
6הרב אריאל למברג מציין את ג’ תמוז בטור מיוחד על פעלו של הרבי מחב”ד זצ”ל
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 הרב משה דיקשטיין ניהל מאבק נגד הטוענים ל'הדתה' 
בצה"ל, צביקה גרוניך טיפל בצרכי הדת של החיילים 
שעמדו בקו האש ב'צוק איתן' וחגי ניסן נזכר בנסיעות 
הארוכות ברחבי הארץ כדי למלא את בקשות החיילים 
החרדים  שלושה מילואימניקים חרדים פותחים יומנים

משמיע צעקה

22

חרדים

36

מחיצה היסטורית

18

שלושה ‘שלוחים’ 
מרחבי העולם 
בראיון משותף

כשביאליק ודיזינגוף 
נלחמו בשביל 
הפרדה בכותל

MBD בראיון פתוח על הרגעים הגדולים 
בקריירה, הביקורות והספר על הרבי מריבניץ 
זצ"ל  וגם: העלון השבועי שלו, ביהכנ”ס שפתח, 
הסיבה שהצביע טראמפ ומילה על הקולגות

הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | דוד רוזנטל | עו”ד יצחק שינפלד | צוריאל קריספל | מרדכי רוט | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

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

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
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

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!

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

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

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
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

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!

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
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לקראת הכניסה לארץ
עיקרי הדברים אשר בפרשת חוקת נאמרו בשנת הארבעים 
הכניסה  לקראת  כהכנות  לראותם  יש  ממצרים,  העם  לצאת 

לארץ ישראל.
פרה  פרשת  של  מקומה  נקבע  מדוע  להבין  ניתן  זו  בדרך 
אדומה דווקא בפרשה זו ומדוע לא נזכרה עוד מקודם אע"פ 
השנייה  בשנה  כבר  הייתה  הראשונה  הפרה  ששרפת  שידוע 

ליציאתם ממצרים.
אין זאת אלא מפני שאף זו היא חלק מן ההכנות, וכך אמר 
הרב גורן זצ"ל בדרשתו לפרשת השבוע שהטהרה בשלמותה 
באדמתם  שרויים  כשישראל  ישראל,  בארץ  דווקא  מתקיימת 
א(  )ח,  מקוואות  במסכת  במשנה  שנאמר  כמו  ומאוחדים, 
שארץ ישראל טהורה ומקוואוותיה טהורין. לכן בטרם נכנסים 
הפרטית  הטהרה  של  גם  ההכנות  כל  את  לעשות  יש  לארץ 

לקראת הטהרה הכללית של העם כולו בארץ.
על הטהרה אנו יודעים שאינה מובנת מבחינה שכלית, אבל 
נראה שבאה להורות על הצורך במשהו רוחני כמין ערך מוסף 
ובין בדברים של  על כל מה שעושים בין בדברים של חולין 
בה  ישראל, שיש  ארץ  מידתה של  גם  כאמור  היא  כך  קודש, 
במידה של  בה  לנהוג  יש  ולכן  רגילה  ארצית  יותר ממציאות 
טהרה בכל המובנים, בדברים שבין אדם למקום ובדברים שבן 
אדם לחברו והמבקש לדעת ילמד על כך בפרק הטהרה אשר 

בספר מסילת ישרים.
הכניסה לארץ כשלעצמה אינה מובנת מאליה אלא כרוכה 
במלחמה וכבר בפרשתנו מדובר על המלחמה כנגד סיחון ועוג 

ובקשר לכך יש לנו ללמוד מן התורה על דרך ההנהגה הראויה.
סעו  "קומו  דברים  בספר  נאמר  ועוג  סיחון  מלחמת  על 
ועיברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון 
הזה  היום  מלחמה.  בו  והתגר  רש  החל  ארצו  ואת  האמורי 
אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר 
ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך" )דברים פרק ב, כד – כה(. 

הדבר המעניין הוא שמדובר על מלחמה הכרחית למבקשים 
להיכנס לארץ ובכל זאת דיברו אתם תחילה דברי שלום.

בפרשת  התורה  על  רש"י  בין  מחלוקת  זה  על  יש  באמת 
)פרק  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  לבין  י(  כ,  )דברים  שופטים 
ו'(. שכן רש"י כותב שהאמור שם: כי תקרב אל עיר להילחם 
ולא  רק למלחמת הרשות  וקראת אליה לשלום" מכוון  עליה 
למלחמת מצוה. אבל הרמב"ם חולק וכותב שהדברים מכוונים 
אפילו למלחמת מצוה כמו המלחמה על כיבוש ארץ ישראל. 

מובא  וכן  שלנו  הפרשה  מן  לרמב"ם  ראיה  יש  לכאורה 
כתבים  שלושה  שלח  שיהושע  שביעית(  )מסכת  בירושלמי 
שרוצה  ומי  יברח,  לברוח  שרוצה  מי  לארץ:  נכנס  שלא  עד 

להשלים ישלים ומי שרוצה לעשות מלחמה יעשה.
שמצות  מסבירים  רש"י  ולפי  לרמב"ם.  ראיה  כאמור  זוהי 
המלחמה מתחילה רק מזמן שנכנסו אליה ולאחר שעברו את 

הירדן, וכל זמן שלא נכנסו שייך עדין לדבר לשלום.
עם זאת הדיבור לשלום אינו כל כך פשוט שכן הוא כולל 
כמה תנאים המבוארים בדברי הרמב"ם )שם(: שיקבלו עליהם 

את שלטונם של ישראל ואת שבע מצוות בני נח. 

המחלוקות  על  ודיברנו  קראנו  קורח  בפרשת  זאת  לעומת 
הפנימיות, שאם אינה לשם שמים אין סופה להתקיים. ובכל 
זאת נאמר שכל המחזיק במחלוקת עובר באיסור לאו, ועל כן 
מצינו שמשה רבנו ניסה להידבר לשלום, אף עם דתן ואבירם. 
לכאורה זה אותו עקרון, אבל באמת אינו דומה. שכן כשמדובר 
שום  בלי  שלום  בדברי  לבוא  עניין  יש  פנימית  מחלוקת  על 

תנאים.
מה  על  שופטים,  בפרשת  הספרי  על  המלבי"ם  כותב  כך 
הסגנון  שבין  בהבדל  ומבחין  השלום,  שגדול  שם  שנאמר 
הכתוב בדיבור לשלום עם יושבי הארץ, שהוא דיבור עם הצגת 
היריבות  לאחר  שופטים  בספר  הכתוב  הסגנון  לבין  תנאים, 
הקשה  עם שבט בנימין, שנאמר: "ויקראו להם שלום" ללא 

תנאים.
גם  נכונה  לבנים"  סימן  אבות  "מעשי  שהאמירה  דומה 
לגבינו, שיש לנו ללמוד מן הדברים שבתורה בקשר למלחמה 
ליחסים  בקשר  וגם  הארץ,  יושבי  לעמים  ישראל  בין  ושלום 

הפנימיים בתוכנו.
"שלום"  כך  כל  החשובה  במילה  שהשימוש  לזכור  עלינו 
בנו  שיתקיימו  רצון  ויהי  פנימה  אלינו  בעיקר  מכוון  יהא 
הברכות של ארץ ישראל: הטהרה, כמו שכתוב וזרקתי עליכם 
מים טהורים, והשלום כמו שכתוב  ה' עוז לעמו יתן ה' יברך 

את עמו בשלום.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות: 058-645-6410

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

+
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ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

למזמינים 4 לילות
לילה רביעי חינם
ע“ב לינה וארוחת בוקר

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

מלון רמדה ירושלים
גשר רופין בשדרות הרצל, טל‘: 02-6599950

reservations@herzlhotel.com :פקס: 02-6511824  מייל להזמנות

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

גלאט כשר למהדרין כל השנה
בהשגחת בד“ץ של רבנות ירושלים ו-OU גלאט

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים



hadran@hadran.org shivuk@hadran.co :מייל עבור סוכנים וחנויות |

צאו לדרך!
ש

ש"ח לחוד
סים: 20 

שה בלבד. עלות 
מח

מונה לה
הת

 Waze המכשיר הינו לאפליקציית
בלבד וסים חסום לחלוטין לשאר 

האפליקציות ולאינטרנט

מ-370 ₪ בלבד מחיר מיוחד לרגל ההשקה

0722-55-55-88

הטבה מיוחדת 

באפליקצית 
סלופארק

 30 & במתנה

שימו waze וצאו לדרך!

ניווט בכל העולם 
ללא עלות

בלעדי בהדרן 
חיפוש קולי

אפשרות לעזרי נהיגה 
אפליקצית פנגו וסלופארק

אלפים כבר מתניעים ונוסעים בטוח 
עם מכשיר שמור ל-waze בלבד מבית הדרן

חדש ובלעדי בהדרן
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

סיפור נפלא מספרת הגמרא )תענית כד,א(: האמורא 
החשוב רב, הגיע לעיר שלא ירדו בה גשמים. במשך 
חודשים לא נראתה טיפת גשם בשמים והציבור היה 
ומיד כששליח  יחד  בפאניקה. הם החליטו להתפלל 
הציבור ניגש להתפלל נעשה שינוי בשמים. כשאמר 
'מוריד  וכשאמר  רוח  לנשב  החלה  הרוח',  'משיב 
שליח  של  מהגדלות  התפעל  רב  גשם.  ירד  הגשם', 

הציבור וסבר כי צדיק גדול עומד לפניו.
הוא התעניין מה מעשיו והלה סיפר כי הוא מלמד 
תינוקות. רב שאל מה הזכות המיוחדת שלו? המלמד 
סיפר על שני מעשים גדולים: ראשית, הוא מלמד את 
אם  וגם  שווה  במידה  העניים  וילדי  העשירים  ילדי 
אין להורי הילדים לשלם לו שכר לימוד. שנית, הוא 
ומיוחדת: בחצר הבית  חינוכית מקורית  נוקט בדרך 
וכאשר אחד  דגים  ישנה בריכת  לומדים הילדים,  בו 
לו  ומעניק  אותו  משחד  הוא  ללמוד,  מסרב  הילדים 
אפשרות לשחק בדגים. כך הוא מפייס אותו בדרכים 
הללו,  הטובים  המעשים  שני  וללמוד.  לשוב  טובות 

הפכו אותו לאהוב במיוחד לפני ה'.
שהדרך  כנראה  חשוב:  מסר  מעביר  הזה  הסיפור 
ודווקא  אחרת  דרך  היא  מחנכים  כולנו  בה  הרגילה 
היא   – רגילה  הבלתי   – הזה  המלמד  של  הדרך 
האהובה לפני ה'. בתור הורים ומחנכים, אנו נוקטים 
אותו  מחייבים  אנו  הילד.  את  מכריחים  קלה:  בדרך 

לצעוד בדרכנו מכוח העובדה שאנו יותר חזקים.
שאנו  בכך  להסתפק  במקום  פשוטות:  במילים 
לשלב  עלינו  החדר,  את  לסדר  אותו  מכריחים 
החיים  לו:  לומר  עלינו  המשמעת.  בתוך  משמעות 
שלך יהיו יותר נעימים אם החדר יהיה מסודר. במקום 
מלים  להוסיף  עלינו  שיניים,  לצחצח  אותו  ללחוץ 
אודות ההרגשה הטובה של מי שמקפיד על היגיינה. 
וללמוד  להתפלל  לחץ  בהפעלת  להסתפק  ובמקום 
ולספר  התורה  של  הערך  את  להעביר  עלינו  תורה, 
על גודל הנחת רוח של הקב"ה מכל אדם שמתפלל 

וכיצד הוא מקשיב לכל תפילה של יהודי.

 

היהודיים  החיים  התשובה.  הוא  היהדות  של  הגדול  היסוד 
מתחילים בכך, שאף פעם לא מאוחר ותמיד אפשר לתקן. העבר 
לא מעכב את העתיד ותשובה נכונה אפילו הופכת את הזדונות 
לזכויות. וכאן מגלים אנו בפרשת השבוע את ההיפך הגמור. אנו 
מוצאים אדם אחד ויחיד שנחסמה ממנו אפשרות התשובה. כל 
הבכיות וכל התחנונים לא הועילו וה' סירב לקבל את תשובתו. 
כוונתנו כמובן אל גדול הנביאים, "מבחר המין האנושי", שלא 
היה ולא יהיה כמוהו, ובכל זאת דווקא ממנו נחסמה האפשרות 

לתקן.
במהלך  מכובד  מפרש  שאין  הגדולה  השאלה  עולה  וכאן 
ההיסטוריה שלא התייחס אליה: מה כבר עשה משה רבנו? מה 
היה כל כך חמור במעשה ההכאה על הסלע שה' סירב למחול 
עליו, עד כדי כך שגזר עליו למות על אדמת המדבר קילומטרים 

ספורים מהכניסה לארץ המובטחת?
בני ישראל  ילקוט שמעוני אומר רעיון מאלף: כאשר  מדרש 
יצאו ממצרים, הם היו צעירים. כלומר, הם חיו במנטליות של 
עבדים. הם היו רגילים לקבל פקודות. ולכן אפשר היה להכות 
להיכנס  עומדים  הם  עכשיו  חדש.  דור  זה  עכשיו  אולם  בהם. 
תאנתו.  ותחת  גפנו  תחת  עצמאי  באופן  יחיה  אחד  וכל  לארץ 
כעת ההכאה אינה יכולה להיות עיקר החינוך. כעת צריך לדבר, 

כלומר, להעניק משמעות בתוך המשמעת.
שאל  ווק,  הרמן  הנודע  האמריקאי  הסופר  ענק:  משפט  הנה 
פעם את הרבי מליובאוויטש, "האם הוא באמת סבור שהוא יוכל 
לומר לצעירים אמריקאים מה לעשות?" הרבי השיב: "אי אפשר 

לומר לנוער האמריקאי לעשות שום דבר, אבל אפשר ללמד אותו 
כל דבר". 

נפנה  הבה  בסלע.  ההכאה  חטא  אודות  אחד  רעיון  כאן  עד 
לרעיון נפלא נוסף המובא במדרש פסיקתא ובאבן עזרא - ואין 

כמוהו לבטא את אופי המנהיגות הנעלה של הרבי. 

יהדות אמריקה חוותה אז צמיחה חזקה  לפני כשישים שנה. 
בגשמיות, אך לצד הצמיחה הגשמית, הייתה צניחה ברוחניות. 
השבת  שמירת  על  גדולים  ניסיונות  הציבו  המודרניים  החיים 

ועוד, ומדור לדור אירעה נפילה בחיי המצוות.
מעשה בסבא אמריקאי שנשאר חרדי כמו בעיירה בפולין, אך 
ילד  היה  כבר  ונכדו  המודרניים  בחיים  מעורב  להיות  הפך  בנו 
אמריקאי לכל דבר. לפני בר-המצווה של הנכד, הסבא הזמין את 
הנכד לבוא אתו לקבל ברכה מהרבי. הנכד סיפר בשמחה לחבריו 
מהרבי  ברכה  לקבל  כדי  לברוקלין  טיול  מחר  עושה  הוא  כי 

מעט  בקי  שהיה  החברים  אחד  אך  מליובאוויטש, 
מוכן  הוא  אם  ושאל  התלהבותו  את  צינן  בפרטים, 
סיפר  החבר  מבחן"?  "איזה   - הרבי?  אצל  למבחן 
שאלות  הבר-מצווה  ילדי  את  לשאול  נוהג  הרבי  כי 

שונות על המשנה שהם לומדים בבית הספר.
הילד נכנס ללחץ. הוא מעולם לא התעניין בלימודי 
יתירה  התעניינות  הביעו  לא  ההורים  גם  המשנה, 
לו בתחום, הוא  ידוע  וכל מה שהיה  בלימודי קודש 
אכפת  היה  לא  כשלעצמו  למד.  אותה  המסכת  שם 
כיצד  סבא?  על  יהיה  מה  אך  יודע,  לא  להיתפס  לו 
להיבהל  עלול  הוא  שלו?  הבורות  לנוכח  יגיב  הוא 
לסבא  ואמר  הביתה  רץ  הילד  הרבי.  של  מהתגובה 
שהוא לא מרגיש טוב ולא יוכל לבוא אתו אל הרבי. 
לבר  ילך  לא  הוא  כי  והכריז  לשמוע  סירב  הסבא 

מצווה בלי לבקר קודם אל הרבי. 
יושב  נסעו ל-770 כאשר הילד  למחרת בערב הם 
הרבי  היחידות,  לפגישת  נכנסו  הם  וחרד.  מודאג 
לילד  פנה  ואז  באידיש  הסבא  עם  תחילה  שוחח 
באנגלית ושאל אותו שאלה ממסכת המשניות אותה 
לומד. הילד נדהם. זאת הייתה המשנה היחידה שהוא 
עונש  קיבל  הוא  קודם,  חודשים  כמה  בה.  בקי  היה 
מהמורה לכתוב דף עבודה על המשנה הזו והוא זכר 
של  דרכו  השאלה.  על  נהדר  ענה  הוא  היטב.  אותה 
פשוטה  שאלה  בהתחלה  שאל  שהיה  הייתה,  הרבי 
ולאחר שהילד ידע, הוא שאל שאלה מורכבת יותר. 
ידע  והילד  מאתגרת,  שאלה  ושאל  המשיך  הרבי 
הסבא  הניף  מהחדר,  יצאו  כשהם  עליה.  גם  להשיב 
את הנכד ואמר: "ידעתי שאתה גאון – אבל לא עד 

כדי כך"...
אפשר ללמוד מכאן על רוח-הקודש של הרבי, על 
לפגוע  שלא  והרצון  שלו  העצומה  האהבת-ישראל 
בילד, אולם נראה שהמסר העמוק בסיפור הזה, הוא 
השינוי העצום שחולל הרבי בתודעה של הילד. הרבי 
יודע  לא  שאתה  חושב  אתה  למה  בעצם:  לו  אמר 

לימודי קודש? הנה אתה יודע נהדר!. 
את  להגביה  בישראל:  ומחנך  מנהיג  של  תפקידו  בדיוק  וזה 
ומסוגל  קדשים  קודש  שהוא  ההרגשה  את  בו  לטעת  המחונך. 
הרוחניים  הכוחות  מימוש  עבר  אל  אותו  לכוון  יותר.  להרבה 
החומרית.  מהחיצונית  להתפעל  ולא  נשמתו  בעומק  האצורים 
אומרים שאין מונהגים גרועים, יש מונהגים שלא תוזכרו על ידי 
מנהיגיהם כמה הם קדושים. ובלשון אחרת: כל מה שילד צריך, 

הוא מבוגר אחד שיאמין בו יותר ממה שהוא מאמין בעצמו.
במי  הגדול  הפגם  את  עזרא  והאבן  המדרש  מבארים  בכך 
מריבה: המדרש מקדים כי בפעם הראשונה שמשה ואהרן הלכו 
הקב"ה  משם,  ישראל  של  השחרור  מסע  את  להתחיל  למצרים 
העביר להם הוראה אחת. זאת היא ההגדרה העיקרית של מנהיג 

ומחנך בישראל.
הציווי היה, להרים את ישראל. "אל תקרו לבני - מורים". אל 
תהיו  ותמיד  שלהם  והכישלונות  מהנפילות  לעולם  תשתכנעו 
בטוחים כי בעומק נפשם הם נשארים קדושים וטהורים. וזה היה 
הוריד  משה  הראשונה,  בפעם  מריבה.  מי  בחטא  הנורא  האסון 
"שמעו  אמר:  הוא  ספקנותם,  על  בכעסו  ישראל.  את  בדבריו 
'חבורת סרבנים'. וכך במקום להיות גבוהים, הם  נא המורים". 
את  משקפים  שאינם  חיצוניים,  בתארים  הוכתמו  הם  הוקטנו. 

המהות העמוקה שלהם.
ובאמת ההנהגה הזו הייתה זרה לחלוטין למשה. ארבעים שנה 
ניזכר  הבה  ישראל.  של  החמורים  מהחטאים  התפעל  לא  הוא 
בדוגמא אחת מהשבוע שעבר. במשך עשרות שנים, משה סבל 
קשות מדתן ואבירם. עוד שהיה נער צעיר במצרים, הם הלשינו 
עליו לפרעה שהוא הרג את האיש המצרי והעמידו אותו בסכנת 
חיים. אחר כך הם זלזלו בו שוב ושוב, השאירו את המן במדבר, 
הסיתו את העם בגזירת המרגלים והובילו את מרד קורח. ובכל 
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זאת משה לא התרשם מהמרדנות שלהם והמשיך והאמין  בקדושה הפנימית שלהם. 
עד הרגע האחרון הוא ניסה להשיב אותם למוטב. וזה היה גודל הצער במי מריבה. 
בחטא  אותם  והכתים  ישראל  של  מהצעקנות  הראשונה  בפעם  התרשם  משה  כאן 

המרדנות והסרבנות.

 

משפט יפה אומר: מנהיגים גורמים לאנשים ממוצעים לעשות דברים יוצאי דופן. 
ספק אם היה עוד מנהיג בהיסטוריה היהודית שגרם לכל כך הרבה אנשים ממוצעים 
במפעל  באמת  הגדול  הפלא  מליובאוויטש.  הרבי  כמו  דופן,  יוצאי  דברים  לעשות 
השליחות של הרבי, שהוא מבוסס על אנשים ממוצעים. השלוחים לא למדו בשום 
בית ספר למנהיגות, הם לא בהכרח האנשים הכי מוכשרים בעולם, אבל הם מקדישים 

את חייהם כדי לעשות דברים יוצאי דופן. 
הנוחות  לאזור  מעבר  הרבה  אותם  רומם  הרבי  כי  אחת:  סיבה  בזכות  קורה  זה 
שלהם. כל מי שלומד את השיחות והמאמרים של הרבי, מתרומם בכמה צעדים. הוא 
ולצאת מהמצב  כולה שרוצה להתעלות  ועל המציאות  לומד על עצמו, על העולם 

הגלותי שלה.
הנה דוגמה גדולה לכך: אחד היהודים החשובים והמשפיעים כיום, הוא הרב יונתן 
זקס, רבה של בריטניה לשעבר. לאחר שסיים את לימודי הפילוסופיה בקיימברידג', 
חש  והוא  בעולם  האתיאיסטים  מגדולי  היו  שם  המרצים  אמוני.  בלבול  חש  הוא 
ספקות עמוקים. הוא נסע לאמריקה לדבר עם הרב סולובייצ'יק, אך כולם המליצו 
לו לפגוש את הרבי. הוא נכנס לרבי והחל להרצות כרגיל את שאלותיו. לפתע הרבי 
עצר אותו והפך את הסדר. הרבי החל לשאול אותו שאלות: "כמה סטודנטים יהודיים 
לומדים בקיימברידג'"? "מה הם יודעים על היהדות"? "מה אתה עושה כדי שהם 

ידעו יותר"?
בהוראתו של הרבי, הוא הפך להיות מנהיג קהילה, רב שכונה בלונדון ובהמשך 
רבה של אנגליה. המסקנה שלו עצמו מהסיפור היא, שהרבי לא ראה מי עומד לפניו, 
אלא מה יכול לצאת מזה שעומד לפניו. וזה במילה אחת תפקידו של מחנך: לומר 
לתלמיד את המילים הנכונות שיגרמו לו לגלות את עצמו מחדש. להבין את עומק 

הפוטנציאל הרוחני הטמון בו ולהגשים את כוחותיו.
ולסיום: הרב יוסף ווינברג היה דמות חסידית חשובה. הוא העביר שיעור שבועי 
בניו-יורק ושימש כמגייס כספים עבור הישיבה המרכזית של חב"ד.  בתניא ברדיו 
פעם נזקק להעביר שאלה דחופה אל הרבי, אך זה היה מאוחר בלילה והמזכירות של 
הרבי הייתה סגורה. הוא שם לב שהאור בחדרו של הרבי פועל והשאלה הייתה מאוד 
חשובה ולכן הוא עשה משהו שלא היה מעז לעשות בהקשר אחר. הוא החליק מכתב 

מתחת דלת המשרד של הרבי. 
אל  להתכופף  לרבי  יגרום  הוא  שעשה.  מה  פתאום  הבין  הוא  דקות,  כמה  אחרי 
הרצפה ולהרים את המכתב. כאשר נכנס אחר כך אל הרבי, הוא התנצל מעומק ליבו 
על המעשה ואמר כי הבין באיחור, שהרבי היה צריך לטרוח ולהתכופף בגללו. הרבי 
הרגיע אותו ואמר כי זה בדיוק התפקיד שלו: להרים. "תפקידי הוא להרים את מה 

שאחרים לא מרימים"..
העיקרית  נפשו  משאת  הרבי,  שהקים  המפעלים  של  האדירה  ההצלחה  למרות 
להרים את העולם כולו אל הגאולה השלמה. אסור לנו להסתפק בהישגים חלקיים 
ולטפוח לעצמנו על השכם עם התקדמות יחסית שעשינו. אנו מתפללים ומייחלים, 

שנזכה לגאולה אמתית ושלמה ולהתראות שוב עם הרבי בפועל ממש.

מנהיגים גורמים לאנשים ממוצעים לעשות דברים 
יוצאי דופן. ספק אם היה עוד מנהיג בהיסטוריה 

היהודית שגרם לכל כך הרבה אנשים ממוצעים לעשות 
דברים יוצאי דופן, כמו הרבי מליובאוויטש. הפלא 

הגדול באמת במפעל השליחות של הרבי, שהוא מבוסס 
על אנשים ממוצעים. השלוחים לא למדו בשום בית 

ספר למנהיגות, הם לא בהכרח האנשים הכי מוכשרים 
בעולם, אבל הם מקדישים את חייהם כדי לעשות 

דברים יוצאי דופן. 

רח' שלמה המלך 31, בני- ברק

03-6-777-200

אולמי יד עזרה לשעבר

מבצעים מיוחדים
לחודש אלול

התחדשנו!
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ליהודי אין חופש
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

רבבות ילדי ישראל יוצאים בסוף השבוע הקרוב לחופש, וזה הזמן לזכור שבעולמה של 
תורה אין 'חופש', רק 'בין הזמנים'

בסוף השבוע, הראשון ביולי, ייצאו המוני תלמידי משרד 
החינוך לחופש הגדול. אי אפשר לומר שלא מחכים לחופש, 
חינוך  רק קצת. איש  גם קצת המורים, אבל  גם התלמידים, 
ואיש ציבור לא יוצא אף פעם לחופש. ההיפך הוא הנכון.

דוד  יצחק  רבי  הגאון  את  בצפון  ל'חופש'  פעם  ליוויתי 
גרוסמן שליט"א, רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות 
ואכן  המורחבת  משפחתו  עם  שם  שהה  הוא  הראשית. 
ארוכה  תפילה  עמם  התפלל  'חופש'.  להם  להעניק  השתדל 
שלאחריה סדר לימוד, כי הוא ב'חופש'. אחרי התפילה עמדו 
והרב  וברכה,  עצה  וביקשו  המקום  אנשי  של  ארוכה  שורה 

העניק להם במאור פנים כי הוא ב'חופש'.
הוא  כי  ביותר,  דחוף  מהמוסדות,  אחד  טלפון  רק  ואז, 
באזור  קידושין  לסידור  לצאת  רק  היום  ובהמשך  ב'חופש', 
כי הוא מילא ב'חופש', ולמחרת הלוויה לא עלינו של אדם 
ושוב  הלוך  לנסוע  הרב  על  היה  ה'חופש'  ובגלל  קרוב, 
מהצפון המורחק למרכז, וכך הלאה. 'חופש' לא היה לרב, 

אולי לסובבים אותו.
בפעולה.  הזמן  כל  הוא  לחופש,  יוצא  לא  ציבור  איש 
דווקא ב'חופש' זה הזמן שלו לפעול לתקן ליקויים, לבדוק 
אצלנו  ב'חופש'  לתקן.  ניתן  והיכן  שגה  במה  עצמו  את 
מכל  ליקויים  מתקנים  בית:  שיעורי  החינוך עושים  במרכזי 
השנה, אוטמים חורים שלא הגענו אליהם כל ימי הלימודים, 
המורים  את  משבצים  החדשה,  לשנה  הכיתות  את  מסדרים 
וצוות ההוראה לשנת הלימודים הקרובה ועמלים על שיבוץ 
התלמידים, קניית ציוד ואביזרי בית ספר חדשים וצביעת כל 

הבניינים. מי דיבר על 'חופש' ולא קיבל?
נעשה  מת  שנעשה  כיוון  הכתוב.  אומר  חפשי",  "במתים 
מהעול,  מהשעבוד,  משתחרר  לא  לעולם  יהודי  חפשי. 
לאיש  גם  כך  חופש  אין  ולאמא  שלאבא  כמו  מהאחריות. 
חינוך וציבור אין חופש. האחריות רודפת אותו עד לשעות 

החופש המיוחל בצפון או בדרום.


המשך  'ישיבת  נערכה  הפסח  חג  של  הזמנים  בין  בימי 
הזמן' בין כתלי הקמפוס החרדי בגן יבנה מיסודו של הגרי"ד 
ישראל  גדולי  בראשות  שהוקמה  הישיבה  את  גרוסמן. 
בטוב  מנהל  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם 

טעם ודעת הרב אברהם אלקיים.
'ישיבת המשך הזמן' מוכיחה כי לבן תורה אין חופש, ואין 
מושג כזה של חופש מתורה ומצוות. בכל רגע יש לאדם חיוב 
פסח  ערב  עתה  הזמן  אם  גם  ולילה",  יומם  בו  "והגית  של 

או חופשת חודש אב. להיפך, העולם צורך אז תורה ביותר, 
נזר' שזכה לבן שיאיר את העולם  כידוע מאביו של ה'אבני 
בתורתו וגאונותו רק בזכות שלמד תורה בליל הפורים, שעה 
והתורה  מנות  למשלוח  בהכנות  עסוקים  אדם  בני  שרוב 

הייתה מונחת בקרן זווית ואיש כמעט לא נגע בה.
עמלי  ורק  בצד  מונחת  כביכול  התורה  הזמנים  בין  בימי 
ולהאיר את העולם בשעות  בה  לגעת  זוכים  מיוחדים  תורה 
אלו. שכרם לאין ערוך. אמנם, במיוחד נחרטו בליבי הדברים 
הגאון  התורה'  'באר  ישיבת  ראש  במקום,  השמיע  אותם 
הגדול רבי גבריאל יוסף לוי. בדבריו עמד על הצורך לחזק 

את בדקי הבית דווקא בימי בין הזמנים.
"ביום רגיל בחור נמצא ספון בין כתלי הישיבה, טוב לו 
רוחנית וגשמית כאחד. בימי בין הזמנים", כך ראש הישיבה, 
"הבחור נמצא גם ברחוב וזו סכנה גדולה. יכול אדם לאבד 
לימוד  כל  את  חולשה  של  אחד  ברגע  אחת  אסורה  בראייה 

התורה וקניית דרך חיים של שנה שלימה".
באמת  לא  אמיתי  תורה  בן  ותובעים.  מעוררים  הדברים 

יוצא לחופש.


תופעה  על  למדים  אנו  חוקת,  פרשת  השבוע,  בפרשת 

ייחודית שאין לה אח ורע. הפרה האדומה שמטרתה לטהר 
מזה  שהיה  הכהן  מיוחדת,  הלכה  חז"ל  לימדונו  טמאים, 
את מי החטאת על הטמאים כדי לטהרם, היה בעצמו זקוק 
"פרה  בלשונם:  חז"ל  אמרו  וכך  המצוה.  אחרי  לטהרה 
אדומה, מטהרת טמאים ומטמאה טהורים". ועל דבר מופלא 
רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי  ע"ה:  המלך  שלמה  אמר  זה 

ממני".
והדברים אומרים דרשני: הוא הכהן עומד ומטהר אנשים 
ולאכול  המקדש  לבית  להיכנס  מעתה  שיוכלו  כדי  טמאים, 
יש  הגיון  מן  איזה  לטמא.  הופך  עצמו  הוא  ואילו  קדשים, 

בזה?
לאדם  לרמז  באה  אדומה  פרה  כי  המוסר:  חכמי  וביארו 
במסעו אל הקדושה, אין עצירה ואין חופשה. דווקא בשעה 
ולטהר  להוסיף  צריך  הוא  אותם  ומטהר  אנשים  שמכשיר 
חופש.  אין  שמים  שכלפי  ללמדך,  טהרה.  מיני  בכל  עצמו 
כמה שאדם מטהר עצמו יותר הוא זקוק שוב ושוב לטהרה 
להמשיך  ולטפס,  להמשיך  שיש  לזכור  כדי  ולקדושה, 

ולהעפיל בדרך העולה בית א-ל.
נשנן זאת בימי 'החופש' הבאים עלינו לטובה: אין עצור 

ואין סטופ בדרך.

'ישיבת המשך הזמן' מוכיחה כי לבן תורה אין חופש, ואין מושג כזה של חופש 
מתורה ומצוות. בכל רגע יש לאדם חיוב של "והגית בו יומם ולילה", גם אם הזמן 

עתה ערב פסח או חופשת חודש אב
"

"



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:
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א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

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

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

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

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

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה



ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 10

כפוי טובה 

ונפשנו קצה בלחם הקלוקל )כא, ה(
היו ישראל מתרעמים ואומרים, יש ילוד 
מימיך  ראית  מוציא?  ואינו  אוכל  אישה 
מוציא  ואינו  לרחיים  חטים  נותן  אדם 
עושה  שאני  בטובה  הקב"ה,  אמר  קמח? 
להם והשוויתי אתכם למלאכים שלא יהיו 
רמז  שמעוני  )ילקוט  מתרעמין  הן  נפנין- 

תשסד(.
היה  איכפת  מה  מובן  אינו  לכאורה, 

לישראל שזה מאכלם- מאכל מלאכים?
את  מקומות  בכמה  בחז"ל  מצינו  והנה 
הביטוי "כפוי טובה" על עם ישראל, ואחד 

מהם הוא בעניין זה של תלונתם על המן.
ואינו מובן כל כך הלשון "כפוי טובה", 
"כופר  לומר  היה  מתאים  יותר  ולכאורה 
בטובה", שאינו מודה בטובה שעושים לו.
עליו  "כופה  כעין,  שהוא  שפירשו  ויש 
הטובה  את  שמכסה  היינו  הכלי"  את 
מיושב  אינו  עדיין  אבל  ממנה,  ומתעלם 

הלשון "כפוי טובה".
שהטובה  הוא,  הלשון  שכוונת  ונראה 
בזה,  ליה  ניחא  ולא  כלומר,  עליו,  כפויה 
ונמצא שבטובה כפויה עליו בעל כורחו, 

וזו מידה רעה.
כך היה גם כאן בעניין המן, עם ישראל 
של  לחם  מקבלים  שהם  שכיון   הבינו 

להחזיר  אותם  מחייב  זה  הרי  מלאכים 
גבוהה  בדרגה  ולהתנהג  מטבע,  באותו 
הייתה  כך  ועל  שקיבלו,  למתנה  בהתאם 

תלונתם.
אנו  נתקלים  שלנו,  היומיום  בחיי  גם 
לא  אנו  רואים  בה  המכוערת,  בתופעה 
פעם אדם שהושפעה עליו רוב טובה על 
ידי חברו, ותחת זאת שישיב לחברו באותו 
מטבע, מתהפך הוא עליו, בבחינת "אשר 
לא ידע"... ומשיב הוא לחברו רעה תחת 

טובה.
ישראל  מגדולי  אחד  על  הסיפור  ידוע 
שאחד מהמון העם ניסה לפגוע בו בצורה 
קשה, ותמה אותו גדול, איני זוכר שעשיתי 
לו טובה כלשהיא, כך שאיני מבין מהיכן 

המוטיבציה שלו להזיק לי כל כך.
לימדונו חז"ל, "כל הכופר בטובתו של 
חברו, סופו שיכפור בטובתו של מקום", 
ואם מוחל הקב"ה על עבירות שבין אדם 
שבין  בעבירות  הוא  מוחל  אינו  למקום, 

אדם לחברו.
שומה עלינו להקפיד בכל מאודנו שלא 
יהא חלקנו חלילה בין אותם כפויי טובה 
בתינו  בתוך  ובעיקר  המישורים,  בכל 

ואכמ"ל.

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

הביטוי כפוי טובה לכאורה אינו מובן, 
ומשמעותו היא שהאדם מתייחס לזה שהטיב 

לו - כמי שהטובה נכפתה עליו

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל



www.dz-house.co.il   
תקוה פתח   3 בזל  רח'  תצוגה  אולם 
0פתוח רצוף: 8.00-20.00 יום ו' 8.00-13.00 3 9 2 1 1 6 1 1-

בית המעצבים
מלא  מעץ  רהיטים  ו  נסיון  שנות   48
אחריות לשנים ו  תוכנית מעצב פנים 

היצרן,  מבית  איכותית  מעוצבת,  ספריה 
ע”י  שלך.  היחודים  הצרכים  עבור  מתוכננת 
הלקוח,  לבית  שמגיעים  מקצועים  מעצבים 
מהבית המעצבים יעניקו לך שרות ורהיט מושלם. 

עצ

יוקרה מדברת
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רפורמים שלא מדעת

"אתם  מאשימים:  הרפורמים  מנהיגי 
זהו  מישראל".  ארה״ב  יהדות  את  מנתקים 
הרפורמית  רבתי,  ארה״ב  יהדות  לבן.  שקר 
והקונסרבטיבית, לא מתנתקת מישראל. וודאי 

לא על רקע רחבת הכותל המערבי. 
כשיהודי העולם כולו ותיירים גויים מכל קצוות תבל, 
מגיעים לשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. הם מכבדים 
גברים חובשים  וכנדרש.  ואורחותיו כמקובל  את המקום 
לרחבות  נכנסים  והם  ברדיד  מתעטפות  נשים  כיפה, 

המופרדות. 
לנשיא דונאלד טראמפ שבא לכותל עם רעייתו, חתנו 
ובתו, ולשאר מנהיגי העולם שביקרו בשריד בית מקדשנו, 
ולהיפרד  המקום  אורחות  את  לכבד  בעיה  הייתה  לא 
או באה לבד לא הפריע להיכנס  מרעיותיהם. למי שבא, 
ושועות  שועי  נהגו  כך  המגדר.  פי  על  הנפרדת  לרחבה 

עולם. כבוד.   
״ברומא תתנהג כרומאי״. אמירה מפורסמת שמשליכה 
להבדיל  לעד.  ותכונן  תבנה  בירושלים.  גם  רישומה  את 
נדרשים  נוצרים  של  התיפלה  בבתי  הבדלות,  אלפי  אלף 
נעליים,  להוריד  מוסלמים  אצל  הראש,  כיסוי  את  להסיר 

זה לא נושא לדיון. זה ברור ומובן מאליו.    
הינה  הבעיה  ארה״ב.  ויהודי  יהדות  עם  אינה  הבעיה 
רווח  שמחפשים  בלבד,  מנהיגיהם  עם  גרידא  פוליטית 
נתניהו  בבנימין  עיקשת  מלחמה  כותרות,  פוליטי, 

ובממשלת הימין שבראשותו. 
לעזור  וקראו  פומבית  שתמכו  ״יהודונים״  אותם  זה 
עם  הפומביות  במחלוקותיו  אובמה  חוסיין  ברק  לנשיא 
נתניהו כראש ממשלת ישראל והאמון על צרכיה, בטחונה 

ובטחון תושביה.
ההנהגה  נגד  תגר  שקראו  היהודים,  ה״ראבייס״  אלו 
הגרעין  בהסכם  קולנית  ותמכו  בארה״ב,  היהודית 
שארית  קיום  עצם  על  שמאיים  איראן  עם  האמריקאי 
נשיא  ג׳ייקובס  ריק  הרפורמי  הראביי  בציון.  הפליטה 
לבחירת  ועמל  שטרח  בארה״ב,  הרפורמים  התאחדות 
מדי  טוב  הוא  כי  טראמפ,  דונאלד  ונגד  קלינטון  הילארי 
כאלו  עם  אויבים  צריך  מי  הגזענית.  ומדיניותה  לישראל 

אוהבים?  
הקרן  הנהלת  חבר  ג׳ייקובס,  הרפורמי  כשהראביי 
המצרים  בארגונים  פומבית  התומכת  לישראל,  החדשה 
דיבת  ומוציאי  והישראלים  ישראל  מדינת  את  ותוקפים 
לפיד  יאיר  עם  נפגש  הוא  לישראל,  בא  בעולם,  ישראל 
לבלום  בכדי  בכירים.  קואליציה״  ״חברי  ליבני,  וציפי 
לא  הוא  לדבריו.  והמזיקים״,  המסוכנים  ״המהלכים  את 
על  להשפיע  יכולים  שאולי  אישים  דרך  להשפיע  מנסה 
ולהשמיע קולו, רק עם  הקואליציה. הוא מבכר להיפגש 
קואליציית  של  הפוטנציאלים  ומתחריה  רעתה  חורשי 
והאידיאולוגיה  האישית  השקפתו  צרכיו,  פי  על  נתניהו, 

הפוליטית שלו.  
לאף נברא בצלם, יהודי כגוי, שחור, לבן וצבעוני. גבר 
או אישה, אין מניעה להיכנס, להתפלל ולשפוך צקון לחש 
וכבוד  כיבוד  כללי  יש  הכותל המערבי.  ברחבת  ובקשה, 
אלמנטריים. הנובעים מהלכה והדת היהודית המסורה לנו 

מדור דור. לאף אחד זה לא מפריע! זה מייקר.   
בין הרפורמים והקונסרבטיבים בארה״ב, ישנם יהודים 
היהדות  עקרונות  עם  והיכרות  ידע  חסרי  שהינם  רבים 

״מומרים  שנשבו,  תינוקות  לחלוטין.  האורתודוכסית 
אידיאולוגית״.  ״מומרים  הם  שבמעט  מעט  לתיאבון״, 
רוב רובם המוחלט ״יהודי-נוחות״, לא יהודי נגד. רחבות 
נפרדות! שיהיה. כיפה!  בכבוד. לעטוף כתפיים חשופות 

גם ביום שמש ברדיד! ברצון. אין אפיקורסים להכעיס. 
בעיה  יש  שביניהם  לישראלים  ובפרט  למנהיגים 
הדתיים  נתניהו,  בנימין  בשלטון  שמתעצמת  פוליטית, 
לתקוף  אפשרות  עוד  ולהפריד.  לנגח  סיבה  עוד  והימין. 

ולהשמיץ. 
אירחתי בביתי בישראל זוג יהודים אמריקאים השייכים 
ריישא  יליד  הבעל  במיאמי-ביץ'.  רפורמית  לקהילה 
בתחילת  בחיידר!  למד  עוד  דהיום,  ״זשוב״  היהודית, 
המלחמה כנער צעיר דובר פולנית רהוטה הצטרף לקבוצת 
חקלאיות  בחוות  לעבוד  שנלקחו  יתומים,  פולנים  נערים 
שיצאו  הגרמנים  לגברים  כתחליף  הנאצית  בגרמניה 
למלחמה, כך ניצל. משך כל המלחמה היה עסוק בשמירה 
היותו  עובדת  את  יסגיר  שלא  הקודש״,  ״ברית  סימן  על 

יהודי.    
לאחר המלחמה הארורה, מצא עצמו במחנות העקורים 
באיטליה. שם הכיר נערה יהודית איטלקית שכל המלחמה 
יהודייה,  שהיא  ״ידיעתה״  מלבד  קאתולי.  במנזר  שהתה 
הגיעו  ויחד  במחנה  התחתנו  הם  כלום.  ידעה  לא  היא 
במדינת  הקטסקילס״  ב״הרי  קבעו  מושבם  את  לארה״ב. 

ניו-יורק. אך לא בניו יורק האורתודוכסית. 
באזור  קשת  כמטווחי  היחידה  היהודית  הקהילה 
לשם  התפללו,  שם  רפורמית.  קהילה  הייתה  מגוריהם, 
והעתיקו מגוריהם  לימים התבגרו  זו קהילתם.  השתייכו, 

למיאמי-ביץ'. גם שם הסתפחו לקהילה רפורמית. 
בשבת הלכנו לשטיבל החסידי בבני ברק לכל התפילות. 
אלקס התעטף בטלית כזקן ובקי, התפלל ברהיטות בסידור 
לאין  ונהנה  עסיסית מבית אבא  באידיש  בעברית, פטפט 

שיעור. ״גשמעק״. 
הדל  ה״שטיבל״  כתלי  ורושם  לרשמיי  נתונים  עדיין 
בבני ברק. בסעודת שבת סיפרו לנו אלקס ופרידה על בית 
הכנסת החדש שבני קהילתם בונים במיאמי. שניים וחצי 
מיליון דולר, ואולי יותר. התרשמתי. לאו מילתא זוטרתה. 

ואוו... פלטתי.

צוחק אלקס ואומר באידיש פולנית עסיסית. ״השיים״. 
חבל!! מי יתפלל שם, אחרי שאנחנו הזקנים נמות. כבר 
אפילו  הכנסת,  לבית  באים  בקושי  שלנו  הילדים  היום, 

כשהם באים לבקר את ההורים הזקנים במיאמי. 
יבואו.  לא  בכלל   - נהיה  כשלא  שלנו,  ה120  אחרי 
במקומות מגוריהם ברחבי אמריקה הגדולה הם בכלל לא 
באים בשערי בית הכנסת. רובם הרי בכלל לא מתחתנים 
לבוא  צריך  הכסף  חבל.  ״השיים״  יהודיים.  זוג  בני  עם 
לפה. פה יש יהודים שמתפללים. נערים. ילדים. תינוקות. 

כמו בריישא, ״יידן״. הוא ״נזכר״ בערגה.  
הגדול,  דודו  ז״ל.  איתנו.  לא  כבר  קלריסטנפלד  אלקס 
הנשיאים,  ועידת  יו״ר  המפורסם,  הרפורמי  הראביי  היה 
קטנים  ״אלקסים״  דודים,  בני  שני  ראביי אלקס-שינדלר. 

מהחיידר בריישא דאז שניצלו. 
רוצה  "הייתי  הראביי:  אלקס  את  מצטט  היה  אלקס 
לא  ימ״ש  היטלר  וסבא,  אבא  כמו  יהודי-טוב.  להיות 
נתן לי. אין לי כוח. כבר לא יכול. איך כען שויין נישט״. 

באידיש זה מצטלצל הרבה יותר טוב. 
הכותל  את  לכבד  בעיה  הייתה  לא  האלקסים,  לשני 
גם  האורתודוכסית.  וההלכה  הגישה  פי  על  המערבי 
הרפורמיות  הקהילות  על  שנמנים  הרבים  לאלקסים 
והקונסרבטיביות בארה״ב, היום ועכשיו. רק לפוליטיקאים 
שבהם, אלו שעושים בתפקידם קרדום לחפור בו, במשרה, 

בתפקיד ובתואר - יש בעיה.     
מלחמת החרמה של השמאל הרדיקאלי, בבנימין נתניהו 
אישית ובממשלת הדתיים-ימין שבראשותו, ״מכשירה את 
כל השרצים״. אין גבולות, אין דין ואין דיין. יקוממו את 
צריכה  שהיא  יודעת  ולא  מודעת״  ״שלא  ארה״ב,  יהדות 
שהיא  יודעת  ולא  פגועה  מרגישה  לא  היא  להתקומם! 

אמורה להיפגע! 
ארה״ב  יהדות  בתרומות  שיפגעו  מאיימים  הם 
בארגון  המלחמה  את  יפסיקו  הם  בישראל,  לפרויקטים 
לחרם  והקוראים  ישראל  קיום  זכות  שוללי   BDS-ה
שם.  הם  באשר  בישראלים  וכלכלית  אקדמית  ופגיעה 
והמגבלות.  הגבולות  נפרצו  מותר.  הכול  הזו  במלחמה 
גם ליצור מלחמת דת שאינה קיימת, בין דתיים לשאינם 

דתיים. ישראל כשהם יורדים..... 

עו"ד יצחק שינפלד

שום  להם  ואין  מבחירה,  למצבם שלא  הגיעו  בארה"ב  הרפורמים  מרבית 
בעיה לכבד את קדושת הכותל  אלו שלא, הם שונאי ישראל מובהקים 

ובעלי אינטרסים פוליטיים, ואין להתרגש מאיומיהם



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

 3.7
המטוס 

מלא

12.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-10.7

17.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-19.7

ההרשמה לאוגוסט 
בעיצומה. 

נפתחו תאריכים חדשים.
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 להשפיע על הציבוריות הישראלית

השבוע חל היארצייט של הרבי מליובאוויטש, 
העצומה  התורנית  לגדלותו  בנוסף  אשר  אדם 
ויכולת ההנהגה הנדירה, היה גם אחד האנשים 
המשפיעים ביותר על אופייה של מדינת ישראל. 
הביטחון  מערכת  לבכירי  ודבריו  הנחיותיו  קשריו, 
והפוליטיקה התפרסמו באחרונה בספר "ברגע האמת" של 
ירושלמי,  ושלום  ארליך  אריה  אליטוב,  יוסי  העיתונאים 

ומתקבלת בו הצצה להשפעתו על המדינה. 
על הציבוריות  הרבי מליובאוויטש השפיע הרבה מאד 
מאד  הרבה  עסק  הוא   – כלומר  הכללית,  הישראלית 
בסוגיות שאינן נוגעות ישירות לענייני יהדות, כמו למשל 
טרור.  לאנשי  שטחים  להחזיר  וההצעות  המדיני  התהליך 
בשעה שחברי הכנסת החרדים ובוודאי גם הרבנים וגדולי 
הדור החרדים, עסקו תמיד בפעילות עבור אנ"ש ובנושאי 
יהדות, חינוך, כשרות וכו', הרבי הילך בשבילי השפעה של 
הרבה מהסוגיות הציבוריות של מדינת ישראל אשר אינן 

נוגעות לחרדים בצורה ישירה. 
בזמן  צבא  לאנשי  והוראותיו  שיחותיו  היו  למשל  כך 
מלחמת יום כיפור, אשר קרא להם שלא להסכים להפסקת 
אש ולהביא לכיבושה של דמשק, ולו לכמה שעות. לא היו 
גורמים חרדיים אחרים אשר הביעו דעתם בנושאים אלה, 
חסידיו המשיכו  כזה.  ובלהט  שכזו  בנחרצות  ובטח שלא 
יהדות  מפעל  מנהלים  הם  וכיום  רבים,  באופנים  דרכו 
בינלאומי בבתי חב"ד בכל העולם, אך את להט ההשפעה 

הציבורי נראה שהם נזהרים ונמנעים בו. 
הנציגות  בעלי  היהדות  שגרירי  היום  הם  חב"ד  חסידי 
לפרט  צורך  אין  דוגמאות  ובעולם.  בארץ  ביותר,  הרחבה 
כי רבים המה, אך השפעה ציבורית בנושאים רבים נדמה 
כי אינה עומדת היום בראש סדרי העדיפויות של החסידים 
הפעלתנים. אין היום מישהו אשר מביע עמדה נחרצת על 
מדינת  על  ההשפעה  במובהק,  תורניים  שאינם  נושאים 
ומנהיגים  דעה  אנשי  לפוליטיקאים,  הושארה  ישראל 

שאינם חרדים. 
בבחירות  הפוליטית  השפעתם  הפעילו  חב"ד  חסידי 
של  לבחירתו  והביאו  ליהודים",  טוב  "נתניהו   ,96 בשנת 
דרמטית,  הייתה  זו  מעורבות  הסיכויים.  כל  כנגד  נתניהו 
בכך שהשינוי הפוליטי הביא לעצירתו דה פקטו של הליך 
חב"ד  אנשי  של  הציבורית  השפעתם  מאז,  אך  אוסלו. 
קהתה מאד. קולם לא רם בסוגיות ציבוריות, וגם בסוגיות 
בענייני דת המוכרעות תקשורתית וציבורית, הם אינם אלה 

המכריעים בהם. 
כדי להשפיע ציבורית, אין הכרח להיות איש ציבור או 
שרים,  ואף  כנסת  חברי  למנות  ניתן  בקלות  ציבור.  נבחר 
אנשים  גם  וישנם  אפסית.  היא  הציבורית  השפעתם  אשר 
רבות  עליה  משפיעים  הם  אך  מפוליטיקה,  רחוקים  אשר 

באמצעות הפצת רעיונות. 
בעולם  עמדות  תפיסת  באמצעות  להשפיע  ניתן 
התקשורת, ומשם להוביל אג'נדה. ניתן להשפיע באמצעות 
להשפיע  אפשר  לארגון,  או  לאדם  ציבורי  מעמד  יצירת 
ואכן  איכותיים  עמדה  וניירות  מחקרים  פרסום  באמצעות 
מכוני מחקר שונים מתחילים לצבור מעמד בארץ בדומה 
להשפיע  גם  ואפשר  הברית,  בארצות  קיים  שכבר  למה 

ידע  הרבי  בכירים.  פוליטיקאים  אצל  לובי  באמצעות 
היום  אך  הכול,  היה  הוא  ביחד,  הדברים  כל  את  לעשות 
נראה שאין מי שמבין זאת ועושה זאת ביעילות. החסידים 
היהדות,  להפצת  המון  פועלים  המנוח  וחסרי  הפעלתנים 
הנחות תפילין, שיעורי תורה, בתי חב"ד, אך הם לא בזירת 

ההשפעה. 
חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם.

שוחחתי השבוע עם משה פייגלין, במסגרת מפגש שערך 
עם מובילי דעה חרדים, ותפיסת ההשפעה שלו על הזירה 
הציבורית דומה. בין אם נסכים עם רעיונותיו ובין אם לאו, 
אי אפשר להיות אדישים לכך שהוא הביא לשינוי פוליטי. 
עובדתית, היום הוא לא חבר כנסת, אחרי פעילות של 16 
שנה בליכוד, הוא מצא עצמו בחוץ. אבל, מפלגת הליכוד 
הליברליים  ה"נסיכים"  פעילותו.  כולה השתנתה בעקבות 
במקרה.  לא  וזה  עוד,  בה  אינם  בעבר,  במפלגה  שהיו 
ברגע שעומד בסביבה אדם פעלתן המפיץ רעיונות בצורה 
הדבר  פוליטית,  ישימות  להם  ומראה  ואקטיבית  רהוטה 
באותה  הנמצאים  כל  את  מחייב  אשר  ציבורי  סחף  יוצר 
המסגרת לאמץ את הרעיונות או להציב להם אלטרנטיבה 
ראויה. בפועל, אלטרנטיבה לפעילותו לא הוצגה, ופשוט 
זוהי  רעיונותיו הם שהוטמעו אצל השרים וחברי הכנסת. 
דוגמה להשפעה ציבורית אשר נובעת לא מכוח הפוזיציה 

שהאדם תופס, אלא מכוח הרעיון שאותו הוא מציב.  
לצערי, בניגוד למורשת הרבי, המפלגות החרדיות היום 
מסתפקות  הן  במאומה.  כמעט  רעיונית  משפיעות  אינן 

או  לאנ"ש  חינוך  כמו  קהילתיים,  פנים  בעניינים  כאמור 
קצבאות כאלה ואחרות, בכל הסוגיות האחרות שנמצאות 
עובר  קואליציוני  מטבע  אלא  איננו  קולן  היום,  סדר  על 
אינן  הדעות  החרדיות  המפלגות  בתוך  נכון,  לסוחר. 
אישית של  דעה  אלא  אינן  הקיימות  הדעות  וגם  אחידות, 
או  הציבור  את  מייצגות  אינן  והן  המסוים,  הפוליטיקאי 

הרבנים שהוא מייצג. 
זוהי תפיסת מציאות ותפיסה פוליטית של מיעוט אשר 
כלל  של  בצרכים  מתעמק  ולא  שלו,  בצרכיו  רק  מתעניין 
אצל  גם  היה  דומה  מצב  בכלל.  המדינה  וצרכי  הציבור, 
מפלגת המפד"ל, אשר התעסקה במשך שנים רבות בצרכי 
המגזר שלה ותו לא, אך בשנים האחרונות נפתלי בנט פועל 
בידיו  שיש  ונראה  זו,  מפלגתית  תפיסה  לשנות  כדי  רבות 
לא מעט הצלחות. כך למשל שרת המשפטים איילת שקד 
שנבחרים  השופטים  אופי  שינוי  הביאה  היהודי  מהבית 
את  לשנות  גם  כעת  פועלים  הם  העליון,  המשפט  לבית 
את  להגביל  גם  ופועלים  באקדמיה,  השמאלני  השיח 
האפשרות של מדינות זרות וגופים זרים להתערב בפעילות 

במדינת ישראל. 
על  משפיע  איננו  עצמו  שהמגזר  הבינו  ושקד  בנט 
בסוגיות  אחריות  לקחת  צריך  להשפיע  וכדי  המדינה, 
להישאר  שואפים  אינם  הם  כי  המגזריות.  ולא  הכלליות 
מגזר, אלא להיות ההגמוניה. כך גם במגזר החרדי, צריך 
להחליט האם להשאיר את ההגמוניה לאחרים, או לפעול 

בדרכו של הרבי מליובוויטש. 

דוד רוזנטל

אחד המאפיינים שייחדו את דרכו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, הייתה השפעתו 
העצומה בכל תחום על הציבוריות הישראלית  הגיע הזמן שניקח אחריות כוללת על 

מה שקורה כאן

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

צילום: ויקיפדיה



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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ביד הלשון

לפעמים הלב צועק 'אוי גוואלד!' או 'הצילו' בתרגום 
ללשון הקודש.

רבים.  מטופלים  עם  לשבת  לי  יוצא  מטפל  בתור 
כחלק מהטיפול האנשים מספרים לי על העבר שלהם, 

על הילדות וגיל ההתבגרות.
אנשים מתמודדים עם בעיות רגשיות שונות. ברוב המקרים 
שליליות  אמונות  מערכת  על  בעבר.  שקרו  דברים  על  יושבים 
אמונות  מערכת  ומהנעורים,  שלו  מהילדות  למד  שהאדם 

שהאדם למד מהוריו, ממוריו ומחבריו.
יושב לפניך אדם ופה אני חייב להגיד 'אוי גוואלד', כי תמיד 
אני חווה את זה שוב ושוב עם אנשים. לאחר שלב האבחון אתה 
שמע  שהאדם  לקויה  מאמונה  מתחילה  שהבעיה  תמיד  מגלה 

מהוריו, ממוריו או מחברים כבר בילדות.
 90% מסננים  היינו  המילים  משמעות  את  מבינים  היינו  אם 
ממה שאנחנו אומרים. כמה כל מילה ומילה יכולה ממש להרוג 

או להיפך להחיות נפשית לכל החיים.
אמירות  כגון  ילדים  שהורגות  מילים  על  מדבר  לא  אני 
בוטות כמו 'אתה חולה נפש' או 'משוגע' וכו', ואני נתקל בזה 
את  ומצטטים  שליש  בדמעות  בוכים  אנשים  פעמים.  מעט  לא 
או  מהמחנכים  מהוריהם,  שמעו  שהם  האכזריים  המשפטים 

אפילו מחבריהם.
כל אדם שאתה רואה לפניך, זה אדם שלמד מערכת אמונות 
מסוימות, מהוריו, מוריו, חבריו ורבניו, והאדם מתנהג לפי אותן 

אמונות שקיבל.
לקבל,  צריך  שילד  שונים  רגשיים  צרכים  על  מדבר  לא  אני 
כגון חיבוק, אכפתיות, אהבה, גבולות וכו'. אני מדבר במאמר 

זה רק על מילים. על מילים שהורגות את הנפש.
אני יושב וכותב וליבי זועק גוועאלד, אתה רואה את זה וחווה 
את זה כל הזמן אצל אנשים, שכל הבעיות מתחילות מאמונות 

שליליות שלמדו בילדות, וכמה כוח יש לאמונות חיוביות.
בתהליך הטיפולי ישנם שלבים שונים. אחד מהשלבים הוא 
על  חושב  האדם  מה  ביותר,  העמוקה  הליבה  לאמונת  להגיע 
עצמו או על העולם. לפעמים יש אמונה אחת חזקה ולפעמים 

יש מספר ולפעמים יש אמונות שליליות רבות.
ישנן שתי סוגי אמונות עמוקות שעליהן מבוססת ההתנהגות 
שלנו: האחת היא מה אנחנו חושבים על עצמינו, והשנייה היא 
מה אנחנו חושבים על העולם - אם הוא מקום טוב או מקום רע, 

אם אנשים הם רעים או טובים וכו'.
חנות  מנהל  הוא  האחרונים.  בשבועות  מטופל  אצלי  ישב 
גדולה באזור המרכז, ומספר שבמשך שנים הוא מגיע הביתה 
בסביבות שש אחרי הצהרים, כמה שהוא מנסה להגיע הביתה 
רגוע ושלו אחרי יום עבודה - לא עוזר לו. הוא מגיע הביתה, 
נהיה  שהוא  מרגיש  הוא  לבית,  בכניסה  עומד  כשהוא  וכבר 
סיבה  ולמצוא  זה  את  להסביר  יכולת  מבלי  זה  וכל  עצבני, 
וחשב, אולי הוא עובד מדי  ניסה  הגיונית לרגשות הללו. הוא 
שעות, אז הוא הלך והפחית את שעות העבודה, ניסה כדורים 

טבעיים שונים להרגעה, אך ללא שום הצלחה.
"אני רק מחנה את האוטו שלי בחניה, וכבר עולות בי תחושות 
של עצבנות וכעס" - הוא אומר לי, "עצבות ומבול של רגשות 

שגורמים לי להרגיש לא נעים".
וכשאדם מרגיש לא נעים הוא גם מתנהג בהתאם לכך. הוא 
סיבה  בלי  צועק  ולילדים שלו,  לאשתו  סבלנות  בחוסר  מתנהג 
נראית לעין, וכעת הוא יושב מולי וממש בוכה לפני. "אני כל 
כך רוצה להיות אבא טוב לילדיי ובעל טוב לאשתי, זה לא מגיע 

להם! אך אני פשוט לא מצליח לשלוט ברגשות שלי".
לאחר תהליך שהוא עבר בקליניקה, הוא סיפר לי כמה אביו 
היה פוגע בו כשהיה בחור שהוא יהיה אבא לא טוב. בעל לא 
טוב. אדם לא טוב. הייתה מושרשת אצלו אמונה עמוקה שהוא 
אבא לא טוב. אדם שבתוך תוכו שוררת אמונה שהוא אבא לא 

טוב לילדיו, זה מסביר את כל הרגשות שלו.
בשעות שהוא עובד בחנות האמונה הזו לא הייתה חזקה, אך 
כשהוא היה מגיע הביתה כל האמונות שקיבל מאביו על היותו 

אבא ואדם חזרו לו ולכן הוא הרגיש את הרגשות הללו.
ושוב, אוי גוואלד, כמה סבל האדם הזה במשך שנים בגלל 

משפטים שאמרו לו הוריו וכמה סבלו ילדיו.
בליל שבת  זה  היה  העניין:  חומרת  את  סיפור שמסביר  עוד 
להקשיב  יכולתי  "לא  סיפורו.  את  לי  סיפר  בחור  בו  אחד, 
קשב  הפרעת  בגלל  היה  זה  אם  נודע  לא  בישיבה.  לשיעורים 
וריכוז או שסתם לא אהבתי את הישיבה, ואולי פשוט לא אהבתי 

כל כך ללמוד.

"יום אחד זה קרה, אחרי אין ספור השעיות מהישיבה הלוך 
וחזור - הראש ישיבה צעק עלי. אני זוכר את זה עד היום. 'מה 
יצא ממך? אפס מאופס!' באותו רגע התחילה אצלי הידרדרות 
הייתי  שלא  במובן  טוב,  בחור  אז  עד  הייתי  לא  נכון,  רוחנית. 
מקשיב לשיעורים וקצת משתולל - זה היה כל עווני. אך מבחינת 
יראת שמיים הייתי שה תמים, אני יכול להגיד בוודאות שזה מה 
ששבר את נפשי לרסיסים. הייתי בוכה בלילות, עד שיום אחד 

עזבתי את הישיבה, עברתי תהליך ארוך עד שהכרתי אותך".
רבותי גוואלד. השורש של הרבה בעיות בחיים אלו מילים, 
מילים ששמעו אותם אנשים והפכו אצלם לאמונות חזקות, וכך 

יצרו אצל אותם אנשים מערכת התנהגויות לא טובה.
תזכרו, מילים יכולות להרוג - לא רק נפשית, גם רוחנית, ולא 
רק את האדם עצמו, קחו בחשבון מה יהיה עם הדורות הבאים 

של אותו נפגע, איך הוא יתנהג לילדיו.
מאמר זה אני כותב בכאב לב גדול, כי אתה רואה בתור מטפל 
כמה כל כך חשוב כל מילה שאנחנו מוציאים בתור הורים או 

מורים ומחנכים.
לקורסים  לכו  הילדים  עם  להתמודד  יודעים  לא  אתם  אם 
אתם  לב  משים  ומבלי  נפגעתם  עצמכם  אתם  אולי  חינוך.  של 

ממשיכים את הפגיעה הלאה לדור הבא.
בקשו עזרה, אך זכרו - היזהרו בדבריכם, זה עניין של חיים 

ומוות.
machon.rot@gmail.com

מילים יכולות להרוג, כפשוטו  המטפל ר' מרדכי רוט נתקל בכמה וכמה מקרים 
מזעזעים, בהם משפטים חסרי אחריות שנאמרו לאדם בצעירותו - השפיעו על חייו 

ואף על חיי אשתו וילדיו

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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מחיצה

גורמים 'פלורליסטים' והמזוהים עם ארגוני הרפורמים יצאו 
בשבוע האחרון בקמפיין שקרי על מחיצת הכותל וטענו כי היא 
המצאה חדשה    אלא שבסקירה היסטורית מתברר כי מאז 

ומעולם הוצבה מחיצה בתפילות, למעט הפרעות של השלטונות 
העותומאניים והבריטים    ומי נחלץ להילחם למען המחיצה? 

העיתונים 'דאר היום' ו'דבר', המשורר חיים נחמן ביאליק, 
ההיסטוריון יוסף קלוזנר וראש העיר תל אביב מאיר דיזינגוף

היסטורית

| חיים פרידלנדר |
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צילום: פלאש 90

היסטורית
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הקפיאה  ישראל  ממשלת 
מתווה  את  השבוע  בתחילת 
וחצי  כשנה  לאחר  הכותל, 
של קרב פוליטי קשוח בין 
הרבנות הראשית, הח"כים 
והממשלה.  החרדים 
ההכרזה על ביטול המתווה 
הביאה ליצירת זירת קרבות 
על התודעה.  – הקרב  חדשה 
כהנא,  אריאל  למשל,  כך 
הדתי- העיתון  של  המדיני  העיתונאי 

טוויטר  החברתית  ברשת  פרסם  ראשון",  "מקור  לאומי 
הימים  ששת  מלחמת  לאחר  הניצחון  מחגיגות  תמונה 
ברחבת הכותל. בתמונה נראים נערים ונערות רוקדים יחד 
הכותל  מתווה  "הנה  העליונה.  הרחבה  באזור  במעגלים 
והגבלות, אבל כל עם ישראל מגיע",  1967. אין מחיצות 

הוסיף. 
פוליטיקאים  מצד  גם  רבים,  לשיתופים  זכתה  התמונה 
שנלחמו בעד המתווה, כדוגמת ח"כ מיכל רוזין ממרץ. אך 
כהנא הוא לא היחיד, רבים מתומכי מתווה הכותל הפיצו 
תמונות של גברים ונשים מתפללים ברחבה הצרה בתקופת 
הוא  בכותל  המקום  שמנהג  לומר,  כדי  הבריטי.  המנדט 
מעלה  היסטורית  בדיקה  זאת,  עם  מחיצות.  ללא  תפילה 

שהתפילות  לסיבות  מודעים  לא  התמונות  מפיצי  כי 
התנהלו ברחבה ללא מחיצות או אף גרוע מכך – 

משקרים ביודעין ומפיצים "פייק ניוז". 
כי  עולה  היסטוריות  מעדויות  למעשה, 

לאו  הבית,  הר  סביב  התפללו  היהודים 
לנו  המוכר  המערבי  בכותל  דווקא 

לתפילה  הראשונה  העדות  כיום. 
הרב  של  עדותו  היא  במקום, 

"וכותל  מברטנורא,  עובדיה 
עדיין...  קיים  הוא  אשר  מערבי 
לא  ועבות.  גדולות  הן  אבניו 
ההן  האבנים  כגודל  ראיתי 
בשום בניין קדמון, לא ברומי 
ולא בשאר הארצות". עדות 
נוספת, היא אגרת של נוסע 
משפחתו,  לבני  איטלקי 
ביקורו  את  מתאר  הוא  בו 
"נישקתיו  המערבי;  בכותל 
ושם  לרגליו  והשתטחתי 
מסודרת".  תפילה  אמרתי 
עם עלייתם של יהודים רבים 
והתיישבותם  לירושלים 

המוכר  היהודי  הרובע  באזור 
לנו, החלו רבים מהם להתפלל 

בשל  בדווקא,  המערבי  בכותל 
הכותל  היה  שהוא  העובדה 

הקרוב ביותר לבתיהם. 
בעיר  שהתרחשה  אדמה  רעידת 

מבנים  להתמוטטות  הביאה  ב-1546, 
רבים שנבנו בצמוד לכותל המערבי, מה 

אולם  הקיים.  התפילה  אזור  את  שהרחיב 
תפילה,  ברחבת  היה  מדובר  לא  כי  לציין,  יש 

אלא ברחוב צר וארוך, ששימש את תושבי שכונת 
המוגרבים הסמוכה למעבר אל הר הבית ולאזור שער 

האשפות. 
מהעדויות עולה כי תחילה היהודים היו מגיעים למקום 
ורק  הכנסת,  בבית  בציבור  התפילה  לאחר  יחיד,  לתפילת 
מסודרים.  תפילה  מנייני  במקום  להתפתח  החלו  בהמשך 
מבתי  יורדים  הרובע  מיהודי  רבים  היו  אז  בחגים,  בעיקר 
מוסף  תפילת  להמשך  בתורה,  הקריאה  לאחר  הכנסת 
במקום,  היהודים  בכי  בשל  המקדש.  בית  לשריד  בסמוך 
"כותל   - יאך  ֶאְלַע'ְרבִּ ַאְלִג'ָדאר  הכותל  את  הערבים  כינו 

הדמעות" או "כותל הבכי" חאֶא'ט אלַמְּבּכא.

מס תפילה בכותל
היהודים  כמיהת  את  ראו  העות'מאניים  השלטונות 
להתפלל במקום, והחליטו לנצל זאת עבור הכנסה כספית 
נאלצו לשלם מס עבור  והיהודים  לקופת המדינה הריקה, 
התפילה במקום. השלטונות לא היו היחידים, גם תושביה 
נהגו להתנכל  המוסלמים של שכונת המוגרבים הסמוכה, 
מתן  לאחר  רק  במקום  להתפלל  להם  ואפשרו  ליהודים 
בכלל  שימשה  שהרחבה  העובדה  מעצם  הגון.  בקשיש 
כרחוב ושבסמוך התגוררו מוסלמים עוינים, היהודים יכלו 
רק לחלום על הכנסת ספסלים ומחיצות למקום, הם נאלצו 

להתמודד עם אשפה, ביוב והפרשות של בעלי חיים, שהיו 
נזרקים למקום ע"י השכנים המוסלמים.

ושוחד  שתדלנות  מסע  לאחר  לפעם,  מפעם  זאת,  עם 
מצליחים  המתפללים  היו  והשכנים,  השלטונות  אצל 
להציב במקום מחיצה וספסלים. תייר בריטי בשם הרברט 
ריקס, שביקר באזור בשנת תרס"ג, אף הנציח את המחיצה 
במצלמתו. נראה שמעט לאחר מכן החמירו השלטונות את 
שטענו  מקומיים  ערבים  בעידוד  במתפללים,  התעמרותם 
ונאסר על היהודים להציב מחיצה,  לבעלותם על השטח, 

תאורה וספסלים.
נדבנים ושתדלנים יהודים היו ערים לפגיעות במתפללי 
הכותל, וניסו במספר הזדמנויות שונות לרכוש את הרחבה 
התנכלו  כאמור,  שתושביה,  הסמוכה,  השכונה  בתי  ואת 
מצדו  הגיע  הידוע  הראשון  הניסיון  היהודים.  למתפללים 
הפחה  עם  המגעים  אך  מונטפיורי,  חיים  משה  סר  של 
)המושל( הירושלמי ועם השלטון בקושטא עלו על שרטון. 
אחריו היה זה הברון רוטשילד, "הנדיב הידוע", שביקר 
האשפה  הררי  את  עיניו  במו  וראה  ב-1887  בישראל 
ולהקדישה  הרחבה  את  לרכוש  החליט  הוא  וגם  בכותל, 

רבני  דווקא  אלה  היו  להפתעתו,  היהודית.  לקהילה 
ירושלים שהתנגדו לכך, מחשש לתגובה קשה של הערבים 

המוסלמים בעיר. 
יוזמה נוספת הייתה בשנת 1914, כאשר דוד ילין פנה אל 
שגריר ארצות הברית באיסטנבול, הנרי מורגנטאו, וביקש 
להעברת  העות'מאניים  השלטונות  להסכמת  לפעול  ממנו 
ההיסטוריים  המקומות  להחזקת  "החברה  לידי  הכותל 
בארץ ישראל". ילין העריך את הסכום שיש לגייס תמורת 
ההעברה בכמיליון פרנק צרפתי, אלא שגם מגעים אלו לא 

צלחו. 

גרפיטי בכותל
עד לראשית המאה ה-20, היו רבים מעולי הרגל נוהגים 
לכתוב או אף לחרות את שמותיהם על אבני הכותל. היו 
באבני  אותה  ולהטביע  בצבע  היד  את  למרוח  שנהגו  אף 
הכותל. בתמונות מאותם ימים ניתן לראות את הכותל מלא 

בכתובות מהסוג הזה, וגם בימינו, בשורות העליונות ניתן 
לזהות שרידי חריתה. 

מסמרים  החדרת  היה  ימים,  באותם  שרווח  נוסף  מנהג 
בשלום.  תעבור  לחו"ל  שהנסיעה  כסגולה  הכותל,  לאבני 
לתקוע  הנוצרי  מהמנהג  הועתקה  "הסגולה"  הנראה  ככל 
מסמרים בקרי כנסיית הקבר הסמוכה, אך 'תומכי הסגולה' 
ָיֵתד  יו  טענו שיש לה מקור בדברי הנביא ישעיהו "ּוְתַקְעתִּ

ָמקֹום ֶנֱאָמן". בְּ
הפסקת הכתובות על הקיר החלה בעקבות קריאות נגד 
היה  בנושא,  המאבק  ממובילי  אחד  הכותל".  "השחתת 
ההיסטוריון יוסף קלוזנר, שביקר במקום וכתב על "חילול 
הכיבוש  לאחר  בהמשך,  בעולם".  דוגמתו  שאין  הקודש 
בחוק;  הכותל  על  הכתיבה  את  השלטונות  אסרו  הבריטי, 
לבלי  דורשת  כאחד  והיהודים  המושלמים  של  "טובתם 
להשחית את דמותו של הכותל המערבי על ידי חריתה או 
כתיבה של כתובת, או תקיעת מסמרים או חפצים וכיוצא 

בזה על אבניו", הכריעו.
להתפשט  החל  הכותל,  על  הכתובות  הפסקת  בעקבות 
מנהג לכתוב את שם המתפלל על פתק ולהכניסו בין חריצי 
 – מי להסתמך  על  יש  נראה שלכותבים  זאת,  עם  הכותל. 
רב  ז"ל,  גץ  לרב  הזיכרון  כך, בספר  האור החיים הקדוש. 
הכותל הקודם, מובא מעשה ביהודי שבא לפני אור החיים 
אשתו  גורלו:  מר  את  בדמעות  בפניו  ושטח  הקדוש 
שוכבת על ערש דווי. מהמתואר בספר עולה כי האור 
מיד  "צא  עליו;  וציווה  פתק  בידיו  מסר  חיים 
לכותל המערבי, הנח את הפתק בין האבנים 
דבר  של  בסופו  שלימה".  לרפואה  ותזכה 
והאור  לכותל,  הוכנס  ולא  אבד  הפתק 
החיים אמר; כי "הייתה בידך סגולה 

נפלאה ואיבדת אותה במו ידיך".
#התנכלות בחסות הבריטים

הבריטי,  המנדט  בתקופת 
לעלות  רבים  יהודים  החלו 
והישוב  הקודש,  לארץ 
הכפיל  בירושלים  היהודי 
מהיהודים,  רבים  עצמו.  את 
היו  שבהם,  החילונים  גם 
להתפלל.  לכותל  מגיעים 
מי  שז”ר,  זלמן  למשל,  כך 
החינוך  שר  היה  שלימים 
ישראל,  במדינת  ונשיא 
בכותל  ביקורו  את  תיאר 
נרגשות.  במילים  המערבי 
הצרות  הסמטאות  "דרך 
תרד,  העתיקה  ירושלים  של 
ולמקום הכותל תגיע ותעמוד. 
ואז לא רק תראה בעיניך, אלא 
הווייתך  בכל  תמשש  תחוש, 
שבעברנו...  האחד  הנצח  את 
וכשניגשות רגליך אל חצר הכותל, 
הנך חש ומרגיש, כי נפשך משתזרת 
אלפיים  בן  הנצחי  הארג  לתוך  מחדש 
השנה... אל חצר שריד הכותל הזה חדרו 
בכל  הארץ  קצווי  מכל  האנחות  וחודרות 
התקופות... הדמעות מלב עם אחד כולן נבעו, 

ממקור אחד באו וכולן לאחד יתפללו". 
ושכונת  בכלל  ירושלים  תושבי  המוסלמים, 
ליהודים  ולהתנכל  להתעמר  החלו  בפרט,  המוגרבים 
המתפללים במקום. האירוע האלים הראשון התרחש בפסח 
תר"פ, כשהמוני ערבים התנפלו בדרכם חזרה ממסגדי הר 
הבית ופגעו ביהודים שהיו בדרכם לכותל. זמן קצר לאחר 
מכן, אישר המושל הצבאי הבריטי למופתי את האפשרות 
לבצע תיקונים בכותל המערבי ללא צורך בהסכמת הנציגים 
מחאתו  את  היהודי  הישוב  הביע  כך,  בעקבות  היהודים. 
הראי"ה  היה  המוחים  בין  הבריטים.  השלטונות  בפני 
קוק, ששלח מכתב נזעם לגנרל ל.י. בולס, המושל הצבאי 

הבריטי. 
של  הגדול  הצער  את  כבודו,  להדרת  מביע  בזה  "הנני 
כל  של  הכללית  היהדות  ושל  ישראלית  הארץ  היהדות 
אשר  על  בנפשנו,  אותה  מרגישים  שכולנו  כולו,  העולם 
הרשו לעצמם אנשים זרים שאינם מבני דֵתנו, לנגוע באותה 
העתיק  זיכרוֵננו  קודשים,  קודש  לנו,  הקדושה  הנחלה 
זהו הכותל המערבי של מקום   - והקדוש קדושת עולמים 
ִייפוי לא תוכל  בית מקדשנו. שום אמתלא של תיקון ושל 
בלא  שינויים  הזה  הקדוש  הכותל  בְּ לעשות  מֹוֶעֶלת  להיות 
ידיעתנו, ובלא המלכתם של באי-כוח היהדות. על כן הנני 
מבקש מכבודך שאותו הזכות העתיק השומר על מורשֵתנו 
צורך של  איזה  ימצא  ֶשבעולם. אם  ייפגע משום אדם  לא 
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להודיע  הממשלה  נא  תוֵאל  הזה,  הקדוש  הכותל  בְּ תיקון 
את הדבר לבאי-כוח היהדות, לאחד הרבנים הראשיים של 
העדה, או לאיזה כוח ציבורי יהודי בטוח. ואנחנו הננו תמיד 
נכונים למלא את הדרישה... אבל חלילה ְלשום יד, ובפרט 
יד של זר, לנגוע בכל הוד הֵשׂיבה של הכותל הקדוש הזה 
מבלי הרשאֵתנו, שזהו לנו עלבון דוקר עד הנפש בכל ִרגשות 

הקודש שלנו".
הישראלית  בלאומיות  להילחם  שהחלו  המוסלמים, 
המתפתחת ולדידם הכותל היה אחד מסמלי אותה לאומיות, 
החלו  הם  וכך  הקוראן,  סיפורי  את  למפרע  לפברק  החלו 
לספר כי  הכותל המערבי הוא הקיר אליו קשר הנביא מוחמד 
את הבהמה המעופפת שלו, אל-בוראק, לאחר המסע ממכה 
אל מסגד אל אקצא ולכן המקום קדוש גם למוסלמים. זאת 
הדרומי  בכותל  הקשירה  מקום  זוהה  שנים  שבמשך  לאחר 
או המזרחי. יש לציין, כי בקוראן לא מוזכר כלל שהמסגד 
אליו הגיע מוחמד הוא "אל אקצא", אך צלאח א-דין, שהיה 
המוסלמי,  בעולם  ירושלים  של  מעמדה  את  לחזק  מעוניין 

טען כי המדובר במסגד הבנוי על הר הבית בירושלים.

שערוריית הכותל המערבי"
בד  מחיצת  היהודים  הציבו  תרפ"ט  הכיפורים  ביום 

ומספר ספסלים למתפללים התשושים מהצום ברחבת 
התפילה. אלא שבמהלך התפילה הגיע קצין בריטי 

הישוב  את  שהסעיר  מה  המחיצה,  את  והסיר 
של  בעריכתו  היום',  'דאר  בעיתון  היהודי. 

איתמר, בנו של אלעזר בן יהודה, תיארו 
תשע  בשעה  "אתמול  המקרה:  את 

יחד  האנגלי  הקצין  הופיע  בבקר 
אל  וערבי  אנגלים  שוטרים  עם 

להוציא  ופקד  המערבי  הכותל 
הכותל  שבחצר  המחיצה  את 
המתפללים  בין  המפריד 
והמתפללות.  היות וכל הקהל 
התפלל תפלת שמונה-עשרה 
הקצין  מאת  השמש  ביקש 
המחיצה.  בהסרת  לחכות 
אנושית  תשובה  במקום 
נתן  שהם  כל  ובאורים 
פקודה לשוטריו להכות על 
תקום  אז  שמאל.  ועל  ימין 
בין  בכותל  נוראה  מהומה 
והקצין  המתפללים  אלפי 
במה  הסתפק  לא  הנכבד 

לכך  הוסיף  אלא  שעשה 
ידי  על  חדשה  התעללות 

המחיצה  את  ושבר  מכות 
לרסיסים. הרבה מאוד מתפללים 

שתיים  נשים  גם  וביניהם  הוכו 
אישה  מהן  אחת  מהמתפללות, 
אמריקאית נפצעה באופן די רציני".

למחרת פרסם העיתון פרטים חדשים. 
על  ויהפכנה  המחיצה  את  הסיר  "הקצין 

ולבעט  לרמוס  ואנשיו  הוא  ויתחיל  הנשים 
זקנים  להתרחק.  רצה  שלא  מי  כל  את  ברגליו 

וישישים שהיו יושבים על כסאות מתקפלים הוכו בלי 
חמלה ורחמים, והשוטרים לקחו את הכיסאות מתחתם". 

עדת ראייה צוטטה, "ראיתי פתאום שלושה שוטרים, האחד 
הבד  את  וקורעים  המחיצה,  אל  ניגשים  ושמן  גבוה  מהם 
ושני שוטריו לא הרפו אף  מעליה בהתעללות גסה. הקצין 

רגע מן המחיצה הזאת, קרעוה ושברוה!"
גם בעיתון הסוציאליסטי "דבר", התעסקו בתיאור המקרה 
במחיצה  מדובר  לא  כי  עולה  שמהעיתון  אלא  בפירוט, 
מוצבת  שהייתה  במחיצה  אלא  להתססה,  במקום  שהוצבה 
תמיד  עמדה  כזו  "מחיצה  העות'מאניים.  בזמן  גם  במקום 
גם  היינו  וגם עד לפני 6-7 שנים,  בימי השלטון התורכיים 
בימי שלטון האנגלים. בשני ימי ראש השנה עמדה המחיצה 
יום  ואיש לא הפריע. וכשעברו ימי החג הוסרה ורק בערב 

הכיפורים הועמדה שוב".
כנגד  נזעקו  ורבים  הישוב  עסקני  את  הסעיר  האירוע 
נחמן ביאליק קרא "עלינו לעורר  הבריטים. המשורר חיים 
ויוחזר  משפלותו  הכותל  שיופקע  ומרה  גדולה  מחאה 
לרשותנו". הוא הוסיף וקבל על ההזנחה במקום, "כשיוצאים 
דרך המבואות המטונפות והמוקפים לכלוך מכל צד, המקום 
 – על המילה  לי  – תסלחו  אם  כי  קדוש,  למקום  לא  נהפך 
למחראה, גללי בקר ואדם מסביב! בקיום כזה לעיני ישראל 
זהו לא חרפת אנגלים כי אם חרפתנו אנו". מאיר דיזינגוף, 
ראש עיריית תל אביב, אף פנה לבריטים ודרש את פיטוריו 

של מושל ירושלים. 
ההיסטוריון יוסף קלוזנר פרסם 'קול קורא' כנגד הטענה 
תאמרו:  "שמא  למוסלמים:  גם  המקום  של  הקדושה  על 
הערבים  אצל  'אלבוראק'  כביכול  שנקרא  המערבי  הכותל 
קדוש הוא באמת גם למוסלמים? אבל, אם כן, למה לכלכוהו 
כך  וכי  בהמה?  ובגללי  אדם  בצואת  בלילות  פעמים  כמה 
עושים למקום קדוש?" במכתבו, טוען קלוזנר, שהשלטונות 
הכותל  ברחבת  וספסלים  מחיצה  להעמיד  הרשו  התורכים 
הבריטי  הכיבוש  לפני  שנתיים  רק  וכי  התפילות,  בזמני 
הופסק להציב מחיצות, לאחר שמספר תושבים שלא קיבלו 

"בקשיש" התנגדו להן. 
אף  אביב  תל  ועיריית  רב,  היה  היהודי  בישוב  המרמור 
קודשנו".  חילול  על  "אבל  לאות  מלאכה  ביטול  קבעה 
היא  הכותל,  למען  החילוני  הציבור  להתגייסות  הסיבה 
שמעבר לפגיעה הדתית, הם ראו בהסרת המחיצות פגיעה 
סביב  שהסערה  שחששו  הציונית,  מנהגי  בלאומיותם. 
כך  הרוחות.  את  להרגיע  ניסו  הסלמה,  תגרור  הכותל 
העיתונאי משה בילינסון, פרסם בעיתון 'דבר', כי "הגם שרב 

ערכו של הכותל המערבי – אבל אסור לנו להשכיח כי את 
המקום המרכזי בתחיית העם תופסים ערכים אחרים: עלייה, 
עבודה, אדמה". כמו כן, בן גוריון בישיבת הוועד הלאומי 
דרש לרכז את המאמץ העיקרי בהגדלת העלייה ויצירת יחסי 
והוסיף; "מאורע הכותל הינו המאורע  שלום עם הערבים, 

החשוב והמכריע ביותר שקרה בזמן האחרון". 
הלבן  הספר  את  הבריטים  פרסמו  המורעות  בעקבות 
למוסלמים  גם  קדוש  הכותל  לפיו  המערבי,  הכותל  של 
יש  ליהודים  גם  אבל  הוואקף,  רכוש  היא  הכותל  ורחבת 
ספסלים  מחיצות,  הכנסת  ללא  אך  במקום,  להתפלל  זכות 
או לתקוע בשופר. הישוב היהודי מחה על האיסור לתקוע 
שופר  להבריח  נועזים  צעירים  החלו  אז  ומני  בשופר, 
לרחבה. מנגד, הערבים המשיכו בפרובוקציות ליד הכותל, 
הפרעות  החלו  העליונה  המוסלמית  המועצה  ביוזמת  וכך 
לתפילת היהודים. המואזין של כיפת הסלע קרא למאמיניו 
עוברים  היו  רבים  וערבים  היהודים  תפילת  בעת  דווקא 

ברחבה בשעת התפילה ומנסים להפריע לקיומה. 

פרעות תרפ"ט

הבריטית  המשטרה  הערביות,  הפרובוקציות  למרות 
התנהגה ברפיון ובאדישות, מה שרק הגביר את ההתנכלות 
התנפלות  לאחר  תרפ"ט,  באב  תשעה  בערב  המוסלמית. 
הבריטים  כי  היהודי  הישוב  בקרב  שמועה  הופצה  נוספת, 
"הוועד  ארגן  למחרת  בכותל.  התפילה  את  זמנית  אסרו 
תהלוכה משער שכם  בית"ר  ארגון  עם  יחד  הכותל"  למען 
הפגנת-נגד  הערבים  ערכו  למחר,  המערבי.  הכותל  אל 
בהשתתפות כאלפיים ערבים מוסתים מירושלים ומסביבתה. 
ההפגנה עברה בשלום, אולם בעקבותיה גברו נאומי ההסתה 

במסגדים, בבתי-הקפה וברחובות.
ביום שישי י"ז אב, אחרי שבוע של הסתה פרועה, שהובלה 
בידי המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, פתחו הערבים בפרעות 
בהר  להתפלל  שבאו  הערבים  המוני  בירושלים.  מאורגנות 
בסכינים  פגעו  היהודית,  ירושלים  לכיוון  התפרצו  הבית 
ובאלות בכל יהודי שנקרה בדרכם והרסו את בתי-המסחר. 
בפרעות  פעיל  חלק  לקחו  לירושלים  הסמוכים  הכפרים 
ותפקיד מרכזי מילא הכפר דיר-יאסין שחלש על השכונות 
גבעת-שאול.  לשכונת  סמוך  והיה  העיר  של  המערביות 
הסביבה.  ערביי  בידי  הותקפו  העיר  בדרום  השכונות  גם 
מנה  ובסיומם  הארץ,  אזורי  לשאר  המשיכו  הפרעות 
ונזק רב  הישוב היהודי 133 הרוגים, 339 פצועים 

ברכוש. 
המושבות  שר  פרסם  המאורעות  לאחר 
לבן"  "ספר  פאספילד,  הלורד  הבריטי, 
גורמת  העלייה  כי  קבע  בו  חדש, 
האוכלוסייה  בקרב  עבודה  לחוסר 
אותה,  להגביל  יש  ולכן  הערבית 
עד להפסקתה המוחלטת. בנוסף, 
נשאר  "שלא  פאספילד  קבע 
שיהיה  קרקעות  של  עודף  כל 
לרשותם  להעמידו  אפשר 
לצורכי  חדשים  עולים  של 
מכאן  התיישבות חקלאית". 
שיש לאסור מכירת קרקעות 
להקים  הציע  כן  ליהודים. 
מחוקקת  מועצה  בארץ 
כל  על-ידי  שתיבחר 
התושבים, דהיינו שלערבים 

יהיה בה רוב מכריע.
היכה  הספר  פרסום 
היהודי  הישוב  את  בתדהמה 
שראו  העולם,  יהודי  את  וגם 
הערבית.  לאלימות  פרס  בספר 
מעצמת  שהופתעו  הבריטים, 
משא  ניהלו  היהודית,  התגובה 
פורסמה  בסופו  ממושך,  ומתן 
איגרת מטעם ראש הממשלה, ראמזיי 
דברי  את  במקצת  שריככה  מקדונלד, 
אותו.  ביטלה  לא  אולם  הלבן"  "הספר 
באיגרת נאמר, בין השאר, כי הממשלה תבצע 
פעולות פיתוח נרחבות בארץ, "לתועלת הערבים 

והיהודים גם יחד".
הוצבה  לא  הימים  ששת  מלחמת  ועד  מאז  למעשה, 
להתפלל  הארץ  יהודי  של  רצונם  בשל  לא  בכותל,  מחיצה 
זאת  למנוע  הבריטים  התעקשותם של  בשל  אלא  במעורב, 
בכל מחיר. למרות זאת, הרב יצחק אביגדור אורנשטיין, היה 
נעמד בין הגברים לנשים בשעת התפילות, ודואג שבמקום 
תקופה,  מאותה  מהתמונות  גם  בולט  הדבר  הפרדה.  תהיה 
ניתן לראות שכמעט תמיד הנשים בצד אחד והגברים  בהן 

בצד אחר, למרות שאין כל מחיצה במקום.
היא  הראשית  הרבנות  כי  נקבע  ירושלים  שחרור  לאחר 
זו שקבעה את  זו שתהיה אחראית על רחבת הכותל, והיא 
הפריעה  לא  המחיצה  שנה   50 במשך  במקום.  המחיצה 
לאיש. מיעוט הקונסרבטיבים שהגיעו לכותל ודרשו לעשות 
זאת בחלקה העליון של הרחבה, שלא  זאת במעורב, עשו 
מספר  לאחר  דבר,  של  בסופו  תפילה.  כרחבת  משמשת 
הפגנות נגדם, הועבר המניין הקונסרבטיבי לקשת רובינסון, 
מתווה  הפרעה.  כל  ללא  שנה  כעשרים  מתנהל  הוא  ושם 
הכותל לא נועד למצוא פתרון למי שחפץ להתפלל במעורב, 
הכרה  לתת  נועד  אלא  קיים,  כבר  כאמור  הפתרון  שכן 
היסטוריות  תמונות  הפצת  ולקונסרבטיבים.  לרפורמים 
סילוף  מאשר  יותר  לא  היא  בכותל  מעורבת"  "תפילה  של 

היסטורי ובמקרה הגרוע שקר.
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בניגוד להצהרתו מהעבר, מרדכי בן דוד משיק אלבום חדש, ולכבוד המאורע 
הוא התיישב לראיון אישי ופתוח  חוזר לרגעים הגדולים בקריירה )"לא אשכח 
את הנחת אבן הפינה של עמנואל"(, עונה למבקרים )"דברים השתנו מהאלבום 
הראשון, אבל אני לא חושב שהאלבום החדש הוא 'המוזיקה של היום'"(, וחושף 
ליווה  אותו  זצ"ל,  מריבניץ  הרבי  על  כתיבת ספר חדש  של  בעיצומו  הוא  כי 
וגם: העלון השבועי התורני שהוא מוציא, הנוסח בבית    במשך חמש שנים 
המוזיקאים  על  להגיד  לו  יש  ומה  טראמפ  שהצביע  הסיבה  שפתח,  הכנסת 

שאיתם עבד בדרך

חנני בלייך
צילומים: חנני בלייך, ובאדיבות 'עמי מגזין' ומרדכי בן דוד

משמיע
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היה זה לפני כמה חודשים, קצת 
בהיכל  השתא.  סוכות  אחרי 
בפתח  המקומי  התרבות 
הוקרה  ערב  נערך  תקווה 
ישיבות צעירים תושבי  לבני 
שקדמו  שבחודשים  העיר, 
לאותו ערב כתבו "חבורות" 
לשיפוטם  עמקניות שהועברו 
של חבר תלמידי חכמים שבחר 
ביותר,  הטובות  החבורות  את 
החבורות  לכותבי  ניתנו  הבמה  ומעל 

שונים  לעידוד כתיבת חידושי התורה.פרסים 
"אור  ישיבת  ראשי  כיבדו  הזה,  המכובד  בערב  הבמה  את 
רבינוביץ',  מרדכי  רבי  והגאון  רוזן  יגאל  רבי  הגאון  ישראל", 
מפתח  ישיבות  וראשי  העיר  רבני  של  ארוכה  שורה  עוד  ואיתם 
תקווה. אחרי ההכרזה על הזוכים, פרצה כמו מאליה שמחה של 
מצווה באולם, שהתגברה עוד ועוד. את הערב הנעים גדול הזמר 

החסידי מרדכי בן דוד, ששר ושימח את הקהל החשוב.
ישבתי שם בקהל באחת השורות הגבוהות יותר, יחד עם אחי 
הגדול. שעה-שעתיים אל תוך הערב, כשמרדכי החל לשיר את 
השיר "עננו" בליווי תזמורת המנגנים, אחי דחף לי פתאום מרפק 
מאז  עברו  רבות  שנים  שרים!"  ככה  רואה?  "אתה  לי:  ואמר 
שהוא ואני גדלנו בילדותנו על מרדכי בן דוד, ולשמוע אותו כאן 
על הבמה, שר בסגנונו האהוב כל-כך, מלא הרגש, היה עבורנו 

חווייתי במיוחד.
ימים ספורים לאחר מכן שוחחתי במקרה עם המלחין החסידי 
בין  הוא  דוד  בן  שמרדכי  שיחה,  באותה  לו  אמרתי  גרין.  יוסי 
הזמרים היחידים שכשהוא שר בשיריו את מילות התפילה - אני 
מאמין לו. יש היום יותר מידי זמרים, שהקשר בינם לבין המילים 
יש  ואם  למדו,  לא  שנו,  לא  חלקם  בהחלט.  מקרי  שרים,  שהם 
לחן כלשהו שהוא יותר "טראנסי" ויותר מקפיץ - מה טוב, ולמי 
בכלל אכפת הקשר שבין המילים למנגינה. אבל מרדכי בן דוד 
הוא שונה. מכל תו ותו בשירתו, אתה שומע איך הוא שר באמת. 
איך הוא בוכה בשיר "ברוגז רחם תזכור", ואיך הוא שמח בשיר 
"כיצד מרקדין". זה משהו שאי-אפשר כמובן להעביר עלי-דף. 

מי ששומע, מבין.
דוד  בן  מרדכי  מוציא  יובש,  שנות  וכמה  כמה  אחרי  והנה, 
ולנסות  אתו,  לדבר  מעולה  הזדמנות  בהחלט  וזו  חדש,  אלבום 

לסכם יובל שנות יצירה.

סיפורה של צעקה

מאיר  חתנו,  של  המרווח  בביתו  בסביון,  השבוע  נפגשנו 
גורביץ, לראיון "בנעלי בית".

פעם,  הזאת  השאלה  את  אותך  שאלו  שכבר  יודע  אני 
פעמיים ושלוש בשבועות האחרונים, מאז יצא האלבום החדש 
"צעקה". אבל אי-אפשר לפתוח ראיון איתך בלי לשאול - לפני 
5-6 שנים הודעת על פרישה מהוצאת אלבומים חדשים, והנה 
לפני שלושה שבועות יצא אלבום חדש שלך. בגמרא שואלים: 

מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר?
את  כשהוצאתי  אמיתית.  הייתה  הכרזתי  עליה  "הפרישה 

הצריבות  של  בעידן  היה  זה  'כיסופים',  הקודם,  האלבום 
וההורדות, ואז אמרתי שאחרי כל העמל הזה לא בא לי שוב את 
די,   - והחלטתי שאחרי הוצאת 30 אלבומים  כל העבודה הזאת 
לי:  אמר  שפגשתי  אדם  כל  כמעט  קצר,  זמן  תוך  אבל  מספיק. 
נו, מתי הדיסק הבא? מתי יוצא הדיסק החדש? כל מי שפגשתי 
שוב.  אנסה  בסדר,  ואמרתי:  לי  שנמאס  עד  נו?  אמר:  ברחוב 
וכך, בקיץ לפני שלוש שנים התחלתי להקליט עם יואלי דיקמן, 
עם  הפרויקט,  כל  את  שסיימנו  אחרי  שירים.   12 יחד  והקלטנו 
הקלטת כל השירה והמקהלות וכו', אהבתי מאוד את הביצוע של 
המקהלות שהקלטנו, אך היה חסר לי את הצבע של מקהלת שירה 
מניו יורק. לכן הזמנתי את דיקמן להגיע אליי לניו יורק. הוא הגיע 
לשבוע, ויחד אתו הוספנו למקהלות שכבר הוקלטו את הקולות 
הקלטת  באמצע  מה?  אלא  מדהים.  היה  אכן  וזה  'שירה',  של 
השיר האחרון - הדיסק קשיח עליו הקלטנו פשוט 'הלך פייפן'. 
מזה  למדנו  גיבוי.  לעשות  הספקנו  טרם  עוד  נעלם,  החומר  כל 
לקח לא להקליט יותר על דיסק קשיח קטן. אחרי שבוע שלם של 
ולקח כמה שבועות עד שהוא מצא  יואלי חזר לארץ,  הקלטות, 
חברה שאמרה שיש סיכוי גדול שהם יצליחו לשחזר את החומר, 
אך זה תהליך שייקח המון זמן, אפילו חצי שנה, כי החומר יורד 

לאט לאט.
"במקביל, בו בזמן שהקלטתי עם יואלי, הבן שלי יידל ורדיגר 
לא ידע שאני באמצע הקלטות, ובבר המצווה של בנו הוא הגיש 
לי הפתעה שהכין לי במשך חודשים ארוכים: הוא הקליט לי 18 
שירים, שלקח מכל מיני מלחינים ומעבדים, כך שהיה חסר רק 
את השירה והמקהלה. אגב, השיר 'מזמור לדוד אבי', הוא אחד 
יחד  ועיבד  שהלחין  האיש'  'אשרי  השיר  וגם  האלה,  מהשירים 
עם ברוך שלום בלסובסקי. אני עדיין המתנתי לאיחוי של הדיסק 
קשיח ועליו השירים של דיקמן, אבל בחודשי ההמתנה הארוכים 
שעברו, כבר התחלתי לאבד את הסבלנות. השחזור עלה הרבה 
מאד כסף, ומהחברה עוד אמרו לנו שעד סוף התהליך, חצי שנה 

כאמור, לא נוכל לדעת האם השחזור הצליח... 
"בינתיים התחלתי לקבל שירים מהצמד המוזיקלי אלי קליין 
ואיצי ברי, שירים שמאד אהבתי והתחברתי אליהם. איתם, בכל 
עיבוד,  עם  סקיצה  לי  שיקליטו  וביקשתי  שיר  שקיבלתי  פעם 
למחרת בבוקר כבר חיכתה לי במייל הסקיצה המעובדת... למשל, 
את השיר 'כל הנשמה' שפותח את האלבום, שהקב"ה נתן לי לפני 
חשבתי  כי  לעבד,  רוזנבלום  למונה  בתחילה  נתתי  בערך,  שנה 
מזה  לבד  עסוק,  מאד  אדם  הוא  אבל  לו,  מתאים  מאד  שהשיר 
חודש החלטתי שאני  וכך, אחרי  בכולל.  היום  כל  שהוא כמעט 
לא מחכה יותר ושלחתי את השיר לאלי קליין, ולמחרת בבוקר 
כבר הייתה לי סקיצה, ויצא מוצלח מאד. אז הקלטתי איתם עוד 
15 שירים בערך. ואחרי כל זה ...השחזור לבסוף הצליח, והיה לי 

ביד גם את כל השירים עם דיקמן".
18 מיידל, 12 מדיקמן ועוד 15 מקליין וברי, הגענו כבר ל-45 
שירים... ובחזרה רגע ל'הפתעה' של יידל, איך דבר כזה עבר 

מתחת לאף שלך? הוא הקליט 18 שירים בלי שידעת?
ויצר  רזאל  אהרן  רוזנבלום,  מונה  עם  עבד  הוא  כך.  "ממש 
כל מיני חומרים שלא הכרתי. היה שם גם שיר מסוים שהלחין 
מארשים,  מילים,  בלי  הרי  הם  שלו  השירים  תלמוד.  יענק'ל  ר' 
וואלסים ויצירות, ויש שיר אחד שלו שבמקור הוא בלי מילים, 
שאני כבר שנים רבות שר אצלי בבית על 'כל מקדש'. יידל הלך 

לא  אמנם  זה  מונה.  של  מדהים  בעיבוד  הזה  השיר  את  והקליט 
התאים לאלבום הזה שיצא כעת, אבל אני מקווה שייצא בקרוב, 
בבוא העת. זו יצירה מדהימה שמונה נהנה לעבד, הוא הרי גדל 

בשטיבל של גור ברמת גן. זה שיר מיוחד מאד".
אם רצית כבר להוציא אלבום, למה לא פשוט להקליט שירה 
ל-10 שירים מתוך ה-18 שירים המוכנים שיידל הכין לך ופשוט 
להוציא מיד, במקום להמתין כל כך הרבה זמן? ההפתעה הזו 

הרי הגיעה אליך כבר לפני כשלוש שנים. 
"הקב"ה רצה אחרת".

טוב, אולי גם רצית שיהיו בדיסק לחנים שלך, ושם לא היו 
לך לחנים.

את  ניהל  הקב"ה  כך  אבל  שלי,  שירים  כללו  לא  אכן  "הם 
בשעת  ומשם.  מפה  שירים  לאלבום  ליקטנו  בסוף  העניינים. 
מעשה אני הכי התחברתי לשירים של אלי קליין, אבל יידל עבד 
כל כך קשה והביא חומר מעולה, שהייתי חייב להכניס גם חומר 
שלו, וכך נכנסו 'אשרי האיש' ו'מזמור לדוד אבי'. האחרון הוא 
לחן של יצחק פוקס, למילים ביידיש על סיפור חייו של אבי ע"ה. 
רצה  הלחן,  את  ששמע  אחרי  ויידל,  המנגינה,  את  הלחין  הוא 

להקדיש את השיר לזכרו של אבא".
השמועה  שירים.  כ-45  הכול  בסך  הקלטת  הזה  לאלבום 
אומרת שלכל דיסק שאתה מוציא בו 10 שירים, אתה מקליט 
אנחנו  בוחר עשרה. אם  בפועל 14-15 שירים, שמתוכם אתה 
הולכים אחור לכל עשרות האלבומים שלך ומשקללים את כל 
עשרות  ב"כספת"  לך  שיש  יוצא  "בחוץ",  שהותרת  השירים 

שירים מוכנים לגמרי שלא הוצאת מעולם...
עוד  הקלטתי  שיצאו  מהאלבומים  שלהרבה  נכון  אכן  "זה 
שניים-שלושה שירים שלא נכנסו מסיבות שונות. ובאמת יש לי 
לדוגמא,  מוכנים.  לא  שעוד  שירים  וגם  מוכנים  שירים  מיני  כל 
השיר 'הבל הבלים' שנועל את האלבום החדש, הולחן מלכתחילה 
על מילים אחרות, 'ארבע מידות באדם', וכבר הקלטתי אותו כך, 
אבל ברגע האחרון לא התחברתי למילים, חשבתי שהמילים לא 
כל כך מתאימות ללחן, אז השארנו אותו בצד, ואחר כך שיניתי 

את המילים, והקלטתי רק את השירה והמקהלות מחדש".
אבל יש לך כל מיני שירים "בצד" שנשארו, למשל, מתקופת 

"משיח משיח"?
"מ'משיח' אני לא חושב שיש. כששמתי שירים בצד, חשבתי 
שאלו שבחרתי יותר טובים, ולכן אותם שמתי בצד. אבל בהחלט 
יש כאלה מוכנים ומעובדים שממתינים ב'כספת', אם כי אני לא 

יודע אם אי פעם הם ייצאו".
אגב, בזמנו כבר הוצאת אלבום כפול. אם היו לך כעת כל כך 

הרבה שירים, למה לא עשית זאת גם עכשיו?
"מה, שהמעתיקים יעתיקו כפול? אם הייתי מקבל שקל על כל 
אחד שמספר לי ששלחו לו את הדיסק בחינם במייל וכדו', הייתי 

עשיר גדול".
עשית גם צעד מעניין כעת, פתחת חשבון בנק עבור אנשים 

שקיבלו את הדיסק מבלי לשלם ורוצים להעביר תשלום.
"נכון, וזה מדהים. אנשים מכניסים לשם כסף כל הזמן. אני כל 
לא  בצורה  הדיסק  את  אי-מיילים מאנשים שקיבלו  הזמן מקבל 
חוקית, ושואלים איך יכולים לשלם על הדיסק שקיבלו. מכאן אני 
מוסר תודה מיוחדת לכל הבחורים והאנשים ההגונים שהתקשרו 
קבוצות  מיני  בכל  שקיבלו  הדיסק  עבור  לשלם  איך  וחיפשו 
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ושילמו.  כשרות,  לא  אחרות  בדרכים  או  למיניהן  'וואטספ' 
אשריכם, מי כעמך ישראל!"

אחד  הוא  דיקמן,  של  בעיבוד  באים",  ימים  "הנה  השיר 
מהשירים ששחזרתם?

והקלטנו  וצליל  תו  כל  על  יואלי  עם  כאן  ישבתי  בזמנו  "כן. 
וזה נשאר תקוע כאמור במשך חצי שנה עד ששוחזר. לגבי השיר 
הזה, הוא כמעט ולא נכנס לאלבום מחוסר מקום, ויידל, המפיק 
של הדיסק, התעקש ואמר שהשיר הזה חייב להיכנס, ואכן הוא 
)אגב  פוקס  יצחק  באמת שיר מדהים שהלחין המלחין המוכשר 
ישראל  בתי  בכל  ששרים  ושמחה'  'מנוחה  את  גם  הלחין  הוא 
בזמירות שבת וגם את השיר 'עננו' שיידל שר(. זה שיר למבינים, 
אין ספק. הוא דרמטי מאד, ממש כמו פס קול לסרט. ודווקא את 
השיר 'יעלה', השיר הכי קליט, יידל לא אהב בכלל ולא רצה לשים 
באלבום, ונלחמתי עליו כי ידעתי שזה מה שהקהל צריך, פשט'ס, 

שיר קומזיץ".
אם כבר מדברים על הדיסק, "צעקה" הוא שיר מעודכן עם 
המילים  שלו.  המסר  את  בדיוק  הבנתי  לא  אבל  עכשווי,  קצב 
הן: "דע שיכולים לצעוק בקול דממה דקה, צעקה כ"כ גדולה 
ואיש לא ישמע". ולכן מה? מה זה אומר? זה כאילו שהמילים 

נחתכות באמצע.
הזאת?  הצעקה  זו  מה  שאל:  הוא  זה,  את  שמע  כשיידל  "גם 
מה אתה צועק? אבל אלו מילים של רבי נחמן מברסלב, שאומר 
קול,  בלי  אפילו  גדולה  כ"כ  בצעקה  לקב"ה  לצעוק  יכול  שאדם 
צריך  לא  כלומר,  שומע.  והקב"ה   - צועקים  והלב  המח  כשרק 
אבל  לצעוק,  אוהבים  הברסלבר'ס  אותך.  שישמעו  כדי  לצעוק 
אדרבה, רבי נחמן אומר הפוך, אפשר לצעוק לקב"ה בלב והקב"ה 

שומע. ההסבר הזה כתוב על הדיסק".
כשקוראים את ההסבר שמופיע באלבום מבינים את המסר. 
את  מבין  שהוא  בטוח  לא  השיר,  את  רק  ששומע  אדם  אבל 

המשמעות שלו.
נחמן,  רבי  של  שלמה  בתורה  מדובר  האלבום...  את  "שיקנה 
מיד  ממנה.  מילים  כמה  רק  ממש  הוציא  המלחין,  קליין,  ואלי 
שונה  זה  וואו,  אמרתי:  לי,  ששלח  הזה  השיר  את  כששמעתי 
הלחן  וגם  עמוק,  מאד  הוא  נחמן  רבי  עמקות.  כאן  ויש  לגמרי 
שונה לגמרי ועכשווי. קליין עשה כאן הרבה דברים שהם ממש 
חידושים. יש כמה שירים שהקלטתי אתו שלא נכנסו בדיסק הזה, 
כגון 'בראש השנה' ו'הגלה נא' ועוד, שאני בטוח שיהיו להיטים 

גדולים כשייצאו".

בין דורות וסגנונות

מבט  הפנינו  החדש,  לאלבום  כבוד  אתו  יחד  שחלקנו  אחרי 
גם קצת אל העבר. מרדכי נשען אחורה על הכיסא, ונהנה לצלול 

איתנו עשרות שנים אחורה.
ציינת לאחרונה 50 שנות שירה. מה ההבדל בין מ.ב.ד. שלפני 

20 ו-30 שנה, לזה של היום?
"אתה תגיד..."

אני שואל מבחינה מקצועית.
"כמובן שיש שינוי. קודם כל, אם הייתי מוציא כעת דיסק בסגנון 
כמו 'הנני', אז את זה הרי שמענו כבר. בכלל, בטבע שלי אני אוהב 
חידושים, אפילו כשאני מקליט שיר, בכל קטע בו אני שר אותו 

לי כל  עניין של התחדשות. לעתים אומרים  זה  כי  באופן שונה, 
הישנים  הדיסקים  את  אוהבים  אנחנו  פוגש:  שאני  אנשים  מיני 
שלך. אז התחלתי לשאול כל אחד: מה אתה אוהב? איזה דיסק 
ישן? וכל אחד אמר תשובה אחרת, אחד 'משיח' ואחר 'הנני', ואז 
הבנתי שכל אחד רוצה לא את הדיסק הישן עם השירים ההם, אלא 
מבקש לחזור לנוסטלגיה שהשירים האלה משדרים לו, לתקופה 
בה היה בן 18 בישיבה והקשיב לשירים האלה והוא מתגעגע. אך 
מה לעשות שאי אפשר לחזור לזמן, רק לשירים אפשר לחזור. מה 
שטמון בדבריהם הוא שהם רוצים לחזור לתקופה הטובה שלהם 

עצמם".
אשאל כך: אם היה מגיע אליך בתקופת האלבום "משיח" או 
לפני כן, שיר כמו "כבשה אחת" שמופיע באלבום החדש, היית 

מקליט אותו?
"לא. אבל דברים השתנו מאז, ואני אישית מאד אוהב שינויים. 
אז, בתקופה ההיא, זה לא התאים. אבל ככלל, תשמע את השירים 
כ'מוזיקה  אותם  להגדיר  שאפשר  חושב  לא  אני  החדש,  בדיסק 
של היום', הגם שיש שם את 'כבשה אחת' ו'אשרי האיש', שהם 
קצת חדשניים יותר בעיבוד. ב'אשרי האיש', למשל, הדבר היחיד 
רק  אלא  עצמו  השיר  לא  הוא  דורנו  עם  כביכול  מסונכרן  שהוא 

הפתיח והעיבוד, דברים קצת חדשניים ו'משוגעים' יותר".
בשנים האחרונות פורח מרדכי בן דוד דווקא בישראל, כשהוא 
"המנגנים"  תזמורת  עם  יחד  וחורש  אחורה  שנים  עשרות  חוזר 
בהשתתפות  "קומזיצים"  אירועי  בעשרות  כולה  הארץ  כל  את 
הוא  מאמין",  "אני  אתו.  יחד  ששרים  הישיבות  בני  של  ערה 
בכל  בעז"ה  אותו  שאשיר  הזה  שבדיסק  'יעלה'  "שהשיר  אומר, 
האירועים הקרובים, יתפוס מאד בקומזיצים האלה, ואתו גם 'הנני 

רופא לך'". 
את 'הנני רופא לך', יוסי גרין הלחין בצוותא איתך לכבוד ר' 

אוריה שטיין ז"ל הבלתי נשכח, כשעוד היה בחיים.
"נכון. את אוריה ז"ל הכרתי שנים רבות, עוד מהקומזיץ הראשון 
שהקלטנו וצילמנו מול הר הבית, שם ישב בשורה הראשונה. הוא 

היה מוזיקלי מאד". 
אתו  לקחנו  למרדכי,  סיפרנו  לפני שנפטר,  ספורים  חודשים 
מוזיקלי,  לקומזיץ  שעבר  הקשים  הטיפולים  מימי  אחד  לאחר 
שם שרו את השירים העדכניים האחרונים. הוא היה אז כבר בלי 
שתי עיניים ל"ע. ואחרי ששר ושמח במשך שלוש שעות, בדרך 
חזור הוא התחיל לזמזם את אחד השירים הישנים שלך, ואמר: 
באירוע היום לא שמענו את הדברים האלה... ואז ביקש "לדבר 

קצת ָמְרְדֵכי", וכך שרנו ו"דיברנו מרדכי" עד 3 לפנות בוקר. 
הרבה  עוד  המוזיקה,  דרך  אותו  הכרתי  אותו.  אהבתי  "מאד 
באחד  ושרנו.  אליי  מגיע  היה  הוא  שחלה  ולאחר  שחלה.  לפני 
וולפסון,  משפחת  אצל  ושהה  יורק  לניו  הגיע  הוא  הטיפולים 
לו  שהוציאו  כששמעתי  דדי.  עם  יחד  שמח  במוצ"ש  לו  ועשינו 
את העין השנייה, זה היה בתקופה של סוכות והייתי פה בארץ, 
והלכנו אני ואשתי לבקר אותו בבית החולים תל השומר. אני זוכר 
גרין,  ליוסי  ואמרתי  יורק  לניו  גמור. חזרתי  שיצאתי משם ממש 
שגם הכיר אותו: חייבים להלחין שיר מיוחד בשבילו. ערב אחד 
הוא בא אליי לאולפן, ואני הבאתי נביא ופתחתי ו-בום, זה נפתח 
בדיוק במילים האלה של 'הנני רופא לך', ואז יצא השיר המדהים 

הזה. 
שלו,  שירים  שני  יש  הזה  בדיסק  ברמות.  מוכשר  גרין  "יוסי 

מאד  הוא  שנים.  של  חיבור  לנו  יש  לך'.  רופא  ו'הנני  'ואנפהא' 
מוכשר".

#והוא גם שכן שלך, שגר כמה בתים לידך. אני מניח שתהליך 
העבודה שלך אתו הוא לא כמו עם עוד מלחין ששולח לך שיר 
במייל. אתה הרי יושב אתו ברוב ההלחנות שהוא מלחין לך. איך 

עובד התהליך הזה? אתה מתווה לו את הדרך ללחן? עוזר לו?
"כן. אנחנו עובדים ביחד על השירים, ואני מנווט אותו לפי איך 

שאני מרגיש את השיר".
תעשה לנו רגע סדר מה היה עם השיר הזה, 'הנני רופא לך'. 
הוא "הודלף" בגרסתו הקודמת, ואז הלכת והקלטת אותו מחדש.
לו  "בתחילה הקלטתי את השיר הזה עם עמי כהן, הוא עשה 
שנכנס  מסוים  חלק  ממנו  נשאר  שבסוף  עיבוד  מדהים,  עיבוד 
שני  פה  קרו  שיצא.  באלבום  אותו  שינינו  לבסוף  אבל  לאלבום. 
דברים: ראשית, שייע מנדלוביץ )מי שהיה המפיק של 'האסק'( 
שאנחנו ממש כמו אחים שנים רבות, אמר לי לפני שהתחיל כל 
הסיפור של ההדלפה שלדעתו העיבוד צריך להיות יותר אקוסטי. 
של  סקיצה  לנסות  רוצה  שאני  לו  ואמרתי  לעמי  צלצלתי  אז 
אבל  כזו,  סקיצה  לי  שלח  הוא  הזה.  לשיר  אקוסטי  יותר  עיבוד 
קליין  מאלי  גם  ביקשתי  החדש.  לרעיון  כך  כל  התחברתי  לא 
שיעשה משהו באותו כיוון, וגם לא אהבתי את התוצאה והחלטתי 

להשאיר את זה כמו שהיה. 
עם  הזה  לשיר  המקהלה  את  בארץ  הקלטתי  הערבים  "באחד 
מוישי רוט, בעיבוד הישן. באותו ערב הלכתי משם ישר לבית של 
אבא של חבר שלי שהיה חולה אז, לשמח אותו. באמצע השירה, 
אחד מהחבר'ה שהיו שם ביקש שאשאיל לו לרגע את הטלפון, 
השיר  את  מצא  בטלפון,  חיטט  שהוא  ומסתבר  שיחה,  לעשות 
ובאותו לילה השיר כבר  ושלח אותו לעצמו או למישהו לאחר. 
נפוץ אצל כולם. כשהתחילו כל מיני אנשים לשלוח לי את השיר, 

הבנתי מה קרה, וכך נודע לי מי המדליף".
ולמה החלטת לבסוף להקליט אותו מחדש עם עיבוד אחר?

"אמרתי: אם כבר קרה מה שקרה, אני חייב לעשות משהו אחר. 
גם אצל אברהם פריד זה קרה בשיר 'ידעתי' שהודלף, אבל אצלו 
לפני  עוד  היה  זה  אצלי  ואילו  מוכן  כמעט  כבר  דלף שיר שהיה 
בגרסה  שינינו  השירה  את  אפילו  כלום.  ובלי  מיקס  בלי  שירה, 

שבדיסק. זו גישה אחרת, כי כל האופי של העיבוד הוא שונה".
הזכרת את כהן וקליין. בדיסק הזה הבאת מלחינים ומעבדים 
צעירים, אחרי ששנים רבות עבדת עם ותיקי המוזיקאים במוזיקה 

החסידית.
"התחלתי את זה כבר לפני כמה אלבומים, כאשר עשיתי אלבום 
השדרן  שידידי,  זוכר  אני  לאופר.  אלי  עם  לתקן',  'אפשר  שלם, 
לי: מה קרה לך? אתה  ואמר  אז  הענק מנחם טוקר, צלצל אליי 
נותן לילד לעבד לך אלבום שלם? אמרתי לו: אחרי שתשמע את 
האלבום הגמור, נראה מה תגיד. וזה באמת היה אלבום מדהים, 
היה לו צבע אחר. אלי לאופר הוא גאון מוזיקלי, הוא היה אצלי 
'נשפכו'  והוא ממש מעיין המתגבר.  ימים,  בבית פעמיים עשרה 
קצת  שלדעתי  אלי  של  השירים  אחד  מדהימים.  דברים  ממנו 
התפספס, הוא 'וחוסה נא', שיר מדהים שלא נתפס משום מה. יש 
'ובטובך הגדול'  לנו גם עוד לחן משותף, שיר רגש על המילים 
שהלחנו לפני כ-15 שנה, שיר מדהים שיכול להיות שנוציא אותו 

מתי שהוא".
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מוזיקה  ינקת  מאיפה  שלך?  המוזיקליים  המקורות  מה 
בצעירותך?

ילד  ובתור  מהבית,  עוד  גור  חסיד  היה  אבא  "מאבא. 
היה  הוא  בגור  בפולין.  תלמוד  יענק'ל  ר'  שר במקהלה של 
מילים:  בלי  השנה,  וראש  חג  לכל  חדשים  שירים  מלחין 
'זכרנו שחרית', 'זכרנו מוסף', 'היה עם פיפיות', 'אין קצבה', 
יצירות  שהכרתי,  החומרים  ואלה  וכו',  'קדיש'  'ויאתיו', 
מורכבות וארוכות. הרב מנחם אירנשטיין, שהוא המנצח על 
וגם אבי  המקהלה היום, היה מלחין בכל שנה את הקדיש, 
ע"ה הלחין שנה אחת את אחת היצירות. שולחן שבת אצלנו, 
היה מורכב משירי גור, והאמת היא שגם לא היו הרבה דברים 

אחרים אז. ר' בנציון שנקר ז"ל רק התחיל באותה תקופה. 
לאמריקה,  שהגיע  מאז  השנים,  כל  חזן  היה  ז"ל  "אבא 
בשנת 1950. מיד אחרי המלחמה, אחרי שהתחתן עם אמא 
ע"ה, הוא רצה להגר לאמריקה, וכשהגיע לקונסוליה אמרו 
הסתבר  נסע!  כבר  הוא  ייתכן,  לא  ורדיגר?  דוד  אתה  לו: 
שמישהו גנב את השם שלו ונסע בדרכון מזויף. אז הוא נשאר 
'תקוע' בצרפת כמה שנים. ב-1950 הוא הגיע לניו יורק, ומיד 
במנהטן,  סייד  איסט  בלואר  גדול  כנסת  בבית  משרה  קיבל 
אנחנו.  שגרנו  והיכן  תקופה  באותה  היהודים  שגרו  היכן 
אחרי זה הוא קיבל משרה בבית כנסת גדול בוויליאמסבורג, 
בסמוך לבית רבי יואל'יש מסאטמר זצ"ל. בהמשך הוא עבר 
לבית כנסת באיסט פלטבוש, שם היה הרב יעקב יהודה הכט 
ע"ה, שהיה הדובר באנגלית של הרבי מלובביץ' זצ"ל, והיה 
מתרגם את תורותיו ברדיו. הוא היה צעיר אמריקני וחבד"ניק 
רוצה  אתה  אם  באמריקה  פה  לאבא:  ואמר  המרץ,  כל  עם 
את  הוציא  אבא  ואז  להקליט!  חייב  אתה   - משהו  להיות 
האלבום הראשון שלו בחזנות, 'שמע ישראל'. אחרי זה הוא 
החליט לעשות תקליט חסידי, ושם הקליט את 'לא תבושי' 
המפורסם, וכך עוד שירים של ר' יענק'ל תלמוד שהיו בלי 
מילים והוא לקח חלקים מהם והתאים להם מילים. למשל, 
'אני מאמין' הידוע של אבא הוא למעשה פאל אחד משיר 

ארוך של תלמוד. זה נתן לו חשיפה גדולה".
ולא שמענו חזנות כל השנים, אם  דווקא אצלך כמעט 

בכלל. 
חזנות.  על  גדלנו  חזנות.  אוהב  מאד  אני  אבל  נכון,  "זה 
פינצ'יק,  ושל  רוזנבלט  יוסל'ה  של  תקליטים  היו  בבית 
קוסוביצקי ועוד. יוסל'ה היה חידוש גדול. הוא היה מלחין 

עצום וגם הקול שלו והרגש שלו היו משהו מיוחד מאד".
איך היה נראה שולחן שבת אצלכם?

"אנחנו ארבעה אחים: ישראל הגדול, אחרי זה אני, חיים 
מתחתיי ומנדי, שגם ידוע כזמר ומוציא לאור של אלבומים, 
מסעודת  חלק  היה  זה  זמירות,  שרנו  כולנו  ה'בייבי'.  היה 
של  שירים  בעיקר  שרנו  השולחן.  את  ניהל  ואבא  השבת, 

יענק'ל תלמוד".
ובאיזה שלב הבנת שגם אתה רוצה להמשיך בכיוון של 

אביך?
"אני לא הבנתי אף פעם שאני רוצה להמשיך בכיוון הזה... 
וברצינות, מתוך 4 אחים אני הייתי תמיד הביישן ולא רציתי 
של  הבן  אחד,  נכד  לי  יש  אגב,  ואופן.  פנים  בשום  לשיר 
יידל, בן 16, שגם לא פותח את הפה בשום פנים ואופן. כל 
האחים שלו שרים זמירות לשבת, והוא לא פותח את הפה. 
אולי טמון בתוכו משהו גדול. אבל ליידל יש בן אחר, חיים 
אליעזר, הבן הגדול, ששר מאד יפה. הוא שר איתי פעם יחד 
עם יידל בהופעה בקאנטרי את השיר 'שמע בני', והיה מאד 

יפה. 

"אבל נחזור רגע למה ששאלת: גיסי, אח של אשתי, החזן 
ארי קליין שהיה בשעתו חזן מפורסם )הוא היה החזן בבית 
הכנסת 'פארק איסט' במנהטן, לפני הלפגוט(, הוא אדם מאד 
דומיננטי. בתור בחור צעיר הייתי אתו פעם בחתונה, והוא 
ממש סחב אותי בכוח למיקרופון שאשיר אתו... יחד, היינו 
חסיד  הייתי  הפסנתר,  על  אצלו  לעתים  ומלחינים  יושבים 
לקשקש.  והתחלנו  שר,  והוא  קצת  ניגנתי  אני  שלו.  גדול 
משרה,  שם  כשקיבל  למונטריאול,  עבר  הוא  שבזמנו  אלא 

והתחלתי מאז לשבת ולהלחין בעצמי על הפסנתר בבית. 
"יום אחד אבא מגיע ושומע אותי שר. הוא שאל: מה זה 
השיר הזה? אמרתי לו: סתם, שיר שלי. ניגנתי שוב ושוב, ואז 
הוא אמר לי: יש לך שירים טובים, למה לא תקליט משהו? 
אמרתי לו: שאני אקליט? לא בא בחשבון בכלל. אבל הוא 
דחף ודחף עד שאמרתי: נו, באולפן זה בסדר. אין שם אנשים 
חוץ ממני והטכנאי. ואז הקלטתי את האלבום הראשון שלי 
שאני מכנה 'מינוס אחד', 'מרדכי בן דוד ורדיגר שר ניגונים 

חסידיים'". 
למה "מינוס 1"?

"הוא לא היה מספיק טוב. למזלי, כבר כמעט ואי אפשר 
להשיג את זה שנים רבות".

'עוצו עצה' בעמנואל

מאד  רגעים  השנים  כל  הקלטת  אחרים,  כזמרים  שלא 
באלבום  קורה  זה  שהוצאת.  האלבומים  על  שלך  אישיים 
החדש שלך עם השיר "מזמור לדוד אבי", לזכרו של אביך, 
הייתה  זה קרה עם השיר "מן המיצר" שהלחנת כשאמך 
שיידל  )שיר  ימים  באותם  בהופעה  בזעקה  ושרת  חולה 
מחדש(, ובעוד רבים. זה משהו שזמרים אחרים במוזיקה 

החסידית לא עושים.
"כנראה שאין להם מה להגיד"... 

ובכל זאת? את השיר "מזמור לדוד" גם מי שלא מבין 
יידיש מבין לגמרי. אתה שר בו את שפת הנשמה.

"אני שר מה שאני מרגיש ואין סיבה לא להוציא את זה 
לרבים. את 'מן המיצר' הלחנתי כשאמי שהתה בבית החולים, 
מבית  הביתה  אחד  ערב  חזרתי  לחייה.  האחרונים  בימים 
החולים וזה פשוט יצא, שיר מהלב הקרוע. כשהיא נפטרה, 
תגובות  עליו  וקיבלתי   ,'Memories' נוסף,  שיר  הלחנתי 
מהמון אנשים שאיבדו אבא או אמא, שהם כ"כ מתחברים 
עם  שהקלטתי  'ממוריז',  אלבום,  באותו  אגב,  הזה.  לשיר 
באנגלית שבשעתו  נוסף  35 שנה, הקלטתי שיר  לפני  מונה 
אלבום,  לאותו  מתאים  לא  שהוא  האחרון  ברגע  הרגשתי 
וכעת, הבן שלי יידל כל הזמן אומר לי שאני חייב להוציא 
שאוציא  וייתכן  וגאוני,  מדהים  היה  ההוא  העיבוד  זה.  את 
אותו מתי שהוא ממש כמו שהוא הוקלט אז, לפני 35 שנה, 
רק עם שירה חדשה. אם זה יקרה, זה יהיה מעניין. הרבה פנו 
אליי לאחרונה שאוציא שוב אלבום עם שירים באנגלית, וזה 

יוכל להתאים לו".
הוצאת הרבה מאד אלבומים במהלך השנים. יש איזשהו 
שיר שהרגשת שהקהל לא הבין מספיק, שיכול היה להצליח 

יותר?
"הזכרתי כבר קודם את 'וחוסה נא'. ויש עוד שיר שלדעתי 
היה צריך לרוץ ולא נכנס מספיק, 'ויינתן לעם לב חדש', שיר 
אומרת  הגמרא  אבל  נכנס.  לא  מה  שמשום  אדיר  קומזיצי 

שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, אז שיר בוודאי".
אחרי  שהצליח,  אותך  הפתיע  שיר  איזה  הפוך:  נשאל 

שלא כ"כ האמנת בו?
השיר  את  שלמשל  לספר  יכול  אני  אבל  להגיד,  "קשה 

'Someday', הקלטתי באלבום שהוא בכלל לא שלי. היה 
אליי  באו  שלו  שהמפיקים   ,'JEP' בשם  שיצא  אלבום  אז 
נטו  הולכות  שההכנסות  אלבום  מוציאים  שהם  לי  ואמרו 
אני  אם  ושאלו  מצווה,  של  עניין  ושזה  יהודי  חינוך  למען 
רוצה להצטרף. הסכמתי, וביקשתי לשמוע את השיר. שמעתי 
אותו ואמרתי: זה אמנם לא רע, אבל לא משהו מיוחד. זה 
היא אחיינית של  דינה סטורץ'.  לחן שהלחינה אישה בשם 
יום טוב עהרליך ז"ל, מסתבר שיש שם גנים. וההצלחה  ר' 
כך  כדי  עד  שהוא  חשבתי  שלא  הזה,  השיר  של  המופלאה 
הופעה,  בכל  כמעט  אותו  מבקשים  למעשה  אבל   - מיוחד 

מדהימה אותי עד היום".
לאם,  ישראל  המעבד  עם  הרבה  עבדת  ההיא  בתקופה 

שעשה לך דברים מדהימים.
"הוא באמת אדם מוכשר מאד שעשה דברים מדהימים, 
ועוד.  הכפול'  'האלבום  'הנני',  האלבומים  את  עיבד  הוא 
אהבו.  שמאד  מוצלח  מאד  אלבום  היה  הכפול  האלבום 
ישראל הוא גם אדם מאד מסודר ורגוע. רואים את זה באופי 
הכול  לאולפן  נכנס  כשהוא  שלו.  העיבודים  כתיבת  של 
מסודר ועומד על מכונו. הוא יודע בדיוק כמה זמן תיקח לו 

ההקלטה. הוא משהו מיוחד".
מה היה הלחן הראשון שלך? הרי כמו שסיפרת, בעצם 

היית מלחין הרבה לפני שנהיית זמר.
"נכון. אני חושב שהלחן הראשון היה שיר שנכנס באלבום 
'מינוס 1', בשם 'אני מאמין'. האמת שאני כבר לא זוכר אותו, 
אבל הוא הראשון שהלחנתי. אבל בוא נדלג, לא רוצה לדבר 

על האלבום הזה"...
אוקיי. יש איזשהו שיר ש"החמצת" במהלך הקריירה? 

שהציעו לך ולא לקחת, ולבסוף נהיה להיט?
"היו שמועות שאת השיר 'תניא' הציע לי יוסי גרין לפני 
שהציע לאבריימ'ל פריד, אבל אני לא זוכר דבר כזה. ייתכן 
לא  אני  אבל  באמת.  לי  מוצע  היה  אם  אותו  לוקח  שהייתי 
פעמים  מספר  הלחנתי  עצמי  אני  אחרים.  של  שירים  חומד 
אנקדוטה  יש  מהשירים  אחד  וסביב  אחרים,  לזמרים  מועט 
מעניינת: מונה רוזנבלום עבד בזמנו על אלבום לזמר שלמה 
כהן, ואמר לי: אם לא קשה לך, תלחין לנו איזה שיר. ישבתי 
לארץ,  הקלטת  את  ושלחתי  משהו  והלחנתי  באולפן  אז 
כך, כשהקלטתי  זמן מה אחר  לגמרי.  ושכחתי מזה  למונה, 
את האלבום 'מאמינים', היו כל מיני שירים שרציתי שמונה 
בלי  אחד  שיר  היה  וביניהם  המקהלות,  את  בהם  לי  יעשה 
מילים שיידל שחיטט בכל מיני קלטות שלי מצא, והקלטתי 
תירא'.  'אל  המילים  על  והכל,  מקהלות  עיבוד,  עם  אותו 
קולי.  עיבוד  לו  שיעשה  למונה  המוכן  השיר  את  שלחתי 
זוכר אולי  והנה, ביום שישי מונה מתקשר ואומר לי: אתה 
לך  לא, שלחתי  לו:  את השיר שנתת לשלמה כהן? אמרתי 
ההקלטה,  את  לך  אשמיע  ואם  שאל:  הוא  ממנו.  ושכחתי 
שר  הוא  ואז  תנסה.  להיות,  יכול  לו:  אמרתי  תזכור?  אתה 
לאלבום  מחדש  הקלטתי  שכעת  השיר   - הזה  השיר  את  לי 
שישבתי  כנראה  שיר...  אותו  שמדובר  התברר  שכעת  שלי, 
לילה אחד באולפן ונזכרתי במנגינה הזו, אבל לא זכרתי היכן 
מצא  ויידל  לעצמי,  אותה  והקלטתי  איתה  עשיתי  ומה  היא 
את זה וזה מצא חן בעיניו, ומכאן הגיעה ההקלטה המלאה 
אכן  זה  למונה:  אמרתי  כעת?  נעשה  מה  וכו'.  העיבוד  עם 
אותו שיר וכבר הקלטתי, אבל אני מוותר עליו לשלמה כהן, 
ונגנים,  אולפן  שעות  שילמתי  כבר  אמנם  שהבטחתי.  כמו 
אבל מבחינתי הוא לא שלי. במוצ"ש, יום לאחר מכן, עשיתי 
הבדלה, ואחרי הבדלה אני קם - ופתאום נופלת לי מנגינה 
שרתי  מאמינים'.  בני  מאמינים  'אנחנו  של  הפזמון  חדשה, 
אותו כמה פעמים ופתאום נפלו לי גם המילים, ובתוך כמה 

משמיע



"אל תדחה למחר את מה שניתן לעשות היום" אומר הפתגם, 
החופשות  כשכל  הקיץ.  חופשת  לגבי  שבעתיים  הדבר  ונכון 
הטובות מתמלאות מהר, מומלץ להקדים ולהירשם. אחרת גם 

אתם עלולים להישאר הקיץ בארץ.

עדיין לא סגרתם 
חופשה לקיץ ?

אין  הקיץ  לחופשת  מגיע  "כשזה 
המקומות  כי  להסס,  או  להתמהמה  זמן 
כמו  ממש  נחטפים  הטובות  בחופשות 
לנו  מספרים  כך  טריות."  לחמניות 
במשרדי חברת שינפלד תיירות, המוציאים 
פודגוריצה  הילטון  למלון  חופשה  הקיץ 
המוקדים  את  "תיגברנו  במונטנגרו. 
כדי  האחרונים  בשבועות  הטלפוניים 
ושמחנו  הביקוש,  בכמות  שנצליח לעמוד 
לטעם  בדיוק  קלענו  השנה  שגם  לגלות 
של המטייל הישראלי. הפתענו הקיץ עם 
שרוב  ביותר  המבוקש  למקום  חדש  יעד 
התיירים עדיין לא זכו להכיר - מונטנגרו!"

מעדיפים לא להתפשר על האיכות 
של  בקטע  היו  הישראלים  רוב  "פעם 
ההנאה  חשבון  על  בא  זה  אם  גם  לחסוך, 
הקהל  השנים  עם  לשמחתנו  שלהם. 
אין  שלשמחה  והבין  התבגר  המקומי 
וללכת  יותר  קצת  להשקיע  וטוב  מחיר, 
כמו  על חופשה בטוחה עם חברה אמינה 
עם  הפכו  תיירות  שינפלד  שינפלד." 
נרדף  לשם  דיוק,  ליתר  שנים   30 השנים, 
את  ומקצועיות.  שירות  יושר,  לאמינות, 
מנהלי החברה תוכלו למצוא בשטח המלון 
או במסלולי הטיולים לאורך כל החופשה, 
שאלה  לכל  וקשובים  ללקוחות  צמודים 
או בקשה. הקיץ הם ילוו את לקוחותיהם 
הבירה  עיר  בפודגוריצה,  הילטון  למלון 
של מונטנגרו. מלון יוקרתי שנמצא במרכז 
מול  גדולים,  פארקים  שלושה  בין  העיר 
פארק כייפי לבילוי עם הילדים וליד פארק 
והרפתקאות.  חבלים  מסלול  עם  נוסף 
בשטח המלון ימצאו האורחים בית כנסת 
מפואר, ספא עם מגוון טיפולים ומסאז'ים, 
חדר כושר מאובזר היטב, לובי נעים וגדול, 
אוכל  וחדרי  יפהפיים  וחדרים  סוויטות 
הכל  האוכל?  בחדרי  יחכה  מה  ענקיים. 
שיכינו  טעמים  של  חגיגה  יותר!  והרבה 
צוות השפים של שינפלד שתכלול בשרים, 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
ועוגות. בין הארוחות יהיה פתוח הטרקלין 
ושתיה  מעדנים  מיני  בו  שיוגשו  האירי 
בוקר  ארוחות  כוללת  חופשית.  החופשה 
פנסיון  ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
"הלקוחות  מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא 
ותמיד אומרים  גדלים משנה לשנה  שלנו 
אותו דבר - שעל תנאים כאלו של לוקסוס 
לשלם,  הם שמחים  המלך  כיד  אירוח  עם 
ולא להתפשר על האיכות, וכך הם בטוחים 
המוצלחת  החופשה  את  מקבלים  שהם 

ביותר, נקודה".
מקדימים להירשם וממלאים טיסות

משובח,  ואוכל  מעולה  מלון  מלבד 
במונטנגרו  הקיץ  בחופשת  מקבלים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  של  סדרה 

בתאריכים  הקיץ  לאורך  שיופיעו 
פישר  דודו  יהיו  האמנים  בין  נבחרים. 
יששכר  רעים,  צמד  לפידות,  ישי  הגדול, 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
יפה.  אלי  ומאסטרו  שוורץ,  יוסי   החזן 
באפשרויות  מאד  עשירה  גם  החופשה 
טיול – אם זה בעיר הבירה של מונטנגרו 
פארק  הצפוני  באזור  פודגוריצה, 
קניון  ז'בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  הישנה  הבירה 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול  על 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
דוברובניק ועיירת החוף קבטאט. משפחות 
ממגוון  יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי 
לב,  לאמיצי  אומגה  וטיולים,  אפשרויות 
פארקי  ג'יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
ועוד.  יאהבו,  מאד  שילדים   הרפתקאות 
במיוחד  נלהבים  שהישראלים  "גילינו 
רוב  מונטנגרו.  של  הקסם  את  לגלות 
טרם  אך  המקום  על  שמעו  האנשים 
מוקד  על  הסתערות  ויש  בו,  לבקר  זכו 
במשרדי  מדווחים  שלנו."  ההזמנות 
"השילוב  רצון.  בשביעות  שינפלד 
מאחד  הוא  כי  דופן  יוצא  השנה  שיצרנו 
ספורט  גם  חדשים,  לאתרים  טיולים  גם 
מלון  גם  למשפחות,  ומסלולים  אתגרי 
עטפנו  הכל  ואת  באירופה,  מהמפוארים 
 – תיירות  באריזה המושקעת של שינפלד 
עם האוכל ברמה והאירוח הקפדני באווירה 
יהודית שמחה." בזמן כתיבת הכתבה כבר 
 ,3.7 בתאריכים  מטוסים  שלושה  מלאים 
12.7 ו-17.7 ושינפלד פתחו טיסות נוספות 
ו-19.7   10.7 בתאריכים  הביקוש  לאור 
ולשריין  להזדרז  חשוב  זאת  עם  יחד  אך 
המקומות  וגם  מאחר  היום,  עוד  מקום 
במהירות.  אוזלים  החדשות   בטיסות 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
-03 החברה בטלפון   למשרדי  להתקשר 
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דקות הגיע גם החלק הראשון של השיר. אחרי זה קלטתי: 
אתה ויתרת על שיר, והנה הקב"ה נתן לך משהו יותר טוב".

היו באמת שני שירים שלך שהצליחו גם בציבור הלא 
דתי, והם "משיח" ו"מאמינים", שהם ממש שירי המנון. 
על  והלכת  הזה,  בסגנון  משהו  הקלטת  לא  כבר  אחריהם 

הכיוון היותר חסידי.
אני  האלה?  השירים  של  ההצלחה  סוד  מה  כל:  "קודם 
יהודי, אפילו רחוק מהדת, ששומע  מאמין שזה המסר. כל 
עם  גם  וכך  ללב  משהו  לו  נכנס  משיח'  'משיח  שצועקים 
'מאמינים'. אז למה לא עשיתי עוד שירים כאלה אחר כך? 

נו, מחכה שייצא כזה"...
לפחות  הרי  ההלחנה?  תהליך  אצלך  עובד  באמת  איך 
)ומרדכי  שלך  לחנים  הם  שלך  מהשירים  אחוז  חמישים 

מתקן מיד: אולי אפילו יותר מ-50 אחוז(.
מילים  על  להלחין  יושב  "אני  אומר,  הוא  כלל",  "בדרך 
'זורק'  פשוט  הקב"ה  פעמים  הרבה  אבל  אותי.  שתופסות 
עם השיר מהאלבום  כעת  כך למשל  ככה.  במח,  זה  את  לי 
החדש 'בואי בשלום'. יידל חיתן לאחרונה בת, וכמה ימים 
לפני החתונה חשבתי שצריך להלחין איזשהו שיר לחתונה. 
ישבתי אז על פסנתר וניסיתי, אבל לא הלך. הלכתי לישון, 
לי  נתן  הקב"ה  השיר.  כל  עליי  נפל  למיטה  בדרך  ופתאום 

אותו ב'בום'. אלי קליין עשה לו גם עיבוד מדהים".
אירוע  מבחינתך?  היום  עד  שלך  המקצועי  השיא  מה 
גדול שלא תשכח? אני אישית לא אשכח אירוע ענק של 
דדי  פריד,  עם  יחד  שעשית  חסידיים  ושירים  שבת  שירי 
עצום,  קהל  שם  היה  הירקון.  בפארק  גרין  ויוסי  גראוכר 

נדמה לי שיותר ממאה אלף איש.
זיסר  מוטי  שארגן  הזה,  האירוע  את  היטב  זוכר  "אני 
היה  האירועים שלא אשכח,  אחד  אבל  ע"ה בשנת תשנ"ו. 
אז  אירוע הנחת אבן הפינה בעמנואל, שהיה מעמד עצום. 
שבהמשך  ותופר',  עצה  'עוצו  השיר  את  לראשונה  שרתי 
שיניתי לו את המילים ל'עוד ישמע'. זה היה מעמד היסטורי 
ההופעה  באמצע  אליי  הסתובב  מונה  המונים.  בהשתתפות 
ושאל: 'אתה מאמין למה שאתה רואה פה?' זה היה בחול 
המועד סוכות, וכולם היו בבגדי שבת. זה היה מעמד מיוחד 

ומרגש מאד".
מה החלום הכמוס שעוד לא הצלחת להגשים?

שהקב"ה  מה  לפי  זורם  פשוט  אני  כזה.  חלום  לי  "אין 
אנחנו  המשיח.  בביאת  לשיר  זה  חלום,  לי  יש  אם  שולח. 
אמנם לא לוויים, אבל אנחנו צאצאים של הט"ז שהיה לוי. 
וגם כתוב בספרים שלעתיד לבוא לאו דווקא לוויים ישירו 

בבית המקדש".

חיזוק בכפור הרוסי

שרובו  "כיסופים",  היה  שהוצאת,  הקודם  האלבום 
הורכב משירים וניגונים עתיקים. איך היו התגובות עליו?

הסופר-חסידי  הציבור  לגמרי.  חדשות  דלתות  פתח  "זה 
קנה את זה בהמוניו, והגיב בחום. הוא הצליח יותר מדיסק 
רגיל. 'מנוחה ושמחה' שהקלטתי שם, נכנס לכל כך הרבה 
על  בנוי  ההוא  הדיסק  כל  שבת.  בכל  שמושר  כשיר  בתים 
פשטות, אבל על שירים טובים. החסידים באמריקה עוצרים 
אותי כל הזמן ברחוב: נו, מתי אתה עושה עוד 'כיסופים'? 
אלבומים  כמה  לעוד  חומר  מספיק  לי  שיש  היא  והאמת 

כאלה".
מה באמת יהיה הפרויקט הבא שלך?

"אני עוד לא חושב על זה. יש כל מיני רעיונות שאנשים 
נותנים לי, אבל נראה. הקב"ה הוא הבוס".

כעת הוא מתכונן לאירועי הקיץ המתוכננים בארץ. אבל 
אותו,  עוזב  לא  האחרון,  בחנוכה  השתתף  בו  אירוע  זכר 
קומזיץ בו הופיע ל-10,000 איש בהיכל הארנה בירושלים. 
"זה היה משהו מטורף. אתה שומע 10,000 בחורים שרים, 
וזה משהו מדהים". בכלל, הוא אומר, כל הווי האירועים שלו 
השתנה בשנים האחרונות, כשהוא מנסה לשלב כמה שיותר 
ואנשים  חומר  הרבה  "יש  שר.  הוא  בהם  באירועים  שירים 
עם  מחרוזות  הרבה  עושים  אנחנו  אז  הכול,  לשמוע  רוצים 
הרבה שירים מכל הזמנים. סיבה נוספת לריבוי השירים בכל 
וריכוז.  קשב  הפרעות  של  בדור  חיים  שאנחנו  היא  אירוע, 
אתה מתחיל לשיר שיר וכבר אומרים לך, 'זהו, נקסט, לשיר 
דקות,   20 במשך  שיר  כל  שרים  היו  בחתונות  פעם,  הבא'. 
ואילו היום שרים שיר פעם אחת וכבר צריכים לעבור לשיר 
בהצלחה  האלה, שמפיק  הקומזיצים  בסגנון  כן,  כמו  הבא. 
שלום וגשל, ההשתתפות של הקהל, נותנת גם לזמר השראה. 

אתה מרגיש מחובר לקהל וזה משהו אחר לגמרי". 
לו,  סיפרנו  עיתונות",  "קו  של  האחרון  סוכות  בגיליון 
לרוסיה  למסע  מלבדו  השותפים  שלושת  את  כאן  ראיינו 
רוזנבלום  מונה  גרוסמן,  הגרי"ד  הברזל,  מסך  נפילת  עם 

ומיכאל גיטלין - ילד רוסי שחזר בתשובה בעקבות הביקור 
הזה. בן דוד שהה בזמן הריאיון ההוא בארה"ב, אבל כעת 
בזמן שעבדנו על האלבום  היה  "זה  הזה:  נזכר במסע  הוא 
'משיח', והרב גרוסמן קרא לנו להצטרף אליו ולהופיע עם 
שירי חיזוק ברוסיה. זה היה בתקופה של שלושת השבועות 
הוא  שם.  האלה  בימים  לשיר  מותר  איך  הרב  את  ושאלתי 
שלח לשאול את מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהשיב: אם 

זה לחזק כאלה יהודים - ודאי, זו מצווה. 
"ברוסיה אין לילה בקיץ. זה נקרא 'לילה לבן'. אני זוכר 
בחוץ...  אור  רואה  ואני  בלילה,  ב-1  מהופעה  אז  שיצאנו 
הכלא  בבית  איתנו  לבקר  ביקש  גרוסמן  הרב  לילה  באותו 
גיטלין,  מיכאל  הזה,  והילד  התניא.  בעל  בזמנו  שהה  שבו 
סחב אותנו לשם וטיפל בנו. זה היה ניצוץ מדהים של ילד 
באמצע  אז  הייתי  כאמור,  החשיכה.  מתוך  שמתקרב  יהודי 
העבודה עם מונה רוזנבלום על האלבום 'משיח'. היו לי כמה 
שירים נפלאים של יוסי גרין, אבל הרגשתי שעדיין חסר לי 
לשבת  רוצה  אני  למונה:  אמרתי  אחד.  'בומבה'  שיר  איזה 
איתך קצת. ידעתי שיש לו כושר הלחנה, הוא הרי הלחין את 
'ריבונו של עולם' שנים רבות לפני. באתי לאולפן שלו ברחוב 
נוציא את  גן, ואמרתי לו: דבר ראשון בוא  ירושלים ברמת 
הטלפון מהתקע, צריך שקט )וזה עוד היה הרבה לפני עידן 
הסלולרי...(. ואז, בעבודה המשותפת, הגיע השיר 'משיח'. 
שאני  הזה,  השיר  את  כעת  לנו  ויש  היות  למונה:  אמרתי 
מרגיש שיהיה הלהיט הבא, ויש לי גם חומר מיוסי גרין, אני 
רוצה לעשות אתך כעת אלבום שלם - למרות שהיה לי כיוון 
בעבודה  יום  בתנאי אחד: שכל  אבל  עתה,  עד  בראש  אחר 
וכך  יחד עשר דקות.  ונלמד  ניתן צדקה  על האלבום אנחנו 
זה היה. ואז, אחרי המסע המשותף ברוסיה, ואחרי הלימוד 
בחברותא, לאחר שעזבתי מונה הרגיש שחסר לו את החיבור 
הזה ללימוד. אמרתי לו: תחפש חברותא. אז הוא ניגש לרב 
שלו ושאל אם הוא יכול ללמוד אתו כל יום, והרב אמר: כן, 

בשמחה. ומאז הוא התחזק והפך את כל הבית".
החדש  באלבום  שלו  בעיבוד  מונה,  את  הזכרת  אם 
ל'מזמור לדוד אבי' אתה שומע אדם שהוא בעל ניסיון של 

עשרות שנים. זה עיבוד שפשוט משרת את השיר.
"לכל אחד יש את הסגנון שלו ולמונה, אין ספק, יש ניסיון 
עצום. כשאני ניגש לבחור עיבודים, אני שומע את הלחנים 
ושולח את הלחנים למעבדים שונים, לכל מעבד לפי  שיש 

מה שנדמה לי שהלחן מתאים עבורו".

"אוי, רב'ה"

הוא  דוד,  בן  מרדכי  של  בחייו  המהותיים  הדברים  אחד 
הקשר החזק שהיה לו עם הרבי מריבניץ זצ"ל, שנודע כפועל 
ישועות מפורסם, אליו היה צמוד תקופה ארוכה, עד פטירתו 

בגיל 106, בשנת תשנ"ו.
כמה שנים היית לצידו של הריבניצע'ר?

שלו.  המשב"ק  הייתי  יום-יום.  ממש  אבל  שנים,  "חמש 

הרבי  של  תלמיד  ישועות,  פועל  צדיק,  ה',  עובד  היה  הוא 
משטפנשט זצ"ל, שגם הוא היה פועל ישועות מדהים. הרבי 
התייתם כבר בגיל שנתיים ותקופה קצרה לאחר שהתייתם, 
אני  לה:  אמר  לעתיד  בעלה  בשנית.  להתחתן  עמדה  אמו 
אז  הילדים,  את  להחזיק  כסף  לי  אין  אבל  להתחתן,  מוכן 
הילדים.  בלי  להיות  צריך  זה  ביחד,  שנחיה  רוצה  את  אם 
הם היו חסידי שטפנשט שגם לו - בדומה לריבנצע'ר - לא 
לרבי  זצ"ל,  הרבי  את  אחד,  ילד  נתנה  אמו  אז  ילדים,  היו 
משטפנשט ואת הילד השני למשפחה אחרת, וכך הרבי גדל 
אצל השטנפנשטע'ר כמו בן. העבודת ה' שלו הייתה משהו 
בשק  חצות  תיקון  לילה  בכל  עושה  היה  הוא  רואים.  שלא 
ואפר, יושב על הרצפה ובוכה בכיות נוראות במשך שעות. 

"אנשים עמדו בתור לילות שלמים כדי לזכות לקבל ממנו 
ברכה. אני זוכר איך שפעם הגיעו אליו זוג אמריקאי עם ילדה 
בת חצי שנה שנולדה עיוורת ל"ע. הם היו בביה"ח הכי טוב 
לעיניים בבוסטון, שם אמרו להם שאין מה לעשות, הילדה 
לא תראה. והם שמעו שיש רב גדול בעל מופת, והגיעו. הם 
סיפרו  הם  דבריהם.  את  תרגמתי  אני  אז  אנגלית,  רק  דיברו 
על  הסתכל  הזמן  כל  והרבי  שלהם,  הסיפור  כל  את  לרבי 
ביידיש:  אמר  הוא  לתרגם  שסיימתי  אחרי  הקטנה.  הילדה 
אה, שטויות, היא רואה! שאלו אותי ההורים מה הוא אמר. 
אל תשאלו שאלות,  לכם מה אמר, אבל  אגיד  אני  אמרתי: 
תגידו אמן ותצאו. אחרי תקופה ישבתי בבורו פארק ברכב, 
אותי?  זוכר  אתה  ושאלה:  החלון  על  דפקה  אחת  ואשה 
הפעוטה  של  האימא  אני  אמרה:  היא  בשלילה.  השבתי 
העיוורת שבאה לרבי. שאלתי: נו, ומה שלומה? והיא סיפרה 
שמאותו יום, הילדה פשוט התחילה לראות. כאלה סיפורים 

היו אצלו יום יום". 
איך בכלל הגעת אליו?

"גיסי, ארי קליין, שר פעם באיזו חופה בה הרבי היה מסדר 
קידושין, ממש בתקופה כשהגיע מרוסיה. אחרי החופה הוא 
ניגש לבקש ברכה, והרבי אמר שנהנה מהשירה שלו ובירך 
אותו שיזכה לשיר בביהמ"ק. גיסי מאד התחבר אליו מאז, 
וכשפגש אותי תקופה קצרה לאחר מכן אמר לי: אתה חייב 
לפגוש את היהודי הזה, וסחב אותי לשם במוצ"ש, וישבנו 

שם עד 7 בבוקר. הייתי מהופנט. 
אותו  וסחבתי  לישועה,  זקוק  שהיה  חבר  אז  לי  "היה 
לשם במוצ"ש הבא, והרבי אמר לו: תסתובב פה ותהיה לך 
לו: אתה תצא  הרבי הבטיח  ימים לאחר מכן  כמה  ישועה. 
מזה, וכך היה. וכך התחלתי להתפלל שם יום-יום, בתחילה 
ואחרי  הרבי,  של  למשמשים  התחברתי  בית,  בן  רק  הייתי 
תקופה הם התחתנו וכבר לא היה מי שישמש אותו, בו בזמן 
שאני הייתי כבר מאד מקורב לרבי. הייתי אז בערך בן 22, 
נשוי צעיר. הוא היה גר אז בבורו פארק, ואז התחלתי לשמש 
אותו. אחרי זה הייתי אתו בפלורידה במשך חורף שלם וגם 
כ"כ  במחיצתו  שהיתי  חודשים.  כמה  במשך  אנג'לס  בלוס 
הרבה זמן, עד שפעם אחת אשתי נכנסה אליו ואמרה שממש 
קשה לה. אז אמר לה הרבי: 'אני מבקש ממך, תשאירי אותו 

אצלי ואני מבטיח לך שלא יחסר לך אף פעם בחיים'".
ובמקביל אתה גם שרת בכל אותה תקופה. איך זה היה 
בשביל אלו שהגיעו לרבי, לראות שהזמר שאתמול הם היו 

בהופעה שלו, היום פותח את הדלת ומכניס אותם לרבי?
"אני הייתי אצל הרבי אז יומם ולילה. זה היה אז העיקר, 

וכל השאר טפל".
הרגעים  את  שמתארים  שירים  על  קודם  דיברנו  אם 
האישיים שלך, קשה לא להיזכר בשיר שהקלטת לזכרו זמן 

קצר לאחר פטירתו, "ניגון הרבי" )"אוי, רב'ה"(.
"התנועה המרכזית של השיר הזה, לקוחה מניגון שהרבי 
היה שר תמיד, משהו שכנראה לקח משטפנשט או מרוז'ין. 
השנייה,  אשתו  הרבנית,  רעייתו  כתבה  לשיר  המילים  את 
הם  ביניהם.  שידכה  אגב  שאשתי  כשנתיים,  לפני  שנפטרה 
התארסו אצלנו בבית. ואת הלחן עצמו של השיר, מונה ואני 
הלחנו יחד. כיביתי )אז( את האורות באולפן כשהקלטתי את 
זה, ואני זוכר שבאמצע השירה פשוט נקרעתי ולא הצלחתי 

להמשיך. לקח זמן עד שנרגעתי".
מה לפי דעתך האלבום הכי טוב שלך?

מחובר  מאוד  שאני  לומר  יכול  אני  אבל  יודע.  לא  "אני 
אז,  שהלחנתי  שירים  אלו  כי  תפילתי',  'אהבתי  לאלבום 
כשהכרתי את הרבי. השיר ק-ה ריבון נמצא שם, שיר שמרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל אהב לשיר אצלו בשולחן שבת. והיה 

שם גם את 'אודך'. שירים בלתי נשכחים".

סופה ובית כנסת

עוד אירוע משמעותי מאד עבור בן דוד, אירע לפני מספר 
והביאה  יורק,  בניו  לבקר  הגיע  "סנדי"  סופת  עת  שנים, 
עמה חורבן והרס גדול, כאשר הרסה אינספור בתים וגרמה 

"אני שר מה שאני מרגיש 
ואין סיבה לא להוציא את 
זה לרבים. את 'מן המיצר' 

הלחנתי כשאמי שהתה 
בבית החולים, בימים 

האחרונים לחייה. חזרתי 
ערב אחד הביתה מבית 
החולים וזה פשוט יצא, 

שיר מהלב הקרוע. כשהיא 
נפטרה, הלחנתי שיר נוסף, 
'Memories', וקיבלתי עליו 

תגובות מהמון אנשים 
שאיבדו אבא או אמא, שהם 

כ"כ מתחברים לשיר הזה"
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מאת: הילה פאלח

שהוא  בעצמו  חלקים  יש  אדם  לכל 
 50% אם  אבל  ברבים.  מגלה  ולא  מסתיר 
מהאוכלוסיה בישראל מתמודדת עם אותו 

חלק נסתר, האם עדיין מדובר בסוד?
מתושבי  שחצי  הנסתר  החלק  לא.  ובכן 
המדינה נוטים להסתיר הוא ציפורן כף רגל 
מדובר  כי  אותה  מסתירים  בפטרת.  נגועה 
הגרוע  הדבר  אבל  אסתטית.  לא  בתופעה 
ביותר שיכול אדם הסובל מפטרת לעשות, 

הוא להדחיק את הבעיה ולא לטפל.
יהיה  כך  בגוף,  תשתרש   שהפטריה  ככל 
המערכת  אותה.  להכחיד  יותר  קשה 
הפטריה  של  לקיומה  תתרגל  החיסונית 
תהיה  התוצאה  בה.  להילחם  ותפסיק 
פטרת שעוברת באין מפריע מציפורן אחת 
שיטתי.  באופן  כולן  את  ומכלה  לאחרת 
באין  תעבור  הפטריה  הרגליים  מכפות 
מפריע גם לאצבעות כפות הידיים ואת זה 

כבר לא ניתן יהיה להסתיר.  
זיכרו כי הציפורן היא שכבה מגנה שמונעת 
כשהציפורן  לגוף.  לחדור  מזיהומים 
מתפוררת, נהרסת שכבת ההגנה הזו. במצב 
יותר  וחשוף  פצוע  הוא  שנחשף  העור  כזה, 
לזיהומים. כמו כן, אם הציפורניים הרוסות, 
לפטריה יהיה קל יותר לעבור הלאה והאדם 

הופך למפגע סביבתי מדבק.
הכבד  להחלשה של  גורמת  פטריה  כן,  כמו 
מה  מתוק,  לאוכל  פוסקת  בלתי  ולכמיהה 
יותר  שתאכלו  ככל  מעגלי.  תהליך  שיוצר 
מתוק, הפטריה תתחזק והרצון באוכל מתוק, 

יהיה טורדני יותר ויחליש את הגוף.
 

איך מטפלים?

בפטרת  לטיפול  הקיימים  לפתרונות 
לקחת  שיש  גבוה  מחיר  יש  הציפורניים 
בפטריה,  לטיפול  מרשם  תרופות  בחשבון. 
בתדירות  כבד  תפקודי  בדיקת  מחייבות 
כרוכים  לפטרת,  לייזר  טיפולי  גבוהה. 
לחיזוק  מובילים  ולא  גבוהות  בהוצאות 
של  מוחלטת  ולהעלמה  הגוף  של  אמיתי 
קרמים  כגון  חיצוניים  טיפולים  הבעיה. 
וטיפות של שמנים אתריים, יתנו אולי מענה 
זמני ושטחי, אבל לא יטפלו בבעיה מהשורש 

ולא ימנעו חזרה של הפטרת.
זיהתה   TTM בשם  ישראלית  חברה 
פטרת  עם  המתמודדים  של  הצרכים  את 
הציפורניים ופיתחה שיטת טיפול המבוססת 
המרפא  צמחי  מתחום  מדעיים  מחקרים  על 

ועל ידע נטורופתי, מחקרי וטיפולי עשיר.
בצמחי  בחרו  החברה  של  המחקר  אנשי 
בפטרת  לטיפול  ביותר  המדויקים  המרפא 
בינלאומיות  איכות  במעבדות  אותם  ובחנו 
מובילות. שם וידאו שהצמחים כוללים ריכוז 
, שיחוללו שינוי  פעילים  גבוה של חומרים 

בגוף. 
מהצמחים יוצרו עבור המתמודדים עם פטרת 
טיפולית.  ומשחה  נוזלי  מיצוי  כמוסות,   -
הייצור הוא   במפעל בגליל המפוקח על ידי 
משרד הבריאות, תחת תקני איכות אירופאים 

קפדניים ובכשרות מהודרת.

ליווי אישי 

עד לתוצאות מצוינות

הפטריה  שבה  שנה  כל  על  גס,  "בחישוב 
יושבת בגוף, צריך חודש של טיפול", אומרת 
קלינית  הרבליסטית   ,MSC   
בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית, 
שהרכיבה  שנה,  כ-15  של  טיפולי  ניסיון 
לא  "זו  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את 
תוצאות  כבר  ראינו  מדויקת,  מתמטיקה 
למקרים  בודדים,   חודשים  תוך  מצוינות 
קשים של פטרת ותיקה, אצל אנשים שטיפלו 
לקחת  צריך  עדיין  אבל  שלנו.  בשיטה 
זמן  יותר  נמצאת  שהפטריה  שככל  בחשבון 
בגוף, כך יקח יותר זמן לטפל בה. לכן כדאי 

להתחיל לטפל מוקדם ככל האפשר."
לטלפן  מוזמן  פטרת,  עם  שמתמודד  מי 
לשיחת ייעוץ חינם עם יועצי החברה. אחרי 
מתאים  הרפואי,  והרקע  המצב  של  תיאור 
עד  נשלחים  המוצרים  הטיפול.   את  היועץ 
לשיפור  זה המחויבות  ומשלב  הדלת  לפתח 
המצב היא הדדית. המטופל מקבל המלצות 
לתזונה תומכת, שתחליש את הפטריה ותחזק 
את מערכת החיסון ומצופה להתמיד בטיפול 

שהותאם לו, במשך חודשיים לפחות. 
אחר  ועוקב  לכל שאלה  זמין  מלווה,  היועץ 
המטופלים  מעדויות  הטיפול.  התקדמות 
נסוגה  הפטריה,  עובדת.  שהשיטה  עולה 
התמדה  של  רב  לא  זמן  תוך  מתחזק  והגוף 

בטיפול.
לסיכום, אין סיבה להסתיר פטרת ציפורניים 
והלחות  החום  להיפך,  סגורות.  בנעליים 
את  להוציא  מומלץ  המצב.  את  יחמירו  רק 
ככל  הרגל  כף  את  לאוורר  לאור.  הבעיה 
הניתן ולהתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם יועץ 

מקצועי 072-3922669
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"אל תדחה למחר את מה שניתן לעשות היום" אומר הפתגם, 
החופשות  כשכל  הקיץ.  חופשת  לגבי  שבעתיים  הדבר  ונכון 
הטובות מתמלאות מהר, מומלץ להקדים ולהירשם. אחרת גם 

אתם עלולים להישאר הקיץ בארץ.

עדיין לא סגרתם 
חופשה לקיץ ?

אין  הקיץ  לחופשת  מגיע  "כשזה 
המקומות  כי  להסס,  או  להתמהמה  זמן 
כמו  ממש  נחטפים  הטובות  בחופשות 
לנו  מספרים  כך  טריות."  לחמניות 
במשרדי חברת שינפלד תיירות, המוציאים 
פודגוריצה  הילטון  למלון  חופשה  הקיץ 
המוקדים  את  "תיגברנו  במונטנגרו. 
כדי  האחרונים  בשבועות  הטלפוניים 
ושמחנו  הביקוש,  בכמות  שנצליח לעמוד 
לטעם  בדיוק  קלענו  השנה  שגם  לגלות 
של המטייל הישראלי. הפתענו הקיץ עם 
שרוב  ביותר  המבוקש  למקום  חדש  יעד 
התיירים עדיין לא זכו להכיר - מונטנגרו!"

מעדיפים לא להתפשר על האיכות 
של  בקטע  היו  הישראלים  רוב  "פעם 
ההנאה  חשבון  על  בא  זה  אם  גם  לחסוך, 
הקהל  השנים  עם  לשמחתנו  שלהם. 
אין  שלשמחה  והבין  התבגר  המקומי 
וללכת  יותר  קצת  להשקיע  וטוב  מחיר, 
כמו  על חופשה בטוחה עם חברה אמינה 
עם  הפכו  תיירות  שינפלד  שינפלד." 
נרדף  לשם  דיוק,  ליתר  שנים   30 השנים, 
את  ומקצועיות.  שירות  יושר,  לאמינות, 
מנהלי החברה תוכלו למצוא בשטח המלון 
או במסלולי הטיולים לאורך כל החופשה, 
שאלה  לכל  וקשובים  ללקוחות  צמודים 
או בקשה. הקיץ הם ילוו את לקוחותיהם 
הבירה  עיר  בפודגוריצה,  הילטון  למלון 
של מונטנגרו. מלון יוקרתי שנמצא במרכז 
מול  גדולים,  פארקים  שלושה  בין  העיר 
פארק כייפי לבילוי עם הילדים וליד פארק 
והרפתקאות.  חבלים  מסלול  עם  נוסף 
בשטח המלון ימצאו האורחים בית כנסת 
מפואר, ספא עם מגוון טיפולים ומסאז'ים, 
חדר כושר מאובזר היטב, לובי נעים וגדול, 
אוכל  וחדרי  יפהפיים  וחדרים  סוויטות 
הכל  האוכל?  בחדרי  יחכה  מה  ענקיים. 
שיכינו  טעמים  של  חגיגה  יותר!  והרבה 
צוות השפים של שינפלד שתכלול בשרים, 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
ועוגות. בין הארוחות יהיה פתוח הטרקלין 
ושתיה  מעדנים  מיני  בו  שיוגשו  האירי 
בוקר  ארוחות  כוללת  חופשית.  החופשה 
פנסיון  ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
"הלקוחות  מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא 
ותמיד אומרים  גדלים משנה לשנה  שלנו 
אותו דבר - שעל תנאים כאלו של לוקסוס 
לשלם,  הם שמחים  המלך  כיד  אירוח  עם 
ולא להתפשר על האיכות, וכך הם בטוחים 
המוצלחת  החופשה  את  מקבלים  שהם 

ביותר, נקודה".
מקדימים להירשם וממלאים טיסות

משובח,  ואוכל  מעולה  מלון  מלבד 
במונטנגרו  הקיץ  בחופשת  מקבלים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  של  סדרה 

בתאריכים  הקיץ  לאורך  שיופיעו 
פישר  דודו  יהיו  האמנים  בין  נבחרים. 
יששכר  רעים,  צמד  לפידות,  ישי  הגדול, 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
יפה.  אלי  ומאסטרו  שוורץ,  יוסי   החזן 
באפשרויות  מאד  עשירה  גם  החופשה 
טיול – אם זה בעיר הבירה של מונטנגרו 
פארק  הצפוני  באזור  פודגוריצה, 
קניון  ז'בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  הישנה  הבירה 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול  על 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
דוברובניק ועיירת החוף קבטאט. משפחות 
ממגוון  יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי 
לב,  לאמיצי  אומגה  וטיולים,  אפשרויות 
פארקי  ג'יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
ועוד.  יאהבו,  מאד  שילדים   הרפתקאות 
במיוחד  נלהבים  שהישראלים  "גילינו 
רוב  מונטנגרו.  של  הקסם  את  לגלות 
טרם  אך  המקום  על  שמעו  האנשים 
מוקד  על  הסתערות  ויש  בו,  לבקר  זכו 
במשרדי  מדווחים  שלנו."  ההזמנות 
"השילוב  רצון.  בשביעות  שינפלד 
מאחד  הוא  כי  דופן  יוצא  השנה  שיצרנו 
ספורט  גם  חדשים,  לאתרים  טיולים  גם 
מלון  גם  למשפחות,  ומסלולים  אתגרי 
עטפנו  הכל  ואת  באירופה,  מהמפוארים 
 – תיירות  באריזה המושקעת של שינפלד 
עם האוכל ברמה והאירוח הקפדני באווירה 
יהודית שמחה." בזמן כתיבת הכתבה כבר 
 ,3.7 בתאריכים  מטוסים  שלושה  מלאים 
12.7 ו-17.7 ושינפלד פתחו טיסות נוספות 
ו-19.7   10.7 בתאריכים  הביקוש  לאור 
ולשריין  להזדרז  חשוב  זאת  עם  יחד  אך 
המקומות  וגם  מאחר  היום,  עוד  מקום 
במהירות.  אוזלים  החדשות   בטיסות 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
-03 החברה בטלפון   למשרדי  להתקשר 
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בברוקלין,  סיגייט  שכונת  עצומים.  לנזקים 
נהר  על  ממש  ששוכנת  מגוריו,  מקום 
היהודיים  המקומות  אחד  הייתה  ההדסון, 

שהכי ניזוקו אז. 
"הייתי מאד מעורב בשיקום של האזור", 
הגיעה  בו  ערב  "באותו  כעת.  מספר  הוא 
יורק, הזהירו ברדיו שכל אלה  לניו  הסופה 
שגרים על הים יעזבו את הבתים, כי זו סכנה. 
בסופה הקודמת שהייתה לפני כן, 'איירין', 
וגם  דבר  שום  קרה  ולא  מהבית  יצאתי  לא 
זאת  בכל  אך  בבית.  להישאר  תכננתי  כעת 
צלצלתי למו"ר הגרי"מ מורגנשטרן לבקש 
ברכה. הוא אמר לי: אם זה המצב, ומזהירים 
להישאר  לך  אסור  סכנה,  שתהיה  שייתכן 
שם, ייתכן שזו סכנת חיים. ואכן, כשראיתי 
לאחי  עברנו  לעלות,  מתחילים  שהמים 

הגדול שגר בבורו פארק. 
והייתי  הביתה,  חזרתי  בצהרים  "למחרת 

פשוט בהלם. אפילו לא מהבית שלי, אלא מכל האזור: היה 
את  לעזוב  לא  החלטתי  זאת  בכל  עולם.  חורבן  ממש  שם 
פשוט  וחימום.  מים  חשמל,  עוד  היה  שלא  למרות  הבית, 
כלום. כל המרתפים אצלנו בבית, שבאחד מהם שכן האולפן 
סייעתא  לי  היה  האולפן  עם  דווקא  נחרבו.  פשוט  שלי, 
דשמיא, מאחר ואת המחשב ואת המיקרופון העליתי למעלה 
הביתה, ואת הדיסק קשיח הנחתי על ארון גבוה וכמעט הכול 
ב"ה ניצל. המים הגיעו עד ממש מתחת לכל הסרטים הישנים 
שעליהם הקלטנו את האלבומים הישנים, והכל נשאר. אבל 
שאר המרתף היה מלא במים ובוץ והמון דיסקים ושאר ציוד 
שהצלחתי  עד  שבועיים  כמעט  לקח  נחרב.  פשוט  האולפן 

להוציא את המים מהבייסמנט. 
עזרה  פשוט  הייתה  אז,  לנו  הגישו  שאנשים  "העזרה 
עם  הבית  ליד  עמדתי  הסופה  שאחרי  השני  ביום  משמים. 
משאבות להוציא את המים. עבר שם אז רכב עם שני אנשי 
אז  קורה?  מה  והתעניינו:  אותי  שהכירו  צעירים  עסקים 
הם  כולו.  נחרב  לידי שממש  לבית  הרכב  עם  אותם  לקחתי 
לבתים?  האנשים  את  להחזיר  כדי  עושים  ומה  נו,  שאלו: 
זה היה אמצע החורף והיה קר מאד. אמרתי להם: תשמעו, 
אנשים לא יחזרו בלי חימום וחשמל, איך אפשר לחזור כך? 

אפילו לא ידענו עוד כמה זה יעלה לתקן את התשתיות. 
"התיישבנו והתחלנו לעשות חשבון, וראינו שלשחזר את 
כל מערכת המים והחשמל באזור יעלה כמיליון דולר, לכל 
300 הבתים של החרדים שגרים שם )גרות שם גם משפחות 
גויות(. הם חזרו למחרת ואמרו: אנחנו בפנים, נעזור לכם. 
מאנשים  עוד  וגייסו  כסף,  של  גדול  סכום  נתנו  עצמם  הם 
עשירים, ושכרו בעצמם את אנשי המקצוע, כל אחד בתחום 
שלו, וישבו שם ולא עזבו את המקום עד שהכול חזר על תלו. 
אני עצמי נסעתי אז למונטריאול ומקומות נוספים עם הרב 
של הקהילה הרב מייזליש, וקיימנו כמה ערבי שירה כגיוס 

כספים למען תושבי סיגייט שאיבדו את ביתם.
"האמת שעבורי אישית הסנדי הייתה ברכה. היכן ששכן 
הזזתי  ואת האולפן  כנסת,  בית  היום  לי שם  יש  הבייסמנט, 

לצד השני".
מה קרה שהחלטת להקים בית כנסת?

אלינו  פארק  מבורו  לבוא  נוהג  היה  ע"ה  שלי  "אבא 
לשבתות. הוא הרי היה אלמן והגיע אלינו הרבה. שבת אחת 
כוח ללכת לבית  לי כבר  אין  לי:  ואמר  הוא חזר מהתפילה 
הכנסת, תנסה להקים מניין אצלך. ואצלנו בבית יש 2 דירות, 
גורביץ  מאיר  חתני  פעם  גר  למטה  בדירה  הבייסמנט.  ואת 
עם משפחתו, אבל אחרי שעזב כבר לא השכרתי את הדירה, 
ואבא כשהגיע אלינו - שהה שם, ובסלון הדירה הזו התחלנו 

את המניין, שב"ה הצליח. 
גם ברחוב שלנו,  יידל שגר  סנדי, הבן שלי  "אחרי סופת 
עבר לגור בדירה למטה עם ילדיו אבל אמר לי: אבא, המניין 
הרי  עכשיו  החלטתי:  אז  עליו.  תוותר  אל  להמשיך,  חייב 
משפצים את הבייסמנט, זה הזמן להקים שם את בית הכנסת 
יש  וכך  וחגים.  בצורה מסודרת, שיפעל בקביעות בשבתות 
שם כיום בית כנסת מהודר, שיידל אגב עיצב, ובו 40 מקומות 
והוא ב"ה מלא תמיד. אנשים רבים רוצים לבוא ולהצטרף, 
אבל פשוט אין מקום. היום קוראים לו 'בית תפילה לדוד', 

על שם אבא. 
"אבא ע"ה מאד הקפיד שלא ידברו בתפילה, והמנהג הזה 
סאטמר  ליד  במונרו,  גר  שהוא  תקופה  הייתה  נשמר.  אכן 
אהרן  רבי  האדמו"ר  של  הגדול  הכנסת  בבית  והתפלל 
להגיד  התפילה  אחרי  עבר  הוא  השבתות  באחת  מסאטמר. 
לו, שאל את  ואז, בסגנון הפולני שהיה  גוט שאבעס לרבי, 
הרבי: איך הרבי נותן שידברו כאן באמצע התפילה? אמר לו 

הרבי: מה אני יכול לעשות? אבל אצלנו בבית הכנסת באמת 
מקפידים מאוד שלא ידברו בתפילה".

ואתה ניגש שם כחזן?
ניגש  אני  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  רק  ולא.  "כמעט 
מאבא  קטעים  קצת  עם  המקובל  החסידי  בנוסח  בקביעות, 

ומהרבי מריבניץ זצ"ל".
תשלב השנה את "יעלה", השיר באלבום החדש למילות 

תפילת ליל יום כיפור?
"יכול מאד להיות".

שבת  מידי  היוצאים  התורניים  העלונים  תופעת  היום, 
מתרחבת, ולא רבים יודעים שגם מרדכי בן דוד מוציא מידי 

שבוע עלון כזה, בשם "פנינים לשבת קודש". 
מתי החלטת להוציא את העלון הזה?

"אני מוציא אותו כבר כ-3 שנים. אני מדפיס אותו לבית 
הכנסת שלנו, ושולח במייל לכל מיני אנשים שביקשו. אלו 
רגע  יוצא  דוד  בן  מקומות".  מיני  בכל  מוצא  שאני  פנינים 
מהחדר, ומביא לנו את העלון האחרון שהוציא, עליו כתוב 

למעלה, לעילוי נשמת אביו, ר' דוד ורדיגר ז"ל.
העלון מורכב בעיקרו מליקוטים. למה אתה לא מכניס 

דברים ששמעת בעצמך מהריבניצע'ר או שחידשת?
גם הרבי  כי  כל, הרבי לא היה אומר דברי תורה,  "קודם 
שירים...  רק  מחדש,  לא  גם  עצמי  ואני  לומר.  נהג  לא  שלו 
בעלון אני מלקט דברים שנוגעים בי, שאני מאמין שיכולים 
לעניין גם אחרים. ידידי אבריימ'ל פריד למשל, מקבל ממני 
את העלון בכל שבוע ותמיד מספר לי איך הוא נהנה. אבל אם 

כבר שאלת על הרבי מריבניץ, אספר לך סקופ".
מ.ב.ד. שוב רץ בהתלהבות נערית החוצה מהחדר, וחוזר 
אחרי דקה עם מחשב נייד, מקיש מעט על המקלדת ומספר: 
בשם  הריבניצ'ער,  על  בעברית  ספר  כתיבת  באמצע  "אני 
שנים   3-4 לפני  כבר  אותו  לכתוב  התחלתי  הצדיק'.  'בצל 
ויש לי חומרים מיוחדים. זה עוד לא מעובד, אבל אני מקווה 
לסיים את הספר בקרוב. בשביל זה אני צריך לקחת פסק זמן, 
להתנתק, כמו שעשה בזמנו הרב רפאל הלפרין זצ"ל כשכתב 

את ספריו".
מלא  הספר  רשימותיו.  בין  מעט  לדפדף  לי  נותן  הוא 
מרבנים  עדויות  ראשון,  מכלי  ששמע  או  שראה  בסיפורים 
לא  שמעולם  ערך  רב  חומר  ועוד  השנים  במשך  ששמע 

פורסם. יש למה לחכות.

לחן הסיום

שלך  אבא  של  חומרים  יש  אביך.  את  הרבה  הזכרנו 
שהקלטתם ועוד לא יצאו? כי דואטים ביניכם, בסך הכול 

אין הרבה.
"לא חושב".

למה אתה אוהב באופן אישי להאזין? אתה מעודכן במה 
שיוצא היום?

מוזיקה,  שומע  לא  אני  בשוק.  קורה  מה  מושג  לי  "אין 
מופיע  ולא  כמעט  אני  אחד.  מאף  מושפע  להיות  רוצה  לא 
בחתונות אז גם אין לי צורך להכיר את החומר, וכשאני כן 
חומרים  מכיר  לא  אני  שלי.  חומרים  שר  אני  בחתונות  שר 

אחרים. יש לי ב"ה מעל 30 דיסקים, זה מספיק חומר"...
אבל איזה שיר בכל זאת שמעת לאחרונה ותפס אותך?

"השיר של אבריימ'ל פריד, 'ידעתי ידעתי'. ברגע ששמעתי 
אותו אמרתי: זה להיט".

אתה  ידוע,  לא  אדם  מאיזה  במייל  לחן  מקבל  כשאתה 
מאזין לו?

אליי.  שידבר  משהו  שמעתי  לא  ועדיין  ויום.  יום  "בכל 

בי,  נגע  וזה  משהו  לי  ששלחו  האחרונים 
למה  ברי.  איצי  ושותפו  קליין  אלי  היו 
שהם שולחים אני מאזין ביתר הקשבה, כי 
הרבה  יש  טוב.  חומר  להם  שיש  יודע  אני 
שלהם  החברים  כי  שירים,  לי  ששולחים 
אומרים 'תשמע, זה מתאים בדיוק למרדכי 
בן דוד', בזמן שמדובר בלחן שלא מתחיל 
ולא נגמר... גם אלי קליין, כשקיבלתי ממנו 
זה כמו  זה. שמעתי את  ידעתי מי  לחן, לא 
יש  ואמרתי:  שמגיע,  שיר  כל  שומע  שאני 

פה משהו".
קודם  שהזכרת  אירוע  באותו  לסיום, 
איזו  לך  הייתה  בארנה,  בחנוכה  שנערך 
אובמה,  הנשיא  על  כשאמרת  פה  פליטת 
הביתה",  הולך  "הכושי  כהונתו,  בסוף 
ועוררת סערה קטנה בכלי תקשורת כלליים 

בארה"ב. אתה מתחרט על הביטוי הזה?
היה  זה  ישראל,  שונא  היה  הוא  "לא! 
יודעים ששמו האמצעי הוא  ידוע. הוא היה מוסלמי, כולם 
הולך  'חוסיין  באירוע  להגיד  שרציתי  היא  האמת  חוסיין. 
ואמרתי  לי מהראש  ברח  אבל בשעת מעשה שמו  הביתה', 
'הכושי'. כושי הכוונה מארץ כוש, זה הכול. אני אמנם לא 
לי  אסור  זמר  שאני  בגלל  האם  אבל  בפוליטיקה,  מעורב 
שאתם  אלא  דעתו,  את  מביע  אחד  כל  דעתי?  את  להביע 
עושים את זה במקווה ואני עושה את זה על הבמה. טראמפ, 
שהצבעתי לו, הוא אמנם אדם לא צפוי, אבל הוא בטח לא 
שונא ישראל. אני חושב שבינתיים הוא בסדר גמור, רק שלא 

יסתבך. אני מקווה שלא יעשה שטויות".

ביקשנו ממרדכי בן דוד, להגדיר לנו במילים קצרות כמה 
מאושיות המוזיקה החסידית לדורותיה.

 מונה רוזנבלום.

"גאון מוזיקלי ואיש מיוחד".
 משה לאופר.

"גאון בפשטות".
 אברהם פריד. 

"זמר מעולה, משובח, וחסיד".
מה באמת עם אלבום משותף שלכם?

עוד  זה  שבעז"ה  מקווה  ואני  ששואל,  ראשון  לא  "אתה 
יהיה".

 אוקיי, נמשיך: ר' שלמה קרליבך.

החסידית.  במוזיקה  חדשה  דרך  פתח  דרך.  מוביל  "היה 
היום  שעד  העובדה  השפיעה.  שלו  והפשוטות  הקלילות 
שנשארים  שירים  טוב.  הכי  הסימן  היא  שיריו,  את  שרים 

לדורי דורות".
 הרב הלל פלאי.

אבל  מוצלחים,  מאד  היו  ממנו  ששמעתי  "השירים 
לאחרונה לא שמעתי ממנו כל כך הרבה שירים".

 יעקב שוואקי.
"זמר מעולה".

 יוסי גרין.
"מלחין מספר 1. הביא לנו המון שירים טובים".

 אלי קליין.

"החידוש של הדור הצעיר".
 יידל.

"המבין, הדייקן והפרפקציוניסט הכי גדול. אני חייב לציין 
שיידל השקיע המון שעות וכוחות באלבום הנוכחי יחד עם 
ידידו יוסי טיברג שהביא לאלבום את הברק המיוחד שלו".  

 ליפא שמעלצר.

יחזור  שהוא  מקווה  ואני  בכלל,  וגאון  בכתיבה  "גאון 
מבעלי  אחד  הוא  שלו.  המוצלחים  הקודמים  לדברים 
של  בחתונה  שלנו.  בתחום  שיש  גדולים  הכי  הכישרונות 
הנכדה שלי הוא שר, ועשה גם את המצווה טאנץ. הוא עשה 
דברים גאוניים מהשרוול. גם מבחינה קולית הוא עשה פיתוח 
קול ופשוט השתפר לאין ערוך. הייתי המום כששמעתי אותו 
בחתונה של נכדתי לאחרונה. לא האמנתי. אנחנו מתגעגעים 

לחומר חדש ממנו, בסגנון האלבומים הראשונים שלו". 

משמיע
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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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לרגל ג' תמוז, יום היארצייט של הרבי מחב"ד, שוחח כתב 'כל ישראל' עם 
שלושה חברים ב'מפעל השלוחים' העצום שהקים  הרה"ח דוב בעריש הניג 

מצ'אנג-דו שבסין, הרה"ח ישראל קוזלובסקי ממומבאי שבהודו והרה"ח 
שמעון בינשטוק מטורונטו שבקנדה בשיחה מרתקת, על תחילת הדרך, יחס 

השלטונות, יהודים שגילו את דרך הישר ו'מופתים' שנחשפו להם

יצחק דוד קוריץ
את  לתאר  בינסיון  נשפכו  דיו  של  רבות  נהרות 
חב"ד  חסידי  של  ה"שלוחים"  מערך  מפעלות 
הפזורים בכל רחבי תבל ומפיצים את אור היהדות, 
אך דומה כי כמה שייכתב וידובר בנושא – לעולם 
לא נוכל לתמצת במילים את מפעל הקודש האדיר 
הזה, המתעצם מיום ליום. כל יהודי הנקלע בדרכו 
 – ביותר  הנידח  ולו  בעולם  מקום  לכל  ובעסקיו 
תמיד ימצא פינה חמה ברוחניות ובגשמיות בבית 
פנים  במאור  אותו  יקבלו  שם  המקומי,  חב"ד 

ובשמחה.
לקראת יום ג' תמוז, יומא דהילולא של האדמו"ר 
מליובאוויטש זיע"א, שהקים בעשר אצבעותיו את 
מפעל השלוחים ומסר את נפשו עבור זה כל חייו, 
חב"ד  שלוחי  עם  ומרגשת  מיוחדת  לשיחה  זכינו 
יומם ולילה  במדינות שונות, המוסרים את נפשם 
והכל  במילים,  לתארה  שקשה  קודש  בפעילות 
הם  הבאות  בשורות  פרס.  לקבל  מנת  על  שלא 
הפעילות  במקצת ממערך  הקוראים  את  משתפים 
ואף  ביומו,  יום  מידי  מקיימים  הם  אותו  העצום 
זו  והיא  חשים,  הם  אותה  השליחות  בתחושת 
שנותנת להם את הכוח והאנרגיות להמשיך הלאה 
רבות.  פעמים  הצצים  הקשיים  למרות  ולהתקדם, 
חב"ד  הניג, שליח  בעריש  דוב  הרה"ח  הם:  הלא 
בעיר צ'אנג-דו שבסין, נכדו של הגאון רבי יצחק 
דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, ועמו הרה"ח 
מומבאי  בעיר  חב"ד  שליח  קוזלובסקי,  ישראל 
בינשטוק,  שמעון  הרה"ח  וכן  שבהודו,  )בומבי( 

המנהל את בית חב"ד בטורונטו שבקנדה.
איך  מתבקשת,  כך  הכל  השאלה  ראשית, 
ולעבור  החברה,  הקהילה,  את  לעזוב  ההרגשה 

לעיר נידחת, על כל המשתמע מכך?
הרב  לנו  אומר  קשות",  ההתחלות  כל  "אכן, 
לא  צ'אנג-דו שבסין  בעיר  דרכנו  "בתחילת  הניג. 
וכשהתחלנו  ויהדות,  תורה  של  ריח  בעיר  היה 
המקום  יהודי  אלינו  התייחסו  שלנו  בפעילות 
מעוניין  היה  לא  אחד  אף  ובחשדנות.  בקרירות 
השליחות  תחושת  קשר,  עמנו  וליצור  בנו  להכיר 
אלו  הם  מהרבי,  שקיבלנו  החזקים  והכוחות 

אמונה  מתוך  ולפעול  להמשיך  בעדנו  שסייעו 
עד  זכינו  עצומה  דשמיא  בסייעתא  ואכן  בדרכנו, 

מהרה לחולל מהפך של ממש. 
קיבלנו  שבט,  בחודש  לעיר  הגענו  "בפועל 
במקום  המתגוררים  יהודים  של  רשימה  לידינו 
והתחלנו להתקשר לכל אחד מהם בנפרד, להזמין 
האכזבה  למרבה  שבט.  כ"ב  לכבוד  להתוועדות 
יהודים בלבד, אך ברוך השם מאז  הגיעו רק שני 
זכינו כאמור להצלחה גדולה, ובחג הפסח הראשון 
כבר ראינו מהפך של ממש – למעלה מ-150 איש 
הגיעו להשתתף בליל הסדר, וכך בכל אירוע כמות 

המשתתפים הולכת וגדלה לשמחתנו הרבה.
פעילות  רוחש  בצ'אנג-דו  חב"ד  בית  "כיום 
פעילויות  מתקיימות  במקום  ולילה,  יומם  רבה 
וחגים  שבת  תפילות  תורה,  שיעורי  חברתיות, 
זו חיים מאות משפחות יהודיות שעד  וכו'. בעיר 
 – לכך  וכדוגמא  יהדות,  מהי  ידעו  לא  מכבר  לא 
לפני שהגענו למקום לא הייתה ולו מזוזה כשרה 
ראינו  וכלכלית  גשמית  מבחינה  גם  בעיר.  אחת 
השגחה פרטית בכל הזדמנות, כך היה גם בתקופה 
הראשונה, סבי הרה"ג יצחק דוד גרוסמן התקשר 
בדירה  הצפיפות  על  לו  סיפרתי  בשלמנו,  לדרוש 
תשכור  'לך  מיד  לי  אמר  הוא  הכלכלי.  והקושי 
דירה גדולה בת 2 קומות שתוכלו לחיות ברחבות 
אשלם'...  ואני  הקודש,  פעילות  את  להרחיב  ואף 
ואכן בסיוע של הסבא שעומד עמנו בקשר אוהב 
זכינו  שאת,  ביתר  להמשיך  כוחות  לנו  ומעניק 
אנשים  מספר  ישנם  יותר.  הרבה  מרווח  למקום 
ראש  יעקובי,  דני  מר  ובראשם  בקהילה  נוספים 
לתמוך  שהתגייסו  המקומית,  היהודית  הקהילה 

בנו בכל המובנים".
גם הרב קוזלובסקי מתאר באוזנינו את תחילת 
צורך  "אין  שנים.  כ-5  לפני  מומבאי,  בעיר  הדרך 
את החברה  לעזוב  את הקושי  לאף אחד  להסביר 
כאשר  אך  נידח,  כה  למקום  ולעבור  והמשפחה 
והיא  הקדושה  המטרה  עינינו  מול  אל  עומדת 
לקרב כל יהודי לבוראו ולהגשים בכך את חלומו 
מתגמד",  הכל   – מליובאוויטש  הרבי  של  הגדול 

גם  כי  אופיינית,  בהצטנעות  ומוסיף  אומר  הוא 
פעילות  בזכות  ומתקרבים  מתחזקים  עצמם  הם 

הקירוב בה הם עוסקים.
שבקנדה  לטורונטו  שהגיע  בינשטוק,  הרב  גם 
לפני כ-4 שנים, לאחר ששימש בשליחות כ-3 שנים 
הפעילות  על  מספר  תאילנד,  שבדרום  פוקט  באי 
בתחילת הדרך, ומוסיף כי הם גם מקיימים במקום 
קשבת  אוזן  ביהדות,  להעשרה  מיוחדים  קורסים 
הם  וכעת  ישראל  את  שעזבו  ישראלים  להרבה 
מרגישים בדידות מסויימת. "אנחנו, שגם הרגשנו 

בכך – מבינים לליבם ונמצאים שם בשבילם". 
הוא מוסיף כי "בכל חודש מגיע למקום מרצה 
ואף  רחוקים  ממקומות  המגיעים  מיוחד  אמן  או 
מישראל, והרווח הוא בל יתואר. במסיבת חנוכה 
להדליק  הזוכים  יהודים  כ-400  משתתפים  לבד 
ללמוד  הניתן  יהודי  מסר  ושומעים  חנוכה  נרות 
אמן  למקום  הבאנו  שעברה  בשנה  החג.  מימי 
ילדים מפורסם מארץ הקודש, בערב זה השתתפו 
כ-500 איש ילדים והורים, היה זה לפני חג הפסח, 
לחלקם הייתה זו פעם ראשונה בה שמעו על החג 
ומצוותיו. על ידי דברים אלו הם מתחברים למקום 
ומרגישים חלק ממנו, וכמובן גם אנחנו מרגישים 
אחרת. פעילויות אלו סייעו בעדנו להסתגל למקום 

ולהתחבר אליו עם כל ההתלהבות והשמחה".
איך היחס של התושבים המקומיים והשלטונות 

לפעילות שלכם?
כי  "ידענו  הניג,  הרב  מספר  הדרך",  "בתחילת 
דרך  לעבור  ונצטרך  קומוניסטית  מדינה  היא  סין 
הערימה  הממשלה  ואכן  זו,  בתקופה  קלה  לא 
עלינו קשיים ופנו אף באיומים לבעל הבית שלנו 
דפקו  הימים  באחד  הדירה.  את  לנו  ישכיר  לבל 
לי  והורו  ביתנו  בדלת  מקומיים  שוטרים  מספר 
ולזוגתי להתלוות אליהם. כצעד ראשון התקשרתי 

ליובאוויטש' שיכניסו  ל'בית אוהל חב"ד 
עבורי פ"נ לאוהל הק', במקביל יצרתי 

 – האמריקאי  הקונסול  עם  קשר 
שעומד  ורחום  חם  לב  בעל  יהודי 
עמנו בקשר כל העת. במשך שעות 
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"כיום בית חב"ד בצ'אנג-
דו רוחש פעילות רבה יומם 
ולילה, במקום מתקיימות 

פעילויות חברתיות, שיעורי 
תורה, תפילות שבת וחגים 

וכו'. בעיר זו חיים מאות 
משפחות יהודיות שעד לא 
מכבר לא ידעו מהי יהדות, 

וכדוגמא לכך – לפני שהגענו 
למקום לא הייתה ולו מזוזה 

כשרה אחת בעיר. גם מבחינה 
גשמית וכלכלית ראינו 

השגחה פרטית בכל הזדמנות,

החקירות,  בחדר  ישבנו  רבות 
בנפרד  אחד  כל  ואשתי,  אני 
על  אותנו  חקרו  הם  כמובן, 
מטרת פעילותינו והראו לנו 
הכול.  עלינו  יודעים  שהם 
חוששים  הם  כי  נראה  היה 

שבאנו לפעילות עוינת. 
זמן  החוקר  עם  "ישבתי 
בפרוטרוט  לו  והסברתי  רב 
היה  האמיתית.  מטרתנו  על 
קשה ביותר להסביר על פעילות דתית 
לאנשים שלא שמעו מעולם על כך, אך בסופו של דבר היה 
מכיסו,  תמונה  שלף  לפתע  ב"ה.  במשימה  עמדנו  כי  נראה 
הייתה זו תמונתו המפורסמת של הרבי מליובאוויטש. מי זה? 
הוא שאל אותי. בספונטניות פלטתי 'זה אבא שלי!' ואז שאל 
אותי החוקר 'אז שמעון פרוינדליך מבייג'ין הוא אח שלך?' 
ידידי השליח מהעיר בייג'ין גם  השבתי בחיוב... התברר כי 
לא  אכן  כי  הבנו  לביתנו  כששוחררנו  דומים...  רגעים  עבר 
לילדיו  שדואג  אבא  עם  גדולה  אחת  משפחה  ואנחנו  טעינו 

תמיד ללא הפסקה".
אל  מהקצה  השתנה  "היחס  הניג,  הרב  מסכם  "כיום", 
מתייחסים  הגויים  העיר  תושבי  וגם  השלטונות  גם  הקצה, 
אלינו ואל פעילותינו בכבוד ואף דואגים לביטחוננו האישי". 
גם הרב קוזלובסקי מתאר את ההשגחה הפרטית שרואים 
על כל צעד ושעל, בעיקר ביחסם האוהד של תושבי מומבאי, 
כוחות  של  הדוקה  לשמירה  השלטונות  דואגים  כאן  "גם 
הביטחון על בית חב"ד, בפרט לאחר הפיגוע הנורא שהתרחש 
את  להסביר  אחרות  מילים  אין  שנים,  מספר  לפני  במקום 

ההצלחה חוץ מסייעתא דשמיא לה אנו זוכים יומם ולילה".
#במה מתבטאת בעיקר הפעילות של בתי חב"ד?

לנו  אומרים  ישראל",  ואהבת  ליהדות  שקשור  מה  "בכל 
והמצוות.  התורה  אור  "ראשית בהפצת  פה אחד.  השלוחים 
טהרת  בענייני  חיזוק  ואף  יהודי,  לכל  תפילין  הנחת  מבצע 
אלו.  נידחים  במקומות  כה  עד  ידוע  היה  שלא  המשפחה, 
בבתי חב"ד גם מתקיימת קיימת מסעדה כשרה המספקת מזון 
כשר למהדרין במחירי עלות ליהודים המקומיים ולמטיילים 
וכמובן אנשי עסקים הבאים מישראל ומהעולם כולו, כאן הם 
מתקבלים בסבר פנים יפות וזוכים לארוחה כמה וכיבוד כל 

שעות היום". 
"כמובן", מדגיש לנו הרב הניג, "פעילות זו מלבד הנושא 
אף  גורמת  טריפות,  מאכילת  יהודים  ומניעת  הכשרות  של 
הם  אט  אט  חב"ד,  בית  עם  מקיימים  הם  אותו  הדוק  לקשר 
מתקרבים יותר ויותר, בהמשך מגיעים רבים מהם להשתתף 

בתפילות ובשיעורי תורה המתקיימים במקום.
מיוחדת,  משמעות  שלנו  הפעילות  מקבלת  חגים  "בערבי 
ליהודים  מסבירים  אנו  אז  הנוראים,  הימים  לפני  זה  כך 
גם  וכך  אלו,  ימים  לקראת  להתחזק  הצורך  את  נועם  בדרכי 
ואת  יהודי המקום  את  מזמינים  אנו  בהם  ופסח  סוכות  לפני 

ההרגשה  את  ולחוות  החג  ימי  את  עמנו  לחגוג  המטיילים 
הרוחנית והגשמית באווירה יהודית אותנטית". 

כאן משתף אותנו הרב הניג בסיפור מרגש במיוחד. "היה 
בגדיי  עם  ברחוב  בלכתי  הימים  באחד  תקופה,  לפני  זה 
אלי  ופונה   50 כבת  מבוגרת  אישה  אלי  ניגשת  החסידיים, 
חב"ד  שליח  אני  כי  לה  הסברתי  רב?'  אתה  'האם  בשאלה, 
כי  ומספרת  חייה  קורות  את  בפני  לגולל  החלה  היא  בעיר. 
יהודייה  הייתה  סבתה  קטן,  בכפר  גדלה  הגיעה מצרפת שם 
חיה  היא  כעת  כלל,  יהודי  חינוך  קיבלה  לא  הוריה  אך אצל 
כאן בסין כבר כ-7 שנים עם בעלה הגוי שעומד בראש חברה 
גדולה. 'שנים רבות לא ראיתי רב יהודי' – אמרה לי בדמעות. 
נתתי לה מיד כרטיס ביקור של בית חב"ד, היה זה כשבועיים 
לפני חג הפסח, וכמובן שהזמנתי אותה לחגוג עמנו את ימי 
הופיעה  מכן  לאחר  ימים מספר  לחג.  ההכנות  את  ואף  החג 
הפעילות  את  ראתה  היא  הרבה,  לשמחתי  אישה  אותה 
הקדחתנית הנעשית במקום בעיקר בהכנת האוכל לימי החג, 
ואכן  ההתנדבות,  במערך  להשתתף  רצונה  את  הביעה  ומיד 
ללא היסוסים התיישבה והחלה לחתוך בצל. כך עבדה שעה 
ארוכה במסירות, ולא ניתן היה להאמין כי מדובר באשתו של 
איש עסקים מפורסם בעיר. לפתע החלו עיניה לזלוג דמעות, 
אט אט התברר כי לא היו אלו דמעות מהבצל אלא בכי סוער. 
כשאשתי ניגשה אליה ושאלה אותה לפשר הדבר סיפרה לה 
האישה בבכי כי דוקא ההתעסקות בהכנת האוכל הזכיר לה 
את ימי ילדותה בבית סבתה ועורר בה רגשות בלתי נשלטים 
של חזרה ליהדות. כיום", הוא מסכם, "מגיעה אותה אישה 
במטפחת  חבושה  כשהיא  חב"ד  לבית  בשבתו  שבת  מידי 
צנועה לראשה, שומרת שבת וכשרות ומתחזקת מיום ליום".

הרב בינשטוק משתף בפעילות מיוחדת אותה הם מארגנים. 
"פעם בשנה אנחנו מארגנים קבוצה של 50 משתתפים וטסים 
את  עוזבים  אנו  הרבי.  של  הק'  ציונו  על  להתפלל  לארה"ב 
יום ראשון ומגיעים לניו  טורונטו בשעת בוקר מוקדמת של 
ולמחרת  מקומי  במלון  לנים  ערב,  לקראת  יום  באותו  יורק 
קודש  פעילויות  וחווים  הקדוש  באוהל  לתפילה  נכנסים 
ההתרגשות  את  מחדש  פעם  בכל  לראות  מדהים  נוספות. 

לכך,  הזוכים  יהודים  אותם  את  שאופפת  הקודש  וחרדת 
יהודי  אותו  בנסיעות אלו, כמו  רואים  אנו  רבות  ישועות  גם 
שהתפלל לבן זכר וקיבל על עצמו להקפיד על הנחת תפילין, 
בן,  לחבוק  וזכה  דשמיא  בסייעתא  נושע  הבאה  לשנה  ואכן 

וכך עוד ועוד סיפורי ניסים".
סיפור  כל  כי  כאחד  השלוחים  לנו  מדגישים  ושוב  שוב 
שכאמור  לאחר  שלהם,  ה"דלק"  זהו   – לו  והדומים  כזה 
ובדרך  ילדים",  "משחק  אינה  אלו  במקומות  ההתמודדות 
"סיפור  וכשמגיע  שונים,  בתחומים  בעיות  מיני  כל  צצות 
לאבינו  להתקרב  שזכה  יהודי  עוד  על  זה  מעין  עסיסי" 

שבשמים, הדבר מוסיף כח ועידוד יותר מכל דבר אחר.
שזכו  יהודים  על  נוספים  רגש  סיפורי  לשמוע  רצינו 

להתקרב ליהדות.
"בעת  קוזלובסקי,  הרב  לנו  מספר  שעבר",  "בשבוע 
יהודים, את אחד  נכנסים למקום שני  בבית חב"ד,  שישבתי 
מהם הכרתי אך את השני הייתה זו הפעם הראשונה שראיתי. 
יהודי  כי אותו  לי  לאחר שיחה קצרה שערכתי עמם התברר 
מתעניין במיסטיקה, אך הוא נפל למחוזות פסולים ומשתתף 
בשיעורי קבלה שאינם ראויים. התחלתי לדבר אתו ארוכות על 
חשיבות קיום המצוות על פי ההלכה היהודית. הוא טען כל 
הזמן כי 'העיקר זה הלב', כפי שהרבה נוהגים לפטור עצמם. 
הסברתי לו על פי הנגלה ועל פי תורת החסידות את העוצמה 
כך.  על  השמור  הרב  והשכר  בפועל  המצוות  לעשיית  שיש 
בהמשך הצעתי לו להניח תפילין, הוא הסתכל עלי בעיניים 
על  הנמנית  למשפחה  משתייך  הוא  כי  לי  התברר  נדהמות. 
היהדות הרפורמית ומעולם לא הניח תפילין! ומדובר ביהודי 
עלינו  ואז  כך,  על  דקות  עוד מספר  עמו  50... שוחחתי  כבן 
קריאת  אתו  וקראתי  תפילין  לו  הנחתי  שם   - הכנסת  לבית 
שמע. היה זה ביום חמישי, היהודי דמע מהתרגשות והבטיח 

לבוא אף לתפילת שחרית וסעודות שבת.
"בשבת, באמצע הסעודה, הופיע אכן אותו יהודי. החלטתי 
כי חייבים להכין לו הפתעה מיוחדת, ואז נזכרתי כי ברשותי 
בקבוק וויסקי יקר ששווה מאות דולרים אותו קיבלתי מיהודי 
עשיר עבור מאורע חשוב שיהיה בבית חב"ד. מה יכול להיות 
הבקבוק  את  הוצאתי  זו?  מהזדמנות  יותר  חשוב  מאורע 
'לחיים'  שותים  אנו  כי  לכולם  הודעתי  למסובים,  וחילקתי 
לכבוד שמחת הבר מצוה של האורח שלנו. אמנם כבר באמצע 
לשבת  חיכיתי  אך   – להם  סיפרתי   – כאן  היה  הוא  השבוע 
קודש בה יהיו יהודים רבים נוספים שיכבדו בהשתתפותם את 
האורחים  כל  הלבבות.  נפתחו  אחת  בבת  הגדולה.  השמחה 
הרף  ללא  ובכה  רקד  יהודי  אותו  וריקודים,  בשירה  פצחו 
וכך  אותו,  האופפת  הרגשות  סערת  עליו  ניכרת  והייתה 

המשיכה השמחה שעה ארוכה.
"במשך המעמד נזכרתי בסיפור שקראתי ימים מספר קודם 
חב"ד  למוסדות  רב  כסף  שתרם  לנדא  בשם  יהודי  על  לכן, 
מקבל  הימים  באחד  תפילין.  מניח  היה  לא  אך  בפלורידה, 
שליח חב"ד במקום, הרב שלום בער ליפסקר שיחת טלפון 
מבית הרבי, הרבי בירר אצלו מתי הניח אותו יהודי לאחרונה 
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תפילין. הרב ליפסקר הסביר לרבי כי הוא ניסה כבר פעמים 
לו את חשיבות הענין אך ללא  ולהסביר  רבות לשכנע אותו 
ולהגיד  חדש  תפילין  זוג  לרכוש  לשליח  הורה  הרבי  הועיל. 
לאותו יהודי כי היום הרבי נוסע ל"אוהל" וכדאי לו להתחזק 
עם  יהודי  כל  הציון  על  מזכיר  היה  הרבי  אכן  כי  בדבר, 
ליפסקר  הרב  בכך.  רבות  ישועות  ופועל  האישיות  בקשותיו 
אכן עשה כך ורכש תפילין חדשות והודיע זאת לתורם, ואף 
הוסיף לו את דברי הרבי, והדבר פעל את פעולתו. אותו יהודי 

הניח את התפילין ומאז החל להניחם בקביעות.
הרב  ממשיך  מצוה",  הבר  לחתן  הסיפור  את  "סיפרתי 
קוזלובסקי, "ושכנעתי אותו שגם לו כדאי מאוד ללכת בדרך 
זו, ואף לימדתי אותו את ענייני הנחת תפילין, והדפסתי לו את 
כל זה במספר שפות. למותר לציין כי היום הוא מניח תפילין 

מידי יום ביומו. זה כוחה של נשמה 
יהודית".

הניג מספר עובדה מצמררת  הרב 
לפני  מספר  ימים  זה  "היה  במיוחד. 
היום הקדוש – יום הכיפורים. הגיע 
כל  על  הארץ  ועם  בור  יהודי  אלינו 
המשתמע מכך. איגור קראו לו. הוא 
שסיפרנו  מה  לכל  והקשיב  שמע 
כמו  קיבל  ואף  הגדול  היום  לקראת 
כולם מחזור ליום כיפור עם הקדשה 
הודיע  הוא  יותר  מאוחר  אישית. 
ולשמוע  להישאר  רוצה  הוא  כי  לי 
ממני 'שיעור פרטי' בנושא. הסכמתי 
בחפץ לב וישבתי עמו מספר שעות 
כשהוא שותה בצמא את דברי והיה 
ניכר עליו רצון עז לקיים את מצוות 
מכוון שהוא  כהלכתו.  היום הקדוש 
 – חב"ד  מבית  רב  מרחק  מתגורר 
הוא החליט להזמין חדר בבית מלון 
סמוך על מנת לשהות בו ביום כיפור, 

וכך אכן עשה.
בקוצר  לו  חיכיתי  מצדי  "אני 
הכבוד  בכל  לקבלו  והתכוננתי  רוח 
מקום  לו  הכנתי  ואף  לו,  המגיע 
מכובד בבית הכנסת, אך בעת תפילת 

'כל נדרי' נוכחתי לדעת כי הוא אינו בשטח. קיוויתי שלקראת 
גם  יופיע, אך התאכזבתי, הוא לא הגיע  תפילת ערבית הוא 
בערבית, וכך גם בבוקר יום הקדוש. לקראת תפילת 'נעילה' 
עוד הייתה בליבי תקוה כי עכשיו נראה אותו, אך ממש לא. 
וכך עבר היום הקדוש ואיגור לא היה עמנו. התאכזבתי קשות 
והתחלתי לחשוב כי כנראה החיזוק שעבר עליו פג תוקפו... 
דוקא במוצאי החג הוא הופיע כשכולו נסער ונרגש והחל מיד 
לספר כי כשהגיע בערב היום הקדוש לחדרו במלון, התברר 
כן  ועל  עמו,  כפי שלמדתי  בד  נעלי  לקנות  הוא שכח  כי  לו 
לא הגיע לבית הכנסת, ואז הוא הוסיף וסיפר כי הוא נשאר 
כל הלילה וכל היום בחדרו בלי לזוז בגלל הנעליים, ומכיוון 
שלא ידע בדיוק מה צריך לומר בכל תפילה, הוא חזר על כל 
המחזור! 3 פעמים במשך יום הכיפורים. הוא שאל אותי האם 
הוא חטא בכך? בכיתי מהתרגשות", מספר הרב הניג, "ולא 

יכולתי לעצור את דמעותיי. אלו הם האנשים שלנו".
גם הרב בינשטוק מוסיף לנו עובדה מרגשת שהייתה עמו. 
שאתפלל  המקום  מיהודי  אחד  ממני  ביקש  כשנתיים  "לפני 
עבורו לברכה לבן זכר. יש להם ילדה אך מאז לידתה עברו 
עדיין  זכו  ולא  הפלות  חמש  ל"ע  עברה  אשתו  מספר,  שנים 
התקשרתי  בארה"ב  הק'  בציון  תקופה  באותה  בהיותי  לבן. 
אליו וביקשתי ממנו לקבל על עצמו החלטה טובה. שאלתי 
נרות שבת.  ואם אשתו מדליקה  אותו אם הוא מניח תפילין 
אמיצה  החלטה  לקבל  אותו  עודדתי  בשלילה.  ענה  הוא 

מכל  עליהם  התפללתי  עצמם  עם  שקיבלו  ולאחר  בנושא, 
הלב. למותר לציין כי תפילתי התקבלה"...

איך מתמודדים עם חינוך הילדים במקומות אלו?
כאן מספרים לנו השלוחים על המערך האדיר שנקרא "און 
ליין סקול", שזה בעצם בית ספר של כל ילדי ציבור השלוחים 
בעולם, הלומדים סדר לימוד קבוע דרך המחשב. דבר זה הינו 
כל  את  מאחדת  שבעצם  יוזמה  החסידות,  עסקני  של  יוזמה 

הילדים באשר הם לעמוד כאיש אחד בלב אחד.
וכאן ההזדמנות לציין את האיש שעומד בראש כל המפעל 
הלוא   – הצלחתו  למען  כלילות  ימים  ועושה  הזה  האדיר 
קוטלרסקי  משה  הרה"ח  הוא 
חינוך",  לענייני  מה"מרכז 
העוזר  מענדל,  הרב  ובנו 
רבות  בכך  ומסייע  הוא  אף 
הקדושה  הפעילות  להמשך 
הרב  כולו.  ובעולם  בארץ 
כיום  כי  לנו  מספר  הניג 
תחי'  שרה  רעייתו  מנהלת 
בשבוע,  פעם  ילדים  גן  מעין 
לשיעור  הילדים  מתכנסים  בו 
תורה ופעילות רוחנית, ובע"ה 
לראשונה  יפתח  אלול  בר"ח 
ב"צ'אנג-דו" בית ספר מיוחד 
לקהילה היהודית שייתן מענה 
החינוכי  הנושא  לכל  מסודר 
היהודים.  המקום  ילדי  של 
לשבח  מציינים  גם  השלוחים 
השלוחים  נשות  את  והערכה 
במסירות  הם  אף  שהסכימו 
המשפחה  את  לעזוב  נפש 
הפעילות  לטובת  והחברות 
והכל  נידחים,  במקומות 
ובהתלהבות  בשמחה  כמובן 

של קדושה.
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חרדים 
יעקב אמסלם
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 הרב משה דיקשטיין ניהל מאבק 
בצה"ל  ל'הדתה'  הטוענים  נגד 
)"אמרתי להם תפטרו אותי, ככה 
אני מתנהג, זאת דרכי. לא כופפתי 
פיטרו"(,  לא  ובסוף  הראש  את 
צביקה גרוניך טיפל בצרכי הדת 
האש  בקו  שעמדו  החיילים  של 
ב'צוק איתן' וערך שינוי משמעותי 
ליחס בצה"ל לתקשורת החרדית 
בין  ההבדל  מה  הבינו  )"לא 
ניסן  וחגי  לאתרים"(  ביטאונים 
ברחבי  הארוכות  בנסיעות  נזכר 
בקשות  את  למלא  כדי  הארץ 
יום  לרגל    החרדים  החיילים 
ההוקרה בכנסת לחיילי מילואים, 
חרדים  מילואימניקים  שלושה 

פותחים יומנים
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חודשים  מספר  זה  היה 
איתן'.  'צוק  מבצע  לאחר 
 8200 יחידת  מיוצאי   43
קבל  הודיעו  המובחרת, 
יסרבו  כי  ועולם  עם 
בפעולות  חלק  לקחת 
יחידה  פלסטינים.  נגד 
לאחת  נחשבת   8200
המשמעותיות  היחידות 
ופעילותה  המודיעין  בחיל 
הטרור.  נגד  למאבק  הכרחית 
בין  היחידה  חיילי  של  תפקידם 
היתר, היה להאזין לשיחות המבוצעות 
מעבר לקווי הגבול ואף ביהודה ושומרון, ולנסות להגיע 
למידע אודות פעילות טרור. באם היה מגיע מידע כזה, 
כוחות הביטחון היו מסכלים את הכוונות בטרם יצאו אל 

הפועל. 
סרבני היחידה הסבירו את החלטתם במכתב ששיגרו 
המודיעין  אגף  וראש  הביטחון  שר  הממשלה,  לראש 
מילואים  חיילי  היו  מהסרבנים  גדול  חלק  בצה"ל. 
מאחר  זאת,  ביחידה  במילואים  לשרת  שלא  שביקשו 
חפים  ילדים  להרג  הביאו  מהשלכותיה  חלק  ולטענתם 

מפשע ופעולות אלו הדירו שינה מעיניהם. 
לסרב  סמכותם  אודות  רחב  פולמוס  עורר  מכתבם 
לפקודה צבאית, אך אז התרחש טוויסט בעלילה: עשרות 
בירוק"  "בינה  מסלול  בוגרי  חרדים,  מילואים  חיילי 
ביחידת  ששירתו  חרדים(,  )שילוב  שח"ר  פרויקט  של 
נכונים  הם  כי  למפקדיהם  הודיעו  המובחרת,  המודיעין 
משהם  יותר  ארוכים  זמן  פרקי  למשך  ולשרת  להתנדב 
נדרשים להם - זאת כדי לפצות על חסרונם של 43 סרבני 

היחידה ולהתנער מהעצומה עליה חתמו.
נפש  ושאט  "זעזוע  הביעו  החרדים  המילואימניקים 
שיקולים  לערב  בחרו  אשר  חברינו,  של  ממכתבם 
פוליטיים והצהירו על סרבנותם לשרת שירות מילואים" 

להישאר  יכולים  "איננו  כי  והדגישו 
אדישים אל מול האשמות חסרות השחר 
על היעדר כללי אתיקה ומוסר בעבודת 
הם  ביחידה".   המודיעין  של  הקודש 
נחשפו  הם  שירותם  במהלך  כי  סיפרו 
היחידה  יכולות  בהם  רבים  למקרים 
חיי  להצלת  הביאו  המודיעין  ואיסוף 
מדינת  של  ביטחונה  על  ושמירה  אדם 

ישראל.
הסביר  המכתב,  יוזם  בלק,  ישראל 
להבעת  מקום  בצה"ל  אין  כי  בשעתו 
לא  "זה  הסרבנים:  של  זו  כמו  דעה 
סוד שחלק מאתנו, החרדים, מתגייסים 
בניגוד  בצה"ל  משמעותי  לשירות 
לערכים ולחינוך שעליהם גדלו. אפשר 
מאחור  שישאירו  מאחרים  גם  לצפות 
את השקפות העולם השנויות במחלוקת 
ואחרות  פוליטיות  דעות  יביעו  ולא 
והמודיעינית  בכלל  הצבאית  במסגרת 

בפרט".
את  שהעלה  הראשון  היה  זה  סיפור 

חיילים  מעט  לא  ישנם  בצה"ל  כי  לעובדה  המודעות 
כנס  התקיים  אף  השבוע,  במילואים.  המשרתים  חרדים 
תרומתם  עלתה  ובו  בכנסת  המילואים  לחיילי  הוקרה 
יוצאת הדופן למדינה ולכוחות הביטחון. בכנס, שהתקיים 
השתתפו  דהן,  בן  אלי  הביטחון  שר  סגן  של  ביוזמתו 

מילואימניקים חרדים לצד כאלה שאינם חרדים. 
"שירתי 20 שנה במילואים", אומר סגן השר הרב אלי 
בן דהן ל'כל ישראל'. "גם בימים נוראים יצא לי להתפלל 
שלא  זוכר  ואני  בלבנון  הכיפורים  יום  תפילות  פעמיים 
היה חייל אחד שלא השתתף בכל נדרי ובתפילת ערבית. 
אפילו המג"ד שהיה אדם לא דתי ביקש להתפלל אתנו. 

כל הקצינים הבכירים נתנו דוגמה אישית". 
התחברות",  של  הווי,  של  אווירה  יש  "במילואים 
מוסיף סגן השר. "באחד מימי הכיפורים עשיתי תפילה 
שלקחתי  ומה  שלי  המילואים  שירות  במסגרת  בשכם 
מזה היה שאנשים מחפשים עוגן ואמונה להתחזק בזמני 
נהרגו  חיילים  פחדו.  אנשים  בלבנון,  כשהיינו  מלחמה. 
בביטחון  אותנו  שחיזקה  זאת  היא  התפילה  ודווקא 

חוויה  הייתה  התפילה  כלום.  לנו  יקרה  שלא  ובאמונה 
בעלת משמעות רבה". 

"אמרתי להם: תפטרו אותי"
"אני רואה בזה שליחות", אומר הרב משה דיקשטיין, 
"אלי  בצה"ל.  הוותיקים  החרדים  המילואימניקים  אחד 

נחשפים הרבה חיילים שלא רואים בימים רגילים אנשים 
חרדים". דיקשטיין, שירת בצבא עוד בזמן מלחמת לבנון 
"מעולם  נ"מ.  תותח  צוות  כמפקד  שימש  אז  הראשונה, 
"אבל  ישראל'.  ל'כל  מספר  הוא  אש",  תחת  הייתי  לא 
כיום  לחימה".  באזורי  לפעמים  היו  שלי  התפקידים 
ובין  העורף  בפיקוד  דרום  מחוז  כרב  דיקשטיין  משרת 

היתר הוא אחראי על איסוף נתונים וטיפול בחללים. 
מעט  לא  המילואים  שירות  במהלך  ידע  דיקשטיין 
עימותים. הזכור מבניהם היה כאשר במהלך 'צוק איתן' 
וינטר  עופר  דאז  גבעתי  מח"ט  של  דבריו  התפרסמו 
בין  ואמר  החיילים  את  חיזק  לשטח  היציאה  שבטרם 
'שמע  עמכם,  וקורא  לשמיים  עיני  נושא  "אני  היתר: 
נא  היה  ישראלי  ה' אלוקי  ה' אחד'.  ה' אלוקינו  ישראל 
מצליח דרכינו, אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען 

עמך ישראל כנגד האויב המנאץ שמך".
כי  שטענו  גורמים  מצד  בעיקר  סערה  חוללו  דבריו 
הוא פועל ל'הדתה' בצבא. "בצוק איתן היו תחתיי הרבה 
ולשבתות",  דתי  להווי  לכשרות,  להם  שדאגתי  חיילים 

מספר דיקשטיין. "אמנם בהתחלה היה ניכור מצד אנשים 
שלא ראו את הפעילות הזאת בעין יפה, אבל עמדתי על 
ושל  לא מבינים את המהות של כשרות  עקרונותיי. הם 

שבת".
דיקשטיין מציין כי בעקבות פעילותו לא מעט חיילים 
וחיילות החלו לשמור על מצוות בסיסיות. "יש 
המון חיילים שהתחזקו בזכות הפעילות הזאת. 
אם זה בהנחת תפילין אצל החיילים, בהדלקת 
לנקוב  יודע  לא  אני  החיילות.  אצל  שבת  נרות 
חיילים.  מאוד  בהרבה  מדובר  אבל  במספרים, 
גם בצוק איתן וגם בעופרת יצוקה. היו חיילות 

שגם החלו לשמור שבת". 
מאז, לדבריו, גדלה המודעות לקיום ההלכה 
בעיה  הייתה  שכאשר  למצב  "הגענו  בצבא. 
אליי  מתקשרת  הייתה  השלישה  הלכתית, 
או  למג"ד  התקשרה  לא  היא  פתרון.  ומבקשת 
מוצאים  היינו  וכך  אלי  דווקא  אלא  למח"ט 

פתרונות הלכתיים לכל מיני בעיות שנוצרו".
במסגרת תפקידו, בין היתר, מחזק דיקשטיין 
מדבר  "אני  מוראלית.  מבחינה  החיילים  את 
אנחנו  מה  בשביל  שלהם.  השליחות  על  איתם 
נלחמים, מה אנחנו עושים פה. למה שלא נהיה 
מה  רגוע?  יותר  ששם  בעולם  אחר  מקום  בכל 
המשמעות של תורה ומצוות, 'מלחמת מצווה', 
'מלחמת מגן'". לדבריו, גם עליו הייתה ביקורת 
על 'הדתה' בצבא. "אמרתי להם תפטרו אותי, 
אחד  אף  על  כופה  לא  אני  דרכי.  זאת  מתנהג,  אני  ככה 
הראש.  את  כופפתי  שלא  הוא  העניין  מציע.  רק  אני 
וכמובן שהכול היה בדרכי נועם ואהבת ישראל ובלי לזוז 

מהעקרונות".
דיקשטיין משרת בצבא שנים רבות, "בשנת תשמ"א", 
החינוך  במשרד  לעבודה  להיכנס  "רציתי  נזכר.  הוא 
המספר  מה  הפקידה  אותי  שאלה  להירשם,  וכשהגעתי 
הצבאי שלי. אמרתי לה שלא הייתי בצבא אז שאלו: אתה 
לעבוד  התחלתי  לבינתיים  בצבא?  היית  ולא  חב"דניק 
במשרד החינוך ושלחתי מכתב לרבי, שאלתי אותו האם 
דיקשטיין  קיבל  שבועות  מספר  לאחר  להתגייס".  עליי 
"התשובה  לספקות.  מקום  הותיר  שלא  תשובה  מכתב 
"והשאר  אומר.  הוא  לצבא",  ללכת  הייתה  הרבי  של 

היסטוריה".

"הם לא הבינו את החרדים"
הרב משה דיקשטיין התגייס בשנים ששירות בצה"ל 
ההתנגדות  גדלה  השנים  עם  לגיטימי.  דבר  היה  נחשב 
בתקופה  להתגייס.  חיילים  של  החשש  ועמה  לשירות 

חרדים 
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צביקה  התגייס  ההתנגדות,  לה  התפתחה  במהלכה 
ברק  בני  תושב  גרוניך,  צה"ל.  דובר  לחטיבת  גרוניך 
התנהלות  על  מלאה  בטן  מחזיק  במקצועו,  ועיתונאי 
חיילים  תוקפי  כנגד  לאכיפה  הנוגע  בכל  הגורמים 
חרדים. "יש כשל גדול מאוד בטיפול של המשטרה בכל 

הנושא הזה", הוא אומר. 
כיום, 4 שנים לאחר שחרורו, נקרא גרוניך במסגרת 
שירות המילואים לפחות פעם בשנה לתפקידים שונים 
משהו  כשצריך  לי  קורא  "המפקד  הצבאית.  ברבנות 
בתקופה  "פעם  לדבריו,  הצבאית".  ברבנות  ספציפי 
היתר  בין  שכולל  מלחמה  למצב  הרבנות  את  מכינים 
וטיפול בגופותיהם. במלחמת צוק איתן,  זיהוי חללים 
הלחימה  כל  שלאורך  חרדים   חיילים  קבוצת  היינו 
היממה  כל  לאורך  למשמרות  התחלקנו  בגבול.  היינו 
ובכל משמרת החיילים היו בכוננות במידה ויהיה צורך 

בזיהוי חללים".
חללים,  גופות  של  הטכני  הזיהוי  בשלב  זאת,  עם 
"בזמנים  כהן.  והוא  מאחר  גרוניך  שותף  היה  לא 
כאלו, הייתי פועל במערך הלוגיסטי של שירותי הדת 
כשר  אוכל  לספק  בעיקר  זה  במצב מלחמה  הצבאיים. 

לחיילים". 
את השירות הצבאי החל גרוניך לפני מספר שנים, אז 
הראשון  לחרדי  ונחשב  צה"ל'  ל'דובר  כאמור  הצטרף 
לא  "בחטיבה  אומר.  הוא  שהגעתי",  "עד  בחטיבה. 
ידעו מה זה תקשורת חרדית. הם לא הבינו את ההבדל 
העיתונים  בין  העצמאית,  לתקשורת  הביטאונים  בין 
לאתרים". חוסר ההבנה באה לידי ביטוי בעתות משבר. 
"מה עושים כשיש משבר, נניח, כמו קמפיין החרד"קים 

שהתחיל בתקופה בה שירתי. פשוט לא היה מענה".
פועל  וכיום  היכר,  ללא  השתנתה  החשיבה  מאז, 
אגף נפרד לתקשורת החרדית. "בישיבות צוות מבינים 
שלתקשורת החרדית יש צרכים משלה וצריך להקצות 
"לדוגמה, אם  הוא מסביר.  נפרדים",  עבורה משאבים 
יש סיפור של רופא חרדי שהתגייס ומציל חיים, פעם זה 
היה עובר מתחת לרדאר, היום זה תופס כותרת מכובדת 
באתר אינטרנט כי זה מעניין גם את הקוראים. בשביל 
להגיע לזה, צריך אנשים מהציבור החרדי שמכירים את 
תקשורת  כלפי  השיח  את  ששינינו  מאז  היטב.  המגזר 

חרדית, כל צורת הסיקור השתנתה".
לקראת סוף השירות, עבר גרוניך לשרת בהנהלה של 
ארגון שחר )שילוב חרדים בצה"ל(, שם שימש כמקשר 
על  אחראים  "היינו  להנהלה.  החרדים  החיילים  בין 
מאוד  בהרבה  בצבא  שמשרתים  חרדים  חיילים  מאות 
מקומות  על  הארגון  אחראי  היה  היתר  בין  תחומים". 
נפרדים, בעיות כשרות, כשלים טכניים הקשורים לקיום 
מצוות ויציאות בשבתות וחגים. "כל מה שהחיילים היו 

צריכים בענייני דת, אנחנו היינו הכתובת".
לעיתים, הייתה זו אי הבנה פשוטה שגרמה לבעיות 
בעיקר  חרדים,  חיילים  "יש  לצבא.  חרדים  חיילים  בין 
יש  הצבאיים.  הנהלים  את  מכירים  שלא  בטירונות, 
דברים שהם לא יודעים שאסור, כאן התפקיד שלנו היה 
רחב  במאבק  גם  המצב".  את  ולהרגיע  לתווך  לפשר, 
יותר, גידול זקנים, היה לארגון חלק לא קטן. "הם לא 
הבינו את הצורך של חב"דניקים וחרדים אחרים לגדל 

זקן".

"כשל משטרתי"
כחייל משוחרר, נחשף היום גרוניך לקמפיין האישי 
להשמיע  ומבקש  חרדים  מתגייסים  כנגד  המופעל 
של  בטיפול  מאוד  גדול  כשל  "יש  אלו.  של  קולם  את 
"הם  אומר.  הוא  נקודה",  הזה.  הנושא  בכל  המשטרה 
לא באמת אוכפים את אלו שפוגעים בחיילים חרדים. 
כל חייל יודע כיום שאם הוא יתגייס, אף אחד לא ערב 
לו. בלא מעט שכונות חרדיות, חיילים כבר לא יכולים 
ללכת עם מדים. מדברים כל כך הרבה שנים על קמפיין 
כתב  אפילו  עשתה?  המשטרה  מה  אבל  החרד"קים, 
אישום אחד לא הוגש עד עכשיו. מה יש להסיק מכך? 
לא  שהיא  או  קיצונים  מאותם  מפחדת  שהמשטרה  או 

יודעת איך לטפל בהם. 
המשטרה  הפלילי,  בתחום  לרצח  באיומים  "מדוע 

את  למגר  המקרים  ברוב  ויודעת  מידי  באופן  מטפלת 
הפקר?  הוא  החרדים  החיילים  של  דמם  וכי  האיום. 
כלפי  קשה  יד  על  בתקשורת  הדיבורים  יעזרו  מה 
נמשכות?  החיילים  של  התקיפות  בפועל  אם  תוקפים, 
לאחר  יממה  אם  בהסוואה,  המעצרים  עוזרים  מה 
הליך  כל  כנגדם  נפתח  ולא  משתחררים  העצורים  מכן 
של  מאוד  גדול  כתם  הוא  בנושא,  הטיפול  כל  פלילי. 
החיים של  את  ברצינות  הזמן שיקחו  והגיע  המשטרה 
החיילים. צריך לדאוג לביטחונו של חייל חרדי בדיוק 
כמו שדואגים לחייל חילוני. בתור חייל חרדי, הרגשתי 

מופקר". 
לדבריו, בגיוס חרדים יש היבט משמעותי יותר, והוא 
לצבא",  "כשבאתי  המגזרים.  בין  המחיצות  הסרת   –
הוא מספר. "אמרו לי, 'הלוואי שכל החרדים היו כמוך'. 
וענו תשובה  שאלתי אותם, איזה חרדים אתם מכירים 
שזורקים  חרדים  מכירים  'אנחנו  לצערי:  צפויה  די 
שהם  להם  שהסברתי  כמובן  שמתפרעים'.  אבנים, 
את  מכירים  ולא  מהתקשורת  רק  החרדים  את  מכירים 
החרדים הרגילים, אבל האם זה לא פעולה אלמנטרית 
את  מי שעושה  הרי  את מפלס השנאה?  להוריד  בכדי 

ההפגנות הללו, הם הקיצונים. 
הללו  החילונים  לבין  ביני  שיח  התחיל  זה,  "בזכות 
הבנה.  להשיג  אפשר  התהליך  שבאמצעות  וראיתי 
החברה החילונית לא מכירה את הציבור החרדי מעבר 
למה שמוצג בכלי התקשורת. לא שאנחנו צריכים את 
ההסכמה שלהם לדרך החיים שלנו, אבל בסופו של יום, 

הם כן מבינים שאנחנו ישראלים לכל דבר". 

"אף פעם לא נוח"
במילואים  חייל  ניסן,  חגי  גם  אומר  דומים  דברים 
של  מקרים  "יש  מרכז.  בפיקוד  חרדים  שילוב  במדור 
מעצר  באמצעות  מידית  שמטופלים  בכירים  הטרדות 
במקרי  "רק  ישראל'.  ל'כל  אומר  הוא  טווח",  ארוך 
תקיפה של חיילים חרדים, התוקפים משוחררים לביתם 
יום או יומיים לאחר מכן. בסופו של דבר, מדובר כאן 
בחיילים שנמצאים בחלקם בקו האש ואין עבורם הגנה 

מאיומים כאלו ואחרים".
ניסן עצמו חווה איומים: היה זה לפני כשנה, תמונתו 
של ניסן הופיעה בחוברות המאבק נגד הגיוס, "קיבלתי 
איומים ברצח", הוא מספר, אך מדגיש כי עד עתה לא 
הוא  החרדים",  לחיילים  לדאוג  "צריך  המקרה.  טופל 

חותם. 
ניסן שירת כאמור כראש מדור שילוב חרדים בפיקוד 

מרכז. "התפקיד שלי כלל שיבוצים של חיילים חרדים 
מדובר  לא  כי  להדגיש  לי  חשוב  להתגייס.  שביקשו 
בגיוס של בחורי ישיבות, אלא בנערים שלא מצאו את 
עצמם בישיבות והחליטו להתגייס". במדור פעל צוות 
חיילים שהיו משלבים את החרדים במחלקות השונות. 
מהמחלקה,  צמוד  טיפול  קיבלו  הם  הגיוס  "לאחר 
יכול  בעיה,  לו  חייל שיש  כל  קו פתוח שבו  להם  היה 

להתקשר בכל שעות היממה ולקבל פתרון".
ביקורת  צוות  כראש  גם  ניסן  שימש  שירותו  בשנות 
כדי  בבסיסים  ביקורות  כלל  "התפקיד  "שחר".  של 
לראות שמגיעים להם כל התנאים של נהלי שחר", הוא 
אומר. בין היתר דאג ניסן במסגרת תפקידו כי צרכיהם 
פי  על  ימולא  השונים  בבסיסים  החרדים  החיילים  של 
שיעורי  הפרדה,  גלאט,  באוכל  מדובר  "לרוב,  רצונם. 
תורה, מקצועות. כל מה שחיילים חרדים היו צריכים, 

היינו דואגים להם".
"היינו  רבנים  עם  מסיורים  מורכב  היה  יומו  סדר 
אילת.  עד  הגולן  מרמת  הארץ.  בכל  בבסיסים  נוסעים 
באמת  התנאים  מהמקרים,  אחוז  ב-95  הבסיסים,  בכל 
התקיימו עבור החיילים החרדים. במקרים חריגים בהם 
היו בעיות, הם טופלו כבר באותו יום". לאחר השחרור, 
רבים  לחרדים  בניגוד  מילואים,  בשירות  חגי  המשיך 

המקבלים פטור מהשירות. 
שירות מילואים, כך מסתבר, אינו פשוט כפי שהוא 
נראה. "השירות אף פעם לא בא כשנוח", הוא אומר. 
"פעם זה אחרי שנולד ילד ופעם לפני הגשת פרויקט, 
עם  נפגש  זה  ופעם  בעבודה  לחץ  של  בתקופה  פעם 
החיים  כמו  המילואים  הם  כאלה  אחות.  של  חתונה 
באים  תמיד  ותמיד  צפויים  בלתי   - ישראל  במדינת 

כשאתה לא מוכן אליהם. 
הזית  מדי  את  לובש  אני  בשנה  פעם  כן?  למה  "אז 
ואת  הבית  את  עצמי,  את  למלא    - למילואים  ויוצא 
כשאתה  כי  ישראל  לעם  באחריות  ברק  בבני  השכונה 
הופכת  השאלה  ישראל  עם  לביטחון  מהאחריות  חלק 
מהאם זה נוח או לא נוח לשאלה האם אני אחראי או 
לא - כן, אני כל שנה בוחר מחדש לענות לעצמי שכן 

אני אחראי".
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13 שנה לפטירת הגרי"ש אונגר זצ"ל

צילום: סטודיו דוד זר

SOS :צילום

סעודת חומש בתלמוד תורה סאטמר בבורו פארק
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הנחת אבן הפינה בויז'ניץ אלעד

צילום: משה גולדטשיין

שנה לפטירת הרבנית חנה שלזינגר עה"ש

צילום: יעקב לדרמן

האדמו"ר מנדבורנה 
בניו יורק
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הדיו  משמע  ללבן,  השחור  בין  היחס 
הדינמיקה  על  מלמד   - שבכתב  והחללים 
העשייה,  את  מסמל   - השחור  ביניהם. 
הנוכחות, המגע עם המציאות. הלבן - מסמל 
עצירה שיכולה להיות בשביל לתכנן, להפעיל 
בקרה, יכולה להיות עצירה כדי לאפשר דמיון 
פחד  מתוך  לעיתים  פנימית.  התבוננות  או 
שעולות  הפרעות  מחשבתי  עומס  משתק, 

מתוך תת המודע.
נראה  הכתב  מאוזנת,  חלוקה  ישנה  כאשר 
הרמוני יש איזון בין השחור ללבן. בין הרגש 
מאוזנת  התנהגות  על  מלמד  זה  להיגיון. 
להתאים  יכולת  נפשית,  יציבות  הכותב,  של 
על  לשמור  זאת  עם  ויחד  לסביבה  עצמו  את 
חופש  לאינטואיציות,  מקום  יש  ייחודיותו. 

פנימי ושמחת חיים.
כאשר המרווחים בכתב צפופים מידי נוצרת 
מצוי  ועומס. מצד אחד האדם  תחושת מחנק 
אינטימיים.  מרגשות  בורח  אך  עצמו  בתוך 
הוא  שם  והקונקרטי  המוכר  את  יחפש  הוא 
יהיה  שלו  המודעות  מרחב  לכן  שליטה,  חש 
מצומצם ביחס ללמידת דברים חדשים ויהיה 
ובלתי  לו פחד להיחשף למצבים לא מוכרים 
לאפשר  לא  כדי  מריקנות  יפחד  הוא  צפויים. 
לרגשות לעלות, לכן יוכל לפתח פעלתנות יתר 

פטפטנות או שתיקות מעיקות.
כתב יד מאוורר, כתב בו הלבן בולט, מאפיין 
מסוגל  המופשט.  אחרי  הנוטים  טיפוסים 

אובייקטיבית  בצורה  דברים  על  להסתכל 
ובפרופורציות נכונות.

נתק,  כבר  יש  מאד  מאוורר  הכתב  כאשר 
הפרעות  על  להעיד  יכול  לקוי,  מציאות  בוחן 
חשיבה וקשיי ריכוז. על רחפנות, אדם הזקוק 

למרחב מחיה פרטי על מנת לתפקד טוב.
הכתב הראשון מעיד על עומס נפשי עצום, 
אין כמעט בכלל מרווחים  דחוס מאד,  הכתב 
בין האותיות, בין המילים ובין השורות. האדם 
לו  שמפריעה  קשה  מחנק  בתחושת  נמצא 
הזה  בשלב  הרבדים.  בכל  היומיומי  בתפקוד 

של הכתיבה אותו אדם נזקק לאשפוז.
רווח  מאד,  מאוורר  לעומתו,  השני  הכתב 
גדול בין האותיות ,בין המילים ובין השורות. 
כל מילה נראית כאילו יש לה את הטריטוריה 
מרוחק  חש  כותב  שאותו  שמלמד  מה  שלה, 
למרחב  וזקוק  לתקשר,  מתקשה  מהסביבה, 

שלו. 
מעניין שכתב מעין זה מופיע לעיתים אצל 
ללא  יחידים,  כילדים  שגדלו  ילדה  או  ילד 
התנשאות  של  תכונות  בהם  שניכרים  אחים. 
ותובענות לקבל את המגיע להם מעצם היותם 

בנים יחידים שהורגלו שהם מרכז העולם. 
כשם שהכתב לא יכול להיות מובן כאשר יש 
רק רצף של אותיות ללא מרווחים, גם אנחנו 
שהעומס  מקום  בכל  אוורור  להכניס  חייבים 
של  בבהירות  ולפגוע  להשתלט  התחיל  כבר 

החשיבה הרגש או העשייה שלנו.

סודות

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

השחור והלבן

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

זה  ואיך  קורח  של  הסיפור  מה 
קשור אלינו בכלל? מה בסך הכול 
תתנשאו  למה  שוויון.  קורח,  דרש 
וצודקת  הגיונית  דרישה  ה'.  קהל  על 

לחלוטין. מה, לא?
שלא  קורח,  של  שהדרישה  היא  האמת 
כל  הגיונית  הייתה  ועיקר,  כלל  טיפש  היה 
משה  אבל  האנושי.  השכל  לפי  עובדים  עוד 
רבנו לא פעל לפי שכלו. משה רבנו היה בטל 
לקב"ה בתכלית. לכן, מחלוקת על משה היא 
אומר  רבנו  כמו שמשה  על הקב"ה.  מחלוקת 
לא   – ואהרן  משה   – אנחנו  מה?"  "ונחנו 
נחשבים למאומה. לא עלינו תלונותיכם כי אם 

על ה'.
היוצרות.  התהפכו  היום  של  בעידן  אבל, 
תקראו  מתמיד.  רלוונטית  קורח  של  השאלה 

את הסיפור הבא ותבינו.



מוצאי שבת. יצאנו יחד מהורהרות ושקטות 
מנשות  אחת  שמסרה  הנפלא  מהשיעור 
נראו  לא  עוד  כוכבים  שלושה  השכונה. 
בעקבות  נדלקו  רבים  כוכבים  אבל  בשמים, 
השיעור  את  שגדשו  הרבות  והנשים  השיעור 

הקבוע.
פעימות  וכבר  טוב  שבוע  אומרים  לא  עוד 
אחרונות של שבת שלום. הנשים אצו רצו כל 
והיא  אני  רק  נשארנו  ואיכשהו  לדרכה  אחת 
יחסית,  חוזרת בתשובה חדשה  "היא"  לדבר. 
ואני  א-ל,  בית  העולה  בשביל  מעשור  פחות 

כהרגלי, עיתונאית סקרנית.  
לא. היא לא מוכנה להתראיין, אבל אין לי 

בעיקר  כותרת  שווה  המרתק  שסיפורה  ספק 
אותה.  המאפיינות  והצניעות  הענווה  בזכות 
בארץ.  העשירות  הערים  באחת  גדלה  היא 
ובזכות  קומתה  בשיעור  למישהו  נישאה 
מדריכת הכלות שקיבלה מהרבנות איתה היה 
על  לשמור  הקפידה  היום!  עד  נפלא  בקשר 
היא  הבנתן,  שכבר  כפי  היום,  הבית.  טהרת 
נישאה בשידוך  ביישוב חרדי. בתה  מתגוררת 

והיא אפילו סבתא כבר.



היה  להתראיין,  הסכימה  שלא  למרות 
עמכן.  לחלוק  חייבת  אני  אותו  מסר  בדבריה 
שלא  הרגישה  בהן  שנים  שהיו  סיפרה  היא 
מקבלים אותה כמו שהיא. היו ימים ששמעה 
יותר מידי רכילות סביבה ולא פעם עליה. והיו 
גם מקרים בהם מצאה את עצמה בבית הכנסת 
תחת חקירה וחיטוט כאשר בסך הכל ביקשה 

להתפלל.
לי זה הזכיר משום מה את שאלתו של קורח: 
למה תתנשאו? לא מספיק רק להשקיע בקירוב 
עוד  בתשובה  להחזיר  מספיק  לא  רחוקות. 
באחדות  להשקיע  צריך  משפחה.  ועוד  אישה 
שלנו גם ביום שאחרי. גם ביום שאותה אישה 
ובעלה מתהדר  כבר מכסה את ראשה  בפאה 

בזקן וחליפה...
צריך לשים לב לסבר פנינו בתוך קהילותינו 
הופכת  שהיא  ביום  גם  צרכיה  לכל  ולדאוג 
האחריות  זאת  גם  מהמניין.  חרדית  להיות 
זה חשוב  הזה.  בדור  ישראל  נשות  שלנו, של 
את  להזניח  לנו  אסור  אבל  ב"חוץ",  להשקיע 

ה"פנים".

למה 
תתנשאו?

הייתה  מחלוקתו  אבל  הכהונה  על  חלק  קורח 
זאת,  בכל  אבל  החמור.  עונשו  ומכאן  הקב"ה  על 
אלו.  בימינו  מהדהדת  לכאורה,  ההגיונית  שאלתו 
זה חשוב לעסוק בקירוב רחוקים, אבל לא פחות 

חשוב לא להרחיק קרובים

מירי שניאורסון

לא. היא לא מוכנה להתראיין, אבל 
אין לי ספק שסיפורה המרתק 

שווה כותרת בעיקר בזכות הענווה 
והצניעות המאפיינות אותה.



את כל התשובותבערב הזה תקבל למצוא עבודה?תוכנה ולא הצלחתלמדת פיתוח/ בודק

איש הייטק

אל תפספס!

השנה: תרצ״ב
המקצוע: מדליק פנסי רחוב

לפרטים והרשמה: 
yaridhitech@gmail.com |  03-7707300/1 

הערב יתקיים אי״ה ביום שני כ"ג תמוז 17.7 בשעה 19:30
במרכז הכוון תעסוקתי, רח׳ הירדן 31, בני ברק

הערב לגברים בלבד  |  ההרשמה חובה!

מדליק הפנסים, החלבן, מחלק הקרח ועוד בעלי מקצוע רבים חלמו שכל חייהם הם ימשיכו בעבודה 
שלהם. גם נהגי המוניות, סוכני ביטוח, טלרים, משלוחנים ועוד... בטוחים במקצוע שלהם. אבל לא.

מקצועות רבים ייעלמו כליל.
ומה יקרה איתך?

העולם עובר להייטק.
הצטרף להצלחה הכלכלית!

רוצה לדעת אם יש לך את הכישורים להתמקצע ולהשתלב בהייטק?
אתה מוזמן עכשיו להירשם לערב מיוחד ועשיר בנושא:

חשיפה לעולם ההייטק 2017
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

יש פעמים שבהן בחורה יוצאת מן הפגישה עם תחושה שהיא 
שיחה  שוחחו  והם  אותו  פגשה  היא  לו.  מאמינה  ממש  לא 
עצמו  את  מביא  שהוא  מרגישה  היא  אך  מעניינת,  לכאורה 
בצורה לא אמתית. וכשהיא שואלת את עצמה, למה היא חשה 

כך, אין לה תשובה ספציפית. 
איך היתה השיחה? בסדר, מעניינת.

בסדר  נשמע  לא  משהו  יודעת...  לא  אתו?  מרגישה  את  איך 
במה שהוא העלה.

חוסר אמון גורם לחוסר רצון להמשיך.
סיבות. אחת מהן, ההרגשה שמה  לכך הרבה  להיות  יכולות 
שהוא אומר ומה שהוא משדר הם שני דברים שונים. במילים 
המסר  לבין  מופיע  שהוא  כפי  האדם  בין  פער  יש  אחרות: 

שהוא משמיע.
חשוב לדעת שאמון הוא הבסיס הראשון של השידוך ושל חיי 
הנישואים. כל צד רוצה לדעת שאפשר לסמוך על הצד השני 
בלי לבדוק אחריו. לא יתכן לבנות את הזוגיות על חוסר אמון. 

זה לא יכול להחזיק מעמד.
ויש עוד דברים שמבוססים על האמון.

החוויה. אם התחושה שנשארת אחרי הפגישה היא שנוצרה 
כאן חוויה. מה שהוא אומר )או מה שהיא אומרת. לא משנה 
אם זה הוא או היא( נותן הרגשה טובה. משדר אמון. תקשורתי 
ואכפתי ומתעניין. או אז נוצרת חוויה שמאפשרת מחשבה על 

המשך. אם אין חוויה, לא יהיה המשך.
התאמה  ביניהם  יש  האם  התאמה.  הוא  השלישי  והדבר 
זה  את  זה  קולטים  שהם  מרגישים  שניהם  האם  בסיסית? 
בלי להתאמץ יותר מדי? ומצד שני ההתאמה תלויה גם היא 
באמון. אם אחד עורך לשני "מבחני התאמה", זו כבר סיבה 
טובה למה הפגישה לא היתה מוצלחת. כי המטרה של מבחן 
היא לבחון את האדם. אף אחד לא קל לו כשבוחנים אותו. 
לא  החוויה  היא  שהמטרה  שוכחים  במבחן,  עסוקים  ואם 

המבחן.
בפגישה כמו בפגישה צריך לחפש את החלק של החוויה. איך 
אני מרגישה עם האדם הזה. האם יש מתח באוויר או שתיקות 
מביכות? האם אני מתאמצת למלא את החללים של השתיקות 
ולא  להשקיע  שעלי  הרגשתי  הפגישה  כל  האם  בדיבורים? 

הייתי נינוחה ורגועה?
ההתאמה נבדקת בברורים, ובמשוב שאחרי הפגישה. לא כל 

כך בפגישה עצמה.
הנה מספר דוגמאות:

רואה  שהיא  לה  נדמה  והיה  לפגישה  הגיעה  אחת  בחורה 
מרחוק את הבחור. כשהיא נכנסה למלון הוא פתאום הופיע 
ממקום אחר. וכשהיא שאלה אותו אם הוא היה קודם בכניסה, 
הוא ענה: לא, מה פתאום? מאחר שהיה ברור לה שזה אותו 
אחד שהיא ראתה, משהו בחוויה שלה נפגם. השידוך לא יצא 
גם הוא  נוספות, אך הפרט הראשון  סיבות  אל הפועל בגלל 

הוסיף לתוצאה.
היכולת התקשורתית שלו  בחור שדרך  פגשה  בחורה אחרת 
מצאה חן בעיניה. מקשיב, משתתף, אכפתי, זורם. הכל היה 
נפלא. כן נוצרה חוויה. אך משהו בהתאמה לא התאים. האם 
חלקים  עוד  לו  שיש  ההרגשה  את  נתנה  מסויימת  אמירה 
וכריזמטי,  תקשורתי  שהוא  לה?  מתאימים  שאינם  באישיות 
אך יש משהו בו שקשה לה לקבל? ברור שהיא תחשוב על 
כך לעומק. וברור עוד יותר שהיא לא תוריד בקלות ותעשה 

את שיקול הדעת.
המסקנה היא שאמון חייב להיות בכל מקרה. גם חוויה. האם 
אפשר לומר על התאמה, שלא תמיד יש התאמה מוחלטת, אך 

לא יתכן שלא יהיו אמון וחוויה.

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

טעים במטבח לא נותנת 
בו אמון

בגרסה  וצימוקים  ריקוטה  לבריוש  מיוחד  מתכון 
לצד שתיה  ואירוח  להגשה  נפלא   מאפה  טבעונית  
טבעונית  בריקוטה  במתכון  השימוש  קרה.  או  חמה 
מעודנת לאפיה, המתאימה לשימוש במאפים מלוחים 

ומתוקים  פרווה

אוהבים גבינת קממבר ורוצים לשדרג את הטעם המוכר? "חוות דרך התבלינים" 
בשיתוף עם השפית נילי כהן מינץ' מציגים מתכון לקממבר צלוי בציפוי תבלינים 

 קל להכנה, נימוח ועשיר בטעמים

מצרכים:
גבינת קממבר שלמה

3 כפות שמן זית
2 כפות דבש 
3 ענפי טימין

1 כפית פלפל ורוד
2 כפות אגוזי מלך גרוסים

אופן ההכנה:
 מחממים תנור ל-180 מעלות.

 מניחים את הקממבר על נייר אפייה.

 חותכים חריצים קטנים בגבינה.

 יוצקים שמן זית ומפזרים את הטימין והפלפל הורוד.
 עוטפים את הקממבר בנייר האפייה מכל צדדיו ומכניסים לתנור     

למשך 5-8 דקות.
 מוציאים מהתנור, פותחים את נייר האפייה ויוצקים מעל את הדבש 

והאגוזים.

קממבר צלוי בציפוי תבלינים

מצרכים )לכ- 18 יחידות(:
25 גרם שמרים )חצי חבילה( 

4 כוסות קמח 
1/3 כוס סוכר 

חצי כוס חלב סויה לא ממותק
1 חבילה גוש מעודנת לאפיה בטעם ריקוטה "משומשו"

חצי כוס שמן קוקוס רך
כפית גדושה מלח 

למילוי:
1 חבילה גוש מעודנת לאפיה בטעם ריקוטה "משומשו"

חצי כוס סוכר 
קליפה מגורדת מלימון אחד

רבע  כפית תמצית וניל איכותית
2 כפות גדושות קמח 

חצי כוס צימוקים מושרים במים ומסוננים
להברשה: 

4  כפות סוכר
1/3  כוס חלב סויה

אופן ההכנה:
להכנת הבצק )רצוי לילה מראש(: 

 מניחים בקערת המערבל לפי הסדר את השמרים, חלב סויה, "ריקוטה" 
חתוכה לקוביות,  קמח, סוכר ולשים על מהירות בינונית כחצי דקה. 

 מוסיפים את שמן הקוקוס ולשים כ- 5 דקות. 
מוסיפים את המלח ומערבלים כ- 2 דקות נוספות עד שנוצר בצק חלק 
ומבריק. אם הבצק מרגיש דביק ורך זה בסדר גמור. מכסים את הבצק 

בכדי למנוע התייבשות ומכניסים למקרר למנוחת לילה. 
 מכינים את המילוי: 

 מכניסים לקערת המערבל "ריקוטה" חתוכה לקוביות יחד עם שאר 
חומרי המילוי מלבד הצימוקים ומערבבים בעזרת וו גיטרה עד שנוצרת 

תערובת אחידה. מוסיפים את הצימוקים ומערבבים. 
 מוציאים את הבצק מהקירור ומעבירים למשטח עבודה מקומח. 

 מחלקים לכ- 20 חלקים שווים. שומרים בצד 2 כדורי בצק ואת יתרת 
הכדורים מרדדים מעט, מניחים כף גדושה מהמילוי וסוגרים היטב לצורת 

כדור. מניחים כל כדור בצק ממולא בתבניות אישיות כאשר הצד של 
הסגירה מופנה כלפי מטה. 

 את 2 כדורי הבצק ששמרנו מחלקים ל- 18 חלקים ומגלגלים לכדורים 
קטנים. מערבבים את חלב הסויה עם הסוכר עד שהסוכר כמעט נמס 

לגמרי ומברישים מעט כל מאפה ומניחים מעליו כדור בצק קטן.  מכסים 
ומעבירים להתפחה במקום חמים ולח עד להכפלת הנפח. 

 מחממים תנור ל- 180 מעלות. לאחר התפיחה מברישים בעדינות את 
המאפים בתערובת ההברשה שנותרה. מכניסים לתנור חם לאפיה של 

כ- 20 דקות או עד שהמאפים שחומים ויפים.

צילום: ניסים בן כהן // חברת "משומשו", יצרנית תחליפי הגבינות 
הטבעוניות, מגישה את המתכון שהופק בשיתוף יוספה בן כהן, בעלת 

yovegan  הבלוג

בריוש ריקוטה וצימוקים 
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"למה לא הגעת?" שאלתי את נועה. בתגובה, שלחה לעברי 
מבט כאוב.

עד  פיה  את  וסגרה  פתחה  לכן  כנראה,  כנה,  מבט  החזרתי 
שהודתה: "בזמן האחרון מלחיץ אותי להגיע למקומות הומי 
אדם. אני מרגישה שנגמר לי האוויר כשהרבה אנשים זזים לי 

במהירות מול העיניים".
החמישית,  הלידה  אחרי  בעצמי  ונזכרתי  עליה,  הסתכלתי 
כשכל פעולה לוותה בחרדה לא מוסברת. אני זוכרת את שיחת 
הטלפון שלי עם חברה. "אז מה את מכינה לארוחת ערב?" 
הרעיון של  עצם  אותי.  תקפה  וחרדה  בסתמיות,  היא שאלה 
להחזיק מחבת, להצית אש. מה הפחיד אותי שם? שהקטנים 
לא יתעסקו בגפרורים? ... אני לא בדיוק זוכרת. זה עבר מהר 

מאוד, למרבה הנס.
רק אתמול השתתפתי בחתונה מרגשת של חברה טובה, שרגע 
לפני חגיגות הארבעים מצאה את בחיר ליבה. היא דווקא לא 
נראתה חרדה. שלווה פשטה בה, אבל בשולחן ישבה בחורה 
ברצינות  חברתה  עם  ששוחחה  גדולות  עיניים  עם  צעירה 

תהומית.
הרבה  לך:  אומרת  אני  מחרדות?  סובלת  את  אם  מה  "אז 

צעירות נתקפות היום פתאום בחרדות. זה קורה לכולן".
"אני יודעת, אני מרגישה שזה עדיין בשליטה, אבל החרדות 

עוצרות אותי מלהתקדם".
בשיחה  להתערב  התזמורת,  רקע  ועל  להתאפק  יכולתי  לא 
שלהן. "את חייבת לטפל בחרדות שלך. חבל לסבול. אם את 
החיים  על  לך  משתלטות  שהחרדות  מרגישה  וכבר  צעירה 

ועוצרות אותך מלהתקדם".
יכול  זה  בחייו,  חרדה  התקף  חווה  שלא  אדם  כמעט  אין 
להסתיים בהתקף קטן לפני מבחן או פרויקט, זה יכול לקפוץ 
באמצע החיים בלי אירוע טראומתי נראה לעין, בשילוב של  

קוצר נשימה, ופאניקה שמשתלטת.
שקיבלה  למתמטיקה,  פרופסור  מדהימה,  אישה  מכירה  אני 
חרדות אחרי הלידה השלישית שלה, והם ממשיכים להשתלט 

עליה לכל החיים. 
הסיפור שלה אומנם הוא סיפור אגרופוביה קיצוני, אבל סיפור 
של חרדה שאף אחד מאיתנו לא רוצה שיקרה לו, ולכן כדאי 
לטפל. היא סיפרה לי שלא הסכימה ללכת לשום מקום ללא 
לווית בעלה, הפכה את החיים שלה פעילים רק בשטח הבית. 
אם רצית לפגוש אותה – זה רק בבית שלה לכוס קפה. היא 
פחדה מכל דבר שקורה מחוץ לבית שלה, מה שעצר אותה 

מלהפוך לאחד מסיפורי ההצלחה בתחומה. 
בוחרת  היא  בחרדה.  להילחם  כוח  לה  שאין  לי  אמרה  היא 
להרים ידיים והיא גם מצאה פטנט נהדר לפרנסה, היא לימדה 

אנשים דרך האינטרנט, נעזרה במייל ובטלפון.
מצווה  בר  מסיבת  דרש   ,13 לגיל  שהגיע  והילד  חלפו  שנים 
המונית, אירוע רב משתתפים. אז היא קלטה שהיא בבעיה. 
ערב שלם מחוץ לבית, עם אנשים ובלגן, ורק אז הבינה שהיא 

צריכה טיפול יסודי שיוציא אותה לחלוטין מהבעיה...
שלא  ובטח  שלכם  הילד  של  מצווה  לבר  תחכו  אל  היי,  אז 
לחתונה. אם את/ה סובלת מחרדה, אל תפחדו, זה קורה וזה 
מכם  ולמנוע  בחרדה  להתעטף  נורמלי  לא  זה  אבל  נורמלי, 

לעשות דברים.
יש הרבה אנשי מקצוע שישמחו להושיט לכם עזרה.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

טעים במטבח

  מתכון קל הכנה, גרטן- תפוחי אדמה בשמנת עם רוטב שום
מתאים לאירוח ולארוחות קיץ קלילות, לצד סלט רענן

לכבוד הקיץ, מגישה הילה יבניאלי-בוכריס, מומחית האפייה של 
'הטחנות הגדולות של א"י' מתכון נפלא להכנת מאפה עם פירות

תבנית שקעים ל-12 מאפינס גדולים עם עטרות נייר | אפייה: תנור 
מחומם ל-180 מעלות

מתכון מרענן של בוא הקיץ סלט סלק ותפוחים באדיבות רשת קפה ביגה  לכל אחד 
ממרכבי הסלט תכונות נפלאות התורמות לבריאותנו כגון: חמוציות עוזרות לירידה 

בכולסטרול ומנעות נזק בעור ובמוח, אגוזי המלך בעלי נוגדי חמצון גבוהים המונעים מחלות 
לב ומחזקים מערכות רבות בגוף והסלרי בן למשפחת הסוככים צמח תבלין מרפא המונע 
לחץ דם וכולסטרול גבוה ובעל ויטמינים ומינרליים רבים  בריאות עם טוויסט מתקתק.

חומרים:
280 גרם )2 כוסות( קמח לבן ללא 

צורך בניפוי 
6 גרם )2 כפיות( אבקת אפייה

2 ביצים
150 גרם )3/4 כוס( סוכר 

1 כוס שמנת חמוצה
1 כפית גרידת לימון, קצוצה דק

70 מ"ל )1/3 כוס( שמן קנולה
2 כפיות תמצית וניל / 1 כפית 

מחית וניל
1/4+1 כוסות תערובת פירות יער 

קפואים
סוכר גבישי לקישוט

אופן הכנה:
 מנפים לקערה קטנה קמח 

ואבקת אפייה.
 בקערה נפרדת טורפים ביצים, 

סוכר, שמנת חמוצה, גרידת לימון, 
שמן ותמצית וניל. מערבבים היטב 

עד שחלק.
 מוסיפים את החומרים הרטובים 

לחומרים היבשים ומערבבים עד 
לאיחוד.

 מפזרים מעל התערובת את 
פירות היער ומערבבים פעם אחת 

וזהו!
 ממלאים את תבנית השקעים 

בתערובת, 1/2 כוס בכל שקע )2/3 
מגובה השקע(.

 מפזרים מעל סוכר גבישי.
אופים 12 דקות או עד שקיסם 

שננעץ במרכז יוצא עם מעט 
פירורים לחים.

 מקררים בתבנית. אפשר להגיש 
עם קצפת.

באדיבות: הטחנות הגדולות של א"י

הצילו, החרדה 
השתלטה עלי! 

רכיבים) 2 מנות(:
סלק בינוני 1 חתוך למקלות דקים. 

תפוח עץ 1 חתוך למקלות דקים. 
50 גרם אגוזי מלך שבורים. 

50 חמוציות. 
חצי גבעול סלרי פרוס דק. 

5 עלי בזיליקום פרוסים. 
100 גרם עלים צעירים או רוקט. 

30 גרם סילאן. 
4 כפות שמן זית. 
מיץ מחצי לימון. 

100 גרם גבינת רוקפור מגורדת \ טבעות גבינת עזים מטוגנות עם 
קמח ביצה ופירורי לחם לבחירה.

אופן הכנה:
 נניח בקערה את הסלק ומעליו נבזוק את השמן זית, מיץ הלימון 

והסילאן, ומוסיף את יתר המרכיבים. מערבבים היטב ומעבירים  
לקערת הגשה יפה מעלה מוסיף את הגבינה המגורדת.

מצרכים )לכ-6 מנות(:
6 תפוחי אדמה בינוניים - פרוסים 

וחתוכים לפרוסות דקות
2 קופסאות שמנת מתוקה שמנה 

)מעל 15%(
4 טבליות שום טרי כתוש 

אופציונלי: 3 טבליות כוסברה 
קצוצה טרייה קפואה / גאודה / 

פרמז'ן
מעט חלב )כחצי כוס(

מלח ופלפל 
אופן ההכנה:

 מסדרים את תפוחי האדמה 
בתפזורת בשכבות, אין צורך 
בסידור סימטרי )פרוסה על 

פרוסה( כדי שהשמנת תתפזר 
באופן שווה בין כל החריצים.

מפזרים מלח ופלפל.
 מערבבים בכלי: 2 קופסאות 

שמנת מתוקה שמנה )מעל 15%(, 
4 טבליות שום טרי כתוש "דורות" 

ומעט חלב )כחצי כוס(. ניתן גם 

להוסיף 3 טבליות כוסברה קצוצה 
טרייה קפואה "דורות". 

 יוצקים את התערובת על תפוחי 
האדמה עד לכיסוי כמעט מלא.
אם חסרים לכם נוזלים הוסיפו 

עוד חלב.
 מסיימים בעוד הבזקה של מלח 

ופלפל שחור.
 מכסים את התבנית באלומיניום 

ומכניסים לתנור שחומם מראש 
ל- 200 מעלות למשך שעה.

כעבור שעה מסירים את הכיסוי. 
 למי שאוהב, ניתן להוסיף 

גבינת גאודה או פרמז'ן  מגוררת, 
ומכניסים לתנור לעוד 20 דקות 
עד שהשכבה העליונה תשחים.

 מחכים עד שמצטנן מעט 
ומגישים.

באדיבות: "דורות" - יצרנית מוצרי 
התיבול הקפואים

סלט סלק ותפוחים

גרטן תפוחי אדמה בשמנתמאפינס וניל ופירות יער

בריוש ריקוטה וצימוקים 



46  ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

בקרוב בחנויות...
להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות 
או בטל: 052-4033344 

טיפ

בואו נלמד-
להיות  יכולה  מבוגרת  דמות  ציור 
ראש  מציירים  וקלה.  פשוטה 
שהופך  ומה  ילד  של  כמו  בסיסי 
את הדמות לדמות של סבא היא 
והקמטים  השפם  הזקן,  הוספת 

בפנים והנה לכם דמות מבוגרת

3 1

7

2

891011

456

נתחיל בציור הראש נוסיף 
נצייר את הלסת והעינייםקווי עזר-קו אמצע וקו עיניים

כעת לאוזניים, 
הגבות והאף

נוסיף את הפה, הקמטים 
ליד העיניים והזקן

נצייר את הפה פתוח, 
השפם והחלק הפנימי באוזן

נוסיף שיער בצדדים, את 
השיניים ותחילת הכובע

נצייר את יתר הפרטים בפנים, 
נוסיף את המצחייה והחלק 

העליון של הכובע
נוסיף מעט פוני ונעבור 

נוסיף את הכתפיים וסיימנונצייר את צווארון החליפהלציור החליפה
מחקו את הקווים הכתומים, 
הם הקווים המיותרים בציור

סבאל'ה

לא מומלץ לצייר קמטים רבים בפנים, כי זה מכער את 
הדמות.

אצל  מתקצר  והצוואר  הכתפיים  של  החלק  כל  לב  שימו 
לאזור  קרוב  הראש  את  נצייר  לכן  מבוגרים,  אנשים 

הכתפיים.
התבוננו בתמונות של אנשים מבוגרים או זקנים ותראו את 

השוני בין הכתפיים של דמות נער לדמות זקן.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















גם השנה פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה! 
 בואו ליהנות ממנות מקס מיוחדות במהדורה מוגבלת 

במגוון מסעדות לשבועיים בלבד

לפרטים נוספים על המסעדות 
03-3739000המשתתפות בפעילות, התקשרו:

הפעילות תתקיים בין התאריכים ג׳-י״ט בתמוז )27.6-13.7(
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