
רבה של ירושלים הגאון רבי אריה שטרן בטור הכנה מיוחד למתן תורה
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מוולוז ’ין 
לפוניבז ’

שועלים הלכו בו

הקמתה  מאז  רבות  תהפוכות  עברה  בישיבות  הלימוד  דרך 
בעבר,  הלימוד  סדרי  היו  מה    בוולוז’ין  הישיבות’  ‘אם  של 
קרה  וכיצד  ‘עיון’  בסדר  דפים  מעט  מספיקים  בישיבות  למה 
בש”ס?  בודדות  מסכתות  סביב  מתרכז  הישיבתי  שהלימוד 
השינויים  בעקבות  הישיבות  חוקר  עם  היסטורי  מסע   

שמתחוללים בחברון ובפוניבז’ של ימינו 

יובל לאחר שחרור ירושלים והקמת ישיבת התפוצות, סוגר 
הרב יצחק גולדשטיין מעגל וממונה לממשיך דרכו של אביו 

בתפקיד רב 'הר ציון'  ראיון בקבר דוד

jpg.היכל-ישיבת-פוניבז

פרויקט
חג

הרב בן ציון נורדמן | הרב אריאל למברג | עו”ד יצחק שיינפלד | צוריאל קריספל | מרדכי רוט | דוד רוזנטל | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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





4 א' בסיון תשע"ז 26/5/17

התחלה וסיום

בין השמות של חג השבועות הממשמש ובא, בולטים 
אחד  מצד  וביה. שכן  מיניה  כסתירה  שנראה  במה  שניים 
שמבטא  שם  שהוא   – החמישים"  "יום  בשם  החג  נקרא 
 - הבכורים"   "יום  בשם  גם  לו  קוראים  שני  ומצד  סיום, 

דהיינו יום של התחלה חדשה.
אבל כמובן שאין זו סתירה, כי אם להיפך, שני השמות 
של  המרכזי  לעניין  מסביב  ודווקא  זה,  את  זה  משלימים 

החג, הלא הוא מתן תורה. 
אכן, בעצם העניין של מתן תורה יש מידה של ראשוניות 
והננו שמחים בכל שנה על המתנה הזו כביום נתינתה, "כי 
לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". מאידך, אי אפשר 
מוקדמת,  הכשרה  ללא  התורה  לקבלת  ראויים  שנהיה 
התקופה  עצרת,  ועד  מפסח  העומר  לספירת  קשורה  וזו 
שמתכוננים בה בכמה דרכים לקראת היום הגדול של מתן 

תורה, וההכנות האלה מסתיימות ביום החמישים.
ביותר  הגבוהה  גילוי שכינה ברמה  מיוחד של  יום  זהו 
מאז ומעולם. משה קיבל את התורה מפי הגבורה וכל העם 
אשר עמו זוכה ורואה את הקולות. בזה טמון כוח התורה 
המחשבה  עם  הקודש  רוח  של  שילוב  בה  שיש  וסגולתה 
מתקדשים  עצמו  והאדם  המחשבה  וממילא  האנושית, 

ומתעלים.
כדי לחוש את הדברים האלו יש להתרגל ללמוד תורה 
את  שמגלה  באופן  ובעמל,  בקביעות  דהיינו  לשמה, 
נאמר  הרי  כך  על  חיינו.  עצם  עם  לתורה  שיש  השייכות 
לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  שכל  אבות,  במסכת 
הרבה, ככל המפורט שם, ועד הדרגה הגבוהה שמגדלתו 

ומרוממתו על כל המעשים.


מרן הראי"ה קוק זצ"ל עומד על ההבדל בין ברכת המזון, 
שעיקרה לאחר האכילה, לבין ברכת התורה שעיקרה לפני 
הלימוד, ומסביר שעיקר ההנאה מן האכילה הוא בתועלת 
שיש ממנה להמשך החיים. ועל כך באה הברכה שלאחריה 
יותר מן הברכה שלפני המזון שמכוונת בעיקר  שחשובה 

כלפי ההנאה הפשוטה שיש לנו מן האכילה.
שלפניה,  הברכה  חשובה  תורה,  בתלמוד  זאת  לעומת 
ללמוד  בבואנו  לנו  שיש  וההנאה  השמחה  את  שמבטאת 
שמבטאת  שלאחריה,  הברכה  מן  יותר  בתורה,  ולעסוק 
את התועלת המעשית שבוודאי גם היא רבה מאוד, שהרי 
הידיעה היא שמאפשרת את שלמות המעשים. ואולם צריך 
בה,  הדרישה  בעצם  היא  התורה  ערך  שרוממות  לדעת 

והלימוד עצמו בעיון ובעמל הוא חיינו ואורך ימינו.
בספר  הקריאה  של  בתקופה  תמיד  חל  תורה  מתן  חג 
ומנחליאל  נחליאל  וממתנה  מתנה  )"ממדבר  במדבר 
במות"( ויש קשר בין הדברים, מפני שהספר הזה כלשונו 
של הנציב, מחליף ומשנה הליכות עם ה' מן דרך שהלכו 
במדבר למעלה מן הטבע אל הדרך הטבעית של עם החי 

בארצו.
לחיים  הנוסחא  את  שנותנת  היא  התורה  זה  בשלב 
בחג  המתגלה  הקשר  גם  ומובן  הטבע,  בתוך  קדושה  של 

השבועות, בין תורה ומלכות.


תורה,  אכן מרובים הם מדרשי חז"ל על פרשת מתן 
להם  ולתת  העם  אל  האלוקים  ירידת  של  הגדול  המעמד 
את התורה. כמובן אין זה מפתיע, מפני שהפלא והחידוש 
מכל  לדורשם  שלא  אפשר  שאי  עד  מרשימים  כך  כל  הם 
הצדדים. כך למשל אנו קוראים בספר תהילים בפרק כ"ט 
את הפסוקים: "ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם, ה' עז 
לעמו ייתן ה' יברך את עמו בשלום" ובאו רבותינו ודרשום 
על מתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל 
בלעם ושאלוהו על הקולות שנשמעו, שהיו חוששים שמא 
מבול נוסף ה' מביא לעולם. על כך נאמר להם שכבר נשבע 
שלא יביא מבול, והקולות הנשמעים הם ממעמד הר סיני 

שם הקב"ה נותן תורה לעמו.
שהתיקון  מפני  הדברים,  בין  קשר  גם  יש  כן,  כי  הנה 
ישראל  לעם  תורה  מתן  ידי  על  בא  העולם  של  לקלקול 
וגוי  כוהנים  "ממלכת  של  התואר  את  ידה  על  שקיבל 
זה לאחר שהתברר שבלעדי התורה שנמסרה  קדוש". כל 
מן השמים אל העם אשר על הארץ, אין למין האנושי זכות 
קיום כשמהר מאוד מתדרדר ומשחית דרכיו, ורק התורה 
ממנה  הנלמדים  המוחלטים  המוסריים  הערכים  ומערכת 

הם שעוצרים בעדם.
כבראשונה...  שופטנו  השיבה  אומרים  אנו  בתפילה 
ומלוך עלינו לבדך וכו', וקשה, שהרי יש מלכות בישראל, 
של  המשמעות  כן  אם  ומהי  דוד,  בית  מלכות  היא  הלוא 

הבקשה הזו.
אבל צריך לומר שכאשר המלכות מתנהלת בדרך התורה, 

הרי זה נחשב למלוכה של ה' לבדו, ולוואי נזכה, אכי"ר.

 חג השבועות מקשר בין תורה ומלכות, ומשלב את הראשוניות והתחלה חדשה יחד עם 
סיומה של ספירת העומר

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים
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 בית שמש שיא חשמל, שפת אמת 32, 03-5045000 | יאקאב חשמל, שד' נהר הירדן 36, 073-7212212 | מחסני מיזוג, יגאל אלון 14, 054-8111111 | מיזוג נטו, תמיר מחרר, 050-8992554  נצרת עילית חשמל ברמה, פנחס מילר 6, 054-7866972   
   08-9174643 23, מרכז עינב,  | מחסני מיזוג, הסתת   08-9762410 )בית לוטם(,  מודיעין מחסני מיזוג, אזור תעשייה שילת     03-5045000 , ממזרעיטש,   94 | שיא חשמל, המגיד   073-7214214 6, כיכר העיר,   ביתר יאקאב חשמל, הר"ן 
  050-8720669 הדואר,  ליד  סמייל,  אלקטריק  חב"ד  כפר    08-9739030  ,1 חמד  שדי  ת.צורף,   |  03-5045000  ,21 הנשיא  יהודה  חשמל,  שיא    |   073-7213213 עילית,  עסקים  מרכז   ,2 יחזקאל  שד'  חשמל,  יאקאב  עילית   מודיעין 
   08-9944929  ,20 אלפסי  יורם,  ביתאן  נתיבות    08-9475410  ,7 מול  הרכבת  מתחם  יורם,  ביתאן  שדרות    073-7219219  ,40 הפלמח  כהלכה,  טרקלין   |  03-5045000 ז',  רובע   26 הנס  בעל  מאיר  רבי  חשמל,  שיא   אשדוד 

אופקים ביתאן יורם, הרצל 23, 08-9965835   חיפה/קריות חשמל ברמה, מיכאל 13, 054-7866972.

עם טורנדו הילדים אוכלים בנחת, באחריות! 
מספיק עם הדיבורים באוויר. 

טורנדו מציעים לכם מגוון מזגנים חזקים, אמינים 
והיחידים עם 7 שנות אחריות מלאה.

טורנדו, עושה את העבודה באחריות!
03-9011400 התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 7 שנות אחריות בתוקף עד 31.5.17  ללקוחות שישלחו חשבונית קנייה ותעודת אחריות לפקס: 

בלעדי לטורנדו!  שירות תוך יום מהרגע שהתקשרת!

שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

TOP INV בדגמי
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והגדת לבנך
נפתלי  מר  כיפה,  חובש  דתי,  יהודי  הוא  כיום  החינוך  שר 
בנט. אך לא רבים יודעים כי נפתלי בנט לא נולד חובש כיפה. 
העם:  בשפת  שמוגדרים  הורים  זוג  אצל  נולד  הוא  למעשה, 

'חילוניים גמורים'.
כשבנט היה תינוק, הוריו יצאו לשליחות במונטריאול קנדה, 
למטרות גיוס כספים עבור הטכניון בחיפה. ההורים חיפשו גן 
דובר עברית, כדי לשמור על השפה למקרה שהם ישובו לארץ 
והילד נשלח לגן קרוב של חב"ד. בהיותו בן שלוש, הוא חזר 
הביתה עם כיפה ואחר כך עם ציצית. האבא ניסה להתווכח, 
"לא,  בנט.  של  המפורסמת  העקשנות  לראשונה  צצה  אז  אך 
הגננת דיברה איתנו על חשיבות הכיפה והציצית ואני אוהב 
את זה". בנט לא הסתפק בכך, אלא החל להציק לאביו: אבא, 
איפה הכיפה שלך? הגננת אמרה שיהודים הולכים עם כיפה. 
עם  הולכים  שיהודים  אמרה  הגננת  שלך?  הציצית  ואיפה 
הבלתי  הנדנודים  מול  לעמוד  מסוגל  היה  לא  האבא  ציצית. 
פוסקים של הילד והחל לבקר בבית הכנסת של חב"ד – עד 

שהמשפחה כולה התקרבה לחיי תורה ומצוות.
חלפו שנים ובנט זכה להיות טופח על מנת להטפיח ולקרב 
'חילונית'  מסביבה  באה  היא  יהודיים.  לחיים  אשתו  את  גם 
מאוד וסירבה לכל הצעה להתחזק. כשהם עברו לחמש שנים 
ניהול חברת ההיי-טק שלו, "סאיוטה", בנט  יורק עבור  לניו 
חשב שאולי שם תיראה הדת פחות מלחיצה. הם צעדו ברחוב 
"התעייפת  באנגלית:  כיתוב  עם  קטן  שלט  וראו  במנהטן 
מלשחק כדור-עף? בוא למניין המתחילים". הם נכנסו לתוך 
בית ספר מקומי ומצאו אדם חייכן המדריך שבעה אנשים איך 

להתפלל.
השלמת  שמחפש  מורה  הוא  החייכן  האיש  כי  סבר  בנט 
הכנסה בשבת. אך מהרה התברר כי האיש הצנוע נקרא "ג'ורג' 
ראהר" מליארדר בעל שם החולש על מעצמה פיננסית חובקת 
תבל, ומי שנחשב לתורם הכי גדול של חב"ד בעולם. )ראהר 
סיפר לימים שהמניין הזה שהקים, היה בעצם 'מתנה' שהעניק 
אמר  לעצמי"  "חשבתי  הולדתו,  ליום  מליובאויטש  לרבי 
בראיון לעיתון בארה"ב "איזו מתנה תשמח את הרבי באמת, 
כבר אז הבנתי שלתת עוד חמישים מליון דולר עבור פעילות 
חב"ד בעולם, עדיין לא תהיה מתנת אמת לרבי, הרבי רוצה 
אותי מגויס למטרה, ולא רק את הכסף שלי, משפחות יהודיות 
הזה  המשפחתי  במניין  היהודית  דרכן  את  התחילו  רבות 
רואה את הילדים של אלה שהתחילו  היום כשאני  שהקמנו, 
אצלנו, בחורי ישיבות לכל דבר, ברור לי כבר שזו לא מתנה 
שלי ושל אשתי לרבי, אלא להיפך, זו מתנה מדהימה שהרבי 
נתן לי ולמשפחתי.."( גם הגברת בנט התחברה לגמרי לסגנון 
– והתהליך הארוך שהחל עם הציצית בגיל שלוש שנים, הקים 

עוד משפחה יהודית.
של  התמנותו  לאחר  וחצי  שנה  תשי"ב,  השבועות  בחג 
על  הרבי  והיקשה  הביא  חב"ד,  לנשיא  מליובאוויטש  הרבי 
שביקשו  "בשעה  השירים(:  שיר  רבה  )מדרש  הבא  המדרש 
לכם,  אתן  לא  הקב"ה:  להם  אמר  התורה,  את  לקבל  ישראל 
אמרו  עליה.  שתשמרו  אחראיים  שיהיו  ערבים  שתביאו  עד 
ישראל: אבותינו יהיו ערבים בעדנו. אמר להם הקב"ה: לא, 
אמרו  התורה.  את  שישמרו  ערבים  צריכים  עצמם  אבותיכם 
לא,  יהיו ערבים בעדנו. אמר להם הקב"ה:  נביאינו  ישראל: 
יש לי טענות על מקצת מן הנביאים שלא נהגו כראוי. אמרו 
ישראל: בנינו ערבים בעדנו. אמר הקב"ה בשמחה: הא וודאי, 

ערבים טובים הם ואתננה לכם".
כמובן, המדרש הזה תמוה מכל צד ופינה. ראשית: מדוע 
התעוררה ספקנות אצל הקב"ה ודרש מאיתנו ערבים לקבל את 
התורה? אנחנו לא ביקשנו הלוואה בבנק. ה' הציע לנו לקבל 
תורה במתנה והבענו את רצוננו בה – ומדוע זקוקים לערבים 

צמודים כדי לקבל מתנה?
שנית והוא העיקר: איזה בנק מוכן לקחת ילדים כערבים? 
כיצד יתכן שלאחר שסירב ה' לקבל את "אבותינו" הבוגרים 
כערבים וכן את "נביאינו" הדגולים, הוא התרצה לערבות של 

ילדים?
העלה הרבי את השאלות הללו ואמר בחיוך כי 'באמריקה 
 – הקטן  עד  מהגדול   – האנשים  כל  דרשות.  לומר  מקובל 
אומרים דרשות. גם אני אצעד בנימוסי המדינה ואומר דרשה'.

האויב הכי גדול של הדברים הטובים הוא האינטנסיביות. 
הלחץ המתמיד של החיים מוביל לכך, שאנו כל העת מאבדים 
את החשוב מפני הדחוף. לכן כאשר באנו לקבל את התורה, 
הוא  אך  שלנו,  הכוונות  בכנות  מאמין  הוא  כי  אמר  אלוקים 
נרצה  אנחנו  בו.  נתונים  שנהיה  העבודה  לחץ  מפני  חושש 
שלנו.  בהתחייבות  לעמוד  ונשכח  הביתה  דולר  עוד  להביא 
אנו עלולים להיסחף לעבוד גם בשבת חלילה, לאכול מאכלי 
לפיכך  וכו'.  במגע  איתם  באים  שאנו  הסוחרים  עם  עכו"ם 
שרידות  את  להבטיח  שיוכלו  מהימנים  ערבים  דרש  אלוקים 

היהדות בכל תקופה בהיסטוריה.
אנחנו הצענו לקב"ה לסמוך על "אבותינו", כלומר, על דור 
ההורים המבוגר. הם כבר לא עובדים, הם לא ממהרים לשום 
מקום, הם אלו שפותחים את בית הכנסת בחמש וחצי בבוקר 
תמיד  וכך  לערבית  מנחה  בין  יעקב"  "עין  לשיעור  ונשארים 
יהיו לנו המבוגרים שישמרו תורה ומצוות. אך הקב"ה סירב 

לכך. אי אפשר לבסס את העתיד רק על הזקנים.
יהיו  "נביאינו  חילופי:  פתרון  לשלוף  מיהרו  ישראל  בני 
ערבים בעדנו". כלומר, תמיד יהיו את הרבנים שישבו וילמדו 
תורה. הם מקבלים משכורת בשביל ללמוד, הם אוהבים את 
זה, ובכלל, רבנים לא עובדים אף פעם קשה מדי... וכך יהיה 
להם זמן ופנאי להתעסק בתורה ומצוות. אולם הקב"ה סירב 
בין  תישאר  שהיא  בשביל  התורה  את  נתן  לא  הוא  לכך.  גם 

כתלי בית המדרש.
ואז הגענו עם רעיון שלישי. יש עוד אוכלוסיה שלא עובדת: 
הילדים הרכים שלנו. הם יהיו פנויים תמיד לצעוד לבית ספר 

שמעניק חינוך יהודי-ערכי וללכת בדרכי התורה.
שתי  משום  בשמחה.  הקב"ה  אצל  התקבל  הזה  והרעיון 
סיבות פשוטות: ראשית, הילדים של היום הם המבוגרים של 
מחר. החינוך של הילדות צועד עם הילד כל החיים ומעצב 
אותו. מה שלומדים בילדות, לא נשכח לעולם. כדברי חז"ל: 

"גרסה דינקותא לא משתכח".
וסיבה שנייה, לא פחות חשובה: ילדים סוחפים את הבית. 
בילדים יש אמת פשוטה וטהורה, התובעת מההורים ליישר קו 
ולצעוד איתם יחד. ילד לא מוכן לקבל את הבלבול שמאפיין 
לפעמים את ההורים, שבו אומרים דבר אחד ועושים בפועל 
דבר אחר. ילד תובע דביקות במטרה. לכן אלוקים חיבק את 
ההצעה בשמחה. משום שהיכן שיש ילד טוב היום   תהיה 
אור  של  גנרטור  בבית    טוב  ילד  שיש  והיכן  מחר  יהדות 

מאיר את כל הבית.
בהמשך למהלך הזה, הרבי מליובאוויטש ביאר בהזדמנות 
 ,)231 אבות  לפרקי  ביאורים  תשמ"ב,  אמור  )שבת  אחרת 
סיפור מפורסם מופלא מתקופת חז"ל. ישנה טראומה המלווה 
את ימי חז"ל: בכל ההיסטוריה הארוכה של מאות שנים עם 
והתפקר.  שנה  אחד שפרש.  אדם  רק  היה  ואמוראים,  תנאים 

קראו לו אלישע בן אבויה והכינוי שלו בפי חז"ל: אחר.
נושרים  היו  מינות  "ספרי  אלא  התפקר,  סתם  לא  אחר 
ה'  חילול  וגרם  אנטי-דת  של  אווירה  ייצר  הוא  מחיקו". 
מאיר  רבי  שלו,  הנועזים  הכפירה  דברי  למרות  אולם  אדיר. 
והמשיך ללמוד  בו  דבוק  נשאר  הנאמן,  הנס(, תלמידו  )בעל 
האמורא,  כי  טו,ב(  )חגיגה  הגמרא  מספרת  כאן  תורה.  מפיו 
רבה בר שילא, פגש את אליהו הנביא ושאל אותו: מה עושה 
כי הקב"ה חזור מימרות בשם כל  כעת הקב"ה? אליהו ענה 
החכמים, חוץ מאשר בשמו של רבי מאיר. משום שהוא מעז 

ללמוד תורה מפי אחר.
רבה בר שילא נזעק להגן על כבודו של רבי מאיר בעל הנס: 
"רבי מאיר – רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק". כלומר, רבי 
מאיר הרגיש את הניצוץ של אחר. למרות דברי ההבל והרהב 
העמוקה  המהות  את  לזהות  ידע  מאיר  רבי  אותו,  שאפיינו 
הדברים  את  שמע  הנביא  אליהו  השתנתה.  שלא  והטובה 
ואמר: הנה עכשיו, הקב"ה חוזר דברים בשמו של רבי מאיר. 

עד כאן הסיפור.
מה  המתבקשת:  השאלה  את  מליובאוויטש  הרבי  שאל 
אדם  יתכן  כיצד  אחר?  של  הפנימי  החוסן  מקור  היה  באמת 
ובכל  מחיקו  נושרים  מינות  שספרי  עד  כך,  כל  נמוך  שירד 
זאת אינו מתנתק לגמרי ואפשר לינוק מפיו תורת אמת? הרבי 

השיב כי התשובה נמצאת בדבריו של "אחר" בעצמו.
אומרם,  בשם  דברים  הגמרא  מביאה  ד,כ,  אבות  בפרקי 
בשמו המלא של אחר: "אלישע בן אבויה אומר: הלומד תורה 
ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על ניר חדש. הלומד תורה 

זקן - למה הוא דומה? לדיו כתובה על ניר מחוק".
בכך ביקש אלישע בן אבויה להסביר את סיפור החיים שלו 
קשור,  נשאר  הוא  כיצד  הסוד,  את  לגלות  ביקש  הוא  עצמו. 
למרות האתגרים הגדולים שעברו עליו. שכן הוא זכה ללמוד 
תורה בתור ילד )ראו באריכות ירושלמי חגיגה ב,א( - והחינוך 
של הילדות לא חולף לעולם. הוא דומה "לדיו כתובה על ניר 

חדש", שהכתב נקלט בעומק הדף ואינו מטשטש לנצח.
מליובאוויטש  הרבי  למעשה?  הלכה  מכאן  ניקח  מה   
עורר מדי שנה, להביא את הילדים לבית הכנסת – מהקטנים 
ביותר עד הגדולים - לשמוע את עשרת הדברות. אנו עלולים 
אך  יגדל',  עוד  הוא  'עזוב,  ולומר  צעיר  בגיל  בחינוך  לזלזל 
שלא  ומה  ללמוד  הזמן  היא  הילדות  מוטעית.  תפיסה  זאת 
נלמד כילד   יהיה קשה ללמד אחר כך. נלמד, נתקדם, נשמור 

ונעשה ונזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.

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

אריאל למברג



עולים להר הזיתים ורואים ישועות

ומעמד תפילה לקראת חג מתן תורה
שתתקיים במערת ברטנורא שלמרגלות הר הזיתים

הכוונה ואבטחה מלאה במקום

לנוחות הציבור: הגעה לכותל בקווי אגד הרגילים
 ומשם הליכה רגלית למערת ברטנורא, לרדת תחנה לפני הכותל

הסעות חינם יצאו מהשעה 14:00 בצהרים עד השעה 19:00 בערב רצוף
מרח' שמואל הנביא 79 מתחנת האבן ליד סדיגורא

 לפרטים 052-3191902

יום ראשון ג‘ סיוון (28.5) 
החל מהשעה 14:00

הקרובראשוןיום

 הקברלמתחםחינםהסעות 

4
דקות הליכה

 מהכותל
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ירושלים, מכל הסיבות שבעולם
הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות

הנקודה הפנימית שבכל אחד ואחד מושכת אותו לירושלים, כפי שקרה לנשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ  הרב נורדמן עם חוויות מיוחדות מיום ירושלים ומהעיר שחוברה לה יחדיו

"זכרו מרחוק את ה'", אומר הנביא ירמיהו, "וירושלים תעלה 
על לבבכם". גם בימים הקשים ביותר של חורבן וגלות, יזכרו 
בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם את ה' ואת ירושלים וזו 
לשכינה  משכן  מקום  שהיה  הבית  כי  בידעם  נחמתם,  תהיה 

מחכה להם ויום יבוא וייאספו אליו, בביאת המשיח.
לא ככל הערים ירושלים. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, 
זו הנקודה  וירושלים גבוהה מכל ארץ ישראל.  לימדונו חז"ל, 
הפנימית אליה כוספת ועורגת כל אדם באשר הוא בכל מקום 

בעולם.
בכותל  לבקר  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נישא  בחר  בכדי  לא 
ולהתפלל. "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", נאמר על 
בית המקדש, שהכותל המערבי הוא השריד הנאמן לנו ממנו, 

לדורי דורות.
שגרירות  את  לקבוע  הנשיא  יחליט  כן  מסע  של  בסופו  אם 
ושוליים.  אזוטריים  דברים  אלו  לא,  או  בירושלים  ארה"ב 
ירושלים היא קדושה גבוהה ונעלה מכל הפוליטיקות הקטנות 
פריד  אברהם  שנוהג  כפי  עולם"  של  אורו  "ירושלים  הללו. 

לשיר, "ומי הוא אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא".



למלחמת  שנה  חמישים  ירושלים.  איחוד  יום  צוין  השבוע 
ששת הימים בה שוחררה ירושלים מידי הערבים. חמישים שנה 
לאחיזתנו מחדש בכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה, כהגדרת 

חז"ל.
יום ירושלים היה גם יום מיוחד עבורי ועבור תלמידי 'מדעים 

ויהדות' ומשפחותיהם. ביום זה קיימנו בירושלים מסיבת סידור 
עבור עשרות תלמידי כיתות א'. האירוע הייחודי נערך כמסורת 
בבית הכנסת הגדול בבירה. זו השנה השלישית שאנו עורכים 
את האירוע במקום המרגש והחוויתי שמותיר רושם וטעם טוב 

לכל החיים.
אורח הכבוד שאף נשא דברים בפני התלמידים היה סגן השר 
הרב מאיר פרוש, שכעדותו בפני נשיא ארה"ב הינו דור שביעי 
בירושלים. הוא סיפר לתלמידים על המלחמה לפני יובל שנים, 

על תחושת הפחד ועל השהייה הארוכה במקלט באותם ימים.
הכותל  המקודש,  מקום  אל  התלמידים  המשיכו  משם 
המערבי, להתפלל ולשפוך שיח לראשונה מתוך הסידור החדש 
אותה  לתאר  שקשה  מרגש   מעמד  היה  זה  עתה.  זה  שקיבלו 
סידור  ידי  על  שבשמים  אביהם  אל  מתחברים  ילדים  במילים. 

התפילה במקום קדוש. מחזה מרהיב שכזה.
לעמוד  הכותל,  במנהרות  סיור  לתלמידים  ערכנו  גם  שם 
ולחוות מקרוב אחר העבר ההיסטורי והמפואר של עמנו. כמה 
רבי  הגאון  נעימה:  הפתעה  לתלמידים  ציפתה  כן   לפני  ימים 
שמואל רבינוביץ - רב הכותל והמקומות הקדושים הגיע לבקר 
בבית הספר  ונשא בפני התלמידים משא נרחב ומסע אל העבר. 
הרב רבינוביץ שעמד השבוע בכותרות כמארח הנשיא טראמפ 

בכותל המערבי הקדיש מזמנו היקר עבור ילדי ישראל.
רבינוביץ  הרב  של  נפשו  מסירות  על  לתלמידים  סיפרתי 
הכותל  וטהרת  ישראל  קדשי  על  לשמירה  בגאון  העומד 
המערבי. לא בכדי זכה ומאמציו נשאו פרי כשמשפחת הנשיא 
קוו  והסטטוס  המקום  כמנהג  הנשים  בעזרת  להתפלל  נכנסה 
בכותל המערבי נשמר. סייעתא דשמיא מיוחדת מלווה את הרב 

שמתנהג בחכמה ובדיפלומטיות יוצאות דופן.
הרב רבינוביץ סיפר לתלמידים על ירושלים של מטה המכוון 
זמירות ישראל "העיר  נעים  ירושלים של מעלה, וכדברי  כנגד 
שחוברה לה יחדיו". לכל יהודי יש מקום בלב לירושלים, כאן 
מקום המקדש וכאן יבוא משיח צדקנו במהרה, כנאמר "הנה זה 

עומד אחר כתלנו".   


ישראל  בני  על מסע  קוראים  אנו  בפרשתנו, פרשת במדבר, 
חז"ל  אבותם".  לבית  באותות  דגלו  על  "איש  סיני,  במדבר 
היכר  לאות  משלו  ודגל  צבע  היה  שבט  לכל  כי  לנו  מספרים 
וסימן: "חיבה גדולה חיבבם הקב"ה שעשאם דגלים כמלאכי 

השרת, כדי שיהיו ניכרים" )במדבר רבה ב, ג(. 
ובכל זאת, רק החיבור של כל הקצוות הפך את עם ישראל 
לארץ  הכניסה  לקראת  כהכנה  אחת,  לחטיבה  שהוא,  למה 
ישראל ולפסיפס מושלם של "כל ישראל ערבים זה לזה". היופי 
לקהילתו  אחד  כל  ומשויכות  וסימן  היכר  הוא  ישראל  עם  של 
יחד שבטי  ישראל,  ועדתו, אבל בתנאי שיש חיבור לעם  חוגו 

ישראל.
"כדי  שלו,  והמסורת  המגזרית,  זהותו  על  אחד  כל  נשמור 
המרהיב  לפסיפס  ונתחבר  יחדיו  נתאחד  אבל  ניכרים",  שיהיו 
של "כל ישראל אחים". רק כך, כאיש אחד בלב אחד, אנו זוכים 

למתן תורה וליישוב ארץ ישראל ובניין ירושלים.
שבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן
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להרשמה: 2245*

יצאתי
ען ק
 הקורסים שיוציאו אתכם 

אנשי מקצוע!
 שנת הלימודים החדשה ב׳מרכז החרדי׳ 

 פותחת בפניכם מגוון אפשרויות למקצוע מכובד ומפרנס
הירשמו כעת ובעז״ה תצאו מקצוענים!

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי 	 

תחזוקת מחשבים	 
 	MICROSOFT ניהול רשתות

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה 	 
הנדסאי עיצוב תעשייתי	 
הנדסאי בנין – ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין -  תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

חשבונאותמינהלהנדסאות

מחשבים וטכנולוגיה

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
ניהול מערכות משרד	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

פסיכותרפיה דינמית	 
 	C.B.T

טיפול רגשי

 *לגברים מימון מלא בכפוף 
לקריטריוני מה"ט. לנשים מלגות גבוהות
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המלמד תורה לעמו ישראל
העניין  את  להשפיע  הזמן  בסגולת  יש  ישראל  מועדי  בכל 
אל  האדם  את  מחזיר  השנה  מעגל  המועד,  אותו  של  המיוחד 
אותו מצב ואותו שפע רוחני שהיה "בימים ההם בזמן הזה", 
הפסח  לימי  כשמגיעים   – חירותנו"  "זמן  הם  הפסח  ימי 
מצרים,  יציאת  בימי  שהייתה  ההשפעה  אותה  שוב  מתעוררת 

יציאה מעבדות לחרות.
העניין  בזה  אף  לכאורה  תורתנו,  מתן  זמן  השבועות  בחג 
הוא שכמו שההשפעה של החירות שהייתה בזמנו בחג הפסח 
מתחדשת כל שנה, כך ההשפעה של מתן תורה מתחדשת בכל 
שנה, אך האמת היא שמה שנוגע למתן תורה, כל יהודי שיושב 
ולומד תורה מקבלה עכשיו מהקב"ה, אלא שחג השבועות ניתן 

כדי שעל ידו נזכה לזה.
דעת  מפיו  חכמה  יתן  ה'  "כי  הפסוק  את  דורשים  חז"ל 
שיושב  יהודי  כל  כנגדו,  שכינה  תורה  הלומד  שכל  ותבונה" 
הברכה  לשון  זהו  הקב"ה,  של  מפיו  מקבלה  תורה,  ולומד 
"המלמד תורה לעמו ישראל", השי"ת הוא המלמד ממש, לכל 
אחד ואחד מישראל, לולא ש"המלמד" הוא השי"ת, לא היינו 
מצליחים להבין ולדעת את תורת ה', אין התורה כשאר חכמות 
התורה  החכמה,  את  להשיג  יכול  להבין  המסוגל  שכל  זרות, 
הקדושה היא מעל השגות שכל אנושי, ורק ע"י המלמד תורה 

לעמו ישראל, יש לנו שייכות אליה.
של  אאע"ה  של  בבריתו  הכנסתו  יום  לנו  מספרים  חז"ל 
ועסקו  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  שם  שהיו  אבויה,  בן  אלישע 
בתורה והיו עוברים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, והיו 
הדברים שמחים כנתינתם מסיני,וירדה אש מן השמים ואפפה 
את כל הבית, כשחשש אבויה שבאים לשרוף את ביתו,ענו לו 
שכמו שבמעמד הא סיני ניתנה התורה באש, בקולות וברקים, 
כך כל שעה שאדם עוסק בה כראוי, חוזר ומתקיים אותו מעמד, 

וחוזרת ויורדת אש קודש מן השמים.
מסוגל  ובנעימות  בדביקות  בתורה  העוסק  ואחד  אחד  כל 
לגרום שיחזרו הקולות והברקים, וכל העוצמה של מעמד הר 

סיני תחזור ותתעורר.

האדם ומגבלותיו
צריך להתבונן בעומק העניין, מפני מה קבע הקב"ה את דרך 
מהשגות  ופרושה  קדושה  שהתורה  כזה  באופן  התורה  לימוד 
להשיג  נוכל  מחדש  פעם  בכל  "המלמד"  ע"י  ורק  האדם,  בני 
ולהבין בתורה? מדוע לא ניתנה תורה לישראל, נתינה גמורה 
ובהישג של כל אחד מבלי להזדקק בכל פעם  שתהא ביכולת 

למתן תורה, ולהקב"ה שילמדנה.
גם  אלא  בתורה,  רק  אינה  זו  נראה שהנהגה  עוד  כשנתבונן 
ע"ב(  נב  )סוכה  אומרים  חז"ל  הרע,  ביצר  האדם  במלחמת 
יעזבנו  ה' לא  על הפסוק "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו 
את  ולהמית  להכשיל  המבקש  הרע,  יצר  הוא  שהרשע  בידו", 
הצדיק, ולא רק להכשילו בחטא אחד אלא לעשותו רשע גמור 
היינו  ולא  לו,  יכול  אינו  עוזרו  אין הקב"ה  ואם  – "להמיתו", 

מצליחים לקום מהמיטה, מחמת פיתויי היצה"ר.
בצורה  הכוחות  את  השי"ת  ברא  לא  מדוע  להבין  וצריך 
מאוזנת, שיהיה כוח הטוב ומשיכת הרע שקולים, ותהיה ביד 
העניין במצב של  יצרו, מהו  נגד  לעמוד  כל האדם האפשרות 
"אינו יכול לו", שאין לאדם סיכוי נגד היצה"ר, ורק ע"י עזרת 

השי"ת נוכל להינצל ממנו?
העולם"  "אדון  הוא  שהקב"ה  הוא,  בפשטות  הדברים  גדר 
של  הם  והמצוות  התורה  עולמו,  את  ומנהיג  השולט  והוא 
הקב"ה, והוא הנותן כוח לאדם ללמוד תורה ולקיים את תורתו 

ועולמו.
ובדרך הזו שאנו עוסקים בתורת השי"ת, כפי גודלה, עומקה 
אלא  להשגותיהם,  המסורה  אדם  בני  תורת  זו  אין  ואיכותה, 
התורה היא מאת ה', ורק ע"י שיהא הוא "המלמד" נגיע לכל 

מעלתה וסגולתה.
אילו הייתה התורה בידנו, הייתה כל השגתנו בה כפי מיעוט 

ערכנו, וכפי הכוחות שלנו,  וכפי הכוחות שלנו, לכן לא ירדה 
התורה אלינו, אלא אנו מתרוממים אליה, ולומדים את תורת ה' 

מפיו ממש של המלמד לעמו ישראל.
"אשר  הברכה  בנוסח  אומרים  אנו  המצוות  בעניין  כן  וכמו 
עם  הקב"ה,  של  הן  המצוות  וציוונו..."  במצוותיו  קדשנו 
האיכות שלו כביכול, ובשביל שיהיה באמת כך הנהיג הקב"ה 
שכל האפשרות לקיום המצות ולהזהר מעבירות, תהיה מכוחו 

יתברך.

"כי אם לידך"
ההנהגה ש"הכל בידי שמים" אינה רק בתורה ומצוות, אלא 
סכום  לו  ייתן  שהקב"ה  רוצה  אחד  כל  הפרנסה,  בענייני  גם 
גדול של כסף, והוא יכלכל את בני ביתו ומשפחתו, מדוע צורת 
החיים היא שכל אחד צריך "לשבור את הראש" כיצד "יגמור 
את  יחתן  כיצד  פתרון  שום  בדעתו  עולה  ולא  החודש",  את 

עשרת ילדיו.
הנהגת הפרנסה נשמרה בידי השי"ת, ובכל חודש נעשה נס 
לכך  התשובה  הפרנסה,  השפעת  זורמת  טיפין  ובטיפין  חדש, 
היא בנוסח הבקשה "ונא אל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם", 
עומק בקשה זו הוא שאיננו רוצים להתפרנס דרך בני אדם, לא 
רק כלפי אחרים, אלא גם כלפי עצמנו אנו באופן אישי, גם אני 

בעצמי "בשר ודם", ובקשתי שלא אזדקק למתנת ידי.
"טרי"  מן  לאכול  זכו  המדבר  שבדור  כמו  לידך",  אם  "כי 
להתפרנס  שנזכה  בקשתנו  כך  הקב"ה,  של  מידו  יום,  בכל 
"מידך הפתוחה הקדושה והרחבה", פרנסה משמים ובהשגות 
ובדרכים של הקב"ה, בכל חודש פותח הקב"ה את ידו ומשביע, 
בכל חתונה של ילד מרגישים שאין אנו מחתנים אלא השי"ת 
לישראל", בכדי שירגישו את  עניותא  "יאה  לכן  הוא המחתן, 

קירבת השי"ת וידו הפתוחה לקיימם בכל עת ובכל יום.
הן  בתורה,  הן  זוכים  שאנו  שכיון  גדולה  נפק"מ  בזה  ויש 
במצוות והן בפרנסה רק מיד הקב"ה, וכביכול, ובאיכות שלו 
מסוימת  השתדלות  רק  לעשות  עלינו  מוטל  כן  אם  יתברך, 
להשפעות  נזכה  ואז  ובמצוות  בתורה  יכולתנו  וכפי  בפרנסה, 

אין סוף מידו יתברך.

תיקון ליל שבועות 
עם  ישראל  נוהגים  ושנה  שנה  בכל  שבועות  ליל  בהגיע 
המעיינים  יש  בתורה,  ולעסוק  מעיניהם  שינה  לנדד  קדושים 
בסוגיא ויש המספיקים דפי גמרא, וע"פ הקדמונים נהוגים לומר 
"תיקון", סדר ה"תיקון" הוא לומר שלשה פסוקים מתחילת כל 
פרשה בתורה ושלשה מסוף הפרשה, וכך מנביאים לכתובים, 
ולפי השל"ה הקדוש והאר"י ז"ל גם מששה סדרי משנה וכל 

תרי"ג מצוות.
וסדר הפסוקים שבו, להרגיש שאנו  עניין התיקון  משמעות 
מבקשים מתן תורה כפי השגותיו ויכולתו של הקב"ה, אלו אנו 
היינו קובעים את קבלת התורה, הייתה זו קבלה כפי יכולתנו, 
מהקב"ה  מבקשים  שאנו  להיות  צריכה  שלנו  ההתייחסות  אך 
לקבל את  אנו מבקשים  כביכול,  כפי השגתו  תורה  לנו  שייתן 
כפי  ישראל",  כל  "לעיני  עד  מ"בראשית",  כולה  התורה  כל 
שביכולת השי"ת להכניס את כלל ישראל, שש מאות אלף איש, 
יכול  כך  המרובה,  את  מחזיק  ומעט  הארון,  בדי  שני  בין  אל 
"הכל יכול" להכניס את תורתו הגדולה שהיא "ארוכה מארץ 
לאדם  חונן  "אתה  שלנו,  הראש  לתוך  ים",  מני  ורחבה  מידה 
חינם  במתנת  לחנון  אפשר  האדמה,  מן  לאדם  אפילו  דעת", 
מידו  אלא  שלנו,  לכישרונות  מוגבל  אינו  תורה,  ה"מתן  דעת, 

הפתוחה הקדושה והרחבה.
ולהשכיל,  בינה להבין  "ותן בלבנו  והתפילה,  זוהי הבקשה 
תלמוד  דברי  כל  את  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע 
רצוננו להגיע  איננו מסתפקים במועט, אלא  תורתך באהבה", 
לכל עומק ההבנה וההשכלה של כל התורה כולה, אין זו תפילת 

שווא אלא תפילה למתן תורה כפי היכולת של ה"כל יכול".
חוסר  את  האדם  מבטא  בו  ה"תיקון",  סדר  את  תיקנו  לכן 
יכולתו ללמוד את כל התורה, אלא רק ג' פסוקים מכל פרשה, 
ומאידך מתבטאת בזה השאיפה הגדולה לדעת את כל התורה 
כולה, כל תרי"ג המצוות וכל חכמת הנסתר, אנו מצידנו זורעים 
זרעים קטנים, אך כח הצמיחה של הקב"ה יכול להשפיע יבול 
של  מרובה  למידה  נזקק  כמו שחקלאי  התורה,  ידיעת  של  רב 
אמונה,  "והיה אמונת" – זה סדר זרעים, שמאמין בחי העולמים 
וזורע" )שבת לא ע"א ותוס' שם מהירושלמי(, מבלי האמונה 

לא היה משקיע החקלאי לבטלה את כמות הגרעינים באדמה.
אמונה  אמונה,  מרובה של  למידה  בתורה  העוסק  נזקק  כך, 
ומעבר  מעל  כולה,  התורה  כל  את  ולדעת  להשיג  ביכולתו 
זה  אין  בזריעה,  עוסקים  בליל שבועות  להשגותיו המוגבלות, 
הזה  בלילה  אלא  כל השנה,  במהלך  כמו  לימוד  סדר של  עוד 
בקרבו  לעורר  צריך  אחד  כל  הלומד,  של  השאיפה  נבחנת 
גמירא,  ועד  מהחל  כולה  התורה  כל  לידיעת  עצומה  שאיפה 
להאמין שאם אנו מצידנו נשתדל כפי יכולתנו, תהיה הסייעתא 
ישראל"  לעמו  תורה  ו"המלמד  התורה",  "נותן  של  דשמיא 

ובידו הפתוחה והרחבה. 
עליון  לאלוקים  "אקרא  ג(  נז,  )תהלים  הפסוק  שאמר  זהו 
לא-ל גומר עלי", האדם מצד עצמו יכולתו מוגבלת, ותפילתו 
מאת בעל הכוחות כולם שישלים ויגמור כפי השגותיו ויכולתו 

האלוקית.
"מה  חושב  לפעמים  אדם  נוראה,  הרגשה  עולה  זה  מכל 
אפסיד מביטול תורה של חמש דקות בלבד"? אך משל למה 
הדבר דומה?  לאדם שמחזיק חופן גרעינים בידו ונפלו לו כמה 
גדול, שהרי מכל  הוא הפסד  ברור שכל אחד מהם  הרי  מהם, 
גרעין יכול לצמוח אילן שלם, כך עלינו לדעת, שאנו מתעסקים 
רק עם הזריעה, הפירות הן של הקב"ה, וא"כ כל רגע של ביטול 

תורה הוא הפסד במושגים של השי"ת כביכול.

הכל מודים בעצרת
ההכרה הנכונה במשמעות סגולת הזמן של שבועות, צריכה 
ליום  והגיענו",  וקיימנו  "שהחיינו  תורה,  של  לשמחה  להביא 
העולמים  כל  שבורא  לזמן  תורתו,  את  לנו  נותן  הקב"ה  שבו 
ללמוד  הזכות  על  עצומה  שמחה  התורה,  קשר  ע"י  בנו  דבק 
"חברותא" עם "המלמד תורה לעמו ישראל", המתבונן כראוי 
יתעורר בהרגשתו ש"וירד ה' על הר סיני" ליתן תורה לישראל, 
חוזר מחדש בכל פעם שיהודי פותח גמרא ללמוד, לא כפי כוחנו 

ויכולתנו לקבל, אלא "מידך הפתוחה הקדושה והרחבה".
שמחה רוחנית מיוחדת נתבארה בדברי רב יוסף ש"אי לאו 
סח  )פסחים  בשוקא"  איכא  יוסף  כמה  גרים  דקא  יומא  ההיא 
ע"ב(, כל מעלת התלמיד חכם נובעת מהתורה, ולולא התורה 

היה ח"ו נשאר כסבל בשוק.
בכל הימים הטובים ישנה מצוות שמחה, והנה יש מאן דאמר 
ש"כולו לה'", בשמחה של תורה ע"י דביקות רוחנית, אך בחג 
נמי  דבעינן  בעצרת  מודים  "הכל  תורה,  מתן  זמן  השבועות, 
לכם", אין יוצאים ידי חובת שמחה ברוחניות בלבד, יש לבטא 
את שמחת המועד בגשמיות, במעדני מאכל ומשתה, לכן אמר 
בשמחת  החג  את  שיענגו  תילתא",  עיגלא  לי  "עבדי  יוסף  רב 
בקבלת  שמחתו  את  אדם  כל  מוכיח  בזה  גשמיים,  מעדנים 
התורה, שמחה החודרת עד הרגשות הגשמיים, שמחה שתלווה 
ושייכות להשם  ימות השנה, שמחה של קשר  את האדם בכל 

יתברך.

)הדברים נכתבו ע"פ ספרו של הגרש"ד פינקוס זצ"ל ויהיו 
לעילוי נשמתו(

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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נשיא במצוקה
חוזרים  הקרובה  ומשפחתו  האמריקאי  הנשיא 
מלכים  וכבוד  מפינוקים  הסוררת.  לוושינגטון 
קודרת  למציאות  בשפע,  עליהם  שהורעפו 
העולם  לשינוי  בומבסטיות  מהצהרות  ומאיימת. 
בטרור  מלחמה  על  דיבורים  הגלובלי,  הביטחון  ותפיסת 
ואיחוד הטובים נגד הרעים. חיבוקים עם ראשי הדתות ושועי 

עולם, לטיפול בענייני פנים אזוטריים ומעצבנים.
בין  שהמרחק  לומד,  הנשיא  כבוד  הבירה  בוושינגטון 
הצהרות למעשים, גם לנשיא אמריקאי, הוא כמרחק ממזרח 
מקסיקו  בין  חומה  לבצע.  קשה  אך  להצהיר  קל  למערב. 
המקסיקנים  חשבון  על  לא  וודאי  בונים.  לא  עוד  לארה״ב 
כפי שהצהיר בקול רעש גדול. תכנית הבריאות ״אובמה-קר״ 
עדיין מתפקדת למרות ההבטחות לביטולה. ובין לבין, 100 
ימי החסד שמקבל נשיא מתחיל, כבר חלפו להם. השאלות 

כבר נשאלות, אך תשובות אין.   
נושאים  מספר  מעיבים  טראמפ  של  הקצרה  נשיאותו  על 
והקונגרס,  הסנט  ידי  על  שמונה  המיוחד  החוקר  מציקים. 
בכדי לחקור את החשדות נגד ממשל טראמפ וצוות הייעוץ 
הרוסים,  עם  אסורים  קשרים  על  הבחירות,  במערכת  שלו 
מבחינתו  ביותר  הגרוע  במקרה  להסתיים  שיכולים  חשדות 
התקשורת,  עם  היומיומיות  המלחמות  מבישה.  בהדחה 
הפומבי  והזלזול  הקהל  דעת  מובילי  של  הבולטת  העוינות 
ביכולותיו האישיות. זאת ועוד, מעיבים על דונאלד טראמפ 

ופוגעים במצב רוחו.
בוושינגטון הבירה ובארה״ב המשכילה, דונאלד טראמפ 
המתגרות.  בהופעותיו  ביטוי  לכך  נותן  הוא  רדוף.  מרגיש 
כעס  מסתתר  הבוטה,  והציניות  האופיינית  לתקיפות  מתחת 
גדול. זה לא מגיע לי, לא קיבלתי צ׳אנס ליום, לטענתו. הוא 
חייב הצלחות מהירות בהם יוכל לנפנף למתנגדיו המרובים.   
ההסכמים  ונינוח.  מפויס  היה  הוא  הסעודית  בערב 
שטראמפ חתם בסעודיה, ייצרו משרות ויחזקו את התעשייה 
האמריקאית, כהבטחותיו במערכת הבחירות. כבוד המלכים 
לו זכה, התאים לו ושיקם במעט את גאוותו האישית שנפגעה 

בבירה הוושינגטונית העוינת. חנופה תמיד מתקבלת טוב. 
בישראל דונאלד טראמפ התקבל כמלך המושיע. מי שימחק 
את חרפת שנות ממשל אובמה ויוביל לדרך חדשה שתבטיח 
את ישראל, תשמר את כוחה ותדאג לעתידה. בנאומיו מילה 
לא הוזכרה על פתרון 2 המדינות. חיזוק ותגבור ההתיישבות 
בכותל,  הביקור  מעכב.  כגורם  הוזכר  לא  ושומרון  ביהודה 
קשובות  אזנים  על  נפלו  אחרי,  החמות  והמילים  ביד-ושם 

וכרויות לשמוע. ביקור מוצלח עם סלפי מגוחך. 
כבר  גרינבלט,  ג׳ייסון  המיוחד  השליח  בינתיים,  הבעיה. 
המו״מ.  וקידום  שיחות  של  נוסף  לסיבוב  בישראל,  נחת 
מהשטן״,  ״החיפזון  הדחוס.   מהביקור  להתאושש  זמן  אין 

הבהילות הטראמפית, משדרת צורך בסיפוקים מיידים.
המון  תיתן  התיכון  במזרח  הצלחה  מבינים,  בירושלים 
פנים  בבעיות  המתחבט  טראמפ  לממשל  ורוח  אוויר 
אומרים  המחיר,  את  לשלם  רוצים  לא  אנחנו  אמריקאיות. 

״גורמים מקורבים״ בירושלים. 

מזגו  והפכפכות  רוחו  בקוצר  ידוע  האמריקאי  הנשיא 
הסוער. הצד שיואשם בפיצוץ הסיכוי, ישלם במזומן ומייד. 
לאובמה,  נתגעגע  עוד  ב׳.  מועד  אין  טראמפ  דונאלד  אצל 

אותו ניתן היה לתמרן ולדחות. 
שגובשה  לפלשתינאים,  וההקלות  ההטבות  חבילת  גם 
לנדנוד קל של  רק  זכתה  והוכנה לכבוד הביקור הנשיאותי, 
הסכמה ומינימום הערכה ויחס מצד הנשיא טראמפ. דונאלד 
טראמפ חותר לדבר האמיתי. העובדה שאף אחד לפניו לא 
״בטוח״  טראמפ  שבעתיים.  טראמפ  את  מאתגרת  הצליח, 

שהוא מסוגל.   
קשוב,  להיות  אמור  נשיאה״,  דבי  ״חתנה  קושנר,  ג׳ארד 
יהודי  היותו  ועובדת  בעבר,  התבטאויותיו  ואוהד.  תומך 
אורתודוקסי חם ואוהב, מעמידה אותו באתגר ענק. כמתווך 
ומפשר, הוא חייב נאמנות שווה לשני הצדדים. ג׳ארד חייב 
להיות  צריכים  הצדדים  לכך,  מעבר  המלא.  באמונם  לזכות 
בטוחים במהימנותו ובאובייקטיביות מלאה של שיפוט דעתו 

האישית. לא פשוט למי שכל כך מזוהה.

״חובת  בנו.  ודווקא  לפגוע  יכול  זה  הפוך,  על  בהפוך 

יצטרך  בה  לעומתית,  מדיניות  לפעמים  מכתיבה  ההוכחה״ 

להתנקות  כדי  הפלשתיני  בצד  עודפת  תמיכה  להפגין 

מהתדמית המוקדמת של זיהויו כיהודי אוהב ישראל. 

הביקור  שאכזבת  התבטאו:  בירושלים  עלומים  גורמים 

הנשיאותי זה החתן, ג'ארד קושנר. האם גם זה ב״הפוך על 

הפוך״, בכדי להכשירו ולתת לו לגיטימציה ברמאללה? או 

שזו הרגשה אמיתית, כואבת ומדאיגה? 

אין ספק. ממשל טראמפ ודונאלד טראמפ אישית זה שינוי 

כביר. הרוח שנושבת מהמעצמה הגדולה חמימה ומחבקת. 

אך מי שחשב והאמין, שיפרשו שטיח אדום לכל חלומותינו 

וצרכינו, שדונאלד טראמפ הינו ״נציב ביתר״ בארה״ב, חתנו 

בתו  ואילו  הליכוד  במרכז  לחברות  מועמד  קושנר  ג׳ארד 

יתאכזב  הדסה,  נשות  לראשות  תיבחר  קושנר  איוונקה-יעל 

מאד מהר.

עו"ד יצחק שינפלד

נרדף על ידי התקשורת האמריקאית, טראמפ מחפש הישג מיידי, גם אם יבוא על חשבון האינטרס 
הישראלי  והאכזבה הגדולה בינתיים, היא מחתנו היהודי דווקא
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www.shainfeld.com

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

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

 & 1000
הנחה לנרשמים עד 

שבועות

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו

שינפלד - למי שמחפש את החופשה ברמה הגבוהה ביותר!

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
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מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון

 5 כוכבים של 
רשת הילטון העולמית

טיולי טבע ונוף 
במקומות היפים בעולם 
ופעילויות למשפחות 

וספורט אתגרי

כל הפינוקים במלון 
בית כנסת, ספא מודרני, 

חדר כושר ענק
 וחדרים יפהפיים

מיקום הכי מרכזי 
בפודגוריצה 

קרוב למדרחוב 
הפארקים והאתרים

אירוח ברמה הגבוהה 
עם צוות שפים מובחר 

של שינפלד 
ובר אירי חופשי

מקצועיות ואמינות 
עם 30 שנות ניסיון 
וליווי במלון עצמו 
של מנהלי שינפלד
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לא יהיה שלום
בארץ  לביקור  הגיע  דונאלד טראמפ  נשיא ארה"ב 
הקודש, והאווירה הנושבת שונה לחלוטין מהנשיא 
הקודם. כבר אין שנאה לישראל, אין רדיפה כלפי 
פה.  לא  כבר  השולחן  על  הרגליים  תמונות  ישראל, 
טראמפ מביא עמו רוח אחרת, יש הכרה במעמדה של ישראל 
לגמרי  אחרים  ימים  אלה  הביטחוניים.  בצרכיה  גם  והכרה 
לתקשורת  קשים  ימים  אלה  וגם  הישראלית,  לדיפלומטיה 

הישראלית. 
עם זאת, בנאומיו השונים דיבר הנשיא טראמפ על "דיל", 
פניהם  הערביות.  והמדינות  ישראל  בין  לקדם  מעוניין  שהוא 
על  הדיבור  למשמע  אורו  הישראלית  התקשורת  אנשי  של 
ה"דיל", הנה הנה, אמרו לעצמם, יבוא הנשיא הכי פרו ישראלי 
תוך  מדיני.  הסכם  נתניהו  על  שיכפה  זה  הוא  ודווקא  שיש, 
היסחפות כבר החלו לדבר על טראמפ בחיוב, ונמלאו ציפייה 
לקראת ביקורו. עם תום הביקור אפשר לסכם, אנשי התקשורת 

הישראלים חזרו לשנוא את טראמפ. לא כפייה, ולא נעליים. 
אז מה פשר ה"דיל" המדובר, שהוזכר יותר מפעם אחת מכדי 
הוא  כנראה  הוא?  אקראית  מילה  שסתם  בו  לטעות  שאפשר 
חלק ממהלך דיפלומטי רחב. מרכז הכובד של ההתרחשויות 
בערב  דווקא  אלא  בישראל,  נמצא  אינו  כעת  התיכון  במזרח 
הסעודית, ועמה גם מדינות סוניות נוספות. שם נמצא "הכסף 

הגדול". 
כלפי  גם  עוין  אלא  לישראל,  רק  לא  עוין  היה  אובאמה 
אלא  מרצון,  לא  עויינות  הערבי.  במרחב  המתונות  המדינות 
ממחדל. כדי להדק את היחסים הנאיביים עם איראן, הוא קידם 
מולה הסכמים כלכליים ומדיניים חסרי כל תקדים, ואת המחיר 
התיכון,  במזרח  ארה"ב  של  הוותיקות  הברית  בעלות  שילמו 

וסעודיה בראשון. 
סעודיה מאוימת על ידי איראן יותר מאשר ישראל מאוימת 
דיפלומטית  קירבה  נוצרה  המשותף  האיום  בלחץ  ממנה. 
ניהלו  איראן  נגד  ואת הפעילות  לישראל,  סעודיה  בין  גדולה 
שתי המדינות במשותף. בלי שתכנן זאת, דווקא ישראל מצאה 

יתרון במדיניות הגרועה של אובאמה – בעלי ברית חדשים. 
טראמפ בא והפך את הקערה על פיה, האויב הוא אויב, ולא 
מרצים אויב על חשבון ידידים. את ביקורו במזרח התיכון הוא 
החל בסעודיה, ושם חתם על הסכמים למכירת נשק בהיקפים 
עצומים של כ-400 מיליארד דולר. החיזוק למדינה ידידותית 
לישראל – גם אם לא באופן רשמי – זוהי התפתחות בעלות 
את  שצריכה  זו  היא  וסעודיה,  רבות.  מדיניות  משמעויות 
ה"דיל" עם הפלשתינאים. לא כי היא באמת צריכה אותו, אלא 
חשוב לשלטון המרכזי שם להראות לציבור שלו שלא נשכחה 
הבעיה הפלשתינאית. את השלטון עצמו אין בעיה זו מעניינת 

במיוחד.  
בעסקים  הראשון  והכלל  עסקים,  לעשות  יודע  וטראמפ 
עם  ושלום  סיכוי.  חסרי  בהימורים  כספים  לסכן  לא  הוא 
זאת  אומר  לא  אחד  שאף  רק  סיכוי,  חסר  הוא  הפלשתינאים 
בקול. כולם דיברו ומדברים על שלום, אך לא היה שלום ולא 

יהיה שלום. זהו יעד חסר של תוחלת. 

הסכסוך הוא לא על שטח, 
הוא על עצם הקיום

כמה סיבות בדבר, ראשית, הסכסוך הוא לא על טריטוריה, 
הוא לא על חלקת קרקע זו או אחרת. גם אם יוענקו לערבים כל 
שטחי הגדה המערבית, גם אז לא יהיה שלום, כפי שלא היה 
עוד  כי הסכסוך התקיים  לא סכסוך לאומי,  גם  זהו   .67 לפני 

לפני שהיה לאום "פלשתינאי". 
בין התרבות  זהו סכסוך עמוק  זהו סכסוך תרבותי עקרוני, 
ללא  מוסלמים  בין  סכסוך  זהו  המערבית,  לתרבות  הערבית 
מוסלמים. הסכסוך הוא על עצם העיקרון של קיום של שאינם 

מוסלמים בסביבה ערבית. 
ישראל מסמלת בעיני העולם הערבי את התרבות המערבית, 
ההשפלה  את  לעצמו  להרשות  יכול  לא  המוסלמי  והעולם 
התקיימה  לכן  הזה.  במרחב  מוסלמית  לא  ישות  שבקיום 
הפכה  לעת  ומעת  ישראל,  נגד  דיפלומטית  מלחמה  העת  כל 
הרבה  כלפי  באלימות  פעלו  הערבים  צבאית.  למלחמה  גם 

מיעוטים שקיימים בתוכם, והיהודים לא שונים בכך. 
הרבה לפני הקמת המדינה התקיימו פרעות תרפ"ט, והרבה 
ולאחריה  המדינה,  הקמת   .1948 לפני  נעשו  רציחות  מעשי 
שחרור שטחי יהודה ושומרון, שינו רק את הרטוריקה הערבית. 
עד אז הם שנאו את היהודים ואת המערב בגלוי, מאז הם החלו 
הסברתיות.  מסיבות  פשוט  הכיבוש",  "נגד  טיעונים  להעלות 

קל למכור את השקר הזה לעולם המערבי. 

תרבות של אלימות מושרשת
לא יהיה שלום. גם אם נניח שאין סכסוך עקרוני נגד שאינם 
מוסלמים, עדיין יתקיים כאן מצב של טרור ומלחמה, פשוט כי 
זו תרבות הסביבה. ערבים נלחמים נגד ערבים כל הזמן, ברמת 
המקרו כך זה בסוריה, כך זה בעירק, כך זה במצרים )אם כי שם 

ההיקפים פחותים(, וכך זה בכל הארצות האחרות. 
שעומד  בגלל  רק  כאלה  הן  השקטות,  הערביות  המדינות 
המלחמות  מן  מונע  אשר  ואלים,  דיקטטורי  שלטון  עליהן 
הכלי  היא  האלימות  המיקרו,  וברמת  להתפרץ.  הפנימיות 
השימושי לפתרון בעיות בין חמולות ואפילו בתוך המשפחה. 
זה לנסות להביא שלום  לכן, הדבר הנאיבי ביותר לעשות, 
"מערבי", אזור אשר התרבות שלו רואה באלימות כלי שימושי 

ולגיטימי, אי אפשר לעקור את התרבות הזו פשוט כי אנחנו 
מעוניינים בכך. 

כאשר  הרתעה.   – ואלימות  מלחמות  למנוע  אחת  דרך  יש 
יחידים או מדינות יודעים שהם יוכו שוק על ירך על כל ניסיון 
לגילוי אלימות, הם ימנעו ממנו. זה נכון כלפי כל דיקטטורה, 

ובמיוחד כלפי דיקטטורות ערביות. 

ניסינו, וזה לא עבד
אבל עד היום היו בארץ הרבה "חובבי שלום" חוכמולוגים, 
הם  מחדש.  התיכון  המזרח  את  להמציא  שיוכלו  שחשבו 
וניסו להביא לשלום בנוסח  התעלמו מכל הסימנים הגלויים, 
האירופי במזרח התיכון. הם נקטו בוויתורים טריטוריאליים, 
חילקו שטחים וכספים בנדיבות, המליכו בשטחים טרוריסטים 
כהנהגה וכהכנה לממשלה עתידית, חתמו על הסכמים חגיגיים, 
וציפו לראות יונות לבנות על עלי זית. השלום לא הגיע, אבל 

הגיעו הרבה מאד קורבנות שלום. 
הנאיביים,  השלום  ניסיונות  מזבח  על  נהרגו  יהודים  אלפי 
מוסלמים  לא  של  לקיום  הסכמה  היעדר   – הסכסוך  בסיס  כי 
היו  לא  באוסלו,  שנחתמו  הניירות  מעולם.  נפתר  לא  באזור, 

שווים אפילו כניירות ניגוב של זק"א. 
ולנסות  טעות  לקחת  לה  לעשות  גדולה  הכי  השטות  לכן, 
הבאה  בפעם  שאולי  מחשבה  מתוך  ושוב,  שוב  בה  לנקוט 

התוצאה תהיה שונה. היא לא תהיה.  

מדיניות ריאלית
רוצים  לא  הם  מבינים.  ואנשיו  טראמפ  הנשיא  זה  כל  את 
להיכנס לתהליך שכולם יודעים מראש שלא יסתיים בהצלחה, 
לשותפות  אבל  הרוגים.  ועוד  טרור  לעוד  יביא  היותר  ולכל 
שעדיין  להציג  צורך  יש  איראן  נגד  בברית  האסטרטגיות 
על  מדבר  הוא  שלום,  על  לדבר  במקום  אז  תהליך,  מתקיים 

"דיל", וכל הצדדים יוצאים מרוצים. 

דוד רוזנטל

ביקורו של נשיא ארה"ב עורר חלומות במחנה השלום, אך הם התנפצו כולם אל סלע 
המציאות  טראמפ התגלה כביזנס-מן ריאלי ומנוסה, שיודע מה אפשרי ומה פחות

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

נתניהו וטראמפ בביקורו בישראל
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ייסורי מצפון 

השלב  נפש,  חשבון  המושג  את  מכירים  כולנו 
היכן  חושבים  עצמינו,  עם  יושבים  אנחנו  שבו 
אנחנו  ואיפה  בסדר  לא  עשינו  מה  טעינו.  ואיפה 

יכולים לשנות ולהשתפר. 
כל אדם מוצא את עצמו עושה חשבון נפש. כל אחד בזמן 
שלו, יש כאלה שמחכים ליום הולדת פעם בשנה, יש כאלה 
הזמן שמעורר  זה   - כיפור  יום  ואיתם  שהחגים המתקרבים 
בהם את הצורך לחשב את חשבון הנפש שלהם ויש שסתם 
מפעם לפעם יושבים ועורכים חשבון לנפשם. כל אחד והזמן 

שבו מתעוררים בו הרגשות המתאימים.
חשבון נפש הוא דבר חשוב וחיוני לכל אדם באשר הוא. 
בתחום   – החיים  תחומי  בכל  מצבו  מה  לדעת  חייב  אדם 
החברתי, בתחום הרוחני, בתחום הגשמי ובעצם בכל תחומי 

החיים. 
מה  לזמן  אחת  לעשות  חייב  חנות  לו  שיש  שאדם  כמו 
נשאר  כמה  הרוויח,  הוא  כמה  המלאי,  את  ולסכם  חשבון 
לו מהעסק בשנה האחרונה ואיך הוא יכול לשפר את העסק 
שלו ולהניב רווחים באופן טוב יותר, כי אחרת העסק שלו 
יקרוס, כך חשבון נפש הוא דבר הכרחי וחשוב כדי לחיות 

חיים נכונים וטובים.
כדברי  איזון  הוא  לחיים  הסוד  איזון,  צריך  דבר  בכל  אך 
מתחילה  הבעיה  האמצעית.  בדרך  יתנהג  שאדם  הרמב"ם 
כאשר חשבון הנפש יוצא מפרופורציה – אדם מתחיל לייסר 
את עצמו על דברים שנראה לו שהוא עשה באופן שגוי או 

יכול היה לעשות בצורה טובה יותר. 
זו היא דרך הפוכה שהיא הורסת כל חלקה טובה באדם 
והיא במקום חשבון נפש - נקרא למחלה בשמה 'עודף ייסורי 

מצפון'.
ייסורי מצפון הם אלה שמנווטים את העולם הזה למקום 
טוב יותר, הם גם אלה שגורמים לנו לחשוב על מה אנחנו 
יכולים לעשות טוב יותר. הם אלה שגורמים לנו לא לחזור 
על טעויות, אבל הם צריכים להיות במידה, ברגע שייסורי 
רק  אלא  לנו  מועילים  לא  הם  מפרופורציה  יוצאים  מצפון 

מזיקים.
יעשה, הוא  כשאדם סובל מייסורי מצפון, כל מה שהוא 
יסבול מחרטה מתמדת, מהלקאה עצמית מתמדת, מחיפוש 

אחר אמת ושלמות לא רציונלית.
סגנון המשפטים שחושבים ושאומרים לעצמם הסובלים 

מייסורי מצפון  הם כך:
אם הייתי, למה עשיתי, תמיד. אם הייתי זהו אחד מצירופי 

המילים הקלאסיים שלהם.
נביא מספר דוגמאות:

אם הייתי מתייחס יותר יפה לבן שלי, הוא היה יותר ילד 
טוב.

אם הייתי לומד יותר, הייתי מצליח בטסט.
אם הייתי עובד עוד יותר קשה, הייתי מצליח.

מספר  והנה  עשיתי,  למה  הוא  נוסף  קלאסי  משפט 
דוגמאות:

למה התנהגתי כך.
למה אני לא מצליח.
למה אני כזה הורה.

ברור  הוא  מצפון  ייסורי  לבין  נפש  חשבון  בין  ההבדל 
וללא  לכך  מיוחדים  בזמנים  נעשה  נפש  חשבון  מאוד: 
הלקאה עצמית, תוך הסתכלות רציונלית במה כן השתפרתי 

ומה טעון שיפור ואיך אני משפר את המצב. 
לעומת ייסורי מצפון שהם נעשים ללא הרף, עם הלקאה 
עצמית תוך אי הסתכלות רציונלית על המצב הקיים ואיך אני 

יכול באמת לשנות אותו.
גם אם יש שינוי כתוצאה מההלקאה העצמית הזו - השינוי 
נפשי  לחץ  תוך  נעשה  זה  כי  זמן  לאורך  מעמד  יחזיק  לא 
והלקאה עצמית ושינוי שמגיע בצורה כזו לא מחזיק הרבה 

זמן.
ההתמודדות עם ייסורי מצפון היא קשה כי האדם אין לו 
חיים. אין לו דקה אחת של שלווה, מה שהוא לא יעשה לא 
ירגיש  לא  יתחרט על מה שעשה,  הוא  יהיה טוב מבחינתו, 

טוב עם עצמו בשום דבר שיעשה.
אם   - המחשבות  לו  עולות  מתפלל  כשהוא  למשל,  כך 
הייתי מתפלל יותר טוב אולי התפילות היו מתקבלות יותר, 
אם החליט לנסוע לטיול לצפון הוא מתחרט אולי היה עדיף 

לנסוע לדרום. זה מקיף אותו בכל מקום ופעולה.
מאמונה  נובעת  מצפון  ייסורי  של  חשיבה  כלל  בדרך 
כלל  בדרך  נובע  זה  טוב.  לא מספיק  ופנימית שאני  עמוקה 
מאנשים שקיבלו הערות פוגעניות וההורים חיפשו אצלם רק 

את השלילי.
החשיבה הנכונה היא לחשוב תמיד 'עשיתי את הכי טוב 
לעצור  פשוט  נתון'.  רגע  באותו  בעבורי  לעשות  שיכולתי 

את רצף המחשבות שחובטות בנו ללא הרף, למה אם וכו', 
ולהגיד לעצמינו עשיתי טוב, אני טוב, עשיתי את הכי טוב 
לעשות  יכול  שאני  חושב  אני  ואם  עבורי,  לעשות  שיכלתי 

עכשיו משהו יותר טוב אז אני אשנה את המצב עכשיו. 
בשורש  בנוגע  אתה  טוב,  אני  לעצמך  אומר  כשאתה 
טובים,  לא  שאנחנו  מתחיל,  הכול  שמשם  החולה  הנקודה 
אחת  זו  טוב.  עשינו  ולא  לאהבה  ראויים  לא  מוצלחים,  לא 
הסיבות שכל כך חשוב להתרחק מאנשים שליליים שיכולים 

להעצים את הביקורתיות עלינו.
היא  לאחרים  ביקורת  להעביר  הבסיסיים  מהכללים  אחד 
לא להגיד לאחרים למה עשית, או 'אם היית מתנהג כך המצב 
היה נראה אחרת', כי זה ישר יוצר באדם השני התנגדות והוא 
מרגיש אשם ומותקף ואין סיכוי שתוכל להגיד לו שום דבר 

נוסף שיתקבל אצלו.
גם פרפקציוניזם נובע מהנקודה הפנימית הזו, שהאדם לא 
מאמין בעצמו שהוא טוב. לפרפקציוניסט אין אמצע כדרך 

חיים, או שחור או לבן.
גם הפרפקציוניסט סובל הרבה מייסורי מצפון, כי אם לא 
נקרא  רוחו  שבעיני  מה  רצה,  שהוא  כפי  דבר  בכל  לו  הלך 

מושלם וטוב - אז זה לא בסדר.
יותר כאשר אדם מתרגל לחיות  הבעיה נהפכת למורכבת 
בייסורי מצפון, כי אז הוא משפיע את זה על הסביבה. הוא 
יהיה ביקורתי כלפי הבן זוג שלו או שלה, ומבלי משים לב 
ולמה עשית הוא מתחיל  את אותם מחשבות של אם הייתי 
להגיד לאנשים הסובבים אותו. אנשים לא אוהבים ביקורת 

וכך הוא יוצר לעצמו מעגל נוסף של התמודדות.
להצליח  שלא  לנו  לגרום  גם  יכולות  ולמה  אם  המילים 
בחיים, אנשים שעושים דברים מצליחים בחיים לא שואלים 
אם אבא שלי היה משאיר לי מיליון שקל בבנק אז הייתי עושה 
הם  'אם',  אומרים  לא  הם  מיליונר...  היום  והייתי  עסקאות 
פשוט עושים והם מאמינים שיצליחו, הם בטוחים שיסתדרו 
להם  צוברים  לא  הם  כי   - יאמן  הבלתי  את  עושים  הם  ואז 
מחשבות ואמונות שליליות לגבי הדבר שהם רוצים לעשות.

הכי חשוב שנזכור מאיפה מגיעה הנקודה האמתית לייסורי 
המצפון, שזה מגיע מאמונה פנימית שהאדם לא בסדר ולא 
יכולים  אתם  כוחות,  לכם  נתן  יתברך  שהשם  תאמינו  טוב. 

ואתם תצליחו.
machon.rot@gmail.com : לתגובות

הלקאה עצמית וחשבון נפש חיוביות רק במינון הנכון, אם מגיעים למצב 
של עודף ייסורי המצפון – עשויים שלא להצליח בחיים  כך תתמודדו עם 

תחושות שליליות

הרב מרדכי רוט

כשאדם סובל מייסורי מצפון, כל מה שהוא יעשה, הוא יסבול מחרטה מתמדת, מהלקאה "
עצמית מתמדת, מחיפוש אחר אמת ושלמות לא רציונלית.

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 





18    א' בסיון תשע"ז 26/5/17

מוולוז'ין 
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מוולוז'ין 
לפוניבז'
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בישיבות עברה 

תהפוכות רבות מאז 
הקמתה של 'אם 

  הישיבות' בוולוז'ין
מה היו סדרי הלימוד 
בעבר, למה בישיבות 
מספיקים מעט דפים 

בסדר 'עיון' וכיצד 
קרה שהלימוד 

הישיבתי מתרכז 
סביב מסכתות 

  ?בודדות בש"ס
מסע היסטורי עם 
חוקר הישיבות 

בעקבות השינויים 
שמתחוללים בחברון 

ובפוניבז' של ימינו

חיים פרידלנדר
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של  ישיבה  כמעט  "אין 
שלא  ישיבות  ראשי 
צורת  על  מדברים 
בעיון  הלימוד 
כיום  הרווחת 
הישיבות  בעולם 
והתוצאות ההרסניות 
ל'כל  מספר  שלה", 
מגדולי  אחד  ישראל' 
"בעבר  המשגיחים. 
מהישיבה  יוצא  היה  בחור 
ובידיו שבע מסכתות, כיום הוא 
לשמוע  הספקתי  בפוניבז'  למדתי  כשאני  דפים.  שבע  יודע 
כיום  מציעא,  בבא  חצי  על  שיעורים  רוזובסקי  מהגר"ש 
הר"מים מספיקים בקושי חצי מזה. אין ספק שמדובר בשיטה 
בעייתית, אבל ראשי הישיבות מתקשים לשנות את השיטה, 
בקול  מדובר  לא  הקו".  את  מובילים  הם  בישיבות  הלמדנים 
בודד, בישיבות של 'לב שומע' ניתן לשמוע את הגר"ד כהן, 
ראשונה  ליושבת  נחשבת  ספק  שללא  חברון,  ישיבת  ראש 

בעולם הלימוד הישיבתי, מדבר על כך שוב ושוב. 
במצב  ידיעה.  וחוסר  התאמה  חוסר  הן  העיקריות  הבעיות 
סיפוק  מוצאים  לא  רבים  לישיבה,  הולך  בחור  שכל  כיום 
כמו  והאחרונים.  הראשונים  שיטות  ובירור  מעמיק  בלימוד 
שהבחור  בכך  הן  ידיעה,  לחוסר  מובילה  הלימוד  צורת  כן, 
מהבחינה  והן  מהעבר  ידע  פחות  הרבה  עם  מהישיבה  יוצא 
שהלימוד העיוני הישיבתי פוגם ביכולתו של הבחור ללמוד 
לימוד הלכה ששונה מהותית מצורת  נושאים שונים, בעיקר 

הלימוד בישיבות. 
טיקוצ'ינסקי,  ד"ר שלמה  הגדיר  בעיון',  'לכודים  במאמרו 
חוקר חרדי שמתרכז במחקרו בעולם הישיבות, את הבעייתיות 
שבשיטה: "שיטת הלימוד שפותחה על ידי רבי חיים מבריסק 
עיונית  התמודדות  התורה  מלומד  תובעת  ה-19,  במאה 
ומעמיקה על ידי מסכתות נבחרות בתלמוד. שיטה זו, שהיא 
של  ומקיף  רחב  לימוד  חשבון  על  באה  מטבעה,  איטית 

התלמוד כולו, והיא מתאימה רק ליחידים. 
מזמן,  הישיבות  לראשי  ידועה  זו  שעובדה  פי  על  "אף 
ולמרות שהרב שך ניהל נגדה מאבק תקיף, עדיין היא מושלת 
בעולם  הלכודים  אברכים  של  דורות  היא  התוצאה  ברמה. 
בתלמוד  רבות  שסוגיות  בעוד  ביותר,  צר  אך  מעמק,  העיוני 
אינן מוכרות להם". בכדי להבין את התופעה ואת התפתחותה, 

משרטט טיקוצ'ינסקי ציר מימי הקמת וולוז'ין ועד לימינו. 

 דף היומי בוולוז'ין
'עץ חיים' בוולוז'ין הוקמה בשנת תקס"ב וחוללה  ישיבת 
מהפך בעולם היהודי, מהפך שאת תוצאותיו ניתן לראות עד 
הערים  ברחבי  שפזורים  והכוללים  הישיבות  באלפי  היום, 
כמובן  היו  חיים  ר'  של  עיניו  "לנגד  רק.  ולא  החרדיות, 
היתרונות הלימודיים והחינוכיים של מוסד מאורגן", מסביר 

יש לשים לב למניעיו הרעיוניים  ביותר  טיקוצ'ינסקי, "אולם 
אודות  משנתו  את  הבהיר  בו  החיים',  'נפש  בספרו  שביטא 
'תורה לשמה' לימוד התורה ברצף וללא הפסק מקיים את כל 

העולמות".
סביב  היה  הלימוד  אלו.  מטרות  את  שיקפו  הישיבה  סדרי 
השעון וסביב הש"ס כולו. בכל יום, בשעה שתים עשרה וחצי 
בדיוק, היו אומרים את ה'שיעור' בוולוז'ין. השיעור היה על 
את  מסיימים  התלמידים  היו  שנים  שבע  שכל  כך  הדף,  סדר 

הש"ס. 
ברוח  עוצבה  וולוז'ין  ישיבת  של  בראשיתה  הלימוד  דרך 
'הפלפול  דרך  את  ששללה  דרך  ותלמידיו,  הגר"א  של  דרכו 
תלמידיו,  מזיכרונות  העולה  כפי  לה.  שקדמה  והחילוקים' 
הגר"א,  רבו  בעקבות  לימודו  דרך  את  ביסס  שהגר"ח  נראה 
ביסוס  'האמת',  בקשת  מפלפול,  ההתרחקות  את  נטל  ממנו 
ההלכה על יסוד התלמודים ומדרשי ההלכה, ומיקוד הלימוד 
ההלכה  בין  הקשר  טיקוצ'ינסקי.  מסביר  הלכתית,  לתכלית 
ללימוד הישיבתי היה משמעותי ואף בא לידי ביטוי בעובדה 

שראשי הישיבה היו רבני העיר.
נראה שתחת הנהגתו של הנצי"ב חל מפנה מסוים בלימוד 
ולא  ופירושה  גמרא  בלימוד  היה  העיסוק  "עיקר  הישיבתי. 
לימוד  מתוך  הלכתית  תכלית  על  דגש  בוולוז'ין  עוד  הושם 
דף  היה  ההספק  כי  עולה  התלמידים  מזיכרונות  הגמרא". 
ליום, כששישי שבת מוקדשים לחזרה ולימוד פסקי הרא"ש. 
דודו  כי  סיפר  הנצי"ב  אחיינו של  הלוי אפשטיין,  ברוך  הרב 
התייחס לדרך הפלפול "כפרפראות ומיני מתיקה". בהקשר זה 
יחד  מהרש"א  בפירוש  מעיין  בו  הבחין  שהנצי"ב  סיפר  הוא 
לכם  חזון  "עוד  להם:  והורה  הספר  את  להם  סגר  חברו,  עם 
להשתקע במהרש"א, ובין כה לימדו גמרא עם רש"י ותוספות, 

ולעת עתה דייכם".
מזיכרונות  ללמוד  ניתן  בישיבה  הנצי"ב  של  שיעוריו  על 
הגמרא  בפשט  הצטיינו  הנצי"ב  של  "שיעוריו  תלמידיו. 
ובחידושים קצרים בלתי עמוקים. כשהקשה איזה תלמיד על 
החידוש שחידש, אז חשב מעט, אם מצא תשובה, השיב, ואם 
לא, אמר: הקושיא שהקשית – היא קושיא, אבל חידושי הוא 

נכון, ולמד הלאה". 
"המנוח  רבו,  על  זיכרון  דברי  כשכתב  סיפר  אחר  תלמיד 
והחריפות.  השכל  במעוף  הצטיין  לא  יהודה  צבי  נפתלי  רבי 
התלמידים ידעו זאת והשחצנים שבהם בפריצות הנוער אהבו 
גלויה,  במבוכה  הרב  את  לפעמים  ולהביא  בזה  להשתמש 
והוא  ומבריקה  חמורה  קושיא  באיזו  פתאום  לפניו  בבואם 
זאת הצטיין בבקיאות  לא מצא תיכף מה לענות. אך לעומת 

עצומה בכל מקצועות התורה ושכל בריא וישר".
דרכו של הנצי"ב בראשות ישיבת וולוז'ין לא הייתה סוגה 
שהיה  סולובייצ'יק,  הגרי"ד  עם  התמודד  תחילה  בשושנים. 
הר"מ השני בישיבה ושיעוריו נמסרו על דרך הפלפול. הגרי"ד 
היה בן בתו של מייסד הישיבה, בעוד הנצי"ב רק חתן נכדתו, 
מה שהוביל לדרישה כי הגרי"ד יהיה ראש הישיבה ורק לאחר 
מספר התערבויות של גדולי הדור, פסקה המחלוקת בישיבה. 
בהמשך התמודד הנצי"ב עם בנו של הגרי"ד וחתן נכדתו – 

הגר"ח. 

 מהפכת ההבנה
בגיל 28 בלבד התמנה הגר"ח לר"מ בישיבה, דרך לימודו 
המקובלת.  הישיבתית  לדרך  הפכה  מהרה  ועד  סערה  חוללה 
"היה מביע את הסברות הדקות ביותר באופן מוחשי", סיפר 
תלמידו הר' יהודה ליב דון יחיא. "הוא היה הפסל של ההיגיון 
הוא  וחן-ערכו  יופיו  להבליט  ידע  רב  ציורי  ובכוח  התלמודי 
ומהחומר  התלמודי,  הסלע  של  והנשמה  האופי  את  הכיר 
הגולמי סתת את ציוריו. בישיבה אמרו על ר”ח שהוא 'חוצץ 

שערה לשתיים'". 
"הסתגלותו של ר"ח למתכונת השיעורים על הדף זו הייתה 
"בתקופה  טיקוצ'ינסקי,  מספר  ומורדות",  עליות  רצופה 
נאלץ  והוא  הנצי"ב,  של  הוראתו  ר"ח  על  חזקה  הראשונה 
מתוך  בלבד  אחד  בשיעור  חידושיו  את  ולמסור  להצטמצם 
השלושה שעמדו לרשותו. ביומיים הנותרים נהג ר"ח במנהג 
בחפזה  זאת  עשה  הוא  הסדר,  על  גמרא  קריאת  של  הישן 
מפטיר  כשהוא  ביותר,  קצר  בזמן  השיעור  את  וסיים  ניכרת, 
זה'. השתתפות התלמידים  לו מה לחדש בדף  ומודיע ש'אין 
צבאו  חידושיו  את  ר"ח  השמיע  בו  בשיעור  בהתאם:  הייתה 

תלמידים רבים על שולחן השיעורים".
דרך לימודו הפכה לחביבה על התלמידים, כמו גם דמותו. 
רבי חיים לא נהג גינוני שררה כלשהם, והתהלך עם תלמידיו 
כאילו הם חבריו, ומנהגו הידוע היה לחבק את כתפי התלמיד 
ידועה אמירתו השנונה  זה  בעת דברו איתו בלימוד. בהקשר 
צווארו  על  חיים  "ר'  לימודו,  לדרך  שהתנגד  הנצי"ב,  של 

ויעסוק בתורה?"
טיקוצ'ינסקי מגדיר את שיטת לימודו של הגר"ח, כשיטה 
בהתאם  לסייגה  או  ההלכה  את  לפרשן  המבקשת  משפטית, 
להבנתו את הרעיון שמאחוריו. "ר"ח הפריד הפרדה גמורה בין 
הרציונל והאידאה שבהלכה לבין תוקפה המשפטי,  ועסק  רק 
באחרון. מתוך גישה מסורתית הוא התעסק בעיקר בסתירות 
טקסטואליות ובהשוואת שיטות, תוך חיפוש הקוד הרציונלי 
המופשט שבבסיסן. מבחינתו ומבחינת עולם הלומדים שקיבל 
את דרכו, דרך ניתוח זו מעוגנת ביסודות החשיבה התלמודית 
ומשרתת את מסורת התורה שבעל פה עוד מתקופת מקורותיה 
המפורסמת,  האמירה  את  מציין  הוא  זה  בהקשר  הקדומים". 

"בבריסק מתעסקים ב'מה' ולא ב'למה'". 
וולוז'ין, עבר הגר"ח לבריסק שם התמנה  עם סגירתה של 
לרב במקום אביו. בשונה מרבנים אחרים הגר"ח נמנע מלשבת 
ב'דיני תורה' ולפסוק הלכה בשאלות של איסור והיתר, ולשם 
זליג, שהיה מתלמידיו.  ר' שמחה  כך החזיק לצדו את הדיין 
שרוי  "היה  הגר"ח  כי  הרווחת  הדעה  חלוקות.  לכך  הסיבות 
על פי רוב בספקנות רבה, נטע מטבעו לפסימיות, והיה שרוי 
זאת  תלה  זוין  שלמה  הרב  מנגד  אסון".  מפני  מתמיד  בפחד 
בעת  ההגיוניות  מסקנותיו  בין  שהתעוררו  ב"התנגשויות 

לימודו לבין ההלכה המקובלת". 
אין  הגר"ח,  של  להימנעותו  הסיבה  את  ננמק  שלא  איך 
להכרעה  הגמרא  לימוד  בין  ניתוק  יצרה  לימודו  שדרך  ספק 
כל  של  המופשטים  בשורשיה  העיסוק  "בעקבות  ההלכתית. 
במסקנה  לחסר-עניין  המקרים  ברוב  הניתוח  הופך  עמדה, 
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נתפסת  שבסוגיה  העמדות  מן  אחת  כל  הסופית.  ההלכתית 
נבחן  כל אחת מהן  והגיונה של  פנימי אחר,  הגיון  כמשקפת 
לעמקו. לאחר שנבחנו העמדות ברמה הגבוהה שלהן, מרגיש 
הלומד קושי לרדת ל'רמה הנמוכה' של הכרעה מעשית כאחת 

מהן", מסביר טיקוצ'ינסקי. 
"היה כאן ענין הקשור באופיים של בני משפחת סולובייציק, 
אולם נראה שהיה זה גם ענין מהותי. היכולת האנליטית של 
'דרך ההבנה' הצליחה להעמיד כל שיטה הלכתית או פרשנית 
של  הקונטקסט  מתוך  אנליטית  ומובנים  ברורים  אדנים  על 
ההגדרות  ושכלול  הניתוח  ביכולת  העלייה  דווקא  עצמם. 
להכריע  יכולת  לחוסר  גרמו  בסוגיה,  החלוקות  הדעות  של 
ההחמרה  מגמת  גם  נוצרה  כך  ומתוך  השונות,  העמדות  בין 

בפסיקה למעשה, שמטרתה לצאת ידי כל הדעות".
היד  הרמב"ם,  של  ההלכתי  שספרו  לכך  גרם  אף  הגר"ח 
התבטא  זה  בהקשר  תלמודי.  פרשנות  לספר  יהפוך  החזקה, 
שחידושי  אמרתי,  "וכבר  בספרו  וינברג  יעקב  יחיאל  הרב 
לא  אבל  העמוק,  העיון  מבחינת  אמיתיים  הם  הגר"ח  רבינו 
תמיד במובן היסטורי, כלומר, בכוונת הרמב"ם עצמו, שדרך 
לימודו הייתה אחרת מזו של הגר"ח. ואין זה מקפח ערכו של 
'רמב"ם חדש', אבל לא  זה, שראוי הוא להיקרא  גאון שכלי 
בחריפותו  הגיע  הגר"ח  שמרן  אלא  הרמב"ם,  כמפרש  תמיד 

לאותן מסקנות שהרמב"ם הגיע להן בדרך לימודו הוא".
שינוי משמעותי נוסף, שמתבטא בדרכי הלימוד עד ימינו, 
הוא ביסוס החידושים על 'אופי מקומי'.  "חידושיו של ר"ח 
הנדונה  הסוגיה  שלפניו  העניין  על  ורק  אך  כמעט  בנויים 
כאשר  ולעיון,  למחקר  יחידי  כמעט  כמקור  לו  משמשת 
הראיות וההוכחות להרחבת הרעיון גם הם 'מיניה וביה' מתוך 
בחורי  את  הביאה  זו,  עובדה  טיקוצ'ינסקי.  מסביר  הסוגיה", 
הסוגיות  בלימוד  להתרכז  בתורתו  לעסוק  שהחלו  הישיבות 
הנבחרות, שכן בהן לבדן אפשר לנתח ולהסיק מסקנות ואין 

צורך להביא ראיות מסוגיות אחרות. 
דרך הלימוד הבריסקאית הפכה עד מהרה לנפוצה בעולם 
הישיבות. אחת הסיבות לכך, ציין הרב איסר יהודה אונטרמן, 
המושך   כוח   נגד   מגן   "נקודת   זו  שיטה  של   היותה  היא 
של  השכלה  החלונית.  ה'מסות'  המחקריות  של  סופרים 
נסוגים  הצעירים(,  לב  את  רוב  פי  על  )המושכים  מפורסמים 

אחור על ידי ההיגיון הבריא של שיעורים עמוקים בתורה". 

 נשים נזיקין 
אחת התוצאות של השיטה הלימודית החדשה היא התרכזות 
שהגר"ח  למרות  זאת  נזיקין',  'נשים  סביב  בישיבות  הלימוד 
עצמו עסק לא מעט בקדשים טהרות. "מורשת הגר"א גרסה 
שיש ללמוד את כל התלמוד בשלמותו, וברוח זו נקבע מחזור 
את  הקיף  הלימוד  וסדר  ומיר,  וולוז'ין  בישיבות  הלימודים 
הש"ס כולו מברכות ועד נדה. עם זאת, ברוב התקופות קצב 
הלימודים של היחיד לא התנהל בצמידות ל'שיעור' המרכזי, 
מזה.  זה  שונה  ובקצב  שונות  במסכתות  עסקו  והתלמידים 
סביב  הורגש  הרשמית  הלימודים  במתכונת  משמעותי  שינוי 
שנות ה-80 של המאה, מאז עלייתה של 'דרך ההבנה' שגרמה 

להאטת קצב הלימוד. סוגיות שנחשבו ל'מלאות' ומאתגרות 
מספר  הלומדים  את  העסיקו  החדשה  השיטה  של  מבחינתה 
העיוני  שהלימוד  בכך  היה  המשמעותי  השינוי  אולם  ימים. 
בסוגיות  הגדושות  נבחרות,  מסכתות  סביב  להתרכז  החל 
הוותיקות  בישיבות  היטב  ניכרו  והשלכותיו  השינוי  כאלה. 
סביב  המחזורי  הלימוד  את  בהדרגה  שזנחו  ומיר,  וולוז'ין 
בסדרי  המרוכזים  לימוד  סדרי  בהן  והתגבשו  כולו,  הש"ס 

'נשים' ו'נזיקין' בלבד", מסביר טיקוצ'ינסקי. 
ר"ח  של  התמנותו  "עם  כי  מציין,  הוא  זה  בהקשר 
סולובייציק לר"מ שני בוולוז'ין בשנת 1881, הוא היה אמור 
אך  הש"ס,  סביב  הוולוז'יני  המחזור  את  בשיעוריו  לקיים 
בפועל הוא לא תמיד עמד בכך. גם מצד התלמידים הורגשה 
החלשות וחוסר ענין בעניינים שמחוץ לסדרי 'נשים ונזיקין'. 

מאיר ברלין מדווח על השינוי בסיפור הבא: "בתקופה אחת, 
להתחיל  ועמדו  נזיקין,  בסדר  ה'שיעור'  את  לקרוא  כשגמרו 
שרוב  דעתם,  את  הישיבה  מבני  כמה  הביעו  קדשים,  בסדר 
מנין של התלמידים אינם בקיאים בענייני 'קדשים' וקשה יהיה 
לספק  הישיבה  ראשי  החליטו  השיעורים.  את  לשמוע  להם 
דרישה זו, ועם זה לא להפריע את הסדר הקבוע. זאת אומרת, 
הוחלט לקרוא שני שיעורים בכל יום. בשעה הרגילה התחילו 
שוב במסכת ברכות, ולפנות ערב היו ממשיכים את השיעור 

בקדשים".
ימינו,  עד  ביטוי  לידי  שבאה  נוספת,  משמעותית  השפעה 
שלדרכי  ספק  "אין  ובקיאות.  עיון   – לסדרים  החלוקה  היא 
הלימוד החדשות היה חלק רב בשינויים אלה, והפיצול בסדרי 
במסכתות  העיוני  הלימוד  התמקדות  עם  יחד  בא  הלימוד 
הלומדים  את  הרגילה  ההבנה'  'דרך  ונזיקין'.  'נשים  מסדרי 
ולא  ופרט  פרט  כל  על  לדון  הסוגיה,  בתוך  ממוקד  לעיון 
סביב  להתרכז  החל  העיוני  והלימוד  לעניין,  מעניין  להפליג 
מספר סוגיות שנחשבו לעיקריות במושגי הלמדנות החדשה. 
מיוחדים  לימוד  סדרי  בקביעת  צורך  התעורר  מכך  כתוצאה 
בחלקיה  וההתמצאות  הידע  להשלמת  כלומר  ל'בקיאות', 

האחרים של המסכת או במסכתות אחרות". 

 עולם הישיבות כיום
כאמור, שיטת לימודו של הגר"ח נפוצה בעולם הישיבות, 
אם  גם  דומה,  בדרך  שהלך  הבולטים  הישיבות  מראשי  אחד 
בבריסק לא מחשיבים את שיטתו כבריסקאית, הוא רבי שמעון 
שקופ. תלמידו, רבי שמואל רוזובסקי, הביא שיטה זו לפוניבז' 

וברוחה הלכו ישיבות רבות שנוסדו על ידי בוגרי הישיבה. 
מעניין לציין את דבריו של המשגיח הרב דסלר, שהתבטא 
בשבח לימוד 'דרך ההבנה': "כל אופני דרכי הלימוד שבכל 
דור.  לכל  התורה  את  דמהדר  פלפולא  בבחינת  הם  הדורות 
גדולי הדור,  ידי  לנו על  נתגלה  דור עקבות משיחא,  בדורנו, 
לפחותי   אפילו  שמאירה  ובאגדה,  בהלכה  ההבנה'  'דרך 
מדרגה  ולקטני  ערך.  וזוהי  בחינת  קבלת  התורה  שבדורנו... 
דווקא  במצב  של  הסתר, כשנתמעטו הלבבות, מתגלה דרך 
ידו אפשר לחדש חידושי תורה. והעמל בתורה  הלמוד שעל 

ומחדש חידושים מרגיש שהתורה נעשית שלו ודבק בה". 

איטי  להיות  הפך  הלימוד  השיטה,  התרחבות  עם  אולם 
ההיגיון  את  לפענח  ניסו  הלומדים  בעבר  אם  ויותר.  יותר 
כעת  ותוספות,  רש"י  הגמרא,  מילות  דרך  שבסוגיה,  הפנימי 
תלמידי  ידי  על  שנכתבו  בספרים  להגות  התלמידים  החלו 
הגר"ח והולכי שיטתו, דבר שעומד בפרדוקס מוחלט לשיטת 
הגר"ח, שהתבוססה על חזרה לטקסט התלמודי. ביטוי נרחב 
בארה"ב,  בעיקר  מסוימות,  בישיבות  לראות  ניתן  לתופעה 
קטע  להבין  בלנסות  שלמים  ימים  התלמידים  מתעמקים  שם 

מחידושי הגר"ח סטנסיל או מהברכת שמואל. 
הקמת  לאחר  ספורות  שנים  וכבר  היום  החלה  לא  הבעיה 
הישיבה עמד עליה הרב מפוניבז' שאסף את תלמידיו ואמר 
להם: "אם בעבר היה מושג של 'עם הארץ גדול', אדם שלא 
יודע כמעט כלום, בימינו מסתמן מושג  קרא ולא שנה ואינו 
ומחדש  ומפלפל  המעיין  אדם  הארץ',  עם  'גדול  של  חדש 
בתורה, אולם לאמיתו של דבר הוא 'עם הארץ' כיוון שאינו 

בקיא בתורה עקב הפלפול הרב בגיל המוקדם שלו".
הרב מפוניבז' לא היה היחיד, ובשנים שלאחר מכן ניתן היה 
לראות את הרב משה חברוני, ראש ישיבת חברון, ואת הרב 
שך, ראש ישיבת פוניבז', מעוררים את תלמידיהם על העניין. 
הרב שך פרסם לא מעט מכתבים בנושא ואף הורה לתלמידיו 

"ללמוד לכל הפחות דף גמרא חדש בכל יום".  
הצלחה  רשם  שך  הרב  של  מאבקו  כי  מציין  טיקוצ'ינסקי 
מסוימת, בין היתר הוא מצביע על תכניות 'דרשו' או 'ושנתתם', 
תכניות המציעות גמול כספי עבור בחורים ואברכים שיבחנו 
על מספר דפים רב. מי שהביא את השיטה הזו לתוך הישיבות 
עצמן הוא הרב שלום בער סורוצקין, שהנהיג ברשת הישיבות 
שלו מבחנים בסוף הזמן על כל המסכת הנלמדת באותו זמן, 

כשהמצטיינים מקבלים גמול כספי או ספרים. 
מי שמוביל את המאבק בנושא זה כיום הוא מרן הגאון רבי 
גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' שמדרבן את תלמידיו 
לסיים בכל זמן את המסכת הנלמדת ומזרז אותם להספיק כמה 
מסכת  סיומי  לערוך  כעשור  לפני  החל   אף  הגרי"ג  שיותר. 
המטרה  הקודם.  בזמן  הנלמדת  המסכת  על  זמן  כל  בתחילת 
– חיבוב העניין על התלמידים. שיטתו החלה לתפוס תאוצה 
בשנים האחרונות, אך נתקלה בלא מעט התנגדות מצד בחורים 
שטענו שהיא "פשטנית" ו"רדודה". ראש הישיבה לא מהסס, 
מספר לנו תלמידו, מצטט לאותם בחורים את דברי הרב שך 

בנושא, ומדגיש להם כי אינו מחדש כלום. 
משמעותי,  שינוי  האחרונה  בשנה  חל  חברון  בישיבת  גם 
מי  השבועי.  ההספק  את  המפרט  דף  נתלה  שבוע  כשכל 
שמנסה  כהן,  הגר"ד  הישיבה  ראש  הוא  השינוי  את  שהוביל 
לדרבן את תלמידיו להספיק יותר. "לא מדובר בלימוד מהיר, 
אבל  אחרות,  ישיבות  לעומת  בטח  איטי,  הוא  הלימוד  עדיין 
מדובר בשינוי משמעותי", מסביר ל'כל ישראל' אחד מתלמידי 
הישיבה. "עד היום לא נתלו שום פתקים וכל בחור היה אוחז 
בסוגיה שלו והר"מים נגררו אחרי הבחורים והאטו את קצב 
השיעורים, כעת המצב הוא הפוך, בחור שלא יהיה בקצב של 

הישיבה, לא יבין על מה מדברים בשיעור".
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המשטר הקפדני שמנחיל ראש ישיבת 'אור ישראל' הגאון רבי 
יגאל רוזן לתלמידיו, גורם לכשלושים אחוז מהתלמידים לנשור 
 היחס  בשלב מוקדם, אך אלו שנותרים מאושרים בחלקם 
האישי והחם לכל תלמיד, השיר החסידי שמבשר על תחילת 
היום, ההקפדה שלא להסתובב במסעדות והמגבלות על גיל 

השידוכים  פרופיל מיוחד לישיבת אור ישראל
אבי רבינא

נעשה
ונשמע
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צילום: פלאש 90

 - ישראל"  "אור 
בוחער  ישיבע  כל 
מה  שתשאל, 
צמד  לו  אומרות 
הללו,  המילים 
"ישיבה  מיד:  יענה 
קפדני",  משטר  עם 
יגיד  נשימה  ובאותה 
לך "בחמישייה הפותחת 

של עולם הישיבות".
תלמידי  את  לראיין  כשבאתי 
ובוגרי 'אור ישראל' הדבר שבלט לי 
נכונות  שהסטיגמות  הוא  מכל,  יותר 
היא   ישראל'  'אור  ישיבת  ומדויקות: 
ישיבה מעולה המנווטת ביד אמן של 
הגאון רבי יגאל רוזן - ראש הישיבה 
על  ומנצח  פרט  בכל  השולט  הנערץ 

המשטר הקפדני וההדוק. 
מהבחורים  כמה  כששאלתי 
ביום  איך אתם מתמודדים  והבוגרים 
הזמנים  הנוקשים,  הכללים  עם  יום 
האישי,  החופש  והיעדר  המדויקים 
הם ענו לי: "דברים שרואים מכאן לא 
יום  היום  שגרת  מתוך  משם,  רואים 
אתה לא חש במשטר הנוקשה, אתה 
עד  ולכללים  לזמנים  מתרגל  פשוט 
כדי שהם הופכים לדם מדמך, בסה"כ 
זוכים  אנו  הכללים  בזכות  דווקא 
על  ולהקפדה  וטהור  רצוף  ללימוד 

תפילות כסדרן ובזמנן". יחד עם זאת חייבים לציין 
שכעשרים אחוז מתלמידי הישיבה לא שורדים את 
מערכת הכללים הנוקשה והמשטר הקפדני ונושרים 

במהלך השנים עד הגיעם לגיל השידוכים.
כשהתחלתי לכתוב את הכתבה, שאלתי את עצמי 
על מה לשים את הדגש, האם על רמת הלימוד, אופי 
מעמדם  אולי  או  החברתית  ההתנהלות  המשטר, 
הבולט  הדבר  אולם,  הישיבה.  ראשי  של  המכובד 
מכל בהגיעי לסקר את 'אור ישראל' הוא דווקא סדר 
היום המתנהל ממש כמו מסדר צבאי קפדני ומדויק, 
לוח  דרך  דווקא  ישראל'  'אור  בישיבת  נסייר  לכן 
הזמנים וסדר היום, דרכם יהיה קל להבין את ההווי 

המדויק והשיטה שהוכיחה את עצמה.

07:07
כל  של  בנפשו  וטבועה  חרוטה  הזאת  השעה 
בוגר 'אור ישראל' לנצח. בשעה רבע לשבע בוקע 
חסידי  שיר  וחדשנית  משוכללת  כריזה  ממערכת 
המקיץ את הבחורים משנתם ומזכיר להם כי בעוד 
של  הפקוחה  עינו  תחת  לעבור  עליהם  שעה  רבע 
ראש הישיבה, המעביר צאנו תחת שבטו. הזריזים 
כבר עכשיו לבושים וערוכים לתחילת התפילה. יתר 
בבעתה  מתעוררים  יצועם,  על  שעדיין  הבחורים 
שעדיין  לאלו  הבוקר.  התארגנות  את  ומתחילים 
לא קמו ממתין צלצול נוסף בעשרה לשבע ואחרון 
וגורלי בחמישה לשבע. מי שקם אז נאלץ להתלבש 
המלא  המדרש  לבית  ולרוץ  ממש  של  בחיפזון 

לתפילת שחרית.
את פניו יקבל ראש הישיבה המביט וסוקר בעינו 
החדה ממרומי מושבו את בית המדרש העמוס. ר' 
יגאל רוזן הוא אחת הדמויות המובילות והמרתקות 
במגזר הליטאי והוא שווה כתבה ואולי אפילו מוסף 
שנמצאו  בפרטים  אתמקד  כאן  אך  עצמו,  בפני 

רלוונטיים להתנהלות הישיבה ולחיי הבחורים.
כלל ברזל בישיבת 'אור ישראל' אומר כי ר' יגאל 
מעולם לא איחר לישיבה, הוא תמיד נוהג להקדים 
את הבחורים ולשמש דוגמא אישית לסדר הקפדני, 
יהיו שיגידו הקפדני והמהודק מדי, המונהג בישיבת 
תקרית  לשכוח  אפשר  אי  זאת,  עם  ישראל.  אור 
מטלטלת ויוצאת דופן )ג' סיוון תשע"ו(. באותו יום 
עטה  בזריזות,  התארגן  וכדרכו  הישיבה,  ראש  קם 
על עצמו את הכובע והפראק ופנה לצאת לתפילת 
גילה  ידית הדלת  על  לחץ  בישיבה, כאשר  שחרית 
לתדהמתו כי הדלת נעולה – אין יוצא ואין בא. ר' 
יגאל, ש'לא נולד אתמול', הבין מיד שלא המנעול 
רקע  על  בהתנכלות  שמדובר  אלא  שנשבר  הוא 
"מאבקים פנימיים". מספר לי יוסי, תלמיד הישיבה 

באותו יום דרמטי ובוגר כיום: "התעוררתי בצלצול 
בית  אל  ולרוץ  במהירות  להתלבש  ניגשתי  השני, 
'האם  במוחי  המתרוצצת  כשהמחשבה  המדרש, 

אספיק להגיע לשבע ושבע'?"
מוסיף יוסי ומתאר: "כשנכנסתי אל בית המדרש 
ונעמדתי במקומי, לפתע שמתי לב ש'הראש ישיבה 
של  פניהם  על  וראיתי  לצדדים  הסתובבתי  איננו' 
חבריי כי גם הם מופתעים, וכולם סקרנים לדעת מה 

קרה לראש ישיבה".
ר'  בישיבה מספרים כי כעבור שעה קלה הופיע 
ניתן לראות מאומה מהדרמה  יגאל כשעל פניו לא 
שהתחוללה דקות ספורות קודם לכן. אולם מקורבי 
ראש הישיבה שמו לב שפניו אינם כתמול שלשום. 
בדרך כלל ראש הישיבה לא אוהב להחצין רגשות 
ולהראות נקודות חולשה בפומבי, וכך כמפקד חזק 
ארץ  אל  הישיבה  את  מוביל  הוא  דגול  וכמצביא 
מבטחים, אבל הפעם לא עוד.. הבחורים שהרגישו 
את הכאב שעובר על רבם האהוד השתדלו להתקרב 
ולתמוך בראש הישיבה ברגעי המשבר, לשוחח אתו 

בלימוד ולהשכיח דאגה מליבו.

09:00
כולו  מוקדש  ישראל'  'אור  בישיבת  א'  סדר 
הגבוהה,  הרמה  על  דגש  מושם  בו  העיון,  ללימוד 
בין  המתרחשת  העיונית  וההפריה  ההדדי  הדיון 
לצוות  הבחורים  ובין  עצמם,  לבין  הבחורים 
הישיבה, מספר לנו דוד תלמיד הישיבה, כי ב'אור 
יש  אמנם  מעמדות,  הבדלי  כמעט  אין  ישראל' 
לבחורים  הצעירים  הבחורים  של  מוחלטת  הערצה 
בחור  למצוא  ניתן  אבל  יותר  והמנוסים  המבוגרים 
משיעור א' שמדבר עם בחור מועד שישי ומתווכח 
אתו בלימוד, הנהלת הישיבה עושה הכול כדי לגרום 
לסיעור המוחות הזה ולהווי הלימודי הייחודי ל'אור 

ישראל', בו כולם מדברים עם כולם על הכול.
שוק חברותות בישיבה הוא לא דבר של מה בכך, 
עצום  בלהט  וויכוחים  של  שעות  על  שעות  הוא 
ר'  קובע  והמכריעה  האחרונה  המילה  את  כאשר 

יגאל רוזן. 
מספר לנו איציק: "בסוף זמן אחד בהיותי תלמיד 
בישיבה, התפתח שוק חברותות לא חוקי, הבחורים 
התנצחו ביניהם והחלו להתגבש לקראת זמן אלול 
עד השעות הקטנות של הלילה, ר' יגאל רוזן ששמע 
את  כינס  מתמיד,  נסער  למחרת  הגיע  הדבר  על 
הועד שלי ואמר לנו: 'אתם עושים אווירה של סוף 
שנה  אביא  פשוט  אני  הביתה,  כולכם  תלכו  זמן, 
הבא שיעור א' כפול'. מיותר לציין", מספר איציק 
"שכעבור זמן מה ר' יגאל החזיר את כולם לישיבה. 

לנו היה ברור כי מדובר בצעד הרתעתי בלבד". 

"כפה עליהם הר כגיגית"
ל'קו  אומר  שנה,   12 בישיבה  שלמד  דניאל, 
עיתונות' בהתייחסו לסגנון המשטר בישיבה: "על 
מהישיבה  להעיף  יכול  יגאל  ר'  כלום!  ועל  הכול 
בחור משיעור א' שהלך לחתונה של בחור מהקיבוץ 
מועד  בחור  להשאיר  יכול  אבל  אותו,  לעדכן  בלי 

רביעי שנעדר לחלוטין מתפילת שחרית". 
שנעשה  מה   - הוא  הישיבה  של  הברזל  כלל 
ביותר,  החמור  הוא  חברתי  מהווי  וכחלק  ברבים 
ויגרור תגובה חריפה עד כדי סילוק מהישיבה, אך 
דבר שנעשה באופן פרטי ואישי מקבל טיפול שקט 
ועדין. בחור אשר יגיע כל יום באיחור לתפילה עלול 
למצוא את עצמו מועף מהישיבה, אבל בחור טוב 
את  מצא  אחד  ויום  והשעות  הסדרים  את  שממלא 
עצמו מתעורר אפילו אחרי "שבע ושבע" יסיים את 

התקרית בגערה קטנה.
במסעדות  ישיבה  הוא  יגאל  ר'  של  אדום'  'קו 
בחוצות העיר החילונית 'פתח תקווה'. חיים מספר 
הטוב  האוכל  אחרי  אפילו  רעב  הייתי  "לפעמים 
יכולתי  'משהו טוב',  לי  של הישיבה או שהיה בא 
ללכת למכולת או אפילו לפיצה ולקנות, אבל בשום 
במסעדה  שיושב  בחור  במקום!  לשבת  לא  אופן 
אחד  וכל  מהישיבה,  מיידית  בהעפה  מסתכן  כזו 
עושה חשבון לעצמו האם שווה לעוף מאור ישראל 
בשביל משולש פיצה... למרות הכול, אם תסתובב 
בחנויות ובמסעדות בפתח תקווה תוכל לצפות פה 
דיסקרטי  באופן  'התפלחו'  אשר  בבחורים  ושם 
או  בפיצה  שישבו  כאלו  או  במשחק  וצפו  לקיוסק 
מסעדה, כל זה כמובן מתחת לרדאר האימתני של 

ר' יגאל".
בין  חתום  לא  הסכם  "יש  ב':  ומציין  מוסיף 
 - הכללים  את  תמלאו  ש'אתם  לבחורים  הישיבה 
אנחנו נמלא את כל צרכיכם', לכן התנאי הגשמיים 
בישיבת אור ישראל הם מהנוחים בעולם הישיבות. 
מפוארות  פנימיות  השינה,  בשעות  מזגנים  יש 
בשבת.  וגם  חול  בימות  גם  מעולה  אוכל  ונקיות, 
השפע הזה נותן לנו את החשק והכוח ללמוד, ואף 

מיתן את הצורך לבלות בחנויות ובמסעדות".
הגשמיים  צרכיהם  שלכל  להזכיר  המקום  זה 
הגאון  הישיבה  ראש  רמה  ביד  דואג  הבחורים  של 
לכל  אישי  באופן  המסייע  רבינוביץ',  מרדכי  רבי 
בחור ובחור תוך שהוא נותן פתרונות לכל הבעיות 
ה"אור- של  בחייו  לצוץ  העלולות  הגשמיות 

ישראלניק". 
ר'  את  שמוציא  היחיד  הדבר  כי  חיים,  מספר 
מרדכי רבינוביץ מכליו הוא יחסים לא תקינים בין 

הבחורים "על בן אדם לחברו הוא הכי מקפיד".

הרב רוזן וגדולי ראשי הישיבות בהתייעצות אצל מרן הרב שטינמן
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"כאיש אחד בלב אחד"
האווירה הכללית ב'אור ישראל' היא מאוד חברית ואפילו 
משפחתית, יש הווי חברתי יוצא מן הכלל, צחוקים ופטפוטים 
בחדרי הפנימייה, לפעמים אף עד השעות הקטנות של הלילה 

ולילות שבת ארוכים שהבוגרים נזכרים בהם בנוסטלגיה.
ב'אור  המיוחדת  המשפחתית  לאווירה  המרכזי  הגורם 
ישראל' הוא החוויה המשותפת של "הנושא בעול" והעמידה 
העיון  ששיטת  יצוין  המחמירים.  הישיבה  בחוקי  המשותפת 
הבחורים  בין  מיוחד  חיבור  יוצרת  היא  גם  בישיבה  הנהוגה 
שיחת  מנהל  בני-ברקי  מרקע  'צול'  בחור  למצוא  תוכל  וכך 

נפש עם בחור מודרני הלומד כמה ועדים מעליו. 
ישראל הלוי, שלמד עד לא מכבר בישיבה, מוסיף בהקשר 
זה: "לעיתים קורה שבחור אינו מרגיש טוב ובשל כך נעדר 
מהתפילה או מהסדר, המקום הריק שלו בולט מאוד ומדבר 
של  משלחת  יקבל  הוא  הסמוכה  בהפסקה  כבר  עצמו,  בעד 
להתעניין  יבואו  הישיבה  קצוות  מכל  לחדרו,  חולים  ביקור 
כובעו  את  יגאל  ר'  מוריד  אלה,  חריגים  במקרים  בשלומו. 
והדואג'.  הטוב  'האבא  כובע  את  ולובש  ישיבה'  כ'ראש 
בחורי  לטובת  קשריו  את  תום  עד  יגאל  ר'  מנצל  לעיתים 

הישיבה, ובעת הצורך אף יסדר לבחור תור מידי אצל טובי 
הרופאים מתוך דאגה לשלום הבחור ובריאותו".

באחת  זה  "היה  מעניינת,  באנקדוטה  הלוי  נזכר  לסיום, 
החולים  לבית  והובהל  הבחורים  אחד  חלה  אז  השבתות, 
בלינסון, אחרי תפילת שחרית הזדרזנו לבוא ולבקרו, נכנסנו 
אליו לחדר בבית החולים ועינינו התעגלו בתדהמה. במקום, 
דאגה  אותנו מתוך  רוזן שהספיק להקדים  יגאל  ר'  נכח  כבר 

לבריאותו השלמה של הבחור". 

השיטה נחשפת
כששוחחתי עם תלמידי ובוגרי 'אור ישראל' נדהמתי לגלות 
ופגועים,  מצולקים  אותם  מותיר  לא  הקפדני'  ש'המשטר 
ההיפך הוא הנכון, הם אפילו מצדיקים את הגישה ומזדהים 

עם כללי המקום הקפדניים.
לגישה  דווקא  נחשפתי  השיטה,  באופי  כשהתעמקתי 
את  ולהבין  להכיל  המשתדלת  ואינדיווידואלית  פרגמטית 
'אור  של  הלחץ  סיר  מבחוץ,  במבט  עובד:  זה  וכך  הבחור. 
פשרות!  אין   7:07  - לחלוטין  ואטום  הרמטי  נראה  ישראל' 

שליטה מוחלטת בסדר היום של הבחורים.
אולם הדבר כלל לא נכון. וכך, בצורה אישית ובהסכמים 
ונותן  מבוקרת  בצורה  המשטר  את  יגאל  ר'  מרפה  חשאים 
בשקט  הבחורים.  של  האישיים  ולרצונות  לצרכים  חופש 
'אור ישראל', מתנהלת  בשקט, רחוק מהבמה הציבורית של 
"אור ישראל של מטה" - אישית יותר, אנושית יותר והרבה 

פחות קפדנית מהמצטייר.
הם  בישיבה  מהבחורים  רבים  כי  לציין,  נוסף  חשוב  פרט 
'היישוב'  סטייל  ראש  עם  'פתוחים'  מבתים  בחורים  דווקא 
את  יגאל  ר'  מחנך  בהם  ולעקביות  לדקדקנות  שמתחברים 

תלמידיו. )ר' יגאל עצמו הוא בוגר 'היישוב'(.
דווקא  הוא  ישראל'  'אור  של  השפיות  ממנגנון  חלק 
שגם  כך  והכנה,  האמיצה  והחברות  הבחורים  בין  הפתיחות 
בחור שרחש איזו שהיא מועקה או קושי, יכול לפתוח את לבו 
בפני חברו לקבל עזרה ותמיכה. מיותר לציין, כי כאשר יחסי 
והאווירה  - אין הלשנות, אין תככים  החברה תקינים כל כך 

טובה וחיובית.
ונותן  הבחורים  על  סומך  רוזן  יגאל  ר'  הישיבה  ראש  גם 
להסתובב  ממעט  הוא  לכן  לפרטיותם.  כבוד  של  מקום 
)דבר  הבחורים  של  האישיים  בחפציהם  ולחטט  בפנימיות 
שבשגרה בישיבות מתחרות(, דבר זה יוצר אמון בין הבחורים 

לצוות, ואף שומר באופן ניכר על כבודם. 
ואוזן  חמה  פינה  גם  ישראל'  ב'אור  יש  זה,  לכל  בנוסף 
יונתן  ר'  זה  היה  בעבר,  וללבם.  הבחורים  למצוקות  קשובה 
אבר, היום נושא בתפקיד הגאון רבי ישראל קרלינסקי, בפניו 
יכולים הבחורים לשטוח את כלל הבעיות – מבעיות אישיות 

הנוגעות לבחור ולחייו בישיבה ועד עולם השידוכים.
עושה  "מה  שנים,  כמה  מזה  הישיבה  בוגר  י'  את  שאלתי 
או  חרדה  בך  מתעוררת  האם  היום?  יגאל  ר'  את  לפגוש  לך 

"אנו  ומוסיף,  לא".  וכלל  "כלל  עונה:  והוא  טראומה?" 
נותנים הבוגרים  נפגשים מפעם לפעם בחתונות חברים, שם 

מקום של כבוד והערכה לראש הישיבה".

15:45
סדר ב' בכיכובו של ראש הישיבה מתקיים אחר הצהריים. 
מדובר בסדר בקיאות, בראשותו של הגאון רבי אריה ישראלי, 

המשמש כאחד מראשי הישיבה.
השנייה  המרכזית  הבדיקה  את  יגאל  ר'  עורך  ב'  בסדר 
לאורך היום, וכך במהלך הסדר הוא מסתובב בין ספסלי בית 
המדרש וכשהוא מאתר מקום פנוי הוא שואל את החברותא 
"מי אמור לשבת במקום הריק?" אם יש כמה מקומות ריקים, 
אז, הוא מזמן  או  הוא מבין שחדר שלם לא התעורר עדיין, 
אליו את חברי החדר ומחייב אותם למנות אחד מהם לתפקיד 

"מעורר", האחראי לכך שחברי החדר יקומו בזמן. 

21:00
 – יחסית  'חלש'  ג' נחשב בכל עולם הישיבות לסדר  סדר 
גם  החתונות.  ריבוי  ובשל  ביום  האחרון  הסדר  היותו  בשל 
ב'אור ישראל' סדר ג' מאופיין בקלילות יחסית, כך שאפילו 
דופן,  יוצאי  יש  אולם  המקרים.  ברוב  נעדר  הישיבה  ראש 
בימים מועדים, כגון ל"ג בעומר, ערבי צום או ימים בהם יש 
הרבה חתונות ולילות שישי בסופי זמן - אז מפתיע ר' יגאל 

ועורך סיבוב פתע גורלי.
כחלק ממערכת הכללים שטבע ר' יגאל, הוכתבו הוראות 
חתן  כל  וכך  בחתונות,  ההתנהלות  על  ומדויקות  מחמירות 
רשאי להזמין מן הועדים הגבוהים ללא יוצא מן הכלל, אולם 
מהועדים הצעירים ניתן להזמין מספר מצומצם של בחורים 
וחלקם נדרשים אף לאישור אישי מראש הישיבה. גם סגנון 
התזמורת מוכתב מלמעלה וכך תזמורת אשר נחשבת מודרנית 
בעולם הישיבות, כגון אריק דביר, )הלהיט של חברון( נחשבת 
ב'אור ישראל' למודרנית מדי, מה שמכונה בעגה המשגיחית 

"רועש".
בחור  ואילך,  שישי  מועד  הוא  בישיבה  השידוכים  גיל 
מועדים צעירים יותר שר' יגאל שומע שהוא "שומע", עלול 

למצוא את עצמו אורז חפצים ולא מהסיבות הנכונות.
הנוסף  ועיסוקם  הבוגר  גילם  למרות   - הקיבוץ  לבחורי 
בשידוכים - מתייחסת הישיבה כמעט שווה בשווה כאל יתר 
עליהם  חלים  הזמנים  ולוחות  הכללים  האיסורים,  הבחורים, 
ישנם כמה מכשירי  כי  בישיבה  לך  יספרו  אך  מידה.  באותה 
סלולר ניידים - רכוש הישיבה אשר מושאלים לחתנים בלבד 

לצרכי  שיחות.  
בחורי 'אור ישראל'  שמגיעים לפרקם ימצאו אוזן קשבת 
עם  להתייעץ  מצוי  במקביל  אך  רוזן,  הרב  אצל  להתייעצות 
קרלינסקי  ישראל  רבי  הגאון  גולדווסר,  הגר"פ  המשגיח 

על הישיבה:
הישיבה הוקמה לפני כ-35 שנה על ידי  הגאון 
שכנה  הראשונות  בשנים  זצ"ל.  ניימן  יעקב  רבי 
תקווה,  פתח  בעיר  רוטשילד  ברחוב  הישיבה 
כיום  לומז'ה.  ישיבת  את  בעבר  ששימש  במבנה 
בעיר,  הדר  גני  בשכונת  הגדולה  הישיבה  נמצאת 

לשם עברה לפני כעשור.
הקמתה  מאז  תלמידים,  כ-350  מונה  הישיבה 
הישיבה  משגיח  רוזן.  יגאל  הגאון  בראשה  עומד 
הוא הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר, אשר החליף 
שכיהן  ואלקין,  חיים  רבי  הגאון  את  בתפקיד 
הישיבה.  של  הראשונות  בשנותיה  זה  בתפקיד 
ישיבה  כראש  משמש  ישראלי  אריה  רבי   הגאון 

בסדר הבקיאות.
בין רבני הישיבה ניתן למנות את הרב רוטנברג, 
הגר"נ  מן,  הגר"א  חינסקי,  הגר"נ  לויסון,  הגר"א 
קרלינסקי  הגר"י  דיאמנט,  הגר"צ  גולדברג, 

ונוספים.
נמנים  רבים  ציבור  ואישי  רבנים  ישיבות,  ראשי 
על בוגרי הישיבה, ביניהם: הגרב"ש סלומון זצ"ל, 
בתפרח  תושיה  ר"  אלון,  הגר"נ  ברכפלד  מיר  ר"י 
הגר"א פילץ, אב"ד בני ברק הגר"ש קורח, הגר"ד 

יוסף, אברהם רובינשטיין וח"כ יואב בן צור.

הגרב"ד פוברסקי בביקור בחדרו של הגר"י רוזן

ח"כ יעקב אשר בהתייעצות עם הגר"י רוזן
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בשלב  שידוכים  שיתחיל  בחור  דיאמנט.  צבי  רבי  והגאון 
מוקדם )ועד חמישי( יבין כי כבר אין מקומו בישיבה, ויעזוב 

מרצון. 
מחוברת  הייתה  ונפשו  בישיבה,  למד  אשר  מ',  לדברי 
החלטתי  חמישי  ועד  "בתחילת  מספר:  ולרבניה  לישיבה 
מכיוון  אך  לשידוכים,  לצאת  משפחתי  עם  בהתייעצות 
ניגשתי  הישיבה,  כללי  עם  מתנגשת  כזו  שהחלטה  שידעתי 

לר' יגאל וכך נפרדו דרכנו".

חציו לכם - הסימפוזיון
מספר לנו מ' לוין, "הייתי מקורב מאוד לר' יגאל, אהבתי 
סתמיים,  ונושאים  פוליטיקה  על  פנאי  בשעות  אתו  לדבר 
לשוחח  ואוהב  ופתוח  בריא  בראש  מחזיק  יגאל  ר'  לדעתי 
מהשיח  כחלק  השעה".   וענייני  פוליטיקה  על  בחורים  עם 
שנה  מדי  מתקיים  התלמידים,  עם  מנהל  הוא  אותו  הפתוח 
בקמעפ של הישיבה סימפוזיון אותו נוהגים הבחורים לכנות 
רוזן את השאלות הקשות  יגאל  ר'  בו נשאל  "הסימפוזיון", 
שמטרידות את הבחורים במהלך השנה. ר' יגאל לא חת ולא 
מאחורי  מתחבא  לא  הוא  נוקבות  תשובות  מלענות  מפחד 
סיסמאות, פשוט עומד על הבמה ואומר את משנתו בצורה 

ברורה.
שיש  ייתכן  האם  יגאל  ר'  נשאל  בזמנו,  כי  מספר,  לוין 
ענה  אחרים?,  בחורים  מאשר  יותר  "אוהב"  שהרב  בחורים 
ר' יגאל בלי להתבלבל: "בחור שיותר מדבר איתי, פותח את 
יחסים קרובה של רב ותלמיד, גם  לבו ומנהל איתי מערכת 
אני אתייחס אליו יותר יפה מאשר ההוא שאני פחות מכיר".

והוא  הקפדני,  למשטר  הסיבות  לגבי  יגאל  ר'  נשאל  עוד 
הנוקשה  השיטה  את  ארוכות  שעות  הבחורים  עם  מלבן 

הנהוגה בין כותלי הישיבה.

"מתן תורה"
מתאפיינת  הרישום  תקופת  הקטנות,  הישיבות  בעולם 
ובתאום  ובלימוד אינטנסיבי. בהגיע עת הרישום  רב  במתח 
מוקדם מגיעים הנרשמים אל הישיבה כאשר הבוחן הוא ראש 
הישיבה הרב רוזן, )הם עוד ישמעו עליו הרבה( לצדו נמצא 
"המשגיח קטן" הגאון רבי צבי דיאמנט. הישיבה לא מחזיקה 
רשם, אם בעבר קיבלה הישיבה כ-70 בחורים בממוצע, הרי 
שבשנים האחרונות המספר הולך וגדל. אמר לנו א' מצוות 

הישיבה: "ישיבה כמו אור ישראל לא צריכה רשם".
המכריעים  הרגעים  הם  בישיבה  הראשונים  החודשיים 
ועד  מכל  הנוקשה,  המסגרת  את  תואם  שאינו  בחור  עבור 
נושרים עד ועד שישי כשלושים אחוז. יחד עם זאת, חלקם 
לא צולחים את המשטר הקפדני של ר' יגאל וכבר בחודשיים 

הראשונים פורשים מהישיבה.
ל'קו  ישראל'.  ב'אור  לימוד  שנות   10 סיים  ש.  יהושע 

"אחד  הגדולים:  הרגעים  את  לתאר  בוחר  הוא  עיתונות' 
כללי  השיעור  הוא  הישיבה  מן  ביותר  לי  הזכורים  הרגעים 
של ראש הישיבה אותו הוא מוסר אחת לשבועיים ברוטציה 
עם הגאון רבי אריה ישראלי, ראש הישיבה אחר הצהריים, 
ולא  מרותקים  הישיבה  בני  מקום,  אפס  עד  מלא  השיעור 

מפספסים אף שיעור". 
יהושע מספר כי הסדר, הבהירות והפשטת הדברים במהלך 
השיעור תורמים רבות להבנת הסוגיה, ומוסיף בחיוך: "וגם 
הישיבה.  ראש  של  והקפדנית  המדויקת  לאישיותו  תואמות 
לא החסרתי אף שיעור כללי, לא מפחד המשטר אלא מאהבת 

השיעור".
 – בכולל  ללמוד  יהושע  החל  הישיבה  את  שעזב  אחרי 
מהמסגרת  היציאה  שאחרי  המקובלות  לסטיגמות  "בניגוד 
הנוקשה של הישיבה נוטים הבוגרים להשיל מעליהם את עול 
הזמנים והדייקנות", הוא מספר, "אני דווקא ממשיך עד עצם 
ואני  בישיבה,  שנהגנו  למתכונת  בדומה  חיי  את  הזה  היום 
חש שהסדר והמשטר הקפדני הכינו אותי לחיים האמיתיים. 
שחרית של יהושע האברך אינה שונה משל יהושע הבחור".

ר'  הישיבה  ראש  למד  'היישוב',  בוגר  היותו  למרות 
הישיבות  ראשי  גדולי  אצל  בחרותו  שנות  ברוב  רוזן  יגאל 
בפוניבז', כך שבשנים עברו ניתן היה לראות בחורים רבים 
מבתים ש"נשרפו" והגיעו לחסות בצילו. להבדיל מישיבות 
מתחרות, שם ברוב המקרים ראש הישיבה הוא מעין 'דמות' 
אך לא מעבר, ראש ישיבת 'אור ישראל' מנהיג את הישיבה 
נוספת.  מסמכות  הוראות  לקבל  ובלי  להתייעץ  בלי  בעצמו 
מלבד מקרים המצריכים את הוראת גדולי ישראל, או אז הוא 

נכנס להתייעץ אצל מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן.
הנטייה   - ישראל'  'אור  תלמידי  של  הפנאי  פעילות 
ובכלל  בספרות,  בחדשות,  התעניינות  ל"התפרקות", 
היא  פוליטיים  ובחיים  בעולם  המתרחש  בכל  מעורבותם 
לראות  מצוי  אך   – הסגור  במקום  השהות  בשל  שולית 
ועסוקים  הסדרים  לאחר  הפנימייה  בחדרי  שוהים  בחורים 
בהעברת חוויות מעוד "תקרית" פנימית שהתרחשה במהלך 
היום בין ר' יגאל לאחד הבחורים. לחילופין, מאחר וקריאת 
שבועונים בתוככי הישיבה אינה באה בחשבון, בחור אשר 
ילך לקיוסק הסמוך לקנות שבועון היוצא בסופי שבוע יבקש 
מהמוכר שקית שחורה על מנת 'להבריח' את העיתון ביתר 

קלות לחדרי הפנימייה.
)כשרים(  סלולר  מכשירי  רדיו,  עם  נגנים  חולין,  ספרי 
בשטח  להימצא  אסורים  הטכנולוגיים  המכשירים  יתר  וכל 
הישיבה. בחור אשר יימצא ברשותו אחד מהם ייזרק במרבית 
תחובות  שבאוזניו  בחור  מהישיבה.  לצמיתות  הפעמים 
מולו  עומד  יגאל  ר'  את  למצוא  ,עלול  נגן  ולצדו  אוזניות 

ומבקש לבדוק האם הנגן "נקי".  

"המשגיח"
מתחת לראש הישיבה ומעל הר"מים עומדת דמות מרכזית: 

תלמידיו  גולדווסר,  פנחס  יצחק  רבי  הגאון  "המשגיח", 
מחשבת,  מלאכת  הם  המשגיח  של  "שיחותיו  כי  מספרים 
כמו 'שיעור כללי' בסוגיה למדנית. נושאים שהמשגיח חזר 
או  הטוב  הכרת  היו  שונים  בהקשרים  רבות  פעמים  עליהם 

התמודדותו של 'בן תורה' עם ה'רחוב' – אויבו הנצחי".
ה'מקורבים' לרב גולדווסר מספרים ל'קו עיתונות' כי הוא 
כל  את  ומותיר  הישיבה  של  פנימיים  בעניינים  מתערב  לא 
לעצמו  ירשה  ושם  פה  אך  הישיבה,  ראש  לעמיתו  הסמכות 
להעיר לבחורים הערות בנושאי רוחניות. למרות שהשיחות 
ראש,  כובד  מתוך  שנאמרים  משקל  כבדי  בנושאים  עסקו 
השעה,  מאורעות  על  מבטו  את  המשגיח  לעתים  חושף 
ומדגיש את הפער שבין הרחוב "ההמוני"  תוך שהוא חוזר 

והשטחי לבין "בני התורה".
לכל  מתאימות  לא  המחמירות  ודרישותיה  ישראל'  'אור 
השנים,  במשך  גבוהים  עזיבה  מאחוזי  סובלת  והיא  בחור, 
אחרות,  במסגרות  להשתלב  התקשו  לא  ברובם  ה'נושרים' 
שעברו  הראשוני  הסינון  בשל  יותר  עוד  טובות  לפעמים 
עושה  ישראל  ב'אור  הישרדותם  ישראל',  ל'אור  בכניסה 

רושם חיובי על ראשי הישיבה המקבילות.
בשלהי הכתבה, ניתן לומר כי 'אור ישראל' קנתה לעצמה 
שם טוב ומקום של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות 
הישיבה  ראש  של  הדומיננטית  ודמותו  אישיותו  בכדי.  ולא 
ובחיי  הישיבה  בהווי  מרכזי  תפקיד  משחקת  רוזן  הרב 

הבחורים. 
יצאתי למסע הזה בחשש רב, הייתה לי התחושה שהמשטר 
אולם  הישיבה,  בוגרי  על  והרסני  קשה  רושם  יותיר  הכבד 
הופתעתי לגלות שגם בתוך מסגרת כל כך קפדנית ודורשת 
יש המון יוצאים מן הכלל, הרבה אנושיות, טוב לב והבנה. 

ואולי זה הסוד שאומר מאחורי 'אור ישראל'.

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

מטבע הדברים לא נכנסו לכתבות..
כדי לאפשר עוד הזדמנות למי שלא הגעתי אליו 
- אני פותח מייל מיוחד עבור הסיפור האישי של כל 

אחד ואחד.
הישיבה  את  שנסקור  שמעוניין  בוגר  או  בחור 
ועובדות  מעשים  לשלוח  יכול  למד,  בה  המובילה 

אותן כמובן נאמת בטרם פרסום הכתבה. 
תודה על שיתוף הפעולה.

ar0544335347@gmail.com  .אבי
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ויקבר
בעיר דוד
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יום שגרתי בירושלים. היישוב היהודי  זה  יה 
משגשג  היה  ה-19,  המאה  של  ה-50  בשנות 
את  אפשר  העות'מאני  השלטון  יחסית. 
מחוץ  גדולות  קרקע  עתודות  של  רכישתן 
רבים,  נגידים  קפצו  ההצעה  ועל  לחומות 
כשבראשם משה מונטיפיורי שהקים בשנים אלו את השכונה 

היהודית הראשונה מחוץ לחומה, משכנות שאננים. 
במקורו,  איטלקי  וארכיאולוג,  מהנדס  פיירוטי,  ארמטה 
התהלך באותו יום בפאתי העיר העתיקה, במה שמכונה 'הר 
הנדסה  קצין   - פיירוטי  נבחר  לכן,  קודם  שנים  מספר  ציון'. 
בכיר(  )מושל  ה'פאשה'  ידי  על   - סרדיניה  ממלכת  בצבא 
לשמש כיועץ אדריכלי לעבודות השיפוצים שהתנהלו באותה 
מועדות  פניו  בעוד  הסמטאות,  באחת  הבית.  בהר  תקופה 
שירד  הרב  הגשם  בשל  בור  לרגליו  נפער  הבית,  הר  לכיוון 
במקום. בהביטו לעבר הבור שנפער, גילה ארמטה כי מדובר 

למעשה במנהרה ארוכה ומתפתלת. 
מהתגלית  לחמוק  לו  אפשרה  לא  הארכיאולוגית  סקרנותו 
ולבדוק האם  והוא החליט לרדת אל בטן האדמה  המסעירה 
מדובר בתגלית היסטורית. חיש מהר הביא פיירוטי אל המקום 
וצעד אל בטן האדמה בחושך מוחלט. את מה  נפט  עששית 
שעיניו ראו הוא תיאר שנים מאוחר יותר בספרו המונומנטלי 
לאורך  צעד  כיצד  סיפר  הוא  בתיאורו  הנחקרת".  "ירושלים 

עשרות מטרים במערה שרוחבה היה 20 מטרים. 
התגלית המרעישה בביקורו במקום, הייתה מנהרה שגילה 
היו  בו  למפלס  שהובילה  מטרים,   67 לאורך  שפסע  לאחר 
מספר מערות קבורה סתומות, כמנהג הקבורה בתקופת בית 
ראשון. בספרו הוא הוסיף כי בהתאם למקורות ועל פי תחשיב 

היסטורי, מדובר בלא פחות מקברו של דוד המלך ע"ה. 
הגילוי עורר תדהמה בעולם הארכיאולוגיה שסבר עד אז כי 
עירו של דוד הייתה למטה מהר ציון, סמוך לגן הבוטני ולאתר 
של  זעמה  את  גם  עורר  האמיץ  פיירוטי  דוד'.  'עיר  התיירות 
שורשי  אחר  בחיפוש  רב  הון  שהשקיעה  הבריטית  הממלכה 
כשהאדריכל  גבר  זעמם  בירושלים.  העתיקה  בעיר  הנצרות 
טיעוניו  את  קבע  בה  אלטרנטיבית  מפה  שרטט  הפנים  עז 
ולבריטים לא הייתה אפשרות להוכיח כנגדו מאחר ולא היו 
הוואקף  של  הווטו  מחמת  ציון  הר  באזור  לחפור  רשאים 
בלית  לאזור.  חוקרים  של  כניסתם  אפשר  שלא  המוסלמי, 
ברירה, חפרו הבריטים בסמוך לכותל המערבי, שם הם גילו 
ממצאים מהתקופה היבוסית וקבעו כי במקום זה התגורר דוד 

המלך. 
מקודש  מאוד  למקום  נחשב  דוד  שקבר  להבין  "צריך 
ישיבת  ראש  גולדשטיין,  יצחק  הרב  אומר  הנוצרים",  אצל 
מוקד  מהווה  המקום  דוד.  קבר  הפועלת במתחם  'התפוצות' 
האיש'  'אותו  ולטענתם  מאחר  הנוצרית  הדת  לבני  משיכה 

בנויה  האמונה שלהם  "כל  המלך.  דוד  של  ישיר  צאצא  היה 
מסביר  משיח",  היה  האיש  אותו  שכביכול  משיחיות,  על 
הרב גולדשטיין. "בכתבים שלהם נטען ש-14 דורות אחורה, 

כמניין 'דוד' בגימטרייה, היה דוד המלך אבי המשפחה".
חדר  נמצא  המלך,  דוד  קבר  לציון  בסמוך  זאת,  מלבד 
'הסעודה האחרונה'. שם, על פי המסורת הנוצרית, קיים אותו 
להורג  שהוצא  לפני  קלה  שעה  מקורביו  עם  סעודה  האיש 
בצליבה על ידי הרומאים. "לפי היהדות זה חדר חזקיהו המלך, 
ולכן זה לא נחשב למקום טמא, אך הם טוענים כך". חשיבותו 
של המקום מתעצמת בדת הנוצרית שעל פי מקורותיה, סוף 
שאותו  תיאור  מופיע  שלהם  "בכתבים  שם.  יתרחש  העולם 
 12,000 יהיו  ושם  ציון  בהר  בימים  באחרית  יתגלה  האיש 
כביכול  'הכבש',  כתוב  יהיה  מצחם  שעל  שבט  מכל  יהודים 

כתגובה לעובדה שאותו האיש הלך כצאן לטבח כשנהרג".

הרדאר שצידד בארכיאולוג

ולאחר  המסעיר  הגילוי  לאחר  פיירוטי.  לאדריכל  ובחזרה 
קביעתו כי בהר ציון נקבר דוד המלך ושם הייתה עירו, ולא 
כבודם  על  לנקום  האחרונים  הבטיחו  הבריטים,  שטענו  כפי 
חוקרי  כמו  אמצעים  בעל  היה  לא  האמיץ  "פיירוטי  האבוד. 
במעט  "אך  גולדשטיין.  הרב  מסביר  הבריטית",  הממלכה 

יובל לאחר שחרור ירושלים והקמת ישיבת התפוצות, סוגר הרב 
יצחק גולדשטיין מעגל וממונה לממשיך דרכו של אביו בתפקיד 
רב 'הר ציון'  בראיון מיוחד לרגל חג השבועות הוא חושף 
את הפעולות בשיתוף רשות העתיקות להוכחת הקשר היהודי 
במקום, נזכר בסיפורי אביו על ימיה הראשונים של הישיבה 
ללא תשתיות ומבהיר כי השליטה היהודית כעת היא החזקה 

ביותר מאז קום המדינה

יעקב אמסלם

ה
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כספו הוא ביצע שימוש מושכל ושיחד את אנשי הוואקף 
הצליח  וכך  השמורים  למקומות  להיכנס  לו  שיאפשרו 

לשרטט את מערת המכפלה, קבר דוד ועוד". 
בזמנו  עבד  שהכול  זה  ידעו,  לא  שהבריטים  "מה 
של  התוצאות  את  "וכשראו  הרב.  אומר  שלמונים",  עם 
את  להם  גנב  שהוא  חשבו  כעסו,  הם  האיטלקי  האדריכל 
שלב  עלה  האמיץ  באדריכל  הבריטי  המאבק  המפות". 
כאשר הראשונים הוציאו כנגדו צו חיפוש החתום על ידי 
מה  בלונדון,  מאז  ביקר  לא  האדריכל  אך  בלונדון,  שופט 

שלא אפשר את מעצרו. 
פיירוטי רכש לו אויבים נוספים בממלכה הבריטית כאשר 
נקלע למחלוקת שבין ג'ורג' ויליאמס ובין ג'יימס פרגוסון, 
הקבר.  כנסיית  של  הנכון  מקומה  בעניין  בריטים,  חוקרים 
הנחקרת",  "ירושלים  המונומנטלי  ספרו  את  משפרסם 
נטען כלפיו כי המידע שפורסם על-ידו, ובעיקר תכניותיו 
בבחינת  הם  ובעקבותיהם מסקנותיו המדעיות,  ותצלומיו, 

גניבה ספרותית. 
גרוב  בלונדון.  המשפט  בתי  אל  התגלגלה  המחלוקת 

בכדי  אודותיו  נתונים  לחפש  לאירופה  יצאו  ופרגוסון 
בממלכת  הקשור  מסמך  נמצא  בפריז  בארכיון  להפילו. 
סרדיניה שהייתה קשורה בברית עם נפוליון השלישי, ועל 
פי המסמך נמצא קפטן פיירוטי בשנת 1849 אשם במעילה 
וגורש  מדרגתו  הורד  וכעונש  הצבאית,  יחידתו  בכספי 
פורסם  ידם  על  מולדתו. המסמך שנמצא  לצמיתות מארץ 
באופן  מירושלים  פיירוטי  נעלם  מכך  כתוצאה  ברבים, 

פתאומי. 
האדריכל  של  פעילותו  על  הגולל  נסתם  למעשה  מאז 
בעיר, אך ספרו ומורשתו נותרו והיוו מחלוקת גדולה בין 
היה  הגדול  "הפלא  אחריו.  שבאו  והחוקרים  האדריכלים 
דוד  מתקופת  דבר  שום  דוד  בעיר  מצאו  לא  היום  שעד 
ציון.  בהר  ולא  למטה  היה  ששלטונו  הוכחה  ושום  המלך 

לאחר  וזה  המלך,  חזקיהו  מתקופת  רק  היה  שמצאו  מה 
מיליארד  מ-2  למעלה  השנים  במהלך  הושקעו  שכידוע 

דולר בחפירות במקום". 
לדברי הרב גולדשטיין, הסיבה פשוטה: "מועצת העיר 
הייתה למטה בעיר התחתונה וכל השלטון בעיר העליונה 
ושם לא חפרו כי זה היה הקדש. אם היו חופרים למעלה, 
היו מגלים דברים אחרים". אך למרות זאת, הממצאים של 
בקרב  ספק  הטילה  פיירוטי,  של  היחיד  ועמדת  הבריטים 
יהודים  מאוד  "הרבה  יהודים.  בהם  רבים  ארכיאולוגים 
בהר  זה  האמתי  שהמקום  למרות  דוד  עיר  למקום  קראו 

ציון", אומר הרב גולדשטיין. 
שואבת  לאבן  הקבר  מתחם  הפך  המדינה,  הקמת  עם 
בשליטה  היה  שהכותל  העובדה  בשל  בעיקר  להמונים, 
הייתה  "לא  ציון.  הר  היה  אליו  הקרוב  והמקום  מוסלמית 
עליה",  נלחמים  אנחנו  היום  ועד  במקום  אמתית  הכרה 
מספר הרב גולדשטיין. בשנות ה-80, לאחר שגילו ממצאים 
הר  של  הלגיטימיות  המערבי,  לכותל  סמוך  דוד'  ב'עיר 
במספר  בירידה  שהתבטא  מה  משמעותית,  צללה  ציון 
היקף  רחב  קמפיין  הישיבה  הרימה  כך,  לצורך  המבקרים. 
שנועד להגביר את המודעות לקבר דוד המלך. "הקמפיין 
הראשון היה בערב חג שבועות והמטרה הייתה להביא את 
היהודים שבאים להתפלל בכותל בחג השבועות, שגם כך 

היה זה בדרכם".
לאחר  רק  האור  אל  יצאה  פיירוטי  של  בספרו  ההכרה 
זה  שקרה  ומה  חברון  את  "כבשנו  הימים.  ששת  מלחמת 
דיין,  משה  המכפלה".  למערת  גישה  הייתה  שלראשונה 
ששימש כשר הביטחון, ביקר באחד הימים במערה והורה 
רגשות  עורר  הביקור  המקום.  את  לפתוח  הוואקף  לאיש 
הראשונה  הפעם  היה  וזה  מאחר  יהודים  בקרב  סוערים 
של  המדהימה  "התגלית  לפתח.  מבעד  ישראלי  נכנס  בה 
של  שרטוטיו  כי  שראו  לאחר  הייתה  מהביקור,  החוקרים 
אמרו:  הם  ואז  להפליא  מדויקים  היו  פיירוטי  ארמטה 
שגם  להיות  יכול  אמת,  דיבר  הוא  המכפלה  במערת  'אם 
הארכיאולוגים  של  לדעתם  בניגוד  צודק,  הוא  דוד  בקבר 

הבריטים'". 
העתיקות  רשות  בין  פעולה  שיתוף  התקיים  זה  בשלב 
ישיבת  לבין  במקום  התעניינות  הביעה  שלראשונה 
קרקע  חודר  רדאר  "הבאנו  במתחם.  שפעלה  התפוצות, 
שבדקנו  ולאחר  ביטחוניות  לפעולות  צה"ל  את  שמשמש 
את המערה מכמה זוויות, גילינו שהאדריכל האיטלקי צדק 
אנחנו  אמנם  מדעית.  מבחינה  מדהים  היה  זה  מילה.  בכל 
אבל  כאן,  קבור  שהוא  ידענו  תמיד  מאמינים  כיהודים 
כקברו של  הייתה הכרה במקום  לא  מבחינה ארכאולוגית 

דוד המלך".

החשש: מתחם הקבר יימסר

סוגר  התפוצות,  ישיבת  ראש  גולדשטיין,  יצחק  הרב 
מרדכי  הרב  אביו,  שנים.  עשרות  בן  מעגל  אלו  בימים 
גולדשטיין שהלך לעולמו לפני מספר חודשים, הוריש לו 

עם הקמת המדינה, 
הפך מתחם הקבר 

לאבן שואבת 
להמונים, בעיקר 

בשל העובדה 
שהכותל היה 

בשליטה מוסלמית 
והמקום הקרוב 

אליו היה הר ציון. 
"לא הייתה הכרה 
אמתית במקום 
ועד היום אנחנו 
נלחמים עליה"
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מתקרבים לגיל 40? 
שימו לב לרוצח השקט

בטח שמעתם על בעיית רמת שומנים גבוהה בדם ולכך שהיא מסוגלת להצר את העורקים עד לחסימה של זרימת 
הדם אל הלב או המוח  קבלו את הבשורה: חברה ישראלית פיתחה פתרון טבעי ומציל חיים לבעיה השקטה 

והמסוכנת  הנתונים מוכיחים: רפואת צמחי המרפא מובילה לתוצאות וללא תופעות לוואי

הילה פלאח

את התסמינים של רמות שומנים גבוהות בדם, לא רואים. 
מדי.  מאוחר  שזה  עד  בהם,  מרגישים  ממש  לא  גם  לרוב 
את  לדחות  יעדיפו  האנשים  רוב  ועדיין,  בהחלט.  מסוכן? 
המחשבות על בדיקת שומנים בדם, כי הרי תמיד יש משהו 
טוב יותר לעשות. אבל הזנחה של הנושא, יכולה לגבות מחיר 
ארבעה!  מכל  אחד  בכלל,  המערבי  ובעולם  בישראל  כבד. 
אנשים מעל גיל 45, סובל מרמות גבוהות של שומנים בדם, 
של  לחסימה  עד  העורקים  את  להצר  לאט-לאט  שיכולות 
זרימת הדם אל הלב או המוח. למרבה הצער, טווח הגילאים 
וגדל. הולך  רק  בדם,  גבוהות  שומנים  מרמות  הסובלים   של 

הישראלים נוטים להתעלם מהבעיה  
האם זה גורם לישראלים להיות מודעים יותר ולבדוק את 
רמות השומנים בדם בתדירות מספקת? לא. בעיות קיומיות 
אחרות מטרידות אותם  ומצב העורקים נתפש כסכנה פחותת 
בישראל  מהאוכלוסייה  ל- 18%  סקרים,  לפי  יחסית.  משקל 

אין מושג מה הן רמות השומנים שלהם בדם.
יתכן מאד שהסיבה להתעלמות מהנושא, היא השם שיצא 
ידועות  אלה  תרופות  כולסטרול.  להורדת  המרשם  לתרופות 
ואי  שרירים  שלהן: כאבי  נעימות  הלא  הלוואי  בתופעות 
נוחות במערכת העיכול. אלא שעכשיו יש מענה חדש לבעיית 
פורץ  שהוא  טבעי  ומדעי  ישראלי  פיתוח   – בדם  השומנים 

דרך, מעמיק ויעיל.

 המקור הצמחי והטהור  
חברה  המשלימה.  הרפואה  מתחום  מגיע  הפתרון 
טבעיים  מוצרים  בגליל  מייצרת   TTM בשם  ישראלית 
מכילים  המוצרים  לבעיה.  ואפקטיבי  יעיל  לטיפול  ב100% 
רמות  בהורדת  לטיפול  מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות 
התמציות  ותפקודו.  הכבד  חוזק  על  ושמירה  בדם  השומנים 
בכולסטרול  חוזר  שימוש  מעודדות  שבמוצרים,  המרוכזות 
 שכבר קיים בכלי הדם  ומונעות ייצור של כולסטרול עודף.

ומונעים  בגוף  הסוכר  רמות  באיזון  מסייעים  גם  הצמחים 
יצירת תהליכים דלקתיים. מדובר בצמחים מובחרים שלוקטו 
איכות  בדיקות  ועברו  העולם  מרחבי  איכותיים  גידול  מבתי 

במעבדות מובילות. המוצרים נרקחים בהתאם לתקני איכות 
אירופאים מחמירים וכמובן גם בכשרות מהודרת, ניתן בעת 

הצורך גם להשתמש בהם במקביל לתרופות מרשם רגילות.
צמחי מרפא עזרו לבני האדם עוד מראשית האנושות. כיום 
וממליצים  צמחים  אותם  את  חוקרים  העולם  בכל  מדענים 
על הסגולות הרפואיות המיוחסות להם. הרפואה המשלימה 
אחוזי  עקב  הקונבנציונאלית  לרפואה  בצמוד  היום  עובדת 

ההצלחה הגבוהים והתוצאות הניראות לעין. 
ונטורופטית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
מרצה ומטפלת, שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה 
לוואי  תופעות  אין  מרפא  בצמחי  "כשמטפלים  מספרת: 
ואפשר לחזק כמה מערכות בגוף עד שהגוף באמת לא צריך 
תרופות מרשם. לפעמים אנחנו גם מטפלים עם צמחי מרפא, 

במקביל לנטילת תרופות מרשם. הדבר לא סותר".
איך יודעים שזה באמת יעיל? 

כמות  כבעלי  הבריאות  משרד  ידי  על  אושרו  הצמחים 
תהיה  שבאמת  שמבטיח  מה  פעילים,  חומרים  של  מספקת 
לא  אלה  העיקרי:  היתרון  הגוף.  על  מיטיבה  השפעה  להם 
תרופות כימיות המעמיסות על הכבד ומחלישות אותו. אלא 

תרופות ממקור צמחי וטהור. 
גם  שהוא  טיפולי  פתרון  מציעה  המרפא  צמחי  רפואת 
במשך  האדם  לבני  הועילו  מרפא  חדיש.  צמחי  וגם  מוכר 
העולם,  רחבי  בכל  ידועים  היו  רבים  צמחים  שנים.  אלפי 
לדור.  מדור  עבר  ושמן  לשימוש  ובטוחות  טובות  כתרופות 
בשנים האחרונות, מדענים מובילים החלו לחקור במעבדות 
את הסגולות המיוחסות לצמחי המרפא המוכרים ונתנו תוקף 

מדעי למוניטין שיצא להם. 
מועילים  נמצאו  אכן  שבצמחים  הפעילים  החומרים 
מדעית,  שנבדקו  אלה,  בצמחים  בדיוק  לשימוש.   ובטוחים 
נבחר בקפידה בהתאם  משתמשים בחברת TTM. כל צמח 
של  משלימות  תמציות  עם  ומשולב  המחקריים  לממצאים 
צמחים נוספים עד ליצירת פעילות שתעבוד על כל מערכות 

הגוף הרלוונטיות.

 הטיפול מגיע עד פתח הדלת
לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 

ובחרו  במשפחה,  וטיפול  עבודה  הלימודים,  בין  בריצה 
מהיר  באופן  בבעיה  לטפל  כדי  ביותר,  העדכניות  בשיטות 
ולא  הטיפול  את  לקבל  כדי  מהבית  לצאת  צורך  אין  ויעיל. 
נדרש לבזבז זמן בהגעה לרופא והמתנה בתור אליו  או בבית 
היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה  האבחון  המרקחת. 
המומחים של  TTM שמקיימים בירור טלפוני דיסקרטי עם 
כל פונה ומתאימים לו את הטיפול היעיל ביותר עבורו. לאחר 
 TTM של   Triger ערכת  יממה,  בתוך  האישית,  ההתאמה 

מגיעה ללקוח עד הבית.  
היועץ המומחה מטעם TTM ילווה טלפונית את המטופל 

ויעקוב אחר הצלחת הטיפול. 
רואים  שלנו  והלקוחות  גבוהים  מאוד  ההצלחה  "אחוזי 
שהתחילו  לקוחות  גם  בטיפול.  ממשיכים  כן  ועל  תוצאות 
הופתעו  המרפא,  צמחי  יתרונות  את  מכירים  ולא  כספקנים 
לגלות לאורך התהליך את האפקטיביות של המוצרים. חשוב 
לנו לייצר לקוחות מרוצים לפני הכל. הלקוחות שלנו מביאים 
אלינו בני משפחה מכרים וחברים עקב הצלחות הטיפול, וזה 

אומר הכל", כך מעידה אלינה זקס.
שהטיפול  מוכיחות  מטופלים,  של  החיוביות  "התגובות 
יותר בזכות  ונמרצות  יעילות  - מערכות הגוף הופכות  עובד 
צמחי המרפא הממוקדים בבעיה. בתוך זמן קצר ניתן להרגיש 
מראות  הדם  ובדיקות  ומתחדדת  מתייעלת  הגוף  שפעילות 

מגמה חיובית של ירידה ברמות השומנים". 
לטיפול   Triger בערכת  המוצרים  בתמהיל  "שימוש 
מרמות  שסובל  למי  מיידי  טיפול  יעניק  גם  בכולסטרול, 
בטווח  בעיות  במניעת  יסייע  וגם  בדם  גבוהות  שומנים 
הרחוק", אומרת אלינה זקס. "למטופלים שלנו ירדו הערכים 
לרמה  מ"ג,   220 של  מרמה  הרע  הכולסטרול  של  הגבוהים 

של 130 מ"ג תוך כחודשיים של טיפול".
אל תהססו ובעיקר אל תתנו למצב להחמיר. רמות גבוהות 
יכולים  העורקים  השקט".  "הרוצח  הן  בדם  שומנים  של 
ולהוביל חלילה  כך  על  שתדעו  מבלי  לאט-לאט  להיסתם 
למכה  תרופה  להקדים  כדאי  לב.  בעיית  או  שבץ  של  למצב 

ולפעול כל עוד מצב הגוף מאפשר שינוי. 
1-700-556-700TTM-לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל
ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה
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את תואר רבה של 'הר ציון' יובל שנים בדיוק לאחר שהקים 
הדתות.  חורבות המבנים שקיבל ממשרד  על  הישיבה  את 
"גם עולם התשובה בישראל חוגג יובל שנים", אומר אחד 
מתלמידי הרב. "ישיבת התפוצות הייתה הישיבה הראשונה 
לבעלי תשובה שהוקמה אי פעם. כשאביו של ראש הישיבה 
להקים הכל  צורך  היה  ואשפה.  ביוב  כאן  היה  להר,  הגיע 
ממש מאפס בלי שום סיוע מהמדינה שהכירה במקום רק 

בעשור האחרון".
בניסיונות  הבן  גם  ולימים  האב  נלחם  השנים,  במהלך 
את  שמייחד  "מה  בהר.  הנוצריות  העמותות  ההשתלטות 
שכל  בעולם  היחיד  המקום  שהוא  העובדה  היא  ציון  הר 
גולדשטיין.  אומר הרב  קדוש",  בו מקום  רואות  3 הדתות 
"בקומה הראשונה יש בית כנסת, קומה שניה הייתה כנסייה 
יש צריח של מסגד. לכן המקום מושך אנשים  ובשלישית 

מכל הדתות". 
על פי המסורת היהודית, במערה תחת לציון קבורים דוד, 
בבית  כבר  התחילה  "המסורת  המלכים.  וחזקיהו  שלמה 
ראשון ונמשכה בבית שני, שם ראינו שבנו את חומות הבית 
מול קברי מלכות בית דוד. כלומר, הם ידעו איפה הקברים 

וזה נחשב למקום משמעותי עבורם". 
הישיבה שהוקמה על ידי אביו, הוקמה לשם הנצחתם של 
הרוגי השואה, אך עם השנים הפכה גם ללוחמת העיקרית 
על הריבונות במתחם קבר דוד. "לאחר קום המדינה הקימו 
מ-20  אפר  צנצנות   20 הביאו  השואה.  מרתף  את  למטה 
 200 בהשתתפות  גדולה  הלוויה  ועשו  השמדה  מחנות 
ישראל  מדינת  מאוכלוסיית  שליש  אז  שהיו  יהודים,  אלף 
במקום  הקימו  הצנצנות,  את  שהטמינו  לאחר  הצעירה". 
ישיבה שלימים תיקרא ישיבת התפוצות. "הם רצו להראות 
שכביכול ניצחנו את מחשבתו של היטלר שרצה להשמיד 

את העם היהודי". 
של  לכניסתה  קודם  רבות  שנים  עוד  החלו  המאבקים 
ישיבת התפוצות במקום. "בזמן שלטון הבריטים", מספר 
הרב. "החלו המאבקים בין הכתות השונות מי שולט בחדר 
הסעודה האחרונה ואז הבריטים קבעו שיש לכל זרם זכות 
כמה פעמים בשנה להתפלל ולקיים את הטקסים במקום". 
לא  זרם  לאף  נשמר:  קוו  הסטטוס  ארוכות  שנים  במשך 
מספר  לקיים  זכות  אלא  במקום  מוחלטת  שליטה  הייתה 

ימים בשנה את החגיגות המסורתיות. 
הערבים  כאשר  ב-1948,  העצמאות  מלחמת  לאחר  גם 
ולא  קוו  הסטטוס  את  ישראל  המשיכה  מהמקום,  נמלטו 
הותירה את השליטה בידי דת אחת, גם לא בידי היהודים 
שישבו בהר ציון. "היה מסגד בקומה התחתונה שהוא היה 
היחיד בו היה שינוי ב48' ומאז יש שם יהודים", אומר הרב 
היו  לא  הם  באים,  היו  כשהם  "גם  כי  ומבהיר  גולדשטיין 
נכנסים לאיפה שאנחנו נכנסים, בקומה הראשונה, אלא היו 
עולים לקומה השניה, שם לפי המסורת שלהם מצוי המקום 

המקודש". 
בתקופת ההתנתקות,  וכן  ה-90,  אוסלו בשנות  בהסכמי 
ישראל  מדינת  לפיהם  דיווחים  התקשורת  בכלי  פורסמו 
בחדר  הריבונות  את  הוותיקן  לשליטת  להעביר  מתעתדת 

לסטטוס  בניגוד  השניה,  בקומה 
שליטה  תהיה  לא  כי  שקבע  קוו 
"הפולמוס  במקום.  דת  לאף 
לאחר  התחיל  העניין  סביב 
שהאפיפיור ביקר באותה תקופה 
מיסה  וקיים  ישראל  במדינת 
בחדר הסעודה האחרונה. זה היה 
ממש טקס דתי עם סממני עבודה 
זרה. עשינו הפגנות, אבל זה לא 
הפעם  הייתה  באמת  ואז  עזר 
הסטטוס  הפרת  של  הראשונה 

קוו".

השליטה הטובה 
ביותר

בביקוריו  הבאות,  בשנים 
נערכו  האפיפיור,  של  הנוספים 
טקסים דומים שלא נמנעו בעיקר 
אירוע  מניעת  כי  ההבנה  בשל 
דיפלומטי,  משבר  תיצור  זה 
מדינת  הכירה  בה  בתקופה 
"מה  ישראל.  במדינת  הוותיקן 
את  זה  עוררו,  הללו  שהטקסים 
הדרישה מצדם לקבל את החדר. 
היה  ולא  טקסים  היו  לא  אז  עד 
של  הביקורים  פה.  פתחון  להם 

כמה  היו  כוח.  הרבה  הנוצריות  לעמותות  נתנו  האפיפיור 
שלבים שאפילו רצו את כל המתחם לשליטתם. מו"ר אבי 

היה לפני 20 שנה לבד במערכה על העניין הזה".
באחד הדיווחים בשנת 2007 פורסם הציטוט הבא שעל 
לישראל.  הוותיקן  בין  להסכם  הפתיח  היה  הדיווח  פי 
)הכס  האפיפיור  של  הדין  לבית  מוסרת  ישראל  "מדינת 
שביל  האחרונה',  'הסעודה  באולם  השימוש  את  הקדוש( 
הגישה אליו ושל המקומות הסמוכים", כך נפתחת הצעת 
ההסכם בין הוותיקן לבין ממשלת ישראל למסירת שטחים 

מהארץ  גורמים  שלדברי  הוותיקן,  לרשות  דוד  מקבר 
במהלך  להתבצע  אמורה  הייתה  עליה  החתימה  ומחו"ל, 

ביקור נשיא מדינת ישראל ברומא באותה שנה.
חשבה  הכנסייה  האחרון  בעשור  הישיבה,  ראש  לדברי 
כי היא יכולה לשחד את הפקידים הממשלתיים וכך להשיג 
את השליטה: אחד ממובילי המאבק בצד הנוצרי היה יהודי 
מומר בשם דוד ברתולדי שהיה מראשי העמותה הקתולית 
צלבניים  אתרים  של  והצלה  ל"שימור  שפועלת  'טנקרדי' 
ולחיזוק הערכים המסורתיים של הכנסייה הקתולית בקרב 
ישראל",  במדינת  מאמיניה 
העמותה.  הגדרת  לשון  כך 
את  לשחד  ניסה  "הוא 
אנחנו  זה  ואת  הפקידים, 
יודעים ממידע אישי שלנו", 

אומר אחד מתלמידי הרב.
המשמעותית  התפנית 
כשנתיים,  לפני  אירעה 
מדינת  הכירה  כאשר 
במדינה  הוותיקן 
הקימה  ואף  הפלסטינית 
ברשות נציגות מטעמה. "זה 
היה הנס שלנו. עד אז היו רק 
מלחמות, אבל מאז שמדינת 
במדינה  הכירה  הוותיקן 
ישראל  מדינת  הפלסטינית, 
את  והפסיקה  אותם  זרקה 
כל המגעים על העברת חלק 
מהשליטה על קבר דוד המלך". 
עם  האחרונות,  בשנים 
היהודית,  השליטה  התחזקות 
טקסים  עריכת  במקום  נמנעה 
עבודה  סממני  בליווי  טמאים 
השליטה  כאן  "התחזקה  זרה, 
"אנחנו  הרב.  אומר  היהודית", 
החזקה  בתקופה  ספק  ללא 
השליטה  מבחינת  ביותר 

היהודית בקבר דוד". 



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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ילדי ששת הימים
הסופר הנודע ר' יאיר ויינשטוק משחזר בשיחה עם 'כל ישראל' את 
ימי ילדותו בירושלים, החשש הנוראי מהשמדת היישוב במלחמת 
ששת הימים, ההתבצרות במקלט והאם האובדת – עד לסוף הטוב 
של שחרור הכותל, הדמעות של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ודבריו 
של הרבי מלעלוב "'סטמערר רבי, סי ביינקט זיך צום כותל המערבי"

יצחק דוד קוריץ
בחג השבועות הבעל"ט ימלאו חמישים שנה 
רבבות  נהרו  בו  מפורסם,  שבועות  חג  לאותו 
יהודים מכל החוגים בהתרגשות ובחרדת קודש 
המערבי,  הכותל   - מקדשנו  בית  בשריד  לתפילה 
חלקם לראשונה בחייהם. היה זה מיד לאחר הניצחון 
 – הימים"  ששת  "מלחמת  שכונתה  המלחמה  וסיום  הגדול 
להשמדת  וקראו  המוסלמי  בעולם  רבות  מדינות  נקבצו  בה 
מוחץ של  בניצחון  היא הסתיימה  אך בחסדי שמים  ישראל, 
העתיקה  ירושלים  את  הערבים  מידי  ששחרר  היהודי,  העם 

והכותל המערבי, קבר רחל ומערת המכפלה.
חלק מאותם יהודים שיצעדו בחג השבועות לכותל המערבי 
– נמנים על אותם שעדיין זוכרים את אותה תקופה, את רגעי 

הישיבות  בהיכלי  הרבות  התפילות  את  והחרדה,  המתח 
ובחצרות הקודש, וכמובן את רגעי הניצחון הגדול בסייעתא 
דשמיא. 'כל ישראל' שוחח עם הסופר המפורסם, הרה"ח ר' 

יאיר ויינשטוק הי"ו, מחשובי חסידי לעלוב ואיש ירושלים. 
כך  על  ומספר  עברו  לימים  בהתרגשות  חוזר  הוא  בדבריו 
והיסטוריים,  נעלים  רגעים  אותם  את  שוב  חווה  הוא  כאילו 
רצינו  בעיקר  בתחושותיו.  הקוראים  ואת  אותנו  ומשתף 
בעיר  החרדיות  השכונות  בתוככי  התחושות  על  לשמוע 
הקודש והמקדש, ועל היחס של גדולי ישראל והציבור החרדי 

בעת המלחמה, וכמובן בעת שהגיעה בשורת הניצחון.

באותה  שלכם  ההרגשה  הייתה  איך  כילדים, 
תקופה של הכנות למלחמה?

"הייתה הרגשה של מתח וחרדה", פותח ר' יאיר בדבריו, 
"הביטוי שאפשר לחתוך את המתח באוויר קיבל אז משמעות 
מיוחדת. אפילו הילדים הקטנים הרגישו את זה כל העת, רבים 
אכן  אם  שוב  להתחולל  שעתידה  רח"ל  שואה  על  אז  דיברו 
יעלה בידי צבאות מדינות ערב לבצע זממם, כי אכן מיליוני 
הקודש  ארץ  לעבר  עיניהם  נשאו  רבות  ממדינות  ערבים 
במטרה לכבשה ולגרש את העם היהודי מנחלתו, לאחר שרק 

זמן מועט קודם לכן הגיע להשתכן בארצו ולחונן את עפרה.
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"גם ההכנות הרבות של הצבא הישראלי הוסיפו להרגשת 
ירושלים,  ברחבי  הסתובבו  וגייסות  חיילים  המוני  המתח, 
כי  זכורני  אלוקים.  חרדת  בבחינת  ממש  הייתה  וההרגשה 
עם  גדולה  משאית  הימים  באחד  הגיעה  תקופה  באותה 
דאז(, הם הביאו עמם עשרות  )פיקוד העורף  הג"א  חיילי 
שקים ענקיים וביקשו מאיתנו – ילדי השכונה – למלא את 
השקים בחול. שקים אלו שימשו בעת המלחמה להגנה של 
ברחובות  שהתפוצצו  הפגזים  מאות  מפני  הבתים  חלונות 

ירושלים. 
"כך גם היה ביום פרוץ המלחמה – ביציאתנו מהתלמוד 
תורה המתין לנו ג'יפ צבאי עמו חזרנו הביתה. כמובן שמיד 
קלטנו במה הדברים אמורים, לנו לא נותר הרבה מה לעשות 
חוץ מתפילות, ואכן בכל תלמודי התורה ובתי הספר בעיר 
נישאו תפילות רבות, אפילו אנו הילדים הרגשנו את גודל 
לבורא  ובתחנונים  בבכיות  לבנו  והתפללנו מעומק  השעה 

עולם שיחוס וירחם על עמו ישראל.
יאיר  ר'  ממשיך  תשכ"ז",  אייר  כ"ה   – ראשון  "ביום 
שם  קוק,  הרב  במוסד  מעבודתו  זצ"ל  אבי  "חזר  ומספר, 
היה  זה  מהרגיל,  מוקדם  שב  הוא  מומחה.  כמגיה  עבד 
בשבילנו יותר מרמז על העומד להתרחש. זכור לי כי אחד 
וכאשר  רדיו,  מכשיר  בביתו  החזיק  שלנו  בבניין  השכנים 
סובב את הכפתור הוא הגיע לשידורי 'קול הרע"ם' מקהיר 
בעברית  ארסיים  תעמולה  שידורי  נשמעו  שם  שבמצרים, 
הדברים  בין  הדברים.  את  מתרגם  אחד  כשקריין  רצוצה, 
איי  'איי  ימ"ש  נאצר  מצרים  נשיא  של  צרחותיו  נשמעו 
אתם הציונים, אנחנו הולכים לזרוק אתכם לים' ועוד כהנה 
וכהנה בסגנון ארסי ומשתלח זה. אבי זצ"ל ששמע על כך 
והיה  נובח כמו כלב(,  )הוא  ווי א הינט'  'עהר בילט  הגיב 
במילים אלו קצת להרגיע את החרדה. אבי ז"ל גם השתדל 
לא  כי   - והביטחון  האמונה  את  בנו  להחדיר  העת  כל  גם 

יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב".
סבי  של  היארצייט  יום  חל  באייר,  כ"ז  שלישי,  "ביום 
הדעת  מנקיי  זצ"ל,  ויינשטוק  דוד  מרדכי  ר'  הרה"צ 
הכנסת  לבית  נפש  במסירות  צעד  ז"ל  אבי  שבירושלים, 
שקית  אף  הייתה  בידו  התיבה.  לפני  לגשת  שבשכונה 
אתו  הלכתי  המתפללים.  עבור  ל'תיקון'  ביסקוויטים 
כל  כי  לנו  התברר  ריק.  כנסת  בית  גילינו  כשהגענו  ביחד. 
אחד  של  דירה  בעצם  שהיה  במקלט  שוהים  המתפללים 
מתושבי השכונה. העדיפות של דירה זו נבעה מכך שהיא 
אחרים  לבתים  בניגוד  נוספות,  לדירות  מתחת  הייתה 

בשכונה שהיו חד קומתיים וחשופים יותר לפגיעות".

איך התייחסו גדולי ישראל לנושא, 
והאם היו התבטאויות מיוחדות?

עיר  בירושלים  האדמו"רים  וביניהם  ישראל  "גדולי 
זאת  עם  יחד  אך  ותשובה,  לתפילות  אכן  קראו  הקודש 
הצדיק  בציון.  היושב  לעם  ובטחון  אמונה  דברי  השמיעו 
המפורסם הרה"צ ר' אשר פריינד זיע"א קרא לחסידיו כבר 
מאמצע תקופת החורף של אותה שנה ועודד אותם ללכת 
ל'פעלד' )השדות( לערוך התבודדות ולקרוע שערי שמים 
מחרפת  כי  לתלמידיו  התבטא  הוא  ישראל.  עם  לישועת 

סכנה קיומית על יושבי ארץ הקודש.
"אמי ע"ה עבדה באותה תקופה כפקידה במשרד הדתות, 
ביום שלפני המלחמה היא לא שבה הביתה. דבר זה הוסיף 
כמובן רבות למתח והחרדה ששלטו גם כך בכל פינה, גם 
לא היה ברשותנו מכשיר טלפון לברר את הדבר. אבי ז"ל 
ליצור  מסוימת  בדרך  הצליח  מדאגה  נפשו  את  ידע  שלא 
בעל  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הקדוש  הרבי  עם  קשר 
ה'ברכת משה' זיע"א, שהתגורר בעיר הקודש, הרבי הרגיע 
והיא  הכול בסדר  כי  והבטיח  ובטחון  אותו בדברי אמונה 
יותר  מאוחר  ואכן  ושלימה,  בריאה  לביתה  בע"ה  תחזור 
התברר כי אנשי משרד הדתות נעלו את המשרד למשך 3 
ימים מרוב פחד מפני הפגזים ואמי נאלצה להישאר בתוך 
הבניין, אך כמובן שזכתה בסייעתא דשמיא לחזור הביתה 

בשלום ללא כל פגע.
שלומקה  רבי  הרה"ק  של  קדישא  ההילולא  ביום  "גם 
זיע"א, החל בכ"ו אייר, ערך הרבי מלעלוב את  מזוועהיל 
להישאר  לחסידים  והורה  היום,  לכבוד  הטהור  שולחנו 
'כאן אתם מוגנים' – התבטא הרבי  במקום ללא כל פחד. 
ואמר  הרבי  התבטא  ושמיימי  נוסף  בביטוי  קדשו.  בלשון 
משוטט  הרבי  כי  הבינו  החסידים  החזיתות'.  בכל  'היינו 
הנסתרות  בדרכיו  ופועל  עליונים  בעולמות  במחשבותיו 

לישועת עם קודש".

וקצת זיכרונות מימי המלחמה עצמם...

"פחד נוראי שרר אז ברחובות ירושלים", משתף אותנו ר' 
יאיר בתחושותיו, והמבט וסגנון הדברים מצליחים להעביר 
בנו צמרמורת, "השהיה במקלטים הייתה מלווה בהרגשת 
נשמעו  רגעים  כמה  מידי  כאשר  ובפרט  ומרירות,  דכדוך 
שהתעופפו  מהפגזים  אוזניים  ומחרישי  עזים  פיצוצים 
ה'תת  והתנאים  הנוראה  הצפיפות  ברחובות.  בחופשיות 
אנושיים' שהיו לשוהים בתוככי המקלטים לא תרמו כמובן 

להרגשה טובה יותר, וזה בלשון המעטה.
בימים  לציין עובדה מצמררת שארעה  "וכאן מן הראוי 
אלו עם הגאון הצדיק רבי חיים שמואלביץ זיע"א, שישב 
עם עוד רבים באחד המקלטים בשכונת 'בית ישראל' סמוך 
כאמור  התעופפו  מסביב  המפורסמת.  מיר  לישיבת  ונראה 
פגזים בקולות מחרישי אוזניים, הפחד היה עצום, רבי חיים 
על  שיחוס  עולם  לבורא  תפילה  ונשא  העת  כל  ישב  זצ"ל 
עמו ישראל. באותו מקלט שהתה גם אישה עגונה אומללה 
ביותר, בעלה נטש אותה זה מכבר באכזריות ונעלם אי שם 
בילדים  ומטופלת  עגונה  אותה  מותיר  כשהוא  לים  מעבר 

רכים. היא כמובן הייתה שבורה ורצוצה.
עגונה  אותה  לפתע  התרוממה  המלחמה  מימי  "באחד 
ממקומה, קראה בקול נרגש: 'ריבונו של עולם, גלוי וידוע 
לפניך מה שבעלי עולל לי וכמה יש בליבי עליו וכמה אני 
אמורה להקפיד עליו, אך למרות הכול מודיעה אני בשער 
הכול,  על  שלם  בלב  לו  וסולחת  מוחלת  אני  כי  רבים  בת 
ובזכות שאני מעבירה על מידותיי תרחם על בניך ותושיע 
את עם ישראל מצרותיו'. כל יושבי המקלט התקשו לעצור 
אומללה.  אותה  של  הזכה  תפילתה  לנוכח  דמעותיהם  את 
באותו רגע התבטא רבי חיים שמואלביץ זצ"ל כי בדברים 
סימן  בע"ה.  יבוא  בוא  והניצחון  המערכה  הוכרעה  אלו 
מוחשי ומיידי קיבלו יושבי המקלט ודיירי הסביבה כאשר 
בלוני  מלא  לבור  צמוד  פגז  נפל  מכן  לאחר  רגעים  מספר 
גז, ובנס עצום נשאר על עמדו ולא התפוצץ. רבי חיים מיד 
אמר שזו 'אחת מהמתנות הקטנות שקיבלנו בינתיים בזכות 

אותה תפילה של העגונה'".

היו התחושות בעת שהגיעו הבשורות על  איך 
הניצחון הפלאי ושחרור ירושלים?

יאיר  ר'  "אנשים התהלכו כשיכורים משמחה", מתלהב 
בדבריו, "האווירה של 'היינו כחולמים' הורגשה בכל פינה 
ברגשות  לרחובות  יצאו  אדם  המוני  הקודש.  עיר  ברחבי 
על  סוכריות  זרקו  הילדים  יתברך,  להשם  והודיה  שמחה 
לתאר  קשה  ממש  העיר.  ברחובות  שעברו  הצבא  רכבי 
גם  להגיע  את התחושות שהיו מנת חלקנו. אט אט החלו 
הידיעות על שחרור העיר העתיקה ושאר מקומות הקדושים.

"בראשי עוד מהדהדת הזעקה האדירה של אחד השכנים 
ושאג  הסביבה  דיירי  שהו  בו  המקלט  לתוך  באחת  שפרץ 
בהתרגשות עצומה 'הם כבשו את הכותל'. הציבור שישב 
העת  כל  עסוק  והיה  ומדוכדכת  שפופה  באווירה  כה  עד 
לריקודי  באמירת תהילים, התרומם כאיש אחד בלב אחד 
הבנתי  קטן  ילד  שהייתי  כמה  יתברך.  לה'  והודיה  שמחה 
מהאיום  שניצלנו  רק  לא  הניסים,  גודל  את  כולם  כמו 
זכינו  עוד  אלא  ויושביה,  הקודש  ארץ  על  שאיים  הקיומי 
לקבל לידינו את הכותל, קבר רחל, מערת המכפלה ושאר 

המקומות הקדושים.
נוספים  שטחים  ישראל  כבשה  מלחמה  באותה  "אגב, 
את  לראות  לראשונה  נסעו  רבים  ואזרחים  הארץ  בצפון 
לעזה  ואפילו  ושכם  יריחו  את  הגולן,  ורמת  סיני  מדבר 
ועוד  בעוד  ישראל  עם  רגלי  דרכו  וכך  הגיעו,  הרחוקה 
מקומות אליהם נכספו והתגעגעו שנים רבות בהיותם חלק 

מארצנו הקדושה שנתן לנו הקב"ה לנחלת עולם".

וכמובן, גולת הכותרת, הנהירה המפעימה לכותל 
המערבי בחג השבועות...

"אכן בחג השבועות של אותה שנה, ימים מספר לאחר 
הניצחון הגדול, בשעות אחר הצהריים, יצאו עשרות אלפי 
יהודים, אנשים נשים וטף, בצעדה לעבר הר ציון והכותל 
המערבי, וביניהם קשישים שהופרדו מהכותל למשך כ-20 
המוני  לתיאור:  ניתנת  בלתי  כמעט  הייתה  ההרגשה  שנה. 
אדם הציפו את רחובות העיר העתיקה בנחשול אנושי ענק. 
סודרה  משם  ציון  שער  דרך  עדיין  הייתה  לכותל  הכניסה 

כניסה בשלב ראשוני.
אלך  "שלא  יאיר,  ר'  מספר  בידי",  מחזיק  זצ"ל  "אבי 
הגענו  וכך  הרחובות,  לאורך  שזרם  האדם  בנהר  לאיבוד 
אל הרחבה הקטנה-גדולה של הכותל. אבי ז"ל שזכר את 
את  זיהה  לא  המוגרבים  שכונת  מאחורי  שנחבא  הכותל 
המקום ורצה להמשיך בדרכו, אך דווקא אני הקטן מביט 
הנה  הכותל,  'הנה  וזועק:  הענקיות  האבנים  על  בתדהמה 
'אכן,  לעומתי:  ומשיב  הוא  אף  נזעק  מיד  ואבא  הכותל', 
זה הוא'. הוא רץ בהתלהבות כילד צעיר והתרפק בדמעות 
יהודים  המוני  עוד  היו  כמוהו  הכותל.  אבני  על  רותחות 

שחלקם כאמור זכר את הפעם הקודמת בה היו במקום.

"בראשי עוד מהדהדת 
הזעקה האדירה של 
אחד השכנים שפרץ 
באחת לתוך המקלט 
בו שהו דיירי הסביבה 

ושאג בהתרגשות 
עצומה 'הם כבשו את 
הכותל'. הציבור שישב 
עד כה באווירה שפופה 
ומדוכדכת והיה עסוק 

כל העת באמירת 
תהילים, התרומם כאיש 
אחד בלב אחד לריקודי 

שמחה והודיה לה' 
יתברך. כמה שהייתי 
ילד קטן הבנתי כמו 

כולם את גודל הניסים, 
לא רק שניצלנו מהאיום 
הקיומי שאיים על ארץ 
הקודש ויושביה, אלא 
עוד זכינו לקבל לידינו 
את הכותל, קבר רחל, 
מערת המכפלה ושאר 
המקומות הקדושים"
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הגרי"ש  מרן  של  בנו  שסיפר  מה  את  לציין  הראוי  "מן 
אלישיב זיע"א על כך שמעולם לא ראה את אביו מרן זיע"א 
של  בהלוויה  אחת  בודדות,  פעמים  שתי  רק  אלא  לבכות, 
מהומיל  הרב  אלישיב,  אברהם  רבי  הצדיק  הגאון  הסבא, 
שנה,  אותה  של  השבועות  בחג  השנייה  ובפעם  זצ"ל, 
תשכ"ז, כאשר הגיע מרן זיע"א אל רחבת הכותל המערבי, 
עצום של  בבכי  פרץ  הכותל  אבני  את  רגע שראה  ובאותו 

שמחה והתרגשות.
"ומעניין לעניין באותו ענין, בהקשר לכך סופר כי מרן 
הגרי"ש זיע"א ישב אף הוא כמובן במקלט, היה זה במקלט 
בשכונה  ברסלב  חסידי  של  המדרש  לבית  מתחת  ציבורי 

רעש  נשמע  ברקע  שערים,  מאה  הירושלמית 
עסק  אחד  כל  ההפגזות.  של  אוזניים  מחריש 
תהלים  פרקי  קראו  מהגברים  חלק   – בשלו 
והחדשות  השעה  בענייני  דנו  וחלקם  בכוונה, 
שזרמו מהרחוב, רק אחד ישב כל העת בפינתו 
ועסק בתורה הקדושה בהתמדה עצומה כאילו 
מדובר ביום שגרתי, היה זה כמובן מרן זיע"א, 

אף אחד לא העז להפריע לרב בלימודו.
פשטה  כאשר  למלחמה  השלישי  ביום  "רק 
השמועה כי העיר העתיקה נכבשה מידי הצבא 
ניגש  זה  בשלב  המערבי,  הכותל  ואף  הירדני 
זיע"א, מרן  אחד מהסובבים וסיפר זאת למרן 
שתק  אך  מלאה  בהתייחסות  לדבריו  הקשיב 
דבריו,  את  אותו אדם  ואיך שסיים  הגיב,  ולא 
בה  מילה  מאותה  והמשיך  ללימודו  מרן  שב 
לכותל  בעצמו  כשהלך  רק  לכן.  קודם  הפסיק 
המערבי או אז כאמור פרץ בבכי עצום שהיה 
שקוע  היה  כאשר  אך  ביותר,  נדיר  דבר  אצלו 

בתורה בעמל ויגיעה לא נתן לרגשותיו להפריע 
לו ברצף הלימוד.

"יש לציין כי חלק מהציבור נהר לכותל כבר בליל החג – 
לתפילת ערבית, ועוד מאות שהלכו בשעות הבוקר לתפילת 

מוסף, אך כאמור רוב הציבור עשה זאת בשעות אחה"צ".
לסיום מספר לנו ר' יאיר ויינשטוק הי"ו סיפור מדהים על 
גדולי ישראל באותה תקופה, סיפור אותו הוא שמע מאחד 
שמיעה  עד  שהיה  שבירושלים  חכמים  התלמידי  מגדולי 

וראיה לעובדה זו המלמדת במקצת על עיניהם הצופיות של 
גדולי ישראל. 

"היה זה בשנת תשכ"ה – כשנתיים לפני פרוץ המלחמה, 
האדמו"ר הרה"ק ר' יואל מסטמאר זיע"א ערך ביקור בארץ 
הקודש, בין היתר ביקר אצל הרבי הקדוש מלעלוב ה'ברכת 
לביקור  אליו  הוא  אף  הגיע  מלעלוב  הרבי  זיע"א.  משה' 
שני  בירושלים.  'צפניה'  במלון  שהייתה  באכסניה  גומלין 
גלויה  והערצה  עצומה  ידידות  שררה  שביניהם  הצדיקים 

)הרבי מלעלוב התבטא פעמים רבות כי הרבי מסטמאר הוא 
'צדיק הדור'( ישבו ושוחחו ביניהם בדברי תורה ועובדות 
מלעלוב  הרבי  שקע  לפתע  עליון.  קדושי  הדורות  מצדיקי 
לרבי  ואמר  קם  ומיד  דקות  בשרעפים למספר 
צום  זיך  ביינקט  סי  רבי,  'סטמערר  מסטמאר 
לכותל  געגועים  בי  )אוחזים  המערבי',  כותל 
'איי,  ואמר:  מסטמאר  הרבי  נענה  המערבי(. 
לעלובער רבי, אם הציונים יכבשו את הכותל 
מידיהם של הערבים הרי הם יהפכו את המקום 
הצורמניות  כל  את  שם  ויעשו  ציוני  לאתר 
שלהם'. השיב הרבי מלעלוב: 'ואף על פי כן 
הכול כדאי ובלבד שנוכל להתפלל ליד הכותל 

המערבי'...
שהתקיימו  איך  ראו  שנתיים  כעבור  "והנה 
אלו.  עולם  גדולי  שני  של  דבריהם  במוחש 
טקסים  במקום  ערכו  הציונים  אחד  מצד 
כדרכם, מאידך אין מקום תפילה שוקק חיים 
בעולם יותר ממקום קדוש זה, ויש טוענים כי 
מספר היהודים שחזרו בתשובה בזכות הניצוץ 
היהודי שהתלקח בהם במקום זה מגיע למאות 

אלפים ואולי יותר.
"אם  דבריו,  אותו ת"ח את  סיים  "כמובן", 
הרבי מלעלוב שהיה אחד מגדולי המצפים לישועה בדורות 
האחרונים, וכל ימיו דיבר בערגה וכיסופין על ימות המשיח 
וציפה לכך בכיליון עיניים כבן המצפה לאביו שישוב אליו, 
העובדה  בשל  רק  מקדשנו  בית  לשריד  התגעגע  הוא  אם 
לפעול  ניתן  ומשם  זה  ממקום  שכינה  זזה  לא  שמעולם 
צריכים  שאנו  בוודאי   – ולפרט  לכלל  ונחמות  ישועות 
בית  ולבניין  המשיח  לביאת  ובתחנונים  בתפילות  לפעול 

המקדש לגאולת עם ישראל".
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דקה אחרי דקה: סיכום מיוחד לביקור שערך נשיא 
ארה"ב דונלד טראמפ בישראל  הנחיתה והמבוכות 
בנתב"ג, הנאומים לאורך הביקור והגיחה הקצרה לבית 
לחם  כתב 'כל ישראל' ליווה את מסעו של טראמפ 
בישראל ומגיש יומן מסכם  וגם: רב הכותל הגר"ש 
רבינוביץ' חושף את הסיפור המלא של הביקור שחיזק 

את האורתודוקסים

ארי קלמן

הנשיא
מסע מסע 
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צילום: פלאש 90

מסע מסע 
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שני,  יום  בצהרי   12:25 בשעה 
נחת מטוס האייר פורס וואן של 
נשיא ארה"ב בישראל. בטקס 
נטלו  בו  במיוחד,  חגיגי 
הממשלה  שרי  כל  חלק 
מלבד שלושה - דרעי שלא 
משום  להשתתף  היה  יכול 
כחלון  אמו,  על  האבל 
ואריאל - קיבלו את פניו של 
ונשיא  הנשיא ראש הממשלה 

המדינה. 
הכבוד  משמר  את  שסקר  לאחר 
קצרים  לנאומים  המדינות  ראשי  עלו 
בבמה מיוחדת במרכז הטקסים. נשיא המדינה רובי ריבלין 
הברית  בעלת  של  הנשיא  "אתה  ואמר:  בדברים  פתח 
החשובה והגדולה של ישראל, אתה חבר אמיתי של ישראל 
והעם היהודי. במזרח התיכון, אזור שסובל מטרור ושיגעון, 
זורחת כמו קרן של חירות  ישראל לארה"ב  בין  השותפות 
וקדמה. הקשר בינינו הוא בין שתי מדינות, אך גם בין שני 

עמים".
את  שבירך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עלה  אחריו 
בואו של הנשיא טראמפ: "מעולם קודם לכן לא כלל המסע 
תודה  בישראל.  ביקור  ארה"ב  נשיא  של  הראשון  המדיני 
אדוני הנשיא על הבעה עוצמתית זאת לידידותך לישראל. 
ישראל חולקת את המחויבות לשלום שהבעת אתמול. כבר 
הגענו לשלום עם מצרים וירדן, וידנו מושטת בשלום לכל 
הוא  מבקשים  שאנחנו  השלום  הפלסטינים.  כולל  שכנינו, 

אמיתי ובר-קיימא".
ואמר:  הפנים  קבלת  בטקס  נאם  עצמו  טראמפ  דונלד 

"במסעי הראשון מעבר לים כנשיא, הגעתי לארץ העתיקה 
לשבירה  ניתן  הבלתי  הקשר  את  לאשרר  כדי  והקדושה, 
בין מדינת ישראל וארה"ב. בפנינו הזדמנות נדירה להביא 

שלום, יציבות וביטחון לאזור הזה ולעמיו".
לפני עלייתו למסוק בדרך ירושלים עבר הנשיא טראמפ 

בין השרים ולחץ את ידיהם. 
נשיא  שתהיה  "מצפים  לנשיא  אמר  בנט  נפתלי  השר 
ראשון שמכיר בירושלים מאוחדת. אנו מציינים יום הולדת 

50 לאיחוד ירושלים".
היוזמה  על  לטראמפ  סיפר  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
המפרץ  ומדינות  סעודיה  את  לחבר  מקדם  האזורית שהוא 
ברשת רכבות דרך ירדן לישראל ולים התיכון. "אתה יודע 
והשיב  טראמפ,  את  כץ  שאל  לזה?"  קוראים  אנחנו  איך 
"Trump rails". נשיא ארצות הברית צחק והשיב: "יפה 

מאוד". 
ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  את  הציג  הממשלה  כשראש 
השיב  שלנו",  הבריאות  שר  "זה  וציין  טראמפ  לנשיא 

טראמפ בצחוק "הוא אכן נראה בריא מאוד".
לנשיא  סיפר  הוא  פרוש,  מאיר  השר  לסגן  כשהגיע 
שגר  שביעי  דור  "אני  שלו  הירושלמית  ההיסטוריה  על 
אנחנו  שם,  שגרים  התשיעי  הדור  הם  ונכדיי  בירושלים, 

הרבה דורות בירושלים". 
שר הדתות דוד אזולאי בירך 'שנתן מכבודו' על הנשיא, 

אך ללא שם ומלכות.
פנה  חזן  אורן  הכנסת  כשחבר  היה  בטקס  המביך  הרגע 

לנשיא בדרישה מוזרה וביקש ממנו לעשות עמו סלפי, תוך 
לדבריו,  הישראלי",  אומרים שאני טראמפ   " מציין  שהוא 

טראמפ השיבו: "צריך עוד כמונו".
במשרד החוץ יצאו נגד אורן חזן, וטענו כי הוא לא הוזמן 
הזמין  החוץ  "משרד  בנתב"ג:  לטראמפ  הפנים  לקבלת 
לאירוע את 'סגל א׳' בלבד, היינו הצמרת הבכירה של מדינת 

ישראל. לצערנו, מספר אנשים שלא נכללו ברשימת הסגל 
הבכיר 'התגנבו' לשורת לוחצי הידיים וחרף הפצרות גורמי 
המקצוע של משרד החוץ מיאנו לעזוב את השורה", נכתב 

בהודעה.

ירושלים
באמצעות מסוק מיוחד שהובא מארה"ב, 'מארין 1', טס 
לירושלים ומשם הגיע לבית הנשיא. לאחר שחתם  הנשיא 
על ספר האורחים, נערכה פגישה סגורה בין הנשיאים יחד 
עם אנשי הצוות שלהם. נשיא המדינה ריבלין הציג לנשיא 
ארה"ב טראמפ תמונות של החיילים הנעדרים אורן שאול 
והדר גולדין וביקש ממנו לפעול להשיבם לקבורה בישראל. 
לאחר מכן מסרו השניים הצהרות, ריבלין אמר: "הגורל 
שלנו, פלסטינים ויהודים, הוא לחיות כאן יחד על האדמה 
הזו. עלינו לבנות אמון ושיתוף פעולה בינינו, אך כדי להשיג 

זאת אנו זקוקים לרעיונות שיעזרו לנו להתקדם – יחד".
דונלד טראמפ הצהיר : "החשוב מכל שארה"ב וישראל 
יכריזו בקול אחד שלעולם אסור לתת לאירן להחזיק נשק 
המיליציות  והחזקת  האימון  את  להפסיק  ועליה  גרעיני, 

הקטלניות של הטרור".
לאחר מכן הגיע הרגע ההיסטורי בו לראשונה ביקר נשיא 
ארה"ב מכהן בכותל המערבי. הנשיא נכנס לרחבה כשכיפה 
רבינוביץ  הרב שמואל  הכותל  ברב  מלווה  והוא  ראשו  על 
תהילים  פרק  קראו  השניים  קושנר.  ג'ראד  היהודי  ובחתנו 
ומלמל  העתיקות  הכותל  אבני  מול  הנשיא  נעמד  ולאחריו 

מחשש  הכותל.  אבני  בין  פתק  הטמין  בסיומה  תפילה, 
למורש  ה'קרן  אנשי  ע"י  מיד  נלקח  הוא   – ידלוף  שהפתק 

והוטמן במקום מסתור. אחרי הביקור העניק הרב  הכותל' 
רבינוביץ ספר תהילים מיוחד לנשיא טראמפ. 

על  לוו  איוונקה  היהודייה  ובתו  מלאניה  הנשיא  אשת 
ידי הרבנית רבינוביץ בעזרת הנשים. לאחר הביקור אמרה 
באתר  לבקר  משמעותי  מאוד  היה  "זה  טראמפ  איוונקה 
הקדוש ביותר עבור האמונה שלי, להשאיר פתק ולהתפלל".

"הוא  הביקור:  על  ישראל'  ל'כל  סיפר  רבינוביץ'  הרב 
על  לשמוע  התפלא  הוא  והתעניין,  שאל  התרגש,  מאוד 
ההפרדה  לנושא  בהתייחסו  ידע".  ולא  הכותל  של  האורך 
ציין הרב כי "היה מראש ברור שהכול יתנהל כמנהג המקום, 
הוא לא ביקשו תפילה משפחתית. החלטנו לא להכחיש את 

זה כדי שלא יהיו לחצים מצד הרפורמים". 
בהקדשה כתב הנשיא "זה כבוד גדול עבורי לבקר בכותל" 
ואחר כך קרא את פרקי התהילים קכ"א וקכ"ב ו"התעניין 
של  בתקופות  התעניין  "הוא  הרב,  לדברי  שקרא".  במה 
בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, הוא היה מרוגש 
כשהבין את המשמעות המדינית והדתית, זה היה אירוע של 
קידוש ה". הרב סיפר כי חשש שהביקור יסתיים בכישלון 
ואף הלך להתפלל בקברו של ר' שלומקה מזוועיל בלילה 

שלפני הביקור.
ראש  עם  טראמפ  נפגש  המוקדמות   הערב  בשעות 
בירושלים.  דוד  המלך  במלון  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ובטרור  באיראן  בעיקר  עסקו  שנאמרו  הפומביים  הדברים 
העולמי. טראמפ הדגיש את הקשר החם שלו לישראל ואמר 
כי "אני תומך נלהב של ישראל". על איראן אמר: "הסכם 
לקריסה  קרובים  היו  האיראנים  ונורא.  איום  היה  הגרעין 
בתוך שישה חודשים ואנחנו נתנו להם את הדבר זה. תאמין 
לי, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". נתניהו הצהיר כי שיתוף 

הפעולה המודיעיני בין הצדדים "מצוין".
מעל  התארכה  דוד  המלך  במלון  שהתקיימה  הפגישה 
האמריקאי  מהצד  אליה  הצטרפו  מכן  לאחר  למתוכנן. 
גרינבלט,  ג'ייסון  השליח  טילרסון,  רקס  המדינה  מזכיר 
החתן והיועץ ג'ארד קושנר והשגריר דיוויד פרידמן. מהצד 
דרמר,  רון  בארה"ב  השגריר  לפגישה  נכנסו  הישראלי 
בסיום  שכטר.  יונתן  המדיני  והיועץ  מולכו  יצחק  השליח 
הביקור הגיעו בני הזוג טראמפ לביתם של הזוג נתניהו, שם 

התארחו לארוחת ערב מיוחדת שבישל שף.
בתחילת הערב מסרו השניים הצהרות משותפות. נתניהו 
בירושלים,  מלאניה  ואת  אותך  לארח  שמח  "אני  אמר: 
הבירה המאוחדת של העם היהודי. אנו מכירים שנים רבות 
ותמיד טוב לפגוש אותך, אך גם נהדר לראות את הידידות 
בין נשותינו, בין מלאניה לשרה. היית היום בכותל ובכנסיית 
אחר  שאף  כמו  הנוצריים  האתרים  על  מגנים  אני  הקבר. 
מקומות  על  להגנה  מחויבים  אנו  עליהם.  מגן  לא  באזור 
קדושים לכל הדתות. אתה הנשיא המכהן הראשון שמבקר 

בכותל, ואני מברך אותך על כך. 
המחויבות  על  לך  מודה  אני  זה.  את  זה  מבינים  "אנו 
לביטחון ישראל. אין לי ספק שהברית בין העמים תתפתח. 
אנו מעריכים את שינוי המדיניות האמריקאי בנוגע לאיראן. 
אני מברך את ההחלטה האמיצה לפעול בסוריה. אני מצפה 
לעבוד אתך מול האיומים במזרח התיכון האלים. אנו יכולים 
למנוע מאיראן להפוך למדינה גרעינית. אני גם רוצה לעבוד 
אתך על קידום השלום באזור. זה לא יהיה פשוט, אך אחרי 
שנים רבות אני רואה סיכוי טוב לשינוי. המנהיגים הערבים 
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שפגשת הם האנשים שיכולים ליצור את התנאים לשלום 
הזה. זה ביקור שיהדהד לדורות. אין עיר שבה תתקבל כמו 

שאתה מתקבל פה בירושלים", הוסיף ראש הממשלה. 
חברי  עם  להיות  גדול  כבוד  "זה  אמר:  מצדו  טראמפ 
שהייתם  בכך  אותנו  כיבדתם  ושרה  אתה  נתניהו.  הטוב, 
מהראשונים לבקר אותנו בבית הלבן, ועכשיו אתם מכבדים 
הקדושים,  מהאתרים  נדהם  אני  שלנו.  באירוח  אותנו 
בכותל,  מהביקור  התרגשתי  הזה.  העם  של  ומהנדיבות 
השותפות  את  ממשיכים  אנו  רב.  רושם  עליי  הותיר  זה 
הארוכה בין ישראל לארה"ב. אנו רוצים שלישראל יהיה 
זה  לנו.  שיש  ההזדמנויות  את  לנצל  חייבים  אנו  ביטחון. 
באזור.  האיומים  עם  ולהתמודד  והצלחה,  שגשוג  כולל 
אני באמת מאמין שאפשר  כולל את האיום האיראני.  זה 

להביא עתיד של שלום לאזור הזה". 
שקיבלו  רבים  מנהיגים  פגשתי  בסעודיה  "בביקור 
לי כי הוא מעוניין  אותנו בכבוד רב. מלך סעודיה הראה 
של  קול  הם  האלה  המנהיגים  לאזור.  יותר  טוב  בעתיד 
בטרור  להילחם  מחויב  אני  לקיצונים.  שמתנגד  היגיון 
ובאידיאולוגיה הקיצונית שלו. אנו מוכנים לעבוד ביחד, 
לעבוד  דורש  זה  יותר.  טוב  עתיד  למען  לעבוד  מוכן  אני 
למען שלום בין ישראל לפלסטינים. זה לא יהיה קל, אך 
יש לי תחושה שנגיע לשם. יהיו לנו שיחות פרודוקטיביות, 
האומות  מכל  ואנשים  אחרים.  מנהיגים  עם  גם  יהיה  וכך 
לעזור.  רק  רוצה  אמריקה  ההרג.  את  להפסיק  רוצים 
הידידות בינינו רק תגדל. תודה שוב על האירוח במדינה 

המופלאה הזו. זה כבוד גדול עבורי להיות פה". 
 

נאום 'יד ושם'
יומו בבית לחם, שם  למחרת פתח הנשיא טראמפ את 
וקרה  קצרה  בפגישה  הפלסטינית  הרשות  נשיא  את  פגש 
ובה אמר: "אני מחויב להשיג הסכם שלום בין הישראלים 
לפלסטינים ואני מתכוון לעשות כל שביכולתי כדי לעזור 
הבטיח  עבאס  הנשיא  הזו.  המטרה  את  להשיג  להם 
ראש  גם  וכך  הזו  המטרה  למען  לעבוד  מוכן  שהוא  לי 

הממשלה נתניהו. 
"אני מצפה בכיליון עיניים לעבוד עם המנהיגים האלה 
הנשיא  עם  לעבוד  מצפה  גם  אני  מתמשך.  שלום  למען 
הכלכלי  הפוטנציאל  פיצוח  כמו  עניינים  עוד  על  עבאס 

לנקוט  התחייב  עבאס  שהנשיא  שמחתי  הפלסטינים.  של 
לא  לעולם  השלום  בטרור.  להילחם  כדי  תקיפים  צעדים 
ואפילו  ממומנת  שולטת,  האלימות  בה  בסביבה  ישרור 

מתוגמלת".
לביקור  הגיע  שם  לירושלים,  הנשיא  חזר  מכן  לאחר 
קצר )35 דקות( במוזיאון "יד ושם". הוא הניח זר באוהל 
את  ופגש  המוזיאון,  של  האורחים  בספר  חתם  "יזכור", 
מרגוט הרשנבאום, ניצולת שואה שהעבירה ליד ושם את 

ספר הזיכרונות של אחותה שנספתה בריגה ב-1942.
בנאומו הודה טראמפ למארחיו ואמר: "אנחנו כאן ב'יד 
שנרצחו  יהודים  מיליון  שישה  של  זכרם  את  לכבד  ושם' 
אל  נשלחו  באירופה  מהיהודים  שלישים  שני  בשואה. 
מותם. מילים לא יכולות לתאר את הזוועה והרוע בשעתה 
וילדים  נשים  גברים,  ההיסטוריה.  של  ביותר  האפלה 
נכחדו, כחלק מניסיון שיטתי להשמיד את העם היהודי. זה 

היה הפשע האכזרי ביותר נגד אלוהים וילדיו.
"אנחנו כאן לכבד חיים שנלקחו באכזריות, וכמו שאלי 

עדות'.  לשאת  עלינו  והחיים  המתים  'עבור  אמר,  ויזל 
המילים האלה צריכות להיות חרוטות על מצפון האנושות 
שנקרעו,  המשפחות  את  זוכרים  אנו  כאשר  רק  לנצח, 
אז  רק  השואה,  של  נסבלות  הבלתי  הזוועות  את  שסבלו 
הזה  המקום  עצמה.  על  לחזור  הזו  מהזוועה  למנוע  נוכל 
והאומה כולה הם עדות לרוחו הבלתי ניתנת לשבירה של 
העם היהודי. העם שעבר רדיפה, מוות, דיכוי - אך שרד".

הנשיא ציין כי היהודים "הפכו לכל כך מוצלחים בכל 
כך הרבה מקומות. הם האירו את העולם. מדינת ישראל 
מתהומות  עוד.  לא  לעולם   - למשפט  חזקה  עדות  היא 

הסבל, בני העם היהודי בנו אומה אדירה".
לדברי טראמפ, "ככל שנסרב לשתוק אל מול הזוועות 
שנסרב  פעם  בכל  החושך,  מול  האמת  אור  את  ולעמעם 
והטוב  שהשלום  נדע  הברבריות,  למול  הצד  מן  לעמוד 
בסופו של דבר ינצחו. העצב על החיים שנגנבו. שאלוהים 
היהודי  ואת העם  הניצולים  ואת  זיכרון המתים  יברך את 

ואת מדינת ישראל".
מרגש.  נאום  "איזה  נאומו:  על  לטראמפ  הודה  נתניהו 
אדוני  תודה  הרבה.  כך  כל  אמרת  מילים  מעט  כך  בכל 

הנשיא". הוא ציין: "אתה הנשיא הראשון המכהן שביקר 
בכותל. התרגשנו עמוקות לראות את תמונתך נוגע בלבני 
הכותל. כאן במקום הקדוש הזה ביד ושם, אנו זוכרים את 
השואה, זוכרים את השנאה כלפי היהודים. אנחנו נשבעים 

לא להיות חסרי הגנה כלפי השנאה הזאת שוב".

במוזיאון
את  נאם  שם   - ישראל  למוזיאון  הנשיא  המשיך  משם 
ובכירי  כנסת  חברי  שרים,  בהשתתפות  המרכזי  נאומו 

המדינה.
הברית  ארצות  בין  החזק  הקשר  את  מאשרים  "אנחנו 
תנחומים  ושלח  בנאומו  טראמפ  הדגיש  וישראל", 
חפים  אנשים  "עשרות  במנצ'סטר.  הפיגוע  לקורבנות 
בהתקפה  בפראות  נרצחו  ויפים,  צעירים  אנשים  מפשע, 
את  להביס  שצריך  ואומר  חוזר  אני  האנושות.  על  הזו 
הטרור ולחסל את האידיאולוגיה המרושעת הזו, ולהגן על 

האומות  כל  על  העולם.  אזרחי  ועל  שלנו  האזרחים 
להתאחד בדבר הזה".

והמורשת  ההדר  היופי,  קדושה,  עיר  היא  "ירושלים 
שלה לא ניתנים להחלפה", המשיך טראמפ. "הקשרים של 
העם היהודי לארץ הקדושה הם עתיקים ונצחיים, והולכים 
אחורה אלפי שנים, לזמני דוד המלך, שסמלו מתנוסס על 
והתפעלתי  בכותל המערבי,  ביקרתי  ישראל. אתמול  דגל 
הנחתי  מולו.  האדם  של  וההתמדה  האל  של  מהנוכחות 
את היד שלי על הכותל והתפללתי במקום הזה לחוכמה 

מאלוהים".
בכל  לנוצרים  הקדושה  הקבר,  בכנסיית  גם  "ביקרתי 
זר ב'יד ושם',  העולם", סיפר טראמפ על מסעו. "הנחתי 
בשואה.  שנרצחו  המיליונים  ששת  את  וזכרתי  וכיבדתי 
עוד.  לא  לעולם   – כעת  גם  מבטיח  שאני  מה  הבטחתי 
העם  של  לשבירה  ניתנת  בלתי  לרוח  עדות  היא  ישראל 
נושא מסר של תקווה.  היהודי, שסבל רדיפות, אך עדיין 
אני קורא לכל העמים, קחו השראה מהעיר העתיקה הזו, 
הילדים  לכל  תנו  בינינו.  וההפרדה  הדיכוי  על  והתגברו 

חופש וכבוד שחקוק בעיר הזו".
הנשיא  הדגיש  להימשך",  יכול  לא  "הקונפליקט 
האמריקני. "אפשר להתגבר על המחלוקת ולמצוא מכנה 
לטוב  הזה  האזור  של  העתיד  את  להפוך  כדי  משותף, 
עם  נולד  לא  ילד  אף  מבפנים,  להגיע  חייב  השינוי  יותר. 
שמלמדים  לסבול  יכול  לא  אחד  ואף  בלבו  קדומה  דעה 
ילדים לרצוח, אף אומה לא תסבול השמדה של אנשים עם 
נשק כימי. עלינו לבנות קואליציה של שותפים במלחמה 
בקיצונים, שרוצה לספק לילדים שלנו עתיד מלא תקווה 

במזרח התיכון".
"נעמוד  טראמפ,  התחייב  הברית",  ארצות  "בשם 
לצדכם ונגן על ערכינו המשותפים. יחד נביס את הטרור 
חוו  הישראלים  אלוהים.  של  ילדיו  לכל  ביטחון  וניצור 
ממקור ראשון את האלימות הקיצונית, ישראלים נרצחים 
חמאס  ופצצות.  סכינים  שנושאים  טרוריסטים  בידי 
וחיזבאללה משגרים טילים לקהילות הישראליות, ובבתי 
הספר לומדים איך לרדת במקלטים. דאעש פוגע במוסדות 
יהודיים ושכונות יהודיות, ומנהיגי איראן קוראים להשמיד 

את ישראל. לא בעידן דונלד ג'יי טראמפ".
ולישראלים  לפלסטינים  לעזור  אישית  מחויב  "אני 
להגיע להסכם שלום", הדגיש. "הייתה לי פגישה עם אבו 
מאזן – ואני יכול להגיד שהפלסטינים מוכנים להושיט יד 
לשלום. בפגישה עם חברי הטוב בנימין, אני יכול להגיד 
ורוצה שלום. עשיית שלום  יד לשלום,  שגם הוא מושיט 
להחלטות  להגיע  יצטרכו  הצדדים  שני  קלה,  תהיה  לא 
להגיע  אפשר  ואמונה,  פשרה  נחישות,  עם  אבל  קשות. 
תחזיק  לא  "איראן  כי  וציין  הנשיא שחזר  אמר  להסכם", 

בנשק גרעיני".
יצטרכו  לא  ישראלים  ש"ילדים  תקווה  הביע  טראמפ 
החדשים   F-35-ה מטוסי  את  וציין  מאזעקות",  לפחד 
בשמיים  המטוסים  את  לראות  נהדר  "היה  ישראל.  של 
לעתיד  וייחל  הוסיף  הוא  העצמאות".  יום  את  כשחגגתם 
יחד  ולחיות  יחד,  לגדול  יכולים  ומוסלמים  נוצרים  "שבו 

בכבוד, בהבנה ובהרמוניה בכבוד"
בסיום הפגישה פגש טראמפ את יו"ר האופוזיציה יצחק 
הראשיים  הרבנים  עם  קצרה  פגישה  וכן  לפגישה  הרצוג 
על  טראמפ  עלה  לאחריה  יוסף,  יצחק  והרב  לאו  הרב 

מטוסו, להמשך מסעו המדיני.
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בבעלזא בזידיטשוב

באניפוליבפרמישלאן

במז'יבוז'בברדיטשוב

ברימינובבסיגעט

בצאנז

בליז'ענסק בלאנצהוט

צילומים: אברימי ברגר
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

שבת במז'יבוז'

צילומים: בעריש פילמר

אירוסי בן האדמו"ר מסדיגורה
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היצריות  את  משקף  התחתון  האזור 
יש  והקיום.  ההגשמה  הכסף,  האדם,  של 
לבנות  הרוצים  ויש  במועט  המסתפקים 
לעצמם מעמד המבוסס על שליטה, כוח, כבוד 

ויצריות.
האותיות  לאזור  שייכות  ק,ן,ך  אותיות 

התחתון.
כלומר  התחתון  האזור  את  שמפתח  מי 
לאזור  ביחס  בכתב  דומיננטי  יותר  זה  שאזור 
אמצעי או עליון, הוא אדם יותר יצרי, חומרי 
תוצאות  עם  לעשייה  רצון  בעל  וכן  ופיזי, 
מהירות. אדם בעל אזור תחתון מפותח יעדיף 
שהוא  כיוון  קצרה  מקצועית  הכשרה  לקבל 
רוח  קצר  להיות   ועלול  אנרגטי  טיפוס  בד"כ 

להתחיל "לגלגל כסף" .
אפשר לכנות את המושכים לכיוון התחתון 
כבעלי תשוקה. יש שתשוקה זו מובילה לעשיה 
לבסס  לרצות  דרבון  לזולת,  נתינה  מבורכת, 
האישיות  את  ביטוי  לידי  ולהביא  עצמנו  את 
הייחודית שלנו, יחד עם זאת ,יש שתשוקה זו 
יוצרת תחושה של חוסר סיפוק ורצון לריגוש 
אחר  לנהור  האדם  את  המניעה  והיא  מיידי 
תאוותנות, התמכרויות, הימורים ותאוות בצע. 
סיפוק,  לחוסר  גורמות  הן  דבר  של  שבסופו 
עצמי  ערך  היעדר  כמו  תחושות  כפייתיות, 
סבל  שגורמת  תופעה  קבוע,  סיפוק  חוסר  או 
ומושכת את האדם שוב לחפש ריגוש שישקיט 

את חוסר הסיפוק, ושוב ושוב הוא מוצא את 
עצמו באותה סחרחורת. לא בכדי נקרא העולם 

התחתון בשם זה.
תחתון  אזור  נמצא  הנ"ל  הכתבים  בשני 
הכתב  בצורת  בתנועה  השוני  אבל  מפותח. 
והארגון מלמדים אותנו על ההבדלים שיבואו 

לידי ביטוי בעשיה.
הטיפוס הראשון כותב לאט, קו עבה, מוסיף 
סימני פיסוק והדגשים, האות ן' ארוכה ויורדת 
כמעט  עליון  אזור  למטה,  לשורה  חזק  בלחץ 
מעוף  בלי  אבל  חומרי  זה  אדם  קיים,  ולא 
מופנות  שלו  האנרגיות  גדולה,  ושאפתנות 

לעבוד בשביל הצ'ק שבסוף החודש ותו לא.
הטיפוס השני הוא אדם יותר עצמאי, זקוק 
גבוהה  למשכורת  זקוק  ניהול  בעמדת  להיות 
מהירה  שלו  הכתיבה  תנועת  לבזבז  בשביל 
מטה  יורדות  אותיות  יותר,  עדין  הקו  מאד, 
אזור  האמצע!  לאזור  ששייכות  אותיות  גם 
עליון גבוה כלומר יש לו שאיפות יחד עם מרץ 

ויכולת להוריד דברים לשטח . 
מי שהאזור התחתון שלו אינו ארוך ומושך 
כלפי מטה, היצרים שלו והמימוש שלו אינם 
בפרנסה  בעיות  לו  שיש  להיות  ויכול  חזק, 

וחוסר מוטיבציה לייצר כסף.
כגון:  במקצועות  יעסקו  תחתון  אזור  בעלי 
מעצבי  כדורגלנים,  ספורטאים,  בניין,  קבלני 

שיער, טבחים, חקלאים, אנשי עסקים.

סודות

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

האזור התחתון

אא

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

האישה  על  הסיפור  את  שמעתם  בטח 
בתחנה  לאוטובוס  שהמתינה 
לה  התחשק  שפתאום  המרכזית 
הוציאה  היא  משהו.  לנשנש 
שומשום  בייגלאך  של  שקית 
מתיקה ולפתע נזכרה שעליה לקנות כרטיס. 
היא הותירה את חפציה על הספסל וביקשה 

מאישה שישבה לידה לשים עליהם עין.
חזרה,  כאשר  מכן,  לאחר  דקות  כמה 
אותה  והרגיז  שהפליא  במראה  הבחינה 
על  לשמור  שהופקדה  אישה  אותה  כאחד. 
בייגל  ובהנאה  בנחת  ואכלה  ישבה  חפציה, 
והגונה  מתורבתת  כאישה  בייגל...  אחרי 
וגייסה  הנפש  כוחות  כל  את  הגברת  אספה 
את כל מה שלמדה והפנימה על “הוי דן את 

כל האדם לכף זכות”.
האישה  על  טוב  לחשוב  ניסתה  היא 
שמולה  הגנבת  על  בעצם,  או  שמולה, 
בפה  אליה  חייכה  זו  כאשר  המומה  ועמדה 
מלא והציעה לה להתכבד. “איך היא אוכלת 
חשבה  לי?!”  ששיך  מה  את  פרצופי  מול 
בכעס. הזעם חלחל בתוכה אך היא התאפקה 

ושתקה.
והתיישבה.  עלתה  והיא  הגיע  האוטובוס 
אותה  לידה  התיישבה  מכן  לאחר  שנייה 
לעיר  מחוץ  אל  הפליג  האוטובוס  “גנבת”. 
בתיקה  מפשפשת  ובעודה  הארוכה  לדרכו 
להוציא את סידורה על מנת להתפלל תפילת 
שקית  רשרוש  את  לתדהמתה  חשה  הדרך, 

הבייגלאך המוכרת.
הייתה  השקית  כי  לחרדתה  קלטה  לפתע 
זרה  אישה  אותה  ואילו  בתיקה  העת  כל 
נהנתה משקית אחרת. שקית שהייתה שלה 
רגש  ממנה.  להתכבד  לה  הציעה  אף  והיא 
באחת  התחלף  קודם,  אותה  שהציף  הכעס 

לרגש של אשמה ובושה...

שתי הוראות שהן אחת
 

במצוות אהבת ה’ מודגש הדבר במיוחד. 
לדבוק  לרצות  לאדם  גורמת  לה’  האהבה 
בו  הזה  העולם  את  לעזוב  באלוקות, 

האלוקות מוסתרת ונמצאת אחרי צמצומים, 
ולהתחבר עם ה’ – מקור הנשמות. אבל ה’ 
בעולם  דווקא,  הזה  בעולם  שנעבוד  רוצה 
את  למלא  שרוצים  ואנו  ביותר.  התחתון 
על  לעולם  לחזור  הרצון  את  חשים  רצונו, 
של  יותר  עוד  גבוהה  למדרגה  להגיע  מנת 

חיבור לאלוקות, וחוזר חלילה. 
“רצוא  החסידות  בתורת  מכונה  זה  דבר 
היפך  על  מלמד  הביטוי  עצם  ושוב”. 

המנוחה!
למלאכים.  האדם  בין  ההבדל  גם  וזה 
האלה”,  העומדים  בין  מהלכים  לך  “ונתתי 
אומר הקב”ה לנביא. העומדים הם המלאכים 
יכול  האדם  רק  מבריאתם.  משתנים  שאינם 
לעלות ולהתעלות כאשר הכל חדור במטרה 
האחת לעשות את רצון ה’. זו היא המנוחה 
מטרה  במילוי  ביטוי  לידי  שבאה  הפנימית 

אחת. 
וכדי  תורה  מתן  לפני  רגע  עומדים  אנחנו 
במקום  במדבר,  שניתנה  התורה  את  לקבל 
הפקר, ללמד שהיא שייכת לכל ישראל, אדם 
עצמו  את  לדמות  ממציאותו.  לצאת  חייב 
ש”עושה  זה  ידי  על  הפקר,  מקום  למדבר, 
לתכלית  ומגיע  הפקר”  כמדבר  עצמו 
לראש  לכל  מתבטא  זה  ביטול  הביטול. 
השלום  ואהבת  מחד  המחלוקת  בשלילת 
מאידך. כי מה גורם למחלוקת אם לא הישות 
שלנו, האגואיסטיות? רק על ידי נעשה האדם 
ומוכשר לקבל דרגת התורה שלמעלה  ראוי 

משייכות לעולם שניתנת במקום הפקר.
הטור  מתחילת  אישה  אותה  הייתה  אם 
נחסכים  היו  אולי  אנוכיותה,  את  מבטלת 
שהורו  חכמים  אותם  האשמה.  רגשי  ממנה 
לנו “לא נבראתי אלא לשמש את קוני”, הורו 
לנו “הוי דן את כל האדם לכף זכות”, ושתי 

ההוראות הן למעשה הוראה אחת.

---
שלי”,  “הבחירה  בעלת  היא  הכותבת 

מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו | 
/http://www.miri-mychoice.co.il

את התורה 
מקבלים בלי אגו

רגע לפני מתן תורה אנו לומדים את פרשת במדבר 
כדי להזכיר לנו שהתורה ניתנה במקום הפקר וכל 
הרוצה ליטול יבוא ויטול. וכדי שנשים את עצמנו 
כהפקר ונבטל את האנוכיות שלנו על מנת לזכות 

ל”אנכי ה’ אלוקיך”

מירי שניאורסון



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:

סניף ראשל"צ:
סניף פתח תקווה:

סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

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

א.ת. תלפיות, האומן 40
שד' המלאכה 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
רח' בן ציון גאליס 26, א.ת. סגולה

א.ת רחובות, משה יתום 28
א.ת מישור אדומים, החרובית 24

גרניט פורצלן

₪ 49 60x60 מלוטש נאנו
למטר

ניאגרה סמויה ואסלה תלויה

₪ 690 תוצרת איטליה, 
כולל מושב מהודר

אמבטיה אקרילית לבנה

₪490 160x70 או
170x70

ארון תלוי 100 ס”מ

₪1,490 עץ סנדביץ’

גרניט פורצלן

₪ 49 60x60 מלוטש נאנו
למטר

ניאגרה סמויה ואסלה תלויה

₪ 790 תוצרת איטליה, 
כולל מושב מהודר

אמבטיה אקרילית לבנה

₪490 160x70 או
170x70

ארון תלוי 100 ס”מ

₪1,490 עץ סנדביץ’
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

לא  היא  "אולי  ההשערה,  את  שומעים  אנחנו  פעמים  כמה 
כבר  שהיא  שומעים  אנשים  מפחדת?"  היא  כי  מתחתנת 
מבוגרת )בת 23, 26, 30, 35... ( והופכים להיות הפסיכולוגים 
לא  שהיא  לכך  סיבה  להיות  שחייבת  להסביר  מנסים  שלה, 
היא  מעלים  שהם  הנפוצות  הסיבות  אחת  לשידוך,  הגיעה 

החרדות מנישואים.
ובכן, לפעמים זה באמת כך, אך פעמים רבות - לא. אין טעם 
קורה  מה  לכם  מספרת  לא  הרי  היא  כי  הסיבות,  את  לתרגם 

איתה. והן רבות מאד. הנה כמה סיבות אפשריות, 
האם היא מחפשת סגנון מסוים או מעלה מסוימת כמו בחור 

אמפטי שחושב גם עליה לא רק על עצמו?
השידוכים  את  לה  שינהל  מישהו  למצוא  היא מתקשה  האם 
שלה כי מסיבות שונות יש לה קשרים טובים עם ההורים אך 
הם לא מטפלים בשידוכים שלה )ויכולות להיות לכך סיבות 

רבות(? 
אולי המודל של נישואים שהיא ראתה, לא מספק אותה והיא 

מחפשת מודל אחר. שיותר מתאים לה וזה לוקח זמן?
יתכן גם שמבחינתה, אם הוא ברמה שלה הוא מתאים לה, אם 

לא – לא, והיא מחפשת התאמה יותר מתאימה?
אולי יש לה אידיאל שהיא היתה רוצה להגשים, כמו, בחור 
שילמד כל היום ושיש לו אהבת תורה, או מישהו עם תואר, 

או משפחה עשירה, או מכובדת וכו'?
האם שמעתם בסיבות הללו חרדות? נכון שיש מצב שבן אדם 
אומר דבר אחד ומתכוון לסיבה אחרת, )שהיא בעצם חרדות( 
אך איך אתם אמורים לדעת זאת? ומי אומר שמישהו אמור 

לחפור ולדעת? אז למה לקפוץ למסקנה לא נכונה?
גם  הוא  להתחתן"  מפחדת  "היא  אומר  כשמישהו  לפעמים 
מסובב את האצבע סביב הרקה, כדי לרמוז שחסר לה משהו, 
אז זו המטרה? להקטין את הערך של אותה בחורה? כי אתם 
הייתם מאד חכמים ומוכשרים "והצלחתם" למצוא את הזיווג 
היא  מי  היא?  אך  והנהדרים,  הנפלאים  אתם  כי  וזה  שלכם, 

חושבת שהיא? 
תגיע  לא  היא  חרדה,  של  הסיבה  עולה  שאם  בטוחים  תהיו 
ממש  לא  אחד  אף  הסיבה:  תדעו.  לא  לעולם  אתם  אליכם, 
כי קשה לכם לסבול  זה מעסיק אתכם?  יספר לכם, אז למה 

שהיא לא נשואה?
יכולים  שאיננו  החרדי,  בציבור  כולנו  של  הבעיה  זו  האם 
לשאת מצב שבו מישהו או מישהי לא נשואים, ואנחנו חסרי 
מה  זה  בלשון?  לצקצק  רק  לעזור  מתכוונים  לא  או  אונים, 
שאנחנו יודעים, לדבר? אדרבה, תציעו לה מישהו, תתעניינו, 

תנסו לעזור...
לטיפול  הגיעה  וחושבת,  חכמה  אינטליגנטית,  אחת  בחורה 
בעידוד ההורים. היא הבינה היטב  מה שהם חושבים עליה. 
במהלך הפגישות, היא נפגשה עם בחור ו... הורידה. ההורים 
ראו בזה הוכחה שהיא מפחדת, בינתיים התברר שהיא עשתה 
נכון. השידוך לא היה בשבילה מסיבות אמתיות. אך ההורים 

עצמם היו בחרדה )לא היא( שהיא לא תמצא אף פעם...
פעם,  לא  שקורה  מה  וזה  הפוכה.  היתה  שלה  ההתלבטות 
שהבחור  מרגישה  הבחורה  מעמיק,  דעת  שיקול  שאחרי 
באמת לא בשבילה אבל היא חוששת להוריד. כלומר, במקום 
דווקא  היא  מדי,  מהר  מורידה  שהיא  המקובלת  המחשבה 
עושה זאת בקושי רב. היא שואלת את עצמה שוב ושוב האם 

להוריד? אולי לא? 
ובכן, אם גם אתם נכנסתם לחרדה, שתדעו שבסופו של דבר 
היא מצאה שידוך נהדר, שמתאים לה בדיוק. ההורים נרגעו 

מהחרדות שלהם והכל בא על מקומו בשלום.

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

טעים במטבח יש לה חרדות?

חומרים ללזניה:
1 חבילת דפי לזניה מלבניים ללא בישול מוקדם

חומרים למלית הירקות:
1/2 כוס ברוקולי חלוט

1 צרור קטן עלי תרד
1 צרור קטן עלי מנגולד

2-3 בצלצלי שאלוט חתוכים לפרוסות
2-3 פטריות פורטובלו גדולות חתוכות לפרוסות

1/2 כפית מלח
1/2 כפית פלפל אנגלי טחון

חומרים לרוטב עגבניות:
1.5  כוסות רוטב עגבניות איטלקי איכותי מוכן

1 קופסת שימורים עגבניות מרוסקות
2-3 עלי בזיליקום

3 שיני שום
1 כף שמן זית

לרוטב טחינה:
1/2 כוס טחינה גולמית שומשום מלא

1 כוס מים
מיץ מחצי לימון
1/2 כפית מלח

אופן ההכנה:
 הכנת רוטב העגבניות: שופכים את רוטב העגבניות המוכן לסיר קטן, 

מוסיפים את העגבניות המרוסקות ומביאים לרתיחה. מנמיכים את 
האש, מוסיפים 3 שיני שום כתושות, עלי בזיליקום קצוצים וכף שמן זית 

ומערבבים היטב. מניחים בצד לצינון.
 הכנת הטחינה: בקערה קטנה טורפים את הטחינה, המים, מיץ לימון 

והמלח עד לקבלת מרקם אחיד.
 הכנת מלית הירקות: מפרקים את הברוקולי לפרחים קטנים ומפרידים 

את עלי המנגולד והתרד. חותכים את הבצל והפטריות לפרוסות דקות. 
מחממים שמן זית במחבת ומאדים יחד את כל המרכיבים עד להשחמה 

קלה. בסיום מתבלים במלח ופלפל בהתאם לטעם.
 הרכבת הלזניה: משמנים את התבנית ומורחים על בסיס התבנית 3-4 

כפות רוטב עגבניות. מסדרים 3-4 דפי לזניה )במידת הצורך, שוברים 
את העלים לגודל הרצוי ובהתאם לתבנית(. מעל העלים מורחים שכבת 

נדיבה של טחינה, מפזרים מהירקות ומורחים שכבה נוספת של רוטב 
עגבניות. חוזרים על השלבים 2-5 פעמים ובהתאם לצורך. 

 מכניסים לתנור שחומם מראש ל- 170 מעלות ואופים מכוסה כ- 45 

דקות ועד לייבוש מלא. מסירים את הכיסוי ואופים כ- 10 דקות נוספות. 
מקררים על גבי רשת למשך כשעתיים ומאכסנים בכלי סגור עד 

להגשה.

צילום וסטיילינג: יולה זובריצקי // המתכון הופק בשיתוף אתי בטיטו – 
מתכונאית

לזניה ירוקה 

מתכון  השבועות  חג  לרגל  מגישה  "אחוה",  חברת 
חגיגי והפעם – ללא גבינות.    לזניה קלילה וטעימה 
המשובצת בברוקולי, פטריות ועלים ירוקים ועטופה 
השילוב     חג.  שולחן  כל  שתקשט  רטבים,  בשני 
של כל הרכיבים יחד עם רוטב הטחינה יוצרים לזניה 

שלא נופלת מחברתה החלבית.

בחג שבועות אנו נהנים ממאכלים המבוססים על טהרת החלב.  כדי 
לרענן את תפריט הפשטידות והפסטות, "חוות דרך התבלינים" בבית 
לחם הגלילית, בשיתוף השפים ארז גולקו ושלומי נבון, מציגה מתכון 

לסלט שוק עם גבינת סנט מור וסומק

סלט שוק 
עם גבינת סנט מור וסומק

בלילה -1 
6  ביצים 

להפריד ולהקציף חלבונים עם 
כוס סוכר

בלילה -2 
6  חלמונים 

 750 גר גבינה לבנה 
1  שמנת חמוצה

מעט גרידת לימון
3  כפות קורנפלור

3  כפות אינסטנט פודינג וניל 
לערבב

אופן ההכנה:
  להוסיף מהבלילה הראשונה 2 

כפות 
  ולערבב בתנועת עטיפה 

  להוסיף שוב את השאר ולאחר 

בתנועות עטיפה 
  לאפות בחום 200 מעלות 10 דק 

  ואח"כ להוריד 160 מעלות 
ולאפות עוד 40 דק 3

  להשאיר בתנור פתוח שיתקרר

  להקציף שמנת

רבע כוס סוכר ו-3 כפות פודינג 
  למרוח מעל ולפזר שוקולד 

מגורד

מצרכים:
1 גליל סנט מור

1 סברס
3 שסק

1 פילה של לימון
12 עלים של חובזה

12 יח' במיה
3 צנוניות
שמן זית

1/2 כפית סומק
מלח 

פלפל שחור

אופן ההכנה:
  צורבים את הבמיה במחבת עם מעט 

שמן זית
  מוציאים את הגרעינים מהשסק וחותכים 

לקוביות גסות את השסק והסברס
  מפלטים לימון אחד

  חותכים דק את הצנוניות

  על המנגל צורבים את גליל הסנט מור, 

כדקה מכל צד כך שכל הגליל יעבור חימום
  מערבבים את כל הירקות בקערה עם 

סומק, קורט מלח, קורט פלפל שחור ושמן 
זית

  מעבירים לצלחת הגשה, בוצעים את 

הסנט מור בצורה חופשים וגסה מעל

הקונדיטורית חני מרגי ביחד עם סולתם מגישים לנו את עוגת 
הגבינה המושלמת לחג 

עוגת גבינה אפויה
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אצלנו ברחוב מי שיולדת זוכה לעוגת הגבינה של מיכל. מיכל, הרשו 
לי להציג אותה, היא אם בישראל ומורה לכלכלת בית במשרה מלאה 
באחד מבתי הספר הגדולים. כל יולדת הזוכה לביקורה של מיכל, זוכה 

גם לעוגה שלה.
היא מדהימה, היא נימוחה, ואין סיכוי שאחרים יזכו ממנה ולו לפרוסה 

אחת דקה. אי אפשר שלא לחסל אותה עד תום.
רותי  שלי נולדה בערב שבועות )מכאן בא השם רות(, חלפו כבר שנים 
ועדיין אני זוכרת איך מיכל הצליחה ללכוד שתי ציפורים במכה אחת. 

היש זמן מתאים יותר לשלוח עוגת גבינה ליולדת מערב שבועות?
כבר  יכולה  אני  באוויר.  אביב  של  וריח  בפתח,  שבועות  הנה.  אז 
לדמיין את השולחן המקושט בפרחים, את ענפי העץ שנפזר בסלון, 
הנשים  ואנחנו  תלבשנה,  שהבנות  הפורחות  הלבנות  החצאיות  את 
שמתיישבות לנו על הספסל, שוכחות מפגעי העולם ונוחתות למספר 

רגעים אל אי המתכונים.
נכון שנכין רק חלק קטן מהמתכונים שנריץ בינינו, אך אין כמו הדקות 
ליד  עמדה  כדרכה  היא  מיכל.  את  לבקר  תירוץ  מצאתי  הללו.  היפות 

השולחן, מרדדת בצק, ממלאה תבניות ובמטבח ריח של מאפים.
והיא  בקשתי,  את  לה  לרמוז  ובעדינות  השיחה  את  לנווט  מנסה  אני 
שופעת נדיבות כדרכה. "את רוצה את המתכון של עוגת הגבינה שלי? 

מה הבעיה? בשמחה".
הוא  טעים,  יוצא  הזה  שהמתכון  כמה  עד  כי  שמחה,  ממש  לא  ואני 
יוצא טעים פי עשרת אלפים מהידיים של מיכל. לאצבעות שלה ניתנה 
מתנה אלוקית מיוחדת, שכל מוצר שהן נוגעות בו, הופך לטעם שמימי 

מיוחד. אבל לנסות לחקות אותה לא יזיק.
מיכל מסבירה בעוד אני רושמת. 

"רגע", היא עוצרת את שטף דיבורה. "עזבי, לא חבל על הזמן שלך? 
את רוצה שאכין לך אחת לשבועות? רותי בת שנה, לא?"

 נכון, סיבה למסיבה!!
את המתכון  לפני שלקחתי  לא  אבל  ומאושרת,  יצאתי משם מחויכת 
המופלא שלה בכדי שגם אתן תוכלו ליהנות ממנו. אז, לכבוד שבועות, 
הכי  הגבינה שרותי שלי  לעוגת  סודי  לא(  )כבר  ה  את המתכון  קבלו 

אוהבת.

עוגת הגבינה של מיכל
המצרכים:

*500 גרם גבינה לבנה מסוננת מנוזלים
*1 כוס סוכר

*חצי חבילת אינסטנט פודינג וניל
*5 כפות קמח

*1 גביע שמנת חמוצה
*1 גביע לבן

*5 ביצים
לציפוי:

*חבילת שמנת מתוקה
*כוס חלב

*חבילת אינסטנט פודינג וניל
*שוקולד מקופלת

-מיכל ממליצה על הכלים הבאים אותם מצאה:
קערת ערבוב של סולתם היא עמוקה ונוחה לשימוש

האפייה  חווית  את  שתהפוך  סולתם  של  החדשה  הקפיצים  תבנית 
למושלמת

אופן ההכנה:
 הפרידו את החלבונים, הקציפו אותם עם חצי כוס הסוכר עד לקצף 

נוקשה ויציב.
הוסיפו  המרכיבים,  שאר  עם  החלמונים  את  ערבבו  נפרדת  בקערה   

את הקצף וערבבו.
אפו  180מעלות,  בחום  לתנור  והכניסו  תבנית  לתוך  הכול  שפכו   

במשך 30 דקות והורידו את המעלות ל-100 למשך עשר דקות נוספות. 
השאירו את העוגה בתנור הכבוי במשך 5-6 שעות.

-מיכל מדגישה: לא לייבש את העוגה בתנור. ברגע שהיא מקבלת צבע 
זהוב יש להנמיך את החום/

והציפוי:
 הקציפו שמנת מתוקה עם כוס חלב וחבילת אינסטנט פודינג וניל.

 הוציאו את העוגה מן התנור ומרחו עליה את הקרם המוכן.

כל  על  שוקולד  פירורי  שייווצרו  עד  מקופלת,  שוקולד  מעל  גרדו   

העוגה.
 הכניסו למקרר למספר שעות. 

מרגע ההגשה ספרו עד חמש ולא יישאר ממנה פירור. באחריות!

טעים במטבח
כנאפה חלבי

מצרכים:
600 גרם שערות קדאיף
100 גרם חמאה מומסת
800 גרם גבינת מוצרלה

200 גרם פיסטוקים קלויים לקישוט
כוס סוכר
כוס מים

חצי לימון
כף אחת של מי ורדים

אופן ההכנה: 
• ממיסים את החמאה ומערבבים עם שערות הקדאיף 

• מרפדים את המחבת בתחתית עם חצי מכמות שערות הקדאיף, 
יוצקים מעל את גבינת המוצרלה ומפזרים את שערות הקדאיף 

שנותרו
• שמים על אש נמוכה למשך 3 דקות, הופכים את הכנאפה 

ומשאירים על אש גבוהה 3 דקות נוספות
הכנת מי סוכר:

• מביאים לרתיחה כוס סוכר, כוס מים, מיץ מחצי לימון ומי ורדים 
ומורידים מהאש

• יוצקים מעל הכנאפה ומקשטים עם פיסטוקים קלויים מלמעלה

מצרכים:
3 כוסות קמח

3  כפות אבקת אפיה
2  גביעי קוטג'

1  כוס גבינה צהובה
100  גרם חמאה מומסת

1  כוס טבעות זיתים
4  ביצים
כוס חלב

כפית שטוחה מלח
ניתן להוסיף קינמון לפי הטעם 

לארומה מושלמת
אופן ההכנה:

 מחממים מראש תנור ל-180 

מעלות
 מערבבים בקערה את 

קמח האבקת אפיה והמלח, 
ויוצרים גומה בקערה לתוכה 

שופכים את הביצים הקוטג' 
החלב והחמאה המומסת )את 

החמאה ניתן להמיס במחבת או 
במיקרוגל(

  מערבבים את התערובת 

ואחר כך מוסיפים את הגבינה 
הצהובה )אפשר להוסיף חצי 

גליל גבינת עיזים למי שאוהב( 
ואת הזיתים

 ניתן לקשט מלמעלה בגרעיני 

חמניה או שומשום
 מכניסים לתבנית מיני 

מאפינס, תבנית עם ציפוי מונע 
הידבקות ללא טיפת שמן

 אופים כ-25 דק' עד להזהבה

 מגישים חם לצד סלט חי 

או מנת פסטה או אפילו סתם 
כחטיף חם

רוצים להפתיע עם קינוח טעים ומקורי לחג השבועות?  מחפשים 
לגוון ולהכין מנה אחרונה שהיא לא עוגת גבינה?  קבלו מתכון לכנאפה 

משגע משף אסף גרניט היועץ האסטרטגי של רשת 'נעמן' 

רשת קפה ביגה משיקה בימים אלה סדרת עוגות גבינה עם מרקם 
כן גם מעצבות אופות, של סולתם רדד "מהרגע שגיליתי שתבנית קטיפתי נוגה ומגלים לנו את המתכון לעוגה הכי מוכרת וטעימה

השקעים לא מצריכה שימוש בשמן, קפצתי על ההזדמנות להכניס 
לבית ריח נפלא של אפייה, ולפני שהכל חוסל הספקתי להקפיא חלק 
מהמאפינס לחג השבועות"    קבלו את המתכון של פייגי יורוביץ 

מיני מאפינס גבינה

מרכיבים לתחתית: 
120 גרם קמח 

60 גרם אבקת סוכר
80 גרם חמאה קרה חתוכה 

לקוביות
35 גרם אבקת סוכר

1 כף מים/חלב
מרכיבים לעוגה:

250 גרם גבינה 9%
110 גרם שמנת חמוצה

80 גרם ביצים )ביצה 1 ביצה 1+ 
חלמון(

 110 גרם סוכר
 15 גרם קורנפלור

 15 גרם אינסטנט פודינג וניל
1 כפית תמצית וניל

מרכיבים לציפוי:
 110 גרם שמנת חמוצה

10 גרם אבקת סוכר
אופן ההכנה:

תחתית-לחמם תנור ל-170 
מעלות.

 שמים את כל החומרים במעבד 

מזון למעט המים/חלב עד לקבלת 
פירורים ואז מוסיפים את המים/

חלב עד לקבלת בצק)ניתן להוסיף 

מים/חלב לפי הצורך(
 משטחים את הבצק לעובי של 3 

מ"מ לפי גודלה של התבנית, 
 יוצרים  חורים בבצק בעזרת 

מזלג ואופים עד לקבלת צבע זהוב.
אופן הכנת מלית הגבינה:

 מחממים תנור ל- 150 מעלות.

במידה ומכינים עוגה עגולה ברינג 
יש לצפות את דפנות הרינג בנייר 

אפיה למנוע הידבקות.
 שמים את כל החומרים בקערת 

מיקסר ומערבבים עד לקבלת 
תערובת אחידה.

 מניחים את התחתית שהכנו 

ממעוד מועד ועליה  יוצקים את 
התערובת אופים כ- 45 דקות

אופן הכנת הציפוי:
 מערבבים בעזרת מטרפה שמנת 

מתוקה ואבקת סוכר.
 לאחר הוצאת העוגה מהתנור יש 

לקרר אתה למשך כ-  10 דקות.
  מיישרים את דפנות העוגה 
ויוצקים את הציפוי על העוגה. 

)חשוב לצקת את הציפוי כשהעוגה 
חמימה(

עוגת גבינה קלאסית

רותי ועוגת 
הגבינה
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

אא

נתחיל עם 
בסיס העיגול

נצייר ריבוע

נצייר מעויין
נוסיף קווי עזר, 

עיניים, אוזניים וצוואר
נוסיף את יתר 

תווי הפנים
נצייר את 

השיער והכובע
נמחוק את קווי 

העזר וסיימנו

נצייר את יתר 
תווי הפנים והסינר

נמחוק את 
קווי העזר  נוסיף את השיער

נוסיף קווי עזר 
עיניים, אוזניים וצוואר

נוסיף קווי עזר 
עיניים, אוזניים וצוואר

נצייר את יתר 
תווי הפנים הכתפיים 

נוסיף את הידוהכפייה
כעת נמחוק 
את קווי העזר

צורות ראש לא שגרתיות

כדי ליצור דמויות עם אופי נתאים את תווי 
שנרצה  הדמות  לאופי  הראש  וצורת  הפנים 
ליצור, כגון דמות חמודה נעשה שימוש בצורת 
העיגול  כדי ליצור דמות קשוחה נוכל לעשות 
שימוש בצורת המורבע או דמות רעה בצורת 

חצי ירח בהצלחה!

כדי ליצר מגוון רחב של דמויות 
קריקטוריסטיות, משתמשים 

לעיתים קרובות בצורות ראש 
לא שגרתיות כגון: עיגול, מעוין, 
מרובע, משולש, חצי ירח, צורת 

אגס ועוד.

שימו לב כיצד יש שוני גדול 
בין דמות לדמות. נוכל ליצור 

כך שלל דמויות בגילאים 
שונים. אפשר גם לגוון עם 
סוגי עיניים, אף ואוזניים 

בגדלים שונים וכו'.
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מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון
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מארז שלישיית
קוטג’ 5%

250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית 
קצפת צמחית 20%

250 מ”ל x 3 יח’

שמנת מפוסטרת 
לקצפת 38%

250 מ"ל

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק”ג

ף
מד

חדש על ה

קרם פרש 30% 
200 גרם

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

 גבינה למאפים 9%
500 גרם

ף
מד

חדש על ה

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

 חג
 שבועות
שמח

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

בה
חגיגת מוצ רי תנו
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