
לדמותו של מייסד 
שושלת צאנז וממנהיגי 

יהדות אירופה

יהודי צרפת חוששים 
מעלייתה של לה פן 

והיום שאחרי

קציני הנפגעים 
שומרי המצוות 
בראיון מצמרר

דברי חייו

אימת לה פן

להעריך את החיים

רבה של ירושלים, הגאון רבי אריה שטרן בטור מיוחד על קיום המצוות בארץ ישראל

34

4

3022

26

16

ב’ באייר תשע”ז, פרשת תזריע מצורע

החרדים

 האנטישמיות הסמויה, המאבק עם 
ההורים, בן הזוג היהודי וההגנה המשפטית 

על מהגרים  הכל על לה-פן 

 האח השכול שיוזם עלייה לקברי חיילים 
חרדים ביום הזיכרון  וגם: פרופיל לששה 

חיילים חרדים שנפלו הי”ד  

ילדה של

אבא
הרב בן ציון נורדמן | הרב אריאל למברג | עו”ד יצחק שיינפלד | צוריאל קריספל | מרדכי רוט | הרב אבנר קוואס | 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

30.4.17



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



4 ב' באייר תשע"ז 28/4/17

קיום תורה 
בארץ 
ישראל

ב(  עמוד  ה  )דף  חגיגה  במסכת  בגמרא 
י"ג(:  )פרק  ירמיהו  מספר  פסוק  מובא 
נשבה  כי  דמעה  עיני  תרד  תדמע  "ודמע 
שלוש  השאלה:  שם  ונשאלת  ה'",  עדר 
על  אחת  והתשובה:  למה?  הללו  דמעות 
על  ואחת  שני,  על  אחת  ראשון,  מקדש 
דאמרי אחת  ואיכא  ישראל שגלו ממקומן, 
על ביטול תורה, מאי "כי נשבה עדר ה'"? 
ומתרצת הגמרא, שכיון שגלו ממקומן - אין 

לך ביטול תורה גדול מזה.
ומדוע  איך  לשאול,  יכולנו  לכאורה 
בעוד  תורה,  כביטול  הגלות  את  הגדירו 
שאנו יודעים שבכל הדורות ובכל הגלויות 
הייתה התפתחות עצומה של התורה שבעל 
פה, ואף היום אנו שומעים על ריבוי תורה 

בארצות הגולה, ברוך ה'.
נקרא בגמרא  זה  כל  כן,  פי  ברם, אף על 
שייך  תורה  של  קיומה  ואילו  תורה,  ביטול 
בארץ  רק   - הגמרא  דברי  לפי  לכאורה 

ישראל.
אינו  התורה  שקיום  מפני  אלא  זאת  אין 
אלא  היחיד,  ברשות  רק  להצטמצם  יכול 
צריך להתקיים גם ברשות הרבים, ובמסגרת 
ידי עם ישראל המתכנס  שלטון המוקם על 

בארץ הנבחרת.

  

מעתה ברור, שכיון שזכינו לחזור לארצנו 
תורה  להרבות  אפשר  בה  מדינה  ולהקים 
הקב"ה,  של  בשמחתו  לשמוח  עלינו   -
שכביכול נחסכה ממנו לפחות דמעה אחת, 

זו של ביטול תורה.
בעצם  גם  להתברך  אנו  יכולים  אכן 
שהייתה  השממה  והפרחת  כאן  מגורינו 
כלשון  מצוה,  עצמה  שהיא  לבואנו,  קודם 
ד'(:  )מצוה  המצוות  בספר  הרמב"ן 
הא-ל  נתן  אשר  הארץ  לרשת  "שנצטווינו 
ויעקב,  יצחק  לאברהם  לאבותינו  יתעלה 
או  האומות  מן  זולתנו  ביד  נעזבנה  ולא 

לשממה וכו'".
אנו  שיכולים  שזכינו,  אשרינו  כן,  כמו 
לסדרי  הנוגעות  ההלכות  על  ולדון  לחזור 
שלטון יהודי בארץ ישראל, ואף על פי שיש 
לנו מאבקים קשים על דמותה וצביונה של 
משמירת  אנחנו  רחוקים  ועדיין  המדינה, 
זה  הרי  ההלכה,  פי  על  המלאה  המצוות 
בגולה,  "השלוה"  הישיבה  מן  עדיף  עדיין 

הוכיחו  שכבר  העולם  אומות  של  בצילם 
על  לא  אף  עליהם,  לסמוך  אפשר  שאי 

התרבותיות שבהן.

  

בשירת האזינו הננו קוראים: "זכור ימות 
שיש  ומכאן   - ודור"  דור  שנות  בינו  עולם 
הוא  איך  ולראות  מאורע  בכל  להתבונן 

משתלב בסדר הדורות.
בהתבוננות זו נגלה את נפלאות ה' עמנו, 
בהם  ששוחררה  אלו  ימים  נמצאו  איך 
הספירה,  בימי  המדינה  והוכרזה  ירושלים 
בימי הספירה - הימים בהם אנו מציינים את 
שבמיתתם  עקיבא,  רבי  תלמידי  על  האבל 
אלו  בימים  דווקא  ועתה  החורבן.  הושלם 
זכינו לראות אות משמים, אות שאומר לנו 

שיש תקוה - ושבו בנים לגבולם.
של  כימים  הם  הספירה  ימי  מלכתחילה 
וכידוע  לשבועות,  פסח  בין  המועד  חול 
חז"ל לימדו אותנו שיש לכל יום ולכל שבוע 
הספירות.  שבע  במעלות  ייחודית  מידה 
האמת,  בחכמת  רב  טעם  יש  אלה  למידות 
כדרך  בנגלה,  להבנה  גם  מקום  יש  אולם 
שעיקרו  הגם   - משל  לכל  משמעות  שיש 

בנמשל.
של  בשבוע  קבוע  המדינה  הקמת  יום 
ה"תפארת", ומידה זו הלוא נזכרת בתחילת 
הנלמד  הפרק  אבות,  מסכת  של  שני  פרק 
בשבת שקודם לכן. וכך אנו לומדים: "רבי 
זו  האדם,  לו  שיבור  ישרה  דרך  איזו  אומר 
מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא 

האדם".
לפי פירושם של רש"י ותוספות )במסכת 
נדרים דף כ"ב(, רבי מתכוון לומר שהדרך 
ידי  על  בשלמות  המקובלת  זו  היא  הישרה 

בורא עולם וגם על ידי הסביבה החברתית.
הפרטי  לאדם  יפה  זו  שהדרכה  מסתבר 
של  האמיתי  האידיאל  כולו.  לעם  גם  אך   -
מדינת ישראל כפי שאנחנו מייחלים לו הוא, 
ועניינו  קדוש,  וגוי  כוהנים  ממלכת  להיות 
בשמירת תורה ומצוות ביחד עם סדרי חברה 

טובים וישרים.
שמידתו  ביום  נקבע  עצמו,  אייר  ה'  יום 
ורומז לכך שזכינו אכן  "יסוד שבתפארת", 
החובה  עלינו  מוטלת  עדיין  אבל  ליסוד, 
שלם  הבניין  שיהא  עד  ולבנות  להמשיך 

ומפואר. בב"א.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.

R.
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שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן



ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪110
מזגן 3.5 כ"ס

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

כשרות 
הבד"ץ

כולל התקן
משמרת השבת

23 ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

ל-36 
150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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מקווה מטהר
מעשה באחד העשירים בפראג, שהשיא את בתו לבחור 
אך  יחד,  הזוג  בני  חיו  שנה  חצי  טובים.  ובן  צעיר  חמד, 
פתאום פרץ סכסוך בין הבעל והאישה והוא נעלם מהעיר. 
כל הניסיונות לאתרו עלו בתוהו והאישה הצעירה נותרה 

עגונה וגלמודה, מבכה את ימי נעוריה החולפים.
ארון  אל  ניגש  הוא  בעיירה.  אורח  והופיע  חלפו שנים 
בו  נתנו  ללמוד. המתפללים  והחל  הכנסת  בבית  הספרים 
כי מכירים אותו. אחד אמר  נדמה להם  והיה  עיניהם  את 
זהו אותו בעל צעיר שנעלם מהעיר לפני חמש שנים.  כי 
בהתחלה הכחיש האורח את הדברים, אך לאחר מכן הודה 
כבתחילה.  האישה  עם  ולחיות  לשוב  וברצונו  הוא  שזה 
האב העשיר גלגל עימו שיחה והשתכנע כי אכן זה הוא. 
גם האישה שוחחה עימו בעניינים אישיים והשתכנעה כי 
אכן זה בעלה האובד. אולם לאחר זמן, עלה אצלה ספק 
והם החליטו לפנות אל רבה הדגול של פראג, רבי יחזקאל 

לנדא, הנודע ביהודה.
לו  והורה  לאב  קרא  כך  ואחר  האיש,  עם  שוחח  הרב 
האישה,  עם  לחיות  בינתיים  יחזור  לא  האיש  כך:  בלחש 
לבית  עימו  לך  שבת,  בערב  שבת.  עד  בביתך  ישב  אלא 
הכנסת ואמור לו כי יצעד אל מקומו הקבוע מאותם ימים 
ואמר  האב  כך  עשה  בהמשך.  לשם  תבוא  ואתה  רחוקים 
לחתן כי יצעד למקומו בבית הכנסת. אולם האיש התבלבל 
ולא ידע לאן ללכת. לא נותרה לו ברירה והוא גילה כי פגש 
דברים  לו  נודעו  וממנו  פונדק  באיזה  האמיתי  הבעל  את 
אישיים בינו לבינה וגם אודות חותנו שהוא מעשירי פראג 

והוא החליט לנסות את מזלו ולדבוק במשפחת העשיר...
להבין  וביקשו  החכם,  רבם  אל  פראג  אנשי  מיהרו 
כיצד עלה בדעתו לבחון את האיש בשאלת המקום בבית 
את  ראיתי  בעיניו,  כשהבטתי  מיד  להם:  השיב  הכנסת? 
כה  אדם  כי  לעצמי  אמרתי  בהן.  והבהלה  ההתרוצצות 
שפל, אשר כה מרוכז בתאוות העצמיות שלו, עד שמסוגל 
לאמלל בת ישראל, בוודאי לא ימצא קשר אל הקדושה. 
במקום התאווה, לא יכולה לשכון קדושה ולכן בוודאי לא 
עלה בדעתו לשאול מראש את הבעל אודות מקומו בבית 

הכנסת...
שתי הפרשיות אותן נקרא השבוע, העוסקות בטומאה 
וטהרה, שתי הפרשות, מעלות את השאלה הגדולה ביותר 
בתורה, זאת שאפילו משה רבנו ושלמה המלך לא השיגו 
להבין  לנסות  להקשות,  מעניין  זאת  ובכל  תשובה,  עליה 

וללמוד לקחים חשובים לחיים.
התורה מציגה עולם שלם, שאינו מוכר לנו כיום. בזמן 
שבית המקדש היה קיים, אחד הנושאים המרכזיים בחיים 
יכולים להיטמא  דיני טומאה וטהרה. גבר או אישה  היה 
בכל רגע והם עוברים לסטטוס מיוחד של אנשים טמאים. 
אסור להם להיכנס לבית המקדש ולהקריב קרבנות וחמור 
מכך: הם הופכים להיות 'ַנַשֹאִים' של הטומאה ומוליכים 

אותה הלאה לדברים אחרים שנוגעים בהם.
ששת  מלחמת  מאז  ארכיאולוגיות  שחפירות  פלא  לא 
הימים, חשפו מאות בורות מקווה בירושלים מימי הבית 
השני - בעיקר בעיר העתיקה אך גם מחוצה לה. לא מזמן, 
שיפוצים  ערכה  בירושלים  כרם  עין  בשכונת  משפחה 
הוא  ולפתע  קונגו  מקדח  עם  ברצפה  חצבו  הם  בבית, 
משוכללות  מדרגות  גילו  חפירות  האדמה.  לתוך  נשמט 

לתוך בור מקווה. פורסמו פעם הערכות ארכיאולוגים,  כי 
שכן  מקווה.  היה  השני,  הבית  בימי  בירושלים  בית  בכל 
והשפיעו  תדיר  באופן  האנשים  את  ליוו  הטומאה  דיני 

משמעותית על מהלך החיים.
וגלוי  ברור  דבר  מקוואות:  הלכות  סוף  רמב"ם 
מדברים  ואינן  הן  הכתוב  גזירות  והטהרות  שהטומאות 
שדעתו של אדם מכרעת אותו, והרי הן מכלל החוקים. וכן 
הטבילה מהטומאות מכלל החוקים הוא, שאין הטומאה 
 ... טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא 

ואף על פי רמז יש בדבר. 
אם כן, בעוד שהרמב"ם מדגיש כי מדובר בחוק העמוק 
אחכמה  "אמרתי  האדם:  מכל  החכם  אמר  עליו  בתורה, 
בעניין  "רמזים"  ישנם  זאת  בכל  ממני",  רחוקה  והיא 

ומוטל עלינו להתאמץ לחשוף אותם.  
אחת:  מילה  היא  טומאה  החסידית,  התפיסה  לפי 
האדם  בה  עצמית,  הרגשה  אותה  היא  טומאה  "ישות". 
דיני  ה'.  דברי  חשבון  על  עצמו,  וסיפוק  לעונג  מתמכר 
ימים  מפני  אזהרה  קריאת  הם  הרחב,  במובנם  הטומאה 
במקום  כי   – ובתאווה  בגאווה  שקיעה  של  ותקופות 

התאווה, לא תשכון קדושה.
יב/65(  שיחות  )ליקוטי  מליובאויטש  הרבי  ובלשון 

עניין הטומאה בא מצד הישות.
הישות  התפרצה  בה  בהיסטוריה,  הראשונה  הפעם 
דבריו  כנגד  הדעת.  עץ  חטא  הייתה  בעולם,  והתאווה 
גופם  לתאוות  התמכרו  וחווה  אדם  ה',  של  המפורשים 
בכל  נתבונן  כעת  שלהם.  החושית  ההנאה  את  והעדיפו 
מרתק:  דבר  ונמצא  המוזכרים  הטומאה  מקרי  רשימת 

כולם הם התפתחות מחטא עץ הדעת. כולם הם עוררות 
מחודשת של אותה הרגשה עצמית אנוכית של אדם וחווה.

כל מקרי המוות – אדם מת, נבלה מתה ושרץ מת – הם 
כמובן "בעטיו של נחש" וכתוצאה מקללת עץ הדעת. 

לטומאה?  הפתרון  מה  אך  הבעיה,  על  דובר  כאן  עד 
שדוברה  הכוחות"  "התרוקנות  מבעיית  בורחים  כיצד 
לעיל ומתמלאים בחיות מחודשת? כיצד מתרוממים מעל 

הנטייה העצמית לתאווה וגאווה?
יש רק דרך אחת: "טבילה", אותיות "הביט]ו[ל". טבילה 
היא כניסה מוחלטת לתוך המים החיים וקבלת העליונות 
שלהם. במובן היום-יומי, הכוונה היא כניסה "למי הדעת 
שהם  והתפילה,  התורה  עולם  תוך  אל  כניסה  הטהור", 

מחיים את הנפש ומזרימים דם קדוש בעורקים.
ואם נמצאים בימים הסמוכים לל"ג בעומר, ראוי לייחד 
שיחה על הכוח המיוחד של פנימיות התורה, שהיא עוסקת 
שבתורה,  הנגלה  שבחלק  בעוד  קודש".  שכולו  "בעולם 
ישנה התעסקות עם ענייני קדושה אך גם עם ענייני העולם, 
חלק הנסתר שבתורה, הוא כולו טוב, עוסק רק באלוקות 
ומציף באדם את כל הטוב שבו, כמובא באריכות באגרת 

הקודש סימן כ"ו ובקונטרס עץ חיים סימן יג ואילך. 
ונסיים בנקודה אחרונה )לקו"ש כז/86(: מובן בהחלט 
ולהיטהר  מטומאתו  לצאת  להזדרז  צריך  טמא,  שאדם 
בהזדמנות הראשונה שנקרית לפניו. וכיון ש"מה שהקב"ה 
אומר לישראל לעשות, הוא עצמו עושה", מובן שהקב"ה 
צריך להחיש ככל האפשר את גאולתנו ולא לעכבן אפילו 
בהקדם  ומטומאתנו  מקליפתנו  לטהרנו  כדי  עין  כהרף 

האפשרי ובקרוב ממש. 

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

אריאל למברג

מקווה עתיק. צילום: פיקאסה, פלאש 90



יש סנו אוקסיג’ן
 ⋅ מסיר כתמים קשים ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

לכביסה 
צבעונית ולבנה

* ע״פ סטורנקסט 2013-2016

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*

המועדצולם ביום חול

הכתמים נערמים שבעה ימים?
לא קרה כלום.
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מילה טובה בצעדת המוות
הרב בן ציון נורדמן

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

סיפורו של ניצול השואה שמצבתו השגויה תוקנה - ושמו כבר לא יישכח

לשואה  הזיכרון  יום  את  ישראל  במדינת  ציינו  השבוע 
ולגבורה. כבכל שנה השתתפתי מתוקף תפקידי באירועי היום, 
בעצרות ברחבי העיר חדרה ובבתי ספר. השנה שובצתי לנאום 
בבית הספר הרב תחומי בעיר. מאות התלמידים ישבו בדומייה 
והנציחו את זכר הקדושים, למדו על ההיסטוריה הכואבת של 

עם ישראל והתייחדו עם זכר הקדושים.
זכרם  את  להנציח  כמובן  היא  באירועים  הראשונה  המטרה 
בנים  אחרון  דור  ידעו  "למען  יישכחו.  לא  שהם  לכך  ולגרום 
ייוולדו", שהדורות החדשים ילמדו על העבר הלא רחוק, ועל 
הרוע והאכזריות שרצו לכלות את עמנו, ובכל זאת "נצח ישראל 

לא ישקר".
בבואנו להעלות את זכרם של הקדושים עליהם נאמר בחז"ל 
"הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם", שומה עלינו 
מקודם לזכור את אשר חרטו בדמם על קירות תאי הגזים "לא 
תשכח". הם כתבו זאת בדם התמצית, רגע לפני שעלו בסערה 
השמימה. חשוב היה להם שלא ישכחו את הזוועות הללו. ולכן 

אנו מתייחדים עמם בכל שנה ושנה.
סיפרתי לתלמידים על הערבות וההדדיות גם בעומק השאול. 
יהודים דאגו איש לרעהו גם בשעות הקשות ביותר. אחד מגדולי 
המשפיעים החסידים בדור שלאחר השואה היה 'המשגיח' רבי 
גוד'ל איזנר. רבי גוד'ל עבר את אמי המלחמה ושיכל את אשתו 
יימח  כשהנאצים  עבר,  אותם  המוות  מצעדות  באחד  וילדיו. 
שמם הכריחו אותם ללכת צעדות ארוכות טווח בשלג ובכפור 
כשבקושי פיג'מה דקה מכסה את עור בשרם, נשבר רבי גוד'ל 
וכוחותיו כבר לא היו עמו. מזון כבר לא הגיע לפיו כמה ימים 

והקור חדר לעצמותיו, הוא נפל שדוד בירכתי הצעדה.
שלופים  אקדחים  עם  הרוצחים  ליוו  המוות  צעדות  את 

מהשיירה,  לרגע  ולו  לצאת  שהעז  מי  כל  אימתניים.  וכלבים 
כוח  היה  ולא  נפל  גוד'ל  רבי  אבל  מדהימה.  ב'ייקיות'  נורה 
במתניו לזוז אפילו פסיעה אחת נוספת. ואז, עבר שם בן עירו, 
אברומ'לה שטרן. כשראה את רבי גוד'ל על הריצפה הוא הבין 
לויף".  "גוד'ל  ולחש:  לעברו  גחן  הוא  כאן.  לקרות  עלול  מה 
ניסכו  חדשים  כוחות  כמו  לפתע,  לנו".  "מחכים  רוץ.  גוד'ל 
גוד'ל והצטרף מחדש לצעדה. צלח את המלחמה  בו, קם רבי 

והעמיד  אלפי תלמידים. כוחה של מילה טובה.
יש כאן מסר ברור לכל תלמיד ותלמיד. עד היכן מילה טובה 
בשביל  מלחמה  צריך  לא  להשפיע.  יכולה  הזולת  כלפי  שלנו 
לו  נאחל  מבחן?  עובר  חבר  טובה.  מילה  של  בכוחה  להכיר 
וכתף.  יד  לו  נושיט  מתמודד?  מישהו  רואים  אנחנו  בהצלחה. 
מכירים מישהו מתקשה? נאיר לו פנים. נאמין בכוחם של מילים 

שיכולים להציל חיים.



הלקוי  הטיפול  הינה  בישראל  הכאובות  הפרשיות  אחת 
טלפון  קיבלתי  הזיכרון  ביום  השואה.  בניצולי  והביורוקרטי 
מפתיע מפעילים כי  בבית העלמין 'הירקון' בתל אביב יש קבר 
14 שנה ובהקמת מצבתו  לפני  ערירי  ניצול שואה שנפטר  של 
טעו החברה קדישא וייחסו אותו בשוגג כאשה. שמו "שמחה 
גורדון" יכול להתפרש כשם אישה. וכך נכתב בטעות על קברו: 

שמחה בת... נפטרה...
למקרה  שהתוודעה  מימון,  וגברת  נעמי  חיש  יצא  הקול 
כשהמוני  ומכובד  גדול  אזכרה  יזמה טקס  האחרונה  בשנה 
העוול  ולתיקון  המחודשת  המצבה  להקמת  התאספו  אדם  בני 

נאמר  ואף  מכובד  אזכרה  טקס  בעריכת  השתתפתי  המאוחר. 
ומרגש.  מכונן  רגע  היה  זה  מהמשתתפים.  כמה  ידי  על  קדיש 
ראית את אחדות עם ישראל. איש מהמשתתפים לא הכיר את 
למי  ולהצדיע  כבוד  לו  לחלוק  באו  זאת  ובכל  הערירי  המנוח 

ששרד את המלחמה הנוראה ונותר לחיות ולהאמין.
טוב צדק מאוחר מלעולם לא. גם זה מסר אותו ניתן ללמוד 
מיום השואה והיה מי שאמר שאולי דווקא בגלל הטעות, זכה 
שמחה לאזכרה מרגשת כל כך ומהיום והלאה כנראה ששמחה 

כבר לא יישכח... 



בימים אלו אנו סופרים את העומר. בין פסח לשבועות אנחנו 
מצווים לספור ספירת העומר, אם כהכנה לקראת מתן תורה ואם 

זכר לקרבן העומר שהיה קרב בזמן שבית המקדש היה קיים.
רבי  לזכר תלמידי  בדיני אבלות,  גם  נוהגים  אנו  בימים אלו 
עקיבא שמתו בימים אלו על כך "שלא נהגו כבוד זה בזה". לא 

כתוב שזלזלו זה בזה חלילה, אלא שלא נהגו כבוד.
כשאדם מרגיש את עצמו יותר מחברו, הוא לא נוהג בו כבוד, 
סופו שמזלזל בו וגורם לרעה שתבוא. אנחנו אמונים על הכלל 
ַעְרבּות  של "כל ישראל ערבים זה לזה", ערבים זה גם מלשון 
זה  ומתוקים  ערבים  נהיה  בואו  ומתיקות.  ַעֵרבּות  מלשון  וגם 
לזה, נצהיב פנים לחברינו, נעודד במילה טובה ונזכה לקבל את 

התורה בשמחה ובחדווה, יחד שבטי ישראל.

שבת שלום

אחרילפני



בקרוב יוסרו מדחני החניה בירושלים
עם פנגו חונים בכחול לבן ובחניונים 
ומשלמים רק על זמן החניה בפועל

בואו לחסוך זמן ומזומן! 

ניתן להוריד את אפליקציית פנגו גם בטלפונים כשרים בקלות 
ובלי כל התחייבות. השירות ניתן גם בחיוג מכל טלפון נייד.

 *4500 | pango.co.il :להרשמה חינם
00-778-75ירושלים
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להתפלל על הזולת
"וטמא טמא יקרא" )יג מה(

לרבים,  צערו  להודיע  צריך  יקרא"  טמא  "וטמא  תניא, 
ורבים יבקשו עליו רחמים )שבת סז ע"א(

מסיק מפסוק זה הגרש"ד פינקוס זצ"ל, וז"ל, מכאן עלינו 
ואחד  אחד  כל  על  המוטל  והחיוב  הנשגב  לעניין  לב  לתת 

להתפלל על הזולת הנמצא בצרה.

הנה מהדברים שנמצאים בטבע אצל כל אדם הגון הוא, 
שכאשר הוא רואה את זולתו בצרה ובידו לעזור לו – יחוש 
את  שיראה  בעולם  אדם  כמעט  ואין  שיוכל,  במה  לעזרתו 
חברו נופל ברחוב ושותת דם, שלא יחוש לחבוש את פצעיו 

ולקרוא לרופא שיעזרהו.

לכל  ברור  הרי  פרנסה,  במצוקת  שרוי  אדם  כאשר  וכן 
היה   – לעוזרו  כדי  די כסף  היה ברשותו  אחד מאתנו שאם 
היה אחד  אם  או  מן המצר,  לחלצו  נדיבה  לו מתנה  מעניק 
מידידיו עשיר מופלג המחלק מתנות לכל נצרך ברוחב לב, 
ודאי שהיה מבקש עבור חברו זה, וכן אם רואה שחסר חכמה 
בידו  זה שאם היה  יראת שמים, מי הוא  או  לסובבים אותו 

לעזור לא היה עושה כן.

אכן, יש לכל אחד ואחד מאתנו אוהב ורע ידיד נפש, אב 
עבור  אליו  לקרוא  ובידינו  בידיו,  כולן  שהישועות  רחמן, 
חברנו שיעזרהו בכל מה שהוא צריך, ומה נפלאים ופשוטים 
דברי חז"ל )ברכות יב ע"ב( "כל שאפשר לו לבקש רחמים 
על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא, שנאמר "גם אנכי חלילה 
לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם", שאם אינו עושה כן, 
הרי ממה נפשך, או שיש כאן חסרון באמונה ביסודות ענין 
גדולים  יסודות  שהם   – התפילה  ואפשרות  לקב"ה  הקרבה 
שבידו  שיודע  בכך  אכזריות  כאן  שיש  או  התורה,  בעיקרי 

לעזור – ומעלים עין ואינו עוזר, וממה נפשך חוטא ייקרא.

והנה גבי הורג נפש בשגגה כתיב, "כי בעיר מקלטו ישב 
עד מות הכהן הגדול" )במדבר לה, כח( ואמרו חז"ל )מכות 
מספקות  היו  הגדולים  הכוהנים  של  שאימותיהם  ע"א(  יא 
בניהם  על  שיתפללו  כדי  ובגדים,  מזון  המקלט  עיר  לגולי 
על  רחמים  לבקש  להם  ימותו, משום שהיה  הכוהנים שלא 

הדור ולא בקשו.

וה"לבוש" ב"לבוש אורה" על הפסוק "וישב בה עד מות 
לפי  וז"ל,  יותר,  עוד  פירט  )במדבר לה, כה(  הכהן הגדול" 
ולכן  בחייו,  בישראל  זאת  תקלה  תארע  שלא  התפלל  שלא 
בעיר  שיישב  לזה  התורה  אותו  חייבה  לכך  זו,  תקלה  באה 
מקלטו עד מות הכהן הגדול, ויצטער שלא יוכל לשוב לביתו 
כל זמן שהכהן הגדול חי, ומתוך כך יתפלל הוא על מיתת 
הכהן הגדול, ותתקבל תפילתו, ויקבל הכהן הגדול את עונשו 
מידה כנגד מידה, שמפני שלא התפלל הוא ימות שלא בזמנו 
ע"י תפלתו של זה, ויתמנה אחר תחתיו שיתפלל, ולא יהא 

תקלה בישראל", עכ"ל.

משמע שמפרש, שלא רק שקיים חשש שהרוצח יתפלל על 
הכהן הגדול שימות, אלא אדרבא, רוצה בזה התורה ומסבבת 
אחר  תחתיו  ויתמנה  הגדול  הכהן  שיסתלק  כדי  כן,  שיקרה 
שוב  תהיינה  ולא  בעבורם,  ומתפלל  הדור  בצער  המרגיש 

תקלות בישראל!

נורא הדבר, נוקב ויורד עד התהום!

וידועים דבריהם של בעלי העבודה על פי דברי הרמב"ם 
ויובל, שבני התורה הם גם כן שבט הלוי  סוף הל' שמיטה 
קטז  )ב"ב  בחז"ל  מפורש  ועוד  הדורות,  כל  של  והכוהנים 
ע"א( "דרש ר' פנחס בר חמא, כל שיש לו חולה בתוך ביתו 
ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר )משלי טז( "חמת 
על  שדווקא  הרי  יכפרנה",  חכם  ואיש  מות  מלאכי  מלך 
התלמיד חכם, שהוא כמו הכהן הגדול בזמנו, מוטל להתפלל 

על בני דורו.

ואם כן, כמו שזהו אחד התפקידים המוטלים על הכוהנים 
– כן הוא במיוחד וביותר תפקיד המוטל על תופשי התורה, 
שבידיהם הופקד הכח להתפלל על החולים ועל כל הנמצאים 
התורה  מסבבת  בתפקידו  מועל  ח"ו  ואם  ובמצוקה,  בצרה 

שיתמנה אחר תחתיו, השם ישמרנו.

הכנסת,  בבית  מפתק  פעמים  חולה,  על  שומעים  וכאשר 
פעמים ממודעה בעיתון, "נא להתפלל ולבקש רחמים על"... 

ואין איש שם על לב, או כשיש תפילת רבים באמירת תהלים 
בורח  אחד  וכל  פנאי  לנו  אין  התפילה,  אחרי  דקות  כמה 

לדרכו – מי יודע כמה יתבעו מידינו!

עובר  כאשר  הרגל,  של  עניין  שהוא  מהדברים  זה  וגם 
ברחוב, ורואה יהודי היושב בכיסא גלגלים, או כל מצב אחר 
של יהודי השרוי בצער, לשפוך מיד תפילה קצרה, ובחז"ל 
)שבת סז ע"א( משמע שדבר זה היה הרגל פשוט אצל היהודי 

שלפעם, וזה לשונם:

אותו[  ]צובע  סוקרו  פירותיו,  שמשיר  אילן  "והתניא, 
בסיקרא וכו', אלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה קא עביד? כי 

היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליו רחמים.

ואם על אילן היה מנהג פשוט אצל ישראל שהרואהו חולה 
לבקש עליו רחמים, כ"ש כשרואה יהודי בצער.

יושבי  צעירים  יהודים  ורואה  ברחוב  כשעובר  למשל  או 
לאביהם  יש  צער  כמה  הם!  שחולים  כמה  אוי,  קרנות, 
יתפלל עליהם תפילה  ולכן  יש לבוראם,  ולאמם, כמה צער 
קצרה שישובו ויתרפאו, וצריך להתרגל בזה לקרוא תמיד אל 

ה' הקרוב לנו לשפול לפניו שיח תפילה. 

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

הנה מהדברים שנמצאים בטבע אצל כל אדם הגון הוא, שכאשר הוא רואה את זולתו 
בצרה ובידו לעזור לו – יחוש לעזרתו במה שיוכל, ואין כמעט אדם בעולם שיראה את 
חברו נופל ברחוב ושותת דם, שלא יחוש לחבוש את פצעיו ולקרוא לרופא שיעזרהו.

"
"

פרשת השבוע מלמדת אותנו פרק בהלכות ערבות הדדית, עד כמה עלינו 
להתפלל עבור ישועת הזולת, בגוף ובנפש

צוריאל קריספל

צילום: יעקב נחומי, פלאש 90



גחלים

דליקדליקדליק

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

חגיגת על האש
באשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

בקר טחון

קרטון חזה עוף

קרטון כנפיים עוף

VIP קרטון
119

2490

890 3
ק"ג

לק"ג

לק"ג

6 עופות
במארז

טחינה
במקום

מגוון מוצרי על האש במחירים מיוחדים

קרטון VIPקפואקפוא

24

מחולק, ארוז במגשים 
ונקי משומן ועורות 

מיותרים.

2490 2390
לק"ג לק"ג

לשניצל לחזה

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים
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בחסות טראמפ

שר  של  המיועדת  פגישתם  ביטול  על  ההודעה 
עם  גבריאל  זיגמר  הקנצלרית,  וסגן  הגרמני  החוץ 
פגישתו  רקע  על  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
הרדיקלי  ארגוני השמאל  עם  החוץ  שר  המוקדמת של 
״בצלם״ ו״שוברים שתיקה״, לא התקבלה בגרמניה בהפתעה, 

אך בתדהמה דיפלומטית.  
והשר  שבמידה  רוה״מ,  של  מראש  התרעתו  למרות  זאת, 
הגרמני יבחר כן להיפגש עם הדורשים את החרבתה של מדינת 
ישראל, כלשונו, תבוטל הפגישה מיידית. התגובה הישראלית 
החריגה, מלמדת על מיליטנטיות יתר שבה ניחן לאחרונה ראש 

הממשלה ושינוי מהותי במדיניות החוץ הישראלית.
הסיבה לביטחון העצמי המופרז של נתניהו, נעוצה בחילופי 
גם  משתנים  שדברים  ישראלית,  והרגשה  בוושינגטון,  הנשיא 
השונה  המדיניות  בעקבות  ישראל.  כלפי  הקרירה  באירופה 
״לא- להיות  מתחיל  טראמפ,  דונאלד  שמכתיב  והאמירות 

במודה״, להזדהות כ״ערביסט״ או להתחנף לאיסלמיסטים.
הינו שר  גבריאל  אדון  היסטוריה!  יש  החוצפן,  החוץ  לשר 
משלחת  בראשות  לאיראן,  שנסע  הראשון  האירופאי  החוץ 
אנשי עסקים גרמנים - עוד לפני חתימת הסכם הגרעין הידוע 
למהר  בכדי  רשמי,  באופן  האמברגו  הסרת  ולפני  לשמצה, 

ולחטוף חוזים והתקשרויות ושאר רווחים כלכליים. 
וחריגה  חריפה  התבטאות  לו  הייתה  שנים   5 לפני  כבר 
לפלשתינאים.  היחס  וכלפי  ישראל בשטחים,  למדיניות  בנוגע 
התבטאות מקוממת השונה משמעותית גם מהמדיניות הגרמנית 

הרגילה, שגם כך אינה אוהדת במיוחד לישראל.
חודשים  לפני  גבריאל.  אדון  את  ״חיפשו״  במשרד-החוץ 
החוץ  שר  פגישות  רקע  על  חמורות  וננזף  זומן  בלגיה  שגריר 
המוציאים  ישראלים  האנטי  הארגונים  עם  בבלגיה!  הבלגי, 

בחרו  אך  מראש,  זאת  ידעו  הגרמנים  בעולם.  ישראל  דיבת 
להכניס אצבע לעין הישראלית. בברלין האמינו שישראל כרגיל, 

תבליג. הפתעתם הייתה מושלמת. 
הפוליטיים  חייה  על  הנלחמת  מרקל  אנגלה  לקנצלרית 
הוסיפה  לא  הישראלית  הסטירה  בגרמניה,  הקרובות  בבחירות 
בריאות. בגלל מדיניות קליטת מיליוני הפליטים הערבים היא 
״מואשמת״ בערביות-יתר ומנסה לשדר לקהל הבוחרים כיום, 
לשטוף  המאיים  האיסלמיסטי  הגל  נגד  ותקיפות  ״התפכחות״ 
את אירופה בכלל וגרמניה בפרט. הימין בגרמניה ״נזכר״ לחבק 

את מדינת-ישראל, לא לפגוע בה. 
לטענת דוברי הימין הגרמני, הפגישות עם ארגונים השוללים 
הממשלה  מדיניות  נגד  בישראל!  ומדיניותה,  ישראל  את 
ומדיניות  איסלמיסטית  נטייה  מוכיחים  שוב  הישראלית, 
ערביסיטית, מצד ממשל מרקל העומד השנה למבחן מחודש.   

הפגישה  ביטול  את  תקפה  בגרמניה  הממוסדת  העיתונות 
במילים סקנדל ושערורייה. מפלגת הימין ודוברי ימין ״הצדיקו״ 
וניצלו את הבמה להמשיך לתקוף את מדיניותה הכושלת של 

מרקל. שלטענתם, ״תחריב את גרמניה״ ואירופה.
פשרה  למצוא  ניסתה  אישית,  מרקל  שהקנצלרית  פלא  לא 
שתאפשר את הפגישה שהתבטלה. אך גם מאמציה לא הצליחו.   
האקטיביסטיות,  והצהרותיו  החדש  נתניהו  בנימין  את 
התנהגות שר החוץ הגרמני, תגובותיו הלא שקולות, שירתו את 

מטרותיו היטב.  
על  הידיעה  לצד  טראמפ,  של  האקטיביסטית  נשיאותו 
כאשר  הקרובים,  בחודשים  כבר  בארצנו  צפוי  נשיאותי  ביקור 
 - האמריקאי  הנבחר  הנשיא  של  ראשונה  ביציאה  מדובר 
מסרים  לחדד  החדש,  לנתניהו  מאפשרת  לישראל!  ודווקא 
למאגר  פונה  נתניהו  הוותיק.  בוחריו  לקהל  הקורצים  ימניים 
האלקטורלי הגדול ביותר, מרכז-ימין. הוא מקפיא את הבנייה 

ממשל  עם  מסודרים  לסיכומים  להגעה  עד  ושומרון  ביהודה 
טראמפ. ולמתנחלים זה ״לא מפריע״. הם יודעים שזו הקפאה 
בחדרי  רק  שנאמרים  דברים  יש  נרחבת.  עתידית  בנייה  לצורך 

חדרים.  
גם  ישראל  על  לפסוח  ״בחר״  אובמה  חוסיין  ברק  תזכורת, 
שייזכר  ביקור  התיכון.  במזרח  וההיסטרי  ההיסטורי  בביקורו 
ועליית  בגין האביב הערבי שפרץ מייד אחריו,  לדיראון עולם 

דעע״ש לאחר התפרקות הממשלות הוותיקות. 
מנגד, דונלד טראמפ רואה בישראל בת ברית ראשונה במעלה, 

ואת הביקור הנשיאותי הראשון הוא מקדיש לארץ הקודש.
וושינגטון  מכבלי  משוחרר  כרצונו,  ימני  נתניהו  בנימין 
החונקת, לא מפחד מבחירות. הוא אולי מעדיף אותם. הסיטואציה 
הפוליטית הנוכחית לוחצת. כחלון מצליח! לא פסגת מאווייו 
של נתניהו. המחנה הציוני מפורק, את בוז׳י הרצוג הוא אוכל 
לארוחת בוקר ונשאר רעב, המועמדים האחרים במחנה הציוני 
יאיר  של  לכיוונו  הסחף  בינתיים  רשמית.  בדיחה  תקן  על  הם 
לפיד המאיים נעצר, הליכוד חזר לעלות בסקרים. עם החרדים 
מתפתח משברון שיכול להסתיים בפיאסקו. בחירות מוקדמות 
ירגיעו וישתיקו את המערכת, אפילו גדעון סער ייתפס לא מוכן.  

והחקירות...  נו טוב, לא נחטט בפצעים פתוחים.  
ומסוקר  מתוזמן  ביקור  לאחר  מוושינגטון,  גבית  רוח  עם 
והצהרות  ונשיקות  חיבוקים  האמריקאי,  הנשיא  כבוד  של 
במספר  להמריא  יכול  רק  נתניהו  בנימין  קרוב.  אישי  קשר  על 
את  וידהים  הכפפה  את  ירים  הוא  באם  נתפלא  לא  המנדטים. 
המערכת הפוליטית עם בחירות מוקדמות תוך שלושה חודשים. 

פוליטיקה זו אמנות האפשר.   
גם באם לא! זה מסר ברור לשותפים הקואליציוניים - אני על 
הסוס, ולא אהסס. אל תאיימו עלי באקדח ריק מכדורים. רוצים 

בחירות? בבקשה. 

עו"ד יצחק שיינפלד

הגרמנים הופתעו מתגובתו הנחושה של נתניהו, שקיבל ביטחון עצמי מופרז כתוצאה 
מהגב האמריקאי והפרסום על ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ בישראל  אל תתפלאו 

אם בשלב הבא הוא יבחר ללכת לקלפי

טראמפ ונתניהו. צילום: אבי אוחיון, פלאש 90



ביקור חופשי בתערוכות השונות  21:00 - 10:00

הכניסה
חינם

 *בנדיבות קרן נתן ולילי סילבר, טורונטו, קנדה
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פיצול אישיות

לכל אדם יש אישיות. מהי אישיות? אישיות היא 
והמולדות,  הנרכשות  הנפשיות  התכונות  מכלול 
המכתיבות את ההתנהגות, המחשבות והתחושות 

של האדם. 
זהות אחרת  להיות  יכולה  אישיות  לאדם הסובל מפיצול 
איתה הוא חי, ויכולות להיות לו מספר זהויות איתן הוא חי. 
גדול  זהות של אדם  לו  יכולה להיות  זהות אחרת.  כל פעם 
יכולה  קטן.  תינוק  של  זהות  לו  להיות  יכולה  וחזק.  מאוד 

להיות זהות של אדם ממדינה אחרת, אין ספור דמויות. 
בד"כ  שהיא   - שלו  הראשית  האישיות  את  יש  לאדם 
מדוכאת וסובלת מבעיות כאלה ואחרות. ובנוסף לאישיות זו 
קיימות אצלו זהויות נוספות, כמו שציינתי למעלה. לעיתים 
עוד  בתוכו  לכך, שיש  מודעות  יש  זו  הסובל מבעיה  לאדם 
לא  אך  מסוימים,  במצבים  משתמש  הוא  בהן  זהויות  כמה 

תמיד המודעות קיימת. 
פרטי,  שם  משלה,  זיכרונות  יש  הזהויות  מן  אחת  לכל 
חיים שלמים ואחרים ממה שיש לזהות המקורית. לאישיות 
נלווים  נוספים  תסמינים  אגו".  "אלטר  קוראים  המרכזית 
להיות  יכולים  בהפרעה,  הלוקים  אצל  להתקיים  שעשויים 
דיכאון, חרדה, שכחה של תקופות מסוימות )בדרך כלל של 

הילדות(, פראנויות, הפרעת אכילה, בעיות בשינה. 
כיצד מתפרצת פיצול אישיות? 

סבלו  אישיות  פיצול  עם  המאובחנים  האנשים  רוב 
מהתעללות ממושכת במהלך חייהם. הדרך שלהם להמשיך 
אישיות  לשניים.  שלהם  האישיות  את  לפצל  הייתה  לשרוד 
טוב,  לא  ובמצב  מדוכאת  והיא  הרבה  כ"כ  שסבלה  אחת 
אחת  ואישיות  מההתעללות.  הזיכרונות  את  אתה  נושאת 
זהו  נורמטיביים.  חיים  ולחיות  לשרוד  מנסה  הוא  שאתה 
בצד  הסבל  את  להשאיר   - למצבם  שלהם  'הפתרון'  בעצם 

ולחיות את החיים עם אישיות אחרת, רגועה יותר. 
לפיצול  והכואבים שקשורים  אחד המאפיינים המרתקים 
אישיות היא העובדה שכאשר אדם נמצא בעיצומו של התקף 
מגיב  הגוף שלו  אחרת,  אישיות  עם  לחיות  עובר  הוא  שבו 
בהתאם לסוג האישיות שבו הוא נמצא כרגע, המצב הפיזי 

שלו תואם את האישיות אתה הוא חי באותו רגע. 
הכול  המוח,  פעילות  הלב,  דופק  דם,  הלחץ  פעילות 
נקודת  באותה  האדם  נמצא  שבו  לאישיות  בהתאם  משתנה 

זמן. 
לדוגמא: אדם שאחת מן הדמויות איתם הוא חי היא דמות 

מלאת כוח וחזקה במיוחד, למשל לוחם. באותו זמן שבו הוא 
חי את הדמות הזאת הוא הופך לחזק פיזית מאוד. בדיוק כמו 

האמונה אתה הוא חי בראש. 
לדוגמא. אדם הסובל מפיצול אישיות, אפילו שבזמן שהוא 
נמצא בדמות האמיתית שלו הוא יכול מבחינה פיזית להרים 
רק משקל של 100 קילו, כשהוא נמצא באישיות החזקה הוא 
הכוח  את  הנוגד  דבר   - יותר  קילו  מאות  כמה  להרים  יכול 

הפיזיולוגי שלו. 
אדם שהופך לדמות של ילד קטן מתנהג באותו זמן כמו 
ילד קטן. הוא יכול להתחיל לדבר בשפה לא ברורה, לזחול 
אתה  הדמות  של  לגיל  בהתאם  להתנהג  ופשוט  הרצפה  על 

הוא חי כרגע. 
כמטפל, אני לוקח את פיצול האישיות ולומד עד כמה כוח 

החשיבה הוא עוצמתי. 
בשעה שאדם נמצא בפיצול האישיות בדמות האחרת הוא 
מאמין במאה אחוז בדמות. בגלל האמונה המוחלטת בדמות 
שלו, הוא מגיב פיזיולוגית לפי אותה אמונה. אנחנו למדים 
את  שמובילה  זו  בעצם  היא  שהחשיבה  הזאת  מהתופעה 
ההתנהגות שלנו כבני אדם. עד שהיא יכולה להשפיע ברמה 

הפיזית.
לאנושות  שהמציא  אדם   - אדיסון  תומס  של  סיפורו  זהו 
שהמציא:  הדברים  בין  גדול.  עסקים  ואיש  חשובים  דברים 

נורת ליבון, החשמלית, פונוגרף, הטלגרף הדו כיווני ועוד. 
תומס אדיסון הקטן חזר הביתה, הגיש מכתב לאמו ואמר: 
"המורה נתנה ואמרה שתקראי", היא קראה ועיניה נתמלאו 
וכך הקריאה היא לבנה את הנכתב כביכול בפתק:  דמעות. 
״הילד שלך גאון ובית הספר שלנו קטן עליו. תצטרכי ללמד 

אותו בבית". 
עברו שנים והאם נפטרה. אדיסון, שהיה עכשיו הממציא 
הגדול של המאה, חיפש דבר מה במגירות ומצא שם מכתב. 
בו:  כתוב  היה  כה  הספר,  מבית  עמו  שהביא  מכתב  אותו 

"הילד שלך טיפש. ממחר לא נכניס אותו לבית ספר!" 
תומס  שלו:  הזיכרונות  בספר  וכתב  שעות,  בכה  אדיסון 
לגאון.  הפך  הגיבורה  אמו  שבזכות  טיפש  ילד  היה  אדיסון 
אותו תומס הילד האמין במה שנאמר לו ואכן המציא דברים 

ששינו את העולם. 
המורה אבחנה אותו שהוא טיפש, אך אמו החכמה האמינה 
בו ואמרה לו שהוא גאון. תומס האמין בזה בכל ליבו ובסוף 
שהם  בוודאות  לומר  שניתן  הבודדים  האנשים  לאחד  היה 

שינו את פני האנושות.
ראו כמה חשוב מה אנחנו חושבים על עצמנו וכמה חשוב 
וכל  הזוג  בני  הילדים,  אותנו,  לסובבים  אומרים  אנחנו  מה 

השאר. 
נחשוב  אם  חזקים,  נהיה   - חזקים  שאנחנו  נחשוב  אם 
טובים  נחשוב שאנחנו  אם  נהיה חכמים,   - שאנחנו חכמים 
- נהיה טובים, הכול תלוי בנו ובצורה בה אנחנו רואים את 

פני הדברים. 
אם רק נרצה נוכל להיכנס לדמות חיובית וטובה ולחיות 

בהתאם לכך.
לתגובות:

Machon.rot@gmail.com

אם נחשוב שאנחנו חזקים - נהיה חזקים, אם נחשוב שאנחנו חכמים - נהיה 
חכמים, אם נחשוב שאנחנו טובים - נהיה טובים, הכול תלוי בנו ובאיך אנחנו 

רואים את פני הדברים

הרב מרדכי רוט

בשעה שאדם נמצא בפיצול האישיות בדמות האחרת הוא מאמין במאה אחוז בדמות. "
אנחנו  אמונה.  אותה  לפי  פיזיולוגית  מגיב  הוא  שלו,  בדמות  המוחלטת  האמונה  בגלל 
למדים מהתופעה הזאת שהחשיבה היא בעצם זו שמובילה את ההתנהגות שלנו כבני 

אדם. עד שהיא יכולה להשפיע ברמה הפיזית.

צילום: קובי גדעון, פלאש 90

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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"להעריך את החיים"

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, קציני הנפגעים החרדי והדתי 
הראשונים בצה"ל, רס"ן קובי מסה וסרן שלום דוד, מספרים בראיון מיוחד 

ובלעדי ל'כל ישראל', על הליווי של המשפחות השכולות, מה אומרים 
לילד שאיבד את אביו, איך הם מתמודדים עם התפקיד הקשה ושואבים 
ממנו חיזוק אישי ומה הרגעים שייקחו איתם  וגם: האם היותם חובשי 

כיפות משפיע על העבודה?

שמעון ליברטי
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"להעריך את החיים"
מי יכול להבין כאב של אמא, שאיבדה את היקר לה מכל, 
מי יכול לנחם אב ששוב לא יראה את בנו, מה אפשר לומר 
לחללי  הזיכרון  יום  לקראת  אותו?  יחבק  לא  שאבא  לילד 
הנפגעים  מקציני  שניים  עם  שוחחנו  ישראל,  מערכות 
בצה"ל, ושמענו מהם על איך מלווים משפחה שחווה את 

הנורא מכל. 
קציני הנפגעים מעט חריגים בנוף, עד לשנים האחרונות 
היו בצבא בעיקר קצינות נפגעים, אולם בשנים האחרונות 
הקודש  מלאכת  את  שעושים  קצינים  וכמה  כמה  ישנם 
 – יותר  אפילו  חריגים  שוחחנו  שעימם  הקצינים  הקשה. 
האחד, סרן שלום דוד, רמ"ד )ראש מדור – ש"ל( נפגעים 
בפיקוד העורף, הוא קצין הנפגעים החרדי הראשון והיחיד 
רמ"ד  הוא  מסה,  קובי  רב-סרן  והשני  בצה"ל,  לבינתיים 
דתי,  בחור  והמרכז,  הדרום  באזור  האוויר  בחיל  נפגעים 

חוזר בתשובה. 
על  התחושות,  על  מספרים  הם  ובלעדי,  ראשון  בראיון 
כיצד  וגם  השכול,  למראה  שלהם  האישית  ההתמודדות 

אורח חייהם משפיע על עבודתם. 
קודם כל, קצת על עצמכם, מי אתם?

ומשרת  רמון  במצפה  גר  לארבע,  ואב  נשוי  "אני  קובי: 
בצבא כמעט 20 שנה בחיל האוויר. חזרתי בתשובה לפני 
הפסוק  כמו  ממש  הוא,  ברוך  הקדוש  את  גילתי  שנה.   14
סנפלינג  עשיתי  לא  ההבנה.  דרך  אלוק',  אחזה  'מבשרי 
והחוט נקרע וניצלתי או משהו כזה, לא היה אירוע כזה. הכי 
פשוט שיש, חקירה ובדיקה לאורך זמן, התבשל לאט לאט. 
הועיל  רק  זה  יחידה.  איזו  של  מפקד  בצבא,  הייתי  אז  גם 
לדרגת  קודמתי  אחרי שחזרתי בתשובה  חודשים  כמה  לי, 

רב סרן". 
שלום: "אני רווק, מתגורר בבני ברק. התגייסתי בהתחלה 
וקבורה,  זיהוי  לענף  ועברתי  השתלבתי  לא  אבל  לחרוב, 
בתקופה שלפני מלחמת לבנון השנייה, שם הכרתי את עולם 
הנפגעים. משם המשכתי למחלקת הנפגעים באכ"א, הייתי 

קצין עיר בצפון ועכשיו קצין נפגעים".  
או  אישי,  באופן  למשפחות,  מגיעים  בעצמכם  אתם 

הפקודים שלכם?
פוגשים  אנחנו  הראשון,  בקו  נמצאים  "אנחנו  קובי: 
לא  שזה  ההודעה  רגע  את  יש  השכולות.  המשפחות  את 
העיר,  קצין  קציני המודיעים, מה שהיה פעם  אנחנו, אלא 

מהשבעה  שקמים  ביום  השבעה.  כל  לאורך  אחראים  והם 
האחריות עוברת אלינו". 

גם  הליווי.  של  התהליך  לכל  נכנסים  "אנחנו  שלום: 
הליווי הביורוקרטי, הנה למשך עכשיו אני בדרך להעביר 
להם  מבהירים  ואנחנו  חלל.  של  למשפחה  פטירה  תעודת 

שאנחנו כאן ללוות אותם לתמיד". 
קובי: "יש דוגמה שאני נותן לחלק מהמשפחות - אתם 
לכם,  גדול, מציאות שהיא חדשה  נמצאים עכשיו בחושך 
להאיר  שמנסה  קטן,  פנס  כאיזשהו  עצמי  את  רואה  ואני 
בחשכה ומנסה להוביל אותם לדרך לחיים החדשים. הליווי 
אנחנו  לכל השאלות שיש למשפחה,  לתת מענה  זה  שלנו 
או  צה"ל  זה  אם  הגופים,  לכל  המשפחה  בין  המקשרים 
זה  שלהם  גדול  הכי  הקושי  השאר.  וכל  הביטחון  משרד 
החוסר וודאות. אנחנו אמנם לא מטפלים, לא פסיכולוגים 
ולא עובדים סוציאליים. אבל ההבנה שאנחנו לובשי מדים, 
נותן  זה  שאנחנו הקשר למה שהבן היה בימיו האחרונים, 

המון כוח שהצבא לא מתנתק". 
איך אתם מתמודדים עם שאלות, מה בדיוק קרה בשטח 

ואיך בדיוק הילד נהרג? 
עושים  אנחנו  ישירות,  זה  על  עונים  לא  "אנחנו  שלום: 
ונביא  ומצ"ח  הקצינים  לבין  המשפחה  בין  הקישור  את 
למשפחה את מי שצריך בכדי לתת להם את המידע ולהבין 
שהם מבינים את מה שנאמר להם,  ולהעביר את המשוב של 
המשפחה לצבא ובחזרה, עד להגעה להבנה שהם מתחילים 
מסלול חיים חדש לצד השכול, פחות להתעסק באיך קרה 

ומה קרה". 
קובי: "אנחנו כן נמצאים ברגע מסירת התחקיר הסופי, 
התחקיר זה תהליך, הצבא רוצה להגיע לחקר האמת ולכן 
עושה את זה הכי יסודי וזה לוקח זמן. כשמסתיים התהליך 
את  ונותנים  אליו  מצטרפים  אנחנו  היחידה  מפקד  ומגיע 

המסקנות". 
מה בדיוק התפקיד שלכם כקציני נפגעים?

קובי: "צריך להבין, שאנחנו באמת נמצאים בכל הרגעים 
הקשים ביותר. למשל הרגע של מסירת החפצים, רגע מאוד 
קשה. החייל נהרג בשטח, אבל עדיין היו לו חפצים בחדר, 
שהמשפחה  קשה,  מאוד  רגע  זה  שלו.  והדברים  הבגדים 
מהבן  מוחשי  זיכרון  איזשהו  מקבלת,  שהיא  מרגישה 
דבר  זה  ירושה,  צו  או  פטירה  תעודת  מסירת  או  הבת.  או 
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שמלמד על הסופיות". 
כל  יודע,  "הצבא  שלום: 
שום  לו  שאין  הגדול,  הצבא 
דרך  רק  המשפחות  עם  קשר 
קצין הנפגעים, וזה מראה את 
אנחנו  וכמה  שלנו,  האחריות 
צעד  בכל  להיזהר  צריכים 

שלנו. 
שהיה  סיפור  לי  מזכיר  "זה 
משפחה  באיזו  שנים.  כמה  לפני 
שהתעוררה רגישות, סמוך ליום הזיכרון, הם נפגעו מאמירה 
זה  בעניין,  לטפל  שנכנס  והראשון  בצבא.  שהייתה  מסוימת 
שלהם  הקשה  התחושה  ומאיפה  קרה  מה  להבין  בכדי  אני, 
שצריך  ואמרתי  לבן  דגל  הרמתי  דבר,  של  ובסופו  נובעת. 
מעורבות הרבה יותר גבוהה, זה הגיע למעלה ובסוף החליטו 
ואז  הכאב.  את  להרגיע  למשפחה  יגיע  בעצמו  שהרמטכ"ל 
היה  זה  שלנו.  לתפקיד  חשיבות  מייחס  הצבא  כמה  הבנתי 

בימים הראשונים שלי בתפקיד. 
המשפחה,  לבית  להיכנס  רוצה  החטיבה  "כשמפקד 
מתאמים איתך 'אתה פנוי בשעה הזו', בדרך כלל זה הפוך, 
המח"ט הוא כמה דרגות מעלי ואני צריך להיות צמוד ללו"ז 
יכול להיכנס בלי הקצין  שלו, אבל פה הוא מבין שהוא לא 

נפגעים שלו". 
קצין  וכל  האוויר  חיל  מפקד  כולל  רמה,  בכל  "זה  קובי: 
הנפגעים  קצין  למשפחה,  מגיע  כשהוא  שיהיה,  ככל  בכיר 
צמוד אליו, וגם לפני אתה נותן לו 'תדרוך', את הנקודות על 
דברים  על  פתורים,  לא  עניינים  יש  אם  קרה,  המשפחה, מה 
איזה  לפני  הם  אם  המשפחה,  של  פרטים  לצוף,  שיכולים 

אירוע או משהו". 
בחיי  פרט  כל  ויודעים  מעורבים  אתם  כך  כדי  עד 

המשפחות?
אבל  קלישאה,  אולי  נשמע  זה  אומר,  תמיד  "אני  קובי: 
אחרי האזכרה אני אומר למשפחות 'שניפגש רק בשמחות', 
וזה באמת ככה כי אנחנו מוזמנים גם לשמחות. זה מבחינתי 
מעיד על הקשר והאהבה שנבנים בינינו למשפחה. גם במובן 
שאני יכול לקבל טלפון במוצאי שבת להתייעץ סתם על איזה 
'הבן שלי  בצהריים,  בשישי  טלפון  לקבל  יכול  אתה  משהו. 
עומד להתגייס, איזה תפקיד אתה מציע?' אתה לא יכול לומר 

אני עובד רק בשעות העבודה". 
להתייעץ  יכולים  שהם  המשפחה  את  מחזק  "זה  שלום: 
אתנו בדברים שהם 'נורמליים'. המשפחה איבדה בן, זה דבר 
נניח  שהוא לא נורמלי, אבל אחר כך החיים ממשיכים, ויש 
בר מצווה של הבן השני, והם חוששים שאם הם יתייעצו עם 
יבין אותם, 'מה אתם חוגגים  מישהו אחר, מבחוץ, הוא לא 
שהבן שלכם נהרג?' ולכן אתנו הם מרגישים בנוח להתייעץ, 
כי הם יודעים שאנחנו חווינו את זה עם עוד מאות משפחות, 

ויודעים כיצד לנהוג בכאלה מצבים".  
המשפחות,  כל  עם  ראש  להחזיק  מצליחים  באמת  איך 

שלצערנו מספרן רק הולך וגדל?
משאיר  שהוא  מבין,  הזה  לתפקיד  שמגיע  "מי  שלום: 
לאזכרות  הולכים  אנחנו  בצד.  שלו  החופשי  מהזמן  חלק 
בימי שישי, בערבים לפני השקיעה, בפרט בקיץ שזה שעות 
מאוחרות. אתה זמין ללו"ז של האנשים שאתה מלווה אותם. 
ואנחנו לוקחים את זה גם לבית. כל אחד מוציא את זה בצורה 

אחרת, אחד ישב ללמוד, אחד יאכל, אחד ילך לרוץ". 
נפגעי טראומה   – נט"ל  ידי  על  מלווים  גם  "אנחנו  קובי: 
לאומית, שהוא מדריך אותנו, ויש לנו שם לימודים מקצועיים 
עם  אחד  תמיכה  קבוצות  לנו  ויש  שכול  עם  להתמודד  איך 
השני, לשחרר ולהוציא. אני יכול להגיד לך ברמה האישית, 
שלי זה עשה רק טוב התפקיד, במובן שאתה לומד להעריך 

את החיים. ואז אתה לא מייחס חשיבות נניח לברז דולף. אתה 
לומד מה הדברים החשובים באמת". 

זה  באובדן,  במוות,  היום  כל  עוסקים  באמת  אתם  אבל 
לא מדכא?

במצפה  בישיבה  ר"מ  איזה  טרמפ  לקחתי  "פעם  קובי: 
רמון, והוא אמר לי בשם הרב קוק, שכל האנשים שעוסקים 
בזה  יש  וכדומה.  רופאים  קברנים,  כמו  מוות,  של  בנושאים 
סיכון, שמתפצל לשניים - או שאתה אומר אכול ושתה כי מחר 
נמות, או שאתה אומר לעצמך תעשה כמה שיותר שליחות, 
זה לעשות עוד  תבין שהחיים רגעיים ושברירים, ותמנף את 
מעשים טובים, להיות אדם יותר טוב עם הסביבה, עם אשתך, 

עם הילדים". 
שלום: "תראה, הרגע של השכול שאתה מדבר עליו כבר 
היה. כלומר הנקודה הכי נמוכה של רגע האובדן, והרגע שהם 
מקבלים את הבשורה המרה, זה כבר היה. מכאן ואילך אנחנו 
בדרך כלל רואים את הצמיחה. לפעמים זה לוקח שנים, עד 
שנראה שהם מגיעים למקום יותר חזק מהמקום שהם היו בו 
ביום שנקשו להם על הדלת. אנחנו פחות רואים את השכול, 

ויותר את המשפחה יוצאת וצומחת.
"אי אפשר להשתחרר מהשכול. אמא שאיבדה בן, זה הדבר 

הכי אכזרי שיכול להיות. כיסא ריק בבית. כל מעגל השנה, יש 
את הכיסא הריק, יש את החגים, את האזכרה, היומולדת, יום 

הזיכרון, הרבה תאריכים שמציפים את הכאב והחוסר". 
ישראל,  לעם  זה  למשפחות,  לא  זה  הזיכרון  "יום  קובי: 

למשפחות כל יום יש יום הזיכרון".  
מה מניע אתכם, מה נותן לכם את הכוח?

קובי: "המנוע שלנו, שנותן את הכוח מבחינת ההשקעה, 
מגיע  הוא  הזה,  לתפקיד  שמגיע  מי  כל  פנימי.  מנוע  זה 
מבחירה. אי אפשר לחייב אותך להיות בתפקיד, כל מי שהגיע 
זה ממקום לא של 99% בחירה, אלא של 100% בחירה, הוא 
התאמץ להיות בזה. במילה הכי פשוטה. שליחות. שליח של 

הצבא. של התקווה". 
ודווקא בגלל חשיבות התפקיד וגודל המעמד, אין פחד 

לטעות, לקלקל במקום לתקן?
מתייעצים  זהירים.  מאוד  אנחנו  ולכן  צודק  "אתה  קובי: 
כל הזמן. הידע הוא לא אצלנו. לכן אנחנו מדברים, אין איזה 

פק"ל, ככה נכנסים למשפחה. 
אחרי  יום  מגיע  אתה   - לסיטואציה  אותך  אכניס  "אני 
השבעה, אומר להם 'שלום אני קצין הנפגעים שלכם, קוראים 
צריך  אתה  ועכשיו  בקשר'.  נהיה  שלי.  המספר  זה  קובי,  לי 
להתחיל לבנות את הקשר. אתה לא מכיר אותם. אחרי יומיים 
'אני רוצה להגיע לפגישה אתכם'. רק  אתה מתקשר אליהם, 
עכשיו הם איבדו בן, אתה יושב אצלם בסלון לשיחה, עכשיו 
וכך.  כך  תעשה  תכנית,  איזה  אין  שיחה?!  איתם  תנהל  איך 
אתה מביא את עצמך, את הידע שלך, את העולם שלך. אף 
אחד לא חסין מטעויות, אבל אתה מבין שבמקרה הזה מרווח 
דברים  על  לא מדבר  נזהר. אתה  אז אתה  אפס.  הוא  הטעות 
שאתה לא יודע. אתה לא אומר אני חושב, אלא אני אבדוק 

ואחזור עם תשובה".
שאנחנו  ההבנה  אותנו,  שמניע  מה  זה  "השליחות  שלום: 
הכי  ברגע  משפחה  רואה  שאתה  מאוד,  חשוב  דבר  עושים 
קשה שלהם, ולאט לאט הם מצליחים להתרומם ואתה יודע 
גדול  סיפוק  אין  לצדם,  שם  היית  שאתה  מזה,  חלק  שאתה 

מזה".  
זה,  עם  מתמודדות  המשפחות  איך  אותי  "שואלים  קובי: 
זה התמודדות  כל אחד  עונה,  אני  את השכול.  איך מעבדים 
שונה, תסתכל על היד שלנו, כל אצבע שונה, ככה זה כל אחד 
הוא שונה בהתמודדות שלו, אין אמת אחת איך להתמודד עם 
השכול. יש משפחה אחת שתחליט שמבחינתם לטוס לחו"ל 

זה הדבר הנכון ויש משפחה שמבחינתם לא זזים מהבית".  
אמרתם שאתם מגיעים עם העולם האישי, במקרה שלכם, 

שאתם מגיעים עם כיפה, אדם חרדי ודתי, זה שונה? 
שלום: "המגדר, הדת והמוצא בצבא הם פחות רלוונטיים. 
הנה אני מסתכל פה על התמונה שתלויה מולנו, אנחנו יושבים 
זה  אותי  שתופסת  התמונה  אכ"א,  ראש  של  הדיונים  בחדר 

תמונה של חייל עם תפילין בשדה הקרב. ככה זה". 
אבל עדיין אדם דתי, מאמין, מגיע עם עולם ערכים קצת 

שונה, זה לא יוצר איזשהו חיכוך או רתיעה?
כערך  הדתי  העולם  את  רואה  כזה  במקרה  "אני  קובי: 
מוסף עבורנו הקצינים, המקורות שאתה שואב מהם לא רק 
את הכוח הנפשי, אלא גם את תפיסת העולם, זה ארגז כלים 
שאפשר להשתמש בו. אני  לא אכנס עם המשפחה לדיון על 
בחיים  ובחרת  אופטימיות,  על  כן  אבל  המוות,  לאחר  חיים 
וכל זה. אחרי פגישה שתיים כל המחיצות נופלות, מסתכלים 

פנימה". 
על  בראש  לעבור  מנסה  אני  כששאלת,  "עכשיו  שלום: 
לא  כזה,  מקרה  היה  אם  להיזכר  האחרונות  שנים  הכמה 

נתקלתי אף פעם ברתיעה בגלל שאני חרדי". 
היה  בכך שהוא  הצבאי,  בנוף  שונה  הוא  #התפקיד שלכם 
תפקיד "נשי", בעיקר שירתו בו קצינות נפגעים, ואתם כעת 

המנוע שלנו, שנותן 
את הכוח מבחינת 

ההשקעה, זה מנוע 
פנימי. כל מי שמגיע 

לתפקיד הזה, הוא 
מגיע מבחירה. אי 

אפשר לחייב אותך 
להיות בתפקיד, כל מי 
שהגיע זה ממקום לא 
של 99% בחירה, אלא 
של 100% בחירה, הוא 

התאמץ להיות בזה. 
במילה הכי פשוטה. 
שליחות. שליח של 
הצבא. של התקווה".

סרן שלום דוד רב סרן קובי מסה
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ממש מהגברים הבודדים בתפקיד, זה שונה? איך המשפחות 
מקבלות את זה?

בנים  היו  לא  שנים   4 לפני  עד  חריגים.  "אנחנו  שלום: 
מדור  ראש  שהיה  הראשון  הגבר  הייתי  אני  הזה.  בתפקיד 

נפגעים עצמאי בצה"ל, בלי שום קצינה לצדי או מעלי".
כשמגיע  חוששים  שהם  אמרו  בהתחלה  "משפחות  קובי: 
גבר. כי גבר נתפס בסטריאוטיפ כפחות רגיש, ואני יכול להגיד 
שזה לא נכון, רגש הוא חוצה מגדר, אם אדם יודע להביע את 

הרגשות, להקשיב ולהכיל - הוא מתאים". 
שלום: "תראה, בעבר לא היו שלישות, לפני 15 שנה לא 
כוח  תחום  כל  את  שגוזרת  זו  היא  בחטיבות,  שלישות  היו 
אדם ביחידה, והיום כמעט ואין שלישים. המציאות משתנה 
תמיד מקצה לקצה. וגם אנחנו משתחררים מכל מיני מחשבות 

ישנות. 
נפגעים  המודיע  מי  ברק.  מבני  דוגמה  לקחת  רוצה  "אני 
הגדול של בני ברק? חנניה צ'ולק שהוא הולך ומודיע לאנשים 
שנפטרו או נפגעו ולחולים סופניים. פעם הוא היה לוקח את 
אתה  בסוף  זה.  את  עושה  הוא  אבל  חושב,  אני  אתו  אשתו 
צריך להבין מה המטרה ומה המשימה. צריכים להביא אתנו 
מובלים  ואנחנו  יודעים.  לא  אנחנו  כי  צניעות,  מאוד  הרבה 
לפי הצרכים של המשפחה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אתה 

האבא חייב לחזור לעבודה. כל אחד לפי עניינו". 
מניין  להשלים  יכול  אתה  בן,  בלהיות  יתרון  גם  "יש 

באזכרה..."
גם  פתאום  ואמא,  אבא  גם  יש  המשפחתי  בתא  קובי: 
האבא מוצא אצלך איזה כתף, אני יכול לדבר אתו על דברים 
שמעניינים אותו, מהעולם הגברי, ואני יכול לדבר עם האישה 
על דברים מהעולם שלה, בכלל כשרואים אדם דתי אתה גם 
את  תראה  'בא  לך  אומר  הוא  אז  כזאת,  רבנית  דמות  איזה 

הסוכה שלי אם זה בסדר'".
לוקחים  שאתם  דבר  איזה  או  ספציפי,  אירוע  איזה  יש 

אתכם מהתפקיד?
קובי: "יש מקרים רבים שקיבלתי עידוד גדול מהמשפחה, 
באתי לחזק ויצאתי מחוזק, במובן הזה של כוח האמונה, לא 
בהכרח משפחות דתיות, אבל אמונה וקבלת הדין, 'ה' נתן וה' 
לקח', כפשוטו הם מיישמים את זה, בלי כחל וסרק. הם חיים 
את המציאות שזה מה שנגזר עליהם. ואני מתחזק מהדברים 
בבוקר  ולקום  בחיים,  להמשיך  והכוחות  האצילות  האלה. 
ולצאת לעולם ולחזק בעצמם אנשים. לפני שהגעתי לתפקיד 
וממשיכים  קמים  באגדות, שאנשים  כאילו  לי  נראה  היה  זה 
ישראל  עם  זה.  את  רואה  אני  היום  אבל  אחרים,  ומחזקים 
שמסר את מיטב בניו ובנותיו למען עם ישראל, לא מצטער 
על כך לרגע, ונותנים את מלא ההצדקה לכך שהם עשו את זה 

למען מטרה של להגן על עם ישראל". 
אבל לא כל הנפילות הן הרואיות בשדה הקרב, יש מוות 

ממחלה או ממקרים אחרים... 
קובי: "מבחינתנו זה לא משנה, קודם כל הוא היה בן או בת 
ויש לו אבא ואמא. ואחרי זה הוא היה לובש מדים והוא חלל 
צה"ל על כל המשתמע מכך. יש כמובן משפחות שממנפות 
מוות הרואי, והופכים את זה למור"קים על הבן ובונים מסביב 
זה מורשת שלמה. משפחה שהבן נפטר ממחלה, הם יכולים 
כל  והתקדם.  בצבא  המשיך  הוא  המחלה  שלמרות  להגיד 

משפחה מוצאת את הנקודות שלה, שהם מבליטים ומעבירים 
הלאה. ואנחנו שם בכדי לחזק במה שהם בוחרים". 

שלום: "המקרה שתפס אותי, היה לי חבר מאוד מאוד טוב 
בצבא, הוא ישב משרד מולי, שירתנו ביחד, הייתי מכסה עליו, 
והוא חלה בסרטן, היה תהליך ארוך של שנה. אנחנו מלווים 
הנפגעים,  בכל  מטפל  נפגעים  קצין  שנפצעים,  חיילים  גם 
תהליך  היה  שלי.  החבר  של  השם  את  רואה  אני  ופתאום 
וללוות  קשות.  מאוד  מאוד  בתקופות  אותו  ללוות  שנה  של 
אותו כקצין נפגעים ולא כחבר וזה היה האתגר. כי לפעמים 
יש דרישות שזה מתנגש עם היכולות של הצבא, דברים לא 
ישימים או שזה לוקח זמן וצריך לדעת לעשות זאת, ולראות 
וקמל  השיער  את  ומאבד  הזמן,  כל  משתנה  שלי  החבר  את 
ובסוף גם נפטר בבית החולים ואז להגיע למשפחה שלו, גם 

כקצין נפגעים. 
האלה,  האנשים  את  מכיר  שאתה  שלנו,  הסיפור  "וזה 
הרגע  מגיע  פתאום  ואז  פקודות,  להם  נותן  אפילו  לפעמים 
שאנחנו  הזיכרון,  יום  בערב  מקרה,  פעם  לי  היה  הקשה. 
קצינה  איזו  והייתה  קבר,  לכל  חייל  החיילים,  את  מחלקים 
יום  ובערב  התדריכים,  כל  את  וחילקנו  מולה,  שעבדתי 
הזיכרון היא נפטרה, מדום לב. דיברתי אתה ב-8 בערב, וכמה 
שעות אחרי קיבלתי הודעה שהיא בבית חולים במצב קשה 
ותוך זמן קצר היא נפטרה. ואז אתה נכנס לבית של אנשים, 
משהו'.  עליו  תספר  אותו,  הכרת  'אתה  אותך,  שואלים  והם 
ואתה לא תמיד יכול לספר הכל, ואתה צריך להיות הכי שקול 
והכי מחושב, ולהגיע לבית של המשפחה ולהיות לא כחבר, 
אלא כקצין נפגעים, בא נראה איך אנחנו קמים, ומתרוממים 
הדברים  כל  את  הצידה  מזיזים  ואיך  הלאה,  וממשיכים 

שיכולים להפריע". 
איך אתם עובדים מול משפחות של חיילים לא יהודים?

והשלושים  השבעה  של  הסדר  כל  "ביהדות,  שלום: 
והאזכרות, זה יוצר סדר למשפחה, שאגב מועתק היום לכל 
העולם. גם חיילים לא יהודים. בכל הדתות, יושבים גם אם זה 
חמישה או שבעה, או עשרה ימים. יש בזה היגיון פסיכולוגי 
והתנהגותי. גם משפחה לא דתית תבחר לשבת שבעה. ואם 
אז אנחנו  ניחומים,  אז הם מקבלים  יהודית,  לא  זה משפחה 
שם. כולם רוצים לעשות אזכרה. השאלה זה רק אם מגיע חזן 

צבאי או לא. 
"התפקיד שלנו זה בעיקר כבוד החי, החלל נקבר, יש מצבה 
אומרים  ואנחנו  בצד.  קצת  והמשפחה  והכל.  וזרים  צבאית, 
ואת  הכבד  העול  את  טיפה  לשאת  אתכם,  כאן  אנחנו  להם, 
לא מקובל  אירועים למשפחות.  עושים הרבה  אנחנו  הכאב. 
עם  אנחנו  נהרג.  אחיו  כי  לבלות,  יצא  עכשיו  שכול  שאח 
מסתכלים  מאוד,  וביקורתיים  השכול  את  שמקדשים  וחברה 
על מישהו שעכשיו אח שלו נהרג 'תראה איך הוא מתנהג, מה 
הוא יוצא לבלות', אבל יצר החיים הוא דבר חזק, וגם ההורים 
ואנחנו  ולהמשיך.  לאירועים  ולצאת  לחיים  לחזור  רוצים 
לוקחים אותם לנופש של משפחות שכולות ואחים שכולים, 
ואומרים להם הנה תצאו תיהנו, בואו תשמעו מוזיקה ותרקדו. 
המעגל  כל  את  מלווים  אנחנו  כמוכם.  פה  כולם  בסדר.  זה 

הראשון, הורים, אלמנה, אחים ויתומים". 
אתה מנהל שיחות עם ילד בן 10, ששואל אותך 'איפה 

אבא?', או 'איפה אחי הגדול?'

שלום: "בוודאי זה קורה. כשאנחנו נכנסים אחרי השבעה, 
יש שקט, כל המנחמים הלכו והמשפחה יושבת לבד. ומחכים 
לרגע שיגידו להם זה בסדר שתחזור לעבוד. ולפעמים הבוס 
למשל אומר לאבא אל תחזור, תרגיש בנוח, ולא תמיד זה טוב 
כי אנחנו רוצים שהוא יחזור לשגרה, והילד חוזר מבית הספר, 

ומספר לך שהאמא הפסיקה לאכול או האבא. 
היום  אנחנו  הכתפיים.  על  עול  לו  יש  נהרג  שאחיו  "ילד 
יותר  לב  היו שמים  פעם  עוברים.  האחים  מה  מאוד  מבינים 
להציף  החלו  האחים  האחרון  ובעשור  ולאלמנה.  להורים 
יותר את מה שעובר עליהם, ובעקבות זה גם אנחנו הבנו את 
החוויה שלהם. אנחנו עושים כל שנה אירועים, שעוזרים גם 
מבוגרים  לאחים  בעיקר  והאובדן.  את השכול  לעבד  לאחים 
יותר, כי ילד קטן, כולם דואגים לו, והוא בבית ספר ויש את 
המורים והיועצים והוא מטופל, אבל בחור שהוא בן 20 או 
25, לומד או עובד, ועכשיו מצפים שהוא יבוא לעזור להורים. 
נהרג  אחי  הנה  חושב  הוא  לפעמים  קל,  יותר  שלו  אמר  ומי 
ועכשיו מתרכזים בו, ומה איתי, מה אני לא בן פה? זה קשה 
לו. מה שחשוב זה לדעת להתייעץ תמיד, החכמה לא אצלנו, 

לא חתמנו עליה באפסנאות". 
תהליכים  חלו  מאז  כעשור,  לפני  התגייסת  אתה  שלום, 
בגלל  בצבא  בבעיות  נתקל  אתה  חרדים,  גיוס  של  שונים 

שאתה חרדי? הצבא מוכן בכלל לקליטת בחור חרדי?
שלום: "אני לא מסתיר את זה שאני חרדי, וכן אני בצבא, 
כל  סרן,  רב  דרגת  אקבל  מעט  עוד  אני  בצבא,  מתקדם  אני 

הדברים של הפוליטיקה אתה פחות מתחבר לזה". 
אבל ברחוב, אתה גר בבני ברק, מגיע לבית כנסת בשבת, 

מה התגובות שאתה מקבל?
"אני כל כך מרוצה ממה שאני עושה ורואה בזה שליחות 
קודש. לגעת במקום הכי רגיש של עם ישראל, לחזור הביתה 
וללוות  ולדעת שעוד כמה שעות אתה צריך לקום להלוויה, 
להיות.  שיכול  גבוה  הכי  במקום  ולהרגיש  המשפחות,  את 
כל המסביב לא מדבר אלי, הפוליטיקה וכל זה. אתה מקבל 

פרופורציות בחיים. השאר לא מעניין אותי". 
נתקלת  חולים,  או  פצועים  בחיילים  גם  מטפל  אתה 
במקרה שהגעת להורה חרדי שבנו נפגע והצעת את העזרה 

והוא נרתע, סירב ליצור קשר עם הצבא?
זה  בסוף  כזאת,  בתגובה  פעם  אף  נתקלתי  "לא  שלום: 
מטעם  כנציג  מגיע  ואתה  בצבא,  שלהם  שהילדים  אנשים 

הצבא, בכדי לעזור". 
נותן לך אפשרות להתקדם,  "אני אגיד עוד משהו, הצבא 
והנה כשהגעתי לתפקיד אמרו מה איך בן יעשה את התפקיד, 
ועכשיו  הלאה,  אותי  ודחפו  כזה,  לתפקיד  הראשון  ומוניתי 
אני עוד מעט עובר לתפקיד ראש מדור נפגעים בחיל הרפואה 

שזה תפקיד יותר מורכב ועם אתגרים שונים".
איך באמת עברת את התפקיד בפיקוד העורף? 

"מאז שהחל גל הטרור, היו בפיקוד העורף שישה פצועים 
אנוש, שזה מצב שאתה מכין את עצמך לגרוע מכל, ובמקרה 
של פציעה אין את המודיעים שמבשרים את הבשורה הקשה, 
ויושב  זה רק אתה, ואתה מגיע עם המשפחה לבית החולים 
לנו בתקופה האחרונה מפקד מחלקה בגדוד רם  איתם. היה 
שהתפוצץ עליו מטען בחיזמה, 16 שעות ישבנו עם המשפחה 

מחוץ לחדר הניתוח". 
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החללים
היתומים

אחיו נהרג בפיגוע רצחני, תלמידו 
נהרג בפעילות מבצעית אך ביום 

הזיכרון הוא מקפיד להתייחד 
בעיקר עם זיכרונם של החללים 
החרדים הקבורים בבתי העלמין 

ואין מי שיעלה על קברם - הכירו 
את ראש ישיבת ההסדר "מאיר 
  הראל" הרב אליעזר שנוולד

בשנים האחרונות הוא שולח 
את תלמידיו ביום הזיכרון 

לבתי עלמין בכל רחבי הארץ, 
מצוידים ברשימת חללים חרדים 
וחמושים בספר תהילים וסידור, 

הם מתפללים, אומרים קדיש 
וממשיכים לקבר הבא  בראיון 

ל'כל ישראל' הוא מבהיר: "המטרה 
אינה ביקורת – לא כלפי הציבור 

החרדי ולא כלפי המשפחות"

צילומים: ישיבת ההסדר "מאיר הראל" מודיעין

יעקב אמסלם
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ו הטלפון שצלצל במשרדו של הרב אליעזר שנוולד - ראש ישיבת ההסדר "מאיר 
הראל" - לא היה חריג. ככלות הכל, בתפקידו כראש שתי ישיבות וכפעיל בולט 
במיזמים שונים במגזר הדתי לאומי, היה הרב שנוולד טרוד מבוקר ועד ליל. 
אך המזכיר שמיהר להעביר לרב את שפופרת הטלפון, הבהיר כי מדובר בשיחה 
חשובה ואולי אף מפתיעה. "שלום כבוד הרב", אמרה הדוברת מהצד השני של 
הקו. "אני רוצה להודות לכם שעליתם לקברו של אחי שנהרג במלחמה. אני 

ממש מעריכה את זה, זה לא מובן מאליו".
בכדי להבין מדוע הפתעתו של הרב הייתה גדולה, צריך לחזור שש שנים לאחור. באחד הימים 
השתתף הרב שנוולד באירוע משפחתי ולקראת סיום האירוע ניגש אליו אחד המשתתפים ובפיו 
שאלה: "היום עושים כל כך הרבה למען חיילים ולמען חללים, מה עם החללים החרדים? האם 
אתם יודעים שאצל חלקם אף אחד לא עולה לקבריהם?" הרב שנוולד שקע בהרהורים והשיב 

לאיש: "אבדוק את הנושא הזה, תודה על העדכון".
כבר למחרת החל ראש הישיבה בבירורים מול גורמים והתמונה שעלתה טרדה את מנוחתו: 
חללים חרדים שנפלו במלחמות ישראל לא נקברו במהלך השנים בבית עלמין צבאי, וממילא 
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לא הוזכר שמם והם נותרו מיותמים. "יום הזיכרון הוא 
יום שכל החברה הישראלית מתייחדת עם הנופלים ומוקירה את פעילותם אשר בזכותה המדינה 
קיימת", אומר הרב שנוולד בראיון ל'כל ישראל'. "קוממה אותי העובדה שיש קבוצה שלא זוכים 

להכרת הטוב הזאת".
הרב שנוולד מבקש להבהיר עוד בתחילת השיחה, כי אין לו קמצוץ ביקורת כלפי המשפחות 
השכולות. "יש כאלו שלא יכולים לעלות לקבר כי עברו הרבה שנים או שהם עולים ביום הפטירה 
עצמו, לכן אני לא מפנה אצבע מאשימה כלפי מישהו. אבל אנחנו כחברה, מחויבים לזכור את 

אותם נופלים, גם אם לא דרך טקסים, מצעדים וכדו'".
וכך היה. הרב שנוולד קיבל רשימה חלקית של חללים חרדים וביום הזיכרון שחל חודשים 
למדו  תהילים,  במקום  וקראו  החללים  קברי  על  מתלמידיו  עשרות  פשטו  אירוע,  אותו  לאחר 
משניות ואמרו קדיש. "אנחנו הנציגים של עם ישראל, אף אחד לא ביקש ממנו לבוא ולעשות 

את זה". היוזמה החלה לצבור תאוצה וכיום מספר העולים על קבריהם גדול מתמיד. "אנשים 
פנו אלינו מעצמם, ביקשו את שמות הנופלים ואת כתובת בית העלמין ופשוט עלו להתפלל על 

קברם".
שנוולד  הרב  מתקשה  חרדים,  חללים  של  לקבריהם  דווקא  לעלות  לתלמידיו  שהורה  כמי 
להתחמק מהתיוג החרדי, "אני לא נכנס לקונפליקט של החברה החרדית בסוגיית הגיוס. לכל 
אחד יש את השקפותיו וכל אחד שומע לגדולי התורה אליהם הוא כפוף ואני מכבד את זה", הוא 
מדגיש. "אנחנו מבינים את הרגישות ואנחנו מבינים שיש תפיסות אידיאולוגיות בחברה החרדית 
ומקפידים מאוד לא להיכנס לסוגיה הזאת. המהלך שלנו לא בא להעביר ביקורת. זה לא ענייננו. 
אנחנו רק באים מהמקום החברתי של להוקיר את זיכרון הנופלים. אבל דווקא לנו, כדתיים, יש 
את ההיבט המעלה במי שמת על קידוש ה' שלפי המקורות נמצא במקומות שאפילו צדיקים 

גמורים לא מגיעים אליהם".
לדבריו, יש גם את ההיבט של הכרת הטוב, "בספרי המוסר נמדדת הכרת הטוב ברמת הטובה 
שהמיטיב עשה. אם אדם נתן שקל, אז זה בהתאם. אם אדם יתרום מיליון שקל, אז הכרת הטוב 
לנו את החיים שלהם.  נתנו  הם  לנו טובה עצומה.  אנשים שעשו  יש  וכאן  יותר.  גדולה  תהיה 

התחושה שלנו שבאמת אנחנו צריכים להוקיר טובה לאנשים הללו".
המדינה מודעת למצב?

היא שהטקסים מתקיימים  "בזמנו בדקתי את הסוגיה הזאת. העמדה הכללית של המדינה, 
הנושא  טקסים.  עורכים  לא  צבאיים  קברות  בבתי  נקברו  שלא  ולאלו  צבאיים,  קברות  בבתי 
הזה מאוד מאוד מסודר. אני חושב שההיבט של המדינה לא חשוב כאן, כי טקסים לא באמת 
יעזרו להם, אלא קריאת תהילים. השנה אנחנו מתחילים מנהג חדש: כל אחד שיעלה על קבר 

אחד מחללים אלו, ילמד את סיפור חייהם ונפילתם. זה חשוב מאוד לפרסם את הסיפור 
שלהם". 

האם יש משמעות לכך שהרב הוא גם אח שכול? 
רגישויות  מפתח  השכול,  את  הזאת,  הנוראית  החוויה  את  שחווה  מי  "בוודאי. 
בכל מיני דברים. אם מישהו לא עלינו נסע בכביש ועבר תאונת דרכים, הוא עומד 

ק

עולים לקברי החיילים בבית הקברות בבני ברק

יום הזכרון תשע"ו
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גרשון-שמואל ברקוביץ הי"ד
נולד ביום כ"ט באלול תרפ"ג )10.9.1923( בקלויזבורג )קלוז'( שברומניה. הוא למד בבית ספר יסודי 
לרב  והיה  סופר  בישיבת חתם  קלוז' למד  בעיר  ובישיבות.  ולאחר מכן למד ב"חדר  בעיר קעלעצעל 
ולמורה הוראה. בימות החופש לא היה יכול לראות ילדים מסתובבים באפס מעשה ולכן אסף אותם 
והיה משמיע להם סיפור או מלמדם מעט מהשקפת עולמו. הוא התמסר ביחוד לספרות תורנית והיה 

מסוגל לשבת וללמוד בהתמדה ברציפות שעות על שעות ללא הפסק. 
בשעות הפנאי היה רושם חידושי תורה וחרוזים בצורה אמנותית מופלאה, בסגנון התלמוד, באידיש 
ובעברית. תעודות הסמיכה לרבנות, שקיבל בשנת תש"י ואשר בהן הסמיכוהו גדולי תורה, אבדו לו 
בזמן מלחמת העולם השנייה. שמו הלך לפניו אולם הוא לא הספיק לעלות לגדולה באחת הקהילות 
וכבר קפץ עליו רוגזו של צורר היהודים. הוא נשלח למחנה עבודה ולמרות ייסורי תופת שעברו עליו, 
הצליח לשמור על יהדותו. בתום המלחמה הגיע לקפריסין ומשם לארץ וכאן הכיר את גדולי התורה, 

עקב היותו חריף ובקיא בש"ס ובפוסקים וזכה להערכתם בזכות גדולתו.
גרשון-שמואל גויס לצה"ל ביוני 1948 ובשנת 1950 הצטרף לצבא הקבע. בשנת 1968 רצה לקבל 
תוספת אקדמית בזכות השכלה תורנית. אז הלך ונבחן אצל הרב אבוחצירא וגם אצל רבה של עכו וקיבל 
מחדש סמיכה לרבנות. מכתבים ותעודות רבים הצטברו אצלו ומדברים בשבחו וביניהם גם מכתב מאת 
אחד הרבנים המציין כי הרב הראשי לתל אביב העיד עליו, עוד בשנת תש"ח, כי לא יצא מכשול תחת 
ידו, ומכתבים רבים המעידים עליו שהוא בקי בדיני ישראל ושאפשר לסמוך על איש כמוהו, שהוא בעל 

ידיעה והבנה בעניינים אלה. 
הוא נהג כתלמיד חכם: היה צנוע בהליכותיו וחסיד עם אלוהיו. כל מי שהכיר אותו כבעל תורה וירא 
שמיים ידע כי הוא עניו ושפל ברך. למרות שעבר שבעה מדורי גיהנום בשואה, שיקם את ביתו בארץ 
הקודש, היה עליז ושמח בחלקו. בצה"ל לא רצה לשמש כרב צבאי, כי לא רצה לעשות את התורה 
קרדום לחפור בו וקיים "אהב את המלאכה ושנא את הרבנות" הוא התחיל את שירותו כחייל פשוט, עד 

שהגיע במשך שנות שירותו לדרגת רב-סרן, בעל סמכויות נכבדות. 
מידותיו וכישרונותיו עשו לו שם והוא היה חביב על פקודיו ועל מפקדיו. הוא היה רודף שלום ושאף 
להשכין שלום בין יריבים. גרשון-שמואל זכה להקים דור ישרים מבורך, בן ושתי בנות שהלכו בדרכי 
אבות. כל ימיו דאג לחינוך ילדיו בבתי ספר חרדיים. היה לומד עם בנו בשבתות ונהג להוסיף לו מדי 
שבוע חידושים משל ראשונים, משל אחרונים ואף משלו. רבים האנשים שהכירו בגדולתו והזמינו אותו 
לשאת דרשות בהלכה ובאגדה בבתי כנסת בסביבת מגוריו, וגם בהזדמנויות כאלה היה נוהג לקחת אתו 
את בנו כדי שיוסיף דעת ותבונה. אור ליום ט' באלול תשל"א )30.8.1971( נפטר ממחלה בעת שירותו. 

הניח אישה, בן ושתי בנות. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בזיכרון מאיר.

יצחק-צבי לוינשטיין ז"ל
נולד ביום כ"ו בטבת תש"י )15.1.1950( ביפו. זה היה שנתיים אחרי 
למסורת  בהתאם  ומראות-השואה.  צרות  שבעי  לארץ,  הוריו  שעלו 
היהודית דאגו ההורים שהוא ויתר ילדיהם יקבלו חינוך תורני מלא; מאחר 
את  שלחו  ולכן  דתי  בית-ספר  היה  לא  )יאזור(  דאז  שבמקום-מגוריהם 
יצחק, כשהיה בן שבע, לבני-ברק אל דודו, לפני שההורים עצמם עברו 

לגור שם. 
יצחק למד ב"תלמוד תורה" של חוג חת"ם סופר המקומי ואחרי שסיים 
אותו המשיך את לימודיו ב"ישיבת" קרית-צאנז בנתניה. שם ישב ולמד 
בהתמדה רבה עד סמוך לגיוסו לצה"ל ביולי 1967 לנח"ל, כחצי שנה לפני 
המועד לפי הגיל. יצחק ידע להתגבר על כל מכשול ולהבליג על כל כאב. 
הוא היה בחור שקדן וירא-שמים שהקפיד על מצווה קלה כחמורה וידע 

לעבוד את עבודת-הבורא מתוך שמחה ורוממות-הנפש. 
בחופשת-הלימודים ובעתות-הפנאי היה עושה כל עבודה בבית ועוזר 
להוריו על-ידי כך. כך נהג עד שהגיע ליל הושענא רבה, הוא כ"א בתשרי 
אז  דמייה.  גשר  על-יד  משמרתו  על  כשעמד   ,)25.10.1967( תשכ"ח 
בהיתקלות עם מארב-האויב נפל. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות 
התלמידים  על-ידי  גמילות-חסדים  קופת  נוסדה  נפלו  אחרי  בבני-ברק. 
שבישיבת צאנז - והקרן נקראת "זיכרון יצחק". בספר "במעלות גיבורים" 

בעריכת ישראל ארליך הוקדשו כמה עמודים לזכרו.

מול הקב"ה מתחזק ומתחנן לרפואה. אדם שיצא להגן על החברה ונופל 
בתפקידו, יש פה רגישות מצד החברה שמבינה את גודל המחיר שמישהו 
שילם להגנתה. אנשים שלא חוו את המחיר היקר הזה, לא יבינו את זה טוב 

כמו מי שחווה את זה.
"הרי אנחנו חיים במדינה שבכל רגע נתון ישנם חיילים המסכנים את 
לא  חיינו.  לקיים את שגרת  נוכל  כדי שאנחנו  נהרגים  וחלק מהם  חייהם 
יעלה על הדעת שאנחנו מתעלמים מזה והכל סוג של מובן מאליו. לצערנו, 
יש בגבולות המדינה ואף בתוכה – באזור יהודה ושומרון - קיימות כמה 
וכמה קבוצות הזוממות לפגוע בנו ואלמלא אותם בחורים יקרים וסייעתא 
דישמיא, המזימות הללו היו יכולות לצאת אל הפועל. לכן הרגישות שלנו 

לנושא היא מאוד גדולה". 
משפחות החללים מודעות לפעילות שלכם?

"בשנים האחרונות היו פניות של כמה וכמה משפחות שמאוד שמחו 
כששמעו שאנו עולים לקברי יקיריהם והיו כאלו שגם ביקשו לתאם אתנו 
את העלייה. אני אישית לא שאלתי אותם מה היה עד שבאנו, כי זה לא 
מענייני. מי שיצר קשר, כל הכבוד לו. אבל רובם לא יצרו קשר וזה בכלל 
לא  אנחנו  ולכן  ממישהו  שלילי  טלפון  שקיבלנו  לא  זה  למה.  משנה  לא 
שוקלים  היינו  אולי  מקבלים,  היינו  אם  לקבר.  יעלה  שמישהו  מעוניינים 
זאת שוב כי לא נעשה משהו שהוא נגד המשפחה, אבל עד היום לא קרה 

דבר כזה ברוך ה'".

ממקימי הנח"ל החרדי

הרב שנוולד הוא בוגר ישיבת מרכז הרב. הוא שירת בשריון ועלה אט 
ומפקד  אט בסולם הדרגות. במהלך שירות המילואים היה מפקד פלוגה 
באזור  מגן  חומת  במבצע  שפעלה  יפתח  חטיבת  כסמח"ט  ושימש  גדוד 
לתפקיד  התמנה  חטיבות  מפקדי  קורס  שסיים  לאחר  ושכם,  מורה  אלון 
מבצעי בכיר כקצין אג"ם גייס בדרגת אל"מ. במסגרת תפקידו שימש הרב 

שנוולד כקצין אג"ם במלחמת לבנון השנייה במפקדת פיקוד הצפון.
בד בבד התקדם הרב שנוולד גם בתפקידיו בישיבת הגולן עד לתפקיד 
ר"מ. בשנות הוראתו בישיבה גיבש תכנית לימודית ייחודית שבה מקנים 
בעיון"  "היקף  נקראת  התוכנית  בגמרא.  העיון  ללימוד  מיוחדים  כלים 
ומטרתה הייתה לאפשר ללומדים לזכור את לימודם לאורך זמן. כר"מ בעל 
הדרגה הבכירה ביותר בקרב רבני ישיבות ההסדר יזם הרב שנוולד ביחד 
עם ראש ישיבת ההסדר בגולן הרב שוגרמן את "מסלול הפיקוד" בישיבות 

ההסדר. 
רבות,  עסק  בגולן  בשנותיו 
בישיבה,  להוראתו  מעבר 
לשירות  המוטיבציה  בהגברת 
מועיל בצה"ל, בקרב בני נוער - 
דתיים וחילוניים כאחד. לצורך 
כך, הקים את "מכון הראל" על 
שנפל  שרם  הראל  תלמידו  שם 
בלבנון, הפועל להגשמת מטרה 
זו על ידי שיחות ומורשות קרב 
שבהם  באתרים  סיורים  וכן 
ברמת  קשים  קרבות  התנהלו 

הגולן.
בחודש אלול תשס"ה, הקים הרב שנוולד בהתייעצות עם הרב אברהם 
שפירא את ישיבת ההסדר במודיעין, "מאיר הראל", על שם אחיו מאיר 
דרום  בכפר  התופת  מכונית  בפיגוע  גבעתי  בחטיבת  שירותו  בעת  שנפל 
בכך  מתאפיינת  במודיעין  ההסדר  ישיבת  שרם.  הראל  תלמידו  שם  ועל 
שהיא ישיבת הסדר קהילתית בעלת הדגשים ייחודיים של מחויבות אישית 
מארצות  עליה  בקליטת  מעורבת  גם  הישיבה  לקהילה.  תורנית  לתרומה 

הרווחה לקהילה במודיעין.
"ההנצחה של המוסדות שלנו בתלמידים שנפלו, היא סוג של הוקרה", 
למדנים,  ומעלה,  משכמם  ישיבות  בחורי  היו  "הם  שנוולד.  הרב  מסביר 
היו  הם  אם  שלהם.  בישיבה  בולטת  מאוד  בצורה  ומובילים  שמים  יראי 
היום בחיים, כולם היו מכירים אותם. עבורנו זה אובדן גדול, ההנצחה היא 
גם סוג של מודל. אנחנו מספרים על ההתנהלות שלהם, על דרך החיים 
שלהם. אלו אנשים שבשביל הקיום של המדינה, מסרו את הנפש, זה דורש 

מאתנו הרבה בכדי להצדיק את הזכות הזאת". 
הרב שנוולד נחשב לאחר ממקימי הנח"ל החרדי כש'נידב' את תלמידיו 
על  שהאחראים  רצו  "הם  החרדים.  החיילים  עבור  כמפקדים  לשמש 
עבדנו  "מאז  שנוולד.  הרב  מספר  מצוות",  שומרי  דתיים  יהיו  החיילים 
חייל  כל  על  קודש  עבודת  שעושה  החרדי  הנח"ל  עם  פעולה  בשיתוף 
אתם  להיפגש  לי  יצא  אותם.  להכיר  לי  שיצא  גדולים  רבנים  וביניהם 
לפני פסח, ואני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד חשוב. מדובר באנשים 
שתורמים לביטחון של מדינת ישראל וצריכים הרבה תמיכה כי הם עוברים 

דברים מאוד לא פשוטים ואנחנו משתדלים כמה שאפשר". 
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אהרן לוריא הי"ד
מוותיקי  הוריו,  בטבריה.   )21.8.1955( תשט"ו  באלול  ד'  ביום  נולד 
ישראל"  "אגודת  במפלגת  פעיל  אביו  בארץ.  שישי  דור  הישן,  היישוב 
את  אהרן  קיבל  חרדית,  למשפחה  כבן  העליונים.  במוסדותיה  וחבר 
חינוכו במסגרת "החינוך העצמאי" בתלמוד-תורה "אור תורה" בטבריה. 
הוא המשיך את לימודיו ברשת "החינוך העצמאי" בתלמוד-תורה "רבי 
עקיבא" בבני-ברק. לאחר מכן, עבר לישיבת "בית אברהם" בירושלים, 
את  כשסיים  בשעלבים.  בישיבה  ללמוד  עבר  לצה"ל  גיוסו  ולקראת 

שירותו הצבאי חזר אהרן ללמוד בישיבת "הכותל" בירושלים.
ביולי 1975 התגייס אהרן ושירת בנח"ל. יעד יישובו היה מבוא-חורון, 
ואפסנאות,  משק  בנושא  קורסים  בכמה  השתלם  הוא  אילון.  שבעמק 
גם בתקופת שירותו  רב"ט.  לדרגת  עלה  הוא  נגד-אפסנאי.  קורס  וסיים 
אהרן  הקפיד  והשירות,  האימונים  שבמסלול  הקשיים  כל  עם  הצבאי, 
מוכן  אהוב,  הבריות,  על  מקובל  היה  הוא  כבחמורה.  קלה  על  לשמור 

תמיד להגיש עזרה, גם לאדם שלא הכירו כלל.
על  מילואים.  לשירות  אהרן  נקרא  הגליל  שלום  מלחמת  כשפרצה 
המזרחית.  בגזרה  הקדמיים  הכוחות  אל  אספקה  להוביל  הוטל  יחידתו 
י"ט בסיון תשמ"ב )10.6.1982( נסע אהרן בראש שיירת אספקה  ביום 
נפגע  אהרן  השיירה.  את  מטוסים  הפציצו  כשלפתע  הלבנון,  לבקעת 

ונהרג. בן 26 שנים היה במותו.

יצחק אייזיק פישר הי"ד
נולד ביום ג' בכסלו תש"ב )23.11.1941( באלבה-יוליה שברומניה. בשנת 1947, לאחר 
שהייה של שנה בקפריסין, עלתה משפחתו לארץ והתיישבה ברעננה. הוא למד בבית-הספר 
ו' עבר לבית-הספר של החינוך העצמאי בהרצליה.  היסודי "יבנה" עד כיתה ה' ובכיתה 
אחרי כן למד במוסדות החינוך של ישיבת פוניבז', גם ב"ישיבה" הקטנה וגם ב"ישיבה" 

הגדולה. 
וחזותו  ה"ישיבה"  מן  היישר  לצבא  הגיע  הוא   .1959 יולי  בשלהי  לצה"ל  גויס  יצחק 
החיצונית העידה על כך. היו לו זקן ופאות וציציות שבלטו מלבושו וכך נשאר עד יומו 
ביותר  הקשים  בתנאים  גם  בקפדנות  מצוות  שמר  הוא  האזרחיים.  ובחייו  בצבא  האחרון 
וביחידה הכירוהו בהתנהגותו למופת, כחייל וכאדם. הוא אמנם היה נחבא אל הכלים אך 
כי  אף  כבוד  לו  רחשו  כדתיים,  חילוניים  ומפקדיו,  חבריו  וחיבבוהו  העריכוהו  ביחידתו 
לגביהם גילם יצחק את דמות הצעיר החרדי. תמיד ידע לעודד חברים במילתא דבדיחותא, 

בטפיחה על השכם ובעיקר בחיוכו.
במלחמת ששת הימים השתתף עם גדודו בכיבוש ירושלים. הוא היה אחד הראשונים 
שהגיעו אל הכותל המערבי. לימים אמר: "ברוך השם שזכיתי להיות בין משחררי ירושלים. 
של  מחסנית  עם  שהחזקתי  התפילין  אלה  היו  ודאי  בשלום.  הקשים  הקרבות  את  עברתי 
ולא  פגע בתפילין  לא  הוא  נעצר;  הוא  נפגעה בכדור אך  בכיסי. המחסנית  כדורים שהיו 

בסידור שהיה בתוך הכיס - וברוך השם, גם לא בי". 
כתום מלחמת ששת הימים שב יצחק לביתו - לרעייתו ולילדיו. הוא נתחבב על חבריו 
במחיצתו  מבלים  היו  פעם  ולא  קרבתו  את  בקשו  הם  מצוות.  שומרי  שאינם  על  ובעיקר 
בלילות-שבת, בזמירות של שבת ובניגוני חסידים. בנובמבר 1969 נקרא לשירות מילואים 
פעיל. אור ליום ח' בטבת תש"ל )16.12.1969( נפגע טרקטוריסט בהפגזת המצרים ויצחק 
חש עם מפקדו לחלץ את הפצוע. הם היו חשופים להפגזה ובקרבת מקום נפלה פצצה וכך 
למנוחת-עולמים  הובא  הוא  הפצוע.  והטרקטוריסט  מפקדו  ועמו   - הוא  מותו,  את  מצא 
בבית-הקברות בבני-ברק. חבריו של יצחק הנציחו את זכרו על-ידי ייסוד קופת גמילות-

חסדים על שמו ולזכרו נערך שיעור של דף יומי בגמרא.

אברהם-יעקב פרייזלר הי"ד
סיים  היסודיים  לימודיו  את  שברומניה.  מוסז'  בעיר   )11.10.1939( ת"ש  בתשרי  ל'  ביום  נולד 
בבית-הספר הממשלתי ובבית-הספר "אחדות ישראל" בבואנוס-איירס שבארגנטינה. את לימודיו 
התיכוניים סיים בבית-הספר הממשלתי ובישיבת "חפץ חיים" שם. אחר-כך עלה ארצה והמשיך את 

לימודיו הגבוהים בישיבת "קול תורה" בירושלים ובאוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן. 
כשהיה בגיל צעיר יחסית, הבחינו אצלו בניצוצות של גדול בתורה, במובנו הרחב של הביטוי. הוא 
התבלט בלימודיו, בכישרונו ובתפיסתו החדה. דרך משחקו ושיחתו העידו על פקחות ורצון גדול 
לרכוש ידע. הוא הצטיין בלימודים היסודיים ואחרי-כן בלימודים התיכוניים. יום לימודיו העמוס 
לא הסתכם אצלו בעשיית השיעורים שהוטלו עליו. מלבדם התמסר בכל לבו ללימוד תורה בישיבת 

"חפץ חיים" בשעות אחר הצהריים, ועשה שם חיל. 
בהיותו בן שמונה-עשרה עלה לירושלים והתקבל לישיבת "קול תורה" בשכונת בית-וגן. בישיבה 
חייו. מסיבות  כל  בו במשך  ניכר  בו חותם עמוק, שרישומו  והיא הטביעה  ימים,  זו עשה שנתיים 
משפחתיות נאלץ לשוב לארגנטינה, למרות הצלחתו והתקדמותו המהירה בלימודים. בארגנטינה 
התמסר ללימודים ולהקניית דעת ותורה לאחרים, והמשיך בכך גם באורוגואי הסמוכה )בבית-הספר 
התיכון "ליסיאו", שנוסד על-ידי המחלקה לחינוך תורני בסוכנות( ולבסוף במוסד החינוכי "חזון 

נחום" ביפו. 
שנים לאחר מכן, חזר לארץ-ישראל, כאן החל למסור שיעורים בבית הכנסת בשיכון "משה"ב" 
בגבעתיים, שם התקבצו סביבו קבוצת צעירים שינקו מתורתו. הוא כתב על לימוד תורה, על פירוש 
רבנו חננאל ושימושו בתלמוד הירושלמי ועוד, על מנת שיוכלו אחרים ללמוד את אשר ידע. דבריו 
היו תמיד בהירים ומאירים. וכך זכה לעשות נפשות בקרב רבים מילדי ישראל. היה סובלני ונעים 
הליכות, הסביר להם סוגיות מסובכות ביותר, במלים פשוטות. תפילתו נאמרה תמיד בעיון וברצינות, 

והיה מונה את המילים כמטבעות.
יעקב גויס לצה"ל בסוף ינואר 1970. לאחר הטירונות ולאחר שהשתלם בקורס למשניים טכניים 
הוצב לשרת בתפקיד משנה טכני בחיל השריון. חבריו בצבא נהגו לשוחח אתו ארוכות על עניינים 
ובכבוד. לאחר  ראש  בכובד  דבריו  ותמיד שמעו את  ובתחומי ההשכלה הכללית,  היהדות  בתחום 
ועל כך השיב: "לא  שהשתחרר מהשירות הסדיר הוצע לו לצאת לשליחות חינוכית בחוץ לארץ, 
פעמיים,  לחשוב  בלי  לקרב  יצא  יום-הכיפורים  במלחמת  ממנה".  לצאת  כדי  לארץ-ישראל  באתי 
וביום ט"ז באדר תשל"ד )10.3.1974( נפל בעת שירותו, על כביש חושניה-ציר הנפט ברמת-הגולן. 

דוד לנדאו הי"ד
ועלה  שבשוודיה  בשטוקהולם   )15.5.1947( תש"ז  באייר  כ"ה  ביום  נולד 
עם משפחתו ארצה בשנת 1949. הוריו היו ממשפחה חסידית מובהקת ואביו 
ב"תלמוד  למד  הוא  לדוד.  מרוח מסורת החסידות  להעביר  יכולתו  ככל  עשה 
תורה זכרון מאיר" בבני-ברק ובישיבה התיכונית בכפר הרא"ה והיה בה אחד 
התורנית  בישיבה  ללמוד  עבר  בחינות-הבגרות  לאחר  המצוינים.  התלמידים 
אחד  היה  ושוב  ולילה  יומם  בתורה  הגה  שם  יבנה(.  )ליד  דיבנה"  "כרם 

התלמידים המצטיינים.
חברי  עם  נמנה  זו  במסגרת  לנח"ל.  והצטרף   1966 ביולי  לצה"ל  גויס  דוד 
בימי  גם  אולם  פעולות.  ובעוד  כראמה  בפעולת  והשתתף  המוצנח  הנח"ל 
שירותו בנח"ל לא שכח את צור-מחצבתו ובכל רגע פנוי היה יושב ולומד תורה. 
הייתה בו המזיגה של ספרא וסייפא. הוא היה לומד בחברותא עם חבר לוחם, בן 

ישיבת "כרם דיבנה" והמשיך לשנן את השיעור היומי הקבוע בתלמוד.
אור ליום כ"א באייר תשכ"ט )8.5.1969(, נפל בהפגזת אויב באזור תעלת 
של  רבה  לו  ספדו  בהלווייתו  בזיכרון-מאיר.  למנוחת-עולמים  הובא  סואץ. 
העיר בני-ברק, ראשי ה"ישיבות" שלמד בהן וראש העיר בני-ברק ספד לו על 
קברו. ביום השנה לנפילתו נדפסה חוברת של דברי תורה בשם "לעילוי נשמת 
דוד לנדאו;" לזכרו מופיעה מדי חודש בחודשו חוברת בהוצאת ישיבת "כרם 
דיבנה", לרבות דף קשר לחייל בשם "בלכתך בדרך;" הוריו תרמו ספרי-קודש 
על שמו לבית-הכנסת "בית אברהם" בבני-ברק וגיסו תרם ספרי תורה וספרים 

לישיבת "מאמר מרדכי". 
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ילדה של

אבא
כבר כילדה שגדלה 

אצל אביה האנטישמי 
ניצלה מארין לה פן 

מניסיון התנקשות, מלעג 
החברים ומהמאבקים 

הפוליטיים והסכינאות 
  הפנימית במפלגה

חיים פרידלנדר משרטט 
ביד אמן את הקריירה 

הפוליטית המורכבת של מי 
שעשויה להכות את הסקרים 

ולזכות בנשיאות צרפת 
 האנטישמיות הסמויה, 

המאבק עם ההורים, בן הזוג 
היהודי וההגנה המשפטית 

על מהגרים

חיים פרידלנדר
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לפוליטיקה.  נולדה  פן  לה  מארין 
ייסד  פן,  לה  ז'אן-מארי  אביה, 
והנהיג את מפלגת הימין הקיצוני 
'החזית הלאומית'. בגיל 8 בלבד 
כבר הכירה את הסכנות הטמונות 
בפוליטיקה, כשמטען חבלה של 
20 ק"ג דינמיט התפוצץ בדירתם 
לה  משפחת  של  הקומות  שתי  בת 
מהזכוכיות  נחתכו  שידיה  מארין,  פן. 
ראתה  להפתעתה  נהרגו,  שהוריה  משוכנעת  הייתה  הרבות, 
הוא  שאבי  הבנתי  אז  "רק  ושלם.     בריא  יוצא  אביה  את 
אדם שרוצים להרוג אותו ושאני עלולה להפוך ליתומה. אני 
מניחה שלא אוכל לעולם להשתחרר מהפחד שחשתי", סיפרה 

מאוחר יותר. 
והעלבונות  לקרבות  אותה  יחשלו  הלילה  אותו  מאורעות 
לזירה  ונכנסה  ייעודה  את  ממשה  כשהיא  חלקה  מנת  שיהיו 
הפוליטית, "אבי כבר היה אז חבר פרלמנט ותיק, ולמרות זאת 
אף נציג רשמי לא הגיע להביע הזדהות. איש אפילו לא שלח 
וזה הפך  לא  שווים,  אנחנו  נוראי,  ואז הבנתי משהו  מברק. 

לאבן פינה בחיי". 
בכדי להבין מי זאת מארין לה פן, מועמדת הימין הקיצוני 
לה-פן  כיום  אביה.  היה  מי  כל  קודם  להבין  צריך  לנשיאות, 
מתכחשת לדעותיו האנטישמיות, אך לא מתכחשת למי שהוא 
היה בשבילה. בראיון לטלוויזיה הממלכתית של צרפת, בשעת 
השיא, בפריים טיים, סיפרה כי "נולדים הבת של לה פן ומתים 

הבת של לה פן. זה האיש של חיי, הוא בנה את מי שאני". 
מארין, בשמה המלא  מאריון אן פרין לה פן, היא הצעירה 
מבין שלוש בנותיו של ז'אן מארי לה פן, מי שהוביל ביד רמה 
במשך קרוב לארבעה עשורים את הימין הקיצוני בצרפת. ז'אן 
מארי היה הרבה יותר מסתם מנהיג, הוא הפך לדמות המייצגת 
של שולי החברה הצרפתית, חיילים משוחררים שלא מצאו את 
מקומם, קצינים שנבגדו כשדה-גול נטש את אלג'יריה, משתפי 
פעולה עם הנאצים בימי משטר וישי ובריונים המוכנים לכל 
מעשה אלימות כדי להציל את המולדת מהיהודים, מזרים או 

מסתם מתירנים מהשמאל.
הוא  בברטאני,  החוף  מעיירת  דייגים  למשפחת  בן  הוא 
שנה,   200 "במשך  גאווה.  בכך  ראה  הוא  זאת,  הסתיר  לא 
בראיון.   פעם  סיפר  הצרפתית",  האדמה  את  אבותיי  חרשו 
אביו נהרג לאחר שספינת הדייגים שלו עלתה על מוקש ימי 
במהלך מלחמת העולם השנייה. בגיל 16 כבר ניסה להתגייס 
לתנועת ההתנגדות הצרפתית, בעיקר ממניעים לאומיים, אך 
נדחה בשל גילו הצעיר והוא המשיך ללימודי משפטים במכון 
לפעילים  במהרה  התחבר  שם  בפריז,  סורבון  של  למשפטים 

ההתארגנות  של  העיתון  בהפצת  החל  זה  קומוניסטים.  אנטי 
בצרפת  שראתה  התארגנות  פראנסז',  'אקסיון  הפוליטית 
ואנטי- אנטישמית  ימנית,  הייתה  התנועה  קתולית.  מלוכה 

הסטודנטים,  ארגון  של  למנהיג  הפך  בהמשך  רפובליקנית. 
וחבריו  הוא  למשפטים.  הסטודנטים  של  החברות  איגוד 

לארגון  עסקו בעיקר בקרבות רחוב עם הקומוניסטים. 
סיום  ולאחר  נמוג  לא  המולדת  להגנת  להתגייס  חלומו 
שירותו  במהלך  הצרפתי.  הזרים  ללגיון  התגייס  לימודיו 
הזרים  ברגימנט  מודיעין  כקצין  כיהן  שם  לאלג'יריה,  נשלח 
קנאר  "לה  העיתונים  חשפו  ב-1987  הראשון.  המוצנח 
אנשנה" ו"ליברסיון"  את העובדה שלה פן היה בעצמו שותף 
מסכת  שפורסמו,  עדויות  פי  על  באלג'יריה.  לעינויים  פעיל 
שוטים  הצלפות  בעיטות,  מכות,  כללה  פן  לה  של  העינויים 
ששמו  שטען  פן,  לה  חשמל.  ומכות  הטבעות  ושרשראות, 
הטוב נפגע, תבע את שני העיתונים לדין על דיבה, והפסיד. 
'הארץ' לפני כ-15 שנה, טען כי לא  בראיון שהעניק לעיתון 
מדובר היה בעינויים, "אלו היו תחקורים נוקשים'". לדבריו, 
העינויים  נגד  אצלנו  שנאבקו  שהאנשים  הוא  שמפתיע  "מה 
הם הקומוניסטים. והרי הקומוניסטים הם אלה שנהגו לבצע 

עינויים המוניים ושיטתיים בארצותיהם-הם". 
את הקריירה הפוליטית שלו החל במקביל לשירותו בצבא, 
כחבר  הלאומית,  לאספה  נבחר  בלבד   28 בגיל  ובהיותו 
במפלגה הפופוליסטית UDCA, בכך שבר שיא והפך לצעיר 
ביותר שנבחר לכהן באסיפה. את שיאו תשבור לימים נכדתו 
 .22 בגיל  הלאומית  החזית  מטעם  כצירה   שנבחרה  מריון, 
לאחר מספר שנות נדידה בין מפלגות הימין, הקים את מפלגת 
החזית הלאומית. לה-פן החל לצבור כוח רב, ואחד מנאמניו, 
משפחתו,  הון  את  לו  הוריש  למבר,  האצולה  למשפחת  נצר 
30 מיליון פרנקים ואחוזה מפוארת בפרבר העשירים סן קלו 
והיותו מנהיג מפלגה, לא שכח  במערב פריז. למרות עושרו 
את תגרות הרחוב מימיו באוניברסיטה והוא אף איבד את עינו 
בתגרה שכזו. לדבריו, "יריבים פוליטיים תקפו אותי. הוכיתי 
את  איבדתי  מכך  וכתוצאה  בפנים  בעיטות  ספגתי  נמרצות, 

עיני".

"אבא שלך פשיסט"
אביה  של  הפוליטית  המציאות  לתוך  שנודלה  מארין 
נאלצה להתמודד עם הקנטות והשפלות מצד חבריה לספסל 
אף  מוריה  ועוד.  פשיסט"  שלך  "אבא  צעקות  הלימודים, 
בראיון:  סיפרה  לימים  כך  בצלחת,  ידיהם  את  טמנו  לא  הם 
"כשהייתי בת 12. מנהלת בית הספר תלשה ממני את דיסקית 
שלך  הדת  לה.  זקוקה  לא  'את  שנשאה.  הקתולית  הטבילה 
שונה משלנו', התריסה כלפיי, ברמזה ל'דת' הפשיסטית של 
אבי". תחילה הייתה מסתירה את זהותה של אביה, וכשנאלצה 
לא  מוזיקלי".  לאור  "מוציא  הצהירה  מקצועו  את  להצהיר 
היה זה שקר, שכן אביה החזיק בהוצאה לאור של תקליטים, 
במיוחד של מוזיקה צבאית. בין השאר הייתה לו בלעדיות על 

שירי הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה. 
שאף  דבר  אותה.  חישלו  רק  והקנטות,  ההצקות  לדבריה, 
הורג  שלא  שמה  למדתי  שלי  "מאבא  מאביה,  למדה  אותו 
של  עור  לעצמי  פיתחתי  התחשלתי.  אכן  אני  מחשל.    -
מצבים:  שני  עם  להתמודד  עלי  היה  מאוד  צעיר  מגיל  פיל. 
סיכונים,  של  רצף  הם  שהחיים  למדתי  לשכנע.  או  להצטדק 
שהפוליטיקה מכפילה ואף משלשת את הסיכונים הללו, אבל 

גם שהמאבק שאנו מנהלים שווה את הסיכונים, את הקורבן 
שאנו מקריבים". מאוחר יותר למדה דרך נוספת, התרסה. כך 
למשל, כשעיתוני צרפת חשפו את העדויות על העינויים כנגד 
אביה, הוא הציע לה שלא ללכת לבית הספר באותו יום, אך 
היא דהרה ללימודים באופנוע שלה ונכנסה לכיתה, תוך שהיא 

מניפה אצבעות בתנועת ניצחון.
ואז הגיע המשבר המשפחתי. אימה, פיירט, בחרה לנטוש 
את אביה ולצאת למסע גירושין מתוקשר ופרובוקטיבי, שפרנס 
את שערי העיתונים באותה תקופה. פיירט בחרה להשמיץ את 
סיפרה  למשל  כך  מחייו.  עסיסיים  פרטים  ולספק  מארי  ז'אן 
כי הוא נהג לערוך מסיבות פעילים וחברים בחזית הלאומית. 
מסיבות בהן שתו הרבה ושרו שירי נוסטלגיה ל"תקופה היפה" 
השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  בצרפת,  הקיצוני  הימין  של 
לדבריה, לה-פן נהג כגבר מאצ'ו ברוטלי וחייב אותה לקרוא 
מסמך שנכתב בידי הנאצי הבלגי ליאון דגרל, "חובותיה של 
פן  לה  סירב  בתגובה  להתנהג.  שתלמד  כדי  המנהיג",  אשת 
להחזיר לה את הכד עם אפרה של אמה, שנטמן באחוזת הקבר 

המשפחתית. פיירט מצידה גנבה את עין הזכוכית שלו. 
מארין, אז נערה בת 17, לקחה את מסע הגירושין המתוקשר 
באורח קשה ביותר. היא הסתגרה בחדרה במשך חודש וחצי, 
תוך שהיא בוכה ומקיאה ללא הפסקה. היא אף הודיעה לבית 
למארין  עליה.  אימה  של  למשמורת  מסרבת  שהיא  המשפט 
ניתוק  על  מודיעות  הן  שאף  המבוגרות,  אחיותיה  הצטרפו 
חושפת  והיא  במתקפה  ממשיכה  מצידה  האם  שכזה.  קשר 
שלי  "הבנות  כי   סטון'  'רולינג  האמריקני  למגזין  בראיון 
מרואיין  של  מפרצוף  צחקו  הן  בסיסית.  באנטישמיות  גדלו 
צרפתי  לא  ליהודי(,  גנאי  )כינוי  יוד  ‘זה  וקראו  בטלוויזיה 
אמיתי'. הן השתמשו בכל כינויי הגנאי ליהודים. כשהוקרנה 
הן  לראותה.  פן  לה  עליהן  אסר  בטלוויזיה,  ‘שואה'  הסדרה 
חזרו גם על הביטוי החביב על אביהן, ‘הדוד אדולף לא עשה 

מספיק'". 
שלמדה  בתקופה  גם  המשיך  מארין  כנגד  ההצקות  מסע 
משפטים באוניברסיטה, שם הוכרחה ללמוד את כתב האישום 
שהוגש כנגד אביה, בגין גימוד פשעי מלחמה, בשל טענתו כי 
"תאי הגזים באושוויץ היו פרט שולי במלחמה". בסופו של 
דבר אביה הואשם ונגזר עליו קנס של 1.2 מיליון פרנקים, מה 

שלא מנע ממנו לחזור שוב ושוב על טענה זו. 

הגנת המהגרים
מארין, כך ע"פ עדויות שונות, הייתה סטודנטית די עצלנית 
שהעדיפה את החיים הטובים של פריז על פני הלימודים. אחד 
החזית  מראשי  מרטינז,  קלוד  ז'אן  פרופ'  הוא  עדים  מאותם 
התרגילים.  בהכנת  אביה,  דרישת  בשל  לה,  שעזר  הלאומית, 
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לוותר,  העדיפה  היא  אביה  של  במפלגתה  הפעילות  על  גם 
פרדריק  ביניהם  פעילים.  מספר  עם  טוב  קשר  על  אך שמרה 
לאחראי   לימים  שיהפוך  שואה,  ומכחיש  אנטישמי  שאטיון. 

הראשי לעסקאות המימון של מערכת הבחירות של מארין.
עם סיום לימודיה היא החלה לעבוד כמתמחה במשרד עורכי 
הדין של ז'ורז' פול וגנר, חבר הלשכה הפוליטית של החזית 
המתמחה  עם  לעבוד  ששו  לא  המשרד  לקוחות  הלאומית. 
פוטנציאלים.  לקוחות  אחרי  לרדוף  נאלצה  והיא  הצעירה 
בסופו של דבר היא מצאה לקוח כזה, נור א־דין חמידי, מהגר 
אלג'יראי שהגיע לצרפת בגיל שנה וגורש שלוש פעמים בשל 
למנוע  התגייסה  הצעירה  הדין  עורכת  שעבר.  קלות  עבירות 
את גירושו ברביעית, לאחר שנתפס גונב מוצרי מזון במרכול. 
מאיתנו"  אחד  ככל  "צרפתי  הוא  חמידי  כי  טענה  בביהמ"ש 
היא  אך  התקבלה,  לא  בקשתה  אזרחות.  לו  להעניק  ודרשה 
הצליחה להשיג דחייה במועד גירושו. בהמשך סייעה לו שוב 
העובדה  לי  "עזרה  לדבריו,  פעמים.  משבע  פחות  לא  ושוב, 
פיקנטי".  עלי. השופטים מצאו שזה  הגנה  פן  לה  שבתו של 

וכי  היחיד  היה  לא  הוא  שונות  טענות  לפי 
היא  ה-90,  שנות  ראשית  תקופה,  באותה 

הגנה גם על מהגרים נוספים.
בבגידה  אותה  אביה האשימו  חבריו של 
היא   – בציניות  אותה  האשימו  ובביהמ"ש 
מחפשת תיקים כאלה לטהר את שמה, נטען. 
פן  לה  עם  קשר  על  לשמור  המשיך  חמידי 
פומבית  פוליטית  באסיפה  אותה  פגש  ואף 
לו  הציעה  אבל  אותו,  חיבקה  היא  שלה. 
להסתלק משם: "התומכים שלנו כאן בדרום 
אדם",  כבני  ולא  כחיות  לפעמים  מתנהגים 
למרות שעד  בצרפת  שנותר  למהגר,  אמרה 

היום לא קיבל אזרחות.

היורשת
מארין  החלה  בעבודתה  הצלחתה  עם 
'החזית  של  בפעילות  עצמה  את  להראות 
נישאה  אף  היא   1997 בשנת  הלאומית'. 
ממנו  שופואה,  פרנק  המפלגה  לפעיל 
אותה  מינה  אביה  מכן.  לאחר  התגרשה 
המפלגה.  של  המשפטית  הלשכה  לראש 
המפלגה,  מבכירי  מגרה,  ברונו  במקביל, 
ומנסה  אביה  כנגד  הפעילים  את  מתסיס 
את  לסכל  מנסה  פן  לה  מקומו.  את  לרשת 
יקר. היא נכשלת  המרד, אך משלמת מחיר 
בבחירות למרכז המפלגה. אביה לא מהסס 
חברים  לצרף  כנשיא  סמכותו  את  ומנצל 

למרכז המפלגה כדי להכניסה. 
המרד במפלגה מתגבר. אנשיו של מגרה 
ז'אן מארי 'קאפו' ושלל כינויים  מכנים את 
של  בחיבתו  בהתחשב  אירוני  קצת  נאצים, 
של  בסופו  הנאצים.  למורשת  ואנשיו  האב 
תנועה  ומקים  מהפלגה  מגרה  פורש  דבר 
ראה  אביה  תקופה  לאותה  עד  מתחרה. 
באחותה הגדולה, מרי קרולין, את היורשת, 
שנמנה  בעלה  עם  ללכת  בוחרת  היא  אך 
על אנשי מגרה, בתגובה נשבע אביה שלא 
יחליף עמה מילה. שבועה שהוא עומד בה 
עד היום. לאחר המשבר והפרישה, מתחיל 

האב לסמן את מארין כיורשת העתידית.
יוצאת  הלאומית'  'החזית  פלא  באורח 

עולה   2002 לנשיאות בשנת  ובבחירות  יותר  חזקה  מהפירוד 
האב, בניגוד לכל הסקרים, לסיבוב השני. שבועיים לאחר מכן 
סופג האב תבוסה משפילה לז'אן שיראק. מארין, שמפנימה 
בחירתו,  את  שהכשילו  אלה  הם  אביה  של  ההתבטאויות  כי 
"דדיאבוליזציה", טיהור  לנשיאות המפלגה.  מתחילה במסע 
והיא  סיסמתה  זו  בה,  שדבק  האנטישמי  מהשם  המפלגה 
להתגרש,  מספיקה  היא  בינתיים  האורוות.  בניקוי  פותחת 
להתחתן שוב ושוב להתגרש, עד שהיא מוצאת את בן הזוג 
המושלם, תרתי משמע. לואי אליוט, יהודי ממוצא אלג'יראי, 

שמכונה על ידי מתנגדיה  "היהודי הספרדי של מארין". 
המיתוג מחדש מצליח והמפלגה נוחלת הצלחה בבחירות 
זאת,  עם  לרשויות המקומיות.  ובבחירות  האירופי  לפרלמנט 
ושוב.  שוב  נכשלת  המפלגה  לפרלמנט  בבחירות  דווקא 
הסיבה לכך, שיטת הבחירות האזורית, לפיה המועמד שקיבל 
את הרוב בכל אזור לוקח הכול. למרות הדימוי החדש שהיא 
מאמצת, לה פן האב לא מוותר וממשיך להעניק שלל ציטוטים 
היה  לא  הנאצי  השלטון  לפיו  אחד,  ציטוט  פרובוקטיביים. 
איום כל כך, היה יותר מידי בשבילה והיא משעה את עצמה 
מחברותה במפלגה. אביה לא מהסס ומצביע על סגנו, ברונו 
גולניש, כיורשו. הייתה זו עקיצה מכוונת, שכן גולניש הורשע 
בשל אמירתו כי ייתכן שהמשטר הנאצי לא עשה שימוש בתאי 
גזים להשמדה, ושלא נהרגו יהודים כה רבים במלחמת העולם 

השנייה.
אביה  סופג   2007 בשנת  שנערכות  לנשיאות  בבחירות 
הבת,  את  להאשים  בוחרים  מתומכיו  חלק  כואבת,  מפלגה 
מתחילה  והיא  מתרגשת,  לא  פן  לה  יותר.  רך  קו  שנוקטת 
להתכונן ליום בו תכבוש את מקומו. היא עוברת לצפון צרפת, 
שם יש ריכוז רב של מצביעי הימין הקיצוני. במהלך הבחירות 
המקומיות היא מוקפת על  ידי שני פעילים ממפלגה מתחרה, 
אחד מהם אף שולף אקדח. למרות האמפטיה שהיא מקבלת 
בשל כך, היא נכשלת בבחירות, אך מצליחה להכניס 5 חברי 

מפלגה למועצה.
פיליפו,  פלוריאן  את  למפלגה  פן  לה  מייבאת  ב-2009 
פקיד ממשל צעיר, בוגר בית הספר הגבוה והיוקרתי למינהל, 
שמכשיר את צמרת המדינה העתידית. פיליפו שהחל את דרכו 
בשמאל הלאומי מנסח מצע ש'ידבר' לכולם. אביה רואה בו 
מרגל מטעם הנשיא סרקוזי, אך מארין מגנה עליו. המצע אותו 

ניסח, מתאים לקו בו היא דוגלת.  
מתמנה  פן  לה  האב   ,2011 בתחילת  מגיע  המיוחל  הרגע 

לנשיא הכבוד של המפלגה ומפנה את מקומו למארין. בנאומה 
היא חולקת כבוד לאביה, אך ממהרת להצניע את דמותו. כך 
מנסה  היא  ימים,  באותם  ל'מעריב'  מעניקה  שהיא  בראיון 
להציג את מפלגתה כלא אנטישמית, חובבת יהודים וישראל. 
אביגדור  דאז  החוץ  שר  את  תוקפת  אף  היא  ראיון  באותו 
ליברמן, "הוא מרחיק לכת. אילו אמרנו בצרפת עשירית ממה 
הסורגים.  היינו מאחורי  חושבת שכבר  אני  ליברמן,  שאומר 
הייתי יושבת בכלא". את הבנייה בהתנחלויות היא תוקפת לא 
כי "אחר כך תהיה  בגלל אהבתה לרשות הפלסטינית, אלא  
פירושו  בהתנחלויות  הבנייה  המשך  דמוגרפית.  בעיה  לכם 
אני  ביחד.  לחיות  יכולים  וערבים  שיהודים  לשכנע  לנסות 
בה  אאמין  מדוע  שלי,  במדינה  ברב–תרבותיות  מאמינה  לא 
מזכירה  היא אף  לידי סכסוכים".  היא מביאה  במקום אחר? 
לקוראי העיתון כי החזית הלאומית תמכה תמיד בקיומה של 

מדינת ישראל. "נוטים לשכוח זאת", רטנה. 

האב נגד הבת
השני,  לסיבוב  עולה  לא  היא  ב-2011  לנשיאות  בבחירות 

שנה  ל-17.5%.  בה  התמיכה  בסיס  את  להגדיל  מצליחה  אך 
הישג  רושמת  היא  האירופי  לפרלמנט  בבחירות  מכן  לאחר 
הגדולה  הצרפתית  למפלגה  הופכת  הלאומית  החזית  שיא, 
בגוף אותו היא רוצה לפרק. מנגד, אביה ממשיך בהתבטאויות 
גב  את  ששבר  הקש  השואה.  הכחשת  בואכה  האנטישמיות 
הגמל היא התבטאותו לפיה המרשל פטן, מנהיג משטר וישי, 
"זכה לביקורות לא הוגנות". מארין ראתה בכך נקמה על כך 
באותה  המחוזיות  בבחירות  להתמודד  לו  לאפשר  שסירבה 

שנה, וזימנה את האב לדין בפני בית הדין של המפלגה.
לדיון הוא לא הגיע, שכן הוא אושפז בבית החולים לטיפול 
שנקבע מראש, אך הוא שיגר הודעת דוברות בנוסח לה פן. 
נכתב בה. "המפלגה  עדיין לא מתה",  נח היטב. החיה  "אני 
לפרוש  צריך  הוא  בדיבוריו.  תלויה  להיות  יותר  יכולה  אינה 
מהחיים הפוליטיים", הצהירה מארין לה פן בראיון טלוויזיוני 
פרקה  בדיון  ישוחרר.  כשאביה  הדיון  את  לקיים  והתעקשה 
על  הערותיו  נטל  את  נאלצה לשאת  כי  טענותיה,  את  מארין 
בבית  באוניברסיטה,  הספר,  בבית  חייה,  לאורך  הגזים  תאי 
התגונן,  אביה  הפוליטיים.  בחיים  המשפט, 
טענה  הזאת".  בתקופה  חייתי  אני  "אבל 
שגרמה לתגובה לעגנית מצד בתו, "אז מה, 
היו תאי גזים בטריניטה שבחוף האטלנטי, 
שאני  זה  את  סובל  לא  אתה  חיית?!  שם 
על  שלך  החזרה  ממך.  יותר  מצליחה 
הלך  ביה"ד  נסבלת".  בלתי  הפרובוקציות 
עם הנשיאה המצליחה ופסק על הדחת האב 
מהמפלגה, אך ערעור לביהמ"ש הוביל לכך 
ז'אן  הכבוד.  כנשיא  להישאר  יוכל  שהאב 
מארי לא סלח. "זה רצח האב", טען בראיון 
מתוקשר, "זה ירדוף אותה עד יום מותה". 
בסגנונו  לנגח  דרך  מצא  אף  הפרובוקטור 
ביהדות  "אפילו  כשטען:  "הקלאסי", 

והאסלאם רצח אב אסור".  
למתוקשר.  הפך  לבת  האב  בין  הריב 
להתרחק  כדי  היטב  זאת  ניצלה  מארין 
מדמותו שהרחיקה מצביעים רבים. בראיון 
טלפון  תרים  למי  כשנשאלה  טלוויזיוני 
אביה  את  לעקוץ  בחרה  ותבחר,  במידה 

והשיבה "לאמי". 
של  מדמותו  להתנער  משתדלת  פן  לה 
שחברים  הרבים  ומהאנטישמים  אביה 
ידה  טומנת  לא  עצמה  היא  אך  במפלגתה, 
בצלחת, אומנם לא באותה עוצמה כאביה, 
אך לא רחוק מכך. כך למשל בהתייחסותה 
שיראק,  הנשיא  של  ההיסטורית  להצהרתו 
פשעי  על  אחריות  מקבלת  צרפת  לפיה 
ממשל וישי אמרה: "ז'אק שיראק שגה. לא 
צרפת,  מדינת  ולא  אחראית  הייתה  צרפת 
פגם בהכאה  גם מוצאת  אני  אלא המשטר. 
לקבל  עלינו  חטא.  על  ושיטתית  תמידית 
הטובים  רגעיה  עם  שהיא,  כמו  ארצנו  את 
והרעים, עם תקופות ההדר שלה והתקופות 
הכישלונות  עם  זוהרות,  פחות  שהיו 
והאירועים  הדרמות  עם  והטעויות, 
ארוכה  צרפת  של  ההיסטוריה  המצערים. 
אליה  להתייחס  מחייבת  ההגינות  היא. 
כמכלול, ולא לפרוס אותה כפרוסות נקניק 
שאינן מתחברות כדי לנסות להיראות טוב 

יותר ברמה הפוליטית".
היו  והבת,  האב  של  ההצהרות  למרות 
יהודים שדווקא הביעו תמיכה במפלגה. כך 
פינקלקראוט  אלן  היהודי  הפילוסוף  למשל 
טען כי אין לו טיפת סימפתיה לימין הקיצוני בצרפת, אבל מי 
שמדאיג אותו זה דווקא השמאל הקיצוני, "שם מגייסים היום 
את האנטישמים החדשים". לדבריו, "האנטישמיות של הימין 

הקיצוני נגמרה. לה פן אנטישמי, אבל בתו לחלוטין לא".
שהתקיים  הראשון  בסיבוב  פן  לה  מארין  של  הצלחתה 
בתחילת השבוע, הביאה את האב להצהיר על תמיכה בבתו, 
הודעת  למרות  בה.  חפצה  שהיא  כלל  בטוח  שלא  תמיכה 
התמיכה עקץ אביה: "אני חושב שהקמפיין שלה היה נינוח 
בסגנון  קמפיין  מנהל  הייתי  במקומה,  הייתי  אני  אם  מדי. 
טראמפ, קמפיין פתוח יותר, אגרסיבי יותר נגד אלה שאחראים 

להתנוונות של המדינה שלנו בין שמימין ובין שמשמאל".
לה  הודיעה  הראשון  הסיבוב  תוצאות  היוודע  לאחר  מיד 
פן כי היא פורשת מ"החזית הלאומית". המטרה; להציג את 
עדיין  שצבועה  מפלגתה  לעומת  יותר,  חיובי  באור  דמותה 
בצבעים אנטישמים. הצגת דמותה במנותק מהמפלגה החלה 
כבר במהלך קמפיין הבחירות, כשבשלטי הבחירות שלה לא 
הופיע לוגו המפלגה. למרות המיתוג מחדש, הסקרים חוזים 
המצביעים  בה  בשנה  אך  השני,  בסיבוב  תיבחר  לא  היא  כי 
של  המפורסמת  אמירתו  את  הוכיחו  והאמריקנים  הבריטים 
פרס, "סקרים זה כמו בושם, אפשר להריח אבל לא לשתות", 

נדמה כי הכול פתוח. 
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לשעבר  בצרפת  ישראל  שגריר  מץ,  של  רבה  אירופה,  רבני  וועידת  נשיא  סגן 
ויו"ר ארגון הגג של עולי צרפת בישראל מבהירים בראיון ל'כל ישראל' – לה פן 
לא טובה ליהודים ולישראל  מדוע היא מסוכנת יותר מאביה מכחיש השואה, 
למה הם חוששים גם מהמועמד הנגדי מקרון, ומדוע הם חושבים שגם אם יהודי 

צרפת יהגרו - ישראל לא תרוויח מכך?  ראיון בחירות מיוחד

חיים פרידלנדר
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אימת 
לה פן

הבחירות  של  הראשון  הסיבוב 
לנשיאות צרפת הסתיים כפי שחזו 
הפרשנים והסוקרים, כשמועמד 
המרכז-שמאל, עמנואל מקרון 
הקיצוני  הימין  ומועמדת 
מארין לה-פן העפילו לסיבוב 
על  עמד  ביניהם  הפער  השני. 
הפרשנים  אך  בודדים,  אחוזים 
ינצח  השני  בסיבוב  כי  מעריכים 
מקרון בנוק אאוט. למרות הערכות 
בצרפת  היהודית  בקהילה  הפרשנים, 
מביעים חשש מהאפשרות שלה פן תיבחר וקוראים 
הרב  למשל,  כך  למקרון.  להצביע  היהודי  לציבור 
חיים קורסיה, רבה הראשי של צרפת קרא ליהודים 
בחירתה של  את  לבלום  מנת  על  למקרון  להצביע 

לה פן.
"אנחנו פונים ליהודים להניח את האידאולוגיה 
משה  הרב  אומר  ליהודים",  מסוכנת  פן  לה  בצד, 
לוין, רב קהילה בפריז ויועצו של הרב הראשי ל'כל 
ישראל'. "ביקשנו שבבחירות לפרלמנט יצביע כל 
אחד למפלגה שמתאימה לאידאולוגיה שלו, אבל 
היה  דומה.  הוראה  יצאה  מישראל  גם  כעת".  לא 
זה כשהגאון רבי יצחק כץ,  ראש הישיבה הגדולה 
את  לו  והציג  קנייבסקי  הגר"ח  למרן  נכנס  בפריז, 
הבעייתיות של הבחירות. לדברי הרב כץ, הגר"ח 

קנייבסקי הורה להצביע למקרון. 
לקריאות הרבנים הצטרף גם נשיא המדינה ראובן 
ריבלין, שתקף בטקס ממלכתי במהלך יום השואה 
הכחשת  היא  לאחריות  "התכחשות  פן:  לה  את 
אירופה,  את  להפוך  שמבקשת  חדש  מסוג  שואה 
כך  לקורבנות.   – ומוסדותיה  הלאומית  הנהגתה 
למשל לפני כשבועיים, הכחישה מועמדת לנשיאות 
אזרחיה  לגירוש  צרפת  של  אחריותה  את  צרפת 
היהודים למחנות הריכוז וההשמדה הנאציים. חבר 
מפלגתה הכחיש לא רק את המעורבות הצרפתית 
בגירוש היהודים להשמדה, אלא את עצם ההשמדה 

ההמונית". 
ראש  על  לביקורת  הובילה  ריבלין  של  אמירתו 
אינו  למה  שתהו  השמאל,  חוגי  מצד  הממשלה 
מתבטא נגדה. דווקא הרב לוין מבין את ההחלטה 
של נתניהו. "נשיא המדינה זו משרה טקסית בלבד, 
מה  אתה,  לעבוד  יצטרך  לא  הוא  תיבחר  היא  אם 
כן ראש הממשלה שיצטרך לעבוד בשיתוף  שאין 

פעולה במידה והיא תנצח". 
להוריד  פן  לה  ניסתה  הבחירות  מסע  במהלך 
במפלגתה,  המובנית  לאנטישמיות  ביחס  הילוך 
מדמויות  התנערה  והיא  העממית',  'החזית 
אנטישמיות במפלגתה. לוין מסביר, כי הוא מסרב 

אמרה  לא  היא  "נכון,  מחדש.  למיתוג  להאמין 
טקטיקת  רק  זו  אבל  יהודים,  כנגד  מפורש  משהו 
בחירות.  היא מבינה שלאנטישמי יהיה קשה מאוד 
מץ,  של  רבה  מצטרף  לדבריו  בצרפת".  להיבחר 
הרב פנחס פיזון, שאומר ל'כל ישראל' כי "אומנם 
זוגה לואי אליו הוא  לה פן מנופפת בעובדה שבן 
יהודי, אבל אנחנו מכירים את אנשי מפלגתה ואת 

ההיסטוריה שלה, אנחנו לא מאמינים לה".
בשוק  סיור  בעת  בחירתה,  לאחר  יומיים 
כי  אמרה   פריז,  בפרברי  רנז'יס,  של  הבינלאומי 
הימום,  ללא  שנשחט  בשר  לסמן  צריך  לדעתה 
בשחיטה  ובין  כשרה  יהודית  בשחיטה  אם  בין 
כי  הוסיפה,  פן  לה  חא'לל.  שחיטת  מוסלמית, 
שחיטה ללא הימום צריכה להיות אסורה בכלל. לא 
נמצאת  עצמה  ההחלטה  חדשה,  בהחלטה  מדובר 
לארמון  כניסתה  עם  שתבצע  ההחלטות   144 בין 
להדגיש  שלא  השתדלה  היא  כה  עד  אך  האליזה, 

זאת. 
"מדובר בהחלטה הרת גורל לקהילה היהודית", 
פעולה  בשיתוף  פועלים  "אנחנו  פיזון.  הרב  אומר 
חקיקה  הצעות  לבלום  המוסלמים  הארגונים  עם 
בעייתי,  זה  השחיטה  בנושא  אבל  דתיות,  אנטי 
יש לא מעט מוסלמים שלא רואים בעיה בשחיטת 
הימום".  עם  ח.פ(  המוסלמית  )השחיטה  חלאל 
לדבריו, מדובר בהחלטה שמתאימה לאידיאולוגיה 
של  הראשונים  החוקים  אחד  שכן  הפאשיסטית, 

המשטר הנאצי היה לאסור את השחיטה. 
תיבחר  פן  שלה  לחשש  מתייחס  פיזון  הרב 
"מקסימום  ייבחר.  בטוח שמקרון  הוא  כי  ומצהיר 
היא תקבל 35%, קשה לראות שהיא תקבל יותר". 
עם זאת הוא מוסיף, "אני פוחד שמקרון יהיה חלש 
עם המוסלמים. הוא מועמד חלש, הוא בלוף". הרב 
מדגיש כי הבעיה היא לא הטרור האסלאמי, "כולם 
שקרובים  המוסלמים  היא  הבעיה  דאע"ש,  נגד 
לדוגמה,  המוסלמים".  לאחים  ברעיונותיהם 
של  האסלאמיים  הארגונים  איחוד  את  הרב  מביא 
צרפת )UOIF( שדוגל באידיאולוגיה של האחים 
המוסלמים ולפי דו"ח של מרכז שמעון ויזנטל הם 
טרור  של  ומימון  תמיכה  ב"אנטישמיות,  דוגלים 
הפוליטיקאים  זאת,  למרות  לג'יהאד".  וקריאה 
נורמטיבי  ארגון  זה  בארגון  רואים  הצרפתים 
ונפגשים עם ראשיו. לחשש זה מצטרף הרב לוין, 
שאומר: "אני חושש שמקרון יהיה חלש מידי לחזק 
התוצאה  ובהגירה.  בטרור  ולהילחם  הכלכלה  את 
של זה תהיה בבחירות הבאות לנשיאות, אז לה פן 

או מי שלא תהיה ינצחו".
למרות חסרונותיו של מקרון, הרבנים לוין ופיזון 
היהודי.  לציבור  יותר  מסוכנת  פן  לה  כי  סבורים 

צילום: יונתן זינדל פלאש 90
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לדעתם מצטרף אריאל קנדל, מנכ"ל עמותת "קעליטה", ארגון 
הגג של עולי צרפת בישראל. "היא יותר מסוכנת מאבא שלה, 
שנה.  כ-40  במשך  הלאומית  החזית  את  שהוביל  מארי  ז'אן 
אביה התבטא באנטישמיות, אך המצע שלו לא כלל החלטות 
אנטישמיות. מנגד, היא נראית נחמדה יותר, אבל המצע שלה 

מסוכן יותר.
לדבריו, לה פן מנסה לפרק את הזהויות של המיעוטים, וניתן 
בדווקא.  היהודים  של  הזהויות  את  לפרק  מנסה  שהיא  לראות 
"הזהות היהודית בצרפת מבוססת על שלושה עקרונות, עקרון 
השואה.  ועקרון  ישראל  עם  הקשר  עקרון  המצוות,  שמירת 
באופן  זה  את  לפרק  רוצה  שהיא  מלמדות  שלה  ההצהרות 
שיטתי. האמירה שלה שהיא תאסור על חבישת סממנים דתיים 
נועדה לפגוע בשומרי המצוות.  במרחב הציבורי, כולל כיפה, 
כנגד  מכוונת  הכפולה  האזרחות  תופעת  כנגד  שלה  האמירה 

היהודים הצרפתים שמחזיקים גם באזרחות ישראלית". 
דוגמה  להביא  ממנה  כשביקשו  לחינם  שלא  מדגיש,  קנדל 
היא הביאה את אלה שמחזיקים בדרכון ישראלי ולא את אלה 
שמחזיקים בדרכון מרוקאי או אלג'ירי. יותר מכך הוא מוסיף, 
"40 אחוזים מהעולים מקבלים פנסיה מצרפת, ביטול האזרחות 

הצרפתית תפגע להם בפנסיה".
אמירה נוספת אותה מציין קנדל, היא התנערותה מחלקה של 
לפגוע בעקרון השלישי  יהודים בשואה, במטרה  צרפת ברצח 
אמירה  זו  אידאולוגיית,  אמירה  רק  לא  "זו  היהודים.  של 
פרגמטית, אם צרפת לא שותפה לפשע - היא לא צריכה לשלם 

פיצויים לניצולים. 

הפרשנים טועים
השני  לסיבוב  להעפיל  והצלחתה  הבחירות  תוצאות 
המגמה  מתחזקת  בצרפת  כי  להצהיר  שונים  פרשנים  הביאו 
הטרור  שני  מהצד  הקיצוני,  הימין  אחד  מצד  האנטישמית. 
אומר  לשעבר,  בצרפת  ישראל  שגריר  זווילי,  נסים  האסלאמי. 

ל'כל ישראל' כי מדובר בפרשנות שגויה. 
"הניתוח של תוצאות הבחירות הוא מאוד שטחי. בסך הכול 
מפנה  חל  לא  כלומר,  בודדים.  אחוזים  בכמה  עלתה  פן  לה 
פיון,  שאם  שוכחים  בנוסף,  הצרפתית.  הקהל  בדעת  מהפכני 
היה  הוא  פלילית,  בחקירה  מסתבך  היה  לא  הימין,  מועמד 
מועמד לנשיאות צרפת ברוב עצום. הניתוחים שמנסים להציג 
שינוי דרמטי בדעת הקהל הצרפתי הם לא מוצדקים. מה שכן, 
המועמדים  שני  משמעותי.  שינוי  קיים  אירופה  של  בנושא 
ומלאנשון,  פן  לה  מהאיחוד,  יצאו  שאם  בפומבי  שהצהירו 

קיבלו יחד 42% מהקולות".
מה הסיבה לכך? 

קריסת  בשל  בסכנה  הצרפתית  שהזהות  חשים  "אנשים 
כאן  מדובר  הערבים.  למהגרים  ביחס  הצרפתית  האינטגרציה 

ערב  ממדינות  שהגיעו  הראשונים  המהגרים  עמוקה.  בבעיה 
ככאלה.  עצמם  את  ראו  והם  עבודה  מהגרי  תקן  על  הגיעו 
הדור השני והשלישי לא מוכן לקבל זאת והם מסרבים להכיר 
בתרבות הצרפתית ורבים מתעקשים לדבר רק בערבית. מנגד, 
ניתן לראות שהיהודים שהגיעו מארצות ערב שאפו ליותר, הם 

שאפו להשתלב בחברה הצרפתית והם הצליחו". 
על דבריו מוסיף הרב פיזון: "המהגרים הערבים, שמהווים 
רוצים  הצרפתית  מהאוכלוסייה  אחוזים  כ-10  הערכות  לפי 
לשנות את צרפת, זה מפחיד את הצרפתים. לדוגמה, אם ערבי 
רואה שבחג המולד הנוצרי הציבו פסל של אותו האיש בבניין 
העירייה, הוא מיד מתחיל לטעון שזה פוגע ברגשותיו. מנגד, 
גם יהודי שהולך בשטריימל ברחובות פריז לא רוצה לשנות את 

התרבות הצרפתית".
יהודים שבוחרים להצביע ללה פן. כך   על אף דבריהם יש 
למשל מנתוני ההצבעה בשגרירות צרפת בישראל עולה כי לה 
במספר  זאת  מנמקים  פן  לה  תומכי  קולות.  כ-300  קיבלה  פן 
סיבות, אחת – היא תילחם בטרור האסלאמי, דבר טוב מבחינת 
ישראל; שתים – עלייתה של לה פן תפגע ביהודים ותגרום להם 

להתעורר ולעלות ארצה. 
פיזון לא מופתע, גם בצרפת יש יהודים שהצביעו לה, בעיקר 
והם  רוב  הם  המוסלמים  בהם  באזורים  שמתגוררים  כאלה 
סובלים מכך. "אבל צריך להבין", הוא מדגיש, "לה פן לא טובה 
לישראל! יש קשר בין לה פן לאיראן, דרך פוטין, שמימן אותה 
סבור  זווילי  גם  יורו".  במיליוני  האחרונות  הבחירות  במהלך 
שישראל לא תרוויח כלום מבחירתה. "היא אדישה למתחולל 
במזרח התיכון", הסכסוך האזורי שלנו לא באמת מעניין אותה. 
מתוך  זאת  עשו  פן  ללה  שהצביעו  שהישראלים  סבור  לוין 
אנוכיות, "הם אומרים לעצמם שהצרפתים שילחמו נגד ערבים. 
ההשפעה על היהודים לא מעניינת אותם, כי הם כבר לא גרים 
שם". הוא מוסיף כי "זה שיגעון להצביע לה. המטרה שלה זה 

לא רק האסלאם, אלא גם היהודים".
לגל  תוביל  שבחירתה  הטענה  היא  כולם  את  שמקפיץ  מה 
הגירה. "אין לישראל יכולת לקלוט כמות כזאת", אומר זווילי. 
בגלל  לישראל  שיהודים שעלו  ראינו  עכשיו  "עד  מוסיף,  לוין 
שילכו  רב  סיכוי  שיש  גם,  מה  טוב.  התאקלמו  לא  נטו  פחד 
למקומות אחרים, כמו ניו יורק, מיאמי או קנדה, שם מדברים 

צרפתית".
גם קנדל סבור שישראל לא ערוכה מספיק. "בסקר האחרון 
שנערך בקהילה היהודית בצרפת העלה כי 40% רוצים לעלות 
בנסיגה,  שהעלייה  הסיבה  ברצינות.  מתכוונים   13% לישראל, 
יותר מבישראל.  נוחים הרבה  כי התנאים הסוציאליים בצרפת 
תכניות הקליטה מתאימות לצעירים בגילאים 18-30, אבל לא 
במדיניות  ותקצץ  תיבחר  פן  ולה  במידה  זאת,  עם  למשפחות. 

הסוציאליסטית. יש סיכוי רב שנראה גל עלייה גדול". 
בחירתה של לה פן, אומר קנדל, תוביל לבעיה בעיקר לציבור 
- היא תאסור כיפה ושחיטה ואם הם  שומרי התורה והמצוות 
הנדיבות  הקצבאות  את  יפסידו  הם  ילדים  ברוכות  משפחות 
כיום. מנכ"ל קעליטה מבהיר כי במידה וזה מה שיקרה הציבור 
החרדי יהיה חייב להתכונן לכך. "יש חברה שחושבים את עצמם 
בקושי.  נתקלים  הם  לארץ  עולים  כשהם  אך  בצרפת,  לחרדים 
הם לא מבינים שיש הבדל בין להיות חרדי בצרפת להיות חרדי 
בארץ. החברה החרדית רוצה לקרב אותם, אך היא לא מוכנה 
לקבל את ילדיהם לבתי הספר החרדים בגלל ההבדלים השונים, 
את  מבינים  לא  הם  וכדומה.  בבית  אינטרנט  עם  מחשב  כמו 

הניואנסים השונים וזה פוגע בהם". לדבריו, הם מנסים לפעול 
בשיתוף פעולה עם גורמים במגזר לשינוי המציאות, אך מדובר 

בעבודה סיזיפית.  
לסיום אני שואל את לוין, האם האמירות פומביות של ראשי 
הקהילה לא עלולות לפגוע בקהילה במידה והיא תנצח? הוא 
צוחק למשמע השאלה ומשיב נחרצות: "אם היא תיבחר יהיו 
לנו בעיות הרבה יותר גדולות. הכיפה והשחיטה זה רק השלב 
הראשון, השלב השני יהיה לאסור ברית מילה וזה כבר הרבה 

יותר רציני".

הרב פיזול, רבה של מץ

ניסים זוילמשה לוין

אריאל קנגל, מנכ"ל קעליטה
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הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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דברי 
חייו

יותר מ-140 שנה 
חלפו מפטירתו של 
מייסד שושלת צאנז, 
ה'דברי חיים' זצ"ל, 
מגדולי מנהיגי יהדות 
  אירופה בזמנו
כתב 'כל ישראל' 
שוחח עם חוקר 
החסידות הותיק 
ושמע עובדות נדירות 
ומופלאות על חייו, 
הנהגותיו ברבנות 
ורוח הקודש ששרתה 
  בבית מדרשו
המחלוקת בזאלין, 
האחות שכמעט 
נישאה לאחיה האבוד 
והחסיד שראה את 
הנשמות שהגיעו 
בשעת הפטירה

יצחק דוד קוריץ
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המוני חסידים ואנשי מעשה הגיעו ביום 
שישי האחרון לעיירה צאנז שבפולין, 
כדי להשתטח על ציונו של הרה"ק 
זיע"א, בעל  מרן רבי חיים מצאנז 
לישועת  ולבקש  חיים",  ה"דברי 
הכלל והפרט. עוד אלפים ברחבי 
הילולא,  סעודות  ערכו  העולם 
מבעל  זיכרונות  והעלו  התוועדו 
צאנז  שושלת  מייסד  ההילולא, 

המעטירה.
ביום  שחל  ההילולא  יום  לרגל 
כ"ה ניסן, שוחחנו עם אחד מחשובי 
שטמר  שלום  ר'  הרה"ח  צאנז,  חסידי 
הי"ו, מי שעוסק רבות בחקר שושלת צאנז 
ישישים  חסידים  עם  לשוחח  זכה  ואף  לדורותיה 
ה"דבר  ממרן  ונדירות  מופלאות  עובדות  מהם שמע   -

חיים" זיע"א.
אלו,  מעובדות  מזעיר  מעט  נביא  זו  ביריעה 
הממחישות את גודל קדושתו הנוראה ורוח קדשו של 
ואור  הדורות,  וקדושי  מגדולי  שהיה  ההילולא,  בעל 

תורתו זורח בעולם התורה והחסידות עד היום הזה.
וינה  בעיר  הרבי  שהה  בה  מסוימת,  בתקופה 
לבית  עול  פורקי  צעירים  מספר  נכנסו  שבאוסטריה, 
נעמדו  הם  הטהור,  שולחנו  את  שערך  בעת  מדרשו 
מהרבי  צחוק  לעשות  והחלו  מהרבי  מה  במרחק 
כחייט  ששימש  מסוים  יהודי  היה  ביניהם  ותלמידיו, 
בעיר, שמו הלך לפניו ביותר והוא התמנה לחייט של 
לגשת  לו  והורה  לכיוונו  הרבי  הצביע  לפתע  המלך. 
"שיריים"  הרבי  לו  הגיש  החייט  כשהתקרב  אליו. 

הוא  לאכול,  החייט  סיים  בו  ברגע  הסעודה.  ממאכלי 
נשאוהו  חבריו  הפסקה.  ללא  ולהקיא  להשתעל  החל 
הרופאים  טובי  הדבר.  המשיך  שם  גם  אך  לביתו, 
שהגיעו לביתו לא הצליחו למצוא את הסיבה לדבר ולא 
עלה בידם לסייע לו. וכך, במשך הימים הבאים, כל מה 

שניסה להכניס לפיו מיד הקיא. 
לאחר  לרבי,  לנסוע שוב  ברירה  בלית  לו  יעץ  חברו 
שהבינו שבוודאי יש קשר בין כל העניין לאותה אכילת 
אותו  כשהגיע  הרבי.  של  הטהור  בשולחן  ה"שיריים" 
 – חיים"  ה"דברי  מרן  לפני  פנים  בבושת  נעמד  חייט 
של  מהדגים  היו  ה"שיריים"  כי  הרב  לו  הסביר  אז  או 
שבת ומכיוון שהגוף קיבל מאכל קדוש מסעודת השבת 
הרבי  אסורות.  מאכלות  לסבול  עוד  יוכל  לא   – קודש 
הורה מיד למשמשו להגיש לחייט אוכל כשר, וראה זה 
פלא... השיעול וההקאות נעלמו כלא היו. לאחר מעשה 
והמשיך  מה,  זמן  הרבי  של  בחדרו  היהודי  נשאר  זה 
טוב  שהרגיש  עד  בלבד  כשרים  מאכלים  על  להקפיד 
יותר וחזר לביתו, אך לא לפני שחזר בתשובה שלמה. 
שבעלה  זוגתו  חשבה  בזקן,  עטור  לביתו  כשהגיע 
לאחר  עשה.  וכך  גט,  לה  לתת  ממנו  וביקשה  השתגע 
הרבי  של  מדרשו  בית  אל  צאנז  לעיר  שוב  חזר  מכן 
של  שמו  הקודש.  בחצר  ה"יושבים"  מחשובי  ונעשה 
אותו חייט היה ר' משה דייטש, והרבי שחיבבו מאוד 

קרא לו בכינוי החיבה "מיין דייטש'ל".
הרבי  ששהה  בעת  התרחשה  נוראה  נוספת  עובדה 
בוינה, שם הוזמן לסדר קידושין בחופה של חתן וכלה 
המקומית.  בקהילה  הידועות  המשפחות  אחת  אצל 
החופה עמדה הכן לתחילת המעמד, כשמסביב ניצבים 
המוזמנים משתי המשפחות, אך דווקא הרבי התעכב, 

אל  יצא  ולא  מופלאה  בדבקות  סמוך  בחדר  ישב  הוא 
החופה. כך נמשך הדבר שעה ארוכה. לפתע הורה הרבי 
שאל  כשהגיע,  לחדרו,  הכלה  לאבי  לקרוא  למשמשיו 
אותו הרבי אם היו לו עוד ילדים חוץ מהכלה. הסובבים 
השתוממו לשאלה זו של הרבי ברגעים אלו אך הבינו 
כי יש דברים בגו. אבי הכלה אישר כי אכן היה לו בעבר 
עוד בן שאבדו עקבותיו, רבות חיפשו אחריו אך לשווא. 
הרבי המשיך ושאל את האיש "האם לאותו בן היה 
סימן על הגוף, כמו כתם לידה וכדומה". לאחר שנזכר 
אותו יהודי כי אכן לבנו היה כתם לידה ברגלו השמאלית 
– ציווה הרבי לקרוא לחתן בכבודו ובעצמו, ולפליאת 
כל הנוכחים בדק הרבי את רגלו, ואז לחרדתם של בני 
המשפחה והסובבים התבררה העובדה כי חתן זה אינו 
אלא אחיה האובד של הכלה. הרבי ברוח קדשו הציל 
האסורים  ואחות  אח  של  פסולים  מקידושין  הזוג  את 
בעיר  גדול  רעש  הותירה  זו  נוראה  עובדה  התורה.  מן 
ה'  לקידוש  וגרמה  הגויים,  בקרב  אף  וסביבותיה  וינה 
עצום. יהודים רבים שהתגוררו בעיר והיו רחוקים מדרך 

התורה, התעוררו בעקבות כן והתחזקו ביהדותם.
שוב אירע פעם בעת שערך הרבי את שולחנו הטהור 
כי  וסיפרה  בית המדרש  אל  בוכייה  – התפרצה אישה 
לזרע  זכתה  לא  ועדיין  רבות  שנים  מזה  נשואה  בתה 
בתה  את  יברך  כי  הרבי  אל  התחננה  היא  קיימא,  של 
שתיוושע בקרוב. הרבי שהקשיב בצער לדבריה השיב 
זיע"א  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  רק  כי  לי 
יוכל להושיע אותה. אך אז קם אחד מחשובי תלמידי 
הרבי, הרה"ח ר' שבתאי "הדיין מטורנע" וצעק לעיני 
כדרך  שלא  להושיע  יכול  שרשב"י  "כמו  הנוכחים  כל 
הטבע, כך גם הרבי יוכל להושיע שלא כדרך הטבע, כי 
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מי שעובד את ה' יתברך שלא כדרך הטבע, יכול גם לפעול 
ונתן לאשה את  דבריו  כזו". הרבי שמע את  ישועות בצורה 

ברכתו, ואכן לתקופת השנה נושעו בני הזוג בפרי בטן.
באזני  התבטא  וינה,  בעיר  הרבי  של  שהותו  בעת  אגב, 
תלמידיו כי כל מטרת נסיעתו למקום זה הייתה בכדי להראות 
זו את  לציין בהזדמנות  וכדאי  יש אלוקים בארץ.  כי  לעולם 
עצומה  בעוונה  התבטא  בו  זיע"א  הרבי  של  הידוע  המאמר 
כי בתחילת דרכו השתוקק הוא לתקן את כל העולם ולקרבם 
לעבודת ה' יתברך. במשך הזמן כשנוכח לדעת כי אין ביכולתו 
את  מכן  ולאחר  שלו,  העיר  את  לתקן  ניסה   – זאת  לעשות 
חסידיו ומשפחתו, אך בסוף נותר לו לתקן את עצמו, ובזכות 
זה התחזקו כל תלמידיו ומקורביו. בדבריו אלו התכוון הרבי 
ללמד את תלמידיו כי כל יהודי בטרם ינסה לתקן את זולתו 
– ישתדל לתקן את עצמו ואת דרכיו, או אז ילמדו הסובבים 

ממנו וממעשיו הטובים.

זאלין והמחלוקת
הקדוש  הרבי  רבו,  הסתלקותו של  לאחר  מסוימת  תקופה 
רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א, עזב מרן ה"דברי חיים" את העיר 
רודניק ועבר לעיר זאלין הסמוכה לפשעוורסק. בהגיעו לעיר 
לרב  רצונו להתמנות  והביע בפניהם את  קרא לראשי הקהל 
בעירם. בני העיר התפלאו ביותר מדוע עזב הרבי את העיר 

רודניק ומשתוקק לכהן כרב בעיר זו דווקא, 
רצופה  בעבר  הייתה  זאלין,  זו,  עיר  כי  הרבי  סיפר  אז 
במחלוקות והתנגדות לרבנים שכיהנו בה בתקופות מסוימות, 
לעיר,  בסמוך  זיע"א  מרופשיץ  הרה"ק  רבו  כשעבר  ופעם 
ואף  לה  מחוצה  ישב  אלא  לתוכה  נכנס  לא  תחילה  בכוונה 
לא נענה להפצרות ראשי הקהילה שיסור לעירם, הוא הסביר 
מלאה  שהייתה  לעיר  להיכנס  מעוניין  אינו  כי  במפורש 

במחלוקות עם רבניה.
ראשי הקהילה התנצלו והסבירו לרבי מרופשיץ כי בעירם 
חכמים  תלמידי  בה  ומתגוררים  היות  מיוחדת,  בעיה  ישנה 
מקפחים  בינונית  בדרגה  רבנים  כשמגיעים  הרי   – מופלגים 
הם את שוקיהם בהלכה, ואילו גדולי תורה ממש אין זה לפי 
כבודם לבוא לעיר כה קטנה. כששמע זאת הרבי מרופשיץ – 
הצביע על תלמידו מרן ה"דברי חיים" שהיה אז צעיר לימים, 
ואמר לראשי הקהילה "וכי מה יחסר לכם אם תקבלו אברך 
וחסר  עדיין צעיר מדי  כי הוא  שכזה"? ראשי הקהל השיבו 

ניסיון בהוראה, כך הם חשבו... 
הרבי  פנה  זה,  ממעשה  רבות  שנים  שעברו  לאחר  עתה, 
ה"דברי חיים" לראשי קהילת זאלין ואמר להם: "מאז כבר 
ניסיון  רכשתי  לזה  נוסף  צעיר,  כה  ואינני  שנים  הרבה  עברו 
כרב ברודניק, על כן אני מציע את עצמי כאן, ורואה אני זאת 
כחובה לקיים את דברי הרבי )הרבי מרופשיץ( אשר בלי ספק 
של  לרבה  הרבי  התמנה  וכך  נסתרות",  כוונות  בזה  לו  היו 

העיר זאלין.
כל תושבי העיר בני הקהילה קיבלו אותו בשמחה ובכבוד 
חוץ ממשפחה אחת, משום שבניה רצו באחד מהם שישמש 
כרב העיר. בני משפחה זו הציקו רבות לרבי, היה זה בעיקר 
באמצע  בעיר,  המדרש  בבית  הרבי  של  הראשונה  בדרשתו 
הדרשה – הכניסו בני משפחה זו לתוככי בית המדרש אווזים 
הצווחות  בגלל  ואכן,  לרבי,  להפריע  מנת  על  ותרנגולים 
ולשוב  באמצע  דרשתו  את  להפסיק  הרבי  נאלץ  והקרקורים 
לביתו. הם לא הגיעו אל סיפוקם במעשה זה והמשיכו להצר 

את צעדיו של הרבי עד שעזב את העיר בצער רב.
מושרשים  הם  כי  עליהם  התבטא  העיר  מן  הרבי  בצאת 
כי  להסביר  קדשו  בדברי  והמשיך  לצדיקים,  עזה  בשנאה 
וירדפו את האדם כמה שהוא ישתדל  ישנאו  הרשעים תמיד 

יותר מצדו לעבוד את ה' יתברך כראוי, והאריך בזה.
בני משפחה זו שילמו ביוקר על מעשיהם הנלוזים, רבים 
סבלו  עוד  מכן  לאחר  דורות  וכמה  בשיתוק  נתקפו  מהם 
ייסורים ומכאובים, רק בעת שהתגלה הרבי ונעשה מפורסם 
בעולם, יצאו בני המשפחה לבקש את סליחתו ובראשם אותו 
אחד שחפץ להיות רב העיר. הוא אף חלץ את מנעליו לקבל 
שמרן  מובן  להם.  למחול  יאות  כי  מהרבי  בקשו  הם  נזיפה, 

זיע"א נענה ומחל בנפש חפצה.
מרן  כהונת  טרם  עוד  נוספת ממעשה שאירע  גרסה  ישנה 
חותנו  שולחן  על  סמוך  בהיותו  עוד  רודניק,  ברבנות  זיע"א 
אחת  גבירה  זיע"א.  טעם"  ה"ברוך  בעל  הרבי  הקדוש 
שישלח  וביקשה  טעם"  ה"ברוך  אל  באה  זאלין  מהעיירה 
לעירם את אחד מתלמידיו שיכהן ברבנות, אז שלח ה"ברוך 
טעם" את חתנו מרן זיע"א לעיר, רק לאחר שהגיע לעיר נודע 
לו כי לאותה גבירה יש אחות שיש לה תומכים והיא הביאה 
לטובת  צידדה  הראשונה  הגבירה  ודווקא  לזאלין,  אחר  רב 
כהונתו של הרבי זיע"א ונטתה להגן עליו מפני מתנגדיו, אך 
הרבי העדיף שלא להיכנס למחלוקת ועזב את העיר כלעומת 
לא  הוא  אמנם  כי  לה  ואמר  לגבירה  פנה  בצאתו  אך  שבא, 
והבטיח  מעשיה  על  טובה  לה  מכיר  הוא  אך  במקום  נשאר 

ביניהם. שנים  יום ושתי המשפחות ישתדכו  יבוא  לה שעוד 
כ"ק  כאשר  הרבי,  התקיימה ההבטחה של  מכן  לאחר  רבות 
זיע"א, מנכדי  מרן האדמו"ר בעל ה"קדושת ציון" מבאבוב 
שאביו  ז"ל,  סטעמפיל  משה  מוהר"ר  את  לבתו  לקח  מרן, 
רבי פייבוש היה מזאלין והיה נכד של אותה גבירה שתמכה 

בכהונת מרן זיע"א.

וייקרא שמה צאנז
צאנז  בעיר  הייתה  זיע"א  הרבי  של  האחרונה  תחנתו 
המפורסמת, ששכנה אז בגליציה - סמוך לגבול הונגריה, שם 
כיהן הרבי כרבה של העיר במשך 46 שנים, והפך את העיר 
למרכז תורה וחסידות יוקדת כאש להבה, ומשם אף התפרסם 
שמו בכל העולם. המוני בית ישראל הגיעו אליו ל"נסיעות" 
השם  אפילו  תחיה.  וטללי  חיזוק  למעט  כמהה  כשנפשם 

"צאנז" בלבד היה בו כדי להפיח בליבם רוח תקוה ועידוד.
היה  המקורי  העיירה  שם  כי  העובדה  את  לציין  מעניין 
"סאנץ" או "נאסנץ", אך הרבי ה"דברי חיים" זיע"א כידוע 
רבים  כי  בשמותיהן,  לארץ  חוץ  לערי  לקרוא  לא  הקפיד 
מהשמות קרויים על שמות עבודה זרה, ולכן ביקש להרגיל 
שאכן  כפי  "צאנז"  בשם  העיירה  את  לכנות  החסידים  את 
נותר לדורי דורות. דווקא המשכילים בחוצפתם היו כותבים 
מריבות  פרצו  אף  רבות  ופעמים  להכעיס,  בכדי  "סאנץ" 
צאנז  העיר  באחד מתושבי  ומעשה  זו.  עובדה  ותגרות בשל 
עם  זיע"א  מפרמישלאן  מאיר  ר'  הקדוש  הרבי  את  שנכנס 
"קוויטל" בו כבר את שם עירו "סאנץ". הקפיד על כך הרבי 
העיר  שם  את  לכתוב  שצריך  אומר  "מאיר'ל  ואמר:  זיע"א 
בצדיק ולא בסמך, מפני שצדיק גדול וקדוש שוכן בתוכה"...

המעשה הבא התרחש בעת הסתלקותו של הרבי זיע"א מן 
העולם, ויעיד על עוצם קדושתו הנוראה. בעיר צאנז התגורר 
הטהרה  המקוה  של  כבלן  ששימש  לייבל,  יעקב  ר'  יהודי, 
בעיר. הוא אמנם שימש בתפקיד זה שנראה לכאורה פשוט, 
אך כולם ידעו כי מדובר באדם מורם מעם ופרוש ביותר, הוא 
אף היה מתלמידיו הקרובים של הרבי זיע"א. בשעות שלפני 
הסתלקותו של הרבי, נכחו בחדרו הק' המוני תלמידים שלא 
פסקו מלומר תהילים בבכיות וזעקות לרפואת הצדיק, ביניהם 

עמד גם ר' יעקב לייבל הבלן. 
לפתע הוא עזב את המקום בריצה וחזר בעבור זמן לאחר 
ביום  כמו  לבנה  וכיפה  בקיטל  לבוש  כשהוא  ההסתלקות 
הקדוש, והביע את פליאתו 'היכן כולם?' הנוכחים לא הבינו 
את פשר ריצתו והקיטל אשר עליו וכן את שאלתו המוזרה. 
של  נכדו  זיע"א,  חיים"  ה"שפע  בעל  הקדוש  הרבי  זה  היה 
מרן ה"דברי חיים" שסיפר מעשה זה שנים רבות לאחר מכן 

לחסידיו, והסביר כי אותו בלן היה בעל דרגה גבוהה ביותר 
לבן  בבגדי  הם  גם  שבאו  הנשמות  המוני  את  לראות  וזכה 
בגן  זיע"א בדרכו למקום מנוחתו  מהשמיים ללוות את מרן 

עדן.

תולדות חייו
בעיר  נולד  זיע"א  חיים"  ה"דברי  בעל  מרן  כ"ק 
לפרקו  בהגיעו  תקנ"ג.  בשנת  שבפולין  טרניגראד 
טעם"  ה"ברוך  בעל  הקדוש  הגאון  אצל  לחתן  נלקח 
אך  כשהיה  וחכמה.  תורה  קנה  בצלו  מלייפניק, אשר 
שנקראה  רודניק  בעיר  לרבנות  התקבל  כבר   18 בגיל 
"ארץ ישראל הקטנה", מאחר שרוב תושביה היהודים 
היו חסידים ואנשי מעשה ותלמידי חכמים מופלגים. 
במשך למעלה מ-10 שנים כיהן ברבנות בעיר כאשר 
שמו הולך לפניו כגאון, ומשם החליף אגרות עם גדולי 
גאונותו  על  בשבחים  ביותר  שהפליגו  הדור  וצדיקי 

ופרישותו המופלגת.
הרבי ינק את תורתו מהרבה גדולי וצדיקי החסידות 
מלובלין  "החוזה"  בעל  המובהקים,  רבותיו  וביניהם 

זיע"א ורבי נפתלי מרופשיץ זיע"א.
עבר  כאמור  שם  זאלין,  לעיר  עבר  יותר  מאוחר 
לעיר  עבר  תק"צ  בשנת  רבות.  והתנגדויות  רדיפות 
פרחה  כהונתו  בשנות  ימיו.  סוף  עד  כיהן  בה  צאנז, 
וחסידות,  לתורה  עולמי  למרכז  והפכה  צאנז  העיר 
רבבות רבות של חסידים ואנשי מעשה נהרו לעיר כדי 
לשתות בצמא את "דברי החיים" מבארו השופע של 

הצדיק.
לעולם  זיע"א  הרבי  נסתלק  תרל"ו  ניסן  כ"ה  ביום 
שבורים  חסידים  המוני  אחריו  והותיר  טוב  שכולו 
וכואבים, הוא השאיר אחריו בנים גדולי וצדיקי עולם 
מגורליץ  והרה"ק  זיע"א  משינווא  הרה"ק  וביניהם 

זיע"א, שכיהן כרבה של העיר גורליץ שבגליציה.
עם פטירתו בשנת תרס"ו כיהן בנו הצדיק רבי צבי 
הירש הלברשטאם זיע"א בעיר רודניק. בנו של רבי צבי 
הירש – היה כ"ק מרן האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה 
שהמשיך  יציב",  ו"דברי  חיים"  ה"שפע  בעל  זיע"א 
השואה  מאורעות  את  עבר  המפוארת,  השושלת  את 
האיומה באופן טראגי ביותר, בה איבד את זוגתו ואחד 
עשר ילדיו הי"ד, והגיע לארץ הקודש - בה כידוע בנה 
מחדש את החסידות לתפארת בעיר נתניה ומחוצה לה. 
כיום ממשיכים בניו בארץ הקודש ובארה"ב את דרכו 

בשושלת הקודש.



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת
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מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

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

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס



ב' באייר תשע"ז 3828/4/17

אאאאאאאאאאאאאאאאאא

הכתרת הרב יצחק לוי לרב העיר נשר, צילום: יעקב כהן

תלמידי הישיבות מביתר עילית בנסיעה עם רבי אלימלך 
בידרמן והרב ישראל מאיר שושן

נשיא מועצת החכמים חכם שלום כהן חנך ישיבה חדשה בנתיבות



39 ב' באייר תשע"ז 28/4/17

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

sos :הילולת בעל ה'ברך משה' מסאטמר, צילום

הילולת בעל ה'כנסת מרדכי' מסדיגורא, צילום: בעריש פילמר

הילולת בעלח ה'דברי חיים' מצאנז, 
צילום: משה גולדשטיין



40 ב' באייר תשע"ז 28/4/17

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

בירורים על המיועד

הרב אבנר קוואס

דֹוד,  היכרות שמציע חבר,  כל הצעת  על  לקפוץ  צורך  אין 
או מכר ולנסות לראות מה יהיה. אפילו אם אותו מכר או ידיד 
מפתה ואומר: יש לי בשבילך הצעה 'חבל על הזמן', אישיות 
מדהימה, עם השכלה, עם כסף, יפה וכו', עדיין צריך לבדוק 

את 'ההצעה' הזו בדיקה מוקדמת ומקיפה. 
לנו:  שאומרים  והחברים  החברה  מהשפעת  להילחץ  לא 
'קודם כל  'תפסיקו להיות בררנים, תצאו ואח"כ תבררו'. או, 
תראו אם זה בכלל מתאים ... אל תדחו את הזיווג שלכם ואת 
שקולים  להיות  עלינו  הנכון,  הוא  ההיפך  שלכם...'.  המזל 

ומתונים. 
הרב דסלר זצ"ל כותב בספרו 'מכתב מאליהו' שיש הבדל בין 
ובפזיזות,  במהירות  החלטות  שמקבל  אדם  למתינות.  עצלות 
מתעצל מלהתיישב ולחשוב, ולבדוק. אבל אדם שבודק קודם, 
חושב ומשווה, הוא האדם השקול והמתון. ולכן הסיכוי שלו 

לטעות הרבה יותר קטן מהאדם הפזיז ומהיר ההחלטה. 
הפזיזות היא פרי עצלות המחשבה!

להחליט  ממהר  ואינו  הדעת  ישוב  בעל  הוא   – המתון 
ולעשות. 

העצל – מתעצל מלהתיישב, ובבהילות ממהר ועושה. 
שורש הפזיזות הוא עצלות המחשבה.

לכן אל לנו להתעצל מלעשות שיעורי בית. קיבלתם הצעה, 
שמות  כגון:  הצעתו.  אודות  נוספים  פרטים  מהמציע  בקשו 
ומספרי טלפון של אנשים נוספים הקרובים למועמד/ת, בררו 

רקע משפחתי, קורות חיים, גיל וכד'. 
כך  כל  לא  כאלה  דברים  דתית  הפחות  שבחברה  יודע  אני 
מקובלים, כי רוצים לפגוש את בן הזוג באופן ספונטאני ולא 

מלאכותי. 
חשוב  בענין  גם  שקולים  להיות  ולהתחנך  להתרגל  עלינו 
לנו הרבה פעמים לקנות  גורם  ִמֵּכיָון שה'ספונטאני' הזה  זה, 
'חתול בשק', ואחרי שמתרגלים זה לזו מתגלים פתאום דברים 
'לבלוע  גם  צריכים  ובסוף  מהכובע',  יוצאים  'שפנים  קשים, 

צפרדעים', רק כדי שהקשר יימשך. 
בדיקות,  בית',  'שעורי  עלינו  עושים  עבודה  מקום  בכל 
אותנו  לקבל  שמחליטים  לפני  וכו'  גרפולוג  חו"ד  ראיונות, 
לעבודה, אפילו אם היא זמנית. גם כשאנו רוצים לקנות דבר 
שואלים,  משווים,  מתעניינים,  מבררים,  אנו  תחילה  מסוים, 

לומדים את הנושא, ולא קונים באופן ספונטאני. 
ולרע,  לטוב  החיים  לכל  שהן  בהחלטות  כאן,  שכן  כל 
וחיתונם,  חינוכם  גידולם  ילדים  להולדת  ְלָאְבלּות,  לשמחות 

אנו צריכים לעשות בדיקה מקיפה ויסודית.
תחת הכותרת 'שיעורי בית' נדגיש שחשוב מאד לבדוק את 
המצב הבריאותי של המועמד/ת. מניסיון רב בשמיעת בעיות 
'שלום בית' התברר, שלאחר החתונה נחשפה בעיה קשה. אחד 
מבני הזוג לוקה במחלה או סובל מבעיה בריאותית מסוימת, 
והוא הסתיר זאת מהצד השני. לאחר החתונה התגלה העניין, 

והצד השני חש מרומה וטען שהיה פה מקח טעות. 
לכן חשוב מאד לשוחח על המצב הבריאותי, ואם יש צורך 

אז גם לבקש את הגיליון הרפואי ולקבל חו"ד. גם שיחה עם 
חברים קרובים או מורים לגבי בריאותו של המועמד, התמדתו 

בזמנים, נוכחות רציפה בעבודה וכד', אינם מיותרים.
אם  ובפרט  אינפורמציה,  לומר שאדם שמוסר  כאן המקום 
חייב  עליהם,  מידע  לו  שיש  מסוימים  דברים  על  נשאל  הוא 
לומר את כל האמת. ואם הוא מסתיר את האמת או אפילו ְמָיֶּפה 
אותה, הוא גורם לצד השני הרס מוחלט של חייו, 'ומה ששנוא 
עליך לא תעשה לחברך'. מֹוֶסר האינפורמציה צריך לשים את 
היה  הוא  ולשאול את עצמו: האם  עצמו במקום של השואל 

מסכים שיסתירו מפניו מידע חשוב?
גם אם המטרה של מֹוֶסר האינפורמציה חיובית, והוא רוצה 
הסתרת  הרי  ויסתדרו,  שיתחתנו  החיים,  את  לבחור/ה  לסדר 

המידע אסורה בתכלית, כי הנזק שיגרם יהיה עצום.

אמת ושקר
כבר  האדם.  של  באישיותו  מאד  חשובה  מידה  היא  אמת 
מילדות אנו מחנכים את ילדנו לומר רק את האמת. אנו נלחמים 
בשקר בכל כוחנו ומנסים להחדיר לילדים ששקר הוא דבר רע 
שקר  לומר  מאשר  כואבת  שהיא  אף  האמת  את  לומר  ועדיף 

ולצאת מהתסבוכת בקלות.
משקרים  הילדים  תמיד  לא  לזכור:  ההורים  עלינו  אבל, 

לפעמים הם מדמיינים! הגבול בין מציאות לדמיון הוא מאוד 
האם  עובר,  פיל  ברחוב  ראה  שהוא  אומר  כשילד  אצלם.  דק 
נצעק עליו – שקרן! פיל לא עובר ברחוב. בוודאי שלא! אז 
למה הוא אומר זאת? כנראה שהוא ראה סוס והצטייר אצלו 

פיל!
ילדים חיים בעולם של דמיון ועלינו לקחת זאת בחשבון – 
בכל סיפור שהם מספרים לנו צריכים לבדוק אם זה הגיוני, או 

שאולי הוא רצה משהו וחושב שהוא כבר קיבל.
 לפעמים קורה שהילד אומר לאמא שתיתן לו ממתק כי - 
אבא אמר. האמא נתנה לו, ולאחר ברור קצר התברר שהאבא 
מכיון  כמשקר  אליו  להתייחס  כזה  במקרה  אסור  אמר...  לא 
שיש אפשרות שהוא כל כך רצה עד כדי שהוא דמיין שאבא 

אמר. 
כמובן שהדברים הללו מיוחסים לגלאים הנמוכים יותר 3-8, 
דברים  שינוי  ודאי  זהו  אמר,  אבא   – שאמר   10 בן  ילד  אבל 
נולדו מדמיון אלא ממניפולציה להוציא מאימא  שלאו דוקא 

ממתק או דבר מה. 
שצריך  להם  להסביר  צריך  שכתבנו  כמו  הקטנים  בגלאים 
להגיד רק מה שרואים ומה שלא מבינים שואלים את ההורים, 
אל לנו לכעוס עליהם או לומר להם שהם משקרים אלא לומר 

להם שצריך לומר אמת ולהעמיד אותם על טעותם.

"
הרב דסלר זצ"ל כותב בספרו 'מכתב מאליהו' שיש הבדל בין עצלות למתינות. אדם שמקבל 
החלטות במהירות ובפזיזות, מתעצל מלהתיישב ולחשוב, ולבדוק. אבל אדם שבודק קודם, 
חושב ומשווה, הוא האדם השקול והמתון. ולכן הסיכוי שלו לטעות הרבה יותר קטן מהאדם 

הפזיז ומהיר ההחלטה. 

צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90
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ציור  אבחון  את  נביא  השואה  ליום  בהקשר 
של  הלוגותרפיה  תורת  על  שמבוסס  הגשר 
ויקטור פרנקל, ניצול שואה שבמהלך 3 השנים 
שם  נוספים  ריכוז  ובמחנות  באושוויץ  שהיה 
ניספו הוריו, אחיו ואשתו, התפתחו השקפותיו. 
,מראות  הפיסי  קיומו  על  המר  המאבק  מתוך 
הזוועה והפחד הבין פרנקל שיש לאדם חירות 
מה  על  משמעות  ולמצוא  עמדתו  את  לבחור 
שעובר עליו. לתפיסתו, האדם האחראי הבלעדי 
הנסיבות  ויהיו  יתנהל  הוא  ולאיך  שהוא  למה 

חמורות ככל שיהיו.
בזמן שהותו במחנות הריכוז התבונן פרנקל 
אנושי  צלם  על  ושמרו  לשרוד  שנאבקו  באלו 
לתפיסתו  לחיים.  טעם  שאיבדו  אלו  לבין 
מטרה  להם  שהיתה  אלו  היו  שהצליחו  אלו 

ומשמעות חזקה לחיים.
תורת  את  פרנקל  פיתח  המלחמה  לאחר 
הלוגותרפיה ,תורה זו חותרת בראש ובראשונה 
להתעלות  האחריות  תודעת  את  לאדם  להקנות 

מעל העצמי ולמצוא משמעות לחיים.
מחפשת  בבסיסו  שאדם  זו  תפיסה  יסוד  על 
הגשר  ציור  אבחון  התפתח  לחייו  משמעות 
שהוא ציור שעובד על עקרון ההשלכה, לאשר 
תחושות  ולהשליך  ההגנה  מנגון  של  עקיפה 

קונפליקטים וחרדות אל הציור.
גשר  לצייר  המונחה  מתבקש  זה  בציור 
מקום  ציון  תוך  השני  לצד  אחד  מצד  המוביל 
העבר והעתיד משני צידי הגשר והמיקום שלו 

בגשר או מחוצה לו.
יתומים  בבית  מחקר  נעשה   2013 בשנת 
גשר  לצייר  הילדים  התבקשו  בו  באוקראינה 
עם נתיב, המטרה של המחקר היתה לראות את 
יתומים  שאותם  החיים  לבין  הציור  בין  הקשר 

יפתחו בהמשך בצאתם לעולם.
שהנתיבים  שאלו  היו  המחקר  תוצאות 
כמו  תקווה  עם  עתיד  אל  הובילו  שלהם 
בית,חברים,עבודה הצליחו יותר בחיים ונרשמו 

פחות מקרי התאבדויות.
כי  מצאו  סרטן  חולי  ילדים  עם  בטיפול  גם 
ניתן לאסוף מידע לגבי תחושת ההווה והעתיד 
שלהם,עיניין זה משמעותי ביותר כאשר האדם 
מתמודד עם מחלה שיש בה איום לחייו לזהות 
כחלק  חדש  גשר  ולצייר  שליליות  מחשבות 
מתהליך הריפוי של הילד את עצמו, לשים לב 
לחוזק הגשר, למקום שלי עליו ולשאיפה אליה 
של  מקום  לתוך  אותו  לחבר  להגיע.  רוצה  אני 
תקווה ושמחה אל היום המיוחל בו הוא יחזור 
להביא  בכוחה  טובה  חשיבה  כי  ידוע  הביתה. 
לריפוי, יחד עם ציור ודיבור על המקום הבריא 
,התהליך נטמע יותר טוב במח מה שמביא את 

המח למסקנה להאמין בכך.
בציור המובא כאן ניתן לראות גשר גדול מאד 
תופס את  הדף, יש לו "תוספת בניה" לגובה מה 
שנקרא "ראשו מגיע השמימה" מה שמעיד על 
כאשר  בדימיונות  גובל  גבוהות  מאד  שאיפות 
חסרי  התומכים  המוטות  אל  היחס  את  רואים 
"חומרי בניה" להחזיק כזה גשר. אין בסיס פנימי 
יציב לאפשר את הקמת החזון. גם מיקום האדם 
וגודלו הזעיר על הגשר מעיד על חוסר ביטחון 
ופחד, הוא נמצא בצד ימין של הדף המייצג את 
העתיד ופניו לכיוון העבר, אין באמת התקדמות 
הוא עדיין בהתחלה וגם אם הוא יתקדם הוא לא 
באמת יגיע לשום מקום כיוון שהוא לא ידע איך 

לעשות את זה.
אותה תקיעות להתקדמות תבוא לידי ביטוי 
בחיים  לאדם  שקורה  מה  שונים,  בהקשרים 
המציאות  על  שלו  הפרשנות  אבל  מאד  חשוב 
מקורן  המצוקות  מרבית  יותר.  הרבה  חשובה 
וחשיבה  מוטעות  באמונות  חשיבה  בטעויות 
שלילית, מטרת הטיפול למצוא ולטפח סיפורי 
החיים  סיפורי  את  ולהחליש  מקדמים  חיים 

החוסמים והתקועים.
או בלשון רבי נחמן  "כל העולם כולו גשר 

צר מאד והעיקר לא לפחד כלל"
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

"נאפה לאחר 
הפסח"

שנטחן  "מקמח  הפסח",  לאחר  "נאפה 
לאחר הפסח" - הם המילים הנדושות בימים 
מה  על  ובכן  התורה.  בני  ציבור  בקרב  אלו 

מדובר?
הגר"א,  של  חומרה  עם  מתחיל  הכול 
שלא  שנהג  רב[  מעשה  בספר  ]המובאת 
טוב  הכול  כאן  עד  ממש.  של  חמץ  למכור 
ויפה. רבים נוהגים אף הם כחומרה זו, שלא 
להשאיר ולמכור חמץ בעין ברשותם בפסח, 
במכירה  הנהוגות  קולות  כמה  מחמת  זאת 
המפתח  את  מוסרים  שלא  ]כגון  ימינו  של 
לגוי[ וכיוון שחוששים הם שלא תהא דעתם 
ואו-אז  המכירה,  בכוונת  ומוחלטת  גמורה 
איסור התורה החמור של  על  יעברו חלילה 

"בל יראה ובל ימצא".
שהחלו  כך,  לידי  הדבר  נגרר  מכאן 
לאחר  שנאפו  חמץ  מוצרי  לאכול  להקפיד 
על- שנמכרו  כך  על  מסתמכים  ולא  הפסח, 
ידי מישהו אחר לגוי כדת וכדין, המשיך עם 
העובדה שלפתע נודע כי את החיטה לקמח 
שתתקלף  כדי  מים,  במעט  מרטיבים  הלבן 
"נאפה  על  להקפיד  החלו  ואו-אז   - בקלות 
הפסח". לאחר  שנטחן  מקמח  הפסח   לאחר 
נתנו  לא  עליו  אחד  דבר  ישנו  אך 
הגלוטן. והוא  הדעת,  את   המחמירים 

מהו גלוטן?
ובכן, גרעין החיטה מתחלק לשני חלקים 
 עיקריים: עמילן שהוא חלבון החיטה וגלוטן.
תפקידו של הגלוטן, בין היתר, לסייע לשמרים 
את  מתפיחים  הבצק. השמרים  את  להטפיח 
הבצק על-ידי שחרור גז, המנפח את הבצק. 
כדי  בבצק,  הגז  את  "לכלוא"  צורך  יש  אך 
הבצק. את  ינפח  לא  אז  שכן  יתנדף,   שלא 
ובאמצעות  מים,  עם  מגעו  בעת  הגלוטן, 
מסך  כעין  המשמשת  "רשת"  יוצר  הלישה, 
הוא  כמו-כן  הגז.  התנדפות  את  החוסם 
בחלל  המתהווים  המים  אדי  את  מחזיק 
הטמפרטורה  עקב  יתאדו  לבל  הבצק, 
הגבוהה בזמן האפייה. הקמח המצוי בארץ 
מעוניינים  באם  לכן,  בגלוטן.  דל  הינו 
 שהלחם יתפח, חייבים להוסיף גלוטן לבצק.
בארץ,  קיימים  אינם  גלוטן  לייצור  מפעלים 
אלא בעיקר בגרמניה, סין וצרפת. במפעלים 
מהעמילן,  הגלוטן  את  מפרידים  אלו 
למאפיות,  אבקה  בצורת  אותו  ומשווקים 
הלחם. לבצק  הגלוטן  את  להוסיף   כדי 
והעמילן  הגלוטן  הפרדת  תהליך 
לקמח,  החיטה  טחינת  על-ידי  הוא 
והפרדת  סינון  במים,  הקמח  הצפת 
בשקים. ואריזה  לאבקה  ייבוש   העמילן, 
בקמח,  מים  הצפת  יש  שבתהליך  ברגע 

גמור! חמץ  הינו  שהגלוטן   ודאי 
וכיוון  בישראל,  מיוצר  אינו  כיוון שהגלוטן 
עם  שאנייה  עד  ימים  כמה  ממתינים  שלא 
שבוודאי  וכיוון  מחו"ל,  תגיע  חדש  ייצור 
גלוטן  של  מסוים  מלאי  מחזיקה  מאפיה 
להרשות  יכולה  שאינה  משום  במחסניה, 
באם  לחם  לייצר  ולא  להיתקע  לעצמה 
הרי  המשלוח,  בהגעת  עיכוב  יחול 
אוכלים  שאנו  שבלחם  כן  אם  שבהכרח 
במאפיה  ששהה  חמץ,  גלוטן  קיים 
וכדין. כדת  לגוי  ושנמכר  הפסח,   במהלך 

"נאפה  הלחם  על  כתוב  אם  גם  שכך,  כיוון 
לאחר הפסח", וגם אם מצוין עליו באותיות 
לבנה "מקמח שנטחן לאחר הפסח"  קידוש 
- עדיין הלחם שכולנו אוכלים מכיל גלוטן, 
אשר הינו חמץ גמור. כך שאל לנו להשלות 
לגוי  אנו חמץ שנמכר  אוכלים  עצמנו שאין 

בפסח.
יש לציין כי ישנם מאפים בהם לא מוסיפים 
גלוטן, אלא שבהם ייתכנו משפרי אפייה עם 

רכיבי חמץ.
כמו כן ראוי לציין, כי יש שפסקו כי הגלוטן 
אינו חמץ רגיל אלא חמץ נוקשה אך לא כולם 
להאריך. המקום  כאן  ואין  לכך   מסכימים 
מה  לשם  באמרכם,  לבכם  ייפול  אל  אך 
הקפדנו, אם כן, לא למכור חמץ גמור, באם 
נאלצים אנו לאכול חמץ שנמכר, כי, כאמור, 
גמור,  חמץ  למכור  שלא  לחומרה  מקום  יש 
כי האיסור של בל יראה ובל יימצא כה חמור 
חמץ  אך  דעת.  גמירות  לאי  וחוששים  הוא 
שעבר עליו הפסח, קנס הוא שקנסו חכמים, 
ובוודאי ובוודאי אשר חמץ שנמכר כדין, לא 
חלה עליו גזירת קנס זה, ולכן רחוק העניין 
מאיסור של בל יראה ובל ימצא, כיוון שלא 

עבר על ציווי התורה.
ישנם  שכידוע  היא  יותר  קשה  בעיה 
מכולות קטנות שאינם רוכשים את מוצריהם 
סוכני  דרך  אלא  המייצרת  מהחברה  ישירות 
משנה פרטיים או סיטונאי מזון, שכן חברה 
סחורה  לספק  מוכנה  איננה  לעיתים  גדולה 
כך  המכולת.  אל  ישירות  קטנות  בכמויות 
שייתכן שאמנם החברה המייצרת מכרה את 
חמצה, אך הסיטונאי שברשותו שהה החמץ 
בפסח לא ביצע מכירת חמץ. על כן אף כשיש 
במכולת תעודה מוכרת עם חתימה מפורשת 
וכן  כדין!  שהחנות/מוצרי-החמץ  נמכרו 
יש תעודה כי החברה היצרנית מכרה חמצה 
ייתכן  כאמור  שכן  יועיל  לא  הדבר  כדין, 
החברה  בבעלות  בפסח  היה  לא  שהחמץ 
לא  והוא  הסיטונאי  בבעלות  אלא  המייצרת 

מכר את חמצו. 
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ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

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

35

10

4

89

1

6

2

7
נסגור אותו בעזרת קו מעוגלנתחיל בחלק העליון של הפיצה

נצייר 
את 

מרכז 
הפיצה

נצייר 
קשתית 
בכל עין. 

נוסיף קווי 
חיוך ופה 

פתוח

כעת 
ליתר 

הפרטים 
הקטנים

נתחיל 
בציור 

הידיים 
והרגליים

נצייר 
כפות 
ידיים 

וכפות 
רגליים

כעת בואו 
נוסיף תוספת 

טעימה לפיצה, 
אני בחרתי 

בזיתים, מה 
אתם בוחרים?

באו נצבע בכיף 
ושיהיה בתאבון...

נצייר 
את 

החלק 
התחתון 

של 
הפיצה 

ותחילת 
העיניים

נוסיף 
את 

העיניים, 
האף 
והפה

פיצהל'ה יאמי
דרגת קושי -קל

בואו נלמד-
בציור הפיצה נשתמש בהאנשה.

האנשה היא ייחוס תכונות אנושיות 
למי שאינו אדם, כגון: בעלי-חיים, 

חפצים דוממים וכן הלאה.
בדרך כלל משתמשים בהאנשה 
בציורי קריקטורות ואיורי ילדים.

אל תחרטו על הדף, שמרו על 
אחיזת העיפרון בצורה נכונה ובלי 

לתת לחץ חזק על העיפרון.
התאמנו לצייר בקלילות.
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

רותי )בדוי( בת ה-21 הגיעה אלי בדמעות. ההורים מבקשים 
רותי  ה-18.  בת  אחותה  )בדוי(  רינה  את  לשידוכים  להכניס 
מרגישה רע. נראה לה שרינה לוקחת ממנה לא רק את מקומה 

אלא גם את חייה.
והטובה  המוצלחת  הבת  תמיד  היתה  רותי  היא,  לדבריה, 
הורים,  מכבדת  היא  כחמורה,  קלה  על  מקפידה  היא  בבית. 
מתפשרת,  ולא  לעצמה  טוב  בחור  מחפשת  כשהיא  ועכשיו 
היא מרגישה שאין להוריה סבלנות לחכות עד שהיא תמצא 

והם ממהרים לשדך את אחותה על פניה.
בהמשך השיחה התברר שרינה, השובבה המשפחתית, נוטה 
לפתיחות יתר וההורים בדאגה לה, שוקלים לחתן אותה יותר 
מהר כדי לשמור עליה ולהכניס אותה למסלול. רותי, מבינה 
את המצב אך מתקשה לקבל את הנתון הפשוט שרינה תעקוף 

אותה.
שידוך  לסדר  שמתייחסים  הורים  על  דובר  הקודם  בטור  אם 
אנו  כאן  הנה  לשינוי,  ניתן  ובלתי  מקודש  כמשהו  הילדים 
שמושכים  אלו  הם  ההורים  דווקא  שבו  הפוך  מצב  פוגשים 

לכיוון של הפרת הסדר מתוך ראיה של טובת הבת.
ועכשיו נשאלת השאלה, איך פועלים בצורה הכי נכונה שבה 

ידאגו לרינה בלי שרותי תרגיש כל כך מתוסכלת?
זמן  הרבה  כבר  את  תקשיבי,  לרותי,  לומר  יהיה  נכון  האם 

מחפשת ולא מוצאת, אין לנו ברירה אלא לעקוף אותך?
האם נכון יהיה לחכות עם רינה כי רותי פגועה וכועסת, הרי 

רותי היא לא פחות הבת שלהם מרינה?
לא פעם עולות שאלות כאלו במשפחות. רוצים לדאוג לאחד 
הילדים ובלי כוונה מקריבים את השני. איך אפשר ללכת בין 

הטיפות כך שהתועלת תהיה משמעותית לשתי הבנות?
הנה השאלות של רותי כפי שהן עולות מהסיפור:

"אני כל השנים מרווה את ההורים בנחת. למה פוגעים בי? לא 
מגיע לי שיעשו לי כזה דבר".

"למה מעדיפים את רינה על פני? רוצים לדאוג לה כשאני זו 
שבשידוכים? זה גורם לי לחולשת הדעת ולקנאה. אולי הם 

לא כל כך אוהבים אותי?"
"כל השנים השתדלתי לרצות אותם ולעשות מה שהם ביקשו 

ממני, האם אין זו בגידה בי?"
"אם רינה תתחתן לפניי, הערך שלי בעיני העולם ירד. קשה 
לי שיגידו: 'לא הולך לה אז שידכו את אחותה לפניה'. הייתי 
רוצה להראות טובה יותר גם בעיני הסביבה וזה גם מקלקל 

לי את התדמית".
"רינה לא מספיק מעניינת אותי. אני עסוקה ברחמים עצמיים. 

צר לי על עצמי, יותר מאשר על רינה".

    

צריך להיות ברור שחובה לשקול את כל ההיבטים מסביב. הן 
את טובתה של רינה והן את הרגשתה של רותי. השאלה, איך 

עושים זאת בצורה הכי נכונה?
ממנה  ולבקש  רינה  של  המצב  את  לרותי  להסביר  האם 
שתסכים תוך הבטחה שהם לא נוטשים אותה וימשיכו לחפש 

לה במלוא המרץ רק שאין ברירה?
האם לא להסביר לרותי דבר, כי רותי אינה מסוגלת בכל מקרה 

להכיל זאת? 
האם פשוט לפעול מתוך תקווה שרותי תירגע?

אולי לבקש מרינה לדבר עם רותי ושהיא תבקש את רשותה, 
לא ההורים?

או האם לקחת את רותי לרב כדי שהוא יסביר לה?
כדי  מהמשפחה  או  רשמית  למישהי  רותי  את  לשלוח  האם 

לדובב את רותי ולהרגיע אותה?
החכם עיניו בראשו. חשוב להמתין מעט ולחשוב לעומק כדי 

שההחלטה תהיה מתונה ויעילה. מה דעתכם? כתבו לי.

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

טעים במטבח

קבב טונה 

מצרכים )2 מנות(
2 חצילים בינוניים

1 קופסת טונה בשמן זית
1 כף שטוחה מיונז 5% שומן

1/2 בצל קטן
5 טיפות רוטב טבסקו / או חריף 

אחר
צרור פטרוזיליה

כף שמן זית
1/2 שן שום
מלח ופלפל

פפריקה גרוסה לקישוט

אופן ההכנה
 מכניסים למעבד מזון קופסת 

טונה, מיונז, פטרוזיליה, בצל, שום 
וטבסקו וטוחנים עד שמרקם 

התערובת הופך לממרח.
 קולים את החצילים באש גלויה 

או בתנור 
 חוצים את החצילים לאורך 

בעזרת סכין, פותחים את הדפנות 
ובוזקים 1/2 כף שמן זית בכל אחד 

מהחצילים, ממליחים ומפלפלים.
 ממלאים את החצילים בממרח 

הטונה ומקשטים מעל במעט 
פפריקה גרוסה.

חצילים קלויים במילוי ממרח טונה

מצרכים )ל-4 מנות(:
2 קופסאות טונה עם פלפל חריף, מסוננות 

היטב
2 נתחי פילה של דג כלשהו ללא עצמות – 

טחון או קצוץ דק בסכין
1 גזר- קצוץ או מגורד בפומפיה 

כף גרעיני חמנייה 1-2 
גבעולי סלרי קצוצים

2 פרוסות לחם יבש, חתוך לקוביות קטנות 
)בלי ה"קשה" של הלחם(

1 ביצה – טרופה 
חופן עלי כוסברה קצוצה 

מצרכים לרוטב: 

3 כפות מיונז 
3 שיני שום קצוצות בצל סגול בינוני – קצוץ 

דק
חצי קולורבי קצוץ דק
3-4 כפות של יין לבן

קליפת לימון מגורדת
אופן ההכנה:

 בקערת ערבוב, לערבב הכל יחד. לקבב 

לקבבים קטנים. 
 לצלות בגריל או במחבת )אפשר גם למרוח 

בשמן זית ולאפות בתנור(.
לרוטב – לערבב את חומרי הרוטב, לתבל 

במלח ופלפל לפי הטעם ולהגיש בצד.

עקיפה 
יוצרת קושי 

מצרכים:
קופסת טונה במים

1 בצל שאלוט קצוץ
2 כפות מיונז קל

1/3 כוס גרגירי חומוס
2 ביצים קמח

פירורי לחם
מלח פלפל

אופן ההכנה:
 לערבב את המוצרים, 

להקפיא במשך 10 דקות, ליצור 
כדורי פלאפל, לטבול בקמח, 

ביצים, פירורי לחם, להניח 
במגש בתנור שהוכן מראש

 ולאפות ב-250 מעלות במשך 
3 דקות, או עד שהכדורים 

משחימים.

פלאפל טונה מופחת קלוריות אפוי

התרבות הקולינרית בארצנו מתפתחת וגדלה והמטבח הישראלי מושפע מהמטבח הגלובלי במידה רבה, אך עדיין 
מצליח לשמור על אופיו האותנטי והפשוט  טונה סטארקיסט מציגה מתכונים מפתיעים ל'על האש' עם טוויסט 

קטן, בלי הבשר והעוף המוכרים והתוצאה: גם טעימה, גם משביעה וגם בריאה יותר

על בסיס טונה פרווה
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

הלימודים",  מלגת  את  לקבל  אצליח  לא  לי,  תחתמו  לא  "אם 
היא פשוט התחננה. לא היה לי נעים. ידעתי שאין לה אפשרות 
בתשלומים.  תעמוד  שלא  מאוד  גדול  סיכוי  ישנו  וכי  כלכלית 

מצד שני, הבנתי כמה חשוב לה ללמוד ולהתקדם. 
שלי  המצפון  לה",  נחתום  זאת  בכל  אולי  מה?  יודע  "אתה 
התעורר בשיחה עם בעלי. הגרוע ביותר הוא כי נאלץ לשלם 400 
שקלים בכל חודש למשך תקופה. גם ככה ההוצאות מרובות. זה 

יצטרף לים ההוצאות..."
לחמישה  הורים  טובים,  חברים  זוג  על  בעבר  שמעתי  כבר 
הם  אחת:  סיבה  בגלל  רק  שלהם,  הדירה  את  שאיבדו  ילדים, 
חתמו ערבות לחברים טובים. החברים הטובים לא עמדו בתנאי 
ונאלצו  הערבות  את  שילמו  הם  הסתבך;  הסיפור  המשכנתא; 
בשל כך למכור את דירתם ולעבור לדירה קטנה שכורה ואילו 
קנו.  שהם  בדירה  דבר  של  בסופו  נשארו  הטובים"  "החברים 
אנשים  חסרים.  לא  ערבויות  שחתמו  חברים  על  זוועה  סיפורי 
נאלצו ליטול הלוואות ואף למשכן את ביתם עבור החזר הלוואה 
רב  בסבל  הכרוכה  במציאות  מדובר  בהחלט  שלהם.  שאינה 
ועדיין, כמה מאתנו עומדים מול אי נעימות כשאנחנו מתבקשים 

לחתום ערבות לחבר או לבן משפחה?
חייבים לזכור, לעיתים עדיפה אי נעימות קטנה כשאתם מסרבים 
מתשלום  להיגרם  שיכולה  הנעימות  אי  מאשר  ערבות,  לחתום 
לגרום  שיכול  מה  לשלמה,  הערב  של  יכולת  מאי  או  הערבות 

לתביעות ולהליכים משפטיים.
מאוד.  לי  החשובה  משפחה  מקרובת  הבקשה  לה  צצה  והנה 
ההתלבטות היתה קשה. כבר נפלנו כמו רבים וטובים כשחתמנו 
סכום  עם  שנתיים  במשך  ונתקענו  טובים  לחברים  ערבות 
שקודמת?  שלי  למשפחה  אחריות  לי  יש  האם  לתשלום.  כסף 
בקשה  זו  הפסקה.  בלי  ושוב  הלוך  בראש  לי  רצו  המחשבות 

מאוד מלחיצה.
וכך, דיונים הלוך חזור וההתלבטות קשה, המצפון עולה ויורד. 

בסוף החלטנו לחתום. חתמתי בלב כבד.

    

ובידיו מעטפה. "את  ממש למחרת בבוקר חזר הבעל מהדואר 
לא תאמיני, חייך לעברי. "קיבלת תמלוגים על הספרים שלך!" 
שבעלי  בנייר  הציץ  הבכור  שימי  התלהבתי,  באמת?",  "וואו, 
אני  נפל.  שלי  הפה  שם.  כתוב  שהיה  הסכום  את  וקרא  החזיק 
והפרטנר הסתכלנו אחד על השני בהלם. זה היה בדיוק הסכום 

שחתמנו עליו אתמול.
קיבלתי שכר מיידי על עשיית הדבר הנכון. בנוסף, התשלומים 

שולמו על ידי הקרובה שלי והכל בא על מקומו בשלום.
אגב, מעולם לא שמעתי על תמלוגים מהסוג הזה קודם לכן. מי 

יודע, אולי הצ'ק היה מאליהו הנביא?

טעים במטבח

רכיבים:
1 כוס קינואה אורגנית "תבואות"

2 יחידות בצל ירוק חתוך 
2  כפות שמן זית

1 פלפל אדום חתוך לקוביות
1 כפית סילאן

1/2 כוס חמוציות מיובשות 
אורגניות "תבואות"

1/2 כוס שקדים קצוצים 
מיץ מחצי ליים

1 כף חומץ בלסמי
מלח ופלפל

אופן ההכנה:
 מבשלים את הקינואה לפי 

המתכון הבסיסי: 1 כוס קינואה 
על 2 כוסות מים, 20 דקות עד 

לריכוך, ומצננים.
 משרים את החמוציות כשעה 

במשרה של ליים, חומץ בלסמי 
ושמן זית. 

 מוסיפים לקינואה את 

החמוציות עם המשרה, פלפל 
אדום, סילאן, ושקדים קצוצים 

ומערבבים. 
 מוסיפים מלח ופלפל ומגישים.

)המתכון של יעל ריין – שפית 
טבעונית(

קינואה אורגנית 
עם חמוציות, סילאן ושקדים

מרכיבים
2 כפות אבקת חלבון בטעם וניל
1 כוס חלב סויה רגילה )או חלב 

ללא שומן(
1 פרוסת תפוח קפואה

כמה גילופים מקינמון, אגוז 
מוסקט וציפורן

1/4 כפית תמצית וניל
4 קוביות קרח

אופן שימוש:
 מניחים את כל החומרים 

בבלנדר ומערבבים היטב עד 
שקוביות הקרח מרוסקות היטב. 

)הקרח הוא אופציונלי(.

מקורה של הקינואה באזור האנדים, בדרום אמריקה. אף על פי 
שהקינואה נצרכת כדגן היא אינה שייכת למשפחת הדגנים, אלא 
למשפחת הסלקיים   הנטורופתית הילה גבע אבירם, מנהלת 

מכללת "מדיטבע", מציינת כי לקינואה ערך תזונתי רב. היא עשירה 
בחלבון, בוויטמינים מקבוצתB  ובמינרלים חשובים כמו מגנזיום, 
סידן, אבץ וברזל, וכן עשירה בסיבים תזונתיים  הקינואה קלה 

להכנה ואפשר להכין ממנה מגוון רחב של מטעמים והיא משתלבת 
נהדר במתכונים רבים – סלטים קרים וחמים, קציצות, לביבות, 
פשטידות, תבשילי בשר וירקות, תוספת לצד מנות בשר ודגים, 

מרקים ואפילו קינוחים

המשקאות יכולים להוות תחליף טעים, מגוון ומאוזן לארוחה 
שלמה המכילה את כל רכיבי המזון, להם זקוק הגוף, שייק יכול 

לתת את התחושה שהגוף קליל יותר מבלי רגשות מצפון  חברת 
התזונה הבינלאומית הרבלייף, המעודדת ומקדמת אורח חיים 

בריא ופעיל, המבוסס מדע ומחקרים קליניים עולמיים, מציעה שיק 
תפוח קינמון וציפורן על בסיס אבקת וניל וחלב סויה

לחתום או 
לא לחתום 

ערבות?

אופן ההכנה:
הכנת הבצק: שמים במעבד מזון את הקמח המלא, קמח לבן, פתיתי השיפון, החמאה 

והמלח ומעבדים עד לקבלת בצק פירורי.
  מוסיפים את הביצה וממשיכים לעבד עד לקבלת גושי בצק גדולים. במידת הצורך 

 מוסיפים 2-3 כפות מים פושרים.

 מקמחים משטח עבודה, מעבירי את גושי הבצק למשטח ומעבדים עד לקבלת כדור 

בצק אחיד. עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר למשך כשעה.
 מוציאים מהמקרר למשטח עבודה מקומח ומרדדים עד לקבלת עלה בעובי של 

כ- 3 מ''מ. מרפדים את התבניות )או התבנית( והדפנות בעובי אחיד. דוקרים את הבצק 
בעזרת מזלג ומעבירים לקירור נוסף של כ- 30 דקות.

 חותכים את הירקות ידנית או בעזרת מנדולינה לפרוסות דקות. מסדרים בתבנית, 

מתבלים ומזלפים שמן זית. צולים בתנור כ- 15 דקות ועד להזהבה קלה ומניחים בצד.
הכנת המילוי:  מערבבים בקערה את כל המרכיבים. במרכז התבנית מורחים שכבה 

מתערובת הגבינות ומסדרים מעליה את רצועות הירקות בצורה מאוזנת ומעגלית. כדאי 
לגוון בסדר הירקות לקבלת קיש צבעוני. 

 מקשטים את הקיש בעלי רוזמרין ופתיתי שיפון ומעבירים לאפיה בחום של 190 

מעלות למשך כ- 35 דקות ועד שהקיש מזהיב.

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

מצרכים:
לבצק הקיש:

1/2 כוס פתיתי שיפון 
מלאים "רפאל'ס"

75 גרם קמח מלא
75 גרם קמח לבן

1 כפית מלח
1 ביצה

100 גרם חמאה קרה

לירקות הצלויים:
1 חציל דק פרוס 

לפרוסות דקות
1 בטטה גדולה פרוסה 

לפרוסות דקות
1 גזר פרוס דק

1 קישוא פרוס דק

1 זוקיני פרוס דק
צרור רוזמרין

1 כף שמן זית
1/2 כפית מלח גס

1/2 כפית פלפל 
שחור גרוס

למילוי:
1/2 קופסא גבינת 

ריקוטה
50 גרם גבינת 

קשקבל מגוררת
1 ביצה

1 שן שום כתושה
1/2 כפית מלח

1/2 כפית פלפל 
שחור גרוס

מיני קיש ספירלה

  מתכון מיוחד לקיש "ספירלה" העשוי מקמח מלא ופתיתי שיפון
  הירקות חתוכים במנדולינה וצלויים מעט בתנור לפני האפייה
ניתן להכין בזוג תבניות אישיות או בתבנית פאי גדולה בקוטר 26 
ס''מ להגשה מרכזית  "רפאל'ס" מגישה לכם מיני קיש מקמח 

מלא בשילוב פתיתי שיפון וספירלת ירקות צלויים

שייק תפוח, קינמון וציפורן 

חלבי

פרווה

פרווה
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אני כותב אליך מתוך הגטו בלודז'.
אני לא יודע לאיזה דור אתה תיוולד, אם בכלל יישאר משהו 
מהעולם הזה רווי הדם והמלחמות, אבל אם יישאר ובמקרה יחזרו 
השלום והשלווה, אני רוצה שתקרא את המכתב הזה בו אספר לך 

קצת על השלווה בעולם הזה.
כאן בגטו שום דבר כבר לא ברור, אף אחד לא יודע באמת מה 
קורה, מצבינו בכי רע, המזון הולך ומתכלה, אני עצמי רזיתי 
מאד, כאשר הרב דיבר אתמול, בבית ליד בית הכנסת ההרוס, 

שגם הוא רזה מאד.
הרב מחזק אותנו כל הזמן ואומר לנו לא להתייאש ולא לאבד את 
האמונה, הוא אומר שהוא אינו יודע מדוע כל זה קורה לנו ומדוע 
כל הקללות שבספר דברים מוטחות בנו בזה אחר זה ממש כמו 
שהם כתובות, שחייל אחד ירדוף מאה, שיהיה רעב, שנלד לבהלה, 
שלא נדע מה ילד יום, אבל ברור שכל זה מתגלגל מלמעלה, 
משום שאין זה מדרך הטבע שכל הדברים הללו יקרו לנו אם לא 

שצורנו מכרנו בעצמו.
כולם מסתובבים שבורים, שומעים פה ושם רסיסי שמועות על 

מעשים נוראים שהנאצים עושים ליהודים במקומות אחרים. 
אני חושב על כך שלפני חמש שנים אף אחד לא חלם על האפשרות 
שנהיה כלואים בגטו ללא כל אפשרות לצאת ולבוא ללא שום 
ידיעה על קרובינו הנמצאים אי שם בפולין הרחבה והעקובה מדם.

אני למשל הייתי בעל חנות, התפרנסתי יפה, אשתי וילדי עזרו לי 
בניהול החנות והחיים התנהלו על מי מנוחות, זו הייתה שלווה, 
שלווה כמו שאתה הקורא בעתיד מרגיש אי שם בדור אחר אחרי 
כל המלחמה הזו, אם בכלל מישהו יצליח לעצור את היטלר 

המטורף הזה.
השלווה הזו היא בהחלט נחמדה, החיים בסך הכול מאירים, אתה 

יכול בקלות לדעת מה בערך יקרה בשנים הקרובות, אתה מתפלל 
כל יום רק שכולם יהיו בריאים והשאר לכאורה כבר אמור להסתדר 

מעצמו בדרך הטבע.
היום הסתובבה שמועה בגטו שמחר ייקחו חלק גדול מאיתנו 
ברכבת אל "מחנה עבודה", אני לא יודע מה זה אומר, אבל מי 
שיצא אל הרכבת מעולם לא חזר, ישנם שמועות נוראות על הרג 
המוני של יהודים, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע אם זה נכון או 
לא, איך שלא יהיה, מחר הרכבת, ואם אני אהיה עליה אז יתכן 

בהחלט שלא נותר לי הרבה זמן.
לכן החלטתי לכתוב קצת, בעבר הייתי כותב הרבה, קצת שירה, 
קצת רעיונות מוסריים ששמעתי מהרב בדרשה בשבת או אפילו 

כאלה שחשבתי עליהם בעצמי. 
כאן בגטו הבהלה פושטת בכולם כמו מגיפה, כדי להתמודד עם 
הדאגה הזו שממלאת אותנו, כל אחד מוצא לעצמו תעסוקה שקצת 
משכיחה ממנו את המצב הגרוע שאליו הגענו, אלו שיודעים לנגן 
בכלי שיר מנגנים, אלו שיודעים לשיר שרים, תלמידי-החכמים 
לומדים בספרים שנשארו בגטו, פעולות אלו משכיחות לזמן 

מה את החרדה הגדולה ממה שהעתיד צופן לנו ולמשפחותינו.
אני כותב מדי פעם, זה עוזר לי לעקל את התמונות הקשות שבחוץ 
ואת התחושות שמתלוות אליהן, הנייר סופג הכול, כך אומרים, 
אבל אין לי נייר, בקושי יש לי כמה חפיסות ריקות של סיגריות 
עליהן אני ממהר לכתוב את המכתב הזה בשעת לילה מאוחרת 

משום שמחר הרכבת, ואיני יודע אם אוכל לכתוב שוב.
אז דע לך איש יקר שחי אי-שם בדור של שלווה, ששום דבר אינו 
מובטח, הנה רגע אחד אתה מקדש על הכוס בליל שבת מחבק 
ומנשק את ילדיך הקטנים, שר איתם זמירות ומחמיא לאשתך על 
האוכל הנפלא, אתה באמת משתדל לעבוד את השם, ואולי גם 

מצליח לעשות את זה בשמחה, אבל אז באה הרוח ולוקחת ממך 
הכול, מזכירה לך שהעם היהודי עודנו בגלות, וגם אם קפצה 
עליו שלווה, הרי איננו יודעים מה צופן העתיד, אולי מחר תבוא 
הרכבת ותיקח אותך אל הלא-נודע, משאירה באבק את התמונות 

והזיכרונות היפים שהיו לך ואינם עוד.
אני מאמין בביאת המשיח ומחכה לו בכל יום שיבוא, רק הוא 
שיבשר לנו על הגאולה השלימה, יוכל להבטיח לנו את השלווה 

האמיתית אשר תימשך לנצח נצחים.
עיני כבר נפוחות מדמעות, איני יודע מה עלה בגורלה של אשתי 
שנלקחה מפה כבר לפני שבועיים ועדיין לא שמעתי ממנה, אני 

מגעגע אליה מאד, אליה ואל ילדי הקטן שהלך איתה.
אני חושב שאני שומע את הרכבת מתקרבת, האור תיכף יעלה 
והגרמנים יבואו לקחת את מי שהם ירצו, ואנחנו לא נוכל להתנגד, 
בכל מקרה אין לי עוד חפיסה של סיגריות לכתוב עליה, אולי עוד 

אספיק להניח תפילין לפני שיבואו...
רק זאת אומר לך:

אם קפצה עליך שלווה
אל תישלו

אם בא אליך השקט
אל תלחץ את ידו

כי ירגז עליך בבוא היום
בגלות אנחנו עדי בוא המבשר 
לוחמים אנחנו גם בעת שלום.

על החתום: אחד מתושבי הגטו בלודז'

משל ושנינה // משה ולדר

צילום: רחל קרוטי, פלאש 90

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

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

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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