה.  לחגים 
להקל על עומס הבית בכללי ולכן היא רוצה להציע לי משהו. 
"הבת שלך עולה לתיכון, נכון? שמרתי את כל הספרים של 
לקפוץ  מוזמנת  את  מצוין.  במצב  הם  ט'.  מכיתה  שלי  הבת 

ולאסוף אותם".
גדולה. הוצאה  "ואוו, תודה", הודיתי לה מקרב לב. שמחה 
נכבדת של רשימת ספרים מרשימה יורדת לי מהרשימה. עוד 
של  הספרים  הופתעתי.  ולא  ביתה  דרך  עברתי  ערב  באותו 
ארוזים   - מצוין  במצב  והנפלאה,  המושלמת  האישה  בתה, 
יפה וממתינים לאביבה שלי. הודיתי לה נרגשות וסחבתי את 

הערימה בעמל הביתה.
"מעולה!" הכרזתי. "יש כאן את ספרי הלימוד של אביבה. לא 

צריך לקנות לך דבר, מעבר לחוברות עבודה".
"סליחה? מה את חושבת, אמא? שאני אשתמש בספרים יד 
שניה? איכס, זה דוחה אותי. מישהו אחר נגע בספרים". הזעם 

טיפס בתוכי.
שהם  ויודעת  אותם  מכירה  "את  התקוממתי.  דוחה?"  "מה 
האנשים הכי נקיים בעולם". רגע לפני שפצחתי בהסברים איך 
וקונים  ישראל מוכרים את ספריהם דאשתקד  מחצית מילדי 
סיכוי,  "אין  בבכי:  פרצה  היא  מחבריהם,  שנייה  יד  ספרים 

אמא. אני לא מסוגלת".
"יופי, אז תלכי לעבוד ותשלמי על הספרים שלך", הכעס בער 
בי, מול בת השלוש עשרה וחצי, שאינה מבינה דבר וחצי דבר 
רגעים בהורות, בהם אתה מרגיש  ישנם  בהוצאות כלכליות. 
קצת  עוד  נקרעים,  משתדלים,  ההורים  אנחנו  די,  חולשה. 
מותחים את החוט ומצפים שהילדים ילמדו לפעמים לרקוד, 
איתנו ביחד. רציתי שהיא תיקח את הספרים ואפילו ציפיתי 
שתאמר: "ואוו, תודה אמא, מצוין. הנה, חסכנו בים ההוצאות 
חגים".  לימודים-ערב  חופשה-תחילת  של  נגמרות  הבלתי 

במקום זה, הזעם טיפס בתוכי ועלה ועלה ועלה.
"אמא, נכון שאת נגעלת תמיד אם נוגעים לך באוכל או בכפית 

שלך?" היא הביטה בי.
"נכון, היא צודקת. הפכתי לבדיחה משפחתית, כשבתוך כל 
המוגשת,  הערב  וארוחת  והבקבוקים  הטיטולים  של  הבלגן 
הייתי מתרגזת אם נגעו לי בקצה הכפית או אכלו לי מהצלחת. 

מד הזעם התאזן מול הטענה שלה. 
אבל האם זה דומה? ככלות הכל לא מדובר במשהו שאנחנו 
מכניסים לגופנו. מדובר בספר לימוד שהורים ותלמידים רבים 
התרגלו מגיל צעיר לרכוש אותו דווקא מיד שנייה. מה אתם 
אומרים, רבותיי הקוראים? על ספרים, רבותיי והפעם: ספרי 

לימוד.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ספרים טעים במטבח
משומשים? 

אין סיכוי
עוגיות שוקולד ושיבולת שועל ללא אפייה

מצרכים:
 200 גרם )1 כוס( סוכר

 50 גרם חמאה
 35 גרם )1/4 כוס( אבקת קקאו

 60 מ”ל )1/4 כוס( חלב
 150 גרם )כוס וחצי( שיבולת שועל

100 גרם שוקולד חלב קצוץ 
 לקישוט:

50 גרם שוקולד לבן מומס
אופן הכנת המנה :

  בסיר שמים סוכר, חמאה, אבקת קקאו וחלב ומבשלים על להבה 

בינונית עד שהתערובת נמסה לחלוטין ואחידה.
  מוסיפים שיבולת שועל ומערבבים היטב.

  מצננים את התערובת במקרר במשך שעה-שעתיים עד להתייצבות.

  מוסיפים שוקולד קצוץ ומערבבים.

יוצרים כדורים שטוחים מהתערובת ומניחים על תבנית.
  מקפיאים את העוגיות במשך כשעה להתייצבות.

מקשטים בשוקולד לבן מומס )לא חובה, אבל מוסיף(. 

טיפים:
  שומרים את העוגיות בכלי סגור במקרר עד שבוע.

  במקום שוקולד חלב אפשר להשתמש בשוקולד מריר או לבן.

גרסה פרווה: 
במקום חמאה משתמשים במרגרינה ובמקום חלב בחלב סויה באותה 

כמות.
באדיבות: רגע מתוק של שוקולד פרה, עלית ונטלי לוין

עוגיות לבבות 

  עוגיות שוקולד ושיבולת שועל קלות להכנה, מהירות ומושלמות להכנה בחופש הגדול עם הילדים  לא צריך להפעיל תנור
כמות: 20 עוגיות | רמת קושי: קל | זמן  הכנה כולל: שעה  

ארטיק שוקולד תוצרת בית

לא תאמינו כמה קל להכין ארטיק שוקולד ביתי  ארטיקים שוקולדיים, קלים להכנה ומושלמים לאירוח קיצי ושוקולדי במיוחד  כמות: 6 יחידות | 
רמת קושי: קל | זמן הכנה כולל: 4 שעות

מצרכים:
 360 מ”ל )כוס וחצי( חלב
 70 גרם )1/3 כוס( סוכר

 10 גרם )1 כף( קורנפלור
 20 גרם )2 כפות( אבקת קקאו

75 גרם שוקולד חלב, שבור לקוביות
 לקישוט:

50 גרם שוקולד מריר מומס
אופן הכנה:

  בסיר שמים חלב, סוכר, קורנפלור וקקאו וטורפים היטב במטרפה. 

  מבשלים את התערובת תוך כדי טריפה על להבה בינונית-נמוכה עד 

שמתקבל פודינג והתערובת מסמיכה מעט.

  מוסיפים שוקולד ומערבבים עד שהוא נמס בתערובת.

  יוצקים את התערובת לתוך תבנית ארטיקים, סוגרים עם מכסה 
ומסדרים מקלות ארטיק.

  מקפיאים במשך 4-5 שעות לפחות או עד שהארטיקים קפואים 

לחלוטין.
  מחלצים מהתבנית ומקשטים בשוקולד מומס.

טיפים:
  שומרים את הארטיקים בכלי סגור במקפיא עד חודש.

  במקום שוקולד חלב אפשר להשתמש בשוקולד מריר או לבן באותה 

כמות.
באדיבות: רגע מתוק של שוקולד פרה, עלית ונטלי לוין
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

3 1

7

2

891011

456

נתחיל בציור 
נסמן קו עיניים וקו אמצעגולגולת ולסת

נצייר את העיניים על קו 
נוסיף את הכובע והצווארכעת לשיער והאוזןנצייר את האף והפההעיניים וגבות

נצייר את הכתפיים ובסיס העיתון

נוסיף כמה דפים בעיתון, נצייר 
את אצבעות הידיים והנעליים 

נקשט את העיתון שמציצות החוצה
לסיום נצייר את הגיליון 

מתחת לילד
מחקו את הקווים המיותרים 

לפני הצביעה

ילד חסידי

אם תרצו לגוון עם הדמות ולהפוך 
אותה לילדה ניתן בקלות לעשות זאת.

על  ותרו  השער  ציור  בשלב  עוד 
והנה  נחמד  קוקו  והוסיפו  הכובע 
לכם ילדה מתוקה )ראו בדוגמא(.

בהצלחה!!



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
שרוול קצר

169 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪

מכנסיים
מעורב צמר
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