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של              
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כ"ח בניסן תשע"ח 13/4/18 4

לכבד את ההורים כמו את בורא עולם

אבלות ושמחה

כדי לעמוד כראוי על עוצמת היחס המכבד הנדרש כלפי ההורים 
על פי תורת ישראל, נתבונן יחד בדברי התלמוד: תנו רבנן ]שנו 
חכמים[, נאמר: "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך", ונאמר: "ַּכֵּבד ֶאת ה' 
ֵמהֹוֶנָך". השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום. נאמר: "ִאיׁש 
ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו", ונאמר: "ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּתיָרא." השווה הכתוב 
מֹות  ְוִאּמֹו  ָאִביו  "ּוְמַקֵּלל  נאמר:  המקום.  למורא  ואם  אב  מורא 
ֶחְטאֹו". השווה  ְוָנָׂשא  ֱאֹלָקיו  ְיַקֵּלל  ִּכי  ִאיׁש  "ִאיׁש  ונאמר:  יּוָמת", 
ואם, לברכת  נקיה[ אב  ונקט לשון  ]כלומר, קללת.  הכתוב ברכת 
תנו  בו.  שותפין  ששלשתן  שיהיה[,  צריך  ]כך  בדין  וכן  המקום. 
רבנן, שלשה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו. 
הוא:  ברוך  ואת אמו, אומר הקדוש  בזמן שאדם מכבד את אביו 

מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני".
האדם  על  אמיתית,  מבט  מנקודת  כי  היא  הדברים  משמעות 
להתייחס להוריו ביראת הכבוד הראויה לבורא העולם )!( שהרי 
הם שותפיו של האלוקים ביצירתו. הוא נתן את הנשמה הרוחנית, 
בדרגת  הם  הרי  בנם,  כלפי  לפיכך,  הגוף.  חומר  את  נתנו  והם 
באיזה  משנה  זה  ואין  הבורא.  של  לחשיבותו  התואמת  חשיבות 

מעמד חברתי נמצא אותו בן ביחס אליהם.
המקרה היחיד בו מותר לבן לעבור על בקשת או ציווי הוריו, 
אותו לעבור עבירה. שהרי אחרי  רק אם חלילה הם מצווים  הוא 
זה  עקרון  כולם.  את  שברא  מי  של  בכבודו  חייבים  הם  גם  הכל, 
כבלתי שייכים  הנראים  נלמד מהפסוק המורכב משלשה חלקים, 
ה'  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו,  ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו,  ְוָאִביו  ִאּמֹו  "ִאיׁש  לזה:  זה 
ֱאֹלֵקיֶכם". מדוע נקשר מורא ההורים עם שמירת השבת, ומה פשר 
ואביו  אמו  איש  לומר:  בא  אלא  אלקיכם'?  ה'  'אני  הפסוק  סיום 
תיראו, אבל את שבתותי תשמורו. ואם הם מצווים אתכם לעבור 
עבירה, אל תשמעו להם, שהרי אני ה' אלקיכם. של כולכם. אולם 
כל ציווי שאינו סותר את רצון הבורא, כגון אם אחד מהם מבקש 
לסייעו בדבר מה, לבצע פעולה כל שהיא, להימנע ממעשה מסוים 
וכל כיוצא בזה, על הבן לחוש באותה שעה כאילו הבורא בכבודו 
על  הנאמרות  המילים  את  לו  ואומר  לפניו,  כעת  התגלה  ובעצמו 

ידי ההורים.
ואם כך במילוי משאלותיהם ובהׂשבעת רצונם, קל וחומר שעל 
צער.  להם  לגרום  העלולה  פעולה  שום  לבצע  שלא  להיזהר  הבן 
להם  לגרום  בידו  כיצד  במחשבתו  תמיד  יתבונן  אדרבה,  אלא 

אפילו  שהרי  רוח.  קורת  להם  ולהסב  לשמחם  יוכל  ובמה  נחת 
מצד הכרת הטוב הפשוטה על כל אשר טרחו ועמלו בעבורו מאז 
לידתו ועד עומדו ברשות עצמו, חייב הוא להם חוב שאין לו גבול. 
את  לכבד  עליו,  היא  עולם  של  מלכו  שמצוות  לאחר  וחומר  וקל 
ההורים שהביאוהו לעולם, אפילו במקרה בו לא גידלוהו בעצמם 
ולא טרחו כלל בסיפוק צרכיו. שהרי הם שותפיו של בורא העולם 

בבריאתו של ילד זה.
אב  כיבוד  היכן  עד  אליעזר:  ר'  את  "שאלו  בתלמוד:  ומסופר 
לאביו  אחד  כוכבים  עובד  עשה  מה  וראו  צאו  להם:  אמר  ואם? 
באשקלון ודמא בן נתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים אבנים ]יקרות[ 
של  ]ברווח  שכר  ריבוא  בששים  הגדול[  הכהן  ]שבבגדי  לאפוד 
]רב  ריבוא  מתני: בשמונים  כהנא  ורב  אלף מטבעות[  שש מאות 
כהנא גרס שהיה זה רווח של שמונה מאות אלף מטבעות[, והיה 
כדי  ]להעירו  ציערו  ולא  אביו,  של  מראשותיו  תחת  מונח  מפתח 
ליטול את המפתח לפתוח את תיבת האבנים היקרות. וכך הפסיד 
את העסקה[. לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה 
לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו ]לרוכשה[. אמר 
להם: יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם 
ממון שהפסדתי  אותו  אלא  מכם  אני מבקש  אין  אלא  לי.  נותנים 
בשביל כבוד אבא. ואמר רבי חנינא: ומה מי שאינו מצווה ועושה 
- כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה ]הגוי אינו מצווה במצות 
חייבים  שהגויים  המצוות  משבע  אחת  שאינה  לפי  הורים,  כיבוד 

בהן. אלא מקיימה מתוך ההיגיון[".
גוי  אותו  של  המופלאה  הנהגתו  על  שם  בתלמוד  מסופר  ועוד 
מפואר[  יוקרה  ]לבוש  סירקון  לבוש  היה  אחת  "פעם  מאשקלון: 
של זהב ]רקום חוטי זהב[, והיה יושב בין גדולי רומי. ובאה אמו 
וקרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו, ולא הכלימה". 
גם לצורת פניית הבן להוריו בשעה שמספק להם את צרכיהם, 
מייחסת התורה חשיבות רבה. וכדברי האמורא אבימי בנו של רבי 
אבהו: "יש מאכיל לאביו פסיוני ]עוף יוקרה שהוא מאכל עשירים[ 
]שהיא  בריחיים  מטחינו  ויש  כך[,  על  ]נענש  העולם  מן  וטורדו 
זה[ לחיי העולם הבא". ובתלמוד  מלאכה קשה[ ומביאו ]מעשה 
באחד  "מעשה  זאת:  המסבירים  סיפורים  שני  מובאים  ירושלמי 
שהיה מאכיל לאביו פסיוני. פעם אחת אמר לו אביו: מאין לך כל 
ולעומתו,  ואכול!"  טחון  לך?  אכפת  מה  סבא!  לו:  אמר  אלה? 

את  מפרנס  היה  ]ומכך  בריחיים  טוחן  שהיה  באחד  "מעשה 
משפחתו[ והיה לו אב זקן. ושלח המלך בשביל אביו לבא לעבודת 
המלך. אמר לו בנו: אבא טחון ]במקומי לפרנסת המשפחה[, ואני 
אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה ]שם יעבידו אותך ללא 
גבולות[". הרי לנו שדרך הביצוע המעשי של מצות כיבוד ההורים 
סובבת סביב ציר תחושתם הטובה של ההורים והדאגה לרווחתם 

בהתאם לנסיבות.
ואכן, העיד רבי אבהו, אביו של אבימי, על בנו שהיה מיישם 
קיים מצות  ברי,  אבימי  "כגון  וכלשונו:  מושלם.  באופן  זו  גישה 
כיבוד". התפעלות זו נבעה מהעובדה ש"חמשה בני סמכי הוה ליה 
לאבימי בחיי אביו ]לאבימי היו חמישה בנים גדולים שהיו סמוכים 
על שולחנו[". ובכל זאת, "כי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא ]כאשר 
היה בא הסבא, רבי אבהו, ונוקש בדלת[, רהיט ואזיל ופתח ליה, 
ואמר אין אין עד דמטאי התם ]היה רץ אבימי עצמו ולא שולח את 
אחד מבניו, כאשר תוך כדי מרוצתו היה אומר כן, כן, פותח, פותח, 
ידי  על  אביו,  לכבד את  כדי  וזאת  אל הדלת.  מגיע  היה  עד אשר 
המסר שכולו נתון לו כעבד לפני רבו[. יומא חד אמר ליה: אשקיין 
מיא ]יום אחד ביקשו אביו: השקני מים[, אדאייתי ליה נמנם ]עד 
שהביא לו, התנמנם אביו[. גחין קאי עליה עד דאיתער ]נשאר גוחן 
כלפיו דרך כבוד עם המים בידו, עד שהתעורר[. איסתייעא מילתיה 
ודרש אבימי מזמור לאסף ]הסתייע הדבר משמים ובשעת המתנה 

זו התחדש לאבימי ביאור בפרק התהילים מזמור לאסף[".
ועוד מספרים חז"ל: "רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא, דכל אימת 
הייתה  טרפון  ]לרבי  לה  וסליק  גחין  לפוריא  למיסק  בעיא  דהות 
אמא, אשר בכל זמן שהייתה צריכה לעלות למיטתה הגבוהה היה 
וכל  שרפרף[.  על  שתעלה  במקום  גבו,  על  שתעלה  כדי  מתכופף 
ממיטתה,  יורדת  כשהייתה  ]וכן  עלויה  נחתת  נחית,  דהות  אימת 
היה דורש שתרד דווקא על גבו. וזאת על אף שהיה מגדולי הדור, 
כדי להראות לה את הכרת הטוב והתבטלותו המוחלטת כלפיה[". 
וכן: "רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה ]כאשר היה שומע 
קול פסיעות אמו[, אמר: איקום מקמי שכינה דאתיא ]אקום מלפני 

השראת שכינת הבורא שבאה[".
זוהי ההתייחסות האמיתית והנכונה הראויה לכל אדם, בכל מה 
שנוגע לגישתו כלפי מי שעומדים מאחורי כל הווייתו וכל קנייניו 

בעולם.

של  גבורתם  אל  מתחברת  עקיבא  רבי  תלמידי  של  גבורתם 
קדושי הקהילות ע"י אוצר הרזים של רשב"י. 

כך הוא הנוסח של מרן הרב קוק זצ"ל לכותרת של חודש אייר 
אשר כולל את רוב ימי ספירת העומר ובתור שכזה מקבל הוא 

בתכונתו את מה שמאפיין אותם. 
נוספת,  ייחודיות  ימים עם  יש  בתוך הימים החשובים האלה 
ירושלים, ועוד  ויום  יום העצמאות  זכינו בדורנו:  לשניים מהם 
קודם לכן בלט היום של ל"ג בעומר כיום מיוחד שרב בו הנסתר 
בערבוביה  בו  והגאולה משמשים  יום שהגלות  זהו  הנגלה.  מן 
קול  ממעמקים,  הבא  קול  שומעים  שכאילו  היא  והתחושה 
"אוצר  בשם  זצ"ל  קוק  הרב  מרן  ע"י  שנקרא  ישועה  שמבשר 

הרזים של רשב"י". 
תקופת  היא  שלו  החודש  בפתגם  הרב  רומז  אליה  התקופה 
של  הגדולים  והמוסרים  המשנה,  מייסדי  עולם  גדולי  התנאים 
התורה שבעל פה. לאחר התקופה הראשונה של משה, יהושע, 
בקריאה  נבואתו  את  מסיים  שבהם  שהאחרון  ונביאים  זקנים 
המשמעותית כל כך, באומרו: "זכרו תורת משה עבדי". זהו אם 
כן התפקיד המיועד לגדולי התנאים, להעביר את התורה אל העם 
הוצרכו  הקשים  המשברים  ובגלל  פיה,  על  לחיות  יוכלו  למען 

אפילו להתחיל להעלות את הדברים על הכתב. 
את  להם  וצירפו  והלכותיה,  התורה  עיקרי  את  העבירו  הם 
אבות  במסכת  ריכזו  הם  אותן  הנלוות,  המוסריות  ההדרכות 

שאנו קוראים בשבתות שבין פסח לעצרת ולומדים ממנה דברים 
הרבה. 

עם זאת, דווקא בתקופה זו היה גם שבר גדול תחילה בחורבן 
הבית ואחר כך בכישלון מרד בר כוכבא, ובמותם של תלמידי 
רבי עקיבא, ואף על פי שאין לנו פירוט מדויק על מה שהיה, ניתן 
יכולת  וחוסר  מחלוקות  לריבוי  שהכוונה  השיטין  מבין  להבין 

להגיע להסכמה. 
אכן צריך לציין שהאחדות עניינה בארץ ישראל ולא בגלות, 
כאוויר  נחוצה  האחדות  כאן  אבל  הפיזור,  עם  לנו  טוב  שם 
לנשימה, והמאמר של הלל "אל תפרוש מן הציבור" מקבל את 

המשמעות המלאה. 
לעמוד  כבר  יכולים  היו  לא  זה  חשוב  בדבר  ומשנכשלו 
וכמעט  גמור,  חורבן  הייתה  והתוצאה  ישראל  בארץ  במלחמה 
ייאוש מוחלט שנמנע רק ע"י גלוי האמונה שקיבלה את ביסוסה 
והיא שעמדה  רשב"י,  של  בתורתו  בפנימיות,  שנצנץ  האור  מן 

לאבותינו לשמור על ייחודם גם לאורך שנות הגלות החשוכה. 
גלות זו הגיעה לשיאה בשואה האיומה אותה זכרנו והזכרנו 
בימים אלה, ואולם כאילו באורח פלא מתוכה זכינו לשיבת ציון 
השלישית, כשהימים המציינים אותה חלים דווקא בימי ספירת 

העומר בהם אנו מקיימים מנהגי אבלות על החורבן ההוא. 
מן הדין איפה שכשם שאנו יודעים להתאבל, כך צריכים אנו 
הלום,  עד  שהביאנו  להשי"ת  ולהלל  ולהודות  לשמוח  לדעת 

ניתפש ח"ו עם שום רבב של כפיות טובה, הגם שברור  ושלא 
שצריכים לעשות כאן במדינתנו הרבה תיקונים, ואולם בשביל 

זה אנו פה!!! 
"ה"א  כידוע  הוא  העצמאות  יום  חגיגת  של  הקבוע  התאריך 
שקבעו  הקדמונים  של  בלוח  כבר  שנרמז  תאריך  וזה  אייר"  
את סדר השנה לפי ימי הפסח בסימני א"ת ב"ש, כשהמשבצת 
האחרונה ז"ע נשארה פנויה ונתמלאה בימינו כדי לומר ששביעי 

של פסח מכוון ליום העצמאות. 
יבינו  והמבינים  מזה  יותר  הרבה  אלא  טכני  סימן  רק  זה  אין 
ליום  גם  שייכת  סוף  ים  בקריעת  שנתגלתה  אמונה  אותה  איך 
העצמאות ואת הגיבוי לראות את כל אשר עובר עלינו בעיניים 
של אמונה קיבלנו ללא ספק ממשנתו של מרן הרב זצ"ל שכולה 
ספוגה באהבת הארץ והעם החוזר לארצו ומתיישב בה. כל כך 
היה מזדהה עם תחיית העם בארצו עד אשר אף מובא בשמו כי 

כל מי שבא לארץ נחשב לצדיק ומאמין. 
אבל  המדינה,  הקמת  את  לראות  זכה  לא  עצמו  קוק  הרב 
המשיך אחריו מורנו ורבנו הרצי"ה זצ"ל אשר לימד אותנו כי זו 

המדינה שלנו שגומרים עליה את ההלל. 
העם  של  האחדות  בחיזוק  להשלימה  שצריך  ברור  אמנם 
ביקורת  כל הערה של  לפני  היהודית של המדינה אבל  והזהות 
יש להקדים בהודאה )לה'(  על מה שזכינו כי אכן מאת ה' הייתה 

זאת היא נפלאת  בעינינו. 

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



9.30     ‰ר‰"‚ רבי ברוך רוזנבלום ˘ליט"‡

‰ר‰"‚ רבי ‡‰רן ‡˜ר ˘ליט"‡  10.30

‰ר‰"‚ רבי י˘ר‡ל מ‡יר ˘ו˘ן ˘ליט"‡  10.45

‰ר‰"‚ רבי מ‡יר ˘ורı ˘ליט"‡  12.00

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מר„כי ‚רוס ˘ליט"‡  13.00

מנח‰ ו‡רוח˙ ˆ‰רים  13.45

‰ר‰"‚ רבי ‡˘ר „רו˜ ˘ליט"‡  15.00

‰‚‡ון רבי בנימין בירנבוים ˘ליט"‡  16.00

‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡  16.30

‰ר‰"‚ רבי מר„כי נוי‚ר˘ל ˘ליט"‡  17.00

‰ר‰"‚ רבי מנחם ˘טיין ˘ליט"‡  19.00

‰ר‰"‚ רבי ˆבי‡לי בן ˆור ˘ליט"‡  20.00

 

י˙˜יים ‡י"‰ ב“‡ולמי ˜ונטיננטל“ רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜

ב"‡ולמי ˜ונטיננטל" רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜     ‰‡ירוע יועבר ב˘י„ור חי ב"˜ול ‰ל˘ון"  
 יום חמי˘י „' ב‡ייר ˙˘ע"ח

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 

 לבי˙ מ˘פח˙ ˆפורי ‰י"ו

(ל˘עבר ‰‡ירוע ‰מרכזי במלון ”ויזניı“ ”ˆפורי ˜ל‡ס“)

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 
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להתווכח בכבוד

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

אריאל למברג

אחד מגדולי הפוסקים בדור הקודם היה הגאון רבי שלמה זלמן 
אויערבך. רעייתו, הרבנית, נפטרה כמה שנים לפניו ומקורביה נפרדו 
ממנה בלוויה מכובדת. לפני הקבורה ביקש בעלה לומר כמה מילים.
המשפחה  "שבני  אויערבאך,  הרב  אמר  קבורה",  בעת  "המנהג 
נפרדים מהנפטר בבקשת מחילה שמא פגעו בו והכאיבו לו במהלך 
החיים. אך אני יכול להצהיר בנוכחותך כי אני פטור מלבקש ממך 

מחילה. שכן מעולם לא פגעתי בך ולא הכאבתי לך". 
כיצד  להבין:  ובקיש  המשפחה  מבני  אחד  ניגש  הלוויה  אחרי 
מעולם  האם  בו?  לפגוע  ולא  שנים  עשרות  אדם  עם  לחיות  אפשר 
והיא  אחד  משהו  רצית  שאתה  קרה  לא  האם  התווכחתם?!  לא 
"בוודאי   - ומאוכזב?!  כועס  נשאר  מכם  ואחד  הפוך  רצתה משהו 
להתווכח  הקפדנו  "אך  הרב,  ענה  זוג",  בני  כל  כמו  שהתווכחנו, 

בצורה מכובדת ולכן הוויכוח לא גלש מעולם לפגיעה ולמריבה". 
העולם.  טבע  זה  ככה  דעות,  חילוקי  ישנם   – אנשים  איפה שיש 
אולם  שוות".  דעותיהם  אין  כך  שווים  פרצופיהם  שאין  "כשם 

השאלה היא כיצד מפרשים דעה שונה ומתמודדים אתה? 
אופי  מהבדלי  נובע  הוא  בוויכוח.  פסול  שום  שאין  סברו  חז"ל 
וגישות ואין בו שום דבר רע. כך פירש האדמו"ר מקוצק את המשפט 
 – דעותיהם שוות"  אין  כך  שווים  פרצופיהם  "כשם שאין  הקודם: 
כלומר, כשם שאין אדם כועס על פניו השונות של חברו, כך אין לו 

לכעוס על דעתו השונה. 
יהודים אוהבים להתווכח וכמו שאמר מי שאמר: "שני יהודים – 
שלוש דעות"... ]שימו לב שבמדינה ענקית כמו ארצות הברית, על 
בארצנו  ואילו  מפלגות  שתי  הכול  בסך  ישנן  תושביה,  מיליון   300
הקטנטונת יש 11 מפלגות ועוד כמה שלא מצליחות לעבור את אחוז 

החסימה...[. 
יכול להיות חוויה אינטלקטואלית  נכון  ובעוד שוויכוח שמנוהל 
את  שמכלה  שריפה  לאבק  להפוך  עלול  שמסתבך  וויכוח  עשירה, 

הבית, את המשפחה, את בית הכנסת ואת הקהילה. 
יהודי  נישואים  ויועץ  פסיכולוג  הוא  גוטמן  מרדכי  ג'ון  ד"ר 
בוושינגטון  מנהל  גוטמן  שנה.  ארבעים  של  ותק  עם  אמריקאי 
שמביאים  הגורמים  ואת  נשואים  זוגות  שחוקרת  אהבה"  "מעבדת 
חלילה להרס הזוגיות. כיום, הוא יכול להיפגש עם בני זוג ותוך דקות 
ספורות לכתוב על דף את הסיכויים שלהם לשרוד יחד יותר משלוש 

שנים. אחוזי הדיוק שלו הם למעלה מתשעים אחוז!
השיטה היא פשוטה )תנסו בבית...(: גוטמן מעלה ביניהם נושא 
לוויכוח, נושא שגרתי שזוגות רגילים להתווכח עליו, כמו הגרביים 
הזרוקות בסלון, אחריותו של מי להוציא את הילד מהגן, ומי אמור 
לקחת עבודה נוספת כדי לכסות את חוב המשכנתא התופח... והוא 
עוקב אחרי הדרך בה הם מתמודדים עם הדעה השונה. לדעתו, "כל 
הגורמים להצלחת הנישואים או להרס שלהם נמצאים בתוך ניהול 
וויכוח". ככל שהעימות מנוהל בצורה סבירה )נותנים לסיים משפט, 
מוכנות לשנות דעה( – גוטמן מעלה את הסיכויים הזוגיים שלהם. 
וככל שהעימות הופך להיות מתנכר – עולים האיומים כנגד הקשר. 

וכאן עולה השאלה כיצד מתווכחים נכון? בהנחה שתמיד נתווכח 
ולעולם לא נסכים על כלום ]מישהו אמר פעם: "נישואים הם חיים 
הוויכוח  את  להפוך  איך  ללמוד  עלינו  תמידית"...[  הסכמה  אי  של 

לרגע של צמיחה במקום לחוות אותו כמוקד של עימות וכעס. 
אנו רוצים לעשות זאת בעקבות אירועי הימים הללו, שהם מוזרים 
שהתרחש  מסתורי  אירוע  על  מדברים  אנו  כמותם.  מאין  ומשונים 
לפני קרוב לאלפיים שנה והפך את תקופת הימים הללו לימי אבל 

וצער: מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. 
אל  לשוב  עלינו  ישראל,  עם  על  שנחת  האסון  גודל  את  להבין 
הימים ההם. אלו היו הימים שאחרי החורבן השני, השלטון הרומי 
הגדול  המאור  דרכו.  את  חיפש  והעם  ירושלים  את  החריב  האכזר 
באותם ימים היה רבי עקיבא. הגמרא מכנה אותו בשם 'אבי התורה 
היה  הוא  פו(.  )סנהדרין  עקיבא"  דרבי  אליבא  "כולהו  פה',  שבעל 
הרוחנית  האליטה  היו  תלמידיו  ולכן  התורה  של  הדרשנים  גדול 
אלף   24 על  כולה,  שלו  הישיבה  והנה  ישראל.  בעם  והתורנית 

תלמידיה הגדולים, הפכה בימים ספורים למערת קבורה. 
נהגו  נוקטת, כאמור, בטעם: "מפני שלא  מה גרם לכך? הגמרא 
כבוד זה בזה". וזה מעלה כמובן כמה שאלות גדולות: א. ממתי מגיע 

עונש מוות למי שלא מכבד את חברו? 
ב. למה הם מתו בתוך תקופה קצרה של בין פסח לעצרת? הרי 
חוסר הכבוד ההדדי שלהם היה מסתמא תופעה שנמשכה הרבה זמן 

ולא רק ל"ג ימים? 
מהם  כבוד"?  נהגו  "לא  המילים  פירוש  מה  עניין:  של  לגופו  ג. 

בדיוק עשו? 

והיה  הרע  לשון  דיבר  אחד  דכל  אפשר  שם:  מהרש"א  חדא"ג 
]שהוא  הרע  לשון  היא  'אסכרה'  למיתת  וסימן  בגנות חברו,  מספר 
בגרון כמו לשון הרע שהוא בפה[. ואמר שמתו 'בין פסח לעצרת', 
מגיפה  של  טבעית  מסיבה  ולא  ]עליונה  בהשגחה  שמתו  להורות 

וכיו"ב[ כי הוא זמן ממוצע שקרוב לבריאות ורפואה. 
מהעובדה שהם מתו ב"אסכרה", חיידק בגרון, מסיק המהרש"א 
וזה  הרע.  לשון  שדיברו  דהיינו  בפה.  הקשור  בעוון  היה  שחטאם 
ברור  היום,  עד  עליהם  אבלים  אנו  אם  מאוד:  תמוה  דבר  כמובן 
שמדובר היה בגדולי ומאורי ישראל - וכיצד אנשים גדולים הופכים 

להיות חבורת מדברי לשון הרע? 
קרה  זה  ההיסטוריה,  לאורך  הישיבות  מכל  כיצד  מכך:  יתירה 
דווקא בישיבתו של רבי עקיבא? הרי המשפט המפורסם ביותר שלו 
הוא: "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". האם התלמידים לא 

שמעו מרבם את הכלל הגדול בתורה?! 
זה  כמוך  לרעך  ואהבת  עקיבא:  רבי  אמר  יט,יח:  קדושים  ספרא 
כלל גדול בתורה. חמור בהרבה מכך: רבי עקיבא לא היה רק 'נאה 
דורש', רבי עקיבא היה בעצמו אהבת ישראל!. כל מהותו של החכם 

הדגול הייתה אהבה בכלל ואהבה אינסופית לעם ישראל בפרט. 
שני  מספרת  הגמרא  עצמה.  שלו  מהאישיות  כבר  התחיל  זה 
סיפורים: בתחילת דרכו היה עקיבא רועה פשוט בצאנו של כלבא 
שבוע. הוא לא ידע קרוא וכתוב, אך משום מקום נוצר קשר שידוכים 
בינו ובין 'הנסיכה' של ירושלים, רחל, בתו של כלבא שבוע. האבא 
ולא  בתו  עם  הקשר  את  ניתק  הוא  בושה.  מרוב  נפשו  את  ידע  לא 
הקרבן  על  ומספרת  מוסיפה  נ(  )נדרים  הגמרא  בחתונתה.  הופיע 
באוהל  חיו  הם  עקיבא.  עם  החיים  עבור  רחל  שהקריבה  העצום 
ברחוב, הם שכבו על הקש בלילות הקרים של ירושלים ופעם נכנסו 
לי,  היה  "אילו  בכאב:  עקיבא  אמר  רחל.  של  בשערה  קשים  כמה 

הייתי נותן בראשך סיכת תכשיט עם 'ירושלים של זהב'". 
רחל  מדוע  מכל:  המעניינת  הנקודה  את  הגמרא  מגלה  וכאן 
של  הענקית  הירושה  על  אנאלפבית  צאן  רועה  העדיפה  העשירה, 
רועה צאן אצל כלבא שבוע.   רבי עקיבא היה  אביה? כתובות סב: 
אם  אמרה:  נעלות[  מידות  ]בעל  ומעולה  צנוע  שהוא  בתו  ראתה 
אתקדש לך תלך ללמוד?! אמר: כן. שמע זאת אביה והוציאה מביתו 
והדירה מכל נכסיו. רחל הוקסמה מהמידות הנעלות של הצעיר. היא 
העדיפה אדם אצילי כמותו שמייצג וויתור ואהבה על פני הבחורים 

השחצנים שהקיפו את אביה העשיר. 
עוד  והנה  עקיבא.  רבי  של  האישי  אופיו  על  אחת  עדות  זאת 
פועל  על  קכז(  )שבת  מספרת  הגמרא  יותר:  עוד  מדהים  סיפור, 
שנים  שלוש  אצלו  עבד  הוא  בגליל.  עשיר  אצל  לעבוד  שהלך  עני 
לעשיר  ניגש  הוא  הכיפורים.  ליום  הביתה  לשוב  והחליט  רצופות 
וביקש שכר על כל התקופה, אך העשיר אמר שאין לו לשלם. הפועל 
כרים  אולי  קרקע?  אולי  לתת?  נכסים  לך  יש  אולי  אמר בתדהמה: 
וכסתות? אחרי הכול, אתה גר באחוזה אדירת ממדים. אך העשיר 
טען שאין לו כלום. הפועל המסכן לא כעס ולא הרהר על המעביד 
העשיר, אלא שב הביתה בידיים ריקות כמו שיצא לפני שלוש שנים. 
אחרי החג הופיע העשיר בבית הפועל עם שלוש עגלות מלאות 
ואז שאל את הפועל: מה חשבת עלי כשהתחמקתי? אמר  סחורה, 
לבית  נכסיך  כל  את  הקדשת  אולי  זכות,  עליך  לימדתי  הפועל: 
המקדש ולכן למעשה אין לך כלום. חיבק אותו העשיר ואמר: "כשם 
שדנת אותי לזכות – כך הקב"ה ידון אותך לזכות". ב"שאילתות דרב 

אחאי גאון" מובא כי אותו פועל אצילי היה רבי עקיבא. 
ועוד עובדה שלישית על רבי עקיבא, שהיא נוגעת בעיקר לענייננו: 
הוא לא היה רק אדם שכולו חסד בעצמו, אלא כך גם דיבר ודרש 
על  זכות  ומלמד  אופטימי  היה  שלו  החשיבה  סגנון  כל  לתלמידיו. 
עם ישראל. עד כדי כך, שפעם אחת ויחידה שרבי עקיבא דרש רעיון 
שהיה לגנותו של עם ישראל, העירו החכמים בתדהמה: "רבי עקיבא 

עזב את מידת החסידות שלו". 
סנהדרין קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא - דברי רבי 
]שהיה  לחסידותיה  עקיבא  רבי  שבקיה  יוחנן:  רבי  אמר   ... עקיבא 

תמיד מלמד זכות על ישראל[. 
וכאן עולה השאלה העצומה, כיצד דווקא קבוצת התלמידים הזו, 
שנשמה וחיה את הסגנון המכבד של רבי עקיבא, הפכה להיות כת 

של "מדברי לשון הרע", עד שלא ניתן היה להחזיק אותם בחיים? 
אנו מוכרחים לומר כי יש סוג מסוים של מחלוקת שדווקא תלמידי 
חכמים נופלים בו. יש אופי הרסני במיוחד של מריבה שאיש אינו 

יכול להימלט ממנה.
יותר  הרבה  הוא  הפשט  נפלא:  דבר  מליובאוויטש  הרבי  מסביר 
אם  לוויכוח.  הערכתם  את  ונפשם  רוחם  בכל  הפגינו  חז"ל  עמוק: 

נסכם במשפט אחד את מבנה התלמוד כולו הוא: אנא, העריכו דעה 
שונה. חז"ל לא ראו בוויכוח רק עובדה קיימת, אלא סברו שבלעדיו 
אי אפשר להתקדם. נשים לב כי היהדות צמחה דרך מוסד המחלוקת, 
אביי  ישמעאל,  ורבי  עקיבא  רבי  שמאי,  ובית  הלל  בית  הפלוגתא. 
ורבא - כולם היו זוגות שהתווכחו על כל דבר שזז וככה הביאו את 

ארון הספרים היהודי אל ממדיו המרשימים. 
אולם אצל תלמידי רבי עקיבא אירע ההיפך הגמור. הם הפכו את 
הוויכוח התורני למריבה. במקום להעריך את הדעה השונה – הם 
את  פירשו  הם  העיקרית:  הנקודה  וזאת  מכך  חמור  ממנה.  נפגעו 
הדעה השונה כחטא! כמו קלות דעת, כמו חוסר יראת שמים, כמו 
לא  כבר  הם  נוראה.  למריבה  הפך  הוויכוח  וכאן  אכפתיות.  חוסר 

התווכחו, הם שללו האחד את השני. 
הוא,  למריבה  וויכוח  בין  "ההבדל  כך:  שאומר  יפה  משפט  יש 
שבוויכוח שוללים את הנאמר ובמריבה את האומר". ועוד משפט חד 
אומר: "וויכוח ראוי הוא כזה שבו כל צד בטוח שהצד השני טועה, 
בעוד שוויכוח לא ראוי הוא כשכל צד בטוח שהצד השני חוטא". זה 

השלב בו הוויכוח הופך לפילוג. 
נקודה  העלה  מליובאוויטש  הרבי  להם?  דווקא  קרה  זה  מדוע 
והלך עם  מדהימה: רבי עקיבא היה טיפוס מוחלט. קנאי לקדושה 
האמת שלו עד הסוף. אנו זוכרים את דברי הגמרא הנוראים על רגעי 
מותו, כאשר הרומאים דקרו את גופו בשלוש מאות חניתות של ברזל 
והוא אמר: "כל חיי כמהתי למות על מסירות נפש והנה זכיתי לכך". 
נפש  מסירות  שישנה  איפה  הכלה.  אין   - קנאות  שיש  היכן  אך 
בבית  דווקא  ולכן  סובלנות.  לייצר  קשה   – הקצה  עד  ואכפתיות 
מדרשו של רבי עקיבא, התפרק מוסד המחלוקת שהוא גאוותה של 
היהדות. התלמידים שכחו איך להתווכח ובמקום להעריך דעה שונה 
– תקפו אותה עם כל העוצמה. במקום לחפש "אחדות" - תלמידי 

רבי עקיבא תבעו "אחידות". 
בבית:  בעיקר  קורה  זה  אך  חכמים,  תלמידי  בין  לקרות  יכול  זה 
דווקא במקום שיש בו אהבה – וויכוחים עולים לטונים גבוהים. אנו 
אנו  וויכוח,  כשמתרחש  ולכן  השני,  מהצד  דעים  לתמימות  מצפים 
שלי.  לאישיות  הערכה  חוסר  כמו  השונה  הדעה  את  לפרש  נופלים 

'אם הוא אוהב אותי – היה עליו להסכים אתי'. 
אותך,  שונא   - עליך  שחולק  מי  כל  לא  הפוכה:  היא  האמת  אך 
יודע  מנים(, אדם חכם  )יס  כן"  "אומרי  ויותר מזה: במקום לחפש 

להעריך דעה שונה ומחפש דווקא את סיעור המוחות. 
ליקוטי שיחות כב/139: לכל אחד מהתלמידים היה את הדרך בה 
הבין את תורת רבו ועל פיה עבד את ה'. אצל האחד היה העיקר אהבת 
ומכיוון שהיו תלמידי רבי עקיבא שעבדו  ה'.  יראת  ואצל השני  ה' 
בעניין של 'ואהבת לרעך כמוך', השתדלו להשפיע על חבריהם שגם 
הם יעבדו בדרך זו. וכאשר החברים לא קיבלו את דעתם – הרי שלא 
נהגו כבוד זה בזה. עוד זאת: רבי עקיבא חי כל ימיו בתשוקה בעניין 
המסירות נפש, כפי שאמר לתלמידיו: 'כל ימי הייתי מצטער ... מתי 
אותה  את  ממנו  קיבלו  עקיבא  רבי  ותלמידי  ואקיימנו'.  לידי  יבוא 
התשוקה וכל עניין בעבודת ה' היה אצלם במסירות נפש שחדר את 

כל מציאותם – ולכן לא היה אצלם מקום לעניין אחר. 
ענק  טיפ  מעניקה  יג(  )עירובין  הגמרא  בפועל?  מכאן  ניקח  מה 
לניהול וויכוחים. הגמרא אומרת שההלכה נקבעה כדעת בית הלל, 

"מפני שנוחים הן ... שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם". 
בית הלל עשו שני דברים: א. הם הקשיבו עד הסוף לדברי בית 
לדבר  סיימו  שמאי  בית  שתלמידי  עד  הפה'  את  'סגרו  הם  שמאי. 
והקשיבו להם בסבלנות. ב. יתירה מכך: כאשר נציג בית הלל היה 
קם לדבר, היה חוזר ומסכם תחילה את דברי בית שמאי ורק אחר כך 

מציג את העמדה השונה שלו. 
שהבנת  היטב  לוודא  "שיקוף".  נקרא:  זה  הפסיכולוגית  בשפה 
את דברי הדובר הראשון ולומר: "מה שאת אומרת בעצם הוא שאני 
לא מספיק נמצא בבית"... כך אפשר להיות בטוח שהקשבת היטב 
לדברי הזולת ואתה גם משדר לו את הכבוד הראוי לדעתו – גם אם 

הנך חלוק עליה לחלוטין. 
ונסיים: בערב המהפכה באיראן בה עלה חומייני לשלטון, הרבי 
שלח כמה בחורים כדי להוציא משם ילדים וילדות יהודים. במבצע 
הברית,  לארצות  והוטסו  ילדים  מאות  הוצאו משם  וחשאי,  מורכב 
פסח,  לפני  ימים  כמה  עבורם.  שהוקם  מיוחד  במוסד  שוכנו  שם 
קיבלה הנהלת המוסד מסר מיוחד מהרבי: לא לשכוח להכין אורז 

לליל הסדר! כדי שתהיה לילדים הרגשה של בית... 
בפסח,  קטניות  לאכול  לא  מחמירים  האשכנזים  אצל  לב:  נשים 
אבל הרבי הרגיש את הצורך השונה של אותם ילדים – והעניק להם 

את הכבוד הראוי.
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תורה עם דרך ארץ

הרב בן ציון נורדמן

עניינים  שני  מציינים  אנו  העומר  ספירת  של  אלו  בימים 
שלכאורה במבט ראשון ושטחי נראים כמנוגדים זה לזה, הבה 

נעמיק בהם לרגעים:
הנושא הראשון והמהותי של ימים אלו הלוא הוא ימי הכנה 
למתן תורה. הימים שבין חג הפסח לחג השבועות מציינים את 
המעמד  אל  ישראל  בני  של  והרצון  ההכנה  והערגה,  הכימיה 
הנכסף בו יקבלו את התורה בו' לחודש סיון למרגלות הר סיני.
טומאה  ותשע  שערי  מארבעים  ממצרים,  יצאו  ישראל  בני 
הצו  התורה.  קבלת  לקראת  ונערכים  צוואר,  עד  שקעו  בהם 

ממצרים  העם  את  "בהוציאך  אומר  האלוקי 
תעבדון את האלוקים על ההר הזה". זו תכלית 
כשביקשו  פרעה  התנגד  לה  מצרים  יציאת 

לצאת לעבוד את ה'.
והימים האלו, בכל שנה ושנה מציינים את 
התורה  לקבלת  הכנה,  ואותה  כמיהה  אותה 
חכמינו  שאמרו  כפי  שנה,  בכל  המחודשת 
ישראל  בני  לצאת  "בחודש השלישי  ז"ל: 
לא  סיני.  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים  מארץ 
היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא', מהו 'ביום 
הזה'? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו 

היום ניתנו".
ארע  הוא  שאף  אחר,  עניין  ישנו  מנגד 
בדיוק בימים אלו: מות 24,000 תלמידי התנא 
הקדוש רבי עקיבא, על שום שלא נהגו כבוד 
ענף  כריתת  של  מצמרר  מאורע  זה  בזה.  זה 
התורה בדורם, טרגדיה נוראית של כביית אור 

התורה.
מנוגדים,  די  הדברים  נראים  ראשון  במבט 
מחד, הכנה לתורה ולכבוד לומדיה, ומאידך, 
אלפי  מות  כדי  עד  התורה  בכבוד  זלזול 
ששני  מסתבר  למעשה  אבל  התלמידים. 

הדברים עולים בקנה אחד. ותחילה סיפור להבנת המסר.



ווידנפלד זצ"ל היה גאון עולם. הוא כונה  רבי דוב בעריש 
בפי כול בהערצה 'הגאון מטשבין' על שם מוצאו עיירת צ'בין 
שמחוז קרקוב הפולנית. עם פרוץ השואה התעורר חשש כבד 
הוא  שטירמר'  'דר  הנאצית  המפלגה  שבעיתון  לאחר  לחייו, 
תואר כ"גדול התלמודיסטים בעולם". לאחר מסתור ומנוס דרך 
והפך  מיעקב'  'כוכב  ישיבת  את  והקים  לישראל  הגיע  רוסיה 

לפוסק הדור.

מעוררת  הייתה  אצילותו  דעת.  וכאנין  כאסטניס  נודע  הוא 
כבוד והיו לו גינונים של מלכות וקדושה. בביתו בשעה שבין 
מבני  שרבים  קבוע  תורני  שיעור  מתקיים  היה  לערבית  מנחה 
ירושלים היו משתתפים בו. אחד מהמשתפים היה עובד בחנות 
דגים ירושלמית ומיד עם תום העבודה היה סר לשיעור. הריח 

היה נורא ומבהיל.
מתאמץ  רוקו,  בולע  היה  אסטניס  שהיה  מטשעבין  הרב 
וממשיך את השיעור חרף הריח העז שהפריע לו. אך מעולם 

לא העיר דבר ואף המשיך להאיר פניו על אותו אדם.

תלמיד קרוב שראה את הרב מתייסר הציע לדבר עם "הדייג" 
שאולי לא יגיע לשיעור או שמא יחליף בגדיו לפני בואו. אך 
ידבר עם אותו אדם מטוב  ואף הזהירו שלא  הרב ההינו מכך 

ועד רע. שמא ייפגע.
על הפסקת  הרב מטשעבין במפתיע  הודיע  תקופה,  כעבור 
השיעור של תורה. פנה המקורב בקובלנה לרב: לומר לאותו 
יהודי - אסור, אבל להפסיק שיעור תורה דרבים - זה מותר?! 
ענה הרב מטשעבין בפשטות וענווה: וכי יש ספק בכלל, ביטול 
תורה או פגיעה בבן אדם? אין כאן כלל שאלה. אסור לפגוע 

בבן אדם גם אם יתבטל תורה מרבים.
חז"ל  בזמן  שארע  מסיפור  סימוכין  הביא  לדבריו  כראיה 

ומופיע בתלמוד בבלי )סנהדרין יא, א(: רבי נכנס לבית המדרש 
והריח ריח עז של שום. קרא רבי ואמר: מי שאכל שום שייצא, 
עמד רבי חייא ויצא, מיד עמדו כל בני השיעור ויצאו בזה אחר 
זה. למחרת פגש רבי שמעון בנו של רבי את רבי חייא ושאלו: 
אתה הוא זה שציערת את אבא אמש?! אמר לו רבי חייא, לא 
תהא כזאת בישראל, עשיתי זאת רק כדי שלא לבייש את האוכל 

שום.
מכאן הסיק הגאון מטשעבין שמותר לבטל תורה של רבים 

ובלבד שלא להלבין פנים לאדם.
אם תרצו זו גם המסקנה לימים אלו של 
הם  האלו  שהימים  ברור  העומר.  ספירת 
ללא  תורה  אבל  התורה,  לקבלת  הכנה  ימי 
לזולת,  וויתור  ללא  תורה  טובות,  מידות 
תורה שאין בה דרך ארץ וכבוד זה בזה – 

אינה שווה כלום.



שבדרון  שלום  רבי  הירושלמי  המגיד 
התבקש פעם למסור שיעור כממלא מקום. 
הסתפק  הוא  המצווה  את  לחטוף  במקום 
רבי  הידוע  המשגיח  את  לשאול  ועלה 

יחזקאל לווינשטיין זצ"ל מישיבת פוניבז'.
השיעור  ומגיד  היות  הספק?  היה  מה 
ימלא  זו  ובתוקפה  לתקופה  עכשיו  נוסע 
שפיו  כמי  שנודע  והוא  המקום,  את  הוא 
קהל  את  יכבוש  בוודאי  מרגליות  מפיק 
מגיד  שישוב  ולאחר  בדבריו,  המאזינים 
ממנו  ויבקשו  ייתכן  לתפקידו  השיעור 

להישאר במקומו.
ראוי  אין  אכן,  ואמר:  חצקל  רבי  נענה 
לקחת משרה זו. התורה אם היא על חשבון דמו של השני אין 
ופגם  רבב  מכל  נקייה  להיות  צריכה  תורה  כלום.  שווה  היא 
חשבון  על  היא  אם  נפש".  משיבת  תמימה  ה'  "תורת  כנאמר 

כבודו של השני אין זו תורה.
ולקבלתה,  לתורה  הכנה  של  אלו  בימים  דווקא  לכן, 
יחד  שבטי ישראל ביתר שאת נתחזק בבין אדם לחברו שהיא 

היא ההכנה הראויה והאמתית לתורה.

שבת שלום וחודש מבורך
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

nordman@gmail.com לתגובות

הכנה למתן תורה שלובה יד ביד עם זהירות בכבוד חברו  מעשה נורא מהגאון מטשעבין זצ"ל, 
שביטל שיעור תורה בכדי לא לפגוע ביהודי והמשרה עליה ויתר המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל

פנה  תורה.  של  השיעור  הפסקת  על  במפתיע  מטשעבין  הרב  הודיע  תקופה,  כעבור 
המקורב בקובלנה לרב: לומר לאותו יהודי - אסור, אבל להפסיק שיעור תורה דרבים 
- זה מותר?! ענה הרב מטשעבין בפשטות וענווה: וכי יש ספק בכלל, ביטול תורה או 
פגיעה בבן אדם? אין כאן כלל שאלה. אסור לפגוע בבן אדם גם אם יתבטל תורה מרבים

"

המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל
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בכל שנה מחדש, בימים הללו של 
בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
ליום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום 
העצמאות, נפתח הדיון מחדש על חלקו של 

הציבור החרדי בימים אלו.
כל דיון, מאמר, סרטון כזה או אחר, אמירה 
של אישיות חרדית או משהו בסגנון זה הופך 
לכותרת, מהומה, שערורייה ועוד. כך קרה גם 
השבוע ומן הסתם יימשך גם בשבוע הבא... 
אני לא נכנס לעניין של איך צריך להתנהג 
ברוח הימים הללו, כי אני באמת חושב שזה 
נתון להחלטתם של גדולי ישראל, איש איש 
ורבותיו. עלינו אבל לזכור תמיד שמה שלא 
יהיה ואיך שננהג ונפעל המציאות לא תשתנה, 
מכונת ההסתה המשומנת כנגד הציבור החרדי 

בכלי התקשורת תימשך תמיד.
עדיין לא הצלחתי להבין האם ההסתה 
או  מבורות,  נובעת  החרדי  המגזר  כנגד 
אולי משנאה תמידית שיש בכלי התקשורת 
למגזר שלם שמוסר את נפשו על חינוך ילדיו 
בדרכי התורה והיראה. אבל זה ברור, שתמיד 
מתעורר הצורך בהסברה חרדית שאינה באה 
לידי ביטוי בעמדות שונות בכלי התקשורת, 
ולדעתי הסיפור הוא שונה לחלוטין, יש היום 
בכלי התקשורת מסבירנים חרדים שעושים 
עבודה מצוינת ואני חושב שבאיזשהו מקום 
גם מקדשי שם שמיים, אבל, וזה אבל גדול, 
כמה שאנחנו נביא לידי ביטוי את עמדת 
הציבור החרדי בכל נושא ועניין - כל זה 

לא יעזור. 
ואין כאן  סיבות  יש לכך הרבה מאוד 
המקום להרחיב, אבל בכל זאת, אותם אלו 
שתמיד מדברים וכותבים יפה ומבטאים 
את עמדת היהדות החרדית נאמנה - עושים 
עבודה נפלאה, על אף שכל זה לא מספיק, 
ועדיין, אחרי הכל, צריך לזכור שמעט מן 

האור דוחה הרבה מן החושך.

בידול מנתניהו עכשיו

הסקרים האחרונים לא מנבאים טובות 

למפלגות החרדיות יהדות התורה וש"ס. אני 
באופן אישי, לאחר הרבה מאוד עבודת הבנה 
של איך נעשים סקרים ועל פי מה מפרסמים 
תוצאה של סקרים, איני מאמין בהם בכלל.

ראינו במערכות בחירות קודמות, שהפער 
בין תוצאות הסקרים לבין תוצאות האמת היה 
פער גדול כרחוק מזרח ממערב. ובכל זאת 
אני רוצה כן לדבר על המגמה המטרידה: אין 
חולק על כך שהממשלה הנוכחית בראשות 
בנימין נתניהו היא הטובה ביותר עבור המגזר 
החרדי, הממשלה הטובה ביותר שהייתה כאן 
בשנים האחרונות זו הממשלה הנוכחית, 
אבל יחד עם זאת על המפלגות החרדיות 
להבליט ובכל הכוח את נחיצותן והצורך של 
כל אדם ירא השם במפלגות חרדיות חזקות 

בכנסת הבאה.
בעקבות  לנרדף  שהפך  כמי  לנתניהו, 
בקרב  היום  גדולה  אהדה  יש  החקירות, 
ציבור גדול שמעולם לא הצביע הליכוד, 
יש שאומרים שאם היום יהיו בחירות הליכוד 
יביא באזור ה40 מנדטים, זה אמור להטריד 
את בנט בעיקר ואת כחלון וגם את ליברמן, 
המפלגות  את  יטריד  לא  שזה  כדי  אבל 
החרדיות חייבים נבחרי הציבור שלנו לתת 
ביטוי והבלטה מיוחדת וחריגה גם במחיר 

של מעט אי נעימות מביבי. 
על נבחרי הציבור להזכיר לציבור כל הזמן 
מה היה לנו כאן בממשלת נתניהו לפיד בנט, 
עם כל האהבה שיש לראש הממשלה - עלינו 
תמיד להבליט את הצורך במפלגות החרדיות, 
שאין מישהו שידאג לעולם התורה זולתן. 

אם הם יתעוררו בזמן, יהיה אפשר לשמור 
על הכוח החרדי ואולי אף להגדיל את כוחו 
בכנסת הבאה. אך אם חלילה לא יתעוררו 
בזמן, עוד עשויה להיות אפשרות שבנימין 
נתניהו אמנם יהיה ראש הממשלה גם אחרי 
הבחירות הבאות אבל כוחן של המפלגות 
החרדיות ירד ואז נצעק בקול גדול אוי וחבל. 
ככל שיקדימו חברי הכנסת החרדים מצד 
אחד להביע הערכה לנתניהו, אבל מהצד 
השני להבליט כמה שרק אפשר את הבידול 
שלהם מנתניהו - הרווח לכולנו, הציבור 

החרדי - יהיה גדול יותר.

זוכרים בדרכנו

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

שנאת חרדים בתקשורת הכללית תהיה תמיד, למרות 
כדאי  לכן  יפה,  עבודה  עושים  מתוכנו  שהמסבירנים 
הלאומיים  הזיכרון  בימי  חלקנו  על  לדיון  להתכונן 
החרדיות  המפלגות  על  וגם:   • הקרוב  בשבוע  גם 

להתעשת במהרה ולבדל את עצמן מראש הממשלה

על נבחרי הציבור להזכיר לציבור כל הזמן מה היה לנו כאן 
לראש  שיש  האהבה  כל  עם  בנט,  לפיד  נתניהו  בממשלת 
במפלגות  הצורך  את  להבליט  תמיד  עלינו   - הממשלה 

החרדיות, שאין מישהו שידאג לעולם התורה זולתן

"

הנספח לבעלי לשון הרע
"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת... והובא אל אהרן הכהן 

או אל אחד מבניו הכהנים" )יג, ב(
פרשה זו של נגעי צרעת הייתה נוהגת הלכה למעשה בזמן שעם ישראל 
היו בתפארתם ויושבים על אדמתם, והיה זה מרוב חיבתם של ישראל לפני 
הקב"ה, שמי שהיה מדבר לשון הרע, היה חולה במחלה החמורה של צרעת, 
ודינו של המצורע הוא, טמא טמא יקרא ומושבו מחוץ למחנה, והיה צריך 
ללכת לכהן שהיה בדרך כלל תלמיד חכם וצדיק, ואגב זה שהיה פוסק לו 
בעניין הצרעת, היה מוכיחו על חטאו עד שחזר בתשובה ושב ורפא לו, אשרי 
עין ראתה כל אלה, איך שהקב"ה היה קרוב לעמו, להוכיחם על חטאם, 

ולהדריכם בדרך הישר.
כיום אנו בחושך, הפה, הפך הפקר בעוונותינו הרבים, ואין מי שיעצור בעדנו, 
אמנם, אם אין לנו את התזכורת הנוראה הזאת, את הצרעת, אך עדין יש לנו 
בידינו את הפרשה הזו פרשת תזריע כדי ללמוד ממנה את חומרת העוון, 

ולהבין מתוכה איך להתרחק מנגע לשון הרע והמחלוקת.
כתוב בספר "טעם ודעת", שהנה שלשה מיני נגעים מצינו בתורה, שאת, 
ספחת, ובהרת, וביארו חז"ל, שבעיקרם הם שניים – שאת ובהרת, בהרת יש 
לה לובן של שלג, ושאת צבעה כסיד ההיכל, וענין הספחת הוא, שיש עוד 

מראה נגע הנספח לנגע העיקרי – או לשאת או לבהרת.
והרמז בזה, שבעצם הסיבות העיקריות ללשון הרע ולמחלוקת הן שתיים, 
או "שאת", שבדברו רע על חברו הוא מתכווין לנשא ולגדל את עצמו בכך, 
או "בהרת", מלשון בהירות, כמי שכל רז לא אניס ליה, הכל בהיר ונהיר 
לפניו והוא יודע בדיוק את כל ענייניו של חברו, מה שעשה ומה שצריך היה 

לעשות ולא עשה.
לעומתם באה הספחת לרמוז על אלו שאינם בעלי לשון הרע, אלא רק 
הסתפחו לחבריהם המפטפטים, וכאשר יושבים ביחד במושב הלצים, אין 
בכוחם להתגבר על ה"שאת" החשוב והמרומם, וה"בהרת" היודע הכל, ולכן 

גם הם נגררים אחריהם ומספרים איתם, כל אלו טמא טמא יקרא.
ומה העצה לזה?

"והובא אל הכהן או אל אחד מבניו הכהנים", במקום לשבת ולשוחח גבוהה 
גבוהה על כל העולם ויושביו, תתחבר עם לומדי תורה ויראי שמים, שמהם 

וצאת טהרה לעולם.
ואולי יש בזה רמז גם לכהן אשר יהיה בימים ההם, הלא הוא הכהן הגדול 
של ימינו, רבנו הקדוש החפץ חיים זיע"א, בספריו הנפלאים על לשון הרע, 

והבא אל ספריו ולומד בהם – ודאי ישיג טהרה.
ויש עוד רמז נוסף, מה שבדרך כלל צבע הצרעת הוא לבן, וככל שהוא לבן 
יותר, מראה הדבר על נגע חמור יותר, משום שבדרך כלל רוב מספרי הלשון 
הרע אומרים, שכוונתם אך ורק לשם שמים, אין זה לשון הרע חלילה – זה 

רק לתועלת, זה לשם מצוה, וכו' וכו'.
וזהו שמרמזת לנו התורה הקדושה, אם אתה רואה מישהו שמנפנף בלובן 
ובצדקות, שטוען הוא  שכל רצונו הוא לשפר עולם ומלואו – אל תסתפח 
אליו! אלא "והובא אל הכהן", תלמד בספרי החפץ חיים, מה מותר לדבר 
ומה אסור לדבר, עד שתהיה בקי בהם, ואז תבוא הטהרה לבני ישראל, ובא 

לציון גואל.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל

צוריאל קריספל

וזהו שמרמזת לנו התורה הקדושה, אם אתה רואה מישהו שמנפנף 
בלובן ובצדקות, שטוען הוא  שכל רצונו הוא לשפר עולם ומלואו 
– אל תסתפח אליו! אלא "והובא אל הכהן", תלמד בספרי החפץ 
חיים, מה מותר לדבר ומה אסור לדבר, עד שתהיה בקי בהם, ואז 

תבוא הטהרה לבני ישראל, ובא לציון גואל

"
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מותר ליהנות

ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  עם  השבוע  נפגשתי 
קלה כבחמורה, הוא אברך כולל במשך כל שעות 
היום, אביו ראש ישיבה ידוע, חמיו משגיח באחת 

הישיבות המפורסמות וכך הוא סיפר לי. 
ועד  מבוקר  ולומדים  יושבים  שלי  והגיסים  האחים  "כל 
ערב. חשוב לי להדגיש שערב לא הכוונה רק עד הערב, רוב 
אחי וגיסי חוזרים בערב לשעה וחוזרים לכולל ערב עד עשר 

וחצי בלילה". 
"אצלנו במשפחה אין אחד שלא לומד, מי שרק לא ילמד 
יסתכלו עליו כמו על הפרחח של המשפחה, שונה ומשונה, 
מנודה הוא יהיה. זה פשוט לא שייך לא ללכת בתלם של כל 

המשפחה. 
"המילה ליהנות מחופשה, מטיולים או אפילו סתם לשבת 
שלנו,  המשפחה  של  המילים  בלקסיקון  נמצאת  לא  ולדבר 
אפילו בבין הזמנים אני זוכר בבחרותי היינו יושבים ולומדים 

כל היום ורק בימי שישי היינו יוצאים לים.
"חונכנו שכל שניה מחיינו אנחנו צריכים להשקיע אך ורק 
בלימוד תורה, זה התפקיד שלנו וכל שאר ההנאות זה אסור, 
או אפילו פה  והולכים בבין הזמנים  נהנים  ואפילו מה שכן 
ושם לטיולים זה רק מתאים לאנשים חלשי אופי ולא מספיק 
ומתאים לאנשים חרדים ועובדי השם. אנשים באמת שרוצים 
חייבים  ושוב,  שוב  לי  אומר  היה  אבי  כך  למדנים,  לצאת 

לוותר על המון דברים מחייהם. 
רוצה,  אתה  מה  ושוב,  שוב  לי  משנן  היה  הוא  "תחליט, 
ליהנות,  רוצה  אתה  אברך.  סתם  או  מתמיד  למדן  להיות 
לטייל, להשתחרר? זה לא בעולם הזה זה רק בעולם הבא, רק 
בעולם הבא נהנים. פה הגעת לעבוד לעמול ולהתאמץ. אתה 
יודע מה זה כל דקה של לימוד תורה כמה שכר זה? תסתכל 
גדולי ישראל לא יצאו כך כי הם הלכו לים ונסעו באופניים, 
דיבר,  כפי שהוא  כך  נהג  לציין שאבי  יש  זה.  על  ויתרו  הם 
גם על  ולמד, אולי  ישב  רק  לו הוא  פנויה שהייתה  כל דקה 
החשבון הקשר עם הילדים. לא זכור לי שיחות משמעותיות 

שישבתי עם אבי אי פעם. 
"אך אין לי שום תלונות על הוריי על יחסם כלפיי, הם לא 
פגעו בי או משהו כזה, נכון שבקושי יצא לי לראות אותם כי 
לא  כך שהרבה קשר  ישיבה,  ראש  ואבי  סמינר  מנהלת  אמי 

היה. אבל הסתדרתי עם זה. 
רציתי  ללמוד,  רק  קשה  ממש  לי  שהיה  זוכר  אני  "תמיד 
יכולתי ללמוד ולעמוד בקצב  להשתחרר ליהנות לטייל. לא 
של כל המשפחה שלי ועוד בלחץ שיצר תחרות סמויה - מי 
יותר מתמיד ורציני. אך לא יכולתי לעשות כלום, כך צברתי 
כי  רק  זה פשוט  כל  רבות,  ולחצים במשך שנים  נפשי  מתח 
רציתי ליהנות קצת, אני הייתי באמת מתמיד ובאמת אהבתי 
ללמוד וקיבלתי שידוך טוב ושכר נאה בצידה קיבלתי מחמי 

וללא שום התחייבות מצדי...  4 חדרים בבני ברק  דירה של 
אבי התעקש שאקבל דירה שלמה". 

אותי  עשה  שזה  חושב  "אתה  ומספר:  האברך  ממשיך 
לי  שהיה  המשפחתי  הלחץ  עם  לא,  ממש  ורגוע?  מאושר 
מאבי ומאחי מי יותר מתמיד ורק יושב ולומד כל הזמן, אז 
אחד  לכל  שלי.  ומהגיסים  מחמי  חדש  לחץ  לי  נוסף  עכשיו 
מגיסיי יש גמרא קטנה או ספר לימודי אחר שבו הם מעיינים 

בכל זמן פנוי, ואיפה אני נמצא בתמונה? 
נהנה  אני  ללמוד,  אוהב  מאוד  אישי  באופן  אני  "כאמור, 
מהלימוד ורוצה הלאה להמשיך ללמוד. אך אני מרגיש שאני 
מרגיש  אני  ולטייל,  ליהנות  להשתחרר,  קצת  להתחיל  חייב 
שאני עומד להתפוצץ, אני רוצה לנסוע אם אשתי לכמה ימים 
לאירופה. הבעיה היא שאין לי מספיק ביטחון עצמי אפילו 
שנסעתי,  ישמעו  במשפחה  אצלנו  אם  זה...  את  לה  להגיד 
יסתכלו על זה בצורה משונה ועקומה, יחשבו שמשהו קרה 

לי. שמשהו השתבש אצלי". 
אחזור לסיפורו של האברך בסוף הכתבה. 

אני לומד עם אנשים שמנסים להתקרב ליהדות, ולא אחת 
יותר  נהיה חרדי אסור  'תגיד לי מרדכי, אם אני  שאלו אותי 

ליהנות, לטייל לעשות את מה שאני אוהב?' 
אני פוגש בחורים מכל המגזרים ושואלים אותי מה באמת 
יכול  לא  אני  השם?  את  לעבוד  הזמן  כל  שעות   24 צריך 

ליהנות קצת? 
שאלו אותי בחורים או אברכים ששמעו שיחות חיזוק מכל 
את  דבריהם.  את  לאזן  יודעים  שלא  ורבנים  משפיעים  מיני 

אותו סוג שאלות. 
ולילה  יומם  בו  והגית  כתוב  טוען,  הוא  שאלה,  באמת  זו 
ועוד  לבטלה  אחת  דקה  לבטל  יכול  אני  איך  נהנה?  ואני 
בכל  היא  יהודי  של  שהמטרה  כתוב  הספרים  בכל  ליהנות? 

שניה ושניה להיות דבוק בהשם.
להיות  היא  העליונה  המטרה  באמת  כזו:  היא  התשובה 
24 שעות ביממה. אך השם ברא אותנו אנשים  דבוק בהשם 
ואת היכולת שהוא  יש את הכלים  ולכל אחד  ולא מלאכים, 
ויותר.  יותר  להיות  תמיד  צריכה  שהשאיפה  כמובן  מסוגל 
לכל סוג מבנה נפש אחר, כוחות נפש אחרים, סביבה שונה 
בה הוא נולד, אחד אוהב יותר ללמוד ואחד פחות, יש מאות 

נסיבות לכל אחד שמעצבים את אישיותו. 
ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת  ֻחּקַֹתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  יח(  פרק  )ויקרא  כתוב 
אומרת  הגמרא  ה'".  ֲאִני  ָּבֶהם  ָוַחי  ָהָאָדם  אָֹתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
וחי  יהודה אמר שמואל:  רבי  "אמר  ב(  דף פה עמוד  )יומא 
ולא  אותו  שנעבוד  רוצה  השם  בהם".  שימות  ולא   - בהם 

במצב שנמות בהם הכוונה היא גם מבחינה נפשית. 
ידועה אמרתו של רבי זוסיא מאניפולי: "אם ישאלו אותי 
בשמים למה לא הייתי אלימלך )אחיו( - אדע מה להשיב. אבל 

יסתתמו טענותיי".   - זוסיא  הייתי  ישאלו אותי למה לא  אם 
על כל אחד מאתנו, אלוקים רוצה שהוא יעבור את המסלול 
הרוחני הפרטי שלו. ישאלו אותך בשמים למה לא היית מי 

שאתה היית צריך להיות. 
כוח  מעל  מים  אותו  ותמלא  מסוים  בגודל  כלי  תיקח  אם 
הקיבול שלו, המים יישפכו, כך גם אותו דבר כל אחד הוא 
כלי שהשם ברא אותו עם כוח מסוים, כמובן שאפשר להגדיל 

את הכלי לאט לאט. אך ברור שכל כלי הוא שונה. 
אדם שנהנה ומשתחרר בשביל שיהיה לו כוח ללמוד יותר 
ולהיות יותר דבוק בהשם, יש לו שכר על עצם ההנאה, והוא 
נהנה ובאותו זמן זוכה גם להיות דבוק בהשם. אם הוא חושב 

שהמטרה היא בשביל שיצליח לעבוד את השם.
לאכול  חייבים  שאנחנו  מאתנו  אחד  לכל  שברור  כמו 
לאכול  חייב  גדול  הכי  הצדיק  וגם  נמות,  לא  ואם  ולשתות 
ולשתות, כך גם צריך ליהנות. זה צורך חיוני לנפש ולנשמה, 
לבני  התעמלות  על  המאמרים  באחד  כתבתי  שפעם  וכפי 

ישיבה. 
הישיבות,  עולם  של  שהמסגרת  עוררין,  כל  ללא  ברור 
מצילה את בני הנוער בדורנו, כאשר העולם שמחוץ לחומות 
בתוך  עלינו,  חובה  זאת,  עם  יחד  אך  ולהרוס.  לנפץ  יכול 
המסגרת, לערוך גיוונים מסוימים. זה לא מציאותי שכל בחור 
תוך  ברצף  וילמד  בבוקר  יקום בשש   20 אפילו  או   13 בגיל 
לחץ ישיבתי עד עשר בלילה. לא כל אחד יכול, אנשים הם 

לא רובוטים. 
זהו חוסר איזון משווע בין הנפש והנשמה, ולכן, מה יקרה 
גופנית?  פעילות  בשבוע  פעמים  שלוש  יעשו  בחורים  אם 
איזה אסון יקרה אם הם יעשו קורס פעם בשבוע בתחום שהם 
דברים  לנער  לתת  חייבים  מוזיקה?  או  ציור  כגון  אוהבים, 
שהנער  ובפרט  ההתבגרות  בתהליך  לו  לעזור  כדי  בסיסיים 

נמצא תחת לימודים אינטנסיביים רבים. חייבים איזון. 
לאותו  אלי,  שהגיע  אברך  אותו  על  הסיפור  לסוף  אחזור 
אברך לקח זמן עד שהוא למד לקבל את עצמו ולעמוד איתן 
יודעים מה?  ואתם  גופו.  צרכי  ולקבל את  בלחץ המשפחה, 
ממתי שהוא התחיל לעשות את הדברים שהוא אהב לעשות, 
התחיל  הוא  יותר.  רבה  ובשקידה  יותר  הרבה  לומד  הוא 

לחיות. 
אז כן, ליהודי שומר תורה ומצוות לא רק שמותר ליהנות, 
אלא אף חייבים ליהנות כמו שחייבים לאכול ולשתות. והכי 
חשוב שברגע שאדם עושה את מה שהוא נהנה ממנו - נפשו 
בריאה וחזקה יותר ואז גם הקשר שלו עם אלוקים חזק ובריא 

יותר.
machon. rot@gmail. com : לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

זהו חוסר איזון משווע בין הנפש והנשמה, ולכן, מה יקרה אם בחורים יעשו שלוש פעמים 
בשבוע פעילות גופנית? איזה אסון יקרה אם הם יעשו קורס פעם בשבוע בתחום שהם 
אוהבים, כגון ציור או מוזיקה? חייבים לתת לנער דברים בסיסיים כדי לעזור לו בתהליך 

ההתבגרות ובפרט שהנער נמצא תחת לימודים אינטנסיביים רבים. חייבים איזון

והתשובה  ליהנות?'  לי  אסור  חרדי  שאני  בגלל  'האם  ושוב  שוב  שנשמעת  שאלה 
המפתיעה – לא רק שמותר, זה אפילו מצווה

"
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ע:
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סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

מחיר סופי

399 

מחיר סופי

549

מחיר סופי

649 

מחיר סופי

1590

מחיר סופי

3,750 

מחיר סופי

3,290

מחיר סופי

489 

בידורית 12"
micro-USB טעינה
מכל מקור טעינה
UHF עם תדר 

 SAMSUNG מיקרוגל
דיגיטלי
34 ליטר

CANON מצלמה
SX-540 דגם
קרט בעברית
3 שנות אחריות

 BOSCH מכונת כביסה
7 ק"ג

מקרר דגם  5962 
 SAMSUNG מבית

  SJSE70 מקרר דגם
SHARP מבית

כולל פיקוד שבת!

כולל פיקוד שבת!

מערכת סטריאו
PANASONIC מבית
sc-pm-250 דגם

יריד מכירות ענק לשבוע בלבד!

CANON מצלמה
SX-720 דגם
קרט בעברית
 3 שנות אחריות

*

מחיר סופי

2850

מדיח כלים BOSCH כסוף נירוסטה 
ניתן להכניס 13 מערכות כלים

6 תוכניות כולל לוח צג דיגיטלי 
חסכוני בחשמל  
צריכת מים חסכונית
שקט במיוחד

מחיר סופי

1269

מחיר סופי

1150

� 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית� הזולים ביותר. נקודה.
* ט.ל.ח   עד גמר המלאי   התמונות להמחשה בלבד  *

מערכת שמע ניידת 
PANASONIC מבית
RX-D55 דגם
כולל טייפ,
CD, USB 

מחיר סופי

 5,150
כולל הובלה

מכונת כביסה , 8 ק"ג 
*פרטים נוספים בחנות*

הדגם בכי מבוקש בשוק 
מחיר מטורף לשבוע בלבד!במלאי מצומצם!

מחיר סופי

599

proxima בידורית נטענת מבית
 "      S400 דגם
עוצמתית במיוחד!

12

* מבצע השבוע! *
TEFAL כל הקונה מגהץ קיטור מבית

מקבל קרש גיהוץ רק ב-149 ₪ !
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מראה את תעודת חבר ההסתדרות הציונית באולם בית המשפט
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כתב 'כל ישראל' ליווה את יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין במסעו למוסקבה וביקור 
  בתחנות חייו כ'אסיר ציון', במהלכו חשף זיכרונות מרגשים מאותם ימים
כעת, רגע לפני שיחגוג את יום העצמאות של מדינת ישראל, הכירו את סיפורו 
של הסרובניק שהצליח להכניס תפילין לכלא, הקפיד על נרות חנוכה ואירח 
 מאבק חוצה יבשות וסגירת  שליחים של האדמו"רים מחב"ד ומסאטמר 

מעגל היסטורית

|| פישל רוזנפלד, מוסקבה ||

מעבדות
לחירות
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משלחת ה ב'עוד'  עוסק  אינו  שלפניכם  סיפור 
ממש,  של  בהיסטוריה  אלא  פרלמנטרית, 
היסטוריים  גילויים  מעט  לא  בתוכה  הטומנת 
מהמאבק  מרשימות  עדויות  לצד  מרשימים, 
הסובייטי  השלטון  בצל  והעברי  היהודי 

הקומוניסטי.
יש  הרוסית,  הפדרציה  מטעם  מיוחדת  מחווה  זו  הייתה 
שיאמרו כי אף מדובר בצעד של הבעת רצון לשיתוף פעולה 
מדיני על רקע המלחמה העקובה מדם בסוריה הסמוכה, בה 
הוזמנה  במסגרתה  הרוסית,  הפדרציה  עיקרי  חלק  לוקחת 
ימים  כשלושה  שארך  ארוך  לביקור  הכנסת  יו"ר  משלחת 

במוסקבה בירת רוסיה.
כאשר  היסטורי  שיא  הכנסת  יו"ר  שבר  הביקור  במהלך 
לביקור  שעד  כבוד  רוסיה.  של  העליון  הנבחרים  בבית  נאם 
הביקור  כלל  בנוסף  מדינות.  ראשי  עבור  ורק  אך  הוענק  זה 
לא מעט פגישות מדיניות, כמו זו עם שר החוץ הרוסי סרגיי 
זה  כל  אך  ולנטינה מטווינקו.  הרוסית  ועם מקבילתו  לברוב 
היה כאין וכאפס לעומת הסיור שערך אדלשטיין בתחנות חייו 

ברוסיה הסובייטית.
הם  שאף  מיוחדים,  אישורים  ולאחר  כבדה  אבטחה  תחת 
אדלשטיין,  סייר  הברזל,  מסך  נפילת  מאז  לראשונה  הונפקו 
שרבים מכם נחשפים לראשונה לסיפור חייו האמיץ והנועז, 
רוסי,  כנער  בחייו  שלו  המשמעותיות  התחנות  בארבע 
לישראל,  העלייה  ועידוד  היהדות  להפצת  שפעל  'סרובניק' 
התקיים  אגב,  הביקור  שנה.  משלושים  למעלה  לפני  אז 
בדיוק שלושים שנה לאחר ששוחרר מהגולאג הסיבירי ועלה 

לישראל. 
ומסורב  במלואה  צלחה  היהודית'  ש'הנקמה  לאחר  כעת, 
העלייה שנכלא אך ורק בשל פעילותו למען היהדות ומדינת 
לאותן התחנות  הוא שב  ישראל,  כנסת  בראש  עומד  ישראל 
העומד  דבר  אין  כי  מתמיד  יותר  שמוכיחה  כבוד  במשלחת 
בפני הרצון. "אתה דוגמה לאחרים, שכל אחד צריך לקחת את 
עצמו לידיים ולעשות בו את מה שהוא רוצה ולא מה שאנשים 
לו נשיאת בית המשפט  אחרים רוצים שהוא יעשה", אמרה 

בתחנה השלישית, בית המשפט שעדיין פעיל עד ליום הזה.

תחנה ראשונה: 
בית הכנסת בארכיפובה

כאן, בבית הכנסת שברבות השנים הפך ל'עוד' בית כנסת 
חב"ד  קהילת  של  הענפה  שפעילותה  לאחר  במוסקבה, 
בראשות הרב בערל לזר, בנתה מחדש את האימפריה היהודית 
ברוסיה, השוכנת בשכונת 'מרינה רושצ'א', ציין יו"ר הכנסת 

יולי אדלשטיין את 'תחנת חייו' הראשונה.
ברחוב  השוכן  הזה,  הכנסת  בית  היה  התקופה  באותה 
הפעילות  מרכז  נקרא,  הוא  שמה  ועל  בעיר  ארכיפובה 

מדי  יותר  לכלול  יכלה  לא  פעילות, שכידוע  בעיר.  היהודית 
סממנים יהודיים, אם בכלל. 

בבית  הקטן  באולם  להתכנס  נהגו  הברזל,  למסך  מעבר 
העולם  מכל  יהודים  ציונים,  פעילים  עלייה,  מסורבי  הכנסת 
שביקשו לסייע ואף שליחים שנשלחו ל'שליחות' מיוחדת על 
ידי האדמו"רים מחבד וסאטמר בכדי למנוע את כיבוי הניצוץ 

היהודי אי-שם ברוסיה הקרה והמושלגת. 
אך מכיוון שהיה זה מקום מפגש תדיר ומוכר של השליחים 
על  הסובייטים  השלטונות  וויתרו  לא  היהודיים  והפעילים 
המודיעין שבמקום - שהפך למתחם שבאורח קבע היה תחת 
עינם הפקוחה של השלטונות. מה שדרש כמובן זהירות יתרה. 
"יום אחד עברתי כאן ברחוב ושמתי לב לקבוצת אנשים 
שמתעדים את כל מי שיורד מבית הכנסת", מספר אדלשטיין 
על אותם המעקבים שנערכו בגזרת בית הכנסת. אדלשטיין, 
הרבה  ממנו  השאיר  שלא  מה  עלייה,  מסורב  היה  שכבר 
עבר  אל  ולהתקדם  מעשה  לעשות  החליט  להפסיד,  מה 
עלינו  הסתכלו  "הם  אותם.  להפחיד  ובכך  הבלשים  אותם 
הכנסת",  לבית  שניגש  מי  כל  לצלם  והמשיכו  בתדהמה  די 

משחזר אדלשטיין.
סיבה נוספת למעקב ההדוק סביב בית הכנסת הייתה נעוצה 
בפעילות בית הכנסת, שלא התאפיין אך ורק בתפילות שבת 
וחג והוא כלל גם מפגשים רבים של הפעילים שסיגלו לעצמם 
קודים להעברת מידע חשאי על שיעורי עברית ותורה אסורים.

'פסטיבל' שמחת תורה

"ברוסיה של אז ידעו כולם כי אין שיחת טלפון בין שתי 
משחזר  אנשים",  שלושה  לפחות  היו  שיחה  בכל  אנשים. 
אדלשטיין, כשהוא מתכוון כמובן לציתות של סוכני הק.ג.ב. 
ובהיעדר כל יכולת להעברת מסרים על שיעורים קרובים או 
היהודים  את  לכנס  הפעילים  נהגו  יהודית,  פעילות  כל  על 
בתקופות שונות בשנה ל'פסטיבל' ושם מצאו דרכים שונות 
של  הפקוחה  לעין  מחוץ  היהודית,  הפעילות  את  לקיים 

מלתעות השלטון הסובייטי.
המועד  חול  בכל  לצאת  מוסקבה  יהודי  נהגו  למשל,  כך 
כחצי  בת  נסיעה  לאחר  'אוברשקי'.  שכונה  למקום  סוכות 
שעה ברכבת פרברים נהגו חברי הקהילה היהודית להיכנס 
להעביר  האפלה,  בחסות  ושם,  ל'פסטיבל'  היער  עמקי  אל 
מרכזי  אירוע  זה  היה  והעבריים.  היהודיים  המסרים  את 
אנשים.  אלפי  בו  שהשתתפו  מוסקבה  יהודי  בעבור  ביותר 
להתנכל  החלו  ואלה  לשלטונות  נמאס  זה  שלב  "באיזשהו 

לפסטיבל", מספר אדלשטיין.
ידי  על  במקום  שהוצב  ענק  טרקטור  זה  היה  בתחילה 
המנוע  הקהל.  חזית  אל  ניצב  שהאגזוז  בצורה  השלטונות 
הופעל והעשן המיתמר והמזהם לא נתן למשתתפים מנוח. 
שהשתתף  היהודית  הקהילה  חבר  צ'רנובלסקי,  בוריס 
של  המנוע  את  וכיבה  לשתוק  אפשר  שאי  החליט  באירוע, 

הטרקטור. אנשי הק.ג.ב. שכבר הכירו את המקום ואף נכחו 
ציבורי"  מיידית באשמת "התפרעות במקום  אותו  עצרו  בו, 

והוא נזרק לשנה מאחורי סורג ובריח.
הסובייטי  השלטון  כי  לפעילים  התברר  שלאחריה  בשנה 
את  לצלוח  מנת  ועל  וכל  מכל  התופעה  את  למגר  החליט 

המשימה ביטלו את תחנת רכבת הפרברים ב'אוברשקי'.
בפני  הצעיר,  אדלשטיין  ביניהם  הפעילים,  עמדו  כעת, 
המסרים?  בהעברת  להמשיך  יוכלו  הכיצד  רצינית.  דילמה 
ישראל',  ל'כל  סודיים", אומר אדלשטיין  קודים  בינינו  "היו 
להסתכן  יכולנו  לא  ההנהגה.  אנשי  בקרב  רק  היה  זה  "אבל 

בכך שהקודים ייחשפו במידה וייעצר אחד מפשוטי העם". 
עד שאחד מבני החבורה העלה רעיון נועז. "בשמחת תורה 
מגיעים יהודים רבים לשמוח ולרקוד כאן במגרש ממול בית 
כמה  עד  להסביר  צורך  שאין  כמובן  מכאן".  נפעל  הכנסת. 
הרעיון היה הזוי ביותר ובלתי מתקבל על הדעת. זאת, מכיוון 
אך  לשעון.  מסביב  סובייטיים  מעקב  בסוכני  שרץ  שהמקום 
הלה המשיך ואמר "מי שינחה את האירוע יהיה ה'סרובניק' 

יולי אדלשטיין".
גורלית, מאחר  פגישה  הוא באותה  אף  אדלשטיין, שנכח 
ולקח חלק פעיל בפעילות, השתומם עוד יותר. "מאיפה אני 
אירועים  הנחיתי  לא  פעם  "אף  והמשיך  טען  לדבר?"  יודע 

ואני לא מבין בזה".
התוכנית  את  פרטים  לפרטי  והסביר  נבהל  לא  הלה  אך 
של  לאפם  מתחת  היהודית  הפעילות  לקיום  החדשה 
יולי,  לך,  דווקא  זקוקים  "אנחנו  הדגיש:  אך  השלטונות, 
שעם  פחדו  המארגנים  כי  מתברר  האירוע".  את  שתנחה 
לפסטיבל  שהפכו  תורה,  שמחת  לחגיגות  הקהל  התכנסות 
הניצוץ  יעלה  השלטונות,  עם  מהסתבכות  להימנע  בכדי 
ולימודים  לישראל  עלייה  ויעודד  יתלהב  והמנחה  היהודי 
עבריים. לכן, נבחר דווקא אדלשטיין, שזוהה כבר אז כמבוגר 
אחראי בעל יכולת מנהיגות, למשימה המורכבת של הנחיית 
בצורה  דבריו,  בין  והמידע  ההודעות  שרבוב  תוך  האירוע, 

חכמה שתמנע את השתלטות הסוכנים על האירוע.
עמד  מאולתרת,  במה  על  הכנסת,  לבית  בכניסה  ממש 
אדלשטיין שהיה מנחה האירוע והקהל עמד למרגלות הבמה 
שהאירוע  שהחשש  התברר  מהרה  שעד  אלא  לשיר.  והחל 
דקות  מספר  לאחר  התגשם.  אכן  השלטונות  ידי  על  ייקטע 
את  בכוח  לפזר  והחלו  הקהל  בין  שהיו  השוטרים  התעשתו 

האירוע. 
'בטלנים'  הוצבו  אדלשטיין,  של  מעצרו  את  למנוע  בכדי 

ברוסיה של אז ידעו כולם כי אין 
שיחת טלפון בין שתי אנשים. 
בכל שיחה היו לפחות שלושה 
אנשים", משחזר אדלשטיין, 

כשהוא מתכוון כמובן לציתות 
של סוכני הק.ג.ב. ובהיעדר 

כל יכולת להעברת מסרים על 
שיעורים קרובים או על כל 

פעילות יהודית, נהגו הפעילים 
לכנס את היהודים בתקופות 

שונות בשנה ל'פסטיבל' ושם 
מצאו דרכים שונות לקיים את 
הפעילות היהודית, מחוץ לעין 

הפקוחה של מלתעות השלטון 
הסובייטי

קבלת פנים
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בורח  הוא  ובעוד  המאולתרת  הבמה  על  לצדו  שהתיישבו 
עיכבו אותם 'בטלנים' את השוטרים, שנדרשו להמתין שאלה 
את  לטשטש  מנת  על  בנוסף,  המעבר.  שיתאפשר  בכדי  יזוזו 
שלא  מנת  על  כובע  במהירות  אדלשטיין  החליף  עקבותיו, 
בזריזות  ונבלע  הקהל  לתוך  זינק  השוטרים,  ידי  על  יזוהה 

בתוכו על מנת שלא ייעצר.
"אבל הפעם כבר היה מאוחר מדי". מתברר כי אותו האירוע, 
שנערך מתחת לאפם של עשרות סוכנים חשאיים שהסתובבו 
"היו  חייבים.  נשארו  לא  ואלה  את חמתם  העלה  הקהל,  בין 
לפני זה מעצרים, חיפושים ועיכובים", אומר אדלשטיין ל'כל 

ישראל', "אבל מעולם לא היה זה יותר מיממה".

התחנה השנייה: 
בית מגוריו

שלושה  לפני  שרק  מי  את  שליוותה  הממלכתית  השיירה 
עשורים נכלא אך ורק בשל פעילותו היהודית והציונית, דילגה 
הפקוקה  העיר  בכבישי  להן  שהשתרכו  הענק  פקקי  פני  על 
בעולם ונעצרה בשכונה פסטורלת ורגועה עד שנעצרה ברחוב 

.Leningradsky prospect 33/6/505
בניין  ב'עוד'  מדובר  מקרוב,  אפילו  ואולי  מרחוק  במבט 
מגורים השוכן לו אי-שם בבירת רוסיה, בין מספר 'בלוקים' 
הכנסת,  כשיו"ר  זה השתנה  כל  אך  כניסות.  רבי  בניינים  של 
ארצה,  עלה  מאז  לראשונה  במקום  המבקר  אדלשטיין,  יולי 

הפנה את מבטו לעבר "חלון התצפית" שבקומה החמישית.
)ז"ל(  וטניה  יולי  הזוג  בני  חיו  בה  בדירה  הוא  המדובר 
אדלשטיין בימים שקדמו לאותה הפשיטה והחיפוש הדרמטי 

שהוביל למאסרו.
לפני  ספורות  שעות   ,1984 אוגוסט  בסוף  שבת,  בליל 
כניסת השבת, הגיעו לדירה שוטרים במדים אזרחיים ודרשו 
לערוך בה חיפוש. "הוא בא אליי ואמר שהוא שוטר המעקב 
הספקתי  אני  "אבל  ישראל'.  ל'כל  אדלשטיין  משחזר  שלי", 
כבר להכיר את שוטרי המעקב ואמרתי לו שאני יודע שהוא 
משקר והוא לא שוטר המעקב שלי", מה שכמובן לא מנע את 

הפשיטה הבלתי-נשכחת.
אדלשטיין,  הזוג  בני  של  מגוריהם  מקום  זה  והיה  מאחר 
כך  והציונית.  היהודית  בפעילות  נכבד  חלק  זו  דירה  לקחה 
על  שנשלחו  'תיירים'  לעת  מעת  לדירה  מגיעים  היו  למשל, 
ידי האדמו"רים מחבד ומסאטמר ובידם ספרי לימוד ותכנים 

שגורל המחזיק בהם היה ידוע. 
יהודים  'תיירים'  שני  לבית  הגיעו  מתנהל,  החיפוש  בעוד 
ובידם שני תיקים עמוסים בספרי לימוד. אך אלה,  משבדיה 
לא קלטו כי מדובר למעשה בחיפוש של השלטונות, מאחר 
הם  באנגלית:  לעברם  "צעקתי  מדים.  לבשו  לא  והמחפשים 
כולם סוכני ק.ג.ב. אני יולי אדלשטיין, אל תיכנסו, תברחו!" 

משחזר אדלשטיין ל'כל ישראל' את הדקות הדרמטיות.
שני  כי  לגלות  אדלשטיין  הופתע  כשעתיים  לאחר 
מתנהל,  החיפוש  בעוד  לבית,  להיכנס  מנסים  ה'תיירים' 
הכנסת:  בבית  אותם  שאלתי  "למחרת  התיקים.  ללא  הפעם 

מה, השתגעתם? לא שמעתם אותי צועק שזה חיפוש?" אך 
אלה השיבו לו כי הם באו לסייע לו בכדי שלא ייעצר. "כאלה 
היו אותם שליחים. יהודים בעלי גבורה עילאית ורצון עז כל 
כך להגברת הפעילות היהודית, שאי אפשר לתאר", משחזר 

אדלשטיין.
בני  אדלשטיין,  של  הוריו  גם  בדירה  שהו  העת  באותה 
השבת  לסעודת  שהוזמנו  נוספים  ואורחים  נוספים  משפחה 
נשמו  הנוכחים  רגעים.  באותם  ממש  למקום  בדרכם  היו 
לרווחה לאחר שיורי, אביו של יולי אדלשטיין, הצליח לצאת 
מהאזור,  יסתלקו  כי  לאורחים  בחשאי  ולסמן  המרפסת  אל 

מבלי שהשוטרים הבחינו בכך. 
משחזר  תוקפני",  בהחלט  אך  אלים  היה  לא  "החיפוש 
אדלשטיין ומספר כי הם אף העמידו "שוטר לשמור בכניסה 
למבנה בכדי שאיש לא יימלט". כך למעשה, יצרו השוטרים 
אזור תחום וסגור ומנעו כל פעילות שתתרחש אל מול עינם 

הפקוחה.
שלפו  שבת,  נרות  הדליקה  ז"ל  אדלשטיין  שטניה  לאחר 
חפץ  גפרורים,  קופסת  בתוך  לכאורה  "ראיה"  השוטרים 
שאדלשטיין לא זיהה ולגביו נטען שהוא "חשוד כסם". לאחר 
מספר שעות עזבו השוטרים את הדירה אך לכל מי שהיה שם, 
ברור היה שכאן החל להתגלגל כדור שלג והחשש בלבבות 

היה כבד.
לתחנת  אדלשטיין  זומן  אכן  מכן,  לאחר  ימים  מספר 
המשטרה, ולאחר זמן מה נעצר ונכלא כעציר בבית המעצר 
 - דצמבר  בחודש  שהיה  למשפטו  עד   ,138 בתא  בוטירקה 
משם נשלח לשלושה שנות מאסר במחנה הכפייה שבגולאג 

הסיבירי.
את  "להציל  כדי  ששבו  השליחים  מאותם  אחד  אגב, 
אדלשטיין" במהלך הפשיטה, נכח באירוע שנערך לאחרונה 
למשתתפים  הסיפור  את  שסיפר  אדלשטיין,  בשטוקהולם. 
קרא  בקהל  הנוכחים  כשאחד  הופתע  השבת  ליל  בסעודת 

לעברו ואמר לו: " אני הוא השליח הזה".

התחנה השלישית: 
בית המשפט

במרכז מוסקבה, שוכן לו בית המשפט המחוזי שלא מעט 
המנוגדים  כאלה  גם  בהם  בו,  התקבלו  דין  ופסקי  דיונים 
בתקופת  שהתקבלו  אלה  כדוגמת  דמוקרטי,  חוק  לכל 
השלטון הסובייטי. לאחר חודשי מעצר ארוכים בבית הכלא 
"בוטירקה", שם נבקר תכף, הובל אדלשטיין לבית המשפט 
מאחוריו  כאשר  כבד,  אבטחתי  ומבצע  משמר  תחת  הזה 

נוהרים אלפי תומכים ופעילים שקוראים לשחררו.
הק.ג.ב.  סוכני  של  המורכבים  המבצעים  אחד  זה  היה 
אל  חשאיים  מסרים  להעביר  יצליח  אדלשטיין  כי  שחששו 
המפגינים שהתקבצו במקום. בעקבות החשש הגובר, נחסמו 
פונו הבניינים  ואף  לבית המשפט  דרכי ההגעה  כל  לחלוטין 
הסמוכים לבניין בית המשפט. "השלטונות חששו כי אבקש 
פעילים  אל  מסרים  אעביר  לחלון  ומבעד  לשירותים  לצאת 
אדלשטיין  מסביר  הסמוכים",  הבניינים  בחלונות  שיעמדו 

ל'כל ישראל'.
עד כמה שקשה להאמין, נראה כי גם מאחורי מסך הברזל 
היו כמה חוקים 'דמוקרטיים' כמו זה שאין לנהל דיון מאחורי 
דלתיים סגורות וכי על בית המשפט להכניס לדיון את קרוביו 
ותומכיו של הנאשם. אבל מסתבר שגם לזה מצאו השלטונות 
היה מלא במתנדבים של המשמר האזרחי  'פתרון'. "האולם 
עוד  בית המשפט  בניין  אל  להיכנס  וכל התומכים שהספיקו 
ונטען  טרם נחסמה הגישה נאלצו לעמוד במסדרונות מאחר 

כי האולם מלא", הוא משחזר. 
המשפט,  בית  במסדרונות  ההמולה  הייתה  כך  כדי  עד 
שאפילו עורך דינו של אדלשטיין )כן. היו עורכי דין( לא יכול 
"לשחרר  בקריאות  שזעקו  הרבים  התומכים  על  לפסוח  היה 
לו  היה  אמנם  כי  ישראל'  ל'כל  מסביר  אדלשטיין  יולי".  את 
יצליח לסנגר עליו.  ידוע כי זה לא ממש  עורך דין אבל היה 
"הוא אמר לי שהוא אמנם לא יכול להשפיע במאום על גזר 
הדין, שהיה ידוע מראש, אבל יוכל לסייע באשר לתנאים שלי 

ושאוכל להיפגש עם אשתי טניה".
אגב, גם עורך דינו, שהיה ידוע ומפורסם במקצועו שנים 
ארוכות, שילם מחיר אישי כבד על אותו דיון בבית המשפט, 
וזלזול  איחור  בגין  אתי'  'עונש  השופטת  עליו  הנחיתה  עת 
בבית המשפט. הטענה לכשעצמה אמנם לא הייתה מוצדקת, 
מאחר והשוטרים שחסמו את האזור לא אפשרו לו לעבור, על 
אף שטען כי הוא עורך דינו של אדלשטיין. אך כל טענותיו 

העלו חרס ונפלו על אוזניים ערלות.
"כשהובלתי לדיון שאל אותי אחד המאבטחים על מה כל 
ההמולה. הרי אם אכן לא החזקתי בסמים יזכו אותי במשפט. 
הנסיבות  תחת  אופלל  ואני  סיכוי  כל  אין  כי  לו  השבתי  אך 
המחמירות ביותר והעונש שאקבל יהיה שלוש שנות מאסר 
בגולאג הקפוא בסיביר", משחזר אדלשטיין את אותן דקות 
בשלטון.  כזלזול  הצעיר  השוטר  אצל  שנחשבו  דרמטיות 
בסיביר,  שנים  שלוש  עליי  נגזרו  במהלכו  המשפט,  "אחרי 
השפיל אותו שומר את מבטו וניכר היה כי גם הוא הבין כי 

לא מדובר כאן במשפט אמת". 
בשיחה עם 'כל ישראל', בעודו עומד באותו האולם שנגזר 
להפללה  ואף  לעונש  הסיבה  את  הכנסת  יו"ר  הסביר  דינו, 
של  בדל  היה  לא  "לשלטונות  לדבריו,  סמים.  בגין  דווקא 
ראיה על פעילות יהודית אסורה שעשיתי ומאחר והעונש על 
החזקת סם היה עונש כבד מאוד הופללתי בגין החזקת סם".

מהיר  משפט  בלבד.  שעות  חמש  ארך  כולו  המשפט 

הופתע  כשעתיים  לאחר 
שני  כי  לגלות  אדלשטיין 
להיכנס  מנסים  ה'תיירים' 
מתנהל,  החיפוש  בעוד  לבית, 
"למחרת  התיקים.  ללא  הפעם 
הכנסת:  בבית  אותם  שאלתי 
שמעתם  לא  השתגעתם?  מה, 
אך  חיפוש?"  שזה  צועק  אותי 
אלה השיבו לו כי הם באו לסייע 
ייעצר. "כאלה היו  לו בכדי שלא 
בעלי  יהודים  שליחים.  אותם 
כך  כל  עז  ורצון  עילאית  גבורה 
היהודית,  הפעילות  להגברת 
משחזר  לתאר",  אפשר  שאי 

אדלשטיין

בחדר המעצר
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עד כמה שקשה להאמין, נראה 
כי גם מאחורי מסך הברזל היו 
כמה חוקים 'דמוקרטיים' כמו 
זה שאין לנהל דיון מאחורי 
דלתיים סגורות וכי על בית 
המשפט להכניס לדיון את 
קרוביו ותומכיו של הנאשם. 
אבל מסתבר שגם לזה 
מצאו השלטונות 'פתרון'. 
"האולם היה מלא במתנדבים 
של המשמר האזרחי וכל 
התומכים שהספיקו להיכנס 
אל בניין בית המשפט עוד טרם 
נחסמה הגישה נאלצו לעמוד 
במסדרונות

בוינה בדרך לישראל בכותל עם עלייתו ארצה

בצינוק

המשפט  בית  בכותלי  כמותו  נראה  ולא  שכמעט  במיוחד 
וכמובן שלא התאפשרה תיעודו. אשתו של יולי, טניה ז"ל, 
שהייתה ידועה בפקחותה הצליחה לזכור כמעט את כל הדיון 
ותכף ומיד לאחריו שחזרה הכל במסמך היסטורי אותו אתם 

רואים לראשונה כאן ב'כל ישראל'.
אדלשטיין  יולי  כי  העדים  אחד  העיד  המשפט  במהלך 
שלדברי  הגפרורים,  בקופסת  והשתמש  שבת  נרות  הדליק 
"עוררה את חשדם של השוטרים". אלא שסנגורו של  העד 
 )to be a jew הספר  את  אפילו  )והציג  העיד  אדלשטיין, 
כדי להראות את העובדה הבסיסית שביהדות, לא הגבר אלא 

האישה היא המדליקה את נרות השבת. 
השוטרים  העידו  בעיקר  עדויות,  מספר  לאחר 
שערכו את החיפוש בדירה אבל כל אחד מהם ציין 
מקום אחר בו "נמצאו הסמים" – הייתה השופטת 

כבר מוכנה לגזר הדין.
לקום  אדלשטיין  הנאשם  נתבקש  הדין  גזר  לפני 
דבריו:  את  לומר  ההזדמנות  לו  וניתנה  רגליו  על 
"מקווה שבית המשפט יקבל את ההחלטה הנכונה. 
ואם זה לא יקרה, מקווה שהעם שלי והאלוהים שלי 

יעזרו לי להגיע לישראל".
במהלך  התקיים  המשפט  כי  שידע  אדלשטיין 
ימי החנוכה, לא ידע באיזה נר מדובר ועם השמעת 
השוטרים  שני  בין  ראשו  את  הכניס  הוא  הדין  גזר 
היום".  נר  "איזה  ברוסית  וצעק  אליו  הקרובים 
החמור  מהעונש  השתגע  שיולי  חשבו  הנוכחים 
ונכנסו להלם. עד שאשתו קלטה את שאלתו וצעקה 
יכול  לא  כבר  השני",  הנר  הוא  "היום  כי  בחזרה 
היה אדלשטיין לעשות יותר מדי מאחר וכבר הובל 

בחזרה אל בית המעצר "בוטירה". 
עם הגעתו לבית המעצר לא יכול יולי לוותר על 
מצוות הדלקת נר החנוכה. "נרות אמנם לא היו לי, 
אבל מצאתי שני גפרורים איתם הדלקתי נרות", הוא 
צריך  ו"הייתי  שהשתגע  חשבו  לתא  חבריו  מספר. 

להוכיח להם שאני לא משוגע ושאין להם ממה לפחד שאצית 
את החדר באישון ליל".

התחנה הרביעית: 
בית המעצר "בוטירקה"

את  הסובבות  התיל  וגדרות  הענקיות  החומות  מאחורי 
המתחם שוכן לו בית המעצר האימתני של מוסקבה שנראה 
את  עודות  שעדיין  אלו,  לחומות  מבעד  אפל.  מבצר  כמו 
יותר  כעציר  אדלשטיין  שהה  הזה,  היום  לעצם  עד  פעולתן 

משלושה חודשים. 
חקירה  ימי  כמה  לאחר  אדלשטיין  הגיע  ל"בוטירקה", 
הזה  "הרגע   .1984 בספטמבר  ב-7  בתחנת המשטרה  ומעצר 
מבין  אתה  שבו  הרגע  זה  בטריקה,  מאחוריך  נסגר  שהשער 
לתא,  נכנס  "אתה  אדלשטיין.  אמר  אחרת",  בפלנטה  שאתה 
אחת  ביד  דק  מזרון  עם  עצירים,  עשרות  כמה  עם  גדול  תא 

וכמה חפצים ביד השנייה".
מספר  גם  כמו  בהרבה,  משופרים  תנאיו  שכיום  בתא, 
אסלה  הייתה  מעצרו,  מתקופת  בכמחצית  הנמוך  העצירים 
אחת ומקלחת התאפשרה אחת לשבוע - כמובן כשעל המים 
שולטים הסוהרים הקשוחים של בית המעצר האימתני. האוכל 
שהוענק לאסירים היה מוכנס לתאים דרך חרך בדלת הכניסה 

ואם תהיתם - לא מדובר היה באוכל מענג...
מיד לאחר מעצרו, כשהובל לחקירה, גילה אדלשטיין סעיף 
במסמך המאשר כי הנחקר מסכים להעביר את עדותו בשפה 
אמר  שלפניו  הפז  הזדמנות  את  שגילה  אדלשטיין,  הרוסית. 
לחוקר כי הוא כלל לא מסכים לסעיף. "אני יהודי ועל כן אני 
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מוכן לענות לשאלות אך ורק בשפת היהודים", הצהיר לחוקר.
החוקר, שהיה נתון תחת לחץ רב לסיום החקירה, לא מצא 
מתורגמן שאינו יהודי הדובר את שפת היהודים וניסה לרקום 
ישיבה",  בחור  לא  שהוא  עליו  "סמכתי  העציר.  עם  'דיל' 
אם  כי  ממנו  "וביקשתי  ישראל',  ל'כל  אדלשטיין  משחזר 
בפני  הגדרתי  אותם  התפילין,  את  לי  תעביר  שאשתי  יסכים 
בשפה  גם  לשאלותיו  להשיב  אסכים  תפילה',  'דברי  החוקר 
הרוסית". החוקר, שהיה נחוש לסיים את החקירה, לא גילה 
כל חשיבות באותם הרצועות וה'קוביות' ואישר את העברת 
את  להכניס  הצלחתי  למעשה  "כך  אדלשטיין.  אל  התפילין 
התפילין אל בית המעצר - תחת עינם הפקוחה של השלטונות 

הסובייטיים".
שכח  לא  החוקר  אותו  כי  מסתבר  אך 
מ"דברי התפילה" ותכף לאחר סיום החקירה 
התפילין.  את  מידיו  לקחת  הסוהרים  נשלחו 
אותי  תקף  הסוהר  אך  להתנגד  "ניסיתי 
בחוזקה ותוך רגע הייתי שכוב על הרצפה". 
הסוהר  לקח  הסוהר,  מתקיפת  מדמם  בעודו 
והחרים   - במזיד  בהם  וחיבל  התפילין  את 
של  התפילה  סידור  את  זאת,  עם  אותם. 
למצוא.  השוטרים  הצליחו  לא  אדלשטיין 
טוב",  להסתיר  וידעתי  רע  לא  אסיר  "הייתי 
בעודנו  ישראל',  ל'כל  אדלשטיין  מספר 

עומדים באותו התא - תא מספר 138.
פתח  התפילין,  להחרמת  בתגובה 
לדרישת  כשסירב  רעב.  בשביתת  אדלשטיין 
מפקד הכלא להפסיק את שביתת הרעב, הוא 
נדון לעשרה ימי צינוק – שם התנאים, היעדר 
אוכל, הקור הצורב של חודש דצמבר והיעדר 

המיטה לשינה – היו כמובן קשים בהרבה.
מהצינוק,  שכשחזר  מספר  אדלשטיין 
הוסתר.  בו  במקום  הסידור  את  מצא  לתאו, 
עוד  וערכו  ויתרו  לא  שהשוטרים  מסתבר 
כמה חיפושים בזמן היעדרותו, בעודו שוהה 
לא  אף  הסידור.  את  מצאו  לא  אבל  בצינוק, 
גילה  לא  האחרים,  העצירים  מעשרות  אחד 

הסיבה  הסידור.  מקום  לגבי  הלשין  ולא  לשוטרים  הסוד  את 
לאחד  נחשב  אדלשטיין  כי  בעובדה  נעוצה  הייתה  לכך 

האסירים החשובים ביותר בתא וחבריו רכשו לו כבוד רב.
בעודנו עומדים בחדר, שאת דרגשי העץ הדקים שהיו בו 
החליפו 20 מיטות, באותו החדר שבעבר 'אכלס' 42 אסירים, 
"זו  ואומר  מלמטה  השנייה  המיטה  על  אדלשטיין  מצביע 
הייתה המיטה שלי". אדלשטיין ממשיך ומסביר כי "מדובר 
במיטה בעלת החשיבות הגבוהה ביותר, השמורה בדרך כלל 
העמידה  כי  מתברר,  התחתון".  העולם  ואנשי  התא  לראשי 
תנאים  לא  בתנאים  המצוות  בקיום  אדלשטיין  של  האיתנה 

גרמו לפושעי התא לייחס לו חשיבות רבה של אדם העומד 
במילה שלו ואינו מוכן לוותר על בדל של מצווה, מה ששיפר 

מאוד את מעמדו עד שהפך למנהיג התא.
גם דרכי תקשורת היו בין התאים, במהלכה נהגו העצורים 
לצעוק מבעד לחריץ הדלת את מספר החדר ומשהגיבו חברי 
התאים הסמוכים "דבר", היו אלה צועקים לתאים הסמוכים 
הסוהרים  של  בואם  עם  נקטע  כלל  שבדרך   - המסר  את 
הקשוחים. "פעם שאלו אותי אם הייתי מוציא ספר איך הייתי 
קורא לו. אז הנה, זה השם: אחד, שלוש, שמונה. דבר! - על 

שם אותה שיטת להעברת מסרים", אומר לנו אדלשטיין.
אך  לטובה,  פניו  את  שינה  בית המעצר  קודם,  כפי שצוין 
יו"ר  של  כניסתו  גם  קשוח.  מעצר  לבית  נחשב  עדיין  הוא 
פשוטה,  הייתה  לא  המעצר  לבית  אדלשטיין  יולי  הכנסת 
מאחר והשלטונות ברוסיה לא היו מעוניינים בכניסת כתב 'כל 
ישראל', כמו גם כל כלי תקשורת אחר, לבית המעצר השמור. 
לאחר מאמצים דיפלומטיים רבים התקבל האישור הנכסף - 

לא לפני שחלק נרחב מהעצורים הוצאו ל'טיול'...
תפילין,  קטן,  כנסת  בית  גם  המעצר  בבית  נמצא  כיום, 
חנוכייה ואפילו ארון קודש ורב בית הכלא שדואג לעצורים 

יהודים. עם זאת, מניין אין שם...
דין הועבר אדלשטיין  גזר  שבועות ספורות לאחר הכרעת 
לבית מעצר אחר, שם שהה מספר שבועות - לקראת העברתו 

לכלא בסיביר עד מאי 1987.

בגולאג הסיבירי

מפאת לוח הזמנים הצפוף של יו"ר הכנסת, שנועד במהלך 
ועליו  חשובות  מדיניות  לפגישות  גם  הרשמי  הביקור  ימי 
אמנם  בראשה,  עומד  שהוא  הכנסת  אל  לישראל  לשוב  היה 
הקפואה,  שבסיביר  הגולאג  אל  גם  להמשיך  בידינו  היה  לא 
הקשות  הדרמטיות,  השנים  אותן  את  לפספס  אפשר  אי  אך 

אך מסתבר כי אותו החוקר לא שכח מ"דברי התפילה" ותכף לאחר סיום החקירה נשלחו הסוהרים 
לקחת מידיו את התפילין. "ניסיתי להתנגד אך הסוהר תקף אותי בחוזקה ותוך רגע הייתי שכוב על 
הרצפה". בעודו מדמם מתקיפת הסוהר, לקח הסוהר את התפילין וחיבל בהם במזיד - והחרים אותם. 
עם זאת, את סידור התפילה של אדלשטיין לא הצליחו השוטרים למצוא. "הייתי אסיר לא רע וידעתי 

להסתיר טוב", מספר אדלשטיין ל'כל ישראל', בעודנו עומדים באותו התא - תא מספר 138

בכניסה לכלא



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



כ"ח בניסן תשע"ח 13/4/18 20

והמסוכנות ביותר בחייו של יו"ר הכנסת.
ב'כל  כאן  לראשונה  אור  שרואים  היסטוריים,  במסמכים 
ישראל', ניתן להבין עד כמה מצבו הרפואי של אדלשטיין היה 
קשה בעת מעצרו. מה שהוביל למאבק דיפלומטי חובק עולם 
ואפילו להפגנות תמיכה וקריאות לשחררו של אדלשטיין. כך 
למשל, פרסמו אז ברבנות הראשית מכתב מיוחד, בה מבקש 
ציון  "אסיר  למען  לפעול  מי שבידו  כל  כי  דאז  הרב הראשי 
יולי אדלשטיין" שיעשה כל שביכולתו לסייע מאחר ומדובר 

בפיקוח נפש של ממש.
"מצב  על  מדווחים  התקופה  מאותה  העיתונים  גזירי  גם 
רפואי קשה וחשש כבד לחייו של אסיר ציון יולי אדלשטיין". 
רופאים  של  עדויות  עם  נרחבות  כתבות  אז  פורסמו  בנוסף, 
ישראלים שנחשפו לצילומים רפואיים של אדלשטיין, שבדרך 
הם  בהן  ברוסיה,  השלטונות  של  מידיהם  הודלפו  דרך  לא 
טוענים כי לא ייתכן כי מדובר ב"נפילה" - כפי שנטען אז על 
ידי השלטונות ברוסיה - אלא בתקיפה מכוונת שנועדה לפגוע 
בחייו של אדלשטיין. "עצם זה שכל השוטרים והסוהרים כאן 
צעירים מסייע לי רבות בהתמודדות עם הזיכרונות הקשים - 
אם היו אלה בני שישים ומעלה זה בהחלט היה קשה מאוד 
עבורי", מסכם אדלשטיין ל'כל ישראל' את הסיור ההיסטורי 

בתחנות חייו.

דרכי תקשורת היו בין התאים, 
במהלכה נהגו העצורים לצעוק 
מבעד לחריץ הדלת את מספר 
החדר ומשהגיבו חברי התאים 

הסמוכים "דבר", היו אלה 
צועקים לתאים הסמוכים את 

המסר - שבדרך כלל נקטע עם 
בואם של הסוהרים הקשוחים. 

"פעם שאלו אותי אם הייתי 
מוציא ספר איך הייתי קורא לו. 
אז הנה, זה השם: אחד, שלוש, 

שמונה. דבר! - על שם אותה 
שיטת להעברת מסרים

חתונת יו"ר הכנסת

גזר הדין בשם הפדרציה הרוסית 

תעודת השחרור

מטייל עם חבר



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 
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|| יוסי גיטלר ||

לשונך
בימי ספירת העומר בהם מתחזקים ב'בין אדם לחברו', ולקראת שבת 
ופגש  גיטלר  יוסי  יצא  לשון-הרע,  בעוון  הבאים  הנגעים  על  נקרא  בה 
את האנשים שעוסקים יום יום בהפצת משנת החיים של החפץ חיים 
לשמור את הפה מכל רע  הרב אהרן מרגלית פוסע בנתיבות שהובילו 
אותו לייסד את 'מפעל החפץ חיים העולמי', ו'מתהלך' בין ארגנטינה 
ומכסיקו ניו-יורק ולונדון בפעילות חובקת זרועות עולם  הרב יצחק 
השומרים  'אגודת  הקמת  על  מספרים  עובדיה  ניסים  והרב  רצבאי 
לשמירת הלשון' שזוכה לברכת גדולי ישראל, ועל המייסד הצדיק רבי 

יוסף רצאבי זצ"ל  מרבים שלום בעולם

נצור
מרע
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האיסור ב חומרת  על  קוראים  אנו  פרשיות השבוע 
דיבה איש על  דיבור לשון הרע, של הוצאת  של 
באיש  לפגוע  המסוגלת  רכילות  והעברת  רעהו 
עליו נאמרו הדברים. "לשון הרע הורגת שלושה" 
שעליו  ומי  המקבלו  "האומרו  חז"ל,  לימדונו 
ושיננו  הזהירו  הדורות  במשך  הדברים",  נאמרו 
האיסור  כובד  את  מרעיתם  לצאן  ושוב  שוב  האומה  גדולי 
וחומרת העבירה. אולם למרות הכול נראה היה שעוון חמור זה 
הונח בצדי דרכים כמין מת מצווה, אך לא כזה שהכול קרוביו. 
פי תורה במוצא  ואקום מסוים בכל הנוגע להליכות על  נוצר 

פי האדם.
בפינתו שבראדין ישב רבינו החפץ חיים זיע"א וטיכס עצה. 
ראה הוא הגבר בעוני עמו וכאב את מצבם, לא נשא לבו אותו 
לשתוק על הזלזול המחפיר והקשה בשמירת מצווה זו שהרבה 
גופי תורה תלויין בה. וכפי שמונה בהקדמתו לספרו את מניין 
מפיו  שמוציא  בעת  האדם  שעובר  והארורין  העשין  הלאוין 
דיבור שאינו על פי הלכה. חישב ומצא שעיקר הבעיה נעוצה 
לשון-הרע,  לאיסור  הקשור  בכל  האנשים  של  הידע  בחוסר 
בהלכות  הדינים  ספר  את  לכתוב  והתיישב  חלציו  אזר  משכך 
לשון הרע רכילות והמסתעף, מה שיהפוך ברבות הימים לאחד 

מספרי היסוד והבסיס לכל בית יהודי בעולם כולו.
דיבור  ותענית  צום  מפני  וחששו  שנבהלו  אנשים  היו  אם 
התחדשו  שכביכול  ההלכות  בגין  עצמם  על  לגזור  שיאלצו 
זיע"א  המחבר  שלרבינו  הרי  שבראדין,  המדרש  מבית  ויצאו 
היום  עד  אם  הדבר:  על  לחלוטין  שונה  מבט  נקודת  הייתה 
לא יכלו אנשים לשוחח מחמת חוסר הידיעה מה בין המותר 
והאסור, היכן עובר הגבול הדק המפריד - הרי שמהיום ואילך 
יוכלו לשוחח האחד עם רעו ללא מפריע, כי כבר יודעים הם 
מה כלול באיסור החמור, מה חורג ממנו, מה מותר לומר ומה 

חובה לספר לשני.
הספר שהחל להימכר על ידי לא אחר מאשר מחברו הדגול 
עצמו, שלא חס על כבודו ומעמדו, וממרום שנותיו כיתת את 
לתופסי  כנסיות  בבתי  ספריו  את  והציע  העיירות  בין  רגליו 
התורה ובעלי הבתים, החל לתפוס תאוצה ושמו התבדר בבתי 
מגוריו  מקום  ליטא  באזור  תחילה  אירופה,  ברחבי  מדרשות 
של החפץ חיים, ובהמשך בגולה כולה. התפתחות משמעותית 
נרשמה כאשר מרן הרבי ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל שיגר איגרת 
נדירה לחסידיו ברחבי פולין, בה כתב בין היתר שכאשר רבו 
חינם  שנאת  בעוון  היא  גלותנו  וכידוע  ומחוץ,  מבית  הצרות 
יצאו  וכעת  הלשון,  בשמירת  להתחזק  שיש  הרי  ולשה"ר, 
ספרים על הלכות לשון הרע ויש בהם תועלת מרובה ללומדים, 
אני  'וגם  דופן  ויוצא  חריג  באורח  עצמו  על  שהעיד  כדי  עד 
בעצמי הרגשתי פעולה לטובה בזה', בשולי המכתב ציין הרבי 
שאת הספרים ניתן להשיג אצל בני המחבר בראדין. מכתב זה 
חסידי  בקרב  הספר  של  לפרסומו  במיוחד  עוצמתי  זרז  היווה 

פולין ומכאן התפשט והלך לכל רחבי תבל.
זה,  רגיש  בנושא  נגע  מי  שאי  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 
וארורין  עשה  ביטולי  לאוין  שלל  נכון  יותר  או   - ומאיסור 
הראשונה  בפעם  היהודי  העם  נחשף  נודעים,  בלתי  עלומים 
תלך  'לא  הבורא  ציוויי  של  והיקפו  חומרתו  הלכותיו  לגדרי 
רכיל בעמך' ועוד. בקשתו של נעים זמירות ישראל דוד המלך 

'נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר  עליו השלום בספר תהילים 
מרמה' החלו לקבל משמעות חדשה.

שלא נהגו כבוד

ימים אלו שאנו ניצבים בעיצומם – ימי הספירה – נחשבים 
אדם  בין  היחס  שיפור  המידות,  תיקון  לימי  היהודי  בעולם 
גדול בשמירת הפה מדיבורים אסורים  חיזוק  וכמובן  לרעהו, 
המביאים למחלוקת ופילוג ויוצרים שנאה וניכור בין אנשים. 
תזריע-מצורע בהם  קוראים בתורה את פרשיות  גם  זה  שבוע 
עצמה  בפרשה  אמנם  והאדם.  הבגדים  הבתים  נגעי  מפורטים 
הדורות  גדולי  רבותינו  אולם  הרע,  לשון  איסור  מוזכר  לא 
חכמינו ז"ל כתבו בקודשם שנגעים באים על עוון לשון הרע. 
לעולם  עדיין  שיחוזק  שככל  הטעון  לנושא  נדרשנו  משכך 
ידרוש עוד חיזוק, מסוג הדברים שנצרך לעורר עליהם תמידין 

כסדרן באורח תדיר וקבוע.
זכינו בדורנו אנו, וממש 'אכשר דרא' ואנשים רבים עוסקים 
כלשון- אסור  דיבור  איסור  חומר  בהחדרת  והערב  השכם 
ושומרי  לשונם  לנוצרי  הצפון  הטוב  ורוב  ורכילות,  הרע 
פיהם. הפעילים שחלקם גם מיסדו את פעולותיהם בארגונים 
הנוער,  בקרב  ונצורות  גדולות  הפועלות  רשמיות  ועמותות 
מן  הרכילותי  את השיח  הציבור במטרה לשרש  וכלל  הנשים 
אמונה  בתחום מתוך  רבות  שנים  פועלים  הציבורית,  הנורמה 
ודבקות במטרה, שלא על מנת לקבל פרס, רק להרבות אהבה 
ואחווה, שלום ורעות, בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, כפי 

המצווה עלינו בתורתנו.
ארגונים  לאותם  מתאר  קווי  לשרטט  חפצנו  זו  במסגרת 
שעומד  האידיאל  את  ולהבין  לנסות  הקודש,  מלאכת  עושי 
תכני  הפעילות,  ומיסוד  בפיתוח  דרכם  את  מייסדיהם,  בראש 
הפעולה והפירות שצומחים ממנה. מפאת הזמן הקצר שעמד 
לרשותנו - לא הצלחנו להשיג את כל אותם ארגונים ונאלצנו 
להסתפק במדגם מייצג של שני ארגונים בלבד הפעילים בשדה 

זה ורושמים הצלחות יפות להרבות שלום בעולם.

מפעל של איש אחד

את הרב אהרן מרגלית אין צורך להציג כיום בפני אף אחד. 
בין  המשתקפת  לדמותו  נחשף  שלא  בישראל  ילד  לך  אין 
של  המצוירות  ובמהדורות  'אתהלך',  המכר  רב  ספרו  בתרי 
אך  השנים.  בהמשך  לאור  שיצאו  'אהרל'ה'  הספרים  סדרת 
וחשיפתו  ספריו  הופעת  לפני  רבות  ששנים  יודעים  רבים  לא 
ומרצו  אונו  כל  את  מרגלית  הרב  ומשקיע  השקיע  הפומבית 
כתליו  שבין  העולמי',  חיים  החפץ  'מפעל  ובהפעלת  בהקמת 
נערכו מבחנים חודשיים בשמירת הלשון במשך שנים ארוכות 
ומופק עלון איכותי רב השפעה בו מאמרים מרבנים ומשפיעים 

בהלכות לשון הרע והסובב. 
איך דבר כזה מתחיל? מאיפה צץ הרעיון לעסוק בנושא, 
שבאותם ימים של הקמת המפעל חייבים להודות עדיין לא 
ארגונים  עשרות  עם  היום,  שהוא  כפי  'פופולרי'  כה  היה 

הפעילים בתחום...
יותר  קצת  "לפני  שלב.  אחרי  שלב  מגולל  מרגלית  הרב 
עוזה  במלוא  השתוללה  הארץ  ברחבי  כאשר  שנה,  מעשרים 
האינתיפאדה הראשונה, אני מקבל טלפון מבני ברוך שמתגורר 
באשדוד, והוא אומר לי 'אבא תשמע, צריך לעשות משהו כדי 
לעצור את הפיגועים הקשים רח"ל, מה דעתך על הרעיון שנקים 
ארגון שיעסוק בנושא שמירת הלשון ונתחיל לערוך מבחנים על 
שמירת הלשון'? אני הייתי די ספקן מול הרעיונות היצירתיים 
ששפעו מהבן שלי, לא תליתי הרבה תקוות במיזם בפרט שהוא 
רצה שאנשים יעשו את המבחנים עם ספרים פתוחים, להונגרי 
שכמוני לא נשמע דבר כזה להיבחן עם ספר פתוח?!... אבל 
אח"כ הבנתי את ההיגיון מאחורי הרעיון, ראשית כול הרווחתי 
שבשעת המבחן לפחות לא ידברו לשה"ר... שנית באופן כזה 
אנשים לא יחששו שיאלצו לשוב לביתם עם ציון נמוך, והורים 
יביאו איתם את הילדים, יש להם זמן ברווח ללא הגבלה, ואכן 
קניתי את הכיוון והחלטנו לקפוץ למים, תחילה בעיר אשדוד.

"לפני המבחן הראשון לא ציפינו ליותר מדי, זה היה ביום 
חמישי בלילה, הכנתי 80 דפי מבחן עם שאלות, הייתי בטוח 
שזה יספיק מעל ומעבר. עשינו פרסום מתחילת השבוע, ובליל 
חמישי כיסינו את אשדוד במודעות זורחות עם חץ 'למבחן', 
והיה לכך אפקט מדהים, הסתובבתי ברכבי עם רעייתי ושאלנו 
אנשים ברחוב איזה מבחן זה? מה מדובר? ורחב לבי בקרבי 
שראיתי אנשים רבים שיודעים על זה, ורבים שצועדים עם ספר 

'חפץ חיים' תחת בית שחיים. נאלצתי לשוב ולהדפיס כל העת 
עוד ועוד מבחנים, בערב הראשון כבר היו 400 איש!

"בחודש השני כבר עשינו ב-3 ימים נפרדים בחלוקה לרובעי 
מרובע  מדי  גדול  שהמרחק  התלוננו  שאנשים  אחרי  העיר, 
לרובע, גם הרחבנו את השעות מ-7 בערב ועד 12 בלילה, כדי 
שגם מי שיש להם שמחות ואירועים יוכלו להשתתף. בהמשך 

העתקנו גם לעיר רחובות, גם שם בחלוקה ל-3 ימים.
אהבו  אנשים  אבל  התוצאה.  תהיה  שזו  לרגע  חלמנו  "לא 
את זה והתחברו, ובאו גם רבנים ודיינים, אבות בתי דין, לצד 
יהודים עמלי כפיים שבאו מהחרושת עם ידיים מיובלות וישבו 
וכתבו מבחנים. זה היה מחזה מרגש מאוד לראות את עם ישאל 

מתאחד סביב המבחנים".
היו תגמולים לצד הבחינה?

חודש  כל  שיהיו  וחשבנו  שלי  הבן  עם  ישבתי  "בתחילה 
בנינו תכנית של חלוקת מלגות לדבר כנגד  נבחנים, אז  כ-60 
היצה"ר: 20 ₪ לילדים ובחורי ישיבה קטנה, 40 ₪ לבחורי 
ישיבה גדולה, ו-60 ₪ לאברכים. חשבתי שזה לא יצא סכום 
שמדובר  ראינו  אח"כ  מיד  אבל  שכמי.  על  זאת  ונטלתי  גדול 
במספרים אחרים לגמרי ואחרי כמה שנים כבר הרגשנו שאיננו 
יכולים לעמוד בזה, מעולם לא ביקשנו כסף מהציבור, יש לי מין 
'נכות' כזו שאינני מסוגל לבקש מיהודי כסף. כמה שהצלחתי 
לסחוב על עצמי המשכתי עד שזה הגיע כבר לעשרות אלפי 
שקלים בחודש. אז עברנו למתכונת אחרת, ממבחנים במוקדים 
וישיבות,  בבתי-כנסת  המבחנים  את  לחלק  החלנו  מוסדרים 
היתר  עם  מיוחדות  תיבות  התקנו  חינוך,  ומוסדות  סמינרים 
הארגון  של  לוגו  היה  התיבה  על  אשדוד,  מעיריית  שקיבלנו 
בצדה  שכרה  המתן  לתיבה.  התשובות  את  שלשלו  והנבחנים 
היה בהגרלות על פרסים: הפרס הראשון 1000 ₪, שני פרסים 
של 500 ₪, עוד כמה של 100 ₪ ושל 40 ₪. רווח נוסף היה 
שנשים יכלו גם להצטרף למבחנים. ביום המבחן אנשים באו 
המבחן  ציוני  חדש,  מבחן  ובתוכו  שמם  עם  מעטפה  וקיבלו 
ימים   10 של  שהות  נתנו  שלו.  הנכונות  והתשובות  הקודם 

למילוי המבחן".

לא רק קיבוץ

"עשינו תעמולה מאוד גדולה", מספר הרב מרגלית, "יצאנו 
קיבלנו  קיבוץ',  רק  לא  זה  חיים  'חפץ  הסלוגן  תחת  בקמפיין 
 10 של  בגודל  מודעות  לפרוס  רחובות  מעיריית  חריג  היתר 
מטר ברוחב 4 מטר בשני הכניסות לעיר - הצפונית והדרומית 
- על המבחנים. כל רבני רחובות והשכונות חתמו על קריאה 
לבוא למבחנים, חלקם גם השתתפו בפועל ואף דיברו על זה 

בדרשות. רחובות פשוט התהפכה אז".
מה כוללת הפעילות היום?

"לפני כחצי שנה הפסקנו את המבחנים מסיבות תקציביות, 
אחרים,  לכיוונים  להתפתח  חיים' ממשיך  החפץ  'מפעל  אבל 
עמלים  חודש,  כל  להופיע  'קב-ונקי' שממשיך  הירחון  מלבד 
ב'מפעל' להכשיר רבנים מומחים למצוות של בין אדם לחברו. 

הספר שהחל להימכר על 
ידי לא אחר מאשר מחברו 
הדגול עצמו, שלא חס על 

כבודו ומעמדו, וממרום 
שנותיו כיתת את רגליו בין 
העיירות והציע את ספריו 

בבתי כנסיות לתופסי התורה 
ובעלי הבתים, החל לתפוס 
תאוצה ושמו התבדר בבתי 

מדרשות ברחבי אירופה
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בב' אייר תשס"ו נפתח הכולל הראשון וכיום מונה הרשת 3 
כוללים עם עשרות אברכים שנכנסים לכולל על מנת שבסיום 
לימוד של  לא סתם  ביד,  הוראה  היתר  יצאו עם  הלימוד הם 
בין  חברים  בה  לכוללים  מכובדת  נשיאות  יש  חיים.  חפץ 
היתר הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל ולהבדיל בין חיים 
לחיים הגאונים הגדולים רבי משה שאול קליין ורבי עזריאל 
האברכים  מן  חלק  גדול.  מאוד  הפעילות  תקציב  אויערבאך. 
'היתר  עם  אלו  כמורי-הוראה בתחומים  היום  כבר משמשים 
קל  היה  לא  וזה  לחברו.  אדם  בין  בנושאי  להורות  הוראה' 
הוראה' מסוג  'היתר  להנפיק  הדור  פוסקי  לקבל את הסכמת 
זה - למצוות של בין אדם לחברו בלבד, גם להכין את חומרי 
ואין חומר  זה מלאכה מורכבת בזכות עצמה מאחר  הלימוד 

מסודר בנושא".
מי היו הפוסקים שתמכו ביוזמה?

"הראשון שעודד והוביל היה הגה"צ רבי משה הלברשטאם 
מרן  הפוסקים,  ומגדולי  החרדית'  'העדה  בד"ץ  חבר  זצ"ל 
הסתייג  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  הלוי'  'שבט  בעל  הדור  פוסק 
שבין  מצוות  לכל  יורה  "יורה  יכתבו  שלא  וביקש  בתחילה, 
אדם  שבין  מצוות  לכל  מומחה  "יחיד  אלא  לחברו",  אדם 
לחברו". אבל בסופו של דבר הגר"מ הלברשטאם שוחח עם 
יורה'.  'יורה  לכתוב  אפשר  שכבר  והסכימו  וואזנר  הגר"ש 
הגרמ"ש  המובהק  תלמידו  נכנס  האברכים  שנבחנו  אחרי 
קליין והרב וואזנר אמר שיכתבו 'יורה יורה'. היו עוד רבנים 
שהעניקו תמיכה שקטה והבטיחו שיבחנו את האברכים ויתנו 

להם היתר הוראה.
"כמו כן מופעל קו טלפון עם מענה של רבנים המתמחים 
מהבוגרים  חלק  בס"ד  כיום  לחברו.  אדם  בין  של  בנושאים 
מוצ"ש  כולל  ערב  כל  בטלפון.  שעונים  הרבנים  הם  שלנו 
שמבקשים  אנשים  של  עצום  ביקוש  יש  בלילה,   11 עד  מ-9 
או  איך,  יודעים  בדיוק  ולא  מכרים  או  שכנים  עם  להשלים 
שעומדות לפתחם סוגיות אחרות של בין אדם לחברו. טובי 
הרבנים משיבים לשאלות. יש לנו בממוצע 70 כניסות ליום, 
הרצאות  שיחות  גם  יש  בקו  ממש.  של  אסטרונומי  מספר 
זה  השיא  אבל  וחיזוק.  מוסר  חיים,  החפץ  בספרי  ושיעורים 
רבנים שעונים בלייב. זה עיקר הפעילות שלנו כיום. מבחנים 
יש עוד הרבה ארגונים שעושים, גם בישיבות ומוסדות, אנחנו 

שמים דגש על הכשרת רבנים".

מרגלית מלוטשת

המטלטל  חייו  סיפור  ברבים  נחשף  תשס"ט  תמוז  בכ"ט 
מנהלים'  ב'פורום  הפודיום  מעל  לאוי"ט,  מרגלית  הרב  של 
הועידה  באי  בפני  מרגלית  הרב  גולל  'המודיע'  עיתון  של 
חודשים  יום.  אותו  ועד  מילדותו  קורותיו  את  ההמומים 
חג  ביריעת  והתפרסמו  בדפוס  הדברים  עלו  אח"כ  ספורים 
הסוכות של העיתון. כעבור תקופה יצא לאור הספר 'אתהלך' 
שתיאר ביד אמן את סאת הייסורים והקשיים שחווה במשך 
המחלות  מוראות  את  שרד  עמה  הנעלית  והגבורה  חייו  כל 
והחוליים. אנו נדרשים לנושא ושואלים האם הייתה השפעה 

לחשיפה הציבורית המהדהדת לפעילות ה'מפעל'.
הרב מרגלית משיב: "לא יכול להניח את האצבע על משהו 
מסוים אבל אין ספק שיש יחסי גומלין, ככל שיש יותר חשיפה 
שזכה  בספר  מוזכר  שזה  העובדה  עצם  וגם  יותר,  מכירים 

לתפוצה רבה מאוד ותורגם לשפות רבות פועלת משהו.
"לאורך השנים אנשים לא זיהו אותי מתוך העלונים ויתר 
מופיע  לא  ושמי  מאחר  החפץ-חיים'  'מפעל  של  הפעילויות 
ללא  אבל  שלי  הם  הטלפון  ומספר  הכתובת  אמנם  עליהם, 
אני  כי  לא חתום בשמי. פשוט  גם מאמר העורך  ציון השם. 
לא האישיו - הנושא הוא האישיו. לאחר מכן כאשר חשפתי 
לקשר  החלו  העלון  עורך  היותי  עובדת  את  'אתהלך'  בספר 
בין השניים. אפשר לומר שגם מרבית ידידי ומכרי בביהכ"נ 
שאת  רבות  שנים  במשך  ידעו  לא  התפללתי  בו  ברחובות 
העלונים שהם קוראים עורך חברם לספסל עד לצאתו לאור 

עולם של הספר".
בהערת אגב נציין שבשבועות האחרונים עקר הרב מרגלית 
את דירתו מרחובות והשתקע בעיר אשדוד לצד שלושת ילדיו 
בגעגוע  מתנה  מרגלית  והרב  כך  על  שואלים  אנו  הנשואים. 
"בצער רב עזבתי את רחובות, את המכרים והידידים הרבים, 
סמוך  לגור  שביקשה  שתחי'  אשתי  לבקשת  זאת  עשיתי 

לילדים".
מה תפוצת הירחון 'קב ונקי'?

"הירחון 'קב ונקי' מופץ היום בכל העולם, יש לנו רשימת 
תפוצה במייל מאוד גדולה, בנוסף ל-10,000 עותקים מודפסים 
ראשל"צ,  רחובות,  באשדוד,  כסף  אין  חינם  שמחולקים 
בית שמש, ירושלים וצפת וגם בחו"ל יש יהודים שמזמינים 
של  פעיל  סניף  יש  בלונדון  בסביבתם.  ומחלקים  חודש  כל 
יש  חודש.  כל  עותקים   2,000 ומפיצים  חיים'  החפץ  'מפעל 
לספרדית  מתורגם  גם  העלון  בניו-יורק.  קטנים  סניפים  שני 
במקסיקו, יש שם אהדה גדולה לספרים ולהרצאות שלנו, גם 
ספרי הקומיקס 'אהרל'ה' תורגמו לספרדית ונמכרים במקסיקו 
בפרט ובדרום אמריקה בכלל. לאחרונה התקשרה אשתו של 
אחד מרבני ארגנטינה וביקשה רשות לתרגם ולפרסם קטעים 
מהספר בירחון מקומי שהיא מוציאה לאור. גם אחד הירחונים 
מהקומיקס  פרקים  לפרסם  החל  השפלה  באזור  הנפוצים 
'אהרל'ה' מדי חודש. כידוע כתבתי בספר שאני מתיר להעתיק 

ולתרגם לכל שפה ולכל מקום ללא הגבלה".
במה עוד עוסק ה'מפעל'?

הכוללים  אברכי  של  לשה"ר  הלכות  על  ספרים  "הוצאנו 
שלנו, ביניהם ניתן למנות את הספר 'בקש שלום' על לשה"ר 
כלפי ילדים המיועד בעיקר למחנכים ולא רק. אנשים חושבים 
או  בחדר-מורים  כגון  ילדים,  על  לשה"ר  לומר  היתר  שיש 
ההנהלה  מחברי  שרייבר  מאיר  הרב  לכיתה.  מכיתה  במעבר 
אצלנו וחבר ועד שמירת הלשון של חסידי ויז'ניץ הוציא ספר 
'בקש שלום' בנושאים כללים שם כתב תשובות מגדולי פוסקי 

זמננו לשאלות נפוצות שמתעוררות".
'מדריך  הם:  להוציא  שזכינו  נוספים  וקונטרסים  ספרים 
רבי  הגאון  שחיבר  שידוכים'  בענייני  ומחנכות  למחנכים 
ומח"ס  עילית  במודיעין  המוצי"ם  מחשובי  וינמן  ישראל 
"משנת ישראל" על החפץ חיים. 'סיכום ומושגי יסוד בח"ח' 

שחיבר הרה"ג בנימין גולן שליט"א, ועוד קונטרסים רבים. 

מסחר רפואה ושידוכים

מה התכניות לעתיד?
שמתפרסמות  התשובות  מכל  ספר  להוציא  מקווים  "אנו 
ספרים  להוציא  שאיפה  לי  יש  ונקי'.  'קב  בירחון  חודש  מדי 
ספר  וגם  והמסחר,  הרפואה  בתחומי  בלשה"ר  שיעסקו 
שיעסוק בהלכות שידוכים, זה חלום ישן להוציא ספר מסודר 
עם מפתח, סוג של 'שמירת שבת כהלכתה' על הלכות לשה"ר. 
מפתח,  עם  כהלכתו'  הפה  'שמירת  לו  שקראנו  ספר  הוצאנו 
אותו כתב ראש הכולל של ה'מפעל' ברחובות הגאון ר' דניאל 
להוצאת  וסיוע  בתמיכה  פעילים  שותפים  היינו  אורלנצ'יק. 
ספר החפץ חיים של ארגון 'דרשו', ובדגש על הפתח שבעיני 
זה גדולתו העיקרית של הספר, כי הלכות רבות פזורות ברחבי 
הספר וקשה לפסוק הלכה ללא מפתח שימקד ויביא את הכול 

במקום אחד. 
"יש לנו 'בייבי' קטן שאולי נשוב להשתמש בו, מין שלטים 
כי אחד  לא מדברים לשה"ר',  זה  'בשולחן  לאולמות  קטנים 
ואירועים  בשמחות  זה  לשה"ר  לדיבור  שמועדים  המקומות 
שיש זמן ואוכל ויושבים יחד ומשוחחים. במקור עשיתי את 
שירצה  מי  יהיה  אולי  אבל  במשפחתי,  פרטית  לשמחה  זה 

להרים את הכפפה ולהשתמש בגימיק הזה".
את הראיון אני מסיים בתחושת הערכה והתפעלות, ראו מה 
יכול יהודי בודד לעשות ולתפעל, רעיון שנהגה בערב נשכח 

הופך למעצמת פעילות חובקת עולם.

'אגודת השומרים'

והחסידות  התורה  לעיר  ממשיכם  אנו  בשפלה  מרחובות 
של  משרד  עומד  בעיר  בירנבוים  ברחוב  ברק.  בני  בגוש-דן 
'אגודת השומרים לשמירת  בעלת שם מסקרן משהו  עמותה 
בצלאל  הרב  המקום  מנהלי  אצל  מתעניינים  אנו  הלשון', 
רצאבי והרב ניסים עובדיה אודות הנעשה בתחומי פעילותם, 
שומעים ומתרשמים, ועל הדרך מתוודעים לדמותו הקמאית 

של האב והחותן הדגול הגה"צ רבי יוסף רצאבי זצ"ל.
אבל לפני כן כמה מילים על השם עצמו 'אגודת השומרים'. 

יש ביקוש עצום של אנשים 
שמבקשים להשלים עם 

שכנים או מכרים ולא בדיוק 
יודעים איך, או שעומדות 

לפתחם סוגיות אחרות של 
בין אדם לחברו. טובי הרבנים 

משיבים לשאלות. יש לנו 
בממוצע 70 כניסות ליום, 

מספר אסטרונומי של ממש. 
בקו יש גם שיחות הרצאות 

ושיעורים בספרי החפץ חיים, 
מוסר וחיזוק
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אנשים  של  אגודה  זי"ע  חיים  החפץ  מרנא  הקים  כידוע 
שינצרו פיהם ולשונם מכל רע וכינה את ההתארגנות בשם 
'אגודת השומרים', וכך כתב בקדשו אודותם: "ומי שירצה 
האגודה  לעניין  המיוחד  בפנקס  שמו  ירשום  חבר,  להיות 
כן שהוא  גם  נרשם שמו הטוב למעלה  יהיה  ובוודאי  הזו, 
'ויכתב  התנדב להיות חבר ליראי ה' וכו', וזהו מה דכתיב 
בספר זיכרון לפניו ליראי ולחושבי שמו'". כעת כבר מובן 

מקור השם וגם הפעילות הכרוכה בחברות באגודה הזו.
למעשה האגודה מתמקדת בהפקת והפצת חומרי הסברה 
דיבור  של  האיסור  וחומר  הפה  שמירת  חשיבות  גודל  על 
הרעיון  כל  את  ויזם  העמותה  את  שהקים  מי  לשון-הרע. 
הוא מורינו הרב רבי יוסף רצאבי זצ"ל, הרב שעזב אותנו 
לאנחות בשנת תשס"א פעל ללא לאות וללא הפסקה למען 

שמירת הלשון בעם ישראל, הנושא בער כאש בעצמותיו.
את הארגון הקים הרב זצ"ל כבר בשנים הראשונות לאחר 
נישואיו - זאת בהסתמך על לשונו הקדושה של בעל החפץ 
 - ללימוד שמירת הלשון"  אגודות  אגודות  "להקים  חיים: 
עת התגורר בעיר חדרה, שם גם למד בבחרותו ב'ישיבת-
יעקב  ורבי  פרלמוטר  אלחנן  רבי  הגאונים  אצל  חדרה' 
גלינסקי, והיה פעיל רבות בכל צרכי הדת של העיר. העיד 
עליו ראש הישיבה רבי אלחנן פרלמוטר שכל ימיו בישיבה 
הלשון  שמירת  של  ההלכות  לימוד  את  לעורר  רבות  עסק 
בקרב הבחורים במסירות והתמדה. לאחר שעבר לעיר בני-
ברק וקבע את מושבו ברחוב בירנבוים בו ממוקמים משרדי 
לשה"ר  הלכות  ללימוד  כולל  הקים   - היום  עד  הארגון 
וספר 'חפץ חיים', בשנת תש"נ יסד כולל ע"ש מרן החפץ 
חיים שחלק מסדרי הלימודים בו הוקדשו להלכות לשה"ר 

והמסתעף.

קלטת תורנית במונית

עד כדי כך חשש הרב מכל נדנוד רכילות ואבק לשה"ר 
דברי  עם  בקלטת  מראש  מצטייד  היה  במונית  שבנוסעו 
כדי  הרכב,  בחלל  זאת  להשמיע  מהנהג  וביקש  תורה, 

להימנע ממצב שהנהג יתחיל לדבר לשה"ר וכדומה. 
לאחר  למשכב  בתו  שנפלה  בעת  אירע  מופלא  מעשה 
והילדה  קשה  היה  המצב  המוח,  קרום  בדלקת  שנתקפה 
חלם  השביעי  ביום  החולים.  בבית  הכרה  מחוסרת  שכבה 
הרב זצ"ל חלום והנה נגלה אליו רבינו החפץ חיים עצמו 
ואומר לו 'בתך תבריא', כאשר נכנס הרב באותו יום לחדרה 
של בתו ננערה הבת ממשכבה ואמרה לאביה 'אסור לדבר 
לשה"ר', ויהי לפלא. מאותו היום הרחיב הרב את פעילותו 
ומכסיקו  בארה"ב  כולו,  העולם  פני  על  נפרסה  ומצודתו 

ועוד.
בין יתר הדברים שפעל ועשה היה חוברת עבודה בשם 
'מאיר לישראל' בעניני לשה"ר ורכילות, חוברת שתורגמה 
וספרדית.  אנגלית  עברית,  אידיש,  ביניהם  שפות,  לכמה 
גבי  על  מודפסות  הלשון  לשמירת  הנוגעות  אמרות  הפיץ 
מדבקות, שנועדו להדביקן על טלפונים ומחברות, מכשירי 
ויושרש  שיוחדר  העיקר  ועוד.  סימניות  מפיונים  כתיבה, 

חומר איסור לשון הרע.
במכסיקו  ביקר  רבות  שנים  שלפני  חשוב  רב  סיפר 
בטלפון  גם  'זכור!  רשום  עליה  מדבקה  טלפון  בכל  וראה 
מי  ושאל  חברך',  את  גם  עורר  אנא  הרע  מלשון  להישמר 
עומד מאחורי הדברים הללו והשיבו לו שזה 'הרב רצאבי 
שמירת  בהלכות  רבים  שיעורים  מסר  הלשון'.  משמירת 
הלשון ברחבי הארץ והעולם כולו, בעיקר ביבשת אמריקה 

וליווי  כספית  תמיכה  העניק  בנוסף  ומכסיקו.  בארה"ב 
בהפצת  תמך  וכן  הלשון.  שמירת  למען  נשים  לארגוני 

עלונים חודשיים בנושא.
את הרב יהודה סגל ממנצ'סטר שידוע כמי שפעל רבות 
והיה מהחלוצים בהפצת והחדרת חובת שמירת הלשון ראה 
אלחנן  רבי  הגאון  ישיבתו  ראש  את  גם  כמו  ומורו,  כרבו 

פרלמוטר.

תמיכה חוצת מחנות

מה קורה היום בפעילות?
אליה  השומרים'  'אגודת  של  הסדירה  הפעילות  "מלבד 
הרי  רע,  מכל  פיהם  לשמור  שחפצים  אנשים  מצטרפים 
מופלגים,  אברכים   60 של  דיינות  כולל  מפעילים  שאנחנו 
והייחודיות היא שבסוף סדר א' מדי יום לומדים חצי שעה 
סדר  ובסוף  חיים.  לחפץ  הלשון'  'שמירת  בספר  'מוסר' 
הרע  לשון  הלכות  את  שעה  חצי  במשך  בעיון  לומדים  ב' 
מחזיקים  אנו  כן  כמו  חיים'.  'חפץ  הספר  מתוך  ורכילות 
לשאלות  קבוע  מו"ץ  שנה  מ-30  למעלה  כבר  אצלנו 

בנושאים אלו.
"האגודה זוכה לתמיכה חוצת מחנות ולברכתם של גדולי 
רבי  כך בשנת תשס"ב כתב  והחוגים.  ישראל מכל העדות 
ניסים קרליץ מכתב תמיכה נלהב בפעילות המוסדות אשר 
כלשונו "מחדירים את ההלכות הנוגעות לשמירת הלשון", 
למכתב צירפו את חתימותיהם מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
שטיינמן זצ"ל, ולהבדיל בין חיים לחיים הגאון רבי שמעון 
בעדני, וכן הגאונים הגדולים רבי שלמה מחפוד ורבי משה 
מכתב  על  חתם  ליפקוביץ'  הגרמ"י  מרן  גם  קליין.  שאול 
תמיכה. מרן מאור ישראל הראשל"צ רבי עובדיה יוסף זצ"ל 
בשנת  הלשון.  לשמירת  האברכים  כולל  על  מאוד  המליץ 
תשס"ג כתב רבה של ירושלים הראשל"צ רבי שלמה משה 
עמאר המלצה חמה ומיוחדת. בשנת תשס"ו כתבה הרבנית 
בת שבע קנייבסקי ע"ה מכתב ברכה בו הרעיפה מברכותיה 
והמסייעים. ראש הישיבה ממנצ'סטר הגאון  על התורמים 
רבי יהודה זאב סגל שכאמור היה ממקימי עולה של שמירת 
הלשון בעולם שיגר איגרות תמיכה וברכה בשנים תשמ"ט 
רבי  האגודה  מייסד  לאבינו  עוד  מוענו  המכתבים  ותשנ"ב 
האגודה  ממשיכה  הקדושה  ובדרכו  זצ"ל.  רצאבי  יוסף 
לפעול בעזר ה' עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן".

כידוע הקים מרנא החפץ 
חיים זי"ע אגודה של אנשים 
שינצרו פיהם ולשונם מכל רע 
וכינה את ההתארגנות בשם 
'אגודת השומרים', וכך כתב 
בקדשו אודותם: "ומי שירצה 
להיות חבר, ירשום שמו בפנקס 
המיוחד לעניין האגודה הזו, 
ובוודאי יהיה נרשם שמו הטוב 
למעלה גם כן שהוא התנדב 
להיות חבר ליראי ה' וכו', וזהו 
מה דכתיב 'ויכתב בספר זיכרון 
לפניו ליראי ולחושבי שמו'". 
כעת כבר מובן מקור השם וגם 
הפעילות הכרוכה בחברות 
באגודה הזו
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שואל
ומיישיב
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עולם  על  כתבות  סדרת  ישראל'  'כל  מגיש  תורה,  מתן  חג  לקראת 
הראשונה  בכתבה    בו  מוכרים  הפחות  והתפקידים  הישיבות 
בסדרה, המושגים הישיבתיים וה'מיישיבים' הבולטים בעולם התורה 
שלהם,  הנוספים  התורניים  התפקידים  המובהקים,  רבותיהם   

המאפיינים הבולטים ושיעור קומתם התורנית

|| יענקי קצבורג. ||

צילומים: ארכיון, ויקיפדיה
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קראת מתן תורה אנו יוצאים בסדרת כתבות ל
ידועים  ופחות  הידועים  המושגים  על 
בעולם הישיבות. סדר היום הישיבתי שונה 
בסוגים  שונה  וודאי  לישיבה,  מישיבה 
לא  הכתבות  סדרת  ישיבות.  של  שונים 
המושגים  עולם  את  להקיף  מתיימרת 
מכהנים  הערכות  לפי  אשר  והישיבות,  התורה  בעולם 
ומספר  "משגיחים"  מאות  "מיישיבים",  מאות  כיום  בו 
דומה של ראשי קיבוצים, פתחנו תחילה בפירוט עולם 
ביותר,  הזוטרים  ועד  הבכירים  מהתפקידים  המושגים, 
מ"שיעורים כלליים" ועד "ועדים" לקבוצות מצמצמות. 
בציבור  'מסורתית'  ישיבה  של  היום  סדר  תחילה 

הליטאי: 
7:30 תפילת שחרית, 

8:30 לימוד קצר של הלכה או פרשת השבוע, 
8:40 ארוחת בוקר.

ובסופו  בחברותא  לימוד  של  ראשון  סדר   9:10
שיעורים מפי הר"מים, 

13:40 מנחה ולאחריה ארוחת צהריים, מנוחת צהריים 
)כשעתיים(

לימוד בחברותא, ללימוד מהיר  16:00 סדר שני של 
יותר )בקיאות(

19:00 סדר מוסר ותפילת ערבית, ארוחת ערב.
בחברותא,  לימוד  של  ואחרון  שלישי  סדר   21:00
הלילה  תוך  אל  ימשיכו  "המתמידים"  אותו  לימוד 
מן  בחלק   ,23:00 בשעה  יסיימו  מתמידים  והפחות 
יבחרו  שאף  יש  רשות,  הוא  השלישי  הסדר  הישיבות 
ללמוד את הסדר השלישי בבית מדרש אחר עם חברותא 

שאינו מתלמידי הישיבה. 
בליל שישי המתמידים נוהגים ללמוד כל הלילה במה 
שמכונה "משמר" שלאחריו מתפללים בנץ החמה ונחים 
בתפילת  השתתפות  מנחה,  תפילת  עד  הבוקר  במהלך 

שחרית בימי שישי בישיבות הינה רשות.
בישיבות  גם  לו שכיח למדי  דומה  או  זה  זמנים  לוח 

שאינן ליטאיות מובהקות.
תקופות הלימוד בישיבה מכונות "זמן". ישנם שלושה 
)אייר-ט'  קיץ  זמן  )חשון-אדר(,  חורף  זמן   - "זמנים" 
זמן  זמן אלול )אלול-יום כיפור(. התקופה שבין  באב(, 

לזמן נקראת "בין הזמנים" שהסתיים זה עתה.

מפת המושגים
עיון ובקיאות: סדר ראשון מוקדש ללימוד עיון, זהו 
מוביל  שלעיתים  ובמפרשיה  בסוגיה  המעמיק  לימוד 
להתעכבות של חודשים על דפי תלמוד בודדים, העוסק 
לימוד  לעומתו  כישרון",  "בעל  נקרא  בו  והמצליח 
בכמות  להתבטא  יכול  ההבדל  יותר.  מהיר  הבקיאות 
תוספות,  ולפעמים  רש"י  גמרא,   - )בבקיאות  החומר 
ברמת  או  ואחרונים(  ראשונים  לימוד  על  דגש   - בעיון 
מקובל  הבקיאות  לימוד  בו.  והעמקה  החומר  ניתוח 
בישיבות  גם  אך  וחסידיות,  ספרדיות  בישיבות  במיוחד 

ליטאיות, השמות דגש על העיון, מקצים לו זמן.
סדר שני - ברוב הישיבות לומדים בו "בקיאות", סדר 
שלישי - בדרך כלל מוקדש ללימוד בקיאותי ומהיר, או 
ל"הכנה", היינו הכנת החומר העיוני לקראת יום המחר. 
ר"מ: אמנם המילה ר"מ מורכבת מראשי תיבות של 
בפועל  בארמית,  ישיבה  ראש  כלומר  מתיבתא"  "ראש 
ר"מ הוא מגיד שיעור של מחזור גיל אחד בישיבה. מידי 
הצעירים  התלמידים  עוזבים  בצהרים   12:00 שעה  יום 
קטנים  שיעורים  חדרי  לטובת  המרכזי  בית המדרש  את 
מרבני  אחד  מפי  הנלמדת  בסוגיה  שיעור  שומעים  שם 

הישיבה.
בישיבות  בעיקר  קיים  רוחני:  מנהל  או  משגיח 
הליטאיות, דמות רוחנית המוסר שיחות מוסר ו"ועדים", 
פעם  בכל  יום  מידי  "ועדים"  לשבוע,  אחת  שיחות 

לקבוצת גיל אחרת.
לכך  האחראית  הדמות  הוא  קטן(  )משגיח  מק"ק: 
הנהוגים  והמשמעת  המוסר  בכללי  יעמדו  שהתלמידים 
בישיבה. המק"ק יוצא לסיורים גם בחדרי הפנימיה וחדר 
לראשי  כאשר  בפועל  התלמיד  את  מעניש  הוא  האוכל, 

הישיבה יש ביקורת כלפיו.
רוחנית  דמות  חסידיות.  בישיבות  קיים  משפיע: 
שמעודדת את התלמידים לעסוק בעבודת ה' ובהתעלות 

רוחנית.
ראש קיבוץ: ר"מ המשמש ר"מ לבני הקיבוץ - בחורים 
שסיימו 3 שנות לימוד ראשונות בישיבה גדולה. תפקידו 
הוא ללמוד עם הבחורים, ולמסור להם "חבורות" מדי 

פעם.
של  הראשון  בפרק  נעסוק  שבו  תפקיד  משיב: 

לשאלות  לענות  שתפקידו  בדמות  מדובר  הפרויקט, 
ישנן  המדרש.  בבית  הסדר  בזמן  בלימוד  הבחורים 

ישיבות שבהן יש משיב מיוחד לכל מחזור.
ראש  מפי  כלל  בדרך  המושמע  שיעור  כללי:  שיעור 
הישיבה, לכלל התלמידים כאחת בהיכל הישיבה, מבלי 
להתחשב בחלוקתם למחזורים, וכולל רעיונות יסודיים 

על הסוגיה.
הישיבות  מעולם  בחל  משמש  "שיעור"  המושג 
שנייה  שנה  א',  שיעור  ראשונה  שנה  המחזור,  להגדרת 
שיעור ב' ושנה שלישית שיעור ג'. לכל שיעור\וועד ישנו 
ר"מ ובישיבות גדולות יותר מר"מ אחד. בישיבת פוניבז' 
ובנותיה משתמשים בשם ועד לקיבוץ כגון שנה ראשונה 
בקיבוץ נקראת ועד א'. בישיבת חברון ובנותיה שיעור א' 

נקרא ועד ראשון וכן הלאה.
כך  מכונה  הישיבות  מן  בחלק  כינוס:  או  קיבוץ, 
בדרך  בעוד  בישיבה.  ביותר  הגבוהה  ברמה  השיעור 
כלל מתחלקים התלמידים לפי שנים, ב"קיבוץ" לומדים 
משיעור  כלל  בדרך  בישיבה,  המבוגרים  התלמידים  כל 
"בני  הישיבות,  ברוב  ומעלה.  ה'  או  רביעית(  )שנה  ד' 

הקיבוץ" אינם שומעים שיעורים באופן סדיר.
שיחה )שמועס(: ברוב הישיבות מוסר המשגיח שיחה 
בהקשר  כלל  בדרך  והשקפה,  מוסר  דברי  של  שבועית 

לעניינים שהזמן גרמן או לפרשת השבוע.
לקבוצות  שיעורים  קיימים  מהישיבות  בחלק  ועד: 
המשגיח(,  עם  )לרוב  הגות  וספרי  במחשבה  קטנות 

מתבטא גם בהשתתפות של התלמידים בשיעור.
ללא  לימוד  זוג.  בן  עם  ללמוד  מקובל  חברותא: 
"או  האמרה  לפי  מהנורמה,  לחריגה  נחשב  חברותא 
בישיבות  מוות(.  או  חבר  )או  מיתותא"  או  חברותא 
חסידיות "שותף" היא המקבילה של "חברותא". בהיכלי 
"זמן",  כל  בסיום  סמוי  שוק  כעין  מתנהל  הישיבות 
מבוקשים  החזקים  הבחורים  כאשר  חברותות,  לחיפוש 
יותר והחלשים נאלצים להמתין לרגע האחרון ולהילחם 
על שמות מבוקשים, בישיבת בריסק שבראשות הגרא"י 
סולובייצ'יק קיים שוק חברותות רשמי ברחבת הישיבה 

בתחילת כל זמן.
הבחורים  גם  ופעמים  מהמיישיבים  חלק  חּבורה: 
עצמם מתכנסים לאמירת שיעור קצר בקצה בית המדרש 
על  תורנית  מערכה  מוסרים  הם  בו  נשים"  ב"עזרת  או 
משמש  "חבורה"  המונח  בישיבה.  הנלמדת  הסוגיא 
כתובה.  תורנית  למערכה  מושאל  ככינוי  גם 
בדרך כלל יעביר את החבורה אחד התלמידים 

המבוגרים בישיבה, אך לעיתים אף צעירים.
שכשרונו  מצטיין,  אברך  או  בחור  עילוי: 

הוא מעל הממוצע.
שעות  לימוד  על  שמקפיד  בחור  מתמיד: 
רבות, ומאופיין בדרך כלל בידע נרחב, ומהווה 

אף הוא מודל לחיקוי.
נקרא על שם מי שיסד  אילן: המושג אילן 
אותו, הגאון רבי יעקב דוד אילן מראשי ישיבת 
כנסת יצחק כתלמיד ישיבת פוניבז' יסד לימוד 
משותף של הבחורים המבוגרים מהקיבוץ עם 
בחורי שיעור א', מיזם שממשיך עד היום הזה 

בהיכלי הישיבות הליטאיות.

הכירו את ה'מיישיבים'
דמויות  הישיבות,  עולם  של  ה'מיישיבים' 
הישיבה  לבחורי  להשיב  שתפקידם  תורניות 
לשאלות העולות תוך כדי לימוד בבית המדרש, 
לרוב מדובר בתלמידי חכמים מופלגים בעלי 
רבה  בסבלנות  ניחנים  ואף  הסברה  כושר 

ויוצאת דופן. הכירו את הבולטים שבהם.
ישיבת 'תושיה' תפרח:

הגאון ר' יחזקאל קופלביץ.
לאחר  הישיבה,  בוגר  סטטוס:   ,38 גיל: 

נישואיו למד בכולל פוניבז'.
במשך כשמונה עשרה שנה לא נוספו אנשי 
במספר  הגידול  למרות  לישיבה  חדשים  צוות 
לפני  תורה.  של  למעצמה  והפיכתה  תלמידיה 
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מיישיבים  להוסיף  פילץ  הגר"א  רה"י  החליט  כשנתיים 
סגל  דוב  ר' אברהם  הגאון  את  הוסיף  לביהמ"ד. תחילה 
המשמש גם כראש ישיבת 'עטרת שלמה' בנתיבות, ובזמן 
קיץ לפני כשנה הוסיף את תלמידו המובהק בוגר הישיבה 
הגאון ר' יחזאל קופלוביץ מגדולי הת"ח בכולל פוניבז', 
בתוך תקופה קצרה הפך הרב קופלוביץ לדמות עוצמתית 
לתלמידי  מ"מ  לכתוב  החל  ואף  שבנגב  הישיבה  בהיכל 
הישיבה, לקראת סוף הזמן האחרון אף יצא לאור קונטרס 

מיוחד מהמראה מקומות שכתב.
ישיבת חברון:

הגאון רבי אברהם פרבר
גיל: 50.

חברון,  של  כ'משיב'  רבות  שנים  משמש  פרבר  הרב 
א'  סדר  את  כהן,  הגר"ד  הישיבה  ראש  של  גיסו  הוא 
לומד הרב פרבר בישיבת מיר ורק אחה"צ מגיע לישיבת 
חברון שבגבעת מרדכי, יש בו לדברי בני הישיבה את כל 

ה'התגלמות החברונאית'.
הישיבה הגדולה 'קרית משה'

הגאון רבי אפרים רוב 
'מיר'  47, סטטוס: משמש בנוסף כר"מ בישיבת  גיל: 

בברכפלד וידוע כעורך ומו"ל של 'שיעורי ר' נחום'.
משמש בהיכל הישיבה הגדולה 'קרית משה' שבראשות 
גם קיים כולל של כמאתיים אברכים.  הגרי"מ דרוק שם 
ובעומק  הסברתו  בכושר  ידוע  רוב  אפרים  רבי  הגאון 
ידוע כגדול תלמידי ר' נחום פרצוביץ  שיעוריו, הוא אף 
שיעוריו  את  לאור  הוציא  ואף  'מיר'  ישיבת  ראש  זצ"ל 
בספר הנודע 'שיעורי ר' נחום' שהפך לספר יסוד בעולם 

הישיבות.
הישיבה הגדולה 'ראשון לציון'

הגאון ר' צבי שטיינברג
61, סטטוס: אחה"צ משמש ראש כולל 'יששכר  גיל: 
מחשובי  ובבוקר  בב"ב,  אהרן  יד  שבשכונת  באוהליך' 

האברכים בכולל של ר' דן גרטלר.
ר'  הגאון  שנים  מזה  משמש  לציון'  'ראשון  בישיבת 
הרב  הישיבה,  בהיכל  ג'  בסדר  כמשיב  שטיינברג  צבי 
בב"ב,  בעיר  העצומים  מת"ח  כאחד  ידוע  שטיינברג 
הוא אף חתנו של הגאון ר' עמרם זקס זצ"ל ראש ישיבת 
היה  כשאביו  החזו"א  ברכי  על  גדל  בילדותו  סלבודקא. 

מגדולי תלמידיו.
הישיבה הגדולה 'עטרת שלמה'

הגאון רבי יהודה ברמן
תפרח  ישבות  בוגר  סטטוס:   ,33 גיל: 
ברמן  פרץ  חיים  ר'  הגאון  בנו של  ופוניבז', 

מראשי ישיבת פוניבז'.
לפני  הוקמה  שלמה  עטרת  ישיבת  כידוע 
בעולם  שמה  את  תפסה  וכבר  שנים  כארבע 
הישיבות, אחד הדמויות העוצמתיות בישיבה 
המשמש  ברמן  יהודה  ר'  הגאון  דווקא  היא 
כמשיב בסדר א' שלמרות גילו הצעיר נהפך 
לאבן שואבת לכל תלמידי הישבה ובמיוחד 
היא  מיוחדותו  שבחבורה,  למבוגרים 
ובחיבור מיוחד שיוצר  בלמדנותו המופלגת 
להרב  יש  מיוחד  קשר  הש"ס,  סוגיות  בכל 
ברוך  ר'  הגדול  הגאון  הגדול  סבו  עם  ברמן 
נוסע  ואף  פוניבז'  ישיבת  ראש  פוברסקי  דב 

עמו למסעותיו בחו"ל.
הגאון ר' יצחק שפרונג

'חברון',  ישבת  בוגר  סטטוס:   ,42 גיל: 
לשעבר מחשובי האברכים בכולל 'בית הלל'.

'עטרת  בישיבת  נוספת  מיוחדת  דמות 
שפרונג,  יצחק  ר'  הגאון  הוא  שלמה' 
מיוחדותו של הרב שפרונג היא בקונטרסים 
ונחטפים  לאור  מוציא  שהוא  מיוחדים 
בשקיקה ע"י התלמידים, צעירים כמבוגרים.

ישיבת קול תורה
הגאון רבי חיים דומב

גיל: 50, סטטוס: ר"מ בישיבת קול תורה 
לצעירים

שנה  עשרים  מזה  משמש  דומב  הרב 
חתנו  הוא  תורה,  קול  בישיבת  כ"משיב" 
זצ"ל  קונשטט  משה  אלחנן  רבי  הגאון  של 

כר"מ  במקביל  משמש  דומב  הגר"ח  הישיבה,  מראשי 
בבקיאות בישיבת קול תורה לצעירים. נוהג לשבת בסדר 
שלא  מקפיד  המדרש,  בית  של  האחוריים  בספסלים  א' 
עם  מסכם  הוא  תור  ישנו  כאשר  אליו,  בסמוך  תור  יהיה 
הוא  יתפנה.  כאשר  להם  יקרא  שהוא  בתור  העומדים 
מקפיד שלא ללמוד בחברותא אלא לבד כדי להיות פנוי 
הרים  לא  ומעולם  מיוחדת  עדינות  בו  "יש  לשואלים. 
שנשאלה  שאלה  ביטל  לא  מעולם  כעס,  ולא  קולו  את 
מקפיד  הוא  ונינוחה.  טובה  נותן  שהוא  ההרגשה  ותמיד 
לא ללבוש פראק אלא לבוש בלבוש של אחד האברכים 

הפשוטים".
הגאון רבי יהודה אורלנסקי

פוברסקי  ר' שלום  הגאון  36, סטטוס: חתנו של  גיל: 
מראשי הישיבה, משמש אף כראש קיבוץ בערב בישיבה 

הגדולה 'קרית משה'.
הוותיקות  הישיבות  כאחת  ידועה  תורה  קול  ישיבת 
ביותר ובמיוחד בצוות הישיבה ת"ח מופלגים כשבראשה 
עמד גם מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל, למרות גילו הצעיר 
הדמויות  לאחד  הרב  נהפך  אורלנסקי  הרב  של  יחסית 
מסתרכים  ארוכים  ותורות  הישיבה  בהיכל  הלמדניות 
אף  כמשיב  שימש  בעבר  בלימוד,  עמו  לדבר  אחריו 
שנקרא  לאחר  עזב  אך  לצעירים  תורה'  'קול  בישיבת 
לשמש כראש קיבוץ בערב בהיכל הישיבה הגדולה 'קרית 

משה'.
נודע  מרקוביץ,  מאיר  רבי  הגאון  תורה:  בקול  עוד 
פוניבז',  בישיבת  רבותיו  על  חביב  והיה  מופלג,  כלמדן 
בפרט  דאורייתא',  'ריתחא  מתעוררת  תמיד  סביבו 

ב'חבורות' אותן הוא מוסר.
ישיבת פוניבז'

הגאון רבי אברהם ישעי' גינזבורג 
גיל: 33

גדלה  הבחורים  כמות  האחרונות  בשנים  בפוניבז' 
כמות  מינה  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  ולכן  משמעותית, 
ר' אברהם  הוא הגאון  ועד, הבולט שבהם  לכל  משיבים 
אליעזר  ר'  הגאון  המשגיח  של  בנו  גינזבורג  ישעי' 
גינזבורג זצ"ל, שידוע כת"ח מופלג ולמדן עצום, נחשב 
לאחד מגדולי התלמידים של ראשי הישיבה מרנן הגרי"ג 
את  לאור  מוציא  ואף  פוברסקי,  והגרב"ד  אדלשטיין 

שיעוריהם, כדוגמת שיעורי הגרי"ג.
עשרות  יום  וכל  מאחר  "החוזר",  אותו  המכנים  יש 

של  שיעורו  על  חזרה  שיעור  ממנו  שומעים  בחורים 
הגרי"ג וכן הוספות ממה שנאמר במחזורים קודמים, הוא 

על אף שהוא  בישיבה  גדולה  זוכה להערצה 

המושג "שיעור" משמש 
בחל מעולם הישיבות 
להגדרת המחזור, שנה 
ראשונה שיעור א', שנה 
שנייה שיעור ב' ושנה 
שלישית שיעור ג'. לכל 
שיעור\וועד ישנו ר"מ 
ובישיבות גדולות יותר 
מר"מ אחד. בישיבת 
פוניבז' ובנותיה משתמשים 
בשם ועד לקיבוץ כגון שנה 
ראשונה בקיבוץ נקראת 
ועד א'. בישיבת חברון 
ובנותיה שיעור א' נקרא 
ועד ראשון וכן הלאה.





כ"ח בניסן תשע"ח 13/4/18 32

נוהג בפשטות ובצניעות עד כדי שאינו יושב עם חליפה 
בסדרים.

ישיבת בית מדרש עליון
הגאון רבי איסר וולפא 

גיל: 37
ר"מ  וולפא  מנחם  רבי  הגאון  של  בנו  וולפא,  הרב 
בישיבת חיים עוזר ור"י באר המלך בבית שמש, משמש 
כ'משיב' בישיבת בית מדרש עליון, הוא מונה רק לפני 
הועדים  מכל  שבחורים  כמי  שמו  נודע  וכבר  שנתיים 
מחכים אצלו בתור, הוא ידוע גם כבעל חביבות מיוחדת 
גם  עמו  להתייעץ  בחורים  שמביא  מה  פנים,  ומאיר 
בענייניהם הפרטיים, לפני כן היה בכולל פוניבז' והקפיד 
תלמידי  הישיבה,  ראשי  של  כלליים  לשיעורים  להיכנס 
לישיבה,  גדול  כנכס  עליו  מדברים  עליון  מדרש  בית 

שבלאו הכי נמצאת בעלייה גדולה בשנים האחרונות.
ישיבת נחלת הלוויים

הגאון רבי משה דוד פדר
מאז  בישיבה  כ'משיב'  משמש  פוניבז',  ישיבת  בוגר 
שהיה מראשוני לומדיה, בסדר א' משמש כמשיב לבחורי 
הישיבה, ובסדר ב' משמש כראש כולל לאברכי הישיבה, 

הבחורים רואים בו כתובת בכל העניינים.
ישיבת כנסת יצחק קרית ספר

בישיבה סבורים כי צוות גדול ורחב ככל הניתן הוא 
הכלי הטוב ביותר לגדול בתורה, לכך ישנם 'משיבים' 
את  נביא  אך  הישיבה.  בוגרי  הינם  אגב,  רובם,  רבים, 

הבולטים שבהם:
הגאון רבי בנימין הירשביין, )35(, ר' בנימין משמש 

כר"מ בישיבת 'כנסת יחזקאל' )הרב אטינגר( באלעד.
ידיעותיו  מלבד   ,)33( מיטלמן  אורי  רבי  הגאון 
בכושר  נודע  הוא  הישיבתי,  וב'רייד'  בש"ס  הרחבות 

הסברתו ובבהירות הגדולה.
יומו  סדר  את   ,)37( ברנדווין  יו"ט  משה  רבי  הגאון 
העמוס הוא מחלק בין הישי"ק בראשה הוא עומד, לבין 

התמסרות לתלמידי הישיבה בסדר ג' בישיבה.
ידיעות  בעל   ,)40( לוריא  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
להתמסרותו  כלל  סותר  אינו  כשזה  בש"ס,  נרחבות 

לתלמידים.
הגאון רבי שלמה זלמן כהן )40(, בשעות היום הוא 
נחשב למח המחודד בכולל 'עטרת שלמה' שבמודיעין 
עילית, בשעות הערב הוא מצליח לעורר את ה'ריתחא 

דאורייתא' בישיבה.
ישיבת ביתר

הגאון רבי חנן קפלן
הרב קפלן הינו בוגר ישיבות בית מתתיהו ופונביז', 
הגאון  של  בכולל  האברכים  מחשובי  חתונתו  ולאחר 
רבי דן סגל. כיום הוא גם ראש ה'כולל טהרות' בסניף 

מיכל  רבי  מרן  של  מיסודו  שלמה,  רמת 
קפלן  הרב  זצוק"ל.  ליפקוביץ  יהודה 
משמש כמשיב בשעות הבוקר, כשלמעשה 
שהייתו נמשכת במקרים רבים עד לשעות 
הצהריים המאוחרות. ובחלק מהשנה הוא 

מג"ש לבני שיעור א'.
לימוד  סדר  מתקיים  אף  לאחרונה 
בסדר  אחה"צ,  שישי  בימי  בראשותו 
שיעור  הרב  מוסר  אף  שבסופו  טהרות, 
בעיון לעשרות בחורים בסוגיות החמורות, 

זכה  אף  זה  סדר  הסדרים.  בשעות  ללומדם  נהוג  שאין 
לעידודו הנמרץ של הגרי"ג אדלשטיין בכמה הזדמנויות 

שונות.
הגאון רבי שלמה סטפנסקי

ג'  בסדר  כמשיב  הוא  גם  משמש  סטפנסקי  הרב 
ישיבת  בוגר  סטפנסקי  הרב  ההר.  מן  הגר"ח  בישיבת 
חברון, מגדולי תלמידיו של הגאון הגדול רבי דוד כהן. 
לאחר נישואיו לבת הרב אברהם רביץ זצ"ל נחשב לאחד 
שפירא  משה  רבי  הגאון  של  בכולל  האברכים  מחשובי 
עד  ממש  בישיבה  הרב  נוכח  שישי  ליל  מידי  זצ"ל. 

לשעות הקטנות, ומשתתף עם הבחורים בצוותא במסירת 
'חבורעס'. בנוסף, בליל שבת, סועדים על שולחנו רבים 
מטובי הלומדים בישיבה, סעודה המתובלת היטב בדברי 

תורה בשלל הסוגיות
ישיבת קרית מלך

הגאון רבי משה פלמן 
גיל: 45

הרב פלמן משמש כ'משיב' בישיבת קרית מלך, משחר 
בורנשטיין  יעקב  שמואל  ר'  הגדול  ברבו  דבק  נעוריו 

נכנס  היה  משיב  בתפקיד  כשכיהן  גם  זצ"ל, 

חברותא: מקובל ללמוד עם בן 
זוג. לימוד ללא חברותא נחשב 
לחריגה מהנורמה, לפי האמרה "או 
חברותא או מיתותא" . בישיבות 
חסידיות "שותף" היא המקבילה של 
"חברותא". בהיכלי הישיבות מתנהל 
כעין שוק סמוי בסיום כל "זמן", 
לחיפוש חברותות, כאשר הבחורים 
החזקים מבוקשים יותר והחלשים 
נאלצים להמתין לרגע האחרון 
ולהילחם על שמות מבוקשים, 
בישיבת בריסק שבראשות הגרא"י 
סולובייצ'יק קיים שוק חברותות רשמי 
ברחבת הישיבה בתחילת כל זמן.
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לשיעוריו, ולאחר מכן תקופה אף מילא את מקומו במסירת 
הישיבה  בוגרי  ובחריפותו,  בבהירותו  ידוע  השיעורים, 
מעבר  הרבה  בחור  לכל  מסירותו  על  גדולות  מדברים 

לשעות המקובלות.
ישיבת מיר ברכפלד 

בישיבה,  חדשים  'מיישיבים'  שני  מונו  שנתיים  לפני 
ממקימי הישיבה ומחשובי בוגריה, הגאון רבי יחזקאל פיין 

והגאון רבי רפאל נוימן.

עולם הישיבות הספרדי
ישיבת אהל יוסף

הגאון רבי דוד מאיה 
בנו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, 
בירושלים.  כולל  כראש  גם  המכהן  פוניבז'  ישיבת  בוגר 
תלמידיו אומרים עליו "עיונו המבעית בסוגיות הש"ס הינה 

ממש לפרטי פרטים". 
הגאון רבי יצחק לראש 

היה ממייסדי ישיבת באר החכמה ומכהן בנוסף כראש 
"החיות  כי  נודע  אודותיו  שלום,  אהבת  בישיבת  כולל 
והחבורות  דאורייתא  בריתחא  הש"ס  הסוגיות  בלימוד 
הרותחות שלו הפכו למושג ולשם דבר בעולם הישיבות".

ישיבת בנין אב 
הגאון רבי שלמה אוחנה 

הרב אוחנה, בוגר ישיבת פוניבז', אחה"צ לומד כאברך 
בכולל שע"י הישיבה אך גם אז לא עוזבים אותו תלמידיו 

המקיפים אותו תדיר.
ישיבת דעת חיים

המשיבים: הגאון רבי שלמה טולדנו והגאון רבי ישראל 
טולדנו  גבריאל  רבי  הגדול  הגאון  של  בניו  טולדנו  מאיר 
עטרת  ישיבת  בוגר  שריקי  מרדכי  רבי  והגאון  זצוק"ל 

ישראל.
ישיבת רכסים

המשיבים:  בהם  משיבים,  כעשרה  מכהנים  בישיבה 

רבי  הגאון  חזיזה,  אוהד  רבי  הגאון 
אוריאל רואש והגאון רבי גלעד לוי.

ישיבת באר יצחק   טלז סטון 
בן  דוד  רבי  הגאון  הם  המשיבים 
רפאל  ורבי  יגודיוב  יעקב  רבי  עזרא, 

ברוך מימון.
ישיבת חזון עובדיה 

המשיבים הם הגאון רבי משה חמד 
והגאון רבי דניאל כהן.
ישיבת ארחות מאיר 

אלרואי  רבי  הגאון  הם  המשיבים 
טויטו והגאון רבי חביב אבן צור.

מטרסדורף   - התורה  זוהר  ישיבת 
)קיבוץ( 

הגאון רבי ברוך טולדנו 
מדובר בבנו של רה"י בוגר ישיבת בית מתתיהו, מתאפיין 

בהיותו חביב וחייכן כלפי כל בחור ובחור. 
ובנוסף: הגאון רבי אברהם בן לולו המכהן בנוסף כראש 
ישיבת  בוגר  בק  צבי  רבי  והגאון  הישיבה,  שע"י  הכולל 
עם  עצומה  גאונות  המשלב  קיבוץ  כראש  המכהן  חברון 

פשטות מיוחדת.
ישיבת באר התלמוד

המשיבים: הגאון רבי דוד אלבז בוגר ישיבת כנסת יצחק 
קונטרסים  הוציא  כ"כ  כראש הקיבוץ,  גם  בחדרה המכהן 
"אמרי דוד" על הש"ס, תלמידיו מספרים על היותו "חביב 
של  בנו  שמעון  בן  עזרא  רבי  הגאון  פנים"  ומאיר  מאוד 
אליצור  אור  ישיבת  ראש  שמעון  בן  מסעוד  רבי  הגאון 
עזרת  הספרים  מחבר  התורה  מעלות  ישיבת  בוגר  בב"ב, 
אליהו בנוסף בבוקר מכהן כר"מ בישיבת אביו אור אליצור. 
הגאון רבי יהונתן נגר בוגר הישיבה ומחבר קונטרסים על 
הש"ס בשם אמרי יהונתן, הגאון רבי שמעיה גמליאל בוגר 
הישיבה ומחבר הספרים מן הבאר על הש"ס, כ"כ הגאון 
רבי אליהו פנחסי המשמש בנוסף כמורה צדק ומחבר ספרי 

דברי אליהו.
ישיבת תורת דוד

המשיבים: הגאון רבי שר שלום רוקח בוגר ישיבת בית 
בית  ישיבת  חניכי  קהילת  מרבני  בנוסף  ומכהן  שמעיה 
שמעיה באשדוד והגאון רבי יחזקאל שניידר בנו של הגאון 
יעקב  באר  גרודנא  ישיבת  משגיח  שניידר  מנחם  דוד  רבי 
גינזבורג  אליעזר  רבי  הגאון  פוניבז'  ישיבת  משגיח  וחתן 

זצ"ל.
ישיבת משכן משה )קיבוץ(

המשיבים: הגאון רבי חיים שוילי בוגר ישיבת ראשית 
עמאר,  הגרש"מ  הראש"ל  בראשות  בכולל  לומד  חכמה 

כ"כ מוסר שיעורים בהלכה.
ישיבת ראשית חכמה

בוגר  שהינו  דהן  חיים  יוסף  רבי  הגאון  המשיבים: 
הישיבה, הגאון רבי בנימין נבון בוגר ישיבת מאור התורה 
המתייחד בהיותו מציע עצמו לבחורים ולא ממתין שייגשו 
יקירי  ישיבת  בוגר  ציון  אוהב  יאיר  רבי  והגאון  אליו 
ירושלים – באר התלמוד, שחיבר כמה קונטרסים הנודעים 

במיוחד בקרב בני הישיבה.
ישיבת אור לציון

תל  ראב"ד  של  בנו  כהן  אליאב  רבי  הגאון  המשיבים: 
אביב הגאון רבי זבדיה כהן, והגאון רבי ידידיה שני בוגר 

ישיבת פוניבז'.

מק"ק: )משגיח קטן( הוא הדמות 
האחראית לכך שהתלמידים יעמדו 
בכללי המוסר והמשמעת הנהוגים 
בישיבה. המק"ק יוצא לסיורים גם בחדרי 
הפנימיה וחדר האוכל, הוא מעניש את 
התלמיד בפועל כאשר לראשי הישיבה 
יש ביקורת כלפיו.
משפיע: קיים בישיבות חסידיות. דמות 
רוחנית שמעודדת את התלמידים לעסוק 
בעבודת ה' ובהתעלות רוחנית. ראש 
קיבוץ: ר"מ המשמש ר"מ לבני הקיבוץ - 
בחורים שסיימו 3 שנות לימוד ראשונות 
בישיבה גדולה. תפקידו הוא ללמוד עם 
הבחורים, ולמסור להם "חבורות" מדי 
פעם.

ומיישיב



כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :( 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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צילום: אורי, ויקפדיה

כתבה ישנה אודות המגילה
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האוצר
מגילת
האבוד

נוסף  אירוע  התרחש  ישראל,  מדינת  הקמת  על  ההכרזה  ביום  בנובמבר,  בכ"ט 
• בהמשך, נמצאו מאות  ומסקרן: מגילות גנוזות הגיעו לידיו של פרופ' סוקניק 
הרמזים   • הנחושת  מגילת  היא  שבהן  והמסתורית  כשהבולטת  מגילה,  קטעי 
הנסתרים לאוצר המקדש, החיפושים אחרי המטמון, המערות החצובות והניסיונות 

לאתר את הכמות העצומה של זהב שהוסתרה 

|| איילה אבן האזל ||

כתבה ישנה אודות המגילה
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חרובא שבעמק עכור תחתב
המעלות חבואה למזרח אמות
אריח ארבעין שדת כסף וכליה
 KENמשקל ככרן שבעשרה

בתרגום חופשי: בחרובא )מקום יישוב( שבעמק 
עכור – מתחת למעלות בעומק 40 אמה, הוסתרה 
עשר  לשבעה  הגיע  הכולל  משקלם  אשר  וכלים  כסף  ובה  שידה 

כיכר.
אם כתב החידה שלפניכם המתאר מחבוא של אוצר אגדי עלום 
– נראה לכם דמיוני ולקוח ממוחו הקודח של סופר בדיוני – אתם 
שניתן  יישוב  מקומות  שמות  מוזכרים  המגילה  בהמשך  טועים. 

לזהות בקלות גם היום.
פסוק 10:

בור ]ש[תחת החומא מן המזרח
בשן הסלע כדין של כסף שש

מאות ותחת הסף הגדול
פסוק 20

ביגר שלפי צוק הקדרון
חפור אמות שלוש ככ 7

פסוק 48
תחת יד אבשלום מן הצד

המערבי חפוור אמות שתין עסרה
ככ 80

פסוק 57
בהר גריזין 

תחת המעלהא של השית העליונא 
שדא אחת וכל כליה וכסף ככ.

המגילות לידיים הנכונות
 

מגילת הנחושת הינה כתב חידה עתיק  סודית ומסתורית מלפני 
בה  שנים  אחרי  בשלמותו  אותו  לפענח  שהצליחו  שנה   2000

הסעירה את מוחות טובי החוקרים. 
כל הסיפור החל בשנת 1947 – ערב קום מדינת ישראל. מוחמד 
עיזתו  את  "במקרה"  מאבד  תמים,  בדואי  צאן  רועה  א–דיב, 
בצפון  יהודה  במדבר  חיפושיו  במהלך  לחפשה.  והולך  הסוררת 
מערב ים המלח מול קיבוץ קליה דהיום, רועה הצאן המיוזע מגיע 
זורק  אבדתו  את  למצוא  הנחוש  מוחמד  ואפלה.  חשוכה  למערה 
אבן לתוך המערה – לתדהמתו האבן מנפצת כד חרס ובתוך הכד 

הוא מגלה שלוש מגילות. 
 – תערובת  דמוי  חומר  היה  בסמוך  עמד  אשר  נוסף  בכד 
והחוקרים סוברים בדיעבד כי מדובר בשרידי פירות. את מגילות 
הקלף שביניהן עותק שלם של מגילת ישעיהו הוא מעביר לסוחר 
עתיקות מבית לחם בשם איברהים איג'חה. הסוחר הממולח חושד 

כי מדובר במגילות שנגנבו מבית כנסת ומסרב לקחת אותן. 
א-דיב מחליט לקחת את הקלפים ולעשות מהם מנעלים לרגליו. 
נוצרי  שהיה  הסנדלר  שאהין.  אסקנדר  חליל  לסנדלר  ניגש  הוא 
אשורי דובר ארמית ידע להבחין כי יש בידו קלפים עתיקים, הוא 
התגלו  בה  במערה  לבקר  מבקש  הממצאים,  את  לבדוק  מחליט 

לכומר  המגילות  את  מוכר  חליל  נוספת.  מגילה  ומגלה  המגילות 
סורי, אשר מוכר אותן לבישוף נוצרי ידוע. 

השמועה על הימצאותן של מגילות עתיקות עשתה לה כנפיים 
מהאוניברסיטה  סוקניק  ליפא  אליעזר  פרופסור  אל  אף  והגיע 

העברית - אביו של יגאל ידין.
ובפגישתם  בשנת 1947 פנה אל סוקניק סוחר עתיקות ארמני, 
ירדן  שלטון  תחת  ירושלים  בין  שהפרידה  התיל  גדר  עברי  משני 
לבין ירושלים המנדטורית, הציג לו הסוחר ממצא מוזר ומסקרן: 
חתיכת עור ועליה אותיות עבריות. סוקניק שהיה מעוניין לרכוש 
את המגילות, נסע יחד עם הסוחר הארמני באוטובוס לבית לחם 
ושם נפגשו עם סוחר העתיקות פאידי צלאחי בעליית הגג בביתו, 
שבהם  הגליליים  הכדים  שני  ואת  נוספים  קטעים  לו  הראה  זה 

המגילות נמצאו.
– שהיו  המגילות  שני  את  סוקניק  פרופסור  רכש  בו  יום  אותו 
השרידים הארכיאולוגים החשובים ביותר שהתגלו בארץ ישראל, 
היה "במקרה" לא אחר מאשר אותו יום בו הכריז האו"ם על הקמת 
מדינת ישראל - כ"ט בנובמבר. יש לציין כי המגילות עשו דרכן 
וחוקר  - פרופסור סוקניק בהיותו מומחה  לידיים הנכונות  בדיוק 

ידע לשערך בדיוק את גילן המופלג של המגילות.
גם סוקניק וגם רבים אחרים הכריזו בשעתו בהתפעלות עצומה 

כי אין זה מקרה, אלא, "אצבע אלוקים היא."
השנים  ועם  מתפרסמת  הבדואי  הצאן  רועה  של  התגלית 
ועוד  עוד  מאתרים  ארכיאולוגים  של  חיפוש  וקבוצות  הבדוואים 

מגילות. חלק מהמגילות מאוכסנות לעת עתה במוזיאון רוקפלר. 
בו  בלילה  הימים,  ששת  במלחמת   1967 בשנת  כי  לציין  יש 
חדרו הצנחנים לירושלים בדרכם אל עבר הכותל המערבי, אחרי 
הקרב בגבעת התחמושת – יחידה אחת הגיעה למוזיאון רוקפלר. 
בנו  ידין  יגאל  של  לביתו  הגיע  לביתו,  יצא  אשר  החיילים  אחד 
וביקש לשלוח מישהו לשמור על המגילות  של פרופסור סוקניק 
ניסי  השמורות שם. וכך במלחמת ששת הימים התאפשר באורח 
בית  את  המתארת  המקדש  מגילת  את  גם  לרכוש   ידין  ליגאל 

המקדש העתיד לבוא.
מערות  עשר  אחד  מתגלות  האינטנסיביים  החיפושים  בעקבות 
ובחלקן מדפים חצובים. על גבי המדפים החצובים היו כדי חרס 
מגילות.  כ-900  הכול  סך  פפירוס,  כתבי  או  קלפים  בתוכם  אשר 
מגילות  המלח,  ים  מגילות  שונים:  בשמות  ידועות  אלה  מגילות 
המגילות  יהודה".  "מדבר  ומגילות  הגנוזות,  המגילות  הקומראן, 
עשויות קלף או פפירוס, למעט מגילה אחת אפופה הילת מסתורין 
יחסית. לתדהמת החוקרים  ופוענחה מאוחר  נחושת  אשר עשויה 

הכילה המגילה רשימת אוצרות אשר חרוטים על גביה. 

תוכן המגילות

עשרים מהמגילות נשמרו במצב טוב יחסית, בשל מזג האוויר 
המגילות  משאר  המלח.  ים  בקעת  אזור   – במקום  השורר  היבש 
בודדים ששרדו. המגילות מתוארכות לתקופה של  נותרו קטעים 
מלבד  אדירה.  היסטורית  חשיבות  ובעלות  השני  המקדש  בית 

מגילת אסתר – נמצאו במקום כל ספרי התנ"ך. 
פיו עבדו  לוח שנה שעל  גם בבית המקדש,  עוסקות  המגילות 

וכן מסורת הכהונה שעברה מדור לדור, החל  משמרות הכהונה, 
)צדוק  צדוק  בני  הכוהנים  אל  האבות  לשלושת  ירד  בן  בחנוך 

התמנה על ידי דוד המלך לכהן גדול( וכ"ד משמרות כהונה.
כתובות  מהמגילות  שליש  עברית,  כתובות  ברובן  המגילות 
היוונית.  בשפה  נרשמו  אשר  מגילות  מעט  יש  ובנוסף  בארמית 
 – עתיק  יישוב  של  שרידים  נמצאו  המערות  למיקום  מאד  סמוך 
קומראן. במקום בוצעו מספר חפירות ארכיאולוגיות והתגלו 561 
בני  וכן מספר רב של כלים המעידים על עושרם של  שקלי כסף 

המקום. 
הדעות  כאן  גם  היישוב?  של  הקדמוניים  התושבים  היו  ומי 
חלוקות יש המאמינים כי מדובר במקום היישוב של כת "האייסים" 
– כת אותה מזכיר יוסף בן מתתיהו ככת של יהודים פרושים אשר 
חיה בסגפנות מרובה במדבר יהודה. אך ישנם חוקרים החולקים 
על כך וטוענים כי מדובר היה במבצר צבאי - חלק משורת מבצרים 

שהגנו על ירושלים.
עד כה הייתה השערת החוקרים כי המגילות כולן שייכות לכת 
נוספת שמתארת את המגילות כחלק  יש דעה  כיום  האייסים, אך 
הוברחה  בירושלים,  השני  המקדש  בית  באזור  שהייתה  מספריה 
במערות,  והוחבאה  המים  תעלות  דרך  הגדול  המרד  בתקופת 

ששימשו כספריה לבני המקום. 
ההוכחות לתאוריה הזאת מסתמכות בעיקר על מגילת הנחושת 
- שמפרטת את מקום המסתור של אוצרות רבים ויכולה להיכתב 
אך ורק בירושלים. כמו כן הקורא במגילות השונות מגלה סתירות 
ציפו  בנוסף החוקרים את המקום  רעיון אחד.  אינן משקפות  והן 
המגילות  אך  מכתבים,  כגון  נוספות  היסטוריות  עדויות  למצוא 
כולן הן העתקים של תפילות, ומקראות שונים – אשר מאמינים כי 

הובאו למקום ולא נכתבו במדבר. 
מגילת הנחושת עצמה התגלתה מאוחר יותר, רק בשנת 1956. 
לצערנו הרב, באותה תקופה, אזור מדבר יהודה היה תחת שלטון 
המגילה  וכך  הואיל   – שליטתה  תחת  היו  כולן  והחפירות  ירדן 
העלומה נלקחה לעיר עמאן למוזיאון לארכיאולוגיה. בעת גילוי 
היה  ניסיון  וכל  מאחר  תוכנה,  את  לקרוא  ניתן  היה  לא  המגילה 
יותר  מאוחרת  בתקופה  רק   – הברונזה  לוח  להתפוררות  מוביל 
חלקי  את  להפריד  הצליחו  מתקדמים  טכנולוגיים  ובאמצעים 

הנחושת ולגלות את רשימת האוצרות המפתיעה.

פיסת היסטוריה

הפסוקים במגילת הנחושת הם בעלי מבנה קבוע וכוללים: ציון 
לדרך החפירה, המרחק אשר  הסבר  אודות המקום,  מידע  מקום, 
מצוין באמות בדרך כלל, תיאור הפריט המוחבא, הערות נוספות, 

שתיים או שלוש אותיות יווניות. 
 – לספירה  הראשונה  למאה  החוקרים  בידי  משויכת  המגילה 
מקבילה לתקופה של חורבן בית המקדש השני. משערים שכ12 
עמודי המגילה ו180 השורות הינם אכן פירוט של אוצרות המקדש 
אשר הוחבאו במהלך התקרבות הלגיונות הרומאים לעיר ירושלים. 
ולכן   – וזהב  כסף  של  דמיונית  כמות  מעלה  האוצרות  פירוט 
הפירוט  המגילה.  למהימנות  באשר  ספקנות  גילו  רבים  חוקרים 
מגלה מידע על 4,500 כיכרות זהב וכסף ו 156 מטילי זהב וכלים 
שמדובר  מכאן  זהב,  קילו   21.3 הינו   – כיכר  כל  משקל  שנים. 
ערך  שווה  וכסף,  זהב  טון   1000 כמעט  של  אגדי  מטמון  על 

ל60,000,000 $...
המגילה מכילה פירוט של כלים כגון "קסאות" שהן קסוות כלי 
שרת העשויים זהב, "מנקיאות" -  קערות אשר היו בשימוש בבית 
המקדש על המזבח – בסך הכול 609 כלים וכן "לבושין" – בגדי 

הכוהנים השזורים זהב.
האם בעת המצור על ירושלים על ידי אדריאנוס הקיסר, הבריחו 
גזברי המקדש - בני משפחות הכהונה, בצורה חשאית דרך תעלות 
המים את אוצרות המקדש - דרך יריחו אל מדבר יהודה, בקרבת 

מקום לאחוזות ביתם? 
עשו  מהימנה,  המגילה  כי  הנחה  מנקודת  יצאו  החוקרים אשר 
יקר  חומר   – ברונזה  על  נכתבה  שהמגילה  כך  על  בהסתמך  זאת 
יחסית - וזאת על מנת שהמגילה תשרוד לשנים רבות. בנוסף על 
כך תיאור מקומות המסתור של המטמון - בוצע בהרחבה ונראים 

הגיוניים.
עם זאת גם בין החוקרים הסבורים כי מגילת הנחושת אמיתית 
כת  של  באוצר  מדובר  כי  הסוברים  אלה  בין  מחלוקת  ישנה   –
הקומרן/האייסים ובין החוקרים המאמינים באופן נחוש כי מדובר 

באוצרות בית המקדש.
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'מסכת כלים'

מגילת  בין  מדהים  דמיון  מצאו  החוקרים  הפלא,  למרבה 
השמינית  במאה  נכתבה  אשר  כלים"  "מסכת  לבין  הנחושת 
לספירה והודפסה בספרו של רבי נפתלי הרץ בכרך מפרנקפורט,  
את המסכת הביא רבי נפתלי מצפת, בה שהה זמן מסוים והוציאה 

לאור באמסטרדם בשנת 1648.
לדברי רבי נפתלי הרץ: "אלו המשניות כתבו חמשה צדיקים 
הנביא,  וחגי  וצדקיה,  וחזקיה,  הלוי,  שימור  והם:  גדולים, 
וזכריה בן עדו הנביא. והם גנזו הכלים של בית המקדש ועושר 
בן  בא משיח  יום  עד  יתגלו  ולא  בירושלים,  שהיו  האוצרות 
שהוא  הצדיקים  רצון."  יהי  כן  ואמן  אמן  בימינו,  דוד במהרה 
מזכיר הם אלו שנזכרו במסכת עצמה כמטמיני המטמון במקומות 

שונים, וכמחברי המסכת. 
במסכת מתואר גם מקום ההטמנה של אוצרות וכלי המקדש. 
וחלק  ובחומת בבל,  נטמנו בבגדאד  רוב הכלים  על פי המסכת 
קטן הוטמן בארץ ישראל. לעתיד לבוא יתגלו האוצרות וישמשו 

לבית המקדש השלישי.
מה שמדהים יותר מכל כי גם רבי נפתלי הרץ מציין כי מקום 
ההטמנה של אוצרות המקדש נכתב על גבי לוח נחושת דווקא. 
וכן  כלי מקדש שעשה שלמה  אוצר של  בנוסף במסכת מתואר 

אוצרות זהב וכסף – הזהים לנאמר בכתוב במגילת הנחושת. 
מתואר  ובה  במסכת  העשירית  בפסקה  הינה  נוספת  הוכחה 
האוצר,  הוטמן  בהם  המקומות  כאחד  כחל"  "עין  בשם  מקום 
כמקום  "כחלת"  המקום  מוזכר  הנחושת  במגילת  ובמקביל 

הטמנה של חמישה מהמטמונים. 
הוכחה נוספת ואחרונה, במסכת כלים מצוין כי יש אוצר נוסף 
בפסוק  ומקביל  הם.  היכן  יודע  אינה  איש  אשר  נוספת  ומגילה 
זהה  מגילה  עוד  קיימת  כי  מצוין  הנחושת  במגילת  האחרון 
מים  בבור  הוטמנה  והיא  יותר  מפורטת  אך  הנחשבת  למגילת 

במקום אשר מכונה "ינוח".
כי תוכן  גורסים  החוקרים המפקפקים באמינות של המטמון 
משמעות  המטמון  לפירוט  ואין  בלבד  אלגוריה  הוא  המגילה 

והמדויק  הנרחב  הפירוט  עצם  כי  מציינים  החוקרים  מעשית. 
של מקום המחבוא של האוצרות – ללא חשש כי המסמך ייפול 
לידיים לא רצויות, גורם לאי אמינות. בנוסף רוב המסמכים של 
התקופה נרשמו על קלף או על פפירוס אשר מתפוררים עם הזמן 
יכול להחזיק  גבי  לוח נחושת אשר  ואילו המגילה נרשמה על 
שנים רבות ואינו נתון לפגעי הזמן – מדוע לא חששו הכותבים 

לפרסם על גבי לוח הנחושת את מקומות המסתור? 
לעומת זאת טוענים כנגד אם אכן אין מדובר בתיאור אמיתי 
בחריטת  רב  זמן  להשקיע  ומדוע  יקר?  חומר  לבזבז  מדוע 

האותיות על גביו?
כי  מוכיחים,  ראלית  אינה  המגילה  כי  בטענה  המצדדים  אך 
כאשר מנסים לגלות את האוצרות,  וכאשר מתעמקים בתיאור – 

הוא נראה מופרך לחלוטין. לדוגמא ציטוט מהמגילה:
"בנפש בנדבך השלישי עשתות זהב 100"

עשתות זהב – הינם מטילי זהב. המיקום הינו קירות הנפש – 
מבנה זיכרון שנבנה על גבי הקבר. בין נדבך לנדבך ניתן להטמין 
מטבעות מעטים אך ברור שניסיון להטמין מאה מטילי זהב – לא 

יצלח.
צדוק  בקבר  הדרומית  האסטאן  פנת  "מתחת  נוספת:  דוגמא 

תחת עמוד האכסדרן כלי דמע סות דמע סנה ותכן אצלם".
כאן כמובן מקום המסתור הינו קבר צדוק הכהן. מתחת לעמוד 
התומך את הקבר הוטמנו כלי דמע – כלים שרק לכהן היה מותר 
לעשות בהם שימוש היות וניתנו כתרומה. וכן סנה – סיר בישול 
אשר ניתן כתרומה. קשה להאמין כי מתחת לעמוד התומך את 

הקבר היה ניתן להטמין דברים מסוג זה.
על  אלגוריה  למעשה  הינה  המגילה   - חוקרים  אותם  לטענת 
טמון  במגילה  ביניהם.  והקשר  באדם  הפנימיות  הנפש  תכונות 
צופן קבלי - שפה המכונה "שפת הענפים והשורשים" בספרי 
הקבלה ומורה על הבחנות רוחניות והקשר ביניהם בתוך הנשמה 
של האדם. לדוגמא: כוהן - תכונת החסד שנמצאת באדם אך לא 

מפותחת הלכה למעשה. 

בעקבות האוצרות

כך או כך מגילת הנחושת הציתה את דמיונם של לא מעט. דני 
רובינשטיין מציין במאמרו בעיתון הארץ, כי הראשון אשר קיבל 
סיוע ורישיון ממלך ירדן והחל לחפור באזורים המוזכרים היה 
ג'ון אלגרו. ג'ון אשר נולד באנגליה להורים ממוצא איטלקי יזם 
את הבאתה של המגילה לאנגליה לבדיקה טכנולוגית מתקדמת 
ופרסם  המגילה המסתורית  את  פענח  הראשון אשר  היה  ובכך 

את ממצאיו. 
במצודת  לחפור  החל  אלגרו  המגילה  ופיענוח  גילוי  לאחר 
הורקניה – אשר אותו זיהה כעמק עכור ובנחל סככה – ולמעשה 
החל לחשוף שתי מנהרות עלומות בעלות מדרגות תלולות אשר 
במקום  הבדואיים  לכן.  קודם  חלקית  בצורה  חפורות  היו  כבר 
סיפרו לאלגרו בחלחלה כי שד שומר על המנהרות וכי אף אחד 
לא  וצוותו  אלגרו  סופן.  עד  המנהרות  את  לחפור  הצליח  לא 
הרימו ידיים וביצעו חפירות במקום ובמקומות נוספים: בסמוך 
לאכזבתם  אך  הרודיון,  ובמצודת  קדרון  בנחל  זכריה,  לקבר 

הרבה אוצרות ומטמונים לא התגלו.
אחריו הגיע טייס מסוק קרב שנפל בווייטנאם בשם בוב. בוב 
אלגרו  ג'ון  של  ספרו  את  שקרא  לאחר  לישראל  ב1986  הגיע 
להמשיך  החליט  רבה  בהתלהבות  הנחושת.  מגילת  אודות 
בחפירות והתמקד בשתי המנהרות כך במשך לא פחות מעשר 
שנים. אך, מעשה שטן בדמות שיטפונות מים מכיוון נחל סככה 
את  וממלאים  ואבק  לסחף  תמידי  באופן  גורמים  היו  הסמוך, 
המנהרה בחול ואבנים ועבודתו הייתה לריק. בשלב מסוים בוב 
התייאש מהעניין והחליט להינשא. מקום הנישואין הלא מפתיע 

היה פתח המנהרה במדבר יהודה. 
אורן גוטפלד, ארכיאולוג צעיר אשר עד כה חפר יחד עם בוב 
החליט לא להרפות, ולבסוף בחג הפסח לפני שבע שנים הצליחו 
אורן וצוותו לחשוף את כל המנהרה המערבית – אשר מגיעה 
ל120 מטר וכולה עשויה מדרון תלול של מדרגות חצובות בסלע 
ישנו מקום  בזווית של 335 מעלות. בגומחות בצידי המדרגות 

מיוחד אשר שימש להנחת הנרות לנוחות החוצבים.
 53 באורך   – המזרחית  השנייה  המנהרה  גם  נחשפה  לבסוף 
מטר ובה 50 מדרגות. במנהרה זו גילו החופרים מעט ממצאים 
כגון: סיר חרס מתקופת החשמונאים כמעט בשלמותו וממצא 
מהכניסה  מטר   24 במרחק   35 בן  אדם  של  שלד  של  מוזר 
למנהרה, אשר אף אחד לא יכול להסביר כיצד הגיע לשם - האם 
 – הסתבכה  רק  הגדולה  והתעלומה  השיטפונות?  באחד  נסחף 
מה היא מטרת המנהרה? היכן האוצרות אשר לכאורה הוטמנו 
בה? בצורה ברורה ניתן להסיק כי לא מדובר במנהרות מסתור, 
מדובר  לא  למים.  מעבר  מנהרות  לא  ואף  מינרלים  לכריית  או 
בעל  רק שליט  אלא  לחצוב  יכולים  בודדים  במנהרות שאנשים 
מאות פועלים – יכול ליזום ולפקח על מפעל כזה, במיוחד כאשר 

מדובר במנהרה אשר החוצבים בה עלולים למות מחוסר בחמצן.
ההשערה היחידה המתקבלת על הדעת כי מדובר היה במפעל 
לעובדי כפייה שכלא הורדוס במבצר הורקניה אשר ניצב בראש 

ההר.
במזרח  בכפר  שבוצעו  עפר  עבודות  במסגרת   2005 בשנת 
המוחבא  האוצר  את  בכמותו  שתואם  מטמון  נמצא  ירושלים 
לדבר"  "המשוגעים  החלו  שוב  כך  בעקבות  עכור.  בעמק 

בעבודות החיפוש באזור המבצר החשמונאי הורקניה.
מקומות  כמה  מאתרים  ספראי  וזאב  אשל  חנן  החוקרים 
המוזכרים במגילה מבחינה גאוגרפית: ארבעה מטמונים הוסתרו 
סמוך ל"סככא" – סככא הוא למעשה מה שמכונה היום: חורבת 
קומראן. מטמון אחר הוסתר ב"עמק עכור" – המזוהה עם בקעת 
הורקניה שממערב לקומראן. "יגר על פי צוק קדרון" – מדובר 
כמובן בנחל קדרון הנשפך לים המלח מדרום לקומראן. "דוק" – 
הוא שמו של מבצר עתיק מימות החשמונאים מעל העיר יריחו. 
פריט  מההר.  היורדת  עתיקה  דרך  ועל  יריחו  על  שלט  המבצר 
אחר הוטמן על פי יציאת המים של הכוזבא – "הכוזבא" הינה 
כונה  מנזר אשר  יש  כיום  ואדי קלט במקום  חלקו התחתון של 
בתקופה הביזנטית "דיר כוזיבה". הר גריזין – כמובן להר גריזים 

הידוע בשומרון. 
המיקום "כחלת" אשר בו הוטמנו חמשה אוצרות מזוהה עם 
"אזוב  המשנה  דברי  פי  על  וזאת  למדבר  כנראה  הקרוב  מקום 
הבא מכחלית" )משנה, פרה יא,ז( הדומה לאזוב המדברית. גם 
בתלמוד הבבלי מסופר על המלך ינאי אשר ניצח ניצחון גדול את 
אויביו במקום אשר שמו כחלית והוא מקום אשר נמצא במדבר, 
ובשובו ערך לאות הודיה סעודה לחכמי ישראל, אך לרוע המזל 
יוחנן  הגדול  הכהן  בין  ויכוח  ופרץ  התעורר  הסעודה  במהלך 
הורקנוס לבין הפרושים – מכאן מסיקים שמדובר במקום אשר 

כבש יוחנן הורקנוס במדבר שומרון או בדרום הר חברון. 
"כחלת"  המקום  שם  כי  עתיקה  מסורת  ישנה  זאת  לעומת 
של  בספרו  כמו   צפת  בהרי  אשר  עכברה  לנחל  הינה  הכוונה 
רבי חיים הורביץ  "חיבת ירושלים" אשר יצא ב1844 ומציין כי 
יש  לטבריה  צפת  מהעיר  בה  שהולכים  בדרך  לעכברא,  "סמוך 
מים  מעיין  יש  הבקעה  ובתחתית  מאד,  ועמוקה  גדולה  בקעה 
צלולים שנקרא "עין כחל" ועוברים דרכו ובצדו המזרחי יש הר 
גבוה מאד ובראש ההר חצוב כדמות שער סתום ובהר זה נגנזו 

הכלים הקדמונים והיקרים של בית המקדש".
מקור נוסף: הרב משה ריישר אשר הוריו עלו מגליציה לארץ 
ישראל והוא עצמו היה סופר, חוקר ארץ ישראל ושימש כשד"ר 
הודפס  אשר  ירושלים"  שערי   " בספרו  כותב  אירופה  במזרח 
ערבי  בלשון  נקרא  כן   – "עכברא   :52 עמוד  ב1868  בווראשא 
נזכרת  והיא  לדרום  שעה  חצי  במהלך  לצפת  קרוב  נאה  כפר 
לא שבקו  ביה,  לאעסוקי  רבנן  אזול   " ע"ב(  )פ"ד  מציעא  בבא 
גן נחמד גדול מלא עצי פרי הדר  בני עכבריא." עכשיו יש שם 
ובה  מאד  ועמוקה  גדולה  בקעה   - כחל  עין  טובים.  אתרוגים 
בתים  מעט  שם  כחל  עין  נקראת  שמו  ועל  טובים   מים  מעיין 
תושבים ישמעאליים ערביים. ולמזרחו הר גבוה ומרם ומשופע 
מאד ובראשו חצוב כדמות שער סתום ואומרים כי שם נגנזו כלי 
המקדש." מלך צרפת )נפוליון( זה כחמישים שנה שהיה בארץ 
ישראל וגם אצלו היה ידוע על ידי ספרי דברי הימים, ששם בהר 
)עין כחל( גנוזים. וחפר את ההר כמעט עד חציו אך לריק היה 
יגיעו ולשווא... כי לא ידע שלא יוכלו להתגלות אליו ולא לאחר, 

עד אשר יבוא משיח בן דוד צדקנו במהרה בימנו אמן".  

עד כה הייתה השערת החוקרים 
כי המגילות כולן שייכות לכת 

האייסים, אך כיום יש דעה 
נוספת שמתארת את המגילות 
כחלק מספריה שהייתה באזור 
בית המקדש השני בירושלים, 

הוברחה בתקופת המרד הגדול 
דרך תעלות המים והוחבאה 

במערות, ששימשו כספריה לבני 
המקום

מגילת הנחושת

שרידי מבצר הרקוניה. צילום ויקיפדיה

מערה מספר 4 בה התגלו רובן של המגילות
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

 לרוץ בגיל 60

"בשנים האחרונות חלה עליה 
לפני  רק  אם  החיים.  בתוחלת 
חיו  אנשים  עשורים  כמה 
נוספו  שכיום  הרי   65 גיל  עד 
שנות   20 כ-  עוד  בממוצע 
חיים לנפש", אומרת לנו איה 
סקלרולוגית,  אירידיאולוגית, 
מדקרת סינית ויועצת תזונתית 
לרפואה  קליניקה  ובעלת 
ניתן  איך  ומסבירה  משלימה 

להימנע .
 

דלקות  על  מדברים  "כאשר 
השלישי  בגיל  מפרקים 
כלל  בדרך  מתכוונים 
דלקת  לאוסטיאוארטריטיס 
זו  במחלה  ניוונית.  מפרקים 
תהליכי  בין  איזון  חוסר  נוצר 
הסחוס  תאי  של  והרס  יצירה 
המאבד מגמישותו ומיעילותו 
זה  תהליך  זעזועים.  לבלום 
גורם לתגובה דלקתית במפרק 
להצטברות  לגרום  עלול  ואף 
כתוצאה  במפרק  נוזל 
מדובר  רוב  פי  על  מהדלקת. 

בפרקים נושאי משקל ולכן המפרק השכיח ביותר הוא מפרק הברך.

דלקת זו מובילה למכלול של הפרעות שמובילות לשינוי בעצמות 
ולהרס של הסחוס. שינויים אלו גורמים להפרעה בתפקוד המפרקים 
הפרוגרסיבית  במחלה  ומדובר  מאחר  כאבים.  לחולים  ומסבים 

וכרונית טיפול מונע ותחזוקתי יסייע בדיכוי התפתחות המחלה.
הסימפטום המרכזי אליו יש לשים לב הוא כאב – אם כואב הגוף 
מאותת על בעיה שיש לשים אליה לב. נצרף לזה נוקשות במפרקים 

ורעשי חריקות בתנועה וקיבלנו דלקת מפרקים".

 על הדרכים להימנע מדלקות פרקים בגיל השלישי

"מאחר וכאמור, מדבור במחלה כרונית נדרש טיפול מונע. לתזונה 
לדלקת  הסיכון  במניעת  ובכלל  מחלות  במניעת  משמעותי  תפקיד 
פרקים. יש לסלק מהתפריט היומי קפה, חלב ומוצריו, בשר אדום 
שהמקור החלבוני שלו מצטבר בפרקים ויוצר כאבים. יש להגביל 
ירוק  ותפוחי  ירקות סולניים כגון עגבניות, חצילים, פלפל  צריכת 
ומעצימים  קולגן  תיקון  המעכבים  אלקלואידים  המכילים  אדמה 
התנוונות דלקתית של הפרק. כמו כן, יש להמעיט בצריכת אגוזים 

אשר מחמירים את הדלקתיות בפרקים.

על  העומס  בהפחתת  מסייעת  הגוף  במשקל  שהפחתה  כמובן 
לחשוש  לא  המחלה.  התפתחות  מגורמי  אחד  שהוא  המפרקים 
תועה  טווח  על  לשמור  מסייעת  אשר  קבוע  מפיזיותרפיה באופן 
את  המאפיינת  נוספת  תופעה  לצערנו,  המפרק.  שרירי  את  ומחזק 
הגיל השלישי ואשר אינה תורמת למניעת דלקת פרקים היא איבוד 
בשוקיים  בעיקר  מדלדלים  השרירים  מכך  כתוצאה  השריר.  מסת 
והירכיים אשר אמורים לשאת על עצמם חלק נכבד ממשקל הגוף 
אך הם לא מצליחים לעמוד במשימה ומפילים את העומס על מפרק 
תנועת  את  משמרת  היא  שכן  במים  פעילות  לבצע  מומלץ  הברך. 
המפרקים התקינה אך ללא העומס עליהם כמתאפיין בספורט אחר. 
דרכים  קיימות  המפרקים  על  שמרנו  ולא  מידי  מאוחר  כבר  ואם 

להתמודדות עם התופעה". 
כמו למשל קומפרסים חמים המקלים על הכאב, עזרים אורטופדים 

ותוספי מזון:

כורכום - ידוע בפעילותו האנטי דלקתיות וטוב גם למניעה.

קולגן  של  קבועה  נטילה  הסחוס.-  פירוק  להאטת  תורם    - קולגן 
מעוררת את תאי הגוף ליצור ולשקם את תאי הסחוס במפרקים.

יודע  שהבוסווליה  אנזים  מתפתח  הדלקת  בתהליך    - בוסווליה 
לחסום אותו ובכך להאט את התהליך הדלקתי.

חומצה היאלרונית - מהווה מרכיב חשוב בנוזל הסינוביאלי שנמצא 
במפרקים. כדי שהנוזל הסינוביאלי יהיה סמיך וישמן את המפרקים 
בכמות  שם  נמצאת  לא  היא  אם  היאלרונית.  חומצה  לו  דרושה 
ונוצר  במפרק  חיכוך  נוצר  ואז  ומימי  לדליל  הופך  הנוזל  מספקת 

כאב.

גלוקוזמין - מעודד בניית סחוס ואת מנגנון תיקון הסחוסים. מפרק 
תקין בנוי כך שעצמותיו מרופדות בחומר מוצק וגמיש הקרוי סחוס 

המאפשר תנועה חלקה של המפרק.

3 - לאומגה יש השפעה אנטי דלקתית וצריכה שלה יכולה  אומגה 
נוגדי  שונות.  במחלות  לחלות  הסיכון  את  ולהפחית   דלקת  לדכא 
חימצון, ויטמין E , וויטמין C , חומצה פולית וויטמין D עשויים 

לשמור על העצם ולדכא פעילות דלקתית.

ישפר מאוד  ההמלצות  של  חלקי  או  מלא  יישום 
. השלישי  בגיל  שלכם  הברכיים  מצב   את 

ויועצת  סינית  מדקרת  סקלרולוגית,  אירידיאולוגית,  הינה  **איה 
תזונתית ובעלת קליניקה לרפואה משלימה

5 טיפים: כך תמנעו מזיופים *
וממתחזים בתחום
השנים  הרפואה האסתטית המאפיינות  יחסית  חדשות  תופעות  גוררת  החיים  בתוחלת  העלייה 

• אחת מתופעות אלה אשר הפכה למנת חלקם של רבים  המתקדמות בחיינו 
בני הגיל השלישי היא  - מחלת הפרקים • על פי מחקרים שבוצעו באחרונה 

כ-80% מהאוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 65 יסבלו מדלקות מפרקים 

מתחזים  רופאים  על  מבהילים  סיפורים  מתפרסמים  האחרונה  בתקופה 
בתחום הרפואה האסתטית ועל מעבדות פיראטיות, המייצרות חומרים 
היכן  שבוחרים  לפני  הבריאות.  משרד  אישורי  ללא  קמטים,  למילוי 
הגוף,  חלקי  ביתר  או  בפנים,  אסתטיים  פגמים  לתיקון  טיפולים  לעבור 
כדאי להשקיע בבדיקה מוקדמת ובבירורים שונים. אם כן, על מה חשוב 

להקפיד?
מומלץ לבדוק את מספר הרישיון של הרופא המטפל – במטרה לוודא 
באתר  המפורסם  תקף,  רישיון  ובעל/ת  מוסמך/כת  ברופא/ה  שמדובר 
https://www.old.health.gov.il/ האתר:  כתובת  הבריאות.  משרד 

oskimbbriut/rufim/index.asp
בדיקה פשוטה כזו תמנע מקרים של עוגמת נפש בגין נפילה ברשתם של 
מתחזים לרופאים, העלולים לפגוע ולסכן את המטופלים. רק לאחרונה 
שהוא  ביטון,  דדה  בשם:  לרופא  מתחזה  של  מקרה  המשטרה  חשפה 
למעשה קוסמטיקאי בן 30, שהתחזה לרופא מומחה לרפואה אסתטית, 
ולמרות שאין לו רישיון, הזריק בוטוקס וחומצה היאלורונית לעשרות, 

ואולי אף למאות נשים וגברים בקליניקה שלו בפתח תקווה. 

כדאי לקבל המלצות וחוות דעת ממטופלים קודמים – לא להסס לבקש 
לשוחח עם מטופלות ומטופלים קודמים כדי לקבל מהם חוות דעת על 
תמונות  לראות   לבקש  גם  מומלץ  במרפאה.  שקיבלו  הטיפול  איכות 
עבודת  באיכות  להיווכח  כדי  ואחריהם,  הטיפולים  לפני  מטופלים  של 
הרופא/ה.  הבירור המקיף מסייע גם להבין טוב יותר את תהליך הטיפול 

המתוכנן, ולהגיע אליו ברמת מוכנות גבוהה.
 

חשוב מאוד לבדוק באילו חומרים משתמשים במרפאה אליה פונים – 
שלא  בכך  ולהיווכח  המוצרים  אריזות  את  לראות  לבקש  יש  כך,  לשם 
אצווה/ מספרי  עליהן  שיש  בכאלה  אלא  מזויפות,  באריזות  מדובר 
מספרים סידוריים )ראו בתמונה(, ובנוסף מספר רישיון, המהווה אישור 
גורמי בריאות  או  ידי משרד הבריאות,  על  לכך שיוצר במפעל מאושר 
חומרים  לזיוף  פיראטיות  מעבדות  בישראל  התגלו  לאחרונה  בחו"ל. 
כימיים, אשר אינן עומדות בתקנים המחמירים לייצור מוצרים רפואיים, 
כמו: תקינת GMP, או ISO שמשמעה: יצור בחדרים נקיים, תוך פיקוח 
מתכנון  החל  הייצור,  שלבי  כל  על  הבריאות  משרד  של  והדוק  צמוד 
מספר  במדידת  וכלה  עבודה,  נהלי  וקביעת  היצור  יבוצע  בו  המבנה 
החלפות האוויר בחדר, בקרה ואיכות על כל מוצר שמשתחרר לשוק ועד 

נהלי סילוק הפסולת ושטיפת הכלים.

  

יש לשים לב לתנאי אחסון המוצרים ולתאריכי התפוגה של המוצרים- 
למוצרי מילוי קמטים ולמוצרים אחרים בתחום הרפואה האסתטית, יש 
החיצונית,  האריזה  גבי  על  למצוא  ניתן  אותם  ברורים,  תפוגה  תאריכי 

בסמוך לסמל של שעון חול כפי שמופיע בתמונה:
  

לרוב  ניתן לאחסן אותם. טווח הטמפ'  טווח טמפרטורות בהן  כן,  כמו 
טמפרטורות  מפורטות  שעליו  טמפ',  מד  של  סמל  באמצעות  יסומן 
המינימום והמקסימום לאחסון המוצר הטמפרטורה לרוב נעה בין 2-32 

מעלות. 
חשוב מאוד לבדוק את מקור המוצרים- מאיפה הגיעו המוצרים והיכן הם 
מיוצרים. במידה ויש כתובת ומענה בהם אפשר לקבל תשובות ופרטים, 
וכי  ביותר  מיוצר בתנאים הטובים  הוא אכן  כי  ערובה  כי למוצר  תדעו 
הוא בטוח לשימוש. כתובת המפעל תופיע על גבי האריזה בסמוך לסימן 

מוסכם בצורה סכמטית של מבנה תעשייתי.

חברת  מנכ"לית  זמירי,   – גולדשייד  ליאת  ד"ר  מאת  הטיפים 
ובשיווק  בייצור  בפיתוח,  במחקר,  העוסקת  דרם'  'לומינרה 
האסתטית. הרפואה  בתחום  וגנריים  רפואיים  אביזרים   של 

http://www.luminera.com/index.php?language=heb:אתר
וגנריים,  )אינובטיביים(  חדשניים  מוצרים   25 כבר  כולל  מוצריה  סל 
הזריקה   - הרמוניקה  ביניהם:  בעולם.  מדינות  ל-30  במעל  הנמכרים 
הנדסת  של  חדשנית  בטכנולוגיה  קמטים  למילוי  בעולם  הראשונה 
חומצה  בתחום:  המובילים  הגלם  חומרי  בין  המשלבת  חומרים,  

היאלורונית וקלציום הידרוקסיאפטיט.



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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- "החליפו אותו".
- "מה?"

- "מישהו החליף לנו את הילד".
בעלי משך בכתפיו, אינו מבין על מה המהומה.

- "אני, במו עיני, בדקתי את הצמיד ביד שלו, בבית החולים. וגם את, 
אם שכחת".

ובלי  קרה,  שמשהו  לחשוד  מתחילה  אני  עובר,  שהזמן  "ככל   -
שנשים לב, החליפו לנו את הילד", ניסיתי להסביר לו. "הילד החדש 
שמסתובב כאן דומה אמנם חיצונית לילד הָיָשן, שהכרנו חמש עשרה 
אותו  ראית  ביניהם.  קשר  שום  אין  ההתנהגות  מבחינת  אבל  שנה, 

לאחרונה?" שאלתי את בעלי.
- "למה את מתכוונת?"

- "כי אני למשל, לא ראיתי את פניו של הילד בחודשים האחרונים. 
במזווה,  או  במקרר  תקוע  הראש  שלו,  הגב  את  פוגשת  בעיקר  אני 
נוספת בבית אחרי  ערב  אוכל ארוחת  הוא  לא מפסיק לאכול.  והוא 
כריך,  מכין  שוב  הוא  שעה  כעבור  בישיבה.  ערב  ארוחת  שאכל 
ובחצות אני שומעת אותו נוטל ידיים בפעם הרביעית כדי לאכול עוד 
סנדוויץ' לפני השינה, מה, הוא מחסן של אוכל? לאן כל זה נכנס? 
וחוץ מנושא האוכל, מילד קומוניקטיבי עם יכולות ביטוי מדהימות, 

הוא הפסיק לדבר ועבר לנהום".
- "אתה צריך חולצה?"

- "הא".
- "מה זה אומר 'הא'? זה כן או זה לא?"

- "הא".
אחרי כמה דקות הוא שואל: "איפה החולצה שלי?"

- "שאלתי אותך ואמרת שלא".
- "אמרתי כה". )כה=כן וכנראה שגם הא=כן, אבל אני לא בטוחה 

לגמרי.(
"הילד הישן שלי היה ילד מלא שמחת חיים וצחוקים", אני ממשיכה 
במונולוג הכואב. "הילד החדש הוא נער עצבני. מצב הצבירה החדש 
הוא  מתעורר,  שהוא  מהרגע  כבר  עצבני  הוא  עצבים.   – הוא  שלו 

מתעצבן על דברים שנעשו, וגם על דברים שלא נעשו.
אני שוב נוכחת לראות כי מהרגע שבו נכנסים לגיל ההתבגרות, תאי 
השכל מתאדים, כי אחרת אין לי שום הסבר הגיוני איך הילד החכם 

והאינטליגנטי שלי מתנהג כמו שהוא מתנהג".
בעלי התחיל לצחוק, ואני יותר בכיוון של בכי.

"לפי התיאוריה שלך, גם את יעל הישנה החליפו בחדשה..."
"כן", אני מתעודדת להמשיך, "ילדה שמעולם לא התעניינה במראה 
החיצוני שלה הופכת כל יציאה מהבית להיסטריה, כאילו היא מלכת 

אנגליה שהולכת לפגוש שועי עולם.
יעל  דוד(,  לבן  מצומצמת  מצווה  )בר  משפחתי,  אירוע  לנו  יש 

מתארגנת".
- "אמא, זה בסדר ללכת ככה?"

- "כן, את נראית מצוין".
בתגובה היא מחליפה את העליונית.

- "זה יותר טוב?"
מוזר, אני זוכרת שהתשובה שלי הייתה: 'כן, את נראית מצוין'.

אז מה אומר כעת?
לא  ממש  זה  "אוי,  ואפלוט:  שונה,  תהיה  שלי  שהתגובה  במקרה 
מתאים, אין קשר בין הפריטים". היא עלולה לבכות ולהסתגר בחדר, 
תוך יללות של: "את רואה שאין לי מה ללבוש!" או שיום אחד היא 
 – כשאזדעזע  מיכל.  חברתה  כמו  שונה,  בדרך  לנקוט  עלולה  עוד 
כי  בסדר,  דווקא  הוא  שהבגד  אישור  זהו  כי  מרוצה,  תהיה  היא  אז 

אימהות, כידוע, אינן מבינות בזה.
בנוסף לכל הבעיות של גיל ההתבגרות, מסתבר כי ילדיי המתבגרים 
סובלים מהזיות. הם בטוחים שהם נצר למשפחת מלוכה עשירה, או 
בצורה  שכן,  שם.  עלומת  מדודה  מופלגת  ירושה  קיבלו  שהוריהם 
אחרת אי אפשר להסביר את הניתוק מהמציאות בכל הקשור לנושא 

הכספים.
את  אתמול  רק  שקיבל  שלי  הישיבה  בחור  כסף",  צריך  אני  "אמא, 

התקציב החודשי, שטר נכבד לכל הדעות, פושט את ידו קדימה.
- "אהממ. למיטב ידיעתי קיבלת אתמול כסף לכל החודש".

- "נכון, אמא, אבל קניתי כרטיסיה".
- "או-קי, ואיפה העודף?"

שכבר  מזוהה  בלתי  תבשיל  הייתה  בישיבה  הצהריים  "ארוחת   -
מגישים שלושה ימים. הייתי רעב, אז הלכתי לקנות אוכל, ואחר כך 
לאכול.  משהו  לעצמו  גם  לקנות  כדי  הלוואה  וביקש  חבר  אלי  בא 
וזהו, נגמר הכסף. עכשיו אני חייב לקנות חוברת שהמשגיח המליץ 

לנו עליה..."
נעלם,  צריך'  'אני   – המושג  ההתבגרות  לגיל  נכנסים  שהם  מרגע 

ומחליף אותו המושג – 'אני רוצה', והאח שלו 'אני חייב'.
- "אמא, אני חייבת נעלי התעמלות לשיעור".

- "בסדר, תיקחי את שלי. אנחנו כבר באותה המידה".
- "אבל אמא, אני ממש חייבת! אני רוצה נעליים חדשות כמו כולן!"

כשאני רוצה לדעת משהו, אני חייבת לתחקר אותם, הם לא מנדבים 
מידע מראש.

- "אמא, אני הולכת ללמוד עם חברות".
- "לכמה זמן?"
- "לא יודעת..."
- "מתי תחזרי?"
- "לא יודעת..."

- "תספיקי ללכת בחזור למכולת?"
- "לא יודעת..."

מה את כן יודעת? אני רוצה לשאול ושותקת.
ומה אני כן יודעת?

אני יודעת שאני לא יודעת. זה לא פשוט להיות הורים לילדים בגיל 
ההתבגרות. צריך להתאבזר במיכלים של סבלנות, ומעל לכל, בהרבה 

הרבה תפילות.
הם  מוכרת.  בלתי  בפאזה  שונה,  בשלב  נמצאים  הם  מגששים,  הם 
כבר לא קטנים, אבל גם לא גדולים. הם קמים בכל בוקר על צד אחר 
מתחילים  הם  מועדות?"  פני  ואנה  אני,  "מי  עצמם:  את  ושואלים 
לגלות את העולם, הבלגן בגופם ובנפשם הומה וסוער, הם מגששים 
בעולם בכל יום מחדש, וגם אנחנו בדיוק כמותם, מגששים באפילת 

המצב הבלתי נודע.
את  הרגעתי  עשרה",  שש  יומולדת  חוגג  הוא  מחר  נורא,  "לא 
מקרוסלת  יורד  הוא  "אוטוטוטו  הבנים.  אחד  על  כשדיברנו  בעלי 

ההתבגרות. נוכל לנשום לרווחה".
משבית שמחות שכמותו, אמר לי מיד:

- "את שוכחת דבר אחד".
- "מה?"

להסתובב.  התחלת  רק  את  אבל  מהקרוסלה,  כבר  ירד  הוא  "אולי   -
האחד יורד, והשני עולה, ובדרך כלל כמה ילדים בו זמנית, מסתובבים 

בה וזקוקים להגה שלנו, שלא יסתחררו".
"אבא שבשמיים, הנחה אותנו בדרך הנכונה!"

| המתבגרים בע"מ
אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל   # דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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המבורגר בטבעות בצל
מצרכים להכנת המתכון:

חומרים ל-6 מנות:
3 בצלים גדולים

למלית:
500 גרם בקר טחון

2 כפות שבבי בצל מטוגן 
2 כפות פירורי לחם גריסיני 

1 ביצה טרופה
1 כפית חרדל דיז׳ון גרגרים 

מלח ופלפל

לציפוי: 
1 כוס תערובת ציפוי נאגטס 

3/4 כוס מים
מלח 

הוראות ההכנה:
1. מקלפים את הבצלים ופורסים בעובי ס״מ-ס״מ וחצי. מרוקנים 

את החלק הפנימי של הבצל כדי לפנות מקום לקציצה.
מערבבים בקר טחון עם שבבי בצל מטוגן, פירורי לחם, ביצה, 

חרדל, מלח ופלפל. מחלקים ל-6 בורגרים.
3. ממלאים את טבעות הבצל בקציצת בקר ומניחים בתבנית. 

מקררים למשך שעה.
4. מחממים שמן לטיגון עמוק.

5. מכינים את תערובת הנאגטס: מערבבים בקערה תערובת לציפוי 
נאגטס עם מים ומלח עד לקבלת מרקם חלק. 

6. טובלים את טבעות הבצל הממולאות בתערובת נאגטס ומטגנים 
3-5 דקות או עד להזהבה יפה.

באדיבות: המותג מאסטר שף 

סלט שרי צבעוני
לאחר אימון גופני, חשוב להזין את הגוף בחלבונים ורצוי בזמן 

הסמוך ביותר לאימון. “חלון ההזדמנות” המצומצם, בו חשוב לאכול, 
מקשה על הכנת ארוחה מושקעת ומלאה בחלבונים. המתכון הבא 

לסלט שרי, עלי בייבי ברוטב בלסמי בתוספת טונה בהירה בשמן 
דל נתרן, באדיבות טונה סטארקיסט, מתאים במיוחד לזמן שלאחר 

האימון. המתכון פשוט, מהיר להכנה ואופטימלי לאכילה לאחר 
הפעילות גופנית. הוא בריא, מרענן, מלא בחלבונים מהחי ומהצומח 

ולא יגזול מהזמן היקר שלאחר האימון, בו חשוב לצרוך חלבונים 
וערכים תזונתיים שונים.

מצרכים:
1 קופסת טונה בשמן/שמן דל נתרן

תערובת עגבניות שרי חצויות מסוגים שונים
עלי בזיליקום קרועים

עלי בייבי
גרעיני דלעת קלויים

אופן ההכנה:
בקערת סלט לערבב את כל המצרכים ולשפוך מעל רוטב.

רוטב לסלט:
לערבב 3 כפות שמן זית, 1 כף חומץ בלסמי, 1 כף דבש ומלח.

לינגוויני זוקיני
איתי שפיגל, השף של רשת קפה ביגה, מציע מתכון טעים במיוחד 

עם שם מסובך אבל קל להכנה

מרכיבים:
4 כפות שמן זית

שן שום
100 גרם עגבניות קצוצות

50 מ”ל יין לבן
80 מ”ל ציר ירקות

2 קוביות חמאה
80 גרם רצועות זוקיני

פסטה 
פילה דג לברק

הוראות הכנה:
1. על מחבת – לחמם את שמן הזית, להוסיף שן שום פרוסה ואת 
העגבניות הקצוצות.  מתבלים במלח, פלפל לפי הטעם ומבשלים 

דקה
2. מוסיפים יין לבן, ומצמצמים כ-2 דקות על האש

3. מוסיפים ציר ירקות,  מתקנים תיבול במלח פלפל
4. מוסיפים את קוביות החמאה ע”מ להסמיך את הרוטב

5. מוסיפים את רצועות הזוקיני 
6. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן

7. במקביל לשים פילה דג )קודם הצד של העור( על הפלנצ׳ה/ 
מחבת 

8. מניחים את הפסטה על הצלחת ומעל מניחים את הדג

מופלטה עם טונה
חג המימונה שנחגג במוצאי הפסח, הנו חג מעבר מן הפסח 

ומגבלות דיני החמץ לחיי השגרה. מקורו בצפון אפריקה, ונהוג היה 
לחגוג אותו בצאת הפסח כיון שבעבר נמנעו היהודים מלבקר את 
חבריהם מחשש להתקלות בחמץ. חגיגות המימונה המסורתיות 
מלוות בתלבושות, שירים ומטעמים מיוחדים. אחד מהמטעמים 
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שום דבר לא הסגיר את מחלתו של אלי, כשנכנס אלינו לקליניקה. 
הומור.  חוש  ובעל  חברותי  וחייכן,  צעיר  בחור  עוד  כמו  נראה  הוא 
בחור חביב בן 40 וקצת, רווק , שסובל מדלקת מפרקים לא פשוטה, 
מאצבעות  אחת  לצמיתות  לעקם  הספיקה  שכבר  שנים,  כשבע  מזה 

ידיו.
ההיקף  באופן  גם  נפוצות,  ויותר  יותר  נעשות  המפרקים  מחלות 
צעירים  בגילאים  שלהם  בהופעה  וגם  וגדל  ההולך  שלהם  המספרי 
יותר. באופן מפתיע המחלה הזו לא קיימת בעולם השלישי. זו מחלה 

מובהקת של חברת השפע והמותרות.
בקצות העצמות יש סחוסים ונוזל שמונע מפגש בין עצם לעצם ויוצר 
אלסטיות שמאפשרת תנועה. המפרק הוא הצומת, נקודת המפגש בין 
ישנם סוגים שונים של מחלות מפרקים אך רוב המחלות  העצמות. 
ארתריטיס.  כראומטיד  מוגדרות   30-40 יחסית  צעירים  בגילאים 
התפקוד  וכושר  בבוקר  ונוקשות  נפיחות  הם  למחלה  הסימפטומים 
סידן  של  גבישים  לראות  ניתן  רנטגן  בבדיקת  משמעותית.  יורד 
)אוסטאופיטים( בתוך המפרק ויכולים לחדור לסחוס ולהפוך אותו 

למאובן, ללא כושר גמישות כלל.
המקור העיקרי לסידן המצטבר הוא מסידן לא- אורגני, כזה שנוצר 
למשל מעמילנים מבושלים כמו תפוחי אדמה, קיים גם במוצרי חלב 

מפוסטרים..
שלא  סידן  של  גדולים  מצבורים  נוצרים  סידן  של  מוגברת  בצריכה 

מצליחים להספג.
במפרקים  אורגני  הלא  הסידן  להיווצרות  משמעותי  גורם  עוד  ישנו 
והוא חומצת שתן. הבעיה היא כשרמת חומצת השתן עולה כתוצאה 
הכליות  על  עומס  שיוצרת  גדולה,  בכמות  החי  מן  מזון  מצריכת 
שצריכות לפנות פסולת חנקנית הנוצרת מהחלבונים מהחי. אם הגוף 
לא מצליח לפנות במהירות פסולת זו, הגוף חייב להתגונן כדי לשמור 
סידן  ידי הוצאת  והגוף מתגונן על  על רמת האיזון הכימי של הדם 

מהעצמות כדי לנטרל את החומצה העודפת בדם.
המקום  כי  במפרקים,  מצטבר  שתן  וחומצת  סידן  של  הזה  השילוב 
הזמין בגוף לעודפים הוא חללים למיניהם, כאשר המפרק הוא חלל 
מתחברים  הם  שם  העודף,  והסידן  החומצות  הצטברות  שמאפשר 

כימית ויוצרים הסתיידות של המפרק עצמו.
לפי הרפואה המערבית מדובר על מחלות “אוטו אימוניות”  כאשר 
מערכת החיסון תוקפת את הגוף עצמו, ובאופן רשמי טוענים שאין 

ריפוי, יש רק סיוע בהחלשת כאבים, פזיותרפיה וניתוחים.
בגישת הבריאות הטבעית, מדובר על מחלה פשוטה שניתנת בהרבה 

מקרים לריפוי מלא!
הסיבות העיקריות לדלקות המפרקים הן :

מוצרי  כגון  בגוף  חומצית  לתגובה  הגורמת  תזונה  בעיקר   – תזונה 
אלכוהול,  וכן  חלב,  מוצרי  מהחי,  חלבונים  דגנים,  לחמים,  קמח, 

חומץ ואפילו פירות בוסר.
המימד הנפשי – רגשות שליליים, “סטרס” וגירויים שליליים לנפש 
מאמצעי המדיה השונים,  עלולים להעלות את רמת החומציות בדם. 
נפשית  לתשישות  מביאה  האדם,  של  האנרגטית  ב”חיות”  הירידה 

וגורמת לפינוי רעלים איטי יותר ולהצטברות החומציות.
קונפליקטים  עקב  רבות  שנים  כבר  מוטרד  לנו,  התברר  כך  אלי, 
פנימיים, קרוע בין הרצון הפנימי האמיתי שלו לממש את היצירתיות 
שלו בכתיבת סיפורים והצגות לילדים, לבין הרצון של הסביבה בה 

הוא חי להיות בעל מקצוע “מכובד” ובעל יכולות כלכליות. 
האמיתי  לרצונו  בניגוד  תמיד  כה,  עד  הוכרע  הזה  הפנימי  המאבק 

,והוא מוצא את עצמו בעבודה פקידותית ובלימודי עריכת דין.
והזמין  בין המזון הטעים  ישנו מאבק מתמיד  גם במישור התזונתי, 
הפעמים,  ברוב  כאן  גם  כאשר  ומועיל,  בריא  מזון  לבין  המזיק,  אך 

המאבק מוכרע לרעת הגוף.
התוצאה הנה שאלי חי את חייו בתחושת החמצה, בעצבות ובדאגה 

לעתידו.
האבחון שלנו , מצא שעיקר הבעיה כאן היא המימד הנפשי, המביא 
תפיסות  ידי  ועל  שלו  הסביבה  ידי  על  מנוהל  למעשה  שאלי  לכך 
עולם שגויות בתוכו, הגורמות לו לרגשות שליליים, לירידה בכוחות 

החיים, הגברת החומציות ועד להגברת דלקת המפרקים.
לחיצוניות.  ועד  מהפנימיות  פתרונות,  במתן  התמקד  שלנו,  הייעוץ 
אשרוב,  הרב  פיתח  אותה  גישה  באמצעות  הנפשי  למימד  פיתרון 

הנקראת “עין הבדולח” .
פנימית  עבודה  היא  תורות הבעש”ט,  על  מהות השיטה, המבוססת 
שמחה,  לאמונה,  להביא  ומטרתה  רגשית,  מרעילות  הנפש  לניקוי 

אהבה וביטחון, ע”י ראיה נכונה של המציאות.
להבראה  מותאם  תזונתי  בתפריט  התמקד  הייעוץ  הגופני,  במימד 
נכונה,  נשימה  תרגולי  באמצעות  הרפיה  בתרגול  מפרקים,  מדלקת 

פעילות גופנית מותאמת לדלקת מפרקים ומנוחה מספקת.
מה שמעניין הוא לראות שוב ושוב את הקשר המופלא בין גוף לנפש 
לשחרור  בע”ה,  להביא  יכולים  ופשוטים,  טבעיים  פתרונות  וכיצד 

מהעומס שהצטבר ב”צמתים” החשובים של החיים.
את השליטה  לעצמו  מחזיר  הנפשי, שאדם  במימד  וזרימה   שחרור 
ובמימד  בשמחה.  ומצוי  וכשרונותיו,  עצמו  את  מממש  חייו,  על 
במפרקים  שהצטבר  הרעיל  מהעומס  ומדורג  איטי  שחרור  הגופני, 

ועד להחלמה.

| על הצמתים החשובים בחיים

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

2

1

4

המרכזיים היא המופלטה אשר אותה נהוג להגיש יחד עם חמאה 
ודבש, שוקולד או ריבה. ישנן דרכים נוספות לשדרג את המופלטה 
הקלאסית, ולהוסיף גם מנה מלוחה עם תוספות חדשניות ואפילו 

מזינות. סטארקיסט מציעה מנה מופלאה מופלטה במילוי סלט 
טונה. מנה בריאה ,מקורית, מלאת בחלבונים וטובה לעיקול. 

מצרכים:
למופלטה:

500 ק”ג קמח
1 כף שמרים

1 כף סוכר
1/2 כפית מלח
1-1.5 כוס מים

למילוי:
קופסת טונה )לשמור את השמן של הטונה בצד(.

4 ביצים קשות מרוסקות
4 תפוחי אדמה מבושלים וחתוכים

קורט מלח
קורט פלפל

אופציונלי: סחוג, זיתים, בצל, תירס ועגבניה. 

אופן ההכנה:
1. למופלטה: מערבבים במיקסר את הקמח, השמרים, המלח 

והסוכר. 
2. ממשיכים לערבב ומוסיפים בהדרגה את המים. 
3. מניחים את הבצק למנוחה בקערה כ-20 דקות. 

4. במקביל, מכינים את המילוי:- מערבבים את הטונה עם הביצה, 
תפוחי האדמה, המלח והפלפל והתוספות שבחרתם.

5. מחלקים את הבצק לכדורים בגודל של כדור פינג-פונג.
6. מרדדים את הכדורים לעיגולים.

7. ממלאים את העיגולים במלית, מקפלים לחצי עיגול ומהדקים 
את הקצוות. 

8. מחממים עם מעט שמן מחבת לחום בינוני.
9. מניחים את המופלטה על המחבת ומטגנים מספר דקות משני 

הצדדים.

כרובית ממולאת בבשר
 

בתחרות בחסות “סאוטר” שבה השתתפו נשים מכל הארץ, נבחר 
התפריט המנצח לחג שעברנו זה עתה, בתחרות השתתפו מאות 

נשים שהציעו מגוון מנות צבעוניות, מקוריות ובעיקר חגיגיות. 
הזוכה במקום הראשון היא נורית גיספאן, לפניכן אחת המנות 

המנצחות שלה שמתאימה לכל ימות השנה

מרכיבים ותחילת עבודה:
תחילה יש לשטוף ולנקות הכרובית היטב.

להשרות את הכרובית עם מלח ומעט חומץ כחצי שעה ואחר כך 
לשטוף היטב

ארבע כרוביות קטנות )בגודל אשכולית( 
להרתיח מים בסיר, כשרותחים לחלוט הכרוביות מספר דקות שלא 

תצא רכה מידי 
להוציא ולקרר מעט. 

למילוי הבשר:
1/2 ק”ג בשר טחון

בצל בינוני קצוץ
3 שיני שום

צרור פטרוזיליה
2-3 כפות שמן זית

מלח, פלפל שחור, בהרט לקציצות

לערבב הכל היטב ולתת מנוחה קלה.

רוטב עגבניות:
5-6 עגבניות בשלות או קופסת עגבניות מרוסקות

1 כף רסק עגבניות
חצי בצל קצוץ

2 שיני שום
מים לפי הצורך

קורט סוכר
מיץ מחצי לימון סחוט

1/2 כף אבקת מרק עוף
מלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה

אופן ההכנה:
אופן הכנת הרוטב

1. לטגן הבצל עם מעט שמן זית .
2. כשהבצל נעשה שקוף להוסיף את השום הכתוש.

3. להוסיף את העגבניות המרוסקות ולערבב.
4. להוסיף את הרסק עגבניות והתבלינים לערבב לשפר טעמים
5. להוסיף מים,  לבחוש, להנמיך את האש ולהסמיך את הרוטב.

כעת להרכבה:
1. לקחת את הכרובית, לפתוח קלות ממש בעדינות ולעשות 

מרווחים בין פרחי הכרובית
2. כעת למלא במרווחים, מהמלית של הבשר הטחון. למלא 

הרבה ללא חשש, היכן שרק אפשר למלא עוד ועוד, אחר כך עשו 
בעצמיכם עוד מרווחים ומלאו במלית גם בתחתית הכרובית.

3. למרוח הכרובית בביצה ולצפות בפירורי לחם. לטגן הכרובית. 
להשתדל בכל הכיוונים. 

4. להוציא הכרובית ולהכניס לרוטב המתבשל. לבשל כ-15-20 
דקות.

5. בסוף להכניס לגריל ל-5-10 דקות .
6. בהגשה לצקת מרוטב העגבניות על הכרובית 

5
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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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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:
קהיר

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. קו לקו
2. קול דממה דקה

3. קול עלה נידף

תשובות:

תשובות:

1. ְיׁשְעָיהּו כח י 2. ְמָלִכים א יט יב 3. ַוּיְקָרא כו לו

1.דלת קטנה,שער קטן. "ופתח את ה____" )תמיד א ג(
2.סמיכה,השענה. "וגם יש לפותרו לשון ____")רש"י תהילים טז 

ה(
3.נזיפה,תוכחה. "טוב לשמוע ____ חכם" )קהלת ז ה( )לא בלשון 

סמיכות(
4.קיצור המילים : מלכותו לעולם ועד.

"וכשהזיק  מה.   - דבר  לעשות  או  לשלם  עליו  חייב,הוטל  5.היה 
_____ המזיק לשלם" )בבא קמא א א(

המלאכה"   ____ לאטי  "אתנהלה  7.לפי,בגלל,בשל,בסיבת. 
)בראשית לג יד(

9.בעל עור - פנים ושער אדומים מאוד. "הכושי וה____ והלבקן" 
)בכורות ז ו(

שדהו  ביותר."_____  ביותר,המשובח  הטוב  12.מבחר,החלק 
ו____ כרמו" )שמות כב ד(

13.עבודת כפיה. "בה יהיו לך ל____ ועבדוך"  )דברים כ יא(
14.משל לדבר הנשרף או כלה מהר."כגלגל  כ____ לפני רוח" 

)תהלים פג יד(
15.מין תכשיט קדמון בצורת טבעת."הביאו ____ ונזם" )שמות 

לה כב(

1.כבוד,תהילה,חן רב."כל שהיא ____לעושה" )אבות ב 
א(

מקיים  ואינו  וגדולות  רבות  שמבטיח  מי  על  2.משל 
מאומה. "נשיאים ו___ וגשם אין" )משלי כה יד(

3.זכאית לרשת את הוריה. "נמי ____   ____ היא" )בבא 
בתרא קי: (

בכי   _____ נשמע  ברמה  "קול  4.מספד,קינה,בכי. 
תמרורים" )ירמיה לא יד( )בהיפוך אותיות(

5.לא רחב,מחודד,הפך מן "כד"."ראשה אחד כד וראשה 
אחד____" )עבודה זרה מ.(

בככר     הנמצאת  תלולה  גבעה  על  ישבה  יבנה.  7.היא 
הרחבה שבין נהר רובין)המשכו של נחל שורק( בצפון   
לבין ודי סכריר )בנחל לכיש("ויצא___" )יהושע טו יא(

הארץ  רחמים."עם  בלי  לקרעים  קרעו  כ____.  9.קרעו 
מותר לקורעו כ____" )פסחים מט: (

11.שפחת רחל. )בראשית כט כט(
כ()בלשון  כא  )דב'  וסבא"   ___" גסה.  אכילה  13.אכל 

עבר(
 ) כב:  ואעשנה")סוטה   ____ חובתי  "מה  16.שוב,עוד. 

)בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

1.ריבית,רווחים בכסף או בשוה כסף שהמלווה גובה מן 
הלווה. "מאתו נשך ו____" )ויקרא כה לו(

כיונה____  אפרים  דבר."ויהי  לכל  6.שוטה,פתי,מאמין 
אין לב" )הושע ז יא(

ב____  יצאים  ישראל  רמה."ובני   ____ 7.עוז,אומץ.  
רמה" )שמות יד ח(

8.בן עדא אחד משנים עשר הנציבים של שלמה המלך. 
היה ממונה על מחנים. "__בן עדא" )מלכים א ד יד(

העינים,הטעה,הונה.  את  אחז  העין.  את   _____.10
"כ____ את העין" )בבא מציעא ד יב( )בלשון עבר(

12.שם לחודש הרביעי החל בניסן,או העשירי מתשרי.  
)תענית ד ה(

דברתי"  חנם  "לא____  לחינם,לשוא.  חינם.   _____.14
)יחזקאל ו י(

15.לקוח כשלל,בזוז. "לי נפשו __" )רש"י ירמיה כא ט(
17.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. )במדבר לג כה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.צו,פקודה. "ונשמע ____ המלך" )אסתר א כ(
"יוסף  הכל.  על  חובה  והיא  עליונה  רשות  ע"י  הנקבעת  5.דין,תקנה 

ל____ עד היום הזה" )בראשית מז כו(
6.____   ____   ____. השגיח,נתן דעתו,התבונן. "ואין איש ____   

____   ____" )ישעיה נז א(
8.גרגר קטן של דבר-מה. "השלחן ____ פחות מכזית" )שבת כא ג( 

)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
10.קוץ,יתד דוקרנית. "התמלא ב___ עורו")איוב מ לא( )בלשון יחיד(
ולאגידה.  לקשירה  חוטים  ממנו  שעושים  11.קנה-גמא,קנה-סוף 

"קושרו ב____" )בכורים ג א(
13.מאכל משומר במלח."הביאו לפניו ____ בתחלה" )ברכות ו ז(

15.____ ושלום. "אמרה לי ____ ושלום אפלו    באצבע קטנה לא 
נגע בי" )שבת יג: (

16.____ באב. יום חג עממי גדול בישראל בימי בית שני בו יצאו בני 
הנעורים במחולות ובשירים.

17.טייל,התהלך. "ויצא יצחק ל____ בשדה"   )בראשית כד סג(
18.חשב,דימה,היה בדעה כי - ."מר ____בטלה מחשבתו" )שבת טז: (

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. מהומה 6. איש 7. 
ראיה 8. גמדים 9. לאוזן 10. ילד קטן 11. נחשים 12. סוג מס 

13. דחף-חפר 14. כלל העלים בעץ 15. פשוט 16. מפתח
1. מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...
3. הוריק או הריק את הפח? 

4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. מלה נרדפת לאנדרלמוסיה
6. חוצפית הוא שם איש או אשה?

7. "אינה דומה שמיעה ל..."
8. אצבעוניף ליליפוט מתארים...

9. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?
10. מהו זאטוט?

11. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...
12.ארנונה היא...

13. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...
14. מהי עלווה?

15. "הדיוט" פירושו...
16."אל יתהלל חוגר כ..."
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

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

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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