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4 כ"א בחשון תשע"ח 10/11/17

מידתו של יצחק אבינו והנהגת ביתו 

מה עושה לך מידת הכעס?

שעוסקות  התורה  לפרשיות  עוברים  הננו  אלה  בשבתות   
מן  משמעותי  מעבר  זהו  ובאמת  יצחק,  של  חייו  בפרשת 
ההתעסקות בדמותו של אברהם אבי האומה שהיה רב פעלים 
שכמעט  בנו,  יצחק  של  בדמותו  להתעסקות  ומנהיג,  מוביל 
רק על מה שנעשה  נזכר דבר על מעשים שעשה, אלא  ולא 

עימו.
שהוא  יצחק  על  קוראים  אנו  וירא,  בפרשת  בתחילה  כך 

הראשון שנימול לשמונה ימים ושנעקד על גבי המזבח.
לאחריה בפרשת חיי שרה מסופר על באריכות על השידוך 
עם רבקה, כשלא יצחק הוא שדואג לעצמו אלא אברהם אביו 

שולח למטרה זו את אליעזר.
ליעקב  הברכות  בפרשת  תולדות  בפרשת  כך  אחר  ושוב 
אלא  דעתו,  לפי  הברכה  את  שנותן  הוא  יצחק  שלא  ועשו, 
רבקה היא שמסובבת את הדברים ויצחק שכהו עיניו מסכים 

עימה בדיעבד.
אף על פי כן יצחק הוא עמוד התווך של האבות ולא בכדי 
בן  לך  יולדת  אלקים אבל שרה אשתך  "ויאמר  עליו:  נאמר 
וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית עולם 

לזרעו אחריו".
על יחודו של יצחק אבינו נלמד מדברי חז"ל במסכת שבת 
)דף פט, ב(, שם הגמרא מדברת על מה שעתיד לבוא, ברגע 

בחטא  מלא  שהוא  העם  את  לגאול  ה'  כשביקש  אמת,  של 
ועוון. 

שמתנהל  ומתן  המשא  את  מתארת  הגמרא  לזה  בהקשר 
יעקב  ולא  אברהם  שלא  מתברר  והנה  האבות  עם  כביכול 
הוא  יצחק  ודווקא  הבנים,  על  הזכות  מילת  את  מוצאים 
שמצליח לעורר רחמים עד שיכול לומר: "אם אתה סובל את 
כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואם תמצא לומר 
הדברים  ומכוונים  וכו'".  קמך  נפשי  קריבית  הא  עלי  כולם 

כמובן להתנהגותו בזמן העקידה.
הדברים המופלאים האלה מלמדים את הערך הגדול של 
ממה  יותר  ה'  מעשי  את  רואים  חייו  תולדות  שדרך  יצחק, 

שרואים אותם אצל מי שהוא פעיל אקטיבי. 
אף אנו צריכים לקבל את המידה הזו ולהתאזר בסבלנות, 
מה  בנו  שיתקיים  ולקוות  בה'  ולבטוח  להאמין  להתפלל, 
בשנה  וימצא  ההיא  בארץ  יצחק  ויזרע  יצחק,  אצל  שנאמר 
ההיא מאה שערים ויברכהו ה'". כלומר שבודאי צריך לעשות 
בזכות  מתקיים  שהמעשה  לדעת  צריך  אבל  האפשר,  ככל 

ברכת ה'.
והברכה עצמה אף היא מתגלגלת לפי רצון ה' כפי שאירע 
ליצחק שביקש לברך את עשו ומצא עצמו מברך את יעקב עד 
שלבסוף אף הוא מסכים, כמו שכתוב שאמר ליעקב: "ואל 

שדי יברך אותך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת 
אברהם לך ולזרעך אתך וגו'".

ומי מביא לכך, רבקה, עליה אמרו בסוף הפרשה: "ויביאה 
כל  חזרו  שבאה,  שכיון  חז"ל  ודרשו  אמו",  שרה  האהלה 
שבת  מערב  דלוק  נר  שרה:  אצל  שהיו  הבית  של  הסימנים 
לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל. וכל 
אלה מלמדים ומעידים על צדקותה ועל הבית שבנתה, שזה 

היסוד לכל.
שזוכה  במיטבו  היהודי  הבית  את  מסמלים  אלה  כל 
להשראת שכינה, והיא רבקה מנהיגת הבית ומושכת בחוטים 

מתוכו.
ותוך כדי כך מתברר שאינה מסכימה עם דרכו החינוכית 
של יצחק אישה, וזו מחלוקת לשם שמים שאף אנו מכירים 

אותה עד עצם היום הזה.
לבית  קשור  להיות  צריך  כמה  עד  כמובן  היא  השאלה 
לשמור  שיכול  שחושב  מי  אל  הנכון  היחס  ומהו  ומסגרתו, 
יודע ציד  על עצמו במנותק מן הבית כמו עשיו שהיה איש 
של  במצב  השאלה  את  משאירה  אינה  התורה  שדה.  איש 
יצחק  נקבעה כרבקה כאשר לבסוף אף  וההלכה  עיון,  צריך 
מקבל את דעתה ומברך את יעקב בברכת אברהם כמו שנאמר 

"לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם". 

המידות,  לשאר  ביחס  לתיקון,  ביותר  הקשות  המידות  אחת 
היא מידת הכעס. הכעס המתלהט משבש את החשיבה השפויה 
ונועל באותה שעה את שערי שיקול הדעת, עד שהכועס עלול 
שלא לשלוט בעצמו ולבצע ללא מחשבה פעולות קשות ומזיקות 
שאינו מעוניין בהן. אולם החפץ באמת להשתנות מטיפוס רוטן 
וכעסן לאדם שליו ורגוע, מתוך ידיעה כי יהיה עליו להשקיע בכך 
מאמץ מחשבתי ואימון מעשי, יכול בהחלט להשתנות בדפוסי 
התנהגותו ולהפוך לאדם חדש לחלוטין. שינוי שיוביל ללא ספק 
לסיפוק עצמי רב ולסדר ושלוה תקינים בחייו הפרטיים, ויתקבל 
בחברתו.  לשהות  מעתה  יתענגו  אשר  מכריו  כל  בקרב  בברכה 

ובעיקר, הוא יהיה מעתה אדם מתוקן יותר במהות אישיותו.
השלב  שלבים.  לשני  מתחלקת  הכעס  מידת  על  העבודה 
ידיעותיו  את  יעשיר  זה  בלימוד  העיוני.  הלימוד  הוא  הראשון, 
אודות חומרת הכעס ונזקיו, עד שישנא לחלוטין את המידה הרעה 
ההסתכלות  דרכי  את  ילמד  וכן  ממנה.  להיפטר  וישתוקק  הזו 
המתעוררים  וקשיים  תסכולים  אכזבות,  על  והנכונה  הבריאה 
במהלך החיים וגורמים לו לכעוס, ואת העצות המעשיות כיצד 
הוא  השני,  והשלב  מתעורר.  הוא  כאשר  הכעס  עם  להתמודד 
מראש  ידיעה  מתוך  יומית,  היום  בהתמודדות  המעשי  האימון 
הפסגה  אל  בדרך  רבות  נפילות  ותהיינה  כישלונות  צפויים  כי 
הנכספת. אולם אם רק יהיה עקבי, יגיע בסופו של התהליך אל 
היעד החשוב, והוא יהפוך מטיפוס כעסן לאדם מאוזן ושקול, 
לכל מצב  ובריא  נכון  דעת  ובשיקול  נפשית  המתייחס בשלווה 

מזדמן.
נפתח ביסודות עיוניים אחדים, אשר על האדם החפץ לתקן 

את מידת הכעס שבו, לשננם ולזכרם היטב. 
בשעת  כידוע,  ולנפשו.  לגופו  הכעס  בנזקי  יתבונן  ראשית 
העלולים  פיזיולוגיים  שינויים  בגוף  מתרחשים  מכעס  הרתיחה 
ובמקרים  הפיכים  בלתי  לנזקים  לגרום  מסוימים  במקרים 
המערכת  גם  פעם.  לא  שאירע  וכפי  למוות,  אפילו  קיצוניים 

גופו  ותאי  לכעוס,  הרגיל  אצל  נפגעת  הכללית  החיסונית 
מתקשים להתמודד עם האתגרים הבריאותיים הניצבים בפניהם. 
בעוד שאצל האדם המקבל בקלילות את קשיי ואכזבות החיים, 
פגועים  תאים  מצרותיו,  גם  ומתבדח  מצב  לכל  בחיוך  מתייחס 

מבריאים ומתחדשים והפעילות החיסונית פורחת.
על מצב זה, של גוף החשוף לכל סוגי המפגעים הבריאותיים 
עקב הכעס, אמרו חז"ל בתלמוד: "כל הכועס, כל מיני גיהינם 
שולטין בו". וכוונתם לומר שייסורים באים עליו הן בעולם הזה 

והן בעולם הבא.
בנוסף, בעת הכעס עלול הוא להזיק לבני ביתו ולשאר אהוביו 
מבלי לחוש במעשיו החמורים. וכל ניסיון לשוחח עמו ולהרגיעו 
על  המוערך  נכבד  אדם  יהיה  אליו  הפונה  אם  גם   - יצליח  לא 
ידו. שהרי באותה שעה הוא נעשה חסר דעת כאדם בלתי שפוי 
"כל  שם:  התלמוד  וכלשון  בוראו.  את  גם  השוכח  לחלוטין 
ְּכגַֹבּה  'ָרָׁשע  הכועס, אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו. שנאמר: 
ַאּפוֹ ]כאשר גואה כעסו[, ַּבל ִיְדרֹׁש ]את בוראו[. ֵאין ֱאֹלִקים ָּכל 
לחרון-אף  שהמגיע  מהפסוק,  למדנו  אגב  וכדרך  ְמִזּמוָֹתיו'." 

ברמות כאלה, מקבל את התואר הקשה: רשע.
לידי  הבא  נשלט  בלתי  מכעס  מאד  חז"ל  מזהירים  בתלמוד 
ביטוי מעשי עד כדי קריעת בגדים, השלכת חפצים וכדומה. אדם 
שאינו בולם את עצמו בעת כעס ממעשים כאלה, עלול להתדרדר 
יתואר. הנה לשון  במהירות ולמצוא את עצמו מגיע לשפל בל 
התלמוד: "המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר 
מעותיו בחמתו - יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנותו 
של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה 
כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד". כלומר, אין 
היצר מעז להציע לאדם מיד לחטוא בחטא חמור. אלא אומן הוא 
ואם הצליח להכשילו  בדרכי הפיתוי. מתחיל היום בדבר קטן, 
שמפילו  עד  הלאה  וכן  יותר  גרוע  דבר  למחרת  לו  מציע  בזה, 
בחטא חמור ביותר. ואם ראית אדם שאינו מסוגל היום לשלוט 

בכעסו עד כדי השלכת חפצים או שבירתם וקריעתם, הרי אם לא 
יבלום מיד את התדרדרותו, תמצאנו בעוד זמן מה מגיע לשפל 
רואה  כאשר  גם  לכן,  אליו.  שיגיע  חשב  לא  מימיו  אשר  נורא 
שגבר זעמו עקב מאורע שהכעיסו עד שחש דחף פנימי לבטא 
פנימית  החלטה  באמצעות  בעצמו  ישלוט  במעשים,  כעסו  את 
עיקשת והסברה עצמית כי בשום אופן אינני מבצע פעולות רעות 

כאלה. ויחזק את עצמו בהתבוננות בדברים המובאים בהמשך.
ובמנת  בזיכרון  פוגע  שהכעס  התלמוד  בדברי  מבואר  עוד 
וכמובא שם אודות הכעסן: "משכח  המשכל )IQ( של האדם. 
תלמודו ומוסיף טיפשות. שנאמר: 'ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוַח'. 
וכתיב: 'ּוְכִסיל ִיְפרֹׂש ִאֶּוֶלת'." וכן רואים בחוש, שהרגיל לכעוס 
האדם  של  כמחשבתו  מסודרת  אינה  שמחשבתו  אדם  נעשה 
בזמנים  גם  הנכונה,  למסקנה  קולעות  אינן  והחלטותיו  השליו, 

בהם הוא רגוע. 
נכשל  הכועס  כי  באדם,  החכם  מדברי  חז"ל  למדו  ועוד 
בהכרח בעברות כה רבות, עד שאין מנוס מהקביעה כי: "בידוע 
שעוונותיו מרובין מזכויותיו". ולמדו זאת מסוף הפסוק: "ִאיׁש 

ַאף - ְיָגֶרה ָמדוֹן. ּוַבַעל ֵחָמה - ַרב ָּפַׁשע".
בכתבי קבלה מבואר עוד שהכועס מאבד ממד מרכזי מנשמתו 
לפני  להן  שזכה  רוחניות  הארות  ומפסיד  המקורית,  הרוחנית 
הכעס. ואפילו יתכן שיפסיד את זיווגו הטוב לו, בגלל כעס. הנה 
דברי האר"י ז"ל בשער הגלגולים וכפי שנכתבו על ידי תלמידו 
פי  על  שאף  יארע  לפעמים  "הנה  ויטאל:  חיים  רבי  המובהק 
יבוא איזה פעם לידי  שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה, 
כעס, ואז תצא ממנו ותיכנס במקומה נפש אחרת גרועה. וכיון 
שהדבר כך, אפשר גם כן שיימשך מזה עוד דבר אחר. והוא, כי 
אם עד עתה הייתה מזומנת לאיש הזה איזו אישה בת זוגו, כיון 

שנתחלפה נפשו וניתנה לאיש אחר, אותו האיש יקחנה".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

הכועס מאבד ממד מרכזי מנשמתו הרוחנית המקורית, ומפסיד הארות רוחניות 
שזכה להן לפני הכעס. ואפילו יתכן שיפסיד את זיווגו הטוב לו, בגלל כעס.
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חלוקת תפקידים
ההבדלים בין אברהם ושרה, הם ההבדלים המהותיים וחלוקת התפקידים הנכונה בין בעל ואישה 

בבית  וגם: כך נתעל את ה'ירידות' בחיים לטובת עליה וצמיחה

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

אריאל למברג

בארץ  קשה  בצורת  שנת  על  כג(  )תענית  מספרת  הגמרא 
ישראל. החכמים חיפשו אדם גדול שיתפלל לגשם ונתנו עיניהם 
ב"אבא חלקיה". אבא היה נכדו של חוני המעגל והתאים ביותר 
להיות זה שיעתיר לגשם. אבא חלקיה קרא לאשתו - שלא הייתה 
אחרי  להתפלל.  הבית  גג  על  עלו  הם  וביחד   - כמותו  מיוחסת 
עלו  שהעננים  היה,  הפלא  אבל  עננים,  להתקרב  החלו  שעה 

מהצד שלה בו היא התפללה. 
התלמידים התפלאו והוא השיב: כאשר עני בא לבקש אוכל 
עד  הרבה  לטרוח  צריך  הוא  ועדיין  מטבע,  לו  נותן  אני  ממני, 
אולם  מרעב.  למות  יכול  ובינתיים  לאוכל  המטבע  את  שהופך 
כשבא עני לבקש אוכל מאשתי, היא מעניקה לו אוכל מוכן והוא 

יכול מיד להחיות את נפשו ולכן זכותה גדולה יותר. 
הסיפור הזה מעביר מסר מהותי: גבר ואישה נושאים יכולות 
שונות. גבר חי בעולם של רעיונות, אישה חיה בתוך המציאות. 
גבר יודע מה צריך לעשות, האישה עושה זאת בפועל. גבר נותן 
השראה ומצב-רוח, אך האישה מנהלת את החיים. למשל, חתן 
וכלה מתכננים חתונה, החתן רוצה להתחתן, אך אין לו מושג 
וסבלנות איך לעצב הזמנות, לסכם עם קייטרינג, לבחור פרחים, 
תזמורת, צלם וכו'. וכך אחרי החתונה: גבר רוצה בית מסודר, 
אך אין לו מושג כיצד לרהט את הבית, לסדר אותו, להלביש את 

הילדים ולתכנן ארוחת ערב...
הגבר  של  הרוחני  מהשורש  הדברים  ביסוד  נובע  הפער 
שהן  )ז"א(  העליונות  הספירות  משש  נמשך  הגבר  והאישה: 
המציאות  מקור  ה"מלכות",  מספירת  האישה  ואילו  רעיוניות 

הגשמית. 
ושרה.  אברהם  של  בביתם  גם  ביטוי  לידי  בא  הזה  ההבדל 
למשל, שרה הבחינה בחברות הבעייתית של יצחק עם ישמעאל 
ואילו אברהם לא תפש זאת והתווכח עמה, עד שהקב"ה אמר: 
בסוגיית  ביניהם  התגובה  פער  גם  מובן  בכך  בקולה".  "שמע 
העקדה: היות שאברהם הביט על הדברים מלמעלה, לכן שרד 
את בשורת העקדה. )הילד יהיה קשור אליו גם אם נשמתו תהיה 
בעולם העליון(. אולם שרה – כמו כל אימא יהודייה – תפקידה 
לגדל ילד במציאות הגשמית של העולם ולכן אינה מוצאת טעם 

לחיות בלא יצחק כפי שהוא נשמה בגוף. 
מליובאוויטש  הרבי  )התוועדויות  הרבי  של  הזהב  ובלשונו 
הוא  שאברהם  ושרה,  אברהם  בין  "החילוק  א/475(  תשמח 
למעלה ממציאות העולם, בחינת 'שכל הנעלם מכל רעיון' ואילו 
שרה היא ספירת ה'מלכות', שרש הזמן והמקום וענינה לפעול 
את ענייניו של אברהם בגדרי העולם ... ולכן אצל שרה לא היה 
מקום לעקדת יצחק ... כל ענינה לפעול בעולם דווקא ובהכרח 

שתהיה מציאותו של יצחק באופן דנשמה בגוף". 
הנישואין:  מוסד  מהות  על  גדול  מסר  מעביר  הזה  הרעיון 

פערי  בגלל  ואישה  גבר  בין  חיכוכים  נוצרים  פעמים  הרבה 
האישיות ביניהם. כאן באה התורה ומלמדת כי זה סוד-ההצלחה 
של הנישואים. הקב"ה נותן לכל אחד את מה שהוא צריך ולא 
את מה שהוא רוצה. מוסד הנישואין נועד להשלים לכל צד את 

מה שחסר בו ולא להעצים את מה שכבר יש בו. 
וכמובן, הרעיון מעביר גם מסר חיוני אודות מידת האחריות 
ילדים  עם  שמים  ביראת  לחיות  לרצות  יכול  גבר  הנשים:  של 
מחונכים, אך אין לו את הסבלנות והידע כיצד לעשות זאת. לכן 
הורה הקב"ה למשה לפני מתן תורה:  "כה תאמר לבית יעקב 
שכדברי  משום  הנשים,  עם  תחילה  דבר  ישראל".  לבני  ותגיד 
מנהיגות  ו"הן  נשים"  אחרי  לילך  אנשים  של  "דרכן  המדרש: 

בניהם לתורה". 
כיצד  בפרשתינו:  המופיע  על  תוהים  אנו  זו,  הקדמה  ואחרי 
יתכן שכל חייהם של אברהם ושרה היו "שווים לטובה"? הרי 
ימיהם היו רצופים בניסיונות, בלות גופנית ואף ירידה מסוימת 

של חטא כפי שהמדרש מעיד? 
***

הגמרא בסוף מסכת מכות מספרת על רגעי השבר הנוראיים 
אחרי החורבן השני. רבי עקיבא ורבותיו עלו במעלה הר הבית, 
ראו  אלא  בלבד,  זו  ולא  ומנותצת  חרבה  ירושלים  את  ראו  הם 
שועל יוצא מבית קדשי הקדשים. החלו החכמים לבכות. "מקום 
שכתוב בו הזר הקרב יומת ועכשיו שועלים מהלכים בו"?! החל 
רבי עקיבא לצחוק ואמר כי כשם שהתקיימה הנבואה הנוראה של 
אוריה 'ציון שדה תיחרש', כך ברור שתתקיים הנבואה הנפלאה 

של זכריה: "עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים". 
מאוד:  ומשונה  מוזרה  היא  עקיבא  רבי  של  תגובתו  כמובן, 
מה יש לחייך? הרי גם אם בעתיד תתקיים נבואתו הטובה של 
לחייך  אפשר  כיצד  ואיום?  נורא  הוא  המצב  כרגע  אך  זכריה, 

לנוכח הרשע? 
עקיבא  רבי  יט/75(:  )לקו"ש  עצומה  נקודה  מסביר  הרבי 
טען כי הרגע הנורא הזה הוא חלק מהטוב. שכן החורבן דומה 
לחרישה שמתחילה את הצמיחה ובלעדיה לא תתרחש צמיחה. 

כך שהרע הוא השלב הראשון וההכרחי של הטוב. 
ולמצוא  לעומק  להביט  עקיבא  רבי  של  המופלאה  יכולתו 
את הטוב ברגעי הרע עצמם – באה לידי ביטוי גם בדיון הבא. 
המדרש מביא דיון מוזר בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. כאשר 
בני ישראל שמעו את עשרת הדברות, רבי ישמעאל אומר שהם 
הגיבו "על הן – הן ועל לאו – לאו". על הדברות החיוביות הם 
ענו "הן", ואילו על הדברות של הלא תעשה )"לא תגנוב, לא 
תרצח וכו'"( – הם ענו "לא". אולם רבי עקיבא חולק ואומר: 
"על הן הן ו]גם[ על לאו – הן". על כל עשרת הדברות השיבו 

"הן". 

על מה בדיוק הוויכוח? למה יהודים חייבים להתווכח על כל 
דבר? מדוע רבי ישמעאל הוא זה שאומר "על לאו לאו" ואילו 

רבי עקיבא מתעקש "על לאו – הן"? 
העמדות  א/(256:  תשמ"ט  )התוועדויות  כך  הרבי  הסביר 
רבי  שלהם.  החיים  וסיפור  האישיות  את  משקפות  שלהם 
ישמעאל היה צדיק, כהן גדול. כבר מעת היותו ילד קטן, חכמים 
ידעו שהוא נועד לגדולות )כמו הסיפור בגיטין נח שרבי יהושע 
הגדול  בפוטנציאל  שהכיר  משום  הרומאים  מידי  אותו  פדה 
שלו(. רבי עקיבא, לעומתו, היה בעל תשובה. הוא נפל, מעד, 

נאבק עד שקם על שתי רגליו. 
לכן רבי ישמעאל אומר: "על הן הן ועל לאו לאו". צדיק לא 
יודע חוכמות. מה שמותר מותר ומה שאסור אסור. אולם רבי 
עקיבא מתעקש: "על לאו – הן". גם לאו הוא סוג של הן. כמובן 
אסור לעבור על רצון ה', אבל אם קרה שהאדם נכשל חלילה, 
הרגע הזה יכול להיות רגע המהפך שישנה את חייו. עכשיו הוא 
ייקח את עצמו בידיים ויחולל כזו קפיצה אדירה שהצדיק אינו 
מסוגל אליה. שכן אי אפשר להצליח בגדול - בלי לכאוב בגדול. 

כך מספרת הגמרא דבר מרגש כל-כך על רבי עקיבא: 
תחילת  הייתה  כך  עקיבא:  רבי  אמר  ד,יט:  שמחות  מסכת 
והייתי  אחד  הרוג  ומצאתי  השכמתי  חכמים.  לפני  תשמישי 
למקום  והבאתיו  שבת  תחומי  שלשה  שעברתי  עד  בו  מטפל 
קבורה. וכשבאתי והשערתי דברים לפני חכמים, אמרו לי: על 
כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע - מעלין עליך כאילו היית שופך 
דמים ]שחיללת שבת בהליכה עם המת[ ... וכשהיו אומרים דבר 
זה לפני רבי עקיבא היה אומר: זו הייתה תחילת זכותי ]משום 

שמעתה למד עם כל הנחישות[. 
אברהם  לגבי  ורש"י  המדרש  דברי  את  להבין  אפשר  כעת 
ושרה. בוודאי שחייהם היו רצופים רגעים קשים. בוודאי שלקחו 
אל  להתקרב  הנכונה  הדרך  את  מצא  שאברהם  עד  רבות  שנים 
ה'. בוודאי ששרה חוותה שנים ארוכות של בלייה וזקנה – אך 

מאוחר יותר התברר כי זה מה שהפך אותם לגדולים. 
דווקא בגלל ששרה הזדקנה בתחילה ואחר כך חזרה לצעירותה 
– כולם שמו לב אל הפלא הגדול. אילו הייתה נשארת לכתחילה 
צעירה – מה החידוש? אילו אברהם היה נולד צדיק, מה הדבר 
של  תקופה  מתוך  הצינור  פותח  היותו  דווקא  אותו?  שמייחד 

תהייה ובלבול – עושה אותו לראש למאמינים. 
ובכמה מילים: את החיים אי אפשר לשפוט בהווה. הם לא 
בנויים בקו ישר. תמורת זאת, עלינו למצוא את הכוחות להפוך 
כל רגע של ירידה לעלייה גדולה. לתעל את המשבר להתקדמות 
שלא הייתה כמותה. ובפשטות: אם אדם נכשל במשהו חלילה, 
הוא יכול לקבל על עצמו החלטה טובה שלא קיבל עד היום וכך 

המשבר הזה עצמו הופך להיות מנוע של עלייה.



אוספים אריזות ריקות של חיתולי בייביסיטר ומרכזים אותן בגן הילדים.
הגן שיצבור את מספר האריזות הגבוה ביותר יזכה בפרס בסך אלפי שקלים לטובת ילדי הגן:

 תחרות גני הילדים*    
של בייביסיטר יוצאת לדרך!

התחרות תתקיים בין התאריכים י"ב חשוון תשע״ח עד כ"ז כסלו תשע״ח ) 1.11.17-15.12.17 ( 
התחרות הינה בהתאם לאמור בתקנון הנמצא במשרדי DPL בע"מ, רחוב השילוח 6, פ"ת, 1-800-801-515 ט.ל.ח | *לגנים עד גיל 3

לפרטים נוספים ולהשתתפות בתחרות - התקשרו בהקדם: 03-6060602 

מקום 
ראשון

מקום 
שני

מקום שלישי

₪ 10,000₪ 3,000₪ 1,000
10 זוכים

במוצרי בייביסיטר בשווי של כ-

לשיפוץ, עיצוב וקניית משחקים לגן
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מותג החיתולים                בישראל 
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שיר הלב
הרב בן ציון נורדמן

במוצאי שבת האחרון השתתפתי במסיבת מלוה מלכה מיוחדת 
לכבודה  גל  מאיר  ר'  העסקים  איש  ידידי  של  במעונו  שנערכה 
אמן  שטינמץ,  מוטי  ובראשה  האותנטית  החסידית  המוסיקה  של 

הנשמה והרגש שהוציא דיסק ראשון חדש ומרגש לשוק.
רובנו לבטח ראו ושמעו את שטינמץ מזמר את שיר ה' באירועים 
החסידית  השירה  איש  באמרגנו  מלווה  כשהוא  כגדולים,  קטנים 
למבוקשים  שיריו  את  שהפכו  אלו  הם  והלב  הרגש  בנט.  רובי  ר' 

וללהיטים.
באירוע המכובד נשא דברים כבוד הרב הראשי לישראל הגאון 
רבי דוד לאו שליט"א שעמד על כוח השירה, שיכולה לאחד ולקרב 
והסביר  הרב  אמר  מדיבורים",  יותר  כוח  בשירה  "יש  לבבות. 

והנגינה  המקדש  בבית  הלווים  שירת  את 
בלתי  חלק  שהם  ימינו,  ועד  מאז  היהודית 

נפרד מתפילותינו ומחגי ומועדי ישראל.
הלב.  קודם  זה  השירה.  רק  לא  זו  אבל 
ניגש אדם למיקרופון  בעיצומו של האירוע 
הכיר  לא  איש  הדיבור.  רשות  את  וביקש 
אותו והוא פתח בסיפור מרגש שלא הותירה 

איש אדיש.
במיטב  שנפטרה  אשתו  על  סיפר  הוא 
יתומים  תשע  עם  אותו  והותירה  שנותיה 
לפני  כשבועיים  זה  "היה  בבית.  קטנים 
האיש,  סיפר  ע"ה",  זוגתי  של  פטירתה 
"וביקשתי להביא את הילדים לבית החולים 
היו  כך  שגם  הילדים,  מאימם.  להיפרד 

בטראומה, סירבו ופחדו להגיע.
ניסיונותיי עלו בתוהו. רעייתי מאוד  "כל 
רצתה לפגוש בהם, אבל הם לא היו מסוגלים 
דחו  פשוט  הם  שכזה.  במצב  אותה  לראות 
ולא הסכימו להצטרף  אותי פעם אחר פעם 

עמי לבית החולים".
והחליט  על המקרה  מוטי שטינמץ שמע 
בביקור  והילדים  המשפחה  לאבי  להצטרף 
"נכנסנו  החולים.  בבית  מאמם  הפרידה 
מאוד.  וכבד  חושש  בלב  במחלקה,  לחדר 
החל  ואז  עיניים,  בעצימת  ניגשו  הילדים 
מוטי לשיר בקול גדול 'אוי מאמע מאמאע, 

דמעותיהם  את  ופרקו  לאימא  ניגשו  הילדים  וכל  מאמע'  מאמע 
אצלה.

"ואז ביקשה אשתי לשיר את שיר חייה, משאלתה ותפילתה כל 
הימים: 'וזכני לגדל'. מוטי נעמד והחל לשיר 'וזכנו לגדל בנים ובני 
בנים', תפילתה של אם במעמד הדלקת הנרות, בה היא מבקשת על 
עולליה וזו הייתה הפרידה של תשעת ילדיי מאימם, אשתי עליה 

השלום".
את  לוקח  שטינמץ  מוטי  כולם.  עיני  את  הציפו  הדמעות 
המיקרופון ושר 'וזכנו לגדל', כולם מצטרפים, שרים ובוכים. אולי 

זה כוחו של שטינמץ. קודם הלב, אחר כך הקול.
הרבה אנשים ניחנו משמים במתנה כזו או אחרת. החכמה היא 
והקול שלך מרעיד  עוד  כל  לנצל  לדעת לחלק מהכישורים שלך, 
מיתרי לב ולרגש איתם יהודים, לחזק המונים. זו החכמה בשליחות 

שנקרתה בדרכו של אמן הרגש ר' מוטי שטינמץ, והוא עומד בגאון 
בשליחותו.

  

בתחילת השבוע שהיתי בכלא רימונים. לא חלילה בעוון, אלא 
כלא,   .11 באגף  תורני  שיעור  למסור  נכנסתי  ובהתנדבות.  מרצון 
ומשפחות  אנשים  של  קשים  חיים  סיפורי  בחובו  נושא  כלא,  כל 
שבורות והרוסות. לא קלים החיים מאחורי הסורגים, הרבה ייאוש, 

תסכול ושבר יש באוויר.
מנגד, קרן אור יש באגף התורני, סמל של תקווה ושחר לימים 

חדשים. ניצוץ של ציפייה ומשאלת לב לשיקום ולפתיחה של חיים 
מחודשים ביום שאחרי הכלא.

האלחוט.  ומכשירי  הטלפונים  כל  את  הפקדנו  לכלא  בכניסה 
טוב  עצמך  את  "תבדוק  ממני:  וביקש  אליי  ניגש  הכלא  מאבטח 
טוב, כבר היה כאן אדם בשבוע האחרון ששכח דיסק אונקי בכיס, 
כמקליט  חשוד  מכשיר  כל  נעים".  לא  זה  לילה,  כאן  ללון  ונאלץ 

וכמעביר מידע.
ברגע שהשערים נסגרים מאחוריך, אתה חש אדם חדש. ניתוק 
מהעולם שבחוץ ברמות על. בפנים כמו עולם אחר, חיים בפלנטה 
מרוחקת. כן, יש להם עיתונים, ועדיין ביום יום הם מנותקים מהווי 

הקורה בחוץ.
לאחר כמה דקות של שיטוט ברחבי הכלא, ידי הוגשה כבדרך 
קבע לכיס, לבדוק שמא הגיעה הודעה חדשה, מייל דחוף או שיחת 

טלפון שלא נענתה. אופס, המכשיר נותר בחוץ. רגע, אף אחד לא 
מחפש אותי?

לפתע נחה עליי שלווה בלתי מוסברת: ברוכים הבאים לחופש 
הגדול. זהו הרגע בו יצאתי מהכלא בחוץ, בו אתה אזוק בשתי ידיך 
אל  רגע,  בכל  הקורות  ולהתרחשויות  לחדשות  הטלפון,  למכשיר 

חיי השחרור והחופש בין... כתלי הכלא.
זה היה נשמע לי מגוחך לומר להם את זה, אבל עם זה פתחתי 
בחוץ  ואנחנו  המשוחררים,  אתם  רבותי,  בהרצאתי:  דבריי  את 

הכלואים והכבולים. 

  

שקידם  בשלט  מיקדתי  בפניהם  דבריי  את 
את פניי בכניסה לכלא. נכתבו עליו דברי חז"ל 
שועל  ליה".  סגיד  בעידנא  "תעלא  הנודעים: 

בימי מלכותו השתחווה לו.
השועל  בדוגמת  דווקא  חז"ל  נקטו  ולמה 
זצוק"ל  אמת'  ה'שפת  אחרת?  חיה  כל  ולא 
כי  עצמם  לבין  בינם  קבעו  החיות  כי  מסביר 
חיה  כל  וכך  חדש.  מלך  ימליכו  שנה  בכל 
בעלותו על כיסא המלוכה נהנה מרגעי ההילה 
פיקח  השועל,  למעמדו.  חזר  שנה  וכעבור 
שלטונו  ובימי  רגע,  כל  לנצל  ידע  שבחיות, 
רבים.  לימים  שיעמדו  דברים  וקבע  העביר 
ניצל כל יום מימי השלטון כדי להותיר חותם 

לימים הבאים.
קוראים  אנו  שרה,  חיי  פרשת  בפרשתנו, 
מאה  שרה  חיי  "ויהיו  אמנו.  שרה  מיתת  על 
חיי  שני  שנים  ושבע  שנים  ועשרים  שנים 
לטובה.  שנותיה  כל  כי  חז"ל  אומרים  שרה" 
מה הכוונה? וכי לא היו לה ימים קשים? וכי 

תשעים שנות עקרה הם שנים טובות?
אלא, שרה אמנו חייתה כל השנים בתחושת 
עת  ימיה,  ובערוב  הזמן  וניצול  שליחות 
והעידו  שנותיה  כל  באו  מהעולם,  הסתלקה 
היו  כולם   – ביותר  הקשים  במצביה  שגם 

מנוצלים לטובה.
והמקובל,  הרצוי  האופן  לא  זה  אולי  להם,  אמרתי  כאן,  אתם 
אבל משעה שכך קרה וזהו יד ה' - עכשיו החובה שלכם למלא את 
הימים ולנצל את הזמן דוקא כאן, לעשות טוב, לבירת ידע חיובי 

, להרבות באהבת רעים ולעשות חסד איש עם רעהו. זו חובתכם.
בחייו.  משמעותיים  אירועים  ועובר  מתנסה  שלא  אדם  אין 
ניצלנו את  בסוף-בסוף, כשיבדקו אותנו השאלה תהיה האם אכן 

יכולותינו בכל מקום בו היינו לטובה?!
התשובה בוודאי תהיה חיובית.

 
יחד שבטי ישראל

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il
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מעלת הזקנה
סימון,  בר  יהודה  א"ר  א(  )כד,  בימים"  בא  זקן  "ואברהם 
ובנו  אדם  העולמים,  ריבון  לפניו,  אמר  זקנה,  תבע  אברהם 
שאתה  מתוך  מכבד,  למי  יודע  אדם  ואין  למקום  נכנסים 
מעטרו בזקנה אדם יודע למי מכבד, א"ל הקב"ה, חייך, דבר 
אין  כאן  ועד  הוא מתחיל, מתחילת הספר  וממך  טוב תבעת 
כתיב זקנה, וכיון שעמד אברהם נתן לו זקנה, הדא הוא דכתיב 

"ואברהם זקן בא בימים )ב"ר סה, ט(.
אברהם אבינו היה האדם הראשון שנראה זקן, עד לזמנו, 
כולם נראו אותו דבר, ואברהם בא וטען לפני הקב"ה שהוא 
נראים אותו דבר, ומתוך כך טועים ביניהם, אנא  ויצחק בנו 
ה', אני רוצה להיראות זקן, אמר לו הקב"ה, אמרת דבר נפלא, 

אתה הראשון שיראה זקן, וזהו שכתוב "ואברהם זקן".
צורך  היה  זקן  להיראות  שרצונו  לחשוב  היה  ניתן  והנה 
יצחק  בין  לצעיר,  זקן  בין  יתבלבלו  שלא  כדי  שימושי, 
לאברהם. אך במדרש )שם( מבואר, שהפסוק "יפייפית מבני 
אדם הוצק חן בשפתותיך" )תהלים מה, ג( נאמר על אברהם 
אבינו, כלומר, לא שהוא רצה להיראות זקן כי זה היה שימושי, 
זקן, לאברהם אבינו  יפה, להיראות  אלא הוא רצה להיראות 

היה כתר של יופי, הוא נראה זקן, עם שיער לבן וזקן לבן.
בדורנו, איננו מבינים אפילו על מה מדובר, תארו לעצמכם 
נראית  את  נראית,  את  יופי  איזה  לחברתה,  אומרת  שמישהי 
זקנה! הרי אנשים מבזבזים מיליוני דולרים רק כדי להיראות 

צעירים! ואילו אברהם אבינו רצה בדווקא להיראות זקן.
של  במראהו  יפה  כך  כל  מה  מדוע?  תופסים,  לא  ואנחנו 
אדם זקן? בדור בקודם כינו את גדולי ישראל "הזקן מקלם" 
"הזקן מסלבודקא" ולכאורה זה לא מכובד מה הם עשו שכל 

כך מעליבים אותם?...
עלבון,  הייתה  לא  "זקן"  המילה  שפעם  ברור  טעות,  וזו 
לא  הביטוי,  את  שינו  באמת  כיום  המדוברת  בשפה  אמנם 
"הזקן  לא  מקלם",  "הסבא  אלא  מקלם"  "הזקן  אומרים 
לא  המודרני  בדוק  מסלבודקא",  "הסבא  אלא  מסלבודקא" 
אומרים "זקן" כי זו אינה מחמאה, אך היו זמנים שלהיות זקן 

זו הייתה מחמאה.
בשורות הבאות מבאר הגרש"ד פינקוס זצ"ל מדוע להיות 
זקן זו הייתה מחמאה, והיום זה עלבון, בהקדמה של ביאור 

פשוט בעניין, ואח"כ ביאור עמוק ונכון יותר.
מה  השגתי,  מה  ומתבונן,  שלו  העבר  על  מביט  כשאדם 
 – כלום!...ההווה   , תהיה  כלל התשובה  בדרך  בחיי?  בניתי 
מה כבר אפשר להשיג ברגע אחד? ממש מאומה, רק העתיד 
חלום  יש  אחד  לכל  יפה,  עתיד  איזה  וגדול...אוי,  יפה  הוא 
להיות עשיר, חכם, צדיק, העבר וההווה לא שווים כלום, ורק 

העתיד מלא שושנים.
לפי זה, אדם זקן שיש לו עבר ארוך ועתיד קצר – העתיד 
הוא כלום, אינו שווה כלום, כי כמה כבר יחיה בעתיד? שנה, 
שנתיים? הרי הוא כבר עם רגל אחת בקבר, לכן התואר "זקן" 

בדורנו נחשב לעלבון גדול.
הוא  העתיד  הפוכה,  הייתה  ההשקפה  שלפנינו,  בדורות 
כלום, כי אדם לא יכול לדעת מה יהיה מחר, אי אפשר לסמוך 
על העתיד, לעומת זאת העבר – הוא העיקר, כי שם יש לאדם 
מטען מלא גדלות, הוא למד הרבה תורה, קיים הרבה מצוות 

במסירות נפש.
ממילא, בדורות הקודמים היה מכובד להיראות זקן בעל זקן 
לבן, כי פירוש הדבר שליהודי יש מאחריו מטען מלא גדלות, 
הוא אדם גדול, יש לו עבר גדול ועתיד קטן, אבל מי שהוא 
עדיין צעיר, מה כבר השיג בחייו? כמעט כלום, והעתיד – הרי 

לא יודעים מה יהיה מחר, ממילא אינו שווה כלום.
חיי אברהם אשר חי מאת שנה  "ואלה שני  הפסוק אומר, 
שרה  על  וכן  ז(  כה,  )בראשית  שנים"  וחמש  שנה  ושבעים 

נאמר "שני חיי שרה" )שם כג, א(
פירוש  מה  שביאר,  זצ"ל  ממיר  ירוחם  ר'  בשם  מספרים 
נקרא  זה  האם  פלאפל,  או  "פיצה"  אוכל  כשאדם  לחיות? 
לחיות? לא ולא! לחיות פירושו רגעים של הישג, של גדלות, 

של קירבה להשי"ת.
ויוכל לאסוף  בדרך כלל, אדם שחי שמונים שנה, הלוואי 
מכל ימי חייו כמה רגעים, רגע אחד מכאן ורגע אחד משם, 
האדם שיכול לאסוף מכל חייו כמה שנים בודדות של חיים 

אמיתיים – זוהי כבר גדלות.
חיים  של  שנים  וחמש  שבעים  מאה  חי  אבינו  אברהם 
טהורים, לא היה רגע אחד שהוא לא חי, לא היה רגע שאברהם 

אבינו לא הגדירו כחיים אמיתיים!
לכן, בהגיעו לגיל מאה שבעים וחמש שנים, אמר אברהם 
כך  על  שתעיד  תווית  איזו  רוצה  אני  רבש"ע,  הקב"ה,  לפני 
שאני "בא בימים", יש לי עבר מפואר, אני נושא על גבי מאה 

שבעים וחמש שנים של גדלות, מגיע לי צל"ש, זקן לבן!
אבל אנחנו, בהגיענו לגיל שמונים, מה כבר השגנו בשנים 
שהיו לנו? נכון, היו לנו חלומות, אבל החלומות לא התגשמו, 

לכן כיום להיות זקן אין לזה כל משמעות.
זהו ההסבר הפשוט בעניין, ונבאר כאן עומק נוסף.

כל  של  העבר  זצ"ל,  פינקוס  הגרש"ד  מסביר  דעתי,  לפי 
אחד, אפילו של אברהם אבינו – לא הוא החלק היפה בחיי 
יכול  האדם,  של  גדלותו  ביטוי  לידי  באה  בעבר  לא  האדם, 
הוא  הרי  אבל  ביותר,  גדול  יהיה  להיות שהעבר  של האדם 
כבר עבר, חלף מן העולם, כמובן שניקח אותו עמנו לעוה"ב, 

אבל לא זה הנושא.
זה אם כן, שווה באמת? ישנו דבר אחד בעל ערך – ההווה! 
מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך  ולומר  להתפלל  יכול  אדם  אם 
העולם" או לומר "ברוך הוא וברוך שמו", הרגע הזה הוא רגע 
של גדלות, הוא שווה, כי זה מה ששייך לי, איננו בעלים על 

העבר ולא על העתיד, מה ששייך לנו הוא ההווה.
העבר!  כמו  שווה  ההווה  הזה?  הרגע  ההווה,  שווה  כמה 

ונבאר את הדברים.
הבה נתאר לעצמנו את אברהם אבינו ביום ההולדת המאה 
שבעים וחמש שלו, ונניח שידוע לו שהיום אחה"צ הוא עובר 
לעוה"ב, לגן עדן, לאברהם יש באמתחתו מאה שבעים וחמש 
שנה של גדלות של אברהם אבינו, הוא לא בזבז רגע בחייו, 

והוא "בא בימים".
לא! הוא הולך להתפלל שחרית, ותפילת שחרית הזו איננה 
שחרית של אדם בן עשרים, גם לא שחרית של בן חמישים 
שיש  שחרית  זוהי  שנה,  ועשרים  מאה  בן  אדם  של  לא  ואף 
והתעלות!  גדלות  שנות  וחמש  שבעים  מאה  של  גדלות  בה 
אברהם אבינו הכניס מאה שבעים וחמש שנות גדלות לתוך 

תפילת שחרית אחת!
זהו זקן, זקן פירושו – היום אני זקן, ואני רוצה שאנשים 

ידעו שאני זקן, כדי להעריך ולהבין מהו "היום".
גדולה  לישיבה  ישיבה  ראש  שמחפשים  לעצמכם  תארו 
מפורסמת, ומישהו מציע את חברו שהוא בן שמונה-עשרה, 
ראש  שלא,  ודאי  אותו?  לקחת  שכדאי  סבור  מישהו  האם 
ישיבה כזה צריך להיות לכל הפחות בן ארבעים, כי צריך אדם 

עם היסטוריה של ארבעים שנה. 
יהי  הזה  שהשיעור  רוצים  שיעור,  לומר  קם  כשהוא  כי 
זו לא הבעיה של העבר,  גדלות,  באיכות של ארבעים שנות 
של  הגדלות  את  בו  יהיה  הזה  שהרגע  ההווה,  של  בעיה  זו 

ארבעים שנה!
אדם זקן אינו אדם גדול כי יש לו עבר, זו טעות, הוא גדול 
תורה  לומד  כשהוא  היום,  מתפלל  כשהוא  הווה!  לו  יש  כי 
מאה  או  שמונים  עושה  שהוא  מה  בכל  משקיע  הוא  היום, 
שנות גדלות, ממילא, ההווה שלו ברגע זה הוא בעל איכות, 

ומכאן נובעת חשיבותה של הזקנה.
וחמש  שבעים  מאה  להשקיע  כדאי  היה  אבינו  לאברהם 

שנות גדלות עבור תפילת שמונה עשרה אחת כצורתה!
לפי דעתי מציין הגרש"ד פינקוס זצ"ל, זהו הפירוש הפשוט 
ביותר של המושג "חסיד", אדם הפועל בחסד, חסד פירושו 
– בושה, להרעיף על האדם שפע כה גדול, עד שהוא מחוויר 
כמו סיד, וכך גם החסיד, כשהוא עומד בפני מצוה, הוא איננו 
מודד, הוא מכניס את כל הנשק שיש ברשותו לתוך הרגע הזה.
ההיפך מחסד הוא דין, שם הכל מדוד, זוהי הבעיה הגדולה 

שלנו, שאנחנו מודדים כל דבר.
ומברך  קרה,  סודה  כוס  לעצמו  מוזג  למקרר,  ניגש  יהודי 
ה' אלוקינו  כדי בליעת המילים, "ברוך אתה  תוך  במהירות, 

מלך העולם שהכל נהיה בדברו".
אם נשאל אותו, יהודי יקר, מדוע אתה מברך כל כך מהר? 

האם לא ראוי שתאמר כל מילה כמו שצריך?

תשובתו תהיה כך, אדוני, אינני טיפש, יש לי שכל, וערכתי 
לעצמי חשבון פשוט, ישנה מצוה לברך בכל יום מאה ברכות, 
וחמשה  שישים  מאות  שלוש  כפול  ברכות  מאה  נכפיל  אם 
אלף  ושש  שלושים  אברך  אחת  שבשנה  הרי  שבשנה,  ימים 
הרי  שנים,  מאה  ואחיה  יעזור  ה'  ואם  ברכות,  מאות  וחמש 
יותר משלוש וחצי מיליון ברכות, כלומר,  שאברך בימי חיי 
וחצי  כשלוש  מתוך  אחת  היא  מברך  אני  הזו שכעת  הברכה 
מיליון ברכות, וא"כ, מה כל כך חשוב בה שאני צריך לעשות 

ממנה כזה עסק...
זה  ולפי  שווה,  היא  כמה  הברכה  את  מודדים  דין,  זהו 
מעניקים לה את היחס המתאים, אדם חושב, אם רק אמרתי 
"ברוך אתה ה'"...במהירות וללא כוונה כלל – זה כבר מספיק, 

די והותר...
לא פעם אנו רואים זאת בשטיבלאך, נכנס בחור, וכשרואה 
אין  ויוצא,  לאחוריו  פונה  הוא  שאמר"  ב"ברוך  שאוחזים 
כבר  שאוחזים  מנין  מחפש  הוא  מהתחלה,  להתחיל  זמן  לו 
כבוד  קצת  לתת  יכול  אינך  מדוע  ישאלוהו,  ב"ישתבח"... 

לשחרית ולהתפלל אותה בשלימות מתחילתה ועד סופה?
וגם כאן תהיה אותה התשובה, אני מתפלל שחרית שלוש 
מאות שישים וחמש ימים בשנה, בעז"ה יהיו לי שלושים ושש 
אלף תפילות שחרית, השחרית הזו היא אחת מתוך שלושים 
ושש אלף, מדוע עלי לעשות ממנה עסק? אם לא אתפלל טוב 
לי עוד הרבה תפילות  יש  היום, אתפלל מחר, בשבוע הבא, 

שחרית! זהו דין, למדוד כמה שווה כל תפילה, כל ברכה.
הסמל  היה  אבינו  שאברהם  חסד,  מידת  היא  מזה  ההיפך 
מדד,  לא  הוא  הערביים,  שלושת  את  אברהם  כשראה  שלה, 
יודע? אברהם אבינו לא פעל כך,  מי אתה, כמה תורה אתה 
אצלו קיום מצוות הכנסת אורחים לא הייתה תלויה בחשיבות 
האורח, הוא הרעיף על מצוה זו של הכנסת אורחים את כל מה 

שהיה לו, כי הוא היה "בעל חסד".
בירך  וחמש  שבעים  המאה  הולדתו  ביום  אבינו  אברהם 
וחמש  שבעים  מאה  הכניס  הוא  הזו  הברכה  ולתוך  ברכה, 
שנים של גדלות וצמיחה רוחנית, הוא אמר לקב"ה, רבש"ע, 
תודה לך שנתת לי מאה שבעים וחמש שנה של צמיחה ושל 
כוונות עלי להכניס  סוף אוכל לדעת אלו  כדי שסוף  גדלות, 
לתוך ברכה אחת, ישאלוהו, אברהם, האם ברכה אחת כל כך 
יקרה בעיניך שצריך להכניס בה כל כך הרבה?! והוא יענה, 

אכן כן, כי אני שורש מידת החסד בעולם.
שאני  כמובן  איתי,  לשוחח  וירצה  לביתי  שיבוא  מישהו 
חמש  עוברות  יהודי!  עם  חסד  השאלה,  מה  בשמחה,  יענה 
דקות  ויפה, אחרי חמש עשרה  טוב  הכל  דקות,  דקות, עשר 
התחושה היא, אוף איזה נודניק, שיגמור כבר!... כי אני מודד 
אותו ומחליט שהוא שווה השקעה של עשר דקות, לא יותר, 

הוא יהודי נחמד, אבל אחרי עשר דקות – תעזוב אותי!
זצ"ל,  אומר לכם דבר עמוק מאוד אומר הגרש"ד פינקוס 
עם  ולא  ממול  עם השכן שלו  חסד  לעשות  יכול  אדם  מדוע 

בני ביתו?
את  למדוד  באפשרותו  השכן,  עם  חסד  עושה  כשאדם  כי 
פוגש  לא  הוא  השבוע  במשך  הרי  החסד,  מעשה  של  גודלו 
אותו, השכן מתפלל בשעה שבע, והוא בשמונה, הוא פוגש 
אותו רק בשבת, ואז הוא אומר לו בחיוך "בוקר טוב, שבת 

שלום", כלומר, אדם זה שווה לו חיוך אחד בשבוע.
אך אם יצטרך לחייך כל פעם שיגיע הבייתה, הרי מדובר 
על מאות אלפי חיוכים, ולדעתו בני הבית אינם שווים כל כך 

הרבה, לא להגזים...
זה ההיפך מהמושג היהודי, היהדות היא חסד, והמטרה של 
היהודי היא להיות חסיד – כל מה שהוא עושה, להשקיע בו 
את כל כולו, הגעת הבייתה בבוקר, בסתם יום של חול ]לא 
ערב יו"כ[, תאמר "בוקר טוב" יפה, עם חיוך רחב על הפנים.

אתה ניגש לאכול ארוחת בוקר ולברך ברכת "המוציא לחם 
אכילת  לפני  שבירכת  "המוציא"  בברכת  תיזכר  הארץ"?  מן 

מצה!
מידת  אבינו,  אברהם  של  במידתו  להידבק  כולנו  נשתדל 

החסד, ובזה נזכה גם אנו למעלת "זקן" בא בימים.
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל 

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



החברה המובילה בעולם להשכרת מרחבי עבודה באופן גמיש, עכשיו 
גם במיקום הנחשק ביותר בירושלים! זו ההזדמנות שלך לשים את העסק 

במרכז בעזרת שורה של פתרונות עסקיים בהתאמה אישית.

הרבה יותר 
ממשרד

עכשיו גם בירושלים!

חדרי ישיבות משרד פרטי  מרחב עבודה משותף

קריית המדע 3, הר חוצבים

 *8836Regus.co.il 
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מדינה בחקירה

רוה״מ  בשביל  )איציק,  מולכו  יצחק  עו״ד 
נתניהו( הצטרף למצעד הנחקרים בפרשת רכישת 
הצוללות והמסתעף. בסביבת נתניהו אומרים: לא 
נחקרת! אתה לא! אנשי הלשכה בעבר, הווה ובאם 
כנראה   – שלא  ומי  בחקירות.  מצויים  והמקורבים  עתיד,  יהיה 

שהוא לא שווה. 
יסתבך  נתניהו  בנימין  האם  שהוא.  בזמן  יסתיימו  החקירות 
לא  הנחקרים  מצעד  בינתיים  פתרונים.  הקרוב  לעתיד  אישית? 
גם עד המדינה: הרל״ש לשעבר  ואדרבה.  מספק את הסחורה, 
לא  קטנוניות,  הדוניזם,  דברים״,  ״זוטי  על  רק  מעיד  ארי-הרו, 

שמחייבת  שלטונית  שחיתות 
הדחה.

ידי  על  התיק  סגירת 
הוכחות,  מחוסר  הפרקליטות 
הסגל  ראש  אחר  מקורב  של 
לשעבר,  רוה״מ  לשכת  ומנהל 
״המלצת״  לאחר  שפר,  גיל 
ישראל  משטרת  חוקרי 
לדין!  להעמידו  לפרקליטות 
מחייבת בדק בית וחשבון נפש 
אמירותיו:  במשטרה.  נוקב 
השיגו  החקירה  שגורמי  ״ברגע 
ללא  הפכתי  אחר,  מדינה  עד 
מחייבות  מעניין״  ולא  רלבנטי 
האמנם  ודרישה.  בדיקה 
מחיר,  ובכל  הרשעה  מחפשים 
והשם  האמת??  במחיר  גם 

הטוב של הנחקר? 
כשמתברר שלמרות המלצות 
משטרתיים  חקירה  גורמי 
הפרקליטות  לדין,  להעמדה 
״חוסר  בגלל  אשמה  מבטלת 

בראיות״, האם הדבר אינו אומר ״דרשני״ ומהר? זה לא בפעם 
כמה  הממשלה.  ראש  של  לשעבר  למקורב  רק  ולא  הראשונה, 
עגמת נפש, הלבנת פנים, הרס משפחות, איבוד כבוד ופרנסה היו 
נמנעים, לו היו משאירים לפרקליטות להחליט בנושאי העמדה 
לדין. ואולי, הצעת החוק שהמשטרה בעבודתה, תתרכז בחקירה 
ואיסוף חומרי חקירה ולא תמליץ על העמדה לדין ואם בכלל? 
ותשאיר זאת בלעדית לגורמי החקירה המקצועיים בפרקליטות, 

אינה כה סובייקטיבית, ומיותרת?
תקריות  טובה.  בתדמית  מצטיינת  לא  ישראל  משטרת 
״אלימות היתר״ בעת האחרונה, ולא רק כלפי חרדים וערבים, 
האלימים.  השוטרים  עם  חסד  עושות  ולא  טוב  מצטלמות  לא 
למשטרת ישראל עודף חמור בתפקידים ומטלות בצוק העיתים 

והזמנים, לצד מצוקה בכוח אדם, תקציבים לא מספקים, ונאמר 
את האמת, ״חומר אנושי איכותי״ לא מהראשונים במעלה. 

לא  הקידום,  סיכויי  השכר,  תנאי  העבודה,  ואופי  שעות 
לעשות  מבלי  למשטרה״.  ״הטובים  הסיסמא  את  משדרים 
לא  אלשיך  המפכ״ל  מהכלל,  יוצאים  יש  ותמיד  הכללות, 
״לוקח״ כחתן לבנותיו, את רוב פיקודיו!!! אז למה להכביר על 
המשטרה תפקידים מיותרים? תאספו חומר, תחקרו! המלצות 
להעמדה או אי העמדה לדין, יתנו ״המומחים״, בסוף התהליך 

הם אלו שקובעים. 
מדינת  של  בפועל״  החוץ  משמש  כ״שר  מולכו  יצחק  עו״ד 

כעו״ד  עבודתו  המשך  לצד  נתניהו,  של  אישי  במינוי  ישראל, 
פעיל במשרד עו״ד ענק שהינו מבעליו הפעילים. בעבר הוצעו 
לו שלל תפקידים, יועמ״ש, שר משפטים, מולכו סירב לעזוב את 
משרדו הפרטי. לעו״ד מולכו חדר בלשכת רוה״מ והינו משתתף 
הכי חשאיים. שותפו למשרד,  בפורומים  הקבינט  בדיוני  קבוע 
גיסו עו״ד דויד שמרון, בן דוד שני של בנימין נתניהו, משמש 
כפרקליט הפרטי וב. כ. משפחת נתניהו במספר תיקים בשכר של 
1 ש״ח לשנה, וכזרועו הארוכה של רוה״מ נתניהו, במבחר נושאי 
פנים, מינויים, מו״מ קואליציוניים וחלוקת תפקידים בממשלה.

נתניהו  התקשורת  שר  על  אסר  ויינשטיין  המשפטי  היועץ 
מולכו-שמרון.  משרד  לקוחות  של  תקשורת  בענייני  להתעסק 

בעו״ד  שימוש  אסר  לא  היועמ״ש  לזה,  שנזקק  למרות  מאידך 
שמרון לפעולות אחרות. את השאלה הבנאלית למה ומדוע נזקק 
בנאלית!  יותר  עוד  תשובה  מבחוץ?  מחליפה  לכוחות  נתניהו 
הישראלית  בפוליטיקה  הנמוכה  האישית  והרמה  החומר  דלות 
ושל ה״סיביל סרוונט״. היום ועכשיו, לבנימין נתניהו אין ברירה. 
על  איום  שהיווה  מי  כל  וטובים,  רבים  ״העזיב״  נתניהו  נכון, 
מנהיגותו ובכירותו ״הועזב״! בנימין נתניהו הוא הצגה של איש 
אחד. מוצלח במיוחד, מוכשר כשד, יעיל ופורה, אך חייב את כל 
הבמה לעצמו ואת ההצגה סביבו. השאר, פועלי במה, ועוזרים 
מככב  הבמה  במרכז  שיהיו,  ככל  ומוצלחים  מוכשרים  טכניים. 
ולרע.  לטוב  בלבד.  אחד  שחקן 
במולכו  שימוש  עושים  לכן 
ושמרון, הם, יצחק מולכו, דויד 
מהווים  לא  גולד,  ודורי  שמרון 
משתמשים  לכן  פוליטי.  איום 
בשירותיהם הטובים. ומזל שהם 
מסכימים וקיימים. זה לא ראוי? 
מבוא  ממלכתי?  לא  רצוי?  לא 
מה  זה  שלטונית?  לשחיתות 

שיש.    
נטשו  המוכשרים  האנשים 
והעשייה  הפוליטית  הבימה  את 
מעיזים  לא  ו-או  הממלכתית, 
מאסו  חלקם  אליה,  להתקרב 
צופים  וחלקם  לביתם  ועושים 
ומחכים עד כלות. הפוליטיקאים 
אלו  נתניהו.  עידן  כלות  עד 
יחזרו  לא  לביתם,  שעושים 
לתנאי השכר במגזר הממשלתי. 
בוועדות  הזולים  הויכוחים 
את  מרחיקים  ובמליאה  הכנסת 
באין  והמוכשרים.  הטובים 
אנשי תוכן, מעש והגות, כנסת ישראל הפכה במה לכינויי גנאי, 
קללות, וביטויים מקוממים. מעט אנשי אקדמיה שניסו לתרום 

ולהשפיע, פרשו. 
הבעיה  של ״חוסר רמה״ בפוליטיקה בישראל הביאה לאבי 
גבאי את הניצחון והבכורה במחנה הציוני. החברים הבינו שאין 
תשועה מבית! והמושיע לא ימצא בשורות המפלגה. למפלגת 
העבודה יש היסטוריה של הבאת אישים מבחוץ. עם רובם היא 
ברק,  ואהוד  רבין  יצחק  הצליחו.  חלקם  חרוץ,  כישלון  נכשלה 
הצליחו להחזירה לשלטון. גבאי איש עסקים ומנהל בהכשרתו, 
זאת טוב. הצירוף לפיד-גבאי מדיר  בינתיים הוא עושה  מנסה. 
שינה ברחוב בלפור. באם בוגי יעלון יצטרף לטריומווירט ישנו 

סיכוי סביר שבבלפור יתחילו להזיע. 

עו"ד יצחק שינפלד

על  שאוסר  בחוק  הצדק  מן  יש  שאולי  מלמד  שפר  גיל  של  המקרה 
הנכבדים  החוקרים  נא  יתמקדו    לדין  על העמדה  להמליץ  המשטרה 

באיסוף החומר וישאירו את עבודת המשפט למי שהוכשר לכך
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צריך להתכונן ליום פוליטי סגריר

המעמד  שהיום  לומר  אפשר  רבה,  במידה 
בשיא,  נמצא  החרדי  המגזר  של  הפוליטי 
וגם המעמד  הציבורי של המגזר יציב למדי, 
לפגוע.  מנסים  אשר  שוליים  גורמים  למרות 
במקום להתבשם מכך או להתרברב בכך, חשוב בימים 
טובים להתכונן לימים אחרים. ויש הרבה מה שאפשר 

וצריך לעשות. 
בפוליטיקה ידועה היא תופעת הנדנדה, כאשר נבחר 
ובמיוחד  מסוימת,  אג'נדה  מיישם  אשר  מסוים  צד 
לוודאי  קרוב  תקום  העוקבת  בקדנציה  אזי  קיצונית, 
מדיניות  לכיוון  שתמשוך  יריבה,  פוליטית  קבוצה 
הפוכה ולרוב גם קיצונית יותר מזו שהייתה. גם הפוכה 

וגם מוקצנת, וזו מבטלת את זו, וחוזר חלילה.  
תופעת  את  ראינו  חרדים-דת-מדינה,  בנושאי  וגם 
בתחילה  כאשר  היא  ידועה  דוגמה  בפעולה.  הנדנדה 
הגדיל חבר כנסת זה או אחר את הקצבאות, ואז הגיעה 
את  מחקה  אשר  חרדית  אנטי  מפלגה  השפעה  לעמדת 
הקצבאות כמעט בכלל. כך גם אחרי שהגענו למצב בו 
כמעט לא היו חרדים שהתגייסו לצבא, הגיעה מפלגה 
אנטי חרדית שביקשה לגייס את כל החרדים. וכך תמיד, 
זו  מטוטלת  לאחרת.  אחת  מקיצוניות  נעה  המטוטלת 
למנוע  אפשר  חכמה  בהתנהלות  גורל,  גזירת  איננה 

אותה. 
חשיבה פוליטית ארוכת טווח, מחייבת מחשבה על 
מה יקרה אחרי הקדנציה. זה שהיום זורחת השמש, אין 

זה מבטיח שתזרח תמיד. הישג פוליטי שנסמך על הכוח 
הפוליטי הנוכחי, אחת דינו להימחק מיד כאשר היריב 
הפוליטי יעלה לגדולה. הישג פוליטי אמיתי, זה הישג 
או  יתחלף השלטון  כזה שגם כאשר  קיימא,  בר  שהוא 
ישתנה מערך הכוחות, עדיין ההישג על מקומו יעמוד. 
זה לא קל להגיע לפתרונות אלה, אך דווקא אליהם יש 

לשאוף. 
ואם בסוגיות של המגזר החרדי עסקינן, ניטול למשל 
על  קוו  שהסטטוס  היום  הרי  לצבא.  הגיוס  סוגיית  את 
עומדו עומד, הרי זה רק בגלל המעמד הפוליטי הנוכחי 
של המפלגות החרדיות. ברי לכל שברגע שיהיה שינוי 
שונאי  שיבקשו  הראשון  הדבר  הפוליטית,  במערכת 
החרדים לעשות הוא לגייס את החרדים כולם, ודבר לא 

יעמוד בדרכם. 
לשני  בעיות  שיפתרו  פתרונות  לקדם  צריך  לכן, 
הצדדים, כאלה שלא יתעלמו מהצד השני, אלא יאפשרו 
לו לחיות עם הפתרון. רק פתרונות אלה הם ברי קיימא. 
כך למשל בסוגיית הגיוס לצבא, דווקא כעת, כאשר 
מעמדנו הציבורי נמצא בשיא, זה הזמן לבקש פתרונות 
עומק לבעיה. הרי ברור לכולנו שצה"ל זקוק לחיילים, 
על כך אין חולק. אז במקום להותיר את הבעיה על כנה, 
ולתמוך  לקדם  צריך  ממנה,  החרדים  את  רק  ולפתור 

בפתרונות אלטרנטיביים. 
במקום  מקצועי.  צבא  של  הפתרון  למשל  הוא  כזה 
פשוט  בצבא,  כפוי  בשירות  האזרחים  כל  את  לחייב 

מקצועי.  שירות  וליצור  החובה,  שירות  את  לבטל 
החרדים,  כלפי  הגדולה  הציבורית  לתרעומת  הסיבה 
לשרת  צריך  אני  "למה   – ה"פראייר"  תחושת  היא 
שלוש שנים, והחרדים לא?". או במילים אחרות, "למה 
להיות  צריך  לא  אחד  אף  לכן,  אותי?".  רק  דופקים 
בצה"ל,  ישרתו  אשר  חיילים  מקצועי,  בצבא  פראייר. 
יקבלו שכר מלא עבור שירות זה. בדיוק כפי שאנשים 
תפקידים  האש,  במכבי  או  במשטרה  המשרתים 
מסוכנים ומכובדים, ואינם מתרעמים על כך שהחרדים 
אינם משרתים עמם, הם לא "פראיירים" פשוט כי הם 
מקבלים תמורה ראויה והוגנת עבור השירות שלהם, כך 

גם צריך לאמץ מודל זה לצבא. 
למתכונת  לעבור  טכניות  מסיבות  אפשר  אי  אם  גם 
לצמצם  אפשר  גם  אפשר  לחלוטין,  מקצועי  צבא  של 
את הפערים הקיימים. כלומר, לצמצם את תקופת גיוס 
גם  ולהעלות משמעותית את שכר המשרתים.  החובה, 
אם לא מחר בבוקר אפשר להביא לפתרון מלא, עדיין 

בהחלט ניתן להקטין משמעותית את הבעיה. 
זהו פתרון שאם נביא ליישומו, לא תהיה מוטיבציה 
בר  פוליטי  הישג  זהו  הבעיה.  את  להחזיר  השני  לצד 
הנדנדה  תופעת  באמצעות  יימחק  לא  אשר  קיימא, 
תחום.  בכל  לשאוף  צריך  כאלה  להישגים  הפוליטית. 
דווקא בימים בהם יש לנציג הציבור החרדי מעמד חזק, 
חובה עליהם להימנע מפתרונות שהם כפיית רצון של 

צד אחד, אלא לבסס פתרונות ארוכי טווח. 

דוד רוזנטל

דווקא כאשר מעמדנו הפוליטי נמצא בשיא, זהו הזמן לחפש פתרונות לסוגיות הרגישות 
והמורכבות, ולא לחכות ליום שאחרי

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

ישיבת ממשלה. צילום: אלכס קולומויסקי ידיעות אחרונות
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כוחה של התניה

הגיע אלי השבוע לקליניקה יהודי יקר כבן 
במשך  לומד  אני  סיפורו:  וזה  ארבעים 
מצווה  כל  על  שומר  בכולל,  היום  כל 
שזה  עד   - ובחומרה  בדקדוק  מהתורה 
מגיע לתפילה, אני פשוט לא מסוגל לפתוח סידור 
להתפלל.  ממני  שמונע  מחסום  מרגיש  ולהתפלל, 
ילדיי כבר גדולים ולכן אני הולך לבית הכנסת, אך 
את  עצמי,  את  משקר  אני  מתפלל,  לא  אני  בעצם 

אשתי והילדים שלי, אני פשוט לא מתפלל מילה.
מסוגל  לא  פשוט  אני  משקר,  לא  אני  בעצם 
להתפלל, הלכתי פעם לרב גדול ואמר לי שלדעתו 
כמובן  לפסיכיאטר.  אותי  והפנה  כדורים  צריך  אני 
שלא הלכתי, אין לי שום בעיה רגשית, אני לא סובל 

לא מדיכאון ולא מחרדות. מדוע שאקח כדורים?
אני מאוד רוצה להתפלל, אני רוצה קשר עם השם 
יתברך, והעובדה היא שאני יושב ולומד בכולל יום 
שלם. אך כאשר אני נכנס לבית הכנסת ופותח את 
הסידור מתמלא ליבי רגשות מעורבים של עצבנות 

ופחד ואני פשוט לא יכול לפתוח את הסידור.
התחלנו בתהליך הטיפולי. הוא סיפר שאביו כבר 
היה מכה  קם לתפלה  היה  לא  הוא  צעיר אם  מגיל 
אותו תוך כדי צעקות וגערות. "בבית הכנסת אם רק 
הייתי מוציא את הראש שלי מהסידור הייתי מקבל 
סטירה מצלצלת לפני כל הקהל. כך הדבר נמשך עד 
עלותי לישיבה גדולה, אז הלכתי ללמוד בבני ברק".
זה,  כל  את  ששמעתי  רגע  באותו  התבהר  הכל 
פשוט נוצרה אצלו התניה שתפילה היא דבר קשה, 
מחייב, ובא עם גערות ומכות... התניה בעצם גורמת 
שכל תפילה מעלה בך את הרגשות הקשים שחווית 

באותם זמנים כשהיית ילד.
שדברים  האומר  בפסיכולוגיה  מושג   - התניה 
שקורים לנו בילדות )או מקרים טראומתיים במהלך 

החיים( מתנים את ההתנהגות שלנו בעתיד. 
תקופה  הם  בראש שחגים  התניה  לנו  נוצרה  אם 
צעקות  של  ובאווירה  מאוד  לחוצה  נחמדה,  לא 
את  שוב  נחוש  חג  שיתקרב  פעם  בכל  ואיומים, 

האווירה הזאת והיא תגרום לנו אי נוחות, אפילו אם 
כרגע אצלנו אין את האווירה הלא נעימה בפועל. 

כדי  מיוחד  דבר  שום  לעשות  צריך  לא  בעצם 
לחוש את החוסר שקט הפנימי. הוא מגיע לבד מכח 
ההתניה. ממילא, אברך צעיר שרק התחתן ועוד אין 
לו סיבה כביכול להרגיש את הלחץ בערב חג כי הוא 
מתארח והכל מוכן והכל בסדר, עדיין ירגיש סוג של 

חוסר שקט בתת מודע שלו. 
התניה  לייצר  היא  ההתניה  את  לשנות  הדרך 

מחודשת. 
אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יאהבו את קיום 
התורה והמצוות ויאהבו את החגים ואת כל הנלווה 
טובה.  התניה  להם  לייצר  צריכים  אנחנו  אליהם, 
אנחנו צריכים שיהיו להם זיכרונות טובים משבתות 
וחגים - הערות וגערות לא יתרמו בעניין הזה בכלל, 
רק הרגשה טובה. כך כל פעם שיתקרב חג או שבת 
לתחושה  בציפייה  אותם  ימלא  זה  לזה,  יחכו  הם 
או כל מצווה  יחד עם החג – שבת  הטובה שבאה 

אחרת. 
אם נכריח ילד לשיר שירי שבת באופן לא מודע 
הוא יתנגד ותיווצר לו חוויה לא נעימה בראש. אם 
נשיר יחד אתו, נשבח את מי ששר יפה בלי להקניט 

את זה שלא שר, נייצר חוויה חיובית.
ופה אני צועק בכל כוחי שמעו נא הורים ומחנכים, 
את  שיאהבו  ילדים  רוצים  אתם  אם  יקרים,  אנשים 
הדת את ה' צרו כמה שיותר אווירה נינוחה ושמחה 
כך הם יקבלו עוד ועוד התניות ויזכו דברים טובים 

מרוחניות ומהדת.
פעם קראתי בספר שר' שלמה קרליבך אמר מדוע 
האיומה  השואה  את  שעברו  חרדים  יהודים  היו 
שאפשר  )לא  גדולים  כופרים  נהיו  השואה  ולאחר 
לדון כלל וכלל מי שהיה שם( אבל היו אנשים שהיו 
השואה  ולאחר  ומצוות  תורה  שומרי  השואה  לפני 
נהיו יותר חרדים לדבר השם, מה ההבדל בין אותם 

אנשים הרי שניהם סבלו פחות או יותר אותו דבר?
ונהיו  השואה  לפני  חרדים  שהיו  יהודים  אותם 

לא  התניה  להם  הייתה  כופרים  השואה ממש  אחר 
ההורים  ומצוות,  מתורה  הילדות  מגילאי  טובה 
והמחנכים שלהם היו צועקים עליהם. אז כאשר הם 
היה  מספיק  לעצמם:  אמרו  הם  השואה  את  עברו 
לי עם היהדות, אני כבר לא רוצה להכיר שום דבר 

מהיהדות, מספיק היה לי רע. ואז הם עזבו.
להם  היו  השואה  שלפני  אנשים  אותם  אך 
ולרוחניות,  לדת  שקשור  מה  מכל  טובים  זיכרונות 
כל הרבה שנים של  לי  היו  אוי  הם אמרו לעצמם: 
חושך ואפלה במלחמה הזו, אני רוצה לחזור לחיים 
לחנוכה  לשבת  השואה  לפני  לי  שהיו  המתוקים 
וכך  טובות  התניות  להם  היו  ולתפילה.  לסוכות 
אותם אנשים נהיו עוד יותר חזקים באמונתם מאשר 

לפני כן. 
שהחזיק  שמה  פעם  לי  אמרה  ז"ל  שלי  סבתא 
אותה אחרי השואה היה שהיא זכרה את סבא שלה 
מבעלז  מהרבי  חוזר  סעליש,  של  רבה  פתחיה,  ר' 
ומביא משהו מהאדמו"ר. את שולחנות השבת, את 
לטבול  שיוכל  בשביל  מהנהר  הקרח  של  השבירה 
וזה  מהיהדות  טובים  זיכרונות  זכרה  היא  במקווה. 
אותם  האיומה,  השואה  אחרי  אותה  שהחזיק  מה 

זיכרונות טובים.
אשמים  הרבה  האחרונות  בשנים  מחפשים 
וגוברת. כאחד שמטפל  לתופעת הנשירה שהולכת 
יכול  אני  בתחום  לפעול  ומשתדל  הרגשי  בתחום 
לציין שאחד מהגורמים העיקריים לתופעת הנשירה 
בליבות  טובות  התניות  ליצור  הצלחנו  שלא  היא 

הנערים ברוחניות.
ובריאים  חזקים  ילדים  שלגדל  שנזכור  חשוב 
אנחנו  אם  רוחניים  בעניינים  רק  לא  וזה  בנפשם 
רוצים ילדים בריאים בנפשם כדאי לנו לייצר להם 

התניות טובות וחיוביות בכל תחומי החיים.

machon.rot@gmail.com : לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יאהבו את קיום התורה והמצוות ויאהבו את 
החגים ואת כל הנלווה אליהם, אנחנו צריכים לייצר להם התניה טובה.  "

שהולכת  הנשירה  לתופעת  אשמים  הרבה  האחרונות  בשנים  מחפשים 
יכול  אני  ומשתדל לפעול בתחום,  וגוברת. כאחד שמטפל בתחום הרגשי 
הצלחנו  שלא  היא  לתופעת הנשירה  העיקריים  מהגורמים  שאחד  לציין 

ליצור התניות טובות בליבות הנערים ברוחניות

"
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אבי
ההשקפה

יענקי קצבורג
צילומים: ארכיון, יעקב כהן

16 שנה להסתלקות מרן בעל ה'אבי עזרי' זי"ע, שוחח כתב 'כל ישראל' 

כיהן  בהם  לימים  שחזר  פרץ,  הגר"י  רעננה,  של  רבה  תלמידו  עם 

כשר הפנים בשליחות הרב שך  יו"ר ש"ס השר אריה דרעי חושף 

  כיצד שכנע את מרן זצ"ל לעשות שלום עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

הרב יצחק שיניין משחזר את הפטירה בתל השומר ומסע ההלוויה 

המרטיט  נכדו של הגר"ח גריינמן זצ"ל מגלה בפרסום ראשון את 

הסיפורים שלא סופרו מעולם על הקשר החם עד לנתק, תגובת סבו 

לדברי הרב שך "טרייף", מי הגיע להתנצל בחשאי ומי נהג להתייעץ 

עם שניהם במקביל  וגם: המסר שהעביר הבן מהרבי מליובאוויטש 

זצ"ל לאביו, ותגובת הגראמ"מ שך זצ"ל
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לחשוף  דרעי,  אריה  הפנים  שר  ש"ס,  מיו"ר  יקשנו 
זוכר  שהוא  ביותר  המשמעותי  הסיפור  את  בפנינו 
עובדא",  הווה  "בדידי  בבחינת  זצ"ל  שך  הרב  ממרן 

במלאות 16 שנים להסתלקותו.
כידוע, במשך שנים רבות זכה דרעי להיות קרוב למרן זצוק"ל 
ישראל לא עשו 40 שנה, דרעי  עד שהתבטא עליו "מה שאגודת 
לשר  אבל  ומורדות,  עליות  ידע  אמנם  הקשר  אחת".  בשנה  עשה 

ישנה אהבה עצומה למרן זצ"ל והוא רואה עצמו כתלמידו.
השר משתף אותנו בעובדה שלא פורסמה: "כמעט לא סיפרתי 
עובדיה  הרב  מרן  שנים,  עשרות  לפני  על  מדובר  ברבים,  זה  על 
אפילו היה עדיין גר ברחוב ז'בוטינסקי, בתחילת דרכה של ש"ס, 
הייתי  ואני  הפנים  היה שר  טובים  לחיים  פרץ שיבדל  יצחק  הרב 
העוזר שלו, תקופה אחרי שיצאתי מהישיבה, חשבתי כל יום שאני 
כמעט  התנגדות  הייתה  האתיופים,  לארץ  הגיעו  לישיבה,  חוזר 
מוחלטת, רוב הרבנים אמרו שהם לא יהודים, גולדה מאיר הייתה 

ראש הממשלה והיו שאלות קשות. 
"מרן הרב עובדיה זצ"ל שהיה רב ראשי לישראל מול כל חכמי 
הדור, ישב וכתב תשובה שזה שבט דן ויצא להתיר אותם וגם נלחם 
שיביאו אותם לארץ. ובאמת על סמך הפסק שלו הביאו אותם לארץ 
בפעם הראשונה. אני מדבר על הפעם השנייה כשהרב פרץ היה שר 
לא  כבר  מרן  ואז  הגיעו המונים.  הגיעה העלייה השנייה,  הפנים, 
גיור  פסקו שצריך  הראשיים  והרבנים  לישראל  ראשי  כרב  שימש 
לחומרה. וכמובן התחיל קול סערה, הרב פרץ שהיה ראש התנועה 
שאל את מרן הרב עובדיה ומרן בכאב לב גדול אמר לו 'הם יהודים 
גמורים, ולא צריכים גיור לחומרה'. הרב פרץ יצא לתקשורת ואמר 

הם עצם מעצמינו, וכשר פנים רשם אותם כיהודים.
ראש  מרן  היה  ש"ס  להקמת  שותף  שהיה  מי  תקופה  "באותה 
הישיבה הרב שך זצ"ל, אנחנו היינו נציגים שלו. הוא פעל ועשה 
למען הקמתה של תנועת ש"ס ולא סבר בנושא ההלכתי הזה כמו 
'איך הרב פרץ, הנציג שלי, פועל  לו  וזה כאב  מרן הרב עובדיה, 
אני  כמובן,  לפרטים  אכנס  לא  גדול,  נתק  ונהיה  ההיפך מדעתי?' 
הייתי אברך צעיר וכאב לי הסיפור הזה. נסעתי לבני ברק ונכנסתי 
מי  שאגיד  אני  מי  קטונתי  לו  אמרתי  שך,  הרב  הישיבה  לראש 
צודק בהלכה ומי לא צודק בהלכה, מרן הרב עובדיה פסק ואפשר 
לחלוק מי שבדרגה שלו. אבל רק שתדעו, אמרתי לרב שך, מאיזה 
רבנית שמתמודדים  איזו משרה  עכשיו  יש  הפסיקות.  יוצאים  לב 
עליה כמה רבנים, סיפרתי לרב שך. ואחד המתמודדים הוא קרוב 
משפחה של הרב עובדיה והרבנית לוחצת עליו שיתמוך בו, הרב 
עובדיה קרא לי בשקט, שהרבנית לא 
אחר  במועמד  תתמוך  ואמר  תשמע, 
ולא בקרוב משפחתי כי האחרים יותר 

ראויים. 
דרעי.  ממשיך  שך"  לרב  "אמרתי 
"הראש ישיבה מכיר עוד מישהו בדור 
הזה שהיה עושה דבר כזה?" הרב שך 
לו  "זאת האמת?" אמרתי  אותי  שאל 
שמע  שך  הרב  עובדא.  הווה  בדידי 
שאין  יהודי  זה  "אם  לי  ואמר  זה  את 
לשם  התכוון  שהוא  וברור  נגיעות  לו 
זה",  עם  להשלים  אפשר  אז  שמים 
מכתב  כתב  ומרן  שלום  עשינו  ומיד 
ברגע  הנימוקים.  כל  עם  שך  לרב 
שהרב שך שמע שאין כאן נגיעות הוא 
לחלוק  הוא המשיך  את האמת,  זיהה 
איתנו  השלים  אבל  הלכה  בדברי 
מבחינה ציבורית כי הכל לשם שמים.

בקשר עם מרן הרב שך, היה משהו 
אישי שתזכור יותר מהכול?

"אני זוכר בזמנים הכי הכי קריטיים, 
שך  הרב  מרן  אצל  יושב  כשהייתי 
זצ"ל לפעמים שעות רבות מאוד, לא 
שכח  שהוא  אחת  פעם  אפילו  היה 
יודע  והיה  לילדים.  ממתקים  לשלוח 
יענקי,  אוהב  ומה  שמחה  אוהבת  מה 
אז  סוכריה  אוכל  תינוק שלא  זה  ואם 
אשלח לו שוקולד", מסיים יו"ר ש"ס 

אריה דרעי.

אחריות לחולים
זצ"ל  מרן  את  לשמש  שזכה  מי 
עזר  יו"ר  היה  האחרונות  בשנותיו 
שנים   16 צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון 
מה  לדעת  ביקשנו  הפטירה  אחרי 
מרן  עם  מהקשר  היום  עד  לו  נשאר 
זצ"ל, "אין מושג להיות גדול בתורה 

את  ראינו  שך  הרב  אצל  דווקא  במידותיו,  שלם  שהאדם  בלי 
אדם  בבין  הגדלות  את  פחות  לא  ראינו  גם  אבל  בתורה,  הגדלות 

לחברו", מקדים צ'ולק. 
להיכנס  שביקשה  אלמנה  הדלת,  על  אישה  שדפקה  זוכר  "אני 
לרב שך ואמרה שהיא כבר זוכה להיכנס אליו 23 שנה. אמרתי לה 
שהרב לא חש בטוב כרגע, שאלתי מה קרה לך, והיא סיפרה שלא 
עלינו הבן שלה קיבל את המחלה הנוראה והיא רוצה שהרב יתפלל 
עליו. הבטחתי לה שכאשר הרב ירגיש יותר טוב אגיש לו פתקה 
אלמנה,  פה  שהייתה  לו  ואמרתי  שך  לרב  ניגשתי  הילד.  שם  עם 
הוא מיד זכר את השם שלה, שאל מה היא רצתה והצטער מאוד 
יתפלל,  נתנה את השם כדי שהרב  לו שהיא  נכנסה. אמרתי  שלא 
והוא אמר לי 'למה לקחת את הפתקה?' שאלתי למה לא? והרב 
שך הסביר 'אתה יודע כמה אני חלש וכמה אני חולה, היא בטוחה 
יהיה עם הילד הזה,  שאהפוך בשבילה את העולם בתפילות, מה 
מה יהיה? אני כל כך חלש ובקושי יכול להתפלל עליו. אני בקושי 

חי'. 
"היה שם בדיוק נגר שתיקן את ארון הספרים והרב שך אמר לי 
'תיגש אליו, הוא יהודי תמים שהוא לפחות יתפלל'. ראיתי מה זה 
כשהוא לוקח שם של מישהו הוא היה לוקח אחריות. אנחנו כל יום 
שלוש פעמים ביום אומרים 'רפאנו', צריך לקחת ברצינות שמות 
של חולים להתפלל עליהם. הם כל כך אומללים וסובלים לפחות 
זה חלק ממצות ביקור חולים",  נתפלל עליהם. לבקש על חולים 

מסיים הרב צ'ולק.

מסר מהרבי מחב"ד
כידוע, הד"ר אפרים  שך היה בשליחות חינוכית במשך שנים 
החליט  ההזדמנויות  באחת  החינוך.  משרד  מטעם  בארה"ב 
הרבי  של  הדולרים  לחלוקת  ראשון,  ליום  הייטס  לקראון  לנסוע 
מליובאוויטש. כשהגיע תורו, שאל אותו הרבי לשמו, והוא שלא 
רצה להסתבך ענה: "ד"ר אפרים", הרבי לא וויתר ושאל את שם 

המשפחה, ואז הוא ענה "אפרים שך".
מבני  ישיבה  "הראש  של  משפחה  קרוב  הוא  אם  שאל  הרבי 
יותר על  והוא הנהן קלות לאישור. אך הרבי ביקש לדעת  ברק", 
ראש  של  הבן  שהוא  לספר  "נאלץ"  והוא  המשפחתית,  הקרבה 
עבור  כמה  ועוד  עבורו  דולר  עוד  מיד  לו  הוסיף  הרבי  הישיבה. 

"הראש ישיבה", ואז הרצינו פניו והוא פנה אליו ואמר:
"אני מבקש ממך שתהיה שליח שלי אל האבא הראש ישיבה, 
ותגיד לו שכל מה שמפרסמים שאני משיח וכו' זה הכל החסידים 
על דעת עצמם, ואין לי כל חלק בזה..." הרבי שאל שוב ושוב את 
ד"ר אפרים האם יבצע את השליחות, והוא אכן נאלץ ליטול על 
את השליחות,  סיים  הוא  חודשים,   3 כעבור  את המשימה.  עצמו 
איך  ידע  לא  והוא  הבטחה,  זו  הבטחה  לאביו,  ונכנס  לארץ  חזר 

לבצע אותה.
ד"ר אפרים שך חיכה להזדמנות ובמהלך שיחה עם אביו זצ"ל, 
ובין השאר  גולל קצת דברים שראה בארה"ב במהלך השליחות, 
נדרך מיד  ביום ראשון. מרן הרב שך  הייטס  סיפר שנסע לקראון 
גבעטען  דיר  האט  "ווער  מיד:  לו  והגיב  בגו,  דברים  שיש  והבין 

פהארן" )מי ביקש ממך לנסוע(.
אבל הוא הרי הבטיח וממילא נאלץ למסור למרן את השליחות 
הגיב,  כמימרא  רגע  ובתוך  התרגש  לא  שך  הרב  מרן  מהרבי... 
שאת  הסדר,  את  שיהפוך  לו  תאמר  שם,  שתהיה  הבאה  "בפעם 
החסידים  אל  אותם  ישלח  אלי,  שישלח  במקום  האלו  הדברים 

ויאמר אותם ברורות באזניהם..."

ניגודים משלימים
אנחנו שואלים את הרב יצחק פרץ, רבה של רעננה ומהראשונים 
לשרטט  ניתן  האם  זצ"ל,  מרן  ידי  על  הציבורית  לזירה  שנשלחו 
הגדרה תמציתית על הנהגתו המיוחדת של מרן ראש הישיבה זצ"ל.

"התכונות הנדרשות מ'מלך ישראל' הן להיות בבחינת 'גור אריה 
יהודה', כאשר ה'גור' מסמל את העדינות ואת הרכות והנעימות, 
הם  אלו  והגבורה.  ואת התקיפות  העוז  ה'אריה' מסמל את  ואילו 
זכה דוד  שני התכונות, הנראות לכאורה כסותרות, ושעל כמותם 
למלוכה, בבחינת 'עדינו העצני' - כשהיה יושב ועוסק בתורה היה 
מקשה  היה  למלחמה  יוצא  שהיה  ובשעה  כתולעת,  עצמו  מעדן 

עצמו כעץ".
רש"י:  אומר  שושנים,  על  למנצח  שבתהילים,  מ"ה  פרק  "על 
כשושנים  רכים  שהם  הזה,  השיר  יסדו  חכמים  תלמידי  לכבוד 
ונאים כשושנים ומרטיבים מעשים טובים כשושנים. למרות זאת 
- ממשיך הפסוק: חגור חרבך על ירך, הודך והדרך, וכדברי רש"י: 
להילחם מלחמתה של תורה, והיא הודך, והיא הדרך. זה במילים 

קצרות, יסודות הנהגתו של מרן הרב שך, הניגודיות המושלמת. 
'נאים  הם  קורח'.  'בני  אומרים  האמיתיים,  חכמים  "תלמידי 
כשושנים.  טובים  מעשים  ועושים  כשושנים,  רכים  כשושנים', 
הם יפים מבני אדם העוסקים בחיי שעה וחן יצוק על שפתותיהם 

הרב שך בנטילת לולב

ב"

"

אמרתי לרב שך, הראש 
ישיבה מכיר עוד מישהו 

בדור הזה שהיה עושה דבר 
כזה?" הרב שך שאל אותי 
"זאת האמת?" אמרתי לו 

בדידי הווה עובדא. הרב אמר 
לי "אם זה יהודי שאין לו 

נגיעות וברור שהתכוון לשם 
שמים אז אפשר להשלים עם 

זה", ומיד עשינו שלום ומרן 
כתב מכתב לרב שך עם כל 

הנימוקים. שהרב שמע שאין 
כאן נגיעות הוא זיהה את 

האמת, הוא המשיך לחלוק 
בדברי הלכה אבל השלים 

איתנו מבחינה ציבורית.
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הם  גבור',  ירך  על  חרבך  'חגור  מאידך:  אבל  כהלכה,  להורות 
תקיפים, עזים וגבורים להילחם מלחמתה של תורה, תוך כדי עמידה 
ובכל  תנאי  בכל  תורה  דעת   - דעתם  על  לעמוד  ועקבית  איתנה 
מצב. שלוב מופלא זה בין הרכות והתקיפות, הגמישות והעקביות, 
העדינות והקפדנות היא 'הודך והדרך', זהו הודם והדרם של חכמי 

ומנהיגי ישראל". 

איך מרן זצ"ל היה נוהג במאבקים ציבוריים?
"אצטט לך את דבריו, כתוב בשיר השירים: אם חומה היא, נבנה 
עליה טירת כסף ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז - אם אדם הוא 
איתן וחזק ויציב בדעותיו כחומה, אפשר לבנות עליו 'טירת כסף'. 
העקביות  לו  חסרה  אם  ארז,  לוח  עליה  נצור  היא  דלת  אם  אבל 
והתקיפות והוא נע ונד כדלת הסובבת על צירה, יצלח אולי 'לצור 
עליה לוח ארז'. אני חומה - דרשו חכמינו ז"ל, אלו תלמידי חכמים. 
"כמה פעמים ביום אנו אומרים 'ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה 
בימינו', הם אוהבים את ארץ ישראל יותר מאתנו? הם יודעים בכלל 
הם  ישראל?  עם  את  מאתנו  יותר  אוהבים  הם  ישראל?  ארץ  מהי 
יודעים בכלל מה זה יהודי ומיהו יהודי? ומה זה עם ישראל? האם 

יש להם הבנה והרגשה בדבר ד': בנים אתם לה' אלוקיכם? 
נאנח עמוקות, שקע  זצ"ל, בתום דבריו הוא  "אלו המילים שלו 
ומתוח. לפתע הוא התנער  בתוך עצמו והשתרר שקט, שקט ארוך 
כארי והכה בחזקה באגרופו על השולחן ואמר לי: הרב פרץ, אנחנו 
ננצח! אנחנו ננצח! לעם ישראל היו עימותים קשים מאד לאורך כל 
ההיסטוריה עם כוחות עצומים ואדירים. כולם חלפו, אנחנו שרדנו. 
'הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל', 'כל כלי יוצר עליך לא יצלח 

וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי'. 
"כאשר אמר לי את הדברים הללו חשבתי שהוא מדבר על תקופות 
רחוקות, רחוקות מאד, ולא ידעתי שהוא מדבר בעצם על תקופות 
קרובות, קרובות כל כך... זיכני הקב"ה להימצא שנים בקרבת נפש 
הציבוריים  בחיים  סוערות  בתקופות  מרן,  של  במחיצתו  מיוחדת, 
לשלב  שידע  הצבור,  ובהנהגת  בתורה  ענק  לפני  ראיתי  בישראל. 
היה  הוא  ותקיפות.  רכות   - בין התכונות הקוטביות  באופן מופלא 
התורניים,  החיים  על  שניצח  דישראל,  ארעא  מתקיפי  אריה',  'גור 
ובמובן מסוים הכלליים והציבוריים, בישראל ובעולם היהודי כולו. 
צניעות  כארגמן.  ורך  שקט  עדין,  היה  הוא  יומיים  היום  "בחייו 
וענווה מופלאה אפפה את כל הווייתו. הוא קיבל כל אדם בכבוד, 
בשמחה ובאהבה מיוחדת, ובמקרים מיוחדים הוא היה אף מעניק 
ובלכתם היה מלוום עד הדלת. הוא מעולם לא קרא אליו  נשיקה, 
אנשים אלא אם כן הזדמנו אליו. גם כאשר היה צריך לשוחח עם 
אנשים קטנים וצעירים ממנו, היה מזדרז לנסוע אליהם. גם כאשר 
לנסוע  טורח  שהיה  זה  הוא  היה  עליו,  מאד  קשה  הייתה  ההליכה 
אליהם, ופעמים היה נאלץ לעלות קומות כשהוא גונח ונאנח. הוא 

נהג שנים כך, גם כאשר גילו טיפס קרוב לגיל מאה שנות חיים". 

היחס לפרט היה כפי היחס לכלל?
"כאשר הזדמנו לפניו עם ילד, הוא היה עוזב את כולם ומשחק 
עם הילד ברכות ובנעימות, כאילו שני ילדים משחקים יחד, וכאילו 
אין על כתפיו שום עול. תמיד זכר להעניק לילד ממתקים לפני צאתו 
מהבית. הקביעות שלי לפניו בחדר משכיתו, היו בדרך כלל בלילי 
שישי, )בנוסף למפגשים קצרים במהלך השבוע בהתאם לנסיבות(. 
בתום כל פגישה הוא היה קם, ניגש לארון מיוחד, מוציא ממתקים 
לילדים  להביאם  נא  לי:  אומר  כשהוא  בהנאה,  אותם  לי  ומעניק 

לכבוד שבת קודש. 
"הכול אצלו היה אפוף בצניעות, ברכות ובנעימות מיוחדת. אבל 
על  ניצב  היה  הוא  תורה,  של  מלחמתה  להילחם  צריך  היה  כאשר 
ביותר,  הקלה  ולו  תזוזה,  מכל  חרד  הוא  חלמיש.  כצור  עקרונותיו 
מדרכה של תורה. כשהוא היה צריך לקבל החלטה גורלית, הוא היה 

יושב 'שבעה נקיים', שקוע כל כולו בתוך הבעיה שהעסיקה אותו. 
היה  ולבו  ומרות,  קשות  ציבוריות,  מלחמות  הרבה  ניהל  "הוא 
גורם  ידע שזוהי דעת תורה, הוא לא חת משום  כלב הארי. כאשר 
בעולם. הוא ניהל את מלחמותיו פעמים רבות יחידי וכשהוא שוחה 
נגד הזרם. פעמים הייתה לו ביקורת קשה גם נגד אנשי תורה, שראה 
בדרכם איזו שהיא סטיה קלה מדרכה של תורה. הוא ראה בכל סטיה 

קלה, סכנה נוראה לעתידה של תורה.
הקים  הוא  הציבוריים.  החיים  בכל  מאד  מעורה  היה  "הוא 
תנועות.  ופורר  תנועות  הקים  הוא  ממשלות.  ומוטט  ממשלות, 
שרים וראשי ממשלות רעדו לשמע השם 'הרב שך'. רבים מהם רצו 
מאד לפגוש אותו, או לפחות לשמוע את דעתו בנושאים המדיניים 
והציבוריים, שכן הם שמעו על תבונתו הרבה ועל תפיסתו המדינית 
למרות  ציבור  אישי  לפגוש  כלל,  בדרך  נמנע,  הוא  אך  העמוקה. 
הפצרותיהם הרבות, מנימוקיו הוא. הרבה החלטות גורליות הוכרעו 
על פי דעתו בממשלה ובכנסת. בקביעותיו הוא שינה הרבה מהלכים 

במדינה ובציבוריות בכלל. 
"מרן בעל הקהילות יעקב, אמר שבועיים לפני פטירתו: 'שרביט 
ההנהגה של הדור ניתנה ע"י ההשגחה העליונה בידי הרב שך'. ואכן 
הוא היה המנהיג של הדור כולו. בתקופת כהונתי כאשר הזדמנתי 
פעמים רבות לארה"ב ולמדינות באירופה, בכל מקום שמעתי מאישי 
תורה גדולים את אותם דברים: תדע לך, כל החלטה חשובה אצלנו, 

הן בעולם הישיבות והן בעולם התורה 
התייעצות  לאחר  רק  מתקבלת  כולו, 

והדרכה של מרן". 

ההתמדה  חשבון  על  בא  לא  וזה 
והשקיעות בלימוד?

"הייתי תמיד תמה, כיצד אדם אחד 
מצליח ללמוד כל הזמן ולטפל בכל כך 
הרבה עניינים. למרות שידעתי וראיתי 
שהייתה לו יכולת מופלאה לחשוב כל 
הזמן בלמוד ולטפל בו זמנית בענייני 
סייעתא  ספק  ללא  הייתה  זו  צבור. 
דשמיא מיוחדת, לא על פי טבע אנוש. 
התורה  עולם  שכל  איך  בעליל  ראיתי 
על  מונח  היה  כולו,  החרדי  והציבור 
כתפיו ממש. הוא טיפל במסירות וללא 
לאות בבעיות הכלל המנסרות בחללו 
במסירות  שטיפל  כשם  עולם,  של 
בבעיותיו האישיות של כל איש ואשה, 
עצה  ליטול  שבאו  צעירה,  או  צעיר 
עם  התייעץ  לא  ומי  ממנו.  והדרכה 

הרב שך?! 
בדיוק,  לשמוע  תמיד,  ביקש  "הוא 
ומי  ובממשלה,  בכנסת  נאמר  מה 
דברים  שומע  היה  וכאשר  מה.  אמר 
לרוח  בניגוד  המתקבלות  החלטות  או 
ושוקע  עמוקות  נאנח  היה  התורה, 
מוחלטת.  דממה  תוך  רב  בעצב 
מנהיגי  איך  בעליל  רואה  הייתי 
לבעיות  מתייחסים  בממשלה  ישראל 
הישיבה  ראש  מרן  ואיך  הציבוריות, 
הצבור.  לבעיות  מתייחס  היה  זצוק"ל 
ועתה, 'הנה החושך יכסה ארץ וערפל 
נחמת  רק  תמורתו.  לנו  אין  לאומים'. 
עליך  וכבודו  ד'  יזרח  ועליך  הנביא: 

יראה".

מצוות אנשים מלומדה
מרן היה מודאג מירידת הדורות?

בבעיות  עמוקים  בהרהורים  שקוע  היה  כאשר  זמנים,  "באותם 
בעליל  רואה  הייתי  עמוקות,  אנחות  השמעת  כדי  תוך  הציבור, 
שהשכינה הייתה שורה עליו. הוא היה מודאג מאד מכל מה שקורה 
בארץ. מודאג מאד. 'מה יהיה?! מה יהיה עם הדור הצעיר?!' הוא 

היה אומר באנחות קורעות לב, תוך כדי שתיקות ארוכות. 
"מיליון ילדים הולכים יום יום לבתי הספר, ואינם אומרים קריאת 
לזה.  יכול להתרגל  לא  אני  לזה,  אולי כבר התרגלתם  שמע! אתם 
ילדים  אלו  תשכח,  אל  יום.  יום  מאד  עלי  מעיקה  הזו  המחשבה 
קשה  המצב  ומצוות.  תורה  שומרים  היו  אבותיהם  אבות  יהודים, 
הם  העם,  את  לשנות  שרוצים  במדינה  גורמים  יש  מאד.  ומדאיג 
רוצים לשנות את צורתו של העם, את צביונו ואת ערכיו, הם עוד 
שכנינו  עם  המתיחות  אלמלא  איתם.  ויתחתנו  לארץ  גויים  יביאו 

הערבים היו כבר נשואי תערובת בארץ ומצבנו היה קשה מאד. 
היו  מאד,  שורשית  מאד,  חזקה  יהדות  פעם  הייתה  "ברוסיה 
היו  וברי דעת.  היו ראשי קהילה תקיפים  יהודיות חזקות,  קהילות 
תלמודי תורה ישיבות קטנות וישיבות גדולות. היו תלמידי חכמים 
היו  כנסת  בית  בכל  עולם,  גאוני  וגם  תורה  גדולי  גם  היו  רבים, 
שיעורים לרוב, בכל בוקר אחרי התפלה ובכל ערב אחרי העבודה. 
אין לך מושג איך היה נראה יהודי פשוט של פעם. וכאן אני מתכוון 
ליהודי פשוט לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא היה ספוג תורה 
ויראת שמים, ועכשיו, מה קרה לנו? מה קרה עם יהדות רוסיה? איך 
הם נראים? תראה איך הם הצליחו לשנות את העם ברוסיה תוך דור 
אחד או שניים. ההתבוללות אוכלת בהם בכל פה ואין כמעט זכר 
ליהדות. אוי לאזנים שכך שומעות! הרי ברוסיה היו כל גאוני עולם 

יום  של  יהודים  היו  האחרונים,  שהיו בדורות  יום 
ולא פסק  ופוסקים,  פיהם בקיאים בש"ס 

מגירסה. 
"אני חרד. אני חרד שאותם 

את  ישנו  כאן  גם  גורמים, 
עלינו  יגזרו  עוד  הם  העם, 
מכירים  לא  אתם  גזירות, 
מכירים  אנחנו  אותם, 
אותם. זכורני שישבתי פעם 
עם דודי מרן הגאון ר' איסר 

ולמדנו  זצ"ל,  מלצר  זלמן 
בקומה  שהיה  ב'שטיבל' 

השנייה, יהודים, שהתפללו עמנו 

בהיכל הישיבה

"

"

כן, אני חושש, אני חושש 
שגם פה הם יצליחו לשנות 
את העם. אסור לנו בשום 
אופן לתת להם כוח לעשות 
זאת. אנחנו לא צריכים 
לכרוע ברך לכסף ואפילו 
אם יתנו לנו מיליארדים. 
אסור לנו לבנות מוסדות 
שמשענתם העיקרית הם 
כספי הממשלה. אסור לתת 
לשלטון את 'המפתח' של 
הישיבות ומוסדות התורה. 
הם יכולים לסגור את 
הישיבות בין לילה. אנחנו 
צריכים לעמוד איתנים 
וחזקים ולעמוד בכח מנגד!
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תמול שלשום והתרחקו, הפכו לפתע 
ל'רודפים'. הם רדפו אותנו על כך 
צריכים  והיינו  תורה,  שלמדנו 
לקפוץ מהקומה השנייה כדי 

לברוח מהם. 
"הרב פרץ! האם חשבת 
שההשכלה  קרה  איך  פעם, 
למוטט  הצליחה  באירופה 
כבנין  כך  כל  רבים  בתים 
קלפים? הרי עם ישראל הוא 
אלפי  איך  עורף!  קשה  עם 
לילה?  בין  רוחנית  קרסו  בתים 
אומר לך מה קרה: אמנם בתים אלו 

בתים  יהודיים עם יהדות, אבל זו הייתה יהדות של היו 
שיגרה, יהדות של מצות אנשים מלומדה. אלה היו יהודים שקיימו 
מצוות ללא נשמה יתירה. היהדות היא כל כך יפה, כל כך עשירה, 
חייו של יהודי שומר תורה ומצוות הם חיים של שירה, שירה נעימה 

ומרוממת. 
בציבור,  בתפלה  יומו  את  שפותח  יהודי  של  חייו  יפים  "כמה 
בשיעור. תדע לך, השעה היפה והנעימה ביותר בחיי, היא כאשר אני 
עומד בתפילה לפני בורא עולם אשרינו! כמה יפים חייו של יהודי, 
וכמה עשירים הם. כמה יופי וטוהר נסוכים על השבת, על החגים. 
כל חג וטעמו, כל חג וצבעו, כל חג וריחו. הצבור החילוני נדמה לו 
שהוא 'עושה חיים', ואינו יודע שהוא מאבד את החיים האמיתיים. 
עליהם!  לרחם  צריכים  אנו  כמה  עליהם,  הצער  גדול  כמה  חבל! 
ובכל זאת הייתה לצערנו יהדות של מצוות אנשים מלומדה, יהדות 

בלי רוממות, יהדות בלי שכינה, בתים אלו קרסו בין לילה. 
את  לשנות  יצליחו  הם  פה  שגם  חושש  אני  חושש,  אני  "כן, 
העם. אסור לנו בשום אופן לתת להם כוח לעשות זאת. אנחנו לא 
צריכים לכרוע ברך לכסף ואפילו אם יתנו לנו מיליארדים. אסור לנו 
לבנות מוסדות שמשענתם העיקרית הם כספי הממשלה. אסור לתת 
יכולים  הם  התורה.  ומוסדות  הישיבות  של  'המפתח'  את  לשלטון 
לסגור את הישיבות בין לילה. אנחנו צריכים לעמוד איתנים וחזקים 

ולעמוד בכח מנגד! 
בחוץ  בישיבות.  פאר  צריכים  לא  מדרש,  בבתי  שיש  צריך  "לא 
היו  והישיבות  עולם,  גאוני  צמחו  בהם  גדולות  ישיבות  היו  לארץ 
עלינו  יגזרו  עוד  הם  תאזין,  ופשוטים.  דלים  בבניינים  ממוקמות 
צריך  זאת,  יעשו  אם  הישיבות!  בני  את  לגייס  ידרשו  הם  גזירות! 
לומר לבני הישיבות לעזוב את הארץ! 'אל תגעו במשיחי ובנביאי 
אל תרעו', אסור לנגוע בישיבות. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא 
'אני חומה - זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים'. מבצרי 

התורה הם המבצרים המגנים על עם ישראל ועל ארץ ישראל! 
אבל  ישראל,  ארץ  ללא  שנים  אלפי  מעמד  החזיק  ישראל  "עם 
לא החזיק מעמד דור אחד ברוסיה ללא תורה. הם קוראים לעצמם 
ציונים. הם ציונים? אנחנו הציונים האמיתים! מי מתפלל ומתחנן 
כמה פעמים ביום 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים' ומי מבקש 

בדמעות", מסיים הגר"י פרץ את הדברים ששמע ממרן זצ"ל.

ליל הפטירה
אנחנו מבקשים לחזור ללילה הדרמטי של פטירת מרן, "באותו 
לילה של יום חמישי פנו אלי", מספר גבאי בית הכנסת 'איצקוביץ' 
הרב יצחק שיינין בשיחה עם 'כל ישראל', "אמרו שמצבו של הרב 
שך קשה והציעו לי להגיע לבית החולים. כשהגעתי לבית החולים 

'קרוב  שאני  להם  הסברתי  למבנה,  כניסתי  את  המאבטחים  מנעו 
משנתי  אותי  שהעירו  שלרגליי  הבית  נעלי  את  והראיתי  משפחה' 

בקריאה להגיע למיטת הרב. המאבטח אישר ונכנסתי פנימה".
עמדנו  היום.  עד  אותי  מצמרר  זה  ונחרדתי.  מחזה  "ראיתי 
בפרוזדור בטיפול נמרץ, ישנה כניסה שבה המשפחה ממתינה בחוץ 
המשפחה  יושבת  הקטן  בחדרון  אחד.  אדם  להיות  יכול  ובפנים 
וציבור גדול של תלמידים בפרוזדור. זו לא הייתה תקופה של שיא 
הקיץ אלא תחילת החורף אבל אנשים הזיעו. מאבטח ליד הדלת לא 
רק  הוא  פרובוקציות,  עושה  אוכלוסייה שלא  זו  כי  באנשים  נאבק 

שמר על הסדר. אנשים זעקו שם בתפילות שלא אשכח. 
"הנכד מוטי היה ליד הדלת ובפנים היה הרב חנניה צ'ולק יו"ר 
'שמע  הדלת  ליד  אומר  היה  הוא  נוסף.  משפחה  ובן  מציון  עזר 
'שמע  ואומר  שלנו  לדלת  ניגש  זה,  את  שומע  היה  הנכד  ישראל'. 
הוא אמר  כך כשהמצב השתפר  וחזרו, אחר  וכולם שמעו  ישראל' 
תהילים באותה צורה, כך במשך שעתיים, ואז הוא אמר לנו 'ברוך 
על  אברכים  ישבו  בכך.  נזכר  כשאני  מצטמרר  אני  האמת'.  דיין 

הרצפה, היו בכיות נוראיות. זה צמרר את כולם".
"אט אט כולם התפזרו, השמועה התחילה להגיע שהראש ישיבה 
איך  בעיה  והתחילה  לבניין,  לנהור  התחילו  ואנשים  לצערנו  נפטר 
להוציא אותו משם. נפתחה הדלת, נכנסתי לחדר ההמתנה, דיברתי 
שאומר  פתגם  יש  להתפנות.  התחילו  כשכולם  שלי  הדוד  עם 
שסמכויות לוקחים ולא מקבלים. אמרתי שאני חייב לקחת סמכות 
לי  חשוב  היה  למה  להסביר  יודע  לא  אני  להישאר.  רוצה  אני  אם 

עם גפני ורביץהרב פרץ עם אריה דרעי

נואם

"

"

הנכד מוטי היה ליד הדלת 
ובפנים היה הרב חנניה 

צ'ולק יו"ר עזר מציון ובן 
משפחה נוסף. הוא היה 
אומר ליד הדלת 'שמע 

ישראל'. הנכד היה שומע 
את זה, ניגש לדלת שלנו 

ואומר 'שמע ישראל' 
וכולם שמעו וחזרו, אחר 

כך כשהמצב השתפר 
הוא אמר תהילים באותה 
צורה, כך במשך שעתיים, 

ואז הוא אמר לנו 'ברוך 
דיין האמת'. אני מצטמרר 

כשאני נזכר בכך. ישבו 
אברכים על הרצפה, היו 

בכיות נוראיות. זה צמרר 
את כולם
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מחלק ממתקים לילדים

,כינוס מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה בביתו
צילום: ויקיפדיה

הנתק והקשר

ראש  מרן  בין  היחסים  על  מעולם,  פורסמו  שלא  נדירים  סיפורים  למקבץ  נחשפים  אנו  הכתבה  עריכת  סיום  עם 
הישיבה הרב שך זצ"ל למרן הגאון רבי חיים גרינמן זצ"ל, הנתק היה מוחלט עד שתלמידי הרב שך נמנעו מלהינשא 
לתלמידי ונכדי הגר"ח גרינמן זצ"ל, אך למרות זאת, לאחר 16 שנה, ניאות אחד מנכדיו לשוחח עם 'כל ישראל' על 

הקשר הקרוב עד לנתק הגדול בין הגאונים זצ"ל, ובאופן מפתיע גם התבטאויות במהלך שנות הנתק. 

לפני הנתק היה קשר טוב בין הרב שך לסבא זצ"ל?
היה קשר אמיץ וחזק, הרבה מאוד מתוך המכתבים בספר "מכתבים ומאמרים" נכתבו בכלל על ידי סבא זצ"ל, סבא 
היה כותב קול קורא והיה הולך להחתים את הרב שך וגדולי תורה נוספים. הוא יזם את המאבקים, את המכתבים, את 

חיזוק האידשקייט ביחד עם הרב שך.

באיזו שנה פרצה המחלוקת הראשונה בין מרן הרב שך לסבא הגאון זצ"ל?
למעשה כבר בתשל"ז, לפני כן היה נוזף במי שמדבר על הרב שך ואומר שאסור לדבר על מי שעמל בתורה.

מה קרה בתשל"ז?
הרב שך והסטייפלר זצ"ל )בעל הקהילות יעקב י.ק.( אחזו שגם בבני ברק אסור ללכת עם פא"י, כפי שלא הולכים 
עם פא"י בכל הארץ, שמואל וינברג ז"ל התמודד מטעם פא"י לראשות העיר, סבא תמך בו כי סבא אחז שפא"י של 
בני ברק לא כל כך גרוע, והרב שך והסטייפלר אמרו שזו פרצת גדר ללכת עם פא"י, אבל סבא היה חזק למרות שהיה 
צעיר מהם ותמך בשמואל וינברג והוא אכן ניצח. וסבא אמר "נורמלי, עם כזו התנגדות וינברג לא היה יכול לנצח". 

והנתק הלך וגבר עם השנים?
בתשנ"ג בהנחת אבן הפינה לישיבת "רבינו חיים עוזר" הרב שך דיבר שם ואמר על סבא "טרייף", זה היה הנתק 
הסופי והעוצמתי. כאשר בני הבית הרגישו פגועים מאוד יחד עם התלמידים, סבא לא הגיב ולא דיבר ורק שתק. אבל 
יכול לחשוף כאן לראשונה, כמה ימים אחרי הדרשה הזו שצוטטה ביתד נאמן בהבלטה רבה על  תגובה אחת אני 
ידי העורך דאז נתי גרוסמן, ובמאמר המוסגר המילה "טרייף" הושמטה ב"מכתבים ומאמרים" אבל הופיעה ביתד 
נאמן, הגיע בחשאיות מוחלטת הגאון רבי מנחם צבי ברלין ראש ישיבת "רבינו חיים עוזר" לביתו של סבא זצ"ל, 
והתנצל שהדרשה הזו היתה דווקא באירוע אצלו, הוא אמר כי הוא לא נכנס בין שני הרים, אבל לא נעים לו שדווקא 
אצלו נאמרו הדברים, והדגיש כי לא ידע על כך מראש. סבא הגיב לו במילים בודדות וזאת ההתייחסות הראשונה 
והאחרונה של סבא לנאום הזה, הוא אמר להגרמ"צ ברלין "מגלגלין זכות על ידי זכאי". אין צורך להסביר, אני גם 

לא יודע להסביר.
עם הקמת דגל התורה, סבא התנגד למחלוקת וסבר שאסור היה להקים את דגל, כמה ימים לפני הכנס הגדול של 
הקמת דגל, הרב שלח שליח את אחד הרבנים להציע לעשות שלום ושסבא יכנס איתו יחד לאולם. אבל סבא לא החזיר 
תשובה, הוא אחז שזה מחלוקת ואסור להתערב במחלוקת, הוא השקיע את כל כוחו בארגון "ערכים" שהוא הקים, 
בסמינר "אור החיים" ובקירוב. אבל ביום הבחירות הופתעו כולם, סבא הורה לצאת ולהצביע לדגל התורה, הוא עצמו 
לא יצא אבל אמר לכולם לצאת והתבטא שלמרות המחלוקת ודעתו הברורה בנושא "יהיה חילול השם אם מפלגה של 

בני תורה לא תעבור את אחוז החסימה".
היו במהלך השנים גם האשמות שווא, למשל טענו תלמידי הרב שך שאת הגיבוי השקט לאריה דרעי שלא לבטל 
את ההסכם עם השמאל בתרגיל המסריח נתן לו סבא, אין הוכחה לזה אבל דרעי הקפיד להגיע לסבא להתייעץ וכולם 

חשבו שסבא נוקם ברב שך ומחלק הוראות לדרעי.

היו במהלך השנים רבנים שניסו לעשות שלום?
"לא ממש ניסו, אבל למשל הגאון רבי שמעון בעדני ראה עצמו תלמיד של שניהם, גם של הרב שך וגם של סבא, 
היה פעם שישב בדיון אצל סבא ובני הבית זלזלו בדעת הרב שך. הרב בעדני קם בזעם ועזב את הבית. לאחר מכן ניסה 
במובן מסוים להרגיע את הרוחות. הרב רפאל וולף היה נמצא במקביל אצל סבא זצ"ל ואצל הרב שך ולא ראה בזה 

סתירה, היינו רואים אותו נמצא הרבה בבית המדרש של סבא.
לסיום אני רוצה לספר סיפור שהוא ידוע אצלנו, במשפחה אבל לא סופר לדעתי עד כה בציבור, הגיע לסבא איזה 
אברך שאשתו ימים ספורים לפני לידה והעובר במצב הפוך, סבא היה דוגל תמיד בשיטה שלא לנתח, אבל במקרה 
הזה אמר כן לנתח, האברך הלך להתייעץ גם עם הרב שך שאמר לו בשום אופן לא לנתח ובירך שהעובר יתהפך, 
באורח פלא שעה לפני הלידה העובר התהפך מעצמו כברכת הרב שך. אחרי שנולד הבן במזל טוב וללא בעיות, הגיע 
האברך לסבא לבשר על הלידה, וסבא שאל מיד מה היה בסוף ואיך עבר הניתוח, האברך סיפר את "המופת" של הרב 

שך. וסבא הגיב "הרב שך, אנשים בני שבעים הוא הופך ברגע אחד, אז עובר בן יומו בטוח הוא יכול להפוך".

להישאר. פגשתי את הרב צ'ולק והוא אמר לי שיש לי תיק תפילין 
קח את זה, התאים לי להיות העוזר של הרב צ'ולק, כי כשאני עוזר 

שלו אני מחובר אליו".

בעצם זכית להיות קרוב למיטה, בין היחידים.
הד"ר  בנו  עצמו,  צ'ולק  צ'ולק,  של  נהגו  וייס  יעקב  שם  "היו 
אפרים שך ז"ל, הבן שלו ואני, נשארנו עם הרב סלומון, הרב של תל 
השומר. הוצאנו את כולם והאזור הפך סטרילי. הביאו אמבולנס של 
'עזר מציון' לכניסה לבית החולים כדי למשוך את תשומת הלב של 
האנשים שהתרכזו שם כשלמעשה רצינו להוציא אותו דרך הכניסה 

מכיוון המחנה הצבאי. זה היה תרגיל הסוואה".

ממש מבצע חשאי...
"כן, החשיכו פרוזדורים כדי שכשנצא מהמעלית לא יזהו אותנו. 
חששו  ולשמאל,  לימין  לפנות,  לאן  בשקט  לנו  אמרו  מאבטחים 
ירדנו  אותנו,  הובילו  לאן  יודע  לא  אני  אנשים.  של  מהסתערות 
ליציאה  שהגענו  עד  ושמאל  ימינה  בפרוזדורים  נכנסנו  במעליות, 
את  הכנסנו  מציון.  עזר  של  נוסף  אמבולנס  חיכה  שבה  האחורית 

המיטה לאמבולנס".

איך התחושה של להיות באמבולנס עם המיטה של גדול הדור?
בספסל  והנכד  הבן  הנהג,  ליד  צ'ולק  את  ראיתי  רגע  "באותו 
ליד  יושב,  הרופא  שבו  במקום  יושב  ואני  האמבולנס  שבתחילת 
אני הצעיר הפשוט  רבינו הרב שך. אמרתי לעצמי  מרן  ראשו של 
והקטן יושב חי ונושם ליד גדול הדור שאינו חי. אתה מרגיש את 
האבסורד, כאילו יש לך יתרון כי אתה חי. התקשרתי לרבי, הגאון 
רבי מרדכי גרוס, שאלתי אותו מה אני עושה שם, הרגשתי שכולי 
רועד וכל טעות ליד אדם כזה היא טעות פטאלית ללא חזור. הוא 

השיב לי ואמר לומר תהילים וכו'".

משם הגעתם לפוניבז'?
אותו  להוריד  צריך  והיה  נרות  והדליקו  ספסלים  הניחו  "כן,   
לא  אבל  בזק"א  מתנדב  אמנם  שאני  אמרתי  לרצפה.  מהמיטה 
האלה  המצוות  את  זה.  את  לעשות  מעז  לא  אני  לטבול,  הספקתי 
יהושע  הרב  הגיע  מאוד.  חששתי  מחפש.  לא  אני  הדור  בגדול 
גולדשמיט שהוריד את המטה לרצפה. בבוקר הרגשנו באוויר את 
חנויות  בבוקר.  ב-6:00  כבר  הפטירה  על  זעקו  הרמקולים  האבל. 

שאף  עסקית  מהבנה  וחלק  הזדהות  מתוך  חלקן  סגורות,  נשארו 
אחד לא יקנה ביום כזה. כל העיר בני ברק הייתה אבלה, התרגיל 
נוסף נסע כדי  עם האמבולנס נמשך כמה פעמים כאשר אמבולנס 

להוריד לחץ מהרכב עם המיטה".
"ביום שישי בשעה 11:00 בבוקר הייתה הלוויה. היו שם מאות 
אלפי איש, הכול היה שחור מאדם מישיבת פוניבז' ועד גשר קוקה-
קולה. בבית העלמין עשו את הטהרה. בישיבה היו הספדים, הספידו 
חתנו מרן הגרמ"צ, והרב צ'ולק הקריא חלק מהצוואה וכולם בכו, 
כולם כולם כולם. ברכבי לקחתי את בתו אשת מרן הגרמ"צ ברגמן. 
ביום  נקבר  הישיבה  ראש  הטרי,  הקבר  על  שם  אותו  הספיד  בנו 
ברק.  לבני  להיכנס  הצליח  לא  רכב  כלי  אף  הצהריים.  אחר  שישי 
אוטובוסים חנו בכביש ואנשים צעדו ברחוב. העיר הייתה סגורה 
ומסוגרת, השבת שלאחר מכן הייתה שבת של הלם, שבת בלי הרב 

שך זצ"ל, זאת למרות גילו המופלג", אומר הרב שיינין. 
המסע מבית החולים עד הקבר לא הסתיים מבחינת הרב שיינין, 
והוא לקח על עצמו את ניהול הציון הק'. "זו זכות עצומה, ושום 
למרות  וזה  האוהל  ואת  התאורה  את  מממן  או  משלם  לא  גוף 
הפרסומים בלי להיכנס לשמות, הכול נופל עליי בלבד ואני שמח. 
ואפילו  נשמתו  לעילוי  שילמד  מי  אחר  טוב  שימליץ  הבטיח  מרן 
יחשוב מחשבה אחת של מוסר. בזכות העלייה לציון רבים זוכרים 

את הצוואה המיוחדת".
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וגילו
ברעדה



23  כ"א בחשון תשע"ח 10/11/17

שומרת  ומעברים,  משברים  למרות 
מעמדה  על  התורה'  'באר  ישיבת 
מקומה  את  משדרגת  ואף  היציב 
ישראל'  'כל  כתב    לשנה,  משנה 
תפס  מדוע  מיוחד  בפרופיל  מסביר 
מתנהל  כיצד  גי"ל,  השם  דווקא 
המשטר בישיבה, ואיזה מקום תופס 
ה'שיעור כללי' בסדר היום   וגם: 
מתי נזרקו בעלי רישיונות מהישיבה, 
ידי  על  הישיבה  ראש  הותקף  מדוע 
רבנים ספרדים ולמה תלמידי הישיבה 

לא מרבים לבקר בשטיבלאך?

                               

צילום: יעקב לדרמן


אבי    רבינא
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התורה"  "באר  ישיבת  עלתה  האחרונות  שנים 
דווקא  ולאו  לכותרות,  גי"ל(  בשם  גם  )המוכרת 
בהקשרים חיוביים. זו הסיבה בגינה החלטתי לבקר 
ולהכיר את עברו השני של המתרס: להיכנס להיכלי 
להתרשם  השיעורים,  חדרי  בין  לשוטט  הלימוד, 
עם  יחד  ולחוות  הישיבה  ראש  של  מלמדנותו 

הבחורים את חיי היום יום המרוממים. 
מפתיעה במיוחד היא העובדה ששם הישיבה הרשמי 'באר התורה' 
ראשי  "גי"ל",   - כל  בפי  השגור  לשם  משנה'  כ'כותרת  רק  משמש 
עובדה  הישיבה.  ראש  הוא שמו של  הלו  לוי,  יוסף  גבריאל  התיבות 
זו אינה מפתיעה בכלל. אם תכירו את אופיו הכריזמטי והסוחף של 
ראש הישיבה, את לשונו החדה ואת שיעוריו המפולפלים, תבינו כי 
הם אשר הקנו לישיבה את שמה. דבר אשר מסביר יותר מכל את מהות 
הישיבה. ישיבה הסובבת סביב אדם אחד - הגאון רבי גבריאל יוסף 

לוי.
ושמם  מפואר,  עבר  על  המתבססות  הוותיקות  מהישיבות  בשונה 
לצעירה  נחשבת  גי"ל  ישיבת  החרדי,   בעולם  כבר טאבו  הוא  הטוב 
יחסית ומתבססת על אישיותו הכריזמטית והסוחפת של ראש הישיבה 
משטר  ומקיימת  ופרטני,  אישי  יחס  לתלמידים  מעניקה  שהיא  תוך 

מחמיר ביחס לסטנדרטים המקובלים בעולם הישיבות.
הדימוי 'הפתוח' של 'באר התורה', הנחשבת לישיבה 'ליטאית' בצד 
המודרני של עולם הישיבות, יש לו מחד בהחלט על מה לסמוך, אך 
מאידך יש לציין את מסורת ההחמרה הנהוגה בישיבה בהובלת ראש 
הישיבה הכריזמטי, משטר מקביל לזה שקיים בישיבות מודרניות אך 
בעלות אופי דומה כמו 'אור ישראל' וישיבות נוספות. אני מציין זאת 
בקצרה כדי להסב באופן כללי את תשומת הלב לכך שמעבר לתיאור 
אישיותו הסוחפת של ראש הישיבה הגרג"י לוי, יש חשיבות להכרת 

עולמה ומשנתה של ישיבת 'באר התורה'.
השורות הבאות יהוו אפוא ניסיון צנוע, על בסיס שיחות היכרות עם 
תלמידים ובוגרים, להתוות קוים בסיסיים והתחלתיים, לאופי הישיבה, 
תוך ניסיון למצוא באלה את שרשי הנהגתו של מנהיג הישיבה, הלו 

הוא רבי גבריאל יוסף לוי. 

שיעור כללי במרכז
מ-25  למעלה  בזמן  לחזור  עלינו  ישיבה,  של  לעומקה  לרדת  כדי 
'באר התורה', היה הגאון רבי גבריאל  נוסדה ישיבת  שנה, עוד טרם 
יוסף לוי ר"מ בישיבת 'בית מתתיהו' )בבני ברק(, באותן שנים התנסה 
העיונית  הגישה  ובהנחלת  תלמידים  בהדרכת  שיעורים,  במסירת 

הישיבתית לתלמידי הישיבה המשתוקקים. 
אישיותו  ועל  עליו"  "קטן  כר"מ  תפקידו  כי  היה  ניכר  הזמן  עם 
נחשבו  ושיעוריו  אחריו  נהרו  רבים  תלמידים  והסוחפת,  הכריזמטית 
לעיוניים שבעולם הישיבות. כושר ההסברה הנדיר בו ניחן הרב גי"ל 
הפכו את השיעורים לחוויה ייחודית ומרתקת, המאפשרת גם לבחורים 

בינוניים להבין בעיון סוגיות קשות ובלתי מוסברות. 
כל זה בצירוף תכונות המנהיגות בהן ניחן, הם שהובילוהו לצאת 
לדרך עצמאית. כך, בברכת מרנן הרב שך והגרש"ז אוירבך, צירף אליו 
את חותנו הגאון רבי אהרן פלדמן חבר מועצת גדולי התורה בארה"ב. 
השניים שכרו את המבנה המיתולוגי ברחוב הפסגה בשכונת בית וגן, 
שם שכנה הישיבה כ-25 שנה עד למעברה המדובר בשנה האחרונה 
בית  בעיר  א'  שמש  בית  רמת  בשכונת  )בקרוואנים(  הזמני  למשכנה 

שמש.
 - הישיבתית  הדרך  היא  התורה  בבאר  הנהוגה  הלימוד  שיטת 
ליטאית, הדוגלת בהתפתחות לימודית הדרגתית והמתמקדת בלימוד 
עיוני של סוגיות ונושאים נבחרים בעיקר מתוך סדרי 'נשים' ו'נזיקין' 
ולהשגה של החומר התלמודי בעיקר  ושואפת להפשטה  שבתלמוד, 
של הגמרא. במשך שנים יודעים בוגרי ותלמידי 'באר התורה' כי השיא 
הלימודי העיוני מגיע בשיעור כללי של ראש הישיבה מדי יום רביעי. 
הבחורים  את  המכינים  מקומות"  "מראי  נמסרים  השיעור  טרם  עוד 
של  מלאה  השתתפות  נרשמת  עצמו  כללי  בשיעור  השיעור.  לקראת 
דעתם  ולחוות  להתערב  חוששים  הצאן  צעירי  הישיבה.  תלמידי 
חוששים  לא  המבוגרים  והבחורים  העדה  זקני  אך  השיעור,  במהלך 

להיכנס לעימות תלמודי עם ראש הישיבה. מיותר לציין מי מנצח...
נ.  לנו  מספר  כללי  השיעור  סביב  וההתלהבות  ההתרחשות  על 
תלמיד הישיבה: "בסדר א' של יום רביעי בבוקר נכנס ראש הישיבה 

ודורש  קושיות,  מפזר  רה"י  המדרש.  בית  ספסלי  בין  ומסתובב 
הוא  כך  הנלמדת.  הסוגיה  על  חדשים  רעיונות  לשלוף  מהתלמידים 
מערב את הבחורים ומכניס את כולם לאווירת השיעור כללי, למחרת 
שנאמרו  הפלפולים  על  יומי  בשיעור  הר"מים  יחזרו  כללי  השיעור 

בשיעור הכללי". 
נ. מוסיף כי תלמידי שיעור א' יחזרו עם בחורים מבוגרים יותר על 
לעומק  להכניסם  מנת  על  בערב,  וחמישי  רביעי  בימי  כללי  השיעור 
סוגיה הסבוכה. )ככלל, מוסד האילנות, במסגרתו מתקיימות חברותות 
בעולם  נפוץ  דבר  הוא  הצאן,  לצעירי  ותיקים  בחורים  בין  קבועות 
 - כללי  השיעור  סביב  בישיבה  האילנות  התמקדות  אולם,  הישיבות. 
הוא פרי מוחו של ראש הישיבה הכריזמטי, ומאפיין את ישיבת גי"ל 

בלבד(.
"אחד  בישיבה:  כיום  הקיבוץ  מבני  אחד  תלמיד,  לנו  מספר 
לרבותיו. הבולטים  הוא הקשר ההדוק  ממאפייניו של ראש הישיבה 
השיעורים  צורת  שאף  זצ"ל  רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון  שבהם 
הלמדנית שלו שאובה עמוק מתוך שיעוריו של הגר"ש רוזובסקי. כמו 
כן הוא מזכיר רבות מפסקיו של מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל אליו היה 
מקורב. בשיחות מפעם לפעם היה נותן אזכורים של המשגיח ר' גדליה 

אייזמן זצ"ל משגיח ישיבת 'קול תורה' הסמוכה".

משטר קשוח
בתוכה  ומכילה  ייחודית  אינה  גי"ל  ישיבת  של  המשטר  שיטת 
מאפיינים רבים מהמשטר הנהוג בעולם הישיבות. אך עדיין מחמירה 
לטיפול  זוכות  ורחבות  חריגות  תופעות  כך,  למקבילותיה.  יחסית 
מאסיבי וחריף מצוות הישיבה. אולם תופעות פרטניות וזוטרות זוכות 
לעיתים להעלמת עין ולעיתים עולות על המוקד. בחור שילך לצפות 
במשחק ספורט - אם עשה זאת לבד שלא בחברת בני הישיבה, לרוב 
אשר  בחורים  של  קבוצה  אולם  הישיבה,  מצוות  עין  להעלמת  יזכה 

תיתפס במעשה אשר חורג מכללי הישיבה - תבוא על עונשה.
בתפקיד משגיח הישיבה מכהן הגאון רבי ברוך דב בן שלום, כמו כן 
הגאון רבי מרדכי לוי אחיו של ראש הישיבה נחשב לדמות דומיננטית 
בישיבה  תלמידים  ידו.  את  טומן  אינו  המוסר  בתחום  וגם  בישיבה, 
זוכרים את המשגיח הפופולארי הגאון רבי עמנואל בש, שפרש לפני 
לתלמידים  ועדים  נערכים  אלו  לימים  עד  מהישיבה.  שנים  כשלוש 

ובוגרים במעונו של הרב בש בירושלים.
הוא  בגי"ל  המוקפדים  הדברים  אחד  הישיבות,  מרוב  בשונה 
השהייה בשבת בישיבה. מספר לנו ש. אחד מבוגרי הישיבה: "דווקא 
הייתי נהנה בשבתות בישיבה, השבת הייתה מלווה בשירה, בדרשות, 
בסדרים ובאווירה מיוחדת, אמנם הייתה הקפדה כל יום חמישי לעבור 
לשבת  לצאת  רשות  ולבקש  הישיבה  ראש  אצל  שבת'  'גוט  לאחל 
חופשית. בחור שחמק ממסדר זה היה נאלץ להסביר את עצמו ביום 
ראשון. אולם, בחורים המוחזקים כבחורים טובים זכו להעלמת עין".

כשערכתי את הכתבה )"שואפים לפסגה"( על ישיבת 'קול תורה', 
שכנתה של 'באר התורה' לשעבר, סיפר לי אחד הבחורים: "אצלנו זה 
לא כמו בגי"ל, אתה יכול להתפלל באמשינוב ולחזור לישיבה והכל 
והתפלל בשטיבלאך  בסדר, אבל בגי"ל הסמוכה בחור שקם מאוחר 
הסמוך היה מתחמק מלעבור ברחוב הפסגה ליד ראש הישיבה. אנחנו 
יכולנו לעבור ליד ראש הישיבה שלנו ולאחל לו 'בוקר טוב' לעומת 

בחורי גי"ל שהיו נמלטים בבושת פנים".
להתפלל  כי  היא  גי"ל  הרב  של  "השיטה  שני:  מועד  ג.  לי  מספר 
בשטיבלאך זה ביזיון והיפך מגדלות האדם, בחור שקם מאוחר ולא 
שיתפלל  מאשר  בחדרו,  שיתפלל  עדיף  הישיבה,  במניין  התפלל 
"בסעודה  מוסיף:  הוא  עוד  האדם".  צורת  את  ויאבד  בשטיבלאך 
חומקים  היו  בחורים  מעט  שיחה,  הישיבה  ראש  מוסר  שלישית 
מהשיחה דרך מטבח הישיבה על מנת להתפלל מעריב מוקדם, בחזור 
נזהרים לעבור בחשאיות, כך שראש הישיבה  ממעריב היו הבחורים 

לא יביט בהם בשובם מהתפילה המוקדמת".
ספרדי,  בחור  של  החתונות,  "באחת  הישיבה:  מבוגרי  אחד  נזכר 
הישיבה  מבחורי  וחלק  ומקפיצים,  מזרחיים  ניגונים  התזמורת  ניגנה 
המסורת  כמיטב  המזרחי  הקצב  פי  על  ונעו  רקדו  לאווירה  שנכנסו 
כעשרה  סילק  הישיבה  ראש  נדהמנו,  שלמחרת  אלא  המרוקאית, 
בכעס:  והוסיף  מדוע,  להסביר  בלי  בריקוד  השתתפו  אשר  בחורים 
'כך לא מתנהגים בני תורה ובוודאי לא בחורים מבאר התורה', לאחר 
כיומיים השיב את הבחורים לישיבה בתקווה שהמסר הובן והבחורים 

למדו לקח".
מזה  הנשוי  ספרדי(  )בוגר  בדוד  פגשתי  הכתבה,  הכנת  במהלך 
בתמוז  י"ז  בערב  זה  "היה  מביכה:  באנקדוטה  שנזכר  שנים  ארבע 
המזרח  עדות  בני  אנו  לפיו  בישיבה  פתק  תלה  גי"ל  הרב  תשע"א, 
צריכים לנהוג כמנהג האשכנזים בשלושת השבועות – כולל תספורת 
וגילוח. אחד מחבריי תלש את המודעה בזעם. משנודע הדבר לראש 
הישיבה, הזדעזע ונפגע עמוקות ובאותו צהריים עמד בהיכל הישיבה 
ומסר שיחה נוקבת  בפני הבחורים אותה לא אשכח כל ימי חיי: 'זאת 
שמחלל  בחור  דבר?  כזה  לעשות  שיכול  השוטה  מי  וחוצפה!  עזות 

מודעה  שמוריד  בחור  אבל  מהישיבה,  לסלקו  יש  האם  ספק  שבת 
לאלתר',  ולעוף מהישיבה  חפציו  את  לארוז  צריך  הישיבה  ראש  של 
ראש הישיבה הוסיף בחומרה: 'אם עד היום הסתפקתי לגבי בחורים 
מגולח  שיימצא  בחור  מעכשיו  השבועות,  בשלושת  שמתגלחים 
המהדהדים  דבריו  היו  כך  מהישיבה'.  מיד  יעוף  בשלושת השבועות 

באוזניי עד היום למרות הזמן הרב שעבר מאז".
דוד: "שיחתו הנוקבת של ראש הישיבה התפרסמה בכלי  ומוסיף 
מהמגזר  רבנים  בהם  שליליים,  הדים  וגררה  החרדים  התקשורת 
הישיבה  בחורי  על  מנהגי האשכנזים  כפיית  על  הספרדי שהתקוממו 
והשתמשו  הישיבה  ראש  את  שהבינו  היו  מנגד,  המזרח.  עדות  בני 
בביטוי הנפוץ: אני מכבד את הבחורים הספרדים, שהם יכבדו אותי 

בבית שלי".
שנה  באותה  התרחש  אשר  נוסף  סיפור  הגיע  ישראל'  'כל  לכתב 
בחורים  עשרות  בישיבה,  התרחשה  גדולה  דרמה  כאשר  )תשע"א(, 
מבני הקיבוץ קיבלו מכתבים המודיעים להם: "מאחר והוצאת רישיון 
נהיגה - עליך לעזוב את הישיבה". הבחורים קיבלו את ההודעה ללא 
ולמצוא  להתארגן  יכלו  שלא  כך  אלול,  זמן  בתחילת  מראש,  הכנה 
ישיבה חלופית, ובשל כך הגיעו להסכם עם הנהגת הישיבה כי יוכלו 

להישאר עד סוף אלול ורק בזמן חורף לעזוב לישיבה אחרת. 
המכתב שנשלח באופן פתאומי ולא צפוי טלטל את ספינת הישיבה. 
הבחורים נרעשו והתקוממו ואף שלחו מכתב מפורט לראש הישיבה 
יצירתי  בפתרון  וניסה  הדברים  את  קיבל  לא  הישיבה  ראש  בנידון. 
כי  הבינו  הללו  שסולקו.  הקיבוץ  בני  עבור  חדשה  ישיבה  לפתוח 
למהלך.  והתנגדו  מהישיבה  אותם  להעיף  מתוחכם  בניסיון  מדובר 
מיותר לציין כי בעל המאה הוא בעל הדעה. השמועה עשתה כנפיים 
והגיע עד לאוזנו של המקובל הגאון רבי יעקב עדס שפסק לבחורים כי 

ב

השיטה של הרב גי"ל היא כי להתפלל 
בשטיבלאך זה ביזיון והיפך מגדלות האדם, 

בחור שקם מאוחר ולא התפלל במניין 
הישיבה, עדיף שיתפלל בחדרו, מאשר 

שיתפלל בשטיבלאך ויאבד את צורת האדם

"
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עליהם להישאר בישיבה והוסיף: "אף אחד לא יביא משטרה להעיף 
סיפר  עדס  הרב  אותם".  וישרפו  הרישיונות  את  שייקחו  אבל  אותם, 
יצא  וידעתי שהוא  גי"ל כאברך  הישיבה הרב  "הכרתי את ראש  גם: 

גדול בתורה".

במגמת שיפור

מספר לנו רפאל )שם בדוי(: "מאז שעברנו לקרוואנים בבית שמש, 
 7 ואפילו   ,6 ישנים  היינו  בירושלים  אם  הכר.  לבלי  השתנו  התנאים 
בחורים בחדר אחד בצפיפות ובתנאים לא אנושיים. הרי שכיום אנו 
גם  אנושיים.  ובתנאים  ממוזגים  בחדרים  בחורים  ארבעה  עד  ישנים 
רמת האוכל השתפרה פלאים, אם בירושלים היינו מקיימים את הפסוק 
'כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה'. הרי 
ובפירות  היטב  וקצוצים  טריים  בסלטים  'מפנקת'  הישיבה  שכיום 
שנשתבחה בהם הארץ, וכללית כל רמת המטבח עלתה. עדיין", מוסיף 

במיר  כמו  הבוקר  בארוחת  דגנים  לנו  "אין  קנאה:  של  במבט  רפאל 
ברכפלד".

לכאורה אין שום סיבה שישיבת באר התורה לא תהיה בעשירייה 
הפותחת של עולם הישיבות, לפחות כמו 'בית מתתיהו', אבל מדברי 
הישיבה  ראש  של  העצומה  למדנותו  למרות  כי  מזהה  אני  הבחורים 
והמנהיגות שהוא מפגין בשיעורים ובשיחות בלימוד עם התלמידים, 
של  הראשונה  בשורה  עצמה  את  למצב  הישיבה  הצליחה  לא  עדיין 
עולם הישיבות, זאת בנוסף ל"משבר ההשגחה" שפרץ בישיבה לפני 
של  בנו  בניהול  הרישום  על  קשות  עמלה  שהישיבה  ולמרות  כשנה, 
זה שנים רבות  גי"ל נשאר  יצוין, כי שמה של ישיבת  ראש הישיבה. 
כמקום נוח לבחורים רציניים, בו מתמקדים בלימוד טוב ובשטייגען 
נהגו  עדיין  הישיבות  עולם  של  המבריקים  המוחות  אולם,  רצוף. 
להמשיך עם האוטובוס עד שכונת גבעת מרדכי הסמוכה, ולכל הפחות 

להמשך רחוב הפסגה. 
בשורה התחתונה ניתן לומר כי ישיבת גיל כשמה כן היא – ישיבתו 
של הגאון רבי גבריאל יוסף לוי. נוכחותו הכריזמטית ודמותו הסוחפת 
הם שמהווים את עמוד השדרה המרכזי של הישיבה. רק על פיו יישק 

דבר ורק הוא המוציא והמביא בשערי הישיבה. 
בנוסף, למרות המשטר הקפדני, שגרת הישיבה סובבת בעיקר סביב 
בית המדרש המלא והאווירה בישיבה היא חיובית. בשלהי הכתבה, 
ומעמדה  סימנים  כל  בישיבה  נותרו  לא  ההשגחה  למשבר  כי  אוסיף 
הביאו  ואף  עברו,  כבשנים  למקומם  שבו  הישיבה  של  ויוקרתה 
להתרעננות ולגישה חדשה ופרגמטית יותר מול הבחורים. גם המעבר 
משכונת הישיבות בית וגן לבית שמש עשה רק טוב לישיבה ומנעו את 
לייצר  הישיבה  יכולה  כך  הסמוכות.  לישיבות  המתבקשת  ההשוואה 

הווי משלה ושם של כבוד בעולם התורה.

על הישיבה
בשנת  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  הוקמה  התורה  באר  ישיבת 
לוי, תלמידו של הגאון רבי  יוסף  ידי הגאון רבי גבריאל  תשנ"ג, על 
ועל  מתתיהו;  בית  בישיבת  כר"מ  אז  עד  שכיהן  רוזובסקי,  שמואל 

רבי אהרן פלדמן, בעידודם של הגאון רבי שלמה  ידי חותנו, הגאון 
זלמן אויערבך והגאון רבי אלעזר מנחם שך. הרב פלדמן, שהוא חבר 
מועצת גדולי התורה בארצות הברית, נטל חלק פעיל בהנהגת הישיבה 
במשך עשור, אז נקרא לעמוד בראשות ישיבת נר ישראל בבולטימור. 

במקביל הוא עומד בנשיאות הישיבה ומשתתף באירועיה.
בשנותיה הראשונות של הישיבה דבק בה הכינוי גי"ל, ראשי תיבות 

שמו של ראש הישיבה גבריאל יוסף לוי.
דגש רב מושם על שיעורו של ראש הישיבה מדי יום רביעי. לאחר 
על  חוזרים  יחסית  מבוגרים  ובחורים  תקציר  דפי  מחולקים  השיעור 

השיעור עבור בחורים צעירים יותר )"זָאגער"(.
המשגיח בישיבה מאז הקמתה היה הגאון הצדיק רבי עמנואל בש, 
תלמידו של המשגיח, הגאון רבי מאיר חדש. לפני כארבע שנים הוא 
יעקב  הרב  דויטש,  מנחם  הרב  הם  השיעורים  מגידי  מתפקידו.  פרש 
ראש  בנו של  לוי  אביגדור  והרב  פרידמן,  אריה  הרב  ליבוביץ,  משה 

הישיבה. ראש ה"קיבוץ" הוא הרב יעקב גולדברג.
הראשונים  בעשורים  שונים  שכורים  במבנים  ששכנה  הישיבה 
לפעילותה נאלצה לעזוב את ירושלים ובאלול ה'תשע"ו עברה לשטח 
שהוקצה לה בעיר בית שמש. מבני הקבע של הישיבה עודם בשלבי 

תכנון.

באחת החתונות, של בחור ספרדי, ניגנה התזמורת ניגונים מזרחיים "
ומקפיצים, וחלק מבחורי הישיבה שנכנסו לאווירה רקדו ונעו על פי הקצב 
המזרחי כמיטב המסורת המרוקאית, אלא שלמחרת נדהמנו, ראש הישיבה 

סילק כעשרה בחורים אשר השתתפו בריקוד בלי להסביר מדוע, והוסיף 
בכעס: 'כך לא מתנהגים בני תורה ובוודאי לא בחורים מבאר התורה'
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הוא ארכיטקט בעל ניסיון, אשר קנה את עיקר 
מקוואות,  בניית  של  הייחודי  בתחום  פרסומו 
שם הוא ניצב בפסגה לבדו  לאחר עשרות 
פותח  והעולם,  הארץ  ברחבי  שבנה  מקוואות 
האדריכל אופיר זאבי את סגור ליבו וחושף את 
לעסוק  החל  מאז  נתקל  בהם  הקשיים  שורת 
בתחום: "יש בזה סטרא אחרא. שום דבר לא 
הולך כמו שצריך. צצות תקלות בכל פרויקט" 
 וגם: מדוע בכל זאת החליט להישאר בתחום 

וכיצד זה קורה?

ברוך ברגמן

הטהרההטהרה
ארכיטקט
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בעל  ארכיטקט,  הוא  זאבי  אופיר 
ל-20  קרוב  כבר  אדריכלים  משרד 
פרויקטים  זאבי  מתכנן  במשרדו  שנה. 
מגוונים, החל מבתים, בניינים, משרדים, 
מבני ציבור, כוללים, בתי כנסת בהיקפים 
גדולים וקטנים ולדבריו, בכל פרויקט הוא 
מתרגם ללקוחות את מבוקשיהם למבנה ודרך 
המעשה מכניס את הממד הרוחני לתוכו. "תפיסת 
מציאות,  מייצר  שמבנה  היא  אדריכלות  לגבי  עולמי 
ויש ביכולתו לקדם את הנמצאים והמשתמשים בו באמצעות 

התכנון והנראות שלו", אומר זאבי.
שתכליתם  פרויקטים  הם  מאתגרים,  שהכי  הפרויקטים  אך 
לא  אותם  מתכננים  שלא  "עד  המקוואות.   - וטהרה  קדושה 
ומניעות'. מבינים  'עיכובים  מבינים מה משמעות של הביטוי 
את כוחה של הקדושה דרך ההיפך. ודרך תהליך התכנון ובניית 
המקוואות רואים את האור והחושך מתערבבים זה בזה", אומר 
אופיר. "כאדריכל, אני מקשיב לרבנים המומחים ומתרגם את 
דברי ההלכה היוצאים מפיהם  לצורות וכלים היוצרים מבנה. 
באמצעות  מאזנת,  הרמוניה  למעשה  שזה  חיצוני',  'נוי  יוצר 

צורה, חומר וצבע, ובכך משפיע על 'נוי מצוה'".

זאבי נולד בהרצליה למשפחה חילונית. השורשים של אביו 
פינת  הבעש"ט  ברחוב  גר  היה  "הוא  ברק,  מבני  דווקא  היו 
כשעוד  בילדות,  המקום  את  זוכר  ואני  איצקוביץ,  ליד  רש"י, 
לימודי  בין  זאבי  התלבט  הצבא,  לאחר  שם".  מבקרים  היינו 
עצמו  מצא  דבר  של  ובסופו  ארכיטקטורה,  ללימודי  רפואה 
הרגשתי  הזמן  "במשך  חיפה,  'ויצו'  לעיצוב  באקדמיה  לומד 

שהעיצוב הוא רק קליפה, היה חסר לי עומק", הוא אומר. 
הוא  בהם  מקוואות,  לבניית  למעשה  אותו  שהוביל  מה  זה 
לי  שהיה  לימוד  מסדר  התחיל  "הכל  רוחנית.  שליחות  רואה 
בחיפה.  חב"ד  ישיבת  ראש  ולישנסקי,  מנדל  מנחם  הרב  עם 
לומדים  היינו  בשבוע  ופעם  הרוחני  הנושא  מאוד  אותי  עניין 
למשך שעה בספר תניא. אין לי הסבר למה דווקא הספר הזה. 
הוא  בדיעבד  מה שהסתבר  מה,  אותי משום  החסידות משכה 

שיש לי קשר משפחתי לבעש"ט". 
סדר הלימוד נמשך זמן מה, ולאחר תקופה ביקש הרב מזאבי 
צריכים  היו  "הם  בעיר.  חב"ד  לחסידות  מקווה  לבניית  לסייע 
של  בעיצוב  לסייע  אוכל  אם  ושאלו  המקוואות  את  לשפץ 
במקוואות".  עיסוק  של  תהליך  התחיל  למעשה  אז  המקווה. 
לדבריו  אך  וכוללים,  כנסיות  בתי  גם  זאבי  בונה  כיום, 
"במקוואות יש משהו אחר. רק כשבונים את זה אנחנו יכולים 
קדושה  מהי  של  המשמעות  את  להבין 

במבנה".
שבנה  מקוואות  עשרות  לאחר  כיום, 
גם  הזמנות  זאבי  מקבל  הארץ,  ברחבי 
חשובים  רבנים  אלי  "פונים  בעולם. 
קהילות  או  פרטי  מקווה  שרוצים  מחו"ל 
שמעדיפות מקווה בהידור מיוחד המרחיב 
לדבריו,  רגיל".  מקווה  ולא  הדעת  את 
חיצוניות זו משפיע על ההרגש ומרחיבה 
יחד  אותו.  מרגיעה  האדם,  של  נפשו  את 
הידור  מתקבלת  והמעשה,  השכל  עם 
מצוה. על זה חז"ל הודו בערכו של היופי 
וקבעו "שלושה דברים מרחיבים דעתו של 
אדם, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים". 
כלומר הרחבת דעתו של אדם היא מעלה 
דרך  ויופי.  הרמוניה  סדר,  עם  שמגיע 
הבל  לא  זה  שהעיצוב  הבנתי  המקוואות 
אלא חלק בלתי נפרד מהלב של הפרויקט 
על מנת להשפיע על האדם, ואת התובנה 
בפרויקטים  גם  מיישם  אני  הזו  וההבנה 

האחרים שלי שאינם מקוואות".

סבוכה  מקווה  שבניית  הוא  סוד  לא 
את  ליצוק  יש  רגילה.  מבנייה  ומורכבת 
כי  להקפיד  ויש  אחת  ביציקה  הבטון 

"עד שלא מתכננים 
אותם לא מבינים 
מה משמעות של 

הביטוי 'עיכובים 
ומניעות'. מבינים את כוחה 
של הקדושה דרך ההיפך. 
ודרך תהליך התכנון ובניית 
המקוואות רואים את האור 
והחושך מתערבבים זה בזה"

הנחייות לביצוע על מקווה במילאנו
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יהיו חורים ביציקת הבטון. באם נמצא חור, יש להרוס  לא 
ולבנות מחדש. לאחר מכן, יש ליצור המשכה ממאגר המים 
מוגבל  כלי  מתכנן  אני  מקוואות  "כמתכנן  המקווה.  אל 
ומוגדר שמחובר באמצעות נקבים חלולים אל מי הגשמים. 
לצורך כך, אנו משתמשים בשני חוקים: חוק הכבידה וחוק 
יד  כוח  הפעלת  ללא  המים  את  להוביל  כדי  שלובים  כלים 
אדם. הדבר דומה לרעיון הקבלי של 'השתוות הצורה', הכוח 

בצד אחד שואף להשתוות בצד השני".
אופיר זאבי למוד ניסיון מר בבניית מקוואות. "אין מקווה 
סיפור  יש  מקווה  כל  של  הקלעים  מאחורי  לרעהו,  דומה 
הצצים  לקשיים  מתכוון  כשהוא  אומר  הוא  מרתק",  ועניין 
אחת  לא  שבו  התכנון,  משלב  "החל  מקווה.  בניית  במהלך 
תרומות  בגיוס  קשיים  דעות.  ריבוי  עם  וסוגיות  דיונים  יש 
אישיות'  'תקלות  יש  אחת  ולא  הפרויקט  למימוש  וכספים 

בקרב העוסקים במלאכה". 
"בשלב הביצוע נתקלים לא אחת בהעדר ביטול של קבלן 

להנחיות הרב המלווה והמתכנן, בניסיון ליצר קיצורי דרך, 
נעשות טעויות ותקלות, שהתיקון היחיד שלהן הוא להרוס 
שאינם  בפרויקטים  נפוץ  שלא  מה  מההתחלה,  ולהתחיל 
במקום  ארוכה,  קצרה שהיא  דרך  נאמר  זה  על  מקוואות. 

ארוכה שהיא קצרה".
"היום  האישית.  ברמה  גם  זאבי  מגלה  ההשלכות  את 
תמיד  לא  אני  מקווה,  על  בשטח  לפיקוח  הולך  כשאני 
היכן  יודעים  הם  אבל  במשרד,  שלי  הצוות  את  מעדכן 
תקלות,  במחשבים,  פתאום  עניינים  שיש  משום  רק  אני 
ברמה  תקלות  ושאר  רפואיים  עניינים  חשמל,  הפסקות 

האישית שלהם".
אז למה להמשיך עם פרויקטים מסוג זה?

לתהליך  שותף  להיות  גדולה,  מצווה  זו  "ראשית 
הטהרה. אחד הרבנים הגדולים שבניתי לו מקווה אמר לי 
שראשי תיבות של מקווה זה 'היום קצר והמלאכה מרובה'. 
בתכנון  האתגר  שנית,  הסביבה.  כל  להשפיע  מסייע  בכך 
והובלת מים מנקודה אחת לשנייה תוך הקפדה על ענייני 
כל  לאחר  שלישית,  הקושי.  אף  על  מאוד  מרגשת  הלכה 
העיכובים והמניעות בבניית מקווה, ברגע שמשחררים את 
זה  הטבילה,  ולבור  לאוצרות  המים  את  ומזרימים  הפקק 
מרגש עד דמעות. כשם שהמים זורמים בקלות לתוך בור 
הטבילה, כך השפע נכנס לכל העוסקים במלאכה. בפרנסה 

ובכל העניינים". 
"היום אני רואה בזה זכות אדירה, להיות חלק ממתכנני 
המקוואות בעולם. דרך זה אני מגשים את אחד הייעודים 
ניסים  על  אחת שמעתי  ולא  בטהרה.  כשליח שעוזר  שלי 
גלויים ממש בזכות מי המקוואות שהייתי שותף לתכנונם". 

מה שלב בניית המקווה מבחינתך?
עשיתי  עצמו.  בפני  סיפור  זה  מקווה  "בכל 

עשרות מקוואות כל פעם סיפור שמפתיע יותר ויותר. תהליך 
מים  נכנסים  שאליו  גבולות  עם  כלי  בעצם  הוא  התכנון 
באמצעות נקבים חלולים. התכנון עצמו מלווה בדרישות של 
המועצה הדתית ושל מי שמזמין את העבודה. את הנתונים 
אני מעביר לרבנים שבודקים את זה מבחינה הלכתית כאשר 
הרב יצחק פייגלשטוק מארגנטינה הוא מורה דרכי בתחום 

הזה". 
מעט  לא  ויש  שמלווים  רבנים  כמה  יש  פרויקט  "בכל 
שיטות הלכתיות בבניית מקוואות: שתי בורות, בור על בור, 
אני  תפקידי  ומתוק  הידורים,  של  עניין  הכל  בורות.  ארבע 
בינם  רבנים  של  שיח  יש  פעם  לא  ההידורים.  כל  את  מכיר 
לומר  לי  ומה שחשוב  המים,  את  להעביר  איך  עצמם  לבין 
כי הם  כולי בביטול כלפיהם  זה שבנושאים הללו, כל  כאן 
להיות  שזכיתי  זה  ואני  בהלכה  שולטים  הם  בסוף.  יחליטו 

המתרגם את ההלכה למציאות". 
מה המניעות עליהם דיברת?

"בכל פרויקט יש כמה 
רבנים שמלווים ויש לא 
מעט שיטות הלכתיות 
בבניית מקוואות: שתי 

בורות, בור על בור, ארבע 
בורות. הכל עניין של 

הידורים, ומתוק תפקידי 
אני מכיר את כל ההידורים"
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ומניעות.  עיכובים  המון  יש  המקוואות  את  "כשעושים 
מריבות.  גם  לפעמים  שלו.  המניעות  את  יש  מקווה  בכל 
במקווה הראשון שעשיתי, למדתי מה זה סטרא אחרא בפעם 
הראשונה בחיים שלי. זה בא לידי ביטוי כשהקבלן בנה משהו 
זה בצורה  לא עשו את  כי הם  צריך להרוס  היה  וכל מה שבנה 
איך  יודעים  כולם  ולא  לבנות  איך  טכניקות  מיני  כל  יש  טובה. 

לבנות מקווה לפי כל כללי ההלכה".
"אותי זה מאוד הבהיל. זה נגע לי בחיים האישיים. בעסק שום 
דבר לא קורה, פתאום צצות כל מיני בעיות. לא רציתי להתעסק 
אחד  יום  כבד.  פרופורציונלי  לא  היה  ששילמתי  המחיר  בזה. 
העירייה  של  פרויקטור  לי  וסיפר  שאן,  בבית  בפרויקט  הייתי 
אחרא.  סטרא  רק  זה  כלום.  זז  לא  שם  וגם  מקווה  בונה  שהוא 

הבנתי שיש דברים בגו, כל מי שמתעסק בזה חווה את זה". 
אז למה בכל זאת אתה ממשיך בזה?

"שאלה מצוינת שגם אני שאלתי אותה על עצמי. אבל אספר 
לך משהו: כאשר אבי נפטר התחלתי ללכת לבית הכנסת בשבתות 
באופן קבוע. שבת אחת, הייתה זו פרשת השבוע של הבר מצווה 
תזריע  פרשת  בענייני טהרה,  רק  עוסקת  גיליתי שהיא  ואז  שלי 
שלי.  הייעוד  בעצם  אולי  שזה  האסימון  לי  נפל  ואז  מצורע. 
אומרים שבפרשת השבוע של הבנאדם נמצא הייעוד שלו. אני 
עוסק בעצם בטהרה. זה עניין של קדושה. ואז השלמתי עם זה 

שזה מה שאני הולך לעשות".
מה המקרים הקיצוניים ביותר בהם נתקלת במהלך הבנייה?

בתוך  רכסים,  באזור  החורף  בתקופת  מקווה  עשינו  "פעם 
מבנה. התחילו לחפור את המקווה. סיימו לחפור ובאו למחרת 
צריך  הבור.  בתוך  וחצי  מטר  של  באורך  נחשים  שני  גילו  ואז 
ובתקופת  בשדות  לא  מבנה,  בתוך  בחפירה  שמדובר  להבין 
של  תהליכים  מיני  כל  לעצור  שמנסה  מישהו  כאן  יש  החורף. 
קדושה. באחד הפרויקטים שלי, אחד הקבלנים שבר רגל תוך כדי 
הבנייה עצמה. אחד שבר יד. פעם המחפרונים נתקעו והתקלקלו 
באמצע החפירה. החליפו שלושה קבלנים. והמדהים הוא שזה 

בסך הכל פרויקטים מאוד קטנים. של 100 מטר או 50 מטר". 
נזכר זאבי היה כאשר נאלצו לפרק לא פחות  נוסף בו  מקרה 
מים  של  זחילה  הייתה  "בהתחלה  שבנו.  את  פעמים  משלוש 
ויצקנו  הבור  את  הרסנו  אז  המקווה,  של  כשרותו  את  שפוסלת 
אותו מחדש. אבל כשפירקנו את התפסנות - העץ מסביב לבטון 
שהתייבש חורר את המקווה בזמן הפירוק ושוב פסל אותו והיינו 
צריכים להרוס ולבנות מחדש. רק בפעם השלישית המקווה נבנה 

כראוי". 
לא  בטון.  משאבת  נסתמה  בטון  יציקת  בעת  אחת  "פעם 
הצליחו לשחרר את החסימה, ובטון שלא יוצקים כעבור זמן מה, 
הולך לפח. יציקה שהייתה אמורה לקחת 4 שעות, ארכה לבסוף 
יש משהו שקורה בתהליך עצמו  זה העיכובים. תמיד  8 שעות. 

שלא זורם חלק. תמיד יש 'נחש' שמעכב".
זה לא מפחיד אותך?

"היום אני במצב כזה שאני יודע שזה מה שיקרה, ואני מרגיע 
את החברה ואומר זה חלק מהתהליך, אי אפשר למנוע את זה. 
אבל  המקווה,  את  רוצים  שהם  אומרים  משמים  כאילו  מרגיש 

ובפני  בפניי  איתן באתגרים שהם מעמידים  עומד  אני  יראו אם 
העוסקים במלאכה". 

מה ההקפדות העיקריות במהלך הבנייה?
"בתהליך של היציקה עצמה אני חייב להיות נוכח כדי לראות 
או  טומאה  מקבל  היות שברזל  המים,  בקרבת  ברזל  יהיה  שלא 
שלא יפגעו בשלמותה של היציקה, לוודא שאין בה חורים וכו'. 
אני  הכל,  מעל  אבל  עליהם.  להקפיד  שצריך  עניינים  הרבה  יש 
מקוואות שמאוד חשוב שהטובל  יש  טובה.  אווירה  על  מקפיד 
לא יחשוש מהמקום. אני צריך לחשוב לא מעט איך יוצרים מקום 
שאפשר לגרום לטובל רחבות הדעת. זאת הראייה שלי בכל נושא 

המקוואות. איך יוצרים סביבה שהטובל יהיה עסוק במצווה 
ולא בחשש ופחד מהגדול והעמוק". 

"היום אני רואה בזה 
זכות אדירה, להיות חלק 

ממתכנני המקוואות 
בעולם. דרך זה אני מגשים 

את אחד הייעודים שלי 
כשליח שעוזר בטהרה"
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אוצר

ארי קלמן

גנוז
סגן שר האוצר איציק כהן ממעט להתראיין ולהיחשף לציבור, ובמקום 
זאת מעדיף לרשום הישגים בצנעה  בראיון נדיר מסוגו ל'קו עיתונות' 
)אכלוס  הוא חושף את התקדמות העיר החרדית החדשה בשפיר 
תוך 4 שנים(, מחזק את יו"ר התנועה )מעשה לא אנושי של שפיכות 
דם(, נלהב לקראת השקת פרויקט 'ביטוח אברכים' ומצהיר שימשיך 

בתפקיד כל עוד גדולי ישראל יורו לו לעשות זאת
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גנוז
להופיע  מרבה  לא  כהן  איציק  האוצר  שר  גן 
השונים  הקרדיט  ממאבקי  גם  בכותרות, 
הוא  עבודתו  את  לגמרי,  כמעט  נעדר  שמו 
שם  האוצר,  במשרד  וביעילות  בשקט  עושה 
מעריכים אותו כאחד הסגנים היותר מקצועיים 
נחשבים  המכהן  השר  עם  ויחסיו  המשרד,  של  בהיסטוריה 
מפלגת  עם  מזוהה  הוא  כי  טוענים  שציניקנים  עד  מעולים, 

'כולנו' לא פחות מאשר עם מפלגתו ש"ס.
אנחנו לא שומעים אותך כחבריך רץ ממיקרופון לאולפן, 

אתה ממעט להתראיין בתקשורת, למה?
"קודם כל, לא כל דבר אפשר לתקשר. יש דברים גדולים 
ה'  ברוך  אבל  עליו.  להיכתב  יכול  דבר  כל  ולא  שקורים 
בסיעתא  משגשגת  הכלכלה  עצמן.  בעד  מדברות  התוצאות 
באחת  נמצא  התורה  עולם  קורים,  דברים  הרבה  דשמיא. 
על  ולהישמר  זה  על  היפות שלו שצריכים לשמור  התקופות 
שלא  בבסיסים  הדברים  את  ולקבע  להכניס  לעתיד,  גם  זה 
עבודה  כדי  תוך  בא  זה  כל  אבל  וישביחו,  ילכו  ורק  ישתנו 
בשאר הנושאים שמשרד האוצר אמון עליהם. אנחנו עושים, 

משתדלים ועושים". 
אנחנו בעידן של טוויטר וווטסאפ, כל חבר כנסת שהולך 
לא  זה  ומדווחים.  מצייצים  עיתונאים  מיד  אבלים  לניחום 

מעניין אותך?
בקלישאה  כופר  אני  זה.  בעד  לא  אני  שלי,  בתחום  "לא 
'עשית ולא פרסמת לא עשית, פרסמת ולא עשית - עשית', זו 
קלישאה שבמציאות היא לא מחזיקה מים. כי אנשים שמים 
את עצמם לדעת על דברים שכביכול הם עשיה אבל במציאות 

זה רק תיעוד של פגישה או מכתב".
מה הנושאים שאתה מתעסק בהם בתקופה זו?

"במשרד האוצר אני כתף אל כתף עם השר בשיתוף פעולה 
מלא, אני נהנה מאמון מלא של השר ואני גם רוכש לו אמון 
מלא. וברוך ה' יש גם תוצאות, רואים שנתוני הכלכלה במצב 
מצוין שהמון מדינות מערביות מקנאות במצב הכלכלי שלנו 
בישראל, ואנחנו ממשיכים בעשייה למען עם ישראל ולמען 

עולם התורה". 
עוד  מה  אברכים",  "ביטוח  שלך  הדגל  פרויקט  את  יש 

נותר לעשות כדי שהאברכים ייהנו ממנו?
האחרונה  בישורת  נמצאים  דשמיא  בסייעתא  אנו  "אכן, 
של הפרויקט האדיר הזה... רק בימים האחרונים ליבי נחמץ 
לראות עוד ועוד מודעות, עוד ועוד ילדים יתומים ואלמנות. 

הכאב אדיר.
מענה  ויתומים,  לאלמנות  מענה  ייתן  הפרויקט  "כידוע, 
לאבי  אסון  של  במקרה  למשפחות,  ישירות  שישולם  כלכלי 

המשפחה חלילה".
חרדית  דרישה  שיש  ושומעים  תקציב,  לקראת  אנחנו 

להכניס את תקציבי הישיבות לבסיס התקציב. זה יקרה?
לסעיף  תמיכה  מסעיף  שלהם  ההגדרה  את  לשנות  "צריך 
תקציבי, אם גדולי הדור יתמכו בזה אז נעשה את זה. זו שאלה 

אידיאולוגית. אם גדולי הדור יתנו לזה אור ירוק אז נעשה".
זה יכול לפגוע במשהו בעולם התורה שצריך לשאול את 

גדולי הדור?
אין  יפגע, אבל בעבר היה חשש שבסעיף תמיכה  "זה לא 
בזה בעיה השקפתית. לדעתי הדברים השתנו ואם נוכל לבסס 

את זה כסעיף תקציבי ולא כתמיכה זה לדעתי יהיה הרבה יותר 
טוב".

ועדת  יו"ר  עמיתך  לבין  בינך  התנגשויות  מעט  לא  יש 
הכספים ח"כ משה גפני. מה המקור והסיבה לזה?

"אין לי שום מאבקים עם אף אחד. אני לא מחפש קרדיט. 
בדרך כלל הקרדיט מחפש אותי, לא אני אותו. אין לי מאבקים 
ואני לא חושב שנשלחתי למאבקים  עם אף אחד. לא באתי 

אישיים חלילה, באתי לעשות, לקדם לפעול".
לא  זה  בכספים,  עיסוק  של  חופף  בתפקיד  שאתם  וזה 

מביא למריבות על קרדיט?
ואנחנו  הכספים  וועדת  יו"ר  הוא  תפקיד,  אותו  לא  "זה 
אינני  פה. שוב,  את המקסימום שלנו  לעשות  פה משתדלים 
מה  כל  לכבודי,  או  לעצמי  לעשות  הציבורית  בשליחות 
שמקדם עשיה למען כלל ישראל והציבור החרדי אני בשמחה 

משתף ואשתף פעולה".
ועם השר ליצמן, איך היחסים?

"יחסים מצוינים, אני עובד עם הרב ליצמן כמעט בכל דבר 
עם המון שיתופי פעולה למען עם ישראל. רבות עשינו בעבר 

ובעז"ה נכונו לנו עוד אתגרים גדולים".

שפיר תחילה
בוא נדבר על אחד הנושאים המורכבים 

החרדי,  הציבור  עבור  ביותר  והקריטיים 

ס
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שזה נושא הדיור. היה ניסיון לפעול 
בנושא ללא הצלחה. מה עוד ניתן 

לעשות?
כחלון  השר  של  "התוכנית 
משבר  בכל  מהפכה  פה  שיצרה 
הצעירים  הזוגות  כל  הנדל"ן, 
מחוסרי הדיור יורדו ממפת הביקושים, 
מאוד,  גדול  בהיצע  מחירים  וירידת  בלימה  שיאפשר  מה 
דברים שלא חלמו עליהם היום הם ברי השגה. הם מאוד 
דבר  שזה  חושב  ואני  ברכות  ושולחים  מצטרפים  נהנים, 

נפלא. 
"למגזר החרדי אנחנו דואגים בשיתוף פעולה עם יו"ר 
עיר  עיר.  זאת  שפיר,  העיר  לגבי  דרעי  אריה  השר  ש"ס 
דיור  בנושאי  דבר  כל  אבל  זמן  לוקח  שזה  נכון  שלמה. 
לוקח זמן. הם עובדים ברצף. אבל זמן סביר אם מגיעים 

לתוצאה ברוך ה'".
יש תאריך שבו נראה דיירים נכנסים לדירות בשפיר?

"לדעתי תוך ארבע שנים נראה שם כבר דיירים".
כל הנושא הביורוקרטי כבר הסתיים?

לפי  וזה  האוצר  משרד   – אחד  במקום  מרוכז  "הכל 
משמעותי,  הליכים  קיצור  פה  יש  כחלון.  השר  דרישות 
הזוגות  כך  ואחר  זמן.  ייקח  עדיין  שזה  לזכור  צריך  אבל 

הצעירים במגזר החרדי יבואו לשם בהמוניהם".
שתקועים  בירושלים  גג  הסכמי  של  הנשוא  את  יש 
בגלל מריבות עם ראש העיר על כמה אחוזים מהם ילכו 

לחרדים. יש לך בשורות בעניין הזה?
שהציבור  ירושלים  של  האופי  תקוע.  לא  דבר  "שום 

החרדי גר בכל השכונות בעיר".
אבל הם לא יכולים לגור במגדלים...

לך  במגדלים.  גרים  הם  היום  כבר  נכון,  לא  גם  "זה 
לכניסה לעיר ותראה".

אנחנו שומעים שיש בעיה עם ראשי ערים שלא רוצים 
חרדים אצלם בעיר. איך פותרים את זה?

"אני מכיר ואנחנו מטפלים בה. יש בעיה חמורה והיא 
שיש  למצוקה  מודעים  הממשלה  ופקידי  נציגי  מטופלת. 
לציבור החרדי וגם עושים כל מה שביכולתם בעניין. אני 
יושב פה עם ראש מטה הדיור במשרד האוצר מר אביגדור 

יצחקי כתף אל כתף ומחפשים פתרונות".

 הקלטות וסקרים
אנחנו בימים לא פשוטים במפלגה שלך, מפלגת ש"ס. 
"אכן, נעשה מעשה שלא יעשה! מעשה שבנאדם אנושי 
מן השורה לא מסוגל לעשות, על אחת כמה וכמה אנחנו 
כבני תורה, ודאי לא מכירים לא תכנון כזה, לא התנהלות 

ובטח שלא שפיכת דם כפשוטו בכיכר כל עיר.
הקודש  אל  לבוא  שזכיתי  הפעמים  שבאחת  "זכורני 
קושי  ימי  היו  והימים  זצוק"ל  מרן  של  למעונו  ולהיכנס 
ונתרבו האויבים שרצו למנוע ולפגוע בעשייה... מרן חיזק 
אותנו  שהנחה  מה  ְוִריְבכם",  ֲׂאֶכם  ּוַמַשּ "ָטְרֲחֶכם  ואמר: 
צריך  תמיד  פשוטים,  הלא  הקשיים  שלמרות  הוא  מרן, 

להמשיך למען המטרות הגדולות.
"וגם הפסוק 'ונקדשתי בתוך בני ישראל', ש"ס זה דבר 
שבקדושה, ש"ס זה יום יום עשייה בכל הארץ. יום יום יש 
אלפי ילדים ילדות וטף שצועדים לשמוע את דבר ה', ש"ס 
ומביאות  שלנו שמתפרנסות  ספרדיות  אלפי משפחות  זה 
המדרש  בבית  ספסלים  אלפי  זה  ש"ס  לעולליהם.  טרף 

ובהיכלי הישיבות הקדושות.
"אני שמח שנפגשנו דווקא בימים אלו, אני רוצה לחזק 
זצוק"ל היה אתך,  את הרב אריה דרעי, אנחנו אתך, מרן 
אתך,  המועצת  אתך,  שליט"א  שלום  חכם  הגדול  הכהן 
בדברים  עוסק  אתה  אותך,  מחזקים  כולנו  אתך.  העם 

שבקדושה".
רואים  שאנחנו  בסקרים  ש"ס  של  המצב  נובע  ממה 

לאחרונה?
"המצב של ש"ס בסקרים לאורך ימים ושנים תמיד היו 
עליות, היו ירידות ושוב פעם עליות. סקרים שאתה עושה 
מבין  אתה  החרדי  לציבור  מנדטים  ומחלק  בשבת  אותם 

שזה מוזר ורחוק מהאמת. 
"סקרים זה לא דבר שאפשר להתבסס עליו. רק תסתכל 
זה  ובעולם,  בארץ  כישלון  נחלו  הם  האחרונות  בבחירות 
לא  לגמרי  אבל  היותר,  לכל  אינדיקציה  לתת  שיכול  דבר 
לא  עצמו  הסוקר  של  רוח  מצב  רוח,  הילך  זה  מדויקת. 
של הנסקרים. לפי מה שהוא קרא באותו שבוע בכותרות 
מאושר  לא  אני  עצמו.  את  דוגם  הוא  זה  לפי  בעיתונים, 

שהסקרים גבוהים ולא עצוב שהסקרים נמוכים.
ראינו  דרעי.  אריה  שאמר  כפי  בעשיה  להמשיך  "צריך 
היה  הנציגים,  את  שכינסו  שעבר  בשבוע  ברמדה  בכינוס 
בעיניים,  ניצוץ  הנציגים עם  כל  מחזה מדהים לראות את 
עם רשימה של ההישגים בכל אתר ואתר. הייתי משיג את 

דגני לכנס הזה ונראה מה היה אומר". 
זה קשור לפרשת  אבל אנחנו שומעים טענות שאולי 
גואטה או שמא טענות ששומעים ממרגי שאומר שש"ס 
יותר בבני התורה כמו  לא עוסקת בנושא החברתי אלא 

יהדות התורה. יש אמת בדברים?
"א. לא שמעתי את מרגי אומר את זה. ב. ש"ס מתעסקת 
בכל עם ישראל, בכל רבדיו. אתה בעצמך ראית במה אני 
שמי  להעיד  יכול  אתה  תורה.  בלומדי  רק  ולא  מתעסק 
אריה  רבי  את  להזכיר  ודי  מקרוב  הפעילות  את  שמלווה 
התחבורה  מחירי  המים,  מחירי  את  להוריד  שדאג  דרעי 
אלו  המינימום.  שכר  את  להעלות  ובמקביל  הציבורית 
דוגמאות לדאגה לכלל עם ישראל".

החולצות  לבעלי  ייצוג  פחות  שיש  להיות  יכול  אבל 
הכחולות?

מכוחה.  איבדה  לא  שש"ס  לך  מודיע  אני  לא,  "ממש 
האחרונות  בבחירות  ביטוי  לידי  בא  שלנו  הקשה  הגרעין 
עם המחלוקת הגדולה שהייתה. הציבור היה די מבולבל, 
אבל כן, זה הגרעין הקשה של ש"ס שבעת המנדטים האלה 

וזה רק ילך ויגדל. 
"ש"ס היא מפלגה של צורך. של ציבור שמרגיש שזה 
הבית שלו. אין לו בית אחר לציבור הזה. מרן הרב עובדיה 
את  כשראה  אותה  הקים  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  יוסף 
והוא  הזה  הציבור  של  קומתם  את  לזקוף  העמוק  הצורך 

עושה את זה בהצלחה רבה.
"לך לכנסים של מערכות החינוך של ש"ס, אתה רואה 
בשום  היו  שלא  וגננות  מחנכים  מורים,  ילדים,  אלפי 
מערכת. אז אתה מבין שזה נבנה על יסודות איתנים, בניין 
עטרה  להחזיר  יעד  עם  כלום.  יצליחו  לא  שהם  מפואר 

ליושנה". 
ברמה האישית אתה המון שנים בפוליטיקה. לפעמים 
אתה חושב לעזוב? אתה לא אומר לעצמך עשיתי מספיק 

  עכשיו נעשה לביתי?
"לא חשבתי אף פעם. שליחות ציבורית זה דבר לא קל, 
למעשה  אז אמשיך.  ימשיך  ירצו שאני  ישראל  גדולי  אם 
גדול  סיפוק  רואה  אני  אבל  לביתי,  לעשות  יכולתי  מזמן 
וחבריי  אני  דברים,  להוביל  מצליח  שאני  בכך  מאוד 
מצליחים לעשות מהפכות שממש משנות סדרי בראשית 
התורה.  ובעולם  החרדי  בציבור  הישראלית,  בפוליטיקה 
לשנות  אבל  נכונה  לא  מילה  זה  בראשית  סדרי  לשנות 
דברים וזה המון דברים שמשתנים לטובה ובאמת דברים 

נפלאים".
לשלום הספרדי יש סיכוי?

"הציבור החרדי הוא ציבור של שלום. יש עכשיו אווירה 
של לקראת אחדות, לקראת שלום. אנחנו הספרדים יודעים 

להשלים". 

לא  אני  אחד.  אף  עם  מאבקים  שום  לי  אין 
מחפש  הקרדיט  כלל  בדרך  קרדיט.  מחפש 
אותי, לא אני אותו. אין לי מאבקים עם אף אחד. 
לא באתי ואני לא חושב שנשלחתי למאבקים 

אישיים חלילה, באתי לעשות, לקדם לפעול

בסקרים  ש"ס  של  המצב 
היו  תמיד  ושנים  ימים  לאורך 
פעם  ושוב  ירידות  היו  עליות, 
עושה  שאתה  סקרים  עליות. 
אותם בשבת ומחלק מנדטים 
לציבור החרדי אתה מבין שזה 

מוזר ורחוק מהאמת



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



36 כ"א בחשון תשע"ח 10/11/17

הצייר 

מצפון 
   הודו
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הוא נולד במומביי, גדל בכפר 
נידח בצפון הודו, התחנך 
במנזר נוצרי, התמודד עם 

עבודות אלילים מכל הסוגים 
ואף הספיק להשלים לימודי 
  אמנות במוסדות נחשבים
בנימין בסטיקר הוא יהודי לא 
שגרתי: דווקא מתוך האמנות 
בה הוא עוסק עשרות שנים, 

הוא גילה באקראי את 
היהדות ומאז הוא עוסק 
במטרה אחת: למצוא את 

    הקשר בין יהדות לתורה
ריאיון 

יעקב אמסלם



הצייר 
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אביגדור     האגדי  הצייר  אמר  הודי",  אתה  פולני,  לא  תה 
בהרבה  להשתמש  תפחד  "אל  הנבוך.  לסטודנט  סטימצקי 
צבעים", הוסיף האמן טיפ פרקטי. הסטודנט עמד נבוך כמה שניות עד 
שהצייר עבר להתבונן בציורים נוספים שלו שהוצגו במקום לימודיו. 
"זה קרה בזמן אחת מהתערוכות שלי בתקופת הלימודים", נזכר האמן 
בנימין בסטקר בחיוך. "אני זוכר שהוא התלהב מהציורים והחמיא לי 

עליהם". 
של  התווך  מעמודי  לאחד  השמונים  שנות  עד  נחשב  סטימצקי 
האמנות הישראלית, אך זה לא מנע ממנו להעניק יחס אישי לבנימין, 
עם  והתמודד  ארצה  מהודו  עלה  לכן  קודם  צעיר שרק שנה  סטודנט 
אינספור קשיי קליטה. "הוא אמר לי, אתה אחד מהאמנים הכי טובים 
זוכר היטב את המחווה הזאת  אני  היום  בנימין. "עם  בארץ", מספר 
שהגיע מאדם גדול בציור כמו סטימצקי. זה היה מחמאה מאוד גדולה 
לי  נתן  זה  זה.  את  אמר  שהוא  האמנתי  לא  כמוני.  סטודנט  בשביל 

דחיפה גדולה מאוד". 
יהודית  למשפחה  במומביי  שנים  כ-65  לפני  נולד  בסטקר  בנימין 
"המסורת  מסגרת(.  )ראו  ישראל  בני  לקהילת  ומסורתית שהשתייכה 
אומר  מבגדד",  הוא  שלנו  שהמקור  גורסת  המשפחה  של  העתיקה 
בסטיקר בראיון ל'כל ישראל'. "בארבע או החמש הדורות האחרונים 
במשפחה, היינו בהודו". משפחתו נחשבה למיוחסת: אביו היה אמן 

מפורסם, סבו היה מחזאי דגול.
של  להחלטתו  עד  יהודית,  יחסית  בסביבה  בנימין  היה  בילדותו, 
אביו לעבור לפרוור נידח בשל הצעת עבודה שקיבל מהשלטון הבריטי 
ששלט באותה עת בהודו. אביו של בנימין נחשב כאמור לאמן מוערך 
וההצעה  וברחובות  צייר בתחנות רכבת, בכיכרות העיר  וככזה, הוא 
שקיבל מהשלטון הבריטי הייתה למעשה צפויה. "הם העריכו מאוד 
הם  לכן  האמנות  את  המדינה  בכל  לשמר  חשוב  להם  והיה  אמנות 
ביקשו מאבא שלי לעבור עם המשפחה למקום רחוק, ששם לא היו 

מספיק אמנים".
שלוש  היו  שם  הודו,  בצפון  נידח  לכפר  המשפחה  עקרה  וכך 
משפחות יהודיות בלבד. "וגם הם לא גרו על ידינו אלא רחוק מאוד", 
ובאותו  מאחר  למשפחה,  הפריעה  לא  העובדה  אך  בנימין.  מבהיר 
שלב לא שמרו תורה ומצוות. "מה שמעניין הוא הגאווה היהודית של 
אבי", מספר בנימין. "גם כשלא שמרנו מצוות, הוא תמיד הדגיש לנו 
את הגאווה היהודית ולא הסכים לנו להשתתף בשיעורי נצרות בבית 

הספר.
"צריך להבין", הוא אומר. "לא רק שלא היו יהודים באזור, מקום 
והינדים  מוסלמים  זרה.  עבודה  בעובדי  משופע  היה  שלנו  המגורים 
שכל אחד מהם עבד לאליל אחר משלו. היה מאוד קשה להתמודד עם 
כל זה ולא להיות מושפע מכל הטומאה שסבבה אותנו". בנימין נזכר 
כי הדבר אותו הטמיע אביו בהם מגיל קטן, היה איסור ההתבוללות. 
"זה נשמע מובן מאליו עבור כל אחד, אבל אנחנו לא נולדנו למציאות 
חיים דתית, כך שלא היינו אמורים לכאורה לשמוע על האיסור, אבל 

ברוך ה' זה היה בדמנו".
הייתה  שם  למומביי,  נוסעת  המשפחה  הייתה  החגים,  בתקופות 
"באזור  היהודית.  הקהילה  חברי  בקרב  היהודים  החגים  את  חוגגת 
 9 חג  כל  לנסוע  צריכים  היינו  אז  בכלל,  כנסיות  בתי  היו  לא  שלנו 
שעות נסיעה ברכבת", הוא מספר. "החוויות שזכורות לי מהחגים הם 
מאוד טובות. האווירה בקהילה הייתה חמימה וזה למעשה היה הקשר 
הכמעט יחיד שלי ליהדות כי במהלך השנה לא יצא לנו לקיים מנהגים 

יהודים במקום המגורים שלנו".
בידי  ולהתחנך  במנזר  ללמוד  הצעיר  בנימין  נאלץ  ברירה,  בלית 
אנשי כמורה. "אבא שלי תמיד התנגד. זה מאוד כאב לו שאני לומד עם 

הנזירים", מספר בנימין. "לכן הוא גם נתן הוראה לבית הספר להוציא 
אותי ואת אחים שלי מהכיתה כאשר יש שיעורי נצרות". וכך היה. "זה 

הכניס לנו גאווה יהודית עוד מגיל קטן מאוד".

צעדים ראשונים באמנות
הקשר לציור, לדברי בנימין, החל בשנים הללו. "הייתי עוקב אחרי 
העבודות של אבא שלי וזה מאוד משך אותי. בתור משכיל, אבי קיבל 
בית רחב ידיים, כיבדו אותו מאוד באזור והוא נחשב לאמן מפורסם 
את  לו  מערבב  הייתי  שלו.  מהעבודות  לחלק  אליו  מתלווה  והייתי 

הצבעים, שוטף את המברשות ועוזר לו גם לצייר".
למרות זאת, אביו לא תמך בו במשיכתו לעולם הציור. "הוא רצה 
בזה  פרנסה  שאין  אמר  תמיד  רופא.  או  גדול  דין  עורך  יהיה  שאני 
התחום  את  אהבתי  ממש  אני  אבל  ציור  ללמוד  ללכת  משתלם  ולא 
וכשחבריי שיחקו בחצר, אני למעשה הלכתי לצייר". בגיל 10 נשלח 

ניו דלהי, שם  בנימין בעידוד אמו ללמוד בכפר אמנים ליד 
הגדיל את מקצועיותו בתחום הציור. הבעיה לדבריו, הייתה 
גויים  של  מקדשים  שם  "היו  שם.  שהייתה  הזרה  בעבודה 
שלי  שאבא  הסיבה  גם  זו  זרה,  עבודה  סוגי  כמה  שעבדו 
התנגד שאני ילמד שם, אבל היסודות שהוא הכניס לנו בגיל 

קטן, עזרו לי להתמודד".
חלפו להם השנים, בנימין הגיע לגיל מצוות, אך הריחוק 
מהדת גרם לכך שלא נחגג טקס רשמי כלשהו. "הלכתי עם 
לבית  אותי  לקח  והוא  תקופה  באותה  למומביי  שלי  אבא 
כנסת, עטף אותי בטלית ואמר לי שהגעתי לגיל בר מצווה. 
שמע  הראשונה  בפעם  לומר  אותי  לימדו  כנסת  בית  באותו 

ישראל ובזה הסתיימה המשמעות של גיל מצוות עבורי".
כצייר  להתבלט  החל  אט,  ואט  בלימודיו  המשיך  בנימין 
מוכשר. "אמרו לי שאני חייב ללמוד את זה בצורה רשמית 
לא  בהודו  הלימוד  צורת  שם.  ולא  אחר  לימודים  במקום 
הייתה כמו פה. למעשה היו שולחים את התלמידים לציירים 
לומדים את העבודה.  וכך  עומדים לצדם  היו  והם  הגדולים 

הלימוד היה נורא פרקטי". 
בנימין.  של  ללימודיו  באשר  לאם  האב  בין  ויכוח  ניטש  כאן  גם 
ואמי  יותר  מפרנס  מקצוע  ללמוד  של  בדעה  תמיד  היה  שלי  "אבא 
תמכה בציור. מעבר לזה, היה את הוויכוח ה-השקפתי, האם לשלוח 
אותי למקום של גויים ששם היה הרבה עבודה זרה. ההחלטה בסוף 
הייתה לשלוח אותי ללמוד, אבל אבא שלי תמיד המשיך להכניס בנו 

את ההשקפה היהודית".

העלייה ארצה
התפנית בחייו של בנימין אירעה כאשר הגיעו נציגים של הממשל 
הבריטי וביקשו לגייסו לצבא. "הייתי אז בגיל 16 וכבר בגיל הזה הם 
לדרישתם  הסיבה  ככלל,  אומר.  הוא  גיוס",  בהליכי  להתחיל  ביקשו 
הייתה נעוצה בחשיבה לפיה חיילים יהודיים יעילים עבור הצבא. "כל 
החיילים היהודים הגיעו לעמדות בכירות ולכן הם לחצו על אבא שלי 

א

צריך להבין", הוא אומר. "לא רק שלא היו יהודים באזור, מקום 
מוסלמים  זרה.  עבודה  בעובדי  משופע  היה  שלנו  המגורים 
מאוד  היה  משלו.  אחר  לאליל  עבד  מהם  אחד  שכל  והינדים 
קשה להתמודד עם כל זה ולא להיות מושפע מכל הטומאה 

שסבבה אותנו". 
"
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שיתן לי להתגייס לצבא". אך האב התנגד 
לכך  יתן  שלא  לנו  הבהיר  "הוא  בתוקף. 
שאנחנו נתגייס לצבא הבריטי ואמר שאם 
עלייה  יעשה  אף  הוא  ברירה,  תהיה  לא 

לישראל לשם כך".
הבריטים  לחצי  שהתגברו  ככל  ואכן, 
האב  של  בלבו  גמלה  הבן,  את  לגייס 
להבין  "צריך  לישראל.  לעקור  ההחלטה 
מכובד  מאוד  מעמד  היה  שלי  שלאבא 
בהודו. הוא היה אמן ונחשב לאדם חשוב. 
יעבור  באמת  שהוא  האמין  לא  אחד  אף 
לארץ ישראל ויעזוב הכל". אך האידיאל, 
כך נראה, גבר על כל השיקולים האחרים 
והמשפחה החלה בהליכי מעבר לישראל. 
בבעיה:  המשפחה  נתקלה  שאז  אלא 
הימים היו ימי מלחמת ששת הימים ולא 
לישראל.  עלייה  לעשות  אפשרות  הייתה 

"עשינו כבר את התהליכים לקראת העלייה ואף מכרנו את כל הרכוש 
שהיה לנו בהודו". בסוכנות העלייה העמידו בפני המשפחה אפשרות 
אך  קהילתם,  מבני  רבים  יהודים  כמו  ולהשתקע שם  ללונדון  לעלות 
"לבינתיים  ארצה.  לעלות  יהיה  יכול  בו  לזמן  להמתין  העדיף  האב 
שכרנו דירה במומביי והיינו בה שנה עד שהיה אפשר לעלות לארץ".

בשנת 1968, עלתה המשפחה לישראל. "זה היה רגע מרגש ומעצים. 
כל השנים הכניסו לראש שלנו את החשיבות של העלייה לארץ ישראל 
וכאשר סוף סוף זה הגיע, היינו מאוד נרגשים". המשפחה בחרה את 
"זה לא היה קל, אבל  יעקב והחלה בתהליכי קליטה.  משכנה בבאר 
הסוכנות היהודית סייעה לנו בכל פרט ובכל דבר. היא למעשה ליוותה 

אותנו במשך שנה ויותר מרגע העלייה שלנו לארץ".
האב, בלית ברירה, החל לעבוד כנגר בנגרייה באזור מגוריו ומזה 
פרנס את משפחתו. "הוא לא היה בצער מזה, כי הבין שזה המחיר כדי 
את  למדנו את השפה העברית,  לבינתיים  אנחנו  ישראל.  לגור בארץ 
זה,  והכל כמובן בסיוע של הסוכנות היהודית". בשלב  סגנון החיים 
בסוכנות גילו את כישרון הציור של בנימין ודחקו בו ללכת ללימודים 
מעשירים בתל אביב. "הם אמרו לי: 'אם תלך ללימודים, תהיה אמן 
גדול'. אחרי שכנועים, התחלתי לימודים בבית הספר לאמנות 'קלישר' 
בנימין  החל  ללימודיו,  במקביל  שנים".   5 של  לימודים  אביב.  בתל 

שירות צבאי בנח"ל. "יש לי משם רק חוויות טובות", הוא אומר. 
עם סיום שירותו הצבאי, שקע בנימין בלימודיו והחל ליצור קשרים 
ו'זכה' מידי  'עילוי'  עם גדולי האמנים באותה תקופה. בנימין נחשב 
בית הספר, לביקורים תכופים של האמנים  פעם, בעידודו של מנהל 
הנחשבים של אותה תקופה כמו: אביגדור סטימצקי, אביגדור אריכא, 
לאה ניקל, הפסל יחיאל שמי, עופרה צימבליסטה, אריה ארוך ונוספים 
מהם קיבל השראה ליצירותיו. "הם היו באים לסטודיו והיינו יושבים 
בחיפה  מציוריו  תערוכה  הציג  הוא  שלב  באותו  באמנות".  ודנים 
בחיי  להתערות  שהתחלתי  לומר  אפשר  "למעשה,  שמונה.  וקריית 

האמנים הישראלי".
לאחר סיום לימודיו, נישא בנימין לרעייתו אורה והשניים קבעו את 
היה  לעיר רמלה, שם  זמן קצר לאחר מכן עברו  משכנם בתל אביב. 
וביקשתי  העיר  לראש  אז  "פניתי  לאמנות.  המשכן  ממייסדי  בנימין 

שם  הייתה  לא  לסטודיו.  מקום  ממנו 
אמנות בכלל. היינו שם עם נוער במצוקה 

ומאוד עזרנו להם דרך העיסוק בציור".
מספר שנים לאחר מכן, ולאחר לידת בתם הראשונה החליטו 
באמנות",  קשה  הייתה  "הפרנסה  לירושלים.  לעבור  הזוג  בני 
הוא אומר. "אז יישמתי רעיון שהיה לי הרבה זמן בראש: לעצב 
שלטים לבתי עסק בסגנון אומנותי". מהר מאוד התפרסם שמו 
של המעצב המקורי והעבודות החלו לזרום כאשר בהמשך אף 

קיבל פרס "עסק מצטיין".

 

מתקרב ליהדות
בנימין  נקלע  ומסודרים,  שלווים  נראו  חייו  פניו  כשעל 
עבור  לצייר  לשם  הוזמן  הוא  בירושלים.  הבוכרים  לשכונת 
"יהדות  אז.  עד  נחשף  לא  אליו  חיים  אורח  גילה  אבל  לקוח, 
בנימין אשר מאוחר  אומר  זה מה שראיתי",  וטהורה,  תמימה 
יותר החליט לפתוח גלריה במקום. "יום אחד עבר שם הגאון 
הרב ראובן אלבז. הוא עמד שעה ליד הגלריה שלי ובסוף שאל 
אותי: 'למה אתה יושב בשמש אתה יכול לכתוב ספרי תורה. 

תחזור בתשובה ותהיה סופר סת"ם ממש גדול". 
לאחר דבריו של הרב אלבז, הכיר בנימין את "צדיק המזוזות" 
הרב משה בן טוב זצ"ל. "גם הוא הציע לי להיות סופר ולנצל 
את כישרון הציור לטובת כתיבת ספרי תורה ומזוזות. אני נזכר 
זה  את  תנצל  טובות,  ידיים  לך  יש  'בנימין,  לי:  שאמר  במה 
לדברים של קדושה'. אפשר לומר שבגלל השכנוע של הרב בן 

טוב, למעשה נמשכתי לתחום הזה בו אני עוסק עד היום".
וכך, בד בבד, החל בנימין בתהליך החזרה בתשובה. "הרב בן טוב 
ליווה אותי בכל צעד וצעד בנועם ובמאור פנים. הרגשתי כאילו אני 
ממש קרוב אליו. לא הבנתי למה הוא נותן לי יחס מיוחד כל כך. רק 
פנים.  מאיר  היה  הוא  אחד  שלכל  נוספים  מאנשים  שמעתי  כך  אחר 
זה מאוד קירב אותי למקורות". לאחר החזרה בתשובה, חשב בנימין 

טענו  הם  לעזוב.  לי שלא  "הרבנים אמרו  לעזוב את תחום האמנות. 
אין  לי את המתנה הזאת,  נתן  ואם  ויוצר  שהקב"ה הוא בעצמו אמן 
לי רשות שלא להשתמש בה. והם צדקו. האתגר הגדול מבחינתי היה 

להוציא את היהדות דרך הציורים הללו". 
כאלו,  בציורים  "היופי  מופשטת.  היא  בנימין  של  הציור  שיטת 
את  להבין  שלו.  בדרך  הציור  את  לנתח  הצופה  של  היכולת  הוא 

אפשרות " הייתה  ולא  הימים  ששת  מלחמת  ימי  היו  הימים 
לקראת  התהליכים  את  כבר  "עשינו  לישראל.  עלייה  לעשות 

העלייה ואף מכרנו את כל הרכוש שהיה לנו בהודו"
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        קהילת בני ישראל: 
    היסטוריה בת אלפי שנים

במערב  שהתקיימה  היהודית  הקהילה  היא  ישראל  בני  קהילת 
הקמת  עם  בהודו.  קוצ'ין  ויהודי  בגדאד  יהודי  קהילת  לצד  הודו 
מדינת ישראל, עלתה במהלך השנים רוב הקהילה לישראל ובה מצוי 
לישראל  ישראל מהודו. בטרם העלייה  בני  ביותר של  הגדול  הריכוז 
שהתרכזו  נפשות  כ-24,000  הקהילה  מנתה  העשרים  המאה  באמצע 
בעיקר במומבאי, כלכותה, דלהי, אחמדאבאד וטהאנה. כיום, על-פי 
ההערכות, מונה הקהילה כ-74,000 נפשות בישראל, כ-5,000 נפשות 
באזור מומבאי, כמה מאות נפשות ברחבי הודו ועוד כ-10,000 נפשות 

ברחבי העולם כולל צאצאי נישואין בין עדתיים.
עדויות מבוססות ראשונות על קהילת בני ישראל מהודו, מופיעות 
כאלף  לפני  בהודו  לסחור  הגיע  הרמב"ם,  אחי  הסוחר,  דויד  כאשר 
שנים. במכתב ששלח לרמב"ם והתגלה בגניזה הקהירית, מספר דוד 
על מפגשו עם קהילה הנקראת "בני-ישראל". עם הגעת הבני ישראל 
להודו, אבדו ספרי התפילות ואילנות היוחסין. למרות זאת, הקהילה 
אמרה מדי יום את תפילת ה"שמע", וכן קיימה את מצוות ברית המילה 
בני  לבשו  הכיפורים  ביום  ושבת.  הכיפורים  יום  צום  ימים,  בשמונת 
הקהילה וגם בימי אבל. הבני ישראל קברו את מתיהם, ובהודו נמצא 

בית הקברות העתיק ביותר מחוץ לישראל, בן אלפיים ומאתיים שנה.
שלאחר  במקרה,  התגלה  אשר  לרמב"ם  במכתב  סיפר  הסוחר  דוד 
יהדותם,  להוכחת  מבחנים  ועריכת  ישראל  הבני  זהות  בעניין  חקירה 
יהודים  בהם  לראות  לאחיו  השיב  הרמב"ם  יהודים.  שהם  השתכנע 
לכל דבר, וללמדם את התפילה והמצוות. דויד הסוחר פעל בקהילה 
כשנתיים ולימדם את התפילות, המצוות ואת סיפורי התנ"ך. כשדויד 
ניתק  קנאי,  מקומי  שליט  ידי  על  מסתוריות  בנסיבות  נרצח  הסוחר 

הקשר של הבני ישראל עם יהודי העולם לעוד כמה מאות שנים.
במאה ה-16, זיהה החוקר ואיש האשכולות, רבי אברהם פירצול את 
קהילת בני ישראל כצאצאי עשרת השבטים בספרו המפורסם "אגרת 
עם  בהודו  ישראל  הבני  של  הבא  המפגש   .)1524( עולם"  אורחות 
יהודים, התקיים במאה ה-17. יהודי בשם דויד ראבן שהגיע מקהילת 
מתורגמן  היה  ראבן  דויד  שחיטה.  ודיני  תפילה  למדם  קוצ'ין,  יהודי 

ומתווך בשירות החברה ההולנדית המזרחית למסחר, מדרום הודו. 
בתחילת המאה ה-18 לקח ראבן שלושה נציגים ממשפחות מיוחסות 
מקרב בני העדה, משפחות: ראג'פורקר, שאפורקר וג'יראדקר ולימדם 
השנים  באלף  שנוספו  יהדות  ודיני  עברית  המתוקנת,  ההלכה  את 
שקדמו. שלושת המשפחות היוו דייני העדה ומילאו את כל התפקידים 
לתפקידם  גושפנקא  קיבלו  הם  העדה.  בני  בקרב  והאזרחיים  הדתיים 

משליטים מקומיים ונקראו ״קאג'י״. 
ולצדה  האורתודוקסית  הרבנות  פעילות  גברה  ה-19  המאה  בסוף 
העולמי  הציוני  לקונגרס  הוזמנה  הקהילה  הציונית.  הפעילות  הגיעה 
הראשון בבזל ב-1897 אך מנהיגיה סירבו להשתתף בתואנה שמשיח 
בצבא  ששרתו  הקהילה  בני  להמתין.  יש  ולכן  בא  לא  עדיין  ישראל 
הראשונה.  העולם  במלחמת  כקצינים  השתתפו  הבריטית  האימפריה 
מספר קצינים היו מהנכנסים עם הגנרל אלנבי לירושלים עם כיבושה 
העות'מאנית  מהאימפריה  עברה  באזור  השליטה  עת   ,1917 בשנת 

לאימפריה הבריטית.
המסורות של "בני ישראל" בהודו, קשורות קשר הדוק לדמותו של 
שלאחר  הקהילה  בקרב  ידועה  אגדה  הוא  לכך  הרקע  הנביא.  אליהו 
שהמשפחות הראשונות הגיעו להודו והתיישבו בה, הגיע אליהו הנביא 
לבקרם בכפרים שגרו בהם וגם באליבג, לעודדם ולהבטיח להם שבקץ 
הגלות ישובו לארץ ישראל. בחנדאלה )HANDALA(, המקום אליו 
לפי המסורת הגיע אליהו הנביא מצביעים על סלע גדול ובו קו ארוך 
השקוע באבן, המצביע על הסימן שהשאירו גלגלי המרכבה של אליהו 
פרסאות  את  המציינים  באבן  גדולים  חורים  שני  הקו  לצד  הנביא; 

הסוסים כאשר קפצו כדי לעלות השמימה.
לישראל,  הראשית  הרבנות  של  החלטה  התקבלה   1964 בשנת 
להכיר בהם כיהודים לכל דבר, וזאת לאחר הפגנות רבות וירידה של 
המון מקרב העדה אל מחוץ לישראל ופרסום רב בעיתונים שגררו את 
התערבותו של ראש ממשלת ישראל דאז לוי אשכול אשר נאם בכנסת 
לטובת בני העדה. תחושת הקרע נמשכה, עד פסיקתו של מרן הראשון 
לציון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. בפסיקה מוחלטת וללא עוררין ותוך 
זה  קבע  קודם,  שנים  מאות  בקהילה  שביקרו  מרבנים  ראיות  הבאת 

שאין כל צל של ספק או פקפוק ביהדותם של קהילת בני ישראל.

 – אני  אישי.  באופן  הציור  של  המשמעות 
משמעות  מה  היטב  יודע   – העניין  לצורך 
הציור, אך זה לא נראה כלפי חוץ כמובן. זה 
שנוצר  העולם  כמו  זה  חבויה,  אמנות  נקרא 
בתוהו ובוהו והקב"ה חשף כל יום עוד שכבה 
של יצירת האמנות של העולם. כך גם בציור. 

בכל פעם מתגלה רובד נוסף במשמעות".
"המטרה שלנו בחיים היא בין היתר לגלות 
זו עבודת  באיזה מקום הקב"ה נמצא אצלנו. 
אדם.  כל  של  הגילוי  תהליך  בעצם  זה  ה'. 
הזאת.  התפיסה  את  להם  שיש  אנשים  יש 
את  מפשט  שהוא  אמן  גם  יש  זמר  שיש  כמו 

הדברים הללו.

את " מכניס  אני  מצייר,  היום  כשאני   
התורה  של  העוצמה  את  הקדושה 
בציורים שלי. זאת המשמעות האישית 

שלי בציורים". 



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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משל ושנינה // אליהו פכטר

לראות  זכיתי  החולף  בשבוע 
בהתגשמות דברי הנביא ישעיהו 
"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים 
מאמרי  בעקבות  מכסים".  לים 
בשבוע שעבר על החרדים החדשים 
זכיתי למבול תגובות שעיקר מטרתם להוכיח 
לי כי לימוד התורה איננו ערך עליון בחיי 

היהודי. 
הטענות נחלקו לשתיים, טענות היסטוריות 

וטענות הלכתיות.
הטענה ההיסטורית- לאורך ההיסטוריה 
חלק הארי ביהודים התפרנסו במקביל ללימוד 

התורה או לא למדו בכלל.
אינני מבין את הטיעון הזה מכמה בחינות 
א. מי אמר לכם שכך היה? ב. גם אם כך היה 
אין בכך כל פסול. אין פסול באדם העובד 
לפרנסתו או לומד מקצוע ואם הוא גם קובע 
עתים לתורה אשריו ואשרי חלקו. כל טענתי 
היא נגד אלו שאינם רואים בלימוד התורה 
ערך עליון ובאלו שכן שפר עליהם מזלם 
לעסוק בה יומם ולילה את האנשים הנעלים 
והחשובים בעולם. אין אחד שיטען שכל 
אותם גדולי עולם שעסקו באומנות חשבו 
שהיא שווה ללימוד התורה שלהם. כמובן 
כל אפליה של אנשים עובדים היא פסולה 

ואסורה על פי ההלכה.
הטענה ההלכתית- רבים ציטטו לי את 
הרמב"ם המפורסם בספר המדע, הכותב 
"כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא 
יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה – הרי 
זה חילל את השם, וביזה את התורה, וכיבה 
מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן 
העולם הבא; לפי שאסור ליהנות בדברי תורה 

בעולם הזה.
אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל 
חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו: לא תעשם 
עטרה להתגדל בהם, ולא קורדום לחפור בהם. 
ועוד ציוו ואמרו: אהוב את המלאכה, ושנא 
את הרבנות. וכל תורה שאין עמה מלאכה, 
סופה בטילה; וסוף אדם זה, שיהא מלסטם את 
הבריות. מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס 
ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא; 
ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה, 
ולעולם הבא, שנאמר  "יגיע כפיך כי תאכל 
אשריך וטוב לך": אשריך – בעולם הזה, 

וטוב לך – לעולם הבא שכולו טוב.
אז דבר ראשון, אני שמח שגרמתי להרבה 
מהמגיבים שלא פתחו ספר הרבה זמן ללמוד 
קצת רמב"ם, רק זה היה שווה. דבר שני, 
שוב זה לא נוגע לשאלת הערך, גם הרמב"ם 
סובר שהערך העליון בחיי היהודי היא התורה 
ולימודה. דבר שלישי, יש פה תופעה הנשגבת 
בתורה  מומחים  שאינם  אנשים  מבינתי. 
שמנסים להוכיח מציטוט רמב"ם את עמדתה 

של ההלכה לגבי לימוד התורה.
אנשים שכשכואב להם הם הולכים לרופא 
שכשתובעים אותם הולכים לעורך דין, שלא 
יקנו דירה שאין עליה חתימת מהנדס, שלא 
יעזו לעמוד על אזנו של רופא בשעת ניתוח 
ולצעוק פסקאות מספר רפואה רנדומלי כדי 
להוכיח לו שהוא טועה מעזים לעשות זאת 

בשאלות הלכתיות הרות גורל.
מאיפה מגיע הזלזול הזה בדברי תורה 
כאילו שיטוט בגוגל ושליפת ציטוט מקרי 
בלי ידיעת הקונטקסט הנרחב בלי לימוד כל 
הראשונים והאחרונים בלי לדעת את כללי 

הלימוד וכללי פסיקת ההלכה מספיקים כדי 
לקבוע בנחרצות שלימוד התורה הוא ערך 

שווה ואף נמוך מפרנסה?
הזלזול הזה נובע בדיוק מהגישה אותה 
תקפתי במאמר הקודם כאילו התורה היא 
מערכת תרבותית פילוסופית הלכתית שיש 
בה מקום לדעתו של כל בור ועם הארץ ולא 
מערכת לוגית מתמטית בעלת היגיון פנימי 
מושלם שנדרשות שנים רבות של לימוד 
סיזיפי כדי להגיע לרמה בה אפשר לפסוק 

ממנה הלכה.
בדיוק כמו שברפואה ובעריכת דין אתם 
פונים למומחים לדבר, רופאים ועורכי דין 
וגם ביניהם אתם יודעים טוב מאוד לברור את 
הטובים ביותר, כך גם בתורה שהיא מורכבת 
לאין ערוך אל תסתמכו על שיטוט מקרי בגוגל 

ותשאירו את השאלות למומחים, הרבנים.
כל  שרבים  שהבאתי  הרמב"ם  למשל, 
כך מצטטים נגד לומדי התורה. האם אותם 
בפירוש  הרמב"ם  את  מכירים  מצטטים 
המשניות מסכת אבות פרק ד' משנה ה' שכותב 
על שיטתו כי "ולדעתי דברי בה לא יאות לרוב 
חכמי התורה הגדולים ואפשר לכולן" כלומר 

שהוא דעת יחיד.
האם אותם מצטטים מכירים את דברי הכסף 
משנה הכותב כי "וראינו כל חכמי ישראל 
קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליטול שכרם 
מן הצבור וגם כי נודה שהלכה כדברי רבינו 
בפירוש המשנה אפשר שהסכימו כן כל חכמי 
הדורות משום עת לעשות לה' הפרו תורתך 
שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים 
מצויה לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי 
והייתה התורה משתכחת ח"ו ובהיותה מצויה 
יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר", כלומר 
מפורש נפסקה ההלכה שלא לחיות כדברי 

הרמב"ם.
האם המצטטים "תלמידי החכמים" מכירים 
את הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק י"ג: 
"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל 
באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו 
להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה 
את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, 
ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים 
נתקדש  זה  האדם--הרי  בני  ביקשו  אשר 
קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם 
ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר 
המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים.  הרי 
דויד אומר "ה', מנת חלקי וכוסי--אתה, תומיך 

גורלי."
כלומר הרמב"ם יותר קיצוני בגישתו ללימוד 
תורה מהחולקים עליו הסוברים שמותר לקחת 
כסף. לשיטתו מי שמלאו לבו להיות עובד ה' 
בלבד צריך לפרוק מעליו עול חשבונות רבים, 
כלומר ללמוד ולבטוח אך ורק בקב"ה שימלא 
חסרונו. האם עדיין תאמרו  שלפי הרמב"ם 
 העבודה והפרנסה שווים ללימוד התורה?

קיצורו של דבר, התגובות שקיבלתי השבוע 
רק מחזקות את דעתי שבקרב קבוצות גדולות 
מדי בציבור החרדי והדתי מביטים על התורה 
כשדה ידע נחות מהשדה המדעי בו הם לא 
יעזו להביע את דעתם באותה נחרצות של 
מומחים. ושבעיני רבים לומדי התורה הם 
פרזיטים העוסקים בטקסטים נחותים חס 
ושלום ולא במדע הגיוני מורכב וקשה שכדי 
להיות מומחה בו נדרשות שנים רבות של 

לימוד עיוני נמרץ.

מה באמת
סובר הרמב"ם?

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

רינה נכנסת לחדר העבודה הקטן 
של מוישי. עיניו נעוצות במחשב 
מולו והוא נראה לה כפוף ומותש. 
מוישי: )בייאוש( אני מותש. אני 
שונא את העבודה שלי. כמה עוד אני יכול 

לכתוב?
רינה: מי ישמע, איזו עבודה, כולה לכתוב, 

אני בטוחה שזה ישתפר.
- אני לא יכול עוד. זה לא הסיפור. כמה עוד 

אפשר לשבת מול מסך?
- אתה שוב מקטר. החיים שלך סוכר.

- אני מרגיש שזה לא הולך לשום מקום. אני 
מתוסכל ומשועמם לגמרי.

- זה מה שאמרת גם לפני הספר הקודם.
- תביני, זה לא העניין. הגב שלי גמור ולא 
מגיעים לי שום רעיונות. כל היצירתיות הלכה 

לי.
- אתה חי בלה-לה לנד. כולך סרט אחד גדול.

- נראה אותך יושבת שעות ככה. אני אומר 
לך שאני נחנק.

- אבל יש לנו ילדים להאכיל, אתה לא רוצה 
שנגיע למצב שהיינו בו כבר בעבר.

- את יכולה להקשיב רגע?
- אני שומעת כל מילה שאתה אומר.

- כן. אבל את לא מקשיבה לי!
טוב. זה יכול להמשיך עוד ועוד ואני לא 
מחדשת לכן דבר. הפער בין ראיית העולם 
של הגבר והאישה נובע מהשורש הרוחני של 
כל אחד מהם. מקור נשמתו של הגבר בשש 
ואילו  רעיוניות.  שהן  העליונות  הספירות 
נשמתה של האישה מספירת ה"מלכות", מקור 
המציאות הגשמית. גבר חי בעולם של רעיונות. 
אישה חיה בתוך המציאות. גבר יודע מה צריך 
לעשות, האישה עושה זאת בפועל. גבר נותן 
השראה ומצב-רוח, אך האישה מנהלת את 
החיים המעשיים. זהו אגב אחד מההסברים 
לביטוי "אימא אדמה". האישה מחוברת לקרקע 

הרבה יותר מהגבר.
ההבדל הזה בא לידי ביטוי גם בביתם של 
אברהם ושרה. למשל, כאשר שרה הבחינה 
בחברות הבעייתית של יצחק עם ישמעאל 
ואילו אברהם לא תפש זאת והתווכח איתה עד 
שהקב"ה אמר לו "שמע בקולה". )יש מפרשים 
שמע בקול-ה' כי שרה היא קולו של ה' העובר 
דרכה(. גם ההבדל בגישתם אל סיפור העקדה: 
אברהם ראה את הדברים מלמעלה, לכן שרד 

את בשורת העקדה. אבל שרה – כמו כל אימא 
יהודייה – תפקידה לגדל ילד במציאות הגשמית 
של העולם ולכן אינה מוצאת טעם לחיות בלא 

יצחק כפי שהוא נשמה בגוף.
הרעיון הזה מעביר מסר גדול על מהות 
הנישואין: פעמים רבות נוצרים חיכוכים בין 
גבר ואישה בגלל פערי האישיות ביניהם. כאן 
באה התורה ומלמדת כי זה סוד-ההצלחה של 
הנישואים. הקב"ה נותן לכל אחד את מה שהוא 
צריך ולא את מה שהוא רוצה. הנישואין נועדו 
להשלים לכל צד את מה שחסר בו ולא להעצים 

את מה שכבר יש בו.
וכמובן שיש כאן גם מסר חיוני אודות מידת 
האחריות של הנשים: גבר יכול לרצות לחיות 
ביראת שמים עם ילדים מחונכים, אך יש לו 
פחות סבלנות וידע כיצד לעשות זאת. לכן 
הורה הקב"ה למשה לפני מתן תורה "כה תאמר 
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל". דבר תחילה 
עם הנשים. משום שכדברי המדרש "דרכן של 
אנשים לילך אחרי נשים" ו"הן מנהיגות ]את[ 

בניהן לתורה".
כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ 
מצא. הרבי מליובאוויטש מסביר את הביטוי 
הזה באחת משיחותיו על פרשת חיי-שרה, 
כדלהלן: אפילו אם עדיין יכול להיות ספק 
שמא הקב"ה רוצה להחזיק את ישראל עוד 
רגע אחד בגלות, למען גודל הנחת רוח וההנאה 
שהעבודה בזמן הגלות מסבה לו בשעה שהם 
מתגברים על היצר הרע ועל חשכת הגלות, 
זועק היהודי "כל מה שיאמר לך בעל הבית 
עשה, חוץ מצא". כל מה שבעל הבית - הקב"ה 
- אומר, צריך לעשות. חוץ מלהישאר עוד רגע 
חס ושלום במצב של "צא". חוץ מלהישאר 
מחוץ לשולחנו של אבינו שבשמיים. במילים 
אחרות, בני ישראל מבקשים ותובעים כביכול 
מהקב"ה: הבא כבר את הגאולה האמיתית 
והשלמה! הבא אותנו לשולחנך, לסעודתו 

של משיח מהרה יגלה.

  

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
http://www.miri-mychoice. | רדיו

/co.il

בין גבר לאישה.
בין הרעיון
לביצועו

אישתו,  רינה  אך  שלו  העבודה  את  שונא  מוישי 
כאשר  שרה  נפטרה  מדוע   • מדוע?  מבינה.  אינה 
ה'  הורה  ומדוע  העקדה  בשורת  אליה  הגיעה 
לאברהם לשמוע בקולה? • וגם, סוד ההצלחה של 

חיי הנישואין

מירי שניאורסון
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אם אדם שסובל מלחץ דם גבוה, יקח תרופה 
ימשיך לחיות במתח,  להורדת לחץ הדם, אבל 
שומן,  מלח,  הרבה  בהם  שיש  מזונות  לאכול 
האם   - גופנית  פעיל  להיות  ולא  וקפאין  סוכר 

הוא יכול לסמוך על התרופה בלבד?
לאכול  ימשיך  מעצירות,  שסובל  אדם  ואם 
מאכלים שלא מתאימים לו ויישב מרבית היום, 
יכול  הוא  האם  משלשלות,  תרופות  יקח  אבל 

לצפות שהעצירות תיפתר?
בשני המקרים דרוש פתרון עמוק יותר. תחום 
מבינים  כבר  והיום  הזמן  כל  מתפתח  הרפואה 
שתרופות מרשם הן לא תרופות קסם שמעלימות 

בעיות כהרף עין.
דווקא  יכולות  רבות  מרשם  תרופות  להיפך, 
לוואי  לתופעות  לגרום  או  פיזית,  תלות  ליצור 
גם  ואולי  נוספות  תרופות  של  נטילה  שידרשו 

לפגיעה בכבד.
אורח  שינוי  על  מדברת  העכשווית  הגישה 
חיים כדי לפתור מצב רפואי ועל אחריות גדולה 
הזו  החשיבה  עקרונות  את  המטופל.  של  יותר 

הכניסה לעולמנו הרפואה המשלימה. 
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מזכירה עיקרון חשוב: "האחריות 
על הבריאות שלנו מוטלת על כל אחד מאיתנו. 
לא רק על הרופא. המחויבות שלנו לעצמנו, היא 
ולחפש  בריא  חיים  לאורח  מודעות  עם  לחיות 

פתרונות בטוחים למחלות".

הרפואה של המחר

בחברת  הבכירה  הנטורופתית  היא  זקס 
לשבע  מענה  שמספקת  הישראלית,   TTM

בעיות בריאות נפוצות: טחורים, רמות שומנים 
גבוהות בדם, פסוריאזיס, כאבי מפרקים, פטרת 

ציפורניים, בעיות חניכיים ועצירות.
המענה של TTM למחלות האלה מתבסס על 

שלושה עקרונות:
- 100% טבעי: החברה מייבאת צמחי מרפא 
כמוסות  או  טיפות  מהם  ורוקחת  מובחרים 
הצמחים  חיצונית.  למריחה  ומוצרים  לבליעה 
מאושרים על ידי משרד הבריאות כתוספי תזונה 

ומיוצרים בכשרות מהודרת.
למטופל  הקשבה  אישי:  וליווי  התאמה   -
שלו.  לבעיה  במדויק  שמתאים  מענה  ותפירת 
התרופות  או  המזון  שתוספי  בודקת   TTM
ואת  זה  את  זה  סותרים  לא  נוטל,  שהלקוח 
 הצמחים שמתאימים לו וחותרת לשילוב מתאים. 
צמחים  של  תיגבור  יקבל  לקוח  צורך,  יש  אם 
עם  כורכומין  כגון  דלקת,  ונוגדי  מחזקים 
שהחברה  ייחודי  תוסף   -  MSM פורמולת 

מפתחת ומשווקת בבלעדיות. 
- מודעות: התאמה תזונתית ורגישות לסגנון 

חיים.
זקס מסבירה את העיקרון שעליו מבוסס הליווי 
של TTM: "את הפורמולות שאנחנו מייצרים, 
שלנו  המוצרים  החיים.  כל  לקחת  אמורים  לא 
התסמינים  על  שמקל  צמחים  שילוב  מכילים 

ומכוון גם לגורמים שיצרו את המחלה". 
תני לנו דוגמא

"אם יפנה אלינו אדם הסובל מנטייה לעצירות, 
נבדוק אם המוצרים מתאימים לו. אם כן, הוא 
המיידי.  לטווח  צמחיות  כמוסות  מאיתנו  יקבל 
אלה יניעו את מערכת העיכול ויזרזו את תהליך 
במקביל  הקרוב.  בטווח  מהגוף  הפסולת  פינוי 
לייצור  שיגרמו  לבליעה,  כמוסות  יקבל  הוא 

מוגבר של מיצי מרה ולפינוי רעלים קבוע וגם 
תמיסה מתמציות צמחים, לריכוך היציאות. 

התקף  עם  המתמודד  אדם  אלינו  פונה  אם 
שילוב  לחוצה,  בתקופה  שהתפרץ  פסוריאזס 
שמתאימים  צמחים  גם  יכלול  שלנו,  הצמחים 

להרגעה ואיזון".
למי מתאימים המוצרים?

דיסקרטית  טלפון  שיחת  מקיימים  "אנחנו 
הצמחים  אם  ומבררים  אלינו  שפונים  מי  עם 
מבחינת  הרפואי,  הרקע  מבחינת  מתאימים 
רגישויות  קבוע,  באופן  שנלקחות  תרופות 

ועוד".
איך משיגים את המוצרים?

"המוצרים מגיעים עד הבית תוך יומיים לכל 
שהגיעו  מרגע  משלוח.  של  עלות  ללא  היותר, 
בין הלקוח  המוצרים, מדובר במחויבת הדדית 
בודקים  אנחנו  אותו.  שמלווה   TTM ליועץ 
את  משנים  ההוראות,  לפי  נלקחים  שהמוצרים 
המינונים אם יש צורך ומוודאים ושיש התמדה 

עד לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות". 
כמה זמן אמור להימשך התהליך?

"ככל שיש להרבליסט יותר פרטים על הלקוח, 
סגנון חייו ותסמיני המחלה שלו, כך הוא יכול 
כשהפורמולה  הפורמולה.  את  ולהתאים  לדייק 
מדויקת, היא יעילה ומשיגה תוצאות. הרבליסט 
עושה הערכת זמן עד לשינוי הצפוי ואם השיפור 
או  מינון  לשנות  צורך  שיש  כנראה  מגיע,  לא 

הרכב של הפורמולה".
כאבים,  עם  לבד  תתמודדו  אל  לסיכום, 
גירודים או אי נוחות, התקשרו עוד היום לשיחת 
 072-3922670 מקצועי   יועץ  עם  חינם  ייעוץ 
נוספים חפשו:  ותהנו מהקלה וחיזוק. לפרטים 

TTMISRAEL

מהי 
תרופה טובה?
לא  כבר  בריא  להיות  שרוצה  מי 
מסתפק בבליעה של תרופה שהרופא 
עוברת  האחריות  עכשיו  רשם. 

מהרופא למטופל
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

את  לשדך  או  להשתדך  רציתם  שמאד  לכם  קרה  האם   
חשוב  מצליחים?  שאינכם  לכם  נראה  היה  אך  הילדים 
אתם  לשדכנית,  נותנים  שאתם  לפרטים  שמעבר  להבין 
גם משדרים משהו בדרך שבה אתם מתנהלים. ואם אתם 
מקפידים לשבח את הסחורה שלכם כדי שהיא תמצא חן, 
הקפידו באותה מידה להתנהל בדרך מקובלת ונעימה. אם 
עשיתם כך, יש סיכוי שהשדכנית תעסוק בעניינכם בחפץ 

לב. אם לא – לא.

נכון שאם אתם אנשים ישרים, השדכנית תקבל בסוף כסף, 
הסוף.  יהיה  מה  יודע  אינו  איש  הסוף.  לא  זה  עכשיו  אך 
כדמי  נמוך  סכום  משלמים  )או  משלמים  אינכם  כרגע, 
לא  כסף  שזה  חושבים  אתם  מה  שמשום  ונכון  הוצאות(, 
צודק, ושלא מגיע לה כלום, אך בכל מקרה, מה היא חייבת 
מעוררת  שאינה  בשפה  אליה  לדבר  אפשר  למה  לכם? 
כבוד? הרי עוד לא שילמתם לה על השידוך, אז למה היא 
לדבר  כך  כל  ולמה קשה  לא?  ואתם  בסדר  להיות  צריכה 
יפה? הרי האינטרס שלה הוא לעזור לכם, אדרבה, עיזרו 

לה לעזור לכם.

מתנהג  שמישהו  בשניה  אחת:  שדכנית  לי  אמרה  וכך 
בצורה לא הוגנת או לא הגונה, אני מנתקת קשר. מה אתם 
ישמעו  ומה  ירצו להתעסק אתכם?  מרוויחים מזה? שלא 

ממנה הצד השני, שדברתם בצורה לא נעימה?

ומה באשר לעמידה במילה שלכם? הבטחתם שתחזרו עד 
עדיין  כן,,,  אה  זאת?  עשיתם  לא  למה  תשובה.  עם  מחר 
השידוך.  את  הורידה  שלכם  שהילדה  או  תשובה,  אין 
בסדר. זכותכם. אך למה לא ליידע את השדכנית? הרי היא 
התפיסה  האם  אחר?  למישהו  הצעה  אותה  להציע  יכולה 
היא ש"מה זה משנה אם עונים לה או לא?" קודם כל זה 
עלול לפגוע במוטיבציה שלה להציע לכם עוד שידוכים. 
האם  נוספות?  שדכניות  עם  קשר  לה  יש  האם  שני,  דבר 
היא תסכים לקבל מהן את השם שלכם? מה הרווח הגדול 

שלכם?

שימו לב, הבסיס של שידוך הוא אמון. אם יש אמון, יש 
שידוך. אם אין, אין סיכוי שיתממש שידוך. אף אחד אינו 

מחפש מחותנים שאינם ברי אמון.

זוג הורים עמדו לסגור שידוך. הכל היה נראה נפלא ונהדר. 
הם החליטו ברגע האחרון לברר אם המחותנים הקודמים 
אחת  שאלה  ושאלו  התקשרו  הבחור.  הורי  עם  שמחים 
היא  שלהם  מילה  עליהם?  לסמוך  אפשר  "האם  בלבד 
יותר  מילה"? התשובות לא היו כל כך מחמיאות. בברור 
)אבי הבחור( מבטיח הבטחות  מעמיק התברר שהמחותן 
ומבקש  סכום  מבטיח  שהוא  או  אותן.  מקיים  ממש  ולא 
לא  אמון.  מעורר  מאד  לא  בקיצור,  חלק.  על  לו  שיוותרו 

משנה אם בסוף השידוך התבצע או לא.

שיקרה  רוצים  הייתם  ולא  אמת,  אנשי  שאתם  לי  ברור 
לכם כזה דבר. האם תוכלו לקבל זאת שההתנהלות שלכם 
מהברורים  אמיתית,  יותר  תמונה  שנותן  מידע,  משדרת 

שהם עשו עליכם?

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
להרצאות, או לפגישה אישית: 026424049

 yeutztov@gmail.com

טעים במטבח

מצרכים:
חצי כוס קינואה )יבשה(

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה 
)או כוסברה, או שילוב שלהם, 

אם אתם בעניין(
כמה גבעולי בצל ירוק/עירית 
)ניתן לשחק עם עשבי תיבול 

כרצונכם(
3 כפות חמאת שקדים )עבור 

"ההדבקה" של הלביבות(
כרבע כוס קמח שקדים )מוכן 

לבד, קנוי, או גם קמח אחר למי 
שאין/לא רוצה שקדים(

חופן צנוברים )אופציונאלי אבל 
מעניק קראנצ'יות טובה בפנים(

כף שמן זית 
מלח ופלפל

הוראות הכנה:
 מבשלים את הקינואה )הכי 

פשוט זה כמו פסטה, בסיר 
עם המון מים עד שהקינואה 

מתנפחת והמרכז של הגרגרים 
נעשה שקוף(.

 מסננים את הקינואה 

ומעבירים לקערה, מוסיפים 
את הפטרוזיליה, הבצל הירוק/
עירית, חמאת השקדים, קמח 

השקדים, הצנוברים, המלח 
והפלפל, ומתחילים לערבב 

עם כף תוך כדי ממש מעיכה 
של הרכיבים אל תוך הקערה. 

העיסה מוכנה כאשר אפשר 
להחזיק חלק ממנה ביד 

ולא נופלים פירורים )תמונה 
להמחשה בפוסט(. אם 

התערובת פירורית מדי תוסיפו 
עוד קצת חמאת שקדים.

 מחממים מעט שמן זית על 

מחבת נון-סטיק, יוצרים לביבה 
מהודקת בעזרת הידיים, 

מניחים אותה בעדינות במחבת 
ופוחסים מעט בעזרת התרבד. 

מטגנים 3-5 דקות )עד שהיא 
שחומה מלמטה(, הופכים 

ומטגנים עד להשחמה גם את 
הצד השני.

באדיבות מורן רסקין "המזווה- מאגוז ועד תמר"
/https://www.hamezaveh.co.il

לביבות קינואה

את הסלט הזה מומלץ לאכול כמנה מרעננת וקלילה, או כתוספת 
יפהפייה ובריאה למנה עיקרית. הסוד שלו הוא בשילוב בין הירקות 

הטריים, קוביות הלחם הקלויות והתיבול המיוחד המתקבל ממטחנת 
מלח הים עם תערובת התבלינים בסגנון איטלקי.

המצרכים לסלט:
כ-15 עגבניות שרי אדומות
כ-15 עגבניות שרי צהובות

כ-15 עגבניות שרי ליקופן )בעלות הגוון הירוק הכהה(
1 בצל סגול גדול

1 פלפל ירוק חריף
1/2 צרור עלי כוסברה

4 פרוסות עבות של לחם אחיד
מטחנת מלח עם תערובת בסגנון איטלקי – מספקת למנה מלח ועושר 

של תבלינים טבעיים הנטחנים ישירות למנה ומוסיפים לה טעמים 
וארומה נהדרים.
מיץ מלימון אחד

שמן זית

אופן הכנה:
  חותכים את 4 פרוסות הלחם האחיד לקוביות גדולות. מזלפים שמן 

זית על קוביות הלחם ומכניסים לתנור להזהבה קלה בלבד.
 בינתיים חותכים את עגבניות השרי בשלושת הצבעים לחצאים ושמים 

בקערה.
 פורסים את הבצל הסגול וחותכים את הפרוסות לחצאי עיגולים – 

מוסיפים לקערת העגבניות.
 חותכים את הפלפל הירוק החריף לטבעות ומוסיפים לעגבניות

קוצצים את הכוסברה באופן גס ומוסיפים גם כן לקערת הסלט.
 יוצקים לקערה מיץ מלימון אחד ומערבבים.

 מוציאים מהתנור את קוביות הלחם הקלויות ומוסיפים לסלט.

 מתבלים את הסלט ב- 2-3 סיבובים ממטחנת מלח הים עם תערובת 

התבלינים בסגנון איטלקי ומערבבים קלות. 

סלט עגבניות צבעוני עם קוביות לחם 

התנהלות נכונה
משקפת אמון
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במשק  גדולה  חברה  מנכ"ל  עם  לפגישה  ישבתי  שעבר  בשבוע 
הישראלי. במהלך הישיבה שנערכה במשרדו המושקע והמרשים. 
זו היתה הבת שלו  הטלפון טרטר ללא הרף, הוא הציץ והתנצל. 
הסקי  מחופשת  חוויות  איתה  והחליף  הרים  הוא  לקו,  מעבר 

המשפחתית ממנה חזרו לאחרונה.
"וואו, מדהים לשמוע איזה כיף עשיתם", הגבתי. ואיכשהו השיחה 
שלנו גלשה לחופשות שאני מבלה עם המשפחה שלי ומהו מספר 

הילדים שלי.
"אז איך את מפרנסת אותם?" הוא נדהם ונרעש. "אין מצב שאת 
יכולה להעניק להם מה שאני מסוגל לתת לשלושת הילדים שלי", 
ילדים  לגדל  שיש  כך  על  להבות  חוצב  בנאום  פצח  ומיד  פסק 
בעולם רק על פי המצב הכלכלי של ההורים. "הורה צריך להיות 
בעל יכולת כלכלית גבוהה, כדי להעניק לילדים הכל", הביע את 
דעתו הנחרצת. הוא רחוק מעולם התורה כמובן, ומדבר בלי הידע 

והקיבולת של אמונה והלכה. 
שעומדת  כלכלית'  'יכולת  בגדר  היא  סקי  שחופשת  החליט  "מי 
בתגובה.  שאלתי  הורים'?"  להיות  לא  או  'להיות  בקריטריון 
"בטוחה שבארסנל החוויות של הילדים שלי מחופשות משפחתיות 
בצפון הארץ או בדרומה, נצורים הרבה חוויות נפלאות אחרות". 
גלשנו לשאלות מיליוני השקלים: איפה עובר הגבול של  ומכאן 
היכולת הכלכלית? האם קיים איזשהו תקנון שקובע שרק אם ילד 
גדל בחדר משלו, הוא יכול לגדול כראוי? צריך חדר לכל ילד, או 

אפשר ששניים או שלושה ילדים יחלקו חדר?
הוא המשיך להתעקש, שצריך תנאים כמעט של העשירון העליון, 
ואני מולו עם הטיעונים שלי. צריך יכולת כלכלית, אבל היא לא 
חייבת להיות גבוהה! קח לדוגמא משפחות רבות שלא מוציאות 
ולא מסיעים אותם כל היום  את הילדים לחופשה שנתית בחו"ל 
ומאושרים  שמחים  מוצלחים,  חכמים,  והם  יוקרתיים,  לחוגים 

בחלקם.
עליה  עשו  שלי  ההורים  שלי,  בילדות  נזכרת  הביתה,  חזרתי 
מארה"ב בתחילת שנות השבעים, מאהבת הארץ. הם היו זוג עם 
משם  שהביאו  הכסף  שאת  מאוד  מהר  שגילה  ואמונה,  חלומות 
קרה  זה  מאוד...  מהר  איבדו  הם  בארץ,  עסק  בפתיחת  והשקיעו 
בגלל מחסום השפה, המנטליות השונה, הקשיים שנערמו בדרך 
הדירה  את  למכור  גם  להם  שגרמה  הישראלית  הבירוקרטיה 
ילדים  מספר  עם  עצמם  את  ולמצוא  בירושלים,  שרכשו  הגדולה 
קטנים מתגוררים בקרוון בישוב במזרח, מנסים להתמודד ולייצב 

את הדרך, שהתייצבה ברבות השנים.
הם ילדו וגידלו משפחה ברוכת  ילדים בלי עין, נפלאים, מוכשרים 
של  בפרספקטיבה  זה  את  לקבוע  אפשר  היום  לחברה.  ותורמים 
זמן. למרות שארבעה וגם חמישה חלקו חדר אחד – ימות הילדות 

זכורים כחוויה בלתי נשכחת של משפחתיות חמה ומחבקת. 
וכן, קרה פעם שישבתי על המיטה וכמו בסרט נע נכנסו הילדים 
שלי   חדשות,  משקפיים  חייבת  אני  "אימא  וביקשו:  תזמון  ללא 
ואני רוצה בלנסטון כמו  נקרעו  ואימא הנעליים  יצאו מהאופנה" 

החברים שלי", ו"אימא מה עם חוג גיטרה למתקדמות?"
ואימא שלחה אותם לאבא...

חוג  במימון  ולעזור  לעבוד  למדה  הילדה  איכשהו.  והכל הסתדר 
גיטרה למתקדמות והילד כן קיבל את הבלנסטון שמצאנו במחיר 
מבצע, והמשקפיים נו, אין ברירה, הן נקנו והיה לזה כסף, למרבה  

ההפתעה.
איכשהו הכל מסתדר ואיכשהו הם גדלים, ואנחנו ההורים עושים 
המון  אלא  כלכלית,  יכולת  רק  לא  לתת  ומקפידים  המיטב,  את 
לא  שאנחנו  ומה  בעיניי.  העיקר  שהם  ואהבה  חום  לב,  תשומת 

יכולים - אז לא נותנים.
הוא  בקלות  הכל  שמקבל  ילד  האם  התוהות,  המחשבות  ושוב 
לדבר  מעבר  מקבל,  שהוא  דבר  כל  שמעריך  מילד  יותר  מאושר 
בסיסי והכרחי? האם ילד שגדל בחדר  עם שני אחים, גדל להיות 
אני  ואולי  לבד?  חדר  שקיבל  מילד  יותר  מכיל  סבלני,  משתף, 

טועה, ילד שגדל בחדר לבד הוא רגוע יותר, שלוו יותר?
ועוד שאלה כפרנית: אז מה, מה קורה אם אדם עשיר מגדל עשרים 
ילדים, כי הוא עשיר ויכול, ולפתע איבד את כספו. האם צריכים 

לקחת ממנו את הילדים?
טוב, אני קצת קיצונית, נסחפתי, המחשבות רדפו אחרי כל אחר 

הצהריים, והחלטתי לשתף בהן גם אתכם. 
הרש"ר  הגאון  על  מספרת  שלי  שאמא  הידוע  בסיפור  ונזכרתי 
הירש, ותסלחו לי אם אני לא מדייקת שבא אליו יהודי ואמר לו 
שהוא בוחר לגדל ילד אחד ולהעניק לו את הכול, כי הוא מפחד 
שאין לו את היכולת הכלכלית והנפשית לגדל עשרה ילדים, ענה לו 
הגאון: אותו אחד שמגדל לך ילד אחד, יגדל לך עשרה ילדים!!!

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ילד יקר שליטעים במטבח

מצרכים ל4-5 מנות 
רכיבים:

500 גרם ספגטי 
לרוטב:

)מומלץ להכין את כל מרכיבי הרוטב מראש(
50 גרם חמאה, חתוכה לקוביות 

3 כפות שמן זית עדין 
5 שיני שום כתושות 

מלח, פלפל
½ 1 – 1 כוסות עלי פטרוזיליה, קצוצה 

½ כוס פרמזן מגורדת 

להגשה:
גבינת פרמזן 
אופן ההכנה:

 מבשלים את הפסטה במים רותחים, בהתאם להוראות על גבי האריזה.
2-3 דקות לפני שהפסטה מוכנה מתחילים בבישול הרוטב:

 במחבת רחבה ושטוחה ממיסים חמאה ומוסיפים שמן זית, כשהחמאה 

נמסה מוסיפים את השום ומערבבים.
 כשמתחילים להרגיש את ניחוחות השום )זהירות שלא ייחרך( מוסיפים 

את הספגטי )שזה עתה הסתיים בישולו( מוסיפים פטרוזיליה, מלח, פלפל  
וגבינת פרמזן מגורדת ומערבבים היטב שכל הספגטי יספוג את הטעמים. 

 מגישים מיד עם עוד גבינת פרמזן לפי הטעם 

מצרכים

1 אריזה סלקים 

 מבושלים 

 2 גזרים, קלופים

 1 בצל, קלוף

 1 כף שמן זית

 2 ליטר מים רותחים

 1 כף אבקת מרק

 מלח ופלפל שחור

2 כפות רסק עגבניות

אופן הכנה:

 מגרדים את הסלקים, 

הבצל והגזרים על 

פומפייה ומעבירים לסיר 

 המרק.

 מוסיפים כף שמן זית 

ומטגנים עד שהגזרים 

מתחילים להתרכך. 

 בערך 8-10 דקות.

 מוסיפים מים רותחים, 

אבקת מרק, מלח, פלפל 

ורסק עגבניות ומבשלים 

במשך 30 דקות או עד 

 שהגזרים רכים לגמרי.

 מגישים חם עם שמנת 

חמוצה או יוגורט.

מצרכים:
 3 כפות שמן זית

 1 בצל גדול, קלוף
 4 שיני שום

 3 גבעולי סלרי
 2 זוקיני

 3 גזרים, קלופים
1 אריזה מיני תפוחי אדמה 

 מבושלים ללא קליפה 
 1 שקית גרגירי חומוס מבושלים

1/2 שקית אטריות קטנות )למשל 
 קונכיות( או אטריות דקות למרק

 1 קופסה רסק עגבניות קטן
 1 כף פפריקה מתוקה

1 כף אבקת מרק ירקות/בטעם 
 עוף

 מלח ופלפל שחור
כפית כורכום

אופן הכנה:
  קוצצים בצל, שום, גזרים, זוקיני 

ותפוחי אדמה לקוביות ואת הסלרי 
 לפרוסות דקות.

 מחממים שמן זית בסיר גדול 

ומטגנים את הבצל והסלרי במשך 
5 דקות. מוסיפים שום ומטגנים 

 דקה נוספת.
 מוסיפים גזר, ותפוחי אדמה 

ומטגנים 5 דקות נוספות, תוך כדי 
 ערבוב.

 מוסיפים זוקיני, גרגירי חומוס, 

רסק עגבניות, תבלינים ומים 
רותחים בגובה 5 ס"מ מעל 

המצרכים ומבשלים על אש נמוכה 
עד שתפוחי האדמה מתרככים.

 עשר דקות לפני תום הבישול 

מוסיפים את האטריות ומבשלים 
 עד שהם מתרככות לגמרי.

 טועמים ומתקנים תיבול אם 

יש צורך.

מרק סלק

טעם הטבע של שטראוס מציגים עם הגשם הראשון מרקים מחממים ומזינים במיוחד: מרק מינסטרונה שהוא ארוחה 
שלמה ומרק סלק בריא ומתקתק שמיועד גם לילדים לימי חורף קרירים

פותחים את העונה הקרה עם מרק מושלם, קצת מתקתק 
בזכות הסלק ומאוד בריא שגם ילדים אוהבים לאכול. מומלץ 

להגיש לצד יוגורט או שמנת חמוצה

ארוחה שלמה בקערה – מרק מינסטרונה 
עם גרגירי חומוס רכים, אטריות קטנות 

והמון ירקות
מרק מינסטרונה

מרקים חמים לחורף

וס
רא

שט
ל 

 ש
בע

הט
ם 

טע
ם: 

מי
לו

צי

ספגטי ברוטב חמאה,
שום, פטרוזיליה ופרמזן 

מותג הפסטה המוביל ברילה, מציע  מתכון 
מהיר,  עשיר, קל להכנה וטעים במיוחד של 

ספגטי ברוטב חמאה, שום, פטרוזיליה ופרמזן 
שלא יעשה גם חור בכיס  המתכון נוח להכנה 

ומושלם גם לאירוח 
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תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

 ברימון אתם יכולים לגלוש על
אותה תשתית, אותה מהירות, בפחות כסף!

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437 בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-
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