
כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אהרון
אל הקודש

ימי שווייץ 
מסמכים נדירים מתקופת שהותו של 

ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה 
/ אבי בלום, עמ' 23-18

תולדות אהרן
פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן 

ראש הישיבה זצ"ל 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24

שהשלום שלו
מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב 

לבבות וחיבור לכל המגזרים 
/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28

אוצר התורה
עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי 

התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן 
/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34

גאווה, גאווה, גאווה
מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול 

בנוער ומאבקו נגד האפליה 
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38

בזאת יבוא
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בשם ה׳ נעשה ונצליח!
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בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2
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בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2
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חזות ומדי שרד – הלבוש היהודי

הלל הודאה ושמחה בימי החנוכה

אומות  בקרב  רב  עניין  המעוררים  ביהדות  התחומים  אחד 
לעם  הייחודיים  המיוחדים,  הלבוש  פריטי  מערך  הוא  העולם, 
ישראל. החל מגלימת הפאר הלבנה, המעוטרת לעיתים בקווים 
מארבע  אחת  ומכל  בקר  בכל  היהודי  עוטה  אותה  שחורים, 
הקטנה  הטלית  )מלבד  חוטים  שמונה  משתלשלים  פינותיה 
הדומה לה שמתחת בגדיו(, דרך כיסוי הראש לגבר ולכל אישה 
מהתורה,  פרשיות  שבתוכן  שחורות  קוביות  הנחת  ועד  נשואה, 
על הראש ועל היד, תוך כדי כריכת הרצועות היוצאות מהן סביב 
ראשו וסביב ידו של היהודי מידי יום. החל מיום הגיעו לבגרות 

ועד יום מותו.
גם תספורתו אינה שגרתית. הוא נזהר שלא לגלח לחלוטין את 
השיער שבפאות ראשו ואיננו משתמש בתער או בכל סכין גילוח 
חסרות  אלה  וזהירויות  פעולות  האם  מדוע?  זקנו.  גילוח  בעת 

טעם?
של  במשמעותן  אלה  בעמודים  עוסקים  אנו  לעיל,  כאמור 
הוראות התורה, מהיבט תועלתן לאדם בהיותו כאן בעולם הזה, 

מלבד תועלתן העיקרית לאדם בחיי העולם הבא. 
נתבונן אפוא בדברים.

 נאמר בתורה: "ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר 
ְּתַכֶּסה ָּבּה". ועוד נאמר: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני 
...ְוָהָיה  ִבְגֵדיֶהם  ַּכְנֵפי  ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל 
ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם". 
פשט הפסוק מלמד, שלפי שפיתויי העולם החומרי וטרדות היום 
יום עלולים להשכיח מהיהודי את גדולתו הרוחנית שבגינה עליו 
להשקיע בפעילות הרוחנית הראויה לו, לכן נדרש הוא להשתמש 
ציציות  שבה  מלכות  גלימת  באמצעות  מיוחדת  בתזכורת 
ייזכר בעובדת  אותם  כדי שבראותו  צדדיו,  משתלשלות בארבע 
היותו שייך לממלכת כהנים וגוי קדוש. בדיוק כשם שמדי השרד 
את  קבוע  באופן  להזכירם  נועדו  בכירות  משרות  נושאי  של 
מעמדם הרם וממילא את הנדרש מהם להתנהל כראוי למעמדם. 

אולם כבכל מצוה, גם במצווה זו טמונה תועלת גשמית לאדם 
המספר  הקבלה,  תורת  פי  על  כידוע,  הזה.  בעולם  בהיותו  עוד 
במקומות  ביטוי  לידי  הבא  דבר  העל-טבעי.  את  מייצג  שמונה 
בהם מספר זה כרוך במצוות מסוימות. כגון ברית המילה שביום 
שגורמי  לציין  מעניין  אגב,  הטבע.  מעל   - הילד  ]מילת  השמיני 
הגבוהה  ולרמה  לבשלות  ביום השמיני  מגיעים  הקרישה שבדם 
יותר מכל הימים שבחיי האדם[, שמונת ימי החנוכה ]הרוח ניצחה 
את החומר. המכבים החלשים והרוחניים ניצחו את הצבא היווני 
 - ימים  בער שמונה  אחד  ליום  והחומרי. השמן שהספיק  החזק 
לימד אותנו הבורא את אחד  ציצית  ועוד. במצוות  מעל הטבע[ 

מסודות הבריאה הנוגעים לשמירת האדם בעת סכנה. באמצעות 
לבישת בגד )עדיף עשוי צמר( שבו ארבע זוויות, אשר בכל אחת 
מהן מושחלים ארבע חוטי צמר הנכפלים וכרוכים יחדיו בחוט 
אחד כמפורט בהלכה, ובסך הכל שמונה חוטים בכל כנף, נעשה 
ביותר. שכן  גבוהות  ברמות  ומוגן  זה שמור  בגד  הלובש  האדם 

עטוף הוא במערכת הגנה על-טבעית, בבחינת שכפ"ץ רוחני.
לו  המסייעת  רוחנית  הן בשמירה  ביטוי  לידי  באה  זו  שמירה 
להתגבר על ניסיונות שונים של סוגי עבירות שונות ומידות רעות, 
והן בהגנה מפני סכנות פיזיות שונות כהידבקות במחלות, פגיעה 

מתאונות ואסונות וכדומה. 
ומתעורר  מתוחה  הדין  מידת  בה  שעה  מגיעה  כאשר  בנוסף, 
חרון אף כנגד העם בגלל חטאים, הרי אדם שאינו לבוש בציצית 
בגלל  להיפגע  להיבחר  מאד  עלול  והוא  גבוה  בסיכון  נמצא 
של  בגד  לבישת  הוא  יוזם  אם  אולם  המצווה.  מקיום  הימנעותו 
ארבע כנפות ששמונה חוטים תלויים בארבעת צדדיהן כהלכה, 
מהסכנה  וניצל  בהגנה  אותו  שמקיפה  עשה  מצוות  הוא  מקיים 

שאחרים חשופים אליה.
דמיכסי  קטינא  לרב  אשכחיה  "מלאכא  בתלמוד:  מובא  וכך 
כדרך  בסדין,  עטוף  כשהוא  קטינא  רב  את  מצא  ]מלאך  סדינא 
בקייטא  סדינא  קטינא,  קטינא,  ליה:  אמר  בזמנם[.  הלבישה 
לו:  ]אמר  עליה?  תהא  מה  תכלת  של  ציצית  בסיתווא,  וסרבלא 
קטינא, קטינא, סדין )בגד עגול( אתה לובש בקיץ וסרבל בחורף 
ציצית?[  מצוות  תקיים  כן  אם  מתי  כנפות(,  ארבע  אין  )ולאלו 
אמר ליה: ענשיתו אעשה? ]השיב לו רב קטינא: האם אתם, בית 
דין של מעלה, מענישים על אי פעילות יזומה להתחייב במצוות 
בזמן  לו:  ]אמר  ענשינן  ריתחא  דאיכא  בזמן  ליה:  אמר  עשה?[ 

שמידת הדין מתוחה ויש חרון אף, מענישים[". 
ובמסכת שבת מבואר עוד, שכוח השמירה שבציצית שלובש, 

מגן גם על ילדיו )!( וזאת משום שהם כחלק מגופו ונשמתו. 
זוכה  בציצית  הזהיר  כל  לקיש:  ריש  "אמר  שם:  מובא  ועוד 
]בימות המשיח[ ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים. 
ֲעָׂשָרה  ַיֲחִזיקּו  ֲאֶׁשר  ָהֵהָּמה  ַּבָּיִמים  ְצָבאֹות,  ה'  ָאַמר  'ּכֹה  שנאמר 
ֲאָנִׁשים ִמּכֹל ְלׁשֹנֹות ַהּגֹוִים, ְוֶהֱחִזיקּו ִּבְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר ֵנְלָכה 
משבעים  אומה  מכל  ]עשרה  ִעָּמֶכם'  אלקים  ָׁשַמְענּו  ִּכי  ִעָּמֶכם 
האומות, הרי הם שבע מאות. כפול ארבע כנפות, אלפיים ושמונה 
מאות. ויבואו כל אלה בזה אחר זה ויבקשו לשרתו, מתוך שיבינו 
שהוא שקיים מצוה זו בתקופת העבודה, יכול לשמש בזמן קבלת 

השכר כצינור שפע רוחני עבורם, על ידי שיידבקו בו[.
להזכיר  זו  יקרה  מצוה  נועדה  הפשט  ברובד  כאמור,  אמנם 
את  בלובשו  המלוכה,  למשפחת  הוא  שייך  כי  בקביעות  ליהודי 

הטלית שגדילי ציציות משתלשלים ממנה, כמקובל בבגדי פאר. 
זהו בגד מלכות הייחודי ליהודי. בן מלך. בגד מלוכה זה משתלב 
יחד  עמהם  אשר  היהודי,  של  הייחודיים  המאפיינים  שאר  עם 
אהוב  ישראל  עם  נעשה  ובכך  לאלוהיו  נאמנותו  על  הוא  מכריז 

ורצוי לבורא יתברך. כמובא בדברי חז"ל: 
בכל  וניכרים[  ]מיוחדים  מסוימים  שהן  ישראל  "חביבין 
על  ותפילין  ידיהם  על  תפילין  כיצד?  הא  שבתורה.  המצוות 
ראשיהם, מזוזה על פתחיהם, ארבע ציציות על בגדיהם. עליהן 
ִצְדֶקָך'.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  'ֶׁשַבע  ישראל  מלך  דוד  אומר 
משלו משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לאשתו, תהי מתוקנת 
]בבגדי מלכותך[ ומקושטת לפני. אמרה לו מפני מה? אמר לה 
כדי שתהיי רצוייה לי ]שתמצאי חן בעיני תמיד - לתועלתך[. כך 
ומקושטים  מתוקנים  היו  בני,  לישראל,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
לפני במצוות. אמרו לו מפני מה? אמר להם כדי שתהיו רצויין 
לי. שנאמר 'ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה'. יפה את רעייתי כשאת רצויה 

לי במצוות".
בפרט  בניסיונות,  לעמידה  ביותר  חשובה  זו  קבועה  תזכורת 
לבן  שהרי  לחיסרון.  נחשבים  אינם  הגויים  אצל  אשר  בעניינים 
משפחת המלוכה ישנן חובות הנוגעות להנהגות וגינוני מלכות, 
ומעלתו  ושכרו  בהם.  מחויבים  אינם  הרגילים  המדינה  שאזרחי 
אך  גבוהה.  ברמה  להתנהג  ממחויבותו  כתוצאה  דווקא  נגזרים 
את  לשכוח  הוא  עלול  חומרי,  בעולם  חייו  את  הוא  וחי  מאחר 
מעלתו ולהתנהג ככל הגויים. אבל בלובשו את בגד הציצית, נזכר 
הוא בייחוסו הרם, כבן מלך בשעה שלובש את בגדי השרד של 
בית המלוכה לפני צאתו לרחובה של עיר. ולכן בסופו של ציווי 

זה נאמר בתורה: 
"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, 
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם... ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם 
ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ָתֻתרּו ַאֲחֵרי  ְוֹלא  ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם.  ִמְצֹות ה',  ָּכל  ֶאת 

ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם... ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלקיֶכם".
כלומר, העין והלב תרים מטבעם ונוטים אחר תאוות החומר. 
וללא איזון באמצעות ראייה קבועה ושונה המזכירה לו ליהודי את 
גדולתו הרוחנית, עלול הוא ליפול בדברים קשים. וכמו שמסופר 
נכשל  ציצית, אשר כמעט  זהיר במצות  בתלמוד על אדם שהיה 
בעבירה חמורה. וכשפשט את בגדיו, באו ד' ציציותיו וטפחו לו 
על פניו. מיד התעורר להתבונן בחומרת העבירה, ונשמט וישב 
לו על גבי הקרקע וניצל מהעבירה. וראה שם בתלמוד את אשר 

קיבל בשכרו. 
נמצא שמהותה של מצוה זו, היא פעולת שמירה. הן שמירה 

ממפגעים רוחניים והן שמירה ממפגעים גשמיים.

הימים  הגדרת  על  הדעת  את  לתת  וצריך  כדאי  החנוכה  בימי 
שואלת  עצמה  הגמרא  והמועדים.  החגים   של  הרחבה  במסגרת 
שנכנסו  היוונים  על  המעשה  בסיפור  ומשיבה  חנוכה?"  "מאי 
חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה  השמנים  כל  את  וטמאו  להיכל 
נס  בו  ונעשה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום 
ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו 

טובים בהלל והודאה.
במלאכה,  הימים  את  אסרו  שלא  כא(  )שבת  שם  מפרש  רש"י 
מעניין  בהודאה.  הנסים  על  ולומר  הלל  לקרות  אלא  נקבעו  ולא 
כדוגמא  חנוכה  את  )קיז.(  פסחים  במסכת  מביא  עצמו  שרש"י 
למצות אמירת הלל על כל צרה וצרה שלא תבוא שכאשר נגאלים 

ממנה אומרים שירה.
על פי זה צריך לומר שהצרה היא בעצם כניסת היוונים להיכל 
המקדש  את  וקיימו  וחזרו  שניצחום  מה  על  היא  ההלל  ואמירת 

בטהרתו.
מסתבר שאין אומרים את ההלל כזכר לנס פך השמן שזה עניין 
בפני עצמו שבא להראות את השראת השכינה על מעשי ידיהם, 

ועל כך יש לנו את מצות הדלקת הנר.
לזכר הניצחון  ניתקנו  והודאה  זאת המצוות של ההלל  לעומת 
והיכולת להיטהר ולטהר. ונשאלת השאלה האם אלה גם ימים של 
בגמרא שום  אנו מוצאים  אין  להבין מדוע באמת  וצריך  שמחה, 
ביטוי על שמחה, ואדרבא, הנה המחבר בשו"ע )או"ח תרע' ס"ק 
ב'( מדגיש שהימים לא נקבעו למשתה ושמחה ועל כן הוא כותב 

שריבוי הסעודות, שמרבים בהם, הם סעודות הרשות.
הרמב"ם  שכן  בדבר,  מחלוקת  שיש  מגלים  נוסף  בעיון  אבל 
)הלכ' חנוכה ג', ג'( כותב, בניגוד לשו"ע, שהימים הם ימי שמחה 

והלל ומסתבר שכך היתה גרסתו בגמרא.
נקבעו  שמלכתחילה  לומר  נראה  הזו  המחלוקת  להסבר 
אז כשגברו  גדולה  בודאי היתה שמחה  כימי שמחה שכן  הימים 
שאין  עצמאית  יהודית  מדינה  והקימו  היוונים  על  החשמונאים 
העצמאות,  אבדה  שוב  כאשר  זמן  כעבור  אולם  זרים.  עול  עליה 
מה  זו  ל"שמחה  עצמם  את  שאלו  גלה,  והעם  חרב  ביהמ"ק 

עושה?".
בדרך זו מובנים דברי השו"ע אשר כידוע פוסק את ההלכות כפי 

איך  בגלות  נמצא  העם  כאשר  ואמנם  הזה,  לזמן  מתאימות  שהן 
אפשר להורות לו לשמוח על מה שכבר חרב. לכן אמרו חכמים 
לתועלת  שהביא  הניצחון  על  והודאה  הלל  ימי  רק  הם  שהימים 
מבחינה רוחנית, וזו יש לה משמעות לדורות אפילו לאחר החורבן. 
הרמב"ם, לעומת זאת, נוהג לכתוב את ההלכות כפי שהן באופן 
מוחלט ואינו מתחשב בשינויים זמניים, בודאי לא בגלות ובחורבן 
שאנו מאמינים בתיקונם הקרוב. לפיכך השאיר הרמב"ם גם את 
מציין  גם  הוא  זו  מסיבה  החנוכה.  ימי  ממצות  כחלק  השמחה 
בפתח הלכותיו לחנוכה את העובדה שניצחון החשמונאים הביא 
להחזרת מלכות ישראל יותר על מאתיים שנה שכאמור זהו הבסיס 

לשמחה כפשוטה. 
השם,  בעזרת  וזכינו,  ישראל  לארץ  כשחזרנו  היום  אנו  אף 
בימי  ולשמוח  לחזור  יכולים  עצמאית  יהודית  מדינה  להקמת 
החנוכה, וכל שנותר לנו הוא להשלים את מה שזכינו לו בדורנו 

במעשים של קדושה וטהרה.
חנוכה שמח!

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

כאשר מגיעה שעה בה מידת הדין מתוחה ומתעורר חרון אף כנגד העם בגלל חטאים, הרי אדם שאינו לבוש בציצית נמצא בסיכון גבוה



גם בחורף

 העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!
פרווהלהשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות
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מעט מן האור

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

אריאל למברג

הגברת ברוניא שייפער מארצות הברית היא מרצה ביהדות 
הרבה  חוותה  היא  צעירה  אימא  בתור  חסידית.  ובהשקפה 
נותנת  באמת  היא  האם  בעבודתה,  התועלת  אודות  ספקות 
אימא,  של  טבעי  לתסכול  בנוסף  זה  וכל  באנשים,  השראה 

שכמעט אינה נמצאת בבית ולא שותפה מספיק בחיי ילדיה. 
פעם זכתה לקבל מסר עצום מהקב"ה על המהפכה הקטנה 
שהיא חוללה בעולם. המזכיר האישי של הרבי מלובאוויטש, 
הרב בנימין קליין, קרא לה אל חדר המזכירות והראה מכתב 
והיה  קטן  מזוזה  בית  עם  ביחד  הגיע  המכתב  שם.  שהתקבל 

כתוב בו כך: 
ראביי שניאורסון היקר, אינני נמנה על קהל חסידיך, אינני 
חלק מהעם היהודי, אני אדם נוצרי. במשך שנים רבות הייתי 
נשוי )ל"ע( לאישה יהודייה שלא ידעה יותר מדי על יהדותה. 

לפני כמה שנים עברנו משבר קשה, לא מצאנו משמעות 
הציעה  אשתי  הרבה.  ובוכים  מודאגים  והיינו  בחיים 
שאצטרף אליה לבית הכנסת הרפורמי, עשיתי זאת אך 
לא מצאנו בכך עניין. אחר כך אני הצעתי שהיא תצטרף 

אלי להליכה לכנסייה ביום ראשון והיא הסכימה. 
כמה ימים לפני אותו יום ראשון, היא ראתה מודעה 
ברוניא  הגברת  מפי  היהדות  לפי  בזוגיות  הרצאה  על 
שייפער. היא הלכה לאירוע ואחרי גמר ההרצאה ניגשה 
אל המרצה ואמרה לה מילים ספורות: בעוד כמה ימים 
אני הולכת לכנסייה להתנצר! המרצה פתחה את התיק 
ביום  אותו  וביקשה להדליק  הוציאה פמוט קטן  שלה, 
ובאיזו  זאת  עשתה  אשתי  החמה.  שקיעת  לפני  שישי 
דרך שאני לא יודע להסביר אותה, החיים שלה התמלאו 
היא  הזמן  במשך  לכנסייה.  הלכה  לא  כבר  היא  באור. 
עבור  מזוזה  בית  גם  וקנתה  ביהדותה  יותר  התחזקה 

הדלת הראשית של הבית. 
לי  ברור  היה  נפטרה.  אשתי  שבועות,  כמה  לפני 
שאערוך טקס לוויה נוצרי ואקבור אותה על יד המקום 
בו אני אמור להיקבר. אך רגע לפני שהחלתי לתכנן את 
הטקס, ראיתי את הפמוט על השולחן והבנתי שאשתי 
לא שייכת לבית הקברות ההוא. הרמתי טלפון אל הרב 
של בית הרפואה בו נפטרה והוא דאג לקבור אותה בבית 
נזכר  אני  המכתב,  את  מסיים  הוא  כעת,  יהודי.  עלמין 
שאותה גברת שייפער אמרה שהיא שייכת לחב"ד, אני 
שולח לך חזרה את בית המזוזה שאשתי קבעה על דלת 

הבית. אתה כבר תמצא דברים טובים נוספים לעשות אתו... 
כולנו חווים רגעי חושך בחיינו, הדבר יכול לקרות בתוכנו 
וכאן  הילדים.  בחינוך  ובוודאי  שלנו,  הזוגיות  בחיי  עצמנו, 
העיקרית  הדרך  מהי  להאיר?  מתחילים  איך  השאלה  עולה 

להתקדמות בעבודת ה'? 
התהילים:  ספר  בלשון  בחושך.  להיאבק  היא  אחת  דרך 
צריכה  הייתה  שייפער  הגברת  הזו,  הגישה  לפי  מרע".  "סור 
לומר לאותה אישה כך: עלייך לעזוב מיד את הבעל הגוי שלך 
או  שלך.  ביהדות  טעם  שום  אין  הזה,  הדבר  את  תעשי  וטרם 
בדוגמאות מוכרות יותר מהעולם שלנו: אדם שרוצה להתקדם 
מהבית,  הטלוויזיה  את  לזרוק  ראשון  דבר  עליו  ה',  בעבודת 
לערוך תענית דיבור מדי שבוע ולמעט בתאוות האכילה. לפני 

כן, הוא "אינו יכול לבוא אל המלך בלבוש שק". 
התהילים:  ספר  ובלשון  אור,  להדליק  שנייה:  דרך  ויש 
"ועשה טוב". הדרך הזאת מאמינה בטוב האלוקי שקיים בנו 
בטבעיות וכל מה שנדרש הוא להעצים את האור. למגנט אותו 

ולהציף החוצה. 
קשה  תקופה  שחוו  זוג  בני  הזוגי:  מהעולם  נוספת  דוגמא 
ונחלש הקשר ביניהם. אפשר להתמקד בחלק הבעייתי ולנסות 
וכו'.  בשני  אחד  לפגוע  להם  שגורמות  הסיבות  את  להבין 
יחד  לצאת  להם  ולהציע  חיובית  בגישה  להתמקד  אפשר  אך 

לסופשבוע, לחוות חידוש בקשר וכו'. הגישה הזו מכוונת אל 
התשוקה הטבעית של האדם לחוות חיי זוגיות טובים ופועלת 

להעצים אותו. 
מבית  שב  ילד  החינוך:  מעולם  ביותר,  המוכרת  והדוגמא 
דלת  ושבר  חמור  נזק  גרם  שהוא  מהמנהלת  מכתב  עם  הספר 
אין  שבועיים  בענישה,  מתמקדת  אחת  גישה  הספר.  בבית 
הבעייתי  החלק  את  להחליש  כדי  וכו'  משחקים  אין  מחשב, 
שבו. ואפשר ללכת בגישה הפוכה: לסכם עם הילד על מבצע 
לימוד בו מתנהג טוב למשך תקופה ומקבל פרס חשוב. הגישה 

הזו רואה את הנפש האלוקית של הילד ופועלת לחזק אותה. 
מאיפה  היא  השאלה  אך  נצרכות,  הן  השיטות  שתי  כמובן, 
גישות  כמו  אגב  בדיוק  להניח את הדגש?  מתחילים? על מה 
את  ההורגת  אנטיביוטיקה  במתן  התומכות  ברפואה  שונות 

החיידקים הרעים או מתן פרוביויטקה המחזקת את החיידקים 
בין  קיימת  מחלוקת  אותה  המעי.  על  השומרים  הטובים 
הרוע  נבכי  בהצפת  התומכת  בפסיכולוגיה  הישנה  האסכולה 

האנושי מול האסכולה התומכת בפסיכולוגיה חיובית. 
פעם אמרו: "אמור לי מה הבעיות שלך ואומר לך מהיכן הן 
לך  ואומר  לי במה אתה טוב  היום אומרים: "אמור  נובעות". 

איך לעשות את זה עוד יותר טוב"... 
ורק  הגישה הראשונה נתמכת בלשון הפסוק: "סור מרע – 
כמו  סוברת  השנייה  הגישה  אולם  טוב".  ועשה   – כך  אחר 

שאמר האדמו"ר מקוצק: 'סור מרע על ידי ועשה טוב'. 
וזה ביאור נפלא של הרבי מליובאויטש למחלוקת הידועה 
מדליקים  האם   , חנוכה  נרות  לגבי  שמאי  ובית  הלל  בית  בין 
בית  כשיטת  ליום  מיום  ומוסיף  והולך  אחד  נר  הראשון  ביום 
בית  כשיטת  ופוחת  והולך  נרות  בשמונה  מתחילים  או  הלל 

שמאי:
לשיטת בית הלל אל הדלקת הנרות נכנסים לעניין לאט-לאט 
ולוקח שמונה ימים עד שמשלימים את המצווה. ביום הראשון 
השמיני  ביום  ורק  נרות  שני  השני  ביום  אחד,  נר  מדליקים 
למה  פשוטה:  עולה שאלה  וכאן  החנוכייה.  כל  את  מדליקים 

החנוכייה דולקת לאט? 
הקטן  השמן  פך  נס  את  להזכיר  נועדו  החנוכה  נרות  הרי 

שהספיק להדלקת נרות המקדש במשך שמונה ימים ושם הרי 
הדליקו מדי ערב את כל שבע הנרות במנורת המקדש? 

בחג  הכנסת  לבית  שנכנס  אדם  נתאר  דומה:  הדבר  למה 
ביום  לולב,  הוסיף  הוא  למחרת  בלבד.  אתרוג  עם  הסוכות 
ארבעת  כל  את  הביא  הרביעי  וביום  הדס  הוסיף  השלישי 
המינים. לפליאת החברים הסביר כי הוא נוהג כשיטת בית הלל 

בחנוכה ונוטל את המינים בסדר של "מוסיף והולך"... 
מעניין לציין כי השאלה הזו התעוררה בעוצמה על ידי אדם 
גוי: חנוכה תשל"ט )1978( היה פורץ-דרך מבחינת פרסום הנס 
מדרגות  את  ירד  קרטר,  ג'ימי  הברית,  ארצות  נשיא  להמונים. 
הבית הלבן ויצא להדליק את מנורת החנוכה הגדולה שהעמידו 
שלוחי חב"ד במדשאות הבית הלבן. הנשיא טיפס על המנוף 
השמש  את  הדליק  טוב,  שם  אברהם  הרב  השליח  עם  ביחד 

והשליח בירך והדליק את הנרות. 
היה זה ליל רביעי של חנוכה, השליח הדליק ארבע 
נרות והמנוף החל לרדת בחזרה. אך הנשיא קרא לעצור 
נרות, חצי מנורה עוד  את המנוף. "הדלקנו רק ארבע 
מדי  להוסיף  הוא  המנהג  כי  הסביר  חשוכה". השליח 
את  שתדליקו  מבקש  "אני  התעקש.  הנשיא  אך  ערב, 
טרוד  היה  הנשיא  כי  הסבירו  דבר  יודעי  הנרות".  כל 
שחצי  בכך  סימן-רע  ומצא  שונים  בעניינים  עמוקות 

מנורה נשארת חשוכה. 
תמיהה  העלה  הוא  הנשיא.  בשאלת  נתמקד  הבה 
ימי  מצוינת. מדוע חלק מהמנורה חשוכה במשך רוב 

החנוכה? 
אכן דעת בית שמאי היא הפוכה בדיוק. לדעתם נכון 
לפתוח עם עוצמת אש מלאה ולהדליק ביום הראשון 
מגיעה  כאן  כך?  אחר  ומה   – הנרות  שמונה  כל  את 
עלינו  והולך".  "פוחת  תמוהה:  יותר  הרבה  עמדה 
להפחית את עוצמת האור, להתחיל עם שמונה ולסיים 

עם אחד. 
וכמובן, הגישה הזו לא פחות תמוהה: ראשית, הרי 
הנס בבית המקדש גדל מיום ליום? בכל יום בו השמן 
ארץ  בכל  גלים  והיכה  והתפשט  הלך  הנס  נגמר,  לא 
ישראל? ובכלל תמוה מאוד: האם יהודי יורד?! האם 
אתמול?!  שעשינו  ממה  בחצי  היום  להסתפק  מותר 
ואין  בקודש  "מעלין  הוא  במצוות  הגדול  הכלל  הרי 

מורידין"? 
שמאי רואים את הרע שממלא אותנו ולכן סוברים כי השלב 
הראשון הוא לסלק את החושך. לכן שיטתם היא כי יש להתחיל 
עם עוצמת אש מלאה ואחר כך לפחות ולרדת. כיון שכדי לסלק 
נדרשים   – הרע  לשון  בתאוות  למשל  להיאבק   - מהנפש  רע 
מתרגלים  כך  ואחר  הפה  את  לנצור  אדירים  כוחות  בהתחלה 

לחיים כאלו ויכולים להוריד רגל מהגז. 
אולם בית הלל הם פרו-ביוטים. הם טוענים כי האדם הוא 
טוב ואילו הרע הוא זמני. האדם הוא קדוש בטבעו ואילו הרע 
הוא רק ניסיון ומעטה חיצוני. כיון שכן, הבה נאיר את הטוב 
האלוקי הקיים באדם בטבעיות. ואכן כשמאירים אור – הולכים 
ומוסיפים בהדרגה. בשבוע הראשון לומדים תורה חמש דקות, 
בשבוע השני עשר דקות, וכן הלאה. זאת דרך ארוכה שהופכת 

להיות קצרה. 

נשיא  דרישת  מול   ארה"ב,  נשיא  עם  לסיפור  נחזור  לסיום 
הבית  במנורת  החנוכה  נרות  כל  את  להדליק  הברית  ארצות 
הלבן. השליח היה נבוך. למחרת הוא קיבל מסר כזה מהרבי: 

"ממך ציפיתי ליותר גאון יעקב"!
נשים לב: הרבי לא השפיל אותו ולא הנמיך אותו, להיפך, 
העצים אותו במידה מדהימה. אפילו הביקורת העבירה לו את 
המסר: אתה מסוגל להרבה יותר, אל תשכח זאת בפעם הבאה...

צילום: ויקיפדיה
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צדיק אבד, לדורו אבד

הרב בן ציון נורדמן

של  בדמותו  גדולה,  אבדה  השבוע  ספג  היהודי  העולם 
זצוק"ל,  שטיינמן  ליב  אהרן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
ועד  ינקותו בבריסק הליטאית  זכר לדור הנפילים שגדל בימי 
יומו האחרון היה סמל לשקידה ואהבת תורה, הכנעה וענווה. 
האבדה היא שבעתיים, כי בצוואתו המופלאה גם לא הותיר לנו 

בעלי הקולמוסים את הרשות להספידו.
השורות הבאות לא יהיו דברי הספד, כי מי אני הקטן שאבוא 
ובוודאי שלא אני האיש היכול להספיד את השר  אחר המלך 
הגדול שנפל בישראל. יהיו שורות אלו רק זיכרון חי לאשי רב 

פעלים, עובדות והנהגות קצרות שזכיתי לאורו ובצלו.
פעמים  עשרות  להיכנס  זכיתי  הציבוריים,  תפקידיי  מתוקף 
 - ובינתו  וליהנות מרוחב חכמתו  ולפנים  לפני  פנימה  בקודש 
בינת אלוקים. השיא ללא כל ספק היה ביקורו ההיסטורי של 
מרן ראש הישיבה זצוק"ל בחדרה בכלל ובבית הספר 'מדעים 
ויהדות' בפרט. ביקור בלתי נשכח שפירותיה נאכלים עד עצם 

היום הזה והשלכותיה יהיו בוודאי לדורי 
דורות.

בביקורו הנזכר ב'מדעים ויהדות' סיפר 
מרן ראש הישיבה זצוק"ל כי כאשר הגיע 
האתרוג  את  לקנות  אותו  שלחו  לארץ, 
ראש  את  שאלתי  בחדרה.  הראשון 
הישיבה זצוק"ל האם הוא זוכר היכן היה 
ממוקם הפרדס. ראש הישיבה זכר שהיו 
יצאתי  'רוטמן'.  מפרדס  אתרוגים  אלו 
לבדוק היכן היה ממוקם הפרדס, וגיליתי 
חדשה,  שכונה  במקום  מוקמת  שכיום 

'שכונת הפארק' על אדמת הפרדס.
תילו  על  כיום  עומד  השכונה,  בפתח 

בית הספר 'מדעים ויהדות'.



לאחר שנבחרתי כיו"ר 'יהדות התורה' 
בחדרה ונכנסתי לראשונה למועצת העיר. 
מ-24  פחות  בתוך  נערמו  השולחן  על 
לטיפול.  ומגוונים  רבים  נושאים  שעות 
מוסדות  סביב  ביותר,  קריטיים  חלקם 

החינוך. כל נושא בפני עצמו היה סיבה לפרישה מהקואליציה. 
מרן ראש הישיבה זצוק"ל, אליו רצתי בבהלה, הרגיעני והוריד 
אותי לקרקע המציאות. בעיניו החדות ובראייתו ארוכת הטווח 
היום,  עד  זוכר  אני  אותו  ציבור,  בעסקי  שיעור  אז  לי  העביר 

סביב מגבלות הכוח.
ראש  מרן  הורה  הדרך  בהמשך  וצעד  צעד  בכל  כמעט 
בכוח,  מלהשתמש  הניתן  ככל  להימנע  שיש  זצוק"ל  הישיבה 
אשר פעמים רבות הינו מדומה, זמני, ופעמים הוא רק לרועץ. 

"הגיבור לא משתמש בכוח" היה אומר ראש הישיבה ודבריו 
עושים פירות.

כמובן שכשהדבר נגע בקודשי ישראל ראו את מאבקיו ואת 
ומפויסים,  היו מאבקים מאופקים  לרוב אלו  מלחמותיו, אבל 
ממנו  שמעתי  בשלום.  מהם  ויצא  בשלום  אליהם  נכנס  שהוא 
להפסיק  איך  אלא  ללחום,  לדעת  לא  היא  "החוכמה  פעם 
קוו  סטטוס  יסוד  כללי  נשמרים  בהוראתו  היום,  עד  ללחום". 

בחדרה, הכול בזכותו.
העליתי  הזדמנויות  באינספור  הנולד.  את  ראה  תמיד  הוא 
שהיו  מהמוסדות  מבית  ומאתגרות  חינוכיות  שאלות  בפניו 
תחת חסותנו. תשובותיו המחכימות והמפתיעות תמיד היו לנו 

לעיניים.
הספר  מבית  להוציאו  ביקשה  שאמו  בתלמיד  מעשה 
המורים  צוות  לבית.  יותר  הקרוב  ממלכתי  למוסד  ולהכניסו 
העיר את אזניה כי חבל על הילד שמגלה סימני נכונות ותענוג 

ביהדות. אך האימא, מסיבותיה היא, לא שמעה לקול הצוות.
עליתי לבית מרן ראש הישיבה זצוק"ל ושטחתי את השאלה, 
האם לנסות בכל זאת לשכנע את האמא שלא להוציא את הילד 
ילדים  "כמה  אותי:  הפתיעה  מרן  של  תשובתו  הספר?  מבית 
לומדים בכיתה שלו?" אמרתי: 22 ילדים. "תגיד לה", הורה לי 
מרן זצוק"ל, "שאצלך בבית הספר לומדים רק 22 ילדים בכיתה 
ובממלכתי זה לפחות 26 ילדים. הילד יקבל אצלך יחס עודף".
ואז הוסיף ראש הישיבה: "אל תדבר אתה על יהדות בכלל. 

רק על היחס לילד". מתברר שעיניו הבדולחיות של גדול הדור 
מאוד  לבנה,  דאגה  היא  האם.  מצוקת  סיבת  את  נכונה  ראו 
יותר  הקרוב  הספר  לבית  אותו  לשלוח  ביקשה  ולכן  דאגה, 
זה  יחס עודף אצלנו,  לבית. מרגע שאמרנו לה שהילד מקבל 

היה טריגר להותירו. 
חכמה יש כאן, זקנה יש כאן. 



באחת ההזדמנויות נכנסתי עם ידידי הרב יעקב בורנשטיין 
על  יחתום  זצוק"ל  שמרן  לבקש  בחדרה  לאחים"  "לב  מנהל 
מכתב הסכמה כלשהוא. מרן זצוק"ל קרא את תוכנו והגיב שזה 
ארוך מידי ומפורט ואין צורך בזה. עם הסכמה לא יצאנו אבל 

עם ווארט לחיים יצאנו גם יצאנו.
מרן זצוק"ל שאל למה אין מגילה בחנוכה כמו מגילת אסתר 
בפורים? לא השבנו דבר וחיכינו למוצא 
תירוצים  כמה  שישנם  אז  אמר  הוא  פיו. 
והסברים אבל ההסבר שלו היה כדלהלן:

שתעשה  מגילה  צריך  היה  "בפורים 
כל  שהרי  ובמאורעות,  בניסים  סדר  לנו 
סיפור מגילת אסתר נמשך כתריסר שנים, 
הסיפור  תחילת  בין  קשר  אין  ולכאורה 
מחזיק  בחוץ  מישהו שעומד  וכי  לסופו, 
ראש שבגתן ותרש שייכים לסיפור הנס, 
מגיעה  וכו'.  שנדדה  המלך  של  ושנתו 
המגילה ועושה לנו סדר בניסים, וחייבו 
חכמים לפרסה ולקוראה כאגרת, כי הכול 
ניסים  של  אחת  שרשרת  זו  בכול.  תלוי 

מתחילה ועד סוף.
לנו  אמר  זאת",  לעומת  "בחנוכה 
הראש ישיבה זצוק"ל, "הנס ברור ומכוון. 
כדי  בו  שהיה  שמן  של  אחד  פך  נותר 
להדליק נר ליום אחד, ונעשה בו נס ודלק 
דרך  מעל  ברור  ניצחון  זה  ימים.  שמונה 
הטבע. כזה נס אין צורך ואולי אף אסור 
להרבות בהסברים. אין לזה הסברים. זהו 
לא  נס  ועל  נס.  שהוא  לדעת  וצריך  נס, 

שואלים שאלות ולא מסבירים למה".
זה היה מסר לחיים. הרי כולנו חיים בנס מתמיד, "ועל ניסיך 
שבכל יום עמנו", לכן, אין שאלות ואין הסברים. הכול מידיו 

של הקב"ה וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
יהי רצון וזכותו הגדולה של מרן זצוק"ל תגן ותסוכך על כל 
בתחיית  במהרה  ונראה  ולישועות,  לניסים  הזקוק  ישראל  עם 

המתים, אמן.

אחר מיטתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל: ההדרכה לדורות על מגבלות 
הכוח והתנהלות נכונה בנושאי חינוך ⋅ וגם: ווארט מיוחד לחנוכה ממרן זצ"ל

הוא תמיד ראה את הנולד. באינספור הזדמנויות העליתי בפניו שאלות חינוכיות ומאתגרות 
מבית מהמוסדות שהיו תחת חסותנו. תשובותיו המחכימות והמפתיעות תמיד היו לנו לעיניים

"



הכניסה לילדים  בחנוכה 
 

 חינם*
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ופרצו חומות מגדליי

הבית,  הר  מידות  את  המבארת  מידות  במסכת  המשנה 
"לפנים  בזה"ל,  ג'  ב' משנה  כותבת בפרק  והעזרות  המקדש 
ממנו, )מהר הבית( סורג גבוה י' טפחים, ושלש עשרה פרצות 
כנגדן שלש  וגזרו  וגדרום,  חזרו  יון,  מלכי  היו שם שפרצום 
עשרה השתחוויות, ומסביר רע"ב במקום, שכשמגיע כנגד כל 
פרצה ופרצה, משתחווה ומודה על אבדן מלכות יון, ומוזכר 

הנושא ברמב"ם בהלכות חנוכה )פ"ג, ה"א(.
המספר  של  חשיבותו  ידועה  לגויים,  בניגוד  ביהדות, 
נוספים  ספרות  ישנם  כן  כמו  "אחד",  בגמטריה  שעולה   13
הידועים בחשיבותם, כגון, 50, 32, 70, וכן עוד אחרים, 13 
נקראות  רחמים  מידות של  י"ג  הכתר, שהרי  הוא מספר של 
מידות הכתר, גם הפיוט אחד מי יודע מסתיים בשאלה 13 מי 
יודע, ומעבר לכך אין יותר שאלות, היות והשואל כבר יודע 

מה הוא 13 הוא כבר יודע הכל. 
מטרת היוונים בפריצת הסורגים מסביר התיו"ט, כדי לבטל 
את המחיצה שנקבעה מראש בין עם ישראל לעכו"ם בביהמ"ק 
ולהתפלל  להיכנס  הורשו  לא  העכו"ם  שכן  התפילה,  בזמן 
במקום הנקרא חיל ולבוא אל הקודש פנימה, וכשחזרו וגדרו 
על  והשתחוויה  הודאה  תקנו  התערובת  והוסרה  אלו  פרצות 

כל גדר וגדר.
פינקוס  הגרש"ד  לשונו  במתק  מסביר  שבדבר  היסוד  את 
ייעודה בכך שהיא  זצ"ל, בכך שבניגוד למחשבה שמחיצה, 
מטרת  הוא,  נהפוך  קבוצות,  או  אנשים  בין  להרחיק  נועדה 
המחיצה תכליתה וייעודה נועדו לקרב ולא להרחיק חלילה, 
יכלו  לא  למשל,  הכנסת  בבית  מחיצה  הייתה  אלמלא  שכן, 
הנשים לבוא ולהסתופף בבית השם, שכן לא תיתכן ערבוביא 
אנו  המחיצה  אותה  ובזכות  הכנסת,  בבית  וגברים  נשים  של 
לבוא  הן  אף  יכולות  ובכך  שיותר  כמה  הנשים  את  מקרבים 

ולהתפלל.
כנ"ל במתן תורה, כדי שעם ישראל יוכל להתקרב להקב"ה 
בין  שהפריד  וערפל  ענן  מסך  ההר  על  ירד  ובעצמו,  בכבוד 
השכינה לבין עם ישראל ובכך עם ישראל יכול היה להתקרב 
שהיא  השמש  לו  לנו  נצייר  להקב"ה,  להתקרב  ובעצם  להר 
ממשרתיו של הקב"ה הייתה יורדת ממקומה ומתקרבת לכדור 
הארץ, הרי כדור הארץ היה ניתך בין רגע, ועם כל זה הקב"ה 
כן ירד ממקומו על הר סיני, איך התאפשר הדבר, רק בזכות 

אותה המחיצה של ענן וערפל שאפשרו זאת.
זו למעשה המחלוקת והשינוי בגישות בין ישראל ליוונים, 
ולהתפלל,  אותנו מלבוא  היוונים טענו מדוע אתם מרחיקים 
וכי הקב"ה הוא רק שלכם? וכי לא כתוב בתורתכם "כי ביתי 
בית תפילה ייקרא לכל העמים"? היוונים באמת רצו והאמינו 
יקריב  שהיהודי  זה  בין  סתירה  אין  במחיצות,  צורך  שאין 
בבוקר כבש לעולת תמיד של שחר, ואחריו הם יבואו ויקריבו 

חזיר לתמיד של בין הערביים.
ההשקפה היהודית אינה רואה זאת כך, גוי לא יכול להיכנס 
ע"י  אותו,  לקרב  ניתן  זאת  בכל  ואיך  פנימה,  הקודש  אל 
בית  ביתי  "כי  הפסוק  יקוים  מחיצה  אותה  בזכות  המחיצה, 

תפילה ייקרא לכל העמים".
ההבדל בין הגישה היהודית לבין הגישה היוונית היא יותר 
עמוקה למעשה, בעוד הגויים סוברים כי הקב"ה נמצא במקום 
מתרחק  שהאדם  וככל  הקודשים,  קודש  דהיינו  לו,  המיוחד 

היהדות  ולהבדיל,  הוא מהשכינה,  כביכול מתרחק  מקוה"ק, 
בין  הבדל  ואין  כבודו,  העולם  כל  מלא  הקב"ה  כי  מאמינה 
קוה"ק לשאר חלקי ביהמ"ק, ירושלים, א"י, או שאר העולם, 
המקומות,  משאר  בביהמ"ק  המקום  קדושת  שישנה  למרות 
צמצום  עקב  ולא  המקום  של  יחודיותו  לעצם  קשור  הדבר 

השכינה שם.
הרמב"ם כותב )הל' תשובה פ"ה, ה"ב( "כל אדם ראוי לו 
להיות  יוכל  ייתכן שכל אדם  וכי  רבנו",  צדיק כמשה  להיות 
רבנו  שמשה  שכשם  הוא  בזה  ההסבר  אלא  רבנו?,  כמשה 
מילא את שליחותו וייעודו בשלימות, כך על כל אדם מישראל 
לשאוף למלא את שליחותו וייעודו בשלימות, וכלשון הנביא 
ירמיה, "היכל ה'  היכל ה' היכל ה' המה", דהיינו, ראובן היכל 
ה', שמעון היכל ה', לוי הוא היכל ה', ובעצם כל אחד הוא 
ואחד,  אחד  כל  על  שכינתו  משרה  שהקב"ה  מפני  ה',  היכל 

ומפני שה' אחד וחובק את הכל.
ופה טמונה התשובה של עם ישראל ליוונים, אתם סבורים 
ולכן  הקב"ה,  את  למצוא  כדי  הקודשים  קודש  את  שצריך 
הדבר  אך  והגדרות,  המחיצות  של  קיומם  על  כועסים  הנכם 
אינו כן, ניתן למצוא את הקב"ה בכל מקום, וכדי לקרב אתכם 
להקב"ה התקנו את המחיצות, שכן אלמלא כן לא תוכלו כלל 

להיכנס שכן לא ניתן להתערבב יחד.
כל  היו  שם  סיני  הר  במעמד  זו  תופעה  אנו  רואים  כנ"ל 
כידוע  הרי  השאלה  וידועה  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ישראל 
כמובא  משלו,  מחיצה  הייתה  ויהודי  יהודי  לכל  סיני  שבהר 
לעצמו,  מחיצה  "משה  כ"ד(  י"ט,  )שמות  במקום  ברש"י 
אהרון מחיצה לעצמו והכהנים מחיצה לעצמם והעם מחיצה 
לעצמם", ומובא בספרים שלכל אחד מישראל הייתה מחיצה 
יותר  ופירוד  קנאה  המעורר  דבר  לך  אין  ולכאורה  לעצמו, 
מהמחיצות האלו, כי הרי רואים אנו שכאשר לאדם יש פחות 
וכמה,  כמה  אחת  ועל  קנאה,  הוא  מתמלא  מחברו  רכוש 
כשמדובר לכאורה במתן תורה היקרה היא מפנינים, ובקרבה 
להקב"ה עאכ"ו שהדבר אמור לעורר קינאה, ולמרות האמור 

לעיל, התקיים שם הרגע הגדול ביותר של האחדות?
התשובה לזה היא, כי במעמד הר סיני, ידע כל יהודי את 
לא  לכן  להשי"ת,  שייך  הוא  כמה  ועד  היכן  האמיתי  מקומו 
הייתה קנאה, ומאחר והקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, ולמעשה 
נמצא לידי בדיוק כמו שהוא נמצא ליד חברי, אם כן, רק מי 
סיני  שלא מכיר את מקומו מתבלבל ומקנא, אך במעמד הר 
כאמור, ידע כל יהודי את מקומו וזו הייתה הסיבה לשמור על 

האחדות והשלום.
ומדוע היו נדרשים מחיצות לכל אחד ואחד, התשובה לכך 
היא כי אלמלא המחיצות בין אחד לשני, אלו שלא היו ראויים 
והדבר  יותר,  ראויים  שהיו  לאלו  להתקרב  יכלו  לא  כך,  כל 

התאפשר אך ורק ע"י אותן המחיצות.
היוונים, באו לפרוץ את ה"אחד", בעולמה של תורה אין 
מקומו,  את  למצוא  צריך  אחד  כל  ותחרות,  לקנאה  מקום 
כישרונותיו  עם  הקב"ה  את  למצוא  יוכל  כשרוני  שפחות  מי 
החלשים, לא פחות מזולתו ברוך הכישרונות, וזה מפני שה' 

אחד, הוא חובק את כולם בשווה.
ליוונים היה קשה לקבל זאת על פי תפיסתם, הם רצו לפרוץ 
את הסורג, כדי שכל אחד מהם יהיה פיזית בקודש הקודשים, 

והם לא תפסו שהדבר לא ייתכן, צריך לדעת שישנם מחיצות 
וכל אחד צריך להיכנס למחיצה שלו, רק אז תיתכן האחדות.

יוסף  במכירת  העוסקות  האלו  השבועות  בפרשיות  גם 
ברדלא אמר  כהן  אומר המדרש, אבא  ובחטאם של האחים, 
"אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה... יוסף קטנן של 
בתוכחתו...לכשיבוא  לעמוד  אחיו  יכלו  ולא  היה,  שבטים 
הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא...על אחת כמה 

וכמה".
אישי,  אינטרס  ע"פ  הפועלים  אנשים  השקר,  בעולם 
בפיהם,  שגור  ושם שמים  אחרת  או  כזו  באצטלא  מתהדרים 
את  להכשיר  כדי  אחרת  או  זו  אידיאולוגיה  אחרי  מסתתרים 
ידון  בחשבון,  הקב"ה  עימם  כשיבוא  אך  הנלוזים,  מעשיהם 
יודע  ליבם,  סתר  לפי  דהיינו  שהם,  מה  לפי  ורק  אך  אותם 
ידון  לבותינו,  נבכי  בתוך  ויודע  היושב  הלב  ורחשי  נסתרות 
כל אחד ואחד מאתנו לפי מה שהוא, ואוי לה לאותה הבושה.
את  לבחור  נדע  ואיך  באים,  אנו  אנא  דיתמי,  יתמי  ואנו, 
דרכנו, איך נבחין בין עובד ה' לאשר לא עבדו? אין לנו אלא 
לשאת עינינו אל ההרים, אלו גדולי ומאורי הדור לדורותיהם, 
המדברת  ולשכינה  הצרופה  תורה  דעת  לדעתם  ולהישמע 
שהוא  ימין  על  לנו  יאמרו  ואפילו  וענין,  עניין  בכל  מגרונם, 

שמאל.   
ערב נר ראשון של חנוכה טרם הטבת הנרות חשך השמש 
בצהריים, נצחו אראלים את המצוקים וקרסו מגדלינו, מגדל 
השמירה של הדור, צעדנו כולנו בנערינו ובזקנינו אחר מיטתו 
של האי שופרא דשופרא דבלי בארעא הלא הוא אחרון לדור 
דעה דור הנפילים מרן ראש הישיבה זצוק"ל, לשמע הקראת 
המחיצה  גודל  נגלות  הגלות  בעת  הלבבות,  רטטו  צוואתו 
מהצוואה  וסעיף  סעיף  כל  וגובהה,  הישיבה  ראש  מרן  של 
המבהילה רק פתח צוהר לעינינו דור יתום השרוי במחיצות 
גדלות שרתה במעונו הצנוע של  איזו  ולמטה מעשרה  צרות 
אלינו  לרדת  המופלאה  יכולתו  ומאידך  מחד,  הישיבה  ראש 
ממרום מחיצתו  מרחק אלפי שנות אור ולהבין ולכוון כל אחד 
הדור  ורחשי  צרכי  ולהבין  להכיל  ובשפלותו,  בדלותו  ואחד 

הזה דור של עקבתא דמשיחא.
זכיתי להיוועץ בו רבות בשלבים הראשונים להקמת העיר 
זה  אם  אליהם  שנדרשתי  ומגוונים  שונים  בנושאים  אלעד 
והתאמתן לשיטות השונות,  בעיר  בנושאי הקמת המקוואות 
ובתי הכנסיות, שיבוץ משרות  הקמת מערך מוסדות החינוך 
מילותיו  בסביבה,  בנעשה  המופלאה  שליטתו  וכו',  תורניות 
המדודות והבהירות בנחרצות שלא מותירה ספיקות בבחינת 
האחרונות  בשנים  גם  למרחוק,  הצופיות  מנביא  עדיף  חכם 
בעת זכיתי לחזות בזיו פניו ולקבל את עצותיו וברכותיו, עיניו 

הרחימאיות והחכמות וחיוכו שלא מש לא ימושו מזכרוני.
מהנהגותיו  קטנים  פכים  ולדלות  לאמץ  ונזכה  ה'  יתן 
נשמתו  תהי  דלויי,  דהספידא,  אגרא  בנו  ויקוים  ומידותיו, 

צרורה בצרור החיים, אכי"ר.

בברכת שבת שלום וחנוכה שמח
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

בניגוד להבנת אומות העולם, מחיצות נועדו דווקא לחבר ולקרב ולא לרחק, 
וזהו מאבקנו ביוונים שפרצו את חומותינו ⋅ צוריאל קריספל נפרד ממרן 

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
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בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

ימים אחרוניםימים אחרונים
למימוש זכאות משקפיים בחינם

לשנת 2017 לחברי מאוחדת וכללית

משקפיים בחינם
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נרדף ומחויך

שבוע,  לפני  עד  מהליכוד  השכל  שרן  ח״כ 
הח״כ  יודעים.  כולם  היום  ידע?  ומי  הכיר  מי 
נגד  שתצביע  הודיעה  השבוע,  עד  האלמונית 
חוק המרכולים, בניגוד למשמעת הקואליציונית 
הבטיחה  השכל  ח״כ  ליל  בחצות  מפלגתה.  ועמדת 
אישית לראש הממשלה שהגיע אישית למשכן, הישר מאירופה 
את  שתקבל  ממשלתו״,  ״להצלת  המאמצים  את  לרכז  בכדי 
המשמעת הסיעתית ותציל באצבעותיה את ממשלתו, ח״כ שרן 

השכל בחרה ״להיעלם״ ברגע האמת, בעת ההצבעה. 
שניה  לקריאה  וממתין  ראשונה,  בקריאה  אושר  החוק 
ושלישית. הקואליציה עברה את המשוכה, בזכות 2 חברות כנסת 
מסיעת ליברמן ישראל-ביתנו שהצביעו בעד... למרות שליברמן 
מתוך  נגד,  דקורטיבית  מחאה  הצבעת  הצביעו  הסיעה  ושאר 

ידיעה מראש שהחוק יעבור! כי על הקואליציה צריך לשמור. 
השכל,  שרן  ח״כ  זכתה  בו  לרגע,  והתהילה  האישי  הפרסום 
היא  הבאה.  לכנסת  הליכוד  ברשימת  להיבחר  עליה  יקשה 
על  מלמדת  אך  הליכוד,  במרכז  החיסול  רשימות  לכל  הוכנסה 
הקדמת  פיזור,  בהליכי  הכנסת  במשכן.  והאווירה  הרוח  הלכי 

בחירות, קואליציה בהליכי פירוק.
בתפקידו,  נואשות  המאוהב  ליברמן  איווט  הביטחון  שר 
שתי  באמצעות  שהבטיח  לאחר  בחירות.  בהקדמת  מעוניין  לא 
ח״כיות מסיעתו שהקואליציה שורדת - התחיל ליברמן להפריח 
סיסמאות קליטות, על אי כפייה דתית והצורך במרכולים פתוחים 
בשבת, שליחת ח״כ זאחלקה לקטאר, והכל בכדי לקושש קולות 
עולים  שלו!  הקבועים  הכוח  בבסיסי  שאחרי,  ליום  ומצביעים 
את  יקנו  ששוב  ימניים,  וחילונים  מרוסיה  וחילונים  מבוגרים 
כל  לפני  לקיים,  מבטיח  לא  אך  ״מבטיח״  שליברמן  הלוקשים 

מערכת בחירות. 
״איסמעיל-הנייה״  של  ראשו  את  יזכיר,  לא  בטעות  שרק 
ערב  כהבטחות  להתנתק  מאיים  ולא  לצווארו  מחובר  שעדיין 
חרבות!  לעיי  עזה  הפיכת  את  ו-או,  האחרונות.  הבחירות 
כתגובה מיידית לירי תלול מסלול לכיוון העוטף, ושדרות. ו-או 
הרשות.  והמשולש, לשליטת  פחם  אל  אום  תושבי  את העברת 
את סיפורי שלילת קצבאות הביטוח הלאומי אפילו ליברמן לא 

זוכר!    
ירי הרקטות המתמשך בחודש האחרון, כשאיווט מר ביטחון 
ואיטלולא  לחוכא  ליברמן,  של  הפזיזות  הבטחותיו  את  הופך 
ומזלזל בערכו של האיש, שהינו איש רציני, וודאי ליד הגמדים 

שמאכלסים את כסאות הכנסת.
וחוזה  מנוסה  פרשן  בחירות,  מומחה  נחשב  איווט-ליברמן 
איווט  מהעבר.  מוכחות  הצלחות  עם  מצטיין,  פוליטי  עתידות 
שמביאות  משלהבות,  קליטות,  סיסמאות  בהמצאת  ״אלוף״ 
מצביעים לקלפי ביום הבוחר. אח״כ יש לליברמן קדנציה שלימה 
להמציא את עצמו מחדש. זה מצליח לו כבר מספר קדנציות, גם 
יודע שלא לעולם חוסן. העובדה שליברמן שגזר אלם  ליברמן 
לתפקיד  שהתמנה  מהרגע  הבולטות,  והשתלחויותיו  לשונו  על 
בעליל...  רציניות  ולא  הבוטות  לסיסמאותיו  חזר  הביטחון  שר 
מלמדת, שגם ״המומחה״ בה׳ הידיעה, ״מריח בחירות״, והוא 
ובמקביל את  מוכנים,  להיות  בכדי  סיסמאות מפריחים  מודאג. 
הקואליציה משמרים, כי מה שטוב לליברמן טוב למדינה. איווט 

ליברמן במיטבו.  
ח״כ דוד ביטן חסך לעצמו השבוע חקירה בלהב 443, עקב 
ביטן  פרשת  יגיע.  הפיצוץ  זמנית,  דחייה  רק  זו  אבל משפחתי. 
לא מבשרת טוב לקואליציית נתניהו וממשלתו. מעבר לחסרונו 
האישי כמצליף הסיעה ויו״ר קואליציה תקיף ומוצלח, גם נתניהו 
יודע שחשיפת שחיתות אישית של חברי מפלגתו תרדוף אותו. 
מתקשה  הגדול,  בעולם  התכופים  מסעותיו  שבין  עצמו  נתניהו 
למצוא זמן לארח במעון ראש הממשלה את החוקרים, היה אמור 
להיחקר השבוע שוב. חקירה מספר 14! ראש הממשלה שומר 
על מוראל גבוה, מתבדח עם העיתונאים על חקירותיו, ממשיך 
ייתכן והוא ״יודע״  להגיב, ״לא יהיה כלום כי לא היה כלום״, 
יודעים. חזקת החפות בוודאי עומדת לו.  מה שכולם עדיין לא 

העתיד המאד קרוב יפתור את החידה המסקרנת. 
ומעלה,  שוחד  בעבירת  חמור  אישום  כתב  להגשת  המלצה 
תפיל את הממשלה בראשותו, כמעט לבטח. האופציה לבחירת 
רוה״מ חדש, מספסלי הליכוד הנוכחים, קיימת אך לא ריאלית. 
גדעון  להתמודד,  יוכל  לא  פוטנציאלי,  לכתר  טוען  סער  גדעון 
סער לא מכהן כח״כ בפועל. להבדיל מתפקיד שר, תפקיד ראש 
ממשלה מחייב להיות ח״כ. כתב אישום בעבירה זניחה, שולית, 
תספק  כתב-אישום!  הגשת  אי  על  היועמ״ש  של  החלטה  או 
לנתניהו תמריץ אדיר לבחירות זריזות, עם זעקת הקוזאק הנגזל, 
בוחרים משולהבים, ש״יתחשבנו״  ולליכוד, המוני  לו  שתחזיר 
והפרקליטות  גורמי החקירה, המשטרה  עם התקשורת העוינת, 
צדק.  של  מרובה  במידה  ל״נרדף״,  מסיבית  הצבעה  ידי  על 

נתניהו יודע איך לעשות את זה, יותר טוב מכולם.
האופציה של התמשכות חקירות ראש הממשלה ואשתו, עד 
משנתיים,  פחות  בעוד   2019 נובמבר  הקדנציה,  סיום  למועד 
בסגנון  הפגנות  ריאלית.  ולא  לא מעשית  זה,  לתאריך  קרוב  או 
הנוח,  האוויר  מזג  בחסות  מוצ״ש  כל  נמאסתם״  ״מושחתים 
יתגברו, יתעצמו ויטלטלו את המערכת הפוליטית. את הספינקס 
החקירות  מסמוס  מכהונתו.  סילקו  הם  המנוח,  שמיר  יצחק 
והארכתם בצורה מלאכותית, תביא את הציבור להרגשת מיאוס 
ואחריתה,  ולכיכרות  לרחובות  אלפים  מאות  שתוציא  וגועל, 

מפילה ממשלות. 
הבחירות,  בהקדמת  מעוניינים  לא  הקואליציה  מרכיבי  כל 
מצוין.  לעשות  יודעים  כולם  והסיכונים  הסיכויים  ניתוח  את 
ועל ספו  נמצא בחדרי החקירות של להב 443,  הבעיה, הכדור 
לא  כשהכדור  יום.  של  בסופו  להחליט  שחייב  היועמ״ש,  של 
בשליטתך, אינך קובע ויודע את מסלול מרוצו, היכן ומתי ינחת. 
האופוזיציה לא מתכוננת להקל על חיי הקואליציה. מבחינתם 
בחירות אתמול. הם מוכנים, למחנה הציוני יש יו״ר נבחר אבי 
ישק  פיו  על  לפיד,  יאיר  דיקטטורי  שליט  יש  עתיד  ליש  גבאי, 
דבר. סקרי דעת קהל מעודכנים מלמדים על מגמה מתחזקת, ועל 
כך שמהפך אפשרי. אבי-גבאי מועמד המחנה הציוני לראשות 
ממשלה, ממצב עצמו כיותר ימני מליכודניק ממוצע. הוא חותר 
שיכול  פוטנציאלי  קולות  מאגר  קיים  שם  הפוליטי,  ל״אמצע״ 
וראשי מפלגת העבודה לשעבר,  גבאי  אבי  להביא את השינוי. 
בכיסם.  מונחים  המרכז-שמאל  שקולות  ומקווים  מאמינים 
יזלגו קלות, קולות של שמאל קשה, למר״צ שתהיה  מקסימום 

שותפת אמת נוחה בממשלתם.

אבי  על  מאפיל  נתניהו  בנימין  סטנדרטית,  בחירות  במערכת 
גבאי הלא מנוסה, ללא רקע ביטחוני ו-או עבר מדיני בינלאומי, 
ונאום באנגלית פחות מממוצעת. גבאי לא  עם רמת התבטאות 
כיהן כשר בכיר, יכולותיו בתחומי בטחון, מדיניות חוץ, כלכלה 
המדיה  אלוף  נתניהו  משכנעות.  לא  וודאי  עלומות,  גלובלית, 
גבאי,  ובתקשורת, ״מעלים״ את  ויעיל במדיה  ושימוש מושכל 
וגובר עליו בכל התמודדות חזיתית בעימותים מצולמים. נתניהו 
אוכל את גבאי לארוחת בוקר ונשאר רעב, בכל עימות טלוויזיוני. 
נמאסתם!  מושחתים  אישית״.  ״שחיתות  רקע  על  כשהבחירות 

כל זרזיר, ציפור שיר. 
יאיר לפיד וסיעת הגמדים ״יש-עתיד״ טוענים לכתר הבכורה 
בצוק- הקבינט  וחבר  אוצר  כשר  ניסיון  ללפיד  באופוזיציה. 
במדיה  שימוש  לעשות  יודע  לפיד  שניה.  קדנציה  ח״כ  איתן, 
מצוין  וידע  מצוין,  מתנסח  התקשורת,  ואמצעי  האלקטרונית 
הפוליטית.  הביצה  במרכז  ומפלגתו  עצמו  את  למתג  ומראש, 
לו  עוזרת  לא  מלפיד,  המוקרנת  הטבעית  האליטיסטיות 
בפריפריה, אך בונה את כוחו בקרב מעמד הביניים ומי שמחשיב 

את עצמו נאור ומתקדם. 
העוגה!  את  לחלק  כיצד  ביניהם  החליטו  כבר  וגבאי  לפיד 
את  תקבל  השנייה  הראשות,  את  תקבל  יותר  הגדולה  הסיעה 
התפקידים הבאים בתור. אבי גבאי כבר הודיע מפורשות שיסכים 
לכהן ״כינור שני״ אצל לפיד. לפיד לא הודיע, אך בהחלט יהיה 
שותף לכל אפשרות להדחת נתניהו. בשביל זה הוא מוכן לאכול 

חצץ.  
מחלקים  וכבר  עורו״  את  לפשוט  הסכים  לא  עוד  ״הדוב 
ביתן  דויד  ועם  נתניהו  עם  בקלות,  מוותרים  לא  בליכוד  אותו. 
וגם בלעדיהם. בליכוד ינסו הכול כדי לא לשמוט שוב את הגה 
רובי  הנשיא  של  שמו  את  השבוע  הפריחו  ציניקנים  השלטון. 
ריבלין כמועמד הליכוד, ביום שנתניהו יחליט או יחליטו עבורו 
לפרוש. רובי ריבלין שנוא נפשם, דגל אדום לליכודניק מהשורה, 

יישלף, באם הוא יהיה הפתרון.  
עוד  כץ,  וישראל  סער  גדעון  לכתר,  עצמם  מצד  הטוענים 
ישלפו  הזירה  פינוי  ולאחר  הצורך  בעת  במרוץ.  התחילו  לא 
הציפורנים ויחודדו המסרים. פשוט וקל זה לא יהיה. גדעון סער 
דן  הביתה.  האובדים  הבנים  הנסיכים,  דור  את  להחזיר  ישמח 
מרידור, לימור לבנת, רוני מילוא, בוגי יעלון ועוד פורשים או 
ניסיון,  מופרשים שיספקו לו ולגילו הצעיר יחסית, מטריה של 
כץ  ישראל  גם  והרצוי.  המצוי  הימני  לבוחר  וחנופה  רצינות, 
ינסה לחבור לאישים בולטים שיספקו לו ניסיון ורצינות. אישים 
המפלגה,  וותיקי  והתעשייה,  המסחר  מצמרת  מהאקדמיה, 

וכמובן בוגי יעלון, שללא נתניהו ישמח לחזור הביתה.  
המפתח בידיו של היועץ המשפטי. אביחי מנדלבליט מחזיק 
מקצועיות  יהיו  ההחלטות  והקואליציה.  הממשלה  גורל  את 
ומוחו.  עטו  פרי  והניסוחים,  המדויקים  המינוחים  לחלוטין, 
יכולה  החוקים,  בספר  ומשקלה  העבירה  חומרת  על  ההחלטה 
לחרוץ גורלות וממשלות. וודאי החלטה להימנע מכתב אישום. 
בכלל?  והאם  מתי?  עד  רגוע!  ונראה  מחויך  נתניהו  בינתיים 

בקרוב מאד נדע.  

עו"ד יצחק שינפלד

חקירותיו של ראש הממשלה נתניהו אמנם נמשכות ועשויות להתגבש 
לכתבי אישום לא קלים, אך בינתיים נתניהו עצמו מחלץ את ממשלתו 
ממשבר המרכולים, יודע שאף מרכיב בקואליציה לא מעוניין בבחירות 

ונהנה מתגית ה'נרדף'



השני

טוב לראות אותך

3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

ת
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
ת

א
ם 

סיי
 ל

ת
אי

ש
 ר

ת
חנו

ה

לרגל ספירת המלאי

מחיר
אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים



14 כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17

המלצת חקיקה

בשבוע  ביטן  הכנסת  חבר  של  חקירתו 
משהו  ובכלל,  מוזר.  סיפור  היא  האחרון 
היא  האחרון,  בזמן  במשטרה  קורה  מוזר 
הדלפות  באמצעות  כותרות  לייצר  התחילה 
המפכ"ל  דווקא  מאד.  גדולים  בהיקפים  שערורייתיות, 
חיסול  של  אג'נדה  מתוך  לתפקידו  נכנס  אשר  הנוכחי 
ההדלפות, הפך עורו והפך לחלק מהשיטה. התקשורת 
יודעת על עבודת המשטרה, עוד לפני הנחקרים עצמם. 
החדשה.  ישראל  במשטרת  הישנות,  מפא"י  שיטות 
וחקירתו של חבר הכנסת דוד ביטן היא דוגמה מחפירה 

לכך. 
ביטן פעל כדי לקדם חקיקה נגד "המלצות המשטרה" 
כל  בלא  המשטרה  שהקימה  חדש  מוסד  בחקירות, 
ציבור,  ויחסי  תקשורתי  מסיקור  ליהנות  כדי  סמכות 
והנה ערב החקיקה מזומן חבר הכנסת הנכבד לחקירה 
מזה  ועומדת  תלויה  הייתה  כנראה  החקירה  במשטרה. 
לחלוטין,  ומקרי  מדויק  בתזמון  כעת,  והנה  רב,  זמן 

לחלוטין מקרי, החקירה יצאה בדחיפות אל הפועל. 
והנה  החקירות,  בחדרי  יושב  עודנו  לטענתו, 
בתקשורת מתפרסמים דברים מן הקורה בחקירה פנימה. 
מוסד הדלפות המשטרה לעיתונות כה שופר ויועל, עד 
כי עבר כנראה לקונספט של שידור ישיר. קשה להתעלם 
כיון  המשטרה,  מגיעה  שאליו  המסוכן  המקום  מן 
שאמון הציבור ברשויות החוק הינו בסיס ויסוד לקיום 
משטר דמוקרטי תקין. אם המשטרה היא כלי פוליטי, 

אזי החוק הופך להיות פונקציה של דעות פוליטיות. 
רשויות החוק נמצאות במקום מאד עדין ורגיש, כאשר 
שימוש לא נכון בכוח יכול לפגוע באנשים בצורה קשה, 
כדי  בסמכות  שימוש  במעשיהם.  רבב  נפל  לא  אם  גם 
לפתוח חקירות, או להשהות חקירות קיימות ו"לעורר" 
אותן בדיוק בהתאם לצרכים התקשורתיים והפוליטיים, 
באמון  חריפה  פגיעה  וזו  בכוח,  הוגן  לא  שימוש  זה 

הציבור. ויש לכך לא מעט דוגמאות מן העבר. 
ביוני 1996 מונה יעקב נאמן לשר המשפטים, נאמן 
וביקש  השיפוטי,  לאקטיביזם  בהתנגדותו  ידוע  היה 
להחליף את היועץ המשפטי לממשלה. באוגוסט אותה 
המשפט  לממשלה לבית  המשפטי  הודיע היועץ  השנה 
השר  פלילית נגד  בחקירה  לפתוח  החליט  כי  העליון, 

שביצע  יחסית  שוליים  פליליים  מעשים  בגין  נאמן 
שר  מתפקיד  התפטרותו  את  הגיש  נאמן  לכאורה. 
המשפטים באותו היום. במאי 97 נאמן זוכה לחלוטין, 
אך  זוכה,  אמנם  לב.  בתום  פעל  כי  קבע  ובית המשפט 
מתפקיד שר המשפטים הוא הודח דה פקטו באמצעות 

מערכת החוק. 
ריבלין,  לרובי  גם  היה  דומה  סיפור   ,2001 בשנת 
נשיא המדינה היום. ריבלין נודע התנגדותו לאקטיביזם 
השנה  אותה  הליכוד  ממשלת  וכשהוקמה  השיפוטי, 
נפתחו  כנגדו  המשפטים.  לשר  להתמנות  היה  מיועד 
שבע חקירות על עניינים שוליים, ושלוש שנים מאוחר 
נסגרו התיקים מפאת חוסר אשמה. כמובן, בגלל  יותר 
החקירות, את תפקיד שר המשפטים לא יכול היה למלא. 
"מי יחזיר לי ולמשפחתי שלוש שנים וחצי קשות שלקחו 
אזרחים  המון  שיש  יודע  כשאני  לחגוג  אפשר  איך  לי. 
שלהם אין יכולת להתמודד מול מערכת הרשע הזאת?" 
אמר אז ריבלין. אמר וצדק. שוב, מערכות החוק והצדק, 

הדיחו אדם חף מפשע מתפקיד שר המשפטים. 
משטרתית  שחקירה  ציבור  אישי  על  עוד  ודוגמאות 
לחלוטין,  זוכו  שבסוף  למרות  מתפקיד  אותם  הדיחה 
כך  קהלני,  אביגדור  עם  היה  כך  להכביר.  אפשר  עוד 
המשטרה  של  האפשרות  ועוד.  איתן  רפאל  עם  היה 
פעוטים,  חשדות  על  בחקירה  לפתוח  החוק  ורשויות 
ובכך לשנות סדרי עולם פוליטיים, מטרידה במיוחד. אף 
אחד לא חסין מפני חקירה שתקום כנגדו, ובסוף תיסגר 
בקול דממה דקה. אף אחד לא ישלם על כך מחיר, כי 
הרי "רשויות החוק צריכות לבדוק". אך אמון הציבור 

במערכת החוק, הולך ומתערער. 
לא,  או  ביטן  נגד  דבר בחקירות  יש  יודע האם  אינני 
אך לאור ניסיון העבר קשה להתעלם מהכוח שהמשטרה 
ומערכת האכיפה נוטלים לעצמם כדי לשמר את מעמדם, 
"המלצת  מוסד  על  לשמור  כדי  כנראה  זה  ובמקרה 
שאין  למרות  כוח,  הרבה  להם  מייצר  אשר  המשטרה" 

להם סמכות לכוח הזה. 

טבע מתייעלת
בתעשייה  הגדולות  המעסיקות  אחת  טבע,  חברת 

תכנית  על  והכריזה  במשבר  נמצאת  הישראלית, 
מפעלים  סגירת  כוללת  אשר  להתייעלות,  אסטרטגית 
מכיוונים  כצפוי,  עובדים.   כ-3000  של  ופיטורים 
נגד  זעקה  קול  משמיעים  הפוליטית  במערכת  שונים 
שביתה  על  הכריזה  כבר  וההסתדרות  ההתייעלות, 

במשק, כדי לעצור את הפיטורים. 
במסחר  החברה  ושווי  במשבר,  נמצאת  טבע  חברת 
בבורסה ירד משמעותית בשנה האחרונה. מספר סיבות 
של  הדגל  תרופת  הקופקסון,  על  הפטנט  פג  לדבר, 
ביצעה  היא  וגם  גדולים,  רווחים  לה  שהניבה  החברה 
שהתגלו  אחרות,  חברות  רכישת  של  עסקיים  מהלכים 
מצטמצמים  ברירה,  אין  כשמפסידים,  רווחיים.  כלא 

ומנסים להגביל הפסדים. החברה צריכה להתייעל. 
קיבלה  שהחברה  היא,  טבע  כנגד  הנפוצה  הטענה 
אותה  מחייב  ושהדבר  מס,  הטבות  רבות  שנים  במשך 
סרק,  טענת  היא  זו  טענה  עובדים.  ולהעסיק  להמשיך 
וכניעה אליה תפגע – כמו שתמיד הפופוליזם פוגע – 

דווקא בחלשים ביותר. 
היא  המס  הנחות  ואת  בינלאומית,  חברה  היא  טבע 
הון, שמטרתו  לעידוד השקעות  החוק  במסגרת  קיבלה 
אילולי  בישראל.  להשקיע  בינלאומיות  חברות  למשוך 
הנחות מס אלה, שום דבר לא היה מונע מטבע להקים 
מפעלים במדינות עם כוח עבודה זול הרבה יותר ומיסוי 
בזכות  לא  ישראל  במדינת  השקיעה  טבע  יותר.  נמוך 
כי המדינה תמרצה אותה לכך  עובדיה החרוצים, אלא 

בהנחות מס. 
התועלת של המדינה מהשקעות של חברות גלובליות 
היא ביצירת מקומות עבודה, והבאת ידע רב לארץ. סביב 
כל חברה גדולה שפועלת בישראל, נוצרת "שושנה" של 
חברות מקומיות אשר מספקות לה שירותים משלימים, 
החל מניקיון והסעדה ועד הוצאת עבודות ידע גבוהות 
לחברות מקומיות. בין הכלכלנים קיימת מחלוקת האם 
התועלת )ואין חולק שיש תועלת( מהחברות הגלובליות 
אילו  למדינה  שתתקבל  התועלת  מאשר  יותר  גדולה 
חברות מקומיות קטנות יקבלו הנחת מס דומה, הרי לא 
מחלוקת  זוהי  ביותר.  היעיל  הוא  יותר  הגדול  בהכרח 
לגבי  רלוונטית  איננה  היא  אך  ולגיטימית,  מעניינת 
לפטר  זה  ובכלל  להתייעל,  טבע  של  והצורך  הנחיצות 

דוד רוזנטל

מערכת  את  וליישר  לרסן  צורך  נוצר  עבר,  תקדימי  לאור  ראוי  ההמלצות  חוק 
פיטורי  ולמנוע  טבע  את  'להציל'  שאסור  הסיבה  וגם:   • והמשטרה  המשפט 

עובדים, והצורך בביטול מכסות ומיסוי על מוצרים נוספים
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הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

עובדים. 
בתמורה להטבות המס, התחייבה החברה לפעול בארץ, אך 
יש דברים שלא טבע ולא אף חברה אחרת יכולים להתחייב 
אליהם. החברה לא התחייבה להצלחה עסקית תמידית, וגם 
אין אפשרות להתחייב לכך. אף אחד לא יכול להיות בטוח 
הוא  והכלכלה,  העסקים  עולם  של  טבעו  וזה  בהצלחתו, 
טומן בחובו הרבה אי וודאות והרבה סיכונים. גם התנהלות 
איבוד  של  מחיר  יש  לכשעצמה  שלה   – וזהירה  מחושבת 
הזדמנויות עסקיות – איננה מבטיחה הצלחה ארוכת טווח. 
וכשחברה מפסידה, אין לה ברירה אלא להתייעל. זו החובה 

שלה להתייעל, גם במחיר פיטורים. 
זכרו, טבע היא חברה ציבורית )חברה שנסחרת בבורסה(, 
וכספי חסכונות הפנסיה של כולנו מושקעים בה. אם יצלח 
בידו של מישהו להכריח את טבע להתנהלות הפסדית, הרי 
לפנסיה.  החוסכים  ציבור  כלל  על  המחיר  את  שהוא משית 

וזה לא מוסרי במיוחד, בלשון המעטה.  
זו  בארץ,  החברה  ממפעלי  איש   3,000 של  פיטורים 
למצוקה  להתכחש  אפשר  ואי  כואבת,  פעולה  בהחלט 
שחשים העובדים. אבל, מנקודת מבט רחבה, אפשר לקבוע 
חברתית  מבחינה  ממשי  נזק  ייגרם  לא  כי  גבוהה  בוודאות 

ומבחינה כלכלית, והעובדים עצמם יסתדרו די מהר. 
כמעט  אין  כלומר  מלאה,  בתעסוקה  נמצא  היום  המשק 
מספר  גדל   ,2017 אוקטובר  עד   2016 מאוקטובר  אבטלה. 
המשק  אחרות,  במילים  אלף.  ב-82  במשק  המועסקים 
מייצר את כמות מקומות העבודה שטבע צפויה לחסל בערך 
עיר  באותה  בדיוק  נוצרת  משרה  כל  שלא  נכון  בשבועיים. 
פריפריה בה משרה נסגרה, אך בטווח הבינוני כולם מוצאים 

תעסוקה. 
זו טעות גדולה לנסות לקבע את העובדים למקום העבודה 
בעובדים.  גם  ופוגע  בחברה  גם  פוגע  זה  שלהם,  המפסיד 
והעובדים שלא  להפסיד,  תהיה שהחברה תמשיך  התוצאה 
ירכשו מיומנויות חדשות יחזרו מידי תקופה לנקודת משבר 
דומה. בסופו של דבר, מפעלים כושלים נסגרים, זה רק עניין 

של זמן. 
בקרנות  להיאחז  וניסיון  מאבקים  על  הנסמכים  עובדים 
המפעל המפסיד, בסופו של דבר מוצאים את עצמם על עברי 

פי פחת ובגילאים מבוגרים יותר. 
מקצועית  בהכשרה  הוא  לעובדים,  ביותר  הטוב  הסיוע 

מעודכנת, וסיוע בהשמה במקומות עבודה רווחיים, שיכולים 
לספק פרנסה בכבוד ובנחת. באופן זה, גם העובדים זוכים 
לביטחון, וגם החברה ובעלי המניות שלה – כלל החוסכים 

לפנסיה – יכולים להרוויח יותר. 

כחלון מוריד את המכס
עיתונאים,  מסיבת  כינס  כחלון  משה  האוצר  שר  השבוע 
והכריז על הורדת מיסי קניה והורדת מכסים, על שורה של 
פעולה  כל  של  הפוליטי  המיתוג  הוזלות".  "נטו   – מוצרים 
דברים  על  להאפיל  לפוליטיקה  ניתן  בל  אך  צורם,  קצת 
טובים שהשר עושה, והורדת מיסים ומכסים זה תמיד דבר 
גם  מגיע  טובים שעושה,  דברים  על  לכחלון  הקרדיט  טוב. 
מונעת  שהיא  היא,  הפוליטית  החשיבה  עם  הבעיה  מגיע. 
דברים חשובים ומהותיים עוד יותר, אשר פחות משתלמים 

פוליטית בטווח הקצר. וכך גם הסיפור הפעם. 
במסגרת התכנית נטו הוזלות, יבוטלו מיסי קנייה בשיעור 
של 10-30 אחוזים, וכן מכסים ברמות שבין 6-12 אחוזים, 
חשמל  מוצרי  וטקסטיל,  ביגוד   – מוצרים  של  שורה  על 
הוא  התכנית  היקף  ותמרוקים.  וצעצועים  ואלקטרוניקה, 
ויתור על הכנסות  בשווי של 800 מיליון שקלים, כלומר – 
מדינה בשיווי זה. התכנית נעשית בהוראת שעה )כלומר, זה 

לא חוק קבוע, אלא חוק מוגבל בזמן(, עד סוף שנת 2018. 
הורדת מכסים זה טוב להעלאת רמת החיים )כמו גם כל 
הורדת מיסים בכלל(, זה מאפשר להגדיל את כוח הצריכה 
של האזרחים. כלומר, הכסף שביד של כל אחד מאתנו, שווה 
יותר מוצרים.  יכולים לרכוש  אנו  יותר. באותו הכסף,  כעת 
הורדת המכסים הופכת את הייבוא למשתלם יותר, ומאפשר 

ליהנות מהיתרון היחסי של היצרנים השונים בעולם. 
לעצור  מדוע  השאלה  מתבקשת  טוב,  כך  כל  זה  טוב, 
מוצרי  אינם  הפעם,  בהוזלה  שנכללים  המוצרים  הרי  בזה? 
היסוד החשובים, מדוע לא להסיר מכסים ומסים משורה של 
גם  ובמיוחד  הביניים  למעמד  לסייע  וכך  בסיסיים,  מוצרים 

לשכבות החלשות? 
התשובה פשוטה – פוליטיקה. 

בארץ,  מיוצרים  שאינם  ממוצרים  רק  הוסרו  המכסים 
ומה עם המוצרים שכן מיוצרים בארץ? ובכן, ישנן קבוצות 
מעוניינים  והם  גבוהים,  ממחירים  מרוויחות  אשר  לחץ 

שתמשיכו לשלם ביוקר. "לשמור על התעשייה הישראלית" 

הוא מנופפים בסיסמה. וכחלון, לא מעוניין להתעמת אתם. 

לא  שזה  איפה  שקל,  איפה  רק  הציבור  את  משרת  כחלון 

כרוך במאבקים עם אף אחד. פוליטיקה של שקט תעשייתי, 

במחיר הותרת יוקר המחייה לכלל תושבי ישראל. 

מפואר  עניין  תמיד  לא  היא  הישראלית"  "התעשייה 

פרימיטיביות  או  כושלות  תעשיות  בארץ  יש  בו.  להתגאות 

כלומר,  תחרותית.  לא  בצורה  מוצרים  מייצרות  אשר  מאד, 

לייצר את אותם המוצרים  יודעים  במקומות אחרים בעולם 

הסיבה  יותר.  נמוכות  ובעלויות  יותר,  גבוהה  באיכות 

היא  בארץ,  להתקיים  ממשיכות  תעשיות  שאותן  היחידה 

בגלל המכס, אשר הופך את הייבוא ללא משתלם, וליצרנים 

מאפשר לגבות מחירים גבוהים מהצרכן המקומי. התופעה 

נפוצה מאד בתחומי המזון, וזו אחת הסיבות ליוקר המחייה. 

הנפגעים העיקריים מכך הן השכבות החלשות. 

חשוב להבין, אין שום עניין לשמור על תעשייה שבפועל 

כלומר,  המחירים.  את  לכולנו  ומעלה  תועלת,  מביאה  לא 

את  לרכוש  כולם  את  מכריחה  אשר  יעילה  לא  תעשייה 

מוצריה, היא נזק כלכלי וחברתי לכל דבר ועניין. כך למשל, 

ברי  המגורים,  לבתי  הבארות  בין  הצנרת  את  הניחו  כאשר 

לכל שאין שום טעם לשמור על "תעשיית שואבי המים". 

תארו לעצמכם אילו הכריחו שואבי המים את הממשלה 

להטיל מס גבוה על צריכת מים מברז, כדי לגרום לאנשים 

להמשיך לרכוש מים שנשאבו על ידי "התעשייה הישראלית, 

אלא  הברירה  בידם  הייתה  לא  שהעניים  הייתה  התוצאה 

חסרת  תעשייה  לפרנס  ולהמשיך  לקוי  בשירות  להסתפק 

תועלת. אסור לה למדינה להגן על תעשייה לא יעילה, כי את 

המחיר משלמים השכבות החלשות. 

תכנית "נטו הוזלות" היא תכנית טובה, אך היא רק צעד 

אחד בשעה שיש עוד צעדים חשובים נוספים שחובה יהיה 

לבצע, גם אם זה כרוך בהתמודדות עם התנגדות של יצרנים 

מקומיים לא יעילים. 

ח"כ ביטן נואם בכנס תמיכה שארגן לראש הממשלה. צילום: פישל רוזנפלד
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 חיבוק ממרן

ישבתי לפני מספר שנים עם הגאון רבי נחום 
ברנשטיין, משגיח בישיבת גאון יעקב שהייתה 
לייב  יהודה  אהרן  רבי  הגאון  מרן  בנשיאות 
הגאון  שטיינמן,  הרב  של  וחתנו  זצ"ל,  שטיינמן 

רבי זאב ברלין, כיהן בה בתפקיד ראש הישיבה.
ובעיקר  נושרים  בחורים  מספר  על  יחד  ודנו  ישבנו 
מתמודדים רגשית בכל מיני מצבים שהוא שלח אלי. איך 
ולהמשיך  להשתפר  אפשר  ואיך  תקוע  מה  אותם,  נקדם 
הלאה. תוך כדי שיחה, הוא סיפר לי סיפור מדהים על מרן 
הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל ויהיו הדברים 

לעילוי נשמתו הטהורה.
אם לא ששמעתי את הסיפור ממקור ראשון ממנו, שראה 

בעצמו את הסיפור - לא הייתי מאמין.
וכך סיפר לי הרב ברנשטיין: יום אחד נכנסתי עם בעל 
תשובה אחד למרן הרב שטיינמן, אותו בעל תשובה היה 
המקום  שאין  מסוים  מנושא  חוץ   - גמור  תשובה  בעל 

לפורטו כאן, שהוא היה נופל בו עד עמקי שאול.
ושוב מתמודד  ונופל,  היה מתמודד  בעל תשובה  אותו 
ושוב נופל, ושוב הנפילה הייתה עד עמקי שאול, ומדובר 

באחת העברות הכי חמורות שבתורה.
נכנסתי אתו למרן הרב שטיינמן, זה היה לפני כעשור, 
בעל  על  לו  וסיפרתי   ,95 בגיל  היה  שטיינמן  שהרב  בעת 
התשובה העומד מולי ומה הרב אומר לו, מה יש לעשות 

וכיצד ניתן לנסות ולהינצל.
צעק,  לא  פנים.  במאור  בו  הסתכל  שטיינמן  הרב  מרן 
יד  לו  נתן  כלום, הוא פשוט קם מכיסאו,  לא הפחיד, לא 
בחוזקה, חיבק אותו ונישק אותו, ואמר לו בקול רם 'אתה 
מצליח להתגבר מידי פעם, אתה לא מבין כמה אני מקנא 

בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר יש לך על זה'.
הרב שטיינמן חזר ואמר לו שוב ושוב, כמה הוא צדיק 
העצום  הקושי  למרות   - להתגבר  פעם  מידי  זוכה  שהוא 
שיש לו להתמודד עם זה. "הצלחת להתגבר על זה מפעם 
לפעם, אתה לא מבין", ושוב הרב שטיינמן ממשיך לעמוד 
ואני מזכיר שמדובר באדם בגיל 95 שעומד וממשיך לחבק 

את אותו בעל תשובה.
הרב ברנשטין אמר לי שבאותו זמן הוא היה ממש נסער, 
הוא בחיים לא ראה את הרב שטיינמן עומד ומחבק ומנשק 

ככה בנאדם, ועוד יהודי בכזה מצב.

בסיום השיחה הרב שטיינמן ביקש ממנו שייכנס אליו 
שוב יחד עם הרב ברנשטיין, לאחר תקופה.

לאחר מספר חודשים הם נכנסו, ושוב נראה אותו מחזה 
מהפעם  שטיינמן  לרב  שוב  אומר  הוא  עצמו,  על  חוזר 
האחרונה הרב ממש חיזק אותי ואני כבר הרבה פחות נופל 

...אבל עדיין אני פה ושם נופל.
ושוב הרב שטיינמן קם מכיסאו, תופס את ידו בחוזקה, 

אתה  להתגבר,  מצליח  'אתה  ואומר  אותו,  ומנשק  מחבק 
כמה  ושוב  שוב  חוזר  וכך  לך'.  יש  זכויות  כמה  מבין  לא 
הוא צדיק שהוא זוכה מידי פעם להתגבר, למרות הקושי 

העצום שיש לו.
שייכנסו  ברנשטיין  מהרב  מבקש  הגראי"ל  מרן  ושוב 

אליו אחרי תקופה. 
לרב  סיפר  כבר  הוא  אליו,  שנכנסו  השלישית  בפעם 

והמחזה  עבר.  שהוא  ממה  לגמרי  נגמל  שהוא  שטיינמן 
קם  שטיינמן  הרב  בשלישית,  עצמו  על  חזר  המפעים 
כמה  ושוב  שוב  לו  ואומר  אותו  ומנשק  מחבק  מכיסאו, 
גוועלד  ממש  זה  תבינו  צדיק.  הוא  וכמה  לו  יש  זכויות 
זה ממש קודש  יהודי קדוש,  זה לא  בעיני הרב שטיינמן, 

הקודשים.
לפרש  אחד  לכל  נותן  אני  הסיפור,  על  הפרשנות  את 
איך שהוא רוצה. אבל מאז ששמעתי את הסיפור, לפחות 
אני משתדל לחבק ולחזק כל יהודי באשר הוא ובכל מצב 

שהוא.



הקשר בין חטא עץ הדעת לחנוכה

הרבה חושבים שאדם וחוה גורשו מגן עדן בגלל שאכלו 
מפרי עץ דעת. הרי כתוב שאחרי שאכלו השם יתברך דיבר 

איתם והם עדיין היו בגן עדן.
מתי הם גורשו מגן עדן - רק אחרי שדיברו דברים רעים 

אחד על השני.
ענה  והוא  עשית?  מה  הראשון  אדם  את  שאל  הקב"ה 
האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, הוא 

האשים את אשתו.
וכשהקב"ה שאל את חוה, היא לא אמרה שהיא פיתתה 
הנחש  ואוכל,  השיאני  הנחש  ואמרה  הראשון  אדם  את 

פיתה אותי.
ראה הקב"ה ששניהם מאשימים, מדברים דברים רעים 
גירש  אז  על השני,  להגן אחד  ולא מנסים  על השני  אחד 

אותם מגן עדן.
מובא בקבלה שיש כל מיני תיקונים לחטא אדם וחווה, 
הקדושים,  בספרים  מובא  עוד  בשבת.  אכילה  לדוגמא 
שבחנוכה זה התיקון הכי חזק לחטא עץ הדעת, להדליק נר 

איש וביתו להודות ולהלל. להיות יחד ולא בפירוד.
חנוכה זה תיקון של חטא אדם וחווה שלא תמכו אחד 
בשני. וניתן לומר שגם באופן כללי, שלא בימי החג, בכל 
זוג מנסים לחיות יחד אחד עם השני באהבה,  פעם שבני 

הם מתקנים את חטא עץ הדעת.
machon.rot@gmail.com : לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

ישבנו ודנו יחד על מספר בחורים נושרים ובעיקר מתמודדים רגשית בכל מיני מצבים שהוא שלח אלי. 
איך נקדם אותם, מה תקוע ואיך אפשר להשתפר ולהמשיך הלאה. תוך כדי שיחה, הוא סיפר לי סיפור 

מדהים על מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה
""

הרב שטיינמן הסתכל בו במאור פנים. לא צעק, לא הפחיד, לא כלום, הוא פשוט קם 
מכיסאו, נתן לו יד בחוזקה, חיבק אותו ונישק אותו, ואמר לו בקול רם: "אתה מצליח 
להתגבר מידי פעם, אתה לא מבין כמה אני מקנא בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר 

יש לך על זה"



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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משעבוד 
לגאולה
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על  השתלט  הנאצי  שהשלטון  לפני  רגע 
לייב  אהרן  ור'  סולוביצ'יק  מוישה  ר'  אירופה, 
כדי  לשוויץ  כניסה  אשרת  ביקשו  שטיינמן 
לחזק את ישיבת עץ חיים  בדרך נסית, בזמן 
שהגרמנים השתלטו על בריסק שבפולין, הם 
קיבלו את האשרה המיוחלת ועזבו את מקום 
מולדתם  כאשר חשבו שהגיעו אל המנוחה, 
מצאו עצמם מחזקים את תשתיות הכבישים 
  שונבורג  העבודה  במחנה   – השוויצריים 
ישראל'  'כל  כך,  אחר  שנה  משבעים  יותר 
נדירות  ותמונות  האותנטיים  המסמכים  עם 
מתקופת שהותו של מרן ראש הישיבה במחנה 

העבודה שנחשפו לראשונה ב'קו עיתונות'

אבי בלום
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עד  ידעתם  שלא  היסטורית  עובדה  נה 
כה: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
העולם  מלחמת  במהלך  שהה  זצ"ל 
השנייה במחנה עבודה על אדמת אירופה. 
וכעת לפיסת היסטוריה נוספת, שהמדינה 
מעל  להעלים  מנסה  בעולם,  הניטראלית 
פני האדמה: מחנה העבודה, בו נכלאו מאות פליטים יהודים, היה 

על אדמת שוויץ.
לפני שנים אחדות, כאשר עשה ראש הישיבה את דרכו במטוס 
פרטי ליבשת אירופה, במסלול חלק נטול מהמורות. בדרך ליבשת 
ספוגת הדם, הוא נזכר מן הסתם, בימים רחוקים בהם היטלטל בין 
מדינות אירופה כפליט הנמלט מאימת זוועות המלחמה – וכאשר 
חשב שהגיע אל המנוחה, אולץ לשהות ב'מחנה עבודה' ולסלול 
כבישי גישה ושבילי יערות. את מאורעות הימים הללו, שומר ראש 

הישיבה בליבו במשך עשרות שנים.
לפני  נפטר  האוסטרי,  המקורי  בשמו  היינריך  שטרן,  חיים  ר' 
את  ה'.  ברך  זרע  אחריו  והותיר  בירושלים  שנה  וחמש  כעשרים 
זצ"ל, הוא לא לקח  ולמרן הגראי"ל שטיינמן  לו  הסוד המשותף 
עמו אלי קבר, אלא הותיר לילדיו, בשיחות ובסיפורים המבוססים 
העולם  מלחמת  מתקופת  אותנטיים  ומסמכים  אישית  עדות  על 

השנייה.
מסתבר שלא רק תחת הכיבוש הנאצי היו מחנות עבודה בהם 
הניטראלית,  שוויץ  גם  זול.  עבודה  ככוח  ונוצלו  יהודים  נכלאו 
העסיקה  הנאצי,  השחור  הרכוש  כמלבינת  התגלתה  שלימים 
יהודים כפועלים שחורים, בין השאר כקבלנית משנה של הצוררים 

הנאציים.
נפגשו  לייב,  אהרן  רבי  ומרן  שטרן  חיים  ר'  של  דרכיהם 
פליטים  מאות  שאכלס   – שונבורג  השוויצי  העבודה  במחנה 
הגיעו  אך  שוויצרי,  עבודה  באותו מחנה  נפגשו  יהודים. השניים 
מאזורים שונים: ר' אהרן לייב שטיינמן נטש מאחוריו את בריסק 
הפולנית. היינריך שטרן, אולץ לקחת את מקל הנדודים ולעזוב את 

מטרסדורף האוסטרית.
מארץ  שגורש  אחרי  השוויצרי,  העבודה  למחנה  הגיע  שטרן 
מולדתו אוסטריה, בעקבות האנשלוס – השתלטותה של גרמניה 
על אוסטריה והפיכת שתי המדינות ל'גרמניה הגדולה'. המשימה 
הראשונה של הנאצים שהשתלטו על מדינת החסות, הייתה לזנב 
ביהודים – כשעל הכוונת היו הרבנים וראשי הקהל: "הם התייחסו 
ר'  לימים  סיפר  להיות",  שיכולה  מחפירה  הכי  בצורה  ליהודים 
חיים שטרן, "והראשונים על הכוונת הנאצית היו הרבנים היהודים 

ונכבדי הקהילה".
האוסטרית,  במטרסדורף  הקהל  ראש  היה  חיים,  ר'  של  אביו 
של  שמה  )על  תוססות  יהודיות  קהילות  שבע  בו  שהיו  באזור 
ר'  על-ידי  בירושלים,  קריית מטרסדורף  לימים  הוקמה  הקהילה, 
שמואל ארנפלד, שהיה מרבני העיר(. מכל שבע הקהילות – מה 

שנותר זה רק לשבת שבעה.

לחם עוני
את  ורמסו  בעיר,  דרכו  הנאציים  המגפיים   .'38 במרס  זה  היה 
נכבדי הקהילה היהודית: "בשמיני של פסח הם הכריחו את נכבדי 
הקהל לטאטא את הרחובות ואחרי שהיהודים סיימו לנקות את כל 
הרחובות, הצוררים נתנו בידי ראשי הקהל פרוסת לחם - כשידעו 
הלחם  פרוסת  שזו  בקול  להכריז  אותם  והכריחו   - חמץ  שזה 

הראשונה שהם הרוויחו ביושר".
אותו  והיכו  לתא מעצר  הגסטאפו  אנשי  זרקו  הקטן,  חיים  את 
את  אביו  מחביא  היכן  מפיו  לחלץ  בניסיון  ימים,  ארבעה  במשך 
ולאחר  לחייהם,  ירדו  הרפו,  לא  הצוררים  המשפחתי.  הרכוש 
יהודי  יראו שאר  תקופה של התעללות בנכבדי הקהילה – למען 
העיר וייראו – הם הציבו בפני אביו של חיים שטרן אולטימטום: 
"נתנו לנו הוראה לעזוב את המדינה תוך 24 שעות. שללו לנו את 

האזרחות, ואילצו אותנו לעזוב את אוסטריה". 
הדרכון עם הכיתוב: 'שטלוז' – נטול אזרחות, מצוי עד היום 
אבל  מופיעות,  הלידה  ועיר  ארץ  שטרן.  משפחת  של  בידיה 

האזרחות – נשללה.
בעקבות  מאוסטריה  להימלט  שטרן  היינריך  נאלץ   24 בגיל 
לנו  הייתה  לוונציה.  והגענו  איטליה  לכיוון  "נמלטנו  אביו: 
סייעתא דשמיא שבאותם ימים, בתחילת המלחמה השוויצרים 
עבור  עבודה  במחנות  שישהו  בתנאי  יהודים  לקלוט  הסכימו 

המדינה השוויצית ויעבדו לטובת המדינה". 
ונתן  ידו  את  פתח  אומנם  בוונציה  השוויצרי  השגריר 
לקבלת  כתנאי  אך  לשוויץ,  מעבר(  )אשרות  סרטיפיקטים 
עבודה  במחנות  לשהות  היהודים  הפליטים  התחייבו  האשרות 
במהלך שהותם בשוויץ. 'נדיבות הלב' השוויצרית לא החזיקה 
הפליטים  וטפטוף  המלחמה  כשהתעצמה  ימים.  לאורך  מעמד 
הגבול  לעבר  היהודיים  הפליטים  גורשו  לזרם,  הפך  היהודיים 

והופקרו למלתעות הנאצים הארורים שעשו בהם שמות. 
למעשה  אבל  בשוויץ,  להיות  כדי  סרטיפיקטים  "קיבלנו 
שלחו אותנו למחנה העבודה שונבורג, שהיה ממוקם בסמיכות 
אחד  יהודים.  בפליטים  ורק  אך  אוכלס  הזה  המחנה  לבאזל". 
מאותם פליטים, איש צעיר לימים שהגיע מבריסק: אהרן לייב 

שטיינמן.
דרכו של ר' אהרון לייב מבריסק לשוויץ, גם היא לא הייתה 
סוגה בשושנים: ממקום שהותו בבריסק, הוא הגיש בקשה להגיע 

ה

כשעוברים  נעלם  החיוך 
בני  גורל  על  איתם  לדבר 
מאחור  שנותרו  המשפחה 
באוסטריה, וגורלם לא שפר 
מגורשים  להיות  עליהם 
מארץ מולדתם עם כניסת 
הנאצים לשערי המדינה. 
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סולובייצ'יק,  ר' משה  עם  ביחד  לשוויץ, 
ישיבת עץ חיים במונטרה  כדי לחזק את 
השוויצית, במזרח החוף הצפוני של אגם 

ז'נבה. 
ור' מוישה,  יציאתם של ר' אהרן לייב 
ניסי  סיפור  היא  לשוויץ,  מבריסק 
הפולנים,  של  השפה  קשיי  כשלעצמו: 
אושרה:  שהבקשה  לכך  הביאו  אשר  הם 
משוויץ  הבקשה  את  קיבלו  הפולנים 
על  וחתמו  הגרמנית  בשפה  שנכתבה 
הטופס מבלי להבין על מה הם חותמים. 

פרידה  מסיבת  תוכננה  בבריסק 
לעזוב,  שעמדו  האריות  לשני  משותפת 
ר' אהרן לייב ור' מוישה. אבל המאורעות 
הכי  )במובן  רצחני  בקצב  שנתגלגלו 
טראגי של המילה(, הביאו לכך שהשניים 
שקיבלו  ברגע  מהמדינה  לצאת  מיהרו 
נתבטלה.  הפרידה  ומסיבת  האשרה  את 
לייב  אהרן  ור'  סולוביצ'יק  מוישה  ר' 
שטיינמן נפגשו בשוויץ, אך במקום לחזק 
את ישיבת עץ חיים מצאו עצמם מחזקים 
 – השוויצריים  הכבישים  תשתיות  את 

במחנה העבודה שונבורג.

מחנה 
עבודת ה'

השוויצית  המדינה  לטובת  "עבדנו 
וקיבלנו פרנק אחד ליום", סיפר ר' חיים 
שלא  כדי  שילמו  "השוויצרים  שטרן, 

העבודות  חשבון  על  חיים  שהם  יאמרו 
שלנו, אבל היה זה פחות מתשלום סמלי 
כבישים  סללנו  שעשינו:  העבודה  עבור 
לעבוד  והוכרחנו  היערות  בתוך  ודרכים 

כחוטבי עצים ושואבי מים".
שהו  יהודים  פליטים  מאות  כשלוש 
של  מניינים  שלושה  רק  מתוכם  במחנה, 
שומרי תורה ומצוות. בתוך החושך הנורא 
של מחנה העבודה, בלט אורו של ר' אהרן 
לייב שטיינמן למרחוק: "הוא היה אחראי 
ראינו  תמיד  אבל  הסלעים,  פיצוצי  על 
אותו יושב עם דף גמרא, לומד כל הזמן 
ומרים את הראש כשהיה צריך לעשות את 

העבודה".
האדם  את  מכניס  מטבעו,  הייאוש, 
בתוך  להתכנס  לו  גורם  שחורה,  למרה 
עצמו, לאבד את עולמו ולבזבז את זמנו. 
אחד  רגע  היה  לא  לייב  אהרן  ר'  "אצל 
של בטלה. אף פעם לא ראינו אותו הולך 
בספר  שקועות  היו  תמיד  עיניו  בטל, 
בהתמדה עצומה גם ברגעים הכי קשים".

הנאצים  שחוללו  הזוועות  כששמע 
אחרי  בשונבורג  הפליטים  לאוזני  הגיע 
המלחמה, הם הבינו שגורלם שפר עליהם 
הכיבוש  תחת  שנותרו  לאחיהם  יחסית 
לוקסוס,  תנאי  להם  היו  "לא  הנאצי: 
תחת  אחינו  שעברו  למה  בהשוואה  אבל 
לנו  שהיו  לומר  אפשר  הנאצי  הכיבוש 
תנאים נורמליים. לא היינו במחנה עבודה 
אבל  הנאצים,  אצל  הזוועתי  כמשמעו 
זול  עבודה  ככוח  אותנו  ניצלו  השוויצים 
כדי לסלול דרכים, כל תקופת המלחמה". 
עבור  לעבוד  שהוכרחו  הכפייה  עובדי 
שוויץ לא קיבלו פיצויים אחרי המלחמה. 
השוויצים כמו מדינות אירופאיות רבות, 

העדיפו לשכוח ולהשכיח.

הגעתי  לאותו איטלקי בעל 
אפשר  אי  אתרוגים.  פרדס 
כמה  עד  במילים  להסביר 
לאיטליה  להגיע  מסוכן  היה 
ועוד  כיהודי  הפאשיסטית 
לצרכי  אתרוג  לבקש  בשביל 
אותי:  שאל  כפרי  אותו  דת. 
צריך  אתה  מה  בשביל 
השבתי  ואני  אתרוגים? 
רפואיים.  לצרכים  בתמימות: 

הוא קרץ בעינו.
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יהודים כשרים

"יראת שמים מיותרת לא הייתה בין כותלי מחנה שונבורג", 
היו  יושבי המחנה. מרבית הפליטים שהגיעו מפולין  העידו 
מתבוללות.  למשפחות  בנים  או  ההשכלה,  תנועת  חניכי 
הייתה  שכאלה,  בתנאים-לא-תנאים  הכשרות  על  השמירה 

אחת מהמשימות היותר קשות.
כשען  שטרן  חיים  ר'  של  כישוריו  את  ניצלו  השוויצים 
מומחה, וביקשו כי מעבר לעבודתו 'השגרתית' במחנה, יתקן 

עבורם שעונים מקולקלים שהנאצים גזלו מיהודים שנשלחו 
לאושוויץ – ושלחו לתיקון לארץ השעונים שוויצריה. 

את השעונים המקולקלים שהנאצים חמסו מהיהודים, תיקנו 
השוויצרים, לא בכוחות עצמם, אלא בכוח העבודה הזול של 
יהודים שהעבידו בכפייה, במחנה העבודה שונבורג. בדייקנות 
של שעון שוויצרי הם החזירו את השעונים, מתוקנים כחדשים, 
את  לספק  ונאלץ  במקצועו  שען  שהיה  שטרן  הנאצים.  לידי 
שירותיו לשוויצרים – שהיו למעשה, קבלני משנה של הנאצים 
- ניצל את ההזדמנות וביקש בתמורה ממפקדי מחנה העבודה, 

לקבל תשמישי קדושה ואוכל כשר.
כך הפך ר' חיים שטרן, ל'משגיח הכשרות' במחנה העבודה. 
להתחרות  יכולים  ההם,  בימים  בתת-תנאים  שלו  ההישגים 
השאר,  בין  בימינו:  הכשרות  גופי  של  הפיקוח  ברמת  בנקל 
אפילו  שהפכו  מפולניה,  יהודיים  פליטים  חם'  על  'תפס  הוא 
"היה  טריפה:  למאכלי  אדמה  תפוחי  כמו  פשוטים  מאכלים 
יהודי מפולניה, בעל בשר, עם צורה של שלושה אנשים.  שם 
ומסתכל לכל הכיוונים.  ראיתי אותו אוסף את תפוחי האדמה 
יוצק על התפוחי  החלטתי לעקוב אחריו, ואז ראיתי איך הוא 
אדמה תבלינים שונים ומשונים – בלי שום סממן של כשרות".

ההתמודדות הייתה קשה שבעתיים, כאשר על 'קשיי העיכול' 
הכשרותיים של מחנה העבודה, נוספה צרה בדמותם של יהודים 
כשלושה  שם  "היינו  פיגול.  למאכלי  כשרים  מאכלים  שהפכו 
מניינים של שומרי תורה ומצוות, בראש היו ר' אהרן לייב ור' 
מוישה, והיו עוד יהודים טובים: ליינר, שאחרי המלחמה פתח 
אטליז כשר בציריך ויהודי בשם אלי קאהן, שהתגורר בלוגאנו 
מכל  שמרנו  הקשיים,  כל  למרות  א.ב.(.   – מכבר  זה  )ונפטר 

משמר על כך שייכנסו לפינו רק מאכלים כשרים".
במחנה  המצוות  שומרי  היהודים  וקבוצת  ריחמו,  משמיים 

הצליחה למצוא מסילות לליבם של מפקדי המחנה הקשוחים: 
"ניצלנו את העובדה שזה היה מחנה עם תנאים פחות נוקשים 

יצרנו  מאלו שהיו במחנות העבודה שתחת השלטון הנאצי. 
לצאת  אפשרות  לנו  והייתה  המחנה  מפקדי  עם  קשרים 
ולהיכנס עם הרשאה של המפקדים. הם לחצו אותנו אבל לא 
קדושה  ולהביא תשמישי  לצאת  לנו  וכך התאפשר  בנו,  רדו 
לימיננו  שעמדה  בציריך,  מהקהילה  כשר  אוכל  גם  ולעיתים 

בכל שנות השהות במחנה".

ופרוש עלינו
כשיושבי מחנה שונבורג נטלו בידיהם את ארבעת המינים 
במתנה,  להם  שניתנו  לחיים  כיוונו  הם  'שהחיינו',  ובירכו 
פשוטו כמשמעו. בערב חג הסוכות, היו לשלושת המניינים 
והדסים.  ערבות  לולבים,  מינים:  שלושה  רק  שבמחנה, 
אתרוגים, לא היו בנמצא ובהתייעצות שקיימו ביניהם יושבי 
בכפר  כי  מהפליטים  אחד  נזכר  ה',  לדבר  החרדים  המחנה 
הסמוך לעיר לוגאנו, הנמצאת מהעבר האיטלקי של הגבול, 

מתגורר חקלאי שבנחלתו פרדס אתרוגים מובחרים.
הפור נפל על ר' חיים שטרן שהיה דובר גרמנית ואיטלקית. 
שערי  את  להבקיע  נזקק  הוא  המחנה,  מחומות  לצאת  כדי 
המחנה ולקבל אישור מיוחד ממפקדי המתחם. על-מנת לעבור 
את הגבול לשוויץ, כבר היה צורך להבקיע שערי רקיע: "זו 

הייתה משימה בלתי אפשרית", סיפר ר' חיים, "שוויץ מתוחמת 
עם צרפת, איטליה וגרמניה. החלק הדרומי של שוויץ מתוחם 
עם מנהרה באורך 17 ק"מ. בתקופת המלחמה כל אזרח שרצה 

היה זה במרס 38'. המגפיים 
ורמסו  בעיר,  דרכו  הנאציים 
את נכבדי הקהילה היהודית: 
הם  פסח  של  "בשמיני 
הקהל  נכבדי  את  הכריחו 
ואחרי  הרחובות  את  לטאטא 
את  לנקות  סיימו  שהיהודים 
נתנו  הצוררים  הרחובות,  כל 
פרוסת  הקהל  ראשי  בידי 
 - - כשידעו שזה חמץ  לחם 
בקול  להכריז  אותם  והכריחו 
שזו פרוסת הלחם הראשונה 

שהם הרוויחו ביושר
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לעבור מהצפון לדרום לא היה יכול לעשות זאת, אלא אם קיבל 
מתוחם  היה  כולו  שהמקום  מכיוון  הצבאית  מהמפקדה  אישור 
המחנה,  כעובדי  שבשבילנו,  ברור  צבאי.  גבול  למעשה  והיה 

לקבל אישור כזה, היה הרבה יותר קשה.
וכדי  הצפוני  בחלק  ממוקם  היה  בו,  שהיינו  העבודה  "מחנה 
לעבור את הגבול ולהגיע לאזור לוגאנו, שם היה ממוקם פרדס 
את  לחצות  צריך  הייתי  איטלקי,  חקלאי  אותו  של  האתרוגים 
מעבר הגבול שנקרא 'קומו קיאסו'. הצלחתי לשכנע את מפקדי 
המחנה ולקבל אישור שזה היה נס בפני עצמו. אחר כך הצלחתי 
לעבור את הגבול לאיטליה הפאשיסטית, תחת שלטון מוסוליני, 

וזה כבר היה נס כפול ומכופל. 
"הגעתי לאותו איטלקי בעל פרדס אתרוגים. אי אפשר להסביר 
במילים עד כמה היה מסוכן להגיע לאיטליה הפאשיסטית כיהודי 
אותי:  שאל  כפרי  אותו  דת.  לצרכי  אתרוג  לבקש  בשביל  ועוד 
בשביל מה אתה צריך אתרוגים? ואני השבתי בתמימות: לצרכים 

רפואיים. הוא קרץ בעינו.
"כמי שבמשך שנים מכר אתרוגים ליהודים בערב חג הסוכות 
ואמר:  פעולה  שיתף  אבל  הגעתי,  מה  בשביל  בדיוק  הבין  הוא 
לצרכים  שמתאימים  האתרוגים  את  ותבחר  לפרדס  תיכנס 

הרפואיים. קח כמה שאתה רוצה".
ידו על ארבעה אתרוגים מובחרים  ר' חיים הצליח לשים את 
ומיהר לעזוב את המקום, כשהוא עושה את דרכו בזהירות לגבול 
השוויצי: "הגעתי למעבר הגבול בין שוויץ לאיטליה - ה'קומו 
קיאסו'. הגבול כולו היה ממוקש במאות קילוגרמים של חומרי 
ותכף כשחציתי את מעבר הגבול החל לרדת גשם שוטף.  נפץ, 
לוגאנו,  עד  ברגל  ללכת  ואיאלץ  לי  לא תהיה  הבנתי שתחבורה 
עזבתי את המעבר, התעטפתי במעיל עד מעל לאוזניי והתחלתי 

לצעוד ברגל.
"עברו רק כמה דקות מאז שחציתי את הגבול, התרחקתי כאלף 
הגבול.  של  ההגנה  במערכת  ברק  פגע  ולפתע  מהמקום,  מטר 
עפו  סלעים  באוויר,  התפוצצו  נפץ  חומר  של  קילוגרמים  מאות 
לכל עבר, ראיתי כוכבים, אבל נותרתי בריא ושלם, בלי שריטה 
אחת, עם ארבעת האתרוגים ביד. אז הבנתי מהו הכוח של שליח 

מצווה".
את הנהרה שנשפכה על פניו של ר' אהרן לייב כשאחז בידו את 
ניסית מופלאה, ר' חיים שטרן  האתרוג שהגיע לשונבורג בדרך 

לא שכח עד יומו האחרון.

בית משותף
ר' חיים שטרן הלך לעולמו, מוקף בילדיו, בידיהם הותיר את 
אחרי  לראשונה,  אור  שרואים  והמסמכים  המרתקים  הסיפורים 
כשבעים שנה. הקשר בין ר' חיים שטרן לר' אהרן לייב שטיינמן 
לייב  אהרן  ר'  נותר  אחרי השחרור,  המלחמה:  לאחר  גם  נשמר 
תמר  הרבנית  רעייתו,  עם  נישואין  בקשרי  בא  גם  שם  בלוגאנו, 

ע"ה.
הם  ארצה,  ועלו  שוויץ  את  עזבו  ורעייתו  לייב  אהרן  כשר' 
העביר לרשותה של משפחת שטרן הצעירה את דירת המגורים 
הם  שגם  עד  ורעייתו,  שטרן  חיים  ר'  התגוררו  שם   – בלוגאנו 
נכר,  בארץ  המרים  הזיכרונות  את  הותירו  חפציהם,  את  קיפלו 

ועלו לארץ הקודש.
ר' חיים שטרן התיישב בירושלים, ר' אהרן לייב שטיינמן בבני 
ברק, אבל הקשר בין שני בוגרי מחנה העבודה שונבורג, שנקנה 
בדם, יזע ודמעות, נשמר לאורך כל השנים, עד לפטירתו של ר' 
חיים ז"ל. "כשאנו נכנסים לר' אהרן לייב ומזכירים לו את הימים 
המשותפים עם אבא ז"ל במחנה העבודה, הוא מחייך חיוך רחב", 

מספרים בניו של ר' חיים, שגם הם כיום, כבר סבים לנכדים.
המשפחה  בני  גורל  על  איתם  לדבר  כשעוברים  נעלם  החיוך 
להיות  עליהם  שפר  לא  וגורלם  באוסטריה,  מאחור  שנותרו 

מגורשים מארץ מולדתם עם כניסת הנאצים לשערי המדינה. 
הזיכרון האחרון שנשמר, הוא מכתב שהגיע למחנה העבודה 
חותמת  את  וקיבל   – הנאצי  הצנזור  את  שעבר  אחרי  השוויצי, 
הנשר וצלב הקרס. "לקחו אותנו ברכבות יפות ללובלין", כתבה 
מילה,  כל  ששקלה  מלווינה(,  האוסטרי:  )בשמה  מרים  הסבתא 
הנאצית. המכתב  על-ידי הצנזורה  ייפסל  לא  על-מנת שהמכתב 
האחרון הגיע ליעדו – מחנה שונבורג בשוויץ. גם הסבתא הגיעה 
 5,999,999 ולעוד  לה  הצוררים,  לה  קצבו  אותו  הנורא  ליעד 

יהודים, הי"ד. 

הזיכרון האחרון שנשמר, הוא מכתב שהגיע למחנה 
העבודה השוויצי, אחרי שעבר את הצנזור הנאצי – וקיבל 
וצלב הקרס. "לקחו אותנו ברכבות  את חותמת הנשר 
יפות ללובלין", כתבה הסבתא מרים )בשמה האוסטרי: 
לא  שהמכתב  על-מנת  מילה,  כל  ששקלה  מלווינה(, 
ייפסל על-ידי הצנזורה הנאצית. המכתב האחרון הגיע 
ליעדו – מחנה שונבורג בשוויץ. גם הסבתא הגיעה ליעד 
הנורא אותו קצבו לה הצוררים, לה ולעוד 5,999,999 

יהודים, הי"ד
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תולדות

יענקי קצבורג
צילומים: דוד זר, ארכיון

אהרן
ימים ספורים לאחר הסתלקות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, כתב 
'כל ישראל' עם פרופיל ראשון על בניו הגר"ש והגר"מ, חתנו 
  דוד שפירא  הרב  ונכדו  הגר"ד שפירא  חתנו  ברלין,  הגר"ז 
מתי חידש הגר"ז ברלין ברכה חדשה? מי מבניו של מרן זצ"ל 
שפירא  הגר"ד  חתנו  מדוע  בפוליטיקה?  להתערב  לא  הקפיד 
מקפיד לצום כמעט אחת לשבוע? הדירה החשאית ששכר הנכד 

הרב דוד שפירא ועוד



כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17 26

מלבד רבבות עמך בית ישראל המרגישים את תחושת היתמות 
עם פטירתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, מרן 
הותיר אחריו גם משפחה ענפה ומפוארת, בנים וחתנים תלמידי 

חכמים וראשי ישיבות, יושבי על מדין 
הרבנית  ורעייתו  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
היא  הבכורה  ובנות,  בנים  לארבעה  זכו  ע"ה,  שטיינמן  תמר 
מייסד  ברלין,  זאב  רבי  הגאון  אשת  ע"ה,  דבורה  רחל  הרבנית 
וראש ישיבת גאון יעקב בבני ברק, הוא עומד בראשה יחד עם 
הגאון רבי נתן זוכבסקי, הרבנית ברלין ע"ה נפטרה כידוע לפני 

מספר שבועות באופן פתאומי. 
הישיבה  ראש  מרן  אביה  שהה  כבר  בתו,  של  פטירתה  בעת 
זצ"ל בבית החולים, הרופאים המליצו שלא לעדכן אותו על דבר 
כמה  כך,  ואם  כך  אם  הרפואי.  במצבו  הדבר  יפגע  פן  הפטירה 
שעות לאחר פטירתה הידרדר מצבו של מרן זצ"ל, ובניו הגיעו 
לאחר הלווייתה של אחותם, כשהם עודם בבגדי האבל הקרועים 
וללא נעליים לבית החולים, כדי לעקוב אחר מצבו של אביהם, 
עם זאת, מרן בחייו לא שמע את הבשורה על פטירתה של בתו. 

הגר"ז ברלין
הגר"ז ברלין נוהג לספר שזכה לראות את כתב הסמיכה של 
זצ"ל.  הגראי"ל  למרן  זי"ע  גרודז'ינסקי  והגרח"ע  הגרי"ז  מרן 
בשנת תשל"ח הקים הגראי"ל את ישיבת גאון יעקב עם הגאון 
רבי שמעון לנגבורט זצ"ל, ולאחר מכן התנהלה כידוע עשרות 
שנים בראשות הגר"ז. במשך עשרות בשנים הגיע הגראי"ל אחת 
ראש  לפני  וכן  הישיבה,  בהיכל  כללי  שיעור  למסור  לשבועיים 
השנה למסור שיחה, כמו גם למסיבות החנוכה בישיבה ובערב 
מתן תורה להכנה לקבלת התורה, זאת במקביל לשיחות שמסר 
הישיבות  בהיכלי  האחרונות  ובשנים  פוניבז'  לצעירים  בישיבה 

במיר, חברון ובכולל פוניבז'.
אחד  ישראל'  ל'כל  מספר  יעקב  גאון  ישיבת  של  סיפורה  על 
מבוגרי הישיבה: "לאחר פטירת הרב לנגבורט ללא ילדים, הוא 
תורה  דין  והתנהל  ולוז'ין,  לישיבת  בצוואתו  הבניין  את  הותיר 
משפחת  יורשי  בין  קרליץ,  נסים  רבי  הגאון  מרן  של  דין  בבית 
בחלקו  זכתה  הישיבה  הדין,  פסק  לפי  הישיבה.  לבין  שפירא, 
העליון של הבניין ובשימוש בחדרי הפנימיה, בלא יכולת לערוך 
וולאז'ין  כולל  קיים  בבניין  התחתונה  בקומה  במבנה.  שינויים 
המנוהל על ידי יורשי משפחת שפירא. בשנים האחרונות הושג 
הסדר, ונערכו שיפוצים נרחבים במבנה בהרחבת היכל הישיבה 

והוספת חדרי פנימייה".
בישיבה משגיח,  היה  לא  לקיומה,  במשך השנים הראשונות 
מדי  מוסר  שיחת  מסר  זצ"ל  שטיינמן  הרב  מרן  הישיבה  וראש 
בסדרת  מכן  לאחר  כונסו  השיחות  השבת.  צאת  עם  שבועיים 
רבי  הצדיק  הגאון  מונה  בהמשך  תהילתך'.  פי  'ימלא  ספריו 
לכהן  שעבר  עד  החזיק  בו  תפקיד  כמשגיח,  שניידר  מנחם  דוד 

כמשגיח בישיבת גרודנא באר יעקב. 
לכהן  מישקובסקי  חזקיהו  רבי  הגאון  מונה  פרישתו  לאחר 

כמשגיח, )עד היום הוא מכהן במקביל 
תורה  ארחות  בישיבת  גם  כמשגיח 
י.ק.(. לצדו מכהן כמשגיח הגאון רבי 
בישיבה  כיהן  בעבר  ברנשטיין.  נחום 
ברלין  צבי  מנחם  רבי  הגאון  כר"מ 
רבנו  ישיבת  את  יותר  שהקים מאוחר 

חיים עוזר.
"בישיבה נמסרים בשבתות שיעורי 
חומש על ידי ראש הישיבה הגאון רבי 
החומש  שיעורי  בסגנון  ברלין,  זאב 
הנמסרים בישיבות בריסק. מדי שבוע 
קושיא  עם  עלון  בישיבה  מתפרסם 
תלמודית, עליה עונה לאחר מכן ראש 
הישיבה הרב ברלין. בשנים קודמות אף מרן הרב שטיינמן זצ"ל 
היה מפרסם תשובות משלו לחלק מהקושיות. מעלונים אלו יצאו 
לאור על ידי הישיבה, סדרת ספרים בשם פירורים משולחן גבוה"
בישיבה  והשיחות  השיעורים  כל  נאמרו  תשנ"ב,  לשנת  "עד 
בתקופה  העברית.  לשפת  בהדרגה  עברו  מאז  היידיש.  בשפת 
מסוימת בשנות ה-90, למדו בישיבה קבוצה גדולה של בחורים 
מחסידות דארג, שפרשו מישיבת חוג חתם סופר". אומר ל'כל 

ישראל' בוגר הישיבה.
דבורה  רחל  הרבנית  לבתו  זצ"ל  למרן  הייתה  גדולה  חיבה 
לעניים,  רבות להעביר  בידה צדקות  נהג לתת  הוא  ברלין ע"ה, 
את  מנהלת  והייתה  נפש  במסירות  לאביה  דואגת  הייתה  היא 
הבית מבחינה גשמית, מכינה את האוכל לשבתות וימים טובים, 
פטירת  מאז   5 איש  חזון  ברחוב  בבית  והניקיון  לסדר  ודואגת 
הרבנית תמר ע"ה. כפי שסיפר הגר"ז ברלין, שכאשר חזר חמיו 

מההלוויה אמר לו הגראי"ל "עכשיו זה מצב חדש". 
של  לתורה  בעליה  כי  ע"ה  תמר  הרבנית  סיפרה  בהזדמנות 
אמה  כי  הצעיר  לחתן  לו  נודע  בירושלים,  ברלין  הגר"ז  חתנה 
להגיע לשמחה  יכולה  לא  של הרבנית תמר ע"ה שגרה בביתה 
שום  תהיה  לא  כי  הבהיר  הגר"ז  לבד,  תישאר  והיא  לירושלים 
או במשפחתו באם הרבנית תמר לא תבוא לאופרוף  בו  פגיעה 
בירושלים, וכך אכן היה שהרבנית נשארה עם אמה שהייתה גרה 

אצלה ולא נסעה לאופרוף של בתה וחתנה בירושלים.
תלמידו של הגר"ז ברלין אומר בשיחה עם 'כל ישראל': "אני 
התחזקתי  ספר  בבית  לאומיים,  דתיים  שנחשבים  להורים  בן 
מאוד, פעילי לב לאחים בירוחם דאגו לי לישיבה קטנה חרדית. 
בסיום הישיבה קטנה נבחנתי לישיבת גאון יעקב, הגר"ז ברלין 
לקח אותי כבן כי הוא הבין את הרקע שממנו באתי. הוא אבא 
שלי, המיוחד שבו הוא שכל צעד שלו מחושב לפי ההלכה ולא 

כפי שנוהג העולם. 
"לפני כחצי שנה גילו התלמידים שלגג של הישיבה אין מעקה 
שהורה  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  את  לשאול  הלך  הישיבה  וראש 
אלא  מעקה  לעשות  רק  לא  הורה  הגר"ז  ולברך,  מעקה  לעשות 
מיוחד  מעמד  עשו  ואכן  וריקודים,  מוסיקה  עם  מעמד  לארגן 
ומסיבה לכבוד התקנת המעקה וראש הישיבה בירך בשם ומלכות 
ברכה שחידש עם הגר"ח קניבסקי, וראו כל בני הישיבה שאצל 
תורה  ספר  הכנסת  כמו  שמקובל  מה  רק  לא  זה  הישיבה  ראש 
וכדו' אלא אם יש מצווה עושים אירוע גדול ורוקדים ושמחים 

ומחדשים ברכה, כי כך פסק רבי חיים".
שרגא  רבי  הגאון  הגראי"ל  של  נכדו  ברלין,  הגר"ז  של  בנו 

ברלין, משמש כר"מ בישיבת תפארת ישראל בראשון לציון. 

הגר"מ שטיינמן
בנו הגאון רבי משה שטיינמן המתגורר 
עטרת  בישיבת  כר"מ  מכהן  בירושלים, 
ובישיבת אור לישרים,  שלמה בירושלים 

רעייתו היא בת הגאון ר' ישראל אשר וואלס. 
האחרונות  השנים  בכל  הגראי"ל  של  כשליחו  שימש  הגר"מ 
עקב חולשתו, לכנסים, אירועים ושמחות, מרן שיגר בידו מכתבי 
חיזוק וברכה ולהבדיל מכתבי ניחומים לאבלים, מרן התבטא כי 
ודווקא הוא השליח משום  כיבוד אב  הוא מזכה אותו במצוות 
שהוא תלמיד חכם ומכבד את האירוע במקום אביו, מרן זצ"ל 

אף לקח עמו את בנו למסע הגדול לארצות הברית. 
המצות  את  זצ"ל  מרן  לאביו  להביא  משה  ר'  נהג  שנה  מידי 

לפסח מירושלים, מצות מהודרות כמנהג בריסק.
ישראל':  ל'כל  אומר  הגר"מ,  של  תלמיד  קרלינסקי,  אשר  ר' 
ניתן היה לראות את ר' משה מסיים שיעור בישיבה וללא גינוני 
ברק, השיעורים  לבני  לשליחות חשובה  לאוטובוס  עולה  כבוד 
ובשלווה  ברוגע  הכול  התורה,  בעולם  דבר  ולשם  בהירים  שלו 
וסבלנות אין קץ. אלו שלמדו אצל אביו בישיבה קטנה פוניבז' 
זצ"ל.  דומה לאביו מרן  הוא במהלך  סגנון השיעור  כי  מעידים 
לא פעם היו באים תלמידי חכמים ואברכים בוגרי הישיבה כדי 

לשמוע את שיעוריו.

הגר"ש שטיינמן
הישיבה  כראש  משמש  שטיינמן  נח  שרגא  רבי  הגאון  בנו 
התורה  שר  מרן  של  חתנו  ברק,  בבני  יעקב  קהילות  לצעירים 
הגר"ח קניבסקי, רעייתו הרבנית חנה שטיינמן ע"ה, בתו של מרן 
הגר"ח קניבסקי נפטרה בדמי ימיה מן המחלה. תלמידיו מספרים 
של  בנו  בהיותו  השתמש  לא  מעולם  הוא  עקרוני  באופן  כי 
הגראי"ל זצ"ל וסירב להשפיע בענייני ציבור גם כאשר התבקש 
על ידי רבים וטובים לעשות זאת. "כמה פעמים התקשרו מחו"ל 
מיני  בכל  לתמיכה  בתמורה  תרומות  והבטיחו  ונדיבים  תורמים 
יוזמות ור' שרגא סירב בתוקף רב, והסביר בפשטות שאביו לא 

ניתן להשפעה וכי אין בכוחו להשפיע", אומר אחד ממקורביו.
"לפני  ישראל':  ל'כל  מספר  שטיינמן  הגר"ש  של  תלמידו 
אודות  שטיינמן  שרגא  רבי  לגאון  מארה"ב  אישה  פנתה  כשנה 
בעלה שחלה ל"ע לפני שנים אחדות במחלה ניוונית קשה, והפך 
צמח, האישה ביקשה שילך לאביו מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
עליה  מה  בשמה  ולשאול  עליו  שיתפלל  לבקש  זצ"ל  שטיינמן 
ואת  לתפילה  השם  את  ומסר  לאביו  ניגש  שרגא  רבי  להתחזק. 
מרן  לו  אמר  להפתעתו  להתחזק?  עליה  במה  האישה  בקשת 
'תעיין בגמרא קידושין פ"א' שאל הגר"ש את אביו למה  זצ"ל 
הוא מתכוון? אמר לו מרן: 'הגמרא על יחוד', כשפנתה האישה 
את  לה  מסר  הוא  הישיבה,  ראש  מרן  דברי  את  לשמוע  לגר"ש 
זכו  לא  שהם  האישה  לו  אמרה  להפתעתו  במלואם.  מרן  דברי 
לפרי בטן, ואימצו שני ילדים שהיום הם בחורים הגרים בבית, 
ועד עתה לא הייתה כל בעיה כיוון שבעלה היה עמה בבית, אך 
זכרה  לא  כלל  והיא  החולים  בבית  נמצא  הוא  מצבו  עקב  כעת 

שיש לה בעיה קבועה של ייחוד עם ילדיה המאומצים".
הגר"ש  של  הגדול  חתנו  תורה,  מרביצי  כולם  ובניו  חתניו 
שטיינמן הוא הגאון רבי גדליה הוניגסברג, מחבר הספר "צדיק 
כתמר יפרח", אחריו בנו הגאון רבי אליעזר שטיינמן, בנו הגאון 
שטיינמן,  ישעיהו  אברהם  רבי  הגאון  בנו  שטיינמן,  יעקב  רבי 
חתנו הגאון הרב משה מן, חתנו הגאון רבי ישראל חיים גפן ר"מ 
בישיבת אורחות תורה וחתנו הגאון רבי אברהם ישעיהו כהן ר"מ 

בישיבת סורוצקין.

הגר"ז ברלין נוהג לספר שזכה לראות את כתב הסמיכה של 
מרן הגרי"ז והגרח"ע גרודז'ינסקי זי"ע למרן הגראי"ל זצ"ל. 
בשנת תשל"ח הקים הגראי"ל את ישיבת גאון יעקב עם הגאון 
רבי שמעון לנגבורט זצ"ל, ולאחר מכן התנהלה כידוע עשרות 

שנים בראשות הגר"ז
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הגר"ד שפירא
צפורה  טובה  הרבנית  היא  זצ"ל  מרן  של  הצעירה  הבת 
הלוי  יד  ישיבת  ראש  שפירא,  דב  רבי  הגאון  אשת  תחי', 
נח  היה  לירושלים,  מגיע  היה  הגראי"ל  כאשר  בירושלים. 
בבית חתנו הגר"ד, אותו הוא החשיב כאחד מגדולי התלמידי 

חכמים שבדור, ונהנה להתפלפל עמו בעומק הסוגיות.
בשנת תשס"ו מינה הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק 
את הגר"ד שפירא לראש ישיבת "יד הלוי", ישיבה המיועדת 
לגילאי ישיבה גדולה רגילים ולא כפי הנהוג בישיבת בריסק. 
המסכתות  את  הישיבות  בכל  כנהוג  לומדים  זו  בישיבה 
בנוסף חתנו  עומד  נזיקין. בראשות הישיבה  נשים  בסדרים 
כ-120  בה  ולומדים  הרץ  ישראל  חיים  הג"ר  הגרא"י,  של 
אברהם  רבי  הגאון  של  נוסף  חתן  הר"מים:  בין  תלמידים. 
כמקובל  שלא  שפירא,  איסר  ישראל  ר'  הגאון   – יהושע 
בישיבות בריסק, בישיבה זו יש משגיח – הגאון הצדיק ר' 

נחמיה צוקרמן.
הגר"ד המתגורר ברחוב אבן האזל בירושלים, הוא דמות 
בפני עצמה ונחשב לאחד מתלמידיו הגדולים של מרן רבי 
יושע בער סולבייציק זי"ע, שיעוריו בישיבת יד הלוי הם שם 
היום  את  פותח  הישיבה  ראש  דאורייתא,  ריתחא  של  דבר 
בשיעור דף היומי אותו הוא מוסר לפני התפילה בבית הכנסת 
שבט הלוי בירושלים, אחרי שחרית ופת שחרית הגר"ד יוצא 
האברכים  כאחד  בחברותא  לומד  הוא  שם  וולוז'ין,  לכולל 
השיעור  לאמירת  יוצא  אז   - בצהרים   12:00 השעה  עד 
לו כחמישים מטובי  יד הלוי, שם ממתינים  היומי בישיבת 
שעות  ובמשך  מפיו  היוצאת  מילה  כל  שכותבים  הלומדים 
מגדולי  הגר"ד לאחד  נחשב  בבריסק  לומדים את השיעור, 
ראשי הישיבות המנחילים את תורת בית בריסק. כאשר בניו 
של ר"י בריסק הגאון רבי אברהם יהושע סולבייצ'יק סיימו 
ללמוד בתלמוד תורה "עץ חיים", מינה הגרא"י את הגר"ד 
שבגרו  עד  עמם  למד  והגר"ד  לבניו,  פרטי  ישיבה  כראש 

ונכנסו ללמוד בישיבת בריסק. 
ישראל': "אמנם  ל'כל  אומר  אחד מתלמידיו של הגר"ד 
חמיו הגראי"ל זצ"ל עם הגיעו ארצה דבק בדרך של החזון 
ניתן  אך  ובהשקפה,  בריסק בהלכה  פני הדרך של  על  איש 
להנהגות  דומה  דוב מאוד מאוד  רבי  הנהגתו של  כי  לציין 
של חמיו, למשל הגר"ד נוהג לחבוש כובע גם בתוך הבית, 
ורק בשינה הוא מסיר את הכובע, גם בסיגופים ר' דוב נוהג 
לצום בכל הזדמנות אפשרית, כל תענית שכתובה בשולחן 
ערוך הוא צם, כולל ערב ראש חודש ובה"ב, וגזירות שגזרו 

לצום במהלך השנים כל הוא צם. 
"שיטת הלימוד שלו היא 'מען דארף פארשטיין וואס, ניט 
פאר וואס' )עלינו להבין מה ולא למה י.ק.( דוגמה בולטת 

שור  של  בדינם  הקיימת  החקירה  היא  הלימוד  לסוג 
או  פעמיים  פעם,  שנוגח  שור  כידוע  מועד.  ושור  תם 
הוא  הרביעית  מהפעם  ואילו  תם',  'שור  נחשב  שלש, 
נחשב 'שור מועד'. להלכה קיימים כמה וכמה הבדלים 
בין שור תם למועד. כאן באה שיטת בריסק ושואלת: 
העובדה  האם  פעמים;  שלש  הנגיחה  של  גידרה  מהו 
אותו  הופכת  פעם,  אחרי  פעם  לנגוח  מתרגל  שהשור 
לשור מועד, שהרי השור מרגיל את עצמו בהתנהגות 
עצבנית ונגחנית? אם כך הוא, הדין של שלש פעמים 
ייתכן,  מאידך  המועדות.  לדין  "סיבה"  בבחינת  הוא 
האופי  לשור  היה  הראשונה  מהפעם  כבר  שבעצם 
הופכת  אינה  ונשנית  החוזרת  והנגיחה  הזה,  הבעייתי 
ומשנה את טבעו, אלא שאנו לא ידענו על טבעו הרגזני 
ונוגח.  וחוזר  ונוגח  וחוזר  נוגח  שהוא  שנוכחנו  עד 
הנגיחות המרובות אינן משפיעות על טבעו של השור 
מועד  שהוא  כך  ועל  טיבו  על  אותנו  מלמדות  אלא 
להזיק. לפי זה הנגיחה שלש פעמים היא בבחינת סימן 
אך לא סיבה. לחקירה זו ודומותיה ישנן גם משמעויות 

הלכתיות למעשה".
שמעון  רבי  מרנן  על  מעמיד  הוא  היסודות  "את 
שקוּפ, רבי נפתלי טרופ, רבי ברוך בער לייבוביץ, רבי 
אלחנן וסרמן, רבי אריה לייב מאלין, וכמובן להבדיל 
את  סולובייציק,  יהושע  אברהם  רבי  לחיים  חיים  בין 
בשיעורים  מזכיר  לא  הוא  השחר  האיילת  בעל  חמיו 

אלא בענייני השקפה".
ר' דב מוסר שיעורים בהשקפה?

"אחת לשלושה שבועות הוא מוסר שיעור בפרשת 
נוקבת  שיחה  הפרשה,  מן  ההשקפה  בעומק  השבוע 

הנמסרת בסיום הסעודה השלישית בישיבת יד הלוי".
על המידות המיוחדות של הגר"ד מספר לנו תלמיד 
נוסף: "כאשר אמו של ר' דוב נפטרה, הוא נהג לעבור 
לפני התיבה בתפילת מעריב, עד שנודע לו שישנו בחור 
יתום בתוך השנה שיוצא כל יום לחפש מנין למעריב, 
מיד כששמע זאת הודיע שלא ייגש יותר לפני העמוד 
לגרום  שלא  וכדי  לגשת.  היתום  מן  וביקש  בישיבה 
לאותו בחור יתום אי נעימות – ר' דוב המשיך להתפלל 
מעריב בישיבה אלא שלא ניגש לעמוד והמשיך לעיין 

בספר עד שהבחור ניגש".
זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  נינת  חתונת  התקיימה  השבוע 
זאת  פרוכטר,  הרב  חתנו  בת  שפירא,  הגר"ד  נכדת 

השמחה הראשונה במשפחה כאשר הסבא כבר איננו.

ונחשב לאחד מתלמידיו הגדולים  הגר"ד המתגורר ברחוב אבן האזל בירושלים, הוא דמות בפני עצמה 
של מרן רבי יושע בער סולבייציק זי"ע, שיעוריו בישיבת יד הלוי הם שם דבר של ריתחא דאורייתא, ראש 
הישיבה פותח את היום בשיעור דף היומי אותו הוא מוסר לפני התפילה בבית הכנסת שבט הלוי בירושלים, 
אחרי שחרית ופת שחרית הגר"ד יוצא לכולל וולוז'ין, שם הוא לומד בחברותא כאחד האברכים עד השעה 
12:00 בצהרים - אז יוצא לאמירת השיעור היומי בישיבת יד הלוי, שם ממתינים לו כחמישים מטובי הלומדים 

שכותבים כל מילה היוצאת מפיו ובמשך שעות לומדים את השיעור

הנכד אשר על הבית
המקורב  לנכד  נחשב  שפירא  דב  רבי  הגאון  של  בנו 
ביותר באחת עשרה השנים האחרונות לסבא מרן הגראי"ל 
זצוק"ל, מדובר בהרב דוד שפירא, שהיה יד ימינו של סבו 
בכל ענייני הציבור בפרט מאז פטירת רבי יצחק לוינשטיין 

זצ"ל אחרי מחלה קשה. 
סומך  הוא  עליו  רק  כי  פעמים  מספר  התבטא  מרן 
בענייני ציבור, הוא התלווה לסבו לכל נסיעה, והיה צמוד 
הקטנות  השעות  ועד  המוקדמות  הבוקר  משעות  אליו 
של הלילה. בועידת דגל התורה בקיבוץ חפץ חיים לפני 
בענייני  שאלות  שפירא  דוד  הרב  הנכד  הציג  וחצי,  שנה 
ציבור בפני סבו הגראי"ל זצ"ל שהשיב בחביבות לשאלות 
את  לשאול  כיצד  ידע  "הוא  המצלמות.  לעיני  הרבות 
ברור  והיה  סבו,  עם  הקרובה  ההיכרות  בגלל  השאלות 
שאם הוא ישאל הרב שטיינמן בוודאות יענה בחביבות", 

הסביר לנו אחד ממקורביו.
לפני כחמש שנים, לאחר משא ומתן וניסיונות לפשרה 
שלא צלחו מול אנשי העיתון 'יתד נאמן' דאז, ובהוראת 
בעיתון,  בשליטה  מהפך  הנכד  הוביל  זצ"ל,  מרן  סבו 
היהדות  של  יומה  סדר  את  ששינה  ואמיץ  נדיר  מהלך 
החרדית במאה ושמונים מעלות. תקופה לאחר מכן הוביל 
בין  התורה,  גדולי  למועצת  החדשים  החברים  מינוי  את 
הגר"י  אזרחי,  הגרב"מ  יפה,  הגר"ד  אז  הצטרפו  היתר 
זילברשטין, הגרמ"ה הירש, הגר"ד כהן, הגרמ"י שלזינגר 

והגר"י עדס.
של  הקטנה  בישיבה  בבחרותו  למד  שפירא  דוד  הרב 
הישיבה  בסיום  בירושלים,  פריזנט  אשר  רבי  הגאון 
למד  ולאחריה  קמניץ,  בישיבת  ללמוד  התקבל  הקטנה 
בישיבת בריסק אצל מורו ורבו הגאון רבי אברהם יהושע 
מבני  רוזנברג  הרב  לבת  נישואיו  אחרי  סולובייצ'יק, 
עבר  מכן  ולאחר  ברק  בבני  ראב"ד  ברחוב  התגורר  ברק 
לרח' יהושע ולמד בכולל סוכטשוב שע"י "מאורות הדף 

היומי". 
הגראי"ל  מרן  סבו  את  לשמש  החל   27 לגיל  בהגיעו 
בלתי  לחלק  הפך  והוא  התחזק  הקשר  ומאז  זצ"ל 
האחרונות  בשנים   .5 איש  בחזון  הגדול  מהבית  נפרד 
התגורר הנכד המסור ברחוב יהושע רק בימי חול משום 
שבשבתות וימים טובים שכר דירה סמוך לבית סבו, כדי 
על  מקפיד  הוא  וסבו  אביו  כמו  השבת.  במהלך  לשמשו 
יענק'ל  מרדכי  רבי  לרבו  חג  מידי  ועולה  בריסק  מנהגי 
סולוביציק בנו של הגרא"י, בהכנות לחג הפסח לכשרות 
בולטת  הסוכות  חג  בערב  מינים  ד'  וברכישת  המאכלים, 

מאוד הקפדתו הבריסקאית.
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משנת חיים של תורת חיים ואהבת חסד הותיר אחריו מרן הגראי"ל 
  ציבורי  שלום  השכנת  על  שם  מיוחד  דגש  אך  זצ"ל,  שטיינמן 
כמנהיג  בשנותיו  הישיבה  ראש  מרן  של  השלום  במסע  תחנות 
היהדות הנאמנה, עם כלל הקהלים בציבוריות החרדית: הספרדים, 

חב"ד וגור, ואפילו הציבור הכללי    שהשלום שלו

 | יוסי גיטלר |

כלי  הקב"ה  מצא  לא 
מחזיק ברכה לישראל אלא 
חז"ל  קביעת  עם   - השלום" 
זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  צעד  זו 
היהדות  את  הנהגתו  שנות  כל  במהלך 
כאשר  השבוע,  הגולה.  ובתפוצות  ישראל  בארץ  הנאמנה 
ולדרים  לארץ  ברחמים  שהאיר  הגדול  המאור  כבה  באבחה 
ההנהגה  משנת  את  המאפיין  המרכזי  לנרטיב  נתפסנו  עליה, 
החתירה  והיא  הישיבה,  ראש  מרן  של  מכבשונו  הציבורית 
שבטי  במנהיגי  האוחזות  הרבות  הדעות  את  ללכד  המתמדת 
בעצה  והליכה  אחדות,  של  למקשה  כולה  החרדית  היהדות 

אחת לרומם כבוד שמים.
החרדית  היהדות  ספינת  של  כקברניטה  הרבות  בשנותיו 
ויגע לעשות את כולם אגודה אחת לעשות רצונו  כולה עמל 
בלבב שלם. שעות אין ספור הקדיש במרץ בלתי נדלה להביא 
יזע רב  את כל שומרי התורה והמצוות להטות שכם לעבדו. 
הגיר ודמעות רבות שפך להשכין אהבה ואחווה שלום ורעות 

בין כל אשר בשם ישראל יכונה. 
המכונה  המרהיב  הפסיפס  את  המרכיבים  הרבים  החלקים 
פילוגים  מעיקרו.  מחובר  תצרף  בעיניו  היו  החרדי  הציבור 
הטהור,  לליבו  עזות  הכאיבו  דברו  על  החרדים  מחנה  בתוך 
גופים ומוסדות  ידיו ממאבקי שליטה על  פעמים רבות הניח 

בעלי השפעה בתוך המגזר ומחוצה לו למען השלום.
אין זאת אלא ששקידתו העצומה ושליטתו המופלאה בכל 
מכמני ורזי התורה זיכתה אותו לקיים את דברי חז"ל הידועים 
לאוהבי  רב  "שלום  בעולם".  שלום  מרבים  חכמים  "תלמידי 
רבי  ביתו באהבה שאהב  הון  כל  את  איש  ייתן  ואם  תורתך" 

אהרן לייב את התורה בוז יבוזו לו.
ההנהגה  של  הפירמידה  בראש  ניצב  בהם  הרבות  בשנים 
בבית  הכרעתו  שולחן  על  עלו  ישראל  במדינת  התורתית 
גורל וכבדי משקל שדרשו  שברחוב חזון איש שאלות הרות 
ראש  מרן  כמו  דמות  שרק  וישר  זך  בפלס  המדודה  הוראה 
נשא  אותם  הרבים  השיקולים  במכלול  לספק.  יכל  הישיבה 
על  שישפיעו  בדברים  לחתוך  הצורך  לפניו  עלה  אשר  בעת 
ומרכזי  נכבד  מקום  תמיד  תפס  כולו,  החרדי  הציבור  עתיד 
בין  על האחדות השברירית השוררת  השלכותיו של המהלך 
פלגיה הרבים של היהדות החרדית בארץ ישראל. חכם הרזים 
סיכוי  כבעלת  שנראתה  דרך  על  רבות  פעמים  והורה  שינה, 
במחלוקת  כרוכה  אולם  המזהירה  רעותה  לעומת  יותר  נמוך 

בין יהודים, שום שיקול לא גבר על מטרת העל: שלום.
כידוע בעת בחירות עולים עסקני הציבור ופרנסיו להתייעץ 
ולשמוע את הכרעותיהם של גדולי ומאורי הדור באשר לזהות 
המועמדים שיקבלו את תמיכתם בקלפי. בכל פעם שנתרגשה 

על היהדות החרדית מערכת בחירות כזו או אחרת, עלו ובאו 
הגזית  ללשכת  הרשויות  ונציגי  הכנסת  חברי  דרבנן  שלוחי 
ברחוב חזון איש, אולם ידעו הם מראש כי לא מחשבותיהם 
כמגדל  יקרוס  בעיני-רוחם  בנו  אשר  שכל  ויתכן  מחשבותיו, 
אין  כי  הדור.  מנהיג  מפיו  שיוציא  ספורות  בתיבות  קלפים 

חשוב מן האחדות.

מודל אבוטבול
הבחירות  טרום  שאירע  את  להביא  ניתן  מייצגת  כדוגמא 
לראשות העיר בית-שמש בשנת תשס"ט, לראשונה בתולדות 
מועמדות  אבוטבול  משה  בשם  חרדי  יהודי  הגיש  העיר 
לראשות העיר מטעם סיעת ש"ס, כאשר מולו התמודד ראש 
העיר המכהן דני ועקנין ומועמד ציוני-דתי נוסף. סיעת 'דגל 
התורה' המקומית סיימה בקושי ללקק את פצעיה מנקמנותו 
בבחירות  בו  חרדית  לתמיכה  זכה  שלא  על  ועקנין  של 
והנציגות המקומית כבר  האחרונות, אט אט שוקמו היחסים 
החשש  בשל  ולו  נוספת,  לקדנציה  בועקנין  לתמוך  חישבה 

המבוסס מתבוסה נוספת ונקמה כפולה.
מרן  של  למעונו  העסקנים  עלו  הרשימות  סגירת  לקראת 
ראש הישיבה בכדי לקבל את הכרעתו הסופית במי לתמוך. 
סיכון  ייקח  לא  הישיבה  היה ספק שראש  לא  לאנשים שעלו 
להבנות  הגיע  שכבר  בועקנין,  הבטוחה  התמיכה  את  ויעדיף 
ייקח את ההימור  'דגל' ולא  עתידיות עם חברי המועצה של 

של הרצת מועמד חרדי. 
ללא  ברורה  ובהכרעה  הפתיע  הישיבה  ראש  מרן  אולם 
הסיכוי,  חוסר  למרות  החרדי.  במועמד  לתמוך  הורה  עוררין 
לקחו,  שומעי  על  נמנה  שאינו  למרות  הרב,  הסיכון  למרות 
בשום  הישיבה  ראש  מרן  אבה  לא  סיעתו,  זו  שאין  ולמרות 
אופן לפלג את האחדות בין המחנות. למפרע התברר כי חזה 
הוא את העתיד לקרות כאשר משה אבוטבול זכה בכס ראשות 
העתיד  לעיר  הליטאים  שותפיו  עם  יחד  אותה  ופיתח  העיר 

החרדית.

מחיר השלום
ראש  מרן  שהוביל  השלום  לרכבת  היו  רבות  תחנות 
הישיבה. היו אלו מסעותיו המשותפים עם מרן האדמו"ר 
מגור שליט"א, עלייתם של רבני חב"ד למעונו, גישתו 
מרן  נכד  בנישואי  השתתפותו  הנתק,  בשנות  לש"ס 
להתמודדות  ומשנתו  דרכו  כולנה  ועל  מגור,  האדמו"ר 

בשנותיו הרבות "
כקברניטה של ספינת 
היהדות החרדית כולה 
עמל ויגע לעשות את 

כולם אגודה אחת 
לעשות רצונו בלבב 

שלם. שעות אין ספור 
הקדיש במרץ בלתי 
נדלה להביא את כל 

שומרי התורה והמצוות 
להטות שכם לעבדו. 
יזע רב הגיר ודמעות 

רבות שפך להשכין 
אהבה ואחווה שלום 

ורעות בין כל אשר בשם 
ישראל יכונה 
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מול הרחוב הישראלי שדורש 
אופיו  שינוי  את  העת  כל 
המגזר  של  הייחודי  ומבנהו 

החרדי. 
על  קבע  בדרך  שמר  כידוע 
עמימות בכל הנוגע לשמירת מעמדם של אלו 
נסך  זאת  בגישתו  אומנותם',  'תורתם  אשר 
בני  הסדרת מעמד  הסבוך של  בתהליך  שקט 
הישיבות ואברכי הכוללים, שקט שנחוץ היה 

כאוויר לנשימה להצלחת המהלך.
של  הציבוריות  מערכותיה  בשאר  גם 
היהדות החרדית בהם נטל חלק בראש, הוביל 
בקור רוח קו פרגמטי שדגל במשא ומתן שקט 
מתחת לשולחן, על פני הבערת השטח וניקור 
עיני הניצבים מעברו השני של המתרס. שיטה 
זו עמדה לו לרועץ מול משנאים מבית שחפצו 
העם  מקרב  החכמים  אמונת  את  לעקור 
בהפצת דברי ארס וסילוף כביכול מתפשרים 

עיני העדה על עקרונות החרדיות. 
סיפק  אף  בענוותנותו  הישיבה  ראש  מרן 
שתיקתו  בעצם  רב  חומר  עולבים  לאותם 
נלוזים  באופנים  בעיניהם  שהתפרשה 
לבזות  ישראל,  בגדולי  סרה  לדבר  ששימשו 
דבריהם ולתעתע בשלומי אמוני ישראל. מול 
כל אלה לא נרתע ולא זע מרן ראש הישיבה, 
אזר כגבר חלציו וחגר חרב מלחמה על ירכו 
בדרכו  אולם  בגיבורים,  ה'  מלחמת  ללחום 
תפילה  דורון  תמיד  הקדים  אבינו  יעקב  של 
התמונות  נפוצו  העולם  בכל  מלחמה.  ואז 
על  התבשר  בו  ברגע  הישיבה  ראש  מרן  של 
חקיקת חובת גיוס לבני הישיבות, תמונה אחת 
פלסטר  כתבי  מילים של  רבבות  מול  ששווה 

ומודעות רחוב זועקות.
בזמנים בהם רגשה פורענות על עם ישראל 
את  כינס  ליעקב,  צרה  כעת  השעה  והוגדרה 
ומרה,  גדולה  זעקה  לזעוק  ישראל  בני  המוני 
להעתיר שיח ולהפיל תחינה לאבינו שבשמים 
היה  מבינם  הבולט  דיננו.  גזר  רוע  שיקרע 
בחודש  הגיוס  גזרת  לביטול  המיליון  עצרת 
שנענו  אלפים  מאות  מילאו  בו  תשע"ג,  אדר 
לקריאתו המשותפת עם מועצות גדולי וחכמי 

התורה, את מבואות הכניסה לעיר ירושלים. 
מעמדים אלו מעבר להיותם מוקדי קידוש 
את  גם  הראו  עמנו,  שידע  מהמפורסמים  ה' 
ההפרש מה בין בני לבין חמי, כאשר עצרות 

הסתיימו  אלפים  מאות  השתתפו  בהם  עם 
ההמונים,  של  ורגועה  שקטה  בהתפזרות 
תורה  בן  הליכות  ועולם  עם  קבל  שהוכיחה 
היאך  שמים  ירא  יהודי  של  ודיוקנו  מהי, 
בניגוד למחזות הנחזים לפעמים  זאת  נראית. 

בתום מחאות מסוג אחר.
במסגרת פועלו לקירוב הלבבות בין אחינו 
על  קירוב.  של  שלם  עולם  הקים  ישראל  בני 
לוח ליבו נשא את עול החזקתם של מוסדות 
החינוך העצמאי שיעניקו לחלוחית של תורה 
הכניס  רבות  אנרגיות  ישראל.  לילדי  ויהדות 
'לב  של  האדיר  הקירוב  מערך  של  בהחזקתו 
נאמנו  של  שרביטו  תחת  כאשר  לאחים', 
החזרה  מפעל  פועל  סורוצקין  אליעזר  הרב 
הדברים  בין  בעולם.  ביותר  הגדול  בתשובה 
האחרונים שהשמיע לרבים היו דבריו לכינוס 
חיזוקיו  הכינוס.  לבאי  שהוקרנו  לאחים'  'לב 
דרך  נשם  כבר  כאשר  בקושי  מפיו  שיצאו 
של  בקרבם  תחיה  טללי  נסכו  ברזל,  צינורית 
בקרב  בשליחותו  העמלים  האברכים  אלפי 

העם שבשדות.

המסע והחתונה
הבולט במהלכי השלום היה שיפור היחסים 

עם הסיעה המרכזית באגודת ישראל.
עשור אחרי שהקים מרן הרב שך את תנועת 
'דגל התורה' שמרן ראש הישיבה היה שותף 
שני  יאומן:  הבלתי  אירע  בהקמתה,  בולט 
המנהיגים המריאו יחד למסע משותף לחיזוק 
שנת  אנג'לס.  בלוס  היהודיות  הקהילות 
הפורענות  באדי  הייתה  ספוגה  עדיין  תשנ"ח 
בין  המתח  תשמ"ט.  סערת  עלינו  שהמיטה 
המחנות – אגודת ישראל ודגל התורה שכבר 
שכנו בטח תחת קורת גג משותפת – לא נמוג. 
על כן אין פלא שגבות רבות הורמו בתמיהה 
מרן  הישיבה  ראש  ורבנן  שמרנן  נודע  כאשר 
מרן  כ"ק  עם  לטוס  צפוי  שטיינמן  הגראי"ל 

אדמו"ר מגור לארה"ב.
ישראל  גדולי  כולם,  לתדהמת  אולם 
לימים  אמריקה  יבשת  על  ונחתו  המריאו 
דבריהם  מנועם  הרעיפו  במהלכם  ארוכים, 
היה  שצמא  גדול  קהל  על  אמרותיהם  וצוף 

העוצמתית  לאחדות  לכך  ומעבר  טיפה  לכל 
במסגרת  המשותף.  המסע  בקיום  שהופגנה 
משה'  'נתיבות  החינוך  קרן  נוסדה  זה  מסע 
ע"ש של נשיא אגודת ישראל באמריקה משה 
שרר שלהלוויתו הגיעו גדולי ישראל ישירות 
מימון  עבור  יועדה  והיא  התעופה,  משדה 
תועים  ילדי  וחינוך  קירוב  של  ענפה  פעילות 

לדרך ישראל סבא.
וראש  שוב  הדבר  נשנה  תשס"ה  בשנת 
הישיבה הישיש שכבר חצה את גיל התשעים 
האדמו"ר  מרן  ורעו  ידידו  עם  שוב  המריא 
אמריקה  יהודי  בקרב  קודש  למסע  מגור 
לקרן  נאות  תשואות  הניב  זה  מסע  וקנדה. 
העם  נדיבי  העצמאי,  החינוך  של  ההסעות 
הוזילו מהונם בראותם את גדולי ישראל יחד 
התפוצות  יהדות  לחיזוק  רגליהם  מכתתים 
שבשדות  לעם  התורני  החינוך  וביסוס  מחד 

ארץ ישראל מאידך.
המסע  הוא  המסעות  מבין  המפורסם 
השלישי שנערך בשנת תשס"ז ליהדות צרפת. 
עמם,  בעני  והביטו  שראו  ישראל  גדולי 
תועים  לאלף  צרפת  באדמת  רבים  ימים  עשו 
אבותיהם.  לדרך  ישובו  למען  ולעודדם  בינה 
רבים  אלפים  התקבצו  ובפאריז  במרסיי 
באולמות רחבי ידיים לשמוע את דבר ה' אשר 
ביד עבדיו הנביאים, בהתרגשות גואה בירכו 
ההמונים בשם ומלכות ברוך שחלק מחכמתו 

ליראיו.
שטן  מעשה  רבים  של  וצערם  לכאבם 
הצליח ומעט לאחר סיום המוצלח של המסע 
ישראל.  גדולי  בתי  בין  טורא  גבה  השלישי 
נציין  אולם  העבר  בפצעי  לחטט  העת  זו  אין 
מאבקי  רקע  על  אירעו  שהדברים  בקצרה 
שליטה בחינוך העצמאי בעת הקמת העמותה 
החדשה וכספיח יוצא מכך הבחירות לראשות 
הישיבה  ראש  הורה  בהם  ירושלים,  העיר 
לתמוך במאיר פרוש כאשר הסיעה המרכזית 
מחילוקי  כתוצאה  וכן  זאת,  מלעשות  נמנעה 
דעות על ניהול המערכה נגד רשת 'שפע שוק'.

עשור של נתק נתן את אותותיו בכל זירות 
המוצא  נקודת  החרדית.  הציבוריות 

לכל מהלך ציבורי בעל משמעות 
הייתה בידיעה מראש שלא ניתן 
השפעתו  אחידה.  חזית  להציג 
הפוליטיקה  על  הנתק  של 

שלום
עושה

מעמדים אלו מעבר "
להיותם מוקדי קידוש 

ה' מהמפורסמים 
שידע עמנו, הראו גם 

את ההפרש מה בין 
בני לבין חמי, כאשר 

עצרות עם בהם 
השתתפו מאות אלפים 

הסתיימו בהתפזרות 
שקטה ורגועה של 

ההמונים, שהוכיחה 
קבל עם ועולם הליכות 

בן תורה מהי, ודיוקנו 
של יהודי ירא שמים 

היאך נראית. זאת 
בניגוד למחזות הנחזים 

לפעמים בתום 
מחאות מסוג אחר
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אולי  יכול  למקסימום,  שלו  היכולת  את  שמושך  אדם 
להיות מאד מרוצה מעצמו. הנה נגמר היום והוא הספיק 
רץ  אליו,  לקרובים  סייע   - דברים  הרבה  כך  בכל  לטפל 
מפה לשם, טיפל בעניינים דחופים ושוטפים, אירגן, עשה 
כמה בירורים, דאג שיהיה בבית מה שצריך וגם בעבודה 

היו מרוצים ממנו. איזו אנרגיה ואיזה הספק.
הגוף  של  היכולת  את  למשוך  המודרנית  לנטייה  אבל 
חלש  יחסית  כשהגוף  מחירים.  גם  יש  למקסימום,  עד 
ועייף, יש קושי לשרירים ולרקמות לאחוז את חלקי הגוף 
במקומם. עייפות, מתח, תזונה לקויה ושינה לא מספקת 

או לא איכותית, יכולים לגרום בין השאר לטחורים.
ידוע שישיבה ממושכת עלולה לגרום לטחורים, כיוון 
יוצר  האגן,  באיזור  דם  של  זרימה  מאפשר  שלא  שמנח 
חולשה באיזור זה. גם נטייה לעצירות, גיל מבוגר וסחיבת 

משאות כבדים באופן קבוע, יכולים לגרום לבעיה.
ניתן  הטחורים  בעיית  שעל  הן,  הטובות  החדשות 
 TTM להקל גם בלי לצאת מהבית. הנה עצות של חברת

המתמחה בליווי אישי בשיטות טבעיות ומשלימות:

עצות למתמודדים עם 
טחורים:

משקאות טבעיים: שתו חליטות עם צמח הלענה המוכר 

גם בשם שיבא (Artemisia). הצמח מועיל לקירור הגוף 
שורש  בפומפייה  לרסק  גם  מומלץ  דימומים.  ולעצירת 
חליטה  לקבל  כדי  רותחים  מים  לכוס  ולהוסיף  ג'ינג'ר 
אגוז  של  קורט  הגוף.  של  החיסוני  הכושר  את  שמחזקת 
איבריו  את  לאחוז  לגוף  יסייע  הזאת  בחליטה  מוסקט 
הפנימיים, אם תתמידו לשתות אותה מדי יום למשך תקופה. 
פעילות – מרגישים נפיחות וכבדות? עשו הפסקה ובצעו 
תרגילים שיעודדו את זרימת הדם והאנרגיה בגוף. אנשים 
ממושכת  בישיבה  שכרוכות  מעבודות  מתפרנסים  רבים 
וזו עלולה להיות מסוכנת לבריאות. הקפידו לשלב בסדר 
הגוף  רקמות  לכל  דם  שתזרים  גופנית  פעילות  היום, 

ותשמור אותן חיות ובריאות. 

הרגעת האיזור - מומלץ להשרות מדי יום את אזור האגן 
ולהרפות  לחטא  כדי  דקות  10־15  למשך  חמימים  במים 
את השרירים. אפשר להוסיף למים החמימים תיון של תה 
אחרי  ובעיקר  יומיות  שטיפות  מרגיע.  (בבונג)  קמומיל 

יציאה, יעזרו לרקמה הפגועה להחלים.

חשוב  ממושכת,  ישיבה  לשבת  עליכם  אם   - רך  מנח 
לחץ  נוקשה שיצור  על מצע  ולא  רכה  כרית  על  שתשבו 

באיזור האגן.

צמחים – חברת TTM מתאימה באופן אישי, מוצרים 

מובחרים,  מרפא  צמחי  של  פעילות  תמציות  בסיס  על 
בהתאם לתשאול טלפוני מקצועי. בין הצמחים המובילים 

בערכה: 
ומעכב תהליכים  גירוי  הממליס- צמח מרפא שמרגיע 
דלקתיים. החומר הפעיל בצמח יוצר שכבת הגנה שיעילה 

נגד מרבית המזהמים והרעלנים.
הקופטיס הסיני  -  צמח מרפא היעיל לטיפול בזיהומים. 
ומפחית  דימום  עוצר  הוא מחטא,  בצמח  הפעיל  החומר 

נפיחות.
השחור  האגוז  בקליפת  הפעיל  החומר   - שחור  אגוז 
מסייע לכיווץ כלי דם ולפינוי רעלים וממוקד בהקלה על 

עצירות.
של  התחדשות  צמח  המעודד   - העלה  אלף  אכילאה 

רקמות, מחטא ומפחית דלקת ונפיחות.

TTM בודק התאמה לתהליך ואז  יועץ מטעם חברת 
מלווה אותו באופן שוטף, כדי לוודא התקדמות טובה או 
לשנות מינונים בהתאם לצורך. כמו  כן, החברה מתאימה 
של  חזרה  ותמנע  התסמינים  על  שתקל  לתזונה  המלצות 

הבעיה.
 

לפרטים חייגו: 072-3922668
או כנסו לאתר

 natural.ttmisrael.com/plus/hemorrhoids

להיות 
בריאים בבית
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החרדית היה רב מאוד וגרם ללא מעט הפסדים 
ונזקים ליהדות החרדית. כבר נדמה היה שהמצב 

לא ישוב לעולם לקדמותו.
בית המדרש  כותלי  המפנה אירע בחודש אלול תשע"ו. 
ברחוב ירמיהו בירושלים רעדו משירת 'אחד יחיד ומיוחד' 
ראש  מרן  מרן  נכנס  כאשר  חסידים  רבבות  של  מפיותיהם 
הישיבה לשמחת נישואי נכד מרן האדמו"ר מגור, האושר 
והשמחה הציפו בין רגע את הרחוב החרדי כולו שהשתאה 
לראות את שני מנהיגי האומה חוברים שוב יחדיו. 'זכרתי 
ירושלים  והעיר  הישיבה  ראש  מרן  התבטא  מקדם'  ימים 

צהלה ושמחה.
מגור  האדמו"ר  מרן  הגיע  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
למעונו של מרן ראש הישיבה ברחוב חזון איש בבני ברק. 
השניים שוחחו ובירכו איש את רעהו לקראת השנה החדשה 

הממשמשת ובאה.
דברי  בספר  זהב  באותיות  נחרטו  ההם  הימים  קורות 
ההוד  רישומי  ישראל.  בארץ  החרדית  היהדות  של  הימים 
עוד  ללוות  ימשיכו  ישראל  גדולי  בין  שנראתה  מהאהבה 

שנים רבות את מי שזכה להיות עד לכך.

חזון איש פינת 770
נקודת ציון מהותית היא גישתו לתנועת חב"ד.

בימי מרן הרב שך נפערה תהום עמוקה בין בני הישיבות 
שצעדו לאורו לחסידי חב"ד. הרב שך שלא ראה בעין יפה 
נורמות מסוימות שהשתרשו בבית היוצר שבקראון הייטס 

נקט בגישה חריפה מאוד כלפי התנועה החב"דית.
ראש הישיבה בדרכו הייחודית השכין שלום בין הקהילות. 
הידועה והמפורסמת היא ביקורו של ה'חוזר' מליובוויטש 
הרב יואל כהן, גדול משפיעי ורבני חב"ד, במעונו שברחוב 
סערה  בעקבותיו  שגרר  ביקור  תש"ע,  בשנת  איש  חזון 
רבתית ברחוב הליטאי שחלקו לא היה בשל עדיין לגישה 
ראש  מרן  מן המחיר שנדרש  חלק  היה  זה  גם  המהפכנית. 

הישיבה לשלם תמורת דרכו ממנה לא סטה.
לאחדות  החותרת  הנהגתו  ניכרה  נוספים  במקרים 
התאוננו  בו  מקרה  למנות  ניתן  היתר  בין  כאשר  השורות, 
גם  לחג  מזון  מוצרי  מחלקת  ידועה  כוללים  שרשת  לפניו 
יכל  לא  הישיבה  ראש  מרן  חב"ד,  מחסידות  למשפחות 
להרעיב  לגיטימי  גישתו של המתלונן שבעיניו  את  לסבול 
הנכון,  אינם משתייכים לצד  כי  רק  משפחות על עולליהם 
האיש  את  הישיבה  ראש  מרן  דחה  חריפה  בהתבטאות 

בהביעו תמיהה "וכי הם אינם יהודים?"
אירע פעם ותחקיר מקיף אודות כשלים במערכת חינוך 
המזוהה עם חב"ד הגיע לעיונו. ראש הישיבה הורה לפרסם 
כל  להסיר  דרש  אולם  המעוות  תיקון  לצורך  הכתבה  את 

אזכור המשייך בין חב"ד לכשלים שנחשפו.
כי זאת הייתה דרכו – דרך השלום והאמת.

עטרה ליושנה
תקופה קצרה אחרי הקמת תנועת ש"ס, שעל יד עריסתה 
שונים  בנושאים  מחלוקות  נתגלעו  שך,  הרב  מרן  עמד 
הרב  למרן  שך  הרב  בין  הציבורי  היום  סדר  על  שעמדו 

עובדיה יוסף. תקופות מעין אלו מונעים כמובן מנציג ציבור 
ולשהות במעונותיהם  היריבה לבקר  המזוהה עם המפלגה 

של מנהיגי התנועה שכנגד. 
כל זה לא מנע מיו"ר ש"ס דאז ודהיום אריה דרעי לשהות 
במרפסת  הישיבה.  ראש  מרן  של  במחיצתו  רבות  שעות 
שבביתו הצנוע היה מחזק ראש הישיבה את ידיו של אריה 
דרעי שעמד אז באחד מהצמתים הקשים בחייו, עת התנהלו 
נגדו חקירות משטרה אינטנסיביות. כי זה מה שסימל מרן 
השגת  למען  ידיים  ושילוב  אמת,  אחדות  הישיבה:  ראש 

המטרות הנעלות.

מרן ראש הישיבה לא "
יכל לסבול את גישתו 
של המתלונן שבעיניו 

לגיטימי להרעיב 
משפחות על עולליהם רק 

כי אינם משתייכים לצד 
הנכון, בהתבטאות חריפה 

דחה מרן ראש הישיבה 
את האיש בהביעו תמיהה 

"וכי הם אינם יהודים?"



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

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17 34



35 כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17

לא  עולמו,  לבית  הישיבה הגראי"ל שטיינמן  עם הסתלקותו של מרן ראש 
מעט ישיבות נושאות עיניים בחשש אל העתיד המתקרב, ללא דמותו של 
  ראש הישיבה שבאבחת שיחה קצרה היה פותר את בעיותיהן הכלכליות
במשך עשרות שנים היה הגראי"ל הרוח החיה מאחורי הקמת מאות מוסדות 
תורה המגלגלים יחדיו כיום מאות מיליוני דולרים בשנה  רשת הכוללים 
שעמדה לפני קריסה, הקרן שהוקמה בחופזה, ישיבת בין הזמנים שניצלה 

והנגידים שזכו ליחס אישי  אחר מיטתו

התורה
שר האוצר של

יעקב אמסלם
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קוצצו,  התקציבים  הרעה".  "הממשלה  תקופת  זאת  הייתה 
של  השלכותיהם  הצטמצמו.  עניות  ומשפחות  קרסו  מוסדות 
החרדי,  הציבור  על  שהושתו  הכלכליות  והגזירות  הקיצוצים 
נראו בכל בית ובכל מוסד תורני. מה שלא היה נחשב להכרח, 
שכללו  בישיבות  ערב  ארוחות  הבסיס.  לטובת  הצידה  הוסט 
תפריט דל למראה, לא היו מחזה נדיר בישיבות החרדיות ויחד 

עם גזירת הגיוס, המצב היה קשה מנשוא. 
בגזירות  יעמוד  שלא  היה  שנראה  אחד  מפעל  היה  אך 
זה לא היו פילנתרופים  ישיבות בין הזמנים. למפעל  הקשות: 
ייעודים, לא היו משרדי ממשלה ולא התקיים שום לובי למען 
הצלתו. כאשר הספינה טובעת, כך אמרו רבים, לא משגיחים 
על רהיטים שנופלים. דואגים לבסיס. בחודש אב תשע"ג, בשיא 
התקופה הקשה, היה נראה כי הפעם לא יתקיימו ישיבות בין 
הזמנים מחוסר מימון. הכסף שייתרם יעבור להוצאות הבסיס 
של הישיבות ו'ישיבות בין הזמנים' לא נכללות בהגדה 'בסיס'. 
את  שסופג  בית   ,5 איש  חזון  ברחוב  קטן  בבית  אך 
מצוקותיהם של ראשי הישיבות הכורעים תחת הנטל הכלכלי, 
בסכנה  הנתון  הישיבות  עולם  לעתיד  הדאגה  כבה.  לא  האור 
עקב הגזירות, הדירה שינה מעיני בעל הבית, מרן ראש הישיבה 
תמיכות  להעברת  כצינור  היה  ידוע  הבית  שטיינמן.  הגראי"ל 
בהיקף עצום. נגידים שביקשו להפריש מעשרות, היו מטלפנים 
לאנשי הבית שהיו מעבירים את הפניה לגראי"ל, והוא בתבונתו 
הכריע לאן תלך התמיכה. לעיתים מדובר היה בתמיכות בגובה 

עשרות מיליוני שקלים. 
בחזרה לחודש אב: ההבנה באותם ימים הייתה כי ישיבות 
יסגרו את שעריהן באין מקור תקציבי. אלא שאז  בין הזמנים 
מוכר  נגיד  פנה  הגראי"ל  מרן  של  ביתו  אל  הישועה.  באה 
מארה"ב ובפיו משאלה: כיצד ניתן לחזק בימים אלו את לימוד 
התורה. לנגיד, כך התברר, הייתה קופה לא קטנה שעמה הוא 

רצה להגדיל תורה. 
"תעביר  מלבוא.  איחרה  לא  הגראי"ל  מרן  מבית  התשובה 
מרן  של  דעתו  הרי  התפלא,  הנגיד  הזמנים".  בין  לישיבות 
היא נגד מלגות ופרסים, תמה בפני אנשיו. אך ההוראה מבית 
הגראי"ל הייתה נחרצת וההסבר צורף לה. "בשל המצב הקשה 
זו  בתקופה  מנסים  שונים  גורמים  כאשר  הנוראיות  והגזירות 
להצר את צעדיו של עולם התורה ולפגוע במעמדם של הלומדים 
תוך קטרוג נורא חלילה", נמסר לנגיד. "הרי שיש לעשות הכל 
בשם  לרשותנו".  העומדות  האפשרויות  בכל  תורה  להרבות 
תלוי במלחמתה  הקטרוג  "ביטול  כי  עוד  נמסר  הישיבה  ראש 

של תורה".
לנגיד ששמע את הדברים הברורים, ההוראה הייתה ברורה 
 4 ותוך מספר שעות התקבל האישור בבית הגראי"ל: אתרום 
בגיליון  למחרת,  הזמנים.  בין  ישיבות  לטובת  שקלים  מיליון 
יתד נאמן, התפרסמה מודעה שלא חשפה את הדרמה הגדולה 
התחנני  הקדושה  "תורה  הכותרת  תחת  הקלעים.  מאחורי 
הארץ  רחבי  בכל  והגבאים  הקהילות  רבני  נקראו  בבקשה", 
הגזירה".  רוע  את  "להעביר  כדי  הזמנים  בין  ישיבות  לייסד 
בין  ישיבת  כל  כי  צוין  במודעה 
הגונה  לתמיכה  תזכה  הזמנים 
פקס  מספר  צורף  כשלמודעה 

ומייל לתועלת הפונים.  
קטנה  דוגמה  רק  "זו 
מרן  בבית  הכספית  להתנהלות 
ראש הישיבה", אומר גורם שהיה 
בהשתלשלות  בזמנו  מעורב 
שבה  "המהירות  העניינים. 
שבה  הנחרצות  דברים,  נחתכים 
והצייתנות  ניחן  הישיבה  ראש 
מצב  יצרה  הנגידים,  קהל  של 
אחראי  היה  הישיבה  ראש  שבו 
עשרות  של  לכלכלתם  פקטו  דה 
הארץ.  ברחבי  וכוללים  ישיבות 
שנוררים,  בלי  עמותה,  בלי  וזה 
בלי מערך שלם של אנשי כספים 
מפעל  אלא  חשבונות,  ומנהלי 
הוראה  מועברת  אחד.  איש  של 
לשאול  בלי  מבצעים.  והנגידים 

שאלות".

כסף סודי
ביממה  מנסים  אנו  כאשר 
שנותרה עד סגירת הגיליון לאתר 
בכל זאת בדל מידע שיספר קצת 
המסתורית  הפעילות  על  יותר 
הרבים  לכספים  סביב  משהו   -
אנו  תורה,  למוסדות  שעברו 
נתקלים בקיר בטון. כל מי שעסק 
מבקש  הללו,  בנושאים  עוסק  או 
בדיבור.  האפשר  ככל  להמעיט 
"כאשר  מדוע.  להבין  ואפשר 
גובה  על  מחליט  אחד  אדם 
הוא  שונות,  לישיבות  התמיכות 

חייב לשמור על חיסיון מוחלט", מסביר הגורם. "אחרת, ניפול 
למלחמת עולם בין בעלי אינטרסים".

כאשר מדובר בהיקף שכזה, לא קל לשמור על דברים בסוד, 
רשת  מנהל  גם  הישיבה.  ראש  של  סודו  היה  כנראה  זה  אך 
ידי מרן הגראי"ל, מסרב לחשוף  ידועה, הנתמכת על  כוללים 
לדבר  מוכן  "לא  הקלעים.  מאחורי  ההתנהלות  על  פרטים 
היו  הישיבה  לראש  "אבל  ישראל'.  ל'כל  אומר  הוא  מילה", 
חלקים גדולים בפרנסת ישיבות רבות, חלקם גם לא נדע עוד 

הרבה שנים קדימה".
יוסי שטרית, נזכר באחד המקרים  חבר הנהלת העיר ביתר, 
ולכוחו העצום כאשר  בהם נחשף לגדולתו של מרן הגראי"ל 
במחי יד היה מעביר תמיכות ענק לישיבות. "כששימשתי כסגן 
של  לביתו  "נכנסנו  שטרית.  נזכר  פינדרוס",  תחת  העיר  ראש 
ראש הישיבה וביקשנו שיפנה לנדיב אחד שיפתח כולל בביתר. 
מרן לא השיב ורק נתן יד לשלום. חשבנו שמרן לא חפץ בכך 

ויצאנו מאוכזבים".
רשת  יו"ר  מתקשר  שישי,  יום  ובבוקר  ימים,  מספר  חלפו 
לשטרית.  סורוצקין  בער  שלום  הרב  שלמה,  עטרת  הכוללים 
"הוא אמר לי שהוא מחפש בדחיפות את ראש העיר", משחזר 
לו  הורה  הישיבה  ראש  שמרן  לי  הסביר  "בהמשך  שטרית. 
לפתוח כולל בביתר, בדיוק לפי בקשתי כמה ימים קודם לכן. 

זה רק מראה עד כמה הכל נעשה בצניעות".
הגראי"ל  מרן  של  למעונו  שטרית  נכנס  אחר,  במקרה 
גורם  עם  מוסדות  בהקמת  שותפות  לקבל  האם  להתייעצות 
חיצוני. "הסיפור היה כזה", אומר שטרית. "הייתה קהילה בעיר 
להיכנס  ובלי  גדול  בניין  בניית  לממן  באפשרותה  היה  שלא 
את  לממן  חיצוני  גורם  מצד  הצעה  שהייתה  אציין  לפרטים, 
הבנייה תוך קיום פעילות של הגורם החיצוני בבניין המשותף. 
לראש  נכנסנו  גדול.  ספרים  אוצר  לבנות  גם  הבטיח  הגורם 
החיצוני  לגורם  לאפשר  האם  לנהוג:  כיצד  ושאלנו  הישיבה 

דריסת רגל בקהילה תמורת הבניין".
ראש הישיבה הרהר במשך דקות ארוכות והכריע: לא לקבל 
את ההצעה. "אמרנו למרן שלקהילה אין אופציה אחרת לבנות 
בניין כזה, אבל מרן היה נחוש: לא לשתף פעולה עם אף אחד 
בנושא הזה. הישועה תבוא ממקום אחר. כיום, אחרי הסיפור, 
להצעה  נעתרנו  לא  ואכן  כוונתו,  הייתה  למה  היטב  מבין  אני 
בבניין  מחזיקה  והיא  אחר  ממקום  ישועה  הגיעה  ולקהילה 

משלה".

מפעלי חיים
פסגת ההתנהלות הכלכלית של מרן הגראי"ל, הייתה בעיקר 
גאון  ישיבת  תורה,  אורחות  ישיבת  הם:  הלא  חייו.  במפעלי 
יעקב המתקיימת ללא כספי מדינה, ארגון הקירוב לב לאחים 
ורשתות הכוללים עטרת שלמה ויששכר באהלך וכמו גם סכומי 
מקורבים  העצמאי.  החינוך  של  ההסעות  לקרן  שנותבו  עתק 
גם  מדהימה  הכרעה  יכולת  על  מספרים  בהתנהלות  המעורים 
בהחלטות כבדות משקל, במיוחד בתקופת "הממשלה הרעה", 
אז עמדו הישיבות בכלל וישיבותיו בפרט, בפני שוקת שבורה. 
ישיבה  ישיבת אורחות תורה,  גולת הכותרת היא ללא ספק 
גיוס  מלאכת  את  הקטנים.  בפרטים  מרן  מעורב  היה  שבה 
מועצת  וחבר  רו"ח  על  הגראי"ל  מרן  הטיל  לישיבה  הכספים 
הישיבה,  למנכ"ל  שהפך  וירז'בינסקי,  יעקב  ברק,  בני  עיריית 
ראש  "לפעמים  אחזקתה.  לטובת  הראשי  הכספים  ולמגייס 
הישיבה מדבר בעצמו עם נגידים כדי שיתרמו לישיבה. מיותר 
לציין ששיחה כזאת הייתה עושה את פעולתה תוך כמה ימים, 

וזה סוד האחזקה של הישיבה", אומר גורם מקורב. 
עם זאת, הוא נמנע מלהפוך את הדבר לרשמי וגם בנסיעותיו 
כמה  מלבד  כספים  גיוס  ערך  לא  הוא  חו"ל,  קהילות  לחיזוק 

היה מפעל אחד 

שנראה היה שלא 

יעמוד בגזירות 

הקשות: ישיבות בין 

הזמנים. למפעל זה 

לא היו פילנתרופים 

ייעודים, לא היו 

משרדי ממשלה 

ולא התקיים שום 

לובי למען הצלתו. 

כאשר הספינה 

טובעת, כך אמרו 

רבים, לא משגיחים 

על רהיטים 

שנופלים



37 כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17

בצרפת,  במקסיקו,  היה  ישיבה  "הראש  חריגים.  מקרים 
קצר,  'דינר'  עורך  היה  הוא  אם  שבהם  רבים  ובמקומות 
אומר  שנים",  מאד  להרבה  כלכלית  מסודרים  היו  המוסדות 
גורם מקורב. "אבל ראש הישיבה התעקש שהמסעות יהיו רק 
לאביהם  יהודים  לקרב  היהודיות,  הקהילות  לחיזוק  נסיעות 

שבשמים, ולא לגיוס כספים בשום צורה".
עם זאת, "הראש ישיבה לא 'זרק' את מנהלי 'ארחות תורה' 
ונתן להם לעשות הכל מלבד. הוא דאג להם לתרומות, ניתב 
להנהלה גבירים אגדיים, אבל את כל זה הוא עשה משולחנו 
וביקשו ממנו לאיפה לתרום,  הצנוע, מאנשים שהגיעו אליו 

הוא לא זז כמלוא נימה מעקרונותיו המקודשים".
"קרן  הוא  הישיבה  ראש  רבות  עמל  עליו  נוסף  פרויקט 
הסעות  של  תקציבם  שלילת  בעקבות  שנוסדה  ההסעות" 
מהרגעים  אחד  זה  היה  שנים.  עשור  לפני  העצמאי  החינוך 
מדובר  והיה  מאחר  החרדית  החינוך  מערכת  של  הקשים 
בפריפריה,  ישראל  ילדי  חינוך  למפעל  מידית  בסכנה 
שלימודיהם במוסדות החינוך היו הערובה לחיי שמירת תורה 
ומצוות ולצמיחתם כיהודים מאמינים. החשש היה כי הורים 
את  להביא  ולחילופין  ההסעה  בנטל  לשאת  יוכלו  לא  רבים 
ינטשו את  ילדיהם מדי בוקר למוסדות הלימוד, ומשכך הם 
הרשת ויעברו שוב לזרם הממלכתי, שם יאבדו את שייכותם 

לתורה ולמצוות.
והיטו  ישראל בכל כוחם לתמונה  גדולי  נכנסו  זה,  בשלב 
ההסעות",  "קרן  הקמת  לטובת  משקלם,  כובד  מלוא  את 
הפריפריה.  לילדי  ההסעות  את  לתקצב  בעיקרה  שנועדה 
בנשיאות הקרן עמד מרן הגרי"ש אלישיב, ובראשותו עמדו 
צדיקים  זכר  שטיינמן  והגראי"ל  ליפקוביץ  הגרמ"י  מרנן 
לברכה. אנשי הביצוע בקרן הם הגאון רבי יוסף אפרתי, נאמן 
הרב  לשעבר  ברק  בני  עיריית  ראש  לצד  אלישיב,  הרב  בית 

מרדכי קרליץ והרו"ח יעקב וירז'בינסקי.
כוחות  הגראי"ל  השקיע  ההסעות,  קרן  של  בשגשוגה 
לאורך  שהתקיימו  חירום  במגביות  השתתף  הוא  מרובים. 
השנים, והתרים סכומי עתק למענה. את כספי ה'כפרות' נהג 
של  לילדים  שדואג  "מי  באומרו  לקרן,  לתת  הישיבה  ראש 
הקב"ה אז הקב"ה ידאג לילדים שלו". במהירות ובעקביות, 
עמד   2016 לשנת  ונכון  ההסעות,  קרן  תקציב  ותפח  הלך 
המחזור השנתי על סך 86,387,080 ₪. בעמותה מועסקים 80 
עובדים, כאשר חלק מרכזי מהכנסותיה מגיע מתרומות של 

נדיבי עם, בעיקר מחו"ל.

שרשרת של ניסים
כאשר עוסקים בסיועו הכלכלי של ראש הישיבה לעשרות 
מוסדות תורה וקירוב, אי אפשר להזכיר את רשתות הכוללים 
שנתמכו על ידו ושזכו לניסים גלויים במהלך השנים. מגייסי 
שחוו  הניסים  על  בסיפורים  מלאים  אלו,  למוסדות  הכספים 
במהלך השנים בעת שגייסו כספים למוסדות. הגראי"ל היה 
זה ששלח אותם בהוראות סתומות וחתומות למסעות ברחבי 
לכישלון, כשלרגעים  מיועדים  היו  העולם, מסעות שלעתים 
נדמה היה שאף את עלות הכרטיס לא יכסו. ואז, באורח נס, 
הגיעו מפגש אקראי, שיחה במונית חזור משדה התעופה או 

טלפון אלמוני – והניבו תוצאה מפתיעה.
ו'יששכר  שלמה'  'עטרת  כמובן  הן  המרכזיות  הרשתות 
באוהליך', בהן לומדים אלפי אברכים ואשר מגלגלות מאות 
ש"חונכו"  חו"ל  נדיבי  מכספי  רובם  בשנה,  שקלים  מיליוני 
התורה,  לעולם  אגדיים  סכומים  מכיסם  להוזיל  מחדש 
מי  זצ"ל.  הגראי"ל  מרן  של  הישירה  ובהכוונתו  בעידודו 
שעומד מאחורי 'עטרת שלמה' הוא הרב סורוצקין, אותו גילה 

ראש הישיבה לפני כשני עשורים, 
ומאז הטיל עליו את אחזקתם של 
כיום, מונה הרשת  רבים.  מוסדות 
כוללי  בניהם  מוסדות,  כארבעים 
תורה,  ותלמודי  ישיבות  אברכים, 
ניצח  הכלכלית  כשעל ההתנהלות 

ראש הישיבה בעצמו. 
הרשת  מאחורי  החיה  הרוח 
'יששכר באהלך', הוא  המקבילה, 
שבניגוד  ויסבורד  אלחנן  הרב 
גמור לרב סורוצקין, הוא נחבא אל 
ראש  עליו  הטיל  ואלמלא  הכלים 
הישיבה את משימת גיוס הכספים 
עבור אברכי הכולל, ספק אם היה 
עולה אי פעם על כבש מטוס ויוצא 
מד' אמות של הלכה ותורה. "את 
לפני  ויסבורד  קיבל הרב  התפקיד 
תשס"ד",  בשנת  שנה,   15 כמעט 
בפרטים.  המעורה  גורם  אומר 
בית  ברמת  קטן  אברכים  "כולל 
שמש א' נקלע לקשיים, ורגע לפני 
שהוא סגר את שעריו, הוטלה על 
הרב ויסבורד המלאכה להחזיק את 

הכולל וליצור קשר עם תורמים".
מאז  קשים  ימים  ידעה  הרשת 
הקמתה בשנת תשס"ד. "לפעמים 
אומר  סגירה",  לפני  ממש  היו 
הגורם ונזכר בסיפור שאירע לפני 
נקלעה  תשע"ד,  "בשנת  שנים:   3
הרשת למשבר חמור בגלל קיצוצי 
לא  הכוללים.  בתקציבי  הממשלה 
הצליחו לשלם לאברכים משכורות 
והרשת  חודשים  ארבעה  במשך 
חלק  סגירת  על  הודיעה  כבר 
הרב  עלה  זה  בשלב  מהכוללים". 

ויסבורד לראש הישיבה וקיבל מסר להעביר לכל האברכים: 
"יש להמשיך וללמוד ובעז"ה יהיו ישועות. ובוודאי שמיעוט 

תורה לא יועיל כלל לחיזוק התורה".
גיוס  למסע  ויסבורד  הרב  יצא  מכן,  לאחר  ספורים  ימים 
ומסעות  מאחר  כבדים  חששות  עם  אך  בארה"ב,  כספים 
קודמים הסתיימו במפח נפש. "את אותו מסע האברכים לא 
ישכחו זמן רב. בפעם אחת כיסה הרב ויסבורד את כל החובות 
הברכה  את  בחוש  כאן  ראו  לאברכים.  ושילם  הכוללים  של 
לקשיים,  הרשת  נקלעה  האחרון  בקיץ  גם  הגראי"ל".  של 
וצברה חובות של מספר חודשים בהם לא הועברו התמיכות 
הכספי  לחוסר  נתן  לא  הישיבה  ראש  כאן,  גם  לאברכים. 
להרפות ידיים, וגייס בעצמו מספר אילי הון שהעבירו מיליוני 
חובותיה  מלוא  את  שילמה  ובכך  הרשת,  לטובת  שקלים 

לאברכים, וניצלה מקריסה.
מספר  יאמנו",  שלא  לסיפורים  נחשפנו  השנים  "לאורך 
מקורב. "כשראשי הכוללים נכנסו לבכות על מצבם הקשה, 
מרן היה מורה להם 'סעו לכאן', 'טוסו לשם', בהרבה פעמים 
זה היה נראה שהם מבזבזים זמן ושהם לא מצליחים להעלות 
מאומה בחכתם, אבל תמיד, איכשהו, בדרך פתלתלה, נסתרת 
ואקראית, נמצא איזשהו חיבור שהפך את התמונה, ושהניב 

הכנסה. בעיניי, זה לא פחות ממופתים גלויים".

ואלה שמות
הנגידים 'הסמוכים' לשולחנו של מרן הגראי"ל, רבים ומגוונים ועם חלקם קיים ראש הישיבה קשר אישי ועמוק. כך 
לדוגמה, לתומכי ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק, העניק אנשי ראש הישיבה תמונה שלהם שעליה חתום ראש הישיבה 
בעצמו. הדינר, שהתקיים בכל שנה בבית פרטי, נערך בשנה שעברה באולם רחב ידיים בהשתתפות מאות תומכים מהארץ 

ומהעולם. 
סיפור ידוע התרחש כאשר שני נגידים מארצות-הברית שאלו את הגראי"ל שטיינמן: "מה לענות לטענות של גבירים 

ששואלים למה צריך כל כך הרבה אברכים? - ונענו: "תשאל אותם כנגד – למה צריך כל-כך הרבה גבירים..."
הנגידים הבולטים, הם ללא ספק שלמה רכניץ ודן גרטלר. השניים, שמקפידים להימלט מאור הזרקורים, ידועים ככאלו 
המעבירים את תמיכותיהם על פי הוראתו של מרן הגראי"ל. לא פעם הורה הגראי"ל להעביר סכומי ענק למטרה מסוימת 

והשניים ביצעו את הוראתו, לעיתים היה מדובר בעשרות מיליוני שקלים. 
קשר מיוחד היה לנגיד שמעון גליק עם ראש הישיבה, שהטיל עליו במהלך השנים משימות שונות, בהם רכישת יתד 
נאמן במהלך שעורר הדים רבים וכונה "המהפך ההיסטורי". למרות היותו איש צללים, מקורבים לחזון איש 5 ידעו לספר 
במהלך השנים על עשרות מיליוני דולרים שמפקיד גליק בידי הגראי"ל שמכריע לאן יעבור הכסף. גליק היה גם המממן 

העיקרי של קרן ההסעות. 
בביקורו  שטיינמן  הגראי"ל  את  לארח  זכה  אשר  הישיבות,  עולם  מחזיקי  מגדולי  הררי,  רפאל  הרב  הוא  נוסף  שם 
ההיסטורי בצרפת. הררי, שבבעלותו חברת תרופות, מחזיק בין השאר את ישיבתו של הגר"ב סולובייצ'יק בירושלים, 
ותורם לישיבות נוספות בהתאם להנחיית הגראי"ל. נגיד נוסף הוא יוסי שטרן, הידוע כמחזיק מוסדות מיר ברכפלד, מיר 

- בית ישעיה, ועוד ישיבות רבות.
בכלל, כמעט כל הנגידים החרדים המוכרים החזיקו בקשר כזה או אחר עם מרן הגראי"ל, ונהגו לשחר לפתחו מפעם 
לפעם ולהציע את תרומותיהם, ביודעם שידיו הבטוחות יעבירו את התרומה ליעד החשוב והטוב ביותר, למען אחזקת 

והרחבת עולם התורה.

בקיץ האחרון 

נקלעה הרשת 

לקשיים, וצברה 

חובות של מספר 

חודשים, ראש 

הישיבה לא נתן 

לחוסר הכספי 

להרפות ידיים, 

וגייס בעצמו מספר 

אילי הון שהעבירו 

מיליוני שקלים 

לטובת הרשת, ובכך 

שילמה את מלוא 

חובותיה לאברכים, 

וניצלה מקריסה
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אוריאל צייטלין

גאווה, 
גאווה,
גאווה
מרן  של  מתפשרת  הבלתי  קריאתו 
שבקעה  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל 
מקירות לבו - הפכה לסמל מאבקו על 
'כל   כתב  ילד, למען כל נשמה  כל 
חינוך  אישי  כמה  עם  שוחח  ישראל' 
ושמע מהם על נחרצותו של מרן שלא 
לזרוק או לפגוע בבחור כל עוד הדבר 
אפשרי  וגם: צבי סוכות עם סיפור 

אישי מרגש ומצמרר על ילדותו



39 כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17



כ"ז בכסלו תשע"ח 15/12/17 40

התיעוד המרגש ביותר של השנים אחרונות, הוא על אהבת 
חינם של מרן כלפי תינוקות של בית רבן. היה זה באחד הימים, 
כאשר נכנס אל ביתו של מרן זצ"ל, ראש רשת הכוללים 'עטרת 
ישנו  שאלה:  ובפיו  סורוצקין  בער  שלום  רבי  הגאון  שלמה', 
שמש,  בבית  ה'חיידרים'  מן  אחד  של  "בסגנון"  שלא  תלמיד 
ענה:  זצ"ל  מרן  הילד?  אותו  כלפי  אחריות  יש  לחיידר  האם 
האם  היחיד,  החיידר  היה  זה  "אם  אחרת?"  ברירה  להם  "יש 
הייתם שולחים אותו לאמריקה?" וכך נמשך הדו שיח בין הרב 

סורוצקין לבין הגראי"ל זצ"ל.
לא,  דבר  שום  גאווה,  רק  גאווה,  שרוצה  אחד  יש  "תמיד 
הוא רוצה רק גאווה, גאווה, גאווה, זה התחיל רק מגאווה. לא 
תחשוב שהוא ירא שמים, רק גאווה. מאה אחוז!!!" זעק מרן 
ובכעס  בהתרגשות  זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
הספר  בבית  התלמידים  אחד  של  אביו  על  ששמע  לאחר  ניכר 
יקבע  כך  פי  ועל  בסגנון"  "לא  מי  למדוד  יכול  הוא  כי  הטוען 
האם הוא מתאים לחיידר או לא. זעקה זו שהגיעה מדם לבו של 
יותר מכל את האחריות החינוכית הרחבה  זצ"ל, מבטאת  מרן 

שהייתה על כתפיו, עול הדור כולו.
לילדים  לעזרה  מחייו  רבות  הקדיש  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן 
וצעירים שלעיתים נפלו בין הכיסאות במערכת החינוך החרדי. 
אותם התלמידים חלילה היו עשויים להתחנך במוסדות שאינם 
מתאימים להם ובעקבות כך להגיע להישגים פחותים מבחינה 
ממנו  ידח  לבל  זצ"ל,  מרן  של  גישתו  הייתה  זאת  רוחנית. 
במהלך  שניתן.  ככל  ולהציל  לסייע  יד,  ולהושיט  לקרב  נידח, 
הגישה  על  מדהימים  סיפורים  לעשרות  נחשפנו  הכתבה  הכנת 

המוסרית שגילה מרן זצ"ל כלפי יהודים בכל גיל ובכל מצב. 
צבי סוכות, אב לילדים מספר בשיחה ל"כל ישראל" סיפור 

אישי ומרגש, שממחיש ומזכיר את הסיפור דלעיל: "הייתי ילד כבן 
עשר בת"ת חרדי בביתר 'נטעי מאיר'. רחמנא ליצלן מישהו הלשין 
ונתפס אצלי בתיק ספר של סופר לא חרדי. והרבה לפני שהחליטו 
את זה בשב"כ, אני הופך לתפוח הרקוב שחייבים להעיף. הם טענו 
שאני דמות משפיעה, ועדיין צרובים אצלי ההסברים של המפקח 
ושאר רבנים להורים שלי על התפוח הרקוב, ושאין ברירה, ואסור 

שאדרוך שם עוד שניה חלילה.
"קרובי משפחה שלי הגיעו לרב שטיינמן זצ"ל עם הסיפור והוא 
לי  שאסור  היה  שלהם  התנאי  מידית.  אותי  להחזיר  עליהם  פקד 
לדבר עם אף אחד. רק להקשיב בשיעורים ולהיות לבד בהפסקות, 
שמא חלילה אקלקל את התפוחים האחרים. חודשיים חייתי ככה 
בת"ת, כשהם גם דאגו לעדכן את שאר התלמידים שאוי למי שיעז 

להזמין אותי אליו או לבוא אלי אחרי הלימודים.
"אחרי חודשיים הם תפסו שהפרתי בצורה כלשהי את צו איסור 
שטיינמן  הרב  מבית  התיאור  את  שוב.  אותי  וזרקו  הקשר  יצירת 
)עוד בחיי הרב אלישיב( כשהקרובים באו אליו שוב, לא אשכח 
גאווה  ובעלי  רוצחים  שהם  הת"ת  מפקח  על  צעק  הוא  לעולם. 
עם  ושיתמודדו  תנאים  שום  בלי  מידית  אותי  להחזיר  ושחייבים 
שמקבל  עשר  בן  ילד  לתאר  המילים  את  מוצא  לא  אני  הבעיות. 
פתאום תחושה שמעל כל המבוגרים שהקיפו אותי, יש אחד ענק 

שבאמת אכפת לו", מסיים צבי סוכות את סיפורו.
ענק  יש אחד'  אותי,  כל המבוגרים שהקיפו  "התחושה שמעל 
עם  מזוהה  בוודאי  סוכות,  צבי  הציטוט של  לו",  אכפת  שבאמת 

בפייסבוק  שפרסם  מנס  משה  כמו  בינינו,  המסתובבים  רבים 
שחיזק  זצ"ל,  הישיבה  ראש  מרן  פטירת  לפני  עוד  אישי  סיפור 
אותו כבחור שכמעט ומאס באורח חיי הישיבה: "רבים שואלים 
אותי, מה הסיפור שלי עם הרב שטיינמן ולמה אני מחכה ל'מאה 
פותח הכותב את  זה",  )חלילה( בשביל לספר את  ועשרים' שלו 
לפריחת  לחכות  צריך  לא  צודקים.  "צודקים,  עונה:  וגם  הפוסט 
דמותו  איך  נתפס  שלא  האיש  על  סיפור  לספר  בשביל  החבצלת 
הצנומה נושאת בתוכה אישיות ענק וכיצד על כתפיו הגרומות הוא 

סוחב את הדור שלנו. במלא המשמעות". 
הוא  בירושלים,"  גדולה חשובה  בישיבה   19 בן  "הייתי בערך 
לכנות  אוהבים  שאנחנו  מה  "עברתי  המרגש.  בסיפורו  מתחיל 
לי  נמאס  לי מהצוות,  נמאס  לי מהישיבה,  נמאס  'משבר'.  אצלנו 
ללמוד כל היום, נמאס לי. אז הלכתי למשגיח וקיבלתי ממנו את 
הקלישאות המוכרות של: 'תתגבר, תתגבר. אם קשה סימן שאתה 
בעליה והיצר הרע מנסה רק את הטובים ביותר'... אכן, קלישאות 
- לרגע לא אמרתי שהן לא נכונות. רק שמעתי מאלה די והותר. 
שרגע  לעצמי,  אמרתי  אך  גמלה,  גמלה  בליבי.  גמלה  ההחלטה 
אתה.  ואתייעץ  ביותר  הגבוהה  לסמכות  אלך  יוצא,  שאני  לפני 
היה ברור לי שאקבל ממנו את התשובה 'תתגבר תתגבר, תתאמץ 
תתאמץ' - ואם זו תהיה התשובה, אני עם זה סיימתי, ביי ביי. הם 
לא מבינים אותי, אני לא מבין אותם, נמשיך לכבד אחד את השני 

וניפגש בשמחות. 
"עליתי על אוטובוס, נסעתי לבני ברק. אל ביתו של גדול הדור 
הרב אהרן לייב שטיינמן שליט"א. הגעתי לבניין הקט ברחוב חזון 

איש 5 לקראת ערב. ניגשתי לדלת ודפקתי בחשש. פתח לי גבאי 
נחמד שאמר 'הו, הגעת בדיוק לתפילת מנחה, 'בוא כנס'. מי שלא 
היה בבית הזה, לא ידע על מה אני מדבר, אין יותר פשוט וצנוע 
המיטה  על  ישוב  שהיה  הרב  אל  ניגשתי  מנחה  אחרי  מיד  מזה. 
דקה  בי  הביט  הוא  ללמוד'.  לי  נמאס  הרב,  'כבוד  לו:  ואמרתי 
'אז מה אתה רוצה לעשות?'. הופתעתי. "מה אני  ואמר:  ארוכה 
רוצה לעשות?! גדול הדור שואל אותי 'מה אני רוצה לעשות?!'. 
לא ידעתי מה לענות ובפליאה עניתי לו 'אני לא יודע'. הוא חיכה 
בסבלנות ואז אמר לי 'לך עכשיו. תחשוב מה אתה רוצה לעשות 

וכשתהיה לך תשובה תחזור להגיד לי'. 
"יצאתי מהבית מבולבל ומתוסכל כולי. הרב שטינמן הרס לי 

את כל התוכניות! הוא היה אמור להגיד לי שאני צריך להתאמץ 
להתגבר. אני מצידי, הייתי רואה שהוא כמו כולם לא מבין ענין 
ויאללה ביי. אבל אם הוא שואל אותי מה אני רוצה לעשות, אז 
מה באמת אני רוצה לעשות?! אז הסתובבתי לי בבני ברק, חושב 

מי שלא היה בבית הזה, לא ידע 
על מה אני מדבר, אין יותר פשוט 
וצנוע מזה. מיד אחרי מנחה 
ניגשתי אל הרב שהיה ישוב על 
המיטה ואמרתי לו: 'כבוד הרב, 
נמאס לי ללמוד'. הוא הביט 
בי דקה ארוכה ואמר: 'אז מה 
אתה רוצה לעשות?'. הופתעתי. 
"מה אני רוצה לעשות?! גדול 
הדור שואל אותי 'מה אני רוצה 
לעשות?!'. לא ידעתי מה לענות 
ובפליאה עניתי לו 'אני לא 
יודע'. הוא חיכה בסבלנות ואז 
אמר לי 'לך עכשיו. תחשוב מה 
אתה רוצה לעשות וכשתהיה לך 
תשובה תחזור להגיד לי
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אני אלך לעשות חסד!  לי בראש התשובה.  - כשעלתה  ומהורהר 
יש לי חבר בארגון שעוזרים לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם, זה 

מה שאעשה.
פתח  ושוב  בחשש,  הדלת  על  דפקתי  שוב  הרב.  לבית  "חזרתי 
לי את הדלת גבאי נחמד: 'הו, טוב שבאת, בדיוק אנחנו מתפללים 
ערבית'. התפללתי ערבית ומיד אחרי התפילה חזרתי לרב. משום 
מה היו מלא אנשים שבאו להתפלל אתו ערבית, כשכולם עומדים 
הרב,  של  החלשה  שמיעתו  בגלל  וברכתו.  עצתו  את  לקבל  בתור 
ההזדמנות  את  לי  שנתן  מה  בקול.  השאלות  את  שאלו  האנשים 
שלו.  מדהימה  והפיכחות  המציאות  תפיסת  את  מקרוב  לראות 
ניגשתי אליו והופתעתי כשהוא פנה אלי ואמר לי 'חשבת, מה אתה 
רוצה?'. 'כן כן', עניתי, 'אני רוצה לעשות חסד'. 'איזה חסד?' הוא 
סרטן',  חולי  לילדים  שעוזרים  בארגון  להתנדב  רוצה  'אני  שאל. 

עניתי.
"הוא חשב רגע ואז אמר: 'זה רעיון טוב. אתה גם תעשה חסד 
'אבל מה  סתירה. תעשה את שניהם'.  לא  זה  ללמוד,  וגם תמשיך 
יגיד לראש ישיבה שלי? אני לא יכול ככה לצאת מהישיבה',  אני 
שאלתי. אך הוא אמר 'אל תדאג, תגיד לו שככה אני אמרתי. תקבע 
וזמנים לעזרה לזולת, ואם כשאתה הולך  זמני לימוד בישיבה  לך 
לעשות חסד אתה תלך רק בשביל לעזור, אני מברך אותך שתצליח 

מאוד!'"
לי!  אמר  שטיינמן,  הרב  הדור  גדול  ככה  כולי.  נרגש  "יצאתי 
חזרתי מאושר לישיבה וכבר למחרת היום השתלבתי בפעילות של 
ארגון Chaiyanu Israel - ארגון חיינו. נהייתי כאח גדול לכמה 
ילדים חולי סרטן, הייתי משחק איתם, לומד ומשלים איתם חומר 
לימודי וישן אתם בלילות. הכרתי ישר והפוך את הרופאים, האחים 
5 של בתי החולים 'הדסה' עין כרם, וידעתי מה  והאחיות בקומה 
מי ואיך ניתן להשיג כל דבר שהילדים ירצו במחלקה - כשכל הזמן 
הזה, אני עדיין בישיבה מקפיד על שעות הלימוד שקבעתי, בהם 

למדתי כפי שלא למדתי מעולם".
אחת  נערה  הכרתי  מספק.  היה  ובעיקר  שמח  היה  עצוב,  "היה 
נפלאה שנפטרה מהמחלה. אך גם רבים כמו רוב הילדים שמבריאים 
וממשיכים הלאה. עם חלקם יש לי קשר עד היום. זה הרב שטיינמן 
במקרה  אך  קלישאתי,  אולי  זה  אותי'  הציל  'הוא  להגיד  בשבילי. 
"מנהיג  הגדול:  אלכסנדר  אמר  וכבר  נכון.  גם  שזה  כנראה  שלי 

אמיתי לא מחפש הסכמה כללית, הוא מעצב אותה בעצמו!'"

נולד איש חינוך חדש

יוסי. נ., הוא איש חינוך כבר הרבה שנים, אך הוא משתף אותנו 
בחוויה שלדבריו 'עשתה אותי איש חינוך': "תמיד אמרו לי שאני 
מתאים לטפל בנוער מתמודד, והתחלתי להאמין בזה, עד שהגיע 
שלא  מעשה  עשה  נער  אחד,  יום  לנושרים.  מוסד  שפתחתי  מצב 
יעשה ואני נבהלתי וכמעט העפתי אותו מהמוסד, אך הקדוש ברוך 
הוא הוליך אותי להתייעץ עם הרב שטיינמן לפני שאני זורק אותו. 
לי  טען  והוא  הבחור  אותו  את  לשיחה  לקחתי  שהלכתי  "לפני 
שמדובר בחשד והמקרה כלל לא התרחש. קראתי לבחור שדיווח 
לי על אותו בחור ושאלתי אותו האם הוא בטוח שזה היה והבחור 
אחד  מצד  לי,  שהייתה  הדילמה  מליבו.  הסיפור  את  שבדה  הודה 
התפרסם  הסיפור  שני  מצד  מהישיבה,  להיזרק  מגיע  לא  לבחור 
ניתן  שלא  דבר   – הישיבה  בערכי  לפגיעה  גרם  והמקרה  בישיבה 
לעבור עליו לסדר היום מבלי לפגוע במשמעת, או שהבחור יישאר 
היה חשד. אבל אם התברר שאותו בחור  ונספר לתלמידים שזה 
רציתי  שלא  משהו   – ששיקר  לבחור  למבוכה  יגרום  זה  שיקר, 

לקחת עליה אחריות. 
"ניגשתי לרב שטיינמן עם השאלה והוא ענה קצר ולעניין 'מה 
עם עתיד הבחור שייזרק? וביום שיתברר שנזרק סתם, אז בוודאי 
הבחורים יאבדו את האמון בך ובצוות הישיבה והמשמעת כבר לא 
תהיה! קח את האחריות עליך או שתסגור את הישיבה.' למחרת, 
שלי  היא  הטעות  כאילו  להם  וציירתי  התלמידים  את  אספתי 
והתנצלתי בפני כל מי שהיה יכול להיפגע מזה. לבחורים כמובן 

שלא סיפרתי שהלכתי להתייעץ עם מרן. 
ופרץ  בו  שחשדתי  הבחור  נכנס  הזאת,  השיחה  לאחר  "מיד 
לעשות  שעומדים  שחש  הראשונה  הפעם  היא  שזו  וסיפר  בבכי, 
לו עוול שאף אחד לא יאמין לו שהוא לא עשה. 'הרב הציל אותי 
היום  אותו  מאז  אמר.  פיצוץ',  סף  על  שאני  שהרגשתי  ממצב 
הטובים  לאחד התלמידים  עד שהפך  שינוי משמעותי,  אצלו  חל 
ולאחר כמה שנים כבר שלחנו אותו לישיבה רגילה ומכובדת והכל 

בזכות החוכמה של הרב."

  

נחלת  ישיבת  ראש  ארלנגר,  אברהם  רבי  הגאון  עם  בשיחה 
שלמה, הוא מספר שכך הייתה המדיניות של הגראי"ל שטיינמן 
יכול  זצ"ל. "אני לא עומד לספר כעת אינספור סיפורים, רק אני 
קום  מאז  האחרונות.  שנה  ב-20  בלבד  אחת  שפעם  לך  להגיד 
הישיבה, נאמר לי על ידו להוציא בחור מהישיבה וזה על מקרה 
חמור ביותר. פעם אחת ראיתי אותו ממש כועס וזה היה על בחור 
שעשה מעשה מחריד בשטח הישיבה ואז הוא אמר לי לא להשאיר 

אותו בישיבה. 
ממסדות.  בחורים  זריקת  לגבי  שלו  הכלל  את  ממנו  "למדתי 
כאשר הבחור מקלקל בחורים אחרים הוא אומר להתחשב בדמעות 
של הורי הבחורים ולא להתחשב בדמעות הורי הבחור המקלקל, 
אבל כאשר מדובר במעשים חמורים – יהיו חמורים עד כמה שיהיו 
חמורים, מרן ראש הישיבה היה שואל: 'ואם נזרוק אותו מהישיבה, 
בישיבה'.  עדיף שיישאר  כבר  אז  זה?  ימשיך לעשות את  לא  הוא 
לחינוך  השנים  במשך  פעל  הזאת,  הגיונית  כך  הכל  בגישה  ככה, 

עמך בית ישראל."
קשה היה לעצור את הגאון רבי חיים הורביץ, רב שכונת 'צהלה' 
וותיק ומוכר. "שמעתי סיפור מכלי ראשון, על בחור  ואיש חינוך 
שלמד בישיבה קטנה מאוד נחשבת, ולקראת הישיבה גדולה רצה 
ללכת לישיבה מהשורה הראשונה, אך אביו רצה שילך לישיבה יותר 
טובה וזה הפך לוויכוח קריטי. הבחור נכנס אל ר' מיכל לפקוביץ 
זצ"ל ושאל אותו מה לעשות, הרב ליפקוביץ' הפנה אותו אל הראש 
ישיבה זצ"ל. מרן אמר לו שיקרא לאביו. כשאבא הגיע, הוא שאל 
שהיכולות  השיב  האבא  השנייה.  בישיבה  הבעיה  מה  האבא  את 
שלו יכולות להתממש יותר בישיבה טובה יותר. הגראי"ל שטיינמן 
השיב כי על יכולות, הבחור שולט. האבא אמר שהוא מפחד שהוא 
יתבזבז שם ואף יתקלקל. מרן ענה שגם בישיבה הטובה הוא יכול 
והם  מהבית  רחוקה  השנייה  שהישיבה  אמר  האבא  להתקלקל. 

יתגעגעו אליו. הרב ענה שיעלו על קו 402 וייסעו לבקר אותו. 
לבלבל  לאבא  נתן  לא  עיקשת  בעמידה  שטיינמן  הרב  "בעצם, 
כאשר  אותו  לבלבל  ניתן  היה  לא  כללי  באופן  אופן.  בשום  אותו 

היו מגיעים לדבר אתו בשיחה אחד על אחד. הוא היה חד ביותר. 
שטיינמן  הרב  טס  פעם  כעת:  בזכרוני  שעולה  נוסף  "סיפור 
לאמריקה והגיע אליו מישהו וביקש ברכה על בנו הנושר. 'מה? גם 
פה יש נושרים? חשבתי שרק בישראל' התפלא מרן ראש הישיבה. 
הסובבים אותו לא הבינו למה הרב מתפלא, אך הוא מיד המשיך 
להיות  אמורים  לא  לוחצים  ופחות  חופש  שיש  'במקום  ושאל: 
נושרים'... הרב היה בין הראשונים שקלטו שיש בחורים שאווירה 
רבות  ופעל  מסוימים  מאוד  במקרים  נזקים  לגרום  עלולה  לוחצת 

יותר והציל הרבה נשמות  להקמת מוסדות מרווחים 
בזכות כך. 

מתעצבן?  היה  הגראי"ל  מרן  מה  על  יודע  "אתה 
על אפליה על רקע עדתי. זה ברור. כל מי שמתעסק 
בחינוך ומכיר אותו יודע שהוא ממש כועס על אפליה 
בעולם  סיכוי  שאין  ברור  היה  כאילו  הזה.  מהסוג 
נערה, בגלל מוצא.  נער או  ילדה,  ילד, או  שיפספסו 

פשוט אין סיכוי."
מרן  עם  קבוע  בסיס  על  לך שמי שמתייעץ  "תדע 
הרב  הדברים  את  מסכם  ספר",  לכתוב  יכול  זצ"ל, 
מעשיות  על  שלם  ספר  להוציא  עומד  "אני  ארלנגר, 
מפעימות על הרב שטיינמן זצ"ל" הוא מסיים כשפניו 
אל כריכה העוטפת עשרות סיפורים מרגשים. עשרות 
לא  לעולם  כי  מלמדים  אלינו,  שהגיעו  הסיפורים 
נוכל לדעת האם האברך בדלת מולנו או יושב לידנו 
בכולל, הוא ניצול מעוד אסון שנמנע בזכות חוכמתו 

של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

"הוא חשב רגע ואז אמר: 'זה 
רעיון טוב. אתה גם תעשה 

חסד וגם תמשיך ללמוד, זה 
לא סתירה. תעשה את שניהם'. 
'אבל מה אני יגיד לראש ישיבה 

שלי? אני לא יכול ככה לצאת 
מהישיבה', שאלתי. אך הוא אמר 

'אל תדאג, תגיד לו שככה אני 
אמרתי. תקבע לך זמני לימוד 
בישיבה וזמנים לעזרה לזולת, 

ואם כשאתה הולך לעשות חסד 
אתה תלך רק בשביל לעזור, אני 

מברך אותך שתצליח מאוד!'"
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מדע התלוי בחוקר הינו מדע 
"זבל", כלומר חסר כל ערך. ובכל 
זאת במדעי הרוח בכלל ובמדעי 
היהדות בפרט כאילו ישנה הסכמה 
כללית להתעלם מהתנאים הבסיסיים ביותר 
הנדרשים מחוקר המבקש למצוא את האמת 

בנוגע למושא מחקרו. 
שחוץ  היא  חושש,  אני  לכך,  הסיבה 
מהמעגל הפנימי של חוקרי היהדות איש לא 
מתעניין בנושא. ובשונה ממדעי הטבע אין 
אבן בוחן פיזיקלית מידית, כמו טכנולוגיה, 
שתעמיד למבחן את מסקנות החוקרים. כך 
נוצר לו חוג סגור של אנשים המצהיבים 
פנים זה לזה, משחקים בשעשועי לשון 
אינטלקטואלים ויוצרים ספרות מחקרית 
יותר מסך  איננה  אבל  למדע,  המתחזה 
הסובייקטיביות  ליבותיהם  משאלות 
והאישיות, המושפעות מרקעם ומהשקפת 

עולמם האישית של מבקרי התלמוד.
חתן פרס ישראל בחקר התלמוד יונה 
פרנקל בספרו מדרש ואגדה, מביא מחלוקת 
החוקרים בשאלה באיזה הקשר יש להניח 
את האגדה. בהקשר ההיסטורי או הספרותי. 
מחלוקת זו העלתה אצלו שאלה כללית יותר 

על מדעי הרוח והאסכולות הרבות שבה.
"למעשה רק העברנו את שאלתנו על מקור 
המחלוקת במדעי הרוח למקום אחר, כי כעת 
עלינו לשאול: כיצד קורה שחוקרים שונים 
רואים אותם משלים בקונטקסטים שונים?"

שואל פרנקל, ועונה: "על כך יש תשובות 
שונות. אפשר להעלות על הדעת עניין מקרי, 
לא מהותי, והוא השכלתו ורקעו האישי של 
החוקר. כדרך ששלושה אנשים בעלי רקע 
אישי שונה )כגון גיאולוג, צייר וקצין בחיל 
הרגלים( יכולים לעמוד מול נוף מסוים, 
ולכן כל אחד ישתמש ברקע האישי שלו 
כדי להבין את מראה עיניו, כן היסטוריון-
פילולוג, חוקר הספרות העממית וחוקר 
הספרות יראו בטקסט מסוים צדדים שונים. 
על מחלוקת ממין זה יש לומר כי חובתו של 
חוקר לשלוט בכל דרכי המחקר, כדי שיוכל 

להגיע למסקנה הנכונה לגבי הטקסט.
אך יש תשובה עקרונית יותר, אשר נוגעת 
לתולדות מדעי הרוח בכלל. רוח האדם 

שואפת לחידושים, ולכן המחקר "מתפתח" 
ותפיסות מחקריות נעשות  "מיושנות". אנו 
עדים בכל תחומי מדעי הרוח לחילופים 
בגישות ובנקודות מבט, ולפיכך מחלוקות 
בשיטות מחקר משקפות לעיתים דורות 
שונים של חוקרים. מדעי היהדות היו בוודאי 
שבויים שנים רבות במחקר של רעיונות 
ותולדות הרוח. לכן נוצרה מגמה מנוגדת 
שביקשה לחקור דווקא את הרקע הריאלי-
היסטורי ושמה דגש בממצאים מוחשיים 
"אמתיים". כמו כן נכון הוא שבתקופה 
מסוימת נוצרה מעין "אפנה" בין-לאומית 
של מחקר פולקלורי, כלומר ראו בטקסטים 
רבים יצירות עממיות וחקרו אותם לפי דרכי 

מחקר מיוחדות ל"סוג העממי."
במקרים רבים סוברים החוקרים שהם 
מחקר  דרכי  של  בשרשרת  האחרונים 
וששיטת מחקרם היא סוף-סוף האמיתית-

הנצחית, אך מובטח לנו שדור חדש יחדש 
שיטת מחקר הנראית לו כנכונה. קשה מאוד 
לאדם להיות אובייקטיבי לגבי המחקר שלו 
עצמו, אך תפקידנו הקבוע בלימוד מדעי 
הרוח הוא לראות את הבנתנו, שנראית לנו 
נכונה מאוד, על רקע דעותיהם של אחרים."

תחת שכבות הפאתוס והליריקה טמונה פה 
הודאה מפורשת בדבר חוסר האובייקטיביות 
במחקר התלמוד ואמירה מדהימה בכנותה 
טוענים  לא  אפילו  התלמוד  מבקרי  כי 
למציאת אמת אובייקטיבית. באומרו שכל 
דור חוקרים הבטוח באמתותו הנצחית של 
שיטת מחקרו פשוט צריך להמתין לדור הבא 
שיפריך הכל, הוא שומט את הקרקע מתחת 
רגלי הטוענים לביקורת תלמוד אובייקטיבית 

בעלת משמעות אקדמית. 
התורה  מאנשי  שרבים  עצוב  כמה 
מאמינים בסתר ליבם כי מבקרי התלמוד 
ושיטותיהם מערערים את יסודות האמונה 
היהודית, כשהאמת היא שמאחורי החזות 
האינטלקטואלית והמליצות הפסבדו מדעיות 
מסתתרות שיטות מחקר בלתי  מדעיות 
ומאמרים שמסקנותיהם נכתבו בידי הרגש 
הסובייקטיבי ושכל חוקר וחוקר הניח אותן 

מראש מתוך השקפת עולמו הפרטית.

ביקורת
התלמוד

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

ניסיונות  נותן  לא  "הקב"ה 
שאי אפשר לעמוד בהם. צריך 
רק לרצות לעמוד בהם. בדיוק 
בשביל זה יש לאדם את הבחירה 
החופשית". את הדברים הללו שמעתי מדובי 
ויינרוט בראיון רדיו ימים ספורים לאחר 
שקם מהשבעה על פטירת אשתו חני ונותר 

אלמן ואב במשרה מלאה.
בפעם  פגשתי  השלום  עליה  חני  את 
של  בהתכנסות  בנות,  בערב  הראשונה 
פרטית  בהשגחה  אותנטיות'.  'חרדיות 
ישבנו זו לצד זו ובתוך רגעים הרגשנו כאילו 
אנחנו מכרות ותיקות. תוך זמן קצר גיליתי 
שהרופאים כבר הספידו אותה לפני שנים 
והיא עדיין איתנו במלוא הכוח. הם קצבו לה 
שלושה חודשים והיא שרדה שמונה שנים. 

בקיצור, אישה מלומדת בניסים.
ההקשבה והפשטות שלה, הכבוד לדברי 
האחרת ועמקות המחשבה, גרמו לי להעריך 
אותה. בעיניי היא הייתה אמנם בת שלושים 
אך עם חוכמת חיים של מי שעברה חיים 
שלמים. משעה שקיבלה את בשורת האיוב 
של הרופאים החליטה החלטה אמיצה – 
לחיות את היום. לנצל כל רגע. ואו-הא כמה 

שהיא ניצלה.
היא יצאה להרצאות, ערכה סדנאות, 
לבנות  ובסמינרים  אבות  בבתי  טיילה 
צעירות וכמובן שסבבה בבתי חב"ד רבים. 
היא הציגה תערוכה של צילומים, פגשה 
נשים, יצרה חברויות ומעל הכל הייתה 

אימא ורעיה.
כאשר הלכתי לנחם את אימה, אחיותיה 
ובנותיה, סיפרתי לאימא שלה את מה שסיפרו 
לי שליחות שהזמינו אותה להרצאות. היא 
אמרה: לא יאומן לאן הגיעה הילדה שלי. 
מהצבא אליו הלכה לחזק חיילות צעירות 
ועד קטמנדו הרחוקה... שם הפיחה אמונה 
במטיילות ישראליות. נפשה של חני ליפשיץ, 
השליחה בנפאל, נקשרה בנפשה וכאשר 
בעלה - השליח הרב חזקי - נסע לכינוס 

השלוחים, שהתה עימה בהוספיס.

גם בראיונות שערכתי עמה בתכנית הרדיו 

הקטנים  במפגשים  וגם  חי'  ב'קול  שלי 

ובשיחות שהיו בינינו, היא הבהירה שוב 

ושוב שהיא "לא סופרת" את המחלה. כאשר 

התקשרתי לפני ראש השנה להזמין אותה 

למסיבת חנוכה של 'נשים, ניסים ונפלאות', 

היא ענתה: "תקשיבי חמודה, מחמיא לי 

שאת מדברת איתי על חנוכה. זה לא מחמיא 

לסרטן שלי. לא קבעתי שום דבר לאחרי 

החגים, אני מתכננת מהיום להיום, מקסימום 

מחר... מתי שתרצי אני שלך...". היא כבר 

תשתתף במסיבה הזו כמשקיפה משמיים. 

יהי זכרה ברוך.

---

פרשיות השבוע האחרונות והבאות הן 

רצף של גאולה. וישב: רצה יעקב לישב 

בשלווה. בשלמות השלווה – כמו בימות 

המשיח, זאת מכיוון שהוא מצד עצמו כבר 

והיה מוכן לביאת  כל הדרוש  עשה את 

המשיח. מקץ: קשור ל'קץ הימים', סוף 

הגלות. וגם 'קץ הימין', ביטוי המרמז על 

תחילת הגאולה. ויגש: כשיהודה ניגש ליוסף, 

ושניהם יחד מתחברים, כפי המפורט גם 

בהפטרה, שיהודה ויוסף יהיו "לעץ אחד", 

אז מגיע ההמשך "ודוד עבדי נשיא להם 

לעולם". מגיעה הגאולה על ידי משיח שהוא 

מזרע דוד. ויחי: החיים הנצחיים של יעקב 

ושל כל יהודי מעם ישראל הקרוי על שמו.

מדוע קשורות פרשיות אלו לגאולה? 

כי הן קשורות ליעקב. ויעקב - השלישי 

שבאבות - שייך לבית המקדש השלישי 

ולגאולה השלימה. עניינו של יעקב הוא 

תורה. אברהם עניינו גמילות חסדים. יצחק 

עניינו עבודת התפילה ואילו יעקוב עניינו 

גילוי התורה )דווקא במצרים מקום של העלם 

רוחני גדול מאוד(. לכן, גם בנו, יוסף וגם 

בנו יהודה, קשורים לגאולה העתידה בקרוב 

בימינו תיכף ומיד ממש.

פרשיות של 
גאולה

חני ויינרוט כבר לא תשתתף במסיבת החנוכה 
אליה הוזמנה, אך רוחה תהיה נוכחת בה ללא 
השבוע  פרשיות  קשורות  מדוע  וגם,   • ספק 
והשלימה  האמיתית  לגאולה  האחרונות 

שתבוא תיכף ומיד?

מירי שניאורסון
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להודות לך
גלעד פוטולסקי משחרר סינגל  אחרי שאירס שלושה מילדיו, 
האחרון  הפרוייקט  מאז  עברו  שנתיים  ה'".  לך  "להודות  חדש: 
סינגל  ומקליט  האולפן  אל  פוטולסקי  גלעד  חוזר  עתה  שלו, 
- הינו סינגל חדש ומקפיץ, מילות השיר  קצבי. להודות לך ה' 
לקוחות מתפילת 'נשמת כל חי'. על הלחן הופקד אלי קליין לצד 
עיבוד והפקה מוסיקאלית של הצמד המוכשר אלי קליין ואיצי 

ברי. מגיש: יוסי פרג'ון 

בלדת רגש: באתי אליך
משיח  בן  יניב  בחר  השמיני,  מהאלבום  הראשון  הסינגל  את 
ליצור עם אבי אוחיון, מתן דרוד ורותם כהן. 'באתי אליך' תוצאה 
מדהימה שנוצרה משיתוף הפעולה של היוצרים הללו. יניב בן 
משיח מוכיח שוב כי בגרונו מצויות היכולות לרגש עד דמעות 

ולשמוח עד כלות

אני אחיכם 
לירן לוי, אומן, יוצר, המבצע מוסיקה שורשית בעלת ערך מוסף 
במקצב  תשוקה  מלאת  מוסיקה  היהודית.  וההוויה  למסורת 
ל"אני  כשמאזינים  נשמתו.  מעמקי  המבעבעים  ובצלילים 
פרשת  בהשראת  לוי  לירן  כתב  אותו  הבכורה  סינגל  אחיכם" 
יוסף ואחיו מהמקורות  קשה שלא להתרגש. טקסט של אהבה, 
פייטן.  ומהיותו  ילדותו  מצלילי  המושפע  ותשוקה  זכרון  געגוע, 
כתב  רובו  את  הבכורה  אלבום  על  לוי  לירן  עובד  אלו  בימים 
באלבום  ולעיבודיו.  ביטון  נדב  של  המוסיקאלי  בניהולו  והלחין 
מזרח-למערב.  שבין  מה  כל  את  שמשלבת  מוזיקה  נמצא 
היא  המוסיקה  ומרגש.  מלטף  קול  לצד  אוריינטלים  צלילים 
חלק בלתי נפרד מחייו של לירן לוי, ומדי יום הוא מכניס חתני 

בר מצווה לכותל המערבי בעסק שהיא מהמצליחים בתחומו.

אנעים זמירות 
הזמר והיוצר הישיבתי אבי הס נחשף לפני מספר שנים לעולם 
מופלא  כאמצעי  לשמש  יכולה  מוסיקה  כי  וגילה  הקומזיצים 
לעבודת ה'. לפני כחצי שנה שחרר אבי סנונית ראשונה מתוך 
אוסף לחניו, 'השבת נועם הנשמות'. השיר קיבל תהודה רבה, 
ולשולחן השבת  ישיבות  נכנס לרפרטואר של לא מעט בחורי 
של משפחות רבות בישראל. התגובות החמות שקיבל הזמר 
עודדו  הנשמות',  נועם  'השבת  לשיר  הס  אבי  הישיבתי  והיוצר 
אותו להמשיך להקליט שירים הפותחים את שערי הלב. כעת 
רואה אור סינגל חדש: 'אנעים זמירות'. המטרה: לעשות כבוד 
בגיטרה  בעצמו  אבי  מנגן  הנוכחי  בשיר  גם  הכבוד.  למלך 
וחליל צד. על העיבוד וההפקה המוסיקלית של השיר הופקד 
לתמיכה  הקרן  בסיוע  הופק  והוא  ספרא  מנחם  המוסיקאי 

באומנות ומוסיקה.

הנני
לאלבום  בדרך  'שותפים',  הראשון  הסינגל  אחרי  חודשיים 
חדש  סינגל  סלוק  אבשלום  והיוצר  הזמר  משחרר  הבכורה, 
ומיוחד, שנכתב לפני כשבועיים בלבד. "הנני"-השיר שוזר את 
שרשרת הדורות מאברהם אבינו, דרך החשמונאים ועד לשבט 
אבשלום  של  הבכורה  אלבום  'הנני'.   – עקיבא  בני  של  החדש 
'לחיות', בהפקתו המוסיקלית של דותן מושנוב, עתיד   - סלוק 
לראות אור אי"ה במהלך החודשים הקרובים, והוא צפוי להכיל 
כנה על השאלות, הפחדים  דיבור  עשרה שירים מקוריים של 

והתקוות הגדולות של חיינו.

"מזרח טיש" 
השנים  בשלושים  הופיעו  חסידיים  יוקרה  אלבומי  אינספור 
דומה  לא  דבר  שום  אבל  הפקות"  "לחיים  מבית  האחרונות 
לאלבום החדש "מזרח טיש". אם יש מישהו שהציב את מוזיקת 
החצרות על המפה והעניק לז'אנר החסידי-אותנטי את מקומו 
יוסף  הרב  ספק  ללא  זה  הרי  החסידי  הזמר  בשדה  המכובד 
משה כהנא - מפיק בנשמה ומהפכן. מאז חזר לפני כ-3 שנים 
קונספט  אלבומי  מספר  ידיו  מתחת  שחרר  מוזיקה,  להפיק 
אחת  ספק  ללא  הוא  טיש"  "מזרח  החדש  האלבום  כאשר 
ההברקות הגדולות ביותר המסתמן כהצלחה היסטרית. "הגיע 
הזמן לעצור את האפליה" הוא אומר. "הציבור הספרדי חשוף 
כיום לכל הלהיטים החסידיים ובקי בהם, אבל הציבור החסידי 
המוזיקה  של  הברזל  צאן  נכסי  את  מכירים  אינם  והליטאי 
המזרחית ואת זה רציתי לשנות" הוא מסביר, "בארצות ספרד 
זוכה  ומשוררים דגולים שהיצירה שלהם כלל לא  חיו צדיקים 
הצלחנו  טיש'  כשב'מזרח  החסידי  הקהל  בקרב  להתייחסות 
לגעת רק בטיפה מן הים". ב"מזרח טיש" הרב כהנא "מנגיש" 
את המוזיקה המזרחית כשהוא מעניק לה עיבודים – אותם כתב 
המוזיקאי יהודה גלילי – שמותאמים לאוזן אשכנזית אך שומרים 
על אותנטיות מזרחית. על מלאכת העיבוד הקולי באלבום ניצח 
ר' הערשל בריסק.  האלבום "מזרח טיש" ניתן לרכישה בחנויות 

המוזיקה המובחרות בארץ ובחו"ל.

"מרקד" 
שמחה  סוף  סוף  מתפנה  העולם  ברחבי  הופעות  סיבוב  אחרי 
ליינר, כוכב הזמר מניו-יורק להוצאת אלבומו החדש "מרקד". 
מכיל  האחרונות  השנתיים  של  אינטנסיבי  עמל  פרי  האלבום 
בארה"ב,  בחתונות  מבוצעים  כבר  שחלקם  להיטים  שורת 
ג'ף  לישינסקי,  אלי  בריסקמן,  יענקי  של  מוזיקאליים  עיבודים 
הורוויץ, יוחי בריסקמן ואחרים, ועכשיו -  הוא נוחת גם בישראל. 
הרב  נמצאים  לאלבום  חומרים  שכתבו  המלחינים  ברשימת 

יצירות  שובל  שמאחוריו  שוואב  אלי  )"רגש"(,  ברזיל  שמואל 
שמעלצר  ליפא  הססגוני  והיוצר  האמן  ואפילו  שהלחין  מופת 
הולחן  "מרקד"  באלבום  הנושא  שיר  רבים.  להיטים  שחיבר 
למילים  הראל  עמית  המוזיקאי  בידי  ועובד  שוואב  אלי  ידי  על 
כך  בכל  מצוה  שעושה  או  תורה  לומד  "כשאדם  המיוחדות: 
ומעלה אותם למעלה  רגליו  נוגעת עד  שמחה, עד שהשמחה 
מרקד מחמת שמחה, אז נתעלה האורייתא". גם היוצר המחונן 

אודי דמארי מככב באלבום בשיר "נעבור".

שבחי מעוז
עד היום שחרר עידו פורטל, אחד הנציגים הבולטים של היוצרים 
הדתיים הצעירים, 3 אלבומים )האחרון שבהם, "אלול", שוחרר 
רדיו  שדרני  בקרב  רבה  להתעניינות  וזכה  האחרון(,  ב...אלול 
ויציב אותו  ומבקרי מוזיקה. אלבומו הרביעי יהיה שונה לגמרי, 
במקום מאתגר ומעניין הרבה יותר. אבל עד אז, משחרר פורטל 
סינגל-בינתיים, להיט שהוקלט תוך פחות מ-8 ימים, ללא קשר 
לאלבום הבא - "שבחי מעוז". השיר יוצא יממה לפני הדלקת נר 
ראשון של חנוכה. עידו פורטל ושותפו לסינגל החדש, אלון לאון 

הילל, מביאים ביחד גישה חדשה לשיר המוכר."

"יעלה"
לכולנו  מוכר  זילברשטיין,  צבי  הכוכבים  ומקבץ  המוזיקאי 
הזמר  ענקי  את  כינס  שם  הכוכבים",  "קול  הקודם  מאלבומו 
הפעם,  מקסימים.  דואטים  של  משותפת  ליצירה  החסידי 
מתגלה זילברשטיין כזמיר מוכשר בפני עצמו, ומשחרר אלבום 
לחנים  לצד  עדכניים  מוזיקה  סגנונות  המשלב  יפהפה  סולו 
קלאסיים. כמלקט כוכבים ידוע, גם הפעם  הוא אינו פוסח על 
רשימת כוכבים מפוארת ומאגד את השמות הגדולים בתעשיית 
המוזיקה החסידית,  שעומדים מאחורי 12 השירים המופיעים 
באלבום החדש . האלבום "יעלה" מגלם שילוב מנצח בין פסוקי 
ישראלי  מרים  ע"י  שנכתבו  חזק  מסר  בעלי  למילים  קודש 
החתומה על להיטי ענק כמו "יש תקווה" ועוד. איצי וולדנר, ארי 
גולדוואג ודני גרוס הם רק חלק מרשימת המובחרים שהופכים 
את האלבום, למרתק ונשאף. באלבום דואט נפלא עם מרדכי 
המדבק  "תודה"  השיר  כלהיט,  שמסתמן  "ברכות"  שפירא 
אמריקאי,  בסגנון   "Light Up" סאטירי,  קליפ  עם  ששוחרר 
בדרך  וכלות  חתנים  המצעידה  קסומה  בלדה  שלום"-  "משכן 
לחופה, שיר הנושא "יעלה" במקצב צ'ה-צ'ה מקסים ולהיטים 

מצוינים שיגרמו לכם להאזין להם שוב ושוב.

"שבו הבנים" 
הבנים"- "שבו   – חדש  בסינגל  עקיביוב  גיל  והיוצר  הזמר 

מוסיקלית  ארומה  בעלת  ומרגשת  נוגעת  רוק  בלדת 
שכבר  אלו  ולבניה  למולדת  המוקדשת  וחמימה,  חורפית 
מתוך  שני  סינגל  הינו  השיר  עליה.  השומרים  ואלו  עלו, 
האלבום החדש של המוסיקאי הזמר והיוצר גיל עקיביוב, 
עליו עמל בימים אלו. את המילים כתב שלמה אקוה, ללחן 

ועיבוד של עקיביוב.

ה  ל י ל ה "
נרקוד"

הזמר  כוכב 
י  ח ר ז מ ה
שער,  אלעד 
אתכם  מזמין 
עם  לרחבה 
נרקוד".  "הלילה 
לאורך  שער, 
שלו  הקריירה 
בעיקר  מזוהה 

"הוציאה  כדוגמת  תפילה  ושירי  בלדות  עם 
ממסגר נפשי", ו"למען שמך", שהפכו עם הזמן 
לקלאסיקות. עושה בימים אלו מהפך מוסיקלי, 
עם חומרים מוסיקליים בעלי טקסטים ומקצבים 
משער.  עד-כה  לשמוע  שהורגלנו  ממה  שונים 
האירועים,  בתחום  החמים  השמות  כאחד 
אל  שער  חבר  המוסיקלי.  מהשינוי  וכחלק 
שחתום  פורה  ויוצר  מוסיקאי  סרוסי,  גבריאל 
וההפקה  העיבוד  כשעל  והלחן,  המילים  על 
המוסיקלי  והמפיק  המעבד  אמון  המוסיקלית 

עמוס כהן, שילוב שיצר שיר שמסתמן כלהיט.

הפיוט השבתי בלחן אשכנזי 
שירת  עונת  החלה  אלו  בימים 
ר'  כתב  אותו  והפיוט  הבקשות, 
מקבל  רעיוני"  "יודוך  נאג'רה  ישראל 
המלחין  אשכנזי.  לחן  לראשונה 

הדגול מאיר מרטין וידרקר, מביא לראשונה לחן אשכנזי מעניין 
על אותם מילים של "יודוך רעיוני" - המוכרות בעיקר לבני עדות 
הבינלאומי  הפסנתרן  של  מרתק  עיבוד  קיבל  הלחן  המזרח, 
המלכה  'שבת  באלבום  יצא  כבר  השיר  בריסטובסקי.  מנחם 
2' ובוצע שם ע"י החזן יעקב יצחק רוזנפלד, וכעת הגיעה העת 
והזמן לתת ביטוי נוסף ודגש בדמות קליפ מילים יפהפה ונעים 

לעין. קולות: מקהלת ידידים העולמית.

"מקודשת"
יונתן סבה מפציע עם סינגל ביכורים מקורי ומרגש כל הדרך 
הנגב,  של  הבירה  מעיר  אלינו  המגיע   ]34[ סבה  החופה.  אל 
המשלבות  ומרשימות  ייחודיות  ווקאליות  הגשה  יכולות  מציג 

מדויק,  באופן  ומערב  מזרח  בין 
שנוגע  מוסיקלי  תמהיל  ויוצרות 
הינו   – "מקודשת"  ללב.  וחודר 
סינגל ביכורים פרי עטו של סבה 
התחושה  את  להעביר  שהיטיב 
הנרגשת  הכלה  של  העוצמתית 
של  והטהורות  הזכות  בדקות 
ומתפללת  החדש  הבית  בניית 
העולם.  בורא  אל  אישית  תפילה 
היוצר,  המוסיקאי,  אל  חבר  סבה 
המוסיקלי  והמפיק  והמעבד 
העיבוד  על  שחתום  צרויה  אסף 

וההפקה המוסיקלית.
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החלום הפרטי שלי הוא לזכות במבצע שיאפשר לי לאסוף בתוך שעה 
כמה צעצועים שרק ארצה בשביל הילדים". אני משתפת את חברתי חנה.

"לי לא אכפת לשלם כל מחיר!" הפתיעה חנה. "אני רוצה שלילדים שלי 
יהיו ה-מ-ו-ן צעצועים!"

"למה?"
 ניסינו להעמיק בדברים והגענו לשאלת המיליון: האם אנחנו, האמהות, 
קונות את הצעצועים בשבילנו, כי בזמננו לא היה מבחר אדיר ומדהים, 
כדי להרגיע את נקיפות המצפון ההוריות על כך שבאנו מאוחר מהעבודה, 
כדי לספק את היצר שאולי הנה הפעם קנינו את הצעצוע הנכון שיפתח 

את הילד? ואולי אנחנו באמת קונות אותם בשביל הילדים שלנו?
הניסיונות  כל  את  סופג  בכורים  של  שכדרכם  הבכור,  בשימי,   נזכרתי 
התפתחותי  משחק  כל  אחרי  במרץ  אז  עקבתי  הטריים.  ההוריים 
חדש  משחק  על  שמעתי  וחצי  שנה  לנער  לו  כשמלאו  לאור.  שיצא 
והמחקרים הנלווים אליו, המסבירים כיצד המשחק הזה יפתח את בני 
הפעוט. הרגשתי כי אם לא ארכוש אותו אפגע בהתפתחותו המוטורית 

והקוגניטיבית.
 מכוניות שיגרו את החושים, "אני חייבת לקנות לו את המשחק הזה", 

הסברתי לאמא שלי בכובד ראש.
"ואיך את חושבת שגידלתי אתכם ללא משחקי ההתפתחות השונים?" 
המשיכה אמי להרביץ בי את תורת החסכנות, אבל אני כבר לא שמעתי 
אותה. רק שמעתי את צלילי המשחק שיהפכו את הבן שלי לאיינשטיין 
הבא. עד היום קניתי את המשחקים והצעצועים הבסיסיים וישבתי שעות 
חוויה  אמיתי,  "היי-טק"  לי  נראו  המשוכללים  המשחקים  הבכור.  עם 

שהילד ואני לא נפסיק ליהנות ממנה.
"בדרכך הביתה, תעצור בחנות ותביא לי את סדרת 'המכוניות המפעילות' 
מתחשב  לבעל  כיאה  והוא  ראש,  בכובד  לבעלי  הסברתי  שבקטלוג", 
ולאבא מסור מיהר למלא את הציווי. ישבתי במטבח אצל הורי, כשבעלי 

הופיע ובידו המשחק היקר.
 "שימי, בוא הנה", קראתי לפעוט בהתרגשות. הלה מיהר לדדות לעברי. 
כל  את  לך  שיגרו  מכוניות  לך.  קנינו  מיוחדות  מכוניות  אלו  "תראה 

החושים!"
יחד קרענו את העטיפה ובחרדת קודש הוצאתי את המשחק מהקופסא 

והנחתי אותו מול שימי.
השמיעה,  החושים:  את  המגרות  המכוניות  בבחינת  עסוקה  הייתי 
הראייה, הריח והמישוש. "הנה, אמא, תראי!" הזעקתי את הסבתא. היא 

כנראה לא שמעה אותי.
קמתי  הזה!"  המדהים  הדבר  את  שתראה  לסבתא,  לקרוא  הולכת  אני 
זה  מה  ותראי  "בואי  אמי בחדר האחורי.  את  ומיהרתי לחפש  ממקומי 

משחק התפתחותי אמיתי", משכתי אותה לכיוון המטבח.
את המחזה שראינו לעולם לא אשכח. המשחק הצבעוני והיקר עמד לו 
באמצע המטבח, מיותם, בעוד שימי משתולל בשאגות הנאה עם אריזת 
הקרטון והעטיפה הקרועה. הוא מולל את הנייר והקשיב לרעש, מולל 
את הקרטון, העיף אל על והביט ארצה, עוקב אחר נחיתת האריזה, בועט 

בה ומרחרח ככלבלב. מפעיל את כל החושים.
מאז למדתי, אבל לא הפנמתי. את הצעצועים והמשחקים אנחנו על פי 
רוב קונים בשבילנו. אנחנו אמנם מייפים את המציאות ומלבישים עליה 

שלל תירוצים: זה בשביל הילד, בשביל ההתפתחות שלו.
כדאי  אבל  משחקים,  בכלל  לקנות  צריך  שלא  אומרת  לא  אני  תכל'ס, 
שנזכור שהילדים יודעים להמציא משחקים בעצמם וחמש אבנים שוות 

לפעמים חמישה משחקי חשיבה יוקרתיים.

אמא מחליפה     שרה פכטר      

הצעצועים - בשבילנו
או בשבילם?

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

לזניית שוקולד
חשבתם שלזניה יכולה להיות רק מלוחה? תחשבו שוב  אם אתם באמת רוצים להדהים את האורחים או המשפחה וגם את 

בני הזוג במנה שהם עוד לא נתקלו בה... זה בשבילכם  מותג הפסטה "ברילה", מציע מתכון ללזניית שוקולד שתנפץ את כל 
המוסכמות על לזניה שהכרתם עד היום

החטיבה הקולינרית של אסם מגישה מתכון לחורף:
קדירה חורפית ומנחמת בשילוב טעמים מתקתקים ופיקנטיים בניחוח ירקות שורש

רשימת חומרים:
1 חבילת דפי לזניה 

200 גרם שוקולד
250 גרם חמאה

3 ביצים מופרדות
½ כוס סוכר

250 גרם )1 גביע( גבינה לבנה 9%
2 כוסות חלב
4 כפות סוכר

30X20 תבנית מלבנית

לציפוי:
200 גרם שוקולד מריר
1/2 כוס שמנת מתוקה

או  מסוכר  )קשיו  וקצוצים  מקורמלים  אגוזים  חופן 
שקדים מסוכרים(

אופן ההכנה:
לתערובת  ומערבבים  ושוקולד  חמאה  ממיסים   

אחידה. מצננים מעט.
 מוסיפים חלמונים אחד, אחד וטורפים היטב.

 מוסיפים גבינה ומערבבים לקרם חלק.

 מקציפים חלבונים וסוכר לקצף יציב ומבריק.
 מקפלים את קצף החלבונים לתערובת השוקולד.

מים  כוס   1 מוסיפים  וסוכר,  חלב  לרתיחה  מביאים   
ומבשלים את דפי הלזניה במשך כ-5 דקות )בעדינות, 

תוך הפרדה בין הדפים(.

 מסננים ומתחילים מיד בבניית הלזניה. בתבנית מלבנית מסדרים 
שכבת דפי פסטה.

 יוצקים 1/3 מכמות הקרם ומסדרים מעל שכבת לזניה נוספת.
 יוצקים 1/3 נוסף מהקרם וכך הלאה ליצירת שלוש שכבות.

 מכינים את הציפוי: מביאים שמנת מתוקה לסף רתיחה, מוסיפים 
 - ומבריק  שברי שוקולד ומשהים כדקותיים. מערבבים לקרם חלק 

ויוצקים מעל הלזניה.
ההגשה  לפני  ריבועים,  או  למלבנים  חותכים  היטב,  מקררים   

מסוכרים  אגוזים  של  נדיבה  שכבה  מפזרים 
ומגישים.

רשימת המצרכים )6 מנות(:
1.5  קילו בשר בקר לצלי חתוך לקוביות 2*2 ס"מ

1.5    כוסות יין אדום
 2 עלי דפנה

 1 בצל חתוך לקוביות
1/4  כוס שמן

2  כפות חומץ בן יין אדום
 1 קופסת רסק עגבניות קטנה

1/2  כוס צימוקים

1/2  כוס משמשים יבשים
1/2  כוס חמוציות

פלפל שחור
 1 ליטר מים רותחים

 4 כפות אבקת מרק ירקות שורש אסם 
הכנה )3:00 שעות(:

תיבול  מרק  כפות   4 מבשלים  השורש.  ירקות  ציר  את  מכינים   
ירקות שורש בליטר מים רותחים כ - 5 דקות. הפעל טיימר )5 דקות(

 מערבבים בקערה את הבשר עם היין, עלי הדפנה והבצל, מכסים 
ומצננים במקרר לשעתיים לפחות.

מהנוזלים  והבשר  הבצל  את  מסננים   
ושומרים את המרינדה בצד.

2 כפות שמן, מוסיפים חצי  מחממים בסיר   
מכמות הבשר והבצל וצולים על להבה גבוהה 
כ - 5 דקות, עד שהם מזהיבים לגמרי. מוציאים 
מהסיר, מוסיפים עוד שמן וחוזרים על התהליך 
את  לסיר  מחזירים  והבצל.  הבשר  יתרת  עם 

הכל.
ואת  החומץ  את  הבשר  לסיר  מוסיפים   
המרינדה ששמרנו. מוסיפים את רסק העגבניות 
ומערבבים היטב. מוסיפים את ציר ירקות השורש 
מנמיכים  לרתיחה.  ומביאים  היבשים  והפירות 
כמעט  הסיר  את  מכסים  לבינונית,  ללהבה 
לגמרי וממשיכים לבשל כ - ½ 2 –2 שעות, או עד 
לפי הטעם.  לגמרי. מתבלים בפלפל  רך  שהבשר 

הפעל טיימר )120 דקות( 
 מגישים חם, מומלץ עם אורז.

קדירת בשר חורפית

המתכון מאת: מאיה דרין 
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סדרת יומי מבחר ויטמינים ותוספי תזונה 
עכשיולילדים, המסייעים לעבור את החורף בשלום.

בכשרות בד”ץ
העדה החרדית

6505*לייעוץ אישי ומקצועי:  ריכוז גבוה של ויטמין c המעניק יתרונות בריאותיים לקראת החורף

יומי חורף

מולטי ויטמין

c  ויטמין

מכיל אכינצאה, סמבוק שחור, פרופוליס וויטמין c הידועים ביעילותם

מכיל מגוון ויטמינים ומינרלים להשלמת תזונה מלאה ונכונה

והרי התחזית

רוח, גשם
וילדים
מצוין

שמרגישים
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