
עו”ד יצחק שינפלד חושש ממו”מ מדיני ומציע - חלקו את ירושלים

בגיל 100 נפטר 
הרב שמואל יצחק 
לוי זצ”ל  פרופיל

איש מבית לוי

26

12

שר התקשורת 
החדש חושף בראיון 

את קשריו עם 
המקובלים

קרא תיגר

36

35 שנה ל’סולטן 
יעקוב’ ומשפחות 
הנעדרים עדיין 

ממתינות

הקרב שלא נגמר

ח’ בסיון תשע”ז, פרשת נשא30

 אא  אא 

אא

אא

אא  אא

22

18

מרחובות 
תצא תורה

מלאכים ושרפים

שנים ארוכות שומרת ‘מאור התלמוד’ על מעמדה – כישיבה 
 השינוי  איכותית דיה, אך כזו שמתקשה להתמקם בצמרת 
במעמדו של המשגיח שהוביל לפתיחות יתר, דמותו הנערצת 

של הגר”ז כהן והדאגה לגשמיות של הרבנית זליבנסקי

עשרות שנים מהווה ה’נסיעה’ לרבי בחג השבועות – אבן יסוד בחצר הקודש 
על  מזיכרונותיהם  ושמע  החסידים  זקני  עם  שוחח  ישראל’  ‘כל  כתב    גור 
תלמידי השרף מקוצק וה’אמרי אמת’ ועל המעמדים הייחודיים שנערכו בחצר

jpg.היכל-ישיבת-פוניבז

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



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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

30.6.17





4 ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

ברכת כוהנים
במרכזה של פרשת השבוע נמצאת ברכת כוהנים, שמיוחדת 
בכך שעל פי מדרש חכמים אין זו ברכת הדיוט אלא ברכת ה' 

שמברך את העם באמצעות הכוהנים.
"ואני  בפסוק  לנאמר  הראשון  בפירוש  רש"י  מפרש  כך 
ומסכים  ישראל  את  מברך  שהקב"ה  היא  שהכוונה  אברכם" 

לברכת הכוהנים.
להבנה זו יש יתרון שאפשר באמצעותה לבאר כמה הלכות 

שכולנו מכירים אבל לא תמיד מבינים.
אלא  הברכה  על  מכריזים  שאין  ההלכה  ידועה  למשל  כך 
כהן  רק  הכנסת  בבית  כשיש  ולא  כוהנים  שני  לפחות  כשיש 
אחד. בגמרא במסכת סוטה ) דף לח, א( לומדים על כך ממה 
ואין  שיברכו  לרבים  שקוראים  משמע  להם",  "אמור  שכתוב 
מהי  יודעים  אנו  אין  עדין  אולם  שיברך.  יחיד  לכהן  קוראים 
הסברה להלכה הזו ומדוע באמת המצווה מדאורייתא מוטלת 

רק על רבים ולא על כהן יחיד.
של  ברכה  זו  שאין  להדגיש  היא  שהמגמה  נראה  אבל 
הכוהנים בעצמם אלא של הקב"ה בכבודו ובעצמו. דבר זה קל 
לתפישה כשיש כמה כוהנים כי אז לא חושבים שהברכה היא 
של מי שהיו מהם מה שאין כן כשיש כהן יחיד , כי אז יכולים 

לייחס לו את הברכה באופן אישי.

דברים אלה מצטרפים לאותה שיטה של הראשונים שסוברים 
יש  שלדעתם  אלא  הכוהנים,  על  רק  מוטלת  אינה  שהמצווה 
שההגדרה  מסתבר  להתברך.  שמצווה  העם  כל  על  גם  מצוה 
ה',  ברכת  על  בעצם  שמדובר  הנזכר  הפירוש  לפי  מובנת  הזו 
וליטול  להשתתף  חיוב  יהא  שלא  לחשוב  אפשר  איך  ובאמת 

חלק במעמד חשוב כזה.

בזמן  הדברים  לסדר  נוגע  להסבירו  שניתן  נוסף  מנהג 
של  בקדושתו  קדשנו  "אשר  ברכתם  את  מברכים  שהכוהנים 
אהרן וכו'" שהם נוהגים להתחיל לאומרה כשפניהם אל ההיכל 

ומחזירים את פניהם אל העם באמצע הברכה.
רבותינו  נחלקו  שאכן  ימצא  והפוסקים  הסוגיה  את  הלומד 
ויש  ההיכל,  אל  כשפניהם  שיברכו  אומרים  יש  זה,  בעניין 
להגיד  אפשר  ממילא  העם,  אל  כשפניהם  שיברכו  אומרים 
שהמנהג המקובל בא מתוך רצון לצאת ידי חובת שתי השיטות. 
בשני  תלויה  זו  ששאלה  נראה  דברים  של  לגופם  אבל 
התבאר  דברינו  ולפי  אברכם",  "ואני  שכתוב  למה  הפירושים 
שיש שסוברים שהמצווה היא של כולם, ואם כן כל הכוהנים 
גם  הברכה  את  מברכים  הם  הרי  המצוות,  ברכת  את  מברכים 
בשליחות של הציבור לכן ראוי שיעמדו עם כל העם כשפניהם 
עיקר  זאת  כיון שבכל  כל העם. אבל  ויברכו בשם  אל ההיכל 
שיברכו  שעדיף  שסוברים  יש  לכן  עליהם,  מוטלת  המצווה 
כשבפניהם מול הקהל. על כן נקבע המנהג שהוא כמין פשרה 

בין שתי הדעות.
פנים,  הארת  שמבטיחה  הברכה  בנו  שתתקיים  רצון  יהי 

משוא פנים לטובה ומסיימת בברכת השלום.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

רשימת הזוכים בהגרלת 'עורה' תשע"ז
1. 6 כרטיסי טיסה לא"י: משפ' צוקר
2. 18,000$ מזומן: משפ' שטיינוביץ

3. שכירות ומשכנתא: משפ' 
אוסטרייכר

4. ריהוט יוקרתי: משפ' פרנק
5. פייביש במזומן: משפ' דוד קליין

6. רכב 2017: משפ' שטיינברג
7. מאסטרכארד במתנה: משפ' 

יודקאווסקי
8. סוכות בא"י: משפ' שטטפלד

9. פאת רנסנס: משפ' וידרמן
10. קורס מקצועי: משפ' טורקל
11. מזומן חודשי: משפ' גלבקס

12. זהב טהור: משפ' ברקין
13. תכשיט יוקרתי: משפ' בורנשטיין

14. ספרי ארטסקרול: משפ' ציטרון
15. מזומן כל שנה: משפ' שבינדר

16. הרפתקה משפחתית: משפ' בוכמן
17. פאה חדשה: משפ' בוכהולץ

18. פי מאה: משפ' הרבסט
19. בקור בא"י: משפ' שון

20. מזומן שבועי: משפ' בניפלא
21. חופשה משפחתית: משפ' גרינווד

22. דמי שדכנות: חסוי
23. אשראי במתנה: משפ' יעקב 

הטניאן
24. 36,000$ מזומן: משפ' אבבייב

25. פרס לשמה
26. שולחן מלכותי: משפ' שלמה קאהן

27. תמיכה: משפ' זליקוביץ
28. זכות קניה: משפ' סקלקה 

29. 12  כרטיסי טיסה לא"י: משפ' דב
30. אגרות חוב: משפ' מזרחי,

31. קניות בניו יורק: משפ' יחיאל קליין
32. ספר תורה: משפ' זלץ

33. טיול בשמי הארץ: הזוכה של פיצוץ של 
פרס

34. תרומה כרצונך: משפ' נובסלר
35. שרשרת יהלומים: משפ' גרשון
36. שכר לימוד: משפ' יודקאווסקי

37. שיק שמן: משפ' שטארק
38. להדליק נר: משפ' פייגנבוים

39. פאת גלי: משפ' ניומן
40. כרטיס ויזה: משפ' מילרום

41. ביגוד למשפחה: משפ' צ'קנסקי
42. פטור חוב: משפ' מושקוביץ

43. ברכת צדיק: משפ' טיטלבוים
44. פאת ג'קולין: משפ' גולדשטיין

45. רכב: משפ' גולד
46. כרטיס אמריקן אקספרס: משפ' אלבו

47. שיקים של פייביש: משפ' בעמן
48. חופשה חלומית: משפ' עובדיה

49. קניה בחינם: משפ' בראון
50. פיצוץ של פרס: משפ' פרידמן

תמונה אומנותית (שרה וייצמן): משפ' וולף 

הגרלת סנוניות ראשונות

הקמפוסהקולינרי
ה י ר נ י ל ו ק ה ת  ו ע ו צ ק מ ל ה  ו ב ג ה ר  פ ס ה ת  י ב

culinarycampus.co.il | office@cuca.co.il

ם י ל ש ו ר י  4 0 ל  ו א ש ת  ע ב ג

שלנו? הקורסים  כל  את  להכיר  רוצה 

טל: 02-6522227

שואפת להנחיל בבית שלכם בישול 
בריא אבל את לא מצליחה? 

בואי לגלות איך לבשל בריא, מזין 
ובעיקר טעים. אוכל שהילדים יאהבו... 

וגם המבוגרים! הקורס שיגרום 
למשפחה שלכם לאהוב אוכל בריא!

קורס טרנדי במגמה עדכנית השולטת 
כיום אצל גדולי השפים בעולם.

היכרות עם סגנונות ומסורות בישול 
בינלאומיים, בכל שיעור תגלי עולם 
חדש- אסייאתי, מזרחי, אירופאי, ים 

תיכוני - חובה גם לכל בעלת קייטרינג. 

10 מפגשים |ערב
מ. זורגר | א. מייזליק ועוד

10 מפגשים | ערב
אביגיל מייזליק | חוי לב ועוד

מטבח עולמיבישול בריא

הרישום נסגר

הזדמנות 
אחרונה 
להצטרף

הלהיטים 
המבוקשים

קורסי נוספים: פטיסיירי שף • פרופשיונל שף • עיצוב אירועים • קונדטוריה מקצועית • קונדיטוריה בוטיק



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

רשת עוז קרמיקה - עכשיו בפתח תקוה
עוז   קרמיקה   מביאה   את   בשורת   האופנה   והחדשנות .  רשת 
סניטריים,  כלים  ריצופים,  קרמיקות,  למצוא  תוכלו  אצלנו 
מקלחונים, אמבטיות, ארונות אמבט ועוד. רשת עוז קרמיקה 
הבית  עיצוב  בעולם  המובילים  המותגים  לכל  בית  משמשת 
ובמחירים שווים לכל כיס.  אנו   מזמינים   אתכם  להיכנס לאחד 

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה
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ברכת הצדיק

נהג  אביב,  מתל  גוראריה  שמריהו  רבי  המפורסם  הגביר 
בניו-יורק.  הרבי  של  לחצרו  תשרי  בחודש  שנה  מדי  לנסוע 
בורו- בשכונת  מקופישטניץ  האדמו"ר  נפטר  השנים  באחת 

ביחידות,  שהה  הוא  כאשר  בהלוויה.  השתתף  והוא  פארק 
הרבי התעניין האם היה קהל מלווים גדול והסביר כי יש בכך 
את  המלווים  האנשים  לכמות  שבהתאם  משום  גדול,  עניין 
הנשמה למטה, כך מקבלים אותה מלאכים עליונים למעלה, 
וכאשר הנשמה מגיעה לבית דין של מעלה עם מלווים רבים, 

מעבירים אותה הלאה במהירות בלי בדיקות ובחינות. 
הוא  כאשר  במכס:  העובר  מאדם  לזה  משל  הוסיף  הרבי 
גדול,  קהל  יש  כאשר  היטב, אבל  אותו  בודקים  לבדו,  עובר 

מעבירים את כולם במהירות.
לזהות  אמיתי שיודע  גביר  וכמו  לדברים  גוראריה הקשיב 
הזדמנויות, הוא לקח אותם לתשומת לבו. כאשר שב לארץ, 
נסע לישיבת חב"ד הוותיקה בעיר לוד, נכנס למנהל הישיבה 
לישיבה.  מכובדת  תרומה  לו  והעניק  וולף  אפרים  הרה"ח 
בתמורה, הוא ביקש בקשה לא שגרתית: בבוא היום, כשנפשו 
תעזוב את העולם ותתקיים הלוויה, כל בחורי הישיבה יבואו 

ללוות אותו. 
תורת אמת  ישיבת  אל  ונסע  הוא המשיך  בלוד,  מהישיבה 
הבטחה  וקיבל  הגונה  תרומה  שם  גם  השאיר  בירושלים, 

ממנהל הישיבה כי כל התלמידים ישתתפו בלוויה שלו.
 770 בתוך  כיפור,  יום  בליל  נפטר  שהוא  היה,  הסוף 
וההלוויה הייתה למחרת יום כיפור מול מרכז חב"ד העולמי 
ויצא ללוות אותו בדרכו האחרונה,  770. הרבי חרג ממנהגו 
וכמובן אלפי הבחורים ששהו בחודש תשרי ב-770 יצאו ביחד 
עם הרבי ללוות אותו. כך יצא שבלוויה שלו השתתפו - לא רק 
התלמידים מלוד ומירושלים, אלא - כל תלמידי ישיבות חב"ד 

ברחבי העולם.
דין של  בבית  הבחינה  את  עבר  גוראריה  כי  להניח  אפשר 

מעלה במהירות אדירה, בלי שום עיכוב...
מסיפור זה ניתן ללמוד יסוד חשוב: אחד הדברים המעניינים 
לפני  רגע  הכוהנים.  ברכת  של  התופעה  הוא  הכנסת,  בבית 
הוא  כולם.  כמו  אחד  עוד  הכול  בסך  הוא  הכוהן  הברכה, 
מפטפט, מחליף חיוכים והנה מגיעה ברכת הכוהנים והכוהן 
עולה בחשיבות על הבמה, פורש את הידיים ומברך את כולנו 
ומבין  וכל אחד שמתייחס ברצינות לעניין  בברכות נאצלות. 
בדיוק  מהי  עצמו:  את  שואל  גדול,  בדבר  באמת  שמדובר 
מרב  יותר  גדול,  לאדם  אותו  הופך  מה  הכוהן?  הסגולה של 

בית הכנסת או הגבאי שמתמסר להפעיל את המקום?! 
מושג  עצם  על  לתמוה  אפשר  יותר,  מעמיקה  מבחינה 
הברכה: ידוע הסיפור על אותו חסיד שביקש מרבו הבעש"ט 
של  "הרופא  אל  אותו  שלח  והבעש"ט   לרפואה,  ברכה 
אניפולי". הוא הגיע לשם ולא מצא רופא. הוא חזר נואש לרבו 
והבעש"ט  שאל אותו, מה עושים היהודים של אניפולי כשהם 
זקוקים לרפואה וישועה? ענה היהודי, "הם פונים לריבונו של 

עולם". - "אל הרופא הזה שלחתי אותך"... אמר הרבי.

כיצד  ודם?  בשר  אדם  דרך  מגיעה  הברכה  כן  אם  מדוע 
את  להכריע  עליונים  בכוחות  בן תמותה מחזיק  יתכן שאדם 

השפע היורד מלמעלה והברכה אינה ניתנת ישירות מהקב"ה 
בעצמו? 

  

כל שפע  ומעניינת:  נקודה עמוקה  בספרי חסידות מובאת 
שיורד מלמעלה, צריך לעבור תהליך של פרוצדורה, עד שהוא 
מגיע לעולם שלנו למטה. בראש השנה נגזר לכל אחד מאיתנו 
שפע של גשמיות ורוחניות כפי הדרוש לחיינו, אך השפע הזה 
העולמות  בין  והגשמה  לעבור תהליך של השתלשלות  צריך 
העליונים, עד שהוא מגיע כאן למטה והופך להיות כסף מזומן 

שאפשר לשלם איתו במכולת.
הבעיה היא, שבכל שלב בצנרת העליונה, יש דין ומשפט 
עד  העליון  השפע  העברת  המשך  את  לבצע  האם  מחודש, 
לעולם הזה או להשאיר אותו כפי שהוא בעולם העליון – ואנו 
נזכה לקבל את השפע הזה רק כשנגיע אל העולם ההוא. בכך 
מבאר הרשב"א את המילה "ברכה", שהיא מלשון "בריכה", 
מאגר. משום שלכל אחד יש מאגר של שפע למעלה, שיכול 

לרדת עד למטה בצורה גשמית או להיצבר בשבילו שם.
דוגמא לכך: בסוף ימיו של דוד המלך, הוא שכב במיטה 
חולה והבן שלו, אדוניה בן חגית החליט לנצל את הוואקום 
השלטוני ולהכריז על עצמו כמלך. הדבר נודע לבת שבע, אם 
שלמה והיא מיהרה לחדרו של דוד לתבוע את קיום ההבטחה 
כי שלמה יישב על כיסא המלוכה. דוד ציווה להוביל מיד את 
שלמה אל מעיין הגיחון בקצה ירושלים ולמשוח אותו למלך. 
כאשר בניהו בן יהוידע שמע את בקשת דוד, מיהר להכריז: 

"אמן כן יהי רצון". 
הייתה  מה  נה,ג(,  )קרח  תורה  בליקוטי  הזקן  רבנו  שואל 
כוונת בניהו כשהכריז "אמן כן יהי רצון"? הרי עמדו לקיים 
במהרה  לבוא  אמורים  היו  והדברים  המלך  בקשת  את  מיד 
מקטרגים  למעלה  יקומו  כי  חשש  בניהו  אלא  ביצוע?  לידי 
בעולמות  הרוחני  במובן  רק  תישאר  והיא  ההחלטה  על 
העליונים. לכן הוא הכריז: "אמן", כדי שהדברים יעקפו את 

כל הקטרוגים העליונים ויתקיימו למעשה בעולם הזה.
המילה  "ברכה":  המונח  משמעות  את  להבין  אפשר  כעת 
איבר  כמו  "ברך",  משורש  היא  הקודש,  בלשון  "ברכה" 
אליעזר  על  מסופר  כך  הגוף.  את  לכופף  שתפקידו  הברך 
להגיע  כדי  אותם  כופף  הוא  הגמלים".  את  "ויברך  העבד: 
אל הארץ ולשתות. עוד דוגמה לכך בעולם החקלאי: פעולה 
של "הברכה", היא כיפוף ראש הצמח למטה אל תוך האדמה 

ובאותו מקום נוצרים שורשים חדשים.
משמעות ה"ברכה" היא כיפוף השפע העליון והמשכתו עד 
הקב"ה  כאשר  למשל,  שם.  יישאר  שלא  למטה.  הזה  לעולם 
וכך  למטה.  מלמעלה  השפע  את  "מבריך"  הוא  אדם,  מברך 
אותה  בדיוק  עושים  הם  זה,  את  זה  מברכים  אנשים  כאשר 
פעולה: הם פועלים להמשיך את השפע העליון, שיעבור את 

כל הצינורות בדרך ויגיע עד לכאן.
כך מבאר רבנו הזקן גם את המופע השלישי של הברכה: 
היא  הכוונה  הנהנין,  בברכת  כמו  ה',  את  מברכים  כשאנו 
לפעול שה' יאיר בעולם את נוכחותו ואת הכוח העליון המאיר 

בתוך הפרי או המאכל.

תורה אור לז,ג: תקנו רז"ל ברכות המצות לפני כל מצווה, 
ברוך אתה וכו', כי ברוך מלשון המבריך הגפן, שכופף ראש 
השפעה  בחי'  והיינו  אחר,  גפן  צומח  ומשם  לארץ  הזמורה 
... להיות  זו הוא  ועניין ברכה   ... ועד עולם  והברכה מעולם 
כל  לעין  נראה  מלכותו  גילוי  שיהא   ... העולם  מלך  גילוי 

העולם.
של  המיוחד  עניינה  אולם  בכלל,  ברכה  על  דובר  כאן  עד 
בין  מהירה  בצורה  השפע  העברת  הוא  הכוהנים,  ברכת 
העולמות ללא דין ומשפט. גם במקרה של עיכובים למעלה 
כתוצאה מקטרוגים שונים, ברכת הכוהנים היא וועדה עוקפת 
קטרוגים, וועדת חריגים לקיצור הליכים, כדי לפעול את זירוז 

הורדת השפע לכל אחד ואחת מאיתנו. 
למה הדבר דומה? משרד החינוך אישר תקציב לבניית בית 
ספר חב"ד ברמת גן. הכסף צריך לעבור וועדות על גבי וועדות 
שבאחת  שקרה,  מה  בעירייה.  ההתנגדויות  כל  את  ולצלוח 
הוועדות יושב חבר שלא מחבב את פעילות חב"ד ותוקע את 
הכסף. הפיתרון הוא, לערב פקיד בכיר ממנו שיפעיל לחץ על 
חברי הוועדה וישכנע לקצר הליכים ולזרז את העברת הכסף 

עד הקבלן שבונה את הבניין.
במקרה שלנו, הכוהנים הם הפקידים הבכירים/הלוביסטים 
של עם ישראל. מחמת היותם בחינת "רב חסד", הם משרים 
תוקף של השפעה וגורמים שהחסד ירד במהירות למטה בלי 

דין ומשפט.
כהנים:  ברכת  מצוות  מצוותיך  דרך  בספר  שמופיע  וכפי 
שקדים  ויגמול  גו'  אהרן  מטה  פרח  והנה  מ"ש  ע"פ  "יובן 
ועניין   .... הפירות  מכל  לפרוח  הממהרים  הם  דשקדים   ...
המהירות הוא רמז על הכהונה  ... צריך להיות ירידת החסד 
 ... גשמיים  להיות השפעות  עד שיתגשם  רבות  דרך מדרגות 
נידון  אדם  רז"ל  אמרו  וע"ז   ... השנים  ולברך  הגוף  לרפאות 
בכל יום, שנדון לפי מעשיו האם ראוי וכדאי שיומשך החסד 
אינו  או  לגשמיות  מרוחניות  למדרגה  ממדרגה  לירד  העליון 
ראוי ואז יישאר החסד למעלה ויקבלנו שם במה שיוסיפו לו 
וכל  אהרן  ידי  על  כשנמשכה השפע  אבל   ... עדן  בגן  תענוג 
כהן הנושא את כפיו, היא נמשכת במהירות גדולה מן העולם 
היותר עליון עד העולם השפל באין מונע ומעכב ואין מעיינים 

בדין כלל".
כעת מובן היטב ההבדל בין "ברכה" ל"תפילה": "ברכה" 
היא כלי לפעול שהשפע שכבר נגזר וקיים בעולמות העליונים 
– יגיע לעולם הזה. "תפילה", לעומת זאת, נועדה לבקש מה' 
שפע חדש שלא נגזר עדיין ולכן היא פונה למעלה ולא למטה. 
אינו  הצדיק  צדיקים":  "ברכת  של  הרעיון  גם  מובן  בכך 
מבקש  אלא  ה'.  ידי  על  נגזרו  שלא  חדשים  דברים  פועל 
שהשפע שכבר נגזר, יגיע באמת למטה. ]מעבר לזה: יש עוד 
אופן של תפילת צדיק, שעניינו לעורר רחמים לפני ה' ולבקש 

שפע חדש[.
יהא רעווא מן שמיא כי כל הבקשות של בני ישראל יתגשמו 
לזכות  והתחינה  התפילה  ובראשן:  עיכובים,  ובלי  במהירות 

בביאת המשיח ובגאולה שלמה בקרוב ממש.

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

אריאל למברג



כשמתחשייק לכם
משהו מיוחד

פרווה
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דרך ארץ קדמה לתורה
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

עם סיום חג השבועות וקבלת התורה, זה הזמן להעשיר עוד ועוד את 
ידיעותינו בה  וגם: על הצביעות במתקפה התקשורתית נגד ח"כ אורן חזן 

חכמינו  מוסרי  הם  אבות,  בפרקי  קוראים  אנו  אלו  בימים 
והטוב.  הרצוי  בדרך  לנהוג  איך  אותנו  שציוו  לברכה  זיכרונם 
זו הכוונה בדברי המשנה )אבות ב, א(  מגידי המוסר אמרו כי 
"רבי אומר, איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם" - הרבי, הרב, 
הראש ישיבה, הוא זה שאומר לאדם מהו הדרך הישרה בה יש 

לצעוד ולפסוע.
פרקי אבות הם מקבץ של רבותינו בהנהגות והליכות האדם 
כיצד עליו לנהוג. אמנם כבר אמרו חז"ל כי יש חכמה בגוים. 
התורה  ניתנה  לא  "אלמלי  כי  חכמינו  לנו  אמרו  בלבד  זו  ולא 
יש חכמה  וגזל מנמלה". אכן  צניעות מחתול,  לישראל למדנו 

מחוץ לתורה, אבל אין חכמה כחכמת התורה.
ולעבור  לשרוד  איך  לאדם  חכמות  הן  החכמות,  כל  בעוד 
את החיים, הרי שחכמת התורה היא נצחית, חכמה איך לזכות 
היא  המעשה,  מעולם  בהשאלה  התורה  הבא.  עולם  בן  להיות 
בגדר אסטרטגיה לימים יבואו. היא נצחית ושכרה לאין ערוך. 
ללמוד  יש  תורה  מתן  של  אלו  שבימים  הקדמונים  קבעו  ולכן 
פרקי אבות, כי "דרך ארץ קדמה לתורה" ויגיעת שניהם משכחת 

עוון.


בין חכמת חיצונים לחכמת התורה.  עוד סממן המבדיל  יש 
שנה  בכל  עילאית.  בתחושה  תורתנו  מתן  מחג  עתה  זה  יצאנו 
ושנה מקבלים את התורה מחדש, כפשוטו. לא הרי תורה זו של 
ערב חג השבועות כתורה זו של מוצאי חג השבועות. אם אמרו 
חכמינו כי שבעים פנים לתורה הרי שזו אמת לאמיתה, התורה 

מקבלת פנים חדשות ביום מתן תורה.
הולכת  הזמן.  עם  שמתחכמת  בעולם  חכמה  עוד  אין 
ומתעשרת. ולכן בבוא חז"ל להבדיל בין עמי הארץ לתלמידי 
חכמים היא נוקטת בלשון זו )קינים ג, ו( "זקני עם הארץ, כל 
אינם  תורה  זקני  אבל  עליהן,  מיטרפת  דעתן  שמזקינים,  זמן 

שנאמר  עליהם,  מתיישבת  דעתן  שמזקינים,  זמן  כל  אלא  כן, 
'בישישים חכמה וארך ימים תבונה'".

פרופסור שיוציא את הגיגיו עלי ספר לא ייתן לאיש לפרשן 
את דבריו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, הרשות נתונה בידי כל 
אדם להחכים את התורה ולפרשן אותה בשכלו, וכמו שלמדנו 

"כתר תורה לכול מונח, כל הרוצה ליטול, יבוא וייטול".
חג השבועות מחדד לנו את ההכרה בארון הספרים היהודי, 
ייחודי  ארון  אותו  ומסורתו,  טעמו  את  שינה  שלא  ארון  אותו 
הגמרא  והחומש,  הסידור  אמותינו,  ואת  אבותינו  את  שליווה 
ואת  אותנו  השנים,  כל  אותנו  ילוו  אלו  כל  ערוך,  והשולחן 
אנחנו  "ונהיה  בוקר  בכל  מבקשים  שאנו  וכפי  צאצאינו, 

וצאצאינו כולנו יודעי שמיך ולומדי תורתך לשמה".



ולבחון  בה  להשתמש  כדאי  באנושות  חכמה  יש  אם 
באמצעותה דברים. בשבוע האחרון במסגרת ביקורו של הנשיא 
טראמפ בארץ נחלקה המדינה לשניים בשאלת הסלפי של ח"כ 

אורן חזן, האם נהג כשורה או לא.
מסכת  את  לראות  לי  צר  חזן,  ח"כ  את  מעט  שמכיר  כמי 
לא  לא,  שגילה.  התושייה  על  לו  מפרגנים  שלא  הצבועים 
כלפי  גם  דבר מתאים  סבור שחזן עשה  אני באמת  השתגעתי, 

הנשיא טראמפ וגם כלפי המעמד הזה.
יש במעמדים ממין אלו הרבה חנופה ושקר, צביעות ואחיזת 
כאן  התפוצצו  בארץ  נחת  שטראמפ  לפני  רגע  הנה,  עיניים. 
שלו,  הצוות  של  סוערות  ואמירות  מביכות  פרשיות  בישראל 
ועד כמעט לרגע האחרון איש לא ידע איך באמת ייראה הביקור 

הזה.
למעמדו  מתייחס  הוא  וכיצד  טראמפ  מיהו  יודעים  כולנו 
ולעצמו. טראמפ הוא איש של סלפי, איש שביטל את כל הכבוד 

איש שמדבר באמצעות התקשורת המקוונת  העצמי המדומה, 
אל מאות אלפי בני אדם, במגע ישיר וללא גינוני כבוד.

את  לקבל  צריכה  הייתה  הרשמית  ישראל  שמדינת  נכון  אז 
חזן, שקיבל  אורן  בעיה בח"כ  אין שום  פניו במכובדות, אבל 
שעשה  גימיקים  לשורת  הודות  רק  בכנסת  מקומו  את  אגב 
בלב  שנוגעים  גימיקים  בהווה,  לעשות  ממשיך  ושהוא  בעבר 
הציבוריות הישראלית שאולי מאסה בגינונים הממלכתיים והיא 

תבחר בו גם בעתיד כמי שיבטא את עמדתם.
מבישים  פחות  לא  צעדים  של  לשורה  סביב  מביט  וכשאני 
ומביכים שעושים אנשי ציבור כדי לזכות ברגע של כבוד, אני 
באמת לא מבין את העליהום על אורן חזן. אולי הם מזלזלים על 

כך שהם לא חשבו על זה בעצמם.



מה  אין  ההמון.  את  בכלל  הוא משקף  חזן,  על  דיברנו  ואם 
בנוסף,  העם.  את  להחליף  צריך  כבר  אם  אליו,  בטענות  לבוא 
את  השבוע  העצימה  רק  התקשורת  הנרדף.  את  מבקש  העם 

הסיכויים של האיש לקדנציה נוספת.
אומר  הנרדף"?  את  יבקש  "האלוקים  באמת  למה  כך  וכל 
החתם סופר כי הנרדף מגלה כי אין לו מוצא אחר, הוא נרדף 
מימין ומשמאל וכבר אינו בוטח באיש, או אז מרים שתי ידיו 
ומבקש ומתחנן מבורא עולם שיעזור לו, ואז הקב"ה עוזר לו.

זהו שלמדנו השבוע בפרשה "נשא את ראש בני גרשון", אלו 
הבנים המגורשים והנרדפים. משה רבינו מבקש להרים ולזקוף 

את ראשם ולהעניק גם להם תקווה ועידוד.
שבת שלום

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

עקב 
הארכנו את מבצע הביקוש הרב 

הנחה לשבוע 1000 & 
נוסף 

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו

שינפלד - למי שמחפש את החופשה ברמה הגבוהה ביותר!

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

כל הפינוקים במלון 
בית כנסת, ספא מודרני, 

חדר כושר ענק
 וחדרים יפהפיים

מיקום הכי מרכזי 
בפודגוריצה 

קרוב למדרחוב 
הפארקים והאתרים

אירוח ברמה הגבוהה 
עם צוות שפים מובחר 

של שינפלד 
ובר אירי חופשי

מקצועיות ואמינות 
עם 30 שנות ניסיון 
וליווי במלון עצמו 
של מנהלי שינפלד

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון

 5 כוכבים של 
רשת הילטון העולמית

טיולי טבע ונוף 
במקומות היפים בעולם 
ופעילויות למשפחות 

וספורט אתגרי

ממשיכים את 

ההצלחה של החורף!!

הילטון הואה-הין 

בתאילנד
בינואר ופברואר 2018
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השגות גבוהות

"איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר" )ו, ב(
ונזר.  כתר  מלשון  "נזיר"  המילה  את  פירשו  הראשונים 
והנה מצינו עניין הכתר שהוא מונח על ראש המלך, כלשון 
הרמב"ם בהלכות מלכים )פ"ב, ה"ה(, שהמלך "משים כתר 
בראשו", והעניין בפשטות הוא כך, שהכתר הוא תכשיט מעל 
ראש האדם, דהיינו, זו לא רק הנקודה של ראש האדם לעומת 
הגוף, )שכן כתר על הכתף אין לו כל משמעות של גדלות( 
המלכות  מעלת  על  מראה  וזה  הראש,  מעל  למעלה  אלא 
משתחווים  ולכן  העם,  משאר  ומובדל  מורם  הוא  שהמלך 

למלך, להראות שהכול בטל כנגדו.
וכן ענין הכתר שנאמר על התורה, כתב הרמב"ם )הלכות 
עם  בת  אדם  ישא  "לא  וז"ל,  הל"ב(,  פכ"א  ביאה  איסורי 
יהיו, שאין אימן  הארץ, שאם מת או גלה, בניו עמי הארץ 
יודעת כתר תורה", עכ"ל, פירוש, למה אביה עם הארץ? מפני 
טרדות החיים בחיפוש אחר הפרנסה ושאר ההכרחים, ובהרבה 
מקרים אין בכך סתירה לתורה עצמה, התורה לא אסרה עלינו 
לעבוד חלילה, אך סותר הוא את עניין כתר התורה, כי עמי 
הארץ אינם יודעים שהתורה הקדושה נבדלת ומרוממת מכל 

דבר אחר, ושהכול בטל בפניה.
וכמה הוא שיעור ההתרוממות שעליו מראה הכתר? בספרי 
סוף  שהאין  השי"ת,  אצל  הכתר  בעניין  מבואר  הקדמונים 
מתלבש בכתר, דהיינו, שמידת הכתר מראה על עליונות אין 

סופית.
לפי זה, אם לנזיר יש כתר, זה מראה שהוא נבדל משאר 

העם בקדושה, ובכוחו להתעלות על ידי כך עד בלי גבול.
ולכאורה העניין טעון ביאור, איך על ידי התרוממות קטנה, 

שפירש הנזיר מן התאוות, עולה הוא כל כך?
העניין יובן על פי משל מעולמנו, אדם המשתדל להתרומם 
מעלה, הוא קופץ שוב ושוב אלפי פעמים, אם נצרף את כל 
הקפיצות, פעם טפח ופעם טפחיים, נמצא שקפץ מאות אמה, 
ואעפ"כ עדיין על מקומו הראשון, הוא נשאר עומד על פני 
האדמה, ולמה? מחמת כוח המשיכה של העולם הגורם לו 
להיות דבוק וקשור לארץ, ולכן גם אחרי כל קפיצותיו נשאר 

עדיין על מקומו.
כזה שמשתחרר מכוח  לגובה  לעלות  לרגע  יוכל  אם  אבל 
משיכת כדור הארץ, מעתה יוכל להגיע להתרוממות אין סוף 

וגבול.
ואכן אנו רואים כיום שהגיעו עם טילים וחלליות על לירח 
ושאר כוכבי הלכת, והאמת היא שאין שום טיל שיש בכוחו 
מצד עצמו להתרומם ולהגיע עד לירח, וא"כ, איך בכל זאת 
שהטיל  אלא  כזה?  עצום  ומרחק  גובה  לכזה  מגיעים  הם 
לטווח  מחוץ  עד  מיוחד  מנוע  בעזרת  גדול  בכוח  מתרומם 
כוח משיכת כדור הארץ, דהיינו מחוץ לאטמוספירה, ומשם 
והלאה, מכוח התנופה הגדולה, מתרומם הוא מעלה מעלה 

עד עצם השמים.
שפירש  שכיוון  הנזיר,  כתר  של  המשמעות  איפוא,  זוהי, 
מן התאוות כבר התרומם מחוץ לכוח המשיכה הטבעית של 
מן  והתנתק  מעלה  כלפי  שהתרומם  וכיוון  החומר,  עפריות 
החומר ולו במעט, כבר יש בכוחו לעלות במדרגות הקדושה 
עוד ועוד בלי גבול, והכתר על ראשו מראה על קדושה הפלא 
ופלא, שאם רק התנתק מהחביקה של קטנות האדם, אין גבול 

למדרגות הקדושה שיוכל להשיג.
דבר זה הוא יסוד גדול, ועצה נכונה בעבודת האדם להשגת 
נפשו  מחמת  אבל  להתרומם,  משתדל  אחד  כל  הגדלות, 
הקשורה לחומריות, אף אם יתרומם ויעשה קפיצות לאלפים 
קשור  מקום  באותו  נשאר  שהוא  הוא,  דבר  סוף  ולרבבות, 
לאדמה, אבל הצדיקים, ראשית ניתקו את עצמם בכוח גדול 
מכוח משיכת החומריות, ואח"כ התעלו למדרגות רבות עד 

שאין גבול לעוצם גדלותן.
והנה כתב הרמב"ם )הלכות ת"ת פ"ג, הי"ג(, מי שרוצה 
לזכות בכתר תורה, יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד 
מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בזה, אלא בתלמוד 
תורה ודברי חכמה", והמובן, כי בטבע האדם קשה לו ללמוד 
נרדם, כי סוף  בלילה, ואפילו אם הוא מתיישב ללמוד הוא 
כל סוף, האדם קשור לחומר, והחומר מתגבר עליו ומשתק 
אותו, אבל מי שמתגבר ומתרגל ללמוד בלילות, הרי התנתק 

ממשיכת החומריות, ויעלה מעלה מעלה.
וזכינו לראות במו עינינו את מה שבעינינו הוא ציור חי של 
לו  היה  שלא  לו  שהזדמן  ז"ל,  אחד  גדול  אדם  תורה,  כתר 
מקום ללון, הוא לא התרגש והצטער חלילה, אלא בפשטות 
הלך לבית כנסת קרוב שהיה פתוח, וישב ולמד שם עד הבוקר, 
וזה לא נבע מכוח התגברות וכוונה מראש של התמדה ורצון  
ללמוד, שהרי הוא כלל לא חשב לפני כן לעשות "משמר" 
לילה שלם וללמוד, היו לו תכניות אחרות, אלא פשוט הוא 
שהוא לא היה משועבד למיטה, אם יש מיטה   הולכים לישון 
כי צריך, ואם אין   יושבים בבית המדרש וישנים פעם אחרת.
ומה קורה לאנשים כמונו כשאין מקום לישון? מסתובבים 

לאתר  כדי  העולם  את  והופכים  למקום  ממקום  הלילה  כל 
מקום בו ניתן בכל זאת לישון.

על  באומרו  ע"ב(  ס"ח,  )פסחים  יוסף  רב  כוונת  היא  וזו 
עצמו "אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא"? 
ופירש רש"י, אי לאו האי יומא   שלמדתי תורה ונתרוממתי 
  הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם, שכן 
בזכות ההחלטה לקחת את עצמי בידיים וללמוד תורה, להתנתק 
משגרת החולין ושעבוד הגוף, עצם ההחלטה והיישום שלה 
בפועל, שלמעשה יצרו התנתקות ולו הקטנה משגרת היומיום 
והשעבוד הגופני הכופה עלינו סטנדרטים מסוימים ושונים, 
עצם ההחלטה הזו לרצות לשנות, היא היא למעשה המנוע 
דרכו ניתן להשתחרר מכוח המשיכה של הארציות ולהתנער 
מהעפרוריות, מעשה זה מוציא אותנו מאטמוספירה הרוחנית 
למרחבי האין סוף, ונותן לנו את הכלים כדי לצמוח בלי גבול.

והנה ה"אבן עזרא" כתב כאן בפרשת נזיר, שכל בני האדם 
עבדי תאוות עולם, ובעינינו זה נראה לכאורה שכוונתו היא 
לרשעים בעלי התאווה, אבל האמת היא שלא זו כוונת ה"אבן 
אלא  עולם,  באי  כל  את  זה  בכלל  כלל  הוא  שהרי  עזרא", 
שהתאוות שהוא דיבר עליהן, הן שיגרת החיים של כל אדם, 
והגם שצריך לשמור על הבריאות על פי הטבע, אך עדיין אין 
צריך להיות עבד המשועבד לבקשות הגוף או הסביבה, אלא 

נותן לו לגוף כפי הבנתו וזאת מבלי שהגוף ישלוט עליו.
אז, זוכה האדם לכתר הילומים על ראשו.  

בברכת שבת שלום
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

התרוממות קטנה של נזירות מוציאה את האדם מחוץ ל'חוקי המשיכה', 
ומשם כל עלייה מצטרפת לצמיחה רוחנית גדולה ומשמעותית
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חלקו את ירושלים

חג השבועות עבר בשמחה ובהתרוממות רוח. 
בתי הכנסת, בתי המדרש, חצרות האדמו"רים 
אורחים  מלאו  בירושלים  הישיבות  והיכלי 
עולים  הכול  תבל.  קצוות  מכל  ומתפללים 
לירושלים. ברחבת הכותל נקבצו להתפלל עשרות אלפים 
בשחריתו של חג. נהרות נהרות של מתפללים ומתפללות, 
שצפו וגדשו את כל הדרכים, המבואות והמעברים, קדימה, 

לתפילה ליד שריד בית מקדשנו.
שבת,  מאחרי  ולומדים,  קום  למקדימי  וותיקין  ממנייני 
למאחרי- ועד  החג  בליל  לעיניהם  תנומה  נתנו  שלא 
ובצילם  לליבם  היקרות  האבנים  את  נוטשים  שלא  קום 

תפילותיהם. רחבת הכותל גדושה ומלאה.
אלפי בני חו״ל שבאו במיוחד לחג ונשארו ליו״ט שני, 
ממשיכים את סופ״ש בירושלים משוש כל הארץ, שואבים 

נחת ומתבשמים מאווירה דקרתא דשופריא.  
של  היהודים  מאתריה  זמני,  ניתוק  שנות   19 לאחר 
חזרה  ירושלים-רבתי  זרה,  בשליטה  שהיו  ירושלים, 
ליהדותה ולידי יהודיה. בניה אוהביה שבו לגבולם. ושוב, 

״ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו״.
״ותחזינה עינינו בשובך לציון״. התגשמו התפילות, נענו 
הבקשות, התחינות לא שבו. מיליארדי הדמעות שנשפכו 
ומחזורי  סידורים  מיליוני  הדורות  לאורך  והרטיבו  כמים 
תפילה - לא נטפו לריק. את הגלגל הזה אי אפשר להחזיר 

לאחור. ירושלים לעד ולעולמים.  
ב״ה שבדורנו זכינו לראות בעינינו את התגשמות החלום 
מאוחדת  תישאר  ירושלים  לגבולם.  בנים  ושבו  והתקווה, 

לעד. עד ביאת ינון, גואל צדק במהרה בימינו. 
השאלה שנשארה היא מהי ירושלים? היכן גבולותיה? 

על מה עלינו להילחם? ועל מה כדאי לוותר?  
נאמר  בכל הארצות״  ישראל שתתפשט  ארץ  ״שעתידה 
תתפשט,  ישראל  ארץ  ובאם  הלמדנים  יאמרו  במדרש. 
בוודאי שבירתה ירושלים תגדל ויתרחבו גבולותיה. אולם, 

עד אז היכן? 
שועפט הערבית, שכונות הקצה המוסלמיות, אל בירה, 
צור באהר, בית סחור, אבו טור, אבו דיס, אל עזריה, אין 

לנו בהן כל צורך ועניין.
המשמעות היחידה להחלת הריבונות הישראלית עליהן, 
הלאומי,  הביטוח  בקצבאות  מיליארדים  תשלומי  הינה 
המוזנח  השוטף,  המוניציפאלי  לתפקוד  האחריות  קבלת 
כשלעצמו. מימון מערכת החינוך שמחנכת לערכים שונאי 

ציון ויהודים וקוראת להרג יהודים.
ירושלים  לעיריית  ולבחור  להיבחר  אפשרות  בנוסף, 
ערבי  עיר  ראש  לבחירת  תביא  שתמומש!  שביום  רבתי, 

בבירת ישראל. ״טראגי-קומדיה״ במיטבה.  
ציניקנים אומרים: המזל שלנו, שיש לנו עסק עם ערבים. 
אחרים, כבר היו כובשים אותנו מבית מבפנים. משתלטים 
״אמצעים  ידי  ועל  הטבעית  הילודה  באמצעות  עלינו 
אורחות  ועל  עליהם  לכפות  מנסים  שאנו  הדמוקרטיים״ 

חייהם. למזלנו, הם מתבדלים, מתנגדים ועוינים.  
שישכיל  פלשתינאי  מנהיג  יקום  עוד  חוסן.  לעולם  לא 

הוא  ואמרות שפר,  כפפות משי  עם  ויבין, שרק במלחמה 
יוכל לנו. חיבוק יכול להפוך לחיבוק-דב, חונק. במוח ולא 

בכוח. 
המיוחד  שליחו  ידי  ועל  טראמפ  דונאלד  של  בחסותו 
ללא  תנאים,  ללא  מחודש.  מו״מ  מתחיל  גרינבלט  ג׳ייסון 
אליו  נגררים  אנו  הישראלית.  הדרישה  פי  על  תכתיבים, 
בדלית ברירה, אין אופציה לסירוב. הסיכוי שיצליח שואף 

לאפס בריבוע.
על  רוצים.  לא  הישראלים  יכולים,  לא  הפלשתינאים 
שאי  נדמה  המינימליים  והצרכים  הרצונות  בין  המרחק 
פחות  הרבה  הוא  הישראלי  המקסימום  לגשר.  אפשר 

מהמינימום הפלשתינאי וכך בדיוק הפוך. 
גם באם יסכמו ויחתמו! לא בטוח ״שהנייר שווה לצור על 
פי צלוחיתו״. יש ספק אמיתי מי בעל-הבית ובאם יש בעל-
יסכימו? חיזבאללה  הבית בצד הפלשתינאי. בחמאס-עזה 
ישראל  על האג׳נדה של השמדת  ויוותרו  נשקם  יניחו את 

והרג היהודים כמצווה דתית? דאע״ש הם פרטנרים?
פלוס,   82 בן  הוא  כאבו-מאזן,  הידוע  עבאס,  מחמוד 
נשיא בובה, שעתידו מאחוריו. כוחו, באי יכולתו להכריע 
ולהנהיג. רק משום שאינו מהווה איום הוא נבחר ב2005 

לתפקידו כמ״מ זמני, ואין דבר יותר קבוע מזמני, כידוע.
הוא  גורליות,  והחלטות  סיכונים  שייקח  אמיץ  מנהיג 
הקופה  את  חולבים  המושחתים  בניו  יהיה.  ולא  היה  לא 
אותו  שמשאיר  מה  וזה  בראש  שהוא  זמן  כל  הציבורית 
בראש. מאבק הירושה כבר בעיצומו ומאפיל על מנהיגותו 
חבל שעל  עצובה,  בדיחה  דבר.  יישק  פיו  ועל  כיום.  כבר 

חשבוננו. 
את  הפועלות.  הנפשות  את  בהכירנו  לכן,  ורק  לכן 
למו״מ  שותפינו  הפלשתינאים  של  והמגבלות  היכולות 

העתידי והמזג הסוער והבלתי צפוי של הג׳ינג׳י האמריקאי, 
שמוביל אותו וחפץ בו. אולי כמפלט מצרותיו שמבית, אנו 

צריכים להתכונן ולהכין.  
ונדיבים  ריאליים  להיות  חייבים  אנו  שמתחיל  במו״מ 
לא  היא  ירושלים-מאוחדת  ובטחון.  כוח  מעמדת  אך 
שאיננו  להפנים  חייבים  בחירות.  סיסמת  ולא  אקסיומה 
חפצים בשלטון על ומימון מאות אלפי ערבים בשכונותיה 

המזרחיות של ירושלים.
את  אותם,  קחו   - להיות  צריכה  הישראלית  ההצעה 

האחריות להם, את הטיפול המוניציפאלי בהם ותחנקו.  
התושבים  הם,  במהירות.  תורם  לא  הכפפה  לצערנו, 
בקלות  הכסף  מעטיני  נפרדים  לא  מהמנהיגים,  להבדיל 
״תוסכם״  לא  הלאומי  הבטוח  קצבאות  מניעת  ובמהירות. 
שכל  קצת  עם  גדולים.  לצאת  יכולים  אנחנו  בקלות. 
ותחכום נצא גדולים מהמו״מ, שבסופו תמיד יפוצץ על ידי 

הפלשתינאים. יש על מי לסמוך. 
חזקה על שותפינו הפלשתינאים שיקדיחו את תבשילם 
כבעבר. ברגע האמת יסרבו ויצילו אותנו. תשאלו את אהוד 
ברק ואהוד אולמרט. לשם שינוי, הפעם יש לנו ידיד, שלא 

ימהר לגלגל ולזרוק את האשמה עלינו כבעבר.
אלפי  מאות  את  להחזיר  מקדימה,  ישראלית  הצעה 
הערבים בשכונות הקצה המזרחיות של ירושלים, לשליטת 
הרשות ועל חשבונה. הינה עמדת פתיחה והוכחת רצון טוב 
לזירוז  להביא  יכולה  היא  הערך-המוסף,  למו״מ.  מצוינת 
מהיר של העברת השגרירות האמריקאית לירושלים הבירה. 
בוודאי  המפסידים  התושבים  לכך.  פרטנר  לנו  אין  עוד 
יתנגדו. בעליל יוכח שאין בעל-הבית, אין על מה ואין עם 
מלחמה.  לך  תעשה  בתחבולות  נאמר,  זה  ועל  לסכם.  מי 

הראש היהודי חייב להצליח. 

עו"ד יצחק שינפלד

אין לנו כל עניין לשלוט בתיאוריה בשכונות הערביות שנספחו לירושלים, ומוטב 
אם הן תהיינה הראשונות לעלות על שולחן המשא ומתן – כהצעה נדיבה מצידה 

של ישראל  ותסמכו על הפלשתינאים שימצאו כבר דרך לסגת מהסכם
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העיקר לשנוא

גבוהה אישרה באחרונה להרחיב  המועצה להשכלה 
לנשים  גברים  בין  בהפרדה  הלימוד  תכניות  את 
בקמפוסים השונים, עבור חרדים נוספים המעוניינים 
לסוגיהם  נאורים  הסער.  ויהום  אקדמי.  תואר  לרכוש 
מהשמאל,  כנסת  חברות  עם  יחד  לסוגיהן  פמיניסטיות  עם  יחד 
יצאו בביקורת קשה כנגד לימודים אקדמיים בהפרדה. החרדים 
מבחינתם צריכים לאמץ את "ערכי האקדמיה"  וללמוד במעורב 

בדווקא. שנאת החרדים מעולם לא הייתה נאורה כל כך.  
מקרה זה חושף את האג'נדה הסמויה של השמאל נגד החרדים. 
הביקורת המוצהרת כנגד החרדים תמיד היא שאינם עובדים, אינם 
שהיא  ביקורת  כלומר,  בצבא.  משרתים  ואינם  מסים  משלמים 
בכל  אבל,  החיים.  לאורח  ערכית  התנגדות  ולא  למדי,  טכנית 
בכל אחת מהסוגיות האלה,  הוגן  לפתרון  פעם שמנסים להביא 
מיד קופצים להם הנאורים משמאל, וחושפים את האנטישמיות 

הסמויה שאינם מביעים בקול רם בימים שבשגרה. 
כדי  גבוהה,  השכלה  לרכוש  החרדים  מנסים  כאשר  הנה, 
מיד  גבוה,  יותר  שכר  ובעלי  מבוקשים  יותר  במקצועות  לעסוק 
את  לאמץ  צריכים  "אתם  השמאלנים.  של  רוגזם  עליהם  קופץ 
ערכי האקדמיה", כלומר, להגיע לקמפוסים מעורבים ולהיחשף 

לאנשים ולמרצים מכל המינים, הגוונים והצבעים. 
חשוב להדגיש, לימודים אקדמיים – ובמיוחד בתואר הראשון 
בעלי  שהנם  רבים  אנשים  יכולים  ערכיים.  לא  לימודים  הם   –
רמתם  אשר  תוכנה,  הנדסת  או  דין  עריכת  למשל  מקצוע,  אותו 
יכול  האחד  לחלוטין.  שונים  ערכיהם  אך  זהה,  הנה  המקצועית 
להיות מוסלמי, והאחר יהודי חרדי. לכן גם להיפך, אין שום צורך 
שהיהודי והמוסלמי או הגברים והנשים ילמדו דווקא ביחד, כדי 
יש  ערכים  "ערכים",  אין  למקצוע  מקצוע.  אותו  את  שירכשו 
לאנשים. והשולטים בקמפוסים מנסים לכפות את הערכים שלהם 

על החרדים. 
ההגינות מחייבת שכאשר מבקשים לשלב אנשים בעבודה או 
בשכלה, מן הראוי להתחשב בערכיהם וברגשותיהם. במקומות 
עבודה פרטיים אמנם אין שום הכרח שכזה, מעסיק יכול בהחלט 
להחליט שאצלו בעסק תהיה אוירה כזו או אחרת, והוא גם לא 
חייב להתייחס בשוויוניות לכולם. אך במקומות ציבוריים אשר 
ממומנים על ידי הציבור, יש לתת אפשרות שוויונית לכל אחד. 
והחרדים,  ציבוריים,  מוסדות  הם  הגבוהה,  ההשכלה  מוסדות 
כפי  ללמוד  אפשרות  לדרוש  המלאה  זכותם  הציבור,  מן  כחלק 
ערכיהם. ואין שום סתירה בין הערכים החרדיים לבין ההשכלה 

שמעניקים מוסדות אלה.
כל  הקמפוסים,  אופי  את  לשנות  מבקשים  לא  הרי  החרדים 
נפרדים  בקמפוסים  ללמוד  להם  שיתאפשר  הוא  מבקשים  שהם 
או בכיתות נפרדות. דרישה לגיטימית לחלוטין, מידתית, ושאינה 
פוגעת באף אחד. אך השמאלנים מתנגדים. הם לא רוצים שיהיו 
חרדים משכילים או חרדים עובדים, הם פשוט רוצים שהחרדים 

יפסיקו להיות חרדים. 
להתנגד  כדי  אלה  במקומות  בכוחם  שימוש  עושים  הם  וכך, 
לכל אפשרות של מתן השכלה לחרדים, ועומדים על כך שיוצב 
כתנאי  ה"נאורים"  הערכים  אימוץ   – אולטימטום  לחרדים 

אוכלוסיית  של  הדרה  מזו,  גדולה  נבזות  אין  השכלה.  לרכישת 
החרדים ממשאב ציבורי, ולהתנות אותו בשינוי אורח החיים. 

אותה תמונת מצב קיימת גם בתחום הגיוס לצבא, אותם אלה 
אלה  הם  משרתים,  שאינם  כך  על  החרדים  את  ביקרו  שתמיד 
שכעת מבקרים את הצבא על "הדתה" ועל "הדרת נשים". כלומר, 
לדידם, הצבא צריך להישאר בדיוק כפי שהוא, רק החרדים הם 
שצריכים להשתלב בו. ולא היא, כדי שהחרדים ישתלבו בצבא, 
עם  מתאימים  מסלולים  לפתוח  להשתנות,  שצריך  הוא  הצבא 
הפרדה בין גברים לנשים. החרדים יישארו חרדים, הצבא פשוט 

יהיה חרדי יותר. 
חרדים  שאינם  החיילים  חרדי,  שאינו  במי  לפגוע  בלי  זה  כל 
זה  היו.  הרגילים בהם  להיות במסלולים  יכולים תמיד להמשיך 
נכון לצבא וזה נכון לאקדמיה. שילוב החרדים במרחב הציבורי 

דורש פשוט מתן מקום גם לחרדים באותו המרחב. 
משתלבים  החרדים  כאשר  יבינו,  השמאל  שאנשי  הזמן  הגיע 
בהשכלה ובשוק התעסוקה, הם גם משנים את מערכת ההשכלה 
ואת עולם התעסוקה. ככה זה, החרדים לא יפסיקו להיות חרדים, 
אלא הם יהיו חרדים עובדים והם יהיו חרדים אקדמאים. החרדיות 
לא תיעלם כפי שתמיד רצה השמאל, להיפך – החרדיות רק קונה 

אחיזה ביותר ויותר מקומות, והאקדמיה והצבא בכלל זה. 
שילוב  נגד  שהביקורת  משום  דווקא  הוא  גדול  האבסורד 
החרדים בהשכלה הגבוהה מגיעה מאותם חוגים נאורים שיודעים 
שרוממות  ככל  השונה.  את  ולכבד  השונה"  את  "לקבל  תמיד 
קבלת האחר בגרונם, כך התנגדות לחרדים בידם. בעוד את כל 
"כי  לכבד,  יודעים  הם  בסביבה  מכובדות  ממש  הלא  התרבויות 
צריך לכבד את האחר, את השונה", דווקא את האחר החרדי הם 
ועד  שונה,  להיות  יפסיק  שהוא  דורשים  הם  מכבדים.  ממש  לא 
ככל  ומעבודה.  מהשכלה  אותו  להדיר  מעוניינים  הם  שיפסיק 

שאוהב השמאל את השונה, אך הוא שונא את החרדים. 
של  הגסיסה  מפרפורי  חלק  היא  לחרדים  וההתנגדות  יתכן 
האליטה, אשר מאחז אחר מאחז נשמט מידה. אם בעבר שלטו 
הנאורים במגדל השן, כעת גם הוא מאוים להיכבש מידיהם. בקרב 
מאסף לא בוחלת האליטה הישנה באמצעים שאינם הוגנים, ואם 

כדי לשמור על מקומה צריך להדיר חרדים, אזי יודרו החרדים. 
את  להכיר  לומדים  רק(  )ולא  החרדים  זמן,  של  עניין  רק  זהו 
זכויותיהם, ואינם תלויים בחסדיהם של הנאורים. בסופו של דבר, 
גם מגדל השן האקדמי יהיה יהודי יותר, כי כאשר יש מסה של 
חרדים ושל יהודים באקדמיה שזו תפיסת עולמם, בסופו של דבר 

ובאופן טבעי תקבל גם האקדמיה את הגוונים האלה. 

דוד רוזנטל

ככל שאוהב את השמאל את השונה כך הוא שונא את החרדים, ואז מתברר שהטענות 
שאיננו משתלבים באקדמיה ובצבא הם רק כיסוי לניסיון האמיתי – לבטל את החרדיות

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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אהבת ישראל

העומר  ספירת  היא  השבועות  לחג  ההקדמה 
שמלווה במותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, 
אמוראים  הרבה  כך  כל  של  למותם  והסיבה 

קדושים היא 'שלא נהגו כבוד זה בזה'. 
מלכת.  העולם  עצר  בו  זמן  מתקרב,  תורה  מתן  חג  ואז 
הבריאה עצרה את נשימתה בכדי לשמוע כיצד הקב"ה נותן 
התורה. המתנה  את  לו,  יקרה  הכי  את המתנה  ישראל  לעם 
שמצווה  התורה  האדם.  לבני  אלא  למלאכים  ניתנה  שלא 
אותנו כיצד לנהוג והיא הבסיס לקיומנו כעם נבחר. קיימים 

אינספור מדרשים המדברים על הגדולה של הרגע הזה. 
התורה הינה אוצר של חכמה, גלוי לכול דורש. אוצר של 
הנהגות נכונות לחיים. אוצר – לא משנה כיצד תסתכל עליה, 
לכולנו היא אוצר. חשוב לי להדגיש את המילה לכולנו, לכל 

עם ישראל. 
החכמה  גנזי  "כל  עקיבא:  דרבי  אותיות  בספר  מופיע 
נפתחו לו למשה בסיני. עד שלמדו בארבעים ימים כשהיה 
בשבעים  פנים של שבעים לשון, נביאים  עומד בהר תורה 
בשבעים פנים של שבעים לשון..." ניסוח זה מופיע בכמה 
מקומות שונים ומשם נולד הביטוי של האבן עזרא – שבעים 

פנים לתורה. 
ולמה כ"כ חשוב לנו להסתכל בנושא? במהלך ההיסטוריה 
המזרח,  מעדות  חכמים  מאוד  הרבה  חיו  היהודי  העם  של 
מעדות אשכנז, ליטאים וחסידים ועוד עשרות זרמים, מוכרים 
וכאלה שפחות, וכולם מקיימים את אותה תורה שניתנה לעם 
ישראל במתן תורה. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא בפירוש. 
לכל עדה או מגזר או תת מגזר יש את המנהגים שלו. אלה 

שמייחדים אותו והופכים אותו להיות מי שהוא. 
קשה  מדוע  ישראל,  וגדולי  גאוני  על  הדבר  מקובל  אם 
לקבל זאת? הרי ישנה מצווה כתובה והיא אהבת ישראל - 

לאהוב כל יהודי באשר הוא. לא משנה מה הן דעותיו. 
לעולמם  הלכו  לא  הם  עקיבא,  רבי  של  לתלמידיו  נחזור 
התעמקו  שלא  בגלל  או  תורה,  מספיק  למדו  שלא  בגלל 
מספיק במפרש כזה או אחר. הם הלכו לעולמם למרות כל 
התורה שלמדו, רק בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה!! רק בגלל 

לשני  אחד  שלום  לאמירת  יקדישו  שהם  שהזמן  שהחליטו 
תבטל מהם עוד כמה דקות של לימוד תורה...

מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על 
מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. 
דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: 
דעלך סני לחברך - לא תעביד ]=מה ששנוא עליך, אל תעשה 
לחברך[; זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא - זיל 

גמור ]=והשאר פירוש הוא, לך ולמד[". )שבת לא ע"א(
הבית.  נחרב  חינם  שנאת  על  היה?  מדוע  הבית  וחורבן 
ואנחנו עומדים עכשיו רגע אחרי חג מתן תורה, כיצד אנחנו 
אהבת  מספיק  בנו  אין  אם  ושקטים  רגועים  להיות  יכולים 
שדעותיו  למרות  אחר  ליהודי  כבוד  בנו  אין  אם  ישראל? 

שונות? למרות שהרב שלו פוסק הלכה בצורה אחרת? 
באמת  שמים  ירא  מי  לראות  שניתן  חכמים  אמרו 
כי  לחברו.  אדם  בבין  נוהג  הוא  כיצד  עליו  כשמסתכלים 
ללמוד תורה זה קשה ולא קל, אבל להתנהג בכבוד ובאהבה 

כלפי מישהו אחר זה הרבה יותר קשה מללמוד. 
באחר  פגיעה  הפיכה.  בלתי  לעיתים  היא  באחר  פגיעה 
משאירה סימנים וצלקות. פגיעה באחר יכולה לגרום לאדם 
שנפגע נזק בלתי הפיך, ואדם שמתרגל לפגוע באחר נהיה לו 

רע עם עצמו כך שהפגיעה היא הדדית בסופו של דבר. 
לפגוע  בידם  ניתנה  שהרשות  שחושבים  אנשים  ישנם 
לא  אחד  אף  שונות.  שדעותיהם  בגלל  רק  אחרים  באנשים 
מחייב אותך לקבל את דעתו של האחר או אפילו להקשיב 
לו. אבל כן מחובתך לכבד אותו כחלק מעם ישראל. אפילו 

אם דעתך שונה משלו בצורה קיצונית. 
בעצם אי אפשר לקבל את התורה בשלמות אם לא מקבלים 
נכונים  וכולם  הזאת.  לתורה  פנים  ששבעים  העובדה  את 

וצודקים. 
רבות נכתב על חומרת הפגיעה באחר ויותר מזה נאמר על 
יום כיפור שהוא מכפר על עוונות שבין אדם למקום אבל בין 
אדם לחברו לא מכפר עד שיבקש סליחה מחברו וחברו יסלח 
לו. הקב"ה אומר לנו: אני סולח לכם כשאתם מבקשים. אבל 

אם פגעתם בחבר שלכם רק הוא יכול לסלוח לכם. 

ובדרך  מצווה  לעשות  שרץ  אדם  יש  אמר  מקוצק  הרבי 

אדם  כולה...  התורה  כל  על  עובר  הוא  למצווה  רץ  שהוא 

יכול לרוץ לעזור לאדם מבוגר, ובדרך כשהוא רץ הוא מפיל 

חמורה  ליותר  נהפכת  הבעיה  בהם.  ופוגע  אנשים  עשרות 

כאשר הריצה והפגיעה באחרים נהפכת 'לשם שמים' והאדם 

גדולה  מצווה  שזה  בטוח  עוד  הוא  השם.  רצון  שזה  חושב 

והוא יזכה עבורה לשכר גדול השמור לצדיקים לעתיד לבוא.

כדי  בה  ומשתמש  התורה  את  לוקח  כשאדם  היא  הבעיה 

לפגוע בה באנשים אחרים, כי הוא חושב שכך השם רוצה.

ישראל בגלל דבר  זכה לתת את התורה לעם  רבינו  משה 

אחד, בגלל שריחם על שה קטן וסחב אותו על כתפו. הוא לא 

הרים בן אדם, הוא הרים שה... 

על משה רבנו ודוד המלך אומרים חז"ל, שנבחרו ממרומים 

לפי  הייתה  הבחינה  אך  ישראל.  מנהיגי  של  הרם  לתפקיד 

היחס שבו הם מתייחסים לצאנם, דווקא ביחס לחלש, כאן 

נמדדת גדולתו של מנהיג. משה רבנו הרים את השה החלש 

"מי- הוא  שמו  מכאן  מבטחים,  למקום  והביאו  כתפיו,  על 

שה", מהיחס שלו לשה ניכרת גדולתו.

הקב"ה בחר לעם ישראל את מנהיגיו כי היה בהם רחמים 

בגלל  רק  לא  ויפים,  גבוהים  היו  כי  לא  אותם.  לסובבים 

חוכמתם, אלא בגלל ההתייחסות שלהם לסובבים אותם.

כולל  סביבו,  פרט  לכל  והתייחס  דאג  רבינו  משה  ואם 

לכבשים שרעו בעדר, אז מהיכן מצאנו היתר לנהוג אחרת? 

בחוסר  אותנו  בסובבים  ולנהוג  את החלשים מאתנו  לרמוס 

כבוד? 

אני רואה כ"כ הרבה פעמים בקליניקה שלי מה המשמעות 

בעזרת  למנוע  אפשר  נזקים  וכמה  שנאמרת,  מילה  כל  של 

מחשבה קלה לפני שנאמרות המילים בפועל. 

ללמוד  "לשמוע,  מהקב"ה  בוקר  בכל  מבקשים  אנחנו 

וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך 

באהבה", הלוואי ונזכה לקיים את כל דברי התורה באהבה 

– באהבת ישראל. שנדע לקיים מצוות בדרך שבחרנו ולכבד 

ולאהוב את אלה שבחרו בדרך התורה ששונה משלנו. 

התורה ירדה והתחלקה לשבעים פנים, ועלינו לכבד ולהוקיר כל 
יהודי ויהודי, גם אם הוא מפרש ונוהג אחרת מאתנו  מרדכי רוט 

נתקל בנזקים שנגרמו מפגיעה בחבר והזדעזע

הרב מרדכי רוט

פגיעה באחר היא לעיתים בלתי הפיכה. פגיעה באחר משאירה סימנים וצלקות. פגיעה "
באחר יכולה לגרום לאדם שנפגע נזק בלתי הפיך, ואדם שמתרגל לפגוע באחר נהיה לו 

רע עם עצמו כך שהפגיעה היא הדדית בסופו של דבר

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



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

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

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

בקיר טיפוס!הקיץ

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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עידית
שבבינונית

בשמה  או  רחובות',  'ישיבת 
היא  התלמוד',  'מאור  הרשמי 
המוכרות  הישיבות  אחת 
לפחות   - הישיבות  בעולם 
אולם  קיומה,  ובעצם  בשמה 
ורחוקה  העין  מן  היא  רחוקה 
דווקא מיקומה בלב עיר  מן הלב. 
האחד  הצד  מן  אותה  מייחד  החילונית,  המדע 
ומעניק לה את שמה, ומן הפן השני מרחיק אותה 

מלב הקונצנזוס החרדי. 
שם  אני  ותלמידים  בוגרים  עם  שיחותיי  מתוך 
'מאור התלמוד'  ישיבת  את  לב שהדבר שמאפיין 
מזה  המקובל  הישיבות  בדירוג  'מיקומה'  הוא 
שנים - כמעולה שבבינוניים. הבחורים ממושמעים 
אך  טוב(  מבית  טוב  ילד  שנקרא:  )מה  וצייתנים 
בסך הכול המיתוג של הישיבה הוא 'בינוני' בקרב 

מסיימי שיעור ג' בישיבות הקטנות.
מעמדה של הישיבה אינה סטטי לחלוטין, במשך 
ומורדות,  עליות  התלמוד'  'מאור  ידעה  השנים 
הישיבות  של  הראשון  בדרג  שאיננה  למרות 
המובילות, עדיין, ישנו ביקוש רב להתקבל אליה, 
ורבים פוקדים את דלתותיה מדי שנה מהישיבות 
הישיבה  תקבל  שנה  בכל  המובחרות.  הקטנות 
לפתחה בין 70 ל-80 בחורים, רמתם הלימודית של 
הנבחנים היא בהחלט מדד, אך לא יסוד הכול, אלו 
המגיעים למבחן עברו סינון ראשוני אצל הרשמים 
יעקב פוזן ומאיר רוט. הרבנים הבוחנים הם הגר"ז 
גם  ופעמים  כהן  הגר"י  זליבנסקי,  הגר"א  כהן, 
כי  שהתבשרו  הבחורים  קוק.  אריה  רבי  הגאון 

התקבלו לישיבה יעברו לאחר מספר ימים לראיון 
אצל ראש הישיבה.

בנים  לקבל  לסרב  מתקשה  ההנהלה  כי  יצוין, 
דמותו  עברו.  בדורות  בישיבה  שלמדו  אבות  של 
של ראש הישיבה הגרא"י קוק מתאפיינת ב"אהבת 
כל יהודי", לא משנה מוצאו, אך כמו בכל מסגרת 
ישיבתית, מקומה של 'מאור התלמוד' לא נגרע, יש 
כאלה שרמתם האינטלקטואלית והלימודית עשויה 
להיות גבוהה ובכל זאת לא יתקבלו לישיבה, יהיו 
שיאמרו בשל מוצא עדתי. אף שהדברים לא תמיד 
פורמלי  באופן  נכתבים  ולא  גלי  בריש  נאמרים 
בפרוטוקול, קיימת כאמור מכסה קבועה פחות או 

יותר של תלמידים ספרדים גם ב'מאור התלמוד'.
בשעה  לתפילה  להתייצב  אמורים  התלמידים 
עובר  התפילה  קודם  דקות  בבוקר,  ורבע  שבע 
הפנימייה  חדרי  דלתות  על  שדופק  ה"מעורר" 
על  דילג  התלמוד'  ב'מאור  המשטר  בחזקה. 
תפילת שחרית, כך שאין פיקוח פרטני על בחורים 
הנעדרים מהתפילה, בחור אשר ייעדר באופן קבוע 
נדירים  במקרים  או  המק"ק  אצל  לשימוע  יוזמן 

אצל ראש הישיבה עצמו. 
מאוד,  חיובית  בישיבה  הלימודית  האווירה 
ומאפשרת לבחורים ללמוד בנוחות מתוך הרחבת 
 09:15 בשעה  המדרש  לבית  תיכנס  אם  הדעת, 
תפגוש שם בעיקר את ראש הישיבה עטור בטלית 
לתלמידיו  קץ  אין  בסבלנות  עונה  ובתפילין 
אט  מתמלא  עצמו  המדרש  בית  אולם  האהובים. 
אט עד לרגע השיא של 10:30. ברחבי בית המדרש 
מפוזרים בנקודות אסטרטגיות הר"מים והמשיבים 

שנים ארוכות שומרת 'מאור התלמוד' על 
מעמדה - כישיבה איכותית דיה, אך כזו 
שמתקשה להיחשב בצמרת  השינוי 

במעמדו של המשגיח שהוביל לפתיחות 
יתר, דמותו הנערצת של הגר"ז כהן 

והדאגה לגשמיות של הרבנית זליבנסקי 
 וגם: מה יש לראש ישיבה נגד הצ'ולנט 

של 'פנחס', מי רוקד במעגל של ראש 
הישיבה ומה נחשב 'דיזינגוף של רחובות'?

אבי רבינא
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צאן  על  משקיפים  הם  מהם  הגבוהים,  בכיסאותיהם 
מרעיתם. עיקר ה'רייד' מתפשט בבית מדרש ממקומם 
המלוכה(  )משפחת  זליבנסקי  אריה  רבי  הגאון  של 
והגאון רבי זאב כהן, מחותנו של ראש הישיבה הגאון 
ה'משיבים'  זאת,  עם  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  רבי 
נאלצים  והם  בלבד,  חלקית  הצלחה  נחלו  הצעירים 
להסתובב בין הבחורים הצעירים ולעורר עניין לימודי 
בישיבות  עצמה  על  החוזרת  )תופעה  שונות  בסוגיות 

נוספות(.
בפער ניכר מיתר השיעורים, מוביל שיעורו של הגאון 
המבוקש  העיוני  לשיעור  הנחשב  זליבנסקי  אריה  רבי 
מעניינים  סיפורים  התרחשו  השנים  במהלך  בישיבה. 
ואנקדוטות חשובות במהלך השיעור. אהרן בירנבוים, 
תלמיד מובהק של ר' אריה, מספר ל'קו עיתונות': "ר' 
סובב  יומו  כל  המילה,  מובן  במלוא  עילוי  הוא  אריה 
האם  הדקות  ובאבחנות  הגמרא,  בדברי  סביב העמקה 
'נאמנות'. זכור לי במיוחד  מיגו הוא 'כוח הטענה' או 
השיעור  כהן',  'תקפו  בסוגיית  שאחזנו  שיעור  אותו 
התחיל סוער ומרתק כמדי יום,  אלא שלפתע השתתק 
25 דקות של  ולא לשתיים, כעבור  ר' אריה לא לדקה 
לאחר  ואמר  התנצל  עיניו,  את  פתח  רועמת  שתיקה 

הרהור קל: אני מתנצל על ה'שתק ולבסוף צווח'".

המשגיח והמשטר
למשטר,  רב  מאמץ  מתקיים  התלמוד'  ב'מאור 
לאחר  הטכנולוגיה.  פגעי  ממדי  ולצמצום  למשמעת 
תקופה ארוכה של מתיחות רבה בין קבוצה מתלמידי 
הישיבה לבין משגיח הישיבה הגאון רבי שלמה חיים 
מתפשר  והבלתי  העיקש  מאבקו  רקע  על  גינויער, 
הישיבה,  בתוככי  כשרים  סלולר  מכשירי  החזקת  נגד 
הפנימייה  בחדרי  פטרולים  לכדי  הגיע  אשר  מאבק 

וחדירה לפרטיותם של הבחורים, בעת האחרונה הוריד 
המשגיח פרופיל - זאת בשל חילוקי דעות בינו לצוות 

הבכיר בישיבה.
רישיונות נהיגה ב'מאור התלמוד' הם מוקצה מחמת 
מיאוס, בחור אשר יתגלה כי הוא מחזיק ברישיון יסולק 
בדק  הישיבה  עורכת  לפעם  מפעם  מהישיבה.  לאלתר 
בלבד  יחידים   – משפיע  ההדוק  המשטר  מקיף.  בית 
ישרדו את שנותיהם בישיבה בעודם מחזיקים ברישיון 

נהיגה. 
ניתנת  בלתי  היא  'המשגיח'  של  דמותו  ככלל, 
להפרדה מהישיבה. בחורי הישיבה, מבוגרים וצעירים 
כאחד, יודעים לספר כי "הישיבה" היא ביתו הראשון 
של המשגיח, "ביתו" השני נמצא ברחוב נחמיה בבני 
בחדרו  המשגיח  שוהה  השבוע  ימות  במשך  ברק. 
בישיבה, ודמותו נוכחת בכל תפילה ובכל סדר. כך גם 

נוכחותו בחייהם של הבחורים. 
ישראל'  ל'כל  מספר  מכבר,  לא  שנישא  הכהן,  יוסי 
לא  הייתה  הבחורים  בחיי  המשגיח  של  מעורבותו  כי 
שגרתית. לדבריו, "בשעת הסדרים היה מבקר המשגיח 
שהחליטו  בחורים  אחר  לתור  הפנימייה  בחדרי  תדיר 
להיעדר מבית המדרש, המשגיח אף היה מנהל מעקב 
מסודר אחר בחורים שנעדרו מהתפילות, לאחר תקופה 

בה נעדרו היה נוהג להעמידם על מקומם". לדברי יוסי, 
בעת  לשיאה  הגיעה  הבחורים  בחיי  המשגיח  נוכחות 
חריג  באופן  החליט  אז  הטכנולוגיה,  בפגעי  מאבקו 
ובנגנים  הכשרים  בטלפונים  חורמה  מלחמת  ללחום 

שאינם חסומים מרדיו.
לפני כמה שנים החריף המשגיח את הנהלים: "כל 
נגן שמובא לישיבה, היה חייב לשאת מדבקה המאשרת 
שאין בו רדיו". קבע. בוגרים נזכרים: "המשגיח הורה 
לא פעם לבחור אשר נחשד כמי שמחזיק פלאפון או נגן 

עם רדיו: 'תרוקן את הכיסים!'". 
השתנתה,  המגמה  האחרונה  בעת  כאמור,  אך 
ואף  דרסטי,  באופן  קוצצו  המשגיח  של  סמכויותיו 
התפילות,  למעט  התמעטה.  הישיבה  במתחם  שהותו 
נעדר המשגיח ממרבית הסדרים, בהם הוא שוהה בבית 
התערבותו  לישיבה.  הסמוך  תורה"  "לומדי  המדרש 

בחיי הבחורים הופסקה כמעט לחלוטין.
הסיבה: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן 
לתלמידים  החבל  ובשחרור  בפרגמטיות  הדוגל  קוק, 
ביחס לעמיתו הרב גינויער. לדעת 
ניהל  המשגיח  מהתלמידים  רבים 
בישיבה.  מידי  נוקשה  משטר 
הוטלו  כבדים  ועונשים  סנקציות 
בתלם,  הלך  שלא  תלמיד  כל  על 
ומעד  שסרח  מי  על  לדבר  שלא 

בצורה כזו או אחרת. 
גם  נמצאה  נוספת  הסכמה  אי 
ובאסטרטגיות  בגישתם החינוכית 
הישיבה  ראש  של  ההתמודדות 
כך  נוספים,  בנושאים  והמשגיח 
תלמידים  של  בחתונות  למשל 
אל  אחת  לא  המשגיח  ניגש  היה 
את  "להפסיק  ומבקש  התזמורת 
"רחובי"  היה  שלטעמו  השיר", 
הגישה  זאת,  לעומת  מדי. 
הרב  הישיבה  ראש  של  החינוכית 
יותר,  מפוכחת  שיגידו  יש  קוק, 
'מאור התלמוד' נחשבת לישיבה  ואחרי הכול, ישיבת 

עם משטר ברף הגבוה אך לא המחמיר ביותר. 
ראש הישיבה מתווה את דרכה של הישיבה בלימוד, 
לרוב  ומכריע  רוחנית  מבחינה  התלמידים  את  מכוון 
קבלת   / סילוק   / אחזקת  לגבי  מהותיות  בשאלות 
תלמידים. אך מפעם לפעם מכנס ראש הישיבה את צוות 
המוגדרים  בנושאים  דעתם  את  לשמוע  הישיבה  רבני 
חד  מסקנות  יוצאים  לא  אלו  מישיבות  נפשות",  "דיני 
לרוב  הנשמעות  המנוגדות  הדעות  בשל  משמעיות 

בחדר הישיבות.
כ"פיקוח  מוגדר  תלמידים  סילוק  התלמוד'  ב'מאור 
הישיבה  תשתדל  לרוב,  נפשות".  כ"דיני  או  נפש" 
להימנע מצעד סופי זה המטיל כתם על המסולק, ועלול 
לגרום לו להיפלט לחלוטין מן המערכת, במקום זאת 
לשם  אחרת  ישיבה  לעצמו  למצוא  הבחור  יתבקש 

'יישלח לחיזוק'.

שינויי מגמות
)נקרא  קוק  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
היישוב  בישיבת  למד  קוק(  הראי"ה  סבו  אח  שם  על 
נישואיו התגורר בבני  ובישיבת פוניבז'. לאחר  החדש 
אברכים. בשנת  בכולל  למד  ברחוב רשב"ם, שם  ברק 

תשל"ו, הטיל עליו מרן הרב שך לפתוח ישיבה בעיר 
רחובות, ובעקבות כך הוא הקים שם את ישיבת "מאור 

התלמוד" עם הרב חיים זליבנסקי זצ"ל.
יש  בישיבה,  הנעשה  בכל  מעורב  הישיבה  ראש 
כ-5  של  במרחק  ממוקם  ביתו  מדי...  מעורב  שיאמרו 
הוא  יומו  מרבית  שאת  כך  מהישיבה,  הליכה  דקות 
מעביר בין כתליה. מדי יום הוא מוסר שיעור יומי, אחת 
לשבוע ימסור שיעור כללי בו ישתתפו בעיקר תלמידי 
הישיבה  תלמידי  יסתופפו  שבתות  ובמוצאי  הקיבוץ, 

בשיחה בהשקפה. 
פניה,  את  שינתה  התלמוד'  'מאור  שישיבת  אלא 
אם לפני כ-15 שנה היו כשבעים אחוז מתלמידיה של 
'מאור התלמוד' ממשפחות ירושלמיות, כיום התהפכה 
המרכז.  תושבי  הינם  התלמידים  ומרבית  המגמה 
יעקב  רבי  הגאון  של  לכניסתו  זאת  מיחסים  בישיבה 
של  ובנו  קוק  הגראי"ה  הישיבה  ראש  של  חתנו  כהן, 
כהן  בישיבה. הרב  ר"מ  הוא  כהן, אף  זאב  רבי  הגאון 
בסיוע  המגמה  את  שינה  ברק,  בבני  המתגורר  הצעיר 
צוות צעיר, כך שמרבית הבחורים כיום מגיעים מאזורי 

בני ברק, מודיעין עילית וערי הפריפריה.
לאחר מספר שנים שבהן ניסו רבני הישיבה להתעלם 
מתופעת "השוליים", הוי אומר: עשרים אחוזי נשירה 
תתפוגג  שהיא  בהנחה  נוקשה,  משטר  בשל  ועד  מכל 
במגמה,  שינוי  האחרונות  בשנים  ניכר  מעצמה, 
מספרים  בישיבה  בתופעה,  ההכרה  גילויי  ומתרבים 
'טאבו' בעבר,  ודברים שהיו  כי החבל שוחרר במעט, 

הותר בהם הרסן. 
חלק ניכר מהקושי להניא את תלמידי 'מאור התלמוד' 
בדרכם  להתמיד  אותם  ולעודד  השוואות  מעריכת 
שלהם, נובע מהעובדה כי דווקא הבחורים הבולטים, 
זוכים לתגמולים: מעמד חברתי ותשומת לב מצד רבני 
"הערכה  הישיבה:  בוגר  ש.  מוטי  לנו  מספר  הישיבה. 
בכל  מודגשת  הייתה  שבחבורה'  ל'מצויינים  והערצה 
"במסיבת  מוטי:  מספר  לדבר,  כראיה  הזדמנות". 
חנוכה הנערכת מדי שנה בישיבה, רקדו בחורי הישיבה 
במעגל אחד גדול, אך לפתע היה מזמין ראש הישיבה 
אותם  המצומצם,  למעגל  בחורים  חמישה  או  ארבעה 
בחורים היו זוכים ליחס ייחודי בשמחת בית השואבה, 

במסיבות שונות ואפילו בעליות לתורה".

גשמיות בידי הרבנית
בזמנים  יום  מידי  בישיבה  מוגשות  ארוחות  שלוש 
החוצה  התלמידים  יציאת  את  לצמצם  כדי  קבועים 
חלק  כן,  פי  על  אף  המוגן.  הישיבתי  מהמרחב 
בחוץ,  אוכל  לקנות  הישיבה  את  עוזבים  מהתלמידים 
בעיקר בחנות המכולת הסמוכה לבית הכנסת פא"י, שם 
גם ניתן לראות בחורים אשר פספסו את תפילת שחרית 
בקיוסקים  בחורים  לראות  מצוי  זאת,  מלבד  בישיבה. 
תוכלו  אלו  את  לישיבה,  סמוכים  שווארמה  ודוכני 
לראות בעיקר בשעות הערב, אז, יספרו לכם בחורים, 
חדר האוכל ריק מתמיד. יחד עם זאת, מדגישים בחורים 
הלומדים כיום בישיבה, כי הרבנית מ. זליבנסקי )אשת 
עושה  ז"ל(  זליבנסקי  חיים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
הטוב  את  לבחורים  להביא  מנת  על  יכולתה  כמירב 
ביותר. "הרבנית בישיבה היא כל יכול", הם מספרים. 
 - הצהריים  ארוחת  לתפריט  ועד  הר"מים  ממשכורות 

הכול עובר דרכה.
מצבה הכלכלי של הישיבה ידע זמנים קשים בעבר, 

עידית
שבבינונית

האחים הרבנים לבית קוק והמשגיח הגרח"ש גינויער. צילום: נפתלי אייזנברג - סופר סטודיו

רבני רחובות בכינוס חירום בבית הגר"ש קוק
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אך בשנים האחרונות הישיבה מתייצבת. על המלאכה 
מתפקדת הרבנית זליבנסקי. נשיא הישיבה הגאון רבי 
שמחה קוק )אחיו של ראש הישיבה( יוצא לגולה מדי 
תקופה להסתייע בנדיבי עם. בשנים האחרונות לאחר 
לו  מסייעים  ובניו  תגבור,  שמחה  ר'  קיבל  שנחלש, 
יצא  קוק  יצחק  אברהם  רבי  הישיבה  ראש  במלאכה. 
בשנים  פעמיים  לפחות  לחו"ל  נדיר  באופן  הוא  אף 
שמחה  ר'  הקפיד  שנים  שבמשך  למרות  האחרונות 
ליטול על עצמו לבד את העול הכבד. ר' שמחה, למרות 
כנשיא הישיבה, ממעט לפקוד  לו  ה'טייטל' שהודבק 
ובאירועים  בחגים  השנה.  ימות  במשך  הישיבה  את 
ידי  על  גדולה  באהדה  ומתקבל  מגיע  הוא  מיוחדים 

תלמידי הישיבה.
מינימליים  תנאים  לבחורים  מעניקה  הישיבה 
בפנימייה, מזגנים בחדרי הפנימייה שהפכו במקומות 
הועדים  ל'מותרות'.  נחשב  בישיבה  ל'צורך',  רבים 
הנמוכות  בקומות  הפנימייה  בחדרי  ישובצו  הנמוכים 
על מנת להיות קרובים ונגישים לצוות הישיבה, ואילו 

בקומות הגבוהות ישובצו לרוב בני הקיבוץ.
על  פיקוח  קיים  ולא  כמעט  הסדרים  שבין  בשעות 
להכניס  יכולים  והבחורים  הפנימייה,  בחדרי  הנעשה 

ככל העולה על דעתם, אך ביקורי 
למנוע  שאמורים  קבועים  צוות 
אסורים,  קריאה  חומרי  הכנסת 
עלולים  בזה  וכיוצא  לרדיו  האזנה 
בשעת  גם  הבחורים  את  להפתיע 

בין הסדרים.
בישיבה  התלמידים  חדרי 
הישיבתי  נתפסים כחלקים במרחב 
את  לשרת  שמתפקידם  ה"טהור" 
צורכיהם הגשמיים של התלמידים, 
חדרי הפנימייה הם המרחב הפרטי 
התלמוד'.  ב'מאור  הבחור  של 
המצוינים  הישיבה  בחורי  אצל 
מונחים  קודש  ספרי  לראות  ניתן 
לצד  מיטותיהם,  לצד  שידה  על 
את  להעביר  יעדיפו  אשר  בחורים 
או  עיתונים  בקריאת  הפנאי  שעות 
בשנים  חסידית.  למוזיקה  האזנה 
שהנחיל  הקפדני  המשטר  עברו, 
המשגיח הרב גינויער מנע מבחורים 

שחרור מוגזם בחדרי הפנימייה, כך - גיטרות, נרגילות 
מוחרמים,  רבות  לעיתים  היו  עצמה  רבי  ורמקולים 
החפצים  עם  יחד  נשלח  היה  הבחור  נדירות  ולעיתים 

אל ביתו.
התלמוד'  ב'מאור  גם  מתחרות,  בישיבות  כמו 
התפתח מוסד ה"משמר" של ליל שישי, אם בישיבות 
רבות מקובל להמשיך וללמוד עד עלות השחר, ב'מאור 
התלמוד' ניתן לראות קבוצות בחורים מתקבצים סביב 
ומתענגים  הישיבה,  ראש  של  חתנו  שלאנגר,  הרב 
בוחרים  אחרים  בחורים  שמעתא',  ב'שב  פיסקא  על 
להמתין לרכבו של מוכר הצ'ולנט המיתולוגי 'פנחס'. 
דעתו של ראש הישיבה הגראי"ה קוק לא הייתה נוחה 
מכך, "העילה המרכזית", יספרו לך בחורים היא בשל 
כשרות מפוקפקת. לא פעם היה ניתן לראות את ראש 
סביב  מפטרל  לישיבה  בסמיכות  המתגורר  הישיבה 
ההמולה שנוצרה בסמוך לרכב הצ'ולנט, או אז ביטלו 
בחורים רבים את תכניותיהם ושבו לחדרם בבטן ריקה.

הגר"ז כהן
ב'מאור התלמוד' מנסים להגדיל את הפער בין עולם 
הישיבה לעולם שבחוץ – "רחוב הרצל", הוא שם קוד 
בחורים  בחומרה  רואה  הישיבה  הנהלת  אדום.  לקו 
לא  רחובות.  של  כ"דיזינגוף"  הנחשב  לרחוב  שיצאו 
אחת יופתע בחור כאשר ישמע מראש הישיבה עצמו 
ביקורת על כי הסתובב במקום פלוני או נצפה במקום 

אלמוני. 
שאלתי את ר. שלמד בישיבה במשך 10 שנים, מדוע 
הישיבה נחשבת מבחינתו לטובה? "הוותק שנצבר עם 
שני  אלו  הישיבה".  ורבני  ראשי  של  ומעמדם  השנים 
הקריטריונים הבולטים ששמענו שוב ושוב מבוגרים, 
אלו לא דיברו על "אופי", "לומדעס" או דעתנים מזן 

נדיר הפוקדים את הישיבה.
הישיבה  ראש  של  הציבורית  ודמותו  אישיותו 
משחקת תפקיד מרכזי במיתוג המוסד. אך לא הרחק 

ניתן למנות את  ממנו 
מרכזי  בתפקיד  המכהן  מחותנו  כהן,  זאב  רבי  הגאון 
פעם  לא  קיבל  ברק  בבני  המתגורר  זאב  ר'  בישיבה. 
ישיבות  בראשות  פאר  לכהן  לעבור  מפתות  הצעות 
לתחילת  סמוך  יום,  מדי  סירב.  אך  וחשובות  גדולות 
סדר א', נצפה ר' זאב יורד מאוטובוס קו 319 שעשה 
הגאון  בנו  מתלווה  זאב  ר'  אל  ברק,  מבני  דרכו  את 
מדי  משתרך  ארוך  תור  כי  יספרו  בישיבה  יעקב.  רבי 
בוקר מחוץ לחדרו של ר' זאב. "בחורים רבים קיבלו 
לא פעם החלטות דרמטיות הנוגעות לשידוכים בחדר 

הזה", מספרים בישיבה.
'מאור התלמוד' נחשבת למי ששמה דגש על רמת 
רמת  על  דגש  שימת  פחות  עם  וההשקפה,  המוסר 
מכונה  שהוא  כפי  או  הלמדנות,  אתוס  ועל  הלימוד 
נמסרים  רבים  'ועדים'  'לומדעס'.  הישיבתית  בעגה 
ידי ראש הישיבה והמשגיח מלבד  במשך השבוע על 

השיחות הקבועות.
כ'גדול'  מוחזק  התלמוד'  ב'מאור  הישיבה  ראש 
המקומי בישיבה ובעיר רחובות, וככזה, היה מתבקש 
"ברור  הישיבה.  של  הטכניים  בעניינים  יעסוק  לא  כי 
שהוא לא מנהל משא ומתן עם ספקים", אמרו לי, אך 
בישיבה יספרו לך כי לא פעם יתערב בניהול הקעמפ 
ואפילו  בפורים  הת"ת  סביב  בנעשה  הזמנים,  בבין 

במגורי הבחורים בפנימייה.
וב',  א'  לשיעור  אחד  קטן  משגיח  מוקצה  בישיבה 
בשנים האחרונות מאייש את התפקיד הרב מוטי גנוט, 
ועוזרו האישי של ראש  גנוט כנהגו  קודם לכן שימש 

הישיבה, ובמשך השנים קודם. 

שידוכים
ישנם יוצאי דופן בכל מחזור המתארסים להפתעת 
לעבור  הלגיטימיות  אך  רביעי",  ב"ועד  כבר  חבריהם 
זו  בשנה  חמישי.  בועד  רק  ניתנת  השידוכים  לשלב 
עובר "הועד" שינוי מבני, ובסיומה חלק גדול מחבריו 
בישיבה,  מקובל  כך  חמישי",  לועד  "עד  מאורסים. 

"אין מתעסקים בשידוכים". אך בניגוד לישיבות רבות 
בועד  המתארסים  בחורים  על  הקפדה  אין  אחרות 
כה  להתחתן בשלב  אין סחף  כך שלרוב  רביעי, בשל 

מוקדם.
בחורים בועד שביעי ייחשבו כבר כ'אלטרעס' בשל 
בעולם  השקועים  כבחורים  ומעמדם  הבוגר  גילם 
אליהם  מתייחסת  הישיבה  צווארם,  עד  השידוכים 
אך  הדוק,  משטר  בעקבותיהם  מנהלת  ולא  בכבוד, 
במקביל בחור אשר ינצל את מעמדו להסיר מעליו כל 
עול - ימצא את עצמו תוך מספר ימים "נשלח" לחיזוק 

בישיבה מתחרה.
מנחה  תפילת  לאחר  ימתין  שידוך,  שיסגור  בחור 
ביציאה מבית המדרש עם עניבה על בגדו, שם יקבל 
ברכת מזל טוב מבחורי הישיבה, לאחר מכן יחגגו לו 
את ה"סנטוכה" המסורתית בחדר האוכל של הישיבה. 
יזכו כי ראש  בחורים אשר נחשבים ל"מתמידים" אף 

הישיבה או המשגיח ייטלו חלק בחגיגה. 

ימים נוראים
'יום הדין'  ניתן לחוש באווירת  במשך חודש אלול 
אלול  חודש  של  האמיתית  הפתיחה  הישיבה,  באוויר 
הישיבה  ראש  של  הסדוק  קולו  נשמע  עת  מתרחשת 
בלילה הראשון של סליחות, אז הוא עובר לפני התיבה 
בבחורים  לפה  מפה  מלא  המדרש  ובית  בוכים,  בקול 
ובתושבי השכונה. הסליחות בימים שלאחר מכן יהיו 
דלילים, כאשר בחורים רבים נוהגים לומר אותם בבית 

כנסת סמוך. 
עצמו,  בפני  מושג  הוא  בישיבה  נוראים  ימים 
תפילות החג נאמרות על ידי "בעלי תפילה" מהשורה 
הראשונה. אך כמו ביתר הדברים, גם בנוסח התפילה 
הישיבה קרועה בין נוסח חברון לנוסח פוניבז'. הסיבה 
 - הישיבה  רבני  מגיעים  מהם  בשורשים  נעוצה  לכך 
ראש הישיבה הגרא"י קוק בוגר פוניבז', ואילו הגאון 
רבי שמחה קוק המשמש כחזן בחלק מן התפילות, הוא 
בוגר ישיבת חברון. "רגעי השיא, הם ללא ספק תפילת 
הגדול  הכהן  ידי  על  בוכים  בקול  הנאמרת  'העבודה' 
בישיבה.  מתארים  קוק",  הכהן  שמחה  רבי  מאחיו 
לראות  וניתן  שמחה,  ר'  נחלש  האחרונות  בשנים 
אותו יושב על כיסא סמוך לעמוד הש"צ בעוברו לפני 

התיבה.
בימים  ציבור  כשליחי  המשמשות  נוספות  דמויות 
נוראים הם הרב בן ציון קוק בנו של ר' שמחה ואחד 
מבניו של הגאון רבי חיים זליבנסקי זצ"ל ראש הישיבה. 
הכיפורים.  יום  הוא  התשובה  ימי  עשרת  של  שיאם 
לשיחה  הישיבה  תלמידי  כיפור, מתאספים  יום  בערב 
את  מנצל  הוא  לרוב,  הישיבה,  ראש  מפי  מסורתית 
הצריכים  אקטואליים  דברים  מפני  להתריע  ההזמנות 

תיקון באותה שנה. 


תשל"ו,  בשנת  הישיבה  הוקמה  התלמוד'  'מאור  ישיבת 
אברהם  רבי  הגאון  לתלמידו  הורה  שך  הרב  שמרן  לאחר 
את  הזמין  קוק  הרב  ברחובות.  ישיבה  להקים  קוק  יצחק 
כראש  כיהן  כן  שלפני  זצ"ל,  זליבנסקי  חיים  רבי  הגאון 

ישיבה בירושלים, להצטרף אליו כראש ישיבה.
בשנים הראשונות שכנה הישיבה בביתו של הרב שלמה 
רבי  הגאון  של  ואחיו  רחובות  של  רבה  ז"ל,  קוק  הכהן 
לקמפוס  הישיבה  עברה  מכן  לאחר  קוק.  יצחק  אברהם 

שנבנה ברחוב בנימין.
בז' בכסלו תשנ"ה נפטר הרב זליבנסקי, בגיל 56, והרב 
קוק נשאר ראש ישיבה יחיד בתשרי תש"ע עברה הישיבה 

לבניין חדש, שתרם יוסי שטרן מארצות הברית.
נשיא  קוק.  הכהן  שלמה  הרב  שם  על  קרויה  הישיבה 

הישיבה הוא הרב שמחה הכהן קוק, רבה של רחובות.
מוסדותיה  ואברכים.  בחורים  מאות  לומדים  בישיבה 
למצוינים"  "ישיבה  קטנות:  ישיבות  שתי  גם  כוללים 
"חכמת  וישיבת  חסין  מיכאל  הרב  בראשות  הספרדית 

שלמה" הליטאית, שתיהן ברחובות.
רבני הישיבה: המשגיח: הרב שלמה חיים גינויער. צוות 
קוק,  אריה  הרב  כהן,  יעקב  הרב  כהן,  זאב  הרב  הר"מים: 

הרב דב אהרון זלזניק והרב אריה זליבנסקי.

על הישיבה:

צילום: נפתלי אייזנברג
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עשרות שנים מהווה 
ה'נסיעה' לרבי בחג 

השבועות – אבן יסוד 
  בחצר הקודש גור

מדובר במסורת שהחלה 
עוד לפני המלחמה, 

בעיירה גור בפולין, אליה 
  נהרו רבבות החסידים
כתב 'כל ישראל' שוחח 
עם זקני החסידים ושמע 
מזיכרונותיהם על דמויות 
ההוד הגוראיות, תלמידי 
השרף מקוצק וה'אמרי 
אמת' ועל המעמדים 

הייחודיים שנערכו בחצר

יצחק דוד קוריץ

מלאכים
ושרפים

חסידים  רבבות  השנה  גם  נהרו  בשנה  שנה  מידי 
הקודש  לחצרות  ובעולם  בארץ  מעשה  ואנשי 
ביום  רבותיהם  בצל  להסתופף  ואתר  אתר  בכל 
גור  הקודש  לחצר  גם  התורה.  קבלת  הקדוש של 
שכידוע  ל"נסיעה",  חסידים  אלפי  ובאו  הגיעו 
החלה עוד בימים עברו בפולין אצל אדמו"רי גור 
כ"ק  תקופת   – השואה  לתקופת  עד  לדורותיהם, 
"נסיעה"  זיע"א.  אמת"  ה"אמרי  האדמו"ר  מרן 
בארץ  יותר  מאוחרות  בשנים  יותר  מיוחדת  משמעות  קיבלה  זו 
זה  ביום  בדיוק  עולמו  לבית  נסתלק  זיע"א  הקודש, לאחר שהרבי 

– חג השבועות.
נדירים  תיאורים  מקצת  ליקטנו  השתא,  השבועות  חג  לרגל 
שנשמעו ונכתבו מפיהם של חסידי גור ישישים ניצולי שואה שזכו 
שלפני  בפולין  אמת"  ה"אמרי  הרבי  אצל  הקודש  בצל  להסתופף 
לעיירה  התורה  קבלת  לחג  המפורסמת  ב"נסיעה"  ואף  המלחמה, 
גור )"גורא קלווריא" בפולנית(. תיאורים אלו ממחישים אך במקצת 
שהייתה  העוצמה  ואת  אלו  חסידים  שחוו  הרוחנית  החוויה  את 
לנסיעה זו בקרב רבבות חסידי גור ברחבי פולין, וכמו שהתבטא על 

כך הרבי זיע"א בעצמו באחת ההזדמנויות.
שלאחר  בתקופה  עיה"ק,  בירושלים  התגורר  כשהרבי  זה  היה 
השואה, והעלה את זכרם של חסידי גור מימי העבר, ואז התבטא 
בלשון קדשו "אין גער ערב שבועות האט געקאכט א קעסל, אויבין 
בערב  בגור  הקודש:  )ובלשון  היינט"?  זיי  זענען  ווי  אונטען,  און 
שבועות רתח כבר הדוד למעלה ולמטה, היכן הם כיום?( במילים 
אלו היה בכדי להמחיש במעט את התחושה בימים אלו בעיירה גור 

שהייתה כולה כיורה רותחת פשוטו כמשמעו.

היושבים
חסידי  התגוררו  ולא  כמעט  עצמה  גור  בעיירה  כידוע  למעשה, 
גור – אלו היו מפוזרים ברבבותיהם בכל רחבי פולין ומחוצה לה. 



23     ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

מלאכים
ושרפים

האדמו"ר בעל 
ה'אמרי אמת' 
מגור זיע"א
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היו קבוצות של בחורים  אלו שישבו בעיירה תמידין כסדרן 
עובדי ה' בני עליה מסולאים שעזבו את כל תענוגות העולם 
הזה במושגים של אז, ובחרו לשבת בבית המדרש בגור סמוך 
ולילה  יומם  יושבים  היו  זיע"א, שם  לביתו של הרבי  ונראה 
ה"יושבים".  כונו  הם  כך  ועל  וחסידות,  בתורה  ועוסקים 
ולא  בעיירה  גדולה  דוחק  שרר  כאשר  מסוימות,  בתקופות 
לאותם  ללון  ומקום  ושתיה  מזון  די  לספק  אפשרות  הייתה 
הגביל  אז  או  לבריאותם,  סכנה  שנשקפה  כדי  עד  יושבים, 
הרבי את מספר ה"יושבים" לשבעים בחורים בלבד, וכל פעם 
"יושב"  נכנס  היה   – הנישואין  בברית  בא  היה  מהם  שאחד 

אחר במקומו. 
ובפרט  גור,  חסידי  פרחי  בקרב  עצומה  זכיה  זו  הייתה 
לאור העובדה שהרבי בעצמו היה דואג אישית לכל מחסורם 
שהושכרו  לדירות  מכספו  משלם  היה  ואף  ושתיה,  באוכל 
לא  שאלו  כמובן  "יושבים".  אותם  לטובת  העיירה  ברחבי 
זמנם לתורה ועבודת ה'  והיו מנצלים את  ועיקר  אכזבו כלל 
זיע"א מצדו הקדיש את מלוא תשומת  במסירות נפש. הרבי 
הלב לאותם צעירים עמלי תורה וחסידות וקרבם אליו באהבה 
שאין לה שיעור, וכך גם לילדים, ועל כך ידועה האמרה של 
הרבי מסוקולוב זיע"א "יש לו לאדמו"ר מגור עשרת אלפים 
חסידים שאינם מניחים תפילין ואינם צמים ביום הכיפורים", 
היינו ילדים שטרם הגיעו לגיל מצוות שאף הם הלכו בעקבות 

הבחורים בדרך זו.
גור  העיירה  הייתה  השנה,  מעגל  לאורך  החגים  לקראת 
מכל  אליה  נוהרים  היו  חסידים  המוני  כאשר  צורה,  לובשת 
ידועה הייתה  רחבי פולין, חלקם בכיכרות ובעגלות, ובפרט 
אותה רכבת מפורסמת ה"קוליקע" שהייתה מביאה עמה אלפי 
חסידים מעיר הבירה וורשא, חסידים מאושרים שהשמחה על 
בבואם  פניהם  על  שרתה  בחלקים  שנפלה  העצומה  הזכייה 

להסתופף בצל הקודש.
וכאן אנחנו מגיעים לגולת הכותרת – "חג השבועות", חג 
קבלת התורה. לפי עדויות של החסידים כבר שבועות מספר 
לפני החג נהרו לעיירה חבורות חבורות של בחורים ואברכים 
 – ובאכסניות  המדרש  בבית  מקום  לתפוס  בכדי  שהגיעו 
"סטאנצייעס" בלשון החסידים – ברחבי העיירה. בית המדרש 
היה מלא מפה לפה מידי יום ביומו, כאשר רבים מהחסידים 
תפסו מקומות על מדרגות הבימה ובכל זיז פנוי מחוסר מקום 
ככל  העירוני.  המדרש  בבית  ללמוד  פנו  אף  חלקם  אחר, 
קצוות  צורה חדשה, מכל  גור  הימים לבשה חצר  שהתקרבו 
פולין החלו באים בזה אחר זה לגיונות לגיונות של בני עליה 
ומבקשי השם, ובהם עשרות רבנים, מורי הוראה, גאוני עולם, 
חסידים ואנשי צורה וביניהם אף בעלי רוח הקודש, וכמובן 
המוני "עמך" – יהודים פשוטים העמלים לפרנסתם במשך כל 
השנה, יהודים אלו היו אוספים במשך השנה פרוטה לפרוטה 
למען יוכלו להצטרף לנסיעה זו – שאצל חלק מהם הייתה זו 

הנסיעה היחידה במשך השנה כולה.

גדולי עולם
זקני  כילדים", מתארים  עבורנו  הייתה  זו  מיוחדת  "חוויה 
החסידים, "עמדנו בימים אלו בחצר בית המדרש בגור ועקבנו 
בדריכות ובעניין רב אחר המוני הבאים למקום וביניהם גדולי 
זצ"ל,  אוסטרובר  ציון  בן  רבי  הצדיק  הגאון  כמו  הרבנים, 
והגאון הצדיק רבי יואל שרייבר זצ"ל נכד מרן בעל ה"חתם 
קדושי  של  קודמים  לדורות  שרידים  שהיו  זיע"א,  סופר" 
עליון. גם הגאון הקדוש רבי מנחם זעמבא זצ"ל הי"ד שהיה 
גאון הגאונים שכל פולין חרדה מגדלותו העצומה, היה מגיע 
כמה  כל  שווים.  בין  כשווה  העיירה  ברחובות  מתהלך  והיה 
דקות היו מכריזים בשמחה על עוד דמות מפורסמת שהגיעה 
לעיירה ולבית המדרש. החסידים מספרים כי גם גויי העיירה 
היו עומדים בימים אלו משתוממים לנוכח המחזה המופלא 
חג  לקראת  מידי שנה  ובפרט  חג  בכל  על עצמו  חוזר  שהיה 

השבועות".
"אותו חסיד – רבי בן ציון אוסטרובר - היה מאלו שעוד 
זכו לנסוע לרבי הקדוש השרף מקאצק זיע"א, ועל כן כשהיה 
מסתובב ב'חצר', היו פרחי החסידים מקיפים אותו מכל צד 
מטעימם  היה  והוא  חסידות,  דברי  ממנו  לשמוע  ומבקשים 

ממעיינות החסידות של בית קאצק וגור.
ואברכים  בחורים  של  קבוצות  לראות  היה  נפוץ  "מחזה 
שיצאו בריקודים שהיו נמשכים שעות רבות, בשמחה והודיה 
מוחות  בעלי  בחלקם,  שנפלה  הגדולה  הזכות  על  להשי"ת 
נורא הוד. בחג  היו מסתובבים אחוזי שרעפים, המחזה היה 
השבועות עצמו כבר נכחו במקום אלפים רבים של חסידים, 
כשבעת אלפים חסידים מילאו את היכל בית המדרש, שכידוע 
לא היה גדול במיוחד, ומפאת עובדה זו היו האלפים עומדים 
אף בחצרות הסמוכות לבית המדרש, ובעיקר ברחבת החצר 
האחורית – משם יכלו לשמוע היטב את בעל התפילה שעמד 

בסמוך לחלון הפונה לחצר זו".
גור,  לעיירה  שונות  בהזדמנויות  רבים  נוסעים  כיום  אגב, 
לחזות  אכן  וניתן  עברו  בימים  שהיה  כפי  הכול  עומד  שם 
לו,  הסמוך  הרבי  ובבית  מבואותיו,  כל  על  המדרש  בבית 
ואף בחצרות הסמוכות, שם היה עומד קהל האלפים בשעת 

התפילות.
זקני החסידים, "הגיעו כמעט  "בחג השבועות", מוסיפים 
נשארים  שהיו  עיירות  רבני  גם  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם 
במשך חגי השנה עם קהילותיהם, לחג קבלת התורה הגיעו 
כולם בהמוניהם, מי יוכל לתאר את המראה הגדול הזה", הם 

אומרים בערגה.
בית  "היה  זיכרונות,  "בליל החג", ממשיכים הם להעלות 
יושבים  היו  חסידים  אלפי  רתיחה',  'מעלה  הגדול  המדרש 
לימוד מתוך התרוממות  ולאחר שעות של  בתורה,  ועוסקים 
שמחה,  של  בריקוד  החסידים  פרחי  יוצאים  היו  הנפש, 
מעגלים מעגלים שנמשכו שעות רבות עד אור הבוקר, כשעל 

כולם ניכרת שמחת החג במחיצתו של הרבי".

מלאכים ושרפים
בעל  מרן  הרבי  של  דבריו  את  להביא  הראוי  מן  כאן 
גור,  בשושלת  הראשון  הרבי  זיע"א,  הרי"ם"  ה"חידושי 
שהתבטא על כך בהתבטאות מפליגה ביותר. היה זה בתקופה 
יותר, כאשר אחד מזקני החסידים שהיה גם בחצר  מוקדמת 
והחווה  עוז,  בעל  הרוקדים  הבחורים  במעגלי  הביט  קאצק 
כלפיהם בתנועה של ביטול. תנועה זו גרמה לבחורים להפסיק 
ה"חידושי  הרבי  כשיצא  מכן  לאחר  קצר  זמן  מריקודם. 
הרי"ם" מחדרו הק' ושמע על דבר זה – התבטא בלשון קדשו 
"אינטערעסאנט, ס'איז דא מלאכים און שרפים וואס זייערע 
חיות קומט פון די קאך וואס איז דא אין רבי'נס בית מדרש" 
ושרפים  מלאכים  ישנם  "מעניין,  הקודש:  ללשון  )ובתרגום 
שהחיות שלהם מגיעה מהרתיחה הנמצאת בבית המדרש של 

הרבי"(...
שיא השיאים היה בתפילת הבוקר של חג השבועות, וכמובן 
בעת קריאת התורה ו"עשרת הדברות". בעל הקורא המפורסם 
בחצר הקודש, הרה"ח ר' יוסף גרונ'מס, היה פותח בקולו הרם 
"בחודש השלישי" ואת בית המדרש כולו על אלפי החסידים 
שבו הייתה אופפת תחושה שקשה לתארה, "ממש כמעמד הר 

סיני" מפליגים החסידים בתיאוריהם.
בן  רבי  המפורסם  לחסיד  זיע"א  הרבי  פנה  השנים  באחת 
ציון אוסטרובר זצ"ל ואמר לו את לשון הפסוק "ואל הזקנים 
בביטול  לרבי  נאמן  ציון שהיה  בן  רבי  בזה".  לנו  אמר שבו 
הרבי,  של  קדשו  מפי  ברור  רמז  אלו  במילים  ראה  מוחלט 
והפטיר לחסידים שהקיפו אותו באמרו "הרבי בעצמו אומר 
שכאן זה הר סיני" – כך הייתה ההרגשה בלב כל חסיד וחסיד 

שזכה להיות במקום ביום קדוש זה.
עומד  זיע"א  אמת"  ה"אמרי  הרבי  היה  התפילות  בשעת 

הרבי היה מיסב באמצע, 
פניו כמלאך אלוקים, 

לימינו ולשמאלו ישבו 
בהתבטלות מוחלטת 

קדושי עליון גאוני תבל, 
וביניהם בניו וחתניו של 
מרן ה"שפת אמת" זיע"א 

מסביב לשולחן ניצבו אלפי 
אברכים ובחורים בצפיפות 
נוראה, חלקם היו נתלים 

במסירות נפש על העמודים 
הגדולים בבית המדרש 

בכדי שיוכלו לחזות בפניו 
הקדושים של הרבי



25     ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

לימין עמוד הש"ץ, משמאל היה עומד הרה"ק רבי משה 
בצלאל אלתר זצ"ל באימה וביראה, וכן הרה"ק מבענדין 
אצל  המתחטא  כבן  להקב"ה  בתפילתו  מתחטא  שהיה   –
אביו. גם בנו של הרבי, הרה"ק ה"לב שמחה" עמד בקרבת 
בית  אז ברחבי  היה מתהלך  ישראל"  מקום, הרבי ה"בית 
המדרש כאש להבה, וכל בית המדרש היה עמוס בחסידים 
וביניהם חסידים שעדיין זכו להיות בחצר קאצק, ותלמידים 

מובהקים של הרבי בעל ה"שפת אמת" זיע"א.

השולחן הטהור
היום,  שולחן  עריכת  בעת  היה  ביותר  נהדר  מחזה 
מיסב  היה  הרבי  התורה.  קבלת  יום  לכבוד  ה"טיש", 
ישבו  ולשמאלו  לימינו  אלוקים,  כמלאך  פניו  באמצע, 
וביניהם  תבל,  גאוני  עליון  קדושי  מוחלטת  בהתבטלות 
בניו וחתניו של מרן ה"שפת אמת" זיע"א. מסביב לשולחן 
ניצבו אלפי אברכים ובחורים בצפיפות נוראה, חלקם היו 
נתלים במסירות נפש על העמודים הגדולים בבית המדרש 

בכדי שיוכלו לחזות בפניו הקדושים של הרבי. 
החסיד  הגאון  גם  נכח  צפופים  העומדים  החסידים  בין 
ועובד  רבי מנדל דאמבראוער שהיה מוכר לכולם כחסיד 
ה' מופלג, בעירו היה יושב במשך כל השנה ועוסק בתורה 
היה  לגור  בהגיעו  אולם  מופלאה,  בהתמדה  הקדושה 
כשכולו  מופלגת,  בהתבטלות  הוא  גם  ואנה  אנה  מתהלך 
אחוז שרעפים – כך היה הולך מפינה לפינה מרוב געגועים 
עריכת  בשעת  הרבי.  של  הק'  בפניו  לראות  וכיסופים 
לפרחי  מצטרף  גילו,  למרות  מנדל,  רבי  היה  השולחן 
וכולו  עצומות  היו  עיניו  ב"שורות",  שעמדו  החסידים 

שקוע בשרעפים כל העת.
בעת שהיה הרבי פותח בדברי ה"תורה" – היה מושלך 
ניצבים  היו  החסידים  אלפי  המדרש,  בבית  הס  באחת 
מפה  היוצאים  לדברים  להקשיב  ארץ  ובדרך  בדממה 
"משה  בבחינת  וחזק,  הולך  היה  הרבי  של  קולו  קדשו. 
כבר  כי  מספרים  החסידים  בקול".  יעננו  והאלוקים  ידבר 
של  הפרשה  כל  את  היטב  לומדים  היו  החג  לפני  תקופה 
מעמד הר סיני עם המפרשים, מדרש רבה והזוהר הקדוש, 

בכדי שיוכלו להבין היטב את דברי הרבי. 
לאחר השולחן הטהור היו נאספים אלפי החסידים בחצר 
לבית  בסמוך  הידועה  המרפסת  הרבי,  בית  מול  הקדמית 
במרפסת  ונעמד  מהבית  יוצא  היה  בעצמו  הרבי  המדרש. 
וכך  החסידים,  בפני  ולהראות  לראות  העצום  הקהל  מול 
נמשך  היה  זה  נשגב  מעמד  ושוב.  הלוך  ויוצא  נכנס  היה 
ומלואו,  עולם  זה  היה  החסידים  בשביל  אך  שעה,  כרבע 
מורמים  כשראשיהם  דקה,  דממה  בקול  עומדים  היו  הם 
אל-על כדי לזכות לחזות ברבי ולו לדקות בודדות. לבסוף 
היה הרבי נפרד מהקהל באמירת "א גוט יום טוב" ונכנס 
החסידים  פרחי  שוב  יוצאים  היו  החג  במוצאי  לביתו. 
אט  וכך  מהרבי,  הפרידה  לאחר  ארוכות  שעות  בריקוד 
אט היו עוזבים הכול את שערי העיירה כאשר ליבם נצבט 
זה כשאך יתאפשר  מגעגועים וערגה לשוב למקום קדוש 

להם הדבר.
אל  נוהרים  היו  השבועות,  חג  שלאחר  בשבתות  גם 
עלתה  לא  סיבות  מיני  אלו שמכל  רבים,  חסידים  העיירה 
אלו  היו  עצמו.  בחג  הרבי  להסתופף בחצר  הזכייה  בידם 
בעיקר חסידים מבוגרים, סוחרים ובעלי בתים, אשר במשך 
כל השנה התייגעו לפרנסתם ולא הייתה בידם האפשרות 
ימים  לגור  הנסיעה  את  ולהקדים  מלאכתם  את  לעזוב 
נוצר מצב שכאשר הם הגיעו לגור  וכך  מספר לפני החג, 
עד  בעיירה  האכסניות  כל  כבר  היו  לחג,  בסמיכות  ממש 
אפס מקום ולא נותר להם היכן לשהות בימי החג. צעירי 
החסידים היו מארגנים בעצמם את האוכל ודברים נוספים, 
אך המבוגרים שביניהם לא עלה הדבר בידם, ולכן בשנים 

שלאחר מכן הם היו מגיעים לגור כאמור לאחר החג כאשר 
התפנו האכסניות, וכך העיירה הייתה מלאה בחסידים גם 
וקשתה  מהחג  שנשארו  בחורים  אף  חלקם  אלו,  בימים 

עליהם הפרידה.
כי  זקני החסידים בזיכרונותיהם,  נוספת מעלים  עובדה 
בכל פעם שהייתה נערכת שמחת הכנסת ספר תורה בגור, 
לחג  בסמיכות  סיון  לחודש  כלל  בדרך  זאת  קובעים  היו 
השבועות, וכך הייתה השמחה נערכת ברוב עם, כשאלפי 

החסידים רוקדים ושמחים לכבוד התורה ולומדיה.
הרבי ה"אמרי אמת" זיע"א נסתלק לבית עולמו בעיצומו 
של חג מתן תורה של שנת תש"ח, ואנשי ירושלים שהיו 
ללוות  בהמוניהם  יצאו  השחרור,  מלחמת  לאחר  מיד  אז 
חסידים  רבבות  רבן של  אריאל  גולת  ראש  ארונו של  את 
שפת  ישיבת  בחצר  נטמן  הרבי  הקודש,  ובארץ  באירופה 
אלפי  שנה  מידי  מגיעים  לשם  עיה"ק,  בירושלים  אמת 
חסידים להשתטח על ציונו הק' ולהתפלל על ישועת הכלל 

והפרט.


 לאחר שעות של לימוד 
מתוך התרוממות הנפש, 

היו יוצאים פרחי החסידים 
בריקוד של שמחה, מעגלים 

שנמשכו עד אור הבוקר, 
כשעל כולם ניכרת שמחת 

החג במחיצתו של הרבי
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הוא נחשב למורה 
הדרך של בני היישוב 
בני ראם, ליווה אותם 

בצער ובמכאוב, בשמחה 
ובאבל, בספקות 

ובהתייעצויות ובכל דבר 
שהיה כרוך בחייהם 
הפרטיים  בן 100 

היה בפטירתו, מה 
שהזכיר לבני משפחתו 

את ההבטחה שקיבל 
בהיותו בן 8 מהרה"ק רבי 

ישעיה'לה מקרסטירר 
לאריכות ימים  פרופיל

איש לוי
מבית

ברוך ברגמן
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את  קיבלו  ראם  בני  היישוב  ושבי 
השבת.  בצאת  הקשה  הבשורה 
"הרב איננו", עברה השמועה מפה 
לאוזן. "הוא היה אבא ואוזן קשבת 
מתלמידיו  אחד  אומר  לכולם", 
זצ"ל,  לוי  יצחק  שמואל  הרב  של 
שהלך השבוע לעולמו כשהוא בן 100. למחרת, יום 
ראשון, גבר העצב עם צאת הלווייתו מבית הכנסת 
ביישוב  אדם  "אין  האחרון.  בעשור  בביתו  שפעל 
שמחה  בעת  המחכימות,  ובעצותיו  בו  נעזר  שלא 

ובעת צער. בכל מצב הוא היה שם לצדם".
בהלוויה ספדו לו תושבים ורבנים, שהרבו להזכיר 
סתם  "לא  בו.  טבועה  שהייתה  החינוך  מידת  את 
מחותנו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין עמד 
מוסיף  ותלמידיו",  ילדיו  לחינוך  נפשו  מסירות  על 
מסר  חייו  שכל  דעה  לדור  שריד  "אבדנו  התלמיד. 
לצאצאיו  הקודם  הדור  וצורת  חינוך  את  להעביר 

אחריו ולכלל תלמידיו".
בשנת  נולד  זצ"ל,  לוי  יצחק  שמואל  ר'  הגאון 
הי"ד  וחנה  דוד  ר'  להוריו  תרע"ח  בחשוון 
בפרשבורג, עירו של החתם סופר, שהייתה אז תחת 
שלטון צ'כסלובקיה, "מגיל קטן הוא בלט בתחומים 
רבים", מספר אחד מבני המשפחה. בין היתר הוא 
ניחן בזיכרון חד, הבנה נדירה וחדות מוח ששימשה 

אותו במהלך מלחמת העולם השנייה. 
"יש סיפור ידוע שעובר אצלנו במשפחה, שכאשר 
הכהן  שלמה  ר'  לדודו  נסע  הוא   ,8 בגיל  היה  הוא 
אנגל ז"ל שהתגורר בטוקאי ושימש כאחד משמשי 
הגיע  כאשר  מקרסטירר".  ישעיה'לה  רבי  הרה"ק 
כמנהגו  להתארח  לטוקאי  זצ"ל  ישעי'  ר'  הרה"ק 
ביקש הילד הצעיר שיברכהו, "רבי ישעיה'לה זי"ע 
בריאות,  מתוך  ושנים  ימים  באריכות  אותו  בירך 

וזאת באמת ברכה שהתקיימה במלואה".
בשנות ילדותו למד בחיידר המקומי בפרשבורג, 
כבוחן.  הי"ד  דוד  רבי  הגאון  אביו  שימש  גם  שם 
גאלאנטא  בישיבת  לימודו  את  התחיל  בבחרותו 
הי"ד.  בוקסבוים  יהושע  רבי  הגאון  של  בראשותו 
שמים  ביראת  רבות  קנה  הוא  בוקסבוים  "מהרב 
יומו האחרון",  ובהנהגות שהיו חקוקות בליבו עד 
מציין בן המשפחה. "לנו, הנכדים, הוא סיפר הרבה 
בחייו  רבים  ובצמתים  הנהגותיו.  ועל  הרב  על 
עמדה לו דמותו של רבו לנגד עיניו והורה לו לאן 
הנודעת  בישיבה  למד  בהמשך  ינהג".  וכיצד  יפנה 
פרשבורג בראשה עמד רבה של פרשבורג מרן הגאון 
רבי עקיבא סופר זצ"ל – בעל הדעת סופר, שם נמנה 
על תלמידיה המובחרים של הישיבה שנקראו בשם 
'חברה חריפות'. לאחר מספר שנים בישיבה, קיבל 
הסמכה להוראה מראש הישיבה הגר"ע סופר זצ"ל.

עם התקדרות שמי אירופה בענני המלחמה ולאחר 
והבודקים  השוחטים  את  לרכז  הגרמנים  שהתחילו 
ידיד  קיבל על עצמו בעצת  כלי הקודש,  ואת שאר 
להכשיר עצמו לידיעת כל הלכות שחיטה על בוריין, 
כדי שבבוא העת אם יהיה צורך יוכל להשתמש בהם 

הלכה למעשה.
לאחר תקופה קצרה פרצה השואה, וכשכבר לא 
היה בנמצא שוחטים יראים וכשרים, הסתובב הוא 
בין מחנות ומטבחים צבאיים והכשיר במסירות נפש 
ממש את הבשר, ובכך הציל אלפי יהודים מאכילת 

בשר פיגולים.
עם פרוץ השואה היה באפשרותו לצאת לאנגליה 
בהסדר שהגיעו עם הגרמנים לכלל תלמידי הישיבה, 
אך מתוך כיבוד אב ואם נשאר עם הוריו כבן הבכור 
במשפחה, ובזה תלה את זכות הצלתו ואריכות ימיו 

ככתוב "כבד את אביך וגו' למען יאריכון ימיך".



'סרד'  הריכוז  למחנה  נשלח  זצ"ל  לוי  הרב 
שברובם  הקהילה  בני  עם  הוגלה  לשם  בסלובקיה, 
כתחנה  שימש  המחנה  הארורה.  בשואה  נספו 
לשילוח יהודי סלובקיה למחנות ההשמדה בפולין. 
בשנות המלחמה, שוחרר המחנה לזמן קצר, כחלק 
עדיין  היהודים אשר  מן  וחלק  הסלובקי,  מן המרד 
ישבו במחנה, נמלטו והצטרפו לשורות הפרטיזנים. 
אולם, זמן קצר אחר כך, השתלטו על המחנה כוחות 
מסרד  יהודים  כ-13,500  ושלחו  הגרמני  הצבא 

לאושוויץ ולטרזינשטאט. 

היהודים  מן  שהרבה  בזמן  המלחמה,  כדי  תוך 
הרגישו שכבר אין להם עוד כוח, תמיד עודד אותם 
קצת,  עוד  תגמר  הזו  המלחמה  "הרי  להם  ואמר 

עלינו להחזיק מעמד ונשוב לחיים".
נפש  במסירות  ששחט  כדי  תוך  המלחמה  בזמן 
כדי להכשיר מזון ליהודים, שכן על ידו בית אבות 
יהודי שהגרמנים השאירו, והוא היה מסכן את עצמו 
לשחוט גם להם כדי שיאכלו כשר, ולאחר זמן גם 
מבעיה  מה  לזמן  כשסבל  ידיהם,  על  חייו  ניצלו 

רפואית, התגנב למקום ושם טיפלו בו.
שמואל  הרב  הגיע  למלחמה,  האחרונה  בשנה 
למעוז  בזמנו  שנחשבה  ניטרא  לעיירה  לוי  יצחק 
בראשה  מפורסמת  ישיבה  פעלה  ובה  תורני  יהודי 
עמד הרב שמואל דוד אונגר וחתנו הרב מיכאל דב 
גם  בה  שלמדו  בכך  התייחדה  הישיבה  וייסמנדל. 
ספרי מוסר והתקיימו בה מבחנים שבועיים בגמרא 
עסקו  בתקופת השואה,  רש"י.  פירוש  עם  ובחומש 
פי  "על  יהודים.  להציל  בניסיונות  הישיבה  ראשי 
הסכם שהשיגו ראשי הישיבה עם הגרמנים, היו אלו 

אמורים לרכז את היהודים, אך לא לפגוע בהם". 
אלא שכצפוי, הגרמנים לא עמדו במילתם והחלו 
מי  את  שאילץ  מה  היהודים,  של  להורג  בהוצאות 
ששימש כראש הישיבה ואב"ד, הרב שמואל אונגר, 
להימלט על נפשו. "הוא ברח ליערות הסמוכים ושם 
שהה חצי שנה יחד עם הפרטיזנים". עם הזמן, חלה 
שמואל  והרב  בנו  ברירה,  בלית  ביער,  ונפטר  הרב 
אחד  תחת  במקום,  אותו  קברו  עמו,  שהיו  לוי 
בזיכרונם.  המקום  את  שומרים  שהם  תוך  העצים, 
הרב  "חזר  המשפחה,  בן  מספר  השואה",  "לאחר 
לוי עם מנין אנשים למקום הקבורה, הם הוציאוהו 
כשהוא  ישראל  לקבורת  והביאוהו  הזמני  מקברו 
שלם לגמרי כביום פטירתו - ללא ששלטה בו רימה 

ותולעה".



גלי  למרות  המלחמה,  סיום  לאחר  זו,  בתקופה 
על  להישאר  זצ"ל  לוי  העלייה ארצה, החליט הרב 
ע"ה  רבקה  זוגתו  לבת  נישא  שם  סלובקיה,  אדמת 
לבית משפחת גוביץ. לאחר נישואיהם, החליטו בני 

הזוג לעלות ארצה. "הם נסעו לפראג ולצרפת ורק 
בן המשפחה.  מספר  לישראל",  אנייה  על  עלו  שם 
של  מקורביו  מהם  ביקשו  חיפה,  לנמל  בהגיעם 
הרה"ק ר' שמואל בנימין סופר זי"ע שיבוא להתגורר 
בבני ברק ולשמש חזן בנוסח הונגריה אצל הרה"ק 
בירושלים.  ההפגזות  עקב  ברק  לבני  שהגיע  זי"ע 
פעם אחת, לאחר תפילות הימים הנוראים, אמר לו 
הרה"ק זי"ע שלא האמין שלמרות השואה הוא זכר 

את האיברא )הנוסח( של הונגריה. 
רוקח  בגבעת  התגורר  ישראל  לארץ  הגיעו  עם 
אשר  החזו"א  מרן  של  בשכנותו  ברק,  בבני  אשר 

עדיין התגורר בשכונה באותם ימים. 
לאחר תקופה העתיק את מקום מושבו לרחובות, 
ולאחר חודשים ספורים החליטו הרב ורעייתו שאין 
ילדים  ימים  באותם  בו  לגדל  שאפשר  המקום  זה 
לתורה ויר"ש, ולכן עבר להתגורר במושב שאז רק 
נוסד ולא היו בו תנאים מינימליים כמו חשמל ומים. 
קיבל  במקום  להתגורר  לעבור  הכנותיהם  כדי  תוך 
הרב זצ"ל הצעה לניהול בית הספר "שער אברהם" 
הממוקם בישוב נתיבה )כיום יד בנימין י.א.( ולשם 
כך קבעו את מושבם ביישוב שהקימו באותה העת 
אברהם  רבי  האדמו"ר  שם  על  שנקרא  גור,  חסידי 

מרדכי אלתר זי"ע ומכאן שמו בני רא"ם. 
שיעור  כמגיד  לשמש  החל  למקום  הגיעו  עם 
עיתים  לקבוע  שביקשו  הבתים  לבעלי  היומי  בדף 
זמן  ותוך  דבר  לשם  היו  שלו  "השיעורים  לתורה. 
קצר התגבשה קבוצה גדולה סביבו ושתתה בצמא 
השיעור  הפך  הזמן,  עם  יום".  מידי  שיעוריו  את 
למיתולוגי ולאחד מסמלי היישוב. "השיעורים שלו 
המיוחד  ההסברה  ובכושר  בהירותם  בשל  נודעו 
מוסר  דברי  לשלב  נוהג  היה  הוא  כן  כמו  ניחן,  בו 

והדרכה בתוך דברי חז"ל". 
שיעורים  ועוד  עוד  נוסדו  הזמן,  שהתארך  ככל 
שהיה מוסר, וכשהגיעו רבני הישוב למקום התפעלו 
מאד מאופן מסירת השיעור וישבו להקשיב וללמוד 

איך להעביר ולמסור שיעור בכזו בהירות.
השבעה,  במהלך  תלמידיו  אחד  סיפר  "כדוגמא 
כי לוח כיתתו היה מחולק לארבעה והוא היה כותב 
בכל חלק את הסבר דבריו בארבע רמות שונות, כך 

שכלל התלמידים יבינו, כל אחד כפי רמתו". 

כל חולה שהיה צריך סיוע רפואי, ידעו שהרב 
הוא הכתובת. גם בשעות הקטנות של הלילה 

הוא היה יוצא אליהם במסירות נפש ולוקח את 
החולה לבית החולים הקרוב ברחובות
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כל  דבר,  לשם  הייתה  בחינוך  דרכו  כי  מציינים  תלמידיו 
יכול  מה  מחשבה  מתוך  היה  הצעירים  עם  ומתנו  משאו 
השומע לקבל מתוך דבריו ומה יביא לו יותר תועלת. גם בני 
משפחתו מעידים שעם כל אחד היה מדבר ברוח שונה, לפי 

דרגתו אישיותו וכושר הבנתו.
דברי  על  מבחן  במהלך  זה  "היה  מספר:  נוסף  תלמיד 
אני  וצריך  זוכר  אינני  כי  השאלות  באחת  כתבתי  הגמרא, 
לעיין בספר, הרב התפעל מזה וכתב על שאלה זו ציון טוב 
שתלמיד  הוא  בטוח  כי  לו  השמור  בחן  לי  והסביר  מאוד, 
התשובה  את  יזכור  בגמרא  עיונו  לאחר  וודאי  כך  הכותב 

וזוהי מטרתו של המבחן". 
עוד מוסיפים תלמידיו כי זכור להם סיפור מופלא המלמד 
על מידותיו התרומיות, "היה זה כשקיבל תלונות רבות על 
אחד המורים שאינו מחנך כיאות, הרב שמע את תלונותיהם 
מתפקידו  העבירו  לא  רגישותו  מתוך  אך  יפות  פנים  בסבר 
את  כראוי  ללמד  להכשירו  רבות  שעות  עמו  ישב  אלא 

התלמידים".
עם התרחבות השיעור ומינויו למנהל בית הספר ששימש 
את היישובים הסמוכים כמו גם את בני ראם, הפך הרב לוי 
לדמות משמעותית בחיי הקהילה. "הרבה תושבים ביישוב 
וביישובים סמוכים היו מתייעצים איתו על נושאים מסוימים, 
בעיקר, בנושאי שלום בית ובוררות". מלבד זאת, "כל חולה 
גם  הכתובת.  הוא  שהרב  ידעו  רפואי,  סיוע  צריך  שהיה 
בשעות הקטנות של הלילה הוא היה יוצא אליהם במסירות 

נפש ולוקח את החולה לבית החולים הקרוב ברחובות".



במשך עשרות שנים היה משמש כאיש סודם של הרבה 
מבני המקום ובכל פעם שהתגלע איזשהו וויכוח בין אנשים, 
איזו שהיא  ירגיש  מבלי שאיש  הדברים  לסידור  עד  נח  לא 

טרוניה על חבירו.
לא חת מפני איש. היה פעם שנפטר באופן פתאומי אדם 
צעיר מתושבי המקום, וכשרצו לנתח את גופתו, עמד הרב 
לוי זצ"ל מול הגורמים הרלוונטיים בהשתדלותו למנוע את 
המקום  תושבי  כל  את  הפעיל  כשבמקביל  הנפטר,  נתיחת 
שיבואו למנוע בגופם את חילול כבוד המת, עד שבתוך אותו 
הזמן 'השיג' במקביל מסמך רפואי המעיד כביכול על היות 

אדם זה חולני ופטר אותו מביזוי כבוד המת.
עליו,  הקשה  הקודם,  מגוריו  מקום  ברק,  מבני  הריחוק 
בין היתר בשל העובדה כי התעקש לשלוח את בניו ללמוד 
במוסדות מובחרים בעיר בני ברק, שהייתה מרוחקת באותם 
ימים מבני רא"ם, בעיקר בשל תחבורה מסורבלת. אך הרב 
ברק  בבני  לישיבות  שלו  הילדים  את  שלח  "הוא  ויתר.  לא 
ומתעניין  אליהם  עד  נוסע  היה  בשבוע  ופעם  ובירושלים 
הלימודית.  על התקדמותם  הישיבה  הרוחני של  הצוות  עם 
'אמרתי  זצ"ל  גרוסברד  שרגא  ר'  הגה"צ  לו  אמר  אף  פעם 
אך  מצוין',  לומד  בנך  לבוא,  לך בשביל מה  כבר שאין  לך 
הרב לוי השיב לו 'בשביל זה אני מגיע, כדי לשמוע שאין 
לי בשביל מה'. הוא היה חוסך מפיו פת לחם בכדי לשכור 

התורה".  בלימוד  אותם  שיקדמו  פרטיים  מלמדים  להם 
ואכן, מאמציו הרבים נשאו פרי ובין בניו וחתניו ניתן למנות 
בהיכלי  מהחשובים  ור"מים  כוללים  ראשי  ישיבות,  ראשי 

הישיבות.
בכל שנות חייו לא הטריח אף אדם לצורכו אלא תמיד נתן 
ודרש מעצמו את המקסימום לעבודת השם. לפני כ-14 שנים 
נפטרה רעייתו לאחר מחלה קשה, ולאחר תקופה קצרה בנה 
עשרות  ששירת  לזכרה,  כנסת  בית  לביתו  בצמוד  לוי  הרב 
הכנסת, כשהיה  בית  הבנייה של  "גם בשלב  מבני המושב. 
צורך בכסף רב, התעקש הרב שלא לקבל תרומה מאף אחד 
לזכר  האישית  מנדבתו  יהיה  שהכול  וביקש  מהמתפללים 

רעייתו". 
בהזדמנות אחרת, עת נשאל על ידי מקורביו מדוע התעקש 
כל כך שלא לקבל תרומות, נענה הרב ואמר: "כשאדם נותן 
המאה  בעל  כנאמר  הבית  בעל  שנעשה  חושב  הוא  תרומה 
מחלוקות  נוצרות  דעות  הרבה  וכשיש  הדעה,  בעל  הוא 

והדבר פוגם בבין אדם לחברו שהוא בסיס החיים". 
עם השנים, הפך בית הכנסת לאבן שואבת ליהודים בעלי 
תורה  שיעור  לשמוע  ושביקשו  לפרנסתם  שעמלים  בתים 
מידי יום. וכך נקבעה סדרת שיעורים אותם היה מוסר בבית 
"השיעור  לחייו.  האחרון  לחודש  עד  קבוע  באופן  הכנסת 
המרכזי היה בלימוד שתי משניות ביום, לימוד שהיה נמשך 
את  בבהירות  מכניס  כשהיה  משעה.  למעלה  גם  לפעמים 
כל מה שנאמר על הנושא הכתוב במשנה בכל חלקי הש"ס 

והאגדות".
את  בה  קבע  ביישוב,  ראם  בני  ישיבת  שנפתחה  לאחר 
הצהרים  שעות  עד  לומד  היה  בה  ולימודו.  תפילתו  מקום 
של  מאהלה  מש  היה  לא  הבוקר  כשמשעות  המאוחרות, 
תורה ואף לא שב לביתו לארוחת בוקר אלא היה מביא עמו 
זו היה קובע לימודו עם בחורים מן  מזון מהבית. בתקופה 
הבחורים,  את  ולרומם  לעודד  היא  מטרתו  כשכל  הישיבה 
וידע להלך לרוחו ונפשו של כל אחד ואחד, כפי שמספרים 
רבים מתלמידי הישיבה מתקופה זו. כמו"כ מפעם לפעם היו 
מגיעים אליו בחורים לשמוע דברי חיזוק והתעוררות, בעיקר 

בלילות שבת לאחר הסעודה.
בדעתו  צלול  היה  הרב  כי  מספרים  השיעור  משתתפי 
האחרונה  השנה  מחצית  במהלך  ממש.  האחרון  יומו  עד 
התאשפז מספר פעמים בבתי החולים ובתקופה זאת זכתה 
משפחתו לגלות נופך נוסף בגדלותו, במהלך שהותו באחד 
לצאת  ביקש  ממיטתו,  לצאת  כוח  כשאזר  החולים  מבתי 
גם  היומי.  ללימודו  החולים  בבית  הממוקם  הכנסת  לבית 

בחוליו אחרון לא ויתר על תפילות וספירת העומר. 
אות  לכתוב  זכה  עוד  הוא  לחייו,  האחרון  חמישי  "ביום 
הגדול  המדרש  בית  להיכל  שהוכנס  תורה  בספר  אחרונה 
הרה"ק  נשמת  לעילוי  שבועות,  של  חג  באסרו  ויז'ניץ  של 
ילד  בהיותו  ברכה  קיבל  ממנו  זי"ע,  מקרסטירר  ישעיה'לה 
חייו מתוך קבלת התורה  סגר את מעגל  ובכך  כבן שמונה. 

בשמחה ביום המיוחס בערב שלושת ימי ההגבלה". 
עם פטירתו, נאספו בני משפחתו לאמירת תהילים ובבוקר 
בבני  הכנסת שבביתו  הלווייתו מבית  יצא מסע  ראשון  יום 
משפחתו  ובני  המקום  תושבי  של  בכיותיהם  לקול  ראם, 
שאבדו כלי חמדה, מי שליווה אותם בברכתו ובעצתו, בעת 
שמחה וח"ו בעת צער. לאחר מכן המשיך מסע ההלוויה לבני 
ברק, שם ספדו לו כאמור בין היתר מחותנו יבלחט"א מרן 
נפשו  על מסירות  הגרי"ג אדלשטיין, שעמד  הישיבה  ראש 
ורוחניות  בגשמיות  רבים  ולהצלת  ותלמידיו,  ילדיו  לחינוך 
בזמן השואה. זכה ויצאה נשמתו בטהרה ואבדנו שריד לדור 
דעה שכל חייו מסר להעביר את חינוך וצורת הדור הקודם 

לצאצאיו אחריו ולכלל תלמידיו.


לאחר השואה חזר הרב 
עם מנין אנשים למקום 
הקבורה, הם הוציאוהו 
מקברו הזמני והביאוהו 
לקבורת ישראל כשהוא 

שלם לגמרי כביום 
פטירתו - ללא ששלטה 

בו רימה ותולעה
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הקרב

צו  מקבל  בן-אדם 
מילואים, הולך, עושה 
שהוא  טוב  הכי  את 
יוצא  הוא  בסוף  יכול, 
נכנע.  ברברן,  פחדן, 
שרוטים.  יצאנו  כולנו 
המון  זה  ואחרי  מהפחד,  הן  שלי  השריטות 
בדידות. הייתה שם תחושת בדידות איומה. אין 
סגנו  לבנה,  מיכה  לימים  יספר  גלד",  שום  גלד. 
 362 גדוד  את  עפרון, שהוביל  עירא  המג"ד  של 
של חטיבת השריון באותו לילה ארור, ליל שישי 
חיילי  היחיד,  אינו  מיכה  התשמ"ב.  סיוון  כ' 
בפרוטרוט,  הלילה  מאורעות  את  זוכרים  הגדוד 

עד היום אין מי ש"השריטה" הזו עזבה אותו. 
לכאורה, זו הייתה משימה פשוטה, מספר ל'כל 
ישראל' ההיסטוריון הצבאי, ד"ר אורי מילשטיין, 
'משולש  הצבאית   בעגה  לאזור שנקרא  להיכנס 
טובלנו' ולהציב חסימות, במטרה למנוע מכוחות 
לכוחות  הדרך  את  ולפנות  מעבר  סורים  שריון 
את  לתפוס  וינסו  שחר  עם  שיגיעו  ישראליים 
האזור  דמשק.  ביירות  כביש   – המרכזי  היעד 
הנמצא  ונחות,  צר  אזור  הוא  הגדוד  נשלח  אליו 
סולטן  של  הגבוהים  לרכסים  מתחת  מטר   200
יעקוב, מה שהעניק למקום את הכינוי "המיתלה 

הקטנה". 

"אהוד ברק אשם"
הגיס  מפקד  סגן  היה  הפקודה  את  שנתן  "מי 
אהוד ברק, שהחליף את מפקדו אביגדור )יאנוש( 
בן-גל שטס במסוק לפגישה בפיקוד צפון בצפת. 
 ,90 אוגדה  למפקד  הפקודה  את  העביר  ברק 
את  'למלא  הייתה  הפקודה  לב.  גיורא  אלוף  תת 
תחייב  שכזו  פעילות  כי  סבר  לב  אך  הבקעה', 
ההערכה  בסיס  על  חי"ר,  כוחות  הקצאת  זאת 
שבכוחות המשוריינים של האויב יהיו משולבים 
כוחות קומנדו. היות שכוח חי"ר לא ניתן, סוכם 
טנקים  גדוד  באמצעות  בלבד  חסימות  שיבוצעו 

אחד – גדוד 362. 
לי  נראה  לא  "המהלך  כי  לב,  יספר  לימים 
הגיוני וראיתי חוסר טעם להכנסת טנקים לשטח 
נחות, מה עוד שידעתי שעד חצות בוודאי נשלים 
את ההשתלטות שלנו על כל הרכסים השולטים 
על בקעה זו ועל כל היציאות המוליכות לבקעת 
אהוד  דקות,  כ-45  של  ויכוח  לאחר  הלבנון. 
חטיבה  במקום  להכניס  לי  והורה  השתכנע 
לבקעה הצפונית  ובמקום  גדוד אחד,  רק  שלמה 
הבקעה  של  הדרומי  החלק  על  רק  להשתלט 
שנקרא  במקום  צפונה,  הצירים  את  ולחסום 
'משולש טובלנו'. כמדומני שהיה זה אהוד ברק 
או יאנוש שמאוחר יותר בלילה הסביר לי שכוונת 
מהלך זה הוא שהגדוד הזה, יחד עם כל החטיבה, 
יתחברו בלילה לאוגדה הנוספת שגויסה, אוגדת 
שלי,  האוגדה  בעורף  כבר  שנמצאת  טוב,  יום 
וזה על-מנת שבאור ראשון של יום שישי יפרצו 
שוכנעתי.  דמשק-ביירות.  כביש  לחסימת  צפונה 
שלא  רק  מבריק.  מהלך  להיות  אמור  היה  זה 
ידעתי אז שכבר באותו לילה דובר על אפשרות 

של הפסקת-אש ביום שישי בבוקר".
"כי  מילשטיין,  מספר  הייתה",  "ההנחה 
סורים,  בכוחות  להיתקל  צפויים  לא  הכוחות 
המודיעיני  למידע  מוחלט  בניגוד  שעמד  דבר 
שהיה בידי צה"ל. יחידת טנקים שעמדה בגבעות 
חיסלה טנקים סורים שנסוגו צפונה ואלה דיווחו 
מכך  חמור  יותר  אולי  או  לחשוב  שטעה  לברק, 
הציר  על  היה  לא  שהחיסול  כך,  לחשוב  הטעה 
בעצם  וזו  טובלנו,  משולש  בתוך  אלא  הצפוני 
הנקודה העיקרית שהובילה לשרשרת של טעויות 
ולתוצאות הקרב". מילשטיין מבהיר, כי אין דבר 
כאן  אבל  טעויות,  יש  "תמיד  מושלם,  קרב  כזה 
אולי  הבנה  אי  מתוך  אולי  האוגדה  מפקד  סגן 
הוא  הזו,  השגויה  למסקנה  הגיע  הטעיה,  מתוך 

יכול היה לבדוק את זה, אבל לא בדק". 
יחידת  זו לא הייתה הטעות היחידה, גם  אבל 
יחידות  לפיו  מידע  העבירה   8200 המודיעין 
נבדק  לא  שהמידע  אלא  לאזור.  הגיעו  סוריות 
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נגמרהקרב
חיים פרידלנדר

 )צילום: דובר צה"ל(

לפני 35 שנה יצא גדוד 362 
למשימה פשוטה לכאורה, 
שהפכה ללילה עקוב מדם, 

ובסופו נשארו בשטח טנקים, 
גופות ושלושה נעדרים - 

שלא שבו עד היום  חילופי 
האשמות קשים מתחוללים 
בעקבות הקרב בין החיילים 
הלוחמים, אך ההיסטוריון 
הצבאי ד"ר אורי מילשטיין 
סבור שהאשם העיקרי הוא 
בכלל אהוד ברק  בתגובה 
להאשמות, לראשונה, ראש 

הממשלה לשעבר אהוד ברק 
מגיב בהרחבה  וגם: סיפורה 

רווי האמונה של משפחת 
כץ, שעד היום מסרבת לאבד 
את התקווה למצוא את בנה 

יהודה בחיים  מיוחד 

שלא
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נצפו,  לא  הסוריות  שהיחידות  ולאחר  לעומק 
הן  כשלמעשה  הסתלקו,  שהם  הייתה  ההנחה 
שבדיוק  העריכו  "הסורים  בשטח.  התחפרו 
את  לכבוש  בשביל  יעבור  צה"ל  הזו  בגזרה 
כביש ביירות דמשק", אומר מילשטיין. "נכון, 
היה  הכיפורים  יום  לפני  גם  אבל  מידע,  היה 
מידע. זה שיש מידע לא אומר שאנשים קולטים 
ננפנף  בסדר,  זה  אומרים  החברה  ומפנימים, 

אותם". 

"לא תפגשו בסורים"
את  עירא  אוסף  לו,  שיש  המידע  סמך  על 
קציני הגדוד ביום חמישי, מעט לאחר השקיעה, 
ולא  בדרכנו  אויב  נפגוש  "לא  אותם,  ומתדרך 
אחד  את  מצטט  מילשטיין  קרב".  לנו  צפוי 
לא  פקודה  "ניתנה  לפיו  הפלוגות,  ממפקדי 
כי  בלילה  אויב  ברכב  לירות  לא  רציונאלית 
שם  שאין  בפירוש  נאמר  נטושים.  הרכבים 

סורים". 
לראות  ניתן  הפלוגה,  מפקד  לדברי  חיזוק 
בדבריו של  אבי רט, שנכח בתדריך וסיפר מיד 
אמורים  לא  שאנחנו  "אמרו  המלחמה:  אחרי 
להיתקל בכוח סורי מאסיבי שיפריע לנו. אנחנו 
מסתערים קדימה והשטח בעיקרון נקי. הפקודה 
אמרה שגם אם ניתקל בכוחות סוריים בורחים, 
צריכים  אנחנו  אש.  למגע  איתם  ניכנס  שלא 
לרוץ קדימה לכביש ביירות-דמשק ואין לנו זמן 

להתעכב ליד כוחות קטנים". 
"יצא  הצבאי,  ההיסטוריון  מספר  "הגדוד", 
לדרכו בסביבות שמונה וחצי בערב, כשהלילה 
כבר ירד, ונע בחסות החשיכה, בלי שחיל רגלי 
ובלי  ברכסים  וישלוט  האגפים  את  יאבטח 

פלוגת סיור על ג'יפים שתתקדם לפניו". 
שלטענת  ספר,  ברק,  אהוד  על  בספרו 
אלא  ספרים  בהוצאת  הוצא  לא  מילשטיין, 
הוצאות  שכל  "משום   ,1 ניוז  באתר  פורסם 
הנראה  ככל  אותו,  מלהוציא  חששו  הספרים 
הביטחון",  שר  אז  שהיה  מברק  שפחדו  בגלל 
הוא קובע כי תכנית הקרב נקבעה בניגוד מוחלט 
לכל הקביעות של אוגדה 90. "כעשרה חודשים 
מהלכיה  את  סודות  בסודי   90 אוגדה  תכננה 
מותר  ומעלה  חטיבות  למפקדי  רק  במלחמה. 
היה לדעת את הפרטים. את הגזרה שבין משולש 
המתכננים  כינו  יעקב  סולטאן  לכפר  טובלנו 
לזכר קרב המיתלה במבצע  'המיתלה הקטנה', 
למלכודת  הצנחנים  נכנסו  שבו  ב-1956  קדש 
למלכודת  להיכנס  שלא  כדי  המיתלה.  במצר 
ייכנסו  שלא  א.  קבעו:  הם  הבאה  במלחמה 
ייכנסו אליו  למשולש טובלנו בלילה; ב. שלא 
הרכסים  ואת  יעקב  סולטאן  את  שיכבשו  לפני 
המזרחיים של הציר; ג. שלא ייכנסו אליו מבלי 
וממערב.  ממזרח  הרכסים  את  מאבטח  שחי"ר 
לפי קצין התותחנים של האוגדה, אלוף משנה 
לשם  ייכנס  שלא  'סוכם  בכר,  אהוד  בדימוס 
ייכבשו  השולטים  שהרכסים  לפני  שריון  כוח 
אחרת  בלילה.  לא  בטח  חי"ר.  כוחות  על-ידי 
הוא  הסיבה  את  במטווח'".  ברווזים  כמו  זה 
וההחלטות  תולה באהוד ברק,  "כל התכנונים 
נשכחו, שהרי סגן מפקד הגיס, אהוד ברק, חזר 
עד  לפחות  אויב,  אין  הקביעה:  על  ושוב  שוב 

סולטאן יעקב!

ירי דו צדדי
גדוד  נע   ,362 גדוד  להתקדמות  במקביל 
רקטות כבדות מטכ"לי "חביב", במטרה לכסות 
בטווח הרקטות את כביש ביירות-דמשק, ובכך 
שלמרבה  אלא  המשימה,  ביצוע  את  להבטיח 
הפלא, המג"ד עירא לא עודכן על כך. לקראת 
השעה 10 וחצי בלילה, מבחינים חיילי הגדוד 
בכביש שמתחתם בכלי רכב מוזרים והתקבלה 
מסרב  עירא  אך  הרכבים,  את  להשמיד  פקודה 

מדובר.  במה  לבדוק  חיילים  לשלוח  ורוצה 
סיירים שנשלחים בזחילה על הכביש, מבינים כי 
מדובר בגדוד 'חביב', שכלל גם שני אוטובוסים 
את  נוטל  אותם,  מעכב  עירא  בחיילים.  מלאים 
ירי  בוצע  לא  גם   – כפול  נזק  ומונע  ההובלה 
יותר  להתקדם מהר  מנע מהגדוד  וגם  צדדי  דו 
היה  להניח  מה שסביר  טובלנו,  לעבר משולש 
על  שהעידה  התקרית,  סיפור  כל  אותו.  מחסל 
לעיכוב  הביאה  הגבוהים,  בדרגים  ארגון  חוסר 

של שעה וחצי בהתקדמות הכוחות. 
הביטחון  לשר  בגין  מודיע  חצות  לקראת 
האש  הפסקת  תיכנס  ב-12  מחר  כי  שרון, 
הכוח  שכן  יאנוש,  את  שמלחיץ  מה  לתוקפה, 
צריך  היית  למשימתך,  "נוע  ליעד.  הגיע  טרם 
במקומך  אני  שעות.  ארבע  לפני  שם  להיות 
ג'יפ, לפני ארבע  הייתי מבצע את זה לבד, עם 
לנסוע,  "תתחיל  בעירא.  גל  בן  נוזף  שעות", 
הזהיר  העדויות,  לפי  כשעירא,  ריק!"  השטח 
שיש "כוח לפני", חוזר מפקד הגיס  על הפקודה 

בחוסר סבלנות: "תשמיד ותמשיך לנוע". 
נורו  הגיס  מפקד  גערת  אחרי  דקות  "כמה 
היה  שאמור  ערבה,  מג'בל  פגזים  השיירה  על 
רבקין",  נחמן  חטיבת  על-ידי  מאובטח  להיות 
נפגעו  מספר מילשטיין. כתוצאה, "שני טנקים 
וחמישה לוחמים נהרגו". בדיקה מהירה העלתה 
עלי  אלוף  סגן  כוחותינו.  מצד  בירי  מדובר  כי 
הירי,  את  ביצעו  שלו  מהגדוד  שטנקים  ברוק, 
סיפר כי הטנקים נסעו על הכביש ברעש גדול, 

וכי הוא חשב שמדובר בכוח סורי נסוג. 
ועם  במשימה  הגדוד  ממשיך  הירי,  למרות 
ההגעה לכתפיים שמעל משולש טובלנו, מורה 
הגדוד  בעמק.  הכלים  את  ולפרוס  לרדת  ברק 
מבצע את ההוראה, תוך שהוא נכנס לשטח אש 
הנראה  ככל  מגיבים,  לא  הסורים  תחילה  סורי. 
הם מופתעים מהתעוזה, אך מהר מאוד מתחילה 

מכת האש. אבי רט, אחד מחיילי הגדוד, סיפר 
'לרוץ  בקשר  צועק  המג"ד  את  "שמענו  כי 
התחילו  אנשים  ואז  הלאה,  המשכנו  קדימה'. 
איפה אתה... תסמן  אני,  'איפה  לצעוק בקשר: 
לי...' בלגן שלם. ניסינו להחזיר אש, אבל היה 
קשה, כי היה להם יתרון גדול עלינו, גם מבחינה 

מספרית וגם מבחינת גורם ההפתעה. 
"בהתחלה עוד חשבנו שזה עניין של להחזיק 
להיכנס  התחלנו  אבל  יעבור,  וזה  מעמד  קצת 
מקור  עוד  זיהינו  רגע  וכל  הלילה  לתוך  עמוק 
מיני  וכל  תקיפה  ומסוקי  עלינו,  שנפתח  אש 
עלינו,  ירדו  מיגים  גם  אחרים.  ובישין'  'מרעין 
ולא  אפקטיביים  כל-כך  היו  לא  למזלנו  אבל 
פגעו. ירו עלינו מכל סוגי הנשק: טילים מתוך 
הנגמ"שים שלהם וכל מיני טילי כתף וסאגרים 
והצדדים.  הכיוונים  מכל  ואר.פי.ג'י.  ומילאנים 
הכיוונים  מכל  מכותרים  בעצם  שאנחנו  הבנו 
ולא  אחורה,  לא  קדימה,  לא  לזוז,  ואי-אפשר 
בו  לתפוס  שאי-אפשר  שטח  זה  היה  לצדדים. 

עמדות. אנחנו עומדים חשופים לגמרי ואין לנו 
מטווחים  פשוט  והם  בו,  להסתתר  מקום  שום 
הזה  לכיוון  יצפו  שחלק  בינינו  סידרנו  אותנו. 
וחלק לכיוון האחר ומישהו ידאג שלא יפתיעו 
ואז  'מאחורי!'  מאחור. כל שנייה צעק מישהו 

סובבו לכיוון שלו וירו פגז".

"לסגת"
לסיוע  ונשנות  החוזרות  הפניות  למרות 
עקשניות  "שמועות  הגיע.  לא  הסיוע  אווירי, 
הלך  שברק  תקופה,  באותה  בגדוד  שרצו 
לישון", מספר מילשטיין ל'כל ישראל'. כך או 
הגדוד  כי  מבין  זגגי  עמי  המבצעים  קצין  כך, 
למפקד  עירא  של  גבו  מעל  ומשדר  מסתבך 
בפנינו שלוש אפשרויות:  "ניצבות  כי  האוגדה 
או שתחלצו אותנו קרקעית, או שתחלצו אותנו 
עם מסוקים, או שנגמר. אחרת, בסופו של דבר 
את  מבין  לא  הנראה  לב, שככל  כולנו".  נגמור 
אפשרות:  עוד  'יש  מורה:  לאישורו,  המצב 
מבינים המפקדים  דבר  בסופו של  שתילחמו!' 
יושמד ובשעה 8:50,  יש סיכוי שגדוד 362  כי 
כשהשמש כבר ברקיע ותוצאות הקרב העגומות 
לנוע  הוראה  הגדוד  מקבל  לכולם,  נראות 
דרומה, בחסות הפגזה מאסיבית שיוצרת קירות 

אש ועשן ומנעת מהסורים לזנב בגדוד הנסוג. 
יותר  לנו  נתתי  "לא  המג"ד,  יספר  לימים 
מחמישים אחוזים סיכוי לצאת החוצה. אמרתי 
משנה  לא  הגז,  את  עוזב  לא  'אתה  שלי,  לנהג 
כלום'. כולם הזדהו בהרמת יד. צעקתי בקשר, 
'קודם תירה, ואז נתחיל לנסוע'. פחדתי שידפקו 
בטוח  אתה  'רגע,  לעצמי,  אמרתי  ואז  אותנו. 
זה  את  'נבחן  אמרתי,  לצאת?!'  רוצה  שאתה 
'תשמע,  האוגדה:  למפקד  פניתי  נוספת'.  פעם 
אולי אני נמלך בדעתי? אתה בטוח שאני חייב 
לו:  עניתי  פקודה'.  'זאת  אמר:  הוא  לצאת?'. 
מאוכזב  מאוד  אני  שחשבתי.  מה  בדיוק  'זה 
שאני  הראשונה  התמונה  שלך'...  מהתשובה 
זוכר", תיאר עירא את הרגשתו לאחר שנחלץ, 
"זה טנקים של החטיבה שלנו, יושבים החבר'ה, 
אוכלים ארוחת בוקר. מסתכלים עלינו. 'מאיפה 
קריזה. מפח  זה מפל של  עכשיו?'  הגיעו  אלה 
נפש. לא רוצה להגיד תסכול. זה תמיהה. כל מה 
ששאלנו את עצמנו זה למה הם לא זזו עוד שני 
קילומטר קדימה? אם היו עושים את זה, העסק 

היה גמור!"
תוצאות הקרב היו הרסניות, 21 הרוגים, 30 
פצועים, 2 שבויים, 3 נעדרים ו-8 טנקים שנפלו 

אורי מילשטיין

הנעדרים

הצבא לא חקר את הנושא מספיק. 
לטענתו, הסיבה לכך היא אהוד ברק, שאף 
אחד לא רצה להטיל בו דופי, ולכן העניין 
די נסגר מלמעלה. "הופתעתי כשבאתי 
לחקור את הקרב אחרי 30 שנה וגיליתי 

שאני הראשון שעושה זאת לעומק"
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בידי הסורים ונגררו באותו יום לתהלוכת ניצחון 
בדמשק. 

"בתחקיר  כי  יאנוש  יכתוב  יותר  מאוחר 
בין  רבות  סתירות  גיליתי  למחרת  שנעשה 
הגרסאות של סגן מפקד הגיס, מפקד האוגדה, 
המח"ט ומפקד הגדוד. סיכמתי באומרי שלמרות 
הקרב הכושל... אני, מפקד הגיס, לוקח עלי את 
האחריות המלאה, ועם האשמים נמצה את הדין 
ברק  של  תפקודו  על  לשאלות  אחר".  במעמד 
הוא  השיחות  באחת  אך  להתייחס,  יסרב  הוא 
עירא  של  לגדוד  בכך שהורה  ברק,  את  יאשים 

להיכנס לעומק סולטן יעקוב. 
הגדוד  בתוך  גם  התרחשו  האשמות  חילופי 
עצמו, כשעירא מגלה שעמי זגגי התקשר מעל 
זקוק  שהגדוד  להודיע  האוגדה  למפקד  גבו 
אומר  בגידה",  של  הייתה  "התחושה  לחילוץ. 
הגדוד  את  הציל  הוא  למעשה  "אך  מילשטיין, 
מוכן  לא  עירא  זאת,  למרות  מוחלט".  מאסון 
למרות  מהגדוד,  זגגי  את  ומסלק  זאת  לקבל 
איתו  אדוק  בקשר  הייתה  הקמב"ץ  של  שאמו 
שהיו  הגדוד,  חיילי  בנו.  חיי  את  הצילה  ואף 
בגרסה  היום  עד  מחזיקים  למפקדיו,  נאמנים 
שלו. בכנס שנערך במרכז מורשת בגין, העלה 
מילשטיין את זגגי להרצות על תפקודו ותפקוד 
את  לקבל  שסירבו  הגדוד  חיילי  אך  הגדוד, 
וביקשו לעלות אחריו  גרסתו, התפרצו לדבריו 

ולסתור את דבריו. 

3 שנים בשבי
מתגמדים  הלקוי,  והתפקוד  הדעות  חילוקי 
חזי   – ליד הסבל של החיילים שנותרו מאחור 
פלדמן  צבי  באומל,  זכריה  ליברמן,  אריק  שי, 
ויהודה כץ. שי וליברמן יוחזרו לימים לישראל, 
איש  היום  עד  האחרים,  הנעדרים  שלושת  אך 
הרווחת  הדעה  בגורלם.  עלה  מה  יודע  לא 
שהם נהרגו, אך לאור העובדה כי זו גם הייתה 
עולה  וליברמן,  שי  לגבי  תחילה  התפיסה 

השאלה – האם אכן כך?
הנעדרים הגיעו משני טנקים שונים, בפיקודם 
של שי ושל זוהר ליפשיץ הי"ד. הטנק של שי, 
"קפצתי  מטיל.  נפגע  השיירה  בסוף  שנסע 
מהשבי,  שיחזור  לאחר  שי  יספר  החוצה", 
לצד  התגלגלתי  לשרוק,  החלו  "הכדורים 
הכביש, במטרה שהטנק הבוער יחצוץ ביני לבין 
הפסיק  דקות  כעשר  לאחר  הסורים.  החיילים 
 – הצוות  אנשי  שאר  את  רואה  אני  ואז  הירי, 
התותחן.  וליברמן  הטען  פלדמן  הנהג,  באומל 
התיישבנו ארבעתנו בצד הכביש, מנסים לחשוב 
מה עושים, תוך שאנו רואים משוריינים סורים 
וזה  כמתים  עצמנו  את  הכביש, שמנו  על  נעים 
לדבר  שוב  התחלנו  עבר,  שהכוח  לאחר  עבד. 
הרצפה,  על  זחלתי  לעברנו.  אש  החלה  ואז 
קלה,  הפוגה  כשהייתה  מהכדורים,  מתרחק 
הסתובבתי אחורה וראיתי את פלדמן עם פגיעת 
ראש קשה – הוא לא היה בחיים. לפני שנפגע, 
ליברמן,  מת'.  'באומל  אומר,  אותו  שמעתי 
את  להזיז  ניסה  אחורה,  זחל  איתי,  שנשאר 
באומל, אך לא הייתה כל תגובה. אני וליברמן, 
הבנו שנשארנו לבד וזחלנו למטע שהייתה בצד 

הכביש".
לאחר מחשבה קצרה, מחליטים שי וליברמן 
לנוע  ובלילה  היום  כל  במשך  במטע  להסתתר 
של  השני  מהצד  ולרדת  יעקב  סולטאן  לעבר 
בכוחות  מלא  היה  עצמו  הציר  שכן  הגבעה, 
בשלב  ללכת,  התחלנו  "כשהחשיך  סורים. 
אני  אחרי,  לא  ליברמן  לפסגה,  הגעתי  מסוים 
כך שלוש  עונה,  ואין  קול  ואין  'ליברמן'  צועק 
שהסיבה  התברר,  לימים  שי.  סיפר  פעמים", 
לשתיקה הייתה מאחר שליברמן התעייף, ישב 
ידי  על  ייתפס  הוא  יותר  מאוחר  ונרדם.  לנוח 
ארצה  ישוב  שנתיים  וכעבור  הסורים  החיילים 

בעסקת חילופי שבויים עם הסורים. 
מנגד, שי המשיך בדרכו דרומה, לעבר הכוח 

הישראלי, אך בשלב מסוים הוא מדרדר בטעות 
ג'יבריל,  של  מלוחמיו  אחד  את  ומקפיץ  אבן 
עיראקית  שידע  שי,  שם".  "מי   – שצועק 
לו  וסיפר  בערבית  לו  להשיב  התחיל  מהבית, 
של  כוחות  "היו  העיראקים.  מהכוחות  הוא  כי 
את  'אני מהתותחים'.  ואמרתי  למטה  תותחנים 
המלה תותחים אמרתי בעברית במבטא מזרחי. 
פשוט שכחתי איך אומרים בערבית. אותו בחור 
אמר לי 'לך', אבל מישהו אחר שמע אותי ואמר 
'אתה  לי:  ואמר  אותי  וראה  יצא  הוא  'חכה'. 
יוצא ותחושת  זה הרגע שכל האוויר  ישראלי'. 
צמא מילאה את גרוני, אחרי יומיים שלא שתיתי 

כלום".
שי נשבה, נחקר ומועבר לפרברי דמשק, שם 
הוא מוחזק במשך 3 שנים, כשמשפחתו כלל לא 
מודעת לכך שהוא בחיים. המדהים הוא שחודש 
לאחר נפילתו בשבי, התפרסמה בעיתון הירדני 
ג'יבריל  מאנשי  "קצין  ידיעה:  "א-דוסתור" 
ישראלי,  בביירות שבוי  ארגונו  בידי  כי  מספר, 
מגיעה  הידיעה  שי".  טסי  ושמו  טנק  מפקד 
לא  שהישראלים  מאחר  אך  נבדקת,  לישראל, 
הם  שי",  "טסי  בשם  טנק  מפקד  על  יודעים 
ייפתח  שנתיים  כעבור  רק  להתעלם,  מחליטים 
במהרה,  הטעות  תובן  ואז  שוב  המודיעין  תיק 

טסי שי הוא בעצם חזי שי.  
חיילי  שמונת  של  בשבי  נפילתם  לאחר  רק 
כוחותיו  לידי  שמועברים  שנים  בהם  הנח"ל, 
של ג'יבריל, מתחילה ישראל לנהל משא ומתן 
באשר  פיו  את  בולם  שתחילה  ג'יבריל,  עם 
לשבוי השלישי, אך לבסוף מתרצה וחושף את 
בשבי,  שנים  שלוש  לאחר  האדום'.  ל'צלב  שי 
ונשנית  חוזרת  בקריאה  צר,  בתא  העביר  אותן 
ג'יבריל  בעסקת  לישראל  ש"י  מוחזר  בתנ"ך, 
מוכנסות  לשבי  חזרתו  לפני  מעט  המפורסמת. 
מגלה  הוא  שם  תשחצים,  חוברות  שתי  אליו 
חזרתו,  למען  פועלת  שישראל  לכך  רמזים 
בנים  "ושבו  הוא  החידות  אחת  כשפתרון 

לגבולם", כששמו הפרטי רשום בסמוך. 
מדמשק  דרכו  את  עשה  בו  הלובי,  במטוס 
השבויים  חילופי  עסקת  נערכה  שם  לז'נבה, 
בפיקוח 'הצלב האדום', מכוסות עיניו של שי, 
והוא שומע את שני שומריו משוחחים ביניהם 
כץ  ההוא  שי,  זה  "לא  כץ?",  "הדא   - בערבית 
הוא  ארצה,  חזרתו  עם  יותר".  מאוחר  נתפס 
שמעיר  מה  במטוס,  ששמע  השיחה  על  מספר 
שכץ  הייתה  שהקונספציה  אחרי  שדים,  מחול 
השיחה  כי  בצה"ל,  יטענו  ימים  כעבור  נהרג. 

נעשתה כחלק מלחימה פסיכולוגית.  

ה?" "ַאֶיָכּ
וכץ,  פלדמן  באומל,   – הנעדרים  משפחות 
על  העולם,  את  להפוך  הראשון  מהיום  החלו 
למרות  יקיריהם.  בגורל  את שעלה  לגלות  מנת 
מירב  כי  להם  הודיעו  הביטחון  שבמערכת 
הסיכויים שבניהם אינם בחיים, הם סירבו לקבל 
למשל,  כך  וראיות.  אמונה  של  שילוב  זאת, 
לאיריס,  כי  כץ  יוסף  מספר  'איכה?',  בספרו 
היה  שטרם  בעת  נאמר  שי,  חזי  של  רעייתו 
ולהכריז  למהר  "כדאי  כי  בשבי,  שבעלה  ידוע 
וכך  נודע,  לא  קבורתו  שמקום  כחלל  חזי  על 
היום  כעגונה.  ממעמדה  הלכתית  התרה  לקבל 
הרב הראשי הוא ליברלי, וייתן לך את ההיתר, 
הטעימו בפניה, אך מי יודע מי יהיה בעתיד?!"

יקיריהן  כי  המשפחות  בפני  נטען  תחילה 
נטמנו בבית הקברות בדמשק, בטקס הלוויה בו 
לימים  המקומית.  היהודית  הקהילה  השתתפה 
אחד  ארון  מלבד  וייבדקו,  הארונות  ייפתחו 
זוהר ליפשיץ הי"ד, מפקד הטנק  בו היה טמון 
של יהודה, בשאר הארונות היו גופות מחבלים 

פלסטינים. 
ניסתה  המשפחות,  שאר  כמו  כץ,  משפחת 
למצוא את בנה בכל דרך אפשרית ואף הגיעה 
בעיתון  ידיעה   – רלוונטיות  ראיות  למספר 
האיטלקי 'לה-סטמפה' לפיה טנק ישראלי ואנשי 
בערב  לפיו  מידע  סורי.  למחנה  הגיעו  צוותו 
שוחררו,  השבויים  שכל  לאחר  התשמ"ו,  פסח 
מצות  לספק  היהודית  הקהילה  אנשי  התבקשו 
אמריקני  טלוויזיה  לכתב  הזמנה  לפסח.  ואוכל 
סורי  ישראלים במחנה  לראיין שלושה שבויים 
האחרון.  ברגע  שבוטלה  לדמשק,  בסמוך  קטן 
כמו כן, בחינה של הטנק על ידי מפקד אונדור"ף 
בטנק  אין  כי  שהעלתה  הגלונד,  הגנרל  סוריה, 

שום שאריות של גופה.  
איראן  בשגרירות  שנתפסו  שונים  מסמכים 
כץ שבוי. שיחת  יהודה  כי  עולה  בז'נבה, מהם 
של  בנו  שטראוס,  יוזף  מקס  מעו"ד  טלפון 
מסר  בה  בוואריה,  ממשלת  ראש  שהיה  מי 
למשפחת כץ – "אני יכול להודיעך שבנך יהודה 
קיבל  שיחה  אותה  לאחר  כראוי".  ומטופל  חי 
מאנשים  באו  דומים  מסרים  חייו.  על  איומים 
שונים, בהם גם פרופסור בוגדנוב, מי שהיה סגן 
רמזים  ועוד  הסובייטית,  השלום  ועידת  נשיא 

שונים ומשונים. 
אנשי מודיעין עצמאיים שחקרו את המידע, 
מסרו למשפחת כץ כי אסור להם להרים ידיים, 
אך לטענתם התחושה הייתה שהממסד מעדיף 
להניח שהם מתים. המשפחה מצביעה על מספר 

לילה  אותו  של  האמיתיים  הגיבורים 
אכן  הם  שבעקבותיו,  והבוקר   82 ביוני 
גדוד 362 שלחמו בגבורה,  ומפקדי  לוחמי 
שגרמו  אלה  הם  שלא  חמורים  בתנאים 
שנטל  מי  כל  כבד.  דמים  ובמחיר   - אותם 
חלק בקרבות מרים כאלה מבין זאת. קרבות 
שהסתבכו מולידים לא פעם תחושות קשות 
לוחמים  בין  שנים  שנמשכות  ומחלוקות 
ומפקדים שחרפו נפשם זה לצד זה, נתנו את 
לא  גם  בגבורה. חלקם  ועמדו במבחן  הכל 
חזרו. כל מי שצפה בסרטו הכואב של מיכה 
המחיר  את  זאת.  גם  מבין  הסמג״ד,  לבנה, 
המשפחות  בני  גם  מאז  איתם  נושאים 
היום  עד  מתיסרות  וכמותן  השכולות 
אמונה  בני  וכץ,  פלדמן  באומן,  משפחות 
מופלאים, שברק זכה להכיר מקרוב, ללוות 
שתבואנה.  הארוכות  הסבל  בשנות  ולכבד 
לכל אלה אנו כולנו, חייבים תודה והוקרה.

דברי מילשטיין ו'ספרו' להבדיל, מהווים 
אוסף טענות מופרכות ושקריות מ"תחקיר" 
לכאורה של המחבר, רשלני, מבולבל בסדר 
הארועים והזיקות ביניהם ומוטה, "תחקיר" 
שברק לא השתתף בו בשום שלב. היריעה 
כך  אך  העיוותים  כל  את  מלתאר  תקצר 

למשל:
מילשטיין,  ע"י  למתואר  בניגוד  א( 
הגייס  ממפקדת  לאוגדה  שניתנה  הפקודה 
על  השולטות  הגבעות  את  'לתפוס  היתה 
'משולש טובלנו' מדרום' – לא את 'משולש 
מבואות  את  ולא  שלמרגלותיהן  טובלנו' 
מצפון  ק"מ   4 שנמצא  כפר  יעקב',  'סולטן 

ל'משולש'.
ברק  מילשטיין,  ע״י  למתואר  בניגוד  ב( 
ש׳אין  אדם  לשום  שלב  בשום  אמר  לא 
אויב לפחות עד סולטן יעקב׳. יחידה אחות 
בטעות  שדיווחה  זו  היתה  אוגדה  מאותה 
של  שגוי  מזיהוי  כתוצאה  הגייס,  למפקדת 
מקום החוד שלה, כי ׳משולש טובלנו׳ נקי 

של  החטיבה  אל  גם  עבר  והדיווח  מאויב 
של  גדודו  אל  כנראה  ודרכה  שחר  מיקי 
עירא. מאומה לא הוסתר, הומצא או עוות, 
ע״י  או  הגייס  במפקדת  במכוון,  לא  לבטח 

ברק. 
ג( בניגוד למתואר ב׳ספר׳ של מילשטיין, 
מטובי  גל,  בן  יאנוש  האלוף  הגייס,  מפקד 
מפקדי השדה של צה״ל לדורותיהם, שחזר 
בפיקוד  הלילי  מהדיון  הגייס  מפקדת  אל 
הצפון והופתע לגלות שגד׳ 362 נמצא עדיין 
שהורה  הוא  ל׳משולש׳,  מדרום  ק״מ   5 כ- 
לפתוח באש על רכבי הטילים הלא מזוהים 
ומצנע  ברק  ה׳משולש׳.  לכיוון  מייד  ולנוע 
לחזרתו,  קודם  במקום  והיו  לידו  שעמדו 
ולאפשר  הפקודה  את  לבטל  אותו  שכנעו 
בדיקה רגלית זהירה, שאכן הבהירה כי אלו 

רכבי ׳חביב׳ ישראליים.
מבלבל  או שמא  מבולבל,  מילשטיין  ד( 
לוחות  את  ביודעין,  חלילה  ב׳ספרו׳, 
הוא  אליו  העיוות  את  לבסס  כדי  הזמנים, 
ואילך  שלב  שמאותו  הן  העובדות  חותר. 
שבשטח  מהמפקדה  הגייס  על  לפקד  חזר 
בדבר  מילשטיין  טענות  וממילא  יאנוש.   -
הוראה של ברק מאוחר יותר ׳לרדת ולפרוס 
סיוע  ממתן  להימנע  או  בעמק׳  הכלים  את 
אווירי - הינן טענות הבל שקריות, מומצאות 

או מדומיינות ע״י מילשטיין או מקורותיו.
באוגדה  בגייס,   - הרמות  בכל  מפקדים 
נושאים  בתוכם,  כמובן  וברק   - ובחטיבה 
תחת  שהתרחש  מה  לכל  כוללת  באחריות 
כולל  לכשלונות,  וגם  להישגים  פיקודם. 

בקרב סולטן יעקב. 
מילשטיין  של  הפלגותיו  ועד  מכאן  אך 
המרחק רב. אין צורך לעיין בכל ׳מחקריו׳ 
ו׳סימון  על מנת להבחין שנטייתו הנפשית 
עצמו.  למחקר  אצלו  קודמים  המטרה׳ 
ע״פ  ׳עובדות׳  ולערוך  למיין  והחרות 

אינטרסיו-קודמת אצלו לעיתים לאמת.

אהוד ברק מסר בתגובה לכתבה:

אהוד ברק כרמטכ"ל                                                  )צילום: דובר צה"ל(
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שמות  בהם  שבויים  חילופי  ודיוני  עסקאות 
הזדמנויות  במספר  כן,  כמו  עלו.  לא  הנעדרים 
נוספות בהן ישראל יכלה להשיג מידע תמורת 
הטבות שונות, היא סירבה לכך או שפספסה את 

ההזדמנות. 
ללכת  הלכתי  היתר  קיבלה  אף  כץ  משפחת 
דווקא  אך  ו"קוסמים",  "מכשפים"  מיני  לכל 
המגזר,  כל  על  המקובלים  ורבנים,  אדמו"רים 
האדמו"ר  חי.  בנם  כי  הבטחות  להם  העניקו 
מחב"ד זצ"ל רשם על פתק – "מבית האסורים 
של  בנו  לוין,  בנימין  רפאל  הרב  למלוך".  יצא 
גורל  ערך  לוין,  אריה  רבי  הירושלמי  הצדיק 
שעולה  בפסוק  מאביו,  שלמד  כפי  הגר"א, 
בגורל כתוב – "ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת, ַוְיִׂשֵמהּו 
ֶאת-ִאיׁש-- ַהָּנָחׁש  ִאם-ָנַׁשְך  ְוָהָיה,  ַעל-ַהֵּנס; 

מרדכי  הרב  ָוָחי".  ַהְּנחֶֹׁשת,  ֶאל-ְנַחׁש  ְוִהִּביט 
אליהו, שהיה בקי בפיענוח גורל הגר"א, משיב 
הבאבא  גם  השאלה?"  בכלל  "מה  למשפחה: 

סאלי הבטיח למשפחה כי בנם חי. 
מי שסייע למשפחה באותה תקופה היה הרב 
המשפחה.  בני  התקרבו  אליו  ברלנד,  אליעזר 
לחפש  להמשיך  למשפחה  מורה  ברלנד  הרב 
לתוך  חסידים  קבוצת  עם  להיכנס  מנסה  ואף 
של  עקבותיו  על  לעלות  במטרה  הקרב,  שטח 
בנם יהודה, אך ברגע האחרון, החסידים נעצרים 
על ידי כוח צה"ל. בנוסף, הוא אומר למשפחה 
להגיד לברק, אז ראש אמ"ן, שיחטפו את הכומר 

ואת מוכתר הכפר, אך ברק לא נענה לבקשה. 

עדות הנהג
משפחת  של  והמיסטיקה  הרציונליות  בצד 
כץ, אי אפשר שלא להביא את עדות נהג הטנק 
כץ  של  לצדו  גדל  קפלן  קפלן.  יהודה  כץ,  של 
ואף למד עמו בישיבת ההסדר 'כרם ביבנה'. לפי 
פגע  בוקר  לפנות   4:30 השעה  לקראת  עדותו, 
פגז בצריח הטנק, משקרא בשמות הצוות והבין 
שהם לא עונים, החל לנסוע דרומה, מתוך חשש 
שלא  אחרי  שוב,  הטנק  את  יפגיזו  הסורים  כי 
נדלק בהפגזה הראשונה. אחרי שהגיע לכביש, 
וקרא  הפגוע  הטנק  לצריח  נכנס  מהטנק,  יצא 

לקצינים מטנקים אחרים שיבואו לסייע לו. 
עופר  של  בגופתו  נתקלים  הם  הטנק  בצריח 
מראה  ישיר,  באופן  מהפגז  שנפגעה  ליפשיץ 
הגופה הכניס את הקצינים להלם קרב והם לא 
על  בכץ, שנראה שוכב  לטפל  לקפלן  מסייעים 
"בדקתי  כשגופתו שלמה.  שלו,  התותחן  כיסא 
דופק, לא הייתה תגובה. ניסיתי להנשים אותו, 
הבנתי  שלי,  הפנים  על  דם  יצא  שלו  ומהאף 
סתמתי  בדם,  מלאים  שלו  הנשימה  שדרכי 
הייתה  ולא  בהנשמה  המשכתי  שלו,  האף  אף 
תגובה. החלטתי לנסוע דרומה לכיוון הרופא".

הכוח  בין  פער  שנוצר  ידע  שלא  קפלן, 

דרומה  לנסוע  התחיל  מאחור,  לכוחות  הקדמי 
"לעצור",  לו בקשר  צועק  במהירות,  כשעירא 
אך לא הייתה לו אפשרות לשמוע את הוראתו 
של המפקד, שכן מכשיר הקשר בטנק נפגע אף 
הוא בהפגזה. "אני נוסע ונוסע, לא רואה כלום, 
לכאורה  שלי,  מהפלוגה  בטנק  נתקל  שאני  עד 
שלם ולא פגוע. אני צועק לכיוונם ואז אני קולט 
מדוקדקת  בחינה  הדרך.  בצד  מסתתר  שהצוות 
העלתה שבמקום יש נגמ"ש BMP סורי. הבנתי 
שאם אני ממשיך הלאה הם יזהו אותי וירו עלי, 
שבצד  לצוות  ולחבור  מהטנק  לקפוץ  החלטתי 
הדרך. בדרך החוצה עברתי בצריח, ראיתי שוב 
את כץ, ששכב באותה תנוחה, ללא כל שינוי". 
להאמין  העדיפו  כץ  במשפחת  העדות,  למרות 
שיהודה רק נפצע ולא נהרג בפגיעה הראשונה. 

אפילו חרב חדה
על אף עדותו של קפלן, במשפחת כץ סבורים 
זוהר  של  גופתו  "את  חי.  יהודה  אחיהם  כי 
במרחק  שהייתה  הטנק,  מפקד  הי"ד,  ליפשיץ 
החזירו,  הסורים  מיהודה  סנטימטרים   30 של 
יהודה?" אומרת  גופת  אז למה לא החזירו את 
ל'כל  כץ,  יהודה  של  אחותו  היימן,  פרחיה 
השאלות".  בשאלת  "מדובר  לדבריה,  ישראל'. 
אפשרויות,  שתי  קיימות  כי  מוסיפה,  פרחיה 
ושבו אותו.  חי  גילו שיהודה  "אחת, שהסורים 
השנייה, יהודה קיבל זעזוע מוח, התעורר, חילץ 
בכפרי  היום  עד  ומסתובב  מהטנק  עצמו  את 

דרום לבנון, בלי שהוא יודע מי הוא".
את  מעדיפה  המערכת  היום  עד  לדבריה, 
היא  כראיה  מתים,  הם  הנעדרים  כי  התפיסה 
מהטנקים  אחד  השבת  סיפור  את  מביאה 
הסורים  ידי  על  נתפסו  בקרב,  שהשתתפו 
לנו  נאמר  "תחילה  שעברה.  בשנה  והושבו 
מכן  לאחר  רק  אך  יהודה,  של  בטנק  שמדובר 
ולא  בקרב  שהשתתף  בטנק  שמדובר  התברר 
בטנק של יהודה. זה רק מוכיח שראש הממשלה 
לא יודע כלום על הקרב, אך שיש לו הזדמנות 

הוא לא מהסס לגזור את הקופון". 
במאמציהם  הוריה  לצד  שפעלה  פרחיה, 
ולהתחקות אחרי עקבות בנם,  לנסות  האדירים 
"בניסיונות  היום  עד  ממשיכה  שהיא  מספר 
אני  שאת.  ביתר  ואפילו  יהודה,  אחרי  לחיפוש 
שחלקם  סורים,  לאנשים  גישה  לי  אין  בעצמי 
וחלקם  רפואיים  לטיפולים  לכאן  מגיעים 
מהגרים לאירופה, אך אני מנסה גורמים שונים 

שיגיעו אליהם ויחלצו מהם מידע".
 35 מעמד  להחזיק  מצליחים  איך  לשאלה, 
שנה בתקווה שיהודה חי, היא משיבה: "אנחנו 
על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  מאמינים.  אנשים 
זה  הרחמים,  מן  התייאש  על  אדם  של  צווארו 
יומיומית.  מציאות  אלא  יפה,  משפט  רק  לא 

כמו כן, גזרה על המת שישתכח מן 
הלב, ועובדה - יהודה לא משתכח. 
ועדויות  ראיות  בידנו  יש  בנוסף, 
על  סיבה שאוותר  אין שום  שונות. 
עוד הסימן שאלה  כל  אחי הצעיר, 

פתוח וקיים".

לא בתודעה
המערכת  את  מאשימה  פרחיה 
סיפור  את  להשכיח  שמעדיפה 
סיפורו  לעומת  הקרב,  נעדרי 
ארד.  רון  השבוי  הנווט  של 
חובשי  הם  מהנעדרים  "שניים 

כיפה. שנית, רון ארד היה נשוי עם תינוקת בת 
למכור  שאפשר  יפה  סיפור  שהיווה  מה  שנה, 
שבויים  גם  ארד,  רק  לא  אבל  לתקשורת". 
שנשבו לאחר מכן, נצרבו בתודעה הישראלית, 
הנעדרים,  החיילים  לשלושת  מעבר  הרבה 
שליט  משפחת  הצליחה  קמפיין  איזה  "ראינו 
לעשות, על חייל שבעצם סרח. לא שאני אומרת 
שלא היה צריך להחזיר אותו, אבל גיבור לאומי 

הוא לא היה".
ולהיכנס  בקמפיין  לצאת  רוצים  "אנחנו 
לתודעה הישראלית, אך זה כמו דומינו, קובייה 
מספיק  מקבלים  לא  אנחנו  קובייה.  גוררת 
עוזרים".  שמספיק  אנשים  אין  ממילא  תמיכה, 
בשיחה היא חושפת שכשעמותת 'לחופש נולד' 
פעלה, הגיעה עדות מפעיל האחים המוסלמים 
ב-11  בוקר  בכל  לפיה  הסורי,  בכלא  שישב 
בתיאורו  שדומה  ישראלי,  חייל  מוציאים 
ליהודה, לסיור בחצר הכלא. "ההצלבות שנעשו 

הראו שמדובר בעדות אותנטית".
הרבה  כך  כל  ביהודה  להחזיק  ההיגיון  מה 
ההיגיון  לפי  עובד  לא  שלנו  "ההיגיון  שנים? 
זה  את  עושים  "הם  פרחיה.  משיבה  שלהם", 
גם לאנשים שלהם, אנחנו מכירים סיפורים על 
אנשים שהוחזקו עשרות שנים סתם. אותו דבר 
סוחרים,  לא  הם  בגופות  מדוע  לשאול,  אפשר 
הרי את גופת המפקד הם החזירו". לקראת סיום 
לקוראים  לפנות  מבקשת  היא  עמה,  השיחה 
נחמן  יהודה  יקותיאל  של  להשבתו  שיתפללו 
 – נחשבת  יהודי  כל  של  תפילה  "כל  שרה.  בן 

התפללו".
סבור  מילשטיין  פרחיה,  של  דבריה  לעומת 
הישראלית  בתודעה  לא  שהנעדרים  הסיבה  כי 

מהסיבה,  נובעת 
ר  ו ב י צ ה ש "
שהם  חושב 
מנגד  מתים, 
היו  ארד,  רון 
בשנים  הוכחות 
שהוא  הראשונות 
אומנם  בחיים". 
על דבר אחד הוא 
מסכים עם פרחיה 
לא  הצבא   –
הנושא  את  חקר 
לטענתו,  מספיק. 
היא  לכך  הסיבה 
שאף  ברק,  אהוד 
די  העניין  ולכן  דופי,  בו  להטיל  רצה  לא  אחד 
לחקור  כשבאתי  "הופתעתי  מלמעלה.  נסגר 
את הקרב אחרי 30 שנה וגיליתי שאני הראשון 

שעושה זאת לעומק". 
הר' משה כליפה, שחוקר את הנושא בשנים 
ל'כל  מספר  כך,  על  מרצה  ואף  האחרונות 
ישראל' כי התחיל עם פעילותו, אחרי שהתוודע 
לתוצאות העגומות של הקרב. "תחילה עמדתי 
בכניסה  דקות   10 מעבודתי,  בחזור  יום,  כל 
אבל  הבנים,  את  החזירו   – שלט  עם  לעיר, 
אחרי שהבנתי שזה עלול לפגוע בשידוכים של 
הילדים שלי, התחלתי לבוא לכל מקום ולדבר 
על כך". כליפה, שמתעסק גם בצפונות התורה 
– מצא רמז לקרב בפסוק "וכי תבואו למלחמה 
באומל,  של  שמותיהם  מוזכרים  בו  בארצכם", 

כץ והעיר חמה הסורית. 
עשו  הנעדרים  שאר  משפחות  גם  לדבריו, 
מאמצים חובקי עולם לגלות את שעלה בגורל 
עם  הפגישות  באחת  כי  מספר  הוא  יקיריהן. 
כל  סובב  זכריה  של  אחיו  באומל,  משפחת 
הוא  "לשאלתי  הדלת.  לכיוון  ראשו  את  רגע 
אני מצפה לראות את אחי מגיע בכל  השיב – 
רגע". לפני כ-15 שנה קיבלה משפחת באומל 
מערפאת, מחצית מהדסקית של זכריה, אך היא 
לפתרון  עד  להפגנות  ויצאה  בכך  לא הסתפקה 
המלא לחידת בנם. מילותיו האחרונות של אביו 
בנם  יונה, עסקו בציפייה המתמדת לשובו של 
– "איפה זכריה?" הוא שאל. נדמה, שגם היום, 
להישאל  צריכה  השאלה  נעדרו,  מאז  שנה   35

בקול רם; "יהודה, זכריה וצבי – אייכם?!"


טנק בלבנון                                                            )צילום: יואל קנטור, לע"מ(

חצי הדיסקית שהוחזרה

מכתב של אביו של יהודה כץ בו הוא 
מפרט את הוראתיו של הרב ברלנד

מכתב התשובה של הרבי מחב"ד 
לאביו של יהודה כץ

לא נתתי לנו יותר מחמישים אחוזים 
סיכוי לצאת החוצה. אמרתי לנהג 
שלי, 'אתה לא עוזב את הגז, לא 

משנה כלום'. כולם הזדהו בהרמת 
יד. צעקתי בקשר, 'קודם תירה, ואז 
נתחיל לנסוע'. פחדתי שידפקו אותנו
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שר התקשורת החדש הוא הדבר הכי שונה ממה שהכרתם, מדבר בשפה 
עממית, גלוי וכנה  סיפורו מתחיל בהקרבה אחרי הקרבה למען העם 
היהודי, ומסתיים בשאיפה לכהן כשר החוץ  בראיון ל'כל ישראל' הוא 
מספר על היעדים בתקשורת, מתכנן את הקמת הרדיו החרדי, חושף את 

קשריו בחצרות המקובלים ולא מוכן שיקראו לו 'יס-מן'

ארי קלמן

קרא
תיגר

שבוע אחרי שנכנס לתפקידו החדש כשר התקשורת, ורשם 
ממש  של  תיק  עם  הראשון  הדרוזי  כשר  היסטורי  דרך  ציון 

בישראל, שוחח 'כל ישראל' עם השר איוב קרא.
ליד  אל-כרמל  דלית  הדרוזי  בכפר   1955 נולד בשנת  קרא 
גלים  חיפה. בנעוריו למד בבית הספר התיכון החקלאי כפר 
הצבאי  שירותו  את  כדורי.  החקלאי  הספר  בית  ובפנימיית 
בצה"ל סיים בדרגת רב סרן. הוא עצמו נכה צה"ל, עקב הלם 
קרב, אחיו הצעיר נהרג בלבנון ב-1985 ואחיו הבכור נפצע 
באורח קשה. בעקבות האסונות והטרגדיה המשפחתית הלך 
אביו לעולמו בטרם עת ואמו סבלה משיתוק. קרא הוא בעל 
ותואר שני  תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו 

במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.
הליכוד-גשר- ברשימת  ה-35  במקום  הוצב   1996 בשנת 

נכנס   1999 בשנת  לכנסת.  נכנס  ולא  ה-14,  לכנסת  צומת 
הכנסת  ראש  יושב  כסגן  וכיהן  הליכוד  מטעם  ה-15  לכנסת 
וכיושב ראש הוועדה לבדיקת נושא העובדים הזרים. לקראת 
הבחירות לכנסת ה-16 נדרש איוב קרא להתמודד על מקום 
הלא  למגזר  שניתן  משריון  ליהנות  ולא  הארצית  ברשימה 
יהודי, מאחר שהיה חבר כנסת מכהן. תומכיו של קרא טענו 

כי מדובר בתרגיל פוליטי שביצעו תומכי אריאל שרון בניסיון 
לרשימת  הפנימיות  הבחירות  בסיום  אותו מהכנסת.  להוציא 
להיכנס  וזכה  ברשימה  ה-40  במקום  קרא  הוצב  הליכוד 
לכנסת. בכנסת ה-16 כיהן כיושב ראש הועדה למאבק בנגעי 

הסמים והאלכוהול.
ה-39  במקום  קרא  הוצב  ה-17  לכנסת  הבחירות  לקראת 
קרא  תומכי  הליכוד.  לרשימת  הפנימיות  הבחירות  בסיום 
טענו כי אנשי מפלגת קדימה, מפלגה שהקים ראש הממשלה 
את  הטו  כן,  לפני  קצר  זמן  הליכוד  את  שעזב  שרון  אריאל 
תוצאות הבחירות לרעת קרא מכיוון שראו בו אחד המתנגדים 
הבחירות  תוצאות  קבלת  לאחר  קצר  זמן  לשרון.  הבולטים 

הפנימיות הודיע קרא על פרישתו ופנה לעסקים פרטיים.
שוב  להתמודד  קרא  בחר  ה-18  לכנסת  הבחירות  לקראת 
הליכוד  מרכז  בישיבת  לכנסת.  הליכוד  ברשימת  מקום  על 
ונקבע  ההצבעה  הליכי  נקבעו   2008 בנובמבר  שהתקיימה 
המגזר  של  מהשריון  ליהנות  יוכל  לא  לשעבר  כנסת  שחבר 
הלא יהודי, עובדה שהייתה מאלצת את קרא להתמודד שוב 
בבחירות הארציות. קרא עתר בתגובה כנגד ההחלטה לבית 
הדין של הליכוד אשר קבע שיש לדון בנושא מחדש. בישיבת 

אני כפוף לעם ישראל 
למה שהוא צריך. אני לא 
רואה את עצמי דרוזי או 

יהודי, אני רואה את עצמי 
ישראלי, ישראלי גאה, ואני 
תרמתי למדינה הזאת יותר 

מאשר כל משפחה אחרת



37     ח' בסיון תשע"ז 2/6/17



38    ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

הצעה  עלתה  בדצמבר  ב-2  שהתקיימה  הליכוד  מרכז 
ליהנות  יוכל  לא  לשעבר  כנסת  שחבר  לקבוע  מפורשת 
ברוב  נדחתה  ההצעה  אולם  יהודי.  הלא  למגזר  מהשריון 
גדול. בסיום ההצבעה הריעו חברי המרכז ונשאו אותו על 

כפיים.
הרשימה  לקביעת  הליכוד  של  המקדימות  בבחירות 
כ-19.3%  שהם  קולות  ב-9,385  קרא  זכה  ה-18  לכנסת 
 40% בין  שנעו  גבוהים  תמיכה  אחוזי  עם  מהקולות, 
ל-80% בהתנחלויות ותמיכה גבוהה באזור חיפה, סביבת 
מגוריו. קרא מוקם לבסוף במקום ה-23 בעקבות השריון 
למגזר הלא יהודי, נבחר לכנסת ה-18 לאחר זכיית הליכוד 
ב-27 מנדטים ולאחר הקמת הממשלה ה-32 מונה לתפקיד 
סגן השר לפיתוח הנגב והגליל. כאשר סילבן שלום מונה 

לתפקיד השר.
בבחירות לכנסת ה-19 הוצב קרא במקום ה-39 ברשימת 
בבחירות  אך  לכנסת.  נבחר  ולא  ביתנו  ישראל   - הליכוד 
לכנסת העשרים נבחר לאחר שהליכוד קיבל 30 מנדטים, 

כאשר קרא ממוקם במקום ה-24.
לקידום  המנהלת  על  קרא  ממונה  כשר,  תפקידו  מלבד 
פרויקט  מנהלת  על  וכן  והצ'רקסיים  הדרוזיים  היישובים 
סאלח  )אחרי  השני  הדרוזי  השר  הוא  קרא  הימים.  תעלת 

טריף( בממשלת ישראל.
ישראל,  עם  למען  רבות  שהקריבה  ממשפחה  בא  "אני 
יוסף  עם  יחד  היה  סבי  אחרי,  גם  העצמאות  חג  לפני  גם 
אבו גוש בשנות ה30 אחראים על כל הנכסים של היהודים 
שרכשו במה שנקרא ארץ ישראל, וכתוצאה מהקשר הזה 
ערבים  רצחו  מאוד,  קטן  שהיה  היהודי  בישוב  והתמיכה 
את שני הדודים שלי", חושף קרא את הקרבן המשפחתי 

הראשון על מזבח שיתוף הפעולה עם העם היהודי.
והקים  התאושש  השחרור,  במלחמת  נפצע  "אבי 
ובעצם  אותי,  כולל  ילדים  שלושה  לו  נולדו  משפחה, 

כשיצאנו למלחמת לבנון הלכו שניים מהשלושה".
ניצולי  של  משפחה  אצל  קרא  התגורר  חייו,  במהלך 
מטעם  היהודי  לישוב  נוסע  היה  שסבי  "בימים  שואה. 
מאירופה  שברחו  יהודים  גם  קיבל  פשוט  הוא  הברון, 
וביניהם זוג מגרמניה שלא היה להם איש פה. כשהייתי ילד 
לי שאין  לימים התברר  היו אצלנו בסופי שבוע,  קטן הם 
להם אף אחד במדינה הזאת והם הכירו כאן בישראל אחרי 
שניצלו שניהם מהשואה ועברו לגור בתל אביב. התחברתי 
וליד  בכדורי  צבאית  בפנימייה  כשהייתי  ואח"כ  אליהם 
ללא  יקית  משפחה  אצל  גדלתי  ככה  אצלם,  גרתי  חיפה 

ילדים והייתי כמו ילד שלהם".
איך הגעת לפוליטיקה?

בדרגות  עליתי  שם  לצה"ל,  התגייסתי  התיכון  "אחרי 
ואז  נפל  שלי  אח  כי  השתחררתי  בה  סרן,  רב  דרגת  עד 
קשור  היה  סבי  כי  לפוליטיקה  נכנסתי  לעסקים.  פניתי 
לכל  נבחרתי  הליכוד,  בתנועת  פעילות  התחלתי  ללח"י, 
מוסדות הליכוד והתמודדתי ב-1999 לכנסת. הייתי מאוד 
- עד שנזרקתי  ואז המשכתי את הפעילות  ונבחרתי  צעיר 
מהכנסת, אחרי שהייתי אז ראש המורדים נגד ההתנתקות 
הקריירה,  את  לי  חיסלה  כמעט  שרון  ומשפחת  ב-2006 
אבל התברר לי לימים שכל עכבה לטובה. ב- 2009 החזירו 

אותי לכנסת וגם לממשלה".
ימנית,  במפלגה  'ערבי',  בשמו  לילד  נקרא  או  דרוזי, 

הסתכלו על זה מוזר?
ומסבי,  מאבי  אלא  ממני,  לא  הגיעה  שלי  "הימניות 
משפחה  כל  מאשר  יותר  הזאת  המדינה  למען  הקרבנו 
וגדלנו על הציונות ואהבת המדינה שלנו. אנחנו  יהודית, 
הערכים  אלו  המדינה.  מבוני  חלק  עצמינו  את  רואים 
שגדלנו עליהם, עם כל הכבוד לימניות הזאת. גם ב2012 
כשלא נבחרתי לכנסת, הייתי מקום ראשון במגזר הדרוזי. 
אין  משרתים,  הדרוזים  כי  פה,  נהיה  שאנחנו  טבעי  זה 
להם בעיה לאומית, אלא הפוך הם רואים את עצמם חלק 

אינטגרלי מעתיד מדינת ישראל".
אתה חושב שהדרוזים מקבלים את היחס הראוי להם?

דרוזים  הרבה  מקופחים,  מרגישים  הדרוזים  רוב  "לא! 
עושה  דווקא  עושה  הממשלה  בעבודה.  הזנחה  מרגישים 
על  לגשר  כדי  גדולות  תכניות  כולל  גדולים,  מאמצים 
הפערים בתוך החברה הדרוזית ובין שאר החברה, לצערי 

זה לא מספיק וצריך לעשות עוד הרבה".
שלא  מגזרים  רואה  כשאתה  השכול,  למשפחת  כבן 

משרתים בצבא כמו המגזר החרדי, זה מפריע לך?
לא  שלנו  הדתי  הציבור  שגם  לך  להגיד  יכול  רק  "אני 
מתגייסים, אז באופן יחסי מתגייסים כמו העם היהודי, יש 

גם חרדים שמתגייסים, אני לא מצפה שכולם יתגייסו".
שלו  האישי  הקשר  את  הטרי  השר  חושף  זה  בשלב 
אלי  הגיע  וההשבעה  המינוי  "אחרי  המקובלים.  בחצרות 
אני  שליח שהזמין אותי לביקור אצל הרב איפרגן, תמיד 
בא  שאני  אבוחצירה,  דוד  הרב  עם  גם  וכך  איתו,  בקשר 
לחצר שלו. תמיד כשיש צרות, אז נציגי חב"ד בכל העולם 

מכירים אותי ונעזרים בי".
איך נוצר הקשר עם הרב אבוחצירה?

"זה התחיל כשהייתי העוזר של אהרון אבוחצירה שהיה 
שר העבודה והרווחה, היום הרב מאוד אוהב אותי וכשאני 
לפני  הייתי אצלו  כל הכבוד.  לי את  נותן  הוא  מגיע אליו 
הרב  ומדבר.  הולך  אני  מצוקה  כשיש  תמיד  שנים,  כמה 
 - שתהיה  איפה  תמיד  תדאג  'אל  לי:  ואמר  אותי  בירך 
מקום  הייתי  ב1999  היה,  באמת  וזה  לשם',  יגיע  הליכוד 
19 והליכוד קיבל 19 מנדטים וב2003 הייתי 38 והיה 38 

מנדטים".
למה כולם חושבים שתהיה יס-מן של נתניהו?

שאני  חושבים  עלי  רק  למה  אותך,  לשאול  רוצה  "אני 
אהיה יס-מן, מה הבעיה להיות לויאלי למי שממנה אותך. 
לבין  ביני  להבדיל  לויאלי?  לא  אתה  אם  אותך  ימנה  מי 
הציבורי,  האינטרס  בעניין  שלי  על  אעמוד  אני  אחרים, 
היא  הסטיגמה  הציבור.  לטובת  המחיר  והוזלת  השוויון 
מכוונת ומכוערת, לא אמרו את זה כשמינו את צחי הנגבי 
למשל... ראש הממשלה רצה אותי, מי שמכיר אותי יודע 

שאני עובד למען הציבור".
אתה חושב שהתקשורת פועלת כפי שהיא צריכה לבקר 
ולסקר, או שהיא משתמשת בכוח ובבמה שלה יותר ממה 

שמותר?
כל  את  להכפיש  יכול  לא  בוודאות  אני  כולם,  "לא 
נגד  מגויסים  שממש  כתבים  יש  בהחלט  אבל  התקשורת, 
פעילותו של ראש הממשלה ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, 
מכיוון שזה מעוות את רצון הבוחר וזה בעצם הם תוקפים 
עשה  הממשלה  שראש  יצטייר  שלא  אישי,  באופן  אותי 
מהלך כזה היסטורי, שהוא לא בא לידי ביטוי במינוי הזה. 
המינוי  עליהם,  מדברים  אותם  תשמע  שלא  יתרונות  זה 
הזה הכי טוב שיכל לקרות על ידי ראש הממשלה. אפילו 
הרבה.  הכי  לידי  התעכב  הוא  לביקור  כשהגיע  טראמפ 
לא  אותי  הופך  לא  זה  ימני  שאני  זה  מבינים,  לא  אנשים 
אצל  יהיה  יהודי  לא  מי שהוא  הם מצפים שכל  לגיטימי, 
אבו מאזן ואז ימחאו לו כפיים, מי שבצד הימני הוא לא 

לגיטימי אז מחפשים לעשות לו לינץ'".
מתי קיבלת את ההודעה על המינוי?

שר  בתפקיד  הממשלה  לראש  לעזור  "ביקשתי 
לי  הודיע  הוא  ואז  לחשוב  זמן  ביקש  הוא  התקשורת, 
שמח  אני  שלי.  הבקשה  את  קיבל  שהוא  בחו"ל  כשאני 
שבעצם שודרגתי לידו ואני עוזר ומסייע לו בתחום שהוא 
בעייתי מאוד, מאתגר. ושלא יבינו, ראש הממשלה יעשה 
כאן  אין  דבר,  אותו  ואני  ישראל,  לאזרחי  שטוב  מה  רק 
מטרה לפגוע במישהו או במשהו. אם אתה בסדר אתה לא 
צריך לדאוג, אבל אם אתה עושה דה לגיטימציה למנהיג 
זה  למה  בחזרה,  בך  להילחם  זכותו  וכדין,  כדת  שנלחם 
מלחמה חד צדדית? מי שמסקר באופן אובייקטיבי בתוקף 

זה לא סוד שאני מאוד 
נקשרתי למגזר החרדי מאז 

שזידאן סף נרצח בפיגוע בבית 
כנסת בהר נוף, תוך שהוא מגן 
על המתפללים והרבנים, אז 
קבעו כי מעמדו הוא כיהודי 
וערכו לו טקס השכבה של 
יהודי לכל דבר, מאז אנחנו 

בקשר טוב. טבעי שאדאג להם 
כמו שאדאג למגזר הדרוזי 

ולכל מי שמשרת את מדינת 
ישראל, אני צריך לדאוג לכל 

אזרחי ישראל

בראיון עם כותב השורות

בעת שירותו בצה"ל
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חופש הביטוי, נעמוד על כך שהוא יעשה את זה, אבל לא 
שהוא ינצל את זה לחיסול חשבונות בגלל שיש לו שופר, 
שתפסיד  ישראל  במדינת  אג'נדה  לך  לקבוע  רוצה  ושהוא 

את הבחירות".
זה לא סוד שהנגבי ולוין רצו את התפקיד...

"אתה טועה, זה לא נכון, הם לא רצו משיקולים אחרים, 
הם מצליחים בתפקידים שלהם".

יש מלחמות בתקשורת נגד החרדים, איך תפעל בעניין?
אעשה  בתקשורת,  מגזרים  בין  להבדיל  הולך  לא  "אני 
הכול כדי שכולם ייהנו מזה - כולל במגזר החרדי. זה לא 
סף  שזידאן  מאז  החרדי  למגזר  נקשרתי  מאוד  שאני  סוד 
על  מגן  שהוא  תוך  נוף,  בהר  כנסת  בבית  בפיגוע  נרצח 
המתפללים והרבנים, אז קבעו כי מעמדו הוא כיהודי וערכו 
בקשר  אנחנו  מאז  דבר,  לכל  יהודי  של  השכבה  טקס  לו 
טוב. טבעי שאדאג להם כמו שאדאג למגזר הדרוזי ולכל 
מי שמשרת את מדינת ישראל, אני צריך לדאוג לכל אזרחי 

ישראל". 
יש ניסיון להקמת רדיו חרדי נוסף, אתה תסייע להקמתו?

"אני אלמד את הדברים, מה שיעשה טוב למדינת ישראל 
ולמגזר החרדי אני אשקול אותו. אני עדיין לא יודע מה זה 

אני אחכה ואלמד את הדברים".
מה אתה באמת חושב על עניין התאגיד?

"אני הובלתי בממשלה את העניין לעזור לעובדי רשות 
השידור ואני שמח שעזרתי להם, לדעתי אם לא הייתי זה 
לא היה קורה, הלכתי עם כל הכוח לעזור להם ואני שמח 

שהצלחתי, מצד שני  לא אהבתי בזמנו את התאגיד כי לא 
ידעתי למי נותנים את זה, לא היו דמויות שמה כמו ברשות 
אני  יודע,  לא  היום  עד  אני  הם.  מי  יודע  שאתה  השידור 

אלמד את הדברים, עניין התאגיד כבר מאחורינו".
במה  ברורות,  לא  בנסיבות  בכותרות  היית  לאחרונה 
שאמרת על רעידת האדמה ברומא שזה בגלל שהצביעו 
הרובוטים  של  הסיפור  וגם  אונסק"ו  של  ההחלטה  בעד 

במנהרות, אתה מתחרט על זה?
הפך  ומישהו  צחקתי  ועוד  בציניות  אמרתי  אני  "לא, 
היה  נברא,  ולא  היה  שלא  אומר  לא  אני  לכותרת.  זה  את 
כשהייתי  הזה  המשפט  את  אמרתי  שאני  חשוב  יותר  דבר 
בישראל  לתמוך  חשוב  כמה  והסברתי  האפיפיור  ליד 
אפשר  שאי  אז  אמר  הוא  אונסק"ו,  להחלטת  ולהתנגד 
ארץ  את  הבטיח  ואלוקים  נכתבה  היא  היסטוריה,  לשנות 
ישראל לעם ישראל, על זה לא דיברו, הישג כזה עצום לא 

מעניין..."
ושומע  ברכב  לבד  הביתה  חוזר  אתה  לפעמים  אבל 
אתה  בך?  פוגע  לא  זה  עליך,  שמדברים  מה  את  ורואה 

נעלב?
אבל  עיוותים,  קבל  לי  קשה  ישר,  מאוד  אדם  אני  "לא, 
אני צריך להתרגל, ב99 הייתי רץ לראש הממשלה כשביקרו 
אותי בתקשורת, כל דבר היה מרגיז אותי, בעיקר אני מתרגז 
על מה שלא נכון, באתי אליו ואמרתי תראה איך תוקפים 
שב  טובה,  בחבורה  אתה  לי  אמר  הוא  אז  היום,  כל  אותי 
זה  אותנו,  לחפש  ימשיכו  הם  למועדון,  הבא  ברוך  לידי, 
מתרגש  פחות  אני  היום  בליכוד.  לפגוע  מאובססיה  נובע 

מזה".
יש לך כבר תכניות מה תעשה במשרד?

"אני צריך ללמוד, לשבת עם המנכ"ל ואז נעשה את מה 
שצריך".

יבוא יום ונראה גם ראש ממשלה או נשיא דרוזי?
"אני כפוף לעם ישראל למה שהוא צריך. אני לא רואה 
ישראלי,  עצמי  את  רואה  אני  יהודי,  או  דרוזי  עצמי  את 
כל  מאשר  יותר  הזאת  למדינה  תרמתי  ואני  גאה,  ישראלי 
המדינה  על  שומר  עצמי  את  רואה  אני  אחרת,  משפחה 
הזאת כי אני השקעתי עבורה ועבור עתידה יותר מכל אחד 
אחר. לכן אני כל דבר שמביא אותי לעמדה יותר טובה, אני 
רואה בכך דבר לגיטימי, אבל אני בהחלט חושב שלראש 
ואני  היפותטית  הזאת  לכן השאלה  אין תחליף,  הממשלה 
מאחל אריכות ימים לראש הממשלה נתניהו. לדעתי אין לנו 

תחליף וגם בתקופה הקרובה לא יהיה לנו תחליף".
אתה שואף להגיע לתפקיד של ראש ממשלה או נשיא?

"אני שואף להיות שר החוץ של מדינת ישראל".


 היום הרב מאוד אוהב אותי 
וכשאני מגיע אליו הוא נותן לי 
את כל הכבוד. הייתי אצלו לפני 
כמה שנים, תמיד כשיש מצוקה 

אני הולך ומדבר. הרב בירך 
אותי ואמר לי: 'אל תדאג תמיד 

איפה שתהיה - הליכוד יגיע 
לשם', וזה באמת היה, ב-1999 
הייתי מקום 19 והליכוד קיבל 
19 מנדטים וב-2003 הייתי 38 

והיה 38 מנדטים

עם האדמו"ר הגרי"י איפרגןעם הרה"ר לישראל הגר"ד לאועם הגרי"מ לאו
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הגרי"ג אדלשטיין 
במעמד חיזוק לתלמידי 

'קרית מלך'

צילום: בעריש פילמר

האדמו"ר מפינסק 
קרלין, בסעודת 'מלוה 
מלכה' במערת אליהו

צילום: אהרון ברוך ליבוביץ

כנס החינוך הראשון 
'חנוך לנוער'

צילום: דובי קורן
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

ערב מתן תורה אצל 
הגר"א בקשי דורון 

בר מצוה ל-3.000 
תלמידי 'בני יוסף'

צילום: יעקב כהן

הגר"א בקשי דורון 
בתלמוד תורה בני אמך
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עם ישראל כעם התבטא ביציאה מהעבדות 
אל החירות. כמובן שאין הכוונה רק לשיעבוד 
כתודעה  התודעה  לשחרור  אלה  הגוף 
חמישיות  ארבע  איך  נתפס  לא  עבדותית, 
מהעם מתו בזמן מכת החושך כיוון שלא רצו 
להיגאל והעדיפו להישאר עבדים לבשר ודם. 

כאשר אדם נפגע באופן חד פעמי הוא חש 
כעס כלפי התוקף. כאשר אדם נפגע פעם אחרי 
פעם הוא מתחיל לפתח מנגנון הגנה שעוזר לו 
להשלים עם המצב, הגבולות בינו לבין התוקף 
חדשה,  זהות  לפתח  עלול  והוא  מיטשטשים 
בו  רואה  ואף  התוקף  עם  שמזדהה  כזו  זהות 
כגורם אשר הוא תלוי בו.                                                             
 Stockholm( סטוקהולם  תסמונת 
השבוי  בו  למצב  מתייחסת   )Syndrome
השובה,  של  ומעשיו  רעיונותיו  עם  מזדהה 

ולעיתים אף מגן עליו לאחר שחרורו.
בנק  בשוד  הוא  התסמונת  של  שמה  מקור 
ארבעה  ב-1973:  בסטוקהולם  אירע  אשר 
שישה  למשך  בכספת  נכלאו  הבנק  מעובדי 
ימים, בה שהה איתם אחד השודדים. הכלואים 
שחרורם  ולאחר  החילוץ  לכוחות  התנגדו 

סירבו להעיד נגד החוטפים.
מדוע מתרחשת תסמונת סטוקהולם? האדם 
השבוי למעשה תלוי בחסדיו של שוביו אשר 
ופעולותיו  בגופו  מוחלט  באופן  שולטים 
תלות  ושינה.  כאכילה  הבסיסיות  הגופניות 
השבוי  של  האוטונומיה  בתחושת  פוגעת  זו 
והשובה הופך עבורו לא רק לגורם מאיים, אלא 
גם למקור היחידי לנחמה והקלה, המתבטאות 
כן,  כמו  וכד'.  מזון  למקלחת,  הזכות  בנתינת 

אחר  נואש  לחיפוש  השבוי  של  בידודו  מביא 
קשר אנושי אותו יכול לספק רק השובה. 

"לא  שובים  עם  הקשר  וקיום  התלות 
אנושיים" הופכת בלתי נסבלת, והשבוי מתחיל 
פעולותיו  ואת  כאנושי  שובהו  את  לתפוס 
דוגמא  צודקים.  ואף  כלגיטימיים  ורעיונותיו 
פטרישה  של  בסיפורה  לראות  ניתן  זה  למצב 
על  נחטפה  אשר  אמריקנית  שחקנית  הרסט, 
שביקשו  אמריקנים  טרוריסטים  קבוצת  ידי 
שחרורה  לאחר  לשחררה,  כדי  גדול  סכום 
עם  מזדהה  שהיא  לתנועה  להתגייס  ביקשה 
רעיונותיהם האידיאליסטים. אשר כחלק מהם 

היא ביצעה עמם שוד בנק.
בכתב הנ"ל באה לידי ביטוי אישיות בעלת 
עבה  קו  רחבות,  אותיות  גדול,  כתב  נוכחות, 
נמוך  העליון  האזור  זאת  עם  וחזק.  מאד 
הכותבת  אינטלקטואלי,  פיתוח  אין  מאד, 
עסוקה בכתיבה הצורנית של האות, להבליט 
ולטפח את החיצוניות, המרווחים הקטנים בין 
על  מלמדות  המילים  ובין  שבמילה  האותיות 

תלותיות וצורך עז בקשר. 
האדם לא משאיר רווח נשימה לעצמו. הוא 
לפתח  יחשוש  הוא  קיומי,  צורך  בזולת  רואה 
את ייחודיותו או לסגל מחשבה אישית, שמא 

היא לא תתקבל בחברה.
כאשר תלות כזו נוצרת, כל מרכיבי האישיות 
וההתנהגות  הרגש  החשיבה,   - האדם  של 
דרוכים ומונעים מהפחד לאבד את מה שלפי 
ככל  נורא  יהיה  ביטחון,  להם  מספק  דעתם 

שיהיה.

סודות

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 

תלותיות בכתב היד

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

לה  שחוברה  עיר  לירושלים  הלל 
בו  סיון  חודש  לראש  הלל  יחדיו, 
מול  יחד  וניצבו  ישראל  בני  הגיעו 
אנו  בו  השבועות  לחג  הלל  סיני.  הר 
של  באופן  התורה  של  עולה  עלינו  מקבלים 
כאיש אחד בלב אחד. כל ההלל הזה לא היה 
בא לעולם אלמלא היינו זוכים במתנה היקרה 

שקיבלנו לפני כ-3,330 שנה.
שם  )"ויחן  האחדות  למרות  זאת,  עם  אבל 
והניסים הגלויים לפני  סיני  ישראל"( מול הר 
חמישים שנה, אי אפשר להימנע מהחובה של 
כל אחד ואחת מאיתנו לקחת אחריות אישית 
ולהגיד "רוצה אני". בהר סיני "כפה עליהם הר 
איפה  הושלמה  לא  פעולת האחדות  כגיגית". 
רק כעבור שנים רבות, בנס פורים, שם "קיימו 

וקיבלו היהודים", מרצונם החופשי.
אתכם  נראה  לעשות.  קשה  אבל  לדבר  קל 
יושבים ללמוד תורה כשלצדכם רבה רפורמית 
מצד אחד וחוקרת פמיניסטית מצד שני ועדיין 
מצליחים לשמור על האחדות מבלי להתקומם 
על סילוף פסוקי התורה הנקראים בעיניהן כמו 
יחסו  את  לבחון  מנסים  הם  בו  מחקרי  טקסט 
של הקב"ה לשני המינים. ברגע אחד מזדעקים 
כל החושים הבריאים וצורחים: זאת לא תורה 
וזהו לא לימוד לשמה! כאשר אנשים שאינם 
שומרים תורה ומצוות לומדים יחד אתכם את 
הכבוד  כל  'עם  ואומרים:  הקדושה  תורתנו 

לרש"י, הוא היה רק פרשן'.
ברגע שכזה הופך הביטוי של רש"י "כאיש 
רותח  הלב  חלולה.  לסיסמא  בלב אחד"  אחד 
כן.  והלאה.  מכם  והאחדות  הדברים  למשמע 
זה מה שחשתי כאשר הייתי ב"בית מדרש" בו 
עסקו ב"לימוד" התורה רפורמים וסתם אנשים 
בעלי אג'נדה פמיניסטית ורחוקה מדרך ישראל 
תושיה,  קצת  סבלנות,  הרבה  עם  אבל,  סבא. 
אהבה  בליבי  לגייס  הצלחתי  באחדות,  ורצון 
במשך  והוטעו  שטעו  אלה  ליהודים  גם  בלב 
שנים, והצלחתי ליצור חיבור פנימי ועמוק בין 

כל המשתתפים.

את  נתן  שהקב"ה  נזכרתי  כאשר  קרה  זה 
התורה על הר סיני. דווקא על ההר הכי נמוך 
במרחב. הפרדוקס שבין היותו הר לבין היותו 
נמוך הוא בדיוק המסר אליו הזדקקתי. הקב"ה 
לעמוד   – הר  אחד  מצד  להיות  מאיתנו  דורש 
איתן מול הדעות הנפסדות. אבל לעשות זאת 
הופכים  לא  כך  ושפלות.  בענווה   – סיני  כמו 
את המחלוקת להתגוששות ומצליחים למצוא 

מסילות ללבם של יהודים אחרים. 

אור תורה
בשבת נפתח את ספר במדבר. הפרשה הזו 
לפני  תמיד  השבועות.  חג  לפני  תמיד  תיקרא 
כי  ישראל.  מני  מניין  את  נמצא  תורה  מתן 
טובות  אבנים  כמו  ושוב  שוב  אותנו  סופר  ה' 
כל  למרות  מאיתנו  לו  נמאס  לא  ומרגליות. 
מסע  במשך  גם  בצרורות  שעשינו  הפאשלות 
של ארבעים שנה במדבר וגם במשך חמישים 
השנים שחלפו מאז זכינו לנס הגלוי בשחרור 

עיר הקודש מידי זרים.
היא  תורה  למתן  שקודמת  הזו  השבת 
נזכרים שכולנו  אנו  "שבת אחדות". שבת בה 
אלה  גם  הרפורמים.  גם  כן,  אחד.  לאב  בנים 
ישראל  שעושים מעשים רחוקים מאוד מדרך 
סבא. זו בדיוק ההזדמנות לחפש פרספקטיבה 
אחרת ולראות את אותם אלה שנראים כל-כך 
שלנו.  ואחיות  כאחים  שונים  כל-כך  אחרת, 
הפנים  אל  הפנים  "כמים  כי  הובטחנו  וכבר 
כן לב האדם אל האדם". כאשר מסתכלים על 
יהודייה אחרת באהבה, גם אם אומרים בתוקף 
אחרת  ומתקבלים  נשמעים  הם  קשים,  דברים 

לגמרי. באהבה ובהערכה.
לא. אני לא אומרת שזה קל. אבל זה אפשרי. 
לוותר  היצר,  את  לכבוש  מצליחים  בו  ברגע 
להגיע  יכולים  להתנצח,  הטבעי  הרצון  על 
לקבלת  הכלי  כזכור,  היא  ואחדות,  לאחדות. 
שהיא  לכך  לאורה,  נזכה  בזכותה  ורק  התורה 

תאיר בנו.

לא תמיד 
קל להיות 

באחדות
מירי שניאורסון הייתה ב"בית מדרש" יחד עם רבה 
רפורמית וחוקרת מקרא פמיניסטית ולמרות זאת 
הצליחה למצוא מכנה משותף ולהעביר את עמדת 
איך  ופילוג.  ויכוח  ליצור  מבלי  הנאמנה  היהדות 

עושים זאת? קל זה לא, תהיו בטוחות

מירי שניאורסון
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הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

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

 קבלת התורה מלמדת אותנו את המושג "קבלה". לקבל את 
התורה בלי להעמיד תנאים ובלי ביקורת. ובעיקר, בלי לנסות 

לשנות אותה. האם נוכל להקיש אותה קבלה גם לשידוכים?
בת 30 פגשה בחור ומצאה בו קווי אישיות שמצאו חן בעיניה. 
ליבה  דיבר אל  זורם, אמפטי, מבין. מה שבעיקר  תקשורתי, 
היה הכנות שלו. היא הרגישה שהוא דובר אמת ומתכוון לכל 
מילה שהוא אומר. אך הקושי היה בחלק הרוחני. יש לו יראת 
שמים, לא היה לה ספק, ויש לו המון הערכה לכל מי שלומד 
זאת... משהו בסגנון שלו לא  ובכל  ומקפיד קלה כבחמורה. 

עולה בקנה אחד, לדעתה, עם ההערכה הזו.
עצמו  הוא  אך  התורה,  לומדי  את  ומעריך  מכבד  הוא  האם 

נמצא במקום אחר? 
הדיבור  דרך  את  קצת  שישנה  'אולי  ואומרת  באה  היא  ואז 

שלו...?' 
ובכן, הוא איננו יכול לשנות משהו, ובוודאי לא לפי דרישת 
מישהי. "זה-הוא". קבלי אותו או דחי אותו, אך זה – הוא. 
לשנות  לנסות  בלי  שהוא  כמו  אותו  לקבל  יכולה  את  האם 
מתוך  בישראל  נאמן  בית  אתו  לבנות  תוכלי  האם  אותו? 

הערכה אמתית וקבלה ללא ביקורת? חשבי היטב. 
גרוע שיכול לקרות אם תתחתני אתו? שהוא  מה הדבר הכי 

יישאר כמו שהוא.
מה הדבר הכי טוב שיקרה? שהוא ישתנה.

כאן  על  הולכים  אנחנו  שינוי.  על  בשידוכים  סומכים  איננו 
נמצא  הוא  שבו  הזה  במצב  האם  עצמך,  את  בחני  ועכשיו. 
הזמן  כל  את  האם  ולהפך,  אותו?  לקבל  יכולה  את  כרגע, 
לפי  שינוי  לחולל  או  להשתפר  ממנו  ותצפי  אותו  תבקרי 
הסטנדרטים שלך? כי את "ברמה" )רוחנית( והוא לפי דעתך 
– לא. אם כך, עדיף לא לעשות את השידוך כדי לא להפוך את 

חיי שניכם לגיהינום.
שימי לב, בקבלת התורה, בני ישראל אמרו "נעשה ונשמע". 
אנחנו מקבלים אותה לחלוטין. נעשה כל מה שכתוב בה, ויהי 
מה, אחר כך נשמע את טעמי המצוות. אך קודם נעשה. קודם 

כל אנחנו מקבלים את התורה בלב שלם.
ולהבדיל, התנאי הראשון לחיי הנישואים שלך הוא לקבל את 
השני בלב שלם על מעלותיו וחסרונותיו, כמו שהוא ולתת בו 
אמון, ולהרגיש שאת יכולה לסמוך עליו, ואז בא השלב של 
את  בהן  ולהעמיד  לנהל שיחות משותפות  "ונשמע", אפשר 
הגבולות שלך ומה שאת מבקשת. הכל מתוך עמדה מכבדת 

ומעריכה, לא כביקורת. 
אם הוא ירגיש את האמון שלך בו ואת ההערכה שלך אליו, 
זה  אך  בעצמו.  שינוי  לחולל  יבחר  עצמו  שהוא  מאד,  יתכן 
חייב להיות שינוי שהוא בוחר לעשות, לא את. שינוי אמיתי 

כתגובה לאמון והערכה שאת רוחשת אליו. 
ובמקום להסתובב סביבו, ולחשוב כל הזמן במה הוא בסדר 
או לא בסדר, והאם לקבל אותו או לא לקבל אותו וכתוצאה 
מכך, להוריד את השידוך, אולי כדאי שתשאלי את עצמך על 
עצמך. האם את מקבלת את עצמך? או שאת מלאת ביקורת 
ומחמירה עם עצמך? ואם את שלמה עם עצמך, איך את כלפי 

אחרים?

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

טעים במטבח לקבל אותו.
בלי לנסות לשנות אותו 

חומרים:
½1 כוסות )300 גרם( סוכר

½ כוס )120 מ"ל( שמן )עדיף תירס או חמניות(
2 ביצים גדולות

1 כפית תמצית וניל
¼1 כוסות )160 גרם( קמח

2 כפיות אבקת אפייה
½ כוס אבקת קקאו

½ כוס )40 גרם( קוקוס טחון
2 גביעים )2x200 מ"ל( יוגורט "תנובה" 4.5%

50 גרם שוקולד מריר מגורר דק
2 מכלים )2x250 מ"ל( שמנת מתוקה להקצפה בטעם שוקולד מסדרת 

"השף הלבן"
תלתלי שוקולד או שוקולד מגורר לעיטור

אופן הכנה:
 מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעלות בחום עליון־תחתון, 

170 מעלות בתכנית טורבו(. משמנים תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ 
ומרפדים את תחתיתה בנייר אפייה.

 מערבלים את הסוכר עם השמן, הביצים ותמצית הווניל. מנפים פנימה 
קמח, אבקת אפייה וקקאו, מוסיפים את הקוקוס ואת היוגורט ומערבלים 

רק עד שהתערובת אחידה. מוסיפים את השוקולד המגורר ומערבבים 
בכף. מעבירים את התבליל לתבנית ואופים במרכז התנור במשך 50-45 
דקות, או עד שמרכז העוגה קפיצי למגע וקיסם שננעץ בו יוצא נקי ויבש. 

מצננים.
 מקציפים את השמנת לקצפת נוקשה ומצפים בה את העוגה בשכבה 

עבה. מסלסלים את פני הקצפת בגב כף וזורים תלתלי שוקולד או 
שוקולד מגורר לעיטור. מקררים במשך שעתיים לפחות לפני ההגשה.

עוגה שוקולדית עשירה שמכינים בקערה אחת וציפוי קצפתי נפלא ומהיר הכנה בטעם שוקולדי עדין. 

הכנת קערות הטורטייה פשוטה וקלה מאוד ולצד המראה המרשים הן 
תורמות גם פריכות וטעם לסלט האבוקדו. תוספת הקרם פרש ממתנת 

את החריפות הקלה של הסלט  תנובה מפתיעה במתכון מדהים

מצרכים:
)לכ-6 עוגות אישיות או לעוגה אחת בתבנית(:

1 שמנת מתוקה )200 מ"ל(
6 חלמונים

4 כפות סוכר
500 גרם גבינת מסקרפונה

5 טבליות ג'ינג'ר דורות
4 ביסקוויטים
1/2 כוס קפה

אופן ההכנה:
  מקציפים במיקסר את השמנת 

המתוקה עד לקבלת קצפת יציבה 
ומעבירים לקערה.

  מקציפים במיקסר את החלמונים 

יחד עם הסוכר עד לקבלת קצפת 
בהירה.

  מוסיפים את גבינת המסקרפונה 

וטבליות הג'ינג'ר למיקסר יחד 

תערובת החלמונים וממשיכים 
להקציף במהירות נמוכה עד 

לערבוב אחיד של שתי התערובות.
  מעבירים את החלמונים 

המוקצפים והמסקרפונה לקערה 
עם השמנת ומערבבים היטב תוך 

כדי קיפול התערובות.
  שופכים מחצית מהתערובת 

לתבנית ומסדרים בגובה שווה.
  מסדרים מעל את הביסקוויטים 

ומעליהם יוצקים את הקפה.
  מסדרים מעל הביסקוויטים 

את יתרת תערובת המסקרפונה 
ומסדרים באופן שווה

  מכניסים למקרר ל-12 שעות 

לפחות ומגישים.
המתכון באדיבות: חברת "דורות", 

יצרנית מוצרי התיבול הקפואים

מצרכים:
4 טורטיות מקמח תירס 

בקוטר 20 ס"מ
10 גרם חמאת "תנובה" 

מומסת להברשה
1 אבוקדו גדול

2 כפות מיץ לימון סחוט 
טרי

12 עגבניות שרי חתוכות 
לרבעים

100 גרם גבינה בולגרית 
מעודנת 5% "פיראוס" 

חתוכה לקוביות קטנות
½ כוס עלי כוסברה 

קצוצים
4 כפיות שמן זית

½ כפית פתיתי צ'ילי מיובש 
+ פתיתים נוספים לעיטור

מלח
4 כפות קרם פרש מסדרת 

"השף הלבן"

אופן ההכנה:
  מחממים את התנור לחום בינוני־נמוך 

)160 מעלות(. מברישים צד אחד של 
כל טורטייה בשכבה דקיקה של חמאה 

מומסת. מניחים כל טורטייה )צד החמאה 
למעלה( בתוך קערית חסינת־חום 

ומהדקים קלות כדי לתת לה צורת קערה 
מסולסלת. מסדרים את הקעריות בתבנית 

גדולה ואופים במשך 15 דקות עד ששולי 
קערות הטורטייה זהובים ופריכים. עד שלב 

זה אפשר להכין כמה שעות מראש.
  מכינים את הסלט. חוצים ומגלענים 

את האבוקדו וחותכים את בשרו לקוביות. 
מעבירים לקערה, מטפטפים מיץ לימון 
ומערבבים. מוסיפים עגבניות, כוסברה 

וגבינה, מטפטפים את שמן הזית, מתבלים 
ב־½ כפית פתיתי צ'ילי ובמלח לפי הטעם. 

מערבבים בזהירות.
  לפני ההגשה מחלקים את הסלט בין 

קערות הטורטייה. מניחים כף קרם פרש 
במרכז כל מנת סלט וזורים מעט פתיתי 

צ'ילי.

מתכון מיוחד במינו 
לקינוח טירמיסו, עם 

טוויסט של ג'ינג'ר כתוש 
טרי קפוא הטירמיסו 

החגיגי ישלים כל ארוחה 
כקינוח טעים ומרענן 

מספר מנות: 16-12 / כלי: תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ / מתכון חלבי / מקור מתכון: מתכון: דנית סלומון. צילום ועיצוב: יהודה סלומון 
זמן עבודה: 20 דקות / מיומנות: קל

עוגת שוקולד וקוקוס 
בציפוי קצפת בטעם שוקולד

טירמיסו עם טוויסט ג'ינג'ר  סלט אבוקדו וגבינה 
בקערות טורטייה
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

 
המצפון  בתוך  מקל  עם  חפרתי  הנושא.  את  מיציתי  שכבר  חשבתי 
הריקודים  ממשיכים  שלי  המצפון  שבתוך  מסתבר  אך  שלי,  המיוסר 
הפראיים, הגיצים שנותרו מאש המצפון לא כבו ומלחכים כל חלקה.
ההוא  המצפון  את  להביס  כדי  הפטנטים  כל  את  שלמדתי  חשבתי 
שתוקף תמיד במשמרת רביעית, כשאת מותשת אחרי אינספור דברים 
שעשית למען כולם, ופתאום הוא צץ לו בין לבין, מצביע על כל סדק 

אפשרי בתחושת אושר, שמידי פעם ננעצת לנו בלב. 
יש לנו היכרות אישית ברורה. הוא, המצפון דואג לפצוח בריקוד בוער, 
בדיוק כשאת יושבת בנינוחות מול הים עם חברה שדחית את הפגישה 
איתה שבע עשרה פעמים )ספרתי!( כי היית עסוקה עם הבעל והילדים. 
המצפון שם לנו רגל בין המשימות ומחליט על סדר עדיפויות משלו.

פגשתי אותו לאחרונה במלא העוצמה:
שלושה  של  שהות  שכלל  כנס  בצפון,  לכנס  הוזמנתי  שבועיים  לפני 

ימים מחוץ לבית. והאמת? 
שהייתי זקוקה לכנס הזה, יותר משהכנס היה זקוק לי. עד כמה שזה 
על  להבות  חוצב  נאום  ונשאתי  הבמה  על  כשעמדתי  אירוני,  ישמע 
הזה של  והמצפון שביניהם, כששמעתי את הקליק  וקריירה  אימהות 

כניסת הודעת אס-אמ-אס.
הגעתי בבוקר הישר לסבב הרצאות. רק חיכיתי לשעת אחר הצהריים. 
מכל  מתנתקת  כיסא,  על  יושבת  פשוט  יושבת,   אני  איך  דמיינתי 
נושמת את אוויר ההרים, פוגשת נשים מעניינות,  הלחצים שמסביב, 

נהנית מתחושה נעימה.
אלא שההודעה הרסה לי את הכל. אני מצטטת:

קצת  נועם  האחרונים?  בימים  בבית  נמצאת  את  האם  שלומך?  "מה 
עצוב ונגרר מהר להתפרצויות. יש לך מושג למה?"

הלו, יצאתי מהבית אתמול בשעות אחר הצהריים. טרם חלפו 24 שעות 
וכבר?"

"הגננת  לכעס,  לרגע  הפכה  המצפון  תחושת  התכווצה.  שלי  הבטן 
יכולה  לא  היא  נגדי?  חזית  פותחת  היא  וכבר  שנסעתי  ממנו  שמעה 
לתת לי לצאת לכנס מטעם העבודה, כן? לא לשכוח... היא לא מסוגלת 
בלי  מלון,  בית  של  הרצאות  באולם  כיסא  על  יושבת  שאני  לחשוב 

לחבוט בי ללא רחמים ולשסות את המצפון?
רגע לאחר מכן פיתחתי תיאוריה ושמה קנאה. אהה, היא מקנאה בי...
כל אחר הצהריים התהפכתי לי עם עצמי, ואם להודות על האמת, לא 
נהניתי לא מתחושת חופש ולא מדקה של שחרור, אלא להפך. היה לי 
כבד על הלב. נועם אמנם כבר לא תינוק ואפילו לא 'פעוט' אבל הוא 

הקטן שבילדיי, הבייבי שלי.
לסבב  שהתחייבתי  אלא  הביתה,  ולחזור  לרכב  להיכנס  רציתי  וכבר 

הרצאות נוסף בבוקר, ולפאנל שאני אמורה להשתתף בו.
והכין  והשכיב  שרחץ  לאחר  איתי  דיבר  בעלי  הגזמת",  "וואו, 
להם ארוחת ערב ואפילו הפתיע אותם באותו יום בנסיעה לגן החיות.
"נועם שמח ומאושר. תאמיני לי, הם עושים חיים עם אבא שלהם".

ולרגע כעסתי על עצמי, בעצם על המצפון שלי, למה הוא היה חייב 
על  בשקט  לשבת  יכולתי  לא  למה  הצהריים.  כל אחר  את  לי  להרוס 
כיסא ולהירגע, רק כי הוא המשיך לפעור לי פצעים מדממים בלב, על 

ילדים מוזנחים כביכול...
בעוד הם התרוצצו אחרי הקופיפים בהנאה ושאגו מול הפילים, אימא 

שלהם מסרה את ליבה הפצוע למצפון.
קמתי ממקומי ויצאתי לאולם כדי להכין לי כוס שתיה חמה, ומצאתי 
על הספה בלובי זוג מבוגר שכבר יצא לפנסיה. שניהם יושבים בפנים 

מכורכמות.
מה קרה? התעניינתי.

"אל תשאלי, מהבוקר הילדים לא מפסיקים לצלצל. הם לא מסוגלים 
לתת לנו לצאת לנופש".

"הילדים?!"
רוצה  שהיא  בוכה  הילדה  הילדים.  של  הילדים  גם  אומרת  זאת  "כן. 
את סבתא, והנכד הבכור שואל מה עם המדף שהבטחתי לו לשיעור 
נגרות. והבן שלנו נתקע עם איזה בעיה באינסטלציה. חשבתי שכשנצא 

לפנסיה, ננוח. אוי, אני אומרת לך, אני משתגעת!" 
"נכון, אולי נקדים ונחזור?" הוא הציע, כולו דאגה.

הפה שלי נפער מחוסר מלים. 
חשבתי שיום אחד עוד אפטר ממנו. אבל האם גם בגיל שבעים המצפון 

עוד ירדוף אחרינו?

טעים במטבח
פוקאצ'ה גבינה כחולה עם תאנים

מצרכים )4 פוקאצ'ות(:
500 גרם קמח לבן

1 כפית גלוטן
35 גרם שמרים

280 מ"ל מים פושרים
כף מלח

4-5 תאנים
150 גרם גבינה כחולה )רוקפור/גרוגונזולה(

1/2 כפית אורגנו יבש
1/2 כפית אזוב יבש
1/2 כפית טימין יבש

4 כפות שמן זית
אופן הכנה:

 בקערה קטנה שמים את שמן הזית ועשבי התיבול, מערבבים 

ומשרים למשך שעתיים.
 לשים במשך כחמש דקות במיקסר קמח, שמרים ומים.

 מוסיפים את הגלוטן והמלח ושמים עוד כרבע שעה. הבצק רך 

ודביק וזה בסדר. מעבירים לקערה משומנת.
 מתפיחים בטמפרטורת החדר כשעה ומיד מעבירים לתפיחה 

איטית של כשעתיים בקירור.
 מוציאים מהקירור, מעצבים בשמן ארבע פוקצ'ות מאורכות 

ומתפיחים כחצי שעה.
 חותכים את התאנים לרבעים.

 מפזרים על הפוקאצ'ות תאנים, גבינה כחולה ומעט שמן זית.

 מחממים תנור ל- 220 מעלות ואופים כרבע שעה.

 כשהפוקצ'ה יוצאת מהתנור מורחים אותה בשמן זית מתובל 

בעשבי תיבול שהוכן מראש.

חומרים ל־12 פרוסות:
לקלתית:

200 גרם פתי בר ללא גלוטן )או 
עוגיות לתה ללא גלוטן(

100 גרם חמאה
¼ כוס סוכר

למילוי הגבינה:
150 גרם חמאה רכה

¾ כוס סוכר
4 ביצים L בטמפרטורת החדר

3 כפות קמח "כרגיל"- רב 
תכליתי )או קמח טפיוקה + ½ 

כפית קסנטאן(
מיץ סחוט מ־½ לימון

600 גרם גבינת שמנת
2 כפות חלב

2 כפיות תמצית וניל אבקת 
סוכר, לפיזור על העוגה

אופן ההכנה:
 מחממים את התנור ל־175 

מעלות.
 מרסקים את העוגיות 

לפירורים )בבלנדר או ידנית(. 
ממסים את החמאה במיקרוגל, 

מוסיפים לעוגיות יחד עם הסוכר 
ומערבבים.

 משטחים את התערובת על 

גבי בסיס תבנית 24 ס"מ עם 
תחתית מתפרקת, מהדקים 

היטב ואופים למשך 10 דקות.
מוציאים ומצננים. מורידים 

את טמפרטורת התנור ל־165 

מעלות
 בקערה גדולה מערבבים 

את החמאה הרכה עם הסוכר, 
ומוסיפים את הביצים אחת־

אחת תוך כדי ערבוב.
מערבבים את הקמח עם 
הקסנטאן גאם ומוסיפים 

לקערה.
 מוסיפים גם את מיץ הלימון 

וגרידת התפוז ומערבבים. 
בקערה נפרדת

 מערבבים את הגבינה עם 

החלב ותמצית הווניל
 מוסיפים את תערובת הגבינה 

לתערובת הביצים ומערבבים. 
מעבירים את התערובת מעל 
הבסיס ואופים למשך כשעה 
וחצי, עד להזהבה והתייצבות 

העוגה
 מכניסים את העוגה למקרר 

ל־6 שעות, מפזרים אבקת סוכר 
ומגישים.

טיפ אפייה:
למניעת בקעים על פני העוגה, 

הניחו לצד העוגה שבתנור 
תבנית אינגליש קייק עם מים. 

המים ייצרו אדים בתנור וימנעו 
את ההתבקעות.

ניתן לפזר גרידת לימון לקבלת 
טעם רענן, או פינוקים אחרים 

כגון מרשמלו/פירות העונה.

אז אם כבר אתם רוצים לשלב לחם בארוחה, כדאי שהוא יהיה 
מעניין ועם טוויסט טעים במיוחד  "חוות דרך התבלינים" בבית 

לחם הגלילית, בשיתוף השפית נילי כהן-מינץ, מציגה: מתכון 
לפוקאצ'ה גבינה כחולה עם תאנים ושמן זית מתובל.

הקינוח האיטלקי הקלאסי באדיבות: השף אלון כהן הבעלים של 
קייטרינג בוטיק.

השפית – קונדיטורית עינת מזור, הנחשבת לפורצת דרך בתחום האפייה 
הבריאה ללא גלוטן, מציעה מתכון חגיגי לעוגת גבינה נימוחה וקלילה גם 

לנמנעים מגלוטן

עוגת גבינה אוורירית ולימונית 
ללא גלוטן

מצרכים
 6 חלמונים

 ½ כוס  סוכר
 2 כפות אמרטו )ליקר שקדים(

 2 כפות ברנדי
 2  כפות ליקר קפה 

 1/2 ק"ג גבינת מסקרפונה
  1 מיכל שמנת מתוקה )250 מ"ל(

 250 מ"ל אספרסו
 1  חבילה בישקוטים 

אבקת קקאו להגשה )מומלץ 
הולנדי איכותי(

אופן ההכנה
  מקציפים את החלמונים עם 

הסוכר עד שמתקבלת תערובת 
 תפוחה ויציבה

  מערבבים את כל סוגי האלכוהול 

ומוסיפים בהדרגה לתערובת 
החלמונים תוך כדי הקצפה    

 במהירות נמוכה.
  ממשיכים להקציף במהירות 

נמוכה ומוסיפים בהדרגה ובאיטיות 
 את המסקרפונה. 

  בקערה אחרת מקציפים את 

השמנת עד לקבלת קצפת יציבה 
ומקפלים אותה בעדינות לתוך 

תערובת המסקרפונה. 
 מקררים שעה במקרר. 

  בתוך תבנית מסדרים בצפיפות 

מחצית מהבישקוטים או בכוסות 
אישיות 

  מטפטפים על הבישקוטים את 

האספרסו עד שהבישקוטים ממש 
רטובים.

  מורחים מחצית מהקרם 

ומחליקים. מסדרים בצפיפות את 
יתרת הבישקוטים, מרטיבים בקפה 

ומורחים את שאר הקרם. 
   מעבירים למקרר לשעה נוספת.

לפני ההגשה חותכים למנות, 
מעבירים לצלחות הגשה ומפזרים 

אבקת קקאו.

טירמיסו  

אין חיים אחרי 
המצפון!
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

4 3

58

1

6

2
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חצי פרופיל

 נתחיל בציור הראש, 
נוסיף קו אמצע וקו עיניים

נסיים עם הפרטים הקטנים 
בתווי הפנים

נצייר לסת ואוזן

 נצייר את השער והצוואר
נוסיף את הכיפה, צווארון החולצה 

ואיזה כיף סיימנו!
עכשיו נמחק את הקווים הכתומים, 

אלו הקווים המיותרים בציור

נצייר עיניים אף פה וגבות
נוסיף אישונים בעיניים 
ואת החלק הפנימי בפה

בואו נלמד-
 - פרופיל  בחצי  דמות  כשמציירים 
כשהראש פונה מעט הצידה, לא רואים 
של  החלק  את  ולא  השניה  האוזן  את 

השיער באותו צד.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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