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הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

 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

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

לשליחת מעטפות להגרלה הגדולה מיליון ₪ לרכישת דירהנותרו ימים ספורים 

ניתן לשלוח עד ל״ג בעומר - י״ח באייר תשע״ח )3.5.2018(

מיליון ₪ לרכישת דירה
 זה יכול/ה להיות את/ה!!

*לפני ניכוי מס במקור

1,000,000

*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל 
מטרה *המוצרים המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים 
כ"א בשבט תשע"ח עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונה להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט 
 בתקנון המבצע *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018( *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *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.
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איך גורמים לילדים להקשיב?

מצות ספירת העומר 

לעיל  הורחבו  למשמעת  בחינוך  הראשונים  הכללים  שני 
קבועה  חינוכית  גישה  הראשון:  הכלל  החינוך".  "דרך  בפרק 
שיש בה שילוב נכון בין ה'שמאל דוחה' לבין ה'ימין מקרבת'. 
והכלל השני: עמידה על יישום הדרישה שהילד נדרש לבצע )או 
להימנע ממעשה כל שהוא. וזאת כמובן מלבד במקרים מיוחדים 
ונדירים, בהם יוסבר לילד, בקצרה וללא התרפסות, מהו הנתון 
שתלך  הסכמתי  "לא  למשל,  בהחלטה.  לשינוי  וגרם  שהתחדש 
למפגש החברים, משום שלא ידעתי שהמדריך ישתתף גם הוא 

במפגש"(. בפרק זה נעמוד על שלשה כללים נוספים.
א. דרישת ההורים תשדר מסר של רצינות 

אחד האתגרים הגדולים אשר הורים רבים מתקשים להתמודד 
מקבלים,  להוראות חשובות שהם  הילדים  ציות  אי  הוא  איתם, 
ובפרט בשעות לחוצות. למשל, בזמן ההתארגנות לשינה כאשר 
השעה הולכת ומתאחרת והילדים עדיין עסוקים בענייניהם. או 
בעת הוראה לסידור החדר והילדים ממשיכים במשחקיהם. וכל 
כיוצא בזה. אימהות מתוסכלות טוענות כי כל דרישותיהן ואפילו 
צעקותיהן אינן נענות עד שלעיתים הן נאלצות להכות את ילדיהן 
כדי שייכנסו לישון או יסדרו את חדרם. והתוצאה, מתח מעיק, 
התמרמרות משני הצדדים, כאב לב של ההורה ותחושת כישלון 

בחינוך.
אולם ברוב המקרים, כאשר האם תבחן את האופן בו העבירה 
כי לא הובן ממנה כהלכה עד  ילדיה, היא תגלה  את המסר אל 
כמה כוונתה רצינית, אף על פי שהיא בוודאי התכוונה לומר את 
הדברים במלוא הרצינות. יש לזכור שהילדים ניחונו בחיישנים 
רגישים ביותר הבוחנים את מה שמעבר למילים והם מפעילים 
אינה  ההורה  דרישת  בהן  בשעות  בעיקר  הללו  החיישנים  את 
נוחה להם, כדי לקלוט עד כמה יש הכרח לבצע את ההוראה. אם 
המתעסקת בעניינים אחרים, כגון שיחת טלפון, סידור המטבח 
או כל עניין צדדי אחר, ותוך כדי עיסוקה היא פוקדת על הילדים 
מעוניינת  "אני  הוא:  אליהם  המועבר  המסר  לישון,  להיכנס 
הנוכחי  עיסוקי  לי.  חשוב  כך  כל  לא  זה  אבל  לישון,  שתכנסו 
יותר". היא כמובן לא מתכוונת לכך, אבל זהו המסר  חשוב לי 

הנקלט אצל ילדיה. והתוצאה בהתאם. 
ספורות את  לדקות  לעזוב  יש  רצינות,  כדי להעביר מסר של 
כל העניינים האחרים ולהתמקד בפעולה הנדרשת מהילדים. כך 
למשל היא תוותר על שיחת הטלפון החשובה ועל סידור המטבח 
הברורה  ההוראה  את  תיתן  אליהם,  תיגש  ההשכבה,  בשעת 
בנעימות אך בצורה שאינה משתמעת לשני פנים ותמתין לראות 

את תחילת הציות. 
מעיסוקיהם,  שבפרידה  הקושי  את  הילדים  מעל  להקל  כדי 

היא  הביצוע,  לפני שעת  רבע שעה  או  דקות  מאד שעשר  רצוי 
תאמר בחביבות )תוך כדי עיסוקיה האחרים( כמה זמן נותר להם 
עד הסיום. בכך היא תיצור אצל הילדים הכנה נפשית וזירוז סיום 
ענייניהם החשובים. אולם כאשר יגיע הזמן, היא תעזוב את כל 
חביבה  בסמכותיות  אך  בנחת  ותאמר  לילדים  תיגש  עיסוקיה, 
טענותיהם  כל  מול  כך  על  תעמוד  היא  לישון.  הזמן  הגיע  כי 
את  לקפל  בעדינות  להם  תסייע  גם  היא  הראשונה  ובתקופה 
להמשיך  עליה  לשינה.  ולהתארגן  לחדרם  להגיע  המשחקים, 
בכך מידי ערב עד שהמסר שייקלט הוא: "אני רצינית והחלטית 
בדרישה זו ולא אוותר עד שהיא תתבצע". עליה להתאפק שלא 
לצאת מהכלים גם אם הם מקשים עליה בתקופת השינוי והמעבר 
הילדים  דרישתה. אצל  ככל שניתן את  לדחות  מהרגלם הקודם 
נובע מניסיון לבחון עד כמה השינוי רציני. אולם כאשר  הדבר 
יובן על ידם כי אין מנוס וכי זוהי המדיניות החדשה, הם ישתפו 
פעולה ואפילו ייהנו מהאוירה הרגועה בשעת ההשכבה לשינה. 
היא תיגש לחדרם מפעם לפעם עד סיום ההתארגנות לשינה ואז 
תשהה בחדרם עד הכיסוי בסמיכה, אמירת קריאת שמע ונשיקת 
הלילה טוב. אם לאחר כניסתם למיטה מתפתחות ביניהם שיחות 
עד  החדר  בסביבת  הראשונים  בימים  תישאר  היא  מתארכות, 
שיירדמו. ובשלב הבא די יהיה בביקורים מפעם לפעם כדי לוודא 
שהשקט נשמר, עד אשר יתרגלו לכללי השינה החדשים וההרגל 

ייעשה קבע.
כראוי,  הרצינות  מסר  נקלט  במהלכה  כזו,  תקופה  לאחר  רק 
היא  כאשר  גם  האחרים  החשובים  בענייניה  לעסוק  האם  תוכל 
השגחה  מתוך  כמובן  וזאת  הנדרש.  את  לבצע  לילדים  מורה 

שהמסר בדבר רצינות כוונתה אינו נשחק עם הזמן.
ב. הימנעות מאיומים בלתי ישימים

החכם באדם אומר בספר קהלת: "טוֹב ֲאֶׁשר ֹלא ִתּדֹר, ִמֶּׁשִּתּדוֹר 
לכן  עבירה.  עובר  מקיימו,  ולא  נדר  הנודר  שהרי  ְתַׁשֵּלם".  ְוֹלא 
טוב יותר היה אילו לא היה נודר כלל. בדומה לכך, הורה המאיים 
בו,  יעמוד  לא  )ההורה(  הוא  כי  מראש  שידוע  בדבר  ילדו  על 
בר המצוה  לא תשתתף במסיבת  לדברי,  לא תשמע  "אם  כגון: 
של אחיך", או "לא נקנה לך מעיל לחורף", וכן כל כיוצא בזה, 
נתפס  ההורה   - מכך  גרוע  ואף  שבאיום  התועלת  את  מאבד 
בתחילה  אם  גם  שהרי  בדבריו.  ממש  שאין  כאדם  הילד  בעיני 
יתבצע, עם הזמן  וחושב שאולי האיום הנורא אכן  נבהל  הילד 
ההורה  אשר  איומים  גם  ומאז,  האמת.  את  לדעת  הוא  לומד 
מופגן.  בזלזול  הילד  אצל  יתקבלו  בהם,  לעמוד  ומתכוון  יכול 
דבר אשר יכול להפוך לכדור שלג מתגלגל. ההורה מעצים את 
איומיו כדי להטיל משמעת, הילד אינו מתייחס, ההורה מעניש 

מוסיף  ההורה  העוול,  כנגד  מתקומם  הילד  יתירה,  בקיצוניות 
איומים מופרזים ועונשים גדולים, עד המפץ הגדול...

לפיכך, בעת החלטה להטיל משמעת באמצעות אזהרת ענישה 
של הפסד, יש להשתמש באיום סביר של הפסד דבר שלילד הוא 
חשוב, אבל לא ברמה שתגרום להתמרדות הילד וגם לא מסוג 

כזה שההורה לא יוכל לעמוד בדבריו.
ג. הבעת אמון במקום אכזבה

לעיתים, הורים המאוכזבים מהישגי הבן בלימודיו, מטיחים 
בו דברים הגורמים לו לאבד את התקווה להצליח וממילא גם את 
החשק ואת הרצון להשקיע. ומכאן קצרה הדרך לבעיות משמעת. 
המבוגרים שסביבו,  עולם  ידי  על  מוערך  בלתי  שחש  ילד  שכן 

מפתח ריחוק רגשי מהם עד כדי חוסר ציות מוחלט לדבריהם.
נמוכים באופן קבוע, ראשית על ההורים  במצב של הישגים 
גבוהים  להישגים  להגיע  מצליח  שאינו  תלמיד  כל  שלא  לזכור 
מדובר  רבות  שפעמים  ובפרט  בלימודים.  המזלזל  ילד  הוא 
בילדים בעלי יכולת אחרת שאינה ממוצה בלימודים העיוניים. 
מילים  הטחת  באמצעות  המסוגלות,  חוסר  תחושת  וחיזוק 
ביטחון,  לחוסר  אותם  מוביל  ומוריהם,  הוריהם  מצד  מעליבות 
אומללות, התנכרות ואכזבה מעצמם, מבני משפחתם ומהמערכת 

הלימודית בכללותה.
בנוסף, בעת אי עמידה רצופה באתגרים הלימודיים, יש לבחון 
של  הראשונות  בכתות  לכך.  הגורם  עקיף  גורם  אין  אם  תחילה 
בית הספר היסודי יש לבדוק סיבות פשוטות כמו אם אין בעיית 
ראיה או שמיעה. במקרים רבים התברר כי הילד חסר הניסיון לא 
חש בעצמו את סיבת אי קליטתו את הסבר המורה. ורק בדיקת 
שמיעה או ראיה חשפה את שורש הבעיה, כאשר טיפול פשוט 
בצורת משקפי ראיה או מכשיר עזר לשמיעה העלה את הילד על 
לעיתים מתברר שהילד מתאים  יותר,  בגיל מאוחר  דרך המלך. 
מאד ללימוד מסוים שאינו עיוני גמור, ושילובו בחוג או במסגרת 
מתאימה, ממלא אותו בשמחה ובסיפוק ואף מעניק לו את הרצון 

ללמוד ואת הביטחון להשקיע גם במה שקשה לו יותר לקלוט.
להישגים  המסוגל  בילד  שמדובר  בוודאות  התברר  ואם 
גבוהים אלא שאינו משקיע, במקום הטחת טענות יש להשתמש 
כן מגיע אליהם,  בחיזוקים של שבח אמיתי על הישגים שהוא 
מבלי להכניס דברי עלבון על העבר בתוך דברי השבח על ההישג 
ונבון",  חכם  ילד  לי  שיש  ידעתי  “תמיד  לומר:  עדיף  הנוכחי. 
לא  תמיד  אתה  למה  אז  מסוגל?  שאתה  רואה  “אתה  מלומר: 
רצון  אצלו  יוצרים  הילד  של  ביכולותיו  אמון  הבעת  משקיע?" 

להוכיח את האמון שניתן בו.

נזכרת  בה  הפרשה  זוהי  אמור,  פרשת  היא  השבוע  פרשת 
המצווה של ספירת העומר, המצווה שאנחנו מקיימים מן הפסח 
עד העצרת, מן הזמן של יציאת מצרים ועד הזמן של מתן תורה.

רבים  יש  קיים,  המקדש  בית  אין  שלדאבוננו  זמן  כל  כיום, 
מדרבנן,  רק  היא  סוברים שהמצווה  אשר  הראשונים  מרבותינו 
שאף  מתבאר  ומוספין(  תמידין  )בהלכות  הרמב”ם  לפי  ואולם 
בזמן הזה יש מצות עשה מן התורה לספור את הספירה, ויש ענין 

להתבונן במשמעות של אותה מצווה מיוחדת.
מבחינה זו נראה לי שהמצווה הזו באה להבליט את חשיבות 
חול  ימי  כעין  מסוימת  במידה  ולהחשיבם  שבתקופה  הימים 
קבלת  עם  ממצרים  בצאתו  העם  הולדת  את  המחברים  המועד 
התורה, הקובעת את היעוד של העם להיות ממלכת כוהנים וגוי 
קדוש. בדרך זו אף מובן מדוע משולבת מצוה זו בתוך כל מצוות 
בפני  גדר  יש  יום  שלכל  הדבר  ומתבקש  בפרשתנו  המועדים 
עצמו כפי שאנו מוצאים במידות המלוות אותנו בימי הספירה, 
מן המידה הראשונה של “חסד שבחסד” ועד המידה האחרונה 

של “מלכות שבמלכות”.
מקיימים  אנו  אותה  שבספירה  להבין  ניתן  הלכתית  מבחינה 
כל אחד ואחד על פי מה שכתוב “וספרתם לכם” שתהא ספירה 
לכל אחד ואחד, הרי אנו נותנים ביטוי לדרגה המיוחדת שבכל 
יום, ולכן מובן מדוע רבים פוסקים שבניגוד למצוות אחרות של 

אמירה, הרי כאן במצווה של ספירת העומר אי אפשר לקיימה 
קידוש  כגון  אחרות  במצוות  הכלל  זה  כידוע  בלבד.  בשמיעה 
“ששומע  אומרים  כי  בשמיעה  לקיימן  שאפשר  מגילה  ומקרא 
אלא  העומר,  ספירת  זה במצוות  את  אומרים  אין  כעונה” אבל 
ויחוש במעלה המיוחדת של  יספור בעצמו  ענין שכל אחד  יש 
כל יום. רעיון זה מוכר לנו גם מן ההלכה שאין יוצאים ידי חובה 
בקריאת שמע על ידי שמיעה אלא צריך שכל אחד יקבל בעצמו 
בספירת  גם  וכך  לבדו  הקריאה שלו  ידי  על  עול מלכות שמים 
העומר שהיא מצות עשה מן התורה המוטלת על כל אחד ואחד 
ואף על פי ששומע כעונה בכל זאת אין השומע דומה למי שעונה 

בעצמו.
טובים,  ימים  כמו  נחשבים  הספירה  ימי  מלכתחילה  כאמור 
וגזרות השמד  ואולם מאז החורבן  ושמחה,  ימים של התעלות 
שלאחריו נשתנה הצביון של הימים האלה כשנתלוו להם מנהגי 
האבילות על תלמידי רבי עקיבא, עליהם אומרת הגמרא )במסכת 
בזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא  כיון  לעצרת  פסח  בין  שמתו  יבמות( 
ויש להבין ולהסביר שההתנהגות השלילית בדברים שבין אדם 
לחברו פגעה דווקא בימים המיוחדים של ימי הספירה בעת אשר 
התקרבות  ידי  על  עושים  וזאת  התורה,  לקבלת  להתכונן  צריך 
כנגד  ישראל  שם  “ויחן  הפסוק  על  כנאמר  לחברו  אדם  שבין 
ההר” שכיוון שהיה אז רגע של חסד בהיעדר מחלוקות פנימיות 

זכו להיות מוכנים לקבלת התורה.
התהפכה  בזה  זה  כבוד  נהגו  כשלא  תקופה  באותה  אז  אבל 
מעלת הימים מימים של שמחה, לימים של תוגה שהביאה אז 
נראה כמעט  ולהעמקת הקושי שבחורבן שהיה  גדולה  לנפילה 

לחסר תקוה. 
שרב  מיוחד  כיום  בעומר  לג’  של  היום  בולט  זה  רקע  על 
בו  משמשים  והגאולה  שהגלות  יום  זהו  הנגלה.  מן  הנסתר  בו 
בערבוביה, והתחושה היא שכאילו שומעים קול הבא ממעמקים, 
קול שמבשר ישועה. זהו הקול הנשמע מתורתו של רבי שמעון 
בר יוחאי, שהוציא לאור את התורה הפנימית של חכמת הקבלה. 
ביותר  החשוכה  בתקופה  גם  ישראל  לעם  שהאירה  התורה  זו 
ומשום כך נתגדל שמו של רשב”י ויום הסתלקותו נעשה כיום 

טוב של שמחה. 
טוב  יום  זה  בעומר  של”ג  וכותב  זאת  מסביר  סופר  החתם 
שהתחדש בגלות שכן האור הנראה מרחוק מתוך פנימיותה של 
בידיעה  ולתקוה  לאמונה  בגלות  הנמצא  העם  את  מחזיר  תורה 
הברורה “שלא יטוש ה’ את עמו ונחלתו לא יעזוב” . “וגם כי 

אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי”. 
יום של  יהא  לג’ בעומר  כי היום הזה של  ונקוה  מעתה בוא 
ומתוך הודאה  בו תיקון למה שקלקלו,  ושיהא  ואמונה  אחדות 

לה’ על מה שזכינו נזכה בע”ה לגאולה שלמה בב”א.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות
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תיקון המידות

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

אריאל למברג

עם  להתוועד  נהג  הרבי,  של  לנשיאותו  הראשונות  בשנים 
החסידים רק בחגים ובימים מיוחדים של החסידות. אם יום כזה 
חל ביום השבת – היה סיכוי כפול שהרבי יתוועד. בשנת תשל"ז 
)1977( חל ט' כסלו - יום ההולדת ויום ההילולא של האדמו"ר 
האמצעי, בנו של בעל התניא – ביום השבת, וכיון שכן הייתה 
ציפייה שהרבי יערוך התוועדות ציבורית. להפתעת כולם, הרבי 
החסידים.  את  יכנס  לא  הוא  האישי שהשנה  מזכירו  את  הנחה 
הייתה  אנשים  אלפי  במעמד  הענקית  שההתכנסות  למרות 
משמעות  רבות  והוראות  תורה  חידושי  להעביר  כדי  מנוצלת 
– הרבי ביטל את המפגש. כעת הייתה הציפייה כי הרבי יקיים 
התכנסות כזו לפחות למחרת ביום ראשון, י' בכסלו, חג הגאולה 
במרחק משכונות  חסידים שגרו  אלפי  של האדמו"ר האמצעי, 
קראון הייטס שמחו על ההזדמנות שתהיה להם להיות נוכחים 
אולם  הרבי.  עם  ההתוועדות  של  העוצמתית  ביטוייה  הפעם 
התוועדות  תיערך  לא  כי  הרבי  מזכירות  הודיעו  יום  באותו  גם 

האלפים בנוכחות הרבי. 
החסידים,  בקרב  אז  ששרר  הרוח  הלך  את  לתאר  אפשר  אי 
שמועות משמועות שונות הסתובבו על הסיבות בגללן התבטלה 

ההתוועדות. 
בגינה  הסיבה  את  האישי  למזכירו  הרבי  גילה  יותר  מאוחר 
נמנע מלשבת עם החסידים. הסיפור התחיל כמה שנים קודם: 
גרם  זה  ומוזר.  שונה  מראה  בעל  ילד  התגורר  שכונה  באותה 
עשו  לא  המוסד  שמנהלי  לאחר  לו.  ללעוג  הצעירים  לחבריו 
כדי למגר את התופעה, אביו השבור כתב לרבי. הרבי  מספיק 
בנחרצות:  והוסיף  המוסד  מנהלי  אל  לפנות  ממזכירו  ביקש 

"האם מצפים שאני אבוא בעצמי ואטפל בזה"?! 
אך  מהסיפור.  שכחו  וכולם  התבגרו  הילדים  שנים,  חלפו 
הרבי לא שכח. באותו סוף שבוע של ט' כסלו, ערכה המשפחה 
התיישבו  חבריו  לנער.  הפך  שכבר  לילד  מצווה"  בר  "קידוש 
בשבת אחרי התפילה לחגוג עמו והתכוונו לקצר את המסיבה 
לקראת 13:30, מועד ההתוועדות של הרבי. פתאום הגיע שליח 
יכולים  היו  כך  התוועדות.  היום  לא תתקיים  כי  וסיפר  מתנשף 
למחרת,  הנער.  של  לצדו  ארוכות  שעות  עוד  לשבת  הנוכחים 
ביום ראשון, התקיימה חגיגת בר המצווה, ואם הרבי היה עורך 
התוועדות, ברור שקהל המשתתפים בחגיגה היה מצטמצם וקטן 

בצורה משמעותית. הרבי ביטל אפוא גם את ההתכנסות הזו.   
של  האינסופית  הרגישות  את  המגלה  הזה  המדהים  הסיפור 

הרבי שופך אור על סוגיה המעסיקה אותנו לא מעט בחיינו. 
כל אדם בעולם סוחב איזשהו פגם אופי. מין חולשה מולדת 
את  מלהגשים  אותו  ומעכבת  החיים  חדוות  את  שמשביתה 
המוטל עליו. האחד הוא עצלן ואינו שש לפרוץ דרכים חדשות, 
השני מוצף שנאה ומתמלא אש בכל פעם שרואה את השכן בבית 
הכנסת, השלישי הוא כעסן ואינו מצליח לשלוט בהתפרצויות 
אחרים.  באנשים  ופוגע  גאווה  ובעל  שחצן  הוא  הרביעי  שלו. 
והחמישי הוא קנאי ומסתובב עם ייסורים איומים של "למה לו 

יש ולי אין"?
תיקון המידות. אנשים  היום כבר לא מדברים הרבה על  אך 
אינם רוצים לשמוע על הצורך להשתנות. המשפט הפופולארי 
כיום הוא: 'תקבל/י אותי כמו שאני'. כל וויכוח בין בני זוג נגמר 
בטענה המוחצת: 'זה אני, מצטער/ת. התחתנת אתי? זה מה יש. 

אני לא צריך/ה אנשים שיאהבו אותי לאחר שאשתנה'. 
הטענה נשמעת מעולה, אך בואו נודה כי יסודה העמוק הוא: 
שמח  אינו  אחד  אף  להשתנות,  שמח  היה  אחד  כל  הייאוש. 
בחולשות שלו. אדם שסובל מהתפרצויות כעס, מבין היטב כמה 
את  בהדרגה  מאבד  הוא  אך   - הסביבה  ולחיי  לחייו  מסוכן  זה 
הציפייה לשינוי. בדיוק כמו שאדם מתרגל למראה שלו ונואש 
יותר או עשיר  יותר, חכם  יותר, רזה  נמוך  יותר,  מלהיות גבוה 
יותר, כך בשלב מסוים מרימים ידיים משינוי האופי הפנימי. כך 

נולדתי ואשאר כזה. 
לתיקון  לפעול  היא  החובות  אחת  האם  האמת?  מהי  ובכן, 

המידות הרעות? והאם זה אפשרי בכלל? 
גדולי  אחד  מצד  וברורה.  פשוטה  היא  היהודית  התפיסה 
האדם  של  הנטיות  באופי.  לטפל  בקושי  היטב  הכירו  ישראל 
מהרגלים  להיפרד  ענק  באתגר  ומדובר  עצמו  מתוכו  נובעות 

ותבניות חשיבה. 

הנה דברים שכותב הרבי הריי"צ  בספר השיחות תש"ה/34: 
"הרבה יותר קשה ליישר מידה בנפש מאשר להבין הבנה והשגה 
עמוקים  בנושאים  שעות   24 כשמתבוננים  ]ואולם[  באלוקות. 
באלוקות, מעשירים את הנשמות מעולם האצילות, אך על ידי 
מידה טובה ממשיכים מסוף כל הדרגות עד ראש כל הדרגות". 

מצד שני, היהדות מעולם לא דגלה בחיים קלים. "אדם לעמל 
יולד". ההשקפה היהודית סבורה שנולדנו לתקן את עצמנו ואת 
העולם, ולכן הרמב"ם פוסק דברים מדהימים: אדם חייב לשוב 
בתשובה אף על מידותיו הרעות. אדם אינו אמור לבחון רק מה 

הוא עשה ומה הוא דיבר, אלא גם מה הוא הרגיש. 
בואו ונביט בדבריו של הרמב"ם תשובה ז,ג: "אל תאמר שאין 
תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, 
אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות 
ומן  הקנאה  ומן  האיבה  ומן  הכעס  מן  ולשוב  לו  שיש  רעות 
ההיתול ]הליצנות[ ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות 
וכיוצא בהן, מן הכול צריך לחזור בתשובה. ואלו העונות קשים 
מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא 

לפרוש מהם". 
הגישה הזו באה לידי ביטוי חזק ב"אגרת הרמב"ן" הידועה. 
בשבוע.  פעם  בה  לקרוא  לו  והמליץ  לבנו  אגרת  כתב  הרמב"ן 
הרמב"ן מבטיח כי "בכל יום שיקראנה – יישמעו כל תפילותיו 
נפשו  תוך  אל  לצלול  לאדם  קוראים  האיגרת  דברי  למעלה". 

פנימה ולהתמסר לטיפול באופיו הרגשי. 
ְלָכל  ַנַחת,  ְבּ ָבֶריָך  ְדּ ל  ָכּ ר  ְלַדֵבּ ִמיד  ָתּ ְתַנֵהג  ִתּ הרמב"ן:  אגרת 
ה ָרָעה ְלַהְחִטיא  ַעס, ֶשִׁהיא ִמָדּ ֵצל ִמן ַהַכּ ָנּ ה ִתּ ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, ּוַבֶזּ
ת ָהֲעָנוָוה  ָך ִמַדּ ֲעֶלה ַעל ִלְבּ ַעס, ַתּ ֵצל ִמן ַהַכּ ָנּ ֵני ָאָדם ... ְוַכֲאֶשׁר ִתּ ְבּ

ל ִמּדוֹת טוֹבוֹת.  ה טוָֹבה ִמָכּ ֶשִׁהיא ִמָדּ
וכך ראינו אצל גדולי ישראל מאז ומתמיד, שהם היו שלמים 
הידע  לפי  רק  אנשים  בוחנים  לא  יהודים  אצל  במידות.  גם 
הרגשית  ההתנהגות  לפי  בעיקר  אלא  שלהם,  והאינטלקט 

שמפגינים, בהתאם לענווה והכבוד שרוחשים כלפי הסובבים 
נחזור כעת למציאות המורכבת של חיינו ונשאל: כיצד עושים 
כמונו  ועייפים  לחוצים  אנשים  עם  לדבר  אפשר  איך  זה?  את 
צורבת  קנאה  להרגיע  או  זעם  בהתפרצות  לשלוט  הצורך  על 

ולוהטת?
לפני  הדרגתיים.  והתפתחות  סדר  לפי  בנויה  היהודית  השנה 
כמה שבועות יצאנו ממצרים והתחלנו את הליך הטהרה הפנימי 
לקראת מתן תורה, ואחד השלבים העיקריים הוא טיפול במידות 
שהוא  מה  לא  הוא  האדם  האדם.  הן  שהמידות  משום  שלנו. 
עושה או אומר, אלא מה שהוא מרגיש בתוכו פנימה. אם האדם 
ופוגע  גאוותן  הוא  אם  מהמיטה,  לזוז  מוכן  ואינו  עצלן  הוא 
בחריפות באנשים אחרים, אם הוא כעסן ומרחיק אנשים ממנו, 
אם הוא קנאי ומכלה את לילותיו במחשבות על אחרים – הוא 
כלל לא בשל לקבל את התורה. אין עם מי להתחיל לעבוד. "אין 

אני והוא יכולים לדור", נאמר על בעל הגאווה. 
לכן לפני שמקבלים את התורה, חובה להכין את הכלי לקבלת 
הכלי,  את  למלא  הדרך  הן  והמצוות  שהתורה  בעוד  התורה. 
עבודת תיקון המידות היא ניקיון הכלי כהכנה לקבלת התורה, 
שורה  לא  לכתחילה  השכינה  עצוב,  או  כעסן  גאה,  אדם  שכן 

עליו. 
הריי"צ  הרבי  זאת  ומהיר  חד  משל  כך  על  מביאים  חסידים 
על  פולין שמע  מלך  )ספר השיחות תש"ה/106(:  בספרו  זי"ע 
לטעום  המלך  רצה  קישקע.  עם  צ'ולנט  משובח:  יהודי  מאכל 
הרב  בית  אל  האישי  השף  את  ושלח  מדובר  "קישקע"  מאותו 
ועקב אחרי  ללמוד את סודות המקצוע. השף התייצב במטבח 
מעשי הרבנית. הוא ראה כיצד היא לוקחת את המעי של הבקר, 
מכניסה לתוכו בצק ובשר, מתבלת אותו ומניחה על האש. השף 
רשם את הכמויות של הבשר והתבלינים וחזר לארמון מרוצה. 

הוא ידע שהמלך יאהב את התוצאה. 
הממולא  הקישקע  את  והגיש  שלמד  מה  בדיוק  עשה  הוא 
צרחה.  ופלט  התבשיל  מן  טעם  המלך  המלכותי.  השולחן  על 
הוא  המום.  היה  השף  נורא.  ריח  והדיף  מטונף  היה  התבשיל 
עשה בדיוק מה שלמד ולא הבין היכן טעה. הוא חזר אל הרבנית 
והתברר שהוא שכח לבצע פעולה קריטית כהכנה לבישול: הוא 
לא ניקה את הלכלוך מהמעי לפני שמילא בתוכו בשר ותבלינים. 

כך שהבשר והתיבול - לא רק שלא הועילו לטעם, אלא - הזיקו 
באופן חמור וזירזו את סירחון הבשר. 

וכפי שמובא במסכת אבות ג,יז: אם אין דרך ארץ – אין תורה. 
עצמו  את  לתקן  תחילה  שצריך  לומר  רצה  יונה:  רבנו  פירוש 
בגוף שאינו  שוכנת  עליו, שאינה  התורה  ובזה תשכון  במידות 

בעל מידות טובות. 
המידות  תיקון  ואת  העומר  ספירת  את  להבין  אפשר  כעת 
שהן  למרות  הספירות".  "שבע  של  הרעיון  בתוכה.  הטמון 
לתחום  קבלי  ביטוי  הן  למעשה  ונשגב,  מפוצץ  שם  נושאות 
אותנו.  המניעים  הרגשות  קשת  את  מסמלות  הספירות  פשוט. 
את  המובילים  העיקריים  הרגשות  למעשה  הן  הספירות  שבע 

הנפש ומהן משתלשלים ענפים רגשיים רבים. 
ולכן  לתת  הרצון  את  מסמלת  "חסד",  הראשונה,  הספירה 
בשבוע הראשון של הספירה, אנו בוחנים את כוח הנתינה שלנו: 
רק  זאת  האם  למישהו?  משהו  נותנים  אנחנו  האם  מצבו?  מה 

נתינה אגואיסטית או יש בה גם זולתנות וראיית האחר? 
ההפוכה:  הנטייה  את  מסמלת  "גבורה",  השנייה,  הספירה 
גאווה,  כמו  רבים  רגשות  נובעים  וממנה  ולהתרחק,  להסתגר 
השני  בשבוע  ולכן  משמעת,  גבולות,  יצירת  עין,  צרות  כעס, 
האם  מדי?  קפדנים  אנו  האם  הזו:  המידה  מצב  את  בוחנים 

מפעילים משמעת עצמית ומתרחקים מכל מה שלא טוב לנו? 
הספירה השלישית, "תפארת", מסמלת את ה"רחמים" ולכן 
מוצאים  אנו  האם  הזו:  המידה  את  בוחנים  השלישי  בשבוע 
גם למי שלא מגיע לו? לשמוע את  ולתת  את הכוח להתעלות 

המצוקה של הזולת? 
הספירות הבאות – "נצח, הוד, יסוד" – אלו כוחות תומכים 
לספירות הראשונות והראשיות. לעיתים אנו מתקשים להפעיל 
תומכים:  כוחות  לנו  נתן  הקב"ה  ולכן  הראשיות  הספירות  את 
"נצח" הוא מידת העקשנות, להיות נחרצים והחלטיים לעשות 
למרות שזה לא קל. "הוד" היא מידת הענווה, הביטול והכרת 
התורה, ולכן אנו מתגברים לעשות מתוך ביטול או הכרת הטוב. 
האינטימית  והתקשורת  ההתקשרות  מידת  היא  ה"יסוד"  ואילו 

שגורמת לנו להתאמץ לעשות בגלל הקשר העמוק שנוצר. 
בשבוע השביעי והאחרון, אנו בוחנים את מידת ה"מלכות", 
זה הכוח להביא את הסחף שנוצר בשש  שהיא מידת הביצוע. 

המידות לידי פועל במעשה, דיבור ומחשבה. 
אז איך הופכים את זה הלכה למעשה. 

הרבי הציג גישה מהפכנית: שינוי פנימי מתמקד בחלק הנמוך, 
המעשי. הוי אומר שהמפתח לשינוי הלב - נמצא במעשים. אל 
זאת.  נעשה  לא  לעולם  עצמן,  הרגשות  את  לשנות  לנסות  לנו 
 - וכך  המידה  של  המעשי  בחלק  להתמקד  עלינו  זאת  תמורת 
גם אם לא נצליח להתהפך לגמרי ואדם כעסן לא יהפוך להיות 

רחום - אבל במעשה, דיבור ומחשבה נשיג ניצחונות. 
ספירת  ירוחם:  רבינו  של  בדבריו  העמוק  ההסבר  זה 
היפוך  על  המידה,  עצם  על  הניצחון  את  מסמלת  ה"שבועות" 
לעשן  שהפסיק  אדם  )כמו  לרחמנות.  מאכזריות  עצמו  הרגש 
ומגיע לשלב בו מואס בעישון, הריח גורם לו בחילות(. ספירת 
הנקודתיים  הניצחונות  את  מסמלת  זאת,  לעומת  ה"ימים", 
כיום,  כי  התורה  אומרת  כך  ועל  ומחשבה.  דיבור  במעשה, 
מוחלטים,  ניצחונות  להשיג  מאתנו  מצופה  לא  הגלות,  בזמן 
אך כן מצופה מאתנו לבלום את הרגש ולא להניח לו להתפרץ 

במחשבה, דיבור ומעשה. 
מנטייה  שסובל  אדם  מעשית:  לשיטה  זה  את  נהפוך  הבה 
הוא  כי  אדמו"ר(  באגרות  שמובא  )כפי  להחליט  עליו  לכעס, 
יותר, לילה שלם, עד שמביע בדיבור את  ממתין שעה או טוב 
כעסו. הוא לא ממהר לפרוק את כעסו, אלא מתרחק מהמקום 
בשעה  בכך  עוסק  ולא  כלשהן  דעת  הסחות  מחפש  המרגיז, 
את  בולם  אך  עצמו,  בכעס  טיפל  לא  אם  שאף  כך  הקרובה. 

הביטויים המעשיים שלו. 
לארח  עצמו  על  יקבל  לגאווה,  מנטייה  שסובל  אדם  או 
בביתו אנשים קשי יום או לכבד אותם בצורה מיוחדת – ואחרי 
אחר  במישהו  שמקנא  אדם  או  הלבבות.  נמשכים  המעשים 
בניגוד לקנאה  יפעל  לו לשנוא את אותו אדם,  גורמת  והקנאה 

שלו ויקפיד ללחוץ יד לאותו אדם ולהעניק לו יחס מכבד. 



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

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

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

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

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

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

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

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

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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אתגרי החיים

הרב בן ציון נורדמן

שאני  משהו  מסתורית  בשליחות  בגולה,  נכתב  זה  טור 
הוא שתדלנות  לספר  שניתן  בהונגריה. מה  אלו  בימים  עושה 
אצל יהודי ישראלי שבא ללמוד ולהשתלם כאן וחפצה נפשו 
לישא בת אל נכר, בחסד השם הצלחנו לפחות לדחות את מועד 

החתונה...
מכת ההתבוללות שהכתה ומכה בכל רחבי אירופה הותירה 
כאן אי מצולק וקטוע רגליים מיהדות ומכל מה שנודף ממנו 

גרים  יהודים  יהודי. מעל מאה אלף  ריח 
כשני  שהם  כאלפיים,  רק  אבל  כאן 
יהדותם.  על  בגלוי  מצהירים  אחוזים, 
חי  לא  כיהודי,  נראה  לא  הגדול  רובם 

כיהודי ולא מתנהג כיהודי.
ֶזֶמְלַווְייס  לרפואה  האוניברסיטה 
מקבצת יהודים מכל רחבי תבל ומושכת 
מישראל,  גם  רבים,  סטודנטים  אליה 
ומתנתקים  נאבדים  רבים  ולצערנו 

ממורשת עם ישראל.
בשיחות רבות שאני מקיים בימים אלו 
ואישי  מחנכים  בפי  השאלה  תדיר  עולה 
מכה  ועכשיו  כאן  דווקא  למה  ציבור: 
פחות  הגולה  יהודי  האם  ההתבוללות? 

חסינים מיהודי ישראל?
שיש  ודומני  עונה,  שאני  התשובה 
ליהודי  להם,  חסר  האמת:  מן  מעט  בזה 
התפוצות אותו אתגר יהודי, אותה מטרה 
משעה  ולנצח.  להשיג  יש  אותה  נכספת 
ואינם  יהדותם  על  מכריזים  הם  שאין 
העמים  לצדם של  כאן  החיים  בה,  גאים 

טובים ונסבלים, וממילא אין להם כל סיכוי לנצח ולא להיאבד. 
כולנו  לעמים,  ישראל  בין  שוויוניות  על  שמכריזים  ברגע 
שווים, הרי שבאמת אין כל אתגר שמבדל את היהודי להיות 
בין  המגורים  חלילה.  להתבולל  עלול  הוא  וממילא  שונה, 
ובגאון על שמירת  ובעיקר העמידה העיקשת בגאווה  יהודים 
היא   – העמים  משאר  שלו  והשונות  היהודי  העם  זכויות 

שמחזיקה כבר אלפי שנים את בני ישראל בכל גלותם.



וראשון  ייחודי  כדורגל  מגרש  חנכתי  האחרון  בשבוע 
משחק  שהיה  תלמיד  על  סיפרתי  בנאומי  חדרה.  בעיר  מסוגו 
הלימודים.  חשבון  על  גם  הספורט,  במגרש  היום  שעות  בכל 
קראתי לו ושאלתי אותו למעשיו, אמר לי הילד שהינו פריק של 
כדור, ובשעות ההפסקה אינו מצליח לשחק עם החברים שהם 
הרבה יותר מושלמים ומהירים ממנו, ולכן הוא נאלץ להשלים 

בשעות לא שעות.
שהחברים  עונה:  והוא  ביררתי.  מצליח?  לא  נקרא  זה  מה 
שלו יותר מיומנים והוא לא מנצח אף פעם. אמרתי לו: אז מה? 

החלטת לשחק עם עצמך? וזה מעניין? זה מאתגר? הוא הודה 
לי שלא. 

סיפרתי את סיפורו של המגיד הירושלמי הנודע רבי שלום 
שבדרון זצ"ל שאמר כי יש לקחת מוסר השכל ממגרש כדורגל: 
כל החוכמה במשחק הכדורגל זה שיש שוער, חלוץ, הגנה, אם 

אין את הדברים הללו אין טעם למשחק.
והוא הוסיף ואמר כי הכדור זה רק המשל. בכל דבר בחיים, 

רק  הוא  האדם  את  ומניע  שמחיה  מה  ומאורע,  צומת  בכל 
האתגר. האתגר הוא המנוע של הצמיחה ושל ההצלחה. אדם 
יכול לבעוט כל היום כדור ולהבקיע שער אחרי שער, אבל הוא 
מישהו  יריב,  אתגר,  כשיש  היא  ההצלחה  מצליח.  באמת  לא 

ממולך, שכנגדך.
הדברים הללו נכונים תמיד ורלבנטיים עם בוא הקיץ, יותר 
מתמיד. אדם ללא אתגר הוא נטול רוח חיים. מי שעושה הכול 
מתוך רגילות וכל החיים נעים איכשהוא הוא לא באמת אדם 
ההתאמצות,  החתירה,  לאחר  רק  נובעת  ההצלחה  מצליח. 

הפעלתנות.



מו"ר  של  ובמחיצתו  בצלו  לשהות  זכיתי  האחרונה  בשבת 
הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א רבה של מגדל העמק ונשיא 
מיובל  למעלה  ובחינוך  בקירוב  שעוסק  אור  מגדל  מוסדות 

שנים במסירות רבה שאין לה כמעט אח ורע.
בשיחה שמסר בשבת בפני האורחים סיפר הרב גרוסמן את 

אחד מסיפוריו הטובים ממסעו ברחבי העולם היהודי עת היה 
במיאמי ביץ' שבפלורידה:

אותו  ופגשתי  גרוסמן,  הרב  סיפר  יהודי,  של  לבית  נכנסתי 
ובעל  אגרוף  משחק  של  בעיצומו  זה  היה  גדול.  במסך  בוהה 

הבית פשוט לא הבחין שנכנסתי.
אני רואה כי בכל פעם שהצד 'שלו' מנצח, הוא קם מכיסאו 
ומריע בשאגה, וכשהצד 'שלו' סופג מכה, הוא מוחה נמרצות. 
נוחל  שלו  שהצד  נדמה  היה  לרגעים 
קם  הוא  ואז  ומתייאש,  נופל  מפלה, 
ומתחיל לצעוק: "גיב אים, גיב אים". תן 

לו, תן לו...
יהודי שהיו לו עסקים  מתברר שאותו 
שינצח.  השחקנים  אחד  על  הימר  רבים, 
'אמרתי לו', ממשיך הרב גרוסמן ואומר, 
'כי למדתי כאן הערב יסוד גדול בעבודת 
נותר  היה  אחד  שמתאגרף  לך,  תאר  ה'. 
בבית ורק אחד היה עולה על הבמה, מה 

היה קורה אז?'
הודה  מאוד,  ומביך  מגוחך  היה  זה 
זה  עצמו.  עם  מתאגרף  היה  הוא  האיש, 
הוא  התענוג  כל  כלל.  מעניין  היה  לא 
זה  אנשים.  שני  בין  התאבקות  לראות 
רוצה  והאחר  הראשון  בהצלחת  רוצה 

דווקא בטובת השני. 
הוא  ברוך  לקדוש  יש  לו,  אמרתי 
צבאות של מלאכים המשבחים ומפארים 
לו  שיש  הרוח  נחת  אולם  שמו.  את 
המאבק,  מהמלחמה,  דווקא  היא  בעולם 

ההתגברות של האדם על פני  הרע.



ובכל זאת, נסיים בנימה אופטימית: גם כאן בבודפשט בירת 
לא  ישראל  ו"נצח  תקוותנו  אבדה  לא  כי  לומר  ניתן  הונגריה 
ישקר". ברחובות העיר פגשתי את ידידי הנכבד מאוד  הגאון 
רבי זמיר כהן שליט"א, יו"ר הידברות הוא כאן בפעם השנייה 
בתקופה זו ומארגן כאן כינוסים ועצרות שנוהרים אליהם רבים 

רבים מתושבי המקום.
הקהילה  רב  רסקין  שמואל  הרב  של  אור'  'קרן  בבית 
והמפואר,  הגדול  הכנסת  בית  מול  בבודפשט,  הישראלית 
מבני  רבות  עשרות  מתאספים  כולה,  באירופה  בגודלו  שני 
הקהילה המקומית הבאים לשמוע את דבר ה'. יש עתיד לאומה 

הישראלית.
ולוואי ונזכה להתמודד עם אתגרי החיים ולהמשיך במאור 

פנים ובנפש חפצה לאתגרים הבאים.
יחד שבטי ישראל. שבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון נורדמן

דווקא כשיש יריב ואתגר, אז המאבק נחשב בעיני הקב"ה • מדוע ההתבוללות מכה ביתר 
שאת דווקא ביהודי התפוצות? ולמה למרות הכל יש תקווה וקרן של אור?

כותב השורות עם הרב זמיר כהן בבודפשט
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המדינה  עד  של  הריאיון 
סלע,  משה  בניזרי,  בפרשת 
בו הצהיר כי העיד עדות שקר 
וחשף שורה של בעיות חמורות 
בהליך המשפטי והחקירתי, צריך להטריד 
את כולנו. זה צריך להטריד אותנו מכמה 
סיבות, אבל לפני שנדע מה צריך להטריד 
אותנו, הנה תקציר הפרקים הקודמים: 
הרב שלמה בניזרי, בעל תשובה, הפך 
לימים לאחד מתלמידיו המובהקים של 
הגאון רבי ראובן אלבז. הרב בניזרי ניחן 
ברטוריקת דיבור נדירה ומדהימה, יכולות 
הביטוי של בניזרי צריכות להילמד על ידי 

דוברים ופוליטיקאים מנוסים רבים. 
בניזרי היה מרואיין שתמיד ידע להשיב 
מנה אחת אפיים בתקשורת ובכל מקום על 
כל נושא הקשור לציבור החרדי וההסתה 
הפרועה נגדו בתקשורת. בניזרי היה תמיד 
הראשון שעולה לשידור ומסביר ברהיטות 
יוצאת דופן ובלי למצמץ, זכורה לכולנו 
התקופה שבה היו יושבים עיתונאים בכל 
מוצ"ש כדי להאזין לשיעוריו של מרן 
הגר"ע יוסף זצוק"ל בלוויין, הייתה תקופה 
שבכל יום ראשון האייטם המרכזי והראשון 
בתוכניות הבוקר היה העיסוק במשפט כזה 
או אחר שאמר מרן, בניזרי תמיד היה שם, 
מגיב בנחישות ובבהירות ומסביר כל נושא 
ועניין. אני סבור שאם בניזרי היה פונה 
לעסוק בתחום התקשורת ולא בפוליטיקה 
הוא היה משאיר עשן להרבה מאוד אנשים. 
נעבור לחלק הפוליטי שלו, אט אט 
התקדם בניזרי בפוליטיקה והגיע לדרגה 
של שר בכיר, או אז, לפני כמה שנים, ידידו 
הקרוב משה סלע החליט בכמה חקירות 
משטרה להפוך להיות עד מדינה נגד מי 
שהיה חברו הקרוב באותם ימים, עדות 
המדינה של משה סלע שלחה את הרב 
בניזרי אל הכלא למשך לא פחות משנתיים 
וחצי מייסרות, הימים היו כבר הימים 
העייפים של ציבור תומכי ש"ס וכניסתו 
של בניזרי אל הכלא לא התקרבה לימי 
הזוהר של שאגת אריה בכלום, הציבור 
התבגר - אמרו לנו אז, ובכל זאת ולמרות 
בקשותיו של בניזרי מתומכיו שלא להגיע 
ללוות את כניסתו לכלא הגיעו כמה מאות 
שמחו על הצעד, אבל עדיין, כניסתו לכלא 
לא מתקרבת לימי שאגת אריה והיא עברה 

בשקט יחסי. 
לאחרונה  והנה  שנים  כמה  חלפו 
כשמדברים רבות על עדי המדינה בתיקי 
נתניהו, צץ לו משה סלע ואומר במפורש, 
שיקרתי. שיקרתי בעדות המדינה נגד הרב 
בניזרי. דבריו של עד המדינה סלע אף נבדקו 
בשבוע שעבר במכונת אמת, והוא יצא 
דובר אמת בכל הנוגע לגרסתו העדכנית, 
כי הוא שיקר בעדותו וכי המשטרה בנתה 

לו גרסה מיוחדת שגרמה להפללתו של 
בניזרי ולכניסתו לכלא. 

בפעם הראשונה ששמעתי את הציטוט 
מדבריו של סלע עוד הייתי נאיבי ואמרתי 
לעצמי הנה הולכת להיות כאן רעידת אדמה, 
הפרקליטות והמשטרה בבעיה, שלחו אדם 
בכיר  כשר  וכיהן  ביותר  מוכשר  שהיה 
בממשלה אל הכלא לחינם, גדעו קריירה 
פוליטית משגשגת באחת, הסבל שלו, הסבל 
של משפחתו, כל זה היה לשווא, )כך על 
פי מה שמסתבר עכשיו מדבריו של סלע( 
חלפו כמה ימים וחוץ מכותרת קטנה פה 
ושם כלום לא קרה, המדינה לא הזדעזעה, 
זה אפילו לא נושא לדיון בפאנלים השונים, 
והשיא היה כשבניזרי עצמו הודיע שאין לו 
כוח ללכת להליך חוזר של משפט צדק. 
את בניזרי אני מבין, האיש שסבל לא מעט 
החליט שאין לו יותר את הכוח להילחם 
ובצדק. אבל מה שאמור להטריד אותנו 

אלו כמה דברים חמורים במיוחד. 
שבה  בתקופה  נמצאים  אנו  היום   .1
על  מכהן  ממשלה  ראש  להפיל  רוצים 
לא  האם  מדינה,  עדי  של  עדויות  סמך 
הגיע הזמן שהמדינה תעשה חשבון נפש 
עם עצמה בכל הנוגע לעדות עדי המדינה 
ולכוח הנשאב ממנה? אם חלילה ישלחו 
את ראש הממשלה נתניהו הביתה בעקבות 
עדויות שכאלו ובעוד כמה שנים יבואו 
עדי המדינה הללו ויגידו שהכל היה שקר, 
מה אז יקרה? האם מישהו יוכל להחזיר 
את הגלגל לאחור? ברור שלא, ולכן עניין 
עדי המדינה צריך להיפסק לחלוטין למעט 

מקרים חריגים ביותר. 
2. למה הסיפור של בניזרי עובר בשקט? 
כי קוראים לו בניזרי? כי הוא חרדי? כי 
הוא ספרדי? כי הוא ש"סניק? הרי אם 
היה מדובר באחד מבני הציונות הדתית 
כל התקשורת שברובה היום מכהנים כתבים 
ופרשנים בכירים מהציונות הדתית הייתה 
על הרגליים, ריקלין, סגל וסגל ודומיהם 
היו הופכים אבן על אבן עם הכוח העצום 
שיש להם היום, כדי שסיפור כזה יוביל 

את סדר היום, 
אבל במקרה של בניזרי אין מי שיעשה 
זאת. הוא לא שייך לצד הנכון, הוא שייך 
למגזר שאפשר לעשות לו הכל, הוא לא 
מהקליקה שלהם ולכן לוחמי הצדק )כפי 
שאנו רואים בסיפורי נתניהו( לא יילחמו 
עבורו, הם לא ינקפו אצבע עבורו, יתירה 
מזאת, אם מישהו יעז להעביר ביקורת או 
אז אותם צדקנים שמתלוננים בוקר וערב 
על שלטון החוק יאמרו שבמקרה של בניזרי 
מדובר בערעור יסודות הדמוקרטיה ושלטון 
החוק. בניזרי הוא חרדי, ספרדי ושסניק, 
אמות המוסר ומבחן הצדק לגביו שונים 

בתכלית מכל אחד אחר, לצערנו. 

מבחן בניזרי

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

דבריו של עד המדינה אמורים לזעזע את כולנו, מדוע 
בכיר  ששר  כך  על  מהומה  מחוללת  לא  התקשורת 
נשלח לרצות מאסר בכלא לשווא, ועל כך שהמשטרה 
'תפרה' לו תיק? • וגם: על מערכת המשפט להישמר 

כפליים בתיקי החקירה של ראש הממשלה

"שלא נהגו כבוד זה בזה"
ימי ספירת העומר הם ימים של הכנה לקראת מתן תורה, ימים של בירור לכל יהודי מישראל 
אם ראוי הוא לקבל תורה, לכן מצינו שבימים הללו מתו תלמידיו של רבי עקיבא על שלא נהגו 
כבוד זה בזה, "תנא, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, 

וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו זה בזה" )יבמות סב ע"ב(.
הפגם בהנהגה שבין אדם לחבירו, השפיע על הזכות לחיות, מי שאינו מתנהג כראוי ב"דרך 

ארץ קדמה לתורה", אינו ראוי להגיע לקבלת התורה.
ואף שיתכן שגם בשאר הימים לא נהגו תלמידי רבי עקיבא כבוד זה בזה והייתה עליהם טענה, 
אך היא לא גרמה למיתה, בימים של הכנה, בימים של בירור אחר בירור, כאן הפגם היה בולט 

יותר ומשפיע יותר, עד כדי כך שנענשו כל כך ומתו.
שכן, ככל שהזמן מסוגל יותר למעלה רוחנית, התביעה על החסרון גדולה יותר, ובימים 
הללו של ההכנה למתן תורה נבחן כל אחד בייתר שאת אם הוא ראוי לתורה, ולכן נענשו ומתו 

תלמידי רבי עקיבא.

תורה – כפרה

ה"נפש החיים" )שער ד פל"א( ביאר, שלתורה יש את הכח לכפר על כל העוונות, וכל העוסק 
בתורה אינו צריך שהקרבנות יכפרו לו, אלא כוחה של התורה לכפר ולמחול לו על כל עוונותיו, 
וז"ל שם, "עסק התורה היא מכפרת על כל העוונות של הנפש החוטאת...בא וראה כמה גדולה 
כוחה של תורה שמטהרת את פושעי ישראל בזמן שעושים תשובה אפילו מעבודה זרה שבידם...

העוסק בתורה לשמה, אפילו אם נתלכלך תחילה בעוונות וחטאים עצומים ונטבע מאוד ברפש וטיט 
מצולות הרע ח"ו, ע"י עסק התורה יהא נכון לבו בטוח שוודאי המאור שבה יחזירו למוטב", עי"ש.
וכן מצינו ברבנו יונה בשערי תשובה )שער ד( בו פירט את חילוקי הכפרה לכל העבירות, 

שיש שדינם מלקות ויש שדינם מיתת בי"ד או כרת – חומר העבירה קובע את חילוקי הכפרה.
ובאות ט"ז שם כתב על מי שיש בידו עוון חילול ה', שאף שיסורים אינם מכפרים על עוון זה, 
מכל מקום "תמצא לו כפרה בהגיונו תמיד בתורה ויגיעתו בה, כאשר אמרו ז"ל )ר"ה יח ע"א( "אם 
יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה" – בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה" – 
והנה כי התורה רפואה לכל מכה נחלה מאוד, על כן כתוב "מרפא לשון עץ חיים" )משלי טו, ד(".
כה גדול הוא כוחה של תורה, עד שהיא מכפרת על כל החטאים ואפילו לחוטא בחילול ה'!

תורה ומצוות

ביאור העניין נראה כך, כך כותב הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו עה"ת "תפארת שמשון"  - 
הנהגת העולם בדרך של סדר ומידה הוא עניין המצוות – תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים וגידים 
שבאדם, והם התרי"ג סדרים של גוף האדם בגשמיות וברוחניות, כל מצווה מכוונת כנגד איבר 

בגוף והיא המעמידה את חלקה בעולם.
התורה היא למעלה מכל סדר והנהגה, היא מציאות החיים והעולם, ולכן כוחה של התורה 

לכפר על כל העוונות של האדם, וגם בדברים שאין ביכולתם של הקרבנות לכפר.
הוא אשר נתבאר בדברי "נפש החיים" שע"י עסק התורה תטהר נפש האדם ואפילו כשנתלכלכה 
ברפש וטיט מצולות הרע, והיינו מה שכתב הרבינו יונה שתמצא כפרה לעוון חילול ה' "כי התורה 

רפואה לכל מכה נחלה מאוד".

בן אדם ובן תורה

מעתה נראה ששתי דרגות הן בבריאה, דרגת "אדם" היא לכל יהודי העוסק בתורה ומצוות 
כראוי, ומתקן את מידותיו, כל תכלית הבריאה של האדם, שיתקן מידותיו על פי התורה והמצוות 
שיהיה ניכר בו שהוא חי ומסודר על פיהם, שמעשי החסד שלו והידור המצוות שבו הם הצורת 

"אדם" להתפאר שבו.
אך למעלה בקודש הוא "בן תורה", לימוד התורה של "בן תורה" שונה ומרומם משל אדם 
רגיל, מידותיו ומעשי מצוותיו נראים אחרת, הם אינם לפי סדר וצורה, אלא כל מהותו דבוקה 

בקב"ה ואורייתא.
הנהגת "בין אדם לחבירו" של "בן תורה", מחייבת הרבה יותר, בכל מצב ובכל תנאי יתנהג ה"בן 
תורה" בחסד וברחמים, לא יתכן שישנו אדם או התנהגות שאותה אי אפשר לסבול, ולכן בימים 
אלו  של הכנה ובירור לקראת מתן תורה, נדרשת הנהגה מרוממת יותר של "בין אדם לחבירו".

בימים אלו דווקא נתבעו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה, כדי שהעולם יתקיים 
בצורה ראויה, צריך שמקום התורה יהיה כראוי, הנהגה של חסרון כבוד פוגעת בקיום עצמו, 

וכשמתו "היה העולם שומם" כלשון חז"ל, והיינו שאין לעולם קיום וחיים בלי בני תורה.
קשה לאחוז בדרגה כזו של שייכות לתורה, מצוות ומידות טובות, אבל עלינו לדעת את האמת, 
הדרך בכדי להגיע למדרגה של "בן תורה" היא בשלבים, דביקות בתורה או שייכות לתפילה, 
עבודה על תיקון המידות או הידור במעשי המצוות, כל אחד במה ששייך אליו יכול להיות בדרגת 

שייכות של "בן תורה", שהקשר של הדבר אינו תלוי בסדר ובזמן, והוא למעלה מן העולם.
כפי שהתורה היא המקיימת את העולם, כך "בן תורה" נושא על כתפיו את קיומו של העולם, 
זהו האדם השלם שמעשיו מעמידים את הבריאה, זהו חסד שאין לו גבול ומידה, אלא מקומו 

וקיומו של העולם.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל
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פרפקציוניזם דתי

יוצר  השם  בעבודת  נכונה  הדרכה  חוסר  האם 
ואף  רב  נפשי  לסבל  הגורם  דתי  פרפקציוניזם 

לפעמים לעזיבה של הדת?
אומר  והוא  ידוע  טלפון השבוע מעסקן  קיבלתי 
באברך  מדובר  האפשרית,  במהירות  אותו  "תקבל  כך:  לי 
ועד ליל. אברך לתפארת. אשתו  ולומד מבוקר  משי שיושב 
התקשרה אלי וסיפרה לי: בעלי היה אברך רציני, לא יודעת 
מה עובר עליו בתקופה האחרונה, הוא כבר לא הולך להתפלל 
הפסיק  הוא  לכולל  וגם  השקיעה  לפני  תפילין  מניח  במנין, 
דיכאון.  אולי  עליו, חשבתי  עובר  מה  יודעת  לא  אני  ללכת. 
מה  על  איתי  לדבר  מעונין  היה  לא  והוא  אתו  לדבר  ניסיתי 
לי,  'כואב  לי במשפט אחד  בדיוק עובר עליו. הוא רק אמר 
את לעולם לא תביני אותי'. היא סיפרה לי – כך מספר העסקן 
- שכשהיא שמעה את זה היא נכנסה ליותר ללחץ מה עובר 

על בעלה". 
בן  אברך  מולי,  ישב  הוא  הגיע.   והוא  פגישה  לו  קבעתי 
30, עיניו היו כבויות ועצובות וכך הוא סיפר לי את סיפורו 

העצוב. 
"כל משפחתי גם מצד אבי וגם מצד אמי הם ראשי ישיבות 
מפורסמים. אבי שיהיה בריא היה נותן לי ולאחי פעם בשבוע 
שיחת מוסר מיוחדת, היה מדבר בחריפות רבה על כמה כל 
דקה  וכל  מהחיים  ודקה  דקה  כל  לנצל  ואיך  חשובה  דקה 

שנאבדת הפסדנו בה קשר לבורא עולם. 
זה  מצוות  וכמה  שלמדתם  כמה  היה  המפורסם  "משפטו 
מה  יודעים  אתם  לעשות,  שצריך  שהאדם  מה  לעומת  כלום 
גוועלד הוא היה צועק. אתם  זה כל דקה של ביטול תורה? 
איך  היא  השאלה  מספיק,  זה  למדתם  אם  שגם  חושבים 
חושב  ואתה  קדושה.  וכמה  שמים  יראת  בכמה  לומד,  אתה 
שזה הספיק לאבי? אחרי זה הוא היה מוסיף וכמה אחוזים 
שלכם,  לגאווה  לומדים  אתם  האם  שמים,  לשם  באמת  יש 

להנאתכם, אז הכל לא שווה כלום... 
"כך בכל נושא רוחני הוא תמיד היה אומר מה לא בסדר, 
לנו  יש  כמה  ועד  עדיין  טוב  לא  מה  לעשות,  עוד  צריך  מה 
דרך ארוכה ושהיא תמיד לא נגמרת בעבודת השם, אין גבול 

לתורה לקדושה לעבודת השם. עוד ועוד ועוד. 
 12 בגיל  כשהייתי  שמעתי  האלו  הדברים  שאת  "תחשוב 

מסיני,  כתורה  ממש  כפשוטם  הדברים  את  קיבלתי  בלבד, 
וניסיתי כמה שיותר ויותר ללמוד ולהתפלל ולכוון בתפילה, 
הרי מה למדתי שאין גבול שתמיד צריך לשאוף יותר ויותר. 

"וככל שניסיתי יותר ויותר ללמוד ולהתפלל, הייתי מרגיש 
שזה לא בסדר ולא טוב ועלי לעשות יותר ויותר טוב. הרגשתי 
בתוך הנשמה כל הזמן חוסר, אף פעם לא הרגשתי טוב אחרי 
לימוד, תפילה או קיום מצווה. איך אני יכול להרגיש טוב עם 
עצמי? הרי מה שאני יעשה לבורא עולמים אף פעם לא יהיה 
בסדר כי תמיד אין גבול וכמה שתעשה זה לא יהיה טוב כי 

כך חינכו אותי. 
תפילות,  לימוד,  חומרות,  עוד  לעצמי  מוסיף  "הייתי 
גם  התחתנתי  השנים  במשך  ריק.  חלל  הרגשתי  תמיד  אך 
אחרי  במרוץ  המשכתי  ואני  וטובה,  מיוחסת  משפחה  עם 
השלמות, עד שכבר התחלתי להרגיש שאני הולך לקרוס, לא 
יכולתי יותר להתמודד עם הריצה המטורפת אחרי השלמות, 

לא הייתה לי מנוחת הנפש לשנייה. 
יושב  אני  בלילה,  מאוחרת  בשעה  זה  היה  כשנה,  "לפני 
הגמרא,  של  הקושיה  את  בשלמות  להבין  ומנסה  ולומד 
פתאום קרסתי. הרגשתי שבא לי לבכות, יצאתי מחוץ לבית 
כוחות  לי  אין  בכי תמרורים. אמרתי השם  לבכות  והתחלתי 
לא  פעם  אף  באמת  זה  שאני  מה  לו,  אמרתי  לי,  תגיד  כבר, 
בסדר? כמה שאני לומד ומתפלל? יש משהו שכן בסדר במה 

שאני עושה? 
החוצה  יצאו  שנים  של  ומרדף  לחץ  כאב  ובכיתי,  בכיתי 

בבכי. 
ואמרתי  הגמרא  את  סגרתי  הביתה,  שנכנסתי  זוכר  אני 
'השם, אם מה שאני יעשה אף פעם לא מספיק ולא טוב, אני 

מפסיק ללמוד ולהתפלל, אני לא יכול יותר...'
"מאותו לילה הרגשתי שאני פשוט כבר לא מסוגל לשבת 
התהליך  כל  את  לאשתי  מסביר  אני  איך  ולהתפלל.  וללמוד 
בהשם  מאמין  אני  וכן  לפניך  יושב  אני  זהו,  אז  שעברתי? 
יכול  בתורה ובמצוות אבל זהו אני מרגיש נפשית שאני לא 

יותר", סיים האברך את סיפורו הכאוב. 
הייתה אתו שיחה מאוד ארוכה ומרגשת, הסברתי על מושג 
פרפקציוניזם שהוא הצורך התמידי להיות מושלם. בכל דבר 
אין אמצע, יש שחור ולבן, זה מרדף אחרי שלמות שאף פעם 

אין לה מרגוע. 
בהרבה  או  אחד  בנושא  דבר  להיות  יכול  הפרפקציוניזם 
דברים בחיים. לאנשים פרפקציוניסטים אין חיים, הם שואפים 
ומתעקשים לשלמות ועד שלא הגיעו לשלמות מבחינתם הם 

לא רגועים ושלווים ומרגישים שזה לא טוב מה שהם עשו. 
אמרתי לו "אביך חינך אותך לשלמות רוחנית בלתי נתפסת, 
חוסר איזון רוחני ונפשי כאחד. נכון שהמטרה העליונה שלנו 
ביממה  שעות  וארבע  עשרים  באלוקים  דבקים  להיות  היא 
ושבעה ימים בשבוע, אך יש לכל אחד את הכלים שלו, את 

הכוחות שלו, את בדרך שבה הוא עולה בעבודת השם.
"להגיד לבן אדם שוב ושוב רק שזה לא מספיק ולא טוב, 
לא רק שזה יכול ליצור פרפקציוניזם אלא אף בעיות נפשיות 
תמיד  עצמו,  עם  שלם  פעם  אף  ירגיש  לא  האדם  קשות. 
הפנימיות שלו תהיה רעבה, הוא תמיד יחפש וינסה להשלים 
את הרעב הזה, אבל כמה שהוא ינסה זה אף פעם לא יתמלא, 
כי בנפשו יש לו אמונה עמוקה שזה לא בסדר ולא מספיק טוב 

כל מה שהוא עושה". 
עד שהוא לא ישנה את האמונה הפנימית שלו שמה שהוא 
נפלא, השם אוהב ושמח במה  זה  זה טוב,  זה בסדר,  עושה 

שהוא עושה. 
בעיניי, להיות משפיע רוחני זה לא רק לדעת להלהיב את 
חשובים  ומסרים  דברים  למסור  איך  לדעת  גם  אלא  הקהל, 

בצורה מאוזנת ובריאה. 
בגלל שעבודה רוחנית היא עבודה נפשית ודורשת כוחות 
אותה  מעביר  לא  אותה  שמעביר  מי  כאשר  אז  רבים,  נפש 

בצורה מאוזנת ובריאה ישנם אנשים שייפגעו מכך.
כל  לו  אומר  ורק  בחור  או  ילד  שמחנך  משפיע  או  הורה 
הזמן כמה הוא רק צריך לעשות ולעשות יותר ויותר וכמה אף 
פעם זה לא מספיק מבחינה רוחנית חוץ מפרפקציוניזם - זה 

יכול להביא להפרעות נפשיות כמו דיכאון וחרדות. 
זה לא נכון להעביר את הדת כך. 

הצטווינו בתורה 'וחי בהם - ולא שימות בהם', צריך להגיד 
לאנשים כמה כל דקה של מצווה ותורה כמה השם שמח בזה 

ואוהב את זה, ולא רק כמה זה לא טוב ולא מספיק. 
שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל היקרים.

machon.rot@gmail.com לתגובות

הרב מרדכי רוט

לאנשים " בחיים.  דברים  בהרבה  או  אחד  בנושא  דבר  להיות  יכול  הפרפקציוניזם 
פרפקציוניסטים אין חיים, הם שואפים ומתעקשים לשלמות ועד שלא הגיעו לשלמות 

מבחינתם הם לא רגועים ושלווים ומרגישים שזה לא טוב מה שהם עשו

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

לבורא עולם,  ומדגיש כמה מעשינו אינם מספיקים  ויותר  יותר  כל הזמן  חינוך שדורש 
גורם גם לנטייה פרפקציוניסטית וגם עשוי להוביל לדיכאון וחרדות • תמיד יש להביט 

גם על הטוב והמשמח
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מלך רב
לשמוע  כדי  מהמלמד  ברח  הוא  ילד   כשהיה 

שיעור מהגר"ח שמואלביץ, כשגדל נלחם מול 
ישיבת חברון כדי לשמוע תורה במקום  אריות 
גדולים ונתלה על חלון אולם, כשהתחתן הופיע 
לבן-תורה,  מסרבים  לא  כי  לברכו  ניימן  הגר"י 
פיינשטיין  הגרי"מ  עם  השתעשע  ובשבתות 
של  גלימתו  משולי  הוד  סיפורי    בתל-אביב 
שמואל  רבי  הגאון  מלך"  "קריית  ישיבת  ראש 
יעקב בורנשטיין זצ"ל, מפי קרובים ותלמידים 
הסירוב    לפטירתו  שנה  ככלות  מתגעגעים, 
התקיף לעורכי 'יתד נאמן', המחשבה לדלג על 
והתגובה  השמד  ממשלת  בימי  'ולמלשינים' 

לפשקוויל שהופץ בגנותו

|| יוסי גיטלר ||

קריית
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אמור ל פרשת  מוצ"ש  אשתקד.  בעומר  ל"ג  יל 
בית  של  הרביעית  הקומה  מסדרונות  את  פוגש 
במאות  גדושים  הישועה'  'מעייני  החולים 
דרוכים  בחורים  דאוגים,  אברכים  של  רבות 
עם  כולם  דמעה.  כנחל  המזילים  תורה  ומרביצי 
חרבות  ושפתיים  בידיהם,  רטובים  תהלים  ספרי 
המחזה  ארך  שעות  שלוש  מתמשך.  ממלמול 
המרטיט, שגם שערי מחלקת טיפול-נמרץ, הרגילים ובקיאים 

במראות מהסוג הזה, טרם נחשפו לעוצמות שכאלו.
הדלתות סגורות. עיני כול צופיות לחדר בו שוכב הדר גאונם 
ראש הישיבה הנערץ שאלפם בינה. "רוח אפינו משיח ה'", הם 
מתחננים לבל ילכד בשחיתותם. 7 דקות אחרי השעה 2 לפנות 
בוקר, זה נגמר. השערים נפתחו וההמון הבוכה שועט בזעקות 
'שמע ישראל' לתוך החדר. ראש הישיבה רבם מורם ומאורם 
יעקב  שמואל  רבי  הגדול  הגאון  מרום.  לשמי  בסערה  נלקח 
בחוסר  התיבות  נהגות  זכר-צדיק-וקדוש-לברכה  בורנשטיין 

אמון. 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו' מבכים תלמידיו-כבניו.
שנה חלפה והתלמידים, המקורבים ובני המשפחה ממאנים 
ענק  על  מדברים  והכול  מאליהם  צפים  הזיכרונות  לשכוח. 
חיים  מסכת  ולתורתו.  לה'  קודש  חייו  את  שהקדיש  הענקים 
תמימה של דבקות בחי עולמים, של אישיות שלא היה בעולמה 
דבר שאינו תורה. למרות הזמן שחלף, הגזירה על המת שישתכח 
מסרבת להתקיים. תלמידיו החשים כיתומים של ממש, מספרים 
מיום  מתגברת  החסר  ותחושת  שהכאב  האבל  שנת  בתום  לנו 
ליום ומתעצמת מחודש לחודש, היא מקבלת ביטוי חד בכל עת 
שהם נדרשים להכריע לבדם בשאלות החיים, לצלוח בדד את 
המשוכות. ולא משנה אם חובשים הם עדיין את ספסלי 'קריית 
מלך' או שפרחו ונישאו להם זה מכבר, וגם אם למדו אצלו לפני 
עשרות שנים בישיבת 'חברון גאולה', החיבור הכל-כך עוצמתי 

לדמות הנשגבה מחריף את קושי הניתוק עשרת מונים.

כמלאך הניצב
אחד ממקורביו הבולטים ממחיש לנו בדמעות את התחושה 
להיפרד ממי "שלא היה רק הראש-ישיבה שלנו, אלא התנהג 
בכל  התבטא  "והדבר  כהגדרתו.  ממש"  של  כאבא  עמנו 
ואחד, במסירות  ומישור. באהבה שהרעיף על כל אחד  תחום 
בשמחה,  ואחד,  אחד  כל  של  להצלחתו  האדירה  וההשקעה 
בני  של  החיים  תהלוכות  בכל  וההשתתפות  בעצב,  ולהבדיל 
התפילות  דרך.  בראש  הניצב  כמלאך  הוביל  אותה  הישיבה 
הרבות ששפך כמים על עתידו ומצבו של כל יחיד ויחיד. עליו 
אתה  "טוב  הספדו,  את  הקרוב  התלמיד  מסיים  חז"ל",  אמרו 

לישראל מאב ואם".
תלמיד נוסף מתאר בהתרגשות את הזכות לדבר עמו, והזכייה 
הגדולה רק בלחזות באור פניו המבהיקים, "וכל יום שמרחיק 
אותנו מהרגעים האלו רק מגביר ומעצים את האובדן והיתמות. 

זה פער שלא ניתן לגשר עליו לעולם" הוא חותם.
אנחנו חודרים יותר לעומק הקשר וההערצה של התלמידים 
לראש הישיבה. "צריך להבין", מסביר אחד מהם, "השיעורים 
ונדירים  בעמקותם  מדהימים  היו  יום,  מדי  לנו  מעביר  שהיה 
בהיקפם. ראש הישיבה היה מפרק הרים ומשבר גבעות, צולל 
מלוטשות.  ומרגליות  פנינים  ושולה  התלמוד  ים  למעמקי 
מעולם לא הותיר נקודה אחת מעומעמת, כל מהלך היה מבאר 
התורה  בני  מהמוני  אחד  היה  שלא  עד  יקרות  באור  ומאיר 
אבל  פסיק.  מכל  וברור  מבורר  יצא  שלא  פתחו,  על  שצבאו 
המיוחד באותם שיעורים היו היכולות והכישורים שהוא העניק 
כוונתי רק לבהירות המופלאה,  ואין  במהלכם לשומעי לקחו, 
או המחשבה הישרה שכה אפיינה אותו, השיא מבחינתנו היה 
לצפות בו בשעת מסירת התורה. הצורה בה העביר את השיעור 
הייתה 'שיעור מוסר חי' איך צריך יהודי לאהוב את התורה. שם 
ראית את התגלמות המושג 'באהבתה ישגה תמיד'. הניגון הערב 
שהיה פס הקול הקבוע לכל אורך השיעור, האישונים שריצדו 
שלוותו,  את  שטרדה  חמורה  קושיא  יישב  אשר  עת  באושר 
מהמעמד,  נפרד  בלתי  לחלק  שהיו  וה'ברען'  ההתלהבות 
תורה'  ה'אהבת  הלימוד,  מהות  את  בעצמותינו  כאש  החדירו 
ראינו  שם  רבים.  לימים  חקוקה  נותרה  עלינו  מהודו  שהאציל 
דוגמא מוחשית למאמר "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה 

בוז יבוזו לו", זו האהבה שאהב ר' שמואל יעקב את התורה.
אתנו  שמשוחחים  התלמידים  בקלות.  הדברים  לו  באו  ולא 
נזכרים בתקופות הקשות שעברו על ראש הישיבה, עת אושפזה 
עליות  ידע  ומצבה  החולים,  בבית  ע"ה  הרבנית  חבר  אשת 
שמצבה  ימים  והיו  יום,  ילד  מה  יודע  איש  כשאין  ומורדות 
בעלה  היה  העת  אותה  ובכל  ממש.  מוות  לשערי  עד  הידרדר 
ראש הישיבה מעתיר רבות בתפילה ותחנונים אולי יחוס אולי 
ירחם. אבל ברגע שהגיעה השעה למסור את השיעור הקבוע, 

זיו פניו משתנה, ואת מקום הדאגה והכאב תפסה הארת  היה 
מסיני  כנתינתן  הדברים  באמירת  האירו  פניו  התורה,  וקדושת 
וכל ישותו אמרה אושר ושמחה. נדמה היה שכל הסובב נשכח 
דוגמא  רק  וזו  השיעור.  את  מסר  בו  לחדר  מחוץ  אל  ונטרד 
אחת, הם מדגישים, מתוך סדרה של תקופות מתוחות שחלפו 
על ראש הישיבה במהלך חייו, וכולם שווים היו לטובה ברגע 

שפצח את פיו בשירת התורה.
העמוס  יומו  סדר  את  שומעים  אנו  הבית  אל  מהקרובים 
והפלאי של ראש הישיבה. עד לשעות הקטנות של הלילה היה 
הוגה בהתמדה באותיות מחכימות של התורה הקדושה, כמעט 
בגופו  שקיים  עד  הליל,  שעות  בכל  לעפעפיו  תנומה  נתן  ולא 
ממש את דברי חז"ל 'לא אברי לילה אלא לגירסא'. היו לילות 
כוחות  שאב  ממנה  בלבד.  אחת  בשעה  הסתכמה  שנתו  שכל 
לעמל היום שאחריו, שהיה כמובן מלא וגדוש בהרבצת תורה 
והעמדת תלמידים בין כותלי ישיבתו. מעולם לא ניכרו על פניו 
סימני עייפות במהלך סדריו העמוסים בכל שעות היום למרות 

שעות המנוחה המעטות שהעניק לעצמו.
חייג  בהם  רבים  מקרים  הוליד  המאוחרות  בשעות  הלימוד 
ראש הישיבה לתלמידים ומקורבים לדון עמם בסוגיא ולפרוס 
לא  שקיעותו  מרוב  מקובלות,  לא  בשעות  התחבטויותיו  את 
היה מבחין בשעה וכאשר הבין מעברו השני של הקו שהשעה 
מאוחרת מאוד, התנצל שחשב שהשעה כעת 10 בלבד... אחד 
צלצול  על  מספר  כזה  לסיפור  עד  בעצמו  שהיה  מהתלמידים 
שהעיר אותו בשעת בוקר מוקדמת, על הקו היה כאמור ראש 
הישיבה שבקש להתפלפל בנידון מסוים בש"ס, התלמיד הגיב 
ברכות  לברך  שיספיק  כדי  לראש-ישיבה,  יחזור  רגע  שעוד 
את  הרים  התשובה  למשמע  שהתפלא  הישיבה  ראש  התורה, 

עיניו ורק אז נוכח לראות שהשחר עלה.

אב ידעך מנוער
מנעוריו,  הגרש"י  את  הזוכרים  שיבה  אנשי  עם  משיחות 
כאלו שעוד חבשו יחד עמו את ספסלי הישיבה בחברון, נפרסת 
התמונה המלאה של חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים. 
ניבטת  ומכולם  בשטף,  מפיהם  קולחים  מפעימים  סיפורים 
צעיר  כעלם  הבחרות  בשנות  כבר  ראש-הישיבה  של  דמותו 
המתבלט בהתמדתו וחשקו לתורה בצורה חריגה ויוצאת דופן. 
אופיינית  שאינה  בצורה  תלמודו  על  שקד  היממה  שעות  בכל 

כלל לבני גילו. ולא רק כבחור. 
עוד בהיותו ילד קטן שררה בבית הוריו עניות מרודה ונעליו 
פרוטה  אגרה  אמו  עוד,  ללבשם  היה  ניתן  שלא  עד  התבלו 
לפרוטה עד שלאחר תקופה ארוכה הצטבר אצלה סכום כסף 
את  לראות  הופתעה  מה  חדשות,  נעליים  רכישת  עבור  ראוי 

באחד הימים נעדר הילד שמואל 
יעקב בן ה-11 מכיתת לימודיו, 

לכששב שאל אותו המלמד 
לסיבת היעדרותו הממושכת, 
הילד השיב שהלך לשמוע את 

שיעורו של ראש ישיבת מיר 
הגאון רבי חיים שמואלביץ' - 

שכאמור, לימים הפך והיה לרבו 
המובהק -, המלמד לא קנה את 

הגרסה המפוקפקת של הילד, 
וכי מי יעלה בדעתו שילד בן 11 

ילך לשיעורו של גדול הדור? 
על כן ביקש ממנו לחזור בפניו 

על כל מהלך השיעור. תדהמתו 
הוכפלה כאשר הילד הצעיר 

חזר מילה במילה על כל מהלכי 
הגר"ח בשיעורו, כך התוודע 

המלמד כי אכן אמת בפי הילד.
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הילד שמואל יעקב שב הביתה עם ספר קודש תחת בית שחיו. 
בתמימות  הילד  השיב  הכסף  יעוד  את  שינה  מדוע  לפליאתה 
שספרים יותר חיוניים עבורו מאשר נעליים... על אותה תקופה 
נאמר בשמו שלא פלא שגדלו בתורה, הרי לא היה משהו אחר 
לעשות חוץ מללמוד, בבית לא היה היכן להיות )דירתם כללה 
חדר אחד בלבד( ובחוץ לא היה מה לעשות, אז ישבו כל היום 

בבית-מדרש ולמדו, פשוט לא היה משהו אחר...
בגיל מתבגר יותר נכנס בשערי הישיבה הירושלמית הנודעת 
וראשי  חכמי  של  תורתם  דברי  את  בצמא  ושתה  'חברון', 
הישיבה, סביבו התקבצו טובי ובחירי הישיבה, בהם מי שלימים 
יכהן כראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, כחבורה אחת 
עלו ונתעלו במעלות התורה והיראה. חלק מאותם בני חבורה 
ראו בו מורה דרך ורב מובהק עד יומו האחרון. אהבת התורה 
שלו לא ידעה גבולות, כך ניתן היה לראות את הבחור הצעיר 
מופיע מדי פעם גם בהיכלה של ישיבת מיר ומאזין לשיעורים 
של ראשי הישיבה דמיר. שם הפך לתלמידו המובהק של הגאון 
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שנפשותיהם נקשרו זה בזה באהבה 
שאין לה סוף, עד שהגר"ח ביקש ממנו להעלות על הכתב את 
שיחותיו, ולאחר פטירתו ערך הגרש"י את חלק מספרי הגר"ח 

על הש"ס.
אפיזודה קצרה מספר לנו ידיד נעורים של הגרש"י, "באחד 
לי  ואומר  בורנשטיין  יעקב  ניגש אלי הבחור שמואל  הבקרים 
בי  שהחזרת  וכו'  לפניך  אני  'מודה  אומרים  אנו  בוקר  מדי   -
נשמתי' על כך שהחזיר לנו השי"ת את הנשמה, אך כמדומני 
את  השי"ת  לנו  שנתן  כך  על  אני,  מודה  עוד  להוסיף  שצריך 
מוחשי  ביטוי  לקבל  אפשר  זו  ממעשייה  הלוי'.  חיים  'רבינו 

לחשקו ודבקותו בתורה", מסיים הידיד.

המרק שנשפך והילד שנעלם
ממשיכים  הגרש"י  של  ילדותו  שנות  על  סיפורים  עוד 
להישמע בשטף. אחד מהם נסוב על הימים בהם היה מרותק 
לא  כדי  גבו.  על  נשפך  רותח  מרק  שסיר  אחרי  חוליו  למיטת 
להפסיד את משנת תלמודו ביקש מחבריו לכיתה בת"ת 'יבנה' 
את  וישלימו  החולים  בבית  מיטתו  סביב  שישהו  בירושלים 

מכסת הלימודים שלמדו בכיתה.
מכיתת  ה-11  בן  יעקב  שמואל  הילד  נעדר  הימים  באחד 
היעדרותו  לסיבת  המלמד  אותו  שאל  לכששב  לימודיו, 
ראש  של  שיעורו  את  לשמוע  שהלך  השיב  הילד  הממושכת, 
ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמואלביץ' - שכאמור, לימים הפך 
והיה לרבו המובהק -, המלמד לא קנה את הגרסה המפוקפקת 
של הילד, וכי מי יעלה בדעתו שילד בן 11 ילך לשיעורו של גדול 
הדור? על כן ביקש ממנו לחזור בפניו על כל מהלך השיעור. 

תדהמתו הוכפלה כאשר הילד הצעיר חזר מילה במילה על כל 
מהלכי הגר"ח בשיעורו, כך התוודע המלמד כי אכן אמת בפי 
והתבטא  מזוויתו,  הסיפור  את  הגרש"י  השלים  לימים  הילד. 
שהפעם הראשונה בה שמע שיעור מר' חיים היה בגיל 11 ועד 

היום הוא זוכר כל מה שנאמר שם.
עד  שלמד  דין  וכל  מאמר  כל  ושוב  שוב  משנן  היה  הוא 
לספסל  חבריו  מספרים  זה  בעניין  בדמו.  דברי-תורה  שנבלעו 
הלימודים בישיבה קטנה 'תפארת צבי' שלא זכור להם במהלך 
"רק  הבחורים,  מיתר  הגרש"י  של  חריגה  בולטות  השנים  כל 
בשיעור ג' התחלנו לקלוט שהוא עוקף את כולנו בהרבה" הם 

נזכרים.
אל  פנה  כדבעי,  בתוספות  'דיבור'  הבין  ולא  פעם  אירע 
מכריו עד שאחד מהם ישב עמו וביאר לו באריכות את כוונת 
התוס' בדבריהם. לאחר שהבין כראוי, וחזר על זה שוב ושוב 
והודאה  רבים התמלא שמחה  לימים  לחרוט את הדברים  כדי 
בהיכל  הופיע  כוונתם הקדושה. למחרת  על  לעמוד  על שזכה 
ביהמ"ד ובידו ספר עם הקדשה אישית לאותו חבר שלימד אותו 

את התוס', כהכרת הטוב על שגמל עמו.
ואם בהכרת הטוב עסקינן, הרי שאחד המידות שהיו טבועות 
בראש הישיבה היא מדה זו. לעולם לא השיב ריקם אדם שגמל 
עמו טובה. תמיד זכר להשיב לו כגמולו הטוב אשר גמל עמו ולא 

נותר בעל חוב. עד כדי 
הדברים  פני  הגיעו  כך 
השבתות  שבאחד 
לבחור,  לקרוא  ביקש 
בשם  חו"ל,  תושב 
שטרנבוך,  אלכסנדר 
בישיבת  שלמד 
בירושלים,  'בריסק' 
אצלו  לאכול  שיבוא 
השבת.  סעודות  את 
הבחור  כשהופיע 
ההזמנה  לפשר  ושאל 
החריגה, מה עוד ששמו 
כבר  הישיבה  ראש  של 
באותה  לפניו  הלך 
כבוד  זה  והיה  תקופה, 
גדול להיות מהאוכלים 
לו  ענה  שולחנו,  על 
הגרש"י כך: לפני שנים 
המתגורר  אביך  רבות 
אליו  הביא  בגייטסהד 
הרבנית  את  לביתו 
לאחת  נערה  בהיותה 
מסעודות השבת, תמיד 

חשבתי איך אוכל להשיב לו טובה על כך, כאשר שמעתי שאתה 
לסעודה  אלי  אותך  להזמין  מיהרתי  בבריסק,  פה  ללמוד  באת 
התלמידים,  אחד  מתפעם  בנפשכם",  "שוו  החוב.  את  לפרוע 
"זה לא שהוא הציל את חייה, לא משהו בסדר גודל, רק שפעם 
וכבר היה עליו  אחת הזמין את הרבנית כנערה לסעודת שבת 

לסגור את החוב...."
לנו  חושף  הטוב,  הכרת  במידת  כאלו  לדרגות  הגיע  מהיכן 
אחד מאלו שזכה לקרבה גדולה מאוד אצל הגרש"י, שמעשה 
תלמיד  אברך  עם  חברותא  היה  לראש-ישיבה  היה.  כך  שהיה 
'עטרת  ישיבת  משגיח  וולקין  חיים  רבי  הגאון  מופלג,  חכם 
המשותף.  הלימוד  על  בקביעות  הם  שמרו  יום  מדי  ישראל', 
ויהי היום, ואותו שותף מודיע לראש-ישיבה שלא יוכל לבוא 
מחר כי הוא חייב ללכת לשמחה של אדם שיש לו כלפיו חוב 
של הכרת הטוב, הראש-ישיבה לא ויתר והתעקש שאין לבטל 
תורה מפני הכרת הטוב, גדולה ככל שתהיה. משכך פנו השניים 
שמואלביץ'  חיים  רבי  הגאון  ורבם  ממורם  פסקם  את  לקבל 
זצ"ל, כשמוע הגר"ח את טענות הצדדים נענה על אתר ואמר 
זה כל האדם', מני אז דבק הגרש"י בכל מאודו  'הכרת הטוב 

בציווי זה והקפיד מאוד שלא להשיב ריקם את גומלי טובתו.

מבקש חכמה
להתעכב  חובה  שמואלביץ'  הגר"ח  רבו  את  ומשהזכרנו 
ימי ההיכרות הראשונים של שני גאוני התורה, הרב  מעט על 

בתקופה מסוימת רצו בעיתון 
'יתד נאמן' להביא מדברי 
ראשי הישיבות לחיזוק הלימוד 
בשישי-שבת, וביקשו ממנו 
שיביא גם הוא מדבריו על זה, 
ולא הסכים בשום אופן. כאשר 
הרבו להפציר מאוד, אמר 
בנימה תקיפה במעט 'אני לא 
מבין, יש לי עקרונות, אסור לי 
לעמוד עליהם?'"
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הוא היה משנן שוב ושוב 
כל מאמר וכל דין שלמד עד 
שנבלעו דברי-תורה בדמו. 
בעניין זה מספרים חבריו 
לספסל הלימודים בישיבה 
קטנה 'תפארת צבי' שלא 
זכור להם במהלך כל השנים 
בולטות חריגה של הגרש"י 
מיתר הבחורים, "רק בשיעור ג' 
התחלנו לקלוט שהוא עוקף את 
כולנו בהרבה" הם נזכרים.

והתלמיד שידם לא יצאה זה מידו של זה. בימיו של הגרש"י 
של  לשיעוריו  ללכת  כאמור,  נהג,  'חברון'  ישיבת  כתלמיד 
הגר"ח שנמסרו לבחורי הקיבוץ של ישיבת 'חברון'. תשוקתו 
לקבל ולשמוע, נתקלה לפעמים בקשיים גדולים אך הוא צלח 

עליהם. 
ב'חברון'  הקיבוץ  בחורי  מהתנגדות  נבע  הקושי  עיקר 
של  לשיעוריו  ייכנס  לימים,  צעיר  בחור  עודנו  שהגרש"י, 
הוא  אבל  המבוגרים.  לבחורים  רק  מעיקרם  שיועדו  הגר"ח 
התעקש ונכנס, הדבר לא עבר לו כמובן בשקט, והבחורים נזפו 
בו, וניסו למנוע ממנו להיכנס שוב. לקראת הזמן הבא, החליט 
שכעת הוא יכנס ויהי מה, ולא יחוס על המונעים ממנו. ואכן 

הוא נכנס, ולאחר החבורה נזפו בו הבחורים.
מוקף  הגר"ח  שם  עבר  סביבו,  ההתגודדות  כדי  תוך 
בתלמידים ששוחחו עמו בלימוד ושאלות על דבריו בחבורה, 
הגר"ח ששם ליבו למתרחש ולכעסם של הבחורים על הגרש"י, 
נפנה ואמר לתלמידיו 'אם יש לכם שאלה על השיעור, תשאלו 
לו  באה  מאז  הגרש"י.  על  והצביע  הבין',  בטוח  הוא  אותו, 

הרווחה וניתנה לו הרשות להיכנס בקביעות במנוחה ובטח.
הערכתו של רבו הגר"ח זצוק"ל אליו באה לידי ביטוי ביום 
החתונה  במהלך  ובמשאו  בשמחה  השתתף  הגר"ח  חתונתו. 
התבטא ואמר 'אני כבר 38 שנים ראש ישיבה, לפני כן הייתי 
אברך, ולפני כן בחור, ומעודי לא ראיתי כזה מבקש חכמה'. 
ה'מבקש'  במעלת  שלם  מהלך  ואמר  הגר"ח  הוסיף  בדבריו 
של החתן. כידוע משה רבינו עלה להר אחרי קבלת התורה, 
ומובא שיהושע בן נון המתין לו מתחת ההר ולא חזר עם כל 
כל  יהושע  השתהה  מדוע  הגר"ח  והקשה  למחנות,  היהודים 
שיהושע  הגר"ח,  השיב  אלא,  לביתו,  שב  ולא  יום   40 אותם 
רצה להספיק גם את אותם דקות בודדות מעת רדתו של משה 
מן ההר ועד לכניסתו אל המחנה כדי לשאוב מלוא חופנים גם 

באותם רגעים. והוסיף שזו דרגתו של החתן דנן. 
רבות  שפעמים  מספרים  הגרש"י  של  תלמידיו  כי  יצוין 
שמעו ממנו את האמרה הזו בשם מורו ורבו הגר"ח, ומעולם 
מהמקרים  באחד  נאמרה.  סיטואציה  באיזו  ממנו  הבינו  לא 
בנישואי אחד  ציין ראש הישיבה שאת הדברים אמר הגר"ח 
להגיע  סביבו  שהיו  הבחורים  אחד  הצליח  אז  מתלמידיו, 
עצמו,  הישיבה  לראש  בהקשר  נאמרו  שהדברים  לנקודה 
אולם הגרש"י מיהר להסות את אותו בחור, וביקש ממנו שלא 

לפרסם את הדבר.

בקשה של בן תורה
יחסיו החמים של הגרש"י עם גאוני הדור בשנות  עוד על 
ראש  סיפר  אותה  הבאה  מהמעשייה  ללמוד  ניתן  עלומיו 
ופגש  נתניה  לעיר  נקלע  לנישואין  האירוסין  בין  כי  הישיבה, 

שם את הגאון הנודע רבי יעקב ניימן זצ"ל ושוחח עמו בלימוד. 
שנערכו  לנישואיו  הגר"י  את  הגרש"י  הזמין  שיחתם  בתום 
לאחר  בבני-ברק.  ווגשל  באולמי  מכן  לאחר  קצרה  תקופה 
המאורע סיפר הגרש"י שלא עלתה על קצה דעתו המחשבה 
וההזמנה  לחתונה,  עד  עצמו  את  יטריח  אכן  ניימן  שהרב 
נעשתה יותר מטעמי נימוס. לכן גברה מאוד פליאתו בראותו 
האולם  פתח  על  ממתין  ובעצמו  בכבודו  ניימן  הגר"י  את 
ומברכו בברכת מזל-טוב חמה, כשראה הגר"י את התרגשותו 
לעצמו  אמר  בפשטות שאחרי שהזמינו  לו  הסביר  החתן  של 
שכשבן תורה מבקש צריך לעשות! ראש הישיבה היה מסמיך 
על כך את מאמר הפזמון באקדמות 'צבי וחמיד ורגיג דילאון 
והיינו שבזכות  בעותא'  והניא  מקבל  בכן  צלותהון  בלאותא, 
נוהג  והיה  בשמים,  יתקבלו  שהתפילות  זוכים  התורה  לימוד 
לומר שזה בגלל שכשבן תורה מבקש צריך לעשות כלשונו של 

הגר"י ניימן בנישואיו.
כאשר הזדמן לו להיות בבני ברק בשבתות, היה נשאר 

ליום ראשון כדי להיכנס לשיעור כללי של הגר"ש רוזובסקי 
זצ"ל, לימים התבטא במליצה ואמר כי כאשר יצא מן 
השיעור הרגיש שאיבד מחלקו בעולם הבא מרוב גודל 
המתיקות שטעם בשיעוריו הנפלאים. גם כאשר שהה 

בשבתות אצל חמיו בתל-אביב, היה משתעשע בדברי תורה 
ערבים עם הגרי"מ פיינשטיין במהלך כל שעות אחה"צ של 

השבת עד שלא היו מבחינים בזמן שחולף.
בישיבה  אז  למד  חברון,  לישיבת   15 בגיל  נכנס  כאשר 
פתח- של  הראשי  רבה  לימים   – זצוק"ל  סלומון  הגרב"ש 
תקווה, אשר היה פקיע שמיה כבחור בן עליה גדול. לא היה 
זה מקובל כי בחור צעיר ייגש לדבר בלימוד עם בחור מבוגר, 
אך הוא חשקה נפשו מאוד לשמוע ממנו ולקבל ממנו. וכפי 
שהתבטא לימים, כי מיד כאשר ראה את הגרב"ש, אמר לעצמו 
שהוא חייב אתו קשר בלימוד. אך עם כל רצונו הגדול היה זה 

מן הנמנע. 
אחיו הגדול, הרב אלימלך זצ"ל למד אז גם הוא בישיבה, 
והוא ידע על רצונו זה. אירע והקשה הגרב"ש קושיא עצומה 
ניגש  ליישבה,  וניסו  אודותיה  שחו  כולה  ובישיבה  בסוגיא, 
את  לו  יש  כעת  כי  לו  ואמר  הצעיר,  לאחיו  אלימלך  הרב  אז 
ההזדמנות, אם יעלה בידו ליישבה ייגש אליו הגרב"ש לשמוע 
ויגע  הוא  עמל  ואכן  ביניהם.  הקשר  יירקם  וכך  התירוץ  את 
בסוגיא, עד שעלה בידו ישוב מספק לקושיא. שמע הגרב"ש 
בפיו.  מה  לשמוע  הסדר  באמצע  אליו  וניגש  תירוץ,  בידו  כי 
וכפי שתיאר זאת רבינו 'כאשר התקרב אלי חשתי שאני עומד 

להתעלף, שרבי ברוך שמעון ייגש אלי?' 
מאז  מאוד,  נהנה  והגרב"ש  התירוץ  את  בפניו  אמר  הוא 
ממנו  גם  לקבל  היכולת  לו  והייתה  בהגרב"ש,  הוא  נקשר 
תורה. באחת מסעודות השבע-ברכות לגרב"ש סלומון שיער 
הגרש"י שהחתן יישא מדברותיו ויחדש בהלכה דברים שראוי 
בו  לאולם  להיכנס  יכול  לא  הצעיר  גילו  מפאת  לשומעם,  לו 

נערכה הסעודה, לכן הגה 'פתרון גאוני', כהלל הזקן בשעתו 
נתלה על אדן החלון של האולם ומשם האזין לכל הגה שיצא 

מפיו של החתן.
מפטירים  זה  כל  את  לנו  שמספרים  הקרובים  התלמידים 
בערגה שאחרי ששומעים את המעשיות האלו, קל יותר להבין 
בגמרא  המובא  פפוס  בן  ליהודה  עקיבא  רבי  של  משלו  את 
במסכת ברכות, על הדגים שכל טיפה חדשה של מים גורמת 
להם לנתר החוצה מהנהר לקלוט את הטיפה החדשה כאילו 
שלא טעמו מים מעולם, כך רדף אחרי כל טיפה של תורה מים 

התלמוד כאילו ולא טעם תורה מימיו.
מרבו  במוסר  ועדים  לשמוע  הלך  יותר,  מאוחרת  בתקופה 
ועדים  ב'מוסר'.  לרבו  החשיב  אותו  זצוק"ל,  זייצ'יק  הגר"ח 
והוא ברצונו  ועד.  כל  ליל שבת כארבע שעות  שנמסרו מידי 
הזדמנות  שום  על  ויתר  לא  ועוד  עוד  ולעלות  להוסיף  העז 

שנקרתה בדרכו לזה.
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התשובה לעורכי 'יתד'
ספריו  יצאו  כאשר  העצומה  שמחתו  את  ולשער  לתאר  אין 
לאור, כמה מאושר היה בכל ספר שיצא. במשך הימים שספריו 
לכל  מרובה  בהתרגשות  מספר  היה  הדפוס,  מכבש  על  עמדו 
ידיד ומכר שפגש 'השבוע אני הולך לחתן בן, הספר שלי יוצא 
את  ור"מים  מג"ש  ממנו  מבקשים  היו  רבות  פעמים  לאור'. 
שיעוריו שמסר כדי להיעזר בהם בהכנת הסוגיות. תמיד נענה 
הלאה  יעבירו  התנה שלא  אך  החיבורים,  את  ונתן  לב,  בחפץ 

ללא רשותו. 
אין מהספרים שהרי  ביזנע'ס  הרי  פעם אחת שאלו תלמיד, 
יותר מעלותם הכללית, אז מה אכפת  נמוך  נמכרו הם במחיר 
הישיבה  ראש  לו  נענה  הלאה?  יעביר  שהוא  לראש-ישיבה 
בעולמי  לי  שיש  מה  'כל  לו  ואמר  ברטט  מהולה  בהתרגשות 
זה הספרים שאני מוציא, גם את זה אתה רוצה שייקחו ממני?'

לא נתן בשום אופן שיפרסמו מדברי תורתו בעיתון, ופעמים 
בודדות הסכים שיתפרסמו במוסף התורני, אך על דפי העיתון 
מבני  אחד  ספר  לי,  אמר  "פעם  פעם.  אף  הסכים  לא  היומי 
שיודפסו  מוכן  ולא  שלי,  התורה  דברי  את  מעריך  'אני  הבית 
יש  הרי  אותו,  זולים', שאלתי  אנשים  זולות של  אמירות  לצד 
ראשי ישיבות רבים שמתפרסם שם מדברי תורתם, וענה לי 'אני 
לא יודע מה אחרים, אני לא רוצה שדברי תורתי יפורסמו ליד 
נאמן'  'יתד  רצו בעיתון  פוליטיות'. בתקופה מסוימת  אמירות 
בשישי-שבת,  הלימוד  לחיזוק  הישיבות  ראשי  מדברי  להביא 
וביקשו ממנו שיביא גם הוא מדבריו על זה, ולא הסכים בשום 
תקיפה במעט  בנימה  אמר  מאוד,  להפציר  הרבו  כאשר  אופן. 

'אני לא מבין, יש לי עקרונות, אסור לי לעמוד עליהם?'"
שבחור  רבות  פעמים  ואומר  חוזר  היה  בישיבה,  בשיעוריו 
זאת  וביאר  בכלל,  ייכנס  שלא  מוטב  לא,  יום  כן  יום  שנכנס 
מכמה טעמים: האחד הוא, שכאשר בחור נכנס לשיעורים, ויום 
את  מעריך  שלא  התורה,  כבוד  ביזוי  זה  הרי  נכנס,  אינו  אחד 
התורה וכל דבר קל גורם לו שלא יכנס לשיעורים. ואכן רבות 
היה חוזר ואומר בשיחותיו ובמאמריו, כי לימוד התורה וכבוד 
התורה חד הוא, אין אפשרות לזכות ללימוד התורה ללא רכישת 
הכבוד לתורה במלוא עוזו. ואכן חרד היה מאוד לכבודה של 
תורה, ולא סבל שום זלזול או ביזיון כלפיהם. כאשר היה רואה 
ספר שנופל על הרצפה, היה נחרד מאוד, כאילו מדובר בכלי 
זכוכית יקר במיוחד שנשבר כעת על הרצפה. גם בכבודם של 
אברהם  הרב  אחיו,  שסיפר  כפי  מאוד  נזהר  חכמים  תלמידי 
פנחס בורנשטיין, כי בצעירותו של רבינו שמע בסביבתו שיחה 
מפי אחד, אשר תוך כדי דבריו אמר דברי זלזול באחד מגדולי 
ישראל זצוק"ל. רבינו שהיה אז צעיר לימים, קם ומחה בתוקף 

על כבודו של אותו גדול בישראל.
דבר נוסף שהמחיש את יקרתו לדברי התורה היה כאשר הלך 
לשיחה או שיעור, ובדרך נכנס להתפלל בבית-כנסת, ונטל יחד 
עמו את הדפים של השיעור, והסביר שחושש שמא הרכב ייגנב 
תלמיד  מספר  פעם",  אותו  "שאלתי  הדפים.  את  לו  יהיו  ולא 
"הרי אם הרכב ייגנב לא יהיה איך לנסוע, ולמה בכלל שהרכב 

ייגנב", והוא השיב "אבל בלי הדפים לא אוכל להסתדר".
הקפיד מאוד על נקיות הלשון בפרט בכל הקשור לשיעוריו 
בשפה  להשתמש  לא  כדי  שונות  מילים  משנה  היה  בגמרא. 
העברית בשיעוריו, כך לדוגמא נהג לכנות 'מטוס' בשם 'ספינת 

היא  התורה  לקדושת  חרדתו  אויר'. 
אחת  אנקדוטה  המפורסמות,  מן 
מעניק לנו תלמיד המספר שיש בפעם 
להקליד  כדי  מחשב  עם  בשיעור 
בתום  הישיבה,  ראש  של  דבריו  את 
לאותו  רבינו  אליו  קרא  השיעור 
הראוי  מן  זה  לו שאין  והעיר  תלמיד 
לשבת עם מחשב בעת לימוד התורה, 
בחדר  שיעור  למסור  חפץ  אינו  וכי 

שיש בו מחשב.

המכתב שלא נברא
ראש  של  באופיו  ניכרת  מדה 
ושפלות  ענוותנותו  הייתה  הישיבה 
מבני  אחד  למרחוק.  שבלטו  הברך 
אותנו  משתף  ביותר  הקרובים  הבית 
בשעת  בו  שנכח  מדהים,  בסיפור 
עמו  ישבתי  אחת  "פעם  מעשה. 
בארוחת הצהריים ביום שישי, ולפתע 
חסידיים,  אברכים  שני  בדלת  דפקו 
אליהם  הגיע  רבינו  רבינו.  עם  דקות  מספר  לשוחח  שבקשו 
התברר,  דקות.  מספר  שוחחו  וכך  לסלון,  עמם  ונכנס  לדלת, 
לילדים  מבחנים  המעודד  ארגון  בראשות  עומדים  הם  כי 
פעילותם,  את  המעודד  מכתב  ממנו  קבלו  והם  המשניות,  על 
ופרסמו זאת בשער בת רבים בכל בתי הכנסיות, וכעת הם באו 

להודות לרבינו על המכתב שכתב להם. 
את  לו  והראו  מדובר,  מכתב  איזה  על  רבינו  אותם  "שאל 
המכתב. התפלא רבינו ואמר שמעולם לא כתב כזה מכתב, ויהי 
לפלא. אם נידרש לרגע לתוכן המכתב, הרי שהיה משפיל מאוד 
ונגע בנקודות הכי רגישות אצלו, החל מכך שכביכול מספר שם 
שהוא בחן את נכדיו על המשניות, בעוד שכידוע לא זכה כלל 
בזכות  הכלל  מן  יוצאת  בצורה  ידעו  ושהם  קיימא,  לזרע-של 
ונכנס עמם יחד לגדולי ישראל להראות להם  הארגון הנפלא, 
נהנו  מאוד  ישראל  וגדולי  המשניות,  את  יודעים  הם  כמה  עד 

וכו'. 
"מי שהכיר את רבינו, ואת הנוסח העדין שלו, מבין כי מכתב 
כזה משפיל מאוד, והסיפור האמתי היה שאחד מחוצף, אשר 
להם  העניק  רבינו,  את  ולבזות  לזלזל  כדי  כן  לעשות  החליט 
חזר  כאשר  ברבים.  אותו  שיפרסמו  כדי  המזויף  המכתב  את 
לנו  וסיפר  רצו,  הם  מה  אותו  שאלנו  במטבח,  לשולחן  רבינו 
כאשר בת צחוק על פניו, וזה היה לשונו 'אחד חמד לי לצון, 
נו,  הזה.  לארגון  מכתב  בשמי  ופרסם  צחוק,  לעשות  והחליט 
שוין, העיקר שיביא תועלת', וחזר לשגרת היום בצורה רגילה 
לחלוטין, לא כעס אף לרגע, ולא השתנה מאומה במצב רוחו. 

רגע אחד לאחר ששמע זאת, כבר שכח מכל הסיפור". 
אירע ואינשי דלא מעלי הפיצו בחוצפתם כתבי פלסתר על 
הראו  כאשר  ברכות  שבע  שמחת  באמצע  זה  "היה  הגרש"י. 
קרא  "רבינו  הנוכחים.  אחד  נזכר  הפשקוויל",  את  לרבינו 
מתחילה לסוף, ואז הגיב במשפט אחד ואמר 'כולו שקר, אין 
כלל,  כעס  לא  כרגיל.  והמשיך  אמת',  אחת  מילה  אפילו  כאן 

אמר את שלו, והמשיך הלאה הכל כלא היה כלום".

הדמעות בממשלת השמד
אני מבקש ממקורבו, לומר כמה מילים על הנהגתו הציבורית 
של ראש הישיבה זצ"ל, על דברים שראה הנוגעים למערכות 
היהדות הנאמנה, והוא נעתר לבקשה. "לבו הטהור של רבינו 
וירא מכל פרצה בחומות היהדות. מאוד  הגדול זצוק"ל, חרד 
הפריע לו ובנפשו ממש כל קלקול העשוי לגרום להתדרדרות 
רוחנית של כלל ישראל. כך היה בנושא האינטרנט שזעק עליו 
ממעמקי נפשו, כך היה בפרצת האקדמיה, כאשר שמע שיותר 
ויותר בנות ישראל מתפתות להשתלם במקומות אשר אין דעת 
שגזרו  השמד  ממשלת  בתקופת  היה  וכך  מהם,  נוחה  חכמים 
על בני הישיבות, וחששו על מעמדם שיבטלו מהם את הפטור 

מהגיוס.
בתקופה זו, אמר לאחד מבאי ביתו הקרובים, כי הוא חושב, 
'ולמלשינים'  ברכת  על  לדלג  לו  מותר  הרפואה  כללי  שמצד 
פן  חושש  והוא  אז  כואב  ליבו  את  מרגיש  הוא  כי  בשמו"ע, 
ישפיע הדבר על בריאותו. ואכן ראינו ושמענו את תפילתו, איך 
'וכל הרשעה כרגע  זועק כל מילה ומילה מקרב ליבו הטהור, 
בימים  זעק  כאשר  ממנו  שנשפכו  והבכיות  הדמעות  תאבד'. 

נוראים את התפילה 'וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר 
ממשלת זדון מן הארץ', המחישו יותר מכל את דאגתו לעתיד 
בחותמו  חתום  זך  זית  שיישאר שמן  הישיבות  בני  של  גורלם 

של כהן גדול.
לילדי  שניתן  הטהור  החינוך  את  ראה  עליונה  בחשיבות 
כשהוא  נצפה  בה  המפורסמת  התמונה  זכורה  לכולם  ישראל, 
יושב בשורה אחת עם גדולי ישראל, מרן פוסק הדור הגר"ש 
הלוי וואזנר זצ"ל ולהבדיל בין חיים לחיים מרן האדמו"ר מגור 
חזון  ברחוב  ברכה'  'אור  סמינר  במרפסת  מצאנז,  והאדמו"ר 
רבבות  עם  יחד  תהלים  פרקי  בקול  ומקריא  בבני-ברק,  איש 
'אסירי  את  ליווי  במהלכה  ההמונית  בעצרת  ישראל,  אלפי 
הציות  בעוון  לכלא  שהושלכו  לאחר  הסוהר  לבית  עמנואל'  
לדעת תורה, ורצונם לחנך את בנותיהם בדרך היראה והמסורה.

"אין ספק שמשמי מעל הוא ממשיך להעתיר עבורנו ולפעול 
מסיימים  החיים".  בין  עמנו  בהיותו  עשה  כאשר  צרכנו  לכל 

התלמידים הקרובים את העלאת הזיכרונות.

פעם אחת שאלו תלמיד, הרי 
ביזנע'ס אין מהספרים שהרי 
נמכרו הם במחיר נמוך יותר 
מעלותם הכללית, אז מה 
אכפת לראש-ישיבה שהוא 
יעביר הלאה? נענה לו ראש 
הישיבה בהתרגשות מהולה 
ברטט ואמר לו 'כל מה שיש 
לי בעולמי זה הספרים שאני 
מוציא, גם את זה אתה רוצה 
שייקחו ממני?'
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הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ
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ה 
ז

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
מושלם לנופש ולטיולים באירופה ה מלון המפואר במקום  ה

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

בשינפלד אחוז הלקוחות 
החוזרים הגבוה ביותר!

מבצע 1,000 ₪ הנחה
להרשמה מוקדמת עד שבועות

מלון ה
אירוח במלון היוקרתי הילטון 
דיסלדורף, הממוקם ליד נהר 
הריין, הגן היפני, הפארקים 
המרהיבים והעיר העתיקה

האתרים של קהילות אירופה, 
בית הכנסת והכוך של רש"י, 
ציון הבעל שם ממיכאלשטאט 

אתרים היהודיים ה

כשרות, איכות וכמות של צוות 
השפים המעולים, ארוחות בוקר 
וערב בבארים ענקיים ואפשרות 

להכנת מזון להמשך היום

אוכל ה
שינפלד עם 30 שנות מצויינות 

ממשיכים לחדש ולהשתפר 
כדי להבטיח לכם 

את החופשה המושלמת

אירוח ה
דיסלדורף העיר לשופינג - 

שדרת הקניות היוקרתית, אזור 
בוטיקים, חנויות אופנה ובתי כלבו 

כמו פריימרק, P&C ועוד

שופינג ה
בואו להכיר את דיסלדורף 

היפהפיה עם עשרות אתרים 
מעניינים לראות, פארקים,
מרכזי בילוי ואזורי קניות

יעד החדש ה

גדולי הלונה-פארקים באירופה, 
מתקני שעשועים, גני חיות, 

מסלולי הרפתקאות ועוד

אטרקציות למשפחות ה מדינות לטיולים ה
מיקום מושלם לטיולים 

ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה
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היהלום
שבכתר

כתר ארם צובא. צילום: ויקיפדיה
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וגלגוליו  בעולם  העתיק  התנ"ך  ספר  של  המפותל  ההיסטורי  סיפורו 
השונים  העדויות ההיסטוריות על ה'כתר', הגעתו לקהילת חלאב, 
ניסיונות הגניבה, השריפה הגדולה וההברחה לארץ ישראל  מדוע 
ומי  הספר  מעמודי  אחוז  כארבעים  נעלמו  להיכן  הולאם,  מי  ידי  ועל 

הדמויות המרכזיות בסיפורו של 'כתר ארם צובא'?

|| איילה אבן האזל ||
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ספסוף ערבי קרב לשכונה היהודית בחלב, א
מעז  אשר  הציוני  השטן  על  וזועם  מתלהם 
קום  ערב   ,1947 זה שנת  היה  ראש.  להרים 
בנובמבר,  בכ"ט  מחליט  האו"ם  המדינה, 
לשני  מדינות  שתי  הקמת  על  שישי,  ביום 
דם   – לזעמו  קרבן  מחפש  ההמון  עמים. 
הסתגרו  השבוע  של  ראשון  ביום  יהודי. 
ביום  עסקיהם,  את  פתחו  ולא  בבתיהם  פחד  מרוב  היהודים 
שני מהבוקר ועד הצהריים נשלח צבא והוצב ליד בית הכנסת 

בטענה שהם 'באו לשמור'. 
פרנסי הקהילה החרדים לבאות, מר נחמד ומר שמאע הלכו 
מפני  שמירה  ממנו  וביקשו  המשטרה  וראש  חאלב  למושל 
להגנה  ויזכו  יישמרו  שכולם  להם  הובטח  המשוסה.  ההמון 
בלא  האמין  נחמד  מר  אך  להאמין  סרב  שמאע  מר  הנדרשת. 
חשש. בצהריים התאספו רבים מהאספסוף בקריאות קצובות 
"פלסטין בלאדנא ויאהוד כאלבנא" )פלסטין ארצנו והיהודים 
פי  על  אשר  בעיר  והגדול  העתיק  הכנסת  בית  ליד  כלבנו( 
והצבא  צוריה,  בן  יואב  בנה  אותו  מבנה  על  מבוסס  המסורת 

לא נקף אצבע. 
להמון.  ...מסייע  והצבא  המקום  על  להתנפל  החל  ההמון 
ארבעים ספרי תורה הוצאו החוצה בביזיון, נפט ושמן נשפכו 
נשרפו  בנוסף  שעה.  חצי  בתוך  במדורה  נשרפו  והספרים 
עבר  אל  גם  אש  נשלחה  מכן  לאחר  תפילין.  זוגות  כאלפיים 
בית הכנסת העתיק בעולם )את הבסיס לבית הכנסת יסד יואב 
בן צוריה במהלך כיבושיו( עד אשר נשרף כולו. כך עד שעה 
מאוחרת בלילה, אחר כך בא הצבא ופיזר את ההמונים. למחרת 

ראש המשטרה שהבטיח להגן בא, ראה את ההרס וחייך.
רבה  טוויל,  עדותו המצמררת של חכם משה  זה מתוך  כל 

של הקהילה.
העם היהודי בארץ ישראל ובעולם אשר שמע על הפרעות, 
על החורבן ועל השריפה – מתאבל. לא רק על החורבן הפיזי 
ונשרף.  הכנסת  בבית  שרוי  שהיה  היקר  האוצר  על  אם  כי 
פרופסור משה דוד קאסוטו פרסם מאמר הספד וקינה בעיתון 

על אובדן "כתר ארם צובא."
אך עובדה אחת הוסתרה מעיני הכול – כתר ארם צובא ניצל. 
רבה הראשי של הקהילה, חכם משה עזרא מזרחי, ניסה להגן 
)מאוחר  עטייה  יעקב  חכם  כותב  וכך  הכתר,  על  ממש  בגופו 
יותר רבו של בית כנסת בית יעקב לעולי לבנון ברמת הנשיא 
בבת ים( במכתב אישי לבנו של הרב הראשי – רבי שלום יצחק 

מזרחי, דיין בית הדין הגדול. 
ולמרות  הפורעים  מפני  חת  לא  מזרחי  עזרא  משה  "חכם 
גילו המופלג ניסה בגופו ממש למונעם ממעשיהם הנפשעים 
בקרב  ישראל  שם  קידש  זה  במעשהו  מידם.  הצילו  והקב"ה 
הגויים התפרסם שמו לשם  בין  ואף  צובא(  )ארם  כל האר"ץ 
ולתהילה והיה לנס. וקראו עליו המאמר "ארבעה נכנסו לכבשן 
ובפי  הערביים  בפי  לתהילה  שמו  ויצא  בשלום"  ויצאו  האש 

היהודים כאחד".

עדויות היסטוריות
מה הייחודיות של כתר ארם צובא?

כללי  פי  על  נכתב  אשר  תנ"ך  ספר  הינו  צובא  ארם  כתר 
שלמה  הסופר  ידי  על  לערך   930 בשנת  הטבריינית  המסורה 
אהרן  היה  והנקדן  העורך  ידוע.  סופר  היה  אשר  בויאעא,  בן 
ניקוד, טעמים, וציוני מסורה, וגם תיקן את  בן אשר שהוסיף 
ספרי  של  הנוסח  המסורה.  לנוסח  בהתאמה  האותיות  ניסוח 
המקרא אשר בידינו אינו בדיוק לפי נוסח בן אשר, בכל הקשור 

לפרשיות פתוחות וסתומות. 
הרמב"ם העיד כי הכתר הוא הספר המדויק ביותר: "וספר 
שסמכנו עליו... הוא הספר הידוע במצרים שהוא כולל עשרים 
וארבעה ספרים שהיו בירושלים... ועליו היו הכול סומכין – 
פעמים  והגיהו  הרבה  שנים  בו  ודקדק  אשר  בן  שהגיהו  לפי 

רבות... ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו..."
את  ראה  כי   1479 שנת  לפני  העדני  סעדיה  רבי  מעיד  וכך 
הכתר וקרא בו ובסופו כתוב: "אני אהרן בן אשר שהגהתיו". 
בנוסף רבי יהודה ברבי משה אלבוטיני מרבני ירושלים מעיד 
בחאלב  העתיק  הכנסת  בבית  הכתר  את  ראה  כי   1515 בשנת 
ושמע מראשי הקהל כי הספר הגיע יחד עם פירוש המשניות 
הכתובים  הרמב"ם  של  חזקה  היד  ספרי  שישה  או  וחמישה 

בכתב ידו.
במאה  צפת  מהעיר  אשכנזי  יהוסף  רבי  של  נוספת  עדות 
השש עשרה, אשר מעיד כי ראה את הכתר של בן אשר בחאלב 
ומציין את הפרשיות הפתוחות והסתומות בו. בנוסף, התבססו 
חי  אשר  חיים  בן  אליהו  רבי  כגון  נוספים,  רבנים  הכתר  על 
"מים  בספרו  מתבסס  והוא   1610 לשנת   1530 בין  בטורקיה 
עמוקים" על הנכתב בכתר ארם צובא על מנת לקבוע את דרך 

הכתיבה של כמה פרשיות. 

הכתר נכתב כעין מדריך וכמראה מקום ולכן שונה מהצורה 
המקובלת ואינו מופיע בצורת מגילה אלא בצורה של ספר, על 
מנת שניתן יהיה לדפדף בו בקלות וללא מאמץ הכרוך בגלגול 
קלף. הדיו עשוי שרף עצים טחון מעורב בברזל גופרתי ובפיח 
שחור – אשר אין אפשרות למוחקו ללא הותרת סימנים. הקלף 

הינו עור פרה או עז. 

גלגוליו של הכתר
כנסת  לבית  טבריה  מהעיר  התגלגל  צובא  ארם  כתר 
השליטים  או  הצלבנים  אותו  שדדו  מכן  ולאחר  בירושלים, 
כנסת  מבית  בנושא(  מחלוקת  )ישנה  הסלג'וקים  הערביים 
ידי  על  נפדה  במצרים  למצרים.  אותו  והעבירו  בירושלים 
ה-14  ובמאה  עתק,  הון  עבורו  ששילמה  היהודית  הקהילה 
הועבר על ידי דוד בר יהושע, נכד נינו של הרמב"ם, לחלאב 

שבסוריה. 
צובא.  ארם  היהלום שבכתר בקהילת  היה  צובא  ארם  כתר 
והייתה  יהודים  כ17,000  ב1943  מנתה  המבוססת  הקהילה 
והצמיחה  הרגיל,  מגדר  ויוצאת  יוקדת  תורה  אהבת  בעלת 
מתוכה מספר רב של תלמידי חכמים. הקהילה שמרה על הכתר 
מכל פגע ומשמר ומתוך קפדנות קיצונית. הספר נשמר בהיכל 
והעתיק  הגדול  הכנסת  בבית  אליהו(,  גם מערת  )כונה  אליהו 

בעיר.
שהוא  לאחר  שנה  מאה  נרשם  הספר  של  הפתיחה  בעמוד 
נכתב: "קודש לה', לא יימכר ולא יגאל לעד ולעולמי עולמים. 
הקהילה  בני  ממשכנו!"  וארור  גונבו  וארור  שומרו  ברוך 
האמינו כי ביום אשר יצא כתר ארם צובא מחוץ לעיר – תיחרב 

הקהילה.
את הספר שמרו בכספת גדולה בעלת שני מנעולים, כאשר 
רוצים  היו  וכאשר  אחר  חכם  או  גבאי  אצל  נשמר  מנעול  כל 
בנוכחות  המנעול  את  לפתוח  יכולים  היו  הספר  את  להוציא 
חכם  מעיד  כך  הקהילה.  ועד  השגחת  ותחת  יחד  גם  שניהם 

יצחק שחיבר, מרבני הקהילה הבולטים.
חפץ  בנקיטת  חמורה  בשבועה  להישבע  רוצים  היו  כאשר 
– היו לוקחים חכם ממשפחת "דיין- נשיא" המיוחסים לדוד 
)כפי  נרות  והיו הולכים למערת הצדיקים, מדליקים   – המלך 
שמבואר בהלכה בחושן משפט( והחפץ עליו היו נשבעים היה 

ספר כתר ארם צובא.

"ולא ייגאל"
מקהילת  יהודים  חוקרים  מספר  התעניינו  ה-19  במאה 

הפרושים בירושלים בכתר ארם צובא. 
עם  יחד  ועלה  ב1822  ברוסיה  נולד  אשר  ספיר  יעקב  הרב 
בנוסף  יד,  כתבי  בחקר  התעניין  בילדותו,  צפת  לעיר  הוריו 
שימש גם שד"ר מטעם קהילת הפרושים בירושלים למדינות 
הגניזה  את  לראשונה  גילה  אשר  והוא  לים  מעבר  שונות 
לו  וניתנה  הכתר  בכתב  התעניין  ספיר  יעקב  הרב  הקהירית. 

איזאק היה נתון בלבטים 
נפשיים קשים, כיצד אפשר 
להעז להוציא את הכתר מתוך 
הקהילה? הכתר הקדוש עליו 
רשום עשרות פעמים: "קדוש 
לה' לא יימכר ולא ייגאל" 
ועוד רבות אלות וקללות על 
מי שיעז לנסות להוציא את 
הכתר מהעיר. והרי ידועה היא 
המסורת כי ביום בו יוציאו את 
הכתר מהעיר תיחרב הקהילה! 
אך יצחק בן צבי הצליח לשכנעו 
לנסוע לחאלב היות וחששו כי 
הקהילה תאבד את הנכס.

בית הכנסת העתיק בחלב. צילום:  ויקיפדיה
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רשות לעיין בו תחת השגחה של בני הקהילה. 
ידי  על  הוא  אף  נשלח  ירושלים  מרבני  מלוצין  יעקב  רבי 
המאה  בתחילת  הכתר  אחר  לחקור  לחאלב  הפרושים  קהילת 

ה-19 בשל ידיעותיו הנרחבות בדקדוק ובמסורה.
רבי שלום שכנא ילין – קיבל מכתב המלצה מרבי שמואל 
מסלנט אך לבסוף שלח את חותנו רבי יהושע קמחי, אשר הגיע 
עם ספר תנ"ך עליו רשם הערות ושינויים בנוסח המקרא. בשנת 
תשמ"ז עמד בית משפחת ילין בקרית משה להריסה ובעליית 
הגג נתגלה לפתע התנ"ך עליו רשם רבי שלום שכנא ילין את 

הערותיו על פרשיות סתומות ופתוחות.
כאשר הוקם באוניברסיטה העברית "מפעל המקרא" בשנות 
עליו  מוסמך  יד  כתב  חיפשו  העשרים.  המאה  של  הארבעים 
ובחרו  ביותר,  המדויק  התנ"ך  את  ולהוציא  להסתמך  יוכלו 

בכתר ארם צובא. 
אמנון שמוש, יליד חאלב וסופר ישראלי ידוע, מתאר כיצד 
העברית,  באוניברסיטה  סטודנט  שהיה  )איזאק(  יצחק  אחיו 
נשיא  היה  שלימים  צבי  בן  יצחק  ידי  על  לחצים  מסע  עבר 
לבקש  מנת  על  הגבול  את  להבריח  לחאלב  –לנסוע  המדינה 

מרבני הקהילה את הכתר. 
איזאק היה נתון בלבטים נפשיים קשים, כיצד אפשר להעז 
להוציא את הכתר מתוך הקהילה? הכתר הקדוש עליו רשום 
עשרות פעמים: "קדוש לה' לא יימכר ולא ייגאל" ועוד רבות 
הכתר מהעיר.  את  להוציא  לנסות  שיעז  מי  על  וקללות  אלות 
והרי ידועה היא המסורת כי ביום בו יוציאו את הכתר מהעיר 
לנסוע  לשכנעו  הצליח  צבי  בן  יצחק  אך  הקהילה!  תיחרב 

לחאלב היות וחששו כי הקהילה תאבד את הנכס. 
איזאק התלבט ימים רבים יחד עם אשתו, מתוך חשש לסכן 
את שלומה של הקהילה בה גדל ואת ידידיו הגרים בה. היה גם 

חשש לעבור את הגבול המסוכן בשעת מלחמת העולם השנייה 
– אך חשש זה היה קטן לעומת עומס הקללות...

הוא  לחאלב,  לנסוע  אמיצה  החלטה  איזק  החליט  לבסוף 
חצה את הגבול בין ישראל ללבנון ומשם נסע ברכבת לחאלב, 
שם התייצב בפני וועד הקהילה – ז' טובי העיר ובפיו בקשתו 
ההחלטה  אך  מאד  סוערת  הייתה  הישיבה  צבי.  בן  יצחק  של 
הייתה פה אחד: לא ייצא הכתר ממערת אליהו, בבית הכנסת 
הקדמון פאר עירנו. ברגע שהכתר יצא מן הקהילה – הקהילה 

תחרב.
בלילה הציעו כמה צעירים לאיזאק לחלץ את הכתר בגניבה, 
לרעיון.  לשמוע  האין  ולא  סרב  ישר  אדם  שהיה  איזאק  אך 
צבי,  בן  יצחק  לנשיא  זאת  וסיפר  ממסעו  איזאק  חזר  כאשר 
הנשיא התאכזב והפטיר "חבל ששלחנו אדם ישר." באותו רגע 
חוורו פניו של איזאק, והמשפט פגע בו כחץ שלוח ולא עזב 

אותו עד יום מותו.
בקש  אשר  צבי  בן  יצחק  על  שוב  איזאק  נקרא  מכן  לאחר 
נוספת, אם לא להבריח את הכתר לארץ ישראל  ממנו בקשה 
לפחות לתת לחוקר קאסוטו לצלם את דפי הספר. שוב נאלץ 
הגבול  את  להבריח  ילדיו,  שני  ואת  אשתו  את  לעזוב  איזאק 
 – לקאסוטו  לתת  הקהילה  רבני  את  לשכנע  מנת  על  המסוכן 
רבה של פירנצה, כך העדיף להציגו בפני רבני הקהילה, לעיין 
בספר. הקהילה סירבה בכל תוקף לאפשר להוציא את הכתר 
מבית הכנסת או לצלם אותו, אך אפשרה לקאסוטו בלבד לעיין 
בכתר תחת השגחה. מחוסר ברירה ישב קאסוטו במשך שבוע 

ימים, עיין בכתר ורשם רשימות. 
קאסוטו הספיק לעבור רק על ספר בראשית, כאשר נודע לו 
כי בנו אשר התחבא באיטליה מפני הנאצים נשלח לאושוויץ 
הוחבאו  ולנכדיו אשר  בנו  לסייע למשפחת  לבוא  נקרא  והוא 

בהיכל  ושוכן  לישראל  הכתר  הגיע  כאשר  לימים  במנזרים. 
הספר במוזיאון ישראל דאב אחיו את ייסורי נפשו כאשר הוא 

אף לא הוזכר במילה אחת של הכרת הטוב. 

הלאמת הכתר
לאחר חילוץ הספר מהשריפה, הוא נעלם למשך עשר שנים 
נשרף.  הוא  כי  שמועות  הפיצה  היהודית  והקהילה  תמימות, 
וכן לרופא אמיד אשר התעניין  כך נמסר לשלטונות הסוריים 
בגורל הספר וביקש לקנות אותו. אך האמת היא כי רבי משה 
עזרא מזרחי – רבה הראשי של העיר - לקח אחריות על הספר 
הוזהר  מזרחי  הרב  כהן.  אדמון  חכם  בשם  ליהודי  והעבירו 
על ידי מושל דמשק לבל יעזו יהודי העיר להוציא את הספר 

מתחומי המדינה. 

לאחר פטירתו של רבי משה 
עזרא מזרחי, הבינו חכם משה 
טוויל – הרב הראשי אחריו והרב 
שלמה זעפראני כי הקהילה 
הולכת ומתפוררת. הרב טוויל 
הגיע לסוחר הגבינה מרדכי 
פחאם – יהודי בעל נתינות 
אירנית אשר קיבל צו גירוש 
מסוריה וביקש ממנו לבצע את 
המשימה,  להביא את הכתר 
לחוף מבטחים לידי הרב דיין 
בתל אביב. הברחת הכתר הייתה 
משימה מסוכנת מאד, עם כל 
זאת הסכים הסוחר במסירות 
נפש לבצע את השליחות. מסר 
אף נשלח לרב יצחק דיין בנושא.

כתובת בבית הכנסת העתיק

דף מהכתר. באדיבות מכון בן צבי, צילום: ארדון בר חמא
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רשות לעיין בו תחת השגחה של בני הקהילה. 
ידי  על  הוא  נשלח אף  ירושלים  יעקב מלוצין מרבני  רבי 
קהילת הפרושים לחאלב לחקור אחר הכתר בתחילת המאה 

ה-19 בשל ידיעותיו הנרחבות בדקדוק ובמסורה.
רבי שלום שכנא ילין – קיבל מכתב המלצה מרבי שמואל 
קמחי, אשר  יהושע  רבי  חותנו  את  לבסוף שלח  אך  מסלנט 
בנוסח  ושינויים  הערות  רשם  עליו  תנ"ך  ספר  עם  הגיע 
המקרא. בשנת תשמ"ז עמד בית משפחת ילין בקרית משה 
רבי  רשם  עליו  התנ"ך  לפתע  נתגלה  הגג  ובעליית  להריסה 
שלום שכנא ילין את הערותיו על פרשיות סתומות ופתוחות.
המקרא"  "מפעל  העברית  באוניברסיטה  הוקם  כאשר 
בשנות הארבעים של המאה העשרים. חיפשו כתב יד מוסמך 
ביותר,  המדויק  התנ"ך  את  ולהוציא  להסתמך  יוכלו  עליו 

ובחרו בכתר ארם צובא. 
אמנון שמוש, יליד חאלב וסופר ישראלי ידוע, מתאר כיצד 
באוניברסיטה העברית,  )איזאק( שהיה סטודנט  יצחק  אחיו 

נשיא  היה  שלימים  צבי  בן  יצחק  ידי  על  לחצים  מסע  עבר 
המדינה –לנסוע לחאלב להבריח את הגבול על מנת לבקש 

מרבני הקהילה את הכתר. 
איזאק היה נתון בלבטים נפשיים קשים, כיצד אפשר להעז 
להוציא את הכתר מתוך הקהילה? הכתר הקדוש עליו רשום 
עשרות פעמים: "קדוש לה' לא יימכר ולא ייגאל" ועוד רבות 
אלות וקללות על מי שיעז לנסות להוציא את הכתר מהעיר. 
והרי ידועה היא המסורת כי ביום בו יוציאו את הכתר מהעיר 
לנסוע  לשכנעו  הצליח  צבי  בן  יצחק  אך  הקהילה!  תיחרב 

לחאלב היות וחששו כי הקהילה תאבד את הנכס. 
איזאק התלבט ימים רבים יחד עם אשתו, מתוך חשש לסכן 
את שלומה של הקהילה בה גדל ואת ידידיו הגרים בה. היה 
גם חשש לעבור את הגבול המסוכן בשעת מלחמת העולם 

השנייה – אך חשש זה היה קטן לעומת עומס הקללות...
לבסוף החליט איזק החלטה אמיצה לנסוע לחאלב, הוא 
חצה את הגבול בין ישראל ללבנון ומשם נסע ברכבת לחאלב, 

שם התייצב בפני וועד הקהילה – ז' טובי העיר ובפיו בקשתו 
של יצחק בן צבי. הישיבה הייתה סוערת מאד אך ההחלטה 
הייתה פה אחד: לא ייצא הכתר ממערת אליהו, בבית הכנסת 
הקדמון פאר עירנו. ברגע שהכתר יצא מן הקהילה – הקהילה 

תחרב.
הכתר  את  לחלץ  לאיזאק  צעירים  כמה  הציעו  בלילה 
לשמוע  האין  ולא  סרב  ישר  אדם  איזאק שהיה  אך  בגניבה, 
יצחק  לנשיא  זאת  וסיפר  איזאק ממסעו  חזר  כאשר  לרעיון. 
בן צבי, הנשיא התאכזב והפטיר "חבל ששלחנו אדם ישר." 
כחץ  בו  פגע  והמשפט  איזאק,  של  פניו  חוורו  רגע  באותו 

שלוח ולא עזב אותו עד יום מותו.
לאחר מכן נקרא איזאק שוב על יצחק בן צבי אשר בקש 
ממנו בקשה נוספת, אם לא להבריח את הכתר לארץ ישראל 
לפחות לתת לחוקר קאסוטו לצלם את דפי הספר. שוב נאלץ 
איזאק לעזוב את אשתו ואת שני ילדיו, להבריח את הגבול 
המסוכן על מנת לשכנע את רבני הקהילה לתת לקאסוטו – 
רבה של פירנצה, כך העדיף להציגו בפני רבני הקהילה, לעיין 
בספר. הקהילה סירבה בכל תוקף לאפשר להוציא את הכתר 
בלבד  לקאסוטו  אפשרה  אך  אותו,  לצלם  או  הכנסת  מבית 
לעיין בכתר תחת השגחה. מחוסר ברירה ישב קאסוטו במשך 

שבוע ימים, עיין בכתר ורשם רשימות. 
קאסוטו הספיק לעבור רק על ספר בראשית, כאשר נודע לו 
כי בנו אשר התחבא באיטליה מפני הנאצים נשלח לאושוויץ 
והוא נקרא לבוא לסייע למשפחת בנו ולנכדיו אשר הוחבאו 
בהיכל  ושוכן  לישראל  הכתר  הגיע  כאשר  לימים  במנזרים. 
הספר במוזיאון ישראל דאב אחיו את ייסורי נפשו כאשר הוא 

אף לא הוזכר במילה אחת של הכרת הטוב. 

הלאמת הכתר
עשר  למשך  נעלם  הוא  מהשריפה,  הספר  חילוץ  לאחר 
הוא  כי  שמועות  הפיצה  היהודית  והקהילה  תמימות,  שנים 
וכן לרופא אמיד אשר  נשרף. כך נמסר לשלטונות הסוריים 
התעניין בגורל הספר וביקש לקנות אותו. אך האמת היא כי 
רבי משה עזרא מזרחי – רבה הראשי של העיר - לקח אחריות 
על הספר והעבירו ליהודי בשם חכם אדמון כהן. הרב מזרחי 
הוזהר על ידי מושל דמשק לבל יעזו יהודי העיר להוציא את 

הספר מתחומי המדינה. 

אין ספק כי הקהילה הגנה 
במסירות הנפש על כתר 
ארם צבא במשך שבע 
מאות שנה – אך לא המדרש 
עיקר אלא המעשה. הקמע 
האמיתי הוא לימוד התורה 
וקיים מצוות התורה – הוא 
עצם השמירה על האדם. 
ועל כך נאמר: "כתר תורה 
מונח בקרן זוית וכל הרוצה 
יבוא וייטול"  הרבצה ולימוד 
התורה הם הכתר האמיתי 
של קהילת ארם צובא.

היכל הספר במוזיאון ישראל. צילום: ויקיפדיה

חוקר ה'כתר', הרב קאסוטו. צילום: ויקיפדיה
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צבי )בשותפות עם אפוטרופסים נוספים תוך מתן כבוד לבני 
הקהילה(?

גרסה אחרת מציינת: בשנת 1957 נודע לנשיא יצחק בן צבי 
ושמור  מוטמן  הספר  כי  מחלאב,  שהגיעו  עולים  באמצעות 

לחילוץ  מבצעים  שכמה  לאחר  הקהילה.  רבני  ידי  על  עדיין 
אייזנהאואר  הברית  ארצות  לנשיא  פניה  כגון  נכשלו  הכתר 
לנהל משא ומתן לגבי הספר ואף הוצעו לשלטונות הסוריים 
את  לחלץ  עזר  הנשיא  בתוקף.  סירבו  הללו  אך  עתק  סכומי 
מחלקת  ראש  לשרגאי,  נמסר  הכתר  חשאי,  במבצע  הספר 
למשמורת  הנשיא  של  לידיו  הגיע  ומשם  בסוכנות,  העלייה 

במכון בן צבי לחקר קהילות המזרח.  
רבני הקהילה תבעו את המדינה במשפט שנמשך 4 שנים 
והוסתר מעיני הציבור. יש לציין כי היה זה בשנות החמישים 
בהן שלטה מפא"י שלטון ללא מצרים. אך הרבנים לא נרתעו 
ועם כל זאת הפסידו במשפט ונאלצו להגיע לסוג של פשרה.

העמודים החסרים
במקום  חלקי:  באופן  רק  היום  קיים  הספר  מזלנו  לרוע 
בעל  הינו  הספר  כיום  השלם,  בספר  היו  אשר  עמודים   487
נעלם.  צבא  ארם  מכתר  אחוז  ארבעים  בלבד.  עמודים   295
שרדו  לא  הדפים  יתר  כי  היום  עד  שהייתה  הרווחת  הטענה 
שימור  מאמצי  החלו  שב1986  לאחר  הופרכה  השריפה  את 
לכתר וביולוג קבע כי כתם שנראה כחריכה בקצוות מטה - 

אין מדובר בסימני שריפה אלא בפטרייה. 
של  הראשי  הרב  שהיה  שחבר  יצחק  חכם  של  עדות  לפי 
בונוס איירס בארגנטינה הוא ראה את הכתר בשלמותו בשנת 
הדפים  מספר  כי  מציין  והוא  מחלאב,  שברח  לפני   1952
החסרים – פחות מעשרה. גם שרגאי העיד בראיון כי הספר 

שהגיע אליו כלל את חומש בראשית.
תחת  צבי  בן  יד  במכון  דווקא  כי  היא  הרווחת  ההנחה 
אשר  הנשיא  של  המדעי  עוזרו  בניהו,  מאיר  של  השגחתו 
העמודים  נגנבו   - משמר  מכל  הכתר  על  לשמור  אמור  היה 
האבודים והם מסתובבים בשוק השחור אצל סוחרי עתיקות 
ונמכרים לכל המרבה במחיר. לפי השמועה, במכון יד בן צבי 
רצו להתלונן על הגניבה אך דווקא נשיא המדינה דאז זלמן 

שזר התערב והורה לא לעשות דבר.
גיבורים  כמה  מעורבים  האבודים  הכתר  עמודי  בעלילת 

מרכזיים:
ממוצא  מיליונר  מולטי  ב2015.  נפטר  מוסאיוף,  שלמה 
כאספן  ונודע  הבוכרים  שכונת  מייסד  של  נכדו  בוכרי, 
יודאיקה. ברשותו אוסף של כ60,000 פריטים בעיקר ממצאים 
הקשורים לתנ"ך והוא היה מוכן לשלם על פריטים מסוג זה 
כי  1963 מעיד  במיטב הונו. שלמה אשר חי בלונדון משנת 
בשנות השמונים באו אליו סוחרים עם הצעה לרכוש סחורה 
מעניינת תמורת מיליון דולר. הסוחרים הגיעו יחד עם מזוודה 
היו עמודי הכתר החסרים, בשעתו לא היה  ובתוך המזוודה 

בידו סכום כזה זמין ולכן העסקה לא יצאה לפועל. 
כי  מעיד  התעלומה,  את  וחוקר  עיתונאי  פרידמן,  מתי 
תמורת  האבודים  הכתר  דפי  את  לראות  לו  הציע  מוסיוף 
תשלום. לבסוף לאחר מסע שכנועים התברר כי הסוחר הוא 
לחסיד  שהפך  ויז'ניץ  חסיד  שיינבאלג,  חיים  בשם  יהודי 
סאטמר והתגורר בברוקלין. אך לרוע המזל התברר כי היהודי 
תיק  פלאזה.  במלון  מסתוריות  בנסיבות   1989 בשנת  נרצח 
את  נטל  שיינבלאג  חיים  ולצערנו  מאד.  מהר  נסגר  הרצח 

מפתחות התעלומה לקברו. 
אבי דבאח, אשר אבי סבו אשר בגדאדי היה שמש בבית 
כמה  )ישנם  מהאפר  הדפים  את  אסף  כיצד  ומתאר  הכנסת 
עדויות סותרות בנידון – יתכן ומדובר בספר עתיק אחר שכונה 
להיות  הפך  שהכתר  כך  עם  להסכין  מסרב  "כתר"(  הוא  אף 
רכוש המדינה. הוא תוקף את הנשיא יצחק בן צבי ואת ראשי 
ספרי  להלאמת  בדומה  הכתר,  את  שהלאימו  דאז  הממשל 
תורה עתיקים אשר היו שייכים ליהודי תימן. דבאח התקומם 
נגד העוולה והחליט לצאת למבצע לאתר את הדפים החסרים 
ומגייס לצורך כך תורמים. בנוסף הוא  של כתר ארם צובא, 
הפיק סרט בנושא מסע החיפוש אחר עמודי הכתר שנעלמו.  

במשך השנים צצו לפתע שני עמודים של הכתר אשר היו 
בברוקלין  החלאבית  בקהילה  שונים  אנשים  בידי  מחוזקים 
כ"קמע". אחד הדפים – יותר נכון קרע של דף - היה מוחזק 
הקמע  שבזכות  האמין  אשר  )"סאם"(  סבאח  שמואל  בידי 
הברית  בארצות  להתבסס  והצליח  בחלאב  מהפרעות  ניצל 
את  החזירה המשפחה  ב2007  פטירתו  לאחר  עסקים.  כאיש 

הקרע החסר.
עמוד נוסף היה מוחזק אצל גברת מרי הדאייה אשר ספרה 
לאחר  הקדמון  הכנסת  בבית  הדף  את  הרים  אחותה  בן  כי 

הפרעות. הדף היה שייך לספר דברי הימים.
הם  החסרים  הספר  עמודי  כי  מעניינת  עובדה  לציין  יש 

חומש  עד  בראשית  בפרשת  החל  תורה,  חומשי  מחמישה 
דברים פרשת הקללות בפרשת כי תבוא. בנוסף לכך חסרים 
חמשת הספרים האחרונים קהלת, איכא, אסתר דניאל ועזרא. 
כתב   – צובא  ארם  כתר  על  האו"ם  הכריז  תשע"ו  בשנת 
התנ"ך העתיק בעולם הכרוך כספר, כנכס תרבות בין–לאומי. 
ובעל  ייחודי  כעת הכריזה אונסק"ו עליו כעל פריט תרבותי 
ההכרזה  בעקבות  הכלל.  מן  יוצאים  אוניברסליים  מאפיינים 
 300 ייכלל במאגר "זיכרון עולם" של אונסקו הכולל  הספר 

פריטים ייחודים מרחבי העולם.
ארם  כתר  על  הנפש  הגנה במסירות  כי הקהילה  ספק  אין 
אלא  עיקר  המדרש  לא  אך   – שנה  מאות  שבע  במשך  צבא 
מצוות  וקיים  התורה  לימוד  הוא  האמיתי  הקמע  המעשה. 
התורה – הוא עצם השמירה על האדם. ועל כך נאמר: "כתר 
הרבצה  וייטול"   יבוא  הרוצה  וכל  זוית  בקרן  מונח  תורה 

ולימוד התורה הם הכתר האמיתי של קהילת ארם צובא. 

שלמה מוסאיוף, נפטר ב2015. 
מולטי מיליונר ממוצא בוכרי, 

נכדו של מייסד שכונת הבוכרים 
ונודע כאספן יודאיקה. ברשותו 

אוסף של כ60,000 פריטים 
בעיקר ממצאים הקשורים 

לתנ"ך והוא היה מוכן לשלם על 
פריטים מסוג זה במיטב הונו. 
שלמה אשר חי בלונדון משנת 

1963 מעיד כי בשנות השמונים 
באו אליו סוחרים עם הצעה 

לרכוש סחורה מעניינת תמורת 
מיליון דולר. הסוחרים הגיעו 

יחד עם מזוודה ובתוך המזוודה 
היו עמודי הכתר החסרים, 

בשעתו לא היה בידו סכום כזה 
זמין ולכן העסקה לא יצאה 

לפועל. 
לרוע מזלנו הספר קיים היום 
רק באופן חלקי: במקום 
487 עמודים אשר היו בספר 
השלם, כיום הספר הינו בעל 
295 עמודים בלבד. ארבעים 
אחוז מכתר ארם צבא נעלם. 
הטענה הרווחת שהייתה עד 
היום כי יתר הדפים לא שרדו 
את השריפה הופרכה לאחר 
שב1986 החלו מאמצי שימור 
לכתר וביולוג קבע כי כתם 
שנראה כחריכה בקצוות מטה 
- אין מדובר בסימני שריפה 
אלא בפטרייה.

חכם משה עזרא מזרחי

חכם משה טוויל
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ְלָכל ִיְשָׂרֵאל

ֵהִאיר
גם השנה, תחל הילולת רשב"י במירון לאחר שהאדמו"ר מבאיאן יתכבד 
  בהדלקה המרכזית, זכות משפחתית העוברת בבית רוז'ין מדור לדור
כתב 'כל ישראל' שוחח עם זקני חסידי באיאן שחושפים את השתלשלות 
המקרים  אותה,  'להלאים'  הממשלתיים  הניסיונות  ההיסטורית,  הזכות 
הנדירים בהם נמנע מהאדמו"רים ומשלוחיהם להדליק והמופת המופלא 

שפקד את רבי ברוך ברזל 

|| יצחק דוד קוריץ ||
צילום: אברמי ברגר
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בבות אלפי עמך בית ישראל יעלו בסוף השבוע ר
הקרוב, ל"ג בעומר, למירון להשתתף בהילולא 
קדישא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
שקודם  בשבת  גם  חלק  ייטלו  חלקם  זיע"א, 
הומונים  ישתתפו  שבת  במוצאי  ההילולא. 
בהדלקה המסורתית – כל אחד כמנהגו, לכבוד 
האדמו"ר  ידליק  המרכזית  ההדלקה  כשאת  ההילולא, 
מבאיאן בהשתתפות המוני חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם 
גבולות  פורצת  שנה  מידי  השמחה  באיאן.  חסידי  אלפי 
ונמשכת שעות ארוכות. לאחר מכן נמשכת סדרת הדלקות 
במקומות שונים על ההר במשך כל הלילה והיום שלאחריו.
לקראת שבת שלפני ההילולא, שוחחנו עם אחד מותיקי 
רצינו  ממנו  רבינוביץ,  י.  הרה"ח  באיאן,  חסידי  וחשובי 
כידוע  שנקנתה  לדורותיה,  זו  הדלקה  מקור  על  לשמוע 
על ידי הסבא קדישא מרוזין זיע"א, וכן על ההדלקות של 

אדמו"רי רוזין – באיאן לדורותיהם.
ראשית, רצינו לשמוע קצת על הזכות הגדולה שנפלה 

בחלקת חצר הקודש רוז'ין...
הסבא  כאמור,  מלא  בכסף  נרכשה  הגדולה  "הזכות 
קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א – אבי השושלת, 
היו  הם  זמן  באותו  הספרדים,  חכמי  מאת  אותה  שרכש 
זקוקים לכסף רב להשלמת המבנה הנוכחי שהוקם על ידי 
הצדיק רבי אברהם גלאנטי. הרבי מרוז'ין השלים להם את 
זכות  את  לידיו  העבירו  הם  ובתמורה  הדרוש,  הסכום  כל 
ההדלקה על גג הציון הק' לדורי דורות, לו ולזרעו אחריו. 
ממנו עברה זכות ההדלקה לבנו הרה"ק מסאדיגורא זיע"א, 
וממנו לבנו הרה"ק מבאיאן ובניו האדמו"רים לבית באיאן 
זיע"א, והיא ממשיכה כאמור עד ימינו על ידי יבדלחט"א 

האדמו"ר שליט"א".
כיצד התייחסו האדמו"רים מרוז'ין לזכות גדולה זו?

"צדיקי בית רוז'ין אכן הפליאו בהתבטאויותיהם אודות 
כך, וראו בהדלקה זו מעמד נשגב אפוף סודות טמירים, עד 
שהרה"ק האדמו"ר הזקן מסאדיגורא התבטא בדברי קדשו 
תיקונן  את  מוצאות  מישראל  נשמות  ורבבות  "אלפי  כי 
יוחאי".  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  בהדלקה 
צדיקים פירשו את דבריו שאין הכוונה רק לנשמות שאינם 
בין החיים, אלא אף לנשמות ישראל שעדיין בחיים חיותם, 

גם הן באות על תיקונן במעמד קדוש ונשגב זה. 
"תעיד על כך אף העובדה כי חלק מאדמו"רי השושלת 
בל"ג  הקודש  לארץ  להגיע  מהם  שנבצר  הדורות  לאורך 
בעומר, היו פושטים את מטפחת המשי היקרה שענדו על 
צווארם ושולחים אותה בצירוף השראה מיוחדת לשליחם 
על  את ההדלקה המסורתית  ישראל שידליק בשמם  בארץ 
גג הציון הק'. כמו כן היו נוהגים האדמו"רים לשלוח מידי 
שנה בשנה סכום כסף נכבד לממונים על ההקדשות בציון 

הרשב"י להמשכת חזקת קנין אבותיהם.
"לאחר הסתלקות הרבי הזקן מסאדיגורא זיע"א, נתחלקה 
הירושה בין בניו. היה זה בנו ה"פחד יצחק" מבאיאן זיע"א, 
ועבר לבאיאן.  שויתר על חלקו בחצר הקודש בסאדיגורא 
גם  שכללה  ישראל  ארץ  נשיאות  את  בתמורה  קיבל  הוא 
את זכות ההדלקה על ציון הרשב"י בל"ג בעומר, ודברים 
את  שמילאו  בניו  לארבעת  ההדלקה  עברה  ממנו  נוספים. 
לעמברג  לייפציג,  טשרנוביץ,   – מקומות  בארבעה  מקומו 
וניו יארק. גם הם כמובן שיבחו וייקרו עד מאוד את הזכות 
הגדולה שנפלה בחלקם ועשו מאמצים גדולים לממש זכות 

זו ככל האפשר".
היש באמתחתכם תיאור ממעמד ההדלקה בשנים עברו, 

כשהרבי לא היה יכול להדליק בעצמו את ההדלקה?
"אכן, תיאור חי ומעניין במיוחד של ההדלקה המסורתית 
בשנת תרע"ה נמצא בספרו של הרה"ח מנחם מנדל ראבין 
"מסע מירון", ואלו הדברים: אחר אשר הכינו את העששית 
הגדולה אשר על ראש הגג מכוון כנגד קבר התנא, על כל 
העם הגגה, וכל אחד אשר היה אתו מטפחת יפה, שמיכה 
גם  השמן,  אגן  שריפת  תוך  אל  משליך  יקר,  כובע  שמן זית כל אחד קנה ויצק אל תוכו לכבוד התנא, אז נגשו נאה, 

וטוב  שמחה  ברגש  המדליקים 
משוחה  מטפחת  וידליקו  לבב 
השמן,  אגן  אל  וישליכו  בשמן 
בעיניים  עומדים  העם  וכל 
צופיות מקווים לאור, ויהי ברגע 
הראשון בצאת שביב אש כעלות 
ותבקע  העם,  וירונו  הלהב, 
והשמחה,  הרינה  לקול  הארץ 
ארצנו  יושבי  ביד  הוא  ומקובל 
התנא  נשמת  כי  הקדושה, 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי 

תתנוסס על הדלקתו. 
של  שליחים  מאותם  "אחד 
אדמו"רי השושלת, היה החסיד 
המפורסם רבי ברוך ברזל זצ"ל 
מהעיר צפת. כבר בשבת שלפני 

ההילולא, לאחר שסיימו לשיר את הזמר "בר יוחאי" בבית 
הכנסת של האר"י בעיר צפת, היה רבי ברוך נעמד בחרדת 
ל"ג  ביום  השבוע  'אי"ה  כי  ועדה,  עם  קבל  ומכריז  קודש 
בעומר יעלה הרבי הקדוש שיחי' מבאיאן את האור באבוקת 
ההדלקה לכבוד התנא האלוקי הרשב"י, על ידי שליחו הרב 

דמתא'. 
"המחזה הנשגב היה חוזר על עצמו מידי שנה בערב ל"ג 
בעומר – היה רבי ברוך צועד בשמחה ובהתרגשות בצוותא 
להם  המתינו  כבר  שם  מירון,  להר  צפת  של  רבה  עם  חדא 
המוני חסידים ואנשי מעשה על גג הציון הק'. לאחר תפילת 
ערבית פתח רבי ברוך באמירת פרקי תהלים כנהוג למעמד 
ואז הרב היה מתכבד בהעלאת האבוקה, כשרבי ברוך  זה, 
שעמד לצידו פצח בניגון הידוע "לכבוד התנא האלוקי רבי 
שמעון בר יוחאי" בשילוב פסוקי ההלל, כשהקהל מצטרף 
פותח  ברוך  רבי  היה  מכן  לאחר  עצומה.  בהתלהבות  אליו 
בזכות  שיזכה  מבאיאן  לאדמו"ר  שברך"  "מי  בתפילת 
הדלקה זו לאריכות ימים ושנים טובות וכל הברכות, כשמפי 
רבי ברוך  יצא  ואז  רועמת,  כל הקהל פרצה קריאת "אמן" 
מחזיק  מחרה  כשכל  המזמורים  ובשירת  סוער  בריקוד 
עם  ברוב  הילולא  לסעודת  מסבים  היו  מכן  לאחר  אחריו. 

לכבוד היום הקדוש".
האם היו ברבות השנים כאלו שניסו ליטול זכות זו מידי 

אדמו"רי שולשת רוז'ין?
"אכן כך", מספר לנו הרב רבינוביץ, "בשנים הראשונות 
לעצמם  ליטול  הרשויות  שליחי  ניסו  המדינה  קום  לאחר 
והיו  זו,  נפלאה  בסגולה  לזכות  אכן מרצון  זו, חלקם  זכות 
גם כאלו שסתם הייתה עינם צרה בחצר הקודש על שזכות 

זו נפלה בחלקה.
"בתקופה מסוימת רצו אנשי משרד הדתות לקבוע עובדה 
כי שר הדתות הוא זה שידליק את ההדלקה על גג הציון הק', 
כשכוונתם הנוספת הייתה להפוך את מעמד ההדלקה לטקס 
ממשלתי של הדלקת משואה במקום קדוש זה. ראשי ונכבדי 
עדת החסידים הבהירו חד משמעית לאנשי הממשלה, כי לא 
יתכן לוותר על זכות זו שנקנתה בכסף מלא, ואין בכוונתם 

להעבירה לאיש מלבד רבוה"ק לדורותיהם.
"בשנה שלאחריה עלה לארץ ישראל האדמו"ר מבאיאן 
ניו יארק, וכמובן ביום ל"ג בעומר עלה עם תלמידיו וחסידיו 
למירון והעלה את אור ההדלקה כמנהג אבותיו הק', וחיזק 
את העניין ביותר, בכך פעל שנשארה חזקה זו בידי שושלת 

הקודש.
"קודם לכן הביעו זקני החסידים בפני הרבי פעמים מספר 
היה  הרבי  הרשויות.  ידי  על  החזקה  מהפקעת  דאגתם  את 
עד  ואכן,  נראה(,  )עוד  זעהן"  "מ'וועט  קדשו  בלשון  עונה 
סמוך להדלקה ממש לא ידעו עדיין איך ייפול דבר, והאם 
את  לעצמם  ליטול  בניסיונותיהם  ימשיכו  הממשלה  אנשי 
זכות ההדלקה, אבל בסייעתא דשמיא גדולה אך הגיע הרבי 
מזכיר משרד  אליהם  ניגש  למירון,  קהל החסידים  עם  הק' 
בידי  תישאר  ההדלקה  זכות  כי  השר  בשם  ומסר  הדתות 
להעלות  הרבי  שניגש  בעת  שנה,  באותה  מבאיאן...  הרבי 
את האבוקה על גג הציון הק', אפפה את הקהל התרגשות 
כי  שזכו  על  עילאית  בשמחה  משולבת  ועצומה,  מיוחדת 

הזכות תישמר לדורות בידי רבוה"ק.
"במשך שנה זו המשיכו ראשי עדת חסידי באיאן לפעול 
אצל הרשויות בענין, ואכן הצליחו לשכנעם כי לא ינסו יותר 

לאחר הסתלקות הרבי הזקן 
מסאדיגורא זיע"א, נתחלקה 
הירושה בין בניו. היה זה בנו 
ה"פחד יצחק" מבאיאן זיע"א, 
שויתר על חלקו בחצר הקודש 
בסאדיגורא ועבר לבאיאן. הוא 
קיבל בתמורה את נשיאות ארץ 
ישראל שכללה גם את זכות 
ההדלקה על ציון הרשב"י בל"ג 
בעומר, ודברים נוספים. ממנו 
עברה ההדלקה לארבעת בניו 
שמילאו את מקומו בארבעה 
מקומות – טשרנוביץ, לייפציג, 
לעמברג וניו יארק. 
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לישראל  הראשית  הרבנות  גם  ההדלקה.  על  ידם  את  לשים 
צירפה את הסכמתה לכך. מכתב מיוחד הוציא מזכיר הרבנות 
הוא  בו   – זצ"ל  שזורי  אהרן  שמואל  רבי  הרה"ח  הראשית 
האדמו"רים  בחזקת  היא  ההדלקה  "זכות  כי  וקובע  מאשר 

הק' לבית באיאן".
רצינו לשמוע עובדה נוספת מהרבי על כך...

"בחורף תשכ"ט עברה תקופה קשה על עדת חסידי באיאן 
לנוכח  מדאגה  פעמו  הלבבות  מושבותיהם,  מקומות  בכל 
מצבו הבריאותי של הרבי זיע"א. שמועות הגיעו מניו יורק 
על הרבי המצוי בחולשה נוראה. כולם כאחד נשאו תפילה 
לבורא עולם שיחוס וירחם על רבם הקדוש שיתחזק ויאריך 

ימים על ממלכתו ויזכה לבריאות איתנה.
הוותיק,  הגבאי  משמרתו  על  ישב  ימים  מאותם  "באחד 
רבי לוי הערש פריינד זצ"ל, בביתו נאווה קודש של הרבי, 
קרא  לפתע  הק'.  מחדרו  שישמע  הגה  לכל  קשוב  כשהוא 
כי  ענה  הגבאי  בהדלקה"?  מתעסק  מי  הערש,  "לוי  הרבי: 
רבה של צפת הרב קפלן – הוא זה הזוכה בהדלקה, כי אכן 
היה הוא זה שהתכבד ע"י שליחי הרבי בתקופה ההיא. הרבי 
הק' המשיך ואמר: "אינני מתכוון אליו, אני מתכוון למישהו 
אחר. מי הוא זה 'המתעסק' בהדלקה"? תפס רבי לוי הערש 
את עצמו ומיד אמר: "ר' בורך", כשהוא מתכוון לרבי ברוך 
גדולה  לזכות  רבוה"ק  ברזל המפורסם שהיה כאמור שליח 
כשהוא  הרבי  של  הק'  פניו  על  רוח  קורת  ננסכה  אז  או  זו. 
ולמרבה  מתכוון".  אני  אליו  כן,  "כן,  דבריו:  את  מאשר 
מילים  וכתוב  קוויטל  "קח  הרבי:  לו  הורה  הגבאי  תמיהת 
שלימה  רפואה  לו  יעזור  השי"ת  הדלקה,  יוסף,  ברוך  אלו: 
המילים  צמד  על  הרבי  חזר  ושוב  וישועה".  ימים  ואריכות 
"ברוך, הדלקה". משסיים דברים אלו, הסב הרבי את ראשו 
ומיהר  מהחדר  יצא  הגבאי  בדיבורו.  המאמץ  עליו  כשניכר 
למלאות את ציוויו של הרבי והעביר את הקוויטל לרבי ברוך 

ברזל. את דבר המעשה נצר בליבו לתקופה ארוכה.
לבקר  הגבאי  עלה  מעשה,  אותו  לאחר  קצרה  "תקופה 
בארץ הקודש, ליטול חלק בשמחה אצל אחד מבני משפחתו 
בעיר בני ברק. בעת שהותו בקלויז דחסידי באיאן בעיר פגש 
באחד האברכים המיוחדים שבחבורה, הגה"ח ר' חיים ברזל 
אותו  על  המסתורין,  אפוף  המאורע  כל  את  לו  ושח  ז"ל, 
קוויטל שציווה הרבי לתת לרבי ברוך שהיה דודו זקנו אותו 

רבי חיים.
ושלחם  הכתב  גבי  על  זה  סיפור  את  העלה  חיים  "רבי 
צפת.  הקודש  בעיר  שהתגורר  ברוך  רבי  דודו  אל  באיגרת 
בתורה  עסוק  בביתו  ישב  ברוך  רבי   – חלפו  אחדים  ימים 
ידו  והנה הוא מקבל את המכתב, ומזהה את כתב  ועבודה, 

של רבי חיים, הוא פתח את המכתב וקרא את הדברים. הוא 
נותר על עמדו נסער ונדהם מהדברים שקרא. כתלמיד וחסיד 
נאמן האמין בכל מילה היוצאת מפי קדשו של הרבי, והבין 
כי יש דברים בגו! אמנם כרגע מצבו הבריאותי היה מצוין, 
אך ליבו ניבא לו כי משהו עומד להתרחש עמו, אבל שוב, 
כחסיד אמיתי התנער כהרף עין ממחשבותיו ואמר לעצמו כי 
מי שגילה לרבו על העומד להתרחש כבר הקדים לו רפואה 
למכה – והאמין בכל לבו כי הרבי כבר פעל עבורו רפואה 

מהשמיים ואינו צריך להתיירא ממה שיבוא אליו.
"המשך הסיפור מובן לפי מכתב ששלח רבי ברוך בעצמו 
הוא מגולל  ובו  עיה"ק,  בירושלים  אל חבריו חסידי באיאן 
הימים  באחד  כי  סיפר  היתר  בין  עמו.  שהתרחש  מה  את 
קשה  במצב  החולים  לבית  ונלקח  הכרתו  את  איבד  לפתע 
ביותר. הרופאים כבר כמעט אמרו נואש לחייו, אך המשיכו 
 – מספר  ימים  לאחר  ואכן  מצבו,  את  לשפר  במאמציהם 
מצבו  אט  אט  להכרתו.  שב  הוא  מרובים  שמים  בחסדי 
השתפר עד שביום י"א ניסן כבר שוחרר לביתו, ואז פרסם 
לכולם אודות מכתבו הפלאי של הרבי, ובד בבד הסביר כי 
אכן לא דאג והאמין באמונה שלימה כי הרבי שכתב מכתב 
זה אכן פעל בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים", והמשיך 

עבורו ישועה, כפי שאכן היה.
"אותו חסיד – רבי ברוך זצ"ל, זכה להאריך ימים, ולפי 
שהיה ידוע כאמור בהתקשרותו העצומה להילולת הרשב"י, 
שרו המשתתפים בהלווייתו את השיר "בר יוחאי" ברגש רב. 

הוא נטמן בבית החיים בצפת".
האם היו שנים בהם נבצר גם משליחי האדמו"רים לקיים 

את המנהג?
"אכן, היו שנים שהיה קשה מאוד להגיע למירון והדבר 
היה בשנת תרח"צ, בשנה  לכך  כדוגמא  ביותר.  היה מסוכן 
פוגרומים  וערכו  הגליל  ערי  על  ישמעאל  בני  השתלטו  זו 
והתפרעויות בדרכים. כמובן שיהודים פחדו להגיע למירון, 
ואף תושבי צפת הסמוכה לא העזו לצאת מעירם ולהיחשף 
לסכנות בדרך. רבה של העיר צפת, הגאון רבי אברהם לייב 
בשליחותם  בהדלקה  התכבד  רבות  ששנים  זצ"ל,  זילברמן 
של תלמידי הצדיקים לבית רוז'ין – הבין שבשנה זו לא יוכל 
לקיים את המנהג הקדוש, ושלח איגרת אל הרה"ק רבי אהרן 
ואף  הרב  צערו  את  הביע  בה  זיע"א,  מבאיאן-טשרנוביץ 
התנצל על כך שלא עלה בידו למלאות את שליחות הקודש 
כבכל שנה להעלות את ההדלקה על גג ציון הרשב"י זיע"א. 
כי  קדשו  ברכת  את  והוסיף  מכתב  לו  החזיר  הקדוש  הרבי 
ה' באורים כאשר  ושנים לכבד את  ימים  יזכה לאורך  "עוד 

הייתה באמנה אתו כל ימי אבותיי הקדושים זצוקללה"ה".

הנוראה  מהמלחמה  קשות  ידיעות  הגיעו  ת"ש  "בשנת 
באירופה ומרחץ הדמים המתחולל שם בידי השלטון הנאצי 
השלטון  חירום.  מצב  הקודש  בארץ  גם  יצר  המצב  ימ"ש. 
והערב,  השכם  גזרותיו  את  חידש  בארץ,  ששלט  הבריטי 
ובלילות הונהגה 'האפלה', אנשים פחדו לצאת לדרכים, כולם 
להתרחש  שיכול  מה  מפני  המתח  הבאות.  מפני  במתח  היו 
חלילה גם בארץ הקודש הורגש בכל פינה, כל זה מנע אכן 
את אפשרות ההדלקה בליל ל"ג בעומר. באותה תקופה שהה 
זיע"א,  מבאיאן-לייפציג  האדמו"ר  הרה"ק  הקודש  בארץ 
הוא שמע וידע על הקושי והסכנות להגיע למירון, אך בעוז 
ותעצומות לא ויתר על מנהג ההדלקה לפחות בצהרי היום. 
מקורביו ניסו להניאו מלצאת לדרך הקשה, אך הרבי שהיה 
גם אדם חלוש מטבעו, לא התכוון לוותר בקלות ועשה את 
דרכו עם מלוויו לשבת קודש למירון, ל"ג בעומר חל באותה 

שנה במוצאי שבת.
לוי  ר'  "והנה ציטוט מתוך מכתבו של המשב"ק הרה"ח 
פיק ז"ל לאחד מחשובי החסידים: 'כ"ק )אדמו"ר( שליט"א 
מצוות  תבוא  מתי  ואומר  משתוקק  הייתי  ימי  כל  לי,  אמר 
לא  לזה  אפשרות  יש  אשר  וכעת  ואקיימנה,  לידי  ההדלקה 
אחמיצנה, וקיי"ל שלוחי מצוה אינן ניזוקין בעהש"י, ובכן 
ה'  יום  אי"ה  לנסוע  בסדר,  הכל  ויהיה  ה'  ברצות  החלטנו 
לפנה"צ כפי שכתבתי, יעזור השי"ת שתהא הנסיעה צלחה 
לפעול כל מיני ישועות טובות בעדו ובעד כל הנלווים אליו 
גלויות  בקיבוץ  שלמה  לגאולה  שנזכה  ישראל,  כלל  ובעד 

במהרה'.
במיוחד  מרגש  סרט  נחשף  האחרונות  בשנים  כי  "יצוין 
המתעד את מעמד ההדלקה על גג הציון בשנת ת"ש, במחזה 
 – רוז'ין  הקודש  שושלת  לבית  הקדושים  הצדיקים  נראים 
ועמו הרה"ק  זיע"ע,  ישראל מהוסיאטין  רבי  הסבא קדישא 
רבי  הרה"ק  גיסו  וכן  זיע"א,  מבאיאן-לייפציג  ישראל  רבי 
לאתרא  מגיעים  כשהם  זיע"א,  מטשורטקוב  מרדכי  נחום 
מבאיאן-לייפציג  הרה"ק  נראה  בהמשך  מירון.  קדישא 
האלוקי  התנא  לכבוד  ההדלקה  אבוקת  את  מעלה  כשהוא 
זיע"א. כמובן שהתיעוד עורר התרגשות עצומה בקרב חסידי 

ואוהדי בית רוז'ין בארץ הקודש ובעולם כולו.
והוכרזה  השחרור  מלחמת  פרצה  אז  תש"ח,  בשנת  "גם 
על  הארץ  ברחבי  פרעות  פרצו  ישראל,  מדינת  עצמאות 
ידי הערבים, ובתוכם גם ערביי הגליל. עקב כך גם באותה 
שנה דרכי מירון שממו. סכנה עצומה הייתה להגיע למקום 

וההדלקה המסורתית אכן לא התקיימה כמידי שנה בשנה".
גם הרה"ק האדמו"ר מבאיאן לעמברג זיע"א זכה להעלות 
תרצ"ג  בשנת  זה  היה  הק'.  הציון  גג  על  ההדלקה  אור  את 
נסע  נסיעתו  טעם  הקודש.  בארץ  לביקור  הרבי  הגיע  אז   –
מבאיאן  האדמו"ר  הגדול  מאחיו  להיפרד  טשרנוביץ  לעיר 
טשרנוביץ זיע"א. אחיו שזכות ההדלקה הייתה בחזקתו נתן 
בעומר  ל"ג  ליל  במוצש"ק  ואכן  לב.  בחפץ  הזכות  את  לו 
יצא הרבי זיע"א בראש קהל חסידים גדול למירון, ובחצות 
הלילה עלה על גג הציון הק' וקיים בהתלהבות עצומה את 
וריקודים  בשירה  פוצח  החסידים  כשקהל  ההדלקה  מנהג 

לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
ומרתק ממעמד ההדלקה בשנת  ולסיום – ציטוט מעניין 
תרפ"ז על ידי האדמו"ר מבאיאן טשרנוביץ זיע"א: "בלילה 
מבית  הרבי  יצא  בערב  תשע  בשעה  שבהוד,  הוד  ספירת 
האכסניה כשפניו להבות אש אחוז שרעפים עילאיים, לבש 
לבן  משי  בגד  זיע"א,  מרוזין  הס"ק  זקנו  של  שיראין  בגדי 
)כובע  "קאלפיק"  חבש  ולראשו  זקנו,  של  בפרחים  מצויר 
ורבות  רב  היה  הדוחק  האדמורי"ם(,  בחצרות  הנהוג  פרוה 
עמלות השוטרים לפנות דרך לרבינו להגיע לגג הציון. ויהי 
קודש  ובלהט  לפיד האש  את  הק'  רבינו  נטל  בעלות הלהב 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנאי  לכבוד  ההדלקה  את  הדליק 
הקהל  כל  ערוך,  לאין  הייתה  והשמחה  ההתלהבות  יוחאי. 
הקדוש עלז והריע על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו לראות 
את רבינו מעלה את האור באבוקת הקודש. שירי ל"ג בעומר 
הושרו ברוב עוז. בשל קהל ההמונים שגדש את המקום לא 
השתהה הרבי רבות, ולאחר שעה קלה ירד מגג הציון ושב 
לבית האכסניה, שם המשיכו החסידים את השמחה הגדולה. 
שעות ארוכות רקד קהל ההמונים לפני החלון בו עמד והביט 

רבינו זיע"א".
שליט"א  מבאיאן  האדמו"ר  כ"ק  יבדלחט"א   – כאמור 
אבותיו  כמנהג  ההדלקה  את  להעלות  שנה  כ-30  זה  הזוכה 
הק', ימשיך גם השנה במנהג קדוש זה במעמד רבבות אלפי 

ישראל לכבוד התנא האלוקי זיע"א.
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לייעוץ פרטני

התוכנית מיועדת לבעלי רקע מקצועי
והכשרה במקצועות טיפוליים כגון: יעוץ

חינוכי, עו“ס, חינוך מיוחד, טיפול באומנות.
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|| ישראל פריי ||
צילומים: יעקב כהן

ש"סע 
     עמוק



35 י"ב באייר תשע"ח 27/4/18

מפלגות  מחויב,  לא  ה'שטח'  רבתי:  מהתפרקות  חשש  מעלה  המקומיות  לבחירות  ש"ס  היערכות 
 הקרב על הכבוד בבית שמש,  אין  וראשי ערים מטעם התנועה  עיר,  בכל  מתחרות צצות כמעט 
חילופי הגברי בירושלים, התפקיד שהוצע לגואטה וחולק בין שאר הח"כים, המאבק על הזהות בנתניה 

ובחירת ראש המועצה ברכסים  כתבה שנייה בסדרה לקראת הבחירות המקומיות.

ש"סע 
     עמוק
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"
פעיל,  כל  בפי  שמתגלגלת  הקסם  מילת  השטח", 
ערטילאי  מושג  אותו  ש"ס.  במפלגת  ובכיר  נציג 
ונופלות  שעל תחושתו, פרשנותו ואשליותיו, קמות 
למבחן  חשוון  כ"א  ביום  יגיע  בחירות,  מערכות 

מחודש.
המפלגה שגאוותה ומקור כוחה העיקרי הוא חיבור 
ללב ההמונים, קניית שביתה בחייהם ובנשמתם של מצביעיה, 
תנסה  חרדי-דתי-מסורתי,  בקהל  רוחנית-פוליטית  ואחיזה 

את  שוב  להפעיל 
מטה קסמיה, אך גם 
יודעת,  עצמה  היא 
מילים  מאחורי  כי 
מסתתרים  יפות 
נתונים,  מספרים, 
ת  ו ק י ט ס י ט ט ס
שם,  וקולות, 
כלל  בטוח  לא 
ילך  לא  ש"השטח" 

לאיבוד.
דרעי  כשאריה 
עמד בבוקר יום שני, 
תשע"ח,  חשוון  י"ז 
במהלך  והציג 
את  סיעה  ישיבת 
היעדים  רשימת 
לבחירות  שלו 
הוא  המקומיות, 
לפוליטיקאי  הפך 
הראשון  החרדי 
שפתח את המערכה 

המוניציפאלית.
של  מבטו 
בטוח.  היה  דרעי 
נחרצות.  אמירותיו 

שום מצמוץ לא נראה בעיניו כשהציג 
כבישת  בהם  עמוסה,  יעדים  רשימת 
שמש,  בית  הערים  ראשות  את  ש"ס 

אלעד, רכסים ועמנואל.
פתח  הוא  מכן,  לאחר  חודשיים 
זה במהלך  היה  את הקלפים בפומבי. 
שמש,  בית  בעיר  וחגיגי  רשמי  ביקור 
שם עמד וקרא לגפני ופרוש לא לחבל 
לפני  רגע  במועמדות משה אבוטבול, 
יו"ר  של  הממשלתי  השרד  שרכב 
לעבר  הרחבים  בכבישים  גוש  ש"ס, 
שם  הכינרת,  שפת  על  רימונים  מלון 
התגבשו נציגי ש"ס מכל רחבי הארץ, 

לקראת הבחירות המוניציפאליות.

החלק הוורוד
אם תיכנסו רגע לנעליהם של קברניטי ש"ס או תישירו מבט 
ורודה מתמיד.  נראית  המצב  תמונת  זגוגיות משקפיהם,  דרך 
לרגע  מוכנים  להגיע  מנת  על  הכל,  כמעט  או  הכל  עשו  הם 

האמת, בחירות מקומיות 2018.
מה זה כולל? שתי שבתות גיבוש לנציגים מקומיים בהפרש 
כשנה.  של 
תשע"ז  )טבת 
 , ם י ל ש ו ר י ב
תשע"ח  שבט 
 , ) ה י ר ב ט ב
נציגי המפלגה 
ם  י ז ז ת מ
ם  י ש ד ח
ם  י ר ק ב ל
הערים  בין 
 , ת ו נ ו ש ה
ם  י ר י י ס מ
 , ת ו ד ס ו מ ב
ם  י ר י ע מ
השטח,  את 
ם  י ק י נ ע מ ו
ה  פ ו נ ת
ם  י ג י צ נ ל

המקומיים.
עמידתו  גם 
יו"ר  של 
ה  ע ו נ ת ה
ת  ו ש א ר ב
הפנים,  משרד 
מזיקה  לא 
וזוהי  לאיש, 
צנועה  הגדרה 
 , ט ל ח ה ב
הבלתי  לכוחו 
התמיכה  להזרמת  כצינור  שמשמש  מי  של  נתפס 

הממשלתית לרשויות המקומיות.
שיאמר  בלי  וגם  לפתחו,  משחרים  ערים  ראשי 
מילה מצידו – בהנחה שאריה דרעי שומר באדיקות 
נציגי ש"ס ברשויות המקומיות   - ניקיון כפיים  על 
ולסמכויות,  לתקציבים  וליקר,  לגדולה  זוכים 
לאוזנו  שזקוקים  הערים  מראשי  פינוקים  ולשלל 

הקשבת ולמתת ידו של יו"ר תנועתם.
קחו למשל עיר כמו בת ים. במשך שנים ארוכות, 
נציגי  ידי  על  מוחזקים  היו  בעיר  הדת  צרכי  כל 

המלאה  דרעי,  של  מכורתו  עירו  ים,  בת  הדתית.  הציונות 
בקהילות ספרדיות שורשיות וותיקות, הסתמכה כולה על טוב 
ליבם של הנציגות המקבילה. לפני כשנתיים, וברקע הדיונים 
על איחוד תל אביב-בת ים והזדקקותה הנואשת של העירייה 
הפכו  ש"ס  ונציגי  מקומי,  מהפך  חל  הפנים,  משרד  לחסדי 
לשותפים הקואליציוניים הבכירים. יו"ר המפלגה מונה למ"מ 
ראש העיר, והציבור הספרדי נהנה מיד חופשית ומתקציבים 

אינסופיים לאירועי תרבות, שיפוצי מוסדות ובנייה מואצת.
מעמד  התנועה,  של  האחרון  הכוח  במפגן  שנכח  מי  גם 
הקבלת פני רבו בחול המועד פסח, לא יכול היה שלא להידבק 
בכל  בעירה  לחומר  שהפך  להט  אותו  הבוער,  הש"סי  בלהט 
לכן,  קודם  שנה  רק  שנערך  בכינוס  אם  בחירות.  מערכת 
התנהלו וויכוחים והתכתשויות סביב מידת הצלחתו, וויכוחים 
מלאים  יציעים  מציגים  חלקם  תמונות',  'מלחמת  הכוללים 
וחלקם מנופפים ב'חורים' שנפערו ביציעים מחוסר משתתפים 
– הרי שהפעם, מלאכים טובים ורעים אמרו בעל כרחם אמן. 
האצטדיון היה מלא על גדותיו, האנרגיות היו בשמים והשירה 
בקעה מגרונות אוכלי קטניות, הנמנים על טובי מניינה ובניינה 

של היהדות הספרדית.

תולדות החריקות
אמת  מסתתרת  והבוטחת,  הצוהלת  החזות  אלא שמאחורי 
התחושות  את  לפרוט  מתחילים  כאשר  בהרבה.  מורכבת 
למספרים, ומתיישבים לנתח את מצב התנועה הקדושה בכל 
עיר, מועצה ויישוב, מצטיירת תמונת מצב לא זוהרת במיוחד, 
ואם לדייק, מפלגת ש"ס מגיעה לבחירות המקומיות כשהיא 
מנקודת  המערכה  את  ומתחילה  מובנית,  נחיתות  בעמדת 

פתיחה לא מחמיאה.
לכתו של  ללא ספק  הוא  על התנועה  הגדול שמרחף  הצל 
יוסף זצוק"ל, האיש שנשא  המאור הגדול, מרן הרב עובדיה 
מסר  משאה,  את  התורה,  על  משקידה  השפופות  כתפיו  על 
קרן  להרמת  פלטפורמה  הכל  לפני  בה  וראה  למענה  נפשו 
על  בנים  לב  לקירוב  ולתורתו,  לה'  נפשות  לעשיית  התורה, 

אבות, ולהגדלת כבוד שמיים.
הבחירות המקומיות האחרונות – למעשה מערכת הבחירות 
התקיימו   – מרן  ללא  למבחן,  התנועה  עמדה  בה  היחידה 
שלשה שבועות אחרי פטירתו. ההלם הגדול והרושם הבלתי 
הנציגים  ידי  על  בזריזות  תורגם  ההמונית,  מהלוויה  ימחה 
על  אחידים,  היו  לא  הסלוגנים  בקלפי.  לסחף  המקומיים 
כיתובים שונים, אבל המסר,  והסטיקרים התנוססו  הפליירים 

היה אחד: הצביעו ש"ס וקיימו את צוואת מרן.
וזה עבד מצוין. למרות שהמפלגה הגיעה די חבולה פוליטית 
דרעי,  מחזרת  בהירות  אי  של  תוצאה  הבחירות,  למערכת 
לדרעי-ישי-אטיאס,  המשותפת  ההנהגה  של  הבזק  תקופת 

הדברים בולטים 
שבעתיים בערי 

הפריפריה, 
שם מתנהלות 
'אוטוריטות' 

תורניות, חצרות 
ענק אחריהן 
נוהרים מאות 

ואלפי משפחות, 
וזה רק על קצה 

המקלדת.
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והמלכתו המחודשת של דרעי, הרי שהתוצאה בקלפי הייתה 
פעמי  חד  מזינוק  ש"ס  נהנתה  רבות  בערים  בהחלט.  סבירה 

בכוחה ובהכנסת מספר שיא של נציגים לרשות המקומית.
כך למשל בעיר אשקלון, שם החזיקה ש"ס באופן מסורתי 
בנציג בודד במועצת העיר. בבחירות האחרונות, זינקה התנועה 
באופן חסר תקדים, השיגה לא פחות משלשה מנדטים, והפכה 
ריבוי  הזה,  במקרה  אגב,  במועצה.  הגדולות  הסיעות  לאחת 
נותרה מאחור  וש"ס  מזהירה,  להצלחה  תורגם  לא  המנדטים 

נטולת השפעה.
אלא שכעת, ארבע שנים ללכתו של הרועה הגדול, המצב 
שונה בתכלית. לאיש אין ספק שתמונתו של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל תמשיך להטיל את צלליתה על מטות ש"ס השונים, 
אך לאיש גם אין ספק שכרזות בלבד, ללא נוכחותו, הפצרותיו, 

הבטחותיו והבעת אמונו, יתקשו לסחוף את ההמונים.
את  מקבלת  ש"ס,  תנועת  של  הנוכחית  הרוחנית  ההנהגה 
ובעולם  התורה  בהיכלי  החרדי,  ברחוב  תהודתה  מרבית 
שעוברת  לשינוי  ביותר  הטוב  הביטוי  אולי  זה  הישיבות. 
הארד  חרדית  למפלגה  ישראלית-מזרחית  ממפלגה  התנועה, 

קור.
בתרגום לשטח, זה אומר בעיקר שאותם רבבות מסורתיים, 
פתק  את  ששלשלו  ואמונה,  עמל  אנשי  פריפריה,  תושבי 
ש"ס לקלפי בחרדת קודש ותחת השפעתו המאגית של נשיא 
ככל  להצביע  שוב  ידם  את  יניפו  בהכרח  לא  זצ"ל,  התנועה 

אשר יורו אותם גדולי ישראל.

פאזל בלתי אפשרי
מבחינה  החדש,  העידן  של  יותר  העמוקה  הבעיה  אך 
למרות  הרשימות.  גיבוש   – המקדימה  בזירה  היא  פוליטית, 
שלמתבונן הבור שמבחוץ, עשוי להיווצר הרושם כי מצביעי 
ש"ס הם בעלי אותה השתייכות מגזרית, הרי שהאמת העירומה 
היא, שסיעת ש"ס היא ארגון גג, מעין דבק מאחד, לאינספור 

קהילות, עדות, וציבורים הסרים למרות רוחנית אחרת.
הדברים בולטים שבעתיים בערי הפריפריה, שם מתנהלות 
מאות  נוהרים  אחריהן  ענק  חצרות  תורניות,  'אוטוריטות' 
ואלפי משפחות. די להעיף מבט לדרום, שם תגלו את משפחות 
הגאון  המנוח  המקובל  משפחת  חצר  אבוחצירא,  המקובלים 
רבי יורם אברג'ל, חצר הרבנים פינטו ובן חמו, וזה רק על קצה 

המקלדת.
הדרך הנכונה לצליחת מערכת בחירות מקומיות היא טוויית 
מארג אינטרסים והרכבת פאזל מקומי בין שלל החצרות, על 
המפלגתית.  ברשימה  החצרות  נאמני  של  נכון  שיבוץ  ידי 
ואל תהי המלאכה קלה בעיניכם. הדבר דורש יכולות תמרון 
נדירות, דליים של חכמה ותבונה, והליכה נבונה ביו הטיפות.

מטבע הדברים, הרכבת הרשימות מותירה תמיד מאוכזבים. 

בעולם המעש טרם נמצאה הנוסחה לחלוקת 
תופינים פוליטיים ושלל של משאבים, עמדות 
להותיר  מבלי  ותקציבים,  משכורות  כח, 
אובייקטיביים  ומסכנים,  ממורמרים  אחריה 

או רדופים בעיני עצמם.
הצליחו  הגדולה  מטרייתו  שתחת  מי 
ובצלו ישבו חצרות מצליחות  כולם לחסות, 
לצד רבנים פגועים, היה הרב עובדיה זצ"ל, 
את  איחד  הדגולה,  ואישיותו  מילתו  שבכוח 
כל נציגי הציבור הספרדיים. גם אם היית בעל 
רטינות  מלאה  הייתה  ובטנך  גדולה  קהילה 

קיבלת,  שלא  על  וכעסים 
לא  לך,  המגיע  את  לטעמך, 
היית מעז לפצות פה ולצפצף, 
תמיכה  על  להורות  חלילה  או 

בנציג מקומי אחר.
השתנו  הדברים  כעת,  אך 
המקדימה  בזירה  הכר.  לבלי 
חסרונו  הרשימות,  הרכבת  של 
על  יורגש  עובדיה  הרב  של 
לא  שהלא,  ושעל.  צעד  כל 
קהילות  וראשי  רבנים  מעט 
הנציגים  מסדר  שמאוכזבים 
שוויוני  לא  שלטעמם  ומיחס 
והגון, לא יראו עצמם מחויבים 
ולאחר  התנועה,  להנהגת 

למקסם  יצליחו  שלא 
בתנועת  הישגים 
לקרוא  ימהרו  האם, 
מרעיתם  לצאן  דרור 
תמיכתם  את  ויעבירו 

למפלגות אחרות.
רק  מדובר  ולא 
דמיוניים  בתסריטים 
תיאורטיים.  דיונים 
כבר  ערים,  מעט  בלא 
כיום, שותפות קהילות 
ת  ו י ד ר פ ס - ת ו י ד ר ח
ת  ו י ו נ ג ר א ת ה ב
חדשות,  פוליטיות 
לקפוץ  תמהרו  ואל 
לא  לא,  ולנחש. 
מדובר  בהכרח 
'יחד',  בתנועת 
הישירה  המתחרה 
המושבעת  והיריבה 
בהנהגתה  ש"ס  של 

בחיבורים  בעיקר  מדובר  הנוכחית. 
או  מקבילות  וחרדיות  דתיות  לקהילות 
בתמורה  מקומיות,  ברשימות  שילובים 

למקומות או להבטחות.

כצאן ללא איש שטח
על  כרגע  שמעיבה  נוספת  בעיה 
לבחירות  הקדושה  התנועה  היערכות 
שירכז  איש  בהיעדר  נעוצה  המקומיות, 
אחריות  וייקח  התחום  כל  את  ידיו  תחת 
כללית על הגזרה הלוהטת. עבור מפלגת 
כוחה מחיבור  עיקר  את  - השואבת  ש"ס 
בעלת  למפלגה  והנחשבת  לשטח 
ברשויות  ביותר  הגדול  הנציגים  מספר 
על  האחראי  לתפקיד   - המקומיות 
משמעות  ישנה  המוניציפאלית  המערכת 
כמעט  משרה  מצריך  התפקיד  קריטית. 
מלאה, שחייה בנתונים, הכרת כל הנפשות 
פשרות  עריכת  לשטח,  ירידה  הפועלות, 
ונציגים  רבנים  קהילות,  בין  והסכמים 

וקבלת הכרעה על זהות חברי המועצה.
הכוח  בכל  להיכנס  היה  שאמור  מי 
יגאל  לשעבר  הכנסת  חבר  הוא  לתפקיד, 
הארץ  את  "לחרוש"  החל  שכבר  גואטה, 
רשימות  הרכיב  ולרוחבה,  לאורכה 
תכניות,  והגה  נתונים  מיפה  סדורות, 
שאז,  אלא  הקרובות.  הבחירות  לקראת 
בלתי  ב"תאונה"  נפל  גואטה  של  כוכבו 

מתוכננת, והתפקיד נשאר מיותם.
דרעי  ש"ס  יו"ר  הבטיח  רבות,  בהזדמנויות 
להכריז בקרוב מי ייכנס לנעליים הגדולות, ויקבל 
כל  דרעי  לדחייה, עשה  בין הבטחה  את התפקיד. 
אשר לאל ידו, על מנת למצוא איש הולם, במקביל 
תחנונים  ושטיחת  שליחים  אינספור  לשיגור 
והפצרות בפני גואטה שיואיל לקחת את התפקיד, 

חרף פיטוריו מהכנסת.

מי שתחת 
מטרייתו הגדולה 
הצליחו כולם 
לחסות, ובצלו 
ישבו חצרות 
מצליחות לצד 
רבנים פגועים, 
היה הרב עובדיה 
זצ"ל, שבכוח 
מילתו ואישיותו 
הדגולה, איחד את 
כל נציגי הציבור 
הספרדיים..
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נקף  שהזמן  ככל 
ו"מפקד" ראוי לא נמצא, 
עליו  כי  דרעי  הבין 
מחדש,  מסלול  לחשב 
ל'קול  שהעניק  ובראיון 
ימונה  לא  כי  הודיע  חי', 
לאחראי  ספציפי  מישהו 
התפקיד  וכי  מוניציפאלי 
הכנסת  חברי  בין  יחולק 
אחד  שכל  התנועה  של 
על  אחריות  יקבל  מהם 
הוא  בהן  ערים  מספר 

מתמצא ושולט.
דרעי  של  בלשכתו 
בהחלטה,  טעם"  "נתנו 
עיתונות'  ל'קו  והסבירו 
שמדובר  ראה  "השר  כי 
עיסוק  שדורש  בתפקיד 
מלא, וכל מי שהוא רצה 
שהוא  בתפקיד  נמצא 
אותו,  לעזוב  יכול  לא 
שילמד  אדם  ולהביא 
זה  העניין  את  מהתחלה 
לא טוב, לכן הוא החליט 
לחלק את הארץ לאזורים 

ומנהלים נפרדים".
מבצע  שבפועל  מי 
הוא  המלאכה,  את  כיום 
מנכ"ל  ביטון,  חיים 
יוסף',  'בני  החינוך  רשת 
עמוקות  שמעורב 
המקומיות,  ברשויות 
בשקט  באחרונה,  ועושה 
עמוק  חריש  ובצנעה, 
חברי  בנוסף,  בשטח. 
התנועה  של  הכנסת 
רבים  מקדישים מאמצים 

בחיזוק הנציגים המקומיים ומסיירים בעיקר 
בפוליטיקאים  הבולט  הפריפריה.  בערי 
המסיירים הוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

ערים ללא מקלט

התנועה  כישלונות  או  הישגי  על  בעוד 
בפריפריה, ניתן יהיה תמיד להתווכח, לנפנף 
בנתונים מחמיאים מעיר כזאת או להצניע עיר 
אחרת - ומי בכלל יטה אוזנו לפרשן כזה או 
מקיפות  סטטיסטיקות  לעשות  שיטרח  אחר 
 2018 לבחירות   2013 בחירות  בין  וישווה 
המרכזיות,  החרדיות  הערים  שבזירת  הרי   –
להצלחה ולכישלון יש פנים ברורות, גלויות 

ובלתי ניתנות לטיוח.
קבלות  להביא  ש"ס  על  החרדיות,  בערים 
ניצחון.  של  חזות  להציג  בכדי  מוכחות, 

לפחות על פי החזון 
שהציג  והיעדים 
בתחילת  דרעי 
התנועה  הדרך, 
לזכות  שואפת 
ראשי  בארבעה 
שמש,  בית  ערים; 
עמנואל  אלעד, 

ורכסים.
תבקשו  אם 
לפרוט את היומרות 
ולנפץ  לעובדות 
אלי  החלומות  את 
שברי  הרי  מציאות, 
יהיה לכם שארבעת 
ייכבשו  לא  היעדים 
אם  גם  במלואם, 
השמים יפלו והארץ 

תינשא לרקיע.
בערים החרדיות, 
ת  ו ג ל פ מ ה
עדיין  האשכנזיות 
בהשפעה  מחזיקות 
מכרעת על התוצאות, והדרך היחידה להוביל 
מהלך, נעוץ ביכולתך לכרות ברית פוליטית 
ולפתח ציר עם אחת המקבילות, לאמור, דגל 
התורה, שלומי אמונים, או הסיעה המרכזית.

עדיין  החרדיות  המפלגות  כל  כרגע, 
סוכרים את פיהם, ומשדרים כי כל הקלפים 
פי  שעל  אלא  זורמים.  והערוצים  פתוחים 
רכיבי  יעדיפו  דבר,  של  בסופו  הערכה, 
'יהדות התורה' ללכת בציר משותף, בעיקר 
הפיצול  של  הנלוות  המשמעויות  בגלל 
במגוון  שותפת  עבודה  על  וההשלכות 
נושאים - ממוסדות גג דרך משרדי ממשלה 
ועד פוליטיקה ארצית - מה שיותיר את ש"ס 

עם מרחב תמרון מצומצם עוד יותר.
הימים אמנם ימי "אחרי פסח" והבחירות 
האמיתיות  ההכרעות  אך  וקרבות,  הולכות 
לזירה  הקשור  בכל  החרדיות  בסיעות 
המוניציפאלית טרם נפלו, כך שמוקדם עדיין 
לקבוע מסמרות, אך לא יהא זה הימור מסוכן 
בראשות  תזכה  וש"ס  במידה  כי  להעריך 
שהציבה  הערים  ארבעת  מתוך  שתיים 
לשלוף  מצוינת  סיבה  זו  תהא   - לעצמה 
כשר,  שמפניה  בקבוק  הבחירות  במוצאי 

ולהרים כוסית 'לחיים'.

אם תבקשו לפרוט 
את היומרות 

לעובדות ולנפץ 
את החלומות 
אלי מציאות, 

הרי שברי יהיה 
לכם שארבעת 

היעדים לא ייכבשו 
במלואם, גם אם 

השמים יפלו 
והארץ תינשא 

לרקיע.

ירושלים
למועצת  להכניס  ש"ס-ירושלים  הצליחה  נציגים  חמישה   
העיר בבחירות האחרונות, אך כולם, למעט יו"ר הסיעה צביקה 
שהתגלו  חדשים,  בנציגים  והוחלפו  אט,  אט  "נשרו"  כהן, 
כחרוצים ויעילים. הבולטים בין חברי המועצה הם פיני עזרא 
ואברהם בצלאל, שמסתמנים כראויים ומיועדים לעמוד בראש 

התנועה, בעתיד הקרוב או הרחוק.
האם  התהייה,  העת  כל  מרחפת  הירושלמי  האוויר  בחלל 
בבחירות  אותה  להוביל  ימשיך  כהן,  צביקה  הסיעה,  יו"ר 
שקמו  מוערכים  היותר  הציבור  מנבחרי  אחד  כהן,  הבאות. 
עיריית  ראש  כמ"מ  עשיר  רקורד  עם  הגיע  ואשר  לתנועה, 
טבריה, ראש עיריית אלעד, וראש מועצת תפן, הצליח לפעול 
מעל  להעפיל  הצליח  לא  אך  הופקד,  עליהם  בתחומים  רבות 
האתגר  מול  ולבלוט  האינטריגות,  הפנימיים,  הסכסוכים  כל 

הגדול.
בבחירות  המפלגה  אחר  שנהו  המצביעים  בגוש  פניו,  על 
לו  והוא עשוי להעניק  האחרונות, לא צפויים טלטלות רבות 
את קולותיה גם בבחירות הקרובות. אך עדיין, המפלגה תחווה 
תחרות סמויה מצד מפלגתם החדשה של אריה קינג ויוני יוסף.

בכל הקשור לראשות העיר, ש"ס, למרות היותה גדולה יותר 
ו'דגל' – כל אחד מהן בנפרד - מעולם לא נספרה  מ'אגודה' 
כמועמדת להעמיד משורותיה ראש עיר, ובינתיים, היא תיאלץ 
להטות  וניסיון  לליברמן,  דרעי  בין  הכרותה  בברית  להסתפק 

את תמיכת החרדים לכיוונו של משה ליאון.

בני ברק 
 הבחירות בעיר התורה והחסידות אף פעם לא היו במרכז 
ההתעסקות של צמרת המפלגה כאשר לרוב העניינים התנהלו 
מעיני  שינה  תדיר  היא  שהפעם,  נדמה  אך  מישרים,  מי  על 

בכיריה.
כלפי ראש הסיעה, סגן ראש העיר אלי דדון מופנות טענות 
רבות, חלקן הגדול מוכר כ'סערת ההקצאות' שמסרבת לגווע. 
את  המרכיבים  הרבניות,  מהחצרות  גדולים  לחלקים  בנוסף, 

פאזל המפלגה – בטן מלאה על התנהלות המפלגה.
רבי  הגאון  של  מכיוונו  מגיע  מכולם  הגדול  האתגר  אך 
דניאל זר, רב נכבד הנחשב בשר מבשרה של ש"ס, שמתכוון 
שנחל  לאחר  זאת  בש"ס,  מתחרה  מפלגה  הכוח  בכל  להריץ 
אכזבה כבדה מהיחס וההתנהלות של ראשיה. כל המתווכים, 
השליחים ואנשי הסוד שניסו לפייס את דעת הרב ולאחות את 

הקרעים – לא צלחו במשימתם.
נציגי  משולבים  ברקית  הבני  ש"ס  בסיעת  מסורתי,  באופן 
מנהיגה  מאזוז,  מאיר  רבי  הגאון  של  רחמים'  'כסא  ישיבת 
הרוחני של תנועת 'יחד'. עד כה טרם ברור האם גם הפעם ילכו 
השניים יחדו, או ש'יחד' תרוץ הפעם בנפרד, ותנגוס עוד נתח 

כבד מכוחה של התנועה הקדושה.
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בית שמש 
 מפלגת ש"ס מחזיקה כיום בשני מנדטים, והפוטנציאל שלה 
להגדיל לפחות במעט את כוחה, סביר בהחלט, לאור הגידול 
למעשה,  לעיר.  ספרדיות  תורה  בני  משפחות  והגעת  הטבעי 
בשלושה  ש"ס  כבר  זכתה  והמקוריות  האחרונות  בבחירות 
מנדטים, אך בסיבוב השני, איבדה את הנציג השלישי לטובת 

כ"ח של 'שלומי אמונים'.
הבית  בזירה  מוכרת  ולא  כמעט  כמפלגה,  ש"ס  למעשה, 
משה  של  לכיוונו  מופנה  הזרקורים  ואור  מאחר  שמשית, 
אבוטבול, פורמאלית יו"ר הסיעה אך בפועל מותג בפני עצמו. 
עובדה זו לכשעצמה מעוררת כעסים בתוך קהילות ספרדיות 
להתנתק  תוכל  הסיעה  לפיה  יוזמה  הועלתה  ובעבר  בעיר, 
מאבוטבול לאחר הבחירות ולנהל מולו מו"מ קואליציוני ככל 
מלמדת  עלותה,  עצם  אך  קלושים,  היוזמה  סיכויי  המפלגות. 

על כך שלא כל מצביעי ובכירי התנועה, מרוצים.
על סוגיית ראשות העיר מיותר להכביר. הקרב הנוכחי גלוי 
וידוע לכל, ומשה אבוטבול, מי ש'העניק' את העיר לחרדים, 
מתמודד עם שאיפתה של 'דגל התורה' לכבוש את ממלכתו. 
למרות שהיחסים בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לאבוטבול מעולם 
את  ונלחם  באבוטבול  דרעי  נאחז  בקרבתם,  הצטיינו  לא 
מלחמתו, יען, הוא אחת התקוות היחידות של התנועה, להציג 

הישג מהותי בבחירות.
אגב, בגלל יחסיו הטובים של אבוטבול עם אלי ישי, סיעת 
את  מותירה  והיא  שמש  בית  על  להסתער  צפויה  לא  'יחד' 
תחת  וגידופים  חרמות  והשיב  עורף  הפנה  שלא  למי  הזירה 
טובה. גם האיש שנחשב כקרוב לחוגיה ושביקש את תמיכתה 
במועמדותו – הרב דוד עסיס, כך שמו – נענה בסירוב מוחלט.

אלעד
הלך  האחרונות,  בבחירות  המפלגה  לרגלי  שנכרה  הבור   
שחוותה  וההשפלה  החרפה  את  שעבר.  יום  כל  עם  והעמיק 
בנפילת מעוז ש"סי לידי שושלת העסקונה הירושלמית, היא 
יימצא  לא  ובאם  הזה,  היום  עצם  עד  למחות  הצליחה  טרם 

ה'דיל' הנדרש, שום דבר לא הולך להשתנות.
על הנייר, לציבור הספרדי ישנו רוב בעיר אלעד והוא אמור 
והן בכמות המנדטים,  העיר  הן בראשות  לקבל את הבכורה, 

אלא שפיצולים פנימיים מעיבים על הפוטנציאל.
סגן  של  מפלגתו  הקרובות  בבחירות  יעמדו  המפלגה  מול 
ראש העיר ברק צברי, נציג העדה התימנית, וגם חבר המועצה 
אבי דיין – מי שערק מש"ס, חבר לישראל פרוש ובכך שבר 
את חומת האופוזיציה שניסתה להקים ש"ס, וגרם לה 'לזחול' 
לקואליציה העירונית –  צפוי לרוץ ברשימה ספרדית חדשה, 

ככל הנראה רשימת 'יחד'.
המכהנים  המועצה  חברי  בין  וגם  הספרדי  הציבור  בקרב 
מטעמה, שוררים טרוניות רבות על התנהלות הסיעה, וצירוף 
כל נסיבות אלו, עלול להביא להפחתת כוחה באופן משמעותי.
ל'דיל' ארצי,  זקוקה מפלגת ש"ס  בכדי להפוך את המפה, 
יכול  הציר  כאשר  המפלגות,  בין  הערים  'יחולקו'  במסגרתו 
לנוע בין שלומי אמונים-ש"ס לבין 'דגל התורה'-ש"ס. בנוסף, 
הסיעה צריכה לתת את דעתה על מועמד ראוי לראשות העיר, 
כאשר לפי כל הערכות, נציגה הבכיר כיום ומי שהפסיד לפרוש 
יהיה  לא  קריספל,  צורי  העיר  ראש  סגן  האחרונות,  בבחירות 

האיש איתו ירוצו הש"סניקים לקלפי.

עמנואל 

 גם היישוב הלא גדול בשומרון, מצליח 
ועתיד  לתנועה,  ראש  כאבי  מעט  לא  להסב 
ראש  בערפל.  לוט  עדיין  בה  השליטה 
המועצה דהיום, עזרא גרשי, הוא נציג ש"ס, 
אותה  לייצג  להמשיך  אמור  הוא  ועקרונית, 
גם בבחירות הבאות. אלא שמעל ראשו של 
לא  ועדיין  חקירות משטרה,  מרחפות  גרשי 
ברור האם ייצא מהם בשלום או שהן ייאלצו 

אותו בסופו של דבר לפרוש.
כמועמד  התנועה  מקדמת  בינתיים, 
אלטרנטיבי, את רפי בצלאל, תושב בני ברק 
הקדושה  בתנועה  ביישוב.  נוער  ואחראי 
מכירים  הם  כי  עיתונות'  'קו  בפני  הכחישו 
המידע  אך  כזה,  לשם  העונה  יהודי  בכלל 
כי הוא אכן מקודם  המוצק מהשטח מלמד 
עשוי  הצורך,  ובמקרה  לתפקיד  הכוח  בכל 

'להישלף' כמועמד לראשות המועצה.
תהא,  אשר  ש"ס  נציג  של  זהותו  תהא 
וכעסים  זעם ציבורי  הוא צפוי לפגוש מולו 
שהצטברו בקרב התושבים, כמו גם מתמודדים אחרים, חזקים 
וראויים. בין השמות שהוזכרו כמתמודדים לראשות הם אליהו 
 51 של  חודן  על  לגרשי  והפסיד  התמודד  שכבר  מי   – גפני 
העסקים  ואיש  גרוס,  פיני  אלעד  העיר  מועצת  חבר   – קולות 

החב"די דוד עזרן.

נתניה 
שני  בין  איתנים  קרב  ניטש  ש"ס  סיעת  של  זהותה  על   
מרכיביה המרכזיים; קהילתו של הגאון רבי יוסף חיים גבאי, 
בנו של הגאון רבי שמעון גבאי זצ"ל, הדמות הרבנית הבכירה 
והמיתולוגית, וקהילת הגאון רבי משה בן משה, תלמידו של 
וחזרה  תורה  של  ענפים  מוסדות  ומקים  המנוח,  גבאי  הרב 

בתשובה.
יו"ר ש"ס המקומית הוא חגי חדד, איש אמונו של הרב משה 
בן משה, המחזיק בתפקיד סגן ראש העיר. בחצר שכנגד לא 
רואים את ייצוגו בעין יפה, ומבקשים להחליפו. הנציג השני 
הרב  בחצר  אך  גבאי,  הרב  מאנשי  הוא  כהן,  יונתן  ברשימה, 
ראשות  על  להתחרות  שיוכל  חדש  נציג  למצוא  מנסים  גבאי 

הרשימה ולהביא אותם אל קדמת הבמה.
הרב  נציג  טסה,  יניב  ניצב  ש"ס  ברשימת  השלישי  במקום 

והסופר קובי לוי שעל פי הערכה לא ימשיך בתפקידו.
בנוסף, תתמודד ש"ס עם מפלגת 'קשת' של חבר המועצה 

עקיבא יצחקי, המזוהה באופן מובהק עם תנועת 'יחד'.
במקרה של נתניה, יכולה ש"ס להתנחם בעובדה שגם יתר 
ירידה  דרך, בעקבות  נמצאות שם באובדן  המפלגות הדתיות 
נציג  של  הסתבכותו  האחרונות,  בבחירות  המנדטים  במספר 

צאנז שמעון שר, וחוסר בהירות בסניף 'דגל התורה'.

רכסים 
הפעם,  לש"ס,  התורה'  'דגל  בין  רוטציה  הסכם  פי  על   

ש"ס  של  תורה 
ראשות  לקבל 
 . ה צ ע ו מ ה
הבחירות  לפני 
 , ת ו נ ו ר ח א ה
ש"ס  ניסתה 
שתי  להצמיד 
קדנציות רצופות 
לטובת נציגה דן 
נבלמה  אך  כהן, 
על  בחריפות 
משה  חה"כ  ידי 
הפעם,  גפני. 
התורה'  ב'דגל 
ם  י ע ש ע ת ש מ
דומה,  ברעיון 
ראש  לפיו 
המכהן  המועצה 
רייך  איצ'ה 
לקדנציה  ימשיך 
תמורת  נוספת, 
התחייבות לשתי 
קדנציות רצופות 
או  ש"ס  לנציג 
במסגרת  שמא 
ארצי  'דיל' 

כלשהו.
להניח  סביר  ברעיונות,  והשתעשעות  הספינים  עידן  בתום 
שעומדת  השאלה  וכרגע  הראשות,  את  תיטול  אכן  ש"ס  כי 
על הפרק היא מי יהיה הנציג מטעמה. דן כהן, ראש המועצה 
לשעבר, אמור לכאורה להיות המועמד האולטימטיבי, אך כלל 

לא בטוח שיזכה שוב בתפקיד.
אברהם  הם  לתפקיד  כמועמדים  שעולים  הנוספים  השמות 
כהן, יו"ר המועצה הדתית, ומי שמסתמן כאלטרנטיבה צעירה 
ומבטיחה - נתי חייק, תושב רכסים המשמש כמנהל אזור צפון 
בתנועת ש"ס, מקורבו של חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף, 

ועוזרו של חה"כ יעקב מרגי.

באר שבע
התנועה  של  המניע  הכוח  את  מהוות  ענק  חצרות  שתי   
שהועברה  זצ"ל,  אברג'ל  יורם  הרב  חצר  הן  הלא  המקומית, 
הסיעה  יו"ר  לחיים.  ייבדל  בצרי,  הרב  וחצר  הרבנים,  לבניו 
משך שנים ארוכות הוא עופר כראדי, נציג חצר הרב אברג'ל, 

ובמקום השני ניצב שמעון טובול, נציג חצר הרב בצרי.
בשנים האחרונות, עברו חלק גדול ממשפחות קהילת הרב 
בעיר.  ירד משמעותית  וכוחם  לערי הדרום האחרות,  אברג'ל 
כי תפקיד הובלת  גורמים בחצר הרב בצרי טוענים  בשל כך, 
הסיעה צריך לעבור לידי נציגם. ההערכה היא כי הדברים לא 

יגיעו לכדי פיצוץ, ובסופו של דבר, ילכו כולם יחדיו.
שעשה  המשמעותית  הדרך  פריצת  את  לציין  המקום  כאן 
יו"ר ש"ס אריה דרעי בשנים האחרונות, לאחר שהשלים עם 
בניו של הגאון הרב יורם אברג'ל – שהיו מזוהים עם אלי ישי 
המשתייכים  הדרום  ערי  בכל  משפחות  שאלפי  כך   – ו'יחד' 
לקהילותיהם, צפויים להיות כח חיזוק משמעותי לסיעות ש"ס.

אשדוד

 לא היו ימים טובים לסיעת ש"ס אשדוד כימי ערב בחירות 
פרישתו  עם  בעיקר  שחוותה,  פנימיות  דרמות  לאחר   .2018
ובתום  כנפו,  עמרם  המיתולוגי  התנועה  יו"ר  של  המאולצת 
מרוץ פנימי קצר, קיבלו עליהם הנציגים והקהילות את מרותו 
של אבי אמסלם, שקיבל לידיו את המושכות ואף הפך לממלא 

מקום ראש העיר.
הבשורה הגדולה תגיע מכיוונה של המפלגה המתחרה 'קול 
הלב', המחזיקה כיום בשני נציגים במועצת העיר מול ארבעה 
הנשענת   – הלב'  'קול  סיעת  המסתמן,  פי  על  לש"ס.  נציגים 
על קהילת הרב בן חמו, ועל קהילות ספרדיות אחרות בעיר – 
עשויה להתאחד עם סיעת ש"ס, והציבור החרדי-ספרדי ישכון 

ברובו תחת כפיפה מפלגתית אחת.
על האידיליה עדיין מרחפים שאריות של מתחים פנימיים 
בין חברי המועצה, שכל אחד מהם מייצג חצר נכבדת בעיר. 
יקותיאל  רבי  האדמו"ר  של  נאמנו  אמסילי,  חיים  למשל  כך 
אבוחצירא, ומי שניצב במקום השני לאחר יו"ר הסיעה הפורש 

עמרם כנפו, שיחסיו עם אמסלם לא היו אף פעם משופרים.
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אחת המגפות המתפשטות והולכות בעולם של 
ימינו היא השמנת היתר, והיא מכה לא רק בנו 
אלא גם בילדינו. מספיק להעיף מבט אחד בגני 
להיווכח  כדי  הספר  בתי  בחצרות  או  הילדים 
הכרונית  המחלה  היא  ההשמנה  כי  עינינו  במו 
בארץ  ונוער  ילדים  בקרב  ביותר  השכיחה 
ובעולם. השמנה בגיל הילדות אינה מעידה על 
סיכון  גורם  בהחלט  היא  אבל  בעתיד,  השמנה 

שכדאי להילחם בו מגיל צעיר.

אף שילדינו צורכים מזון רב ומלא בקלוריות 
ריקות, הם נוטים לסבול ממחסור תזונתי בברזל, 
ויטמין B, אבץ וסידן. המצב בארה״ב, למשל, 
כה חמור, עד כי 70% מהבנים ו-90% מהבנות 
אינם צורכים את כמות הסידן היומית המומלצת 
את  מפספסים  הם  כך  העצמות.  בניית  לצורך 
חלון ההזדמנויות החשוב בגיל 18-9, שבו הם 
יכולים לבנות עצמות בריאות וחזקות, שיצליחו 

להחזיק את הגוף היטב לאורך כל החיים.

אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לילדינו 
ובראשונה,  בראש  ומזין?  בריא  אוכל  לאכול 
המטרה  לטובת  להתגייס  צריכה  המשפחה  כל 
הרגלי  שינוי  כי  הוכיחו  מחקרים  החשובה. 
משפיעים  בבית  המשפחה  בני  כל  של  התזונה 
וכמובן  הילדים,  של  התזונה  איכות  על  מאוד 
משפרת את הרגלי האכילה שלהם. רצוי להפוך 
או  ספר  בלי   – משפחתי  לזמן  הארוחה  את 
טלפון – וכך לעזור לילדים לקבע הרגלי אכילה 

נכונים שילוו אותם כמתבגרים וכמבוגרים. 

שעת כושר 
יום.  מדי  פעילות  לשעת  זקוקים  שלנו  הילדים 
משחקי  גופנית,  לפעילות  לצאת  אותם  עודדו 
כדור בשכונה, נסיעה באופניים ועוד. גם אתם 
תוכלו לשפר את בריאותכם אם תצטרפו אליהם 
לצעדות משפחתיות, לעלייה במדרגות במקום 

במעלית.

היום,  במהלך  קבוע  ארוחות  סדר  על  הקפידו 
אחת  בכל  מזונות  של  מגוון  לילדים  והציעו 
ושתי  עיקריות  ארוחות  שלוש  מהארוחות: 
ארוחות ביניים. כדאי לשתף את הילדים בהכנת 
הארוחה ובתכנון המאכלים: ילדיכם ייהנו יותר 

מאכילת מאכלים שהם עזרו לבשל.

ארוחה בכל צבע
כדי להשיג אוכל מזין ובריא, כדאי לשלב בכל 
ירקות  שונים.  מצבעים  ופירות  ירקות  ארוחה 
של  תקין  לתפקוד  הכרחיים  למשל,  ירוקים, 
שונות  ברקמות  ניוון  תהליכי  ונוגדים  הכבד 
על  מגנים  האדומים  והירקות  הפירות  בגוף. 
הסגולים  והירקות  הדם,  וכלי  הלב  מערכת 

מעכבים תהליכי הזדקנות.

בכל ארוחה שלבו דגנים מלאים כגון אורז מלא, 
כוסמת, קינואה, לחם או פסטה מחיטה מלאה(, 
או  דגים  עוף,  בשר,   – אחד  חלבון  מקור  וכן 

מוצרי חלב.
שיטות  ולהעדיף  בטיגון  פחות  לבשל  כדאי 
והקפצה  צלייה  אפייה,  כגון  יותר  בריאות 
השומן  כמויות  את  להקטין  נוכל  כך  במחבת. 
בתפריט. אם אנחנו כבר מטגנים, רצוי להשתמש 
או  בחמאה  במקום  זית  ובשמן  קנולה  בשמן 
מרגרינה. הקטינו את כמות השומנים בתפריט, 

כגון מיונז, רטבים לסלט ושמנת. 

אוהבים חלב
ביום,  חלב  מוצרי  כמה   אכילת  על  הקפידו 
לספק  תוכלו  כך  וגבינה.  יוגורט  חלב,  למשל, 
את  שתחזק  סידן  של  מנה  ולילדיכם  לעצמכם 
החלב  מוצרי  את  שלבו  הגוף.  ואת  העצמות 
בארוחת הבוקר כדי לתת לילדים התחלה טובה 

ליום מלא אנרגיה.

ותרו על השתייה המתוקה – זוהי מלכודת של 
ועליכם  ילדים  על  העדיפה  השתייה  סוכרים! 
חלב  כוס  השולחן  על  להניח  אפשר  מים.  היא 
תוסס,  משקה  או  מיץ  במקום  הארוחה  בסוף 
הילדים,  את  לפנק  תרצו  זאת  בכל  אם  אבל 

העדיפו משקה דיאט.

חטיף,  כגון  יומי  פינוק  לילד  נותנים  אתם  אם 
עליו:  תוותרו  אל  ממתק,  או  שוקולד  גלידה, 
כמו  קלה  חלבית  ארוחה  לילדיכם  תנו  פשוט 
כזו  שבארוחה  היתרונות  פרי.  בתוספת  יוגורט 

רבים והיא מועילה יותר מחטיפים וממתקים.

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

נלחמים במגיפת ההשמנה סרטן עור: מגיפה כלל-*
עולמית הולכת ומתפשטת

כשכל המשפחה מתגייסת לטובת המטרה, מניעת השמנה בקרב ילדים יכולה להפוך 
לאירוע מהנה שתורם לכולם  שרית עטיה שמואלי, דיאטנית קלינית ממועצת 

החלב מסבירה על התופעה וממליצה על דרכי התמודדות והמלצות שהן חובה

הידעת?
הגידולים  מכלל   1/3 מהווה  העור  סרטן   •

הסרטניים.
• מעל ל-200,000 מקרי מלנומה מאובחנים בכל 

שנה. 
• 1 מתוך 5 אנשים מת בכל שעה ממלנומה )סרטן 

העור(.

סרטן עור שכיח יותר מכל סוגי הסרטן האחרים 
ביחד . העובדה שניתן בבירור למנוע אותו הופכת 
 86% שכן  יותר,  עוד  לייחודי  הזה  הסרטן  את 
ממקרי המלנומה ו-90% של סרטן שאיננו מלנומה 

נגרמים כתוצאה מחשיפה לשמש.

 90% עם  לטיפול  ניתן  עור  סרטן  כן,  על  יתר 
של מקרים של סרטן עור הניתנים לריפוי אם הם 
מאובחנים מוקדם ...  והגילוי קל יותר מכל סרטן 
לעין בלתי  וברור  גלוי  אחר, מאחר שסרטן העור 

מזוינת.

בשנת  רוש-פוזה  לה  שערך  היקף  רחב  מחקר 
2015 ב-23 מדינות ובהשתתפות כ-20 אלף איש, 
באופן  משתמש  אינו  מהציבור   73% כי  העלה 
סדיר בקרם הגנה על הפנים. ההבנה שלא משנה 
לסייע אלא  יוכל  לא  יעיל קרם ההגנה, הוא  כמה 
לפתח  רוש-פוזה  ללה  גרמה  בו,  ישתמשו  כן  אם 
פורמולות יעילות בעלות מרקמים שונים, שיגרמו 
לאנשים לרצות להשתמש בהן, ולסייע בהגנה על 

עורם מהשמש.

מדעני מעבדות לה רוש-פוזה שקדו על פיתוח 
טכנולוגיית הגנה חדשה XL PROTECT שמציעה 
המעוגנת  אופטימאלית  קרינה  מסנני  מערכת  את 
גבוהה  הגנה  המבטיחה    ®Mexoplex בפטנט 
קרני  כנגד  וגם   -UVB ה-   מקרני  טווח  רחבת 
השנה,  כל  לאורך  )הנוכחות  הארוכות   UVA ה- 
העור(  לעומק  וחודרות  מעוננים,  בימים  אפילו 
לעור  הפיכים  בלתי  לנזקים  לגרם  יכולות  אשר 
כגון: פגיעה בגוון העור )האפרה(, נזקים מבניים 
החיסונית  במערכת  ונזקים  התרופפות(  )קמטים, 

של העור )נפילת ההגנות החיסוניות(.

החדשה  ההגנה  טכנולוגיית  אלה,  לכל  בנוסף 
שנלחם  בלעדי  חימצון  נוגד  קומפלקס  כוללת 
 Thermal Spring מ-  ומורכב  האוויר  בזיהום 
רבי- נוגדי-חמצון  כולל   ,E וויטמין   ,Water
על   .)Biacaline למשל  )כמו  אחרים  עוצמה 
החדשה   ™XL]-PROTECT]-ה טכנולוגיית  כן, 
כמו   UV קרני  בפני  אקסטנסיבית  הגנה  מציעה 
יותר  עד  רחבה  הגנה  למען  אוויר  זיהום  בפני  גם 

מבעבר.
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"אנשים לא משתנים", היא אומרת 
לי בייאוש. "אני כבר לא יודעת מה 
לעשות איתה. לפעמים אני זועקת מי 
יושיע את הבת שלי, מי יציל את הבית 
שלי. מרגישה כאילו שהוא עולה בלהבות". רגינה 
שולפת עוד ממחטת נייר ועוד אחת, מקנחת 
ומסתירה את עיניה ולי לא ברור אם הבושה היא 

זו שהורגת אותה או חוסר התקווה.
בת כמה הבת שלך אני שואלת שוב לוודא 
שהבנתי נכון, ורגינה כאילו מפחדת לומר את 
המספר המפורש. היא שולפת פסוק מתוך פרק 
מ' בתהילים כדי שאבין ש"הילדה" תיכף חוגגת 
ארבעים... מצבה )שלא האימא( כל־כך נואש 
וברור לי שאסור להגיד לה ברגעים אלה שום 
דבר. גם לא משהו כמו "תראי כמה נחת הייתה לך 
כשבתך חיתנה", "ראיתי תמונה מטכס ההשבעה 

של הנכד המוכשר שהיא הביאה לך".
במקום זאת אני חושבת איך לנסח את המשפט 
הבא: "את נלחמת בטחנת רוח. היא כבר לא 
ילדה. בעצם היא ילדה מבוגרת וגם אם לדעתך 
היא עשתה טעות )פעמיים( והתגרשה למורת 
רוחך. את ובעלך )שיחיה( סבים לנכדים מקסימים 
מאבות שונים. מובן שאת רוצה שהיא תהיה 
יותר... תהיה פחות... תקשיב לך יותר... תדבר 

פחות... תעשה יותר או פחות...
"את הרי למדת, העמקת, התקדמת ואת יודעת 
לבטא את עצמך ולגלות את רצונך, אלא שזה 
לא עוזר וגם לא יעזור. פשוט תפסיקי לבקש את 
זה ולייחל לזה. תהיי מי שאת, תמשיכי להשפיע 
עליה כבוד ואהבה, זה כל מה שהיא צריכה. היא 
בתך ולא משנה באיזה גיל או מצב משפחתי 
היא נמצאת. היא לא זקוקה לתוכחה, בטח לא 
להטפות מוסר ואפילו לא לדברי חסידות נעימים 
ורכים ככל שיהיו לך להגיד. תני לה את המתנה 
הכי גדולה שאימא יכולה לתת לילדיה. תני לה 
מרחב וכבוד ויותר חשוב – תני לה אהבה. זה 

כל מה שהיא צריכה. 
"לא תשני אותה כבר בגילה המבוגר. תמשיכי 
לבדוק ולברר עם עצמך איך להיות ולחיות את 
חייך. זאת דרך חדשה לגמרי עבורך, זאת דרך 
שתוביל אותך להזדמנות שנייה וטובה עם ילדתך. 
רק ככה תוכלו לגלות האחת את השנייה ומי 
יודע, אולי בדרך הזאת תגלה גם היא את הגאולה 

הפרטית שלה".

ברגעים האחרונים של הגלות, כאשר הגאולה 
אמורה להגיע בכל רגע, על כל אחד ואחת לעשות 
כדי לפעול זאת. כדי להבין איך מתכוננים לגאולה 
צריך להבין את משמעות השם "גאולה", משום 
שהשם של כל דבר בלשון הקודש מבטא את 
תוכנו האמיתי. למרבית הפלא ואולי לא, המילה 
'גאולה' מורכבת מהמילה 'גולה' בתוספת האות 
א'. האות א' רומזת על הקב"ה שהוא "אלופו 
של עולם", ועל ידי עבודתו של היהודי בגלות 
"להכניס" לעולם את הקב"ה הוא הופך את 

הגולה לגאולה. 
אבל לכאורה גולה וגאולה הם שני דברים 
הפכיים לגמרי. לא? אלא שהגאולה אין פרושה 

לבטל את המציאות שהייתה לפני כן בגלות, אלא 
לשחרר את כל מה שהיה לפני כן בגלות, באופן 
שכל הדברים החיוביים שהיו בגלות נשארים גם 
הלאה, אלא שמתבטל מצבם הגלותי – ההסתר 
על מציאותם האמיתית והפנימית. לכן המילה 
גאולה כוללת בתוכה את המילה גולה – בגאולה 
יהיה לנו גולה בתוספת גילוי אלופו של עולם. 
אולם זה מסביר לנו רק מדוע יש במילה גאולה 
גם את ה"גולה", אבל מדוע רוב המילה גאולה 
מורכבת מהמילה 'גולה'? ובפרט שבתקופה 
השנייה של הגאולה יתרחשו גם דברים שהם 
למעלה לגמרי מ"מנהגו של עולם", כמו תחיית 
המתים. מדוע גם זה נקרא בשם "גאולה" כאשר 

נכללת בה "גולה"?
כדי להבין זאת יש להתבונן במשנה הראשונה 
של פרק ג' בפרקי אבות, שם נכתב "הסתכל 
בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה". 
למה כתוב "בשלושה דברים", אנחנו לא יודעים 
לספור לבד? אלא שהמילים הללו מהווים לימוד 
בפני עצמו. המשנה אומרת לנו הסתכל וזכור 
שישנם שלושה דברים, ואז לא תבוא לידי עברה. 
כלומר, אל תחשוב שישנם רק שני דברים: 
הקב"ה ואתה, וזה כל מה שמעניין אותך, זכור 
שישנו גם דבר שלישי - מציאות העולם. התפקיד 
שלך הוא לא לברוח מהעולם אלא לפעול בתוכו. 
בתוך ההעלם וההסתר. הקב"ה הוריד את נשמתך 
לעולם הזה, העולם שאין תחתון ממנו, על מנת 
לעשות ממנו דירה לה'. פירוש הדבר שאין לנו 
להסתגר בד' אמותינו ולדאוג רק לרוחניות שלנו. 
יש לנו תפקיד לזכך את גופנו ונפשנו וגם את 
גשמיות העולם ומכל זה לעשות דירה לה'. את 
העבודה הזאת עושים על־ידי קיום תורה ומצוות, 
שכן על־ידי קיום מצווה עם דבר גשמי, מבררים 

ומזככים אותו ועושים ממנו כלי לאלוקות.
אם כן, הגאולה אכן לא מבטלת את הגולה, 
אלא כוללת אותה בתוכה ומעלה אותה מעלה 
על־ידי הכנסת "אלופו של עולם" בתוכה, וזה 
דבר שתלוי דווקא בעבודתנו פה בעולם. דווקא 
על ידי הירידה לעולם והפעולה בו ניתן להגיע 
לגאולה. וזה מודגש במיוחד בימים הללו של 
מצוות ספירת העומר משום שהעבודה בימים 
אלה היא בירור ותיקון הנפש הבהמית שבאדם. 

זיכוך מידותיו הטבעיות: חסד, גבורה וכו'. 
נוסף על הזיכוך האישי נפעל גם עילוי בכל 
העולמות, כמו שאומרים אחרי ספירת העומר: 
"ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות"... 
כשעושים זאת, כשחושבים לא רק על עצמנו אלא 
על העולם, יכולים לעלות מעלה, כפי שכתוב 
מיד בהמשך: "ולתקן את נפשותינו ורוחותינו 
ונשמותינו מכל סיג ופגם ולטהרנו ולקדשנו 
בקדושתך העליונה"... כל זה כמובן מזרז עוד 
יותר את קיום הבקשה "הרחמן הוא יחזיר לנו את 
עבודת בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה".

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





הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

הגולה היא חלק 
מהגאולה

בתה  את  לחנך  שמנסה  לרגינה  לומר  עליי  מה 
זה  וכיצד  • ממה מורכבת המילה גאולה  הגדולה? 
קשור למשנה "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה 
בא לידי עבירה", ואיך כל זה קשור לספירת העומר

מירי שניאורסון

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

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

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף אלעד

בסניפי בני ברק ההטבה ניתנת רק למבוטחי מכבי
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קבב ברמונדי על מצע שעועית
האם גם לכם נמאס מ”על האש” סטנדרטי? מעוניינים במתכון 

מרענן עבור האורחים? יש אורחים שלא אוכלים בשר ונמאס 
מהטופו? דג הברמונדי הוא הפתרון. דג הברמונדי עסיסי וטעים 

להפליא, עשיר מאוד בחלבון, באומגה 3 ודל בשומן ומתאים 
לאפייה, טיגון וכמובן למנגל. השף לויה מציע קבב ברמונדי על מצע 

סלט שעועית שחורה

מצרכים ל-4 מנות:
8 פילה ברמונדי

חצי קילו שעועית שחורה 
שהושרתה 24 שעות במים קרים

1 פלפל צהוב
1 פלפל אדום

1 פלפל חריף ירוק
חבילת כוסברה קצוצה

6 צנוניות פרוסות דק
חצי אבוקדו קוביות

2 כפות סוכר
3 כפות שמן קנולה

3 כפות חומץ
כף מלח ים

3 שיני שום קצוץ
כף בהראט קובה

אופן הכנה:

1. מבשלים את השעועית ומוסיפים את כל חומרי הטעם עם 
השעועית. רצוי שיעמוד 24 שעות במקרר.

2. קבב הברמונדי: טוחנים קילו פילה ברמונדי ומוסיפים בצל לבן 
שלם, חבילת פטרוזיליה וחבילת נענע.

3. מוסיפים לקבב 3 כפות שמן זית, 3 כפות פירורי לחם, 3 שיני שום 
קצוצות ומוסיפים כף מלח וכף בהראט קובה.

4. יוצרים קציצות, רצוי על גריל פחמים או מחבת ומגישים על סלט שעועית קר.

לזניה מהירה בשלושה צבעים 
המותג מאסטר שף מציע מתכון חגיגי לחג השבועות: לזניה פסטו  
-  לזניה מהירה,  בשלושה צבעים שונים. בדרך כלל, הכנת הרטבים 

היא המשימה שלוקחת הכי הרבה זמן בהכנת לזניה. הלזניה של 
מאסטר שף  קלה להכנה בעזרת ממרחים איטלקיים מוכנים.  מה 

שנותר הוא רק לסדר בתבנית ולאפות ומתקבלת לזניה יפהפייה 
וחגיגית.

חומרים :
לתבנית פיירקס מלבנית עמוקה:

1 חבילת עלי לזניה

לרוטב הירוק:
1 גביע )250 גרם( קוטג׳ 9% או ריקוטה

3 כפות פסטו איטלקי 

לרוטב אדום:
3 כפות ממרח עגבניות מיובשות איטלקי 
1 קופסה עגבניות איטלקיות חתוכות דק 

לרוטב לבן:
3 גביעי )750 גרם( קוטג׳ 9% או ריקוטה

200 גרם מוצרלה מגוררת
100 גרם פרמזן מגוררת

לקישוט:
6 עגבניות שרי פרוסות

6 עלי בזיליקום

אופן ההכנה :

1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
2. מערבבים בקערה את חומרי הרוטב הירוק. 

3. מערבבים בקערה את חומרי הרוטב האדום. 

אני עוד זוכרת את הצחוק הנוראי שעף לי מהבטן לפני עשרים שנה,

וואו עשרים שנה, כשבת דודה של אמא שלי שישבה בתוך כורסא 
נדמה  היה  לפעמים  ענקית,  כורסא  בתוך  ישבה  תמיד  )היא  ענקית 
שהגוף שלה שקע בדיוק מוחלט שם, בעוד החיים הם מה שהתרחשו 

מחוץ לשקע שנוצר.

נכנסתי אליה הביתה, על יד אחת תלוי הקטן התורן ובחצאית שלי 
תלויים כל השאר , מבולגנים וזבי חוטם כשהשעון מראה שהשעה 

רק חמש ונותרו מי יודע כמה שנים עד השקיעה

"את חושבת שקשה לך עכשיו, אוי, את לא מכירה את החיים, חכי 
כי שהם יגדלו".

הצחוק שפרץ ממני היה כל כך מטורף שאפילו היא נבהלה

ממני  הוציא  שלה  והמשפט  שש  חגג  בקושי  הכל  קטנים  חמישה 
צחוק רועם, מה יכול להיות קשה  מיזזה..

מבוהלים,  מבטים  לרגע  בי  ששלחו  השלושה  כל  על  הסתכלתי 
התעוררה  שלי  הזרוע  ואפילו  שלי,  מהחצאית  היד  את  שהזיזו  עד 

...)שחכתי שיש שם תחושה(

חברה  עם  צהריים  לאכול  שהסכמתי  לחברה,  כמהה  כך  כל  אני 
משעממת, שאין לי מושג אפילו במה היא עובדת )היא בטח סיפרה 

לי מרוב שיעמום פיהקתי ואני לא זוכרת לא נעים לשאול שוב(

יותר קשה?

את לא היית אצלי בבית בשנה האחרונה, עניתי לבת דודה של אמא 
היחידה  היא  שלו,  התוקף  שפג  מהקוטג  לאכול  שהמשיכה  שלי, 

בעולם שאוכלת מוצרים שפג תוקפם ולא מרגישה בהבדל.

עשרים שנה אחרי!  

עשרים שנה שמתוכם לא ישנתם חמש עשרה ברציפות, עשרים שנה 
של גיהוצים, כביסות, ריצות לפארקים,

עשרים שנה שלא ידעתי שאחרי ארבע השמש זורחת ואנשים חיים.

השבוע, כשחזרתי עשרים דקות לפני הדלקת נרות כי נסעתי למצוות 
ביקור חולים, 

האוכל  כל  את  בישלה  הגדולה  מוכן,  היה  הכל  הביתה,  נכנסתי 
אספיק  שלא  וידעתי  לעשות  דברים  מיליון  עוד  היו  אבל  לשבת, 
הצעירים  הזוגות  מגיעים  כבר  ובדלת  השבת,  גם  אוותר,  נאנחתי, 

והנכדה המתוקה. ..

בתוך  שאת  תתנצלי  ולכי   , לישון  רק  רציתי  עבודה  שבוע  אחרי 
הטוסטר

נרות, איפה הנרות

אה כן, שבוע שעבר השכנים לוו מאיתנו, עשרים נרונים, לא נשאר 
לי אפילו אחד, אני רצה לשכנים אחרים, לא פותחים לי את הדלת, 
צפצוף ארוך, רק השכנה הרביעית פותחת , עם חלוק קטיפה מביטה 

בזעזוע בבגדי היום חול שלי, דחוף נרונים,

הרגשתי במהלך אחד מאותם רגעים שבו את בוחנת את חייך, והם 
מסתכמים במבט תמה, וזוג נרונים שנדחפו לי ליד ברחמים.

"אמא, איפה הממתק שלי?"

איפה החולצה הלבנה שלי?

היי, איפה אני.

הזכוכית,   שבפמוטות  האבק  על  מסתכלת  נרות,  מהר  הדלקתי 
שלי  דודה  לבת  טלפון  להרים  לי  התחשק  הפרוע,  בצחוק  ונזכרתי 

אמא שלי, היא בטח עדיין על הספה רק בעיר אחרת.

אמרתי לך שאני צודקת?  טוב כמעט שקיעה אז השיחה מתקיימת 
בראש בלבד.

כן היא צודקת.

ועדיין רק בריאות ונחת ואיזה כיף שכל שבוע השבת מגיעה אלינו, 
שבת המלכה

| שבת המלכה

אמא מחליפה    שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל    דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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4. מערבבים בקערה את חומרי הרוטב הלבן. 
5. משמנים תבנית, מניחים כף רוטב אדום ומפזרים בתחתית 

התבנית. מניחים שכבה של עלי לזניה, רוטב ירוק, עלי לזניה, חצי 
מכמות הרוטב הלבן, עלי לזניה, הרוטב האדום, עלי לזניה ויתרת 

הרוטב הלבן. מקשטים בעגבניות שרי פרוסות ובעלי בזיליקום.
6. מכסים ברדיד אלומיניום ואופים חצי שעה. מורידים את הכיסוי 

ואופים עוד 15 דקות או עד שהכל שחום ומבעבע.

משולשי טורטייה 
המותג מאסטר שף מציע מתכון להכנת משולשי טורטייה אפויה. 

לארוחה קלה להכנה, טעימה, ומהירה. מתאים לארוחת ערב מהנה 
לכל המשפחה או סתם כנשנוש. 

מצרכים:
3 יחידות טורטייה 

300 גרם גבינת מוצרלה מגוררת
½ כוס טבעות זיתים

לציפוי:
ביצה טרופה

פירורי לחם זהב או פאנקו שום 

אופן ההכנה:
1. חוצים כל טורטייה לחצי, מקפלים כל חצי לצורת משולש, 
ממלאים כל משולש בגבינה ובזיתים. טובלים בביצה טרופה 

ובפירורי לחם )בדיוק כמו שעושים שניצל(. 
2. מניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה, כשהחלק המקופל 
מופנה כלפי מטה, מרססים במעט שמן ואופים בתנור שחומם 

ל-200 מעלות ל-15 דקות.
3. מגישים בליווי ירקות טריים וגבינות שהילדים אוהבים.

כרעי עוף ברוטב “פלפלים קלויים” 

מתכון מוצלח בשילוב  סדרת סלטי השף של רפי כהן / מתאים ל 

4-6 מנות 

מצרכים:

4 כרעיים עם העור, מחולקות 

1 סלט “פלפלים קלויים” מסדרת סלטי השף של רפי כהן 

1 כף פפריקה מתוקה

1 כף חרדל דיז’ון גרגירים

2 כפיות אבקת שום

מלח ופלפל לפי הטעם 

1 כף סילאן

2 כפות שמן זית 

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור ל- 200 מעלות 

2. בקערה מערבבים את הפפריקה, חרדל, אבקת שום, מלח, 

פלפל, סילאן, ושמן זית לתערובת. מתקבלת תערובת יחסית 

סמיכה ולא נוזלית, אם יש צורך מוסיפים עוד מעט שמן

3. מעסים היטב את כל נתחי העוף בתערובת מכל הצדדים 

4. בתבנית מרופדת בנייר אפייה שמים חצי מכמות סלט הפלפלים 

הקלויים 

5. מעל מניחים את חלקי העוף עם העור כלפי מטה

6. ומוסיפים את יתרת הסלט מעל נתחי העוף. 

אופים כחצי שעה 

7. הופכים בזהירות את נתחי העוף ומוזגים מנוזלים שהצטברו 

בתחתית התבנית על העוף. 

8. מנמיכים את התנור ל- 180 מעלות ואופים עוד 30-40 דקות עד 

שהעוף עשוי ורך )בודקים עם מזלג את מידת עשייה(. 

מומלץ להגיש מעל אורז לבן לספיגת טעמי הרוטב שהצטברו 

בתבנית.

הרבה חומר כבר קראת על חינוך ילדים. 
גם הרצאות שמעת לרוב. 

ליישם את מה  איך  יודעת  ולא  את מרגישה מבולבלת  עדין 
שקראת ושמעת. 

האשם  שרגשות  מרגישה  את  יותר(  )ואולי  לפעם  ומפעם 
אוכלות בך בכל פה, בעיקר אחרי שהתפרצת שוב.

ויש פתרון.
והפתרון לא בשמים הוא, ולא מעבר לים. הוא נמצא בתוכנו 

ממש. 
איך זה? את שואלת.

הנקודה המרכזית היא הידיעה ש" הכוח של הילד זה אנחנו, 
ההורים."

קראי את 5 הנקודות הבאות ותביני את הכוח שיש לך כאימא.
 

לילד לבטא  לו". קשה  "את פתח  לדבר?  יודע  לא  הילד   .1
את התסכול שלו במילים, והוא מראה לך את תסכולו בשפה 

שהוא מכיר מאז ינקותו. בכי, צעקות ושימוש בידיו ורגליו.
 לדוגמא הילד מבקש סוכריה, ואת מסרבת לו. והנה מתחיל 
ורוקע ברגלים.   מה  הסיפור, הוא נשכב על הרצפה, בוכה 
אותו  נלמד  ההורים,  אנחנו,  לך?  להגיד  רוצה  הילד  בעצם 

לבטא תסכול במילים , בצורה מכובדת.

אומר  שהילד  מספרות  בקבוצה  אימהות  מתחצף?  הילד   .2
להם "אני לא אוהב אותך!". והשאלה הנשאלת היא כמובן: 
"מה עושים עם גילויי חוצפה של ילדים?". האם כל אמירה 
שלא מוצאת חן בעינינו היא מעידה על חוצפה מצד הילד? 
ואולי יש מקום לבדוק על מה הילד בעצם מתלונן? מה כואב 

לו שהוא אומר לך מילים פוגעניות אלו.

אם  אחרות:  במילים  או  הכל?"  לילד  לאפשר  מה!  "אז   .3
מרגיש,   לרגשות שליליים שהילד  תוקף  נותנת  כאימא,  אני, 
הוא עלול לגדול לפרא אדם?  לא ולא, נלמד להציב גבולות 
על  הילד  קבלת  בין  ההפרדה  את  לעשות  נלמד  נכונים. 

רגשותיו השליליים לבין הצבת גבולות.

4. אחד הילדים הוא "הכבשה השחורה בבית". הכי קשה לך 
להתמודד אתו? מה הילד מעורר בך? עם מה בדיוק קשה לך 
כשאת מתנהלת מולו? הילד הזה כאילו שם לך מראה. ומה 
זו את, האימא. מה קשה לך בהשתקפות  שמשתקף במראה 
אז?  יקרה  ומה  שלנו.  המצוקה  את  ונשחרר  נבדוק  הזאת? 
ברוב המקרים הקושי עם הילד יתפוגג כלא היה. קבלה של 

הילד עוברת דרך הקבלה של עצמינו!

ידו(  על  )ונרדפת  הילד  את  רודפת  עצמך  את  מרגישה   .5
זה מעצבן  יותר מפעם אחת.  להניח  אינסופי? סביר  במעגל 
וזה מרגיז. אבל התגובות האוטומטיות האלו לא מקדמות את 
העניין הכואב. את, כאמו, מוטלת עליך האחריות להתגבר על 
שלל הרגשות השליליות שאת מרגישה ולבדוק עניינית מה 
קורה לילד ובמה אפשר לעזור לו. את המובילה, את המנהיגה 

בבית, לא הילד. את, אימא, תובילי את הילד בדרך לשינוי.

| הכוח של אימא

    שרה לנגזם      

שרה לנגזם  050-48449412 
רוצה לדעת עוד? בקרו באתר:

htt:/saralangzam.wixsite.com/saralangzam 
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4
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
עין מבוע

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. נאמנים פצעי אוהב
2. נושא כלים

3. נטה אליו חסד

תשובות:

תשובות:

ֵּראִשׁית לט כא 1. משלי כז, ו 2. ְשׁמּוֵאל א יד יג 3. ְב

המקדש.        בבית  שהיו  הפקידים  מראשי  לאחד  1.כנוי 
"ומשבעה _____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(

2.מקום לא ישר,דרך עקלקלות. "לאור ו____ " )ישעיה 
מב טז( )בלשון יחיד(

המתמהמה  לדבר  לדבר-מה,תקוה  ארוכה  3.ציפיה 
לבוא. "_____ממשכה" )משלי יג יב(

4.קיצור המילים : לשון גמרא.
של                       אב  בית  יששכר,ראש  בן  תולע  מבני  5.אחד 

גבורי חיל. "ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(
7.קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב 

ח(
9.בריחה. "תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(

11.מפרשיות השבוע.
13.סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

14.משבטי ישראל.
16.רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה : 35 

1._____ אישים. דל וחסר ערך שאינו ראוי להחשב אדם. "נבזה 
ו____ אישים" )ישעיה נג ג(

2.יבול הפרי בעצים. "באילן שעושה שתי_____" )ראש השנה 
טו: ( )בלשון יחיד(

3.ירושה. "והיה אדום ____" )במדבר כד יח(
ימין  "על  אחדים.  ענינים  בין  בררה  על  המורה  חיבור  4.מילת 

____" )בראשית כד מט( )בהיפוך אותיות(
5.התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" )יבמות ד יג(
7.הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים.    "מחרצנים 

ועד ____" )במדבר ו ד(
9.המיה,קול רעש עמום וחזק. "ביום ההוא כ____ - ים" )ישעיה 

ה ל( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
11.עדת דבורים. "____ של דבורים" )בבא קמא י ב(

12.שמן. "עלות ____ אעלה לך" )תהילים סו טו( )בלשון יחיד(
14.תפוח,נפוח. "בטנך ____" )במדבר ה כא(

15.קיצור המילים : חזק ואמץ.

העמוד טעון גניזה

1.מחבוא סתר. "ושם _____ עזה" )חבקוק ג ד(
6._____ דממונא. עניני כספים. "דאיכה ____ דממונא" )בבא 

מציעא ב: (
7.נירגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___ נעשה" )כתובות סט: (

8.אריה. "_____ גבור בבהמה" )משלי ל ל(
9.נשך וחתך בשיניו. "טהור ש____ מן האכל" )טבול יום ג ו(

10.משרתו של הכהן. "והיתה להם____" )שמות כט ט(
12.מילת קריאה להשתוממות,כמה! כל כך! "____ טבו אהליך 

יעקב" )במדבר כד ה(
13.חמסן,לוקח בכח דברים של אחרים. "קורין אותו בן - ____" 

)יומא לט. - לט: (
 _____ "לידי  חייב.  שיהא  למישהו  חובה,גרימה  15.הטלת 

חטאת" )שבת ג.(
16.בדיחה,ליצנות. "חזו ____" )ישעיה ל י( )בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

 ____ "שנתנה  פה.  עין,פתחון  למראית  1.תואנה,,טעם 
לדבריה" )כתובות כב.(

 "____ לעגי  "בחנפי  ולעג.  בוז  לאות  הפנים  תוי  6.עיקום 
)תהלים לה טז(

7.ענן. )ישעיה יט א(
ה____"  מיין  "אשקך  מרקחת.  בשמים,מעשה  8.מזיגת 

)שיר השירים ח ב(
בהן  שיש  דברים  "ואחד  למישוש.  הניתן  9.מציאות,דבר 

____" )שבועות ג ה(
10.מפלה,אי הצלחה. "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

אף  אומרים  "ויש  שני.  פרי  אל  ונתחבר  שצמח  12.פרי 
ה____" )סוכה לו.(

ההתפתחות  במחזור  המתגלים  הזחלים  מצורות  15.אחד 
של הארבה. "וה____" )יואל ב כה(

17.שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____ יבוא והכני" 
)בראשית לב יב(

18.מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג(

1. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. 
בסיפור אלישע והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש 
ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל 8. המים המרים במרה 
9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל 11. במלחמת ברק 
בסיסרא 12. נבל 13. עוזיהו המלך 14. יוסף 15. שאול 16. 

דברים

1. כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה

9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?
10. שמו האחר של גדעון

11. נחל קישון "השתתף" בקרב זה
12. כשמו כן הוא. מי?

13. מי בנה את אילת?
14. מי מכונה "בכור שור"?

15. "הכה... באלפיו"
16.באיזה חומש נאמר "ארמי אובד אבי"?



ֵיׁש ִלי 
ַרְעיֹון

ת ַהְיִציָרה
ֶא

ּכֵדי ְלַגּון 
ם 

ִחי
ּפָר

ּתּוְכלּו ִליֹצר 
 

ק 
ְקּבּו

ת ּב
ֵתר ּבֶעְזַר

ם יֹו
ַטּני

ְק
ֵתר.

ָטן יֹו
ָק

ק 
ִטי

ְס
ּפַל

ת 
טֹו

ׁש ּבִלי
ׁשּי

אּו 
ַוּד

ק. 
ְקּבּו

ת ַהּב
ּתי

ְח
ַת

ּב

19
18

ּבּקׁשּו ֵמַהֲחֵבִרים ְלַנֵחׁש ֵאיְך ְיַצְרּתם ֶאת ַהּפָרִחים... ִנְרֶאה ִאם ַיְצִליחּו ְלַגּלֹות!

ִטיּפ:
ַח 

ִמּלַהּני
ּמְנעּו 

ַמֲהַלְך ָהֲעבֹוָדה ִה
ּב

ת ּכף ַהּיד ַעל ַהּצּיּור
ֶא

ְתַלְכֵלְך 
ּת

א 
ׁשֹּל

ּכֵדי 
 

ם.
ִפי

טּו
ְפ

ּט
ֵמַה

ם,
ּת

ְמ
ּסּי

ׁש
ַחר 

ַא
ִמּיד ְל

ת ַהְיִציָרה ּבּצד 
ֶא

חּו 
ַהּני

 
ׁש.

ְתַיּב
ּת

ׁש
ַעד 

ׁשּלֶכם 
ת ַהּגַזע 

ִצְבעּו ּבָגֶון חּום ֶא
ּמְכחֹול.

ת ַה
ּבֶעְזַר

2

ִמּבִריְסטֹול 
ַהְדּביקּו ָעִלים אֹו ְצרּו 
ת ֶהָעִלים.

ֶא
ת ֶהָעִלים

ׁשר ּגם ְלַצּיר ֶא
ֶאְפ

 
ּמְכחֹול.

ת ַה
ּבֶעְזַר

5

ְתִחיל ּבִצּיּור ּגַזע ָהֵעץ
ַנ

 
ת ָהִעּפרֹון.

ּבֶעְזַר
ּׁשּלֶכם.

ִמ
ת ּגַזע 

ּתּוְכלּו ִליֹצר צּוַר 1

ׁשל ּפָרִחים
ת 

ַטְפְטפּו צּורֹו
 

ִמּסִביב ָלֵעץ.

4

ְתִאים ַלּפָרִחים, 
ַמ

ת ּבֲחרּו ּבֶצַבע 
ּכֵע

ת.
ת ַהּצַבע ַלּצּלַח

ּוְצקּו ֶא
ת ַהּבְקּבּוק ּבֶצַבע.

ּתי
ּתְח

ת 
ִטְבלּו ֶא 3

ת ּפָרִחים 
ְיִציַר

ְקַטּנים 
ִמּבְקּבּוק ָקָטן 

ֵתר
יֹו

ָאז ַמה ּצִריְך?
ְסטֹול ָלָבן

 ּבִרי

ְסִטיק
 ּבְקּבּוק ּפַל

ת
ּתי

ּתְח
ׁשַקע ּב

 ּבַעל 

ׁש
ָא

 ִצְבֵעי ּגּו

 ִעּפרֹון

ת
ִמי

ת ַחד ּפֲע
 ַצּלַח

ִמְכחֹול
 

אֹו ָעִלים 
ְסטֹול ָיֹרק 

 ּבִרי
ֵמָהֵעץ

ּתם 
ׁשּקַטְפ

 

ִטיּפ ַטף
ֵעץ ָחִביב 

ת 
ת ּבֶעְזַר

ְמקֹוִרי
מּוָנה 

ּת
אּו ִנֹּצר 

ּבֹו
ְסִטיק

ִמּבְקּבּוק ּפַל
ם 

ּדְרּגת ֹקׁשי:ִטְפטּוִפי
 

ַקל 
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פייק ניוז

השוטר שהתחזה לקבצן 
פרש מהמשטרה: 

״בצומת אני 
מרוויח יותר״

גל הצטרפות לקריאתו 
של חיים מילר לטראמפ 
שלא לחלק את ירושלים: 
עד כה הצטרפו: עמרם 

מצנע, ירחמיאל שניידר, 
דוד לוי ומנכ"ל החינוך 

העצמאי אברהם לייזרזון

החיסול במלזיה

נסיון הדחת זועבי

שני חרדים הצטרפו למוסד

בניזרי ועד המדינה נפגשו

ערוץ 10 בסדרה על 'החרדים החדשים'

חמאס: "ישראל עסוקה בלוחמה פסיכולוגית", שרה נתניהו: "סוף סוף נותנים לי קרדיט מלא מלא"

שטפונות ברחבי הארץ: לא ברור אם 
השמיים בוכים או נקרעים מצחוק
דיווח דרמטי ב׳קול חי׳: "הפגישה השבוע היא לא 
פחות מפסגת השלום והאחדות בציבור הספרדי. 

מפגש נדיר ומרגש אחרי כמה שנים. הפעם זה נראה 
עמוק ורציני וצפוי להחזיק מעמד לפחות חודש״

האסטרטג יענקי ביכלר: "בשביל 
שלום ספרדי חייבים אשכנזי"

"ראשות העיר מגיעה 
לנו, תמכנו באבוטבול 
כבר שלושה פעמים 

לראשות העיר"

דגל התורה במלחמה על 

הבית )שמש(

השלום הספרדי

דרעי: "אלי ישי ויחד הם 'קורבנות השלום'"

המקובל של 
אלי ישי 

צפה מראש: 
"יהיה שלום, 

יריבו שוב"

"לא מבין את 
ההתרגשות מהשלום 
הספרדי, אפילו עם 

ליברמן השלמתי"

מפיקי הסדרה: "הפעם מדובר בחרדים 
ממש חדשים, כי החרדים החדשים 

הישנים היו מתראיינים בשמות בדויים"

בקרוב בערוץ 10: סדרה על "החילונים החדשים" - כבר 
לא מתביישים להפריש חלה ולהתפלל בכותל.

מראיין: "עד כמה אתם 'חרדים חדשים'?"
ד.: "אנחנו שותים בירה למרות שיש לזה טעם דוחה"

ברייקינג: מפקד המשטרה 
במלזיה בהודעה לתקשורת: 

"עלינו על קצה חוט, 
המחסלים ברחו במטוס מלזי"

טקס המשואות

יולי אדלשטיין חושף: 
"רגב הזמינה את 

מרגרט תאצ'ר"

< מתברר: רגב הזמינה 
גם את הנשיא פרס

< עוד במוזמנים: הרצל, 
רבין, בגין ובן גוריון

דיווח: במוסד 
מחפשים את השלישי, 
כדי לשמור על מכסה 

של שליש ספרדים

במלזיה מכינים 
קריקטורה חדשה של 
שני מחסלים חרדים

זועבי: "הודחתי עשרות 
פעמים בחיי אבל 

אף אחד לא הצליח, 
נשארתי מלוכלכת"

דגל בעד ההדחה: 
היא מתנגדת לגיוס 

ומשתתפת בהפגנות, יש 
חשש לקשר לפלג

הצעה מקורית של ח"כ 
מוזס - מצוקת הדיור 

ובעיות התחבורה למירון 
בחבילה אחת: אלפי 

יחידות דיור של 'מחיר 
למשתכן' ייבנו בהר מירון

פרסומים: מ'יום ליום' 
בניזרי שוקל לחזור 
לש״ס, נותרה לו עוד 
התמודדות עם 'הדרך'

"אמרו 
שהעדות 

נגדי חזקה 
כמו סלע, 

והנה הסלע 
שיקר"

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



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
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