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וואזנר מספר בהתרפקות ואהבה על אווירת ערבי פסחים בצל אביו, עמוד  הגאון רבי אברהם אליהו 
מתאר   • להסתלקותו  שנים  שלוש  ימלאו  הקרוב  הסדר  שבליל  זצ"ל,  וואזנר  הגר"ש  מרן  ההוראה 
והנהגותיו  וקריאת ההלל בימי החג, מספר בשימת לב על הקפדותיו  בהתרגשות את אמירת ההגדה 
בקודש, ומתאר בדבקות את מעמד בדיקת החמץ של ירא האלוקים • מזכיר נשכחות מיציאת מצרים 
הפרטית מתוך האופל בשנות מלחמת העולם השנייה, מעורר בדאגה על הסטיה מהשקפה הטהורה מול 

המציאות הציבורית המורכבת, ומסביר על החשיבות של מצוות ציצית
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03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

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

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

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**

וארון ספריםפינת אוכל לשבת

ההגרלה השבועית מס׳ 8

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

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ל׳ בניסן תשע״ח )15.4.2018(

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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כמה מצוות מרוויחים 
בדקה של לימוד?

כל המרבה לספר ביציאת מצרים...

יש להתבונן ביקרת ערכו של כל רגע, על פי המובא בספר נפש 
החיים בשם תיקוני הזוהר: "דלבושין דלביש בצפרא ]בבקר[ לא 
לביש ברמשא ]בערב[, ודלביש ברמשא לא לביש בצפרא וכו'." 
ומבאר הרב חיים מוולוז'ין את כוונת הדברים, שכל תפילה שאנו 
מתפללים אינה דומה לחברתה על אף שהנוסח הוא אותו נוסח. 
משום שכל תפילה הנאמרת בזמן אחר פועלת במקום שונה. שכן 
הרוחניים  בעולמות  פועל  אלא  אחר,  לרגע  דומה  אינו  רגע  כל 
במקום אחר לחלוטין. ולכן אמרו חז"ל על הפסוק: "ְמֻעָּות ֹלא 
שגם  משום  תפילה.  או  שמע  קריאת  שביטל  זה  ִלְתקֹן",  יּוַכל 
להוות  יכול  הדבר  אין  מחר,  ויתפלל  קריאת שמע  יקרא  כאשר 
תחליף לשל היום. שהרי מחר הוא זמן אחר הפועל במקום שונה 
לחלוטין. וכך גם בניצול כל רגע ורגע ללימוד התורה. לכל רגע 
יש יעוד בפני עצמו. את מה שהחמיץ מלעשות ברגע זה לא יוכל 
להשלים ברגע הבא או מחר, כי לרגע הבא ולמחר יש יעוד בפני 
עצמו! וכל זמן אשר יכול היה להיות מנוצל לתורה ובוזבז ללא 
תועלת, אין לו תחליף. שהרי בזמן הבא ישנה הארה חדשה והוא 
כבית קיבול ממש הממתין ומצפה שימלאוהו בתוכן רוחני. וכן 
מבואר בכתבי האר"י ז"ל שכל יום ויום, ושעה שעה, אינה דומה 
והזוכה  והלאה.  העולם  בריאת  מיום  לחברתה  ואחת  אחת  כל 
למלא את כל רגעיו בתוכן רוחני של תורה ומצוות, זוכה להגיע 
ורוויים  גדושים  עמו,  באים  ימיו  כל  כאשר  הבא  העולם  לחיי 
כראוי. אדם זה הגשים את תכלית בריאתו בחיי העולם הזה והרי 
הוא זוכה "להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג 
להימצא".  שיכולים  העידונים  מכל  הגדול  והעידון  האמיתי 

וכלשון רבנו הרמח"ל בתחילת ספרו "מסילת ישרים". 
שניתן  המצוות  מספר  את  חישב  אשר  חיים  החפץ  ואכן, 
להרוויח בכל דקה של לימוד תורה, היה ידוע כמי שדרכו לבחון 
מפעם לפעם באופן קבוע מהו השימוש שעשה בכל רגע. מסופר 
יום  שפעם אחת נעמד אחד מתלמידיו מאחורי דלת רבו בערב 
הכיפורים, ונחרד לשמוע את רבם של ישראל זועק ובוכה בכאב 

וכשניסה  נוקבות.  במילים  וחשבון  דין  מעצמו  ותובע  נורא, 
גילה  התלמיד להבין מתוך הדברים על מה הכאב הגדול הזה, 
על  האחרונה  בשנה  רגעיו  את  חישב  התורה  ענק  כי  לתדהמתו 
יודע מה  פי הכתוב בפנקסו, ומצא כי ישנן כעשר דקות שאינו 
להשתדל  מעצמו  ודורש  ובוכה  זועק  היה  כך  ועל  בהם.  נעשה 
יותר בניצול כל רגע מהחיים הזמניים הכל כך יקרים, אשר ניתן 
לרכוש בהם חיי נצח. והיה זה לתלמיד לימוד מוסר לכל ימיו, 

מספר תורה חי.
מעתה לא פלא שהיה החפץ חיים מקפיד בעת קניית נעליים 
השרוכים  ששריכת  לפי  שרוכים.  בהם  שאין  כאלה  רק  לקנות 
הזמן  עם  אלה מצטרפות  ושניות  שניות,  כמה  אורכת  יום  מידי 

לשעות רבות.
התקבלה  שכאשר  שך,  מנחם  אליעזר  הרב  על  ומסופר 
על  בלילות  להקפיד  תש"ח  בשנת  הביטחון  מכוחות  ההוראה 
האפלה מלאה בבתים ולא להדליק שום אור מחשש להפצצות 
בצער  בירושלים  מודיעין  שברחוב  בביתו  התהלך  האוויר,  מן 
רב כשספר גמרא בידו, ושפתיו לוחשות מתוך כאב צורב: איך 
אפשר לשהות כך מבלי ללמוד תורה? ניכר היה עליו כי הוא חש 
כגיבור משותק. מוחו חיפש בקדחתנות פתרון,  פנימית  בעירה 
למחסן  הגמרא  עם  טיפס  נר,  עמו  נטל  הוא  פניו.  אורו  ולפתע 
העילי הנקרא 'בוידם', השתטח בתוכו מתחת התקרה הנמוכה, 

הדליק בזהירות את הנר ולמד בשמחה ובמרץ...
בתלמוד מבואר כי לאחר פטירתו של האדם מן העולם, אחת 
השאלות הראשונות שהוא נשאל בעת כניסתו לתת דין וחשבון 
על מעשיו היא: האם קבעת עיתים לתורה? כלומר, האם היה לך 

זמן קבוע מידי יום ללימוד תורה. הנה לשון התלמוד: 
"בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? 
לישועה?  ציפית  ורביה?  בפריה  עסקת  לתורה?  עתים  קבעת 

פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?". 
ומשיב  שעה  באותה  זקוף  העומד  האדם  הוא  מאושר  כמה 

הוא  אומלל  ומה  לתורה!  עיתים  קבעתי  כן!  אכן  כי  בשמחה 
האמת,  בעולם  שקוף  כה  מבחן  של  ברגע  נבוך  העומד  האדם 
נאלץ  והוא  מוחלט,  כהבל  מתגלות  החומר  תאוות  כל  כאשר 
להשיב כי כל הזמן היקר שקיבל הושקע בהבלים חולפים ולא 

בתורת נצח. 
עוסקת  הראשונה  השאלה  התלמוד,  דברי  פשט  לפי  והנה, 
ביושר ממוני: האם היית נאמן במסחרך? אולם יש שביארו בדרך 
נאה כי נרמז כאן עניין נוסף, ושתי השאלות הראשונות כרוכות 
יחדיו. כאשר ניצב אדם לפני כס המשפט ושואלים אותו אם קבע 
עיתים לתורה, הוא מתחיל להצטדק שלא היה לו פנאי. הוא היה 
עסוק בפרנסתו עד למעלה מהראש וכו' וכו'. מיד שואלים אותו: 
"נשאת ונתת באמונה?" האם המשא ומתן שלך היה מתוך אמונה 
ש"מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה", 
ואין תועלת בתוספת מאמץ ושעות נוספות על חשבון הקביעות 
מה  שאת  בבירור  לדעת  עצמך  את  חינכת  האם  לתורה.  עיתים 
שנגזר עבורך בראשית השנה תקבל, וכל שאר המאמצים הרי הם 
יצא  ברזים לחבית אחת. מה שבתוך החבית  כמו להוסיף כמה 
החוצה והברזים הנוספים לא יוסיפו לתכולתה. נמצא ש"הקבעת 
והשאלה  היהודי,  של  השאלות  שאלת  היא  לתורה?"  עיתים 
הקודמת "נשאת ונתת באמונה?" מקדימה ומרמזת את המענה 
הזוכה להשיב  וההצטדקויות. אשרי  כל התירוצים  שיגיע כלפי 

תשובה חיובית על כל השאלות.
אמנם יצויין כי זכותה של כל מילה ומילה של לימוד תורה, 
אינה עומדת לו לאדם רק בעת קבלת שכרו בחיי העולם הבא. 
- בכדי לקיים  - במילה של תורה  יש בה  אלא גם בעולם הזה, 
הניצב  לאדם  וגשמי,  רוחני  רב,  שפע  ולהביא  ומלואו,  עולם 
לומד  הוא  הלא   - אנוש  בבני  השייכות  המעלות  סולם  בפסגת 

התורה. 

בכמה פסוקים אנו מוצאים את המצווה של הזיכרון והסיפור 
ג(  יג.  )שמות  בא  בפרשת  הראשון  הפסוק  מצרים.  יציאת  של 
"ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים 
מבית עבדים וגו'" והרמב"ם בהלכות חמץ ומצה )ז. א.( מביא 
את הפסוק הזה כמקור למצווה לספר בניסים ובנפלאות שנעשו 

לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן. 
פסוק נוסף בפרשת ראה )דברים טז, ג( שם נאמר: "לא תאכל 
עליו חמץ, שבעת ימים תאכלו עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון 
יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 
בין  מהמחלוקת  ההגדה,  מן  לנו  מוכר  הזה  הפסוק  חייך".  ימי 
חכמים לבן זומא, וממנו לומדים את מצוות זיכרון יציאת מצרים 

בכל יום וגם בלילה. 
לפי זה יש מקום לשאלה מה המיוחד והחידוש בקיום המצווה 
בליל הסדר לעומת כל הימים. אבל נראה שבאמת אין אלו שתי 
מצוות אלא הכל כלול במצווה אחת שתחילת קיומה בכל שנה 
בליל הסדר ונמשכת אחר כך בכל השנה כולה בזיכרון המתקיים 
על ידינו בכל יום בקריאת שמע שחרית וערבית. כך מבואר בספר 
החינוך אשר מפרט במסגרת המצווה הזו את כל מה שעושים 
בליל הסדר, שכל הדברים שנתקנו ע"י חז"ל: ארבע כוסות, צורת 
יציאת  בסיפור  להרבות  כדי  מכוונים  הם  הרי  וסדרה  האכילה 

מצרים. הוא ממשיך וכותב שעל כן אנו אומרים תמיד בברכות 
ובתפילות שהם זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת 
גמור בחידוש העולם, כמו שעשה הקב"ה במצרים ששינה טבע 

העולם בשבילנו ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים. 
חידוש גדול אף ראיתי בספר "הר צבי"  שכותב שמי שנעשה 
יציאת  הזכרת  ממצוות  פטור  הפסח  שלאחר  ביום  מצווה  בר 
מצרים בכל השנה, ומוסברים הדברים לפי העיקרון הקובע שמי 
שלא התחייב בעיקר שוב לא מתחייב בטפל. אף כאן עלינו להבין 
שסיפור יציאת מצרים בליל הסדר אינו בא בתור סיפור היסטורי 
אלא בא להעמיק אצלנו את החוויה שכאילו אנו בעצמנו יוצאים 
עכשיו ממצרים כנאמר בהגדה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", את הזיכרון הזה אנו מצווים 

לשמור בתודעתנו גם לאחר החג ובמשך כל השנה. 
לפי זה ניתן לפרש את מה שנאמר בהגדה שכל המרבה לספר 
לריבוי  הדברים  כוונת  שאין  משובח  זה  הרי  מצרים  ביציאת 
הסיפור במסגרת ההגדה עצמה אלא לריבוי בסיפור לאחר מכן. 
שכוונת  מפרשים  הראשונים  מרבותינו  שכמה  מצאתי  כך  אכן 
כך  הסעודה.  לאחר  בסיפור  להרבות  שיש  לומר  היא  המאמר 
ברק  בבני  מסובין  שהיו  בחכמים  המעשה  ידם  על  מתפרש  גם 
ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, שהמשיכו לספר גם 

לאחר שקיימו את כל מצוות הסדר. זה היה אם כן הרקע לדבריו 
מצרים  יציאת  שתיאמר  זכה  שלא  עזריה  בן  אלעזר  רבי  של 
בלילות. זאת אומרת שהתקיים שם דיון על ידי חכמים בשאלה 
לאחר  השנה  במשך  המצווה  בקיום  להמשיך  צריך  כמה  עד 

קיומה בתחילת ליל הסדר. 
שכל  גמליאל  רבן  דברי  של  הפרק  הוא  בהגדה  חשוב  פרק 
ידי  שלא אמר שלושה דברים אלו: פסח, מצה ומרור, לא יצא 
חובתו  ידי  יצא  שלא  לכך  שכוונתו  מפרשים  ורבים  חובתו. 
הסדר  שכל  שאמרנו  למה  מתאים  זה  פירוש  הסיפור.  במצוות 
מכוון לחיזוק המצווה הזו שמגמתה להשריש בנו את התודעה 

של היציאה ממצרים. 
באכילה  במעשה:  צורך  יש  אלא  בדיבור,  די  לא  כך  לשם 

בשתייה ובהסיבה שכולם יחד נותנים תוקף לדיבור ולזיכרון. 
זו גם מובנת כוונת הרמב"ם בהלכה, כשמביא דוגמה  בדרך 
זיכרון  של  המצווה  את  מצרים  ביציאת  הסיפור  של  למצווה 
השבת. אבל נראה שרוצה לומר שכמו שזיכרון השבת וקיומה 
זיכרון היציאה  מתחזק ע"י הליווי של הקידוש על היין כך גם 
ממצרים מלווה בכל המצוות של ליל הסדר וכידוע הלב נמשך 

אחרי המעשה. 
יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות החג כהלכתם ובשמחה

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



מאחלת לכל בית ישראל 
חג כשר ושמח !
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מה מדליק אותך?

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

אריאל למברג

התשעים  שנות  בתחילת  המועצות  ברית  שערי  שנפתחו  אחרי 
בירור  של  חשוב  אתגר  החל  לארץ,  הגיעו  עולים  ממיליון  ויותר 
אביב  בתל  הרבני  הדין  לבית  שנכנס   42 בן  באדם  יהדות. מעשה 
וביקש להוכיח שהוא יהודי. בראש הרכב הדיינים ישב ידידי הרב 
ישראל מאיר לאו שליט"א, בשבתו כרב וראב"ד תל אביב וביקש 
כי  העיד  אחד  עדים:  שני  עמו  הביא  האיש  יהדותו.  את  להוכיח 
השתתף בברית המילה שלו לפני 42 שנה, והשני היה חסיד חב"ד 

זקן שסיפר את הסיפור המדהים הבא:
הוא אינו מכיר אישית את האיש, אבל הכיר היטב את אימא שלו. 
היא עבדה כמנהלת מחלקה בבית רפואה במוסקבה, היא כלל לא 
הייתה דתית, אך הקפידה בקנאות על מצווה אחת. מדי יום הייתה 
מעשנת שתי קופסאות סיגריות ובלילה הייתה לוקחת סיגריה אחת 
ומניחה בשקט תחת המיטה שלה בתוך קופסת חיסכון. כך נהגה 
בכל לילה ולילה. אחרי פורים, הייתה מוציאה את 365 הסיגריות 
שהתקבצו במשך השנה ומביאה אותם אלי הביתה. אני הייתי מוכר 
ואופה עבורה  את הסיגריות בשוק השחור, קונה כמה קילו קמח 

בקפדנות מצות מהודרות לליל הסדר, ללא חשש קל של חמץ.
הרב לאו התרגש מהסיפור וביקש לשוחח עם האימא: הוא חייג 
אליה לרוסיה ואמר כך: "אני חוגג את ליל הסדר ערב אחד בשנה, 

את חגגת אותו 365 יום בשנה"...
הסיפור המרגש ומעורר המחשבה הזה מוביל אותנו אל סוגיית 
כחלק  בהמשך.  אליו  נחזור  ועוד  הסדר  בליל  והילדים  ההורים 
שקורה,  במה  ומתעניינים  ערים  הילדים  את  להשאיר  מהמאמץ 
ככתוב: "והגדת לבנך ביום ההוא", אנו נוקטים בטקטיקה ייחודית 
הזה.  הלילה  סדרי  על  קושיות"  "ארבע  לשאול  אותם  ומעוררים 

למה מצה? למה מרור? למה אוכלים בהסיבה? ועוד.
הקושיות.  ארבע  של  המוזר  הסדר  אל  לב  לשים  מעניין  כאן 
בהגדות נוסח אשכנז, השאלה הראשונה עוסקת במצווה החשובה 
מצה,  או  חמץ  אוכלים  הלילות  "שבכל   – הזה  בלילה  ביותר 
הלילה הזה כולו מצה"? הקושיה השנייה עוסקת במצווה השנייה 
הגלות.  בזמן  מדרבנן  מצווה  שהיא  המרור  אכילת   – בחשיבותה 
 – חשובה  נוספת  במצווה  עוסקת  והאחרונה  הרביעית  הקושיה 

מצוות האכילה בהסיבה.
אולם בין הקושיה השנייה לרביעית נכנסה עוד קושייה, שהיא 
הרבה פחות מרכזית: "שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם 
אחת, הלילה הזה שתי פעמים". הילדים מבקשים להבין מה עומד 
לטבול  וכן  מלח,  במי  הכרפס  את  לטבול  המוזר  המנהג  מאחורי 
הוא בסך הכול מנהג  את המרור בחרוסת? אולם מעשה הטיבול 
ישראל, הוא אינו מצווה מהתורה או מדרבנן ומי שלא עשה זאת 
את  להבין  מאוד  קשה  ולכן  הסדר.  מעיקרי  אחד  את  ביטל  לא   –

הקדמת השאלה הזו לשאלה החשובה הרבה יותר על ההסבה?
קודמת  ההסבה  בפועל,  הדברים  קיום  סדר  מצד  שגם  במיוחד 
לטיבול. כבר בשתיית כוס הקידוש יש להסב, ואילו הטיבול הוא 
קושיית  את  לסוף  לדחות  ראוי  שהיה  כך  הכרפס.  באכילת  רק 

מטבילים?
לנוסח האשכנזים, היא קשה במידה  ועד כמה שהשאלה קשה 
עצומה לנוסח הספרדים ונוסח חב"ד. ההגדות הספרדיות מבוססות 
היא  מטבילין  קושיית  ושם  והרמב"ם,  גאון  עמרם  רבי  נוסח  על 
השאלה הראשונה! )יסוד הדברים בתלמוד הירושלמי פסחים י,ד(. 
היינו שלפני שהילד תמה על המצווה מהתורה לאכול מצה או על 
המצווה מדרבנן לאכול מרור או להסב - הוא כבר קם ותמה מדוע 

טובלים את הכרפס במי מלח?
המנהג  שהיא,  סיבה  מכל  הרי  ביותר:  תמוה  סדר  כמובן  וזה 
לטבל את הכרפס הוא פחות במעלה. הוא אינו מצווה מהתורה או 
מדרבנן, וגם אינו מתרחש בתחילת הסדר כמו ההסיבה. כיצד, אם 
כן, קבע התלמוד הירושלמי ואחריו המשיכו רע"ג והרמב"ם את 

שאלת מטבילים בראש הרשימה?

הטיבולים  שני  מעניין:  רמז  מביא  בדרשותיו  חי"  איש  ה"בן 
שהובילו  אלו  ההיסטוריה,  במהלך  בדם  טיבולים  לשני  רומזים 
אותנו אל הירידה לגלות במצרים ואחר כך הניעו את הגאולה משם.
הטיבול הראשון רומז להכחשה הנוראה של אחי יוסף, שמכרו 
חיים  בעל  בדם  הפסים שלו  בגד  את  טבלו  כך  ואחר  לעבד  אותו 
יוסף חיה רעה אכלתהו". המעשה  ואמרו לאביהם: "טרוף טורף 
הזה הוביל אל ירידת יוסף למצרים ובעקבותיו לירידת אביו ואחיו 

למצרים, מה שהוביל אל הגלות הקשה שם.
הטיבול השני רומז אל הרגע ההפוך, הרגע בו עם ישראל זוקף 
את קומתו, שהתרחש אף הוא דרך טיבול. בני ישראל לקחו אגודת 

אזוב וטבלו אותה בדם קרבן הפסח ומרחו על משקופי הדלת.
ולפי זה מובנת העובדה שהקושיה הראשונה בנוסח מה נשתנה 
היא אודות "מטבילים", משום שטבילת הבגד של יוסף קדמה לכל 

הדברים האחרים, המרור במצרים, המצה ביציאה משם וכו'.
בצורה  מליובאוויטש  הרבי  שהדפיס  הראשונה  בשיחה  אמנם 
הרבי  העניק  א/244(  שיחות  הפסח )ליקוטי  חג  לקראת  רשמית 
במשפחה,  והשפעה  ערכים  חינוך,  אודות  משמעות  רב  רעיון 

ובהקדים הסיפור הבא:
יותר  לפני  הראשונה,  העולם  מלחמת  שלפני  הימים  היו  אלו 
עשירי  הרכוש של  את  החרימה  הליטאית  שנה. הממשלה  ממאה 
הארץ ואנשים שרק אתמול נישאו על גלי כבוד והדר הפכו להיות 
רעבים ללחם. בין המאוכזבים היה יהודי חשוב בשם דייניס מהעיר 
קובנה. הוא היה עשיר במידה עצומה שזכה להחזיק שנים ארוכות 
נותר  והוא  הגלגל  עליו  התהפך  כעת  אך  בליטא,  הישיבות  את 

בחוסר כל.
למרות המצוקה בה היה שרוי, הוא זכה לשתי מתנות אותן איש 
לא היה יכול לקחת ממנו. שתי בנותיו היו נשואות לשני תלמידי 
לו  הסבו  והם  המפורסמת  טלז  ישיבת  מראשי  חשובים,  חכמים 
כבוד רב. פעם שאלו יהודים את הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, 
רבה של קובנה, כיצד זכה הגביר לשני חתנים כה חשובים? מדוע 

בנותיו - שגדלו בביתו של סוחר - ביקשו לשאת תלמידי חכמים?
בתגובה סיפר הרב כך: מדי חודש הייתי מבקר בביתו של הגביר 
ומקבל ממנו תרומה הגונה לתשלום משכורות בישיבה. פעם היה 
להיות  והפך  סנטימטרים  עשרות  לגובה  הגיע  השלג  קשה,  חורף 
בוץ ולכלוך. איש לא הוציא ראשו אל הקיפאון בחוץ, אך הראשון 
לחודש הגיע ולא נותרה לי ברירה. הייתי מוכרח ללכת אל הגביר 
הכבד,  בשלג  בוססתי  משכורות.  בתשלום  עזרתו  את  ולבקש 
הרטיבות והלכלוך הגיעו עד המתנים אך לא יכולתי לעצור. הפנים 

של עובדי הישיבה עמדו מול עיניי.
כיצד אדרוך על  נורא.  והתביישתי  התקרבתי לביתו של הגביר 
ובוץ.  מים  נוטפות  כשנעליי  ובמשרד  בסלון  היקרים  השטיחים 
היכן  המטבח,  של  השירות  בדלת  ודפקתי  הבית  את  סובבתי 
בבושה  בדלת  ציוד מהמכולת. הקשתי  מכניסים  היו  שהמשרתים 
"אבא,   .5-6 בנות  שהיו  הקטנות  בנותיו  שתי  בידי  נפתחה  והיא 
המטבח".  בדלת  לך  ממתין  הרב  בשמחה,  לחלל  קראו  הן  אבא, 
הגביר התקרב ופרץ בבכי. הוא אמר: "רבי, מדוע אתה מקלקל את 

החינוך של הילדות"?
בו  העולם  זה  כסף.  אחרי  שרודף  אבא  רואות  שלי  "הבנות 
המפגש  הוא  מקבלות  שהן  היחידי  הרוחני  החינוך  גדלות.  הן 
החודשי עם הרב. כשהן רואות כיצד אני נותן ביד רחבה לישיבה 
שלי  הבנות  מה  כעת  אך  התורה.  לאהבת  חינוך  מקבלות  הן   –
לא  אך   – חשוב  דבר  היא  שתורה  הילדותי?  במוחן  מתרשמות 
יותר מהשטיחים. הספות והכורסאות חשובות יותר. אי לכך, אני 
מתחנן בפני כבוד הרב שיסגור את דלת המטבח, ילך מסביב אל 
על  וידרוך  כרגיל  ייכנס  הרב  עליה.  ויקיש  הראשית  הכניסה  דלת 
יותר מיהודי  השטיחים וכך הילדות שלי ילמדו שאין דבר חשוב 

שמקדיש את חייו ללימוד התורה.

כעת, סיים הרב, אין כל פלא ששתי הילדות הללו ידעו מה חשוב 
לחפש כשמקימים בית יהודי...

כל אחד ואחת מהמתפללים בבית הכנסת שואף להעניק חינוך 
חוסכים  ולא  כספים  כך  לשם  מוציאים  אנו  שלו.  לילדים  איכותי 
במאמץ כדי להעניק להם את החינוך הטוב ביותר. וכאן בא נוסח 
"מה נשתנה" ומעורר את תשומת ליבנו אל החלק החשוב ביותר 

בחינוך.
ילד מגבש את תפישת העולם שלו דרך התבוננות בהורים, הם 
השער שלו לעולם האמתי, וכאן הילד מחפש במה אבא חי? מה 

מדליק אותו? מה גורם לו נחת והתלהבות?
מנהג  לאותו  יתירה  חשיבות  מעניק  נשתנה"  "מה  נוסח  ולכן 
של "מטבילים", כי זה מה שצד את העין של הילד, מה שאבא או 
אימא עושים ממנהג, כלומר, מעצמם, יותר ממה שהם חייבים על 
פי ההלכה היבשה. ילד לא מתרגש במיוחד מאכילת ה"מצה" או 
זה  לו ברירה אחרת.  אין  זה אבא חייב לעשות,  כי את  "המרור", 
אבא  כאשר  אולם  עושה.  שהוא  מה  את  מעריך  שאבא  אומר  לא 
מוסיף משהו מעצמו ועושה את זה בהתלהבות – הילד מבין במוחו 

הילדותי שאלו הם החיים האמתיים.
מקבוצה,  חלק  ממשהו'.  'חלק  להיות  מחפש  בטבעו  אדם 
התארגנות כלשהי. וכאשר אבא או אימא חיים בתוך ערך מסוים 
סיפור  סיפור,  מחפש  הילד  אחריהם.  הילד  את  סוחפים  הם   –
משפחתי להיות חלק ממנו, והסיפור הזה נקלט במוחו דרך העיניים 

המתלהבות של אבא כשהוא עושה יותר ממה שהוא חייב.
נשאר  הוא  אם  השבוע,  באמצע  תורה  לשיעור  הולך  אבא  אם 
הכנסת  לבית  לסייע  מתנדב  הוא  אם  התפילה,  אחרי  בהתוועדות 
בכסף או בעזרה פיזית – הילדים נדבקים בהערכה לחלק הרוחני 
להנחיל  הורים  שואפים  אותם  אחרים  בערכים  וכך  בחייהם. 
אינם  הם   – הדדי  לכבוד  ילדים  לחנך  רוצים  הורים  אם  לילדים. 
לצעוק בחוסר כבוד אחד על השני. או הורים שרוצים לחנך ליושר 
ולמוסר – עליהם להיות ישרים עד הקצה ולא לעודד ילד, למשל, 
לשקר ביחס לגילו בכניסה לגן חיות ... או לאכול תוך כדי הקניות 

בלי לשלם...
גננת ביקשה מהילדים לצייר את האלוקים. היא ביקשה לדעת 
כיצד נתפס הבורא במוחם הילדותי. ילד אחד צייר סבא עם זקן לבן 
ארוך, אחד צייר שוטר קשוח, וילד שלישי צייר משקל רגל. "למה 
אלוקים נתפס אצלך כמו משקל", שאלה הגננת? – כי בכל פעם 

שאימא שלי עולה על המשקל, היא קוראת: או אלוקים...
וכך ביחס לנושא בוער בתקופתנו: הורים מתלוננים כי הילדים 
או  מהטלפון  הראש  את  מוציאים  ואינם  מסכים  בתוך  תקועים 
הטאבלט. אבל רגע, הורים יקרים, מה אתם עושים בכל רגע פנוי? 
הודעת  עוד  הגיעה  אולי  בנייד  שנייה  בכל  מציצים  אינכם  האם 
את עצמנו,  לחנך  הוא  אמיתי  חינוך  ובקיצור,  מיותרת...  וואטספ 
רוצה  כמו שמישהו אמר: כשאני  או  הילדים.  לפני שמחנכים את 

לדרוש משהו מהילדים שלי – אני דורש אותו קודם מעצמי...
ובהמשך לסיפור עימו פתחנו, ראיתי פעם וארט חריף אודות אחד 
המנהגים המפורסמים בסדר. רבים נוהגים להחביא את האפיקומן 
ולתת לילדים אפשרות לגנוב אותו ולבקש מתנה בתמורה להחזרת 
ילד  האפיקומן. אך מה עומד מאחורי המנהג? מה העניין לעודד 

לגנוב? )ואכן בבית אדמור"י חב"ד שללו את ההנהגה הזו(.
להורים:  חריף  מסר  כאן  יש  כי  האומר  עוקצני  וארט  ישנו 
ילדים מחפשים את מה שאתם מחביאים. הם אינם מתעניינים במה 
לשולחן  מתחת  מטמינים  שאתם  במה  אלא  השולחן,  על  שעומד 
ידם על המציאה... כך  והם מבקשים להיות חלק מזה, לשים את 
לא  ילד  מה נחיה בפועל.  אלא  מה נאמר לילדים,  חשוב  שלא 
מקשיב מה אבא אומר, הוא מביט מה אבא משדר. נעשה, נשקיע 

ונצליח בחינוך הילדים ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.



 שטראוס מאחלת לכל בית ישראל
פסח כשר ושמח!

כשר ושמח!
 מחלבות שטראוס מציגות

 את מגוון המוצרים הכשרים לפסח למהדרין,
בכשרות המהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין

שימו לב לחותמת הכשרות ע״ג האריזות
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חייב אדם לראות עצמו

הרב בן ציון נורדמן

נישואין  כי לאחר עשרים שנות  כאן  בשנה שעברה כתבתי 
שהיה  לא  זה  שלי.  להורים  הסדר  לליל  חוזרים  אנחנו  ב"ה, 
מתוכנן במשך כל השנים שלא להיות אצלם בליל הסדר - אלא 
כך יצא, בתחילה עקב היותי מארגן ועורך סדרים בכל הארץ, 

ואחר כך כשגדלו הילדים כבר עשינו סדר משלנו, בבית. 
'ליל  ושמה  הסוגיה  ולימוד  וההכרה  זה לאחר ההבנה  היה 
הסדר', אז התברר לי  כי יש עניין חשוב לקיים את הסדר דווקא 
אצל ההורים. בדיוק כשם שיש לנו מצווה של "והגדת לבנך", 
כיבוד  ראשית,  משולשת:  מצווה  לנו  יש  הסדר  בליל  כאן 
הורים. שנית, ההורים שלנו יכולים לקיים והגדת לבנך אלינו. 

ושלישית, אנחנו ממשיכים לקיים את והגדת לבנך לילדינו.
זהו חוט משולש שלא במהרה ינתק, ויש בזה גם לימוד מוסר 
השכל לצאצאינו איך וכיצד לכבד הורים. בסופו של דבר, כל 

מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה.
על  לוותר  נאלץ  כבר  אני  השנה, 
סיבה  בגלל  דווקא  אבל  הזה,  הרעיון 
לראשונה  זוכה  אני  השנה  טובה. 
לארח את הבת והחתן שלי, הזוג הטרי 
והצעיר, וזה מלמד אותי שצדקתי בשנה 
שאנחנו  שכשם  בגלל  גם  שעברה: 
כך  אלינו,  יבואו  רוצים שהילדים שלנו 
שלנו,  להורים  ללכת  צריכים  אנחנו  גם 
נסגרות  הזדמנויות  בחיים  כי  ושנית, 
ללכת  הזדמנות  עוד  הנה  ואוזלות. 
לך  כשיש  רלוונטית  לא  כבר  להורים 

ילדים משלך, סביב שולחן הסדר.

              

מסורת  של  חג  הוא  הסדר  ליל 
אפילו  הסדר  ליל  לו  קוראים  ומורשת. 
שהוא לא ממש לפי הסדר. באים רעבים 
מבית הכנסת וקודם שותים שתי כוסות 
הילדים  את  הגדה.  ואומרים  יין,  של 
שולחים ומפנקים בקליות ואגוזים שלא 

יירדמו וישאלו מה נשתנה.
את 'מה נשתנה' שואלים בתחילת הסדר עוד לפני שראו את 
כל השינויים, והעיקר שלא יירדמו. הסדר מכאן והלאה, ובכל 

זאת זה נקרא ליל הסדר. למה?
בשם  הקדוש  בזוהר  נקראים  הסדר  ליל  של  המצווה  מצות 
"מיכלא דמיהימנותא" – מאכל של אמונה. מהו אמונה? איך 

משרישים אותה בלבבות?
אומר  אשר  את  קוראים  אנחנו  במצרים  המכות  בפסוקי 
הש"י למשה עבדו: "למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 
התעללתי במצרים". לכאורה קשה, וכי זו המטרה? את אשר 
התעלל ה' במצרים? והלוא סיפור יציאת מצרים האמיתי הוא 

איך יצאנו מעבדות לחירות, מגלות לגאולה?
אומר הרמב"ן בלשונו הזהב: "כשנעתיק הדברים גם כן את 

הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראהו 
לאמת  היחידה  הדרך  לבנינו".  שקר  נעיד  לא  כי  הדורות,  כל 
ולהנחיל את ניסי מצרים והקורות אותנו בעמק הבכא הוא מאב 

לבן, מאם לבתה.
על  מצווה  כשהקב"ה  משפחתי.  עניין  הוא  פסח  בכדי  לא 
משה רבינו לחוג את חג הפסח הוא כבר מורה לו על האסיפה 
לבית".  שה  אבות,  לבית  שה  איש  להם  "ויקחו  המשפחתית: 
מהורים  יותר  חבורה  לך  יש  וכי  בחבורה,  נאכל  הפסח  קרבן 

ואחים?!
               

זהו יסוד היהדות: "אשא עיני אל ההרים", דרשו במדרש, 
"אל תיקרא ההרים אלא ההורים". כשאדם מביט למעלה אל 
ההורים, הוא ממשיך את הדורות ואת המסורת מאז היותנו לגוי 

ועד עצם היום הזה.
בפסח כמו בשאר ימות השנה אנחנו מצווים בפסוק "שמע 
נצחית  היא  התורה  אמך".  תורת  תיטוש  ואל  אביך  מוסר  בני 
ועובדת מדור לדור, וראוי לנו כילדים לכבד את הורינו, לקבל 
מהם את אשר קיבלו הם מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם עד 

למשה רבינו מסיני שקיבל מפי הגבורה.
פרקי  בקריאת  מיד לאחר הפסח  אנחנו מתחילים  בכדי  לא 
אבות. המשנה באבות מתחילה כך: "משה קיבלת תורה מסיני 
ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים  ויהושע  ליהושע,  ומסרה 

מסרוה לאנשי כנסת הגדולה".
העוברת  המופלאה  הדורות  שרשרת  היהודית.  המסורת  זו 

בירושה ונחלה מאב לבנו ומסב לנכדו.
ולכם אני קורא: כל מי שיש לו הזדמנות ללכת להורים, אל 

תחמיצו הזדמנות זו: מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. תנצלו 
את זה, לא לעולם תישאר לכם הזדמנות פז כזו, לנצל את ימי 

הפסח במשמעות האמיתית שלה.

               

בראשית השבוע התקיים בחדרה כנס התיירות השני 'חלום 
לים התיכון'. כיו"ר 'נחלים - החברה לתיירות' נשאתי דברים 
)ברכות  הנודעים  יהודה  רבי  דברי  את  להם  וקראתי  במעמד 
מג, ב( על ימים אלו: "האי מאן דנפיק ביומי דניסן וחזי אילני 
מלבלבים(  אילנות  ורואה  ניסן  בימי  שיוצא  מי   -( מלבלבי 
אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 

ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם".
"מי שיוצא"- הברכה היא לא למי שנמצא בבית, אלא טמון 
כאן מסר עמוק: אתה רוצה למצוא 
טוב אצל השני? אתה רוצה לראות 
וחפש  צא  שבבריאה?  היופי  את 
בהזדמנויות  מלא  הטבע  אותה. 
לחפש  רק  צריך  ואפשרויות, 
חז"ל,  שבתקופת  מסתבר  אחריהם. 
אדם לא היה צריך להתאמץ על מנת 
למצוא שני אילנות מלבלבים ובכל 

זאת נאמר "מי שיוצא". 
היא,  המודרני  בעולם  המציאות 
לעיר;  הטבע  בין  הפרדה  שקיימת 
הירוק,  לשטח  הבנוי  השטח  בין 
מהבית  סתם  כך  לצאת  והסיכוי 
הולך  פורחים  בעצים  ולהיתקל 
לצאת  לנו  קוראת  זו  ברכה  ופוחת. 
מארבע אמותינו ולהרים את הראש 
מעל השגרה – להתבונן, לראות, לא 
להחמיץ את הרגע. לשים לב לפרח, 
וכפי  לפרי, לזרע. לצאת ולהתבונן, 
צא  פסח:  של  בהגדה  שאומרים 

ולמד.
את  להכיר  שרוצה  שמי  למעשה  כהלכה  כותב  הרמב"ם 
נפלאות הבורא, צריך לצאת ולהביט בגרמי השמים ונפלאותיו, 
ע"ה,  המלך  דוד  אמר  אותו  הכתוב  את  לכך  מסמיך  והוא 
ַמֲעֵשׂי  ֶאְרֶאה שֶָׁמיָך  י  "כִּ ד(:  )תהילים ח,  זמירות ישראל  נעים 

ה". עֶֹתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאשֶׁר ּכֹוָנְנתָּ ֶאְצבְּ
עלינו מוטל לצאת כדי להכיר ולראות את נפלאות הבריאה. 
שיתקיים  האביב'  ל'פסטיבל  אתכם  ואזמין  זו  הזדמנות  אנצל 
בפארק 'נחל חדרה' ביום שלישי חוה"מ פסח, ולמחרת ביום 

רביעי יתקיים 'לונה פארק' בבית הספר 'מדעים ויהדות'.

יחד שבטי ישראל
יהי בואכם לברכה.

שבת שלום פסח כשר ושמח לכל עם ישראל!

המסורת העיקרית וצורת ההגשה של ליל הסדר היא מסב לאב וממנו לבן, דור אחרי דור, 
לכן ליל הסדר הוא זמן ראוי להתארח אצל ההורים ולארח את הילדים  וגם: אם ברצונכם 

להכיר את נפלאות הבורא, מוזמנים לפארק 'נחל חדרה'
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כל כך הרבה שמענו משרי הממשלה 
בכלל ומשר האוצר משה כחלון בפרט 
על תקציב המדינה שעליו כמעט 
התפרקה הממשלה, כמה שהוא תקציב 
חברתי, התקציב הכי חברתי שהיה כאן אי פעם...

עברו כמה ימים מאז אישור התקציב ולפתע 
מתברר שהתוספת לקשישים תהיה בסך שישה 
שקלים תוספת לקשיש, כן כן, שישה שקלים 
לכל קשיש תוספת בתקציב הכי חברתי שהיה 
כאן אי פעם, כמובן ששרי הממשלה וכל אחד 
אחר שתמך בתקציב יסבירו ומסבירים שהם לא 
יתנו את ידם לכך, ושהם יעשו הכל כדי להיטיב 
עם הקשישים, לא יודע מה מכל ההבטחות הללו 
יתממש, כי כפי שאנחנו רגילים הפוליטיקאים 
יכולים לומר מה שהם רוצים, אבל בין האמירה 

למעשים הפער הוא גדול.
כדי להבין כמה זה צריך להדאיג את כולנו, 
מצבם של הקשישים במדינה, בואו נעמיק ונרחיב 
קצת יותר, לכאורה המילה והמושג קשיש נראה 
לי ולכם קוראים יקרים כמשהו שהוא רחוק, לא 
נוגע אלינו, כי הרי אנחנו עדיין צעירים, זה לא 
קשור אלינו כי הרי אנחנו דואגים להורים שלנו 
כשיזדקנו, הילדים שלנו ידאגו לנו כשנזדקן, 

ולכן אין ממה לדאוג.
אבל כאן צריך שנבין, מדינה שאינה יודעת 
לדאוג לרווחתם של קשישיה זה עוול ממדרגה 
ראשונה, כל אדם שעבד כל חייו למחייתו, כל 
אדם שחסך כמה שקלים בכל חודש במשך כל 
חייו כדי להגיע לזקנה מכובדת, עליו לדעת, 
כשאדם מזדקן וכשכוחותיו בוגדים בו, הוא 
אדם שזקוק לסיוע ועזרה, לצערי הרב, לא 
פעם ופעמיים אני נתקל בקשישים בתור לבית 
המרקחת כשהם עומדים בתור ועושים חישובים 
של עלות התרופה לה הם זקוקים כדי להמשיך 

לחיות. 
אם נחשוב קצת יותר לעומק, ישנם אלפי 
קשישים בישראל שאיש לא מתעניין בהם, 
קשישים שלא מגיע אוכל חם לפיהם במשך 
ימים שלמים, קשישים שילדיהם לא ממש 
וגלמודים  עריריים  קשישים  להם,  דואגים 
שלעיתים נמצאים בבית עד אשר משיבים את 
נשמתם לבורא, קשישים שחיים בעוני ומחסור 
משווע, קשישים הקופאים מקור בחורף, קשישים 
הסובלים מחום בקיץ, והם לא מדליקים מזגן כי 
החשמל עולה כסף שאין להם, ויש עוד הרבה 
דוגמאות ומקרים ולא אלאה אתכם בסיפורים 

אודותם,
ולמה זה אמור להדאיג אותנו? אתם שואלים, 
ובכן, 1.כי בתורה כתוב 'והדרת פני זקן'. 2.כי 
זה יכול להיות הסבא שלי או שלך או השכן הכי 
קרוב אליך. 3.כי היום זה הם ומחר זה אנחנו.

עלינו לדעת ולהבין שימינו כצל עובר. אם לא 
נדאג שיטפלו היום במצב הקשישים המחפיר 
במדינה, אל לנו לבוא בטענות בעוד כמה שנים 
)וזה לא עוד הרבה זמן( כשזה יגיע לכל אחד 
מאתנו, מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה צריכה 
לדעת לדאוג בצורה יסודית ורצינית לאנשים 

שעד לא מזמן היו בשיא כוחם, בוודאי לא 
בתוספת של שישה שקלים לחודש לקשיש.

כל אדם שחי במדינה הזו צריך לדעת שיום 
יבוא והוא יזדקן בכבוד, ללא כל צורך לכתת את 
רגליו בין פחי האשפה כדי לאתר מזון, או לוותר 
על תרופות וכדורים חיוניים עבור המשך החיים 
כי כסף אין לו. היום זה הם ומחר זה אנחנו. ״אל 

תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני״.

זמן לחשבון נפש

שנה רעה עוברת על המקצוע הנחשב והמשפיע 
ביותר על סדר היום שלנו, יועצי התקשורת 
לפוליטיקאים, שבכוחם ובכישוריהם הם יכולים 
להעלות פוליטיקאי זניח לרמה של יו"ר מפלגה 
משפיעה )אורלי לוי אבוקסיס כמשל(, ובאכזבתם 
וחוסר נאמנותם הם יכולים להפיל ראש ממשלה 

חזק )בינתיים ללא הצלחה(.
שהשתמש  לאדם  דוגמא  הוא  ברקת  ניר 
ביועצי תקשורת מהטובים ביותר שיש בתחום 
)קרויזר ואיזק( והצליח, למי שזוכר, עד לפני 
עשר שנים ניר ברקת כשל מבחינה פוליטית 
לכבוש את ראשות העיר ירושלים )הפסיד מול 
לופוליאנסקי(, מאז הוא עבר שתי מערכות 
בחירות, אחת מול הרב מאיר פרוש והשניה 

מול משה ליאון וניצח.
בשתי מערכות הבחירות הללו הוא ניצח הרבה 
בזכותם של שני יועצי התקשורת המוכשרים 
שלו, במהלך שתי הקדנציות הללו הוא צלח 
כמעט כל משבר אפשרי בעירייה עד שהוא 
הגיע היום למצב שבו הוא טוען לכתר ראש 
הממשלה בליכוד. זה סיפור של פוליטיקאי 
אשר ידע להשתמש נכון ביועצי התקשורת 
שלו והבחירה באנשים הנכונים הללו התבררה 

כמוצלחת במיוחד.
ניר ברקת זה סיפור של הצלחה בכל הנוגע 
ליועצי תקשורת, אבל בואו ונדבר על פוליטיקאים 
שנפלו בגלל יועצי התקשורת שלהם, מקרה טרי 
מעכשיו זו תמר זנדברג שהחשיפה שהיא נועצה 
באיש הימין משה קלוגהפט במהלך הקמפיין 
לראשות מר"צ כמעט ומחסלת לה את הקריירה 
הפוליטית, וכמו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו 
שכעת מתמודד בחקירות עם עד מדינה שעד 
לא מכבר היה יועץ התקשורת שלו והאדם הכי 

מקורב אליו )ניר חפץ(.
יועצי  ודוגמאות בהם  לא חסרים מקרים 
התקשורת הפילו את אותם שהעסיקו אותם 
בשכר מלא ובמקום לגרום להצלחתם גרמו 
לנפילתם, יועצי התקשורת )הטובים( נפגעו 
מכך, שמם הטוב שהולך לפניהם במשך שנים 
נפגע, האמינות גם היא נסדקת ואפילו על סף 
קריסה, אבל איך הם אומרים תמיד ללקוח שלהם 
״משבר זו הזדמנות״, אז הנה הגיע הזמן שהם 
ישתמשו בזה בעצמם, קחו את משבר האמון 
הזה ותנסו לצאת ממנו כשאתם חזקים יותר, 

אמינים יותר וטובים יותר.

היום זה הם, 
מחר זה אנחנו

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

אסור להתעלם ממצבם הנורא של הקשישים, כי לא ירחק 
יועצי  וגם: הצ'אנס של    נהיה שם בעצמנו  ואנחנו  היום 
התקשורת להוכיח את המוטו שלהם – משבר זו הזדמנות
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   חג ה"חירות" –
 "הלכות פסח בפסח" 

נוכל  שבו  זמן  הקב"ה  לנו  נתן  שלנו  החיים  בשטף 
של  המציאות  עיקר  מחדש,  הכל  את  נתחיל  בו  להתחדש, 
ימים  אלו  ניסן,  חודש  ובראש  בפסח  התחילה  ישראל  עם 
אפשרות  יש  זה  בזמן  להתחדשות,  שמסוגלים  מיוחדים 
לא  עכשיו  ועד  להם  ששאפנו  השאיפות  את  להגשים 
הצלחנו ליישמם כך מובא בספרו של הגרש"ד פינקוס זצ"ל 

משיחותיו על ימי חג  הפסח.
החיים  כל  את  שנחיה  לעשות  היה  יכול  ברצונו  הקב"ה 
שלנו ברצף אחד, אבל חסד עשה אתנו הבורא יתברך שבכל 

שנה – בכל י"ב חודש – ישנו זמן חדש, זמן התחלה.

גם הרוחניות מורכבת מגוף ונשמה

גוף ונשמה, דבר זה  ידוע שהאדם מורכב משני חלקים, 
גוף  שיש  מצב  גם  ישנו  הוא,  באשר  בעולם  אדם  כל  יודע 
גוף  ישנו  כאשר  גוף,  בלי  נשמה  של  מצב  ויש  נשמה  בלי 
בלי נשמה זהו מת, וגם נשמה בלי גוף אינה בגדר "חיים" 
את  ברא  הקב"ה  שד,  היא  גוף  בלי  נשמה  הגמרא  ]בלשון 
הנשמות שלהם ולא ברא עבורם גופים[, כדי שאדם יתקיים 

הוא צריך להחיות את שני החלקים שיש בו – גוף ונשמה.
גם בתוך חלק הנשמה שבאדם – החלק הרוחני – ישנם 
וחלק,  הנשמה,  של  הגוף  חלק  ונשמה,  גוף  חלקים,  שני 
הנשמה של הנשמה, כלומר, החלק החיצוני של הרוחניות 
התוכן  ולעומתו  הנשמה[,  של  ה"גוף"  ]הוא  האדם  של 
והנקודה הפנימית של רוחניות האדם ]והוא ה"נשמה" של 

הנשמה[.
רוחניות  של  הגוף  חלק  הן  המצוות  חיינו,  במציאות 
האדם, ואילו התורה – לימוד התורה – היא החלק הנשמה 

של רוחניות האדם.

נדרשת התחדשות גם בחלק הפנימי – התורה

ובכל  הפסח  בימי  המצוות  שמערכת  לדעת  צריכים  אנו 
המועדים בונה רק חלק מקדושת האדם, רק את חלק הגוף 
של הנשמה, החלק החיצוני של קדושת האדם, אדם שירצה 
בימים אלו לקנות קניינים יסודיים ואמיתיים, צריך להשתדל 
בימים אלו להחיות את הנשמה – את החלק הפנימי – של 
קדושת האדם, ורק ע"י לימוד התורה אדם יכול להחיות את 

הפנימיות של הנשמה שלו ולזכות לקניין אמיתי מהחגים.
לימוד התורה בחג הוא מצוה מפורשת בגמרא, "שואלין 
בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום" )מגילה כט ע"ב(, 

ועוד כתוב בגמרא "משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין 
ודורשין בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת 
גם  היא  וכך  ע"א(,  לב  )מגילה  בחג"  חג  הלכות  בעצרת, 
ההלכה שבכל חג קוראים בתורה מעניינו של חג, לומדים 
]ואף שיש  תורה  בלי  חג שלם  שייך שיהיה  מזה שלא  אנו 
בו מצוות אחרות[, לא שייך שבחג נחיה את החלק החיצוני 
של קדושת האדם ולא נחיה את החלק הפנימי של הנשמה.

בימי הפסח יש לעמול בתורה ולא להסתפק במועט

של  הקדושים  הימים  את  שעובר  אדם  רואים  לפעמים 
את  מקיים  הוא  וטהרה,  קדושה  של  עצומה  ברתיחה  פסח 
כל המצוות עם כל הדקדוקים והכוונות, אבל מרוב טרדה 
וטרחה של מצוה אין לו זמן לפתוח את הגמרא, אדם כזה 
עבר את הימים האלו עם שלד של גוף בלי הנשמה הפנימית, 
הימים האלו,  והאמיתי של  הפנימי  התוכן  את  הוא הפסיד 
הדביקות  את  הפסיד  הוא  הגנוז,  האור  את  הפסיד  הוא 
אלו,  נוראים  בימים  להשיג  שאפשר  יתברך  בה'  האמיתית 
עיקר עומק הנשמה של ימים אלו – "חג החירות" – חירות 
בתוך  מונח  להיות   – זרה  מעבודה  חירות  המוות,  ממלאך 
לימוד התורה הקדושה, אין זה משנה מה לומדים, סוף כל 
סוף התורה הקדושה היא נשמה של הכל, אמנם בעיקר יש 
עניין מיוחד ללמוד בתקופה זו מסכת פסחים כי זהו עניינו 

של יום.
זוהי גם הסיבה שהרבה פעמים אנו מרגישים ריקים אחרי 
טוב   – מהיום  יצא  השני  איך  מתפלאים  אנו  טוב,   – היום 
לא משקיעים  כאשר  ריקים,  יצאנו  אנו  ואילו  קדושה  מלא 
עם  לצאת  אי אפשר  בתורה,  לא משקיעים  בנשמה, כאשר 

קניינים אמיתיים מהיום – טוב.
עם  בהכנות  בבית,  טרדות  שישנם  שאף  לדעת  עלינו 
הללו  הקדושים  הימים  את  לעבור  אין  זאת  בכל  הילדים, 
לשמוע  שהולכים  מה  מספיק  לא  בתורה,  להשקיע  מבלי 
דרשות, או כאשר עובדים בבית ושומעים ברקע איזה קלטת 
של שיעור תורני, ודאי שזה טוב, וזה כמו שאדם נושם אויר 
זה לא מספיק, צריך לעשות פעולות  ימות, אבל  כדי שלא 
אמיתי,  לימוד  עם  עצמנו  את  להחיות  עלינו  לזה,  מעבר 
אבל  דרשות,  לשמוע  טוב  אכן,  שצריך,  כמו  חברותא  עם 
מי שלא  זה,  ידי  על  רק  קניינים אמיתיים  לקנות  אי אפשר 
החגים  לאחר  עצמו  את  למצוא  ח"ו  יכול  בתורה  משקיע 

במצב של גוף בלי נשמה בחייו הרוחניים.

האור הגנוז טמון בימים טובים ובלימוד 
התורה

האדם  של  פנימיותו  את  מחיה  היא  שהתורה  זה  יסוד 
מצינו בחז"ל על הפסוק )בראשית א, ד( "וירא אלוקים את 
האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החשך", אומרים 
לצדיקים  וגנזו  טוב  שהוא  האור  את  ראה  שהקב"ה  חז"ל 
לעתיד לבוא )חגיגה יב ע"א(, ומבואר במדרש שהאור של 
ששת ימי בראשית נגנז בתוך התורה )תנחומא פר' נח סי ג'(, 
בתוך התורה יש את האור הגנוז שבו אפשר לראות מסוף 

העולם ועד סופו.
ביום טוב מונח אותו אור הגנוז, בספרים הקדמונים  גם 
מהפסוק  מקורו  טוב"  "יום  שהשם  מבואר  ועוד(  )מהר"ל 
ישנה  טוב  יום  בכל  טוב",  כי  האור  את  אלקים  "וירא 

התפרצות של האור הגנוז.
העולם  מסוף  לראות  אפשר  שבו  אור  הוא  הגנוז  האור 
ועד סופו )חגיגה שם(, בתחילת בריאת העולם ברא הקב"ה 
ועד  העולם  מסוף  אחד,  במבט  הכל  את  שהאיר  אחד  אור 
סופו ראו במבט אחד את הנקודה המרכזית – יחוד ה', אין 
עוד מלבדו, לא כל אחד זוכה לראות אור זה, חושי האדם 
מוגבלים ואינם יכולים לראות הרבה דברים ביחד, רק אדם 
רק  אחד,  דבר  הוא  סופו  עד  מתחילתו  העולם  כל  שאצלו 
אדם שמסתכל על כל העולם במבט אחד של יחוד ה', הוא 
הזוכה להבין דברים שאחרים אינם מבינים, זהו אותו האור 
הגנוז שיזכו בו הצדיקים לעתיד לבוא, אבל גם בדורות שלנו 
זכו גדולי עולם לצפות באור הגנוז, והם זכו לראות בלי עין, 
ולשמוע בלי אוזן דברים שלא היו בהשגתם של אחרים, כך 
מצינו אצל החפץ – חיים, המהרי"ל דיסקין רבני משפחת 
אבוחצירא לדורותיהם ועוד, הם ראו בכל דבר בבריאה את 

יחוד ה' – זהו האור הגנוז.
היסוד של הימים הטובים הוא שניקח אתנו קצת מהאור 
הגנוז הזה לכל השנה, כל השנה החיים שגרתיים, אבל עלינו 
לצאת מהיום טוב עם קצת אור של ששת ימי בראשית, עם 
קצת אור של יחוד ה' מסוף העולם ועד סופו, עלינו להגיע 
למצב שהעולם הזה לא יהיה מתוק אצלנו יותר מהקדושה, 
הטובים  בימים  שנזכה  ז(  יא,  )קהלת  האור"  "ומתוק  אלא 

להחיות את הנקודה הפנימית של הנשמה.

בברכת פסח כשר ושמח
צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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מהכת לחיק היהדות
את  להביא  האם  ולכאן  לכאן  מחשבות  לי  היו 
)כמובן  לפרסמו  בסוף  ההחלטה  הבא.  הסיפור 
בגלל  ורק  אך  היא  מוחלט(  דמויות  בטשטוש 

המסר החשוב העולה ממנו.
בלילה  מאוחר  טלפון  קיבלתי  שנה,  כחצי  לפני  זה  היה 
מעסקן. "תשמע, אני שולח לך בחור על הבוקר, תדבר איתו. 
שאנחנו  חרדי  בנער  מדובר  נפש,  פיקוח  של  ענין  ממש  זה 
לקבוצה  להתחבר  התחיל  הוא  עליו,  עבר  מה  יודעים  לא 
תמיכה מסוימת, אולי זה כת, אין לנו מושג עם מי הוא מדבר 

ובקשר". 
אמרתי לו, "אם הוא נפל לכת אני לא מומחה לענייני כתות, 
יש אנשים מיוחדים לכך שמבינים את התחום הזה, אני ממש 
לא הכתובת. יש ארגונים מפורסמים שעוסקים בתחום". אך 
הוא התעקש שאפגוש את הבחור, "אתה בטוח תבין אותו, 
כלום  יודע  לא  אחד  אף  דבר,  לכל  ישיבה  בחור  עדיין  הוא 
הוא  דבר חשוב",  ועוד  נפש,  פיקוח  זה ממש  עדיין.  זה  על 
מדגיש לי, "הבחור לא רוצה להיפגש אצלך בקליניקה הוא 

רוצה להיפגש בחוץ".
לשם  נסעתי  אביב,  בתל  פארק  באיזשהו  להיפגש  קבענו 
בבוקר כשאני מתפלל להשם שאצליח. הסתכלתי עליו ואני 
רואה לפניי בחור עם חליפה, ציצית מצמר מחוץ לחולצה, 
זקן קצר מכסה את פניו ופאותיו ארוכות ומתנופפות ברוח, 

והוא סיפר לי את סיפורו העצוב כל כך.
"הוריי אנשים טובים ומקסימים, אבי הוא דרשן מפורסם, 
אמי מורה בבית ספר, אני לא יכול להגיד שהם עשו לי משהו 
ופה מתחיל עיקר הסיפור  רע, אבל בעצם אולי משהו אחד 
שלי. כפי שאמרתי הורי הם אנשים טובים ומקסימים ויש עוד 
משהו אחד שמאפיין אותם, הם אנשים צדיקים מאוד. הייתי 

מגדיר אדיקות ממש.
זוכר  "כל זה בסדר גמור, אך אני סבלתי מזה. מאז שאני 
את עצמי בסעודות שבת או סתם במשך השבוע, כל הערה 
על מצבי הרוחני או אפילו סתם הערה רוחנית בבית, התלוו 
עבירה  כל  על  העונשים  כמה  עד  והסברים  תיאורים  אליה 

חמורים ביותר.
זמן  ילד מעט מאוחר ושכחתי  "לדוגמא, אם קמתי בתור 
קריאת שמע, אבי לא הסביר לי בעדינות כמה זה חשוב, אלא 
חמור  זה  כמה  עד  ספרים  מיני  מכל  ציטוטים  לי  מביא  היה 
קערה  לשים  שוכח  הייתי  אם  זה.  על  מקבלים  עונש  ואיזה 
הכי  לי בצורה  היה מסביר  הוא  ידיים שעל המיטה  לנטילת 
ידיים שעל המיטה  מפורטת מה קורה למי שלא שם נטילת 
הוא ממש תיאר לי את הקליפות הטמאות שאוחזות אותי אם 
אני לא נוטל מיד ידיים, וכך בעוד מאות מקרים של מצוות 
ספגתי ממש פחדים איומים. חשוב לי לציין שהוריי בחיים 
לא פגעו בי מילולית אך בסוף יצא שהורי פגעו בי והרסו לי 

את הנשמה שלי.
"כך נכנסתי לישיבה, למזלי נתקלתי במשגיח שהיה דומה 

לאבי באותו סגנון דיבור, כך ששקט ושלווה לא היה לי גם 
של  דקה  כל  על  מתאר  היה  שלו  בשיחות  קטנה.  בישיבה 
הדוגמאות  רבות  ועוד  זה  על  יש  גיהינום  כמה  תורה  ביטול 

של הפחדים שהוא חולל בנשמתי.
"לא הייתה שום מילה עד כמה חיובית ומאירה היא התורה 
והמצוות. עד כמה השם הוא טוב ורוצה אותנו ועד כמה על 
את  בזה.  פשוט שמח  יתברך  והשם  מקיים  מצווה שאני  כל 
מהמשגיח  ולא  מהוריי  לא  שמעתי,  לא  בחיים  הזה  הסגנון 
על הצד  לי לשמוע  נתנו  לא  בחיים  ואיומים.  פחד  רק  שלי, 
כך  יפה.  באמת  היא  כמה  ועד  ביהדות  שיש  והיפה  המאיר 
הדבר נמשך במשך שנים, אט אט בשילוב הכוחות של אבי 
מה  ומכל  מהדת  איומים  לפחדים  לי  גרמו  הם  והמשגיח 
שקשור ברוחניות. עליתי לישיבה גדולה, המשגיח נעלם אך 

אבי ואמי המשיכו באותה הדרך.
"היה זה יום אחד בבין הזמנים, נסעתי עם אחיי באופניים 
יותר  היו  אחיי  מהאופניים,  השרשרת  לי  נפלה  בדרך  לים. 
מהירים ממני והתקדמו, אני שם את השרשרת בחזרה ואז אני 
רואה שנעצרתי ליד דוכן שמחלק חוברות חינם. היה לחוברת 
שם מאוד פשוט ותמים 'האושר'. האדם שהציע לי את זה היה 
אומנם עם זקן גדול אך ללא כיפה. לא יודע מה נפל לי באותו 
דקה בראש, לקחתי מידו את החוברת, שמתי בתיק הגב שלי 

והמשכתי לנסוע במהירות לכיוון אחיי.
"מטבעי אני סקרן, ידעתי בתוך ליבי שבטוח לא כדאי לי 
לקרוא את החוברת הזו, אך קראתי בה". אני מעדיף להימנע 
הבחור  חוברת,  באותה  כתובים  שהיו  הטקסטים  מתיאור 
המשיך וסיפר: "לא הבנתי בהתחלה שזה חוברת של 'יהודיים 
משיחיים' שמנסים לגרום ליהודים להגיע לנצרות רח"ל, הכל 
קלטתי  לא  עוד  פשוט  מקסימות.  כך  כל  במילים  כתוב  היה 
להכניס  כדי  הזו  בחוברת  מספיק  היה  שם...  יש  שקר  כמה 
טוב  למשהו  שלי  הרצון  היה  ובעיקר  ותהיות,  שאלות  בי 
והמשגיח  אותי אבי  ולא מלא פחדים כמו שהפחידו  ומאיר 
שלי ללא הרף. אמי מצאה לפני כשבועיים את החוברת הזו 
הם  כנראה  איתי...  מדברים  לא  הוריי  שני  ומאז  שלי  בארון 
אומר  לפניך",  כאן  אני  והנה  וזהו  עסקנים  מספר  עם  דיברו 
לי הבחור, "אני מבולבל לגמרי, נפשי סוערת בוכה ומייללת 
מה קורה איתי. איך הגעתי לכזה מצב. השאלות מנקרות לי 
בראש, הפחדים והאיומים שגרמו לי - רק גורם לי להתרחק 

מכל דבר דתי". 
חזר  בחור  אותו  השם  ברוך  לחלוטין,  אמיתי  הסיפור 
למסלול. שלחתי אותו לרב ידוע שניפץ לו את כל השאלות 
שהתעוררו לו, אך בעיקר העבודה אתו בשיחות רבות הייתה 
השם  כמה  עד  הכיר.  לא  שהוא  אחרת  רוחניות  לו  להראות 
אוהב אותו, דואג לו ורוצה אותו שמח בכל מצווה הכי קטנה 
הגיע  שהוא  אמר  הקדוש  שהאר"י  לו  אמרתי  עושה.  שהוא 
לכל הדרגות שלו בגלל שהייתה לו שמחה של מצווה מכל 

מצווה ומצווה.

נפש של אדם לא יכולה לשמוע רק את הפחדים והאיומים 
שמה  המציאות  באמת  כי  יכולה  לא  שהיא  רק  ולא  האלו, 
שיכול לגרום לנוער ולאנשים לקיים את המצוות הוא להגיד 

להם את האמת המאירה והחיובית של התורה והמצוות.
זהו אומנם סיפור ומקרה שהגיע לאיפה שהגיע, אך הרבה 
נוער נושר מגיעים לכך משום שהם לא נהנים מקיום מתורה 
ומצוות וחיים בפחד בגלל שהציגו להם רוחניות מלאה פחד 

ועונשים.
שאם  ולהגיד  ולהתמקד  מצווה  כל  לקחת  יכול  אתה 
ואיזה  לך,  יהיה  עונש  איזה  מבין  לא  אתה  אותה  תקיים  לא 
גיהינום תקבל אם לא תקיים את המצווה הזו, או שאתה יכול 
לקחת את המצווה ולהתמקד באור ובחיובי, כמה השם רוצה 
את זה וכמה אתה זוכה להתקרב להשם בגלל זה ואיזה שכר 

יש על כל מצווה ומצווה.
אתה יכול להסביר על שמירת עיניים או צניעות, לדוגמה, 
אתה יכול בשיחה רק להפחיד ולאיים מי שרק מסתכל חוטא, 
ואת  העונשים  כל  את  שמפרטים  הספרים  כל  את  להביא 
חומרת העניין, או שאתה יכול לדבר על החיובי, עד כמה זה 
חשוב וכמה אלוקים שמח בכל התגברות שאתה מתגבר ואת 

השכר שיש על זה.
על נטילת ידיים ליד המיטה אתה יכול להציג את זה ולהגיד 
'אתה לא מבין כמה טומאה יש עליך אם אתה לא שם נטילת 
ידיים', או פשוט לשנות את הסגנון ולהגיד 'כמה האדם קדוש 

וטהור כאשר הוא שם נטילת ידיים על יד המיטה'.
חמורה  כמה  את  פעם  מידי  להגיד  צריכים  אם  גם  וכן 
הכי חשוב שכל  אבל  פעם,  מידי  חובה  וזה  מסוימת  עבירה 
ההתמקדות במוסר תהיה בכמה אור וקדושה יש כאשר אנחנו 
כן עושים מצוות ומתגברים על עבירות. זו היא דרך מאוזנת 

ובריאה הן לנפש והן לנשמה.
היו אצלי כל מיני סיפורים של בחורים שנפלו השם ישמור 
לעבירות חמורות ביותר, אחת התשובות שהם ענו מדוע הם 
אני  'מילא  לעצמם  אמרו  בגלל שהם  כי  עמוק,  כך  כל  נפלו 
יהיה בגיהינום וישרפו אותי, אז אני כבר אעשה עוד עבירה', 
עלי  לא מסתכל  כבר  הוא  אותי,  אוהב  לא  כבר  'מילא השם 

אחרי מה שחטאתי, אז אם כבר אז כבר'.
ועל  מצב  בכל  איתם  שהשם  ידעו  לא  שהם  חבל  כך  כל 
כל התגברות אפילו הקטנה ביותר הם לא יכולים לתאר את 
השכר שלהם לעולם הבא, ועד כמה השם באמת אוהב אותם, 

רוצה אותם ומחכה להם תמיד.
מדאורייתא  מצווה  זו  לבנך,  והגדת  בפסח  מצוה  ישנה 
להגיד  איך  מיוחדת  חוכמה  צריך  אך  שלנו.  לבנים  להגיד 
יעזור  שהשם  ולא...  וחיובית  שמחה  מאירה  בצורה  לבנים, 
שנדע כולנו תמיד איך להעביר אלוקות בצורה טובה בריאה 
שמחה ומאוזנת. פסח כשר ושמח לכל עם ישראל באשר הם.

machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

אתה יכול לקחת כל מצווה ולהתמקד ולהגיד שאם לא תקיים אותה אתה לא מבין איזה עונש יהיה "
לך, ואיזה גיהינום תקבל אם לא תקיים את המצווה הזו, או שאתה יכול לקחת את המצווה ולהתמקד 
באור ובחיובי, כמה השם רוצה את זה וכמה אתה זוכה להתקרב להשם בגלל זה ואיזה שכר יש על כל 

מצווה ומצווה

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



 ⋅ משפר את תוצאות הכביסה ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

לכביסה צבעונית ולבנהמסיר כתמים קשים

לא קרה כלום.
יש סנו אוקסיג’ן

אופס...

*ע״פ סטורנקסט 2017

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*
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הגאון רבי אברהם אליהו וואזנר מספר בהתרפקות ואהבה על אווירת ערבי פסחים בצל 
אביו, עמוד ההוראה מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, שבליל הסדר הקרוב ימלאו שלוש שנים 
להסתלקותו  מתאר בהתרגשות את אמירת ההגדה וקריאת ההלל בימי החג, מספר 
בשימת לב על הקפדותיו והנהגותיו בקודש, ומתאר בדבקות את מעמד בדיקת החמץ 
בשנות  האופל  מתוך  הפרטית  מצרים  מיציאת  נשכחות  מזכיר    האלוקים  ירא  של 
מלחמת העולם השנייה, מעורר בדאגה על הסטיה מהשקפה הטהורה מול המציאות 

הציבורית המורכבת, ומסביר על החשיבות של מצוות ציצית

צילומים: פישל רוזנפלד
|| יוסי גיטלר ||

כוס של
אליהו
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ת טבילת האש הראשונה בכבשונה א
המעטירה  וואזנר  שושלת  של 
הקרקע  הכנת  בשלב  כבר  טעמתי 
לשיחת החג. בשיחה המקדימה עם 
נוחה  תהיה  שעה  איזו  שאלתי  הרב 
לו לשיחה. העליתי אפשרות לקיים 
את המפגש בשעת ערב מאוחרת, אבל הרב במתק 
לשונו הדף את ההצעה באמרו "אני כמו אבי זכותו 
תגן עלינו, אבא לחם בכל מאודו שילכו לישון כמה 
ללכת  אבל  בערב  משהו  ללמוד  מוקדם,  שיותר 
לישון בשעה סבירה, את עיקר הלימוד ייעד לשעות 
לפנות בוקר. על שעות ה'פארטוגעס' התבטא שהוא 
זמן שהאוויר זך ונקי והקב"ה שט בעולמו. הוא ראה 
בשעות האלו זמן שקט שאפשר לחדש בו חידושי 
תורה, וממילא לבוא לתפילת שחרית בעוז וחדווה.

"בעת מלחמת המפרץ אמר לסובביו בדרך צחות", 
ממשיך הרב לספר על דרכו של אביו, "לגבי התקנה 
האנשים  למרבית  שגרם  מה  הבתים,  את  להאפיל 
ללכת לישון מוקדם: 'לסדאם חוסיין שומעים ואילו 
לי לא שומעים...' אחת הבנות שלי התחתנה באותם 
כדי  הצהריים  לשעות  החתונה  את  והקדימו  ימים 

לאפשר לאנשים להיות בבתים בשעות הלילה.
באותם  עושה  היה  העיקרי  לימודיו  חוק  "את 
כבר  התפילה  אחרי  לילה.  ולא  יום  לא  של  שעות 

'חכמי  ישיבתו  בחורי  בפני  ראשון  שיעור  מוסר  היה 
לובלין' על מגן אברהם עם מחצית השקל שלמד לפני 
התפילה. כל יום ראשון אחרי התפילה היה בוחן את 
של  ותפילין  בטלית  עטור  כשהוא  בקיאות  הבחורים 
בקרב  ההתמדה  לחיזוק  הביאה  הזו  הבחינה  ר"ת, 
ראשון  שביום  ידע  אחד  כל  קודש.  בשבת  הבחורים 
הוא יצטרך לעמוד בכור המבחן אצל ראש הישיבה".

על מפתן בית ההוראה

שעות אחר הצהריים של יום רביעי ד' ניסן ברחובות 
את  נותנים  מאיר'  'זיכרון  שכונת  משעולי  ברק.  בני 

אווירת ערבי הפסחים, בכל  התחושה האותנטית של 
פינה ופינה שאתה פונה יהודים ממהרים לקראת החג. 
האחד נשרך עם זאטוטיו ושקי תפוחי אדמה ממכירת 
ומחבתות  בסירים  ממהר  השני  הקהילתית,  החסד 
להגעלת הכלים השכונתית, מכל עבר נישאים ניחוחות 
מתערבלים  ניקיון  חומרי  של  חריפים  אדים  הפסח, 
בריחות מגרים של תבשילי הפסח, הרחוב כולו זועק 

חג וזּכּות.
הלפרין, שם  רחוב  לעבר  פעמינו  את  אנו משימים 
במשכן בית-ההוראה ממנו יוצאת הוראה לעם ישראל 
אנו מוצאים את הגאון הרב אברהם אליהו וואזנר, בנו 
הגאון  הלוי'  'שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן  של  אהובו 
קהילת  ורב  זצ"ל,  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגדול 
'שבט הלוי' במודיעין-עילית. אין מתאים יותר מבית 
המרוממת,  החג  שיחת  את  בו  לערוך  זה 
על  קדם  מימי  זיכרונות  יועלו  במהלכו 
אביו  אצל  בן  ייכנס  בקודש,  מלכי  הליכות 
שנות  במאה  לטובה  צדיק  פעולות  בסיפור 
חייו עלי אדמות, מתוכם עשרות שנות הנהגת 
דור בהוראה והדרכה לדעת את המעשה אשר 
של  תהלוכותיו  בכל  בה  ילכו  והדרך  יעשון 
המאור  האיר  בו  זה  בבית  הישראלי.  האיש 
ישראל  בית  לכל  התורה  לממשלת  הגדול 
מחוליות  ומרגליות  פנינים  לשמוע  הסבנו 

הזהב בשושלתא דדהבא של שבט הלווים.
תחושת ערב פסח לא נותרת מאחורי שערי 
מכירת  הסכמי  דפי  ערמת  ההוראה,  בית 
בתוך  גם  ומזכירה  השולחן  על  מונחת  חמץ 
החדר הסגור את אופי הימים הגדולים. מול 
הנראה  ככל  פנים,  נשוא  יהודי  יושב  הרב 
בפרטי  עמו  עסוק  הרב  השכונה,  מתושבי 
להמתין  לנו  ומסמן  לדקדוקיהם,  המכירה 
מהר,  כך  כל  קורה  לא  זה  שיתפנה.  לרגע 
היא  המכירה  הדור  פוסק  של  בחדרו  כאן 
לא ב'זבנג וגמרנו', הרב מפרט בפני המוכר 
שעשה,  בפעולה  הכרוכות  המשמעויות  את 
מודעים  במכירה  הכלולים  שכל  מוודא 
בירור  אחרי  רק  בשמם,  שנעשה  למעשה 
הסודר  את  מרימים  הפרטים  כל  ואימות 
לקניין והמכירה מתבצעת באופן היותר טוב.
כעת שנתפנה חלון זמן קטן ניסינו לדלות 
נראו  כיצד  הרב,  של  הטוב  מאוצרו  מעט 
ימים אלו במחיצת האב הגדול, איך הכין את 
עצמו אביר ההלכה וענק הפסיקה לימי החג 
והחירות, איך התכונן למצוות הלילה הגדול 

של השנה, ועל סדר יומו בימים המסוגלים הללו.

אור לארבעה עשר
מיום בדיקת חמץ  הימים החל  פותח בתיאור  הרב 
אור לארבעה עשר: "בין מנחה למעריב אבא היה יוצא 
למחרת  שיאפה  מצות  לאפיית  שלנו'  'מים  לשאוב 

היום".
היכן שאב את המים?

"מקום השאיבה היה תלוי כל שנה היכן שהעירייה 
זה  האחרונות  בשנים  לכך,  ייעודיים  ברזים  הציבה 
היה במגדל המים ברחוב חזון-איש. אחרי כן התפלל 
אותו  לבדוק  הביתה  לעלות  בזריזות  פנה  ואז  מעריב 
שמדייקים  הראשונים  דברי  על  והסתמך  מחמץ 
צריך  שעדיין  עשר'  לארבעה  'אור  הגמרא  בתיבות 
להיות אור בחוץ, אבא היה מסתובב עם הנר והנוצה 
הוא  שכתוב,  כמו  ממש  ובסדקים  בחורים  ומפשפש 
שהיה  כך  כדי  עד  בה,  התחבט  שלא  פינה  הניח  לא 
מתכופף ונשכב מתחת לספה כדי לוודאות שלא נותר 
איזשהו פירור סורר באחת הזוויות, את הילקוטים של 
יותר  הילדים היה מעביר לבוידעם, בשנים מאוחרות 
סייעו בידו הנכדים. במהלך הבדיקה היה נוהג לשאול 
את השוקולדים  החביאה  היכן  ע"ה  הרבנית  אמי  את 
לשבת? כך עבר על כל הבית בלי לפספס סנטימטר. 
לאחר הבדיקה ביטל בפיו את החמץ, בחלק מהשנים 
היה מתרגם את הנוסח של הביטול מארמית לאידיש".

מה היה סדר יומו ביום ערב פסח עצמו?
"יום ערב פסח י"ד ניסן היה יום עמוס מאוד אצל 
מקום  פרק  פסחים  במסכת  בחז"ל  שכתוב  כפי  אבא, 
לעשות  לא  שנוהגים  יש  ולכן  עמוס  יום  שזה  שנהגו 
בפסח  שעסוקים  כותב  במקום  שם  רש"י  מלאכה, 
היה  הוא   - עסוק  מאוד  היה  אבא  גם  ומרור,  מצה 
משכים קום יותר מהרגלו להספיק את סוף זמן אכילת 
חמץ, ולמרות שלא היה בכור ערך סיום-מסכת בבית 
והאברכים  והבחורים  שחרית,  תפילת  אחר  המדרש 
הבכורים ששהו בביהמ"ד הצטרפו לסיום שלו ואכלו 
ממנהגו  ביטל  לא  מהתפילה  שובו  אחר  הסיום.  אגב 
ידיים לפת שחרית,  הקבוע בשאר ימות השנה ליטול 
ולאחר מכן עמל לנקות את עצמו ביסודיות מכל בדל 

של חמץ.
לגוי  את החמץ  למכור  הלך  הבוקר  ארוחת  "אחרי 
אליו  בסמוך  השנים  כל  לעמוד  זכיתי  לפה,  שהגיע 
שכל  שווידא  לפני  לא  חמץ  לשריפת  יצא  לו.  לסייע 
הבית נקי סטרילי, כידוע מאוד הקפיד על נקיות. שרף 
לאפות  ויצא  קמעא,  נח  ורחימו,  בדחילו  החמץ  את 

אבא היה מסתובב עם הנר 
והנוצה ומפשפש בחורים 

ובסדקים ממש כמו שכתוב, 
הוא לא הניח פינה שלא 

התחבט בה, עד כדי כך שהיה 
מתכופף ונשכב מתחת לספה 

כדי לוודאות שלא נותר איזשהו 
פירור סורר באחת הזוויות, 
את הילקוטים של הילדים 

היה מעביר לבוידעם, בשנים 
מאוחרות יותר סייעו בידו 

הנכדים.
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מצות חבורה של ערב פסח עם תלמידים ובני משפחה, 
אז עדיין לא היו כל המאפיות שקיימות היום, רק מאפיית 
באזור  ימי החג  לכל  אופה את המצות  היה  ויז'ניץ, שם 
של ראש חודש ניסן כבר ובערב פסח היה הולך למאפייה 
אחרת, הוא היה נותן את המים 'לשם מצת מצווה' בעיסה 
הראשונה, ואחריה נהג לעמוד על יד התנור כמנהגם של 
של  שחומו  עיניהם  במו  לראות  שחפצו  ישראל  גדולי 
'תנור- היה מבקש את המצות של  גבוה,  התנור מספיק 
יוצאים  האם  בודק  והיה  ברזל  מוט  לקח  ואז  ראשון' 

ניצוצות.
בקושי  המצות.  אפיית  בעת  לשיר  מהסובבים  "ביקש 
להתכונן  ונפנה  הביתה  חזר  שלמות.  מצות  אז  יצאו 
ספרים,  ושאר  הקדוש  של"ה  בלימוד  הלילה  לקדושת 

וכן בדק את עלי החסה למרור שלושה  נח קמעא 
תולעים.  ללא  הגידולים  היו  לא  עוד  אז  פעמים, 
הלך לוודא שהרבנית הפרישה חלה מהמצות, אחר 

כך בדק את הכפולות".
הקפיד על 'כפולות'?

מה  רק  כפולות,  על  כך  כל  הקפיד  לא  "כללית 
בצורה  נפוח  שזה  רואים  שהיו  כפול  ממש  שהיה 
חריגה ולא פתוח אז היה פוסל, אבל קצת נפיחות 
לא הקפיד כי אלו היו מצות דקות מאוד וראו שהם 

אפויות היטב".

מערבית בליל הסדר
נעבור לליל הסדר, איך היה סדר הלילה?

"ליל הסדר נפתח כמובן בתפילת ערבית, באמירת הלל 
אחרי שמו"ע כנהוג בחלק מהקהלים. דבר מעניין היה עם 
קטעי ה'מערבית' בברכות קריאת שמע במעריב. בהונגריה 
ארץ מוצאו נהוג היה לומר את קטעי ה'מערבית' במעריב 
של לילות החגים, אבל מאחר ובשנות הראשית בעיר בני 
ברק היה קושי גדול לקבץ מניין לתפילות החג, התאספו 
יחד כל תושבי העיר לתפילה משותפת, מטבע הדברים 
לא  שם  פולין  יוצאי  גור  חסידי  היו  המתפללים  מרבית 
'מערבית'  יאמרו  שלא  שגרם  מה  'מערבית',  לומר  נהוג 
כבר  כמובן  אז  האחרונות,  בשנותיו  אבא.  אצל  במניין 
התפלל עם בני עדתו, החל לשוב לומר 'מערבית', באמרו 
ניתן לדלג על משפטים כה מתוקים המאירים את  כיצד 

העיניים. אחרי התפילה מיהר לשולחן הסדר".
היכן ערך את הסדר?

"בשנים קדומות יותר היה עורך את הסדר בסלון ביתו, 
ונכדיו,  בניו חתניו  אליו הסבו  ישב בראש השולחן  שם 
בבית  הלילה  את  לערוך  עבר  יותר  מאוחרות  בשנים 
ברחוב  המתגורר  איצקוביץ  יעקב  אברהם  הרב  חתנו 
סמוך. קידש על היין ברגע שהדבר התאפשר כפי שכתוב 
אחרי  ערניים.  הילדים  את  להותיר  כדי  ערוך  בשולחן 
'יחץ' נטל על שכמו את חתיכת המצה החצויה הצרורה 
במפית הבד וכך צעד הלוך ושוב בסלון ואמר בהתלהבות 

'כך יצאו אבותינו ממצרים' כדי לעורר את הילדים. 
"קודם שאלת 'מה נשתנה', כדי להתמיה את התינוקות 
נהג להרים את הקערה מהשולחן והניחה בשולחן מרוחק 
יציאת  סיפור  את  גולל  'מגיד'  במהלך  החדר.  בקצה 
יציאת  על  הילדים  לסיפורי  רב  בקשב  והאזין  מצרים 
מצרים. היה נושא מדברות קדשו והביא את דברי זקניו 
ורבותיו למעלה בקודש בשגב הזמן. 'מרור' נהג לאכול 
עלי חסה ובחלק מהשנים הוסיף גרגרי חזרת לפי יכולתו. 
הכול  עשה  אלא  הלחיץ  ולא  מיהר  לא  הסדר  כל  משך 
קודם  חצות  זמן  חלילה  יעברו  שלא  שמר  אבל  ברוגע, 

אכילת האפיקומן. 
"ימי חוה"מ עברו בהתרוממות הרוח אצלו, את תפילת 
שחרית התפלל מוקדם, לא יכול היה לסבול את אלו שהיו 

"ימי חוה"מ עברו בהתרוממות 
הרוח אצלו, את תפילת שחרית 
התפלל מוקדם, לא יכול היה 
לסבול את אלו שהיו אומרים 
שמפני קדושת המועד צריך 
להתפלל מאוחר, זה ממש 
הרגיז אותו, הוא הדגיש שצריך 
להתפלל בזמן. התפילה עברה 
במתינות ורוגע, היה מבקש 
שישירו בהלל, בכלל היה לאבא 
רגש מיוחד לשירה, כאשר 
הבאתי בתפילה ניגון חדש היה 
לוקח את זה בחיבה רבה.
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להתפלל  צריך  המועד  קדושת  שמפני  אומרים 
מאוחר, זה ממש הרגיז אותו, הוא הדגיש שצריך 
להתפלל בזמן. התפילה עברה במתינות ורוגע, 
היה מבקש שישירו בהלל, בכלל היה לאבא רגש 
מיוחד לשירה, כאשר הבאתי בתפילה ניגון חדש 
היה לוקח את זה בחיבה רבה. לפעמים היה ניגש 
בעצמו לעמוד התפילה. היה מקבל קהל לברכת 
החג בשעות קבועות, וכל יום בין מנחה למעריב 
היה מוסר שיעור, כמנהגו בכל ימי בין הזמנים 
בנושא  דרש  בתשרי  דיומא,  בענייני  פעם  כל 

התשובה ובניסן על עניני פסח".

קדושת פסח 
מבטלת טומאה

סופר  החתם  של  לדרכו  משמעות  הייתה 
במנהגיו בפסח?

החתם  משנת  פי  על  הייתה  אבא  של  "דרכו 
סופר בכל דבר, אבל בפסח לא היו לו קפידות 
יתרות. אחד מאמרות הקודש עליהן נהג לחזור 
שוב ושוב היו משם רבינו החתם סופר זי"ע על 
המובא בשם מהרי"ל שהניח כלים יפים שקיבל 
בתור משכונות מנוכרים כדי ליפות את שולחן 
מפני  בהם  השתמש  שלא  שם  ונכתב  הסדר, 

מה  על  גדול  בקול  חוזר  היה  ואבא  העמים,  טומאת 
קדושת  כי  משתמש  היה  ש'בטח  סופר  החתם  שאמר 
מופיע  זה  עכו"ם',  טומאת  בתתקס"ד  מבטלת  פסח 

בדרשות חתם סופר כהלכה".
מה אחז לגבי אכילת שרויה?

"אבא הרי הגיע מאוסטריה, שם לא נהגו להקפיד על 
'חכמי  בישיבת  למד  כבחור  בפסח,  אכילת שרויה  אי 
באכילת  יתירה  בחומרה  נהגו  שם  בפולין  לובלין' 
ראש  של  שולחנו  על  אבא  היסב  הסדר  בליל  שרויה, 
הישיבה הגאון הנודע רבי מאיר שפירא מלובלין זי"ע, 
בשולחן עורך לקח חתיכת מצה וקרב לטבלה ברוטב 
מאיר  רבי  בוינה,  נעוריו  בימי  שהורגל  כפי  הדגים 
שפירא הבחין בכך ואמר לאבא 'נהיית שחור אצלנו', 
אבא שהיה בידידות קרובה מאוד עם רבי מאיר שפירא 
'שחורה  בפסוק  המלך  דוד  בדברי  בשנינות  לו  השיב 
לפיו  להכניס  שלא  הקפיד  והלאה  מאז  ונאוה'.  אני 
שרויה, אם כי לא בצורה גורפת - כך לדוגמא יכול היה 
למרוח חמאה או אבוקדו על המצה ולאכול מיד, אבל 
לא לטבול בדבר רטוב וודאי שלא להשתהות. לילדים 
בדיוק,  זוכר  אינני  מצוות,  גיל  או  חינוך  גיל  מתחת 

התיר לאכול שרויה".

מכירת ייסורים לגוי
ומבקש  נכבד  יהודי  לפתע  נכנס  השיחה  כדי  תוך 
בקשה חריגה. שמע הוא כי קיים מושג למכור במסגרת 
מכירת החמץ את כל הצרות והייסורים גם לגוי, והוא 
מבקש לבצע כזאת 'מכירה'. הרב מנסה לומר שדברים 
וכדוגמא  כאלו לא אירעו, רק אצל צדיקים מופלגים, 
אצלו  מסאטמר  יואלי'ש  ר'  הרה"ק  על  סיפור  מסמיך 
משלא  בשלו.  היהודי  אולם  זה,  מעין  מאורע  אירע 
מילא  ואכן  להפצרות,  הרב  נעתר  ברירה  לו  נותרה 
והניח  צרותיו  פירוט סאת  דנן טופס מלא עם  היהודי 
הרב  אותם  גם  ימכור  למען  המכירה  טפסי  בערמת 
אנשי  פסו  לא  עדיין  כי  ללמדנו  הקרוב.  הפסח  בערב 

אמנה מקרב הארץ. 
על  לספר  עובר  והרב  השיחה  לשטף  שבים  אנו 
זצ"ל.  הגר"ש  מרן  אביו  של  הפרטית  מצרים  יציאת 
באירופה  והאימה  הזעם  משנות  הפלאית  הצלתו 
למצוא  היה  נפלא  מה  ממש.  של  נס  בדרך  הכבושה 
כל  משך  באכילה  הנאסר  לחם-החמץ  בין  הקשר  את 
לבין השתלשלות הצלתו של צדיק  ימי הפסח  שבעת 

שם  לגור  ונשאר  בפרשבורג  התחתן  "אבא  צר.  מיד 
על יד חותנו שהכין לו בית דירה ברמה של בית מלון 

אבא  צעד  תש"ד  בשנת  והמשובח,  מהמיטב 
ברחוב עיר מגוריו פרשבורג והבחין בשלט של 
המפלגה הנאצית בה נכתב 'היהודים הם הלחם 
שלנו', כאשר ראה את השלט הזה הודיע שהוא 
לא נשאר כאן יותר, רבים ניסו להניאו מכך, אף 
אחד לא האמין שאכן תתרגש על יהדות הונגריה 
הסמוכות,  הארצות  יהודי  שחוו  כמו  שואה 
החתם  של  קברו  את  כאן  לנו  שיש  שטענו  היו 
את  להשמיד  יצליחו  שהנאצים  יתכן  ולא  סופר 
הקהילה, אבל אבא אמר שגם בפולין היו ציוני 

קודש רבים ועם זאת אירע מה שאירע.
וההורים  אז,  נולד  כבר  מאיר  חיים  ר'  "אחי 
ובשקט  בהיחבא  הגבול  את  הבריחו  שלנו 
והוחבאו  לגאליים  לא  כנוסעים  משא  בספינת 
תחת יריעות בד שחורות בבטן האנייה. בקרבת 
לא  הבריטים  ומחשש  עוגן  הטילה  נתניה  חופי 
ואילך  משם  הארץ,  חופי  לעבר  עוד  התקדמה 
ובשחייה  קטנות  סירות  בתוככי  דרכם  את  עשו 
ידעו לשחות  ואלו שלא  בין הגלים, את הנשים 
שמרו שלפחות הראש שלהם יהיה מחוץ למים. 
על  רגליהם  כפות  דרכו  חנוכה  של  ב'  נר  בליל 
אדמת הארץ, ואבא הדליק את הנרות בחוף הים 
המציא  שמישהו  אמצעים  אלו  אי  באמצעות 
נותר מאחור על  ר' חיים מאיר  לו במקום. אחי 
מעיני  שמים  בחסדי  והוחבא  אירופה  אדמת 

הנאצים משך כל שנות המלחמה הארורה".
היה  עניות ממש, לא  חיי  חיו  "בבואם לארץ 
מפרשבורג,  איתם  דבר  שום  לקחת  ביכולתם 
בו  שתמכה  ע"ה  אמי  זאת  הייתה  ימים  באותם 
היה  לא  זמנים  שבאותם  להבין  צריך  עוז.  בכל 
שישב  ישיבה  בחור  לחתן  שלקח  מי  כמעט 
נבע  וזה   - הספסלים'  'לוחצי  להם  קראו  ולמד, 
מחשש שלא יהיה להם מהיכן להתפרנס. והורי 
אמי לקחו את אבא לחתן מרוב הערכתם ללימוד 
אבא  לימינו של  ע"ה  אימא  וכך עמדה  התורה, 
ובפרט  התורה.  והרבצת  בלימוד  שנותיו  בכל 
מהבחינה  קלים  לא  שהיו  בארץ  הראשית  בימי 

החומרית.
החופה  ביום  עסקינן,  בנישואיו  כבר  "ואם 
נשא אבא דרשה והאריך בה מאוד, עד שהעירו 
לחופה...  היום  להיכנס  עוד  צריך  שהוא  לו 
גאוני  השתתפו  בהם  שיעורים  מסר  בירושלים 

עולם. החזון איש ראה צורך ברב מורה הוראה שיבוא 
בעת  בעיר.  להתגורר  לעבור  וביקשו  ברק  בני  לעיר 

בשנת תש"ד צעד אבא ברחוב 
עיר מגוריו פרשבורג והבחין 
בשלט של המפלגה הנאצית 
בה נכתב 'היהודים הם הלחם 
שלנו', כאשר ראה את השלט 
הזה הודיע שהוא לא נשאר 
כאן יותר, רבים ניסו להניאו 
מכך, אף אחד לא האמין שאכן 
תתרגש על יהדות הונגריה 
שואה כמו שחוו יהודי הארצות 
הסמוכות, היו שטענו שיש לנו 
כאן את קברו של החתם סופר 
ולא יתכן שהנאצים יצליחו 
להשמיד את הקהילה, אבל 
אבא אמר שגם בפולין היו ציוני 
קודש רבים ועם זאת אירע מה 
שאירע.

ממנו יוצאת הוראה. חדר לימודו של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל
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שלמדו יחד אמר פעם אבא לחזון איש שמאוד חם, ענה לו החזון איש 
שכל זמן שלא נמצאים בתוך הסוגיה מרגישים את החום, ברגע ששקועים 

בתוך הלימוד כבר לא מרגישים את החום.
"ויכוח מעניין נוצר פעם בינו לחזון איש בהלכות סת"ם. יש מחלוקת 
סופר  החתם  של  פשרה  ויש  תורה,  בספר  צדי"ק  אות  כתיבת  דרך  על  
בעניין, ואירע מקרה שאבא ישב עם החזון איש והיה על השולחן קלף 
עם צורת צדי"ק כפשרת החתם סופר, והחזון איש ראה זאת ואמר 'גניזה', 
כלומר אין זה כשר. אבא נזעק ושאל 'מדוע'? ענה החזון איש שזה צדי"ק 
החזון  נענה  כזאת'?  מכשיר  סופר  החתם  הרי  'אבל  אבא  שאל  הפוכה, 
איש 'היכן יש חתם סופר כזה'? אבא לא זכר במקום את המיקום המדויק 
ושלח שיביאו ספר והראה לחזון איש בפנים, משראה כך נחה דעתו של 

החזון איש, ומאותו היום הכשיר את צורת הכתיבה הזו".

רודף שלום ואוהב שלום
מי היה עבורכם 'הרב וואזנר'? אני שואל את הרב רגעים לפני סיום 
השיחה הייחודית לה זכינו, והתשובה מפתיעה: "הרב וואזנר היה יהודי 

שהסתדר בטוב עם כל יהודי ושכל יהודי הסתדר אתו טוב". 
שנוי  שהיה  "אדם  פיקנטית:  מעשייה  מוצמדת  הקולעת  להגדרה 

במחלוקת הסתובב בתקופה מסוימת בארץ ישראל, אותו אחד הגיע לבני ברק ועלה 
הבית  מבני  אחד  זעם  הפגישה  דבר  כשהתפרסמה  לברכה,  זכרונו  אבא  של  למעונו 
'הייתכן אדם שכזה יתקבל אצל הרב וואזנר'?! אבא לא יכול היה לשאת דבר כזה, 
כשומעו את דברי הביקורת החריפים על שהורשה אותו אדם להיכנס אליו התבטא 

בחריפות לא אופיינית 'בבית שלי לא יאמרו לי את מי להכניס ואת מי לא!'
"אבא חשש מאוד מפני המחלוקת, כל הפילוגים בין חצרות החסידים ובכלל כאבו 
לו עד דכדוכה של נפש, פעם השתתף בשמחת נישואין של אחד מגדולי האדמו"רים 
שבין חלק מחתניו מנהיגי עדות קדושות בישראל גבה טורא, ובין הקהילות שרר מתח 

רב. אבא אמר לאותו אדמו"ר שהוא 'הבריח התיכון אשר מבריח ביניהם'...
"אבא התארח בדירה בשכונת קטמון בירושלים לתקופה, ורצה להיכנס למעונו של 
כ"ק מרן הרבי מגור ה'בית ישראל' זי"ע ושלח אליו שליח לשאול האם יוכל לבוא, 
עוד לפני שהשליח הספיק לשוב כבר הופיע הרבי במלוא הדרו בפתח הדירה באמרו 

'מדוע שאתה תבוא אלי, אולי אני אבוא אליך...' זאת למרות שהרבי 
היה עסוק באותם ימים במתיחות בין פא"י לאגודת ישראל".

איך הייתה הקרבה האישית ביניכם לאבא?
זכיתי  "מעולם לא רציתי לצאת מחוץ לד' אמות של אבי הקדוש, 
להיות מאוד קרוב אליו כבן אהוב, גם כאשר הציע לי לצאת לשוויץ 
לראות קצת את העולם שמחוץ לד' אמותיו סירבתי, לא רציתי לפספס 
אולם  ומשמשים  גבאים  גם  התווספו  רגע במחיצתו, בהמשך השנים 

לפני כן זכיתי להיות צמוד אליו ולסייע לו בכל הנדרש לו".

ההשקפה הטהורה
"אבא לא התערב כלל בנעשה בפוליטיקה, אבל במקביל עמד בראש 
החץ של כל המערכות הציבוריות שידעה היהדות החרדית בעשורים 
האחרונים, מאבקי השבת והצניעות, עמדתו בתוקף שלא לשנות מאום 
מיסודות ההלכה המסורות לנו מדור לדור ועל כולנה המערכה הכבדה 
נגד פגעי הטכנולוגיה, בהם קידש מלחמת חורמה, לכולם ודאי זכורים 

דבריו הנחרצים בדרשות שבת הגדול ובהזדמנויות אחרות.
"כאבו לו מאוד הפרצות בחומת היהדות, ואם כבר מדברים כואב 
לכל יהודי שלא מחו מספיק בתוקף על חילולי השבת של הרכבת לפני 
כמה חודשים, גם אם לא ניתן לעשות כלום לפחות קול מחאה צריך 
שיהדהד מסוף העולם ועד סופו. ומי שיכול לפעול ודאי שגם יפעל. 

אבל קול המחאה לא נשמע מספיק.
"שורר בלבול בציבור. ראש הממשלה הזה, נתניהו, מצליח למצוא 
חן בעיני הרבה אנשים, אבל מה אנחנו מצאנו אצלו? הוא שומר שבת? 
התגלמות  שהוא  מבינים  ולא  מתבלבלים  אנשים  כשרות?  על  שומר 
רחמנות.  לשמים'  'רע  איזה  ועוד  לשמים',  ורע  לבריות  'טוב  המושג 
אבא זצ"ל היה אומר לי תמיד שהוא חושש מהימין עוד יותר מהשמאל, 
כי הימין יכול להיות מין גשר בין החרדים לחילונים, כאשר מנחם בגין 

עלה לשלטון אמר לי אבא 'היזהר והישמר'!
יואלי'ש  ר'  הרה"ק  הוציא  וכאשר  בהשקפתו,  קנאי  היה  "אבא 
תקופה  באותה  אבא  התגורר  משה'  'ויואל  ספרו  את  זי"ע  מסאטמר 
אבא  הספר,  את  עבורו  שיגיה  אליו  שלח  רב'  וה'סאטמר  בארה"ב, 
ביקש ממנו שיסיר כמה קטעים והרבי מסאטמר אכן הסירם. הוא גם 
העיר על קטע ירושלמי שלא הוזכר בספר והרה"ק מסאטמר תפס את 
הכובע ואמר 'אוי הראש הזה כתב את ה'ויואל משה' אחרי קבלת קהל 

לכן הוא יכול לשכוח קטע ירושלמי'".

עזרנו ומגננו הוא
לי  כואב  עיתון:  על  מילים  לומר כמה  אז ברצוני  "המאמר עתיד להופיע בעיתון 
מאוד מה שאני רואה לפעמים שאנשים ממהרים לקרוא את העיתון עוד לפני תפילת 
שחרית, מה כבר כתוב שם? ואם תאמר שרוצים לראות האם נתנו להם עוד קצת כסף 
או הורידו, כדי לדעת אלו בקשות לבקש בשמונה עשרה, הרי בורא עולם הוא המנהיג 
והתפילה היא לא לבקשת צרכים בלבד אלא להודאה ושבח לבורא כל עולמים, הרי 
היא  המטרה  תהילתך',  יגיד  ופי  תפתח  'ה' שפתי  הלחש  תפילת  בפתח  אומרים  כך 
לומר שבחו של מקום, ואיזה טעם יש לגשת לתפילה מתוך חדשות וקריאת ידיעות 

חומריות? לומר 'עזרנו ומגננו היא' ולחשוב חשבונות שונים ומשונים.
"ונסיים בתובנה חשובה: אומרים כל בוקר בתפילה 'המחדש בטובו כל יום מעשה 
העבר.  משגי  את  יום  כל  לתקן  היכולת  על  להודות  שצריך  הוא  הפירוש  בראשית', 

שיהיה פסח כשר ושמח לכל עם ישראל".

 וראיתם אותו וזכרתם
דעת מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל על חיוב עשיית הציצית 

לשמה וחובת חינוך הילדים למצווה זו

בין תחומי עיסוקו של הגרא"א וואזנר נמצא הפיקוח על תחום הציציות, לוודא שהשחלת 
הפתילים נעשית על ידי אנשים יראי אלוקים 'לשם מצוות ציצית'. במסגרת זו מבקש הרב 
לעורר על נושא כאוב שרואות עיניו: "רבים ניגשים היום לחנות ומבקשים 'תן לי ציצית 
ד'  סט  לי  'תן  אלו המבקשים מהזבן בשוק ארבעת המינים  עם הכשר', מה שמזכיר את 
מינים', אין להם זמן להשחיל את החוטים לתוך הבגד, והרי קשר עליון הוא דאורייתא! 
לעשות  קצת  שיוצאים  מבוגרים  בחורים  חנויות שמחזיקים  יש  לכוון לשמה.  חובה  ויש 
לפרנסתם שמשחילים את החוטים לשמה, אבל ישנם עוד חנויות רבות שאין עליהן שום 
פיקוח, איך יתכן שבטלית של צמר שהיא דאורייתא מסתמכים על המוכר? מי ערב שאכן 
אדם נאמן השחיל את הפתילים כראוי? לפעמים רואים חתנים ביום חופתם שמבקשים 
מחברים ללמד אותם מהר איך עושים ציצית, איך משחילים את הפתילים לטלית החדשה, 

ואוי לאותה בושה.
"זכורני כד הוינא טליא בצעירותי ממש קרא לי אליו אבא 'אברומלה בא הנה', הושיב 
אותי על ידו ונטל לידיו ציצית והשחיל פתילים, ומנה בכל סיבוב 'אל"ף בי"ת גימ"ל' וכן 
הלאה, את הקשרים והסיבובים עם שם השם הרמוז בהם. והדגיש שיש לבטא בשפתיים 
קדוש  הפה  כאשר  בפה,  להוציא  לכתחילה  סופר שצריך  כמו  הפה,  קדושת  מפני  זה  כל 
זוכים לילדים ששומרים על העיניים וזוכרים את התורה הקדושה בגלל שעשו את הציצית 

בהידור רב.
"חשוב שידעו שאבי מורי מרן הרב וואזנר זצ"ל אחז שיש ללמד את הילדים איך עושים 
בכך  וראה  ו'אחד',  אותיות  ארבע  של  הקדוש  ושם  האותיות  את  בפה  להוציא  ציצית, 
חשיבות גדולה. היו זמנים שהסתובבתי בין תלמודי-תורה וביקשתי מהמנהלים הרוחניים 
בחנות  פעם  הייתי  ציצית'.  מצוות  'לשם  העשייה  חשיבות  בילדים  להחדיר  והמלמדים 
אמר  הוא  לשמה,  הכול  עושה  האם  אותו  ושאלתי  גת  מקריית  חסידי  יהודי  של  ציציות 
ביקשתי ממנו  ציצית,  יהיה לשם מצוות  היום  היום מצהיר שכל מה שעושה  שבתחילת 

שיאמר על כל עשייה בפני עצמה".
הרב לא חס על כבודו, ובתוך הדברים קם מכיסאו ותר בחדר אחר גמרא מסכת סוכה, 

הוא פותח את הגמרא ומראה בתוך השורות על חשיבות העשייה לשמה בציצית.
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בנין 
אב

|| יענקי קצבורג ||
צילומים: ארכיון, צחי רז חדשות 24

הוא מתרחק מפוליטיקה כמטווחי קשת, אבל השפעתו העצומה ניכרת 
היטב בזירה הרבנית ספרדית  שיעור קומתו התורנית וגדלותו נדירה, 
יענקי קצבורג משרטט פרופיל מקיף    אבל הוא מתהלך בצדי דרכים 
דורון  לדמותו הפלאית של זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי 
 וגם: תחנות חייו בעולם הרבנות, דעתו על הסכסוך הספרדי, מלחמתו 

בבאבות מהדרום ועוד
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בשנת ה נולד  דורון  בקשי  אליהו  רבי  גאון 
ה'תש"א, לפני 77 שנה, הוא כיהן בתפקיד 
בין  לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון 
"בנין  מוסדות  ראש   ,2003-1993 השנים 
אב" ברמת שלמה ו"דבי אליהו" בבית וגן 

בירושלים. 
הרב נולד בירושלים להוריו בן-ציון ולטובה. בצעירותו 
למד בישיבת הדרום, לאחר מכן בישיבת חברון הליטאית 
לרעייתו אסתר,  נישא  יעקב. בהגיעו לפרקו  קול  ובכולל 

בתו של רבי שלום לופס רבה של עכו. 
הנשיא  רמת  שכונות  כרב  לכהן  מונה  תשל"א  בשנת 
מונה לתפקיד  יותר  ים. שנתיים מאוחר  יוסף בבת  ורמת 
לכהן  עבר  מכן  לאחר  העיר.  של  הספרדי  הראשי  הרב 
כיהן ברבנות שמונה עשרה שנים.  כרבה של חיפה, שם 
בתקופת רבנותו בעיר הקים את מוסד "מורשה", שם מסר 
"בנין  בספרו  קובצו  שם  משיחותיו  חלק  תורה.  שיעורי 

אב". 
בשנת תשנ"ג נבחר לכהן כראשון לציון, הרב הראשי 
הספרדי לישראל, בתמיכת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. 
הוא כיהן בתפקיד עד שנת תשס"ג, לצדו של הרב הראשי 
האשכנזי הגאון רבי ישראל מאיר לאו. מתחרהו העיקרי 
לשעבר,  אביב-יפו  תל  של  הספרדי  רבה  היה  בבחירות 

הרב חיים דוד הלוי. 
את השימוש  לבטל  סירב  ראשי  כרב  כהונתו  בתקופת 
בהיתר מכירה בשנת השמיטה, והדבר גרר ביקורת מצד 
הרבנים הליטאים ובראשם מרן הרב יוסף שלום אלישיב 
בישראל  אזרחיים  נישואים  בהנהגת  צידד  כן  כמו  זצ"ל. 

כדי למנוע ממזרים.
בתקופת כהונתו כרב ראשי הקים ועדה שמנעה מהרב 
יונה מצגר לשמש כרב עיר, בשל טענות כלפיו בעניינים 
שונים. בהמשך עקף מצגר את המחסום והגיש מועמדות 

לתפקיד הרב הראשי לישראל. 
ידידי  בארגון  חבר  חסד,  ארגוני  כנשיא  משמש  הרב 
בית החולים רמב"ם, הנהלת קרן לב"י וחבר נשיאות מכון 
את  בירושלים  הקים  לגמלאות,  יציאתו  לאחר  ירושלים. 

מוסדות "בנין אב" בהם הוא משמש כנשיא המוסדות.

עילוי צעיר

הדרום  בישיבת  החל  הישיבות,  בעולם  דרכו  את 
רבי  הגאון  מילדות,  הקרוב  חברו  עם  יחד  ברחובות, 
שילה רפאל זצ"ל, בנו של שר הדתות הרב יצחק רפאל. 
הרב בקשי דורון, שמוצאו מצד אמו ממשפחה חאלבית 
ירושלמית שורשית, גדל  מיוחסת, ומצד אביו ממשפחה 
בקשי  ציון  בן  הרב  אביו,  בירושלים.  רחביה  בשכונת 
ושימש  בירושלים  הספרדית  העדה  מנכבדי  היה  דורון, 
כגבאי בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה, בו 

הוכתר לימים לכס הראשון לציון. 
ממשפחת  שהגיע  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  ממרן  בשונה 
עולים ענייה, הרב בקשי דורון נולד למשפחה ירושלמית 
מבוססת, והתגורר בסמיכות לבית ראש הממשלה ונשיא 
המדינה, שופטי עליון ואישי ציבור. בילדותו למד בבית 
ומי" ביישוב המתחדש.  ילדיהם של כל ה"מי  הספר עם 

והתחכך עם כל שועי המדינה.
בישיבת  ללמוד  כאמור  נשלח  מצוות  לגיל  כשהגיע 

הדרום ברחובות. ביום מן הימים פגש בו הגאון רבי אהרן 
כהן זצ"ל ראש ישיבת חברון, ולאחר שיחה קצרה נדהם 
לישיבת  לעבור  אותו  ושכנע  הנער הצעיר  מכישרונו של 
חברון. אך בעוד ובישיבת הדרום למדו גם מקצועות חול, 
כולו ללימוד התורה  הרי שבישיבת חברון הוקדש הזמן 
בלבד, מה שגרם לאמו להתנגד לתכנית. הגר"א כהן דיבר 
על ליבה של אמו, והסביר לה כי אם ישקיע את כל מרצו 
בתורה, עתיד לצאת ממנו אחד מגדולי הדור, והבטיח לה 
שאם תסכים - תזכה לאריכות ימים. אמו השתכנעה, ואכן 
הוא עבר ללמוד בהיכלה של ישיבת כנסת ישראל חברון 
הישיבה  ראשי  של  לחביבם  והיה  בגאולה,  אז  ששכנה 

והמשגיח הגאון רבי מאיר חדש זצ"ל. 
לפני קצת יותר משנה, בערב ר"ה תשע"ז, הלכה אמו 
לעולמה בשיבה טובה ובזקנה מופלגת כשהיא בגיל מאה 

ושמונה שנים. ויהי לפלא.
עם הבחור  כמה שנים בחברותא  למד  בישיבת חברון 
וכבר  תקוה,  העיר פתח  רב  לימים  סלומון,  ברוך שמעון 
התורה  גדולי  בין  נודע  בישיבה,  צעיר  בחור  בהיותו 
הגאון  הישיבה  ראש  עם  בחברותא  למד  הגר"א  כעילוי. 
הגאון  של  טיפוחיו  לבן  והיה  זצ"ל,  סרנא  יחזקאל  רבי 
ויחדיו  ירושלים,  של  רבה  לימים  ז'ולטי,  בצלאל  רבי 
היו מדברים בלימוד במשך שעות רצופות. ותיקי ישיבת 
לישיבה  מגיע  ז'ולטי  הרב  את  זוכרים  בגאולה,  חברון 
בתחילת הערב ומסתובב בחצר הישיבה ברחוב חגי יחד 
של  במלחמתה  יחד  לוחמים  כשהם  הצעיר,  העילוי  עם 

תורה.
בהגיעו לפרקו, הוא נלקח לחתן ע"י הגאון החסיד רבי 
שלום לופס זצ"ל רב העיר עכו, ונישא לבתו הרבנית ע"ה. 
החל  והוא  חנה,  ברחוב  ביתו  את  הקים  רעייתו  עם  יחד 
את חוק לימודיו בכולל קול יעקב, שהקים אז הגאון רבי 
יהודה עדס לאחר פטירת אביו מרן הגאון רבי יעקב עדס 

זצ"ל, ובו למדו אז העילית שבאברכי ירושלים.
אז  שהוקם  יעקב  קול  בכולל  הדיינות  לימודי  לצד 
יוסף  פורת  בישיבת  הקיבוץ  כראש  שימש  בירושלים, 
אחר  יוסף  פורת  בישיבת  תרו  זמן  באותו  המיתולוגית. 
ויראת  בתורה  גדול  אחד  מצד  שיהיה  מתאים,  מועמד 
שמים, ת"ח מובהק שראוי לכהן לצד גאוני עולם שהיו אז 
ראשי הישיבה דוגמת מרנן הגאון רבי עזרא עטיה, הגר"י 
צדקא, הגרב"צ אבא שאול ואחרים, ומצד שני שיהיה גם 
צעיר וכריזמטי, ובקיא בסגנון הלימוד האשכנזי, ובנוסף 

שמוצאו יהיה ספרדי שורשי. 
הרב  היה  הסבוכים  הקריטריונים  על  שענה  היחיד 
בקשי דורון, מאריות ישיבת חברון, אך גם חתנו של בוגר 
שמשפחתו  זצ"ל,  לופס  שלום  רבי  הגאון  יוסף',  'פורת 
של  לצדם  מונה  כך  בישיבה.  שונים  בתפקידים  כיהנה 
אברך  הספרדיים,  הדור  מגדולי  שהיו  הישיבה  ראשי 
בין  הקיבוץ.  ראש  לתפקיד  שלושים,  לו  מלאו  שטרם 
תלמידיו מאותה תקופה נמנים הראשון לציון הגאון רבי 
פרץ  ניסים  רבי  הגאון  המקובל  ולהבחל"ח  יוסף,  יצחק 
אלעזר  רבי  האדמו"ר  בב"ב,  אל  בית  ישיבת  ראש  זצ"ל 
אבוחצירא זצ"ל, ונוספים שברבות השנים הפכו למרביצי 

תורה ידועי שם.

עול הרבנות

בבת  יוסף  רמת  שכונת  כרב  לכהן  מונה  תש"ל  בשנת 
ים  בת  היתה  השישים,  שנות  שלהי  ימים,  באותם  ים. 
קלטה  יוסף  רמת  שכונת  חדשים.  בעולים  מאוכלסת 
חמור.  אקונומי  סוציו  במצב  ים  קשות  משפחות  לתוכה 
בתחנת  הנוער  קציני  של  וידיהם  גאתה,  הפשיעה  רמת 

המשטרה המקומית היו עמוסות עבודה. 
הרעיון לעזוב באותם ימים את ירושלים התורנית, בה 
אל  ולעבור  והישיבות,  הכוללים  בשמי  כוכבו  דרך  כבר 
למעשה,  אך  הזוי.  דבר  נראה  היה  החושך,  להרי  מעבר 
שכונה  לרב  המינוי  על  להצביע  ניתן  השנים,  במרוצת 
בבת ים השוממה, כאבן הדרך הראשונה בעולם הרבנות, 

שהסתיימה בכס הראשון לציון.
כעבור שנתיים, הלך לעולמו רבה של בת ים, הגאון רבי 
פסח קוקיס זצ"ל, והרב בקשי דורון מונה פה אחד לכהן 
היום  עד  בלבד.   32 כבן  צעיר  אברך  בהיותו  העיר,  כרב 
זהו הגיל הצעיר ביותר בו מונה אי פעם רב עיר במדינת 
ישראל. בתקופה זו פעל גדולות ונצורות בבת ים, מעניין 
לציין כי באותה תקופה קירב מאד את אחד מילדי העיר 
בשם אריה מכלוף דרעי, והמליץ להוריו לשולחו לחינוך 
תורני. הרב בקשי דורון, היה הרב הראשון שהכיר אריה 
דרעי בחייו, ועד היום הוא מכיר לו הכרת תודה עצומה 

על כך.
כרב העיר בת ים, התפרסם שמו בעולם הרבנות, ושמע 
אליו  הביאו  רמה,  ביד  הנהגתו  לצד  התורנית,  גדלותו 
כעבור שנתיים את ההצעה הנכבדה לכהן פאר כרב העיר 
חיפה, השלישית בגודלה במדינה, בהיותו כבן 34 בלבד!
הרב הראשי הטרי, מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, פעל 
ביניהם  נוספים,  רבנים  עם  יחד  המינוי,  למען  הכח  בכל 
ואחרים,  ברק  בני  של  רבה  זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי  הגאון 
היהדות  בין  עז  מאבק  התחולל  ימים  ובאותם  מאחר 
בחובן  שנשאו  העיר,  רבני  משרות  על  למזרחי  החרדית 

השפעה עצומה על צביונה של כל עיר.
הרב בקשי דורון נבחר אז ברוב גדול למשרת רב העיר 
חיפה, שם הרביץ תורה ויראה עשרות שנים. בגיל צעיר 
דין של בירת הצפון,  34 בסך הכל, היה לאב בית  מאד, 
למעלה  שכתב  במיוחד  פעיל  דין  בית  פעל  ותחתיו 
מארבעה גיטין ביום. כמו כן, בסמוך לנמל שכנו מפעלי 
המזון הגדולים בארץ שנזקקו לכשרותו, ומכאן רכש את 

הבנתו בכימיקלים ומרכיבי תעשיית המזון.
'העיר  בכינויה  ידועה  היתה  ימים,  אותם  של  חיפה 
אחוזים  בכתשעים  החזיקה  מפא"י  מפלגת  האדומה'. 
מקולות התושבים, ושלטה שלטון ללא מיצרים בעירייה 
ובשלטון המקומי. על רקע זה פרצו לא פעם מאבקי דת 
ומדינה שבמרכזם עמד רב העיר הצעיר ונלחם על קדשי 

ישראל בתקיפות.
הקריה  במרכז  השילוח,  ברחוב  התגורר  בחיפה 
קלופט  יואל  רבי  הגאון  התגורר  ממולו  בדירה  החרדית, 
גם  התגורר  בבניין  הסטייפלער.  מרן  של  גיסו  זצ"ל, 
הפרקליט הבכיר עו"ד הרב רפאל שטוב, שקשר עם הרב 
קשרי ידידות אמיצים הנמשכים עד לימים אלה. מבחינות 
רבות ניהלו שלושת השכנים את חייה התורניים של חיפה 

רבתי.
הרב  התמודד  איתם  יותר  הסבוכות  הסוגיות  מן  אחת 
הספנות  ענקית  'מצדה'.  אניית  טביעת  הייתה  בחיפה, 
בצי  העיר  מתושבי  אלפים  העסיקה  צים,  הישראלית, 
הספינות שהחזיקה בנמל, אחת מהם, אניית הדגל 'מצדה', 
שיועדה לתובלה ימית, טבעה בלב ים, עם עשרות מלחים 
הרב  עגונות.  עשרות  בחיפה  נוצרו  רגע  בן  סיפונה.  על 
אותן  ספורים התיר  ולאחר חודשים  לעובי הקורה,  נכנס 
להינשא עד לאחרונה שבהן, בתשובה מנומקת ולמדנית 

הרב בקשי דורון עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל הגר"ש בעדני והראשל"צ הרב יצחק יוסף
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המופיעה בשו"ת בנין אב.
זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  הדחת  לאחר  תשמ"ג,  בשנת 
מתפקיד הרב הראשי בתרגיל פוליטי של המפד"ל, שעניינו 
בתפקיד  זצ"ל,  אליהו  מרדכי  הרב  נציגם  את  להושיב  היה 
לתפקיד  דורון  בקשי  הרב  את  יוסף  הגר"ע  הריץ  הנחשק, 
מטעמו, מועמדות שהייתה בקונסטלציה הפוליטית של אז, 
טרום הקמת ש"ס, חסרת סיכוי, אך נעשתה למען כבודו של 
הגר"ע יוסף. בסופו של יום זכה הגר"מ אליהו בתפקיד, אך 

נתק נוצר בינו לבין הגר"ע יוסף והגר"א בקשי דורון.
במסגרת החלטת המועצה הדתית בחיפה שהייתה כפופה 
בקריה  ששכן  פעיל,  לא  וכמעט  ישן  מקווה  לסגור  לדעתו, 
חסידית בעיר, ולהפנות את התקציב לבנית מקווה משוכלל 
שתגורר  העמך  ציבור  לטובת  המעורבות,  העיר  בשכונות 
במקום ולא היה טורח למרחקים בשביל המקווה, פתחו נגדו 
פלסתר  כתבי  הופצו  כשבעיר  אכזרית,  במלחמה  החסידים 
מקוואות,  לסגירת  שפועל  כמי  הוצג  בהם  נגדו  מרושעים 
נקט  הוא  אך  קשות,  אישיות  רדיפות  ספג  המאבק  ובשיא 
שנותיו  בכל  אותו  אפיינה  שאגב  תכונה  השתיקה,  בפלך 

בעולם הרבנות.
והמחוז,  חיפה  של  הדין  בית  ואב  העיר  רב  היותו  לצד 
כיהן כראש ישיבת מורשה, שכללה כולל דיינות וכולל ש"ס 

לעשרות אברכים, בהם מסר שיעורים ושיחות.

הראשון לציון

בשנת תשנ"ג, נבחר במקביל לעמיתו הרב ישראל מאיר 
של  האישי  כמועמדו  לישראל,  הראשי  הרב  לתפקיד  לאו 
המסורתי  ההכתרה  בטכס  ש"ס.  ותנועת  יוסף  הגר"ע  מרן 
כל  השתתפו  בו  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  ע"ש  הכנסת  בבית 
צמרת המדינה דאז, כולל ראש הממשלה יצחק רבין ונשיא 
הגר"ש  החכמים  מועצת  נשיא  חולל  הרצוג,  חיים  המדינה 
כהן, אז חבר מועצת החכמים, סערה גדולה, כאשר התיישב 
בהתרסה במהלך שירת 'התקוה'. כותרות העיתונים התייחסו 
לגוף  וביכו את הפיכת הרבנות הראשית  לאירוע,  בהרחבה 

חרדי קיצוני.
משכנו  את  וקבע  מכורתו,  לירושלים  חזר  שנה  באותה 
רב  עם  עמוק  קשר  מקיים  הוא  בשכונה  וגן.  בית  בשכונת 
רבי  הגאון  עם  וכן  אויערבאך,  עזריאל  רבי  הגאון  השכונה 
ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, והגאון רבי 

יהודה עדס ראש ישיבת קול יעקב.
במהלך העשור בו כיהן כרב הראשי לישראל ונשיא בית 
ביניהם  שררה  לאו,  הגרי"מ  של  לצדו  הגדול,  הרבני  הדין 
עד  שמשמשים  קרובים,  חברות  ויחסי  מופלאה  הרמוניה 
בעיית  עם  המתמודדים  במדינה  ערים  לרבני  דוגמא  היום 
"שני מלכים בכתר אחד" כאשר בכל עיר מכהנים שני רבנים 

במקביל, מה שיוצר לא פעם חיכוכים. 
מן  להתרחק  ימיו  כל  ביכר  דורון  בקשי  הרב  בעוד 
רשמיים  ואירועים  בטכסים  להשתתף  ולא  התקשורת, 
שנדרשים מהנושא בתפקיד הראשון לציון, ושם את כל כובד 
משקלו בבית הדין הגדול, ובמבנה הארגוני של הרבנות, קרי 
בנושאי  הבעיות  לכל  מענה  ונתינת  רצינית  רבנות  טיפוח 
דת שעמדו על הפרק, בהקשחת הבחינות לדיינות, בחיזוק 
את  נאמנה  ייצג  לאו  שהרב  הרי  וכדומה,  הכשרות  מערכת 
שמים  שם  וקידש  שונים,  בפורומים  הראשית  הרבנות 
ביניהם  העבודה  שחלוקת  כך  העולם,  ברחבי  בהופעותיו 

הייתה ברורה מאד.

מוסדות בנין אב

עם פרישתו מתפקיד הרב הראשי 
את  הפנה  תשס"ג,  בשנת  לישראל 
כל כוחו ומשאביו לביסוס מוסדות 
ספרו  שם  על  )הנקראים  אב  בנין 
הגדול,  וחזונו  אב(,  בנין  שו"ת   -
בני  בקרב  תורה  של  קרנה  להרמת 
הקמת  ידי  על  הספרדיים,  התורה 
אמיתי  עילית שיתנו מענה  מוסדות 
לאברכים מופלגים בני עליה, מבלי 
להיסמך על שולחנם של אחרים, קם 
הרב  משמש  מאז  למציאות.  והיה 

כנשיא מוסדות בנין אב בירושלים.
דרום  למדינות  רבות  פעמים  נקלע  תפקידו,  במסגרת 
אמריקה, ונכח לראות את העזובה הרוחנית הרבה ששוררת 
לציון,  הראשון  מתפקיד  פרישתו  לאחר  מיד  ואכן,  שם. 
עומד  בראשותה  אמריקה,  דרום  לבני  גדולה  ישיבה  הקים 
מיר  מישיבת  שבשונה  דורון,  בקשי  שלום  רבי  הרה"ג  בנו 
לדוגמא, דוגלת בכך שלאחר החתונה יחזרו הבחורים לארץ 

מולדתם במקום להישאר אברכים בארץ. 
המהלך הביא לשינוי גדול בדרום אמריקה, כאשר מאות 
אברכים בני תורה נוספו לקהילות במקום, ויצרו חריש עמוק 
הרוחנית  לדמות  נחשב  דורון  בקשי  הרב  התושבים.  בקרב 
אמריקה,  בדרום  הספרדיות  בקהילות  ביותר  המשפיעה 
על  נמנים  הצעירים  הקהילות  רבני  של  רובם  רוב  כאשר 
תלמידיו, לצד קשריו המסועפים עם פילנתרופים ואילי הון, 
דוגמת בן דודו המיליארדר יוסף )ג'ו( קטן מברזיל, משפחת 
ורבם  כמורם  אותו  המחשיבים  ספרא,  היהודים  הנדיבים 

ואחרים.
הרב בקשי דורון משמש כנשיא קרן 'זכור לאברהם' של 
בנו  לזכר  שהוקמה  פיצ'וטו,  שלמה  המיליארדר  מקורבו 
הבחור אברהם פיצ'וטו הי"ד, שנחטף במקסיקו לצרכי כופר 
ובסופו של יום הוצא להורג בידי שוביו. בהתייעצות עם רבו 
הגר"א בקשי דורון, החליט להנציח את זכר בנו ולהקים על 
'זכור לאברהם', בכל רחבי הארץ,  שמו בתי כנסת שיקראו 
כשעד היום תרם למעלה מארבעים )!( בתי כנסת בכל רחבי 
הארץ. כך לדוגמא, כשהחל להתקיים במעונו של הרב מנין 
לתפילות, רכש פיצ'וטו קומה נוספת בבניין מגוריו, ובנה בה 
בית כנסת מפואר ברמה נדירה בעלות אסטרונומית, שנחנך 

בחג החנוכה האחרון.
אין ספק שגולת הכותרת במוסדותיו, היא ישיבת בנין אב 
המפורסמת, שבראשות חתנו הגדול הגאון רבי דוד אברהם. 
נודעה בבני  הישיבה שהוקמה לפני למעלה מעשרים שנה, 
שיעור  בעלי  למדנים  מתוכה,  שהוציאה  המופלגים  העליה 

קומה הבקיאים בסדרי נשים ונזיקין על בורים.
לצעירים,  הישיבה  לצד  אב,  בנין  הגדולה  הישיבה 
האברכים  וכולל  הספרדי,  התורה  עולם  בחזית  שעומדים 
הישיבה  בקרית  שוכנים  אברהם,  הגר"ד  בראשות  הגדול, 
התפוצות  לבני  הישיבה  גם  ממוקמות  שם  שלמה,  ברמת 

ולשכת הרב.
לצעירים  ישיבות  שתי  יש  בנשיאותו  אב  בנין  למוסדות 
וגן  בבית  אליהו  דבי  ישיבת  האחת  בירושלים,  נוספות 
שבראשות חתנו הרב הגאון רבי משה אדרי, וישיבת תורת 
אמך ברמת שלמה בראשות בנו הרב הגאון בן ציון רבי בקשי 

דורון.
מאות  משבע  למעלה  המונה  אמך'  'תורת  ת"ת  כן,  כמו 
ילדים, ושוכן במרכז העיר סמוך לצומת בר אילן, עומד תחת 
נשיאותו במסגרת המוסדות. ת"ת תורת אמך נחשב לחלוץ 
החיידרים הספרדיים לבני אברכים, כאשר עם פתיחתו לפני 
משישה  מורכבת  הראשונה  הכיתה  הייתה  מעשור,  למעלה 
תקופה  תוך  אך  הרב,  של  נכדיו  שניים  מהם  בלבד,  ילדים 
קצרה הפך להצלחה מסחררת בנתינת מענה אמיתי ואיכותי 
למשפחות בני תורה ספרדיים, שהתקשו להתקבל למוסדות 
ספרדי  ת"ת  קיים  היה  לא  ומאידך  הוותיקים  האשכנזיים 

שמתאים לרמתם.
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  חתנו  הקים  האחרונות,  בשנים 
דוד אברהם, ת"תים נוספים במסגרת מוסדות בנין אב בכל 
לתורת  בנוסף  למוסדות  יש  כיום  כאשר  ירושלים,  שכונות 
ב',  ברמות  וגן,  בבית  שאול,  בגבעת  תורה  תלמודי  אמך, 
ולקראת שנת הלימודים הקרובה נפתח ת"ת גם ברמות א'. 

הרב בקשי דורון משמש 
כנשיא קרן 'זכור לאברהם' 

של מקורבו המיליארדר 
שלמה פיצ'וטו, שהוקמה 

לזכר בנו הבחור אברהם 
פיצ'וטו הי"ד, שנחטף 
במקסיקו לצרכי כופר 

ובסופו של יום הוצא להורג 
בידי שוביו. בהתייעצות עם 

רבו הגר"א בקשי דורון, 
החליט להנציח את זכר בנו 
ולהקים על שמו בתי כנסת 

שיקראו 'זכור לאברהם', 
בכל רחבי הארץ, כשעד 

היום תרם למעלה 
מארבעים )!( בתי כנסת 

בכל רחבי הארץ
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ביקוש  ישנו  האלו  התורה  לתלמודי 
בוגרי  צעירים  אברכים  בקרב  אדיר 
רמה  שמחפשים  הטובות,  הישיבות 
החינוכית גבוהה, ומוסד עם משפחות 
בניהם  את  ששולחות  איכותיות 
להתחנך בו. כמו כן מחזיקים מוסדות 
לאברכים,  כוללים  במספר  אב  בנין 

בראשות בניו וחתניו.

מעורבות ציבורית

מכל  הרב  התרחק  שנותיו  בכל 
עיסוק בנושא פוליטי, עולם אותו הוא 
רואה כבזוי וחסר תועלת. כשהוצעה 
התורה,  חכמי  במועצת  חברות  לו 
מלנקוט  נמנע  הוא  תוקף.  בכל  סירב 
וכל  הספרדי,  בסכסוך  ברורה  עמדה 
צד רואה בו כשייך אליו. אחד מנאמני 
ביתו איתו שוחחנו, בוחר להגדיר זאת 
כך: "האמת היא כי הוא מכבד את כל 
ולנציגים  בהם,  באשר  התורה  גדולי 
לכל  כמו  פנים  מאיר  הוא  השונים 

יהודי". 
פעם אחת בלבד יצא מגדרו, ונענה 
הגר"ע  מרן  של  האישית  לבקשתו 
הבחירות  בפרשת  זה  היה  יוסף, 
למרות  בתשע"ג.  הראשית  לרבנות 
רבי  הגאון  עם  השנים  רבת  ידידותו 
כי  בעבר  התבטא  עליו  בוארון,  ציון 
שבאבן  החמורות  בסוגיות  "בקיאותו 
בנטילת  הפשוטות  כהלכות  העזר, 
לגרש"מ  הרבה  והערכתו  ידיים", 
למעונו  לעלות  שמקפיד  עמאר 
כובד  כל  את  הטיל  תכופות,  לעיתים 

במישורים  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  לבחירת  ופעל  משקלו 
שחלקם נותרו חסויים עד היום.

ל'כל  אומר  יוסף,  פורת  מישיבת  אברך  ממקורביו,  אחד 
ישראל': "כל ימיו הרב קידש מלחמה במאחזי עיניים ורמאים 
כיצד  באוזנינו  התפלא  פעם  לא  למקובלים.  עצמם  העושים 
יתכן שרבנים גדולי תורה מכבדים את אותם באבות ברבים, 

בעוד והם יודעים היטב את טבעם המפוקפק".
איננה  שהתורה  אומר  תמיד  "הרב  מוסיף:  מקורב  אותו 
עוברת בירושה, וזה לא אוטומטי שכל בן של רב נהפך מיד 

עם פטירתו ל'גברא רבה'".
מה הדבר הכי חשוב בעת הזו לעם ישראל?

נכון  העדיפויות,  לסדר  "באשר  דורון:  בקשי  הגר"א 
שבדרך כלל סביר שאנשים חושבים קודם כל על מה שלוחץ 
השאלה  היא  האסטרטגית  שהשאלה  פלא  לא  ביותר.  להם 
שדואגים בה כולנו. אבל באופן כללי אולי נאמר מילה אחת 

איך קובעים את סדר העדיפויות".
"אחת הדרכים לקבוע סדר עדיפויות היא כמו שהורו לנו 
וודאי  בלב,  היא  שתפילה  פי  על  אף  תפילה.  לעניין  חז"ל 
שאדם שואל את צרכיו לפי מה שהוא רוצה, חכמים קבעו לנו 
סדר מוגדר איך להתפלל. יש שלוש ברכות ראשונות, שבהן 
מדברים בשבחו של מקום, ואחר-כך האדם שואל את צרכיו 

מהקב"ה". 
"פעם שאל אותי תלמיד פיקח שאל למה יש סדר מיוחד 
לפי  אחד  כל  להתפלל  לנו  נתנו  לא  חז"ל  למה  לתפילה, 
עובדה  שלו.  ובסגנון  רוצה  שהוא  מה  לפי  צריך,  שהוא  מה 
שכשאדם מתפלל על מה שהוא צריך כשיש לו חולה בבית 
את  לומר  יותר.  רבה  בקלות  מדבר  הוא  פרנסה  כשצריך  או 
התשובה  שגרתי.  יותר  זה  קבוע  סדר  ולפי  בסגנון  התפילה 
היא פשוטה. אנשי כנסת הגדולה, שקבעו לנו את הסדר, ידעו 
שאנחנו קטנים ולא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים. לו יצויר 
שהיו קובעים לנו שכל אחד יתפלל לפי מה שהוא רוצה וצריך; 
עד האל הקדוש היינו אומרים את הנוסח, ומשם כל אחד יגיד 
לפי מה שהוא צריך. מסתבר שרוב הציבור היה קודם מבקש 
רפואה, פרנסה וכדו', אבל מי היה מתחיל ב'אתה חונן לאדם 

דעת?' כולם צריכים פרנסה, צריכים ביטחון, יהודים רוחניים 
מי  וגם למשיח, אבל  ירושלים  ולקרן  לירושלים  ידאגו  יותר 
היה מתחיל בדעת? את זה כל אחד חושב שיש לו לבד, הוא 

חושב שאת זה צריך לתת לאחרים". 
"אבל חכמים קבעו שיש סדר. נכון שצריך פרנסה, רפואה 
וגאולה, אבל קודם כל צריך לעשות סדר. דבר ראשון שאדם 
צריך זה דעת. אדם לא מרגיש את זה, אבל זה היסוד הראשון. 
'דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית'.  חכמים קבעו: 
יש עושר שמור לבעליו לרעתו, עושר בלי דעת, פרנסה בלי 
דעת, אפילו גבורה בלי דעת, גם ישועה בלי דעת זה לא הולך. 
דעה קנית מה חסרת? כשיש לך את הדעה האמיתית, הבקשה 
הבאה שלך תהיה 'השיבנו אבינו לתורתך', עוד לפני הפרנסה 

והגאולה".
"על אותו משקל אמרתי כרב ראשי, אם מדברים על סדר 
'דעה  ישראל,  במדינת  ישראל  עם  של  הלאומי  העדיפויות 
קנית מה חסרת', בלי לימוד תורה ומורשת ישראל אין חינוך 
יהודי, אם אין חינוך יהודי אין יהדות, ואז אין מדינת ישראל, 
ואין עלייה, ואין ציונות, ואין בטחון, ואין שום דבר. כשיש 

לך את הדברים האלה, את היהדות, אז אפשר להמשיך. 
אומרים  אנחנו  בוקר  שכל  פעם,  אמר  סולובייצ'יק  "הרב 
עם  על  כשמדברים  אך  יחיד,  בלשון  כוח'  ליעף  'הנותן 
'אוזר ישראל בגבורה'. מה ההבדל בין כוח  ישראל אומרים 
לגבורה? אדם פרטי צריך כוח, ואנחנו מודים לקב"ה הנותן 
אלא  ובכוח  בעוצמה  נמדדת  לא  גבורה  עוצמה.  כוח,  ליעף 
באתגר, האפשרות להתגבר על האתגר. עם ישראל התפקיד 
שלו הוא להתמודד עם האתגר. אין לנו כוח, כי 'לא מרובכם 
מכל העמים', ולא יהיה לנו כוח אף פעם. מה שיש לנו זה את 

הגבורה שלנו. 
שיהודי  הוא  ישראל  ומורשת  התורה  לימוד  של  "היסוד 
היעוד  האחריות.  את  לקבל  חייב  ולהתמסר,  להקריב  חייב 
מדברים  אנחנו  אם  שלו.  היכולת  וזה  שלו  הכוח  הוא  שלו 
על הבעיה האסטרטגית במדינת ישראל, ברור שהכוח שלנו 
הוא 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה''. רוח הגבורה, 

הרצון להתגבר, הרצון למצוא את האתגר. 
לעמידה  החינוך  בצבא.  גם  היום,  גם  שלנו  הבעיה  "זאת 

בכל שנותיו התרחק 
הרב מכל עיסוק בנושא 
פוליטי, עולם אותו הוא 
רואה כבזוי וחסר תועלת. 
כשהוצעה לו חברות 
במועצת חכמי התורה, 
סירב בכל תוקף. הוא 
נמנע מלנקוט עמדה 
ברורה בסכסוך הספרדי, 
וכל צד רואה בו כשייך 
אליו. 

היסוד של לימוד התורה 
ומורשת ישראל הוא 
שיהודי חייב להקריב 
ולהתמסר, חייב לקבל 
את האחריות. היעוד 
שלו הוא הכוח שלו וזה 
היכולת שלו. אם אנחנו 
מדברים על הבעיה 
האסטרטגית במדינת 
ישראל, ברור שהכוח 
שלנו הוא 'לא בחיל ולא 
בכוח כי אם ברוחי אמר 
ה''. רוח הגבורה, הרצון 
להתגבר, הרצון למצוא 
את האתגר

עם הגאון רבי יגאל רוזן
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ולמורשת  לתורה  החינוך  הוא  האתגרים,  בכל  מצב,  בכל 
לרעך  'ואהבת  כלכלית.  מבחינה  גם  דבר  ואותו  ישראל. 
כמוך', שהוא גם היסוד החברתי שלנו בלימוד התורה. אז 
נכון שיש בעיות קשות ביותר, אבל סדר העדיפויות צריך 
בראש  יהיה  ישראל  ומורשת  התורה  שלימוד  כזה  להיות 

הכל, כי בלי יהדות, בלי חינוך יהודי, אין יהודים". 
לדאוג לתפוצות, ליהודים בחו"ל?

זה  היום  היהודים  לנו שבעיית הבעיות של  נדמה  "אם   
בארץ ישראל, הבעיות הביטחוניות והכלכליות וקיומו של 
יש בעיות  זאת.  לא  היא  ישראל, הבעיה  ישראל בארץ  עם 
בעיות  יש  יעננו,  הוא  שענה  מי  ה'  ברוך  אבל  ביטחוניות, 
הרבה  מצבים  היו  ויגדך',�  אביך  'שאל  אבל  כלכליות, 
יותר קשים. הבעיה היא כשהולכים בתפוצות ושומעים את 
60- של  התבוללות  על  היום  מדברים  ההתבוללות.  ממדי 
70 אחוזים, שהם רוב עם ישראל שאולי רק חמישית מהם 
אחוזים  וחמישה  או עשרים  יהודי. עשרים  חינוך  מקבלים 

שמקבלים חינוך יהודי שאולי יחזיק מעמד".
לנו  שיש  הקשות  הבעיות  כל  זה,  על  "כשמסתכלים 
עם  של  היהודי  הקיום  היא  הבעיה  הבעיה.  לא  הן  בארץ 
ישראל בתפוצות, שהפתרון לה הוא רק אחד: חינוך לתורה 
מציון  'כי  של  האתגר  את  לנו  יש  וכאן  ישראל,  ולמסורת 
בסדר  להיות  צריך  הדבר  מירושלים'.  ד'  ודבר  תורה  תצא 
כי ראשית  ובסדר העדיפויות שלנו לא רק בשבילנו,  היום 
כל אנחנו חייבים את זה מצפונית. יש מדינה כבר שבעים 
מכל  היה  שלנו  והכלכלי  הפוליטי  והגב  הכוח  אבל  שנה, 
תפוצות הגולה. כשהתחלנו פה חצי מיליון יהודים, היה לנו 
גב גדול ביותר של יהודים שתמכו. אבל היום מדינת ישראל 

על הרגליים, והיום אנחנו צריכים להחזיר את החוב". 
"היום כל תפוצות ישראל מחכות לחינוך יהודי, זועקות 
לחינוך יהודי. יש להן עתיד רק כשיש חינוך יהודי, ואנחנו 
חייבים ויכולים לתת להם את זה. היום זה אידיאל שחייבים 
לנו  היה  לא  דורות שבהם  כבר  היו  ישראל.  עם  לכל  אותו 
קיום מדיני, היו גזרות, היו בעיות קשות ביותר, אבל היהדות 
הייתה יהדות, החינוך היה חינוך, המסורת הייתה מסורת". 
מסוימת.  התקדמות  יש  האחרונות  השנים  "בעשרים 
הגיעו לדרגה שחייבים להתקדם קדימה, לכן התשובה היא 
החינוך  את  לחזק  שאפשר  כמה  חייבים  אנחנו  אחת:  רק 
היהודי, לראות את זה כיסוד לקיומנו. רק עם חינוך יהודי 
נוכל לעמוד בכל האתגרים. גם באתגרים הקשים כאן בארץ 
לא נוכל לעמוד בלי חינוך יהודי לאתגר ולמסירות לגבורת 

עם ישראל, וזה יש רק בלימוד תורה".

הפסק בליל הסדר

הפסח,  חג  בערב  הרב  שמסר  לשיעור  מצטרפים  אנו 
תוכן הדברים מעלה כי חידושי תורתו של הרב ממשיכים 
גם בימים אלו, והוא נמצא כעת בשלבי סיכום של שיעור 

בענייני החג:
להחמיר  אם  שדנה  בברכות  הגמ'  דברי  לבאר  "אפשר 
משום  הפרקים  בין  אפילו  להפסיק  שלא  ומגילה  בהלל 
דינה  שעיקר  שמע  קריאת  בין  לחלק  שיש  ניסא,  פרסומי 
פרסומי  משום  קריאתם  שעיקר  ומגילה  להלל  בקריאה, 
בו כדי להפריע לכוונה להבנת הדברים  יש  ניסא, שהפסק 
ולהתרגשות מהם, ואינו דומה קריאת שמע שעיקרה קריאה 
ודיבור ככתוב 'ודברת בם', שמותר להפסיק בה לעת הצורך, 
בסיפור  אלא  הדברים  בקריאת  לא  ומגילה שעיקרם  להלל 
הדברים ופרסומם, כשהעיקר שימת לב על תוכן הדברים, 
נתינת  של  אפילו  שהפסק  שבהם,  וההודאה  התרגשות 
להתרגשות  מפריע  ניסא,  הפרסומי  לרצף  מפריע  שלום, 
ולרגש ההודאה שבפרסומי ניסא, לפי שאינה דומה הפסקה 
בהרצאת דברים בעלמא, להפסקה באמצע סיפור שיש בה 
יותר מעיכוב בעלמא, וזו בעיית הגמ', ומשיבה הגמ' 'פוסק 
ואין בכך כלום', משום שאף על פי שהלל ומגילה נאמרים 
ניסא, על כל פנים חיוב קריאתם הוא כדין  משום פרסומי 
קריאה, וכיוון שיש דין מקרא מגילה וקריאת הלל, הפסקה 

לצורך, דינה כקריאת שמע. 
לא  שעיקרה  מצרים,  יציאת  סיפור  במצוות  זה  "לפי 
כשעיקר  לבנך',  'והגדת  בסיפור  אלא  ההגדה,  בקריאת 

ודאי  לסיפור,  ולהכינו  הבן  לב  תשומת  למשוך  ההגדה 
כקריאה  שדינה  מק"ש  יותר  גורעת  דעת  והיסח  שהפסקה 
כלל.  להפסיק  שלא  להיזהר  מקום  ושיש  כסיפור,  ולא 
להשיח  ולא  להפסיק  שלא  להיזהר  שיש  ברור  לכתחילה 
שמותר  במקום  רק  להפסיק  ומותר  המצווה,  מקיום  דעת 
רעמים  וברכת  שלום,  ולהשיב  בקדושה  בקדיש  בק"ש 
לעזוב  שלא  להיזהר  שיש  וק"ו  בק"ש,  במחלוקת  תלויה 
אלא  קטנים  בילדים  לטפל  שלא  ולהשתדל  הסדר,  שולחן 
אם כן מפריעים לסדר כולו, וההכרח לא יגונה, ויש לזכור 
שאין זה רק עוסק בשבחו של מקום, לפי הזוהר פרשת בא 
הקב"ה וכל פמליא דיליה עומדים לפני המספר, ואין להסיח 

או להפסיק כמו בתפילה".

שלא תהיה תקלה

ראוי להביא את שכתב הראשון לציון בהקדמה 
בן הקנה  נחוניה  "רבי  א':  בניין אב חלק  לספרו 
וביציאתו  המדרש  לבית  בכניסתו  מתפלל  היה 
זו,  לתפילה  מקום  מה  לו,  אמרו  קצרה,  תפילה 
אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יארע תקלה 
חלקי".  על  הודאה  נותן  אני  וביציאתי  ידי,  על 
המדרש,  לבית  בכניסה  התפילה  ד'(.  )ברכות, 
ששאלו  עד  דרשני,  ואומרת  תמיהה  מעוררת 
נחוניה  רבי  ובא  זו,  לתפילה  מקום  מה  חכמים, 
להבין מה שאלת  ויש  ופירש תפילתו.  בן הקנה, 
חכמים, הרי יפה תפילה להצלחה בלימוד, להבין 
לבית  בכניסה  הוא  המתאים  והזמן  ולהשכיל, 
בן  נחוניה  רבי  תפילת  על  שאלו  ומה  המדרש. 
הקנה, ונראה לפרש הדברים על פי דברי ר' יצחק 
)מגילה ו( בעניין עסק התורה. "אם יאמר לך אדם 
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי 

אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין". 
ככתוב  ביגיעה,  תלוי  התורה  שלימוד  "מכאן 
לא בשמים היא וגו', אלא בפיך ובלבבך לעשותו, 
לתפילה  מקום  מה  הדבר,  תלוי  ביגיעה  ואם 
בכניסה לבית המדרש, יתפלל אדם שיזכה ללמוד 
ולהיכנס לבית המדרש, ועכשיו שנכנס אין הדבר 
כך  על  תאמין".  ומצאת  ו"יגעת  בו  אלא  תלוי 
ר'  השיב  זו,  לתפילה  מקום  מה  חכמים  שאלו 
נחוניה בן הקנה, "בכניסתי אני מתפלל שלא יארע 

תקלה על ידי". 
"התפילה אינה על ההצלחה בלימוד, ואף לא 
ידי  על  מובטחים  אלה  כל  והזיכרון,  ההבנה  על 
"שלא  היא  התפילה  יולד.  לעמל  ואדם  היגיעה 
הלכה".  בדבר  אכשל  ולא  ידי  על  תקלה  יארע 
אלא  ויגיעתו  באדם  תלויים  אינם  אלה  דברים 
בעזרת השמיים. כדברי הגמרא במגילה על הכלל 
אבל  לחדד,  אלו  "ודברים  תאמין.  ומצאת  יגעת 
הלכה  להורות  שמיים.  עזרת   – לימוד  להעמיד 
לזכות  העמל,  מספיק  לא  התורה  קיום  שהוא 
שמיים,  ועזרת  תפילה  צריך  תורה  של  באמיתה 

ויגעת ומצאת תאמין. 
לדעת  יגיעתו  ובכוח  לעמול  אדם  "יכול 
ובידע,  בכישרון  נקנית  אינה  תורה  של  שאמיתה 
וביושר  אלא בעזרת שמיים, בזכותו של הלומד, 
ההלכה  האמת.  אל  אותו  המקרבות  מידותיו 
נפסקת כבית הלל אף על פי שבית שמאי מחודדים 
נקבעת  ההלכה  שאמת  ולהיוודע  להודיע  יותר. 

ולא  לאמת.  קרבתו  ומידת  הפוסק  של  שמיים  העזרת  לפי 
בכושר עמלו וידיעותיו, וזו הייתה תפילתו של ר' נחוניה בן 
הקנה בכניסתו לבית המדרש. "שלא יארע תקלה על ידי". 
לא על החיוב והמעלות שבעצם הלימוד התפלל, שכל אלה 
בדבר  יכשל  שלא  אלא  עצמו,  באדם  ומותנים  מובטחים 
להעמיד  כדי  שצריך  המיוחדת  שמיים  העזרת  על  הלכה, 
גודל  על  רבות  המלמדת  הקדמה  ההלכה".  לפי  הלימוד 

האחריות של הגר"ב שלא תצא תקלה תחת ידו.

בהיכל ישיבת חברון

מברך ילדים



מהרו לשריין כרטיסים

חוה״מ פסח 
בספארי

בברכת
חג פסח שמח!

יש לרכוש כרטיסים מראש באתר הספארי
safari.co.il

מבקרים יקרים, 

על מנת לשפר את חווית הביקור ולהפחית את העומס בימי חול המועד פסח,

תוגבל מכירת הכרטיסים. 
הכניסה לספארי תתאפשר עם כרטיסים 

שרכשתם מראש ליום המועדף עליכם.

א'-ד' 1.4.2018 - 4.4.2018
חוהמ"פ

בס״ד
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אוהב
ישראל

חצרו  את  שפתח  לאחר  קצר  זמן 
המונים  גודשים  כבר  תקווה,  בפתח 
'כל  כתב    ושיעוריו  שולחנו  את 
דוד  רבי  על  מקיף  בפרופיל  ישראל' 
ממעז'בוז'  האדמו"ר  רוזנבוים,  צבי 
המוסר  בשיעורי  ההתעלות  
והחסידות, קירוב כל יהודי באשר הוא, 
והמסר  לרוב  והישועות  המופתים 
וגם:    לקוראים  הרבי  של  הייחודי 
את  הסוד,  לתורת  הרבי  נחשף  היכן 
קדמונים  קברי  אלו  כרבו,  הכתיר  מי 
הוא נוהג לפקוד וכיצד הוא משתמש 

בטכנולוגיה להפצת תורה

|| חננאל אזואלוס ||
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  עוד ועוד אנשים נכנסים 
לבית מנסים לתפוס את 
מקומם כמה שיותר קרוב 
למקום מושבו של האדמו"ר. 
ככל שנוקפות הדקות 
המשימה הופכת לבלתי 
אפשרית, המקום נראה צר 
מלהכיל את כמות האורחים, 
העובדה שהשיעור מועבר 
באמצעים טכנולוגיים שונים 
לא מונעת מהם להגיע בגופם

"

זמן: ליל שישי. המקום: חצר הקודש מעז'בוז' ה
ומכין  בחדרו  ספון  יושב  הרבי  תקווה.  בפתח 
אינו  איש  אלו  ברגעים  השבועי,  שיעורו  את 
מעז להפריע לרבי. אלו אולי הרגעים היחידים 
הרבי,  בבית  שקט  שורר  בהם  השבוע  במשך 
הבית שבמשך השבוע כולו רגיל לראות אנשים 
כדי להתברך מפי בעל הבית, משנה  רבים הבאים את שעריו 
לרגעים את פניו אך גם זה לזמן מועט, עוד רגע ושוב יפקדו את 

המקום יהודים שונים הרואים בו את ביתם שלהם. 
רבים  ספרים  השיעור.  הכנת  יחיד,  בדבר  עסוק  הרבי  כעת 
מונחים על השולחן, האחד נפתח והאחר נסגר, לאט לאט בונה 
בעבודת  וחיזוק  התעוררות  שכולה  דרשה  דרשתו,  את  הרבי 
אל  יועברו  נפש  פיקוח  של  שאלות  רק  אלו  ברגעים  השם. 
הקודש פנימה. גם משפחתו של הרבי יודעת כמה חשיבות יש 
לשיעור בעיניו, ילדיו הטהורים לא ייכנסו פנימה, "טאטי מכין 

את השיעור" יאמר אחד מהם לאורח בלתי צפוי. 
מכל  יהודים  עשרות  נוהרים  במעז'בוז'  השבועי  לשיעור 
התורה  לימוד  עם  היחיד  המפגש  זהו  לחלקם  הארץ.  רחבי 
הרבה  לחשיבות  הסיבה  וזוהי  יתכן  כולו,  השבוע  במשך 
אט  אט  חלק.  בו  הנוטלים  ולאלו  לשיעור  האדמו"ר  שמייחס 
מתחילים להגיע אנשים אל הבית. אחד מאלו שאני פוגש לא 
מקבלו  הרבי  של  הגבאי  אך  תורה,  של  לעולמה  קרוב  נראה 
הוא שייכות  היחיד  זה במעז'בוז', המבחן  ככה  פנים,  במאור 

לעם לישראל. 
מקומם  את  לתפוס  מנסים  לבית  נכנסים  אנשים  ועוד  עוד 
כמה שיותר קרוב למקום מושבו של האדמו"ר. ככל שנוקפות 
צר  נראה  המקום  אפשרית,  לבלתי  הופכת  המשימה  הדקות 
מועבר  שהשיעור  העובדה  האורחים,  כמות  את  מלהכיל 
בגופם.  להגיע  מהם  מונעת  לא  שונים  טכנולוגיים  באמצעים 
אחד המשתתפים אומר לי כי הוא אינו יכול לקבל את השבת 

בלי לחזות בפניו הקדושות של רבו וכי ההכנה לשבת מתחילה 
רבה  התרגשות  הרבי.  של  ביתו  מפתן  על  דורך  כשהוא  כאן 
ייכנס  ספורים  רגעים  בעוד   - הנוכחים  של  פניהם  על  ניכרת 
הרבי. במשך שעה ארוכה הוא ימסור שיעור בפרשת השבוע 
ולעיתים אף בענייני השעה ויגביה את שומעי לקחו טפח מעל 
הקרקע. יחד הם יפשטו את מלבושי החול ויעטו בגדי קודש 

לקראת השבת הממשמשת ובאה.
והנה מגיע הרגע לו ציפו כולם והרבי נכנס, בבת אחת דממה 
ומיד  השולחן  בראש  מתיישב  הרבי  המקום,  על  משתלטת 
הוא  היום  השיעור  נושא  תורה.  של  בעומקה  לצלול  מתחיל 
הנוראה של האדמו"ר בכל מכמני התורה  ההודאה, בקיאותו 
שאין  נראה  וקבלה,  חסידות  הלכה  גמרא  כל,  לעיני  מתגלית 
חלק בתורה שהוא מדלג עליו, הנהגה מעניינת שמקורה כנראה 
את שליטתו  אך מאידך מראה  הרבי  הגדולה של  בענוותנותו 
בכל מרחבי התלמוד צדה את עיני כשהרב מצטט גמרא, הוא 
נעצר ומבקש מהמשב"ק שיביא לו את הספר ועל אתר מוצא 
גאונותו  כאן  הנוכחים  שאת  נראה  בדף.  המדויק  מיקומו  את 
של הרבי איננה מפתיעה, הם כבר רגילים לכך, מדי שבוע הם 

שומעים את דרשתו המתובלת בכל חלקי פרדס התורה.
של  גאונותו  בולטת  התורה  ופנימיות  החסידות  בתורת  גם 
הרבי, ספרי היסוד של החסידות שגורים על לשונו, תוך שהוא 
מרבה לצטט את המאמרים ככתבם וכלשונם. כולם עולים על 
פעמים  מפורסמים,  פחות  חסידות  ספרי  גם  הטהור,  שולחנו 
בחיל  החסידות  ומאורי  גדולי  של  שמותיהם  את  יזכיר  רבות 
התרגשות  הקדושים  אבותיו  של  חידושים  וכשיזכיר  ורעדה, 
עצומה תעלה על פניו. לא פעם אגב אורחיה ידבר אודות אחד 
מהצדיקים תוך כדי הזכרת ייחוסו כמה דורות קודם, וגם כאן 
תבוא לידי ביטוי חכמתו ובקיאותו הרבה עד לפרטים הקטנים. 
בסיום השיעור נערך טיש קצר כשאל השולחן מוגשים מיטב 
ועוד,  שונים  מסוגים  פשטידות  דגים,  פלטות  השבת,  מטעמי 

אווירת השבת כבר כאן. מספר בקבוקי יין עומדים על שולחנו 
של  כוס  בחלוקת  הרבי  מתחיל  הגפן  ברכת  ולאחר  הרבי  של 
ברכה, בזה אחר זה קורא בשמו של כל אחד מיושבי המקום 

ומוזג לו יין תוך כדי ברכה לה הוא זקוק. 
"כזה הוא הרבי", אומר לי אחד מבאי ביתו, "פגישה אחת 
מספיקה לרבי כדי לזכור אותך ואת בקשתך, זה מדהים, אלפי 
אנשים עברו אצלו עם אלפי בקשות, אבל הוא נותן לך תחושה 
של בן יחיד". תחושה דומה אני שומע מיהודי ספרדי מחסידי 
בבית,  כאן  מרגיש  אני  אבל  ספרדי  אינו  אמנם  "הרבי  הרבי: 
הטיש  באמצע  אמיתית,  ישראל  אהבת  כולם  את  מקרב  הרבי 
זה  בדביקות,  שר  שהרבי  ספרדים  פיוטים  לשמוע  יכול  אתה 

דברים שרואים רק כאן".
הרבי מתחיל בשירת קה אכסוף בניגון של רבי אהרן מקרלין 
עילאית.  דביקות  באווירת  המשתתפים  מצטרפים  ואליו 
קודשך'  שבת  ומצפים  שומרי  שמור  הווה  'היה  המילים 
נמצא  כי הרבי כבר  נראה  מקבלות עכשיו משמעות מיוחדת, 
'ויהיו  בעיצומה של סעודת השבת, כשמגיעים למילות השיר 
פורץ  נעצר,  הרבי  לפתע  קודשך'  עם  על  מתגוללים  רחמיך 
בבכי, אחוז כולו שרעפי קודש הוא חוזר שוב ושוב על המילים 
ובכיו מתגבר "אנחנו לא יודעים מה פועל כעת הרבי בשמים" 
אומר לי אחד המשתתפים. לאחר סיום השיר קם הרבי מכיסאו 
ויחד עם כולם שר בהתלהבות שמדביקה את כולם 'שבת שלום 

ומבורך ושמח' שיר שאתו יסתיים כל טיש בליל שישי.

כולם שווים לטובה
כדי  יצאנו למסע לחצר הקודש מעז'בוז',  ערב חג החירות 
לנסות להתחקות אחר דמותו הייחודית ולגעת בעולמו הפנימי 

בעידן חדוותא
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של הרבי, לשמוע ממקורביו והשותפים לפעילות הקודש במעז'בוז' 
ועל הדברים  יומו של הרבי, על הרעיון בהקמת החסידות  על סדר 
ברכתו  כוח  על  פסחנו  לא  כמובן,  חסידיו.  מציבור  לו  החשובים 
ננסה להבין את  והמופתים הרבים להם הם עדים. בשורות הבאות 
סודה של מעז'בוז' וכן את כוחו של הרבי שבגיל צעיר חולל מהפכה 
בעולם החסידות וסחף אחריו קהלים רבים שבזכותו זכו לטעום את 

טעמה הערב של התורה.
מעז'בוז' לא נראית חצר חסידית רגילה, רוב אלו שיושבים סביב 
חסידי.  יהודי  של  מההגדרה  בחזותם  רחוקים  הרבי  של  שולחנו 
במעז'בוז' מצאנו זה לצד זה בדיבוק חברים, חסידים בלבוש חסידי, 
ליטאים,  ישיבות  בחורי  כחולות,  חולצות  לובשי  מודרניים  חרדים 
כיפה  שחבשו  כאלו  וגם  סרוגות,  כיפות  חובשי  המזרח,  עדות  בני 
לפני כניסתם לבית. אבל קוד לבוש כך נראה הוא לא הנושא כאן, 
שוב ושוב יציין האדמו"ר בדרשותיו כי מעז'בוז' היא לא עוד חצר, 
החפצים  יהודים  שיותר  כמה  לשורותיה  לצרף  כדי  קמה  הקהילה 

להתעלות בתורה ולהוסיף קדושה. 
בשנים  ממש  של  מהפכה  חוללה  האדמו"ר  של  זאת  גישה 
לחיי  להתקרב  זכו  רבים  כשיהודים  החצר,  נוסדה  מאז  האחרונות 
תורה ומצוות ולהצטופף בצל השכינה בזכות התקשרותם אל הרבי. 
בכך הפך האדמו"ר לסמל של קירוב רחוקים. בעניין זה מוסיף אחד 
שיהודי  יום  באותו  לדאוג  יכול  הרבי  פעם  "לא  הרבי:  ממקורבי 
השוהה במדינה מרוחקת ילמד כל יום חמש דקות. ובמדינה אחרת 
גבולות.  חוצה  הרבי  של  ישראל  אהבת  לבעל,  תפילין  שיגיע  לזוג 
הרבי יכול להגיד לחסיד - ממך אני מבקש שתלך למקווה כל ערב 
שבת, ממך אני מצפה שתלך כל בוקר, אתה צריך ללמוד שעה ביום, 
ממך אני מצפה שעתיים לימוד ביום, אתה תקפיד על תפילה בציבור, 

ומאחר שמירת עיניים. כל אחד לפום דרגתו". 
דבר נוסף שבולט במעז'בוז' היא העובדה כי כולם שווים בעיני 
מעמד,  בעל  לאיש  קהל  בקבלת  שיקדיש  זמן  פרק  אותו  את  הרבי, 
יקדיש גם ליהודי פשוט. שוב ושוב יאמר הרבי לנאמני ביתו כי אין 
אשר  מעמדו  יהיה  האחר,  פני  על  דהוא  מאן  להקדים  מושג  אצלו 
יופיע  וגם אם  יהיה. סדר הכניסה ליחידות אצל הרבי נקבע מראש 
עריכת  בזמן  גם  הרבי.  של  לחדרו  בכניסה  ימתין  הוא  חשוב  גביר 
השולחן סדר הישיבה לא נקבע על פי מעמד המשתתפים. במעז'בוז' 
לא נמדד ערך של יהודי לפי מצבו הכלכלי, בעיני האדמו"ר כל יהודי 

הוא חלק אלוה ממעל עם נשמה החצובה מתחת לכיסא הכבוד. 
בעלי  מסתופפים  שבחצרו  האדמו"ר  זאת  ינצל  רבות  פעמים 
אמצעים ומאידך קשיי יום וישמש כידא אריכתא של הנזקקים, לא 
פעם בקבלת קהל נכנס יהודי והשאיר פדיון ומיד אחריו נכנס יהודי 
מסכן שתינה את צערו על כך שאין לו כסף לאוכל עבור השבת, או 
אז לתדהמתו העביר לו האדמו"ר את כסף הפדיון שהונח אצלו אך 

לפני רגע ושלחו לקנות את צורכי השבת.

במעלליו יתנכר נער
לאביו  ברק  בבני  האיתנים  בירח  נולד  ממעז'בוז'  האדמו"ר 
האדמו"ר מראחוב. כבר בבריתו התבטא סבו הרה"ק מראחוב זצ"ל 
כי עדיו של הרך הנימול לגדולות. הרבי הוא נצר לשושלת אדמו"רים 
מרדכי  רבי  לאדמו"ר  מקרעטשניף,  לאדמו"ר  בן  אחר  בן  ורבנים 
טוב  שם  הבעל  ולמרן  מפרימשלאן  הגדול  מאיר  ר'  מנדבורנה, 
ונטמן נקראת החצר. בבית זה שכולו  שעל שם העיירה בה חי 

קדושה וטהרה גדל הרבי. כבר מקטנותו נודע בתפילותיו החמות 
והמעוררות, ונתפרסם כילד עילוי בעל כישרונות נדירים שכולם 
וטהרה  בקדושה  היו  מקטנות  הליכותיו  לגדולות.  הועידוהו 
בדגש על שמירת העיניים. רמז לאהבת ישראל העתידה לבעור 

בקרבו היה ניתן לראות כבר בשנים אלו.
מספסל  חבריו  בעלזא,  בישיבות  הרבי  למד  בחור  בהיותו 
מצויה  שלא  השם  עבודת  על  מעידים  ימים  באותם  הלימודים 
אצל נערים אחרים, אחד מהם מספר: "הרבי היה קם כל בוקר 
וחסידות  גמרא  לומד  היה  כך  אחר  למקווה,  והולך   5 בשעה 
בישיבה  שיעורים  המגידי  כל  גדולה.  בהתמדה  היה  היום  וכל 
לו אף  ולא העירו  לו דבר  התחברו אליו, המשגיחים לא אמרו 
פעם על כלום, כי ידעו כי קודש הוא וכל הליכותיו בכוונות ובכל 
ערב  כל  שמע  קריאת  קורא  היה  נשגבים,  עניינים  לו  היו  דבר 
ואחר כך ערך תיקון חצות בישיבה על הארץ  נוראיות  בבכיות 
בבכיות וזעקות על לב השמים, ולפעמים היה אומר תיקון חצות 
בבית המדרש שכבר היה חשוך לגמרי והיה יושב על הארץ ליד 
ארון הקודש ובוכה בכי תמרורים. כבר בישיבה היה מחדיר בלב 
נקבצו  ותמיד  החסידות,  לימוד  של  החשיבות  מעלת  הבחורים 

סביבו בחורים שהיו שומעים ממנו חסידות ומוסר".
לפני  להתעורר  נוהג  היה  גדולה  בישיבה  לימודיו  בשנות 
הנץ וללמוד תניא על גג הישיבה ואחר כך שיעור בגמרא לפני 
דבר,  לשם  היו  בישיבה  שתפילותיו  מספרים  חבריו  התפילה. 
והיה  הלחש,  תפילת  בכל  שליש  בדמעות  משתפך  כשכולו 
לילה לאחר  כל  גם אחר שסיימו את התפילה.  ומאריך  ממשיך 

הסדר בישיבה היה עולה ומסתגר בחדר על גג הישיבה 
ולומד כמה שעות, כשבסיומן היה קורא קריאת שמע 
לפי סדר האר"י הק' בבכיות ותיקון חצות. היה הולך 

הרבי אמנם אינו ספרדי אבל 
אני מרגיש כאן בבית, הרבי 

מקרב את כולם אהבת ישראל 
אמיתית, באמצע הטיש אתה 

יכול לשמוע פיוטים ספרדים 
שהרבי שר בדביקות, זה 

דברים שרואים רק כאן

לפתע הרבי נעצר, פורץ 
בבכי, אחוז כולו שרעפי 

קודש הוא חוזר שוב ושוב על 
המילים ובכיו מתגבר "אנחנו 

לא יודעים מה פועל כעת 
הרבי בשמים" אומר לי אחד 

המשתתפים. לאחר סיום 
השיר קם הרבי מכיסאו ויחד 

עם כולם שר בהתלהבות 
שמדביקה את כולם

"

"

בסוכה

שנים רבות עברו מאז חולל מרן הבעל שם טוב את תנועת 
החסידות, מהפיכה שהחלה באותה עיירה בערבות רוסיה, 

אך נדמה שלאחר מאות שנים אותה מהפכה של קירוב 
ושל צדקה וחסד חוזרת שוב, הפעם במרכזה של ארץ 

הקודש בטבורה של אם המושבות פתח תקווה, עם אותה 
התלהבות ושמחה. מיום ליום מעז'בוז' נוגעת בעוד ועוד 

יהודים שמוצאים דרכה ודרך הרבי את המסילה לכור 
"מחצבתם לחיי הנצח.
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לישון בשעה שתיים אחר חצות ומקדים לקום כל בוקר בשעה חמש. 
כבר בשנות נערותו עבד על תאוות האכילה ובכל שנותיו בישיבה 
היה אוכל בכל בוקר פרוסת לחם אחת לאט ובכוונה ומברך ברכת 

המזון בכוונה יתירה. 
שבילדותו  עד  מראחוב,  הרה"ק  סבו  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
גן בכל שבת לאכול עם  בהיותו בן שמונה שנים היה נשאר ברמת 
סבו ולא היה הולך הביתה עם אביו וכל אחיו לבני ברק, מפני שרצה 
לקנות קדושה ודרכי עבודה מסבו הגדול, כך במשך כמה שנים, גם 
לסבו מצד אמו הגה"צ ר' ישעיה שנייבלג אב"ד בני ראם היה לו קשר 
חזק ואמיץ, הסבא ר' ישעיה חיבבו מאוד והפליג בשבחו, עד שפעם 

אחת בירכו בפני כל המשפחה 'שיהיה מלך גדול'.
באותם ימים נרקם קשר חזק בינו לבין האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, 
ולאחר פטירת דודו הרה"ק רבי הרשלה מקרעטשניף הוא אף קיבלו 
עליו למורו ורבו. באותה תקופה כל אימת שהיה מגיע לארץ הקודש 
נהג הרבי להשתתף בעריכת שולחנו והיה צועד לשם כך מבית הוריו 
הלילה.  של  הקטנות  השעות  עד  כך  אביו,  של  הטיש  סיום  לאחר 
ככל שחלפו השנים הלך והתעצם הקשר כשהם משוחחים ביניהם 

בנושאים שונים הנוגעים לעבודת הקודש. 
מעשה שיעיד על החיבור בין הרבי לאדמו"ר מלעלוב סיפר הרבי, 
כי באחד מביקוריו בליז'ענסק ראה לנכון בין בקשותיו להתפלל על 
כך שהרבי מלעלוב יגיע באותה שנה לארץ הקודש, על אף שבדרך 
הטבע הדבר לא היה אפשרי, ואכן באורח פלא כעבור זמן קצר הגיע 
האדמו"ר לביקור בארץ. האדמו"ר מלעלוב ארה"ב הוא זה שעומד 

מאחורי בחירת השם לחסידות שהקים הרבי, כשלאחר פגישה בת 
מספר שעות שנערכה בבית הרבי הכריע על השם מעז'בוז'.

הוריו  לבית  להגיע  החלו  מקדש,  האיש  לפרק  הרבי  כשהגיע 
הנער  של  שמעו  היקר,  באוצר  לזכות  רצו  הכל  חשובות.  הצעות 
של  לאוזניהם  והגיע  פשטה  יתירה  בקדושה  שמתנהג  העילוי 
אדמו"רים רבים שחפצו לקחתו לחתן. בגיל שבע עשרה נכנס הרבי 
להיכל הברכה של קאמרנא, לאחר שבא בברית האירוסין עם בתו 
לאחרונה,  שנפטר  זצ"ל  סאפרין  מתתיהו  רבי  המקובל  הגה"צ  של 
הזוג  התגורר  החתונה  לאחר  פלא.  ואיש  מופת  כבעל  ידוע  והיה 
של  לרבנים  הוראה  בכולל  הרבי  למד  שם  בירושלים,  שנים  מספר 

סבו האדמו"ר מקאמרנא. באותה תקופה קיבל גם סמיכה לרבנות.

קבלה ורבנות
מספר שנים לאחר נישואיו נכנס ללמוד בישיבת המקובלים שער 
השמים והוא בתחילת שנות העשרים לחייו, אז התבטא עליו הגה"צ 
המקובל רבי חנינא קרפמן זצ"ל, מגדולי רבני שער השמים, שהוא 
המעגל  חוני  ברחוב  קבלה  לומד  היה  בערב  הישיבה.  של  הכתר 
ימים  באותם  המקובלים.  מגדולי  אחד  עם  בחברותא  בירושלים 

כשהיה בשער השמים, התקשר בקשר חזק עם ראש הישיבה 
ערך  שהרבי  עד  רבינוביץ,  גמליאל  רבי  המקובל  הגה"צ 
והוציא לאור אחד מספרי הקבלה שלו 'טיב הכוונות', היינו 

מעז'בוז' לא נראית חצר 
חסידית רגילה, רוב אלו 
שיושבים סביב שולחנו 
של הרבי רחוקים בחזותם 
מההגדרה של יהודי חסידי. 
במעז'בוז' מצאנו זה לצד זה 
בדיבוק חברים, חסידים בלבוש 
חסידי, חרדים מודרניים 
לובשי חולצות כחולות, בחורי 
ישיבות ליטאים, בני עדות 
המזרח, חובשי כיפות סרוגות, 
וגם כאלו שחבשו כיפה לפני 
כניסתם לבית

ידענו שיש אברך צעיר כולו 
קודש, יושב ולומד מהבוקר 
עד הערב, כולו עבודת 
השם, אינו יודע דבר חוץ מד 
אמות של תורה, וכי יש לו 
כוח ראיה מדהים

"

"



בשבילי ובשבילך
סביב שולחן כהלכה

ארבע כוסות 
והגדה

תמיד רק בשמחה

קול ברמה
כל יום הוא חג בשבילי

הלל ושיר לבוראי
קול ברמה

גם בפסח שלי

מתחיל אביב
רואים פריחה

בפרק שיר ואמונה
מתקרבים לגאולה

הנה משיח בא

FM : 92.1  104.3  105.7

PLAY גם בישומון קול
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חיוג ישיר:
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חג פסח
כשר ושמח

קול ברמה
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פירוש על שער הכוונות.
בביתר  חשובה  לקהילה  הגיע  הצעיר  האברך  של  שמעו 
החל  בהן  השנים  אלו  הקהילה.  כרב  לכהן  שלקחתו  עילית 
הרבי להתפרסם, ניתן היה לראות כבר אז בדרשותיו בסעודה 
לאחר  סביבו.  והתקבצו  שבאו  הגוונים  מכל  יהודים  שלישית 
זאת חזר הרבי להתגורר בסמוך לאביו בבני ברק. על  תקופה 
נציין  אך  נפרדת,  כתבה  למלא  אפשר  אביו  עם  הקרוב  הקשר 

מספר עובדות שחלקן רואות אור לראשונה. 
בזמן שעלה אביו לכס ההנהגה, היה הרבי ילד צעיר, אך בכל 
זאת בהוראת אביו היה ליד ימינו ולא משה ידו ממנו לרגע. גם 
לאחר שהחל הרבי לכהן כרבי בעצמו, המשיך להתבטל בפני 
הרבי מסיבת  ערך  לאחרונה  כי  לציין  ניתן  לזה  אביו, בהקשר 
וישב  פניו  יצא לקבל את  וכשהגיע אביו  לילדו בחצרו  חומש 

לידו בהכנעה, ובסיום דאג ללוותו עד לרכבו.
במסירות  בוראו  את  לעבוד  הרבי  המשיך  שנים  באותן 
אחד  מספר  החצר  הקמת  שטרם  ימים  אותם  על  עצומה. 
ולומד  יושב  קודש,  כולו  צעיר  אברך  שיש  "ידענו  החסידים: 
מהבוקר עד הערב, כולו עבודת השם, אינו יודע דבר חוץ מד 
אמות של תורה, וכי יש לו כוח ראיה מדהים. באותה תקופה 
היה מוכר בציבור בשם 'רבי דוד צבי', בדידי הוה עובדא על 
אף היותי מבוגר מהרבי שנים רבות, מיד בפגישתי הראשונה 
עמו נקשרה נפשי בנפשו וראיתי את כח הראיה האדיר לו זכה". 
כשגבר זרם הפונים אל הרבי וכשנוכח לראות עד כמה אפשר 
לקרב יהודים וכי הצימאון בציבור לחצר שתחבר את כולם גדול 
הסכים הרבי להקים את חצר הקודש מעז'בוז' ובאותו זמן קבע 

את מקום מושבו בפתח תקווה – שם הוא מתגורר עד היום.

סוד הזיווגים
סדר יומו של הרבי עמוס וגדוש בעשיה למען הקהל הקדוש 
כותיקין,  שחרית  בבוקר  הרבי  מתפלל  כלל  בדרך  החצר,  באי 
ולאחר מכן מסתגר למספר שעות של לימוד רצוף, 'ביום שלא 
לומדים אי אפשר לענות לאנשים', אומר הרבי ולומד עד שעות 
נוספת,  פעם  לטבול  הרבי  יורד  קהל  קבלת  לפני  הצהריים, 
יישב האדמו"ר  ובשעות אלו תתחיל קבלת קהל. שעות רבות 
אור  עד  בחדרו  יישאר  לעיתים  לפתחו,  המשחרים  את  ויקבל 
ויברך,  יעודד  יחזק,  מצבו,  לפי  זמן  יקדיש  אחד  לכל  ראשון  
האדמו"ר  של  הרגישות  יהודי.  אותו  עם  יבכה  אף  ולפעמים 
בקריאת  שמיד  מקרה  אירע  פעם  לא  דבר,  לשם  היא  לזולת 
הקוויטל פרץ האדמו"ר בבכי מול עיניהם המשתאות של אלו 
הוא  אך  פיהם,  את  לפצות  הספיקו  בטרם  עוד  אליו,  הפונים 

בעיניו הקדושות צפה למרחוק וראה את סיבת הגעתם.
דמותו הסוחפת של האדמו"ר חוצה מגזרים, עדות וגילאים, 
כולם רואים בו את רבם ולא יעשו צעד ללא שיקבלו את ברכת 
קצב  האדמו"ר.  של  חדרו  קירות  שמעו  רבות  צרות  הדרך. 
היהודים הפונים לאדמו"ר הולך וגדל מיום ליום. חדר ההמתנה 
בביתו של הרב רואה מדי יום פסיפס אנושי המורכב מרבנים 
מפורסמים, עסקנים, אנשי עסקים, בעלי חברות גדולות, אנשי 
גלמודים  חולים  זיווג,  מעוכבי  ילדים,  חשוכי  זוגות  עמל, 
 3 רמח"ל  ברחוב  לבית  פונים  כולם  ישראל,  בית  עמך  ושאר 
בפתח תקווה - מקום שהפך לתל תלפיות עבור כל מי שנזקק 
לישועה. די להביט בפני הנכנסים לחדרו של הרב ומיד לאחר 
מכן כשיוצאים מחדרו ולהתפעל מכוחו לנטוע תקווה ולהפיח 

שמחה בלב האנשים.
ברכתו  כוח  על  מסתובבים  רבים  ומופתים  ישועה  סיפורי 

יצא  לחינם שמו של הרבי  לא  וה' מקיים,  גוזר  צדיק  בבחינת 
רבים  אנשים  כאשר  הארץ,  בקרב  ישועות  כפועל  למרחוק 
נוסעים מרחוק כדי לזכות להתברך מפיו לזכות לישועה לה הם 

צריכים. 
כוח גדול יש לאדמו"ר בנושא שידוכים, אחד מאנשי סודו 
של האדמו"ר מגלה לי כי לאדמו"ר היה קשר קרוב עם המקובל 
סוד  לו את  הוא מסר  פי המסופר  ועל  זצ"ל  הגר"י אדלשטיין 
נבנו בזכותו.  ואכן בתים רבים  הזיווגים לפעול ישועה בעניין 
שזכה  מי  אבל  להבטיח  נוהג  לא  הרבי  מקורב,  אותו  לדברי 
כדאי  תאריך,  עם  ובפרט  מהרבי  הבטחה  והוציא  רצון  לשעת 

שיסגור אולם... 
באותו ענין שח הגבאי המסור של הרבי, הר"ר יעקב זינגר: 
על  ששמעו  ישיבה  בחורי  ושני  באירוע  הרבי  היה  מזמן  "לא 
כוחו של הרבי בנושא השידוכים ניגשו אליו לקבל את ברכתו, 
חתן',  כבר  'הוא  בנוסח  הרבי  התבטא  מהם  אחד  את  כשראה 
הבחור המופתע לא האמין למשמע אוזניו, ולא הצליח להסתיר 
לאחר  לרבי  להודות  בא  הוא  זמן  פרק  לאחר  התרגשותו,  את 

שנושע".
כשאנחנו שואלים על המופתים הרבים שהוא עד להם, כאחד 
ששוהה רוב שעות היום במחיצת הרבי הוא משיב: "דרכו של 
הרבי לתת סגולות בהן מלביש את הישועה, כגון לומר פרק זה 
או זה לתת סכום כזה או אחר לצדקה. לפעמים יכתוב על פתק 
דירה  לבוא.  מאחרת  לא  והישועה  יעשה  שאדם  דברים  כמה 
נפקדים  ילדים  חשוכי  זוגות  נמכרת,  במכירתה  עיכוב  שהיה 
האירוסין,  בברית  באים  מבוגרים  בחורים  קיימא,  של  בזרע 

אנשים שזוכו במשפטם ועוד, תקצר היריעה מלהכיל".
לאחד  ואמר  המופתים  בעניין  בעצמו  הרבי  התבטא  פעם 
מהגבאים: "לא תמיד קל לי לפעול ישועות עבור אנשים הפונים 

אלי, אולם לעיתים כמו סוחר אני מתחטא לפני ריבונו של 
עולם, ומבקש שבזכות פלוני הזה שהחל טיפה להתקרב, 
ולשמור קצת שבת, בזכות אלמוני שקיבל קבלה טובה 

לא מזמן היה הרבי באירוע 
ושני בחורי ישיבה ששמעו על 
כוחו של הרבי בנושא השידוכים 
ניגשו אליו לקבל את ברכתו, 
כשראה את אחד מהם התבטא 
הרבי בנוסח 'הוא כבר חתן', 
הבחור המופתע לא האמין 
למשמע אוזניו, ולא הצליח 
להסתיר את התרגשותו, לאחר 
פרק זמן הוא בא להודות לרבי 
לאחר שנושע

"
בבציעת החלהבאמירת תורה
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העונה 
התשיעית
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עשה חסד ותושיע את היהודי שהזכיר עצמו 
אצלי היום". לא פעם כשהגיעו לספר לרבי 
יד  בהינף  זאת  ביטל  הוא  לזכותו,  הנזקף  מופת  על 

והשיב שזה בזכות האמונת חכמים של אותו יהודי.
הוא  הרבי,  בקיאותו של  נודעה  רפואה  בענייני  גם 
על  לו  כשמספרים  פעם  ולא  אליו  הפונים  את  מכוון 
מקרים קשים של חולי על פי אבחנת הרופאים, הוא 
כוח  מתברר  הנוספות  הבדיקות  ולאחר  זאת  מבטל 

ראייתו של הרבי. 
פעם  עסקים,  בענייני  גם  לרבי  יש  גדולה  הבנה 
מה  להשקיע,  כמה  לסגור,  דווקא  ופעם  לפתוח  יורה 
מכל  עסקים  אנשי  לרבי  פונים  למכור,  ומה  לקנות 
שישמעו  בלי  עסקה  שום  יבצעו  שלא  העולם  רחבי 
אחד  בחדרו.  לדרך  יצאו  רבות  ועסקאות  דעתו  את 
מהם מספר לנו כי נראה שהרבי מבין בעסק עוד יותר 
טוב ממנו. פעם אמר הרבי ליהודי שבא להתברך מפיו 
גונבים אותך",  כי "העובדים שלך במפעל באמריקה 

וכמובן הדבר התברר כך.

הנהגות ודעות
קהל  קבלת  הרבי  יערוך  לים  מעבר  במסעותיו  גם 
חסידים  ויותר,  שעות  עשרה  שתים  תארך  שלפעמים 
רבים יש לרבי ברחבי העולם, בין המקומות בהם יש 
לונדון,  ציריך,  וינה,  את  למנות  ניתן  גדולים  ריכוזים 
מהמקומות  לחלק  אפריקה,  בדרום  ואפילו  ארה"ב, 
בנסיעתו  ימים.  מספר  חסידיו  עם  לשהות  הרבי  יגיע 
ובצאתו  הרבי מחב"ד,  לציון  נסע  לארה"ב  האחרונה 
וקירבה  גדולה  הארה  שם  הרגיש  הוא  כי  התבטא 
מיוחדת, גם את ציונו של הרבי מרימניץ זצ"ל מקפיד 

הרבי לפקוד בהיותו בארה"ב ולשהות שם ארוכות.
העבודה של הרבי בקברי צדיקים היא יוצאת דופן, 
הרבות  בהשתטחויות  פועל  הרבי  גדולות  ישועות 
בליעז'נסק  למקורבים  נסיעה  יערוך  פעם  מדי  שלו. 
בעל  של  לציונו  לרבי  יש  חזק  קשר  במיכלשטט.  או 
לעשרים  לשם  נסע  פעם  ולא  בבילגוריי  יועץ  הפלא 
הזקוק  מחסידיו  אחד  על  להתפלל  כדי  שעות  וארבע 
לישועה. יעד נוסף אותו מרבה הרבי לפקוד הוא ציונו 
שהרבי  טוב,  שם  הבעל  מרן  הימים  שבעת  אור  של 
הוא משאר בשרו. גם בארץ הקודש נוהג הרבי לפקוד 
קברי קדמונים, בהם ניתן למנות את קברי התנאים רבי 

שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אלעאי.
השלטון  כלפי  קנאיות  בעמדות  מחד  נוקט  הרבי 
בארץ ישראל, הוא אינו הולך לבחירות וכך גם מנחה 
את החסידים ויכול להתבטא בדרשותיו לפעמים נגד 
בנושאים  מתונות  עמדות  לרבי  יש  ומנגד  המדינה, 
הרבי  רואה  בהן  הקירוב  פעילות  לצורך  מסוימים. 
הטכנולוגיה  את  רתם  הוא  עליונה  חשיבות  כאמור 
בעולם  הקיים  תקשורת  אמצעי  ובכל  המתפתחת, 
גבולות  הרחבת  של  בגדר  כך,  לצורך  הרבי  משתמש 
מייל  באמצעות  אם  לומר,  נוהג  שהוא  כפי  הקדושה 
ייחודי שניתן לשאול דרכו שאלות, לבקש ברכות, או 

כל דבר הנצרך. 
דבר נוסף וייחודי לרבי הינה קבוצת וואטסאפ שבה 
כן  כמו  בחצר,  מהנעשה  עדכונים  לציבור,  מועברים 
מידי יום חמישי עם סיומו של השיעור השבועי הוא 
מועלה ומופץ לכל חברי הקבוצה בארץ ובעולם. גם 
בעניין רישיון נהיגה לנשים הרבי מקל וטעמו שעדיף 

שהאישה תנהג ברכב מאשר תמתין ברחוב להסעה או 
תיסע באוטובוס מעורב בו מצויים מכשלות.

הנוער  בסוגיית  לרבי  יש  ייחודית  חינוכית  גישה 
לחדור  יודע  הרבי  תורניות,  הנושר שנפלא ממסגרות 
ולכוון.  לעודד  האמונה  את  אצלם  לחזק  לליבם, 
תקופה  לאחר  הקדושות  לישיבות  שבו  רבים  נערים 
להם  דואג  בעצמו  כשהרבי  עמו,  בקשר  שהיו  קצרה 
קשות  במילים  התבטא  פעם  לא  מתאימה.  למסגרת 
על ראשי ישיבות עם יד קלה על ההדק כפי שהגדיר 
זאת, שמסלקים בחורים ועקב כך מסכנים את עתידם 

הרוחני.

לאהוב ולקרב כל יהודי
זאת  שהגדיר  כפי  החסידות  של  הדגלים  שלושת 
לימד  הרבי  ישראל.  ואהבת  אמונה שמחה  הם  הרבי, 
את הקהילה לאהוב אחד את השני ולדאוג איש לרעהו. 
לאחרונה ייסד הרבי קופה מרכזית עבור הנזקקים בשם 
אליו  הקשורים  אלו  בכל  מפציר  וכשהוא  לב,  נדיבי 
שיחתמו הוראת קבע עבור מפעלי הצדקה והחסד של 
החסידות, כשהרבי היה הראשון שהוציא מכיסו ותרם 

לקרן שזה עתה הוקמה. 
גילה הרבי מקצת מהמקרים הקשים  באותו מעמד 
אליהם הוא נחשף בשעות קבלת הקהל הרבות, כאשר 
עניים רבים נכנסים אל הקודש כשדמעתם על לחיים. 
פרוטה  בכיסם  ואין  חתונה  לפני  שעומדים  יתומים 
לפורטה, אלמנות שצריכות כסף להאכיל את ילדיהם 
יוצאת העמותה  ועוד. בימים אלו של ערב חג הפסח 
רבים  לבתים  חג  חבילות  חלוקת  של  רחב  במבצע 

שיזכו לשמחת חג בזכות מפעלות הרבי.
בא  מקורב,  כל  כלפי  הרבי  שרואה  האישי  הקשר 
לאחד  כולם,  אצל  בשמחות  בהשתתפות  ביטוי  לידי 
שהדבר  אף  על  סנדק.  ישמש  ולשני  קידושין  יסדר 
גוזל ממנו זמן רב, שכן תמיד ביקור קצר יארך שעה 
כדי  המעמד  את  שמנצל  הרב  הקהל  בשל  ארוכה 
לבקש ברכה ולהתייעץ, אך לא זה מה שיגרום מהרבי 
וכפי  להיענות להזמנה, הוא רואה בחסידות משפחה 
שמהשמחות האישיות הוא לא ייעדר כך גם בשמחות 

של החסידים.
אל  להיכנס  אנחנו  גם  זכינו  הכתבה  הכנת  לקראת 
על  להעלות  אישורו  את  כשביקשנו  פנימה  הקודש 
הכתב את הנעשה בחצר הקודש מעז'בוז', הרבי השיב 
או  שיתקרב  אחד  יהודי  יהיה  "אם  לדבריו,  בחיוב, 
כדאי".  הדבר   - בקהילה  פינה  שימצא  מתחזק  בחור 
להעביר  רוצה  שהוא  המסר  מה  הרבי  את  כששאלנו 
מעל דפי העיתון לקוראים הוא השיב "אני אומר לכם 
מה שאני מוכר כל הזמן, שתרופה לכל המחלות ולכל 
הצרות זה חיזוק באמונה וריקוד של שמחה והתחזקות 

באהבת ישראל", ובירך ש"יתקדש שם שמים"
טוב  שם  הבעל  מרן  חולל  מאז  עברו  רבות  שנים 
את תנועת החסידות, מהפיכה שהחלה באותה עיירה 
נדמה שלאחר מאות שנים אותה  רוסיה, אך  בערבות 
מהפכה של קירוב ושל צדקה וחסד חוזרת שוב, הפעם 
במרכזה של ארץ הקודש בטבורה של אם המושבות 
פתח תקווה, עם אותה התלהבות ושמחה. מיום ליום 
דרכה  שמוצאים  יהודים  ועוד  בעוד  נוגעת  מעז'בוז' 

ודרך הרבי את המסילה לכור מחצבתם לחיי הנצח.



גם במסעותיו מעבר לים יערוך הרבי 
קבלת קהל שלפעמים תארך שתים 

עשרה שעות ויותר, חסידים רבים יש 
לרבי ברחבי העולם, בין המקומות בהם 
יש ריכוזים גדולים ניתן למנות את וינה, 

ציריך, לונדון, ארה"ב, ואפילו בדרום 
אפריקה, לחלק מהמקומות יגיע הרבי 

לשהות עם חסידיו מספר ימים. בנסיעתו 
האחרונה לארה"ב נסע לציון הרבי 

מחב"ד, ובצאתו התבטא כי הוא הרגיש 
שם הארה גדולה וקירבה מיוחדת

"
בהתעלות בחלוקת ברכות
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מגבלות משלה"
"לתקשורת החרדית 
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מגבלות משלה"
"לתקשורת החרדית 

בדימוס  השופטת  שוטחת  החרדית,  לתקשורת  ראשון  בראיון 
ונשיאת מועצת העיתונות דליה דורנר את משנתה בענייני אתיקה 
שלה,  וה'שיניים'  העיתונות  מועצת  של  תפקידיה    בתקשורת 
מערכת היחסים עם 'ידיעות אחרונות' ודעתה על המשך עבודתו 
של נוני מוזס, האם מעורבות התקשורת בחקירות נתניהו בעייתית 
 וגם: איזה מכלי התקשורת החרדים  ומתי יש לפרסם הדלפה 

היה חבר במועצת העיתונות ומדוע הפסיק?

|| פישל רוזנפלד ||
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שבין ב הקשר  ושוב  שוב  צף  האחרונה  שנה 
חקירות  בכל  כמעט  לפוליטיקה.  התקשורת 
תקשורת  כלי  גם  מעורבים  הממשלה  ראש 
מה  להבין  מתקשה  הרחב  הציבור  כי  ונדמה 
מותר ומה אסור, מה נחשב עבירה אתית ומה 
בגבול הסביר, האם לפוליטיקאי מותר לעמוד 
הדלפה  מתי  כמה,  ועד  עיתונאי  עם  בקשר 

ראויה לפרסום ועוד כהנה וכהנה.
זה, ישבנו לראיון חג עם מי שמכהנת  כדי להבין את כל 
בית  שופטת  העיתונות,  מועצת  כנשיאת  מעשור  יותר  כבר 
צעד  לנו  שמסבירה  דורנר,  דליה  בדימוס  העליון  המשפט 
אחר צעד בסבלנות מרובה את כללי המקצוע לפרטי פרטים.

שהיא  בתקווה   ,1963 בשנת  קמה  העיתונות  "מועצת 
תבצע שני דברים. ראשית, שהיא תשמור על חופש העיתונות 
לדאוג  יותר,  המרכזי  הדבר  וזה  ושנית,  ציבורית.  מבחינה 
את  פרסמה  המועצה  ואכן  עיתונאית.  אתיקה  על  לשמירה 
תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, תקנון המוכר כיום 
על ידי בית המשפט העליון כתקנון של מקצוע העיתונות", 

פותחת דורנר.
שהם  המו"לים,  העיתונים,  מבעלי  מורכבת  "המועצה 
העיתונאים  הם  אחוז  שלושים  חבריה,  מבין  אחוז  שלושים 
המאוגדים בארגוני העיתונאים וארבעים אחוז אנשי ציבור. 
ידי  על  הנבחרים  ציבור,  אנשי  הם  לנשיא  והמשנה  הנשיא 
לאתיקה,  דין  בתי  לנו  יש  וולונטרי.  ארגון  אנחנו  המועצה. 
וכאשר ישנה התנהלות שאינה אתית אפשר לפנות בתלונה. 
אפילו אדם שלא נפגע, אך שומע שמשהו לא היה כשורה, 
של  כוחם  לאתיקה.  הדין  לבתי  ציבורי  כעותר  לפנות  יכול 
את  לפרסם  יכולה  זאת, המועצה  עם  מוסרי.  הוא  הדין  בתי 
את  הפרו  שהם  ייקבע  שלא  חשוב  ולעיתונאים  החלטותיה, 
תקנות האתיקה. אם בית הדין יקבע שעיתונאי הפר את תקנון 

האתיקה, הוא ייפגע. יש לנו גם ערכאת ערעור.
שמאל  כולם.  מאוגדים  שבמועצה  להדגיש  רוצה  "אני 
וימין. לגבי עיתונות חרדית, 'המודיע' היה הרבה שנים חבר 
בעלי  כספיים.  עניינים  בשל  פרש  הוא  לצערי  אך  במועצה, 
העיתונים מממנים את המועצה. מדובר בסכומים לא גבוהים. 
של  ההשתתפות  דמי  את  להוריד  שצריך  למזכ"ל  הצעתי 
עיתונים המתקשים לשאת גם בסכומים לא גבוהים, כי מאוד 

חשוב לי שבמועצה יהיו מאוגדים כל הציבורים.
להימנע  ויש  באדם,  פוגעים  שלא  חיים  מהחפץ  "למדתי 
גם  קיים  הזה  העיקרון  אמת.  הדברים  אם  גם  הרע,  מלשון 
בעיתונות עם מגבלה אחת: לא פוגעים באדם גם אם הדברים 
לפרסם  חובה  יש  ציבורי.  ערך  בפרסום  יש  אם  אלא  אמת, 
ולהביא לידיעת הציבור ידיעה, גם אם היא פוגעת, אם יש לה 

ערך ציבורי. זה הבסיס".
מה הם עיקרי התקנון? 

שאם  העיתונות,  מקצוע  של  היסוד  עקרונות  "כמובן 
האדם שכותב אינו מקיים אותם הוא לא עיתונאי. אם רופא 
מפר כלל אתיקה, ובכל מקצוע יש אתיקה, הוא עדיין רופא 
עיתונאי מפר את  דין. אבל אם  ועורך  נהג  גם  וכך  שמרפא. 
כללי האתיקה, כלומר, לא מביא את הסיפור המלא לציבור, 
מזייף, הוא לא עיתונאי. הוא אולי יחצ"ן או פרסומאי, אבל 

הוא לא עיתונאי כלל וכלל. 

את  קובע  התקנון  מאוד.  חשובה  היא  האתיקה  "לכן 
הידיעה  את  להביא  החובה  את  האתיים.  היסוד  עקרונות 
נכון,  לציבור אחרי בדיקה קפדנית שלא לפגוע באדם הלא 
זכות לתגובה, כתיבה אחראית, לא לכתוב דברים,  הצלבה, 
גם אם אמת, שאין להם שום ערך ציבורי והם סתם פוגעניים, 
פוליטיים  לחצים  בפני  לעמוד  אלא  לפחד  לא  אחריות, 
לכתוב  יכול  לא  למשל  עניינים,  ניגוד  ואיסור  וכלכליים, 
רשימה על אדם שהוא המממן שלך הוא הנושא. אם קיבלת 
כסף ממישהו ואתה אחר כך כותב עליו בתמורה לתשלום זה 

פרסום, לא עיתונות.
"יש כללים טכניים שיש בהם היבטים ציבוריים שגם החוק 
אתה  כאשר  קטינים.  של  תמונות  לפרסם  לא  למשל,  קובע. 
מסקר דיון משפטי לא לתפוס צד אלא לספר את מה שקורה 
מאוד  הוא  הביטוי  חופש  לזכות.  ולא  להרשיע  לא  באולם, 
חשוב אבל הוא לא בלתי מוגבל. אסורים פרסומים גזעניים, 
אסור פרסום שמסית לאלימות, ואסורים פרסומים המנוגדים 
לחוק איסור לשון הרע. יש כללים בעניין וצריך לעמוד בהם.

זה  אם  אלא  עדתו,  פי  על  אדם  לסמן  אסור  "בכתיבה 
אני  פגע'.  'חרדי  או  רצח'  'אתיופי  לכתוב:  למשל  רלוונטי. 
זוכרת ש'המודיע' התלונן פעם על אחד העיתונים על פרסום 
כזה, אבל המו"ל של אותו עיתון טען שבאותו עניין זה היה 

רלוונטי. הרלוונטיות יכולה להיבדק בבית דין לאתיקה.
"לא אתייחס לחקירות הפליליות המתנהלות בימים אלה, 

שהוא  הודה  חשוב  אתר  של  שעורך  פורסם  לאחרונה  אבל 
לא הביא לידיעת הציבור בצורה ראויה את העובדות, משום 
הוא  נודע  שהעניין  אחרי  שלו.  מהבוס  הוראה  קיבל  שהוא 
וצריך  חמור  דבר  זה  היה,  אכן  כך  אם  והודה.  תיקון  עשה 
להילחם בזה. אסור לעיתונאי להפר את כללי האתיקה, ואסור 
לו לקבל בקשה שהפר אותם. אני מוכרחה לומר לזכות אותו 

אתר שארבעה כתבים התפטרו ממנו בעקבות ההתנהלות. 
של  הכלכלי  שהמצב  הצער,  כל  עם  להוסיף,  רוצה  "אני 
העיתונות, כפי שאתה כעיתונאי יודע, הוא לא הכי טוב היום. 
עיתונאים עלולים להילחץ בשל הבעיות הכלכליות של כלי 
לעיתונאי  שנתנו  קיבוציים  הסכמים  היו  פעם  התקשורת. 
ביטחון תעסוקתי, וזה עזר גם לחופש העיתונות. היום המצב 
קשה. אבל אני רוצה לומר דברים ברורים גם לציבור שלך: 
אם אתה לא עושה את מלאכתך – אתה לא עוסק בעיתונות. 
אם אני יח"צן אז אני כותב קומוניקטים, אבל אם אני מעמיד 
נמנע  או  לחצים,  בגלל  ידיעות  ומביא  עיתונאי  שאני  פנים 
מלפרסם בשל לחצים, אני מרמה את הציבור. חבל על הזמן 

לנהוג כך ולהתחזות לעיתונאי, מוטב בהרבה ללמוד תורה. 
בידיהם  יש  כאשר  גם  להילחץ  עלולים  "עיתונאים 
חשובים.  לפוליטיקאים  נעים  יהיה  לא  שפרסומו  מידע 
כשפוליטיקאים בכירים תוקפים את העיתון או עיתונאי – גם 
זה עלול לגרום לצינון. יש עיתונאים רציניים רבים שעושים 
עם  להם  שקשה  כאלה  גם  יש  אבל  נאמנה,  מלאכתם  את 

זה לא מחייב. זה לא בית 
משפט. אבל יש למועצה כוח 
חברתי ומוסרי. עצם ההכרה 

של בית המשפט העליון בתקנון 
האתיקה שמחייב את העיתונאי 

לקיים אותו אם הוא רוצה 
להתגונן בתביעות לשון הרע, 

זה מחבר אותנו לכוח שלטוני. 
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הפרנסה, משכנתא, לא פשוט".
האם בעינייך יש הבדלים בין התקשורת החרדית לתקשורת 

הכללית?
האתיקה,  לתקנון  מחויבת  החרדית  התקשורת  "בוודאי. 
לא  יביאו.  שלא  ידיעות  יש  משלה.  מגבלות  לה  יש  אבל 
יפרסמו התייחסות לנשים. אבל אם עיתונים חרדיים חברים 
במועצת העיתונות, הם מחויבים לתקנון האתיקה וגם נהנים 
מהגנתו. העיתונות החרדית רוצה חופש ביטוי החוצה ופנימה 
יש לה קהלים שלה, לכן היא מאוד מיוחדת. כך נאמר לי. כל 
מה שאני אומרת לך זה לא מידיעה אישית, אלא מתוך קריאה 

של עיתונאים חרדים שכתבו על כך וגם הסבירו לי".
הדברים  וכל  תחקירים  עיתונות,  על  מדברים  כשאנחנו 
את  עושה  החרדית  שהעיתונות  חושבת  את  האם  האלה, 

תפקידה?
מוגבלת  היא  מוגבלת.  היא  לי,  שנמסר  החומר  "לפי 
חופש  את  שסותרת  שלה  פנימית  אתיקה  של  בהגבלות 
העיתונאי  החוצה,  עיתונות.  חופש  אין  פנימה  העיתונות. 
של  ההגבלות  אבל  לו,  שמרשים  מה  את  לכתוב  יכול 
ותקנון  חוץ הם הגבלות של החוק  כלפי  העיתונאי בכתיבה 
לסתור  העלולה  אתיקה  לו  יש  פנימה  אבל  בלבד.  האתיקה 
לאישה.  גבר  בין  השוויון  בעניין  למשל  כמו  התקנון,  את 
במועצת העיתונות מיוצג עיתון חרדי ובין נציגי הציבור יש 
אישה חרדית. היא פועלת בעבודה שלה כמיטב יכולתה עם 
המגבלות החברתיות שלה. אולי יש דרך להתגבר על זה, אבל 

בעניין זה אתה בקיא יותר ממני".
האם מעורבות התקשורת בחקירות נתניהו בעייתית?

לגזענות,  הסתה  הרע,  לשון  על  אוסר  הישראלי  "החוק 
והסתה לאלימות. העיתונות מדווחת את אשר נעשה, היא לא 
חוקרת אלא מדווחת. בעניין מסוים היה גם תחקיר שבסופו 
של דבר הביא לחקירה. אתה כותב לציבור החרדי, אז אנהג 

לפי החפץ חיים ולא אזכיר שמות.
"כשיש פרסומים כאלו על נתניהו בוודאי שהם לא נעימים 
לו. אומנם אין אדם נתפס בשעת צערו, אבל בכל זאת, האשמת 

העיתונות בחקירות אינה סבירה. אם תחקיר שפורסם בעיתון 
אבל  לאתיקה.  הדין  לבית  לפנות  אפשרות  יש  נכון,  אינו 
אני מצפה מפוליטיקאים בעלי כוח שלטוני להגן על חופש 
העיתונות. אם לא תהיה לנו עיתונות חופשית, לא תהיה לנו 
דמוקרטיה בכלל. לא יהיו בחירות חופשיות, שבלעדיהן אין 
דמוקרטיה. אם העיתונות לא חופשית לבקר, איך אני אדע?"

מה הם הכללים בקשר בין פוליטיקאי ועיתונאי?
כך  לשם  הקשר.  זה  ומבקר.  מראיין  מדווח,  "העיתונאי 
קיימת עיתונות חופשית. לכן, כאשר מדובר בפוליטיקאי בעל 
עמדה שלטונית, מטבע הדברים יש יותר התייחסות ביקורתית 
את  גם  לבקר  שאפשר  מובן  שלטוני.  כוח  לו  יש  כי  כלפיו 
האופוזיציה, אבל יש פחות חומר לביקורת. תפקיד העיתונות 
לא  התנהגות  הציבור  בפני  לחשוף  סף,  שומרת  להיות  הוא 
ראויה, ציבורית או כלכלית, ולעשות תחקירים, לדוגמא על 

כך שהציבור לא מקבל את המגיע לו ממוסד שלטוני. 
"נדרשות ידיעות אובייקטיביות, מה קרה, מה אמר טראמפ 
ומה אמר חבר כנסת פלוני. הפוליטיקאים זקוקים לעיתונות 
מה  לציבור  אומרים  הם  כי באמצעותה  דמוקרטית,  במדינה 
ביקורת  עליהם  יש  כאשר  גם  עשו.  הם  מה  השקפותיהם, 
קשרים  אלה  העיתונות.  באמצעות  עצמם  על  מגנים  הם 
חשובים בין פוליטיקאים ועיתונאים, ובמדינה דמוקרטית הם 

הכרחיים.
"אנחנו מצפים מפוליטיקאים בעלי כוח שלטוני להתראיין. 
ללכת לעיתונות ולספר לה מה הם עשו ומה הם לא עשו, מה 
קורה, לדווח. צריך גם להבדיל בין ידיעות לדעות. לגיטימי 
'ישראל היום' הוא חבר מכובד במועצת  שיש לעיתון דעה. 
העיתונות וגם 'הארץ' כמובן. 'מקור ראשון' עזבו את המועצה 
נגן על חופש העיתונות של  וחזרו. אנחנו  מסיבות כלכליות 
כולם. כל העיתונים, גם אם הם לא חברים במועצה, מחויבים 
הם  נגדם  תלונות  יש  ואם  המקצועית,  האתיקה  לתקנון 
מגיבים. גם אם עיתון או עיתונאי לא מגיבים לתלונה, אנחנו 

מבררים את העניין.
"אני רוצה להדגיש שזו חובה בסיסית של עיתונאי, אם הוא 

למדתי מהחפץ חיים שלא 
פוגעים באדם, יש להימנע 
מסיפור לשון הרע, גם אם 

הדברים אמת. העיקרון הזה 
קיים גם בעיתונות עם מגבלה 

אחת, לא פוגעים באדם גם 
אם הדברים אמת, אלא אם יש 
בזה ערך ציבורי. אבל יש חובה 

לפרסם ולהביא לידיעת הציבור 
אם לידיעה, גם אם היא פוגעת, 

יש ערך ציבורי. זה הבדל גדול 
וזה הבסיס
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עושה תחקיר ביקורתי ובכל מקרה שהוא מדווח על עובדות 
ולפרסם  שלו  תגובה  לבקש   , במישהו  לפגוע  העלול  באופן 

אותה. זה אחד מהכללים החשובים בתקנון האתיקה".
חקירה  מחומרי  הדלפה  שמקבל  מכתב  מצופה  מה 

שבעיצומה?
"אם אין צו איסור פרסום, הפרסום מותר. אין כאן שאלה. 
זו העבודה של הכתב. אם בפרסומים כאלה יש נזק לחקירה, 
כאלה  בצווים  משתמשים  אצלנו  פרסום.  איסור  צו  יתבקש 
מותר  שלב  באיזה  קובע  החוק  לזה,  בנוסף  נרחבת.  בצורה 
לבית  יש  שעות.   48 לאחר   – החשוד  של  שמו  את  לפרסם 
לדעתו  אם  השם,  את  לפרסם  שלא  להורות  סמכות  המשפט 
מאשר  חשוב  פחות  הוא  השם  שבפרסום  הציבורי  העניין 

הפגיעה באדם.
עניין  שיש  מסוימים  עיסוקים  בעלי  שיש  לזכור  "צריך 
ציבורי רציני לפרסם על חקירות נגדם. מי שהוא שופט, דיין 
או פוליטיקאי, אז ודאי שהציבור חשוב לו לדעת מה מתרחש 
בחקירתו. מצד שני, כשמדובר באדם פרטי, בדרך כלל חשובה 

יותר ההגנה על הפרטיות שלו".
ידיעות אחרונות  האם לאור חקירת תיק 2000 על מו"ל 

נוני מוזס להתפטר מתפקידו?
"איננו יודעים בעניין הזה דבר, להוציא הדלפות שנחשפו 
בתקשורת על ידי העיתונאי גיא פלג. אני מניחה שיש צו איסור 
פרסום מעבר למה שפורסם. אני לא מכירה את מלוא החומר 
העיתונות,  מועצת  כנשיאת  אני,  אבל  המשטרה,  בידי  שיש 
חושבת שיש עניין ציבורי בפרסום הפרטים. כדי שניתן יהיה 
לנקות את האורוות, הציבור צריך לקבל את התמונה המלאה. 
ביקשתי  אבל  לחקירות,  חלילה  להפריע  רוצה  לא  "אני 
מהיועץ המשפטי לממשלה, בשם העניין  הציבורי, לאפשר 
לעיתונות החופשית לדעת מה קרה. כדי לנקות אורוות אנחנו 

צריכים לדעת מה קרה. 
"מועצת העיתונות קיבלה החלטה להמתין לקבל את מלוא 
התמונה. מה שפורסם כבר, מאוד מדאיג את המועצה, אבל 

חשוב לקבל את כל התמונה גם כדי לא לעשות עוול". 
שיש  בעבירה  הורשע  עיתונאי  אם  האתיקה,  תקנון  "לפי 

עמה קלון אז חובה חייב לפטר את החוטא. אם נגד עיתונאי 
הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, אז תקנון האתיקה 
דורש שהוא יושעה. מה יהיה במקרה הזה באופן ספציפי? אני 
בדימוס,  אני שופטת  בחקירה.  זה  לכך.  להתייחס  יכולה  לא 
ואני זהירה. נוסף לחפץ חיים, האוסר על לשון הרע, חל עליי 
שופט  שגם  הקובע  השופטים,  של  האתיקה  תקנון  את  גם 

בדימוס נשאר שופט". 
האם נכון שקבוצת 'ידיעות' מחרימה את מועצת העיתונות 

ולא מקבלת את כללי האתיקה של הארגון?
"זה לא נכון. נכון שהם לא חברים כיום במועצת העיתונות, 
כנראה משום שלא שמחו לבחירתי כנשיאת מועצת העיתונות. 
הם אמרו שהם מתנגדים עקרונית למינוי שופט למשרה הזאת, 
כי שופט נותן צווי איסור פרסום והוא לא יגן כהלכה על חופש 
למרות  אבל  ההסבר.  היה  זה  יודעת,  שאני  כמה  העיתונות. 
שהם לא חברים במועצת העיתונות מאז שנבחרתי כנשיאה, 
הם מקבלים על עצמם את תקנון האתיקה המקצועית. אם יש 
תלונות נגד 'ידיעות' הם מתייצבים בבית הדין. בהחלט, את 

החלק האתי הם מקבלים על עצמם.
"במקרה אחד אחת העובדות במעון ראש הממשלה הגישה 
שבה  התביעה,  על  פרטים  נתניהו.  שרה  הגברת  נגד  תביעה 
פורסמו  נתניהו,  הגברת  של  התנהלותה  על  טענות  נטענו 
תקנון  לפי  תגובתה.  את  לבקש  מבלי  אחרונות'  ב'ידיעות 
חייב  הוא  התביעה,  כתב  את  מפרסם  עיתון  אם  האתיקה, 
לפרסם גם את כתב ההגנה. אבל עד להגשת כתב ההגנה יש 
45 יום, ופרסום כתב התביעה היה לפני שעברו 45 יום ובמצב 
זה הייתה חובה לבקש את תגובתה של נתניהו. הגברת נתניהו 
תבעה את העיתון בבית הדין לאתיקה משום שפרסם את כתב 

התביעה ללא תגובתה. 
בערכאה  אלא  בערעור  לא  לאתיקה,  הדין  בבית  "בדיונים 
הראשונה, אין עורכי דין. מופיע העיתונאי ומופיע המתלונן. 
זה מין משפט חברים. אבל יש מקרים שבהם בכל זאת מוגשת 
בעצמו  שהמתלונן  מבלי  דין  עורך  ידי  על  לייצוג  בקשה 
ישתתף בישיבה. אני ביקשתי מהאלוף ורדי ז"ל, הכרתי אותו 
יהיו בקשות  ערכי שעליו סמכתי, שאם  מהצבא, אדם מאוד 

יש כללים טכניים שיש בהם 
היבטים ציבוריים שגם החוק 
אוסר על זה, לא לפרסם 
תמונות של קטינים, כאשר 
אתה מסקר דיון משפטי לא 
לתפוס צד אלא לספר את מה 
שקורה באולם, לא להרשיע ולא 
לזכות. נכון, יש עיתונאים שלא 
שומרים על זה, וחופש הביטוי 
הוא מאוד חשוב אבל הוא לא 
בלתי מוגבל, אסור פרסומים 
גזעניים, אסור פרסום שמסית 
לאלימות, יש חוק איסור לשון 
הרע, יש כללים בעניין וצריך 
לעמוד בהם.
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כאלה הוא יכריע בהן. עורכי הדין של הגברת נתניהו ביקשו 
שהיא לא תופיע בבית הדין, כי עצם העובדות לא היו שנויות 
את  קיבל  ורדי  האלוף  נדרשה.  לא  ונוכחותה  במחלוקת 
הבקשה לפטור אותה מנוכחות, והעיתון כעס על ההחלטה 
ונציגיו לא התייצבו בבית הדין. זה מקרה חריג כי בדרך כלל 

הם כן מתייצבים. 
לפי התקנון שלנו, שומעים את התלונה  כאלו,  "במקרים 
בלעדי נציגי העיתון. התקבלה החלטה מאוד יפה על חשיבות 
את  לפרסם  'ידיעות'  את  חייב  הדין  ובית  התגובה  בקשת 
ההחלטה. העיתון סירב לפרסם אותה בגלל שהגברת נתניהו 
בעמוד  הדין  פסק  בפרסום  זכינו  אבל  בדיון.  הופיעה  לא 
הראשון של 'ישראל היום' והכל בא על מקומו בשלום. אבל 
נציגיו  במועצה,  חבר  אינו  ש'ידיעות'  למרות  כלל,  בדרך 

בהחלט מתייצבים בבית הדין."
כזה, שיש למועצת  יש  בסופו של דבר, מה הכוח, אם 

עיתונות?
"כוחה בשניים. האחד, כוח פורמאלי. בית המשפט העליון 
העיתונות  מקצוע  של  כתקנון  שלנו  האתיקה  בתקנון  מכיר 
וקובע שאם עיתונאי ייתבע על פי חוק איסור לשון הרע הוא 
נכונה  הלא  או  מדויקת  הלא  הידיעה  אם  להתגונן  יוכל  לא 
את  לקבל  כדי  האתיקה.  תקנון  את  שהפר  באופן  פורסמה 

את  לקיים  העיתונאי  על  המשפט  בבית  העיתונאית  ההגנה 
תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. זה כוח רציני.

בכבודם  פגיעה  רואים  והעיתון  העיתונאי  "שניים, 
מתגוננים  הם  לאתיקה.  דין  בבית  נגדם  בהחלטה  המקצועי 
נגד ההאשמות בשצף קצף ואם הם נמצאים אחראים בערכאה 
לא  שהם  מאוד  להם  חשוב  ערעור.  מגישים  הם  הראשונה 

יימצאו חייבים בהפרת תקנון האתיקה".
"להחלטות המועצה ובית הדין אין כוח מחייב. זה לא בית 
העולם  בכל  ומוסרי.  חברתי  כוח  למועצה  יש  אבל  משפט. 
מועצות העיתונות הן וולונטריות. אנחנו לא רוצים שהשלטון 
העיתונות  בחופש  לפגוע  יכול  זה  כי  באכיפה,  מעורב  יהיה 

ולהעמיד את העיתונים בניגוד אינטרסים. 
שהתקשורת  תחושה  של  סוג  הציבור  בקרב  יש 
אינטרסנטית. למה לאזרח הפשוט להאמין לנכתב בעיתון?

אומר  ואחד  לבן  אומר  אחד  דעות.  מגוון  יש  "בעיתונות 
שחור, וזה בסדר גמור. יש לי 'ישראל היום' ויש לי 'הארץ'. 
יש עיתון שתוקף את נתניהו ויש עיתון שמגן עליו. מבחינתי 
כולם בניי. כאשר, למשל, יש תלונות נגד עיתונאים שכותבים 
אומרת:  אני  אז  הפלסטינים  על  אמפטית  בצורה  מאמר 
הראל  ישראל  של  מאמר  תקרא  לך?  מתאים  לא  דעתם.  'זו 
'מקור ראשון'  זה לא מספיק טוב? תקרא  גם  עיתון.  באותו 
או המודיע'. אבל הפונקציה החברתית שהעיתון ממלא היא 
של זכות הציבור לדעת. אם למשל, נניח, תיאורטית, העיתון 
יסתיר שיש חקירה, או לא ידווח על המלצות של המשטרה, 
זו הפרה של כללי המקצוע שלך. כי עיתון חייב להביא  אז 

לציבור גם ידיעות אינן נעימות לקוראיו.
"לו יכולתי ללכת לישון ולקום בבוקר בלי החקירות האלה 
מאושרת.  אישה  הייתי   - בנושא  העיתונות  של  וההתנהלות 
יש  ולהגיב.  לדעת  צריכה  ואני  קיים  זה  לעשות,  מה  אבל 
דברים לא נעימים שקורים במדינה שלנו, שבשבילי הקמתה 
הייתה נס. כששמעתי את בן גוריון מכריז עליה, כשהוא אמר 
'אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, 
היא מדינת ישראל', כמה שמחתי כילדה. אחרי אלפיים שנה 
אז  עלינו.  מגנים  והחיילים  חיילים  לנו  ויש  שרים  לנו  יש 
הידיעות על החקירות מאוד מצערות אותי. אבל מה לעשות? 
גם  לדעת  חייבים  אזרחי המדינה,  אנחנו,  לדעת.  חייבת  אני 

דברים לא נעימים שקורים. 
היה  זה  אחד  עיתון  חלילה  היה  לו  שונות?  דעות  "אבל 
עיתונים  לנו  יש  מגוונת.  עיתונות  לנו  יש  אבל  מאוד.  קשה 
ברוסית, יש לנו עיתונים בערבית, יש לנו עיתונים בעד ראש 
לא  החרדית  בעיתונות  גם  הממשלה.  ראש  ונגד  הממשלה 
מדברים בקול אחד ואני עדיין לא סופרת את העלונים בבתי 
הכנסת והפשקווילים. אבל כאזרחית המדינה אני מכירה את 

המציאות".
אילו עיתונים את קוראת?

"אני קוראת באינטרנט את כל העיתונים. גם עיתונות זרה. 
עיתון מודפס אחד  אני קוראת  כדי לדעת מה קורה בעולם. 
בבוקר עם הקפה וזה מספיק לי. יש לי חברים שקונים ביום 
שישי את כל העיתונים, אבל לי מספיק עיתון אחד. יש מספיק 

מה לעשות בשבת מאשר לקרוא עיתונים, עם כל הכבוד".
מה דעתך על קווי הנייעס?

"העולם היום רחב, וכנראה שזה עונה לצורך של הקהילה 
החרדית שלא מקבל את כל הידיעות בעיתונות שלה. אחרת, 
למה צריך את הקווים האלה? אבל כפי שאמרתי, יש קודים 
חופש  ישראל  במדינת  שיש  עוד  כל  פנימיים.  תרבותיים 
עיתונות ויש עיתונות מגוונת, האדם החרדי לא חייב לקרוא 
ולקרוא  החוצה  לצאת  יכול  הוא  שלו.  העיתונים  את  דווקא 
עיתונים אחרים ואם יש לו קווי נייעס זה יוצא יותר נוח ולא 

צריך לטרוח".
מה יש לך לומר לקורא החרדי?

ישראל  מדינת  אזרח  הוא  החרדי  שהקורא  חושבת  "אני 
והוא צריך להתעניין ולקבל מידע על הנעשה במדינה. חשוב 
מאוד שידע מה קורה, אחר כך הוא יחליט מה לעשות עם זה. 

זו זכותו. אבל כדאי שידע".

אני חושבת שהקורא החרדי 
הוא אזרח מדינת ישראל והוא 

צריך להתעניין ולקבל מידע על 
הנעשה במדינה. חשוב מאוד 
שידע מה קורה, אחר כך הוא 
יחליט מה לעשות עם זה. זו 

זכותו. אבל כדאי שידע

כל עוד שיש במדינת ישראל 
חופש עיתונות ויש עיתונות 
מגוונת, האדם החרדי לא חייב 
לקרוא דווקא את העיתונים 
שלו. הוא יכול לצאת החוצה 
ולקרוא עיתונים אחרים ואם יש 
לו קווי נייעס זה יוצא יותר נוח 
ולא צריך לטרוח



ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

חג הפסח, זו הזדמנות מעולה לקחת אחריות על הבריאות שלנו. זה הזמן להתרגל לשתות 
מים, במקום משקאות ממותקים שמסוכנים לבריאות. בחג שותים מים, לאורחים מגישים מים.

משקאות קלים, מחיר כבד לבריאות!

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.

הלילה הזה, 
שותים פחות סוכר!
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

כנגד ארבעה ילדים: כיצד מתמודדים 
עם ילדים בררנים באוכל?

יצרנית  אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית 
סימילאק למהדרין, מציגה קווים לדמותם של 

האוכל  בררני 
 , ם י נ ט ק ה
ה  ע י צ מ ו
ודרכי  טיפים 

התמודדות:

החששן
פשוט  הוא 
לטעום  מפחד 
ם  י ל כ א מ
חדשים. הבלתי 
מרתיע  מוכר 
והוא  אותו 
לעתים  מעדי 
רעב  להישאר 
לגלות  מאשר 
ולהעז  אומץ 
מאכל  לטעום 
מושג  לו  שאין 

מה טעמו.

לו:  פתח  את 
לסייע  כדי 
להתגבר  לילד 
הרתיעה  על 
מאכל  ולטעום 

שניתן  כמה  עד  אותו  להכין  כדאי  חדש, 
את  בפירוט  לו  תארו  לו.  שמצפה  לטעם 
האם  מלוח?  מתוק?  המאכל:  של  הטעם 
המרקם נימוח או פריך? הילד יידע להתכונן 

ויש סיכוי שיסכים לטעום.

לבחור  כדי  לסופרמרקט  הילד  את  קחו 
פירות, ירקות וחומרי גלם ותנו לו להתנסות. 
תנו לילד לסייע לכם בבישול ולהרגיש חלק 
שלו  ההתנגדות  את  שירכך  דבר  מהתהליך, 

וידרבן אותו לאכול.

המקובע
הוא אמנם אינו מפחד מטעמים חדשים, אבל 
נצמד תמיד לישן ולמוכר. הוא יתעקש שלא 
לאכול מאכל אהוב אם צורת ההגשה שונה, 
ויסרב לטעום מאכל שזכור לו כבלתי טעים, 

גם אם עברו שנים מאז שאכל ממנו.

את פתח לו: השתדלו באופן קבע לגוון את 
ככל  שניתן.  כמה  עד  המשפחתי  התפריט 
כשהילד  ייטב.  כן  יותר,  רב  מגוון  שתציעו 
יהיה  הוא  מגוון,  המזון  שבבית  לכך  יתרגל 
וצורות  חדשים  מאכלים  לקבל  יותר  פתוח 

הגשה שונות ויצירתיות.

כשאתם חושפים את ילדכם למזונות בריאים 
חדשים או מגישים מזון מוכר בדרך שונה, 
שלבו בארוחה מזון אחד שהילד אוהב, ככה 
הוא ירגיש בנוח. אם הילד לא אוהב ירק אבל 
מעליה.  גבינה  עם  ירק  הציעו  גבינה,  אוהב 
כך יש סיכוי שייצא מן המשבצת המקובעת 

שיצר לעצמו.

העסוק
באופן כללי אין לו בעיה עם אוכל. הבעיה 
זמן  לו  אין  לארוחה.  אותו  להושיב  היא 

עיסוקים  אינספור  לו  יהיו  תמיד  לאכול: 
לו  תיגמר  נגיסות  כמה  ואחרי  חשובים 

הסבלנות לשבת ליד השולחן והוא ייעלם לו 
לעיסוקיו.

את פתח לו: הסבירו לילד על חשיבותן של 
זמני  לוח  קבעו  ומסודרות.  מלאות  ארוחות 
ארוחות  משלוש  המורכב  מובנה  ארוחות 
מלאות ושתי ארוחות 'חטיף' במהלך היום. 
הילד יידע בדיוק מתי אמורים לאכול וילמד 
הבוערים  העיסוקים  את  לסדר  הזמן  במשך 

שלו בהתאם לזמנים הללו.

פעילות  לערוך  ניתן  יותר  קטנים  לילדים 
להם  שתגרום  הארוחה,  במהלך  כלשהי 
סיפור  שיר,  השולחן:  ליד  לשבת  להישאר 
לו לגמור את  יסייעו  או אפילו משחק קטן 

הארוחה כשהוא שבע ומרוצה.

המנשנש
אבל  בריאים,  מאכלים  גם  אוהב  הוא 
ואת  החטיפים  את  יותר  הרבה  אוהב  הוא 
יצירתיות  דרכים  ימצא  הוא  הממתקים. 
השולחן,  על  החמה  הארוחה  את  להשאיר 
וחסר  מתועש  בחטיף  רעבונו  את  ולהשביע 

כל ערך תזונתי

זה  במקרה  אישית  דוגמה  לו:  פתח  את 
אם  ביותר.  המשפיעים  הדברים  אחד  היא 
בריאים  ממאכלים  נהנים  אתכם  יראה  הילד 
ומעדיפים אותם על פני הממתקים, יש סיכוי 

גדול שהוא יצעד בעקבותיכם.

נוסף לכך, דאגו לזמינות של מאכלים בריאים 
היום  במהלך  לנשנש  שאפשר  כאלו  בבית, 
כמו פירות וירקות חתוכים ומוכנים לאכילה, 
ועוד.  יבשים  פירות  ביתיים,  בריאות  חטיפי 
ידו של  בהישג  נמצאים  הללו  כשהמאכלים 

הילד, הוא ישמח לאכול מהם.

שהילד  מאוד  ייתכן  הפסח,  חג  של  בשבוע 
של  שפע  מול  השולחן  לצד  ישב  שלך 
לאכול  ויסרב  מאכלים, 
או אפילו לטעום מהם. 
להתרחש  יכול  זה  מצב 
בשנותיו  כשילדך 
או  לחיים  הראשונות 

בגיל מאוחר יותר. 

• ספרו לילד כמה ימים 
מאכלי  על  החג  לפני 
החג, המסורת שמאחורי 
והמנהגים  מאכל  כל 
כך  אליו     הקשורים 
הילד שלך ירגיש מחובר 
אפילו  לו  הציעו  יותר. 
לשתף בארוחת החג את 
היושבים סביב השולחן 
או  מהסיפורים  באחד 

המנהגים.

• הציעו לילד לטעום עוד 
מהמאכלים  החג  לפני 
הקדישו  המסורתיים: 
של  שבוע  הסוף  את 
לפני ערב החג להתנסות 
שניים,  או  חג  במאכל 
לטעום.  לילד  ואפשרו 
או  או אחרת,  זו  יבקש לעדן מנה  כי  ייתכן 
בעצמו  בחג  ייהנה  וכך  מה,  דבר  להוסיף 

ממנה בגרסתו האהובה. 

מתכננים  בתפריט שאתם  הילד  את  • שתפו 
מאכלים  אילו  מראש  עימו  ובדקו  להכין 
לשולחן:  שיוגשו  ירצה  אליו  שאהובים 
בצורה  שעשוי  עוף  אוהב,  שהוא  הקציצות 
ישמח  ילדך  אחר.  או  כזה  ירק  מסוימת, 
לגלות על שולחן החג מאכלים שהוא ביקש 
  וגם אוהב, כמובן. יתרה מזאת, הוא ישמח 
לראות את דודתו האהובה, למשל, נהנית גם 

היא לאכול מהקציצות האהובות עליו.

• הציעו לילד להצטרף לקניות מוצרי המזון 
שישמח  רכיבים  לבחור  לו  ולאפשר  לחג 
במטבח  לעזור  לו  אפשרו  כן,  כמו  לאכול. 
בשלב ההכנות והבישולים ו"השוויצו" בערב 
כיצד  ובנוכחותו  האורחים  שאר  בפני  החג 

עזר וסייע. 

מאכלים שהילד  יש  הארוחה  במהלך  אם   •
לא ירצה לאכול, לא כדאי להכריחו ו'לעשות 
עניין' ליד שאר האורחים, כדי שלא להביכו. 
את  לשבח  לא  לאוכל  הנוגע  בכל  מומלץ 
הילד כשהוא מסיים את המנה, ומצד שני לא 
לנזוף כשלא סיים לאכול: חשוב שהילד לא 
יקשר את נושא האכילה עם חיזוקים חיובים 

או שליליים מהסביבה. 

המודאגים:  להורים  טובה  מילה  לסיום,   •
מדובר  ייאוש.  אל  מצליח,  לא  זה  אם  גם 
לקחת  לא  וחשוב  זמן,  שלוקח  בתהליך 
יושב לשולחן, נהנה  ללב! העובדה שהילד 
מהאווירה ומהשהות עם בני משפחתו   היא 
כבר חלק חשוב בתהליך. עם הזמן, יחד עם 
יהיה  ניתן  בהחלט  זה,  מסוג  טיפים  אימוץ 
לראות שיפור. אם לא בחג הפסח הזה   אז 

בשנים הבאות.

תקופת האלרגיות 

כשמגיעים לנושא אכילה בריאה של פעוטות, מתחיל המאבק האמיתי  הילדים 
מאתגרים אותנו בכל מה שנוגע לאוכל  כל הצלחה קטנה שלנו לגרום להם לאכול 
מרגישה כמו ניצחון, אבל כשמדובר בתזונה, הניצחון האמיתי הוא להצליח להקנות 

להם הרגלי אכילה נכונים שילוו אותם הלאה

האביב בפתח ואיתו הפריחות, העיטושים והגירודים של כל 
מי שסובל מאלרגיה  אלרגיות האביב פוגעות באחד מכל 

חמישה אנשים   אז מה עושים?

כ-20%  כי  מדווח  ואלרגיה  לאסתמה  האמריקאי  האיגוד 
)תרופות  אלרגיה  נגד  בתרופות  שמשתמשים  מהאנשים 
ובנמנום,  בטשטוש  מגיבים  היסטמינים(  האנטי  ממשפחת 
אי לכך, אם חייבים תרופה נגד אלרגיה, מומלץ להשתמש 

בתרופות המכילות פחות אנטי היסטמינים.

תכשירים להקלת הגודש באף עלולים לכווץ את כלי הדם, 
מה שיכול לגרום לעלייה ברמות הסוכר בדם, עלייה בלחץ 
הדם וגידול באגירת נוזלים בכליות. אנשים שיש להם גודש 
מתמשך באף עשויים לבחור בתרופות ללא מרשם כמו ספריי 
וממריצות  לאף. חלק מהתרופות הללו מכילות סטרואידים 
לעלייה  לגרום  שעלול  מה  גלוקוז  יותר  לייצר  הכבד  את 

ברמות הסוכר בדם.

יש להעדיף תרופות או ספריי לאף שאינם מכילים סטרואידים. 
לקביעת  הבדיקות  מספר  את  להגדיל  מומלץ  המחלה  בזמן 
עלייה  חריגה    כל  על  מידית  ולדווח  בדם  הסוכר  רמות 
קיצונית או ירידה משמעותית. חשוב להיוועץ עם הרופא על 
תופעות הלוואי ועל אופציות טובות יותר לטיפול שיפחיתו 

עד למינימום את התנודות ברמות הסוכר בדם.

אלרגיות האביב מלוות לעיתים קרובות בשיעול ויובש מטריד 
האי  תחושת  על  להקל  עשויות  שיעול  נגד  טיפות  בגרון. 
סירופ  כולל  בתרופות,  סוכר  תכולת  לבדוק  הקפידו  נוחות. 
נגד שיעול, שעלול לגרום לעלייה תלולה ברמות הסוכר בדם.

במקרה ואתם סובלים מאף דולף ועיניים דומעות הקשורים 
טיפות  לגבי  הרופא  עם  להתייעץ  כדאי  האביב,  לאלרגיות 
כרומוגליקאט  סודיום  שמכילים  לאף  ספרי  או  עיניים 
ניתן  כרומוגליקאט  ,סודיום   )Cromolyn Sodium(
בטיפות עיניים למניעת דלקת אלרגית של הלחמית, ובתרסיס 
השחת(.  )קדחת  האף  של  אלרגית  דלקת  למניעת  לאף 
שחרור  למניעת  מסייעת  והיא  קלות  שלה  הלוואי  תופעות 
לפני  טיפול  להתחיל  יש  אלרגית.  תגובה  במהלך  היסטמין 
עונת אלרגיות האביב ולהמשיך בטיפול עד סוף העונה. רוב 
השיפור מושג בימים הראשונים לטיפול והקלה מלאה בתוך 

שבוע עד שבועיים.

בנוסף לטיפול התרופתי מומלץ לשקול דרכים פשוטות יותר 
מהגורמים  הימנעות  ידי  על  האביב  אלרגיות  עם  להתמודד 
להם: מומלץ לסגור את חלונות הבית והאוטו על מנת להקטין 
את חדירת האבקנים פנימה, כדאי להתקלח לאחר בילוי מחוץ 
לבית בכדי לשטוף את האבקנים מהגוף ומהשיער. מומלץ 
לשטוף את מסנני המזגן שכן מצטברת עליהם שכבת אבק 
פעילות  פועל.  שהמזגן  בזמן  נושמים  אנחנו  אותה  ולכלוך 
גופנית מומלץ לעשות דווקא בימים לחים או גשומים שכן 
פעילות  בעת  כי  זכרו  לאדמה.  יותר  נשטפים  האבקנים  אז 
ונעליים אשר  לסוכרתיים  גרביים המתאימים  לגרוב  מומלץ 

ישאירו את רגליכם יבשות.

או  אסתמה  כמו  לאלרגיה  נטייה  כי  להדגיש  יש  כן,  כמו 
פריחות, במידה שהאדם סוכרתי, אין לה השפעה על רמת 
כי  להדגיש  גם  חשוב  התקף.  בזמן  רק  אלא  בדם  הסוכר 
אלו  כי  סטרואידים  שמכילות  תרופות  מנטילת  להימנע  יש 

מעלות, לפעמים, בצורה קיצונית את רמות הסוכר בדם.

במרכז  בכיר  אנדוקרינולוג  קרפ,  משה  פרופ'  מאת  המידע 
DMC לטיפול בסוכרת 
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

הגענו לישורת האחרונה. זהו, 
אני כבר מתכוננת להתארגנות 
אחרונה והשלמת קניות. מאחוריי 
ראיונות חג עם נשים מיוחדות, 
האחת  לגבורות.  שהגיעו  גיבורות 
ממרוקו והשנייה ממוסקבה. בעיצומם של 
ימי הקניות והניקיונות הקשבתי לסיפורים 
מרתקים על התמודדויות שונות בשנות הצנע 

ועל פסח תחת אימת הקומוניזם.
נראה  כיצד  להבין  שניסיתי  כדי  ותוך 
היה חג הפסח אז וערכתי השוואות עם מה 
שקורה היום, נזכרתי בליל סדר מקסים ומיוחד 
שנערך בשנה שעברה בקריית גת )ממש קל"ב. 
פחות משעה נסיעה(. בני וכלתי היקרים, 
הרב ראובן שניאורסון ורעייתו, משמשים 
גת.  בקריית  הצפונית  בשכונה  שלוחים 
והפעם, ז'תומרת בשנה הקודמת, החלטנו 
לאמץ את השליחים הפרטיים שלנו ולחוות 

בפעם הראשונה סדר מרכזי בהחלט.
לא היו שם אלפים כמו בנפאל. גם לא 
מאות כמו במוסקבה. אבל הגיעה משפחה 
אופיינית מעולי רוסיה, )אבא, אימא, ילדה 
וסבתא(. סאשה, האבא, הופיע במלוא הדרו 
לבוש לבן מכף רגל ועד ראש. לצידו אשתו 
בלבן מינימאלי ובתו הקטנה איוונקה מפתיע 
או לא, עטורה תחרה לבנה. ניסיתי לדמיין 
שיום כיפור היום אבל כוסות היין על השולחן 

העמידו אותי על טעותי.
האורח הלבן החזיק בידו "משלוח מנות" 
ענקקקק שהסתיר את הסבתא שמאחור... 
לרגע לא ידענו מה לעשות עם המפגע הזה 
שנוחת לנו על שולחן הסדר לאחר ימים 
ארוכים של צחצוח, טיהור וניעור כל פינה 
אפלה ומוארת מחמץ שבבל ייראה ובבל 

יימצא.
לרגע אחד הושלך הס, שתיקה ומבוכה 
התערבבו זו בזו עד שברגע השני, בני השליח 
התעשת, הודה בנעימות על משלוח המנות 
והניח אותו בצד... בינתיים הזמנו את איוונקה 
הקטנה ואת אמה להדליק נרות לכבוד החג. 
האימא לא שיתפה פעולה. ניכר היה כי כל 
הערב הזה וכל ההתרחשויות סביבו זרים 

לה. מאוד זרים...
האורחים שתו יין, כוס אחרי כוס. הם שתו 
ארבע כוסות בחופזה וגם טעמו מהמצה 
השמורה. כל זה נעשה בחיפזון ולא לזכר 
יציאת מצרים. מתברר כי חיכתה להם מסיבת 
שתייה וקודם לכן הם צריכים להחזיר את 
זאת  כל  בתוך  הביתה.  והילדה  הסבתא 
המשכתי לחשוב על "משלוח המנות" שנח 
בצד. בקיצור, הזוג, הסבתא והנכדה מיהרו 
לדרכם ואנחנו עשינו אותם שליחים לדבר 

מצווה.
בני ורעייתו ציידו אותם במשלוח פסחי 
וכשר למהדרין... והעניקו להם בקבוק יין 

ומצות שמורות בעוד בני מבקש במפגיע 
מסאשה: "כשאתה מגיע למסיבה תמזוג לכל 
אחד מהחברים יין ותיתן להם לאכול מהמצה 
השמורה". דקות לאחר שנעלמו מהאופק 
מיהר בני ליטול את המארז המהודר שהביאו 
האורחים והניחו במעמקי הצפרדע הירוקה 

הקרובה לבניין. 
"בדיעבד הבנתי" סיפר אחר כך, "שהוא 
ככל הנראה השיב לי עבור משלוח המנות 
שהבאתי לו בפורים. ובכלל, מי יודע, אולי 
הוא קנה את המארז הזה בחנות כשרה לפסח", 
אמר בעת שחזרנו לסדר הרגיל של הסדר... אני 
עדיין משתעשעת במחשבה שבחג הבא, קרי, 
בשבועות, הגיעה המשפחה הזו שוב, והפעם 
עם מצות ויין במקום גלידות ועוגות גבינה...

ואולי, ואני רושמת לעצמי לבדוק את זה 
בהקדם, אחרי שיסתיימו הסידורים לחג, 
אולי השנה הם כבר שומרים תורה ומצוות 
או לפחות יודעים קצת יותר על החג שהפך 
אותנו לעם, שאיחד אותנו תחת מנהיג אחד. 

מי יודע, הלוואי!
---

את סיפור יציאת מצרים פותחת ההגדה 
בהקדמה קצרה ומספרת "מתחילה עובדי 
עבודה זרה היו אבותינו...". מדוע, מה העניין 
לדבר עלינו או על אבותינו דברים שליליים? 
הרי עניינה של ההגדה הוא לספר את סיפור 
יציאת מצרים, מה הקשר של הדברים הללו 

לכאן?
אלא שבדברים הללו טמון רמז – בדברים 
אלה נרמז סוג נוסף של בן - הבן החמישי 
שאינו מופיע בהגדה ואפילו לא שואל את 
שאלת הבן הרשע "ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם"... 
הוא פשוט לא יודע כלל מעניין עבודת הפסח 
ומיהדות בכלל. כלומר, הבן החמישי כלל 
אינו מייחס עצמו אל אבותינו, אברהם יצחק 
ויעקב, אלא אל אלה שקדמו להם "מתחילה 

עובדי עבודה זרה היו אבותינו".
זה הבן שכלל אינו מגיע לסדר, אפילו לא 
עם משלוח מנות שלך תדע אם הוא חמץ 
או לא. על ידי הטיפול בכל הבנים, גם בבן 
החמישי, נזכה במהרה בימינו לגאולה לה 
יזכו כל הבנים, ובתוכם גם הבן החמישי 
והבן הרשע. למרות שמצד עצמו לא היה 
נגאל אפילו בגאולת מצרים, הנחותה בדרגתה 
מהגאולה העתידה. כל זה יקרה כאשר כולנו 
נתאחד, או אז תתממש הברכה "ברכנו אבינו 
כולנו כאחד" במהרה בימינו על ידי משיח 

צדקנו!

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

/co.il

משלוח מנות בפסח
מה הביא עמו סאשה לליל הסדר? איך זה קשור 
לארבעת הבנים שבהגדה ומדוע טורחת ההגדה 

לעדכן אותנו בעבודת האלילים של תרח? 

מירי שניאורסון

בחוף 
שבו אתם 

לא שומעים 
את הקריאות 

של המציל, 
הביאו בחשבון 

שגם המציל 
לא  ישמע 

את הקריאות 
שלכם...

אין אדם נכנס למקום סכנה! אם אין מציל לא נכנסים!

שימרו על החיים

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת.
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
רק  מתרחצים   | המציל  להוראות  נשמעים   | מציל  עם  מוכרז  בחוף  רק  מתרחצים 
הדגל לצבע  לב  שמים   | המקומית  הרשות  הנחיות  ע"פי  המותרות  הרחצה  בשעות 

משרד הפנים

yam.org.il :לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד
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פבלובה שוקולד, פיסטוק ותאנים
קינוח עשיר וחגיגי עם מרנג אוורירי שמתפצח בפה באדיבות שוקולד 

לינדט

חומרים לכ-10-12 מנות | זמן הכנה – 135 דקות
המצרכים למרנג:

5 חלבוני ביצה
קמצוץ מלח

1/3 1 כוסות סוכר
1/2 כפית תמצית וניל

1 כפית חומץ
1 כוס פיסטוקים קלופים, קצוצים גס.

לגנאש:
2 חפיסות שוקולד 70% מוצקי קקאו 

1 גביע )250 מ”ל( שמנת מתוקה להקצפה 35% שומן
1 כף סירופ תירס

לציפוי:
1/2 1 גביעים )350 מ”ל( שמנת מתוקה להקצפה 35% שומן

2/3 כוס )150 מ”ל( שמנת חמוצה או יוגורט יווני סמיך

אופן ההכנה:
* לחמם תנור מראש לחום של 160 מעלות. לפרוש 2 ניירות אפיה על 

גבי תבנית ולשרטט על כל אחד מהם 2 עיגולים בקוטר 20 ס”מ.
* להכנת המרנג - 

1. באמצעות מיקסר חשמלי או מוט, מקציפים את החלבונים והמלח 
במשך כ-1 דקה, עד שנוצר קצף רך.

2.  מוסיפים את הסוכר בהדרגה וממשיכים להקציף את התערובת 
עד שהסוכר נטמע בה במלואו. 

3. מוסיפים את תמצית הווניל והחומץ וממשיכים לערבב כ-1 דקה. 
מקפלים פנימה 3/4 כוס מתערובת הפיסטוקים. 

4. מחלקים את תערובת המרנג באופן שווה על פני 4 העיגולים 
ששירטטנו )הופכים את הנייר כך שהעיגולים נראים אך לא חשופים( 

ומפזרים על פני העיגול באמצעות כפית או מרית.
5.  מפזרים על כל עיגול מרנג כף מהפיסטוקים שנותרו ומכניסים 

לתנור, לאחר שהורדנו את הטמפרטורה לחום של 150 מעלות. 
אופים במשך כ-1 שעה ומכבים את התנור מבלי להוציא את התבנית 

ומקררים לטמפ’ החדר, לפחות כ-1/2 שעה או ללילה שלם.
*להכנת הגנאש – 

1. בסיר באן מרי )או סיר כפול( מניחים את השוקולד, הקצפת 

וסירופ הסוגר. מערבבים מדי פעם, עד שהשוקולד נמס והתערובת 
חלקה וקרמית.

 2. מורידים מהאש ומקררים לטמפרטורת החדר )ניתן להכין את 
תערובת הגנאש מראש ולאחסן עד 3 ימים במקרר. לשימוש – לחמם 

מחדש בסיר מעל מים מבעבעים, עד שהתערובת הופכת לנוזל(.
* להכנת הציפוי –

 להניח בקערה את השמנת המתוקה והשמנת החמוצה או היוגורט 
ולהקיץ עד לקבלת קצץ נוקשה.

*להרכבת המנה –
1. מניחים עיגול מרנג בצלחת הגשה, מפזרים מעליו כ-1/3 מכמות 

הקצפת ומזלפים מעל כ-1/4 מכמות הגנאש.
2.מניחים מעל עיגול מרנג נוסף וחוזרים שוב על פיזור השכבות, 

כאשר השכבה הסוגרת היא עיגול הגנאש הרביעי. 
3.מזלפים מעל את שאריות הגנאש שנותר )1/4 כמות(, מפזרים 

תאנים )או פירות יער( ומעטרים בפיסטוקים. 
4.מגישים מיד או מכסים ברפיון בניילון נצמד ומצננים בתנור עד 

להגשה )עד 3 שעות(.

כדורי שוקולד לפסח
לכבוד חג הפסח חברת כרמית מנדבת מתכון מפנק לכדורי שוקולד 

כשרים לפסח.  המתכון עשיר בשוקולד וקל להכנה @ הקינוח 
שישלים את סעודות החג

מצרכים לכ-30-25 כדורים:
350+50 גרם שוקולד צ’יפס מריר  

25 גרם חמאה מלוחה רכה
100 גרם )1/2 מכל( שמנת חמוצה של פעם

1/2 מכל שמנת מתוקה להקצפה 
50 גרם )1/2 כוס( אגוזי לוז קלויים קצוצים גס

2 כפות ליקר בטעם תפוז - קואנטרו )אופציה( 

לציפוי:
300 גרם שוקולד צ’יפס מריר 

 
ההכנה:

1. ממיסים 350 גרם שוקולד עם החמאה בקערה מעל סיר עם מים 
חמים, על אש נמוכה, או במיקרוגל. 

2. בקערה קטנה מערבבים את השמנת החמוצה עם השמנת 
המתוקה, מוסיפים לשוקולד המומס ומערבבים יחד. מוסיפים 

את 50 גרם השוקולד צ’יפס שנותרו )לא מומסים( ואת האגוזים 
והליקר. שוטחים את התערובת בתבנית מרופדת ביריעת פלסטיק 

לעולים  בישיבה  שערכנו  המרכזי  הסדר  את  אשכח  לא  לעולם 
בשמלות  הבנות  הלבנים,  הבגדים  עם  לשם  הגענו  מרוסיה, 
אני  אפילו  מכופתרות,  לבנות  בחולצות  הבנים  לבנות,  מלמלה 

התפרעתי והרשיתי לעצמי לשים חצאית לבנה חגיגית.
 

רק מול המשפחה שישבה מולי הבנתי את הטעות, היא הביאה 
סינרים, אני כמובן שכחתי... היא הביאה לול לקטנה, ואני אפילו 

לא חשבתי על זה.
 

על  עפה  האדומה  החזרת  למגיד,  שהגענו  שעד  לציין  למותר 
החולצות של הבנים, והבנות הקטנות הפכו למיצג צבעוני של 
גם  הגיע  אותם,  להרגיע  כדי  שנתתי  שוקולד  קצת  ובכי.  אבק 
התלכלכה  מזמן  שלי  הלבנה  החצאית  אותם,  כשהרמתי  אליי 
כשהרמתי את בת השנה, והתה נשפך עלי מהבקבוק שהחליט 

לעשות 'הסבה'.

ארוכה  דרך  הביתה,  וחזרתי  המרכזי  בסדר  הבעל  את  השארתי 
של רבע שעה, ומכל כיוון שמעתי את ההגדה, רק כשהשכבתי 
לעצמי ארבעה  מזגתי  לישון, התיישבתי במטבח,  את החבורה 
ועסיסי, קראתי  גפילטע טרי  דג  לי במקרר  ולמזלי היה  כוסות, 

את ההגדה בקול רם, ולרגע הרגשתי גאולה....

ואם כבר מדברים על לבן...

סבתא  את  שומעת  אני  שלי  בזיכרונות  הלבן,  בצבע  משהו  יש 
שלי מדרבנת אותי לקנות שמלה לבנה לליל הסדר.

מעוף  את  שבפתח,  האביב  את  לנו  מזכיר  שהלבן  בגלל  אולי 
הפרפר הלבן, את תחושת הרעננות, הניקיון.

בהחלט  הוא  לנו,  מוותר  שלא  צבע  גם  הוא  לעשות  מה  לבן 
מבליט יותר, וצריך לדעת איך ללבוש אותו נכון.

בדים  אבל  משמינים!!!  כן,  כן,  משמינים,  לבנים  בדים  ישנם 
נכונים, ובדי תחרה לבנים בהחלט יכולים לטשטש ולתת לנו את 

המראה הנהדר והמחמיא לקיץ.

צבע לבן יבלוט יותר על רקע כהה, וגם שמנה לב, הלבן עשוי 
משלל צבעים, לבן בוהק, לבן שמנת, לבן פנינה.

שלי,  הקטנות  לילדות  לבנה  שמלה  לקנות  פחדתי  בעבר  אם 
איכותי,  מבד  לבנה  שמלה  הנכון,  הוא  שההפך  גיליתי  שהרי 
כביסה אחת טובה, ואפילו חומר מלבין, והרי לנו בגד ללא רבב.

לפעמים קשה יותר לכבס בגד שמורכב משלל צבעים.

ומעצבת  הסטיליסטית  לנו  שהעניקה  טיפים  מספר  לכן  הרי 
האופנה אלישבע קסטנבוים ללבישת בגדים בצבעי הלבן:

בצבע  מדי  צמודות  גזרות  תלבשי  אל  נכונה,  גזרה  על  הקפידי 
לבן, ומצד שני על תגזימי עם עודפי בד.

הקפידי לבחור בד לבן עבה יותר שהנפילה שלו עדינה.

הצבע הלבן כאמור מחמיא לכל סוגי העור, נצלי את הבגד הלבן 
והתאימי לו אקססוריז צבעוניים. תיק צבעוני, שרשרת ססגונית.

להוסיף  בהחלט  אפשר  צבעוני  בגד  ללבוש  החלטת  וההפך, 
אקססוריז לבנים.

| ליל הסדר בלבן

אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

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

4

1

2

1



51 י"ג בניסן תשע"ח 29/3/18

לא, אני לא מתכוון בטור הזה לדבר על בריאות המזונות הערוכים 
לליל הסדר, על הקמח ממנו עשויה המצה, על מרור העשוי מחזרת 
חריפה במיוחד, או איך מסתדרים על פי "תורת צירופי מזון" חרוסת 

העשויה מפירות יחד עם המצה ל"כורך"?! 
היא  לאדם  שניתנה  הנשמה  אלא  במרכז  ובריאותו"  "האדם  רק  לא 
לנו  מנחיל  הוא  אותה  ובדרך  אשרוב  ברב  שמיוחד  מה  זה  במרכז. 
תלמידיו, ולכן, למעט מקרים חריגים, ההנחיה שלנו למטופלים היא 
של  הנחיותיהם  לאור  כהלכתו  הסדר  ליל  את  רבה  ובשמחה  לחגוג 

חז"ל בנגלה ובנסתר על חשיבותו העצומה של ליל הסדר.
     

דאסוותא',  'מיכלא  וגם  דמהימנותא'  'מיכלא  מכונה  המצה  בזוהר 
מאכל האמונה או מאכל הרפואה.

תינוק  "אין  חז"ל  מאמר  עפ"י  מוסבר  זה  עניין  החסידות  בספרי 
יודע לקרוא אבא עד שטועם טעם דגן". כך גם פועלת מצוות מצה 
ולהכיר  שבשמיים  לאבינו  לקרוא  ידע  אותה  שהאוכל  הסדר,  בליל 
נהג  רופא,  היה  אשר  הזקן,  אדמו"ר  החסידים של  אחד  במציאותו. 

לקבל מהרבי מצה שאותה היה טוחן ומכין ממנה תרופות לחולים.
שמעתי מהרב אשרוב שהתורה מתחילה בבריאות. "בראשית ברא", 
המילה  של  השורש  הוא  בבראשית  "ברא",  הראשונות  האותיות   3
הגוף  בריאות  כנגד  "ברא"  היא  השניה  המילה  וגם  "בריאות", 
העולם  את  ברא  שהבורא  הוא  עבורנו  כאן  הרמז  הנפש.  ובריאות 

מושלם וכל מטרת הבורא היא להיטיב לנבראיו.
הרצון  לקבל".  "רצון  עם  נבראים  ברא  הבורא  הסולם,  בעל  עפ"י 
ידי  על  הוא  שלו  והמילוי  חיסרון  היא  שמהותו  הכלי  הוא  לקבל 
בריאות,  יש  ואז  באור  מלא  הכלי  כאשר  הוא  המתוקן  המצב  עונג. 
וכשהכלי חסר יש חולי, מחלה מלשון "חלל" ריקנות. המטרה שלנו 
היא שכל אחד ימלא את הכלים שלו באור ושלא נגיע לחיסרון. האור 
יכול וצריך לגלות  ית' הנו אור תמידי, וכל אחד מאתנו  של הבורא 
את השפע האלוקי האינסופי לפי גודל הכלים שיש לו. עלינו להדבק 
במידותיו של הבורא שהם במהותם השפעה של טוב לזולת. אם הכלי 
משתווה בהתנהגותו לאור, "משדרים באותו תדר" , אז הוא מתחבר 
ותכונתם לאור, אלא  אליו. אך כשהכלים לא משתווים במידותיהם 
הם בהתנהגות הפוכה לאור ורוצים רק לקבל לעצמם, אז הכלי נהפך 
אך  ריקנות.  יש  ואז  מיד,  ממנו  המסתלק  האלוקי,  לאור  ראוי  ללא 
מכיוון שיש חוק שאין ריקנות בעולם, הכלי חייב להתמלא במשהו, 

או חיובי או חלילה שלילי.

     
שאוחזים  שליליים  רצונות  שליליים,  רוחניים  כוחות  הם  הקליפות 
להגן  הגשמי,  בעולמנו  כמו  תפקיד,  יש  לקליפות  גם  אמנם  באדם. 
ולשמור על הפרי, שאלמלא הקליפה לא היה גדל היטב. זו הסיבה 
חזקות  בקליפות  עטופות  מאוד  גבוהות  נשמות  דווקא  שלפעמים 

מאוד.
הגמ' )ב"מ( מספרת לנו שריש לקיש היה בזמנו ראש כנופית שודדים 
ויום אחד ראה את ר' יוחנן שהיה יפה תואר, טובל בירדן. ריש לקיש 
שהיה מעברו השני של הנהר זינק בקפיצה אחת לצד השני, בחושבו 
שמדובר באשה יפה. לאכזבתו, כשראה שמדובר בר' יוחנן אמר לו 
"יופייך לנשים", החזיר לו ר' יוחנן "חילך לאורייתא", את הכח שלך 
ראוי להשקיע רק בתורה. ואכן בתמורה ל"דיל" שנסגר עם ריש לקיש 
הוא ישב על התורה והעבודה ובתמורה קיבל את אחותו של ר' יוחנן 

לאשה. כך הפך ריש לקיש להיות תנא קדוש.
מה קרה? לריש לקיש היתה נשמה גבוהה מאוד אך היא היתה מוקפת 
בקליפות חזקות. בזמן הנכון התקלפו כל הקליפות בבת אחת וריש 
לקיש הפך מראש השודדים לתנא קדוש. בד"כ תהליך הזדככות הגוף 
על  כך  הנקרא  בפסח,  אבל  ומדורג,  איטי  תהליך  הוא  שלנו  והנפש 
שום שהקב"ה "פסח" על כמה וכמה מדרגות רוחניות, נחשפנו בבת 

אחת לאור גדול ששרף את כל הקליפות.

    
תורה היא מלשון הוראה. הסיפור על יציאת מצרים הוא לא רק מה 
שהיה פעם לפני 3330 שנה, אלא הסיפור של כל אחד מאיתנו, איך 
אני יכול לצאת מהקליפה, מהחושך ומהמיצרים. בפסח יש הזדמנות 
אדירה לקיים את הסדר כהלכתו, לאכול את המצה בשמחה, ולספר 
המוציא  לדרגתנו  שייך  שאיננו  אור  ולזכות לגילוי  מצרים,  ביציאת 

אותנו מעבדות לחירות לבריאות ולאושר.
פסח כשר ושמח.

| מאכל האמונה והרפואה

בריא לדעת   # אורן ברוך לביא      

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

ובראש העין 052-3303102

2

נצמד. מכסים ביריעת פלסטיק ומצננים במקרר כחצי שעה, עד 
שהתערובת מתקשה.

3.  בעזרת כף מחלקים את התערובת לכדורים ובעזרת ידיים 
מכוסות בכפפות חד-פעמיות יוצרים מהם 30-25 כדורים בגודל 

אחיד, כ-1/2 2 ס”מ. מצננים במקרר.
4. להכנת הציפוי, ממיסים את 300 גרם השוקולד צ’יפס מעל 

קערה/סיר מים. 
5. בעזרת מזלג טובלים כל כדור בשוקולד המומס ומניחים על רשת 
מתכת. כשהציפוי עדיין נוזלי אפשר ליצור על הכדורים דוגמת שתי 

וערב בעזרת מזלג. מצננים כשעה במקרר לפני ההגשה. הכדורים 
נשמרים היטב במקרר זמן ממושך.

לביבות גבינה ותפו”א
מנות: כ-  18 לביבות בינוניות | ערך קלורי : כ- 85 קק”ל ללביבה | 

כ- 50 מ”ג כולסטרול ללביבה | באדיבות: טרה

חומרים:
בטטה בינונית – מגורדת  בפומפיה ו”סחוטים” 

5 תפו”א – קלופים ומגורדים בפומפיה ו”סחוטים” 
4 כפות קמח תפוחי אדמה

3 ביצים
1 חבילת גבינת טוב טעם 

מלח, פלפל לבן לפי הטעם )מומלץ מעט מאוד(
 

אופן ההכנה:
1. ערבב היטב את כל המצרכים בקערה.

2. ליצור מהתערובת  קציצות ולהניח אותם בתבנית עם נייר אפיה.
3. להכניס לתנור שחומם מראש לחום של 180 מעלות למשך 16 

דקות )8 דקות לכל צד(.
4. להניח את הלביבות בצלחת הגשה ולהגיש עם השלמה.

שקשוקת ירקות וגבינות
חומרים: 
4 ביצים 

1 חבילת גבינת טוב טעם טרה
1 שמנת מתוקה טרה 38% 
1 בצל גדול חתוך לקוביות 

2 פלפלים אדומים חתוכים לרצועות 

2 עגבניות בשלות קלופות וחתוכות לקוביות
4 כפות שמן לטיגון

2 כפות מיקס גבינות )מוצרלה וגבינה צהובה נעם( 
מלח גס, ופלפל שחור גרוס 

אופן ההכנה: 
1.משמנים מחבת טפלון ומאדים את הירקות עד לריכוך. מוסיפים 

את השמנת המתוקה תוך כדי ערבוב תמידי.
2. מוסיפים למחבת את גבינת הטוב טעם ואת מיקס הגבינות

3. מוסיפים את הביצים )על הגבינות(, מתבלים ומבשלים כמספר 
דקות נוספות )רצוי לכסות את המחבת עם מכסה בשלב זה( עד 

להכנת הביצים במידה הרצויה ומגישים חם

גרטן ירקות ומיקס גבינות
חומרים ל- 4 מנות

700 גר’ ירקות שונים בטטה, פלפלים, כרובית,
 קישואים, תפוחי אדמה ובטטה

2 מיכלים שמנת מתוקה 32% טרה
2 כפות חמאה טרה

1 כף קמח תפו”א
2 ביצים טרופות

100 גרם גבינה צהובה נעם חתוכה לקוביות קטנות 
100 גרם גבינת מוצרלה טרה 

מלח ופלפל שחור גרוס 

אופן ההכנה: 
1. חותכים את הירקות לרצועות ארוכות ועבות או לשמיניות

2. מחממים בסיר ליטר וחצי מים עם כפית מלח עד לרתיחה
3. מבשלים את הירקות עד לריכוך )בטטה, תפוח אדמה, דלעת 

וכרובית כ- 5-6 דקות, פלפלים וקישואים כדקה
4. מסננים את ממי הבישול ומצננים בטמפרטורת החדר

5. בסיר בינוני ממיסים חמאה, מוסיפים קמח ומטגנים יחד כדקה. 
מוסיפים שמנת ומביאים לרתיחה תוך כדי הקצפה קלה עד 

שהשמנת מסמיכה מעט. מוסיפים חצי מכמות מיקס הגבינות 
וממשיכים לערבב. מוסיפים את הביצים ומתבלים במלח ופלפל

6. מסדרים את הירקות מעורבבים בתוך התבנית, יוצקים מעל את 
תערובת השמנת והגבינות, מכניסים לתנור שחומם מראש לחום 

של 180 מעלות כ-15 דקות או עד שהירקות מתרככים. מפזרים 
מעל את שארית מיקס הגבינות ואופים כ-10 דקות או עד להזהבה 

ומגישים חם.
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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.



53 י"ג בניסן תשע"ח 29/3/18

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:
כביש 90

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. ואהבת לרעך כמוך
2. ובא לציון גואל

3. והגדת לבנך

תשובות:

תשובות:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

העמוד טעון גניזה

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

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

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

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

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

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

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

21.בנם השני של אדם וחוה.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

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

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

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

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

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

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

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

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

18.קיצור המילים : ארון קודש.

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

גרמן 15. "מועדים לשמחה" 16. 18

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

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

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

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

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

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

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

15. באיזו ברכה מברכים זה את זה בחוה"מ?
16.מצה לפסח צריכה להיעשות תוך ... דקות
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שים בבית חולים
הסרת משקפיים בלייזר עו

שקפיים
מהמ

תחרר 
ש

בואו לה

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מחיר 
מיוחד

ש בסכין
שימו

 ללא 
שיגרה 

שרות לחזרה מיידית ל
 אפ



ראשון-רביעי | ט"ז-י"ט ניסן 
1-4 באפריל

 סדנאות אמנות
בעקבות סדר פסח

סיורים לכל המשפחה

 שעת-סיפור
תאטרלית וססגונית

תערוכות:

ערכת הדרך: עיצוב עכשווי 
של חפצים יהודיים

 מגילת בראשית מימי 
הבית השני

ירושלים של פרטים
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