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מהו התענוג האמיתי בעולם?

מתן תורה

את  מסביר  גם  שסביבנו,  העולם  של  החומרי  הדמיון  עקרון 
אחת התופעות והיכולות הייחודיות לאדם: את היכולת לצחוק. 
שמחה ניתן למצוא גם אצל בעלי חיים, כמו למשל כלב הנובח 
אולם  לביתו.  השב  אדונו  למראה  בזנבו  ומקשקש  בצהלה 
הצחוק, אשר הוא אחד הביטויים המיוחדים של השמחה, קיים 
רק אצל בני אדם. אף פעם לא ראינו פרה וכבשה או סוס וחמור 
צוחקים למראה או לשמע משהו... הם גם אינם מתלוצצים או 
להתלוצץ  המסוגלים  האדם  כבני  בהומור,  ביניהם  מתבדחים 

אפילו מצרותיהם. והדבר דורש הסבר.
אולם לאמיתו של דבר, לא העדר הצחוק בבעלי החיים דורש 
היא  האדם  בבני  הקיימת  זו  מוזרה  יכולת  דווקא  אלא  הסבר, 
ומהו  חיוך  בעת  עקימת השפתיים  פשר  מה  המעוררת שאלות. 
להגיב  לאדם  הייחודי  הזה  הצורך  נובע  מהיכן  הצחוק?  בכלל 
או  מסוימים  תרחישים  ראיית  ובעת  שמחה  בשעת  זה,  באופן 
שמיעה עליהם? ובכלל, מדוע האדם דווקא ניחן בחוש הומור?

הפסיכולוגיה הקלאסית מתייחסת להומור ולצחוק כאל מנגנון 
הגנה נפלא, אשר האדם משתמש בו כדי לעמוד בפני איומים, 
דווקא  ואכן,  לסובלם.  לו  שקשה  רגשות  או  מחשבות  חרדות, 
נזר הבריאה, האדם, המבין בשכלו את מורכבות החיים עם שלל 
מנגנון  את  מבוראו  קיבל  בהם,  הטמונים  והרגשות  הסיכונים 

ההגנה הזה, המפיג מתחים ומרגיע. 
אולם בהתבוננות פנימית ואמיתית נראה כי הדברים עמוקים 
הרבה יותר. האדם הוא היצור היחיד המסוגל לגלות את האמת 
רואים  החיים  בעלי  שכל  בעוד  בבריאה,  המסתתרת  הרוחנית 
רק את הרובד החומרי החיצוני. לכן האדם הוא היחיד המסוגל 
לצחוק. הצחוק מראה שהכל בעולם הזה - הבל, וכל הצער הזמני 
ולכן, כל סיומת סיפורית או חווייתית, המהוה תפנית  - דמיון. 
גמורה מראה חדש  וחושפת בהפתעה  צפויה,  בלתי  מחשבתית 
ושונה לחלוטין מהתמונה שהייתה נראית עד כה, כמצוי בסיפורי 
הבליות  את  הפנימית,  ההכרה  בתת  לנשמתו  מזכירה  הומור, 
העולם הזמני והבלתי צפוי, ולכן היא גורמת לה לצחוק. צחוק 
הצחוק  אחרות:  ובמילים  כולו.  ההבל  עולם  ועל  זה  מקרה  על 

אומר: גיליתי את האמת, ולכן אני שמח!
מעלה,  כלפי  השפתיים  צידי  מתרוממים  וחיוך  שמחה  בעת 
ובעת דכדוך ועצב - כלפי מטה. משום שהגוף אינו אלא מעטפת 
הדבר  מתבטא  שמחה,  הנשמה  וכאשר  בו.  המתמזגת  לנשמה 
הרוח,  כמו  השמחה,  הגוף.  על  המשפיעה  פנימית  ברוממות 
אל  העליונה,  הרוחניות  עבר  אל  מעלה.  כלפי  ומרוממת  עולה 
מקור השמחה. וכך גם החיוך והריקוד. ואילו העצב, כמו החומר 
הכבד, יורד ומוריד כלפי מטה. אין שמחה כידיעת האמת, ואין 
ואילו  אמיתי,  צחוק  וצוחקת  מחייכת  האמת,  שקר.  כחיי  עצב 

השקר עצוב בתוכו ומדוכא.
וזה עומק ביאור דברי הרמח"ל במסילת ישרים: "...והנה מה 
על  להתענג  אלא  נברא  לא  שהאדם  הוא  ז"ל  חכמינו  שהורונו 
ה' וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול 
באמת,  הזה  העידון  ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל 
הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. 
אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצינו זה, הוא זה העולם. והוא 
מה שאמרו זיכרונם לברכה: 'העולם הזה דומה לפרוזדור בפני 
העולם הבא'. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם 
המצוות וכו'. וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתית 
אומר:  דוד המלך  והוא מה שהיה  יתברך.  בו  רק הדבקות  היא 
'ַוֲאִני ִקֲרַבת ֱאֹלִקים ִלי טֹוב'. ואומר: 'ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה' אֹוָתּה 
ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה'.' כי רק זה הוא 
אינו אלא  זה,  זולת  בני אדם לטוב,  וכל מה שיחשבוהו  הטוב. 

הבל ושוא נתעה". עד כאן לשון הרמח"ל.
זו, מבין מיד שאין כל סיבה להתעצב  המפנים אמת פשוטה 
איך  שהרי  הושג.  שלא  או  התקלקל  שאבד,  חומרי  דבר  משום 
אפשר שהרוחניות הנצחית תיסגר ותינעל בעצבות בגלל אשליה 
החומריות  השאיפות  כל  שגם  מבין,  עוד  הוא  וממילא  זמנית? 
לריבוי ממון ועושר ונכסים רבים, גם הן דמיון. או אז הוא ישקיע 
את עיקר זמנו בקניינים רוחניים של עבודת המידות, לימוד תורה 
לקיומו  הנדרש  כפי  רק  בענייני החומר  וישקיע  וקיום המצוות, 
אשר  על  ימיו  כל  ומאושר  שמחה  מלא  ויהיה  בעולם.  הסביר 

גילה את האמת אשר העולם מעלים ממנו, ועל שמנצל הוא את 
הזמן היקר מפז, לרכישת רכוש רוחני נצחי המקרבו אל בוראו. 

ככתוב: "ִיְׂשַמח ֵלב - ְמַבְקֵׁשי ה'."
וחי  הכלכלי  ממצבו  המאוכזב  אדם  יותר,  פשוט  במבט  ואף 
בתחושת קנאה בעשירי עולם, ישאל את עצמו: וכי מי שהוא בעל 
מבנים רבים ורכוש עצום אוכל זהב? הרי הוא חי ואוכל ושותה 
האדם  ביני,  מפרידים  קטנים  חיצוניים  הבדלים  כשרק  כמוני, 
זמן  כדאי להשקיע  כן  מיליונר. מדוע אם  לבין המוגדר  הרגיל, 
יקר ברכוש בר חלוף? האם ריבוי הדאגה של העשיר משתלם? 
חי אלא בדמיון  אינו  הנכסים הרבים  ובכלל, הלא העשיר בעל 
שכאילו כך יש לו יותר. ובאמת אין שום הבדל עבורו בין אם יש 
לו כמה בתים או אלפי בתים. שהרי וכי במה "יותר" זה בא לידי 
ביטוי? במסמכים בהם כתוב שרחובות שלמים שייכים לו? ומה 
יוצא לו מזה בחיי היום יום עד מותו מלבד דאגה לגבות את דמי 
השכירות וכו'? וכמה אנשים שהוגדרו ב"ניירות" כעשירי עולם 
איבדו מיליארדים כאשר הבורסות וכדומה נפלו בעולם. מה אם 
כן ההבדל בינם אז לבין עצמם היום? במה הם היו עשירים לפני 
כן? רק במה שהיה כתוב בניירות? ועוד, הרי גם לפני 150 שנה 
חיו אנשים שנקראו עשירים וצברו רכוש וטרחו ועמלו כל ימיהם 
להגדיל את הונם, בנו בניינים ורכשו קניינים. היכן הם היום? מה 
ומה לקחו עמהם לחייהם הנצחיים, מכל הזמן היקר  יצא להם 

שהשקיעו בכל מה שהשאירו לאחרים בעולם? 
וכך יסביר לעצמו שוב ושוב ויתבונן בדברים, במגמה לקרוע 
את המסך מעל אחיזת העיניים החומרית. עד שיפנים את האמת 
הרוחנית המסתתרת בעולם החומר הדמיוני, המושך אחריו את 
רוב אנשי העולם המבלים זמן רב מחייהם בדמיונות שווא, וינהל 
את חייו על פי האיזון הנכון. מצד אחד השתדלות סבירה לסיפוק 
צרכי החיים בעולם הזה, ומצד שני זהירות מהיסחפות אחר חומר 
רכוש  לצבירת  השאיפה  את  שיתעב  עד  הזמני.  העולם  ותאוות 

חומרי מופרז וישקיע בעיקר בצבירת רכוש רוחני לחיי נצח.

במרכז הפרשה אנו קוראים על מתן תורה, שזה בעצם השיא 
של כל התהליך שמתחיל מזמן האבות, הירידה למצרים והיציאה 

ממנה, קריעת ים סוף עד שבאים למעמד הר סיני. 
אצל האבות בעלי הדרגה האישית הגבוהה זה לא היה נחוץ, 
אבל כשמדובר בעם שלם, זוהי הדרך היחידה, הדרך של תורה 
האלוקית  ההנהגה  את  לקבל  היכולת  את  שנותנת  ומצוות, 
ולהיכנס לארץ ישראל ולקיים בה מדינה של ממלכת כוהנים וגוי 

קדוש. 
בפרשה עצמה לכאורה אין מה להוסיף על הפשט, ובכל זאת 

כדאי להדגיש את השלבים העיקריים. 
הראשון, הוא בעצם בואם למדבר סיני שעל כך נאמר: "ויחן 
ומוסיף  וגו'" ומפרש רש"י, כאיש אחד בלב אחד,  שם ישראל 

שבכל שאר החניות היו בתרעומת. 
עניין זה מוכר גם לנו מן המחלוקות אשר בתוכנו, ואולם היה 
אז רגע של אחדות. ומכאן נלמד מה שאפשר להשיג ברגע אחד 

של שלום. 
כשהיא  אלא  מעכבת  אינה  המחלוקת  שאף  להוסיף  צריך 
נאמר שסופה  הרי  לשם שמים  כשהיא  אבל  לשם שמים,  שלא 

להתקיים. 
הינה  שמים  לשם  שהמחלוקת  להבנה  מגיעים  אנו  מכאן 
ואולי  דבר  לכל  צדדים  שני  יש  שבאמת  משום  זאת  הכרחית. 
אלוקים  דיבר  "אחת  הכתוב  שאמר  מה  וזהו  משנים,  יותר  אף 
שתיים זו שמעתי", כלומר שאצל הקב"ה הכל מאוחד ביחד ורק 
אצלנו על הארץ מתקבלים הדברים כאילו יש באמת שני צדדים 
וזהו  השלום.  את  לפגום  כדי  הזו  במחלוקת  אין  ולכן  נפרדים, 
בה  אוחזים  שכאשר  סיני  הר  מעמד  של  המוצא  נקודת  כן  אם 

מסוגלים לקבל את התורה. 
בשלב השני מגיעים לעצם המעמד שעליו אומרים בליל הסדר 
והעניין הוא  "דיינו"  עוד אפילו בטרם קבלת התורה בעצמה, 
ולהבין את המשמעות של קבלת התורה  בעצם הנכונות לקבל 

שאינה ככל קבלה אחרת. 
"וידבר אלוקים את  בשפת אמת מסביר את הפסוק הראשון 
כל הדברים האלה לאמור....  ומה הם?" אנוכי השם אלוקיך" 
כלומר שזו התכלית ממנה מסתעפות כל המצוות כולן שצריכות 

לבסיס הראשוני של האמונה. 
על כל אלה נאמר לבסוף:  "אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי 

תורה שהיא שמימית  מן השמים  היא  כלומר שהתורה  עמכם" 
ובאה להורות את הדרך על הארץ כמו שנאמר: "כימי השמים 

על הארץ". 
ולסיום, כדאי לציין אף כאן את מה שהוצע על ידי רבנים רבים 
לקבוע את השבת הקרובה, שבת פרשת יתרו, כשבת שמוקדשת 
לנושא החשוב של שמירת קדושת השבת עליה נצטווינו בעשרת 

הדברות.
לפגום  מבקשים  שלצערנו  אלו  כנגד  באה  הזו  ההצעה 
בפרהסיא של ערי ישראל בשבת, על ידי פתיחת מרכולים שבעה 
ימים בשבוע. זוהי חצית קו אדום שכבר אינו בגדר חילול שבת 

אלא בגדר הנורא של ביטול השבת. 
כנגד אלה ידברו הרבנים בדרשותיהם בשבת ונקווה שבעז"ה 
שאינם  אלה  של  גם  הלב  אל  הלב  מן  היוצאים  הדברים  יכנסו 
שומרי תורה ומצוות, ומה שהבינו מנהיגי המדינה לפני שבעים 

שנה יתקבל בהבנה גם על ידי המנהיגים הנוכחיים. 
לו,  יקרה  שהמדינה  מי  שדווקא  לזכור  כדאי  לכך  בהקשר 

צריכה להיות גם השבת יקרה לו. 

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Little Babies  /  Freedom Dry האגיס:  חיתולי  מגוון   • תשע״ח )18.1-14.2.18(  בשבט  ב׳-כ״ט  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע   • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

מוישי בן 3 חודשים
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

כיבוד הורים

חכם  תלמיד  שהיה  אדם  האחרונים,  הדורות  מגדולי  אחד 
פראג.  של  רבה  אייבשיץ,  יהונתן  רבי  הוא  וענק-רוח,  עצום 
עיירה  כרב  יהונתן  רבי  כיהן  פראג,  של  לרבה  שהתמנה  לפני 
קטנה כלשהי. פעם הגיע לביתו שליח עם הצעת רבנות מהעיר 
רבי  החשובה,  ההצעה  על  לקפוץ  ובמקום  פראג,  המעטירה 
יהונתן ביקש כמה שבועות לחשוב. בינתיים התפרסמה השמועה 
רבי  בעניין.  דבר  עשה  לא  איש  אך  לעזוב  עומד  שהרב  בעיר 
את  פראג  לפרנסי  אישר  כך  ואחר  כמה שבועות  המתין  יהונתן 

קבלת ההצעה.
אנשי פראג שלחו בהתרגשות שלוש עגלות להוביל את הרב 
ומשפחתו, אך שוב להפתעת כולם, הרב לא מיהר לצאת. הוא 
עיכב את העגלונים כמה ימים בפתח ביתו ולא מיהר להתארגן. 
אחרי שלוש ימי המתנה כשהעגלונים כבר איבדו את הסבלנות, 
הרב ביקש מהשמש לכנס את תושבי העיר לשיחת פרידה. בית 
הכנסת התמלא מפה לפה ורבי יהונתן עלה על הבמה וסיפר כי 
כראוי  לשמור  להמשיך  מהם  מבקש  והוא  העיר  את  עוזב  הוא 
על מצוות התורה: לבוא לבית הכנסת בבוקר ולהתעטף בטלית, 
להפריד בין בשר לחלב, לשחוט את הבשר כהלכה, לשמור שבת 

ולצום ביום הכיפורים.
על  להקפיד  הרב  מבקש  בה  שעה  חצי  בת  כזו  שיחה  אחרי 
המצוות הפשוטות ביותר, קם אחד המתפללים והתפרץ לדבריו: 
וכי כבוד הרב חושד בנו שנחלל שבת?! שנאכל מאכלי טריפה?! 
הרי כולנו יהודים יראים ושלמים? לרגע הזה חיכה רבי יהונתן: 
"כן", הוא אמר בעצב, "אני חושש מאוד לעתיד הרוחני שלכם". 
ולילה  יומם  הקהילה.  כרב  מכהן  אני  ארוכות  שנים  "ראו, 
נכנס  הילדים  לו קשה לחתן את  הקדשתי עבורכם. אדם שהיה 
אל החדר וקיבל תמיכה. זוג שהסתבכו בשלום בית ישבו סביב 
השולחן וקיבלו עצה. מה לא עשיתי עבורכם? הייתי בטוח כי 
ברגע שתשמעו שאני עוזב, תקומו על הרגליים ותצעקו: "רבי, 
לא"! אנחנו נעלה לך את המשכורת, נשפר את התנאים ובלבד 
שתרגיש כאן בנוח. אבל אם אתם מסוגלים לשכוח את כל מה 
שקיבלתם ממני ולנהוג כלפיי בכפיות טובה כזו, מי ערב שלא 
תשכחו גם את האלוקים? מדוע שלא תקומו מחר בבוקר ותאמרו 

מה אנחנו חייבים בכלל?"
מהשאלות  לאחת  הסבר  לנו  לתת  בכדי  בו  יש  זה  סיפור 

יצאה  הורים  כיבוד  מצוות  פרשתנו:  מפרשי  של  המפורסמות 
שלא  חמורים  והלכות  דינים  בה  ונאמרו  התורה  מצוות  מכלל 
מצאנו כמותם בשום מצווה אחרת. לא סתם הגדירו חז"ל מצווה 
זו בתור "חמורה שבחמורות", ורבי יוחנן אמר )קידושין לא,ב( 
משפט קשה ביותר. רבי יוחנן היה יתום מאב ואם, אביו נפטר 
בעת שאמו הייתה בהיריון ואמו נפטרה לאחר הלידה. אמר רבי 
יוחנן כי )לאחר שהדברים התרחשו בצורה כזו( הוא שמח במובן 
לקיים  לזכות  אפשרי  שבלתי  משום  יתום,  שנולד  מכך  מסוים 

כראוי מצווה זו.
העדות העוצמתית ביותר לחשיבותה של המצווה מופיעה כבר 
על גבי "שני לוחות הברית". השבוע לומדים על מעמד השיא, 
של  וקולו  נפתחו  העליונים  הרקיעים  סיני.  בהר  תורה"  "מתן 
ניתנו  הדיברות  הדברות".  "עשרת  את  מעביר  בעולם  נשמע  ה' 
מהשמיים  משה  ירד  יום  ארבעים  אחרי  אך  פה,  בעל  בהתחלה 
עם מתנה בידו מה': שני לוחות הברית ועליהם כתובים הדברות.
בלוח  דברות  חמש  אבן,  לוחות  שני  גבי  על  נכתבו  הדברות 
הדברות  מופיעות  הימני  בלוח  השמאלי.  בלוח  וחמש  הימני 
העוסקות בכבוד הא-ל )"אנוכי, לא יהיה לך, לא תישא, זכור את 
ואילו בלוח השמאלי מופיעות הדברות  יום השבת, כבד את"( 
)"לא תנאף, לא  העוסקות בסדר החברתי בין בני האדם עצמם 

תרצח, לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד"(.
הדברות  בחמש  בולטת:  עובדה  המפרשים  מבארים  בכך 
הימניות מופיע שם ה' ואילו בשמאליות לא מוזכר שם ה'. אלא 
האדם  לבני  הנוגעות  חברתיות  מצוות  הן  האחרונות  שהחמש 

עצמם.
כאן אפשר היה לצפות שמצוות כיבוד הורים תופיע על גבי 
המצווה  ההפוך:  הדבר  את  מציגה  התורה  אך  השמאלי,  הלוח 
בכבוד  העוסקות  המצוות  בין  הימני!,  הלוח  גבי  על  מופיעה 
חזק  צעד  הולכת  התורה  מדהים:  דבר  וזה  מכך  יתירה  שמים. 
קדימה וקובעת את דיני והלכות המצווה בהתאם ממש לדינים 

וההלכות הנהוגים כלפי כבוד ומורא ה':
הוי אומר שההורים הם ביטוי כלשהו של האלוקות, לא פחות 
מכך. וכשם שצריכים לשמור מרחק של יראת כבוד מהאלוקים, 
זאת  כן,  מההורים.  הערצה  של  מרחק  על  לשמור  חובה  כך 
עומדים  לא  וילדים  הורים  השיעור:  של  הראשונה  הכותרת 

באותה מדרגה.
כך מביאים חז"ל סיפורים רבים כדי לבטא את יחס ההערצה 
ויראת הכבוד שצריך להיות מופנה כלפי ההורים. הסיפור הידוע 
על רבי טרפון שהניח את ידיו תחת רגליה של אמו וכאשר הגיע 
הסיפור לבית המדרש, אמרו חכמים: 'הוא עדיין לא קיים חצי 

ממצוות הכבוד שדורשת התורה'. 
כך מסופרים שני סיפורים מפעימים על גוי רומאי נכבד בשם 
סירב  שהוא  כך  על  המפורסם  הסיפור  ראשית,  נתינה.  בן  דמא 
להעיר את אביו משנתו, אף שהיה יכול להרוויח כסף רב ממכירת 
אבן לאבני החושן. סיפור נוסף: דמא כיהן כראש הסנאט ברומי, 
תפקיד נכבד ביותר. אימא שלו השתגעה ופעם נכנסה אל אולם 
הסנאט וירקה בפניו והסירה את נעלה להכות בו. בשלב מסוים 

נפלה הנעל מידה, אך הוא התכופף להרים לה אותה.
והשאלה היא מתבקשת: מה יסוד החיוב הגדול כלפי ההורים? 
מדוע היחס כלפיהם חייב להיות בהרגשה של יראת כבוד ופערי 

רמות בינינו? 
הטוב".  "הכרת  חובת  הוא  ביהדות  המרכזיים  היסודות  אחד 
להחזיר  הוא  שעיקרן  והנהגות  מצוות  של  שלמה  סדרה  ישנה 
טובה תחת טובה. להיות 'מענטש', לזכור את אלו שעשו עמנו 
טובה ולהחזיר להם באותו מטבע. המדרש מקצין את הדברים 
וקובע כי משה רבנו החזיר טובה אפילו למי היאור, שהם מים 
דוממים ולא התכוונו כלל להועיל לו, ובכל זאת לא היכה אותם 

עם המטה.
גדולה מזו נאמר )בבא קמא צב(: גם אדם שגמל עמך טובה 
ואחר כך גמל לך רעה - חובה לזכור את הטובה. לכן עם ישראל 
לא החזיר מלחמה לפרעה על שפת הים, משום שזכרנו לו את 
כדברי  הרעב.  בזמן  למצרים  לרדת  ובניו  ליעקב  שנתן  האישור 

חז"ל: "בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן". 
הורים":  "כיבוד  מצוות  מאחורי  העומד  הראשון  היסוד  וזה 
אין בעולם אנשים שאנו חייבים להם כמו ההורים. נחשוב על זה 
שאנו מקפידים לומר תודה למלצר במסעדה או למתדלק בתחנת 
דלק, אך מסוגלים חלילה לכפור בטובה שאנו חייבים להורינו. 

אלו שקיבלנו מהם כל מה שיש לנו.
מדוע  ששאלנו,  השאלה  את  החינוך"  "ספר  מבאר  זה  ולפי 
מצוות כיבוד הורים מופיעה בלוח הימני העוסק בכבוד שמים? 

שורש מצוות 'כיבוד אב ואם' נובע מהכרת הטוב להוריו ומההבנה שבהורות יש ניצוץ של 
אלוקות, רגע של שותפות עם הקב"ה, ואם אין הכרת הטוב לאדם, קצרה הדרך לכפור 

בטובתו של מקום

אחד היסודות המרכזיים ביהדות הוא חובת "הכרת הטוב". ישנה סדרה שלמה של מצוות והנהגות שעיקרן הוא להחזיר 
טובה תחת טובה. להיות 'מענטש', לזכור את אלו שעשו עמנו טובה ולהחזיר להם באותו מטבע. המדרש מקצין את 
הדברים וקובע כי משה רבנו החזיר טובה אפילו למי היאור, שהם מים דוממים ולא התכוונו כלל להועיל לו, ובכל זאת 

לא היכה אותם עם המטה
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משום שכיבוד הורים הוא מעטפת ההגנה על כבוד שמים. זאת תעודת הביטוח שנזכור תמיד 
בכפל כפליים את מה שקיבלנו מה'. אדם שמסוגל לבגוד בהוריו - כיצד לא יבגוד בקב"ה? 

הוא הרי טיפוס כפוי טובה שאינו רוחש הערכה למה שקיבל ולמה שהשיג.
אנושית  הטוב  הכרת  על  מדובר  לפיו  הורים,  כיבוד  מצוות  בבסיס  אחד  יסוד  כאן  עד 
ובסיסית. מעבר לכך, תורת החסידות מדברת על יסוד מרומם בהרבה, שמסביר באופן ישיר 

מדוע המצווה הזו מנויה על לוח הדברות הימני, בין המצוות העוסקות בכבוד הקב"ה. 



לפני  היה  זה  מעניין:  סיפור  מספרת  קיג(  )סנהדרין  הגמרא  יותר,   עמוק  לביאור  ומכאן 
3000 שנה בימי המלך אחאב, מלך ישראל בשומרון. אחאב היה רשע מרושע, עובד אלילים 
ושופך דם נקי. ביחד עם אשתו המרשעת, איזבל, הוא בנה מקדש מפואר לעבודה זרה וציווה 
לכתוב על דלתות הבתים בממלכתו: "אחאב כפר בה'". אחאב אף שפך דם נקי והרג את נבות 

היזרעאלי וחמד את הנחלה שלו.
פעם פגש אחאב את אליהו הנביא ופער פיו כנגד ה': איך יתכן שבתורה נאמר 'ועבדתם 
אלוקים אחרים ... וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים' ואילו אני עובד עבודה זרה ונהנה מכל 
הטובות בעולם וגשמים יורדים בזמנם? אליהו הקפיד עליו והכריז כי השמיים ייסגרו ולא 

תרד טיפת גשם עד שהמלך הרשע יחזור בתשובה. 
וכיון שאליהו ידע שה' מרחם על בני האדם, ביקש מהקב"ה לקבל את "מפתח הגשמים" 
וכך הוא ישמור שלא ירד גשם. הכוונה היא לדברי הגמרא, ששלושה מפתחות השאיר הקב"ה 
בידיו: גשמים, לידה ותחיית המתים. האדם אינו מסוגל להחליט מתי ירד גשם, הוא אינו יכול 
ללדת ילדים בלא ברכה מה' ואינו יכול להחיות מתים. ולכן אליהו ביקש מה' שיפקיד בידיו 

את "מפתח הגשמים".
כך חלפו שלוש שנים של בצורה חמורה עד שגם לאליהו עצמו לא נותר מה לאכול. הוא 
הלך להתארח בבית אישה צרפית והיא כלכלה אותו בהרחבה. זמן קצר אחרי שהגיע לביתה, 
קרה אסון ובנה מת בפתאומיות. האישה התחננה בפני הנביא שיגמול עמה טובה ויחיה את 
הילד. מספרת הגמרא שאליהו ביקש מה' את המפתח השני של תחיית המתים כדי להחיות 
את הילד. אולם ה' אמר שאינו יכול להפקיד בידי אדם שני מפתחות השייכים לקב"ה, ולכן 
עליו להחזיר תחילה את מפתח הגשמים ותמורתו יקבל את מפתח תחיית המתים. ואז קרו 
שני דברים מדהימים: הילד קם לתחיה ובמקביל החלו לרדת גשמים עזים והחיו את העולם. 
אגב, בטור סימן קיד מובא, שהמילה "מפתח" היא ראשי תיבות "מטר, פרנסה )גשמים(, 

תחיית המתים, חיה )יולדת(". 
היא  העניין  נקודת  הללו.  המפתחות  שלוש  בין  המשותף  על  בעומק  נחשוב  הבה  כעת 
גשמים  הטבע.  של  השגרתית  מההתנהלות  למעלה  טבעיים,  על  עניינים  הם  ששלושתם 
באים מהשמיים ולא מתוך המערכת הטבעית,  תחיית המתים היא בוודאי מעבר להתנהלות 
השגרתית בה אנשים מתים ומתכלים, וגם "היריון ולידה" הם צעד לא טבעי שלא היה יכול 

להתרחש לולי הברכה המיוחדת של ה'.
אף שהתרגלנו כבר לפלא של לידה, הבה נחשוב על כך שוב. העולם הזה הוא זמני ומוגבל, 
כל יצירה שהאדם יוצר בחייו, היא בעלת חיי מדף מוגבלים שסופם כבר נראה לעיין. לידת 
ילדים, לעומת זאת, היא תהליך הפוך בדיוק. זהו תהליך של נתינת חיים, זאת יצירת חיים 

אין-סופית שתיצור בדור הבא שוב חיים אינסופיים וכך עד סוף כל הדורות.
זהו אירוע פלאי שאינו דומה לשום דבר שאנו מכירים. לא מדובר בכוח אנושי, אלא ברגע 
עצום של שותפות עם הקב"ה. זה בדיוק השלב בו הנברא מתעלה לרמת הבורא ועושה מעשה 

אין סופי. כך בדיוק דברי הגמרא הידועים: "שלושה שותפים באדם: הקב"ה, אביו ואמו".
וזה מעניק להורים מעמד מרומם בהרבה, על טבעי ממש. הורים הם אינם רק בני אדם, הם 
הממוצע בין האדם לאלוקים. הם זוכים להיות השותפים של הקב"ה והופכים להיות הכלים 
לגילוי האין סוף בעולם. ומכאן ברור שצריך להעניק להם כבוד מיוחד ואף יראת כבוד, שהרי 
הם זכו להיות השותפים של האין סוף. איך היינו מתייחסים לשותפו של ביל גייטס בהנהלת 

מייקרוסופט )לשעבר(?
בכך מבאר הרמב"ן בצורה מושלמת את העובדה שמצוות כיבוד הורים מופיעה על גבי 
הכוח  בגלל  לכבוד  ראויים  הם  שמים.  כבוד  בדיוק  הוא  ההורים  כיבוד  שכן  הימני.  הלוח 

האלוקי שפעל בהם. 
הכבוד להורים אינו נובע רק מהם עצמם, אלא ממה שהם מייצגים: הכוח האלוקי הפועם 

בבריאה.
מספר הרב צבי הירש חיטריק, שנכנס פעם כנער צעיר לבקר בביתה של הרבנית חנה, אמו 
של הרבי מליובאוויטש. הוא מצא את הרבי בעצמו יושב על יד השולחן ומשוחח עם אמו. 
הנער המתין בחוץ עד שהרבי יקום ממקומו. ואז הבחין בדבר מעניין: הרבי קם ללכת ובדרך 
כאילו נגע בתמונות על הקיר ליישר אותן ואף סידר בדרך את הכיסאות סביב השולחן. זה 
היה בהחלט מוזר, משום שהבית היה מסודר לגמרי, כראוי לביתה של אישה מבוגרת ללא 

ילדים קטנים.
כשהרבי יצא, הרבנית אמרה לו כך: אני רואה שאתה מתפלא על ההתנהגות של בני. אסביר 
לך: מאז הבר מצוה שלו הוא לא מפנה אלי את הגב, אך הרבי אינו רוצה שאבחין בכך ולכן 
כשהוא מתרחק ממני, הוא עושה בדרך כל מיני פעולות כדי למצוא סיבות להישאר עם הפנים 

אליי...

שומרים על העיניים שלך

מסגרת 
לימודית 
 לגאון שלך
לא תמצא 
אצלנו...

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים
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אנחנו לא פראיירים

הרב בן ציון נורדמן

השנתי  באירוע  ישראלי.  חושים  אמן  הוא  סושרד  ליאור 
שערכה לשכת העיתונות הממשלתית, הצליח סושרד להדהים 
של  הסודי  הקוד  את  כשחשף  פעם:  אחר  פעם  הנוכחים  את 
השגריר  של  הבנק  חשבון  מספר  את  כשגילה  ניגרי,  עיתונאי 

הבריטי ועוד ועוד.
שהנואם  לאחר  מבית.  דווקא  היו  שלו  הצרות 
נתניהו,  בנימין  מר  הממשלה  ראש  באירוע,  המרכזי 
שנחשב בקרב רבים כקוסם פוליטי, הגיע למקום. לפי 
הסיכום המוקדם בין אנשי האמן לאנשי לשכת רה"מ 
היה על נתניהו לצייר ציור על הבמה לעיני כולם, ואמן 
החושים היה צריך לנחש בזמן אמת מה הציור. אבל 
וסושרד  ציור מוכן  הגיע עם  פרייאר. הוא  לא  נתניהו 

לא הצליח לדעת מה תוכנו.
נתניהו הניף מול הקהל את הדף שעליו צייר מנורת 
חי".  ישראל  "עם  בעברית:  הכיתוב  עם  קנים  שבעת 
סושרד הנבוך הביט בציור והודה שלא הצליח. "זאת 
התקשורת  בחיוך.  ביבי  אמר  ישראלית",  הטעיה 
את  שהביך  כמי  נתניהו  על  עטתה  מיד  הישראלית 
האמן, אבל סושרד עצמו בראיון שהעניק שבוע לאחר 

מכן לתקשורת נשמע דווקא נינוח ומעט משועשע:
אחר  קהל  לשום  דומה  לא  הישראלי  "הקהל 
מנקודת  באים  "הישראלים  סושרד.  אומר  בעולם", 
מתנדבים  הם  ולכן  לעבוד',  יצליחו  לא  'עליי  הנחה 
בעולם  הקהל  בעולם,  אחרים  ממתנדבים  יותר  קשים 

מפרגן ומשתף פעולה והקהל בארץ קשה".
אכן, הישראלים לא פרייארים.



בשבוע זה בו אנו קוראים על מעמד הר סיני, המעמד הגדול 
ביותר בתולדות עם ישראל, אנו מתוודעים לתכונה זו של בני 

ישראל מאז היותם לגוי ולעם.
זה שימש כחומר  בהר סיני הקדימו ישראל נעשה לנשמע. 
"עמא  הביטוי  את  רבא  בפני  שהתריס  צדוקי  לאותו  לניגוח 
פזיזא" - עם פזיז, "דקדמיתו פומייכו לאודנייכו" – שהקדמתם 
לפני  תורה  עול  לקבל  הסכמתם  קרי,  לאוזנכם.  פיכם  את 

ששמעתם מהו.

ישראל  עם  הפך  פזיזות  מאותה  דווקא  כי  להיווכח  מעניין 
לעם הנבחר וכתוצאה מכך לעם השנוא, לשה פזורה ישראל, 

בודדה בין שבעים אומות המאיימים לכלותה בכל דור ודור.
למקום,  ממקום  עבר  הקב"ה  דרשנו:  אומרים  והדברים 
סירבו  והם  התורה,  את  בפניהם  והציעה  לאומה,  מאומה 

ודווקא  מחייבת,  התורה  מה  ששמעו  לאחר  באלגנטיות, 
היהודים שהסכימו לקבל את התורה זוכים לכזו שנאה בעולם, 
עד כדי כך שחז"ל אמרו כי "נקרא שמו סיני – שמשם ירדה 

שנאה לעולם"?!
לא  שהיהודים  ליבם  בסתר  יודעים  העולם   עמי  שגם  רק 
פרייארים, אם הם הסכימו לקבל את התורה, גם אם היא נראית 
סתם.  דברים  עושה  שלא  ונבון  חכם  עם  הם  ותובענית,  קשה 

ובוודאי שהם הרוויחו על כך. ולכן יש שנאה גדולה כלפינו.



ככלל, כל עניין הר סיני הוא דבר העובר מדור לדור, מאב 
בפתיחת  רבותינו  כדברי  ההנחלה  יסוד  לתלמיד.  מרב  לבן, 
מסכת אבות "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע 

ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים".
המסורת של עם ישראל יסודה בהררי קודש וחזקה 
בתודעה  שנצרב  סיני  הר  מעמד  אחרת.  אומה  מכל 
יש לנו תזכורת לאותו  וחוקק באינספור מצוות, בהם 
שעצם  ובוודאי  מצרים.  ליציאת  המשך  שהיה  מעמד 
קיום המצוות והתורה שניתנה על ההר – היא הערובה 

להמשך קיומו של עם ישראל.
איון עוד אומה שלה יש מעמד מכונן שכזה שבנה 
במעמד  ישראל  כמו  ואישיותה  דמותה  את  ועיצב 
לעולם  וקנאה  שנאה  משם  ירדה  בכדי  לא  סיני.  הר 

שהפסידו כתר תורה שכזה.
ולעצם הטענה שהעלו חוקרים בעבר, קטני אמונה: 
מי אומר שהיה מעמד כזה והרי רק התורה מעידה על 
כך? הרי הדבר מזכיר את החוק הפולני שעבר השבוע 
בממשלת פולין שמנסה לגמד את אחריותה להשמדה 

המונית בשנות השואה.
נותרו  שעוד  הניצולים  בשטחה,  האחים  קברי 
יותר מאלף  ונהרות הדם שנשפכו בחוצותיה מעידים 
עדים על שותפות ואחריות לגורל אחרינו בני ישראל 

בימי הזוועה והאופל.
שקיימת  ישראל  לבני  והשנאה  והמצוות  התורה 
מבעבעת ומפכה עד עצם היום הזה היא העדות הגדולה 
לא  פרייארים.  לא  ואנחנו  סיני  הר  לנו  שהיה  ביותר, 
ממנו  והפקנו  כזה,  מעמד  שהיה  עלינו  תסמכו  לוקשן.  קונים 

תועלת.
קהל  לשום  דומה  לא  הישראלי  "הקהל  סושרד:  אמר  איך 

אחר בעולם".
יחד שבטי ישראל

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן
nordman@jss.org.il

ואמן החושים שהובך, מזכיר את אחד המאפיינים שלנו כאומה,  המקרה של ראש הממשלה 
אנחנו 'לא פראיירים'  וזו גם הסיבה לשנאה התהומית של אומות העולם כלפינו, כולל פולין

המסורת של עם ישראל יסודה בהררי קודש וחזקה מכל אומה אחרת. מעמד הר סיני שנצרב בתודעה 
וחוקק באינספור מצוות, בהם יש לנו תזכורת לאותו מעמד שהיה המשך ליציאת מצרים. ובוודאי 

שעצם קיום המצוות והתורה שניתנה על ההר – היא הערובה להמשך קיומו של עם ישראל
"

"

סושארד. אומן האשליות
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אלוהי "כסף וזהב" – 
העבודה זרה שבימינו

)כ,  לכם  תעשו  לא  זהב  ואלהי  כסף  אלהי  אתי  תעשון  לא 
כ(. לכאורה, כך שואל הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו "תפארת 
שמשון" עה"ת, יש לתמוה, הרי לעיל בסמוך, במעמד הר סיני, 
"לא   – זרה  עבודה  לעבוד  שלא  בפירוש  הקב"ה  ציוונו  כבר 
ולצוות  לחזור  הוצרך  כן  אם  מדוע  אחרים",  אלהים  לך  יהיה 

"לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם"?
רעדו  ישראל  ועם  וברקים  קולות  כשהיו  סיני,  שבהר  אלא 
מפחד, צוום הקב"ה שלא לעבוד עבודה זרה כמו השמש, הירח 
וכיוצ"ב, אחרי מעמד הר סיני, כביכול אמר להם הקב"ה, כעת 
נדבר בצורה מעשית יותר, הדאגה שלי אינה מעבודה זרה של 
"כסף  של  זרה  עבודה  מפני  הוא  הגדול  החשש  וירח,  שמש 

וזהב", של תענוגות העוה"ז, ונבאר.

היצה"ר לעבוד עבודה זרה קיים לעולם

"לא  היא,  הדברות  מעשרת  השניה  הדברה 
נאמר  כאן  פני",  על  אחרים  אלהים  לך  יהיה 

האיסור לעשות פסל ותמונה, ולעבוד אותם.
אבינו  על אברהם  חז"ל  ידוע מה שמספרים 
וכשאח"כ  תרח,  אביו  של  הפסלים  את  ששבר 
כששאל אותו אביו מי שבר את הפסלים, טען 
את  ושבר  מקל  לקח  הגדול  שהפסל  אברהם 
שאר הפסלים, תרח לא הסכים וטען שהדבר לא 
ייתכן! וע"ז ענה לו אברהם, אם כן, מדוע אתה 

עובד אותם?
מדוע  ומבינים  יודעים  שאיננו  היא,  האמת 
אנשים עובדים עבודה זרה, אולם עלינו לדעת 
כי כך היא המציאות, הקב"ה ברא בעולמו כל 
מיני אנרגיות, תאוות, יצה"ר, ובאלפיים השנים 
החזקה  התאווה  העולם,  לבריאת  הראשונות 
לעבוד  הרצון  הייתה   – לאדם  שהייתה  ביותר 

עבודה זרה!
כנסת  אנשי  כשראו  שני,  בית  בתקופת 

סכנת  כך שנשקפה  כדי  עד  חזק  כה  הוא  זה  הגדולה שיצה"ר 
חורבן לעם ישראל, התפללו ובטלו את היצה"ר של הע"ז, לכן, 
כפי שרואים אנו, יצה"ר הזה כבר אינו קיים מזה כאלפיים שנה.
השאלה היא, אם כן מדוע כתבה התורה איסור ע"ז לעולם, 

והרי כבר מציאות זו חלפה ועברה מן העולם?
לעולם,  קיים  זרה  עבודה  לעבוד  היצה"ר  שבעצם  כנראה, 

אלא שהוא משנה את צורתו בכל דור לפי מצבו ודרגתו.

שם הע"ז משתנה לפי הדור 

ידוע מה שאמרו חז"ל )ב"ב טז ע"א(, "הוא שטן הוא יצה"ר 
כה- לב,  )בראשית  וישלח  בפרשת  והנה  המוות",  מלאך  הוא 
ל(, מתארת לנו התורה את מאבקו של יעקב עם שרו של עשו, 

בסופו של דבר יעקב ניצח במלחמה.
לאחר מכן נאמר כך, "ויאמר, שלחני כי עלה השחר, ויאמר 
ויאמר  שמך?  מה  אליו  ויאמר  ברכתני,  אם  כי  אשלחך  לא 
יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית 
נא  הגידה  ויאמר  יעקב  וישאל  ותוכל,  ועם אנשים  עם אלהים 
שמך, ויאמר, למה זה תשאל לשמי ]אין לנו שם קבוע, משתנין 
שמותינו, הכל פי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים – 

רש"י[, ויברך אותו שם".
כל עבודה אחרת, מלבד עבודת השי"ת, שמקדישים לה את 
החיים, כל דבר שתופס את תמצית החיים, את עיקר חיינו – זו 
"עבודה זרה", כיון שזו התקשרות אל דבר שהוא חוץ מאשר 

להשי"ת, זהו דבר זר.
לדעתי, כותב הגרש"ד פינקוס זצ"ל, העבודה זרה של דורנו 
הקודש  בלשון  מילה  אין  בערבית,  מילה  זוהי  "כייף",  היא, 
המקבילה למילה זו, כי "כייף", אין הכוונה להנאה, כשאוכלים 

סנדוויץ' אין זה "כייף"... "כייף" פירושו בידור, משחקים.
גאון  שהוא  חסידי  צעיר  הכרתי  זצ"ל,  הגרש"ד  מספר 
ע"י  שבה  גאונית  מחשב  תוכנת  המציא  שהוא  במחשבים, 
לחיצת כפתור ניתן לדעת כמה פעמים מופיעה המילה "אביי" 
אותו  וראיתי  שלו,  למעבדה  הלכתי  פעם  בש"ס,  "רבא"  או 

משחק במשחק מחשב של מכוניות.
זמן  לך  יש  האם  גאון,  שאתה  עליך  "אומרים  לו,   אמרתי 

למשחקים"?
"אתה צודק", הוא אומר לי, "אבל אינני יכול להפסיק"!... 
יהודי ת"ח גאון מבזבז שעה מזמנו לשחק משחק מכוניות, ללא 

כל תועלת! מה הוא עושה? "כייף"...
זוהי עבודה זרה!

פעמים רבות יצא לי לטוס לאמריקה, מספר הגרש"ד זצ"ל, 

כל  במשך  עושים  מה  שעות,  עשרה  כאחד  נמשכת  כזו  טיסה 
הזמן הזה? רואים סרטים! במשך שמונה שעות אנשים צמודים 

למסך, עם כזאת מסירות...
פעם ניגשתי לבחור חובש כיפה ואמרתי לו שרוצים לארגו 
מניין בחלק האחורי של המטוס, אך ראיתי שהוא פשוט אינו 
נמצא כאן, הוא כולו מרותק וקשור למסך, לא רציתי להפריע 

לו ב"דביקות" הזו...
אותו בחור הסתכל במשך שמונה שעות כיצד ראובן בועט 
הרבה  שם  ראה  הוא  לוי,  את  הורג  ושמעון  בראש,  לשמעון 
שפיכות דמים, מה הוא עושה? "כייף"! וה"כייף" הזה נעשה 
לנצלו  זמן שניתן  כה הרבה הקדשה של  עם  כזו מסירות,  עם 

לדברים אחרים.

גם זו צורה של עבודה זרה!

תורה  לומדים  המתפללים,  אנשים  ישנם 
ואף עושים חסד, אך מרכז חייהם הוא משהוא 
אחר, כל אחד לפי עניינו ]בידור, טיולים, אכול, 
שהיא  "עבודה"  זוהי  וכו'[,  ודיאטה  בריאות 

"זרה", היא לא לה'.
כל דבר שנוגע לה' הוא אמיתי, אברהם אבינו 
דבר  זהו  אמיתי,  היה  רבנו  משה  אמיתי,  היה 
ויודע  בבוקר  שקם  בחור  חכם,  אינטליגנטי, 
שהוא יבוא לישיבה, יתפלל, ילמד, ואח"כ יצא 
עבודה  אינה  זו   – הנאה  לשם  להתאוורר  קצת 
לרגע  ומחכה  הזמן  כל  יושב  הוא  אך אם  זרה, 
עבודה  זוהי   – לשחק  או  והתאוורר  יצא  שבו 
זרה, כי השאלה היא היכן הוא מרגיש "חיים", 

מהי ההנאה האמיתית שלו.
הר  מעמד  אחרי  לנו  שנוסף  הציווי  היה  זה 
אל  והזהב,  הכסף  אלוהי  את  תעבדו  אל  סיני, 
תהפכו אותם למרכז חייכם, כי הם ינתקו אתכם 
"ואתם  כדכתיב,  החיים,  מקור  מהשי"ת שהוא 

הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". 
דבריו הנכוחים והברורים של הגרש"ד פינקוס זצ"ל שנכתבו 
בצורה  התפתח  העולם  מאז  שנה,  מעשרים  למעלה  לפני 
לנו  נוספו  מאז  ביותר,  מואץ  ובקצב  מונים  עשרת  מודרנית 
מקורות חדשים ורבים לאין קץ, התמכרויות ישנות מתחלפות 
חדשות לבקרים, והעבודה זרה משנה את שמה וצורתה מידיי 
נכונים היום שבעתיים  והבהירים  ביומו, דבריו הפשוטים  יום 
והנם קילורין לעיניים, שומה עלינו אם חפצי חיים אנו להתבונן 
מה אתנו, ומה תופס את עולמנו, ומה הוא מרכז חיינו והווייתנו, 

כל אחד וה"כייף" שלו!

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



להוי ידוע ששחיטת בקר בחו"ל תחת השגחת ופיקוח "בד"ץ נוה ציון" מתבצעת על פי ההוראות הברורות של מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי שלום כהן שליט"א ומיושמת בשטח הלכה למעשה בפיקוחם הצמוד של חתני דבי נשיאה שלוחי דרבנן עליהם סומך בכל עניני 

הכשרות מרן ראש הישיבה, המוסרים נפשם למען הכשרות הרבנים הגאונים רבי יוסף חיון שליט"א ורבי יצחק זיאת שליט"א.
מאחר ושמענו לאחרונה כי אינשי דלא מעלי מנצלים את רמת הכשרות הגבוהה של "בד"ץ נוה ציון" ומפרסמים שבשר המיובא מאותם 
"בד"ץ נוה ציון" כביכול, אף אם אין תוויות, חותמות,  מפעלי בשר בחו"ל המייצרים עבור הבד"ץ מתאריכים מסויימים, הינם בכשרות 
והלוגרמות של הבד"ץ, ומחזקים טענתם בזאת שהבד"ץ שחט במפעל פלוני ובתאריך אלמוני וכביכול השחיטה הינה ברמת הכשרות של 

"בד"ץ נוה ציון".
לידיעתכם: מפעלי בשר בחו"ל שוחטים עד 500 ראשי בקר ליום, "בד"ץ נוה ציון" שוחט  300 ראשי בקר ליום בלבד. לאחר שהבד"ץ 
מסיים לשחוט את הכמות לאותו היום לפי הנחיות הבד"ץ המחמירות, הצוות הנוסף מטעם הבד"ץ אינו ממשיך לשחוט על מנת להשלים 

את המכסה היומית ל-500 בקר ליום אלא המפעל ממשיך לשחוט בכשרות רבנות.
הננו להודיע בזאת בצורה ברורה ביותר, כי אין כל אחריות וכשרות מטעם הבד"ץ אלא אך ורק על הבשר היוצא עם תוויות חותמות 
והלוגרמות של "בד"ץ נוה ציון" . כל בשר אחר, גם אם נשחט באותו המפעל בו עבדנו באותו התאריך אינו באחריותנו, אלא באחריות 

הרבנות הראשית.

1. כל אנשי הצוות היוצאים לשחיטת חו"ל, מראש הצוות ועד אחרון המשגיחים נבחרים ע"י חברי הבד"ץ רק לאחר בדיקה מדוקדקת 
וקפדנית ברמת המקצועיות וביראת שמים. בנוסף ממונה מטעם הבד"ץ מפקח האחראי על כל הצוות הנבחר שהינו תלמיד חכם 
וירא שמים בתכלית, הבקיא בכל הלכות השחיטה והבדיקות עם ניסיון של עשרות שנים המשגיח במקום בזמן שחיטת הבד"ץ 

בלבד.
2. צוות השוחטים כיום מונה שישה שוחטים כאשר חמישה מהם בודקי סכינים מומחים ביותר ובנוסף ישנו משגיח מיוחד לבדיקת 

וושטות.
3. בנוסף לבדיקת הסכין ברטוב לאחר כל שחיטה ושחיטה, מתבצעת בדיקה נוספת של הסכין ביבש לאחר כל 5 בהמות.

4. בשחיטת הבד"ץ כיום נמצאים שני בודקי פנים במקביל וזאת כדי שיהיה זמן כפול על מנת שכל בודק יבדוק במתינות בהמה 
אחת מתוך שתי בהמות.

5. בשחיטת הבד"ץ נמצאים שני בודקי חוץ, כאשר אחד מהם בודק על שולחן נפרד את ריאות החלק בלבד ואילו השני בודק על 
שולחן אחר את ריאות הכשר בלבד ע"מ לאפשר לבודק החוץ מטעם הבד"ץ לבדוק ביסודיות ובמתינות.

6. ההנחיות וההקפדות בבדיקת הריאה היא מהמחמירים ביותר ולכן באופן יחסי לכשרויות אחרות כמות החלק בהשגחת הבד"ץ 
הינה נמוכה באופן ניכר.

7. בשחיטת הבד"ץ ישנו משגיח מיוחד לבדיקת כרסים.

יראה הקהל ויזהר שלא לסמוך ולרכוש אך ורק אריזות המופיע עליהם חותמת והלוגרמה 
של "בד"ץ נוה ציון" בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

גילוי דעת

הנ"ל רק חלק מחומרות המיוחדות תחת השגחת הבד"ץ

ועד הכשרות שע"י "בד"ץ נוה ציון"

בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ
בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בס"ד י"ג שבט תשע"ח

להלן רק חלק מהחומרות וההקפדות המיוחדות הנהוגות בשחיטה המהודרת תחת השגחת "בד"ץ נוה ציון":
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מצב הנשיא

דונאלד  האמריקאי  הנשיא  של  השנתי  בנאומו 
את  פירט  הוא  האומה״,  ״מצב  על  טראמפ 
״ביצוע״ התכניות שהתווה לעצמו ולאומה בעבר, 
והצהיר על הכוונות והתוכניות להמשך נשיאותו. 
נאומו האופטימי ועתיר הציפיות שוסע מספר רב של 
לדונאלד  כמו  לטראמפ  רועמות.  כפיים  מחיאות  בגלי  פעמים 
אין  כפיים לעצמו,  ומחה  הוא הסתובב במקום  לא הספיק,  זה 
ספק דונאלד מאד מרוצה מ״הנשיא טראמפ״ ופועלו. היעדרות 
מספר שיא של מחוקקים דמוקרטים מהנאום שהפך למסורת, 
לאולם  הנשיא  כניסת  הטכסית.  והאווירה  בחגיגיות  פגמה  לא 
מהדהדות!  כפיים  במחיאות  התקבלה  וגדוש  המלא  הקונגרס 
הסיקור התקשורתי המקדים ובמהלך הנאום היה מלא! והנשיא 

סיפק את ההצגה! את זה כבוד הנשיא יודע מצוין. 
עוד לפני הנאום הודלפו עיקריו. למרות זאת הנשיא ״הפתיע״ 
מפתיעות,  לא  בהחלט  אך  החלטיות  בוטות,  הצהרות  במספר 
שגררו את מחיאות הכפיים הספונטניות. הצלחת נשיא בארה״ב 
נמדדת באווירה הכלכלית. מדד האופטימיות. מספר המשרות 
- מדד הדאו  החדשות, מקומות עבודה חדשים, מצב הבורסה 
ג׳ונס, שם מושקעים כספי הפנסיה והגמלאות, וכמה כסף פנוי 

נשאר בכיס העובד והשכיר. 
הנשיא,  של  החדשה  המיסים  מדיניות 
לשיא  האמריקאית  הבורסה  את  הזניקה 
של כל הזמנים. בשנה הראשונה לנשיאות 
מיליון   2.4 האמריקאי  למשק  נוספו 
בקרב  האבטלה  אחוזי  חדשות!  משרות 
אמריקאים  האפרו  החלשות,  האוכלוסיות 
והעיקר,  דרמטית!  ירדו  והפורטוריקאים, 
ההקלה והשינוי במדיניות המיסים, הוסיפו 
בכך  בשנה!  דולרים  אלפי  השכיר  לעובד 

נבחן נשיא אמריקאי.  
טראמפ  ממוקשים.  ברח  לא  הנשיא 
האמריקאית  החוץ  למדיניות  התייחס 
ששונתה אגרסיבית על ידו, בדרכו הדוגרית 
הפשרנים  בקודמיו  נזף  דיפלומטית,  והלא 
שאפשרו את ההתעצמות הצפון קוריאנית 
והודיע  איראן  עם  החלול  וההסכם 
המיסים  משלמי  חדשה:  מדיניות  על 
האמריקאים לא יממנו מדינות אויבות!!! 
במחיאות  הסתפק  לא  טראמפ  עוד.  לא 
הכפיים שהרעידו את התקרה. הוא הסתובב 
סביב עצמו ומחה כפיים לעצמו. החקלאי 
לא  בדקוטה,  התעשייה  ופועל  באיובה 
זרות,  מדינות  מממנים  מיסיו  מדוע  מבין 
בבוטות  ותוקפות  שמתנגדות  כאלו  וודאי 
הפוטנציאליים  המצביעים  אלו  ארצו.  את 

שהעלו את טראמפ לשלטון. זה בסיס הכוח שבעזרתו הוא יכול 
לצפות ולקוות לקדנציה נוספת.   

הנשיא  של  השנתי  בנאום  תדירות  ״מוזכרת״  ישראל 
בלשכת  שינה  מדיר  היה  הנאום  בעבר,  האמריקאית.  לאומה 
הנשיא  העגומים,  אובמה  בימי  החוץ.  ומשרד  הממשלה  ראש 
העוין היה פורש את עיקרי מדיניותו המזרח תיכונית ותפיסתו 
המדינית הערביסטית, במפגיע. אובמה היה פונה לבטן הרכה 
של הממשלה, לעיתים ישירות לאזרחים מעל ראשי הקברניטים.

טראמפ היה מדויק, חד ותכליתי. הוא לא הזכיר את ״עסקת 
שלום  על  בקול  ״חלם״  לא  הוא  התיכון!  במזרח  המאה״ 
במזה״ת. הוא לא רוצה לקום מסויט, הוא אזכר, חזר והבטיח 

בירושלים  להכרה  ארה״ב  החלטת  נגד  שהצביעו  שהמדינות 
כבירת ישראל, ״ייענשו״ בכיסיהן. ״לא נממן מדינות אויבות״, 
הקהל נעמד, ומחיאות הכפיים איימו להרים את התקרה. נשיאים 

וראשי ממשלה סביב העולם, עושים ״ניווט מחדש״.  
אותם  הזכיר  ולא  ישירות  לפלשתינאים  פנה  לא  הנשיא 
אויב.  שלא,  ומי  ידידים  יש  נחרצות!  קבע  הוא  מפורשות. 
בבוטות אופיינית ולא מתחסדת טראמפ הצהיר והבהיר: ״נעביר 
כסף לידידי ארה״ב לא לאויביה״. מי שצריך להבין בראמללה, 
הבין. הקיצוץ האמריקאי החד צדדי בתקציבי פעילות אונר״א 
הישראלי  האיום  העלטה.  על  שתבשר  הסנונית  הוא  בעזה, 
יפרעו,  לא  החשמל  חשבונות  באם  מחדש  הרצועה  בהחשכת 
החשמל  לחברת  המצטבר  החוב  את  לגבות  המעשי  והאיום 
הישראלית, מכספי הרשות שנגבים על ידי ישראל בנמלי הים, 
משתלבים עם המדיניות האמריקאית החדשה. אין מתנות חינם. 
במקביל, ישראל מציעה מבצע ענק לחידוש ושיקום תשתיות 
תקווה  אופק,  בינלאומי.  במימון  בעזה,  וביוב  מים  החשמל 
לדבר  נוסף  וניסיון  בעזה,  המיואשים  להמונים  ארגעה  וגלולת 
ישירות להמון הסובל, מעל ראשי מנגנוני ״החמאס״ שבוזזים 
מנהרות  חפירת  למימון  והכסף,  השוטפת  האספקה  את 

והצטיידות בנשק מתוחכם.  

בסקירתו הארוכה על מדיניות החוץ של ארה״ב, ומעורבותה 
העתידית במשברים ברחבי הגלובוס, הצהיר מפורשות הנשיא 
ולהיות  העולמי״.  ״השוטר  להיות  לחזור  שבכוונתו  בנאומו, 
ארה״ב  האמריקאית.  הגאווה  את  והזכיר  חזר  הוא  ״גאה״. 
מעמיסה מחדש על שכמה את התפקיד שהופקר על ידי ממשל 

אובמה מרצון.
האחריות  נטילת  גם  ומימון,  כסף  רק  לא  הבהיר,  הנשיא 
של  הגרעיני  הארסנל  את  להגדיל  קורא  כשהוא  הנדרשת. 
התעשיות  את  ולהעצים  האמריקאי  הצבא  את  לחזק  ארה״ב, 
הביטחוניות, טראמפ קורץ למובטל האמריקאי שימצא עבודה 
מפיטורים  שחושש  לפועל  ומתעצמות,  המתחדשות  בתעשיות 

ולשכיר שמשכורתו תשופר. בעלי ההון יעשו את הכסף הגדול. 
טראמפ מדבר בטחון ויחסי חוץ ומתכוון כלכלה חזקה  וצמיחה 
עקב  שנחלשו,  התעשייתיות  ולתעשיות  האמריקאי  למשק 

התחרות ממדינות בהם כוח העבודה זול.
מחדש.  ויערכו  יפנימו  הנאום.  את  ילמדו  אירופה  בבירות 
משהו חדש מתחיל. אירופה צריכה את ארה״ב, את מעורבותה, 
ואת  נאט״ו,  כוחות  את  מימונה  באירופה,  ובסיסיה  צבאה 
רוסיה  מול  האימה,  ומאזן  איזון  על  ששומר  הגרעיני  הארסנל 
טראמפ  דונאלד  הנשיא  קוריאה.  צפון  וכמובן  סין,  פוטין,  של 
כבר לא מנהיג ״בלתי-צפוי״ הנתון לגחמות. הוא עקבי וברור, 
ש״הגביר״  בתנאי  לשלם!  מוכן  הוא  ומשפיעה.  חזקה  ארה״ב 

יהיה הקובע והמחליט. זלזול, הוא לא יסבול.   
מבחנו  הנשיא,  של  עינו  בבת  היא  האמריקאית  הכלכלה 
ועתידו הפוליטי. הדולר החלש עוזר לו. הוא לא מחפש ״כבוד״ 
הייצוא,  את  מחזק  חלש,  דולר  מלאכותית.  הדולר  וחיזוק 
האמריקאים  והנופשים  התיירים  על  שומר  הייבוא.  על  מקשה 
בבית! מביא לארה״ב עשרות מיליוני תיירים בשנה. לתעשיות 
הביטחוניות  התעשיות  בחו״ל,  למכור  קל  האמריקאיות 
ידי  על  חוסל  שכמעט  בארה״ב  הרכב  לענף  אפילו  משגשגות, 
אובמה  אצל  שהתחילו  הליכים  עדנה.  יש  קוריאה  ודרום  יפן 
״המלאכה  כרגיל,  טראמפ.  אצל  מבשילים 
נקראת ע״ש גומרה״. תשאלו את דונאלד, 

הכל פרי יצירתו וכשרונו. 
עוינת,  הגירה  בגלי  נאבקת  אירופה 
עקב  מדולדלת,  קופה  על  שמכבידים 
ותעשיות  מטורפת  רווחה  מדיניות 
גרמניה  לא,   זה  רבתי  אירופה  מוחלשות. 
מיליוני  את  לממן  שיכולה  התעשייתית, 
כוח  לחיזוק  בהם  ולהשתמש  המהגרים, 
ובעקיפין  השירותים  בענפי  הזול  העבודה 
ליצור צמיחה וחיזוק לשוק הנדל״ן שנחלש 
והתמעטות  התבגרות  בילודה,  ירידה  עקב 
אירופה  המאוחדת.  בגרמניה  האוכלוסייה 
ומתכונן  יודע  טראמפ  ארה״ב.  את  חייבת 
מדיניותו  למימוש  לחץ  מנופי  להפעיל 

ואמונתו.  
שמחים,  בירושלים  הממשלה  בקרית 
טראמפ  להתפתחויות.  ומחכים  מתכננים 
מוקדמת,  מפרישה  שחשש  מי  אמת.  ידיד 
ואולי  מקסימום,  בודדת  קדנציה 
המדינה  מחלקת  בהשפעת  ״התפכחות״ 
נרגע.  ב״ערביות״,  הנגועים  והפנטגון 
הנשיא טראמפ קובע את המדיניות בהתאם 
מובל  לא  נגרר,  לא  טראמפ  להשקפותיו, 
ולא מוכן להשתנות. יש לו כללי ברזל של 

סוחר, לא של דיפלומט חלקלק או מדינאי מחושב.
מתעסקים  שניהם  השני.  את  אחד  מבינים  ונתניהו  טראמפ 
השכם והערב מול תקשורת עוינת ושונאת, ״פייק ניוז״ זו המילה 
המנהיגים  שני  מכל.  יותר  טראמפ  של  הקדנציה  את  שתאפיין 
הוא  טראמפ  מבחינת  משניים.  והצורה  הדרך  מטרה,  מרוכזים 
אחת  בקדנציה  מיצה!  לא  הוא  זמן.  למקסימום  הלבן  בבית 
כמו  ממש  ורגע.  רגע  מכל  נהנה  הוא  מסופק.  ירגיש  לא  הוא 
חוגי  של  והצדקנות  משמאל  ההתקפות  הנצחי.  נתניהו  בנימין 
העבר  ממשלי  של  הטרחנות  את  מדגישים  האינטלקטואליה, 
מחשלים  אך  האמריקאית.  בפוליטיקה  הקיטוב  את  ומדגישים 

ומחזקים את שניהם. הצלחתם הצלחתנו. בהצלחה.  

עו"ד יצחק שינפלד

השנה  את  לסכם  מצוינת  הזדמנות  היווה  טראמפ  של  השנתי  הנאום 
הקוריוזים  את  גם  סיפק  טראמפ    בתפקיד  והמעולה  הראשונה 

המתבקשים, אך גרם למנהיגי אירופה לחשב מסלול מחדש
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לגרש, לגרש, לגרש!

המסתננים  להרחקת  השמאל  התנגדות 
קמפיין  כעוד  בתחילה  נראתה  מאפריקה 
מדובר  כי  הסתבר  אך  טיפוסי,  שמאל 
כאן  שהיה  ביותר  הגדול  השמאל  בקמפיין 
מחנות  פראנק,  אנה  השואה,  האחרונות.  בשנים 
השמדה, היטלר, גזענות, כל טיעוני הקצה המופרכים 
 – כתמיד  נותרו  המשאל  מאפייני  למשימה.  גויסו 
מה  המציאות.  עיוות  תוך  לישראל  גדול  נזק  יצירת 
גורם לו להציג את  קורה לו לשמאל הישראלי אשר 

ישראל בעיני העולם בתור הנאצים החדשים?
שהיא  בכך  גזענית,  היא  ישראל  מדינת  כי  נטען 
ישראל  כי  נטען  מרחיקה מסתננים אפריקנים בלבד. 
שולחת את האנשים אל מותם במדינות אפריקה, והיא 
אשמה ברצח. אך טיעוני הנאציזם השונים שהוטחו 
על  נשענים  בגירוש  שתומכים  מי  ובכל  הפנים  בשר 
שקרים מובהקים. מסמך שפרסם פורום קהלת, מכון 
מחקר שמרני, מציג את התמונה בפרופורציה הנכונה. 
שחורים  רק  כביכול  הגזענות  טענת  ראשית, 
מגורשים, היא שקר. מדינת ישראל מרחיקה בכפייה 
זרים  עובדים  או  מסתננים  הרבה  שוטף  באופן 
ש"נשארים" כאן מעבר לתקופה המותרת, ובלי קשר 
לצבע עורם. על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, 
אוקראינים  כ-3000  מישראל  הורחקו   ,2017 בשנת 
וכ-800 גיאורגים. יש רק מאפיין אחד בו שונה מבצע 
המסתננים  את  שמעבירים  והוא  האפריקנים  הרחקת 
למדינה שלישית ולא למדינת המוצא שלהם, אבל זה 

בשום צורה לא הופך מישהו לגזען. 
אין  מותם,  אל  נשלחים  המסתננים  כי  הטענה  גם 
המדינה  מתשובת  המעטה.  בלשון  בעובדות,  יסודה 
לרואנדה  עזבו  רבים  מסתננים  כי  עולה  לבג"צ 
ואוגנדה מרצון, לאחר קבלת מענק כספי. ובמספרים 
למעלה   ,2017 יוני  ועד   2014 מאז  איש  כ-2500   -
מ500 רק בשנת 2017. אלפים רבים עזבו מרצון גם 
אנשים  בכפיית  מדובר  שאין  ללמדנו  לאריתריאה, 
להגיע למקום שמסוכן להם. בג"צ שבחן את ההסכם 
עם המדינות המדוברות, אישר את המתווה. והרגישות 

של בג"צ בעניין, היא מן המפורסמות. 
בכלל, זכותה של מדינה לקבוע את מדיניות ההגירה 
המצאה  באיזושהי  או  בתקדים  מדובר  אין  שלה, 
ישראלית. מדינות אירופה גם הן מרחיקות מסתננים 
באופן אקטיבי, ובמקרים מסוימים גם בכפיה, כולל 
למדינות שלישיות. כמו כן, הן גם  חוסמות מסתננים 
מלהיכנס בגבולן באמצעות העברת כספים למדינות 
אמצעי  בכל  ינקטו  אלה  כדי שמדינות  טורקיה,  כמו 
באמצעים  שימוש  לצד  זה  כל  הסתננות.  שימנע 

הים  במימי  צבאיים  מבצעים  כגון  יותר  דרסטיים 
התיכון לבלימת ספינות מהגרים. כך שאין שום סיבה 
לאסור על ישראל לממש מדיניות הגירה אשר מקובלת 
מתייחסים  כן  אם  אלא  האירופיות.  המדינות  על  אף 
לישראל בסטנדרט כפול, וקשה להתעלם מהתחושה 

שזה בדיוק מה שמעוניינים ארגוני השמאל. 
בנושא,  תקיפה  מדיניות  לקבוע  מדינה  של  חובה 
הצגת ארגוני השמאל כאילו מדובר רק ב-40 אלף איש, 
שקרית גם היא. הרי אילו יתאזרחו כל המסתננים, אזי 
מהר מאד יגיעו גם בני משפחתם שבאריתריאה וסודן 
ויבקשו איחוד משפחות. זה יהיה סיפור מההפטרה, 
אשר ייפול כנטל עצום על כתפי משלמי המיסים. אבל 
נוספת  הרחבה  רוצה,  שהשמאל  מה  בדיוק  זה  אולי 
של הקופה הציבורית. על חשבון החלשים בישראל, 

כמובן. 
ישראל  את  להציג  לשמאל  חשוב  כך  כל  למה 
כנאצית? הפרקטיקה של ארגוני השמאל מציגה את 
ישראל עוד יותר נאצית מהנאצים. הסטנדרט הכפול 
מדינות  על  ומקובלת  מותרת  מדיניות  המפורסם, 
ישראל  רק  לישראל.  לדידם  אסורה  בעולם  שונות 
אלא  אזרחיה,  כל  את  רק  לא  ולפרנס  לארח  צריכה 
אין מדינה  יוצאי אפריקה בעולם. עבורם  גם את כל 
כל  מדינת  תהיה  שזו  כדי  הכל  יעשו  הם  יהודית, 

מסתנניה ועוכריה.  
יש  אלא  השקרי,  התעמולה  בפח  ליפול  אסור 
הומאנית  מדיניות  תיישם  שהממשלה  להתעקש 
והוגנת, אשר מקובלת בכל העולם המערבי, ותעדיף 
את  גבול.  מסיגי  טובת  לפני  אזרחיה  טובת  את 
העבריינים יש לגרש, ויפה שעה אחת קודם. בינתיים, 
ממשלת ישראל עומדת בכך, ויש לתת לה על כך את 

הקרדיט. 

להכיר טובה ליד הנעלמה

לאילנות,  השנה  ראש  השבוע,  חל  בשבט  ט"ו 
ואחד המסרים העולים ממנו היא הכרת הטוב, אילן 
הפירות  עם  לאילן  טובה  הכרת  אברכך.  במה  אילן 
המתוקים וצלו הנאה. הכרת הטוב היא מושכלת יסוד 
במוסר, ועם זאת רווחת תפיסה של כפיות טובה כלפי 
 – הכלכלה  ואת  החברה  את  מניעים  אשר  האנשים 

אנשי העסקים והעשירים. 
לגומלי  טובה  להכיר  יש   כי  כולם  על  מקובל 
חסדים, לאנשים התורמים ונותנים הצדקה. אינני בא 
ומעלותיה  היא מאד  כך, הצדקה חשובה  על  לערער 
מוכרים,  לפרנסתם,  עובדים  אשר  אנשים  אך  רבות. 

מייצרים, סוחרים וכו', כלפיהם אין הכרת תודה אצל 
רבים, וזה למרות שהתועלת החברתית שלהם גדולה 
בהרבה ממתן צדקה. הם עושים את המוטל עליהם, 
הם פועלים כדי להרוויח, ומגיעה להם התודה על כך. 
מדובר  אנשים,  שני  בין  עסקה  מתקיימת  כאשר 
הצדדים.  שני  של  מצבם  משתפר  בו  מופלא  בהליך 
מר זמרני הסנדלר יושב בחנותו, מזמר ומוכר לאנשים 
הסיבה   .₪ ב-600  ואלגנטיות  אורטופדיות  נעלים 
הם  שעבורו  כיון  היא  זה  בסכום  אותם  מוכר  שהוא 
שווים פחות מ-600, שהרי אילו עלות הייצור הייתה 
גדולה יותר לא היה מוכר אותם בסכום זה. מר צעדני 
בזמזום  הצטרף  זמרני,  של  לחנותו  שנכנס  הדוור 
זאת  עשה  הוא   ,₪ ב-600  נעלים  זוג  ורכש  לזמרתו 
בגלל שעבורו הנעליים שווים יותר מסכום זה. צעדני 
והליכה  הדואר,  בחלוקת  הרבה  צועד  הוא  כי  יודע 
שלו  החלוקה  קצב  וגם  לבריאות,  לו  חשובה  נוחה 
גבוהה יותר והוא מרוויח יותר, ובכלל חשוב לו מראה 
מכובד והנעליים של זמרני הן בסטייל נחשב. כל זה 
שווה לו יותר מ-600 ₪, שהרי אילו היה שווה פחות, 
לא היה רוכש מזמרני, יכול היה ללכת לחנות עממית 
ולרכוש זוג נעליים תוצרת סין במחיר מבצע של 185 

₪, כולל מע"מ. 
יש שני אנשים אשר שיפרו את מצבם,  זו  בעסקה 
הם סייעו זה לזה אף בלא שהתכוונו לכך. זמרני תופר 
ומשורר כדי להתפרנס, לא כדי לדאוג לצעדני, וצעדני 
אין כוונתו לגמול חסד עם זמרני, אלא רק לשפר את 
גרמה  הזו  האינטראקציה  זאת,  עם  חייו שלו.  איכות 

לשניהם להגיע למצב טוב יותר. 
הכלכלן  של  המפורסמת  נעלמה"  "יד  אותה  זוהי 
הסקוטי המפורסם אדם סמית. היא תיאר מצב בו כל 
פרט פועל עבור תועלתו האישית הוא, אך התוצאה 
מסייעים  כולם  האנשים  מיוחד  תיאום  שבלא  היא 
סמית,  יותר.  עשירה  חברה  ובונים  לזה  זה  בפועל 
אותה  האלוקית",  "היד  לתופעה  במקור  קרא  אגב, 
יד שמכוונת מלמעלה את מעשיהם של הבריות כדי 
להביא לבנייתו ולתיקונו של עולם. אך כיון שאמונה 
לשונו  את  סמית  תיקן  מכן  לאחר  "מדעית",  איננה 
ל"יד נעלמה", כדי שהתיאוריה שלו תתקבל על דעת 

אנשי המדע. 
וסוחרים ביושר הם אנשים אשר  אנשים העובדים 
מסייעים לרווחה של כולם. התועלת שכולנו מקבלים 
מכל אינטראקציה מסחרית היא עושר עצום שהולך 
וגדל. לכן, כאשר אתם רואים אדם עשיר, משמע זה 
אדם שסייע להרבה אנשים במידה כזו שהוא התעשר 
מכך. רופא עשיר זה רופא שסייע לאנשים בבריאות 

דוד רוזנטל

הקמפיין האגרסיבי מסתיר את האמת הפשוטה, מדינת ישראל צריכה לגרש את 
המסתננים, ויפה שעה אחת קודם  וגם: הכרת הטוב ל'יד הנעלמה' והסיבה בגללה 

ישראל צריכה להוריד מיסים
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רב.  בממון  בכך  לו  שגמלו  עד  משמעותי  כה  באופן 
מתכנת עשיר זה אדם שסייע להרבה אנשים באופן כה 
זה  עשיר  וזמר  לו,  לשלם  להם  שווה  שהיה  משמעותי 
אדם שיצר לאנשים רבים קורת רוח כה רבה, שרצו הם 

לשלם עבור הופעותיו. 
גם  היא  עשירים  אנשים  שמביאים  לחברה  התועלת 
יותר  רכוש  יכול  עניים מהם. אדם עשיר  בפרנסתם של 
יותר  ירכוש  הוא  האופה.  את  גם  מפרנס  ובכך  עוגות, 
הוא  מסין(,  היבואן  את  )או  החייט  את  ויפרנס  בגדים, 
ירכוש שיעורים פרטיים לילדיו, ובכך יפרנס את המורים. 
כולם יהנו ממנו בזכות ולא בחסד, מצבם ישתפר בגלל 
שהוא  התועלת  בגלל  גם  ישתפר  ומצבו  עמו,  המסחר 

יקבל מאותם אנשי מקצוע. והכל, בכבוד ולא בנדבה. 
עם כל זאת, עדיין יחסם של הבריות כלפי הסוחרים 
הכרת  שום  ללא  חשדני,  יחס  הוא  פעם  לא  והעשירים 
שבסך  אדם  עם  עסקה  מבצעים  כאשר  גם  לכן,  הטוב. 
הכל מעוניין להרוויח, גם כאשר משלמים עבור שירות, 
יש להכיר טובה וגם לומר תודה לאנשים אשר מאפשרים 

לכולם לחיות ברווחה ובכבוד.

לקדם בברכה את הורדת המסים

הולכת  בארה"ב  טראמפ  הנשיא  של  המס  רפורמת 
צמצום  הליכי  גם  וכך  כלכליים,  עולם  סדרי  ומשנה 
הרגולציה המקודמים שם במרץ, וטראמפ מצא בהחלט 
למרות  בדאבוס.  הכלכלית  בפסגה  להתגאות  מה  על 
ועדיין  שלמים  כרכים  ממלאכים  המס  רפורמת  שפרטי 
אותה  להסביר  שיכול  המקצוע  איש  את  מצאתי  לא 
)וכנראה שאפילו אנשי רשויות המס בארה"ב  לפרטיה 
עדיין לומדים אותה(, העיקרון הבסיסי שביסודה פשוט 
מאד – פחות מיסים שיביאו לפריחה כלכלית. וגם, פחות 
רגולציה שתביא לדרבון פעילות של הכלכלה. מי שלא 

יפנים עקרון זה יאבד פעילות כלכלית, ונראה שעדיין לא 
הבינו זאת בארץ. 

טכנולוגי  פיתוח  כל  ומשתנה,  הולך  הכלכלי  העולם 
חדש הורס תעשיות ישנות. הטכנולוגיה החדשה מסוגלת 
מאמץ  זמן,  של  השקעה  בפחות  רבים  מוצרים  לייצר 
וכסף. התוצאה של זה היא שכל אחד מאתנו יכול לרכוש 
היום מוצרים רבים במחיר נמוך יותר. העושר הכללי של 
כולנו גדל, כיוון שבאמצעות אותו השכר אפשר להשיג 
אנשי התעשיות  זאת,  עם  יחד  ושירותים.  מוצרים  יותר 

הישנות מאבדים את מעמדם ואף את פרנסתם. 
טבע  אותו  )מונח  יצירתי"  "הרס  נקרא  זה  תהליך 
חידושים  במסגרתו  שומפטר(,  יוזף  האוסטרי  הכלכלן 
הישנה  התעשייה  את  הורסים  וכלכליים  טכנולוגיים 
נהנה  הרחב  הציבור  חדש.  כלכלי  סדר  ומייצרים 
בטווח  אך  נמוך,  וממחיר  מוצרים  משפט  מהתהליך 
הקצר ישנן סגירות של מפעלים ופיטורים של אנשים. עם 
זאת, בטווח הארוך כולם נשכרים, המפוטרים מוצאים 
וכל  החדשה,  בתעשייה  או  אחרות  בתעשיות  תעסוקה 

נסגר מעגל בו רמת החיים של כולם עולה. 
נוקטים  ועסקים  עובדים  הקדמה,  פני  את  לקדם  כדי 
שתי גישות – הגישה המתבצרת והגישה המאמצת. יש 
הייבוא  את  לחסום  ומנסים  לקדמה,  להתנגד  המנסים 
ציבורי  מאבק  באמצעות  החדשה  הטכנולוגיה  את  או 
וניסיון לגייס את המחוקקים לייצר רגולציה מסורבלת. 
הציבור,  כלל  של  החיים  ברמת  פוגעת  זו  התבצרות 
אשר נאלץ לשלם מחירים גבוהים על סחורות שניתנות 
להיכשל.  גם  סופה  אך  בזול במקומות אחרים,  להשגה 
עניין  רק  זה  לשוק,  תגיע  החדשה  הטכנולוגיה  בסוף, 
המכוניות,  את  לחסום  הצליחו  לא  העגלונים  זמן.  של 
והטווים לא הצליחו לעצור את מכונות הטוויה, למרות 

שניהלו מאבק איתנים אלים. 
פני  קבלת   – המאמצת  השנייה,  הגישה  את  ויש 

הטכנולוגיה החדשה בזרועות פתוחות, תוך ניסיון לסייע 
לאנשים מהתעשייה הישנה להשתלב. גישה זו מאפשרת 
התפתחות כלכלית עבור כולם, ובמיוחד עבור השכבות 
המוצרים  של  המחירים  רמת  באוכלוסייה.  החלשות 

יורדת, וערך הכסף שיש לכל אחד ביד עולה. 
בכלכלה  שינויים  ישנם  כאשר  גם  נכון  עיקרון  אותו 
העולמית, אנו יכולים למהר ולאמץ את הגישה החדשה, 
או לנסות להתבצר במנגנונים הישנים. כאשר בארה"ב 
נתבצר עם  והרגולציה מפושטת, אם  יורד  מס החברות 
אזי  הגבוה,  המס  ועם  הישראלית  הבירוקרטיה  הררי 
מבוקשים  מקצועות  בעלי  יחידים  ואף  חברות  עסקים, 
הם  בו  למקום  יהגרו  מתכנתים(  מהנדסים,  )רופאים, 
לפריחה  ולהגיע  יותר  רב  ערך  לעצמם  לייצר  יכולים 
מקצועית ועסקית מקסימלית. משקיעים בחו"ל לא יפנו 
כאשר  גרועים,  פתיחה  נתוני  עם  למדינה  מלכתחילה 
הפנים  וקבלת  הענק,  האמריקני  השוק  פתוח  בפניהם 

הידידותית שלו. 
כדי שמדינת ישראל תמשיך לצמוח כלכלית וחברתית, 
לצמצם  רגולציה,  לצמצם  מיסים,  להוריד  חייבים 
החונקת  הרווחה  מערכת  את  לצמצם  וגם  ביורוקרטיה, 
הקיימת כאן. אנחנו כולנו מרגישים את עולם ואת ידם 
החזקה והאכזרית. כולנו למשלמים מסים גבוהים, כולנו 
לאחרים  לשלם  )או  ביורוקרטיה  במיני  לעסוק  נאלצים 
שעוסקים בכך(, ורמת החיים איננה איפה שהיא יכולה 

להיות.  
העיקרון  את  יבינו  בארץ  המדיניות  שקובעי  חשוב 
 – טראמפ  של  הרפורמה  שמאחורי  והפשוט  הבסיסי 
פחות נטל ממשלתי ויותר חופש לעסקים. חשוב לנקוט 
בגישה מאמצת כלפי תהליך עולמי זה שהחל בארה"ב, 
ישראל,  מדינת  של  הכלכלית  יכולתה  את  לשפר  וכך 
ולהביא את העם בישראל לרמת חיים גבוה יותר וטובה 

יותר. 

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
duzir1@gmail.com :לשאלות והערות פנו אלי במייל
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 איזון רוחני

לכוון  שאפשר  משפט  כזה  להגיד  אפשר  האם 
לאיזון רוחני או שברוחניות צריך ללכת עד הסוף 

ועל כל הקופה?
וליבי  שנפשי  המקרים  אחד  השבוע  אצלי  היה 
נקרעו לגזרים ממה שראיתי. קיבלתי טלפון בהול מאמא של 
בחור ישיבה מאחת הישיבות הטובות, והיא אמרה לי "משהו 
לא תקין אצל בני. הוא כמעט ואינו מדבר עם בחורים אחרים, 
ניסיון  נראה שמשהו רציני עובר עליו. כל  זה  בקושי אוכל. 

לדבר אתו על מה שעובר עליו מסתיים ללא הצלחה".
 BMI הוא ישב לפניי, גופו רזה, היה נראה שהוא מתחת ל
BMI) משמש כלי למדידת עודף ותת-משקל ובכך מאבחן 
התפתחות בעיות בריאות הקשורות לעודף משקל) וכך הוא 

סיפר לי:
צדיקים,  סיפורי  קורא  הייתי  עצמי  את  זוכר  שאני  "מאז 
צדיק  כל  על  ספר  אף  כמעט  היה  לא  ספרים.  תולעת  הייתי 
כמוהם,  להיות  וחשק  רצון  לי  נתן  זה  קראתי.  שלא  שהיה 
ללמוד ללא הפסקה, להיות פרוש מאכילה ומשתייה, למעט 
עצמי  את  ולמסור  היצורים  כל  עם  חסדים  לעשות  בשינה, 
שומע  שהייתי  אחרי  בפרט  לאלוקים.  ונשמתי  רוחי  נפשי 
שיחות של רבנים ומשפיעים שונים, הם דיברו על אלוקות, 

דברים גבוהים, ואני כבר הייתי בעננים.
יותר  אפילו  ואולי  כמוהם  הולך  שאני  בראש  "החלטתי 
מהם. התחלתי למעט בשינה, ללמוד עד אחד בלילה, וכבר 
מי  הצהריים  ושנת  ועל  לקום,  ממהר  הייתי  בבוקר  בחמש 
חשב בכלל... כל זה איך שהוא עבר בשלום, נפשי וגופי איך 
שהוא שרדו את זה, אך כאשר התחלתי עם פרישות באכילה, 
אכלתי,  בקושי  בהן  וגם  ביום  ארוחות  שתי  רק  אוכל  הייתי 
לזה.  נפשית  מסוגל  לא  שאני  להרגיש  התחלתי  לאט  לאט 
התחלתי להרגיש מתח, מחשבות. אך לא הקשבתי לצלצולי 

הפעמונים שגופי אותת לי.
"בדמיוני ראיתי באופן ברור את עצמי כמו אחד הצדיקים 
שקראתי עליהם בסיפורים וכמו ששמעתי אין ספור פעמים 
מהרבנים והמשפיעים ומהספרים הרבים שקראתי. עד שיום 

אחד פשוט החלו לי המחשבות והכפייתיות.
עצמי  את  מצאתי  פעמים,  עשרים  ידיים  ליטול  התחלתי 
חוזר על מילות תפילה מסוימות שלושים פעמים ללא יכולת 
להפסיק. מחשבות שאיני רוצה לפורטן טרדו את מנוחתי, עד 
שהרגשתי שמשהו לא תקין אצלי. אך לא העזתי לספר את זה 

לאף אחד עד שהגעתי אליך".
אותו בחור נמצא במצב לא פשוט ובעזרת השם הוא יצא 
מזה ויעלה על דרך המלך, אך מטרתי בהבאת הסיפור הזה, 
ואנשים  נוער  בני  עם  נפגש  אני  רוחני.  איזון  על  לדבר  היא 
איזון  חוסר  בגלל  מהדרך  ירדו  אפילו  או  נפשית  שנפגעו 

רוחני.
מה הפירוש חוסר איזון רוחני?

הסטייפלר הקדוש אמר )וכן מובא בשם הפחד יצחק) שעל 
כל סיפורי הצדיקים צריך לכתוב גם ספרים הפוכים, על כל 
שהם  רק  לא  צדיקים.  לאותם  שהיה  והתמודדויות  הנפילות 
היו מלאכים וקדושים, כי באמת היה להם עוד חלק שבו הם 

נפלו, התאמצו וקמו שוב.
היה  הוא  כמה  רק  קורא  ואתה  סיפורים  ספר  פותח  אתה 

צדיק ואף פעם לא חטא אפילו בחטא אחד קלוש, רק עלה 
הכי חשוב  הצד  את  אבל  ושרף.  בקודש. ממש מלאך  ועלה 
וירידות,  והתמודדויות  נפילות  היו  צדיקים  לאותם  שגם 
לכל אחד ברמתו ודרגתו, אבל כל אחד התמודד ונפל ועלה 

והמשיך הלאה – את זה אתה לא קורא.
כמובן שחס וחלילה שלא ישתמע ממני שאני מציע שלא 
לקרוא סיפורי צדיקים, הפוך, חובה לקרוא מפעם לפעם. זה 
מחזק ומעצים אותנו ונותן לנו לאיפה לשאוף, אך פה נכנס 
האיזון הרוחני שדיברנו עליו. גם כשאתה קורא, אתה צריך 
למרות  המשיכו  ובעיקר  ונפלו,  התמודדו  הם  שגם  לדעת 
שנפלו. גם הצדיק הכי גדול הוא עולה ונופל כל הזמן וכמובן 

ברמה הרוחנית שלו.
רבי נחמן מברסלב אומר שגם הצדיק הכי גדול נופל ומה 
ההבדל בין הצדיק והרשע, שהצדיק למרות שהוא נופל הוא 
לא נשבר מהנפילה, הוא לא נכנע ומתחיל מהתחלה, והרשע 
אחרי שהוא נופל הוא נשבר וזורק את הכל. אבל גם הצדיקים 
צדיקים  היו  וגם  ומתמודדים,  נופלים  תמיד  גדולים  הכי 
גדולים מאוד שבעבר שלהם היו חוטאים גדולים מאוד וחזרו 

בתשובה.
כמו שמובא בגמרא על רבי אלעזר בן דורדיא שהיה חוטא 
"הניח  תשובה  עשה  וכאשר  ימיו,  כל  גדולים  הכי  בחטאים 
יצתה בת  וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו,  ראשו בין ברכיו 
קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא", 
ועליו בכה רבי יהודה הנשיא ואמר "יש קונה עולמו בשעה 

אחת", ולא די שמקבלים אותו אלא אף קוראים לו רבי.
אך  לשאוף,  לאיפה  אותנו  מביאים  שהסיפורים  נכון  זה 
צריך לדעת את האיזון הרוחני כמה אני במבנה הנפשי שלי 
מסוגל ללמוד להתפלל ולעבוד את השם, וכמובן לאט לאט 
לא  מעצורים  ואין  מאיזון  יוצאים  כאשר  כי  איזון,  ומתוך 

יודעים לאיפה תגיע העגלה.
אתה יכול לשמוע דרשות ושיחות מפי רבנים או אדמו"רים 
הרוחני שאליו  הגבוה  המצב  מה  לך  אומר  הוא  ומשפיעים, 
לדעת  צריך  אחד  כל  והאיזון  הכמות  את  אך  להגיע,  צריך 

לעצמו לפי מבנה נפשו נשמתו ורוחו.
איזון רוחני זה הסוד החשוב שלא כל אחד יודע, ושוב זה 
לא אומר שלא צריך לשאוף להכי גבוה שיכול להיות ולחפש 
בהדרגה  כמובן  אך  כמותה.  להיות  שתרצה  להשראה  דמות 
ולא  הסולם  במעלות  שלב  ועוד  שלב  עוד  לטפס  ובאיזון. 

בטירוף שאין לו מעצורים, שסופו השם ירחם.
ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת  ֻחּקַֹתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  יח)  פרק  )ויקרא  כתוב 
אומרת  הגמרא  ה'".  ֲאִני  ָּבֶהם  ָוַחי  ָהָאָדם  אָֹתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
וחי  יהודה אמר שמואל:  רבי  "אמר  ב)  דף פה עמוד  )יומא 
ולא  אותו  שנעבוד  רוצה  השם  בהם".  שימות  ולא   - בהם 

במצב שנמות בהם הכוונה היא גם מבחינה נפשית.
ידועה אמרתו של רבי זוסיא מאניפולי: "אם ישאלו אותי 
בשמים למה לא הייתי אלימלך )אחיו) - אדע מה להשיב. אבל 
יסתתמו טענותיי".   - זוסיא  הייתי  ישאלו אותי למה לא  אם 
על כל אחד מאתנו, אלוקים רוצה שהוא יעבור את המסלול 
הרוחני הפרטי שלו. ישאלו אותך בשמים למה לא היית מי 

שאתה היית צריך להיות.
תמיד  היא  החיים  שמציאות  הקדושים  בספרים  מובא 

הספרים  )לשון  ו"שוב",  "רצוא"  הם  החיים  ונפילה,  עלייה 
נפילות  עוברים  בחיים  כולנו  וירידה.  עליה  הקדושים) 
כועסים,  ולפעמים  עצובים  אנחנו  לפעמים  והתמודדויות, 
לפעמים רבים ולפעמים נופלים, אם רק נדע בשעת הנפילה 
לעצור את הנפילה, פשוט לעשות סטופ, לשים תמרור עצור 
ולהתחיל מהתחלה, קיבלנו את הסוד של ההתמודדות בחיים.

המגיד מקוז'ניץ אמר שכשחייל נמצא בשדה הקרב ויורים 
עליו מכל הכיוונים, אם ירו עליו ברגל אם הוא עכשיו יעצור 
 - בי'  ירו  הרגל,  'אוי,  ויגיד  המלחמה  את  ימשיך  ולא  וישב 
דבר  אותו  כך  להילחם.  להמשיך  חייב  הוא  אותו,  יהרגו  אז 
בחיים. החיים הם שדה קרב, כאשר נפלת אל תישבר ותתחיל 
היצר  אחרת  כי  להילחם  תמשיך  אלא  נפלתי',  'אוי,  לחשוב 

יגבר עליך ויהרוג אותך.
יחד  האחרון  בשבוע  שיצא  שיר  והלחנתי  כתבתי  בס"ד 
עם הזמר והיוצר עדי רן. אחת הסיבות שגרמו לי לכתוב את 
השיר )הרי אני לא זמר ולא מתיימר להיות כזה), היא מאחר 
מהתחלה.  ולהתחיל  ועלייה  נפילה  על  שמדבר  שיר  וזהו 
כשאתה נפגש עם הרבה בני נוער ואנשים רבים ואתה רואה 
שאחת הבעיות המרכזיות בחיים היא הייאוש מהנפילה ושלא 

מתחילים מהתחלה.
ולהתחיל  ולהתחזק  ונפילות  עליות  של  הזה  התהליך 
חברים  עם  בזוגיות,  בחיינו,  תחום  בכל  לנו  קורה  מהתחלה 

וילדים, עם עצמנו ובעצם עם כל מה שאנחנו נפגשים.

מילים

בין ייאוש לתקווה, בין חולשה לעוצמה,
בין אהבה לשנאה, בין נפילה לעליה.
אחרי הנפילה, מרגישים ממש נורא,
לפעמים אין כוח להתחיל מהתחלה.

פזמון:
Close your eyes )תסגור את העיניים)

און מאך א געשריי האר עיני, )תעשה צעקה)
Close your eyes

און מאך א געשריי רחם עלי.
תתחזק בנפילה ותראה שאתה לא נורא,

אז עלית בדרגה, השם אוהב אותך, איפה שאתה.
... Close your eyes :פזמון

תמשיך את המסע, בביטחון ושמחה, 
ותראה, את הטוב שבך,

כי זה ההבדל, בין הצדיק והרשע,
שהצדיק, אף פעם לא נכנע.

...Close your eyes :פזמון
חשוב שתדע, שהשם אוהב אותך,

אל תשכח, הוא אבא שלך,
גם כשחשוך, הוא תמיד איתך,

תצעק לו טאטע, הוא שומע אותך
...Close your eyes :פזמון

machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

התמודדות בין נפילות ועליות קיימת בכל דבר בחיים, החכמה היא לדעת לא להישבר 
 רצוי לקרוא סיפורי צדיקים, אך גם לדעת שהיו להם נפילות וקשיים בדרך



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
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מעשי 
עם כלות ה'שבעה' לפטירתו של המקובל האלוקי 
הגאון רבי ניסים מויאל זצ"ל מקרית גת, חושף 
חתנו ראש מוסדות 'ישמח משה' בקרית גת הגאון 
רבי ישראל ברגר בראיון מרגש את המופתים 
שהתגלגלו בחצרו  "הרכב שנתן לי במתנה 
הוחזר לי על ידי רבי יהודה הנשיא"  "רבי שמעון 
בר יוחאי התגלה אליו לפני מלחמת ששת הימים" 
 "נתתי לו תקיעת כף שלא אתפרסם"  וגם: 
הגאון רבי יוסף מוגרבי מחולון מגלה מופת מוחשי, 
החברותא הרב יהודה גבאי מספר על החלום 
ותלמידו יאיר בן שטרית זוכר את היונה שבאה 
לבשר על מחילת העוונות

|| יענקי קצבורג ||

ניסים
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חירות 2015: שמו של המקובל הגאון הצדיק ב
בכל  לכותרות  עלה  זצ"ל  מויאל  ניסים  רבי 
השלטון  לאיכות  התנועה  התקשורת,  כלי 
יוחנן  רנ"צ  דאז,  המשטרה  למפכ"ל  פנתה 
דנינו, בדרישה לחקור את המקובל בעקבות 
דבריו כי אברך שלא יפעל למען תנועת ש"ס 

לא יקבל את משכורתו.
הישיבה  תלמידי  על  אסורה  להשפעה  חשש  "יש   
בבחירות, וככל שנעברו עבירות על החוק, נדרש מיצוי הדין 
עם מי שעברו עליו", נכתב בפניית התנועה לאיכות השלטון, 
שהגיעה בעקבות דברים שאמר הגר"נ מויאל במהלך ביקור 
טרום  של  בימים  במוסדותיו  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של 

הבחירות.
"אני רוצה לומר פסק הלכה, אני לא מקבל כסף מהמדינה, 
אני  אבל  לאברכים,  מחלק  ואני  כסף  לנו  שולח  הקב"ה 
אומר מי שבמוסדות שלנו וביום הבחירות לא יעבוד לש"ס 
ועל צווארי, לא  או מישהו שיגיד איזה מפלגה אחרת, עלי 
יישאר אצלנו בישיבה שעה אחת. זה פסק הלכה שלי. הרי 
אז  לעצמם,  להזיק  רוצים  הם  ואם  מלגה,  להם  משלם  אני 

משכורת לא יקבלו ממני".
"חיוב  אז:  במכתבה  האשימה  השלטון  לאיכות  התנועה 
אדם לעבוד לטובת מפלגה מסוימת עלול להיחשב כניסיון 
פסול להשפיע על בוחר. אולם, ככל שהכוונה היא להצבעתם 
של תלמידי הישיבה הדברים חמורים שבעתיים ועולה מהם 
חשש כבד לעבירה על הוראות החוק בדבר השפעה אסורה 
על בוחר, שכן הוראות חוק הבחירות לכנסת ברורות ונהירות 
בהקשר זה. כך למשל מהדברים, ככל שהם אכן נאמרו, עלול 
שלא  למי  מהישיבה  לנידוי  לכאורה  פסול  איום  להשתמע 
ילך בדרכה של ש"ס ויתמוך בה. הרב מאיים, לכאורה, על 
תלמידיי הישיבה, כי לא תינתן להם משכורת, באם לא יבחרו 
לתמוך ולעבוד בשביל בש"ס ביום הבחירות. תלמידים אלו, 
יש להניח, תלויים בו לפרנסתם ולפרנסת משפחתם, הם חלק 
יצביעו  ולא  במידה  ינודו  כי  מאיים  הרב  ממנה  מהישיבה 
לש"ס לכאורה. בכך, הרב מאיים עליהם בגרימת נזק כלכלי 

וחברתי חמור, דברים אלו, ככל שנאמרו על ידי הרבו ככל 
עולים  והם  חמורים,   - תלמידיו  להצבעת  מתייחסים  שהם 
לכאורה וכפי שהובהר לעיל, כדי הפרת דיני הבחירות וטוהר 

הבחירות". 
התקרית הזו מלמדת הרבה על דמותו של המקובל הגאון 
הצדיק רבי ניסים מויאל זצ"ל שהלך לעולמו והשבוע קמו 
בניו מן השבעה, מחד הקפיד שלא לקחת כסף מהמדינה כפי 
שנוהגים הקנאים, מאידך השקיע את כל כוחו ומרצו בלסייע 
במתקפה  הסתכן  אם  ואף  בבחירות  החרדיות  למפלגות 
פומבית. "אצל רבינו לא הייתה שום סתירה בזה, הוא כלפי 
נושא ציבורי התבטל  לנכון, אך בכל  נהג כפי שראה  עצמו 
יאיר  לגדולי הדור בצורה מוחלטת", אומר תלמידו העסקן 

בן שטרית.
"מגיל שבע גדלתי אצלו, הוא הזדכך בייסורים כל ימיו, 
היה  לא  רגליים.  מכאבי  מוחיים,  מאירועים  מסכרת,  סבל 
לו יום אחד ללא ייסורים", אומר בן שטרית וממשיך: "אני 
שנים  כמה  לפני  בעיניי,  שראיתי  אחד  סיפור  לספר  רוצה 
בראש השנה, יצאנו כולם לאמירת תשליך, בסיום התשליך 
קרא  ורבינו  לביתם,  או  הכנסת  לבית  בחזרה  כולם  יצאו 
כי  והוסיף  נמחלו?'  'מי אמר לכם שהעבירות  ואמר  לכולם 
'עד שלא תבוא יונה לבנה לבשר לנו לא נלך'. לא עברו כמה 

רגעים והגיעה יונה לבנה למקום".

תולדותיו
באיליר  תרצ"ה  בשנת  נולד  מויאל  ניסים  רבי  המקובל 
הרב  סבו  ע"ה.  רחל  ולרבנית  שלמה  רבי  לגאון  שבמרוקו 
ומפורסם  ידוע  מקובל  היה  מויאל,  מסעוד  רבי  הצדיק 
ונרצח לפני מאה וחמש עשרה שנה. בצעירותו למד בסניף 
הוא  במרקש.  ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  של 
הוסמך לרבנות במרוקו, ולמד את תורת הקבלה ממקובלים 

בתו  סימי,  לרעייתו  נישא  חשובים. בשנת תשי"ח 
היתומה של הרב ניסים בוגנים שנרצח. הוא קיבל 
במקביל  לפרנסתו,  עסק  לשחיטה, שבה  היתר  גם 

ללימודיו התורניים.
של  קבוצה  שאירגן  לאחר  תשכ"א,  בשנת 
זמן  למשך  נכלא  ישראל,  לארץ  לעלייה  יהודים 
מה, ועלה לארץ הקודש בשנת תשכ"ב, עם אשתו 
ובתם הבכורה. בני הזוג השתקעו בעיר קריית גת, 
סימי,  הרבנית  של  ממשפחתה  חלק  מגורי  מקום 
לגדול  שהפך  עד  לתהילה  שמו  יצא  גת  בקרית 
המקובלים בדור האחרון, אך לא פחות מכך גאון 
בש"ס ופוסקים ומחבר ספרים רבים בכל מקצועות 

התורה.
דרכו,  ממשיך  בנו  לו  ספד  ההלוויה  במסע 
ישראל  רכב  אבי  "אבי  מויאל,  שמעון  רבי  הגאון 
אהבת  על  נדבר  איך  קדוש,  אבא  אבא,  ופרשיו, 
סיימנו  יחד,  למדנו  אנחנו   - אבא  שבך?  התורה 
'לא עושים סיום מסכת,  לי  ואבא אומר  מסכתות, 
אבא,  פרסום,  רצה  לא  לדעת',  צריך  לא  אחד  אף 
כמה אברכים מצטערים, מי ייתן לנו תמורתך? מי 
ייתן לנו כפרתך? מי ינהיג? אני רוצה לבקש ממך 
מחילה, סליחה וכפרה, בשמי ובשם אחיי ואחיותיי 
וכל המשפחה, ותתפלל שיהיה כוח לאמא היקרה 
שטיפלה בך ללא הפסקה, ימים ולילות. כל שעה 
אמא הייתה צריכה לקום בלילה ולבדוק מה קורה 
צדקנו  משיח  שיבוא  אבא,  תתפלל,  אבא.  עם 
במהרה בימינו ונראה בגאולת עם ישראל". בתוך 
למרות  כי  מויאל,  שמעון  רבי  הגאון  חשף  דבריו 

הבת של באבא חאקי 
מרמלה הייתה הולכת לדוד 
הבאבא סאלי. כשהבאבא 
סאלי נפטר והיא הייתה גרה 
בחיפה, אמרה לאיזה צדיק 
אלך? בא אליה הבאבא 
סאלי בחלום ואמר לה 'יש 
צדיק בין חיפה לנתיבות, לכי 
אליו. היא לא ידעה על מה 
מדובר, יום אחד הייתה עם 
קבוצת בנות והן אומרות לה 
'עכשיו הולכים לקרית גת 
לרב מויאל'. כשהיא באה 
אליו אמר לה רבינו 'יש לך 
דרישת שלום מבאבא סאלי 
בשבילי?' איזו ראיה הייתה 
לרבינו!
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בש"ס  מסכתות  פעמים  עשרות  סיים  שאביו 
הוא מעולם לא ערך סיום מסכת בפומבי, וכל 

זאת משום שלא רצה פרסום. 
מרבני  מוגרבי,  יוסף  רבי  הגאון  מספר 
חולון: "לפני עשרות שנים פתחנו את השיעור 
התנכלו  מקומיים  ותושבים  בחולון,  הראשון 
לקרית  זצ"ל  מויאל  לרב  באתי  מאוד,  לנו 
שערי  לך  יפתחו  הלילה  לי  אמר  והוא  גת, 
וחשכו  רצון, באתי למחרת לאמירת השיעור 
עיניי – בית הכנסת נעול והוחלף המנעול כך 
שהשאירו אותי בלי מפתח ובלי אפשרות לומר 
שיעור. פתאום מגיע אדם ושואל ומתעניין מה 
חמש  של  שיעור  לי  שהיה  לו  אמרתי  קרה, 
לי  אומר  הוא  אותו,  לי  וסגרו  יהודים  עשרה 
אצלנו, חמישים מתפללים  שיעור  תיתן  'בוא 
ישמחו לשיעור תורה', הלכתי לשם ומה אני 
מגלה? ששם בית הכנסת 'שערי רצון' בדיוק 

כמו הברכה של הרב, שערי רצון נפתחו".
חברותא  שהיה  גבאי,  יהודה  הרב  מספר 
יורד  יהודי  ראיתי  "פעם  זצ"ל:  הגר"נ  של 
מהאוטובוס בקרית גת, והוא שלא ידע שאני 
החברותא של הרב, שאל אותי איפה גר הרב 
שאלתי  מכן  לאחר  לו,  הראיתי  זצ"ל.  מויאל 
חלם  'הוא  לי  וענה  רצה,  הוא  מה  רבינו  את 
שאני התרופה שלו', הוא חלם שהרב מויאל 
את  הכיר  ולא  שלו  התרופה  הוא  גת  מקרית 
הרב קודם. הוא היה חולה במחלה קשה והוא 

חי עד היום בריא ושלם".
חיים  משיבי  ר"י  יפרח,  משה  הרב  סיפר 
בבני ברק: "היה לי חוב של מיליון וחצי שקל 

את  לשלם  לי  הציע  אחד  תורם  לישיבה,  הבניין  קניית  על 
הלכתי  בתשובה.  בהחזרה  לזכויות שלי  בתמורה  החוב  כל 
למורי ורבי רבינו ניסים זצ"ל, ואמר לי 'אני גוזר עליך, אפילו 
זכות אחת לא תמכור, ותוך חודש תבוא ישועה'. תוך חודש 

גיסתי לקחה על עצמה את הבניין כולו והחוב נעלם".

ניקיון כפיים
חתנו מזכה הרבים הגאון רבי ישראל ברגר, ראש מוסדות 
'ישמח משה' בקרית גת, מספר בשיחה מרתקת ל'כל ישראל': 
יותר מכבוד אביו,  "הגמרא אומרת חייב אדם בכבוד חמיו 
אנשים שמעו על מקובל וצדיק, אספר לך איזה איש שלום, 
איזה וויתור וסלחנות. באנו לקרית גת לפני שלושים ושלוש 
בתפילות  ורבינו  ברוחניות,  שוממת  עיר  הייתה  והיא  שנה 
שלו ובדמעות שלו עשה מהפך. היה תקיף בהלכה מצד אחד 

ומצד שני הייתה לו נתינה ואהבה ונדיבות לב. 
"סיפר לי רבינו דבר מצמרר. יום אחד הוא ראה אוטובוס 
שלם של יהודים והנהג היה גוי ותחת עץ האוטובוס מחכה 
תחת  התפלל  והרב  שילכו  עד  חיכה  הרב  מתפלל,  והנהג 
פעם  בכל  ומאז  הקטרוג.  את  לבטל  בכדי  שזה  ואמר  העץ 
הלך להתפלל תחת העץ הזה לבטל את הקטרוג. סיפר לי רבי 
יחיאל אבוחצירא, שאישה יהודייה נכנסה עם הבן זוג שלה 
והרב אומר אני לא יכול לברך אותך כי אתה ערבי, היא לא 

ידעה שהוא ערבי והרב ידע.
הייתי  שנה  משלושים  יותר  לפני  גת  לקרית  "כשבאתי 
בצער גדול, לעזוב מקום תורה ולבוא לקרית גת והרב אמר 
בשנים  רואים  כבר  ברק',  בני  תהיה  גת  קרית  'ישראל,  לי 
וקריה חרדית שלא זכתה כל עיר  האחרונות אלפי אברכים 
זזה שכינה  עליו שלא  עובדיה העיד  הזה,  מרן הרב  לדבר 
ממנו. מי שלא ראה תשעה באב אצלו לא הבין מה זה חורבן 
בית המקדש. היה מכבה את החשמל ובוכה בדמעות. כאילו 

מישהו נפטר לו.
לרבי  לכו  אמר  שלו  האחרונות  בשנים  סאלי  "הבאבא 
הבת  אליו'.  לכו  ניסים,  רבי  גת,  בקרית  יהודי  'יש  ניסים, 
של באבא חאקי מרמלה הייתה הולכת לדוד הבאבא סאלי. 
אמרה  בחיפה,  גרה  הייתה  והיא  נפטר  סאלי  כשהבאבא 
לאיזה צדיק אלך? בא אליה הבאבא סאלי בחלום ואמר לה 
על  ידעה  לא  היא  אליו.  לכי  לנתיבות,  חיפה  בין  צדיק  'יש 
מה מדובר, יום אחד הייתה עם קבוצת בנות והן אומרות לה 
אליו  באה  כשהיא  מויאל'.  לרב  גת  לקרית  הולכים  'עכשיו 
אמר לה רבינו 'יש לך דרישת שלום מבאבא סאלי בשבילי?' 

איזו ראיה הייתה לרבינו!"
מה הסיבה שלא הענקתם ראיון עד היום לשום עיתון?

לי  ואמר  לי  וקרא  כף  תקיעת  רבינו  לי  נתן  אחת  "פעם 
תבטיח שלא תתפרסם, תברח מן הפרסום, נתתי לו תקיעת 

כף, עכשיו אני מדבר רק עליו ולכבודו".
"הוא היה אהוד על כולם, כולם אהבו אותו. אלפים באו 
יוסף  יצחק  הרב  מאזוז,  הרב  הדור,  גדולי  מתוכם  לשבעה 
ועוד. הייתי אצל הרב מרדכי אליהו זצ"ל בשליחות בנושא 
רבי  של  החתן  'אתה  ואמר  השולחן  על  דפק  והוא  רבנות 

ניסים ולא נתנו לך מה שמגיע לך?' הוא כעס".
נגמר  לא  זה  אבל  לאברכים,  מלגות  נותן  היה  "רבינו 
יום  בכל  טוב  שלמדו  לאלו  מעטפות  נותן  היה  במלגות, 
נותן לי מעטפות לתת. הוא עצמו  רביעי לכבוד שבת. היה 
הלך עם נעליים ששוות עשרים שקל, חליפה שקניתי לו לפני 
שלושים ושלוש שנה, עד יום המוות הלך אתה. לעצמו לא 

לקח דבר.
חולצה,  עבורו  לקנות  לה  נתן  שלא  לי  מספרת  "חמותי 
שמעתם היום שתופרים חולצה? מי תופר היום חולצה? היא 
תפרה לו גם כשנקרע לו, היא תיקנה, אין לקנות! אתה רואה 
מלגות,  אלף שקל  נתינה, מאתיים  אימפריה של  אחד  מצד 
לא  בקר  בשר  הפשטות.  השני  ומצד  תקציבי ממשלה,  בלי 

הכניס לפיו חוץ מאשר בחגים שזו מצווה".
אומרים שלא לקח כסף מכל אדם...

"נכנסה אליו פעם אישה צרפתייה והרב אמר לה 'לא רוצה 
את הכסף שלך. זה כסף של חילול שבת', שאלה את רבינו 
למה? ורבינו ענה לה 'תגידי את', ואחרי זמן התברר כי היא 
שותפה למסעדה באנגליה של טריפות ונבלות וחילול שבת. 

היא חזרה בתשובה והיום היא תומכת גדולה בישיבה.
"הצדיק אבד ואין איש שם על לב, לא מבינים איך קרית 
לדבר  הסכמתי  צדיק,  של  בהספדו  למתעצל  אוי  זכתה,  גת 
כדי שיידעו מה איבדנו. אחרי השבע ברכות שלי רבינו קרא 
לי ואמר לי לך חיכיתי, קח את המפתחות של המוסדות. היו 
אז שתי וילות, וכל הזמן בקשתי ממנו שנעשה הקצאה של 
שטח מהעירייה, אבל הוא אמר 'לא, אני טיפש, אני בזוי, אני 

לא רוצה כלום'. התנגד לכל גינוני כבוד".
הייתה לו הערכה עצומה אליכם כחתנו

"הוא היה אומר 'הרב עובדיה בהלכות. חתני הרב ישראל 
ברגר בדרשות', אבל נתמקד ברוח קדשו, נכנס אליו אברך, 
אומר לו רבינו לאברך 'צא מפה אתה מחלל שבת'. אנשים 
ע"ה  שלי  אמא  במקווה.  קודם  טבלו  אליו,  להיכנס  פחדו 
שלא היה לי יקר ממנה, סיפרה לי שאמרה לו 'הבת שלי יש 
אני מבקשת ממך כבוד הרב, תברך אותה  בנות.  לה ארבע 
לבן', ורבינו ענה 'למה לא באת אלי לפני ארבעים יום?' - 

אחותי לא ידעה שהיא בהריון והרב ידע". 
היו גם מופתים אישיים מן הסתם...

"אני  ברגר,  הרב  מספר  בהתחלה",  בנות  ארבע  יש  "לי 
לי  יהיו  שלא  פחדתי  השני  בני  כשנולד  בנים.  מאוד  רציתי 
יותר בנים, רציתי לקרוא לו 'משה ניסים' אבל רבינו אמר לי 
לא. אתה לא תקרא לו משה ניסים כי אבא שלך מגיע לו שם 
לבד 'משה' וניסים יגיע. אשתי היו לה הפלות קשות מאוד. 
עברנו חיים לא קלים. אשתי הרתה ואחרי מוישי נולדה בת 

חמישית - שירה. אבל אז נולד בן וחשבנו לקרוא 
לו ניסים. אמרתי לו 'אני התחייבתי לרבי שמעון 
בר יוחאי שאקרא לו שמעון. הייתי בקבר שמאוד 

נכנסה אליו פעם אישה 
צרפתייה והרב אמר לה 

'לא רוצה את הכסף שלך. 
זה כסף של חילול שבת', 

שאלה את רבינו למה? ורבינו 
ענה לה 'תגידי את', ואחרי 
זמן התברר כי היא שותפה 

למסעדה באנגליה של 
טריפות ונבלות וחילול שבת. 

היא חזרה בתשובה והיום 
היא תומכת גדולה בישיבה.
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רציתי בן הבטחתי כמו הסגולה שמי שרוצה בן מבטיח 
על הקבר של רשב"י שיקרא לו שמעון'. אמר לי רבינו 
'לא. תקרא ניסים', אמרתי לו 'אקרא לו ניסים שמעון'. 
יגיע'.  כבר  ושמעון  לבד  ניסים  'תקרא  רבינו  לי  אמר 
מאחל  שאני  הריון  אחרי  הגיע  הקטן  שלי  שימי  ואכן 
ניבאו  להפיל,  לנו  אמרו  הרופאים  לדעא"ש.  רק  אותו 
רעות. לא רוצה להיכנס לכל הקושי. אני אמרתי שמעון 
רבי  שם  על  מאיר  אמרה  אשתי  אבל  ההבטחה  לקיים 
נולד  הילד  מאיר.  שמעון  לו  וקראנו  הנס,  בעל  מאיר 
לפני הזמן בריא ושלם. ילד חמוד בתלמוד תורה שובב 
קטן. כשרבינו בא לבקר את אשתי בבית חולים, אמרה 
לו אשתי זהו אל תברך שוב על הבאים אחריו, זהו, ופה 

זה נעצר. בשמעון מאיר".

מופתים ונפלאות
"איש שלום הוא היה, אדם שברח ממחלוקת. כולו 
רב  כזה  אתה  עליו,  כועס  הייתי  לצדיקים,  התבטלות 
גדול למה אתה מנשק ידיים לצדיקים? לפני שלושים 
לקנות  טבע  לו  היה  רבינו  למה  מישהו.  בו  פגע  שנה 
עליות, כל העליות של שבת היה קונה ומחלק, הייתה 
יהודי  קם  שלו,  בישיבה  שזה  אף  לקנות  אהבה  לו 

וצעק על רבינו וביזה אותו. שפך את דמו, הרב שתק. 
למחרת בבוקר מגיע הבן של אותו יהודי ואומר לרבינו 
'תתפלל, אבא שלי בין חיים למוות', לא אספר את השם 
אבל בקרית גת מכירים, הייתה לו סכרת והוא היה בין 

חיים למוות ממש.
"לפני שפתחתי את ישיבת ישמח משה בברכתו הוא 
רצה שאפתח את הישיבה אצלו. אמרתי לו זה 'ישמח 
משה' זה למען שמו באהבה, אי אפשר. הזמן של מנחה 
בישיבה בשעה 13:00, הייתי אומר לו בוא כנס למנחה 
אבל אמר לי אני לא יכול - כל עוד לא סלחתי לאדם 
הזה בלב שלם. איך אבקש שהשם יסלח לי? קודם כל 

אני רוצה לנסות לסלוח מכל הלב לאותו יהודי. 
"לפני שלושים שנה נתן לי רבינו רכב במתנה, רכב 
יום אחד התפללתי בנץ,  שעולה שמונת אלפים שקל. 
לו  היה  הרב  נגנב.  הרכב  כי  מגלה  ואני  לחניה  הגעתי 
דבר כזה טבע שכל יום היה לומד משניות. בולע, גורס 
לי שקמתי בחמש  'זה מה שמגיע  לו  משניות. אמרתי 
בבוקר להתפלל? שגנבו לי את האוטו'. הרב תפס את 
הזקן שלו, איך היו יודעים שהברכה שלו זו הבטחה? 
אם הוא תפס בזקן. אמר לי רבי ישראל, אתה מאמין או 
לא מאמין? שלחתי את רבי יהודה הנשיא אחרי האוטו, 
אני לומד משניות. מי חיבר את המשניות? רבי יהודה 
האוטו  אחרי  הנשיא  יהודה  רבי  תפחד,  אל  הנשיא, 

שלך. האמנתי ואמרתי הלוואי. 
ואומר  צהרים  ארוחת  אוכל  אשתי  עם  יושב  "אני 
את  מה  שקל  באלף  אוטו  לי  הציע  מישהו  לאשתי 
אמרתי  מאמין?  לא  אתה  לי,  אומרת  אשתי  אומרת. 
לי  יביא את הרכב שיהיה  יהודה הנשיא  לה עד שרבי 
כנראה  'לא,  לי  ואשתי הצדקת אמרה  בינתיים.  משהו 
אתה לא מספיק מאמין, ואם אתה לא תאמין לא תקבל 
את הרכב'. לאשתי אמונה חזקה ויצוקה, לא גמרתי את 
ארוחת הצהרים ואני מקבל טלפון ממשטרת באר שבע 
'אתה ישראל ברגר? האוטו שלך במגרש שלנו בבאר 
שבע'. השוטר שואל אותי כשבאתי למשטרת באר שבע 
'תגיד מי זה התמונה שיש לך על המראה?' זאת הייתה 
תמונת רבינו בצורת לב שחילקו פעם עם תפילת הדרך 
העבריינים  נדיר,  דבר  זה  לי  אומר  השוטר  מאחורה, 
אוהבים את סוג הרכבים האלו פורד קונטינה, ואם לא 
מצליחים לגנוב תולשים את הרדיו ואת המושבים, אבל 
האוטו שלך שלם. כנראה פחדו מהתמונה הזו, לא נגעו 
ברכב לרעה. לא ראו דבר כזה, רבי יהודה הנשיא שמר 

לי על האוטו.
"הרב אמר מה שהוא חושב. היה עושה לך פאדיחה 
על יד כולם. היה תקיף. היה עומד עם שעון אם הייתי 
מאחר לתפילה היה מסתכל על השעון, אם הוא לא היה 
מדבר מפורש היה משחיל בשיחה שלו רמז שאני יבין. 

היה חכם.
אליו  האהבה  נשמתו.  כפרת  שלו,  חברותא  "הייתי 
היא בל יתואר. בכל מקום בארץ שתלכו היום תשמעו 
לפני  לתאר.  שאין  לחמותי  כבוד  נתן  מויאל,  הרב  על 
מלחמת ששת הימים הוא חלם את רבי שמעון בר יוחאי 
ורבי אלעזר בנו פותחים את העיניים והבין שהם באים 

לשמור".
מי היה האיש שנפטר ביום פטירת הרב זצ"ל?

רבי  של  ברק  בבני  בהלוויה  שעבר  בשבוע  "הייתי 
אהב  רבינו  רבינו,  של  הזמר  שהיה  ז"ל  ברזילי  משה 
למנגינה  נקשר  היה  התימנית.  השירה  את  במיוחד 
עולם,   לבורא  אותו  מחברת  שהיא  ואמר  התימנית, 
הרב  ילדים.  לו  היה  ולא  לשיר  בא  היה  ברזילי  ומשה 
נולדו  תקופה  ואחרי  ומכופלת  כפולה  ברכה  לו  אמר 
עשרים,  בני  כבר  הם  בברית,  הייתי  אני  שלישייה. 
היהודי הזה רבי משה ברזילי חלה במחלה קשה מאוד 
לפני שנתיים. מחלה שאין לה תרופה, הוא ביקש ברכה 
אני  עוד  'כל  והבטיח  הזקן שלו  את  תפס  הרב  מהרב, 
חי אתה תחיה' וכך קרה, הרב נפטר ביום שני ולמחרת 

בבוקר הייתה הלוויה של משה ברזילי. 
יהודי  ונכנס  מלכה  במלווה  הרב  עם  יושב  "הייתי 
נכנס  שהוא  איך  לילדים,  מחכה  שנה  עשרה  ששבע 
)ערק  'מחייה'  תביאי  סימי,  'סימי  לחמותי  צועק  הרב 
ניגש  היהודי  השמים'.  'ישמחו  לשיר  ומתחיל  י.ק.(' 
לרב וביקש 'אל תשיר בקול כי אחים שלי אתי ועוד לא 

קשה  אגו  עם  יהודי  פעם  נכנס 
לרב, ואמר לרבינו 'אותי אל תנסה 
להחזיר בתשובה. יש לי כסף, אני 
רבינו  תשובה'.  רוצה  לא  מסודר, 
אמר לו 'אתה לא יעזור לך תשובה 
רבינו  משה  כמו  תהיה  אם  אפילו 
אותו  מיד  תשובה'.  לך  יעזור  לא 

יהודי קיבל על עצמו תשובה.
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יודעים שאשתי בהריון'. הרב ראה בראיה שלו שהאברך 
נפקד והתחיל לשיר.

לרבינו  ואמר  לרב,  קשה  אגו  עם  יהודי  פעם  "נכנס 
אני  כסף,  לי  יש  בתשובה.  להחזיר  תנסה  אל  'אותי 
מסודר, לא רוצה תשובה'. רבינו אמר לו 'אתה לא יעזור 
לך תשובה אפילו אם תהיה כמו משה רבינו לא יעזור לך 

תשובה'. מיד אותו יהודי קיבל על עצמו תשובה.
"לפני שלוש שנים הגיע אדם ואמר שרוצה לבנות לי 
את הישיבה, יש לי רק מקלט. ואומר שהוא מוכן לתרום 
ואומר  מויאל,  לרב  הולך  קודם  מיליון שקל אבל   2 לי 
בזמנו  הבניין,  את  לו  לגמור  רוצה  שהוא  מויאל  לרב 
גיסי מאיר שי היה המנכ"ל ורבינו אמר למאיר שי 'אני 
לא רוצה את הכסף שלו'. אמרתי לאשתי 'אני רוצה את 
הכסף הזה בשבילי'. לא אחשוף את שמו, היום יש עליו 
לי אבא שלי  אומרת  ב'כלבוטק', אשתי הצדקת  תכנית 
לא רוצה. אני אמרתי לה נכון לאבא שלך יש אפשרות, 

לי אין אפשרות. 
"הגיע אותו יהודי עם נהג ורכב מפואר ומנהל תכניות, 
ואומר לי תקשיב אני בונה לך הכל, ישיבה מוסדות הכל. 
אמשיך  ואני  שקל  אלפים  עשרת  של  שיקים   12 לי  תן 
את השאר, אמרתי לו אם היה לי כל כך הרבה כסף לא 
הייתי צריך אותך. אני רק מקבל ולא נותן. סתמתי אותו. 
למה האמנתי לו? כי הייתה לי פעילה גדולה בשומרון 
במאתיים  עקץ  עצמה  ואותה  אחריו,  כעיוורת  שהלכה 
אלף שקל בסוף. האיש הזה כמעט השאיר אותי בלי בגד 
ורבינו בדקה ראשונה  ללבוש, הוא עקץ עשרה רבנים, 
אותי השם הציל ברגע האחרון.  לא לקחת.  אמר ממנו 
כבר אמרתי הנה הגיעה לי הישועה. בזכות זיכוי הרבים 

ניצלתי. 
שנולדו  תאומות  לי  יש  אישי,  בסיפור  "אסיים 
מהן.  נכדים  לי  ויש  היום  נשואות  כבר  ראשונות, 
קילו,  שלוש  ושקלה  תינוקת  כשהייתה  הבכורה  הבת 
התאשפזה בקפלן, הלכתי לקפלן והרופאים לא נתנו לי 
וראיתי  בלחץ  היו  הרופאים   - ילדים  למחלקת  להיכנס 
טכנית  טעות  שבגלל  התברר  צעקה.  חמותי  היסטריה, 
של הרופאים לא זרם חמצן לקופסה. עד שהצליחו לייצב 
את המצב, אמרתי לרופאים 'נכנסתי עם ילדה בריאה עם 
ברונכיט קל ואני רוצה לצאת עם ילדה בריאה. על גופתי 
המתה'. מי מוותר על הילדים שלו? קניתי אותה בשוק? 

"חודשים הילדה הייתה מאושפזת, בדיוק בי' שבט היא 
איזה  מצאתי  עליה,  התנסו  שסטודנטים  התברר  שוחררה. 
רופא שיודע יידיש אמרתי אולי הוא יענה לי, אתחנף אליו 
קצת. הוא אומר לי ביידיש 'תתפלל לאלוקים'. באתי לרבינו 
ובכיתי 'מה עם הבת שלי, מה יהיה?' רבינו אמר לי 'במוצאי 
מנגינה  עם  התחיל  רבינו  אותה'.  להוציא  בא  אני  שבת 
מפחידה, הגיע מוצ"ש והוא שם יד על הילדה ובכה בכיות. 
ומפחיד  בוכה  אתה  חבל שבאת  לו  אמרתי  לפחד  התחלתי 
אמרתי  לא מאמין?'  או  'אתה מאמין  לי  אמר  רבינו  אותי! 
לבשר  'באתי  לנו  ואמר  לאשתך,  תקרא  לי  אמר  לו מאמין. 
איש  הבן  אצלי  היה  בלילה  אתמול  בריאה.  שהילדה  לכם 
חי ונישקתי אותו ביד אלף פעם והוא אמר לי הנכדה שלך 
בריאה'. שעות אחר כך קראו לנו לקבלה וסיפרו שחל שיפור 
של שמונים אחוז אצל הילדה. הבן איש חי התחיל לעבוד. 

היום היא אמא לילדים.
אותה,  עוזבת  לא  שהמחלה  ברכה  לבקש  באה  "אישה 

יוחאי  בר  שמעון  רבי  אצל  סעודה  'הבטחת  הרב  לה  אמר 
נזכרה את אשר הבטיחה, עשתה סעודה  ולא קיימת', ואכן 

והבריאה.
"מצאתי אצלו בגמרא תעודת כושר לרב עיר ממרן הרב 
עובדיה זצ"ל. והסביר לי שרצה פרנסה ובא למרן וכתב לו 
מיד בכתב ידו ואמר 'מי שנתן לך להמתין רבע שעה בחוץ 
ייענש'. את התעודה הוא לא הראה לאף אדם בעולם והיא 
נמצאה במקרה כשניקיתי את הספרים שלו לפסח. יהי רצון 

שימליץ טוב בעדינו.
ברגר  שהרב  הדבר  קרה  כיצד  מלשאול,  התאפקנו  לא 

נשא לאישה את בת הרב מויאל?
זו וחושף ל'כל ישראל' כי אמו  הרב ברגר רגיל לשאלה 
וחצי  אשכנזי  לחצי  נחשב  למעשה  והוא  נימני,  ממשפחת 

ספרדי ובן למשפחת מקובלים ידועה.

כל העליות של שבת היה קונה ומחלק, הייתה לו אהבה לקנות אף 
שזה בישיבה שלו, קם יהודי וצעק על רבינו וביזה אותו. שפך את 
דמו, הרב שתק. למחרת בבוקר מגיע הבן של אותו יהודי ואומר 
לרבינו 'תתפלל, אבא שלי בין חיים למוות', לא אספר את השם 
אבל בקרית גת מכירים, הייתה לו סכרת והוא היה בין חיים למוות 

ממש.
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מגיד דבריו 
ליעקב

ארבע שנים אחרי שעזב את ארץ החיים, התחקה יוסי 
גיטלר בסיוע בני המשפחה אחר תחנות חייו הסוערות 
של מגיד המישרים הנודע רבי יענקל'ה גלינסקי זצ"ל 
 על ילדותו כתלמיד ישיבת נובהרדוק )"כוסות מים 
עם חלודה"(, בחרותו בערבות סיביר )"פספס את 
הרכבת ביום השחרור"(, הימים בקולחוזים של קזחסטן 
)"מתוך העילפון למד עם בנו של בעה"ב"(, ההברחה 
בתוך מזוודה לפשקאן )"שם תמצא את מבוקשך"(, 
העלייה לארץ ישראל )הוראת הגר"א יפה: "לך תחזק 
את ישיבת חדרה"( והמעבר מחדרה לבני-ברק )הכרעת 
החזו"א: "אם התמונות שלהם בשום פנים לא"(  וגם: 
למה הרים את נעלו נוכח הגרח"ע גרודז'ינסקי? איזה 
סיפור התעקש לספר בכל שמחת ברית? מדוע הסכים 
להתראיין ל'שעה טובה' ולא אבה לעלות לשידור ב'קול 
חי'? ומה השיב לעיתונאים ששאלו האם נכונה השמועה 
שנפטר?  מגיד מראשית אחרית

|| יוסי גיטלר ||
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מספרו י את  הטלפון  צג  על  רואה  אני  אחד  ום 
החנות  בעל  מבני-ברק,  הידוע  הצלם  של 
מרים  אני  עקיבא,  רבי  מרחוב  "פוטו-ציון" 
של  שלומו  'מה  מיד  שואל  והוא  הטלפון  את 
נקודה,  אותה  סביב  ושוב  שוב  כך  אביך'? 
אותו  ושאלתי  מחשיד  משהו  פה  שיש  הבנתי 
לפשר ההתעניינות המרובה במצבו הרפואי של 
אבי מורי, אז הוא משיב לי בעדינות שיש שמועות ברחוב 
שאבא הלך לעולמו, ככה לא פחות. אמרתי לו חכה כמה 
כי  איזושהי התפתחות, אם  ישנה  אני אבדוק האם  דקות 
בליבי לא האמנתי שדבר כזה אירע ואני עדיין לא יודע, 
אולם בכל זאת ליתר ביטחון הרמתי טלפון לאבא, כמובן 
שהשמועה הוכחשה מידית בעצם המענה – אבל אם כבר 
לעיתונאים  להשיב  מה  פיו  למוצא  שאלתי  התקשרתי, 
הצובאים על הנייד שלי בשאלות אודות מצבו הבריאותי, 
'תגיד להם שאני  ומדהימה  חיננית  הייתה  התשובה שלו 
מתחיל לספור את המאה-ועשרים שלי מעכשיו', זו הייתה 
תמצית חייו: השמחה שהמאיסה את כל הבלי עולם הזה, 
בעיני  יתקבל  בה  והצורה  הבריות  יאמרו  במה  הזלזול 
הבריות". את הסיפור המיוחד הזה מספר לנו ר' ישעיהו 
הגאון  המפורסם  הבני-ברקי  המגיד  אביו,  על  גלינסקי, 

הצדיק רבי יעקב גלינסקי זכר צדיק לברכה.
ולהסביר  המודל  את  לבנות  שיכול  הסיפור  אולי  זה 
והאגדה  האיש  גלינסקי,  יענקלה  ר'  זה  מי  קצת  לנו 
העדות  מכל  יהודים  שרבבות  היהודי  משמע,  תרתי 
והחוגים נהנו מאמרותיו, הגו בספריו, ודלו מים מתוקים 
לשם  הנודעות  הספרים  בסדרות  והמתוק.  הזך  מבארו 
בספרי  ועוד,  תורה  חומשי  חמשה  על  "והגדת"  ותהילה 
"להגיד", ובאינספור אכסניות בו הובאו דבריו, רעיונותיו 
המחכימים מכבשונה של נובהרדוק, מוסריו החדים מבית 
היוצר של תנועת המוסר מיסודו של רבי ישראל סלנטר, 
ושאותם  אותו  הרוח שאפיינו  ורוממות  והחיות השמחה 
העביר במנות גדושות לסובבים אותו, משפחתו הקרובה, 

וקהל מאזיניו שומעי לקחו בכל רחבי הארץ.
מגיד  של  המקצוע  מאוד  היה  נפוץ  עברו  בדורות 
באירופה  לעיירה  מעיירה  סובבו  המגידים  מישרים, 
הקפואה ועשו נפשות ליהדות, חלקם עשו זאת ממניעים 
חיילים  להגביר  ורצון  תמימה  מאמונה  חלקם  כלכליים, 

היו  מהם  רבים  ולהאדירה.  תורה  להגדיל  ולתורתו,  לה' 
זורקים מרה בשומעים ומייסרים אותם על דרכיהם הרעים. 
ההוא  הדור  בתום  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי 
ובהיקבץ פליטי המחנות לארצנו הקדושה ספו מן העולם 
לא  העת,  לאותה  עד  שהיו  בשער  והמוכיחים  המגידים 
חובטים  ומשתפל  ארוך  לבן  זקן  עם  דמויות  עוד  נראו 
בבימת הקריאה וזועקים על חובת ההתחזקות בכך וכך, 
נדמה היה וכך אכן אירע שהתופעה נעלמה מהיקום. אחד 
היה שנותר לשמר בדבקות את מוסד המגידות המפואר, 
הלא הוא ממשיך דרכה של המסורת הנובהרדוקית שכל 
חייו שימר לבל תכבה הגחלת של תורת הסבא מנובהרדוק 
ודרכו במסילה העולה בית א-ל, המגיד הגאון הצדיק רבי 

יעקב גלינסקי זצוק"ל.
כמגיד מישרים היה ידוע במשליו הנוקבים, עולם הזה 
המלאה  משמעותו  על  הבא  עולם  לחיי  בלבד  כפרוזדור 
יחיד  בעמל  דגלה  הטהורה  משנתו  חייו,  דרך  הייתה 
ומיוחד רק כזה שיביא להוספת חלקים בעלמא דאתי, לא 
היה לו עוד מטרה למענה היה מוכן להשקיע מלבד קיום 
רצון הבורא יתברך שמו. ואת התובנה הברורה הזו החדיר 
שיעוריו  מכוורת  דבש  לרדות  שבאו  בהמונים  הרף  ללא 
הערבים. עד לימיו האחרונים לא חס על כוחו וכיתת את 
את  ברמה  להשמיע  למשנהו  ומהיכל  לעיר  מעיר  רגליו 
לדבקות  מתפשרת  הבלתי  האחת  דרישתו  את  ה',  דבר 

בקונו ותורתו הקדושה.
של  שמים,  ויראת  תורה  אהבת  של  לחיים  דוגמא 
ניתן ללמוד  חיים למען הבורא ולא לשום מטרה אחרת, 
ר'  בנו  לראשונה  לנו  מספר  אותו  הבאה  מהמעשייה 
ישעיהו: "כאשר באתי בברית האירוסין עם אשתי שתחיה, 
כנהוג במחוזותינו עלתה אשתי לפני השידוך להיפגש עם 
הורי ז"ל, בעת שהותה בביתם הציעה בפניה אימא ע"ה 
מיני תרגימא ושידלה אותה לאכול תוך שהיא אומרת לה 
מעשה  לאחר  ברכה(,  )תעשי  ברכה"  א  "מאך  באידיש 
צורך  אימא שיש  מדוע חשבה  בפני תמיהה  הביעה  היא 
להזכיר לה לברך וכי עלתה על דעתה חלילה שלא אברך 
קודם האכילה? עניתי לה שיש אנשים שמברכים כי הם 
רוצים לאכול, לעומתם יש כאלו שאוכלים כי הם רוצים 
לברך. לא האכילה היא המטרה אלא הברכה לבורא עולם, 
ולכן אימא ע"ה שחיה במחיצתו של אבא זי"ע לא ראתה 
זה  מטרה באכילה אלא באמירת הברכה עובר לטעימה. 

היה מטבע הלשון שלה: במקום לאכול – לברך".

כי בשמחה תצאון

שאינם  המפורסמות  מן  הייתה  שלו  השמחה  מידת 
בפיו  ועליצות.  שמחה  אמרה  מהותו  כל  ראיה.  צריכים 
חיבתו  הביאה  איך  ומדהים,  נדיר  סיפור  ישעיהו  ר'  של 
שעות  בשמונה  עלמא  בהאי  חייו  את  להאריך  לשמחה 

נוספות. סיפור שעוד לא סופר:
ז"ל  אבא  של  מיטתו  יד  על  שהיתי  הפטירה  "ביום 
המוניטור  בבני-ברק,  'מעייני-הישועה'  החולים  בבית 
ניכר  התפרעו,  והמדדים  השתולל  מיטתו  יד  על  שניצב 
בני  אדמות,  עלי  שלו  האחרונים  ברגעים  שמדובר  היה 
הווידוי  את  עמו  אמרו  המיטה  סביב  ששהו  המשפחה 
בקול בוכים עד שהמדדים התיישרו וקו ישר רצוף נחזה 
על המסך, במקצועי כחובש וכבנו של אבא הבנתי היטב 
את המשמעות - אבא הלך לעולם שכולו טוב. ואז אירע 
מה שלא ניתן להסביר בדעת אנוש. נכנס לחדר מאן דהוא, 
אדם שאף אחד לא הכיר אותו במשפחה, לא לפני זה ולא 
על  לפרוט  והחל  כתפו,  על  גדולה  גיטרה  עם  זה,  אחרי 
להראות  חזר  פשוט  המוניטור  שונות.  נעימות  המיתרים 
סימני חיים, המדדים חזרו לנוע שוב, זה דבר בלתי נתפס, 
ישר  קו  מראה  שהמוניטור  אחרי  מקום,  באף  אותו  אין 
השירה,  של  הכוח  אבא  ואצל  לחיים,  לחזור  אפשר  אי 
לחיים  אותו  החזיר  פשוט  חייו,  מעוז  שהייתה  השמחה 
קולות  בזכות  לתחייה  שב  הוא  ביותר.  הפשוט  במובן 
במהרה  לא  אמנם  לאוזניו.  שחדרו  השירה  והדי  הנגינה 
בכל  במוניטור,  תקלה  יש  אולי  וחשבתי  השתכנעתי 
נס רפואי, פניתי למי שהיה אז מנהל  זאת דבר כזה הוא 
וביקשתי ממנו לבדוק את  רוטשילד,  בית החולים הד"ר 
תקינות המוניטור ופעילותו, הוא חזר אלי ונתן לי מענה 
מצביע  שהוא  והנתונים  לחלוטין  תקין  שהמכשיר  ברור 

כל ימיו הקפיד והעריך 
את התפילה בנץ החמה, 

בתחילה כשהתגורר ברחוב 
הרב קוק – רחוב אברהם 

– התפלל נץ בביהמ"ד 
ברסלב, לאחר מכן כשעבר 

לרחוב דבורה הנביאה 
התפלל ב'לדרמן' עם רבי 

חיים קנייבסקי שהיה מאוד 
מיודד עמו, בעיקר בעקבות 

הקשר שהיה לאבא עם אביו 
הסטייפלר.

ימים מקדם. ישיבת 'בית יוסף' בביאליסטוק

המשגיח. רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי
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עליהם הם נכונים ומדויקים".
בקיצור על רגל אחת, מי היה אביך?

"על רגל אחת? מסירות נפש ושמחה".

אלה תולדות יעקב

שומעים  אנו  זצ"ל  יענקל'ה  רבי  של  חייו  קורות  את 
מנכדו הרב שמואל נחמיה גלינסקי המתגורר בנחלת הר 
שנים  משך  חקר  הנאמן  הנכד  מלאכי,  שבקריית  חב"ד 
בקודש,  ולמעלה  אביו  אבי  משפחת  שורשי  את  רבות 
וקיבץ אותם יחד לספר ביוגרפי תיעודי על קורות משפחת 
יצא לאור במהדורות מבוא ועתיד  גלינסקי-ברוד, שכבר 
בתום  הביוגרפית-תורנית  הספרות  עולם  את  לפאר  עוד 
וקיבוצו  הגדול,  הסבא  על  שקיים  הרב  החומר  אסיפת 
לאלומה אחת שתאיר לקוראים הרבים את הדרך ילכו בה 

במשנתו הנאדרת של הסבא זצוק"ל.
הרך  של  שמשו  זרחה  בו  היום  היה  תרפ"א  טבת  ט' 
מרת  ולאמו  צבי  אברהם  רבי  לאביו  יעקב  יצחק  הנולד 
על  הפולני  ביאליסטוק  שבמחוז  קריניק  בעיירה  דבורה 

גבול רוסיה. "עד 1911 זה היה בשליטת רוסיה ובאותה 
הנכד  מרחיב  הפולנים",  לידי  הריבונות  עברה  שנה 

בעובדה היסטורית על עיירת הולדת סבו. 
שנות ילדותו הרכות עברו על הילד יענקל'ה במחיצת 
הוריו בעיירת ילדותו, בין כותלי התלמוד-תורה המקומי 
תחת שרביט הנהגתו והדרכתו של המשגיח הגאון הצדיק 
רבי יחזקאל מישקובסקי זצ"ל עלה ונתעלה בקניין התורה 
אישיותו  צמחה  מהם  הערכיים  החיים  והרגלי  הקדושה 
במסגרת  היה  תשע  גיל  עד  הלאה,  שנים  עשרות  הענפה 
החיידר, ואז בגיל כה צעיר, כשהוא ילד רך בשנים קפץ 
תחת  שעמדה  נובהרדוק  יוסף"  "בית  לישיבת  ונכנס 
של  חתנו  יפה'ן  אברהם  רבי  האדיר  הגאון  של  נשיאותו 
כל  על  ענתה  וכמובן  זי"ע,  מנובהרדוק  יוזל  רבי  הסבא 

שיטות ההנהגה והלימוד הנובהרדקיות המסורתיות.

אלמנה ויתום לא תענון

נובהרדוק  בישיבות  שקידתו  לשנות  שנעבור  לפני 
מעשה  בדבר  נחמיה  שמואל  רבי  הנכד  אותנו  משתף 
מרעיד, המוכיח את הסכנה המרובה הניצבת לפתחו של 
וכמאמר  ואלמנות,  יתומים  של  בכבודם  נזהר  שאינו  מי 
וכך  אני',  חנון  כי  ושמעתי  אלי  יצעק  כי  'והיה  הכתוב 
הוא מספר. "כולם מכירים את התמונות המפורסמות של 
לראות שפיו עקום במקצת. מאחורי  ניתן  הסבא, בכולם 
נולד  לא  סבא  מפחיד.  סיפור  יש  הזו  השפתיים  עקימות 
עם המום הזה, זה אירע בהמשך השנים בעקבות מעשה 

שהיה. 
מום  ולה  בקריניק  הייתה  ערירית  אלמנה  היה:  "וכך 
הזמן  עם  גיחוך,  המעורר  באופן  עקום  היה  פיה  בפניה, 
הפכה האלמנה האומללה לשעשוע של ילדי העיירה שלא 
נקעה  הימים  מן  ביום  וצערה,  לכבודה  דיים  רגישים  היו 
נפשה של המסכנה במשובות הילדים על חשבונה וקיללה 
מידה  באותה  הוא  גם  יתעקם  שפיהם  המקום  ילדי  את 
והסובבים  אחדים  ימים  חלפו  לא  עצמה.  היא  שסובלת 
ללבוש  המתחיל  יענקל'ה  הילד  של  בפיו  להבחין  החלו 
בפניהם  ושח  להוריו  רץ  הילד  רגילה,  ולא  צורה משונה 
את דבר המעשה ותינה את החשש שקינן בלבו פן פגעה 

בו מקפידת האלמנה.
"כשהוא מלווה באביו ואמו ניגש הילד לבית האלמנה 
נענתה  האישה  סליחתה,  את  וביקש  דעתה  את  פייס 
ובירכה שלא ימשיך העיוות לשלוט בפניו. וכך אכן נותר 
המצב על כנו, הפה נותר אמנם בעיוותו הראשונה אולם 
תמיד  נוהג  סבא  היה  מכאן  מבתחילה.  יותר  החמיר  לא 
האיסור  חומר  על  מרעיתו  לקהל  ולהטיף  מוסר  לקחת 
אין  ועבירות שבין אדם לחברו עליהם  שבאונאת דברים 

יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו".
המובהקות  הבניין  שנות  בישיבה,  לשנותיו  נשוב 
שנים  כולו  ישראל  עם  נהנה  ממנה  האצילית  נפשו  של 
ארוכות. "לישיבת בית-יוסף היו כמה וכמה סניפים, אחת 
לחבוש  החל  שם  קריניק,  הולדתו  בעיירת  שכנה  מהם 
בלבד.  שנים  תשע  בן  כשהוא  כאמור,  ספסליה,  את 
מחוז  מחוז,  באותו  אחרת  בעיירה  שכנה  נוספת  ישיבה 
ביאליסטוק, שם הגה בתורה בשנים המאוחרות יותר בגיל 

מבוגר יותר".
אנקדוטה אחת מספר לנו הנכד, המשקפת יותר מכל את 
העניות הנוראה והתנאים הירודים ששררו באותה תקופה 
בהיכלי הישיבות באירופה. "בישיבה לא היה שום משקה 
או שתיה מלבד מים דלוחים, מה עוד שלא די בחסרונם 
של ממתיקים כמו סוכר ודומיו הרי שבצינורות בהם זרם 
המים שררה עזובה רבה והכול היה מלא בחלודה, החלודה 
הרבה הביאה לכדי כך שגם המים שיצאו מן הברז לא היו 
שקופים כדרכם של מים אלא צבועים בצהוב דוחה כגוון 
החלודה. החניכים הנובהרדיקים מצאו פה בקעה להתגדר 
הימצאות  בהם  שיש  מים  מזכיר  המים  צבע  כי  וטענו 
היה שהחליפו את  סוכר. מה שעשו הבחורים  גרגרי  של 
המים  את  שותה  אחד  כשכל  ביניהם  המים  עם  הכוסות 
של רעהו, בטענה שבכך ערבים יותר המים לחיכם, וזאת 
בשל הכתוב בחז"ל 'מים גנובים ימתקו'. כך חיו שם בכל 
דבר עם דברי חז"ל בתמימות כפשוטם ומשמעותם, ואם 

חכמינו אמרו שמים גנובים ימתקו אז זה באמת ככה".

הושענא קהילות יעקב

מסכת הידידות של רבי יענקל'ה עם הגאון האדיר בעל 

סבא נרעש לקראת הפגישה 
עם גאון הדור והכין את 
עצמו טוב בלימוד, בבואו 
לפני ר' חיים עוזר שאל אותו 
ענק הרוח שלושה שאלות, 
האם יודע מה מצב הוריו 
ובני משפחתו? על זה השיב 
שאינו יודע. האם יש לך 
כרית? ומה מצב הנעליים? 
במקום תשובה הרים סבא 
את נעליו שהיו פתוחים 
מקדימה, כאשר בעת ההיא 
כיסה שלג את הארץ. ר' חיים 
עוזר נתן לו כסף והורה לו לך 
תקנה נעליים חדשות.



בני בכורי. בנו הגדול רבי אברהם צבי גלינסקי

עת דודים- בנישואי בר שיחנו בנו ר' ישעיהו
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'קהילות-יעקב' מרן הסטייפלר זי"ע היא סוגיא 
מתברר  כך  שורשיה  עצמה.  בזכות  מופלאה 
נטועים  גלינסקי,  נחמיה  שמואל  ר'  מדברי 
עמוק בראשית שנותיו של הסבא בין כותלי כור 

ההיתוך הנובורדוקאי. 
הקטנה  בישיבה  צעיר  בחור  וסבא  ימים  "באותם 
אצלו  ונחלשה  הדעת  חלישות  אותו  תקפה  שבקריניק 
פנה למשגיח  כך  כי  בראותו  המוטיבציה בעמל התורה, 
להיחלץ  כיצד  ותושייה  עצה  ממנו  וביקש  הישיבה 
לו לפנות  עליו. המשגיח הורה  מהמשבר הרגעי שעובר 
לבחור  לגשת  ושם  בסמוך,  ששכנה  הגדולה  לישיבה 
יעקב ישראל קנייבסקי ולבקש ממנו חיזוק  מבוגר בשם 
אחרי  לתור  והחל  ללכת  פנה  סבא  ה',  בעבודת  ועידוד 
בית-המדרש  בהיכל  לאחר שלא מצאו  הבחור המדובר, 
על  הרכון  בחור  ראה  שם  הנשים,  עזרת  לאכסדרת  עלה 
תלמודו בשקידה עצומה, הוא ניגש אליו והתברר שאכן 
מדובר בבחור אותו הוא מחפש. מה בדיוק הוא אמר לו 
אנחנו לא יודעים" – אומר ר' שמואל נחמיה – "אולם מה 
שברור זה שהוא הרעיף עליו דברי חיזוק והדרכה, ומאז 
והלאה כבר לא ראה רפיון בלימודו ועבודתו השלמה קמי 

בורא עולם".
דבי  עמודי  ביני  ובנעימים  בטוב  חלפו  שנים  עשור 
מדרשא ואז החלו להתקדר שמי אירופה בעננים שחורים 
של  עלייתו  תרצ"ט,  שנת  שלהי  "הימים  רעות.  מבשרי 
הנאצית  בגרמנייה  לשלטון  ימ"ש  היטלר  אדולף  הצורר 
מעוררת חשש כבד מפני הבאות בלבם של יהודי פולין. 
היהודי  העם  נגד  הצורר  של  הלוחמניות  הצהרותיו 
מביאים את הנער יעקב יצחק בן התשע-עשרה להחליט 
על חציית הגבול מפולין לליטא, חבריו לישיבה עושים 
הוא  ואילו  ת"ש,  שנת  של  יום-כיפור  לפני  עוד  זה  את 
לא מספיק לעשות את זה עד שלקראת חג הסוכות ת"ש 
קריניק. כאשר הוא  לעיירתו מכורתו –  פורצים הנאצים 
של  ובראשיתו  ממהר,  הוא  הרעה  אליו  שכלתה  מבין 
עצמו  את  ומוצא  החלטתו  את  מקיים  מר-חשוון  חודש 
בעיר ווילנא מעברו הליטאי של הגבול יחד עם המשגיח 

הרב בנימין גרודקה.
יד  שעל  איישישוק  לעיירה  רגלית  צעדו  "מווילנא 
אותם  שהקדימו  הישיבה  לבני  מחדש  חברו  שם  ראדין, 
בבריחה מפולין הכבושה. תשעה חודשי חסד העניק להם 
והמחוזות הסמוכים  וילנא  עד שנכבשה  הבורא ברחמיו 

אליה תחת המגף הרוסי.

השאלות של ר' חיים עוזר

הרב  המשגיח  תיווך  חודשים  תשעה  "באותם 
מישקובסקי בין סבא לבין מנהיג הדור הגאון האדיר רבי 
חיים עוזר גרודז'ינסקי זי"ע, סבא נרעש לקראת הפגישה 
עם גאון הדור והכין את עצמו טוב בלימוד, בבואו לפני 
ר' חיים עוזר שאל אותו ענק הרוח שלושה שאלות, האם 
יודע מה מצב הוריו ובני משפחתו? על זה השיב שאינו 
במקום  הנעליים?  מצב  ומה  כרית?  לך  יש  האם  יודע. 

מקדימה,  פתוחים  שהיו  נעליו  את  סבא  הרים  תשובה 
כאשר בעת ההיא כיסה שלג את הארץ. ר' חיים עוזר נתן 
נלמד מכאן  נעליים חדשות.  לו לך תקנה  והורה  לו כסף 
את עוצם הרגישות של ר' חיים עוזר לזולת. במהלך אותם 

תשעה חודשים אף הסתלק ר' חיים עוזר לבית עולמו.
מנשוא,  קשה  וטלטולים  ייסורים  מסכת  התחילה  "אז 
עליהם,  פסחה  לא  הת"ש  שנות  של  התרעלה  כוס 
תחילה  הנדודים,  מקל  את  נטלו  יחד  כולם  והבחורים 
הגיעו ללידא, ומשם כבר נלקחו בשבי בידי הצבא הרוסי 
ששילח אותם אחר כבוד לגלות בערבות סיביר הקפואה. 
מהלך שהתברר לאחר מכן כפיסה אחת ממסלול ההצלה 
שהועיד להם הבורא יתברך ברוב רחמיו, כאשר הנאצים 
היו  ואם  הרוסים,  מידי  שהו  בו  המקום  את  וכבשו  שבו 
נותרים במקום הרי שדינם לא היה שונה מששת מיליוני 

אחיהם שנעקדו על קידוש השם ברחבי אירופה".
לנו  מספר  עסקינן  הצלה  במסלולי  אם  אורחא,  ואגב 
גלינסקי  אלימלך  רבי  דודו  של  משמו  נחמיה  שמואל  ר' 
נוכרי  דפק  המלחמה  ימי  "בראשית  הבא:  הסיפור  את 
בישיבה  שנותרו  הבחורים  בביאליסטוק,  הישיבה  בדלת 
ועוד לא ברחו היו מכונסים בעליית הגג עקב ההפצצות 
הרי  אתה  לסבא  אמרו  הדפיקות  את  בשומעם  הכבדות, 
נראה ילד תרד ותבדוק מה הוא רוצה, סבא ירד ופתח את 
הדלת, הגוי שאל אותו האם יש פה גלינסקי, סבא השיב 
שהוא ילך לקרוא לו... כעבור דקה חזר ואמר שהוא כבר 
יביא את המכתב לגלינסקי. הגוי נתן בידיו את המעטפה 
בו  אמו  של  ידה  בכתב  גלויה  בתוכה  מצא  ולכשפתחה 
ביקשה ממנו לשוב הביתה בשל המלחמה שפרצה. סבא 
לא היסס ומיד כתב בתשובה 'אימא אני בבית' ונתן ביד 
הגוי שישיב לאמו את תשובתו. לימים התברר גודל הנס 
יחיד –  נצר  נותר אלא  כאשר מכל המשפחה הענפה לא 

סבא רבי יעקב גלינסקי, כל השאר נכחדו הי"ד".
ובחזרה לסדר השתלשלות האירועים. "ההגליה לסיביר 
עם  הוגלה  אחד  חלק  נפרדות.  חטיבות  בשני  נעשתה 
המשגיח, והחלק השני עם ראשי הישיבה ופליטי משפחת 
המלוכה, ראש הישיבה עצמו כבר שהה בארה"ב. למרות 
ששהו  ולמרות  נפרדות,  קבוצות  לשני  מחולקים  היותם 
איתן,  נותר  החבורות  בין  הקשר  שונים,  מקומות  בשני 
להתקיים  המשיכו  'בית-יוסף'  ישיבת  כתלמידי  וחייהם 
את  להמשיך  ניתן  שהיה  כמה  עד  הטובים,  כבימים 
עצמו  סבא  הקפואים.  במרחבים  הנובהרדקית  השלהבת 
היה בקבוצה עם המשגיח שאת שמו איני זוכר כרגע" – 

מציין הנכד בר שיחנו.
בסיביר  שהותם  "ימי 
לא ארכו יתר על המידה 
חודשיים,  ובתום 
פרשת  שבת  ממוצאי 
אז   – מטות-מסעי 
שעשתה  לרכבת  עלו 
 – לסיביר  מלידא  דרכה 
חודש  בראש  השתחררו 
מסיביר  ת"ש.  אלול 
כרטיסים  להם  נתנו 
שם  קזחסטן,  לעבר 
לשהות  אמורים  היו 
הידועים  בקולחוזים 
מזלו  איתרע  לשמצה. 
שחבריו  ובעת  סבא  של 

בעשרת הימים הראשונים אחרי 
שפספס את הרכבת הכניסו 

לביתו סנדלר בוכרי שהתגורר 
במקום. כתום עשרת הימים 

עלה לרכבת נוספת שפניה 
מיועדות היו לעבר קזחסטן 

אולם דא עקא שהכרטיס 
שבאמתחתו תקף היה עד 

לתחנת הרכבת הגדולה והידועה 
'נובוסיביר', מחוסר יכולת לממן 
לעצמו את המשך הנסיעה פתח 
במסע רגלי מפרך לאורך עשרות 

קילומטרים עד לקזחסטן! 



מקים עולה של תורה. ראש ישיבות 'בית יוסף' הגרא יפה'ן
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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 
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עלו לרכבת לכיוון קזחסטן התמהמה משום מה 
לבדו  סבא  נותר  כך  היציאה.  שעת  את  ואיחר 
הנכד  מגולל  מכאן  הסיבירי".  בכפור  בודד 
סדרת ניסים ונפלאות שהביאו את הסבא הגדול 

להתאחד בחזרה עם בני ישיבתו שדרכיהם נפרדו.
הרכבת  את  שפספס  אחרי  הראשונים  הימים  "בעשרת 
הכניסו לביתו סנדלר בוכרי שהתגורר במקום. כתום עשרת 
לעבר  היו  מיועדות  שפניה  נוספת  לרכבת  עלה  הימים 
קזחסטן אולם דא עקא שהכרטיס שבאמתחתו תקף היה עד 
לתחנת הרכבת הגדולה והידועה 'נובוסיביר', מחוסר יכולת 
מפרך  רגלי  במסע  פתח  הנסיעה  המשך  את  לעצמו  לממן 
לאורך עשרות קילומטרים עד לקזחסטן! אפילו את הדרך 
לא ידע והסתמך על מסילות הרכבת אליהם נצמד בשארית 
ראש- לקראת  שבועיים-שלושה,  כעבור  הדלים.  כוחותיו 
ידידיו משכבר  את  ופגש  הגיע למחוז חפצו  השנה תש"א 

הימים בחורי הישיבה".

אדם כי ימות באהל

היכן שהה בתקופת היותו בקולחוזים של קזחסטן?
מתברר שגם מאחורי השאלה התמימה הזו מסתתר סיפור 
לא פשוט. "בהיכנסו לתחומי הקולחוזים, והוא אחרי מסע 
מוחלטת.  כוחות  באפיסת  סבא  שרוי  היה  עצמות,  משבר 
הבחין  לנצח  הצח  השלג  תוך  אל  שהתמוטט  לפני  רגע 
בבקתה על אם הדרך ומזוזה קבועה בפתחה. אסף את שיירי 
האנרגיות וזחל עד לפתח הבית שם קרס על המפתן. באותו 
בית התגורר יהודי פולני בשם ר' אייזיק רוט שצוק העיתים 

הביאו אותו למקום נידח זה". 
ר'  של  כבוד  מנוחתו  שמקום  הנכד  מציין  אגב  בהערת 
אייזיק הוא כיום בבית הקברות בבני-ברק. "ר' אייזיק קם 
והנה  השחר,  לתפילת  לצאת  ועמד  יום  אותו  של  בבוקרו 
נתקל בגופת אדם המוטלת לפתחו, תקופה קצרה קודם לכן 
כבר מצא ר' אייזיק בחור צעיר השכוב על פתח ביתו, לאחר 
שהכניסו לבית האכילו השקהו והחזיקו למשך תקופה כבן 
בנוכל שרוקן את הבית מחפצי  היה  בית התברר שמדובר 
ר'  בשנית חשש  כעת מששב המחזה  בו.  רבים שהיו  ערך 
כיהודי רחמן הוא  אייזיק שהוא חוזר שוב על אותו סרט, 
הכניס את סבא לביתו, ונתן לו לנוח, לשתות ולאכול, אולם 

תכנן לשלחו במהרה מהבית הלאה.
רצפת  על  למחצה  מעולף  בשכבו  המהפך.  אירע  "ואז 
של  לימוד  נעימת  קול  לאוזניו  חדר  אייזיק  ר'  של  ביתו 
יוסל'ה רוט, בנו של ר' אייזיק, שלמד על השולחן הסמוך. 
סבא התעורר מיד ופשוט הצטרף ליוסלה בלימודו. בראותו 
על  הצנום  הבחור  את  להותיר  אייזיק  ר'  השתכנע  כך  כי 
שהו  ההיא  התקופה  בכל  ומחצה.  שנה  למשך  שולחנו 
הבחורים כל אחד במקומו בישימון הקזחסטני, אולם בעת 
הגחלת  את  ושימרו  יחד  כולם  התאספו  והתפילה  הלימוד 
לבל תכבה. בשאר הזמן נאלצו כמובן לעבוד במסגרות של 
גבור המלחמה  נתונים. עם  היו  הקולחוזים שתחת מרותם 
הוצרכו הכוחות הסובייטים לתגבור של חיילים ולשם כך 
נלקחו השומרים שהיו מופקדים עליהם והם יצאו מעבדות 

לחירות".

וצאצאיו חתם באות ברית קודש

מימי שהותו בבית משפחת רוט השתמרה מעשייה יהודית 
עטורה בכל המוטיבים שסמלו את יהדות הדממה של אותם 
שנים ברוסיה, את הסיפור הבא היה המגיד הישיש מתעקש 
בתוקף לספר בכל פעם שנקלע לשמחת ברית-מילה קודם 
לברכת-המזון – "ר' אייזיק רוט שימש כמוהל. בוקר אחד 
נשמעת דפיקה בדלת הבית, ר' אייזיק התחבא בחשש וסבא 
ניגש לפתוח את הדלת, הברנש שניצב בפתח שאל את סבא 
האם יש פה מי שגוזר ילדים? סבא השיב בשלילה, בשלב 
זה עבר ההלך לשפת האידיש ושאל שוב את אותה שאלה, 
וקרא לר' אייזיק, התברר שהאיש  סבא השתכנע בישרותו 
הוא לא פחות מאשר יהודי קצין בכיר בק.ג.ב., וכעת נולד 

ידיעת  ללא  ובסתר  אותו בהיחבא  למול  רוצה  והוא  בן  לו 
איש, הקצין נתן כתובת ותאריך והסתלק. 

"ביום המיועד יצאו ר' אייזיק וסבא לדרך, לפני שניגשו 
למצווה ירדו לטבול בנהר, ר' אייזיק שבר את שכבת הקרח 
וקרא לסבא לטבול אחריו עד שכמעט פרחה נשמתו מרוב 
התינוק  אם  מייבב,  תינוק  והנה  שנקבע  למקום  באו  קור. 
הצביעה על שולחן שערכה ובו חביתה עשויה משנים עשר 
מותירה  כשהיא  מהבית  והסתלקה  ברית  כסעודת  ביצים 
את השניים לבדם. ר' אייזיק היה המוהל וסבא הסנדק וכך 
מימות  לכאורה  ביותר  המרטיטות  הבריתות  אחת  נערכה 

עולם.
להם  לתת  הבית  בעלת  רצתה  הברית  עבור  "כתשלום 
כיכרות לחם אבל ר' אייזיק טען שאם יראו אותם הולכים 
ברחוב עם שק ובו לחם יעצרו אותם והכול עלול להתגלות, 
אז במקום זה נתנה תלושים ללחם שעם זה החזיקו מעמד 
כל החורף של אותה שנה עד פסח. את הביצים לא אבה ר' 
אייזיק לאכול בשל הקפדתו היתירה בכשרות אזי סבא גמע 
את כל שנים-עשר הביצים ולא נודע כי באו אל קרבו מרוב 
הרעב שאכל בכל פה בתקופה ההיא. לימים נפגש סבא עם 
נודע לממונים עליו,  כי דבר הברית  לו  אותו קצין שסיפר 
ורק בנס לאחר שהפיל את זה על אשתו הצליחו לחמוק ללא 

לפני שהרדימו אותו 
בפעם האחרונה. הוא 

שאל את האחות במה 
הוא יכול להכיר לה טובה 

לפני שהיא מרדימה אותו 
על הטיפול המסור שהיא 

מעניקה. ואז הוא ירד 
מהמיטה בסכנת נפשות, 

בירך את האחות ושב 
למיטה והורדם.



'זקוקים לך בחדרה'. עם תלמידיו בישיבת 'כנסת יצחק'תלמיד בן תשע. ישיבת נובהרדוק בביאליסטוק
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עונש. באותו מעמד הבטיח סבא לקצין שבכל 
ברית שישתתף יעמוד ויספר את מסירות הנפש 

של יהודי למען בריתו אשר שם בבשרנו".

במזוודה מקזחסטן לפשקאן

התבשל  אייזיק  ר'  של  קורתו  בצל  שהה  בהם  בימים 
השידוך שלו עם אשתו מרת צביה בת רבי חיים בנימין 
הלוי ברוד ז"ל. "בשבתות היו סועדים על שולחנו של ר' 
אייזיק רבים מהעוברים והשבים באזור. באחת השבתות 
של שנת תש"ה ישב על יד השולחן יהודי סוחר, לימים 
אייזיק  ור'  בתו,  את  גלינסקי  ברוך  משה  ר'  דודי  נשא 
סבא  של  עתידו  בדבר  השאלה  את  השולחן  על  העלה 
ואמר 'ר' יענקלה צריך שידוך, הוא כבר בחור בן 23, מי 
יכול לעזור'? אותו סוחר נענה ואמר לסבא שמע מה שאני 
אומר לך – אל תיקח אף אחד מבנות המקום, מכיר אני 

במחוז פשקאן בחורה כלילת המעלות המיוחדת לך.
"וכך סיפר אותו יהודי: באחד מערבי השבתות עמדו 
אותה  של  ברוסיה  כנהוג  לחם  לחלוקת  בתור  רבים 
תקופה, הבחורה קיבלה כבר את הלחם אולם אז הבחינה 
שהשמש נוטה לערוב ובהעדר עירוב לא ניתן לטלטל את 
כיכר הלחם שכה הרבה עמלה על מנת לקבלו. משראתה 

כך שמה פעמיה לבית הכנסת הקרוב והניחה את הלחם. 
בתום תפילת מעריב של ליל שבת ביקשה מהמתפללים 
את  כאן  לאכול  שתוכל  כדי  היין  על  עבורה  שיקדשו 
סעודת השבת, כי לקחת את הלחם הביתה אסור. משראה 
הבחורה  את  יהודי  אותו  סימן  שלה  השמים  יראת  את 

כמיועדת לר' יענקל'ה.
"טוב, סבא השתכנע וכעת נותרה רק בעיה אחת. איך 
סבא  של  הזעירות  מידותיו  לפשקאן.  מקזחסטן  עוברים 
עמדו הפעם לטובתו והוא נכנס בשלמות לתוך מזוודתו 
של האיש. וכך כשרה אמנו בשעתו עבר את הגבול בין 
המחוזות עד לבואו לעיירה בה התגוררה הנערה. בחמשה 
עשר באב תש"ה באו השניים בברית הנישואין והתגוררו 
שם עד לאסרו חג פסח תש"ו אז יצאו ברכבת משליטת 

ברית המועצות לפולין. 
קשות  סבלו  במהלכה  קצרה  תקופה  שהו  "בפולין 
למחנות  פנו  משם  המקומיים.  השכנים  מצד  מהצקות 
הרבי  מרן  כ"ק  עם  נפגש  שם  בגרמניה  העקורים 
מקלויזנבורג זיע"א, בזמן שהותו בגרמניה נולדו לו שני 
בניו הגדולים ר' אברהם צבי ז"ל ובתו מרת חנה הנשואה 
פוניבז'. בכ"ג אדר  ישיבת  חיים ברמן מרבני  רבי  לגאון 

תש"ט נטש אדמת נכר והפליג לארץ ישראל".

והיו עיניך רואות

"פה בארץ ישראל הגיע לבני-ברק, חיו באיזה בייסמנט 
ליד ישיבת סלבודקא, בקבלת הפנים שערך עבורו ראש 
ישיבת נובהרדוק רבי אברהם יפה'ן אמר ר' אברהם שיש 
בחדרה ישיבה של הרב פרלמוטר )כנסת יצחק( שצריכה 
חיזוק והוא קורא לסבא להשתלב בהנהגתה. עבר תקופה 
לחדרה עד שילדיו גדלו והיו צריכים לגן ילדים, לא היו 
גן  להקים  אילוץ  והיה  בשכונה  חרדיים  ילדים  מספיק 
פיו  למוצא  סבא שאל  המזרחי,  תנועת  ילדי  עם  משותף 
הם  יכולים  התכנים  לגבי  כי  שהשיב  החזו"א  מרן  של 
ידי  על  רק  יקבעו  הקירות  שעל  התמונות  אולם  לקבוע 
הצד החרדי. הורי המזרחי סרבו לתנאי ומשכך שב לגור 
לישיבה בחדרה במשך ארבעים  יום  כל  ונסע  בבני-ברק 
מבעל  שמעתי  התמונות  סיפור  את  אגב,  רצופות.  שנה 
להכין  אמור  שהיה  ז"ל,  בבני-ברק  'פוטו-ציון'  החנות 
מה   – הגן  קירות  על  שיתלו  ישראל  גדולי  תמונות  את 

שכאמור לא יצא לבסוף לפועל.
בראשון- ישיבה  בראשות  לעמוד  עבר  מכן  "לאחר 

לציון, וכן עמד בראשות רשת כוללים 'מרגניתא-דאברהם' 
ובית-שמש  מודיעין-עילית  בירושלים  כיום  סניפים  לה 
ומנוהלים ע"י בנו רבי אלימלך ונכדו אבא צבי גלינסקי. 
בכ"ב בשבט תשע"ד, בגיל 93, עלה ונתעלה לשמי מרום, 
פוניבז'  ישיבת  נציבי  והובא לקבורה בבית הקברות של 

בבני-ברק".

נר אלוקים טרם יכבה

על הימים האחרונים בצל קורתו מספר בנו ר' ישעיהו: 
ראש  של  הראשון  ביום  קיבל  הוא  המוחי  האירוע  "את 
השנה תשע"ד. פינו אותו לבית החולים 'מעייני-הישועה' 
בית  השמינית,  בקומה  כמדומני  נמרץ,  טיפול  למחלקת 
הכנסת ממוקם שתי קומות מתחת למחלקה. בערוב ימיו 
היה אבא מרותק למכשיר שמיעה, אז לא היה המכשיר 
הכנסת  לבית  אותו  להוריד  בתוקף  דרש  והוא  עליו 
ולהעמידו ליד הבעל-תוקע כדי שיוכל לשמוע קול שופר. 
הרופאים ניסו להניא אותו מתכניתו והסבירו לו שמדובר 
והציע  משמוע  אוזניו  אטם  הוא  אולם  נפש.  בפיקוח 
נפשו  מסירות  זו  הווה.  וכך  הכתפיים,  על  אותו  שנוריד 

לקיום המצוות כהלכתן.
לפני  הרגעים  היו  בתודעתי  שנצרב  אירוע  "עוד 
האחות  את  שאל  הוא  האחרונה.  בפעם  אותו  שהרדימו 
במה הוא יכול להכיר לה טובה לפני שהיא מרדימה אותו 
על הטיפול המסור שהיא מעניקה. ואז הוא ירד מהמיטה 

בסכנת נפשות, בירך את האחות ושב למיטה והורדם.
של  הפרידה  רגע  היה  לראות  שנדהמתי  נוסף  "מראה 
אימי – שנפטרה שנתיים אחריו – מבעלה הגדול. במבט 
פנימית  עוצמה  כזו  מזה.  זה  השניים  נפרדו  בלבד  בודד 
שהייתה אצורה בתוכם עד שלא היו צריכים כלום מעבר 
היחסים  את  נס  על  להעלות  ראוי  אחרון.  אחד  למבט 
שנות  עשרות  כל  לאורך  ביניהם  ששררו  המיוחדים 
הייתה  הילדים  לחינוך  נפשם  מסירות  גם  נישואיהם. 

יוצאת דופן ומופלאה וצריך שידעו מכך דור אחרון".

הצוואה

ולהלל את  ר' ישעיהו מדגיש לנו שאין מטרתו לפאר 

בהמשך השנים גם עמד 
בראשות ישיבה לעדת 

התימנים בראש-העין, גם 
מוסדותיו בראשל"צ היו 

לעולי יהדות תימן. פעל רבות 
בקרב צעירי הצאן התימנים, 
וסובב רבות בישובים תימנים 

לשאת שם מדברותיו 
המלהיבים



שיטת הסבא. תלמידי הישיבה בביאליסטוק

מסע הצלה. מפת הבריחה מפולין לליטא



33 י"ז בשבט תשע"ח 2/2/18

את דמותו של אביו "מה שחשוב זה מה יקחו הקוראים 
"אבא  ממשיך  הוא  האישיים".  לחייהם  הלאה  מדמותו 
כתב בצוואתו שמבקש להזכיר שני דברים בעת ההלוויה. 
הראשון הוא את הרב שלום מאיר וואלך שהוציא לאור את 
סדרת הספרים הנודעת שלו 'והגדת', נימוקו של אבא היה 
שלזכותו  מאיר,  שלום  לר'  שרחש  הטוב  הכרת  חשיבות 
נזקפת העובדה שלא נשתכחה תורת נובהרדוק מישראל. 
הדבר השני הם ההתחייבות היומיות שהיה רושם לעצמו 
מה מוטל עליו ללמוד בכל יום. אבא היה יהודי שחי עם 
חשבון צמוד כל חייו, ידע כל רגע נתון מה עליו לעשות, 
וביקש שיקברו עמו יחד בקבר את כל הפתקים האלו, או 
אני  ההלוויה.  במסע  באלונקה  לשמיכה  מתחת  שישימו 

עצמי זכיתי לראות את הפתקים הללו".
אלו נקודות נוספות החשיב?

החמה,  בנץ  התפילה  את  והעריך  הקפיד  ימיו  "כל 
בתחילה כשהתגורר ברחוב הרב קוק – רחוב אברהם – 
לרחוב  מכן כשעבר  לאחר  ברסלב,  בביהמ"ד  נץ  התפלל 
דבורה הנביאה התפלל ב'לדרמן' עם רבי חיים קנייבסקי 
שהיה  הקשר  בעקבות  בעיקר  עמו,  מיודד  מאוד  שהיה 

לאבא עם אביו הסטייפלר.
ורבנן  מרנן  ישראל  גדולי  כל  עם  מיודד  היה  "בכלל 
ראשי  וכל  יפה'ן,  הגר"א  הגר"ח,  הסטייפלר,  החזו"א, 
העסקן  בדורו.  הישיבות  ראשי  זקן  היה  הוא  הישיבות. 
ר' אלימלך פירר היה מאוד קרוב אליו כמו עוד  הרפואי 

רבים מאנשי המעש והדעה ביהדות החרדית.

"כבוד זה טרייף"

לך  על אביו "אספר  ישעיהו ממשיך במונולוג  ר'  הבן 
מהסיפור  יודע  לא  אחד  אף  עובדא,  הווא  בדידי  סיפור 
בשבועון  כתב  הייתי  מסוימת  בתקופה  ממני.  חוץ  הזה 
אלי  פנה  הימים  באחד  צוקרמן.  אשר  של  'שעה-טובה' 
אבי  בין  משותף  ראיון  יסדר  שאני  וביקש  התוכן  עורך 
ובין חמיו של ראש  נובהרדוק  ישיבות  חניך  מורי שהינו 
גם  שלמד  ארצי  בן  שמואל  מר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
הרים  זה  תמורת  לי  הבטיחו  נובהרדוק.  בישיבות  הוא 
וגבעות ואכן אבא נעתר לבקשה והגיע לפגישה בביתו של 
שמואל בן-ארצי. השניים שוחחו זמן רב והעלו זיכרונות 
משנות הלימוד המשותפות והיה ממש מרתק, את השיחה 

ניהל צוקרמן ואני הייתי היוזם מאחורי הקלעים.
על  אחד מאחי  ל"ע  נפטר  בשנת תשנ"ט  שנים  "עברו 
פניו של אבא )שניים מבניו של רבי יעקב נפטרו על פניו. 
י.ג.(, הגשתי באותה תקופה תכנית זיכרון להולכים בשם 
זמנית בשלושה תחנות  בו  ליבו' ששודרה  אל  יתן  'והחי 
ורדיו  האמת'  'קול  רדיו  עמנואל',  ברסלב-  'קול   – רדיו 
'קול-חי'. ביקשתי מאבא שיעלה לשידור אצלי וידבר קצת 
ניסיונות  וכל  תוקף  בכל  סירב  אבא  ז"ל,  אחי   – בנו  על 

השכנוע שלי עלו בתוהו. 
ההקלטות  את  לקחת  הרי  יכול  שאני  לו  "אמרתי 
ולהשמיע  השבעה  ובימי  הלוויה  בעת  שנשא  מהדברים 
אותם ברדיו, אז שיעלה הוא עצמו, אבל הוא עמד על שלו 
'סי טרייף'! )זה טרף(, אמרתי לו ילמדנו רבינו הרי בזמנו 
כשחפצתי לראיין אותך לעיתון 'שעה-טובה' הסכמת, אז 
למה עכשיו לא, מה ההבדל? אז הוא ענה לי העיתון זה 
היה פרנסה שלך ואני רוצה לעזור לך בפרנסה, אבל הרדיו 
זה סתם כבוד וכבוד זה טרייף. זה היה מניע הסירוב שלו 

לראיון – הכבוד שלא סבל".

הוא תפס אותם

פרק חשוב בתולדות חייו של רבי יענקל'ה – הם השנים 
בהם היה פעיל במסגרת 'הפעילים' בהוראת מרן החזו"א. 
הסיפורים  אחד  על  לנו  מספר  נחמיה  שמואל  ר'  הנכד 
למחנה  שלו  ההבלחות  באחד  שאירע  ידועים  היותר 
ולכן  קטנצ'יק  היה  "הוא  שמר',  'עין  התימני  העולים 
הישראליים  המחנה  אנשי  לגדר.  מתחת  לחדור  הצליח 
תפסו אותו, וכטריק החליט שיודע רק אידיש ולא תקשר 
עם שוביו, היחיד שידע אידיש במחנה היה מנהל המחנה 
עצמו, הביאו אותו בפניו והוא רואה מולו שהמנהל הוא 
בקולחוז  עמו  יחד  שהיה  מרוסיה  יהודי  מאשר  אחר  לא 
אחד  וכל  גדולה  מרק  קערת  היה  הימים  באחד  ברוסיה, 
עוד  אוכל  לא  הוא  לו שאם  יהודי אמר  אותו  מנה,  קיבל 

משהו הוא מת, אז סבא נתן לו את מנת המרק שלו. והנה 
כאן הם נפגשים שוב. 

"סבא הזכיר לו באידיש את מנת המרק והמנהל עשה 
וכביכול סובב אתו בכל צריפי המגורים להראות  סקנדל 
לכולם מי הוא הגנב שנתפס משתחל למחנה, אולם בפועל 
עשה כך כדי לאפשר לו להביט בפני הילדים ולזהות מי 
זיהה כאלו דיבר על  שייך לשלומי אמוני ישראל, כאשר 
יצאו  זו  פעילות  בזכות  טהור.  יהודי  חינוך  לדרוש  ליבם 
בתוך  ששהה  בזמן  העצמאי.  לחינוך  תלמידים  כשבעים 
המחנה חבריו מעבר לגדר רצו לחזו"א ואמרו לו שתפסו 
אמר  'מי  שחוק  בבת  להם  השיב  החזו"א  גלינסקי,  את 

שתפסו אותו אולי הוא תפס אותם'...
לעדת  ישיבה  בראשות  עמד  גם  השנים  "בהמשך 
בראשל"צ  מוסדותיו  גם  בראש-העין,  התימנים 
צעירי  בקרב  רבות  פעל  תימן.  יהדות  לעולי  היו 
תימנים  בישובים  רבות  וסובב  התימנים,  הצאן 

לשאת שם מדברותיו המלהיבים".
נחמיה,  ר' שמואל  הנכד  את  אני שואל  לסיום 
נובהרדוק  אסכולת  לחניך  שנכד  קורה  איך 
והוא  חב"ד.  חסידות  שורות  על  כיום  נמנה 
הגיעה  סבא  של  "אימא  מעניינת.  תשובה  משיב 
קניגסברג  גוראית שורשית – משפחת  ממשפחה 
מחסידות גור. אשתו היא מבית של חסידי ברסלב 
אז  הליטאית.  המוסר  לתנועת  נצר  עצמו  והוא 
ניגודים  הרבה  כך  כל  יחד  לחיות  יכלו  אצלו  אם 
במקום אחד, אין פלא שאחד הנכדים גם ימצא את 

מקומו כחסיד חב"ד אדוק".

סבא עבר תקופה לחדרה עד 
שילדיו גדלו והיו צריכים לגן 
ילדים, לא היו מספיק ילדים 
חרדיים בשכונה והיה אילוץ 
להקים גן משותף עם ילדי 
תנועת המזרחי, סבא שאל 
למוצא פיו של מרן החזו"א 
שהשיב כי לגבי התכנים 
יכולים הם לקבוע אולם 
התמונות שעל הקירות יקבעו 
רק על ידי הצד החרדי. הורי 
המזרחי סרבו לתנאי ומשכך 
שב לגור בבני-ברק ונסע כל 
יום לישיבה בחדרה 
במשך ארבעים שנה רצופות!

חכו ממתקים. נושא דברים בשמחת ידידמפגש שורשים עם שמואל בן ארצי
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פורש  הקואליציה,  יו"ר  לתפקיד  נכנס  מאז  ראשון  בראיון 
"זה  המואזין:  חוק  על    משנתו  את  אמסלם  דוד  ח"כ 
לחוק  ביתנו  ישראל  התנגדות  על    ליכודי"  דגל  חוק  לא 
המרכולים: "לא הייתה מחויבת לתמוך בחוק הזה"  על 
על  טוב  לי  עשה  לא  זה  "בוודאי  באשדוד:  ליברמן  ביקור 
"ביטן מסייע לי בהנהלת הקואליציה  חושף:    הנשמה" 
מאחורי הקלעים"  ומצהיר: "בקרוב אקבל החלטה אם 

להתמודד לראשות העיר ירושלים"

בלעדי: יו"ר הקואליציה בראיון ראשון לתקשורת החרדית

חוק הגיוס 
משמעותי 
להמשך 
הקואליציה
"

"

|| ארי קלמן ||
צילומים: ארכיון, דוברות הכנסת
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עשוי  הוא  הממשלה,  בקומת   2865 לחדר  יקלע  זר  אדם  אם 
שיושב  האיש  של  כתפיו  על  שמונח  האחרון  שהעול  לחשוב 
הוא  כזה  אבל  רגישה,  קואליציה  החזקת  הוא  צבי  עור  בכורסת 
קודמו  שהותיר  הגדולות  לנעליים  שנכנס  אמסלם,  דוד  ח"כ 
בתפקיד, ח"כ דוד ביטן, שנאלץ לפרוש בשל חקירת המשטרה 
ומרבה במעשים, את הדברים החשובים  נגדו, ממעט בדיבורים 
הוא סוגר בשקט וללא צלצולים, הוא ממעט להתראיין מאז נכנס 
לתפקיד, וכעת בראיון ראשון לתקשורת החרדית הוא פורס את 

משנתו בעניינים העומדים על הפרק. 
יו"ר  אליו,  מתחבר  פחות  שאתה  תפקיד  שזה  סוד  לא  זה 
הקואליציה זה בגדול להיות הבייבי סיטר של הכנסת. אתה יותר 
התחברת לראשות ועדת הפנים, לטיפול בסעיפים הקטנים. אתה 

לא מרוצה מכך שהתפקיד הוטל על כתפיך?
"זה לא שאלה של מרוצה, אני אמרתי שאני לא מתחבר לזה".

ובכל זאת הסכמת לעשות את זה...
"בגלל שראש הממשלה ביקש ממני, והבנתי שזה כרגע צורך 

השעה מבחינתי, אז זו המשימה ועושים אותה".
וברגע שביטן יסתדר מבחינה משפטית, הוא יחזור לתפקיד?

"אני יותר מאשמח, אני אפילו אעשה סעודת הודיה גם בשבילו 
וגם בשבילי".

מה זה אומר מהזווית שלך לנהל את הקואליציה?
בדרך  אני  מקום,  לשום  אותו  לוקח  לא  אני  הוא,  כן  "כשמו 
כלל בן אדם מאוד מוגבל, כל תפקיד שעשיתי עד היום אני בודק 
ושואל מה הגדרת התפקיד. הגדרת התפקיד של יו"ר הקואליציה 
כל  זה  ימיה,  את  ותמלא  תתקדם  שהקואליציה  לכך  לגרום  זה 
הסיפור. אני לא קובע מדיניות, לא מוביל חקיקה כמעט, התפקיד 
יעברו  הפרטיים  והחוקים  הממשלה  שחוקי  לדאוג  הוא  שלי 

בפרוצדורה הנדרשת ובלי תקלות".
הגדול  אולי  מבחנים,  כמה  לתפקיד  שנכנסת  מאז  לך  היו 
שבהם היה 'חוק המרכולים'. בתוצאה הוא עבר אבל הדרך לא 

הייתה פשוטה, איך אתה מסכם את התקופה הזו?
לעבודה...  בא  אני  מבחן,  באיזה  נמצא  לא  אני  כל,  "קודם 
דבר  של  בסופו  אבל  ספר.  בבית  כשהייתי  להיבחן  גמרתי  כבר 
לקואליציה יש את המספרים שלה ויש כמו שאמרתי את הצעות 
ומחליטה  השרים  בועדת  אותן  מעבירה  שהקואליציה  החוק 
להעביר אותן, אז בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להעביר חוקים 
שמאשרת  הועדה  בעצם  היא  שרים  ועדת  מתנגדת,  שהממשלה 
כשהממשלה  שלי.  התפקיד  מגיע  וכאן  הפרטית,  החקיקה  את 

מחליטה שצריך לחוקק אני מקדם את הצעת החוק.
יותר בעיתיים מבחינת הקואליציה  יש קצת חוקים  "לפעמים 
אבל רובם המוחלט לא. יש מקרים כאלה, כמו שהיה לנו בחוק 
וזה  שהתנגדה  הקואליציה  מסיעות  אחת  שהייתה  המרכולים, 

לסיטואציה  אותנו  הביא  באמת 
צלחנו  ה'  ברוך  אבל  פשוטה,  לא 

אותה".
שסיעה  באמת  קורה  זה  איך 
שבא  לחוק  מתנגדת  שלימה 
כיו"ר  ואתה  מהקואליציה, 

הקואליציה שותק?
מפלגה  כל  ספקות,  יהיו  "שלא 
שנכנסה לקואליציה היא חתמה על 
בדיוק  שהגדיר  קואליציוני  הסכם 
ובמקרה  שלה,  הפעולה  קווי  את 
היא  נכנסה  ביתנו  כשישראל  דנן 
לא  הקואליציוני  ההסכם  במסגרת 
הייתה מחויבת לתמוך בחוק הזה – 

זה ההסכם שלה".
נגד  תצביע  לך חשש שהיא  יש 

עוד חוקים של הקואליציה?
ההסכם  את  מכיר  לא  "אני 
אבל  פרטים,  לפרטי  הקואליציוני 
בגדול בכל נושא דת ומדינה הרעיון 
ולכל  הוא לשמור על הסטטוס קוו 
מקווה  אני  ווטו,  זכות  איזו  יש  צד 
בכל  כאלה  חוקים  עוד  יעלו  שלא 
מיני מעטפת כזו או אחרת שמישהו 
יבוא ויאמר שזה נוגד את הסטטוס 
שהחוקים  ביקשתי  גם  לכן  קוו. 
חוקים  אלו  הקצר  בטווח  שיעלו 
שיהיו בקונצנזוס ופחות כאלה שיש 

עליהם מחלוקות".
שצריכים  חוקים  יש  אופן  בכל 
את  למנות  ניתן  ובראשם  להגיע 

חוק הגיוס...
"כשיגיע זמנו נטפל גם בזה".

מבחינתך  רגיש  חוק  איזה  יש 
שעולה בקרוב?

"כרגע במושב הזה אני עסוק בהצעת חוק התקציב שהיא כרגע 
מעניינת אותי, זה בעצם יהיה עיסוקנו מבעוד שבועיים יחד עם 
נראה  אז  כל חוק ההסדרים עד סוף המושב. כשנחזור מהפגרה 

מה יהיה".
יש המון חוקים שלכם שתקועים, בראשם חוק הלאום, חוק 
מצליחים  לא  שאתם  רושם  עושה  המואזין,  וחוק  ההקלטות 

להעביר את החוקים שלכם בגלל בעיות של אחרים...
ההסכם  במסגרת  גם  שזה  לנו  שחשוב  חוק  זה  הלאום  "חוק 
הקואליציוני, זה לא עוד חוק, יש איזה מחלוקת קטנה סביב החוק 
המחלוקת  אם  זה.  את  אקדם  לא  אני  ייפתר  לא  שזה  ועד  הזה, 

תיפתר אז נעביר אותו עוד במושב הזה.
יש את חוק המואזין שהיה אמור לעלות השבוע לדיון בועדת 
ירד. אתה עצמך גם  זה  החוקה, אבל לאור התנגדות החרדים 
ישראל'  ל'כל  בעבר  בראיון  אמרת  הזה,  החוק  את  אוהב  לא 
שאתה מסרב לקדם אותו, יש לכך השלכה גם בתפקידך כיו"ר 

הקואליציה?
"חוק המואזין זה לא חוק דגל ליכודי, אנחנו כרגע גם בחוק 

הזה, אני לא רואה דחיפות לדון בו".
רצה  הוא  בו,  לדון  דחיפות  ראה  כן  דווקא  הממשלה  ראש 

להעביר אותו עוד במושב הקיץ החולף.
בלעדינו  הסתייע  לא  זה  אחרים,  חוקים  הרבה  עוד  לנו  "יש 
וכרגע אנחנו... זה לא בוער, יש לנו דברים חשובים יותר כרגע".

עושה רושם שאתה לא הולך לעבוד קשה להעביר את החוק 
הזה...

"יש מאות חוקים שעומדים על הפרק חוץ מזה. אני לא יודע 
למה אתה מדבר על החוק הזה. אני אומר בגדול, אנחנו עוסקים 
בדברים אחרים, יש דברים שיותר בוערים מהנושא הזה, אז לכן 
כרגע זה לא עומד על הפרק. אנחנו לא נמצאים שם. כשאני נוסע 
לתל אביב אני לא בוחן אם אני נוסע לבאר שבע. יש לנו דברים 
.הדיון נדחה השבוע לבקשתי כי אמרתי  אחרים בהם אני עוסק 

שיש דברים חשובים יותר לקדם".
אם כבר מבחנים, אז יש את חוק הגיוס, אני מאמין שאתה 
לא בקי בו עדיין, אז נסביר בקצרה את הבעיה. צריך לשנות את 
החוק שבג"ץ פסל, ולא ניתן להביא את אותו נוסח כפי שהיה, 
כך שאין להם מה  מנגד החרדים התגמשו בחוק הקודם  אבל 
לזוז עוד. הם ביקשו לחתום על הסכם שיכיל פסקת התגברות 

אבל חזרו בהם, מה הסיכוי שהחוק יעבור?
"אני לא מכיר עדיין את הנושא, כרגע אני לא נמצא באירוע 
חוק  הצעת  לגבש  תצטרך  הממשלה  שבסוף  מניח  אני  הזה, 
ממשלתית בעניין הזה שתיתן מענה הולם בסוגיה הזו. זו סוגיה 

מורכבת שנצטרך לדון בה ולתת עליה את הדעת".

אם אדם זר יקלע לחדר "
2865 בקומת הממשלה, 
הוא עשוי לחשוב שהעול 
האחרון שמונח על כתפיו 
של האיש שיושב בכורסת 
עור צבי הוא החזקת 
קואליציה רגישה, 
אבל כזה הוא ח"כ דוד 
אמסלם, שנכנס לנעליים 
הגדולות שהותיר קודמו 
בתפקיד, ח"כ דוד ביטן, 
שנאלץ לפרוש בשל 
חקירת המשטרה נגדו, 
ממעט בדיבורים ומרבה 
במעשים, את הדברים 
החשובים הוא סוגר 
בשקט וללא צלצולים
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יתנגד? וכחלון  התגברות  פסקת  יצטרכו  ואם 
"אני לא מכיר את הנוסח המשפטי, אבל אני לא בטוח שאי אפשר 
לנסח חוק שכולם יהיו מרוצים ממנו וגם בג"ץ יקבל אותו. כשנגיע 
לשם וזה לא יהיה עוד הרבה זמן.. זה סוגיה מורכבת, ראש הממשלה 
של  קיומה  להמשך  חוק משמעותי  זה  בכך.  עוסקים  הביטחון  ושר 

הקואליציה".
#מה האתגר הבא שלך בראשות הקואליציה?

משבת  חי  אני  הבא.  לשבוע  ולהגיע  הזה  השבוע  את  "לעבור 
לשבת".

יש למפלגות החרדיות דרישות חריגות?
לא  זו  דווקא.  לחרדים  קשור  זה  שבכלל  חושב  לא  אני  "תראה, 
הוא  אז  לבריאות  דואג  כשליצמן  והשאר.  החרדים  של  קואליציה 
דואג לבריאות לכל ישראל, כשאנחנו יושבים עם גפני בעניין המס אז 
לכל עם ישראל, זה לא חלוקה של חרדים וכל השאר, לכן לא נתקלתי 
בדבר כזה. בוודאי שיש סוגיות ששייכות יותר לחרדים ואז בוודאי 
בוודאי  להתיישבות.  ששייכות  סוגיות  שיש  כמו  אותם,  יעלו  שהם 

שצריך לטפל בכל סקטור שיש לו משהו ייחודי לגביו".
חוק נוסף שעשה בעיות בקואליציה זה חוק עונש מוות למחבלים. 
יש סיכוי שגם ש"ס תצטרף להתנגדות יהדות התורה, מה שאומר 

שאין רוב לחוק. מה תעשה בעניין?
הזה  החוק  לשבת.  משבת  חיים  אנחנו  קודם,  לך  שאמרתי  "כמו 
זה צריך להיות חוק ממשלתי, לא חבר  כרגע עבר קריאה טרומית, 
כנסת אמור להעביר אותו. זה בעיה שיש התנגדות חרדית, אבל אני 
לא צריך עכשיו לפתור את כל הבעיות שיהיו במהלך עשר השנים 
הבאות. בטווח הקצר מה שעומד לנגד עיניי זה רק חוק התקציב וחוק 
הלאום, אם זה יסתדר ואם לא אז לא. מיד אחרי זה נקדם את השאר".

זה חוק שיכול לעבור בקואליציה?
מרכיבי  בין  היחסים  יהיו  מה  ונראה  להכל  קשור  בסוף  "זה 
אז  פרגון  של  ואווירה  חברות  של  אווירה  תשרה  ואם  הקואליציה, 

הכל יעבור, ואם לא אז לא".
מה חשבת כאיש מסורת על מה שעשה ליברמן בשבוע שעבר, 

כשהגיע בעיצומה של שבת לאשדוד?
לשר  אותם  אומר  אני  לומר  דברים  לי  כשיש  כלל  בדרך  "אני 
הביטחון לא דרך התקשורת. דיברתי אתו על כך ואפגוש אותו שוב 
בעניין הזה. אני משאיר את זה ביני לבינו בסוגיה הזו. בוודאי שזה 
ואני לא חרדי,  לי  לי טוב על הנשמה, אני מניח שלא רק  לא עשה 

צריך לתקן את הדברים וזו המשימה שלי".
מונה  הקואליציה  ראשות  של  בתפקיד  שהחזיק  מי  כל  בעבר 

בהמשך לשר, איזה משרד היית רוצה לנהל?
"אני אומר לך באחריות – אני לא שם וזה לא מעניין אותי. אני כבר 
בגיל שאני לא מפנטז, אני עושה את התפקיד שלי כיו"ר הקואליציה. 
מחר אנחנו יכולים ללכת לבחירות ואני יכול למצוא את עצמי מחוץ 
לכנסת. למה לי לחלום? אני מתעסק בעבודה שלי. עדיף להתעסק 

בעבודה מאשר בחלומות שלנו".
אתה נעזר בדוד ביטן מאחורי הקלעים?

ממנו  מבקש  אני  בו,  נעזר  אני  אישית,  שלי  חבר  הוא  "תמיד, 
שיעשה משימות מסוימות שהוא התחיל בהן וגם מה שאין לי זמן, 

הוא היד ימין שלי ועוזר לי על בסיס שבועי".
בינתיים מי הסיעה הבעייתית ביותר?

"זה לא סיעות בעייתיות, לפעמים יש נושא בעייתי כמו שהגדרת 
למחבלים  מוות  עונש  וחוק  המרכולים  חוק  את  למשל  היה  קודם, 
והם חוקים שבדרך כלל לא אוהבים. זו קואליציה שהיא חזקה מאוד 
נכנסים  יחד ואם מישהו לא מנגן אנחנו לא  לנגן  אבל כולה חייבת 

לאירוע".
מה חשבת על הקלטות שרה נתניהו?

"מצער אותי כאזרח. אני המום עד לאן התדרדרנו 
כחברה, אנשים מקליטים, שומרים הקלטות הרבה 
מה  כסף.  בצע  בעבור  אותם  ומוכרים  שנים  מאוד 
יש חוק האזנות סתר שהבינו שאסור  זה להקליט? 
להקליט, מאז עידן מכשירי הסלולר אתה לא יודע 
עם מי אתה מדבר ואתה לא יודע מי מקליט אותך 

ומי לא, הפכנו לחברה בלי כללים".
את  ישמע  שהציבור  חשוב  האם  ויכוח  יש 
או  הממשלה  ראש  באשת  מדובר  כי  ההקלטה 
של  עניינו  לא  וזה  פרטית  אישה  גם  היא  שבסוף 

איש. מה דעתך?
ביתם  בתוך  אנשים  מקליט  שאתה  חצופה  "זה 
הפרטי. בכלל אני כאיש ציבור בבית שלי אני אבא 
ואדם פרטי בדיוק כמו כל בן אדם אחר, אז אני בבית 
שלי מתנהל כמו כל בן אדם אחר, אז מילא בכנסת 
לתת  צריך  שיבוא.  אותי  לצלם  רוצה  מישהו  אם 
לאדם את הפרטיות, גם ראש הממשלה בסוף הוא 
והוא בא הביתה. שם הוא לא  אבא שיש לו אישה 

ראש ממשלה ואשתו היא אשתו.
הוא  משהו  לפרסם  ירצה  כשמישהו  "תמיד 
הביטוי  בחופש  ישתמש  צדיק,  עצמו  את  יעשה 

וחופש העיתונות, אבל מרוב חופשים הרסנו את החברה שלנו. למה 
שאנשים לא יעשנו סמים ויאמרו שזה חופש? מחר כל אחד יעשה 

מה שהוא רוצה במסגרת חופש הביטוי..."
ולכן חשוב חוק ההקלטות?

הוא  ייכנס  כשאדם  בית,  בכל  יקרה  זה  מעט  שעוד  מאמין  "אני 
שקורה  מה  הזוי  זה  מוקלט,  לא  שהוא  לבדוק  גופני  חיפוש  יעבור 
כאן. כולם מקליטים את כולם. זה חרג מכל פרופורציה נורמאלית".

אבל זה גם עוזר...
שצריך  בוודאי  אבל  הנכון,  האיזון  את  עדיין  מצאתי  לא  "לכן 
להביא את זה מהר כי זה ירד מהפסים לגמרי והופך אותנו לחברה 

לא נורמאלית, כל ילד מקליט אותך".
אם כבר הקלטות, אז השבוע פורסמו הקלטות של יו"ר הכנסת 
כראש  מתנהג  לא  נתניהו  כי  טען  הוא  בהן  הממשלה  ראש  נגד 

ממשלה, אתה מסכים אתו?
"אני לא רוצה להתייחס לזה". 

הוא העלה טענות...
"אם יש לי טענות אני אומר אותן לבן אדם".

משה  את  מחכה  שהוא  הנאום  על  חשבת  מה  אשאל,  אני  אז 
נוסבאום או על נאום החמוצים?

מהמשטר  חלק  זה  לאופוזיציה,  לעג  צ'רצ'יל  גם  "תראה, 
הדמוקרטי. ולגבי העיתונאי גם אותי מחקים כל היום, עושים ממני 
צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, להם  נהדרת...  צחוק בארץ 
מותר כולם לחקות את ראש הממשלה, לועגים לו, לילדיו ולאשתו 

והופכים אותו... אז אם הוא מחקה את נוסבאום נפלו השמיים?"
במי משרי הליכוד אתה רואה את פני המפלגה לעתיד?

"אני לא עסוק בדברים האלו, עוד חזון למועד".
בסקרים לאחרונה לפיד צובר פער ממשי, אתה חושש?

"בכלל לא".
ומדינה כמו  זה מגיע בעקבות החוקים שעוסקים בדת  לדעתך, 

חוק המרכולים?
זה כמו בושם רק כדי להריח,  "אני לא מתייחס לסקרים, סקרים 
יותר  לך  מחמיאים  כשהסקרים  גם  זמן.  נקודת  לאותה  לשעתו,  זה 
בעשייה  עסוקים  לעשות  שצריך  מאמין  אני  מזה.  תתרגש  אל  מידי 
ולא בסקרים, והעם ישפוט אותנו, אם יחליט שאנחנו בסדר אז טוב 
הממשלה  זו  בנו.  רק  תלוי  וזה  הביתה  אותנו  שישלח  אז  לא  ואם 
נושא,  רפורמות כמעט בכל  היא עשתה  ביותר שאני מכיר,  הטובה 
כמעט בהכל, התקציבים עולים ברווחה ובתכנון ובינוי. אני מאמין 
והם  הרווחה  ואת  הביטחון  את  שקידמנו  ורואה  מסתכל  שהציבור 

יודעים להעריך. הציבור מסתכל על המכלול".
וכל החקיקה הדתית שהייתה לאחרונה בכנסת מזיקה לליכוד?

אנשים.  המון  הפחיד  המרכולים  חוק  בעיה.  בזה  רואה  לא  "אני 
אני  יהודית.  סוגיה  אלא  חרדית,  סוגיה  לא  היא  השבת  סוגית  אבל 
חושב שחוק המרכולים שהאופוזיציה לוקחת אותו למחוזות רחוקים 
חושב  והציבור  מטעה  אינפורמציה  מפיצים  והם  שקרים  במסע 
הסטטוס  על  שומר  רק  החוק  החנויות...  את  לסגור  מחר  שהולכים 
קוו, גם החרדים וגם אנחנו אין לנו שום עניין להפר את הסטטוס קוו, 
אנחנו רוצים לחזק את הצביון היהודי במדינת ישראל, אבל הרעיון 

הוא רק לשמור על המצב הקיים".
ראשות עיריית ירושלים זה חלום ישן. אתה עדיין חושב על זה?

"יש עוד זמן, בפוליטיקה יש לדברים קצב אחר. לכן כרגע יש עוד 
זמן. תמיד ירושלים היא על ראש שמחתי, ירושלים זה המקום הכי 
חשוב בעולם ואני תמיד אסייע לה בכל תפקיד שאפשר, גם כאזרח. 
לגבי הבחירות זה בסוף השנה יש לנו עוד זמן, נגיע קרוב ואז נקבל 
שום  נועל  לא  אני  אותה.  לקבל  למהר  טעם  אין  סופית,  החלטה 

אופציה, אתה לא יודע לאן הקב"ה ישלח אותך". 

אני לא מתייחס לסקרים, "
סקרים זה כמו בושם רק 

כדי להריח, זה לשעתו, 
לאותה נקודת זמן. גם 
כשהסקרים מחמיאים 

לך יותר מידי אל תתרגש 
מזה. אני מאמין שצריך 

לעשות עסוקים בעשייה 
ולא בסקרים, והעם 

ישפוט אותנו, אם יחליט 
שאנחנו בסדר אז טוב 

ואם לא אז שישלח אותנו 
הביתה וזה תלוי רק בנו
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עשר שנים חלפו מאז חגג חיזבאללה 
את פרסום דו"ח וינוגרד שכיוון אצבע 
מאשימה כלפי צה"ל ומערכת הביטחון 
  בעקבות מלחמת לבנון השניה
ברוך ברגמן חזר במנהרת הזמן לאחור, 
לימים סוערים במהלכם 35,000 יצאו 
לרחובות ודרשו את פיטוריו של ראש 
הממשלה, אך הוא הצליח להינצל בעור 
שיניו ממלתעות החוקרים 

|| ברוך ברגמן ||

די להבין את משמעותו של הדו"ח הדרמטי, דו"ח וינוגרד, שהוגש לפני עשור ובחן כ
את מלחמת לבנון השנייה, יש לחזור כתריסר שנים לאחור. עוד במהלך הלחימה 
נשמעו קולות, בעיקר מצד חיילי מילואים ועיתונאים, שדרשו חקירה מקיפה של 
עלו  אלו  מגורמים  השנייה.  לבנון  מלחמת  לקראת  שנעשו  והמחדלים  השגיאות 
טענות לגבי שגיאות מבצעיות ולוגיסטיות לא מעטות שהתרחשו לדבריהם, ואשר 

הובילו לאיבוד מיותר של חיי אדם. 
הקריאות לחקירת המלחמה התגברו לאחר סיומה. מאהלי מחאה של התנועה למען איכות 
השלטון בישראל ושל חיילי מילואים, התמקמו בירושלים סמוך לבית המשפט העליון ולמשרד 
ראש הממשלה, בקריאה למנות ועדת חקירה ממלכתית, ובמקביל העלו קריאה להתפטרותם 
דן  והרמטכ"ל  פרץ  עמיר  הביטחון  שר  אולמרט,  אהוד  הממשלה  ראש  המבצע,  מובילי  של 

חלוץ.

מיד לאחר הפסקת הקרבות בלבנון, השר פרץ הקים ועדת בדיקה חיצונית בראשות הרמטכ"ל 
לשעבר אמנון ליפקין-שחק, אך היא הוקפאה בעצת חבריה כי לא הייתה מוסכמת על ראש 
והביטחון  החוץ  בוועדת  הכנסת  חברי  גם  ובצבא.  בתקשורת  רבה  ביקורת  וספגה  הממשלה 
את  לחקור  כדי  והביטחון,  החוץ  ועדת  במסגרת  פרלמנטרית,  חקירה  ועדת  להקים  החליטו 

המלחמה, וקראו לכל המעוניין לפנות אליהם לצורך שימוע.
אולמרט סירב בתוקף להקים ועדת חקירה ממלכתית, באמרו שוועדה כזאת תשתק את צה"ל 
לכמה חודשים, אך הודה ש"היו כישלונות, אסור לטייח, אסור להעלים עין", ועל כן החליט 
ליפקין-שחק,  אמנון  בראשות  הצבא,  לבדיקת  אחת  במקביל:  חקירה  ועדות  שתי  הקמת  על 
הטיפול  את  לבדוק  הוטל  המדינה  על מבקר  בנוסף,  המדיני.  הדרג  תפקוד  לבדיקת  והשנייה 

בעורף, אך הוא הודיע שירחיב את תחום החקירה שלו בהתאם לשיקול דעתו.
לוועדה לבדיקת החלטות הדרג המדיני ביקש אולמרט למנות את ראש המוסד לשעבר נחום 

אליהו וינוגרד
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דוד  דרור, האלוף  יחזקאל  פרופסור  יערי,  ידידיה  אדמוני, האלוף 
ועדת  את  ביקרה   1976 בשנת  אשר  גביזון,  רות  ופרופסור  עברי 
אגרנט על שהסיקה מסקנות אישיות כנגד קצינים, ללא שנתנה להם 

הזדמנות הוגנת להתגונן.
היועץ  פסל   ,2006 ספטמבר  בראשית  ימים,  מספר  לאחר 
ודוד עברי מלכהן  יערי  ידידיה  מזוז, את  מני  המשפטי לממשלה, 
בוועדה בגלל תלותם במערכת הביטחון אותה הם אמורים לחקור, 
את  לבטל  החלטה  ובעקבות  זאת,  בעקבות  האחרים.  בעיסוקיהם 
החליט  ליפקין-שחק,  אמנון  בראשות  הצבא  לבדיקת  הוועדה 
וינוגרד,  אליהו  לשעבר  השופט  את  לוועדה  להוסיף  אולמרט 
ולהעמידו בראשה. בטרם אישרה הממשלה את הקמת הוועדה ואת 
החקירה  בוועדת  חלק  לקחת  שלא  אדמוני  נחום  החליט  הרכבה, 

ולוועדה מונו מנחם עינן וחיים נדל.
אנשי התנועה למען איכות השלטון בישראל, המשיכו במאבקם 
זאת,  מלבד  רעב.  בשביתת  ופתחו  ממלכתית  חקירה  ועדת  למען 
רבין  בכיכר  בספטמבר,   9 שבת  במוצאי  המחאה  גופי  שני  קיימו 
בתל אביב, הפגנה בה השתתפו כ-35 אלף איש. במפתיע הצטרפו 
לתומכים בהקמת ועדת החקירה הממלכתית, גם עמיר פרץ ושאול 

מופז, שהעביר ביקורת נוקבת על ניהול המלחמה. 
במקביל, הקים צה"ל ועדות בדיקה רבות לבדיקת כל האספקטים 
השונים של התנהלות צה"ל במלחמה, החל מאופי פעולת הכוחות 
בשטח ועד לתפקוד הרמטכ"ל. לאחר סערה רבה, האישור להקמת 
ב-17  הממשלה  בישיבת  דבר  של  בסופו  ניתן  וינוגרד,  ועדת 

בספטמבר 2006. 20 שרים תמכו, שניים התנגדו ואחד נמנע.

פעילות הוועדה
מטרותיה הרשמיות של הוועדה היו לבדוק את התנהלות הדרג 
המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה ולבדוק את היערכות מערכת 
הביטחון והתנהלותה. בטרם החלה את עבודתה נקבע כי היא תגיש 
דו"ח ביניים לנושאים שדרשו בירור דחוף. בשלב זה, דעת הקהל 
את האמת  יוציאו  אולי  הוועדה,  חברי  לעבר  כולה  נשואה  הייתה 

לאור, כך קיוו. אך הדרמות לא פסקו. 
הוועדה,  פעילות  בתחילת  כבר  אחרת.  הוכיחה  המציאות 
התנועה למען איכות השלטון עתרה לבג"ץ, כדי שיורה לבטל את 
 ,2006 באוקטובר  ב-5  ממלכתית.  חקירה  ועדת  ולהקים  הוועדה 
הורו השופטים לנציגי המדינה לנמק תוך 5 ימים מדוע לא תבוטל 
ועדת וינוגרד, ותוקם ועדת חקירה ממלכתית. אולם בסופו של דבר 

נדחתה העתירה, וועדת וינוגרד המשיכה במילוי תפקידה.
מאבק נוסף שהתחולל מול הוועדה היה בהובלת מרצ, ובמסגרתו 
הוגשה עתירה לבג"ץ על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון נגד ועדת 
ותפרסם  פומביות  ישיבות  תקיים  הוועדה  כי  דרשה  בה  וינוגרד, 
את הפרוטוקולים של דיוניה בתום כל ישיבה, עוד בטרם תפרסם 
דו"ח ביניים. בית המשפט דחה את העתירה ופסק הדין ניתן לאחר 
שנסתיים כבר פרק שמיעת העדויות והוועדה שמעה את כל העדויות 
שהיו בפניה בדלתיים סגורות. בית המשפט העליון החליט כי "על 
ועדת וינוגרד מוטלת חובה להתיר חשיפה של תוכן דיוניה וחומר 
תכלית  שייפגעו  בלא  וזאת  האפשרי,  למירב  עד  בפניה  שהוגש 

הביטחון או אינטרס לאומי אחר מהמעלה הראשונה".
מהות פעילותה של הועדה היה כאמור איסוף עדויות מהקרבות. 
הועדה הזמינה לעדות כל אדם שחפץ להביא בפניה מידע או דעה. 
הישראלי,  הממשל  בכירי  בהם  עדים,   75 הופיעו  הוועדה  לפני 
העידו  הוועדה  בפני  ומומחים.  צבא  קציני  שונים,  ציבור  מנהיגי 
בין היתר: הרמטכ"ל בזמן מלחמת לבנון השנייה דן חלוץ, אלוף 
פיקוד הצפון בזמן המלחמה אודי אדם, ב-1 בפברואר העיד ראש 

הממשלה אהוד אולמרט ועדים נוספים הקשורים בפרשה.
קביעת  הראשון  בשלב  היו  עבודתה  שדרכי  ציינה  הועדה 
ניתוח  השני  בשלב  האירועים.  מסכת  כל  וסקירת  העובדות, 
העובדות, בהבניה של אירועים וניסיון להסבירם. בשלב השלישי 
הסקת המסקנות לאורן של אמות מידה רלוונטיות. בשלב הרביעי 
הפקת לקחים ומתן המלצות מסוגים שונים. לאחר שמיעת העדים, 
זאת בטרם תגיש דו"ח  סיימה הוועדה את פרק שמיעת העדויות. 

ביניים.

דו"ח ביניים
דין  הוועדה  פרסמה  פעילותה,  תחילת  לאחר  חודשים  כמה 
וחשבון חלקי, שעסק בתקופה שקדמה למערכה, בימיה הראשונים 
הייתה  החלקי  הדו"ח  לפרסום  הסיבה  כלליים.  נושאים  ובכמה 
על  כי ההחלטה  טען  הדו"ח  הליקויים שעלו.  הדחיפות שבתיקון 
כלל  הדו"ח  אחראי.  ולא  מהיר  באופן  נעשתה  למלחמה  היציאה 
מסקנות אישיות כנגד ראש הממשלה אהוד אולמרט, שר הביטחון 
כי  ציין  הדו"ח  חלוץ.  דן  המלחמה  בזמן  והרמטכ"ל  פרץ  עמיר 
ובניהול  ההחלטות  בקבלת  בתפקידם  כשלו  האישים  שלושת  כל 

מלחמת לבנון השנייה.
למערכה  ליציאה  הקשורות  החלטותיו  כי  נאמר  אולמרט  על 
זירת  של  עמוקה  בחינה  וללא  במהירות  התקבלו  ביולי,   12- ב 
היטב  מעובדת  תכנית  ללא  ההכלה,  מדיניות  טעמי  ושל  המערכה 
נקבעו  לא  המערכה  שמטרות  ולכך  ברור.  אסטרטגי  מתווה  וללא 
בבהירות ובזהירות, ולא נבחן האם יעדי המערכה המוצהרים יושגו 
חמור  לכשל  יחד  "מצטרפים  אלו  כל  להשגתם.  שננקטו  בדרכים 

הנוגע להפעלת שיקול דעת, אחריות וזהירות".
דיון  ביקש  שלא  בכך  כשל  כי  נאמר  פרץ  הביטחון  שר  לגבי 
אסטרטגי של ממש, לפני היציאה למלחמה. כשל מרכזי היה שלא 
נתן תשומת לב מיוחדת להשלמת חוסר התמצאותו הברורה בנושאי 
משרדו, ולא נקט בצעדים שנועדו לפצותו על כך, הוועדה קבעה כי 
יכולתה של  את  ספק החליש  ללא  מרכזי,  כה  ציר  כזה של  "כשל 

אחראית  שקולה,  בצורה  לתפקד  בכללותה,  המערכת 
כשלים  מצאה  הוועדה  אלה  בכל  ולכן  ומקצועית" 

וליקויים של ממש בהתנהלותו של שר הביטחון.
לגבי חלוץ נאמר כי "הרמטכ"ל לא שטח בפני הדרג 
המדיני את מלוא המידע שהיה נדרש לצורך החלטות 
ב"אמונת- ושגה  יום",  באותו  שהתקבלו  אלו  מסוג 
יתר בכוחו של חיל האוויר ואי הערכה נכונה של כוחו 
אישית  "אחראי  נמצא  חלוץ  היריב",  של  והיערכותו 
ופיקודית לעובדה כי ביום הפקודה לא היו באמתחתו 
תכניות מוכנות ריאליות למצב הסלמה בזירת הלבנון, 
את  טובה  בצורה  לבחון  המדיני  לדרג  לסייע  שיכלו 
הוועדה  לדעת  אלה  כל  בפניו".  שעמדו  האפשרויות 
"מצטרפים לכשלים חמורים של הצבא ושל הרמטכ"ל 

לשעבר בראשו".
כולה,  ביקר את התנהלות הממשלה  בנוסף, הדו"ח 
הצביעו  הממשלה  "שרי  כי  נאמר  בהן  עדויות  והעלה 
על תכנית שלא ידעו מה טיבה" ו"בכך הם לא מילאו 
את תפקידם - לשקול בצורה אחראית וזהירה מהלכים 
מסוג זה". על פי עדותו של שמעון פרס בפני הוועדה, 
הוא התנגד עקרונית ליציאה למלחמה, אך הצביע בעדה 
להוריד מסמכותו של ראש הממשלה  רצה  מפני שלא 
ולפגוע ביציבות הממשלה והקואליציה בזמן מלחמה. 
הוועדה ביקרה את תרבות הדיון המטכ"לית וקבעה 

הקריאות לחקירת 
המלחמה התגברו 
לאחר סיומה. מאהלי 
מחאה של התנועה 
למען איכות השלטון 
ושל חיילי מילואים, 
התמקמו בירושלים 
סמוך לבית המשפט 
העליון ולמשרד ראש 
הממשלה, בקריאה 
למנות ועדת חקירה 
ממלכתית, ובמקביל 
קראו להתפטרותם של 
מובילי המבצע

התפטר. דן חלוץ

אולמרט. עמד בפני ביקורת ציבורית עמיר פרץ. הותקף מימין ומשמאל
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כי "לא סייעה לסיעור מוחות יוצר, המשלב ניסיון ודעות 
הרבה  בדיונים  ש"השתתפו  אף  שונים"  אנשים  של 
אנשים מקצועיים ומנוסים, והיו להם תובנות מבוססות 
היטב" בשל "הנוכחות בולטת מאוד של הרמטכ"ל ושל 
הרמטכ"ל  של  ההנחיה  "לאור  ובמיוחד  העדפותיו", 
בפורום הבכירים, כי על אנשי הצבא להימנע מלהשמיע 
דעות "עצמאיות" במקום שמתבקשת המלצת הצבא.".

טענות נוקבות
אך כל זה היה קדימון למאבק האמיתי מול המערכת: 
הוטלה  בדיוק,  עשור  לפני   ,2008 ינואר  חודש  בשלהי 
הוועדה.  של  הסופי  הדו"ח  והוגש  האמיתית  הפצצה 
דרמטית  עיתונאים  במסיבת  הוקראו  הדו"ח  עיקרי 
בעברית  תחילה  בירושלים,  האומה  בבנייני  שנערכה 
על ידי ד"ר אליהו וינוגרד ולאחר מכן באנגלית על ידי 

פרופ' רות גביזון. 
הוועדה קבעה, בין היתר, כי במלחמת לבנון השנייה 
הייתה החמצה גדולה וחמורה, לאור העדיפות הגדולה 
של צה"ל על חיזבאללה, שאחראי לה הדרג הצבאי. אך 
משמעותה האמיתית של הוועדה, היה קביעת אמות מידה לבחינת 

תפקודם של מפקדי צבא ומנהיגי ציבור. 
הוועדה  בעיני  צבאיים  מפקדים  לבחינת  המידה  שאמות  בעוד 
תחושת  אסטרטגית,  לראייה  יכולת  וניסיון,  ידע  "מקצועיות,  הן 
של  תקינה  להתנהגות  המידה  אמות  במשימות",  דבקות  אחריות, 
נבחרי ציבור הן "מנהיגות, אחריות, ראייה אסטרטגית, שיקול דעת, 
רצון ויכולת להזדקק לידע ותובנות, אותם מציגים אנשי המקצוע 
העובדתי,  הרקע  בחינת  "זהירות,  וכן  הרחב".  במובן  וכשירות 

נחישות, בהירות, ויכולת לראייה מתוכללת וארוכת-טווח".
לאחר שהוועדה סקרה את כל השתלשלות המלחמה והמהלכים 
היא  צבאית,  וצנזורה  עצמית  צנזורה  של  במגבלות  הדיפלומטים 
דיווחה כי מצאה כשלים בתחומי קבלת ההחלטות ובעבודת המטה 
וליקויים  כשלים  ביניהם.  ובממשק  הצבאי  בדרג  המדיני,  בדרג 
והביצוע  ההתנהלות  המוכנות,  ההיערכות,  באיכות  רציניים 
בכוחות  בעיקר  בצה"ל,  העליון  הפיקודי  בדרג  החלטות  של 
ותכנון  חשיבה  על  בהסתמכות  חמורים  וליקויים  כשלים  היבשה. 
וליקויים  כשלים  הצבאי.  בדרג  והן  המדיני  בדרג  הן  אסטרטגיים, 
חמורים בכל הנוגע להגנה על העורף ולהתמודדות עם הפגיעה בו.

שאסור  ועמוקים  חמורים  "בכשלים  שמדובר  ציינה  הועדה 
ידי  על  יטושטשו  בהם  הטמונות  והסכנות  משמעותם  שמלוא 
ראשוניים."  תיקון  וצעדי  נקודתיות  הצלחות  שוטפים,  אירועים 
להביא  כדי  רב  זמן  ומתמשך  עקשני  מאמץ  "שיידרש  ציינה  עוד 
של  והפעולה  החשיבה  בדרכי  הנחוצים  החיוניים,  לשיפורים 

המערכת המדינית-ביטחונית".
התמונה שהצטיירה לעיני חברי הוועדה באשר לתפקוד כוחות 
הצליחו  לא  אלו  כוחות  ועגומה.  קשה  הייתה  צה"ל  של  היבשה 
בדרך כלל לעמוד בעיקר משימותיהם ובאתגרים שהוצבו בפניהם. 
הצבא,  גילה  והתחומים  המקרים  "במרבית  כי  קבעה  הוועדה 
בפעולות כוחות היבשה, אוזלת יד בהתמודדותו נגד חיזבאללה". 
עצמה  את  מיצתה  מנגד"  "האש  שתפיסת  שלאחר  כי  סברה  עוד 
ולא הביאה להכרעה הדרושה, צה"ל נכנס לתקופה של "דשדוש", 
במקום להכריע בין מהלך קרקעי רחב לבין הפסקתה המידית של 
הלחימה. ורק לאחר 16 ימי לחימה, כשהעורף נושא בנטל העיקרי, 

הוחלט על גיוס מילואים.
נפרמו  צה"ל  של  ביותר  בסיסיים  "ערכים  כי  קבעה  גם  היא 
מנפגעים  שהחשש  כמי  במלחמה  התנהל  "צה"ל  וכי  במלחמה". 

ובשיקוליו  התכנון  בהליכי  מרכזי  מרכיב  שימש  חייליו,  בקרב 
לידי  באו  לא  צה”ל  של  ועוצמתו  ש"כוחו  כך  ועל  המבצעיים". 
זו בלבד שחלק גדול מהסד"כ הצה"לי,  זו". "לא  ביטוי במלחמה 
סדיר ומילואים, שהועמד לרשות פיקוד הצפון במלחמה לא מוצה 
של  יכולותיהן  שגם  אלא  המלחמה,  של  גדול  בחלק  הופעל  ולא 

היחידות המיוחדות לא מוצו".

חיזבאללה צוהל
בכל פרק ביקורת שנחתם בוועדה, קבעו חברי הועדה המלצות 
שלדבריהם צה"ל צריך לנהוג על פיהן. בין ההמלצות: הצבא יפעל 
בדחיפות לבחינה ולשינוי של מאפיינים מרכזיים בפעולתו, יחוזקו 
הביטחון,  במערכת  בכללותו  והפיקוח  הלקחים  הפקת  תהליכי 
ייחודו המודיעיני,  ועל הדגשת  יקפיד על מקצועיות ברורה  אמ"ן 
מבצעית  הפעלה  תפיסת  השונות,  לזירות  בהתאם  יפתח,  צה"ל 
והמשמעויות  הנ"ל,  התפיסה  של  היסוד  הנחות  ומתוקפת.  שלמה 
הדרג  לאישור  יובאו  השונים,  ולאתגרים  לזירות  שלה  המרכזיות 
המדיני )שר הביטחון או אף ראש הממשלה(. כל זאת תוך בחינה 

מחדש ועדכון תקופתיים.
בכל  בידו,  תהיינה  שלב  בכל  כי  ידאג  צה"ל  בהמלצות:  עוד 
זירה, תכניות מבצעיות מתואמות, שלמות, מתוקפות ומתורגלות. 
חלוקת  ושל  היבשה  כוחות  של  הארגוני  המבנה  מחדש  ייבחן 
תחומי האחריות בין אגפי המטכ"ל- הפיקודים המרחביים- מז"י. 
תחוזק המשמעת המבצעית. צה"ל חייב להקפיד על ביצוע פקודות 
כלשונן וכרוחן. מפקד לא יסכים לאי ביצוע פקודה של דרג ממונה, 
החשיבות  תובהר  פקודותיו.  ביצוע  אי  על  היום  לסדר  יעבור  ולא 

הקריטית של דבקות במשימה וחתירה לניצחון.
גבוה.  ציבורי  בהד  לווה  הסופי  הדו"ח  פרסום  הדברים,  מטבע 
מילואימניקים,  ארגוני  של  קריאות  נשמעו  הקשת  גווני  מכל 
משפחות שכולות ומפלגות האופוזיציה מימין ומשמאל להתפטרות 
ראש הממשלה אולמרט ושר הביטחון ברק. עם זאת, עד להקראת 
הדו"ח התרכזו ארגוני המחאה בעיקר ב-60 השעות האחרונות של 
המלחמה ובתקיפת אולמרט על כך שהמהלך הקרקעי היה לצרכים 
ההחלטה  כי  דווקא  קבע  אשר  הדו"ח,  הקראת  לאחר  פוליטיים. 
"כמעט  היה  המהלך  אישור  כי  ציין  ואף  ענייני  באופן  התקבלה 

הכרחי", נאלצו הארגונים לזנוח קו זה.
קריאת  לאחר  לו  הוקל  כי  פרסמו  הממשלה  ראש  של  מקורביו 
הדו"ח, בשל ראייתו כי הוא ניקה אותו מ"כתם מוסרי" וכי "הצדק 
אביגדור  הכנסת  חבר  של  הצפויה  התפטרותו  למעט  לאור".  יצא 
יצחקי, שרי מפלגת קדימה הפגינו תמיכה בראש הממשלה, וחלקם 
"הירידה  ועל  לו  שנגרם  האופי"  "רצח  על  התנצלות  דרשו  אף 
לחייו". ב-3 בפברואר 2008 הודיע שר הביטחון אהוד ברק, בפתח 
ישיבת הממשלה, כי הוא נשאר בממשלת אולמרט ולא פורש ממנה 

כפי שהבטיח בעת פרסום דו"ח הביניים.
בצהלות  שיצא  החיזבאללה  ארגון  היה  ביותר  המפתיע  החוגג 
ענק  כרזות  לבנון  בדרום  תלו  בארגון  פעילים  הדו"ח,  פרסום  עם 
של  תמונות  כשלצדו  אולמרט,  אהוד  הממשלה,  ראש  נראה  בהן 
ישראלים העולים באש. מפקד  ומסוק  וספינה  פגוע,  ישראלי  טנק 
החיזבאללה הבכיר ביותר בדרום לבנון, השייח' חסן עז-אדין, אמר 
כי "הדו"ח אישר את העובדה שהמנהיגות הפוליטית והצבאית של 
במהלך  החיזבאללה  עם  להתעמת  החליטה  כאשר  כשלה,  ישראל 

המלחמה שפרצה בקיץ".
במבצעים  הלקחים,  את  הפיק  צה"ל  כי  נראה  לאחור,  במבט 
בלבד,  האוויר  חיל  על  הצבא  הסתמך  לא  כבר  מכן  לאחר  שבאו 
כוחות היבשה עברו שינוי ושיפור מהותי, ועד עתה לא נבחר שוב 

רמטכ"ל שלא הגיע מזרוע היבשה, דוגמת חלוץ. 

הועדה ציינה שמדובר 
"בכשלים חמורים 

ועמוקים שאסור 
שמשמעותם והסכנות 

הטמונות בהם יטושטשו 
על ידי אירועים שוטפים, 

הצלחות נקודתיות 
וצעדי תיקון ראשוניים." 

עוד ציינה "שיידרש 
מאמץ עקשני ומתמשך 

כדי להביא לשיפורים 
החיוניים, הנחוצים בדרכי 

החשיבה והפעולה של 
המערכת המדינית-

ביטחונית"

אמנון ליפקין שחק. עמד בראשות הועדה הזמנית

מלחמת לבנון השניה

הגשת דו"ח הועדה
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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ייעוץ עיסקי     אתי קצבורג      

כשהעסק שלכם 
לא מוצא חן בעיני 

דודה נחמה

eti.katzborg@gmail.com :לתגובות

המותג מאסטר שף מציע לימי החורף הקרים מתכון להכנת קדירת בקר עם שעועית וגרגירי חומוס איטלקיים, ערמונים 
ויין  מנה מחממת ומושלמת לאירוח בחורף

מי אמר שסנדוויץ טוב הוא לא ארוחה? ואם הוא בא בטורטיה אז בכלל...

מצרכים: 
4 כפות שמן זית

1 בצל גדול חתוך לקוביות
חצי קילו בשר כתף או שריר 

חתוך לקוביות בינוניות
3 כפות רוטב טריאקי 

1 קופסא של עגבניות שלמות 
מקולפות 

כף טימין טרי רק העלים
2 גזרים קלופים חתוכים 

לפרוסות ברוחב 3 ס"מ
3 תפוחי אדמה קלופים 
חתוכים לקוביות גדולות

1 קופסא של שעועית לבנה 
1 קופסא של גרגירי חומוס 
200 גרם ערמונים קלופים

תבלינים: כפית מלח, כפית פלפל שחור, כף פפריקה מתוקה 
חצי כוס יין אדום

מים לכיסוי 

אופן ההכנה:
 בסיר עמוק מניחים  שמן זית, בצל, פלפל שחור מלח, 

וקוביות בשר. 
 

מערבבים 
וסוגרים את קוביות הבשר מכל 

צדדיהן עד שהבשר משחים. 
 מוסיפים 3 כפות טריאקי  קופסת עגבניות קלופות, פפריקה, 

טימין, גזר, תפ"א וכוס מים ויין.
 מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומוסיפים שעועית, 

חומוס וערמונים.
 מכסים במים ומבשלים בכיסוי חלקי על אש נמוכה כשעה 

וחצי. 

מוצרים:
1 טורטיה
1 אבוקדו

כ-5 פרוסות פסטרמה מכל סוג שהוא
5-4 גבעולי בצל ירוק

1 פלפל אדום
מיץ מחצי לימון

מלח ים
פלפל שחור גרוס

הכנה: 
 מניחים את הטורטיה פרוסה על משטח 

העבודה. חוצים את האבוקדו ומועכים את תוכנו על 
גבי הטורטיה בעזרת מזלג. מתבלים במעט לימון, 

מלח ופלפל. 
 מסדרים מעל את פרוסות הפסטרמה בשכבה 

אחידה. מניחים את גבעולי הבצל הירוק במרחק שליש 
מן הקצה. 

 חותכים את הפלפל לרצועות ומוסיפים גם אותו. 

מתבלים בעוד מלח ופלפל.
 מגלגלים את הטורטיה במהודק ועוטפים בניילון נצמד. 

 ממתינים כרבע שעה, מסירים את הניילון ופורסים 

לרצועות ברוחב 3-2 ס"מ.
*באדיבות: "הוד לבן" מגישים ככריכים לשולחן עם מעט סלסה חריפה .  

פסטרמה בטורטיה ואבוקדו

תבשיל בקר עם קטניות איטלקיות 

טעים

ולילות  בטן  כאבי  ולבטים,  התחבטויות  אחרי  סוף  סוף  הנה 
לעצמאים,  והפכתם  המיוחל  הרגע  אל  הגעתם  שינה,  בלי 
הבטוח  מהמקום  יצאתם  להתגשם,  מתחיל  חייכם  חלום 
'השקט'. דווקא  ולאו  אוקינוס  כן  לאוקיינוס,  ראש   וקפצתם 

חדשה,  שפה  ללמוד  מתחילים  אתם  עצמאים  המון  כמו 
והביטוח  המס  רשויות  הם  הקבועים  האורחים  שבה  שפה 
בישין.  מרעין  מיני  כל  ועוד  דוחות,  הכנסות,  הוצאות,   הלאומי, 
אחד  אף  אחרת  עלינו,  לאנשים  לספר  שצריך  קולטים  אתם  פתאום 
וליצור להיות פרואקטיביים, כי לשבת בחיבוק  יידע, צריך ליזום  לא 
כמו הסיכוי שירד שלג באשדוד. זה  יגיעו  ולחכות שהלקוחות   ידיים 

בקיצור, אינסוף דברים חדשים ללמוד, לדעת וליישם.
המבריק/ענק/ המהלך  את  כשבצעתם  בחשבון  לקחתם  לא  ומה 

את  מתילדה,  הגיסה  את  נחמה,  דודה  את  הנה,  הזה?  חשוב  הכרחי/ 
שמלפפים  ודואגות  דואגים  אלפי  ועוד  מרכסים  הטובים  החברים 
ומחכימות. שונות  ובעצות  כנה)?!(,  ובדאגה  ברחמים   אתכם 
פרוצדורות  האלפי  לכל  בנוסף  לפעמים,  להציק  יכול  זה  כמה  אוף 
חדשות שהפכו לחלק מהפעולות היומיומיות, פתאום צריך להתמודד 
עם המון עצות ושיחות ולהגים כשאף לא אחד הכין אתכם לזה. כמה 
האמביציה,  את  הורסות  המורל,  את  מרסקות  כאלה  שיחות  פעמים 
בהתחלה  וכשהעסק  וטיפשים.  טועים  להרגיש  לכם  וגורמות  מטעות 

ועוד בחיתוליו, כל מכה בכנף עלולה לרסק ולשבור אותו.
אך  ומהזקנים,  מהחכמים  עצה  ליטל  שכדאי  לי  אמר  חכם  אדם  פעם 
מה שקורה עם אותם חכמים שלא היה להם מעולם נסיון עם עסקים 
 וכל חייהם הם  עסקו בלרצות אחרים ולהגשים חלומות של בוסים?

מאד  שאתם  משהו  על  להתייעץ  רוצים  כשאתם  רגע,  זה  על  תחשבו 
או  לבית,  יקר  מוצר  של  קנייה  או  לחו"ל  טיול  למשל  לעשות  רוצים 
לעשירים,  אתכם  שיהפוך  שנים  עליו  חולמים  שאתם  מקצוע  ללמוד 
לא  רגלם  שמעולם  לאנשים  תלכו  האם  אה?  להתייעץ,  תלכו  מי  עם 
אצלם  יקר  הכי  שהמוצר  אנשים  עם  או  לארץ  חוצה  באדמת  דרכה 
בבית זה מכונת כביסה עם מנוע שהוחלף חמש פעמים )הכי יקר, כי 
שמו עליו עד היום 400 ₪ על כל ביקור טכנאי(, או עם אנשים שכל 
אלף?  ה10   את  גירדה  שלהם  הכסף  ותקרת  כשכירים  עבדו   חייהם 
אז זהו שלא, בכדי לקבל את העצות הטובות ביותר אתם חייבים לדבר 
ניסיון. כי איך אפשר לתת  ניסה והגיע להישגים ולמוד  עם מי שכבר 
ומבוססות  ואינטואיציות,  תחושות  בסיס  על  שונות שמגיעות  לעצות 
להוריד  העסק,  את  לכם  לנהל  כמה,  ישמור  שאלוקים  סטריאוטיפים 

לכם את המורל, זה לא הגיוני בעליל.
קונבנציונאלית,  פחות  בעבודה  עובדת  שלי  הלקוחות  אחת 
נוחות  באי  זעו  כולם  שלה,  העסק  על  שמעה  שלה  כשהמשפחה 
האוטופי  החלום  בועת  את  להם  ניפצה  הבחורה  כסאם,  על 
בזה.  ולהתגאות  לומר  להם  שנח  במקום  עובדת  המשפחה   שכל 
לא אחת אנחנו מנהלות שיחות על זה, על מידת התערבות המשפחה, 
הם  מה  לה  שמבהירים  הגסים  הרמזים  על  שלהם,  הרחמים  על 
כי  גבוהות,  הכי  ברמות  מתסכל  וזה  עושה.  שהיא  מה  עם  חשים 
העסק. של  הזה  הסיפור  על  התמודדות  עוד  להוסיף  זה  מה   תחשבו 

החיים  את  לחיות  מנסים  אנו  עצמאותנו  שלמרות  לעיתים  יוצא  כך 
להתמקד  ובמקום  אותנו,  לראות  להם  שנח  איך  האחרים,  של 
המשפחה  את  בלרצות  עסוקים  אנחנו  אותו  ולפתח  בעסק  בשקט 
הופכת  כך שההתמודדות  תומכת.  כתף  מהווים  תמיד  והחברים שלא 
שואלים,  אתם  עושים  מה  אז  לפיצוח.  ניתן  בלתי  כמעט  לאתגר 
לעזור!!!( )רק  לעזור  שמנסות  טהורות  נשמות  אותם  כל  מול   אל 

תאמינו במי ומה שאתם, תזהו את אלו שמפריעים ותשתדלו לשתף כמה 
שפחות וכשהם מגלים ממש עניין ורוצים לדעת כמה איך ולמה תענו 
שעשיתם,  מהמהלך  מאד  מרוצים  אתם  כי  בטוחה  בצורה  אך  בכבוד 
וזהו תמצאו נושא אחר לדבר עליו. כי ברגע שתתפתח שיחה לא תהיה 

לכם שליטה עליה והיא לא תוביל אתכם לשום מקום שיעזור לכם.
שאבו  שלכם,  ובעסק  בכם  שמאמינים  באנשים  אתכם  הקיפו 
חיוביות. ואנרגיות  תמיכה  מהם  וקבלו  ועוצמה  ידע   מהם 

חיובי  בכוון  שלכם  האנרגיות  את  משקיעים  שאתם  ברגע 
של  באנרגיות  להשקיע  זמן  לכם  ואין  תוצאות  יש  ממילא 
במקום  אתם  כי  להגיב,  ואיך  להם  לענות  ומה  מה,  אמר  מי 
לכם. להפריע  יכול  לא  כלום  אז  והתקדמות.  עשייה   של 

יום אחד מי שאמר או זלזל או הפריע יצטרך  העולם הוא גלגל ענק, 
 אתכם ממקום אחר, כשתזכרו את זה נקודת המבט שלכם תשתנה לגמרי.

והעיקר שיהיה בהצלחה ענקית.
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

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

לפעמים הבעיה של מי שיוצאים לפגישת שידוך נראית קלה 
ולא משמעותית. מה קורה אם הבת מדברת בשקט? שתדבר 
מישהו  לה  למצוא  הוא  החשוב  הדבר  רוצה!  שהיא  איך 
את  להגביר  לה  לומר  פשוט  אפשר  האם  זה.  עם  שמסתדר 

קולה וכך לפתור את הבעיה?
כך זה היה נראה אתי. מאז שאני זוכרת את עצמי, כל הזמן 
אומרים לי: "בקול רם!" או "האם תוכלי לחזור על דברייך"? 
כמעט אפשר לומר שקבלתי בקשות מהסביבה, יחד עם החלב 
שינקתי כשנולדתי. ואני יכולה להבין אותם. למה באמת אני 
מדברת כך? האם יש לי רווחים מזה? יתכן, אך אם כן, ברור 

לי שזה לא משהו מודע.
פעם הסבירו לנו בכתה שמרצים מסגלים לעצמם דיבור בקול 
אך  שלהם.  העבודה  דרישות  אלו  כי  אותם,  שישמעו  כדי 
בלי  וכולם מתאמצים להקשיב  יש אחרים שמדברים בלחש 
להעיר להם. מיהם? אנשים מאד חשובים או רבנים גדולים. 
כי כשמקשיבים לגדול הדור, או לאדמו"ר, פשוט עושים הכל 

בשביל להקשיב. כי חבל להפסיד מילה ממה שהוא אומר.
אז... האם אני כל כך חשובה בעיני עצמי עד שאני מטריחה 
למשל,  בבית  שלא.  ברור  לי?  להקשיב  להתאמץ  כולם  את 
אף אחד לא אומר לי מילה. כולם שומעים אותי נפלא. טוב 
בלי  מקבלת  אני  כאן  בחוץ?  אבל  בשבילם.  וטוב  בשבילי 
ופעמים רבות  ", כלומר: הגבירי!   "louderסוף הערות של
כשאני מדברת, פתאום מי שמקשיבים לי מאבדים עניין, כי 
לא שומעים ונמאס להם לבקש שאגביר, ואז אני מרגישה רע. 
מה עושים? איך מתקדמים מכאן, ואיך אמצא את המיועד לי 

שישמע אותי ושיתן לי מקום בלי להתעלם ממני?
במילים אחרות: אני מחפשת בן זוג שיתן לי תשומת לב כמו 
בבית ולא כמו בחברה. ובגדול, אינני מחפשת להיות במרכז, 

אך גם לא שיתעלמו. אני בן אדם!
זו  מסיבה  טוב.  כך  כל  שומעת  לא  מכירה  שאני  אחת  אשה 
היא חייבת לעמוד מול האדם שהיא מדברת אתו ולראות את 
שפתיו. כששאלו את בעלה: אשתך לא שומעת? הוא ענה: 
נשמעה  שלו  האמירה  בצורת  משהו  קצת.  חרשת  היא  נכון, 
כמו: אני יודע שהיא חרשת. אז מה? כלומר: הנתון הזה ידוע 

לי ואני מקבל אותה כמו שהיא. 
אני הייתי נוכחת כשהוא אמר זאת, והוא נתן לי רעיון. האם 
אוכל למצוא מישהו שיקבל אותי כמו שאני בלי לנסות לתקן 

אותי כל הזמן?
בת אחת בכתתי, יש לה בעיה הפוכה. היא מדברת מאד בקול 
וכולם אומרים לה, דברי בשקט! היא אמרה לי שנמאס לה 
ואנחנו  בעיה  אותה  בעצם  לנו  יש  האם  האלו.  מההערות 
אינו  אחד  אף  תיקון?  שצורך  לכלי  הציבור  בעיני  נחשבות 

אוהב להיות במקום הזה. אז מה לדעתכם עלי לעשות?
למרפאה  ללכת  האחר?  של  קבלה  בו  שיש  בחור  לחפש 
הוא  הפתרון הפשוט  ואולי,  להגביר?  אותי  בדיבור שתלמד 
שלי,  הבעיה  בעצם  זו  האם  ונגמר?  עצמי  את  לקבל  ללמוד 

לקבל את עצמי?
ברור לי שיש עוד הרבה בעיות מהסוג הזה, שבהן הסביבה 
מבקשת שהבן אדם יתקן את עצמו. חישבו על זה, מה הייתם 

אתם עושים עם בעיה כזו?

האם אתם 
שומעים אותי?

נודלס

במטבח
השף והבעלים של מסעדת רוזה הירושלמית, עידן זינו, הסכים לשתף אותנו במתכון מתוך התפריט. אבל הסוד הגדולים 

של המתכונים שלו, זה הכלים. "כן, כלי הבישול האיכותיים של סולתם נותנים טעם אחר למטעמים", כך הוא טוען

מצרכים לרוטב:
5 כפות סויה

חופן כוסברה
20 גר' ג'ינג'ר

2 שיני שום קצוצות
3 כפות סוכר

3 כפות צ'ילי מתוק
3 כפות ברביקיו

אופן הכנת הרוטב:
לטגן קלות את השום והג'ינג'ר להוסיף את שאר המצרכים ולבשל 

על אש נמוכה עד שהרוטב מצטמצם.
מצרכים לנודלס:

בצל לבן ג'וליינים  )אצבעות דקות(
גזר ג'וליינים

כרוב לבן
נבטים

בצל ירוק
בוטנים גרוסים

כוסברה
אטריות ביצים מבושלות

אופן הכנה:
 להקפיץ את כל הירקות קלות

 להוסיף את הנודלס 

 להוסיף את הרוטב להקפיץ כמה דקות

 ולפזר בוטנים קצוצים וכוסברה

טנזיה של פירות יבשים 
מקורמלים על קוסקוס מלא

מרכיבים:
1 חבילה  קוסקוס מלא 

10 משמשים מיובשים
10 שזיפים מיובשים מגולענים

100 גרם צימוקים
2 בצלים פרוסים דק

150 גרם אגוזי מלך, קצוצים גס
1 כף סילאן

1/2 כפית קינמון
1/2 כפית פלפל שחור גרוס

מלח
שמן לטיגון

לעיטור:
שקדים

פיסטוקים

אופן ההכנה:
 מכינים את הקוסקוס האורגני לפי ההוראות שעל השקית.

 חותכים את הפירות המיובשים לרצועות בעובי 2-3 ס"מ.

 מחממים שמן במחבת רחבה ומטגנים את הבצל 5-10 דקות, עד 

להזהבה.
 מוסיפים את הפירות המיובשים, סילאן, פלפל שחור גרוס, קינמון 

ומלח ומערבבים.
 מוסיפים 1/4 כוס מים, מנמיכים את הלהבה וממשיכים לבשל כ-15 

דקות, עד שהנוזלים מצטמצמים.
 במחבת יבשה קולים מעט את את אגוזי המלך ומוסיפים לתבשיל 

הפירות המיובשים.
 מניחים את התבשיל על גבי הקוסקוס, 

מעטרים 
בשקדים 

ובפיסטוקים 
ומגישים.

*מתכון של סמדי בומבה לסוגת

סלט קינואה, ירקות שורש, אגוזים וטונה 

מצרכים:
1 קופסא נתחי טונה בשמן עם לימון

1 כוס קינואה )אפשרות חצי אדומה וחצי לבנה(
2 גזרים מקולפים

1 סלק מקולף
בצל ירוק, פטרוזיליה, נענע קצוצים

שורש סלרי –מקולף
כוס עדשים שחורות מבושלות

מלח פלפל

מיץ לימון
שמן זית

אופן ההכנה:
 לבשל את הקינואה בהרבה מים עד שמוכנה )כרבע שעה(

 לשטוף ולסנן.

 לחתוך למקלות דקים גזרים סלק ושורש סלרי/מגוררים.

 לערבב בקערת סלט את הקינואה, עדשים, ירקות ולתבל

 לפזר מעל נתחי טונה בעישון טבעי.

לכבוד ט"ו בשבט חג האילנות, מציעה טונה סטארקיסט מתכון סלט קינואה, ירקות שורש, אגוזים, עשבי 
תיבול בתוספת נתחי טונה בשמן עם לימון  המתכון מאת פרידה רז לארוחה בריאה ומשביעה   
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כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
ככה  הרגיל.  מגדר  יוצא  באופן  נעימה 
זה  ככה  חיוך.  עם  נעשה  כשהשירות  זה 
לבקש  בנוח  מספיק  מרגישים  שאתם 
'שינפלד תיירות' כל מה שחסר  ממנהלי 
לכם. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו 
למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח
אורחים  כמו  בדיוק  הם  אורחים 
בוודאי  לבית.  אליך  שמגיעים  חשובים 
ככה  לבואם.  נערכת  רב  שזמן  אורחים 
אנחנו נערכים לקראת בואם של אורחי 

שינפלד תיירות לחג הפסח. 
נערכים לכל דבר. מלבד המלון  אנחנו 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר 
בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
הכנסת,  בבתי  האוכל,  בחדרי  גם 
מקום  ובכל  המלון  במתקני  בלובי, 
העצום  הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

ורחב הידיים.

 10 גם  נאמנה:  לכם  מבטיחים  אנו 
יספיקו  לא  הפסח  חג  חופשת  של  ימים 
האטרקציות  מגוון  את  למצות  לכם 
חשוב  מציע.  הזה  המושלם  שהריזורט 
לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. 
מי שטעם כבר יודע: הארוחות במלונות 
הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם 
מהרמה הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום
ייחודי  במקום  פסח  חופשת  חיפשתם 
לאחד  הבאים  ברוכים  ומרהיב? 
ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים 
ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם 
שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי. 

 - היא  עצמכם  את  שתשאלו  הראשונה 
הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על 

קבלו תשובה: 17,630 דונם.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
קאראס בעלת שם עולמי ואחת הגדולות 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות 
העשירון  לקוחות  את  להטיס  נוהגים 
העליון במסוקים פרטיים משדה התעופה 
המלון  בתי  בשני  היוקרה  לסוויטות 
ימי חג הפסח  הממוקמים בריזורט. בכל 
תשע"ח, הריזורט כולו על חדריו, מתקניו 
'שינפלד  אורחי  לרשות  יעמוד  ומגרשיו, 

תיירות'.
חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
ים פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

6. בגלל המלון 
במלון  מפנק  מאירוח  תהנו  בפסח 
המושלם אותו בחרנו במיוחד בשבילכם 
קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   -
פורטו  בריזורט  הממוקם  יוקרה  מלון 
קאראס על המרינה ומציע לכם כל מה 

שאי פעם חלמתם! 
שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
נוף מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
ופנימיות, לובי  בריכות שחייה חיצוניות 
מלאי  ענקיים  אוכל  חדרי  ומפואר,  ענק 
של  החופשי  האירי  הבר  ואת  טוב,  כל 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר. 
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
פינת  עבודה,  שולחן   ,LCD מסך  אוויר, 
כספת  מיני-בר,  שיער,  מייבש  ישיבה, 

ועוד. 
הפכו  ספא  טיפולי  מאיתנו  לרבים 
של  מהרעיון  נפרד  בלתי  לחלק  מזמן 

חופשה מפנקת. כשאתם 
אתם  לחופשה  יוצאים 

1. בגלל המצוינות
'שינפלד  30 שנה ברציפות שחברת  כבר 
בלתי  לרמה  סמל  היא  תיירות' 
החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת. 
ולחופשות  הקיץ  לחופשות  שנה  מידי 

הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה 
ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 
על  החשיבה  בעולם.  היפים  במקומות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
חדר  המלון,  את  הסובבים  המגרשים 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל 
ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
גדולי  של  ההופעות  היום,  שעות  בכל 

בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר, 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
מקבלים את מה שמגיע להם ואף הרבה 

מעבר לכך. 
2. בגלל הרמה

תיירות  שינפלד  שומרת  שנה   30 במשך 
על מעמדה כסמל לרמה בלתי מתפשרת. 
לקוחותינו  שאלפי  עשורים  שלושה 
במלונות  מחופשות  ליהנות  זוכים 
למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים 

היפים בעולם. 
תשאלו את אלפי האורחים שהיו איתנו 
"פיילוט  בוורנה,  "מליה"  במלונות 
בקפריסין,  "הילטון"  בכריתים,  ביץ" 
"ויקטוריה פאלאס" בבורגס, "הילטון" 

בדרזדן, בסופיה, בברטיסלבה, בתאילנד 
ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

הבלתי  מהרמה  נפעמים  יצאו  הם  גם 
מתפשרת, מאיכות האוכל המוגש בחדר 
המאפשר  מהשפע  האירי,  ובבר  האוכל 
המאכלים  את  לאכול  אחד  לכל 

האהובים עליו.

3. בגלל האווירה
כמו בבית, גם בחו"ל מגיע לכם ליהנות 
ומתחושה  מסורתית  יהודית  מאווירה 
אתם  מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית 
במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
ב'שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

תיירות' תרגישו בבית. 
הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב 
בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים, 
מקום  ובכל  רגע  בכל  בשבתות,  חול, 
נשכחת  בלתי  חוויה  המלון.  במרחבי 
לשמור  מהאורחים  לרבים  שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על 

עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד תיירות 

לחופשת הפסח הקרובה ׀ יבניאל שירם

עשרה 
מי יודע?

שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו 
זוכים ליהנות מחופשות במלונות המפוארים ביותר 
וטיולים למקומות היפים בעולם

החשיבה על כל פרט הופכת את החופשה לחוויה בלתי 
נשכחת, אורחי 'שינפלד תיירות' יודעים שהם מקבלים 

את מה שמגיע להם ואף הרבה מעבר לכך

עשרה מי יודע?
עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד 
תיירות לחופשת 
הפסח הקרובה

1. בגלל המצוינות

כבר 30 שנה ברציפות שחברת 'שינפלד תיירות' היא סמל לרמה 
בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים מידי שנה לחופשות הקיץ 

ולחופשות הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
במלונות  מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
פרט  כל  על  החשיבה  בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים 
הופכת את החופשה לחוויה בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך 
המלון,  את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני 
המגיש  האירי  הטרקלין  המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל  חדר 
כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של גדולי הזמר, הטיולים 
גדול של אטרקציות  ועוד מגוון  המרתקים בליווי מדריכים מנוסים 

במתחם המלון ומחוצה לו.
אורחי 'שינפלד תיירות' יודעים שהם מקבלים את מה שמגיע להם 

ואף הרבה מעבר לכך. 

2. בגלל הרמה

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
ליהנות  זוכים  לקוחותינו  שאלפי  עשורים  שלושה  מתפשרת.  בלתי 
היפים  למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 

בעולם. 
תשאלו את אלפי האורחים שהיו איתנו במלונות "מליה" בוורנה, 
פאלאס"  "ויקטוריה  בקפריסין,  "הילטון"  בכריתים,  ביץ"  "פיילוט 
בתאילנד  בברטיסלבה,  בסופיה,  בדרזדן,  "הילטון"  בבורגס, 

ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

3. בגלל האווירה

כמו בבית, גם בחו"ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית מסורתית 
ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב מהיכן אתם במקור, מה הרקע 
תיירות'  ב'שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה  מעמדכם  מהו  שלכם, 

תרגישו בבית.
בתפילות,  ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בשבתות,  חול,  בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות, 
בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. חוויה בלתי נשכחת שגורמת 
לרבים מהאורחים לשמור על קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם 
לישראל. ככה זה כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל. ככה 
זה כשהשירות נעשה עם חיוך. ככה זה שאתם מרגישים מספיק בנוח 
לבקש ממנהלי 'שינפלד תיירות' כל מה שחסר לכם. ככה זה כשכולם 

מרגישים משפחה.
30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח

האורחים שלנו במלון הם בדיוק כמו אורחים חשובים שמגיעים 
לבית. בוודאי אורחים שזמן רב נערכת לבואם. ככה אנחנו נערכים 

לקראת בואם של אורחי שינפלד תיירות לחג הפסח. 
אנחנו נערכים לכל דבר. מלבד המלון המפואר שבחרנו עבורכם, 
האוכל,  בחדרי  גם  בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה  השקענו 
ובכל מקום שבו תשהו בתוך  בבתי הכנסת, בלובי, במתקני המלון 

הריזורט העצום ורחב הידיים.
אנו מבטיחים לכם נאמנה: גם עשרה ימים של חופשת חג הפסח 
יספיקו לכם למצות את מגוון האטרקציות שהריזורט המושלם  לא 

הזה מציע. חשוב לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
יודע:  כבר  שטעם  מי  המלך.  כיד  ארוחות  כולל  כמובן  והאירוח 
מהרמה  הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם  במלונות  הארוחות 

הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום

הבאים  ברוכים  ומרהיב?  ייחודי  במקום  פסח  חופשת  חיפשתם 
פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים  לאחד 
קאראס ליד סלוניקי. סביר להניח שהשאלה הראשונה שתשאלו את 
עצמכם היא – על כמה שטח משתרע הריזורט הזה? קבלו תשובה: 

17,630 דונם.
עולמי  שם  בעלת  קאראס  פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
להטיס  נוהגים  החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
התעופה  משדה  פרטיים  במסוקים  העליון  העשירון  לקוחות  את 
לסוויטות היוקרה של בית המלון הממוקם בריזורט, שבפסח תשע"ח 

יעמוד לרשות אורחי "שינפלד תיירות".
גולף,  מגרשי  פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
כדורגל, כדורסל, טניס, רכיבה על סוסים, צלילה וספורט אתגרי וגם 

אולם קונגרסים עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה.

6. בגלל המלון 

בפסח תהנו מאירוח מפנק במלון המושלם אותו בחרנו במיוחד 
בשבילכם - מלון הפאר מליטון פורטו קאראס. מלון יוקרה הממוקם 
פעם  שאי  מה  כל  לכם  ומציע  המרינה  על  קאראס  פורטו  בריזורט 

חלמתם! 
הים,  לכיוון  מהמם  נוף  שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
המרינה, הגולף או ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, בריכות 
ענקיים  אוכל  חדרי  ומפואר,  ענק  לובי  ופנימיות,  חיצוניות  שחייה 
מלאי כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של שינפלד בתוך "הקפה 

ניוז" המפואר.
כל חדר מאובזר ומכיל בתוכו: מיזוג אוויר, שולחן עבודה, פינת 

ישיבה, מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מהגדולים  מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
יוקרה, אולם באולינג, מועדון  באירופה עם מגוון רחב של טיפולי 

כושר, גלישה חופשית ברשת ועוד.

7. בגלל האוכל

עבור  ביותר  המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
מי שיוצא לחופשה במדינה שבה אין לו מכולת בקרבת מקום כדי 

להשלים את שחסר.
ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות',  ב'שינפלד 
והן  הן בארוחות העשירות המוגשות בחדר האוכל  בנושא האוכל. 

בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל שעות היום.
אנחנו בוחנים את עצמנו על פי שלושה פרמטרים: איכות, כמות 
וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו משתמשים במוצרים ברמה 
הגבוהה ביותר שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב ואיכות 
צרפתיות  גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון. 
איטלקי,  ברטנורא  וכמובן  צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות 
בקר ועגלים טריים מיוון, סלומון נורבגי טרי, ועוד משלוחים רבים 

של מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר אחת בכל  מי שכבר מכיר 
הסגנונות,  מכל  מאכלים  הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה 
ומגוון עצום בכל ארוחה וארוחה. ארוחות בוקר בר עם מבחר גבינות 
ארוחת  מגוונות,  חמות  מנות  טריים,  מירקות  סלטים  ביותר,  עשיר 
ותוספות  דגים  בשרים,  של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים 
בר  ופירות,  וינאי  עוגות  בר  מרקים,  אישי,  קארווינג  עמדות  חמות, 

שתיה ובר יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
צוות המשגיחים יגיע למלון לפני החג ויערוך ניקיון יסודי וצחצוח 
של המטבחים וחדרי האוכל ויכשירו אותם לפסח. כשרות - גלאט 
משה  הרב  הרה"ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות  וללא  שרויה  לא  כשר 

נחשוני שליט"א.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, שף 
סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים מהשורה 

הראשונה אשר זכו בפרסים בינלאומיים אשר בשיתוף צוות עוזרים 
נרחב, יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע 
של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי 

על מגוון עדותיו.
בבוקר  בשבת  המיוחד  רבא  הקידושא  את  תפספסו  אל  וכמובן, 

לאחר התפילה. 

8. בגלל ליל הסדר המלכותי

שינפלד  של  האורחים  רק  מכירים  ועשיר  מפואר  כה  סדר  ליל 
תיירות, ואכן מדובר במסורת שהולכת ומשתבחת עם השנים.

כמדי שנה נקבל את פני את החג עם תפילה חגיגית בבית הכנסת 
במלון. עם סיומה של התפילה נרגשים ורעבים נעבור לחדרי האוכל 
הגדולים המעוצבים כמדי שנה באופן חגיגי, השולחנות יעטו מפות 
לבנות וצחורות לצד סידורי פרחים מהודרים ובקבוקי יין משובחים.

כל  עם  המכובדים  הסדר  עורכי  ינהלו  המרכזיים  הסדרים  את 
סימני ומנהגי החג. ליל הסדר יכלול ארוחה כיד המלך על פי מיטב 
המסורת, עם כל המטעמים הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא  שינפלד.  של 
ונשיר בצוותא עם גדולי הזמר היהודי עד לשעות הקטנות של הלילה.

9. בגלל התכניות העשירות

מכינים  אנו  והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
לכם תכניה עמוסה בהופעות למבוגרים ולילדים. השנה ישהה איתנו 
גדול הזמר החסידי ישי לפידות שיהיה האמון על ההפקה והתכניה 
האמנותית בכל ימות החג. יחד איתו ישהו אהרלה נחשוני, העומד 
בראש אחת התזמורות המובילות כיום, ובהשתתפות החזן העולמי 
חיים אדלר שילווה את התפילות ואת סעודות החג והשבת. באווירה 
המועד  חול  ימי  במהלך  הופעות  יתקיימו  אינסופית  חג  של שמחת 

וכמובן ילוו את התפילות והסעודות בכל ימות החג.

10. בגלל הטיולים

יותר!  הרבה  מציעה  יוון  מדינת  וכרתים.  רודוס  רק  לא  זה  יוון 
נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע  ואוהבים  המחפשים  מבינכם  אלו 
המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות  טיולים  הרפתקאות, 
כשאפשר  אחד,  במקום  התיכון  והמזרח  אירופה  של  מיוחד  שילוב 

ליהנות ממסלולי טיול מגוונים ונופש רגוע בחוף הים. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות המתאימות 
לגדולים ולקטנים כאחד. הנופים היפהפיים יקחו אתכם אחורה בזמן, 
צבעוניים,  גגות  עם  קלאסיים  בתים  והאותנטיים,  הקטנים  לכפרים 
מטעי גפן, עצי זית, וקו ההרים הנישאים לרקיע שוודאי יזכירו לחלק 

מכם את האלפים השווייצריים.  
כמובן שגם לקהילה היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים 
בעיקר  כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר  מומלץ 

בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
אזור חלקידיקי אליו ניתן לצאת לטייל, משופע ב-550 קילומטרים 
ואחרים  ומבודדים  שקטים  חלקם  ביופיים,  מדהימים  ים  חופי  של 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם  בתיירים.  עמוסים 
ים, בננות, מצנחי רחיפה, סירות מרוץ,  הסוגים, סקי מים, אופנועי 

צלילה ועוד.

עשרה אני יודע: שינפלד 
תיירות זו החופשה 
המושלמת ביותר בחג הפסח

www.shainfeld.com :לפרטים
03-6189999

מ
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פייק ניוז לכבוד ט"ו בשבט: 
נתניהו יבקר בישראל

הצעת חוק: 
עונש למי שיזכיר 
שפולין היא חלק 

מאירופה

בג"צ מתלבט:  
מה דינו של סודני 
שהוחבא בהתנחלות 

הותר לפרסום: 
המדינה השלישית 

אליה יגורשו 
המסתננים - 
צפון תל אביב

הטיסות הרבות של ביבי

החבאת הסודנים

הכחשת ההיסטוריה של פולין

הרחקת אורן חזן מהמליאה

בקרוב: שרה ויאיר בקלטת משותפת

אורן חזן: הימרתי על זה שוועדת האתיקה לא תרחיק אותי

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  שושי הלר,  יוסי חיים,  חיים פרידלנדר

להשיג
באתרים

המובחרים

< עורך דין יעקב וינרוט: כמי שמכיר היטב את שרה 
נתניהו שנים רבות, לא שמעתי בהקלטה שום דבר חריג

< השרה מירי רגב: שמעתי את הקלטת, זה לא כצעקתה 
< יגאל סרנה שהפסיד בתביעת הדיבה לזוג נתניהו: 

צועק מי שצועק אחרון
< הח"כים הערבים לאבנר נתניהו שיזם את חוק המואזין: 

הצרחות ששמעת לא בהכרח מהמסגדים

< שרה: בתור פסי-כו-לו-גית 
אני יודעת שיש כאלה 

שמתמודדים ע"י בריחה

ההסכם המתגבש: 
פולין תעביר את החוק 
הפולני ובתמורה תקבל 
למחנות העבודה את 
המגורשים הסודנים

< פוטין הפתיע את נתניהו 
בקורס התמודדות עם 
הקלטות מבית הק.ג.ב.

< לאחר הקלטת של שרה: 
מאות מסתננים עזבו 

דחוףףף
פסי-כי-אט-רית

"תוקלט 
רעייתך"

איראן

הקלטות

האיומים  סקר 
של ישראל:

פולני, רוסי והודי נפגשו... 
לא זאת לא בדיחה... 

זה קרה לביבי ממש עכשיו

החקירה הבאה של נתניהו: 
במסוף האח"מים בנתב"ג

אורן חזן יעמוד בראשות 
ועדת "חוץ ליתר ביטחון"

ועדת האתיקה שוקלת 
להחריף את האיום על אורן 
חזן ולאסור עליו להשתתף 

בליכודיאדה באילת

חבר הכנסת לשעבר 
יחיאל חזן על הרחקת בנו 
מהמליאה: הליכוד מפסיד 

שתי קולות בהצבעות

75%

25%
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