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03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

המטבח כולל: ארונות סנדוויץ 10 מטר, שיש אבן קיסר 3.5 מטר, 2 כיורים בגודל 60 ס״מ.
*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח עד י״ח באייר 
תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונה להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות השבועיות )10 הגרלות( 
יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018( *הפרס השבועי 
 יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *שווי הפרס לפי מחירון הספק *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

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

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

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

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

מטבח
ההגרלה השבועית מס׳ 10

תתקיים ביום ראשון בתאריך: י״ד באייר תשע״ח )29.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00
הפרס בשווי 30,000 ₪

לשליחת המעטפות להגרלה הגדולההזדרזו! נותרו שבועיים 
ניתן לשלוח עד י״ח באייר תשע״ח - ל״ג בעומר )3.5.18(  

לרכישת דירה₪1,000,000
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כבוד הדדי בין בני זוג

אסור לפרוש מן הציבור

יש לציין שהדבר היחיד, אותו דורש הרמב"ם משני בני הזוג 
גם יחד ברשימת הדרישות ההכרחיות לחיי נישואין מאושרים, 

הוא הכבוד.
מהבעל דורש הרמב"ם: 'שיהא מכבד את אשתו יותר מגופו'. 
ִמַדי'.  ביותר  בעלה  את  מכבדת  'שתהא  דורש:  הוא  ומהאישה 
שכן יחס של כבוד הדדי עומד בבסיס הצורך הנפשי של כל אדם. 
העלול  מוחלט  זעזוע  כדי  עד  ממש,  גורלית  הינה  בו  והפגיעה 

למוטט כליל את חיי הנישואין.
פי  על  והאישה  הגבר  של  הנפש  בתכונות  חקר  המעמיק 
המבואר בפרקים הקודמים, יבין היטב מדוע שינה הרמב"ם את 
נוסח דרישת הכבוד מהבעל כלפי אשתו מנוסח דרישת הכבוד 

מהאישה כלפי בעלה.
הגבר נדרש לכבד את אשתו יותר מגופו משום שטבעה העדין 
ממנו  יותר  הרבה  רגישה  אותה  עושה  שקיבלה,  הכלים  פי  על 
לכל הקשור לכבודה - כהופעה הולמת, יחס מכבד וכדו', וכמו 
את  'לכבד  הרמב"ם  דורש  מהאישה  ומאידך,  לעיל.  שהתבאר 

בעלה ביותר מדי'. הביטוי 'ביותר מדי' נדיר ודורש הסבר.
נוטות לכבד את בעליהן פחות מהכבוד שמקבל  נשים רבות 
מגזימים  סתם  'בחוץ  אומרות:  הן  לעצמן  לביתו.  מחוץ  הבעל 
בהערכה כלפיו. הרי אני מכירה אותו בדיוק מי הוא. ממני, די לו 
במה שמקבל'. כנגד תחושה נשית מצויה זו כלפי הבעל - 'די לו 
בזה', מכריז הרמב"ם: 'שתהא האישה מכבדת את בעלה ביותר 
אינה  ובפרט שהאישה  לו.  יותר מכפי שהיא סבורה שדי  מדי'. 
מרגישה צורך בסוג הכבוד הייחודי שהגבר זקוק לו, והיא עלולה 
להעניק רק לפי הבנתה את נפש עצמה. וזו סיבה נוספת להעניק 

יותר ִמֵדי הבנתה.
נסיים פרק זה בעצה נפלאה לאשה מאת החכם מכל אדם.

ִמְדָיִנים  ְוֵאֶׁשת  ַסְגִריר  ְּביוֹם  טוֵֹרד  "ֶּדֶלף  נאמר:  משלי  בספר 
סגריר,  ביום  הבית  אל  הדולף  גשם  טפטוף  כלומר,  ִנְׁשָּתָוה". 
ומדנים, שניהם שווים. שלמה המלך ע"ה, מלמד  ריבים  ואשת 
בעלה,  נפש  בעומק  וחשוב  גדול  יסוד  האישה  את  זה  בפסוק 
במה שנוגע להתייחסותו הפנימית לשעות שהייתו בבית. אישה 
לה  מובטח  לפיו,  ומתנהגת  אותו  מפנימה  זה,  יסוד  הלומדת 

שהשלום ישרור בביתה. ונבאר את הדברים.
הולך לו אדם ביום סגריר )יום גשום שהכל נסגרים בבתיהם. 
ראש.  ועד  רגל  מכף  נרטב  והוא  עליו  נתכים  עוז  גשמי  רש"י(. 
נדרשים  הגשמים  ֵמי  שהרי  כלל  רוטן  ואינו  לביתו  הוא  צועד 
דולף  הגשם  כי  ומגלה  לביתו  הוא  נכנס  והנה,  לעולם.  וטובים 
ונסער.  זועם  ואפילו  מוטרד  הוא  וכבר  לבית,  מהגג  בטפטוף 
נפש,  בשוויון  התייחסת  שבחוץ  העזים  לגשמים  הרי  נשאלהו: 
בכנות:  משיב  והוא  מנוחתך?  את  מטריד  קל  טפטוף  ומדוע 
ככל  עזים  זעף  גשמי  עם  להתמודד  ומוכן  מסוגל  אני  "בחוץ, 
שיהיו. אולם בביתי, במקום האמור להוות קורת גג עבורי ועבור 

בני ביתי, איני מעוניין לסבול ולהשלים עם שום טפטוף".
והנמשל ברור. הגבר מסוגל לפי טבעו להתמודד עם כל מדון 
לבנק,  בתור  העבודה,  במקום  לביתו:  מחוץ  ונזיפה  גערה  או 
בקניות, בסידורים, ובדרך הביתה. שהרי 'שר החוץ' הוא, וקיבל 
כלים נפשיים המתאימים לתפקיד זה. אולם קשה יהיה לו מאד 
ריבים  ומעוררת  בתלונות  המרבה  היא  מדנים  אשת  רעייתו  אם 
יגיע  תיכף  הנה  כי  לביתו  בדרכו  הבעל  חש  מטבעו  וכעסים. 

מרגוע  ימצא  שבו  והנעים  החמים  המשפחתי  לקן  הגג,  לקורת 
מכל טרדות ותהפוכות היום שחלף עליו. וכשנתקל באשת מדנים 
וכעסן,  מנוחה  חסר  לגבר  הופך  והוא  אוזלים  כוחותיו  בבית, 

המגיב בקיצוניות שלילית לכל פניה בכל נושא בבית.
סיום  לאחר  לביתם  להגיע  מאחרים  כאלה  פלא שבעלים  לא 
העבודה. ונשותיהם המתלוננות על-כך אינן מבינות כי האיחור 
נובע מהצורך להירגע לאחר העבודה והפעילות הכללית מחוץ 
לבית. דבר שהבעל יודע כי לא ישיג בביתו עם הגעתו, ואף יקבל 

את ההיפך.
אשה המודעת להתייחסות פנימית טבעית זו של הבעל לביתו 
– בשונה ממנה שביתה הוא עיקר ממלכתה, ומתוך כך מבינה 
את הצורך הנפשי העמוק שיש לו באווירה רגועה בבית, מקבלת 
את בעלה בסבר פנים יפות בבואו לביתו - גם אם חלף עליה יום 
לא קל ]ולעניין זה, כן הוא גם להיפך. אם הבעל בבית, ורעייתו 
הנמצא  הוא:  הכלל  וכדו'.  עבודתה  ממקום  השוק,  מן  חוזרת 
יפות את השב הביתה[ היא מתעניינת  בבית מקבל בסבר פנים 
לאכול  לו  ודואגת  מאפשרת  ומיד  בשלומו,  קצרה  בשאלה 
פונה  זאת  כל  לאחר  ורק  היום.  מעמל  ולהירגע  לנוח  ולשתות, 
היא אליו ומעלה את הנושאים המטרידים אותה. וגם אז, עושה 
היא זאת באווירה נינוחה מתוך עדכון ודיון ענייני ללא עקיצות 
לפני  בשבח  היא  פותחת  להעיר  וכשצריך  וכעסים.  מילוליות 
הביקורת ומסיימת בשבח. אישה כזו, אשת-חיל היא! המובילה 
ואחווה,  אהבה  של  נפלאה  לאווירה  בבטחה  ביתה  ספינת  את 

שלום ורעות מוצקים ובני קיימא.

שכזה  ובתור  העומר  ספירת  ימי  רוב  את  כולל  אייר  חודש 
מקבל הוא בתכונתו את מה שמאפיין ימים אלו. ואכן יש עניין 
מיוחד בימים שבין חג החירות לבין חג מתן תורה, עד שאפשר 

ונכון לקרוא להם בשם ימי מבחן.
משום כך ראו חכמים וקבעו את סדר הלימוד של מסכת אבות 
בשבתות שבתקופה זו בשנה כדי שילמדו דרכים לתיקון המידות 

ודברים חשובים נוספים הנוגעים להנהגת הכלל והפרט.
במשנה בפרק שני מובאים דברי הלל שלא לפרוש מן הציבור, 
מקומות  בכמה  כמובא  שונים,  במצבים  הנוהג  גדול  כלל  שזה 

בדברי חז”ל.
במסכת תענית )דף יא( נאמר שבזמן שישראל שרויים בצער 
שלא לפרוש מהם לשמחה. ובמקום אחר )מסכת דרך ארץ זוטא( 
כלומר,  הערים.  בין  ישן  ולא  הישנים  בין  ער  יהא  שלא  נאמר 
שאין זה ראוי לפרוש מהציבור בשום צורה, לא במילי דעלמא, 

ובוודאי שלא בדברים הנוגעים לעניינים שברגש.
שלא  הציבור  מדרכי  הפורש  על  אמרו  אבלות  במסכת 
מתעסקים בעסקי קבורתם ובהלווייתם, ובנימוקי יוסף )תחילת 
מסכת מועד קטן( מפרש שהכוונה לאלה שאינם רוצים להצטער 

בצערם של הציבור ולשאת את משאם במסים וארנונות.
זוהי גם הלכה בשו”ע )הלכות תענית תקעד, ה( שכל הפורש 
מן הציבור אינו רואה בנחמתן, וכל המצטער עמהם זוכה ורואה 

בנחמתם.
האדם  מן  לתבוע  נכון  זה  כמה  עד  בשאלה  דנו  הפוסקים 
להשתתף עם הציבור אפילו כשזה פוגע בעצמו. הלכה זו נוגעת 
אנו  אותם  המיוחדים  לימים  הזה,  לזמן  השייכים  מצבים  לשני 
וליום  אחד  מצד  השואה  ליום  וכוונתי  זו,  בתקופה  מציינים 

הזיכרון מן הצד השני.
בזמן  מקהילותיהם  שברחו  אלה  על  חלוקות  הדעות  כידוע 
השואה, האם יהיה זה נכון. ובאמת אי אפשר לומר שהיתה כאן 
להשתתף  מפני שהמחויבות  ההלכתית,  הבחינה  מן  בעיה  איזו 
ואם  ולסייע.  להציל  בידו  כשיש  רק  מוחלטת  היא  הציבור  עם 
מן  שמפרש  יאמרו  שלא  כדי  רק  להסתכן  חייב  אינו  בידו,  אין 

הציבור.
בין כך ובין כך, על כגון זה אמר הלל בהמשך המשנה: “אל 
תדין את חברך עד שתגיע למקומו” מאידך גיסא המצב שונה 
הנוגעים  כללים  ויש  מוגדר  ציבור  בה  שיש  ישראל  בארץ  כאן 

גם  מלחמתיות  בפעולות  להשתתף  החובה  ביניהם  להנהגתו, 
כשהן מסוכנות, והרי זו תוצאה חשובה ביותר הנובעת מן הכלל 

שלא לפרוש מן הציבור.
אכן יש צורך להדגיש שכאשר עוסקים בחיים ובמוות, בוודאי 
שאין לנו לדון אלא על פי דין תורה וכל מה שמתחייב, מחייב 
ידוע  זה  הרי  זאת,  עם  יחד  מנהיגיו.  את  וגם  כולו  הציבור  את 
ולא  הטובים  בדברים  רק  שייכת  הציבור  אל  שההתחברות 
אבות  למסכת  בפרושו  יונה  רבינו  כותב  וכן  הרעים.  בדברים 
אורחים  מלון  במדבר  יתנני  “מי  ירמיהו:  הנביא  אמר  זה  שעל 
ואעזבה את עמי וגו’”. ואף הלל אומר בהמשך דבריו במשנה: 

“שבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש”.
ברם הדבר העיקרי הוא באמירה הראשונה הקובעת שאסור 
שמלבד  האחדות,  את  להבטיח  ומגמתה  הציבור,  מן  לפרוש 
היותה טובה לעצמה הרי היא מהוה תנאי יסוד לקבלת התורה, 
אחד  כאיש  ההר”,  נגד  ישראל  שם  “ויחן  נאמר:  כאשר  שרק 

ובלב אחד, נמצאו ראויים למעמד הר סיני.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



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

10.30     ‰ר‰"‚ רבי ‡‰רן ‡˜ר ˘ליט"‡

‰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"‡  17.30

‰ר‰"‚ רבי מנחם ˘טיין ˘ליט"‡  19.00

20.00     ‰ר‰"‚ רבי ˆבי‡לי בן ˆור ˘ליט"‡

 

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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לרדת לארץ

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

אריאל למברג

הצדיק רבי מנדל מרימנוב היה מראשוני האדמו"רים בפולין. 
בו.  דבקו  רבים  ואנשים  מופת  ובעל  כאיש חסד  הוא התפרסם 
פעם הגיע יהודי 'מתנגד' לעיירה בימי הסליחות וגילה לתדהמתו 
כי הרבי לא משתתף באמירת הסליחות. הוא שאל חסיד היכן 
הרבי נמצא והחסיד ענה בפשטות: "מה זה ענייני? כנראה הוא 
עולה לשמים להתפלל עבור כולם". הוא שאל עוד חסיד ושוב 
קיבל אותה תשובה. המתנגד לא היה זקוק ליותר מזה. "ממש 

כך, עולה לשמים, כמו משה רבנו. חסידים טיפשים והזויים". 
הוא החליט להוכיח לכולם איפה הרבי מסתובב באשמורת 
הבוקר. הוא תפש מקום טוב מתחת חלון חדר השינה של הרבי 
בין  ראה  והוא  האירו  הראשונות  השמש  קרני  לבאות.  וציפה 
חרכי התריס את הרבי מתעורר משנתו, קם מהמיטה, פתח את 
הארון, מוציא מעיל איכרים גדול וכובע פרווה והתכסה בהם. 
יוצא לשחק הימורים במקום להתפלל". אך  "אהה, הרבי הזה 
זה לא היה הסוף. הרבי פתח ארון אחר והוציא ממנו גרזן וחבל. 

"לא מהמר, שודד. הרבי המדומה הזה מלסטם את הבריות". 
דלת הבית נפתחה והרבי יצא ליער, חטב עצים, העמיס אותם 
על הכתף וצעד לבקתה ביער. התגוררה שם אלמנה בודדה בבית 
קר ומלוכלך. הרבי פתח את הדלת וצעק: "לאה, זה אני וסילי, 
אשלם,  כיצד  "אבל  עצים".  לך  למכור  באתי  מהיער,  האיכר 
תשלמי  'וסילי',  ענה  בסדר,  "זה  בבית".  פרוטה  אין  וסילי, 
כשיהיה לך". הרבי הכניס עצים לתנור, העמיד מים חמים על 
האש והכין לה כוס עם מעט חלב. אחר כך ניקה את הבית תוך 
שהוא מבטיח לבוא גם מחר. המתנגד ההמום שב העירה וביקש 
לדבוק ברבי. וכשהיו שואלים אותו אם הרבי עולה לשמים בימי 

הסליחות, היה עונה ארבע מילים: "אם לא למעלה מזה"!
נעלית מלעלות  יותר  תנועה  גורסת שיש  התפישה החסידית 
לשמים: לרדת אל הארץ. לעלות לשמים זאת לא משימה קלה, 
אבל היא עדיין משימה קלה יחסית מאשר לרדת אל הארץ. מי 
ובמשך  נוטש את הספינה  בורח, מתנתק,  הוא  שעולה לשמים 
הוא  הארץ  אל  שיורד  מי  אך  כזו.  בצורה  לחיות  מתרגל  הזמן 

נמצא יום-יום במלחמה של כיבוש. 
ובעל  צדיק  של  אדיר  ממעמד  שנהנה  הזה  הרבי  על  נחשוב 
ענייה  אישה  של  זעקתה  ושומע  הכול  עוזב  זאת  ובכל  מופת, 
בודדה. וכך כל אחד מאתנו: הוא עובד בין אנשים שאינם שומרי 
תורה ומצוות, עליו לסחוב אוכל כשר מהבית ולשמור על הנהגה 
ראויה. הוא אמור לעבוד קשה לפרנסתו ועדיין להאמין שהכול 

בא מהשמיים ולא בזכות המאמצים הטבעיים שלו. 
וזאת ה"קדושה" האמתית. להיות בארץ ולחשוב על השמיים. 
הוא  יהודי  "ביטול".  התניא:  בספר  "קדושה" מתפרש  המושג 
יתברך.  לעבודתו  ומיועד  מיוחד  הוא  הקודש,  את  שמשרת  מי 
בכל מקום שהוא נמצא הוא "שגריר" של הפצת אמונה ומשמש 

מודל מושלם של אדם שעושה את חייו לשם שמים. 
השאלות  לשאלת  תשובה  לנו  לתת  יכולה  זו  מיוחדת  גישה 
הוא:  אדם  לתאר  אפשר  בו  ביותר  הנעלה  הכינוי  בפרשתנו: 
"קדוש". כך מתארים אדם נערץ, נבדל, דמות שהיא סמל רוחני, 
אדם שהגיע להישגים כאלו שאיש מן השורה אינו מסוגל להגיע 
'האלשיך  הקדוש',  החיים  'האור  הקדוש',  'האר"י  אליהם. 
הם  אחר.  בממד  שהתקיימו  נעלים  אנשים  היו  אלו   - הקדוש' 
פשוט לא התעניינו בכל התאוות והדחפים שמעסיקים אדם מן 

השורה. 
גם  הפרשה  פצצה.  ומטילה  השבוע  פרשת  מגיעה  וכאן 
מתחילה וגם מסתיימת עם אותו ציווי בדיוק. וידבר ה' אל משה 
לאמור: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו 
כי קדוש אני ה' ... סיום הפרשה: והייתם לי קדשים כי קדוש אני 

ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. 
"קדוש",  להיות  מישראל  ואחת  אחד  כל  את  מצווה  התורה 
כמו הקב"ה בעצמו!. לא פחות. ואם מישהו מרגיע את עצמו 
התורה  נותנת  ופשוט,  רגיל  כמוהו,  אדם  אל  מתכוונים  שלא 
מלמד   – ישראל  בני  עדת  כל  אל  דבר  רש"י:  ישירה:  הדגשה 

שפרשה זו נאמרה בהקהל.   
הציווי נמסר בלשון חריגה: "דבר אל כל עדת בני ישראל". 
לשון שנאמרה רק לגבי מסירת מצוות הקמת המשכן בתחילת 

ויקהל. אולם בדרך כלל הלשון מצומצמת יותר: "דבר אל בני 
זו  פרשה  כי  מכך  מסיק  רש"י  ישראל".  בני  "עדת  או  ישראל" 

נמסרה לישראל בדרך אחרת מאשר כלל פרשיות התורה.
בדרך כלל היה סדר מסירת התורה, כיתתי והדרגתי. משה היה 
אתה.  ומוסר  לאהרן  וקורא  מועד  באוהל  חדשה  מצווה  מקבל 
כך  אחר  שנייה.  פעם  הציווי  ומוסר  אהרן  לבני  קורא  כך  אחר 

מוסר פעם שלישית לזקנים ואחר כך פעם רביעית לכל העם. 
עירובין נד: כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה. נכנס 
אהרן ושנה לו משה פירקו. נסתלק אהרן וישב לשמאל משה. 
ישב  אלעזר  בניו,  נסתלקו  פירקן.  משה  להם  ושנה  בניו  נכנסו 
להם  ושנה  זקנים  נכנסו  אהרן...  לשמאל  ואיתמר  משה  לימין 

משה פירקן, נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להם. 
במעמד  נמסרה  והיא  מהכלל  שונה  קדושים  פרשת  אולם 
"הקהל" של כל בני ישראל יחד, כמו במעמד מתן תורה בסיני. 
האלשיך הקדוש מסביר כי הדבר נועד להגיב בדיוק על הרתיעה 
הטבעית מפני מושג הקדושה. "קדושה?! אני?! מה זה שייך 
המעשית".  ברמה  המצוות  את  לקיים  ואזכה  הלוואי  אלי? 
ובדיוק מהטעם הזה ציווה הקב"ה לכנס את כל ישראל ביחד, 
כדי לומר את ההיפך: אין איש ואישה שפטורים מהצורך להיות 
קדוש. ולכן סדר מסירת הציווי לא היה כיתתי ומדורג, כדי שאף 
אחד לא ירגיש שהדברים מדברים בעיקר אל האנשים הגדולים 

והוא ניצב רק בסוף הטור. 
זו?  בפרשה  ישראל  עדת  כל  הקהלת  הוצרכה  למה  אלשיך: 
וכשרון  בתורה  לעלות  ירצה  אם  ישיג  שלא  בישראל  איש  אין 
צווה  כן  על  לו'.  יאמר  'קדוש  עד  בחסידות  והתבודד  המעשה 
- כי  וכו' קדושים תהיו'  'דבר אל כל עדת בני ישראל  יתברך: 

הקהיל את כלם להורותם כי כל העדה מוכנים לכך. 
למרות שהדברים נשמעים גדולים, הם אינם מפתיעים. זאת 
ההגדרה המזוקקת ביותר של הייעוד היהודי. כאשר משה נשלח 
ה',  של  לעמו  להפוך  ולהציע  וישראל  ה'  בין  שושבין  להיות 
נאמר: "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש". כך מברכים 
לפני קיום מצווה: "אשר קדשנו במצוותיו". הוי אומר שהייעוד 

להיות קדוש הוא ההגדרה הכוללת ביותר של תפקידנו. 
ואחרי הגדרת המשימה, עולה כמובן השאלה המהותית: איך 
נהיים קדוש? מה בדיוק עושים? יתירה מכך: בפשטות, ההיבט 
לכאורה  מובן  כך  הפרשה.  לאורך  ניתן  הציווי  של  המעשי 
להיות  ציווי:  באותו  ונחתמת  מתחילה  שהפרשה  מהעובדה 
קדושים  – ומשמע כי כל הפסוקים שבתווך הם הביטוי המעשי 
מציגים  אינה  הפרשה  שפסוקי  היא  הבעיה  אך  הקדושה.  של 
כמות  אמנם  מציגה  פרשתנו  במיוחד.  וקדושה  נעלית  דרישה 
גדולה מאוד של מצוות, 51 מצוות, אך רובן דווקא טריוויאליות, 

פשוטות ומעשיות. הרבה יותר מפרשיות אחרות בתורה. 
במקום לצוות דרישות גבוהות כמו לשמור עיניים, להקפיד 
דווקא את  כאן  או לעשות מדיטציה, התורה מצווה  על טהרה 
המצוות 'העממיות' ביותר, לכבד את ההורים, לא לדבר רכילות, 
לא לשקר, לא לגנוב, לאהוב האחד את השני ולהפריש את פאת 
המצווה  מוסיפה  ומה  הקדושה?  כן,  אם  מהי,  לעניים.  השדה 

להיות קדוש על עצם הקיום המעשי של המצוות? 
היהודיים  בחיים  המרכזיים  הנושאים  באחד  כמובן  מדובר 
ה"קדושה":  של  משמעויות  שתי  אל  להתייחס  רוצים  ואנו 
ימי  עד  שהתפרשה  כפי  והמקובלת  הפשוטה  המשמעות 
הבעש"ט, ומושג הקדושה החסידי, שמעניק משמעות מרוממת 

לכל דיבור ועשייה בחיינו. 
נראה אפוא שנושא ה"קדושה" הוא רחב יותר ואינו מסתכם 
הייעוד  אל  יתד  כאן  תוקעת  החסידות  תורת  בפרישות.  רק 
המרכזי בחיים: לשרת את הקב"ה, להיות שגריר של השכינה 

בכל רגע ובכל מקום.
של  הפשוטות  המצוות  דווקא  מדוע  היטב,  להבין  אפשר 
מעבירה  התורה  הקדושה.  של  המודל  הן  קדושים  פרשת 
הנהגה  רק  איננה  היהודית  הקדושה  ומכוון:  עצום  מסר  בכך 
כזו.  רק  לא  אבל  כזו,  להיות  יכולה  בהחלט  היא  פרישות,  של 
היכולת  היא  רחב.  יותר  הרבה  מושג  היא  היהודית  הקדושה 
למעלה.  ולהישאר  למטה  להיות  רחוק.  ולהישאר  קרוב  להיות 

לזרום עם החיים הגשמיים אך לזכור מי אתה ומה אתה. לעבוד 
את ה' ביום יום, בבית, במסחר, בעסק, בדרך לעבודה ובחזרה 

ממנה. 
כפי  בפרישות  רק  מתאפיינת  איננה  הזו  הקדושה  ובאמת, 
שכתב הרמב"ן. הפרישות היא רק אחד הביטויים שלה. לפעמים 
צריך  לפעמים  אך  ה"נזיר",  כמו  מהעולם  לפרוש  באמת  צריך 
דווקא לדבוק בעולם. ישנו למשל סיפור על צדיק אחד שביקר 
נזף  לחץ.  ומים  צר  לחם  אוכל  שהוא  וראה  גביר  של  בביתו 
ישן.  ויין  שמן  בשר  טוב,  לאכול  צריך  שהוא  ואמר  הצדיק  בו 
הגביר  "אם  כך:  הסביר  והרבי  העצה,  על  התפלאו  החסידים 
אוכל לחם צר, כשהעני יבוא לבקש צדקה ממנו, מהו ייתן לו? 
אך אם העשיר מפרגן לעצמו בשר שמן, הוא ייתן לעני לפחות 
אתה  איך  אלא  עושה,  אתה  מה  לא  היא  השאלה  צר"...  לחם 

עושה? ובאיזו כוונה? 
תוספות  ה"קדושה".  למושג  במינה  מיוחדת  הגדרה  הנה 
בקידושין דן בפירוש המילים שאומר החתן תחת החופה: "הרי 
את מקודשת לי". מה פירוש המילה הזו? תוספות קידושין ב,ב: 
הרי את מקודשת שלי, כלומר מקודשת לעולם בשבילי, כמו הרי 

הן מקודשין לשמים להיות לשמים ... מיוחדת לי. 
ובהרחבה בספר התניא פ"ו: וצד הקדושה אינו אלא השראה 
והמשכה מקדושתו של הקב"ה ואין הקב"ה שורה אלא על דבר 
של  החטא  היה  מה  להבין  אפשר  כעת  יתברך...  אצלו  שבטל 
תפיסת  לפי  לא  )כביכול(  אבל  קדושים  היו  הם  ואביהוא.  נדב 
הקדושה היהודית. הם הביאו לשיא את יכולת האדם להתנער 
ההיפך  את  לחולל  היא  היהודי  של  תכליתו  אך  הגוף,  מכבלי 

ולהפגין את המוכנות לשנות את החומר. לא לברוח, לכבוש. 
הזמינו  דתות.  מיני  כל  סימפוזיון של  ערכו  שנים  כמה  לפני 
ונזיר  נוצרי  כומר  ולהבדיל  חסידי,  רב  הרבי,  משלוחי  אחד 
בודהיסטי, מתלמידי הדלאי לאמה. קמה אישה יהודייה ושאלה 
את הרב: "כולנו פה רוצים להתקרב לאלוקים, וכמו שאני מבינה 
יש הרבה דרכים. אני מאוד מעריכה את הדלאי לאמה, אומרים 

עליו שהוא קדוש. מה אכפת לך שאלך בדרך שלו?"
נפל  תשובה.  לו  שייתן  לקב"ה  והתפלל  נבוך  היה  החסיד 
באמת  האדם  את  שמכיר  שמי  אומרת  שלי  "סבתא  רעיון:  לו 
הוא רק אשתו. אני מציע שנזמין את רעייתו של הדלאי לאמה 
ונשאל אותה מה דעתה עליו, האם הוא קדוש או לא"? כולם 
פערו עיניים בתדהמה. "רבאיי, אינך יודע שאסור לדלאי לאמה 
חי  לאמה  "הדלאי  ואמר:  רגליו  על  הרב  נעמד  להתחתן?!" 
מוקף פרחים, כלבים וחתולים. אין לו מי שיעביר עליו ביקורת, 
אף אחד לא מקבל אותו בטענות כשהוא חוזר הביתה... לחיות 
היא  היהדות  של  הגדולה  הבשורה  חכמה.  לא  זו  כזה  בעולם 
הקהל  הזה!"  העולם  את  לקדש  החיים,  את  לשנות  היכולת 

התפעל מאוד ומחא לו כפיים דקות ארוכות. 
ה'  את  עובד   - ימיו  כל  זו  בדרך  המהלך  ג:  דעות  רמב"ם 
תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן ואפילו בשעה שבועל, מפני 
שמחשבתו בכול כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד 
שתנוח  כדי  לדעת  ישן  אם  ישן,  שהוא  בשעה  ואפילו  ה'.  את 
יוכל לעבוד את ה'  גופו כדי שלא יחלה ולא  וינוח  דעתו עליו 
והוא חולה - נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. ועל 

עניין זה ציוו חכמים ואמרו 'וכל מעשיך יהיו לשם שמיים'. 
הרבי הביא דוגמה נוספת: כאשר אדם מקדיש את הכישרון 
שלו לשם שמים. אם הוא רופא, עורך דין או פועל, הוא מקדיש 
מקצת מכישרונו לסייע לענייני קדושה. והאתגר הוא גדול: מצד 
אחד, הכישרון הוא ה"אני" העמוק ביותר של האדם. הוא מקור 
ה'  לשם  אותו  מקדיש  הוא  שני  ומצד  שלו.  והביטחון  הגאווה 

ובכך מבהיר כי "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני". 
ונפש  הגוף  בירור  להיות  צריך  ב/324:  תשכג  מנחם  תורת 
הבהמית )לא ע"י תעניות וסיגופים אלא( באופן ד'עזוב תעזוב 
עמו' והיינו שהם עצמם יתהפכו לקדושה, כך שכאשר ישנו איזה 
כח וכישרון מיוחד בגוף ונפש הבהמית, הנה הם עצמם צריכים 

להכריז 'אין עוד מלבדו'. 
שבת שלום
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מה ישראלי בעיניי

הרב בן ציון נורדמן

עוסקת  העצמאות,  יום  שלפני  אלו  בימים  שנה  בכל 
כמו:  "קיומיות"  ישראל בשאלות  העיתונות הכללית במדינת 
מהו ישראלי בעיניך? לרגל שנת ה-70 בחרו בעיתונות אנשים 
ומיזמים שהם 'ישראליים'. יש בהם דברים מקוריים ועכשוויים 

ויש מהם שחוזרים על עצמם מידי שנה בשנה.
גם אני נעניתי הפעם לאתגר הישראלי ושיתפתי פעולה עם 
העיתונות המקומית והסברתי להם מה ישראלי בעיניי. אז ככה:
אותו  תשמע  תמיד  בשורשים.  שמתגאה  מי  הוא  ישראלי 
שלי  דוד  בן  שוחט,  היה  שלי  דוד  רב,  היה  שלי  סבא  מספר: 
חזן. תמיד יתגאה בקשר שלו ליהדות. במבט ראשון זה נשמע 
מגוחך מעט, מה לך ולסבא שלך? אבל במחשבה שנייה, הוא 

צודק. גם סבא של כולנו  היה רב.
או  פולין  טוניס,  או  מרוקו  באים,  הם  מהיכן  משנה  לא 

בהררי  ויסודם  טובים  השורשים  רוסיה, 
בערגה  יזכיר  הממוצע  הישראלי  קודש. 
בחיי  יתרפק  שלו,  השושלת  אבות  את 
הזוהר  לימי  ויתגעגע  פעם,  של  הדת 

והתמימות.
אחורה?  מתייחס  לא  מאתנו  ומי 
כולנו  ויסודות,  שורשים  מחפשים  כולנו 
גאוותנו  זאת  ויעקב.  יצחק  אברהם  בני 
ותפארתנו. יש מעלה יתירה לייחוס, אבל 
העצמי.  הייחוס  חשבון  על  שלא  כמובן 
בשביל להיות מיוחס לאבות צריך קודם 
רק  אפשר  אי  לעצמו,  מיוחס  להיות 

לסמוך על זכות אבות.
לשורה  דומה?  הדבר  למה  משל 
הייחוס  אפס.  הספרה  של  גיאומטרית 
השורה  בשמאל  להוסיף  הוא  העצמי 
המספר  הופך  אז  או   ,1 הספרה  את 
האפסי למספר גרנדיוזי של מיליונים או 
טריליונים. ואת ה-1 הזה מוטל על האדם 
הוא  אותו  הרם  הייחוס  לצד  להוסיף 

מקבל מהבית.
כולנו ברי ייחוס, אבל תובעים מאתנו את המעט שיש לנו, 
לתת מעצמנו. להראות שחשוב לנו הייחוס. הבחירה העצמית 

שיש לנו ביד היא זו שמצביעה ומוכיחה כי אנחנו קיימים.



רבי  על  בהגדה  קראנו  הסדר  בליל  רם.  דבר  הוא  ייחוס 
כי  מספרים  בחז"ל  ישראל.  כנשיא  שמונה  עזריה  בן  אלעזר 
אחת הסיבות שהכריעו את הכף למנותו כנשיא, הוא היותו דור 

עשירי לעזרא הסופר.
בתפילתו של יצחק ורבקה שחיכו לזרע של קיימא, מצאנו 
כי הש"י שעה אל תפילתו של יצחק ולא אל תפילתה של רבקה 
ומבארים חז"ל כי "אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת 

צדקת בר רשע".
הרקע של האדם, הנמצא בתשתית הרוחנית שלו הוא גורם 
משפיע על חייו, ועל כן אין להתעלם מהייחוס, בפרט שאנחנו 
יש  הביולוגיים  במישורים  לגנטיקה  בדומה  כי  מאמינים 
משמעות מסוימת לייחוס, ועל כן הייחוס הוא פרמטר לאדם, 

את  הגורם המרכזי שבאדם המכוון  הוא  הייחוס העצמי  אבל 
צעדיו ודרכיו.

מסופר על אמו של הרשל'ה שעמה בוכייה מול הבית שלהם 
אמו  את  לראות  היה  יכול  שלא  הרשל'ה  בלהבות.  שעלה 
מתייפחת ניסה להרגיעה בכה וכה. למה זה תבכי אמא? נבנה 
לו  אמרה  בחן.  הילד  אמר  זה שנשרף!  במקום  חדש  בית  לך 

אמו: הרשלה, למה זה לא תבין? בבית היה מגילת יוחסין שלנו 
המייחס את משפחתנו עד דוד המלך, ועל כך אני בוכייה.

מה  אימא,  בשמחה:  נענה  ואז  קלות  הנער  הרשל'ה  הרהר 
הבעיה? אני אכתוב לך מגילת יוחסין חדשה. או אז נתרצתה 

האימא ושבה לחיוכה.
הרשל'ה שגדל לימים לאדמו"ר גדול, אכן קיים את הבטחתו 
ופתח מגילת יוחסין חדשה שהחלה בו. הוא הותיר לצאצאיו 
הייחוס  של  כוחו  אליו.  ולהידמות  בו  להיתלות  גדול  אילן 

העצמי.
היכולות  את  שממצה  מי  הוא  בעיניי  ישראלי  יהודי  אז 
בונה  שלו,  הכישורים  את  וחושף  מגלה  שלו,  והכישרונות 

וממסד את הייחוס העצמי שלו.



העומר  ספירת  של  האלו  הימים 
כולנו  של  ההכרה  את  בקרבנו  מחדדים 
קרובים,  כולנו  טובים,  כולנו  מיוחסים, 
ידיים,  לשלב  נדע  רק  לו  יהודים.  כולנו 
ולראות עין בעין את טובתו של השני, את 
להציע,  לזולת  שיש  הטובים  הכישורים 
את היכולות של האחר, או אז כל העולם 

יהיה טוב יותר.
בפרשתנו, פרשת קדושים נאמר הציווי 
מושתתות  היהדות  יסודות  שכל  הגדול 
וכבר אמר  לרעך כמוך",  "ואהבת  עליו: 

הלל הזקן: "זה כלל גדול בתורה".
נחנו,  אחד  איש  בני  כולנו  כי  נזכור 
וכך  לזה.  זה  ערבים  כולנו  אחים,  כולנו 
אליהו  דבי  )תנא  הנביא  אליהו  אמר 
הקב"ה  להם  אמר  "כך  כ"ו(:  פרק  רבה 
לישראל: בניי, מה אני מבקש מכם? אלא 
שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את 

זה".
יחד שבטי ישראל

היו יהודים, אתם ברי יוחסין.

שבת שלום
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הישראלי הממוצע יחפש תמיד את שורשיו היהודיים, ויתגאה בכך ש"היה לי סבא רב" • 
בימים אלו של ספירת העומר עלינו לזכור שכולנו יהודים, כולנו מיוחסים וכולנו קרובים

לא משנה מהיכן הם באים, מרוקו או טוניס, פולין או רוסיה, השורשים טובים ויסודם בהררי קודש. הישראלי 
הממוצע יזכיר בערגה את אבות השושלת שלו, יתרפק בחיי הדת של פעם, ויתגעגע לימי הזוהר והתמימות

"
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מהפכת התעריפים של משרד התחבורה
בקווים הבינעירוניים יוצאת לדרך!

רגע לפני שאתה נכנס למכונית, כדאי שתדע:

הוזלנו מחירים
בתחבורה הבינעירונית!

מהיום אתם יכולים לנסוע חופשי בכרטיס אחד מוזל, בכל אמצעי התחבורה הציבורית בתוך 
ו“חופשי חודשי“ הוזלו בעשרות אחוזים,  יומי“  וביניהם! מחיר כרטיסי המנוי ”חופשי  המטרופולינים, 
וכוללים נסיעה באוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, מטרונית חיפה והכרמלית, ובקרוב גם במוניות שירות.
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נפלו ברשת

צריך  "אני  שעבר:  בשבוע  בהול  טלפון  קיבלתי 
לדבר אתך בדחיפות המרבית, נראה לי שאני הולך 
שמאחורי  האדם  לי  אומר  שלי",  הבן  את  לאבד 
שהוא  נראה  היה  הגיע,  והוא  פגישה  קבענו  הקו. 

נתון בסערת רגשות. 
וכך הוא סיפר: "אני איש עסקים, יש לי 7 ילדים כולם ברוך 
לעצמי  להגיד  יכול  לא  אני  ומקסימים.  טובים  ילדים  השם 
וזוגתי  אני  לפחות  אבל  בעולם,  מושלם  הכי  אבא  שאני 
ומשקיעים  מקסימים  טובים,  הכי  ההורים  להיות  משתדלים 
שרק אפשר להיות. יש לנו יחסים טובים מאוד עם כל הילדים 
שלנו. אנחנו הולכים פעם בשנה גם לקורס חינוך ילדים כדי 

שנהיה הורים טובים יותר. 
בכל  גדולה,  בישיבה  א'  בשיעור  לומד  שלי  הגדול  "הבן 
זמן חורף האחרון ראיתי שהוא לא כל כך מקפיד על סדרי 
הישיבה, אך לא אמרנו מילה ולא הערנו, רק אמרנו לו 'אם 
כיומיים  לפני  תמיד'.  בשבילך  שם  אנחנו  משהו  צריך  אתה 
ישבתי עם הבן שלי ואמרתי לו 'משהו מציק לך? תספר לי'... 
אך הוא אמר 'עזוב אבא, אתה לא תאהב לשמוע את מה שיש 
להגיד'. אך אני התעקשתי שוב, ואמרתי 'מה שתגיד לי אני 
אהיה  אני  תמיד  שלי,  הבן  אתה  בך,  שאתמוך  לך  מבטיח 
ולא  כמעט  ואשתי  אני  שמאז  פצצה  הטיל  הוא  ואז  איתך'. 

ישנים ולא אוכלים ורק בוכים. 
הוא אמר לנו שמצדו הוא לא רוצה להמשיך בישיבה לשבת 
ללמוד, הוא לא אוהב לשבת וללמוד ולא מעניין אותו ישיבה 
וכל הנלווה לכך. לא תפילה. ממש כלום. "כל הישיבה קטנה 
מסוגל",  לא  כבר  אני  זהו  אבל  ולומד  יושב  שאני  שיחקתי 
הורה  כל  כי  ונשבר  בוכה  הייתי  גם  האלו  מהדברים  אמר. 
רוצה שבנו ילך בדרכו בדרך שהוא מאמין בה. הייתי מקבל 
אותו איך שהוא, אפילו הייתי מצרף אותו שיעבוד בעסקים 

שלי. 
אך פה הוא הוסיף משהו שזה ממש שבר אותי לרסיסים, 
"עצוב לי להגיד לך אבא אבל אני ממש לא רוצה להיות חרדי 
הרגשתי  אותי".  מעניין  לא  פשוט  זה  ומצוות,  תורה  שומר 
להגיד  יכולתי  לא  לב,  התקף  לקבל  הולך  שאני  רגע  באותו 
ללא  בכיתי  וממש  אותו  חיבקתי  לבני  ניגשתי  רק  מילה, 

הפוגה. 
ופה ממש האבא התפרץ מולי בבכי קורע לב ואמר "מה 
הוא  שלי?"  הבן  עם  יהיה  מה  טוב?  לא  עשינו  מה  טעינו? 
וקבענו  ארוכה  שיחה  אתו  דיברתי  תמרורים.  בבכי  שואל 
אתו  קורה  מה  לראות  לנסות  בתקווה  בנו.  את  יפגוש  שאני 

ומה עובר עליו. 
לכל  ישיבה  בחור  של  במראה  לחדר,  אלי  נכנס  הוא 
ארוכות  ופאות  גרטעל קשור בצמידות  וחליפה,  כובע  דבר, 
מתנוססות לו על לחייו. עשינו היכרות קטנה והתחלנו לדבר, 
שהגיעה  עד  התגלגלה  השיחה  חכם  מאוד  בחור  היה  הוא 
ויותר מכך חוסר רצונו בשמירת  לרצונו לעזוב את הישיבה 

תורה ומצוות. 
"אגיד לך את האמת", הוא סיפר לי, "יש לי הורים טובים 
הקושי  מלבד  אולי  עליהם,  תלונות  שום  לי  אין  ומקסימים, 
שאבי היה נוסע הרבה לחו"ל לצורך עסקיו וכך פחות הייתי 
היה  כן  בזמן שהוא  אותי  היה מפצה  אבי  אותו, אבל  רואה 

בארץ. 

לפני מספר  לבניין שלנו,  נמצא מתחת  אבי  "המשרד של 
שנים אבי היה בחו"ל, זה היה שבוע לפני פסח ואבי התקשר 
כך  חמץ,  בדיקת  בליל  רק  הביתה  יגיע  לי שהוא  ואמר  אלי 
שהוא לא יספיק לנקות את המשרד שלו והוא ביקש שאנקה 
את המשרד לפסח. בשמחה נעניתי לבקשה והתחלתי לנקות 
את המשרד, על השולחן המשרדי נח המחשב. לא יודע מה 
דחף אותי, פתחתי את המחשב, מה הוא אינטרנט אני יודע, 
התחלתי  וכך  אתרוג.  של  סינון  עם  אינטרנט  בבית  לנו  יש 
לי איזשהו סרטון שלא כאן  לגלוש, לאחר כחצי שעה קפץ 

המקום לפורטו. 
עושה  שאני  שמה  ידעתי  נבהלה  שלי  הנשמה  "בהתחלה 
עכשיו זה דבר לא טוב, אך התפתיתי וציפתי באותו סרטון, 
זמן,  לי באותו  ייסורי המצפון שהיו  יכול לתאר את  אני לא 
להורי  כלום  וסיפרתי  שיתפתי  ולא  נעים  לי  היה  לא  פשוט 
הסדר  בליל  פסח  שבאותו  זוכר  אני  במשרד.  שהיה  מה  על 
הרגשתי  לי,  קרה  משהו  לנשמתי,  קורה  שמשהו  הרגשתי 

אחרת, מה שראיתי במשרד ריצד מול עיניי. 
"הבטחתי לעצמי שיותר אני לא נוגע במחשב של אבי, אך 
שאבי  פעם  בכל  לאט  לאט  לחוד.  ומציאות  לחוד  הבטחות 
היה נוסע לחו"ל, הייתי יורד למשרד וצופה בכל מיני דברים 
שהרגו לי את הנשמה, קראתי גם כל מיני דעות, ראיתי דרך 
החשק  לאט  לאט  היהדות.  לרוח  שלא  תכניות  גם  המסך 
ללמוד, להתפלל ולקיים מצוות התחיל לרדת ממני, הרגשתי 
שאני חי חיים שקריים. אני מאוד אוהב את הוריי, אולי אני 
סינון באינטרנט שלו  מאשים את אבי שלא שם מלכתחילה 
אותי  מושך  לא  באמת  אבל  שהגעתי,  לאיפה  הגעתי  וכך 

החיים החרדיים, קורץ לי יותר מה שראיתי מול המסך". 
עדיין  ואנחנו  שיחות  מספר  לאחר  יתברך  הבורא  בעזרת 
יותר  בתהליך הבחור הסכים לעבור ישיבה, אומנם לישיבה 
ולהסביר שמה  ובעיקר העבודה אתו הייתה לשנות  פתוחה. 

שהוא רואה זה באמת לא החיים האמתיים. 
אותו בחור נפל רק בגלל סיבה אחת, להוריו היה אינטרנט 
נוער  בני  המון  שמתוך  בבירור  להגיד  יכול  אני  מסונן.  לא 
בדרך  האמונה  להם  שכבתה  אנשים  וכן  שדיברתי  מתמודד 
להם  אין  ללמוד,  יותר  אותם  מעניין  שלא  היהודית,  החיים 
שהם  היא  המרכזיות  הסיבות  אחת   - וכו'  להתפלל  חשק 

נחשפו לתכנים שלא מתאימים ליהודי שומר תורה ומצוות. 
זה ברור לי ב100 אחוז שנער צעיר שצופה בתכנים ובדעות 
ורואה תכניות שנוגדות את הדרך היהודית, לא יהיה לו שום 
גדולי  ומצוות.  תורה  ולקיים  ללמוד  בישיבה,  להיות  רצון 
שצריך  למי  התירו  אך  מהאינטרנט  להימנע  הורו  ישראל 
לצורכי עבודה ויש לכך מספר חברות סינון שונות. וכל אחד 

יעשה את מה שהוא חושב שמתאים לו. 
אך ישנם אנשים שלא יודע על בסיס מה הם מתירים לעצמם 
לוקחים אחריות  מילא הם  סינון,  בלי  אינטרנט  שיהיה להם 
לעצמם והם מאמינים שהם חזקים ויודעים לשמור את עצמם. 
יכול להיות על אף שהתורה אומרת אין אפוטרופוס לעריות, 
וההווי שהם  הדעות  כל  זה  הבעייתיים,  התכנים  רק  לא  וזה 

רואים, שזה משנה להם את הדעת מהאמונה הטהורה. 
אך בעיקר כואב לי על הילדים ובני הנוער שלהם, שיהיה 
ברור, נער או ילד שנחשף לתכנים לא טובים אל תצפו ממנו 

לכלום, ממש לכלום. 

כתבה  אביא  המטבע  של  השני  הצד  את  להביא  וכדי 
שכתבתי פעם על נוער נושר ואינטרנט בקצרה: 

בעיות האינטרנט הן רק סימפטום למחלה - ולא המחלה 
שומע  אני  הבעיה?  נעוצה  באמת  היכן  ובעצמה.  בכבודה 
הרבה מאוד אנשים שמתלוננים שהבעיה העיקרית של הדור 
שלנו שגורמת להתדרדרות של הנוער היא בעיית הטלפונים 

ה'לא כשרים' והאינטרנט הלא מסונן. 
מאוד  מאוד  אומנם  הוא  האינטרנט  שלי  המבט  מנקודת 
בעייתי. הוא יוצר הרבה בעיות לאנשים שומרי תורה ומצוות. 
ומצוות  תורה  שומרים  שלא  לאנשים  גם  בעיות  אף  ויוצר 

יהודים ולא יהודים כאחד. 
וללא  יהודים  לא  גם  ויודעים  מבינים  העולם  בכל  היום 
שום קשר לדת כלשהי שצפייה באינטרנט ללא סינון בתכנים 
הנמצאים שם יוצרת בעיות רבות, היא מעודדת ומחנכת את 
הנפש לכל המידות הרעות. ויוצרת נפש לא בריאה ותקינה. 
ובפרט אצל ילדים ובני נוער שאז הנפש להם נבנית. יש היום 
עשרות אלפי עובדות ועשרות מחקרים ונתונים לאיזה מצבים 
מזעזעים ילדים ובני נוער הגיעו בגלל צפייה באינטרנט ללא 

סינון. ואני חוזר שוב ואומר שזה ללא שום קשר לדת. 
היום, כמעט בכל אתר ישנם פרסומות לא צנועות שמקשות 
מאוד על שמירת עיניים ועל שמירת התמימות. יש בכל מקום 
כתבות שהם תועבה וכפירה בדרכי ה'. לצערי, אני לא חושב 
שזאת הבעיה המרכזית שגורמת לנשירה ולפתיחות שקיימת 
בדור שלנו. בעיני השלכת כל עניין הנשירה והיציאה מהדת 
על טלפונים ועל האינטרנט הוא סוג של התנערות מאחריות 

הן של הורים והן של אנשי החינוך. 
נוער שמגיע לאינטרנט כאשר הוא סובל מחוסר שימת לב 
הנער  הוא  אותו  ומצד אנשי החינוך הסובבים  מצד ההורים 
ידוע שמדברים אנשי "לב לאחים" שנערות  שייפול ברשת. 
שבאות מבתים שבהם הם לא מקבלות יחס טוב ונערות שיש 
אותם הם  אינסוף עם אנשי החינוך הסובבים  להם התקלות 

הטרף הכי קל לנערים ערביים. 
נוער שחסר לו משהו  נוער שניגש לחפש באינטרנט הוא 
בפן הרגשי ברוב המקרים. שהוא לא מרגיש מספיק טוב עם 
מובילה  והסקרנות  לו משהו  חסר  נימצא.  הוא  המקום שבו 

הישר למקור הידע האינסופי-האינטרנט. 
אנחנו כהורים צריכים לקחת אחריות ולשים סינון במקרה 
שהילדים  רוצים  אנחנו  אם  האינטרנט.  את  צריכים  שאנחנו 
שלנו יגדלו כיהודים חרדים שומרי תורה ומצוות וירצו בכך 
ימנע  והנער  שהילד  אצלנו  לפחות  להשתדל  חייבים  אנחנו 
מלהיות לו גישה לאינטרנט ובפרט לא מסונן ןמפוקח. והכי 
חשוב היא אהבה נתינה לילד ולתת לו אהבה לדת ושירגיש 
ילדינו  את  נגדל  השם  בעזרת  כך  ברוחניות  ואהבה  סיפוק 

ליראת שמים אמיתית. 
וכן אותו נער שהגיע אלי אמר לי השבוע אני יעשה הכל 
כך  כול  שלי  שההורים  בגלל  רק  המצב  את  לשנות  בשביל 
יעשה  אני  ואהבים  מסורים  הורים  כך  כל  והם  כלפי  טובים 
הכל למענם ואתחיל מהתחלה. זה כוח של אהבה של הורים 

לילדים הוא בסוף יותר מהכל. 
machon. rot@gmail. com .לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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אנחנו כאן. שיבא יולדות

בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה 

רפואית מורכבת.

 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של
הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה, 

ארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית ומענה הלכתי זמין.

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.
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"נעשה אדם נאמר בעבורך"

זיע"א,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  פטירתו  יום   – בעומר  ל"ג 
ורבים מעם ישראל נהגו לעלות לקברו ביום זה – מה שלא מצינו 
כמעט אצל אף אחד מגדולי הדורות. ישנה נקודה מעניינת ביום זה 
שעלינו להתבונן בה, כידוע בשם גדולים וצדיקים, כל הזמירות, 
ברוח  נאמרו  ישראל  בתפוצות  שהתפשטו  והתשבחות  השירות 
הקודש, ורובן, אפוא, מכוונות כביכול כלפי מעלה, כלפי הקב"ה.
ידי  על  מיוחדים שנתחברו  פזמונים  מצינו  בעומר  בל"ג  והנה 
גדולי עולם לכבודו של רשב"י, כגון, "בר יוחאי נמשחת אשריך 
הוא,  שתוכנו  ומפורט  ארוך  פזמון   – וכו'  מחבריך"  ששון  שמן 

תיאור כבודו ומעלתו של רשב"י.
יצחק  אברהם,  לכבוד  כלשהם  פזמונים  שחוברו  שמענו  לא 
נון, עזרא הסופר ושאר  בן  יהושע  רבנו,  ויעקב, או לכבוד משה 
ישנו  תורה   – בשמחת  האשכנזים  ]למנהג  והאמוראים  התנאים 
פזמון שמקצתו עוסק בשבחו של משה רבנו – "התקבצו מלאכים 
רק  מבטחה"[,  עוז  הוריד  והוא  למרום  עלה  משה  וכו'  לזה  זה 

לכבוד רשב"י חוברו פזמונים.
מה פשר העניין? במה התייחדה דמותו המופלאה של רשב"י?

אותו פיוט – "בר יוחאי נמשחת אשריך" -  כולל בתוכו דברים 
מבינתנו,  נשגבים  דברים  התורה,  סודות  פי  על  ונפלאים  נוראים 

אחד התארים המובאים שם הוא, "נעשה אדם נאמר בעבורך".
בפשטות כוונת המשורר לומר כך, כשם שלהבדיל אלף אלפי 
הבדלות, על כלל ישראל כלפי אומות העולם נאמר כידוע, "אדם 
אדם"  קרויים  כוכבים   – העובדי  ואין  אדם  קרויין  אתם  אתם, 
בצלמנו  אדם  "נעשה  הקב"ה  אמירת  כלומר,  ע"א(,  סא  )יבמות 
כדמותנו" לא הייתה מכוונת כלפי הגויים, והמובן הנכון והאמיתי 
של מושג "אדם" נאמר אך ורק על העם היהודי מאחר והכוונה 
שבכללות  אף  כי  כן,  התחדש  כך  בו,  הטמונה  העליונה  למעלה 
של  מסוים  גוון  בו  וקיים  "יהודי"  בגדר  הוא  מישראל  אחד  כל 
בחינת "אדם", אך במובן ההחלטי, "נעשה אדם נאמר בעבורך" 
– באומרו "נעשה אדם", התכווין הקב"ה באופן מיוחד לרשב"י.

מהו  ראשית,  הסבר,  הטעונות  נקודות  בשתי  להתבונן  עלינו 
בדברי  מצינו  זה  תואר  מלבד  הן  "אדם",  התואר  פשר  בכלל 
 – חשיבות  לשון  שהוא  "איש"  כגון  נוספים,  תארים  הנביאים 
ע"ה  המלך  דוד  שאמר  כפי  או  ג(,  יב  )במדבר  משה"  "והאיש 
לאבנר "הלא איש אתה" )ש"א כן, טו(, כלומר הרי אתה אישיות 
חשובה, לעומת זאת תואר "אדם" אינו מבטא בהכרח חשיבות, 
אפוא,  מהי,  "אדמה",  מהמילה  לקוחה  "אדם"  המילה  אדרבא 

הגדולה הטמונה בתואר "אדם"?
ביטוי  לידי  נוסף שעינו לברר, מדוע המושג "אדם" בא  ודבר 

באופן מיוחד אצל רשב"י?

אדם המורכב מגוף ונשמה

ישנה ברכה מיוחדת על יצירת האדם, אותה מברכים אנו מספר 
פעמים ביום, "אשר יצר את האדם בחכמה" וכו', חתימת ברכה זו 

היא "רופא כל בשר ומפליא לעשות".
כי  במדרש  כדאיתא   – לעשות  "ומפליא  ו(  )סי'  בטור  ומובא 
גדול אתה ועושה נפלאות, האדם דומה לנאד מלא רוח, ואם יעשה 
אדם בנאד נקב כחודה של מחט הרוח יוצאת, והאדם מלא נקבים 

ורוחו משתמרת בתוכו, הרי, עושה נפלאות".
ודאי שכל מעשי השי"ת הם פלאי פלאים ממש, כל גרגיר של 
חול, כל טיפת דם כל שכן פרי, כל שכן עין או אוזן, כל שכן שמש, 
ירח וכו' כולם פלא אחד מופלא ועצום, אולם הפלא הגדול מכולם 
עליו נתייחדה ברכת "מפליא לעשות" הוא החיבור של הנפש עם 

הגוף היוצר את היצירה המופלאה הזו ששמה "אדם".
הגוף הוא דבר גשמי, עפר מן האדמה כעצים ואבנים, לעומתו 
רוחניות?  עם  גשמיות  לחבר  ניתן  כיצד  רוחני,  דבר  היא  הנפש 
המקשר  פרט  שום  לכאורה  שאין  שונות  מציאויות  שתי  אלו  הן 
בעולם  אפשרות  ישנה  וכי  הדברים,  את  להמחיש  וכדי  ביניהן! 

כגון   – רוחניות  מילים   – פסוק  בתוכו  להכניס  גדול,  סיר  ליטול 
ייווצר  ושעי"ז  הארץ",  ואת  השמים  את  אלוקים  ברא  "בראשית 
שהמושג  ייתכן  שלא  וכמה  כמה  אחת  על  שניהם?!  בין  חיבור 
הרוחני הנקרא "שכל" יתחבר לראש, למח, ללב ולשאר הכוחות 

הגשמיים.
לכן דווקא על חיבור מופלא זה בין הגוף לנשמה נאמר "ומפליא 
עין  שלמראית  לדבר  תמיד  מתכוונים  פלא,  בביטוי  כי  לעשות", 
מתגלה בו סתירה מסויימת לחוקי הטבע, כגון אותו נס של "מעט 
המחזיק את המרובה", שהתרחש בשעה שמשה רבנו וכן יהושע 
שישים  שעה  באותה  אותם  שמנו  ישראל,  כלל  כל  את  הכניסו 
ריבוא, בתוך שתים וחצי האמות שבין שני בדי הארון, זהו דבר 
פלא, כי סותר את עצמו, ומנוגד לתפישה הפשוטה והטבעית של 

האדם.
האדם  האדם,   – ביותר  הגדול  הפלא  הגדרת  בעצם  זוהי 
א'  חלקים,  משני  מורכבת  "אדם"  המילה  מהאדמה,  מקורו 
אל"ף,  המילה  אותיות  פלא,  מקום מבטאת  בכל  א'  האות  ו-דם, 
מאחר  ב'  באות  מתחילה  העולם  בריאת  "פלא",  אותיות  גם  הן 
ונמצאת מעל העולם שלנו, א' היא ביטוי  והאות א' היא פלאית 
לעוצמה ולקדושה, ובלשון הקדמונים, הכתר מתבטא דרך האות 
א' ]ב' זו כבר חכמה[, הכתר הוא המקור לכל, כביכול הרוחניות 

האינסופיות – הכל בא לידי ביטוי באות א'.
עצם   – הנפש"  הוא  "הדם  בבחינת  ל"דם",  הא'  בין  החיבור 
הנפש  את  בתוכו  להכיל  מסוגל  הגשמי  זו שהדם  פלאית  עובדה 

הרוחנית, היא זו היוצרת את ה"אדם".

"אתם קרויים אדם"

כל יצור אנושי, ואפילו גוי, נקרא "אדם", כשרואים מולנו גוי, 
וכו', זהו  גם הוא נדמה בעינינו כאדם חי, הוא הולך, אוכל, שר 

סימן אפוא, שגם אצלו קיים קשר מסויים בין גשמיות לרוחניות.
אולם אין זה "אדם" במובן האמיתי שלו, מאחר וגם הרוחניות 
שבו אינה רוחניות בצורתה האמיתית, כל מהלך חייו סובב אך ורק 

סביב לחומריות.
דנפח  "מאן  כביכול  הכבוד,  כסא  מתחת  חוצבה  האדם  נפש 
וע"י  הקדושה,  מפנימיות  הוא  הנשמה  מקור    - נפח"   מדיליה 
הרכבתה על הגוף הגשמי נוצר אדם, ואכן מטרת כל התורה כולה 

לבנות את האדם השלם – שילוב אמיתי שבין החומר לרוח.
בין אוה"ע  ולהבדיל  בין היהדות  קיים הבדל  כי  יודעים  כולם 
רואים  אוה"ע  וקדושה,  פרישות  צדקות,  של  המושגים  בהגדרת 
לדידו  החומר,  ענייני  לבין  וקדושה,  רוחניות  בין  עצומה  סתירה 
של הגוי, אין אפשרות לחבר בין הא' ל"דם, ענייני ה"דם" הגוף 
רוחנית,  מבחינה  אלוף   – "אלף"  מלהיעשות  בעדו  מעכבים   –
באפשרותו, אפוא, או להתעסק כל הזמן אך ורק בענייני העולם, 
ואם ברצונו להימנות על אלו הנקראים "אנשי רוח", עליו לפרוש 
לחלוטין מענייני העולם, לחיות על פסגת הר בודד, שם כביכול 
חייו הם חיים של "קדושה וטהרה", הוא אינו אוכל, אינו שותה, 

ואינו נושא אישה.
 – הא'  בהשגת  מעוניינים  אינם  ישראל  כלל  זאת,  לעומת 
אלא  לבד,   – הגשמיות  ה"דם"  בהשגת  ולא  לבד,   – הרוחניות 
בחיבור ובהרכבה של שני הדברים כאחד, גשמיות עם רוחניות, 
מטרתנו היא לחיות את חיי השגרה ובתוכם להכניס את הקדושה 

ואת הטהרה, זוהי צורת "אדם".
במושג "אדם" עצמו ישנן מדרגות שונות, הבסיס הראשוני הוא, 
המצוות  לנו  ניתנו  מכן  לאחר  ורוחניות,  מגשמיות  מורכב  שהנו 
זו  סוגיא  דבר  של  לאמיתו  רוחניות,  עם  גשמיות  לחבר  שעניינן 
מתרחבת לכיוונים שונים, אחד מהם הוא התורה הקדושה הבונה 

את האדם, מהי תורה?
לפני מתן תורה היה העולם בפני עצמו, והתורה הייתה אך ורק 
בשמיים, במעמד הר סיני "בא משה והורידה לארץ", משה רבנו 

יצר חיבור עצום בין שני העולמות – התורה, ועולמנו השפל, אותו 
"מפליא לעשות" שהיה ביצירת האדם, חזר על עצמו במתן תורה.

בזה ניתן גם להבין דבר נוסף, ידוע שפרעה לא ידע את לשון – 
הקודש, כיצד ייתכן, אפוא, שכיום רואים אנו גויים דוברי עברית 

– לשון הקודש?
תורה,  מתן  לפני  חי  פרעה  כך,  הוא  העניין  המתבאר  עפ"י 
ובאותה שעה עדיין לא היה כל חיבור בין הקדושה לחומר, ולכן 
לא היה שייך שלשון – הקודש שהנה שפה קדושה תתחבר לראש 
כמו ראשו של פרעה, אך במתן תורה, בשעה שהקב"ה הוריד את 
לכלל  רק  לא  התורה  עם  חיבור  האפשרות  ניתנה  לארץ,  התורה 
ישראל, אלא גם לאוה"ע, וכמו שביאר המשגיח ר' ירוחם ממיר 
זצ"ל את הפסוק "הללו את ה' כל גויים שבחוהו כל האומים, כ 
וכי  ידועה,  והתמיהה  א-ב(וגו',  קיז,  )תהלים  חסדו"  עלינו  גבר 
לו  להודות  העולם  אומות  צריכים  גבר,  עלינו  ה'  וחסד  מאחר 
גדולה  כה  כמות  עלינו  השפיע  שהקב"ה   , אלא  כך?  על  יתברך 
של חסד, עד שהחסד כביכול "גלש" החוצה, וכיום גם לאוה"ע 
ישנה תפישה מסויימת בקדושה, שמכוחה יש באפשרותם לדבר 

בלשון הקודש.
לכן, רק אבותינו הקדושים נקראו "אדם" מאחר והם למדו את 
אף  הקודש  לשון  את  להבין  זכו  גם  כך  ומתוך  הקדושה,  התורה 
קודם מתן תורה, אך פרעה לא היה בגדר "אדם" ולכן לא יכול היה 

לתפוס את לשון הקודש.

רשב"י – ה"סולם" המרומם

משה רבנו אכן חיבר בין התורה לכלל ישראל, ובכך הוא בנה 
את היהודים והכניס בהם צורת "אדם", אולם סו"ס מאחר ומדובר 
בנקודה  שייכות  להם  הייתה  התורה,  מקבלי  דור  דעה,   בדור 

מסוימת לתורה הקדושה, והתורה אכן הייתה ראויה להם.
ב"זוהר"  שמובא  מה  ידוע  מופלא,  חידוש  חידש  ע"ה  רשב"י 
בזה  המובן  משיח,  יבוא  תורתו  ודברי  רשב"י  שבזכות  הקדוש 
רבנו,  משה  מכח  היו  רשב"י  של  ההוספות  שכל  ודאי  כך,  הוא 
]כמו שמובא בספרים שרשב"י עצמו היה ניצוץ של משה רבנו[, 
ואעפי"כ היה זה דבר שלא חידשו אדם לפניו מעולם, רשב"י לקח 
וגילה אותה  ]לא רק את התורה בפשטותה[  את פנימיות התורה 
באופן פלאי שאפילו לדורות הבאים – כולל הדור שלפני ביאת 
המשיח – תהיה אפשרות להבין את הדברים, הוא עשה זאת בצורה 
מופלאה עד מאוד, מצד אחד הדברים נשארו בכבודם ובתפארתם, 
בגדר "נסתרות התורה", ומצד שני ספר "הזוהר" פתוח בפני כל 
מי שראוי ומעוניין ללמוד בו ]ולא עוד, אלא שהובטחנו כי לדור 
החל  שראינו  כפי  התורה,  בפנימיות  מיוחד  גילוי  יהיה  האחרון 

מתקופת האר"י הקדוש, וכידוע[.
הקצוות  שתי  בין  לחבר  שזכה  רשב"י  כי  אפוא,  נמצא, 
המרוחקות ביותר אחת מהשניה – פנימיות התורה לדור "עקבתא 
זוהי  וכו'[,  יסגי"  ]"חוצפא  ביותר  דמשיחא" שהוא הדור השפל 
והיא  בעולם,  שתיתכן  ביותר  גדולה  לעשות"  ה"מפליא  בחינת 
הגיעה דרך רשב"י! לכן "נעשה אדם נאמר בעבורך" – בחיבור 

זה התגלתה יצירת "אדם" בשיא עוצמתו ותפארתו".
לכן שרים אנו שיר מיוחד לכבודו של התנא הקדוש רבי שמעון 
ע"י אחיזה  אותנו לעולם הרוחני,  זה המקשר  הוא  כי  יוחאי,  בר 
בסולם  מעלה  מעלה  לטפס  באפשרותנו  תורתו  ובדברי  ברשב"י 

המוצב ארצה וראשו המגיע השמימה.
זכותו תגן עלינו.

ד"ת אלו הועתקו מספרו של הגרש"ד פינקוס זצ"ל שכידוע היה 
בקיא גדול בתורת הנסתר

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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פיסקת ההתגברות בכל הנוגע ליחסי 
בג"ץ והרשות המחוקקת, כלומר 
הכנסת, זה מה ששמענו עליו כל 
הזמן משרי הימין, בעיקר בשנים 
האחרונות. בכל פעם שהכנסת מחוקקת חוקים 
והבג"ץ מבטל את אותם חוקים, זה מקומם 
בעיקר את שרי הימין, לרוב בעיקר את השר 

יריב לוין.
חשוב לדעת דבר אחד, כדי שלא יעבדו 
זה כבר כמה  עלינו בעיניים, הימין שולט 
שנים טובות שלטון ללא עוררין, אך בכל 
בג"ץ  כלפי  התמידית  להתבכיינות  הנוגע 
שלטון הימין נכשל כישלון חרוץ, יש לכך 
כמה סיבות טובות, פעם זה כחלון שמצטייר 
כמגן שלטון החוק )כשלא בטוח בכלל שזה 
יעזור לו בקלפי( ובפעם האחרת זה קשיים 
וחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, 
המציאות מלמדת יותר מכל שהימין אוהב 

את ההתקרבנות התמידית הזו. 
פעם סיפר לי שר בכיר מהליכוד כששאלתי 
אותו מדוע אתם כל הזמן מתבכיינים, ענה לי 
אותו שר שלא משנה מה יהיה, המשחק הוא 
כזה, אנחנו אמנם בשלטון אבל ההתבכיינות 
הזו רק מוסיפה לנו קולות, אנחנו צומחים 
וגדלים מזה, וכן, הוא צודק. ניקח את התקשורת 
הכללית כמשל, אותה נוהגים לכנות תמיד 
״התקשורת השמאלנית הזו״, כשהמציאות 
ממש לא נכונה היום, יש כל כך הרבה פרשנים, 
כתבים, בעלי טורים והוגי דעה שכולם מגיעים 
מאותו צד של המפה הפוליטית, הצד הימני, 
אבל כל זה לא יעזור כי כולם היום כבר מבינים 
שההתבכיינות התמידית הזו של אנשי הימין 
בכל מקום רק עוזרת להם לשמור על שלטונם.
ואיך כל זה קשור אלינו, המגזר החרדי? 
כשאנחנו יצאנו להפגנת המיליון נגד רמיסת 
הדת של בית המשפט העליון, ראו בנו כולם, 
השמאלנים מצד אחד והימין ואנשי הציונות 
תיגר על  הדתית מצד שני, כמי שקוראים 
שלטון החוק, להם זה מותר למחות על דברים 
המכאיבים להם, אבל לנו כציבור חרדי זה 

אסור... 
אל לנו להתבלבל, הם לא היו אתנו במאבקי 
השבת, הגיוס והסטטוס קוו. כל מה שנותר לנו 
עכשיו כשעניין ההתגברות עולה לסדר היום זה 

לשבת בצד ולומר ישחקו הנערים לפנינו, אין 
שום צורך לקחת חלק פעיל בכל המאבק שאנו 
רואים היום, לא את טובתנו הם דורשים אלא 
את טובתם בלבד, עלינו היום להבין ולהפנים 

בבחינת ״אם אין אני לי מי לי״. 
שיתחרו ביניהם נפתלי בנט ובנימין נתניהו 
מי יותר קיצוני, מי יותר נלחם בבג"ץ, אנחנו 
צריכים לשבת בצד ולהמתין ולראות מה יקרה 
ובשום אופן לא לקחת חלק פעיל בעניין, מה 
גם שבסופו של דבר אני חושב שלא יצא כלום, 
מה שהיה הוא שיהיה... הכנסת תמשיך לחוקק, 
בג"ץ ימשיך לפסול חוקים, והימין ימשיך 
להתבכיין ולהתקוטט בינו לבין עצמו, הכל 
כותרות. הכל מלחמות על הקרדיט. שום תוצאה 
מעשית לא תצמח מההתגברות הזו, הם עדיין 

לא התבגרו.

זוכרים בדרכנו

ברוח הימים האלו של ימי הזיכרון, ובהמשך 
ישיר למאמר שכתבתי בעניין בשבוע שעבר, 
עלינו לזכור, לזכור מצד אחד אבל גם לעשות 
רבות לעילוי נשמתם של ההרוגים במלחמות 

ישראל ונפגעי פעולות האיבה. 
כל אדם ביום הפטירה של יקיריו עורך אזכרה 
עם אמירת משניות ולימוד תורה הידוע כעילוי 
נשמתו של הנפטר, עלינו לדעת וגם להסביר 
לכל מי ששואל או מתעניין איך אנחנו זוכרים 
את החללים, כי אנחנו זוכרים אותם בדרכנו, 
בתורה שלנו הנלמדת באותם ימים, במשניות 
אותם אנחנו אומרים בימים הללו, זה עילוי 

נשמה אמיתי לנפטר.
אנחנו לא צריכים שיטיפו לנו מוסר איך 
לנהוג בימים אלו, לתורה וללימוד המשניות 
יש ערך עליון בלי חלילה לזלזל בטקסי יום 
הזיכרון, אל לנו להבליג או להנמיך את הראש 
מתוכחה של אדם צבוע כזה או אחר המטיף 
לנו איך צריך לנהוג בימי הזיכרון, עלינו לדעת 
להפנים וגם להסביר כי משנה אחת, עמוד אחד 
בגמרא, או לימוד הלכה אחת - עושים ופועלים 
רבות למעלה עבור החללים יותר מהכל. כי 
אנחנו זוכרים בדרכנו, בדרך התורה והמצוות.

תתבגרו כבר 
ותתגברו

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

לצרכים  נועדה  ההתגברות  פסקת  סביב  העימות 
לא  מהם  אחד  אף  ובנט,  נתניהו  של  פנימיים  פוליטיים 
אנחנו  וגם:   • בבג"ץ  הגדולים  במאבקים  לצדנו  עמד 
החללים  לזכר  והלכה  משניות  לומדים  בדרכנו,  זוכרים 

ולא אמורים להתרגש מהטפות מוסר

פעם סיפר לי שר בכיר מהליכוד כששאלתי אותו מדוע 
אתם כל הזמן מתבכיינים, ענה לי אותו שר שלא משנה 
מה יהיה, המשחק הוא כזה, אנחנו אמנם בשלטון אבל 
ההתבכיינות הזו רק מוסיפה לנו קולות, אנחנו צומחים 

וגדלים מזה, וכן, הוא צודק

"

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

מבצע מטורף!!
כל סוגי האורז רק 2.5 ש“ח ל-100 גרם

שף בינלאומי
חדש!!

לכבוד שבת קודש  
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יעקב חבל
 נחלתו
חמש שנים להסתלקותו של הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, 
שוחחו בנו יונתן יוסף ומקורבו עו"ד יואב ללום עם 
  יוסי גיטלר ופרקו את געגועיהם לדמותו הטמירה
פעולתו אמת: "לא יצא מהמליאה כשכהנא נאם", נקי 
כפיים: "אני לא יכול לדון, כבר שמעתי צד אחד", שפל 
ברך: "אני רואה את הרב רבינוביץ' יושב על כסאו", 
הלכה כמותו: "תפרסם שחזרתי בי ביקש הרב עובדיה", 
פיו ולבו: "יואב אני אצא נגד זה", צעקת הדל: "נכנס 
לפוליטיקה אחרי שסגרו עשרה ת"תים ספרדיים", לך 
אתננה: "מי שמפנה יישובים מנודה ואין לו חלק לעולם 
הבא", תכתב זאת: "הסרטנו את הוראותיו הפוליטיות 
  "להמשך הדרך
אביר יעקב

|| יוסי גיטלר ||

צילומים: באדיבות המשפחה, שלמה כהן, ארכיון



ה' באייר תשע"ח 20/4/18 16

מעמנו ח הלך  מאז  חלפו  שנים  מש 
מרים  וייסורים  קשה  מחלה  אחרי 
הגאון הגדול רבי יעקב יוסף זצ"ל, 
ישראל  מאור  מרן  של  אהובו  בנו 
הרב עובדיה יוסף זצ"ל. עו"ד יואב 
ללום, מנאמניו הבולטים של הרב 
במשך שנים ארוכות, ומי שהוביל 
ברמה את מאבקו העיקש והבלתי מתפשר באפליית 
תלמידים מעדות המזרח במוסדות החינוך החרדיים, 
הרב  של  הקורנת  אישיותו  על  ישראל'  ל'כל  מספר 
והשפעתו הרבה עליו ועל מעשיו. "הרב יעקב זצ"ל 
רגלים  שתי  עם  ובמקביל  בשמים  שראשו  ענק  היה 
ענו  איש  ובן-אדם,  הלכה  פוסק  לקרקע.  צמודות 
כולנה  ועל  מרבים.  וירא-שמים  צדיק  מאוד.  ופשוט 

איש אמת ללא חת".
בשנות  כבר  החלה  לרבו  התלמיד  בין  ההיכרות 
נערותו, עת למד בכפיפה אחת על ספסל הלימודים 
יוני  בנו  את  "הכרתי  הרב.  של  בנו  יוסף,  יונתן  עם 
לאביו  הגעתי  ודרכו  שכבה,  באותה  גילי  בן  שהיה 
תשנ"ז  בשנת  נישואי  שאחרי  יעקב,  רבי  הגדול 
בשאלות  הבית.  של  העליונה  הרבנית  לסמכות  הפך 
מכירת  כמו  הפרק  על  שעמד  נושא  ובכל  הלכתיות 

דירה או שכירת בית, מה לעבוד ואיך ללמוד".
בגנות  יעקב  רבי  של  הידועה  עמדתו  למרות 
יואב  אליו  פנה  כאשר  הישראלית,  המשפט  מערכת 
ושטח את הרעיון ללמוד משפטים, עודד אותו הרב 
ואף חתם עבורו על מסמך. "הרב אמר לי אז - אתה 
זה". תלמיד אחר של הרב שביקש  צריך ללמוד את 
גם הוא להתמקצע בעריכת דין נענה בסירוב ושלילה, 
ולללום,  לו  המנוגדות  ההוראות  לפשר  תמה  האיש 
"הוא אמר לרב 'למה יואב כן ואני לא'?, הרב יעקב 
השיב לו במתק שפתיו 'יואב צריך את זה, הוא מוביל 
אבל   – ולתואר  לידע  וזקוק  עבורנו,  נאבק  מערכות, 
אתה לא'. זו הייתה דמותו של הרב, איש אמת שאומר 

לכל אחד מה שמתאים לו".

לא תגורו
העיקשת  לעמידתו  יואב  שמביא  הדוגמאות  אחת 
ההתייחסות  בצורת  היא  עקרונותיו,  על  הרב  של 
"בעת  הי"ד.  כהנא  מאיר  הרב  של  ומשנתו  לדרכו 
נאומיו של כהנא במליאת הכנסת יצאו מן האולם כל 
היחיד  והחרדיות.  הדתיות  מהסיעות  כולל  החברים 
אחז  הוא  יעקב,  הרב  הוא  מקומו  על  ישוב  שנותר 
הצטרף  לא  הוא  אז  וצדיק,  טוב  אדם  הוא  שכהנא 

למסעות ולקמפיינים שניהלו נגדו".
בנושאים  הרב  של  מפעילותו  יודעים  הרבה  לא 
עדינים ורגישים של פגיעות חמורות תוך ניצול מעמד 
רבני, ללום מגדיר זאת "הוא היה כמו 'פורום תקנה' 
הוא  צורך  שהיה  במקרים  לבד.  יחיד.  אבל  חרדי, 
הושיב מושב בי"ד מיוחד עם הראשל"צ רבי מרדכי 
אליהו והרב דב ליאור. וזה לא הלך לו בקלות, הוא 
סבל סבל רב מגורמים מפוקפקים שונים שהוא עמד 

בדרכם".
איש  מפני  תגורו  'לא  הכתוב  מאמר  בעצמו  קיים 
"את  ומדגים.  מדגיש  יואב  לאלוקים'.  המשפט  כי 
פסיקותיו ההלכתיות היה מוציא ללא רסיס מחשבת 
ההלכה  עמדת  את  רק  אלא  יגידו',  ומה  יאמרו  'מה 
החלוץ  היה  הרב  אותה.  ראה  שהוא  כפי  הצרופה 
בפסח  'פפושדו'  עוגיות  את  לאסור  בקריאה  שיצא 
לפסח,  הכשר  להן  נתן  הגר"ע  מרן  שאביו  למרות 
אליהו  מרדכי  רבי  הראשונים-לציון  הצטרפו  אחריו 
בקשי- אליהו  רבי  לחיים  חיים  בין  ולהבדיל  זצ"ל 
מה שבסוף  הללו,  בעוגיות  הבעיות  את  דורון שמנו 
הביא להסרת ההשגחה של הרב עובדיה ובד"ץ 'בית-

יוסף' מהעוגיות".
היחיד  הקול  היה  יעקב  שרבי  ידועה  סוגיה 
שנשמע בה, התעוררה בעת שנודע על חתימות עור 
שיוכלו  כדי  צה"ל  של  בספרי-התורה  שמטביעים 
נחשף  גם  במקביל  גניבה.  של  במקרה  אותם  לזהות 
באותה  מוטבעים  המערבי  בכותל  שספרי-התורה 
חותמת מאותה סיבה. הרב יעקב יצא בקריאה נחרצת 
פסולים.  התורה  שספרי  ופסק  החותמות  להסרת 

הדברים נאמרו בכלי תקשורת שונים ללא חשש. 
הרב  הכותל  רב  עלה  הנידון  את  להבין  בניסיון 
דבר  את  לשמוע  הרב  של  למעונו  רבינוביץ  שמואל 
ה' זו הלכה, ולראות מה ניתן לעשות כדי לענות על 
אירוע  מאותו  באנקדוטה  נזכר  "אני  הדרישות.  כל 
ימי  היו אלו  שממחישה את שפלות דעתו של הרב. 

'סערת עמנואל' הזכורים לכל, הייתי אז בן בית אצל 
את  ורואה  לבית  נכנס  אני  הימים  באחד  יעקב,  הרב 
כשהרב  הרב,  של  כיסאו  על  יושב  רבינוביץ'  הרב 
עצמו יושב על כיסא האורח, זה היה כיוון המחשבה 
שלו, אם בא אלי רב חשוב, הרב של הכותל, אז אני 
מכבד אותו ומושיב אותו על מקומי. כזו הייתה מדת 

ענוותנותו. הוא כיסה את עצמו בענווה מטורפת."

נשיקה נדירה

הרבנים  ידי  את  לנשק  מקובל  הספרדי  בציבור 
כאות כבוד והערצה, רבני העדות אפשרו תמיד לקהל 
מרעיתם לנשק את ידם, אבל מי שהכיר את הרב יעקב 
היה  יעבור  בל  חוק  כזה,  דבר  אין  ידע שאצלו  יוסף 
נישק  עצמו  "הרב  ידו.  נישוק  על  שהטיל  האיסור 
כאלו שלא  וגם  גדולים,  רבנים  ידיהם של  את  תמיד 
כל כך גדולים..." מספר יואב, "אבל את היד שלו לא 
פיזי  כוח  מפעיל  היה  הוא  שינשקו,  מעולם  הסכים 
ממש כדי לברוח ממי שרצה לנשק לו את היד. כי מי 
הוא שינשקו לו את היד - ככה לא החשיב את עצמו".

נראה  הוא  בו  תמונה  יואב  לי  שולח  נדיר  באורח 
מנשק את ידי הרב בסלון ביתו. על 'מאחורי הקלעים' 
של התמונה הוא מרחיב בשיחה, "זה היה בעיצומם 
לו  ואמרתי  לרב  עליתי  עמנואל',  'פרשת  ימי  של 
כל  את  מנהל  אתה  והרי  אותי,  רודפים  כמה  'תראה 
אני  המבצעת,  הזרוע  הכול  בסך  אני  הזה,  המאבק 
הוא  קטן',  משהו  מהרב,  לקבל  אחד  משהו  רוצה 
ואז  הרב'.  של  היד  את  'לנשק  אמרתי  'מה?'  שאל 
הוא חייך בהסכמה, ונישקתי לו את היד. במקום עמד 
בדיוק הצלם שלומי כהן, מתלמידיו המובהקים של 

הרב, שתקתק כמה תמונות, וכך יש לי תיעוד מאותו 
מאורע. זו התמונה הראשית בעמוד הפייסבוק שלי, 
וזה  המשרד  קיר  על  שתלויה  הגדולה  התמונה  זו 

שומר המסך במחשבי האישי".
יואב מספר על הקושי בחיים ללא רבי יעקב, "כל 
יום שעובר מאז פטירתו אני מרגיש חוסר אישי, ולא 
רק מפטירתו אלא גם לפני כן בעת חוליו לקחתי כמה 
צעדים לאחור כדי לא להפריע לו, או להכביד עליו 

בימי מחלתו".

נקי כפיים ובר לבב
במידת  ללום  עו"ד  רואה  הרב  של  המוטו  את 
יותר מכל. הוא מבקש לשתף  האמת שאפיינה אותו 
לראות  שזכה  והסיפורים  מהמאורעות  בכמה  אותנו 
נכנסתי  עמנואל'  'פרשיית  של  "בשיאה  עיניו.  במו 
וללמוד  לשבת  נהג  שם  הצדדי  לחדרון  הרב,  לבית 
התורה  דיני  את  לדון  בהלכה,  ולפסוק  קהל  לקבל 
את  יחד  מלבנים  ואנו  בחדר  יושב  אני  והבוררויות. 
הנושאים העומדים על סדר היום - 'פרשת עמנואל' 
כאמור, והנה נשמעות דפיקות בדלת, הרבנית נצחיה 
היא  רבות  ששאלות  היה  והנוהג  הדלת,  את  פתחה 
הייתה עונה מעצמה ללא שתטריח את הרב, זה מכוח 
היא  יותר  מסובכים  במקרים  וידיעותיה,  צדקותה 
הרב  אצל  גם  אגב,   - הרב  בעלה  את  מערבת  הייתה 

עובדיה זה היה נהוג כך.
"בחזרה אלינו, נכנסת הרבנית לחדר ואומרת לרב 
שיש שאלה בדלת, השואלים מספרים שלקחו שמלת 
כלה מגמ"ח, ובתנאי ההשאלה נכתב שיש לכבס את 
כך עשו, אלא  ואכן  לפני שמחזירים אותה,  השמלה 
וכעת  השמלה,  נקרעה  הכיבוס  במהלך  עקא  שדא 

אחד מתלמידיו 
הקרובים של 
הרב היה איש 
חברון ופעיל 
הימין ברוך 
מרזל. ללום 

מספר על דין-
תורה של אחד 

מעובדיו של 
מרזל שביקש 

להתדיין דווקא 
אצל רבי יעקב, 

"הוא ידע 
שאצלו יוכל 

לסמוך בלב שלם 
למרות הקרבה 
והידידות עם 

הנתבע", ואכן 
באותו דיון 
נפסק הדין 
לחובתו של 

מרזל, שקיים 
את הפסק ללא 

עוררין.
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שווי  את  לשלם  צריכים  הם  האם  בפיהם  שאלתם 
השמלה לבעלי הגמ"ח. 

קצת  למדתי  זאת  בכל  ומהרהר,  שם  יושב  "אני 
הרב  של  לשכתו  את  ניהלתי  שיודע  ולמי  בכולל, 
הראשי הרב בקשי-דורון, אני מחשב במוח את הדין 
הצדדים  ששני  ואומר  קוטע  כבר  והרב  זה,  במקרה 
ילכו בפני רב, ישטחו את טענותיהם והוא יפסוק, כך 
הוא הדין בדיני ממונות צריך לשמוע את שני הצדדים 
ולהכריע. הרבנית שואלת מתי נוח לרב להזמין אותם, 
אבל הרב מסרב ואומר 'אני כבר שמעתי צד אחד ולא 
יכול לדון בזה, שילכו לדיין אחר'. נקיות כפיים כזו 
לא שייך לראות בשום מקום. מכל הרבנים שהכרתי, 
וכל ימי גדלתי בין הרבנים, לא נתקלתי ברמת יושרה 

כזו. לא מכיר ניקיון כפיים כמו שלו".
אחד מתלמידיו הקרובים של הרב היה איש חברון 
דין-תורה  על  ללום מספר  מרזל.  ברוך  הימין  ופעיל 
של אחד מעובדיו של מרזל שביקש להתדיין דווקא 
יוכל לסמוך בלב  ידע שאצלו  יעקב, "הוא  אצל רבי 
ואכן  הנתבע",  עם  והידידות  הקרבה  למרות  שלם 
באותו דיון נפסק הדין לחובתו של מרזל, שקיים את 

הפסק ללא עוררין.

תלמיד המחכים את רבו

בתקופת משפטו של דרעי לקה הרב עובדיה בלבו 
ועבר צנתור, בימי אשפוזו עלו רבים לבקרו ולדרוש 
בשלומו של גאון ישראל. באותם ימים בדיוק פרסם 
הרב יעקב את פסק דינו על עוגיות 'פפושדו' שסתר 
נדיר  בסיפור  משתף  יואב  אביו.  דעת  את  לחלוטין 
ומעניין: "סיפר לי הראשל"צ רבי אליהו בקשי-דורון, 
כבר  עלה  האם  אותו  ושאל  יעקב  לרבי  שהתקשר 
לו  השיב  יעקב  הרב  בבית-החולים,  אביו  את  לבקר 
שלא, 'אני חושש מקפידתו של אבא לאחר שפסקתי 
בניגוד אליו ואולי הביקור רק יזיק ולא יועיל', נימק. 
לקחתו  בא  לו שהוא  הודיע  בקשי-דורון  "הגר"א 
ברכבו לביה"ח כי לא יתכן שלא יבקר את אביו. ואכן 
יעקב  הרב  של  השיעורים  לאחד  הגיע  בקשי  הרב 
ונסעו יחד לבית-החולים. בדרך, כדרכם של תלמידי-
היכן  ושאלו  יעקב  לרבי  הראשי  הרב  פנה  חכמים, 
אביו  בתשובות  עוסק  שהוא  לו  ענה  אוחזים?  אתם 
עובדיה  הרב  ויוה"כ,  באב  בט'  מעוברת  צום  לגבי 
כתב שיש לצום להוציא מקרים חריגים, והרב יעקב 
אומר שדעתו היא שזו סכנה כי היום הנשים חלשות 

וזה חשש נזק ונכנס לגדר ספק פיקוח נפש.
הראשונה  השאלה  מרן.  של  לחדרו  נכנסו  "כך 
והרב  עוסקים',  אתם  'במה  כמובן  הייתה  מרן  של 
עובדיה  לרב  ומספר  יעקב  הרב  את  'מסבך'  בקשי 
הבית'  ב'טהרת  מרן  של  פסקו  על  שוחחו  שבדרך 
לגבי מעוברת בצום ורבי יעקב חולק, מרן התרומם 
ילדים  אימא שלך תשעה  'למה?  ושואל  המיטה  על 
מדבר?'  אתה  מה  על  צמה,  הצומות  כל  את  ילדה, 

ענה לו רבי יעקב 'אבא, אימא הייתה חזקה 'ג'דאית', 
שספק  כותב  ואתה  מסוכן,  זה  חלשות  הנשים  היום 
ואז  שניות  כמה  הרהר  מרן  צום',  דוחה  נפש  פיקוח 
והוא  אליו  מיהרו  האחיות  המצוקה,  לחצן  על  לחץ 
שואל אותם 'יש פה מחלקת נשים? אני מבקש שכל 
התכנסו  דקות  כמה  כעבור  לכאן',  יבואו  הרופאים 
עובדיה  הרב  המיטה,  סביב  נשים  רופאי  של  שורה 
פונה אליהם ואומר 'תגידו לי אתם את חוות דעתכם 
האם  שעות,   24 שצמה  בהריון  אישה  המקצועית, 
מכל  ולעובר?'  לאישה  לגרום  יכול  זה  נזק  וכמה 
הרופאים לא היה אחד שלא נתן לפחות 50% לסיכון. 
אחרי שהרצו את טענותיהם והסבריהם למה השתנו 
יעקב  לרבי  עובדיה  הרב  הורה  בנשים  הטבעים 
הספרים  באחד  זאת  כתב  וגם  בי',  'תפרסם שחזרתי 

שיצאו לאור לאחר מכן".

הרב אלישיב לא חתם
מחיר,  בכל  לאמת  בחתירתו  היה  ידוע  יעקב  רבי 
קיבל  ולא  לו  שנאמרו  דברים  על  סמך  לא  מעולם 
מוסכמות כדבר המובן מאליו. הקפיד לברר כל פרט 
מזכיר  יואב  והנכונה.  המלאה  התמונה  להשגת  עד 
יעקב  הרב  שירש  במהלכה  החלב'  'סאגת  את  לנו 
הסתמכו  ישראל  רבני  שכל  יומין  עתיקת  קונספציה 
וכתוצאה  לפיה האחוזים של החלב הם חלב,  עליה 

מכך פסקו בדיני תערובות. 
שונות  מעבדות  ל-3  חלב  שקיות  שלח  "הרב 

הם  שהאחוזים  ברורות  תשובות  לו  השיבו  ומכולם 
והרבנים  הבד"צים  את  עורר  והוא  חלב.  ולא  שומן 
לרב",  מקורב  הייתי  רבות  שנים  זו.  בעובדה  להכיר 
והוא  לו  שאמרתי  אחד  משפט  "ואין  יואב,  מציין 
קיבל אותו כתורה מסיני". הוא מספר שנשלח פעמים 
לא  פעם  אף  "והוא  הרב,  עבור  דברים  לברר  רבות 
הסתמך עלי כעד אחד, הוא הצליב את המידע כמה 
פעמים, הוא לא אמר דבר לפני שבדק בכמה מקורות 

ומקומות לוודא שאף אחד לא הטעה אותו".
ומקורית.  עצמאית  תמיד  הייתה  הרב  של  דעתו 
לומר  אפשר  אי  רמה,  ביד  במשפחה  שלט  "הוא 
מנהיגים  על  טוענים  מלעיזים  מיני  שכל  מה  עליו 
החליטה,  שהחצר  התערבו,  המשפחה  שבני  שונים, 
הוא  הזה,  הדבר  את  אצלו  היה  לא  לו,  אמר  הגבאי 
לבד היה מכריע", ויותר מכך מספר ללום: "לפעמים 
לי  ויש  הבית,  בני  כל  לדעת  בניגוד  ההחלטות  היו 
על מקרים שהוא  יואב מספר  לזה".  רבות  דוגמאות 
כתלמיד קרוב ספג התנגדות מהרב למעשיו: "ותמיד 
לומר  יכל  הוא  הגב,  מאחורי  לא  בפרצוף,  היה  זה 
של  מקרים  והיו  שתדע".  זה,  נגד  אצא  אני  יואב  לי 
לא  ואני  תעשה  לי  אמר  "הוא  שבשתיקה,  הסכמה 

אתבטא".
שפלות הברך התבטאה בכל המישורים, "לא היה 
לו רכב, תלמידים היו מסיעים אותו ממקום למקום, 
לשיעורים!"  באוטובוסים  נוסע  שהיה  פעמים  והיו 
הארץ,  רחבי  בכל  שיעורים  של  יום  היו  חמישי  ימי 
"באותו מקום שהיה עוצר בשבוע הקודם היה ממשיך 

בשבוע הבא. הוא אחז ראש בצורה לא רגילה".
אלישיב  הגרי"ש  מרן  קידושין  סידר  בחופתו 
זצ"ל, לבקשת אביו מרן הרב עובדיה, בהמשך למד 
יחסיו  טהרה.  הלכות  את  הגרי"ש  אצל  יעקב  רבי 
הטובים של הרב עם מרן הגרי"ש אלישיב עמדו לו 
שעתר  ללום  עו"ד  עמנואל',  ב'סערת  פקודה  ביום 
גורמים שונים  ניסיונות של  על  לביהמ"ש מספר  אז 
נגדו  מחאה  מכתבי  על  אלישיב  הרב  את  להחתים 
יפגוש  זמן שלא  כל  סירב  אלישיב  "הרב  הרב,  ונגד 
וישוחח אישית עם הרב יעקב". עוד הוא מוסיף: "היו 
מכתבים שהרב אפרתי העביר מהגרי"ש לרבי יעקב 
הטוב,  לסיומו  העניין  את  להביא  לראות  בקשה  עם 

ללא התלהמות ובגישה ידידותית".

ברא כרעא דאבוה

יוסף, להגדיר  יונתן  ר'  אני מבקש מבנו של הרב, 
לנו במילה אחת את אישיות אביו הגדול, והוא מגיב 
ללא שיהוי: "במילה אחת תורה. כל ההתנהלות של 
אלו  שהיה".  מקום  בכל  תורה  פי  על  הייתה  אבא 
חייו  שציר  אדם  על  מספרים  יעקב  רבי  את  שהכירו 
את  לתאר  מטיב  הבן  אך  התורה,  סביב  העת  כל  נע 
ללמוד  בשביל  יושן  היה  "אבא  בשפתו:  ההגדרה 
כל  תורה,  ללמוד  כוח  לו  שיהיה  כדי  אכל  תורה, 

את פסיקותיו 
ההלכתיות היה 

מוציא ללא 
רסיס מחשבת 

'מה יאמרו ומה 
יגידו', אלא 

רק את עמדת 
ההלכה הצרופה 
כפי שהוא ראה 

אותה. הרב 
היה החלוץ 

שיצא בקריאה 
לאסור את 

עוגיות 'פפושדו' 
בפסח למרות 

שאביו מרן 
הגר"ע נתן להן 
הכשר לפסח, 

אחריו הצטרפו 
הראשונים-

לציון רבי מרדכי 
אליהו זצ"ל 
ולהבדיל בין 

חיים לחיים רבי 
אליהו בקשי-
דורון שמנו 
את הבעיות 

בעוגיות הללו, 
מה שבסוף 

הביא להסרת 
ההשגחה של 
הרב עובדיה 
ובד"ץ 'בית-

יוסף' מהעוגיות
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הפעולות שעשה היו לאפשר לו להגות בתורה ולהפיץ 
הכול  יום.  מדי  הרבים שמסר  בשיעוריו  אותה הלאה 

הוא עשה עבור התורה".
במגוון  הציבור  את  יעקב  רבי  שימש  רבות  שנים 
תפקידים ציבוריים במהלך השנים. אם כחבר מועצת 
ועוד.  סיעת ש"ס  כנסת מטעם  כחבר  ירושלים,  העיר 
כל זה היה לצד גדלותו התורנית וצדקותו המפורסמת, 
יחדיו. מה הייתה  אני מנסה להבין איך הלכו שניהם 
לשררות  יעקב  רבי  של  האובייקטיבית  תחושתו 

את  לי  נותן  ובנו  ושם,  פה  בו  שנגעה  הפוליטית 
ה'ברומטר' של אביו: "בכל פעם שניגש או שעלה על 
פרמטר  מול  נבחן  היה  הדבר  ציבורי,  נושא  שולחנו 
אחד: קידוש ה' או חילול ה'. אם זה ענה על הקריטריון 
בשני  המשימה  על  מסתער  אבא  היה  ה'  קידוש  של 
ה',  חילול  להיות  יכלה  התוצאה  חלילה  אם  ידיים, 

משך ידו הימנה מיד. זו תמצית הנהגתו הציבורית".
רבי יעקב שם עיניו ולבו להיות מיצר בצרותיהם של 
בני עדתו, "בכל תפקידיו הן כחבר מועצה והן כחבר 

ישיבות  ספרדיים,  ת"תים  להקמת  רבות  פעל  כנסת 
לתושבי  קשבת  כאוזן  שימש  המזרח.  עדות  לבני 
שכונות מעורבות, כמו שכונת רמות שלא היו בה בתי 
כנסת כי הייעוד שלה היה לחילונים בלבד. אבא נטל 
באותן  כנסת  בתי  לייסוד  הדאגה  עול  את  שכמו  על 
שכונות, בא למסור שם שיעורים, בהתחלה במקלטים 
העדות  לכל  הייתה  הזו  והדאגה  ובהמשך בהקצאות. 
כבוד  היה להרבות  ללא הבדל. המוטו שלו  והחוגים 
שמים. אני חושב שהוא סמל ודמות איך צריך שליח 

ציבור להתנהג".

עבדות ולא שררה
פוסק  רב  בין  החיבור  את  להבין  מנסה  עדיין  אני 
במקום  השתדלנות  למלאכת  שיעורים  ומוסר  הלכה 
ומפתיע  לאתגר  נענה  יונתן  ר'  ישראל'.  'כנסת  כמו 
לח"כ,  מונה  "כשאבא  משובח.  היסטורי  בסיפור 
שפת-אמת  ישיבת  ראש  שהעניק  ראיון  התפרסם 
זצ"ל  מגור  מנחם'  ה'פני  האדמו"ר  מרן  ולימים  דאז 
שאל  היתר  בין  השישי',  'יום  בעיתון  צוקרמן  לאשר 
אותו צוקרמן לדעתו על מינוי רבנים רבים ברשימות 
מגור  הרבי  ה-11(,  )הכנסת  כנסת  באותה  הדתיות 
השיב 'ימים יגידו, נראה מי יצליח לשמור על עצמו, 
לדוגמא אני לא רואה איך הרב יעקב יוסף יוכל לשלב 
בין השיעורים הרבים שהוא מוסר מדי יום בירושלים 

לבין חברותו בכנסת'. 
תמריץ  לו  נתן  שזה  אמר  והוא  זה  את  ראה  "אבא 
להמשיך למסור שיעורים במסירות ללא הבדל, להיפך 
היקף  את  יותר  עוד  הגדיל  בכנסת  חברותו  בתקופת 
השיעורים, הכנסת נתנה לו פרסום והוא ניצל את זה 
לראות  נוכחו  שכולם  וכפי  בישראל.  תורה  להרבות 
הוא יצא מהכנסת כמו שהוא נכנס, אותו אדם פשוט 

וצנוע".
קונפליקט  מורכב,  משהו  הזה  בשילוב  ראה  הוא 

שצריך לדעת איך פותרים אותו?
סתירה,  בזה  ראה  לא  הוא  לכנסת  נכנס  "כשהוא 
והוא  קונפליקט,  שזה  הבין  כן  הוא  שנכנס  אחרי 
צלולה  ובדעה  נכון  להתנהל  זה,  עם  להתמודד  ידע 
וברורה". אבל הדרך לכל זה לא הייתה מובנת מאליה, 
סגרו  ברירה,  אין  של  מהלך  מתוך  לזה  נכנס  "אבא 
בירושלים  ספרדיים  תורה  תלמודי   10 ימים  באותם 
מאחורי  ומשונים,  שונים  ליקויים  על  שווא  בתואנות 
שחששו  שונות  רשתות  של  אינטרסים  עמדו  זה 

מבריחה של תלמידים. 
"אבא ראה את כל זה והבין שאין ברירה, ולכן נכנס 
לתוך הפוליטיקה למרות שזו ממש לא הייתה משאת 
חייו, ולא הדרך אליה תכנן לצעוד, אבל מחוסר ברירה 
עשרת  את  מחדש  לפתוח  מיד  ופעל  שעשה,  מה  זה 
מוסדות  ועוד  עוד  ולהקים  שנסגרו,  התורה  תלמודי 
ומסגרות לספרדיים, להיות אוזן קשבת לאחיו. ברגע 
להסתדר  ויכול  וקיים  שריר  עומד  שזה  ראה  שהוא 

בלעדיו, אז הוא קם ועזב וחזר לתלמודו".

לקראת חג 
הסוכות התעורר 

חשש בקרב 
התושבים האם 

לישון בסוכה 
כשיש סכנה 

מוחשית מפני 
בקבוקי תבערה 
שיידו השכנים 

הערבים על 
הסוכות. רבי 
יעקב השיב 
אז באומץ 

למתיישבים 
'שבו בסוכה ולא 

יאונה לכם כל 
רע', בנו מעיר 

על הסיפור 
ואומר: "זה לא 
אופייני לדרכו 

של אבא שהיה 
איש הלכה 

ושולחן ערוך, 
במקרה הזה 

הפסק היה יותר 
שמיימי".
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מטרתו  לנפשיה,  טיבותא  החזיק  לא  יעקב  רבי 
לעסק  ולתת  הראשונה  הדחיפה  את  לתת  הייתה 
משפחה  קרוב  על  לנו  מספר  בנו  לבד.  להתרומם 
דרך  לדאוג  בבקשה  אליו  שפנה  בית-שמש  מהעיר 
אביו לפרוטקציה עבור אשתו שהיא מורה למוזיקה, 
תחת  שעומד  מקומי  בבית-ספר  משרה  שתקבל 

נשיאותו. 
לו  "ואמרתי  יוני,  מגולל  לאבא",  "ניגשתי 
את  להפעיל  יוכל  ואם  מורה,  היא  שלו  שאחיינית 
לי  ענה  אבא  בית-ספר.  באותו  לקבלתה  השפעתו 
מי המנהל  זכר  לא  הוא  הימים.  כל  תשובה שאזכור 
כדי  בנשיאות  שאעמוד  ביקשו  הם  'פשוט  בכלל. 
לסייע להם בקבלת תלמידות, נתתי להם את ה'פוש' 
וכשראיתי  הראשונה  בשנה  אותם  דחפתי  הראשוני, 
העניין'  את  עזבתי  המלך  דרך  על  עולה  שהמוסד 
הוא הסביר לי. כזה היה אבא נותן את הדחיפה, את 
ה'פוש', ונעלם. לא דורש לעצמו כלום אחרי זה. לא 
צריך להרחיב איך נראים הדברים במקומות אחרים, 
יש אנשים שעד זיבולא בתרייתא לא שוכחים את מה 

שעשו ודורשים כל העולה על רוחם".
גם במחוזות אחרים נהג כך רבי יעקב, כמו לדוגמא 
הרב  "את  תלמידי-חכמים,  והגדלת  רבנים  בהכשרת 
ישראל מאיר יונה הוא לקח בגיל 17 והורה לו למסור 
שיעור בפני קהל, הוא עצמו הגיע להשתתף, בהמשך 
זכה הרב יונה להיות החברותא של מרן ולצמוח פאר 
כתלמיד חכם עצום. הוא זיהה כישרונות אצל אנשים 
השיעור  אותם.  ולהגשים  לפתח  ודחף  בצעירותם 
בבית  אצלו  נמסר  מוצפי  בן-ציון  הרב  של  הראשון 

הכנסת ב'בורוכוב' ומאז פרץ שמו בכל הארץ".
"המטרה של אבא הייתה הפצת תורה, הקמת רשת 
עם  יחד  ש"ס  את  הקים  הוא  המעיין',  ו'אל  חינוך 
הרב ניסים זאב למטרה זו, אחרי ההצלחה היו כמה 
למיניהם, אבל  קרדיטים  שקפצו את העגלה, שודדי 

האמת חשוב שתעמוד על תילה".

הגנה מבקבוקי תבערה

יעקב במסגרת  מעשה פלאי נקשר בשמו של רבי 
היו  הצדיק,  שמעון  בקבר  הקהילה  בראש  עמידתו 
של  יומי  בסיס  על  הפגנות  של  סוערים  ימים  אלו 
התעורר  הסוכות  חג  ולקראת  יהודים,  כלפי  ערבים 
כשיש  בסוכה  לישון  האם  התושבים  בקרב  חשש 
סכנה מוחשית מפני בקבוקי תבערה שיידו השכנים 
באומץ  אז  השיב  יעקב  רבי  הסוכות.  על  הערבים 
למתיישבים 'שבו בסוכה ולא יאונה לכם כל רע', בנו 
מעיר על הסיפור ואומר: "זה לא אופייני לדרכו של 

המטרה של 
אבא הייתה 

הפצת תורה, 
הקמת רשת 
חינוך ו'אל 

המעיין', הוא 
הקים את ש"ס 

יחד עם הרב 
ניסים זאב 

למטרה זו, אחרי 
ההצלחה היו 
כמה שקפצו 
את העגלה, 

שודדי קרדיטים 
למיניהם, אבל 
האמת חשוב 
שתעמוד על 

תילה



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031



ה' באייר תשע"ח 20/4/18 22

הזה  במקרה  ערוך,  ושולחן  הלכה  איש  שהיה  אבא 
הפסק היה יותר שמיימי".

במשך תקופות ארוכות, בעת התבססותה של תנועת 
ההתיישבות בשכונות מזרח ירושלים, עמד בר שיחנו, 
פעילים  חבורת  עם  יחד  על המשמר,  יוסף,  יונתן  ר' 
של  אנרכיסטיות  קבוצות  מול  נמרצים  אידיאולוגים 
פעילי שמאל רדיקלי שמחו בקביעות על ההתיישבות 
ניהלו הבן  ענפה  פעילות  ירושלים.  היהודית במזרח 
וחבורתו לתקיעת יתד יהודית בשכונת שמעון הצדיק, 
מי שנחשב לסמכות הרוחנית של הפעילות היה אביו 

רבי יעקב. 
"באחד הימים", הוא נזכר, "פנו אלי אותם פעילי 
שמאל שהפגינו בקביעות מולנו וביקשו לערוך סיור 
איתי כדי לשמוע גם את הצד שלנו בסיפור, חשדתי 
בהם בכוונות לא טהורות, אולי ניסיון שלהם לחדור 
לתוך המערכת שלנו, הכיוון שלי היה להעיף אותם 
מכל המדרגות, לא חשבתי שיצא משהו טוב מכל זה, 
סיור  לא הכרתי איש שמאל שישנה את דעתו בגלל 

אחד. אבל לא רציתי להחליט לבד ועליתי להתייעץ 
איתם  לך  תנסה,  לי  אומר  הוא  לפליאתי  אבא,  עם 
אותם  עם  אסתובב  איך  לאבא  אמרתי  להם.  ותדבר 
אנשים בקבר והאזור, הרי הפעילים שלנו ירצו לקרוע 
אותם לגזרים, אבא אומר לי אל תדאג אני אתן הוראה 
שכשאתה עושה סיור עם פעילי השמאל שאף אחד 

לא יפריע לך.
שם  בקבר,  בתחילה  איתם  הסתובבתי  היה.  "וכך 
הטונים קצת רעשו מפוליטיקה, כל החברים הסתכלו 
מסביב ולא הבינו מה פה קורה, יונתן יוסף הולך עם 
למתחם  הזדרזו  שוטרים  כמה  אפילו  האנרכיסטים? 
מהומה,  איזו  פה  פורצת  ולא  תקין  שהכול  לוודא 
כל  על  באריכות  לדבר  התיישבנו  למטה  כשירדנו 
מה  כל  על  להם  סיפרתי  המקום,  של  ההיסטוריה 
שהיה פה באלפי השנים האחרונות ואמרתי להם דבר 
להפגין  פוליטית,  עלינו  לחלוק  יכולים  אתם  אחד: 
נגדנו, אבל שלפחות תדעו דבר אחד, לנו יש שורשים 
פה - לצד השני אין פה שורשים. לנו יש קברים של 

יש את  לנו  אין דברים כאלו,  אלפי שנה, לצד השני 
שמעון הצדיק, הצד השני גר בערב-הסעודית בשנים 

של שמעון הצדיק. 
חבר'ה  ה-70-80  שמתוך  לומר  חייב  "אני 
להפגנות  להגיע  הפסיקו  רובם  בסיור  שהשתתפו 
חכם  של  אבא,  של  עצה  הייתה  זו  בערבי-שבתות. 
כעבור  צד,  עברו  שהם  לא  וזה  הנולד.  את  הרואה 
תקופה פגשתי אחד מהם בתל-אביב ושאלתי אותו - 
עברת צד אחרי מה שאמרתי? הוא ענה לי ממש לא, 
אבל בקטע של שמעון הצדיק הבנתי שאני לא לגמרי 
אבל  שבוע,  כל  להפגין  לבוא  שתצדיק  ברמה  צודק 

אני עדיין נגד ואיש שמאל".

הנחיות פוליטיות ברורות

העיר  במועצת  לחברות  יונתן  ר'  מתמודד  כיום 
בחודש  המוניציפאליות  הבחירות  לקראת  ירושלים 
לחברי  משותפת  סיעה  במסגרת  הקרוב,  חשוון 
לישראל'(  )'עוצמה  קינג  אריה  הנוכחיים  המועצה 
ודוב קלמנוביץ' )'האיחוד הלאומי'(. אני מברר אצל 
והאם  מאביו,  הפוליטיות שקיבל  ההוראות  מה  הבן 

האב תמך בפעילות הציבורית של בנו. 
"כל פעילותי נעשתה בשיתוף והתייעצות עם אבא, 
הוא תמך בהכול ועודד תמיד". לגבי ריצה פוליטית, 
גנוזה עם יונתן רצועת וידאו של הרב בה הוא מורה 
לו עם מי לשתף פעולה בזירה הפוליטית, עם מי לרוץ 
ובמי לתמוך. "בבוא העת נוציא את הסרטון לציבור, 
העיקרון של הדברים היה לרוץ עם מי שחושב כמונו 
ישראל.  תורת  בנושא  וגם  ישראל  ארץ  בנושא  גם 

קיבלנו הוראות ברורות לפני פטירתו". 
הדברים:  נאמרו  בה  הסיטואציה  על  מרחיב  הוא 
"אבא קרא לי שבועיים לפני פטירתו ואמר לי תפתח 
לעשות  מה  דברים  כמה  לך  לומר  רוצה  אני  וידאו 
אחרי, מה יהיה, איך יהיה, הוראות ברורות מה תעשו, 
ואני רוצה שזה יישאר לדורות. ולפי ההוראות האלו 
אני הולך, היו כמה רבנים ששאלו שאלות אז הראנו 
להם את הסרטון. הוא גם השאיר צוואה מפורטת ועל 

פיה אנו נוהגים וננהג".
בכל זאת, לפחות דוגמא פיקנטית אקטואלית אחת 
אני מתעקש לשלוף וגם מצליח, "שאלנו אותו לגבי 

שנים רבות 
שימש רבי יעקב 

את הציבור 
במגוון תפקידים 
ציבוריים במהלך 

השנים. אם 
כחבר מועצת 

העיר ירושלים, 
כחבר כנסת 
מטעם סיעת 
ש"ס ועוד. כל 
זה היה לצד 

גדלותו התורנית 
וצדקותו 

המפורסמת.
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לגביו,  אז  כבר  דיבורים  היו  קינג,  אריה  עם  ריצה 
ועמדה על הפרק אפשרות ריצה משותפת יחד עמו, 
קינג  אריה  מה  בסוף  תבין,  ברכתו.  את  נתן  והוא 
עושה? דואג לגאול בתים בשמעון הצדיק, בשכונות 
יוצא  בית  בן  היה  אריה  ישראל,  ארץ  ובכל  נוספות 
ונכנס אצל אבא שהכיר אותו למעלה מ-25 שנה, זכה 
לאכול עמו ארוחת בוקר ולהיות מאוד מקורב אליו, 
תן לי לשער שאם אבא היה בחיים הוא היה מעודד 

את המפלגה הזו שלנו היום".
"תשמע,  בקולו:  נמסכת  כאב  ונימת  ממשיך  יוני 
סוגה  אינה  דרכנו  בדרכו  ממשיכים  שאנחנו  בגלל 
היינו  בדרכו,  ממשיכים  היינו  לא  אם  בשושנים, 
ומי  יותר,  שנותן  מי  יותר,  שכדאי  מי  עם  הולכים 
שהשעה משחקת לו, אבל אנחנו הולכים דווקא עם 
אנשים שמעניין אותם שמעון הצדיק, מזרח ירושלים 
והתיישבות בכלל, שמעניין אותם מה שקורה פה עם 
המסתננים וכל הדברים שאבא שלי דגל בהם, וכידוע 
מעולם לא הסתיר את דעותיו. הוא היה חבר ב'איגוד 
הרבנים פיקוח נפש' ולחם בעוז נגד מסירת שטחים, 
הוא הפסיק להצביע ל'אגודת ישראל' אחרי שתמכו 
הצהיר  בחירות  מערכת  כל  ולפני  חברון',  ב'הסכם 
בהחזרת  שתתמוך  מפלגה  עבור  להצביע  שאסור 
תמיכה  על  רשמית  הודיע  גם  ובתשע"ב  שטחים, 

במפלגת 'האיחוד הלאומי'".

את כל הארץ

והם  הרב,  בחייו של  מעניין  לחלק  נכנסים  אנחנו 

הוראותיו הרבות לסירובי פקודה בצה"ל, כאשר חש 
היה  ישראל.  בעם  לפגוע  עלולות  שהמשימות  ואחז 
זה במבצע 'ההתנתקות' וכן בהסכמי אוסלו כשהורה 
אברהם  הרב  עם  במכתב  פקודה,  לסרב  לחיילים 

שפירא הרב יורם אברג'ל ועוד רבנים.

"למרות שאיימו עליו בשלילת המשכורת מתפקידו 
בירושלים,  משה'  'גבעת  שכונת  של  הרשמי  כרבה 
בניגוד לרבנים אחרים שנבהלו ומשכו את חתימתם 
דברי  תוך שהוא מצטט את  איתן בדעתו,  נותר  הוא 
אין  תורה  דברי  על  לעבור  המלך  'הורה  הרמב"ם 
לו'. הוא התריע בחריפות שכל מי שימסור  שומעין 
שטחים וקרקעות לערבים, או יעביר להם כלי נשק, 
יפנה ישובים ואפילו מאחזים הרי הוא עובר על  או 
הבא.  לעולם  חלק  לו  ואין  מנודה  והינו  תורה  דין 
היה פעם שהעיר לשוטר שהשתתף בפינוי חווה ליד 

קריית-ארבע - תדע לך שאין לך חלק לעולם הבא.
היה  פקודה  לסרב  שהורה  יותר  החריג  "המקרה 
שראש  מפני  היה  נימוקו  השנייה,  לבנון  במלחמת 
כוונתו  על  הצהיר  אולמרט  אהוד  דאז  הממשלה 
המקבילה  שהיא  ההתכנסות'  'תכנית  את  לבצע 
תכנן  ואולמרט  ושומרון.  יהודה  בשטחי  להתנתקות 
ישראל  לעם  ולומר  ישובים  לפנות  המלחמה  אחרי 
נפנה ישובים ואם יירו עלינו נעשה להם מה שעשינו 
לפינוי  צידוק  ואבא אמר שמלחמה שתביא  בלבנון. 

ישובים אסור לצאת אליה, 
"'מה ההיגיון' הוא שאל אז 'שבני הציונות הדתית 
ילכו וילחמו בלבנון, כדי שיחזרו מהמלחמה לבתים 
אותו  בזכות  אותם  ויפנו  א-ל  ובית  בעופרה  שלהם 
שלום  'מלחמת  זה  את  כינה  הוא  במלחמה.  ניצחון 
ההתכנסות', הוא היה הרב היחיד שהורה כך ואיימו 
עליו במעצרים ומאסר, וזה לא היה פשוט לומר דבר 
כזה בעיצומה של מלחמה, ולא רק שהוא לא חזר בו 
אלא עוד עשה כינוס באמצע המלחמה עם הרב דוד 
לשתף  שלא  פקודה  לסרב  לחיילים  וקרא  הכהן  חי 

פעולה עם מזימת אולמרט".

שפלות הברך 
התבטאה בכל 

המישורים, "לא 
היה לו רכב, 

תלמידים היו 
מסיעים אותו 

ממקום למקום, 
והיו פעמים 
שהיה נוסע 
באוטובוסים 

לשיעורים!" ימי 
חמישי היו יום 
של שיעורים 

בכל רחבי 
הארץ, "באותו 

מקום שהיה 
עוצר בשבוע 
הקודם היה 

ממשיך בשבוע 
הבא. הוא אחז 
ראש בצורה לא 

רגילה".
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ועל 
הכלכלה

ישיבת בית מתתיהו
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שמנוהלת  מהדרום  הישיבה    הישיבות  מנהלי  את  הכירו   – תורה  מתן  לקראת  המיוחדת  בסדרה  ב'  פרק 
מירושלים, המנהל שלא לוקח משכורת, המהפך המוצלח והדרמטי בקול תורה, הרבנית שקובעת בפוניבז', 
המנהלים שמכהנים גם כחברי מועצת עיר, בתו של ראש הישיבה שמנהלת את בית מתתיהו, החבר הנגיד של 

מנהל ישיבת חברון והנשים החזקות בעולם התורה

|| יענקי קצבורג || הכלכלה
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להכרת פ ישראל"  "כל  של  בפרויקט  א'  רק 
המושגים  רבים,  הדים  עורר  הישיבות,  עולם 
לרבים  מוכרים  היו  אולי  הישיבתיים 
מהקוראים, אך הם הוגדרו לראשונה במדריך 
הבולטים  "המיישיבים"  גם  ומסודר,  מפורט 
עניין  ועוררו  לראשונה  נחשפו  התורה  בעולם 

רב בעולם הישיבות.
מדובר  הישיבות,  במנהלי  עוסק  הכתבות  בסדרת  ב'  פרק 
וארבע  עשרים  של  מסירות  המצריך  ביותר  מורכב  בתפקיד 
וחגים,  שבתות  כולל  בשבוע,  ימים  שבעה  ביממה,  שעות 
ישנן ישיבות שבהן המנהל הכלכלי הוא ראש הישיבה עצמו 
המצב  שבהן  ישיבות  ויש  מזכיר,  רק  הוא  הרשמי  והמנהל 
והעול  רוחניים  בעניינים  רק  עוסק  הישיבה  ראש  הפוך,  הוא 
ישיבות רבות מנוהלות  נופל על כתפי המנהל,  כולו  הכלכלי 
על ידי בעלי הישיבה שמשמש גם בתפקיד רוחני, כמו למשל 
כי  מתברר  בנוסף  וחברון.  ישראל  עטרת  פוניבז',  בישיבות 
הישיבה  למשל  כמו  נשים,  ידי  על  מתנהלות  רבות  ישיבות 

הגדולה בעולם - ישיבת מיר.

ידי  על  תש"ס  בשנת  הוקמה   - מלך  קריית  ישיבת 
הגאון  התורה  שר  מרן  של  בנו  קנייבסקי,  שלמה  רבי  הגאון 
תפארת  ישיבת  כראש  גם  משמש  והוא  קנייבסקי,  חיים  רבי 
ציון לצעירים. הישיבה הוקמה כשיעור רביעי לישיבה קטנה 
תפארת ציון, הסמוכה לה, ובשנת הלימודים שלאחריה הפכה 
הקמתה,  לאחר  כשנתיים  אברכים.  כולל  עם  גדולה  לישיבה 

מנתה הישיבה כ-250 תלמידים.
בישיבת קרית מלך המנהל הכספי הוא הרב אהרן הוניגסברג, 
בכל  מונח  קנייבסקי  שלמה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  כאשר 
העניינים הגשמיים של הישיבה, לצד תפקידו הרוחני כמייסד 
מובאות  והרוחניות  הגשמיות  ההחלטות  כל  הישיבה.  ובעלי 
בל"ג  זצ"ל  בורנשטיין  הגרש"י  פטירת  בליל  גם  לשולחנו, 
בחו"ל  קנייבסקי שהה  הגר"ש  כאשר  בשנה שעברה,  בעומר 
מועד  לקבוע  הישיבה  בהנהלת  התקשו  הישיבה,  לטובת 
להלוויה ללא התייעצות עם הגר"ש קנייבסקי שעל פיו יישק 

כל דבר. 

בית  בשכונת  השוכנת  הישיבה   – תורה  קול  ישיבת 
וגן בירושלים עברה מהפך של ממש לפני כשבע שנים, הרב 
בנימין )בני( ליבסקינד, המנהל המיתולוגי של הישיבה במשך 
ויצא  הישיבה  את  עזב  וגן  בית  בשכונת  המתגורר  שנה   40
מכריע  והיה  בישיבה  יכול  לכל  נחשב  הוא  אז  עד  לפנסיה. 
זצ"ל,  אוירבך  הגרש"ז  מרן  הישיבה  ראש  עם  בהתייעצות 
פעמים גם בעניינים רוחניים הנוגעים לחדרי הפנימייה וחדר 
האוכל, הוא היה חלק בלתי נפרד וכל משפחתו הייתה מגויסת 
בעולם  לה  דומה  שאין  ונאמנות  במסירות  בישיבה  לעבודה 
הישיבות. תקופה לאחר מכן פוטר גם המנהל לענייני משרדי 

ממשלה של הישיבה, הרב צבי רוט.  
לנעליים הגדולות נכנס כמנהל הישיבה הרב ישראל ברלין, 
ששימש  מי  עוזר,  חיים  רבינו  ר"י  ברלין  הגרמ"צ  של  בנו 
כמנהל מוסדות 'בית אבא' במודיעין עילית. מיד לאחר שנכנס 
בהם  מהישיבה,  עובדים  כארבעים  המנהל  פיטר  לתפקיד, 
מגבוה  בהוראה  וזאת  בישיבה,  שנים  עשרות  שעבדו  אנשים 

של ראש הישיבה הגרמ"י שלזינגר. 
תלמידי  על  ישיר  באופן  ברלין השפיעה  המהפכה שחולל 
הישיבה, המנהל הקודם הרב בנימין ליבסקינד נהג ביד רחבה 
בכל הקשור לחדר האוכל ומטבח הישיבה, המזון היה מוקפד 
באופן  צמצם  החדש  המנהל  לעומתו  רב.  ובשפע  ואיכותי 
דרמטי  בקיצוץ  הצורך  בשל  והאיכות  הכמות  את  משמעותי 
בתקציב, אם בתחילת הדרך המהפך נתקל בהתנגדות עזה מצד 
בחורי הישיבה, הרי שהיום המהלך הוכיח את עצמו והישיבה 
עלתה על דרך המלך. מהפך נוסף לו אחראי ברלין הוא סגירת 
הפנימיות בימי בין הזמנים, בעבר הישיבה הייתה פתוחה בימי 

החופשות מה שלטענתו גרם נזקים קשים.

ישיבת פוניבז' - הנהלת הישיבה הרשמית נתונה בידי 
הרב מאיר בולק, הנחשב למנהל הישיבה הרשמי ויד ימינו של 
עשרות  בתפקיד  משמש  בולק  כהנמן.  הגר"א  הישיבה  נשיא 
שנים ומנהל לא רק את הישיבה עצמה אלא אף את רוב נכסי 
הישיבה, כמו בית החיים פוניבז' בבני ברק שכל חלקת קבורה 
כבדים  לחצים  גורר  החיים  בית  ניהול  דרכו.  רק  נרכשת  בו 
בשעות קשות של שעות בוקר מוקדמות וערבי שבתות וחגים, 
ויכוחים פעמים רבות מול  גורר  גם המחיר היקר לכל חלקה 
המשפחות, אך את הכל עושה הרב בולק בשיקול דעת וקור 
רוח על פי ההלכה, כאשר כל שאלה הלכתית נשאלת במעונו 

של מרן הגר"ח קנייבסקי. 
לאחרונה, לאחר נישואיו בזיווג שני של הגר"א כהנמן, גם 
מעורבת  הישיבה,  אבות" של  "בתי  מנהלת  הרבנית שהייתה 
בכל העניינים הכלכליים של הישיבה, כך למשל היא הייתה 
בהיכל  החדש  קודש  לארון  השיש  בבחירת  המכריע  הגורם 

מאיר  הרב  מנהל  הישיבה  של  הכולל  את  קדושים".  "אוהל 
משכורות  על  שאחראי  יעקובוביץ'  שלמה  הרב  עם  בולק 

האברכים. 
בישיבה של הגר"ש מרקוביץ', מנהל הישיבה הוא הרב אלי 
הישיבה,  של  אבות"  ב"בתי  הבית  אב  היה  שאביו  בוסקילה 
12 שנה לצד הרבנית ציפורה  בוסקילה משמש בתפקיד מזה 
מרקוביץ', שאחראית על תשלום המשכורות ופעילות מטבח 
פנימיית משפחת  בבניין  הישיבה. משרדי הישיבה ממוקמים 
ציטרון ברחוב רבי אבא ולא בבניין הישיבה עצמו. המשרדים 
הבחורים  ידי  על  שמאוכלסים  בישיבה  החלקים  את  מנהלים 
שוגרמן,  בניין  כמו  מרקוביץ'  הגר"ש  של  לישיבה  השייכים 

ברזיל, פרלמן, פנימיית צפון ועוד. 

ישיבת יקירי ירושלים - הרב שבתאי זאבי בן 55 הוא 
כשלושים  מזה  ירושלים"  "יקירי  ישיבת  של  הגשמי  מנהלה 
וחמש שנים, מאז עברה הישיבה לבניין הנוכחי ברחוב מלכי 
הישיבה  ראש  חיפש  הבניין החדש,  הקמת  לרגל   .77 ישראל 
הגאון רבי יהודה כהן מנהל גשמי לישיבה שיהיה ישר ונאמן 
הרב  תורה  התלמוד  מנהל  דרך  אליו  והגיע  ההקדש  לכספי 
אליהו סודרי שהיה החברותא שלו, ומאז הוא מנהל ביד רמה 
ודואג  התחומים  בכל  הישיבה  של  והחוץ  הפנים  קשרי  את 
כאב לארוחות של התלמידים שיהיו מזינות וכמו גם לניקיון 
הבניין שהבחורים ירגישו כמו בבית ממש. כמו כן הוא דואג 
לסידור  וגם  אישי,  באופן  מהצבא  התלמידים  של  לדיחויים 
התשלומים של שכר הלימוד בישיבה, כל אחד לפי יכולתו, כל 
הקשרים הרבים למשרדי הממשלה עוברים דרך ידו הנאמנה 
הוא  כן,  כמו  ובנאמנות.  רב  בכישרון  מנווט  הוא  זה  כל  ואת 

מכהן כחבר בהנהלת איגוד מנהלי הישיבות.

לבני  המיועדת  בישיבה,   – מלאכי  קרית  ישיבת 
לתלמידי  והופכים  ש"נשרפים"  הדתית  מהציונות  ישיבה 
הלברשטט,  יצחק  הרב  הוא  הרשמי  המנהל  חרדית,  ישיבה 
הרב  הגאון  עצמו  הישיבה  בעולראש  נושא  שבפועל  אלא 
רוב  היו  הישיבה,  של  הראשונות  בשנותיה  עמית.  יהודה 
כיום  תיכוניות.  ישיבות  או  דתיים  תיכונים  בוגרי  התלמידים 
רוב התלמידים הם חוזרים בתשובה, חלקם עולים מרוסיה או 
מארצות הברית. תלמידים אחרים הם חרדים שלא מצאו את 
כ-300  לומדים  בישיבה  מקומם במסגרת הישיבות הרגילות. 

בחורים.

ישיבת באר התורה – בישיבה המכונה בפי כל "גיל" 
גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  התיבות  ראשי  על שם 
יוסף לוי, המנהל הוא הרב יוסף קריינדלר שמשמש במקביל 
עברה  הישיבה  בירושלים.  סטפנסקי  הרב  ישיבת  כמנהל  גם 
בהן  שנה  עשרים  לאחר  שמש  בית  לעיר  האחרונות  בשנים 
בירושלים.  וגן  בית  בשכונת  הפסגה  ברחוב  בבניין  מוקמה 
המעבר הצריך לוגיסטיקה אדירה ומלאכת מחשבת, של מנהל 

הישיבה וראשי הישיבה. 
בישיבה,  שפגע  כלכלי  משבר  לשיאו  הגיע   2016 בשנת 
והגאון רבי משה הלל הירש נחלץ לעזרתה. הישיבה ששכנה 
במבנים שכורים שונים בעשורים הראשונים לפעילותה נאלצה 
לעזוב את ירושלים ובאלול ה'תשע"ו עברה לשטח שהוקצה 
הישיבה  של  הקבע  מבני  כאשר  בית שמש,  בעיר  כאמור  לה 

עודם בשלבי תכנון.

ישיבת  מנהל  הוא  ברייש  ראובן  הרב   - ישיבת בעלזא 
וחבר  הישיבות  מנהלי  איגוד  הנהלת  חבר  ברק,  בבני  בעלזא 
בחסידות  לנגיד  נחשב  ברייש  ישראל,  אגודת  של  ה-7  ועדת 
בעלזא ומלבד תרומות רבות לחסידות הוא אינו לוקח מישיבת 
בעלזא משכורת על תפקידו כמנהל הישיבה. בראשות הישיבה 
עומד הגאון רבי חיים צבי שפירא, היא הוקמה בשנת תשנ"ב 

ובתפקיד המשגיח מכהן הרה"צ יעקב פירר.
בישראל:  גדולות  ישיבות  שלוש  עוד  בעלזא  לחסידות 
בשנת  נוסדה  בירושלים,  אגריפס  ברחוב  הוותיקה  הישיבה 
הרב  דייטש  סג"ל  יהושע  הרב  היה  הישיבה  ראש  תש"י. 
מקטמון ובהמשך כיהן בראשות הישיבה הרב שלום ברנדר. 
תשי"ד  ובשנת  בקטמון  במבנה  שכנה  הראשונות  בשנותיה 
הונחה אבן הפינה למבנה באגריפס. לאחר מכן כיהן בראשות 
ישכר  שמואל  הרב  מכהן  כיום  שובקס.  משה  הרב  הישיבה 
כל  וכראש  הישיבה,  כראש  בעלז  של  הבד"צ  חבר  רוזנגרטן 
שלמה  הרב  הוא  הישיבה  משגיח  החסידות.  של  הישיבות 

נפתלי פרידמן.
ישיבת דובר שלום ברובע ג' באשדוד, בראשות הרב יוסף 
צבי קוט. שכנה לפני כן בראשון לציון בבניין השייך למוסדות 
מענדל  הרב  הוא  והמשגיח  תשנ"ד  בשנת  הוקמה  קאליב. 
הרב  בראשות  בחיפה,  יהושע  אהל  ישיבת  ובנוסף,  רויטמן. 
מאיר דב )בערל( רכניצר. הוקמה בשנת תשנ"ז והמשגיח הוא 

הרב יצחק מאיר פרסטר.

ל-12,  קוסטליץ, אב  ישיבת חזון נחום - הרב שלמה 
איגוד  הנהלת  וחבר  חיים  וטל  נחום  חזון  ישיבות  מנהל  הוא 
האנשים  ואחד  נדבורנה  בחסיד  מדובר  הישיבות,  מנהלי 
המקורבים ביותר לאדמו"ר מנדבורנה מזה שנים רבות, הרב 
תפקידיו  לצד  היווסדה.  מאז  נדבורנה  בקרית  גר  קוסטליץ 
בהנהלת הישיבות הוא משמש כחבר מועצת עיריית בני ברק 
שנים רבות ונחשב לנציג הכלל חסידי בסיעת אגודת ישראל 
הבני ברקית. בראשות ישיבת חזון נחום עומד הגאון רבי צבי 

כץ.

מנהל  הוא  מרשה  אפרים  הרב   - יוסף  פורת  ישיבת 
ישיבות פורת יוסף בירושלים, גם את ישיבת פורת יוסף בעיר 
ישיבת  את  וגם  כהן  הגר"ש  מרן  בראשות  העומדת  העתיקה 
הרב  צדקה.  הגר"מ  בראשות  גאולה  בשכונת  יוסף  פורת 
ותלמידי  יוסף,  פורת  בבחורי  כולו  כל  את  משקיע  מראשה 

הישיבה הם כבניו ממש. 

ישיבת כנסת יצחק – בישיבה בראשות הגר"י ארנברג 
בחדרה מנהלי הישיבה הם הרב דוד בירנבוים, בנו של הגאון 
כיו"ר  גם  המשמש  שלמה  חכמת  ר"י  בירנבוים  בנימין  רבי 
המשמשת  בינקוביץ  פנינה  הגב'  לצד  חדרה.  בעיר  זק"א 
כמנהלת הישיבה בחלק הגשמי. את ישיבת כנסת יצחק בקרית 

בישיבה היא נקראת בפי כל "הרבנית" 
בהא הידיעה. בעבר מי שהיה מגייס 

את הכספים עבור הישיבה היה נשיא 
הישיבה ורבה של רחובות הגאון רבי 

שמחה הכהן קוק, שבשנים האחרונות 
נחלש מאוד ולא יוצא לגיוס כספים, 
ומאחר שכך, העול הכלכלי נופל על 

כתפי הרבנית זליבנסקי

ישיבת_בית_מתתיהו
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ספר מנהל הרב ישראל וייס.
רקע  על  בישיבה  פילוג  חל  ה'תשע"ד  בחנוכה 
המחלוקת בציבור הליטאי, בעקבות הזדהותם של 
רבניה הבכירים של הישיבה עם מפלגת בני תורה. 
בעקבות כך פרשו בהוראת מרן הגראי"ל שטינמן 
רוטשילד,  הגאונים  הרבנים  וכן  מהבחורים  חלק 
אפשטיין וסוקולובסקי הקימו ישיבה חדשה בשם 

"ישיבת תורה בתפארתה" בעיר אלעד.

יעקב  הרב   - תורה  ארחות  ישיבת 
וירז'בינסקי, בתפקידו הרשמי רואה חשבון ויועץ 
מס בכיר, שאף כיהן בעבר כנשיא לשכת יועצי המס 
מטעם  ברק  בני  העיר  מועצת  כחבר  כיום  ומכהן 
'דגל התורה' וחבר הנהלת איגוד מנהלי הישיבות, 
בפועל התפקיד המרכזי בחייו הוא ניהול והחזקת 
ישיבת "אורחות תורה" בבני ברק וסניפיה באלעד 
כלכלי  עניין  בכל  בעצמו  מעורב  הוא  ובכרמיאל, 
בישיבה.  יומי  היום  הסדר  על  בעצמו  ומקפיד 
העול הכלכלי של הישיבה ואחזקת הכוללים עבור 
בוגריה נופלים עליו, אחר פטירת מורו ורבו מייסד 
הרשת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
שטיינמן  נח  שרגא  רבי  הגאון  בנו  את  מינה  הוא 

לנשיא הישיבה. 

ישיבת תושיה בתפרח - המנהל הוא הרב 
מירושלים,   גבירץ  הגב'  בתו  עם  יחד  גנוט  ברוך 
הישיבה מתנהלת בצורה מאוד קפדנית גם בנושא 
בוקר  ארוחת  שיפסיד  בחור  למשל,  כך  הגשמי, 
 9:10 השעה  אחרי  בר  פתי  לעוגיות  זכאי  יהיה 
גדול  או  קטן  רוחני  או  גשמי  דבר  כל  בבוקר. 

מוכרע על ידי הגר"י פרידמן והגר"א פילץ. מנהל נוסף ונמרץ 
הוא הרב יהודה מויאל, יד ימינם של ראשי הישיבה. לא רבים 
נמצאים  לא  בתפרח  תושיה  ישיבת  של  שהמשרדים  יודעים 

במושב תפרח אלא בירושלים בהנהלת הגב' גבירץ.

בהברה  מאתס"  "בייס  )או   - מתתיהו  בית  ישיבת 
של  בתו  יעקובזון,  הגב'  ידי  על  מנוהלת  מקובלת(  ישיבתית 
מאור  ישיבת  ראש  של  ורעייתו  ויסבקר  הגר"ב  הישיבה  ראש 
יצחק חמד הגאון רבי מנחם יעקובזון. בהוראת מרן הגרא"מ 
גדולי  הם  העמותה  חברי  הישיבה,  נשיא  שהיה  זצוק"ל  שך 
תורה, כך בעמותה המנהלת את הישיבה היה חבר מרן הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל לצד יבדלחט"א מרן הגרי"ג אדלשטיין.

ישיבת כנסת יחזקאל באלעד – הישיבה שהוקמה 
ידי  על  מנוהלת  זצוק"ל,  לפקוביץ  הגרמ"י  ביוזמת  בתשס"א 
הרב שמחה ראדין. כאשר כל עניין גשמי או רוחני מוכרע על 

ידי ראש הישיבה הגרב"מ אטינגר.

בחצור  גור  ישיבת  את   - הארץ  ברחבי  גור  ישיבות 
מנהל הרב חנוך איזנברג, חבר הנהלת איגוד מנהלי הישיבות 
המתגורר בעיר אשדוד, למרות המרחק מצליח איזנברג לתמרן 
בין אשדוד לחצור ולנהל את הישיבה ביד רמה. את ישיבת גור 
בחיפה מנהל ראש הישיבה עצמו הגאון רבי שלמה אטלס, את 

ישיבת חידושי הרי"ם מנהל הרב גינזבורג.

ישיבת מיר - את הישיבה הגדולה בעולם מנהלת ביד רמה 
דווקא אישה, לא רבים יודעים כי הרבנית בת ציון קרליבך היא 

המנהלת בפועל של ישיבת מיר בירושלים. 
השנים  בעשרות  בהתמדה  גדל  בישיבה  הלומדים  מספר 
האחרונות ובפרט בתקופת כהונתו של מרן הגאון רבי נתן צבי 
בישיבה  למדו  התשעים  בשנות  הישיבה.  כראש  זצ"ל  פינקל 
התלמידים  מספר  מוערך  ה'תשע"ח  בשנת  תלמידים.  כ-500 
בין 8,000-7,000, למעלה מחציים אברכים. בעבר הישיבה לא 
2013, בעקבות  לימוד מתלמידיה. החל מאוגוסט  גבתה שכר 
שכר  לגבות  הישיבה  החלה  הישיבות,  בתקציב  הקיצוצים 
לימוד מתלמידים חדשים. לחלק מתלמידי הישיבה אין מקום 
מגורים  חדרי  חשבונם  על  שוכרים  והם  הישיבה  בפנימיות 

באזור הישיבה. את הסניף במודיעין עילית מנהל הרב יוסף לוי, 
תושב שכונת רמות ירושלים וגבאי בית הכנסת המרכזי בה.

ישיבת מאור התלמוד - ישיבה נוספת המנוהלת על 
הישיבה  רחובות.  בעיר  התלמוד  מאור  ישיבת  היא  אישה  ידי 
ראש  של  רעייתו  תליט"א,  זליבנסקי  הרבנית  ידי  על  מנוהלת 
ומייסד הישיבה הגאון רבי חיים זילבנסקי זצ"ל, ואמו של ר"מ 
הישיבה הגאון רבי אריה זליבנסקי, למרות שהיא נחשבת בעלי 
יחד  שיסד  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  לצד  הישיבה 
עם בעלה את הישיבה, היא אינה מתערבת בכל הקשור לחלק 
ועניין  דבר  בכל  הסמכות  את  ומשאירה  הישיבה  של  הרוחני 

לראש הישיבה הגרא"י הכהן קוק. 
בישיבה היא נקראת בפי כל "הרבנית" בהא הידיעה. בעבר 
מי שהיה מגייס את הכספים עבור הישיבה היה נשיא הישיבה 
שבשנים  קוק,  הכהן  שמחה  רבי  הגאון  רחובות  של  ורבה 
האחרונות נחלש מאוד ולא יוצא לגיוס כספים, ומאחר שכך, 
העול הכלכלי נופל על כתפי הרבנית זליבנסקי. יצוין כי כחלק 
זליבנסקי  רבי אריה  קוק מוסר הגאון  מן ההסדר עם משפחת 
המשמש כר"מ בישיבה שיעור כללי אחת לשנה ביום היארצייט 
של אביו הגר"ח בח' כסליו, בהשתתפות ראש הישיבה הגרא"י 

הכהן קוק.

האשדודית  הישיבה  את   – באשדוד  גרודנא  ישיבת 
מנהל כיום הרב איציק דויטש, תושב שכונת ברכפלד, נכדו של 
הוא  אביו  ז"ל,  דויטש  זאב  בנימין  הרב  פוניבז'  ישיבת  מנהל 
יהושע  הרב  את  בתפקידו  מחליף  דויטש  דויטש.  מוטי  הרב 
טננהויז שהיה מנהל הישיבה ועבר לשמש כעוזרו של סגן השר 
מאיר פרוש. איציק דויטש היה תלמיד הישיבה כאשר הישיבה 
הגרד"צ  בין  הידוע  העימות  בשל  פוניבז',  מישיבת  נפרדה 
קרלנשטיין זצ"ל לעמיתו שיבדלחט"א הגר"צ דרבקין, דויטש 
בזמנו סייע לישיבה כבחור לשרוד את הפילוג מבחינה גשמית. 
מי שמשמש כבעלי הישיבה הוא הרב יעקב לבין הנחשב נשיא 

הישיבה הגשמי. 

הרב  ידי  על  שנוסדה  הישיבה   – חכמה  דרך  ישיבת 
ידי הרב משה בר עזר,  סילבר ושוכנת בירושלים מנוהלת על 
בנו של הרב איתמר בר עזר מנהל מחלקת חינוך חרדי בעיריית 

ירושלים.

הישיבה  את   – ישראל  עטרת  ישיבת 
ההכרעות  כידוע  כאשר  אשכנזי,  יוסף  הרב  מנהל 
של  כתפיו  על  מוטלים  הגשמי  והעול  הכלכליות 
לצד  נפשו  את  המוסר  אזרחי,  ציון  בן  רבי  הגאון 
של  הכבד  הכלכלי  בעול  לשאת  הרוחני  תפקידו 

הישיבה.

את   – מרדכי  בגבעת  חברון  ישיבת 
קרלנשטיין,  שלמה  הרב  מנהל  הנחשבת  הישיבה 
קרלנשטיין,  הישיבות.  מנהלי  איגוד  הנהלת  חבר 
בשנות הארבעים לחייו, מנהל גם את ישיבת תורת 
זאב ונחשב לאחד ממקורבי הנגיד יוסל טאבק. הוא 
הוביל לאחרונה שיפוץ דרמטי של חדר האוכל של 
ישיבת חברון בעלות של 10 מיליון ש"ח, ומטבח 
מלבד  ביום.  מנות   40,000 להוציא  שבאפשרותו 
ונחשב  רבות  צדקה  קרנות  קרלנשטיין  מנהל  זאת 
לאיש חסד גדול, קרלנשטיין מנהל את הישיבה יחד 
עם הגאון רבי יוסף חברוני, מראשי ובעלי הישיבה. 
בעבר שימש כמנהל הישיבה הרב יוסף שוינגר, מי 
שכיהן בעבר גם כראש העיר הראשון של מודיעין 
עילית ומכהן כיום כמנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח 

המקומות הקדושים. 

 – הגדולה  שלמה  עטרת  ישיבת 
ובבעלות  פינשטיין  הגר"ח  בראשות  הישיבה 
הרב  של  גיסו  ידי  על  מנוהלת  סורוצקין  הגרש"ב 
שלום בער סורוצקין - הרב יהודה אריה סרבניק. בפועל העול 
הגרש"ב  של  הרחבות  כתפיו  על  נופל  כולו  והגשמי  הכלכלי 
קטנות  ישיבות  כוללים,  רשת  בבעלותו  שכידוע  סורוצקין, 

ותלמודי תורה כמעט בכל עיר חרדית בארץ. 

ישיבת כנסת חזקיהו ברכסים – את הישיבה מנהל 
כיום תחת הגאון רבי יהושע מן ומשפחת מישקובסקי - הרב 

שלמה הומינר. 

הישיבה  את   – תקוה  בפתח  ישראל  אור  ישיבת 
הותיקה מנהל הרב שמואל טירר, שהיה מנכ"ל מוסדות סערט 
ויז'ניץ בחיפה, ונחשב לאחד מבכירי סיעת שלומי אמונים. את 
הנהלת ישיבת אור ישראל הוא חולק עם המזכיר הרב רובין, 

תחת הנהגת ראשי הישיבה הגר"מ רבינוביץ והגר"י רוזן.

ידי  על  מנוהלת  הישיבה   – בירושלים  רש"י  ישיבת 
אחיו של ראש הישיבה הרב חייקל מילצקי. לרש"י יש שבעה 
בירושלים, אליו מגיעים בחורים  סניפים. הסניף המרכזי הוא 
בשלב הראשוני על מנת לבחון את התאמתם. בסניף לומדים 
בירושלים  רמות  בשכונת  נוספים  סניפים  תלמידים.  כ-150 
הרב  פתח  האחרונים  בימים  לעכשיו  ונכון  תקווה  ובפתח 
 5 נשלחו  ואליו  שבצפון  שלומי  במושב  סניף  עוד  מילצקי 
סניפים  ]לגיבוש הסניף החדש[.  סניף  הבחורים הטובים מכל 
במושב  סניף  ישנו  בנוסף  הישיבות.  לכלל  יותר  דומים  אלו 
הישיבה  ראש  טיפולית.  בתמיכה  המתמקד  )סניפרח(  תפרח 
הרב מילצקי מוסר שיעורים בכל הסניפים, כמו כן אחיו הרב 

ראובן מילצקי ואנשי צוות נוספים מלמדים גם הם בישיבה.

ישיבת נחלת הלויים בחיפה - מנהל הישיבה הוא 
הניהול  מלבד  הרצליה,  של  רבה  בן  יעקובוביץ'  ישראל  הרב 
סינון  כולל  הרישום,  על  אחראי  גם  הוא  האדמיניסטרטיבי, 

וקבלת בחורים לישיבה.

ישיבת רש"י ירושלים

ישיבת תושיה תפרח
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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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א מסירות-
נפש איד

ציון  אסיר  של  המופלא  סיפורו 
למען  הפעילים  מגדולי  ואחד 
למסך  שמעבר  רוסיה  יהודי 
רבינוביץ  אהרן  רבי  הגאון  הברזל, 
להשיג  העיקש  המאבק    זצ״ל 
עבודה,  במחנה  כשרה  מצה 
מצות  משלוח  לפרויקט  שהפך 
בהיכלי  המגביות    רוסיה  ליהודי 
המאבק  וגור,  מיר  של  התורה 
ובניסיונותיו  במיסיון  הממושך 
רבנות  במצוקה,  משפחות  לנצל 
׳אגד׳ שקירבה נהגים רבים לתורה 
ומצוות וחוסר ההסכמה לוותר על 

שום יהודי

|| י. בנימיני ||

עם בנו בכותל
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רבי ג הצדיק  של  הרבגונית  מדמותו  יפים  וונים 
מסירות  שגילה  יהודי  זצ״ל.  רבינוביץ  אהרן 
הקומוניסטי  השלטון  תחת  עילאית  נפש 
עבור  במסירות  לפעול  והמשיך  בבריה״מ, 
ישראל.  לארץ  עלה  כאשר  הסובייטית  הגולה 
בחכמת  אף  לו  יד  אשר  חכם,  תלמיד  יהודי 
נפשו בתפילותיו הטהורות,  את  יהודי אשר שפך  הנסתר. 
כיהן כרבה של "אגד״ בירושלים והמציא שיטות כדי לקרב 
לבבות רבים לאבינו שבשמים. חג הפסח שחלף זה עתה, 

היה "החג של רבי אהרן״.
היכל התורה של ישיבת מיר, ירושלים.

בית  בחלל  עדיין  מרחפים  א׳  סדר  של  הלימוד  הדי 
המדרש. בעוד רגעים ספורים תתחיל תפילת מנחה. דפיקה 
להשתתק.  לכולם  מבהירה  הסטנדרים,  מאחד  שעולה 
משום מקום צץ לו יהודי מבוגר בעל עיניים יוקדות. הוא 

מדבר בקול רם ומבקש מהקהל לתרום כסף!
מגביות  לערוך  התורה  בהיכלי  מרשים  לא  כלל  בדרך 
בבית המדרש. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהיכלה 
של מיר, בה כל דקה של הפסקה מלימוד התורה מתורגם 
לדקות רבות בהתאם למספר הלומדים - שתמיד היה גבוה 
בית  בהיכל  לערוך מגבית  זה  ליהודי  כיצד התאפשר  בה. 

המדרש?
ישראל  הבית  בעל  אדמו״ר  כ״ק  של  ההנהגה  תקופת 
מגור זצ״ל, נחשבת עד היום בגור לתקופה מלכותית. מי 
לא שמע על עיניו היוקדות של הרבי שהיו ננעצות בקהל - 
שתיכף התפצל לשניים. כהרף עין היה נוצר בבית המדרש 
שביל חלול, דרכו היה הרבי מביט. אחד הימים החשובים 

בגור של אותם הימים, היה ה׳ בשבט.
בה׳  זצ״ל  אמת  השפת  בעל  האדמו״ר  הסתלקות  מאז 
להילולא  להתאסף  החסידים  אלפי  נהגו  תרס״ה,  שבט 
מידי שנה. בעשרות השנים האחרונות נוספו בגור ארבעה 
יארצייטים נוספים, אך בשנים עברו נחשב ה׳ בשבט בגור 
יום חשוב, בשעה שאלפי  ובאותו  מאוד.  ליום משמעותי 
והקהל  דפיקה  נשמעה  מלכם,  בפני  ניצבים  החסידים 
עינים  בעל  מבוגר  יהודי  לו  צץ  מקום  משום  השתתק. 

יוקדות. הוא דיבר בקול רם וביקש מהקהל לתרום כסף!
היעלה על הדעת להפוך את הילולת ה׳ בשבט למגבית? 
לכל  ירשו   - קוצקאי  בשארפקייט  שחדורה   - בגור  האם 

אחד לאסוף כסף באמצע טיש? כיצד התאפשר הדבר?
את התשובה שמענו מאחד ממכריו של עורך המגבית: 
"כ״ק אדמו״ר בעל הבית ישראל זצ״ל חיבב אותו״. ואם 
הבית ישראל שנודע בהנהגתו המלכותית הביע בפני כולם 
את חביבותו, מי יכול שלא לחבב אותו? הרבי עצמו תרם 
לו  והעבירו  אתר  על  נרתמו  החסידים  ואלפי  אהרן  לרבי 
כספים רבים לטובת פעילותו בקרב יהודי ברית המועצות.

מדם לבו

לכ״ק  נכנסתי  שנים  "כעבור  בנימין:  ר׳  בנו  מספר 
אדמו״ר בעל הפני מנחם מגור זצ״ל. היה זה מספר ימים 
כלשהו  ציבורי  בנושא  עמו  שוחחתי  הסתלקותו.  לפני 
כאשר בתוך כדי השיחה נשאלתי: ׳איזה רבינוביץ אתה?׳ 
השבתי שלאבי קראו רבי אהרן רבינוביץ. שאל הרבי: דער 
רוסישער? )הרוסי?( השבתי בחיוב, ואז אמר לי הרבי בזה 
הלשון: דע לך; היה לך אבא יהודי צדיק! הרבי חזר על 
המשפט פעמיים בהתפעלות רבה. אינני יודע אם יש עוד 
מישהו בעולם שהיה מסוגל לערוך מגבית בגור בנוכחות 

הרבי״.
וכיצד אפשרו לו לערוך מגבית במיר? הגאון רבי יצחק 
אזרחי, מראשי הישיבה, מסביר: בשעה שהמלאכים ביקשו 
לומר שירה בקריעת ים סוף, אמר להם הקב״ה מעשי ידי 
טובעים בים ואתם אומרים שירה? נשאלת השאלה: הרי 
עם ישראל כן אמרו שירה! מדוע עליהם לא נאסר לומר 
שירה? התשובה היא שעם ישראל לא אמרו שירה אלא: 
"עס האט זיך געשירה׳ט״ )השירה פרצה מאליה(. רגשות 
השמחה שגאו בקרבם מכח הצלתם, גרמו לשירה לפרוץ 
הם  סוף,  בים  ניצלו  לא  הם  המלאכים,  משא״כ  מאליה! 
רק רצו לומר שירה. ובשעה שמעשי ידי טובעים בים לא 

אומרים שירה!
זיך  האט  "ער  בבחינת  מהותו  בכל  היה  אהרן  רבי 
הוא  כאשר  להפסיק!  ניתן  לא  כזו  ושירה   - געשירה׳ט״ 
למסך  מעבר  הכלואים  לאחינו  לעזור  הצורך  על  דיבר 
צורך  זה  היה  ליבו!  מדם  נובעת  שהבקשה  ראו  הברזל, 
שלו כאילו שהוא עדיין יושב שם בברית המועצות... זהו 

ההסבר למגבית שהוא ערך בהיכל הישיבה.

מצה במחנה עבודה

נולד בפינסק, באלול  זצ״ל  רבינוביץ  רבי אהרן  הצדיק 
הי״ד,  זצ״ל  אביגדור  שלמה  רבי  הגאון  לאביו  תרע״ה, 
הייתה  משפחתו  ביאליסטוק(.  )ליד  סופראסלא  של  רבה 
דורות  כמה  במשך  ברבנות  שימשו  אבותיו  מיוחסת, 
רצופים. בימי בחרותו למד בגרודנא בחברת הגאונים רבי 
זצ״ל,  מישקובסקי  אליהו  רבי  זצ״ל,  רוזובסקי  שמואל 
ואחרים שהתפרסמו במשך השנים כגדולי ראשי הישיבות 

- עמם נותר בקשרי ידידות ואהבה במשך השנים הבאות.
בשנים הבאות חלפו עליו ייסורים ורדיפות מצד השלטון 
הקומוניסטי. במשך שתים עשרה שנה היה כלוא במחנות 
עבודה, שם מסר את הנפש לשמירת תורה ומצוות. בעבר - 
עוד בימי חייו של רבי אהרן - פורסמו סיפורים ממלחמתו 
כפי  המצות  סיפור  אחד,  סיפור  רק  כאן  נספר  ההרואית. 

שסיפר ברבות הימים:
אסירים  לחבריו,  אהרן  רבי  הודיע  הפסח  חג  לקראת 
חמץ  אוכל  לא   - נחושה  החלטה  בליבי  "גמרתי  יהודים: 
בתדהמה  גבותיהם  הרימו  האסירים  מה״.  ויהי  בפסח 
לאכול  בלי  ימים   8 במשך  מעמד  תחזיק  "איך  מוחלטת. 
את  משביע  איננו  מקבלים  שאנו  החמץ  גם  הרי  לחם? 
חמץ  אוכל  "לא  בשלו:  אהרן  רבי  אך  דיו?״  רעבוננו 
התגלגלו  ובמוחו  עצות,  לטקס  החל  במקביל  בפסח!״ 
המחשבות: כיצד בכל זאת יוכל לקיים מצות אכילת מצה, 

ולו כזית שעורה בלבד...
אחד  עם  בדברים  בא  קמח,  מעט  השיג  בטרם  עוד 
האסירים, גוי, שיכין עבורו שני מערוכים לגלגל בהם את 
הבצק. מנין יבוא הקמח, כבר לא דאג. הוא ידע כי הקמח 
הדברים,  יתגלגלו  כיצד  בנפשו  שיער  לא  אך  יבוא,  בוא 
וליתר דיוק ה...מצות. בדרך לא דרך הוא השיג כוס קמח 
את  אופים  היכן  אך  יש,  קמח  אפילו  יש,  מערוכים  אחת. 
ומצאת  יגעת  אך  להרהר,  אהרן  רבי  המשיך  המצות? 

תאמין!
לכן מבנים  קודם  זמן קצר  בנו  בו התגורר,  ליד הצריף 
כשהסתיימה  בגדים.  לייבוש  תנורים  ובתוכם  חדשים, 
לעמוד  וכך  לייבשם  כדי  היטב  התנורים  הוסקו  הבניה, 
על טיבם. על אחד התנורים שם רבי אהרן את עיניו. תנור 
חדש וכשר למהדרין מן המהדרין. וכך הגיע היום הגורלי, 
ובתוככי צריף המגורים שלו, הכין מצות קטנות ודקיקות, 
מהאחראי  ביקש  המצות,  את  להכין  שסיים  לאחר  ומיד 

רשות לצאת לשירותים.
ליבו החל לפעום בחזקה למוצא פיו. רבי אהרן ידע, כי 
אך  כה,  עד  מאמציו  כל  את  לאל  תשים  שלילית,  תשובה 
מלא  ובלב  לבקשתו,  האחראי  נעתר  הגדולה  לשמחתו 
שמחה יצא לעבר התנור. כשהוא מביט היטב אנה ואנה, 
לעבר  פניו  את  שם  אחריו,  עוקב  איש  שאין  לראות  כדי 
ואז עלו  והכניס את המציות הקטנות לתוכה.  ה״מאפיה״ 

וצפו הזכרונות מבית אבא.
ממש  עוני  לחם  המצות,  על  ושמרתי  שם  "עמדתי 
בעומדי  נאפות.  הן  כיצד  והבטתי  המילה,  מובן  במלוא 
כך, צף ועלה לנגד עיני חג הפסח ליד שולחן אבי זצוק״ל, 
שהיה רב וגדול בתורה מתלמידי מרן החפץ חיים, ׳סדר׳ 
רבני וחגיגי בכל הדרו, ואילו אני, נמצא בבית הסוהר. כך 

"עולמי חשך עלי. אחרי כל 
כך הרבה מאמצים, סיכונים 
פיזיים, הכל עלול ח״ו ללכת 
לאיבוד. חששותיי התאמתו 
בתוך זמן קצר. הם התקרבו 
לתנור, ואילו אני שמתי עצמי 
כאילו נקלעתי למקום במקרה. 
אחד הפקידים שהיה אמור 
להתמנות כמנהל המחנה ניגש 
לתנור, ובהינף יד, זרק את 
המצות הקטנות והדקיקות 
שהיו בתוכו, והשליכם החוצה. 
עולמי חשך עלי״.

התמונה האחרונה
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עמדתי ליד התנור, ולפתע נכנסו פקידים רמי דרג...״
"עולמי חשך עלי. אחרי כל כך הרבה מאמצים, סיכונים 
פיזיים, הכל עלול ח״ו ללכת לאיבוד. חששותיי התאמתו 
בתוך זמן קצר. הם התקרבו לתנור, ואילו אני שמתי עצמי 
כאילו נקלעתי למקום במקרה. אחד הפקידים שהיה אמור 
להתמנות כמנהל המחנה ניגש לתנור, ובהינף יד, זרק את 
המצות הקטנות והדקיקות שהיו בתוכו, והשליכם החוצה. 

עולמי חשך עלי״.
מצב בריאותו של רבי אהרן באותו פסח הלך והתדרדר. 
הוא הרגיש כי כוחותיו אוזלים. חבריו שהרגישו בחולשתו 
הכשרות  בעניין  היתירה  חומרתך  אהרן,  "ר׳  לו:  אמרו 
וסיגופיך, מערערים את בריאותך, והרי התורה אמרה ׳וחי 
בכוחי  יהיה  עוד  ׳כל  לדבריהם.  שעה  לא  הוא  אך  בהם׳, 
לסבול - אסבול ויהי מה׳, אמר להם. למרות מצבו הקשה, 
אמונתו לא התערערה ולו לרגע קט. "כדאי לסבול בשביל 
כפי שאני שומר  עלי  עליה שהיא תשמור  וחזקה  התורה, 

עליה״ אמר.
בינתיים נודע לכל האסירים שרבי אהרן יושב בתענית, 
וכולם השתתפו בצערו. הוא הלך לעבודה כרגיל, ובקושי 
שרך את רגליו בחזרה לצריף, והנה חבריו באים לקראתו 
כשעיניהם נוצצות משמחה. ׳חבילת מזון הגיעה עבורך׳. 
כולם ראו בזה נס ואות משמים, וגם אלו שאמונתם נפגמה 
נוכחו לראות כי ׳הבוטח בד׳ חסד יסובבנהו׳ ונתקיים בו 
הפסוק: ׳השלך על ד׳ יהבך והוא יכלכלך׳ ואכן החבילה 
הגיעה בזמן כדי להזריק מעט חיזוק לגופו ולאבריו. חבילת 
המזון שהגיעה באמצע הפסח אף שלא היו בה מצות הרי 
הפירות, ושאר הדברים שהיו בה, החזיקו את גופו במשך 
כל הפסח. זאת היתה החבילה הראשונה שקיבל רבי אהרן 
מאז כניסתו למאסר, והיא הגיעה מרבי מרדכי דובין זצ״ל.

קץ הייסורים

רק  אך  מבריה״מ,  לצאת  אהרן  רבי  ניסה  שנים  במשך 
אדמת  על  דרכו  ורגליו  בידו  הדבר  עלה  תשי״ז,  בשנת 
הקודש. "בפרשת ׳לך לך׳ אמרו לי לך לך״, סיפר. על גבי 
הבאים:  הדברים  את  כתב  בארה״ב  לדודו  תמונה ששלח 
"אחרי שנים רבות של ייסורים ועינויים קשים בבתי מאסר 
אמונתנו  עבור  ימח״ש  הסובייטים  אצל  עבודה  ובמחנה 
לעלות  זכיתי  עינויים  שנה  אחרי שתים עשרה  ומולדתנו, 
ועם  ממוות  נפשי  את  שהצילה  קילא  היקרה  רעייתי  עם 
חשון  בכ״ז  תשי״ז.  בשנת  שרהלע׳ה  מרת  המצוינה  ביתי 

הלכנו על אדמת הקודש – אסיר ציון אהרן רבינוביץ״.
מרדכי,  גבעת  בשכונת  תחילה  התגורר  ארצה,  כשעלה 
עבר  מכן  לאחר  השכונה.  כרב  מעשי  באופן  כיהן  שם 
להתגורר ב״שיכון הרבנים״ בירושלים, שם סודרו מגורים 
לרבנים פליטים. בד בבד, לאחר המלחמה בשנת תשכ״ז, 
עשה רבות כדי להתגורר גם בעיר העתיקה בסמוך למקום 

מקדשנו, ומאמציו נשאו פרי.
טננבוים  דוד  רבי משה  ושמו  לרבי אהרן  לו  היה  ׳אח׳ 
זצ״ל. לאחיו לא קראו רבינוביץ משום שהם אכן לא היו 
אחים מלידה, הם היו אחים רק מבחינת החוקה הסובייטית. 
ועד  כמנהל  )שכיהן  זצ״ל  טננבוים  אשר  הרה״ג  סיפר 
הישיבות(: "כאשר רצו לשחרר את רבי אהרן מאחורי מסך 
הברזל, היו זקוקים להגיש בקשה לאיחוד משפחות. הגאון 
רבי אלחנן סורוצקין זצ״ל )אשר היה כלוא במשך תקופה 
שיגיש  זצ״ל  מאבי  ביקש  בבריה״מ(  אהרן  רבי  עם  יחד 

בקשה כזו בתור אח - כביכול - של רבי אהרן״.
"אני זוכר את השבת הראשונה שרבי אהרן היה בארץ 
אך  אנשים,  לדובב  שידע  אדם  היה  אבא  בביתנו.  ושהה 
דווקא עם ׳אחיו׳ הוא התקשה לעשות זאת. כאשר ביקש 
ממנו לספר על ברית המועצות הבחין שהוא בודק היטב 
טבוע  הפחד  היה  כך  כדי  עד  להם.  מאזין  מישהו  האם 
בדמו, בעקבות שנות הסבל שחלפו עליו בברית המועצות. 
אותו  מרגיע  אבא  כיצד  בבהירות,  התמונה  את  זוכר  אני 
קיינער  מורא,  נישט  האט  אהרן  "רבי  ואומר:  פעם  מידי 
במשך  מקשיב(  לא  אחד  אף  תפחד,  )אל  נישט!״  הערט 
הזמן הוא נפתח וסיפר סיפורים מדהימים ממה שעבר עליו 

בברית המועצות״.
לי  הייתה  ההם  "בימים  ז״ל:  רביץ  אברהם  הרב  סיפר 
של  בקלויז  בירושלים  הורנשטיין  בבתי  ללמוד  קביעות 

חסידי בויאן. לפתע הייתי עד לתופעה בלתי רגילה. יהודי 
נכנס לבית הכנסת, צעד לעבר ארון הקודש ושם - אל מול 
פני הקודש - פרץ בתפילה בהתלהבות, כאשר מידי פעם 
לא  בתפילה  כזו  התלהבות  ויללות.  בכיות  השמיע  הוא 
יום הגיע רבי אהרן  ראיתי במשך שנים. הסתבר שבאותו 
מברית המועצות לירושלים. הייתה זו התפילה הראשונה 

שלו בירושלים עיר הקודש״.
כך.  נראתה  אהרן  רבי  של  הראשונה  התפילה  רק  ולא 
היו  "תפילותיו  אדלר:  בנימין  רבי  הגאון  שכנו  מספר 
יצא  הוא  כאילו  רושם  עוררה  מהן  אחת  וכל  מיוחדות, 
בזה הרגע מבית הסוהר. כך הרגישו עליו! תפילתו הייתה 

בהתלהבות ובשמחה כזו שקשה למצוא כדוגמתה!״
רם  בקול  יום,  מידי  העמוד  לפני  התפלל  אהרן  רבי 
מנהגו  לפשר  נשאל  כאשר  ונפש.  גוף  כוחות  ובהשקעת 
שתים  במשך  שהה  שהוא  השיב  העמוד  לפני  להתפלל 
להתפלל  שייך  היה  לא  הסובייטי, שם  בכלא  שנה  עשרה 
במנין. מסתבר שהוא ראה בתפילה לפני העמוד השלמה 

כלשהי למה שהוא הפסיד.
הגדול  הכנסת  בית  של  ההוד  מדמויות  היה  אהרן  רבי 
מפורסמת  "שלישיה״  הייתה  משה  בזכרון  משה.  זכרון 
שכללה את הגה״צ רבי שלמה בלוך זצ״ל, תלמיד החפץ 
חיים זי״ע. חבר נוסף בחבורה זו היה מכונה "ר׳ יוסלה״, 
הוא היה חסיד גור אשר נהג לחלק 5 שילינג לילדים אשר 
אמן.  בעניית  אותו  ויזכו  השחר  ברכות  בקול  לידו  בירכו 
השלישי בחבורה היה רבי אהרן. שלושתם גם למדו יחד 

את חכמת הקבלה אך כמובן לא דיברו על כך מאומה. 

המלחמה במיסיון

משפחות  שנים  באותן  התגוררו  מרדכי  גבעת  בשכונת 
המשפחות  רוב  של  הכלכלי  מצבן  ממרוקו.  עולים  של 
מילדי  שאחד  אהרן  לרבי  נודע  הימים  באחד  קשה.  היה 
הזדעזע לפשר השמועה אך  הוא  נמצא במיסיון.  העולים 
הוריו של הילד הסבירו שביתם קטן, ומצבם הכלכלי קשה. 
ולקבל  במוסד,  הילד  את  לשכן  להם  הציעו  מיסיונרים 
והם הסכימו. רבי אהרן ביקש מהם  חבילות מזון הביתה 
להוציא את הילד מציפורני המיסיון, אך הוריו טענו שהם 

יסכימו לכך רק אם יסודר לו מוסד חלופי.
סוף  ים  כקריעת  קשה  זה  היה  עוני,  של  שנים  באותן 
למצוא מוסד לילד שאינו יתום. אך זה לא מנע ממנו לצאת 
ולחפש מוסד עבור הילד, עד שהדבר עלה בידו במאמצים 

מרובים. אך גם כעת נותרה עדיין בעיית חבילות 
בתקופה  למשפחות.  העביר  שהמיסיון  המזון 
ההיא לא הייתה לו פרנסה קבועה, ולמרות זאת 

למשפחה אחת, שסבלה 
מבעיות כלכליות עמוקות, 
היו תאומים בן ובת, וגם כאן 
ביקשו ההורים, בעקבות 
מצוקתם הכלכלית הקשה, 
להעביר את התאומים לידי 
המיסיון. רבי אהרן נכנס 
לתמונה. הוא לא שקט ולא נח. 
סייע להם מבחינה כלכלית, 
אך במקביל את הכניס את 
הילדים ללמוד בחינוך תורני. 
כעבור זמן לא רב נולדו לרבי 
אהרן תאומים. כאשר פגש את 
אביה של אותה משפחה אמר 
לו היהודי בהתרגשות: "בזכות 
התאומים שלי שאתה הצלת 
- הקדוש ברוך הוא נתן לך את 
התאומים שלך!״



מניח תפילין לנהג אגד
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מסר תלושים למשפחה כדי שתרכוש מצרכי מזון במכולת, 
על חשבונו. רבי אהרן ערך מגבית בזכרון משה וכך כיסה 
הזמן  במשך  במכולת.  בחשבונו  שהצטברו  החובות  את 
עליו  "איימו״  חלקן  נוספות,  למשפחות  השמועה  הגיעה 

שבלי התלושים שלו הם יפנו למיסיון!
עושה  שהמיסיון  שמועה  לאזניו  גונבה  תקופה  כעבור 
עבר  למקום,  הגיע  הוא  "תלפיות״.  במעברה  נפשות 
הוא  מהמיסיון.  להתרחק  אנשים  על  והשפיע  לבית  מבית 
דיבר בכאב כיצד אפשר למכור את האמונה תמורת "נזיד 
חג.  כעין  אצלו  שהיה  אחד  יום  זוכרים  צאצאיו  עדשים״. 
את  מהבתים  להוציא  "הצלחתי  אהרן,  רבי  סיפר  "היום״, 
גדולה מכל הספרים  מדורה  עשינו  הברית החדשה.  ספרי 
המשיך  הוא  העולים״.  בקרב  חזק  רושם  עורר  והדבר 
זאת  וכל  בניסיונותיו לתמוך במשפחות מבחינה כלכלית, 
כאדם פרטי ללא שום ארגון או משרד מינימלי. הוא עשה 

הכל לבד ובמסירות נפש.
למשפחה אחת, שסבלה מבעיות כלכליות עמוקות, היו 
תאומים בן ובת, וגם כאן ביקשו ההורים, בעקבות מצוקתם 
המיסיון.  לידי  התאומים  את  להעביר  הקשה,  הכלכלית 
רבי אהרן נכנס לתמונה. הוא לא שקט ולא נח. סייע להם 
מבחינה כלכלית, אך במקביל את הכניס את הילדים ללמוד 
בחינוך תורני. כעבור זמן לא רב נולדו לרבי אהרן תאומים. 
היהודי  לו  אמר  אותה משפחה  אביה של  את  פגש  כאשר 
בהתרגשות: "בזכות התאומים שלי שאתה הצלת - הקדוש 

ברוך הוא נתן לך את התאומים שלך!״

רבה של אגד

רק  שפתוח  מיוחד,  כנסת  בית  של  רב  היה  אהרן  רבי 
בבית  מדובר  ובריח.  על מסגר  וסגור בשבת  החול  בימות 
בירושלים  "אגד״  של  המרכזית  בתחנה  שממוקם  הכנסת 
רבינוביץ  אהרן  רבי  המייסד,  של  שמו  על  מונצח  ואשר 
זצ״ל. בימינו מתהדר כל גוף ברב וביועץ לענייני חרדים. 
אבל לפני חמישים שנה אף אחד לא חלם על הקמת בית 
כנסת בתחנה המרכזית. הקשר שלו עם נהגי אגד החל בעודו 
מתגורר בשכונת גבעת מרדכי. באותם ימים נבנתה שכונת 

"הקטמונים״ ומאותו מקום יצאו מידי בוקר האוטובוסים.
רבי אהרן היה מגיע למקום בשעה חמש או שש בבוקר, 
ומזכה את הנהגים בהנחת תפילין. חלק מהנהגים הסכימו 
נהגים  היו  וגם  רוצה  הוא  מה  הבינו  לא  אחרים  להצעה, 
ובכל  נהג  מאף  התייאש  לא  הוא  עליו.  וצחקו  לו  שלעגו 
פעם שנהג נוסף התחיל להניח תפילין, נחשב עבורו הדבר 

לניצחון.
לחניה  בסמוך  ברחוב,  אהרן  רבי  צעד  השבתות  באחת 
במספר  הבחין  לפתע  בירושלים.  אגד  של  המרכזית 
באוטובוס.  לנסוע  שמתכוננים  משפחותיהם  ובני  נהגים 
בטבעיות  נעמד  הוא  פרטי.  טיול  תכננו  שהם  הסתבר 
מלנסוע.  האוטובוס  את  שיעכב  באופן  האוטובוס,  בחזית 

רבי  אותך!״  אדרוס  "אני  ואיים:  התעצבן  האוטובוס  נהג 
עוקבים  הנהגים  יתר  בעוד  במקום,  לעמוד  המשיך  אהרן 
אחר ההצגה. הנהג התחיל לנסוע אך הוא לא נע ולא זע. 
נבהלו  והנהגים  פגיעה  במרחק  אליו  התקרב  האוטובוס 
ירד  הנהג  האוטובוס.  עצר  לפתע  אסון.  להתרחש  שעומד 
ממנו ואמר בהתרגשות: "אם זה כל כך חשוב לך שאני לא 
- אני מבטל  אסע, עד כדי שאתה מוכן להסתכן עבור כך 

את הנסיעה!״
שהוא  עד  אותו  לכבד  הנהגים  כל  למדו  הזמן  במשך 
כיצד  זוכרים  רבים  ירושלמים  אגד״.  של  ל״רבה  הפך 
בימי אלול היה ראשו מציץ מחלון הפקח - שהיה ממוקם 
בקומה השנייה של התחנה המרכזית - משם היה מזכה את 
כולם בשמיעת קול שופר. הנהלת אגד מצידה העניקה לו 
בהוקרה כרטיס חופשי לנסיעות בכל רחבי הארץ. הוא לא 
הכירו  כולם  שכן  הנהגים,  בפני  הכרטיס  את  להציג  נצרך 
אוטובוס  כאשר  ברחוב  לתומו  צעד  רבות  פעמים  אותו. 

עוצר לידו והנהג צועק: "כבוד הרב, לאן אתה צריך?״
מהם  דורש  היה  ברכות,  ממנו  ביקשו  נהגים  כאשר 
לברכה  שקשורות  מצוות  עצמם  על  לקבל   - בתמורה   -
עד שרבים  והעמיק  הלך  הנהגים  עם  ביקשו. הקשר  שהם 
לסדר  אותו  הזמינו  חלקם  בזכותו.  בתשובה  חזרו  מהם 
נאמן בישראל. בתקופה  להם קידושין, כאשר הקימו בית 
בישיבת  שיחות  מסר  זצ״ל  שבדרון  שלום  רבי  שהגה״צ 
באר יעקב, ארגן רבי אהרן מידי שבוע נהג שיתנדב לקחת 
אותו לבאר יעקב ולהחזירו בתום השיחה לירושלים. היה 
צפונה,  דוהר  ריק  אוטובוס  לראות  סוריאליסטי  מחזה  זה 
רבנים שזקנם הארוך  שני  ישובים  בספסל הראשון  כאשר 

מתבדר ברוח.

שבת קודש

ארוכות.  מגילות  לכתוב  ניתן  אהרן  רבי  של  השבת  על 
פניו  אור  דומה  "לא  חכמינו  מאמר  בחוש  נראה  פניו  על 
של אדם כל ימות השבת - כמו שהוא דומה בשבת״ )ב״ר 
י״א ב׳(. ביום השבת מצוי היה רבי אהרן במקומו האמיתי 
וכולו אמר כבוד, קדושה  - בחיקו של הקב״ה. פניו זהרו 
וטהרה. חוט של חסד היה נסוך על פניו. עיניו בערו כאש 

בחום. באהבה. בחסד וברחמים.
כמה כאב התעורר בקרבו כאשר הבחין בחילול שבת! 
כדי  הראשון שהתקין שרשרת  היה  מרדכי  גבעת  בשכונת 
שמכוניות לא תוכלנה לנסוע בשבת. וכאשר הבחין בחילול 
מאידך  בעוז.  מגרונו  פורצת  השבת  נהמת  הייתה  שבת 
חלות  לרכוש  הקפיד  הוא  השבת.  בכיבוד  רבות  השקיע 
רבות לכבוד שבת, לו ולאורחים שהסבו על שולחנו. ויותר 
ממה שכיבד את אורחיו במאכלים, כיבדם ושימחם בדברי 
היה בהתאם לתקציבו הדל, אך  נועם. ה״ברוב מטעמים״ 

"רוח נדיבה״ הייתה מעל ומעבר.

באחת השבתות צעד רבי 
אהרן ברחוב, בסמוך לחניה 
המרכזית של אגד בירושלים. 
לפתע הבחין במספר נהגים 
ובני משפחותיהם שמתכוננים 
לנסוע באוטובוס. הסתבר 
שהם תכננו טיול פרטי. 
הוא נעמד בטבעיות בחזית 
האוטובוס, באופן שיעכב 
את האוטובוס מלנסוע. נהג 
האוטובוס התעצבן ואיים: 
"אני אדרוס אותך!״ רבי 
אהרן המשיך לעמוד במקום, 
בעוד יתר הנהגים עוקבים 
אחר ההצגה. הנהג התחיל 
לנסוע אך הוא לא נע ולא 
זע. האוטובוס התקרב אליו 
במרחק פגיעה והנהגים נבהלו 
שעומד להתרחש אסון. 

בריקוד עם הגאון רבי שלום שבדרון

עם הגאון הרב זיידל אפשטיין



35 ה' באייר תשע"ח 20/4/18

״א מסירות נפש איד״
של  יהודי   - איד״  נפש  מסירות  "א  היה  אהרן  רבי 
מסירות נפש ברמ״ח אבריו ובשס״ה גידיו. ישנה אמרה 
מאשר   - השם  קידוש  על  למות  קל  "יותר  שטוענת: 
לחיות על קידוש השם״. דהיינו: יותר קל לבצע מעשה 
אין-ספור  לבצע  פעמי, מאשר  חד  באופן  גדול  גבורה 
שהמסירות  הוכיח  אהרן  רבי  קטנים.  גבורה  מעשי 
מסר  המועצות  בברית  בעודו  מעצמיו.  עצם  היא  נפש 
את נפשו - פשוטו כמשמעו - למען אמונתו היהודית. 
וכאשר זכה לעלות ארצה המשיך באותו להט, באותה 
דביקות, למסור את גופו ונפשו למען התורה ומצוותיה. 

שום דבר לא עמד בדרכו.
בדרכי  זצ״ל:  מסטרופקוב  אדמו״ר  כ״ק  סיפר 
הולך  שאני  לאנשים  אמרתי  אהרן,  רבי  את  להספיד 
להספיד את רבי אהרן רבינוביץ. אנשים שאלו: מי זה? 
אמרתי להם: "דער רוסישער ייד״ )היהודי הרוסי( והם 
תכף זיהו במי המדובר. שכן עד יומו האחרון נותר רבי 
אהרן אותו "רוסישער ייד״ שנאבק להמליך את השי״ת 

בעולם הזה.
הקודש  ארון  את  לפתוח  נהג  כיצד  זוכרים  רבים 
"ריבונו  הלב:  מעומק  תחינה  ולהפיל  משה  בזכרון 
מפלה  תהיה  הקומוניסטים  שלכל  עשה  עולם!  של 
זכה  לא  אהרן  רבי  ישועה!״  תהיה  היהודים  ושלכל 
את  הפסיד  הוא  תפילתו.  בהתגשמות  בעיניו  לחזות 
ה״פרסטרויקה״  ואת  הביטוי(  )חופש  ה״גלסנוסט״ 
)שינויים מבניים במשק( שהנהיג הנשיא גורבצ׳וב. "מי 
יגלה עפר מעיניך״ אמר על קברו - באחת האזכרות - 
מעיניך  עפר  יגלה  "מי  זילבר,  יצחק  רבי  הגה״צ  גיסו 
לחזות בהתמוטטות שלטון הרשע״. בימי חייו של רבי 
אהרן הייתה נראית התמוטטות בריה״מ כחלום שאינו 

בר השגה.
ודווקא כאשר החושך כיסה ארץ, השקיע רבי אהרן 
הזיק  את   - במשהו  ולו   - לשמר  כדי  כוחותיו  כל  את 
שעלה  לאחר  מיד  המועצות.  ברית  במרחבי  היהודי 

לארץ התחיל לארגן משלוחים של מצות ליהודי רוסיה. 
ארגן  ולפיכך  העניין,  לצורך  פרוטה  לו  הייתה  לא 
במגביות  ציבוריים.  ובמקומות  כנסת  בבתי  מגביות 
היה קולו חוצב להבות אש. הוא הצליח לעורר בקרב 
למיליוני האחים שנמקים  עמוקים  געגועים  השומעים 
בהן  הישיבות  בכל  הארור.  הקומוניסטי  המגף  תחת 
בבית  או  האוכל  בחדר  שולחן  על  כשנעמד  דיבר, 
אחרוני  את  ורוקנו  בתור  הבחורים  עמדו  המדרש, 

המטבעות שהיו בכיסם.
אהרן  רבי  רכש  רוסיה  יהודי  עבור  המצות  את 
במאפיית "כהן הלפרין״ ששכנה בימים ההם בשכונת 
לשלוח  אפשרי  בלתי  זה  היה  הירושלמית.  "כנסת״ 
כהן  "מצות  כיתוב של  הרגילות.  באריזות  המצות  את 
להיות  למשלוח  גורם  היה  העברית  בשפה  הלפרין״ 
נזכר  מיוחדות״,  אריזות  הזמינה  "המאפיה  מושמד. 
הרב חיים ישראל הלפרין )בנו של בעל המאפיה הרב 
בנימין ז״ל(, "באריזות אלו הקפידו שלא תמצא אפילו 

אות אחת בשפה העברית״.
"תמיד סיפר רבי אהרן לאבא שעולים שונים פגשו 
בברית  שלו  המצות  את  אכלו  שהם  לו  וסיפרו  אותו 
הזה,  בפרויקט  התאמץ  מאוד  אהרן  רבי  המועצות. 
ורעייתו סייעה בידו מאוד, ולמעשה הייתה זו שלקחה 
על-עצמה את כל עול המשלוח והעמידה בתור במשך 
פעם  בכל  בירושלים.  הדואר  בבית  ארוכות  שעות 
שהגיעה אליהם כתובת חדשה הם מיהרו לשגר לשם 
מצות מיידית. לא פעם הגיעה הרבנית למאפיה וביקשה 
לרכוש עוד כמות של מצות עבור כתובות חדשות שהם 
בהוזלה  חלקה,  את  תרמה  מצידה  המאפיה  השיגו״. 
רעייתו  נפטרה  וכאשר  המצות.  מחיר  של  משמעותית 
של רבי אהרן, הרבנית קיילא ע״ה, נראה הרב בנימין 

הלפרין צועד אחר מיטתה בעודו ממרר בבכי מר.
עיקר העלות של משלוח המצות לא הייתה רכישת 
המצות, אלא עלויות המשלוח. הממשל הסובייטי גבה 
עבור משלוחים סכומים גבוהים מאוד. עבור כל חבילה 
מלאכה   - שונים  מטפסים  טפסים  למלא  צריך  היה 
רבי  של  ה״משרד״  הרבנית.  בידי  במסירות  שנעשתה 
אהרן הכיל את השולחן הביתי שלו, ותו לא. שכנו דלת 
התנהלו  כיצד  נזכר  קיפניס  יהודה  הרה״ג  דלת,  מול 
כל  במשך  פתוח.  תמיד  היה  שלו  "הבית  הדברים: 
היום זרמו אנשים אל הבית וממנו. בעיקר היה מדובר 
30 שנה,  לפני  בו. בשעתו,  בעולים מבריה״מ שנעזרו 

לא היה לו טלפון, מבחינה זו "המשרד״ היה בביתי״.
בברית  עליו  שעברו  הצרות  מחמת  שבור  היה  גופו 
המועצות - אך רוחו הייתה איתנה. "כאשר זה היה נוגע 
למצוה״, העיד עליו הגאון רבי בנימין אדלר, "לא ניכרו 
הכי  כאדם  נראה  היה  הוא  זו  בשעה  הסבל.  סימני  בו 

מאושר בעולם!״.
באחת השנים הוא שלח אתרוג לקראת סוכות, עבור 
גיסו הגה״צ רבי יצחק זילבר זצ״ל. על מנת שלא לעורר 
חשד הוא צירף למשלוח מצרכי מזון שונים, כמו סוכר, 
קפה ועוד. האתרוג הגיע אל רבי יצחק זילבר - אך לא 

לפני שקומוניסט ארור חצה אותו לשניים...
הייתה עבודתו כרב  נפשו,  נפרדת במסירות  פרשיה 
מזיכרונות  אחד  בירושלים.  למצורעים  החולים  בית 
הצרעת  חולי  של  ביקוריהם  הם  צאצאיו  של  הילדות 
בביתם, אם זה בליל הסדר או בחגים אחרים. בעיקר הם 
זוכרים את אותו חולה צרעת שהיטיב לנגן באקורדיון. 
לאחר  האקורדיון,  עם  מתייצב  היה  הוא  פורים  בכל 
בית  מנהל  של  אישורו  את  לכך  קיבל  אהרן  שרבי 
החולים. מראהו הפיזי של החולה היה קשה מאוד, אך 

אין לתאר במילים את השמחה שאפפה אותו. 
אז עוד לא הבינו בדיוק בני ביתו במה חולה האיש, 
אך ככל שנקפו וחלפו השנים, הם הבינו את משמעות 
כדי  לעשות  אביהם  מוכן  היה  הבינו מה  הם  הדברים. 
מצורעים  רק  לא  בעולם.  וגלמוד  בודד  יהודי  לשמח 
הביתה  מביא  היה  פעם  מידי  בביתו,  אהרן  רבי  אירח 
אנשים שאף אחד אחר לא היה מוכן לארח. הוא ורעייתו 
טיפלו בהם במסירות. כך היה לו מנהג של קבע, לרדת 
שהייתה  אגד  של  המרכזית  לתחנה  התפילה  לאחר 
ממוקמת ליד ביתו, ולאסוף משם עניים מרודים שהיו 
לסעודת  לביתו  ולהביאם  הספסלים  על  לישון  נוהגים 

השבת.

נבואה שהתגשמה

רחוקים  בקיבוצים  משפחה  קרובי  אהרן  לרבי  היו 
השנים  כל  במשך  קשר  על  איתם  שמר  הוא  מדת. 
ובמסירות רבה. לפני חג הפסח היה שולח להם מצות, 
המצות  את  לשלוח  עדיף  שאולי  לו  העירו  וכאשר 
ליהודים אחרים הגיב: לעולם אי אפשר לדעת מה יצא 

מזה בסוף.
"נסענו פעם לבר מצוה של קרובי משפחה בחיפה״, 
מספר בנו, ר׳ בנימין. "השמחה נערכה בשבת, אך לא 
יכולנו להתארח אצל בעלי השמחה כי הם היו רחוקים 
אצל  אחר,  במקום  התארחנו  ומצוות.  תורה  משמירת 
הסיפור  כל  פרנקל.  הרב  הצרפתי,  הכרמל  שכונת  רב 
הזה עלה לנו בקשיים מרובים. נקבתי בשמו של חתן 
המצוות ושאלתי את אבא: מה אתה כבר חושב שיצא 

ממנו? לשם מה כל הטרחה הזו?״
א  זיין  נאך  וועט  ער  האלה:  במילים  לי  ענה  "אבא 
גדול!(  ת״ח  יהיה  עוד  )הוא  חכם!  תלמיד  גרויסער 
האמת ניתנת להיאמר שחייכתי למשמע התשובה. לא 
ל-״א  יתהפך  חיפאי  בן-דוד  שאותו  סיכוי  קיים  היה 
מתגורר  דוד  בן  אותו  אבל  חכם״...  תלמיד  גרויסער 
כיום בצפת, ולצד עבודתו כצייר מן השורה הראשונה, 
אצלו  ביקרתי  הזמנים.  ובבין  בזמן  בתורה  עוסק  גם 
חיבר.  שהוא  תורני  חיבור  בפני  הציג  והוא  לאחרונה 
התרגשתי מאוד. הרגשתי שנבואתו של אבא מתממשת 

מול עיני!״.
על  לוותר  כזה  מושג  קיים  היה  לא  אהרן  רבי  אצל 
יהודי. גם אם ההשקעה הייתה נראית מופרכת לגמרי. 
אגד,  נהגי  בקרב  לפעול  עצמו  את  הטריח  הוא  לכן 
שנקלע  יהודי  כל  ובקרב  ישראל  רכבת  עובדי  בקרב 
לדרכו. בערב שב״ק היה יוצא לכותל המערבי ומחלק 
בעת  במקום.  ששהו  ולשוטרים  לחיילים  וחלות  יין 
רעווא דרעווין ערך סעודה שלישית במקום ברוב עם, 
לסעודה.  הנדרש  כל  את  מביתו  ומביא  טורח  כשהוא 
כיום ממלאים תפקידים כאלו ודומים, עשרות ארגונים. 
אך בשעתו היה רבי אהרן אדם בודד שבמקוריות ראויה 
לציון גילה את כל ההזדמנויות בהן ניתן להשפיע על 

יהודים.
הוא פשוט היה "א מסירות נפש איד״.

"בתור  בנימין:  ר׳  בנו  מספר  וחביב.  אחרון  תיאור 
ליד  אותו  פוגש  הייתי  הביתה  שהגעתי  מתי  בחור, 
מאוד  בשעה  הביתה  מגיע  הייתי  לפעמים  הגמרא. 
שתים  הגמרא.  על  רכון  היה  הוא  תמיד  אך  מאוחרת, 
עשרה שנה במחנות העבודה הסובייטיים לא גזלו ממנו 
בגרודנא  לימודיו  מאז  בו  שקיננה  התורה  אהבת  את 
במחיצתו של מורו ורבו מרן רבי שמעון שקופ זצ״ל. 

ולא פעם היה נרדם על הגמרא במין שינה מתוקה...״

אצל רבי אהרן לא היה קיים 
מושג כזה לוותר על יהודי. 

גם אם ההשקעה הייתה 
נראית מופרכת לגמרי. לכן 

הוא הטריח את עצמו לפעול 
בקרב נהגי אגד, בקרב עובדי 
רכבת ישראל ובקרב כל יהודי 

שנקלע לדרכו. בערב שב״ק 
היה יוצא לכותל המערבי 
ומחלק יין וחלות לחיילים 
ולשוטרים ששהו במקום. 

בעת רעווא דרעווין ערך 
סעודה שלישית במקום 
ברוב עם, כשהוא טורח 

ומביא מביתו את כל הנדרש 
לסעודה.

באחת השנים הוא שלח אתרוג 
לקראת סוכות, עבור גיסו 
הגה״צ רבי יצחק זילבר זצ״ל. 
על מנת שלא לעורר חשד 
הוא צירף למשלוח מצרכי 
מזון שונים, כמו סוכר, קפה 
ועוד. האתרוג הגיע אל רבי 
יצחק זילבר - אך לא לפני 
שקומוניסט ארור חצה אותו 
לשניים...
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מצילות
כל  עם  וסודיות,  רגישות  חקירות  ופגועות,  בוכיות  נשים  וכואבים,  רגישים  מקרים 
וחברותיה  ישראל  נחמי ארדי, חוקרת חרדית במשטרת  ועוד מתמודדת רס"ר  אלה 
ליחידה המגזרית המיוחדת  המלאכיות בכחול עוסקות יומם ולילה בהצלת נפשות, 

בדיסקרטיות ובסודיות, ומחלצות אישה אחר אישה ממעגל התופת

|| אלי כהן ||

הנפשות
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עמדה בפתח הדלת ומעיניה זלגו דמעות. היו ר 
אלה דמעות כאב שהתערבבו בדמעות הקלה. 
שעה קודם לכן ר' עמדה בביתה בעיר מרכזית 
בגוש דן וטיפלה בילדיה הצעירים, היא נתנה 
לתת  הייתה  יכולה  נאמנה  מה שרעיה  כל  את 
יכלו  ולא  ידעו  לא  הפעוטות  וברוח.  בחומר 
להבחין בסערת רוחה של האם הצעירה, ולמעשה כמעט 

אף אחד לא ידע, לא ראה ולא שמע. 
ר' עמדה בפני הבחירה הקשה בחייה, להמשיך או לא, 
לצאת ממעגל תהום הנשייה או ליפול לתוכו. נחמי ארדי 
הייתה עוגן ההצלה של ר'. עיני נחמי ור' נפגשו ודוק של 

תקווה ניצת בעיניה של ר'.
בחדר המזמין והמטופח של רס"ר נחמי ארדי במרחב דן 

של משטרת ישראל, החלה ר' לספר את סיפורה המזעזע.
הנחשבת  בחסידות  אצלנו  מקובל  בו  בגיל  "התחתנתי 
בחורי  ממיטב  היה  השידוך  הנישואין.  בברית  לבוא 
כל  את  עשו  הצדדים  שני  של  שההורים  וכמובן  הישיבה 
הגפן'  בענבי  הגפן  'שענבי  מנת  על  האפשריות  הבדיקות 

יקימו בית נאמן בישראל.
דרישות  ללילה,  להפוך  היום  החל  מכן  לאחר  "ימים 
ומוסרית  הלכתית  מבחינה  כלל  מקובלות  שאינן  משונות 
לגיטימית  דיבור  צורת  הייתה  אלימות  חלקי.  מנת  היוו 
בבית וחיי הפכו לסיוט אחד מתמשך". ר' ניסתה בכל כוחה 
לשמור את נפשה, הפנימה את הכאב וההשפלה ואף כי לא 
ידעה לתאר את כל מה שעברה במילים עכשוויות, הייתה 

נפשה מצולקת ובוערת בתוכה.
במסדרון תחנת המשטרה של מרחב דן ברמת גן בבוקרו 
של יום, כאשר הבשילה ההחלטה בתוכה כי עוד רגע ולא 
נשאר מנפשה כלום, נפגשו עיניה עם אלו של רס"ר נחמי 
ארדי. "אני רוצה לדבר רק אתה", אמרה ר', "אני רואה כי 

היא אישה חרדית ואני כחרדית נקשרת אליה".
אותה  וחיבקה  הכאב  את  קלטה  מבט  הישירה  נחמי 
בחום. נחמי היא אחת מ-11 החוקרות החרדיות המאיישות 

כיום את שורות משטרת ישראל.
ומזדעזעת  שומעת  כשנחמי  לשוחח  החלו  השתיים 
מולה.  היושבת  הצעירה  מהאישה  הניכר  הכאב  מעוצמת 
התיאורים הקשים נאספים, ונחמי כחוקרת מיומנת בוגרת 
חוקרים  של  ההכשרה  שלבי  כל  את  בהצלחה  שעברה 
במשטרת ישראל אינה נזקקת למילים גבוהות, היא מבינה 
את המבט, את הרמז ואת השימוש בקוד שרק אישה חרדית 

המשוחחת עם חברתה יכולה להבין.
ר'.  של  הנפש  גדולת  התבררה  השעות  שנוקפות  ככל 
מהר  אולם  בתחילה,  פנים  מסביר  בעל  היה  דאז  בעלה 
שלו  שהמשמעות  אפל  סוד  מסתיר  הוא  כי  התברר  מאוד 
סיוע  לבקש  ניסתה  כאשר  אחרים.  ברבים  פגיעה  כוללת 
מהמשפחה נאמר לה כי 'התיקון' למעשיו נתון לה, ורק אם 
תהיה רעיה נאמנה הכל יחלוף והסוד האפל יישאר סוד. ר' 
הרגישה כי הסובבים את בעלה הופכים אותה קורבן חטאת 
זה על מנת למנוע  וכל  שבו הכל קרב על מזבח הזוגיות, 

פגיעה סביבתית. 
על  סיפורים  עשרות  ששמעה  החרדית,  החוקרת  נחמי, 
הכאב  מעוצמת  הזדעזעה  החיים,  של  האחורי'  ה'חלון 

הגלום ברוע, מעוצמת הכאב הנשמעת מר'. 
החקירה המשיכה בשיא הרגישות ובשיא העדינות תוך 
מתן כתף תומכת והבנה של המתרחש. נוצרה כימיה בין ר' 

לנחמי ומעיינות הדמעות פרצו החוצה.
נחמי  מספרת  אור",  קרן  ראתה  היא  אותי  "כשראתה 
ל'כל ישראל' בהתרגשות כאשר היא נזכרת באותה חקירה. 
הייתי  לא  יום  "באותו  מוסיפה,  היא  בידי שמיים",  "הכל 
את  וראיתי  הגעתי  כאשר  והנה  לעבודה  להגיע  מתוכננת 

האישה החרדית מולי, יכולתי ממש להציל את נפשה".
"היו  נחמי,  מספרת  ר'",  השתמשה  שבהם  "המינוחים 
להיכנס  שלי  היכולת  מצוות,  שומרת  שאינה  לאוזן  זרים 
לנבכי ר' היה עוגן ההצלה שלה. במקרה הזה היו אלימות 
כי  מספרת  נחמי  יחד".  גם  חמורות  ועבירות  במשפחה 
האיום על ר' היה כי יפגעו בילדים והיא הבינה כי רק איתי 

ייגמר הסיוט אחת ולתמיד.

קדושת החיים

פרויקט החוקרים והחוקרות החרדים החל לפני כשלוש 
שנים, כאשר נוכחו במשטרת ישראל לדעת שישנה דרישה 
המגזריים  הניואנסים  את  מבינים  לחוקרים אשר  מהשטח 
הבינו  המשטרה  מפקדי  נפשות.  להציל  יצליחו  הם  ובכך 
ייחודי  חוקרים  קורס  ולפתוח  להתגמש  חייבים  הם  כי 

המותאם למגזר החרדי.
35 ואם לארבעה ילדים, מספרת  רס"ר נחמי ארדי, בת 
כיצד הגיעה לעבודה המפתיעה. "גדלתי כל חיי בבני ברק. 
ספר  בבתי  גאוותי. למדתי  כך  ועל  בת המגזר החרדי  אני 
לעריכת  במשרד  לעבוד  התחלתי  חתונתי  ולאחר  חרדיים 
דין. העיסוק בנושאים אלו יצר בי את הרצון ללכת וללמוד 
משפטים, כשהמשטרה לא הייתה כלל כאופציה. סיימתי 
את הלימודים ואת הבחינות של לשכת עורכי הדין וחלמתי 
את  פתחתי  הפעמים  באחת  בתחום.  ציבורית  משרה  על 
המייל ומצאתי הצעה להתגייס לתפקיד של חוקרת חרדית. 
ההצעה סקרנה אותי והגעתי למפגש בלתי מחייב על מהות 
התפקיד. ישבתי מספר שעות ושמעתי את הסיבות שבגללן 
משטרת ישראל החליטה להכשיר את החוקרות. מהר מאוד 
הרגשתי כי הרצונות שלי כעורכת דין לסייע לציבור הרחב 
מקבלים כיוון חדש, שבו אני נחמי מבני ברק תוכל לסייע 
מהרוע  חייהם  את  להציל  וגברים  נשים  של  גדול  לציבור 

העוטף אותם".
"המיון והבחינות המשטרתיות הפגישו אותי עם עוד 10 
חוקרות וארבעה חוקרים, כולנו חרדים. הקורס בן מספר 
החודשים גיבש בתוכנו את ההכרה כי מדובר בנבחרת של 
רצון טוב, של נחשונים המזנקים אל מים סוערים, מים של 
החיים. לאחר סיומו של הקורס שובצתי במרחב דן ויצאתי 

למסע תיקון והצלה של נפשות רבות".
בבית  "התמיכה  כי  נחמי  מספרת  לסטיגמות,  בניגוד 
הייתה מדהימה, וכן בניגוד לסטיגמות גם הרחוב הבני ברקי 

קיבל אותי מיד, למרות שהיו 
התחפשתי  כי  שחשבו  כאלה 
בי  תמכו  ההורים  לשוטרת. 
וכל יום שעובר אני וחברותיי 
שהמושג  מבינות  החוקרות 
נפשות'  והצלת  'קידוש השם 
הקב"ה  חלקינו.  מנת  הוא 
הזה  למקום  אותנו  זימן 
שמנסות  נאמנות  כשליחות 
ולנפגעות  לנפגעי  לסייע 
עולמם  את  לצבוע  עבירה 

השחור בגוונים צבעוניים".
של  למשרדה  הגיעה  ר' 
אחד  "זה  לבדה,  נחמי 
הייתה  שהיא  מהסימנים 
מופחדת מאוד, נשים אחרות 
לבדן  לפעמים  מגיעות 
ולפעמים כשהן מלוות על ידי 
האם  זו  אם  משפחה,  קרובת 
שנחשפה למה שהבת עוברת 
למשטרה.  אתה  ומגיעה 
הן  הילדה',  את  לי  'תצילי 

ספר  את  בחוזקה  אוחזות  ובידן  דומעת  בעין  אומרות 
התהילים רווי הדמעות". 

מה את עושה כאשר הן נכנסות לחקירה אצלך?
"אני רוצה לגעת לפני כן בתהליך העובר על מי שבאה 
אלי", מדגישה נחמי ומרחיבה. "הנשים הללו רובן ככולן 
'אוכלות את עצמן' מבפנים, הן פוחדות מ'מה יגידו', מה 
עוברות בחיי  יבינו את מה שהן  יקרה לשמן הטוב, האם 
היומיום? לפעמים הן עוזרות אומץ והולכות לרב בבקשה 
לקבל הנחיות, לנסות מעורבות של 'שלום בית'. לפעמים 
הולכות  הן  שלא.  קשים  מקרים  ישנם  אולם  מסייע,  זה 
ולא מצליחות לקבל את המענה הרצוי  לרבנית  או  לאחר 
רוחן  מצב  את  מדרדרת  האכזבה  מהתופת.  אותן  שיציל 
למשטרה.  הגעה  הוא  שלהן  האחרון  המוצא  ויותר.  יותר 
ואני מדגישה את מה שהן אומרות לי - אם היינו מכירות 
חבל  לכן,  קודם  מגיעות  היינו  החרדיות  החוקרות  את 

שסבלנו עד כה".
"כאשר הן מגיעות אלי הדבר הראשון שנוצר הוא קשר 
שהוא  בתשאול  מתחילה  אני  חרדית.  פנים  ואמפתיה  עין 
תהליך בו אני ביחד עם האישה, בכוחות משותפים, מנסים 
וביחד  הכל  שומעת  אני  עליה,  שמעיק  המידע  את  לזקק 
אתה 'מסדרת את הפאזל' של חלקי האירועים לתצרף אחד 
שבו אני מנסה כחוקרת חרדית ללמוד את פרטי האירועים. 
לאירועים  פלילי  מימד  ישנו  אם  לדעת  מנסה  "אני 
הוא  חרדית  כחוקרת  שלי  המוסף  כשהערך  המתוארים, 
הקוד  ושמות  והניואנסים  המבט  את  להבין  שלי  היכולת 
החרדים שבהן משתמשות הנפגעות. אני מסבירה שמדובר 
בתהליך בו הסודיות היא 'אבן היסוד' לכל החקירה. חשוב 
שגם  ובמשמורת  סודות  בסודי  נשמר  המידע  כי  לדעת 
חוקרים אחרים במשטרה אינם יכולים להיחשף אליו. רק 

אני והיושבת מולי יכולות לדעת מה נאמר בחקירה".

ר' ניסתה בכל כוחה 
לשמור את נפשה, 
הפנימה את הכאב 

וההשפלה ואף כי לא 
ידעה לתאר את כל 

מה שעברה במילים 
עכשוויות, הייתה נפשה 
מצולקת ובוערת בתוכה.
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כי כל פעילות  וכל אחד חייבים לדעת  כי כל אחת  נחמי מדגישה 
פרטי  שלב  בכל  המשפט,  בבית  מכן  ולאחר  בנושא,  המשטרה 
בערים  המתגורר  אחד  כל  הרי  כי  כמוס,  בסוד  נשמרים  המעורבים 
חרדיות יודע כי 'הדאגה' בין שכנים וקרובי משפחה גולשת לא אחת 

לרכילות ולחיטוט מיותר המעיק על הנפגעים. 
אנחנו  הזו,  ההתנהלות  את  ומכירים  מבינים  במשטרה  "אנחנו 
אם  רק  יצא  הוא  החוצה,  יצא  לא  שהמידע  הכל,  אבל  הכל  עושים 

מישהו שהתלונן יבחר לספר אותו לסובבים אותו". 
נחמי ממשיכה בתיאור התהליך. "לאט לאט אני מגלה כי המקרים 
סימנים  ישנם  כן  לפני  אולם  השפל,  של  הקשה  בפסגה  הם  הקשים 
פעם  בבית,  אותן  שנעלו  פעם  להיות  יכול  זה  ומעידים.  מחשידים 
והשליך  הגיע  בעלה  ובישלה  שטרחה  שלאחר  ופעם  עליהן  שצעקו 
את האוכל לפח האשפה, שלא לדבר על דרישות חריגות הנשמעות 
 - בזיכרון  היטב  נשמרים  אירועים  שני  הדברים  מטבע  בתקיפות. 

הראשון והאחרון, ומהם אני מתחילה את החקירה.
מעיינות  אנחנו  וכאשר  האירועים  של  רשימה  ממש  עושה  "אני 
בעבר  הבינה  לא  שהיא  למסקנה  מגיעה  האישה  אחת  לא  ברשימה 
צריכים  שהיו  אירועים  אלימות,  אירועי  היו  מסוימים  שאירועים 

להדליק אצלה אור אדום.
"הייתה פה מישהי שאמרה כי 'הוא נעל אותי בבית ואני הסכמתי', 
להשתמש  לא  משתדלת  אני  שווא'.  'כליאת  חוקית   מבחינה  זו 
אני  היושבת מולי.  ובין  ביני  ריחוק  יוצר  זה  כי  במינוחים מקצועיים 
צועדת יד ביד אתה במטרה להגיע אל האמת, לסייע ובמידת היכולת 
להגיע לתשתית ראייתית שתציל אותנ. לא אשתמש במילים מפורשות 

שאינם מקובלות בחיינו החרדים".

עדיף ילדה מצולקת?
 

נחמי חוזרת שוב להיבט המשמעותי של המפגש הראשוני, החוזר 
בלבוש  אותי  ורואות  המשטרה  לתחנת  מגיעות  הן  כאשר  פעם  בכל 

החרדי ומרגישות הקלה ודורשות לשוחח רק איתי.
נחמי מדגישה, "למרות שאני משוחחת בעיקר על נפגעות עבירה, 
נחמי  המשטרה".  לתחנת  המגיעים  גברים  מול  גם  פתיחות  ישנה 
גם  שנפגעים,  גברים  גם  שישנם  לכך  מעבר  כי  ומספרת  מפתיעה 
הגברים שחשודים בפגיעה מעדיפים להיחקר על ידי אדם חרדי שיוכל 

אולי 'להבין' את המניעים שלו, שיבין את רצף האירועים. 
"היכולת שלי לבסס תיק חקירה ולסייע מצריכה גם גביית עדויות", 
גורמים  לחקור  נדרשת  והיא  שבמידה  כך  על  ומספרת  נחמי  אומרת 
הנדרשת,  הגמישות  כל  את  מגלה  חרדית  כחוקרת  היא  נוספים, 
בשקט  החרדית  נחמי  תגיע  הצורך  ובמידת  מוחלטת  בדיסקרטיות 
נפשות,  ולהציל  לחקירה  לתרום  שיכולה  מי  של  ביתה  אל  ובצנעה 
תגבה את החקירה ותסייע. מניסיון העבר מספרת נחמי כי מבטן של 
הנשים מופתע לגלות שיש שוטרת חרדית שלבושה בחצאית ודופקת 

על הדלת ומציגה עצמה כשוטרת.
אנחנו חוזרים למקרה עמו פתחנו, "ר' החלה להרגיש כי חייה ניצלו, 
היא הבינה כי לראשונה בחייה מישהי הבינה את המצוקות שלה. זיהוי 
הסימנים המחשידים קריטי, והטיפול בהם ככל שיהיה מוקדם יותר כך 
הסבל יקטן. אבל יותר מהכל צריך להבין את החשיבות של ממד הזמן 

בעיקר בבית בו ישנם ילדים". 
תני לנו סימנים מובילים והערות מניסיונך הרב.

אני  מפחדת,  שאת  או  מתלבטת  ואת  במצוקה  מרגישה  את  "אם 
והחוקרות החרדיות כאן על מנת להקשיב לך, תבואי אלינו, תאספי 
זה לא כל כך מפחיד כמו שאת חושבת על התהליך.  כוחות ואומץ, 
אנחנו פה רוצים לעזור לך, אף אישה בעולם לא צריכה לחיות במצוקה 
ובפחד ולא באורח רגוע. אין דבר כזה שמישהו יפגע בך. אין דבר כזה 
שמישהו יפגע במיכל, בשרה או ברחל. את עם ראש מורם ואם מישהו 
ינסה לפגוע בך, גם אם זה בתוך הבית אנחנו נעצור את זה ונעזור לך.

ומה עם השידוכים?
יום בווטסאפ וזה נגמר.  "מניסיוני שוכחים את זה. זה יעלה אולי 
הורים  ראתה  שלה  החיים  שכל  מצולקת  ילדה  לראות  עדיף?  מה 
במצב כזה? הורים מתקוטטים בבית זה יותר טוב? איזה שידוך יותר 
טוב היא תמצא לעצמה? היא הרי תעשה העתק הדבק לבית שלה... 
שנמצאים  שרבים,  הורים  של  במציאות  לחיות  שצריך  ילד  שום  אין 
יכולה  ולא  במצוקה  אימא שנמצאת  של  וחרדה,  פחד  במציאות של 
לתת לילדים את מה שהיא צריכה. אם את רוצה לתת לילדים שלך את 

הכי טוב, מה שטוב לך, טוב לילדים שלך.
היא חוזרת ומדגישה שהכל נעשה בדלתיים סגורות, "אם את לא 
ידע מכך, לא קרובי משפחה  תספרי בחוץ על החקירה אף אחד לא 
הזו  היחידה  מוגנים.  תהיו  וילדייך  את  וכך  אחד!  אף  שכנים,  ולא 
במרחב  ובייחוד  במשטרה,  רגישה  הכי  היחידה  היא  החקירות  של 
דן המטפל בריכוז חרדי רגיש כל כך כמו בני ברק. המפקדים נותנים 
את כל מה שצריך מבחינת אמצעים על מנת להגיע לאמת, ובמקביל 
להגן על המתלוננות", אומרת נחמי ומכוונת בעיקר לאמצעי חקירה 

מתוחכמים טכנולוגית.
במטרה להסביר את הנושא היא אומרת כי "כל מי שמגיעה או מגיע, 
ניתן לה  אין מצב שמישהי תגיש תלונה על אירועים חריגים ואנחנו 
ללכת הביתה בלי שהחשוד בפגיעה יהיה בידינו. אני משכנעת אותה 
להישאר בקרבתי, דואגת לה לאוכל ולמחסה ושומרת עליה שלאחר 
נחלצה.  היא  ממנה  התופת  אל  יותר  תחזור  לא  היא  התלונה  הגשת 
אנחנו מלווים אותה כל הזמן, כך שהיא לא תחזור הביתה לתוקף. היו 
לנו מקרים שהנשים דאגו ל'מי יוציא את הילדים ממסגרות הלימוד', 

גם לכך דאגנו בדיסקרטיות".
נחמי מדגישה כי התלונה והחקירה מביאות את החוקרים לדאוג כי 
המתלוננת נפגעת העבירה תלווה החל מהרגע הזה על ידי מתנדבות 
הפועלות ביחד עם החוקרים במטרה לסייע להן להתמודד בדרך הזו 
או למהלך  בית'  'לשלום  רצונן  כיבוד  ידי  על  הן  המובילה להצלתן, 
אחר, הרבה שיחות והרבה תמיכה ברגישות גדולה, ושוב היא מדגישה 

את נושא הסודיות.
ממעגל  לצאת  החרדית  החוקרת  נחמי  של  בעזרתה  הצליחה  ר'  
התופת. היא נדרשה לכוחות נפש גדולים ולמאמץ מנטלי אדיר, אולם 
בתמיכה שהעניקו לה - חייה החלו בתהליך שיקום. "אני לא יודעת עם 
הצלקות יימחקו", מסכמת נחמי, "אולם אני בטוחה כי כוחה של ר' 
יהיה זה שיכול לאפשר לה לבנות את פרק ב' בחייה בכבוד ובהערכה 

למעמדה בתא המשפחתי".

 רס"ר נחמי ארדי: 
"אנחנו פה רוצים לעזור 
לך, אף אישה בעולם לא 

צריכה לחיות במצוקה 
ובפחד. אין דבר כזה 

שמישהו יפגע בך. אין 
דבר כזה שמישהו יפגע 
במיכל, בשרה או ברחל. 
את עם ראש מורם ואם 
מישהו ינסה לפגוע בך, 

אנחנו נעצור את זה 
ואנחנו נעזור לך".

"אנחנו במשטרה", 
אומרת נחמי, "מבינים 

ומכירים את ההתנהלות 
הזו, אנחנו עושים הכל 
אבל הכל, שהמידע לא 

יצא החוצה, הוא יצא 
רק אם מישהו שהתלונן 

יבחר לספר אותו 
לסובבים אותו"
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ד"ר זאב מיידן, מומחה לשיקום הפה ומנהל 
לנו  מסביר  החייל  רמת  אסותא  מכבידנט 
זה  ואיך  השיניים  על  לשמור  חשוב  מדוע 
רבות  "נשים  שלנו,  הפנים  למראה  קשור 
קמה  את   - הבא  המקרה  עם  יזדהו  בוודאי 
הגוף  על  מותיר  כבר  שהגיל  מבינה  בבוקר, 
את הסימנים שלו וחוששת שכל מבט במראה 

יגלה קמט חדש בפנים.
הגיל  של  באיתות  מדובר  המקרים  ברוב   
הפיזי שאינו מסונכרן עם ההרגשה הפנימית, 
עולות מיד השאלות האם  כך שבאופן טבעי 
ואיזה  האידיאלי,  הפתרון  אכן  הוא  בוטוקס 

י  א ק י ט ס ל פ
להחזיר  יצליח 
שנים  עשר  לנו 
 ? ם י י ח ה מ
שמדובר  בעוד 
ת  ו י ה ת ב
לא  לגיטימיות, 
התשובה  תמיד 
מאליה.  ברורה 
מעט  לא  ישנם 
בהם  מקרים 
רופא  דווקא 
משקם  שיניים 
ליישר  יצליח 
הקמטים  את 
ם  י ל ש ה ל ו
המהפך  את 
באופן  הדרמטי 
מהיר ולא יקר".

לפה",  מסביב  שנוצרים  לקמטים  "הסיבות 
ולכמות  רק לחיוך  הוא מוסיף, "קשורות לא 
גם  אלא  חיינו,  במהלך  שצחקנו  הפעמים 
עם השנים,  דנטליים שמתרחשים  לתהליכים 
כדוגמת אובדן שיניים או שחיקה אגרסיבית 
הנזקים  ובזמן,  נכון  טיפול  בהיעדר  שלהן. 
עלולים להשפיע הן בריאותית והן אסתטית. 
להציע  יכול  השיניים  רופא  אלו  במקרים 
פתרון פשוט שהאפקט שלו מיידי ותוצאותיו 
כירורג  או  קוסמטיקאית  אצל  ביקור  חוסכות 

פלסטי.

סיבה ראשונה קשורה לעובדה כי בצעירותנו, 
הראשונה  הטוחנת  השן  שש,  גיל  בסביבות 
הקבועות  הראשונות  השיניים  בין  נמנית 
הצומחות בפיו של הילד, אלא שהיא גם בין 
וללא  מעששת,  להינזק  שעתידות  הראשונות 
טיפול נכון אף להיעקר. במידה ולא משקמים 
)בעזרת  בזמן  הטוחנת  השן  של  אובדנה  את 
שרשרת  להתקיים  עלולה  שתל(  או  גשר 
אירועים איטית לאורך השנים שתוביל לבסוף 

בדמות  הפנים  במראה  ניכר  חיצוני  לביטוי 
של  תמיכה  בהיעדר  וזאת  הלחיים,  שקיעת 

השן או השיניים שאבדו ולא שוקמו.

תופעה אחרת עלולה להתרחש כאשר נפערים 
)תופעה  הקדמיות  השיניים  בין  רווחים 
הנקראת גם שיניים מתבדרות( אשר דוחפים 
עלול  בבד  בד  העליונה.  השפה  את  קדימה 
לקרות 'אובדן ממד אנכי', או במילים אחרות, 
המרחק בין קצה האף למרכז הסנטר מתקצר. 

קיצור ממד זה גורר קמטים סביב השפתיים.

לאבחן  יכול  השיניים  רופא  המקרים  בשני 
את הבעיה ולהחזיר את הגלגל לאחור בעזרת 
הקמטים  את  שיעלים  נכון  משקם  טיפול 
שנוצרו בעקבות אובדן השיניים או לחילופין 

שחזור הממד האנכי.

מצב נוסף בו אנו נתקלים הוא אובדן שיניים 
מכך  כתוצאה  או תחתונות.  עליונות  קדמיות 
השפה העליונה או התחתונה שוקעת, ושיקום 
השפה  את  יחזיר  הקדמי  המשנן  של  נכון 
הקמטים  את  שיימנע  מה  הטבעי,  למקומה 

מסביב לשפתיים.

לשחיקת  קשורה  להיות  יכולה  אחרת  סיבה 
שיניים, שהינה תופעה שכיחה יחסית. לרוב, 
תופעה זו מתרחשת במהלך השינה ולשחיקה 
עצמה לא מתלווה כל אות אזהרה, לכן במהלך 
לשינויים  מודעים  לא  כלל  מרביתנו  השנים 
ב'שקיעת  החלים  העקביים,  אך  האיטיים, 
הפנים', היווצרות קמטים סביב הפה והיצרות 
של השפתיים. )הממד האנכי קטן, זוכרים?(. 
מעקב,  השיניים,  רופא  אצל  שנתית  בדיקה 

הולם  משקם  טיפול  ולבסוף  נכונה  אבחנה 
לחילופין  או  הנזקים,  את  למנוע  יכולים 
להחזיר את הממד האנכי למידותיו הנכונות, 
הקמטים  את  וליישר  להעלים  גם  כך  ואגב 

ולהחזיר את השפתיים לצורתן הטבעית.

ולרובנו  נתקלים,  אנו  שבו  הקיצוני  המצב 
מזכיר את הסבים והסבתות שלנו, הוא חוסר 
נראתה  כיצד  דמיינו  שיניים.  של  מוחלט 
השפתיים   - התותבות  השיניים  ללא  סבתכם 
היו קמוצות ושקועות, הפנים נפולות וקמטים 
רבים נוצרו מסביב לפה. אולם, לאחר שהיא 
את  חזרה  שמה 
התותבות  השיניים 
שבה  לפתע  היא 
כפי  בדיוק  לעצמה 
לאורך  אותה  שזכרנו 
זה  מצב  ילדותנו. 
כמה  עד  לנו  ממחיש 
של  התמיכה  חשובה 
ללחיים  הן  השיניים, 

והן לשפתיים.

אובדן  של  במקרה 
מתרחשת  שיניים 
הבאה  נוספת  תופעה 
בספיגת  ביטוי  לידי 
התומכות,  הרקמות 
בנפח  הקטנה  דהיינו 
בכל  הלסתות  של 
נוסף  נדבך  מהווה  הלסתות  נפח  הממדים. 
בשיקום  והשפתיים.  הלחיים  של  בתמיכה 
נכון עלינו לקחת אובדן זה בחשבון ו'להשיב 
הנפח  שיקום  הרגילים.  לממדיו  הנפח'  את 
בנייה  ידי  על  רק  תמיד מתאפשר  לא  האבוד 
שימוש  לעיתים  מצריך  אלא  שיניים,  של 
מסוג  )בד"כ  שונים  מחומרים  בתוספות 
הוורוד  בגוון  הצבועים  חרסינה(  או  פלסטיק 

של החניכיים".

לסיכום, השיניים שלנו אמנם נועדו לאכילה, 
אך יש להן גם תרומה מכרעת בייצוב ועיצוב 
במערכת  קיצונית  עד  קלה  פגיעה  הפנים. 
המשנן עלולה לגרור השלכות מרחיקות לכת 
בנראות שלנו. כיום ישנן דרכים רבות להחזיר 
לאחור את המראה שאבד, לכן מומלץ קודם 
מרופא  דעת  חוות  לקבל  הכל  ולפני  כל 
עומדות  המשקם  הרופא  בידי  השיניים. 
תמיד יותר מחלופה שיקומית אחת, וזה נכון 
הם  שתלים  בהן  האחרונות  בשנים  במיוחד 
טיפול שיגרתי. ביכולתנו לא רק לשקם מראה 
אסתטי ולהצעיר אותו, אלא גם להעניק איכות 
חיים שאבדה עם השנים ועם אובדן השיניים.

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

פתרון מפתיע לקמטים 10 דברים על הזעה *
וריח בבית השחי  

יישור קמטים, מתיחת פנים ומראה צעיר ורענן הם לא נחלתם של עולמות 
הוא  השיניים  רופא  דווקא  פעם  לא    בלבד  והאסתטיקה  הקוסמטיקה 
הפתרון האולטימטיבי  מופתעים? לא כשתראו את התוצאות שמחזירות 

את הגלגל עשר שנים לאחור

מאת:  טיפול  ודרכי  סיבות 
אלטס,  אלכס  ד"ר 
לרפואת  מומחה 

עור

הקיץ  ימי 
ם  י מ י מ ח ה
כבר  מתדפקים 
התופעות  וגם  בפתח, 
התקופה  את  שמלוות 
רטיבות  למשל,  כמו, 
הריח  וכמובן  השחי  בבתי 
על  עובדות  כמה  הנלווה. 

התופעה ודרכי הטיפול בה:

1. הזעה ובעיקר ריח בבית השחי מהווים מטרד משמעותי 
גם כאשר לא מדובר בהזעת יתר.

2. הבעיה ידועה כאחד הגורמים הנפוצים לירידה ניכרת 
באינדקס איכות החיים.

מכלל   2% כ-  הנו  שחי  בבתי  הזיעה  בלוטות  מספר   .3
בלוטות הזיעה בגוף.

בוויסות  משתתפות  אינן  שחי  בבתי  הזיעה  בלוטות   .4
אנחנו  לכן  ריח בלבד,  יצירת  הנו  החום, תפקידן ההיסטורי 

לא זקוקים להן.

זיעה  / הפסקה של  יעילים להפחתה  5. קיימים טיפולים 
וריח בבתי השחי.

6. לפני הטיפול חשוב לאבחן את סוג הזעה: הזעה כבעיה 
גופנית כלשהי.  ראשונית, בפני עצמה או כסימן של מחלה 
הזעה  האם  לב  לשים  היא  זאת  לעשות  הפשוטה  הדרך 
בעיה  של  בירור  לערוך  מומלץ  כן,  אם  בלילה.  גם  מופיעה 
גופנית. כאשר בתי שחי רטובים ביום, אך יבשים בלילה, ניתן 

לעבור לטיפול.

7. הפרוטוקול הטיפולי כולל שימוש באנטי-פרספירנטים 
של  הזרקות  הזיעה(,  כמות  את  המפחיתים  )דאודורנטים 
הניתוחים,  סוגי  מספר  בוטוקס(,  )דיספורט,  בוטולינום 

מכשור מבוסס על אנרגיות שונות.

8. כיום הטיפול המוביל והנגיש הנו הזרקות של בוטולינום 
)כגון דיספורט(. הטיפול אורך כ - 20 דקות ולא מחייב חופש 

מחלה- חוזרים מיד לתפקוד הרגיל. 

צורך  אין  לכן  משמעותי,  בכאב  מלווה  אינו  הטיפול   .9
באלחוש. לרגישים במיוחד ניתן להציע מריחת קרם מאלחש.

הראשונים  בימים  כבר  מורגשת  הטיפול  השפעת   .10
ניכר  נחשב  השיפור  שבועיים.  תוך  לשיאה  ומגיעה  אחריו 
אך  הזיעה,  בכמות   50-75% של  הפחתה  הושגה  כאשר 
זיעה  של  מוחלטת  הפסקה  חלה  המטופלים  מרבית  אצל 
וריח. משך ההשפעה כ- 6 חודשים, לכן למעוניינים להיות 
״יבשים״ תמיד מומלץ לתכנן שני טיפולים בשנה. עם זאת, 
אחד  בטיפול  מסתפקים  מהמטופלים  ניכר  חלק  ניסיון  על 

לשנה לקראת הקיץ.

www.dr-eltes. .דר' אלכס אלטס, רופא עור מומחה*
co.il
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

נקישה קלה בדלת, ואז עוד 
אחת ואישה בשנות השלושים 
לחייה פוסעת פנימה בהיסוס 
מה. "כאן זה הבית של הרב, 

עושים פה סדר מרכזי?". 
היא נכנסת לתוך הבית ואנו שואלות 
לשמה, מתברר שקוראים לה מרים. יחד 
עמה שני ילדים מתוקים. בן ובת בשנות 
העשרה לחייהם. הרב שמגיע יותר מאוחר, 
כלומר עורך הסדר, מברר האם היא זו 

שנרשמה ביממה האחרונה.
- נרשמתם ארבעה?

- מרים מהנהנת. הבן הגדול הגיע איתנו 
ממש עד לכאן ובסוף פרש לחברים.

- חבל. אני בטוח שהוא היה נהנה, מציין 
הרב ואפילו לא יודע עד כמה. 

מרים יושבת כבת מלך גאה וזקופה. 
גוון עורה השחום מעיד עליה כי מוצאה 
מיהודי הודו והוא בולט על רקע לבושה 
הלבן והצחור. הנקודה הטבועה בין שתי 
עיניה קורנת לא פחות מעיניה המבריקות 

מרגע לרגע.  
בני העשרה הם  והבת  כי הבן  ניכר 
תלמידי החינוך הממלכתי. הם ישובים 
משני צידיה ופניהם מנוקדים בסוג של 
מחלת עור לא ברורה המכסה את פניהם 
הנוכחים  על  שהקשו  מוזרים  בנגעים 
להישיר מבט כדי לא להיתקל ולהסתכל.
האימא הגאה מנחת מתמוגגת מהידע 
הרב שמפגינים ילדיה בהגדה ובאגדה 
וזוהרת מרגע לרגע יותר ויותר. השאלות 
החכמות והנבונות ששאלו סיפרו לנו יותר 
מאלף מילים את סיפורם של ילדי ישראל 

הצמאים למורשת אבותיהם. 
אך לא פחות מכך סיפרו לנו את סיפורם 
האישי של הילדים האלה שאימם מגדלת 
אותם לבדה בעוז ובגבורה. מרים היא 
אלמנה שמגדלת שלושה ילדים יתומים, 
יתומי פעולת איבה שאביהם נרצח על 
ידי בני עוולה ולהם לא נותר אלא אבא 
שבשמיים ואימא מקסימה שנותנת את 

כולה עבורם.
---

הלילה בו נולדנו והפכנו לעם הוא לילה 
מכונן. יצאנו ממצרים ונולדנו מחדש אבל 
זה עדיין לא מספיק עד שנעבור דרך של 
ארבעים ותשעה ימים המכשירה אותנו 
להפוך מ'ילוד אישה' ל'אדם' ממש. הדרך 
הזאת רצופה מכשולים ומעברים שרובם 
ככולם נוגעים בנגעים הפרטיים שלנו. 
אלה שבהם כואב לנו לגעת, אלה שהגירוד 

בהם הופך לעיתים ל"עונג" )כמו לגרד 
אקזמה( ורק כשזה ממש כואב אנו מבינים 

שמדובר בנגע. 
ואת הנגעים שלנו אנחנו עמלים להסיר 
שכבה אחרי שכבה במשך שבעה שבועות. 
בשבוע הראשון בו חל חג הפסח היינו 
כולנו בחסד על כל צורות האהבה והנתינה 
שבו. בשבוע השני, זה שמסתיים השבת, 
אנו חווים את הגבורה על שלל פרצופיה: 
הגבולות, הדינים, הביקורת והשיפוטיות. 
והשבוע שלפנינו מסתמן לו כשבוע של 
תפארת, כזו שכוללת את החסד והגבורה 

יחד והיא כולה אמת.
---

'אדם' הוא כינוי המורה על הדרגה 
הגבוהה ביותר של האדם, מכנים בו את 
מי שהגיע כבר לשלמות בכל מעשיו ותיקן 
את כל מה שהוא צריך. אצל אדם יכול 
להיות עדיין בעור בשרו בחינה שעדיין 
לא התבררה והיא הפסולת שבסוף לבושיו 
הרוחניים – אדם כי יהיה בעור בשרו שאת 

או ספחת...
ולכן הצרעת גם היא בבחינה החיצונית 
ביותר, רק ב"עור" שעל הבשר. לכן גם 
נקראת הצרעת "נגע", זאת משום שהיא 
אליו  שייכת  ולא  באדם  "נוגעת"  רק 
ממש. יתרה מכך: מבואר בליקוטי-תורה 
ששורשם של הנגעים הוא גבוה ביותר, 
ונגע אינו נקרא טמא עד שהכהן קורא לו 
טמא, ועד אז אין הנגעים בכלל טומאה, 
אלא אדרבה, הם אורות עליונים, רק שהם 
דין קשה של קדושה )גבורות קדושות(. 

האמת היא שאין כל סתירה בין שני 
העניינים הללו )טומאה וקדושה(. משום 
שדווקא בגלל שמדובר על אורות גבוהים 
ונעלים ביותר, שבאים בשפע רב כל־כך, 
הרי כשהם יורדים למטה, ומשתלשל מהם 
עניין בלתי רצוי, הרי הוא חיצוני בלבד 

ונוגע רק ב"סוף לבושיו" של האדם.
לכן גם התיקון על זה הוא לא על ידי 
גילוי  ידי  על  אלא  לגמרי,  עניין חדש 
האורות עצמם. לכן כתוב "זאת תהיה תורת 
המצורע ביום טהרתו". למה דווקא יום? 
משום שיום עניינו הארה וגילוי. אחרי הנגע 

מתגלה האור הנסתר שטמון בו.

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

/miri-mychoice.co.il

אור על העור
סתם  ולא  אור,  היא  שצרעת  מאמין  היה  מי 
אור אלא אור נעלה במיוחד • מדוע קוראים 
מדגישה  מדוע   • מחלה?  ולא  נגע  לצרעת 
ומה  המצורע,  של  טהרתו  "יום"  את  התורה 

עלינו לגרד במשך שבעה שבועות?

מירי שניאורסון

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 לתמונה של
 השובב שלך
 לא תמצא
אצלנו...

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק
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רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
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פנה סלמון בטעמים מעודנים 
אלעד אמסלם שף רשת קפה גרג, מציע, מתכון מעודן, קל 

להכנה, חגיגי ועשיר בטעמים: פנה סלמון – מנה אלגנטית ועשירה

רכיבים:
 200 גרם פנה 

150 קוביות סלמון
15 גרם עירית קצוצה

5 גרם פטרוזיליה קצוצה
1 גרם גרידת לימון

10 גרם חמאה
1 שן שום קצוצה

רוטב אלפרדו:
150 גרם שמנת מתוקה לבישול

חלב לפי הצורך
20 גרם חמאה

1 כף קמח תפו"א / עמילן תירס
1 גרם אגוז מוסקט

מלח לפי טעם

אופן ההכנה:
1. ממלאים מים בסיר ומביאים לרתיחה, מוסיפים קורט מלח 

ומבשלים כ 2-3 דקות את הפנה ]עדיף להכין כאשר הרוטב מוכן 
ורק מוסיפים את הפנה[

2. שמים את החמאה במחבת רחבה, ברגע שנמסה מוסיפים 
את הקמח תפו"א\עמילן תירס, מערבבים היטב ומסמיכים את 

הרוטב. מוסיפים את השמנת ומערבבים עם 3. מטרפה מוסיפים 
את שאר המרכיבים. מוסיפים מלח לפי הטעם.

הכנת המנה:
1. מחממים מחבת מוסיפים את החמאה ומקפיצים את קוביות 

הסלמון.
2. מוסיפים את השן שום, את רוטב האלפרדו ומבשלים כ- 3 

דקות.
3. מוסיפים את העירית, הפטרוזיליה וגרידת לימון, מוסיפים 

לרוטב את הפנה ומגישים

מרק דלעת ובטטה
סדרת ה"סו שף" של טעם הטבע שטראוס מתרחבת עם מוצרים 

חדשים על המדף  המקנים פתרון אולטימטיבי להכנה פשוטה 
נוחה ומהירה של בטטה ודלעת, המגיעים כבר מוכנים לאכילה 

ומתאימים להכנת מרקים, קישים ותבשילים שונים.

 מצרכים:
 2 כפות שמן זית
 1 בצל לבן, קלוף

 3 שיני שום, קלופות
 2 חבילות קוביות בטטה מבושלת
 1 חבילה קוביות דלעת מבושלת

 1 ו-1/2 ליטר מים רותחים
 1/2 כפית כורכום
 1/2 כפית בהרט

 1 כפית שטוחה מלח
 מעט אגוז מוסקט

 מעט פלפל שחור או לבן
1 מיכל שמנת מתוקה או 1/2 קופסת שימורים קרם קוקוס

 אופן הכנה:
 1. חותכים את הבצל לקוביות קטנות ואת השום כותשים דק.

2. בסיר גדול מטגנים את הבצל בשמן זית עד ריכוך. מוסיפים את 
 השום וממשיכים לטגן עוד 2 דקות.

 3. מוסיפים בטטות, דלעת ומים ומערבבים.
 4. מוסיפים תבלינים ומבשלים במשך 30 דקות.

5. טוחנים בעזרת בלנדר מוט או בבלנדר ומחזירים לסיר. טועמים 
 ומתקנים תיבול אם צריך.

6. מוסיפים שמנת מתוקה או קרם קוקוס ומערבבים. מבשלים 10 
דקות ומגישים.

 הערות חשובות
- לא חובה להוסיף שמנת/קרם קוקוס, הם מקרימים את המרק 

 ומוסיפים עושר.

באדיבות: שטראוס "טעם הטבע"

קציצות עוף וכרישה 
 מצרכים:

 2 חבילות טבעות כרישה
 2 כפות שמן זית

כמה  ועוד...  שיקום  גבס,  מאחורי,  קשה  ניסיון  של  שנה  חצי 
חודשים אחרי שלמדתי ללכת מחדש , ואני כבר לא מי שהייתי. 

יושבת מול הסידור ושומעת איך הווילונות מתנפנפים. 

שתי  בין  שמפרידים  הווילונות  אלא  הסלון  של  הווילונות  לא 
הארצות האלו: הארץ של השגרה הברוכה של אלו שמעסיקות 
את עצמן בארוחת בוקר וערב, פארקים וקניות ולחץ בריא של 

סדר יום תובעני והארץ של אלו עם הבעיות האמתיות בחיים. 

לרגע אחד מפחיד הוזז הווילון והורשיתי להציץ פנימה. לראות, 
ולו לכמה שבועות, איך מתנהלים האנשים העצובים והסובלים. 
לעולם לא אשכח מה שראיתי שם, וגם לא את מה שלמדתי. זה 
דורש רק משב של רוח, רק תזוזה של פורענות מתרגשת, נפילה 

קטנה והכל מתהפך.  

את  אותה  שומעת  גם  אני  התפילה  סידור  מול  כשאני  והיום 
הכרת  ציוצי  כמו  בתוכי  שהתיישב  משהו  האמונה,  התקווה, 

הטוב והשמחה על המובן מאליו.

לעם  המדינה  נס  על  לחשוב  שלא  יכולה  לא  אני  אלו  בימים 
שואה  לניצולת  כנכדה  משלנו,  מדינה  קיבלנו  שהנה  היהודי 
זכינו אחרי שנות סבל למקום משלנו ויש בארץ מאות ישיבות 

וקול התורה נשמע בארצנו...

לפני כמאה שנה היו בארץ חמישים אלף איש, וב"ה היום קרוב 
לששה מיליון איש, כן ירבו. גם ב"ה נתרבתה תורה בישראל, 

ומדינת ישראל היא מקום התורה הגדול בעולם.

ארץ ישראל היא ארץ קדושה, הארץ שבורא העולם העניק לעם 
ישראל כנחלת עולם. בין אם אתם גרים בארץ או רק מבקרים 
לימוד  כמו  אין  מיוחדת:  מעלה  לה  שיש  שתדעו  חשוב  בה, 
התורה בארץ ישראל. תלמידי החכמים בארץ היו שונים מאלו 

שהתגוררו בחו"ל, ואפילו באוויר היה משהו מיוחד!

כך אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בנו: "מבקש אתה 
לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל!"

או  מחכים",  ישראל  דארץ  "אוירא  אומר  אחר  מפורסם  פתגם 
בעברית: האוויר של הארץ גורם לאנשים להיות חכמים יותר.

מקור הפתגם הוא בסיפור על מחלוקת בין שני אמוראים, רבי 
אילא ורבי זירא. לאחר שרבי זירא עלה לארץ ישראל, הוא חזר 
בו מדבריו והסכים לדברי רבי אילא. רבי זירא עצמו תהה על 
כך ואמר שמן העובדה שהוא חזר בו יש להוכיח כי אוויר הארץ 

העניק לו חכמה יתירה וכך הוא הבחין כי חברו צודק.

מה מיוחד כל-כך באוויר של ארץ ישראל?
יש המסבירים כי מבחינה פיזית, האוויר בארץ הוא אוויר "זך 
וטוב" והוא מאפשר ללומד להתעמק ולהתרכז בדברי התורה. 
ישראל  ירד בארץ  כי מכיוון שהמבול לא  דעה אחרת מסבירה 
והעיקרי  השלישי  ההסבר  זכותו.  על  ושמר  נעכר  לא  האוויר 
זו  היא  הארץ  קדושת  כי  מסביר  רבים  בפירושים  המובא 

שמעניקה ליושבים בה חכמה מיוחדת.

בה  יש  אבל  התורה,  ללימוד  ומיוחד  טוב  אוויר  יש  בארץ  אז 
מעלה נוספת: היא קיבלה יותר חלקים מן התורה. 

)ניתנו(  חכמה  של  חלקים  רבה :"עשרה  במדרש  נאמר  כך 
בעולם, תשעה בארץ ישראל ואחד בכל העולם. עשרה חלקים 

של תורה בעולם, תשעה בארץ ישראל ואחד בכל העולם."
ובמקום אחר נאמר :"אין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה 

כחכמת ארץ ישראל!"

יהודים הנמצאים בחו"ל יכולים ליצור סביבם אווירה קדושה, 
וגם יהודים שזכו לגור בארץ ישראל צריכים לזכור תמיד כי הם 

אלו שיוצרים את האווירה סביבם.

הלוואי שנזכור תמיד להאמין וליהנות מהקיים... 

| כוס מספר אחד, של גאולה

אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל   # דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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43 ה' באייר תשע"ח 20/4/18

 5 כפות מים רותחים
 1/2 כפית מלח

 1/4 כפית פלפל שחור
 מעט אגוז מוסקט
 500 גרם עוף טחון

L 2 ביצים 
 3/4 כוס קמח מצה בסח או פירורי לחם

שמן לטיגון

 אופן הכנה:
1. בסיר רחב או מחבת גדולה מטגנים בשמן זית את הכרישה 

במשך 5 דקות. מוסיפים מים רותחים ומטגנים עוד 5 דקות 
 נוספות תוך כדי ערבוב. חשוב לשים לב לכרישה כדי שלא תשרף.

2. מערבבים את כל המצרכים ביחד, כולל העוף והכרישה, ויוצרים 
 תערובת אחידה.

3. יוצרים קציצות עם ידיים רטובות ומטגנים בשמן בגובה 1/2 
 ס"מ במחבת עד ששני הצדדים זהובים.

באדיבות: שטראוס "טעם הטבע"

פשטידת ירקות
פשטידת ירקות מהירה וקלה להכנה עם לקט ירקות העונה בלדי, 

לשימוש בירקות הקפואים: קליל, מרענן וטעים

1 חב’ לקט ירקות העונה 
6 ביצים

4 כפות קמח חומוס
4 כפות ‘גבינת’ סויה במרקם רך

כף אבקת מרק
מעט מלח

מעט פלפל שחור גרוס
מעט אורגנו

אופן ההכנה:
1. מניחים את הירקות בתוך מסננת כדי להגיר נוזלים

2. מערבבים את כל המרכיבים למעט הירקות במשך של כמה 
דקות עם מטרפה

3. מוסיפים את הירקות , מאחדים את התערובת ושופכים לתבנית 
משומנת בשמן זית

4. אופים בחום של 160 מעלות כ-40 דקות  
5. בודקים עם קיסם במרכז המסה

בשר כתף בעגבניות וחומוס
רוצים לשדרג את ארוחת הצהריים שלכם? או להפתיע את 

האורחים בשבת? קבלו את המתכון המדהים לבשר כתף ברוטב 
עגבניות ו"גרגירי חומוס מרוקאי" מסדרת סלטי השף של רפי כהן

מצרכים:
קילו בשר כתף חתוך לקוביות 

שמן
2 כפות פפריקה מתוקה 

2 כפות חרדל חלק 
2 כרישות חתוכות 

2 גזרים מקולפים, חתוכים לקוביות 
2 גבעולי סלרי פרוסים 

2 עלי דפנה 
מלח, פלפל 

1 כוס גרגירי חומוס מבושלים
1 סלט "מטבוחה מרוקאית" מסדרת סלטי השף של רפי כהן

 
אופן ההכנה:

1. בקערה מערבבים מעט שמן, חרדל ופפריקה 
2. מערבבים את קוביות הבקר בתערובת 

3. מחממים מעט שמן בסיר עם תחתית כבדה
4. מטגנים בסבבים וסוגרים את קוביות הכתף עד צריבה קלה 
מכל הצדדים. מוצאים ומניחים בצד )לא מעמיסים את הסיר 

בטיגון הקוביות אלא מטגנים בסבבים( 
5. באותו סיר, מוסיפים מעט שמן ומטגנים את הכרישה עד ריכוך 

קל
6. מוסיפים את הגזר והסלרי וסוגרים את המכסה ל- 5-7 דקות 

לריכוך הירקות
7. מוסיפים את הבשר פנימה ומערבבים

8. מוסיפים מים לכיסוי הבשר, מלח, פלפל ועלי דפנה
9. מביאים לרתיחה, מנמיכים להבה ומבשלים כשעתיים וחצי 

עד שהבשר מתרכך )בודקים מידי פעם עם מזלג( והנוזלים 
מצטמצמים. 

10. מוסיפים את  סלט המטבוחה המרוקאית מסדרת סלטי השף 
של רפי כהן, ואת כוס גרגירי החומוס מערבבים היטב ומבשלים 

כחצי שעה נוספת לריכוך נוסף של הבשר. 
11. טועמים, מתקנים תיבול ומגישים.

חינם! אין עלות להיות בריא זה מוצר צריכה בסיסי כמו מים, העלות 
הנה בדיוק העלות שעולה לנו לקנות בשוק את הירקות והפירות רצוי 

אורגניים והבאנו הביתה.

היום  עד  הבריאות  בקו  להיות  כך  חולה,  לא  בריא,  הוא  כמו שהטבע 
האחרון של החיים כמו אריה בטבע זה הדבר הכי טבעי.

ייתכן מישהו לא  נוצר כתוצאה מהפרה של חוקי הטבע. לא  כל חולי 
בריא שלא עבר על חוקי הטבע! אין מקרה יש רק מה׳. יש סדר בעולם. 

מי שהולך לפי החוק לא יבואו עליו ייסורים.
אלא  וכ׳  חיידקים  התקפת  מוסבר,  בלתי  פתאומי  משהו  איננו  חולי, 

הפרת חוקי הטבע! הטבע = בגימטריה אלוקים.
יש כח הנמצא בנבראים ומרפא אותנו, אנחנו צריכים ללמוד רק מהם 

החוקים, איך זה עובד.
מחלה היא לא דבר חיצוני ובריאות היא לא דבר חיצוני.

אם הגוף לא יכול לרפא אותו שום דבר לא יכול לרפא אותו.
הבסיס  את  וניסח  גילה  כבר  הרופאים,  גדול  הרמב"ם  הזו  האמת  את 

לתורת הבריאות הטבעית.
"אני  הרמב"ם אומר בהלכות דעות, שכל מי שילך לפי ההנחיות שלו 

ערב לו שלא יבוא לידי חולי לעולם!" 
איך יכל להתחייב? אלא שהוא ידע שהכל מתנהל כאן לפי חוקי הטבע 
לחוק,  יחזור  חולה,  יהיה  חוק  שיפר  מי  והרוחניים  הגשמיים  ברבדים 
יהיה בריא אלא אם כן הפגיעה באברים חמורה מדי ולא ניתנת לשיקום 

ואז יהיה מוות שגם הוא חלק מחוקי הטבע.
הרמב"ם היה הראשון שקישר בין סיבה למסובב ממנה.

לכל מחלה יש גורם שממנו היא הגיעה - סיבה: גורם המחלה מסובב: 
המחלה עצמה

עד  לעלות  צפוי  הבאות  השנים  ב-15  הסרטן  שמחלת  מחקרים  יש 
נראה  המערבית,  ברפואה  ההתקדמות  איפה  אז  ב57%!!   2032 שנת 

שהולכים אחורה?

כמה דוגמאות:
שיעול – אדם נושף בצורה חזקה מהרגיל שמתחככת בקנה הנשימה.

אם נכנס גרגר חול לקנה הנשימה, הגוף לא אוהב את זה כי יכול לגרום 
דלקת, אז מה הגוף עושה? שיעול!

כלום  מוצאים  לא  משתעל,  שבוע  משהו  נניח  הרפואה?  אומר  מה 
בצילום ריאות אז נותנים לו סירופ להפסקת השיעול-תרופות שמדכאות 

את מרכז העצבים במח.
אז תגדירו אתם מהי כאן המחלה? גרגר החול

מה הריפוי?- שיעול
עושה?  הוא  מה  אותה  לעצור  ומנסה  לשיעול-מחלה  קורא  הרופא 
מפסיק את הריפוי! ואז הגרגר חול- הגורם המזהם נשאר בפנים וכולם 
הרופא  החדש,  ממקומו  מרוצה  הגרגר  משתעל,  לא  החולה  מרוצים, 
יפסיק לקחת את  ובעיקר חברת טבע מרוצה: אם  "ריפא" את החולה 

התרופה, השיעול מיד יחזור עד שהגוף יוציא את הגרגר החוצה.

דוגמא שניה:
אדם אכל סלט מקולקל יוצר שלשולים והקאות

מה כאן המחלה? סלט מקולקל
מה הריפוי? שלשולים והקאות

והקאות  לשלשולים  קוראת  הטרמינולוגיה  את  החליפה  הרפואה 
מחלה! ומנסה לעצור אותם. הריפוי לשיטתם: תרופה לעצירת הקאות 

ושלשולים )כי שלשול זה מסוכן יכול להביא להתייבשות..(
איך עובדת התרופה לעצירת שלשולים? התכווצויות של מע’ העיכול 
מביאות לתנועה להנעת המזון קדימה במעיים. התרופה משתקת חלקית 
רדומה,  והיד  היד  על  כמו שישנים  רדום  ואז המעי  את עצבי המעיים 
את  להוציא  מצליחים  ולא  נעצרת  התנועה  ואז  להזיזה,  מצליחים  לא 

הרעילות מהמעי.
ההנחה הבסיסית היא שגוף ללא רעלים לא יכול לחלות! אין אפשרות 
ריפוי  כל  ולכן  יהיה חולה בשום מחלה שבעולם!  נקי מרעלים  שגוף 

תלוי בניקוי הגוף מרעלים!
לכן אצלנו אומרים שיש רק מחלה אחת ורק ריפוי אחד!

המחלה היא צבירת רעלים בגוף )הצטבר בכבד=דלקת בכבד, הצטבר 
בריאות=דלקת בריאות וכ(

הריפוי היחיד הוא ניקוי רעלים.
מסקנה: כדי לשמור על הבריאות צריך כל החיים לעסוק בניקוי כדי 
שלא לצבור רעלים חדשים וגם הישנים יוכלו להתנות בצורה טובה 

ולא מזיקה.
הגוף כל הזמן מייצר פסולת גם כשאוכלים הכי טבעי ואורגני, יש תמיד 
תחלופת תאים בגוף והתאים המתים מתפרקים נוצרת פסולת הדורשת 
פינוי, עובד לדם, כבד כליות מעיים ומתפנה מהגוף חלק בצואה חלק 

בשתן חלק בזיעה מהעור.

"אם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים..." 

| כמה זה עולה להיות בריא?

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

3

2

1

4

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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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית הממשלה הישן - אוסטריה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. סגי נהור
2. סוגה בשושנים

3. סוס ורוכבו רמה בים

תשובות:

תשובות:

ָּרכֹות נח 2. שיר השירים ז,ג 3. ְשׁמֹות טו א 1. ְב

אודם   ____" שונים.  צבעים  של  מזיגה  1.ערבוב, 
שבהם" )רש"י שבועות ו.( )לא בלשון סמיכות(

2.דופי,פגם. "ובמלאכיו ישים _____" )איוב ד יח(
מאד"      בדוד   ____ שאול  בן  "ויהונתן  3.חיבב,אהב. 

)שמואל א יט א(
4.מאותיות ה - א"ב.

"והוא ____  5.חשוב,שחולקים לו כבוד,הראוי לכבוד. 
מכל בית אביו" )בראשית לד יט(

"אפשר   .____ הצלה  חלקית.  קטנה,ישועה  6.הצלה 
דהוי הצלה ____" )גיטין נו.(

7.רשות,הפך מן "איסור". "כהנים נהגו בו ____" )חולין 
מט.( )בכתיב חסר(

12.מי שהצליח לפתור משהו. "חלמתי ו____ אין אתו" 
)בראשית מא טו( )בכתיב מלא(

13.קו,פס. "ו_____ של סקרא" )מידות ג א(
15.אבן ____. אבן טובה ויפה. )משלי יז ח(

16.שום דבר לא. "לא תחסר ____ בה" )דברים ח ט(
17.כל אשר נשמה באפו.

1.פאר,יופי,הדר. "_____ תפארתו" )ישעיה כח א(
   ____ על  וישב  מאתם  מצרים."ויסעו  ביציאת  בנ"י  2.מתחנות 

____" )במדבר לג ז(
)לא  א(  א  יום  גריסין")טבול  "ו____  קצף.  3.תסיסה,העלאת 

בלשון סמיכות(
להם  ש____  היה."לשון  שלא  דבר  מליבו,הודיע  4.המציא 

חכמים" )נדרים י.( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(
"ומלאו  והניפוי.  הדיש,הזריה  לאחר  ממוץ  מנוקה  5.תבואה 

הגרנות ____" )יואל ב כד(
6.____ בן גרא. השופט השני בישראל. )שופטים ג טו(

8.בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול."ואחז הוליד 
את ____" )דברי הימים א ח לו(

12.אש _____. אש חזקה מאוד."ונגה אש ____" )ישעיה ד ה(
13.תר ובדק,חיפש. "____ כל חדרי בטן" )משלי כ כז(

14.שם כולל לכל בע"ח הזוחלים על האדמה או שוחים במים. 
"עד בהמה עד ____" )בראשית ו ז(

העמוד טעון גניזה

1.בוקר,שחר. "הנה באה יצאה ה____")יחזקאל ז י(
5.מפרשיות השבוע.

7.בית מגורים,מעון. "קנה בה ____   ____")בבא בתרא א ה(
9.נתינה. "אמירה נעימה כתיבה _____" )שבת קה.(

10.קיצור המילים : חפץ חיים.
11.ילד,תינוק שנולד. "אין לה ____" )בראשית יא ל(

אכלתהו"   ____ החיות."____     שבין  לטורפים  13.כנוי 
)בראשית לז כ(

יג(  כב  רבים")תהלים   ____ "סבבוני  וחזק.  לגיבור  15.כנוי 
)בלשון יחיד(

כל  בו        שאין  וצחיח  שומם  לישימון,מקום  נרדף  16.שם 
צמחיה. "תעו ב ____" )תהלים קז ד(

17.בנו של אדם הראשון שנולד לאחר שנרצח הבל על ידי קין. 
)בראשית ד כה(

18.חי. "נשא אשה ו____ עמה" )יבמות ו ו(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.כושר הדיבור. "ולך אתן ____   ____ בתוכם" )יחזקאל 
כט כא(

8.איש _____. הפכפך,שאין פיו וליבו שוים. "איש ____ 
ישלח " )משלי טז כח( )בכתיב מלא(

9.מזון צלוי על אש,בשר שהוכשר לאכילה באש. "כי אם 
____ - אש" )שמות יב ט( )בהיפוך אותיות(

10.בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע. "ה____ קטנית ביום " 
)ביצה א ח( )בלשון עבר(

11.עד עתה,עד היום הזה. עד _____ "והנה לא שמעת עד 
____" )שמות ז טז(

12.אבי האמורא אלעזר.
13.קיצור המילים : חס ושלום.

14.מתקן או מכשיר שמבעירים בו גחלים לחימום החדר. 
"על האש אשר על ה____" )ירמיה לו כג(

מאכלות  לתיבול  ומלח  חמוץ  מחלב  שהותקן  16.רוטב 
שונים. "_____ הבבלי" )פסחים ג א( )בכתיב מלא(
18.היכל,ארמון. "מפתח_____ שלו" )סנהדרין ב ג(

1.  "מרן" 2. הראב"ד 3. כן 4. מקובל 5. תימן 6. ר' חיים 
מוולוז'ין 7. הרב קוק  8. הלכה 9. ר' משה קורדבירו 10. 
אבוחצירה 11. חסידות 12. ר' שלם שבזי 13. ר' בנימין 
מטולדה 14. בשירת החיות והצמחים 15. חבש פאר 16. 

"ספר חרדים"
1. כינויו של ר' יוסף קארו

2. בעל "ההשגות"על "משנה תורה"
3. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?

4. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?

5. "מדרש הגדול" חובר בארץ...
6. מייסד ישיבת וולוז'ין

7. מי כיהן תחילה בבואו לא"י כרבה של יפו?
8. ספר "התשבץ" עוסק ב...

9. הרמ"ק הוא...
10. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"

11. ר' אלימלך מליז'נסק היה מגדולי ה...
12. ר' שלם, חי בתימן ושר שירת קודש

13. נוסע ידוע מטודלה
14. במה עוסקת "מסכת שירה"?

15. מה שם ספרו הראשון של הרב קוק?
16. ר' אליעזר אזכרי חיבר את...
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פייק ניוז

בעקבות ריבוי המנהרות 

שהותרו לפרסום

נשיא ארה"ב טראמפ: 

"שוחחתי טלפונית עם 

מנהיג קוריאה הצפונית 

קים ג'ונג און" )מתוך הכותרות( 

מתמודדים רבים 

לראשות העיר ירושלים

התקיפה בסוריה

מעמד לציון יום הזיכרון 

בבני ברק

ריבלין מקריין לווייז

חוק הגיוס

פיסקת ההתגברות

נתניהו: "צריך לבטל את ההסכם עם איראן",  טראמפ: "בטל בשבעים"

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  יענקי קצבורג,  שושי הלר,  שמעון ליברטי

יוזמת הפשרה: נתניהו ינאם בכל 
עשור כראש ממשלה

"אני מתכוון 
לנאום בטקס 

הדלקת המשואות. 
תראה מופתע"

"אם תתעקש 
לנאום, לא אחתום 

לך על חנינה 
כשאהיה נשיא"

"שוקל ברצינות 
לשוחח טלפונית 
עם נשיא המדינה 

ריבלין"
"פנה שמאלה, 

כנס לבית הנשיא, 
פנה שוב שמאלה, 

זגזג" 

"אם לא נתקן את חוק 
הגיוס - נאלץ במוצאי 

הבחירות להמתין 
לקולות החיילים"

"בתור מחווה 
ליום העצמאות 

הישראלי, 
ערכנו מטס 
מעל סוריה"

עורכי החדשות: 
"הדיווח על 

מנהרות כבר חופר"

חדש לקראת ל"ג בעומר: 
חסידים חפרו מנהרה 
מצפת למירון, לאחר 

שמארגני הילולת 
הרשב"י סירבו 

להעניק לאדמו"ר 
מעבר "עד הציון"

השמאל פנה לאו"ם: 

גם נתניהו 
משתמש בנשק 
כימי נגד הבג"צ

מסתמן:: 
עם עזיבת ברקת - 
מתחזקת ההגירה 

החיובית לעיר

הסיבה ששמות משפחות חללי 
צה"ל מהעיר לא פורסמו - 

"עוד לא הודיעו למשפחות 
שבנם חלל צה"ל"

"במקום שבעלי תשובה עומדים"

חוק המסתננים 2.0: ראש ממשלה יוכל להסתנן לטקסים

< ביש עתיד מובילים חקיקה לפיה תשתנה הקריאה 
"תעלה המשואה" ב"יאיר לפיד"

רגב: לא יתכן שטקס שמתקיים באפריל ילך ליולי...
אדלשטיין: לא יתכן שכל רגב ישלוט בהר

ההפתעה של מירי רגב: מטוסי חיל האוויר 
יציירו את המילים "לא היה כלום כי אין כלום"

נתניהו בנאום לרגל יום העצמאות: 
"על פי מקורות זרים ישראל חזקה מתמיד"

< העדה החרדית בהודעה חריגה: יש להודות לה' על 
הקמת המדינה שבזכותה יש לנו את גזירת הגיוס

ישראל לאו"ם: הדיווחים על תקיפה שלנו בסוריה 
לא נכונים. האליבי: כבר חודש מטוסי חיל האוויר 

עסוקים באימונים למטס העצמאות ה-70

אסאד זועם על 
תקיפת המערב: 

"רק לי מותר 
להרוג סורים"



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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