
36ההיסטוריה הארוכה של גן הסנהדרין - קברים, מחבוא ללוחמים וגן שעשועים

כ”א בחשון תשע”ח, פרשת חיי שרה

אא  אא

יפה שיחתן

18

אא

אא  אא

עם כלות ה’שבעה’ לזקן 
המשגיחים הגאון רבי דב יפה 
זצ”ל, מגיש ‘כל ישראל’ קווים 

לדמותו הגדולה, גישתו המעודנת 
בחינוך תלמידים, הבנתו לנפש 

האדם והיכולת ‘להרגיש’ את 
הזולת  וגם: תלמידו סגן ראש 

העיר בית שמש נפרד בטור דומע

בקול 
בס
הזמר חיים 

שלמה מאיעס, 
מי שמזוהה יותר 

מכל עם המוזיקה 
החסידית-

אלקטרונית ועם 
להיטי ענק כמו 

‘בת קול’, בראיון 
30אישי מרגש

שנות יבנאל

24

הגאון רבי סיני מאיר פרנקל, רבה של יבנאל, 
בראיון נדיר לרגל 45 שנות כהונה ברבנות 
המושבה  מגיב לראשונה לתחקיר 
שפורסם נגדו, מוכן 
להקמת ועדה 
מקצועית ומספר 
כיצד גיבש מניינים 
   לתפילה ביישוב
וגם: הפרחת השממה 
בשנים הראשונות, 
המאבק 
החילוני נגדו 
והמוסדות 
שהקים

45

צילום: בן ציון לוי, ויקיפדיה

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



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא
שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,
8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 

ט
ור

פ
ס

OU
TL

ET

סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא

שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,
8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 

ט
ור

פ
ס

OU
TL

ET

סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה
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יסודות החינוך – איך מצליחים
 בחינוך הילדים?

ברכת ה'

 
את  ומורים  ילדיהם,  את  הורים  חינכו  דורות  גבי  על  דורות 
תלמידיהם, ומעולם לא היתה בקרב ציבור המחנכים מבוכה כה 
להתמודד  הקושי  כבדורנו.  החינוך,  בדרך  ביטחון  וחוסר  רבה 
עם המשימה בולט לעין בפרט בנושא המשמעת, כאשר המחנך 

המצוי עומד חסר אונים לנוכח המצב.
הילדים  בקרב  החינוכית  ההתדרדרות  לעצם  הגורמים  לגבי 
לתוצאות  גמור  בניגוד  האחרונות,  השנים  בעשרות  הנוער  ובני 
החינוך היהודי בעבר, אין ספק כי בדיקה יסודית וכנה תגלה שני 

גורמים מרכזיים:
א. חשיפת הילדים ובני הנוער להשפעתה ההרסנית של המדיה 

המשודרת והכתובה האנטי-ערכית והמתירנית. 
של  המקוריים  מאוצרותיה  יסוד  וערכי  אמונה  הקניית  אי  ב. 
הנ"ל  המבוכה  סיבת  את  אולם  הספר.  בבתי  לחניכים  היהדות 
בקרב ציבור המחנכים יש לייחס כנראה לגורם נוסף. והוא עקרון 
עקרון  לתלמידים.  מורים  ובין  לילדים  הורים  בין  השוויוניות 
אותו ייסדו ואליו מטיפים פסיכולוגי דורנו, ואשר נעשה מקובל 
שהפסיכולוגים  לאחר  ובפרט  בה.  לפקפק  שאין  כאמת  בזמננו 
עלולה  אחרת  חינוכית  שגישה  הנזק  בדבר  כולנו  את  הבהילו 

לגרום לנפשם הרכה של הילדים.
את  רבים  הורים  איבדו  זה  עקרון  ומשום  בעקבות  למעשה, 

סמכותם בעיני עצמם וממילא גם בעיני ילדיהם.
ומה גרם לאימוץ גישה חדשה זו? 

ששיטות  למסקנה  הגיעו  העולם  רחבי  מכל  פסיכולוגים 
מדכאות  נוקשות,  היו  הקודמים,  בדורות  המקובלות  החינוך 
בדרך  כמצוי  האחר,  לצד  הקצינו  כך  ומשום  רגישות.  וחסרות 
כלל במקרים כאלה, ודרשו שוויוניות מוחלטת לילדים. כיום אנו 

רואים את התוצאות.
לאמיתו של דבר, גם אם צודקים הם באשר לגישה החינוכית 
שהיתה לגיטימית ומקובלת בקרב אומות העולם, טעות חמורה 
בידם ביחס לשיטת החינוך היהודית-תורנית. בספרות התורנית 
הקצוות,  משני  לאחד  מהקצנה  ישראל  חכמי  הזהירו  הענפה 
המוצלחות  תוצאותיו  אשר  האמצעי  הזהב  שביל  את  וסללו 
הרבים אשר  החינוך  ובמוסדות  בבתים  בעליל  ומוכחות  הוכחו 
מחנכים על פיו. ובל נבין טעות. היהדות טוענת שהורים וילדים 
תפקידים  עבורם  מייעדת  היא  אבל  אדם.  כבני  בערכם  שווים 
שונים, אשר שילובם יחד, כאשר הוא נעשה כראוי, יוצר שלימות 

נפלאה, ותוצאה חינוכית ברוכה.
מהי ההצלחה בחינוך?

יש הנוטים לראות במשמעת המוחלטת של הילד, בצייתנות 
ובביצוע מידי של כל הוראה הניתנת על ידי ההורה או המורה, 
את פסגת ההצלחה בחינוך. לאמיתו של דבר, ראיה זו אינה נכונה. 
ועונשים,  הפחדה  באמצעות  הושגה  אשר  כזו,  צייתנות  שהרי 
שהרי  מכך.  גרוע  ואף  אילוף  אלא  חינוך  בשם  מוגדרת  אינה 
אין כאן הבנה והזדהות של הילד עם הערכים אותם אנו מנסים 
או  המכה  תגיע  שלא  כדי  המתבצעת  פעולה  אלא  לו,  להקנות 
יבוא העונש. והרי אין זה שונה בהרבה מכפי שלהבדיל מאלפים 
בעלי-חיים שיבצעו כרובוט את רצון מאלפם. בל נתפלא במצב 
כזה, שכאשר הילד אינו נמצא בטווח ראיה ושמיעה של הוריו 
ומחנכיו, התנהגותו הפוכה לחלוטין מהערכים שאליהם שאפו 

להגיעו.
קצר  במשפט  בחינוך  ההצלחה  את  מגדירה  ישראל  תורת 

וברור:
ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". החלק  ִּכי  ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ, ַּגם  “ֲחנְֹך 

האחרון  והחלק  לחנך",  ב"איך  עוסק  הפסוק  של  הראשון 
להצלחה  המדד  כלומר,  החינוך.  פעולות  של  היעד  בהגדרת 
בחינוך, הוא מצב והתנהגות הנער בזמן שאינו נמצא עם הוריו 
ומוריו שחינכוהו )ימי הזקנה מסמלים מצב זה יותר מכל(. אם 
השכלנו לחנך את הילד לערכים ולהתנהגות הנכונה באמצעות 
אשר  עד  לשכלו,  המובן  בהסבר  המשולבות  והוראה  הדרכה 
הוא הזדהה עם הדברים, הסכים לנכונותם והפנים אותם, הרי זו 
היא הצלחה בחינוך. והמבחן לכך: התנהגותו בהתאם לערכים 
שחינכוהו אליהם גם כאשר אין אנו נמצאים עמו. אלא ברחוב, 
שיתבגר  לאחר  בעתיד  ו...  הספר,  בית  בהפסקת  החבר,  בבית 

ויהיה לאיש ולזקן.
היא כאשר מביאים את המקבל  כל הטבה אמיתית  למעשה, 
יעמוד בכוחות עצמו ללא תלות  כלומר למצב שבו  לעצמאות. 
באחרים. משום כך הטבה נקראת בלשון הקודש "גמילות חסד". 
)גמילה  יציאה מתלות ועמידה בכוחות עצמו  'גמילה' משמעה 
‘חסד'  ואילו  וכדו'(.  מעישון  גמילה  מהרטבה,  גמילה  מיניקה, 
משמעו קבלה מאחר ותלות בו. הצירוף גמילות-חסד בא לומר 
שמידת החסד האמיתית היא כאשר הנותן מסייע למקבל לעמוד 
עבודה  מקום  לו  שמסדר  )כגון  מחסד  ולהיגמל  עצמו  בכוחות 

קבוע(.
את  להביא  בחינוך.  הפעילות  מערכת  כל  של  המטרה  זוהי 

הילד לעמידה בכוחות עצמו.
וכיצד מגיעים לכך?

ַדְרּכוֹ!"  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער,  "ֲחנְֹך  הפסוק:  בתחילת  נמצא  המפתח 
כלומר בהתאם לאופיו.

במרכזה של פרשת תולדות נמצאת פרשת הברכות של יצחק 
זו פרשה  והרי  יעקב,  ונמצא מברך את  לברך את עשו  שביקש 

פלאית ודומה שיש לרבים מאתנו קושי בהבנתה.
לומר  ניתן  יצחק  של  וייחודו  דמותו  לתיאור  באשר 
אירע  אשר  שכל  מוצאים  אנו  חייו  תולדות  בכל  שבהתבוננות 

אצלו היה בדרך של פסיביות, שהדברים נעשו עמו.
גבי  על  שנעקד  ימים,  שמונת  בן  והוא  לראשונה  שנימול 
בו  לו את השידוך מבלי שהוא עצמו השקיע  המזבח ושסידרו 

באופן מעשי.
לפי  הברכה  את  נותן  יצחק  שלא  הברכות  בפרשת  גם  כך 
דעתו, אלא רבקה היא שמסובבת את הדברים ויצחק שכהו עיניו 

מסכים עמה בדיעבד.
מכאן אנו לומדים את הערך הגדול והמיוחד של יצחק, שדרך 
תולדות חייו רואים את מעשי ה' יותר ממה שרואים אותם אצל 

מי שהוא פעיל ואקטיבי.
יחד עם זאת, הקושי עדיין ישנו האם זה ראוי שתבוא הברכה 

ע"י מעשה של הונאה.
על דרך הפשט נראה לי לומר שהברכה העיקרית היא הברכה 
שבירך יצחק לבסוף, שזו הייתה ברכה שניתנה בכוונה תחילה 

וכל שעשתה רבקה היה למנוע מיצחק מלברך את עשו, והיא 
כנראה ידעה למה.

מעבר לכך יש לומר, וללמוד מכאן שלא מדובר על ברכת אב 
קיבלו  לבנו כברכת הדיוט כפשוטה, אלא על ברכות שהאבות 
מאת ה' והעבירום הלאה לדורות, וזו גם חשיבותה של הברכה 
מעבירה  כשהמברך  אפילו  לברכה  ערך  שיש  מובן  וממילא 

כשליח ואינו נותן את דעתו עליה.
שבמסגרת  הכהנים  ע"י  לדורות,  שנמשכת  הברכה  היא  כך 
המיוחדת  הברכה  את  ולמסור  להעבירה  עליהם  תפקידם, 
ואחרונים שאומרים  לא בכדי מצינו בדברי ראשונים  לישראל. 
שמצות ברכת כהנים אינה מצוה של הכהנים בלבד אלא מצוה 

של כל ישראל, שנצטווינו להתברך.
השלום  ברכת  לפני  הכהנים  ברכת  את  קבעו  התפילה  בסדר 

ואף מקביעה זו יש לנו ללמוד.
על  אמרו  א(  לד,  )דף  ברכות  במסכת  שבגמרא  משום  זאת 
שאלה  בגדר  שאינן  התפילה  של  האחרונות  הברכות  שלושת 
ובקשה אלא שעניינן במה שדומה המתפלל "לעבד שקיבל פרס 
מרבו ונפטר והלך לו". הרי מבואר שגם ברכת השלום מכוונת 
באור  "כי  שאומרים:  מה  על  הוא  כשהדגש  זה,  לעניין  בעיקר 
שמכירים  כלומר  וכו".  לברך  בעיניך  וטוב   ... לנו  נתת  פניך 

ומודים על הברכה שזכינו לה מאת השי"ת. משום כך הצמידו 
את ברכת הכהנים לברכה הזו שכן הכל מכוון לדבר אחד לברכה 
השורה עלינו מאז ומעולם, ועל כן מתחבר הפסוק: "יאר ה' פניו 

אליך ויחונך" עם זה שאנן אומרים "וטוב בעיניך וכו'.
בצידם של דברים כדאי לתת את הדעת גם להבדלי הנוסחאות 
בנוסח  הברכה  את  אומרים  אשכנז  שבנוסח  שבעוד  בתפילה, 
הארוך רק בתפילת שחרית, בתפילה שיש בה ברכת כהנים, הרי 
לפי נוסח ספרד אומרים את הנוסח הזה גם במנחה בזמן שעדיין 
המקוצר,  הנוסח  את  אומרים  אז  בערבית,  לא  אך  יום  אור  יש 
עת"  בכל  ישראל  את  לברך  בעיניך  "וטוב  מסיימים  זאת  ובכל 
והפירוש, שגם בזמן של חושך יש לנו הבטחה שהברכה הנתונה 
לדורת  עלינו  לשמור  ממשיכה  האבות  מזמן  עוד  ה'  מאת  לנו 

בימים טובים יותר, וגם בימים שהם טובים פחות.
זוהי א"כ הברכה האחרונה שבירך יצחק את יעקב הנמשכת 
לקהל  והיית  וירבך  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "וא-ל  אלינו:  עד 
ולזרעך אתך לרשתך את  לך  לך את ברכת אברהם  ויתן  עמים, 

ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם".

ויהי רצון שנזכה להיות ראויים לקבל את הברכה.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

דורות על גבי דורות חינכו הורים את ילדיהם, ומורים את תלמידיהם, ומעולם לא היתה בקרב 
ציבור המחנכים מבוכה כה רבה וחוסר ביטחון בדרך החינוך, כבדורנו



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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בדרך לרבי
כך הפכה בדיחה של אחד השלוחים לכלי יעיל ששכנע קברניט מטוס לסייע לעשרות חסידי 
חב"ד להגיע לפני שבת לניו יורק – לכינוס השלוחים האחרון בו הייתה התוועדות של הרבי 

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

אריאל למברג

את  מרגיש  אני  הללו  השורות  את  וכותב  יושב  שאני  בשעה 
שמעליי,  בתא  שמתי  היד  תיק  את  ידי.  באצבעות  ההתרגשות 
המטוס מפנה את חרטומו לעבר ניו יורק והעיניים שוב מתלחלחות. 

נוסעים לרבי! 
הפעם הראשונה שנסעתי לרבי הייתה בגיל תשע, בשנת תשנ"א, 
התרגשות.  אותה  ממש  זו  הפעמים  עשרות  בכל  היום  ועד  ומאז 

התרגשות המהולה בחרדת קודש. 
שבוע  בסוף  שיתחיל  העולמי  השלוחים  לכינוס  נוסעים  הפעם 
הזה ובשדה התעופה בין המזוודות אני פוגש את הרב מנדי ברוד, 

שמכניס אותנו לאווירה המתאימה עם סיפור עוצמתי ומרומם 
הנה הוא לפניכם: 

הכינוס  לקראת  כרגיל,  תשנ"ב.  השלוחים  כינוס  ערב  היה  זה 
מישהו  הציע  שנה  באותה  מוזלים.  לכרטיסים  הצעות  מוצעות 
לדבריו,  שהוזמנו,  טאואר-אייר,  בחברת  במיוחד  זולים  כרטיסים 
מארה"ב בעסקה מיוחדת. קבוצת שלוחים, ואני בתוכם, התפתינו 
לעניין, שילמנו את הכסף והזמנו את הכרטיס באמצעות אותו אדם.
הלילה.  בחצות  במרחשוון,  כ"ג  חמישי,  ליום  תוכננה  טיסתנו 
כשהתקרב מועד הטיסה ציפינו לקבל את הכרטיסים, אבל נאמר 
הכרטיסים  את  שנקבל  לנו  הודיעו  ובסוף  מתמהמהים,  שהם  לנו 

בנמל-התעופה לפני הטיסה.
ביום חמישי בערב הגענו עם המזוודות לנמל-התעופה, ואט-אט 
העסקה,  את  מכבדת  אינה  החברה  יער.  ולא  דובים  שלא  התברר 
שהייתה אמורה להיות סגורה וחתומה. כל הנוסעים האחרים עלו 
למטוס ואנחנו נשארנו על הקרקע. כמה מאתנו ניסו לקנות כרטיס 
חדש, אבל המטוס היה מלא עד אפס מקום. גם טיסת אל-על הייתה 

מלאה עד תומה.

לילה בנמל-התעופה

אי-אפשר לתאר את גודל התסכול שחשנו. מובן שאיש מאתנו 
לא העלה על דעתו שזה יהיה כינוס השלוחים האחרון שבו תתקיים 
התוועדות של הרבי, אבל אלה היו ימים מיוחדים, שבהם השמיע 
הרבי התבטאויות מופלאות על הגאולה הקרובה, והייתה ציפייה 
היינו  לא  הכינוס.  במרכז  שתהיה  ההתוועדות  לקראת  עצומה 
אצל  זו  גדולה  בשבת  נהיה  שלא  הרעיון  עם  להשלים  מסוגלים 

הרבי.
הפעלנו לחצים כבדים על האיש שקיבל את כספנו והבטיח את 
כרטיסי הטיסה. הוא התקשר שוב ושוב לארה"ב, ולבסוף בא עם 
 TWA בטיסת  מקומות  לנו  מארגנים  המנהרה:  בקצה  קרן-אור 
שיוצאת בשבע בבוקר. לא נורא, חשבנו, נגיע לניו-יורק ביום שישי 
בוקר,  לפנות  בארבע  רק  סופית  יובהרו  הדברים  אבל  בצהריים. 

כאשר ייפתח הרישום לטיסה ונציגי החברה יגיעו למקום.
את  יחדיו  למדנו  היוצאים.  הנוסעים  באולם  בלילה  נשארנו 
הכינוס,  לקראת  שיצא-לאור  שבבבל',  רבינו  'בית  הקונטרס 
והתוועדנו כל הלילה, מתוך אמונה ותקווה שאכן נזכה להיות אצל 

הרבי בשבת של כינוס השלוחים.
הגיעה עת פתיחת הרישום לטיסת TWA, ואז הודיעו לנו נציגי 
ורק  לטיסה  הרשומים  בנוסעים  לטפל  עליהם  שתחילה  החברה 
אחר-כך יבדקו את ענייננו. שוב עברו עלינו שעות מורטות עצבים. 
הסוכנות  התחייבות  על  סומכים  אינם  שהם  לנו  נאמר  לבסוף 
ייתן  מארה"ב, והם מוכנים להעלות אותנו לטיסה רק אם מישהו 

כרטיס אשראי עסקי כביטחון.
גיא  ר'  מהרצליה,  יהודי  היה  בקבוצה  הנוסעים  ואחד  ה',  עזר 

ליכטשיין, שבא לטיסה עם השליח בעיר, הרב ישראל הלפרין. הוא 
הכרטיסים  את  קיבלנו  ובזכותו  שלו,  האשראי  כרטיס  את  העביר 
המיוחלים. בתוך כך גילינו עוד כמה שלוחים, שתכננו מראש לטוס 
גרליצקי, השליח  יוסף  לזרוב, הרב  ובהם הרב שמעון  זו,  בטיסה 

בתל-אביב, ועוד.

שניים יורדים

דאגה  מתאחרת.  הטיסה  אבל  למטוס,  לעלייה  מחכים  אנחנו 
ואין  מתקרבת,  השבת  היום,  שישי  יום  לליבנו.  לחלחל  מתחילה 
לנו מרחב תמרון גדול מדיי. בתחילה הודיעו שיש איחור של שעה. 
אחר-כך נהפך האיחור לשעה וחצי. רק בשעה 8:30 החלה העלייה 
למטוס. עשינו חשבון מהיר והגענו למסקנה שאם נמריא מיד, נגיע 

מבעוד מועד לניו-יורק.
ממריאים.  לא  ועדיין   9:00 אחרי  כבר  במטוס.  יושבים  אנחנו 
השעה  לקראת  הקרקע.  על  עדיין  ואנחנו   9:30 גוברת.  הדאגה 
10:00 מודיעים לנו שאנו עומדים להמריא. נגיע אי"ה לניו-יורק 

ב-3:00 אחה"צ. מאוד לחוץ, אבל אפשרי.
ואז באה הודעה נוספת והולמת בנו כאגרוף בבטן: בגלל מחסור 
משמעות  במונטריאול!  לתדלוק  לנחות  אמורים  אנחנו  בדלק 
שנאבקנו  אחרי  השבת.  לפני  לניו-יורק  להגיע  נוכל  שלא  הדבר, 
והתעקשנו כל-כך, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב בלתי-אפשרי. 

מה עושים עכשיו?
שניים מהנוסעים מחליטים לרדת. אנחנו נשארים. במקרה הגרוע 
ביותר נרד במונטריאול ונעשה שם את השבת. ביקשנו מהשניים 
שיתקשרו למונטריאול כדי להודיע להם על הקבוצה שתעשה שם 

את השבת.
זו  הייתה  לא  אם  תוהים  כשאנחנו  ממריא,  המטוס  ב-10:30 
החלטה מטופשת להישאר במטוס, שאין לו שום סיכוי להגיע לניו-
יורק לפני השבת. התחלנו להשלים עם העובדה שכנראה לא נזכה 

להיות אצל הרבי בשבת זו.

דו-שיח עם הטייס

שמעון  ר'  סביב  מהשלוחים  קבוצה  התקבצה  הטיסה  במהלך 
לזרוב. אם תמיד הוא יהודי שמח, שמשרה סביבו אווירה מרוממת, 
הדכדוך שחשנו. שוחחנו,  לנוכח  לנו,  נחוץ  היה ממש  זה  עכשיו 

אמרנו קצת 'לחיים', וניסינו להתעודד מעט.
פתאום אנו רואים את קברניט המטוס עובר בין הנוסעים. הוא 
נראה גבר אמריקני טיפוסי, בשנות החמישים לחייו, שמח וצוחק 
בהומור  אליו,  לפנות  ר' שמעון  אלינו החליט  רם. כשהגיע  בקול 

כדרכו.
יש  שבמכונית  יודע  "אני  ואמר.  פתח  פיילוט",  "שמע-נא, 
על  יותר  חזק  ללחוץ  אפשר  כשרוצים,  אבל  הרגילה,  המהירות 
יותר. בטח גם במטוס יש  נוסעת מהר  דוושת התאוצה והמכונית 
כפתורים כאלה. ובכן, אנחנו קבוצת שלוחים שחייבים להגיע אל 
הרבי מליובאוויטש לניו-יורק לפני שבת. אנא עשה משהו שנגיע 

בזמן".
ר'  אבל  שמעון.  ר'  של  מההומור  נהנה  לב,  בכל  צחק  הטייס 
שמעון הוסיף ואמר: "ראה, אם תביא אותנו לניו-יורק לפני כניסת 
שנים  חמש-עשרה  עוד  של  ימים  אריכות  לך  מבטיח  אני  השבת, 

על חייך".

ואמר  ידו  את  לו  הושיט  שמעון  ר'  בצחוק.  הטייס  פרץ  שוב 
ואני  בזמן,  לניו-יורק  אותנו  תביא  אתה  עסק.  זה  "עסק  בחיוך: 

מבטיח לך עוד חמש-עשרה שנים".
הטייס נפרד מאתנו בחיוך רחב, ואנחנו כולנו היינו משועשעים 

מהשיחה שהתנהלה בין השניים.

הכרזה במערכת הרמקולים

קולו  הרמקולים  במערכת  נשמע  ופתאום  שעתיים  עוד  חלפו 
של הטייס. למרבה הפתעתנו הוא מספר לכל נוסעים על השיחה 
שהייתה לו עם 'ראביי' שנמצא במטוס, ועל הבטחתו לאריכות ימים 
של עוד חמש-עשרה שנים אם יצליח להביא אותנו לניו-יורק לפני 
הרוחות  וגם  דברים  כמה  "עשינו  הטייס,  מודיע  "ובכן",  השבת. 
היו לטובתנו, ומסתמן סיכוי שנוכל לוותר על התדלוק במונטריאול 
ולטוס ישירות לניו-יורק, אבל נוכל לדעת זאת בוודאות רק מאוחר 

יותר".
לעבר  הפנינו את מבטינו  ואנחנו  הנוסעים פצחו בתשואות  כל 
נהפכת  שלו  בדיחה  חצי  איך  קלט  ממש  שלא  לזרוב,  שמעון  ר' 

למציאות.
נרגש  בלב  'לחיים'  אומרים  סביבו,  שוב  התקבצנו  עכשיו 
רבים  לשבת.  הרבי  אל  ונגיע  הנס  יקרה  שאכן  גדולה  ובתקווה 
והאמת  מהנוסעים הלא-יהודים הביטו בר' שמעון בהדרת-כבוד, 

היא שהוא החליק בטבעיות לתפקיד מחולל הניסים.
חלפה עוד שעה ושוב נשמע קולו של הטייס ברמקולים: "אני 
שמח לבשר לכם שאכן הצלחנו לחסוך את הנחיתה במונטריאול, 
מה'ראביי'  דורש  אני  עכשיו  אבל  לניו-יורק.  היישר  טסים  ואנו 
למלא את חלקו בעסקה ולדאוג שאכן אזכה לאריכות ימים של עוד 

חמש-עשרה שנה".
הרבי  של  "בכוחו  רם:  בקול  והכריז  נלהב  היה  שמעון  ר' 
מליובאוויטש אני מבטיח לטייס אריכות ימים של עוד חמש-עשרה 

שנים!"
הכרזה  שוב  נשמעת  לנחיתה  סמוך  הסיפור.  תם  לא  עוד  בכך 
של הטייס: "אני יודע שכולכם ממהרים, אבל יש לנו כאן קבוצה 
אבקש  השבת.  כניסת  לפני  ליעדם  להגיע  שצריכים  'ראבייס'  של 
ותאפשרו  במושביכם  כולכם  תישארו  המטוס  יעצור  שכאשר 
ל'ראבייס' לגשת ראשונים לפתח המטוס, כדי שלא יחללו חלילה 

את השבת".
מופלא  מעמד  היה  וזה  חמות,  בתשואות  הגיבו  הנוסעים  כל 
של קידוש שם שמים. באותו רגע הבחנו בנוסעים שהוציאו כיפה 
מסורתיים,  יהודים  אלה  שהיו  נראה  לראשם.  וחבשוה  מכיסם 
שמשום מה הלכו בגילוי ראש, ועכשיו חבשו כיפה כדי שגם הם 

יוכלו לצאת מיד ולא לחלל את השבת.
הנוסעים אכן מילאו את בקשת הטייס. יצאנו ראשונים מהמטוס, 
הגענו  במהירות.  עברה  והמכס  הדרכונים  ביקורת  גם  ולמזלנו 
וזכינו בזכות  זמן הדלקת הנרות,  לקראון-הייטס כמה דקות לפני 

הגדולה להיות אצל הרבי בהתוועדות כינוס השלוחים תשנ"ב.



של  הלווייתה  הקדושה  בארצנו  נערכת  השורות  כתיבת  בשעת 
בת  והיא  בנתניה  הרבי  משלוחי  מעודה  יאיר  הרב  בת  חיה  נעמי 
19 שנים בלבד והלב ממאן להאמין. תהא נשמתה צרורה בצרור 

החיים.
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יעקב ועשיו 
על ספסל הלימודים

הרב בן ציון נורדמן

חדרה לבשה חג. ראשי החינוך העצמאי - כבוד היו"ר המיתולוגי 

ה"ה רבי אברהם יוסף ליזרזון שכיהן במשך שנים רבות כסגן ראש 

אליעזר  הרב  והמעש  החזון  איש  ידידי  והמנכ"ל  ירושלים  עירית 

סורוצקין המשמש גם כיו"ר 'לב לאחים' - סובבו בין בתי הספר 

והתרשמו מקרוב אחר הפעילות הענפה לחינוך  ילדי ישראל.

יש משהו מיוחד בחדרה שהיא כור היתוך וקרקע פורייה להרבה 

יוזמות וחדשנות חינוכית. יש בהחלט מגוון בתי ספר שלא קיים 

החינוכיות  היוזמות  האוכלוסייה  לגודל  ויחסית  מקומות  בעוד 

רבים מאוד, כך שניתן למצוא כאן כמה וכמה נוסחאות ובתי ספר 

שלכולם מטרה אחת, לחנך את ילדי ישראל.

גוונים שכאלו,  וכה מושלם. רק  הפסיפס כה שונה 

של כל קהילה וחוג בפני עצמה יוצרים את השלימות, 

וייחודים,  שונים  וגוונים  צבעים  של  מרהיב  פסיפס 

המשלימים זה את זה, יחד שבטי ישראל.

בפרשתנו,  כי  החשובים  האורחים  בפני  אמרתי 

של  הראשון  המאבק  על  למדים  אנו  תולדות,  פרשת 

כי כשעברה  יעקב. חכמינו מלמדים אותנו  עשיו מול 

ואילו  לצאת  יעקב  ביקש  מדרש  בתי  פתחי  על  רבקה 

כשעברה על פתחי עבודה זרה ביקש עשיו לצאת. ומה 

רע היה לו ליעקב להמשיך להגות על תלמודו על ידי 

כי  ידע  יעקב  רק  חז"ל?!  לנו  שמספרים  כפי  מלאך 

החיבור בינו לבין עשיו הוא חיבור קטלני, שאסור לו 

שיהיה. זו מתכונת שנועדה לכישלון.

אחדות פירושה להכיל את השני, לסבול את השני 

ביותר  הגדולה  האחדות  לפעמים  השני.  את  ולכבד 

האחדות  זו  ממך.  אחרת  נוהג  ממך,  שונה  שני,  שיש  להבין  הוא 

או  כזו  חיים  ומסורת  חיים  תרבות  לכפות  חכמה  אין  האמיתית. 

אחרת על השני. אלא להיפך, לייסד מוסדות בשבילו, לבנות בתי 

ספר עבורו, להכיר בשני ולכבד אותו כמו שהוא היה רוצה.

שליבו  במקום  אלא  לומד  אדם  "אין  כי  חכמינו  אמרו  אם 

חפץ", הרי שזו המטרה הראשונה שלנו כמחנכים וכמורים, לתת 

לתלמידים כל אחד את ה"ליבו חפץ" שלו, ליישם את שאיפותיהם, 

להגשים את משאלות ליבם, אבל חלילה לא לכפות עליהם אורח 

חיים אותו הם אינם מכירים.

        
אחת מאבני היסוד הגדולים והעצומים בחינוך, נמצאת בדבריו 

הנודעים של הרש"ר הירש בפרשתנו. על הפסוק "ויגדלו הנערים 

ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים", 

כותב הרש"ר וזה לשונו:

ושגיאות,  חולשות  מלגלות  חכמינו  נמנעו  לא  מקום  "בשום 

כך  ידי  על  ודווקא  הגדולים.  אבותינו  במעשי  כגדולות,  קטנות 

אחת  הערה  כאן,  אף  לדורות.  לקחה  את  והאדירו  תורה,  הגדילו 

נכדי אברהם מקורות  הניגוד העמוק שבין  כי  לנו,  שלהם מרמזת 

כל  הלקוי.  בחינוכם  גם  אלא  בתכונותיהם,  רק  לא  היה  העיקרי 

תורת  הנסתרות,  נטיותיהם  להבדלי  לב  שמו  לא  קטנים,  היו  עוד 

אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם ושכחו כלל גדול בחינוך: 'חנוך 

לנער על פי דרכו'. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו 

בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות מעמקי נפשו…"

וממשיך הרש"ר: "המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים 

אחד ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה 

– מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. יעקב נשאב ממעיין 

החוכמה בחפץ גובר והולך, ואילו עשו רק יצפה ליום בו ישליך 

מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד איתם תעודת חיים גדולה, 

שהכיר אותה רק באופן חד צדדי…

"אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשו", מסיים הרש"ר 

הירש, "אילו הקדימו לשאול את עצמם היאך יכולים גם האומץ, 

אלה  כל  יכולים  היאך   – עשו  בנפש  הרדומים  והגמישות  הכוח 

ופך  היה  לא  שלעתיד  ה'גיבור'  אז  כי  ה',  לעבודת  שכם  להטות 

כל  על  ועשו  יעקב  באמת.  ה"  לפי  ל'גיבור  אלא  ציד'  ל'גיבור 

ובדרך  ברוחם  תאומים  אחים  נשארים  היו  השונות,  נטיותיהם 

'ויגדלו הנערים'- רק משגדלו הנערים  כן היה:  חייהם… אך לא 

והיו לגברים, הופתעו הכול לראות כי אלה אשר מרחם אחד יצאו, 

ומנוגדים  בטבעם  שונים  כה  היו  ולמדו,  נתחנכו  נתגדלו,  ויחד 

במעשיהם".

כמדומני שרשום כאן יסוד היסודות במסכת ששמה חינוך: יש 

להכיר בטבעם השונה והמנוגד של כל תלמיד ותלמיד.

         

זכורני בראשית ימיי כאיש חינוך פנתה אליי אם לאחד התלמידים 

והתלוננה על כך שבנה אינו מצטיין במוסיקה. "הוא חייב להיות 

וניסיתי  לה  אמרתי  בלהט.  טענה  שלו",  הדודים  כמו  מוסיקאי, 

והילד שלה  נטיות הלב שלו,  יש את  ליבה שלכל אחד  לדבר על 

לאלוף של ממש. אבל  נחשב  כדור, שם  דווקא מצטיין במשחקי 

הדיבורים נפלו על אוזניים ערלות, "הילד חייב להיות מוסיקאי".

חדשים  שלושה  לנסות  מוכן  אני  לה,  אמרתי 

לראות אם יש לילד משיכה וחוש מוסיקלי. אבל 

נטייה  לילד  אין  כי  הזמן  תום  לאחר  ניווכח  אם 

ויותר לא תדרוש זאת. היא  לכך - האם מוותרת 

הסכימה. לקחנו את הילד והתחלנו בבית הספר 

ממנו  היה  זה  אבל  למוסיקה,  אותו  להכשיר 

לצאת  ההפסקה,  לשעות  חיכה  רק  הוא  והלאה. 

ולשחק בכדור האהוב עליו. ואכן, כעבור שלושה 

נועד  לא  שלה  הילד  כי  האם  הודתה  חדשים 

למוסיקה.

זו דוגמא לכך שכל אחד נברא בצלם ובדמות 

אין  כך  שווים  פרצופיהם  שאין  וכשם  שונה. 

דעותיהם שוות.

זהו המסר שלנו מפרשה זו. יעקב אינו מתכחש 

בשדות  לו  אח  כי  לנכון  הוא  יודע  עשיו,  לאחיו 

אחיו  שהוא  יודע  הוא  בפיו.  וציד  הבריות  את  מלסטם  ובדרכים, 

אבל הוא מבין שאסור להם לשבת על ספסל אחד. כל אחד צריך 

לצאת לאן שהלב שלו נוטה, ולכן מבקש הוא לעזוב את מלאך ה' 

צב-אות ולצאת לבית המדרש, מקום שליבו חפץ.

ריבוי בתי ספר הוא לא בדיעבד, הוא לכתחילה. כל אחד מוצא 

הקהילה  את  לו,  המותאם  הצוות  את  חפץ',  שליבו  ה'מקום  את 

את  זה  ומכילים  ברעהו  איש  מכירים  שאנו  בכך  לו.  המוכרת 

הולכים  ואנו  לבנים  סימן  אבות  מעשה  כי  והסימן  האות  זהו  זה, 

בדרכי אבותינו שידעו לחיות זה לצד זה, כל אחד כפי נטיית ליבו 

החיובית.

 

יחד שבטי ישראל

שבת שלום וחודש מבורך!!!

nordman@jss.org.il הרב בן ציון נורדמן
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בשוברים!

המבצע
ממשיך
לשבוע
נוסף!

09 9441
כל הכובעים 
שמחירם*עד 350שמחירם*עד 900

כובע 100% לבד
תוצרת אירופה לא סיני!

הכי זול בארץ בהתחייבות!הכי זול בארץ בהתחייבות!הכי זול בארץ בהתחייבות!

943
במקום 750 ש”ח

טלפון רב קווי: 

1599-578-946 
בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    

ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

כובעי קנייטש/חסידי

דגמים חדשים
לכובעים עגולים וכובעי גור

במחירים מפתיעים!

המותג העולמי          

במחיר מפתיע!
ROCHE
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קדושת האכילה
ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור 
תברכך נפשי )כז, ד( כאשר בא יצחק אבינו לברך את יצחק, הוא 
מקדים ומבקש ממנו להביא לו מטעמים, ורק אז "תברכך נפשי", 
כך  על  הוסיף  ואף  ליצחק  מטעמים  הביא  הוא  גם  אבינו  יעקב 
קרבן פסח, וכן יין, כמו שנאמר, "ויבא לו יין וישת", יין מגן עדן, 

ותמורת זה ברכו אביו יצחק.
המטעמים  עניין  מה  השאלה  על  המפרשים  עמדו  וכבר 
לברכות, לשם מה נצרך יצחק אבינו למטעמים בכדי לתת ברכה?
"תפארת  התורה  על  בספרו  זצ"ל  פינקוס  הגרש"ד  מסביר 
חיים מאת הקב"ה, ברגע  יניקת  הוא  שמשון", שעניין האכילה 

שאדם אוכל הוא מקבל חיים מאת השי"ת דרך המאכל.
הוא  אך  נצח,  חיי  כמובן שהוא מקבל  תורה,  לומד  כשיהודי 
ואוכלה  לחם  פרוסת  נוטל  כשיהודי  אבל  זאת,  מרגיש  איננו 
שלא  שעות  כמה  לאחר  זאת  עושה  הוא  אם  ובפרט  לתיאבון, 
בא דבר מאכל לפיו – מיד הוא חש שמן השמים נסכו בו כעת 
כוחות חדשים, מי נתן לו את הכוחות הללו? "כי לא על הלחם 
)דברים  יחיה האדם"  ה'  פי  כי על כל מוצא  יחיה האדם,  לבדו 
ח, ג(, זוהי נתינה ישירה מהבורא יתברך ]ישנו מצב נוסף קרוב 
נשמה  עם  קמים  ובבוקר  עייפים  לישון  כשהולכים  והוא  לזה, 

מחודשת, אך באוכל מרגישים זאת הרבה יותר[.
בשעה שאוכלים ונהנים מהאוכל, עלינו לדעת שהתענוג מגיע 

מהקב"ה, אשר ממש מחיה אותנו באכילה זו.
וכדי  אותך,  לברך  ברצוני  ליעקב,  אבינו  יצחק  שאמר  זהו 
להעניק ברכה עלי לחוש קירבה להשי"ת, הדרך הטובה ביותר 
לקבל קשר עם הקב"ה בפועל היא ע"י האכילה, שבה הוא נותן 

לנו חיות.

לא להחמיץ את השעה!

"גונב"  כביכול  היצה"ר  בהם  מצבים  הרבה  בעולם  ישנם 
הדוגמאות  אחת  היא  האכילה  קודש,  והרגשות  מעשים  מאתנו 

הטובות ביותר לכך.
אדם אוכל, נהנה, באותו מאכל הקב"ה נותן לו הנאה, חיות, 
מגיע היצה"ר, וכביכול גונב את הקירבה הזו, ואותה פעולה יפה 
שום  ללא  שפלות,  של  תאווה,  של  לפעולה  הופכת  אכילה  של 

תוכן, שוכחים את ה' וחושבים רק על המאכל הערב לחיך.
כשהקב"ה  ברכה,  לקבל  ביותר  הטובה  הדרך  זן  באמת,  אך 
נותן לאדם אוכל, הוא פותח לפניו שערי ברכה, והדרך לקבל את 
אותה ברכה היא לברך, לעצור ולחשוב רגע, מדוע נתן לי הקב"ה 
את ההנאה הזו? כדי שאברך! "ברוך אתה ה'" – בריכה, שערי 
שמים נפתחו, "אלוקינו" – האלוקים שלי, שהוא "מלך העולם" 
והוא "בורא מיני מזונות", או אז, כשאוכלים את המאכל הטעים 
מרגישים כיצד השי"ת הוא זה שנתן לנו אותו, זו יכולה להיות 

פעולה של גדלות.
מה שקורה הוא, שאנו לוקחים את ההזדמנויות היפות ביותר, 
ומשתמשים בהן עבור הפעולות השפלות והריקניות ביותר, כמה 

חבל!
בכלל, ענין האכילה הוא אחת מה"פינות" בעבודת ה' המוזנחת 
אצלנו ביותר, אין לנו שום מושג ותפיסה בקדושה אשר אכילת 
הקדשים החדירה בנו בזמן שבית המקדש היה קיים – ובמהרה 

בימינו נזכה לזה שוב.

רגע של אחיזה בחיים

ידוע הכלל, "כל המקודש מחברו – חרב מחברו"
וממילא  מקודש  מאוד  שהוא  האכילה  לכח  גם  נוגע  זה  כלל 
גם מאוד חרב! עלינו לדעת שאין דבר יותר מסוכן עבור האדם 

מאשר היותו דבוק לעצמו, להנאות העולם הזה שלו, מצד שני 
יתברך  בהשם  דבוק  האדם  בהם  מהרגעים  שאחד  לדעת  עלינו 

הוא בשעת האכילה!
ורוח  הקודש  רוח  לידי  מביאה  "וקדושה  הברייתא  דברי  על 
הקודש מביאה לידי תחיית המתים" )ע"ז כ ע"ב( כתב המסילת 
הוא  יתברך  בקדושתו  נדבק  שהאדם  שע"י  פכ"ו(,  )סוף  ישרים 
ואח"כ  המתים,  תחיית  של  מפתח  בידו  שנמסר  לדרגה  מגיע 
"יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם – שהוא מה 

שמתייחס לו בפרט יותר מן הכל".
גדול שיובן בפשטות עפ"י הדוגמא  יסוד  בדברים אלו מונח 
לו  יחסר  אדם מפחד שמחר  הוא, שכאשר  העולם  טבע  הבאה, 
לחם, הוא קונה היום שני לחמים, אפשר לאחסן לחם למחר, גם 

מים ניתן לשמור ואפילו חמצן אפשר לאחסן לעתיד.
אך ישנו דבר אחד אותו לא ניתן לאחסן – אלו החיים עצמם, 
רגע  כל  מקבלים  חיים  חיים?  לאחסן  ניתן  בו  מיכל  קיים  האם 
מהקב"ה הנקרא "אלוקים חיים", אין שום אמצעי לאחוז בחיים 

עצמם, אחיזה בחיים היא אחיזה בקב"ה.
מהו הזמן בו חש האדם שהוא מקבל את חייו מהקב"ה? יש 
הקב"ה  כיצד  ממש  טבעית  בצורה  מרגיש  אדם  בו  אחד  מצב 
והאוכל  חלש  שהוא  מרגיש  אדם  האכילה,  בשעת  אליו,  קשור 
מחייה אותו, פתאום הוא קיבל חיים, ממי? מהקב"ה, דרך מה 
הוא קיבל חיים? דרך פרוסת הלחם, וזו האמת, אכילה היא רגע 

של דביקות שאין כמוהו.
אך כמו בהרבה שטחים אחרים, כך גם בנושא האכילה קיימים 
שני קצוות, אדם יכול לאכול פרוסת לחם ואצלו יהיה זה "מעשה 
ואוכל,  הלחם  פרוסת  אותה  את  חוטף  והוא  רעב  הוא  בהמה", 
הלחם טעים בפיו, ממש מעשה בהמה, אך אדם יכול לקחת את 
מאותה  חיות  מקבל  הוא  ה'!  על  ולהתענג  לחם  פרוסת  אותה 

פרוסת הלחם והוא מגיע דרכה לדביקות.
פרוסת לחם יכולה להיות "ענג" אך עלולה להיהפך ל"לנגע", 
אותה פרוסה יכולה לגרום לאדם להיות דבוק לשכינה, או חלילה 

להיפך להיות דבוק ל"מעשה בהמה".
איך גורמים שהענג לא יהפך לנגע?

בירור המאכלים

מהי בעצם פעולת האכילה? לכל מצוה ומצוה יש את הגוון 
שלה, הגדרת האכילה אצל הקדמונים היא, "בירורים", נבין זאת 
בעזרת משל לאדם שנכנס לחנות ושואל על מחירו של בקבוק 
שתיה חריפה, עונה לו המוכר שהמחיר הוא מאה שקל, אך כעת 
אין לו את המשקה המבוקש והוא מוכן לתת לו תחליף שהוא לא 
פחות טוב ובמחיר מוזל, המוכר מושיט לו שני ק"ג חיטה ואומר 
שקלים  עשרה  לך  יעלה  וזה  אלכוהול  מייצרים  זו  מחיטה  לו, 
במקום מאה שקלים...מסביר לו הקונה שעבור הפקת האלכוהול 
מהחיטה הוא היה מוכן לשלם מאה שקלים, אך כלפיו אין כל 

ערך לאלכוהול שלא הופק עדיין מהחיטה.
גם פרוסת לחם הראויה כבר לאכילה עדיין עוברת כמה וכמה 
פרוסת  עוברת  אח"כ  בשיניים,  נטחנת  היא  בתחילה  בירורים, 
ומתבררת,  ונטחנת  נטחנת  היא  שם  העיכול,  למערכת  הלחם 
בהמשך מסלק הגוף את החלקים הגסים שבה, החלק העדין נכנס 
לעצמות, היותר עדין נכנס למערכת הדם, החלק היותר עדין נכנס 
ללב, והחלק העדין ביותר נכנס למח, כך עוברת הפרוסה בירור 

אחר בירור, כל חלק מבורר מגיע ליעדו.
דבר  בכל  הקיים  ה'  מאמר  והוא,  חלק,  עוד  במאכל  יש  אך 
בעולם, נאמר בפסוק )תהלים קיט, פט( "לעולם ה' דברך ניצב 
בעת  הקב"ה  אמר  אותו  מאמר  שכל  הדבר  ופירוש  בשמים", 
לעולם  עליו  שנאמר  הדבר  את  ומקיים  ממשיך  העולם  בריאת 
ועד, הקב"ה אמר )בראשית א, ו( "יהי רקיע", ועד היום מאמר 

זה ממשיך ומקיים את הרקיע.
לאן הולך חלק זה של המאכל? את מאמר ה' מחזירים לקב"ה 
ע"י הברכה שמברכים על המאכל, גם פעולה זו היא פעולה של 
בירור, אנו מבררים באמצעות הברכה לאן ילך חלקו הרוחני של 

המאכל.

לעצור ולהתבונן

איננו עוסקים כעת במדרגת ה"פרישות", אך על האדם לברר 
בכח מחשבתו מה הוא הולך לעשות, עליו להקדיש קצת מחשבה, 
קצת חכמה, "למה אני אוכל"? אם הוא ניגש לאכול וחושב רק 
"מעשה  לעשות  עומד  שהוא  בירר  הוא  בכך  רעב"...הרי  "אני 
מחשבותיו  אך  למהדרין,  כשר  האוכל  הוא  אם  ואף  בהמה", 
עסוקות רק בהשקטת צמאונו ובטעם והנאת המשקה, הרי הוא 

עדיין עסוק ב"מעשה בהמה".
אך אם אדם עוצר את עצמו לרגע ואומר, "ברוך המקום שברא 
ח"ו,  למות  אוכל  אשתה,  לא  אני  אם  עולם  של  ריבונו  זאת! 
רבש"ע המשקה הוא גם טעים, גם קר ואפילו מוגז...ואת כל זה 
נתת לי כדי שיהיה לי תענוג, למה זה מגיע לי? וכי דקדקתי היום 
במצוות? וכי למדתי היום כ"כ בהתמדה? הרי זה חסד ה'"! וכך 
מתוך מחשבות של הודאה לקב"ה, מתוך הרגשה של "להתענג 
על ה'?, מברך היהודי "ברוך אתה ה' שהכל נהיה בדברו", רגע 
זה רגע של דביקות אשר יכול להביא את האדם לפסגת הקדושה, 

האדם הפך את הנגע לענג – להתענג על ה'!
מהי "ברכה" שאנו מברכים על המזון? ברכה מלשון בריכה, 
כאשר אדם מברך "ברוך אתה", הרי הוא פותח בריכה של שפע 

מן השמים! )עי' נפש החיים שער ב פ"ב(.
הבעיה שלנו היא שאין לנו זמן, ניתן לראות בימינו אדם רעב 
היא  אצלו  האכילה  נכווה,  ממש  שלו  והגרון  חם  מרק  האוכל 
בגדר של פיקוח נפש...אדם מוכן לקפוץ לתוך האש כדי לאכול.

מילה  לברך  זמן  לנו  אין  ולהתבונן,  לעצור  זמן  לנו  אין 
במילה, אנו בולעים את המילים, אומרים במהירות את הברכות 
אני  "למה  שואלים  כך  ואחר  לפה,  ישר  האוכל  את  ומושיטים 
לומד ולא מבין, למה אני לומד ושוכח? למה אני לא זוכה לכוין 
יש  למה  אותי,  עזב  החברותא  ולמה  כועס  אני  למה  בתפילה, 
מחלות"? כי החיים שלנו הם לא חיים עם ה' יתברך, אלא חיים 

של מאכל בהמה.

"משוך ידך ממנו"

משוך  ממה,  שהנאתך  "סעודתך  ע"א(,  ע  )גיטין  חז"ל  אמרו 
ידך הימנה", ובפשטות רגילים אנו לפרש זאת כך, אם המאכל 

טעים וערב לחיך – אל תאכל אותו.
"משוך  אחרת,  המאמר  את  פירשו  העבודה  בעלי  גדולי  אך 
זמן  כמה  תחטוף,  אל  תאכל,  כך  אחר  לרגע,  עצור  ממנו",  ידך 
והתאווה  ביחס למידת הטעם של המאכל  זה  אולי  יש לעצור? 
מילה  במתינות  לברך  כדי  לעצור  יש  פנים  כל  על  אך  לאכלו... 

במילה, לחשוב קצת, ואז אפשר לאכול.
עדן,  לגן  משאול  לענג,  מנגע  והופך  המאכל  מבורר  כך 

ושולחננו יכול לשמש כמזבח והמאכלים כאכילת קדשים. 
קודם  אלו  ונשגבים  נפלאים  דברים  ליישם  ונזכה  ולוואי 
אכילתנו לפחות פעם ביום, לעצור, לחשוב, ולהודות למי שאמר 
והיה העולם, ולמשוך על עצמנו ועל בני ביתנו ברכה וחיים עד 

העולם, אכי"ר

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



רדיו ’קול ברמה' יחד עם כל בית ישראל שותפים באבלו 

ובצערו של גאון ישראל, פאר הדור והדרו, מורה דרכנו ומאיר 

נתיבותינו, עטרת ראשנו וצניף תפארתנו,

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

שנסתלקה לבית עולמה

לאחר עשרות שנות יסורים קשים ומרים.

נשגר בזאת ’כסא דנחמתא‘ קדם מורנו ורבנו מרן שליט“א, 

שלא יוסף לדאבה עוד וימשיך להנהיגנו ולהתוות לנו את 

הדרך הישרה, מתוך בריאות איתנה לאורך ימים ושנים טובות. 

ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולו. אכי“ר.

החותמים בצער רב

הנהלת הרדיו, עובדים
וקהל המאזינים

אבל יחיד עשי לך

רבנו מאיר מאזוז 
שליט“א.

על פטירת בתו

מרת גאולה מאזוז ע“ה

אריאל דרעי
מנכ"ל

צבי עמאר
בעלים
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סימני בחירות

לא  באם  גם  כי  צחקו,  ה50  שנות  של  בישראל 
ימצאו נפט בחיפושים הקדחתניים שנערכו אז - 
סיעת  את יו"ר  לשמוע  ימצאו...  ש״סימנים״  הרי 
סטודנטים  עם  בשיחה  גבאי  אבי  הציוני  המחנה 
בנימין  של  אמירתו  את  מצטט  כשהוא  שבע,  בבאר 
להיות  זה  מה  שכח  ״השמאל  זצ״ל,  כדורי  הרב  באזני  נתניהו 
יהודי". להבין מה היום מיומיים, ולהיזכר בבדיחה המשומשת, 
בפרפראזה, ״גם באם עדיין אין תאריך לבחירות, הרי ש'סימנים' 

כבר יש״.    
מפסיק  שלא  גבאי  אבי 
להפתיע, השכיל להבין שבמפה 
בישראל,  המפוצלת  הפוליטית 
להרכיב  אפשרי  בלתי  כמעט 
יציבה ללא המפלגות  קואליציה 
שגבאי  לפני  עוד  החרדיות. 
יאיר  את  עבר  לבחירה,  עמד 
וקיבל  המנדטים,  במספר  לפיד 
מהנשיא,  המקווה  המינוי  את 
החרדים  את  להזמין  הזדרז  הוא 
לממשלתו העתידית, אם וכאשר, 
הברית  את  לחדש  ולנסות 

ההיסטורית.
לפרט, "אנחנו  המשיך  גבאי 
יהודית,  במדינה  חיים  יהודים, 
של  הבעיות  שאחת  חושב  אני 
זה שהיא  חברי מפלגת העבודה 
לא  עוד  וזה  מזה".  התרחקה 
״הכול  ממשיך:  גבאי  הכל, 
בהלכות  שלנו,  בתורה  מתחיל 
שלנו ובדברים הבסיסיים, אנחנו 

צריכים להיות גאים בזה". 
להזכיר וליידע, אבי גבאי לא 
הבית  של  בפריימריז  מתחרה 
בראש  עומד  הוא  היהודי! 
על  מלחמה  שקידשה  הסיעה 
שבת,  הבסיסים,  היהדות  ערכי 
משה  כדת  וגירושין  נישואים 
ההלכה,  פי  על  גירות  וישראל, 

כשרות ומה לא?? איני מכיר את אבי גבאי, הלוואי והוא האיש 
את  ומחדש  למקורות  שחוזר  הגבר  הוא  השינוי!  את  שמביא 

ההבנות! מה שבטוח, ״סימנים״ כבר יש, ובגדול.  
אבי  הציוני,  המחנה  במפלגתו  עליו  שקמה  האופוזיציה  את 
גבאי ידכא בקלות. הם אפילו לא מעזים להעביר את הביקורת 
הם  חיים״  כ״חפצי  חלושה.  ענות  בקול  מסתפקים  רם.  בקול 
מבינים היכן נמצא מאגר קולות המצביעים שיכול לשבור את 
חייבים  נכשלה,  שהדרך  יודעים  הם  גם  הליכודית,  ההגמוניה 

לנווט מסלול מחדש. 
בוז׳י  של  ההישג  על  לחזור  יכולים  הם  במקסימום  כיום, 
הקולות  כל  של  מיצוי  כולל  וזה  מנדטים,   24 שהביא  הרצוג 
מר״צ.  של  הקולות  במאגר  אנושה  ופגיעה  הפוטנציאלים 
במיצוב חדש, יותר ימני ואוהד מסורת, הם יפסידו מנדט ואולי 

שניים למר״צ, אבל עם פוטנציאל לעוד עשרה מנדטים.
ועודף  אוהד  לסיקור  זוכה  טוב,  מצטלם  הרעיוני  השמאל 
יהודים  העוינת  באירופה  והעולמית,  הישראלית  בתקשורת 
לפעילות,  ותקציבים  לטרקלינים  הזמנות  לקבל  קל  ויהדות, 

יהודי.  דבר  ושנאה לכל  ליברליזם מוקצן  אידיאות שמאל,  עם 
וסיעתו מעדיפים  גבאי  אבי  פופולארי.  זה הרבה פחות  בקלפי 
לנסות ולהחזיק בהגה השלטון ושרביט ההנהגה, מאשר לקבל 

מחמאות ותקשורת אוהדת. תורת המספרים לא משקרת.
מצליח  פחות  הוא  אך  ולהתחנף,  לחזר  ניסה  לפיד  יאיר  גם 
נתניהו  ופעילות העבר כשר אוצר בממשלת  בכך. התבטאויות 
לחבק  ניסיונותיו  את  ״מגחך״  המשפחתי  והרקורד  השנייה 
ולהתקרב. אמירות יאיר לפיד החדש שונות. הרבה יותר רכות 

ולא  מתריסות  לא  ותוקפניות,  מאיימות  פחות  ומפויסות, 
מתיימרות לחנך. השינוי הלפידי מתבטא לא רק בתוכן ובסגנון, 

גם בטון ובדיקציה. 
דרשנים לא מתעייפים לחזור על הוורט הידוע. ״קול ששון 
וקול שמחה, קול חתן וקול כלה״. קול ששון ושמחה, זה ברור! 
וקול כלה? מתחלף  קול חתן  זה  מיוחדים. מה  קולות  סוג של 
כן.  זה קול שונה מהרגיל? קול אחר? והתשובה,  להם הקול? 
אנו מברכים את הזוג הצעיר, שלאורך זמן יישאר להם ואיתם, 
תודה,  בבקשה,  וכלות,  חתנים  של  והמהוסה  הנימוסי  הקול 
קולות  במטותא.  שמא,  אולי, 
היותם  תקופת  של  ואמירות 

חתן וכלה טריים.       
לפיד  ויאיר  גבאי  כשאבי 
ברחוב  לדירה  שהדרך  הבינו 
שכונות  דרך  עוברת  בלפור 
הציבור  החרדים,  וקלפיות 
מחוזר  להיות  הפך  החרדי 
לגיטימיים,  צרכיו  ורצוי, 
הגיוניות,  דרישותיו 
טרום  בתקופת  לפחות 
החרדים  הנציגים  בחירות. 
את  באצבעותיהם  מחזיקים 
יציבה  לקואליציה  המפתח 
תפקידם  השלטון.  ומוסרות 
שהאמירות  לדאוג,  לנסות 
לא  מבינות,  המתחשבות, 
יישארו בגדר ״לשון בחירות״ 

והבטחות בחירות.   
מחנה  עם  שלנו  השותפות 
בכדי  והצליחה.  נבחנה  הימין 
חייבים  ולהצליח  להמשיך 
פתוחות  אופציות  על  לשמור 
להיות  יכולים  איננו  ונוספות. 
צד  של  שפוטים  או  בכיס 
הישראלית.  בפוליטיקה  אחד 

חייבים להכתיב מאזן אימה. 
בלתי  היה  זה  היום  עד 
חיבור  בעליל.  אפשרי 
ושותפות שלנו עם המרכז-שמאל היה מעבר  לדמיון. ״על מנת 
גם לפיד מנסים לשנות את  ואולי  גבאי  שתעלה לרקיע״! אבי 
לשתף  צריך  מצוין.  זה  החרדי  לציבור  שכך,  טוב  האקסיומה. 

פעולה ולהושיט יד ורצון כנה. זה בריא ומבטיח. 
עם כל משקעי העבר והם ישנם. חייבים לזכור שגם נתניהו 
הפנה לנו עורף בשלב מסוים. סוחר טוב מנסה לשווק מרכולתו 
לכמה שיותר. תמיד צריך ״לזכור״ לפעמים ״סימנים״ כן מראים 

על נפט. 

עו"ד יצחק שינפלד

החיזור  עם  יחד  העבודה,  למפלגת  גבאי  אבי  שהביא  החדשה  השפה 
המחודש של לפיד אחרי החרדים, מצביעים על בחירות באופק  וגם 
כדאי לשמור  אך תמיד   – הצליחה  הימין  עם  הברית  לזכור,  לנו חשוב 

אופציות נוספות

גבאי. צילום: פישל רוזנפלד



תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

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

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

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

דומה כי במגזר החרדי אף פעם לא משעמם, 
שני יהודים מביאים אתם שלוש דעות, אך אצל 
שני חרדים זה לפחות שבע דעות. דווקא אנחנו 
עצמנו  את  מוצאים  ורעות,  שלום  על  שאמונים 
פוליטיקאים  רבנים,  פלגים,  בין  מתמיד  מאבק  באיזשהו 
ודעות מכאן ומכאן. ויכוח לכשעצמו הוא דבר טוב, שקלא 
מוצאים  אנו  איפשהו  אך  רעיונות,  מחדדת  תמיד  וטריא 

עצמנו לא בדיון אלא במריבה. ויהי לפלא.
המגזר החרדי יודע להיקהל ולעמוד על נפשו, היו ימים 
בהם היו מאבקים איתנים בין שומרי המצוות לבין המדינה 
או קבוצות עוינות דת. היו בעבר סוגיות כבדות משקל על 
ועוד.  הישיבות  מעמד  שבת,  שמירת  בנות,  גיוס   – הפרק 
גם בתוך הבית פנימה היו מאבקים עקרוניים, האם להכיר 
במדינה או לשתף אתה פעולה, האם נציגי היהדות הנאמנה 
יתמנו לשרים או לא, האם בכלל לקבל תקציב מהמדינה או 

להתנזר מטובותיה. היו סוגיות, היה על מה להתווכח. 
סוגיה  שום  אין  ושמאלה,  ימינה  הביטו  היום,  אבל 
את  להתיר  מבקש  לא  אחד  אף  הפרק.  על  משמעותית 

אינן  עקרוניות  סוגיות  המותרים.  את  לאסור  או  האסורים, 
על השולחן, אך אש ותימרות עשן יש גם יש. שקט רבותי, 

עכשיו רבים. אכן פלא. 
מאבקים על רקע פוליטי אפשר עוד להבין, הנה למשל 
לפני  המוניציפאליות.  הבחירות  לפנינו  הקרובה  בשנה 
בחירות ובמהלך בחירות, כל צד מנסה להראות את גודלו 
הבחירות  הליך  כמובן.  הציבור  למען  החזקה  ידו  ואת 
זה  אך  אופטימלי  לא  זה  ויצרים,  במאבקים  כרוך  מטבעו 
מחננו  את  קורעים  אשר  המאבקים  כל  אך  מובן.  לפחות 
לגזרים קורים הרבה לפני בחירות, וגם על ידי גורמים כאלה 

ואחרים אשר כלל לא מתכוננים לרוץ לבחירות. 
והמאבקים בין הפלגים נסובות לרוב על סוגיות שוליים, 
האם כן להתייצב או לא להתייצב בלשכת הגיוס. נו באמת. 
הרי במשך עשרות שנים הלכו בני התורה המסולאים בפז 
ובאו בשערי לשכת הגיוס, חתמו על מה שחתמו, והמשיכו 
על  היום,  והנה  מצייץ.  ואין  קול  אין  מפריע,  באין  לדרכם 
וברקים.  חזיזים  ורעמים  קולות  זו,  וחתימה  הליכה  עצם 
דבר,  ייפול  או  יקום  זה  על  כאילו  נולד.  אידאולוגי  מאבק 

היהדות הנאמנה עוצרת נשימתה לראות היש פה מכשול אם 
אין. סיבה טובה למסיבה. 

על עקרונות אפשר וגם ראוי להיאבק, והרי ידוע הוא כי 
לכל מאבק יש מחיר, אך על עקרונות משלמים. לכל מאבק 
יש  באנשים,  פגיעה  יש  ידועות מראש,  לוואי  יש השלכות 
מחיר,  לשלם  אבל  ברבנים.  פגיעה  יש  בציבורים,  פגיעה 
שאינם  ניואנסים  עבור  גבוה,  הוא  הפנימי  המאבק  ומחיר 

עיקר – ברי כי העלות גדולה בהרבה מן התועלת. 
גם בזמן החורבן הפלגים בירושלים רבו זה עם זה, בשעה 
שהרומאים הגיעו וצרו על החומות. גם היום מחוץ לחומות 
המצוות,  לשומרי  להתנכל  ומחכים  שאורבים  מעט  לא  יש 

אך הפלגים רבים ומוצאים להם סיבות למסיבות. 
המאבקים על הסוגיות המשמעותיות יקרים גם כך, לכל 
לפעמים  נחסוך  הבה  המאבק  מחיר  את  ציבורי.  מחיר  יש 
בהם הוא באמת נחוץ, ונניח לסוגיות השוליים בצד. עליהם 
המאבק  כאשר  לא  ובטח  להתאבד.  טעם  ואין  צורך  אין 

משרת תקשורתית וציבורית את שונאי החרדים. 

דוד רוזנטל

די והותר לנו במאבקים מוצדקים וכלל ציבוריים, הבה נוותר על המאבקים 
העוסקים בנושאים זוטרים ובסוגיות שוליות

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך 
ותהיו בטוחים שהבית בטוח. 

שרפות פורצות 
בגלל טעויות!

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    בלילה בשקט?    

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    

רוצים לישון 

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש
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השפעת הסביבה

ממש כמה דקות לאחר שאני מסיים שיחה 

של  להלוויות  ילך  שלא  שנשבע  אדם  עם 

זאת  וכל  לעולמם,  ילכו  חלילה  כשהם  הוריו 

בגלל מה שעשו לו לטענתו, אני שומע על בחורה 

שהלכה לעולמה רק בגלל שהתגעגעה מאוד לאמא שלה... 

ללמדך כמה השפעה יש להורים על ילדים, ובעצם כמה 

ההשפעה הרבה שיש לסביבה עלינו.

משפיעה  הסביבה  כמה  עד  להסביר  ננסה  זו  בכתבה 

ובונה את מבנה הנפש שלנו.

לקויה  מלמידה  נובעות  הנפשיות  ההפרעות  מרבית 

נביא  העולם.  וכלפי  עצמנו  כלפי  מהסביבה  שלמדנו 

בהקשר זה את דברי הרמב"ם המפרסמים אודות השפעת 

הסביבה על נפש האדם.

הרמב"ם כותב:

דרך ברייתו של אדם - להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו 

אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו.  

ויש מהן שאינן לאדם מתחילת ברייתו, אלא למד אותן 

שעלתה  מחשבה  לפי  מעצמו,  להן  שנפנה  או  מאחרים 

בִלבו או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך, והנהיג 

עצמו בה עד שנקבעה. יצא למערות ולחווחים ולמדברות 

ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים.

שלנו  שהאופי  אותנו,  ברא  יתברך  שהשם  הטבע  דרך 

מתעצב לפי הסביבה. 

אם אדם רואה שאינו יכול לברוח מאנשים המשפיעים 

הסביבה  כי  אנשים,  שאין  היכן  ויגור  ילך  לרעה,  עליו 

משפיעה על האדם אף אם אינו רוצה להיות מושפע ממנה. 

הסביבה משפיעה על האדם, בין אם הוא מודע לכך ובין 

אם לא; בין אם הוא רוצה בכך ובין אם לא.

כל  את  שמעצב  האדם  בעבור  ביותר  המשפיע  הגורם 

האישיות הוא הסביבה. הסביבה כוללת את ההורים, את 

המשפחה. את החברים ואת המורים, ובפרט הסביבה שבה 

האדם נולד וגדל כילד.

כל אמונותינו ודעותינו נלמדות מהסביבה שבה נולדנו 

וגדלנו.

לדוגמא:  בלמידה.  העת  כל  נמצא  האדם  לידתו,  מאז 

הדבר   – באש  ניגע  שאם  לומדים,  אנו  קטנים  כילדים 

בלי  אש  הדלקנו  כאשר  זאת  למדנו  לנו;  ויכאיב  ישרוף 

שהדבר  הזהירו  הורינו  כאשר  או  כוויה,  וקיבלנו  רשות 

אסור ומסוכן, או שנקבל מאבא עונש ולא ניגע יותר באש.

להתנהג  צריך  איך  אסור,  ומה  מותר  מה  לומדים  אנו 

ההשפעה  תחילת  את  נתנהג.  לא  ואיך  מסוימים  במצבים 

לאוויר  כשיוצא  מיד  לחוות  האדם  מתחיל  מהסביבה, 

יבכה  שאם  לומד  הוא  לדבר,  יכול  שאינו  אף  העולם. 

 - יחייך  אם  אותו;  ירימו   - יותר  יבכה  אוכל; אם  יקבל   -

יחייכו אליו וכו'.

הזו  מהלמידה  נבנים  שלנו  והאישיות  האופי  עיקר 

נרגיש  נתנהג,  נחשוב,  השנים  במהלך  וכנערים.  כילדים 

והאמונה  האישיות  האופי,  לפי  בחיינו  פעולות  ונבצע 

שפיתחנו.

עדיין  אך  אחד,  מכל  לומד  הוא  אין  מתבגר,  כשאדם 

מושפע מהסביבה, כדברי הרמב"ם, שאם הסביבה רעה - 

ילך לגור במקום שאין אנשים.

הדמות  הם  ההורים  דבר.  כל  קולטים  אנו  כילדים, 

רואה  ילד  שלנו.  הלמידה  תהליך  על  ביותר  המשפיעה 

בהוריו את הסמכות הגבוהה ביותר. בעבור הילד,  ההורים 

הם הכל.

על  עצמו,  על  לומד  הילד  הלמידה,  מתהליך  כחלק 

הסביבה, על העולם, על הגבולות - מה מותר ומה אסור, 

הסיטואציות  בשלל  מתנהגים  איך  סביר,  ומה  מסוכן  מה 

בחיים ועוד.

הילד הוא כמו עץ. אלו גרעינים שיזרעו בו - כך יגדל; 

קשה  גדל,  שהעץ  אחרי  יצמח.  כך   - ההשקעה  כגודל 

לשנותו. הילד הוא ככלי ריק. מה שתחדירו לתוכו - זה מה 

שיהיה בו. זה מה ש'יאכל' במהלך כל חייו.

שונות.  לסיטואציות  הוריו  בתגובת  תמיד  מבחין  ילד 

לדוגמה: בני המשפחה ממתינים לאוטובוס, חולפת חצי 

שעה והאוטובוס אינו מגיע. אם תגובת ההורים לסיטואציה 

מעין זו תהיה כעס ורוגז - הילד ילמד שיש מקום להתרגז 

זו גם על  יוכל להכיל התנהגות  והוא  בסיטואציות כאלו, 

זו  קשים  במקרים  כי  ילמד,  הוא  בחיים;  אחרים  מקרים 

התגובה המתאימה, וכך ינהג עם עצמו, עם החברים וגם 

עם בני ביתו בבוא הזמן.

למידה שמשפיעה על הנפש:

אדם נולד אם צרכים גופניים ונפשיים.

מזון,  צורך  האדם  גוף  להתקיים,  כדי  גופניים:  צרכים 

שתייה ושינה. ילד שצורך תזונה לקויה משמעותית יפתח 

מחלות ובעיות בריאותיות רבות.

צרכים נפשיים: כדי שתתפתח באופן תקין, נפש האדם 

אם  קבלה.  הערכה,  אהבה,  כגון:  צרכים,  למילוי  זקוקה 

 - וטובה  נכונה  בצורה  צרכיה  את  מקבלת  האדם  נפש 

ובפרט בשנות הילדות, אז נבנים האופי והאישיות - היא 

תתפתח בצורה טובה ובריאה. כאשר צרכיו הנפשיים של 

ילד או נער אינם מסופקים – חסר זה יפגע בו נפשית לכל 

החיים.

מתחיל  ושם  אמונות,  נוצרות  מהסביבה  הלמידה  בזמן 

האופי שלנו להתעצב; אלו הן אמונות ליבה ויסוד שאדם 

למד על עצמו או על העולם, ולפי אמונות אלו הוא מתנהג, 

חושב ומרגיש על עצמו ועל העולם.

ורגש,  לב  תשומת  הקשבה,  קיבל  שלא  ילד  לדוגמא: 

לאהבה  ראוי  אינו  שהוא  ויסוד  ליבה  אמונת  ילמד 

בני  עם  רגשיים  מקשרים  להימנע  ושעדיף  ולהקשבה, 

בו  מצליח  שאינו  מבחן  שבכל  ילד  נוספת:  דוגמא  אדם; 

יבין מאביו שאינו שווה כלום - מאמץ אמונה על עצמו: 

'אני לא שווה כלום'.

נערים,  או  ילדים  על  משמעותית  משפיעה  הלמידה 

גיל, כתוצאה  אך גם אדם בוגר עלול לפתח אמונות בכל 

מלמידה לקויה שלמד מהסביבה. לדוגמא: אדם שאשתו 

נפטרה עלול לפתח אמונה כמו: 'אני אדם רע, בגללי היא 

נפטרה'.

משום שהסביבה כל כך משפיעה עלינו, חשוב להתחבר 

בגמרא  כתוב  פנים.  מאירי  חיוביים,  טובים,  לאנשים 

לחברו  שיניים  המלבין  'טוב  אומר:  יוחנן  שר  בכתובות, 

וצמא,  רעב  אדם  כשרואים  אף   - חלב'  מהמשקהו  יותר 

וכוס חלב תחיה אותו, חשוב יותר החיוך, משום שהצורך 

הרגשי החזק יותר מהצורך הגופני.

machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

מרגע לידתו האדם מתחיל תהליך למידה, במסגרתו 
הוא מושפע כל העת מהסביבה, בפרט זו הקרובה 

אליו – הורים ובני משפחה, חברים ומחנכים



אוספים אריזות ריקות של חיתולי בייביסיטר ומרכזים אותן בגן הילדים.
הגן שיצבור את מספר האריזות הגבוה ביותר יזכה בפרס בסך אלפי שקלים לטובת ילדי הגן:

 תחרות גני הילדים*    
של בייביסיטר יוצאת לדרך!

התחרות תתקיים בין התאריכים י"ב חשוון תשע״ח עד כ"ז כסלו תשע״ח ) 1.11.17-15.12.17 ( 
התחרות הינה בהתאם לאמור בתקנון הנמצא במשרדי DPL בע"מ, רחוב השילוח 6, פ"ת, 1-800-801-515 ט.ל.ח | *לגנים עד גיל 3

לפרטים נוספים ולהשתתפות בתחרות - התקשרו בהקדם: 03-6060602 

מקום 
ראשון

מקום 
שני

מקום שלישי

₪ 10,000₪ 3,000₪ 1,000
10 זוכים

במוצרי בייביסיטר בשווי של כ-

לשיפוץ, עיצוב וקניית משחקים לגן
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מותג החיתולים                בישראל 



יפה 
שיחתן
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יפה 
לזקן  ה'שבעה'  כלות  עם 
דב  רבי  הגאון  המשגיחים 
יפה זצ"ל, מגיש 'כל ישראל' 
הגדולה,  לדמותו  קווים 
בחינוך  המעודנת  גישתו 
לנפש  הבנתו  תלמידים, 
'להרגיש'  והיכולת  האדם 
את הזולת  ראש מוסדות 
רבי  הגאון  התשובה'  'יתד 
ישיבת  ראש  כהן,  רפאל 
דב  רבי  הגאון  מאיר'  'מכון 
ביגון, המחנך והסופר חיים 
ולדר, ראש מועצת רכסים 
אריה  חיים  רייך,  יצחק 
נכטילר,  מיכאל  וינברגר, 
ותלמידים  גוטליב  דניאל 
נוספים עם זיכרונות ונטפי 

דמע לדמותו הגדולה

שיחתן



א ב י    רבינא
 צילומים: אהרן ברוך ליבוביץ'
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כסים עם מורינו המשגיח, אינה דומה לרכסים בלי 
המשגיח", במילים אלו מסכם הגאון רבי יצחק 

שכטר, מרבני ישיבת 'כנסת חזקיהו', את דמותו של 
המשגיח הגאון הצדיק רבי דב יפה זצ"ל שנלקח 
השבוע לעולמו - חודשים ספורים קודם כניסתו 

לשנת התשעים לחייו. 
בשורות הבאות ננסה לרדת לעומק דמותו של אחד ומיוחד מאותם 
דמויות הוד של 'המשגיחים של פעם'. גאון עצום היה בתורת הנגלה, 
הענווה.  מידת  אצלו  בלטה  הכול  מעל  אך  הנסתר,  בתורת  ומופלג 
צנוע ונחבא אל הכלים, בורח מן הכבוד והדומה לו כמטחווי קשת, 
הליכותיו הפשוטות היו לשם דבר. מילים אלו נשמעות תדיר מפיהם 

של התלמידים עמם שוחחנו.
המשגיח מונה לפני מספר שנים לכהן כחבר מועצת גדולי התורה 
הליטאי  הישיבות  בעולם  זכה  האחרונות  בשנים  התורה'.  'דגל  של 
בבית  אחדים  שבועות  לפני  אושפז  הוא  המשגיחים'.  'זקן  לכינוי 
במצבו  חמורה  הידרדרות  שנרשמה  לאחר  בנתניה  לניאדו  החולים 

הרפואי. מאז הוא נכנס ויצא חליפות מבית החולים.
במחלקת  אושפז  והוא  נוספת  הדרדרות  חלה  שעבר  רביעי  בליל 
טיפול נמרץ בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. ובצהרי יום רביעי 

השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לב רבבות תלמידיו ושומעי לקחו. 
את  הממשיכים  וחתנים  בנים  מבורך,  ישרים  זרע  אחריו  הותיר 
המדרש  בית  מרבני   – יפה  מרדכי  הרב  בנו  בהם:  הכבירה,  מורשתו 
‘פרידמן’ בישיבת מיר. בנו הרב צבי יפה – ר”מ בישיבת ‘קרן אורה 
‘זיכרון  בישיבת  משגיח   – וייס  חיים  שלום  הרב  חתנו  בכרמיאל’. 
מיכאל’ בזכרון יעקב, חתנו הרב יונתן אבר – משגיח בישיבת ‘היכל 

יצחק’ וחתנו הרב דניאל ארנפרוינד – משגיח בישיבת תפרח.

קורותיו
המשגיח זצ"ל נולד בווילנה להוריו טובה גיטל וצבי יחזקאל יפה. 
בילדותו עלתה משפחתו ארצה והתיישבה בתל אביב. בימי בחרותו 
בנוסף,  וסלובודקה.  פוניבז'  חברון,  החדש,  היישוב  בישיבות  למד 
בתקופה זו עמד בקשר הדוק עם מרן החזון איש זצ"ל ואף נהג לצטט 
בשמו אמרות. תלמידיו מייחסים את עיצוב אישיותו התורנית לקשר 

ההדוק שזכה לו עם מרן החזון איש זצ"ל.
לפני כ-64 שנים, והוא בן 27 בלבד, התמנה לכהן כמשגיח בישיבת 
כנסת חזקיהו, בתקופה בה המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל 
שימש כמנהלה הרוחני של הישיבה. באלול תש"ל, לאחר פטירת הרב 
לאורך  הישיבה.  הרוחני של  לופיאן, התמנה תחתיו לתפקיד מנהלה 
השנים התגורר ברכסים, בסמוך לישיבה. ובהמשך כיהן במקביל גם 

כמשגיח בישיבת קול יעקב בירושלים ובישיבת קרן אורה בכרמיאל.
מוסר,  ושיחות  ועדים  עשרות  שבוע  מדי  מסר  זצ”ל  המשגיח 
בישיבות שבהן הוא כיהן כמשגיח ובבית המוסר בירושלים. כמו כן 

הוא מסר ועדים בביתו שברכסים, למחנכים, לאברכים ולבחורים. הקו 
המנחה את שיחותיו היה כי רק מגיש את דברי חז”ל ואילו העבודה 

המוסרית מוטלת על כל אחד בפני עצמו.

מלך בנעימות
פרק מזהיר מחייו הכבירים, היה קירוב רחוקים באמצעות הליכותיו 
בישיבת 'כנסת חזקיהו'. באותם ימים בהם תיכוניסטים שרופים הגיעו 
לשערי הישיבה כשבכוונתם לעבור צד ולנהל חיי בן תורה. באור פניו 
ובנועם אמרותיו היה שובה את ליבם ומשיבם לכור מחצבתם. על אותם 
ימים מספר הגאון רבי דב ביגון, ראש ישיבת 'מכון מאיר': "נולדתי 
היו  חילוני.  מקיבוץ  חזקיהו'  'כנסת  לישיבת  באתי  חילונים,  להורים 
אלה ימים שחיפשתי את דרכי ביהדות. הגעתי לישיבה בתקופתו של 
ר' אליהו לופיאן זצ"ל, המשגיח, רבי דב יפה כיהן בתפקידו כמשגיח 
למרות גילו הצעיר לצדו של ר' אלה לופיאן. באתי לישיבה עם סנדלים 
ומכנסיים קצרים, הרב יפה קירב אותי למרות שהייתי עוף חריג בנוף 

של הישיבה".
פשוט  היה  "לא  ומספר:  ביגון  הרב  מוסיף  תקופה,  אותה  על 
להתקבל לישיבה באותם ימים. למרות החזות שלי שלא הייתה חרדית. 
הרב יפה קיבל אותי בחום ובהבנה. הוא היה המחנך שלי. הקב"ה זימן 
לי להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. הוא התייחס אליי בהארת פנים, 
והייתה לו סבלנות רבה לכל השאלות הקשות ששאלתי בתחילת דרכי 
בעולם הדתי. הייתי בישיבה זמן לא ארוך אך זה השאיר עליי חותם 
לאורך שנים רבות". על דרך השקפתו אומר הרב ביגון: "אדם מאמין 
בלב  מאמין  היה  המשגיח  מאמין',  'אני  אומר  שהוא  בזה  מוגדר  לא 
והיה לו ביטחון ושלווה, הוא היה מלך בנעימות, בשקט ובהקשבה. 
כל זה ביטא אהבה אמיתית לתלמידיו, בלי זה אין השפעה", משתף 

הרב ביגון מעט מזיכרונותיו על המשגיח זצ"ל.
סיפור נוסף על אותם ימים, מספר לנו דניאל גוטליב: "בבחרותי, 
חשקה נפשי ללכת לשבוע לישיבה חרדית, הר"מ שלי שהיה תלמיד 
חכם עצום ואישיות מיוחדת היה חרדי ובהחלט דחף לעניין, אז נסענו 
ל'אור ישראל' בפתח תקווה, היה מיוחד מאוד. בחזור מ'אור ישראל', 
ראש הישיבה התיכונית לקח אותנו לשיחה וסיפר: 'כשהייתי בגילכם 
נסעתי לבדוק את כפר חסידים והוכנסתי לשיחה אצל המשגיח רבי דב 
יפה, תוך כדי שיחה ראיתי שיש לו את כתבי הרב קוק במדף התחתון. 
בסוף השיחה הוא פנה אלי ואמר לי אתה בטח רוצה לדעת למה ספרי 
הרב במדף התחתון? כי הם מחזיקים עליהם את כל הספרייה, ואידך 
זיל גמור'." מסיים דניאל את דבריו על גישתו המכבדת של המשגיח 

זצ"ל גם לרבנים שלא הזדהו עם הזרם שלו.
יעקב'  'קול  מישיבת  שעבר  השבוע  בסוף  שיצא  ההלוויה  במסע 
הספד  בין  חזקיהו'.  'כנסת  מבוגרי  באחד  נתקלים  אנחנו  בירושלים, 
לבין  בינו  שהתקיימה  שיחה  על  ישראל'  ל'כל  מספר  הוא  להספד 
המשגיח זצ"ל: "כשירדתי במורד המדרגות עצר אותי לפתע ואמר: 

יודע לבין  כתלמיד חכם עליך תמיד לזכור את הפער בין מה שאתה 
מה שניתן לדעת. תחשוב כמה העולם רחב מני ים ותמצא שידיעתך 

כגרגיר חול בלבד.....מחשבה זו מביאה לענווה". 
ממשיך התלמיד ומספר: "לאחר שסיימנו ללמוד את קל"ח פתחי 
במלוא  כשהזיכרון  צעירותך  את  נצל  לי:  אמר  הרמח"ל,  של  חכמה 
של  הסברו  את  כשלמדנו  הזיכרון.  ואתו  עובר  כצל  הזמן  כוחו, 
חסר  האדם  את  יצר  המוחלט  הטוב  שהוא  הקב"ה  מדוע  הרמח"ל: 
ומתענג? המשגיח הסביר ברמח"ל:  ומתייסר? מדוע לא בראו שלם 
יותר.  גדולה  הנאתו   - עצמו  בכוחו  להישגים  ומגיע  עמל  כשאדם 
ובלשונו של המשגיח: נהמא דכיסופא - לקבל לחם במתנה, זה גורם 

לנו בושה ואילו לחם שהגיע מעמל וזיעה מענג אותנו".

אבי רכסים
המשגיח  של  לקרבתו  זכה  רייך,  יצחק  הרב  רכסים,  מועצת  ראש 
במשך שנים ארוכות, הן בחייו הפרטיים והן בשליחותו הציבורית. את 
שיחתו עם 'כל ישראל' הוא פותח בדברי הספד: "זו אבדה גדולה, הוא 
היה האבא של היישוב רכסים. במשך 64 שנים כיהן בתפקיד בישיבת 
'כנסת חזקיהו' ובכל עשרות השנים הללו הוא היה ברכסים. כל בניין 
ביישוב רכסים בנוי על בוגרי ויוצאי ישיבת כנסת חזקיהו, כל היישוב 

ינק ממנו עד יומו האחרון".
הרב רייך מוסיף ומספר: "היה לנו קשר קרוב, בכל פעם שנפגשנו 
אתו היינו זוכים לדבר חכמה במתיקות ובמאור פנים. פעם אחת אמר 
לייפות אותה, לשמור על  וצריך  ישראל קדושה  'תדע לך שארץ  לי: 
היופי שלה'. בפעם אחרת שמנו ברחוב שלטים שמסבירים על ה'בין 
על  אותי מאוד  ושיבח  ראה את השילוט, התפעל  הוא  אדם לחברו'. 
כך. כשסיפרתי לו על שיעור מוסר קבוע אחת לשבוע במועצה, הוא 

שמח מאוד".
בבתי  תכופים  ואשפוזים  המופלג,  גילו  למרות  האחרונות,  בשנים 
החולים, לא עבר שבוע ללא מסירת שיחה או ועדים בישיבה. לאורך 
אחת  רמב"ם  החולים  מבית  ויוצא  נכנס  היה  הרב  האחרונות  השנים 
לתקופה. מספר לנו א. אחד ממקורביו של המשגיח זצ"ל: "כשהרב 
להיות  היה  רצונו  מתאושש,  והיה  רמב"ם,  החולים  לבית  מגיע  היה 
לא  בחדרו,  להיות  יכול  היה  הוא  וללמוד.  להתפלל  הכנסת,  בבית 
ללמוד בכלל, או ללמוד שם. אבל הרצון שלו להעביר את זמנו דווקא 
בבית כנסת, למרות מצבו, בגילו המבוגר, המקרים האלה הותירו בנו 

חותם על אהבת תורה ואהבת ה' פנימית אצל גדול תורה אמיתי".
התלמיד מספר גם על היחס האישי לכל בן אנוש: "זכורני מקרה 
נוסף שיצא לי להיות קרוב אליו, היה זה כשהגעתי עם ילדי בן ה-3 
לילד הקטן,  יחסו  את  בביתו,  הפנים  זוכר את קבלת  אני  ל'חאלקה'. 
שהרגשתי  הקודש  הדרת  את  הרבנית,  לרעייתו  בינו  החמימות  את 
ואותי.  הילד  את  כשבירך  שחשתי  הרוח  רוממות  את  שם.  כשנכחתי 

אנושיות, חום וגדלות".

ר

לא היה פשוט להתקבל לישיבה באותם ימים. למרות החזות שלי שלא הייתה 
חרדית. הרב יפה קיבל אותי בחום ובהבנה. הוא היה המחנך שלי. הקב"ה זימן 

לי להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. הוא התייחס אליי בהארת פנים, והייתה 
לו סבלנות רבה לכל השאלות הקשות ששאלתי בתחילת דרכי בעולם הדתי. 

הייתי בישיבה זמן לא ארוך אך זה השאיר עליי חותם לאורך שנים רבות
"
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'דין תורה'
מספר לנו חיים אריה וינברגר: "לפני מעט יותר מעשר שנים הזמין 
לב  כטוב  הפורים.  סעודת  את  אתו  לסעוד  המשגיח  ורבי  מורי  אותי 
המלך ביין וכטוב ליבי גם אני, פנה אלי המשגיח ואמר לי 'כן, חיים 
מאז  חצוף  כילד  ואני  לשאול?'  רוצה  שהיית  משהו  יש  האם  אריה 

ומעולם וכתלמיד אוהב ומעריץ לרבו עניתי, כן".
ממשיך חיים אריה ומספר על שהתרחש באותה סעודת פורים: "יש 
ברשותי סיפור, שהייתי רוצה לספרו בפני הרב ובפני הרבנית והייתי 
כמה  לפני  לספר,  והתחלתי  לסיפור.  הכחשה  או  אישור  לקבל  רוצה 
התגלע  ורעייתו,  המשגיח  של  נישואיו  לאחר  שנים  כמה  עשורים, 
של  הדוד  בפני  תורה  לדין  כך  בשל  להגיע  שנאלצו  ויכוח.  ביניהם 
הרבנית, הגאון רבי אהרון כהן זצ"ל, ששימש לה כאב חורג ושימש 

גם כרבו של המשגיח בבחרותו בישיבת חברון. 
לנו  יש  בוכים  כשהתינוקות  לילה  כל  טענותיהם,  הם  הרצו  "וכה 
זה  הוא  כי  טען,  דב  ר'  המשגיח  לתינוקות.  בלילה  יקום  מי  ויכוח 
שצריך לקום ולטפל בהם. טענתו בפיו, אני כל היום לא בבית, את עם 
הילדים כל היום, אז בערב כשאני חוזר ראוי שאני אטפל בהם ואת 

תוכלי לנוח, ככה זה שותפות מלאה!
"הרבנית רבקה תחי' לעומת זאת טענה, שהוא כל היום יושב ולומד 
ביום  לו כוח  רוצה שיהיה  והיא  ובתורה  ועסקו עם בחורים  בישיבה 
לילה  כל  וככה  יקום.  ולא מסכימה שהוא  הקודש  בעבודת  להמשיך 
הם לא מגיעים לעמק השווה אלא שניהם קמים. רבי אהרון כהן זצ"ל 
אתם  'מהיום,  פסיקתו:  את  ופוסק  מעט  חושב  הטענות,  את  שומע 
עושים תורנות, לילה אחד את קמה, לילה אחד המשגיח יקום. פשרה'. 
ויפה, בלילה שהיה תורה של הרבנית, התינוקות  "הכול היה טוב 
והיא קמה והמשגיח המשיך לישון, כמו בהסכם. בלילה לאחר  בכו 
מכן כשהגיע תורו של המשגיח, פתאום בשעון הוא רואה שכבר בוקר, 
ניגש אל הרבנית לברר  ואבוי, הוא לא עומד בהסכם! המשגיח  אוי 
למה לא העירה אותו כשהתינוקות בכו. הרבנית מכחישה שהיא קמה, 

אף אחד מהם לא קם. פשוט התינוקות לא בכו באותו לילה". 
הרב ממשיך את הסיפור ששחזר בפני הרב והרבנית: "מאז במשך 
שנים עד שגדלו הילדים, בתור של הרבנית הילדים בכו והיא הייתה 
נדרש  לא  הוא  ומעולם  הילדים,  בכו  לא  מעולם  שלו  בלילה  קמה. 
והרבנית  הרב  את  שאלתי  הסיפור,  את  סיימתי  בלילה!  בהם  לטפל 
האם הסיפור נכון? ענה לי המשגיח: 'זה לא שהם לא בכו בלילה, הם 
פשוט לא קמו'. כך ניסה המשגיח לגמד את האירוע. הרבנית לעומת 

היה!  'זה  ואמרה:  הזדעקה  ממקומה,  קמה  זו 
בדיוק ככה זה היה! במשך שנים בלילות שלו 
הייתה דממה בבית, ובלילות שלי עולם כמנהגו 
נוהג. תבינו איך בשמיים מחשיבים את התורה 
של בעלי'". מסיים הרב חיים אריה את סיפורו 

המפעים.

מבזקי מוסר
פגשתי  זצ"ל  המשגיח  של  הלווייתו  במסע 
וסיפורו  אחד  כל  רבים,  ובוגרים  בתלמידים 

בפי  השגורות  המעשיות  שורת  את  מלכתוב  היריעה  תכלה  בפיו. 
כשלמדתי  נישואיי,  "לאחר  נכטילר:  מיכאל  לנו  מספר  התלמידים. 
שהיינו  המסכת  לסיומי  שונים  מרצים  מביאים  היו  ברכסים,  בכולל 
עושים. חיזוק, וורטים, ודרשות מהסוג הלעוס יותר ופחות, איני זוכר 

כמעט דבר ממה שדברו שם".
"באחד מסיומי המסכת הגיע ר' דב יפה. אני כבר לא זוכר על מה 
הוא דיבר, אך בסיום שיחתו עמנו הוא ניגש ישירות לעזרת הנשים, 
נכנס פנימה והודה בחום רב ובחיוך רחב לנשות האברכים על כך שהן 
תומכות ומסייעות, ועל כך שבזכותן הסתיים לימוד המסכת. הלימוד 

הזה חקוק בי עד היום - 15 שנה אחרי". מספר מיכאל בהתרגשות.
הגאון רבי רפאל כהן, ראש מוסדות 'יתד התשובה', מוסיף ומספר: 
יפה.  דב  ר'  לזכותו של  תוקף  אני  ה' שלי  לי בעבודת  "כל מה שיש 
אם ראית אותו הולך לבד היית מרגיש שהוא לא לבד, הוא מדבר עם 

אלוקים. הוא היה קשור עד לשד עצמותיו עם ה' יתברך". 
ממשיך הרב רפאל ומתאר מעט את דמותו של המשגיח: "דיברנו 
שאלתי   17 בן  בהיותי  פיו.  מתוך  מדברת  ה'  שרוח  והרגשנו  אתו 
אותו שאלת תם: 'איך מקיימים מצוות עשה אנחנו יודעים, אבל איך 
מקיימים מצוות לא תעשה?' השיב לי המשגיח תשובה, כשאני נזכר 
בה עולות דמעות בעיניי, הוא אמר לי: 'יש דעה שאם הייתה לאדם 
אפשרות לגנוב והוא לא גנב הרי שקיים מצווה, יש אפשרות נוספת 
שאדם יחשוב כל רגע שהוא לא גונב ואז מקיים מצווה של ה' יתברך'. 
המשגיח סיים את דבריו ברוך במתיקות: 'רפאל, נתת לי עצה טובה 
עכשיו, אני אשתדל כל הזמן לחשוב שאני לא גונב ואני אתמלא כל 
הזמן במצוות'". הרב כהן מספר כי "לימים התברר שהמשגיח אמר 
את אותם דברים לבחורים רבים, אך האמירה הפשוטה הזו הכניסה בי 

עוצמות רוחניות שנותרו בי עד היום". 
חזקיהו',  'כנסת  ישיבת  בוגר  הוא  ולדר, אף  חיים  והמחנך  הסופר 
ומשמעותיות.  חשובות  שנתיים  שם  "הייתי  ישראל':  ל'כל  מספר 
הרב יפה היה יותר משפיע מאשר משגיח. ר' דב היה מצליח להעיר 
לבחורים בלי להוציא אותך קטן ובלי לפגוע בך. משפט שהיה שגור 
בפיו: 'אנחנו תושבי העולם העליון'. דרכו של המשגיח הייתה לזכות 

אותנו להגיע לעולם הבא בצורה טובה". 
מעיר  היה  "הוא  דב:  ר'  של  "נזיפה"  היא  מה  גם  מתאר  ולדר 
לבחורים שהיו מאחרים לתפילה, היה עובר בחדרים לאחר שחרית, 
ואומר: 'אתם יודעים, עוד מעט עובר זמן קריאת שמע'. הוא לא אמר 
למה אתם ישנים?! אלא בא ליידע אותנו כאילו אנחנו כל כך רוצים 
את  לנו  נתן  לקחת'.  רוצו  כסף  שם  'מחלקים  שאומר:  כמי  זה,  את 

ההרגשה כי הוא אתנו ולא חלילה נגדנו".
אומר  היה  "הוא  ולדר:  מספר  והוועדים  המוסר  שיחות  על 
היה  לא  הוא  חיזוק,  דבר  חושב  כשהיה  באלול.  שיחות  כ-100 

על  דופק  היה  אלא  לשיחה,  הבימה מחכה 
דבריו.  את  דקות   2 במשך  ואומר 

המבזקים  מוסר.  מבזקי  לזה  קראנו 
היום.  ונשארו עד  נכנסו חזק  הללו 
פשוטים  דברים  אומר  כשאתה 
זה  הרגע,  אותו  את  שמתאימים 
קצר ונכנס ללב, זה לא היה טרחני. 
אומר  היה  אוכל  החדר  באמצע 
לפתע - יש לי משהו לומר לכם". 

שהתרחש  בסיפור  נזכר  ולדר 
הבחירות  במהלך  תשמ"ט  בשנת 

כל מה שיש לי בעבודת ה' שלי אני זוקף לזכותו של ר' דב יפה. אם ראית אותו 
הולך לבד היית מרגיש שהוא לא לבד, הוא מדבר עם אלוקים. הוא היה קשור 

"עד לשד עצמותיו עם ה' יתברך". 
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"מיד  שנה:  באותה  שנערכו  הסוערות 
לישיבה  חזרנו  הבחירות  בתום 
המשגיח  הלימודים.  לשגרת 
לזכות  כדי  שלנו  לחדר  נכנס 
על  בבוקר.  שמע  בקריאת  אותנו 
של  כרזה  מונחת  הייתה  השולחן 
לראשות  המועמד  שמיר  יצחק 
זה,  את  כשקלטנו  הממשלה, 
קפאנו על המקום! אמרנו לעצמנו: 
'בטח אנחנו הולכים לחטוף עכשיו'. 
האופיינית  בפשטות  הגיב  המשגיח 
מציע  אני  למישהו,  נאבד  בטח  'זה  לו:  רק 
שתחזירו לו אותה'. כך, בתמימות גאונית, בחורים יכלו לגשת אליו 

בלי פחד ולהתייעץ על דברים רגישים, כי ידעת שהוא לא יתפוס אותך 
בפינה". מסיים ולדר.

לחוש את הכאב
מספר הרב ג': "לפני שנים מספר נולד לי ילד החולה בכמה מחלות 
נדירות רח”ל. התמודדות זו שינתה את חיי מן הקצה לקצה. ערב אחד 
הזדמנה לידי הזכות לקחת ברכבי את המשגיח זצ”ל מביתו שברכסים 
ערנית  שיחה  התפתחה  הנסיעה  בתחילת  ברק.  בבני  תורנית  לשיחה 

בינינו. ואז סיפרתי לו את קשיי ההתמודדות עם מחלת בני". 
להתמודד  כיצד  ולייעוץ  המשגיח  לברכת  הייתה שאזכה  "תקוותי 
נכון עם אתגר זה. המשגיח האזין לדבריי בשתיקה. ועד לסוף הנסיעה 

של   לפשרה  לשאול  העזתי  חזרה  בדרכי  יעץ.  ולא  בירך  לא  שתק, 
אני  צריך  לייעץ  וכדי  לברך  כדי  ראה,  המשגיח:  לי  ענה  זו.  שתיקה 
כיצד  שסיפרת.  הסיפור  לאור  עליך  עובר  מה  לחוש  ובעיקר  להרהר 
וזו פשר שתיקתי. הרהרתי במצבך  הייתי מתמודד במצבך ח”ו.  אני 
לי  היה  קשה  כמה  במקומך  הייתי  אני  לו  לעצמי  חשבתי  המורכב. 
יכול באמת לברך  לתפקד. רק כאשר אני חש את הכאב והקושי אני 
ולהתפלל. כעת שאני חש במעט את קשיי התמודדותך ברצוני לברכך 
ולהתפלל בעבורך, שיהיו לך הכוח והחכמה משמים כדי לצלוח את 

הניסיון כראוי".
לעולם  אך  מאז,  שנים  עשרה  חמש  "עברו  סיפורו:  את  ג'  מסיים 
לא אשכח את תחושת התמיכה שהותיר בי המשגיח זצ"ל, תחושה זו 

נותנת לי הכוח להתמודד בס”ד עם הניסיון שנשלח עבורי משמים".

אבל כבד ותחושת יתמות עם הסתלקותו של מרן המשגיח - 
הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל.

מורי ורבי המשגיח זצ"ל היה בעל הנהגה מיוחדת כפי שלא 
ניתן לראות היום בדורנו, גישתו ונעימותו המיוחדת בפנייתו אל 
תלמידיו הייתה יוצאת דופן, גם כשרצה להעיר לתלמיד, לא כעס 
התלמיד  עם  מיוחד  בחיבה  ישב  אלא  אחר  או  כזה  מעשה  על 
ושוחח איתו על חובתו של האדם בעולמו ובעצם מה ה' אלוקיך 
דרכיו  בכל  ללכת  אלוקיך  ה'  את  ליראה  עם  כי  מעמך  שואל 
המונחים  אלו  נפשך.  ובכל  לבבך  בכל  ולעובדו  אותו  ולאהבה 

ששמענו ממנו שוב פעם אחר פעם.
הוא היה עובד ה' אמיתי כמו שלא ניתן לראות היום. זכור לי 
שיום אחד קרא לי המשגיח וביקש ממני להביא ספר "מסילת 
עמו  יושב  שלמה  שעה  במשך  עצמי  את  מצאתי  וכך  ישרים" 
ולומדים יחד מסילת ישרים כאשר הוא מיטיב לבאר ולהסביר 

את דברי הרמח"ל.

המשגיח שהגיע לתת שיחות בכל מיני מקומות, בחר את אופי 
השיחה בדרכו שלו, פעמים רבות שהיה נעצר באמצע השיחה 
והיה מתחיל לשיר איתנו בדביקות את השיר אבינו אב הרחמן 
בכוונה גדולה תוך שהוא עוצר ומבאר את המילים. זכורים לי 
החן והחיבה בה היה מקבל כל ילד וכל בחור ומרעיף אליו את 

אהבתו.
על  מאוד  התעניין  המשגיח  עם  בשיחותיי  האחרון  בעשור 
ועל  בעיר  היידשקייט  אודות  תמיד  ושאל  העיר  התפתחות 
עבודתי בפרט. תמיד הודה לי על פעולותיי למען הציבור ובירך 

שאזכה לקדש שם שמים.
לפני מספר חדשים פגשתי את המשגיח כשהגיע לביקור בבית 
וביקש  שממול  הגבעות  על  אותי  שאל  רב  זמן  ובמשך  שמש 

שאתאר לו מה אמור להיות בסביבה.
המשגיח, מעבר להיותו מנהל הרוחני של ישיבת כנסת חזקיהו 
במשך כ-50 שנה, הוא היה האב הרוחני של הישוב, כל מוסדות 

החינוך וכל עניין בעיר הדרוש הכרעה היה מגיע אליו.
מאוד  נשגבים  ימים  היו  הנוראים  והימים  אלול  חודש 
במחיצתו של המשגיח כאשר הרבה למסור שיחות ואף בראש 
השנה פעמים שהיה ניגש מספר פעמים לומר עוד דבר מה של 
על  כאשר  תוקע  לבעל  ה"מקריא"  היה  כן  כמו  לציבור.  חיזוק 

קולו היה ניתן לחוש בבירור באימת הדין.
למשגיח,  רכסים  תושבי  המיוחדת שרכשו  החיבה  לי  זכורה 
אני מדבר על לפני 30 שנה, אז התגוררו באזור הישיבה גם רבים 
שאינם שומרים תורה ומצוות, הם היו נגשים אליו ביראת כבוד 

מיוחדת.
זכורה לי החיבה הרבה בה קיבל אותי בביתו כל שנה בימי 

הפורים עת הגעתי עם משלוח מנות כשליח של הורי. 
בהסתלקותו נותר חלל עצום הן בישיבה והן בישוב.

 ובלע המוות לנצח ומחה ה דמעה מעל כל פנים.

החיבה והחן
שמואל גרינברג, סגן ראש העיר בית שמש

תקוותי הייתה שאזכה לברכת המשגיח ולייעוץ כיצד להתמודד נכון עם אתגר 
זה. המשגיח האזין לדבריי בשתיקה. ועד לסוף הנסיעה שתק, לא בירך ולא 

"יעץ. בדרכי חזרה העזתי לשאול לפשרה של  שתיקה זו




BIG SALE

בשיטת שלם וקח

לשבוע ימים בלבד!

סניף פ“ת: זבוטינקי 98 | טל‘ 03-92-166-58
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו‘ 9:00-14:00 | מוצ“ש חצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00
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אוריאל צייטלין

הזמר חיים שלמה מאיעס, מי שמזוהה יותר מכל עם המוזיקה החסידית-אלקטרונית 
מילדות  למוזיקה  המשיכה    מרגש  אישי  בראיון  קול',  'בת  כמו  ענק  להיטי  ועם 
למרות האיסור, הבעיות בברנז'ה המוזיקאלית, המתחרה היחיד ששייך לאותה משבצת 
והאלבום השני שבדרך  וגם: איך נוצר הלהיט 'בורא נפשות', למה הוא תומך בהוזלת 

מחירים ומדוע הוא נמנע מהופעות?
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ורק אותו,  לא היה קשה לאיש עם קול הבס שמאפיין אך 
ולהתחבב  החרדית  המוזיקה  תעשיית  אנשי  לתודעת  לפרוץ 
על אזניהם של מאות אלפי מאזינים, ולא רק. במת המוזיקה 
גם  חרדים,  אומנים  ויותר  ליותר  היום  מאפשרת  החרדית, 
מסגנונות שלא היו מוכרים בעבר, להגיע למיינסטרים החרדי, 
לאולמות ה'בני ברקים' ולרחבות הריקודים של בני הישיבות 

הקדושות. 
הזמר חיים שלמה מאיעס, הוא אחד היותר מוכרים בשנים 
קול",  "בס   - שלו  הראשון  הדיסק  החרדי.  במגזר  האחרונות 
לא  למקומות  הגיע  מאיעס,  של  העבה  קולו  את  שמאפיין 
והשיר  יחד,  גם  ומבוגרים  צעירים  בקרב  ולהאזנות  צפויים 
סגנון  למכביר.  חרדיות  בחתונות  היום  עד  מושמע  קול'  'בת 
המוזיקה שמלווה את מאיעס בשיריו, הוא לא המוזיקה לייב 
מאיעס  כי  עכשווית,  חסידית,  חשמלית,  אלא  יותר,  הנפוצה 
מתעקש – כפי שתקראו – ששיריו יישארו אותנטיים ורק סגנון 
המוזיקה עצמו יתאים לתקופה. השירים הלא שגרתיים יכולים 
אך  זר,  סגנון  שמביאים  כשירים  אולי  ולהישמע  להטעות 
מוזיקה  אינה  מייצר  המוזיקה שהוא  מאיעס מבהיר שחלילה 

שבאה להתריס נגד הבדלנות שהמגזר החרדי מתפאר בה. 
מן  ציטוטים  ועם  באידיש  הינם  מאיעס  של  שיריו  עיקר 
להשתלב  שיכול  ייחודי  בסגנון  מתאפיינים  והם  המקורות, 
רק עם הקול המאוד מסוים ומיוחד של חיים שלמה מאיעס. 
שתוך  נפשות"  "בורא  בשם  סינגל  מאיעס  הוציא  עתה,  זה 
מספר ימים הגיע למספר האזנות שלא מבייש את גדולי הזמר 

החסידי. 

אחרי איחולי מזל טוב, נשמח לדעת מעט רקע על השיר 
החדש?

"טוב אז ככה, הרעיון לשיר 'בורא נפשות' החדש, נפל לי 
ממש תוך דקה בלבד. יהודי מברך בורא נפשות לפחות כמה 
פעמים ביום. בן אדם שותה קפה, אוכל חטיף, או כל שדבר 
בורא  זה   – המחיה  על  ברכת  או  המזון  ברכת  מצריך  שאינו 
נפשות. בעבר הוציא המלחין הרב יוסף צבי ברייער באלבומו 
מאוד  לקליט  שהפך  המזון'  'ברכת  השיר  את  הגשם,  תפילת 
ועוזר לילדים לברך בצורה קלילה. מדובר בלחן שעד לימים 

אלה ילדים שרים אותו בכל מקום בברכת המזון. בגנים, היכן 
שילדים עוד לא למדו לקרוא, זו היא השיטה ללמד את צעירי 

הצאן. 
"כשראיתי שהילדים שלי, כאשר אני מזכיר להם לברך בורא 
נפשות, הם מתקשים לזכור את כל הנוסח המדויק – למרות 
לילדים.  קלילה  יותר  להיות  ואמורה  יותר  קצרה  שהברכה 
המטרה להגיש בצורה שמזכירה את הברכה בקלילות ונעימות 
כפי שהצליח הרב ברייער בזמנו. גם מבוגרים לעיתים עלולים 
השיר,  את  לראשם  שיכניסו  אחרי  ובוודאי  לברך  לשכוח 
ייזכרו בו בזמן אמת. אגב, כמו שאבא שקונה משהו, פעמים 
רבות קונה בגלל רצון ילדיו, ככה גם שיר. אם ילדים יבקשו 
מההורים שלהם לשמוע את השיר פעם אחר פעם, בסופו של 
דבר זה ייכנס גם כלהיט וכך הרווחנו שני ציפורים במכה אחת. 
כבר  לי  שעשה  ענק  מעבד  ברגר,  שמוליק  למעבד  "פניתי 
כמה שירים ועכשיו מכין הפתעות נוספות לזמרים שונים כמו 
מיילך קאהן ורבים וטובים אחרים. ביקשתי ממנו לחן שיהיה 
קליט ואפשר לשיר אותו בשמחה תוך כדי מצווה. הוא אמר לי 
שהוא יחשוב על משהו ואחרי כמה שיפוצים, בס"ד הקלטנו, 
למעט  יצא.  השיר  השבוע  שני  וביום  העיבודים  שלב  הגיע 
השיר 'בס קול', אני עוד לא זוכר שיר שקיבלתי עליו כל כך 
זורמות  כעת,  יושבים  שאנחנו  כדי  תוך  גם  פידבקים.  הרבה 

אליי הודעות על השיר. זה כיף ומשמח." 
אתה בדרך לאלבום שני?

"כן. אני בדרך לאלבום נוסף. מאז האלבום הראשון - 'בס 
קול' – הוצאתי עוד שמונה סינגלים, וכעת אני עובד על עוד 
עליהם  העבודה  בסיום  די  שנמצאים  חדשים  שירים  חמישה 
חג  באזור  השם  ירצה  אם  יצא  השני  הדיסק  הציפיות,  ולפי 

החנוכה הקרוב".

גווני המוזיקה 
תנסה להגדיר במדויק את סגנון המוזיקה שלך...

"שואלים אותי לאיזה סגנון מוזיקה אני בעצמי מתחבר. מה 
שאני עונה זה שכל שיר שהמילים יושבות על הלחן והעיבוד 
טוב ושיר שהוא טוב, אני אוהב ושומע. בתקופה האחרונה אני 
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מתחבר יותר למוזיקה אלקטרונית כי היא עכשווית יותר. צריך לשים לב 
שסגנונות המוזיקה משתנים כל הזמן ואיתם גם הזמרים משנים סגנונות. 
אני משתדל להיצמד לעכשוויות וכל הזמן להתחדש עם המוזיקה. אגב, 
ונהנים  קופצים  רוקדים,  יותר  הישיבות  בחורי   – באירועים  גם  מוכח  זה 

ממוזיקה אלקטרונית ומה שיכול לשמח אותם, אני שם."

יש מקום לסגנון מוזיקה כמו שלך במגזר החרדי ברמה מספקת?
"אני רואה בזמן האחרון את התגובות שהמוזיקה הזו מייצרת, ולא רק 
מהצעירים שאותם זה בוודאי מושך. הורים מבוגרים יחסית לדור הצעיר 
ניגשים אליי אחרי אירוע ואומרים לי 'חיתנו עד היום הרבה ילדים ב"ה, 
השמחה שהייתה פה היום, שמחה את החתן ואת הכלה בצורה מיוחדת 
כל מוצר  עם  זה  ככה  אווירה שמחה לחתונה'.  נתן  במינה. הסגנון ממש 
חדש שמגיע למדפי החנויות – בהתחלה אנשים פחות צורכים את המוצר 
ובהמשך הם מגלים כמה שזה יעשה להם טוב. זמרים שלפני חמש שנים 
לאלבומים  מכניסים  פתאום  אלקטרונית,  במוזיקה  להשתמש  חשבו  לא 
שלהם כמה שירים שהם כן אלקטרונים. זה מקפיץ, נכנס טוב באוזן, קליט 

ויפה".

איך האדם הפחות מוסיקלי שיושב בבית ומקשיב לשירים שלך ושל 
מוזיקה שמגיעה  לבין  פרובוקטיבית  מוזיקה  בין  להבדיל  יכול  אחרים, 

ממקום טהור כשלך?
"המדד שלי הוא במילים ולא במוזיקה. יש זמרים שמכניסים שטויות 
לתוך השירים שלהם ולא מילים שיהודי אמור לשמוע וביחד עם זה הם 
מוסיפים את הבס ואלקטרוני וזה יוצר תחושה של יותר בלגן בשיר שבא 
להביא רק גימיקים ודיונים סביב השיר ברחוב 'האם הוא עבר את הגבול' 
וכו'. אני לא שם. אני נגד אותם שירים שגם עושים נזק למוזיקה שבמאה 
או  לשמח  אמור  שיר  רגילים.  שחסידים  ולמה  לחסידים  מתאימה  אחוז 
להפעיל רגש כל שהוא ופחות לעסוק סביב הדיון - האם נכון להכניס את 

המילה הזו והזו". 
"השיר 'האיש מקדש', המקור שלו הוא במסכת קידושין. השיר וודקה, 
המקור זה חב"ד, בת קול זה 'ארבעים יום קודם יצירת הוולד', לא הבאתי 
פה מילים משל עצמי. באותה מידה יכולתי לקחת חצוצרות ולשיר עליהם 
את האיש מקדש לדוגמה. אבל אני לא אוחז שם. אני לא פה כדי לצאת נגד 
המוזיקת לייב, אבל לעיתים זה נשמע כאילו המעבד חשב כיצד הוא יוצא 
טוב בשיר הזה ופחות חשב על הזמר. ואילו מעבר לעובדה שאני אוהב 
את המוזיקה האלקטרונית, היא משמשת אותי כזמר, ואני משתדל להכניס 

תועלת בכל שיר ושיר. 
"לדוגמה בת קול – פנו אליי מספר בחורים שנכנסו לתקופת השידוכים 
ושאלו את עצמם מה יהיה, האם הם ימצאו בקלות את הזיווג שלהם, ואז 
נזכרו בשיר ובכך שכבר ארבעים יום לפני שנולדו כבר הוכרז על הזיווג 
שלהם וזה עשה אותם רגועים והכניס תקווה. מה יותר טוב מזה? האיש 
מקדש לדוגמה, אמר לי מישהו שבדיוק לפני שהגיע לדף הזה בקידושין, 
הוא שמע את השיר וכשלמד בדף היומי זה עשה אותו יותר שמח. מישהו 

שלח לי הודעה שהוא שר את בורא נפשות וענו לו כמה פעמים אמן. 
וחיי  יום  היום  לכיוון  שבשירים   המסרים  את  לקחת  משתדל  "אני 
המציאות וכנ"ל לגבי אדון עולם שכל בוקר אומרים. השיר 'אוי א ברוך' 
שמדבר לאנשים עם משברים וזה קורה לכולנו, או ברוך ה' שהלחין אלי 
קליין והתרגום של זה: הכל מלמעלה ברוך ה'. במילה אחת: אני מחפש 
את המסר. המוזיקה היא רק משרת של המסר. המעבדים שאני עובד איתם 
כשהמלל  מתחילה  הבעיה  הכלל.  מן  יוצאת  בצורה  זאת  לעשות  יודעים 

בעייתי".

כישרון מילדות
סיבות:  מכמה  נכנסה  יותר  הזו  המוזיקה  שבחו"ל  גם  מסביר  מאיעס 
כל  הזו,  למוזיקה  מתאימים  החדשים  האורגנים  יותר,  גדול  שם  הביקוש 

זמר ובעל תזמורת יכול לגבות יותר כסף, מה שמעלה את איכות המוזיקה, 
ומה גם, שגם בישראל זה כאמור נכנס לאט לאט.

מארצות  במקור  ואתה  כסף  יותר  לקחת  אפשר  אומר שבחו"ל  אתה 
הברית, למה אתה לא נשאר שם ומרוויח יותר?

"נולדתי בארצות הברית ולפני עשרים שנה, כאשר התחתנתי, נישאתי 
לאישה מארץ מישראל וכידוע הולכים לגור באזור המגורים של האישה. 
שמבחינת  נכון  אז  שלו.  את  עשה  ההרגל  אבל  קשה,  היה  זה  בהתחלה 
כסף שם אני יכול להרוויח יותר, אבל אין כמו האווירה בישראל. הרגשה 
שכולם אתך, בצד שלך, ואפילו פרט יותר טכני, המזג האוויר נוח פה ואין 
כן  בערך  לחודשיים  אחת  גם, שאני  מה  בישראל.  לגור  כיף  שיותר  ספק 

נוסע לאירועים בארצות הברית ובמידה מסוימת, אני גם שם". 
חיים שלמה מאיעס גר בעיר בני ברק ועל פי דבריו הוא ממש מחובר 
לעיר, למרות שכן יש "געגועים מכל מיני היבטים". מאיעס אפילו פתח 
עסק לניקוי יבש ברחוב השומר בבני ברק ועל פי דבריו בחר דווקא בעיר 

הזו.   

חשבת אולי לעזוב את תחום המוזיקה לטובת עסקים משתלמים יותר?
את  אוהב  לא  ואני  הזו  השאלה  את  אותי  שאלו  הרבה  וחלילה.  "חס 
'עזבת את המוזיקה?' אני לא מגיע בגישה עסקית אל המוזיקה  השאלה 
והסיבה היא שאני רוצה שזה יגיע בכיף ומרצון ולא ממחויבות ולחץ. אני 
מוצאי  למעט  מוזיקה  בבית  אצלנו  לשמוע  אסור  היה  ילד,  שהייתי  זוכר 
דיסק-מן  לקחתי  צעיר  מאוד  בגיל  וכבר  להתאפק  יכולתי  לא  שבתות. 
ושמעתי בו את כל השירים של מרדכי בן דוד ובעלזא וההורים שלי לא 
ידעו מזה. בישיבה תמיד הייתי עם אוזניות ואהבתי מאוד חזנות. לרגע 

לא חשבתי לעזוב את המוזיקה. אני מאוד מחובר למוזיקה וכל רגע פנוי 
אנצל לשמיעת מוזיקה ובשבועיים האחרונים הדיסק החדש של מוטי 

שטיינמץ לא יוצא לי מהמערכת. אני כמובן שומע את כל הזמרים, אבל 
הדיסק החדש גדוש ביצירה שאני פשוט נהנה להקשיב לה".

אתה מספר על התנגדות מצד הוריך לשמיעת מוזיקה. לך עצמך יש 
בעיה שילדיך יעסקו במוזיקה?

"יש לי כמה ילדים ממש מוזיקליים, אני מאוד רוצה שישירו, עם זאת 
יש לי בעיה דווקא שייכנסו לברנז'ה, כיוון ששם כמו מקום קדוש, יש את 
היצר שבא להעמיד בניסיונות ובמוזיקה זה מתבטא בסוג של פוליטיקה 
סיפורים  צריכים להתמודד עם  יום  ובכל  ואנשי תעשייה,  זמרים  בין  כזו 
שהם  וקדוש  מרגש  שזה  ברור  שישירו,  שאשמח  ברור  ואחרים.  כאלו 

שרים, אבל זו התעשייה. 
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"אומרים שבכל ביזנס יש את הדברים הללו, אבל מוזיקה זה 
לא ביזנס. מוזיקה זה שמח ולשמח וזה כיף ופחות כסף. אני אומר 
לאירוע.  דולר  אלף  וחמש  ארבע  לקחת  צריכים  שלא  לזמרים 
אלוקים נתן במתנה את הקול וצריך לנצל את המתנה עד הסוף 
לזמר  אומר  מישהו  אם  אבל  להתפרנס,  צריכים  שזמרים  וברור 
שאין לו מספיק כסף, לא צריך לבטל. צריך לנסות להגיע להסדר. 
לראות מה אפשר לעזור. העיקר זה לשמח. כשמדובר בחתן בלי 
כסף, צריך לשמוח שהוא רוצה אותך לחתונה וזו לא עבודה קשה. 
אני טוען שצריך להוריד קצת במחירים של המוזיקה. זה מתנה – 
לכן המחירים שלי לא מאוד גבוהים בשוק. בן אדם מבקש ממני 
שאני יעשה לו קטע שירה, למה לא?! זה לא עולה לי כסף. זה לא 

מוצר שעלה לי כסף ואני מתמכר. קיבלתי מתנה בחינם".

לא נכנס לקונפליקטים
אתה מרוצה מעצמך מבחינת הקריירה שלך?

"קודם כל, תמיד יש לאן לשאוף. עם זאת, אני די בהלם מהמצב 
הנוכחי שלי מאז בס קול. חלילה לא בגאווה, אבל כיום עוצרים 
וחסידים,  ליטאים  למבוגרים,  ועד  מילדים  החל  ברחוב  אותי 
ואני משתדל לתת את היחס הראוי לכל אחד ואחד, גם מכשיר 
הסלולרי שלי מקבל כמות גדולה של הודעות, וגם שם אני עונה. 
זה  ואני צריך לקחת את  לי  זה משהו שהקדוש ברוך הוא שלח 

למקום הכי חיובי שאפשר. 
בפרופורציה  הכל  שאקח  מתפלל  "אני 
הנכונה, כי בסופו של דבר אני לא עושה 
את זה עבור הכסף בעיקר, אלא לשמח. 
טובה  מילה  לי  אומר  כשמישהו 
ברחוב ואני מתייחס כמו שצריך, זה 
ממלא אותי ואותו בשמחה עצומה. 

ואני  החולים  לבית  מגיע  כשאני 
ממני  מתרגש  חולה  רואה 
אני  בזכותי,  ובוכה 
טוב  רוח  במצב 

לחודשים 

קדימה. כך זה גם לשמח חתן וכלה וכל אחד שרק אפשר. בסופו 
של דבר התמורה בסיפוק גדולה מהתמורה בכספים."

גם  ואירועים או שנראה בהמשך  אתה ממוקד רק בחתונות 
הופעות?

"הזמינו אותי לא פעם עיריות ומתנ"סים להופיע יחד עם הדי 
ג'יי שלי ולשמח כמה שעות את הקהל הרחב. למרות שאני לא 
רואה בעיה במוזיקה שלי והופעות, אני לא רוצה לעשות כאלה 
על  החרדי  ברחוב  אחוז  במאה  הסכמה  שאין  בגלל  דברים, 
הופעות ולדעתי בהמשך זה ישתנה. כל עוד קיימים קונפליקטים, 
לי  אין  סגורים  ואירועים  חתונות  מעורב.  להיות  רוצה  לא  אני 
בעיה. מי שהזמין יודע מה שהזמין וזה בסדר. כשהציבור החרדי 

ייקח דברים כאילו בשני ידיים – בהחלט אני שם. יום יבוא."

אתה מזכיר הרבה את הנושא של ילדים, בבחירת השיר החדש 
ובכך שאתה נהנה לשמח ילדים   הופעת בשירים ונפלאות וגם 
בחבורת תרי"ג, באיזה שהוא מקום אתה רואה את עצמך ככוכב 

ילדים חרדי?
"אני מקבל לא מעט הצעות לכל מיני פרויקטים של ילדים. דבר 
ראשון אם זה דבר שישמח, זה עוזר לי לענות 'כן'. לאחר מכן אני 
בודק אם זה מתאים לי מבחינה קהילתית ומבחינת המקום שאני 
להניח  סביר  מעורב,  ולא  חרדי  בפרויקט  מדובר  אם  בו.  נמצא 
שלא תהיה לי בעיה, לדוגמה בשירים ונפלאות - שהצליח בצורה 
יוצאת מן הכלל – הופעתי רק בקליפים ולא בבמה החיה. בחו"ל 
כשאני מגיע, לפני שאני עולה לבמה אני בודק שבמאה אחוז הכל 
כשר ורק אז עולה. כל מקרה לגופו. אם לא תהיה לי בעיה בשום 

היבט – אשמח להשתתף אם זה משמח, תועלתי וחינוכי".

נוגע  זמר  לך במשבצת המוזיקלית וניתן לקרוא לו איזה 
מתחרה?

י  לא חושב שיש מישהו ממש במשבצת "אנ
ייחודי.  מאוד  שלי  הסגנון  כי  שלי, 
כולם יודעים 'זה שיר של חיים 
שאני  מי  מאיעס'.  שלמה 
שבמקום  חושב 
 – נוגע  כן  מסוים 
קאהן  מיילך  הזמר 
מוזיקה  שעושה 
ת  י ד י ס ח

ואלקטרונית, ואני מאוד אוהב את המוזיקה והלחנים שלו. אבל 
אני לא חושב שיש הרבה זמרים שעושים רק אלקטרוני חסידי, 

אולי שלושה, ואני כמובן אשמח שיהיו יותר.
המון  אתו  עובדים  ובחו"ל  מקצועי  מאוד  הוא  שלי  "המעבד 
חוזים  כמה  על  חתם  הוא  עכשיו  ורק  יהודי,  הלא  מהעולם  וגם 
גדולים שיעשו הפתעה כשיתפרסמו – כמובן כשהוא איתי הוא 
יודע בדיוק מה הסגנון היהודי שאני מחפש. רבים טועים לחשוב 
שהמוזיקה האלקטרונית זולה יותר ומדובר בפחות השקעה וזה 
בורא  את  ורק  זמן  הרבה  לוקחת  מחשב  על  מוזיקה  נכון!  לא 
נפשות לקח לי חצי שנה של עבודה – כי זה כביכול מחשב והכל 
נשמע  זה  ואיך  טוב  הוא  אם  ולבחון  סאונד  לפתוח  זה  פשוט. 
שהחצוצרה.  איך  מגיע  שהכל  חצוצרה  לא  זה  ולכוון.  ולנפח 
לתוצאה  להגיע  כדי  ואינטנסיבית  קשה  עבודה  של  חודשים  זה 

הרצויה והכי מקצועית שאפשר".

מתי הפכת לזמר ממש?
הרבה  איתו  והוצאתי  קליש  דודי  עם  עבדתי  שנים   "הרבה 
ואחרי האלבום  ב"ה,  להצלחה  זכו  שירים ממש מדהימים שגם 
'פרנצעס' הגעתי למסקנה שאני רוצה קריירה עצמאית שתתמקד 
במוזיקה אלקטרונית שאליה מאוד התחברתי. הרגשתי שבשבילי 
זה יכול להיות מעולה ולהתאים לי לעומת המוזיקת לייב שפחות 
המוזיקת  לגבי  קודם  שהזכרתי  הסיבות  בגלל  אליה,  התחברתי 

לייב. 
"השיר הראשון שלי היה אדון עולם גם עם המעבד שמוליק 
ברגר, לאחר מכן הוצאתי את בס קול ולא כדי להפוך לזמר ואחרי 
שראיתי איך השיר הפך ללהיט, החלטתי להוציא אלבום – שגם 
הוא הצליח מאוד והיו בו הרבה סגנונות ושירים שקטים, מרגשים 
ומקפיצים ושיר של עמירן דביר. ראיתי שהקהל מאוד אוהב את 
כל הקופה, מה  על  הולך  והחלטתי שאני  מייצר  המוזיקה שאני 
דוד  המפיק  של  'סינגרס'  ללהקת  הצטרפתי  בהמשך  שנקרא. 

פדידה ולאחר שנה וחצי המשכתי לדרך עצמאית". 

משמיעים אותך בתחנות הרדיו החרדיות?
"הייתה שמועה ברשת בעבר על החרמה, אבל בפועל משמיעים 
השיר  צאת  לאחר  מיד  החרדיות.  הרדיו  תחנות  בשתי  הזמן  כל 
ברמה.  קול  וגם  חי  קול  גם  התחנות,  בשתי  התראיינתי  החדש 
אינסטרגם  לי  אין  חזק.  פחות  אני   – והמדיה  התקשורת  בנושא 
וכל הדברים הללו, אני יותר עובד בשקט, אבל לא שמעתי שיש 

החרמה מצד התחנות וההיפך הוא הנכון."



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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45
שנות יבנאל


הגאון רבי סיני מאיר פרנקל, רבה של 
יבנאל, בראיון נדיר לרגל 45 שנות כהונה 

ברבנות המושבה  מגיב לראשונה 
לתחקיר שפורסם נגדו )"עשרים שנה 
רדיפות ואני שורד. האמת היא איתי. 

והאמת תנצח. אולי אחרי המאה ועשרים 
שלי, אבל תראה שהיא תנצח"(, מוכן 

להקמת ועדה מקצועית )"אני הראשון 
שרוצה שיבדקו גם אותי"( ומספר כיצד 

גיבש מניינים לתפילה ביישוב )"אני עצמי 
הייתי הולך לאסוף ברכב שלי כל בוקר 
מנין ומביא אותם לבית הכנסת ומחזיר 

אותם הביתה"(   וגם: הפרחת השממה 
בשנים הראשונות, המאבק החילוני נגדו 

והמוסדות שהקים ומשגשגים משנה 
לשנה

 יענקי קצבורג
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סיני  רבי  שהגאון  אחרי  שנה  וחמש  רבעים 
יורה'  'יורה  תעודת  קיבל  פרנקל  מאיר 
'כל  יצא כתב  יבנאל,  ומונה לכהן כרבה של 
וגילה בין השדות  ישראל' למושבה הקטנה, 
קטנה  מושבה  והלולים,  הרפתות  והכרמים, 
הצפון,  רבני  מזקני  פרנקל,  הרב  ומרתקת. 
מסכם אמנם ארבעים וחמש שנות רבנות, אך לדברי התושבים ובני 

ביתו הוא מסכם גם עשרים שנות מאבקים מרים וקשים.
הרב פרנקל, שמתרחק בכל שנות כהונתו מתקשורת, ניאות לשוחח 
עד  מים  ש"הגיעו  משום  וזאת  הפרסום,  מן  התנזרותו  למרות  עמנו 
נפש" כדבריו, ויש חשש לחילול השם אם הציבור לא יידע את האמת. 
הרב נוהג לשתוק ולהבליג אבל כאשר יש חשש שכבודה של הרבנות 
פתוח,  לראיון  עמנו  ויושבים  מגדרם  יוצאים  ביתו  ובני  הרב  ייפגע, 
והתחקירים.  הפרסומים  מאחורי  לטענתם  עומד  מה  להסביר  כדי 
כדי להבין את הרקע יצאנו לשוחח גם עם תושבי המושבה, מסתבר 
שאין תושב שלא יודע להצביע היכן ביתו ולשכתו של הרב האהוב, 

ורובם  הנעשה,  על  היטב  יודעים  התושבים 
התושבים  כל  בהם  לימינו,  מתייצבים 

הותיקים והאותנטיים במקום.
ממש  היה  התושבים  לדברי  השיא 
הגיע  הערוצים  אחד  של  "כתב  לאחרונה, 
וביקש  נסתרת  מצלמה  עם  הרב  של  לביתו 
להירשם לנישואין, בו בזמן שבשל המאבקים 
הרב מנוע מלרשום נישואין, התחקירן פרסם 
את התיעוד - מה שגרם לשפיכת דמו של הרב 
למען  שעות  כמה  רק  לא  שמשקיע  פרנקל, 
התושבים, אלא עשרים וארבע שעות ביממה, 
לכל  תמיד  פתוח  וביתו  בשבוע,  ימים  שבע 

דבר. 
בפעילותו  פוגעים  שונים  וגורמים  "היות 
הענפה של הרב, אנחנו דורשים ועדת חקירה 
בלתי תלויה על הנעשה בענייני הדת ביבנאל 
דרישה  לא  וזו  האחרונות,  שנים  בעשרים 
מכתבים,  שלחנו  השנים,  כל  במשך  מהיום, 
השירותים  למען  יבנאל  של  ציבורי  ועד  קם 
הדתיים, שהיה מורכב מחברי מועצה, מאישי 
הדתות,  לשר  פנו  וחילוניים,  דתיים  ציבור 
אנחנו רוצים ועדת חקירה בעלת סמכות בלתי 
אחד  אף  כאן.  מתרחש  מה  שתבדוק  תלויה, 

לא רצה לעשות שום דבר". 
אחד  אף  מכתבים,  העתקי  לך  אראה  "אני 
רצו  לא  למה?  דבר.  שום  לעשות  רצה  לא 
שתיחשף האמת, לא רצו שתיפסק המלחמה 
שתפקידה  דתית  מועצה  תבין,  הרב.  נגד 

זה",  וכל  קושי  כל  לו  ליצור  הרב,  לאנטי  להיות  הפכה  לרב,  לעזור 
פעולה  וועד  שהקים  ביבנאל  שלישי  דור  מידן,  אמנון  ר'  לנו  אומר 

למען כבודו של הרב.
תושב אחר אומר לנו: "במשך שנתיים לא העבירו לרב משכורת, 
כאשר דרש משכורת הם הלשינו עליו למשטרה שהוא רוצה שוחד, 
וחקרו אותו בגיבוי הרשויות, וכמובן שהרב יצא נקי ללא רבב. גורמים 
פוליטיים ביקשו להוריד אותו מתפקידו בכל דרך - אך ללא הצלחה. 
להימשך.  לרדיפה  ניתן  לא  אותו.  לחזק  לביתו  באנו  התחקיר  אחרי 

אנחנו רוצים שימנו וועדת בדיקה".

"לא אתן לפגוע ברבנות"
האדמו"ר  של  בנו  טשעבין,  ישיבת  בוגר  הוא  פרנקל  הגרס"מ 
הכרמל  שכונת  רב  זצוק"ל,  פרנקל  מרדכי  רבי  הרה"צ  מבוטושאן 
אז   ,18 בן  בהיותו  לרב באופן רשמי בתשל"ה  הוא התמנה  בחיפה, 
קיבל את תעודת "יורה יורה" והתמודד מול ארבעה רבנים מבוגרים 

ממנו מהליכוד, המפד"ל ומאגודת ישראל. 
על  התחבב  ביבנאל,  לשבת  הגיע  פרנקל  מאיר  סיני  הבחור 
התושבים, ניצח בבחירות והתמנה כמה חודשים לפני אירוסיו לרב. 
וכולם  נשואים,  היו  המועמדים  כל  כי  דרמטי  מאוד  היה  הניצחון 
נתמכו על ידי מפלגות. הוא קיבל חדר במושבה על ידי ראש העיר דאז 
עמוס אברהמסון, כשאת החדר הוא חולק עם מורה לחקלאות חילוני 
שהגיע מהמרכז ללמד את בני המושבה. לאחר היבחרו בישר העיתון 
"מעריב" לקוראיו: "הרב הצעיר ביותר במדינה – הרב סיני מ. פרנקל 

מחיפה שנתקבל כרב המושבה הוותיקה יבנאל, רוצה לעסוק בחינוך 
הנוער וטוען כי 'רב אינו מיסיונר'".

הרב  נשאל  לתפקידו  כניסתו  לאחר  מיד  "מעריב"  לעיתון  בראיון 
הצעיר על ידי העיתונאי מאיר הראובני, "האם ישנה הצדקה לדחיית 
שרותם של בני הישיבות" והשיב "המדינה מורכבת מגוף ונשמה, כמו 
האדם, בני הישיבות הם נשמת העם והמדינה, מאז תקומתה הפכה 
מדינת ישראל למרכז הרוחני הגדול ביותר של העם היהודי שאיבד 
מאוד  חשוב  חכמים.  ותלמידי  תורה  גדולי  רבנים,  אלפי  בשואה 
את  ותכבד  ותוקיר  התורה  של  צמיחתה  ותאפשר  תעודד  שמדינתנו 

תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, שתורתם אומנותם והם מקדישים 
מאמינים  הם  והרבצתה.  התורה  ללימוד  ורק  אך  מאודם  כל  את 
באמונה שלמה, כי בכך הם תורמים תרומה חשובה לביטחון המדינה 
ללא  התייחס  לתפקידו,  שנכנס  אחרי  ספורים  ימים  כך,  ולביצורה". 
מורא לנושא הרגיש של גיוס בני ישיבות שעמד אז על הפרק, בדיוק 

כפי שעומד עתה על הפרק למרות השנים שחלפו.
והמלחמות,  המאבקים  בעקבות  נואש  אומר  לא  יבנאל  של  רבה 
"בסיני מאיר פרנקל אפשר לפגוע, אבל ברבנות העיר, בתפקידו של 
הרב לא אתן לפגוע בשום אופן, והאמת תנצח, זה ברור לי". משפט 

עליו חוזר הרב שוב ושוב בביטחון מוחלט.
 

כאשר הרב הגיע ליבנאל, היו יהודים חרדים במושבה?
הברון  ידי  על  שנה  ממאה  למעלה  לפני  הוקמה  יבנאל  "כידוע 
רוטשילד, שאף הקים בה בית הכנסת לכבוד אשתו שעומד עד היום 
הזה. אבל באותם ימים, כשהגעתי למושבה לא היה רב ביבנאל, היה 
זצ"ל  הלוי  צבי  משה  שהרב  אחרי  סלומון,  משה  הרב   - שוחט  רק 
נפטר, אמנם היה מקווה וגם היו 6 בתי כנסת 
תפילת  של  ביום  אחד  מניין  רק  היה  אבל   -
אלא  קבוע  היה  לא  הזה  המניין  וגם  מעריב, 
הפרות,  את  לחלוב  שיגמרו  עד  מחכים  היינו 
והיו מתאספים החלבנים ומתפללים... לא היה 
למרות  ומנחה,  שחרית  תפילת  על  לדבר  מה 
שהתרגלו  אלא  מתפללים  היו  כן  שהתושבים 
שאפשר להתפלל גם ביחידות, היו שישה בתי 
מהפכה  נעשתה  השם  ברוך  שוממים,  כנסת 

רוחנית שאי אפשר לתאר".

היכן התפללתם?
אחרים  למקומות  או  לטבריה  "נסענו 
את  להכניס  שהצלחנו  עד  ומנחה,  לשחרית 
המניינים לשחרית ומנחה, במאמצים מרובים, 
כל  שלי  ברכב  לאסוף  הולך  הייתי  עצמי  אני 
ומחזיר  ומביא אותם לבית הכנסת  בוקר מנין 
אותם הביתה, אחרת לא היה מנין, וככה לאט 
לאט בסבלנות התחלתי עם שיעורי תורה, הכל 
בזכות ההצהרה שלי מיד בתחילת דרכי שלרב 
אפשר  ככה  רק  פוליטית,  זיקה  שתהיה  אסור 

להשפיע".

החילונים שתקו על המהפכה שעשיתם?
של  הזה'  'העולם  עיתון  היה  לא,  "בכלל 
עם  עלי  שער  עמוד  עשה  הוא  אבנרי  אורי 
ברק'  לבני  יבנאל  את  שיהפוך  'הרב  הכותרת 
והשמאל עשה לי פה הפגנה של ארבע מאות 
איש. הקימו מחתרת לחסל אותי, הזהירו אותי מהמשטרה שתושבים 
מתארגנים לפגוע בי. תאר לעצמך למושבה וותיקה שהייתה אז כמעט 
משכורת,  בשביל  לפה  באתי  לא  חרדים.  פתאום  מביאים  מאה,  בת 
מהמשכורת  פחות  הייתה  רב  של  משכורת  לתפקיד,  כשנכנסתי  הרי 
הממוצעת במשק, רק כמה שנים אחר כך ב-1977 חיים צדוק היה שר 

הדתות והעלה את המשכורת, באתי בשביל אידשקייט. 
"כשהגענו ארצה מרומניה, אני הייתי בן 7 והציעו לאבא רבנויות 
לכרמל  הלך  קשים,  הכי  המקומות  את  חיפש  אבא  אבל  מכובדות, 
דירה  לו  ונתנו  מנין  היה  שלא  למקום  נפש,  במסירות  רב,  להיות 

כידוע יבנאל הוקמה לפני למעלה ממאה שנה 
בית  בה  הקים  שאף  רוטשילד,  הברון  ידי  על 
הזה.  היום  עד  שעומד  אשתו  לכבוד  הכנסת 
אבל באותם ימים, כשהגעתי למושבה לא היה 
רב ביבנאל, היה רק שוחט - הרב משה סלומון, 
אחרי שהרב משה צבי הלוי זצ"ל נפטר, אמנם 
היה  אבל   - כנסת  בתי   6 היו  וגם  מקווה  היה 
וגם  מעריב,  תפילת  של  ביום  אחד  מניין  רק 
מחכים  היינו  אלא  קבוע  היה  לא  הזה  המניין 
עד שיגמרו לחלוב את הפרות, והיו מתאספים 

החלבנים ומתפללים... 

א
בשמחת בית השואבה בסוכתו
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 11 והיינו  חדרים  שלושה  של  נטושה 
לדירה  שנכנסו  הראשון  ביום  נפשות, 
גדול  הכי  לחדר  נכנס  אבא  כי  נדהמנו 
הכנסת  בית  יהיה  'פה  והודיע  בבית 
בשני  הצטופפנו  ואנחנו  השכונה'  של 
עליה  החינוכית  הרוח  זאת  חדרים. 
וקוראים  בחוץ  עומדים  היינו  גדלנו, 
המקום  למניין,  להצטרף  לאנשים 

האדום שבאדום שבחיפה".

ואיך דאגתם לחינוך הילדים?
הרי  קשה,  מאוד  מאוד  "היה 
פה,  נולדו  הילדים  וכל  פה  התחתנתי 
או  פעם  רק  לטבריה  הסעות  היו  לא 
שלי  הבנים  אוטובוס,  ביום  פעמיים 
בעלי  של  בהסעות  לטבריה  נסעו 
עשה  שלי  הבכור  הבן  המוגבלויות. 
עם  היחיד  הילד  היה  הוא  חלאקה, 
פאות וציצית בכל יבנאל. כדי להצטייד 
לחיפה  נוסעים  היינו  מהדרין  בכשרות 
לקנות חלב ושימורים, במועצה הדתית 

היה אדם שהיה לו פנקס שיקים בכיס וזה היה כל המועצה הדתית, 
בלי משרד ובלי כלום".

"שיבדקו אותי ראשון"
לא  אני שואל מה  בישראל,  רב  אותי מה תפקידו של  "כשואלים 
תפקידו של רב בישראל, הכל הכל הכל, לתושב מתפוצץ דוד שמש 
– קודם כל מגיעים לרב, לא לאינסטלטור. אני לא מסיים את השעות 
שלי והולך – אני כל הזמן עם התושבים. הדלת פתוחה, אצלי ואצל 
הרבנית תליט"א אם זה שלום בית, עניים שאין להם מה לאכול. הכל 

זה הרב", אומר רבה של יבנאל.

שמענו מהתושבים על הדרישה להקמת ועדת בדיקה 
בלתי תלויה, לבדוק את ההתנהלות במשך עשרים השנים 

האחרונות...
"שמעתי על ההתארגנות הזו, לי אין קשר לזה, אבל אני 
הראשון שרוצה שיבדקו גם אותי, שיבדקו הכל. גם אותי. 
ההתנכלות  את  לנצל  שהגיעו  יעשה  שלא  מעשה  נעשה 
לרשום  מסרב  שאני  כך  על  תחקיר  לעשות  וכאילו  אליי 
לא  כרב,  להתנהל  לי  מאפשרים  שלא  בזמן  לנישואין, 

איך  ורע,  אח  לזה  אין  תפקידו,  את  למלא  בישראל  לרב  מאפשרים 
ארשום לנישואין אם אינטרסנטיים לקחו לי את האפשרות?"

הרב ובני ביתו כועסים וכאובים מאוד על תחקיר שפורסם כנגדו 
וכנגד עוד כמה רבנים, בתחקיר נראה תחקירן שנוקש על דלת ביתו 
לגבי  נמצא?  הרב  "כבוד  ונשאלת  פותחת  הרבנית  פרנקל,  הרב  של 
רישום נישואין מול מי עושים את זה פה?" הרב משיב: "בדרך כלל 

כאן, אלא ששנתיים יש איזו בעיה ואי אפשר לרשום לנישואין". 
מהו  לתחקיר  בראיון  מסביר  לאו  הגרי"מ  לשעבר  הראשי  הרב 

תפקידו של רב בישראל "האחריות על מערכת הכשרות, האחריות 
המשפחה  טהרת  מחלקת  העירובין,  מחלקת  הנישואין,  מחלקת  על 
ועוסק  עליהם  אמון  עיר  שרב  הבסיסיים  הדברים  אלו  והמקוואות, 
בהם". למרות המשתמע מן התחקיר, הגרי"מ לאו שהוא ידיד ותיק 
של הרב פרנקל, לא מתייחס אישית להגרס"מ פרנקל, אלא התבקש 

להסביר לצופים מהו תפקידו של רב באופן כללי. 
וגם ירשת', כמשל  'הרצחת  הזעם בבית הרב גדול, "תחושה של 
יתום. לטענתם משרד  כי הוא  רוצח אביו שביקש רחמים מהשופט 
הדתות מינו לו מזכירה שפועלת נגדו והפכו את לשכתו למחסן כדי 
למנוע ממנו להגיע ללשכה, הוא ביקש לקבל 'כתובות' עבור נישואי 
בני ובנות המושב אך הם מסרבים להעביר לו, הממונה מתנהל במקום 
הרב תוך הצרת צעדיו, רודפים אותו בגלל שהקהילות האחרות בעיר 
יש להן יותר קולות ממנו בקלפי, מונעים ממנו לנהל לשכה ולרשום 
זה אבסורד מטורף",  רושם,  לא  עושים תחקיר שהוא  ואז  נישואין, 

אומר תלמידו של הרב.

שוחחתם בנושא עם גדולי ישראל?
קנייבסקי,  שבע  בת  לרבנית  פניתי  בזמנו  "אני  פרנקל:  הרבנית 
'תגידי  לי,  אמרה  היא  אליה,  קרובה  מאוד  שהייתי  לברכה,  זכרונה 
לרב שיבוא היום לבעלי', כי זה היה בסביבות 11 בלילה, היא אמרה 

ו שכשהוא יבוא 'אני אדאג שרבי חיים יקבל  ת ו א
בסוף  לו',  ויאזין  וישמע  אישי  באופן 

זה לא יצא אל הפועל".
למרן  לבוא  "רציתי  הגרס"מ: 
הרב עובדיה יוסף זצ"ל והם חסמו 
לי את הדרך. כסף אין לי. אין לי 

ערש''ק אופרוף

בסיור בחצר חלוקת המזון לנצרכים
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 - אחד  דבר  רק  לי  יש  דבר.  שום 
תנצח.  היא  איתי.  היא  האמת 
אומר  שאני  מה  היטב  תקשיב 
ואני  עלי, 20 שנה  לך. תסתכל 
איתי  היא  האמת  איך?  שורד. 

ת  מ א ה ו
תנצח  שהיא  להיות  ויכול  תנצח. 
המאה  אחרי  אולי  תנצח  עכשיו, 
תנצח.  היא  אבל  שלי,  ועשרים 
לך.  אומר  היטב מה שאני  תקשיב 
אין לי שום דבר חוץ מהאמת. אין 

לי".
אני מבחין במשא ומתן בין בני 

הבית, ומעז לשאול במה מדובר..
מצווה  בר  ילד  "הגיע  הרבנית: 
לו  אין  מהסביבה,  עני  מאוד 
כל  את  נעשה  אנחנו  אז  תפילין. 
המאמצים כדי להשיג לו תפילין". 

מוסדות תורה וחסד
בסיור במושבה יבנאל אני נתקל בישיבה לצעירים, בחצר הישיבה 
כמנהל  המשמש  פרנקל,  יחזקאל  הרב  הרב,  של  בנו  עם  מסייר  אני 

הישיבה שהקים אביו.

למי מיועדת הישיבה?
"כולם כל הבחורים גרים פה ביבנאל. יש לנו קהילה של כשלושים 
משפחות 'גרי צדק' שבחרו להתגורר כאן מאחר וגם בחייהם הקודמים 
בארצות מוצאם הורגלו לאזורים פסטורליים בחיק הטבע. הם הגיעו 
לכאן מארצות שונות להתגורר יחד, ומגדלים פה את הילדים שלהם 
לתורה, אבל אין להם את ה'גרסא דינקותא', להתחיל בכיתה ה' גמרא 

וכיוצא בזה".

איך הגיע הרעיון להקים ישיבה לבני גרים?
התחיל  "זה 
מזה שכשהשכבה 
של  הראשונה 
של  הילדים 
האלו  המשפחות 
שהם  לגיל  הגיעו 
ללכת  צריכים 
ראינו  לישיבות, 
להם  שאין  בעצם 
ללכת  לאיפה 
כי  לישיבות, 
לא  ישיבה  אף 

מתאימה עבורם, בחורים איכותיים, חכמים, כישרוניים וטהורים אבל 
הישיבות הקטנות של היום זה רמה אחרת. 

"בעצה אחת עם גדולי ישראל, החלטנו להקים להם פה מסגרת, 
יוכלו  שאז  כדי  גדולות,  לישיבות  גשר  להם  להוות  מטרה  מתוך 
שנים.  שש  כבר  פעילה  הזאת  הישיבה  רגילות.  בישיבות  להשתלב 

ברוך ה' הצלחנו להכניס מטובי הישיבות, הכנסתי בחור שנה שעברה 
לישיבה של הרב גריינימן בזכרון יעקב ועוד 11 בחורים לישיבות הכי 
טובות. ואלו בחורים שבמאה אחוז, אם לא היה להם את הגשר הזה 
כדי להביא להם את המיומנות ואת הניסיון בגמרא, לא היו מגיעים 

לישיבות גדולות".

אני מבין שאבא הקים עוד מוסדות חוץ מהישיבה...
שהרב  גן  פה  יש  פה.  הקים  הוא  האזורי  הדתי  ספר  הבית  "את 
הקים לעילוי נשמת הרב משה פרוש זצ"ל שהיה מלמד בזמנו אחרי 
משלחת הרבנים המפורסמת של הרבנים זוננפלד וקוק ואף התאלמן 
ונקברה  שנים  באותן  נפוצה  שהייתה  ממחלה  שנפטרה  מרעייתו 
במקום. כשהיינו ילדים צעירים, בני 10, 12, 15, הרב היה מתפלל כל 

ילדים  בתור  אנחנו  ולחזק.  לעורר  כדי  אחר  הכנסת  בבית  תפילה 
 , ם י ז נ כ ש א
מכירים את כל 
 . ה'נוסחאות'
הנוסח  את 
של  שבת  של 
 , ם י א ק ו ר מ ה
התימנים,  של 
של כולם. הרב 
אמר,  תמיד 
'אני לא רב של 
 . ם י ז נ כ ש א ה
של  הרב  אני 
היום  כולם', 
מתפלל  הרב 
בבית  בעיקר 
ת  ס נ כ ה

המרכזי".
ר  ש ק ב "
לתחקיר, הרב לאו הוא ידיד קרוב של הרב, הם ראיינו אותו לתחקיר 
אמר?  לאו  הרב  מה  העולים מהתחקיר,  לדברים  מסכים  הוא  כאילו 
ש'רב אחראי על מחלקת כשרות, על נישואין ועירובין'. זה ברבנויות 
ראוי  מופקד.  הוא  זה  ועל  קבל  קבלת  בשעות  יושב  שהרב  גדולות, 
כזו תפקידו של הרב רבגוני, אבא הוא לא רק רב  לציין שבמושבה 
שלא  אחד  תושב  פה  אין  והולך,  שעות  לכמה  לשכתו  את  שפותח 
יודע להצביע איפה הרב גר, רק בכזה מקום הוא יועץ נישואים, הוא 
איש שלום בית, הוא ייעוץ אישי, הוא חסד, הוא עזרה, מלבד שיעורי 

תורה. 
נמצא,  לא  שהוא  אזכרה  אין  לתושבים.  כולו  כל  את  נותן  "הרב 
למשל ביום חמישי שעבר, היו שלוש אזכרות בערב אחד. רב במקום 
את  חי  הוא  זהו.  בעבודה,  שלו  הקהל  קבלת  שעות  את  גומר  אחר 
החיים הפרטיים שלו. בכזה מקום בית הרב זה הבית של כל המושבה, 

נולדו  הילדים  וכל  פה  התחתנתי  הרי  קשה,  מאוד  מאוד  היה 
פה, לא היו הסעות לטבריה רק פעם או פעמיים ביום אוטובוס, 
הבנים שלי נסעו לטבריה בהסעות של בעלי המוגבלויות. הבן 
הבכור שלי עשה חלאקה, הוא היה הילד היחיד עם פאות וציצית 
בכל יבנאל. כדי להצטייד בכשרות מהדרין היינו נוסעים לחיפה 
לקנות חלב ושימורים, במועצה הדתית היה אדם שהיה לו פנקס 
שיקים בכיס וזה היה כל המועצה הדתית, בלי משרד ובלי כלום

בשיחה עם כל ישראל

הרב שטרנבוך בבחינת צעירי הישיבה קטנה
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לילה,  עד  מבוקר  פה  עובד  פה  רב 
טלפונים,  זה  אם  היום.  כל  לאורך 
אם זה בקשות, הכל. אני לא מצליח 
רב  אבל  הדברים,  כל  את  להכיל 
אין  בישוב.  הדומיננטי  האדם  הוא 
ואחרי  קהל  קבלת  שעת  של  מושג 
מושג.  כזה  אין  ננעלת.  הדלת  זה 

מתי שנמצאים בבית, דופקים, או הרבנית או הרב נמצאים, 
פותחים, נכנסים, בית שוקק חיים".

יש לרב למי למסור שיעורים?
האור  ביבנאל,  למשל,  פה  הגדול  הכנסת  בית  "בוודאי. 
נדלק ב-4:00 וחצי בבוקר, מתחיל שם ה'חברותא' הראשונה, 
תורה  יש שם  היום  כל  כשלאורך  בלילה  ב-11  נכבה  והאור 
ותפילה. שיעורי תפילה ולימוד של 'חברותות'. אני לא מדבר 
כנסת  בבית  להם  יש  זה.  מלבד  שזה  מברסלב,  אנשים  על 
רק  לא  מזאת,  יתרה  תורה.  שיעורי  שלהם  ובכוללים  שלהם 
בבית כנסת הזה, הרב גם דואג לבית כנסת 'שבת אחים' ובית 
כנסת 'אוהל המזרח', בכל בתי הכנסת. יש פה ביבנאל, מלבד 

חסידי ברסלב, 4 שיעורי 'דף היומי' ב-4 בתי כנסת".

סיפרו לי במושב על חלוקת מזון של הרבנית בכל ערב 
שבת...

"יש לה ארגון של חסד. היא מחזיקה פה עשרות משפחות 
שמקבלות מזון מוכן לשבת, יש פה עשרות משפחות. וזה הכל. 
מא' עד ת'. היא מארגנת את זה מארגון מירושלים שמביא את 
האוכל היבש. יש פה עשרות משפחות שמקבלות כל שבת, את 

מה שהיא עומדת ומבשלת".

מי מממן את זה? 
למשפחה  שלמה  שבת  סמלי,  בתשלום  משתתפים  "הם 
לא  הסל.  לכל  שקל   40 זה  על  משלמים  נפשות,   7  ,6  ,5 של 
לנפש. זה משהו סמלי לשלם. יש פה חלוקה כל יום שישי של 
חלות, יין ומוצרי יסוד לשבת, יבשים קצת. יש פה כמובן את 
החלוקות הגדולות שלפני החגים, לפני פסח ולפני סוכות, שזה 
עופות,  ארגז  800 שקל,   ,700 בשווי  סל  מקבלת  כל משפחה 

בקר, דגים והמון המון ומצרי יסוד כמו שמן וסוכר ועוד.."
אני עוזב את יבנאל בתחושה מעורבת, מחד פעילות רוחנית 
אדירה, ישיבות, בתי כנסת, שיעורי תורה, מוצרי מזון לנזקקים, 
פעילות רוחנית מסביב לשעון. מאידך מחלוקת קשה ומסובכת 
שנמשכת עשורים רבים, תוך ביזוי יום יומי של כבודו של רב 

נכבד וגאון שכבודו וכבוד הרבנות מושפל עד עפר.

כולו  כל  את  נותן  הרב 
אזכרה  אין  לתושבים. 
למשל  נמצא,  לא  שהוא 
היו  שעבר,  חמישי  ביום 
בערב  אזכרות  שלוש 
אחד. רב במקום אחר גומר 
הקהל  קבלת  שעות  את 
שלו בעבודה, זהו. הוא חי 
את החיים הפרטיים שלו. 
זה  הרב  בית  מקום  בכזה 
המושבה,  כל  של  הבית 
מבוקר  פה  עובד  פה  רב 
עד לילה, לאורך כל היום. 
זה  אם  טלפונים,  זה  אם 
לא  אני  הכל.  בקשות, 
כל  את  להכיל  מצליח 
הוא  רב  אבל  הדברים, 
האדם הדומיננטי בישוב. 
אין מושג של שעת קבלת 
הדלת  זה  ואחרי  קהל 
מושג.  כזה  אין  ננעלת. 
בבית,  שנמצאים  מתי 
או  הרבנית  או  דופקים, 
פותחים,  נמצאים,  הרב 

נכנסים, בית שוקק חיים

 עם מרנן ר' שלמה זלמן אויערבך זצוק''ל ובעל הנתיבות
שלום מסלונים זי''ע

בחול המועד סוכות תשמ''ב בכותל המערבי

בלג בעומר במושבה
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אצ"ל 

ברוך ברגמן

גן  את  לחדש  בחרה  אמנם  ירושלים  עיריית 
השכונה,  תושבי  לכלל  ולהנגישו  הסנהדרין 
אך זקני המקום עוד זוכרים את האזור שהפך 
שם  "שמסתובבות  למקום  הימים  ברבות 
נשמות ורוחות"  ברוך ברגמן חזר במנהרת 
העתיקה  ההיסטוריה  את  וגילה  לאחור  הזמן 
של מקום קבורת שופטי תקופת הבית השני 
 וגם: השימוש המפתיע של לוחמי האצ"ל 

במערות המסתוריות 

הסנהדרין

צילום: יולי שוורץ באדיבות רשות העתיקות
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ם תשאלו ילד שגדל בשכונת סנהדריה 
ב"גן  ביקר  פעמים  כמה  בירושלים 
סביר  לשכונה,  הסמוך  הסנהדרין'' 
להניח שיספר שלא דרך שם מעולם. 
או שביקר במקום פעם אחת ולא חזר 
פי  שוב. המיתוסים כלפי הגן בו על 
הסנהדרין,  חכמי  קבורים  המסורת 
השכונה  נבנתה  כאשר  גם  פסקו  לא 
וברשות  ירושלים  בעיריית  מקווים  כעת  חיים.  השוקקת 

העתיקות להשיב את האמון במקום.
אומר  מאוד מפחיד",  כמקום  הזה  המקום  את  זוכר  "אני 
של  "באגדות  בשכונה.  שגדל  זהב  משי  יהודה  זק"א  יו"ר 
ורוחות.  נשמות  כאן  לנו שמסתובבות  היו מספרים  הילדים 
מפחדים  היינו  צורחות.  נשמות  כאן  שיש  בטוחים  היינו 

מהמקום הזה". 
שעבר  בשבוע  התקיים  המחודש  המקום  חנוכת  טקס 
הגן  סביב  לנעשה  צוהר  והעניק  העיר,  נכבדי  בהשתתפות 
עברו  במקום,  הפעילות  במסגרת  במקום.  הקבורה  ומערות 
שימור  תהליכי  בסלע  החצובים  והחללים  המערות  חזיתות 
ייצוב  וגרפיטי,  ניקוי מכני, הסרת כתמי פיח  מתקדמים של 
שנים  לעוד  לשם שמירתם  העיטורים  והדגשת  האבן  וניקוי 

רבות. 
והיסטורי  ארכיאולוגי  ערך  בעל  אתר  הוא  הסנהדרין  "גן 

ראשון במעלה, הדומה בחשיבותו לגנים לאומיים מתקופת 
יובל  ד"ר  השבוע  אמר  שערים",  בית  דוגמת  שני,  בית 
ירושלים. "חשיבות הגן באה לידי  ברוך, ארכיאולוג מרחב 
מהפארקים  היה  אז  השחרור,  מלחמת  לאחר  כבר  ביטוי 
מהראשונים שנבנו בירושלים לאחר המלחמה. עד למלחמת 
ששת הימים, היווה גן הסנהדרין את אחד ממוקדי התיירות 

והביקור המרכזיים בעיר".
מהזנחה  סבלו  שבו  והמערות  האתר  השנים,  במהלך 
וחלקם אף הושחת. לפני כעשור רשות העתיקות יזמה, ביחד 
עם שותפיה בעיריית ירושלים ובהרל"י, את שיקום המערות 
זו,  מפעולה  כתוצאה  כי  מקווה  העתיקות  "רשות  ושימורן. 
יתאפשר  צוות משמרים מקצועי מטעמה,  ידי  על  שנעשתה 
כעת לתושבי השכונה ולמבקרים בגן ליהנות משכיות חמד 
אלה, ודרך הביקור במקום ללמוד ולהכיר את שרידי עברה 

המפוארים של העיר".

מערת הקבורה

מערות הקבורה בלב הגן מיוחסת לקברי הסנהדרין מכמה 

אל  'קבור  הערבים  ידי  על  כינויה  היה  הראשונה  סיבות. 
זיהויה  קוצ'א', שמשמעו קברי השופטים, מה שמסביר את 
בין  עסקה,  הסנהדרין  שכן  הסנהדרין,  של  הקבורה  כמערת 
שאר תפקידיה בשפיטה. הסבר אחר לזיהוי המערה כקברות 
כוכי  לשמונים  שבעים  בין  ישנם  שבמערה  הוא  הסנהדרין 
הסנהדרין  קבורת  מקום  שזהו  לחשוב  נוטים  ולכן  קבורה, 

שמספר חבריה היה שבעים ואחת. 
בדיוק  הוא  במערה  הכוכים  מספר  הגרסאות,  אחת  לפי 
שבעים ואחד, דבר שכנראה העצים את המסורת בדבר היות 
חדשה  ספירה  לפי  אולם  הסנהדרין.  קבורת  מקום  המערה 

שנעשתה עם שיפוץ האתר, מספר הכוכים נמוך יותר. 
שנת  מאז  ישראל  בעם  ידועה  הייתה  עצמה  המערה 

השליח.  יעקב  במערה  ביקר  עת  ם 1235,  ע
שונים  חכמים  ציינו  ת השנים  א

"רבינו  וביניהם  המערה 
רבי  מברטנורא",  עובדיה 

משה באסולה ועוד. בשנת 
המערה  נוקתה   1903
הארכיאולוג  ידי  על 
האמריקאי ברטון. מלאכת 
על  הושלמה  החפירה 

יותם  יוליוס  הארכאולוג 
 .1950 בשנת  רוטשילד 

א



הסנהדרין
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במערה 
קבורה  ארון  נמצא 
"יצחק".  השם  ועליו 
לצרפת  נלקח  הארון 
מצוי  הוא  וכיום 

במוזיאון הלובר בפריז.
המערה מעוטרת במשקוף בצורת גמלון. במשקוף 
ועלי  אתרוג  רימון,  של  בצורה  מגולפים  עטורים 
הוא ה"קוציץ הסורי". בתוך מבוא  צמח האקנתוס 
המערה מצוי משקוף מעוטר נוסף, המעוטר גם הוא 
בגילופים של עלי אקנתוס. העובדה שעיטורים אלו 
דווקא מחזקת את ההנחה שמערה  הם של צמחים 
שני  בית  בימי  היהודים  יהודים.  של  הייתה  זאת 
נמנעו מלעטר את ארונות ומערות הקבורה בצורות 

אדם בגלל האיסור המקראי לעשות פסל ומסכה.
מערת הסנהדרין מצויה בין מערות קבורה רבות 
כאשר האזור כולו מהווה חלק מ"עיר הקברים" או 
ירושלים  של  המתים  עיר  כלומר  ה"נקרופוליס", 
מצויות  דווקא  זה  שבאזור  הסיבה  שני.  בית  בימי 
מערות קבורה כה רבות היא סוג האבן המצוי באזור. 
האזור שימש לחציבת אבנים לבנייה, ושימוש נוסף 
קבורה  למערות  הפיכתן  הוא  במחצבות  שנעשה 
העת.  באותה  ירושלים  של  העשירות  למשפחות 
במורד השכונה מצויה מערה נוספת הקרויה מערת 
האשכולות בגלל עיטורים בצורת אשכול במשקוף 

הכניסה למערה.
באזור  הקבורה  מערות  של  הפנימים  הקירות 
התגוררו  שבמערות  היא  לכך  הסיבה  שחורים. 
בדואים ובלילות החורף הירושלמי הקר הם הדליקו 
הפיח  ועקב  להתחמם,  מנת  על  במכרות  מדורות 
בצבע  המערות  קירות  התכסו  מהמדורה  שנפלט 

שחור.
הסנהדרין  קברי  זכו  והשישים  בשנות החמישים 
חצי  של  בשטר  הונצחו  ואף  יחסית  נכבד  למעמד 
ששת  מלחמת  שתוצאות  ייתכן  ישראלית.  לירה 
הימים, שפתחו בפני יהודים וישראלים את הגישה 
המכפלה  מערת  המערבי,  הכותל  כמו  למקומות 
במעמדם  יחסי  לפיחות  הביאו  רחל,  וקבר  בחברון 
של קברי הסנהדרין. בשנים שלאחר מכן, האתר היה 
מוזנח למדי ולא ניתן לקיים ביקורים סדירים בתוך 

המערות השונות.

מחבוא לאצ"ל

ילדי  על  אימתן  שהטילו  המערות  אך  יודעים,  רבים  לא 
המדינה,  קום  בטרם  האצ"ל  לוחמי  בהסתרת  סייעו  השכונה, 
כאשר אלו לחמו כנגד הבריטים. למעשה, התיאור לפעילותם 

דומה היה לסצנות בסרטי המחתרות שהיו במערות אפלוליות 
של  מרצדות  להבות  לאור  כצלליות  נראים  הלוחמים  כשפני 
נרות זעירים. לפעילותם של לוחמי האצ"ל יש בהחלט מקום 

של כבוד למערות באזור ירושלים. 
ריכזו  המרכז  יוצאי  ושאר  אביבים  התל  שבעוד  הסתבר 
שהירושלמים  הרי  השרון  ובפרדסי  מגורים  בדירות  פעילות 

בשנות החמישים והשישים זכו קברי הסנהדרין למעמד נכבד יחסית ואף 
ייתכן שתוצאות מלחמת ששת  הונצחו בשטר של חצי לירה ישראלית. 
הימים, שפתחו בפני יהודים וישראלים את הגישה למקומות כמו הכותל 
המערבי, מערת המכפלה בחברון וקבר רחל, הביאו לפיחות יחסי במעמדם 

של קברי הסנהדרין


כך פעלה הסנהדרין

הסנהדרין, או בשמה המקורי "מועצת הזקנים", הייתה המוסד הדתי העליון ביהודה בימי בית שני, אך שימשה גם כהנהגה מדינית. 
המוסד התפתח ממוסד קדום לו – הכנסת הגדולה. בידיה רוכזו סמכויות משפטיות ומדיניות. היא הנהיגה את העם וייצגה אותו, והיוותה 

גם בית מדרש עליון ללימוד תורה. את הבסיס לסנהדרין נטלו חז"ל מ־70 הזקנים שסייעו ביד משה רבנו במשפט.
כך זה פעל - הסנהדרין היא חלק ממערך בתי הדין, המורכב משלושה סוגי בתי דין, ולכל אחת מהן סמכות שונה: בית דין של שלושה 
דיינים, שרשאי לדון בדיני ממונות )הלוואות, גזילות, חבלות, וכיוצא בהן(. בית דין מסוג זה נוהג אף בחוץ לארץ. בית דין של עשרים 
ושלושה דיינים )"סנהדרי קטנה"(, אשר רשאי לדון אף בדיני נפשות. בית דין כזה היו מעמידים בכל קהילה יהודית בארץ ישראל שיש בה 

יותר מ־120 אנשים, ועוד אחד לכל שבט ושבט. בית דין זה נוהג אף הוא בחוץ לארץ, אך לא יותר מאחד בכל מחוז.
הסנהדרין, שהיא בית דין של שבעים ואחד דיינים )"סנהדרי גדולה"; יש הסוברים שהסנהדרין כללה רק שבעים דיינים( מוסמכת לדון 
בדיני נפשות חמורים במיוחד )מיתתו של נביא שקר, אנשי עיר הנידחת ועוד(. בנוסף, הסנהדרין פוסקת הלכה לכל ישראל בכל המחלוקות 
גם הם  היו  ישראל  לעם  הנוגעים  נוספים  עניינים  הוראתם.  על־פי  הכול לעשות  חייבים  ישראל,  תורת  פי  ועל  תורה,  בדיני  המתעוררות 

בסמכותו של בית הדין הגדול, כגון קידוש החודש, עיבור השנה, מינוי כהן גדול, מינוי "סנהדרי קטנה" בכל עיר ועיר, ועוד.
מקומו של בית דין הגדול )של 71 חכמים( היה בתחילה בלשכת הגזית אשר בבית המקדש; מלבדה, ישבו שתי סנהדריות קטנות )23 
40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני גלתה הסנהדרין ממקומה, ומאותו זמן ואילך  חכמים כל אחת( בפתח העזרה ובפתח הר הבית. 
בטלה סמכותה להוציא עבריינים להורג, מפני שרשאים בתי־הדין לפסוק גזר־דין מוות רק כשבית־הדין הגדול יושב במקומו בלשכת הגזית.

לאחר החורבן נדדה הסנהדרין ממקום למקום. בתלמוד בבלי מסופר על תלאותיה ועל מעבריה התכופים. "גלתה סנהדרין… מלשכת 
הגזית לחנות ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושה ליבנה, ומיבנה לאושה, ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית־

שערים, ומבית־שערים לציפורי, ומציפורי לטבריא". ככה עברה הסנהדרין עד שבטלה.
שאלת הזמן בו התבטלה הסנהדרין נתונה במחלוקת. הדעה הרווחת היא שהסנהדרין הפסיקה לפעול סמוך לזמן ביטול הנשיאות, בשנת 

425. עם זאת, ישנן ראיות המרמזות על שרידי סנהדרין עד לפחות המאה השמינית. 
לאחר חורבן הבית, ישבה הסנהדרין ביבנה עד מרד בר כוכבא, בעקבות המרד והגזרות שגזרו הרומאים בעקבותיו על יהודה, עברה 
הסנהדרין לגליל. היא ישבה בכפרים קטנים כמו אושא ושפרעם, כדי להרחיק ממנה את עינה של הקיסרות הרומאית. רבי יהודה הנשיא 
- נשיא הסנהדרין, שישב בבית שערים, העביר לעירו את הסנהדרין, וכאשר חלה ועבר לציפורי, עברה אתו לשם גם הסנהדרין. בימי רבי 

יהודה נשיאה, עברה הסנהדרין לטבריה למשך תקופה ארוכה.
לצד חוקרים המצדדים בהמשך קיום הסנהדרין לאחר ימי מרד בר כוכבא, קיימים גם חוקרים הטוענים כי אין כל ראיה לקיומו של גוף 
מרכזי הקרוי "סנהדרין" לאחר המרד. י' לוין טוען: "השם 'סנהדרין' כמעט שאיננו מופיע בתיאורי תקופה זו. השימוש במונחים העשויים 
להעיד על קיומו של מוסד כזה הוא נדיר למדי, ואף מוגבל לסוף המאה הראשונה או לראשית השנייה.". לטענתו, לא נזכר במקורות גוף 
עליון דתי או שיפוטי, ומונחים, כגון ועד, בית הוועד, בית מדרש ועוד ביטויים דומים - מכוונים כולם להתכנסויות של בתי דין מקומיים, 

או להתכנסויות חכמים לשם לימוד.
ולפי  הגדולה  הוא אחד הבולטים שבחברי הסנהדרין  גמליאל השני  רבן  היהודי.  הרוחנית של העם  היו העילית  71 חברי הסנהדרין 

המסורת מרדכי היהודי היה בין חברי כנסת הגדולה, גלגולה הקודם של הסנהדרין.
נכשלו. הראשון  ככולם  רובם  ואת הסנהדרין,  ניסיונות שונים במהלך השנים לחדש את הסמיכה  היו  ביטול הסנהדרין,  אולם לאחר 
ניסיונות אלו היה פולמוס הסמיכה, שאותו הוביל מהר"י בירב. מהר"י בירב סמך, על פי שיטתו, ארבעה חכמים, שסמכו  והמקיף בין 

חכמים נוספים, אך לא התגבש מניין מספיק עבור סנהדרין. 
בשאר הניסיונות לא נסמך איש. מהר"י בירב, וכן הבאים אחריו, נסמכו על מה שכתב הרמב"ם בפירושו למשנה, וגם בהלכות סנהדרין 
שבמשנה תורה: "שאם יסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים ויש להם רשות לדון דיני קנסות 

ולסמוך חכמים אחרים".

בנק ישראל חצי לירה
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הסנהדרין  קברי  במערות  מצאו 
מקום ראוי בהחלט לפעילות 
הכובש  מול  והיערכות 
ל-70  קרוב  לפני  הבריטי. 
פירסם  )ב-11,1,49(  שנים 
אוריאל  האצ"ל  איש 
בעיתון  ז"ל  אליצדק 
של  סיפורן  את  'חירות' 
הסנהדרין  קברי  מערות 
שבירושלים כמקום ששימש לא 
מעט את לוחמי המחתרת, ואף הגדיר 
את המקום כ"המקומות החשובים ביותר בריכוזי המחתרת 

בירושלים". 
את מערת קברי הסנהדרין ניתן למצוא היום בלב שכונת 
סנהדריה, סמוך לשדרות גולדה מאיר שבלב הבירה. במערה 

שכניסתה מעוטרת במשקוף מיוחד ומעוטר ברימון, 
קבורה.  כוכי  משבעים  למעלה  קנתוס  ועלי  אתרוג 
רווי מערות קבורה  המערה מצויה בליבו של אזור 
בימי  ירושלים  עשירי  את  שימשו  הנראה  שככל 
הבית השני, אולם כאמור, עם חזרתו של עם ישראל 
המערות  שימשו  גלות  שנות  אלפיים  לאחר  לארצו 
גם כמסתור ללוחמי החירות מפני הכובש הבריטי. 

במאמר המדובר בעיתון 'חירות' פורסם כי צעירי 
הריכוז  לנקודת  המערות  אחת  את  הפכו  האצ"ל 
טרם צאתם לפעילות, ובמערה נוספת מעין "כיתה" 
חשאית ללימוד השלכת רימון ואימוני אקדח. זאת 
לבד מהפיכתה של אחת המערות למעין חדר קבלה 

והשבעה לשורות הארגון. 
של  החדשות  בגיליון  המובאת  העדות,  פי  על 

מכון ז'בוטינסקי האחרון בידי דותן גורן, התאמנו הלוחמים 
במערות האזור, ובהן חשו היטב בימי 
הירושלמי  הקור  צינת  את  החורף 
את  בשרם  על  חשו  בקיץ  ואילו 
את  להן  שמצאו  הכנימות  עיקצוצי 
החורף  "ימי  ראוי.  למשכן  המערות 
היו קשים ביותר, אך איש לא החסיר 
הצטננו  רובם  כי  אף  האימונים,  את 
היו אמנם  בימי הקיץ  וחלו.  כך  אחר 
מקום  את  אך  יותר,  נוחים  התנאים 
הקור והטחב תפסה הכינמת שהציקה 
מתאר  כך  ללוחמנו",  מאוד  מאוד 

"חירות". 
לאחר  יוצאים  היו  האצ"ל  לוחמי 
העתיקה  העיר  לשכונות  האימונים 
למה שהוגדר כאיסוף מודיעין לקראת 
אם  כי  מספר  גורן  עתידיות.  פעולות 
המנדט  שוטרי  בידי  הלוחמים  נלכדו 
באזור  נוכחותם  את  מתרצים  היו 
פעילות  המבצעים  'צופים'  כחניכי 

חינוכית מקובלת וסטנדרטית במקום. "תשובותיהם הישירות 
שנאמרו בלא מבוכה הסירו כל חשד מלב הבריטים". 

במאמר המדובר מסופר עוד כי גם תושבי השכונה הסמוכה 
סייעו בידי אנשי האצ"ל גם כשנצרו את ההתארגנות במקום 
השוטרים  מפטרולי  הלוחמים  באוזני  כשהתריעו  וגם  בסוד 

שנעשו במקום. 
הפכו  יותר  מאוחר  בשלב  אליצדק,  של  תיאורו  פי  על 
המערות למרכז פעילות מחתרתית גם ביום ולא רק בלילה. 
אנשי האצ"ל הציבו בכניסה למתחם המערות שומר שהתריע 
אליצדק  סיפר  עוד  בריטיים מתקרבים.  כשהבחין בשוטרים 
המנדט  ושוטרי  להתריע  השומר  בידי  עלה  ולא  במידה  כי 
שבקירות  הכוכים  תוככי  אל  הלוחמים  נעלמו  לאזור  נכנסו 

המערות. 
חזון  ומלאת  פיוטית  בשפה  אליצדק  חתם  מאמרו  את 
כיאה וכמקובל בקרב לוחמי המחתרות של טרום המדינה: 
קברות  של  האפלים  הכוכים  מתוך  שיצאו  "הצעירים 
לא  הכזיבו  לא  ללחום את מלחמת שחרורנו  כדי  הסנהדרין 
את שולחיהם ולא את העם העברי. רוח החשמונאים הותכה 
היטב בדמם עד לבלי הפריד, והראתה את אותותיה במבצעי 

גבורה שאין כדוגמתם".


נדדה  החורבן  לאחר 
ממקום  הסנהדרין 
בבלי  בתלמוד  למקום. 
ועל  תלאותיה  על  מסופר 
"גלתה  התכופים.  מעבריה 
הגזית  מלשכת  סנהדרין… 
לירושלים,  ומחנות  לחנות 
ומיבנה  ליבנה,  ומירושלים 
ליבנה,  ומאושה  לאושא, 
ומאושא  לאושה,  ומיבנה 
ומשפרעם  לשפרעם, 
ומבית־ לבית־שערים, 

ומציפורי  לציפורי,  שערים 
עברה  ככה  לטבריא". 

הסנהדרין עד שבטלה.

כוכי קבורה בגן הסנהדרין

קברי הסנהדרין. צילום: יולי שוורץ באדיבות רשות העתיקות

 הכניסה למערכת הקבורה בגן הסנהדרין לפני.השימור
צילום: אדריכלית מאיה עובדיה רשות העתיקות

עבודות רשות העתיקות בקברי הסנהדרין. צילום: יולי שוורץ באדיבות רשות העתיקות

קברי הסנהדרין. צילום: יולי שוורץ באדיבות רשות העתיקות
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משל ושנינה // אליהו פכטר

יש כביכול אחדות דעים באשר לעובדה שהמדע והתורה 
סותרים זה את זה, וכל שנותר הוא לתפוס צד  אבל 
האמת שונה בתכלית ושני העולמות חופפים זה לזה

נראה כי בין החילונים לרבים מאנשי האמונה והיראה החרדים 
לדבר ה' שוררת אחדות דעים נדירה בשאלת המדע והתורה. 
אלה גם אלה מסכימים כי האחד סותר את השני, רק בנוגע 

לשאלת ההתמודדות חלוקים שני הצדדים.
היו שבחרו, מתקופת ההשכלה ועד ימינו להפנות את עורפם 
לאמונה ולבחור בקדמה המדעית. לעומתם היו שבחרו, למרות 
המכשולים שמציב המדע לדרך האמונה הפשוטה להמשיך 
ולהחזיק במסורת אבות ולהאמין בקב"ה ובחוקי התורה מבלי 

לוותר אף לא על תג אחד מחוקיה. 
האמת היא, כפי שיוכח ויבואר בסדרת מאמרים זו, שלא 
רק שהקדמה המדעית איננה סותרת ולו עיקרון אחד באמונה 
היהודית או מצווה אחת בתורה הקדושה אלא שככל שמתגלות 
עוד ועוד אמיתות בשדות המדע, הפיזיקה והמתמטיקה כך 
באופן מקביל ובחפיפה מושלמת מתגלה ומתחזקת האמונה 

בקב"ה ובחוקי תורתו.
התפיסה הדיכוטומית בין חוקי המדע לחוקי התורה מלבד 
זאת שאיננה נכונה כלל ועיקר הרי שהיא גורמת לנזק חינוכי 
עצום שאת תוצאותיו אפשר היום לראות במלוא החומרה 
בתופעת 'הנוער הנושר'. בעוד רבים נוטשים את אמונת האבות 
אך ורק כדי למלאות אחר תאוותם ומשתמשים בטיעונים 
פסבדו פילוסופים ככלי למילוי רצונם, רבים אחרים עוזבים 
את הדרך מתוך בלבול הנוצר בעקבות המחשבה המוטעית כי 

המדע סותר לתורה הקדושה.
אותו נוער נחשף לפלאי הטכנולוגיה ולחידושים המדעיים 
המופלאים של תקופתנו ואמונתו המבוססת על שלילה חסרת 

הבחנה של כל דבר שריח המדע נודף ממנו, קורסת.
אמנם, יש לציין כי במאות האחרונות בא אור המדע וגירש 
הרבה מחשכת הבערות של דתות העבודה זרה. כמו שצליל 
לא מכוון בסימפוניה הרמונית יוצר קקופוניה הצורמת בחוסר 
התאמתה למערכת הכללית כך השקר סופו להתגלות מתוך חוסר 

ההתאמה שלו לאמת. ככל שהמדע התקדם, ככל שהחשיבה 
נעשתה יותר רציונלית באופן טבעי נדחו האמונות התפלות 

של דתות העבודה זרה.
מצד שני אמת תמיד תתאים לאמת. כמו שמשוואה מתמטית 
נכונה תשתלב באופן מושלם בכל פורמולה מתמטית אחרת. 

כך גילוי מדעי יתאים לאמת של התורה באופן מושלם.
השקר דיס-הרמוני, האמת הרמונית.

יש להניח מושכל ראשון אחד כהקדמה לכל דברינו. יש 
לדעת כי לא יכולה להיות ולו הסתירה הקלה ביותר בין המדע 

לתורה. הסיבה לכך פשוטה ומובנת לכל בר דעת.
בורא העולם הקב"ה יצר שני עולמות ושני מערכות חוקים 

מקבילות זו לזו וחופפות זו לזו. 
האחד- העולם הגשמי בו שולטת מערכת חוקים פיזיקלית, 
מדידה וכמותית אותה אנו יכולים לתפוש בששת חושינו. עולם 

שמרכיב היסוד הבסיסי שלו הוא אנרגיה טהורה. 
והשני- העולם הרוחני בו שולטת מערכת חוקים רוחנית 
בלתי ניתנת לתפישה בשכל האנושי. המקבילה של האנרגיה 

בעולם הרוחני היא- קדושה. 
האמצעי היחידי לידיעת אותו עולם רוחני, ללימוד חוקיו 
ומשפטיו ולקשר הקיים בינו לבין העולם הגשמי הוא התורה 

הקדושה שניתנה לנו מידי הקב"ה יוצר שני העולמות.
מכיוון ששני העולמות קיימים ומקורם ביוצר אחד אין ולא 
יכולה להיות סתירה בין החוקים והתופעות של שני העולמות. 
עד כדי כך הסינרגיה בין העולמות מושלמת  עד שניתן לומר 
שזהו עולם אחד שרק חלק מרכיביו, החלק הכמותי, גלוי לעיננו.

אם אכן אמת הדבר שחוקי התורה וחוקי הפיזיקה מחוקק 
אחד חוקקם אזי המסקנה ההגיונית ההכרחית היא שלא תהיה 
ולו הסתירה הקלה ביותר ביניהם. יותר מכך אפשר להשתמש 
בגילויים מדעיים בכדי להסביר סוגיות תמוהות בש"ס. ומהצד 
השני להסביר על ידי חוקי התורה ורעיוניה אי בהירויות העומדות 

בבסיס המדע המודרני. במאמר הבא הביא מספר דוגמאות לכך. 
לפני כן ברצוני להקדים ולבאר את ההבדל המהותי בין 

היהדות לשאר הדתות קרי- עבודה זרה. 
דתות העבודה זרה עומדות על שלושה יסודות:

1. פחדים 2. אינסטינקטים 3. אמונות טפלות.
ילדים קטנים נוטים לפחד מהחושך. הם ממלאים את החשכה 
במפלצות וביצורים דמיוניים מעוררי אימה. אך כשאחד 
מההורים נזעק לשמע בכיו של הילד ומדליק את האור מיד 

יחד עם החושך נעלמים כל יצירי הדמיון.
אומות העולם מילאו את חשכת הבערות באלילי שווא 
ובאמונות טפלות פרי הדמיון והרגש. העבודה זרה מבוססת 
על שלושת הדברים האלו- פחדים, אמונות טפלות ורגשות 
חייתיים. כשבא המדע והאיר את חשכת הבערות מיד נעלמו 
כל אותם פחדים ואמונות טפלות ואת מקום דתות העבודה 

זרה תפס השכל הרציונלי והניתוח ההגיוני הקר.
התורה לעומת זאת עומדת על שלושה יסודות שונים בתכלית 

השינוי, והם; 1. אינטלקט  2. אינטואיציה 3. אמונה.
המאמינים בתורה אמונה המבוססת על אינטלקט והיגיון 
נמצאים כבר בחדר מואר באור יקרות וכל חידוש וגילו מדעי 
כאילו מצית עוד נר המוסיף אורה ויקר בעולמו של היהודי 

המאמין.
ככל שעוד אמיתות מדעיות נחשפות וככל שהחשיבה נעשית 
יותר לוגית ורציונליות בהכרח יידחו האמונות הטפלות הפחדים 
והרגשות של דתות העבודה זרה. לעומת זאת ביחס ישיר מתגלה 

החכמה והאמת שבחוקי התורה.
בשבוע הבא אדגים כיצד גילויים מדעיים שתרמו להיחלשות 
דתות העבודה זרה בבחינת מעט מן האור מגרש הרבה מן 
החושך לא רק שלא עמדו בסתירה לתורה הקדוש אלא אף 
תרמו להבנת חוקיה והתירו חידושים רבים שהיו במשך מאות 

שנים בגדר "צריך עיון".

 סתירה מדומה



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

אחר  חמישי  ביום  זה  היה 
פקוקים.  הכבישים  הצהרים. 
מבט  בעצלתיים.  מתנהלת  הדרך 
בלוח השעונים מגלה לי שנורית מד 
הדלק דולקת ומצביעה על צורך דחוף בתחנת 
דלק. מבט נוסף על השעון הדיגיטלי מספר לי 
עשר  בעוד  להתחיל  אמורה  שלי  שההרצאה 

דקות ביישוב בשרון...
ווייז מעידים כי  מצב הכביש ואפליקציית 
אין סיכוי שאגיע בזמן. חמשת הקילומטרים 
מחצית  של  לאורכה  יתמתחו  לי  שנותרו 
שעל  והשליחה  מצלצל  הטלפון  השעה... 
מספרת  להרצאה,  אותי  שהזמינה  זו  הקו, 
וכל  חנייה  לי  שומרת  שמישהי  בשמחה  לי 
הנוכחות כבר ישובות ומצפות. אני לא ממש 
יודעת כיצד "אבשר" לה שזה ייקח עוד קצת 
ויותר, אבל אין שקר טוב יותר מהאמת ואני 

מספרת לה על הפקק והווייז.
"להעסיק"  ומבטיחה  אותי  מרגיעה  היא 
כמעט  אני  הפרשה.  על  תורה  בדבר  אותן 
היא  בדבר  שטרחתי  בלי  כי  מעצמי  מרוצה 
עומדת לעשות בדיוק את הדבר ממנו חששה 
הנשים  קהל  בפני  דברים  ולשאת  עתה  עד 
חושבת  ואני  באיטיות  מתקדם  הרכב  שלה. 

על ההשגחה העליונה שמנהיגה את העולם.
בסופו של דבר הגעתי באיחור של ארבעים 
וחמש דקות. הרגשתי נורא אך השליחה עדיין 
כל  את  להן  העבירה  היא  כי  מתברר  חייכה. 
מה שלמדה ולימדה על הפרשה. השבח לא-

ל. נכנסתי חסרת נשימה ובזווית העין קלטתי 
את אחת הנשים המבוגרות מביטה בי ובשעון 
רק  הייתה  זו  אבל  בשער.  כמוכיחה  חליפות 

ההתחלה...
שלי  המורה  כמו  זועמת  נראתה  אחרת 
לאות  ויצאו  קמו  אף  ושתיים  ז'  בכיתה 
את  אפתח  בהן  המילים  את  חיפשתי  מחאה. 
ההרצאה. הרגשתי שקשה לי להחזיר לעצמי 
ואנה  אנה  הסתכלתי  הסדירה.  הנשימה  את 
עיניים  השפלתי  ולבסוף  ישועה,  כמחפשת 
על תמונת הרבי שניבטה אלי משומר המסך 
של הסלולרי שלי ומלמלתי "ה' שפתי תפתח 
הקוראות,  עיניכן  והנה,  תהילתך".  יגיד  ופי 

נותרתי בחיים לספר על-כך...



שחל  הולדתי  ליום  קיבלתי  רבות  מתנות 
בשבת הקודמת פרשת חיי שרה. חלקן גשמיות 
ביותר  הגדולה  המתנה  אך  רוחניות.  וחלקן 
שחשפה  מה(  )אלא  טובה  מחברה  הגיעה 
אותי למאמר שנשא הרבי מליובאוויטש ביום 
הולדתו החמישים, בשנת תשי"ב. )הרבי נולד 
בי"א ניסן בתרס"ב(. היה זה כשנה וחודשיים 

לאחר שעלה על כס נשיאותו.
הרבי פתח את המאמר במילים "ה' שפתי 
נ"א  מפרק  פסוק  תהילתך".  יגיד  ופי  תפתח 
בתהילים שבאותו יום הפך להיות הפרק של 
הרבי לאותה שנה )במלאות חמישים, נכנסים 
הסתירה  את  הסביר  הרבי  ה-51(.  לשנה 
המובנית בדברי חז"ל ש"בן חמישים לעצה". 
מחד, בני הגיל הזה הגיעו לגיל שהופך אותם 
נו"ן  אות  מאידך,  ול"יועצים".  סמכא  לברי 
המסמלת את הגיל, היא אות הביטול שמגיעה 
אחרי מ"ט שערים. אותם שערים שיש לעבור 
בדרך לשער הנו"ן – המדרגה הנעלית ביותר.

פתח  עמו  בפסוק  כמובן  נעוצה  התשובה 
רק  תפתח.  שפתי  ה'   - המאמר  את  הרבי 
לייעץ,  הצינור  את  לנו  לפתוח  יכול  הקב"ה 
בגיל  הזה,  בגיל  ולכן,  מסר.  להעביר  לדבר, 
שהדברים  ברור  הנו"ן,  שנת  "הביטול", 
שיוצאים מפינו הם תהילתך! לא תהילתי ולא 
תהילתנו אלא תהילתך. כי הכל מאיתך. בגיל 
בידינו  העולם  שכל  לחוש  נוטים  אנו  צעיר 
יכולים  שאנחנו  ולחשוב  לטעות  ועלולים 
לבד. בגיל מבוגר קשה מאוד לטעות בנקודה 

הזו...



ארבעים שנה מאוחר יותר. בשיחת פרשת 
כזו  עבודה  כי  הרבי  אומר  תשנ"ב,  תולדות 
ביום-יום.  מאיתנו  ואחת  אחד  מכל  נדרשת 
זאת על-ידי התחלת היום שלנו היא באמירת 
"מודה אני...", כאשר המילה הראשונה היא 
עוד  ה"אני"!  את  שיש  לפני  עוד  "מודה". 
טרם קיומה של מציאות מסוימת, כבר ישנה 
התבטלות והודאה לה'. ופי יגיד תהילתך עוד 

לפני הווייתי.
כך מתחיל יהודי את יומו, בביטול מוחלט 
נשמתו  את  החזיר  בה  שינה  אחרי  לקב"ה. 
שישים  חלקי  אחד  היא  )השינה  לבורא 
מודה  הוא  אליו,  חוזרת  זו  כאשר  מהמוות(, 
לה' ומבהיר, קודם אתה – הקב"ה, ורק אחר-

כך אני – מציאותי הגשמית. וכל זה עוד לפני 
הביטול  כי  מצוות.  קיום  לפני  ידיים,  נטילת 
לחיים  ובסיס  יסוד  הוא  לקב"ה  המוחלט 
שלנו. הוא הדבר הראשון שאנו עושים מידי 
בוקר והוא זה שאמור להנחות אותנו לאורך 

היום כולו.



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

/co.il

מדוע איחרתי 
להרצאה?

ארבעים  לידיעתך.  כ"ץ,  ישראל  השר  כבוד 
זועמים  בפרצופים  לי  עלו  איחור  דקות  וחמש 
ובשתיים שקמו ועזבו לאות מחאה • ו... מה נותן 
גיל חמישים למי שזכתה לצלוח את המהמורות 

והפקקים שבדרך?

מירי שניאורסון

לחם בשר

ים. שקיעה. לחם. בשר.

הרצליה

*עד 180 איש

Meat and Eat

בואו לחגוג אירוע מנצח >>
09-8866144

רח' השונית 2 טיילת המרינה, הרצליה



אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

בכל  ומוצלחת  ונפלאה  מוכשרת  תהיה  שמישהי  יתכן  האם 
תחום שהיא נוגעת בו, חוץ מתחום אחד, הכי חשוב בשבילה 

ושהיא מרגישה בו כישלון? השידוך שלה?
בסמינר,  הלימודים  בסיום  שמיד  לי,  סיפרה  אחת  בחורה 
התקדמה  מאד  מהר  היא  החיים.  את  בשבילה  סידר  הקב"ה 
עובדת  מצויינת,  עבודה  מצאה  תואר,  הוציאה  בלימודים, 
כבוד,  של  מקום  לה  יש  בבית  גם  ממנה,  ומרוצים  ומרוצה 
ואחיותיה לוקחות אותה כדוגמה, וכל זה איננו שווה לה, כי 

בשידוכים היא נכשלת שוב ושוב.
אני: אם לא הגיע עדיין השידוך שלך, זה נקרא שאת כישלון?

עכשיו  כוחות  מספיק  לי  אין  בכל,  הצלחתי  תביני,  היא: 
להתמודד עם כשלונות?

אני: אבל למה זה בעינייך כישלון?
היא: איך זה שבחורים שאני פוגשת לא רוצים אותי, אני הרי 

מוצלחת?
אני: אבל יש לך כוחות רק להצלחות? לכישלונות לא?

כלומר: מאחר שהיא חושבת שהיא הצליחה בכמה דברים, אז 
ברור שכולם ירצו אותה. זו כמובן מחשבה לא בשלה. והשורה 
התחתונה היא שכנראה אין לה מספיק כוחות להתמודדות ולא 

רק עם שידוכים.
אשה  מחפש  שהוא  או  מוצלחת,  מישהי  מחפש  בחור  האם 

שתהיה שותפה וידידה?
חשוב לדעת שלא תמיד הבנות המוצלחות בכל מיני נושאים, 
משמשת  המוצלחּות  לפעמים  שידוכים.  בפגישות  מוצלחות 
כמין איום על הבחור. הוא כביכול אומר לעצמו: אם היא כל 
כך מוצלחת, אז אולי היא לא תרצה אותי, כי אולי אני לא כזה. 

ואז באופן טבעי )ולא מודע( הוא מוריד אותה.
האם הבחורה שעסוקה עם עצמה ועם הרושם שהיא עושה על 
בצורה  בו  ולהתעניין  הזו  מהמשבצת  לצאת  מסוגלת  הבחור, 
אמיתית? האם היא יכולה להקשיב לו ולענות לו עניינית בלי 
כמוני  "היש  זה  חושבת  שהיא  מה  שכל  או  עצמה  את  לערב 
בעולם?" וגם "מעניין אם גם הוא שם לב כמה אני מוצלחת...".
במילים אחרות, שידוך נעשה בין שני אנשים. אין עניין להופיע 

בו כאילו שהשני לא קיים.
בת אחת, סיפרה שבפגישה, הבחור דיבר כל הזמן וציפה שהיא 
תקשיב. כשהיא ניסתה להשחיל מילה, הוא עצר, הקשיב ומיד 
המשיך הלאה כאילו שהיא לא אמרה דבר. וכך נמשכה הפגישה 

שעתיים, בלי שהיא הצליחה לומר שני משפטים שלמים.
רק  שם  נמצאת  שאני  נראה  היה  אמרה:  היא  הפגישה  אחרי 
שאסכים  בדעתו  מעלה  הוא  האם  שלו.  לדיבורים  כבמה 

להינשא למישהו שאינו מרגיש שגם אני נוכחת שם?
וזה בדיוק העניין. חשוב ששניהם ירגישו שותפים ומתעניינים. 
העיקרון חייב להיות הדדיות ויחסי גומלין. מי שמסוגל לזה, 
ומי שמרגיש  נישואים.  חיי  של  בסיסי  הכי  הבסיס  את  לו  יש 
נדחה שוב ושוב, חייב לשאול את עצמו, למה זה קורה לו. האם 
נורמטיבית  ליצירת קשר  היכולת  או  לו ההבנה  יתכן שחסרה 

שתאפשר לו חיי נישואים תקינים?
האם  לזה,  כוחות  לה  שאין  מרגישה  צעירה  בחורה  ולמה 
ההורים לא דרשו ממנה אף פעם להתמודד בשום עניין ועשו 

הכל בשבילה?
התוכלו קוראים יקרים להביע את דעתכם בנושא הזה?

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

טעים במטבח

חומרים לבצק בירה:
1/2 ליטר בירה
250 גרם קמח

1/2 כפית שום כתוש
פלפל שחור גרוס לפי הטעם

מלח לפי הטעם
2 כפיות שומשום )בזמן הוצאת המנה(

אופן הכנה:
 בתוך קערה שמים את הבירה, תוך כדי ערבוב שופכים את הקמח עד 

לכדי בצק די סמיך מוסיפים את השום, המלח והפלפל.

חומרים להכנת העוף:
1 ק"ג חזה עוף 

חופן שומשום שחור ולבן

מרינדה ל 1 ק"ג עוף:
100 מ"ל שמן סויה

מעט מלח
מעט פלפל

1/2 כפית שום כתוש

אופן הכנה:
 מרתיחים בסיר שמן עמוק

 על העוף יוצקים מצקת וחצי בצק בירה, מערבבים יחד עם השומשום, 

מכניסים בזהירות לתוך השמן, מנערים מעט את הרשת עד לצבע זהוב 
ומגישים.

שניצלונים בציפוי בצק בירה

רכיבים ל 4 מנות:
600 גר'-  בקר קצוץ דק ) לא בשר טחון, קוצצים עם הסכין את הבקר (

240 גר' - פלפלים שלושה צבעים קצוצים
200 גר' - בצל לבן קצוץ דק

120 מ"ל-  רוטב אוייסטר
200 מ"ל - רוטב סצ'ואן

40 עלי בזיליקום שלימים
800 גר'- אורז

כפית שמן צ'ילי
ביצה אחת

הכנת האורז:
מכינים אורז יסמין/פרסי לפי הוראות ההכנה של היצרן.

הכנה:
 מקפיצים בווק עם 2 כפות שמן לפי הסדר הבא:

בצל, פלפלים, בקר, רוטב, שמן צ'ילי, בזיליקום.

הגשה:
מניחים את האורז המחומם בצד הצלחת ובצמוד אליו את הבקר 

והירקות המוקפצים.
במחבת נפרדת מטגנים את ביצת העין )יש לשים לב שהחלמון עדיין 

נוזלי ולא יבש( ומניחים אותה באמצע, בין האורז לבקר.
מקשטים עם פרח )קצה( של בזיליקום.

המתכונים מבית פרנג'ליקו-הסושיה

פאד קפאו

מוצלחת בכל 
מנות מנחמות לחורף)חוץ מדבר אחד(
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ריח של חורף באוויר, המעילים מחכים לנו בחלונות הראווה, 
שלל מידות, צבעים, דגמים, אני נזכרת בילדות שלי, במעילים 
שהיו דומים דמיון צורם, בעיקר פוך גדול כזה, ואם שפר עלי 
לילד,  מילד  עברו  המעילים  בפרווה,  מעוטר  כובע  גם  מזלי 

ובכלל לא היו עם קוד אופנה.

גם  אופנה,  לפריט  הפכו  והמעילים  חלפו,  השנים  זהו,  אז 
לקניית  מדריכים  לכם  צרפנו  אז  לילדים,  וגם  המבוגרים  לנו 
וגם לא קיפחנו אותנו הנשים. שיהיה חורף  לילדים  מעילים 

בריא.
 

 המדריך לקניית מעילים לילדים
 

ורוחות החורף ברקע. אם גם אתם עשיתם סדר  הסתיו כאן, 
בארון הבגדים, העליתם את בגדי הקיץ ובדקתם מה יש בין 
המתאים,  בגודל  לא  כבר  שהמעילים  וגיליתם  החורף  בגדי 
מעיל  חול,  ליום  מעיל  לחורף.  במעילים  להצטייד  הזמן  זה 
מעילים  שיהיו  העיקר  לגשם,  מעיל  מצמר, או  מעיל  לשבת, 

חמים ואיכותיים.

לבחור מעילים לילדים שלנו זו בהחלט משימה, אנחנו תמיד 
על  שישמרו  וכמובן  אופנתיים  טרנדיים,  יהיו  שהם  רוצים 
המנהלת  זילברשטיין,  גלי  והרוחות.  מהקור  שלנו  הילדים 
קידס,  קדס  המובילה  הילדים  אופנת  רשת  של  המסחרית 
במעילים  שמבינה  ואחת  סבתא  של  טיפים  לכם  מעניקה 

לילדים.
 

 כשאתם באים לבחור מעיל לילדים הקפידו למשש את הבד, 
שיהיה חם ונעים למגע גוף הילד, וודאו שהבטנה תהיה רכה 

ונעימה ועדיף מבד פליז. 
 רצוי שבד המעיל יעבור הליך מיוחד ולא יהיה חדיר למים \

גשם 
 רצוי שיהיו כיסים למעיל לחמם את הידיים מפני הקור 

 מעיל המשמש ליום יום חשוב שיהיה כביס. 
 רצוי מאד שהכובע של המעיל יכסה את האוזניים.

 הקפידו על סגירה בטיחותית הן של הכובע והן של הרוכסן.
 מומלץ לרשום את שם הילד או הילדה על המעיל שלא ילך 

לאיבוד ובמידה וכן יוכל לשוב לבעליו.
והכי חשוב, שהמעיל יהיה גם נוח, וגם ישמח את הילדים.

 
 

מעל הכל – כך תבחרי את המעיל הנכון לך
 

הנכון  הזמן  וזה  בחוץ  כבר  המגפיים  כאן,  כבר  הסתיו 
מול  עומדת  את  רחב,  ההיצע  המושלם.  המעיל  את  לחפש 
צר?  רחב?  ארוך?  קצר?  עצמך,  את  ושואלת  המעילים 
הסטייליסטית שרה אסולין בדקה את מגוון המעילים ברנואר 
והיא עושה לנו סדר בארון המעילים ומסבירה שמעיל צריך 

להתאים לנתונים האישיים של כל אחת.
 

עם  מעיל  או  קצר,  אורך  נפח  בעל   - מעיל  או  ג'קט  למשל 
שרוולים תפוחים, רחבים בצבעים צבעוניים או מעוטר, נותן 
מראה מלא יותר באיזור הכתפיים. לעומת זאת, מעיל באורך 
אמצע, יוצר מראה ארוך וצר יותר מבלי שזה יהיה ארוך מדי 
ויגרום למראה נמוך. כך גם מומלץ מעיל עם שורת כפתורים 
אחת, ללא כיסים מעוטרים, זאת כדי להדגיש את קווי האורך 

ולתת מראה גבוה יותר.
לכל אחת יש את הגזרה והדגם שיושב עליה בצורה מושלמת 
במדויק  עלייך  שיושב  מעיל  על  תתפשרי  אל  ומחמיאה, 

ומעניק מראה נהדר.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

הפעם נדבר טעים במטבח
על מעילים

מצרכים:
להכנת הבצק

100 גר' חמאה
2 כוסות קמח

100 גר' אבקת סוכר
1 ביצה

1/4 כוס מים )לפי הצורך(

למלית:
50 גר' חמאה

6 תפוחי גרני-סמיט קלופים 
וחתוכים לקוביות קטנות

½ כוס סוכר
5 כפות דבש

250 גר' חליטת סיידר תפוחים 

אופן ההכנה:
בצק:

מערבבים את כל החומרים עד 
לקבלת בצק נוח אך לא דביק 

מדי. את המים מוסיפים רק לפי 
הצורך.
מלית:

 במחבת גדולה מחממים 

את החמאה ומפזרים את 

החליטה על החמאה ל"פתיחת" 
הטעמים.

 מוסיפים את קוביות 

התפוחים ומטגנים מעט על אש 
גבוהה.

 מוסיפים סוכר ודבש, 

ממשיכים לבשל עוד כחמש 
דקות לאידוי הנוזלים, מכבים 

ומצננים.

הרכבת הטארט:
 משמנים תבנית 24 ס"מ, 

מרדדים את הבצק הקר 
במערוך ומצמידים לתבנית.
 חותכים את שולי הבצק, 

מהדקים את שאריות הבצק 
לכדור ומכניסים להקפאה. 

 מפזרים את השקדים 

הטחונים על תחתית הבצק 
ויוצקים את מלית התפוחים.

 מוציאים מהמקפיא את כדור 

הבצק ובעזרת פומפייה מגרדים 
פירורי בצק מעל הטארט. 

 אופים בחום של 165 מעלות 

כ-40 דקות או עד שהבצק זהוב 
מאוד ובתאבון!

טארט תפוחים זו לא חייבת להיות מנת יוקרה שנקנה רק במסעדה נחשבת, אלא אפשר להכין בבית טארט טעים, מתוק ומושקע @ "חוות דרך 
התבלינים" בבית לחם הגלילית מציגה מתכון לטארט תפוחים עם חליטת סיידר תפוחים לשדרוג הטעם

טארט תפוחים עם חליטת סיידר

סתווי וקליל
משקה בננה תמר לאנרגיה בחורף

סלט שומר, גזר ותפוחי עץ

מתכונים באווירה סתווית באדיבות מעבד המזון של המותג "נינג'ה": סלט שומר, גזר ותפוחי עץ ומשקה בננה תמר

Low :קערת מעבד מזון 1.8 ליטר // כפתור הפעלה

 smoothies :מכל בלנדר 2.1 ליטר // כפתור הפעלה

מרכיבים:
1 גזר גדול 

1 שומר 
2 תפוחים ירוקים מגולענים 

2 תפוזים מקולפים ומחולקים 
לפלחים

120 גר' גרעיני חמנייה 
כף שמן זית

כף חומץ
1 צ'ילי חריף קצוץ לחתיכות 

קטנות
חופן שומשום 

2 כפות רוטב סויה 

אופן ההכנה:
  קוצצים את הגזר, השומר 

והתפוחים במעבד מזון של נינג'ה.
  שופכים מהקערה לקערת 

סלט ומערבבים, מפזרים את 
שאר המרכיבים על הסלט.

מרכיבים:

 3 כוסות קרח

3 תפוזים ללא קליפה

3 בננות קלופות 

6 תמרים מגולענים

3 כוסות חלב שקדים

2 כפות אבקת פרוטאין וניל

1 כפית אבקת קינמון

אופן ההכנה:

מכניסים את המרכיבים לפי 

הסדר שלעיל, לוחצים על 

הכפתור והמשקה מוכן!
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למוצרי החלב במקרר

 *המוצרים המשתתפים במבצע בקטגוריות:
חלב, גבינה לבנה, קוטג׳, גבינת עמק • עד גמר המלאי
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