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ספר הישר 

צבעי הבריאה: כיצד הירקות 
דומים לאברי הגוף?

הקריאה  של  בעיצומה  השנה  של  זו  בתקופה  נמצאים  אנו 
הישר,  ספר  חז"ל  בפי  שנקרא  הספר  בראשית,  בספר  בתורה 
כלומר שזה הספר שעוסק בדברים הישרים והפשוטים מתחילת 

התהוותם. 
כשאמר:  בלעם  התכוון  ועליהם  ישרים  שנקראו  הם  האבות 
"תמות נפשי מות ישרים" והוא הכיר בערך העצום של ישראל 

דווקא בגין ישרותם הקדומה עוד מזמן האבות.
אפשר  שאי  היא  מכירים  שכולנו  בעולם  המציאות  ברם, 
ההדרכה  ולכן  ומצוות,  תורה  בלי  מעמד  שתחזיק  זו  לישרות 
לדרך הנכונה בחיים כוללת תמיד שני שלבים אותם אנו מזכירים 

בקידוש: זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים.
רק  הייתה להתקיים לבדה בעולם  יכולה  הקדושה הראשונה 
החיים,  באורחות  הבסיסית  הישרות  על  דקדקנית  שמירה  ע"י 
המה  ישר,  האדם  את  עשה  שהאלוקים  שלמרות  כנראה  אבל 
בקשו להם חשבונות רבים עד שאינם מסוגלים לשמור על הרמה 
הגבוהה הראשונה אלא ע"י הדרכה מעשית של תורה ומצוות. 

אבל  ואידאי,  נעלה  ערך  יש  הראשונה  שלישרות  איפוא  נמצא 
במציאות זו נהייתה רק כמדרגה לקראת ההמשך במתן התורה. 

ראש  אבינו,  אברהם  של  בהופעתו  הצורך  מובן  זה  רקע  על 
וראשון לאבות על בימת ההיסטוריה, שעיקר חשיבותו בפרסום 

של שם השם בעולם.
במדרש אמרו, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה 
בירה אחת דולקת, אמר: תאמר שבירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו 

בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה.
והנמשל, על אברהם אבינו שהופיע כנגד אלה שהחלו לומר 
שהעוה"ז בלא מנהיג, והציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל 

הבירה.
לומר  שחלו  אלה  כנגד  שהופיע  אבינו  אברהם  על  והנמשל, 
שהעוה"ז בלא מנהיג, והציף עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל 

העולם.
אבינו  אברהם  של  המיוחדת  ההופעה  את  רואים  חז"ל  כך 
שמתחיל בה סדר חדש של ההבנה שיש השגחה פרטית, על כל 

זה שהתחיל אצל אברהם היה  ובפרט.. סדר  מה שנעשה בכלל 

ובשינוי  ישראל,  ארץ   – המקום  בשינוי  השם,  בשינוי  מלווה: 

ע"י  בעצמו  נצטוה  עליהם  במעשים  דהיינו  במילה,   – הגוף 

הקב"ה. 

בגמרא במסכת ברכות למדנו שכל ברכה שאין בה הזכרת שם 

ומלכות אינה ברכה, ושואלים התוספות על תפילת שמונה עשרה 

שאין בה הזכרת מלכות, ומתרצים שהזכיר אלוקי אברהם ומגן 

אברהם. 

בהסברת  ענינה  בברכה,  המלכות  שהזכרת  הוא  לכך  ההסבר 

וכיוון שהשם  הקשר של הקב"ה עם כל מה שנעשה על הארץ 

הוא מלך העולם מובן הקשר, ומובן גם העניין איך זה שבברכה 

של  הזכרתו  ע"י  הדברים  מתקיימים  עשרה  שמונה  תפילת  של 

אברהם, אשר היה הראשון שקרב את האדם שחי בעולם הזה, 

אל בורא עולם , ודבר זה בא לידי ביטוי בברכה הראשונה אשר 

בתפילה.

כבר לפני מאות שנים הבחין האדם כי קיים דמיון מפתיע בין 

צורתם של פירות, ירקות וצמחי-מרפא מסוימים, לאיברים בגוף 

על  שנים  לפני מאות  נחקר  זה  מידע  מועילים.  הם  להם  האדם 

"תורת  בשם  ונודע  ו-ּבֹום,  ָּפאַראֶצלסּוס,  ָגֶלנֹוס,  החוקרים  ידי 

החתימות" )Doctrine of Signatures(. מאוחר יותר נעשה 

שימוש רב בעיקרון זה בשיטה הרפואית "הומיאופתיה". 

ובזמננו - לדעת ד"ר בראדלי בנט מהאוניברסיטה הבינלאומית 

זה  שצמח  'הוכחה'  אינה  החתימות  תורת  אמנם  בפלורידה, 

יש לה חשיבות רבה ברחבי  מסוים מועיל לאיבר מסוים, אבל 

שבצמחים.  המועילות  התכונות  לזכירת  חזותי  כעזר  העולם 

גישה  להן  שאין  מפותחות  בלתי  במדינות  לאוכלוסיות  בפרט 

מאוד  חשובה  החתימות  תורת  ולהן  מדעיים,  מידע  למקורות 

ככלי לזכור מהן מעלותיו וסגולותיו של צמח זה או אחר. 

הנה מספר דוגמאות:

גזר – פרוסת גזר נראית כמו עינו של האדם. נראים בה בבירור 

מדעיים  במחקרים  שסביבם.  הקווים  ורשת  הקשתית  האישון, 

לשיפור  תורמת  אכילתו  לעיניים.  מאד  בריא  שהגזר  הוכח 

בזרימת הדם בעיניים ומועילה מאד לתפקודן.

עגבנייה – העגבנייה הטבעית מחולקת לארבעה תאים וצבעה 

אדום. גם ללב ארבעה תאים והוא בצבע אדום. ואכן, מחקרים 

היא  כי  העלו  האדם  גוף  על  העגבנייה  השפעת  אודות  שנעשו 

מועילה לבריאות הלב - בפרט על ידי הליקופן - ולניקוי הדם.

ענבים – כל ענב אדום נראה כמו תא דם בודד בהגדלה רבה. 

צורת  את  ובצבעו  בצורתו  מזכיר  כהים  ענבים  אשכול  בנוסף, 

וצבע הלב. מחקרים הוכיחו בבירור שגם לענבים הכהים תפקיד 

נכבד בבריאות הלב ובניקוי הדם.

אגוז מלך – הדמיון שבין צורת המוח לבין צורת אגוז מלך 

הוא פשוט מדהים. האגוז נראה כמו מוח מיניאטורי, המחולק 

לשני חצאים - אונה ימנית ואונה שמאלית, כשהוא מונח בתוך 

לקליפת  דומים  והקיפולים  הקמטים  אפילו  הגולגולת.  עצם 

המוח )קורטקס(. באגוז ישנם גם מח עליון ותחתון. היום ידוע 

שהאגוז מכיל סרוטונין וויטמינים החשובים למוח, ובמחקרים 

יותר של מוחם של  עוזרת לתפקוד תקין  הוכח שתמצית ממנו 

חולי אלצהיימר.

שעועית אדומה – נראית כצורת כליה ולפי הרפואה הסינית 

בריא.  אדם  אצל  הכליות  תפקוד  את  מאד  מחזקת  אכילתה 

מאידך, לחולי כליות אסורה אכילת שעועית, משום שבשעועית 

ישנו חומר טבעי בשם פוספט, האסור לחולי כליות. 

תפוח אדמה מתוק – נראה בצורתו כמו בלוטת הלבלב. ואכן, 

כידוע,  ]אשר  סכרת  לחולי  מועילה  מתוק  אדמה  תפוח  אכילת 

נובעת מפגיעה בתפקוד הלבלב[, משום שהוא מסייע  מחלתם 

לייצב ולהסדיר את משק הסוכר והאינסולין בגוף.

ידוע  הבצל  רבה.  בהגדלה  בודד  גוף  תא  כמו  נראה   – בצל 

ברפואה הטבעית כמסייע לנקות את תאי הגוף מחומרי פסולת.

אבוקדו – לאבוקדו עם הגלעין שבתוכו צורה של בית גידול 

עובר.  ללא  וחציו  עובר  נראה עם  חיתוכו, חציו  העובר. לאחר 

ידוע כמסייע למניעת מחלת  ואכן, ברפואה הטבעית האבוקדו 

סרטן הנשים, מאזן הורמונים ומזרז את ההחלמה לאחר לידה. 

ומעניין, מעת פריחת פרח האבוקדו )באביב( ועד הבשלת הפרי 

)בחורף( חולפים בדיוק תשעה חודשים...

אכילת  בזרעים.  ומלאים  בזוגות  צומחים  התאנים   – תאנים 

תאנים התבררה כמסייעת למניעת עקרות בגבר.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

מהו הקשר בין מראה הצמחים לבין אברי הגוף? ואיך ניתן להשתמש 
במידע הזה?
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 כל מה שהשני מבקש - 
הקשיבו לי

בני אדם, החל מגיל שנה פלוס לערך, לומדים 
הם  כך  אחר  מילים,  חצאי  בהתחלה  לדבר. 
לנהל  שלומדים  עד  משפטים  לחבר  לומדים 

שיחה של ממש עם העומדים מולנו. 
כבני אדם אנחנו מדברים לא מעט. נותנים ביטוי לרגשות 
עם  מתקשרים  אנחנו  ככה  במילים.  שלנו  ולצרכים  שלנו 

העולם. 
אבל מה קורה בצד המקשיב? 

סיפר לי חבר שאשתו והאנשים החיים סביבו כל הזמן 
מעירים לו שהוא מדבר בלי הפסקה ומדבר בטונים מאוד 
גבוהים. והוא לא מבין למה? הרי בסופו של יום הוא מנהל 

חיים רגילים, אין לו סיבות להתנהג בצורה כזו. 
- האם  אמרתי לו שישים לב מתי הוא מרים את הקול 
הזמן.  כל  קורה  שזה  או  לחץ,  או  כעס  בשעת  מדובר 
לחשוב  יחד  ניסינו  הזמן.  כל  קורה  ממש  שזה  והתברר 
חבר  שאותו  התברר  לאחור  ובמחשבה  מגיע  זה  מהיכן 
זוכר מהילדות שלו בעיקר דבר אחד, שאף פעם הוא לא 
שומעים  לו.  מקשיב  באמת  שמישהו  ההרגשה  את  קיבל 
אותו כולם - למעט חרשים. אבל הקשבה הייתה חסרה לו, 
גורם לו להרים את הקול  לו  והלחץ הזה שלא מקשיבים 

בכל שיחה באשר היא. 
שהוא  למילים  יקשיבו  לו.  שיקשיבו  רוצה  אדם  כל 
שהוא  מה  יבינו  אלא  הפיזי  במובן  ישמעו  רק  לא  אומר. 
אומר, יתנו לו לדבר על עצמו, על הרגשות והצרכים שלו. 
נוכח.  קיים,  לו הוא מרגיש  יודע שמקשיבים  כאשר אדם 

זה נותן חשיבות לקיום שלו ולמה שהוא מרגיש וחושב. 
מי  בתחרות  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  פעמים  הרבה 
ומגיעים למצב שאף אחד לא  יותר,  ידבר  ומי  יותר  יספר 
נהנה כי כמה אנשים דיברו יחד אבל אף אחד לא הקשיב 

למה שנאמר וכולנו יצאנו קרחים. 
הסוד הגדול ביותר לחברות טובה ויחסי אנוש מעולים 
ומדבר  מולנו  שעומד  למי  לתת  להקשיב.  ללמוד  זה 
לתת  הדיבור,  באמצע  להתערב  לא  להתבטא,  הזמן  את 
ואחר   - להגיד  לו  שיש  מה  כל  את  לסיים  שמולנו  לאדם 
כך להתעניין בנאמר, לשאול שאלות רלוונטיות שמראות 

שהקשבנו לתוכן של הדברים. פשוט תקשיבו! 
אני שומע הרבה מזוגות צעירים שהדבר היחיד שקשה 
הם  להם.  שמקשיבים  מרגישים  לא  שהם  בזוגיות  להם 
שיקשיבו  רק  הכל  עם  להתמודד  מוכנים  שהם  אומרים 
להם. שישמעו איך עבר עליהם היום, מה מרגיז אותם, מה 
כל  מתלבטים.  הם  במה  רוצים  הם  מה  טוב,  להם  עושה 

דבר. 
שואל  אחר  ואדם  מדבר  שאדם  העובדה  עצם  לפעמים 
אותו בהתעניינות על דבריו זה כבר עוזר לו לפתור בעיות 
שיש לו. אדם שמקשיבים לו נהיה יותר סבלני לאחר ויותר 

קל לשמוע ולהקשיב לאחר כי הוא כבר שיחרר מהלב. 
תלמדו את עצמכם להקשיב לאחר. תנו לו את הזמן שלו 
אותו  תקטעו  אל  הלב.  על  לו  שיש  מה  להגיד  להתבטא 
למעט קריאות התעניינות בלבד. לאחר מכן הראו לו שאכן 
הקשבתם לו. שאלו אותו שאלות על מה שהוא דיבר. הראו 
לו שהבנתם את הנושא המדובר. נסו לשאול בכנות שאלות 

מכוונות. 
בזוגיות, חברות או יחסי עבודה השתדלו להקדיש זמן 
מיוחד כדי להקשיב אחד לשני. לא סתם יש ישיבות צוות 
במקום עבודה או שיחה על כוס קפה עם חברים או בן זוג. 
וכאשר הפרטנר שלכם לשיחה  וודאו שסיימתם להקשיב 
כבר רגוע יותר לאחר שפירט את מה שהיה לו לאמר וקיבל 

התעניינות מכם - זה הזמן שיקשיבו גם לכם.

תתחילו לזרום, תפסיקו 
להתרגז מכל שטות

בחיים,  הקטנים  הבאגים  על  לפעמים  לכעוס  מותר 
להיכנס  תפסיקו  מפרופורציה.  דברים  להוציא  אסור  אבל 
לזוטות, תתחילו לחיות. פשוט תתחילו לזרום עם החיים. 

זה  דבורים שעוקצות,  נדבקות  ולדבש  החיים הם דבש 
נכון. אף אחד מאיתנו ככל הנראה לא יושב כל היום בחוף 
הים ומלקק גלידה. אף אחד לא חי את החיים כמו שהוא 
להתמודד  צריכים  שאנחנו  דברים  יש  לכולנו  מדמיין. 
כל  בריאות.  זוגיות,  ילדים,  חינוך  או  כסף  זה  אם  איתם, 
עצמן  וההתמודדויות  שונים  דברים  עם  מתמודד  אחד 

משתנות מעת לעת במהלך החיים. 
אם כולנו צריכים להתמודד - איך אנחנו יכולים להקל 

על עצמנו את ההתמודדות?
שאנחנו  בתהליכים  היום  במהלך  היטב  נתבונן  אם 
שאנחנו  הדברים  רוב  דבר  של  שבסופו  נראה  עוברים, 
מתרגזים הם דברים קטנים ולא משמעותיים למהלך החיים 
השוטף. או דברים שיש להם פתרון ואנחנו מתרגזים כי זה 
מרגיז רק שאנחנו לא יודעים לעצור. העובדה הזו הוכחה 
באופן מדעי במחקרים שנערכו בארה"ב. כשאנשים נשאלו 
חשיבות  לכך  הייתה  האם  יום  ולאחר  אותם  הרגיז  מה 

מתרגזים  שאנחנו  מהדברים  אחוז  שכחמישים  התברר 
בגללם נראים לנו כלל לא רלוונטיים כיום לאחר המקרה. 

מה זה בעצם אומר? נניח קמתי מאוחר, גיליתי שהילדים 
עוד ישנים ועכשיו צריך לארגן את כולם בריצה כדי שיגיעו 
בזמן למקומות הלימוד. זה מרגיז. מי אוהב לרוץ בבוקר? 
אף אחד. זה מרגיז כי אני לא יספיק לשתות קפה בנחת. כי 
אבל  להתרגז.  מותר  לעבודה.  קצת  אאחר  גם  כנראה  אני 
העובדה  את  ישנה  לא  להתרגז  לעצור.  היכן  לדעת  צריך 
שלי  היום  כל  להתרגז  אמשיך  אני  ואם  מאוחר.  שקמתי 

יהיה עצבני נורא. אז למה? 
אם אעצור את העצבים לרגע. בסדר קמתי מאוחר הכל 
לחוץ עכשיו בוא נתקתק הכל מהר וימשיך את היום שלי 
רגוע יותר ושמח יותר, במקום להתעצבן ולהשתגע ולצעוק 

בדרך על הילדים לא עדיף? 
אני שומע מאנשים כל מיני משפטים בסגנון: "כל פעם 
פעם  "כל  או  היום"  לי  נהרס  בבניין  זבל  שופך  שהשכן 
יוצא  אני  שעה  אשתי  עם  ומדברת  מתקשרת  שחמותי 
דברים  אלה  דבר  של  בסופו  למה?  שואל  ואני  מאיזון" 
דברים  לנו  יש  ממילא  הרי  עליהם.  להתעכב  שווה  שלא 

להתמודד איתם אז למה להתעכב גם על זה? 
חלילה להתמודד עם בעיית בריאות או לגדל ילד מיוחד 
דברים  אלה  מורכבת,  חינוכית  בעיה  עם  להתמודד  או 
נצליח לחסוך אנרגיות  שלוקחים מאתנו אנרגיות, אז אם 
על דברים שלא שווה להתרגז עליהם - יהיה לנו יותר קל 

להתמודד עם הדברים הכבדים יותר. 
כל  לא  החיים.  את  לכם  להרוס  לזוטות  תניחו  אל 
החיים  על  שלכם  התקנון  ברף  עמד  ולא  שרציתם  דבר 
מעל 50%  שוב,  לזרום.  החלו  פשוט  לא.  אותכם.  ישבור 
מההתמודדויות אלו הם זוטות. לא כל מינוס בבנק זה סוף 
העולם. לא כל הערה שקיבלת מהבוס שלך זה סוף העולם. 

דבר שבגיל 80 לא תחשוב עליו - אין לך מה לחשוב על 
זה גם היום. בגיל 80 תחשוב על המינוס שהיה לך בגיל 

22? לא. אז זה גם עכשיו לא אמור להפריע לך. 
על  שלנו  הכוחות  את  לבזבז  מכדי  מידי  קצרים  החיים 
נחליט שאנחנו שומרים אנרגיות כדי לטפח  שטויות. אם 
את הילדים, כדי להשקיע בכיבוד הורים ובזוגיות, במקום 
להוציא אנרגיות על דברים שעוד שבוע נשכח מהם נחיה 

חיים טובים ומספקים יותר. 
תטעינו מצברים ותשתמשו בהם לטוב.

machon.rot@gmail.com.לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

אם תלמדו להקשיב ולהתעניין בדבריו של השני, חבר או בן זוג, הוא 
יתגמל אתכם ויקשיב גם לכם
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 כל מה שהשני מבקש - 
הקשיבו לי

בני אדם, החל מגיל שנה פלוס לערך, לומדים 
הם  כך  אחר  מילים,  חצאי  בהתחלה  לדבר. 
לנהל  שלומדים  עד  משפטים  לחבר  לומדים 

שיחה של ממש עם העומדים מולנו. 
כבני אדם אנחנו מדברים לא מעט. נותנים ביטוי לרגשות 
עם  מתקשרים  אנחנו  ככה  במילים.  שלנו  ולצרכים  שלנו 

העולם. 
אבל מה קורה בצד המקשיב? 

סיפר לי חבר שאשתו והאנשים החיים סביבו כל הזמן 
מעירים לו שהוא מדבר בלי הפסקה ומדבר בטונים מאוד 
גבוהים. והוא לא מבין למה? הרי בסופו של יום הוא מנהל 

חיים רגילים, אין לו סיבות להתנהג בצורה כזו. 
- האם  אמרתי לו שישים לב מתי הוא מרים את הקול 
הזמן.  כל  קורה  שזה  או  לחץ,  או  כעס  בשעת  מדובר 
לחשוב  יחד  ניסינו  הזמן.  כל  קורה  ממש  שזה  והתברר 
חבר  שאותו  התברר  לאחור  ובמחשבה  מגיע  זה  מהיכן 
זוכר מהילדות שלו בעיקר דבר אחד, שאף פעם הוא לא 
שומעים  לו.  מקשיב  באמת  שמישהו  ההרגשה  את  קיבל 
אותו כולם - למעט חרשים. אבל הקשבה הייתה חסרה לו, 
גורם לו להרים את הקול  לו  והלחץ הזה שלא מקשיבים 

בכל שיחה באשר היא. 
שהוא  למילים  יקשיבו  לו.  שיקשיבו  רוצה  אדם  כל 
שהוא  מה  יבינו  אלא  הפיזי  במובן  ישמעו  רק  לא  אומר. 
אומר, יתנו לו לדבר על עצמו, על הרגשות והצרכים שלו. 
נוכח.  קיים,  לו הוא מרגיש  יודע שמקשיבים  כאשר אדם 

זה נותן חשיבות לקיום שלו ולמה שהוא מרגיש וחושב. 
מי  בתחרות  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  פעמים  הרבה 
ומגיעים למצב שאף אחד לא  יותר,  ידבר  ומי  יותר  יספר 
נהנה כי כמה אנשים דיברו יחד אבל אף אחד לא הקשיב 

למה שנאמר וכולנו יצאנו קרחים. 
הסוד הגדול ביותר לחברות טובה ויחסי אנוש מעולים 
ומדבר  מולנו  שעומד  למי  לתת  להקשיב.  ללמוד  זה 
לתת  הדיבור,  באמצע  להתערב  לא  להתבטא,  הזמן  את 
ואחר   - להגיד  לו  שיש  מה  כל  את  לסיים  שמולנו  לאדם 
כך להתעניין בנאמר, לשאול שאלות רלוונטיות שמראות 

שהקשבנו לתוכן של הדברים. פשוט תקשיבו! 
אני שומע הרבה מזוגות צעירים שהדבר היחיד שקשה 
הם  להם.  שמקשיבים  מרגישים  לא  שהם  בזוגיות  להם 
שיקשיבו  רק  הכל  עם  להתמודד  מוכנים  שהם  אומרים 
להם. שישמעו איך עבר עליהם היום, מה מרגיז אותם, מה 
כל  מתלבטים.  הם  במה  רוצים  הם  מה  טוב,  להם  עושה 

דבר. 
שואל  אחר  ואדם  מדבר  שאדם  העובדה  עצם  לפעמים 
אותו בהתעניינות על דבריו זה כבר עוזר לו לפתור בעיות 
שיש לו. אדם שמקשיבים לו נהיה יותר סבלני לאחר ויותר 

קל לשמוע ולהקשיב לאחר כי הוא כבר שיחרר מהלב. 
תלמדו את עצמכם להקשיב לאחר. תנו לו את הזמן שלו 
אותו  תקטעו  אל  הלב.  על  לו  שיש  מה  להגיד  להתבטא 
למעט קריאות התעניינות בלבד. לאחר מכן הראו לו שאכן 
הקשבתם לו. שאלו אותו שאלות על מה שהוא דיבר. הראו 
לו שהבנתם את הנושא המדובר. נסו לשאול בכנות שאלות 

מכוונות. 
בזוגיות, חברות או יחסי עבודה השתדלו להקדיש זמן 
מיוחד כדי להקשיב אחד לשני. לא סתם יש ישיבות צוות 
במקום עבודה או שיחה על כוס קפה עם חברים או בן זוג. 
וכאשר הפרטנר שלכם לשיחה  וודאו שסיימתם להקשיב 
כבר רגוע יותר לאחר שפירט את מה שהיה לו לאמר וקיבל 

התעניינות מכם - זה הזמן שיקשיבו גם לכם.

תתחילו לזרום, תפסיקו 
להתרגז מכל שטות

בחיים,  הקטנים  הבאגים  על  לפעמים  לכעוס  מותר 
להיכנס  תפסיקו  מפרופורציה.  דברים  להוציא  אסור  אבל 
לזוטות, תתחילו לחיות. פשוט תתחילו לזרום עם החיים. 

זה  דבורים שעוקצות,  נדבקות  ולדבש  החיים הם דבש 
נכון. אף אחד מאיתנו ככל הנראה לא יושב כל היום בחוף 
הים ומלקק גלידה. אף אחד לא חי את החיים כמו שהוא 
להתמודד  צריכים  שאנחנו  דברים  יש  לכולנו  מדמיין. 
כל  בריאות.  זוגיות,  ילדים,  חינוך  או  כסף  זה  אם  איתם, 
עצמן  וההתמודדויות  שונים  דברים  עם  מתמודד  אחד 

משתנות מעת לעת במהלך החיים. 
אם כולנו צריכים להתמודד - איך אנחנו יכולים להקל 

על עצמנו את ההתמודדות?
שאנחנו  בתהליכים  היום  במהלך  היטב  נתבונן  אם 
שאנחנו  הדברים  רוב  דבר  של  שבסופו  נראה  עוברים, 
מתרגזים הם דברים קטנים ולא משמעותיים למהלך החיים 
השוטף. או דברים שיש להם פתרון ואנחנו מתרגזים כי זה 
מרגיז רק שאנחנו לא יודעים לעצור. העובדה הזו הוכחה 
באופן מדעי במחקרים שנערכו בארה"ב. כשאנשים נשאלו 
חשיבות  לכך  הייתה  האם  יום  ולאחר  אותם  הרגיז  מה 

מתרגזים  שאנחנו  מהדברים  אחוז  שכחמישים  התברר 
בגללם נראים לנו כלל לא רלוונטיים כיום לאחר המקרה. 

מה זה בעצם אומר? נניח קמתי מאוחר, גיליתי שהילדים 
עוד ישנים ועכשיו צריך לארגן את כולם בריצה כדי שיגיעו 
בזמן למקומות הלימוד. זה מרגיז. מי אוהב לרוץ בבוקר? 
אף אחד. זה מרגיז כי אני לא יספיק לשתות קפה בנחת. כי 
אבל  להתרגז.  מותר  לעבודה.  קצת  אאחר  גם  כנראה  אני 
העובדה  את  ישנה  לא  להתרגז  לעצור.  היכן  לדעת  צריך 
שלי  היום  כל  להתרגז  אמשיך  אני  ואם  מאוחר.  שקמתי 

יהיה עצבני נורא. אז למה? 
אם אעצור את העצבים לרגע. בסדר קמתי מאוחר הכל 
לחוץ עכשיו בוא נתקתק הכל מהר וימשיך את היום שלי 
רגוע יותר ושמח יותר, במקום להתעצבן ולהשתגע ולצעוק 

בדרך על הילדים לא עדיף? 
אני שומע מאנשים כל מיני משפטים בסגנון: "כל פעם 
פעם  "כל  או  היום"  לי  נהרס  בבניין  זבל  שופך  שהשכן 
יוצא  אני  שעה  אשתי  עם  ומדברת  מתקשרת  שחמותי 
דברים  אלה  דבר  של  בסופו  למה?  שואל  ואני  מאיזון" 
דברים  לנו  יש  ממילא  הרי  עליהם.  להתעכב  שווה  שלא 

להתמודד איתם אז למה להתעכב גם על זה? 
חלילה להתמודד עם בעיית בריאות או לגדל ילד מיוחד 
דברים  אלה  מורכבת,  חינוכית  בעיה  עם  להתמודד  או 
נצליח לחסוך אנרגיות  שלוקחים מאתנו אנרגיות, אז אם 
על דברים שלא שווה להתרגז עליהם - יהיה לנו יותר קל 

להתמודד עם הדברים הכבדים יותר. 
כל  לא  החיים.  את  לכם  להרוס  לזוטות  תניחו  אל 
החיים  על  שלכם  התקנון  ברף  עמד  ולא  שרציתם  דבר 
מעל 50%  שוב,  לזרום.  החלו  פשוט  לא.  אותכם.  ישבור 
מההתמודדויות אלו הם זוטות. לא כל מינוס בבנק זה סוף 
העולם. לא כל הערה שקיבלת מהבוס שלך זה סוף העולם. 

דבר שבגיל 80 לא תחשוב עליו - אין לך מה לחשוב על 
זה גם היום. בגיל 80 תחשוב על המינוס שהיה לך בגיל 

22? לא. אז זה גם עכשיו לא אמור להפריע לך. 
על  שלנו  הכוחות  את  לבזבז  מכדי  מידי  קצרים  החיים 
נחליט שאנחנו שומרים אנרגיות כדי לטפח  שטויות. אם 
את הילדים, כדי להשקיע בכיבוד הורים ובזוגיות, במקום 
להוציא אנרגיות על דברים שעוד שבוע נשכח מהם נחיה 

חיים טובים ומספקים יותר. 
תטעינו מצברים ותשתמשו בהם לטוב.

machon.rot@gmail.com.לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

אם תלמדו להקשיב ולהתעניין בדבריו של השני, חבר או בן זוג, הוא 
יתגמל אתכם ויקשיב גם לכם
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הכל מאבא

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

אריאל למברג

סיפר לי ידידי ובן דודי הרב נחמיה וילהלם שליט"א שליח 
הרבי בתאילנד על אדם שעבד קשה לפרנסתו והוא ב"ה ראה 
עשיר  אבא  אצל  כבר  גדל  שלו  הבן  והתעשר.  בעמלו  ברכה 
שעות  עד  היה ישן  הבן  במיוחד.  להתאמץ  צורך  ראה  ולא 
הצהריים, אחר כך הולך לבלות עם החברים ולא עושה כלום 
עם עצמו. האבא שהיה טיפוס של עמל ועבודה קשה, לא היה 
יכול לסבול את הריקנות של בנו והיה משפיל אותו ופוגע בו.

שהוא  הרגיש  והבן  הבית  את  הצעקות  מילאו  אחד  בוקר 
אינו מסוגל לחיות עם אביו תחת קורת גג אחת. הוא החליט 
לברוח מהבית. "אתחיל לנהל את החיים שלי בעצמי ואוכיח 
לאבא שאני לא צריך לאאותו ולא את הכסף שלו". הוא עזב 
את הבית בלי אגורה בכיס וחיפש מקום לחיות בו. לא היה לו 
כסף לשכור דירה והוא נאלץ לישון על ספסל ברחוב. כך שכב 
שבועיים על ספסל, עד שעבר שם במקרה ידיד של המשפחה. 
בקומת  אצלו  לגור  לו  והציע  ספסל  על  לראותו  נחרד  הלה 

הקרקע ובתמורה יעשה עבורו מעט עבודות בגינה.
עבודה  לחפש  החליט  הוא  בגינה,  שעבד  שבועיים  אחרי 
אל  נכנס  והוא  עוגות  באפיית  מולד  כישרון  לו  היה  רצינית. 
עזרתו. התברר שיש  את  והציע  הקונדיטוריות בשכונה  אחת 
מעבודתו  מרוצה  מאוד  והקונדיטור היה  טובות  ידיים  לו 
ושילם לו שכר גבוה מהמקובל. אחרי חצי שנה, הוא הרגיש 
והחל  מקום  שכר  הוא  בעצמו.  מאפייה  לפתוח  כדי  בשל 
ואנשים כמעט לא  גרוע  כי בחר במיקום  לעבוד, אך התברר 
עד  נפשו,  את  ידע  ולא  קשים  מהפסדים  עברו שם. הוא סבל 
שיום אחד נכנס במקרה איש עסקים למקום והתלהב מהטעם 
המשובח של המאפים. הוא הציע להיכנס עמו כשותף ולפתוח 
ולאחר  מעבר למצופה  הייתה  ההצלחה  מרכזי.  בקניון  חנות 

חצי שנה נפתחו 5 סניפים.
אחרי שלוש שנים כאלו, הוא הרגיש מספיק טוב עם עצמו 
כדי לחדש את הקשר עם אבא. הוא כתב לאביו מכתב וסיפר: 
"הוכחתי לעצמי בשלוש השנים הללו, שאני לא זקוק לך. אני 
הנה,  העשיר.  האבא  של  התמיכה  בלי  גם  רחוק  להגיע  יכול 

הרכוש שלי שווה כיום לא פחות ממיליון שקל".
אחרי שבוע הוא קיבל מכתב חוזר מאביו: "בני היקר, אני 
אני  שלך  החינוך  למען  אך  שלך,  מההצלחה  ומאושר  נרגש 
מוכרח לצרף את ההבהרה הבאה: אתה בטח זוכר את אותם 
ימים נוראים ששכבת כמו כלב על ספסל ברחוב ובמקרה עבר 
אדם ברחוב והציע לך לעבור לגור בביתו. ובכן, האם שאלת 
את עצמך מדוע התנדב אותו אדם להכניס נער חסר-בית לתוך 
ביתו? והאם שאלת את עצמך מדוע הקונדיטור שילם לך שכר 
הרבה יותר גבוה מהמקובל? וכיצד איש עסקים שטעם פעם 
לעסק  אתך  השתכנע להיכנס  שלך,  מהמאפים  במקרה  אחת 

משותף?
אני  בעולם.  מקריות  שאין  שתדע  רציתי  היקר,  בני  ובכן, 

הייתי זה ששלחתי את הידיד להרים אותך מהספסל, אני הייתי 
ואני  בקונדיטוריה,  שלך  הגבוהה  המשכורת  את  ששילם  זה 
בעצמי משלם מדי חודש את דמי השותפות בחמש הסניפים 
וגיליתי שעד היום  שפתחת. בשביל הספורט, עשיתי חשבון 

השקעתי בך מיליון שקל...
סיפור זה מחדד את את שיחת הרבי הנפלאה בנוגע למעשר 

שנתן אבינו אברהם.
הרמב"ם  וחשובות,  יקרות  הן  התורה  מצוות  שכל  למרות 
מיוחדת.  מעלה  נושאות  אשר  מצוות  כמה  ישנן  כי  מדגיש 
אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב - חשו צורך ספונטאני 
לקיים אותן ביוזמתם. אף שהקב"ה לא אמר להם דבר ובוודאי 
לא תבע מהם לקיימם, הם חשו דחף עצמי לבטא את אהבתם 

לה' ולקיים את המצוות ביוזמתם.
כך לשון הרמב"ם )הלכות מלכים פ"ט(: "אברהם התפלל 
שחרית, יצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחת לפנות היום, 
ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית". למרות שהקב"ה לא 
ציווה אותם לעשות זאת, הם חשו מעצמם צורך לפנות אליו 
חובה  הרגיש  אבינו  יצחק  וכך  ביום,  פעמים  שלוש  בתפילה 
מכל  אחוז  לקחת עשרה   - ימים  באותם  - שהייתה מהפכנית 

היבול שצמח באדמתו ולהפריש אותו כמעשר.
'המשיג הגדול על  דוד,  בן  רבי אברהם  כאן בא הראב"ד, 
מהרמב"ם  נשמט  כיצד  עצומה:  קושייה  ומעלה  הרמב"ם' 
פסוק מפורש בפרשת השבוע? כיצד כותב הרמב"ם שיצחק 
שבפרשתנו נאמר  בעוד  מעשר  שהפריש  הראשון  היה 
במפורש: "וייתן לו מעשר מכל", היינו שאברהם היה הראשון 

שהפריש מעשר?
לפי  הראשונה'.  העולם  'מלחמת  התחוללה  ימים  באותם 
בהיסטוריה,  הראשונה  המלחמה  זו  הייתה  בתורה,  המסופר 
בין שתי קואליציות אדירות של מלכים. מצד אחד עמדו חמש 
מארצות  מלכים  ניצבו ארבע  שני  ומצד  הירדן  בקעת  מלכי 
המלכים  בארבע  מרדו  המלכים  חמש  בבל.  מאזור  המזרח, 
השיבו  החזקים  המלכים  ארבע  אך  למלחמה,  נגדם  ויצאו 

מלחמה וכבשו את ערי כיכר הירדן כולל סדום.
בביתו של אברהם אבינו הופיע "הפליט", עוג מלך הבשן 
וסיפר כי ארבע המלכים לקחו בשבי את לוט, שהיה השופט 
העוצמתיים  המלכים  מארבע  נבהל  לא  אברהם  סדום.  של 
וביצע  איש   318 הוא גייס  מלכים,  חמישה  ניצחו  שכבר 
התקפת פתע באמצע הלילה על מחנה המלכים. אברהם הביס 

אותם ושחרר את לוט ויתר השבויים.
אחרי שאברהם חזר כמנצח מהקרב, יצא לקבל אותו איש 
ירושלים  העיר  מלך  שלם",  מלך  צדק  "מלכי  מעם:  מורם 
שנקראה "שלם". לפי המדרש, היה זה "שם בן נח" שהאריך 
מאוד ימים ונחשב "כהן" לשם ה'. מלכי צדק הוציא לחם ויין 
יגעים מהמלחמה,  החיילים השבים  את  לקבל  כמו שרגילים 

כפי  המלחמה,  שלל  מכל  מעשר  לו  הפריש  אברהם  ואילו 
המקובל לתת לכהן.

והשאלה המתבקשת היא: מדוע מדלג הרמב"ם על הפסוק 
מאוחר  יצחק  שהפריש  למעשר  רק  ומתייחס  הזה  המפורש 

יותר?
במיוחד, אגב, שהמעשר של אברהם היה הרבה יותר גדול 
מהמעשר של יצחק. התורה מדגישה "וייתן לו מעשר מכל", 
היינו שאברהם הפריש מעשר מכל שלל המלחמה: מהאדם, 
דרך  )על  מהכול.  ובקיצור:  מהנכסים  מהכספים,  מהבהמה, 
"מעשר כספים" שלנו, שהוא כולל את כל הרווחים שהושגו 
בכל דרך שהיא(. ואילו יצחק הפריש מעשר רק מיבול האדמה 

כמצוות "מעשר זרעים"?
הרבי מלובאוויטש )ליקוטי שיחות ה/68, 72-3( מוצא כאן 

מסר חשוב אותו אמורים לזכור בכל רגע.
ניסים  מחולל  הוא  לפעמים  דרכים:  בשתי  פועל  הקב"ה 
והאקראיות, אך בשני  הוא מסתתר מאחורי הטבע  ולפעמים 

המקרים אלו החלטות המתקבלות למעלה.
של  למעשר  אברהם  של  המעשר  בין  ההבדל  בדיוק  וזה 
יצחק: אברהם הפריש מעשר אחרי שהוא ראהניסים גלויים. 
יצא  אברהם  אותו.  המלווה  ה'  יד  את  בבירור  ראה  הוא 
למלחמה כנגד ארבעה מלכים אדירים ולא רק שהוא ניצח את 
הקרב, אלא הרבה יותר מכך: כל 318 הלוחמים שבו בשלום. 
זאת עובדה לא-נורמלית. מלחמה גובה מחירים כבדים משני 
הצדדים והם מסיימים אותה מוכים וחבולים. ואילו צבאו של 
אברהם שב שלם מהמלחמה כמו שיצא אליה. לפיכך אין כל 
פלא בכך שאברהם הפריש מעשר, היה ברור שהניצחון הזה 

שייך לקב"ה ולא לו.
ויגע  זאת, הפריש מעשר מיבול שהוא עמל  יצחק, לעומת 
חודשים ארוכים לייצר אותו. הוא ואנשיו קמו מדי בוקר עם 
זריחת השמש, חרשו את האדמה, זרעו בה, המתינו במתח את 
כל חודשי החורף לראות את היבול צומח – ובכל זאת יצחק 
נס.  הוא  כי הטבע  ברורה  תחושה  מתוך  מעשר  והפריש  קם 
והטשטוש של  ומתוך ההסתר  כפיו  הרווחים שהושגו בעמל 
כיסויי הטבע – מקורם בהחלטת שמים. לפיכך לומד הרמב"ם 
את מצוות המעשר דווקא מהמעשר של יצחק, משום שהוא 
דווקא המקור למצוות המעשר שלנו, שבאה אחרי רווח של 

טבע ושגרה.
ובעיניים דומעות  את הטור הזה אני כותב בלב שותת דם 
בשעה זו יוצאת הלווייתה של השליחה הדגולה הגברת חנה 
סגל ע"ה שהשאירה אחריה תשעה יתומים קטנטנים שלא יזכו 
את  ובעוצמה  בעומק  חיה  היא  בבית.  אותם  שתקבל  לאימא 
הציפייה לגאולה הקרובה ועשתה יחד עם בעלה את שליחותה 
ככל יכולתה כדי להחיש את ביאת משיח. יהי טור זה לעילוי 

נשמתה



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

נגמרו החגים?

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא

טרי

קרטון כנפיים עוף

קרפיון

890
לק"ג

קרטון עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

קפוא

טרי

קרטון חזה עוף

מושט (אמנון) 
2290

19901990

1790

לק"ג

לק"גלק"ג

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

באשפר המבצעים ממשיכים

לק"ג

קפוא

המבצע עד יום שישי, י"ד חשון, 3.11
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מלחמת מוחות

הרב בן ציון נורדמן

בבית  רשמי  לביקור  מיוחד  אורח  הגיע  השבוע  ראשון   ביום 

מוכר  יעלון  )בוגי(  משה  האורח  בחדרה.  ויהדות'  'מדעים  הספר 

לכולנו כמי שהיה הרמטכ"ל ה-17 של מדינת ישראל ושר הביטחון 

עד לא מכבר.

ביקור  תמיד  הוא  ממלכתי  פחות  ביקור  לומר:  יש  האמת  את 

מדים  בלי  בוגי  את  לקבל  יותר.  וקשוב  יותר  פתוח  יותר,  חשוב 

את  והביע  והאגפים  הכיתות  בכל  סובב  הוא  ישראלית.  חוויה  זו 

התרשמותו הכנה מהמוסדות ומפעל קירוב הלבבות  הגדול שזכינו 

בע"ה לכונן עבור ילדי ישראל לפני למעלה מעשור.

התלמידים  בפני  שאלה  הצעתי  נכנסנו  אליה  הגבוהה  בכיתה 

והרמטכ"ל לשעבר: מה הייתה המלחמה הקצרה ביותר? שאלתי. 

אתם  הימים.  ששת  מלחמת  קולות:  בבליל  צעקו  מיד  הילדים 

יותר  קדומה  מלחמה  על  מדבר  אני  אבל  להם,  אמרתי  צודקים, 

וקצרה יותר.

משלא ידעו להשיב, אמרתי להם: המלחמה הקצרה ביותר היא 

זו המוזכרת בפרשתנו, פרשת לך לך, מלחמת המלכים - ארבעת 

המלכים מול החמישה. התורה מעידה על פרק הזמן הקצר ביותר 

"ויחלק עליהם לילה".

מפרשי התורה מבארים כי הלילה נחלקה עליהם לשניים, חציו 

הראשון הוקדש לרדיפה אחרי האויבים ובחציו השני של הלילה 

המאבק עם  המלכים. אם כן, זהו אפוא המלחמה הקצרה בתבל.

בחכמה  משתמש  כשאתה  הוספתי:  ואני  חייכו  התלמידים 

ובשכל, וכשיש סיעתא דשמיא אז גם מלחמה קצרה היא אפקטיבית 

ויעילה לא פחות ממלחמה ארוכה.

 



סיירנו בין הכיתות בזמן למידה מגוונת בשעורי מוזיקה, אנגלית 

התלמידים  שהפגינו  היכולות  מול  נרגש  עמד  יעלון  ומדעים. 

הצעירים. התלמידים היו נרגשים מאוד מהביקור הממושך. כחלק 

מהביקור פגש יעלון את תלמידי התיכון לשיחה, הוא סיפר להם על 

עברו הצבאי ושיתף אותם בחוויות מהימים ההם.

בדבריו עמד על כך שהצבא צריך להיות מקצועי וחכם. בסופו 

של יום, הכול נשען כיום על חכמה ותבונה. דע את האויב והילחם 

הגרעין  מעצמות  מול  כיום  כי  הרמטכ"ל  לדברי  הוספתי  בו. 

הגדולות המאיימות על ישראל בלוחמה פסיכולוגית - אנחנו יותר 

ממשוכנעים ובטוחים כי ה' איש מלחמה, ולא אנחנו הנלחמים. יש 

מי שנלחם עבורנו, כמו שנאמר "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".

פעמים  באחרונה  כבר  הביע  אותה  עמדתו  את  הביע  יעלון 

ספורות אודות צבא קטן וחכם. לא תמיד צבא המוני הוא צבא טוב, 

לפעמים הוא מסרבל. ישראל הקטנה יש בה חכמה גדולה ובעיקר 

סייעתא דשמיא לצלוח בכל החזיתות.

בסוסים  ואלה  ברכב  "אלה  בתהילים  אומר  ע"ה  המלך  דוד 

ואנחנו בשם ה' נזכיר". במלחמה כמו במלחמה יש את כל החילות, 

חיל הים, חיל האוויר, חיל תותחנים ועוד, אבל צריך לזכור את חיל 

התורה. אלו צבאות ה' השוקדים על תלמודם במסירות.

התורה  עולם  בשימור  מעוניינים  "אנו  בדבריו:  הפתיע  יעלון 

ובעד העיקרון שקבוצה נבחרת של בני ישיבות ימשיכו בלימודיהם 

באין מפריע". כיום מבינים יותר מתמיד, כי לצד המאמץ המלחמתי 

יש להשקיע גם בלגיונו של מלך ולשמר את פך השמן הטהור.

 



השר  הזכיר  הספר,  בית  בחצר  עץ  לנטוע  שיצאנו  לפני  רגע 

ואשר  סירקין  במחנה  ערך  אותו  המיוחד  הביקור  על  לשעבר 

השתתף שם בחלוקת מזון למשפחות במסגרת 'חג שבע' שעל ידי 

'מפעלות הרב גרוסמן'.

"הפערים  יעלון.  אמר  וגדל",  שהולך  עוני  בישראל  "יש 

החג הוזמנתי  לקראת  וגדלים.  הולכים  הכלכליים  החברתיים 

לי הזכות להשתתף באריזת מוצרי  והייתה  סירקין  להגיע למחנה 

גרוסמן,  דוד  יצחק  הרב  ישראל  פרס  חתן  ביוזמת  לנזקקים,  מזון 

שיזם מבצע שלא יישארו משפחות רעבות בחג. העוני נמצא וצריך 

להילחם בו אף שאני בעד כלכלה חופשית, אני סבור שיש לפעול 

למען השכבות החלשות וצמצום הפערים".

בדבריי הדגשתי את עניין הערבות ההדדית של עם ישראל, בין 

כל עדותיו, קהליו, שבטיו וחוגיו. כוח עמידתנו האיתנה אל מול 

ומעל לכוח האנושי. אנחנו  איתני העולם, הוא מעל לגדר הטבע 

ונשרוד  שרדנו  כמטאפורה,  ולא  זאבים  שבעים  בין  קטנה  אומה 

מה  וזה  בגלות  ימינו  בכל  אותנו  שהחזיק  מה  זה  הביחד.  בכוח 

שיחזיק אותנו ויעניק לנו את הכוח לשרוד בהמשך.

דואגים  כתף, כשאנחנו  אל  כתף  אח,  לצד  ביחד, אח  כשאנחנו 

איש לרעהו, הרי שאנחנו מושלמים ויכולים לנצח את כל מי ומה 

שעומד לנגדנו. בסייעתא דשמיא.

 יחד שבטי ישראל.



כשהוא  לאומה  הודעה  יעלון  הוציא  הספר,  מבית  ביציאתו 

משתף תמונה מהביקור, וכך כתב:

מדעים  לבי"ס  בואו  מפלגנות?  ההיפך  זה  מה  לראות  "רוצים 

קודש,  עבודת  עושים  וצוותו  נורדמן  בנצי  הרב  בחדרה.  ויהדות 

תודה לכם בשם עם ישראל כולו!"

ותודה לך בוגי על הביקור המיוחד.

 

שבת שלום ומבורך 

הרב בן ציון נורדמן 

בדבריי הדגשתי את עניין הערבות ההדדית של עם ישראל, בין כל עדותיו, קהליו, שבטיו 
לכוח  ומעל  הטבע  לגדר  מעל  הוא  העולם,  איתני  מול  אל  האיתנה  עמידתנו  כוח  וחוגיו. 

האנושי
"
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בשוברים!

המבצע
ממשיך
לשבוע
נוסף!

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

כובע 100% לבד
תוצרת אירופה לא סיני!

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

943
במקום 750 ש”ח

טלפון רב קווי: 

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

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

כובעי קנייטש/חסידי

דגמים חדשים
לכובעים עגולים וכובעי גור

במחירים מפתיעים!

המותג העולמי          

במחיר מפתיע!
ROCHE
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"לך לך מארצך"
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 

אל הארץ אשר אראך )יב, א(

התנתקות מהעולם הסובב

אותנו  מלמדת  בראשית  חומש  של  הראשונות  בפרשיות 
עוסקת  בראשית  פרשת  אמונתנו,  יסודות  את  הק'  התורה 
זו  פרשה  ללמוד  מאוד  חשוב  הקב"ה,  ע"י  העולם  בבריאת 
כי הכל מבוסס עליה, פרשת נח מתארת את המטרה של כלל 

האנושות, הגויים נקראים "בני נח".
ע"י  הישראלית  האומה  בהתהוות  עוסקת  לך  לך  פרשת 
אברהם אבינו, הרמב"ם )בפ"א מהל' עבודת כוכבים( מתאר 
כולו  העולם  כנגד  יחידי  היה  הוא  אברהם,  של  הגדלות  את 

שעבד ע"ז, וממנו היסוד לכל היהדות.
המילים הראשונות בפרשת לך לך הן עקרוניות מאוד, "לך 

לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך".
בעצם, כל קורותיו של אברהם אבינו, כל הקשיים שהיו לו 
]נמרוד, כבשן האש וכו'[, אינם מוזכרים בפרשת לך לך אלא 
בפרשת נח, וגם שם לא בפירוש, רק ברמז, מהו הדבר היחיד 
שנזכר בפרשת לך לך, שהיא הפרשה של ההתהוות של עם 

ישראל? "לך לך מארצך"...ההתנתקות מהעולם הסובב!
אם  לאברהם,  הקב"ה  של  הראשונה  האמירה  הייתה  זו 
רוצה אתה להתחבר אליי, עליך להתנתק מהעולם שמסביבך, 
"מארצך" – מהתרבות, מהחברה האנושית המוכרת לך, מכל 
מה שאנשים נהנים ממנו, "ממולדתך" – מדברים שהורגלת 
שנקרא  מה  הנוחות  כל  אל  לעזוב  שנולדת,  מאז  אליהם 
לך  מבטיח  אינני  אראך",  אשר  הארץ  "אל  ללכת  "חיים", 
ארץ יותר יפה, לא אומר לך אפילו לאן אתה הולך – רק תלך 

אחרי!
ואכן, "וילך אברהם" – אברהם היה מיוחד בכך שהוא גילה 

שאפשר להתנתק ולהגיע לגבהים, כאשר מתקשרים לאמת.

ברית של דם

בהמשך מתארת לנו התורה את הברית שכרת השי"ת עם 
אברהם, היו שתי בריתות – ברית בין הבתרים וברית מילה, 
עזים  שלש  לקחת  אברהם  על  ה'  ציווה  הבתרים  בין  בברית 
ושלושה אילים, "ויבתר אותם בתוך", ואברהם אבינו ולפיד 

האש ]המורה על השכינה[ עברו בין הבתרים.
ברית  לכרות  רצו  שכאשר  הקדומים  בימים  מנהג  זה  היה 
היו מבתרים בהמה ועוברים בין שני חלקי הבהמה, זהו ביטוי 
בין  האחדות  כך  יחד,  מאוחדים  הבהמה  חלקי  שכל  שכשם 

כורתי הברית היא מושלמת.
שומר  אינו  ה'  מעתה  אברהם,  עם  ה'  שכרת  הברית  זוהי 
אני עושה"?!  אני מאברהם אשר  סוד מאברהם – "המכסה 
בצער,  אנחנו   – בצער  השכינה  כאשר  יז(,  יח,  )בראשית 

וכאשר אנחנו בצער – השכינה בצער.
הברית השנייה הייתה ברית מילה – ברית של דם.

פרשת  בסוף  תורה,  במתן   – שלישית  ברית  גם  הייתה 
הדם  את  קיבל  רבנו  ומשה  כתוב ששחטו בהמות,  משפטים 
דם  "הנה  ואמר  ישראל  עם  על  וחצי  המזבח  על  חצי  והיזה 
אחד,  בדם  מחוברים  והקב"ה  ישראל  עם  מעתה  הברית", 

בברית שכרת ה' עם כלל ישראל היה דם.
קידושין בין בעל לאשה הם כריתת ברית, אך לא ברית של 
לה  נותן  הוא  בכסף",  "אשה מתקדשת   – כסף  אלא של  דם 
טבעת מדין שווה כסף ככסף, ובזה היא מתקדשת לו ונעשית 
נקרא  ]משום כך הוא  יש כח חזק בעולם הזה  אשתו, לכסף 
ניתן  דבר  כל  לא  ממש,  כדם  כוחו  אין  עדיין  אך  "דמים"[, 

לקנות באמצעות מטבעות של כסף, בריאות אי אפשר לקנות 
בכסף וגם לא ילדים.

לכן, אמנם זו ברית, וכשם שהבעל דואג לצרכים הגשמיים 
הוא  אם  אשתו,  של  לצרכים  לדאוג  עליו  גם  כך  עצמו,  של 
לבוש בגדים מכובדים, מחויב הוא לדאוג שגם לאשתו יהיו 
כך התחייב בכתובה,  הן  ויקרים,  לא פחות מכובדים  בגדים 

"וישלטו בנכסיהם שווה בשווה"!
אך עם כל זאת, לא בהכרח שטעמם יהיה שווה וכל מאכל 
אוהב  הוא  רבות  פעמים  תאהב,  האשה  גם  אוהב  שהבעל 
מהם,  לטעם  אפילו  מסוגלת  איננה  והיא  חריפים  מאכלים 
יש עדיין  ולכל אחד  זו איננה ברית של דם,  כי סוף כל סוף 
אישיות נפרדת, ממילא, לא כל מה שהוא נהנה ממנו גם היא 

נהנית ממנו.
זאת  עשה  הוא  ישראל,  כלל  עם  ברית  כרת  כשהשי"ת 
שכך,  וכיון  החיים,  של  המניע  הכח  הנפש,  הוא  הדם  בדם, 
לא די שיהיה לנו זמנים מסוימים במשותף, לא די שבבוקר 
ורק מה שיפה  זוהי ברית של דם,  ונותנים צדקה,  מתפללים 
בעיני הקב"ה יהיה גם יפה בעינינו, כל ההנאות שלנו יהיו רק 

ממה שה' אוהב.
ה(,  ו,  אלוקיך")דברים  ה'  את  "ואהבת  בתורה,  נצטווינו 
ואם,  לאהוב?  לצוות  אפשר  כיצד  השאלה  על  עמדו  וכבר 
חלילה, אינני אוהב?! התשובה היא – אהבת ה' טבועה בנו 
מעצם בריאתנו, אנו מקושרים אליו יתברך בדם, הדם הזורם 
בעורקינו הוא דם של קדושה, הבטחנו להשי"ת שנאהב את 

מה שהוא אוהב ונשנא את מה שהוא שונא.

להתרגל לאהוב את האהוב על 
הבורא

תשאלו: הרי רואים אנו בעינינו שההנאות שלנו אינן דווקא 
שגם  ודאי  היא,  בכוונה...התשובה  מתפילה  תורה  מלימוד 

לכך צריך להתרגל, ובלאו הכי לא ניתן לחוש את ההנאה!

משל למה הדבר דומה? היה פעם יהודי עני מרוד ולו דוד 
עשיר מופלג, ויהי היום והדוד ערך חתונה לבתו, אחיינו העני 
בקוצר  לכך  וציפה  הזמנה,  יקבל  ובטוח שכמובן  סמוך  היה 
וסועד  המפואר  באולם  יושב  עצמו  את  ראה  בדמיונו  רוח, 
את לבו במאכלים ערבים לחיך, אך הימים חולפים וההזמנה 

איננה.
בדריכות,  ומצפה  יושב  הוא  מהבוקר  החתונה,  יום  הגיע 
התחילה  הרעב  תחושת  בינתיים  ו-כלום!  חולפות  השעות 
עד  לחם  עם  אותו  ואכל  גדול  בצל  לעצמו  קנה  לו,  להציק 
נשמעה  המזון,  ברכת  לברך  התיישב  סוף  סוף  כאשר  תומו, 
דפיקה בדלת, בפתח עמד שליח ובפיו הודעה, הדוד מתנצל 
מעומק ליבו על ששכח לשלוח לך הזמנה, וכעת הוא מזמין 

אותך לסעודה.
מיודענו מגיע לחתונה, ומגישים דגים, הוא טועם ומפליט, 
"משהו קרה לטבח, יש טעם של בצל"...מגיע לבשר – ושוב, 

"יש למאכלים היום טעם של בצל"!
לך  רבה  "תודה  לו,  ואמר  הכלה,  אבי  לדודו,  ניגש  הוא 
שהזמנת אותי, אבל מה קרה לטבח שלך? הרי לכל דבר יש 

טעם של בצל"?
חייך הדוד ואמר. "לך יש טעם חריף של בצל בפה, לכן כל 
דבר שנכנס לפיך מקבל טעם של בצל, כל זמן שטעם הבצל 
ביד  כאן  המוגשים  המטעמים  מכל  ליהנות  תוכל  לא  בפיך, 

רחבה"!
את  נאהב  נהנה,  שהוא  ממה  שנהנה  לה'  הבטחנו  אנחנו 
מוכרחים  הזו  למדרגה  להגיע  כדי  אבל  אוהב,  שהוא  מה 
להתחיל לחיות את המציאות הזו, כל זמן שטעם העולם הזה 
יוכל לחוש את טעמה הערב של התורה  שולט באדם, כיצד 

הקדושה?!
עכ"פ זוהי הברית שכרתנו עם הקב"ה, ברית של דם לאהוב 

את האהוב עליו ולסלוד ממה ששנוא עליו יתברך.
והנה השלד של גוף האדם אינו הדם, אלא העצמות ]"עצם 
מלשון עצמי"[, ללא השלד – אין לאדם צורה ומבנה, השי"ת 
לא כרת ברית עם השלד של האדם אלא עם פנימיותו – עם 
היום  כל  ישב  ברית שכל אחד  אתנו  כרת  לא  הדם,  השי"ת 
בישיבה וילמד גמרא, יהודי יכול להיות נתון בכל מצב שהוא, 
אך הקשר שלו, האהבה שלו, צריכים להיות אל השי"ת ואל 

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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תורתו.

התורה הקדושה והחכמות 
החיצוניות

לפי יסוד זה תירץ הגרש"ד פינקוס זצ"ל שאלה שנשאל
הרב  מספר  תיכונית  בישיבה  בחור  פגשתי  מה  זמן  לפני 
הייתי  השקפה,  בענייני  מעט  אתו  ושוחחתי  זצ"ל  פינקוס 
לו  לתת  לא  וגם  אותו  להתקיף  התכוונתי  לא  נימוסי,  מאוד 
מוסר, בתוך הדברים שאלתי אותו, מה דעתך, אם הרמב"ם 
היה קם היום בתחיית המתים, האם היה רואה את הישיבות 

התיכוניות בדרך ראויה או לא?
רופא  של  בנו  הוא  בחור  שאותו  התברר  דבר  של  בסופו 
גדול, פרופסור מפורסם – יהודי שומר תורה ומצוות, וכעבור 
לי,  כתב  הוא  וכך  הפרופסור,  מאביו  מכתב  קבלתי  יומיים 
"כבוד הרב פינקוס, ברצוני לשאול אותך שאלה, אם הרמב"ם 
ר"מ  להיות  אותו  מקבלים  היו  האם  לתחיה,  היום  קם  היה 
באחת הישיבות הקדושות? הן הרמב"ם עסק גם בפילוסופיה, 

רפואה, ובמדע כללי?! בכבוד רב – פרופסור...
הדעת,  את  עליה  לתת  שעלינו  טובה  שאלה  זוהי  ובכן, 
כידוע, בישיבות לא מכניסים לימודי חול, מדוע? כיצד אנו 
מסתכלים על העניין של לימודי חול? ודבר נוסף, כיצד ניתן 
הנה  ומדעים?  חול  בלימודי  גם  עסקו  עולם  שגדולי  להבין 
הרמב"ם מצד אחד היה גדול בתורה, בצעירותו הוא כתב את 
פירוש המשניות ובזקנותו את ספרו הגדול – ה"משנה תורה", 
ויחד עם זאת הוא גם היה רופא והגה בספרי פילוסופיה ומדע.

המופלאים  בדבריו  טמונה  זו  לשאלה  האמתית  התשובה 
בפאר  )הובא  לתלמידו  ששלח  באגרת  עצמו  הרמב"ם  של 

הדור סי' מא(, וכך הוא כותב.
אצא  ובטרם  ידעתי,  התורה  בבטן  אווצר  שבטרם  "אע"פ 
והיא  נתנתני,  חוצה  מעיינותיה  ולהפיץ  הקדשתני,  מרחם 
מבחורי,  שגיתי  באהבתה  אשר  נעורי  ואשת  אהבי  איילת 
מואביות  צרות,  לה  נעשו  נכריות  נשים  הרבה  זאת  גם  ואף 
עמוניות צידוניות אדומיות חיתיות, והשם יתברך יודע כי לא 
נלקחו מתחילה אלא להיותן לה לרקחות ולטבחות ולאופות, 
עד  היא  טובת מראה  כי  יופיה  את  והשרים  להראות העמים 

מאוד".
הרמב"ם תימצת כאן במילים קצרות וקולעות את שיטתו 
הנ"ל  הרמב"ם  דברי  חיצוניות,  בחכמות  גם  שעסק  במה 
יש לשים לב לעומק המשל הנפלא  ומפורסמים, אך  ידועים 

שהוא אומר.
חדרים,  הרבה  עם  גדול,  בבית  אשתו  עם  חי  עשיר  אדם 
מחזיק  הבית  תחזוקת  לשם  אך  הבית,  עקרת  שהיא  כמובן 
בעה"ב כמה נשים, מנקה, טבחית, מטפלת וכו' הן שומרות 
על הבית שיהיה נקי ומסודר, דואגות להכנת האוכל ולטיפול 
לכל  מתייחס  שהוא  אחד,  בתנאי  ויפה  טוב  הכל  בילדים, 
נקודת  שום  ללא  עניינית,  עסקית,  בצורה  הנמצאות  הנשים 
רגש אישית, אבל אם ח"ו אפילו לרגע אחד  אחת מהן מוצאת 
הבית  מן  לסלקה  עליו   – אליה  קשור  קצת  והוא  בעיניו  חן 
באופן מיידי! ואף שעי"ז הבית שוב לא יהיה נקי ומסודר כפי 
שהיה – אבל לפחות יהיה זה בית, החיים המשותפים של בני 

הזוג יימשכו, אחרת – חיי הנישואין ייהרסו!
האחרות  והחכמות  האשה,  כביכול  היא  התורה  והנמשל, 
בעצמו  האדם  יודע  אם  רק  והאופות,  הטבחות  הרקחות,  הן 
שהחכמות החיצוניות שלומד הן אצלו בבחינת שפחות שאין 
לו אליהן שום רגש של חיבה וקשר – יכול לעסוק בהן בנוסף 

לתורה שהיא העיקר, אבל אם יש אפילו ניצוץ קטן של קשר – 
יש "לזרוק אותן מהבית", לא להתקרב אליהן כלל!

להעיד,  הקב"ה  רק  יכול  הרמב"ם,  אומר  זו,  נקודה  על 
נלקחו מתחילה אלא להיותן לרקחות  כי לא  יודע  "והשי"ת 
שרגשות  משום  כך?  זה  באמת  ומדוע  ולאופות",  ולטבחות 
השי"ת  רק  לכן  הלב,  בעומק  עמוקות  בנטיות  תלויות  אלו 
יכול להעיד שמעולם הוא לא גילה אפילו שמץ דק של חיבה 
ורק התורה היא היחידה שאותה  כלפי החכמות החיצוניות, 
אהב והייתה לו "איילת אהבים ויעלת חן" )משלי ה, יט( רק 
כלפיה הרגיש שהיא חלק מהחיים שלו, אבל כל חכמה אחרת 
שהשתמש בה, לא הייתה חלק מחייו, רק דבר שימושי שאין 

לו שום קשר רגשי כלפיו.
שהיא  עד  לתורה,  קשורים  כה  היו  הרמב"ם  כמו  אנשים 
ולשאר  לבם,  כל  את  ותפסה  מדמם  לחלק  ממש  נעשתה 

החכמות לא היה להם קשר כלל וכלל.
יכולים אנו באמת לדעת שהרמב"ם צדק? לפי בניו  כיצד 
הפך  לא  ותלמידיו  מבניו  אחד  אף  ותלמידיו,  הרמב"ם  של 
החסיד,  אברהם  רבי  היה  בנו  תורה,  בני  היו  כולם  לרופא, 
ועד היום מי הם בניו – תלמידיו? אנו בני התורה, הלומדים 

בספריו יד החזקה, פירוש המשניות וכו'.
זוהי התשובה לשאלתו של אותו פרופסור, לו יצויר שהיינו 
יכולים להכניס לישיבות של היום אסטרונומיה, מתמטיקה, 
רפואה ושאר החכמות, מבלי שאפילו בחור אחד יימשך לכך 
או יקבל "גיעשמאק" ] תענוג[, אולי היה מקום לשאלה, אך 
החשש הגדול הוא שאם ילמדו חכמות אלו, עלולים להימשך 

אחריהן, לכן מוכרחים "לזרוק אותן מהבית!

אהבתנו – התורה הקדושה

רוב ההתעניינות של האנושות כיום מתמקדת בנושא אחד, 
יצירת תענוגים, שדברים יהיו יותר טעימים, יותר יפים, יותר 

מרתקים,.
כך  שלנו,  האהבה  תהיה  שהתורה  להשי"ת  נשבענו  אנו 
היה היהודי תמיד, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" 

)במדבר כג, ט(,
עצם הדבר שישנה מציאות של חיים לאחר המוות הוא דבר 

שכאשר  מבינים  האנושות  כלל  דעת,  בר  לכל  וברור  פשוט 
הגוף מפסיק לחיות, האישיות של האדם לא נעלמת, מה כן 

קורה אתה?
אמונת ישראל היא שאדם שהיה קרוב לה' כל ימי חייו, אדם 
שנהנה מהשבת, ציפה לה, כל שיעור גמרא היה עבורו חוויה 
מופלאה, ברגע שנשמתו עוזבת את גופו היא מייד עולה אל 
ה', אך מי שאהב דברים גשמיים, ואילו בבית הכנסת הוא חש, 

רח"ל, כמו גוף זר, לאחר שימות, ה' ירחם...
שלנו  הגדולה  העבודה  זוהי   – אלוקיך"  ה'  את  "ואהבת 
לבוראנו  נשבענו  הקב"ה,  עם  דם  של  ברית  כרתנו  שעליה 
שאהבתנו תהיה התורה הקדושה, זוהי כל מהותו של היהודי 

– "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך".
והסתלקותו  פטירתו  יום  את  העולם  בכל  ציינו  השבוע 
וקדוש לברכה, אין סוף של  זכר צדיק  יוסף  של מרן הגר"ע 
דברים נפלאים נאמר עליו ע"י תלמידיו מכריו ומוקיריו, ואף 
אהבתו  את  עיניי,  שראו  ממה  אספר  שבתלמידיו  הקטן  אני 
ושקידתו בתורה שכבר ספדו ספדניא מיותר לציין, אך בכל 

זאת אספרה מעט מן המעט ממה שראו עיניי ולא זר.
היה זה בעת שמרן זיע"א התכונן למעבר מדירת השרד שלו 
ברח' ז'בוטינסקי שבשכונת רחביה, לדירתו החדשה בשכונת 
הר – נוף, היה צורך להעביר בין כל חפצי הדירה והרהיטים 
גם את ספרייתו הגדולה, מכיון שזכיתי  באותן השנים בעת 
אליו  צמוד  להיות  דעת"  "יחווה   המדרש  בבית  שלמדתי 
ולשמשו והקשר ביננו היה קשר מיוחד במינו כשל אב ובן רב 
ותלמיד, נתבקשתי על ידו לבוא ולסייע לו בהעברת הספרייה 
התורנית, המחזה הזה לא יישכח מעיני ולא יימחה מזכרוני, 
כידוע הספריה של מרן זיע"א הייתה גדולה ועצומה ומורכבת 
ספר  למרן  מגיש  הייתי  מדף,  בכל  ספרים  של  שורות  משני 
אחר ספר, איך שהרב היה אוחז כל ספר, מחבק ומנשק אותו 
ומלטף אותו, והולך אתו בשירה ובריקודים עד שהיה מניחו 
בארגז הראוי לו, ממש כתינוק האוחז את הצעצוע היקר לו 

מכל.
רק  בדמו,  כך  טבועה  התורה  ואהבת  ה'  שאהבת  מי  רק 
ה'  את  "ואהבת  הציווי  את  ויותר  שנה   90 במשך  שקיים  מי 
אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", רק הוא יכול 
לחוש אהבה וחיבה כל כך גדולים ועצומים לספרים היקרים 

והאהובים לו מפז ופנינים.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל 
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שם 
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את פרסומה, הליכותיה ועיקר הנהגתה, קנתה ישיבת באר יעקב מראש הישיבה המיתולוגי 
הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, אשר גם כיום צאצאיו מנהיגים אותה  חילוקי 
הדעות עם המשגיח הרב וולבה, עולם הנגינה והלחנים, השנים הקשות והפרישה מ'מועצת 
עם  להסתובב  אסור  היכן  הצ'ולנט,  לרבנית  כשנשרף  קרה  מה  וגם:    התורה'  גדולי 
סלולרי כשר ומדוע התנגד הרב וולבה להכניס ארבעה בחורים בחדר  פרופיל מיוחד

אבי רבינא
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יעקב,  באר  ישיבת  את  לסקר  שבאתי 
ושקט  קטן  לכפר  להיכנס  ציפיתי 
ראשון  של  המטרופולין  בפאתי 
בעיר  מדובר  כי  גיליתי  אולם  לציון, 
לתעשיית  המנופים  בין  מתפתחת. 
הבנייה המשגשגת, שוכנת מזה עשרות 
היה  אכן  שהיישוב  בשלב  )עוד  שנים 
קטן ושליו( הישיבה המיתולוגית 'באר 
יענקב'(  'באר  הישיבתית  )בעגה  יעקב' 
שהפכה לחלק בלתי נפרד מהזהות של 
היישוב, והיישוב הוא חלק בלתי נפרד 
את  נסקור  הכתבה  במהלך  מהישיבה. 
אך  והתעלות,  שגשוג  פריחה  ימי  שידעה  הישיבה,  ימי  דברי 
גם ימי משבר ובצורת. כבר עם פתח הדברים, נציין כי בשנים 
האחרונות צועדת הישיבה חזרה בדרכה לרכוש מקום של כבוד 

בצמרת עולם הישיבות.
בימי הזוהר של הישיבה הוביל אותה ראש הישיבה האגדי, 
'זקן ראשי הישיבות', מרן הגאון רבי משה שמואל  מי שכונה 
רבי  הצדיק  הגאון  הישיבה  משגיח  עמו  ויחד  זצ"ל,  שפירא 
שור'.  'עלי  ספר  ומחבר  המיתולוגי  המשגיח  וולבה,  שלמה 
והעמידו  ולשגשוג  לפריחה  הישיבה  את  הובילו  השניים 
תלמידים רבים על דרך התורה והיראה. בד בבד ניתן לציין כי 
שימוש שני מלכים בכתר אחד הוביל לא פעם לחילוקי דעות, 

שנפתרו תמיד ברוח טובה בחדרי חדרים.
הרב וולבה הידוע בחשיבתו הייחודית, הנהיג בישיבה כללים 
וסדרים מחודשים: כשחשש מרפיון בתפילה, החליט שבחדרי 
הפנימיה לא ישנו יותר משלושה בחדר. לדבריו, ארבעה בחורים 
ישוחחו זוגות זוגות אל תוך הלילה והדבר עלול להפריע ליום 
הלימוד למחרת. היום, בשל ריבוי התלמידים, נוספו קרוואנים 
ומיטה רביעית לכל אחד מהחדרים. כמו כן הקפיד מאוד ששערי 
בית המדרש יתהדרו בדלתות ענק, כדי לתת לבחורים תחושה 
של רחבות והדרת מלך. אחרי ש'עזב' הרב וולבה את הישיבה, 
מיהר ר' משה שמואל שפירא והחליף את השערים לגודל סביר. 
עם  וגם  בישיבה  המוסר  אגף  על  פסחו  לא  הדעות  חילוקי 
המשגיח הנוכחי הגה"צ ר' משה דוד לפקוביץ נתגלעו חילוקי 
דעות פעוטים, כשסיפור מרתק ומייצג הוא כי באחת השיחות 
לא  לבחורים  ואמר  בישיבה  הסופ"שים  את  וולבה  הרב  חיזק 
לצאת הביתה לפני סיום הסדר של יום שישי, המשגיח הגרמ"ד 
לבחורים:  אמר  בסיום השיחה  לבית המדרש  לפקוביץ שנכנס 
חמישי  לפני  לצאת  ולא  בסופ"ש  הלימוד  את  לחזק  צריך  אכן 
מיותר  בזמן",  פעם  יוצא  הייתי  "אני  הוסיף  אולם  בצהרים...  

לציין מי ניצח בתחרות על לב הבחורים.
שימור  היה  וולבה  הרב  של  המיוחדות  מדרכיו  אחת  עוד 
שהישיבה  מאוד  הקפיד  המשגיח  בוטיק".  כ"ישיבת  הישיבה 
המיוחד  במבטו  כתליה.  בין  תלמידים  ממאה  יותר  תכיל  לא 
טען שישיבה גדולה יותר מאבדת את החום והקשר האישי עם 
שלא  הקפידה  הישיבה  כהונתו,  תקופת  בכל  לכן,  התלמידים. 
לעבור את מכסת מאה התלמידים. כיום, עם פרוץ העידן החדש 

בישיבה, היא מונה כ-250 בחורים, ועוד היד נטויה.
מפסיק  לא  אני  הישיבות,  עולם  את  לסקר  שהתחלתי  מאז 
לשינויים  לבי  תשומת  את  ולהקדיש  חדשים  פרטים  ללמוד 
התמורות  אחת  הישיבות'.  ב'עולם  שחלים  ולהתפתחויות 
המרתקות בשנים האחרונות היא שינוי מרחיק לכת בהיררכיה 
נתונה  הייתה  הבחורים  הערצת  עברו  בימים  בעוד  הישיבתית. 
באופן בלעדי לראש הישיבה הזקן )זה קנה חכמה( ללא עוררין. 
של  תהליך  עבר  הישיבות  ועולם  השתנתה  התפיסה  היום, 
בחלק  וריענון  חידושים  חדשים,  רשמים  הכולל  המתסחרות 
מהישיבות, הקשבה ויחס אישי וריבוי משיבים הפזורים ברחבי 

בית המדרש. 
נדרשות  ליבו של המצטיין,  כדי לעמוד בתחרות הקשה על 
הישיבות לכוח צעיר ונמרץ המסוגל לעמוד במתח ובתחרותיות 
העצומה בעולם הישיבות. לכן, ניתן למצוא ישיבות בהם מכהן 
ראש ישיבה תלמיד חכם עצום אך בא בימים, כשאת הישיבה 
הבא  מבחוץ  חיזוק'  'שחקן  אפילו  או  חתנו  בנו,  ינהל  בפועל 
המתחרות  מול  בראש  ראש  ולהציבה  הישיבה  את  להרים 
יעדיפו  לחיקוי,  כמודל  ואף  הרוחני  בפן  כי  יצוין  השונות. 
יותר,  והלמדן  החשוב  הוותיק,  הישיבה  ראש  את  התלמידים 
בת  בתחרותיות  ולעמוד  בפועל  הישיבה  את  לנהל  כדי  אולם 

דורנו, נדרש הכוח הצעיר והרענן.
גם על ישיבת 'באר יעקב' לא פסחה המודרניזציה של עולם 
הישיבות. בעוד בתואר ראש הישיבה נושא הגאון רבי דוד יצחק 
שפירא, בנו בכורו של ראש הישיבה רבי משה שמואל שפירא 
זצ"ל, שגם מוסר את השיעור כללי ומנהיג את הצד הרוחני של 
עם  יחד  הישיבה  בעול  נושא  למעשה  שהלכה  הרי  הישיבה, 
אביו בנו הצעיר והנמרץ ר' שמעון, שבהיעדרו של אביו )ר' דוד 

יצחק( מוסר בעצמו את השיעור כללי.

בנו השני של ראש הישיבה, צעיר ונמרץ גם הוא - ר' אריה, 
את  לפתוח  שהחליט  עד  רבים  תלמידים  בזמנו  אחריו  סחף 

ישיבת 'שערי שמועות' בגיבויו הצמוד של אביו.

השיעור האחרון
להבדיל מהישיבות הקטנות, שם ברוב המקרים ראש הישיבה 
עימם  המתייעץ  ישראל'  'גדולי  של  ושליחם  'פקיד'  מעין  הוא 
על כל צעד ושעל, ראשי הישיבות הגדולות הם 'גדולים' בזכות 
הגדול  רובם  מעלה.  ואנשי  מנהיגים  חכמים,  תלמידי  עצמם, 
מנהיגים את הישיבות בעצמם בלי להתייעץ ובלי לקבל הוראות 
מסמכות נוספת, כך ישיבת 'באר יעקב' זכתה ברבות השנים כי 

גדולי ישראל עמדו בראשה.
אך  בריסק,  לרבני  מאוד  מקורב  היה  זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש 
לא  כי  אם  בריסק  של  לזו  הדומה  עצמאית  שיטה  פיתח  הוא 
בראשות  לעמוד  החזו"א  מרן  ידי  על  מונה  הגרמ"ש  כמוה. 
ישיבת 'באר יעקב' כשנה לאחר הקמתה. ברבות השנים מיצב 
את עצמו בקדמת ההנהגה של הציבור החרדי, אך נותר ספון בין 
כתלי הישיבה למרות חברותו במועצת גדולי התורה של 'דגל 
דוד  רבי  דרכו  בנו ממשיך  כך  )עד לפרישתו(. כמוהו,  התורה' 
יצחק אינו  עוסק בעניינים הטכניים של הישיבה ותפקידו רוחני 
בלבד. את אביו, ירש ר' דוד יצחק לא רק בדרך הלימוד אלא אף 
בהלחנת הניגונים המושרים בפי כל תלמידי ובוגרי 'באר יעקב'. 
גם כשנישאים התלמידים ועוזבים את הישיבה ממשיך ראש 
עצמם  רואים  והם  שלהם  הרוחני  הדרך  מורה  להיות  הישיבה 
שפירא  שמעון  ר'  עורך  לשבוע  אחת  חייהם.  לכל  כתלמידיו 
כ-50  משתתפים  בועד  ברק,  בני  בעיר  לאברכים  מיוחד  ועד 
מתלמידיו, אברכים בוגרי 'באר יעקב'. יצוין, כי בישיבה קיים 
למרות  זאת  לישיבה,  הקשורים  אברכים  כ-30  עם  קטן  כולל 

שעבר זמן רב מאז לימודם בה.
ר' משה שמואל לתקופה  יענקב' בתקופת  'באר  דומה  אינה 
זו. אך יעידו התלמידים כי דמותו של ראש הישיבה זצ"ל עדיין 
מורגשת בין כותלי הישיבה. מורגלת על לשונם של התלמידים 
היום  המשמשים  נכדיו  של  בפיהם  או  זצ"ל",  ישיבה  "הראש 

בתפקידים רוחניים בישיבה: "סבא זצ"ל". 
12 שנים לאחר פטירתו, דרך הלימוד בישיבה היא על פי מה 
שהוא הנחיל לתלמידיו, אז דרך השיעורים והיום בספריו הרבים 
הנלמדים בישיבה. באוצר הספרים הישיבתי לא רבים הם ספרי 
האחרונים בני זמננו. בולטים הם ספריו של ראש הישיבה זצ"ל 

על המסכתות הנלמדות בישיבה.
שנה וחצי לפני פטירתו פסק ר' משה שמואל לומר שיעורים 
בישיבה בשל חולשתו. "בחורף תשס"ד היה השיעור האחרון 
שמסר". נזכר בוגר הישיבה דוד. בשיחה עם 'כל ישראל' הוא 
וכך  הנוכחים,  של  במוחם  הטבוע  הנשגב  השיעור  על  מספר 
שיעורים  על  שמואל  משה  ר'  חזר  לא  "מעולם  מספר:  הוא 
קודמים שמסר, בכל שיעור חידש פשט מחודש בסוגיה וביאר 
מהלכים שלא נשמעו קודם לכן. השיעור האחרון היה בסוגיית 
שמסר  למרות  דקות,  כשמונה  וארך  בקידושין  עברי'  'עבד 

רישיון כ עם  ייתפס  אשר  בחור 
לעומת  מהישיבה.  לאלתר  יעוף 
זאת משחררת הישיבה רסן בכל 
הקשור להחזקת מכשירים ניידים 
כשרים. בחורים רשאים להחזיק 
ברשותם טלפון כשר כל עוד הם 
לא מסתובבים עם המכשיר בגלוי 

ברחבת בית המדרש
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עליה  מילה  אף  הייתה  לא  הסוגיה,  על  שיעור  פעמים  עשרות 
חזר משיעורים קודמים, זה החותם האחרון שהשאיר לנו קודם 

הסתלקותו".
השנים הקשות של הישיבה היו לפני כ-15 שנה, בעת תקופת 
מחלתו הקשה של ראש הישיבה זצ"ל. בתקופה זו מנתה הישיבה 
כ-7 בחורים בלבד! משגיח הישיבה, הגאון הצדיק רבי משה דוד 
לפקוביץ, קיבל על עצמו בליל פורים של אותה שנה להחיות את 
הישיבה. תהפוכות רבות עברה הישיבה מאז, עד לשגשוגה כיום 

כאחת מהישיבות החשובות בעולם התורה.
הישיבה שידעה עליות ומורדות הצליחה לייצב את עצמה היום 
במקום מכובד והמאמצים הרבים נשאו פרי. הישיבה מונה היום 
בוגרי  בני  ממצוינים  החל  החברה,  מכל שכבות  בחורים  כ-250 
הישיבה הוותיקים שמקפידים לשלוח את ילדיהם למקום שעיצב 

וחינך אותם, וכלה בבחורים מהישיבות המגוונות בפריפריה.
מתגוררת  לישיבה  הסמוכה  זצ"ל  הישיבה  ראש  של  בדירתו 
בחיי  להתערב  ממעטת  הרבנית  פייגא.  חיה  הרבנית  כיום 
התלמידים, אך תלמידי הישיבה עולים לביתה מדי שבת לאמירת 
המנוח.  ישיבה  ולראש  לה  הטוב  מהכרת  כחלק  שבת'  'גוט 
והמלמד  השבתות,  באחת  שהתרחש  על  מסופר  מפעים  סיפור 
על המידות האציליות של ראש הישיבה. היה זה בסעודת שבת 
טעם  טעמו  אלו  אך  לסועדים,  טשולנט  הגישה  הרבנית  בבוקר, 
לוואי בשל כך שהסיר נשרף. הרבנית והתלמידים שסעדו סביב 
הגיב  שטעם,  לאחר  הישיבה.  ראש  של  לתגובתו  ציפו  השולחן 

בפקחותו: "רבעצ'ין, זיבורית דידך כעידית דעלמא".

פרישה מה'מועצת'
ואינם  מהמדינה  המתנערים  בריסק  לבית  שייכותו  למרות 
זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש  של  תלמידיו  בבחירות,  משתתפים 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  היה  עצמו  והוא  בבחירות  הצביעו 
של 'דגל התורה'. הגרמ"ש  דרש שלא להתדיין בבג"ץ על גיוס 
בני הישיבות, מתוך חשש שהשופטים "מבקשים לעקור הכל". 
בערב ההצבעה במליאת הכנסת על חוק הוראת שעה, שיאפשר 
את המשך הסדר דחיית גיוס בני הישיבות, נשא דברים במעמד 

הכנסת ספר תורה שהתקיים בישיבת באר יעקב.
התורה:  גדולי  ממועצת  לפרישתו  הוביל  ההיסטורי  הנאום 
לפגוע  כשמנסים  אבל  גזירות,  עם  בגלות  שנים  מאות  "חיינו 
יוצאים למלחמה.  זה אנחנו  בתוכנו פנימה, בלימוד התורה, על 
המלחמה לא בכוח, אלא בכך שנחפש לנו מקום, מדינה אחרת 
השליטים  בשקט.  ללמוד  לנו  ונותנים  אותנו  רודפים  שלא 
החופשיים צריכים לדעת שאנו סובלים מגזירותיהם שנים רבות, 
ונרד  נקום  המדרש  בבתי  לפגוע  ינסו  בו  ברגע  אך  בגלות,  כמו 

מארץ הקודש. 
"לכל אורך שנות גלותנו, שמר הקב"ה שנוכל לעסוק בתורה. 
לנו  המציא  מיד  התורה,  עיסוק  מאתנו  למנוע  ניסו  אויבינו  ואם 

הקב"ה מקום אחר, בו ניתן היה לשבת ולעסוק בתורה. ואם בארץ 
נגיע למצב שינסו בפועל למנוע אותנו מהעסק התמידי  הקודש 
ונרד  נגלה למקום אחר על פגיעה בלימוד התורה נקום  בתורה, 

מארץ הקודש"
הדעות  חילוקי  ובעקבות  טל  חוק  על  בכנסת  ההצבעה  ערב 
דגל  תנועת  של  התורה  גדולי  במועצת  מחברותו  פרש  הללו, 
התורה. במכתב ההתפטרות ששלח למזכיר מועצת גדולי התורה 
דגל  תנועת  נציגי  ידי  על  האחרון  בזמן  והנעשה  "מאחר  כתב: 
ובניגוד  ישיבות  בני  גיוס  לדחיית  הנוגע  החוק  בעניין  התורה 
על  כי  ובראותי  וזצוק"ל,  שליט"א  הישיבות  ראשי  רוב  לדעת 
להשפיע  באפשרותי  אין  התורה  גדולי  במועצת  השתתפותי  ידי 
בעניין זה שנשמת עם ישראל תלוי בו, ולפתח חטאת רובץ, ואיני 
יכול לקחת אחריות על הנעשה בזה על ידי הנציגים... על כן הנני 
דגל  ושייכות מתנועת  ידי מכל אחריות  הריני מסלק  כי  להודיע 
התורה." למרות פרישתו ממועצת גדולי התורה שמר על קשר עם 
בתי גדולי ישראל והמשיך את חברותו במפעל הש"ס בנשיאות 

האדמו"ר מצאנז.
ראש  מרן  אצל  בבחורתו  למד  יצחק  דוד  רבי  הישיבה  ראש 

למד  לצעירים.  פוניבז'  בישיבת  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
הגר"ש  אצל  פוניבז'  בישיבת  תקופה  בריסק,  בישיבת  תקופה 
ככלל, מרבית  יעקב.  בישיבת אביו בבאר  ולאחר מכן  רוזובסקי 
תורתם  את  ינקו  אשר  תלמידים  אלו  בישיבה  המשרה  נושאי 
בבאר יעקב אצל הגרמ"ש שפירא. כך שהשיטה המונחלת כיום 

לתלמידים היא נקייה משיטות ישיבתיות מפורסמות מקבילות.

עולם הנגינה
הבורא  עבודת  היא  החסידות  תנועת  של  מאבני-הבניין  אחת 
מתוך שמחה, שהרי "אין שכינה שורה מתוך עצבות". כך הלך 
והתפתח פולקלור ה'טישים', המלווים בניגונים, ריקודים והרבה 
החסידות,  לרעיונות  הליטאי  הציבור  של  ההתקרבות  שמחה. 
והעובדה כי לליטאים אין 'חצר' חסידית, דרכה ניתן 'לתקשר' עם 
הבורא באמצעות שירה וריקודים, הובילו לאימוץ שיטת הטיש 
סעודת  בשעות  שמדרבנים  הישיבות,  ראשי  בראשות  הליטאי 
משה  ר'  היה  כך  החסידית.  השירה  את  טובים  ובימים  מצווה 
שמואל זצ"ל מעודד את תלמידיו להתקרב לקב"ה מתוך שמחה. 
קרוב ל-200 ניגונים הלחין רבי משה שמואל, רובם שגורים על 

פיהם של תלמידי הישיבה ובוגריה.
ניגון ידוע שהיה מושר תדיר על ידי ראש הישיבה זצ"ל הוא 
את  כינה  שמואל  משה  ר'  אביי".  "אמר  אביי",  "אמר  הניגון 
משורר  היה  שלישית  בסעודה  והגמרא".  התורה  "שירת  הניגון 
עם התלמידים את ניגון "מה אהבתי תורתך". בספר "אב וראש 
שלמה  רבי  המשגיח  כי  סופר  פטירתו,  לאחר  שיצא  הישיבות" 
וולבה התבטא פעם: "הניגונים שלו הם מהיכל הנגינה ומשירת 

הלוויים בבית המקדש". 
כך מסופר כי מאות ניגונים שמורים אצל תלמידיו, פרי הלחנתו, 
ולכל ניגון סיפור משלו. בעת מסע באנגליה לטובת הישיבה נסע 
ברכבת, כשהוא מוקף עשרות גויים שתויים לשכרה. הוא חש אז 
וברבות הגעגועים חיבר את  ולתלמידיו,  עזים לישיבה  געגועים 

הניגון 'כאיל תערוג על אפיקי מים'.
בנו ממשיך דרכו רבי דוד יצחק, הלחין אף הוא מספר ניגונים. 
תלמידים מספרים כי בנסיעותיו למסע גיוס כספים בחו"ל מקבל 
יצחק  דוד  ר'  סירב  אביו  בחיי  להלחין.  השראה  הישיבה  ראש 
הישיבה  בתפילות  ניגוניו  משתלבים  כיום  לחניו.  את  לחשוף 
אלו  השיא  רגעי  כי  מספרים  תלמידים  טובים.  ובימים  בשבתות 
תפילות המוסף של ראש הישיבה ר' דוד יצחק בימים נוראים, אז 
הוא משתפך לפני קונו בסגנונו הייחודי, בעוד בית המדרש עמוס 

מפה לפה בתלמידים ובוגרי הישיבה לדורותיה.
"הניגונים  ישראל':  ל'כל  מספר  תלמיד 

ובראשונה  בראש  משמשים  בישיבה 
לשפיכת שיח לפני בורא עולם ולהתחבר 
בעת  הרוחנית.  לעבודה  שמחה  בדרך 
הוצאת ספר חדש היה מכנס את תלמידיו 
ניגון חדש שהלחין  ופעמים שהיה מנגן 
באותם רגעים. באחת השבתות התאחרתי 

לסועדים:  אמר  הסעודה  ובמהלך  בביתו 



16 ז' בחשון תשע"ח 27/10/17

'יש לי ניגון חדש'. לאחר שבת ביקש מתלמידיו 
להזכיר לו את הניגון שהפך ללחן מוכר בקרב 

בני הישיבה".

מוסר ומשטר
דגש רב שם ר' משה שמואל זצ"ל על לימוד 
בחסותו  היום  עד  הנשמר  דבר  בישיבה.  המוסר 
לפקוביץ.  דוד  רבי משה  הצדיק  הגאון  של המשגיח 
אחת לשבוע מוסר המשגיח שיחה בפני התלמידים בנעימות. גם 
הערות אישיות לתלמידים יימסרו ברגישות יתר. בוגרים מספרים 
על ר' משה שמואל כי סדר מוסר היה סדר משמעותי עבורו, עד 
כדי שבשעה שבע עם סיום סדר ב' היה סוגר את ספרי הגמרא של 
הבחורים ומורה להתחיל בלימוד המוסר. הוא היה מגיע אל חדר 
האוכל עם מקלו ובודק אם שוהים בו בחורים בכדי לאסוף אותם 
אל בית המדרש. בישיבה מספרים כי באחד מסדרי המוסר שררה 
בית  חשמל,  הפסקת  בשל  המדרש  בבית  מוחלטת  עלטה  לפתע 
המדרש השתתק לחלוטין, אך ראש הישיבה המשיך לנגן בקול 

את הקטע בו אחז בספר 'מסילת ישרים'.
ככלל,  ישיבה.  לאף  דומה  אינו  יעקב'  'באר  בישיבת  המשטר 
הדוק  משטר  ישנו  כי  חשים  אינם  המבוגרים  הישיבה  בחורי 
ישראל'  'כל  עם  בשיחה  מגדירים  הם  הפיקוח  את  בישיבה. 
כ"סטנדרטי". מלבד משגיח הישיבה הגרמ"ד לפקוביץ שתפקידו 

בא לידי ביטוי בעיקר בשיחות וועדים. ישנם שתי דמויות נוספות 
- משגיח קטן רבי ישראל מאיר ארזי ורבי אריה שפירא נכדו של 

ראש הישיבה זצ"ל. 
תלמידים מספרים כי הרב ארזי מופקד בעיקר על בני הקיבוץ, 
גם הערותיו במקרים של מעשה קונדס קיצוני של בחור נעשות 
ב"קלאס". אומר לנו תלמיד הלומד כיום בישיבה. לדבריו, הרב 
ארזי חביב מאוד על התלמידים ונחשב לאחד המק"קים )משגיח 
יקבל  הוא  יתחכם  כשבחור  הישיבות.  בעולם  האגדיים  קטן( 
אריה  רבי  החמור.  המעשה  על  גערה  לצד  ה"חכמה"  על  פרגון 
שפירא מופקד בעיקר על בני השיעורים, אך מעורה היטב בנעשה 
בישיבה ובניהולה, פעמים אשר ירחיק לגולה עם מנהל הישיבה 

ר' אברהם רותן לטבת גיוס כספים עבור הישיבה.
יעוף לאלתר מהישיבה. לעומת  רישיון  ייתפס עם  בחור אשר 
זאת משחררת הישיבה רסן בכל הקשור להחזקת מכשירים ניידים 
כשרים. בחורים רשאים להחזיק ברשותם טלפון כשר כל עוד הם 

לא מסתובבים עם המכשיר בגלוי ברחבת בית המדרש.
אין  בישיבה  "אצלנו  הישיבה.  תלמיד  ר.  נתנאל  לנו  מספר 
יכול לשוחח בלימוד עם בחור  'מעמדות'. אני כבחור מהקיבוץ 
ועוד.  היום  לענייני  אפילו  לגלוש  יכולה  השיחה  א',  משיעור 
ירושה  הם  בישיבה  הבחורים  בין  והלבביים  הישירים  היחסים 
ממה שהנחיל הראש ישיבה ר' משה שמואל שהדבר עליו הקפיד 

במיוחד היה בין אדם לחברו ומידות". 
י': "באחת משבתות החתן  באותו עניין מוסיף בוגר הישיבה 

שהשתתפתי, נכחו בחורים מישיבות רבות. בליל שבת התאספנו 
כולנו סביב החתן ושרנו אל תוך הלילה במין עונג שבת, לסעודת 
'באר  מישיבת  החתן  חברי  מלבד  קמו  לא  הבחורים  רוב  הבוקר 
בתפילות  ולהשתתף  החתן  את  לבייש  שלא  שהקפידו  יעקב', 

ובסעודה למרות עייפותם".

על הישיבה: 
שהונהגה  יעקב  באר  ביישוב  ישיבה  היא  יעקב'  'באר  ישיבת 
במשך שנים רבות על ידי הגאון רבי משה שמואל שפירא, שכיהן 
כראש הישיבה, והגאון הצדיק רבי  שלמה וולבה שכיהן כמשגיח 
רוחני. כיום ראש הישיבה הוא הגאון רבי דוד יצחק שפירא, בנו 

של הגרמ"ש, והמשגיח הוא הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ.
חביבו  נכדו  שפירא  שמעון  רבי  הגאון  הם  השיעורים  מגידי 
של הגרמ"ש זצ"ל, הגאון רבי רפאל זליבנסקי והגאון רבי יעקב 
זליבנסקי )בני הגאון רבי חיים זליבנסקי(, הגאון רבי  דוד מונק, 
והגאון  רבי  אבנר שפרלינג  זלושינסקי, הגאון  יעקב  רבי  הגאון 
רבי יהושע דבורץ. שיטת הלימוד בישיבה מבוססת על דרכו של 
צחק  רבי  הגאון  של  תלמידו  שפירא,  שמואל  משה  רבי  הגאון 
זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק. בצוות ההשגחה, לצדו של הרב 
ליפקוביץ, נמנים הגאון רבי  ישראל מאיר כהן-ארזי והגאון אריה 

שפירא, נכדו של הגרמ"ש זצ"ל.
ייסודה של הישיבה היה בתנועת עזרא שביקשה להקים ישיבה 
תרומה של  קיבלה  כך  ולצורך  לירושלים  התנועה מחוץ  לבוגרי 
יעקב ששימש כפנימייה. בהמלצת החזון  ישן בבאר  בית אריזה 
איש מונה לראשות הישיבה הרב אפרים בורודיאנסקי, ולמשגיח 
מונה הרב שלמה וולבה. לאחר כחודש ביקש הרב בורודיאנסקי 
איש  החזון  ובמקומו המליץ  הישיבה,  ראש  להשתחרר מתפקיד 

על מינוי הרב משה שמואל שפירא. 
שני  בהסכמת  עזרא  מתנועת  הישיבה  נפרדה  כשנה  לאחר 
הצדדים. הלימודים התקיימו בבית הכנסת של באר יעקב. באותה 
עת היו בישיבה כעשרה תלמידים. לאחר מספר שנים הוקם עבור 
מקנדה,  וולפסון  יצחק  סר  ידי  על  שנתרם  מדרש  בית  הישיבה 
והמשגיח.  הישיבה  ראש  עבור  בתים  שני  הוקמו  מכן  ולאחר 
גם  שפירא  הרב  שימש  הישיבה  של  הראשונות  השנים  בעשר 
פרש  הוא  הישיבה  כשגדלה  אולם  יעקב,  באר  כרב המקומי של 

מהתפקיד כדי להקדיש את זמנו לישיבה בלבד.
שלה  החדש  המבנה  את  הישיבה  חנכה  תשכ"ה  בכסלו  בי"ב 
בנוכחות הרב הראשי לישראל הרב איסר יהודה אונטרמן, הרב 
זרח  הדתות  שר  אברמסקי,  יחזקאל  הרב  כהנמן,  שלמה  יוסף 
ורהפטיג ועוד. בעת חנוכת המבנה החדש למדו בישיבה כתשעים 
תלמידים, כשני שליש מהם ישראלים. תלמידי חוץ לארץ נדרשו 
בארצות  בישיבה  לימוד  של  מינימלי  זמן  פרק  לאחר  להגיע 

מוצאם.
בכל שבת התקיימה שיחת מוסר על ידי המשגיח הרב וולבה. 
ולא  בעברית  התקיימו  בה  שהשיעורים  בכך  התייחדה  הישיבה 

ביידיש, על מנת לאפשר לבני עדות המזרח ללמוד בה.
בין השנים תש"י-תש"ס הוציאה הישיבה ביטאון תורני בשם 
ותלמידיה  הישיבה  רבני  של  תורה  דברי  הכיל  אשר  "הבאר" 
הישיבה  עברה  שנים  עשרות  לפני  תרומות.  לגיוס  גם  ושימש 
לירושלים, עקב גורל הגר"א שערך הרב שפירא, אך כעבור עשר 

שנים שבה הישיבה למבנים המקוריים בבאר יעקב.
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סרוג מקומי

הבחירות לרשויות המקומיות נמצאות בפתח, 
לטובה  עלינו  הבא  החורף  של  כניסתו  ועם 

תתחיל גם ההיערכות בשטח.
בנט  נפתלי  בראשות  היהודי  בבית  היום  עד 
לא ממש טרחו להשקיע בבחירות המוניציפאליות והשאירו 
את העסקנות המקומית לנציגים המקומיים. בנט, שקיבל את 
ראשות המפלגה ב2013 בכניסה מפתיעה אל הממשלה עם 
מערכת  לפני  ספורים  חודשים  עצמו  את  מצא  מנדטים,   12
ובלי  מוכן  לא  הגיע  אליה  המקומיות,  ברשויות  בחירות 

היכרות של ממש עם השטח, מה שגרם לטעויות רבות.
שראינו  ולויכוחים  למריבות  גם  מצטרף  זה  וכל  מאחר 
המקומיות,  ברשויות  המפלגה  נציגי  בין  האחרונות  בשנים 
בינואר  להחלטה חדשה:  המפלגה  הנהלת  את  הביא  זה  כל 
בערים  פריימריז'  ב'מיני  המפלגה  מתפקדי  יצביעו  הקרוב 
בכל חלקי הארץ, המתפקדים יהיו רשאים לבחור את חברי 
המרכז ומועצת הסניף בעיר שלהם, וחברי מועצת הסניף הם 
אלה שיבחרו את המועמדים )גם אם לא מדובר בחבר סניף 
בהרבה  שונה  לא  המקומית.  ברשות  למפלגה  מתפקד(  או 
מהמצב הקודם, רק שאז היה פרק זמן של שבועיים להתארגן 
מועמדות  שהגיש  מי  כל  מהסניפים  שבחלק  מצב  ונוצר 
מקווים  כך  החדש,  המהלך  הצבעה.  ללא  נבחר  למועצה 
יותר סדר, ומעל הכל ישחרר את בנט  במפלגה, יעשה קצת 
והתככנות  ואנשיו מכאב הראש בסוגיית הרכבת הרשימות. 
לראשות  בנט  של  בדרכו  קל  מטרד  שמהווה  המשופמת 

הממשלה.
האחת  זוויות,  בשתי  לראות  אפשר  הזאת  ההחלטה  את 
מקומית  רשות  בכל  לציבור  נותן  כזה  מהלך  החיובית,   -
אותם  שייצגו  המועמדים  זהות  על  ישיר  באופן  להשפיע 
במליאות ובועדות השונות. והשניה - השלילית, מבין עשרות 
אלפי המתפקדים של המפלגה, רובם הגדול התפקדו אך ורק 
בשביל להגיע פעם אחת בזמן מערכת בחירות ולהשפיע על 
זהותם של חברי הכנסת. סביר להניח שהמתפקד התמים לא 
ילך בחודש ינואר בכדי להצביע מי יהיה הנציג שירים בשבילו 
את היד ברשות המקומית או בהצבעה כלשהי בישיבת מרכז 
עסקני  בו  מצב  לראות  עלולים  אנו  בעצם  כך  המפלגה.  של 

ארגזים הם אלו שישלטו ברשויות המקומיות. 
במקביל, במפלגה מתכננים לבצע בערים שונות חיבורים 
להגדיל  ובנוסף  שונות,  מפלגות  עם  ושותפויות  חדשים 
שכיום  למפלגה,  שיש  הערים  ראשי  מספר  את  במקצת 

מחזיקה ראש עיר אחד, אליהו ללו זוהר בקרית מלאכי. 
במפלגה מקווים לכבוש גם את ראשות הערים – כרמיאל 
סבא,  כפר  וגם  פרג'ון(,  )אריה  הכרמל  טירת  ינאי(,  )רותם 
)ישראל  הערים  ראשי  בהן  רשויות  שלוש  וצפת,  גן  רמת 
זינגר, יהודה בן חמו ואילן שוחט( נמצאים בהליך של חקירה 
ברמת  ראשיהם.  מעל  שמרחפים  אישום  וכתבי  משטרתית 
גן אביהו בן משה כבר מקיים לאחרונה שיחות עם גורמים 
בעירייה לאפשרות של קואליציה חלופית עוד בקדנציה הזו 
שתחזק את מעמדו לפני התמודדות, מצב זהה קיים גם בכפר 

סבא באמצעות איתן צנעני.
של  המקומית  בגזרה  לראות  עשויים  שאנחנו  נוסף  דבר 
הבית היהודי הוא סדרת פרישות של נציגים ותיקים – בחיפה 
שי בלומנטל מדבר על פרישה, למרות שראש העיר יונה יהב 

גפן מקבל  ובתל אביב שמואל  מנסה ללחוץ עליו שיישאר. 
יעשה  שגם  וכנראה  לפרוש  גורמים  מצד  ולחצים  מחאות 
זאת, מי שעתיד לרשת את גפן הוא ככל הנראה חיים גורן, 
ששימש במשך כחצי קדנציה חבר מועצה מטעם סיעת 'דרום 

תל אביב'.
הם  הרשויות  ראשי  מרבית  יו"ש  בגזרת  דווקא  במפתיע, 

אנשי ליכוד, ונדמה שכך זה גם יישאר.
המקומות  אחד  הקודמת:  הבחירות  למערכת  רגע  נחזור 
היחידים בהם בנט שם את כל כובד משקלו היה העיר בית 
הציבור  מועמד  נגד  שהתייצב  כהן  באלי  תמך  שם  שמש, 
קיום  לאחר  גם  פעמיים,  והפסיד  אבוטבול  משה  החרדי 

בחירות חוזרות בעקבות פסיקת בית משפט.
כל  אחרי  באגרסיביות  בנט  חיזר  הפריימריז  לפני 
הפוליטיקאים והעסקנים המקומיים והגיע לפגישות במקומות 

שמעולם לא חשב לשבת בהם, וכאמור נכשל לחלוטין.
במפתיע, כאן גם טמונה הזדמנות פז לבנט בסיבוב הנוכחי: 
מלמד  סמית  רפי  ומכון  המקומי  העיתון  של  חדש  סקר 
ותמיכה  הללו  בבחירות  להתפצל  הולך  החרדי  שהציבור 
של הבית היהודי יכולה להכריע את הבחירות לטובת משה 
אבוטבול מש"ס או לטובת סגן ראש העיר שמוליק גרינברג 

מדגל התורה.
גרינברג   - חרדי  הלא  הציבור  בקרב  הסקר שנערך  פי  על 
 37 החילוני,  הציבור  בקרב  מאבוטבול  קולות  ליותר  זוכה 
פי  על  אחוזים.  ב34  שמסתפק  אבוטבול  לעומת  אחוזים, 
הסקר זוכה רשימת דגל התורה בחמישה מנדטים לעומת 2 

לש"ס, גור ושלומי אמונים )כל אחת(.
הכרזה של בנט על תמיכה באחד מהמועמדים הללו בשלב 
חבילת  המקומי  היהודי  לבית  תביא  המרוץ,  של  מוקדם 

הישגים משמעותית שעד כה לא זכתה בהם.
ההחלטה  עם  גם  היטב  להשתלב  עשויה  כזאת  הכרזה 
האסטרטגית שלו מתחילת הקדנציה לכרות ברית עם הציבור 

דגל  במועמד  לתמוך  שיחליט  יותר  טבעית  הנחה  החרדי. 
התורה, שעד כה לא החזיקה בראשות העירייה, יכולה להפוך 
גם את יו"ר המפלגה משה גפני לבן ברית אמיתי, דבר שעד 

כה לא קרה.
ובנט  התחממו  השניים  בין  היחסים  האחרונים  בחודשים 
אף ערך ביקור משותף עם גפני בביתו של המנהיג הרוחני של 

המפלגה, הרב חיים קנייבסקי.
בית שמש היא דוגמא לחיבור אפשרי של בנט בלי כאבי 
החילונים  גם  היום  כי  המקומיות,  ברשויות  מיותרים  ראש 
בבית שמש מבינים שאת זהותו של ראש העיר הבא יקבעו 

החרדים, והשאלה איזה חרדי הם יכתירו. 
הוא  הדתית  לציונות  שצפוי  המשמעותי  המאבק  אבל 
הרצל  קינג,  אריה  קלמנוביץ,  דב  משה,  חגית  בירושלים, 
יחזקאל, משה ליאון ולאחרונה גם עופר ברקוביץ שהצטרף 
ולבחוש  להצטרף  צפויים  שאליו  מאבק  מנהלים  לחגיגה, 
להעריך  כבר  אפשר  הארצית.  ברמה  הפוליטיקאים  מרבית 
ברשימה  שירוצו  וקינג  קלמנוביץ  של  חדש  ציר  שנראה 
משותפת, ומלחמה בין הרצל יחזקאל לחגית משה על הסניף.

כבר עכשיו אנו רואים שהאסטרטגיה שבחרו עופר ברקוביץ 
וחגית משה היא מלחמה ראש בראש על הקולות 'שלהם', וזה 
כבר התחיל השבוע במהלך לנסות לבטל את הסכם החלוקה 
שיזם ניר ברקת, ההסכם שאמור להעביר מבנה בי"ס בנווה 
יעקב מהמגזר הדתי לחרדי במסגרת 'סחטנות' מצד הנציגים 
אך  בו  הפסידה  הדתית  שהציונות  מאבק  בעירייה.  החרדים 
ורק בגלל משה ליאון, מאיר תורג'מן וחגית משה שנתנו לזה 
גיבוי, וכן, גם אם הם לא הצביעו בעד ורק נעדרו מההצבעה, 
זה נחשב גיבוי מספיק כדי לאפשר את המהלך הזה. הציבור 
הדתי לאומי בירושלים הוא זה שיכריע את זהותו של ראש 
על  ברקת  לניר  יסלח  לאומי  הדתי  הציבור  ואם  הבא,  העיר 
- זה  האפליה שהוא מקיים פעם אחר פעם לטובת החרדים 

יהיה פשע לבוחריהם, שעליו עם יתקשו לסלוח.

יוסי בן עטר

ובניגוד  המוניציפאליות,  לבחירות  להיערך  מתחילים  היהודי  בבית 
לכישלון בפעם הקודמת – בנט יכול לגזור קופונים   הפרשן הפוליטי 

של 'גלי ישראל' מנתח 

בנט. צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
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שני נאומים

מושב החורף של הכנסת נפתח השבוע ביום 
נואמים.  שני  גנבו  והכותרות  ההצגה  את  שני. 
החריף  בנאומו  ריבלין   ראובן  הנשיא  כבוד 
נתניהו  בנימין  רוה״מ  וכבוד  פוליטי״,  ״הכל 

בנאום ״החמוצים״. 
הימין,  מקואליציית  לשונו  שבט  חסך  לא  הנשיא  כבוד 
הממשלה, והעומד בראשה, למרות שלא נקב בשם המפורש. 
האופוזיציה,  מספסלי  מבקריו  את  והעליב  תקף  רוה״מ, 
כשהוא משתמש בביטויים קשים ונוקבים, ששיאם לגלוג על 

טעמם החמוץ. 
המכונן  נאומו  את  לחקות  ניסו  ונתניהו,  ריבלין  שניהם, 
שתקפה  משמאל,  האופוזיציה  כלפי  המנוח  בגין  מנחם  של 
שמידט,  הגרמני  הנשיא  כנגד  החריפים  דבריו  על  אותו 
נפש  יפי  יש כמה  ״ואם  שתמך בהקמת מדינה פלשתינאית. 
שיעקמו את אפם? אז יהיה להם אף עקום״. ההבדל תהומי, 
ברטוריקה, בדקויות השימוש בשפה, בלהט ואמנות השימוש 

בתנועות ידים ופנים, ובעיקר בתוכן.    
ידי  על  בחירתו  בהליך  נתמך  שלא  ריבלין,  הנשיא  כבוד 
נתניהו, שאף נלחם נגדו ובגלוי, לא מוחל ולא סולח. היחסים 
בין האישים סביב נקודת הקיפאון ולעיתים במינוס. נתניהו 
ממדר, ריבלין לא סופר! נתניהו כמעט ולא משתף את כבוד 
ולא  תוקף  ריבלין  בעבר,  כמקובל  סדירים  בדיווחים  הנשיא 
בראשה.  מהעומד  ובעיקר  מהממשלה  לשונו  שבט  חוסך 

חגיגה לעיתונאים ולכותרות אמצעי התקשורת.  
רחוק,  הלא  מהעבר  האמוציונלי,  ריבלין  ראובן  ח״כ 
״כנופיית  הביטוי  מפעמים.  יותר  והרבה  פעם  לא  התלהם 
שלטון החוק״!! רשום על שמו, והינו רק אחד מפניני הלשון 
אותם הוא הנפיק. ״לשם מה להתאמץ ולחוקק חוקים״ שאל 
תמה, התריס, כנגד אהרון ברק, יו״ר הכנסת דאז רובי ריבלין!  
הנשיא  כבוד  עם  ויכוחיו  את  בערגה  מזכיר  ריבלין  היום, 
החריפות  תגובותיו  את  ״שוכח״  הוא  ברק,  אהרון  לשעבר 
וליטול לידיה  על גבול ההתלהמות דאז. ״על הכנסת לשוב 
את ההגה״ טען ודרש, כבוד היו״ר רובי ריבלין. יש שדואגים  
להזכיר לכבוד הנשיא, את ״רובי״ של פעם. ובפרפרזה, רובי 
ריבלין נגד ראובן ריבלין, כבוד הנשיא!  ל״כבודו״. כבוד זה 

לא מוסיף, לא לו! ולא למערכת. 
הרבה  נאמרה  והאמת  שרון,  לאריק  שמיוחסת  האמירה 
חוזרת  משם״  רואים  לא  מכאן  שרואים  ״דברים  לפניו, 
מקום  בכל  בישראל,   הציבור  נבחרי  כל  אצל  ומתאמתת 
לא  כש״הקליקה״  ריבלין.  רובי/ראובן  אצל  גם  זמן.  ובכל 
הוא  להיבחר לשר משפטים!!  ריבלין  רובי  לח״כ  איפשרה 
חשב והתבטא אחרת, על שופטי העליון ורוממות מעמד בית 
משפט העליון. בעידן האינטרנט, הכל זמין, נגיש, בהישג יד, 

בשליפה מהירה, לידיעת הזיקיות למיניהם.   
האמין  הוא  ליבו,  מנהמת  זעק  הוא  דיבר,  בגין  כשמנחם 
בצדקת דבריו, בכל לבבו ואמונתו. המנהיג מנחם בגין ידע 
המשתנות,  ההיסטוריות  לנסיבות  עצמו  ולהתאים  לשנות 
לסיטואציות  למצבים,  כ״זיקית״  עצמו  להתאים  לא  אך 
הייתה  ממלכתיות  נתון.  ברגע  כיהן  הוא  בהם  והתפקידים 
שופטים  ״יש  שזעק,  זה   היה  בגין  מנחם  חוקו״.  ״לחם 
בירושלים״. לא רק כאשר זה שירת את הצורך הרגעי שלו, 
בגין האמין  בזמנו. מנחם  אל  בית  חוקיות התנחלות  אישור 
נאומו!  נושא  עם  התחשבנות  לצורך  לא  מאודו,  בכל  בכך 

באותו רגע.  
היום, נאומים והתבטאויות משרתים צורכי שעה וזמן. דעות 
והמיקום,  המקום  התפקיד,  לפי  לבקרים,  חליפות  משתנות 
האיש,  האיש.  גדולה ממידות  ״מוכיח בשער״  החליפה של 
יוצר את התפקיד, לא התפקיד יוצר את האיש. כשמעורב בזה 
יותר מקורטוב של ״נגיעה אישית״ והתחשבנות, זה מגחך את 

כל המסיבה. נקודה למחשבה.     
בנאומו, ראש הממשלה, המשיך בקו שטבע כבוד הנשיא. 
הוא ניסה להתמקד בהישגים ובתנופה, תוך כדי לגלוג וירידות 
אישיות לעבר ספסלי האופוזיציה, וכמובן התקשורת שנואת 
נפשו. טעמם האישי של העיתונאים, נקודת מבטם או קוצר 
טווח מבטם של הפוליטיקאים, מה שנשאר בזכירון ובתודעה 
מהנאום, בכותרות, הביטוי ״חמוצים״. זו המורשת שנזכרת.  
בפעלולים  להיעזר  היודע  משובח  נואם  נתניהו,  בנימין 
מתוכנן  הכל  ספונטאני.  לא  ממש  נתניהו  ובהמחשות, 
ושלל  המימיקה  האפקטים,  כולל  אופנו,  על  סדור  מראש, 
הבעות הפנים. בחירת הביטויים נעשית בכוונת מכונן, בכדי 
שיטביעו רושמם ורישומם. בנימין נתניהו נואם היום ומתכנן 

כיצד יראו הכותרות, מחר.   
צורך  אצלו  יוצרות  פוסקות  הבלתי  השמאל  התקפות 
להערכה  זוכה  לא  שפועלו  ההרגשה  להגיב.  לעקוץ,  נפשי 
״תגובתיות״  בנתניהו  מבעירה  בצדק,  לו  מגיעה  כשהיא  גם 
זה  כותרות.  ויוצרת  שנונה  גם  היא  כלל  בדרך  מתריסה, 
נחמד, קליט, קריא, משחרר מתחים פורק כעסים, זה חשוב! 

מנהיגות זה לא. 
וההישגים  ההצלחות  ארוכה,  הסופר  הקדנציה 

והרימו  בידלו  לא  הנוכחית,  בקדנציה  בפרט  הבינלאומיים, 
בארץ  גוליבר  ומעלה.  משכמו  ״מנהיג״!  לכלל  נתניהו  את 
הגמדים, כפי שהוא באמת הינו. דלות החומר מסביב, איכות 
את  ליצור  אמורים,  היו  הפוליטיים,  והיריבים  המתחרים 

השוני והבידול ולא. חבל.  
טוב היה עושים כבוד נשיא המדינה,  ראובן ריבלין וראש 
הממשלה בנימין נתניהו, באם היו פותחים את מושב הכנסת 
בנאום של חזון, ציפייה וברכה. מילים של אחדות ועשייה, 
לשלב  צריך  שלצורכם  לפתחנו,  שעומדים  האתגרים  פירוט 
ידיים ולאחד את הבית. הדגשת המאחד ולא המפריד. קריאה 
החמאס  כשתנועת  שמבחוץ.  הסכנות  מול  פנימית  לאחדות 
בעזה חוברת לתנועת הפת״ח שביהודה ושומרון, אנו מראים 

שהפיצול אצלנו רב על המאחד.  
לשלב  בצורך  נאומם  את  פותחים  היו  וריבלין  נתניהו  לו 
ידיים, להתאחד, להילחם בתופעת הBDS שלא מבחינה בין 
המחנה הציוני לליכוד, באנטישמיות שמרימה ראש באירופה 
קרבי  לשירות  במוטיבציה  הירידה  בבעיית  בארה״ב,  ואף 
ומדעים של תלמידי  או דלות ההישגים בלימודי מתמטיקה 
ישראל,  יתכן וזה היה מסוקר באותיות יותר קטנות, הכותרות 
לעסוק  ממשיכים  היו  התקשורת  ואמצעי  מעטות,  היו 
בציון  ההרגשה  וגבאי.  בביבי  ולא  און  ג׳ונג  וקים  בטראמפ 
וירושלים הייתה משופרת. כמו תמיד, החישובים הקטנונים 
ההיסטוריה  הכותרות.  את  ויוצרים  היום  סדר  את  מכתיבים 
בגלל  לא  בגין,  של  עקום״  שיישאר  ״האף  נאום  את  תזכור 
או  נתניהו״,  ״חמוצי  את  לא  ומורשתו.  האיש  בגלל  התוכן, 

״הכל פוליטי״ של ריבלין.

עו"ד יצחק שינפלד

ריבלין ונתניהו נשאו את נאומי הפתיחה במושב הכנסת, תוך שהם מנגחים 
האחד את מחנהו של השני  לו רק היו משלבים ידיים יחד לטובת העם
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סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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חמוצים ומשתלטים בחסות בג"צ
מטבע  נתניהו  טבע  החמוצים"  "תעשיית 
לשון בנאומו השבוע בפתיחת מושב הכנסת. 
להתמוגג,  בהחלט  אפשר  הרטורית  מיכולתו 
ומהיכולת שלו לטבוע מטבעות לשון ואמרות כנף אשר 
מחזיקות בישראל עשורים )האיש השמן(, אי אפשר שלא 

להתרשם. 
בה  יש  לפחות  קל,  איננו  בה  שהעיסוק  בפוליטיקה 
המתרחש  אחרי  ולעוקבים  ושנינות,  הומור  של  רגעים 
בזירה – בין אם הם מאוהדיו של נתניהו ובין אם לאו – 
הוא בהחלט מספק את הסחורה הבידורית הנדרשת. חבל 

שהוא לא נואם יותר. 
להרהר  דברים  בהחלט  בו  יש  הנאום,  תוכן  גם  אבל 
בהם, והוא מציג את אנשי "החמוצים" באור די אבסורדי. 
עובדתית – ובכך נתניהו צודק – מדינת ישראל נמצאת 
בפריחה כלכלית ובשיא שלא היה כמוהו במעמדה מדיני. 

ושניהם לא קרו במקרה, אלא הם פרי מדיניות עקבית. 
היקף הסחר עם מדינות העולם עולה, מספר הנציגויות 
עם  הבטחוני  התיאום  בעליה,  בעולם  הישראליות 
מעצמות ומדינות, קרובות ורחוקות, הדוק כפי שלא היה 
מעולם. ישראל משפיעה כלכלית ומדינית בזכות היכולת 
להם.  שחמוץ  אנשים  יש  אבל  והטכנולוגית,  הכלכלית 
חמוץ להם שזה קורה בתקופת נתניהו, ומיישום תפיסות 
אקטיביזם  עם  יחד  חופשי  שוק   – נתניהו  של  העולם 

דיפלומטי. 
ובניגוד חריף לנתניהו, בלט נאומו של ריבלין כנאום 
להיות  אמור  הוא  כנשיא  בישראל.  האופוזיציה  יו"ר 
ממלכתי, אך כעת לפנינו נשיא פוליטי לכל דבר, והוא לא 
מייצג את המחנה הפוליטי ממנו הוא בא. הוא תוקף את 
רטוריקת  את  ומאמץ  הליברליים-דמוקרטיים,  הערכים 
ה"דמוקרטיה" של השמאל. ריבלין הפך למגן "המהפכה 
השיפוטית", ופועל כדי לעקר את רצון הבוחר באמצעות 
ערכים  בידי  מונחית  אשר  משפטיזציה  משפטיזציה, 

ברורים – ערכי השמאל. 
היבטים  שני  לה  יש  במערב  המקובלת  הדמוקרטיה 
עיקריים, חירות הפרט וסמכות הרוב. החלטות פוליטיות 
הרוב  סמכות  אך  רוב,  דעת  באמצעות  מתקבלות 
שהיה  )כפי  יכול  כל  איננו  הרוב  מוגבלת.  בלתי  איננה 
יכול לפגוע  בדמוקרטיה באתונה(. הרוב הפוליטי איננו 
זכויות של  בחירות הפרט. כך למשל, אי אפשר לשלול 
אדם או מיעוט רק בגלל שהרוב רוצה בכך. וכדי לשמור 
על האיזונים שבין הזכויות והסמכויות, ישנה גם הפרדת 
הרשויות – הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות 

המבצעת – מערכת המשפט, הכנסת והממשלה. 
רשות  להעמיד  היא  הרשויות  בהפרדת  המנחה  הקו 
יקרה  ושלא  זכות,  או  על סמכות  נפרדת שתהיה אמונה 
וגם  השופט  גם  המחליט,  גם  הוא  אחד  אדם  בו  מצב 
לכל  ושופט,  קטגור  סניגור,  יש  כפי שבמשפט  המבצע. 
אחד תפקיד אחר, ולא יעלה על הדעת שאדם אחד ישמש 

בשני תפקידים כאחד, כך גם במערכת הדמוקרטית. 
הממשלה  הבוחר,  לדעת  בהתאם  מחוקקת  הכנסת 
מבצעת ופועלת בהתאם לחוקים שהכנסת מתווה, ובית 

המשפט עוצר את הממשלה )או הכנסת( במקום בו הם 
נשמר  לא  הוא  אך  הרציונל,  זה  לחוק.  בניגוד  פועלים 
אהרון  של  שפיט"  "הכל  מהפכת  מאז  כי  בישראל, 
למבצעת.  ואף  למחוקקת  הפכה  השופטת  הרשות  ברק, 

בישראל, "הכל שפיט" הפך לשליט. 
בג"צ כבר לא מגן רק מפני פגיעות מובהקות בזכויות 
היא  האם  מודד  הוא  ממשלתית  פעולה  כל  אלא  הפרט, 
"סבירה" או "מידתית", ובנושאים אלה שולי הפרשנות 
ועולם  לאידאולוגיה  בהתאם  שהשופט  כך  כל  רחבים 
היוצר,  ביד  חומר  בחוק  עושה  שלו  האישי  הערכים 
ברצונו מסתת וברצונו מקצר. וכך למשל פסל בג"צ את 

מתווה הגז, את הסדר הגיוס של בחורי הישיבות, ועוד. 
ומה שנסתר מן העין אך חשוב עוד יותר, אלה החוקים 
נזהר  המחוקק  כי  פשוט  לפסול,  צריך  היה  לא  שבג"צ 
את  יעברו  לא  ש"הם  כיון  אותם  מלחוקק  מלכתחילה 
הממשלה  במשרדי  המשפטיים  היועצים  וכך,  בג"צ". 
ומונעים  המבצעת,  הרשות  בתוך  בג"צ  לנציגי  הפכו 
ממנה לבצע את רצון הבוחר, הם מונעים מהשרים לממש 
את מדיניותם, כי מבחינת בג"צ זה יהיה "לא סביר ולא 

מידתי", כך קבע היועץ המשפטי. 
למנוע  תפקידה  חשוב,  מוסד  היא  השופטת  הרשות 
פגיעה, אך כאשר היא צוברת סמכות על חשבון הרשות 
המבצעת, היא מעקרת את הדמוקרטיה מתוכנה. במקום 
שבג"צ יהיה שומר הסף המונע מקרים חמורים של הפרת 
בהחלטות  מתערב  אשר  פוליטי  לכלי  הפך  הוא  זכויות, 
הממשלה והדרג המבצע ושופט את תפקודו על כל צעד 
ושעל. לא לכך התכוון הפילוסוף שארל לואי מונטסקייה, 
פועלת  כך  לא  הרשויות.  הפרדת  רעיון  את  הציג  כאשר 
כאן  שקורה  מה  כי  המערבי,  בעולם  הרשויות  הפרדת 
יש "רשות על"  זו שליטה של רשות אחת על האחרות. 

מבצעת אשר מכונה עדיין בטעות "הרשות השופטת". 
שקד  איילת  המשפטים  ושרת  לשנות.  צריך  זה  ואת 

חזקה  לביקורת  זוכה  כך  ועל  לשנות,  מנסה  בהחלט 

הדמוקרטיה  בדמוקרטיה".  "פגיעה  בגלל  משמאל, 

לדידם, זה רק שלטון בג"צ וערכיו ה"נאורים והמידתיים". 

מחנה  נציג  הפוליטי,  הנשיא  ריבלין,  והנשיא 

המהפכה  את  נאמנה  מייצג  השמאלנים,  הפרוגרסיביים 

הנגד"  "מהפכת  על  דיבר  בכנסת  בנאומו  השיפוטית. 

למהפכת "הכל שפיט". ריבלין, איש מחנה הימין בעבר, 

את  חריפות  מבקר  הוא  מובהק.  לפרוגרסיבי  היום  הפך 

הניסיון לשנות, ולהחזיר את הדמוקרטיה לעם, העם אשר 

ימנית-שמרנית- היא  המוחלט  רובו  של  העולם  תפיסת 

של  הסף  ששומרי  ישלוט,  שבג"צ  רוצה  ריבלין  דתית. 

המבצע.  לדרג  עולמם  תפיסת  את  ינחילו  השמאל, 

שהשרים יעמדו בפני בחירה ברורה – או לבצע מדיניות 

שמאל, או להיתקע בשומרי הסף ולא לעשות כלום. זוהי 

לא דמוקרטיה. 

ההזדמנות והחובה של נציגי הציבור החרדי בממשלה 

החרדים  השיטה.  לשינוי  הממשלה  את  לדחוף  היא  זו, 

אכלו מרורים מבג"צ, אשר שופט כדברי הנשיא לשעבר 

ברק לפי "ערכי האדם הנאור", ופוסל את תפיסת העולם 

לשנות,  הזדמנות  זו  כעת  נאורה".  כ"לא  החרדית-דתית 

וחובה לשנות. 

צריך לדחוף להגבלת סמכותם של היועצים המשפטיים 

במשרדי הממשלה, ולקבוע כי סמכותם היא רק להמליץ, 

והמלצתם לא מחייבת. אם תרצה הממשלה או שר ייצוג 

של גורם חיצוני, שיוכלו לעשות זאת. כי החונטה השלטת 

כעת, יש לה דעות ברורות )ופוליטיות(, וחשוב שהם לא 

יעצרו את הדמוקרטיה. הדמוקרטיה הנכונה, עם הפרדת 

בחסות  פקידים  של  שלטון  שתהיה  ולא  ראויה,  רשויות 

למלכודת  יפלו  לא  החרדי  הציבור  שנציגי  בג"צ. חשוב 

השמאל שונא החרדים, אלא שיהיו חלק משינוי השיטה. 

כעת, אסור להיות "חמוצים", כעת צריך לשנות. 

דוד רוזנטל

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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 מתחילים 
  חדש...עם טעם מבראשית

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

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

 מגדולי הדורות.

מתאים
לתלמידי חכמים

לבעלי בתים

לדרשנים

ואוהבי ספר!
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והקשבת 
לבנך

יעקב אמסלם

בתחילת דרכו הוא נחשב לחריג, לא כולם הסכימו 
נחשבה  ושיטתו  להרצאותיו  האזינו  מעטים  עמו, 
לייחודית בנוף החינוכי  כיום, הרב יחזקאל שובקס 
מעביר סדנאות למורים ור"מים שחפצים לדעת כיצד 
לשפר התנהלות מול תלמידיהם  עם תחילת 'זמן 
חורף' בהיכלי התורה, מגולל הרב שובקס את הסיפור 
המחריד שהביא בדיעבד לפריצתו ומסמן את היעד 
מרבית  את  שתמנע  בשיטה  הורים  הדרכת  הבא: 

הקשיים אותם חווים בחורי הישיבות  ראיון
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והישיר  גרונו,  את  כחכח  שובקס  יחזקאל  ר'  המחנך 
מבט אל הצעירים בני הישיבות שתלו בו עיניים מצפות. 
היה זה עוד ערב במסגרתו נפגש עם בחורי ישיבות ושוחח 
כעת  אישית.  התמודדות  בהם  שונים,  נושאים  על  עמם 
בעיניו  המבט  המחנך.  של  מפיו  לסיפור  הבחורים  ציפו 
עבודתי  "במסגרת  סיפור.  בעוד  מדובר  לא  כי  הבהיר 
בישיבות", חתך הרב שובקס את הדממה, "ישבתי פעם 
עם קבוצת בחורים בישיבה חסידית בירושלים. לצדי ישב 
ראש הישיבה, שסיפר לבחורים על מקרה שהתרחש לפני 

מספר שנים עם אחד מתושבי השכונה".
הסיפור הכואב, כך התברר, היה מוכר היטב לבחורים, 
זה  היה  מעולם.  שמעו  לא  הם  המחריד,  חלקו  את  אך 
השכונה,  תושב  י"א(   – בדוי  )שם  אברהם  ר'  כאשר 
החניה.  מן  נעדר  רכבו  כי  וגילה  אחד  בוקר  התעורר 
כשהוא המום מהיעדרו של הרכב, בדק אברהם וגילה כי 
המפתח הרזרבי אינו נמצא במקומו. לאחר כמה רגעים, 
ישיבה  בן   – יחידו  בנו  יוסי,  האם  לבדוק  בדעתו  עלה 

מבוגר – לקח את המפתח ועשה שימוש ברכב. 
האב המודאג חייג למשגיח בישיבה וביקש לשוחח עם 
יוסי בישיבה.  כי אינו מוצא את  בנו, אך האחרון הודיע 
הלילה  למעשה משעות  נעדר  יוסי  כי  העלה  קצר  בירור 
מסע  בישיבה.  הלילה  כל  במהלך  שהה  ולא  המוקדמות 
התגלו  ספורות  שעות  ותוך  במהירות  נפתח  החיפוש 
של  מגוריו  ממקום  רחוק  לא  בוואדי  הרכב  של  שבריו 

יוסי. בין השברים נחה גופתו של בנו יחידו. 

הבשורה הנוראה התפשטה חיש מהר ברחבי הישיבה. 
לבם של חבריו צנח, אך אחד מהם שם לב לפרט מחשיד. 
בינתיים,  התעורר  יוסי,  של  ביותר  הקרוב  חברו  מאיר, 
וסביב חדרו נרשמה התגודדות של בחורים אשר ביקשו 

לדעת מה חלף על יוסי בשעותיו האחרונות. 
חשד  והעלה  גמגם  הוא  מבולבל.  נראה  היה  "מאיר 
שהוא יודע משהו שלא כולם יודעים", לאט הרב שובקס 
האמת  סביבו.  שישבה  המתוחה  הבחורים  לקבוצת 
את  סיפרה  מכן,  לאחר  שעות  שהתבררה  המחרידה 
הסתלקותו המיותרת של בחור הישיבה. "התברר שמאיר 
היה שותף בכל המהלך של לקיחת הרכב ויציאה לטיול", 

סיפר הרב שובקס את ששמע מראש הישיבה. 
 – הרכב  מאוחרת,  לילה  שבשעת  הוא,  שהתגלה  מה 
אותו נהג יוסי הצעיר – סטה ממסלולו והידרדר לוואדי. 
יוסי, שהיה בצד הנהג, ספג פגיעה קשה ואיבד את הכרתו 
והצליח  ניזוק כלל  ואילו חברו שישב לצדו, לא  מיידית 
להימלט מן הרכב המרוסק ללא פגע. לאחר טיפוס קל, 
מצא עצמו מאיר על הכביש הראשי כשהוא – כאמור – 

ללא שריטה קלה. 
ידעו.  מעטים  אותו  בסיפור  החלק  התרחש  זה  בשלב 
מאיר החליט למהר לישיבה ולהיכנס למיטתו במהירות, 
שמא ייענש על ידי צוות הישיבה. הוא קיווה לסיים את 
נפטר  יוסי  כי  שקבע  הרפואי  הדו"ח  אך  בפרשה,  חלקו 
מאיבוד דם, הפך את הקערה על פיה. התברר כי יוסי לא 
נפגע בראשו או בכל איבר אחר מלבד חתך בבטנו שגרם 

לאיבוד דם בשעות שחלפו מאז התאונה. כלומר, אם היה 
לידו באותן שעות, יכול היה להציל את חייו. 

הטוב  חברו  מאיר,  של  השתיקה  בגלל  נפטר  "יוסי 
את  שהכירו  בחורים  מספר  שובקס.  הרב  זעק  ביותר", 
הנפטר, מחו את דמעותיהם בהיחבא, אך לאיש לא היה 
אכפת. באוויר עמדה דממה מתוחה, כל אחד מן הבחורים 
חישב בראשו 'אילו' כך ו'אילולא' כך, אולי יוסי היה חי 
עמנו היום. חלקם, שהכירו את הסיפור מקרוב, חשבו על 
השלכותיו הכואבות: שנתיים לאחר המקרה, האב השרוי 

בצער, חלה קשות ונפטר מן העולם. 
לדעתכם  "מה  הדממה.  את  שובקס  הרב  שבר  ואז 
היה גורם למאיר להתקשר מיד אחרי התאונה לאביו או 
מה  דחופה?  עזרה  ולבקש  הסיפור  את  לספר  למשגיח, 
שהיה  שעליו,  מהסמכות  ולהרגיש  לשמוע  מאיר  ציפה 
רגע  באותו  לספר,  אותו  מביא  והיה  לפחד  לא  לו  גורם 
ורק  לבחורים  הופנתה  מה שקרה?" השאלה  על  קריטי, 
לאחר מספר דקות ענו בתורם את דעתם. המכנה המשותף 
שלא  ציפה  "מאיר  הברורה:  המשמעות  היה  כולם  בין 

יענישו אותו".
"אתם קולטים?" קרע הרב את השקט בשנית. "מילוי 
בתחושת  שלו  הצורך   - מאיר  של  המינימאלית  הציפיה 
ולא  אותו,  יבינו  שלו,  הווידוי  את  שיקבלו  הביטחון, 
של  מותו  את  למנוע  יכול  שהיה  מה  זה   - אותו  יענישו 
צערה  את  מכן,  לאחר  אביו  ומותו של  את מחלתו  יוסי, 
העמוק והבלתי-ניתן לניחום של האלמנה והאם השכולה, 

צילום אילוסטרציה: יוסי רוזנבוים
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ואת העובדה המחרידה שלשלושה אנשים כבר לא יהיה 
דור המשך לעולם".

90% מנותקים
להבהיר  שובקס  יחזקאל  הרב  מבקש  ראשון",  "דבר 
חובה  מרגיש  "אני  ישראל'.  'כל  עם  הראיון  בפתח 
ההבהרה  במלואו".  אמיתי,  הזה  שהסיפור  להצהיר 
הזאת, לדבריו, מתבקשת בין היתר בשל העובדה כי חלק 
מסיפוריו אינם מבוססים על סיפורים שאירעו. מאז, כך 
"מאז  חינוך.  בסוגיית  בחשיבתו  שינוי  חל  מספר,  הוא 

במחשבות",  מוצף  אני  מפגש  אותו 
עוד  מבין  אני  "פתאום  אומר.  הוא 
הציפייה  נמוכה  כמה  עד  יותר 
כהורים  מאתנו,  שלנו  הילדים  של 
במקרים  זאת,  אף  ועל  ומחנכים, 
המענה  את  מקבלים  לא  הם  רבים 

מצדנו".
בטוחים  מרגישים  הם  תמיד  "לא 
תתממש,  מאתנו  שלהם  שהציפייה 
שהם  להיות  מאוד  יכול  זה  ובגלל 
הם  דברים.  המון  לנו  מספרים  לא 
עומדים  כשהם  לנו  מספרים  לא 
מספרים  לא  הם  קשה.  ניסיון  מול 
לא  והם  להם,  קורה  כשמשהו  לנו 
מבינים איך ולמה זה קורה להם. הם 
לחטא  נפלו  כשהם  לנו  מספרים  לא 
הם  ממנו.  להיחלץ  איך  יודעים  ולא 
הם  חלש  כשברגע  לנו  מספרים  לא 
נגררו אחר חבר לא טוב, ועכשיו לא 
פעם  בכל  ממנו.  להיפטר  מצליחים 
חיוני  מידע  מאתנו  מסתירים  שהם 
כזה, משהו נוסף עלול 'למות' אצלם, 

ח"ו".
מחנך  הוא  שובקס  יחזקאל  הרב 
התורה  שיכירוהו מתלמוד  יש  ידוע. 
ויש  מנהל,  הוא  אותו  אביבי  התל 
הנוספים:  מתפקידיו  שיכירוהו 
מאמרים  כותב  בישיבה,  כר"מ 
ועוסק בפעילות רחבה בקרב תלמידי 

ישיבות. בפעילותו זו, מקיים הרב שובקס מפגשים עם 
בחיי  אותם  המלווים  בקשיים  עמם  ודן  ישיבות  בחורי 
העלאת  הוא  זו,  בפעילות  הרב  של  המוטו  יום.  היום 

השיתוף והפתיחות בין התלמיד להוריו. 

"הורים לא תמיד משערים עד כמה שבחורים כולאים 
בתוך עצמם סודות, שומרים אותם בצורה הכי שמורה", 
הוא אומר, "הם חוזרים הביתה ומנסים לשדר כלפי חוץ 

כאילו הכל בסדר, בזמן שהדברים כלל אינם כאלו". 
מדאיגים,  די  שובקס,  הרב  בידיו  שמחזיק  הנתונים 
למען האמת: לא פחות מ-90% מהבחורים אינם משתפים 
את הוריהם באף פרט מחייהם האישיים. "לפעמים הם 
יכולים לספר חוויות מהווי החיים בישיבה, אבל אם יש 
להם באמת קושי או בעיה עם הצוות או עם חבר, אז הם 

בדרך כלל לא יספרו להורים, וזה חבל".
החינוכית,  מפעילותו  שלו  משמעית  החד  המסקנה 
מכוונת דווקא להורים. "אני יכול לומר בוודאות גדולה, 

שלפעמים, כל מה שצריך כדי לתת את הביטחון לילד 
יהיה  'דע לך שמה שרק  שלך, זה לשדר לו את המסר: 
אתך, תמיד תרגיש חופשי לפנות אליי. אני מבטיח לך 
ותמיד  אותך  אבין  תמיד  אותך,  אאשים  לא  פעם  שאף 

אעניק לך את כל התמיכה שבעולם'. כי תחושת הביטחון 
הזו יכולה לשנות לו את החיים".

את התשובה המתבקשת "הם לא צריכים את הקשר 
בחורים  "יש  וכל.  מכל  שובקס  הרב  דוחה  הזה", 
שלי,  ההורים  עם  לשוחח  צריך  לא  'אני  לי:  שאומרים 
או:  הקשיים',  על  אתו  משוחח  שאני  צוות  איש  לי  יש 
'אני לומד עם אברך פרטי ופתוח אתו'. אבל אני משיב 
להם שזה חסר ערך לעומת הקשר עם ההורים, הרי איש 
הצוות בישיבה או המשגיח או האברך, הם אנשים שמן 
אחרי  תעשה  ומה  חייך.  ימי  כל  אותך  ילוו  לא  הסתם 
החתונה - כאשר תיקלע לקשיים כלכליים או שתצטרך 

עצה לשלום בית או סיוע עם הילדים?
"ברגע שאתה שומר על קשר טוב עם ההורים תוכל 
לדעת שזה לא יפסיק לעולם. זה כמו רופא 
משפחה שמכיר אותך מאז שהיית תינוק ועד 
הרפואית  ההיסטוריה  כל  את  ויודע  היום 
שלך. כך גם עם ההורים. הם מכירים אותך 
ביותר  הנכונה  הכתובת  והם  שנולדת  מאז 
כדי לבוא ולשתף. ועוד הרבה מעבר לכך - 
אין מי שאוהב אתכם כפי שההורים אוהבים 
אתכם ואכפתיים למענכם. אחרי הכל, הדבר 
לכם  שיהיה  זה  בחיים,  אותם  מעניין  שהכי 

טוב תמיד".
הרב  שומע  אותה  המרכזית  המניעה 
בין  הפער  היא  הישיבות,  מבני  שובקס 
הדורות. "כיום", מסביר בן ישיבה שהשתתף 
"ההורים  הרב.  של  מסדנאותיו  באחד 
מתקשים להבין כל מיני דברים שבדור שלנו 
לרב  יש  זאת  לטענה  גם  לגיטימיים".  הם 
נותן לבחורים  שובקס תשובה מוכנה. "אני 
עם  משוחחים  שאתם  לפני  קטן:  טיפ 
'תשמעו,  כך:  להם  שתגידו  כדאי  ההורים, 
אבא ואמא, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני 
מאוד מפחד, כי אני חושש שתכעסו עליי או 
שתקבלו את זה קשה'. באותו רגע התגובה 
של ההורים תהיה בדרך כלל: 'אתה לא צריך 
תהיה  זו  אם  בשבילך'.  כאן  אנחנו  לפחד, 

תגובתם, יהיה לו קל יותר לדבר". 
הדבר  כי  מניסיונו  גם  מעיד  שובקס  הרב 
לטובה.  מופתעים  הבחורים  "רוב  מועיל. 
יגיבו  שההורים  בתחילה  חושבים  הם 
הרבה  הן  התגובות  דבר  של  בסופו  אך  קשה,  בצורה 
להדגיש  לי  חשוב  לשער.  שיכלו  מכפי  מכילות  יותר 
כי מעבר לכך שיש לומר לילדים כל הזמן שאנו איתם 
הורה  גם  כי  במוחש.  זה  את  להראות  גם  צריך  ולצדם, 

בפני מחנכים

"

"

"

על קשר  ברגע שאתה שומר 
לדעת  תוכל  ההורים  עם  טוב 
שזה לא יפסיק לעולם. זה כמו 
רופא משפחה שמכיר אותך מאז 
שהיית תינוק ועד היום ויודע את 
כל ההיסטוריה הרפואית שלך. 

כך גם עם ההורים



31  ז' בחשון תשע"ח 27/10/17

שיגיד לילד שלו שתמיד הוא אתו, אבל ברגע שהוא יבוא 
עם ציון גרוע במבחן הוא פתאום יכעס ויגער, אז הילד 
יקלוט את המסר שבהתנהגות ולא את המסר שבמילים. 

לכן התגובה שלנו בזמן אמת היא קריטית".

הפתרון - לדבר
ללא  הוא  שובקס,  יחזקאל  הרב  עם  לשיחה  הטריגר 
ספק פתיחת זמן חורף ביום ראשון הקרוב. בשיחה הוא 
מרבה לשוחח על קשיי בחורים. לדבריו, בכל הנושאים 
ישנם פתרונות, אך דווקא בקשיים האישיים, אין מענה 
"יש בחורים שאין להם  רבים.  ישיבות  בני  מספק עבור 
חשק ללמוד והם מתביישים לספר על כך להוריהם. יש 
שמסתבכים עם הצוות, או שקועים בבעיות עם החברה. 
שהם  להורים  לספר  נעים  לא  מאוד  מרגישים  בחורים 
חברי  להיות  שמוכנים  כאלו  ושאין  בחורים  עם  רבים 
נגררים אחרי חברים  – שהם  לחילופין  או  חדר שלהם, 

שסוחבים אותם למעשים לא טובים". 
התפילות.  נושא  עם  בעיה  מתעוררת  גם  "לפעמים 
מאוד  הרבה  יש  הנוראים,  הימים  את  לדוגמא  ניקח  אם 
בחורים שלא מחזיקים מעמד במשך התפילות הארוכות. 
זה נפוץ מאוד אצל בחורים צעירים, ואיך הם יספרו דבר 

כזה להוריהם?" 
בישיבותיו הרבות עם תלמידים אלו, הרב שובקס לא 
מציע פתרונות קסם. "אני יושב איתם ועוזר להם לקיים 
דיון קבוצתי על הנושאים האלו. מה שמתגלה בדרך כלל 
כשיש  כי  גדול,  הכי  הפתרון  עצמו  הוא  שהדיבור  הוא 
היא  המועקה  אז  החוצה,  יוצא  לא  והוא  בפנים  קושי 

הרבה יותר גדולה". 
כמו כל שיטה פורצת דרך, גם כאן נתקל הרב באי נחת 
צוות  אנשי  "יש  הישיבות.  בעולם  רבים  מחנכים  מצד 
שטוענים ובצדק ששיחות כמו שאני מקיים עם הבחורים 
עלולות להציף בעיות. הם גם אומרים לי: 'כרגע המצב 
שכולם  תראה  לישיבה  תיכנס  אם  בסדר,  והכל  רגוע 

מחייכים ומרוצים, אז למה לנו להתחיל לנבור?'
בחצר  שמצא  אדם  כמו  זה  במשל:  להם  עונה  "אני 
משאית  הזמין  הוא  אז  ותולעים.  שרצים  המון  ביתו 
נקייה  החצר  לכאורה  הכל.  וכיסה  בחול  מלאה  ענקית 
נראה שהכל בסדר, אבל  ויפה. על פניו  והאדמה חלקה 

כעבור שבוע שוב צפים כל השרצים והתולעים. ואז הוא 
מזמין שתי משאיות של חול ושוב מכסה, אבל ברור שזה 
אני  בלבד.  הקצר  לטווח  אלא  הארוך,  לטווח  יעזור  לא 
מסביר לצוות שהבעיות כבר נמצאות, עכשיו זה התפקיד 
שלנו להחליט אם לכסות אותן ולהסתיר, או לאזור אומץ 

ולדבר עליהן. כי רק ברגע שנדבר נוכל לעזור".
אותו,  גם  מפחידה  קצת  לפעמים  הזו  הדרך  לדבריו, 
זה  עם  לנו  טוב  מחיצות.  מאחורי  להסתתר  "התרגלנו 
ונוח להגיע לישיבה מבלי שאף אחד בעולם ידע מה עבר 
אבל  הכל.  והסתרתי  וכובע  חליפה  לבשתי  הנה,  עלינו. 
כמובן שזה לא נכון, כי כאשר חווים חוויות ולא פורקים 

אותן, זה עלול לבסוף להתפרץ". 

יוצא מהלב
בתחום  מוזר  לעוף  שובקס  הרב  נחשב  בעבר  אם 
בתחומו,  כאוטוריטה  מוכר  הוא  שכיום,  הרי  החינוך, 
בהם  הראשון  נקט.  בהם  מהלכים  שורת  בזכות  הרבה 
מאמריו.  את  שאיגד  מהלב'  'יוצא  ספרו  הוצאת  היה 
"גיבור הספר הוא בחור מוצלח ומוכשר שעושה רושם 
של חברה'מן גדול, ואכן הוא כזה", הוא מספר. "אך יש 
לו התמודדויות בישיבה ובבית. הוא מנסה לשדר עסקים 
כרגיל בגלל חוסר היכולת להודות בכך שהוא צריך עזרה 

ושהוא רוצה לדבר ולשתף". 
נחשפים  הקוראים  הספר,  עלילת  במהלך 
להתמודדויותיו הקשות, עד שבסופו של תהליך יוצאים 
ייעדתי את הספר לבחורים,  לן קשייו מהלב. "בעיקרון 
אבל תוך כדי פרסום הסיפור בעיתון, ובעיקר לאחר מכן, 
גם  מהסיפור,  מאוד  מרותקים  ומחנכים  שהורים  הבנתי 
מהישיבה, שהם  ההווי  את  להם  מעביר  מכיוון שהספר 
כלל לא מכירים וחשוב שידעו מה חווה בנם, וגם כי הם 
עד  ולהבין  שלהם  הבחור  עם  קורה  מה  לקלוט  יכולים 
כמה שאפשר לתרום לו ולהועיל לו. אז כן, זה בהחלט 

מיועד גם להם". 
מיוחדת  סדנה  של  לפתיחתה  הביאו  הללו  התובנות 
בחינוך  ישתמשו  בו  ידע  לרכוש  המעוניינים  למורים 
תלמידיהם. "אני מעביר שם כלים מעשיים שעל ידיהם 
גבוהה  רגשית  פתיחות  לרמת  המשתתפים  מגיעים 
עם  לבנות  להם  שעוזר  מה  תלמידיהם,  ועם  עצמם  עם 

וקשר בטוח  בניה,  התלמידים קשר של אמון, קשר של 
לשתף,  הלב,  את  לפתוח  ולנערים  לילדים  שמאפשר 

לבקש ולקבל תמיכה כשהם זקוקים לה".
חדשה  סדנאות  ובשורת  להורים  גם  הרב  פונה  כעת 
הוא מציע להם ללמוד בעצמם כלים כיצד להתמודד על 
את  שפתח  הסיפור  היה  הרשמי  הטריגר  הילדים.  קשיי 
תיבת  הזה,  הסיפור  את  שפרסמתי  "לאחר  אלו.  שורות 
המייל שלי סערה כפי שלא סערה מעולם. קרוב לשלושת 
אלפי אנשים פנו אלי וביקשו לקבל את חוברת ההדרכה 

המיוחדת שכתבתי להורים.
כמה  עד  ללבם,  נגע  המייל  כמה  עד  סיפרו  "אנשים 
המסר בסיפור הזה חולל בהם מהפכה אדירה וגרם להם 
את  בהם  העמיק  הוא  כמה  ועד  מחדש,  מסלול  לחשב 
ההבנה של הצורך להעניק לילדים את תחושת הביטחון, 
ושתמיד הלב  נגדם,  ולא  איתם,  יהיו  הם  שתמיד, תמיד 
שלהם יהיה פתוח בשבילם, באהבה גדולה שאינה תלויה 

בשום דבר".
העולם.  רחבי  מכל  הגיעו  הפניות  כי  מספר  הרב 
ניו-יורק,  ארגנטינה,  פריז,  אנטוורפן,  מלונדון,  "ביקשו 

פנו  ועוד..  טורונטו 
מורים וראשי ישיבות, 
חינוכיים,  יועצים 
סוציאליים,  עובדים 
אך בעיקר - המון אבות 
נולד  ומכאן  ואימהות. 
סדנא  לפתוח  הרעיון 
להורים.  גם  מיוחדת 
ללמוד  היא  המטרה 
הקשר  את  לפתח  איך 
בצורה  ילדינו  עם 
אותו  ולהביא  נכונה 
לרמת פתיחות גבוהה, 
נהפוך  אנחנו  שבה 
הראשונה  לכתובת 
הוא  ילדינו",  אצל 

מסכם. 

פתיחות  לרמת  מגיעים המשתתפים  ידיהם  כלים מעשיים שעל  מעביר שם  "אני 
רגשית גבוהה עם עצמם ועם תלמידיהם, מה שעוזר להם לבנות עם התלמידים קשר 
של אמון, קשר של בניה, וקשר בטוח שמאפשר לילדים ולנערים לפתוח את הלב, 

לשתף, לבקש ולקבל תמיכה כשהם זקוקים לה".

 הרב שובקס נושא דברים ביום שכולו תורה
 שע"י ארגון יהדות מרכז התורה והחסד

דחסידי צאנז

"
"
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משל ושנינה // אליהו פכטר

התרחשו  אירועים  שני 

ת  ו י ת י מ א ה ת  ו ש ד ח ב

. ם י נ ו ר ח א ה ם  י י ע ו ב ש  ב

30 אלף  וויתר על  אחד- ראש ישיבה 

דולר שהוצעו תמורת עלייה לקריאה 

בתורה ביום כיפור תמורת התחייבות 

גמרא. דפי   1400 ללימוד  בחור   של 

בו  השואבה  בית  שמחת  השני 

הצעיר  ישיבה,  בחורי  שלושה 

יום  את  לאחרונה  רק  ציין  מביניהם 

הולדתו ה-18 חגגו סיום ש"ס בפעם 

 הראשונה ואני בטוח שלא האחרונה.

הקשר בין שני המקרים המשמחים האלו 

הוא שהבחורים שסיימו ש"ס הם תלמידיו 

של מורי ורבי הרה"ג שניאור פוטש ראש 

ישיבת חכמי ירושלים. אותו ראש ישיבה 

שרק לפני שבועיים וויתר על שלושים 

אלף דולר תמורת התחייבות של תלמיד 

בישיבה ללימוד 1400 דפי גמרא השנה. 

בין  עד למאבק שהתחולל  הייתי  אני 

גביר בוגר הישיבה לתלמיד שלומד בה 

עכשיו כשזה מעלה באלפי דולרים וזה 

מעלה בדפי גמרא עד שראש הישיבה 

 הכריע, דפי הגמרא יקנו את העלייה.

מה שאינכם מבינים הוא שבהיכל הישיבה 

לא התחוללה אותה הדרמה שמשתקפת 

בדיווחים בתקשורת על הסיפור. 

האמת שלא הייתה דרמה בכלל, מכירת 

העליות הייתה מנומנמת מכל שנה ואני 

אני  בו  ישבתי במקום הקבוע  אישית 

והתעניתי  כיפור  ביום  שנה  כל  יושב 

בהתקף מיגרנה רצחני במיוחד. וכשראש 

הישיבה אותת לגבאי לקבל את הצעתו 

של הבחור כולם קבלו את הכרעת ראש 

הישיבה בשוויון נפש כדבר מובן מאליו, 

גם אני. זה היה כה ברור שישיבה קיימת 

קיים  שהכסף  התורה,  לימוד  בשביל 

בשביל לימוד התורה, שהכל קיים בשביל 

 לימוד התורה, אז מה הדילמה בכלל?

כנראה שאם כזאת גישה אפשר כמדי שנה 

לחגוג שמחת בית השואבה עם סיום ש"ס 

 והשנה כאילו כדי להוכיח נקודה, שלושה.

אני תלמידו המובהק של הרה"ג שניאור 

פוטש ושנים למדתי תורה מפיהו ועדיין 

חכמי  ישיבת  בישיבתו  הייתי  לומד. 

ירושלים מאז היווסדה ועד עכשיו. הייתי 

עד מהצד למאבקים ולפקפוקים שליוו את 

הישיבה מיום היווסדה ועד היום. 

הזאת  ההכרזה  מנצחת.  בסוף  האמת 

איננה נעשית ברוח סרטי דיסני שגידלו 

דורות של אנשים מפונקים הבטוחים 

על  והאמת  הרוע  על  הטוב  בניצחון 

ילדותית בעיקר  נאיביות  זאת  השקר, 

הכל  בו  בעולם  חיים  שאנחנו  בגלל 

נכון ולכן כלום לא נכון. בעולם פוסט 

מודרני רלטיבסטי בו אין אמת בהגדרה. 

בעולם בו הטוב רע והרע טוב, ומרחמים 

רחמנים.  על  ומתאכזרים  אכזרים   על 

לעומת זאת בעולמו של הקב"ה ותורתו, 

תורת "אמת"! אשר נתן לנו, אפשר לומר 

שהשבוע תחת הסוכה כשערבבנו שמחת 

חג בשמחת סיום הש"ס האמת ניצחה.

האמת מנצחת

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

המועד  דחול  ה'  שלישי  ביום 
מזמן, התרחשו שני  לא  סוכות, 
ציפיתי  מהם  לאחד  אירועים. 
ניסיתי  השני  ואת  החג  מתחילת 

להדחיק מליבי.
התכוננתי  יום  אותו  של  הצהרים  באחר 
לקראת מסיבת חג בסוכה עם קבוצת בנות 
צעירות מיישוב חרדי-לאומי אותן אני פוגשת 
כל שבוע. באותן שעות ממש הבית המה מהמולת 
התארגנות ואריזה. מזוודות שונעו למעלה ומטה, 
בגדים נערמו ונאספו מהחדרים, ערימות מצעים 
ומגבות נערמו בפאתי המסדרון בדרכם לחדר 

הכביסה.
ונכדיי  נפרדתי מילדיי  באותו ערב ממש 
שהתארחו פה בארץ הקודש בחודש תשרי וחשתי 
על בשרי את האמרה "קשה עלי פרידתכם". כן. 
זו שבגינה זכינו בחג נוסף – שמיני עצרת. זכרתי 
את הפירוש החסידי לפיו קשה לי שאתם נפרדים 
מעצמכם, קשה לי שאתם נפרדים ממני, אבל 
מעל הכל קשה לי שאתם נפרדים האחד מהשני... 

ולכן פרידתכם, שלכם.
עוד אני ברגשות מעורבים מהאירוע השני 
)הפרידה( והראשון )המסיבה(, נח לפתחי אירוע 
שלישי בלתי מתוכנן ומפתיע לגמרי. "מה עושים 
הערב?", שאלה אותי חברה בני ברקית. "לומדים 
תורה" עניתי לה. "הרי זהו ליל הושענא רבה".
"ונשים כמונו?" הוסיפה ושאלה. "גם..." 
זרקתי כלאחר יד. עד מהרה התארגנה לה חבורה 
קדושה של נשים בני ברקיות שרוצות להאכיל 
את הנפש בדברי תורה והחברה שבה והתקשרה. 
"מירי. אנחנו מצפות לך בסוכה בשעת חצות", 

אמרה.
המזרנים הוסטו לצדדים, הקישוטים פיארו את 
הדפנות וחבורת הנשים ישבה סביבה בהמתנה 
דרוכה להוראות והנחייה. כיון שליבי היה כבד 
עלי וראיתי על הפנים שמולי שאין מצב להעמיק 
בשיחה "כבדה" של דברי חסידות, עשיתי חישוב 

מסלול מחדש והצעתי "סעודה בסוכה"... 
הרעיון היה לעשות מהמפגש הזה אירוע של 
קירוב לבבות ואחדות בו מדברים קצת דברי 
תורה, מספרים סיפורים עם אמונה, שותים 
ואוכלים דבר מה בשביל הברכה ואולי אפילו 
מנגנים ניגון רגש חסידי. עכשיו הכל נשמע 
אחרת. ובעוד הן מתאימות את עצמן לאירוע 
החדש והבלתי מתוכנן, חיפשתי סיפור אישי 
בעל ערך רוחני שאוכל לפתוח עמו את הסעודה.
באירוע  עדיין  מונח  היה  ראשי  כאמור, 
הפרידה והחלטתי להפנות את החיפוש אל 
עבר הנוכחות. "אין לי מה לספר", שמעתי 

קולות מהוססים בתחילה. "לא קרה לי שום 
דבר מעניין", וכן על זו הדרך. שעת חצות של 
שעון קיץ עברה מזמן ואט אט נשברו המחיצות 
והמוני סיפורים "קטנים" של השגחה פרטית 
רוויי אמונה הסתובבו בחלל הסוכה. ישבתי 
המומה והקשבתי. סעודה ספונטנית כזו מחזקת 

לא חוויתי המון זמן. 
גם בחודש מרחשוון, החודש האפרורי שמסמל 
יותר מכל את החזרה לשגרת ה"אדם לעמל יולד", 
יש להתאסף בצוותא "שבת אחים )או אחיות( גם 
יחד" ולהכניס את אווירת החגים לתוך החיים 
הרגילים כדי שיהיה לנו נוח וכוח לצלוח את 
המבול, את טרדות הפרנסה. זו לא חכמה להיות 
מלאת שמחה ואמונה בחודש החגים המלא 
באווירה רוחנית. צריך למשוך מתשרי לכל 

השנה כולה. 
ויעקב הלך לדרכו. נו, ומה קורה לאחר מכן? 
ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כשיוצאים לדרך, 
לשגרת השנה, כמו יעקב אבינו, זוכים לפגוש 

מלאכי אלוקים. 
כאשר אפילו שבת פרשת בראשית מאחורינו 
וביודענו שזו השבת שמשפיעה על השנה כולה, 
שמהווה גשר מעבר מרוממות החגים וקדושתם 
אל שגרת ימות החולין, ונותנת לנו את הכח 
להאציל עליהם מקדושת החודש כולו. באה 
שבת פרשת נח המהווה "שבת כללית" עם אבן 

בוחן לכל השנה. 
אם שבת בראשית כוללת את עבודת כל השנה 
כפי שהיא "בכוח", הרי לאחר שעבר שבוע שלם 
של עבודה בענייני תורה ומצוות בעולם, מגיעה 
שבת נח שבה באה לידי ביטוי השנה החדשה 
כפי שהיא "בפועל". מה עשינו במהלך השבוע 

האחרון של חודש תשרי?
שה'  הברית  על  קוראים  בה  הזו  והשבת 
כרת עם נח ובמילא עם הבריאה כולה, היא זו 
שמעניקה לנו את הכוח להתחיל את החודש 
האפרורי והשגרתי שמכונה מרחשוון בהעדר 
חגים. משום שפרשת נח מלמדת על היכולת של 
עבודת האדם )קרבנות נח( להשפיע על הבורא 
)וירח ה' את ריח הניחוח( ולקבל את הברכה 
שמאפשרת להוציא את ההחלטות הטובות של 

תשרי מהכוח אל הפועל.



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
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קשה עליי 
פרידתכם

לא נפרדים מחודש החגים, ממשיכים אותו לתוך 
חיי השגרה וקשיי החיים. לוקחים את הכוח של 
 - נח  ומכניסים אותו בפרשת  )שבת( בראשית 
ראש חודש מרחשוון, החודש הכי אפרורי בשנה. 

ויעקב הלך לדרכו

מירי שניאורסון

  מסלולי לימוד לנשים

חינוך

משפטים

מנהל 
עסקים

מנהל 
עסקים

בריאות

מכינות

משפטים

חינוך

.B.A בהפרעות בתקשורת - קלינאות תקשורת )אור יהודה(
.B.A בריפוי בעיסוק )אור יהודה(

.L.L.B במשפטים

.B.A במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש )ירושלים(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום )ירושלים(

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות

.B.A בחינוך וחברה במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה
.B.A בחינוך השלמה למורות ולגננות

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בניהול ומנהיגות

.B.A בחינוך השלמה למורים )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים  בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע )ירושלים(

  מסלולי לימוד לגברים

.L.L.B במשפטים

מכינות קדם אקדמיות

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

בואו ללמוד בקמפוס האקדמי הכי גדול במגזר החרדי, מהמרצים הכי 
טובים* ועם הכי הרבה בוגרים חרדים שהשתלבו בשוק העבודה.

בעוד 3 שנים גם אתם תוכלו להיות
עם תואר אקדמי יוקרתי!

אחרי החגים תשפ"א

*לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה - תשע"ז )2014-2016(

 הגאון רבי  שניאור פוטש
צילום: אליהו זלסקו
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אם סיימתם את החגים עם מיחושים בבטן, כך ניתן להקל בדרך טבעית ויעילה

בריאות בליווי אישי

ושמחה  בחיוך  ארוחה  שמסיימים  אנשים  יש 
כי  למה?  כובד.  תחושת  תהיה  אחרים  ואצל 
מתחיל.  העיכול  מסתיימת,  שהארוחה  ברגע 
אם מערכת העיכול לא נמרצת, אם מיצי המרה 
לפירוק  ומסייעים  תקינה  בצורה  מופרשים  לא 
מערכת  של  התנועתיות  אם  שבמזון,  השומנים 
נפיחות  יווצרו  מספיק,  חזקה  לא  היא  העיכול 

ועצירות.
פתרונות  עם  המצב  על  להקל  לנסות  אפשר 
ביתיים של שתיית מים חמימים עם מיץ לימון 
בהם  שהושרו  מים  שתיית  בבוקר;  זית  ושמן 
יבשים  פירות  לפתן  אכילת  מיובשים;  שזיפים 
לשקול  כדאי  עזרו,  לא  אלה  כל  אם  וכיו'ב. 
מרשם  לתרופות  שעוברים  לפני  פעמיים, 

לעצירות.
תרופות כאלה יכולות לגרום לתגובה חזקה מדי 
המעיים.  של  ועצלות  להתרגלות  וגם  הגוף  של 
מתאימים,  מצמחים  מרוכזות  תמציות  לעומתן, 
ירככו את תוצרי הגוף, יעודדו תנועתיות עדינה 
של המעיים ויעזרו לגוף להתנקות מרעלים. ללא 
תופעות לוואי ומבלי להעמיס עבודה של פירוק 

רעלים על הכבד.
מרוכזות  צמחים  תמציות  משיגים  איך 
לאנשי  מתקשרים  מאד.  פשוט  ואיכותיות? 
המורכבת  ערכה  ומקבלים  המתאימים  המקצוע 
מצמחי  מרוכזת  ותמצית  צמחיות  מכמוסות 

מרפא.

ניקוי על בסיס צמחים

המשלימה,  הרפואה  מתחום  ישראלית  חברה 
וגדל  ההולך  הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  
והיא  הגוף  לבעיות  ובטוח  טבעי  במענה 
ליווי,  של  חדשני  פיתוח  מאחורי  עומדת 
צמחים.  בסיס  על  והקלה  חיזוק   תמיכה, 
כי  שמוכיחים  מחקרים  על  מבוססים  המוצרים 
שנים,  אלפי  כבר  האדם  לבני  המוכרים  צמחים 
ויעילים להקלה על בעיות בריאות  הם בטוחים 
בדם,  גבוהות  שומנים  רמות  טחורים,  שונות: 
ציפורניים,  פטרת  מפרקים,  כאבי  פסוריאזיס, 

בעיות חניכיים ועצירות.
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 
טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה את הפורמולות 
"הידע על צמחים  של מוצרי החברה, מספרת: 
ברחבי  המחקרים  אדיר.  הוא  לאדם,  המועילים 
הרפואה  את  מרפא,מקדמים  צמחי  על  העולם 
בצמחים  ההשקעה  יותר.  ובטוח  טבעי  למקום 
להיות  לגוף  גורמים  שהם  כיוון  משתלמת  היא 
החזק  למצב  אותו  ומחזירים  וחזק  עצמאי 

והמיטבי שלו.
"אנחנו ב- TTM מלקטים מבתי גידול מובחרים 
מכל קצוות תבל, את הצמחים המתאימים ביותר 

ובודקים אותם במעבדות איכות מובילות".
למי מתאימים המוצרים?

דיסקרטית  טלפון  שיחת  מקיימים  "אנחנו 
לדעת  כדי  פרטים  ומבררים  אלינו  הפונים  עם 
הרפואי  הרקע  מבחינת  מתאימים  הצמחים  אם 
ובמידה ויש תרופות שנלקחות באופן קבוע, אם 

ניתן לשלב".
איך משיגים את המוצרים?

ארוך  ההמתנה  זמן  למנוע  רוצים  "אנחנו 
מגיעה  המוצרים  ערכת  טוב.  מרגיש  שלא  ממי 
מדובר  זה  ומרגע  משלוח  עלות  ללא  הבית  עד 
שמלווה  ליועץ  המטופל  בין  הדדית  במחויבת 

אותו. 
לתזונה  המלצות  מספקים  היועצת,  או  היועץ 
ומוודאים  ועניין  שאלה  לכל  זמינים  מתאימה, 
שנטלתם את הכמוסות והמיצוי הנוזלי או מרחתם 
בהתאם  שקיבלתם,  בערכה  יש  אם  הקרם  את 
עד  בודקים שאתם מתמידים  וכמובן  להוראות. 

לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות". 
אי  או  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודד  מי 
חינם עם  ייעוץ  נוחות, מוזמן להתקשר לשיחת 
מהקלה  וליהנות   0723922680 מקצועי   יועץ 
לא  הכשרות  בנושא  גם  לדעת:  חשוב  וחיזוק. 
מהודרת.  כשרות  ולמוצרים   TTM-ב  התפשרו 
לאתר  היכנסו  נוספים  לפרטים 

ttmisrael.com  :החברה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

לפעמים אני מקבלת את הרושם שיש אנשים שמאד מעוניינים 
וכו'(.  החברה  הגיסה,  האחות,  )הבת,  תתחתן  שמישהי 
להניע  אפשר  איך  לדעת  ומבקשים  טלפונים  אלי  מרימים 
אותה. במילים אחרות: איך לתת מוטיבציה למי שלא מגלה 

סימנים לכך?
אפשר  אי  אך  ועט,  דף  אדם  לבן  לתת  שאפשר  להבין  צריך 
אפשר  פירסומיות:  יותר  ובמילים  לכתוב.  אותו  להכריח 
לפרסם מודעות שמטרתן לעורר בנו חשק לקנות משהו, אך 

לא ייתכן לאלץ אותנו לעשות זאת.
שרוב  בכתה  נמצאת  כאלו(  בנים  הרבה  גם  )ויש  הבת  אם 
מושפעת  לא  עצמה  והיא  בה  התחתנו  או  התארסו  הבנות 
מכך, ולא מרגישה שהיא בין האחרונות בכתה שלא התחתנו, 

עולות מספר שאלות:
האם יש לה בראש מודל לא טוב של נישואים והיא חוששת 

מהם?
והיא  בית  להקים  מסוגלות  לה  שאין  מרגישה  היא  האם 

החליטה כבר שהיא מוותרת מראש?
ירצו  ולא  מדי  גדולים  חסרונות  לה  שיש  חושבת  היא  אולי 

אותה?
החלק החשוב כאן הוא להבין מה עומד מאחורי חוסר יזמה 

או חשק להיכנס לכך.
בת אחת אמרה לי שהיא הקטנה בבית ואם היא תתחתן, אמא 
שלה תישאר לבד, כשהתכנית שלה לדחות את כל ההצעות 
ולא לספר את הסיבה. האם היא מתכוונת להקריב את עצמה 
למען אמא? יתכן. חשוב לדעת זאת כדי להסביר לה שכמעט 
לסדר  ניתן  ושאולי  קרבן,  כזה  מבקשת  אינה  שאמא  ברור 

שהיא תגור ליד אמא אחרי החתונה.
הסיבה,  שמאחורי  הרציונל  את  יודעים  שאם  הוא  הרעיון 
לפעמים ניתן להתגבר על הקושי שלה על ידי הסבר מתאים. 

והסברה נכונה יכולה להניע אותה לשנות את החלטתה. 
להיות  מסוגלת  שאיננה  מרגישה  שהיא  אמרה  אחרת  בת 
המרכז של השמחה. קשה לה כשכולם  יאחלו לה ברחוב, או 

כשהיא תהיה הכלה בחתונה וכל העיניים יהיו עליה.
האם ניתן במקרה כזה להבטיח לה שישתדלו לעשות שמחה 

יותר קטנה כדי להקל עליה?
לפעמים המשפחה שמסביב מעוניינת לשלוח את הבת ליעוץ 
לאדם  מסודרת  בצורה  הדברים  את  לפתוח  תוכל  כדי שהיא 
שאינו נוגע בדבר. בפרט אם המשפחה מתקשה לדובב אותה. 
להשתדך,  שמתקשה  מי  מסויימים  שבמקרים  לדעת  חשוב 
מתקשה גם לקבל טיפול. צריך להשתדל לא לנדנד לה יותר 
מדי ולהבין שאי אפשר לדחוף את האדם אם הוא בוחר להיות 

תקוע במקומו, או אם הוא איננו מסוגל לנוע. 
שהוא  איזה  להיות  יכול  הנדנוד  שני  מצד  שניה,  במחשבה 

ביטוי של אכפתיות.
בת אחת התקשרה לספר ש"שלחו אותי אלייך אך אינני יודעת 

אם אני מעוניינת לבוא"
אני: אז ְלמה נועדה השיחה הזו?

יודעת, אולי כדי להגיד להם שהתקשרתי ושהם  אינני  היא: 
ֵירדו ממני.

אני: האם את באמת רוצה שירדו ממך?
היא: אינני רוצה להתחתן אך די נחמד לי שמנדנדים לי...

המסר שעולה מכאן הוא שהיא בודדה וזקוקה לתשומת לב. 
האם זה נותן רעיון כדי לעורר את המוטיבציה שלה, או פשוט 

כדי לגמול אתה חסד ולהמשיך לנדנד לה?
מישהי  לחתן  בשביל  מאמצים  להשקיע  פעם  ניסיתם  האם 

וכמעט הייתם מוכנים "להתחתן במקומה"?
האם זה עזר לכם? דעתכם חשובה לנו.

ושידוכים  משפחה  פסיכותרפיסטית  גולדברג  להניה  כתבו 
hgoldberg10@בנות הורים זוגות אישי קבוצתי והרצאות

gmail.com  או התקשרו ל026424049

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

טעים במטבח
תבשיל כדורי בשר במילוי טחינה עם מנגולד ושעועית אדומה

"סוכריות פילו" ממולאות מוס כבד עוף בטטה וביצה

האם היא בכלל 
מעוניינת?

החורף כבר בפתח ויש רצון לאוכל קל הכנה ופשוט, אך גם טעים ומזין  חברת "אחוה", מגישה מתכון לתבשיל מפנק של כדורי בשר במילוי 
מפתיע של טחינה משומשום מלא  מומלץ להגיש לצד אורז, פירה או קוסקוס להשלמת הארוחה

חברת "מעדני יחיעם" מגישה מתכון חגיגי ונפלא ל"סוכריות" עשויות בצק פילו וממולאות מוס כבד עוף, בטעם עשיר ומקורי, ורכיבים נוספים היוצרים 
מאפה טעים ויפה 

מצרכים לכ- 12 יחידות:
1 מיכל מוס כבד עוף )140 גרם( 

1/2 חבילה פילו מקמח מלא )250 גרם( 
צרור גבעולי עירית
צרור עלי בזיליקום

2 ביצים בגודל בינוני
2-3 בטטה קלופה
1 שן שום כתושה

מלח ופלפל לפי הטעם
תרסיס שמן זית

3 כפות פרג או קצח לקישוט

אופן ההכנה:
קולפים את הבטטה וחותכים למלבנים ארוכים בגודל של 6X2 ס''מ. 

מרתיחים מים ומלח בסיר בינוני ומבשלים כחצי בישול. מסננים היטב 
ומניחים בצד.

שולקים את הביצים ומגרדים בפומפייה דקה. מערבבים יחד עם השן 
הכתושה ומניחים בצד.

להכנת הפילו: חותכים את דפי הפילו לריבועים בגודל 10X14 ס''מ. 
מרססים מלבן פילו ומניחים עליו מלבן נוסף משומן אף הוא.

ממלאים בשכבות: בקצה כל מלבן לאורך מניחים 1 כפית גדושה מוס 
כבד עוף, מלבן בטטה,  מעט ביצה מגורדת ועלה בזיליקום. מהדקים 

היטב ומגלגלים עד לקבלת אצבע ארוכה. "מכווצים" את הקצוות ויוצרים 
צורה של סוכרייה. במידת הצורך מהדקים באמצעות קיסם. מרססים שמן 

במעטה החיצוני וזורים פרג או קצח.
מכניסים לאפיה מהירה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות. לפילו 

דרושות דקות בודדות של אפיה ויש להיזהר מהשחמת יתר. לאחר שהפילו 
מזהיב, יש לקרר בטמפרטורת החדר.

מצרכים: לכדורי הבשר:
500 גרם בשר בקר טחון

50 גרם שומן טלה )אופציונלי(
צרור פטרוזיליה קטן

3-4 עלי נענע
2 שיני שום כתושות
2 כפות פרורי לחם

1 כפית מלח
1/2 כפית קינמון
1/2 כפית בהרט

1/2 כפית פלפל שחור
1/2 כפית שמן זית

1/2 כוס טחינה משומשום מלא )500 גרם במיכל(
לתבשיל:

1 כוס שימורי שעועית אדומה מסוננת מנוזלים
צרור עלי מנגולד שטוף היטב
צרור עלי תרד שטופים היטב

1 בצל סגול קטן
1/2 כוסות עגבניות מרוסקות

2 כוסות ציר בשר או מים רגילים
מיץ מחצי לימון סחוט

1 כף פפריקה אדומה מעושנת

1 כפית כמון טחון
1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור אנגלי גרגרים
1 כף שמן זית לטיגון

אופן ההכנה:
להכנת כדורי הבשר: קוצצים גס את הפטרוזיליה, הנענע והשום. 

במטחנת בשר טוחנים פעמיים את הבקר ושומן הכבש, מוסיפים את 
העלים והשום. מעבירים את העיסה לקערה ומוסיפים את פרורי הלחם 

והתיבול מלבד הטחינה.  
יוצרים קציצות בינוניות במשקל של כ- 60 גרם ליחידה, יוצרים גומה 

במרכז ומניחים בתוכה חצי כפית טחינה גולמית ומהדקים היטב. 
מסדרים את הקציצות בתבנית ומעבירים לקירור של חצי שעה. 

להכנת התבשיל: בסיר קטן מרתיחים את עלי המנגולד והתרד. מסננים 
היטב וקוצצים.

בסיר בינוני מטגנים את הבצל הקצוץ, מוסיפים גם את השעועית 
המסוננת, המנגולד והתרד הקצוצים והעגבניות המרוסקות ומערבבים 

כ- 5 דקות.
מוסיפים את הנוזלים, ציר בקר או מים ומיץ לימון. מביאים לרתיחה 
ומתבלים. לאחר רתיחה, מכניסים את הקציצות פנימה ומנמיכים את 

האש לבישול של כחצי שעה.
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"את יכולה לחכות לי רגע?" ככה היא ביקשה ממני, רק שתבינו, 
הרגע שלה הוא עשרים דקות שלכם.

היא ביקשה ממני טרמפ לפחות פעם בשבוע, וחיכיתי לה, ולקחתי 
אותה, בחיוך ובשמחה.

אני  חסד  לי  תעשי  שלי,  הקטנה  עם  שיניים  לרופא  תורה  לי  "יש 
יכולה להשאיר את הילדים שלי אצלך לשעה?"

ברור לכם שהשעה התארכה לשלוש שעות, והילדים שלה כוללים 
וכן,  עליה,  גאו  רחמי  בידיים.  והרס  בעיניים  עם אש  בנים  חבורת 

השארתי אותם כשהיה לה תור לרופא שיניים, אוזניים, עיניים. 
חברה  ספק  שכנה  ספק  באותה  וגם  בטרמפיסטית  גם  נזכרתי 

כששכבתי חודשיים מגובסת נזקקת לחסדי הסובב.
זה קרה בוקר אחד, בלי לשים לב, הבעל לקח את הילדים ללימודים 
ומשם לעבודה, והבית התרוקן, ומרוב רעש והמולה, קפה הבוקר 

נשכח, ואני מרותקת על מקומי, חולמת על כוס קפה.
"אגיע ברגע שאוכל", הבטיח הבעל המסור. 

ענו  לא  בעבודה, חלקן  להרים טלפונים, השכנות חלקן  והתחלתי 
ונזכרתי בטרמפיסטית.

אני  אבל  קפה  כוס  לך  להכין  אלייך  מגיעה  הייתי  בשמחה  "וואו, 
ממש ממהרת".

הלסת שלי נשמטה 
מאז הפציעה אני מגחכת בעיקר על עצמי, עסוקים..... כן, גם אני 
איפה  לי  והראו  ביס  לי  נתנו  עד שהחיים  הייתי עסוקה מאדדדדד 

להשאיר את כל העיסוקים שלי...
והיא לא באה להכין לי קפה!

ואותה ספק חברה שכנה שהילדים שלה אחראים על עציץ מחרסינה 
לעזור  נזקים, התחמקה כשביקשתי ממנה  וכהנה  ועוד כהנה  בפח 

לנו עם הכביסות.
כמו פיגיון בלב, אכזבה...

מאותם  שכחתי  אני  גם  לסנגר,  וניסיתי  ארוכה,  נשימה  לקחתי 
נזקקים, כי הייתי מאד עסוקה

מבט על הגבס -
פתאום אני לא בתחרות , כבר לא מתבגרת שהעתיד שייך לה בטאבו 

כולה אישה שהחיים נתנו לה ביס. 
וכל האגו נמחק. 

אולי כבר לא אבער כמו מקודם אבל כן אכתוב ואפעל ממקום יותר 
עניו, אשחה בשלום אושיט יד לנופלים, אעניק בעתיד יותר חמלה 

לסובבים אותי. 
חייב אדם להכיר טובה, היו כל כך הרבה נשמות טובות, שאפילו 
חברה  שם.  עלומת  מאישה  ערב  ארוחת  קיימות,  שהן  ידעתי  לא 
ישנה שזנחתי אותה והיא חזרה ובגדול, התייצבה מידי יום לשמח, 

לעודד, לעזור ולהעניק. 
והלוואי ואתמיד ואדע חמלה אמיתית תמיד.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

עזוב טעים במטבח
תעזוב עמו 

סלמון עם אורז בר שחור ברוקולי וחמוציות

למרינדה 
25 יח' שיני שום שלמות עם קליפה 

7 כפות רכז רימונים איכותי
4 כפות שמן זית איכותי

חצי זר טימין
10 עלים של בזיליקום טרי

5 כפות דבש
5 כפות רוטב סויה 

1 יח' בצל לבן פרוס דק
200 גרם עגבניות שרי מיובשות

1/2 פלפל צ'ילי חריף ללא הגרעינים
1 כפית פלפל שחור גרוס

1/2 כף מלח גס

אופן הכנת המנה:
נתח סלמון במשקל 1.5 ק"ג מחולק למנות 150 גרם

מניחים בקערה את כל מרכיבי הרוטב ומערבבים היטב עד שהדבש 
נמס

משרים את נתח הדג כשעה עם המרינדה לפני אפיה 
מניחים בתבנית אפיה את נתח הדג עם העור כלפי מטה על נייר אפיה 
אופים בתנור שחומם מראש על 185 מעלות 15 דקות , משאירים את 

הדג עוד 5 דקות נוספות שהתנור סגור 
אורז בר שחור חמוציות וברוקולי

3 כוסות אורז בר שחור שטוף היטב ומסונן
3 כוסות ברוקולי טרי מפורד לזרים קטנים

3 כפות חמוציות

קורט מלח 
קורט פלפל 

קורט אגוז מוסקט מגורר
אופן הכנה:

מבשלים במים חמים את הברוקולי כ- 5 דקות )שומרים את המים 
החמים( ומעבירים את הברוקולי למי קרח לעצירת הבישול.

בסיר מטגנים את האורז עם שתי כפות שמן זית כמה דקות על אש 
נמוכה 

מוסיפים לאורז שש כוסות ממי בישול הברוקולי ומבשלים 10 דקות 
עם מכסה סגור 

מכבים את האש מוסיפים את הברוקולי מערבבים היטב ומכסים 
לעוד 10 דקות 

מעבירים לכלי הגשה יפה ומפזרים חמוציות מעל

מצרכים רטובים:
 כוס חלב צמחי כלשהו

 ¼ כוס סירופ מייפל טהור
 2 כפות שמן זרעי ענבים/אחר

 100 גרם רסק תפוחים
 כפית תמצית וניל )לא חובה(

יבשים:
 2/3  כוס קמח טף

 ⅔  כוס קמח שקדים/עדשים 
אדומות/חומוס )עם עדיפות 

לשקדים(
 ½  כוס קמח טפיוקה/קורנפלור

 2  כפות אבקת קקאו
 כפית אבקת אפייה

 קמצוץ מלח

הוראות הכנה:
 שמים את כל הרטובים בקערה 

וטורפים היטב. מוסיפים את 
היבשים ומערבבים עד לבלילה 

סמיכה ואחידה.
 מחממים מחבת נון-סטיק עם 

טיפה של שמן, שופכים חצי מצקת 
מהתערובת למחבת ו"מיישרים" 

את הפנקייק לשיכבה אחידה ע"י 
הזזה של המחבת. מחכים שיהיו 

בועות על כל השטח של הפנקייק 
ואז הופכים ומשאירים עוד כדקה 

)מרימים עם התרווד ומציצים 
לבדוק שמוכן.

הפנקייק לא מתוק במיוחד 
)בהנחה שהחלב שבחרתם איננו 

ממותק(, אז מומלץ להגיש עם 
מייפל או עם פירות מתוקים מעל ו/

או להוסיף שוקולד צ'יפס פנימה.

https:// באדיבות מורן רסקין
 /www.hamezaveh.co.il

המזווה- מאגוז ועד תמר

מצרכים להכנת המתכון:

4 כפות שמן זית
2 בצלים חתוכים לרצועות

4 כרעיים
1 גמבה אדומה חתוכה 

לרצועות דקות
1 כף גדושה כמון

1 כפית כורכום
כפית מלח

כפית פלפל שחור גרוס
3 כפות רוטב צ'ילי חריף 

מאסטר שף
2 כפות טריאקי מאסטר שף

מים לכיסוי העוף
1 קופסת עדשים מאסטר שף

1 כוס פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה:
 בסיר סוטאז' מניחים שמן 

זית ורצועות בצל, משחימים 

מעט את הבצל ומניחים את 
העוף על צד העור- הצד העליון

 מכסים ואחרי 5 דקות 

מסירים את המכסה והופכים 
את העוף לצד השני 

 מוסיפים את הגמבות 

האדומות, הכמון, הכורכום, 
המלח והפלפל, מוסיפים צ'ילי 

חריף, טריאקי ומים לכיסוי 
העוף, מביאים לרתיחה 

 מנמיכים את האש ומוסיפים 

פחית עדשים של מאסטר 
שף, מפזרים מעל פטרוזיליה 

ומבשלים בכיסוי חלקי עד 
שהנוזלים מצטמצמים.

 מומלץ להגיש עם פטרוזיליה 

טרייה.

הדג נמנה על אחד מהמאכלים החגיגיים ביותר הזוכים להיות 
 אבי בראל, שף רשתי  ובחגים  מוגשים לשולחן בשבתות 
עם  לסלמון  במיוחד  חגיגי  מתכון  מציע  בורגרים,  רשת  של 
אורז בר שחור, ברוקולי וחמוציות. המתכון מיועד ל-10 מנות  

המותג מאסטר שף מציע לחורף הקרוב מתכון לארוחת ערב עשירה 
ובריאה, שמתאימה לכל בני המשפחה, עם עדשים ירוקות איטלקיות

תבשיל עוף ועדשים בסגנון גלילי
פנקייק טבעוני שוקולדי
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מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















לנסיכה שלך מגיע
טיפות של

ברק

סדרת טיפוח שיער לילדות: 
שמפו, מרכך ותרסיס מרכך מתיר קשרים 

לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

חדש!

עם טיפה 
של שמן 

ארגן

עם נגיעה של 
פרוטאין משי
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