
טור אורח מיוחד: יו”ר ‘יש עתיד’ יאיר לפיד אומר תודה לרב כהן 

ההיסטוריה היהודית 
שמסתתרת מתחת לעיר 

הנמל הצפונית

חרבה קיסרי

32

6

סיפורו המופלא של 
הרבי מפאשקאן זצ”ל 

ובנו הרבי הקצין

הרבי הציוני

28

ד”ר חיים זיכרמן 
על הדרך 

להתמודד עם בג”ץ

כך ננצח

24
ט”ז באייר תשע”ז, פרשת אמור

 אא  אא 

אא

אא

אא

אא  אא

תורת 

ישועות
16במירון

’באבא נחום’ בראיון מיוחד ל’כל ישראל’: ההתייעצות עם הרבי 
מליובאוויטש, הברכה הגורלית של ה’באבא סאלי’, סיפורי הישועות 

במירון והסלידה מהדרך הקנאית  וגם: ההבטחה לאולמרט

אחרי שנים בהן נדחקה לקרן זווית, תורת הקבלה 
חוזרת להיכלי התורה, אך במינון נמוך ובמסתור 
 מי הם תלמידי החכמים שמרכזים  ומעודדים 
את הנושא, היכן לומדים בסתר והיכן בגלוי 
ותופעת הבאבאות והשרלטנים 20

הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | הרב אריאל למברג | עו”ד יצחק שיינפלד | צוריאל קריספל | משה ולדר | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



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

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

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



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
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מצות ספירת העומר 

פרשת השבוע היא פרשת אמור, זוהי הפרשה בה נזכרת 
המצווה של ספירת העומר, המצווה שאנחנו מקיימים מן 
הזמן  ועד  יציאת מצרים  הזמן של  מן  עד העצרת,  הפסח 

של מתן תורה.
יש  קיים,  המקדש  בית  אין  שלדאבוננו  זמן  כל  כיום, 
רבים מרבותינו הראשונים אשר סוברים שהמצווה היא רק 
ומוספין(  תמידין  )בהלכות  לפי הרמב”ם  ואולם  מדרבנן, 
מתבאר שאף בזמן הזה יש מצות עשה מן התורה לספור 
אותה  של  במשמעות  להתבונן  ענין  ויש  הספירה,  את 

מצווה מיוחדת.
את  להבליט  באה  הזו  שהמצווה  לי  נראה  זו  מבחינה 
מסוימת  במידה  ולהחשיבם  שבתקופה  הימים  חשיבות 
בצאתו  העם  הולדת  את  המחברים  המועד  חול  ימי  כעין 
העם  של  היעוד  את  הקובעת  התורה,  קבלת  עם  ממצרים 

להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. 
כל  בתוך  זו  מצוה  משולבת  מדוע  מובן  אף  זו  בדרך 
יום יש  מצוות המועדים בפרשתנו ומתבקש הדבר שלכל 
גדר בפני עצמו כפי שאנו מוצאים במידות המלוות אותנו 
שבחסד”  “חסד  של  הראשונה  המידה  מן  הספירה,  בימי 

ועד המידה האחרונה של “מלכות שבמלכות”.



אנו  אותה  שבספירה  להבין  ניתן  הלכתית  מבחינה 
מקיימים כל אחד ואחד על פי מה שכתוב “וספרתם לכם” 
ביטוי  נותנים  אנו  הרי  ואחד,  אחד  לכל  ספירה  שתהא 
לדרגה המיוחדת שבכל יום, ולכן מובן מדוע רבים פוסקים 

שבניגוד למצוות אחרות של אמירה, הרי כאן במצווה של 
ספירת העומר אי אפשר לקיימה בשמיעה בלבד. 

ומקרא  קידוש  כגון  אחרות  במצוות  הכלל  זה  כידוע 
“ששומע  אומרים  כי  בשמיעה  לקיימן  שאפשר  מגילה 
זה במצוות ספירת העומר,  אין אומרים את  כעונה” אבל 
במעלה  ויחוש  בעצמו  יספור  אחד  שכל  ענין  יש  אלא 

המיוחדת של כל יום. 
רעיון זה מוכר לנו גם מן ההלכה שאין יוצאים ידי חובה 
בקריאת שמע על ידי שמיעה אלא צריך שכל אחד יקבל 
בעצמו עול מלכות שמים על ידי הקריאה שלו לבדו וכך 
גם בספירת העומר שהיא מצות עשה מן התורה המוטלת 
על כל אחד ואחד ואף על פי ששומע כעונה בכל זאת אין 

השומע דומה למי שעונה בעצמו.



ימים  כמו  נחשבים  הספירה  ימי  מלכתחילה  כאמור 
החורבן  מאז  ואולם  ושמחה,  התעלות  של  ימים  טובים, 
וגזרות השמד שלאחריו - נשתנה הצביון של הימים האלה 
עקיבא,  רבי  תלמידי  על  האבלות  מנהגי  להם  כשהתלוו 
פסח  בין  שמתו  יבמות(  )במסכת  הגמרא  אומרת  עליהם 

לעצרת כיון שלא נהגו כבוד זה בזה. 
בדברים  השלילית  שההתנהגות  ולהסביר  להבין  ויש 
שבין אדם לחברו פגעה דווקא בימים המיוחדים של ימי 
וזאת  התורה,  לקבלת  להתכונן  צריך  אשר  בעת  הספירה 
על  כנאמר  לחברו  אדם  שבין  התקרבות  ידי  על  עושים 
הפסוק “ויחן שם ישראל כנגד ההר” שכיוון שהיה אז רגע 

מוכנים  להיות  זכו  פנימיות  מחלוקות  בהיעדר  חסד  של 
לקבלת התורה.

בזה  זה  כבוד  נהגו  כשלא  תקופה  באותה  אז  אבל 
התהפכה מעלת הימים מימים של שמחה, לימים של תוגה 
שבחורבן  הקושי  ולהעמקת  גדולה  לנפילה  אז  שהביאה 

שהיה נראה כמעט לחסר תקוה. 



על רקע זה בולט היום של ל”ג בעומר כיום מיוחד שרב 
בו הנסתר מן הנגלה. זהו יום שהגלות והגאולה משמשים 
בו בערבוביה, והתחושה היא שכאילו שומעים קול הבא 
ממעמקים, קול שמבשר ישועה. זהו הקול הנשמע מתורתו 
התורה  את  לאור  שהוציא  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של 
לעם  שהאירה  התורה  זו  הקבלה.  חכמת  של  הפנימית 
ישראל גם בתקופה החשוכה ביותר ומשום כך נתגדל שמו 

של רשב”י ויום הסתלקותו נעשה כיום טוב של שמחה. 
יום  זה  בעומר  של”ג  וכותב  זאת  מסביר  סופר  החתם 
מתוך  מרחוק  הנראה  האור  שכן  בגלות  שהתחדש  טוב 
פנימיותה של תורה מחזיר את העם הנמצא בגלות לאמונה 
ולתקווה בידיעה הברורה “שלא יטוש ה’ את עמו ונחלתו 
לא יעזוב”, ו”גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה 

עמדי”. 
מעתה בוא ונקוה כי היום הזה של ל”ג בעומר יהא יום 
של אחדות ואמונה ושיהא בו תיקון למה שקלקלו, ומתוך 
שלמה  לגאולה  בע”ה  נזכה  שזכינו  מה  על  לה’  הודאה 

בב”א.

מהותה של ספירת העומר הייתה התעלות ודרגה בכל יום, אולם מאז פטירתם של תלמידי 
רבי עקיבא – התלוו מנהגי אבלות לימים החשובים הללו

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

ל"ג בעומר במירון. צילום: פלאש 90



חייבת לקחת ברזל?
את לא חייבת לסבול מתופעות לוואי...

בריאות לכל שלב בחיים 6505 לייעוץ עם המומחים 
של אלטמן חייגי:

Comfort ברזל
ברזל ללא פשרות

אלטמן מציגה:

פטנט חדשני
לספיגת ברזל

מכיל ברזל חדשני
SiderAL בטכנולוגיה פטנטית

פטנט ייחודי לספיגת ברזל
נוח לעיכול

טעים במיוחד
מבוסס מחקרית

בכשרות מהודרת
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 תודה לכבוד הרב

יאיר לפיד

יו”ר ‘יש עתיד’ מודה בטור מיוחד לרב יצחק כהן, שסירב להבעיר את מדורת ל”ג בעומר עם 
תמונתו, קורא להפחתת להבות השנאה ומזכיר – את קבר הרשב”י במירון אני שיפצתי

לפני שנתיים הגיע רבי יצחק כהן למדורה המרכזית בשכונת 
שמואל הנביא בירושלים. על המדורה התנוססו תמונות שלי, 
עד  המדורה  את  להדליק  סירב  כהן  הרב  לשריפה.  שנועדו 
עכשיו  "אנחנו  אמר,  חינם,"  שנאת  "זו  התמונות.  שהוסרו 

מרבים באהבת חינם."
איני מכיר את הרב ומעולם לא יצא לי להודות לו באופן אישי, 
אז אני שולח לו מכאן את תודתי והערכתי. האלימות הסמלית 
שיש בשריפת התמונה שלי לא הפחידה אותי )במשפחתי כבר 
נשרפו אנשים לא מעטים באופן מאוד לא סמלי -  באושוויץ, 
אותי  העציבה  היא  אבל  אירופה(,  רחבי  בכל  במאוטהאוזן, 
עמוקות. בעיקר מפני שילדים עשו אותה. הרב נהג נכון מפני 
ונעלמים.  הולכים  הגבולות  שבו  במקום  גבולות  הציב  שהוא 

מפני שהבהיר שיהודים אינם יכולים לנהוג כך אחד בשני.
על פי המסורת בל"ג בעומר נפסק מותם במגיפה של תלמידי 
רבי עקיבא. התלמוד נדרש לשאלה מדוע מתו 24 אלף מתלמידי 
הרב, ופסק נחרצות: "משום שלא נהגו כבוד זה בזה" )בבלי, 
יבמות, ס"ב-ב'(. נכון שיש בינינו ויכוחים, נכון שלא על הכול 
כאן  חוגגים  ביחד,  כאן  חיים  ביחד.  כאן  אנחנו  אבל  נסכים, 
ביחד, לפעמים מתים כאן ביחד. יש לנו מספיק אויבים מסביב 

שרוצים לשרוף אותנו, אין שום סיבה שנעשה זאת לעצמנו.
לי  נדמה  דרך.  עשינו  מדורה  אותה  מאז  שחלפו  בשנתיים 
עדיין  לנו  יש  אויבם.  שאיני  היום  מבינים  מהחרדים  שרבים 
ויכוח על שאלות חשובות בחברה הישראלית. זה בסדר גמור. 
מלא  התנ"ך  היהודית?  בחברה  ויכוחים  היו  לא  בעצם  מתי 
האדירה  התרומה  מן  חלק  ויכוחים.  מלא  התלמוד  ויכוחים. 
שהביאה לעולם היהדות הוא חידוד השכל הנובע מן הוויכוח. 

עמוק,  הוא  והמדינה  הדת  סוגיות  בכל  שלנו  בחברה  הדיון 
הוא משמעותי, וראוי שננהל אותו ברצינות ובזהירות. ברור לי 
שאם אני רוצה שיקשיבו לי בוויכוח הזה, אני צריך גם להקשיב 
על  צועק  כשמישהו  משותפים.  בחיים  הרעיון  כל  זה  בעצמי. 
זו  איתו,  מסכים  שאינו  משום  רק  אותך!"  שונא  "אני  השני 
גאוניותם של  זה בזה."  נהגו כבוד  בדיוק המשמעות של "לא 

חז"ל לא הועברה אלינו במורד הדורות כדי שנחזור על טעויות, 
אלא כדי שנלמד מן הטעויות ונתקן. 

בשנה  במירון  ביקר  מכם  מישהו  אם  אחד:  קטן  דבר  ועוד 
עברו  וסביבותיו  רשב"י  שקבר  לב  שם  הוא  ודאי  שעברה, 
שיפוץ נרחב. את השיפוץ הזה אני עשיתי. כשהייתי שר האוצר 

שליבי  מפני  לשיפוץ,  שקל  מיליון  מ-20  למעלה  הקצבתי 
מתרחב  כל שנה מחדש למול החגיגה היהודית הגדולה בעולם. 
העם היהודי במיטבו כשהוא שמח, לא כשהוא מנהל מריבות 

פנימיות.
שיהיה חג שמח לכולם. 

לפיד והח"כים החרדים. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

להזמנות: 052-8838186חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים | www.shefam.net | שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן



vip

מסעדה חדשה! בכשרות מהודרת

vip

ארוחת ערב זוגית | 150& התעשיה 15, רעננה | 09-7482032
התעשיה 15, רעננה | 09-7482032

בתוקף עד ה- 15/6/17
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הסוד של רשב"י
יחגגו ביום ראשון השבוע, אירוע  יהודים  מאות אלפי 
ענק, שכל כולו הוא חוויה מיסטית. אין דרך אחרת להבין 
יחידה  "ל"ג בעומר". מדובר בתופעה  את הפלא שנקרא 
מועדי  את  חוגג  ישראל  עם  היהודי.  השנה  בלוח  במינה 
ישראל ההלכתיים - מיום הכיפורים עד פורים - אך מעבר 
להם, אין שום תאריך נוסף שתפש את כל תפוצות ישראל. 
האירוע היחיד שאירע אחרי חורבן הבית ותפש אצל רוב 
הוא  החינוך..(  במערכת  חופש  יום  אפילו  )והוא  ישראל 

יום הילולת רשב"י.
בין רשב"י  לאור ההשוואה  במיוחד,  התופעה מרתקת 
בן  יוחנן  רבן  של  ההילולא  מתי  יודע  מי  דורו.  לגדולי 
של  ההילולא  מתי  יודע  מי  שלו?  בציון  ביקר  ומי  זכאי 
רבי עקיבא, רבו של רשב"י )ערב יום הכיפורים( ומי ביקר 
ציון  עם  השוואה  כל  אין  אך  וביקרו,  יתכן  שלו?  בציון 
אחרי  בישראל  המתויר  השני  האתר  הוא  מירון  רשב"י. 
הכותל!. אין גם כל דמיון להילולת רשב"י, שהיא חגיגת 

ההילולא הגדולה ביותר בעם היהודי. 
את  קושר  מה  קרה?  זה  איך  כמובן:  נשאלת  והשאלה 

המוני בית ישראל אל רשב"י?
חשוב לציין כי התופעה מפתיעה גם מבחינה הלכתית. 
פתאום.  תאוצה  שתפש  החדש'  'המועד  על  תמהו  רבים 
הנה למשל תמיהת ה"חתם סופר" )שו"ת יו"ד סימן רלג(: 
בעומר  ל"ג  ביום  ה'  את  ידרשו  יבואו  שממרחק  "ידעתי 
אבל   ... שמים  לשם  כוונתם  כי  ואם  רשב"י,  בהילולת 
]תנא  דרותאי  כבן  הפרושים  מן  הייתי  עצמו  זה  מטעם 
לשבת  אצטרך  שלא  הדרום[  אל  מירושלים  שהתרחק 
יח,ב(:  )ר"ה  שאמרו  כמו  בפניהם...  מנהגם  ומשנה  שם 

'קמייתא בטיל, אחרינייתא מוספינן'?!"
עם  כרוך  רשב"י",  ל"תופעת  היחיד  ההגיוני  ההסבר 
בתורה  עוד טפח  גילה  לא  רשב"י  הנשגבה שלו.  התורה 
הראשון  היה  רשב"י  חדש.  מסלול  סלל  אלא  הקיימת, 
שעסק בצורה מסודרת במיסטיקה היהודית: חקר את סוד 
העולמות המכוסים וחשף את האורות האלוקיים העליונים 

המאירים בעולמנו.
וכאן עולה השאלה: מה זה אומר לנו? האם אנו אמורים 
בתורת  משהו  להבין  לנסות  הבריאה,  בסודות  לעסוק 
בדברים  לעסוק  מוטב  או  הספירות?  ובעשר  הצמצום 

מוחשיים המובנים לנו?
לפי חכמי הסוד, אין בכך כל ספק. הרמ"ק מבסס זאת 
את  פותח  על הפסיקה ההלכתית של הרמב"ם. הרמב"ם 

סדרת ה"משנה תורה" עם מילה אחת מהפכנית.
ממצוות  ראשונה  מצווה  להרמב"ם:  המצוות  מניין 

עשה, לידע שיש שם אלוקה, שנאמר אנוכי ה' אלוקיך.  
ועמוד  היסודות  יסוד  לרמב"ם:  תורה  המשנה  פתיחת 
זה  דבר  וידיעת   ... ראשון  מצוי  שיש שם  לידע  החכמות 

מצות עשה, שנאמר: 'אנכי ה' אלוקיך'. 
"אמונה".  הפשוטה:  המילה  את  מזכיר  אינו  הרמב"ם 
לדעת  חייב  יהודי  עצום:  חידוש  כותב  הוא  זאת  תמורת 
את ה'. אי אפשר להסתפק באמונה טבעית הנובעת מתוך 
הנשמה, אלא מוטל עלינו לעסוק בתורת האלוקות. חכמי 
הקבלה הולכים צעד קדימה וקובעים כי לאחר שהתגלתה 
הקבלה וניתנה האפשרות להבין את מערכת היחסים בין 
ה' והאדם - סדר השתלשלות, עשר ספירות וכו' – הדבר 

עם  הקשר  מדוע  חסר?  זה  למי  מתבקשת:  והשאלה 
אלוקים לא יישאר טהור באמונה פשוטה? 



צדיק אחד יצא עם העגלון שלו לנסיעה ארוכה. הדרך 
התארכה, הסוסים הפכו להיות רעבים והעגלון לא התארגן 
ושמאלה  ימינה  הביט  הוא  בשבילם.  מספוא  עם  נכון 
של  ערימות  ובה  שבלים  שדה  רואה  הוא  והנה  בדאגה 
שחת מסודרות בחבילות. "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", 
לאכול  החלו  והם  החבילות  ליד  הסוסים  את  עצר  הוא 
רואים  "תיזהר,  בצעקות:  הצדיק  פרץ  לפתע  ברעבתנות. 
אותך, רואים אותך". העגלון נבהל, עלה על העגלה והכה 

בסוסים לברוח מהמקום. 
אחרי נסיעה מטורפת, הסתובב העגלון בבהלה וחיפש 
את הרודפים אחריו. אך הסביבה הייתה שקטה. הוא הביט 
על הצדיק וביקש הסברים. הצביע הצדיק למעלה: "שם 

רואים אותך"...
מספיקה.  לא  אמונה  פשוטה:  אמת  מעביר  הסיפור 
האמונה היא אמנם כוח עוצמתי, אך הוא רחוק מהחיים 
המציאותיים. האמונה מדברת למעלה, אך כנגדה עומדים 
כוחות קולניים שסוחבים אותנו למקומות הפוכים. השכל 
שומע את הספקנות הקיימת בעולם, הלב רואה את מנעמי 
של  רגע  מכל  ליהנות  אותנו  סוחב  התענוג  וכוח  העולם 

חיים.
האנשים  של  גם  אלא  ושלך,  שלי  בעיה  רק  לא  זאת 
הגדולים ביותר: הגמרא מספרת על רגע הפטירה של רבי 
יוחנן בן זכאי. אלו היו הימים הקשים אחרי החורבן ורבן 
יוחנן היה התקווה הגדולה של עם ישראל. הוא קרא את 
גדולי תלמידיו אל מיטתו ובירך אותם בברכה מפתיעה: 
ודם".  בשר  כמורא  עליכם  מורא שמים  רצון שיהא  "יהי 
מתייחס  הרבי  ככה  ושאלו:  מהברכה  נפגעו  התלמידים 
אלינו?! כאנשים שמפחדים מבשר ודם יותר מאשר מורא 
זאת עובדה שכאשר אדם עובר  כן,  שמים?! אמר להם: 
אה,  ואומר:  ושמאלה  ימינה  מביט  הוא  חמורה,  עבירה 

ברוך ה' אף אחד לא ראה אותי... 
האמונה קיימת, אך היא רחוקה מה"אני" שלי, ממערכת 
הפיקוד היום-יומית. הגמרא אומרת זאת כך: "גנבא אפום 
מחתרתא רחמנא קריא". כאשר גנב מסתבך באירוע גניבה 
ושומע את צפירות המשטרה, הוא קורא לאלוקים לעזרה. 
את  הרואה  באלוקים  מאמין  הוא  אם  מגוחך:  כמובן  זה 
מעשיו, כיצד הוא גונב? אך אלה הם חיינו: אנו מאמינים, 

אבל האמונה נשארת איפשהו בשמים.
מה עושים? איך מביאים את האמונה אל החיים? איך 
רק  יש  כיהודי?  להתנהג  רק  ולא  יהודי  להיות  מתחילים 
הפיקוד  מרכז  את  לקדש  המוח.  את  לכבוש  אחת:  דרך 
הוא   – אלוקיים  מושגים  עם  חי  המוח  כאשר  האנושי. 
מתבונן בתורת הצמצום, הוא מבין את סוד עשר הספירות 
המוח  משתנה.  עצמו  האדם  מתעלית.  כולה  המציאות   -
מבין, הלב מרגיש והמשקפיים על החיים, הופכות להיות 

שונות לגמרי. 
סיפר לי חבר שישב בטרמינל בשדה התעופה והמתין 
לטיסה שלו. לפתע חש רעב והוציא שקית עוגיות מהתיק. 
והוא  האולם  של  השני  מהקצה  לו  קרא  מישהו  בדיוק 
השאיר את הדברים וקם אליו. אחרי כמה רגעים הוא חזר 
אותו. בכיסא מולו  ואז ראה מחזה שהדהים  לכיסא שלו 
הוא  שלו.  העוגיות  שקית  את  בידו  והחזיק  זר  אדם  ישב 
הביט בו נדהם וראה את הזר אוכל בהנאה עוגייה אחרי 
עוגייה. הוא היה אדם הגון והתאמץ לגייס את כל כוחות 

האמונה שהיו בו, את מה שלמד על "הוי דן את כל האדם 
לכף זכות" ולחשוב שאותו אדם רעב ומסכן, אך הוא חש 
שהוא מתקשה לבלום את הזעם על הגנב. באיזו פשטות 

הוא אוכל עוגיות שאינן שייכות לו.
לפתע אותו שכן זר חייך והציע לו עוגייה מהשקית. זה 
לקחת חפצים שאינם  מעז  הוא  איך  מדי:  יותר  היה  כבר 
שייכים לו ועוד להציע לי מהם באדיבות? מרוב כעס, הוא 
פשוט נאלם ולא היה מסוגל לומר דבר. הזמן חלף, הוא 
נקרא לעלות לטיסה, לשבת במקומו ולחגור את חגורות 
הביטחון. אחרי ההמראה, הוא הוציא את תיקו לחפש בו 

משהו והנה חש להפתעתו את רשרוש השקית המוכר.
הוא הבין פתאום כי השקית הייתה כל הזמן בתיק שלו 
ואילו אותו אדם זר נהנה משקית אחרת, שהייתה באמת 
שייכת לו עצמו. רגש הכעס והפגיעות שהציף אותו קודם, 
לאותו  והערכה  אהבה  של  לרגש  אחת  בשנייה  התחלף 
אדם: באיזו אדיבות הוא הציע לי עוגייה משקית שהייתה 

שייכת רק לו...
התודעה  בידי  נשלט  אדם  אותו  קרה:  מה  לב  נשים 
כל   – האירוע  לגבי  המוח השתנתה  וברגע שההבנה של 
אחד  רגע  אפשר  אחרת.  לפעול  החלו  הנפש  מערכות 
לכעוס עד השמים, אבל ברגע שההבנה משתנית – הכול 
של  שמחשבתו  "במקום  הבעש"ט:  אמר  לכן  משתנה. 
אדם – שם הוא נמצא". ה"אני" הפעיל שלנו, הוא המוח 
מתעלים  החיים   – קדושים  בתכנים  מוצף  השכל  וכאשר 

בכל המובנים.



הגמרא מספרת על רב אשי, שמלאך המוות בא לקחת 
המוות  את  לדחות  אשי  רב  ממנו  ביקש  נשמתו.  את 
משום  זאת  התלמוד.  כל  על  חזר  ובהם  יום  בשלושים 
אשי  ורב  בידו"  ותלמודו  לכאן  שבא  מי  "אשרי  שנאמר 

רצה לבוא לשם מוכן ומצויד. 
מסביר רבנו הזקן רעיון נפלא: בשביל להבין את התורה 
את  תחילה  ללמוד  חייב  אדם  העליון,  בעולם  שנלמדת 
ולהשיג  יכול להתעלות  ורק אחר כך  התורה בעולם הזה 
שצריך  לכך  דומה?  הדבר  ]למה  העליונה.  התורה  את 
לפתח רגישות למוזיקה טובה או אוכל טוב, בכדי להבין 

בו[.
עד כאן, דיברנו על הטעם הנמוך לגילוי סודות פנימיות 
תוך  אל  אותה  ולהביא  האמונה  את  לחזק  כדי  התורה: 
ללימוד  יותר  והגבוה  האמיתי  הטעם  אולם  המודעות. 
סודות התורה, הוא היותנו קרובים לביאת המשיח ולגילוי 
בעניינים  להיות  שרוצה  מי  הנעלים.  האלוקיים  הסודות 
ילמד,  שהמשיח  מה  על  "אהה"  ולומר  המשיח  כשיבוא 
עליו לטעום כבר עכשיו מ"מטעמי השבת" ולפתח אליהם 

רגישות.
נשא(:  פרשת  )זוהר  לרשב"י  רבנו  משה  אמר  כך 
מהגלות  ייצאו  הזוהר,  ספר  שהוא  שלך,  "בחיבור 
"וכל  הפסוק  על  ג/873(  )לקו"ש  הרמז  וידוע  ברחמים". 
בני ישראל יוצאים ביד רמה" - ומתרגם אונקלוס: "בריש 
גלי". המילה "בריש" היא ראשי תיבות של שלוש מאורי 
יצחק  "רבי  יוחאי",  בר  שמעון  "רבי  התורה:  פנימיות 
הבעש"ט,  שם",  בעל  ישראל  ו"רבי  )האר"י(  שלמה"  בן 

במהרה בימינו ממש.

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

אריאל למברג
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פטור חוב

פטור חוב

רכב

כרטיס ויזה  ספר תורה

תכשיט יוקרתי

ברכת צדיק

קניות בניו יורק

שרשרת יהלומים

שיקים של פייביש

פיצוץ של פרס

מזומן לכל שנה

קניה בחינם36,000 $ מוזמן

ועוד... ועוד....

מחיר כרטיס אחד בהגרלה, רק 20 ש"ח
ובאפשרותך לבחור אחד מ- 50 פרסים יוקרתיים שבהגרלה.

עורה עוסק בקירוב רחוקים זה למעלה מ-35 שנה, מקושר עם עשרות
משפחות באמצעות פעילויותיה השונים וקוצר הצלחה רבה.

בעזרת ה-20 ש"ח שלך- ילד יהודי נוסף ילמד לומר קריאת שמע!

לקבלת קטלוג הפרסים חייגו:

03-9290699
www.oorah.co.il

תאריך ההגרלה:

כ"ה באייר תשע"ז
20.5.2017

תיק פייביש- 100 ₪ בלבדבתרומה  של
מתנה!

20

 שימו לב: 
טעות דפוס בפליירים שחולקו בדואר.

פרס מס' 12, ערך מטיל זהב הוא לא 12,000 $.
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כדאי הוא רבי שמעון
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

  עם ישראל הוא היחיד שיודע לשמור ולהעריך את המקומות הקדושים לאורך השנים
הרב בן ציון נורדמן נערך להילולא הגדולה מכולן

רבי  תלמידי  מתו  בהם  הספירה,  ימי  בהגיע  שנה  בכל 
אדם  בבין  מתחזק  ישראל  כלל  כל  עצמם  מוצאים  עקיבא, 
לחברו ובמתן כבוד זה לזה. היום המובחר שבספירה הוא 
רבי שמעון  דהילולא של התנא האלוקי  יומא  ל"ג בעומר, 

בר יוחאי.
לקברי  העלייה  לגבי  שונות  ושיטות  גישות  הבדלי  יש 
כך לעלות  כל  זה מקובל  היה  לא  בישראל  לפנים  צדיקים. 
הוא  כשהמדובר  זאת,  לחדד  וצריך  אמנם  לקברים, 
יכולה  ברזל  של  מחיצה  כל  שאין  הרי  הלב,  בהתעוררות 
לפולין  הרחוקה,  למז'יבוז  הנסיעה  וכדאית  להפסיק, 
מנוחתו  שם  מירון,  קדישא  לאתרא  ובוודאי  ולאוקראינה, 

כבוד של אדוננו בר יוחאי.
פולמוס גדול ליווה השנה את ההיערכות וההכנות לל"ג 
אמרו  ואלו  ההדלקה  את  לדחות  בעד  צידדו  אלו  בעומר. 
שזה לא יעזור והשבת תתחלל ממילא. קולו של רב הכותל 
המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ 
יחיד בין מקהלות פחות ערבות כשקרא  נשמע כקול שפוי 

להרגעת הרוחות וליישוב ההדורים.



לפני כשני עשורים יצאתי עם ידידי איש החינוך הרב משה 
זייבלד לפראג. המקום באותם ימים לא היה מותאם בדיוק 
לציבור דתי, אבל כנין ונכד לרבי יחזקאל לנדא זצ"ל בעל 
1755( החלטתי  פראג )תקט"ו-  של  רבה  ביהודה"  ה"נודע 
עלמין,  בתי  שני  יש  בפראג  ציונו.  על  לבקר  מוכרח  שאני 
העלמין  ובית  מפראג  המהר"ל  טמון  בו  והמוכר  הוותיק 
המחודש יותר והשוכן בטבורה של עיר, שם טמון בין היתר 

הנודע ביהודה.
שעה  ושוב  הלוך  נסע  והרכב  פראג  בחוצות  הסתבכנו 
ארוכה עד שמצאנו את המקום שהיה כמובן נעול על מסגר 
ובריח. השמש נטתה לשקוע ולא היו ברירות רבות, טיפסנו 

על הגדר הגבוהה ונכנסנו מאובקים אל בית העלמין השומם. 
תרנו אחר קברו של הנודע ביהודה, ושם נפרצו מעיינות של 

דמע מהתרגשות.
לבכות  הם  אף  החלו  והשמיים  מועטות  דקות  עברו  לא 
יהודים  שני  עומדים  נשכח,  בלתי  מחזה  היה  זה  עמנו. 
מאובקים וסחוטים ליד קבר של צדיק שחי כאן לפני מאות 

בשנים ובוכים ומתייפחים מרה.
והתעוררות  שכזו  התרגשות  עוד  לי  זכורה  שלא  באמת 
המקום  כי  ללמדך,  האחרונים.  העשורים  בשני  זו  מעין 
בהחלט גורם, קברו של צדיק יש בו להשפיע ולהזכיר לאדם 

את המוטל עליו לעשות.
 

בספסופה  נשכחת  ובלתי  מרוממת  שבת  לי  זכורה 
שלמרגלות הר מירון, כאורחו של הרב יוסף שוינגר מנכ"ל 
'המרכז הארצי למקומות הקדושים' ומי שהפך את המרכז 
לגוף בעל משמעות אדירה לשמירה על המקומות הקדושים.
וכך הסביר הרב שוינגר את המושג 'מקום קדוש': "ברחבי 
הארץ ישנם למעלה ממאה ועשרים מקומות קדושים. מקום 
אותו  הקושרת  מסורת  שישנה  קבר  או  אתר  הוא  קדוש 
המסורת  שלפי  או  ישראל,  עם  בתולדות  היסטורי  לאירוע 
קבורה במקום אישיות תנ"כית או תורנית בעלת שם, דוגמת 
התנאים. אתרים אלה משמשים כמקום עליה לרגל, תפילה 
וכינוס של הציבור הבא להתפלל שם במשך כל ימות השנה 
חודשים  בראשי  ותשרי,  אלול  בחודשי  בחגים,  ובעיקר 

ובימי הילולא".
ייחוס "קדושה" למקום, מופיע לראשונה במקרא בפרשת 
שמות, בעת שנגלה ה' למשה במראה הסנה, ואמר לו: "אל 
אתה  אשר  המקום  כי  רגליך  מעל  נעליך  של  הלום,  תקרב 
עומד עליו אדמת קודש הוא" )שמות ג, ה(. וכידוע, במשך 
המקומות  רשימת  והתארכה  הלכה  מאז,  שחלפו  הדורות 

בימינו  משופעת  ישראל  ארץ  היהודי.  לעם  הקדושים 
במקומות קדושים.

אחד הטיעונים של הפלסטינים כלפי מדינת ישראל, היא 
זה  ועל  הקדושים".   "המקומות  על  כך שאינה שומרת  על 
מספר לנו הרב שוינגר, שעל פי כל המחקרים והדבר נתון 
לבדיקה, "מדינת ישראל שומרת על כל המקומות הקדושים, 

לכל הדתות, יותר מכל מקום אחר בעולם".
האסלאם  התגברות  עם  בייחוד  האחרונות,  בשנים 
המסגדים  הופכים  הסוני-שיעי,  השסע  והעמקת  הרדיקלי 
ליעדים לטרור אסלאמי, והמאמינים מוצאים עצמם לעיתים, 
קורבנות חפים מפשע במלחמה אכזרית זו. כך גם המקומות 
הקדושים של דתות אחרות, שנהרסים מדי יום ביומו במזרח 

התיכון על רקע השנאה והעוינות הגוברות באזור.
עם  אנחנו  רק  הקדושים?  המקומות  על  שומר  מי  אז 

ישראל שיודע להעריך ולכבד את המקומות הללו.



אין ספק כי במקום בו קיבוץ כה גדול של יהודים מתאסף 
יחדיו להתפלל ולזעוק אל ה', יש בו כדי להושיע כל יהודי 
בשעת  עליו  לסמוך  רשב"י  הוא  "כדאי  וצוקה.  צרה  מכל 
יותר  גדול  הדחק'  'שעת  לנו  ומי  חז"ל  לנו  גילו  הדחק", 
וכלכלה  בפרנסה  דחק  הילדים,  בחינוך  דחק  אנו.  מימינו 

ודחק בצרות משונות שתוכפים את מחננו.
נאמרה ההפלגה  גדול עליו  גדול אצל תנא כה  ביום כה 
"מאן פני האדון? דא רשב"י", נעתיר לישועת הכלל והפרט 

לכל יהודי בכל מקום בזכות בעל ההילולא.
ולברכה  לישועה  הציון  ליד  שמו  בהזכרת  המעוניין 
ישלח לכתובת מייל הרשומה מטה את שמו ושם אמו. ומי 

ייתן ונבשר ונתבשר רק טוב.
 

שבת שלום ולג' בעומר שמח!

צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90
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 שבע שבתות תמימות
מעבר  אבל  החיוב,  עצם  את  יש  התורה  מצוות  בכל 
לכך יש בהם טעמים, הבנות פנימיות וסודות נשגבים, 
והנה  ג"כ פשט פשוט,  יש  כל מצוה  אולם, בטעם של 
חידה  לכאורה  שהיא  העומר,  ספירת  למצות  בנוגע 
הפשוט  הרמז  לבאר  לנסות  כן  גם  רצוננו  סתומה, 

שבמצווה זו לפי הבנתנו.
ובכל  שבועות,  שבעה  לספור  לנו  אומרת  התורה 
סופרים?  ואיך  סופרים  מה  אולם,  ימים,  שבעה  שבוע 
וכאשר סופרים ימים, האם ימים אלו הם ימים טובים? 
שאפשר  כלי  הוא  מהותו  מעצם  יום,  כי  רעים?  ימים 
להכניס בו הכול,  מה הוא העניין בשבעה שבועות שבע 
פעמים? ומה המשמעות של הסכום הכולל של הימים 

והשבועות, כאשר מגיעים לחמישים?
המצוה  "משרשי  שו(,  )מצווה  כתוב  החינוך  בספר 
אלא  אינו  ישראל  של  עיקרן  שכל  לפי  הפשט,  צד  על 
התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ... והיא העיקר 
התורה  שיקבלו  כדי  ממצרים  ויצאו  שנגאלו  והסיבה 
בסיני ויקיימוה... שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית 
הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם, יותר מן החירות 
ישראל,  של  עיקרן  כל  היא  כי  כן,  ומפני  מהעבדות... 
ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטווינו 
למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, 
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף 
לליבנו, "כעבד ישאף צל" )איוב ז, ב(, וימנה תמיד מתי 
יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המניין מראה 
ההוא,  הזמן  אל  להגיע  חפצו  וכל  ישעו  כל  כי  לאדם 
וזהו שאנו מונין לעומר, כלומר, כך וכך ימים עברו מן 
המניין, ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן, כי כל 
זה מראה בנו את הרצון החזק להגיע אל הזמן"... עכ"ל, 
ובאמת דבריו צריכים ביאור, שהרי מקדשים את החודש 
על פי הראייה, ואם אייר וסיון יהיו חסרים אז המניין של 
החמישים יום לא יתאים ליום מתן תורה בסיני, ואם כן, 
לומר שהמניין הוא לקראת קבלת התורה  כיצד אפשר 

בסיני?  
דבר  לקראת  כשסופרים  הרי  מפורסמת,  והקושיה 
שמצפים לו, סופרים את הימים שנותרו ולא את הימים 
היו  לכאורה  החינוך,  לפי  וא"כ,  ועברו,  חלפו  שכבר 
כך  ואחר  יום,  ותשע  ארבעים  במניין  להתחיל  צריכים 

ארבעים ושמונה, וכן הלאה. 
אהרן  רבי  מרן  שכתב  מה  נקדים  זה  דבר  ולבאר 
בתנ"ך",  "ביאורים  המפורסם,  במאמרו  זצ"ל  קוטלר 
שבע  לחכות  צריך  היה  שכשיעקב  לנו  מספרת  התורה 
שנים כדי לשאת את רחל, "ויהיו בעיניו כימים אחדים 
באהבתו אותה" )בראשית כט, כ(, ולכאורה קשה, הרי 
אנו יודעים שטבע האדם הוא בדיוק הפוך, ככל שהאדם 
עד  שחולפים  הימים  כך  בדבר  ורוצה  משתוקק  יותר 
להשגת חפצו נראים בעיניו ארוכים יותר? אלא בהכרח 
עצמו  את  וטיהר  קידש  אבינו  שיעקב  כאן  מבואר 
והתכונן בזה לקראת הבניין של עם ישראל, ע"כ תורף 

דברי מרן הגר"א קוטלר.
למיליון  שנזקק  לאדם  משל  הוא,  כך  דבריו  וביאור 
יקבל  הוא  ימים  מאה  שבעור  לו  יאמרו  אם  דולר, 
של  יום  כל  אולם  מאושר,  יהיה  הוא  הרי  דולר  מיליון 
נזקק אדם למיליון  כן אם  כנצח, לא  לו  ייראה  המתנה 

יום הוא ישתכר באותה  ויציעו לו עבודה שמדי  דולר, 
העבודה עשרת אלפים דולר, כך שבסוף התקופה יהיו 
יחלפו  הימים  זה  אדם  שעבור  הרי  דולר,  מיליון  בידו 
במהירות, ומה ההבדל? כי כשאדם צריך מיליון דולר 
ואומרים לו להמתין מאה יום, אזי מאה הימים הללו הם 
ימי המתנה בעלמא, ימים ריקים ללא כל תוכן, אבל אם 
מאה הימים אינם ימי המתנה, אלא אופן כיצד להרוויח 
אלא  וחוצצים,  ריקים  אינם  הם  אז  הכסף,  את  ולהשיג 
לקראת  והתקדמות  בניין  של  יום  הוא  יום  כל  להיפך, 
המטרה הנכספת, ובאופן כזה מאה הימים יחלפו להם 
מהר מאוד, וכל יום הוא יום של אושר, כי אם ידלג על 

יום אחד ללא עבודה, הוא לא ישיג את מטרתו.
זהו אפוא ההבדל, אילו היו ממתינים לקבלת התורה 
והיו סתם חמישים יום באמצע, אז בוודאי שהיו מונים 
את הימים שנותרו, כי היו מחכים שכבר יחלפו ויעברו 
אותם הימים, אבל כיוון שימים אלו הם ימי הכנה ובניין 
לקראת קבלת התורה, ובאופן שאחרי יום אחד של בניין 
היו ראויים יותר לקבלת התורה, ואחרי יומיים ראויים 
יותר, עד שבמלאת ארבעים ותשעה ימים הם היו כבר 
ראויים לחלוטין לקבל התורה. אם כן, זהו הרמז הפשוט 
במצוות ספירת העומר, אנו סופרים ארבעים ותשעה ימי 

בניין לקראת מתן תורה.
ונמצא, שעצם מהותם של ימים אלו תובעים מאתנו 
למלא אותם תוכן. ימים אלו הם חשובים מאוד, וכדברי 
טיפין  הנובע  "זמנין  הם  השנה  ימות  שכל  האריז"ל 
טיפין" ואילו בימים הטובים "ארובות השמים נפתחו" 
כך ימי הספירה הם ימים בהם ארובות השמים נפתחים 

ממש, אלו הם ימי הבניין לקראת מתן תורה.



עדיין נותר לבאר את מה שצריך לספור, האם לספור 
'ימים של התמדה'  'ימי בניין של מידות טובות' שמא 
ובאמת זו הערה גדולה מדוע לא מפורש מהו תוכן ימי 

הספירה.
ונראה לומר בזה בהקדם דברי המשנה )עוקצין סוף 
עולמות,  צדיק ש"י  לכל  להנחיל  "עתיד הקב"ה  פ"ג(, 
ואוצרותיהם אמלא",  יש  אוהבי  את  "להנחיל  שנאמר, 
לאוהביו  ינחיל  הקב"ה  כן  ואם  בגימטריה,  ש"י  "יש" 
ש"י עולמות. ויש לדקדק, שהרי בפסוק כתוב "להנחיל 
אוהבי יש", אבל לא כתוב את מה הקב"ה ינחיל, ומניין 

ידעו חז"ל לקבוע שהכוונה היא לעולמות? 
כפי  לדבר  היא  הרגילות  מקום  שבכל  לבאר,  ונראה 
מהו  ומעתה,  המקום,  באותו  לסוחר  שעובר  המטבע 
המטבע "העובר לסוחר" של התורה? השפה של התורה 
העולמות,  דרך  הקב"ה  את  מכירים  אנו  עולמות!  היא 
אומרת  התורה  כאשר  ומעתה  הכול,  כוללים  ועולמות 
שהכוונה  הדבר  פשוט  )ש"י(  ועשרה  מאות  שלש 

לעולמות.
מונים  מניין  איזה  השאלה,  נשאלת  כאשר  ומעתה 
בספירת העומר? ימים של הקב"ה, והחיות וה' אלוקים 
כן  אם  יתברך,  ממנו  חוץ  ואין  אמת  לבדו  והוא  אמת 
בהכרח שהימים האלו שמונים הם ימים של יחוד ה', לא 
צריכים להסביר זאת, פשוט הדבר שימים אלו צריכים 
שצריכים  הימים  הם  ואלו  ה',  לשם  מיוחדים  להיות 

בכל  יתבטא  שבהם  ימים  ותשעה  ארבעים  לבנות, 
מעשינו יחוד השי"ת.



בקדמונים כתוב שימי ספירת העומר הם ימי "מוחין 
דבר  שיש  הפשט,  דרך  על  לפרש  ומקובלני  דגדלות", 
והתפיסה  קטנות,  שנקרא  דבר  ויש  גדלות,  שנקרא 

האמיתית של גדלות זה רק בדבר אחד, השגת הייחוד.
הקטנות,  פסגת  את  לדוגמא  ניקח  קטנות?  ומהי 
תינוק בן יומו, הוא יודע רק דבר אחד – שהוא נמצא, 
אביו  את  ולא  אמו  ואת  אביו  את  מכיר  לא  עדיין  הוא 
שבשמיים, רק זאת הוא יודע, שכואב לו, או שהוא רעב 
וזוהי קטנות, מוחין דקטנות דהיינו, אדם ששקוע בתוך 
עצמו, ויש אנשים שחיים כך שמונים שנה, מבלי להכיר 
בכך שיש עוד מישהו בעולם חוץ מהם, והם עוברים את 

כל חייהם בחיי קטנות.
וגדלות מהי? כאשר אדם גודל ומגלה שהוא לא יחידי 
בעולם – שהוא תלוי באמו, וכאשר הוא ממשיך לגדול 
ומגלה שבעצם הוא תלוי גם באמו וגם באביו, אלו הם 
התהליכים הראשוניים של גדלות, בהמשך, בבר מצוה, 
הופך הילד לבר חיוב, כי אז הוא כבר אמור להכיר גם 
את אביו שבשמיים, זהו הבר מצווה, להשיג את יחוד 
ה', שיש בורא עולם שהוא ברא אותי והוא מחייה אותי, 
ילד שמבין זאת הוא "גדול", אצל המקובלים זה נקרא 

"גדלות ראשון".
כבר  מבינים  עשרים  בגיל  שני",  "גדלות  יש  אח"כ 
שהקב"ה הוא נשמת הכול, מלא כל הארץ כבודו ואין 
עוד מלבדו, זוהי השגה נוספת, אבל ביסוד הדבר השגה 

של גדלות זו רק השגה של יחוד.
יותר את הדברים, אנו רגילים לקרוא לתלמיד  נבאר 
חכם מובהק היודכ את הש"ס כולו בעיון, "אדם גדול", 
התורה,  את  שיודע  זה  הוא  בתורה"  ש"גדול  ובאופן 
לו  שיש  פשוט  אדם  השוואה,  לשם  "גדלותו"?  ומהי 
ומכיר שיש  הבנה והשגה ביחוד, דהיינו שהוא מאמין 
יהיו לו  בורא אחד ושהוא "בעל הבית" בעולם, עדיין 
אמונת  תבוא  שלא  ומעשים  רגעים  הרבה  חייו  במשך 
גדול  ואיננו  היות  כי  ומדוע?  ביטוי,  לידי  שלו  היחוד 
לדעת  מבלי  רבים  מעשים  יעשה  עדיין  הוא  בתורה, 
מה התורה הקדושה דורשת ממנו. פעם שמעתי ממרן 
ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל שאמר "הכול כתוב 
שגדול  אלא  הכול?  כתוב  היכן  ולכאורה  בתורה", 
בתורה מבין שכל תנועה צריכה להיעשות על פי התורה 
ועל פי השולחן ערוך, כל תנועה שעושה "גדול" היא 
על פי התורה, כל המציאות שלו זה יחוד ה', זה פירוש 
כי  דגדלות",  "מוחין  לזה  קוראים  והקדמונים  "גדול", 
ששכלו  בשיעור  תלויה  ה'  ביחוד  אדם  של  המדרגה 

תופס שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד.
לספור  אומרת  הקדושה  התורה  שכאשר  ונמצא 
ארבעים ותשעה יום, הכוונה היא שצריך לספור ארבעים 
ותשעה ימים של מוחין דגדלות של יחוד ה', זהו המובן 

של ספירת העומר.

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



רח׳ הירקון 8 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה,
 כלי עבודה, חשמל, פירזול,

ברגים, מנעולים, צבע, מתנות
מכשירי חשמל, ועוד.

* אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית * אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים.
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימים א׳ עד ה׳  17.00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 29.5.17  ד׳ סיוון תשע׳׳ז 

97.00 ש’’ח

ברז איכותי נשלףברז פייה קשת קצרה
 450 למטבח

140.00 ש’’ח140.00 ש’’ח170.00 ש’’ח180.00 ש’’ח

ברז איכותי לאמבטיה
 כולל צינור מתלה ומזלף

ברז איכותי ברבורברז קיר קצר
 ארוך

ברז נשלף 900

390.00 ש’’ח

4AA סוללה ברז קיר פייה יצוקה 
נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

6.00 ש’’ח185.00 ש’’ח115.00 ש’’ח110.00 ש’’ח

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

99.00 ש’’ח

תאורת חירום/פנס
LED 2.8W 

65.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

29.00 ש’’ח

מזלף לברז נשלף מזלף הדס 7 מצבים

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

עם חסכם
צינור ספירלה כפולה 

מתכת 2 מטר

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת עגול
 160 מ’’מ

35.00 ש’’ח

אסלה לבן / פרגמון

137.00 ש’’ח

 LED 12W תאורת חירום
קיר/נישא

100.00 ש’’ח

רובה איכותי

7.00 ש’’ח 137.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית חסכוני, 
שנתיים אחריות, 3 מהירויות

לשירותכם, 
אנו מבצעים במקצועיות, באחריות 
ובמחירים הוגנים, גם עבודות צבע, 

בנייה, שיפוצים, חשמל
אינסטלציה, התקנת ברזים, 

 פתיחת סתימות, אחזקה ועוד.
אפשרות לפריסת תשלומים ללא ריבית והצמדה.

דלי, יעה, 
מגב + מקל, 

מטאטא + מקל

39.00 ש’’ח

על כל קנייה מעל 150 ש׳׳ח, תינתן שעת חנייה על חשבון החנות.
 חניון רחב ידיים בגב החנות כניסה מרחוב הירקון 6.

מבצעים
חמים!
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סכנת טראמפ

לשנים  לפחות  בת״א,  נשארת  ארה״ב  שגרירות 
כיפה  חובש  יהודי  החדש,  השגריר  הקרובות. 
כתב  את  שמגיש  פרידמן,  דיויד  עו״ד  שחורה 
האמנה ב15.5, לא ישתמש למגוריו בדירתו ברחוב 
פינסקר. סמוך למשכן נשיאי ישראל. עוד חלום שנגוז. עוד 

נשיא שאכזב. הבטחות והצהרות וגשם אין.
הצהרה  השגרירות,  מיקום  בשינוי  נעוצה  לא  הבעיה 
דונאלד  שהנשיא  הבעיה  שתהיה.  ככל  חשובה  מדינית, 
המזרח  בסינדרום  חמורות  לוקה  לפניו  רבים  כמו  טראמפ 

התיכון. או סינדרום 'אני המשיח התורן'. 
ההתמסרות של קלינטון, המשיחיות של קרי, הכישלונות 
של  ידיו  את  מרפים  לא   - כולם  אבל  כולם,  של  הסדרתיים 
ורק  שהוא  בטוח!  הוא  לפניו,  הנשיאים  כל  כמו  טראמפ. 
וליחסי  במזה״ת  לסכסוך  והפתרון  הגאולה  את  יביא  הוא, 

ישראל והפלשתינאים.
ספק  רודן  עם  הגרעינית  צפון-קוריאה  כמרקחה.  העולם 
להפוך  מלא  בפה  מאיימת  תעודות.  עם  פסיכי  ספק  שפוי, 
את וושינגטון לאבק! בסוריה שכנתנו וגם היא במזה״ת עם 
קסם לורנס איש ערב, שמשבש את שיקול דעתם של אנשי 
במיתות  יום  כל  מאות  אלפים.  עשרות  נטבחים  המערב, 
טובחים  מוסלמים  שם  אצבע.  נוקף  לא  העולם  משונות. 

במוסלמים.  
דרום סודאן ומלחמותיה הלא נגמרות. אפריקה המתייבשת 
שמתנהלים בה בו זמנית מספר מוקדי מתיחות שבהם מאות 

אלפים נטבחים. העולם אפילו לא מתעניין.       
הנשיא דונאלד טראמפ מכבד את ישראל, בוחר בה כתחנה 
מרכזית במסעו הראשון מחוץ לארה״ב כנשיא. מצרף את בני 
משפחתו הקרובים לביקור, ייתן כבוד ויקר. אבל לא מנוחה 

ושלווה.  
והעומד  ישראל  ממשלת  התנהגות  היא  הבעיה  שורש 
בראשה בנימין נתניהו.  כבר בביקורו בוושינגטון הוא פתח 

את הדלת להתערבות פעילה של הנשיא החדש במזה״ת.
אמירות שנעמו לאזני ממשל אובמה ונשיא עוין. הגיגים 
וטווח  נשימה  מרחב  ולקנות  בכוח  שונאים  לרצות  שבאו 
מעצם  עצמם  את  שהוכיחו  ונאומים  הצהרות  פעולה. 
ולמרות  ונשכח.  שם  ואובמה  ועכשיו  כאן  שאנו  העובדה 
מתפתחת  ההתיישבות  ונצבות,  עומדות  ההתנחלויות  זאת, 

וצומחת. 
אמירות שלא מתאימות לחלוטין לממשל החדש והאוהד 
לכבשה  בסיסית  ואהדה  טוב  רצון  המון  עם  שבא  בכוח, 
התיכון.  במזרח  טורפים  זאבים  בעדר  שמוקפת  התמימה 

ממשל שגם הוא התאהב בפתרון הסכסוך הבלתי פתיר. 
מראשוני  כאחד  לוושינגטון  הוזמן  נתניהו  כשבנימין 
האורחים ובוודאי אחד מהחשובים שבהם, הוא לא השכיל 
להעמיד את הנשיא הנבחר בפני העובדות האמיתיות. הוא 
לא הזדרז להציב מולו את תמונת המציאות כפי שהיא. הוא 
בשמונת  כהרגלו  סרק  דיבורי  ולפזר  אשליות  לנטוע  בחר 

שנות שלטון, ברק חוסיין אובמה. 
טעות טקטית ואסטרטגית גסה שההיסטוריה עוד תשפוט.
בוושינגטון,  ופיזר  מפזר  שנתניהו  ההצהרות  לאור 
מי  חסר  רק  ומימוש.  השגה  בר  לדלת,  מחוץ  שהשלום 
בעצמו,  המאוהב  טראמפ  דונאלד  אותן.  ויאמצו  שיאספו 
שבטוח שהוא המציא את הגלגל ולפחות יודע הכי טוב כיצד 
לסובבו. הגאון העסקי שמבטיח! להכניס את כשרון המסחר 

״בטוח״,  המדיני.  המו״מ  לעולם  ספק,  ללא  ניחן  הוא  שבו 
משוכנע, שהוא יהיה האיש.

 טראמפ לא צריך את הצ'ק המכובד שנלווה לזוכה ב״פרס 
הזרקורים!  המעמד!  את  הפרס!  את  אבל  לשלום״.  נובל 
שהפתיע  השאפתן  הבחור  של  הבא  החלום  אולי  זה  ואווו. 

את כולם.  
ההיסוס הזה של נתניהו לבחור בעובדות מהרגע הראשון 
של הממשל החדש, עולה לנו ביוקר ועלול  לעלות לנו בדם 
וחיים. הרצון למצוא חן ולקבל טפיחות על השכם בראיונות 
דלתות  לטריקת  בעתיד  לגרום  עלולים  החדש,  ובממשל 
בדיוק  אישית.  ופגיעה  האשליות  מניפוץ  הנובעת  ועוינות, 

כמו בימי אובמה החשוכים.  
החלטית  לדרוש  חייב  היה  נתניהו  הראשון,  בביקורו 
ולהעמיד מספר דרישות סף, לפני כל תחילת קצהו של מו״מ.  
החינוך  במערכת  ההסתה  של  מוחלטת  הפסקה   .1

הפלשתינאית. 
2. ביטול מיידי של כל התשלומים והתמיכות במשפחות 

הרוצחים והמפגעים, בנו ובחיי היקרים לנו.    
3. שינוי כיוון דרמטי,  במדיניות החרמת ורדיפת ישראל 

בגופים בינלאומיים על ידי אנשי הרשות. 
מיידי  לביטוי  שתבוא  משמעית  וחד  ברורה  הצהרה   .4
בשטח, של הנשיא אבו מאזן ואנשיו השוללת כל אלימות, 

וכל גילויי שנאה.  
לפני הוכחה מעשית בשטח של ביצוע בפועל של המדיניות 

החדשה ותוצאותיה. אין כל מו״מ. שפה כזו, סוחר ממולח 
כמו דונאלד טראמפ היה מבין ומאמץ. הדרישות והתביעות 
היו מופנות לכיוון הרשות. חובת ההוכחה על אבו מאזן ולא 

על ישראל ובנימין נתניהו.  
הבעיה, שאת הסחורה הזו נתניהו לא יכול למכור אפילו 
אצלו בבית. גם קואליציית הימין עם כחלון ומפלגת כולנו, 
בקושי תסכים לאמירות אמיצות בסגנון הזה. המחנה הציוני 
בולעים  היו  וגמדיו  לפיד  יאיר  יעלו על בריקדות.  והשמאל 
מהמליאה  נזרקים  היו  המשותפת  הרשימה  ח"כי  ונחנקים. 
תגיע  ישראלית  הפנים  ההסתה  אליה,  הגיעו  בטרם  עוד 
לשיאים חדשים. ״הארץ״ ידפיס מוספי שנאה כל יום ויחלק 

אותם בחינם.  
נכון, הוא יקבל טפיחות שכם במחנה יהודה ובפריפריה. 
אך  מרוצים.  יהיו  ושקד  בנט  שלו,  האמיתי  הכוח  בבסיסי 
רק  לחיבוק,  ומחכה  קורץ  הוא  במצביעיו.  מואס  נתניהו 
זר  מקסימום  לקבל.  סיכוי  לו  אין  ודובריה.  ת״א  ממדינת 
דגים מסריחים,  יאכל  עניין. הוא  ודרדרים. סופו של  קוצים 

יקלקל קיבתו, ויגורש מהעיר. 
ההבטחה הגדולה בדמות הנשיא האוהד דונאלד טראמפ, 
נתניהו,  בנימין  של  ביותר  הגדולה  לבעיה  להתפתח  יכולה 
מול  להתגונן.  כיצד  ידע  הוא  אובמה  הנשיא  מול  לפלופ. 
להתכונן.  צריך  שהוא  השכיל  לא  עוד  הוא  טראמפ  הנשיא 
המרחק בין אהבה לשנאה דק. כשאגו גדול מתערב ואשליות 

מתפוגגות זה דק שבדק.   

עו"ד יצחק שינפלד

הטעות הטקטית הקשה של נתניהו, עלולה להיות הפיתיון שישכנע את טראמפ בזיכוי להביא שלום 
במזרח התיכון ולקטוף פרס נובל  היכונו, צרות בפתח 

טראמפ ונתניהו. צילום: אבי אוחיון, פלאש 90



מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר.
יש אנשים שיוצאים לחופשה כדי לתפוס 
כמה ימי רוגע בשמש ולשכוח מהשגרה 
את  מחפשים  דווקא  אחרים  והעבודה. 
הטיולים שיקחו אותם למקומות חדשים 
האנשים  את  ויש  מדהימים.  ולנופים 
וספורט  הרפתקאות  להם  תביאו  שרק 
אז  השמיים.  עד  מרוצים  והם  אתגרי 
זאת  מה  מתאימה?  הכי  מונטנגרו  למי 
אומרת, היא מתאימה לכולם! מי שמגיע 
עם המשפחה והילדים ימצא במונטנגרו 
פעילויות  עם  ענקיים  ירוקים  פארקים 
המעוררים  מערות  טיולי  ומשחקים, 
את הדמיון, והמון שופינג במחירים של 
אזור הבלקן. חובבי ספורט אתגרי יוכלו 
סוערים,  במים  מרפטינג  הכל,  לעשות 
עמוק,  קניון  מעל  באומגה  ריחוף  דרך 
במסלולים  וג'יפים  טרקטורונים  ועד 
וטבע,  נופים  אוהבי  אתם  אם  הרריים. 
הרים,  ביופיים,  נופים מדהימים  תקבלו 
נהרות, אגמים, מערות, חופי ים, ערי נמל 
קסומות, עיירות ספא, וזו רק ההתחלה.  
אתם  מונטנגרו  בכלל  נמצאת  היכן 
שואלים? מדובר במדינה קטנה ונחבאת 
ואלבניה  סרביה  לקרואטיה,  הנושקת 
לחופי הים האדריאטי. מונטנגרו נראית 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
את  קיבלה   2006 בשנת  רק  משווייץ. 
שעריה  פתחה  אט  ואט  עצמאותה 
לתיירים מכל קצוות תבל שבאו לגלות 
את יופיה הנסתר של מונטנגרו. הם אכן 
גילו במהרה עד כמה יפה ואטרקטיבית 
הרים  של  ומושלם  נדיר  שילוב   – היא 
אגמים  לשמיים,  הנושקים  גבוהים 
מערות  כראי,  צלולים  מים  עם  ונהרות 
קילומטרים  לאורך  המשתרכות  נטיפים 
ולקינוח  האדמה,  לפני  מתחת  רבים 

שרשרת של חופי ים מטריפים על שפת 
כחול-טורקיז.  שצבעו  האדריאטי  הים 
למזג  גם  התיירים  זוכים  במונטנגרו 
חייכנית  שמש  עם  ונוח  חמים  אוויר 

מאירה ובריזה מלטפת. 

הילטון. זה המלון שלכם.
פודגוריצה  מונטנגרו,  של  הבירה  בעיר 
 - לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
יש  נכון,  פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא 
אבל  לינה  מקומות  ועוד  מלונות  עוד 
אין עוד מלון כמו הילטון, זאת יגיד לכם 
כל תייר מכל מדינה בעולם. מי שחולם 
להתפנק בכל רגע ורגע במהלך בחופשת 
שינפלד  בו.  להיות  המלון  זהו  הקיץ, 
פודגוריצה  הילטון  את  הוסיפו  תיירות 
הילטון  מלונות  של  מכובדת  לרשימה 
בהם הם מארחים את לקוחותיהם בשנים 
דרזדן,  בהילטון  מדובר  האחרונות. 
סופיה, הואה-הין בתאילנד, ברטיסלבה, 
פודגוריצה  הילטון  גם  וכעת  קפריסין, 
במונטנגרו והיד עוד נטויה. מלון זה יושב 
בנקודה מדהימה בין שלושת הפארקים 
הגדולים של העיר, כשמול המלון מרחק 
לבילוי  מושלם  פארק  נמצא  הליכה 
מוזמנים  ההורים  הילדים,  עם  משפחתי 
לנוח בכיף באחת מפינות הישיבה בעוד 
הצעירים משתובבים בפינת המשחקים. 
במרחק לא רב משם תגלו פארק נוסף, 
עם מסלולי חבלים והרפתקאות שתוכלו 
הזמן  איך  להרגיש  בלי  שעות  לבלות 

עובר. 
פודגוריצה  מהילטון  יוצאים  אם 
בעיר  קצת  להסתובב  ומתחילים 
ולשדרת  למדרחוב  מאד  מהר  מגיעים 
אליו  האזור  זהו  יוקרתיות,  חנויות 
והוא שמח  מגיעים תיירים מכל העולם 
חיים. אפשר לצאת לסיור בעיר  ושוקק 
העתיקה, לעבור ברחוב הרצגובאצ'קה, 

לסייר בארמון המלך, לראות את נהרות 
המוראצ'ה והריבניקה החוצים את העיר, 
הנהר  מעל  היפה  הגשר  השעון,  מגדל 
ועוד. אוהבי שופינג? פשוט היכנסו לכל 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 
השופינג  סיטי  דלתא  את  תפספסו  ואל 
גם  הגדול מכולם שיפתיע אתכם  סנטר 
במגוון וגם במחירים. בקיצור, יש המון 
מה לעשות! בתוך המלון עומדים לרשות 
עם  ספא  מפואר,  כנסת  בית  האורחים 
מאובזר  כושר  חדר  ומסאז'ים,  טיפולים 
היטב, לובי נעים וגדול, סוויטות וחדרים 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
בטיב  נמדדת  טובה  שחופשה  אומרים 
יכולים  אתם  כך,  אם  שלה.  האוכל 
כמו  מטבח  עוד  אין  כי  לחפש  להפסיק 
אנשים  תשאלו  שינפלד.  של  המטבח 
שכבר יצאו לחופשות בעולם – היכן הם 
טעמו את האוכל הטוב ביותר, ותקבלו 
שינפלד.   – מוחצת  אותה תשובה  תמיד 
ככה זה, כשמביאים לכם צוות ענק של 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים  שפים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים. ככה זה, כשהברים 
בחדרי האוכל עמוסים בכל טוב, בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים 
מקבלים  כשהאורחים  זה,  ככה  ועוגות. 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
מיוחד. הכשרות גלאט כשר תחת פיקוחו 
אם  שליט"א.  נחשוני  משה  הרה"ג  של 
טיפונת  נותרתם  עדיין  זה  כל  אחרי 
רעבים, בין הארוחות אתם פשוט נכנסים 
לטרקלין האירי ששינפלד פותחים בתוך 
מעדנים  מיני  לכם  יציעו  ומיד  המלון, 
טריים,  פירות  טעימה,  עוגה  ומטעמים, 
או שתייה קרה וחמה. אין מצב שמישהו 

יישאר רעב במונטנגרו.
במונטנגרו לכל אזור סיפור מיוחד ויופי 
הצפוני  באזור  לטייל  תצאו  אם  משלו. 
תגיעו לפארק הדורמיטור שנחשב פנינת 
אגמים  בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי 
הסקי  עיירת  משם  רחוק  לא  והרים. 
גבוהה במיוחד  נקודת תצפית  ז'בליאק, 
1300 מטרים,  על קניון טארה שעומקו 
כמו  לאמיצים  אקסטרים  והרפתקאות 
הנהר  במי  רפטינג  הקניון,  מעל  אומגה 
ופארק חבלים מהגדולים באירופה. אזור 
לעיר  בקרואטיה  נמצא  נוסף  טיולים 
המוקפת  העתיקה  העיר  עם  דוברובניק 
חוף  ולעיירת  רומנטית,  וטיילת  חומה 
קבטאט בעלת נמל מקסים. ניתן לצאת 
לריביירה  מעניינים  מאד  טיולים  לעוד 
העתיקה  העיר  בודווה,  של  המדהימה 
לבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור, 
הישנה של מונטנגרו הנקראת צייטיניה 
השחור  וההר  פאר  ארמונות  ובה 
המפורסם, אגם שקאדר השוכן על גבול 
ומערת  ביוגראדסקה  פארק  אלבניה, 
בבטן  טיולים  המציעה  ליפה  הנטיפים 
וחובבי  למשפחות  כאמור,  האדמה. 
עולם  היא  מונטנגרו  אתגרי  ספורט 
טרקטורונים,   – אפשרויות  של  ומלואו 
רכיבה על סוסים, טיולי ג'יפים, פארקים 
עם משחקים והרפתקאות, אומגות ועוד. 
אז איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תתקשרו למשרדי שינפלד תיירות, משם 

כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?

היא חדשה, מסעירה, מרתקת ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של אירופה, מונטנגרו. היעד הכי 
חם של השנה שמתאים ל...כולם!
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"כמו     
חתונה"

אם תנסו לתפוס בימים אלו את 
להניח  סביר  נחום',  ה'באבא 

רבי  להילולת  מתכונן  שהוא 
בין    יוחאי  בר  שמעון 
מחסידיו  לאחד  טלפון 
מקום  שחיפש  מארה"ב 
ללון בשבת ובין ההכנה 
הקהל  קבלת  לקראת 
יעקב  ישב  היומית, 
לשיחה  אמסלם 
המושך  הרב  עם 
מכל  מאמינים  המוני 
והעולם  הארץ  רחבי 
על  ממנו  ושמע 
ההתייעצות עם הרבי 
הברכה  מליואבויטש, 
ה'באבא  של  הגורלית 
סאלי', סיפורי הישועות 
והסלידה  במירון 
  הקנאית  מהדרך 

שביקש  ההבטחה  וגם: 
המרוץ  בזמן  אולמרט 

לעיריית ירושלים

יעקב אמסלם
צילומים: מגזין העולם החרדי
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דמות עטופת שביס עשתה 
ההר  במעלה  הדרך  את 
לכיוון ציונו של התנא רבי 
במירון.  יוחאי  בר  שמעון 
ראשית  ימי  היו  הימים 
החדש  היהודי  היישוב 
הכנסת  ישראל.  בארץ 
הייתה במקום  לא  אורחים 
והמעטים  ההילולא,  ביום 
התנא,  של  לציונו  שהגיעו 
ממקומות  לצאת  נדרשו 
קודם  שבועות  מגוריהם 
הגיע  ההר,  במעלה  בכבדות  שהתנהלה  האישה  לכן. 
לציון והחלה בתפילה חרישית שאט אט הפכה לבכייה 
אך  בתימהון,  בזה  זה  הביטו  סביבה  האנשים  קולנית. 

איש לא הפריע לתפילתה הזכה. 
דקות אחדות לאחר מכן, פנתה אל האישה הבוכייה 
המקום.  תושבת  אינה  כי  היה  נראה  אשר  אורחת, 
וכאשר  בוכייה  היא  מדוע  בעדינות  ביררה  האורחת 
היא הבינה כי המדובר הוא בעיה כספית כל שהיא, לא 
הראשונה  זקוקה".  את  כסף  "לכמה  ושאלה:  היססה 
נקבה בסכום של 200 נפוליאון והאורחת שלפה מיד את 

ארנקה והעניקה לה את הסכום הדרוש". 
"את הסיפור הזה סיפרה לי סבתי ע"ה", אומר הרב 
המשך:  לזה  "ויש  נחום'.  ה'באבא  המכונה  כהן,  נחום 
סבתי שהייתה שם שאלה את האורחת מדוע היא באה 
להתפלל וכשסיפרה כי היא ממתינה לפרי בטן כבר שנים 
רבות, אמרה סבתי: 'תדעי לך, המצווה שעשית עכשיו 
תביא לך את הישועה בזכות רבי שמעון. אני מבטיחה 
לסבתו של  פרטיה  את  הביאה  היה, האורחת  וכך  לך'. 
ולאחר שנה התקבל מברק בבית הסבתא בצפת,  הרב, 

ובו היא התבשרה כי האישה נפקדה בפרי בטן. 
"זה רק סיפור אחד, יש עוד הרבה סיפורים וישועות 
של אנשים שנושעו בזכות רבי שמעון", אומר הרב נחום 
כהן בראיון מיוחד אותו הוא מעניק לרגל יום ההילולא 
של רבי שמעון בר יוחאי. "אנשים לפעמים לא מבינים 
את הכוח של הרשב"י. הרי קבורים כאן תנאים ואמוראים 

רבים ואצל אף אחד אין נהירה כזאת כמו שיש אצל רבי 
בטבריה,  שקבור  עקיבא  רבי  היה  שלו,  הרבי  שמעון. 

ותראה את ההבדלים. זה פלאי פלאים". 
זקנו  מכיר.  שלא  ירושלמי  אין  נחום'  'באבא  את 
נמסרים  ושיעוריו  מאירות  עיניו  מידותיו.  פי  על  יורד 
בקול מדוד ושליו. מידי ערב הוא מקבל מאות אנשים 
ועצה  ברכה  לבקש  בכדי  הארץ  רחבי  מכל  המגיעים 
מפיו. "אין לי איך להסביר את זה", אומר יהודה, המגיע 
שאני  דבר  "כל  הרב.  מפי  להתברך  קרובות  לעיתים 
מסתפק בו, אני מגיע לרב ואז אני יותר רגוע. כך עשיתי 

בכל ההחלטות המשמעותיות שלי". 

קירוב במאור פנים
"חמישה  שורשית,  למשפחה  נולד  נחום'  ה'באבא 
דורות במשפחה גרים בארץ ישראל", הוא מספר. סביו 
להתגורר  המשפחה  עברה  אז  בצפת,  התגוררו  וסבתו 
הוא  גם  שם  בירושלים,  העתיקה  בעיר  ואז  בחברון 
 9 הירדן  בעבר  שבוי  היה  "אבי  שנה.  כ-76  לפני  נולד 
בזמן  העתיקה  העיר  את  לעזוב  הסכים  לא  כי  חודשים 
מלחמת העצמאות עד מעבר המשפחה לקטמון", מספר 
הימים,  בירושלים של טרום מלחמת ששת  ונזכר  הרב 
היה  "זה  לשחרורה.  שנה   50 מציינים  אלו  שבימים 
פחד נוראי. לא כולם מבינים את זה, אבל כל האויבים 
הקיפו אותנו והיה חשש קיומי ממש. אנשים בנו בבית 

מרתפים".
"אנחנו אומרים כל יום בתפילה 'ועל ניסך שבכל יום 
מי שעבר  עת...'  וטובותיך שבכל  נפלאותיך  ועל  עמנו 
בורא  הללו.  במילים  היטב  מכוון  הללו,  הימים  את 
עולם עזר לנו שלא בדרך הטבע. היינו מסובבים בניסים 

החסד  על  לקב"ה  להודות  צריכים  אנחנו  ועכשיו 
השמחה  הללו  לניסים  שנה   50 אתנו.  שעשה 

היא גדולה מאוד. אך השמחה לא שלמה, היא 
תהיה שלמה כשמלך המשיח יגיע ויבנה את 

בית המקדש". 
אות  את  קיבל  הוא  שנים  מספר  לפני 

הייתי עם כמה ק
תלמידים מהישיבה, 
בביתו של ה'באבא 
סאלי' והוא מאוד 
שמח לשמוע על 

הפעילות שלנו 
בישיבה". באותו 
ערב, התקיימה 

בביתו של ה'באבא 
סאלי' סעודה 

והתלמידים ורבם 
הצטרפו אליה. 

"אחרי כמה כוסות 
משקה, בירך אותי 

הרב ואמר לי 
שמהיום כל הברכות 

שלי יתקיימו"

"
הגר''נ כהן כותב אות

המקובל רבי נחום כהן מספיד
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בנימוקי  ירושלים.  העיר  יקיר 
בולט  "הרב  כי  נכתב  בו  הבחירה 
קירוב  למען  בפעילותו  בתחומו, 
ואכן, בעשורים  וסובלנות".  לבבות 
האחרונים היה הרב חלק בלתי נפרד 
קהל  לקבל  החל  בטרם  עוד  מהעיר. 
תפקידים  בשורת  שימש  הוא  בעיר,  גאולה  בשכונת 
ציבוריים במוסדות התורה באזור מגוריו. "הרב אלישיב 
לאבינו  יהודים  לקרב  נוצרת.  'לכך  פעם:  לי  אמר 

שבשמים'. מאז, אני משתדל ליישם את זה".
נחום'  ה'באבא  הישן,  היישוב  בן  היותו  למרות 
קירוב  במסגרת  בפעילותו  פנים  ומאור  מתינות  משלב 
הנפוץ  הקנאות  ומשיח  מקיצוניות  סולד  הוא  הלבבות. 
באזור מגוריו. הוא משתייך לחסידות רוז'ין, אשר חלק 
מבניה נחשבים לציונים החוגגים את יום העצמאות, אך 
אינו שותף עמם בחגיגה זו. "אם המדינה הייתה הולכת 
בדרך התורה, כולם היו שומרים שבת, ילדי ישראל היו 
לחגוג,  סיבה  הייתה  אז  ישראל,  שמע  יום  כל  קוראים 
אבל איך אפשר כשמיליון ילדים לא יודעים מה זה שמע 
ישראל. מצד אחד אנחנו מאושרים שיש לנו מדינה, מצד 

שני זה כואב שאין דת".
מאידך, הוא מקפיד להאיר פנים לכל אחד באשר הוא, 
המצוות.  לדרך  אנשים  מעט  לא  מקרב  לדבריו  כשזה 
"עברתי פעם בליל שבת קודש ברחוב יפו", הוא מספר. 
"ראיתי חנות פתוחה. נכנסתי לשם ושאלתי את המוכר 
בנועם:  אותו  שאלתי  שכן,  לי  כשאמר  יהודי,  הוא  אם 
איך אתה עושה דבר כזה, כיצד אתה יכול לחלל שבת. 
ימות  מכל  שלו  הגדולים  הרווחים  שאלו  טען  הוא 
ביום חול, אמרתי  גם  ויתרתי. הגעתי  השבוע, אבל לא 
לו שוב ושוב שזה גורם לו רק להפסדים. התחננתי. לא 

צעקתי. צריך להבין שהם לא יודעים מה זה שבת, צריך 
להסביר להם בנועם".

שעריו  את  סגר  ואכן  השתכנע  החנות  בעל  לבסוף, 
הוא  הרי  עוזר?  היה  זה  צועק  הייתי  "אם  ביום השבת. 
בוודאי לא היה סוגר את החנות. הסברתי לו שזה מתנה. 
מילה  ברית  מצוות  שיש  כמו  זכות.  זה  חובה,  לא  זה 
ותפילין, יש גם שבת. למה ברית מילה נחשבת למצווה 

לאומית שגם המנותקים מקיימים אותה ושבת לא?"
שבניגוד  לוין  אריה  הרב  את  להזכיר  מרבה  הרב 
הרחוקים  אנשים  עם  קשר  יצר  הוא  הקנאים,  לעמדת 
שהקנאים  "אפילו  ולמצוות.  לתורה  קירבם  וכך  מדת 
כעסו עליו, הוא תפס את השיטה הזאת וככה הוא קירב 
אנשים לעבודתו יתברך. הלל הזקן אמר הווי מתלמידיו 
ורודף שלום, אוהב את הבריות  של אהרן אוהב שלום 
ומקרבן לתורה. בלי אהבה, אתה לא יכול לקרב אותם. 

בצעקות 'שאבעס' לא מקרבים את הרחוקים".  

הברכה ששינתה הכול
נחשב  שם  מיר,  בישיבת  הרב  למד  בצעירותו 
שיעור  למסור  עליו  הוטל  אשר  עד  במיוחד  לדומיננטי 
"הייתי  גנים.  עיר  בשכונת  בתים  לבעלי  כנסת  בבית 
מוסר שם שיעור כל יום בין מנחה לערבית", הוא נזכר 
במה שלמעשה היווה את תחילת דרכו בהרבצת התורה 
הרב  אצל  הייתי  תשכ"ד  "בשנת  השנים.  עם  שתתרחב 
מליובאויטש. באותו זמן עוד הייתה יחידּות עם הרב'ה. 

נקבע לי תור להיכנס כמה ימים מראש.
עושים?'  אתם  'מה  אותי:  שאל  הרב'ה  "כשנכנסתי, 
יום  וחצי  מיר  בישיבת  יום  חצי  לומד  שאני  לו  אמרתי 

בישיבת רוז'ין. הרב'ה הסתכל עלי בפליאה ואמר: 'לא 
שאלתי אותך באופן פרטי מה אתה עושה, שאלתי מה 
אתה פועל'. אז אמרתי לו שאני מוסר שיעורים בבן איש 
אתה  'למה  הרב'ה.  לי  ענה  שהתכוונתי',  מה  'זה  חי. 

שותק'. כזה היה הרב'ה מליובאויטש". 
שנמסר  לשיעור  שבועות  תוך  הפך  השבועי  השיעור 
בסיומו  כאשר  יומי  לשיעור  ובהמשך  בשבוע  פעמיים 
בארבע  למסורת  שהפך  מה  קהל,  מקבל  הרב  היה 
עם  יחד  הקים  הוא  שנים,  באותן  האחרונות.  העשורים 
במגדל  אור'  'מגדל  ישיבת  את  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב 
ארוכות",  שנים  משפחתית  ידידות  להם  "יש  העמק, 
שהרב  טבעי  אך  "והיה  הרב.  ממקורבי  אחד  מסביר 
גרוסמן יקרא לרב לפתוח עמו יחד את הישיבה". בשנים 
הראשונות נדרש הרב לשהות במקום במשך כל השבוע. 
"הייתה לו תקופה של שנתיים שבה הוא היה עוזב את 

המשפחה כל השבוע בשביל להיות בישיבה". 
הנהירה ההמונית לביתו החלה לאחר ברכת ה'באבא 
סאלי' שהוענקה לו. "הייתי עם כמה תלמידים מהישיבה, 
בביתו של ה'באבא סאלי' והוא מאוד שמח לשמוע על 
הפעילות שלנו בישיבה". באותו ערב, התקיימה בביתו 
הצטרפו  ורבם  והתלמידים  סעודה  סאלי'  ה'באבא  של 
אליה. "אחרי כמה כוסות משקה, בירך אותי הרב ואמר 

לי שמהיום כל הברכות שלי יתקיימו". 
הברכה התממשה מהר מהצפוי. תוך שבועות החלה 
הנהירה לביתו ושמו של הרב המברך עבר מפה לאוזן. 
"יש אנשים שעושים פרסומת, הרב לא", מציין תלמידו 

של הרב. "ובכל זאת, אנשים מגיעים מכל מקום". 
"הכל מכוון מלמעלה", מוסיף הרב. "סוד ההצלחה 
הוא להיכנס לנעליים של הזולת. להביא את המצוקות 
עולם  זה  לדבר,  מי  עם  לו  שיש  מרגיש  כשאדם  שלו. 

הגר''נ כהן נואם

המקובל הגר''נ כהן בברכות

הגר''נ כהן והגר''צ ריבלין בשמחה
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אחר. הוא שותף בצרה". 
מראש  אחר  לא  היה  בעבר,  ברכה  המבקשים  אחד 
הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. היה זה כאשר התמודד 
אולמרט על משרת ראש עיריית ירושלים מול ראש העיר 
אף  מראש,  אבוד  קרב  זה  "היה  קולק.  טדי  המיתולוגי 
אחד לא האמין שאולמרט בסוף ינצח וייקח את ראשות 
סוערים,  ימים  באותם  התלמידים.  אחד  מסביר  העיר", 
הגיע המועמד לראשות העיר ל'באבא נחום' וביקש את 

הבטחתו שינצח במרוץ. 
"הוא לא רצה ברכה, הוא רצה הבטחה", נזכר הרב. 
"אמרתי לו: 'אם תשתוק כשמשמיצים אותך, אני מבטיח 
לך שתצליח'". ואכן, אולמרט קיים את ההוראה וניצח 
שלו  הראשון  "הטלפון  הסיכויים.  כל  כנגד  בבחירות 
מספר  הברכה",  על  לרב  להודות  היה  הניצחון,  אחרי 
הפכו  נוספים  פוליטיקאים  מאז,  התלמידים.  אחד 
למבקרים תדיר בחצרו של הרב, בהם גם רמי לוי, אותו 
הרב משבח על קרבתו לדת. "הוא התחיל מחנות קטנה 
במחנה יהודה והפך לרשת גדולה. כל המקומות כשרים 
והוא משתתף כל יום בשיעורי תורה. נו. זה לא שווה?"

עלייה מסורתית לר' שמעון
השורשים,  מרובת  משפחתו  של  המסורת  כממשיך 
מקפיד ה'באבא נחום' לעלות מידי שנה לקברו של רבי 
מייחס  הוא  לו  זמן  ההילולא,  ביום  יוחאי  בר  שמעון 
חזק,  הוא  שמעון  לרבי  שלנו  "הקשר  גדולה.  חשיבות 
כרטיסים  שאין  וסיפר  התקשר  שלי  הבן  אתמול  נפשי. 
היו  זקניי  ברגל.  הולכים  אז  נו,  לו:  אמרתי  ברק.  מבני 

לפני  שבועות   3 בירושלים  העתיקה  מהעיר  יוצאים 
והיו הולכים ברגל עד למירון. בשעות הערב  ההילולא 
היו עוצרים באכסניה ובבוקר ממשיכים במסע". לימים, 
מפאת  ההילולא  ביום  לציון  להגיע  יכלה  לא  סבתו 
חולשתה, "אך היא הקפידה לתת לי כסף לנסיעה בכדי 

שאני יהיה השליח שלה".
אומר  כתפיו",  על  כל העולם  הרים את  "רבי שמעון 
בחז"ל  היחיד  התנא  היה  "הוא  בורקות.  כשעיניו  הרב 
מן  כולו  העולם  כל  את  לפתור  יכול  אני  'יכול  שאמר: 
גם  אנחנו  לכן  רגילה,  בריה  לא  זה  לכאורה  הדין'. 
מזכירים את השם 'בר יוחאי' בשירים ולא רבי שמעון. 
בשביל להזכיר שסוף סוף, הוא 'בר יוחאי'. כלומר, בן 
אנוש, ולא מלאך ה'. לא סתם אנשים מגיעים מכל העולם 

להילולא שלו. לא ראינו את זה בשום צדיק אחר".
הגדילה  הרב,  משתייך  אליה  הרוז'ינאית  המסורת 
מרוז'ין  "הרב'ה  הקבר.  במתחם  ההדלקה  בחשיבות 
הצאצאים  היום  ועד  ההדלקה  את  שנה  כל  לרכוש  נהג 
משמרים את המסורת ורואים פלאים משנה לשנה". הרב 
משפחתי,  קשר  להם  מרוז'ין,  הרב'ה  את  לצטט  מרבה 
"אחד מחסידיו של הרב'ה תיאר בפניו את ההילולא. ואז 
הרב'ה היה מזכיר לו את המערה והוא היה נוהג לומר: 
'בתוך המערה זה בבחינת יום כיפור, בחצר המערה זה 

שמחת תורה'".
הנמצאת  במערה  לתפילה  חשיבות  מייחסים  רבים 
תחת הציון, שם על פי המסורת מצוי ציונו המקורי של 
הרשב"י. "אני לא נכנס למערה ביום ההילולא", מפתיע 
הרב. "יום ההילולא זה כמו חתונה ובחתונה לא בוכים. 
צריכים להיות באווירה מרוממת, לא באווירה של בכי". 
גם בהיבט השמחה יש בחינה קבלית מובהקת. "על פי 
הקבלה", אומר הרב. "ר' שמעון עומד ומקבל כל אחד 

במקום  רקד  הקדוש  האר"י  פעם,  יפות.  פנים  בסבר 
'אם  אמר:  עמו,  לרקוד  חפצים  שתלמידיו  וכשהרגיש 
אתם מרגישים שלא עשיתם חטא והרהור חטא, תכנסו'. 

רק כמה בודדים נכנסו".
נזכר במנהגו הקבוע לרקוד עם מקלו של אביו  הרב 
בציונו של רבי שמעון. "מאז שאבא שלי לא יכל לנסוע 
למירון בגלל חולשתו, אמרתי לו: אתה לא תיסע, אבל 
על  שנה  כל  לרקוד  נוהג  הייתי  וכך  ייסע.  שלך  המקל 
המקל יחד עם הרב מרדכי אליהו". באחד הימים, כאשר 
"הוא  חוליו,  במיטת  אליהו  מרדכי  הרב  את  הרב  ביקר 
הזכיר לי את המנהג הזה שם ושמח מאוד. 'איפה המקל', 

הוא אמר לי. 'איפה המקל'. 
כלומד בתורת הנסתר, מרבה ה'באבא נחום' לצטט את 
הזוהר הקדוש בדבריו ומספר לעיתים קרובות מעשיות 
הרב  שלי,  "הרב'ה  לעומקן.  ירד  לא  השורה  מן  שאדם 
מספר.  הוא  צדיקים",  מל"ו  אחד  היה  קרויזר,  זונדל 
"אבל הוא לא נהג לנסוע למירון בל"ג בעומר". לפני 10 
שנים, ביקש ה'באבא נחום' מרבו להתלוות אליו למירון, 
למרות שזה כאמור לא ביקר בה מעולם. "ראה זה פלא. 
בחייו  הראשונה  בפעם  וכך,  לבוא".  הסכים  הרב  מיד 

הגיע הרב יחד עם רבו לציון רבי שמעון במירון. 
וכאן קרה דבר פלא. "הרב עמד מחוץ לציון 3 דקות 
בלבד והלך", מספר ה'באבא נחום'. בהמשך הסביר לו 
רבו את סיבת קוצר הזמן. "הוא אמר לי: לא ראית? ר' 
שמעון אמר לי 'לך'. לך הוא אמר 'תישאר'. כלומר, מה 
שמורי ורבי עשה ב-3 דקות זה הספיק. הוא היה צדיק 

גדול, היו לו דרגות מרוממות".

"אמרתי לו: 'אם תשתוק כשמשמיצים 
אותך, אני מבטיח לך שתצליח'". ואכן, 
אולמרט קיים את ההוראה וניצח 
בבחירות כנגד כל הסיכויים. "הטלפון 
הראשון שלו אחרי הניצחון, היה 
להודות לרב על הברכה"

עם האדמו''ר מסאדיגורה

בטיש ט''ו  בשבט

צילום: משה גולדשטיין
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בן  הן:  ואלו  בפרדס,  נכנסו  "ארבעה 
עקיבא.  ורבי  אחר  זומא,  בן  עזאי, 
בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ 
רבי  בנטיעות.  קיצץ  אחר  ונפגע, 
עקיבא יצא בשלום". נדמה שאין 
מי שלא מכיר את הגמרא ממסכת 
הרמב"ם  דברי  ואת  חגיגה 
על  "ואף  בעקבותיה:  שנכתבו 
וחכמים  היו  ישראל  שגדולי  פי 
כוח  בהן  היה  כולם  לא  היו  גדולים 
בוריין  על  הדברים  כל  ולהשיג  לידע 
אלא  בפרדס  לטייל  ראוי  אומר שאין  ואני 
מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור 
חזרו  דומים  דברים  המצוות".  משאר  בהם  וכיוצא  והמותר 
ונשנו על ידי פוסקים שונים לאורך הדרות, אך נדמה שבדורנו 
תופעת לימוד הקבלה הולכת ורווחת ותופסת לה מקום מרכזי 

בחייהם של אברכים רבים. 
"הלימוד אינו פומבי", מבהיר ל'כל ישראל' אברך ירושלמי 
שעוסק בנושא בשנים האחרונות. "מדובר בקבוצות קטנות של 
אברכים, שלושה עד חמישה, שבוחרים ללמוד יחד את ספרי 
הקבלה. ללא כל ספק, ניתן לומר שכיום יותר ויותר אברכים 
עוסקים בנושא". הוא מדגיש כי הלימוד נעשה בצנעה מחשש 

לסטיגמות ולטענות שונות. 
אברך נוסף מציין את הכולל של הרב איתמר שוורץ, מחבר 
הספר 'בלבבי משכן אבנה'. "מדובר בכולל של כ-50 אברכים, 
האברכים  בפני  מוסר  שוורץ  הרב  בשבוע  פעמיים  כשפעם 
נמצא  הכולל  ויטאל".  חיים  מרבי  חיים'  'עץ  בספר  שיעור 
מטרה  מתוך  שמש,  לבית  בסמוך  טוב,  הר  התעשייה  באזור 

"להתרחק ממקום ישוב", כדבריו. 
ברק  בבני  נמצא  קבלה  בנושא  ורק  אך  שעוסק  נוסף  כולל 
ובראשו עומד אחד מחשובי התלמידי חכמים שבעיר. אברכי 
הכנסיות  מבתי  אחד  של  הנשים  בעזרת  מתרכזים  הכולל 
עליהם",  שעלו  חוששים  "כשהם  תקופה,  ומידי  העיר  של 
עמו  האברכים  אחד  לדברי  אחרת.  נשים  לעזרת  נודדים  הם 
שוחחנו, "הסיבה ללימוד בצנעה נובעת מאמירות שונות של 
רבנים נגד העיסוק בקבלה. האברכים שעוסקים בנושא עושים 
זאת מתוך מטרה להידבק בקודשא בריך הוא, הם לא רוצים 
מוסיף,  הוא  זאת  עם  בציבור".  רדומות  מחלוקות  להתסיס 
יעקב  "הרב  חשש.  כל  ללא  בפומבי  בנושא  שעוסקים  יש  כי 
הלל, שעושה עבודה מדהימה בתחום, מוסר שיעורים בקבלה 

ומסתופפים אצלו אברכים ליטאים רבים". 
היהודי,  ברובע  זילברמן  קהילת  את  מציין  נוסף  אברך 
בקבלה.  לעסוק  יכול  אתה  היא שברגע שהתחתנת  "התפיסה 
פעם  ומידי  בנושא  בחברותות  ללימוד  מתאספים  האברכים 
טוב  יום  הרב  זצ"ל,  הרב  של  בניו  מאת  שיעורים  נמסרים 
חתנו  שפירא,  אריה  הרב  גם  כן,  כמו  זילברמן.  אליהו  והרב 
של הרב זלמן נחמיה גולדברג, מוסר שיעורים בנושא". אותו 
אברך מספר כי בשיחה הראשונה שלו עם הרב יצחק שלמה 
נזף בו  זילברמן, מייסד הקהילה, הוא קיבל שוק מכך שהוא 
על שאינו לומד קבלה, "הייתי אברך צעיר, לא הבנתי מה הוא 
רוצה, הרי חינכו אותי שלא מתעסקים בזה". לדבריו, "כמעט 
ולא מגיעים אברכים מבחוץ לעסוק בנושא, אך בוגרי קהילת 
זילברמן מייצאים את חשיבות לימוד הקבלה החוצה". אחד 
הרב  הוא  בפומבי  בנושא  שעוסק  זילברמן"  "בוגרי  מאותם 
"הרב",  והקולחים.  הבהירים  בשיעוריו  שנודע  רוטמן,  נתן 
מסביר אחד מתלמידיו, "פחות עוסק בקבלה הארדקור, יותר 

במחשבה, אבל השיעורים גולשים לא פעם לקבלה עצמה". 
רבים ששוחחנו עימם מציינים את לימוד "המחשבה" כמה 

תורת
תורת  זווית,  לקרן  נדחקה  בהן  שנים  אחרי 
במינון  אך  התורה,  להיכלי  חוזרת  הקבלה 
 מי הם תלמידי החכמים  נמוך ובמסתור 
היכן  הנושא,  את  ומעודדים  שמרכזים  
הקשר  ומה  בגלוי,  והיכן  בסתר  לומדים 
וגם:    לתחום?  קאמארנא  חסידות  של 
ההתבטאות התקיפה של הגר"ש אוירבך נגד 
הגר"מ  של  ה'עקיצה'  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ 
שפירא זצ"ל ותופעת הבאבאות והשרלטנים

חיים פרידלנדר
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תורת
רובה  שכן  בקבלה,  לעסוק  להם  שגרם 
בנויה על תורת הקבלה. "למדתי 
והרגשתי  לרמח"ל  השם'  'דרך 
עוד,  ממנו  ללמוד  רוצה  שאני 
תבונות'  ל'דעת  הגעתי  ממילא 
)ספרי  במרום'  ל'אדיר  חוכמה'  פתחי  ל'קל"ח  וממילא 
ועוד", מסביר אחד האברכים. "לא  קבלה לרמח"ל ח.פ.( 
מדובר רק ברמח"ל, תפתחו את הספרים של הרב פינקוס, 
את  בברור  לראות  ניתן  בית,  בכל  כיום  שמצויים  ספרים 
העקבות הקבליים. אברך שקצת מעמיק ילך ממילא למקור 
שפירא,  משה  רב  הגאון  את  מציין  הוא  כן,  כמו  עצמו". 
שנפטר השנה, שעסק לא מעט בנושאים אלו. "בשיעוריו 
היו  הסגורים  ובשיעוריו  לקבלה  פעם  לא  גלש  הפומביים 
אלו  אבל שיעורים  קבלה,  ספרי  בלימוד  לא מעט שעסקו 

היו מצומצמים ממש וכמעט שלא ידעו מזה".

אמונה תמימה
לשורשים  אחורה  לחזור  יש  זו,  תופעה  להבין  בכדי 
לאורך  הקבלה.  מלימוד  ההימנעות  של  ההיסטוריים 
הדורות מבקשי הדעת נחלקו לשתי מחנות, צד אחד דגל 
בחיפוש רציונלי,  חקירה פילוסופית, ואילו הצד השני דבק 
האר"י  בעקבות  ה-16,  במאה  הקבלה.  תורת  במיסטיקה, 
את  ולהפיץ  בתורת הקבלה  להגות  רבים החלו  ותלמידיו, 
מקומה  את  ודוחקת  הולכת  שהקבלה  היה  ונראה  מסריה, 

של הפילוסופיה. 
מאה שנה לאחר מכן, בעקבות הופעת תנועת השבתאות, 
החלו  ממאמיניה,  רבים  של  בהתאסלמות  שהסתיימה 
הרב  הוא  מכולם  הידוע  בתופעה.  להילחם  רבים  רבנים 
יעקב עמדין, היעב"ץ, שחיבר את הספר 'מטפחת סופרים', 
ללא  קטעים  השתרבבו  הזוהר  שלספר  להוכיח  במטרה 
בקבלה,  שעסקו  רבנים  נגד  מאבקים  ניהל  וכן  בסיס,  כל 
מלבדו  לוצאטו.  חיים  משה  ורבי  אייבשיץ  יהונתן  כרבי  
קראו רבים להגביל את לימודי הקבלה רק לבני 40 ומעלה 

שמילאו כרסם בש"ס ופוסקים.
פעמיים", מסביר  עולם הפסיקה  את  "הקבלה מאתגרת 
ל'כל ישראל' ד"ר יהודה יפרח. "פעם אחת משום שהקבלה 
הלכה   – החוק  )נגד  אנטינומוסטיות  לתנועות  כר  היוותה 
ח.פ.(, תנועות שפירקו את יסוד היהדות על בסיס הקבלה. 
רק.  לא  אבל  השבתאות,  תנועת  היא  מוכרת  הכי  התנועה 
 – אשלג'  'קבלת  תלמידי  את  מכירים  אנחנו  שלנו  בעולם 
המרכז לקבלה ובני ברוך. האתגר השני, שמאז ומעולם היה 
נתפסת  שהיא  למרות  מעשית,  מאוד  אוריינטציה  לקבלה 
כמשהו מופשט. החל מספר הזוהר שמעלה באופן חזק את 
ועד  מלמטה(  )התעוררות  דלתתא  אתערותא  של  הסוגיה 
לתלמידי הבעל שם טוב והגר"א שעלו לארץ מתוך הבנה 

שזה מה שיקרב את הגאולה".
כמאה שנה לאחר מכן החלה המודרנה להרים ראש ואט 
אט תנועת ההשכלה החלה לתפוס מקום נרחב יותר ורבנים 
והחקירה  בדרישה  חורמה  מלחמת  לנהל  החלו  שונים 

הפילוסופית. מבקשי הדעת נותרו קרחים מכאן ומכאן, אז 
התמימה'.  'האמונה  של  בשבחה  לדבר  ההשקפה  החלה 
אמונה ללא דרישה וחקירה. דברי הרבנים בשבח 'האמונה 
מאדמו"רים,  והן  מתנגדים  מרבנים  הן  באה  התמימה' 
וביססו  עסקו  שניהם  טוב,  שם  והבעל  שהגר"א  אף  על 
מכך  נבע  הדבר  החסידות  בתנועת  קבלה.  על  תורתם  את 
שההתעסקות  כך  ויותר,  יותר  להמונית  הפכה  שהתנועה 
בקבלה הפכה לדבר מסוכן. מנגד, בקרב המתנגדים הדבר 

נבע בעיקר מבעלי המוסר. 
הגר"א  של  תלמידו  מוואלזין,  חיים  לרב  החיים  "נפש 
בעולם  אבל  קבלה,  על  מבוסס  הישיבות,  עולם  ומקים 
הישיבות אנו כמעט ולא מוצאים התעסקות בנושא", אומר 
יפרח. "יותר מכך, כשלמדתי בכולל בריסק, אחד הרבנים 
בנסתרות',  לנו עסק  'אין  היו אומרים  התבטא; כשבליטא 

היו מתכוונים שאנחנו לא מתעניינים בקבלה". 
הן  הישיבות  עולם  בקרב  בקבלה  העיסוק  לאי  הסיבות 
שהדבר  שסבורים  מהחוקרים  "יש  כי  מציין  יפרח  רבות. 
נחות,  כלימוד  לקבלה  שהתייחסו  המשכילים,  בגלל  נבע 
לימוד מיסטי ולא רציונלי". אחרים סבורים שהסיבה לכך 
ממילא  התורה,  עולם  את  לבסס  חיים  רבי  של  רצונו  היא 
ההתרכזות הייתה אך ורק בגמרא עצמה. כך או כך אין ספק 
לירידת  - הובילה  שתנועת המוסר, שדגלה בתיקון האדם 

קרנה של הקבלה. 
בהקשר זה מצויים מספר גרסאות על פגישתם של בעל 
שבעל  סיפר  לוין  אריה  רבי  מסלנט.  ישראל  ורבי  הלשם 
הלשם אמר לו כי חשש להיפגש עם רבי ישראל, שמא ינסה 
ממיר  ירוחם  רבי  מנגד,  הקבלה.  לימוד  את  ממנו  למנוע 
סיפר כי בעל הלשם פנה בתביעה לגרי"ס מדוע אינו לומד 
יושב  רקיע  איזה  על  לי  נפקא  "ומאי  השיבו:  וזה  קבלה, 
הקדוש ברוך הוא". כך או כך, נראה שהגרי"ס גרס כי יש 

לתקן את המידות וזה עיקר עבודת האדם.

ממחשבה לקבלה
לבסס  החלו  המוסר  שבעלי  נראה  השואה  בטרם  עוד 
את דבריהם יותר ויותר על קבלה,  כפי שעולה מכתביהם 
עיקר  אולם  ירוחם.  ורבי  בלוך  לייב  יהודה  יוסף  הרב  של 
אליהו  רבי  של  בשיחותיו  השואה  לאחר  החלה  התופעה 
המשגיח  לתפקיד  התמנה  פטירתו  לאחר  דסלר.  אליעזר 
ההיפך  שהיה  מי  לווינשטיין,  יחזקל  רבי  פוניבז'  בישיבת 
של  תלמידיו  אך  דסלר,  מהרב  המוסרית  בשיטתו  הגמור 
הרב  ביניהם  בעולם.  משנתו  את  להפיץ  החלו  דסלר  הרב 
חיים פרידלנדר, שהחל מהדיר ומוציא את ספרי הרמח"ל 

והרב משה שפירא שמסר שיחות בנושא.
שדיבר  שך,  הרב  הוא  לכך  ההתנגדות  את  שהוביל  מי 
נגד לימוד הקבלה מספר פעמים. באחת הפעמים התבטא 
בזלזול כלפי המדברים בשבח הקבלה. "גם אלו המטיפים 
עכשיו ללמוד קבלה ומדברים בשם הקבלה אינם מבינים 
האריך  עזרי'  ל'אבי  בהקדמה  שם".  כתוב  מה  בעצמם 
כי לימוד קבלה אינה בכלל  וכתב  להסביר שיטתו בנושא 
ככל מצווה. הרב שך אף התבטא  היא  תורה אלא  תלמוד 
בקרב מקורביו כנגד הרב פינקוס ששילב בשיחותיו דברים 
רבים מהקבלה. במקרה אחר הוא קרא לרבי משה שפירא 
זצ"ל ושאלו: "היכן למדת לדבר כך?" רבי משה, כך לפי 
הסיפור הרווח במגזר, הצביע מחלון חדרו של הרב שך על 

היכל הישיבה. "כאן, אצל הרב דסלר".
אחרי  הגר"א,  קבלת  בלומדי  מאבק  ניהל  אף  שך  הרב 
לתלמידי  שמיוחס  התור',  'קול  הספר  את  פרסמו  שאלה 
מעשי  ידי  על  תבוא  שהגאולה  היא  שלו  והמסר  הגר"א, 
אליהו  ישראל  רבי  המקובל  נשלח  המאבק  לחזית  האדם. 
הספר  את  הוציא  ואף  מזויף  הספר  כי  שטען  וינטרוב 
הגר"א  שבתורת  להוכיח  כדי  אליהו'  בסערת  'התקופה 
הוציא  בתגובה  התור'.  ב'קול  מהנכתב  אחרת  מבואר 
שמוכיח  כראשית'  'אחרית  הספר  את  שפירא  אריה  הרב 
שתורת הגאולה של 'קול התור' כבר כתובה בספרי הגר"א 
והרמח"ל. הספר זכה להסכמה נלהבת של הגר"ש אוירבך 
ואף להסכמה מצד דודו של המחבר הגרמ"ש שפירא זצ"ל. 
כי  טוען,  זילברמן  בקהילת  החשובים  האברכים  אחד 
התור  "קול  כי  לו  הודה  הוא  וינטרוב,  הרב  עם  בשיחה 
מתבוסס על דברי הגר"א, אבל זה היה נכון לשעתו". לפי 
שמועות שונות, שלא הצלחנו לבסס אותן כראוי, הרב שך 
רצה לצאת נגד הרב יצחק שלמה זילברמן, שהיה ממדפיסי 
הספר, אך רבי שמואל אוירבך התחייב בפניו כי אין שום 
פגם בהתנהלותו ובהתנהלות קהילתו. פולמוס נוסף בו היה 
מעורב הרב אוירבך היה נגד שיטתו של הרב יוסף אביבי 
על קבלת רבי חיים ויטאל, כשרבי שמואל ואביו, הגרש"ז 

זצ"ל, הרגיעו את הרוחות בציבור הליטאי. 
אומר  קבלה",  לימוד  בהחלט  מעודד  שמואל  "רבי 
 28 בגיל  אליו  "נכנסתי  ישראל'.  ל'כל  ר.  ה.  הרב  תלמידו 
ללמוד  להתחיל  לי  הורה  והוא  מסוימת  שאלה  לצורך 
קבלה, זה היה עבורי כרעם ביום בהיר. את הסיבה לכך הוא 
נימק 'אברכים כבר לא לומדים מוסר וחסר להם בדבקות, 
הוא  לדבריו,  אלוקים'".  הקרבת  את  לך  תיתן  הקבלה 
שאל אותו על דברי הרב שך ורב שמואל השיב כי מדובר 

ב"שגגה היוצאת מפי השליט".  
היא  החרדי  במגזר  הקבלה  בלימוד  לעלייה  "הסיבה 
החיפוש אחר הגשמה עצמית", אומר ד"ר תומר פרסיקו, 
'מדעי  בתכנית  ומלמד  הרטמן  שלום  במכון  מחקר  עמית 
"אברכים  ישראל'.  ל'כל  אביב,  תל  באוניברסיטת  הדתות' 
מחפשים חיבור אישי, פנימי וחוויתי עם הקדוש ברוך הוא, 
ריטואל  עבורם  שהוא  במצוות  למצוא  להם  שקשה  דבר 
כי  מוסיף  עמו  ששוחחנו  הקבלה  מלומדי  אחד  קבוע". 
הסיבה לכך נעוצה גם בצורת הלימוד, "מגיל צעיר אנחנו 

מדובר בקבוצות קטנות 
של אברכים, שלושה 
עד חמישה, שבוחרים 
ללמוד יחד את ספרי 

הקבלה. ללא כל ספק, 
ניתן לומר שכיום יותר 
ויותר אברכים עוסקים 
בנושא". הוא מדגיש כי 
הלימוד נעשה בצנעה 

מחשש לסטיגמות 
ולטענות שונות

מתפלל במירון - יעקב היימן לעמ
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הלימוד  צורת  בכוללים  גם  למעשה  בעיון.  גמרא  לומדים 
לימוד  אחר,  ללמוד משהו  ורבים מחפשים  ישיבתית  היא 
והם  והמופשט  הרגשי  לכיוון  הראש  את  להם  שיפתח 

מוצאים זאת בקבלה". 
נראית  נחרצות. "השבת  קובע אברך אחר  "זה עצום!" 
אחרת, התפילה נראית אחרת, כל אורח החיים נראה אחר 
לחיים,  אחרת  משמעות  מקבל  אתה  קבלה.  כשלומדים 
למעשים היום יומיים, למצוות. אתה מתחבר לקדוש ברוך 

הוא".

הסכנות
אסון,  הרות  לתוצאות  להוביל  עלול  הקבלה  לימוד 
בימינו  לכך  בולט  ביטוי  ראויה.  לא  בצורה  נלמד  כשהוא 
תנועות  שתי  ברוך',  וב'בני  לקבלה'  ב'מרכז  לראות  ניתן 
המוניות ללימוד קבלה. התנועות השונות החלו אצל שני 

תלמידים מקבלת אשלג, מיכאל ליטמן ושרגא ברג. 
אחד  "מצד  כי  מסביר  הנושא  את  שחקר  פרסיקו  ד"ר 
האדמו"ר מאשלג דגל בהפצת תורת הקבלה, מתוך מטרה 
להפוך את לומדי הקבלה לדומים לבורא, לצאת מאגואיזם 
בחר  הוא  הזו  מהסיבה  הגאולה.  תבוא  וכך  לאלטרואיזם, 
שבני  בוודאי  שני,  מצד  הקבלה.  חכמת  את  להפיץ  הוא 
ברוך והמרכז לקבלה משנות ממדים בתנועתו. ניתן לראות 
זאת בניתוק שהם עושים בין הקבלה להלכה, כאשר קיום 
המצוות לשיטתם אינו חובה. כמו כן, הם מלמדים ומפיצים 

את תורת הקבלה גם לאינם יהודים".  
למעשה בציבור החרדי כמעט ואין לימוד קבלה פומבי. 
הלימוד לעומק נעשה בדרך כלל בקבוצות קטנות וסגורות, 
ובשיעורים פומביים ההתעסקות בדרך כלל היא ב"קבלה 
דופן במובן  יוצאת  קיימת חסידות  זאת,  במלבושים". עם 
הזה, חסידות קאמרנא. בעוד בשאר החסידיות האדמו"רים 
לדבר  נהגו  בקאמרנא  חסידות,  בשיחותיהם  מדברים 
גדול  לבקי  נחשב  מקאמרנא  האדמו"ר  קבליים.  בעניינים 
והוא לומד בחברותא כל בוקר עם הרב יעקב הלל. בנוסף, 
הוא מוסר שיעור שבועי לחבורה של 14 אברכים מובחרים 
בעזרת הנשים של בית הכנסת של החסידות בכל יום שני.  

היא  החסידויות,  משאר  קאמרנא  של  לשוני  "הסיבה 
מחלוקת חריפה בדור השלישי של החסידות, בין האדמו"ר 
ביטויים  שכללה  המחלוקת,  מקאמרנא.  לאדמו"ר  הזקן 
הזרות,  מחשבות  העלאת  תורת  סביב  פרצה  חריפים, 
כשהאדמו"ר הזקן טוען שמדובר בתורה לצדיקים גמורים. 
מנגד, האדמו"ר מקאמרנא סבור שאין בכך בעיה. עם הזמן 
ממש",  קבלה  בענייני  ולדבר  להתעסק  החל  האדמו"ר 
רבי  הגאון  לדבריו,  הנושא.  את  יפרח, שחקר  ד"ר  מסביר 
הרבה  היו  הזקן  "לאדמו"ר  כי  לו  אמרו  ספרין  אליעזר 
חסידים ולכן לא יכול היה ללמד את חסידיו תורה רגישה 
'עולם'  זו, מה שכן בקאמרנא מאז ומעולם לא היו הרבה 

ולכן האדמו"ר לא חשש".
קהילה נוספת בה יש התעסקות פומבית בנושא הקבלה, 

מורגנשטרן.  מאיר  יצחק  הרב  המקובל  של  קהילתו  היא 
פשוטים,  לאנשים  גם  קבלה  מללמד  מניעה  אין  לשיטתו, 
שכן היא אינה סותרת את האמונה הפשוטה. עם זאת, הוא 
מזהיר בתוקף שלא לטעות בכך, שכן מי שטועה בקבלה 

נחשב לאפיקורס. 
קבלית  השפעה  יש  בה  בחב"ד,  שדווקא  לציין,  מעניין 
משמעותית, החל מספריו של האדמו"ר הזקן ועד לשיחות 
של האדמו"ר האחרון, אין כמעט התעסקות בקבלה עצמה. 
"הלימוד הוא בעיקר בספרי החסידות, מסופקני אם גדולי 
המשפיעים הולכים למקורות עצמם", אומר ל'כל ישראל' 
הרב  חב"ד,  מחסידי  אחד  זאת,  עם  חב"ד.  מחסידי  אחד 
פנימיות  ללימוד  מכון  בברוקלין  הקים  פינסון,  דובער 
התורה בשם 'עיון'. המכון הפך למרכז רוחני עבור יהודים 
מכל הזרמים, כשלצד חב"דנקים וליטאים ניתן לראות שם 

גם אנשים המשתייכים לאורתודוכסיה המודרנית. 
בראיון ל'עיתון כפר חב"ד' הסביר את שיטתו כי "אנשים 
של  תחושה  באלוקות,  דביקות  של  פנימי  רגש  מחפשים 
קרבת ה' שתמלא את כל המציאות שלהם, אפילו את הגוף 
ולא רק את הנפש. ולאחר שזכינו שהם יודעים שהדרך לזה 
נמצאת בפנימיות התורה, בוודאי שזו החובה והזכות שלנו 

להראות להם איך מגיעים לשם". 
הוזכר  פינסון  הרב  של  שמו  אלה  בימים  כי  לציין,  יש 
האפיפיור  עם  שלו  שבמפגש  אחרי  שליליים,  בהקשרים 
בנושא בתי הקברות היהודים באירופה נראו מספר חרדים 
שרים "אורך ימים השביעהו" לאפיפיור. הרב פינסון עצמו 
וכי המפגש  הוציא מכתב התנצלות, בו טען כי שיקרו לו 
לא  הדבר  וכי  מוזיקלי  ליווי  ללא  אישי  להיות  אמור  היה 

היה על דעתו.
"המהפכה הקבלית לא נוגעת רק במגזר החרדי", אומר 
לחסידות  חזקה  התעוררות  יש  האחרונות  "בשנים  יפרח. 
בציונות  דמויות  יש  כיום  עצמה.  לקבלה  זה  ובעקבות 
לכתבי  חזרה  של  מעמיקה  מאוד  עבודה  שעושות  הדתית 
יוסף אביבי  האר"י, לייצר כלים כיצד לפענח אותם. הרב 
פדיה  הרב  הוא  המשמעותית  הדמות  וכיום  הראשון  היה 

נגר".
טומנת  להמונית  והפיכתה  התופעה  התרחבות  כאמור, 
והחצרות  הבאבאות  תופעת  בהם  רבות,  סכנות  בחובה 
השונות. כך למשל כיום ניתן לראות אנשים שהקשר שלהם 
לקבלה טמון בכך שהם מגיעים להילולה של חצר מסוימת, 
או תורמים לישיבת מקובלים של החצר השנייה וכדומה. 
"אחת הטרגדיות של הקבלה, הן אותן חצרות שלקחו את 
הקבלה למקום של בצע כסף", קובע יפרח. לדבריו, "אשת 

אמרה  בכירה  עסקים 
פעם כשבאה להילולת 
עו"ד  לי  'יש  הרנטגן, 
אכנס  שלא  שתפקידו 
רו"ח  לי  יש  לכלא, 
לא  שעסקי  שתפקידו 
יחרגו מהמאזן ויש את 
אני  שאליו  המקובל 
הולכת בשביל הצרות'. 
כלומר, היא לא הולכת 
רוחני,  הליך  בשביל 
שיכסה  כדי  אלא 
אותה, בדיוק כמו עורך 
את  לשפר  במקום  דין. 
האדם,  של  מידותיו 

עסקית,  למטרה  הקבלה  את  מנצלים  בבוראו,  להידבק 
קובע,  הוא  לסיכום  פשוטה".  הכי  בצורה  ומזוני  חיי  בני 

"רוחניות מייצרת כוח, הכוח מושך אנשים לא רוחניים".
החלה  לא  המוקבלים  בחצרות  השרלטנות  תופעת 
על  לקרוא  היה  ניתן  לאחרונה  אך  האחרונה,  בתקופה 
חקירות  מהחצרות,  בחלק  שעסקו  פליליות  חקירות 
ראש  מצד  בפשע  בהודאה  שונים  במקרים  שהסתיימו 
החצר עצמה. הסיבה לכך שאין דרך למדוד את היכולת של 
ידוע  מסלול  הוא  חכם  תלמיד  "המסלול של  החצר.  ראש 
ומוכר, המסלול של מקובל הוא מסלול נסתר, מה שמוביל 

לשרלטנות, אין איך להוכיח", טוען יפרח. 
של  הניתוק  בשל  נובעת  שהשרלטנות  מסביר,  פרסיקו 
הקבלה מהמקורות שלה. "לא מדובר בהליך חיפוש רוחני 
שמיוחד דווקא לחברה החרדית, אלא ניתן לראות כיום בכל 
העולם המערבי חיפוש רוחני. במובן הזה הקבלה ליהדות 
היא כמו היוגה לבודהיזם. שולפים את הקבלה מהמסורת 
היהודית, ההיסטוריה 
ומשווקים  וההלכה, 
רוחנית  כדרך  אותה 

נטו וזה התוצאות". 
נראה  כך,  או  כך 
החרדי  שבציבור 
מוסכמה  יש  עצמו 
בקרב  גם  ברורה,  די 
הקבלה,  לומדי 
הוא  הקבלה  שלימוד 
להיות  שעשוי  לימוד 
ללומדה  ויש  מסוכן 

בצנעה. 

הרב יצחק שלמה זילברמן

רב משה שפירא

הרב ישראל אליהו ויינטרוב
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ננצחכך

האם מלחמת המאסף של הציבור החרדי מול הכרסום המתמשך בסטטוס "
קוו שמוביל בג"ץ אבודה?  כתב 'כל ישראל' שוחח עם המשפטן הבכיר 
ד"ר חיים זיכרמן, שקובע כי בג"ץ אכן פוגע בסטטוס קוו – אך לא תמיד 
מרצון  על הרשלנות בנושא השבת, הגישה החרדית המתבדלת, והעצלנות 
המסתמנת בערעור על חוק הגיוס  וגם עורכי הדין אברהם יוסטמן ומנחם 

מושקוביץ עם טיפים למאבק נכון

"
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ננצח
העליון  המשפט  בית  שופטי  פסקו  פעמים  ספור  אין 
פסקים אשר מנוגדים להלכה, לתורה ולחיי היום יום 
משינוי  החל  בישראל.  והדתי  החרדי  הציבור  של 
גיטין  להלכות  המנוגדים  פסקים  הגיור,  הליכי 
פסילת  לישיבות,  תקציבים  פסילת  וקידושין, 
חוקים שונים כשהזכור מכולם הוא חוק הגיוס 
הפוליטיקה  את  שמסעירה  בפסיקה  וכלה 
פתיחת  התירה  ואשר  לאחרונה,  הישראלית 

חנויות ומרכולים בתל אביב בשבת. 
'כל ישראל' פגש לשיחה את המשפטן החרדי 
הנודע ד"ר חיים זיכרמן, מנהל הקמפוסים החרדים 
בקריה האקדמית אונו, מרצה בכיר למשפטים וחוקר 
עם  להתמודד  ניתן  כיצד  בשאלה  החרדית,  החברה 

הבג"ץ ואלו צעדים צריך המגזר החרדי לנקוט.
י  נ א מוכרח לומר לך שדווקא הנושא של השבת זה נושא די מוצדק, "

הסיפור פה הוא די פשוט, שלושה שרי פנים במשך כמעט שלוש שנים מחליטים לא לאשר 
חוק עזר עירוני ולא להסביר למה הם לא מאשרים אותו, ומשאירים את זה כך. באופן כללי, 
הכלל הוא שכשרשות או פקיד או כל רשות שלטונית קובעת משהו היא צריכה לנמק את זה, 
אם אתה קובע משהו במשך שלוש שנים ואתה לא מנמק אותו - אז יש פגם משפטי באופן שבו 

אתה פועל. 
"אחרי שעבר זמן ובעצם בג"ץ אמר 'אתם משחקים ולא מנמקים מדוע ביטלתם את החוק' - 
אז בג"ץ מחליט", אומר זיכרמן ומציין כי "בבג"ץ הזה אני לא רואה פה משהו אנטי חרדי או 
אנטי דתי, יש פה באמת מקרה ויש לא מעטים כאלה שבג"ץ אומר לממשלה: 'תקשיבו, תחליטו 
מה שאתם רוצים, רק תסבירו למה ונדון האם לקבל את הנימוק, אבל אם אתם מחליטים אתם 

צריכים להסביר לנו למה'".
זה אומר בעצם שיהיה קשה לערער או לשנות את הפסק המדובר בנושא השבת?

"מה שכן אפשר לעשות אחרי פסיקת בג"ץ - שזה רק להתמודד באמצעות חקיקה, לערער 
זה לא אפשרי. אם הממשלה רוצה שלא יהיו עסקים פתוחים בשבת, הממשלה יכולה באמצעות 
הכנסת לחוקק חוק שמסדיר את העניין, אבל כבר בשנת 1990 הממשלה בעצם אמרה 'אנחנו 
לא רוצים לטפל בזה, אנחנו ניתן לכל עיר לחוקק לעצמה אם היא רוצה להתיר מסחר בשבת', 
כלומר בעצם הממשלה גלגלה את תפוח האדמה הלוהט הזה לערים עצמן, ואמרה שכל עיר 

תחוקק לעצמה מה שהיא חושבת על ידי חוק עזר עירוני".
החרדים יוזמים חוק שקובע כי חוקי עזר בעניין מנוחת השבת יעברו רק אחרי קבלת אישור 

שר הפנים, תוך שהם דורשים שהחוק הזה יחול רטרואקטיבית מתחילת השנה...
"זה משהו אחר, אבל בסופו של דבר האם אפשר לתקן את זה דרך חקיקה התשובה היא כן, 
האם הבג"ץ הוא סממן ליברלי חילוני במדינת ישראל? התשובה היא בגדול, כן. אבל המקרה 

הזה הוא לא מקרה שמלמד על כך. 
"אם נסתכל על הבג"ץ באופן כללי אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבג"ץ משתנה, השופטים 
היום  יצור אחד,  היה מפס  מתחלפים, בג"ץ מתגוון. כבר עברו 25 שנה מאז שבית המשפט 
בבג"ץ יש דתיים ויש חילונים, יש מתנחלים ויש אנשי תל אביב, אז בג"ץ הוא באמת הרבה 
יותר מגוון ממה שהיה, אבל עדיין הוא דגם ליברלי של המדינה, בג"ץ הוא הסמן הליברלי 

ובגלל זה הוא בדרך כלל גם מתיישב עם ערכים חילוניים". 
איך ניתן לבלום את זה? הרי ההלכה לא מבוססת בחוק ובית המשפט תמיד ידחה אותה... 

למשל בסוגיות הסטטוס קוו ושוויון זכויות, שאפשר לפרש אותן בדרכים שונות.
"מעניין מאוד לראות שבפסק הדין הזה של השבת בתל אביב לא הוזכרה במילה אחת בכלל 
כל הסוגיה של הסטטוס קוו, זה בכלל לא היה הנושא, כל הפסק דין הזה לא קשור בכלל לסטטוס 
קוו, הם מתעסקים כאילו אין דבר כזה בכלל. יש פה התעלמות שלכאורה היא התערבות מכוונת 
מעניין הזה. בג"ץ הרבה פעמיים נתלה בעניינים טכניים בשביל להגיע לתוצאה שהוא רוצה. 

זו שיטה שיפוטית ידועה.
"אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל האם יש כרסום בסטטוס קוו בנושא השבת ולא רק 
קוו  בוודאי שכן. הסטטוס  היא  - התשובה  קוו לאט לאט משתנה  זה, האם הסטטוס  בנושא 
לאורך השנים השתנה ומי ששינה אותו זה בעיקר בג"ץ, בין אם אתה מדבר על נושאים של 
כשרות, בין אם אתה מדבר על נושאים של נישואין וגירושין על פי ההלכה ובין אם אתה מדבר 
על נושאים של שבת, שהם שלושת הדברים המרכזיים של מכתב הסטטוס קוו מ-1947. מי 
ששינה את זה לאורך השנים זה בג"ץ, בשורה ארוכה של פסקי דין כך שבכל פעם הוא כורסם 

עוד קצת. 
"בהתחלה אפשרו פתיחה של עסקים מחוץ למרכזי ערים, ובנושא הכשרות אפשרו יבוא של 
בשר לא כשר או גידול של חזירים, עד כדי כך שהיו צריכים לחוקק חוק עוקף בג"ץ בנושא 
הזה. כמובן בנושא של נישואין וגירושים בג"ץ התערב לא מעט בנושאים האלו, בעצם הגורם 
ששינה את הסטטוס קוו לאורך השנים זה היה בג"ץ ולכן הדתיים כועסים כל כך על בג"ץ, כי 
בעצם הם טוענים - אנחנו בפוליטיקה יודעים להסתדר, אבל מה שאתם עשיתם, זה לשנות את 
כללי המשחק במקום שאנחנו לא מעורבים בו, אם אתם גברים בואו לכנסת ותנסו להזיז חוק 

אחד... שחקו במשחק שלנו".
ואיך אפשר לבלום את זה?

אז   - אפשרי  זה  אם  שואל  ואתה  לבלום  רוצים  אנחנו  אם  רוצים?  אנחנו  האם  "השאלה 
התשובה היא כן. אפשר לחוקק חוקים, אפשר לחוקק חוקים שעוקפים את בג"ץ, אבל השאלה 
אם רוצים, ואומר לך משהו שבעיני זה מאוד חשוב. לחרדים זה לא באמת חשוב, זה לא באמת 
מרכז  את  ישימו  זה  על  לא  שלהם,  הז'יטונים  את  ישימו  הם  זה  על  שלא  הזה  במובן  חשוב 

הכובד, לחרדים מה שחשוב זה החרדים. 
"מה שחשוב לחרדים זה לא אם שרונה מרקט תהיה פתוחה או לא בשבת, כמובן שכולנו 
מעדיפים כאנשים דתיים מאמינים שיהיה פחות חילולי שבת במדינה, אבל האם באמת חשוב 
לחרדים הסוגיה של פתיחת עסקים בתל אביב או שמה שחשוב להם יותר זה שאלות שנוגעות 
לנציגים החרדים? האם חשוב להם שאלת תל  יותר  להווי החיים החרדי הפנימי, מה חשוב 

אביב בשבת או שאלת העבודות ברכבת בשבת, או למשל תקציבים לכוללים?"
אי אפשר גם וגם?

"בסופו של דבר אתה רואה שלאורך השנים האחרונות הציבור החרדי ונציגיו אמרו אנחנו 
מעבירים את מרכז הכובד מסוגיות שהן סוגיות כלל ישראליות לסוגיות שהן פנים חרדיות, 

כחלק מתהליך מאוד עמוק שעשתה החברה החרדית שהיא תהליך של היפרדות, בעצם 
החרדים אמרו 'תקשיבו, אנחנו גרים בבני ברק ואתם גרים בתל אביב, אתם תעשו מה 
שאתם רוצים בתל אביב ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים בבני ברק, אף אחד לא יפריע 

לשני'. 
יש  למצב שבעצם  הגיע  והוא  תאוצה  צבר  ה-80  בשנות  הזה שהתחיל  "התהליך  זיכרמן. צילום: אריק סולטן "

העליון  המשפט  בית  שופטי  פסקו  פעמים  ספור  אין 
פסקים אשר מנוגדים להלכה, לתורה ולחיי היום יום 
משינוי  החל  בישראל.  והדתי  החרדי  הציבור  של 
גיטין  להלכות  המנוגדים  פסקים  הגיור,  הליכי 
פסילת  לישיבות,  תקציבים  פסילת  וקידושין, 
חוקים שונים כשהזכור מכולם הוא חוק הגיוס 
הפוליטיקה  את  שמסעירה  בפסיקה  וכלה 
פתיחת  התירה  ואשר  לאחרונה,  הישראלית 

חנויות ומרכולים בתל אביב בשבת. 
'כל ישראל' פגש לשיחה את המשפטן החרדי 
הנודע ד"ר חיים זיכרמן, מנהל הקמפוסים החרדים 
בקריה האקדמית אונו, מרצה בכיר למשפטים וחוקר 
עם  להתמודד  ניתן  כיצד  בשאלה  החרדית,  החברה 

הבג"ץ ואלו צעדים צריך המגזר החרדי לנקוט.
י  נ א מוכרח לומר לך שדווקא הנושא של השבת זה נושא די מוצדק, "

הסיפור פה הוא די פשוט, שלושה שרי פנים במשך כמעט שלוש שנים מחליטים לא לאשר 
חוק עזר עירוני ולא להסביר למה הם לא מאשרים אותו, ומשאירים את זה כך. באופן כללי, 
הכלל הוא שכשרשות או פקיד או כל רשות שלטונית קובעת משהו היא צריכה לנמק את זה, 
אם אתה קובע משהו במשך שלוש שנים ואתה לא מנמק אותו - אז יש פגם משפטי באופן שבו 

אתה פועל. 
"אחרי שעבר זמן ובעצם בג"ץ אמר 'אתם משחקים ולא מנמקים מדוע ביטלתם את החוק' - 
אז בג"ץ מחליט", אומר זיכרמן ומציין כי "בבג"ץ הזה אני לא רואה פה משהו אנטי חרדי או 
אנטי דתי, יש פה באמת מקרה ויש לא מעטים כאלה שבג"ץ אומר לממשלה: 'תקשיבו, תחליטו 
מה שאתם רוצים, רק תסבירו למה ונדון האם לקבל את הנימוק, אבל אם אתם מחליטים אתם 

צריכים להסביר לנו למה'".
זה אומר בעצם שיהיה קשה לערער או לשנות את הפסק המדובר בנושא השבת?

"מה שכן אפשר לעשות אחרי פסיקת בג"ץ - שזה רק להתמודד באמצעות חקיקה, לערער 
זה לא אפשרי. אם הממשלה רוצה שלא יהיו עסקים פתוחים בשבת, הממשלה יכולה באמצעות 
הכנסת לחוקק חוק שמסדיר את העניין, אבל כבר בשנת 1990 הממשלה בעצם אמרה 'אנחנו 
לא רוצים לטפל בזה, אנחנו ניתן לכל עיר לחוקק לעצמה אם היא רוצה להתיר מסחר בשבת', 
כלומר בעצם הממשלה גלגלה את תפוח האדמה הלוהט הזה לערים עצמן, ואמרה שכל עיר 

תחוקק לעצמה מה שהיא חושבת על ידי חוק עזר עירוני".
החרדים יוזמים חוק שקובע כי חוקי עזר בעניין מנוחת השבת יעברו רק אחרי קבלת אישור 

שר הפנים, תוך שהם דורשים שהחוק הזה יחול רטרואקטיבית מתחילת השנה...
"זה משהו אחר, אבל בסופו של דבר האם אפשר לתקן את זה דרך חקיקה התשובה היא כן, 
האם הבג"ץ הוא סממן ליברלי חילוני במדינת ישראל? התשובה היא בגדול, כן. אבל המקרה 

הזה הוא לא מקרה שמלמד על כך. 
"אם נסתכל על הבג"ץ באופן כללי אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבג"ץ משתנה, השופטים 
היום  יצור אחד,  היה מפס  מתחלפים, בג"ץ מתגוון. כבר עברו 25 שנה מאז שבית המשפט 
בבג"ץ יש דתיים ויש חילונים, יש מתנחלים ויש אנשי תל אביב, אז בג"ץ הוא באמת הרבה 
יותר מגוון ממה שהיה, אבל עדיין הוא דגם ליברלי של המדינה, בג"ץ הוא הסמן הליברלי 

ובגלל זה הוא בדרך כלל גם מתיישב עם ערכים חילוניים". 
איך ניתן לבלום את זה? הרי ההלכה לא מבוססת בחוק ובית המשפט תמיד ידחה אותה... 

למשל בסוגיות הסטטוס קוו ושוויון זכויות, שאפשר לפרש אותן בדרכים שונות.
"מעניין מאוד לראות שבפסק הדין הזה של השבת בתל אביב לא הוזכרה במילה אחת בכלל 
כל הסוגיה של הסטטוס קוו, זה בכלל לא היה הנושא, כל הפסק דין הזה לא קשור בכלל לסטטוס 
קוו, הם מתעסקים כאילו אין דבר כזה בכלל. יש פה התעלמות שלכאורה היא התערבות מכוונת 
מעניין הזה. בג"ץ הרבה פעמיים נתלה בעניינים טכניים בשביל להגיע לתוצאה שהוא רוצה. 

זו שיטה שיפוטית ידועה.
"אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל האם יש כרסום בסטטוס קוו בנושא השבת ולא רק 
קוו  בוודאי שכן. הסטטוס  היא  - התשובה  קוו לאט לאט משתנה  זה, האם הסטטוס  בנושא 
לאורך השנים השתנה ומי ששינה אותו זה בעיקר בג"ץ, בין אם אתה מדבר על נושאים של 
כשרות, בין אם אתה מדבר על נושאים של נישואין וגירושין על פי ההלכה ובין אם אתה מדבר 
על נושאים של שבת, שהם שלושת הדברים המרכזיים של מכתב הסטטוס קוו מ-1947. מי 
ששינה את זה לאורך השנים זה בג"ץ, בשורה ארוכה של פסקי דין כך שבכל פעם הוא כורסם 

עוד קצת. 
"בהתחלה אפשרו פתיחה של עסקים מחוץ למרכזי ערים, ובנושא הכשרות אפשרו יבוא של 
בשר לא כשר או גידול של חזירים, עד כדי כך שהיו צריכים לחוקק חוק עוקף בג"ץ בנושא 
הזה. כמובן בנושא של נישואין וגירושים בג"ץ התערב לא מעט בנושאים האלו, בעצם הגורם 
ששינה את הסטטוס קוו לאורך השנים זה היה בג"ץ ולכן הדתיים כועסים כל כך על בג"ץ, כי 
בעצם הם טוענים - אנחנו בפוליטיקה יודעים להסתדר, אבל מה שאתם עשיתם, זה לשנות את 
כללי המשחק במקום שאנחנו לא מעורבים בו, אם אתם גברים בואו לכנסת ותנסו להזיז חוק 

אחד... שחקו במשחק שלנו".
ואיך אפשר לבלום את זה?

אז   - אפשרי  זה  אם  שואל  ואתה  לבלום  רוצים  אנחנו  אם  רוצים?  אנחנו  האם  "השאלה 
התשובה היא כן. אפשר לחוקק חוקים, אפשר לחוקק חוקים שעוקפים את בג"ץ, אבל השאלה 
אם רוצים, ואומר לך משהו שבעיני זה מאוד חשוב. לחרדים זה לא באמת חשוב, זה לא באמת 
מרכז  את  ישימו  זה  על  לא  שלהם,  הז'יטונים  את  ישימו  הם  זה  על  שלא  הזה  במובן  חשוב 

הכובד, לחרדים מה שחשוב זה החרדים. 
"מה שחשוב לחרדים זה לא אם שרונה מרקט תהיה פתוחה או לא בשבת, כמובן שכולנו 
מעדיפים כאנשים דתיים מאמינים שיהיה פחות חילולי שבת במדינה, אבל האם באמת חשוב 
לחרדים הסוגיה של פתיחת עסקים בתל אביב או שמה שחשוב להם יותר זה שאלות שנוגעות 
לנציגים החרדים? האם חשוב להם שאלת תל  יותר  להווי החיים החרדי הפנימי, מה חשוב 

אביב בשבת או שאלת העבודות ברכבת בשבת, או למשל תקציבים לכוללים?"
אי אפשר גם וגם?

"בסופו של דבר אתה רואה שלאורך השנים האחרונות הציבור החרדי ונציגיו אמרו אנחנו 
מעבירים את מרכז הכובד מסוגיות שהן סוגיות כלל ישראליות לסוגיות שהן פנים חרדיות, 

כחלק מתהליך מאוד עמוק שעשתה החברה החרדית שהיא תהליך של היפרדות, בעצם 
החרדים אמרו 'תקשיבו, אנחנו גרים בבני ברק ואתם גרים בתל אביב, אתם תעשו מה 
שאתם רוצים בתל אביב ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים בבני ברק, אף אחד לא יפריע 

לשני'. 
"התהליך הזה שהתחיל בשנות ה-80 צבר תאוצה והוא הגיע למצב שבעצם יש 
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אנחנו  וחכמיה.  יבנה  שנקראת  לשיטה  עברו  "בעצם 
שמתחילה  שלנו,  הקטנה  אלוקים  החלקת  את  רוצים 
במכון מור ונגמרת בקוקה קולה. כל השאר תיתן לי מה 
בתל  מצעד  יש  אם  באמת  אכפת  למישהו  רוצה.  שאתה 
משנה  שזה  חרדי  מכיר  אתה  מירושלים(,  )בשונה  אביב 
לו? לחרדים כבר מזמן לא משנה מה החילונים עושים, 
אכפת ברמה של היהדות אבל לא ברמה הפוליטית. לכן 

אני חושב שיש פה משחק שהוא לא באמת חשוב".
המשפטית,  המערכת  את  מקרוב  שמכיר  כמי 
הפסק  כי  שטוענים  החרדיות  הסיעות  ראשי  טענת 
ליועץ  מכתב  שנשלח  אחרי  שעות  שלוש  רק  ניתן 
המשפטית? במערכת  לקרות  יכול  זה  המשפטי. 

"אין דבר כזה שהתקבלה החלטה תוך שלוש שעות. פסק 
דין לא נכתב בשלוש שעות ולא נכתב ביום. זה פסק דין 
של שלושה שופטים שכל שופט מתייחס גם למה שכתב 
האחר, כלומר בסופו של דבר לוקח לפסק זמן להיכתב. 
מה כן יכול להיות, שזה קורה הרבה פעמים, בית המשפט 
כותב פסק דין ומחכה לזמן המתאים לפרסם אותו, זאת 
כשנחליט  אומרים  והם  במגירה  מוכן  דין  הפסק  אומרת 
נפרסם אותו, זה בג"ץ כן עושה, ויכול להיות באמת, אין 
לי מושג, שפסק הדין הזה היה מוכן ובג"ץ שמע שאריה 

דרעי פרסם את ההחלטה שלו ומיד פרסם את הפסק. אבל 
פסק הדין בוודאי היה מוכן לפני. 

במשך  אם  בג"ץ,  של  לא  הוא  המחדל  שוב,  "אבל 
בג"ץ  מתייחסים,  לא  פנים  שרי  שלושה  וחצי  שנתיים 
עוד  אומרת  והמדינה  ומבקש שיסבירו  ושוב  אומר שוב 
45 ימים, ועוד 60 ימים ועוד 100 יום וכל פעם משחקת... 
זה כבר קשור למשהו אחר, זה קשור לכך שהחרדים לא 
ידעו להתנהל עם בג"ץ כמו שצריך. לדוגמא יש עכשיו 
עתירה של יש עתיד נגד תיקון חוק הגיוס. אנחנו כחרדים 
הזה  החוק  מבחינתנו  הזה,  החוק  שיבוטל  רוצים  לא 
בסדר. איפה החרדים בתמונה? האם יש עורך דין מטעם 
יהדות התורה או ש"ס שבא ואומר: הנה העמדה שלנו? 
החוק?  את  לפסול  לא  למה  לבג"ץ  מסביר  בעצם  מי 
היועץ המשפטי לממשלה, והם בעצם סומכים על היועץ 
וללמוד  לשבת  צריכים  חרדים  למה  שיסביר  המשפטי 

תורה כל היום...
להצטרף  לבקש  צריכות  היו  החרדיות  "המפלגות 
כמשיבות לעתירה ולקחת עו"ד ולהילחם, גם בפסק דין 
שביטל את חוק טל הייתה אותה טעות. מי ידע להסביר 
למה החרדים צריכים לשבת בכולל? פרקליטות המדינה? 
לא  היא  תהיה,  שהיא  מצוינת  שכמה  עו"ד  יושבת  שם 

בעמדה שלנו, אז היא לא תוכל לייצג אותה.
"תראה למשל את העתירה של יש עתיד נגד מינוי דרעי 
לשר הפנים, הוא לא סמך רק על פרקליטות המדינה אלא 

לקח גם את עו"ד תל צור שייצג אותו כעו"ד פרטי.
ואומרים  מבג"ץ  מתעלמים  החרדים,  עושים  מה  "אז 
שהם לא משחקים את המשחק שלהם, גפני אומר קבוע 
על  חבל  ולרעתנו,  נגדנו  יפסוק  מקרה  בכל  ש'בג"ץ 
המאמץ'. זאת גישה לא נכונה שרואה את הבג"ץ כאויב".
האם שופט חרדי יסייע לשפר את הייצוג החרדי בבית 

המשפט העליון?
התשובה   - בבג"ץ  להיות  צריך  החרדי  הייצוג  "האם 
היא כן. אבל דעתי שלא רק שופט חרדי אלא בעיקר בתוך 
הממשלה, צריך יותר פקידים בכל המשרדים, בכל מרכזי 
קבלת ההחלטות. שופט אחד או שניים בעליון לא ישנו 
עשו  לא  והם  הדתיים  השופטים  את  שהיה  כמו  כלום. 
כלום, שופט אחד מתוך 14 לא ישנה, כי מי אמר שישבצו 
מיעוט.  יהיה  אולי  כן  אם  וגם  עתירה  באותה  אותו 
אנחנו צריכים ללמוד מהציבור הדתי, שהיום חלק גדול 
מהמשרדים הגדולים בממשלה מלאים בכיפות סרוגות. 

החלטות לא מתקבלות רק בוועדת הכספים..."

בג"ץ

יוסטמן

מושקוביץ

האם בג"ץ חורג מסמכויותיו בנושאים דתיים?
"סמכויותיו הנרחבות של בית המשפט העליון מוקנות 
לו מכוח חוק ומכוח סיפוח זוחל שהחילו נשיאיו לאורך 
של  מסדרה  גם  כמו  שיפוטי,  אקטיביזם  במסגרת  שנים 
חוקי יסוד שחוקקה בתחילת שנות ה-90 שמאפשרת לו 
שלאורך  מכך  להתעלם  ניתן  לא  מדי.  רב  פעולה  חופש 
עם  היטיבו  לא  הבג"צ  פסיקות  של  מוחלט  רוב  השנים, 
הפרהסיה הדתית של המדינה. יחד עם זאת, צריך לקחת 
)עדיין(  שרובה  במדינה  פועל  המשפט  שבית  בחשבון 
בהתאם.  להיות  צריכות  ממנו  שהציפיות  כך  חילוני, 

ובדיוק לשם כך קיימת הרשות המחוקקת".
האם יש דרך לבלום את בית המשפט העליון?

"כפי שאמרתי, הגוף היחיד שיכול לבלום את הרשות 
הגדרת  הכנסת.  קרי:  המחוקקת,  הרשות  הוא  השופטת 
דרך  משותפות  נעה  הגופים  שני  בין  היחסים  מערכת 
דיאלוג מורכב ועד לכיפופי ידיים. עד היום נמנעה הכנסת 
מלצאת למלחמה חזיתית בבית המשפט העליון שגם הוא 
מצדו נמנע מלמתוח את החבל לאין שיעור. כך נוצר מאזן 
אימה שנוטה מדי פעם לכאן או לכאן. קשה לראות איך 
הזה  המצב  הנוכחית,  הדתית  הפוליטית  בקונסטלציה 

ישתנה".
אולי הפתרון הוא ייצוג דתי בבג"צ?

"זאת שאלה טובה שמעסיקה רבים. מצד אחד אנחנו 
רוצים להיות במעגלי השפעה וכוח, מצד שני אנחנו לא 
תמיד רוצים להחליט בנושאים כללים וציבוריים. במשך 
שנים, נמנעה הנציגות החרדית האשכנזית בכנסת מליטול 
תפקידי שרים – מסיבה זו גופא. הבעיה כפולה ומכופלת 
האמיתי  הפתרון  תורה.  דין  ע"פ  דן  שאינו  משפט  בבית 
הוא ייצוג הולם יותר במעגלי ההשפעה במגזר הציבורי. 
זה האתגר האמיתי שמוטל לפתחנו כעת, הגברת הייצוג 
הדתי והחרדי בפרקליטות המדינה, למשל, עשויה לגרום 

שתשובות  לכך 
לעתירות  המדינה 
תהיינה  השונות 
אוטומטיות.  פחות 
מעורבות  גם  כמו 
בכל  יותר  גדולה 
ציבורית  שדרה 
ממשלתי  במשרד 

כזה או אחר".
לטענת  האם 
החרדים  הנציגים 
מחטף  נעשה  כי 

תירוץ  רק  שזה  או  משפטי  בסיס  יש  בג"ץ  בהחלטת 
לתקשורת? 

כמובן.  עובדתי  בסיס  לטענה  יש  אם  היא  "השאלה 
בוודאי  המעורבים.  את  חקרתי  לא  כי  מלשפוט  קטונתי 
שקיימת תחושת חוסר נוחות מהעובדה שציינת שהפסיקה 
אפשר  אי  זאת,  עם  יחד  כזה.  מדויק  בתזמון  פורסמה 
להתעלם מגרירת רגליים קבועה שלנו בנושאים הקשורים 
למחלוקות של דת ומדינה, גרירה שהיא לפעמים מכוונת 
ומוצדקת משאלות של טקטיקה והכרת גבולות הכוח. כל 
זה משום שעדיין, כפי שאמרתי לעיל, אנחנו עדיין מיעוט 
כזה  ובמצב  מיעוט.  אבל  אמנם,  מזהיר  מיעוט  במדינה. 
השיקולים  מערכת  כי  בוקר,  מדי  כלים  שובר  לא  אתה 
שלך גדולה ומורכבת. בניגוד למערכת שיקולים פוליטית 
כדאיות,  של  משאלות  רק  מורכבת  אינה  היא  רגילה, 
אלא גם ממחויבות לתורה ולדרכה, כך שגם אם מוצעות 
הידיים  בשתי  לקחתם  אומר  לפעמים, שההיגיון  פשרות 
שכן 'תפסת מרובה לא תפסת' )דוגמת הצע"ח השבת של 
אינה  להלכה  שלנו  המחויבות  עדיין  וטרכטנברג(  זוהר 

מאפשרת ויתור מודע על קוצו של יו"ד".

ם  א ה
חורג  בג"ץ 
ו  י ת ו י ו כ מ ס מ
ם  י א ש ו נ ב

דתיים?
"בגץ לא חורג 
ו  י ת ו י ו כ מ ס מ
נכנס  אלא 
ם  ו ק א ו ו ל
שנוצר  שלטוני 

בנושא הזה".
דרך  יש  האם 
אותו  לבלום 

באופן קבוע?
ה  ל י מ ה "
לא  לבלום 

נכונה, אם הממשלה הייתה עושה את עבודתה ובזמן 
– בג"ץ לא היה נצרך לעניין".

יותר  הולם  ייצוג  החרדית  ליהדות  נדרש  האם 
בבג"ץ?

"אין חולק שבמקרה הזה כמו במקרים רבים אחרים, 
הימצאותו של שופט חרדי בדיונים הקשורים בחרדים 
נותנת לזה אור שונה של אדם המכיר מבפנים  הייתה 

ולא ניזון מצדדים שלישיים".
מחטף  נעשה  כי  החרדים  הנציגים  לטענת  האם 
בהחלטת בג"ץ יש בסיס משפטי או שזה רק תירוץ 

לתקשורת? 
לקבל  זמן  מספיק  היה  הפנים  ולשר  "לממשלה 
מקבל  שכן  בג"ץ  על  ולהתלונן  כעת  לבוא  החלטה, 
החלטה ממחיש את האמרה של קשוט עצמך תחילה".

האם יש לפעול לבחירת שופט עליון חרדי?
"בהחלט".

עו"ד מנחם מושקוביץעו"ד אברהם יוסטמן
סגן יו"ר לשכת עורכי הדין ויו"ר וועדת תכנון ובניה בלשכת עורכי הדין

נגד חילול השבת?  ראינו הפגנה  הפרדה. מתי לאחרונה 
זה  למה  שבת,  בכל  בערו  הרחובות  עברו  בשנים  והרי 
נעלם? כי לחרדים לא אכפת להם או שהרבה פחות אכפת 

להם ממה שקורה במרחב הישראלי הציבורי החילוני.
"בעבר היה מרחב ישראלי ואז החרדים באמת נלחמו 
מהממשלה  הפרישה  את  זוכרים  שאנחנו  כמו  עליו 
בפרשת המשחן. היום אין מרחב ישראלי, יש מרחב חרדי 
ומרחב חילוני, ובמצב הזה החרדים כמובן אומרים שהם 
הם  זה  על  האם  אבל  בשבת.  פתוחים  עסקים  רוצים  לא 

יפרקו ממשלה?
"בוא נחשוב על סיטואציה שבג"ץ יפסוק כיום לצורך 
אנגלית  גם  ללמוד  צריך  תורה  תלמוד  שבכל  העניין 
אבל  שנים,  כמה  לפני  כזה  בג"ץ  כבר  היה  ומחשבים. 
אם זה היה קורה שהם בממשלה והיו פוסקים שאין דבר 
כזה יותר, כל תלמוד תורה חרדי חייב ללמד גם מחשבים 
ממשלה,  זה  על  מפרקים  שהיו  אחוז  מאה  ואנגלית, 
אבל על שבת בתל אביב לא יפרקו ממשלה, כי מבחינת 
חרדים סדר החשיבות השתנה, מעניינות פחות הסוגיות 

הישראליות ויותר הסוגיות החרדיות. 
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הן
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לי
גי וממוקדי ההדלקות בארץ ובעולם היהודימהאולפן המרכזי במירון

מליל שישי ועד ראשון בלילה סביב השעוןשידורי ל"ג בעומר תשע"ז

ב-

    מנחם טוקר    אבי מימרן    מוטי לביא   בצלאל קאהן   הרב ישראל גליס

  קובי סלע    אלי פרידמן    ישי לפידות  ידידיה מאיר  חיים ולדר    עו"ד משה 

אוסדיטשר   יוסלה אייזנבך   אשר גרייבר   אלעד כהן   יהודה שוקרון   בערי וובר

    אפרים קמיסר     אריאל ברמן     דוד קליגר    איתי גדסי    בנצי לייזרוביץ

    הרב אברהם יוסף     הרב חיים אידלס    הרב יצחק פנגר     הרב יצחק דוד גרוסמן

בהגשת טובי השדרנים וצוות הכתבים:

שקלים!!בשווי אלפיפרסים
הרב צבי ירוםלפותרי חידת

ל"ג שמח!

במשך כל ל"ג בעומר ב'קול חי מיוזיק'שידור חי רציף של הניגונים מהמערה
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הרבי 
הציוני

הוא היה ממקימי הארץ, אך נאלץ ללמוד תורה בסתר  הוא צאצא 
  ישיר לאדמו"ר הראשון מרוז'ין, אך את הנהגותיו שאב גם מהציונות
הוא נפטר ביום העצמאות, בדיוק בתאריך בו הקפיד לחגוג את הקמת 
המדינה  כעת בנו יהפוך לאדמו"ר הראשון המשמש גם כתת אלוף 

בצה"ל וכראש המכינה הקדם צבאית בית ישראל  תלמידיו של האב 
חוזרים לימים עברו ומשרטטים קווים לדמותו של האדמו"ר שלא ויתר 
על קביעות בתורה, גם כשהיה בקיבוץ החילוני והיה עליו להסתיר את 

שמירת המצוות 

ברוך ברגמן 
צילומים: בעריש פילמר והעולם החרדי
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וזנוחה  קטנה  עיירה  הייתה  ה-90,  שנות  של  ירוחם 
בדרום הארץ. מספר תושביה לא הגיע אף לחמישה ספרות. 
צעיר,  חרדי  אברך  במקום  דרכו  את  החל  אלו,  בשנים 
אחד  טיקוצ'ינסקי  יהיה  לימים  שמו.  טיקוצ'ינסקי  שלמה 
ההיסטוריונים החרדים הבולטים, אך אז הוא היה אברך חרדי 
דוקטור  הגיש  אותו  תורה,  לשיעור  נקלע  הערבים  שבאחד 
חוקר ומרצה באוניברסיטת בן גוריון העונה לשם הרב ישראל 
מלאו  שהשבוע  מפאשקאן,  האדמו"ר  שלום,  בן  פרידמן 

'שבעה' לפטירתו.
רהוטה  ובעברית  טעם  בטוב  הסביר  הוא  "בשיעורו 
השבוע  משחזר  ההיסטורי",  הרקע  כולל  הסוגיה,  את 
חדש  היה  "זה  ימים.  אותם  את  ישראל'  ל'כל  טיקוצ'ינסקי 
מאוחר  שנים  שהכרתי".  מזה  מורכב  עולם  עם  מפגש  לי. 
יותר שמע טיקוצ'ינסקי אודות קהילת 'בית ישראל' בשכונת 
גילה בה התגורר ושם עמד ר' ישראל בראשות קהילה קטנה 
ומצומצמת שהייתה ידועה כציונית מחד, אך בעלת מנהגים 
חרדים מאידך. חבריה הקפידו על לבישת 'גרטל' בתפילות, 

אך על ראשם חבשו כיפה סרוגה. 
הוא  אליהם,  בסמיכות  לגור  הגיע  טיקוצ'ינסקי  כאשר 
ניגש לברר את התופעה. "בתפילות השבת והחגים התחלתי 
להבין מעט את עניינם של חוגרי ה'גרטל' הסרוגים. הגעתי 
לבית הכנסת הקטן, ומצאתי מקום פנוי על יד שולחן אחורי 
הסמוך למחיצת עזרת הנשים, בקשתי להתיישב, אך מישהו 
העיר לי בנימוס שזהו מקומו של 'ישראל'. לקח לי זמן לקשר 

ש'ישראל' הוא הרבי הישיש".
האדמו"ר הוא צאצא ישיר של רבי ישראל מרוז'ין, מייסד 
חסידויות.  לכמה  התפצלה  השנים  שבמהלך  רוז'ין  חסידות 
עירוני",  קיבוץ  חברי  חברים,  אם  כי  'חצר',  ממש  לו  "אין 
האדמו"ר.  של  הופעותיו  את  ומתאר  טיקוצ'ינסקי  אומר 
לעיתים בלבוש חסידי מסורתי: 'קפטען', שטריימל רוז'ינאי 
לו  הייתה  חרדי,  שאינו  משום  "דווקא  'קולפיק'.  או  גבוה 
במשנת  לטפל  עיקר  בין  להפריד  היכולת  ואת  הפריווילגיה 

רוז'ין".

רוחניות ב'השומר הצעיר'
האדמו"ר  בכינויו  או  בן-שלום,  פרידמן  ישראל  הרב 
תרפ"ד.  בשנת  ברומניה  בוהוש  בעיירה  נולד  מפאשקאן, 
שלום  ישראל  רבי  האדמו"ר  אמו,  סב  שם  על  נקרא  הוא 
נצר  נחשב  והוא  "פאר-ישראל"  הספר  בעל  מבוהוש,  יוסף 
צ'רנוביל,  קוסוב-ויז'ניץ,  רוז'ין,  לשושלת אדמו"רי חסידות 
אפטא, סאסוב, ראשקוב וזלוטשוב. הוריו הם נכדיו של רבי 
יצחק - האדמו"ר הזקן מבוהוש, נכדו הגדול של רבי ישראל 

פרידמן מרוז'ין.
כבר בהיותו ילד קט, ייעדו אותו לגדולות. בגיל 3 לימדוהו 
תורה ועוד בטרם מלאו לו עשור שנים, הוא החל ללמוד ש"ס 
ופוסקים מפי מלמד פרטי בן שבעים, שתלמידו הראשון היה 
לצד  מהוסיאטין.  השלישי  האדמו"ר  מהוסיאטין,  יעקב  רבי 
לימוד התורה בעיקר עם מורים פרטיים, נשלח ישראל הצעיר 
נבחן בבית הספר  עליהן  והוא למד שפות  ללימודי השכלה 

המקומי. 
בגיל 16 בלבד, דבק בסב אמו, האדמו"ר השלישי בחסידות 
- ונחשב לתלמידו המובהק. "הם היו לומדים ביחד  בוהוש 
בכל  ימינו  ליד  נחשב  הוא  ולמעשה  שנים  באותם  מעט  לא 
נושא", מסביר אחד מתלמידי האדמו"ר. "זה השפיע הרבה 
מאוד על עיצוב האישיות שלו, והוא היה מזכיר לא מעט את 

סבו בשיעוריו בענייני השקפה".
באותה תקופה, פעלה באירופה ובמקומות נוספים, תנועת 
השומר הצעיר. ישראל הצעיר הצטרף לתנועה שפעלה בעיר 
מגוריו – בוהוש – אך מניעיו היו שונים. "משפחות של חסידי 
יורדות מהדרך בגלל הפעילות  סבו", מסביר התלמיד. "היו 
של התנועה, ור' ישראל פעל להשיב אותם בתשובה, לכן היה 
לו גם תפקיד רשמי בתנועה, שם הוא שימש כמדריך". וכך, 
עד מלחמת העולם השניה הפך ישראל לדמות מרכזית בקרב 

הצעירים במקום. 
בני  עם  יחד  הצעיר  ישראל  עבר  המלחמה,  פרוץ  עם 
משפחתו לבוקרשט, גם שם הצטרף לפעילות ציונית, כאשר 
מאנשי  עצמו  ולהבדיל  מצוות  לשמור  הקפיד  מהלכיו  בכל 
התנועה הציונית שפרקו עול. "השילוב הזה היה נדיר אצלו 
גם בשנותיו האחרונות. לא תמיד הציונות והדת הלכו יחד, 
אך אצלו זה היה כך במשך שנים ארוכות". בשנות המלחמה 

הוא שהה בבוקרשט ושנה לאחר סיומה, הוא עלה ארצה. 
של  הצעירה  בתו  לציפורה,  נישא  הוא  ארצה,  הגיעו  עם 
לארץ  עלו  "הם  חיים''.  ה''אמרי  בעל  מויז'ניץ  האדמו"ר 
על  להשפיע  ולהמשיך  הארץ  את  ליישב  אחת:  במטרה 
הנוער הצעיר אתו עבד ר' ישראל עוד כשהיה בבוהוש. אך 
בארץ הדבר לא היה פשוט באותם ימים. אנשי ההתיישבות 
דתם  את  העולים  מן  להשכיח  הכוח  בכל  פעלו  הראשונה 
רכים  ילדים  של  פאותיהם  את  גזזו  אף  מסוימים  ובמקרים 

ניצולי המלחמה שהוריהם נספו בשואה. ר' ישראל ורעייתו 
את  להחביא  צריכים  והיו  פשוט  לא  מצב  עם  התמודדו 

העובדה שהם שומרים מצוות".
וכך היה. למרות שהיו ממייסדי קיבוץ רשפים בעמק בית 
שאן, לא היה באפשרותם לחיות כבעבר והפעילות מבוהוש 
לא המשיכה במקום מגוריהם החדש. "צריך להבין שהשנים 
שר'  העצמאות  מלחמת  את  היה  בכלל.  קלות  לא  היו  הללו 

מירדן  שבאו  העיראקיים  הכוחות  נגד  בה  נלחם  ישראל 
והאווירה הכללית לא אפשרה פעילות כזאת".

וכך חלפו להם השנים. ר' ישראל הקפיד על קביעת עיתים 
לתורה בביתו, ובמקביל שימש כמזכיר היישוב לצד רעייתו. 
בהם  השנים   18 במהלך  קונפליקטים  מעט  לא  להם  "היו 
"כשבנו  הרב.  בקיבוץ", מסביר אחד מחסידיו של  התגוררו 
של הרב היה בן 13, היה ברור להם שלא יחגגו את זה בקיבוץ 
שהיה מנותק מדת, אז הם נסעו לתל אביב, שם הייתה קהילה 
חרדית גדולה בה התגוררו אביו ודודו ושם הם ערכו את בר 

המצווה".

מהקיבוץ לבני ברק
תקופת  לאחר  דווקא  לקיצם  באו  החילוני  בקיבוץ  החיים 
מגורים קצרה בבני ברק. היה זה כאשר האדמו"ר מויז'ניץ, 
משפחתו.  בני  של  לסיועם  ונזקק  חלה  רעייתו,  של  אביה 
במשך חצי שנה התגוררה המשפחה באופן זמני בבני ברק, 
החילוני.  לקיבוץ  לחזור  רעייתו  סירבה  התקופה  ובתום 
המגורים  כי  ההבנה  את  אצלה  חידדו  ברק  בבני  "המגורים 
בקיבוץ הם קיצוניים מבחינה דתית, מה גם שבאותם שנים 

כבר היו קיימים קיבוצים דתיים".
היה  זה  גם  אך  'סעד',  בקיבוץ  להתגורר  עברה  המשפחה 
לתקופה קצרה. לאב המשפחה הוצע תפקיד מטעם הסוכנות 
משפחתו.  עם  לנסוע  הסכים  והוא  שבצרפת  מרסיי  בעיירה 
העיר.  תושב  יונתן,  מספר  בעיר",  שלו  היהודית  "הפעילות 
"הייתה בעיקר להגברת היהדות ושכנוע התושבים היהודים 
ר' ישראל  לעלות ארצה". בזמן מלחמת ששת הימים, ארגן 
הפגנות תמיכה במדינה בהשתתפות הקהילה היהודית. "לא 
הרבה זוכרים את התקופה ההיא, אבל מי שהיה פעיל כשהרב 

היה כאן, זוכר אותו רק לטובה".
לאחר המלחמה, שבה המשפחה לישראל וחזרה להתגורר 
בלימודיו  ישראל  ר'  החל  תקופה  באותה  סעד.  בקיבוץ 
דוקטורט  עבודת  כתב  הוא  אלו  שנים  במהלך  האקדמיים. 
שעסקה דווקא בנושאים תורניים, מה שלא היה נפוץ באותם 
ימים. שמה של עבודת הדוקטורט שהכין היה: "בית שמאי 
ארץ-ישראל  של  והחברתית  הפוליטית  בהיסטוריה  ומקומו 
'דוקטור',  תואר  קבלת  לאחר  לספירה".  הראשונה  במאה 
תל  באוניברסיטת  יהדות  בענייני  כמרצה  ישראל  ר'  שימש 

אביב ומאוחר יותר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 
בו  שמאי  בית  בנושא  ספר  הוציא  אף  הוא  ה-90,  בשנות 
פרס את עבודת הדוקטורט שלו. "הספר למעשה היה מבוסס 
"הוא  מתלמידיו.  אחד  מסביר  שלו",  הדוקטורט  עבודת  על 
עוסק בבית שמאי ובעיקר בהקשר התרבותי וההיסטורי, לפני 
בית  הרב,  חיבר  אותו  הספר  לפי  השני.  הבית  חורבן  ואחרי 
שמאי ראו עצמם כממשיכי המורשת החשמונאית הלוחמת, 
הלאומית-אקטיביסטית  האידאולוגיה  צמחה  שבהשראתה 
בתקופה הרומית. לא פלא שהוא קיבל עליו את פרס 'יצחק 

בן צבי' שנה לאחר מכן". 

הדר רוז'ינאי
לפני  הייתה  ישראל  רבי  של  בחייו  המשמעותית  התפנית 
כשני עשורים. אז בחר לעזוב את האקדמיה, להשקיע בלימוד 
תורה וחסידות, ולחדש את מנהגי אבותיו. הוא עבר להתגורר 
ישראל'  'בית  קהילת  פעלה  שם  בירושלים,  'גילה'  בשכונת 
שממקימיה היה בנו, הרב הושע פרידמן. קהילת 'בית ישראל' 
דתי,  עירוני'  'קיבוץ  למעשה  היא  שגרתית.  קהילה  אינה 

שמטרתה לפעול בקרב תושבי השכונות. 
שלמה  מסביר  רגילה",  'מיזרוחניקית'  לא  היא  "הקהילה 
לתורת  מאשר  ל'רוז'ין'  מחוברים  יותר  "הם  טיקוצ'ינסקי. 
הרב קוק והרב סולובייצ'יק". הרב לא היה בעל תואר רשמי, 
בהווי  המשמעותית  הדמות  היה  הוא  הדברים  מטבע  אך 
ערכי  ששילב  מעניין  תמהיל  היה  שלו  "בהנהגה  הקהילה. 
מאד  והרבה  רוז'ין-בוהוש,  תורת  ויז'ניץ,  מסורות  קיבוץ, 
ציונות", אומר טיקוצ'ינסקי. "כל אחד מהבנים של הרב, לקח 
מאביו הגדול את מה שלקח והמשיך הלאה, לעשיה, ליוזמות 
משולבת  החסידות  כאשר  חברתית,  ולמעורבות  חינוכיות 

עמוק".
מדגיש  חדש",  אינו  ורוז'ין  ציונות  של  "השילוב 
היו  הרוז'ינאי  מהשבט  רבים  "אדמו"רים  טיקוצ'ינסקי. 
ציונים. הוסיאטין, בוהוש, סדיגורה ועוד. ההנהגות הבולטות 
בקהילה היו לבישת 'גרטל' על בגדים רגילים, תפילה שקטה, 
אין  רוז'ין,  שעון   – השעון  מאופק,  ריקוד  קבועים,  ניגונים 
זמנים, ו'טישים' יוצאים לדרך רק ברגע האחרון ומפה לאוזן". 
חסידיו.  בקרב  מיוחד  אירוע  הייתה  שבת  ליל  סעודת 
"שולחן השבת שלו היה 'טיש' רוז'ינאי, בין אם היו סביבו רק 
בני משפחה, או מקורבים שבאו לראות ולשמוע. גם כאשר 
הפך האירוע להמוני, עבור הרב לא היה הבדל מלבד העובדה 
שבליל שבת הוא סבב זמן רב יותר עם כוסית ה'לחיים' בתוך 



31     ט"ז באייר תשע"ז 12/5/17

אחד,  כל  של  בשלומו  מתעניין  היה  הוא  הקהל. 
בניחותא ובחיוך". 

כאשר נשאל שלמה טיקוצ'ינסקי מה לו – הליטאי 
– ולחסידות שכזו, הוא לא מהסס. "מי שמכיר באמת 
מסביר  הוא  מהכיסא",  נופל  לא  ליטא  תולדות  את 
ומזכיר את הרב וינברג בעל 'שרידי אש', אחד מגאוני 
כתב  ואף  אדמו"רים  ולהכיר  להסתובב  שנהג  ליטא 
מישיבות  אחרים  ליטאיים  גדולים  גם  "היו  עליהם. 
לאדמו"רים  מאד  מקורבים  שהיו  בירושלים, 
חסידיים. אפילו אבי זצ"ל, הרב רפאל טיקוצ'ינסקי, 
ויז'ניץ,  היה נוהג בבחרותו לפקוד את הטישים של 
ובאחרית ימיו, היה מקורב לאדמו"ר מצאנז זצוק"ל. 
להתפלל'.  איך  לומדים  'שם  לי,  אמר  אליו'  'לך 
מכאן החיבור לחסידות", הוא מציין. "זכיתי להכיר 
בשכונתי אדמו"ר שהוא עניו אמתי, שהמיס גם לב 
הציניות,  להם  התפוגגו  אמותיו  שבד'  אדם  ליטאי. 
כזה,  היה  הוא  שגם  למרות  והחקרנות,  השכלתנות 

רשמית לפחות". 
אנשי  וכמה  כמה  בסביבתו  צמחו  לחינם  "לא 
אקדמיה ומחקר, שהם גם בעלי נפש ועומק חסידי . 
עם כל הרוז'ינאיות הוא היה רחוק מאד ממניירות של 
אדמו"ר, ביתו – דירת שיכון פשוטה, עמוסת ספרים 
זאת  בכל  לדורותיהם.  המשפחה  גדולי  ותמונות 
כחוש  במועט, מאכלו במשורה,  קיבוצניק, מסתפק 
מאיר  תמיד  הרבים,  ספריו  עם  בחדרו  ספון  וקטן, 

פנים ושום דבר לא כואב לו עכשיו והכל בסדר".
טיקוצ'ינסקי נזכר בשעותיו במחיצת הרב ישראל. 
שהשמיע  ב'תורה'  ומהורהר,  איטי  היה  "דיבורו 
בטיש שילב תמיד ציונות והיו חסידים שנתנו לו גם 

'קויטלאך'. בשיחת פנים אל פנים נזהר תמיד מלחלק 
איחולים  ואיחל  התעניין  רק  אדמו"ריות,  'ברכות' 
בצורה מתוחכמת, לחץ את כף היד בשתי ידיים, זרק 
רמז קטן 'שנזכה לכוון את מעשינו', וזה הספיק. איש 
ה'אני'  את  להפוך  ידע  היה,  גדול  פיקח  היה,  מתוק 
ילדי  ממזריטש.  המגיד  סב-סב-סבו,  כדברי  ל'אין' 
בלשון  אליו  פנו  וכך  'ישראל',  לו  קראו  הקהילה 
ואין דיסטנס. אם  נוכח, כי בכל זאת זה היה קיבוץ 
אגדיר אותו במשפט אחד: מורה רוחני נערץ שהוא 

גם חבר, למבוגרים ולילדים".
חסידים וחובבי טישים שהיו מגיעים לביתו בליל 
שבת, היו מופתעים לא פעם מההנהגות המעורבות. 
"פעם אמר לי חרדי שהגיע לטיש ש'כאן יש אוירה 
מסורת  זו  פעם'.  כמו  אותנטית,  חסידית  חצר  של 
שטחיות  טרראם,  פראנצ'עס,  עם  התקלקלה  שלא 
בחורים  הטיש,  לאחר  עברו,  בשנים  וצייתנות". 
דווקא  הקיפו  וסדיגורה  בויאן  מחסידויות  חסידיים 
את הרבנית ציפורה, והקשיבו לסיפוריה. "זה פשטות 
שמורה מפעם, לשוחח ככה בלי עכבות עם בתו של 

ה'אמרי חיים', זה לא דבר פשוט".
בשמחת תורה בעת ההקפות נהג ר' ישראל לרקוד 
עם ספר התורה כמנהג בית רוז'ין. "הוא לא נח לרגע 
והכואבות  החולות  רגליו  למרות  להתיישב,  וסירב 
נוהג  היה  "הוא  טיקוצ'ינסקי.  נזכר  המופלג",  וגילו 
ספרי  החזרת  בעת  הפתוח  ההיכל  מול  סולו  לרקוד 
התורה, ועוד לאחר שעתיים של ריקוד. פעם ניגשתי 
אליו ושאלתי אותו 'איך אפשר?' הוא הגיב מיד: מה 
הפירוש? איזו שמחה! איך אפשר שלא.. איך אפשר 

שלא.. הגוף רוקד מאליו".

האדמו"ר הציוני הראשון: פרופיל
בקרב חסידיו של האדמו"ר, מייעדים את בנו, הרב הושע פרידמן, לממשיך 
דרכו, אם כי לא באופן רשמי. הרב פרידמן נולד לפני 58 שנים להוריו בקיבוץ 
רשפים. הוא נחשב לנואם בחסד ולצד היותו לוחם הנערץ על פקודיו, הוא 
הוגה לא מעט בספרי החסידות ובקרב חסידי אביו, הוא נחשב עד היום ליד 
ימינו. "הוא משלב כמה תכונות", אומר אחד ממקורבי המשפחה. "התכונות 

האלו להערכתי הם אלו שיקנו לו את ההמשך בחסידות".
בצעירותו התגייס לחטיבת גולני, שם התקבל לסיירת גולני ועבר מסלול 
הוא  ה-80  בשנות  חי"ר.  קציני  וקורס  חי"ר  מ"כים  קורס  כלוחם,  הכשרה 
לימים  שיהווה  מה  הבוכרים,  בשכונת  עירוני  בקיבוץ  והתיישב  השתחרר 
ברבות  אביו,  עמד  בראשו  גילה  בשכונת  העירוני  הקיבוץ  להקמת  הגרעין 

הימים. 
בשנת 1985 שב פרידמן לצה"ל כמפקד פלוגה בגדוד 13 של חטיבת גולני, 
ועמו הקבוצה שהדריך שנתיים קודם חזרתו. זאת במטרה לחנך ולהכשיר את 
חניכיו כמפקדים ערכיים בצה"ל. לאחר שסיים את תפקידו כמ"פ השתחרר 
בית  העירוני  הקיבוץ  ממייסדי  היה   1992 ובשנת  מצה"ל  בשנית  פרידמן 

ישראל בשכונת גילה ירושלים, בו הוא תושב וחבר עד היום.
בשירות המילואים שימש פרידמן כמפקד מחלקה בחטיבת כרמלי ולחם 
במלחמת לבנון הראשונה, בין היתר בקרב לכיבוש מחנה הפליטים עין אל-

חילווה שמדרום לצידון. בהמשך התקדם פרידמן בתפקידי הפיקוד בחטיבה 
ושימש כמפקד פלוגה וכמפקד גדוד. פרידמן לחם במלחמת לבנון השנייה 

כסגן מפקד החטיבה. בין היתר הוא לחם בקרב עייתא א-שעב המפורסם.
ביום העצמאות – שהשנה הוא גם יום פטירת אביו - בשנת 2011, נבחר 
פרידמן להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, על שום פועלו 
כאיש מילואים. במרץ 2012 הודיע דובר צה"ל כי פרידמן עתיד להתמנות 

לתפקיד קצין מילואים ראשי.
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אמת המים
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אחת הערים העתיקות בישראל נחפרה 
לאחרונה שוב וחשפה עושר בלתי ייאמן 
של מזכרות היסטוריות – רובן יהודיות 
 הארמון של הורדוס, שרידי בית 
הכנסת העתיק, אמות המים הייחודיות, 
  השוק הצלבני והמסגד הבוסני
כתב 'כל ישראל' יצא לסיור 
ארכיאולוגי וחזר מוקסם

חרבה

פישל רוזנפלד
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לך  יאמר  אם  וירושלים,  קיסרין 
תאמין,  אל  שתיהן  חרבו  אדם 
תאמין,  אל  שתיהן  נתיישבו 
ירושלים  וישבה  קיסרי  חרבה 
וישבה  ירושלים  חרבה  האמן, 
אמלאה  שנאמר:  האמן,  קיסרי 
החרבה - אם מלאה זו חרבה זו 
)ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק כו(.

כולו,  העולם  את  תחרשו  אם  גם 
מכל קצותיו, ותחפרו בכל מקום אפשרי 
בתקווה למצוא פיסות מידע וחלקי היסטוריה, קשה להאמין 
כי תמצאו 'שלל' שכזה, הכולל בתוכו אלפי שנות היסטוריה 

– והכל בשטח המשתרע על פני דונמים ספורים בלבד.
כזו הוא קיסריה, עיר עתיקה עם אין ספור אגדות, עמים, 
אלפית  להעלות  נתחיל  רק  אם  מרתקים.  וממצאים  דתות 
ספר  לאור  להוציא  נצטרך  כבר  הקדומה,  העיר  מסיפורי 

שלם על תולדותיה וצפונותיה. 
לאחר 'הקדמה' קצרה על העיר, כמו גם על שטח הנמל 
אל  המרתק  המסע  את  לפספס  שלא  יכולנו  לא  העתיק, 
מנהרת הזמן, אלפי שנים אחורנית, והחלטנו להצטרף אל 
צוות הארכיאולוגים, שלאחר שנים רבות של חפירות חשפו 
מרתק  תיירותי  לאתר  שומם  מגרש  והפכו  הלא-ייאמן  את 
ביותר, שככל הנראה יפתח את שעריו כבר בשנה הקרובה.

נעשה  לא  מאז  אך   ,67 בשנת  כבר  הוכרז  הזה  "השטח 
בו דבר", אומר לנו אחד מהארכיאולוגים הבכירים בשטח 

כשהוא מספר על היוזמה לשחזור ההיסטוריה. 
וויכוחים, דעות ומחלוקות הם מנת חלקם הקבוע של חיי 
צריכים  ואלה  לכך פשוטה, מאחר  הארכיאולוגים. הסיבה 
'לנחש' על פי מחקר מדעי מאיזה תקופה הממצא, את מי 
תמצאו  תמיד,  כמו  ובמחקרים,  מטרה.  ולאיזו  שימש  הוא 
מחקר 'הפוך' המציג נתונים הפוכים. לא פלא ש'ממצאים' 
רבים מוצגים על ידי ארכיאולוגים כממצאים מלפני מאות 
אלפי שנים – בעוד העולם נברא לפני חמשת אלפים שבע 

מאות שבעים ושבע שנים...
אך לא כזה היה הסיור אליו התלווינו. הפעם מדובר היה 
כעשרה  של  שטח  פני  על  המשתרע  ממדים  רב  במתחם 
אמנם  השטח.  לפני  מתחת  אל  שנים  מזה  ונחפר  דונמים 
ממצאים לא מעטים נחשפו אף הם בחפירות, שאת חלקם 
לכשעצמם,  המבנים  גם  אך  בכתבה,  כאן  גם  לכם  נציג 
שחלקם שרדו אלפי שנים, מעידים לכל המביט בהם – על 
מקורם ותפקידם בהיסטוריה המרתקת – גם ללא כל מחקר 

מדעי.

#בית הכנסת ש'נקבר' בים

בתי  נחרבו  עת  שנים,  מאות  וחמש  אלף  כמעט  לאחר 
הכנסת של קיסריה מהתקופה הביזנטית, אשר לפי עדותו 
היה  היהודים"  "מלחמות  בספרו  מתתיהו  בן  יוסף  של 
בית  שזהו  אפשר  הגדול.  המרד  לפרוץ  שהוביל  הצעד  זה 
אך  בתלמוד,  המוזכר  דמרדתא'  'כנישתא  המכונה  הכנסת 
הדבר טרם הוכח. נראה כי אחד מסמליה הדתיים העתיקים 

של קיסריה שוב רואה אור – אך לא ממש. 

אדמה  רעידות  ומספר  האוויר  מזג  פגעי  השנים,  ברבות 
השנים  מאות  וחמש  באלף  האזור  את  שפקדו  עוצמתיות 
פעם  של  "העיר"  לתוככי   – מזרחה  הים  'המשיך'  האלו, 
בפי  המכונה  בשטח  העומד  הכנסת  בית  לחצר  עד   –
הארכיאולוגים "הרחוב היהודי". נתון מדהים שניתן לראות 
ניתן  שם  קיסריה,  של  העתיק  הים  חוף  על  בסיור  מקרוב 
הים  ממימי  המציצים  בטון  יסודות  חלקי  מרחוק  לראות 

הגועש, עד למרחק של מספר קילומטרים מערבה.
גם בית הכנסת העתיק, המיוחס גם לתקופת האמוראים 
הוא  ממנו  שנותר  מי  וכל  למים  מתחת  'נקבר'  והתנאים, 
שיאפשר  ייחודי,  שימור  תהליך  שעבר  מרהיב,  פסיפס 
לתיירים לגעת בו וללכת עליו – מה שכמעט ולא מתאפשר 
הוא  הפסיפס,  אך  זה.  מעין  עתיקים  במבנים  כלל  בדרך 
נקבר  שכאמור,  הכנסת,  בית  לחצר  הכניסה  רק  למעשה 

בתוך לים.
צלילה  ציוד  עם  נכנסים  אנו  בהם  מצבים  "ישנם 
לשימור ההיסטוריה", אומר לנו ארכיאולוג בכיר מ'רשות 
תלויה  שכזו  לפעילות  "ההחלטה  לדבריו,  העתיקות'. 
נדירה  והיא  מובטחות,  תוצאות  ביניהם  רבים,  במאפיינים 
מאוד". כנראה מספיק נדיר בשביל שבית הכנסת העתיק לא 
ייכלל בקריטריונים. אך מבדיקה שערכנו גילינו כי אין זה 

סוף סיפורו של בית הכנסת ה'קבור'...
חפירות  נערכו  שנה  למאה  קרוב  לפני  כבר  כי  מצאנו 
מסביב למבנה בית הכנסת, שעדיין היה בחלקו מחוץ לים, 
ונלקחו ממנו רוב חלקיו, למעט העמודים ורצפת הפסיפס 
ב'כל  כאן  לראשונה  מתפרסמות  והן  עבורכם  שתיעדנו 

ישראל'.
לפי הארכיאולוגים שביצעו את החפירות במקום בזמנו, 
לפני כמאה שנים, הובחנו באתר כמה שלבי בנייה. בשלב 
פסיפס,  רצפות  נתגלו  האמוראים  לתקופת  שיוחס  הבניה 
משמרות  כ"ד  מרשימת  חלק  שעליהם  אבן  שברי  שלושה 
הכהונה, מטמון בן 3700 מטבעות ברונזה שנטמן בשנת ד' 

אלפים קט"ו ונרות חרס עם ציורי מנורות שבעה הקנים. 
בשלב הבניה שיוחס לראשית תקופת הגאונים )התקופה 
היוונית:  הכתובת  עם  פסיפס  רצפת  נתגלתה  הביזנטית( 
ואפוטרופוס  ]'ארכיסינגוגוס'[  בית-כנסת  ראש  'ברילס 
מכספו  הטרקלין  של  הפסיפס  רצפת  את  עשה  יוסטוס  בן 
תיאודורוס  'תרומת  הכתובת:  עם  עמוד  עמה  ויחד  שלו', 
בית  באולם  )נתגלה  מטרונה'  בתו  לישועת  אולימפוס  בן 

הכנסת(. 
כמו כן נמצאו בבניין כתובות יווניות, ביניהם הכתובת: 
"ה' עזור! מנחת העם בזמנה של מרותה", כתובת שכלול 
בה שם האדנות ביוונית, וקטעי כתובות נוספים, שבחלקן 
שובצו פסוקים מן המקרא. על כותרות הבניין ועל לוח שיש 

מהבניין גולפו מנורות ושמות פרטיים. 
בנוסף טענו אותם הארכיאולוגים כי בית הכנסת המשיך 
להתקיים גם בחלק מתקופת הגאונים, עד לשנת ד' אלפים 
מוצגים  הממצאים  מאותם  חלק  אגב,  לפחות.  תק"ס 

במוזיאון 'שדות ים' הסמוך לקיסריה.
פיתוח  עבודות  ייערכו  העתיק  הכנסת  בית  "באתר 
הכנסת  בית  פסיפס  שחזור  השרידים,  שימור  שכוללות 
הקשורים  תכנים  הצגת  תוך  הרחב  לקהל  האתר  והנגשת 
לנו  אומרים  העתיקה",  קיסריה  של  היהודית  במורשת 

ב'רשות העתיקות'.
כמונו.  שתופתעו  כנראה  הכול,  שזה  חשבתם  אם  אבל 
מנוהלת  שאינה  אף  על  העתיקות,  ברשות  גם  כי  מתברר 
המוסף"  "הערך  את  הבינו  ומצוות,  תורה  שומרי  ידי  על 
בשונה  כי  החליטו  כן  ועל  היהודית  למורשת  המקום  של 
משאר האתרים שבאזור הנמל, בית הכנסת לא יהווה 'עוד' 
יסמל את עברו באמצעות האירועים  אתר תיירותי – אלא 

שיתקיימו בו.
לפי התכנית, יאפשרו ברשות הטבע והגנים, המתפעלת 
חלאקה,  טקסי  במקום  לערוך  זה,  מעין  תיירות  אתרי 
הנחת תפילין, עלייה לתורה, ואפילו סידור קידושין בליל 
גם  המקום,  של  הדתי  הצד  את  לשמר  "בחרנו  הכלולות. 
אלפי שנים אחרי", אומר לנו בכיר ברשות הטבע והגנים. 
עם זאת הוא הדגיש כי "רק הטקס הדתי יתאפשר במקום, 

ולא הסעודה והחגיגה, מפני כבוד המקום".

#אמת המים
'אמת  הוא  בשלמותו  )כמעט(  עומד  שנותר  נוסף  שריד 

המים' שהוביל את מי הגשמים אל העיר קיסריה. 
קיסריה הייתה פעילה במשך כ-1300 שנה, כאשר אמות 
שרידיהן  נמצאו  כיום  יחדיו.  כולן  פעלו  תמיד  לא  המים 
של ארבע אמות מים. שלוש מהן מרכיבות את אמת המים 
העליונה והמפורסמת, ואחת מהן מרכיבה את אמת המים 
התחתונה. למרות שאמה זו פחות מרשימה, היא מודרנית 

יותר ובעלת ספיקת מים גדולה יותר.
)דרומית  שוני  בעיינות  מקורה  הגבוהה  המים  אמת 
לרמת  דרומית-מזרחית  לבנימינה.  וצפונית  יעקב  לזיכרון 
הנדיב( היא הקדומה ביותר ונבנתה בימי הורדוס. התעלה 
עד  דרום-מערב  לכיוון  פונה  היא  שוני,  בעיינות  מתחילה 
למחצבות בחוטם הכרמל, שם פונה מערבה ללא כל סטיות 
על  מתגברת  התעלה  הכורכר.  רכס   – טבעי  למחסום  עד 
מכשול זה על ידי ניקבה שנחצבה בתוך סלע הכורכר. ידוע 
כי לאמה זו נוסף בשלב מאוחר יותר קירוי למניעת כניסת 

מזהמים. תעלה זו העבירה 930 מ"ק מים בשעה.
והיא  מאוחרת  יותר  בתקופה  נבנתה  השנייה  התעלה 
צמודה לקודמתה. כאשר ההבדלים בין התעלות מתאפיינות 
כורכר  נבנתה מאבן  בעוד התעלה הראשונה  הבניה.  בסוג 
קשה והיא עדיין עומדת על תילה ללא כל תיקונים, התעלה 
השנייה נבנתה מאבני גוויל וכורכר רך, וההרס והתיקונים 
מים.  מ"ק   1600 היא  לשעה  המרבית  ספיקתה  רבים.  בה 

כמעט כפול מתעלה 1.
של  מזמנו  כתובות  עשר  נמצאו  השנייה  האמה  גבי  על 
מהן  שמונה   - כוכבא  בר  מרד  מימי  כלומר  אדריאנוס, 
נמצאה  אשר  אחרת  כתובת  רומים.  ללגיונות  השייכות 
על  מסופר  ובה  קמ"ה,  אלפים  ד'  לשנת  תוארכה  במקום 

תיקון האמה.
בניית התעלה השנייה הצריכה מקורות מים נוספים, ולכן 
 – העליון  תנינים  נחל  של  במעיינות  בשימוש  צורך  היה 

במעיין צברין הנמצא צפונית ליישוב עמיקם.
השנייה,  התעלה  גבי  על  נבנתה  השלישית  התעלה 
וספיקתה 215 מ"ק מים בשעה. בתקופה הצלבנית הוקמה 
יותר.  גבוהה  באמה  צורך  והיה  העבר  הריסות  על  העיר 
עקב כך הייתה תעלה זו גבוהה מהתעלה השנייה בשלושה 

מטרים. הפרש הגבהים היה ההבדל היחידי ביניהן.
הנראה  ככל  נבנתה  שבהן,  והנמוכה  רביעית  תעלה 
ק"מ  כ-5  כברה,  ממעיינות  ראשיתה  הביזנטית.  בתקופה 
צפונית לקיסריה. גובה המעיינות הוא 3.5 עד 4 מטר מעל 
פני הים, ולכן נוצר הצורך להרים את מפלס המים לגובה 
של 6 מטרים. עקב כך בנו הרומאים שני סכרים אשר יצרו 
בריכה. לאמה זו הייתה ספיקה מרבית של 2500 מ"ק מים 

בשעה.

#ארמון לקיסר
החזית  עומדת  והשימור  החפירה  פעילות  במרכז 
המרשימה של המבנה הציבורי המרכזי של קיסריה מלפני 
וראשון  להיסטורי  מפואר שנחשב  – מתחם  כ-2030 שנה 
מסוגו, שבנה הורדוס בקיסריה כמחווה לפטרונו אוגוסטוס, 

קיסר רומא. 
על הקמת המקדש של אוגוסטוס ורומא, אשר השקיף אל 
כי  היהודים  מלחמות  בספרו  מתתיהו  בן  יוסף  סיפר  הים, 
"הורדוס בנה את המקדש בראש הגבעה, והוא היה נפלא 
הקיסר  ענק של  פסל  עמד  בתוך המקדש  ומראהו.  בגודלו 
ופסל נוסף". פסלים אלה טרם נמצאו בחפירה, ויתכן כי הם 

נלקחו מהמקום בתקופות מאוחרות יותר.
למעשה  היא  מתתיהו,  בן  יוסף  אצל  הנזכרת  הגבעה 
הניכרת  ידיים  רחבת  מלאכותית  )הגבהה(  פלטפורמה 
בשטח גם היום, ושטחה כ-13 דונם. הגבהה זו מכונה בפי 

הארכיאולוגים "במת המקדש".
בחפירות האחרונות, המנוהלות על ידי ד"ר פטר גנדלמן 
מערכת  נחשפה  העתיקות,  רשות  מטעם  חאטר  ומוחמד 
"במת  של  המערבית  בחזית  שעמדה  מרשימה  קמרונות 

שרידי בית הכנסת
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המקדש". חזית זו כללה שני אולמות שצדם המערבי היה 
 20X25 של  )בשטח  מהם  אחד  וכל  הנמל,  לכיוון  פתוח 
האולמות  שני  בין  קמרונות.  ל-4  מחולק  היה  מטרים( 
הוקמה מערכת של קמרונות קטנים יותר, שנשאה על גבה 
עבר  אל  מהנמל,  הבאים  עלו  בו  מונומנטלי  מדרגות  גרם 

המתחם. 
של  בארץ  הגדולים  הפרויקטים  אחד  מבוצע  במקום 
ייצוב  שלב  בתום  ארכיאולוגי.  מונומנט  ופיתוח  שימור 
רשות  של  שימור  מנהל  צוותי  ידיי  על  הקמרונות  ושחזור 
העתיקות, יוקם בתוכם מרכז המבקרים הראשי של האתר, 

אשר בו יסופר סיפורה של קיסריה לאורך השנים.
לדברי החוקרים ד"ר גנדלמן וחאטר, "יתכן שגם בקיסריה 
נהגו חיילי הלגיונות להשאיר את ניסיהם לצד המזבח, בעת 
מלמדים  אלה,  כל  במקדשו.  הקיסר  לכבוד  קורבן  שהעלו 
על הקשר האמיץ שהתקיים בין קיסריה לרומא, שפרשה על 
העיר את חסותה, ועל טכסי פולחן שהתקיימו לכבוד הקיסר 

אוגוסטוס ורומא במקום".
שינוי  חל  הביזנטית,  בתקופה  ר"ס,  אלפים  ד'  בשנת 
כנסייה  הוקמה  היסודות  גבי  על  כאשר  במתחם,  מהותי 
שצורתה מתומנת. המזבח שבנה הורדוס פורק, נבנו מערך 
כניסה וגרם מדרגות חדש, שחיברו בין המזח לכנסייה. על 
גבי יסודות הקמרונות ההרודיאניים, נבנו קמרונות חדשים, 
ששימשו כמחסנים. ארבע מאות שנה לאחר מכן, עם הקמת 
קיסרי האסלאמית על חורבות קיסריה הרומית והביזנטית, 
תילם,  על  עמדו  שעוד  מהמבנים  בחלק  להשתמש  חזרו 

ובשטחים סמוכים הוקמו מבנים חדשים.

#המאבטחים של הורדוס
קירוי   - הורדוס  שבנה  הקמרונות  עשרה  ארבע  כל  את 
שנבנה מלבנים - בצורת קשת, שיטת הבנייה שהומצאה על 
ידי הרומאים שהתאהבו בה, הוא הקים באמצעות טכניקה 
מבצרים  לבנות  לו  ואפשרה  חדשנית  אז  שהייתה  חכמה 

איתנים על גבול הים, שאין לו 'שובר גלים'. 
מהנדסיו של הורדוס מפתיעים אפילו את מתכנני הנמלים 
המודרניים בימינו בכמה מאפיינים מיוחדים שהתגלו בנמל 
העתיק. אחת הבעיות שנמלים ניצבים בפניה בכל הזמנים 

היא בעיית הסערות, הגורמות נזקים לשובר הגלים הראשי 
ומעלות נתז המפריע לפעילות הפריקה והטעינה. בעיות אלו 
נפתרו בנמל ההרודיאני באמצעות שובר גלים קדמי, שהיה 
הוא  המים.  לפני  עד  רק  והגיע  רוחבו(,  מ'  )כ-6  למדי  צר 
נבנה כ-10 מ' מדרום לשובר הראשי ובמקביל לו, מנע את 
נתז הגלים והיה קל יותר לערוך בו תיקונים עונתיים מאשר 
בשובר הראשי. שובר קדמי כזה נקרא ביוונית פרוקומטיה, 

והוא מוזכר בתיאור בניית הנמל של יוסף בן-מתתיהו. 
הנמל  בתוך  חולי  סחף  הצטברות  היא  נוספת  בעיה 
והסתתמותו. תופעה זו מצריכה פעילויות חפירה והעמקה 
גם  מיוחד.  מכני  ציוד  בעזרת  כיום  הנעשות  מתמידות, 

לבעיה זו מצאו מהנדסיו של הורדוס פתרון. 
חצובה  התיכונה  הבריכה  של  הדרום-מזרחיים  בשוליה 
וראשה  הים,  מקרקעית  מורם  שלה  שהסף  תעלה,  בסלע 
מגיע עד למפלס 20-30 ס"מ מעל לפני הים. בדפנות הסלע 
נותרו גומחות אנכיות, שסבו בהן דלתות עץ; אלה נקבעו 
נראה שהיו תעלות  זרימת המים בתעלה.  ויסות  כאן לשם 
נוספות מסוג זה גם ממזרח לתעלה המתוארת )באזור תעלת 
החפיר הצלבנית( וכנראה גם ממערב, בתוך שובר הגלים. 
תפקידן היה להחדיר מים נקיים מסחף לתוך הנמל וליצור 
זרימה מתמדת כלפי חוץ. זרימה זו הבטיחה סילוק משקעים 
מקרקעית הנמל ומניעת חדירתם של חול וסחף דרך הפתח.
מ'   1 של  בעובי  בשכבה  לכך  הוכחה  מצאו  החוקרים 
כלי  ושפע  בוצי  טון  הכילה  זו  שכבה  הנמל.  בפתח  ויותר 
חרס, כלי מתכת, חלקי כלי-שיט וגרופת מגוונת, שנסחפה 
לכאן מקרקעיתו של הנמל כשהיה עדיין פעיל. בסיור התת-
ששימשו  המתוחכמות  הבניה  משיטות  כמה  מתגלות  ימי 
בהקמת הנמל ואשר היוו אף הן הפתעה מוחלטת לחוקרים. 
רומית  המצאה   – מבטון  ניבנו  הנמל  תשתיות  רוב 
בעת  מחדש  ופותחה  האימפריה  נפילת  עם  שנשתכחה 
החדשה. הבטון נוצק בתבניות עץ מסוגים שונים ובגדלים 
שונים, שנבנו מראש על החוף, על ידי נגרים-אומנים מעץ 
מיובא משובח. שרידי העץ של התבניות נשתמרו במקומות 
שונים, ובאחרים אפשר להבחין בגומחות המהוות תשליל 

של התבניות. 
הבטון היה מורכב מתערובת מיוחדת, הכוללת אבני גיר, 
הווזוב  מיובא מאזור  וולקאני  אפר  נכבדה של  וכמות  סיד 

במים,  המתקשה  מליטה  חומר  הוא  האחרון  )פוזולאנה(. 
מה שהפך את הבטון למתאים במיוחד לתפקוד ימי. לאחר 
אותה  גררו  החוף,  על  בעודה  לתבנית  בטון  מעט  שיצקו 
לקרקעית,  בשרשראות  אותה  קשרו  המתוכנן,  למקומה 
ויצקו בטון נוסף מתוך סירות עזר, עד שהתבנית שקעה אל 
הקרקעית - שם יוצבה התבנית והמילוי הושלם עד הגובה 

הרצוי. 
התבניות הוצמדו זו לזו ושימשו כעין איים מלאכותיים, 
השובר  של  הצפוני  הקצה  באזור  הגלים.  לשוברי  בסיס 
הראשי התגלתה תופעה של "מערות" או "מנהרות" )כלשון 
כתוצאה  גושי הבטון  בתוך  נוצרו  הצוללים(. התברר שהן 
מבליה חמורה של הבטון מהשלב השני של היציקה, שהיה 

מאיכות ירודה. 
כך ידעו המהנדסים הקדומים לחסוך בחומרים ובהוצאות 
על ידי כך, שהשתמשו לעתים בתבניות בעלות דופן כפולה, 
בה יצקו מסגרת בטון והותירו חלל פנימי שנשאר ריק. חלל 
זה התמלא באופן טבעי על ידי חול שהוסע באמצעות גלי 
הים, בתהליך שנמשך שנתיים-שלוש. הרציפים ומבני-העל 
גזית ענקיות, שחלקן הגיעו לאורך שבעה מ'  ניבנו באבני 
ולמשקל עשר טונות ויותר. לעתים נעשה החיבור בין גושי 
ביציקות  המחוזקים  ברזל  אטבי  בעזרת  אלה  עצומים  אבן 

עופרת.
בשיטות  אימתניים,  אבטחה  מגדלי  הורדוס  בנה  גם  כך 
הכניסה  למיגון  השתמש  איתם  שהמציא,  חדשניות  בנייה 
של  העיקריים  ממעוזיה  לאחד  שהייתה  לעיר  הימית 

הרומאים.
שמשקיף  האלו,  האבטחה  ממבצרי  אחד  על  כשעלינו 
בתמונות,  כאן  אותן  לראות  הניתן  כפי  כולו,  האזור  על 
שקיבלנו  ההסבר  אבל   – במגדל  מיוחד  כך  כל  מה  תהינו 
במקום,  בעיצומן,  שעדיין  בעבודות,  שעסק  מארכיאולוג 
יורד מאות מטרים מתחת  הסביר הכול. "המגדל הזה עוד 
לאדמה", הוא הסביר כשהוא מסביר ואומר ש"המגדל הזה 

השקיף למעשה על העיר כולה". 

#השוק הצלבני והמזרקה
הנימפאון הרומי, אשר נבנה בנמל קיסריה לפני כ-2000 

הקמרונות

עמוד פסיפס
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של  בטבורה  שעמדה  ציבורית  מים  מזרקת  הינו  שנה, 
וכמקום  ולשתייה  לנוי  ושימשה  קיסריה הקדומה  העיר 
מהפינה  חלק  היה  הנימפאון  מבנה  מרכזי.  התכנסויות 
הצפון-מערבית של המבנה שבנה הורדוס לכבוד הקיסר 

הרומי, עליו סיפרנו באריכות בתחילת הכתבה. 
ידי  על  שנים   53 לפני  לראשונה  נחפר  הנימפאון 
שנה  כ-25  ולפני  נגב  אברהם  פרופ'  הארכיאולוג 
פורת.  יוסף  ד"ר  הארכיאולוג  ידי  על  חפירתו  הושלמה 
החליטו  כעת  עליו.  לשמור  מנת  על  כוסה  מכן  לאחר 
עם  בשיתוף  העתיקות  ורשות  קיסריה  לפיתוח  החברה 
רשות הטבע והגנים, לחשוף מחדש את הממצא המרשים 

ולהציג אותו, לרווחת הציבור. 
מ'.   3 כ-  של  לעומק  ירדה  הארכיאולוגית  החפירה 
היתר,  בין  התבצעו,  הפרויקט  עבודות  במסגרת  כאשר 
עבודות שחזור תעלה סביב הבריכה, כולל הזרמת המים. 
קירזנר  דן  עד,  עוזי  ד"ר  שניהלו  בחפירה  בנוסף, 
המזרחי  באזור  העתיקות  רשות  מטעם  חאטר  ומוחמד 
של במת המקדש, נחשפו, בין השאר, שרידים מרשימים  
של שוק תוסס שפעל בקיסריה בתקופה הצלבנית, לפני 
יותר מ- 700 שנה. בקומת הקרקע של המבנים שנחשפו 
חלק  למגורים.  שימשה  השנייה  וקומתם  חנויות,  פעלו 
מהחדרים רוצפו בפסיפס צבעוני, ואחרים בלוחות שיש.

#מסגד בוסני
בעקבות המאורעות שארעו בארץ לפני כ-140 שנה, 
אל  עבד  העות'מאני  הסולטאן  של  אנשיו  אצל  שהעלו 
'אנשי  של  המחסור  לגבי  רבות  חששות  השני  חמיד 
עלייתם  את  עודדו  הם  הצפוני,  השרון  באזור  אמונו' 
של הבוסנים באזור חורבות סופסאפי וחדידון, כשישה 

קילומטר מזרחית לקיסריה.
הבוסנים, שגם הם מוסלמים – רק ממוצא אחר, היוו 
השני,  חמיד  אל  עבד  לסולטאן  ביותר  מתאים  פתרון 

שנדרש לאנשי אמון בני דתו באזור. עם זאת, זמן קצר 
לקיסריה.   – מערבים  להגר  הבוסנים  נאלצו  מכן  לאחר 
הבדואים  וגניבות  הקדחת  מחלת  בעקבות  זאת, 
עיר  שהיוותה  קיסריה,  מגוריהם.  בסביבת  שהתפשטו 
שתי  את   פתרה   – לים  סמוכה   - חזקה  חומה  מוקפת 

הבעיות.
של  ידיו  ממעשי  חרבות  תילי  אספו  הבוסניאקים 
הורדוס ובנו להם שכונה משלהם. אך כצפוי, ה'עבודה 
הערבית' שלהם לא החזיקה מעמד גם לא מאה וחמישים 
הבוסני,  המסגד  מבנה  הוא  מהם  שנותר  מה  כל  שנה. 

שעובר בימים אלה תהליך שימור מושקע.
ממצאים  הניבו  בקיסריה  האחרונות  השנים  חפירות 

ועמודי  כותרות  מעניינים, בהם חלקים של פסלי שיש, 
וציורים,  כתובות  נחרתו  מהם  שניים  ושיש שעל  גרניט 

מטבעות, כלי חרס ואבן, חפצי מתכת ועצם ועוד. 
במהלך  באחרונה  אך  שהתגלה  חשיבות  רב  ממצא 
היהודיים  החיים  על  מעיד  הקמרונות  שימור  עבודות 
הורדוס  ידי  על  העיר  ייסוד  מאז  בקיסריה  שהתקיימו 
הפנינה,  מאם  עשויה  קטנה  לוחית  שנה:   2000 לפני 
בתקופות  ומחתה.  קנים  שבעת  מנורת  חרותים  שעליה 
הרומית התיכונה והביזנטית, הייתה קיסריה מרכז יהודי 
חשוב, והיהודים היו חלק בלתי נפרד מהמערך הכלכלי 

והחברתי של העיר הרב-תרבותית.      

המזרקה

שוק הצלבנים
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"הבא בתור!" קראה הפקידה ממעמקי אשנבה הצפוף.
העולה החדש חשב שהיא סתם מקטרת על המצב, זה היה 
שכיח בישראל שאנשים מקטרים על המצב בפני כל מי שרק 

מוכן לשמוע.
"הבא בתור!" היא צעקה שוב והפעם הוסיפה גם "הרג אותי 

המכשיר הזה, מה הוא מתקלקל?"
כן, חשב העולה החדש לעצמו, זה בודאי היה טון של רטינה, 

היא ללא ספק מתלוננת על המצב.
ואכן העולה החדש היה סבור כשלעצמו בנימוס לא מבוטל, שיש 
איזה צדק בתלונה על המצב היום, ככלות הכול, המספר שהוא 
קיבל מהמכשיר היה 128 ואילו במחשב הופיע כבר חצי שעה 
המספר 22, אז יש מצב שהוא יאלץ להישאר כאן עוד שעתיים.
"נו? מישהו יודע איזה מספר נכנס קודם?" שאלה הפקידה.

אפס, כולם היו שקועים במעמקי סלולרם או בשינה עמוקה 
עמוסת שגרה, ברוך השם.

העולה החדש חשב לעצמו גם כן שזה מאד מוזר שבחדר ישנם 
רק שלושה עשר אנשים ובכל אופן המספר במחשב הוא עדיין 
22, אבל הוא הניח שהישראלים מסוגלים לקחת מספר וללכת 
מהמקום מייד, כלומר כולם, אז הוא לא שאל שאלות, הוא פשוט 
ישב עם המטרייה שלו ועטה פרצוף תיירי, כלומר, מחויך ונאיבי.

הפקידה סוף סוף יצאה אחר כבוד מהתנור המאושנב, "נו מה 
קורה כאן למה אף אחד לא ניגש?"

"מי בתור?" שאל גאון אחד מהצד.
התפתח דיון קצר שבסופו הוחלט לבדוק את כל הפתקים כדי 

לדעת מי הבא בתור. 
העולה החדש כבר הבין שמשהו שקשור לתור השתבש ושלף 
את הפתק שלו בציפייה לבאות, ידידים מבית וגן כבר הזהירו 
אותו, שחוקי האדיבות הבסיסיים לא תמיד חלים על האזרח 
הישראלי המצוי, ועליו להתאזר בערנות מתמדת בטרם יעוקף לו.

"מספר מאה עשרים ושמונה", אמרה הפקידה, "למי יש מאה 
עשרים ושמונה?"

העולה החדש ראה שכולם מסתכלים אחד על השני אז גם 
הוא הסתכל על השני בתימהון גובר והולך.

לבסוף הוא החליט לקום ולעשות מעשה, הוא השתעל בעדינות 
מנומסת לכיוונה של הפקידה, מטרייתו הכבודה נרעדה מעט 
כשעשה זאת, היא לא הייתה רגילה למחוות מסוג זה, לא לא, 

לא בצרפת.
הפקידה כצפוי לא הבחינה בשיעולון שלו והמשיכה לחפש 

משהו או מישהו בין המושבים.
העולה החדש כחכח בגרונו ואמר, "אה, פרדון... מיס... אהה... 

אקסיוז מי".
הפקידה הסתובבה לעברו, כמדומה היה שמבטה משדר גיצים 

בוערים, כנראה חם היה באשנב.
הוא נופף לה בפתק שבידו.

"אווווווווו", קראה הפקידה בקול גדול, "שעה אנחנו מחפשים 
פה מי הבא בתור ואז אתה מביא לי את הפתק הזה... תגיד לי 

אתה נורמלי? אתה חושב שזה צחוק?"
"אני... לא... עיבחית", אמר העולה החדש, "אני לעלות מחדש".
"אהה..." הנהנה הפקידה ועיניה אורו, "אתה לא מדבר עברית?"
אוטומטית היא עברה לטון גבוה יותר, כזה שמדברים בו 

לזקנים כבדי שמיעה.
"אני לעלות מחדש", חזר העולה החדש בלית ברירה.

"או קיי, בוא אחרי", נכנעה הפקידה ופסעה בחזרה אל האשנב.
"זה...", היא הצביעה על המחשב בתנועות ידיים גדולות, "לא 

עובד, נו וורקינג, מ ק ו ל ק ל".
העולה החדש רצה לומר לה שזה שהיא מדברת בקול ולאט 

זה לא יעזור לו פתאום להבין את השפה אבל במקום זה הוא 
פשוט הנהן בנימוס כדרך העולים החדשים.
"טוווווב מאיפה אתה?" שאלה הפקידה.

"אני לא מדברת עיבחית", אמר העולה החדש.
"אה", אמרה הפקידה, "ווהההרר אאאאררר יוווו פרוווומם".

היא ממש צעקה הפקידה, וזה היה בסך הכול משפט פשוט 
באנגלית, שפה שאותה העולה החדש כן הבין פחות או יותר.

"אההה... פחאנס, יו נו פחאנס?" שאל העולה החדש.
"צרפת!" צלפה הפקידה באצבעותיה בהתלהבות.

"אההה... ווי, כן כן צארפת", אישר  העולה החדש.
"וואיי וואיי מה הולך אצלכם שמה אה?" אמרה הפקידה 

במהירות, "כל הבחירות וזה..."
העולה החדש רק הניד בראשו בחוסר הבנה.

"אהה... שכחתי", אמרה הפקידה, "מ ק ר ו נ י  או  לה - פ ן ?"
היא אמרה הרגע מקרוני במקום מקרון? זה היה קצת מצחיק, 

העולה החדש התאפק שלא לפרוץ בצחוק.
"מקרון", הוא אמר לבסוף.

"אהההה..." אמרה הפקידה והתלהבה מהבקיאות של עצמה, 
"זה טוב או רע, גוד או נו גוד?"

"זה מסובך, איטס קומפליקטד", אמר העולה החדש, הוא 
רצה כבר להתקדם.

"בסייידר אז במה אני יכולה לעזור לך? ווט קן איי הלפ יו 
מסייה..." שאלה הפקידה.

"ביטון", אמר העולה החדש, "גבריאל ביטון".
"וואי אני לא מאמינה", צעקה הפקידה, "גם לי קוראים ביטון... 

אההה... מי! מי אולסו ככה! יא אללה צחוק הגורל אה?"
העולה החדש שוב הנהן בנימוס בלי לדעת על מה כל המהומה.

העולה החדש ביקש בעדינות לדבר עם מישהו בצרפתית, אבל 
סימה שמדברת צרפתית בדיוק הייתה חולה היום, אז "ג'וסט 

אינגליש עכשיו" כלשון הפקידה.
העולה החדש החל להזיע קצת בירכתי צווארונו המעומלן, 
הוא כבר החל לתהות איך יוכל להסתדר בארץ ה...מעניינת הזו.

"אני רק רוצה לעשות עלייה", הוא אמר באנגלית רצוצה והגיש 

לה את תעודת הזהות שלו.
"תאמינו לי אתם הצרפתים... אין עליכם", אמרה הפקידה, 
"יין לבן, בשמים, באגטים, קוראסונים, יש לכם איכות חיים 

אה? רגע איפה אתה גר? אי פ ה  א ת ה  ג ר?"
העולה החדש שכבר החל לזוע על מקומו באי נוחות ענה 

לבסוף את התשובה המתבקשת- "בביי-וגן".
"אהההה", התלהבה שוב הפקידה, "יש לי שם בן דוד! אתה 

מכיר?"
ואז כשוך הסערה היא אמרה "רגע, אז אם אתה גר כאן למה 

אתה לא עושה עלייה? ע ל י י ה ! יו נו עלייה?"
ביאושו כי רב העולה החדש שוב ביקש לראות מישהו שמדבר 

צרפתית, אבל סימה שידעה קצת צרפתית עדיין הייתה חולה.
לבסוף הם הגיעו לעמק השווה, הוא הסכים לעשות עלייה 
כרצונה לפני שיגיעו לדון בעניינו, דהיינו שוב לעשות עלייה, 

רק באנגלית.
"תדע לך שזה הכי שווה לעשות עלייה, איט איז וורי גוד, 
עלייה", אמרה הפקידה, "למה לגור בין הגויים? כאן יש יהודים 

אחים, ברוזרס, אהה... לאדינו..."
העולה החדש שוב הנהן מחוסר ברירה, הוא הידק את אחיזתו 

במטרייה וכבר ייחל מאד לצאת מהמקום הזה...
"אנחנו הישראלים, לא כמו הצרפתים", המשיכה הפקידה 
ברגש, "אנחנו מכניסים אורחים, עם הרבה לב והרבה נשמה, 
אנחנו לא לוחצים, אין הרגשה של ניכור או חוסר שייכות, כולנו 

משפחה אחת גדולה של..."
העולה החדש נשען על מטרייתו בכוח רב מדי וזו הוכרעה 

תחת הלחץ של גופו ונשברה תחתיו בקול נפץ גדול.
לאחר שהרימו אותו והפקידה עשתה רעש כזה כאילו מישהו 
מת, העולה החדש ביקש בתחנונים שיסיימו איתו וישלחו אותו 

הביתה.
"נו עלייה?", שאלה הפקידה בתימהון, "למה לא עלייה, וויי 

נוט? אתה לא אוהב את ישראל?"
"ישראל איז גוד", אמר העולה החדש, "אבל צרפת במחשבה 

שניה גם לא רעה...

משל ושנינה // משה ולדר

ירידה לצורך עליה

 מקרון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

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

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

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים
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סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס
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חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש בעדני מסר שיעור ב'שובו בנים'

האדמו"ר מקאמרנא בהילולת זקינו בעל ה'היכל ברכה'

'המשך הזמן' בישיבת ראשית חכמה
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הגר"ח קנייבסקי שימש כסנדק בצאנז וביקר במוסדות התורה בנתניה

האדמו"ר מסאטמר בחנוכת היכל 
התורה על שם ראש הקהל 
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עליון  אזורים  לשלושה  מתחלק  הכתב 
את  יש  אות  לכל  כאשר  ותחתון.  אמצעי 

מיקומה המתאים.
אותיות האזור העילי הן: ט, ל, צ, ף, ץ

כאשר אנחנו רוצים לבטא שאיפה ומשאלה 
אנחנו נוטים להרים את העיניים כלפי מעלה, 
עם  שלנו  בתודעה  נקשר  העליון  האזור 
רוחניות, שאיפות וערכים. התפיסה של הילד 
הקטן שאלוקים נמצא למעלה בשמים נובעת 
מתבטא  ברוחניות  עליון  שהוא  שמה  מכך 
באותו  בנוי  גוף האדם  גם  בגשמיות.  גם  כך 
את  הכולל  המח  נמצא  ובו  הראש  האופן, 
חיות כל האברים נמצא במקום הגבוה ביותר 
מבחינה פיסית בגוף כיוון שכך הוא גם מצד 

מעלתו הרוחנית.  
עם  הקשר  על  מרמז  בדף  העליון  האזור 
תורה  ללמד  שתפקידו  ,האבא  האב  דמות 
את הבנים מתקשר עם ההשכלה, העקרונות 

והמוסר.
יכול  זה  מפותח  העליון  האזור  כאשר 
החשיבה,  ופיתוח  למידה  ערכים  על  להעיד 
על התעסקות באסכולות רוחניות ולחילופין 
דמיונות  התעופפות,  מהמציאות,  ניתוק  על 

ופנטזיות.
האזור  הינו  העליון  האזור   1 מס'  בכתב 
אזורי הכתב,  ביחס לשאר  ביותר  הדומיננטי 
ניתן ללמוד מכך על כותב שאפתן, אדם עם 
עם  ושינוי.  להתקדמות  ששואף  עקרונות 

זאת, בתחום הביצועיות יהיו לו קשיים.
ל'  האות  מסמלת  במיקרוגרפולוגיה 
ללמוד  וניתן  האבא  עם  הקשר  את  במיוחד 

ממנה על טיב מערכת היחסים עמו.
שהחלק  את  לראות  ניתן   2 מס'  בכתב 
מקבל  ולעיתים  חתוך  ל  האות  של  העליון 
את  המבטא  הדף  של  שמאל  צד  כלפי  פניה 
העתיד, תופעה שכזו מחייבת אותנו לשאול 
ולהבין מה יש שם בעבר שכל כך לא נעים, 
לנכון  רואה  שהכותב  דחייה  מעורר  קשה, 
בו,  להביט  לו  שיש  הזדמנות  כל  לחסום 

בעבר. 
מתקדם,  זורם,  ספונטאני,  היה  הכתב  לו 
הכותב  של  העדפה  על  לדבר  היה  אפשר 
להביט קדימה מתוך מכוונות אופטימית אל 

עבר העתיד והחברה. אין זה המקרה כאן.
כשבחור זה נשאל אם הייתה לו בעיה עם 

אביו הוא ענה בזעקה: "בעיה אחת?!"
הל'  לראות שהלולאה התחתונה של  ניתן 
או  נקטעת  למעלה  העלייה  ואילו  נפוחה 
מעיד  זה  דבר  ההפוך,  לכיוון  פניה  מקבלת 
שלכותב זה יש המון תחושות קשות על אביו 
בריחה  כדי  עד  להזדהות  מסוגל  אינו  והוא 
מהצד התקני שהאות אמורה להימשך אליו, 

כאילו אומר: "אבא, אני לא אהיה כמוך!!"
האזור העליון נמדד ביחס לשאר האותיות, 
יכול  זה  יותר  גדולים  האורך  שהפרשי  ככל 
וחוסר  יותר  רבה  שאפתנות  על  להעיד 
כתבי  לראות  מעניין  לשגרה,  להיכנס  רצון 
ככל  קרובות  לעיתים  שונות,  מתקופות  יד 
האורך  הפרשי  בגילו  מתקדם  שהאדם 
נחיתה  על  ללמד  שיכול  דבר  מתקצרים 

מסוימת לקרקע.

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 

האזור העליון

סודות

זיכרונות ילדות מנעוריי בראשון 
לציון, בה חגים כמו ל"ג בעומר 
ויום העצמאות חידדו את הפער 
לחילונים.  החרדים  הילדים  בין 
זוכרת את עצמי מביטה בעיניים כלות  אני 
בירות  של  חגיגות  על  ביתי  ממרפסת 
וגיטרות ובערבוביה של בנים ובנות. ומחכה 
לתהלוכה בה צעדו הבנים צעדו עם לפידי 
המבצעים  ועליהן  כרזות  עם  והבנות  אש 

עליהם הכריז הרבי ושנים-עשר הפסוקים.
באשמורת ראשונה היה אבא מעיר אותי 
ואומר: יוצאים! אימא הייתה דואגת לקפה 
חזק בתרמוס הירוק שיחזיק אותו ער בדרך 
עצרנו  כאשר  ובדרך,  למירון.  המסוכנת 
כמו  קפה  לשתות  זוכה  הייתי  להתרעננות, 

הגדולים. 
חרישי  בשקט  מטפסים  שהיינו  לי  זכור 
בעלייה להר, כדי לא לדרוך על המשפחות 
הישנות תחת שמיכה הפרושה לה על גגות 
כדי  באידיש,  לוחש  היה  ואבא  המכוניות, 
להתברך  שמעון  לרבי  באים  אבין:  שלא 

בילדים...


זה  אין  ההווה.  אל  מעבר  חד  ובמעבר 
סוד שהתרבות המערבית מכלה את משאבי 
זו  הטבע ועסוקה בבליסה מתמדת. תרבות 
כולו  העולם  על  עצמה  את  לכפות  מנסה 
עצמו  את  לכפות  מנסה  הרוב  אצלנו,  וגם 
על המיעוט ומה שלא הולך בבחירות, ילך 

בבג"ץ.
עקרונות  על  במלחמה  מדובר  לא  כבר 
כבוד,  על  במלחמה  מדובר  ואידיאלים. 
בטוויטר,  שמתנהלת  מכוערת  אגו  מלחמת 
בה  שאין  מלחמה  ובוואטסאפ.  בפייסבוק 
אנחנו  ושחץ.  גאווה  רהב,  רק  תוכן.  כלום 
הפסקה,  ללא  לעיר  אביב  תל  את  נהפוך 
נכפה על הצעירים מחפשי העבודה לחמוס 
ולעבוד  שלהם  ביותר  הטובות  השנים  את 
כי  זו תרבות. תרבות אכול ושתה  כי   24/7

מחר נמות.
ושבת מה יהא עליה? כדאי הוא רשב"י 
בשעת  ואפילו  שעה,  בכל  עליו.  לסמוך 

הדחק... היד ה' תקצר?!
 



ישראל  בקהילות  נהג  יומין  עתיק  מנהג 
בעומר  בל"ג  שנים.  מאות  במשך  בעולם 
השדה,  אל  ומלמדיהם  הילדים  יוצאים  היו 
וקשת  בחץ  משחקים  והיו  הטבע.  חיק  אל 
ומספרים בשבחו ובגדולתו של רבי שמעון 

שהקשת לא נראתה בימיו.
את  להוציא  הורה  מליובאוויטש  הרבי 
הערים  בחוצות  לתהלוכות  ישראל  ילדי 
בעומר."התהלוכות  ל"ג  יום  זה,  ביום 
ידי  על  ישראל...  ילדי  בחינוך  מוסיפות... 
ל'דרכו'  בהתאם  התהלוכה  את  שעושים 
'צועד'  הולך  שהוא  זה  ידי  על  הילד,  של 
שאפשר  שלט(,  או  דגל  )עם  ובעוז  בגאון 
לרשום עליהם גם עניינים הקשורים בתורה 
ומצוות, ובפרט - עניינים השייכים לרשב"י 
ולל"ג בעומר, וכיוצא בזה, שזה נותן חיות 
עניני  לכל  בנוגע  יהודים  בילדים  וחמימות 
של  הטוב  שהרושם  באופן  ומצוות,  תורה 
לזה  ויש  בזיכרון,  אצלם  נשאר  התהלוכה 

פעולה נמשכת בחינוך שלהם".
הרבי מזכיר את ספרו של רבי שמעון – 
הדרך  את  להאיר  שמטרתו   – הזוהר  ספר 
ואומר  הדורות,  כל  סוף  עד  ישראל  לבני 
צריכים  הילדים,  ובעיקר  הילדים,  שגם 
להראות  מנת  על  עיר  של  לרחובה  לצאת 
בה  ולעסוק  רשב"י  של  תורתו  את  ולהפיץ 
גם מחוץ לבית המדרש. גם בעולם הגשמי! 
כדי להראות שהגשמיות אינה מחסום בפני 
הוא  קיומה  כל  אדרבה,  אלא  הרוחניות, 

בזכות הרוחניות.
ומזכירים  וקשת  בחץ  משחקים  גם  לכן 
שמעון  רבי  של  בחייו  נראתה  לא  שהקשת 
כולו  העולם  על  תורתו  בכוח  שהגן  משום 
כל  שמעבירה  המסר  וזהו  הרעה.  מפני 
תהלוכה ותהלוכה של ל"ג בעומר בכל עיר 
ובכל כפר, בכל שכונה ובכל מושב. המסר 

הוא ברור – התורה היא חיינו ואורך ימינו.
הנכדים  את  או  הילדים  את  קחי  אז 

לתהלוכה - מובטחת לך חוויה!

ל"ג שמח!
בימים בהם חוזרים ונשמעים קולותיהם של אלה 
הציבורי,  במרחב  חילון  עלינו  לכפות  שמנסים 
בעומר  בל"ג  לימודים  יום  על  ותלונות  קיטורים 
שניאורסון  מירי  המוני,  שבת  חילול  למנוע  כדי 
בוחרת לחזור לעבר, לימים בהם ניתן היה לחנות 

קרוב לציון במירון

מירי שניאורסון

 ילדי אלעד בתהלוכה )צילום אילוסטרציה(



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

שידוך הוא פעולה מערכתית - משפחתית - קהילתית, שיש 
לה מספר שותפים. המשודכת )או המשודך(, ההורים, אחים 
אחיות, לפעמים בני משפחה נוספים מהמשפחה המורחבת, 

שדכן, ידידים, הרב שמתייעצים אתו, נותני המידע ועוד. 
מישהו  עצמו.  את  לשדך  יכול  אינו  אחד  אף  העניין,  מעצם 
חייב לעשות זאת בשבילו. כשמחליטים שמתחילים שידוך, 
צריך לקבל את ההצעה מהשדכן )המקצועי או בן משפחה או 
ידיד(, לבדוק אם היא מתאימה, לחפש דרכים איך לברר עליה, 
לשקול בכל שלב אם הפרטים שהתקבלו אמינים ומתקבלים 
בעיניו ובעיני הנוגעים בדבר, להניע את השידוך לפסים יותר 
מעשיים, לקבוע פגישות, לשמוע אחריהן איך היה, להתקדם 
בצעדי צב תוך דיונים אינסופיים. בכל שלב ניתן להחליט אם 
להמשיך או לבטל הכל, עד שבנקודה מסוימת, שני הצדדים 
ולהודיע  להחליט  להסכים  להיפגש,  צריכים  )ההורים( 
אחרונות  והתאמות  הסכם  לעשות  ואז  זה,  על  שהולכים 
ולקבוע סגירה משמעותית מחייבת שרק לאחריה אפשר יהיה 

לפרסם ולהתחיל לשמוח.
והתקדמות  ידועים  בנויה על מערכת בעלת קודים  הפעילות 

הדרגתית מושכלת ומקובלת בציבור החרדי.
אמא אחת נדהמה לגלות שבתה בת ה-22 נפגשת עם בחור 
המשפחה,  ידיד  היה  אליה  שהתקשר  מי  ידיעתה.  ללא 
שהתבקש לתת פרטים עליהם וגילה אחריות והחליט ליידע 
את  שאלה  מילה,  לומר  לא  בינתיים  שבחרה  האמא  אותם. 

עצמה שתי שאלות משמעותיות. 
הראשונה, הנוגעת לה, היא שמאחר שהיא חיפשה לאורך זמן 
בצורה אמתית שידוך לבתה, עולה השאלה, למה בחרה בתה 
לה  שהציעו  לספר  לבוא  פשוט  יכלה  כשהיא  נסתרת  בדרך 

שידוך והיתה מקבלת ממנה את מלוא העזרה?
והשאלה השנייה היא, איזו משמעות יש לפרט החשוב הזה 
שבו הורי הבחור מאפשרים לו להיפגש, כשהם מודעים לכך 

שהורי הבחורה לא בעניין. 
לגבי השאלה הראשונה, 

האם הבת )בחורה ערכית בדרך כלל( לא נתנה באמא אמון 
מלא בכל הנוגע לשידוכיה?

אולי היא חשבה שאמא מבררת מדי ושמה מכשולים על כל 
למכשולים  סבלנות  לה  ואין  הדרך  לה  אצה  כשהיא  שידוך, 

שצצים בדרך ושאמא לוקחת אותם ברצינות?
האם היא מעלה בדעתה שהיא עצמה תעשה את הדברים יותר 

טוב? או שהיא איכשהו תסתדר כבר?
ולגבי השאלה השניה,

בדרך כלל לא מקובל שדברים נעשים בסתר, האם יש לבחור 
אי אילו קשיים והוריו שידעו שהצד השני לא מיודע, חשבו 
קביעת  ע"י  האחורית,  בדלת  להשתדך  יצליח  שהוא  שיתכן 

נתונים בשטח?
את  מהדרך  בחלק  לעקוף  חשב  עצמו  הבחור  כאן,  גם  האם 
הוריו, שהעמיסו עליו כשהוא רצה כבר להגיע לשידוך אתם 
או בלעדיהם ומסיבה זו הם העלימו עין מהנתון המשמעותי 

שאין בעצם צד שני?
בסופו של דבר, הבת הרגישה שהיא אמנם פגשה את הבחור 
ללא שיתוף פעולה של ההורים אך אין בכוחותיה להוביל את 
השידוך בעצמה והיא סיפרה לאמה ובקשה את עזרתה. אמה 
אותה  מיידעת  היא  למה  אותה,  שאלה  מכוונת  בהיתממות 
ולמה היא לא ממשיכה בעצמה? הבת נבוכה, בכתה והסבירה 
היא  מעמיקה.  ממחשבה  ולא  ספונטני  באופן  נעשה  שהכל 
עצמה אובדת עצות ולא באמת חושבת שהבחור מתאים לה.

ולגבי הבחור, התברר שאין לו מסגרת ברורה שבה הוא לומד, 
אין לו תכניות ללמוד או לעבוד והוא מחפש אישה שתקבל 
אותו כמו שהוא בלי שאלות מיותרות. העיקר שהוא יתחתן 

כבר ולא משנה עם מי.
צריכים  הצדדים  כל  אך  יתכן,  כזה?  לשידוך  סיכוי  יש  האם 
בכלל  אם  וחכמה  בונה  בצורה  יחד  ולחשוב  להתעשת 
להתקדם, ואם כן, איך עושים זאת בצורה נכונה בלי לעורר 

שדים.

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

טעים במטבח

רכיבים )ל כ-15 קציצות(
500 גרם בשר הודו או בקר )כתף או שריר הזרוע(

2 בצלים קצוצים דק
2 שיני שום

רבע צרור פטרוזיליה קצוצה
רבע צרור כוסברה קצוצה

רבע צרור שמיר קצוץ
ביצה אחת טרופה

3 כפות קוואקר
2 כפות שקדים טחונים

שמן זית לשימון נייר האפייה
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:
 חממו תנור ל-180 מעלות.

 ערבבו בקערה את הבשר עם עשבי התיבול, 

הבצלים והשום לתערובת אחידה.
 הוסיפו את הביצים, הקוואקר, השקדים, המלח 

והפלפל, וערבבו לתערובת אחידה.
 שימו את התערובת ל-30 דקות לערך במקרר כדי 

שתספוג את הטעמים.
 צרו קציצות והניחו אותם על גבי תבנית עם נייר 

אפייה משומן במעט שמן זית.
 אפו במשך כ-15 דקות.

                         ניתן להקפאה, קל להכנה, זמין ונגיש

קציצות בשר אפויות

האם יתכן להשתדך 
ללא עזרת ההורים?

אופן ההכנה:
 רפדו תבנית אפיה מרובעת בניילון נצמד, 

בשתי שכבות באופן שמשאיר שוליים ארוכים 
מחוץ לתבנית, מכל הצדדים

 את הפיסטוקים ו-2 כפות סוכר שמים 

 במעבד מזון, וטוחנים לעיסה אחידה
 את עיסת הפיסטוקים להעביר למחבת, 

ולהוסיף לה 1/2 כוס חלב. לבשל על אש נמוכה 
עד לרתיחה

 להוריד מהאש, ולקרר על השיש  במשך 

כ-20 דקות. לאחר שהתקרר
 להעביר לקערה, להוסיף תמצית שקדים, 

ולערבב היטב. להניח קערת ממרח פיסטוקים 
 בצד

 במחבת הנקייה לשים 1/2 כוס חלב. להוסיף 

את מקלות הווניל החצויים ולבשל על אש 
 נמוכה עד לרתיחה

 להוריד מהאש ולקרר במשך 15 דקות. לשים 

בקערה נפרדת את תערובת הווניל
 במעבד מזון לשים כוס תותים טריים ו2 כפות 

סוכר. לעבד במעבד מזון עד לקבלת מרקם 
 אחיד ולשים בקערה נפרדת. 

בשלב זה יש לנו 3 קערות נפרדות: אחת עם 
ממחה פיסטוק, השנייה עם וניל, והשלישית 

 עם תותים. 
 לקערה רביעית שוברים את הביצים ומוסיפים 

להן מלח ו- 1/2 כוס סוכר ומערבבים ידנית עד 
 לקבלת מרקם אחיד.

 את קערת הביצים שמים בתוך סיר עם מי על 

האש. עם טורף ביצים ידני- ממשיכים להקציף 
 את תערובת הביצים תוך כדי חימום על האש 

 במשך 3 דקות.
 מורידים מהאש וממשיכים לטרוף ידנית עד 

לקבלת מרקם עבה וקר. את תערובת הביצים 
הטרופות מחלקים ל-3 מנות שוות, ומוסיפים 

1/3 לקערת הפיסטוק, 1/3 לקערת התות, 
ו-1/3 לקערת הווניל. מערבבים את הביצים עם 

 הממרח בתנועות קיפול. 
 בקערה נפרדת הקציפו שמנת מתוקה לקצף. 

את הקצף חלקו ל-3 מנות שוות ושימו 1/3 

בקערת הפיסטוק, 1/3 בקערת התות, ו-1/3 
 בקערת הווניל.

 הכנת גביעי הקינוח בשכבות 
לתוך כל גביע הגשה מזגו מעט מקצף פיסטוק- 

עד לגובה 1/3 מהגביע. 
 את הגביעים שימו בהקפאה ל-40 דקות. 

 את מקצף הווניל והתות בינתיים שימרו במקרר.
אחרי 40 דקות, מוציאים את הגביעים 

מהמקפיא- ומוסיפים להם מקצף תות- לגובה 
1/3 נוסף של הגביע.  

 את הגביעים מחזירים למקפיא להקפאה 

 ל-40 דקות.
 לאחר 40 דקות- מוציאים את הגביעים- 

ומוסיפים מעל את מקצף הווניל עד לגובה 
 הגביע. 

 מחזירים למקפיא עד לזמן ההגשה.

לפני ההגשה- מקשטים כל גביע בפרוסות 
תות טרי 

חומרים – לעשר מנות
1 כוס פיסטוקים 

מקולפים ללא מלח 
4  כפיות סוכר 

1/2  כוס סוכר )בנפרד(
1  כוס חלב

1/4  כפית תמצית 
שקדים  

1/4  כפית מלח 
1  מקל וניל טרי חצוי 

לאורכו 
1 1/3  כוס שמנת 

מתוקה מוקצפת
1  כוס תותים טריים

2 ביצים

קינוח קפוא

לגוון  לכם  ממליצים  סטור"  ב"פעמית  השנה 
ולהפתיע עם קינוחים מיוחדים לשבועות: קינוחים 
יוגורט קפוא, ניתן  על בסיס מוס, פודינג או גלידת 
ולהגיש לשולחן במגוון גדול ומפתיע  להכין מראש 
תוכלו    למנות  מפתיעים  אישיים  הגשה  כלי  של 
על מקל  הגשה  בקערות  וגלידה  מוס  פרחי  להגיש 
בשימוש  מרהיב,  באופן  אותן  ולעצב  פרח,  דמוי 

בשכבות מוס שונות.
לפניכם מתכון צבעוני המתאים במיוחד לשבועות: 

קינוח קפוא על בסיס וניל, תות, פיסטוק.

מחסור תזונתי, בעיקר בחומצה פולית ובוויטמין B12, עלול לגרום למומים ופגמים גנטיים אצל 
עוברים, "התפתחות העובר תלויה בתנאים הסביבתיים, אשר קריטיים להתפתחותו ומשפיעים 

בצורה בלתי הפיכה על בריאותו    רכיבי התזונה של העובר מגיעים מהתזונה שהאם צורכת, וכן 
מהמאגרים התזונתיים שהיו אצלה. השבועות הראשונים הם התקופה הקריטית להתפתחות העובר, 
בה נוצרים כל האיברים והרקמות", אומרת ליטל פינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו סי, שמציעה לך 

מתכון לקציצות בשר אפויות, העשירות בברזל וב--B12 ועם כ- 100 קלוריות לקציצה
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ניסיתם פעם לאכול פרוסת לחם ללא הממרח האהוב עליכם? אין 
ספק שבלי הממרח הסנדוויץ' מאבד מטעמו. לא היינו מוותרים על 

הממרח, כי הוא זה שנותן את הטעם.
לא  הם  אחד  מצד  בתווך.  עומדים  הממרח  ילדי  כי  נדמה,  לעתים 
יכולים לענוד על ראשם את כתר הבכור, ומאידך הם גם לא הילד 
תמיד  ולא  באמצע  ממש  שם  עומדים  הם  והמפונק.  המתוק  הקטן 

יודעים את תפקידם.
נולד בביתנו עם הולדת הבן השישי, אליו  'ילד הסנדוויץ'  המושג 
הצטרפה בחדווה לתפקיד ילדת הסנדוויץ' שנולדה אחריו. מעליו 
בגלל  להשתייך,  יכול  אינו  אליהם  שבנים  שלושה  של  קבוצה 
הבנות  שתי  הבנות.  נולדו  ואחריהם  הגדולים,  הם  הגילאים,  פער 
קרובות אליו בגיל, ואחריו נולדה בת, ושניהם ביחד כרתו את ברית 

הממרחים.
אבא  פייר,  לא  "זה  הרותחות:  דמעותיו  מול  ניצבתי  פעמים  כמה 
)ולפני שאתם פוצחים בסדרת  לקח את הבנים לטיול ואותי לא!" 
חבר  עם  לטיול  קודם  יומיים  אותו  לקח  אבא  דאגה,  אל  רחמים, 

בגילו, פרט שולי זה נשתכח ממנו(.
להידמות  תשע  בת  ילדה  של  הרצון  בין  נקרעת  היא  גם  ואביבה, 
לאחיותיה שבגיל העשרה לבין היותה קרובה לשכבה הצעירה יותר 
של אחיותיה. "למה היא יכולה לקנות נעליים כאלה?" היא שולחת 
מבט של "כמה אני מסכנה" לעבר נעלי העקב של בת החמש עשרה 
זכויותיהן  אחר  לעקוב  מתעקשת  והיא  תשע?(,  בת  את  כי  )אולי 
של אחיותיה הבוגרות ולהגיש לי פעם בשבוע רשימה ארוכה של: 

תראי, איך אני מקופחת.
הייתי  ובחוץ,  בבית  עבודה  של  ארוך  יום  בסיום  שבוע,  לפני  רק 
בלילה,  עשר  בשעה  עצמי  את  לנער  נאלצתי  אך  עייפה,  כך  כל 

כששמעתי קול בכי קורע לב.
"אביבה, מה קרה?" נזעקתי.

לי.  ואין  ים  משקפי  מאוד  ורציתי  לבריכה,  נוסעות  אנחנו  "מחר 
אפילו ליעל יש ולכל החברות שלי יש".

למקלחת  להיכנס  כבר  חיכיתי  נעצמו,  העיניים  זז,  בקושי  הגוף 
וללכת לישון, אבל לא עמדתי בפרץ הדמעות שלה. "טוב, בואי נלך 

למרכז המסחרי, אולי נמצא שם חנות פתוחה". 
הייתה  שעדיין  לחנות  להגיע  שהצלחתי  להאמין  לי  קשה  עדיין 
התעניינתי  בדרך  המיוחלים.  הים  משקפי  את  לה  ולרכוש  פתוחה 
מאוד בקייטנה ובהכנות לברכה. היא הייתה מאושרת, גם כי קיבלה 
התחילה  היא  התדהמה,  לגודל  בבוקר,  אבל...  הדרך.  על  חטיף 
קרם  של  השפופרת  את  לוקחת  אני  "למה  אחר.  על משהו  לבכות 
המאמצים  את  לגמרי  שוכחת  חדש!"  רוצה  אני  הישן?  ההגנה 

שנעשו עבורה רק לילה קודם.
ערב אחד החלטנו בעלי ואני לפנק רק את ילדי הסנדוויץ' ולקחנו 
אותם לקבר רחל לתפילה מכל הלב, פטפטנו אתם בעליזות ולקינוח 
טיילנו אתם בטיילת מרשימה סמוכה. אבל לאורך כל הדרך, מהרגע 

שיצאנו מהבית, הם התחילו עם רשימת הקיפוח הסדרתית.
"אולי תעצרו רגע ותתחילו לספר לי על הדברים הנפלאים שכן קרו 

לכם היום, השבוע, השנה?" ניסיתי.
עליי להודות, שלפעמים זה מתסכל, ואני מרגישה חסרת אונים, וכמו 
הורים רבים גם אני חיפשתי עצה ותושייה. "לא צריך לרחם עליהם, 
מפיקים  שהם  להבין  צריך  להיפך,  אותם,  לדברר  או  אותם  להבין 
את מרב התועלת וההנאה מהמעמד שלהם", אמרה לי פסיכולוגית 
שיכולים  ניסיון,  ובעלי  גדולים  אחים  "מעליהם  נועצתי.  שאתה 
להנחותם  התנסו,  שבהם  תחומים  בשלל  וסיוע  ידע  להם  לתרום 
כיצד לפעול ומה לעשות, ומתחתיהם אחים- אחיות קטנים, שאתם 
הם יכולים לשחק, לקחת לטייל, ליהנות, לפתח אחריות וגם לקבל 
בתגובה את האהדה השמורה 'לאח הגדול שלי'. הם בעצם בני מזל, 

עם קצת סוויץ' בראש הם יכולים ליהנות מכל העולמות".
אחרי השיחה עם הפסיכולוגית התחלנו בעבודה משפחתית, והלא 
תוצאות  לראות  התחלנו  ספורים  שבועות  אחרי  כבר  קרה.  ייאמן 

פחות בכייניות. מה עשינו?
מצאנו לילדי הסנדוויץ' שלנו תחביב ייחודי בשבילם. אם הגדולה 
הסנדוויץ'  שילדת  מסתבר  לרקוד,  מפליאה  ואחותה  נגינה  לומדת 
מפליאה דווקא לצייר! ילד הסנדוויץ' מצא לו משבצת חדשה בחוג 

לנגרות, והוא גם מונה ל'שר החוץ' הממונה על הקניות.
ממהרת  אני  לשירה",  "דומה  שהיא  לאביבה  מחמיאים  כשכולם 
להשוות.  הפסקנו  מקסימה!"  והיא  לעצמה  דומה  "שהיא  לומר 
הכלל נכון אצל כל ילד וילד במשפחה, אך רגיש במיוחד אצל ילדי 
הסנדוויץ. ככל שאנו כהורים מקפידים להחמיא, הצפנו את הילדים 
ופירטנו  שעשו,  הנכונים  הדברים  כל  על  יותר,  רבות  במחמאות 
עם  במיוחד  בשבוע,  פעם  לפחות  לערוך  להקפיד  המשכנו  אותם. 

ילדי הסנדוויץ', פעילות קטנה; יציאה לקניות, לסידורים ועוד.
הלו, למי מגישים חשבון?

טעים במטבח
שיפודי חלומי "על האש"

מצרכים )2 מנות(
בשר אנטריקוט )מספר 1( במשקל 

300 גרם וחתוך לסטריפים 

מצרכים לרוטב :
חצי כוס קטשופ 

רבע כוס חומץ
רבע כוס שמן זית

רבע כוס סוכר חום
2 כפות פפריקה מעושנת

1 כף כמון

1 כפית מלח
1 כפית פלפל שחור

חופן פלפל אנגלי

הכנת הרוטב :
 שמים את כל החומרים בקערה 

מערבבים היטב בעזרת מטרפה
טובלים את נתחי הבשר ושמים 

בגריל
 מומלץ לזגג בעזרת מברשת גם 

תוך כדי הצלייה בגריל

סטריפ אנטריקוט ברוטב ברביקיו

מצרכים ל-10 שיפודים:
1  ק"ג גבינת חלומי

שמן זית
תבלינים:

2-3 כפיות סומק
2-3 כפיות תערובת "מלח שום ורוזמרין"

2-3 כפיות תערובת "פילדלפיה"
אופן ההכנה: 

 מכינים צלוחיות עם שלושת התבלינים

 חותכים את גבינת החלומי לקוביות

 מברישים את קוביות הגבינה בשמן זית ומצפים אותן בתבלינים 

השונים
 משפדים 4-5 קוביות גבינה על כל שיפוד ומניחים לצלייה על הגריל 

למשך 2 דק' מכל צד, עד שהגבינה מזהיבה 
 אפשר לשדרג באמצעות שיפוד ירקות בין קוביות החלומי: עגבניות 

שרי, פטריות, בצלצלים וקישואים.

מצרכים:
1 ק"ג צלעות טלה בלאדי עם 

העצם חשופה
10 חצילונים 

5 תפוחי אדמה פרוסים לפלחים 
חלוטים במים רותחים כ- 10 

דקות
½  סלסת עגבניות שרי 

4 ענפי רוזמרין
4 ענפי טימין

4 שיני שום פרוס 
2 כפות חרדל דיזון
מלח אטלנטי גרוס

פלפל שחור גס
שמן זית

2 כפות חומץ בלסמי

אופן ההכנה:
 שורפים את החצילונים על 

אש גלויה מספר דקות

 חוצים את החצילים לאורכם

 מורחים את צלעות הטלה 

בשמן זית, חרדל דיז'ון, מלח 
ופלפל

 במחבת פסים כבדה מטגנים 

את השום בשמן עד להשחמה 
קלה

 מוסיפים את צלעות הטלה 

וצורבים כ- 2 דקות מכל צד
 מסדרים בתבנית אפייה את 

החצילונים, תפוחי האדמה 
ועגבניות השרי

 מפזרים מעל את עשבי 

התיבול, שמן זית וחומץ בלסמי, 
מלח ופלפל

 מעל הכל מסדרים את צלעות 

הטלה ומניחים גם מעליהם 
ענפי רוזמרין וטימין

 מכניסים לתנור בחום של 180 

מעלות ל- 20 דקות

סנדוויץ' וטוב לו

החלומי  גבינת  את  לראות  רגילים  אנו 
נוספת  דרך  יש  אבל  בסנדוויץ',  או  בסלט 
 "חוות דרך  לאכול את הגבינה הטעימה 
מציגה  הגלילית  לחם  בבית  התבלינים" 
וטעים במיוחד שישדרג את  מתכון פשוט 
טעם הגבינה המוכר- שיפודי גבינת חלומי 

ותבלינים על האש.

לכבוד ל"ג בעומר, שני מתכונים טעימים ומקוריים של השף אלון כהן: מתכון לסטריפים של אנטריקוט ברוטב 
ברביקיו, ומתכון לצלעות טלה ביין לבן ורוזמרין בליווי חצילונים קלויים ותפוחי אדמה בסגנון כפרי

צלעות טלה ביין לבן ורוזמרין, 
בליווי חצילונים קלויים ותפוחי אדמה בסגנון כפרי
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

עם: 

טיפ

אף בפרופיל- 
כשהדמות עם הפנים לצד 
רואים רק צד אחד מהאף

 סוגי אפים

ציירתי לכם סגנונות  שונים של אפים.
האף נמצא במרכז הפנים ומוסיף המון למראה 

של הדמות.
בואו ונתאים את סוג האף לסגנון הדמות.

את האף הקטן והסולד נצייר בדמויות חמודות, 
או ילדים ותינוקות,

האף הרחב או הארוך יתאים יותר לדמויות בוגרות.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב
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