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עם פטירתו של זקן האדמו"רים, הרבי מויז'ניץ מונסי זצ"ל, משרטט כתב 'כל ישראל' קווים לדמותו 
הכבירה  צוואתו לחסידיו ללמוד עמוד היומי, התבטאותו על הקוויטלאך, עמידתו על שמירת ההלכה, 
סירובו לפרסום תמונותיו ודלתו הפתוחה תמיד  וגם: ה'שבת אחים' המשותף של הבנים והחתנים 

בליל שבת אחרי ההלוויה והנכד שמונה לאדמו"ר
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הביתהזכייה של

           במבצע

*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר הורים
ההגרלה השבועית מס׳ 7

תתקיים ביום ראשון בתאריך: כ״ג בניסן תשע״ח )8.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י״ב בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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"חנוך לנער על פי דרכו"

מצות סיפור יציאת מצרים 

רבים תמהו על דברי הפסוק ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי "ַדְרּכֹו". וכי על פי 
הדרך הבלתי מסודרת וחסרת הניסיון של הנער יש לחנכו? והרי 
יש לחנכו על פי דרכם הברורה והמנוסה של ההורים והמחנכים!

באחד  אשר  משפחה,  באותה  ילדים  שני  לעצמנו  נתאר  אולם 
דווקא  ניכרים  בשני  ואילו  הקמצנות  מידת  של  סימנים  ניכרים 
סימני מידת הפזרנות. הראשון, נוטל רק לעצמו, מאחסן כל דבר 
אחיו  ואילו  אח,  או  חבר  שום  עמו  לשתף  מוכן  ואינו  שמקבל 
מחלק מיד לאחרים את כל מה שמקבל ואינו חושב אף פעם על 
העתיד. ברור לכל, שבמשפחה זו לא יהיה נכון לשוחח עם שני 
הילדים באותה מידה אודות חשיבות הנתינה לאחרים, כשם שלא 
שבבזבזנות  החיסרון  בדבר  ולשכנעם  עמהם  לדבר  נכון  יהיה 
על  כללי  באופן  לשמוע  צריכים  הילדים  שני  אמנם  ובפיזור. 
שיש  כמובן  אך  הנ"ל,  הקיצוניות  המידות  שבשתי  החסרונות 

להדגיש מאד בשיחה עם כל ילד ולחזק אצלו את החלש שבו.

זאת ועוד. יש ילד עדין ורגיש שדי ברמז המביע אכזבה או מורת-
רוח מצד ההורה והמורה, כדי שמיד ישתדל לתקן את טעותו. ויש 
יעזור.  לא  לאחרון,  רמז  ופרטנית.  מפורשת  להערה  הזקוק  ילד 

ואילו נזיפה לראשון, תזיק ותפגע בנפשו העדינה.

ומעתה דברי הפסוק מאירים: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו!" כלומר 
- הן ילדך בבית  ילד בפני עצמו  התבונן והכר את דרכו של כל 
גם  וזאת  ואופיו  לטבעו  בהתאם  ותחנכו   - בכתה  תלמידך  והן 
החינוכית.  הגישה  מהיבט  וגם  החינוכי,  הנושא  בחירת  מהיבט 
ֹלא  ַיְזִקין  ִּכי  “ַּגם  בחינוך:  לפסגת ההצלחה  להגיע  תוכל  אז  רק 

ָיסּור ִמֶּמָּנה". בכל מצב, בכל מקום, ובכל גיל.

מלמדנו  ז"ל  מווילנא  הגאון  אולם  הפסוק.  דברי  פשט  כאן  עד 
על פי דברי התלמוד להעמיק עוד בכוונת הפסוק, ולגלות יסוד 
גדול וחשוב בחינוך. בביאורו לספר משלי הוא מביא את דברי 

התלמוד:

“האי מאן דבמאדים ]מי שנולד במזל מאדים, כלומר שלפי טבעו 
ואופיו נמשך לשפיכת דם[ יהי גבר אשיד דמא ]יהיה אדם השופך 
דמים[. או אומנא ]נוטל דמים לצרכי רפואה[ או מוהלא ]מוהל[ 

או טבחא ]שוחט[ או ליסטים ]שודד ורוצח[".

של  עתידו  צפיית  את  לומר  רק  התכוונו  התלמוד  חכמי  האם 
נולד זה? מבאר הגאון ז"ל כי יש כאן יסוד גדול והדרכה נפלאה 
ניתן לזהות  זאת  )ואת  בחינוך. הנולד עם אופי של שופך דמים 
ילד  ויש  כבר בגיל הילדות. יש ילד המזדעזע למראה טיפת דם 
אופיו  את  להפוך  נוכל  לא  וחבלות(,  פציעות  לראות  המסתקרן 

אך  דמים'.  שופך  ‘יהיה  חז"ל:  וכדברי  רגיש.  לאדם  ולשנותו 
נוכל בהחלט לנתב את אופיו לאפיקים חיוביים כגון: גומל חסד 
מצוות  מקיים  מנתח.  רופא  או  מחולים  דם  נטילת  באמצעות 
שחיטה ומספק בכך לאחרים בשר למאכל. מקיים מצוות מילה 
)מצוה גבוהה יותר( ומכניס בכך את אחיו היהודים בבריתו של 
מבעוד  אופיו  את  ולנתב  לכוון  נשכיל  לא  ואם  אבינו.  אברהם 
מועד לאפיק חיובי כל שהוא, הרי הוא עתיד להיות חלילה שופך 

דמים באפיק השלילי. רוצח.

כלומר, מטרת החינוך אינה לשנות את האופי של הילד )וכן את 
של עצמינו( גם כאשר האופי נראה שלילי. ניסיון כזה לא יצליח 
והוא עלול רק לשבור את נפש הילד. תפקיד החינוך הוא לנתב 
כל אופי לאפיק חיובי. משום כך הקפידו חכמי ישראל להשתמש 
במילים  ולא  רעות"  "מידות  או  טובות"  "מידות  המילים  בצמד 
"אופי טוב" ו"ואופי רע" וכדו'. משום שכל תכונה ואופי ניתנים 
ורצויים ובלבד שגם  יהיו טובים  לניתוב תועלתי למקום בו הם 
שם ישתמשו בהם במידה נכונה. אם השימוש ייעשה כראוי על 
והתוצאה  טובה  מידה  נקראת  זו  הרי  האלקים,  תורת  ערכי  פי 
ַעל  ַלַּנַער  ֲחנְֹך  רעה.וזהו  מידה  זו  הרי  לאו  ואם  חיובית.  תהיה 
הילד  את  להביא  ניתן  וכך,  לו.  המיוחד  אופיו  על-פי  ַדְרּכֹו.  ִּפי 

לעמידה מוצלחת באתגרי ונסיונות החיים, בכוחות עצמו.

עם  תמיכה  הוא:  בחינוך  הבסיסיים  הכללים  אחד  כך,  משום 
השארת מקום להתמודדות אישית. הענקת עצמאות יתירה לילד, 
ליישמה.  הילד  לבין מחויבות  בין הדרכת ההורים  לֶנֶתק  גורמת 
ויפעל  ינהג  גורמת שהילד  זאת, תלות מוחלטת בהורים  לעומת 
מבלי  מכני,  באורח  המונהג  כרובוט  ההורים  הדרכת  פי  על 
שהדברים ייקלטו בקרבו ויהפכו לפעולה עצמאית שלו הנעשית 
של  מסוים  מרחב  בילד  להשאיר  יש  עניין  בכל  לכן  מהכרה. 
מחנכיו.  אותו  הנחו  אשר  את  בעצמו  יישם  הוא  בו  התמודדות, 
הבית  ששיעורי  או  הבית  בשיעורי  עזרה  המבקש  ילד  לדוגמא, 
קשים עבורו והכנתם אורכת זמן רב עד שהוא מואס בהם - דבר 
המחייב את ההורים להתערב מיוזמתם, ההורה לא יכתיב לילד 
את התשובות, אלא יסייע לו להגיע אליהן במהירות על ידי רמז 
והנחיה אל התשובה הנכונה, או ציון היכן לעיין. ילד שחולל אי 
סדר בחדרו עד שהסידור והארגון כמעט למעלה מכוחותיו, אמו 
לא תסדר במקומו אלא תסייע לו לסדר בכוחות משותפים. האב 
לא יוביל את הילד במכוניתו לכל מקום שעליו להגיע אלא יעזור 
לו באופן שיוכל להגיע בכוחות עצמו. והכל כמובן על פי גילו 

ומידת מסוגלותו של הילד.

הילד  עמידת  בניית  על  להקפיד  יש  הילד  חשיבת  בפיתוח  גם 

ברשות עצמו. הנה קטע מהספר הנפלא "אהל יעקב ולאה":

לדחות  ולא  לדעתו,  הדברים  לקרב  הילד,  לשאלות  לענות  "יש 
אותו באמירה: “כשתגדל תבין". הסקרנות של הילד, הוא ניצני 
ַּבָּקַׁשת החכמה של המבוגר. ילד הגדל בעולם תמוה ובלתי מובן, 
אור שכלו כבה, והחכמה נעשית מיותרת בעולמו. לא נתפלא אם 

אחר-כך הוא לא יתעניין בלימוד. 

הסבר  לתת  יש  ממש,  מהילדות  מתחיל  השכל  כוחות  פיתוח 
פשוט לילד על הנעשה עמו, לידע אותו במאורעות שהוא בהם, 
מובנים.  בלתי  ומקרים  ונעלם,  סתום  בעולם  אותו  להוביל  ולא 
חלילה  או  השמחה,  במאורעות  עמוקה  השתתפות  מרגיש  ילד 
הצער - שבמשפחה, והוא מבקש להבין את תוכנם. אם לא ניתנת 
לילד הרגשת שותפות ע"י הסבר ושיחה, הוא נפגע קשות, ונוצר 

ריחוק מסוכן בינו לבין מחנכיו".

בהקשר זה יש לציין שאף על פי שיש לשמור את הילד לבל יהיה 
בלבוש  הופעה  נקיות,  שאינן  מילים  בה  שיש  שלילית  בחברה 
פסול וכדו', יש לנצל מקרה בו נחשף ברחוב או בחנות לקללה 
או למילה שאינה נקיה, כדי לחסנו לכך. וזאת באמצעות מילים 
קצרות אך חדות המביעות הסתייגות ודחיה מוחלטת של סגנון 
מילים  מדברים  שלא  ה'אצלנו'  ומעלת  שבח  ציון  תוך  הדברים 
כאלה ושומרים על פה נקי וקדוש. וכן לעניין הלבוש יש לציין 
את מעלת האדם, שבניגוד לבעלי-החיים המתהלכים ללא לבוש, 
ככל שהאדם יותר שייך למדרגת ה'אדם' כך מרגיש הוא יותר את 
הצורך בלבוש צנוע. בגיל מתאים ניתן להסביר לילד כי "לבוש" 
הוא מלשון "לא בוש". שכן אדם הנמצא במעלת אדם ולא ירד 
חשופים.  גופו  אברי  כאשר  להתהלך  בוש  בעלי-חיים,  למדרגת 
הצורך,  במידת  להוסיף  ניתן  לבנות  יבוש.  שלא  גורם  הלבוש 
שנשים בעלות תפקיד חשוב בעולם כגון ראשי ממשלות וכדו', 
יהודיות, מקפידות שלא ללכת בלבוש פרוץ משום  גם אם אינן 
וקל  האדם.  בכבוד  ופוגע  מזולזל  זה  שלבוש  חשות  הן  שאף 
וחומר לבת-ישראל שעליה נאמר: "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". 
בנושאים אלה ודומיהם אין לחשוש מעשיית לעג וצחוק מהגישה 
הפסולה, בבחינת "כל ליצנותא אסירא, בר מליצנותא דעבודה-

זרה,  מעבודה  ליצנות  מלבד  אסורה,  ליצנות  ]כל  דשריא  זרה, 
שבת,  במחללי  הילד  של  מפגש  בעת  זאת,  לעומת  שמותרת[." 
כגון יהודים הנוסעים בשבת, אין מקום לליצנות. אלא יש לדבר 
עמו בצער ובקצרה על כך שלא ביררו ואינם מודעים לחשיבותה 
של השבת בעיני הקב"ה, למתיקותה ועונגה אצל שומריה כראוי, 
של  הרב  ולהפסד  הנצח,  בחיי  לשומריה  השמור  הרב  לשכר 

מחלליה, בעולם-הזה ובעולם-הבא.

הרמב"ם )הלכות חמץ ומצה ז,א( כותב: "מצות עשה של תורה 
לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה 
עשר בניסן שנאמר: זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו 
שנאמר: זכור את יום השבת לקדשו. ומנין שבליל חמשה עשר? 
תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, בשעה 
שמצה ומרור מונחים לפניך, ואע"פ שאין לו בן. אפילו חכמים 
בדברים  המאריך  וכל  מצרים,  ביציאת  לספר  חייבים  גדולים 

שאירעו ושהיו הרי זה משובח". 

מהו  זאת מתבקשת השאלה  ועם  ידועה  זו  מצוה  חשיבותה של 
החידוש שנתחדש בלילה הזה כשבלאו הכי יש מצוה להזכיר את 
המצוה  של  ענינה  ואדרבא  לילה.  ובכל  יום  בכל  מצרים  יציאת 
בהבאת  המאריכה  ההגדה  מן  דווקא  לנו  מוכר  הרי  יומית  היום 
זומא  זומא לחכמים, וכבר נקבע שהלכה כבן  המחלוקת בין בן 
שתאמר יציאת מצרים בלילות בפרשת ציצית בקריאת שמע של 

ערבית. 

בין המצוה  ע"י ההשוואה שעושה הרמב"ם  היא  לכך  התשובה 
יציאת מצרים לבין המצוה של הקידוש שעושים על  של סיפור 
ענין  יש  יש מקום לשאול מדוע  גם על כך  היין בכל שבת. אכן 
התשובה  אבל  מעצמה  נתקדשה  כבר  כשהיא  השבת  את  לקדש 
היא שכאשר התורה אמרה "זכור את יום השבת לקדשו" היא לא 

התכוונה רק לזכרון בעלמא אותו אנו מקיימים בכל יום במסגרת 
השבת  שזכרון  לומר  צריך  אלא   . התפלה  שבסוף  הזכירות  שש 
חשוב והוא מבטא את האמונה בבורא עולם והמצוה לקדש היא 
מצוה של זכרון גדול יותר, זכרון שיש בן מעשה מצידנו לקבל 

את השבת באופן פעיל.

היום  את  "זכור  אמרה  התורה  שכאשר  לומר  לנו  יש  כאן  אף 
הזה אשר יצאתם ממצרים" הכוונה היא לזכרון שיש בו מעשה 
ודיבור, על ידם מתחזקת ההרגשה שכאילו אנו בעצמנו יוצאים 

עכשיו ממצרים.

הסדר,  בליל  הלל  אמירת  מצות  את  להסביר  יש  בזה  כיוצא 
שלכאורה זו אינה מתאימה להלכה הקובעת שאין אומרים הלל 
בלילה אלא ביום. אבל ההסבר הוא שאמירת ההלל בלילה הזה 
אומרים  שאין  בזה  הוא  והשינוי  האחרות,  האימרות  מכל  שונה 
עכשיו,  עמנו  שנעשה  עלמה  אלא  שהיה  מה  על  להודאה  אותו 
לראות  אדם  חייב  ודור  דור  שנאמר: שבכל  מה  בנו  כשמתקיים 
את עצמו כאילו יצא ממצרים". מלכתחילה נאמר ההלל במקדש 
ע"י כל הציבור בשעת הקרבת הפסח ובימינו אנו אומרים אותו 

בחבורות מסביב לשולחן כשאנו מאוחדים במצוות הסדר.

בספר החינוך כותב שכל פרטי הסדר הם חלק מקיום המצוה של 
בענין  לספר  "שיש  כא(:  )מצוה  ובלשונו  מצרים,  יציאת  סיפור 

יציאת מצרים, להלל ולשבח. ודיני המצוה הם הסדר של הסעודה 
והכוסות שיעורן וסידרן.

זו יש לפרש פרק חשוב מן ההגדה, כוונתי לדבריו של  על דרך 
רבן גמליאל שכל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי 
שמזכירים  בלי  מתקיימת  אינה  שכאילו  האכילה  במצות  חובתו 
את טעמה. אבל יש אחרים שמסבירים שהכוונה לכך שלא יצא 
ידי חובתו במצות הסיפור, שכן אין לך ביטוי חזק יותר לתחושה 
את  להשביע  ענינן  שאין  המיוחדות  האכילות  מאשר  המעשית 
של  הענין  את  הממחישים  מעשיים  דברים  להוסיף  אלא  הרעב 

יציאת מצרים.

רישומו של ליל הסדר נשאר בכל השנה ומהוה בסיס לקיום מצות 
הזכרון התמידי של יציאת מצרים אשר נחשבת לחלק מן המצוה 

של הסיפור בלילה המיוחד הזה.

לעולם  אומרים  אנו  כן  "...ועל  החינוך:  ספר  כותב  אלה  כל  על 
אות  לנו  שהוא  לפי  מצרים,  ליציאת  זכר  ובתפלותינו  בברכתנו 
ששינה  במצרים,  שעשה  כמו   ... העולם  בחידוש  גמור  ומופת 
גדולים  מחודשים  אותות  לנו  ועשה  בשבילנו  העולם  טבעי 
ומקיים  העולם  בחידוש  כופר  כל  משתיק  זה  הלוא  ועצומים. 
בכללים  ויכולתו  השגחתו  וכי   , יתברך  השם  בידיעת  האמונה 

ובפרטים כולם".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה
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הכרת הטוב

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

אריאל למברג

כאשר הרבי היה ילד בדנייפרופטרובסק, שימש הרב ר' זלמן 
וילנקין כמורה שלו. חלפו מאז שישים שנה והרב וילנקין זכה 
לצאת מרוסיה ולהגיע לאמריקה. הוא נכנס לפגישת יחידות אצל 
הרבי, אך הרבי עמד והציע לו כיסא לשבת. הרב ווילנקין סירב 
לשבת, אך הרבי הגיב: 'אם אתם תעמדו - גם אני אעמוד'. וכך 
נמשכה כל היחידות במשך שעה שלמה, כאשר הרבי והחסיד 

עומדים זה מול זה.
יכול  היה  ולא  וחולה  מבוגר  ימים  באותם  היה  וילנקין  הרב 
להשתתף בהתוועדויות הרבי עד סיומן. הוא היה יוצא באמצע 
היה  ולא  מעט  קם  היה  הרבי  אך  צדדית,  מדלת  ההתוועדות 
כל  הדברים  )מטבע  האולם  את  ועזב  יצא  שהוא  עד  מתיישב 
נסע  הרבי  נפטר,  וילנקין  כשהרב  בעקבותיו(.  נעמדו  האלפים 
לבית החיים ללוות אותו והודיע שהוא ישלם את המצבה בעצמו 

ואילו בני המשפחה ישתתפו עבורה רק בדולר אחד. 
אך בכך לא די: הכרת הטוב של הרבי נמשכה גם בדור הבא 
וילנקין, גברת  והרבי העניק יחס מיוחד לילדיו. הבת של הרב 
דרך  והשתייה  והאכילה  קשה  ניתוח  עברה  דוברבסקי,  דינה 
לבעלה  הרבי  קרא  עבורה. פעם  בייסורים  כרוכה   הייתה  הפה 
ונתן לו רבע בקבוק 'משקה', באומרו שיחלק מעט כאן והיתר 
לאשה  לתת  היא  שהכוונה  ברור  היה  המשפחה".  בני  "בין 
החולה מהמשקה. המשפחה הלכה לבית הרפואה ומצאה רגע 
הפלא  למרבה  משקה.  מעט  בגרונה  ומזגו  ראו  לא  שהרופאים 
הוא נבלע ללא כאב. כשראתה זאת, בקשה מהרופאים להתחיל 
להאכילה דרך הפה ומאותו רגע הכול עבר בקלות... המשפחה 
חשה כי הרבי עושה כאן משהו למעלה מהטבע, מבלי שהם פנו, 

וזאת כהמשך להכרת הטוב לאביהם, המלמד של הרבי.
הסיפור הכל כך מיוחד הזה, שמלא באנושיות והכרת הטוב 
באופן נפלא, שופך אור על אחת התמיהות המופיעות במפרשים 

בנוגע להגדה של פסח.
בסיסיות  שאלות  יש  ההגדה?  אמירת  על  מברכים  לא  למה 
והפסיקה כבר אלפי שנים. כזאת  שמלוות את עולם הפרשנות 
מברכים  לא  למה  הבאה:  והמתבקשת  הפשוטה  השאלה  היא 

ברכת המצוות בפתח ההגדה? 
קדשנו  'אשר  בברכה:  כרגיל  נפתחת  אינה  ההגדה  מדוע 
במצותיו לקרוא את ההגדה'? זאת הרי מצוות עשה מן התורה 
לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו כמו שנאמר: "והגדת 
לבנך ביום ההוא"? במה שונה ההגדה מקריאת ההלל שנפתחת 
בפורים:  המגילה  קריאת  או  ההלל"  את  לקרוא  ב"אקבו"צ 
קריאת התורה השגרתית  ואפילו  מגילה",  על מקרא  "אקבו"צ 

מתחילה בברכת "אשר בחר בנו"?
ראש  בשמים  בספר  וברורה:  פשוטה  תשובה  עונה  הרא"ש 
המיוחס להרא"ש סימן קצו: מה ששאלתני מדוע אין מברכים 
על סיפור הגדה בליל פסח כדרך שמברכים על שאר מצוות? לא 
יעלה על הדעת לברך על הברכות והשבחות, כמו שאין מברכים 

שציוונו לברך ברכת המזון, וההגדה כולה קילוסים ותשבחות.
משום  מצווה,  של  מעשה  לפני  דווקא  היא  הברכה  תקנת 
ברכה תחילה  צריך  ולכן  דבר  אומר  אינו  שהמעשה כשלעצמו 
כדי לקדש את המעשה ולהגדיר שאנו עושים אותו משום מצוות 
ה'. אך ההגדה של פסח מדברת בעד עצמה. כל מילה בהגדה 

היא ברכה ושבח לקב"ה ובשביל מה צריך לברך על הברכה?
אולם בנוסף לכך ישנו פירוש נהדר בשם ה"שפת אמת" מגור. 
נקדים תחילה ונציין כי יש עוד מצווה חשובה שלא מקדימים 
או  לאבא  תה  כוס  שמכינים  לפני  הורים.  כיבוד  עליה:  לברך 
את  לכבד  שזכינו  על  ה'  את  ומברכים  מקדימים  לא  אימא, 

ההורים. מדוע?
במיוחד שיש קשר בין צמד המצוות הללו: שתיהן נועדו לשם 

הכרת הטוב לאלו שגמלו אתנו טובה. כיבוד הורים הוא החזר 
טובה להורים שהביאונו עד הלום וכן קריאת ההגדה היא ביטוי 
השאלה  ולכן  במצרים.  הניסים  על  לקב"ה  עמוקה  תודה  של 

היא: מדוע אין מברכים על הכרת הטוב?
אומר השפת אמת רעיון כזה: חז"ל רצו ללמד אותנו שהכרת 
כזאת  יהודי,  אצל  ספונטאנית  פעולה  להיות  צריכה  הטוב 
על  ברכה  נתקן  אם  אחרת.  אפשר  שאי  עד  מעצמה  הנעשית 
הכרת הטוב, יהודי יכול להכיר טובה רק משום שהוא 'נעבאך' 
מצד  הוא  אבל  וצוונו"!  במצוותיו  קדשנו  "אשר  בכך,  מצווה 
עצמו אינו רואה בכך הצדקה. לכן חז"ל השאירו את המצווה 
בלא ברכה, כדי להרגיל אותנו לזרום כבני אדם, מענטש, כאלו 

שאינם מסוגלים לשכוח את מי שעשה עימם טובה.
בשם השפת אמת מגור )כלי חמדה דברים קונטרס אחרון(: 
יציאת מצרים, משום שגם מצד השכל  סיפור  אין מברכים על 
אנו חייבים להודות ולהלל ולכן לא שייך לומר "וצוונו", משום 

שגם אם לא ציוונו היינו חייבים לעשות כן על פי השכל.
וכמובן, הרעיון הזה נושא חשיבות עצומה: הכרת הטוב היא 
שורש המידות הטובות. אדם שמתרגל להכיר טובה, לא ישכח 
לעולם את החסדים שעושה עמו הקב"ה. הוא יהפוך להיות אדם 
מאמין, בוטח ומלא שמחת חיים. וכך בין בני האדם עצמם: בני 
זוג שיש ביניהם הכרת טובה ושימת-לב על כל החסד שמקבלים 
זה מזו – לא יגרמו חלילה צער זה לזו. וכך ילדים שמתרגלים 
להיות  לעולם  יהפכו  לא  מההורים,  שקיבלו  החסד  את  לציין 

כפויי טובה וכאלו שמקבלים דברים כמובנים מאליהם.
ומכאן לנקודה חשובה ועיקרית: למה החג נקרא "פסח" ולא 
הזו בביאור  "מצות"? מבאר הרבי מליובאוויטש, את הנקודה 
שהוא מלא השראה אל כל השנה כולה ונוגע בצורה רחבה לכל 

שטחי החיים.
היהדות מעניקה משמעות מיוחדת לשמות. שם הוא אינו רק 
מספר זהות, אלא סוג של כרטיס ביקור. הוא משקף את האופי 
של האדם נשוא השם או את המאורעות העיקריים שיעברו עליו 
בחייו. השם "אדם", למשל, מסמל את היותו בא מה"אדמה". 
לעולם.  "מנוחה"  הגיעה  שבימינו  העובדה  את  משקף  "נח" 
"אברהם" הוא "אב המון גויים" ויצחק מלמד כי בלידתו נעשה 

"צחוק" בעולם.
כך מספרים חז"ל על רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי, שהלכו 
בפונדק  לישון  עצרו  בלילה  גדול.  כסף  סכום  ובכיסם  בדרך 
והפקידו את הכסף ביד פקיד הקבלה במלון. רבי מאיר, לעומתם, 
שאל תחילה את שמו? "כידור", הוא השיב. רבי מאיר למד מכך 
בבוקר  לכרית.  מתחת  הכסף  את  והשאיר  שלילי  טיפוס  שהוא 
הכחיש  זה  אך  הכסף,  את  וביקשו  יוסי  ורבי  יהודה  רבי  ניגשו 
ותבעו  מאיר  לרבי  נרגשים  רצו  הם  מכירם.  שאינו  וטען  הכול 
לדעת כיצד ידע להיזהר מהברנש הזה? השיב להם כי הקשיב 
לשמו: "כידור" – מה שהזכיר לו את הפסוק בפרשת ואתחנן : 

"כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם"... 
וכאן עולה שאלה מרתקת לגבי השם של חג הפסח. התורה 
מכנה את החג בשם "חג המצות". שמות כג,טו: את חג המצות 
תשמר שבעת ימים תאכל מצות. ויקרא כג,ו: ובחמשה עשר יום 
לחדש הזה חג המצות הזה, שבעת ימים מצות תאכלו  דברים 
טז,טז: שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך 
במקום אשר יבחר – בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. 
וכך בתפילת ובקידוש החג: ותיתן לנו ה' אלוקינו באהבה את 
חג המצות הזה. אולם בכל הנוגע לתורה שבעל פה, שהיא שפת 
חז"ל בינם ובין עצמם, החג מכונה בשם חדש: "פסח". ודווקא 
כך התקבע בפי עם ישראל. משנה פסחים ב,ב: חמץ של נוכרי 
שעבר עליו הפסח – מותר בהנאה ושל ישראל – אסור בהנאה.

והשאלה היא מה מונח כאן? 
עונה הרבי כך: ליל הסדר מהווה מדי שנה את נקודת התחלת 
את  מדי שנה מחדש  אנו מתחילים  לקב"ה.  יהודים  בין  הקשר 
מעמיקה  בצורה  זאת  ועושים  הקדושה  אל  ההתחברות  מסלול 
גדולה.  נאנחים אנחה  יותר מהשנה שלפניה. אולם כאן אנחנו 
משום שכל התחלה של קשר מצריכה מאתנו וויתור והקרבה על 
אזור הנוחות שלנו. אנו מחויבים לשנות הרגלים ולפתח קבלת 

עול אל מצוות ה'. 
אל  מתמסר  יהודי  כאשר  שני:  צד  גם  נושא  המטבע  אך 
הקדושה, הוא עובר לשחק במגרש שהוא הרבה יותר גדול ממנו 
האין  עם  קשור  להיות  הופך  הוא  ומוגבל,  סופי  מאדם  עצמו. 

סוף. נצחי כמו האלוקים בעצמו.
ואלו שתי הפנים של החג: השלב הראשון בקשר עם הקב"ה 
וויתור,  מסמלת  הדקה  המצה  "מצה".  בבחינת  להיות  הוא 
ולכן  הקדושה.  עם  להתמזג  דרך אחרת  איך  והקרבה.  הקשבה 
התורה שדיברה על ראשית הקשר עם הקב"ה הדגישה דווקא 
את הפן הזה. אולם חז"ל רצו להדגיש דווקא את הפן ההפוך: 
"פסח". לאחר שוויתרנו על הדעות העצמיות שלנו והתמסרנו 
והקפיצה  להיות עמו של הקב"ה, התרחש ה"פסח" – הדילוג 

מהקצה אל הקצה והתעלינו מעל כל אומה ולשון.
צמד  לקטון.  קודם  צריך   – לגדול  בשביל  כך:  זאת  נאמר 
השמות של חג הפסח בא ללמדנו כי כל חיבור מתחיל בוויתור, 
השחרור  הוא  אדרבה  אותנו,  מקטין  אינו  הוויתור  לאידך,  אך 
האמתי. זאת החירות המושלמת. ההקרבה ממזגת אותנו בתוך 

מציאות אלוקית שהיא היה הווה ויהיה כאחד.
ובלשון הרב: יציאת מצרים היא לידת עם ישראל, משום שאז 
ה'  עבדי  של  חדשה'  'מציאות  נעשו  מכך,  וחשוב  לעם,  נעשו 
מציאות  יצירת  של  הסדר  ואכן  סיני.  בהר  התורה  את  שקיבלו 
של  ענין  להיות  צריך  תחילה  שלבים:  משני  מורכב  חדשה 
)שהוא  הקודם  הציור  את  לבטל  כדי  ויגיעה  עבודה  'תעבדון', 
מנגד לתורה(, אמנם הביטול הזה לא נועד לשבור, אלא להיפך, 
'נותן  נעשה בהם שינוי שלא בערך, עד כדי חיבור מוחלט עם 
התורה'. ואלו הם השמות של החג: חג ה'מצות' רומז על ענוה 
וביטול, ראשית העבודה, ואילו ה'פסח' הוא מלשון דילוג שלא 

בערך שנוצר אצל עם ישראל.
)התוועדויות  מעניין:  דבר  הרבי  הביא  אחרות  בהזדמנויות 
וויתור  בוויתור.  מתחילה  בטבע  צמיחה  כל  ב/167(  תשיט 
לנו  ומאפשר  החיצוני  והשריון  מהקליפה  אותנו  משחרר 
להתמזג עם מציאות אחרת בצורה מושלמת: להפוך את ה"אני" 
ל"אנחנו". למשל, גרעין הנזרע באדמה כדי להצמיח עץ, חייב 
של  תהליך  מתחיל  כך  אחר  ורק  היסוד  עד  להירקב  תחילה 
צמיחה. כך בעולם החי: ביצה המוציאה אפרוח, היא משחירה 
מבפנים לחלוטין לפני בקיעת האפרוח. וכך בעולמו של האדם: 
מחוץ  לצאת  עליו  חדש,  רעיון  לחוות  שרוצה  יצירתי  אדם 
לקופסה. כלומר, להתנתק תחילה מכל מסגרות החשיבה אליהן 

התרגל ולחשוב על הדברים בצורה חדשה לגמרי.
הרעיון הוא, אם כן, שוויתור הוא לא חולשה, הוא החירות 
בפרשת  רק  למדנו  כך  החיבור.  של  ההתחלה  הוא  האמתית. 
כי  "אדם  חז"ל:  ופירשו  יקריב"  כי  "אדם  הקודם:  השבוע 
של  הפועל  שם  היא  רפיסות,  אינה  היא  הקרבה  יתקרב". 

ה"קרבה". כשאנו מקריבים – אנו מתקרבים.
נסיים בתפילה מעומק הלב כי אחרי אלפי שנים של מסירות 
נפש והקרבה למען קיום מצוות ה', נזכה עוד בשנה זו לפריצת 
חומות הגלות ולגאולה אמתית מכל המעיקים לשכינה ולאכול 

שם מן הזבחים ומן הפסחים בקרוב ממש.



ברגעים חגיגיים

הטעם האמיתי

כשר לפסחהטעם האמיתי
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שבת הגדול והשבוע הגדול

הרב בן ציון נורדמן

שהרי  הטור,  של  הרגיל  מהסגנון  במקצת  אחרוג  השבוע 
השבוע אנו מדברים על שבת הנקראת "שבת הגדול" הלוא 
היא השבת שלפני חג הפסח, בשבת זו המנהג בכל הקהילות 
בהלכות הפסח,  בקהילתו  דורש  שהרב  שבעולם,  היהודיות 
בדרוש, בהלכה ובאגדה, על כן נעזוב לרגע את האקטואליה, 
והחג  הקרובה  השבת  בענייני  ונתמקד  והסקופים  החדשות 

המשמש ובא. 
הרבה סיבות יש בראשונים על קריאת שם שבת זו "שבת 
הגדול". בשולחן ערוך מצאנו כי נקרא כן "מפני הנס שנעשה 
בו". ומה היה אותו נס? כי השה - הכבש אותו הצטוו להקריב 
כקרבן פסח, היה האליל של המצרים, והיהודים יצאו והלכו 

לזבוח את אלוהיהם והם שתקו ולא יכלו 
לנקום.

האבודרהם מוסיף ואומר כי כמו שקטן 
כך  לגדול,  והופך  במצוות  מחויב  נעשה 
השבת  מצב,  ובאותו  דור  באותו  ישראל 
הראשונה בה התחייבו בשמירת המצוות, 
הייתה שבת זו של לפני יציאת מצרים – 
חג הפסח – י' בניסן, ובבת אחת הפכו כל 

ישראל לגדולים.
נוסף,  טעם  מובא  הקדושים  בספרים 
לכם",  וקחו  "משכו  היה  הפסח  עיקר  כי 
זרה  ידיכם מעבודה  ודרשו חז"ל "משכו 
היה  ומי  מצווה".  של  צאן  לכם  וקחו 
אברהם  זרה?  בעבודה  שנלחם  הראשון 
הגדול  "האדם  נקרא  עצמו  והוא  אבינו, 
דבק  ישראל  שעם  משעה  אז  בענקים", 
במידותיו של אברהם אבינו וביער מעצמו 

את העבודה הזרה, נקרא הוא גדול.
ומהותית:  נוספת  סיבה  לומר  וחשבתי 
יודעים אנו כי ימים אלו הינם ימים נעלים 
כי  נזר'  ה'אבני  שכתב  וכפי  וגדולים, 

בימים אלו "ערך שעה ליום ייחשב". כל שעה היא שווה כמו 
יום.

בשם  בתורה  נקרא  הראשון  שהחג  מצאנו  הסוכות  בחג 
הוא  כי  הסבירו  לברכה  זיכרונם  וחכמינו  הראשון",  "ביום 
"ראשון לחשבון עוונות", שמעתה מתחילים לספור עוונותיו 
של אדם. והרי יום הכיפורים כבר הסתיים לפני ארבעה ימים 
בי' תשרי? ולמה לא מחשבים את העוונות שאנשים עושים 
מסובב  האדם  אלו  בימים  כי  חז"ל  אומרים  תשרי?  ט"ו  עד 

במצוות, ואין לו כל זמן לחטוא.

כמו כן ימים אלו של ערב פסח. אלו ימים שהאדם מסובב 
את  מגעילים  כאן  חדש,  כלים  סט  רוכשים  כאן  במצוות, 
השיש, כאן מנקים כל אבק של חמץ, אופים מצות, מבערים 
ואהבה  נאמנות  אלו  בימים  מוכיחים  ישראל  בני  את החמץ. 
לקדוש ברוך הוא, שלא לדבר על הכסף שהם מוציאים בימים 

אלו לכבוד החג, בשר ודגים, ביצים ויין.
אין לך אהבה למצוות כמו ימים אלו ולכן אלו ימים גדולים, 
מימי המעשה  גדולה  יותר  היא  כי השבת  להדגיש  יש  ולכן, 

שגם הם גדולים עתה, ולכן קוראים לה שבת הגדול.

 
אברהם  בן  צדקיה  רבי  הביא  אותה  נוספת  סיבה  עוד  ויש 
היה  הגדול  בשבת  כי  ידוע  הלקט'.  'שיבולי  בספרו  הרופא, 
חג  הלכות  אותם  ומלמד  הציבור  בפני  הלכה  דורש  החכם 
הפסח. ומתוך שהרב האריך לדרוש בהלכה ואגדה עד מחצית 

היום סמוך למנחה, נראה בעיני האנשים כאילו היום גדול.
חיים. כשהאדם  ודרך  מציאות  אלא  חלילה  בדיחה  זו  אין 
על  לרגע  מסתכל  לא  הוא  משויך  ומרגיש  ומתחבר  אוהב 
השעון. הוא מאבד את הזמן ואת המניעים הגשמיים. לימדונו 
הלכות  את  תלמידיו  את  ללמד  הרב  צריך  היכן  עד  רבותינו 

הולך  היום  כאילו  וירגישו  בשעון  יבחינו  עד שלא   – הפסח 
וגדל.

ההגדה:  בראשית  המובא  הסיפור  את  להסמיך  יש  בזה 
"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי 
מספרים  והיו  בבני-ברק,  מסובין  שהיו  טרפון  ורבי  עקיבא 
ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו 

להם: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".
יציאת מצרים, עד שיגיע  כך יש ללמוד וללמד את סיפור 

זמן קריאת שמע של שחרית, בלי שעון ובלי גבולות.

 

דבר זה מצאנו שוב בהגדה של פסח. כידוע 
רשע,  ואחד  חכם  אחד  בנים,  ארבעה  ישנם 
בשאלה  לכשנתבונן  לשאול.  יודע  ושאינו  תם 

והתשובה של הבן החכם נתמלא פליאה.
הבן שואל: "מה העדות והחוקים והמשפטים 
עונים  זה  ועל  אתכם".  אלוקינו  ה'  ציווה  אשר 
הפסח  אחר  מפטירין  אין  הפסח  "כהלכות  לוֹ 
אפיקומן". ונשאלת השאלה, מכל הלכות הפסח 
אחר  מפטירין  "אין  של  זו  הלכה  רק  מצאנו 

הפסח אפיקומן"?!
למה  אפיקומן,  על  מדברים  כשאנחנו  אלא, 
כדי  האפיקומן?  אחר  לאכול  חכמינו  אסרו 
להשאיר את הטעם הטוב לשעות הבאות. ולכן 
דבר  וכל  יין  לשתות  שלא  בהלכה  פסקו  גם 

שמעביר את הטעם של האפיקומן.
את  מלמדים  כשאנו  עבורנו,  הרמז  זהו 
ילדינו הלכות הפסח, יש ללמד אותם ולהשאיר 
בליבם  חקוק  יישאר  שזה  כדי  טוב,  טעם  להם 

ועצמותיהם לנצח.
ילדינו  את  וללמד  להשקיע  הפסח:  מימי  שלנו  המסר  זה 
ובלי  באהבה  זה  את  להם  ולצייר  שלנו,  המפואר  העבר  את 

גבולות, עד שלא יבחינו בזמן העובר ויבקשו עוד ועוד.
הורים ומחנכים, זה המבחן שלנו בימים אלו. בהצלחה!

 
יחד שבטי ישראל

שבת שלום ומבורך
 

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

  'טעמים רבים נאמרו על הסיבה ששמה של השבת הנוכחית הוא 'שבת הגדול
וגם: הקשר להגדה של פסח

בספרים הקדושים מובא טעם נוסף, כי עיקר הפסח היה "משכו וקחו לכם", ודרשו חז"ל 
"משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה". ומי היה הראשון שנלחם בעבודה 
זרה? אברהם אבינו, והוא עצמו נקרא "האדם הגדול בענקים", אז משעה שעם ישראל דבק 

במידותיו של אברהם אבינו וביער מעצמו את העבודה הזרה, נקרא הוא גדול.

"
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פסח של שנת תשע"ח הוא 
חג כמו כל חג פסח, הקניות 
של  ההיערכות  והניקיונות, 
עקרות הבית בבישולים לקראת 
ליל הסדר, כל עדה והמסורת שלה, כל עדה 
והחרוסת שלה, כל אב משפחה מתכונן 
לחידושי התורה וההגדה, כל בן מתכנן 
יקשה בליל הסדר,  את הקושיות אותן 
המסורת נשמרת בכל בית ובית בישראל, 
אלא מה? בשנת תשע"ח חל אצלנו במגזר 
החרדי איזשהו שינוי שקשה להתעלם ממנו 

לחלוטין.

נתחיל בחלק הטוב, ארגוני החסד הרבים 
במגזר שלנו מתחילים את ההיערכות שלהם 
למה שנקרא ״קמחא דפיסחא״ כבר איפשהו 
בחנוכה, כל ארגון ושיטות החלוקה שלו עם 
מאגרי המידע על אותן משפחות הזקוקות 
לעזרה וסיוע משלו, יש ארגונים הבוחרים 
לתת שוברי קניה בכסף לכל משפחה לקניה 
ברשתות השונות, ישנם ארגונים המקימים 
מרכזי חלוקה גדולים ומכובדים, אליהם 
לסיוע  הזקוקים  אנשים  אותם  מגיעים 
ולוקחים מכל טוב, בשר, עופות, יין, דגים, 
מצות ועוד הרבה מאוד מצרכי מזון, ישנם 
גם ארגונים המחלקים שיקים לכל משפחה 
הנזקקת לכך כדי שאותן משפחות ירגישו 
חופשי ויעשו שימוש בכסף הזה איך שם 

רוצים.

כל מנהל ארגון חסד יודע שלמרות כל 
ההיערכות וההתארגנות המוקדמת, מה 
שנמשך כמה חודשים טובים, עד לרגע 
האחרון, כלומר עד ליל הסדר עצמו בכל 
יום וניתן לומר שבכל רגע מצטרפת עוד 
משפחה הזקוקה לעזרה וסיוע, ואיך אומרים 

אצלנו? זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. 

עד כאן החלק החיובי והטוב, כי אם 
באמת ישנם דברים שבהם אנו צריכים 
כמגזר להתגאות בעצמינו זו הנתינה האין 
סופית הזו, העזרה, החסד והערבות ההדדית 

שאינה קיימת בשום מגזר.

עכשיו לחלק השני:
לפני כמה שנים  איפשהו  זה התחיל 
בקטן, כלומר כמה עשרות משפחות שמצבן 
הכלכלי איפשר זאת, תחילה קבוצה אחת 
ולאחר מכאן שתי קבוצות ואף יותר שהי 
סוגרים את בתיהן לכל החג, יוצאים בארץ, 
ים המלח, צפון ודרום, מכשירים את בתי 

המלון כהלכה.

והיו מסובין בליל הסדר או בעצם כל 
החג באותו מלון, דבר מבורך גם הוא, אלא 
שבשנים האחרונות זה כבר פרץ החוצה, 
יותר ויותר קבוצות המתארגנות ליציאה 
לחו"ל )רובן באירופה(, בשנת תשע"ח 
אפשר לומר שזה כבר לא תופעה שולית 
במגזר, יותר ויותר משפחות יוצאות עם 
ילדיהן למשך כל החג לבתי מלון בחול 
שהוכשרו למהדרין, אין לדעתי גם בזה 
שום דבר פסול או משהו שמעיד על ירידה 
ברוחניות, כי זכותן של אותן משפחות 
שמצבן הכלכלי מאפשר להן לצאת לחג 

הפסח וליהנות הם ילדיהן.

שורה תחתונה, בחג הפסח של שנת 
תשע"ח המגזר החרדי נחלק לשניים, מצד 
אחד משפחות המשוועות לכל עזרה וסיוע, 
ומהצד השני משפחות שמרשות לעצמן 
לצאת וליהנות כאמור עלות לכל משפחה 

היא עשרות אלפי שקלים.

הפער החברתי הזה הינו דבר בלתי נמנע, 
אפשר לתלות את הסיבות לכל זה בהרבה 
מאוד דברים ונסיבות, אבל מה שאנחנו 
צריכים לזכור שעדיין בקריאת ההגדה לא 
משנה אם זה בבית הקט שלנו בבני ברק או 
בירושלים או אם זה בבית מלון בהונגריה 
או רומניה, תמיד נקרא את אותה ההגדה, 
ונאמר ונזכיר את המעשה של ״רבי אלעזר 
ורבי טרפון רבי אליעזר ורבי יהושוע היו 

מסובין בבני ברק״.

שהיו מסובין 
בבני ברק

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

שתי תופעות קוטביות מתפתחות משנה לשנה: מחד 
גיסא החסד והקמחא דפסחא למשפחות שאין להן, 

ומאידך תופעת הנופשים והמלונות בחו"ל

שורה תחתונה, בחג הפסח של שנת תשע"ח המגזר 
החרדי נחלק לשניים, מצד אחד משפחות המשוועות 

לכל עזרה וסיוע, ומהצד השני משפחות שמרשות 
לעצמן לצאת וליהנות כאמור עלות לכל משפחה היא 

עשרות אלפי שקלים.

"
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הCBT של האמונה
על  מתחזקים  לאנשים  הרצאה  השבוע  מסרתי 
חיוביות  מחשבות  על  הקוגניטיבית.  השיטה 
ההרגשה  על  משפיעות  הן  איך  ועל  ושליליות 
וההתנהגות שלנו. בסיום ההרצאה ניגש אלי יהודי, 
חולק  אני  כבודו  לי  ימחל  לי  ואומר  ראשו,  על  קטנה  כיפה 
עליך. למרות שאיך שאתה רואה אותי אני יהודי מסורתי, אך 
אני ממש חולק על כל ההרצאה שמסרת... מה שאמרת יפה 
ונכון אבל האמת נמצאת במה שאגיד לך עכשיו, וכדי לתת 

את דבריו אסביר בקצרה את השיטה הקוגניטיבית הידועה.
חשוב להדגיש ולהקדים: כשאדם חולה בגופו, הוא חייב 
המתאימה  התרופה  את  שייתן  בו,  שיטפל  לרופא  לפנות 
מאוד  "ונשמרתם  הציווי  בשל  צריך,  שהוא  הטיפול  ואת 
אכן  שהטיפול  יתברך,  להשם  בתפילה  זאת,  לנפשותיכם". 
יעזור, כמו שכתוב בהלכה, כי אדם שלוקח תרופה יגיד: "יהי 

רצון שיהא עסק זה לרפואה".
זוגי ובכל נושא  כך גם בחולי נפשי ובכל נושא של יעוץ 
אחר - האדם חייב לפנות לרופא המומחה לכך ולקבל טיפול, 

בתפילה להשם יתברך שיהא עסק זה לרפואה.
האמונה  בנושא  הבאים  הדברים  כי  להדגיש,  חשוב  לכן 
והנפש ויעוץ זוגי צריכים לבוא בליווי טיפול רפואי מתאים. 

אני רק נותן עוד צד למטבע ההתמודדות.
הגישה הקוגניטיבית )CBT( היא חקר תהליכי החשיבה 
שלנו,  הקוגניטיביים  התהליכים  את  חקרה  היא  האדם;  של 
בעיות,  פתרון  מסקנות,  הסקת  למידה,  הבנה,  חשיבה,  כגון 
קבלת החלטות ועוד. מפתחי השיטה הם הפסיכיאטר אהרון 

בק והפסיכולוג אלברט אליס.
וההתנהגות  שהרגש  היא,  הקוגניטיבית  הגישה  תיאוריית 
של בני האדם נובעים ממחשבות ומאמונות שהאדם מאמין 
לדבריהם,  העולם.  ועל  האנשים  על  עצמו,  על  וחושב  בהן 
את  תעבד  נתונים:  המעבדת  מכונה  של  סוג  הוא  האדם 
כלומר,  וכך.  כך  תהיה  התוצאה   - מסוימת  בצורה  הנתונים 
אין סתם רגשות שליליים. מאחורי כל רגש ישנה מחשבה או 
אמונה מעוותת על עצמך ועל העולם, שגורמת לך להרגיש 

ולהתנהג בצורה מסוימת. 
האדם אינה חושב ומגיב על המציאות כפי שהיא ובצורה 
רציונאלית, גם כשהיא קשה ובעייתית, אלא כפי שהוא חושב 

ותופס אותה. חשיבה משפיעה על הרגש ועל ההתנהגות.
את  החשיבה,  את  לשנות  נועד  הקוגניטיבי  הטיפול 
האמונות ואת ההסתכלות על עצמך, על האנשים ועל העולם.

עיוותי  דיכאון,  כגון  נפשית,  במצוקה  נמצא  אדם  כאשר 
החשיבה מתחזקים וצצים ביתר חוזק שוב ושוב. האדם כלל 
אינן  מחשבותיו  כי  מבין  ואינו  חיוביים  דברים  חושב  אינו 

משקפות את המציאות האמיתית כלפיו.
המחשבות  את  לשנות  ננסה  הקוגניטיבית  בשיטה 

האוטומטיות, את אמונות היסוד ואת אמונות הליבה.
על  מפרשים  שאנו  פרשנות   - אוטומטיות  מחשבות   .1
אירועים בחיים. 2. אמונות יסוד - מה אני מאמין וחושב על 
העולם; רמה של חוקים שִאתם אני תופס את העולם )אנשים, 
על עצמי,  אני חושב  - מה  ליבה  3. אמונות  העולם עצמו(. 

מי אני.
בשיטה  תגובה(  רגש  פירוש  אירוע   ( א.פ.ר.ת  מודל 
מחשבות  צצות  מיד  אירוע,  שישנו  הוא  הקוגניטיבית 

שגורמות לרגשות, והרגשות גורמים להתנהגות שלנו:

ישנם 12 עיוותים נפוצים במחשבות אוטומטיות
כאשר  מיד  שצצות  המחשבות  הן  אוטומטיות  מחשבות 
הן  האוטומטיות  המחשבות  לפעמים  בחיינו.  משהו  קורה 
הרגש  על  ומשפיעות  מעוותות  ולפעמים  וטובות,  חיוביות 

ועל ההתנהגות שלנו לרעה.
שכל  הוא,  פרופורציות  אבדן  חשיבה  עיוות  לדוגמא 
פרופורציות  מאבד  עליו,  ששמעתם  או  לכם  שקרה  מקרה 
ומיד  טוב,  מרגיש  אינו  הקטן  הילד  למשל:  מהמציאות. 

מתחילות מחשבות שאולי יש לו חיידק מסוכן.
שמעתם שחבר הלך ברחוב מסוים לפני כעשר שנים ונגנב 

ממנו כסף - אתם חושבים מה יהיה אם ישדדו ויהרגו אותי.
התנהג  לא  שהוא  מהמלמד,  פתק  עם  מהחיידר  חזר  הבן 

כראוי בחיידר - אתם חושבים מה יהיה ִאתו ואיך הוא יגדל.
הוא  רגשית  חשיבה  החשיבה  עיוות  נוספת  דוגמה 
התייחסות לרגשות כביכול הן מציאות או הוכחה למציאות 

קיימת.
דוגמאות:

זה סימן  אז  יכול להמשיך כך,  אינו  "אני מרגיש שהמצב 
שכך המצב".

סימן שכך  אותי מהעבודה,  לפטר  מרגיש שהולכים  "אני 
יהיה".

"אני מרגיש ייסורי מצפון שפגעתי בחברי, סימן שכנראה 
פגעתי בו".

המחשבות  של  תוצר  הם  שהרגשות  זו,  בחשיבה  הטעות 
ואינו מהוות הוכחה לדבר.

ובכן אותו יהודי יקר אומר לי אתה אומר שאם אני אשנה 
שלי  ההתנהגות  ואז  ההרגשה  לי  תשתנה  המחשבה  את 
שקרניות  הם  לאדם  שיש  המחשבות  שרוב  וכן  תשתנה. 
מעוותות ולא נכונות. אספר לך את סיפור חיי ותבין למה אין 
12 עיוותי חשיבה אלא יש מחשבה שקרנית אחת והיא לא מה 

שאמרת אלא מה שאני חושב.
עלו  חוו  שלי  הנישואין  חיי  שנה,  עשרים  כבר  נשוי  אני 
שכמעט  פעמים  מספר  כבר  היו  דרסטיים,  ומורדות  עליות 
שגם  שלי  חברים  שמספר  אפילו  הרבני.  דין  לבית  והגענו 
וזה  נישואין  ליועצי  הלכו  בית  בשלום  בעיות  עם  התמודדו 
עזר להם מאוד, לנו לא עזרו שום יועצים, ממש כלום ושום 

דבר לא השתפר. 
וכפי שאמרתי מספר פעמים היינו כבר לפני גירושים אך יד 
ההשגחה העליונה ברגע האחרון מנעה זאת. כל אחד התגבש 
בעמדה שלו, בדעה שלו, וכל דבר קטן שהפריע לי או לזוגתי 

נהפך לחומר נפץ ואש המריבות עלתה עד לב השמים. 
ליועץ הנישואין האחרון שהלכנו הוא המליץ לשנינו ללכת 
בנפרד לטיפול פסיכולוגי. הטיפול בכם עמוק מידי, יש לכם 
עבר מילדות מעיק וכואב אתם חייבים חוץ מהטיפול הזוגי 

גם טיפול רגשי, כך טען.
יש  ושוב ללא הצלחה, כבר חשבתי שאולי קוללנו, אולי 
פה עין הרע או קפידא. התפללתי להשי"ת, הלכתי לצדיקים 
לבקש ברכות אך המצב נשאר אותו דבר. גם קורס לשליטה 

בכעסים שעלה לנו כסף רב לא הצליח. 
היה זה לילה אחד אחרי אחת מהמריבות הסוערות שלנו, 
נסעתי ברכב ליער להתבודד, היה זה לילה בו בכיתי שעות 
רבות, אנא השם עזור לנו עם השלום בית שלנו. עזור לנו לא 
לכעוס, עזור לנו לאהוב אחד את השני, עזור לנו לא לריב, 

לוותר ולמחול, אבא עזור לנו. 
באחד  רואה  אני  לביתי  בחזור  יער  מאותו  יוצא  כשאני 
בעשרים  ספרים  ומוכר  ברסלבר  יהודי  עומד  מהצמתים 
שקלים לספר, קניתי ממנו ספר שנקרא בגן השלום של הרב 
שלום ארוש, הוא צועק לי "קח גם ספר אחד לאשתך - אבל 
רק  מיועד  הנשים  של  "הספר  בחיוך:  ומוסיף  בו",  תסתכל 

לנשים ושל הגברים לגברים בלבד".
לאט לאט התחלתי לקרוא בו נגלה לפני עולם שלא קראתי. 
השם  זה  עליך  צועקת  אשתך  לא  זה  עליך  צועקת  אשתך 
יתברך מדבר מתוך גרונה. הכל השם, אין אנשים אין נשים, 
אין מציאות של אף אחד בעולם, כל מה שקורה הכל עושה 

השם יתברך. 
כך  לי  עושה  היא  מה  אשתי  על  התרגזתי  השנים  כל  אני 
פתאום  מתנהגת.  שהיא  כמו  מתנהגת  היא  ולמה  כך  ולמה 
גיליתי שאני חושב מחשבה שקרנית ומה היא? שאני חושב 
שאשתי עושה לי והיא מכאיבה לי, למדתי לאט לאט לשחרר 
את הרגשות שלי שהיא עושה והיא מכאיבה, אלא ישר הייתי 
חושב במחשבתי שזה השם יתברך. היא לא עושה כלום השם 

מדבר מתוך גרונה. 
בו  פגע  כאשר  לאוהביו  אמר  ע"ה  המלך  שדוד  קראתי 
קללה  וקיללו  אבנים  עליו  והשליך  וביזהו  גרא  בן  שמעי 
ך: ַמה  נמרצת, ביקש שלא יפגעו בו )ש"ב טז, י("ַוֹּיאֶמר ַהֶמלְֶ
ָדִּוד,  ֶאת  ַקֵלל  ֹלו:  אַמר  ה'  ִּכי  ְיַקֵלל,  ּכֹה  ְצֻרָיה,  ְבֵני  ְוָלֶכם  ִּלי 
וִּמי ּיאַמר ַמּדוַע ָעִּשיָתה ֵכן?" ומבואר בגמרא, שבשל כך זכה 

להיות רגל רביעית לשכינה.
שלי  המחשבה  לאט  לאט  אך  קשה  בהתחלה  לי  היה  זה 
השתנתה וכך גם הרגשות שלי וגם ההתנהגות שלי. בהתחלה 
אגרופי  את  קומץ  הייתי  עלי,  צועקת  הייתה  אשתי  כאשר 
אלוקים  זה  לא אשתך  זה  לעצמי  וממלמל  את שפתי  ונושך 

שוב ושוב זה לא אשתך זה אלוקים. 
גדולה  והארה  ורוגע  שלווה  לקבל  התחלתי  לאט  לאט 
התחלתי להרגיש שאני חיי באמת עם אלוקים. עשיתי שינוי 
לי  עולה  הייתה  כאשר  פעם  בכל  שלי,  לאמונה  קוגניטיבי 
זה  תירגע  לעצמי  ואומר  עוצר  הייתי  אשתי,  נגד  מחשבה 
מחשבה שקרנית מעוותת, כי האמת זה לא אשתך, זה אלוקים 

עושה את זה והכל לטובה וזה התיקון שלי.
בהמשך נחשפתי לספר נוסף ששמו האדרת והאמונה של 

האדמו"ר מפארסוב שמילא אותי אמונה והתחזקות. 
אשתי לאט לאט גם החלה לקרוא בספר בגן השלום וחיינו 
מלאה  לזוגיות  סבל  של  שנה  עשרים  לאחר  להפוך  החלו 

אהבה והבנה ובעיקר מלאה אמונה.
אז תבין מרדכי למה אני חושב שאין 12 עיוותים אלא יש רק 
עיוות אחד ששמו חוסר אמונה. עיוות שאתה חושב שאנשים 
יכולים לעשות לך רע או שיש פה מציאות בעולם הזה חוץ 
מהשם, המחשבה השקרנית הכי גדולה לחשוב שיש מציאות 
אחרת חוץ מהשם. אין שום מציאות מבלעדיך יתברך כלל. 
חיבקתי את אותו היהודי הקדוש ואמרתי לו אתה צודק באמת 
אין שום מציאות חוץ מהשם והלוואי שנזכה תמיד לחיות כך.

חשוב לי להדגיש שאני מאוד דוגל בשיטה הקוגניטיבית 
התנהגותית וזה בין שאר השיטות שאני מטפל אך לא נשכח 

שאמונה זה אמונה.
machon.rot@gmail.com לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



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



ז' בניסן תשע"ח 23/3/18 12



13 ז' בניסן תשע"ח 23/3/18

גדולת
מרדכי

עם פטירתו של זקן האדמו"רים, הרבי מויז'ניץ מונסי זצ"ל, משרטט כתב 
 צוואתו לחסידיו ללמוד עמוד היומי,  'כל ישראל' קווים לדמותו הכבירה 
לפרסום  סירובו  ההלכה,  שמירת  על  עמידתו  הקוויטלאך,  על  התבטאותו 
תמונותיו ודלתו הפתוחה תמיד  וגם: ה'שבת אחים' המשותף של הבנים 

והחתנים בליל שבת אחרי ההלוויה והנכד שמונה לאדמו"ר

|| יענקי קצבורג ||
JDN ,צילומים: ארכיון
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יורק, ב ניו  שעון  בבוקר   10:00 בשעה  שישי  יום 
כשעה קלה לאחר ההסתלקות האדמו"ר מויז'ניץ 
החולים  מבית  מיטתו  הוצאה  זצ"ל,  מונסי 
ויז'ניץ  לשיכון  ובכניסה  מונסי  לעבר  במנהטן 
במונסי המתינו אלפים מקהל החסידים, כאשר על 
פני כולם ניכרו אותות השבר והיגון בהסתלקותו 

לשמי רום של הצדיק.
עם הגיע המיטה למונסי הוכנסה להיכל בית המדרש הגדול, 
המקום בו עבד את בוראו ביראה בתפילותיו הזכות והטהורות 
ועריכת השולחנות אשר לפני ה', בקושי רב הצליחו לפלס דרך 
למיטה שהוכנסה למרכז ההיכל, כשהמוני חסידים מתייפחים 
בבכי נסער על הסתלקותו של רבם ומאורם שהלך לפני המחנה 
במשך כשבעים שנה בהאירו להם את דרך העבודה, והיה להם 
למגן ולמחסה ביום ועברה בעמדו לחלות ולהתחנן לאלוקיו 

לישועתם והצלתם.
מכל  חסידים  המוני  העת  כל  והגיעו  המשיכו  הזמן  בתוך 
רחבי ניו יורק, ובראותם את המיטה הק' המוטלת על הארץ, 
אב', עמוד האש שהלך  ואין  היינו  'יתומים  נסער  בבכי  פרצו 

נלכד  כי  איננו  המנחה  לפני 
וזעקתם עלתה עד  בשחיתותנו, 

לב השמים.
בערב  היה  שמדובר  למרות 
שבת יצאו המונים מכל הערים 
בניו יורק להשתתף באשכבתיה 
דרבי, בראשות מרנן ורבנן גדולי 
שבארה"ב,  הדור  וצדיקי  גאוני 
ישיבות,  ראשי  אדמו"רים, 
רבנים ויושבי על מדין מכל ערי 
לחלוק  שבאו  הארץ,  ומושבי 
של  אחרון  לשריד  אחרון  כבוד 
עמד  אשר  הקודם,  הדור  צדיק 
להאיר את עיני ישראל בארה"ב 

ובכל העולם כולו.
לאחר זמן הוציאו את המיטה 
מעון  לעבר  הגדול  מביהמ"ד 
הבית  שבתוך  במקווה  קודשו, 
הטהרה  אחרי  הטהרה.  נערכה 
בית  להיכל  המיטה  הוחזרה 
בקושי  כאשר  הגדול,  המדרש 

רב הצליחו לפלס דרך למיטה.
ההקפות  נערכו  במקום 
הרבנים.  ידי  על  ויז'ניץ  כמנהג 
רבי  הגאון  אמר  מכן  ולאחר 
אברהם ניסן ניימאן שהאדמו"ר 
מבנו  תשע"ג  בשנת  ביקש 
שכולם  ממאנסי,  אב"ד  הרב 
לעילוי  ליום  גמרא  דף  ילמדו 
הוראה  זה  אותו  ושאל  נשמתו, 
לכולם, וענה לגדולים דף גמרא 
ולילדים משנה. לאחר מכן חזר 

על הדברים בקול רם נכדו הרב חיים מאיר הגר.
בהמשך היה מעמד הקריעה ובנו הרה"צ ר' אליעזר ביקש 

מחילה בשם כל אלו שטיפלו ועסקו בענייני הרפואה במהלך 
מביהמ"ד  הארון  יציאת  לפני  בטהרה.  שעסקו  ואלו  השנים. 
קרעו המוני החסידים קריעה על דש בגדם, בזעקת שבר נוראה 
ובבכיה רבה, כשנמס כל לב לראות את צבור החסידים זקנים 
עם נערים. לאחר מכן יצא מסע ההלוויה רגלית לבית החיים 

במונסי.
בני  רק  להיכנס  הורשו  הקדוש  באהל  הקבורה  בעת מעמד 
המשפחה, האדמו"רים וגדולי התורה. עם הורדת גופו הטהור 
נשמעו  מידות,  עשרה  שלש  בזעקת  קבר  עלי  זי"ע  מרן  של 
והתלמידים  החסידים  כשהמוני  עבר  מכל  וזעקה  בכי  קולות 

זעקו והתייפחו מרורות.
בארץ ישראל התכנסו קהל החסידים בכל בתי המדרש ביום 
ערב שבת קודש  כשעה לפני כניסת השבת, ערכו קריעה כדין 
בשם ובמלכות וישבו על הארץ לקבלת אבלות, עד כרבע שעה 
לפני כניסת השבת. יצוין כי על פי צוואתו חילקו לכל אברכי 
נכנסה שבת  72 דולר, כשבארץ ישראל שם  הכוללים סך של 
עוד לפני הלוויה, העבירו את הסכום בחשבונות הבנקים של 

האברכים.
כמנהג בית ויז'ניץ לא נערכו כלל 
התפילות  נערכו  בשבת  הספדים. 
בבית המדרש הגדול "לבוש מרדכי" 
ואף נערך "שבת אחים" משותף עם 

כל בניו וחתניו.

בתקופה אחרונה

הלך  האחרונות  בשנתיים 
אף  על  אולם  ונחלש  האדמו"ר 
הדרת  במלוא  להופיע  המשיך  הכל 
בית מדרשו בתפילות  בהיכל  קדשו 
שנערכו  הטהורים,  ובשולחנות 
וביומי  קודש  במועדי  בשבתות, 
של  דצדיקיא  והילולא  דפגרא 
ויז'ניץ.  בית  דשלשלת  הק'  אבותיו 
המוני  את  לקבל  התאמץ  אף  כך 
בהארת  קדשו  מעון  על  המתדפקים 
פנים נאצלת ברוחב לב ונפש כאשר 
זיו תואר הוד פני קדשו חפפה על כל 
האציל  כאשר  קורתו,  בצל  הבאים 
חסידיו  להמוני  בקודש  מברכותיו 

ומעריציו. 
העתירו  מרעיתו  עדת  קהל 
בנו  לקיים  ובתחנונים  בתפילות 
יחזק  שהשי"ת  בכדי  ישראל  חכמי 
כוחותיו ויוסיפו לו אורך ימים ושנות 
קשורים  שהיו  החסידים  קהל  של  תפילותיהם  ושלום.  חיים 
אליו בעבותות אהבה וחיבת הקודש עד בלי די, הועילו, והרבי 
בהדרת  להופיע  המשיך  זצ"ל 
קדשו בתוך אמוני עם סגולה.

מצבו  האחרונים  בחודשים 
והידרדר,  הלך  הבריאותי 
בבית  פעמים  מספר  ואושפז 

הרפואה במנהטן. המוני החסידים ובתוכם כל בית ישראל עמדו 
השלימה  רפואתו  את  לו  שישלח  לבורא  ותחנונים  בתפילה 

לקיים בנו חכמי ישראל עבור רבינו מרדכי בן מרגליא.
משלחות של חסידים יצאו להתפלל במקומות הקדושים וכן 
ליד ציוני הצדיקים בארץ ישראל ובמיוחד באוהל בית ויז'ניץ 
ישראל'  ה'אהבת  בעל  קדישא  הסבא  טמונים  שם  ברק,  בבני 
אליו היה קשור בעבותות כל הימים כבכל עת שוחח והעלה 
זיכרונות קודש מאותם השנים בהם הסתופף בצל קדשו, וכן 
זי"ע. כמו"כ משלחת  חיים'  בציון אביו הרה"ק בעל ה'אמרי 
ציוני  על  באוקראינה להשתטח  ויז'ניצא  לעיר  נסעו  מיוחדות 
זקניו הק' הרה"ק ה'צמח צדיק' והרה"ק ה'אמרי ברוך' זי"ע, 

וכן לקאסוב אצל זקנו הגדול ה'אהבת שלום' זי"ע. 
ואף  במצבו  מסוימת  הטבה  יש  שאכן  נראה  היה  לעיתים 
לשמחת  מדרשו  בבית  מספר  פעמים  והופיע  לביתו,  שוחרר 
לבבם של קהל החסידים. אולם לדאבון לב לאחר זמן אושפז 
רבות  תפילות  והחמיר.  הלך  מצבו  ומאז  קשה,  במצב  שוב 
נערכו לשלומו ולרפואתו כשכל כאשר קיוו כל העת כי למרות 

יצליחו להבקיע שערי שמים ולבטל את רוע הגזירה.
במצבו  חמורה  התדרדרות  חלה  האחרונים  בשבועיים 
כל  ועשו  למיטתו  הוזעקו  הרופאים  וטובי  גדולי  הבריאותי, 
פעמים  מספר  ותרופה.  מזור  למצוא  רבה  במסירות  מאמץ 
הוחמר מצבו עד למאוד, אולם כלל ישראל קרעו שערי רחמים 

בתפילות, והקב"ה הותיר את צדיק הדור.
בשבוע האחרון לפני הפטירה הכואבת חלה החמרה נוספת, 
וביום חמישי ער"ח ניסן מוקדם, חלה הידרדרות חמורה. כפי 
שנקבע מראש לרגל ער"ח ניסן מוקדם התכנסו קהל החסידים 
בכל מקומות מושבותיהם ליום תפילה והתעוררות רבתי, דברי 
וכיבושין הושמעו, והמתכנסים אמרו את כל ספר  התעוררות 

תהילים.
המשפחה  בני  נוספת,  החמרה  חלה  בוקר  לפנות  בשעות 
לחרדת  היה  כולו  המקום  למיטתו,  שוב  הוזעקו  הדגולה 
אלוקים כשמכל עבר נשמעו קולות של תפילה וזעקה. בשעה 
ובבכי  אדירה  בשאגה  אמרו  ארה"ב,  שעון  לפי  בבוקר   8.52
סוער שמע ישראל, ובשעה 8.54  נצחו אראלים את המצוקים 

ונשבה ארון הקודש.
במאנסי  הגדול  מדרשו  בית  להיכל  הידיעה  בהגיע  מיד 
ובבתי המדרש של החסידות ברחבי ניו יורק, על עלות נשמתו 
הקודש,  ארון  מעל  הפרוכת  הוסטה  מרומים,  לגנזי  הטהורה 
ומכל עבר נשמעו זעקות שבר על גודל האבדה לדור, במקום 
מחזות קורעי לב של המוני החסידים והתלמידים פורצים בבכי 
מר, ממאנים להאמין כי אכן המנורה הטהורה שהאירה לארץ 
ולדרים עליה כבה אורה והועם זיווה, וכי לא יזכו עוד ליהנות 

מזיו אורה הבוהק והמזהיר.
גם בארץ ישראל לשם הגיע הידיעה בשעות אחר הצהרים 
השבת,  כניסת  לפני  אחדות  שעות  קודש,  שבת  ערב  יום  של 
חוגי  ובכל  החסידים  בקרב  כבד  לאבל  הקשה  הידיעה  גרמה 

היהדות הנאמנה. 

אסונות וחיזוקים

של  בכורו  בנו  הגר,  שלום  פנחס  הרב  נפטר  בתשע"ה 
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל. הרב פנחס שלום כיהן כרבם 

חסידים  של  משלחות 
במקומות  להתפלל  יצאו 
ציוני  ליד  וכן  הקדושים 
ישראל  בארץ  הצדיקים 
בית  באוהל  ובמיוחד 
שם  ברק,  בבני  ויז'ניץ 
קדישא  הסבא  טמונים 
ישראל'  ה'אהבת  בעל 
בעבותות  קשור  היה  אליו 

כל הימים
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של חסידי ויז'ניץ מונסי בשכונת בורו פארק ונודע במעלותיו 
נפטר  חודש  ואחרי  למשכב  ונפל  חלה  הוא  התרומיות, 

בפתאומיות.
שנים  מספר  לפני  החסידות  את  שפקדה  נוספת  טרגדיה 
הייתה בפטירת נכדת האדמו"ר זצ"ל מרת פראדיל טווערסקי 
ע"ה, שהייתה בת 20 בלבד ואם לתינוקת יחידת בת ארבעה 
בהלם  הקהילה  את  והותירה  בפתאומיות  נפטרה  חודשים, 
מוחלט. בעקבות הטרגדיה וטרגדיות נוספות, הורה האדמו"ר 
עצמן  על  ולקבל  בתפילה  להתחזק  החסידות  לנשות  זצ"ל 

להתפלל כל בוקר תפילת שחרית.
"אני פונה ומבקש מציבור הנשים הצדקניות", אמר הרבי 
בטיש בתשע"ד, "לקבל על עצמן להתפלל מידי בוקר תפילת 
שחרית החל מברוך שאמר עד לאחר תפילת שמונה עשרה 
שתשתדל  "הרי  הרבי,  הוסיף  הדבר",  עליה  שקשה  ולמי 
לפחות להתפלל מידי בוקר את קטעי התפילה הבאים: ברוך 
ושמונה  שמע  קריאת  רבה,  אהבה  ישתבח,  אשרי,  שאמר, 

עשרה".
רבני חסידות ויז'ניץ מונסי אף הוציאו בזמנו קונטרס בשם 
"חיזוק תפילה", ובו מובאים דברי האדמו"ר בהרחבה בשפת 
האידיש, וכן מאמרים תורניים בנושא והלכות תפילה לעילוי 

נשמתן של הנשים הצדקניות שנפטרו ע"ה.
הסתיים  השם  ברוך  אך  החסידות  את  שפקד  נוסף  מקרה 
בעיירה  קשה  בתאונה  אז  בתשע"ד  התרחש  הוא  גם  בטוב, 
מונסי שבניו יורק רכב פגע באורח קשה בנינו של האדמו"ר 
זצ"ל, ר' ישראל בן הרב יעקב יוסף בן הרב פנחס שלום הגר 
בן האדמו"ר, תושב העיר שביקש לשוב אחר תפילת ערבית 
לרפואתו  רבות  ותפילות  שיקום  תקופת  אחרי  הוריו.  לבית 

שוחרר נין הרבי זצ"ל בריא ושלם.

ממלתעות הנאצים

הגדול  לאביו  תרפ"ב  תמוז  בח"י  נולד  זצ"ל  האדמו"ר 
של  בתו  הרבנית  ולאמו  מויז'ניץ  מאיר  חיים  רבי  הרה"ק 
ממש  מקטנותו  כבר  זי"ע.  מרחמסטריווקא  זאב  ר'  הרה"ק 
עם  יחד  ופקחותו  וחריפותו  נוצר  לגדולות  כי  בו  היה  ניכר 
זקני  היו  נוהגים  דבר.  לשם  היו  לחכמתו  הקודמת  יראתו 
עוד  עיניהם  ראו  אשר  את  ולספר  בערגה  לשוח  החסידים 

בהיותו נער צעיר קודם גיל מצוות. 
החל  והוא  לאיש  היותו  טרם  ספורים  חודשים  זה  היה 
לעיין ולהתעמק בנוסח ה 'לשם יחוד' שקודם הנחת תפילין. 
במילים  מתעמק  החמודות  עלם  היה  שעות  גבי  על  שעות 
ותג  תג  בכל  ומעיין  מסלסל  כשהוא  והמעוררות  הקדושות 
והוא אחוז בשרעפי קודש טמירים ובלתי מושגים. כל רואיו 
עמדו נפעמים נוכח גילוי נורא הוד זה בו זכו לעמוד על שגב 
רום מעלת קדושתו, אותה קדושה אשר תהפוך לימים נחלת 
הרבים בהנהיגו את קהל עדתו בנאמנות ובמסירות שלא היה 

להם אח ורע.
בצעירותו למד בישיבתו של הרה"ק מסאטמר בעל 'ויואל 
ומתמיד  עצום  כשרון  כבעל  אז  כבר  והתבלט  זי"ע  משה' 
נפלא שאין לו בעולמו אלא תורה ועמלה. למרות היותו בעל 
כשרון נדיר וחרף העובדה כי ניחן בכוחות נדירים ועילאיים 
ולילה  יומם  בה  והגה  התמדתו  על  להשפיע  לדבר  נתן  לא 
ולפענח  לעמקיה  לרדת  עילאיים  מאמצים  תוך  הרף  ללא 
והתבלט  ניכר  התפילה  בעבודת  גם  סוגיותיה.  צפונות  את 
בין הסובבים אותו כשבכל תפילה ותפילה היה שופך נפשו 
לפני קונו בדבקות עילאית כשהוא הולך בדרך אותה כבשו 
וסובביו  רואיו  כל  זי"ע.  ארץ  מצוקי  וזקניו  אבותיו  וסללו 
ולהיות  לגדול  הוא  עתיד  כי  וניבאו  צופיות  עינים  בו  תלו 
'ויחי  גם אצל הרה"ק בעל  ורועיו. הוא למד  ממנהיגי הדור 
יוסף' מפאפא זי"ע וגם שם פקיע שמיה כאחד ומיוחד מבין 
התלמידים הרבים אשר חבשו את ספסלי הישיבה באותם ימי 

זוהר.
עוד מימי בחרותו נקשר בקשר של קיימא עם שאר בשרו 
הרבה  לו  והכיר  זצ"ל  מדז'יקוב  הורוויץ  יהודל'ה  הרה"ק 

טובה על אותה ידידות מופלאה.  
זי"ע  חיים'  ה'אמרי  כידוע  השואה,  פרצה   18 בן  בהיותו 
ניצלו  זצ"ל  ה'ישועות משה'  ואחיו  זצוק"ל  האדמו"ר  ובניו 
ממלתעות הנאצים. אחותו של האדמו"ר זצ"ל, הרבנית שבע 
ואנשי  עסקנים  מבריחים,  עם  שוחחה  ע"ה,  ארנסטר  ברכה 

מעשה רבים, כדי להשלים את כל פעולות ההצלה, ועל ידה 
זכו רבים מבני המשפחה להינצל מן המלחמה.

בעומר  ל"ד  אחרי  יום  באייר  בי"ט  ניצל  זצ"ל  האדמו"ר 
ובכל שנה היה מציין זאת ועורך 'לחיים טיש' מיוחד.

זצוק"ל  האדמו"ר  סיפר  להצלתו  שנה  שבעים  כשמלאו 
ואמר: "באמת כמה שיש לנו להתבונן איך שבחורבן הגדול 
עלינו  יותר  עוד  מההריגות,  להינצל  השי״ת  לנסי  זכינו 
להתבונן ולהודות על ההצלה הרוחנית שנשארו יראי ה'. אנו 
והיו  נפלו ממדרגתם  יהודים שאחר החורבן  רואים גם כמה 
בשפל המצב ברוחניות, אשר בחסדי השי״ת חזרו ונתעלו. גם 
ולייסד  לנו השי״ת להתחזק אחר החורבן הנורא,  מה שעזר 
ישיבות ומוסדות התורה, אין זה רק נסים נגלים מאת השי״ת. 
וכבר אמרו חז"ל הן הן נוראותיו הן הן גבורותיו, שאלמלא 
בין  להתקיים  יכולה  אחת  אומה  האיך  הקב״ה  של  מוראו 

האומות".
"והנה כהיום ישנם אנשים שמתייאשים בקרבם, וחושבים 
אין בכוחנו לחנך  רבו מאוד,  כזה שהניסיונות  פרוץ  שבדור 
דורות ישרים. אבל כבר ראינו לאחר חורבן אירופה, שהרבה 
אבל  ח״ו,  והמצוות  התורה  נשתקעה  שכבר  חשבו  אנשים 
בעזרת השי״ת ובזכות האבות נתקיימה הברית שכרת השי״ת 
עם אבותינו, כדכתיב "ואני זאת בריתי וכו׳ לא ימושו מפיך 
זו  ומפי זרעך ומפי זרעך אמר ה׳ מעתה ועד עולם!" ברכה 
דורות  להעמיד  שנוכל  עולם,  לדורות  וקיימת  נצחית  היא 
ולחנכם באופן שיהיו ראויים לקבל פני משיח צדקנו בב"א".

תחילת ההנהגה

בתום המלחמה הגיע לגרוסוורדיין, והרביץ תורה לבחורים 
נישא  בבוקרשט  בהיותו  תש"ה  סיון  שבחודש  עד  פליטים, 
רבי  האדמו"ר  של  בתו  ע"ה,  מלכה  פייגא  הרבנית  לרעייתו 
יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל. ולאחר שנפטרה זמן קצר לאחר 
סימא  הרבנית  לאחותה  נישא  תש"ו,  אלול  בחודש  שנישאו 

מירל ע"ה ומאז הקים מחדש את ביתו, בדארנא שברומניה. 
הרבי הגיע לארה"ב בדיוק לפני שבעים שנה ביום ער"ח 
בוויליאמסבורג  ותפילה  ייסד בית מדרש לתורה  ניסן.  הוא 
ועד מהרה התקבצו סביבו יהודים רבים אשר למדו עד מהרה 
קורת  בצל  הבאים  היו  רבים  מעלתו.  שגב  רום  את  להכיר 
בית מדרשו אחר ששמען של תפילותיו ועבודותיו הק' יצאו 

למרחוק. 
עובדה מופלאה שסופרה על ידי זקני החסידים מלמדת על 
ההערכה המרובה שרחש לו אביו הגדול. היה זה בימי רבנותו, 

בלילות השבת היה עורך את שולחנו הטהור בבית המדרש 
וסביבו היו מתאספים ומתכנסים בצוותא חדא יהודים רבים 
עולמים כמסורת  לחי  ולשבח  ולהודות  הזמירות  את  לשורר 
אבותיו מדורי דורות. כמנהגם של רבנים לא היה מקדש על 

הכוס בציבור ועריכת השולחן החלה מהזמירות. 
עריכת  את  להתחיל  הגדול  אביו  לו  הורה  הימים  באחד 
השולחן מ 'שלום עליכם' ולקדש על הכוס בשולחנו הטהור. 
רבים ראו בכך סימן ברור להערכה המרובה שהעריכו אביו 

כבר באותם ימים.
ענין נוסף שהיה לפלא בפי כל היה הקשר המיוחד שהיה 
החזיק  ימיו  כל  זי"ע.  ישראל  האהבת  הגדול  זקנו  עם  לו 
ונהג על פי הנהגותיו  זי"ע  זקנו הקדוש  עצמו כתלמידו של 
בליבו  ונצר  זכר  כי  היה  בדבר  המפליא  בקודש.  הנאדרות 
הנהגות והליכות שונות בהן נהג זקנו הקדוש במצבים שונים 
ובעניינים מגוונים וזאת למרות כי בעת הסתלקותו של זקנו 

היה רבינו נער צעיר מעט לאחר גיל מצוות.
בשנת תשכ"ד, החליט לעזוב את העיר ולהתיישב במונסי. 
הוא הביע דעתו שישיבת כרכים קשה, ועל כן יש לעזוב את 
המגורים בעיר, כי אין המקום מועיל לשמירת תורה ומצוות 
של  חדשה  מושבה  להקמת  ופעל  הגה  ימים  באותם  כראוי. 
קיבץ  במונסי  העיר.  משאון  הרחק  במונסי,  ויז'ניץ  חסידי 
ואנשי מעשה נבחרים, ובברכת אביו  סביבו קבוצת חסידים 
כמה  עם  תשכ"ד  בתמוז  עברו  זי"ע  חיים'  ה'אמרי  הרה"ק 

משפחות והתיישבו במונסי.
מדי  לארה"ק  עולה  היה  זי"ע,  חיים'  ה'אמרי  אביו  בחיי 
חיבה  לו  רחש  לו  הגדול  אביו  בצל  להסתופף  בשנה,  שנה 
כבעל-תוקע  ושימש  התיבה  לפני  מתפלל  היה  הרבי  רבה. 

בראש השנה בבית מדרשו של אביו.
חיים'  ה'אמרי  אביו  של  הסתלקותו  לפני  ספורות  שעות 
הספיק עוד להגיע אל מיטת אביו, וזכה להיפרד לפני עלות 
ניסן  בט'  אביו  הסתלקות  לאחר  השמימה.  בסערה  נשמתו 
האדמו"ר  אחיו  לצד  מקומו,  את  למלא  הוכתר  תשל"ב, 

ה'ישועות משה' זצ"ל.
לאחר  הפסח,  לחג  ישראל  בארץ  נשאר  זצוק"ל  רבינו 
פסח, לפני שחזר לארה"ב ביקש לבקר בירושלים אצל מרן 
הבית ישראל זצוק"ל ואצל גיסו הרה"צ רבי יהוד'לה הורביץ 

זצוק"ל.
שאל  שהוא  סיפר  מוזס  אליעזר  מנחם  הרב  הכנסת  חבר 
את האדמו"ר זצוק"ל, שהציבור רוצה לדעת היכן הוא יקבל 

קויטלאך, והוא ענה שאינו יודע.
מיד עם בואו למרן הבית ישראל אמר רבינו זצ"ל בענווה 
יודע  ולא  לנהוג מאחר  ואיך  יודע מה לעשות  גדולה שאינו 
לקרוא קויטלאך,"הרי אני מרמה אנשים וזו גניבת כספים", 

אמר רבינו שוב בענווה.
ואמר:  בפאותיו  סלסל  מאוד,  הרצין  ישראל  הבית  מרן 
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יצחק אבינו כתוב שהם חפרו  וגם אצל  "אצל אברהם אבינו 
באידיש:  והמשיך  כך,  על  כתוב  לא  יעקב  ואצל  בארות, 
פאפען, פאפען, גניבה, גניבה, צריך לדעת מי היה האבא ומי 

היה הסבא, וכך אפשר להמשיך הלאה".
ר'  את  ישראל שאל  הבית  זצוק"ל ממרן  רבינו  יצא  כאשר 

מנחם אליעזר, היכן לאפשר לקבל קויטלאך.

פנימיות וקדושה

הנהגתו הייתה הנהגה תקיפה ביותר כשהוא מהווה דוגמה 
את  להם  להאיר  אש  כעמוד  המחנה  לפני  והולך  ענין  לכל 
הדרך ילכון בה ואת המעשים אשר יעשון. הוא תבע מחסידיו 
אלא  בקטנות  יסתפקו  לבל  אותם  והדריך  רבות  ומקושריו 
לשאוף תדיר לגדולות ונצורות. ממקום מושבו שבארה"ב היה 
ותהלוכותיהם  חיים  דרכי  לחסידיו  ומורה  ברמה  קולו  נושא 
של  אירופה  בעיירות  אלא  מטה  של  באמריקה  הם  אין  משל 

טרם המלחמה. 
הוא היה מעורר פעם אחר פעם על נושאי קדושת ישראל 
התקין  שונות  תקנות  המחנה.  קדושת  את  הרף  ללא  וחיזק 
ומנהגים רבים הנהיג בכדי לחזק את בדקי הבית ולכונן קהילת 
קודש מעטירה בה תהיה השכינה שרויה ללא כל נגע ופרצה. 
כל ימי הנהגתו היו חטיבה אחת של גדירת גדרים נגד הנהיה 
והנהירה אחר תהלוכות החיים המקובלים ונגעי המודרניזציה 
טרם  בהם  ימים  באותם  בפרט  ישראל.  בכרם  שמות  שעשו 
הובררה הסכנה הרבה הגלומה בהם. רבים היו שטעו וסברו 
וינהגו לפי  כי מאומה לא יארע להם אם ישנו מעט פה ושם 
רוח הזמן והמקום מבלי לדעת כי בזאת הם חורצים את גורלם 
של דורי דורות אשר ילכו אחרי ההבל ויהבלו ר"ל. רבינו היה 
הגבר הוקם על אשר במסירות נפש ובכח אבירים שאג 'מי לה' 

אלי' והציל רבים מרדת שאולה.
ציר מרכזי ויסודי בהנהגתו היה חינוכו לפנימיות. כל ימיו 
מפתן  את  העוברים  מכל  ותובע  דורש  היה  צדיק  אותו  של 
נגע  וללא  ובתמים  ית' באמת  בית מדרשו לעבוד את הבורא 
בנו  והשתרש  דבק  כך  כל  הצער  למרבה  אשר  החיצוניות 
בדורות האחרונים. כמו בכל הנהגה שתבע מצאן מרעיתו היה 
הוא האות והמופת לכולם וכך היה גם כאן. משך כל ימיו בער 
כולו להשי"ת ללא הרף בעוד מבחוץ לא ניכר מאומה. רבות 
תבע מחסידיו בתחום זה ורבות דיבר בגנותה של ההתלהבות 
כלום  ואין  בחיצוניות  ונטועה  מושרשת  כולה  המדומה שכל 

בינה ובין האמת הצרופה.
מן  מאוד  ולהתרחק  בעיקר  להתמקד  מחנך  היה  רבות 
סיפור  לספר  רגיל  היה  העניין  להמחשת  ה'.  בעבודת  הטפל 
ששמע מאביו בשם אחד הצדיקים. אותו צדיק היה במקום בו 
נהגו חומרות רבות בכשרות לקראת חג הפסח. לרוב חששם 
לחג  המעותדים  התרנגולים  את  מלבישים  היו  חמץ  ממשהו 
התרנגולים  מן  ולהבדילם  להפרישם  כדי  מיוחד  מעיל  במין 
מן  אחד  פרח  אחת  פעם  חמץ.  עם  במגע  הבאים  האחרים 
התרנגולים בעלי המעיל אל יתר התרנגולים והחל מהדס עמם. 
בעליו החל מרעים בקולו בכעס נורא ומנסה להחזירו למקומו. 
אותו צדיק ניסה להרגיע את האיש ולצנן את זעמו אולם זה 
השיב לו בחרון "לפלא לי דבריו, האין כבודו יודע מה שכתב 
האר"י כי כל הנזהר במשהו חמץ מובטח לו שלא יחטא כל 

השנה כולה?"
נתן בו הצדיק עיניו ואמר "אני מדבר אתך על הכעס עליו 
ואתה מדבר  זרה  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  כל  חז"ל  אמרו 

איתי על א פסחדיק'ע האן?"
ובלתי  יוקדת  אמת  של  אחת  מקשה  הייתה  ישותו  כל 
מתפשרת אשר השפיעה על כל קהל עדתו, זקפה את קומתם 
ונתנה להם את החוסן הנדרש כדי לעמוד מול ניסיונות דורנו 
והחיצוניות העזה הנוגסת בו בעוז ומכלה בו כל חלקה טובה. 
כמו כן היה מוכיח ומתריע ללא חת וכאשר ראה או שמע על 
דבר מה הטעון תיקון היה נוטל בידו מטה עוז ויוצא למחות 
תגורו'  'לא  התורה  מצוות  את  בנפשו  קיים  הוא  תוקף.  בכל 
וכאשר נגע הדבר לשמירת התורה והמצוות ולכבוד שמים לא 
חת ולא חשש מפני איש. פרצות רבות אשר נתגלו בחומת הדת 
החומה  את  מלבצר  הרפה  לא  והוא  במהירות  ידו  על  נסתמו 

השומרת ומקיפה סביב סביב את כרם בית ישראל.
הישיבה  החזקת  למען  למסעותיו  יוצא  היה  כאשר  גם 

במקום  ראה  אם  והיה  מידה.  באותה  נהג  הק'  והמוסדות 
תיקון לא חישב חשבונות כספיים  האכסניה דבר מה הטעון 
הטעון  על  ומחה  בגאון  קם  אלא  אחרים  חשבונות  כל  ולא 
מפטיר  היה  רבות  פעמים  ומפורשות.  ברורות  במילים  תיקון 
יהיה ביקורו האחרון במקום  זה  כי ברור לו שביקורו  ואומר 
וכי לאחר שישמעו את אשר בפיו יותר לא יאבו להזמינו אולם 

הוא לא חת ולא חשש ואת משמרת ה' שמר בכל תוקף.
שתחת  החינוך  ממוסדות  באחד  לקבל  סרבו  אחת  פעם 
הוא  לחסידות.  התורמים  מגדולי  אחד  של  ילדיו  נשיאותו 
נכנס אל האדמו"ר לבקשו שיעזור לו לפתור את הבעיה אולם 
התקנות  את  בביתו  ישמרו  שלא  זמן  כל  כי  בתקיפות  נענה 
הקבועות בחסידות הרי שילדיו לא יוכלו ללמוד בבתי החינוך 
של החסידות. היטב חרה לו הדבר לאותו גביר והוא הפליט 
הקמת  למען  תמיכתו  גודל  על  מילים  כמה  האדמו"ר  כלפי 
והחזקת מוסדותיו. האדמו"ר לא נבהל לשמע הדברים ואמר 
ממנו  קיבל  אותן  התרומות  כל  פירוט של  ברשותו  יש  כי  לו 
עבור המוסדות וכי יוכל לפרוע לו תוך פרק זמן מסוים את כל 
הסכום במלואו עד הפרוטה האחרונה אך על עקרונותיו לא 

יוותר ולא יסטה מהם אפילו כמלוא נימה. 
משחש כי חיי העיר ההומה אינם מתאימים לחיי הקדושה 
מעשה.  ועשה  קם  עדתו  את  להנהיג  ביקש  בהם  המרוממים 
הוא תר אחר מקום שקט יותר ורחוק מהמולת העיר וסכנותיה 
בחר  אותו  המקום  נפשו.  שאיוותה  את  מצא  מה  זמן  ולאחר 
למושב לו ולעדתו הייתה העיירה המרוחקת והשקטה מאנסי. 
ואכן, חצר הקודש שבראשותו עזבה את וויליאמסבורג ועברה 
המפוארת  הקהילה  את  בה  וכוננה  יתד  תקעה  שם  למאנסי 

המתנוססת בה לתפארה. 
מאוחר יותר העביר את ישיבתו הק' אל העיירה המבודדת 
קיימישע לייק שבהרי הקטסקילס מתוך רצון להעניק לבחורי 
כל  ללא  ובחסידות  בתורה  להתעלות  האפשרות  את  החמד 

מפריע ומונע. 

סלידה מפרסום

הנהגה נוספת בה נהג כל ימיו הייתה בריחתו וסלידתו מפני 
כל נדנוד ושמץ פרסום. הוא הקפיד והודיע שוב ושוב כי הוא 
לאוזניו  משהגיעה  דמותו.  את  שיצלמו  לכך  נחרצות  מתנגד 
השמועה כי ישנם מגזינים מיוחדים בהם מובאות תמונותיהם 
ונחרץ  תקיף  מכתב  לעורכיהם  שלח  וכדו'  ישראל  גדולי  של 
ובו כתב כי אינו מוחל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא לכל מי 

שימרה את פיו ויפרסם את תמונותיו נגד רצונו.
הק'  התורה  קרן  את  לרומם  החל  הנהגתו  תחילת  עם  מיד 
ולהשריש  לקבוע  בבקשו  רב  כבוד  וללומדיה  לה  ולהעניק 
בליבותיהם של בני עדתו את רוממותם ומעלתם של התורה 

ועמליה.
ותהי ראשית מלאכתו להנהיג את מנהג ה 'שעות צעטי"ל' 

שמאז הפך להיות מנהג קבוע ברבות מחצרות הצדיקים. 
אליו.  שנשלחו  הרבים  הפתקים  על  עובר  היה  עצמו  הוא 
ציפתה  לו  די  ובכך  הפתקאות  את  מקבל  הוא  כי  שסבר  למי 
הפתעה. רבינו עצמו היה עובר בעינו הבוחנת על הפתקאות, 
בוחן ובודק סופר ומונה ובמידת הצורך אף מעיר על הטעון 
ללימוד  בעיניו  נודעת  הייתה  יתרה  חשיבות  וחיזוק.  שיפור 
קודם תפילת שחרית ובפרט בצפרא דשבתא. מרגלא בפומיה 
בשם אביו הגדול "וכי איך אפשר להתגלגל מן המיטה הישר 
אל בית המדרש ולהתחיל תפילת שחרית ללא הכנה ראויה?" 
כי כותבו החסיר  והיה אם ראה באחד ה 'שעות צעטלא"ך'  
דשבתא  דצפרא  ומסוגלות  מקודשות  שעות  באותן  מללמוד 
"וכי  לומר  אביו שנהג  על אמרת קדשו של  חוזר בכאב  היה 
יודוך' מבלי  יכול כבר יהודי לחוש באומרו 'הכל  איזה טעם 

שיתכונן מקודם הכנה דרבה בדמות לימוד התורה לפניה".
נושאים  אלו  על  החבורות  מראשי  אחד  שאלו  אחת  פעם 
כי  לו  ואמר  נענה  האדמו"ר  מעלה.  של  בויז'ניץ  עוררו 
השואל  של  לפליאתו  ושבת.  קדושה  תורה,  היו  הנושאים 
שהקשה בשלמא מתורה וקדושה שייך לדבר ולעורר אולם מה 
שייך לעורר לשבת, המתיק וענה כי אם יש תורה ויש קדושה 
הרי שהרגשת נעימות וקדושת השבת בא תבוא מאליה ודבר 

זה מסור הוא ללב ולא ניתן להידרש בעל פה...
בדרשות רבות הרושם אשר היה נושא בהזדמנויות שונות 

לא חדל מלעורר על גודל הענין וחשיבותו המרובה. הוא דיבר 
ומעלתו.  הענין  נחיצות  את  נס  על  והעלה  ודבר  חזור  כך  על 
היה  בישיבה  החדש  ה'זמן'  בפתיחת  נושא  שהיה  בדרשות 
משבח את הבחורים שהגישו לו צעטלא"ך על ימי בין הזמנים 
וביותר הפליא את אלו אשר מבין שורותיהם ניכר בהם כי גם 
בימים אלו השכילו לנצל את הזמן כראוי וללון בעומקה של 

הלכה.
אצל  זה  ענין  של  חשיבותו  הייתה  גדולה  כך  כדי  עד 
שם  וביקש  פעמים  וכמה  כמה  התבטא  אשר  עד  רבינו 
שין  וסבור  הענין  ונחיצות  בחשיבות  מכיר  שלא  מי 
למלא  זאת  בכל  ויטרח  לו  שימחול  תועלת  כל  מכך  לו 
גדול...                                                                                                                                           חסד  עמו  יעשה  ובכך  לו  וימסרם  הפתקים  את 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
               לעומת זאת, באחד הימים נכנס אליו אחד ממקורביו 
ושאלתו  ותיקין  כמנהג  החמה  הנץ  עם  להתפלל  נוהג  אשר 
בפיו. באשר הוא מתפלל בשעה מוקדמת קשה לו לקיים לפני 
לנהוג  מחסידיו  האדמו"ר  שביקש  כפי  לימוד  סדר  התפילה 
ועל כן שאלתו ובקשתו כיצד ינהג. האדמו"ר ענה ואמר לו כי 
אם הוא אכן משכים להתפלל כותיקין בכל ימות השבוע הרי 

שיכול הוא ללמוד אחר התפילה ולאו דווקא לפניה.
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שקיעות בתורה

ההתמסרות  חשיבות  אודות  בדברים  הכביר  רבינו 
לתורה מבלי להתעסק בשום עסק אחר. הוא הדריך חתנים 
בתורה  ולהגות  בכולל  נישואיהם  אחרי  לשבת  צעירים 
הקדושה מבלי שום עיסוקים וטרדת. הוא נהג לייעץ גם 
ימי חייו להתחיל את  למי שלא מתכנן לשבת בכולל כל 
לתורה  מוחלטת  התמסרות  של  שנים  בכמה  חייו  מהלך 
בהטעימו כי כהיום הניסיונות האורבים מחוץ לכתלי בית 
להציל  יכול  התורה  כח  שרק  עד  קשים  כה  הם  המדרש 
לבין  בינו  קיימא  קשר של  ליצור  אחד  כל  על  לכן  מהם. 
סופה  בזמני  גם  אותו  שיחזיק  האיתן  היסוד  וזה  התורה 

וסערה ר"ל.
לגיונות  להעמיד  שכה  דורנו  במעלת  הפליג  רבות 
ושלמים  יראים  חכמים  תלמידי  אברכים  של  לגיונות 
המלחמה  בטרם  באירופה  אפילו  נדירים  היו  שדוגמתם 
הארורה )!(. הוא תלה את הדבר בכלל כי זה לעומת זה 
הרע  כח  בהם  אלו  בדורות  דווקא  ולכן  האלוקים  עשה 
כח הקדושה  כנגדו  גובר  מידה  באותה  כך ממש  כל  גבר 
ומושפעת בעולם סיעתא דשמיא עצומה אשר מכחה אנו 

עדים למחזות מפעימים אלו.
גם בתחום זה שימש דוגמה חיה בהיותו שקוע כל כולו 
בתורה הקדושה ללא כל שיור. החל משנות בחרותו ועד 
עתותיו  וכל  ממש  מגירסא  פומיה  פסיק  לא  שיבה  לגיל 
ועמלה.  והוקדשו במלואן לתורה  כולן לטובה  היו  שוות 
כשהוא שקוע  בחדרו  ספון  היה  היממה  רוב שעות  משך 
סיפורים  הש"ס.  סוגיות  בעמקי  וצולל  הקדושה  בתורה 
התמדתו  על  יסופרו  בוודאי  רבים  ועוד  סופרו  למכביר 

המופלאה. 
דוגמה אחת מיני רבות בה יכלו לחזות עם ועדה הייתה 
בשעת ההקפות בבית מדרשו. בכל רגע אפשרי שקד רבינו 
על תלמודו בריכוז מופלא משל מצוי הוא בחדרו הפרטי. 
גם בהקפה בה כובד הוא לפזז ולכרכר עם התורה הקדושה 
היה מרקד בכל עוז בדבקות עצומה וברגע שכילה עבודת 

קדשו היה מתיישב במקומו וממשיך בתלמודו במרץ.
בלתי  נעשתה  והקריאה  עיניו  מאור  שכהה  לאחר  גם 
התמדתו.  את  הקטין  ולא  הדבר  לו  הפריע  לא  אפשרית 
אשר  שונים  אמצעים  אחר  ותר  שונות  בדרכים  נקט  הוא 
לתדהמתם  ימימה  כמימים  תלמודו  את  המשיך  בעזרתם 

של כל סובביו.

בלי שעות קבלה

במסירות  עדתו  את  הנהגתו  הייתה  עצמה  בפני  פרשה 
עד  ולתפוס  להאמין  קשה  עדרו.  רועה  כבקרת  מופלאה 
כמה מעורה היה בחייהם ותהלוכותיהם של צאן מרעיתו 

ועד כמה מסור היה אל כל אחד אחד מהם. 
יחידו  בנו  הוא  כאילו  חש  מהם  אחד  כל 
של הרבי אשר מצדו אהב כל אחד ואחד 
מחסידיו ודאג לו בכל נפשו ומאודו ממש 

כאילו היה בנו יחידו. 
היה  העדה  להנהגת  הראשונות  בשנים 
עד  עדתו  בקרב  המתרחש  בכל  מעורה 
השתאות.  מעוררת  בצורה  פרטים  לפרטי 
רבים ראו גם תמהו כיצד יתכן הדבר. מחד 
גיסא ראשו מגיע השמימה והוא עסוק בכל 
הקדושות  ועבודותיו  בתלמודו  ועונה  עת 
כל  של  חייהם  את  חי  הוא  גיסא  ולאידך 
חסידיו ומקושריו ומצוי ברזי ונבכי העובר 
התחומים  בכל  מהם  ואחד  אחד  כל  על 
הקודש  אל  שנכנס  מי  כל  והמישורים. 
את  לקבל  או  קדשו  בעצת  לדרוש  פנימה 
מצוי  הוא  כמה  עד  לגלות  הופתע  ברכתו 
בנבכי קורותיו וכמה פרטים ופרטי פרטים 

לנהוג  עליו  כיצד  לו  הכריע  בטרם  בחשבון  לוקח  היה 
בשאלה העומדת בפניו.

דבר ידוע ומפורסם היה כי לא היו לו לרבינו זמני קבלה 
ביתו  אל  להגיע  היה  יכול  ואחד  אחד  כל  כניסה.  ושעות 
נאוה קודש בכל שעה שהיא -לבד מזמנים מסוימים בהן 
לא ההינו להפריעו ממשנתו - לנקוש על הדלת ולהיכנס 

הקודש  אל  כבוד  אחר 
המתנות  ללא  פנימה 

ממושכות.
דאגתו לקהל עדתו באה 
במישורים  ביטוי  לידי 
דאגתו  מלבד  רבים. 
בכל  והתעניינותו  המרובה 
אחד ואחד מהם היה נושא 
קשייהם  את  גם  שכמו  על 
וצרותיהם. סכומים עצומים 
היה מעביר לצדקות שונות 
הנצרך  בכל  לתמוך  בכדי 
סיבה  מכל  לתמיכה  ונזקק 
שהיא. הוא תמך בכל כוחו 
הרבים  התורה  בעמלי 
ככל  ועשה  חסידיו  מבין 
בהם  לתמוך  שביכולתו 
בדרך כבוד בכל עת מצוא. 
עת  בכל  כי  נהג  למשל  כך 
אחד  של  שמחה  שנערכה 
מצאצאיו היה מעניק סכום 
נכבד לכל אברכי החסידות. 
ימים  בערבי  גם  נהג  כך 
גדלות  כידוע  בהם  טובים 
ומשתרגות  ההוצאות 
מראש  למעלה  עד  ועולות 
כוחו  בכל  השתדל  והוא 
הכבד  הנטל  את  להוריד 
של  הדלות  כתפיהם  מעל 
ולהקל  היכולת  מעוטי 

מעליהם את המשא.
בחורי  את  מעודד  היה 
פתחי  על  לסבב  הישיבה 
צדקה  ולאסוף  נדיבים 

ברבים  למד  משיעוריו  באחד  לכך.  המתאימים  במועדים 
את דברי קדשו של החיד"א המעורר בספר 'עבודת הקודש' 
כי  לבחורים  ואז אמר  אלול  בחודש  על חשיבות הצדקה 
בחור שאין לו ממון משלו מקיים מצוות צדקה בהידור על 
ידי שיכתת רגליו לסבב על הפתחים לאסוף צדקה לעניים. 
מאמצים מיוחדים השקיע כדי לסייע בתמיכות הגונות 
ולא  צאצאיהם  את  להשיא  עמדו  אשר  מחסידיו  באותם 
זה.  ומעיק  כבד  עול  הקל מעליהם  למען  כל מאמץ  חסך 
לצורך כך היה מקריב מזמנו היקר ומכוחותיו והיה עורך 
נסיעות רבות למען הקל מעל מעוטי היכולת ככל יכולתו.

מן  אחד  מפיו  שמע  ומרטיטה  נדירה  התבטאות 
המשמשים בקודש. רבינו התבטא לפניו ואמר לו "האמן 
בחסכון  שחוקה  אחת  מטבע  ולו  ברותי  לי  אין  כי  לי 
כלשהו. כל סכום כסף שעבר דרכי אי פעם הלך אך ורק 

למטרות צדקה והחזקת תורה".

על משמר ההלכה

ומשנן  חוזר  היה  השנים  כל 
הזהירות  נחיצות  גודל  על 
הגדולה בקיום ההלכה כלשונה 
ללא כל נדנוד וסרך. רבות עורר 
שונים  ומקומות  בהזדמנויות 
וההתרחקות  הבריחה  חיוב  על 
כמו  הלכתי.  וספק  נדנוד  מכל 
הישיבה  תלמידי  את  דרבן  כן 
קבועים  סדרים  להם  לקבוע 
וישננו  ילמדו  בהם  יום  מדי 
שיעורים קבועים בשולחן ערוך 
ידיעה  ובאר היטב ובכך לקנות 
הפסוקה  בהלכה  ושליה  ברורה 
הגמרא  מן  הדינים  ובשרשי 

ושיטות הראשונים.
מעורר  היה  ומתמיד  מאז 
תפילה  חיוב  על  בתעצומות 
על  מאוד  מקפיד  היה  בזמנה. 
)מלבד  התפילה  בזמני  איחור 
טובים  ובימים  בשבת  התפילה 
בבית  להתפלל  נהגו  בהם 
יותר  מאוחרת  בשעה  מדרשו 
ויז'ניץ  הקודש  חצר  כמנהג 
מקדמת דנא( והתריע רבות על 
הוא  העניין.  וחומרת  חשיבות 
שנותיו  ועל  כבודו  על  חס  לא 
ויורד  טורח  היה  ולעיתים 
לשטיבלאך  ובעצמו  בכבודו 
מי מחסידיו  אי  רואה  היה  ואם 
המתפלל לאחר הזמן היה גוער 
גם  רבה.  בחומרה  ומוכיחו  בו 
אצילותו  ביטוי  לידי  באה  כאן 
ומידת האמת שיקדה בו באשר 
מלהוכיח  נמנע  אחרים  ואילו  חסידיו  את  רק  מוכיח  היה 
אני  ולכן  בזמנה  תפילה  על  הקפידו  "בויז'ניץ  באומרו 
להיות  יכול  אחרים  אצל  כך.  על  להקפיד  מאנשי  תובע 
שלא הייתה הקפדה בדבר ואיני יכול לתבוע מהם מה שלא 

נהגו אצלם".
עוד נושא עליו היה מעורר נגע למנהג הנפוץ של הגשת 
גלידה כמנה אחרונה בתום הסעודה. דעתו הנחרצת הייתה 
יוצרת  ולכן  שהכל  ברכת  לברך  מחויבים  הגלידה  על  כי 
בהזדמנויות  ביקש  הוא  סבוכה.  הלכתית  בעיה  הגשתה 

רבות  מיני  אחת  דוגמה 
ועדה  עם  לחזות  יכלו  בה 
ההקפות  בשעת  הייתה 
רגע  בכל  מדרשו.  בבית 
על  רבינו  שקד  אפשרי 
מופלא  בריכוז  תלמודו 
בחדרו  הוא  מצוי  משל 
בה  בהקפה  גם  הפרטי. 
ולכרכר  לפזז  הוא  כובד 
היה  הקדושה  התורה  עם 
בדבקות  עוז  בכל  מרקד 

עצומה
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הבעיה  אל  להיכנס  לא  בכדי  שאפשר  כל  לעשות  רבות 
ולחמוק ממנה מבעוד מועד.

כשדיבר  מפיו  נשמעה  ביותר  ותקיפה  נחרצת  התבטאות 
הוא  הפוסקים.  במחלוקת  השנויים  העירובים  אחד  אודות 
לטלטל  ולא  הערוב  על  לסמוך  לא  מחסידיו  ותבע  ביקש 
ויודו כי טעו  יבואו  באותו מקום והוסיף כי כל המכשירים 
אלא שאינו יודע אם יודו בכך עוד בהיותם בהאי עלמא או 

שהדבר יקרה בהיותם בעלמא דאתי.
מרגלא בפומיה תדירא בשם הרה"ק רבי פנחס מקארעץ 
זי"ע כי על קריאת שניים מקרא ואחד תרגום צריכים מסירות 
נפש ממש. ואפילו בימים דחוקים בהם הזמן קצר כגון בשנה 
בה חל יום ב' דראש השנה בערב ש"ק או כאשר חל שמחת 
לבטל  לא  הרבה  להזהר  צריכים  אז  גם  ש"ק  בערב  תורה 

הקריאה בזמנה.
כן נהג לעורר נגד המנהג שהשתרש היום להדפיס הזמנות 
לשמחות וכדו' באותיות כתב אשורית ומחה על הדבר בכל 

תוקף.
ותבע  עדתו  בקרב  במנה  שבת  קבלת  על  גם  עורר  רבות 
מהם להקדים את הדלקת הנרות לכל הפחות שלושים דקות 

קודם השקיעה.
רבות  שחומרות  לכך  מודע  הוא  כי  והדגיש  חזר  הוא 
את  לקיים  חסידיו  את  עודד  אולם  ובקושי  בויתור  כרוכות 
ולהיות  הקשיים  אף  על  וכלשונה  ככתבה  הצרופה  ההלכה 

מוכנים למסירות נפש עבור כל דבר שבקדושה.

תיקון המידות

מחנך  היה  שמיא  כלפי  הנהגתו  ועזוז  תקיפותו  כל  עם 
ומעורר על חשיבות תיקון המידות ותבע רבות בתחום יסודי 
ושורשי זה. מבחורי הישיבה היה תובע שיהיו להם סדרים 
את  ומזככים  הלבבות  את  המיישרים  מוסר  בספרי  קבועים 
המידות. הדרכות רבות, יסודיות ועמוקות, נרשמו מפי קדשו 
בכל עת ועונה. בכל שיעוריו, שיחותיו ודרשותיו היה מעורר 

בעז ותעצומות על הנושא שהיה קרוב מאוד לליבו הטהור.
מוסר  שהיה  בשיחות  הנושא  את  להעלות  היה  נוהג 
לבחורי הישיבה עם פתיחת הזמן וגם ביתר ההזדמנויות היה 
מעורר על חומר העניין. פעמים אין ספור עורר על התנהגות 
הוא  ישיבה העוסקים בתורה.  בדרך ארץ המצופה מבחורי 
צריך  כיצד  תלמידיו  בפני  ושוב  שוב  להשמיע  היסס  לא 
לרבני  לפנות  עליו  ארץ  דרך  ובאיזו  חסידי  בחור  להתנהג 
ודעת  טעם  בטוב  להסביר  נהג  הוא  ומשגיחיה.  הישיבה 
והניקיון הגשמיים משפיעים על מצבו הרוחני  כיצד הסדר 
של בחור ויכולים להוות עבורו ערובה להצלחה או נפלאה 
או לעמוד לו ח"ו לרועץ בדרך העלייה. כמו כן נהג לעורר 
הזולת  הן ממון  הן ממון הישיבה,  אודות הזהירות בממון, 

ואפילו על ממון עצמו היה מעורר שיש להקפיד ולהיזהר. 
בו  הראוי  הכבוד  אודות  גם  רבות  והזכיר  דרש  רבות 
צריך לנהוג בספרי קודש. מלבד החיוב הפשוט המוטל על 
כל אחד ואחד שלמד או עיין בספר להשיבו למקומו. הוא 
תבע מכל אחד ואח לדאוג כי בית המדרש יהיה נקי ומסודר 
הספרים  סידור  על  האחראי  ממונה  שישנו  במקום  ואפילו 

היה ממריץ את כל הלומדים והמתפללים ליטול חלק בסידור 
הספרים.

על  המעביר  במעלת  חסידיו  את  להדריך  היה  רגיל 
מידותיו. הוא לימד אותם כי כאשר רואה שחברו ניזוק בכל 
כי  וכמה  אחת  ועל  בצערו  עמו  להצטער  עליו  שהוא  אופן 
היה  עוד  הזולת.  והצלחת  ליבו בשמחת  בכל  לשמוח  עליו 
יום  מספר כי הרה"ק בעל הצמח צדיק זי"ע היה נותן בכל 

צדקה להצלחת מתנגדיו.
ותבע מאחרים.  דוגמה לכל אשר דרש  היווה  הוא עצמו 
בעין  עין  לראות  היה  וניתן  בתכלית  מזוככות  היו  מידותיו 
היו  מפיו  שהוציא  מילה  וכל  והנהגה  הנהגה  כל  כיצד 
יחלישו  או  יפגעו במאן דהוא  נפלא לבל  מחושבות באופן 

ח"ו דעתו של אי מי מן השומעים.
היה  כאשר  לראות  ניתן  היה  מידותיו  לאצילות  דוגמה 
יוצא למסעותיו עבור החזקת מוסדות התורה והחסד וחיזוק 
מלווה  בסעודות  דברים  שנשא  הזדמנות  בכל  כמעט  הדת. 
מלכה ובדינר וכדו' היה פותח בכבוד אכסניה ומודה לבעלי 
האכסניה על הכנסת האורחים שנהגו בו ובבאים להקביל את 
פניו תוך שהוא מברך אותם בשפע ברכה והצלחה ובכל מילי 
לשוב  נהג  דבריו  בסיום  גם  ובגשמיות.  ברוחניות  דמיטב 
ולהרעיף  והתומכים  המשתתפים  ולכל  למארחיו  ולהודות 
על ראשם ברכות לבביות. מילותיו החמות והנרגשות שנבעו 
מאלף  שיעור  השומעים  את  לימדו  הטהור  ליבו  מעמקי 

במידת הכרת הטוב.

ממשיכי דרכו

שבעת בניו הוכתרו כאדמו"רים: הרה"צ רבי ישראל הגר, 
רב קהל תורת חיים ויז'ניץ במונסי. הרה"צ רבי מנחם מנדל, 
רבי  הרה"צ  לייק,  בקייאמישא  ויז'ניץ  חיים  תורת  קהל  רב 
יצחק יוחנן הגר רב קהל תורת חיים ויז'ניץ בויליאמסבורג, 
ויז'ניץ  חיים  תורת  קהל  רב  הגר,  זאב  אליעזר  רבי  הרה"צ 
בירושלים. הרה"צ רבי דוד הגר רב קהל אמרי חיים ויז'ניץ 
בלונדון, הרה"צ רבי אהרן הגר רב קהל אהבת ישראל ויז'ניץ 
במונטריאול, הרה"צ רבי ברוך שמשון הגר רב חסידי ויז'ניץ 

מונסי בבית שמש ובבני ברק. 
רב קהל תורת  זצ"ל  רבי פנחס שלום  בנו הגדול הרה"צ 
חיים בבורו פארק, נפטר על פניו לפני מספר שנים. משכך, 
מלבד שבעת ילדיו גם נכדו של האדמו"ר זצ"ל מונה לכהן 
לאדמו"ר  שמונה  הגר  יוסף  יעקב  בהרב  מדובר  כאדמו"ר, 

בבורו פארק. 
קהילת  רב  טברסקי  דב  אברהם  רבי  הרה"צ  חתניו: 
פיש  אליעזר  ישראל  רבי  הרה"צ  במונסי,  רחמסטריווקא 
האדמו"ר מביקסאד וויליאמסבורג, הרה"צ רבי יוסף בנציון 
אהרן  רבי  הרה"צ  פארק,  בבורו  קוסון  קהילת  רב  רוטנברג 
רבי  הרה"צ  מסקווירא,  האדמו"ר  בן  טברסקי  מנדל  מנחם 
במונסי,  שאץ  קהילת  רב  מוסקוביץ  מיכל  יחיאל  יצחק 

והרה"צ רבי נחמן יוסף טברסקי.

ותבע  המידות  תיקון  חשיבות  על  ומעורר  מחנך  היה  שמיא  כלפי  הנהגתו  ועזוז  תקיפותו  כל  עם 
רבות בתחום יסודי ושורשי זה. מבחורי הישיבה היה תובע שיהיו להם סדרים קבועים בספרי מוסר 
המיישרים את הלבבות ומזככים את המידות. הדרכות רבות, יסודיות ועמוקות, נרשמו מפי קדשו 
בכל עת ועונה. בכל שיעוריו, שיחותיו ודרשותיו היה מעורר בעז ותעצומות על הנושא שהיה קרוב 

מאוד לליבו הטהור
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מזכיר מועצת גדולי התורה לשעבר הרב שמואל אבישי שטוקהומר מספר בערגה על מורו ורבו הרבי 
האמרי חיים מוזיניץ זי"ע, הימים במחיצתו ומעשיות הפלא הנכרכות בדמותו  הגביר ששאל את 
כינו אותי מפונטז"(,  נורמלי )"הוא מדומיין"(, הכינוי שרדף אותו )"כולם  מנחם פרוש האם הרבי 
הסירוב    עלי"(  ה'  )"חסד  אפשרי  הכול  הרצון  שבכוח  והוכיחה  דמיון  כל  על  שעלתה  והמציאות 
מגור  לרבי  התשובה  דיבור"(,  )"תענית  חמישי  ביום  במעונו  התורה  גדולי  מועצת  כינוס  את  לארח 
מה לעשות במקרה שרוב חברי המועצת ינקטו בעמדה שונה )"פה אחד"( וההתבטאויות החריגות 

בסערת פרישת פא"י )"אנחנו חיילים של מועצגה"ת"(

|| יוסי גיטלר ||

אור המאיר
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ורא העולם שותל צדיקים בכל ב
של  ואביון  עני  ובדור  דור, 
שרידי המשרפות שתל הקב"ה 
עולם  גדולי  אמת  צדיקי 
לפאר.  מאפר  דור  שקוממו 
וצדיקים  גדולים  אותם  בין 
הרבי  עם  יחד  חיים,  האמרי  רבינו  נמנה 
מבעלזא  הרבי  זי"ע,  ישראל  הבית  מגור 
כהנמן  שלמה  יוסף  והרב  זי"ע,  אהרן  רבי 
זצ"ל שפתח את ישיבת פוניבז' והקים את 
ישראל,  כלל  את  הצילו  הם  התורה.  עולם 
יסודות  ויסדו אותו על  שקמו אותו מחדש 
איתנים. הם היו שלושת היסודות שהקימו 
שלאחר  ישראל  בארץ  החסידות  עולם  את 
ממש,  מעט  במתי  התחילו  והם  החורבן. 
בכל המקומות בגור ובבעלזא וגם בויז'ניץ 
היו כמה עשרות בלבד, היום זה גדל והלך 

ובכל המקומות יש אלפים רבים.
בסלבודקא  שנים  באותן  שלמד  מי  "כל 
ליל  כל  הלכו  שהם  לך  יספר  ובפוניבז' 
בשיכון,  מויז'ניץ  הרבי  של  לטיש  שבת 
בחול  הלכו   – סלולות  דרכים  היו  לא  ואז 
דרך ארוכה להיות אצלו בטיש, והטיש היה 
נמשך שעות ארוכות, לפעמים אפילו שבע 

שמונה שעות".
אבישי  הרב שמואל  פותח  אלו  בשורות 
מזכיר  בתפקיד  שכיהן  מי  שטוקהומר, 
מועצת גדולי התורה בין השנים תשמ"ט – 
תשנ"ו, את יריעת זיכרונותיו על ימי ההוד 
בצל קודש הקדשים רבו ומורו הרבי האמרי 
חיים מויז'ניץ זי"ע שיום ההילולא קדישא 

דיליה יחול ביום ראשון הקרוב ט' ניסן.
מגדיר  הוא  זי"ע  הרבי  עם  יחסיו  את 
שלו,  חסיד  הייתי  שלו,  חסיד  "נולדתי 
ולהבדיל בין חיים לחיים זכיתי להיות מאוד 
שטוקהומר  שהרב  נציין  אליו",  מקורב 
לזכרו  הראשון  הספר  את  לאור  הוציא  גם 
קרא:  לספר  האמרי-חיים,  של  ולפועלו 
הרבי  של  שמותיו  על  ברמז  חמה'  'זהרי 

חיים מאיר הגר. 
על  מרגש  במונולוג  שופע  אבישי  ר' 
היה  "הוא  הרבי:  של  ההירואית  דמותו 
אביו  הקודמים,  מהדורות  רבי  של  דמות 
הקדוש בעל האהבת-ישראל אמר עליו כבר 
בגיל צעיר שהוא היה ראוי להיות בזמן של 
שם  "בעל  שהוא  עליו  ואמר  הבעש"ט, 
איד", אם נתרגם ללשוננו "מבני היכלו של 

הבעל שם טוב הקדוש".
קדושה  כולו  שהיה  אדמו"ר  היה  "הוא 
"סולם  בפסוק  שכתוב  כמו  אבל  וטהרה, 
היה  כך  השמיימה",  וראשו  ארצה  מוצב 
מונח גם בצרכי הציבור ונאקת בני ישראל 
לליבו  ונגעה  לאוזניו  הגיעה  ושוועתם 
את  בנה  הרי  הוא  היה.  הוא  כך  הרחום. 
וכל  בעולם,  הראשונה  החסידית  הקריה 
אלו שבנו אחריו והיו כמו הרבי מסקווירא 
שהקים קריה בארה"ב, והרבי מקלויזנבורג 
שיסד את קריית צאנז בנתניה, כולם אמרו 
שהם עשו הכול אחריו, לקחו אותו כדוגמא 
אחרי שבנה את שיכון ויז'ניץ שהיה בזמנו 
חסידית  קרייה  לבנות   - מהפכני  חידוש 

שכולם בה יהיו חסידים, הוא לא עשה את זה דווקא לחסידות ויז'ניץ אלא 
ל'חסידים ואנשי מעשה' כלשונם של חז"ל. 

"הגדרתי אותו באחד המאמרים שכתבתי אודותיו "הבונה הקדוש" - הוא 
פתח את הדרך לכל אלו שבאו אחריו. וכל מה שעשה היה בקדושה בטהרה 
גדולי  לו מבט כלל ישראלי, היה מראשי מועצת  עבור כלל ישראל – היה 
התורה פה בארץ, ונשיא מועצת גדולי התורה ברומניה, וכל מה שהוא עשה 
אני כמובן לא זה שצריך לומר, שהוא עשה לשם שמיים, והראייה שזה קיים 

ומתקיים".

"לו ידעתיו הייתיו"

"הייתה לו אישיות מיוחדת במינה, אישיות קמאית, המשורר רבי יהודה 
הלוי אומר בשיר הייחוד 'לו ידעתיו הייתיו', זאת אומרת אי אפשר לדעת את 
הקב"ה ומי שיודע הוא כבר כביכול בדרגתו, אז אני אומר מי שהיה בחייו של 
האמרי חיים, חסה במחיצתו הקדושה והילך אחר שולי גלימתו הטהורה לא 
יכול להסביר את זה, כזו אווירה שהוא השרה, היה משרה אוירה של שמחה 
בכל מקום אליו הלך, הגדרתי אותו פעם "גנרטור של שמחה", מה פירוש 
גנרטור? כאשר החשמל המרכזי כבה אז צריכים להדליק גנרטור שיאיר, כך 
ושאר  ימי השואה  חייו כמו  בימי  עליו  הוא בכל התקופות הקשות שעברו 
ושמחה  שמחה  שמחה  שפעה  אישיותו  שמחה.  מלא  היה  תמיד  מאורעות, 

שאין כדוגמתה.
הזכרת את הקמת שיכון ויז'ניץ, מתי הונחו היסודות לקריה?

"השיכון נפתח בשנים תש"ט – תש"י, המטרה שלו הייתה כפי שמשתקף 
לכל  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי  באנטוורפן  בשהותו  שכתב  ממכתבו 
והוא  ישראל  אגודת  היה מראשי  הרי  הוא  העולמית,  ישראל  אגודת  מרכזי 
שיגר מכתב לכל מרכזי אגודת ישראל ברחבי העולם, שם הסביר למה הוא 
רוצה לפתוח את השיכון, הוא מתאר את הצרות שהיו לכלל ישראל בשואה 

והסכנה שאם לא יתאחדו אז יש סכנה גם לרוחניות של עם ישראל. 
"וכך כתב בקדשו: מצד אחד עלינו לצעוק בקול מר צורח אנא חוסו נא 
ואל  בפרץ  עמדו  המערכה  את  תעזבו  אל  ואמצו,  חזקו  זרעכם  ועל  עליכם 
תניחו המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף ח"ו, כי בהתפתחות כוחות האלו צריך 
היחידה  היא המוסמכת  גדולי התורה, אשר  מועצת  דווקא בהדרכת  להיות 
לפתור שאלות הכי חמורות העולות על הפרק בגלותנו האחרון הזה. ומצד 
בהתיישבות  ממשית  בעבודה  ולהתחיל  כוחותינו  ולרכז  לארגן  עלינו  שני 
בארץ אבותינו, אשר עיני כל נשואות אלינו להמציא להם שם מקום על פי 
התורה והמסורה, שיתקיים בהם תורה וגדולה במקום אחד, מצדנו התחלנו 
בכיוון זה להעמיד מושבה בארץ ישראל על שם אבינו הקדוש בעל האהבת 
ישראל ועל שם דודנו בעל האורח חיים, ותהא נקראת 'בית ישראל ואורח 
חיים', וביטחוננו חזק בחסד עליון שמושבה זה תתעלה לקידוש שם שמים, 
ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי חזקים אנחנו בעזרת ה' יתברך, ויש ביכולתנו 
 - זו אם כן הייתה מטרתו  ונצורות בכל ארחותינו, עד כאן.  לפעול גדולות 
להראות את כוחה של היהדות החרדית, לארגן את היהדות החרדית ולתת 

לכל אחד מקום לגור, ובכלל".
על שם מי בדיוק הוקמה הקריה?

"על שם אביו האהבת ישראל ועל שם דודו רבי חיים מאנטנייא שהוציא 
ספר 'טל חיים', הרבי קרא לשיכון 'אהבת ישראל ואורח חיים' על שם האב 
והדוד, הם היו שני אחים, הבנים של הרבי 'אמרי ברוך' מויזניץ זי"ע, היו 
היו  ביותר  והמפורסמים  הגדולים  והשניים  בנים,  ברוך' שמונה  ל'אמרי  לו 
האהבת ישראל מויז'ניץ והטל חיים מאנטנייא, ועל שם שניהם הוא בנה את 
השיכון, והשם נותר עד היום, כך למשל מרן הרבי שליט"א בלוגו של בלנק 

המכתבים הרשמי שלו כתוב 'שיכון אהבת ישראל ואורח חיים'".

כנגד ארבעה בנים

"שמשו של הרבי הפציעה בין העבים בהם שקעה שמשו של אביו בעל 
'אהבת ישראל' בעירייה ההונגרית גרוסוורדיין, התאריך ב' סיוון תרצ"ו, ורבי 
חיים מאיר – בנו השני של הרבי מויז'ניץ זצ"ל נוטל את שרביט ההנהגה. 
ארבעה בנים היו לו לאהבת ישראל, בכור הבנים הוא הרה"ק 'שארית מנחם' 
הוא  זי"ע, השלישי  מויז'ניץ  חיים'  'אמרי  רבינו  הוא  זי"ע, השני  מווישווא 
'מקור ברוך'  וצעיר הבנים הוא הרבי  זי"ע,  מויז'ניץ  'דמשק אליעזר'  הרבי 
ברמת  השושלת  את  ממשיכים  דרכו  שממשיכי  זי"ע,  ויז'ניץ  מסערט 
ויז'ניץ בחיפה", משרטט הרב שטוקהומר את תחילת הנהגתו של הרבי.

באביו  גדולה  לדבקות  לו  גרמה  הגדול  אביו  לצד  מגוריו  "עובדת 
בצל  הימים  על  וכיסופין  בערגה  מדבר  היה  חייו  ימי  כל  ורבו,  מורו 
האבא ועל דמותו השגיבה, מרגלא בפומיה תמיד להתבטאות על אביו 
בשפת האידיש: "אבא הקדוש הבלתי נשכח", כך היה מתבטא עד יומו 
האחרון ממש, בשנות זקנותו המאוחרות ושלהי ימי הנהגתו תמיד העלה 

בהתרגשות את זכרו של אביו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה.
"העובדה שהיה כל כך צמוד אליו גם גרמה לכך שלאחר פטירתו נחשב 
לממלא מקומו המרכזי ולממשיך הדרך בשושלת בית ויז'ניץ. זאת כמובן 
במקביל לאחיו האדמו"רים. כי בויז'ניץ בניגוד למקומות כמו חסידות 
גור ואחרים שם רק בן אחד ממשיך את האדמו"רות, הרי שבויז'ניץ וכך 
גם בעוד מקומות, הנוהג הוא שכל הבנים מכהנים כאדמו"רים במקומות 
שונים, כך שעם פטירת האהבת ישראל המשיכו את הנהגתו כל ארבעת 

בניו, עם זאת האמרי חיים היה הממשיך העיקרי והישיר של השושלת.
"קרוב לשמונה שנים הנהיג הרבי את מלכותו ברמה בגרוסוורדין, עד 
התקדמותו  את  שבשרו  שחורים  בעננים  האופק  שמי  להתקדר  שהחלו 
של הצורר הנאצי ימ"ש לעבר הונגריה, בשנת תש"ד כבשו הגרמנים את 
נפשו מגיא  ותקופה קצרה קודם לכן הספיק רבינו למלט את  הונגריה, 
ההריגה. לא רק הוא ניצל אלא באורח פלאי כל אחיו, משפחת בית אביו 
כולה, הספיקו להימלט מבעוד מועד ונפגשו יחד על אדמת ארץ ישראל.

שנפטר  משה'  ה'ישועות  הרבי  הוא  האחד  בנים,  שני  יש  "לרבינו 

"הייתה לו אישיות מיוחדת במינה, 
אישיות קמאית, המשורר רבי 
יהודה הלוי אומר בשיר הייחוד 
'לו ידעתיו הייתיו', זאת אומרת 
אי אפשר לדעת את הקב"ה ומי 
שיודע הוא כבר כביכול בדרגתו, 
אז אני אומר מי שהיה בחייו של 
האמרי חיים, חסה במחיצתו 
הקדושה והילך אחר שולי גלימתו 
הטהורה לא יכול להסביר את 
זה, כזו אווירה שהוא השרה, היה 
משרה אוירה של שמחה בכל 
מקום אליו הלך
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תשע"ב,  אדר  בכ'  שנים  כמה  לפני 
מאנסי  מויז'ניץ  הרבי  הוא  והשני 
שנפטר בשבוע שעבר, והוא – הרבי 
נדיר  דבר  שזה  אמר  זצ"ל  ממאנסי 
שמשפחה שלמה תשרוד את השואה 
אביו  בזכות  זה  את  ותלה  האיומה, 
אחת  אחות  להם  הייתה  הקדוש. 
לי  נדמה  האניות,  באחד  שטבעה 
שזה היה ב'מפקורה', אבל כמעט כל 
המשפחה ניצלו מהשואה. כאן בארץ 
המשיכו כל האדמו"רים בהנהגתם".

ישיבה על קברו

היה  ארצה  שהגיע  "הראשון 
בת"א,  שהתיישב  אליעזר  הדמשק 
לא  הוא  ישיבה,  הקים  גם  שם 
החמישים  ובשנות  ימים  האריך 
לחייו הסתלק בב' אלול שנת תש"ו. 
האמרי  הרבי  הגיע  תש"ז  בשנת 
לא  ה'דמשק'  ואחיו  ומאחר  חיים, 
זכה להשאיר אחריו זרע של קיימא, 
אוהדים  חסידים,  תלמידים,  רק 
שם  ועל  שמו  על  הקים  ומעריצים, 
אביהם ישיבה שנקראה "בית ישראל 
ודמשק אליעזר", כך היא קרויה עד 
עצם היום הזה, יש שנהגו לקצר את 
אפילו  או  לישיבה,  ולקרוא  השם 
'ישיבת   – אירוסין  במודעות  לכתוב 
ביוד"א' שזה קיצור של השם הארוך, 
אבל מרן הרבי מויז'ניץ שליט"א לא 
מתנגד  והוא  מהקיצור  דעתו  נחה 

נחרצות לשימוש בקיצור הזה, בטענה שכל המטרה הייתה להנציח את 
את  כורתים  השם  את  שמקצרים  ובכך  אליעזר  הדמשק  הרבי  של  זכרו 

זכרו.
"האמרי חיים קבע אף הוא את מעונו בתל-אביב ברחוב לאונבלום, 
מאז הפך השם 'לאונבלום' למושג נרדף לקדושה וטהרה שמשכה אנשים 
רבים מכל החוגים ולאו דווקא חסידי ויז'ניץ, הוא היה אישיות ממגנטת 
ומושכת, מכל רחבי הארץ נהרו לפתחו והוא השפיע והנהיג את כל כלל 

ישראל.
"ראיתי לאחרונה בספר שיצא על הרב דוב מעייני שהיה רב של ישוב 
לרבי  קרוב  עליו שהיה מאוד  וכתבו  הליטאי,  לחוג  והשתייך  'מגדלים' 
מויז'ניץ האמרי חיים, ובכל פעם שנקלע לת"א היה עולה למעונו לפגוש 
בו. יותר מזה מסופר שם, שהרבי הביא לו תשורה גארטל )אבנט(, והרב 

מעייני היה חוגר את האבנט כל פעם שנעמד היה לתפילה.
היכן היו הממשקים האישיים ביניכם לרבי?

"בילדותי התבקשו הורי לעבור כמה שנים להקים ישיבה בסאו-פאולו 
בברזיל, הייתי ילד בן 12 ונסעתי ללמוד בישיבה בארה"ב, באותם ימים 
וזכיתי כל  זה שנת תשי"ח והרבי שהה שלושה חודשים בארה"ב,  היה 
ולא  גוזמא,  ללא  שעות  שמונה  שבע  נמשך  והיה  לטיש  להגיע  שבת 

הרגשת שהזמן עובר. אני חוויתי את כל זה".
מה עשה הרבי בארה"ב?

כדי  לארה"ב  טס  הרבי  ולכן  לחסידים,  נוסע  שהרבי  נהוג  "בויז'ניץ 
להיות עם חסידים שמתגוררים שם, בכל שנות הנהגתו בארץ הוא טס 
שלוש פעמים, הפעם הראשונה הייתה בתש"ט כדי לאסוף כספים עבור 

השיכון.
לי אנקדוטה משעשעת לספר: אני הייתי משך  יש  נסיעה  "על אותה 
שלוש שנים עוזרו האישי של ח"כ הרב מנחם פרוש ז"ל, לפני ארבעים 
ומשהו שנה, והרב פרוש סיפר לי שבאחד הנסיעות שלו לארה"ב לבקשת 
תמיכה ממוסד הסיוע הידוע "עזרת תורה", הוא המתין בתור והנה לפניו 
יוצא מהחדר הרבי האמרי חיים, הוא נכנס אחריו והרב ישראל רוזנברג 
מי שניהל את החלוקה של 'עזרת תורה', שואל אותו 'אתה מארץ ישראל, 
הוא  'ודאי  השיב  פרוש  הרב  קודם?'  פה  שהיה  היהודי  את  מכיר  אתה 
נורמלי?'  הוא  לי,  'תגיד  רוזנברג  הרב  אותו  שואל  ואז  מויז'ניץ',  הרבי 
בארץ  הגדולים  מהרבי'ס  אחד  הוא  פירוש?  'מה  הזדעזע  פרוש  הרב 
ישראל', אז הרב רוזנברג אומר למנחם פרוש 'תשמע, הוא יש לו פנטזיה 
נורמלי?'  הוא  אתה,  לי  תגיד  אז  ישראל,  בארץ  חרדית  שכונה  להקים 
ככה הסתכלו על זה אז, ואפילו הרבי עצמו אמר, אני זוכר שנים אחרי 
הוא אמר כאשר  בביתו,  זה באחד הטישים המצומצמים בשבת בבוקר 
הקמתי את השיכון הסתכלו עלי כעל מפונטז... ועכשיו ברוך ה' – הוא 
ממש הזיל דמעות על החסד שה' עשה איתו שזכה לראות את השיכון 

עומד על מכונו ומקיים את ייעודו.
"סיפר חתנו של הרבי, הגאון הקדוש רבי נפתלי חיים אדלר מדז'יקוב 
השיכון,  הקמת  עבור  כספים  לגיוס  באירופה  למסעו  אליו  שהתלווה 
ברגע  המדרכה  על  וככה  קשה,  מאוד  והיה  למקום  ממקום  והתרוצצו 
של הפוגה שאל רבי נפתלי חיים את חמיו הרבי 'שווער, בדורות הבאים 
יעריכו מה שאנחנו עשינו עבורם?' והרבי ענה לו 'כשאני עוסק לכבוד 
עוד  ולא  עכשיו  לא  יצטייר,  זה  ואיך  יאמרו  מה  חושב  לא  אני  שמים 

דורות, אני עושה מה שצריך לכבוד שמים'".

מראש צורים אראנו

המשפחה שלכם הייתה שייכת תמיד לויז'ניץ?
חיים  לאמרי  קשור  מאוד  היה  אבא  ויז'ניץ,  חסידת  "באנו ממשפחה 
עוד בשנות מגוריו בירושלים, כל שבת מברכים היה נוסע מירושלים לבני 
ברק, בתנאי אותם ימים זה היה נסיעה של יום תמים. באחד הפעמים הוא 
לקח אותי אתו, ובטיש הרבי התחיל לשיר את השיר שמושר על המילים 
'ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו', ואני עומד ליד אבא ופתאום אבא קורא 
לי ואומר "אבישי אבישי, תסתכל תסתכל, מלאך, תראה את הרבי ממש 

מלאך", ככה הוא העריץ אותו.
בחור  בתור  בארה"ב  אצלו  הייתי  תשי"ח  בשנת  שסיפרתי,  "כפי 
לתפילה  והגעתי  לקום  התאחרתי  שבט  ר"ח  בשבת  וזכורני  ברזילאי, 
רחוק  שם,  והתפללתי  לערך  העשרים  בספסל  נעמדתי  בהלל.  כשאחזו 
מאוד מהרבי שעמד על יד העמוד. לאחר התפילה ערך הרבי קידוש, זכותי 
כבחור מברזיל עמדה לי לעמוד במיקום טוב, מול הרבי. באמצע הקידוש 

הרבי נפנה לעברי ושואל למה 
הבטתי  לתפילה?  איחרת 
לאחור לראות מי הרבי מחפש, 
ראה  שהוא  מציאות  אין  הרי 
אותי ממרחק כה גדול, והרבי 
מתכוון  אני  "אבישי  לי  אומר 
אותך", הייתי בהלם. ככה הוא 

תפס אותי.
בשנת  אישי:  סיפור  "עוד 
בני  כל  שהינו  תשכ"ח 
הנוראים  בימים  המשפחה 
יש  בבני-ברק,  הקודש  בצל 
בויז'ניץ  שמושר  ידוע  מארש 
וכעבור  הנוראים,  בימים 
שבת  בליל  מספר  חודשים 
מעריב  תפילת  אחרי  חנוכה, 
לשיר  בביהמ"ד  נותר  הרבי 
המתפללים,  עם  חיל'  'אשת 
היה  מכן  לאחר  כלל  בדרך 
לעריכת  שב  ואז  לביתו  הולך 
שירת  בתום  הטהור,  השולחן 
לשיר  הרבי  החל  חיל'  'אשת 
את אותו מארש המקובל לזמר 
ניצבתי  אני  הנוראים,  בימים 
ידידי  עם  הקודש  ארון  ליד 
אני  השירה,  לפשר  ותמהנו 
מאוד  זה  שלדעתי  הסברתי 
ימי  וחנוכה הם  פשוט, מאחר 
חיתום הדין כידוע, הרי שהרבי 
של  המארש  את  לקשור  רצה 
גמר החתימה.  בזמן  הדין  ימי 
לפתע  הדברים  כדי  תוך 
קוראים לי "אבישי הרבי קורא 
והוא  לרבי,  מיהרתי  לך", 
השיר  את  שוב  לי  מפזם  החל 
אומר  כמו  בראשו  ומהנהן 
כיוונת לדעתי. פלאי פלאים".

"סיפר לי אביו של המשפיע 
החסידי רבי מיילך בידרמן, הצדיק 
רבי אלתר בידרמן שהיה מאדמו"רי 
בית לעלוב, שאביו הרבי ה'ברכת 
משה' מלעלוב רבי משה מרדכי 
זי"ע, הלך בלוויה של האמרי חיים 
ונדחף ונדחק עד זיבולא בתרייתא 
ממש, והוא מספר רבי אלתר 
שגם הוא עצמו היה בלוויה ואפילו 
צעירים מאביו לא נדחקו כך. הרבי 
מלעלוב מאוד העריך את קדושתו 
של האמרי חיים זי"ע.
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המכתב המיותם

מה זכור להם מהנהגתו הציבורית 
של הרבי?

המחזור  סיום  היה  תשכ"ח  "בשנת 
ואגודת  היומי,  הדף  של  השמיני 
הסיום  חגיגת  את  ארגנה  ישראל 
אביב,  בתל  התרבות  בהיכל  המרכזי 
הזמינו את הרבי אבל הוא היה תשוש 
וקשה היה לו לבוא, הוא הכין מכתב 
מול  במעמד  אותו  שיקריאו  ושלח 
ההמונים. בערב של האירוע ישב הרבי 
בבית ולא חש בטוב, לפתע הוא אומר 
ישראל  כלל  שכל  יתכן  איך  לגבאים 
פה  יושב  ואני  יחד  הש"ס  את  מסיים 
רוצה  אני  הזה  כדבר  יתכן  לא  בבית, 
לנסוע להיכל התרבות, אמרו לו הרבי 
לא מרגיש טוב ושלח מכתב, הוא לא 
קראו  הגבאים  לנסוע,  והתעקש  נעתר 
לבני המשפחה שינסו להניא את הרבי 
שאם  להם  הודיע  הוא  אבל  מכוונתו, 
מונית  יזמין  הוא  לו  להפריע  ימשיכו 

לבד ויבוא למעמד בגפו. 
ברירה  המשפחה  לבני  נותרה  "לא 
הרבי  המשתתפים  כל  ולתדהמת 
על  עמדתי  אני  הכבוד,  בבמת  הופיע 
במת התזמורת כחבר מקהלת ויז'ניץ, 
היו   – מקהלות  מיני  כל  שם  הופיעו 
מקהלת  ויז'ניץ,  מקהלת  גור,  מקהלת 
מודז'יץ וגם מקהלה של עדות המזרח, 
בא,  מויז'ניץ  הרבי  יש?  מה  קם,  האולם  שכל  רואים  אנחנו  ופתאום 
זו  כיסא,  נשאו אותו על  אז כבר  כי   - הגבאים הביאו אותו עם הכיסא 
גם  הוא  אלא  בא  רק שהוא  ולא  באוויר,  היה  – חשמל  הייתה הפתעה 
נשא דברים. יש תמונה מהמעמד הזה שהוא עומד ונושא דברים. כי זה 
היה הרבי: כלל ישראל, כל מה שלמען עם ישראל אם רק יש לי כוח אני 

עושה לכבוד שמו יתברך.
למרות שלא כיהנתם כמזכיר מועצת גדולי התורה בימי חיותו של 
הרבי זצ"ל, ודאי יש באמתחתכם מעשיות ואפיזודות משנותיו הרבות 

כחבר מרכזי ודומיננטי במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
"תשמע, מלבד הספר אמרי חיים כמה כרכים שהוציא עם דברי תורתו 
- ויש לציין שהוא כתב את הספר בכתב יד קדשו, יש גם ספר מיוחד של 
מכתבים – אמרות קודש, המכתב שנשלח למעמד הסיום של הדף היומי, 

לדוגמא, נמצא גם הוא שם.
לנשיאה  כותב  שהוא  מכתב  שם  יש   – למועצת  שקשור  מה  "בכל 
לבוא  ממנו  שביקש  לוין,  מאיר  יצחק  הרב  ישראל  אגודת  של  הנערץ 
מצבו  יכול מפאת  לו שאינו  והוא משיב  התורה,  גדולי  מועצת  לכינוס 
הבריאותי, אבל הוא משתתף בכל מה שיאמרו ויוחלט. אבל הרבי מגור 
הרבי הקדוש הבית ישראל זי"ע שהיה ממש מעריץ גדול של הרבי, על 
פי עדויות הגבאים משני הצדדים הוא ביקר אצלו למעלה ממאה פעמים.

"בכל אופן לרבי מגור היה חשוב מאוד שהרבי מויז'ניץ כן יבוא, אז 
הוא שלח אליו שניים מחשובי ראשי הישיבות של אותם ימים, שניים 
גור  הקודש  בחצרות  ההנהגה  כס  על  פאר  לכהן  בעצמם  עלו  שלימים 
כיהן  שאז  זי"ע  מגור  מנחם  הפני  מרן  הצעיר  אחיו  אלו  היו  וסלונים, 
כראש ישיבת שפת אמת, ומרן הנתיבות שלום מסלונים זי"ע שכיהן אז 
כראש ישיבת סלונים, את שני אלה שהיו חברים במועצת גדולי התורה 

את  המועצת,  בישיבת  ולהשתתף  לבוא  חיים  האמרי  את  לשכנע  שלח 
הסיפור הזה שמעתי מפי קדשו של מרן הנתיבות שלום עצמו, והוא אמר 
להם לומר לאמרי חיים שבאם יקשה לו הדבר מאוד והוא לא יוכל יבוא, 
עם  התרומם  כך,  חיים  האמרי  בשמוע  בבית.  אצלו  המועצת  תתכנס  אזי 
שתי ידיו על הכיסא ואמר להם 'הרי כתוב "וקמת ועלית" אז צריך לעלות', 
בכוונו על הפסוק "וקמת ועלית אל הכהן אשר יהיה בימים ההם", וצריך 

לעלות לירושלים, וכך היה.

חיילים של ה'מועצת'

שדרוביצקי  שמואל  לר'  חיים  מהאמרי  מכתב  יש  אחרת  "בהזדמנות 
שהיה סגן יו"ר אגודת ישראל, וכותב לו שמאחר ועומדים על כך שישיבת 
זו  לא  אחרת  בפעם  זה  היה   - בבית,  אצלו  תתכנס  התורה  גדולי  מועצת 
המתוארת לעיל – והוא מבין שלא נותרה לו ברירה, אז בקשתו שלפחות 
לקיים  נוהג  הוא  חמישי  שבימי  ידוע  באשר  חמישי,  ביום  זה  יהיה  לא 

בעצמו תענית דיבור".
בישיבות מועצת גדולי התורה בהן נכחתם מתוקף תפקידכם כמזכיר 

המועצת הועלה זכרו, או נאמרו משמו דברים?
היו  תדיר  אבל  העליון,  בעולם  היה  כבר  הוא  מזכיר  הייתי  "כשאני 
חוזרים ומשננים את שאמר בסערת פא"י "אנחנו חיילים של מועצת גדולי 
היו  וארחיב להבנת העניין לאלו שלא מצויים בנבכי התקופה:  התורה". 
באחד  התורה,  גדולי  ומועצת  ישראל  אגודת  על  שעברו  קשות  תקופות 
הגדולה  הסערה  סערה  אז  בתש"כ,  פא"י  פרשת  הייתה  כאשר  הזמנים 
תנועת  לשורות  מחוץ  שהוצאה  ישראל(  אגודת  )פועלי  פא"י  תנועת  על 
אגודת ישראל לאחר שהמרתה את פי מועצת גדולי התורה ופעלה בניגוד 
להכוונתם והוראתם, אז הרבי מגור הבית ישראל והאמרי חיים היו מראשי 
הניצבים לצד מועצת גדולי התורה בנקודה זו. ואז אמר הרבי את המשפט 

הידוע "אנחנו חיילים של מועצת גדולי התורה".
"בשנת תשכ"ד, במערכת הבחירות שאחרי כן, היו חילוקי דעות במועצת 
האם להחזיר את פא"י או לא, ואז התכנסה המועצת לישיבה מאוד טעונה 
ישראל, האם  ודרוכה בה הכריעו לגבי עתידה של פא"י במסגרת אגודת 
אחזו  ישראל  והבית  חיים  והאמרי  הפירוד,  את  להמשיך  או  יחד  לרוץ 
בדעה להשיב את פא"י לחיקה של אגודת ישראל, בעוד שראשי הישיבות 

הליטאיים ובראשם מרן הרב שך דגלו בהמשך הפירוד.
שמריהו,  בכפר  למנוחה  סוערים  ימים  באותם  שהה  מויז'ניץ  "הרבי 
וסיפר לי הרב מנחם אליעזר מוזס, חבר הכנסת דהיום שאז שימש בקודש 
אצל הרבי, שבשל חולשתו לא יכול היה הרבי להשתתף בעצמו בישיבת 
המועצה, אז הרבי מגור הגיע לכפר שמריהו ודן אתו אודות הדבר, ואמר 
הרי ציבור המצביעים של פא"י הם בשר מבשרנו גם אם ההנהגה סרחה, 
והגיע העת להשיב אותם הביתה, והרבי האמרי חיים הסכים עם עמדתו. 
ואז שאל אותו הרבי מגור מה נעשה אם יהיה רוב במועצת נגדנו? ענה לו 
נגדנו הרי זה כמו החלטה שהתקבלה פה אחד.  האמרי חיים אם יש רוב 

הרבי מגור שמע וחזר למעונו בירושלים, עד כאן סיפר לי ר' מנחם לייזר.
"את המשך הסיפור שמעתי מהרב יהודה מאיר אברמוביץ יו"ר הוועד 
הפועל העולמי של אגודת ישראל, נדמה לי שאז כיהן גם כח"כ, בכל מקרה 
מועצת  ישיבת  שבאותה  לי  סיפר  והוא  אגודה,  של  הגדולים  מהעסקנים 
מתוחה שנערכה בשנת תשכ"ד בבית הוועד הפועל ברחוב שומר הכותל 
בירושלים )מקום כינוסה של המועצה עד היום הזה. י.ג.( על המשך דרכה 
זה  למזכיר,  בחוץ  בחדר  – המתנו  לי  סיפר  הוא  כך   – ואנחנו  פא"י,  של 
היה אז ר' חיים שלום פרוש, שיצא וימסור את ההחלטה כי כך מתנהלים 
הדברים, וזאת יכול אני להעיד גם משנותיי בתפקיד – המזכיר יוצא ומוסר 
לחברי הכנסת את ההוראות שניתנו, ואז – כך הוא מספר – נפתחת הדלת 
ובפתח ניצב לא אחר מאשר הרבי מגור ואומר לנו "פה אחד נגד", כלומר 
החלטה פה אחד נגד החזרת תנועת פא"י לאגודת ישראל. כשמחברים את 
שני הסיפורים עולה שהבית ישראל השתמש במטבע הלשון של האמרי 

חיים, וכך מסר את ההחלטה שהתקבלה בעצם בניגוד לדעתו הקדושה".
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"עוצו עצה ותופר"

"ואגב אגודת ישראל וסערת פא"י, באותה תקופה אמר 
לקחה  היא  כי  תימוט,  לא  לעולם  ישראל  שאגודת  הרבי 
בסוף  ולמ"ד  בראש  אל"ף  הקב"ה,  של  שמו  את  לשמה 
א-ל".  עמנו  כי  וכו'  וחופר  עצה  "עוצו  ישראל.  אגודת   –
ולכן תהיה קיימת לעולמים. ודרך אגב אומר, פעם ייצגתי 
המפלגות  כלל  בין  שנערך  בסימפוזיון  ישראל  אגודת  את 
100 שנים להקמת  ציינו  ימים  בגליל, באותם  בכפר בלום 
נרי  ידוע בשם  תנועת אגודת ישראל, ושם היה היסטוריון 
הורביץ והוא אמר שזו תופעה חד פעמית בעולם המפלגות 
כולו, שתהיה מפלגה שנושאת  בעולם  אלא  בארץ  רק  לא 
את אותו שם ופועלת למען אותה מטרה במשך מאה שנים 
מלבד אגודת ישראל. וזה עולה בקנה אחד עם דברי הרבי 

על אגודת ישראל".
מה היה ביום פטירתו?

"בליל שישי אור לט' ניסן תשל"ב בשעה 10:40 בלילה, 
ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים ורבינו 
טוב  בשם  ימים  ושבע  זקן  עולמו  לבית  נסתלק  הקדוש 
זורמים  היום  למחרת  מיטתו  אחרי  כאשר   ,84 בן  כשהוא 
על  ודואבים  שפופים  אבלים  הנאמנה  היהדות  בני  המוני 

החרדית  היהדות  שחטפה  האנושה  המכה 
בראש  בפרט.  ויז'ניץ  חסידי  ועדת  בכלל 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  צעדו  המלווים 
ישראל  הבית  מגור  הרבי  מרן  בראשם  הדור, 
זי"ע שכידוע ערך מעמד התרת נדרים להתיר 
בערבי  לעיר  מחוץ  לצאת  שלא  נדרו  את 
בלוויה,  ולהשתתף  לבוא  כדי שיוכל  שבתות, 
שהיו  ויז'ניץ  לחסידי  אומר  הוא  כשבמהלכה 
סביבו "לא רק אתם צריכים לבכות - כל כלל 

ישראל צריך לבכות".
רבי  החסידי  המשפיע  של  אביו  לי  "סיפר 
בידרמן  אלתר  רבי  הצדיק  בידרמן,  מיילך 
הרבי  שאביו  לעלוב,  בית  מאדמו"רי  שהיה 
ה'ברכת משה' מלעלוב רבי משה מרדכי זי"ע, 
הלך בלוויה של האמרי חיים ונדחף ונדחק עד 
זיבולא בתרייתא ממש, והוא מספר רבי אלתר 
צעירים  ואפילו  בלוויה  היה  עצמו  הוא  שגם 
מאוד  מלעלוב  הרבי  כך.  נדחקו  לא  מאביו 

העריך את קדושתו של האמרי חיים זי"ע.
"אחרי מיטתו נראו בניו הקדושים ממשיכי 
דרכו הנאמנים שהנהיגו את קהל עדת הקודש 
צאן מרעיתו בארץ ישראל וארה"ב, מרן הרבי 
הישועות משה מויז'ניץ זי"ע ואחיו מרן הרבי 
מויז'ניץ-מאנסי זי"ע. דיבורי מופתים ואמירות 
בשולי  ודמותו,  מיטתו  אחרי  נשמעו  רמות 
ותיאורי הוד.  אדרתו נקשרו סיפורים נשגבים 
האמרי  של  בימיו  המועצת  מזכיר  לי  סיפר 
חסיד  שהיה  פרוש  שלום  חיים  הרב  חיים, 
את  לכנות  נהג  מביאלא  הרבי  שרבו  ביאלא, 
האמרי חיים 'דער שבת יוד' – יהודי של שבת, 
הרבי  קודש,  בשבת  היתירה  דבקותו  שם  על 
הרבי  זה  בזממנו  "רבי  אז  אמר  מסטריקוב 
מויז'ניץ". כל הצדיקים מאוד החשיבו אותו וכפי שאמרתי הוא היה, 
תגן  והגדולה  הקדושה  זכותו  איד".  שם  "בעל  אביו:  של  כעדותו 

עלינו ועל כל ישראל, אמן". "כפי שסיפרתי, בשנת תשי"ח 
הייתי אצלו בארה"ב בתור בחור 
ברזילאי, וזכורני בשבת ר"ח 
שבט התאחרתי לקום והגעתי 
לתפילה כשאחזו בהלל. 
נעמדתי בספסל העשרים לערך 
והתפללתי שם, רחוק מאוד 
מהרבי שעמד על יד העמוד. 
לאחר התפילה ערך הרבי 
קידוש, זכותי כבחור מברזיל 
עמדה לי לעמוד במיקום טוב, 
מול הרבי. באמצע הקידוש 
הרבי נפנה לעברי ושואל למה 
איחרת לתפילה? הבטתי 
לאחור לראות מי הרבי מחפש, 
הרי אין מציאות שהוא ראה 
אותי ממרחק כה גדול, והרבי 
אומר לי "אבישי אני מתכוון 
אותך", הייתי בהלם. ככה הוא 
תפס אותי.



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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אביב הגיע 
פסח בא

זמן טיולנו: 
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לארץ  שיש  והטיולים  הטבע  את  תנצלו  שלא  סיבה  אין  לדרך  יצא  כבר  הזמנים  ובין  פורח  כשהאביב 
שלנו להציע  אם אתם בחורי ישיבה שניקיונות הבית זה לא הצד החזק שלכם אז נצלו את השבוע 
השמשי הזה עד לסוף זמן אכילת חמץ  ואם אתם מהמתכננים קדימה אז גזרו ושמרו לחול המועד 

פסח  קבלו את מגוון האירועים והסיורים לכל המשפחה 

|| הילה פלאח ||
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ר
וכבים לאורך הירקון 

לאומי  גן  בשבילי  אופניים  על  רכיבה  טיול 
בעקבות  ורכבו  אופניים  איתכם  הביאו  ירקון. 
נסתרות.  חמד  לפינות  אתכם  שיובילו  שלטים 
תל  ירקון-מתחם  לאומי  בגן  מתחיל  המסלול 
הנופרים  בריכת  את  חוצה  אנטיפטריס,  אפק 
המרשימה, נכנס למתחם מקורות הירקון וחולף 
על פני השביל עד בית הבטון. המעוניינים יוכלו לשוב באותה 
דרך, אחרים יוכלו לחצות את הירקון ולחזור על גדתו הימנית 
יחכו  המסלול  לאורך  אפק-אנטיפטריס.  לתל  חזרה  הדרך  כל 
לכם תחנות הדרכה ופעילות שתספר את סיפורו של הירקון דרך 

חוויה.
הטיול מותאם לרכיבה משפחתית.

היכן: גן לאומי ירקון-מתחם תל אפק אנטיפטריס
מתי: שני עד רביעי 2-4.4, בשעות 14:00-11:00

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר )מבוגר 28 ₪ ילד 14 
₪(, חינם למנויי רשות הטבע והגנים.

 ------------
כל שישי לאפולוניה יש סיפור

ואפריל  מרץ  בחודשים  שישי  יום  בכל   - למבוגרים  סיורים 
יתקיימו הדרכות בגן לאומי אפולוניה, על מצוק הכורכר הצופה 
יטיילו  והגנים  הטבע  רשות  מדריכי  הרצליה.  בצפון  הים  אל 
האתר  של  המרתק  סיפורו  את  ויספרו  המצוק  לאורך  אתכם 

לאורך התקופות.
10:00 סיור לדוברי עברית 12:00 סיור לדוברי אנגלית 

אוזניות לכבדי שמיעה יינתנו ללא תשלום למבקשים.
בתאריכים 23.3 ו- 27.4 הסיורים יונגשו למתקשים בהליכה 

ולכיסאות גלגלים. 
היכן: גן לאומי אפולוניה

ו-   10:00 בשעות  אפריל,  מרץ  בחודשים  שישי  ימי  מתי: 
12:00

 ----------

"השוק הנבטי" 
חוזרים אל רחוב השוק הקדום, להתחבר אל ניחוחות העבר, 
מראות,  של  וקסומה  צבעונית  "היסטורית"  מחוויה  להתרגש 
ריחות וטעמים. סוחרים אותנטיים פורשים את מרכולתם: בזאר 
של שטיחים, "ענתיקות", רקמות, דברי נחושת, תבלינים, מור 
ולבונה. לצדם, דוכני אומנים ובעלי מלאכה "מסורתיים": מנפח 
הזכוכית, הקדר, הנגר וכל זאת בליווי מוזיקה ואווירה ציורית 

שקשה להסביר במילים.
בשוק שפע סדנאות ייחודיות לילדים, מתחם משחקי חשיבה 
כאבותינו  בוץ  בלבני  בנייה  באבניים,  קדרות  )חינם(,  עתיקים 
)חינם(, מדרכי הבשמים והמשי )חינם(, אוהל אלף לילה ולילה 
)חינם( והדרכות בסמטאות העיר כל שעה עגולה החל מהשעה 

10:00 )חינם(.
היכן: גן לאומי ממשית, אתר מורשת עולמית

מתי: ימי ראשון עד שישי 01-06.4, בשעה 10:00.
 --------------

קסם המדבר -חוויה בדואית בנגב
בדווית  חוויה  לכם  מחכה  אבינו  אברהם  של  חייו  במרחב 
אותנטית באוהל אירוח במיטב המסורת – קפה, תה, נגן, ומגוון 
סדנאות. סיורים יצאו אל אוהל האירוח בשער העיר ומשם אל 
רחובות התל המקראי לגלות את הבאר העמוקה בנגב ואת מאגר 

המים המדהים בבטן התל.
היכן: גן לאומי תל באר שבע

מתי: ראשון עד רביעי  1-4.4, בשעות 10:00 – 15:00.
סיורים מודרכים בשעות: 10:00, 12:00, 14:00

ילד   )מבוגר 14₪  הכניסה לאתר  דמי  על  נוסף  ללא תשלום 
7₪ (, חינם למנויי רשות הטבע והגנים.

 ---------------

פסטיבל עמק המלך בקדרון
אתכם  מזמינים  דוד  עיר  בשיתוף  ומורשת  ירושלים  משרד 
ליהנות מפסטיבל מהנה וססגוני לכל המשפחה, ללא תשלום! 
במרחק הליכה קצר משער האשפות ומהכותל המערבי, בערוץ 

נחל הקדרון שבין עיר דוד להר הזיתים, משתרע עמק המלך.
ברקע  המתנשאות  העתיקה  העיר  חומות  מוריקים,  זית  עצי 
קדומים  אווירת  יוצרים  מרחוק,  המגיעים  פעמונים  וצלילי 
בסגנון  אירוח  מאהל  יקדם  פניכם  את  נשימה.  ועוצרת  קסומה 
פסיפס,  סדנת  חלילים,  הכנת  לילדים-  יצירה  סדנאות  קדום, 
ורכיבה על גמלים לצד כל אלה, תוכלו להצטרף ללא תשלום 
לסיורים מודרכים לאורך ערוץ הקדרון ולהתפעל מ"פטרה של 
ירושלים"- מצבות האבן העצומות והמפוארות שנחצבו בסלעי 
כיד  מוכרות  המרשימות  המצבות  שנה.  כאלפיים  לפני  המקום 

אבשלום, קבר זכריה ועוד.
אם תרצו להתרענן מעט במימיה הקרירים של נקבת השילוח 
זאת  לעשות  תוכלו   - האדמה  בבטן  פנסים  לאור  ולצעוד 
)בתשלום סמלי(. הדרך אל הנקבה היא חוויה בפני עצמה והיא 
ב  יתחיל  הפסטיבל  חשמלי.  שטח  ברכב  מהנה  נסיעה  כוללת 

11:00 בבוקר!
ימי ושעות פעילות:

בימים א'-'ד' , ט"ז –י"ט ניסן,  1-4/4 , בין השעות  -11:00
.18:30

הפסטיבל לא מתקיים בערב חג , כ' ניסן , 5/4.
רכישת כרטיסים למערכת המים תיעשה דרך מרכז מידע הר 

הזיתים בין השעות 11:00-18:00.
  ----------------

"סודות ותגליות" 
לציון,  ראשון  מוזאון  של  פסח  חגיגת   – ותגליות"  "סודות 
יתקיימו  וחוויות לכל המשפחה. האירועים  עם שלל פעילויות 
העיר  ובלב  במוזאון  באפריל,   1-4 פסח,  המועד  חול  במהלך 
המספרות  חוויתיות  פעילויות  יכילו  האירועים  ההיסטורית. 
את סיפורה של ראשון לציון ושל האנשים שהקימו אותה. בין 
הפעילויות: חדר בריחה, סיורים, ביקור באגפי המוזאון השונים 
המושבה:  מימי  הותיקות  מהקהילות  שתיים  עם  והיכרות 

הקהילה האורפלית והקהילה התימנית.
להרשמה לסיורים, מוזאון ראשון לציון 03-9598862/90

"הפנקס הסודי" – חדר בריחה לכל המשפחה.
1-4 באפריל בין השעות 10:00 עד 14:00.

מחיר: 20 ₪ )תשלום מגיל 3 ומעלה(.

 ------------
'מלח הארץ' בעתלית

חברת 'מלח הארץ' פותחת את שעריה במהלך חוה"מ פסח 
ומזמינה את הציבור הרחב לביקור במרכז המבקרים של החברה 
וייחודית  חגיגית  פעילות  החברה  תקיים  החג  לכבוד  בעתלית. 
לכל המשפחה. משך הפעילות שתתקיים במרכז המבקרים של 
וחצי ובמהלכה  "מלח הארץ" בעתלית בחול המועד – כשעה 

ייהנו המשתתפים ממגוון חוויות, בהן:
המלח  לבריכות  בסמוך  השוכן  המבקרים  במרכז  ביקור 
המשלבת  מרתקת  חוויה  מציע  המרכז  החברה.  של  ולמפעל 
בין ההיסטוריה של המפעל החלוצי לבין העידן המודרני, דרך 
משחק משימות אינטראקטיבי, הכולל חידות והפעלות שונות, 
תוך היכרות מקרוב עם תכונותיו הייחודיות של המלח בהיבטים 

רבים. 
ביופיין.  המרהיבות  המלח  בריכות  סביב  בעגלה  רכוב  סיור 
תצפית והסבר על תהליך ייצור המלח ועל מגוון ציפורי המים 

המקננות בבריכות המלח.
שלל  ועוד  מלחיות  וקישוט  –עיצוב  לילדים  יצירה  סדנאת 

הפתעות
* הביקור והסיורים הינם על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש 

בלבד!!!
ימי ושעות הפעילות: הפעילות במרכז המבקרים של "מלח 
הארץ" מותאמת לילדים מגיל 6 ומעלה והיא תתקיים במהלך 
חוה"מ פסח, בימים שני ושלישי, 2-3 באפריל, בשעות: 09:30 

15:30 / 12:30 /
המחירים:  לילד- 20 ₪, למבוגר- 30 ₪, לגמלאי- 15 ₪  
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להרשמה לפעילות: 04-9549561  

 ------------

סיורים במפעלי תעשיה
מציינים  התעשיינים  התאחדות  בשיתוף  הכלכלה  משרד 
70 שנות תעשייה פורצת דרך באמצעות עידוד הציבור הרחב 
לביקורים בתעשייה. לרגל המאורע, משרד הכלכלה והתעשייה 
תעשייה  באזורי  חווייתיים  ירידים   7 של  פתיחתם  את  יוזם 
מעשירה,  פעילות  עם  מרכזית  במה  יכללו:  אשר  נבחרים 
סדנאות הרכבה, פעילויות והפעלות, משחקי תעשייה, ג'ימבורי 

ועוד – הכניסה חופשית למתחמי ההפנינג. 
כמו כן, יציג המשרד עשרות מפעלי תעשייה מגוונים לביקור 
וסיורי משפחות. הסיורים ילוו במערך הדרכה מקצועי ובהפקה 
ייפתחו  חוויתי אשר תתאים לשפת הילדים. במהלך הפעילות 
הצצה  הרחב  לציבור  ויאפשרו  הרחב  לקהל  המפעלים  שערי 
להציג  יוכלו  המפעלים  ענפית.  בפריסה  התעשייה  פלאי  אל 
את  המאפיינת  החדשנות  ואת  עבודה  שיטות  טכנולוגיות, 

התעשייה הישראלית והיא מקור לגאווה ישראלית.
באופן   ,2-3.4.18 ה-  יומיים:  במשך  תתקיים   הפעילות 
הבאים:  התעשייה  באזורי   10:00-16:00 השעות  בין  מחזורי 

תפן, דלתון, קיסריה, ברקן, הר חוצבים, קרית גת, עידן בנגב.

 -------------

חגיגת אביב מרהיבה בגן הבוטני גבעת רם
מסלולים  בשלושה  לסיורים  להצטרף  מוזמנים  הגן  מבקרי 
מודרכים שיתקיימו במהלך פסח: פריחה, אדם וטבע והעולם 
המופלא של הצמח. בנוסף יתקיימו סדנאות יצירה לקטנטנים: 
כל המשפחה.  עם  טבעיים  מחומרים  ויצירה  דשא  ראש  הכנת 
זהב  ולחפש  ענקיים  ציור  דפי  על  לצייר  מוזמנים   הילדים 
שאורכו  התגליות  שביל   – והאהובה  הייחודית  באטרקציה 
באזורי  לילדים  ופעילויות  משחק  מתקני  ובו  קילומטר  כחצי 
מים, אדמה, צמרות ושורשים. הזדמנות נהדרת לילדים ללמוד 
שבין  הקשר  ועל  בגן  הגדלים  הצמחים  על  חווייתית  בצורה 

האזורים השונים. 
מתי? ראשון עד רביעי ה 1-4.4 בין השעות 10:00 – 17:00 

)סגירת שערים בשעה 16:00(. 
 חמישי ה- 5.4 בין השעות 10:00 – 15:00 )סגירת שערים 

בשעה 14:00(
היכן? הגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם

כמה? חינם באדיבות בנק הפועלים. כניסה למתחם הסדנאות 
15 ₪ למשתתף. כניסה משפחתית למתחם סדנאות )5 נפשות( 

50 ₪. סדנת זהב ב-5 ₪ או  כחלק ממתחם הסדנאות. 
http://www. באתר  או   02-6794012 נוספים:  לפרטים 

/botanic.co.il

מעלית הזמן  
מסע מדהים ורב חושי הכולל ביקור ב- 4 מיצגים חדשניים 
המשלבים אפקטים ייחודיים . 250  מ"ר של מסכי לד היקפיים 
ותאורה  שמע  מערכות  מעלות,  ב-180  הקהל  את  העוטפים 
מהמתקדמות בעולם, 104  מושבים, 98 מהם נעים על 6 צירי 
תנועה ו- 6 מהם נייחים )כאשר עפ"י דרישה מראש ניתן לקבע 

מספר מושבים רב יותר(.
מסע ביקום – מכדור הארץ אל קצות הגלקסיה. מסע בגוף 
גוף  ביקום,  ביותר  המשוכללת  המכונה  של  סודותיה  האדם. 
האדם. בעזרת 'אינפו' קפסולה – רובוטית עתידנית המנחה את 
ייחודית משלה על  המסע ומספקת לאורך המיצג נקודת מבט 
הנעשה בגופנו. מעלית הזמן –מיצג חוויתי בהדרכתו של חיים 
והמורכבת של העיר  טופול העושה סדר בהיסטוריה הארוכה 

ירושלים.  
מתי? א'-ה' בין השעות 10-22 מיצג אחרון 21:20 - שישי 

.10-14
 6 קריב  יצחק  ממילא,  שד'  בירושלים,  הזמן  מעלית  היכן? 

ירושלים
כמה? 54 ₪ ברכישת כרטיס בקופת האתר. 46 ₪  הנחות 

לתושב ירושלמי/חיילים/סטודנטים
www.time- באתר  או   02-6248381 נוספים:  לפרטים 

elevator.co.il

מציאות מדומה
מזמינה  בירושלים  היהודי  הרובע  ופיתוח  לשיקום  החברה 
ואטרקציות  פעילויות  ממגוון  ליהנות  חוה"מ  במהלך  אתכם 
חדשות כמו חדר בריחה וירטואלי, גיבורים בדרך אליך - חוויה 
רב חושית דרך משקפי מציאות מדומה - מיזם טכנולוגי חדש 
וחווייתי ברובע היהודי מביא את התנ"ך אל עבר שנת 2018, 
עם טכנולוגיה שמאפשרת למבקרים לחוות את סיפורי התנ"ך 
דוד  עם  יחד  בגוליית  ולהילחם  יוסף  עם  הבור  בתוך  להיות   -
ועוד. בנוסף מוזמן הציבור לבקר בבית פלוגות הכותל החדש 
שנפתח ממש לרגל החג, ליהנות מסיורים מודרכים בין אתרי 
הרובע וללמוד מהו סיפורו הייחודי של כל אחד מאתרי הרובע, 
לצפות במנורת הזהב שעברה השבוע לרחבת החורבה, לחוות 

את פרוייקט הפסיפסים בקארדו ועוד.
מתי? פסח 1-5.4.2018 בין 09:30 עד 20:30

היכן? אתרי הרובע היהודי בירושלים
כולל  הרובע  אתרי  ב-7  לביקור  משפחתי  כרטיס  כמה? 

סיורים והדרכות במחיר מיוחד של 125 ₪ בלבד למשפחה!!
 / http://www.rova-yehudi.org.il :לפרטים נוספים

 

סדנאות שוקולד ואפיית פיתות לפני החג 
וההורים  הילדים  מוזמנים  בצובה  גליתא  השוקולד  בחוות 
שוקולד  טבלת  יכינו  במהלכה  החג  ברוח  שוקולד  לסדנת 

לפסח.  מיוחד  אגוזים  קרם  מילוי  עם  שוקולד  של  ופרלינים 
החווה כשרה למהדרין – חתם סופר פ"ת ללא חשש קטניות. 
בקיפצובה מוזמנים הילדים להכין לפני החג פיתות בטאבון בין 

ה-22-29.3 בלבד וליהנות מסדנאות יצירה חגיגיות.
והנחות  ממבצעים  ליהנות  המבקרים  יוכלו  חוה"מ  במהלך 

על מגוון היינות של יקב צובה.
מתי? בין ה 22.3 עד ה-7.4 – בין השעות 10-19 שישי בין 

10-17 ושבת בין 10-18
יש להתעדכן בשעות הפתיחה בטלפון: 02-5347952

 22.3-29.3- ה  בין   -   5.4  22.3- גליתא   השוקולד  חוות 
10:00-18:00 סדנא אחרונה ב 16:00 סגור בשבת ובחג.

היכן? פארק קיפצובה וחוות השוקולד גליתא בתיירות צובה
 www.kiftzuba.co.il  : נוספים:02-5347952  לפרטים 

גליתא צובה 02-5347650

אביב 
הגיע 
פסח 

בא
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ַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל  ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ א ָהָכא, ְלָשׁ ָתּ ָהַשׁ
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שרות אלפי חרדים יעשו את הפסח בבתי מלון בארץ ובחו"ל, 'קו עיתונות' יצא לבחון את חווית 
החג בבתי מלון מעבר לים וברחבי הארץ, המחירים, הסיכונים, העוקץ ובעיות הכשרות  כמה 
תשלמו עבור זוג במלון ארבעה כוכבים ומה תקבלו במלון חמישה כוכבים? מה כללי הסף ב'עדה 
החרדית' לבתי מלון? מה הסיכוי שחברת התיירות תקרוס? ומדוע בתי מלון הפונים למגזר החרדי 
נמנעים מתפוסה של  ?100% וגם: האם ראוי לנפוש בפסח במלון? הגר"מ נחשוני והגר"א 
לעמיל הכהן משיבים בהרחבה

|| יענקי קצבורג ||

ַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל  ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ א ָהָכא, ְלָשׁ ָתּ ָהַשׁ
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ופעת בתי המלון בחג הפסח כבר לא זרה ת
המהדרין  מן  המהדרין  גם  החרדי,  לציבור 
בשנים  להסס,  בלי  הצעד  את  יעשו 
החרדית  העדה  בד"צ  אפילו  האחרונות 
כשרות  מלהעניק  שנים  לאורך  שנמנע 
לבתי מלון בפסח - הצטרף לטרנד ומעניק 
כשרות לפסח במלון בטבריה ובמלון נוסף 
בישוב חפץ חיים שמופעל על ידי שטרן תיירות ונופש. 'העדה 
'קו עיתונות' לא מעניקה כשרות למלון  החרדית' לפי בדיקת 
שלא מקבל על עצמו במשך כל השנה את הכשרות שלה. עם 
זאת הגרמי"ל לנדא לא מעניק עדיין כשרות לבתי מלון, ואילו 
נופש  למקומות  רק  הכשר  מעניקה  ישראל"  "שארית  כשרות 
פרטיים וקטנים, וזאת גם משום שרוב צרכני 'שארית' - ציבור 
ולכל  הפסח  בחג  מלון  בבתי  נופש  אינו   - הליטאי  האברכים 

היותר בבתי הארחה בהנהלה ביתית. 
של  המחמירות  דרישותיהן  עם  בהתמודדות  הקושי  בשל 
של  לשירותיהם  נזקקות  התיירות  חברות  הכשרות,  מערכות 
רבנים פרטיים, הרבנים המובילים בתחום הכשרות לבתי המלון 
המהדרין  כשרות  מנהל מחלקת  בורשטיין,  הרב שמואל  הם: 
ברבנות ירושלים שיחגוג את חג הפסח הקרוב בדויד ים המלח 
נחשוני  משה  הרב  נוספים,  רבים  למלונות  כשרות  יעניק  אך 
מרבני ראשון לציון שמעניק השנה בארץ כשרות אך ורק למלון 

ניר עציון, והרב רפאל מנת שמעניק כשרות למלונות רבים. 
יותר  יום אחד  עלות חופשת פסח שלמה )שהשנה נמשכת 
בשל חג שביעי של פסח שחל בערב שבת ודורש הישארות של 
והן בחו"ל,  הן בארץ  מלון,  יקרה מאוד בבתי  ימים(,  שמונה 
ש"ח  ל-17,000  עד  הכל  כולל  לזוג  ש"ח   11,000 בין  ונעה 
כ-10  דמיוני של  גם חריגים עד לסכום  לזוג בממוצע, כשיש 
ארוחות  במלון,  שהייה  כוללת  הזו  העלות  לנפש.  דולר  אלף 

מפוארות כיד המלך, תכניות ערב מגוונות וטיולים. 
ירושלים  גני  מלון  למשל  כמו  כוכבים  ארבעה  במלון 
הוא החל  ותיירות המחיר  נופש  גיל  ידי  על  שמתופעל השנה 
מ-11,000 ₪ לזוג, לעומת זאת במלון דויד ים המלח המתופעל 
על ידי גיל תיירות ונופש במשותף עם תור פלוס, המחיר לזוג 
מתחיל ב-16,900 ₪ לשמונה ימים, את ההסכמים עם המלונות 
את  כאשר  אלול,  בחודש  כבר  התיירות  בחברות  חותמים 

ההסכמים מול הלקוחות מתחילים לחתום בחודש טבת.
 25% כלל  בדרך  הוא  בפסח   12 גיל  עד  ילד  עבור  המחיר 
ממחיר מבוגר, כאשר המחיר לתינוק עד גיל שנתיים הוא סמלי 

בלבד. 
למגזר  המיועדים  המלונות  כי  מעלה  עיתונות'  'קו  בדיקת 
החרדי נאלצים להסתפק בתפוסה של 80% בלבד, וזאת בשל 
בגלל  שעה,  ובאותה  במשותף  נערכות  שהארוחות  העובדה 
והשבת שלאחריהם, כשמדובר  וארוחות החג  שעת התפילות 
על המגזר הכללי מלון מרשה לעצמו למלא חדרים בתפוסה 
יחד  יכול להכיל את כולם  מלאה גם כאשר חדר האוכל אינו 
הערב  לארוחת  שעות  כ-5  של  בפריסה  מגיעים  והנופשים 
הבשרית, לעומת זאת במגזר החרדי והדתי סדר פסח וארוחות 
שבת נערכות יחד ובאותה השעה, מה שמצריך מקום לארוחה 
במשותף  האוכל  הגשת  וכן  זמנית  בו  הנופשים  אלפי  לכל 
לכולם, זאת הסיבה שלרוב יסתפקו בתפוסה של 80% עד 90% 

בלבד.
ההבדל בין ארבעה כוכבים לחמישה כוכבים הוא עצום גם 
מבחינת גיוון המאכלים, כאשר במלון חמישה כוכבים יקפידו 
תמיד לגוון ולא לחזור על אותו התפריט מה שמצריך יצירתיות 
במיוחד בחג הפסח, לכן במלונות חמישה כוכבים יוסיפו שפים 
נוספים מעבר לשפים הקבועים של המלון, וכמו גם חדרניות 
כך שניקוי החדרים ייעשה פעמיים ביום. גם מבחינת התכניות 
המשלמים  זוגות  של  הציפיות  ורמת  מאחר  גדול  ההבדל 

אלפיים ₪ ליום היא עצומה בכל תחומי האירוח. 
ירושלים  גני  כמו  כוכבים  ארבעה  במלון  השוואה,  לשם 
יופיעו 'פרחי ירושלים' שזה נחשב סביר ביחס לציפיות, לעומת 
הזמר  יופיע  ובו  כוכבים  חמישה  שהוא  המלח  ים  דויד  מלון 

הופעות  וויט,  צחי  של  מופע  יתקיים  אחר  ובערב  דוידי  אודי 
בעלות של עשרות אלפי שקלים כל אחת.

תופעת ה'חאפרים'
באירופה  נופשים  כמה  ה-90  בדקה  קרסו  שעברה  בשנה 
המיועדים למגזר החרדי, חלק מהמשפחות לא קיבלו עד היום 
בכירים  גורמים  לפי  לקריסה  העיקרי  הגורם  כספם.  את  הזה 
ותחרות  ארגון  חוסר  כספיים,  סדרים  אי  הוא  התיירות  בענף 
חלקם  בתחום,  העוסקים  המקצועיים  הגורמים  כל  אך  קשה, 
ברגעים  הקריסות  כי  מדגישים  שנה,  מעשרים  למעלה  מזה 
האחרונים הן מאפיין של 'חאפרים', שמארגנים נופשים "בזול 

שהוא ביוקר" ללא ניסיון. 
מסביר  ונופש",  תיירות  "גיל  חברת  בעלי  גולדפדן,  יצחק 
ל'קו עיתונות': "מדובר בחאפרים שתופסים טרמפ על התחום, 
הם לא עוסקים בכך כל השנה, במהלך השנה אותו אדם יכול 
הוא  הזמנים  בין  או  פסח  ולקראת  תורה  תלמוד  מנהל  להיות 
מארגן נופש בארץ או בחו"ל וזאת ללא ידע בסיסי בתחום וללא 
להיערך  יודעים  ולא  הצרכים  את  מחשבים  לא  הם  משאבים. 
בכמויות. זאת הסיבה שלא ניתן לסמוך עליהם ולא שייך לצאת 
לחופש בצורה רגועה אלא אצל אנשי תיירות ונופש שעוסקים 
ותיירות'  נופש  ב'גיל  אנחנו  השנה.  כל  במהלך  הזה  בתחום 
עוסקים בחופשת הפסח כבר מחודש טבת כאשר חוזים נסגרים 

ברובם בחודש כסליו". 
משנת  כבר  שנה,   26 מזה  חרדית  בתיירות  עוסק  גולדפדן 
בתחום,  חלוץ  והיה  ונופש'  תיירות  'גיל  את  הקים  אז   ,1992
מכריע  נושא  היא  הכשרות  כי  יצחק  אומר  לשאלתנו  במענה 
המלונות  כשרות  בחום  שעוסק  בורנשטיין  "הרב  ביותר, 
מוצר  כל  ומאשר  המלון  של  הקניין  עם  יושב  שנים  עשרות 
משאיר  לא  והציבור  שאלה  לכל  פתוח  שלו  הטלפון  ומוצר, 
אבן שלא הופך אותה בשאלות, כיאה לציבור חרדי, היו כבר 
מקרים שבחג עמו התעוררה שאלה על בשר מסוים וזרקנו לפח 
האשפה כמות עצומה ומכובדת של בשר לארוחה שלמה, אבל 
הוא  הגיוון  שחסר  לציבור  ואמרנו  בחשבון  ונלקח  בסדר  זה 
שעות  וארבע  שעשרים  משגיחים  יש  הכשרות.  חשש  בגלל 

פועלים לשמירה על הכשרות, עובדים קשה מאוד".
הפועלת  פלוס',  'תור  היא  ביותר  הגדולה  התיירות  חברת 
מזה  והחרדי  הדתי  לציבור  ובחו"ל  בארץ  התיירות  בתחום 
'תור פלוס', מאשרת בשיחה  עשרים שנה. דפנה כהן, מבעלי 
עשרות  של  לנופש  השנה  אחראית  היא  כי  עיתונות'  'קו  עם 
גולדן  המלח,  ים  בדויד  ובחו"ל,  בארץ  חרדים  נופשים  אלפי 
קראון בעמק יזרעאל נצרת, רמדה חדרה, דן פנורמה תל אביב, 
ובספרד  כרתים,  בונציה,  ובחו"ל  המכביה,  כפר  כרמל,  דן 

בסמיכות לברצלונה. 
מהדרין  הם  המלונות  רוב  פלוס,  בתור  מתחלקת  הכשרות 
ללא שרויה ויש גם נופשים המיועדים לציבור דתי-מסורתי עם 
שרויה. את הפעילות לקראת חג הפסח מתחילים ב"תור פלוס" 
כבר בתחילת החורף, בימים אלו עסוקים בחברה כבר בחופשת 

הבין הזמנים.

גם כהן מתייחסת לתופעת החאפרים: "בדרך כלל חאפרים 
את  למלא  מצליחים  שלא  ויש  עוקץ  תרגילי  גם  יש  קורסים, 
החדרים. זה לא קורה בדרך כלל למשרדים המבוססים. היו גם 
החג  לפני  נשארו  ואנשים  לאנשים  כסף  החזירו  שלא  מקרים 

חסרי כל".

ומה המחיר?
"החל מ-12,000 שקל ועד הרבה יותר מ-20,000 שקל לכל 
החג, אבל רבים לוקחים גם ימים בודדים. יש אפילו חבילות 

שמיועדות רק לחג אחרון".
איך מתגברים על אתגרי הכשרות?

"פשוט מאוד, לא מוכרים לאנשים מוצר שאי אפשר לספק. 
כבר שמעתי שמוכרים לאנשים שלמרות שהמלון הוא קטניות 
הכלאים  עובד  לא  זה  קטניות,  ללא  מיוחד  אוכל  להם  יסדרו 
מאוד  אנחנו  אמינות,  זאת  כשרות  במילה,  לעמוד  צריך  הזה. 
המלונות  כל  המהדרין.  מן  מהדרין  אנחנו  בחו"ל  מקפידים, 

שלנו זה מצה שמורה, הקפדה על ירקות עלים וכדומה".
איזה רבנים נותנים השנה כשרות במלונות של תור פלוס?

הרב  קראון  בגולדן  בורנשטיין,  שמואל  הרב  המלח  "בים 
רפאל מנת, ברמדה חדרה הרב רפאל מנת, בספרד ובונציה הרב 

פאדווה, ובכרתים הרב נחמיה רוטנברג".
איך התפוסה?

"אצלי מלא בכל המלונות במאה אחוז, מחנוכה אנחנו כבר 
סוגרים את הרוב, אחרי פורים כבר אין מקום. אנשים מתקשרים 

בפורים ונשארים בהלם שכבר אין מקומות".
מעלה  קצר  בירור  דאשתקד,  הקריסות  לתופעת  נחזור  אם 
בעיקר  הם  כחאפרים  המוגדרים  הנופשים  מארגני  אכן  כי 
יוזמה  אלה שקרסו בשנה שעברה, מדובר בחרדים שתופסים 
בעיתונות  מודעה  מפרסמים  באירופה,  מלון  שוכרים  פרטית, 
סוגרים עם שפים  אוכל בכשרות מהודרת,  מזמינים  החרדית, 
ומסכמים על תכניות ערב. הכל נראה טוב עד שמשהו בעלויות 
לא מסתדר ומארגני הנופש מבינים שעומדת בפניהם הברירה 
הפסח  חופשת  את  לאפשר  כדי  כסף  מכיסם  ולשלם  להפסיד 
למאות הנרשמים או להפסיד פחות ולבטל את החופשה למרות 

עגמת הנפש לנרשמים. 
מקרה חריג שראוי לציון לטובה במקרה זה, הוא של האחים 
ברומר, שארגנו בשנה שעברה חופשת פסח בטוסקנה ופרסמו 
הסיבה  כאשר  מבוטלת,  החופשה  כי  החג  לפני  ספורים  ימים 
היא כי לא הצליחו למלא את המלון. בניגוד לאחרים שנעלמו 
הצעות  פרסמו  ברומר  האחים   - לטלפונים  לענות  והפסיקו 
חלופה ופעלו לסדר את כל הנופשים שנרשמו אליהם במלונות 
אחרים, תוך מתן הצעות פרקטיות, כאשר הכסף ששולם להם 
הועבר לנופשים אחרים, כמו הנופש שהיה באודסה של האחים 

אוטמזגין. 
בהודעה ששיגרה החברה ללקוחות נכתב: "לקוחות יקרים 
שלום רב, השקענו מאמצים אדירים בתכנון חופשה מדהימה 
בטוסקנה, השקענו כספים רבים, אנרגיה ומחשבה ועבודה של 
אלוקים  איש...  בלב  מחשבות  רבות  סוף.  ללא  ולילות  ימים 
רצה אחרת. לא הצלחנו למלא את המלון גם לא בחציו, ועל כן 
נשארנו בהפסדים עצומים שלא יאפשרו לנו לתת לכם שירות 
טוב ואוכל טוב וכל מה שרצינו לתת לכם מכל הלב. לכן, בצער 



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



ז' בניסן תשע"ח 23/3/18 36

רב ובעוגמת נפש בלתי ניתנת לתיאור, מתוך אחריות לכם, אנו 
נאלצים לבטל את החופשה. אנו מציעים לכם כמה חלופות". 

כאן פירטו האחים את החלופות המוצעות והוסיפו לסיום: 
כספיים  בהפסדים  נשארים  הנ"ל,  הביטול  לאחר  גם  "אנו 
גדולים, ובכל זאת אנו משתדלים לעזור לסדר אותכם במקומות 

אחרים ככל יכולתנו".
אך ביטול אינו התקלה היחידה האפשרית בחופשות הפסח, 
כך למשל נופשים שהמריאו מישראל כדי לחגוג את חג הפסח 
בבית מלון יוקרתי באודסה בשנה שעברה, גילו לתדהמתם כי 
12 שעות לפני התקדש החג,  וזאת  המזוודות לא הגיעו עמם 
מדובר היה בכ-150 מזוודות שנותרו בשדה התעופה בישראל, 
לא  אוטמזגין  חיים  הנופש  מארגן  של  ההרגעה  הודעות  כל 
הועילו. לילה לפני החג כתב אוטמזגין לנופשים: "המזוודות 
על פי המידע שנמסר לנו נמצאות על הטיסה של היום בלילה. 
שלנו  במזוודות  לטפל  התעופה  חברת  של  התחייבות  יש 
את  להביא  התחייבה  החברה  הבוקר,  על  ראשונה  בעדיפות 
המזוודות למלון, ובכל זאת יצא רכב לפנות בוקר – במטרה 
לזרז ואולי להביא את המזוודות, אנו עושים כל מאמץ לצמצם 
אנא  טיסה.  לכל  לקרות  ויכול  בנו  תלוי  שאינו  הצער  את 
קדושה  של  במקום  והמקטרג  השטן  יכנס  שלא  תפילותיכם 
וחפץ ה' בידינו יצלח". בסופו של דבר, חלק מהמזוודות הגיעו 
במהלך החג הראשון כאשר את ליל הסדר עשו כמה מהנופשים 

ללא שטריימל וקיטל ועם בגדי הטיסה.
חברות  הפסח,  חופשת  על  משלמים  כולם  לא  כי  מתברר 
נאלצות לספוג את עלות האירוח של הרב המכשיר  התיירות 
שיכול  בסכום  המשגיחים  צוות  עלות  את  וכן  משפחתו  ובני 
להגיע למאתיים אלף שקל למלון, לא כולל הוצאות הכשרת 
המלון שבדרך כלל גבוהות מאוד בחג הפסח. גם רבנים עורכי 
הסדר ומוסרי השיעורים זכאים בדרך כלל להנחות גדולות, כך 
גם האמנים השונים כמו גדולי הזמר החסידי מתארחים לרוב 
חינם בבתי המלון מלבד הסכום המשולם להם עבור ההופעה 

עצמה.

מדריך לנופש החרדי

משמעו  לים  מעבר  הפסח  חג  את  שלחגוג  חשבתם  אם 
תחשבו  המסורת,  רצף  את  ולשבור  חמץ  באכילת  להסתכן 
לשומרי  חופשות  מציעות  העולם  ברחבי  רבות  מדינות  שוב. 

המסורת, באמצעותן ניתן גם ליהנות וגם לשמור כשרות. 
חייבים  לא  אתם  בפסח,  בחופשה  נפשכם  חשקה  אם 
להישאר בבית רק משום שהחג רווי חומרות ומגבלות כשרות. 
המצליחות  יהודיות  קהילות  ישנן  לים  מעבר  רבות  במדינות 

הפסח,  חג  במהלך  למהדרין  כשרות  על  לשמור 
כמו גם במהלך היום יום, לכן אתם יכולים להיות 
לאתר  ניתן  הפסח  בחג  גם  כי  ובטוחים  סמוכים 
מקומות לינה ובילוי בהם תוכלו לבלות במהלך 

החופשה ולשמור על כל תג בהלכה.
על  בחשבון  לקחת  שחשוב  הראשון  הדבר 
הטיסה.  מועד  הוא  בהוצאות,  לחסוך  מנת 
כך  הסדר,  ליל  תאריך  את  יקדים  שהמועד  ככל 
תצליחו לחסוך בעלויות הטיסה ולהיפך. אם יש 
באפשרותכם לטוס שבוע לפני ליל הסדר, הרי זה 

משובח לכיס ולעודף שיישאר לקניות.
חשוב לציין כי אכן קיימים בתי מלונות רבים 
ומגוונים אשר עברו פיקוח מהדרין וקיבלו הכשר 
בפולין,  מלונות  הם  אלו  אם  בין  וכדין,  כדת 
ועוד.  מינכן  נפאל,  הברית,  ארצות  טוסקנה, 
אותו  ההכשר  בשל  כי  לב  ולשים  לזכור  חשוב 
קיבל בית המלון, ישנה סבירות כי מחיר השהות 

בו יהיה מעט יקר יותר. 
לאחר שהזמנתם לעצמכם חופשה בחו"ל ולאחר שמצאתם 
לטיול  להתארגן  הזמן  הגיע  וכדין,  כדת  כשר  מלון  בית 
במהותו  שונה  השנה  במהלך  בחו"ל  טיול  מנטלית.  מבחינה 
מטיול בחופשת הפסח, וזאת משום שבפסח אין אתם יכולים 
לשבת כמעט בשום תחנה בדרך להצטיידות במוצרי מזון, גם 

הבסיסיים ביותר. 
אז מה עושים? 

הכינו  לטייל,  יוצאים  שאתם  לפני  עוד  הבוקר,  בארוחת 
המלון  בבית  האוכל  מחדר  לפסח(  )כשרים  כריכים  לעצמכם 
הכשר בו אתם מתארחים. את הכריכים קחו אתכם לטיול היומי 
)עד ארוחת הצהריים(, כך תוכלו להימנע מרעב הדוחק בכם 
ותאפשרו לעצמכם ולילדים לאכול אוכל כשר גם מחוץ לבית 

המלון.
פעמים רבות הזמנת בית המלון בחו"ל תכלול חצי פנסיון 
בפסח  החופשה  הזמנת  במעמד  חשוב  אך  מלא,  פנסיון  ולא 
בטוח  שלא  משום  מלא,  פנסיון  ולהזמין  להרגלים  ליפול  לא 
צהריים  ארוחת  לאכול  תוכלו  שתמצאו מקומות כשרים בהם 

וערב. 
אם אתם רוצים לחוות ישיבה במסעדה או בית קפה, זכרו 
כשרות  ומסעדות  קפה  בתי  לרבות  מגוונים  מקומות  ישנם  כי 
אודות  בדקו  לטיסה,  יוצאים  שאתם  לפני  עוד  העיר.  ברחבי 
ותכננו  שוהים  אתם  בה  בסביבה  כשרים  קפה  ובתי  מסעדות 
את הטיול והמסלולים בהתאם. סביר להניח שתצליחו למצוא 
מקום או שניים כשרים, כך תוכלו ליהנות גם מחוויה קולינרית 

במהלך הטיול וגם מכשרות המתאימה לאורח החיים שלכם. 

ספאס נישט

בראשון  הכשרות  מחלקת  רב  נחשוני,  משה  רבי  הגאון 
לציון, המעניק כשרות לארבעה בתי מלון השנה בחג הפסח, 
אומר ל'קו עיתונות': "אני נזהר מאוד לא לתת כשרות לפסח 
ליותר מידי מלונות, בעצם שני מפעילים, כאשר אחד מפעיל 

בית מלון אחד והשני מפעיל שלושה בתי מלון".
כמה מארגני הנופש צריכים לשלם על כשרות?

אני  בלבד,  כשרות  של  איש  אני  מסחר,  של  איש  לא  "אני 
בוחר את האנשים הכי טובים ואומר להם את מי לשים משגיח. 
השנה אני נותן בארץ לניר עציון בלבד ושם אני לא נמצא בפסח 

אלא אגיע לביקורי פתע, בחו"ל אני נותן לשינפלד תיירות".
באיזה הכשרים הרב מאשר להשתמש בבתי מלון בפסח?

כדתיא  בחו"ל  לנדא,  והרב  החרדית  העדה  רק  "בארץ 
מלונדון, בד"צ הקהילה החרדית של אנטוורפן, הרב רוטנברג 
חרדים  שאנשים  נפש,  לכל  השווים  הכשרים  אלו  מפריז, 

מסתמכים עליהם". 
האם ראוי לאדם חרדי לצאת לבית מלון בפסח?

"אין ספק שלכתחילה, יהודי ירא שמים צריך לשהות בפסח 
בביתו ולא לצאת לגלות, מעולם לא נהגנו לצאת מהבית, וגם 
הציבור ברובו הגדול, נוהג שלא להתערב זה בזה כידוע בחג, 
קרי, שלא לסעוד אצל מכרים וידידים, שכן לכל אחד חומרות 
ואין מנהגו של  פי מסורת אבותיו,  על  וסייגים שונים בפסח, 
אחד כדינו של רעהו. ראוי, אפוא, לשהות בבית בפסח, ולצאת 
קרבן  את  להקריב  ה'  בעזרת  נזכה  אם  רק  לדרך-לירושלים, 
ראוי לצדד בזכותם  הפסח עוד השנה. אולם, למרות האמור, 
לנפוש במלון. מהיכרותי הקרובה עם חתך  הנוהגים  של אלו 
האוכלוסייה העושה זאת, ניתן לומר שמרביתה נוקטת כך רק 

מחמת אילוצים כאלו ואחרים, למעט יוצאים מהכלל. 
"מדובר באנשים שהם הורים לילדים נשואים, ואין בכוחם 
להתארח  המבקשים  חלציהם  ויוצאי  הצאצאים  עבור  לבשל 
בביתם, זה ביום א' וזה ביום ב'. חג הפסח אינו זול, והעלויות 
כבדות ביותר. כאשר הוצאות גדולות ומאמץ פיזי רב מתנקזים 
עצמם  ולפטור  מלון  לבית  לצאת  מעדיפים  שהם  הרי  יחדיו, 

מחובת אירוח. 
"לעתים מדובר באנשים מבוגרים, שאינם חפצים להטריח 
את  ומבכרים  הילדים,  של  צווארם  על  רחיים  כאבן  ולהיות 
לעומת  מלכים,  כבני  חשים  הם  שם  מלון,  לבית  היציאה 
שהייתם אצל הילדים, שם הם עלולים להיות עליהם לטורח. 
מהווה  החג,  ימות  בכל  במטבח  השהיה  שעבורם  כאלה,  יש 
מעמסה אדירה בגין הסיבות שהזכרנו, ועילות נוספות, ועבורם 
המונח 'בני חורין', לא יכול לבוא לידי ביטוי, זולת כאשר הם 

מתארחים בבית מלון. 
"אנו מבחינים במפורש, גם אצל אותם אנשים, שינוי בדפוסי 
הזמן  במעט  וגם  לטייל,  פנאי  ואין  כמעט  בחג.  התנהגותם 
שעומד לרשותם הם בעיקר לומדים, נחים ושואפים אוויר צח. 
בהם  דוחק  הנסיבות,  שכורח  אלו,  על  להלין  מקום  שאין  כך 

לצאת לפסח, ומבחינתם, בצדק". 
אחוז  מאה  הכל  שלכם  שבכשרות  רגועים  להיות  אפשר 

מהדרין?
"לדעתי במאה אחוז, אנחנו לא רוצים לרמות אף אחד, אני 
לא עושה את זה בשביל ביזנס, אני לא חי מזה, אני רב מחלקת 
ונותן הכשר בשדה התעופה - משם  הכשרות בראשון לציון, 
אני מתפרנס, מהמלונות אני לא עושה ביזנס, רק לשם שמים". 
הכהן,  לעמיל  אשר  רבי  הגאון  נחשוני,  מהגר"מ  בשונה 
רב קהילת חסידי חב"ד בביתר עילית, יצא בשנים האחרונות 
בבית,  כי  יודע  אחד  "כל  הפסח.  בחג  מלון  בבתי  אירוח  נגד 
איש  איש  הכשרות,  ודקדוקי  החומרות  בכל  ונוקטים  נוהגים 
כפי מעלתו ומסורת בית אבות. כאן אפשר לדעת מה מכניסים 
שעם  לומר  וניתן  לרב,  מובאת  שמתעוררת  שאלה  כל  לפה, 
ישראל מהדר ברובו הגדול שלא לצאת מהבית, וכך יש לנהוג. 
יציאה לבית מלון לפסח, מהווה פריקת עול. קשה לנו לדעת, 
מה מתרחש בין כותלי המטבח בכל ימות השנה. ואם כך, הרי 
שבפסח הבעיה חמורה שבעתיים. אין לך אדם בישראל שאיננו 
וחומרות  מנהגים  על  השנה,  ימות  מכל  יותר  בפסח,  מקפיד 
יתירות. ודווקא כאן, מתירים את הרסן, ובאים להתארח בבית 
במרוצת  ארע  בדיוק  מה  מידע,  של  שמץ  לו  יש  האם  מלון? 
ויתר  המסדרונות  המזון,  מחסני  והסירים,  הצלחות  בין  החג 
אגפי המלון? וכוונתי בהחלט, לאותם בתי מלון ברמות כשרות 
מהודרות, שהמטבחים נמצאים בפיקוח צמוד. למרות זאת, אין 

ולא ניתן שיהא פיקוח אבסולוטי", הוא טוען. 
"אם נפלו למשל מצות על הקרקע, שכל בר דעת יודע, שלא 
אינו  שהמלצר  לידינו  יתקע  מי  בפסח,  יותר  בהם  משתמשים 
מרים את המצות הללו ובולל אותם עם מצות מהודרות אחרות? 
ישנה ערובה כלשהי לכך שהמצות שהאורחים המכניסים לפה, 
דוגמאות  שרויה?  לאכול  שלא  המקפידים  לאלו  נרטבו,  לא 
לא חסרות. יהודי שומר תורה ומצוות, המתאונן כי אין לו כח 
כל  לגבי התנהגותו  יש לבדוק אחריו היטב  לנקות את הבית, 
לנקות את  כח  לי  אין  ולומר,  יכול להשתמט  לא  השנה. אדם 

הבית. 
כאשר  המלון,  בית  קופת  אל  ומוריק  מבזבז  שהוא  "בכסף 
עלות שהות בני זוג לשבעה ימים מסתכמת במינימום חמשת 
לו  שינקו  עוזרות  לשכור  יכול  הוא  ומעלה,  שקלים  אלפים 
את הבית, ולרכוש את מוצרי החג בהרחבה גדולה. צא וראה 
עד כמה הקפידו על הכשרות בחג הפסח. רוב מנין ובנין בני 
ירושלים, מקפידים על סינון מים לפני הפסח, ואינם שותים מי 
ברז במרוצת החג. וזה שמפנה עורף למנהג אבותיו, ולא משנה 
הוא  בו  המלון  בבית  לפיו  מכניס  שהוא  המים  של  טיבם  לו, 

מתארח, אין דרך להגדירו, זולת פורק עול".

תודה מיוחדת לאשת התקשורת שלהבת חסדיאל על 
הסיוע הרב בהכנת הכתבה



חננאל אזואלוס

וברון
הגדולה  הכובעים  לרשת  הנחשבת  כובעים"  "ברון  ברשת 
והמובילה בעולם היהודי, נערכים לתקופת החגים של חודש 
ניסן, ברון כובעים נמצאת כבר שנים רבות במקום הראשון 
בנתוני רכישת המגבעות, וכן מספר סניפי הרשת הוא הגדול 
את  כאמור  לה  המגבעות  מה שהקנה  בענף  הקיים  ביותר 
התואר רשת הכובעים הגדולה המובילה בעולם היהודי, נדמה 
כי אין בן תורה שלא ביקר באחד מסניפי הרשת, די להיכנס 
לישיבה באופן אקראי ולראות מספר גדול של מגבעות מבית 
ברון המונחים בכניסה לבית המדרש, או להביט סביב בבית 
הכנסת כדי לקבוע כי ברון היא הרשת הנחשבת ביותר בקרב 
של  הרשת  ספק  ללא  היא  וכי  והאברכים  הישיבות  בחורי 
עולם התורה.  בברון כבר יודעים כפי שנוכחו לראות בשנים 
דרמטי  לגידול  מביאה  השנה  בלוח  זאת  תקופה  כי  עברו 
מועד  שמתקרב  ככל  וגדל  הולך  שרק  הלקוחות,  במספר 
החג. ללא ספק מדובר בתקופה העמוסה ביותר בשנה. כיאה 
לרשת שהציבה את השירות ללקוח בראש סדרי העדיפויות 
טרום  של  זאת  לתקופה  גם  מענה  לתת  בברון  דאגו  שלה, 
החג, והגדילו משמעותית את כמות הכובעים במדפים, וכן 
תגברו את צוות המכירות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ, 
ובנוסף גם שעות הפתיחה של הסניפים תוארך עד השעות 

המאוחרות. 
החג  ערב  לאווירת  להיכנס  רבים  כמו  אנחנו  גם  החלטנו 
ולהגיע בהפתעה לחנות הדגל של הרשת ממוקמת ברחוב 
על  מקרוב  ולעמוד  להתרשם  כדי  ברק  בבני  עקיבא  רבי 
הנעשה בחנות בימים טרופים אלו של ערב חג הפסח. ואם 
כבר ביקור לא וויתרנו על הזדמנות נוספת לערוך ראיון עם 
ראובן  ר'  הבעלים  הכובעים  אימפריית  בראש  שעומד  מי 
במאור  אותנו  קיבל  מאוד  מוגבל  שזמנו  אף  שעל  בוכריס 
פנים המיוחד שלו, ופינה לנו מספר דקות יקרות, כדי לערוך 
ראיון בו הוא מגלה דברים שרואים אור לראשונה על הנעשה 

מאחורי הקלעים של הרשת.

אנחנו מגיעים לחנות וכמו בביקור הקודם שערכנו במקום 
לא קלה  הופכת למשימה  הדרך למשרד  בדיוק,  לפני שנה 
שהשנה  נדמה  החנות,  את  גודשים  רבים  לקוחות  בכלל, 
ישיבות  בחורי  גם  לראות  ניתן  יותר.   רבים  אף  הלקוחות 
וגם משפחות שהגיעו עם ילדיהם לרכוש את הכובע הנכסף 
את  בברון,  החירות  חג  ערב  אווירת  אכן  כובעים,  ברון  של 
ריח הניקיונות מחליף כאן ריח לבד משובח, מכונת הקיטור 
לאריזה  בדרך  מוברשים  כובעים  ועוד  עוד  לרגע  נחה  לא 
את  לפלס  מנסים  אנחנו  כובעים".   "ברון  של  המפורסמת 
צעיר  נער  לראות  ניתן  בסמוך  הרבים  הלקוחות  בין  הדרך 
בקרב תלמידי  דבר  הכובע שהפך לשם  "פנתר"  כובע  בידו 
מבוגר  הפעם  נוסף  בחור  והנה  צעדים  כמה  עוד  הישיבות, 
יותר ביד אחת אוחז גמרא וביד השניה כובע "צ'רבו" החדש 
נראה כי הוא בחר אותו בשל עיצובו המיוחד, ליד מחלקת 
"ההמבורג" ראינו אישיות רבנית מהדרום, ואז נפגשנו איתו 
את  בסערה  כבש  אשר  "הרואצ"  הרשת  של  הדגל  כובע   -
עולם הישיבות והפך לפופולארי מאוד בקרב החתנים ובכלל 
לכל הרוצה לשדרג את הופעתו, רשת ברון היא היבואנית 
הבלעדית של המותג הספרדי בארץ, והביקוש לכובע "רואצ" 
רק הולך ועולה, היום כולם יודעים אמרת חתן אמרת "רואצ". 
קבע  ספק  ללא  הכובע  כי  הבעלים  לנו  יאמר  יותר  מאוחר 
סטנדרטים חדשים בשוק, אכן לאחר מבט קצר ניתן לקבוע 

כי הוא אינו דומה לשום כובע אחר.
ממש  של  למהפכה  שהביא  מי  את  פוגשים  אנחנו  והנה 
לאגדה  כובעים"  "ברון  את   שהפך  ומי  הכובעים  בעולם 
הבעלים ר' ראובן בוכריס אשר משקיע את רוב זמנו ומרצו 
לטובת הלקוחות ודואג באופן אישי שכל לקוח ייצא מרוצה, 
בתחילת דברינו אנחנו רוצים לשמוע מה נשתנה החג הזה 

מכל החגים  בברון.

ספר לנו על ההכנות לחג ברשת?
ברון  ברשת  עבורנו  גדול  אתגר  הוא  ניסן  חודש  תראה 
היהודי  בעולם  ביותר  והגדולה  המובילה  כרשת  כובעים 
לעמוד  חייבים  אנחנו  באחריות  זאת  אומר  ואני  כולו 
בקצב הביקוש לכובעים שלנו לקראת החג. אנשים רבים 
רוכשים בתקופה הזאת של השנה כובעים, אולי יותר מכל 
זמן אחר, ואנחנו רואים שהדרישה למותגים שלנו ברחוב 
היא עצומה וב"ה הולכת וגדלה משנה לשנה אנחנו ברשת 
לא נשארים אדישים לכך ונערכים היערכות מיוחדת כבר 
זמן רב לפני החג. רק לפני זמן קצר פרקנו סחורה נוספת  
אנחנו  כי  ללקוחות  לומר  יכול  אני  לים  מעבר  שהגיעה 
מתחדשים כל הזמן בברון לא צריך חג כדי לחדש קולקציה 
על המדפים אצלנו תקבלו את הסחורה האיכותית ביותר 
לך  לומר  יכול  אני  ביותר.  האטרקטיביים  המחירים  עם 
השעות  עד  מהבוקר  ברשת  נמצא  אני  הללו  שבימים 

הקטנות של הלילה כדי לפקח מקרוב על המכירות".

יש איזו שעה ביום בהם העומס קצת יורד?
אני  מראש  עליהם  לענות  לי  שקשה  דברים  זה  תראה 
זמן  קצת  יש  חמץ  בדיקת  בזמן  שאולי  לך  לומר  יכול 
לנשום )צוחק( את המנוחה אנחנו משאירים לימי המועד. 
דואגים  אנחנו  אבל  רב  בלחץ  מאופיינת  הזאת  התקופה 
המכובדת  הבמה  את  לנצל  רוצה  אני  מענה.  לתת  בברון 
הזאת ולבקש מהלקוחות היקרים לגלות הבנה, גם במקרה 
שיש עומס לא להיבהל להיכנס לחנות יש צוות רחב מאוד 
את  תגברנו משמעותית  לכולם,  שירות  לתת  רוצה  שרק 
צוות המוכרים בסניפים ואגלה לך סוד גם בימים אלו של 
ערב חג, ניתן לראות לקוחות שרוכשים כובע מהר ויוצאים 

מהחנות תוך מספר דקות". 

ומציב אותה במקום  מה לדעתך מייחד את הרשת 
הראשון אצל בני התורה?

"אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים ראשית הניסיון 
הרב שיש לנו אני אישית נמצא שנים רבות בענף למדתי 
ואני ממשיך ללמוד אותו כל הזמן, אנחנו מגיעים מעולם 
כל  ערים  אנחנו  ובנוסף  היטב  אותו  ומכירים  הישיבות 
הזמן לדרישות הצרכן כפי שאמרתי אצלנו בברון דואגים 
מתפשרים  לא  אצלנו  גבוהה,  בתדירות  קולקציה  לחדש 
הגלם  חומרי  ייצור  של  משלב  החל  הכובעים  איכות  על 
מביאים  אנחנו  כובע,  כל  זוכה  לו  המיוחד  בעיצוב  וכלה 
זאת  עם  אך  בשוק  הקיימים  ביותר  היקרים  הדברים  את 
פעם  לי  אמר  איך  כיס,  לכל  שווים  מחירים  על  שומרים 
לקוח בברון לא צריך לקחת משכנתא כדי לרכוש כובע, 
זאת הפריסה הרחבה  עוד דבר שלדעתי מייחד את ברון 
של הרשת מה שהופך את הרשת לרשת הגדולה בעולם 
היהודי כולו, כל אלה ועוד מביאים את הרשת למקום בו 

היא ניצבת כיום ב"ה". 

הזכרת את הפריסה הרחבה של ברון כובעים אתה 
יכול לפרט?

החרדיות  הערים  ריכוזי  בכל  נמצאות  הרשת  "חנויות 
כמובן  לנו  יש  הפריפריה,  על  בדגש  הדרום  ועד  מהצפון 
את חנות המפעל בבני ברק, עוד סניף מרכזי של הרשת 
במרכז  באלעד  ובנוסף  יחזקאל,  ברחוב  בירושלים  נמצא 
המסחרי נחלת יצחק, וכן במודיעין עילית, בביתר עילית, 
בבית שמש, באשדוד, ברכסים, ובנתיבות, והרשת במגמת 
התרחבות כל הזמן, בנושא זה אני יכול להוסיף כי קיימת 
פועלת  אשר  חוץ  מכירות  של  מיוחדת  מחלקה  אצלנו 

בזמנים מיוחדים של ערבי חג ובין הזמנים".
ור' שמעון  בוכריס  יעקב  ר'  לשיחה  מצטרפים  זה  בשלב 
מבעלי הרשת והשותפים בניהולה, ר' יעקב "ברון כובעים 
היא לא עוד רשת אנחנו רואים את הלקוח לפני כולם זה 
לא סיסמה זה מציאות אתה יכול לבוא לכאן לא רק בערבי 
חג ולראות צוות מוכרים מקצועי ומסור שעושה הכל כדי 
חושב  ואני  לו  הייחודית  המגבעת  את  ללקוח  להתאים 
מצביע  והוא  ואיכות  מקצוענות  להאריך  יודע  שהציבור 

ברגליו".
ר' שמעון "אני רואה זכות גדולה להיות שותף בברון רשת 
היא  מגבעת  הכובעים  בענף  ממש  של  מהפכה  שעשתה 

כידוע הפריט שאולי הכי מזוהה עם בני התורה וזאת זכות".
הזכרת את האיכות ללא פשרות של כובעי הרשת 

אתה יכול להרחיב?
"תראה בעניין הזה אני יכול לומר לך שאני באופן אישי 
ולו  לפרטים  ויורד  מקרוב  הייצור  תהליך  אחר  עומד 
למפעלים  בשנה  פעמים  כמה  נוסע  אני  ביותר,  הקטנים 
ועוד  הונגריה  זה בספרד פולין  שלנו ברחבי אירופה אם 
מקומות כדי להיות מעורב בכל תהליכי הייצור של הכובע 
כבר מהשלב המוקדם של הפרדת סיבי הלבד והכנתו, על 
אף שהנסיעות האלו גוזלות לי זמן רב עם המשפחה אני 
ייצא  הלקוח  דבר  של  שבסופו  כדי  בשמחה  זאת  עושה 
בחו"ל  שלנו  המפעלים  מנהלי  בזה  די  לא  ואם  מרוצה, 
לאחרונה  רק  מקרוב  לעקוב  כדי  לכאן  הם  אף  מגיעים 

הגיעה לכאן משלחת גדולה הכל לטובת הלקוח".

ראיתי אותך הבעלים מקדיש זמן ללקוחות ומתאים 
שכיח  לא  מחזה  אישי  באופן  הכובע  את  להם 

במקומות אחרים
"תראה יש משפט מפורסם דברים שרואים משם לא רואים 
מכאן זה המוטו שלי לאורך כל שנותיי בעסק אני רוצה 
נהנה לבוא במגע עם הלקוחות  להרגיש את השטח אני 
וכן  הלקוחות,  לדרישות של  ער  אני  דעתם  את  ולשמוע 
ייעצב  אישי  באופן  שאני  שמתעקשים  לקוחות  יש  אם 
להם את הכובע אותם אני משתדל ועושה זאת בשמחה 
עם  מהחנות  יוצא  שלקוח  לך  לומר  יכול  אני  כשאפשר, 

קופסא וחיוך זה מבחינתי הפסגה שלי בעסק".

אנו עדים לתחרות קשה בענף הכובעים ולא פעם 
מצליחים  בברון  איך  הלקוח  לב  על  מלחמה  יש 

לשמור על הגינות לאורך כל השנים ?
ר' ראובן "כרשת של בני התורה אנחנו נאמנים למאמר של 
והגדולה  המובילה  אנחנו כרשת  לתורה  דרך ארץ קדמה 
ביותר בעולם היהודי לא צריכים גימיקים או פרובוקציות 
לכבוש לקוחות הקהל מבין ויודע מה זה ברון והוא מצביע 
ברגלים, אצלנו אין טריקים ואין שטיקים ברון שומרת על 
הלקוח  עם  מיטיבים  שרק  מבצעים  ועושה  הלקוח  כבוד 

באמת ואני חושב שאמרתי מספיק". 

יש סיפורים רבים על מעשי החסד של ברון
"כבר נאמר עולם חסד יבנה".

אנחנו ניצבים בפתחו של חג החירות יש איזה מסר 
שאתה רוצה להעביר מעל דפי העיתון?

אני רוצה לברך את כל בית ישראל בחג כשר ושמח אני 
נושא  אני  כתפינו  על  המוטלת  האחריות  לגודל  מודע 
תפילה בכל יום שלא תצא תקלה תחת ידינו אנחנו הרשת 
מזמינים  אנחנו  מהכלל  יוצא  ללא  התורה  עולם  כל  של 
את כולם לבוא ולהתחדש במיטב הכובעים הקיימים הים 
בשוק אותם תמצאו רק בחנויות רשת ברון כובעים שעות 
רבות לילות כימים אנחנו עושים למען לקוחותינו ואי"ה 
שנזכה  רצון  יהי  עוז  וביתר  שאת  ביתר  לעשות  נמשיך 
לכלל  ושמח  כשר  חג  הזבחים  ומן  הפסחים  מן  לאכול 

לקוחותינו ולכל בית ישראל".

לקראת חג הפסח ערך קו עיתונות סיור של ערב חג במעצמת הכובעים 
“ברון כובעים” במהלכו שמענו מבעלי הרשת כיצד הם נערכים לעומס 
הצפוי בסניפים במהלך חודש ניסן וכן על המבצעים לקראת הפסח.



13.5 cm X 21 cm

מוריץ גולדברג נולד בכפר קטן במדינת הסן שבגרמניה. הוא שירת 
בצבא החובה, לחם במלחמת העולם הראשונה, הקים משפחה וחי 

בכפר הסמוך לכפר הולדתו עד יום מותו.

ספר זה מגולל את קורותיו של מוריץ, את סיפור ההישרדות 
המופלא שלו, וכן את סיפור משפחתו שהוא סיפורה של יהדות 

גרמניה מהמעבר מגטאות לכפרים בסוף המאה ה-17, הליברליזציה 
שהונהגה בגרמניה בסוף המאה ה-18, הפריחה והשגשוג של המאה 

וחצי הבאות, עד לסוף המר במלחמת העולם השנייה.

עלילת הספר בדיונית אך מבוססת על דמויות אמיתיות ומקרים 
שהיו.

מיכאל דימור, מחבר הספר, הוא נכדו של הגיבור הראשי, מוריץ 
גולדברג. 

מיכאל נחשף לסיפורו של סבו במקרה, במהלך טיול שורשים 
בגרמניה. תחנות חייו של מוריץ וקורותיו במהלך שתי המלחמות 

התגלו למחבר תודות לארכיונים המסודרים שהשתמרו ולכמה 
גרמנים מסורים שפגש.
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מיכאל דימור
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תמונה אחת שווה אלף מילים
כעת  זצוק”ל?  שטיינמן  הרב  מרן  של  ההנהגה  את  בעיניים  לראות  זכיתם 
השנים  במהלך  לציבור  ובמסירות  בדאגה  התמונות  דרך  לחזות  תוכלו 
הרבות, מדובר במזכרת מצולמת ממהלך חייו של מרן זצוק”ל. הספר “מרן 
ראש הישיבה”- מראות חייו של הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן 
ממסע  תמונות  ואלפי  סיפורים  ובו  אלבומי  בפורמט  בספר  מדובר  זצוק”ל. 
חייו של מרן זצוק”ל. הספר היוצא לאור ע”י “תפארת היצירה” ממחיש ומביא 
את הרצון לקרוא, לראות ולהתפעל כל פעם מחדש ממראות חייו המגוונים. 
הספר כולל צילומים רבים של שוקי לרר, צלם חצרות הרבנים שמרן היה 
החיזוק  במסעות  זצוק”ל  מרן  את  תיעד  שנים  עשרות  ובמשך  ורבו  למורו 
התמונות  לצד  הרבים.  את  לזכות  הגדול  ארכיונו  את  ופתח  ובחו”ל  בארץ 
אשר  זצוק”ל,  מרן  של  חייו  תולדות  מסכת  את  האלבום  כולל  המרהיבות, 
שורשיה נעוצים בבריסק העיר, תחת כנפיו של מרן רבי יצחק זאב מבריסק 
זצוק”ל, מתפרשים אל קוברין, קלצק ומונטריי, וגדלים  עד לפתח תקווה, כפר 
סבא ובני ברק. בנוסף, נוספו לאלבום סיפורים קצרים המתארים את גדלותו, 
כמו”כ  והשקפתו.  זצוק”ל, לצד משנתו  והתמדתו של מרן  גאונותו  קדושתו, 
נאמן  ידי  על  ההלוויה  בעת  שהוקראה  המרטיטה  הצוואה  את  למצוא  ניתן 
ניתן להשיג בחנויות הספרים  ביתו הגר”ח מישקובסקי שליט”א. את הספר 

המובחרות. מו”ל: ר’ אברהם בן ישראל, הפצה ראשית: קולמוס.

מעינם של אבות
במהדורה  מצבות  מנהגי  על  אבות”  של  “מעינם  הספר:  יצא  אלו  בימים 
בכל  העוסק  ייחודי  הינו  הספר  הי”ו.  ויס  מרדכי  הר”ר  המחבר  ע”י  שלישית 
זו, נוסף עוד נדבך  הדברים שמקיפים את נושא המצבה. במהדורה חדשה 
הנקרא אחרית הימים, על תקופת ימות המשיח, בית המקדש, תחיית המתים 
ברורה  בצורה  בספר  כתוב  הכל  בו.  מצויים  כבר  שאנו  נושא  הבא.  והעולם 
ונוחה להבנה. בהסכמתו לספר כותב הגאון רבי שריה דבליצקי “ולא נראה 
כבושם הזה...” וכן כותב האדמו”ר כ”ק ממודז’יץ “אשרי כל מי שיקח ספר זה, 

לא יניחנו מידו עד תומו”.

“צחוק, צחוק - אבל ברצינות”
שי גלבר, הקדיש את העשור האחרון שלו למחקר על הומור והוא מרצה על 
הנושא המרתק והחשוב הזה בפני עשרות אלפי אנשים בארץ. בספרו החדש 
כתב את כל התובנות, הידע המקצועי ואת הניסיון שצבר בספר מצחיק, קליל 
עם ערך מעשי בשם “צחוק, צחוק - אבל ברצינות” :( ספר קליל, מבדר ומעשי 
על  ומבדרת  קלילה  בצורה  כותב  שי  מסוגו  ייחודי  בספר  והומור.  צחוק  על 
הומור מכל מיני נקודות מבט שונות ומרתקות כגון: איך להשתמש בהומור 
בצורה נכונה בחיי היום-יום? איך להסתכל על הצד המצחיק של החיים? איך 
לשלב צחוק והומור בחיי היום-יום? איך לנצל את התועלות של צחוק והומור 
לשיפור הבריאות, האושר והעושר שלנו? איך לשפר את חוש ההומור שלנו? 
לו  מאחלים  שאתם  מישהו  אוהבים,  שאתם  מישהו  עבור  אותו  רכשו  ועוד. 

בריאות, אושר, עושר והמון צחוק והומור בחיים.

“280 מסלולי פריחה צבעוניים”
ויוצאת דופן. מסלולים<  בעקבות מזג האוויר, הטבע פורח בצורה מרשימה 
להתאהב בארץ מחדש מציגה סדרת ספרים: “280 מסלולי פריחה צבעוניים” 
חוה”מ  את  ולנצל  ארצנו  טבע  של  המרהיב  מיופיו  ליהנות  אתכם  המזמינה 
הפסח הקרוב לטיולים ברחבי הארץ. הסדרה איננה מגדיר פרחים נוסף, אלא 
הפריחה,  של  המדויקת  לנקודה  עד  מוביל  מסלול  כל  ממש.  טיולים  סדרת 
בתוך חורשה, על גבעה, בשדה או מאחורי הסלעים. לאורך ההליכה נהנים 
מהנוף ומהדרך, ובנקודת הפריחה נהנים מהעוצמה ומהצבעוניות הנפלאה. 
כל שנותר הוא לבחור את האזור הרצוי לטיול, ולבדוק אילו פרחים פורחים 
כעת. אפשר למצוא נקודות פריחה במרבית עונות השנה– גם בשיא הקיץ, 
בימי  עכשיו  ובמיוחד  הסוער,  בחורף  גם 
מחיר  גל-אור.  וערן  דוד  בהוצאת  האביב. 
מחיר    .₪  298 כרכים:   3 בת  לסדרה 

לספר בודד: 112 ₪.

להיות שוב ילד
אישי,  בקסם  מלא  מרתק  אנושי  אלבום 
ילדי  של  תצלומים   160 ל-  מעל  הכולל 
ציטוטים  לצד  מיוחדים,  ברגעים  ישראל, 
עדות  המעניקים  שלהם,  מרגשים 
המגיעים  בישראל,  הילדים  למצב  חיה 
הצלם  מאת  שונים.  ודמוגרפיה  מרקע 
להשיג  לאור.  הוצאה  סגול  וולקוביץ’,  מוי 
הספרים,  ברשתות 
כרומו  עמ’   192
מחיר   / צבעוני 

לצרכן 179 ₪

“משפטי הזיקית - משפטי נירנברג” 
וההיסטוריה”  המשפט  בראי  נירנברג  משפטי   – הזיקית  “משפטי  הספר 
שקדמו  המהלכים  את  והיסטורית  משפטית  בוחן  פרי,  יורם  עו”ד  מאת 
ואת  נירנברג, את הסוגיות המשפטיות שעמן התמודדו השופטים  למשפטי 
המשמעויות והלקחים שעלינו לתת עליהם את הדעת. המחבר מעוניין לשים 
זרקור רב עוצמה על הליכים, על עובדות היסטוריות ועל משמעותן של 73 
שנים שחלפו מתום המלחמה הארורה. הספר סוקר משפטים נוספים נגד 
פושעים נאצים שהועמדו לדין במסגרות אחרות מחוץ לנירנברג, ואשר מהם 
ניתן ללמוד על ההתמודדות הרופסת של המעצמות, וכן של גרמניה עצמה, 
עם תפיסת הפושעים הנאצים והעמדתם לדין. צביעותן של המעצמות לאחר 
המלחמה ובמשפטם של הפושעים הנאצים היא נקודה שחורה בהיסטוריה 
ללמוד  למי שרוצה  חובה  הוא ספר  הבין-לאומי. הספר  ובמשפט  העולמית 
ועל  היהודי  העם  שואת  על  השנייה,  העולם  מלחמת  של  ההיסטוריה  על 
הכספים  “את  כי  מספר  פרי  יורם  עו”ד  הנאצים.  הפושעים  אחר  המרדף 
שאקבל כתמלוגים מהספר אתרום לארגוני נכים, ארגונים המסייעים לנכים 
יורם פרי על כתיבת ספר  ולאלו הזקוקים לשיקום. בימים אלה שוקד עו”ד 
חדש שיעסוק במחנה ההשמדה אושוויץ. הוצאת הספרים “ספרי ניב”, 296 
הספרים  ובחנויות  הספרים  בחנויות  להשיג   .₪  110 לצרכן  מחיר  עמודים. 

הדיגיטליות.

סיפורים מחדר האימון
“דלת חדשה נפתחת – סיפורים מחדר האימון” מאת דני בן-יעקב, כולל קובץ 
של 13 סיפורים אמיתיים המוצגים בגוף ראשון שמאפשרים לראשונה הצצה 
המאמן  של  עבודתו  דרך  על  מיוחדת  והתבוננות  האימון  תוככי  אל  נדירה 
מסוכסכת  משפחה  מלכדים  איך  תקראו  מאומניו.  עם   )COACHER(
בתוך עסק משפחתי, איך הצליח שי להזדקף בחייו האישיים כמו עץ הברוש, 
מרוויחים  מה  עצמנו,  את  שתשקף  למראה  מאיתנו  אחד  כל  זקוק  מדוע 
כשמפתחים סבלנות וסובלנות ואיך ברכת “’בוקר טוב” משפרת את איכות 
חיינו. גם אתם מוזמנים לבחור את הדרך הפרטית והייחודית שלכם לשינוי, 
לשיפור ולהצלחה, וזאת בעזרת דפי עבודה עצמית בסוף כל פרק. הוצאת 
http:// :המחבר, 189 עמודים. מחיר לצרכן 79 ₪. להשיג דרך אתר המחבר

dannycoach.co.il/book-landing

כלים מעשיים 
הספר “נקודת פריצה - כלים מעשיים במכירות וכישורי חיים” מספק תובנות 
מוצגים  בספר  והתיאורים  השיעורים  לתמיד.  אתכם  שיישארו  ייחודיות 
קורא  לכל  שמתאים  ומדויק  אישי  כתיבה  בסגנון  העיניים,  בגובה  בפשטות, 
יש  להצליח.  שואפים  כולנו  והאישיים.  העסקיים  בביצועיו  להצטיין  המעוניין 
באתגרים  רצופה  הדרך  אך  משמעות,  ולקבל  להתקדם  עזות  שאיפות  לנו 
מורכבים. בהעדר כלים והכוונה הסיכוי להצליח ולהשיג את נקודת הפריצה 
והרעיונות  הכלים  העקרונות,  את  תמצאו  בספר  קלוש.   – רצינו  שתמיד 
המודרניים הטובים ביותר למימוש הפוטנציאל העסקי והאישי שלכם. תלמדו 
ובמהירות, את  ומכירות בקלות  כיצד להגדיל באופן שיטתי הכנסות  ותגלו: 
הביטחון הנחוץ כדי להיות מובילים בתחומכם, להתמודד עם חוסר וודאות 
לא  שמעולם  כפי  בעצמכם  ולהאמין  נכון  לחשוב  ואישי,  עסקי  אונים  וחוסר 
האמנתם, את הדרך הטובה ביותר להשפעה על כל אדם, כיצד להתפתח 
לאדם ומנהל מוביל ויוצא דופן, איך לייצר בידול מול מתחרים עסקיים, ללמוד 
דרך  פורצת  גישה  מוביל  בורבה  דודי  ועוד.  עסקיות  הצלחות  קוצרים  כיצד 
שנבעה מחוויות ואירועים מאתגרים שהחיים הציבו לפניו, הוא לא הסתפק 
הוא  בורבה  דודי  רבה!  ובעוצמה  בנחישות   - לנצח  הצליח  אלא  בשרידה 
והבעלים של חברת  אומנות המכירה, המנכ”ל  מוביל בתחום  מנטור עסקי 
T.C.B המסייעת לארגונים, חברות ועסקים רבים מהבולטים בארץ לשפר 
משמעותית את ביצועי העובדים. מדיה 10 הוצאה לאור 256 עמודים, מחיר: 

100 ₪, ניתן להשיג בחנויות הספרים ברחבי הארץ.

בשורה חדשה לחולי הסרטן
יוצא  כרוניות,  ומחלות  הסרטן  במחלת  בטיפול  חדשנית  גישה  המציג  ספר 
לאור בימים אלה. את הספר כתבה ד”ר ליאת אדרי – מומחית וחוקרת בעלת 
נולד בעקבות תובנה אליה  שם ארצי במחלות הסרטן ומדעי המוח. הספר 
הגיעה ד”ר אדרי, שבעולם המודרני המרחק בין המדע לבין הטיפול האישי 
בחולה הולך וגדל. “גישה זו הייתה בסדר, כל עוד מושאי המחקר היו תאים 
כי  הובן  המדעי,  הידע  התקדמות  עם  “אולם  אדרי,  ד”ר  אומרת  ועכברים,” 
צריך להתייחס דווקא להבדלים בין אנשים, כדי להבין אם התרופה תשפיע 
עליהם. לא עוד תרופה אחת לכל החולים במחלה מסוימת”. לשיטה החדשה 
לפי  שנבנה  טיפול  שפירושו  אישית”,  מותאמת  “בריאות  קראה  שפיתחה 
התפתחה  המערבית  הרפואה  המטופל.  של  בגופו  אינדיבידואליים  מדדים 
לכל  מועילים  נמצאו  סטטיסטית  שמבחינה  וטיפולים  תרופות  סמך  על 
בהרבה  מורכב  שהמצב  בעובדה  מכירים  מדענים  כיום  אולם  האוכלוסיה, 
ולא ניתן לתת לכל חולה את אותו הטיפול. בספר “הבמ”א שלך – בריאות 
מותאמת אישית”, ד”ר אדרי מתייחסת לטיפול במחלות נפוצות כמו סרטן, 
כדי  כלים  ומעניקה  למוח  המעי  בין  והקשר  פריון  בעיות  סוכרת,  דיכאון, 
אוריון הוצאת  לו. מחיר 77 ₪,  בריאות הקורא באופן מותאם  לשמור על 

ספרים. להשיג בחנויות הספרים.

המהפכנים הגדולים בהיסטוריה
העקובה  כמאה  הידועה  העשרים,  המאה 

רבות  במדינות  שלטו  רודנים  רבים.  מהפכנים  הצמיחה  קרבות,  ואש  מדם 
ברחבי הגלובוס והשליטו משטרי אימה. הם הביאו את בני עמם לחרפת רעב 
תוך שהם מעבירים אותם עבודות פרך מעלות השחר ועד השעות הקטנות 
בשדות  אש  כמו  מהפכנים  מתוכה  הצמיחה  הבוערת  הקרקע  הלילה.  של 
קוצים. המהפכה ּפִעמה בנפשם, ויצאה מדם ליבם. עופר ריחני מתאר בספר 
זה את מסכת חייהם של שלושת המהפכנים הגדולים בהיסטוריה:  לנין )עורך 
דין(, קסטרו )עורך דין( וצ’ה גווארה )רופא(. בניגוד למצופה, לא הגיעו שלושת 
המהפכנים ממעמד חברתי נמוך. משפחותיהם היו אמידות ותמכו ברכישת 
השכלתם. הם היו בעלי ביטחון עצמי, כושר קבלת החלטות, קור רוח, אומץ 
והיו מוכנים להקריב  ודבקות במטרה. הם לא נרתעו מלשבת בבית הכלא, 
את חייהם על מזבח המטרה הנכספת, תוך שהם מלהיבים את התושבים 
והפכו  אותה  הגשימו  ה,  כ  פ  ה  מ  חלמו  הם  אכזריים.  בשליטים  ונלחמים 
למיתוס, ולכן ייחרתו לעד בדפי ההיסטוריה. כריכה רכה 262 עמ’, מחיר: 98 

₪. הוצאת סטימצקי. להשיג ברשתות ובחנויות הספרים.

סיפורו של נער שגבר על הדיסלקציה
במהדורה  לאור  יצא  זרחין,  מיכאל  מאת  למילים”  שמעבר  “השליחות 
בצעירותו  שהתמודד  נער  של  המרתק  חייו  סיפור  זהו  ומורחבת.  מחודשת 
עם דיסלקציה קשה והפך למטפל מומחה שמוצא פתרונות ללקויי למידה 
מכל הסוגים. הספר מתאר את הדרך רצופת המהמורות שעברה עליו כנער 
שעשה הכול כדי להסתיר מחבריו את העובדה המביכה שאינו יודע לקרוא. 
והארוכה שלו עם הדיסלקציה, כפי שהיא מתוארת  ההתמודדות המייסרת 
כיום עם מטופליו הרבים.  ולהזדהות שלו  בדפי הספר, היא הבסיס להבנה 
דיסלקציה,  חשבון,  כתיבה,  בקריאה,  לקשיים  מענה  נותנת  זרחין”  “שיטת 
נותנת  היא  לכך  נוסף  וריכוז.  קשב  הפרעות  וכן  דיסקלקוליה,  דיסגרפיה, 
מענה גם לקשיים בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. השילוב המרתק בין סיפורו 
האישי של מיכאל לבין תיאור התפתחותה וייחודיותה של השיטה הופך את 
הספר יעד לחובבי קריאה לצד הורים ואנשי מקצוע שימצאו בו גישה חדשנית 
ויעילה לפתרון קשיים ולגבור עליהם”. הוצאת מודן / משרד הביטחון ההוצאה 

לאור, 174 עמודים, מחיר לצרכן 88 ₪. להשיג בחנויות הספרים.

בעמק האדר
יחד,  גם  ובדיה  עובדות  של  מדהימה  מסכת  הוא  דימור  מיכאל  של   ספרו 
שנולד  גולדברג(,   – בספר   ( מוריץ  סבו,  של  חייו  תולדות  את  המשרטטות 
יהודי  את  שפקדו  הגורל  תהפוכות  עם  והתמודד  בגרמניה  הסן  במדינת 
אירופה במחצית הראשונה של המאה העשרים. ספר זה מגולל את קורותיו 
של מוריץ, את סיפור ההישרדות המופלא שלו, וכן את סיפורה של משפחתו 
שהוא סיפורה של יהדות גרמניה, מהאמנציפציה שהחלה במאה ה-18, עד 
מבוססת  אך  בדיונית  הספר  עלילת  השנייה.  העולם  במלחמת  המר  הסוף 
על דמויות אמתיות ומקרים שהיו. הספר מלווה את חייו של מוריץ גולדברג 
בכל  חווה  הוא  אותם  והמאוויים  החלומות  השאיפות,  הלבטים,  את  ומתאר 
שלב ושלב בחייו. ברקע, נחשפים הקוראים לחיי הקהילה היהודית, לקשרים 
הנאצית  המפלגה  עליית  עם  שנוצר  לקרע  והיהודים,  הגויים  בין  ההדוקים 
לסולידריות  גם  אך  אחד,  יהודי  של  המדהימה  ההישרדות  וליכולת  לשלטון 
בתקופה  האנושות  של  והקשות  הסוערות  התקופות  באחת  האנושית, 
המודרנית.  הוצאת epublish  220 עמ’. מחיר 68 ₪ מודפס. עותק דיגיטלי:  

  .₪ 37

ילד ללא צל
שאול הראל, לשעבר שרלי הילסברג, איבד את צילו כשבשלהי 1942, והוא 
של  גבורתה  בזכות  ומשפתו.  מסביבתו  ממשפחתו,  נותק  בלבד,  חמש  בן 
המחתרת היהודית הבלגית ניצל מכבשני אושוויץ, כי הרי לא היה ילד אחד 
מתחת לגיל שלוש עשרה שנשלח ממחנה המעצר מכלין בבלגיה וחזר חי. 
מיטלטל בין מקומות מסתור שונים, בודד, ללא יכולת לחשוף את זהותו, הוא 
בתום  ולשרוד.  הלאה  להמשיך  ובעיקר  דמעות  ללא  לבכות  לשתוק,  למד 
המלחמה, לאחר שאיבד הורים, אח ואחות, המשיך במאבק ההישרדות שלו 
ובנה לעצמו צל חדש. מתוך הכרת תודה על הצלתו החליט להקדיש את חייו 
לטיפול בילדים; הוא למד רפואה באוניברסיטה העברית והוביל את הקמתם 
ואת ביסוסם של תחומי התפתחות הילד ונירולוגיית הילדים בישראל. סיפור 
חייו הוא סיפור של התגברות על טראומה קשה מנשוא ושל מימוש הצלחה 
של  אוניברסלי  מסר  משדר  והוא   – הסיכויים  כל  כנגד  ואישית  מקצועית 
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מהקורא?



 296 רכה.  כריכה  סטימצקי,  הוצאת  תקווה.  ושל  אופטימיות  של  הישרדות, 
עמודים. 94 ₪ להשיג ברשתות ובחנויות הספרים.

מגע הקסם האנושי
האלה  האנשים  אחד  הוא  דינור  שוקה  לנו.  שמקשיבים  אנשים  אוהבים  כולנו 
שומע סיפורים מפי חברים מלקט אותם מטבל ומעבירם הלאה. בעבר היו אלו 
והם  סיפוריהם  את  הכפר  במרכז  מעגלי  במפגש  מעבירים  שהיו  הכפר  זקני 
כזה  בנו.  טבועים  והם  עליהם  גדלים  אנו  וכיום  לדור  ומדור  לאוזן  מפה  עברו 
הוא שוקה די-נור אמן הסיפורים ואמן ההקשבה. שוקה מלקט סיפורים וממלא 
אותם תובנות ותבלינים היוצרים סיפור מרגש לעיתים אף משעשעים עם טוויסט 
ובאתר  הנבחרות  הספרים  ובחנויות  הספרים  ברשתות  להשיג  ניתן  והנאה. 
האינטרנט. הוצאת ש.זימזון מבית ספר לכל. מחיר קטלוגי - 98 ₪, כריכה קלה.

מה עושים כשלילד עצוב בגן?
“אמא עצוב לי בגן” אמר בן ה- 2.8 “אין לי בגן חברים”. הוא רק בין 2.8 וכבר הוא 
צריך להתמודד עם ילדים שאומרים “אני לא אהיה חבר שלך, אתה קטן”? את 
השאלה הזאת שאלה אותי בתדהמה האמא שהגיע אלי כשבנה בן ה- 2.8 נכנס 
לגן חדש. גן בו רוב הילדים היו גדולים ממנו ואימצו אסטרטגיה כוחנית של “אני 
על קליטה  סיפרו  הגננות מצידן  לא אהיה חבר שלך”.  “אני  גדול/ אתה קטן”, 
טובה. על ילד שמח. הילד היה שבועיים בגן החדש והאם הייתה אובדת עצות. 
להישאר....לעבור... הורים רבים חושבים שהאחריות ללימוד כישורים חברתיים 
היא על הגננות, אך יש דברים שניתן לעשות עם הילדים בבית. האחריות לחיזוק 
הילדים היא קודם כל עלינו ההורים. יעל וינר היא עו”ד, מאסטר בשיטת הטיפול 
“קסמים  ומחברת ספר הילדים  הורים, מנחה סדנאות להורים  N.L.P, מלווה 
 ,NLP-מה עקרונות  על  שמבוססים  קצרים  סיפורים  כולל  הספר  שבלב”. 
התנהגותית  גמישות  עצמית,  קבלה  עצמית,  אהבה  הילדים  לומדים  דרכם 
https://www. הספר:  לרכישת  שלהם.  הפנימיים  לכוחות  להתחבר  ויכולת 

/ksamim-shebalev.com

70 מסלולי טיול מובחרים בישראל
בשנה  זו חוגגים את יום ההולדת ה-70 למדינת ישראל המלאה בפינות חמד 
של  סיפורה  את  ולחוות  לטייל  ניתן  בהם  ביופיים  מרהיבים  ומקומות  נסתרות 
השנה  בהצהרה-  יוצאים  מחדש  בארץ  להתאהב  מסלולים<  חברת  המדינה. 
 70 בישראל”,  מובחרים  טיול  מסלולי   70“ הספר  את  ומשיקים  יותר,  מטיילים 
לפספס  לא  מעיינות,  יותר  לגלות  בישראל.  נבחרים  עצמאיים  טיול  מסלולי 
את הפריחות המיוחדות, לצאת עם המשפחה לטבע, לעלות לסייר בירושלים 
שמה  מחדש  בארץ  להתאהב  מסלולים  בשטח-  התנ”ך  סיפורי  את  וללמוד 
המקומות  ואת  ישראל  מדינת  של  המרהיב  יופייה  את  להפיץ  מטרה  לעצמה 
הפחות מוכרים, מהחרמון ועד אילת ובהם מעיינות ומקורות מים, מסלולי הליכה 
ארוכים, מסלולים בעקבות התנ”ך ומסלולי פריחה צבעוניים. הסיורים מתאימים 
לכל אחד: למשפחות המחפשות בילוי משפחתי, לקבוצות המעוניינות במסלולי 
הליכה עם סיפורים מעניינים, לזוגות ולכל מי שאוהב לטייל ומעוניין להתאהב 
במחלקות  להשיגו  וניתן  כמתנה  לשמש  מיועד  הספר  מחדש.  ישראל  בארץ 
וצומת ספרים או במחלקה  המוסדיות של רשתות חנויות הספרים, סטימצקי 

 www.maslulim-israel.co.il :המוסדית ישירות ב-מסלולים

“כשתגיעו לגשר, תדלגו מעליו”  
ד”ר  מאת  אחרת”  גם  אפשר   – שיניים  יישור  מעליו:  תדלגו  לגשר,  “כשתגיעו 
שיניים,  יישור  על  לנו  הידוע  כל  מבחינת  מהפכני  ספר  הוא  גורבונוס  מיכאל 
ובין  ולסתות  שיניים  יישור  בין  והקשר  לקוי  לסתות  למבנה  הגורמות  הסיבות 
בריאות האדם הכוללת. ד”ר מיכאל גורבונוס מספר: “מאחר שלא מצאתי ספר 
ידי  על  שנאסף  המידע  את  ללקט  שמחובתי  הרגשתי  בנושא  שעוסק  דומה 
לאורך השנים ולקבצו בספר שיכול להועיל לילדים ולהורים כאחד. קהל היעד 
ואנשי  תפקודי  שיניים  ליישור  הזקוקים  לילדים  הורים  כאמור  הוא  הספר  של 
מעליו”  תדלגו  לגשר,  “כשתגיעו  שכתבתי  “הספר  בהם”.  שמטפלים  מקצוע 
נועד ליידע הורים שאפשר לטפל ביישור לסתות ושיניים של ילדיהם כבר בגיל 
הנעימות  אי  את  להם  לחסוך  כך  ואגב   ,12-10 גיל  עד  להמתין  צורך  ושאין   4
הכרוכה ביישור שיניים מסורתי ולעצמם הוצאות גבוהות בהמשך.  הוצאת ספרי 
http:// ניב, 144 עמודים. מחיר לצרכן 80 ₪ כולל משלוח. להשיג באמצעות

/www.orthokids.co.il

“לא עלה נידף ברוח” 
“לא עלה נידף ברוח” מאת אסי ניסלסון לוריא, הוא מסמך היסטורי נדיר ומרתק 
על אודות חייהם של יהודי מזרח אירופה טרם מלחמת העולם השנייה ואחריה, 
ובעת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות של פעם תחת מסך הברזל. עוד 
לסיפורים  לוריא  ניסלסון  אסי  נחשף  ילד  בהיותו 
היסטוריים על אודות חיי הקהילות היהודיות בערים 
שבהן התגוררה משפחתו. הוא עמל במשך שנים 
רבות על איסוף עדויות של בני משפחתו והתחקה 
אחר גורלם מעבר לים. ספרו מציג בפיקחון וללא 
היהודית  הקהילה  של  סיפורה  את  פנים  משווא 
ורוסיה  לטביה  בלארוס,  אוקראינה,  במדינות 
התקווה  האומץ,  לולא  חייהם.  סיפור  באמצעות 
ורבים  הוא  לוותר,  ולא  להרפות  לא  והמוטיבציה 
נוספים לא היו כאן. משפחות יהודיות רבות נאלצו 
חיית  מציפורני  ולהימלט  מכאובים  נתיב  לחוות 
הטרף האנטישמית ובהמשך להתמודד עם המשטר 

ההוויה  את  פשוטה  בכנות  שמשרטט  חובה  ספר  זהו  הנוקשה.  הקומוניסטי 
היהודית כפי שהתקיימה אז. הוצאת הספרים “ספרי צמרת”, 135 עמודים. מחיר 

לצרכן 68 ₪. להשיג בחנויות הספרים.

 ילדים

“הכלבלב שרצה חיבוק”
כשינון בר שירה עמד להפוך לאבא לראשונה הוא הגיע ללא שום ניסיון מקדים 
כן את “שפת התינוקות” מצא עצמו אבוד  ועם קושי עצום מבלי שלמד לפני 
לגמרי, אך מהר מאוד הוא גילה פתרון אחר לגמרי מכל מה שייעצו לו, פתרון 
שהיה חייב להפוך לספר ילדים. את רגשותיו הפך לספר ילדים אמיץ שמתמודד 
עם הקושי הגדול להבין אחד את השני כשאין שפה משותפת. “כתבתי על ילד 
וכלב כי זאת הייתה דרך נהדרת להתחבר למקום הראשוני בעצמי כילד, לא 
זה היה כל מה  לי דבר להעניק לכלב שלי מלבד אהבה אינסופית, אבל  היה 
בחנויות  אותו  לקנות  וניתן  “צמרת”  בהוצאת  לאור  יוצא  רצה.”  בעצם  שהוא 

הספרים לצד אתריי האינטרנט המובחרים.

מציירים ולומדים חיות ומספרים
ולהכרת  לציור  פעילות  ספרי  מחיק”,  “לוח  ספרי  סדרת  משיקה  קלסיקלטת 
מספרים וחיות להעשרת הידע של הילד.  סדרת ספרי לוח מחיק, הינה סדרת 
ולומדים  ו”מציירים  חיות”  ולומדים  “מציירים  ספרים:  שני  הכוללת  ספרים 
עם  מספרים,  או  חיות  ולהכרת  לציור  פעילות  ספר  הינו  ספר  כל  מספרים”. 
להשיג:  ניתן  שקלים.  קטלוגי: 80  מחיר  משעשעים.  וסיפורים  צבעונים  איורים 

בחנויות הספרים, בחנויות הצעצועים ברחבי הארץ וברשתות המזון.

“בואו נגיד ש...” 
ספר הילדים “בואו נגיד ש...” מאת איתן סוסנקו בהוצאת “ספרי ניב” משתמש 
הדמיון.  כוח  הוא  ילדים  של  חזק  הכי  הכוח  כי  נדמה  לפעמים  הדמיון.  בכוח 
וגם לעתים לברוח  הוא מאפשר להם להתקדם מתוך אמונה שהכול אפשרי 
למקומות רחוקים כשהמציאות פחות נוחה להם. סוסנקו, רותם את הכוח הזה 
שונות  מטרות  לעבר  אותם  לקדם  כדי  בו  להשתמש  להם  לסייע  כדי  בספר 

שיציבו לעצמם. מנוקד, כריכה קשה. מחיר לצרכן 68 ₪

“בתיה לא אוהבת אמבטיה” 
ספר הילדים “בתיה לא אוהבת אמבטיה” מאת עדי ענתבי בהוצאת הספרים 
ההורים  להתקלח.  אוהבת  שלא  ילדה  בתיה,  של  סיפורה  את  מגולל  “אוריון”, 
מנסים לשכנע אותה במילים טובות, אך בתיה אינה משתכנעת בקלות. האם 
היא תסכים לבסוף להתקלח? הספר מתאר את ההתמודדות של בתיה והוריה 
עם סירובה להיכנס לאמבטיה ומספקת לילדים ולהורים דרכים להתמודדות 
הגיל שבו  לגילאי 5-2,  מיועד  וקסומה. הספר  זה בדרך מעניינת  בקושי מסוג 

מרד האמבטיה בדרך כלל בא לידי ביטוי. מחיר לצרכן 49 ₪.

“כלבים”
כיצד אומרים כלבים שלום? איזה כלב אינו יודע לנבוח? למה כלבים מחביאים 
התשובות  את  תמצאו  “כלבים”  בספר  בלהקה?   חי  מי  באדמה?  צעצועים 
נוספים על חייהם המרתקים של הכלבים, בין  לשאלות אלה, ותלמדו דברים 

היתר על התנהגות כלבים, על כלבי פרא, על חוש הריח שלהם,  על כלבי 
הצלה, על כלבים המאומנים לעזור לאדם, על כלבי רועים, על כלבי מזחלות 
ועוד. בסוף הספר יש עמוד בו תלמדו גם מילים שכדאי לדעת. הטקסט קל 
לקריאה והוא מותאם במיוחד לילדי גן חובה וכיתה א’ שמתחילים את דרכם 
בעולם הקריאה. “כלבים”, בהוצאת “דני ספרים”, הוא ספר בסדרת “ראשית 
סדרת  זוהי  גדול.  בפורמט  מחודשת  במהדורה  לאחרונה  שיצאה  מידע”, 
ספרים יפהפייה, הנותנת מידע בסיסי וחשוב על נושאים שונים האהובים על 
הילדים. מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת “דני ספרים”, 32 עמודים, כריכה קשה. 
מחיר לצרכן 68 ₪, מנוקד. להשיג בכל חנויות הספרים ובחנות המקוונת של 

ההוצאה.

איש ארוך מאוד
מהסדרה  ליטוין  חבצלת  של  השלישי  ספרה  יצא  השבוע 
ארוך  איש  על  “סיפור  הספר  לתומא”.  מספרת  “סבתא 
מאוד” הוא סיפור מצחיק על כמה קשה להיות שונה. כאשר 
הוא פוגש אנשים שונים ממנו, מתקיים דיאלוג משעשע על 
על  סיפור  זה  שאתה.  מי  בלהיות  טוב  פחות  ומה  טוב  מה 
שחבצלת  מכיוון  עצמית.  וקבלה  גוף  דימוי  עם  התמודדות 
ליטוין עצמה נמוכת קומה על גבול הגמדות, וכמי שמסתכל 
מוסף  ערך  יש  שלה  המבט  לנקודת  מלמטה,  החיים  על 
מלא הומור ומעניין כשלעצמו. כריכה קשה 22 עמ’, הוצאת 
סטימצקי, מחיר: 69 ₪. להשיג ברשתות ובחנויות הספרים.

החתול שלמה רוצה לאכול
כריכה קשה, 47 עמ’, מחיר: 69 ₪. להשיג בחנויות סטימצקי. 

סיפורים  שלושה 
מציאות  אשר 
ארוגים  ודמיון 

בהם, יצירה ויצירתיות. יעל מנור מתארת בהומור עדין כיצד נטווים יחסים של 
)חתולים  מטבען  טובות”  הכי  “החברות  אינן  לכאורה  אשר  דמויות  בין  קירבה 
ועכברים(, והן מסייעות זו לזו בעת מצוקה, בשמחה ומכל הלב. בסיפור החתול 
הספר  לב.  טוב  בעכבר  הנעזר  וזועף  רעב  חתול  נפגוש  לאכול,  רוצה  שלמה 
מדבר על רגישות וחמלה ועל עזרה בעת צרה, כי רעות ואחווה הן תמיד עניין 

של בחירה. כריכה קשה, 47 עמ’, מחיר: 69 ₪. להשיג בחנויות סטימצקי.

מה לחשה החסה לסבתא? 
עוסק באחד  גרינברג,  “מה לחשה החסה לסבתא” מאת אסנת  הילדים  ספר 
הנושאים החשובים ביותר שנמצאים על סדר היום של הורים  - התזונה של 
זה  ספר  בפרט.  ירקות  לאכילת  מגלים  שהם  האהדה  ומידת  בכלל,  ילדיהם 
ירקות בריאים ומבקש לסייע להורים  ובחן לאכול  מעודד את הילדים בהומור 
על  זאת  את המצב,  ירקות, לשנות  לאכילת  רבה  מגלים אהדה  לא  שילדיהם 
צריכת  בנזקים שנושאת  וההכרה  בריא  מזון  הגוברת לאכילת  רקע המודעות 
מזון תעשייתי מעובד. בספר יש שלושה גיבורים מבין הירקות: החסה, העגבנייה 
והפלפל. כל אחד מהם מייצג טיפוס שונה, אולם שלושתם רוצים להעניק לילדים 
את המתנות שלהם – הוויטמינים והמינרלים שיש בהם. המספרת מאנישה את 
הירקות בספרה. היא מעניקה להם חיים, תכונות אופי, רצונות וחששות - ממש 
כפי שיש לכל אחד מאיתנו. הקוראים הצעירים, יכולים להזדהות עם הרגשות 
האנושיים של הירקות ולהגיב אליהם. הוצאת הספרים “אוריון”. מחיר לצרכן 49 

₪. להשיג בכל חנויות הספרים.

 “הכיתה המקפצת” 
“הכיתה המקפצת” מאת ד”ר עיינה פרידמן הוא סיפור המתרחש בחדר הטבע 
בבית ספר. הסיפור כתוב בשפה מחורזת ומנוקדת, המתאימה לגיל בית ספר 
יסודי, ובו נפרש בפני הילדים אורח חייהם של בעלי חיים שונים. אנו למדים כיצד 
הן מסוות עצמן, כיצד הן משתלבות בסביבה ועוד. איורים: הילה דאבי. הוצאת 
הספרים “אוריון”, מנוקד. מחיר לצרכן: 45 ₪. להשיג בכל חנויות הספרים וכן 

בחנות ההוצאה.

להרכיב ולשחק
המוגשת  ולשחק”,  “להרכיב  בסדרת  ספר  הוא  מימד”,  בתלת  ג’ונגל  “חיות 
בפורמט קשיח לילדים. הילדים )החל מגיל 3 ומעלה( מוזמנים להרכיב ארבעה 
ג’ירפה, תנין(, ולשחק עם החיות, ללמוד  )טיגריס, פיל,  ג’ונגל  דגמים של חיות 
פשוטים  הדגמים  המרתק.  עולמן  את  ולהכיר  מעניינים  מידע  פרטי  עליהן 
להרכבה: אין צורך בדבק או במספרים, אלא רק להוציא את החלקים ולחבר 
אותם זה לזה. כתיבה: רבקה קלונס, איורים: אנג’לה מאס. מאנגלית: חגי ברקת. 
הוצאת “דני ספרים”, ספר קרטון. מחיר לצרכן 88 ₪, מנוקד. להשיג בכל חנויות 

הספרים.

ספרי פסח לילדים
ענק.  בצעדי  מתקרב  פסח  חג 
על  ממליצה  לכל”  “ספר  הוצאת 
את  שיעבירו  לילדים  פסח  ספרי 
נעמי  מאת  מצה’  ‘מר  בכיף:  החג 
מאת  אליהו’  של  ‘כוסו  האולנד, 
לוין קיפניס ו’ההפתעה’ מאת שרה 

זלוף. מחירים: 68 ₪ - 74 ₪ 
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לבריאות

מה קורה לגוף שלנו עם אכילת המצות? 

חג הפסח קרב, ואנחנו כבר מעכלים את הרעיון של אכילת מצות. 
מכאבי  שסובל  מי  לעשות  יכול  ומה  לזה?  בנוי  שלנו  הגוף  האם 
בטן ובעיות נוספות, בעקבות אכילת המצות? דתיה יער, תזונאית, 

לנו  קורה  מה  ומסבירה  מפרטת  לאלטמן  יועצת 
כשאנו צורכים רק מצות במשך שבוע.

הבעיה - תחושת רעב
תחושת רעב נובעת בעיקר מההימנעות מאכילת חמץ 
שהוא לחם, לחמניות, פסטה, וכו’. יש הנמנעים גם 
אפונה,  פול,  חומוס,  )גרגרי  וקטניות  אורז  מאכילת 
שעועית, עדשים, סויה ותחליפי הסויה המקובלים(. 
בנוסף, ישנם שלא אוכלים מצה שרויה, מטוגנת או 

טבולה במשקה.

פתרונות למניעת תחושת הרעב
על מנת למנוע תחושת רעב וכן לקבל את כל אבות 

המזון, עומדים לרשותו המזונות הבאים:
דגים,  עוף,  הודו,  בקר,  עופות,  ביצים,  חלבונים: 
חלב.  ומוצרי  חלב  שקדים,  אגוזים,  דגים,  שימורי 
הסידן  תצרוכת  את  לנו  יספקו  גם  האחרונים  אלה 
מלאה,  מחיטה  מצות  פחמימות:  עבורנו.  הרצויה 
ומשומרים.  טריים  פירות  בטטות,  אדמה,  תפוחי 
לאוכלי הקטניות ההיצע גדול יותר והוא כולל אורז, 

פריכיות אורז, גרגרי חומוס, פול, תירס, עדשים.

הבעיה - עצירויות
תזונתיים  בסיבים  עשיר  תפריט  אכילת  על  להקפיד  יש   - הפתרון 
ואורז  קטניות  פירות,  בירקות,  התזונה  את  להעשיר  חשוב  לכן 
מלא. כמו”כ יש לספק לגוף לפחות 25 גרם סיבים תזונתיים. ובזמן 

הארוחות הכבדות כדאי לשלב אנזימי עיכול. 
ב- 1 ירק טרי יש 2 גרם סיבים תזונתיים
ב- 1 פרי טרי יש 4 גרם סיבים תזונתיים

ב-1 מצה מחיטה מלאה יש 2 גרם סיבים תזונתיים
ב- 1 כוס אורז מלא מבושל יש 5 גרם סיבים תזונתיים 
ב- 1 כוס קטניות מבושלות יש 14 גרם סיבים תזונתיים

חשוב להרבות בשתייה, מומלץ מים. שתייה מרובה מסייעת לפתור 
בעיית עצירות וכן מסייעת לבלום את האכילה המופרזת שמאפיינת 

את ימות החג.

הבעיה - גזים ובטן נפוחה
ומותססים  הגס  למעי  מגיעים  בשלמותם  עוכלו  שלא  מצות  חלקי 

שם על ידי חיידקים. החיידקים יוצרים גזים ונפיחות. 
כגון  פרוביוטיקה  תוספת  על הבעיה בעזרת  ניתן להקל   - הפתרון 

ג’ארו דופילוס וכן אינזמי עיכול כגון פרוביוטיק דייג’סט.
כדי  הובלה  טכנולוגיית  עם  תהיה  שהפרוביוטיקה  חשוב 
חשוב  תפקיד  עיכול  לאנזימי  המטרה.  לאיבר  יגיעו  שהחיידקים 

בעיכול פחמימות, חלבונים ושומנים. אם מזוננו מבושל או מעובד 
טבעי  באופן  בו  המצויים  המזון  אנזימי  גבוהות,  בטמפרטורות 
נהרסים, הגוף שלנו לא בנוי לייצר כמות אנזימים מספקת הנדרשת 

בארוחות חג ובארוחות כבדות בכלל, לכן קשה לנו לעכל את המזון 
ואנו סובלים מהרגשת כבדות. נטילת תוסף תזונה של אנזימים יעזור 
להשלים חלק מהאנזימים הנהרסים בבישול כך שהגוף יפיק רווחים 
תזונתיים מהמזון ומערכת העיכול תצטרך להשקיע פחות העיכול. 

המכה ה- 11
עולה  בפסח  מעצירות,  קבוע  באופן  סובלים  מהאוכלוסיה   20%
המספר באופן משמעותי. מעבר לעובדה שעצירות היא ללא ספק 
תופעה מתסכלת, במקרים מסוימים, היא טומנת בחובה גם כאבי 

בטן עזים, ולעתים גם סימפטום לבעיית מעיים גדולה יותר. 

ניצן פרימור, רוקח ראשי נווה פארמה, מציע לשים לב ונותן טיפים 
לטיפול, “השינוי הדרמטי בהרגלי התזונה, ריבוי הארוחות ואכילת 
לחג  ומההנאה שנלווים  הן חלק מההווי  מזון  גדולות של  כמויות 

הפסח. 

אלא, שבניגוד לעליה במשקל אשר אינה מסבה לנו כאב פיזי וניתן 
להתמודד איתה, כמיטב המסורת בהתחייבות לדיאטה של “אחרי 
החגים”, בעיית העצירות התוקפת עשרות אלפי ישראלים במהלך 

תקופת החג מסב להם כאב עז וסבל רב.   

ומעלה.  ימים  שלושה  במשך  פסולת  מעבר  כאי  מוגדרת  עצירות 
בבטן  שמות  העושה  היבש  המצות  קמח  הוא  לה  הגורמים  אחד 

וגורם גם לכאבי בטן ונפיחות. 

מחלה.  ולא  תסמין  היא  עצירות  כי  לדעת,  חשוב 
במסגרת העצירות, נוצר מצב בו האדם הסובל ממנה, 
מתקשה לסלק את הפסולת שהצטברה במעיים. בדומה 
אנשים  שונים.  סוגים  לעצירות  גם  אחרות,  לתופעות 
רבים סובלים מעצירות כרונית, כזאת שמלווה אותם 
במשך שנים ארוכות, מבלי שיהיו כלל מודעים לכך 
העצירות  לעומת  בה.  לטפל  שצריך  בעיה  להם  שיש 
הכרונית, קיים סוג נוסף, שהוא עצירות אקוטית, והיא 
עצירות שמופיעה פתאום, או ללא סימנים מקדימים. 
כאשר העצירות האקוטית היא זאת שתוקפת את הבן 
יכול  אדם  שכן  ממנה,  להתעלם  מאוד  קשה  אדם, 
למצוא את עצמו ימים שלמים עם כאבי בטן שהולכים 

ומתגברים ומבלי היכולת לסלק את הפסולת מגופו.

או  במעיים,  בעיות  על-ידי  להיגרם  יכולה  עצירות 
בריא.  לא  חיים  סגנון  או  תרופות,  ממחלה,  כתוצאה 
צואה,  לאבני  לגרום  עלולה  רב  זמן  למשך  עצירות 
טחורים, דלקות במעי, ובמקרים קיצוניים, גם סוגים 

מסויימים של סרטן”.

איך נטפל? 
מקצוע  איש  עם  להתייעץ  מאוד  מומלץ   - בתזונה  שינויים   .1
ולהתאים תוכנית תזונה מותאמת אישית לסובל מהתופעה על-מנת, 

לסייע לפעולת המעיים לחזור למצב תקין.
2. שתו הרבה מים - צריכת מים מרובה היא חלק מתהליך העיכול. 
3. עשו פעילות גופנית מסודרות וקבועה- הפעילות הגופנית תגביר 
העיכול  תהליך  את  גם  תשפר  ובכך  שלכם  המטבוליזם  קצת  את 

שלכם.
4. בדקו האם הסיבה היא הורמונלית- גשו לרופא המשפחה ובקשו 

ממנו לערוך בדיקות לאבחון התופעה.
5. נסו למצוא זמן להירגע- סיבה משמעותית לעצירות יכולה לנבוע 
ממצבים נפשיים מלחיצים ולכן, נסו למצוא רגעים של רוגע ושקט 
במהלך היום- תרגלו נשימות כדי להרגיע את הגוף. בכך תשחררו 

גם את המתח בו שרוי המעי שלכם.
6. בדקו מחסור במגנזיום- מגנזיום בשילוב עם מלחים נוספים יכול 
לסייע למערכת העיכול לשוב לפעילות תקינה. בניגוד לתכשירים 
נוצר  כאשר  זמן,  לאורך  שימוש  ומאפשר  ממכר  אינו  הוא  אחרים 
בתוספים  שימוש  קשיים,  בפני  עומדת  העיכול  מערכת  בו  מצב 
עם ריכוז מגנזיום גבוה, יכול לשפר את המצב. תרחיץ מילק אוף 
מים  מגנזיום,  של  גבוה  ריכוז  המכיל  תזונה  תוסף  הוא  מגנוקס 
ומלחים. הוא טבעי, אינו ממכר, שכן הוא לא מכיל חומרים שהמעי 

יכול להתרגל אליהם, ואיננו פוגע ברירית המעי. 

סל תרופות
המצות תקועות? אחד הפתרונות הוא שילוב 
חיידקים טובים בתזונה: פרוביוטיקה. אלטמן 
פרוביוטיקה   - דופילוס  ג’ארו  את  מציגה 
העיכול.  למערכת  מתקדמת  בטכנולוגיה 
הפרוביוטיקה  מוצר  הנו  דופילוס  ג’ארו 
מסייע  המוצר  העיכול.  בקטגוריית  המוביל 
של  במקרים  בעיקר  העיכול,  למערכת 
נפיחות וכבדות. כמוסות ג’ארו מכילות 8 זני 
פרוביוטיקה בטכנולוגיה מתקדמת המסייעים 
למערכת העיכול.

1 מ-4 אנשים עם הפרעות קשב וריכוז 
לטיפול  תרופות  ליטול  מפסיקים 
בבעיה הרפואית,  בגלל הקושי הכרוך 
בשל  וגם  והמינון.  הטיפול  בהתאמת 
מצמחי  חלופות  הלוואי.  תופעות 
המרפא גינקו וגינסנג הוכחו מחקרית 
התזונה  תוסף  ויעילות.  כבטוחות 
בהפרעות  יעיל  לטיפול   – גינקוזאן 
קשב וריכוז. לגינקוזאן תעודת כשרות. 
מחיר 103 ₪.

מחקר ישראלי חדשני מדגים: טכנולוגיית 
אפקט’  ‘כורכומין  של  הפוספוליפיד 
רכיב  של  יותר  טובה  חדירה  מאפשרת  
את  לגלות  בואו  התאים.  אל  הכורכומין 
אפקט’  ‘כורכומין  המוצר  הצהוב.  הקסם 
משווק החודש ב-25% הנחה. ניתן לרכוש 
המרקחת  בתי  הטבע,  בבתי  המוצר  את 
צמחים’  ‘ברא  בחנות  הפארם,  ורשתות 
הקרובה ובחנות האונליין של ברא

 פסח בפתח ואיתו גם המצות, ארוחות החג הכבדות ובעיות העיכול שמתלוות אליהן 
מי לא מכיר את תחושת חוסר הנוחות בבטן שנגרמת לנו בתקופת החגים?  מה ניתן 

 לעשות ומה יעזור למנוע את התופעה
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

״היה לנו עסק גדול של נעלים, 
בעלי עבד בו מבוקר עד ערב, 
ואני גידלתי את שלושת הבנים״ 
מספרת זיווה בקול נמוך וחרוך ״יום 
אחד הגיע בעלי הביתה״ היא מממשיכה 
בקור רוח אופייני לה ״אני לא מרגיש טוב, 

הוא אומר לנו״
״ניערתי אותו ואמרתי לו״ מגייסת זיווה 
חיוך אופטימי ״מה זה? נהיית פרנואיד, 

תלך תבדוק ונראה...״
עד  והחמיר  הלך  מצבו  ליום  ״מיום 
שהלכנו לעשות בדיקות וגילו שהכבד 

שלו לא מתפקד״... 
היא אפילו לא נאנחת וגם לא מוחה דמעה 
כשהיא פורסת את הדרמה שהתחוללה 

בחייה באותם ימים,
“בד בבד עם הריצות למומחים ורופאים, 
התחלתי לנהל את העסק המשפחתי בדרום, 
בעודי רצה מהבית לעסק ולבית הרפואה 
קרה לי משהו נדיר חלמתי שהבן שלי נופל 

ממקום גבוה לתהום, 
התקשרתי לכלתי ובדיוק שמעתי ברדיו 
שמשאית התהפכה, התקשרתי לבעלי לספר 
לו על התאונה, התקשרתי לרופא ידיד 
וכשהגעתי לבית הרפואה ראיתי שמצבו 
של הבן היה חסר הכרה וכבר הוכנס לשעות 

ארוכות לחדר ניתוח ...”
“חצי שנה חילקתי עצמי בין מיטת הבן 
למיטת הבעל בבתי הרפואה.לא מאחלת 
לאף אחת לעמוד בין הילד לבין הבעל 
כל החיים לא שווים כלום הבריאות היא 
מעל הכל והעסק הלך והתמוטט עד שקרס 

לגמרי...”
זיווה לוקחת אוויר לרגע קטן וממשיכה:

“במשך אותה התקופה ראיתי אישה בת 
גילי ישנה על הספסלים מחוץ למחלקה 
בבית חולים, ניסיתי להתיידד איתה ולהבין 
מי חולה אצלה? בשלב מסוים הבנתי שזאת 
מנוחה  לה  שמצאה  בית  חסרת  אישה 
במסדרונות בתי הרפואה. התקשרתי לכל 

מיני אנשים להתחנן לה לדיור ובעזרת 
הקשרים שהיו לי הצלחתי לסדר לה דירה 
בדיור ממשלתי. לאורך כל הדרך בחרתי 
להיות במקום של נתינה כדי לא להגיע 
למצבים כאלה. כשאמרו לי שלבעלי נשארו 
חודשים ספורים לחיות החלטתי שאני רוצה 
להיות במקום של נתינה. ולבא לעזרה לסיוע 

מתוך מקום של שליחות.  
בעלי לא שרד לצערי את המחלה אבל 
מבני וכלתי יש לי נחת נפלא ואין לי ספק 
שמה שעשיתי עבור חסרת הבית במחלקה 

עשה ה׳ עבורי ועבור בני בייתי.” 

חודש ניסן מכונה חודש הגאולה על 
שם הניסים והנפלאות שעשה הקב”ה עם 
בני ישראל ביציאת מצרים. תכלית יציאת 
מצרים היא מתן תורה, ומטרת מתן תורה 
היא – החיבור בין הקב”ה הבלתי מוגבל 
עם העולם המוגבל. זאת על ידי עבודת בני 
ישראל בתורה ומצוות, שבקיומם מחדירים 
אלוקות בעולם באופן נצחי, עד לשלמות 
הגילוי בגאולה השלמה, כשכל העולם וכל 
האנשים שבו יכירו ויראו אלוקות בגלוי. 
זו גם הסיבה לכך שגאולת מצרים באה 
דווקא על ידי ניסים גלויים – כי על ידי נס 
שלמעלה מדרך הטבע מתגלה כוחו הבלתי 

מוגבל של הקב”ה. 
הדרך להתחבר לניסים הגלויים והסמויים 
היא באמצעות מצוות הצדקה וערב פסח 
הנתינה שלנו מקרבת אותנו אל עצמנו אל 
הזולת ואת הקב”ה, ויותר מכל אל הגאולה!

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

/mychoice.co.il

גדולה צדקה 
שמקרבת את 

הגאולה...

מירי שניאורסון





התקשרתי לכלתי ובדיוק שמעתי ברדיו שמשאית 
התהפכה, התקשרתי לבעלי לספר לו על התאונה, 

התקשרתי לרופא ידיד וכשהגעתי לבית הרפואה ראיתי 
שמצבו של הבן היה חסר הכרה וכבר הוכנס לשעות 

ארוכות לחדר ניתוח ...”

"
בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק

מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)
אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 

בשיתוף

ש
ט'

א
 ר

לל
כו

א 
 ל

ון,
יר

מח
ר 

חי
מ

מ
*

 טל רב קווי: 1599-578-946

פסח
מצה
וברון.

פסח
מצה
וברון.

מודיעים לציבור בני התורה על מבצע

עד ר”חהמבצעים
אייר

190 490
רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

כובע 100% לבד תוצרת אירופה

במחיר הזול ביותר בהתחייבות!

רק

במקום390
750 ש”ח

כובעים עגולים החל מ- 169
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ליל  חל  בו  השבוע  של  האחרונים  ליומיים  מחכה  אני  שנה  מידי 
הסדר, תשאלו למה?

אז הנה, הבית כבר עטוף, ריח ניקיון באוויר, הילדים אוכלים בעיקר 
פיצה ופאלפל בשכונה. ובערב כשריח מדהים של ערב חג עוטף את 
העולם, אני יוצאת עם הבעל שלי לקנות איפור כשר לפסח, מתנה 

לעצמי.

צריך  למה  אז  ברצינות,  אותי  ששאלה  המוכרת  מול  כשעמדתי 
כשרות לפסח למוצרי איפור, הבנתי שמה שברור לי לא תמיד ברור 

לעולם הרחב. והנה ככה נולד טור. בנושא איפור כשר לפסח.
"אז מאיפה כל זה מגיע? 

בשמים, קרמים, ושאר מוצרי איפור וטיפוח מכילים לעיתים קרובות 
חמץ. לפי ההלכה, חמץ אסור בהנאה. בעוד האיסור על אוכל לא 
בשימושים  ממנו  ליהנות  מותר  אך  אכילה,  באיסור  מסתכם  כשר 
אחרים - הרי שהחמץ אסור גם בשימושים שאינם אוכל. כך למשל, 
תוכלו למצוא מזון חיות כשר לפסח. אף שבעלי חיים אינם מחוייבים 

במצוות החג, על בעליהן נאסר ליהנות ממוצרי חמץ.

שאלות  עם  הרבנים  מתמודדים  הפסח,  שלפני  בתקופה  שנה  מידי 
בנוגע לכשרות האיפור. אחד הרבנים הבקיאים בתחום הוא הרב יוסף 
זריצקי, מומחה לתחום כשרות המזון, ויטמינים ותרופות. מידי שנה 
הוא מקבל מחברות הטיפוח והאיפור את רשימת המרכיבים של כל 
מוצר, ומעניק כשרות למוצרי האיפור לפסח. מותגים מובילים כמו 
במוצרים  מתגאים  ועוד  בראון"  "בובי  "קליניק",  לאודר",  "אסתי 

כשרים לפסח, באישורו של הרב זריצקי.

הדברים אינם פשט פשוט. במוצרי איפור קיימים פרומילים נמוכים 
מאוד של חשש חמץ ומבוטל לפני הפסח. לדבריו, "גם בין מגוון 
הפה  עם  במגע  שבאים  מוצרים  בין  חלוקה  נעשית  האיפור  מוצרי 

כמו אודם ושפתונים - לבין מוצרים המיועדים לשאר חלקי הגוף".
מצד שני הוא טוען כי "לאור המגמה של היצרנים למעט בחומרים 
החשש  גדל  וצמחים,  טבעיים  בחומרים  שימוש  ולעשות  כימים, 

להימצאות חמץ או קטניות במוצרי האיפור".
 הוא מסכם שלדעתו עדיף להחמיר ולהשתמש במוצרים הנושאים 
אין  בעבר,  שטען  כפי  שלכתחילה,  אף  על  זאת  לפסח,  כשרות 

בכשרות הזו צורך.

ציפי רוזנטל, מאפרת כלות ומנחת סדנאות איפור ממודיעין עילית, 
איכותי, עמיד  יהיה  "לאישה החרדית חשוב שהאיפור  כי  מסבירה 
וגם לפי כללי ההלכה. כך למשל, בשבתות וחגים מתאפרים בערב 
והאיפור אמור להחזיק עד מוצאי השבת. אי אפשר לעשות  שבת, 
להתאפר.  אסור  עצמה  בשבת  שהרי  טאצ'-אפים,  או  תיקונים 
לכן, כשאישה חרדית בוחרת מוצרים,  עניין הכשרות.  נוסף  בפסח 

השיקולים שלה שונים, והסטנדרט שלה הרבה יותר גבוה".

לפסח,  האיפור  במוצרי  לכשרות  לביקוש  כמובן  ערים  היצרנים 
נערכים בהתאם. "אנו שולחים את רשימת הרכיבים הקיימים  והם 
בכל מוצרי האיפור שלנו לרב שמעניק כשרות לחלק מהמוצרים", 
מקבוצת  לאודר"  ב"אסתי  השיווק  מנהלת  עודד,  שירלי  מספרת 
בראון"  "בובי  לאודר",  "אסתי  המותגים  את  המשווקת  החברות 

ו"קליניק", עם תעודות הכשר למגזר הדתי.
  

לדבריה, "נשים דתיות וחרדיות רבות מקפידות מאוד על ההופעה 
שלהן, במיוחד בחגים ובשבתות. מההיכרות שלנו עם כלל המגזרים 
הנושאים  למוצרים  וגוברת  ההולכת  לדרישה  ערים  אנו  בישראל, 
כשרות לפסח בקרב לקוחות מהקהל הדתי והחרדי. מידי שנה אנחנו 
לספק  להמשיך  היא  שלנו  המטרה  המוצרים.  מגוון  את  מרחיבים 

ללקוחות את המוצרים שהן אוהבות כל השנה, גם בפסח".

"מתוקף תפקידי בדקתי עשרות רבות של מוצרי קוסמטיקה ואיפור, 
אמר  האסורים",  דגן  מני  רכיבים מחמשת  כלל  נמצאו  לא  ובכולם 
הרב זריצקי. "גם המוצרים עצמם נכללו תחת הגדרה ההלכתית של 
'לא ראויים למאכל כלב', כלומר בלתי אכילים ואין הנאה באכילתם, 
ולכן למוצר שכזה אין כלל צורך בהכשר, גם אם הוא מכיל, לכאורה, 
הללו,  והקוסמטיקה  האיפור  מוצרי  שכל  בשעה  זאת  ושוב,  חמץ. 

ככלל, לא מכילים רכיבים שכאלה".
הנשים,  לנו  ושמחה  אושר  להעניק  הוא  כפליים  וכשר  מה שבטוח 

שמחדשות ומתחדשות לכבוד החג באיפור וטיפוח חדשים .
היש מהדרין יותר מזה?

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ועתידים להיגאל...

| פודרה ומייק-אפ מהדרין: 
מי צריך את זה? 

אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל   # דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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עוגת שוקולד לפסח
 

עוגת שוקולד לפסח קלה להכנה, חגיגית, טעימה ומושלמת לאירוח. 
זוהי עוגת שוקולד מדהימה לפסח אבל מתאימה מאוד לאורך כל 

השנה, עם מרקם פאדג’י במיוחד ונמס בפה שקשה לעמוד בפניה. 
בלי הקצפות ובלי להפריד ביצים מתקבלת עוגת שוקולד לפסח הכי 
טעימה שיש שתרצו להכין שוב ושוב. מתכון, צילום וסטיילינג מנטלי 

לוין עבור רגע מתוק של עלית ושוקולד פרה

כמות: תבנית עגולה בקוטר 24 ס”מ | רמת קושי: קל | זמן הכנה 
כולל: שעה

 לעוגה:
 200 גרם שוקולד מריר

 150 גרם חמאה
 ¼ כפית מלח

 160 גרם )2/3 כוס( סוכר
 4 ביצים L, בטמפטרטורת החדר

 150 גרם )כוס וחצי( שקדים טחונים
 20 גרם )2 כפות( אבקת קקאו

1 כפית אבקת אפייה

 לקישוט:
אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.

2. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. מוסיפים חמאה 
וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד שהכל נמס והתערובת 

אחידה.
3. מוסיפים מלח וסוכר וטורפים עד שאחיד.

4. מוסיפים את הביצים אחת אחרי השניה תוך ערבוב בין הוספה 
להוספה.

5. מוסיפים שקדים טחונים, אבקת קקאו ואבקת אפייה ומערבבים 
עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה.

6. יוצקים את התערובת לתבנית ומיישרים את החלק העליון.
7. אופים את העוגה במשך 30-40 דקות או עד שהיא מתייצבת 

וקיסם הננעץ במרכזה יוצא עם פירורים לחים.
8. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר, מפזרים אבקת סוכר 

ומגישים.

טיפים:
העוגה במיטבה בטמפרטורת החדר אז היא במרקם אידאלי.

אם רוצים עוגה קצת יותר מתוקה אפשר להשתמש ב-100 גרם 
שוקולד מריר ו-100 גרם שוקולד חלב.

חשוב שהביצים יהיה בטמפרטורת החדר.
במקום שקדים טחונים אפשר להשתמש בקוקוס טחון באותה כמות.

טראפלס שוקולד בתבנית קרח
במקום לגלגל לכדורים – מכינים טראפלס שוקולד בתבנית קרח! 

2 מצרכים בלבד, תבנית קרח מסיליקון ויש לכם טראפלס שוקולד 
משגעים. הם כל כך קלים להכנה שאפשר להכין אותם עם הילדים 

בחופשת הפסח, ויש גם גרסה פרווה. מתכון, צילום וסטיילינג מנטלי 
לוין עבור רגע מתוק של עלית ושוקולד פרה

כמות: תבנית קרח מסיליקון )16-24 שקעים( | רמת קושי: קל | זמן 
הכנה כולל: שעה

לטראפלס:
150 גרם שוקולד מריר

125 מ”ל )1/2 כוס( שמנת מתוקה 
)ראו הערות לגרסה פרווה(

לציפוי:
אבקת קקאו

אופן ההכנה:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. 

2. מוסיפים שמנת וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי.
3. מערבבים היטב עד שמתקבל קרם אחיד.

4. יוצקים את התערובת לתבנית קרח מסיליקון ומיישרים את החלק 
העליון של כל שקע.

5. מקפיאים במשך כ-30 דקות עד שהטראפלס קפואים לחלוטין.
6. מחלצים את הטראפלס מהתבנית ומצפים באבקת קקאו.

טיפים:
גרסה פרווה: במקום שמנת משתמשים בכמות זהה של קרם קוקוס 

)לפחות 17% שומן( או שמנת צמחית.
שומרים את הטראפלס בכלי סגור במקרר עד שבועיים.

אפשר לצפות את הטראפלס גם באגוזים טחונים או סוכריות 
לקישוט.

ראגו שעועית לבנה 
המתכון מאת מאיה דרין, שפית ועיתונאית אוכל, באדיבות סולתם

 
רשימת חומרים:

 2 כוסות שעועית לבנה מבושלת
 4 כפות שמן זית

1  סלסילת פטריות שמפיניון פרוסות
1  חב’ פטריות שי-מג’י
1 חב’ פטריות מיובשות

1  בצל קטן חתוך לרצועות

12

3
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1/2  כרישה פרוסה לרצועות )החלק הלבן בלבד(
2  ענפי סלרי אמריקאי קצוצים

 2 כפות סילאן
2  כפות רוטב סויה

מלח לפי הטעם
פלפל שחור גרוס לפי הטעם

חופן בצל ירוק קצוץ
חופן עליי סלרי צעירים

אופן ההכנה:
1.  משרים את הפטריות המיובשות ב-2/3 כוס מים רותחים

2. מחממים 2 כפות שמן זית בסיר ומזהיבים את הבצל, הסלרי 
והכרישה.

3. מסננים את הפטריות המיובשות, קוצצים ושומרים את הנוזלים.
4. באותו סיר מחממים 2 כפות שמן זית במחבת ומזהיבים את 

פטריות השמפיניון והשי-מג’י. מוסיפים פטריות מיובשות, מיצים 
יחדיו.

5. מחזירים לסיר עם הפטריות את הבצלים, מוסיפים את השעועית 
ומערבבים יחדיו על להבה גבוהה.

6. מערבבים ½ כוס נוזלי פטריות מיובשות, סילאן וסויה. מתבלים 
את התבשיל ברוטב לפי הטעם.

7. מתקנים תיבול ומגישים חם בעיטור בצל ירוק וסלרי.

רוטולו 
לזניה -  צורות רבות לה: אם חשבתם שדפי לזניה טובים רק למתכון 
הפשוט שאתם מכירים אז טעות בידכם.  מותג הפסטה ברילה ואינס 

ינאי מציעים מתכון לרוטולו – דפי לזניה מגולגלים וממולאים בתרד 
ומלית גבינה, ועטופים ברוטב עשיר של שמנת עגבניות, שהכי כיף 
לנגב מהצלחת.  מנה קלה להכנה, מרשימה, מנחמת, וגם טעימה 

מאוד. 

מצרכים:

1 חבילת דפי לזניה של ברילה
שמן זית להברשה

מצרכים למלית:
2  כוסות תרד קצוץ מאודה

1  בצל קטן קצוץ מטוגן
400  גר׳ גבינה כחושה למילוי ואפייה

100  גרם מוצרלה מגוררת
חצי כוס בזיליקום קצוץ
מעט פלפל שחור גרוס

כפית מלח

לציפוי:
250  מ”ל שמנת לבישול

2  צנצנות של רוטב ארביאטה/ בזיליקום/נפוליטנה 
150  גר׳ גבינת פרמז׳ן מגוררת

ההכנה:
1. מבשלים את דפי הלזניה כ- 6 דקות ומניחים על נייר אפייה אחד 

ליד השני, מברישים במעט שמן זית שלא יתייבשו.
2. מערבבים יחד את מרכיבי המלית לתערובת אחידה. 

3. מניחים על כל עלה כף מלאה מהמלית ומגלגלים מניחים בתבנית 
משומנת, או מרופדת נייר אפייה ) רצוי  עגולה ( כשצורת הגלגול 

מופנית כלפי מעלה.
4. מערבבים יחד 2 צנצנות רוטב ושמנת לבישול ויוצקים מעל 

הגלילים, עוטפים בנייר אלומיניום  ואופים -25 דקות ב- 180 מעלות, 
מסירים את נייר האלומיניום, מפזרים את הפרמז’ן ואופים ללא כיסוי 

10 דקות נוספות.

שייק קראמבל תפוחים
טרנד הבריאות בישראל הוא כבר מזמן לא טרנד אלא מגמה 

שממשיכה לגדול ולתפוס תאוצה, ובארבע השנים האחרונות חלה 
עלייה דרסטית במכירות קטגוריית המשקאות מהצומח שצמחה 

ב- 120%. כיום אחד מכל שלושה ממשקי הבית גדל בישראל צורכים 
משקאות מהצומח )תחליפי חלב(. קבלו המלצה להכנת משקה 

 Alpro מפנק, עשיר בסיבים ובטעם באדיבות המותג הבינלאומי
)אלפרו

מצרכים:
2 תפוחים קלופים, ללא החרצנים, חתוכים לרבעים

1 מקל קינמון
 1כפית דבש או סילאן

250 מ”ל מים )לבישול(
1 בננה קפואה, חתוכה לחתיכות גדולות
50 גרם שבולת שועל אינסטנט )לדייסה(

300 מ”ל משקה שקדים-שבולת שועל 
חצי כפית ג’ינג’ר טחון
חצי כפית תמצית וניל

 
ההכנה: 

1. בסיר קטן מניחים את התפוחים, מקל קינמון ודבש / סילאן, 
מוסיפים את המים מרתיחים. מבשלים על אש נמוכה במשך 5 

דקות, או עד שהתפוחים רכים. מורידים מהאש, מוציאים את מקל 
הקינמון ומניחים להתקרר.

2. מעבירים את התפוחים )עם המים( למעבד מזון, מוסיפים את 
שאר המרכיבים: בננה קפואה, שבולת שועל, משקה שקדים-שבולת 

שועל, ג’ינג’ר ותמצית וניל( ומעבדים לשייק חלק.
3. מעבירים לכוסות ושותים!

שמעו סיפור על מקרה מעניין שהגיע אלינו. בחור ישיבה תיכונית, בן 
בגודל  גידול  הקרקפת.  על  שפיר  שומני  גידול  עם  אלינו  שמגיע   ,17
של גולה “בומבילה”, קוטר של כ-3 ס”מ. מעין פצע בגרות אבל ענק 

ומטריד.
קודם  שגידול  לאחר  צמח  השבועיים,  בן  שהגידול  הסתבר  מתחקור 
ידי  יותר מהנוכחי, הופיע בסנטר והבחור שלנו, “טיפל” בו על  וקטן 

ניסיונות ניקוזו, בהצלחה חלקית בלבד.
הוא סבל מ”שפעת”, רגישות גבוהה לקור. מסתבר שבסמוך להתחלת 
התופעות, הוא שהה מספר ימים בישיבה חדשה ולא מוכרת, מה שנקרא 
“שבוע ישיבה” על מנת לבחון התאמתו לאותה ישיבה רחוקה. באותו 
שבוע, חל גל קור קיצוני ונמסר שהוא סבל מהקור ביום ובלילה, כנראה 

גם הרגיש בסביבה זרה ולא מוכרת.
אז יש לנו כבר קצה חוט לגבי הגירוי שגרם להופעת הגידול. לחץ נפשי, 

“סטרס” הוא אחד מהגורמים האפשריים להתפרצות מחלה. 
בבריאות הטבעית אנחנו מחלקים את גורמי המחלה לגורמים ראשוניים 

ומשניים.
גורמי המחלה הראשוניים הנם שלושה בסה”כ: 

א. היעדר החיות הבסיסית האנרגטית של האדם. למשל אדם שמחבק 
את החיים, עושה כל דבר בשמחה, מקבל את המציאות ושמח אתה. 
לשליטת  נתון  שהוא  מרגיש  אותו,  מחבקים  שהחיים  אדם  לעומתו, 

המציאות בו, מואס בעבודתו ובחייו.
ב. היעדר מרכיבים חיוניים בזרם הדם והלימפה. בדם צריכים להיות 
כל חומרי הגלם שהגוף זקוק להם למשל ויטמינים ומינרלים, על מנת 
לבנות רקמות ולייצר אנרגיה. כל גוף חי הוא גוף שמחדש את עצמו, 

ללא התחדשות אין חיים..
ג. הצטברות רעלים במערכת. כל תהליך ביולוגי נורמלי יוצר פסולת. 
בתהליך ה”ברירה” הגוף מפיק מכל חומר הנכנס אליו את מה שהגוף 
האפשרית.  במהירות  החוצה  להפריש  צריך  מה שנשאר  ואת  לו  זקוק 
של  ההורקה  איברי  ידי  על  מתבצעת  הפסולת  הפרשת  נורמלי  במצב 
ברגע  אך  מהריאות.   co2 ופליטת  זיעה  שתן,  בצואה,  ויוצאת  הגוף 
תופיע  המופרשת,  מהכמות  גדולה  בגוף  המצטברת  הרעלים  שכמות 

מחלה.
גורמי המחלה המשניים הנם תנאי חיים שעשויים לגרום לאחד או יותר 
מגורמי המחלה הראשוניים להופיע. דוגמא: אדם אוכל אוכל תעשייתי 

ומעובד, אנחנו נקרא לזה גורם מחלה משני. 
לא בהכרח תיווצר אצלו הצטברות רעלים, למשל אם יש לו מרכיבי דם 
טובים וחיות גבוהה ופינוי רעלים גבוה, גופו ידע להתמודד עם הרעלים 
רעלים  פינוי  בחיות,  חולשה  יש  אם  אבל,  מצטבר.  נזק  ללא  ולפנותם 
ראשוני  לגורם מחלה  יצטברו  איטי ומרכיבי דם לא תקינים, הרעלים 

ותהיה מחלה.
הראשוני  המחלה  גורם  מהו  לאבחן  מאוד  חשוב  שלנו  באבחון  לכן, 

והמשני.
וגם  נפשי  ב”סטרס”  לאחרונה  נתון  שהיה  הבנו  שלנו.  לבחור  נחזור 
מהגוף.  אנרגיה  מאוד  הרבה  ששואב  קור  מול  פיזית  בהתמודדות 

המשכנו בתשאול לברר לגבי התזונה של הבחור.
הסתבר שהבחור שלנו, אוהב מאוד “ג’אנק פוד”, נשנושים וממתקים 
סוכריות,  למיניהם,  החטיפים  בכל  מאוד.  גדולות  ובכמויות  למיניהם 
מאכל,  צבעי  משמרים,  חומרים  המון  ישנם  שבהם  וכד’  שוקולדים 
מקרישים מתחלבים וכ’ שכולם הנם חומרים כימיים שגופנו אינו יודע 
לפרק אותם בשלמות, ואין לגוף כל תועלת בהם, כלומר הם בהגדרה 

רעלים לגופנו.
אכילת  הנם  המשניים,  המחלה  שגורמי  היא  כן  אם  שלנו  האבחנה 
ברעלים.  המלאים  ממתקים  ושאר  נשנושים  נקניקיות,  פוד”  “ג’אנק 
גורם מחלה משני נוסף הנו ה”סטרס” הנפשי והאנרגיה שהגוף איבד 

בניסיונו להתמודד מול גל הקור.
רעלים  הצטברות  ראשוניים:  מחלה  לגורמי  הביאו  אלו  מחלה  גורמי 
עקב  בחיות  וירידה  חיוניים  ומינרלים  ויטמינים  מספיק  היעדר  בגוף, 

המצב הנפשי והלחץ בו היה נתון.
והיחיד  האחד  כח  אותו  והוא  הריפוי  על  שאחראי  בגוף  אחד  כח  יש 
נזק בלתי הפיך  נגרם  ורגע, כח החיים. אם לא  שמחיה אותנו כל רגע 
לאירים השונים, הגוף החי מסוגל לרפא את עצמו אם לא מפריעים לו.

זיהויים,  לאחר  המשניים.  המחלה  בגורמי  יתמקד  תמיד  שלנו  הייעוץ 
והסרתם, הרפואה תגיע מאליה.

הייעוץ במקרה הזה כלל 3 מרכיבים: 
הותאם לו תפריט לתזונה מבריאה המבוסס על פירות וירקות, קטניות 
וקמחים מלאים בלבד תוך הימנעות מוחלטת מג’אנק פוד, נשנושים, 
כל מוצרי החלב , קמח וסוכר לבן, מטוגנים ושאר מוצרים תעשייתיים 

מעובדים.
פעילות גופנית חצי שעה ביום 4 פעמים בשבוע

הקפדה על 8 שעות שינה בלילה.
שיפור משמעותי החל לאחר כשבועיים, הגידול החל להצטמק. לאחר 
6 שבועות  ובסיום התהליך לאחר  נעלם,  עוד שבועיים הגידול כמעט 
פצעי  גם  הדרך,  על  נעלמו  לחלוטין,  נעלם  הגידול  הייעוץ  מהתחלת 
הבגרות, חזרה השמחה והחיות לבחור והרגישות הגבוהה לקור נעלמה. 

ברוך רופא חולים

| מטפלים בגורמי המחלה

בריא לדעת   # אורן ברוך לביא      

אורן ברוך לביא, בוגר מכללת אלימה לרפואה משלימה ותלמידו 
של הרב יובל הכהן אשרוב, מטפל בקליניקה של הרב באור הגנוז 

ובראש העין 052-3303102
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
כביש 90

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. ואהבת לרעך כמוך
2. ובא לציון גואל

3. והגדת לבנך

תשובות:

תשובות:

ְּקָרא יט יח 2. ְיַשְׁעָיהּו נט כ 3. ְשׁמֹות יג ח 1. ַוִי

ב____"  פארה  עצים."מסעף  לחטיבת  גדול  1.גרזן 
)ישעיה י לג(

בכךואין  תלישה  דרך  "אין  הפרי.  2.קטיפה,תלישת 
דרך____ בכך" )שבת עג: (

3.תלש,ניתק חלק של הצמח."את ראש יניקותיו____" 
)יחזקאל יז ד(

4.עניות,חוסר כל. "אין קרבנו ב____" )נזיר מ: (
5.כל אשר נשמה באפו."מה יתאונן אדם____" )איכה 

ג לט(
נמי____  דגאולה."מלחמה   ____ הגאולה.  7.ראשית 

דגאולה" )מגילה יז: (
ולגידור."ויפל אחזיה בעד ה____  לכיסוי  9.חיץ,רשת 

בעליתו" )מלכים ב א ב(
12.נאמן,ישר, מי שדעתו מיושבת עליו."_____נתתיך 

באומות נאמן" )שבת קה.(
14.עת,מועד. "לכל____ ועת לכל חפץ" )קהלת ג א(

1.שן הפיל. "וכסף____" )מלכים א י כב( )בלשון יחיד(
2.בדות,דבר בדוי. "_____ היא" )שבת כז.(

3.מחודשי השנה.
מן  אחד  שהיה  משה  בימי  גד  למטה  גאואל,הנשיא  4.אבי 

המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. )במדבר יג טו(
5.חשבון סופי,סכום,כמות כוללת."____ מחנהו מאתים וששים 

ריבוא" )סנהדרין צה: (
6.שירה,צהלה. "באו לפניו ב____" )תהילים ק ב(

נוי  לשם  שונים  צבעוניים  בחוטים  מחט,תפירה  10.מעשה 
וקישוט. "ולא ב____ שהיא מעשה מחט")רש"י שמות כו א(

13.שפחת רחל,שלבן נתנה לרחל עם נישואיה ליעקב. )בראשית 
כט כט( )בהיפוך אותיות(

תאחר"                                 לא  ו____  וכדומה."מלאתך  זיתים  או  ענבים  15.עסיס 
)שמות כב כח( )לא בלשון סמיכות(

16.קיצור המילים : נטילת לולב.
17.עני,דל,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(

19.אין,אפס. "וישם ל____ מלתי" )איוב כד כה(

העמוד טעון גניזה

1.כינוי לעונש גופני,הלקאה על מעשה רע. ____  ____  "בלב 
נער ____   ____ ירחיקנה ממנו" )משלי כב טו(

7.שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. "ו____ 
של אבנים" )מידות ג ז(

8.נכון,אמיתי. "____ אנחנו")בראשית מב יא( )בלשון יחיד(
מחזיאות"  הימן."מלותי____  מבני  המשוררים  הלויים  9.מן 

)דברי הימים א כה ד(
משועבדת."_____  שאינה  חופשיה  אשה  חורין.   _____.11

חרין אי אפשר" )גיטין ד ה(
12.נפגם,הושחת,ניטל החוד. "אם____ הברזל")קהלת י י(

בחברון.  לו  חגית,שנולד  מאשתו  דויד  של  הרביעי  14.בנו 
)שמואל ב ג ד(

18.מין אריג דק. "סלסלה ו____" )גיטין נט.(
20.אציל,עשיר,בעל-הון."ולא נכר____ לפני דל" )איוב לד יט(

21.בנם השני של אדם וחוה.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.מנין,ספירה."מספר____ העם אל המלך" )שמואל ב כד 
ט(

5.יופי,נועם,נוי. "דברי פי חכם____" )קהלת י יב(
שליח____"  תנא  לבוש."האי  6.ערום,חשוף,,שאינו 

)כתובות סה: (
8.גרגרי חיטה מיובשים וכתושים לגריסים."במכתש בתוך 

ה____ בעלי" )משלי כז כב(
ואין____  ועוד."רעתך רבה  עוד  לו  יש  10.אין___ לדבר. 

לעונתיך")איוב כב ב( )בהיפוך אותיות(
11.נעוץ,תקוע. "השפוד ה____ באהל" )אהלות א ג(

13.קיצור המילים : הר הזיתים.
15.מידת היבש,מן המידות שנזכרו במקרא."וחמר שערים 

ו____ שערים" )הושע ג ב(
16._____ החשמונאי.

17.רעב,חוסר לחם. "בחסר וב____ גלמוד הערקים ציה" 
)איוב ל ג(

18.קיצור המילים : ארון קודש.

1. בד"ו  2. מר"ח ניסן עד י"ס בו 3. מדיני אפיית מצות 4. 
מתו בהם תלמידי ר"ע 5. שבעה 6. אכילת מצה וסיפור 
יציאת מצריים 7. אסרו חג 8. לפני בדיקת חמץ 9. בשבתות 
שלאחר פסח 10. בליל הסדר 11. בערב פתח 12. מההגדה 
של פסח 13. 30 יום קודם לחג 14. ממצוות עשה שהזמן 

גרמן 15. "מועדים לשמחה" 16. 18

1. לא אד"ו ראש ולא ... פסח
2. ב- 12 הימים הללו הקריבו הנשיאים במשכן

3. "השעה שהוחמצה". מהו מקור הביטוי?
4. מדוע נוהגים צער בימי ספירת העומר?

5. כמה שבועות בין פסח לעצרת?
6. שתי מצוות בליל הסדר שחיובן מהתורה

7. שמו של היום שלמחרת החג
8. יש מניחים אז בבית 10 פתיתי לחם

9. מתי נקראים פרקי אבות?
10. מתי שרים "קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה"?

11.מתי שואבים "מים שלנו"?
12. מנין הביטוי "גומרים עליו את ההלל"?

13. מתי מתחילים לדרוש בהלכות חג הפסח?
14. מאלו מצוות פטורות הנשים?

15. באיזו ברכה מברכים זה את זה בחוה"מ?
16.מצה לפסח צריכה להיעשות תוך ... דקות
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מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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