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אוהב
שלום

הלל,  יעקב  רבי  המקובל  הגאון  של  לדמותו 
שבנעוריו  שלום',  אהבת  'חברת  ישיבת  ראש 
היה צייר שציוריו נמכרו בעשרות אלפי דולרים 
  והקבלה  התורה  לטובת  הכל  שזנח  עד 
זצ"ל,  כדורי  הגר"י  רבו  לאחים',  ב'לב  הנאום 
החברותא באנגלית עם הגר"ש פינקוס זצ"ל, 
המלאה  והשקפתו  שחיבר,  הספרים  עשרות 

בנושא האברכים ולומדי התורה

על הכוונת

מלך על בית יהודה
15 שנה לפטירת הגרי"מ 
פינשטיין זצ"ל • פרופיל מיוחד

28

12

20

בעשור האחרון חזר ה’מוסד’ 
למדיניות החיסולים הממוקדים

הגאון רבי אריה שטרן | הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן 
| דוד חכם | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד | 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג | מרדכי רוט | שרה פכטר

טורים ודעות



אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

03-5045000

טל' רב קווי
זה שווה לישיא החשמל והמיזוגלסניפי הרשת המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

אפשרות להתקנה יהודית מקצועית במיוחד ולאחריות כפולה!

החל מ-1090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מקרר סמסונג

החל מ: ₪2290

ל-6336
חודשים ₪

החל מ:

אפשרות למשמרת שבת
מבחר חבילות חתנים

84
ל-36 חודשים

₪

החל מ:

החל מ: ₪2990

מקררי שארפ

החל מ: ₪4790

ל-13336
חודשים ₪

החל מ:

אפשרות למשמרת שבת

מבצעי טרום עונה על מבחר מזגנים

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

הן
 כ

לי
גי

החסכן?
אתהשיא
שיא החשמל והמיזוג. לאנשים שיודעים לחסוך

כל המוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
מקרר

רק: ₪1590

ל-36
חודשים

רק:

DF 450 ליטר

44₪

מקפיא

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

6 מגירות
מכונת כביסה

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

7 קילו
מכונת כביסה

החל מ:
₪1490

41החל מ:
ל-36 חודשים

₪

בוש
תנור משולב

החל מ:
₪1690

47החל מ:
ל-36 חודשים

₪

דו תאי
תנור בנוי

החל מ:
₪790

22החל מ:
ל-36 חודשים

₪

מגהץ

החל מ:
₪429

12החל מ:
ל-36 חודשים

₪

קיטור טפאל
תנור משולב

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

חד תאי
מיקסר

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

קנווד  מייג'ור

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪33
מזגן 1.25 כ"ס

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים



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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מה אומרים חז"ל על מעמד האישה?

ימי הספירה ימי מבחן 

בין  המבדילים  התורניים  החוקים  לכל  המשותף  את  הבוחן 
נעוץ ברצון העליון לשמר  יסודם  כי  יגלה  לבין האיש,  האישה 
לצרכיה  בהתאם  זכויותיה  על  להגן  האישה,  של  עדינותה  את 
הנפשיים, וממילא לאפשר לה בכך להביא לידי ביטוי מקסימלי 

את יכולתה לפי טבעה, ולא בניגוד לטבעה. ונפרט.
גבר היודע עדות חייב להעיד בבית-הדין, גם אם הדבר אינו 
נח לו. וכמו שנאמר בתורה: 'ִאם ֹלא ַיִּגיד - ְוָנָׂשא ֲעוֹנוֹ'. דרישה 
חדה וברורה זו באה דווקא כלפי הגבר מכיוון שהכלים הנפשיים 
העזים שקיבל מאפשרים לו לסייע לזולת הזקוק לעדותו מבלי 
קיבלה  אשר  האישה  אולם  נפשו.  בתכונות  ייפגע  עצמו  שהוא 
בבית  ולהעיד  להופיע  כזו  דרישה  כל  עדינים,  כלים  בנפשה 
המעמד  מעצם  הן   - בכך  הכרוכים  המתחים  כל  עם  המשפט 
המלחיץ והמביך בפני השופטים וכל הנוכחים בבית-הדין, והן 
מהתוצאות הנלוות לעדות כגון מתחים עם בעל-הדין המפסיד 
ולתפקידה  בכלל,  נפשה  לעדינות  להזיק  עלולה מאד  מהעדות, 
כרעיה וכאם בפרט. ואין המדובר כאן בנזק זמני לתקופת העדות 
הכללי  וטבעה  אופייה  על  טווח  ארוכת  השפעה  אלא  בלבד, 
מאד  מושפע  האדם  שהרי  לה.  הטוב  המקורי  למצבה  בניגוד 

מפעולותיו ומהחוויות שחווה.
אינה מעידה בבית-הדין לא משום שהתורה  כלומר, האישה 
את  ולשמר  עליה  להגן  מהרצון  אלא  לדבריה,  מאמינה  אינה 
עדינות הנפש אשר קיבלה לשם מילוי תפקידה העיקרי. הסבור 
כי הסיבה לפסילת האישה לעדות נובע מחוסר אמון שרוחשת 
היהדות לאשה, יכול להיווכח בטעותו מנאמנותה המוחלטת של 
האישה להעיד בנושאים הנוגעים לאיסורים חמורים כגון: טהרת 
המשפחה, כשרות המאכלים וכדו'. והרי אם על עדות להוצאת 
נאמנת  תהיה  כיצד  נאמנת,  אינה  בבית-הדין  מאדם  פרוטה 
בנושאים חמורים הרבה יותר ואפילו בנושאים שיש בהם איסור 
כרת? לאור האמור, הדבר מובן היטב. האישה אמינה בדבריה 
לא פחות מהגבר. משום כך מעידה ונאמנת היא בנושאים אלה 
על אף חומרתם. אולם היא תעיד רק בנושאים העוסקים במותר 
או  בבית  כגון  עדינות  במסגרות  הנמסרות  עדויות  ובאסור, 
בעבודה, ואינן כרוכות בחשש פגיעה בכבודה ובעדינות נפשה, 

כעדות מתוחה בנושאים ממוניים בבית-הדין.
שררה  לתפקידי  מתמנה  האישה  אין  ממש  סיבה  מאותה 
העומדת  תקיפה  התנהגות  מחייב  כזה  תפקיד  שהרי  ציבוריים. 
בסתירה מוחלטת לטבע הכלים שקיבלה. וניסיון להתנהג בניגוד 
לטבע זה, גם אם יצליח במישור הציבורי, יזיק לאישיותה כאשה.

תפילה.  לצורך  עשרה  למניין  מצטרפת  אינה  גם  כך  משום 
כאשר נתבונן בחשיבות התפילה במניין נגלה שאף על פי שיש 
במילים  הריכוז  לשם  ביחיד  תפילה  שיעדיפו  אנשים  מעט  לא 
והקשר האישי עם האלקים, מוטל על הגברים להתפלל במניין 
משום כבודו של מלך ככתוב "ְּברוֹב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך". דבר המביא 
גם להשראת השכינה במקום, וממילא התפילה מתקבלת יותר. 
מפגן ציבורי מחייב, חשוב ככל שיהיה ותהא מטרתו נעלית ככל 
אשר  האישה  עדינות  בנועם  פגיעה  מצדיק  אינו  עדיין  שתהיה, 
"ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה". ובוודאי לא כאשר מדובר בצירוף 

שיש בו חוסר קדושה בתערובת עם גברים.
פטרה  המיוחד  ואופייה  זכויותיה  על  ההגנה  שלשם  ומכיוון 
שהיא  ותאמר  אי-מי  תבוא  אם  גם  הנ"ל,  מכל  התורה  אותה 
להעיד   / שררה  לתפקיד  להתמנות   / למניין  להצטרף  מעדיפה 
בבית-הדין וכדו', היא לא תוכל לעשות זאת. בדיוק כשם שחוקי 
ההגנה על אישים חשובים מחייב אותם להישמע לשומרי ראשם 

גם כאשר הדבר נוגד את רצונם האישי.
גם הפטור של הנשים מכל מצוות עשה שהזמן גרמה ]מצוות 
עשה אשר הזמן גורם לה שתבוא. כלומר, שקיומה מוגבל לזמן 
ספירת  בסוכה,  ישיבה  ותפילין,  ציצית  מצוות  כגון:  מסוים. 
בעומק  נובע  קידושין,  במסכת  במשנה  ככתוב  וכדו'[  העומר 
עולמו  את  ולבנות  לעצב  נועדו  המצוות  שהרי  שרש.  מאותו 
הרוחני הפנימי של האדם. הגבר שקיבל כלים נפשיים תקיפים 
את  ֵיַעְדנּו  אשר  מצוות  ליותר  זקוק  לו,  המיוחד  תפקידו  משום 
עולמו הרוחני הפנימי, יבנו ויעצבו אותו כראוי. האישה העדינה 
לשלימות  להגיע  יכולה  לה,  המיוחד  תפקידה  משום  מטבעה 
רק  אלא  אלה,  עשה  מצוות  קיום  ללא  גם  הראויה  הרוחנית 
מצוות  קיום  ב.  תעשה.  לא  מאיסורי  ההימנעות  א.  באמצעות: 
מצוות  קיום  ג.  ברכת-המזון.  כגון  בזמן,  תלויות  שאינן  עשה 
עשה התלויות בזמן, המצורפות למצוות לא תעשה, כגון מצוות 

קידוש בשבת.
אמנם על פי הפשט פטורה האישה מכל מצוות עשה שהזמן 
גרמן כדי להקל מעליה ולאפשר לה לתפקד בצרכי ביתה וילדיה 
מבלי שיהיה עליה להפסיק את פעילותה השוטפת במשך היום, 

מתוך חשש פן יעבור זמן המצווה.
גם מחיוב מצוות פריה ורביה פטורה האישה, כדי שלא תרגיש 
לטבעה  המנוגדות  יוזמות  ליזום  מסוימים  במקרים  מחויבות 
מצוה,  קיום  לשם  נעשית  היא  אם  גם  כזו,  יוזמה  העדין. שהרי 
לכלים  המנוגדות  מחוספסות  תכונות  לה  להקנות  מאד  עלול 

הרגישים אשר היא זקוקה להם לשם מילוי תפקידה המיוחד לה 
באופן הטוב ביותר.

וכמו-כן האישה אינה חייבת בלימוד תורה בכל שעה פנויה 
כמו האיש החייב ללמוד את כל חלקי התורה ושרשי ההלכות, 
תכשל  שלא  כדי  למעשה  ההלכה  בלימוד  רק  חייבת  אלא 
בעבירות. כלומר לימוד התורה של האישה אינו מטרה – לימוד 
לשם לימוד, אלא כלי לקיום המצוות כראוי. שכן מלבד הצורך 
המיוחד של הגבר בריבוי פעילות רוחנית לשם הגעתו לשלימות 
הראויה – מה שלא נדרש כל-כך לאשה כמבואר לעיל, בלימוד 
התורה יש עניין נכבד נוסף. בכל נושא חדש שמתעורר בכל דור, 
צורך  יש  ההלכה  את  לפסוק  כדי  שמתרחש,  חדש  מקרה  ובכל 
כלליה  סיבותיה,  ההלכה,  שרשי  של  ועמוקה  רחבה  בידיעה 
ופרטיה ועל פי ידיעה זו יש לדון להיכן לדמות ומה לחלק עד 

הכרעת הדין הלכה למעשה.
תכלית זו של לימוד-התורה הרי היא בהחלט פעולה ציבורית. 
וממילא מוטלת גם היא כקודמותיה הציבוריות, על האיש. בעוד 
לעסוק  ופנויה  ממנה  פטורה  הבית,  של  הפנים  שרת   - האישה 
בכוחותיה  שימוש  מתוך  כשלעצמם  החשובים  בתפקידיה 
ואופייה המיוחד באיכות המקסימלית לתועלתה ולתועלת כולם.

והגדרות  ביטויי  גם  יובנו  זה,  יסוד  פי  על  נכונה  בהתבוננות 
חז"ל במקומות שונים ביחס לאשה. כגון: "נשים דעתן קלה". 
חז"ל,  שפת  את  מבינים  הבלתי  אצל  הנתפס  זה  קצר  משפט 
חדשה  משמעות  מקבל  האישה,  של  הִמְׂשַכל  במנת  כמזלזל 
הגדרתה  על-פי  מילה  בכל  מתבוננים  כאשר  ונפלאה  אמיתית 

הנכונה בשפת חז"ל.
משולבים,  מסלולים  בשלשה  פועל  אדם  כל  של  שכלו 
הנקראים בלשון חז"ל בשמות: 'חכמה', 'בינה', ו'דעת'. 'חכמה' 
לבעליה  ומעניקה  )-אינפורמציה(,  וזכירתם  נתונים  קיבוץ  היא 
את התואר 'חכם'. 'בינה' היא התבוננות נכונה בפרטים הקטנים, 
לזה,  זה  נתונים  וחיבור  צירוף  וכן:  הבנין.  בנוי  מהם  בלבנים 
בנייתם, והוצאת רעיון חדש. זהו האדם הנבון. יש 'חכם' הבקי 
בנתונים רבים, שאינו 'נבון'. אינו יודע להשתמש כראוי בנתונים 
שבידו. ואילו ה'דעת' היא המסקנה המתקבלת באופן ברור עד 
ַחָּוה  ֶאת  ָיַדע  "ְוָהָאָדם  ]מלשון  מסקנתו  עם  האדם  חיבור  כדי 
הקדוש  "נתן  ב'בינה'.  והאישה  ב'חכמה',  חזק  האיש  ִאְׁשּתוֹ"[ 

ברוך-הוא בינה באשה יותר מבאיש".

כבר בפעם הראשונה כשהיו ישראל מונים את הימים בצאתם 
ממצרים, התברר שאלו ימי מבחן, כשהיו צריכים לעמוד במבחן 
ובמשה  בד’  “ויאמינו  שנאמר  כמו  בו,  כשעמדו  ורק  האמונה, 
עבדו” ונכנסו אל הים במסירות נפש, זכו לישועה הגדולה של 

קריעת ים סוף.
אמנם מיד לאחר מכן נחלשה אמונתם, כמו שנאמר “וילונו 
העם וגו’”. אז התברר שלא די באמונה לבדה, שכן לפי טבעם 
של בני אדם, הלב הולך אחר המעשה, וכדי להראות את הדרך 
אשר ילכו בה יש להרבות להם תורה ומצוות. לפיכך כבר באותה 
שעה נאמר, ששם שם להם לחוק ומשפט ושם נסהו, ובעוד זמן 
שם  סיני,  להר  הגיעו  סיון,  חדש  הוא  השלישי  בחודש  קמעא, 
נכנסו לברית, במתן תורה אשר קובעת דרך חיים שכל הבוחר 
בה מובטח לו שיזכה לכל הברכות האמורות בתורה, ובכך הגיע 

העם בסיומם של הימים אל התכלית הנרצית.
לארץ  הכניסה  בזמן  אלו,  בימים  העם  נבחן  השניה  בפעם 
נון כאשר החלו במלחמה על הארץ, וגם לדאוג  עם יהושע בן 
הארץ  מעבור  “ויאכלו  ה’(:  )יהושע  שנאמר  כמו  לפרנסתם 
ממחרת הפסח.. ולא היה לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ 
כנען בשנה ההיא”. ומיד אחר כך, תוך כדי המלחמה, נבחנו על 
ביטול תורה, כדברי הגמרא )עירובין סד, ב( על מה שאמר שר 

צבא ד’ “עתה באתי”.
תקופה  זו  הייתה  כוכבא  בר  מרד  בימי  שנים  לאחר  שוב, 
לפי  נכשלו.  בו  עמדו  לא  לעצרת, שכאשר  פסח  בין  של מבחן 
נהגו  שלא  לחברו,  אדם  שבין  בהנהגות  היה  חסרונם  המסורת 

כבוד זה בזה. ומאז חשכה הגלות.
 אכן כך היה שימי הספירה שהיו מלכתחילה ימים של שמחה 
של  לימים  החורבן  לאחר  נהפכו  עצרת  ועד  מפסח  והתעלות 
צער, ועוד נוספו עליהם מנהגי אבלות. המקור לכך הוא כידוע 
ממה שאמרו על תלמידי רבי עקיבא  שמתו בתקופה הזו של ימי 
הספירה, וקשה: כיצד הביא מותם, טראגי ככל שהיה, למנהגי 

אבלות כה חמורים המתקיימים עד עצם היום הזה?
בפתגם  אלה  שאלות  על  להשיב  היטיב  זצ”ל  קוק  הרב  מרן 
של  העילאית  הגבורה  לשונו:  הוא  וכך  אייר  חודש  על  שלו 
מתחברות  הקהילות  קדושי  של  והצפונה  עקיבא  רבי  תלמידי 

באוצר הרזים של רשב”י. 
ממנהיגי  שהיה  עקיבא,  רבי  שתלמידי  הוא  לדבריו  הפירוש 
נהגו  ומשום שלא  במרד,  בודאי חלק  נטלו  כוכבא,   – בר  מרד 
נדון  המרד  כך  ובעקבות  שאירע,  מה  להם  אירע  בזה  זה  כבוד 
רב,  זמן  ימשך  לא  שהחורבן  תקווה  הייתה  אז  עד  לכישלון. 
אולם אחרי כישלון המרד הבינו שמדובר בגלות ארוכה, וכמעט 

שנפלו לייאוש.
יוחאי,  בר  רבי שמעון  ובראשם  אז התגלו חכמי התורה,  או 
במלוא גדולתם, כשהפיחו שוב רוח חדשה של אמונה, והראו 
האור  הוא  הזה,  האור  המנהרה.  בקצה  גאולה  של  אור  שיש 
כוחה  זה  רשב”י.  של  הרזים  באוצר  הרב,  של  כלשונו  הטמון, 
מתוך  גם  האור  את  להראות  שמסוגלת  הפנימית,  החכמה  של 

החושך.
ההתמודדות עם גזירות הגלות היא שהביאה לכך שקיבלו את 
מנהגי האבלות על החורבן, שהגיע לשיאו עם מותם של תלמידי 
ל”ג  יום  את  גם  קבעו  האלה  הימים  בתוך  דווקא  אולם  ר”ע. 
בעומר, היום של רשב”י, כיום של שמחה בהיותו סמל לאמונה 

כי לא ייטוש ה’ עמו. 
בדרך זו אם כן התאחדה הגבורה הצפונה של קדושי הקהילות 
עקיבא  רבי  תלמידי  גבורתם של  עם  האיומה  ועד לשואה  מאז 
שלא  אפשר  ואי  בדורנו  במלחמותינו  גלויה  להיות  שחזרה 
להתרשם מזה ששני הימים הגדולים של תקופתנו, יום העצמאות 
ויום ירושלים, ממוקמים אף הם בתוך ימי הספירה. אכן מאת ה’ 
הייתה זאת. ועלינו כמובן מוטלת החובה להודות, אך גם לעשות 
הכל כדי שנהיה ראויים לכל הטובה שנעשתה עמנו. ויהי רצון 
שנזכה שיחזרו הימים להיות ימים של שמחה כבתחילה, אכי”ר.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



מהדורה מוגבלת

מכונת גילוח
SW3700

קוצץ פאות מובנה
גילוח חלק, קרוב ומוגן
40 דקות גילוח אלחוטי

מכונת גילוח
SW9700

 V-Track Pro סכינים בטכנולוגיית
יעילה גם לגילוח של זיפים בני כמה ימים
תנועה של 8 כיוונים שונים לנוחות הגילוח

בחירת עוצמה עם מקשי + - לנוחות מושלמת 
גילוח חלק, קרוב ומוגן

קוצץ פאות / מעצב זקן מצורף
גילוח יבש / רטוב

תצוגת לדים מרהיבה 
תיק במתנה

מכונת גילוח
SW6700

 V-Track Pro סכינים בטכנולוגיית
יעילה גם לגילוח של זיפים בני כמה ימים

גילוח חלק, קרוב ומוגן
קוצץ פאות / מעצב זקן מצורף

גילוח יבש / רטוב
לחצן טורבו

תצוגת לדים מרהיבה 
תיק במתנה

₪349₪999

₪749

גלה את הגילוח החד והאיכותי בגלקסיה
עם סדרת מכונות הגילוח החדשניות של פיליפס

מ. ברוכים יבואנים גאים להציג:

מהדורה מוגבלת

אחרתאחרתאחרת מגלקסיהמגלקסיהמגלקסיה גילוחגילוחגילוחגילוחגילוחגילוח

בני נחמיה לכל העירתוצרת הולנד

4
אחריותשנות

להשיג בחנויות המובחרות:

הבהרה: השימוש במכונות גילוח לסוגיהן טעון בירור הלכתי בנושא כשרות המכונה, וכל אחד ינהג כפי הוראת רבותיו 

באישור מכון
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ואהבת - כמוך

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

אריאל למברג

הצדיק רבי משה לייב מסאסוב היה אחד הדמויות הבולטות 
בתקופת ראשית החסידות. פעם אמר כי למד משני גויים שיכורים 
מהי "אהבה". הוא נכנס לבית מרזח וראה שני איכרים שתויים 
זה. אחד מלמל: "איוואן, אתה אוהב אותי"? –  זה על  נופלים 
"בוודאי שאני אוהב אותך". "איוואן, אתה באמת אוהב אותי"? 
– "בוודאי שאני באמת אוהב אותך". "אז תגיד לי מה כואב לי, 

מה שורף לי בתוך הלב". 
 – החבר.  התגונן  שלך",  הכאב  זה  לך,  כואב  מה  אדע  "איך 
"אז אינך אוהב אותי. אם היית אוהב אותי כמו שאתה אוהב את 

עצמך, היית מרגיש מה בוער בי"...
הסיפור הזה הוא סיפור עמוק ביותר. "אהבה" היא לא בדיחה. 
היא לא מושג מסחרי. בספר העיקרים מובא כי המילה "אהבה" 
היא בגימטרייה "אחד" )13(. משום שאהבה היא היכולת הלא-
נורמלית להפוך שתי נשמות לנשמה אחת. למרות שאנו יצורים 
אגואיסטים ואנוכיים בעצם מהותנו, הקב"ה נתן לנו כוח בלתי 
שני  כמו  זולת.  עם  ולרקום אחדות  עצמנו  להתעלות מעל  רגיל 
הורים שאינם ישנים בלילה בגלל בכי של ילד. הם לא שומעים 

את הכאב שלו, זה הופך להיות הכאב שלהם. זאת אהבה.
הזמן הכל כך מתאים להתעסק באהבה הם ימי הספירה ובפרט 
ל"ג בעומר והימים הסמוכים לו: התופעה שנקראת "רבי שמעון 
היהודית.  ההיסטוריה  בכל  פעמי  חד  מאורע  היא  יוחאי"  בר 
והתרגשות  שמחה  רשב"י  של  דמותו  מעוררת  היום  ועד  מאז 
אצל אנשים פרטיים ואצל כלל ישראל בצורה כזו שלא מצאנו 
כמותה. בכל אלפי שנות ההתפתחות היהודית, אין עוד מאורע 
והתרגשות  שמחה  סביבו  שמקבץ  אחד,  לאדם  השייך  פרטי 
כזו מצד כל כך הרבה יהודים מכל קצות הקשת. בעוד שמספר 
מוגבל של יהודים מציין את יום ההילולא של משה רבנו בכבודו 
ובעצמו, את יום ההסתלקות של רבי עקיבא )רבו של רשב"י( או 
של רבי מאיר בעל הנס )חברו של רשב"י(, מאות אלפי יהודים 
שמחתו  את  לשמוח  כדי  בעומר  בל"ג  למירון  לעלות  טורחים 
של רשב"י. מעבר לכך, בכל פינת רחוב בישראל אפשר למצוא 
מדורות בוערות לזכר הסתלקותו של רשב"י, מאות אלפי ילדים 
צועדים ב"תהלוכות ל"ג בעומר" לכבודו של רבי שמעון )אגב 
כאן המקום להזכיר את דבריו הק' של הרבי  שרשב"י משתתף 
יצטרף  רשב"י  את  "לפגוש"  שרוצה  ומי  הילדים  בתהלוכות 
לג  את  קבע  הישראלי  החינוך  משרד  ואפילו  אלו(,  לתהלוכות 
יום החופש היחידי הקשור  בעומר כיום חופש רשמי ובכך זהו 

בשמחתו של אדם פרטי.
מרעידה  הנשגבה  נשמתו  מדוע  רשב"י?  של  כוחו  סוד  מה 
את נימי הלב של יהודים באשר הם? רק הסבר אחד יכול לבוא 
בחשבון: "תורת הסוד". רשב"י היה זה שהביא לידיעת האנושות 
של  הפנימי  לרובד  המודעות  את  ביותר,  העמוקים  הסודות  את 
מובחרים,  תלמידים  קבוצת  עם  ביחד  המציאות.  ושל  התורה 
ועסק בנשמה הפנימית  ישב רשב"י ב"אידרא", בישיבה בגליל 
של העולמות. דברי תורתו רוכזו בידי תלמידו, רבי אבא, ב"ספר 
הזוהר", ובמאות השנים האחרונות - מאז תקופת האר"י הקדוש 
והתפשטות החסידות – הפכו להיות במידה מסוימת נחלת הכלל.
אם כן זה הזמן לטעום מתורת הסוד בנוגע לנושא האהבה בו 
פתחנו. על הציווי "ואהבת לרעך כמוך", תמהים המפרשים על 
מיד  מתעורר  הראשון  הקושי  הציווי:  מילות  משלוש  מילה  כל 
במילה הראשונה: "ואהבת"!. כיצד בכלל אפשר לצוות לאהוב? 
האם אפשר לאלץ אותי לאהוב 'ביצת עין', 'דג מלוח' או 'כבד 
צלוי'? אפשר להכריח אותי לאכול ביצת עין, אך אי אפשר לצוות 
עלי ליהנות מזה. אהבה היא רגש ספונטאני שאמור לפרוץ מתוך 

הלב.
שבמקומות  בעוד  "לרעך".  השנייה:  במילה  הוא  שני  קושי 
אחרים נאמר "אחיך" )כמו בפסוק שלפניו: "לא תשנא את אחיך 
בלבבך"(, כאן נאמרה מילה מרחיבה: "לרעך", ובכך באה התורה 
לכלול כל יהודי ואפילו רשע גמור שביצע פשעים חמורים. כך 
לומדים חז"ל במסכת סנהדרין, שאפילו פושע שהתחייב מיתה 
בבית דין, "ברור לו מיתה יפה". צריך להורגו בצורה מכובדת. 
וכל שכן וקל וחומר שצריך לאהוב את השכן בבית הכנסת )שלא 
ביצע פשעים, אך( העליב אותך וגרם לך כאב. והתהייה נזעקת: 

מה פתאום לאהוב אדם כזה? מהו עשה בשביל שאוהב אותו?

אומר  הוי   – "כמוך"!  מכולן:  והחמורה  והשאלה השלישית 
שאדם אמור לאהוב כל יהודי כמו שאוהב את עצמו ואת הילדים 

שלו. וזה כבר נראה )חלילה( כמו דבר לגמרי בלתי אפשרי.
הרמב"ן מחזק את קושייתו עם שאלה ידועה: הרי אותו רבי 
עקיבא שאמר "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה", הוא 
עצמו פוסק במחלוקתו הידועה עם בן פטורא, ש"חייך קודמים 
"כמוך",  החבר  את  לאהוב  הציווי  פשר  מה  אז  חברך".  לחיי 

באותה מידה בה הנך אוהב את עצמך? 
בלי  בנושא  לדון  אפשר  שאי  מפורסמת  שאלה  עוד  כאן  יש 
גוי שביקש מהלל: "למדני  להעלות אותה: הגמרא מספרת על 
את כל התורה על רגל אחת". הלל ענה: "מה דסני עלך לחברך 
זה כל התורה". והשאלה מתבקשת מאליה: כיצד   - לא תעביד 
התורה,  כל  את  כוללת  חברתית,  כמצווה  ישראל  אהבת  מצוות 
וחלב  בשר  שבת,  כמו  למקום  אדם  שבין  מצוות  מאות  כולל 

וקרבנות?
תירוצים.  שני  ועונה  הלל  בדברי  הגדול  בקושי  מרגיש  רש"י 
היא  כמוך'  לרעך  'ואהבת  אמרה  כשהתורה  ראשון:  ביאור 
ולציית  מתכוונת אל הקב"ה, הוא ה"ֵרע" אותו אמורים לאהוב 
לדבריו, ולכן זה כולל את הציות לכל מצוות ה'. ביאור שני: הלל 
דיבר רק על המצוות החברתיות ורק בפן הזה אהבת ישראל היא 

כללות התורה.
אמנם, כמובן, שני הביאורים הם דחוקים ומוטב למצוא תירוץ 
פשוט, שמבאר כיצד אהבת ישראל היא באמת כללות כל התורה 
ישראל.  תורת  של  הייעוד  תמצית  את  בתוכה  אוצרת  ובעצם 
הרמב"ן נוטה לצמצם את משמעות הציווי "ואהבת" ומוצא בו 

משמעות יחסית מוגבלת. 
דוד  אהבת  הוא  אהבה  על  בתנ"ך  ביותר  המרשים  הסיפור 
מושלמת,  אהבה  לתאר  חפצה  באבות  כשהמשנה  לכן  ויהונתן. 
ויהונתן".  דוד  אהבת  "זאת  אומרת:  בדבר,  תלויה  שאינה 
על  התעלה  שיהונתן  היא,  הסיפור  של  המדהימה  הייחודיות 
מידותיו והיה מסוגל לפרגן לדוד את מה שפרגן לעצמו. יהונתן 

עקר מליבו לחלוטין את מידת הקנאה וחוסר הנדיבות. 
הסיפור היה כזה: אחרי שנעקרה המלוכה משאול, שאול החל 
לרדוף את דוד בכל כוחו. הוא ידע שדוד יהיה זה שיירש אותו 
הרגיש  דוד  מהדרך.  דוד  את  להסיט  התאמץ  ולכן  יהונתן  ולא 
זועם  אביו  כמה  עד  לבחון  מיהונתן  וביקש  שאול  של  בשנאה 
לבית  ללכת  שאול  בית  את  עזב  ודוד  חודש  ראש  הגיע  עליו. 
שאל  והמלך  בסעודה  ישבה  שאול  משפחת  לחם.  לאכול  אביו 
"מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם שלשום אל הלחם"? יהונתן 
התרגז  שאול  זבח.  לזבוח  אביו  לבית  הלך  דוד  כי  ברוגע  ענה 
והחל לצעוק שהוא אינו מסוגל להבין כיצד יהונתן מגן על דוד? 
הרי אתם מתחרים על אותה משרה ואם דוד יחיה וייבחר למלך 
ישראל, יהונתן יהיה זה שייפול ממדרגתו למדרגת אחרון העם? 

אך יהונתן סירב להתרשם והמשיך להגן על דוד בנאמנות.
"ואהבת".  הציווי  בדיוק  זהו  עמוקה:  נקודה  הרמב"ן  אומר 
התורה אינה מצווה אותנו לחוש אהבה ואחדות עם כל יהודי. זה 
בלתי אפשרי. התביעה היא בסיסית יותר: לפרגן לזולת את מה 
שאתה מפרגן לעצמך. להיות מענטש. בדרך הטבע אדם אוהב 
את חברו אך מבקש להיות מעט מעל חברו! אנחנו חיים בעולם 
עקום בו אדם מודד ומעריך את עצמו לפי ההישגים שלו, ולכן 
כל אדם רוצה להיות יותר מאחרים, כדי להיות שווה משהו. כדי 
ולכן עם כל הפרגון שיש לנו לאחרים, אנו  להצדיק את קיומו. 
יותר מיוחדים  יותר מהם. להיות  מבקשים להישאר תמיד מעט 

מהזולת.
כזה  באופן  המידות  את  לתקן  עלינו  "ואהבת":  מצוות  וזאת 
שלא נראה בזולת מתחרה. עלינו לאחל לו כל טוב, את מה שאנו 

מאחלים לעצמנו ואם הקב"ה נתן לו – נפרגן לו ונשמח אתו. 
מסופר על רבי אברהם אבן עזרא היה כידוע עני מרוד. פעם 
הגשר  על  כסף  שטרות  פיזר  הוא  לו.  לעזור  מידידיו  אחד  רצה 
אותו היה חוצה האבן עזרא בדרכו לבית הכנסת, ולפי ההלכה, מי 
שמצא שטרות מפוזרים רחוקים בלא סדר, אינו צריך להשיבם. 
הידיד  לנשום.  ויתחיל  לעצמו  הכסף  את  ייקח  עזרא  האבן  לכן 
פיזר את הכסף והמתין לראות מה יקרה. האבן עזרא יצא מהבית, 
התקרב אל הגשר והנה כשהגיע אליו, עצם את עיניו וחצה אותו 

בלי לראות דבר. הוא פספס את השטרות. 
הידיד רץ אחריו וסיפר לו מה אירע. אמר האבן עזרא כי בדיוק 
נכנס בראשו לבדוק האם הוא יכול ללכת את הדרך מביתו לבית 
הכנסת בעיניים עצומות? וכך לא ראה את הכסף. המשיך האבן 
עזרא ואמר כי הוא למד מכך, שלכל אדם נקבע בשמים מהו צריך 
לקבל ומה שלא שייך לו – לא יוכל לקבל. מכאן מובן לענייננו 
הרוויח  שהחבר  מה  את  לאחרים.  לפרגן  לא  סיבה  שום  אין  כי 

ביושר – איש לא 
עד כאן פירוש אחד לתביעה "ואהבת". אך עדיין נותרו שתי 
בעיות: א. הרעיון נשמע נהדר, אך כיצד זוכים לבצע אותו ולהגיע 
והוא  מכך  יתירה  ב.  אינו מתחרה?  כלל  השני  בה  כזו  למדרגה 
העיקר: דומה שאין זה הפירוש הפשוט של התביעה "ואהבת"! 
אהבה היא הרבה יותר מפרגון ונדיבות. אהבה  הוא לחוש חיבור, 
קשר ולכידות אל הזולת. והשאלה היא: כיצד? מה בכלל קושר 

בינינו?
חלק  של  הפנימי  המבט  באמצעות  רק  אפשרית  כזו  תשובה 
הסוד שבתורה. התביעה "ואהבת לרעך", היא להגדיר את עצמי 
בעזרת הנפש, לא הגוף. זה מתחיל קודם כל מהיחס שלי לעצמי. 
אם אני אוהב את עצמי בגלל ההישגים החומריים שלי, הנכסים 
עם  היחסים  גם   - וכו'  שלי  וההצלחה  המעמד  בבעלותי,  שיש 
לזה.  זה  זרים  נישאר  תמיד  כי  ושטחיים.  ארעיים  יהיו  הזולת 
בעומק  להתרכז  עלי  האחר,  כלפי  קיימא  בת  אהבה  לפתח  כדי 
שבתוכי - בליבה הפנימית ששואפת להתעלות, והמהות הזו היא 

גם מהותו של האחר ולכן אהבה עמוקה היא אפשרית.
למה הדבר דומה? נשים לב ששני עצמים אינם יכולים להגיע 
הילד  הילד שלו,  יחבק את  ככל שאדם  גמורה.  לידי התאחדות 
יישאר דבר נפרד. ככל שננסה לחבר בין שני חפצים שונים, הם 
להבות של  נחבר שתי  אם  חריגים:  גם  יש  אך  נפרדים.  יישארו 
אש – הם יהפכו להיות שלהבת אחת ממש. ואף שלכל להבה יש 
מציאות משלה, גוון משלה והילה משלה, אך זה לא מונע ממנה 
להיכלל עם להבה אחרת. באש יש פחות חומר, פחות גשמיות 
ויותר רוחניות וברמות הללו הכול אחד. אין פער בין זה למשנה.

כעת אפשר להבין היטב את השאלה האחרונה: מדוע מצוות 
הבודדת  המצווה  שכן  כולה"?  התורה  "כל  היא  ישראל  אהבת 
הזו מצליחה לתמצת בתוכה את כל האידאה היהודית: לעשות 
את החיים לשם שמים. להעדיף את הרוח על פני החומר ולמצוא 

בכל דבר את הניצוץ הפנימי הפועם בו.
חסידים אומרים זאת במשפט חד: "ואהבת לרעך כמוך" הוא 
מי שאוהב  אלוקיך".  ה'  את  ל"ואהבת  ביותר  המהדהד  המבחן 
את הקב"ה ורואה בכל נקודה בחייו את יד ה', יאהב בוודאי את 
האלוקות.  של  ביטוי  כמוהו  בדיוק  שהם  הקב"ה,  של  הילדים 
על  הנשמה  את  ולהגביה  החומר,  על  הרוח  את  להגביר  עלינו 

הגוף.
ונסיים: פעם הגיע יהודי לעיירה החסידית "נעוועל" ברוסיה 
הלבנה. הוא נכנס לבית הכנסת וחש אווירת התעלות. כאן ישב 
חסיד והעמיק בלימוד, שם ישב חסיד והתפלל בכוונה, ובמיוחד 
שוחחו  הם  חסידות.  ביחד  שלמדו  חסידים  שני  עיניו  את  צדו 

ושיתפו זה את זה והפגינו הרמוניה מושלמת. 
למראה  ונדהם  אוכל  לקנות  לשוק  יצא  הוא  התפילה  לאחר 
זה  עמדו  תאומים,  כמו  יחד  שלמדו  חסידים  שני  אותם  עיניו. 
ממכר  תחום,  באותו  עסקו  שניהם  עזה.  תחרות  וניהלו  זה  מול 
זה  עזה.  תחרות  ביניהם  התנהלה  שוק,  של  וכדרכו  נניח,  דגים 
מוריד את המחיר וההוא צועק מנגד והם כמעט הגיעו למאבק 
פיזי על הלקוחות. הוא אמר לעצמו בביטול: "חסידים, חסידים, 

עד הכסף".
יכול  היה  ולא  מנחה  להתפלל  הכנסת  לבית  נכנס  הוא  בערב 
לשאת את מה שראו עיניו. שני החסידים–המתחרים, ישבו שוב 
אלא  השוק  היה  לא  משל  בהתלהבות,  יחד  ולמדו  זה  מול  זה 
חלום. הוא ניגש ושאל בתדהמה: הרי לפני שעתיים התקוטטתם 
בקולניות וכיצד אתם מתעלים כעת יחד? השיב החסיד בחיוך: 
שלנו  הרובלים  רק  זה  התקוטטנו,  אנחנו  לא  זה  בשוק,  "שם 

התקוטטו"...
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האש"ל של 
רבי ישעיל'ה

הרב בן ציון נורדמן

בימים  ודווקא  הבורא  עמנו  עשה  חסד 
לא קלים אלו של ספירת העומר, בהם אנו 
שמתו  עקיבא  רבי  תלמידי  על  מתאבלים 
זה  כבוד  נהגו  שלא  על  נוראה  בגזירה 
בזה - מוצאים אנו מידה כנגד מידה חסד 
שעושים הבריות זה עם זה באהבה אחווה 

ורעות.
זה קורה במירון אצל רשב"י עת עולים 
המוני בית ישראל לראות ולהיראות אצל 
מי שחז"ל אמרו עליו "מאן פני האדון ה'? 
דא רשב"י", ובעלייה להר יהודים טובים 
ומזונות,  שתיה  הרבים  לאורחים  מציעים 

להחיות בהם נפש כל חי.
גם  האחרונות  בשנים  קורה  וזה 
עיירה  הייתה  קרסטירר  בהונגריה. 
כשיהודים  שנים  כמה  לפני  עד  מנומנמת 
ישעילה,  רבי  הצדיק  של  ציונו  את  גילו 
זן ברחמיו ובחסדיו את כל הנקרה  שהיה 
היה  תדיר  שעריו.  אל  הבא  וכל  בדרכו 
"לשובע  התפילה  דברי  לשונו  על  שגור 

ולא לרזון".
מנוחת  מקום  קוים.  צדיק  רצון  והנה 
תלפיות  תל  מעט,  מקדש  בית  הפך  קברו 
שהכול פונים לשם, וכל מי שנקלע למקום 
רצונו  כפי  ממש  דשנה,  לסעודה  זוכה 

ומשאלתו של אותו צדיק.
מנוחתו  מקום  על  השנה  להיות  זכיתי 
באייר.  ג'  ההילולא,  ליום   סמוך  כבוד, 
אם אמרו חז"ל כי "גדולה הכנסת אורחים 
שכאן  הרי  השכינה",  פני  מהקבלת  יותר 
גם הקבלת  נפגשים שני העניינים כאחד: 
עולות  שהתפילות  במקום  השכינה  פני 
מכובדת  אורחים  הכנסת  וגם  לרצון 

ועשירה, כרצונו של צדיק.

עד כמה השפעתו של הצדיק מלווה את 
ללמוד  ניתן  בצילו,  והחוסים  המאמינים 
מסיפור קצרצר ואישי אותו חוויתי בשבוע 

האחרון.
שם  לבודפסט,  שבתי  מקרסטירר 
בחזרה  בערב,  לטיסה  ונערכתי  שהיתי 
לארץ הקודש. את המלון עזבתי בשעה 1 
בצהריים וסעדתי את ליבי במסעדה כשרה 
נסעתי  ערב  ולקראת  בעיר  סובבתי  בעיר. 
בלילה   9 לשעה  קרוב  התעופה.  לשדה 

החל בטני לקרקר ולבקש את שלו.
הסתובבתי בחנויות הדיוטי פרי המקומי 
שאפשר  כשר  מזון  אחר  לשווא  מחפש 
המחשבה  כלום.  אין  אבל  לפה.  להכניס 
כשר  אוכל  יהיה  לא  במטוס  שגם  כך  על 
ברבי  נזכרתי  אז  אבל  נפשי  את  העכירה 
בבוקרו  רק  פקדתי  קברו  שאת  ישעיהלה 

של יום.
למסע  ולשותפיי  למשפחתי  סיפרתי 
ישעיהלה  רבי  של  נפשו  מסירות  אודות 
להאכיל יהודים בכל מצב ועת. ועד הרגע 
להאכיל  דאג  בו  נשמתו  עוד  האחרון 
האחרונות  בשעותיו  כי  מסופר  יהודים. 
אוזלים  שכוחותיו  כשחש  אדמות  עלי 
ועומד הוא לעזוב את העולם, פנה בבקשה 
ממנה  וביקש  בביתו  שהייתה  למשרתת 
שתבשל סירים עם תפודים, "בוודאי יבוא 

קהל להלוויה, וצריך להאכיל אותם".
וכך מתוך סיפורים אודות הצדיק ותוך 
שגור  שהיה  המשפט  על  חוזרים  שאנו 
על  עלינו  לרזון"  ולא  "לשובע  לשונו  על 
שבע  בלב  אבל  מקרקרת  בבטן  המטוס, 

ומאמין.

המטוס,  בכיסאות  מתמקמים  בעודנו 
אכפת  אם  ושואלת  הדיילת  אלינו  פונה 
לנו לוותר על המקום שלנו. לטובת מה? 
מקומות  שהתפנו  ענתה  והיא  שאלנו 
לנו  להעניק  מוכנים  והם  פלוס,  בתיירים 

אותם.
בדעתנו  העלינו  לא  אך  כמובן שמחנו, 
את המשך ההפתעה, מבית מדרשו של רבי 

ישעיהלה מקרסטירר.
פונה  החדשים  במקומות  כשהתמקמנו 
הדיילת שוב ושואלת: מה תרצו חלבי או 
בשרי? מסתבר, שאכן במחלקת התיירים 
יש  המיוחדות  במחלקות  אבל  אוכל,  אין 
אוכל כשר ואפילו למהדרין. וכך, דאג רבי 
ישעילה שאלו העולים על ציונו לא ישובו 

הביתה רעבים.

על  צועד  "הצבא  כי  אמר  נפוליאון 
לכל  החיוני  הבסיס  הוא  מזון  קיבתו". 
לימד  ישעיהלה  רבי  כקטן.  גדול  נפש, 
מאכיל  כשאתה  גדול:  השכל  מוסר  אותי 
באנושיות.  אחרת,  מתנהג  הוא  הרי  אדם 
קשה לדבר לבן אדם רעב, הוא לא שומע 
ולא מבין. רק אדם שבע הוא אדם שיכול 

להכיל.
האחר,  את  לקרב  רוצים  כשאנחנו 
חכמינו  דברי  את  לזכור  צריכים  הזולת, 
"גדולה  אמרו  שכבר  לברכה  זיכרונם 

לגימה שמקרבת את הלבבות".

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך







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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

ניתן לערוך במקום בריתות/כנסים/מסיבות/
הפרשת חלה - בימי שישי ומוצ”ש עד 60 איש

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים 

והפסטלים 
וכל סוגי האורז 

רק 2.5ש”ח 
ל-100 ג’
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התקפות ישראל בסוריה )כך 
על פי פרסומים זרים( לאחרונה, 
איומי איראן על כך שינקמו על 
תקיפת הבסיס טי פור, ההחלטה 
שתגיע בקרוב בנוגע להסכם הגרעין מטעמו 
של נשיא ארה"ב, ראש הממשלה והנאום 
השבוע על פעולה מוצלחת במיוחד של 
המוסד בכל הנוגע להשגת כל התוכנית כולה 
של אירן לפצצה גרעינית. כל אלו וכל מה 
שמסביב והאווירה מובילים אותנו, גם אם 
אנחנו לא יודעים הכל, למסקנה שהרוחות 

המנשבות הינן רוחות מלחמה. 
אין ספק שאנו כיהודים מאמינים צריכים 
כל הזמן לשנן את 'אין לנו על מי לסמוך רק 
על אבינו שבשמיים', יחד עם זאת אנחנו 
צריכים להרגיש בטוחים שקברניטי המדינה 
עושים כמיטב יכולתם למען ביטחון מדינת 

ישראל. 
ההצלחות הכבירות של גופי הביטחון 
במגוון פעולות שחלקן גלויות לנו וחלקן 
אינן גלויות לנו )בינתיים( צריכות לעודד 
אותנו בהחלט, לדעת שיש צבא שיכולותיו 
מעוררות קינאה בקרב רבות מהמדינות 
וגם המפותחות ביותר. יכולות טכנולוגיות 
את  גם  מותירות  ומודיעיניות שלעיתים 
המעצמה הגדולה בעולם ארה"ב פעורת פה. 
ואחרי כל זה ולמרות הכל, חשוב לנו 
יתהלל חוגר כמפתח',  'אל  לזכור תמיד 
אל לנו להישען רק על היכולות, והקשר 
עם  הממשלה  לראש  היום  שיש  הטוב 
הנשיא טראמפ. יהירות ורברבנות לעיתים 
היא חשובה אסטרטגית מול מדינות האויב, 
אך לעיתים היא גם יכולה להיות בעוכרינו. 
תיפתח  חלילה  שאם  לחשוב  לנו  אל 
מלחמה אנחנו נלקק כאן דבש, לפי המומחים 
המלחמה הבאה תהיה בכל העורף, כלומר 
אנחנו האזרחים נהיה חזית אחת גדולה, 
אנחנו לא אמורים להילחץ כאמור מהסיבות 
הכל  לקחת  צריך  אך  מקודם,  שמניתי 

בחשבון... 
ומשהו בנימה יהודית, למרות שקטונתי כי 
לא איש מוסר אנוכי, עלינו להאמין בכל יום, 
בכל תקופה, בכל זמן ובפרט עכשיו, שיש 
אחד המנהל את העולם, ולא בחיל ולא בכוח 
ננצח, אלא באמונה החזקה שלנו בבורא עולם 
ובתפילה שייתן לחיילינו ומפקדינו, מקבלי 
ההחלטות, את ההכוונה הנכונה והראויה, 

סיעתא דשמיא שתביס כל אויב צר. 

הפסקת אש בחקירות 
נתניהו

בהמשך לקטע הקודם על מצבה הרגיש 
של ישראל, עם כל הרגישות שבדבר ועל אף 
הצורך התמידי של משטרת ישראל בזימון 
ראש הממשלה חדשות לבקרים לחקירה, טוב 
יהיה אם בחודשים הקרובים ועד שהנושא 
היועץ  יורה  היום,  ירד מסדר  הביטחוני 
המשפטי לממשלה על הפסקה מוחלטת 
בכל חקירות ראש הממשלה בכל התיקים. 
אזרחי ישראל, כך אני מעריך, יהיו הרבה 
יותר רגועים אם ידעו שראש הממשלה עסוק 
יומם וליל בענייני הביטחון ולא בהתמודדות 
יום יומית בחקירותיו, ראש ממשלה שנמצא 
בחקירות גם אם הוא קוסם כמו נתניהו, הוא 

עדיין בן אדם הנתון למגבלות הכוח.
יהיו מי שיאמרו, אם כך זה המצב, אז 
שראש הממשלה יצא לנבצרות זמנית עכשיו, 
טענה זו אינה במקומה ואינה רצינית, בטח 
ובטח שלא בתקופה הזו שמכהן ראש ממשלה 
שמכיר הכל בכל פרט ובכל נושא אין טוב 
מזה, לא ייתכן שבזמן הכל כך רגיש הזה 
מבחינה ביטחונית, יהיה ראש הממשלה טרוד 
ושקוע מצד אחד בביטחון ישראל ומאידך 
בהכנה לחקירה, בהתייעצות עם עורכי דינו 
לקראת החקירה, בחקירה עצמה, ולאחר מכן 
שוב פעם עם עורכי דינו עד לחקירה הבאה... 
וכדי להבהיר למען יובנו דבריי אבהיר, 
אני לא חושב שראש הממשלה צריך לקבל 
הנחה כלשהי בעניין תיקיו השונים, להיפך 
אני חושב שצריך למצות את החקירה עד 
תום, אם יימצא אשם, יועמד לדין ולמיצוי 
הדין עד תום, אם יצא זכאי אחת ולתמיד צריך 
להפסיק עם חקירות נגד ראש ממשלה מכהן.

אבל זה פשוט לא נורמלי שאנחנו באזור 
כל כך מטורף וראש הממשלה של מדינה 
שכל כך מאוימת יהיה שקוע בחקירות על 
עבירות שאינן מהדרג החמור ביותר אלא 
יחסית על זוטות. אין להקל ראש בעבירות 
של שוחד והפרת אמונים, אך לדעתי ראש 

ממשלה מכהן לא צריך להיחקר. 
ולסיכום, יפה שעה אחת קודם ועל היועץ 
המשפטי לממשלה להודיע קבל עם ומדינה 
בלי חשש, הפסקה מוחלטת בחקירות נתניהו 
עד שנעבור את התקופה הביטחונית הרגישה 
הזו, כך רצוי שיהיה וכך מצופה שיפעל 

לטובת כולנו. 

לא נלקק דבש
דוד חכם

חכם מה הוא אומר

נכון, יש לנו צבא איכותי ויכולות מודיעיניות נדירות, 
ועדיין מלחמה אינה ליקוק דבש והעורף עשוי 

לסבול  וגם: על היועמ"ש להורות על הפסקה 
מוחלטת בחקירות נתניהו עד לרגיעה ביטחונית

ואחרי כל זה ולמרות הכל, חשוב לנו לזכור תמיד 'אל יתהלל 
חוגר כמפתח', אל לנו להישען רק על היכולות, והקשר הטוב 

שיש היום לראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. יהירות 
ורברבנות לעיתים היא חשובה אסטרטגית מול מדינות 

האויב, אך לעיתים היא גם יכולה להיות בעוכרינו. 

"
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הרישום עד ליום שני כ"ט אייר תשע''ח )14.05.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  18:30

דברי ברכה ופתיחה    19:00

ד"ר פטר פרידמן, רופא ומנתח בכיר ביחי' א.א.ג. במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'   19:10
בנושא: 'מחלות מיתרי הקול'  

שו"ת   19:50

איתמר שרביט, קלינאי תקשורת 'מכבי שירותי בריאות' מרחב בני ברק,    20:00
מומחה לטיפול בבעיות דיבור וקול  
בנושא: 'טיפול בבעיות דיבור וקול'  
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בתוכנית:

כנס בריאות לנשים 
בנושא: 

אף אוזן גרון

הכנס יתקיים אי"ה 
ביום שלישי א' סיון תשע"ח )15.05.18(

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
בשעה 18:30 באולם ההרצאות קומה 2

בשיתוף
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חצי הכוס המלאה

הוא  יהודי,  חודשים  מספר  לפני  מולי  ישב 
לעבור  כוח  לי  תן  מאוד.  שבור  נראה  היה 
הולך  אני  אמר.  הוא  הקרובה,  התקופה  את 
להתגרש בעוד כחודש, אני יודע שזה דבר לא 

פשוט אך אני פשוט מוכרח, אפילו ממש חייב. 
ניסיתי לגשש ולשאול מדוע אתה חייב להתגרש, אני 
בטוח שאתה יודע שזו החלטה גורלית לחייך... "כן אני 

יודע", הוא השיב וסיפר לי את סיפורו.
"אני בן 39, יש לי 7 ילדים, התחתנתי בגיל מאוד צעיר. 
לא ידעתי מה זו אישה, איך צריך לכבד ולהתנהג אליה, 
מה זה בית ואיך הוא צריך להתנהל. אני מגיע מחסידות 
 19 בגיל  רווק  שנשאר  מי  מוקדם,  מתחתנים  שבה 
מתחילים קצת לדאוג לגביו. אני ברוך השם בגיל 19 כבר 
התחתנתי ובגיל 20 כבר החזקתי בידיי את ילדי הראשון.

באהבה  חיים  היינו  שלנו  לנישואין  הראשונה  "בשנה 
ובשלווה. אך מהשנה השנייה לנישואין שלנו היו מספר 
דברים מאוד משמעותיים בחיי שממש הפריעו לי. דברים 
אצל אשתי שהפרו את שלוות חיי. התחלתי עם העברת 
ביקורת עדינה לאשתי, שזה מפריע לי ההתנהגות הזו, אך 

שום דבר לא עזר, אמרתי שוב ושוב ושום דבר לא עזר. 
כך הדבר  בינינו,  והצעקות  הוויכוחים  "אט אט החלו 
נמשך שנים. אני מעיר על מה שמפריע לי מאוד, אשתי 
הייתה צועקת ואני צועק בחזרה, בקיצור ששון ושמחה, 
ואש  דם  בבית,  אצלנו  מדורה  פתחנו  יומיים  כל  בערך 
ותימרות עשן. ניסינו ללכת ליועצים ושום דבר לא עזר. 
בוכה  הייתי  בהשם  מאמין  יהודי  כן  שאני  בגלל  דווקא 
לקב"ה שיעזור לי למצוא את המאחד בינינו ולא המפריד. 
דברים  בינינו  שיש  כבר  שכחנו  המריבות  "מרוב 
מריבה  אחרי  אז,  תקופה,  לפני  עד  וטובים.  מאחדים 
גדולה, החלטתי שאין לי כוח ופתחתי תיק ברבנות. בכיתי 
לילות, אמרתי לעצמי יש לך 7 ילדים מה אתה עושה? אך 
זה  ואמרתי לעצמי שאין מה לעשות,  הרגעתי את עצמי 
ואת  מגירושין.  יותר  גרוע  רבים  אתכם  רואים  שהילדים 
לפניך  פה  אני  זהו  לריב.  ולא  כמעט  שהשתדלנו  האמת 

שתיתן לי את הכוחות לעבור את התקופה הקרובה". 
אמרתי  אך  רגשי,  מטפל  אני  נישואין  יועץ  לא  אני 
לעצמי אנסה את כוחי בשמירת הקן המשפחתי. 7 ילדים 
מסכת  לעבור  וגם  פשוט  לא  מצב  זה  גרושים  להורים 
אני  גם להורים עצמם.  זו טראומה לא פשוטה,  גירושין 
אנשים  חווים  סבל  כמה  הכתב  על  להעלות  יכול  לא 

גרושים. אנשים עושים צעדים שאחרי כן הם מתחרטים 
עליהם אבל קשה לחזור מזה.

)כמובן יגידו אנשים איך אתה כותב כאלו דברים, יש 
לחיים  ונהפכו  השתנו  שלהם  והחיים  שהתגרשו  אנשים 
שמחה  הרב  פעם  לי  אמר  מה  אצטט  רק  אני  מאושרים. 
כהן, ש99 אחוז מהאנשים שהתחתנו שוב לא היה להם 
הנישואין  ראשון.  בזיווג  מאשר  והצלחה  אושר  יותר 

השניים לא עשו אותם מאושרים יותר(.
באפלה  לגשש  אנסה  עושה,  כזה שהוא  צעד  לפני  אז 
אולי אצליח לעזור להם, כך אמרתי לעצמי. שאלתי אותו 
עזוב  צ'אנס אחרון?'  עוד  ולתת  לנסות  אולי  מוכן  'אתה 
הוא אמר לי, זה כל היועצים כבר אמרו. יש תאריך לגט, 
לא  אם  תנסה,  בוא  אופן שאלתי שוב.  בכול  אומר.  הוא 

תצליח אני אהיה איתך בכל תהליך שתחליט.
"בוא נגיד שאני מוכן, מה יש לך להציע?" הוא שאל. 

יכול לנסות לקחת חמש דקות מעצמך ולכתוב  "אתה 
בצורה אובייקטיבית דברים טובים שיש באשתך ודברים 

שכן יכולים לחבר בינך ובינה". 
עברו  כתב,  הוא  ואכן  רציני  היה  לפני  היושב  היהודי 

עשרים דקות והוא עדיין כותב וכותב. 
כך  כול  עיניי,  למראה  האמנתי  ולא  בפתק  הסתכלתי 
ואת  אותך  ולאחד  לחבר  יכולים  טובים  דברים  הרבה 

אשתך ואתה רוצה להתגרש? תמהתי.
אתה בוחר לשרוף את מה שיש בגלל מה שאין? אתה 
בגלל  הילדים  ואת  הנישואין שלך  חיי  את  לשרוף  רוצה 
לוותר  מוכן  לא  שאתה  והחלטת  לך  שאין  דברים  כמה 
מאוד  לך  מפריעים  שהם  מאמין  שאני  למרות  עליהם, 

אותם הדברים...
אבל השאלה היא למה אתה בוחר לשרוף חיי זוגיות? 
לחלקים  להתחבר  תוכל  ובהדרגתיות  נכון  בתהליך 
הדברים  עם  להשלים  ופשוט  באשתך  שיש  הנפלאים 
שלא הכי נוח לך איתם. עם כל אישה שתתחתן יהיו לה 
חסרונות שיפריעו, אחד יותר ואחד פחות, אך בכל אדם 

תמצא חסרונות. 
עשינו רשימה של מה יש לו כרגע ומה יכול להיות לו 
אם הוא יתחיל לשנות את הגישה שלו. ואת הרשימה של 

מה הוא עלול לאבד ולשרוף אם הוא יתגרש. 
במשפט הזה של "לא שווה לשרוף את מה שיש בגלל 

מה שאין", היה לו הרבה יותר משמעות. 
מאוד  לי  שמפריעים  דברים  לאשתי  שיש  נכון  "אז 

זה  אם  להשלים  לבחור  יכול  אני  אבל  לי,  ומציקים 
הוא  שבה",  החיובים  ובחלקים  שיש  במה  ולהתמקד 

הסכים. 
אנשים בוחרים להרוס את חיי הנישואין שלהם, פשוט 
לשרוף את מה שיש בגלל מה שאין, הם בוחרים להתמקד 
ואת  החוסר  את  מעצימה  באין  וההתמקדות  שאין  במה 
את  שיש,  מה  את  שורפים  זה  ובגלל  שאין,  במה  הכאב 
הם  אם  יחד  לחיות  שיכלו  והמתוקים  הנפלאים  החיים 

מתמקדים באור ובחיובי במה יש.
שהם  בגלל  שלהם  הילדים  את  שמפסידים  הורים  יש 
כל הזמן מסתכלים על מה שאין בילדים, את החסרונות 
שלהם. החלום שהם חלמו לראות את הילדים שלהם לא 
לילדים  ביקורת  להעביר  מתחילים  ואז  בדיוק,  מתגשם 
ללא הרף עד שהילדים בסוף עוזבים את הבית ונושרים. 
במה  התמקדו  שהם  בגלל  שלהם  הילד  את  הפסידו  הם 

שאין ולא במה שיש.
אנחנו יכולים להפסיד את עצמנו לחיות ולהרגיש חיים 
אומללים, בגלל שאנחנו שורפים את מה שיש בגלל מה 
שאין לנו, אנחנו בוכים ומייללים מה אין לנו בחיים, כמה 
חסר לנו את זה ואת זה ואת זה. במקום לשמוח על מה 
שיש  מהיופי  נהנים  ולא  מפסידים  אנחנו  לנו.  יש  שכן 

בחיים.
אנחנו  כמה  רבות  שנים  לעצמנו  להגיד  יכולים  אנחנו 
לא טובים, לא בסדר, רק לא ולא, ומרוב הביקורת האין 
הדברים  את  לנו  שיש  מה  את  שורפים  אנחנו  סופית 

הנפלאים שקיימים בנו. 
לא שורפים את מה שיש בגלל מה שאין.

לב  תשימו  ואתם  הפסד  מול  רווח  מאזן  תמיד  תעשו 
שעל פי רוב אנחנו מפסידים כל הרבה אור וטוב בעולם, 
בגלל שאנחנו בוחרים להסתכל רק על האין ולא על מה 

שיש. 
אני יכול להגיד בפה מלא שאותו אברך שהיה אצלי חי 

חיים מאושרים ושמחים אם אשתו והילדים שלו. 
אז נכון, עדיין קשה לו להשלים עם כל מה שהפריע לו 
אצל אשתו, אך הוא בחר לא להרוס ולשרוף את מה שיש 
בגלל מה שאין. ההחלמה לוקחת זמן ודורשת תהליך, אך 
ישכח  בסוף  שהוא  עד  שיש  במה  להתמקד  התחיל  הוא 

את מה שאין. 
תזכרו תמיד - לא שורפים את מה שיש בגלל מה שאין.

machon.rot@gmail.com לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

מוטו מהותי בחיים הוא 'לא שורפים את מה שיש - בגלל מה שאין'  השתמשו 
בכלל הזה בכל מקום – בחיי הנישואין, ביחס לילדים ובמבט הכולל על חייכם 

ועל מה שיש לכם
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"שבע שבתות תמימות תהיינה"
בכל מצוות התורה יש את עצם החיוב של קיומם, אבל מעבר 
עומק  נשגבים,  וסודות  פנימיות  הבנות  טעמים,  בהם  יש  לכך 
בתוך עומק, פנים בתוך פנים, אולם, בטעם של כל מצוה יש ג"כ 
פשט פשוט, ולמשל, במצוות תקיעת שופר כותב הרמב"ם )פ"ג 
גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת  "אע"פ  ה"ד(,  תשובה  הל' 
הכתוב, רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו 
מתרדמתכם", זהו רמז בדרך הפשט במצוות שופר, וכן במצוות 
אכילת מצה יש לה טעם בדרך הפשט, וכפי שאנו אומרים בהגדה, 
סוכה  במצוות  גם  וכך  מה"...  שום  על  אוכלים  שאנו  זו  "מצה 
זכר לענני הכבוד, גם במצוות מזוזה, תפילין וציצית יש טעמים 
ארבעה  שהם  ברורים,  טעמים  יש  לולב  במצוות  אפילו  גלויים, 
ובזה מבטאים את השמחה  בזמן האסיף,  אותם  ולוקחים  מינים 

וההודאה שלנו להקב"ה שנתן לנו הפירות.
והנה בנוגע למצות ספירת העומר, שהיא לכאורה חידה סתומה, 
רצוננו גם כן לנסות לבאר הרמז הפשוט שבמצווה זו לפי הבנתנו.
התורה אומרת לנו לספור שבעה שבועות, ובכל שבוע שבעה 
ימים,  סופרים  וכאשר  סופרים?  ואיך  סופרים  מה  אולם,  ימים, 
האם ימים אלו הם ימים טובים? ימים רעים? כי יום, מעצם מהותו 
הוא כלי שאפשר להכניס בו את הכל )וגם אותו היום שבו נולד 
עמלק היה יום(,  מה הוא העניין בשבעה שבועות שבע פעמים? 
ומה המשמעות של הסכום הכולל של הימים והשבועות, כאשר 

מגיעים לחמישים?
כתוב  החינוך  בספר  אבל  פשט,  בזה  לומר  שקשה  ובאמת 
)מצווה שו(, "משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של 
ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ... והיא 
העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני 
ויקיימוה... שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם, 
כן,  ומפני  מהעבדות...  החירות  מן  יותר  להם,  הוא  גדול  ועניין 
כי היא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה 
יום  עד  יום טוב של פסח  נצטווינו למנות ממחרת  שעלו אליה, 
הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ  בנפשנו  להראות  התורה,  נתינת 
הנכסף לליבנו, "כעבד ישאף צל" )איוב ז, ב(, וימנה תמיד מתי 
לאדם  מראה  המניין  כי  לחירות,  שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא 
מונין  וזהו שאנו  הזמן ההוא,  אל  להגיע  וכל חפצו  ישעו  כל  כי 
לעומר, כלומר, כך וכך ימים עברו מן המניין, ואין אנו מונין כך 
וכך ימים יש לנו לזמן, כי כל זה מראה בנו את הרצון החזק להגיע 
אל הזמן"... עכ"ל, ]ובאמת דבריו צריכים ביאור, שהרי מקדשים 
את החודש על פי הראייה, ואם אייר וסיון יהיו חסרים אז המניין 
של החמישים יום לא יתאים ליום מתן תורה בסיני, ואם כן, כיצד 

אפשר לומר שהמניין הוא לקראת קבלת התורה בסיני[?  
והקושיה מפורסמת, הרי כשסופרים לקראת דבר שמצפים לו, 
ועברו,  חלפו  שכבר  הימים  את  ולא  שנותרו  הימים  את  סופרים 
למשל, ילד לפני בר מצוה יספור וימנה כך וכך ימים נותרו לי עד 
הבר מצוה, וא"כ, לפי דברי ספר החינוך, לכאו5רה היו צריכים 
הימים  ותשע  ארבעים  כנגד  יום  ותשע  ארבעים  במניין  להתחיל 
שנותרו עד לקבלת התורה, ואחר כך ארבעים ושמונה, וכן הלאה. 

מניין של בניין

זצ"ל  קוטלר  רבי אברן  נקדים מה שכתב מרן  זה  ולבאר דבר 
במאמרו המפורסם, "ביאורים בתנ"ך", והדברים הם לאמיתה של 
צריך  היה  לנו שכשיעקב  התורה מספרת  כותב,  הוא  וכך  תורה, 
כימים  בעיניו  "ויהיו  רחל,  את  לשאת  כדי  שנים  שבע  לחכות 
הרי  קשה,  ולכאורה  כ(,  כט,  )בראשית  אותה"  באהבתו  אחדים 
יותר  שהאדם  ככל  הפוך,  בדיוק  הוא  האדם  שטבע  יודעים  אנו 
חפצו  להשגת  עד  שחולפים  הימים  כך  בדבר  ורוצה  משתוקק 
ייחשב"? אלא בהכרח  ו"יום לשנה  יותר,  נראים בעיניו ארוכים 
בזה  והתכונן  עצמו  את  וטיהר  קידש  אבינו  שיעקב  כאן  מבואר 
לקראת הבניין של עם ישראל, ע"כ תורף דברי מרן הגר"א קוטלר.
וביאור דבריו כך הוא, משל לאדם שנזקק למיליון דולר, אם 
יאמרו לו שבעור מאה ימים הוא יקבל מיליון דולר הרי הוא יהיה 
הימים  שכן  כנצח,  לו  ייראה  המתנה  של  יום  כל  אולם  מאושר, 
שבינתיים נראים לו כמפרידים ומרחיקים אותו ממיליון הדולרים, 
לא כן אם נזקק אדם למיליון דולר, ויציעו לו עבודה שמדי יום 
שבסוף  כך  דולר,  אלפים  עשרת  העבודה  באותה  ישתכר  הוא 
התקופה של מאה הימים יהיו בידו מיליון דולר, הרי שעבור אדם 
זה הימים יחלפו במהירות, ומה ההבדל? כי כשאדם צריך מיליון 

דולר ואומרים לו להמתין מאה יום, אזי מאה הימים הללו הם ימי 
המתנה בעלמא, ימים ריקים ללא כל תוכן, ואם כן, ימים אלו הם 
עבורו רק חציצה בינו ובין הכסף, אבל אן מאה הימים אינם ימי 
המתנה, אלא אופן כיצד להרוויח ולהשיג את הכסף, אז הם אינם 
ריקים וחוצצים, אלא להיפך, כל יום הוא יום של בניין והתקדמות 
להם  יחלפו  הימים  מאה  כזה  ובאופן  הנכספת,  המטרה  לקראת 
מהר מאוד, וכל יום הוא יום של אושר, כי אם ידלג על יום אחד 

ללא עבודה, הוא לא ישיג את מטרתו – את מלא הסכום.
ההמתנה  שנות  שבע  במשך  עבינו,  יעקב  עם  הדבר  היה  וכך 
יום  עבורו  היה  שעבר  יום  כל  ולכן  עצמו,  את  בנה  אבינו  יעקב 
של אושר, כי היה זה יום של התכוננות לקראת בניין בית ישראל, 
"אהבה"  כי  אותה",  באהבתו  אחדים  כימים  בעיניו  "ויהי  ולכן, 
יחוד  לאותו  אבינו  יעקב  של  והטהור  הקדוש  רצונו  פירושה,  זו 
קודש אבריך הוא ושכינתיה שיבוא מתוך נשואי יעקב ורחל, וכל 
יום שעבר היה תוספת נדבך בבניין זה, שבע הבנים היו שנים של 

בניין לקראת מטרה נכספת זו, ולכן היו בעיניו כימים אחדים.
זהו אפוא ההבדל, אילו היו ממתינים לקבלת התורה והיו סתם 
חמישים יום באמצע, אז בוודאי שהיו מונים את הימים שנותרו, 
המפרידים  הימים  אותם  ויעברו  יחלפו  שכבר  מחכים  היו  כי 
והמעכבים את קבלת התורה, אבל כיוון שימים אלו הם ימי הכנה 
ובניין לקראת קבלת התורה,  ובאופן שאחרי יום אחד של בניין 
היו ראויים יותר לקבלת התורה, ואחרי יומיים ראויים יותר, אחרי 
שלוש עוד יותר, וכן הלאה, עד שבמלאת ארבעים ותשעה ימים 

הם היו כבר ראויים לחלוטין לקבל התורה.
ואם כן, זהו הרמז הפשוט במצוות ספירת העומר, אנו סופרים 
שעצם  ונמצא,  תורה.  מתן  לקראת  בניין  ימי  ותשעה  ארבעים 
מהותם של ימים אלו כאילו תובעים מאתנו למלאותם עם תוכן, 
להיות  צריכה  הייתה  הספירה  הפשוט  הסדר  מצד  כאמור,  שכן 
ורק  שנותרו,  הימים  את  לספור  דהיינו  לחלוטין,  הפוכה  בעצם 
מפני שאנו מצווים למלאות ימים אלו עם תוכן אנו סופרים את 

הימים שעברו ואת התוכן שיצקנו.
שכל  האריז"ל  וכדברי  מאוד,  חשובים  ימים  הם  אלו  ימים 
ימות השנה הם "זמנין הנובע טיפין טיפין" ואילו בימים הטובים 
"ארובות השמים נפתחו" כך ימי הספירה הם ימים בהם ארובות 

השמים נפתחים ממש, אלו הם ימי הבניין לקראת מתן תורה.

תוכן הספירה

דהיינו  הספירה,  למצוות  והרמז  הטעם  את  בארנו  כאן  עד 
שהימי הם ימי בניין לקראת קבלת התורה, אולם עדיין נותר לבאר 
את מה שצריך לספור, האם לספור ימי בניין של מידות טובות" 
ותשעה  ארבעים  שמשך   – תפילה  או  התמדה"  של  ימים  שמא 
זצ"ל מובא  ]ובשם הסבא מקלם  נתעלה במעלות התפילה"  יום 
שהימים שסופרים הם כנגד המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, 
בימים אלו יש לבנות את קנייני התורה[. ובאמת זו הערה גדולה 

מדוע לא מפורש מהו תוכן ימי הספירה.
פ"ג(,  סוף  )עוקצין  המשנה  דברי  בהקדם  בזה  לומר  ונראה 
"עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות, שנאמר, "להנחיל 
את אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא", "יש" ש"י בגימטריה, ואם כן 

הקב"ה ינחיל לאוהביו ש"י עולמות.
ויש לדקדק, שהרי בסוק כתוב "להנחיל אוהבי יש", אבל לא 
ידעו חז"ל לקבוע שהכוונה  ומניין  ינחיל,  כתוב את מה הקב"ה 
היא לעולמות? אולי הכוונה היא לשי אוצרות של כסף, או של 
ינחיל  שהקב"ה  חז"ל  ידעו  מנין  אפרסמון?  נהרות  של  או  זהב, 

לצדיקים עולמות דווקא?
המטבע  כפי  לדבר  היא  הרגילות  מקום  שבכל  לבאר,  ונראה 
לחנות  נכנס  כשאדם  ולמשל,  המקום,  באותו  לסוחר  שעובר 
באמריקה ואומרים לו שחפץ מסויים עולה כך וכך, הרי שברור 
אחד  כל  בישראל,  בדולרים,  הוא  הנקוב  שהסכום  מאליו  ומובן 
לירות   – באנגליה  בשקלים,  הוא  בו  שנוקבים  שהסכום  מבין 
המטבע  לפי  מדברים  מקום  בכל  בפרנקים,  ובצרפת  שטרלינג, 
העובר לסוחר באותו מקום, ומעתה, מהו המטבע "העובר לסוחר" 
של התורה? השפה של התורה היא עולמות! כי מהי תורה? תורה 
וקודש אבריך הוא חד הוא ולקב"ה כביכול אין שפה אחרת, אנו 
מכירים את הקב"ה דרך העולמות, ועולמות כוללים הכל, ומעתה 
הדבר  פשוט  )ש"י(  ועשרה  מאות  שלש  אומרת  התורה  כאשר 

שהכוונה לעולמות, כי השפה של תורה היא בעולמות.

ומעתה כאשר נשאלת השאלה, איזה מניין מונים ואיזו ספירה 
ימים?  איזה  אבל  ימים,  שמונים  היא  העומר,  בספירת  סופרים 
ימים של הקב"ה, והחיות וה' אלוקים אמת והוא לבדו אמת ואין 
חוץ ממנו יתברך, אם כן בהכרח שהימים האלו שמונים הם ימים 
של יחוד ה', לא צריכים להסביר זאת, כמו שלא צריכים להסביר 
פשוט  בדולרים,  הוא  הנקוב  שהסכום  באמריקה  לחנות  לנכנס 
והרמב"ם  ה',  לשם  מיוחדים  להיות  צריכים  אלו  שימים  הדבר 
הדעת  על  יעלה  "ואם  כותב,  ה"ב(  )פ"א  התורה  יסודי  בהלכות 
 – )ה"ג  ושם  להמצאות",  יכול  אחר  דבר  אין  מצוי,  אינו  שהוא 
ד(, "ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא 
אמיתתו  אין  לפיכך  לביטולם,  הוא  יבטל  ולא  מצוי,  יהיה  לבדו 
אמת"  אלהים  "וה'  אומר,  שהנביא  הוא  מהם,  אחד  כאמיתת 
י, י(, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, והוא  )ירמיה 
אמת  מצוי  שם  אין  כלומר,  מלבדו,  עוד  אין  אומרת  שהתורה 
מלבדו כמותו", מה יש בעולם? יש רק ה' יתברך, יחוד ה' והיות 
ויחוד ה' הוא כל המציאות, אם כן, אלו ימים של הקב"ה, ואלו 
הם הימים שצריכים לבנות, ארבעים ותשעה ימים שבהם יתבטא 

בכל מעשינו יחוד השי"ת.

ימי מוחין דגדלות

"מוחין  ימי  הם  העומר  ספירת  שימי  כתוב  בקדמונים  והנה 
שנקרא  דבר  שיש  הפשט,  דרך  על  לפרש  ומקובלני  דגדלות", 
גדלות, ויש דבר שנקרא קטנות, והתפיסה האמיתית של גדלות זה 

רק בדבר אחד, השגת הייחוד.
ומהי קטנות? נקח לדוגמא את פסגת הקטנות, תינוק בן יומו, 
תינוק בן יומו יודע רק דבר אחד – שהוא נמצא, הוא עדיין לא 
הוא  זאת  רק  אביו שבשמיים,  את  ולא  אמו  ואת  אביו  את  מכיר 
יודע, שכואב לו, או שהוא רעב, מלבד זה תינוק לא יודע כלום, 
עצמו,  בתוך  דהיינו, אדם ששקוע  מוחין שקטנות  קטנות,  וזוהי 
ויש אנשים שחיים כך שמונים שנה, מבלי להכיר בכך שיש עוד 
מישהו בעולם חוץ מהם, והם עוברים את כל חייהם בחיי קטנות.
וגדלות מהי? כאשר אדם גודל ומגלה שהוא לא יחידי בעולם 
– שהוא תלוי באמו, וכאשר הוא ממשיך לגדול ומגלה שבעצם 
הראשוניים  התהליכים  הם  אלו  באביו,  וגם  באמו  גם  תלוי  הוא 
של גדלות, בהמשך, בבר מצוה, הופך הילד לבר חיובים, כי אז 
הוא כבר אמור להכיר גם את אביו שבשמיים, שהוא "בעל הבית" 
"אם  ובבחינת  מפניך אברח",  "אנא  בבחינת  אותו,  והוא מחייב 
אסק שמים שם אתה" )תהלים קלט, ז-ח( זהו הבר מצווה, להשיג 
את יחוד ה', שיש בורא עולם שהוא ברא אותי והוא מחייה אותי, 
נקרא "גדלות  זה  זאת הוא "גדול", אצל המקובלים  ילד שמבין 

ראשון".
שהקב"ה  כבר  מבינים  עשרים  בגיל  שני",  "גדלות  יש  אח"כ 
זוהי  מלבדו,  עוד  ואין  כבודו  הארץ  כל  מלא  הכל,  נשמת  הוא 
רק השגה  זו  גדלות  ביסוד הדבר השגה של  נוספת, אבל  השגה 

של יחוד.
חכם  לתלמיד  לקרוא  רגילים  אנו  הדברים,  את  יותר  נבאר 
ובאופן  גדול",  "אדם  בעיון,  כולו  הש"ס  את  היודכ  מובהק 
ש"גדול בתורה" הוא זה שיודע את התורה, ומהי "גדלותו"? לשם 
השוואה, אדם פשוט שיש לו הבנה והשגה ביחוד, דהיינו שהוא 
מאמין ומכיר שיש בורא אחד ושהוא "בעל הבית" בעולם, עדיין 
יהיו לו במשך חייו הרבה רגעין ומעשים שלא תבוא אמונת היחוד 
שלו לידי ביטוי, ומדוע? כי היות ועיננו גדול בתורה, הוא עדיין 
דורשת  הקדוש/ה  התורה  מה  לדעת  מבלי  רבים  מעשים  יעשה 
ממנו, כי על התורה הקדושה ללוות ולהנחות את האדם על כל 
צעד ושעל בחיים, פעם שמעתי ממרן ראש הישיבה הגאר"מ שך 
הכל?  כתוב  היכן  ולכאורה  בתורה",  כתוב  "הכל  שאמר  זצ"ל 
פי  על  להיעשות  צריכה  תנועה  שכל  מבין  בתורה  שגדול  אלא 
היא  "גדול"  שעושה  תנועה  כל  ערוך,  השולחן  פי  ועל  התורה 
על פי התורה, כל המציאות שלו זה יחוד ה', זה פירוש "גדול", 
והקדמונים קוראים לזה "מוחין דגדלות", כי המדרגה של אדם 
ביחוד ה' תלויה בשיעור ששכלו תופס שהקב"ה הוא אחד יחיד 

ומיוחד.
ונמצא שכאשר התורה הקדושה אומרת לספור ארבעים ותשעה 
יום, הכוונה היא שצריך לספור ארבעים ותשעה ימים של מוחין 

דגדלות של יחוד ה', זהו המובן של ספירת העומר.
)הדברים ע"פ תורתו של הרב פינקוס זצ"ל(

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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בגיל שבע נפטר אביו ודודו פוסק הדור פרס עליו את 
חסותו; כבחור צעיר הוסמך לרבנות על ידי רבה של 
מיר; כנער השתעשע עם גדולי עולם בים התורה; 
במלחמת העולם הראשונה עבר מישיבת הגרא"ז 

מלצר בסלוצק לחתנו הגר"א קוטלר בקלעצק; 
במלחמת העולם השנייה נמלט עם הגרא"י פינקל 
ממיר לווילנה, והציל בתבונתו את אלפי הבחורים 

מכיליון; פעל בוועד ההצלה למען אחיו, מונה 
לחבר אגודת הרבנים באמריקה, השתתף בישיבות 
מועצגה"ת ואת 97 שנות חייו חתם ביובל של עמל 

והרבצת תורה בעיר התורה והחסידות.

•••
 ט"ו שנים מאז כבה אורו של גאון ישראל ותפארתו 

מרן הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל, ראש 
ישיבת בית יהודה וחתנו של מרן הרב מבריסק זיע"א 
- יוסי גיטלר בפרופיל משנות נעוריו ועד פטירתו של 

ראש הישיבה שהנחיל את מסורת התורה כמתכונתה 
מרבותינו שבליטא ובריסק.

|| יוסי גיטלר ||
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נות חייו של מרן הגאון רבי יחיאל מיכל ש
שנות  לשניים.  נחלקות  זצ"ל  פיינשטיין 
פרוץ  ועד  תרס"ז  משנת  ובחרותו  נעוריו 
הרבצת  ושנות  השנייה,  העולם  מלחמת 
מרן  של  לחתנו  שנעשה  מעת  התורה 
בשנת  לפטירתו  ועד  זי"ע  מבריסק  הרב 

תשס"ג. השנים שבין לבין הם כבר מסכת חיים בפני עצמה. 
'שנות  של  האימים  תהפוכות  מיוחדת.  ליריעה  הראויה  כזו 
ניצב  עצמו  את  שמצא  רבינו  על  גם  פסחו  לא  רעה'  ראינו 
גורל  כבדות משקל שחרצו  החלטות  ומקבל  המחנה,  בראש 
ונהגו על  לאלפי בחורי ישיבת מיר שנשאו אליו את עיניהם 

פי הוראותיו.
יצחק  אברהם  רבי  לאביו  נולד  תרס"ז  בתמוז  ד'  ביום 
והסתלק  לאנחות  אביו  עזבו  שנים   7 כעבור  ז"ל,  פיינשטיין 
לעולם האמת. את נסיבות הסתלקותו המצערות גולל הגרי"מ 
בפני תלמידים בשנותיו המאוחרות, וכך סיפר: בימי החורף 
הרוסי הקשה כאשר הטמפרטורה צנחה עשרות מעלות מתחת 
לאפס, והקור חדר לעצמות, ראה אביו רבי אברהם יצחק את 
מחמם  מלבוש  ללא  ברחוב  צועד  המשפחה  מקרובי  אחד 
דיו. אבא לא היסס, סיפר הגרי"מ, ופשט את אדרת החורף 
המרופדת בפרווה שהיה עטוף בה, ומסרה לאותו שאר בשר 
שימהר להשיב את נפשו ולא יקפא מקור. למרבה הצער ר' 
אברהם יצחק עצמו, לא עמד גופו בקור ולקה בדלקת ריאות 
חמורה שכתוצאה ממנה נפטר לבית עולמו. וכך, כשהוא יתום 
שעתיד  מי  של  מושלמת  חיים  מסכת  להיארג  החלה  מאב 

להאיר את עיני ישראל מחכמתו, ולהאציל עליהם מהודו.
מיר  של  מרבה  להוראה  נסמך  מיר  בישיבת  בחור  בתור 
הגאון רבי אברהם צבי קמאי הי"ד. לעת זקנה כאשר אמר לו 
אחד ממקורביו שרשאי הוא להורות בשאלות הלכה, שהרי 
קיבל בשעתו 'סמיכה', השיב בטבעיות, כי הרב אב"ד דמיר 
נתן לו את ה'סמיכה' ביודעו שהוא אף פעם לא ישתמש בזה 

למעשה...
יכולנו להרחיב ולספר בתהלוכות ימי הבחרות והנעורים 

הדור  לגדולי  החריגה  קרבתו  המה.  רבות  כי  רבינו  של 
בהן  אירופה  במרחבי  הקדושות  הישיבות  אליו.  והערצתם 
למד וקנה את משנתו. אם אלו ימי הילדות בצל קורתו של 
פיינשטיין בעל ה'אגרות  רבי משה  הדוד הגדול מרן הגאון 
משה' זצ"ל ששם עיניו ולבו על היתום הקטן וגדלו כבן, וכפי 
בענקים,  גדול  'אדם  אודותיו  שכתב  במכתב  עליו  שהתבטא 
ענקי התורה, אשר כבני לי נחשב'; יחסו של מרן הגאון רבי 
הצעיר  לתלמיד  זי"ע  האזל'  ה'אבן  בעל  מלצר  זלמן  איסר 
בישיבה בסלוצק; סעודות השבת על שולחנו של מרן הגרא"ז, 
שלאחר  בשנים  זצ"ל,  קוטלר  אהרון  רבי  הגאון  מרן  וחתנו 
היתרה  החיבה  קלצעק;  בישיבת  הראשונה  העולם  מלחמת 
שרחש כלפיו המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל בעת חובשו 
את ספסלי הישיבה במיר; ועולה על כולנה הכבוד וההערכה 
מצד חותנו מרן הרב מבריסק הגרי"ז הלוי זי"ע, הן כתלמידו 
כחתנו  שלאחריה  בשנים  והן  העולם,  מלחמת  לפני  בבריסק 

בירושלים עיר הקודש.
והתקומה,  החורבן  בשנות  דווקא  להתמקד  בחרנו  אולם 
המופלאות  ויכולותיו  הגדול  בכוחו  הגרי"מ  וניכר  בלט  בהן 
אישיותו התמירה  נושאים.  רחב של  במגוון  ביטוי  לידי  באו 
והוא הפך למורה דרך לרבים בכוח התורה והקדושה  גבהה 

ששכנה בו. 
רגע לפני שנעבור אל אותם ימים קשים, הבאנו גרגיר קטן 

רבינו לקבלת  מנסיעתו של 
אישור רפואי שיפטור אותו 
לצבא.  להתגייס  מהצורך 
והמקומות  דרכו  תיאור 
כדי  בהם  די  עבר  בהם 
אנו  במי  תמונה  לקבל 
עוסקים. דרך של כמה ימים 
למסע  הפכה  ושוב,  הלוך 
בהליכתו  חיים,  קנייני  של 
ובחזירתו רכש רבינו קנייני 
מבתי  ועבודה  בתורה  נצח 
בהם  שחלף  המדרשות 
בגרודנא ובראדין, ומגדולי 
שקאפ  שמעון  רבי  העולם 
מראדין,  קדישא  והסבא 

הסתופף  בצלם 

השנה  במחצית 
את  נקדים  ובל  הזו. 

המאוחר.

מסע חיים
בחור צעיר לימים היה 
זצ"ל,  מיכל  יחיאל  רבי 
אליו  גם  גילו  בני  וככל 
אותו  המחייב  צו  הגיע 
הגיוס  בלשכת  להתייצב 
בשורות  חיול  למטרת 
שנפשו  הגרי"מ  הצבא. 
כל  עשה  בתורה  חשקה 

בדרכים  נדד  כך  לצרוך  הגזירה,  מרוע  להימלט  כדי  טצדקי 
לעיירה על אם הדרך ליד גרודנא, שם פעל רופא ששמו עבר 
מפה לאוזן כמי שניתן לקבל ממנו אישור שיביא לקבלת פטור 

משירות צבאי. 
בדרכו חזרה לבריסק השתהה ששה חודשים בעיר גרודנא, 
שמואל  רבי  הגאון  לימים  סיפר  לגרודנא,  הגעתו  אודות  על 
השמועה  הגיע  שעם  פוניבז',  ישיבת  ראש  זצ"ל  רוזובסקי 
יצאו עשרות  לתלמידי הישיבה בגרודנא, על הגעת הגרי"מ, 
של  העילוי  פני  את  לקבל  הרכבת,  לתחנת  הישיבה  תלמידי 
הגרי"מ שבגרודנא  סיפר  חודשים  אותם  על  הישיבות.  עולם 
זכה לראות מהו כבוד התורה, אחד הדוגמאות שנתן, הייתה 
זצ"ל  שקאפ  שמעון  רבי  שהגאון  לפני  שעה  שחצי  העובדה 
עשרות  הבימה  את  הקיפו  כבר  שיעורו,  את  למסור  נעמד 
בחורים בציפייה דרוכה לרגע בו יפצה ראש הישיבה הנערץ 

את פיו.
של  בנו  עם  ייחודית  לחברותא  רבינו  חבר  ימים  באותם 
הגר"ש שקאפ, הרב משה מרדכי שקאפ, בימים שהגו יחדיו 
הכרעת  את  לשמוע  כדי  השניים,  בין  ויכוח  התגלע  בתורה 
וראש הישיבה  התורה פנו לשטוח את טענותיהם בפני האב 
רבי שמעון, כשסיים לשמוע את הצדדים הגיב הגר"ש: 'דער 

בריסקער איז גירעכט' - הצדק עם הבריסקאי.
עוד על יחסיו עם הגר"ש שקאפ. אירע ושהו שניהם למנוחה 
בעיירת הנופש 'לונא', הגר"ש היה דבק בעיקרון שלא לדבר 
הגר"ש  חרג  פגישה  באותה  במנוחה.  שהותו  בעת  בלימוד 
ממנהגו ושוחח בלימוד שעה ארוכה עם הגרי"מ, הדבר קרה 
בעקבות מאמר שהפריח אחד הנוכחים כביכול בשם הגר"ש, 
כאן כבר לא יכול היה ר' שמעון להבליג והגיב על דברי הלה 
להעמידו על תיקונו. משכך כבר התפתחה לה שיחה תורנית 

מעמיקה בין השניים.

כל המקבל עליו
ישיבות  עם  להיכרות  הדרך  נוצלה  בחזור  רק  לא  אבל 
וראשיהם מנהיגי עולם התורה. בדרכו לאותו רופא נרשמה 
בתורה  כוחו  על  רבות  אותנו  ללמד  היכולה  אנקדוטה 
על  כשהוא  רבינו.  של  וענוותנותנו  הברך  שפלות  בשילוב 
ונכנס  דרכו  את  רבינו  עיקם  יעדו המבוקש,  לעבר  הדרך  אם 
לעיירה הקטנה ראדין, שם הקביל את פני מרנא החפץ חיים 
זי"ע, ביושבו מול הדר גאונו שאלו הסבא קדישא 'מה הנכם 

בחור צעיר לימים היה, 
וככל בני גילו גם אליו 
הגיע צו המחייב אותו 

להתייצב בלשכת הגיוס, 
הגרי"מ שנפשו חשקה 
בתורה עשה כל טצדקי 

כדי להימלט מרוע 
הגזירה, לצרוך כך נדד 
בדרכים לעיירה על אם 
הדרך ליד גרודנא, שם 
פעל רופא ששמו עבר 
מפה לאוזן כמי שניתן 

לקבל ממנו אישור 
שיביא לקבלת פטור 

משירות צבאי. 
.
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לומדים'? השיב רבינו 'קדשים', הגיב מרן החפץ חיים 'כלום 
נשים ונזיקין כבר למדת'? והשיב בחיוב. כששמע זאת החפץ 
בתלמודו'.  'שיצליח  הצלחה  בברכת  הגרי"מ  את  בירך  חיים 
לימים סיפר רבינו למקורביו שאליבא דאמת כבר למד אז גם 

את סדר טהרות, אבל לא רצה להתפאר בפני החפץ חיים.
יצא  לנושא שעבורו  ברכה  רבינו  ביקש  לצאת  לפני שפנה 
לדרך, והוא הגיוס לצבא; החפץ חיים השיב לו בלשון חז"ל 
'כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול 
דרך ארץ', ואז הוסיף החפץ חיים עוד משפט 'אבל צריך לקבל 
את זה ברצון', אחד הנוכחים הקשה בפני החפץ חיים שהרי 
עול  עצמם  על  שקיבלו  ישיבות  בחורי  רואים  אנו  זאת  בכל 
תורה ולמרות זאת מגויסים על כורחם לצבא הנוכרי? החפץ 
המשנה  תיבות  את  באצבעותיו  מונה  שהוא  תוך  הגיב  חיים 
'כל', 'המקבל', 'עליו', 'עול'... 'במשנה לא נאמר כל הלומד' 
שמקבל  היינו  עליו,  המקבל  כל  'אלא  קדישא  הסבא  הדגיש 

עול זה על עצמו ברצון'.
עוד סיפר רבינו מאשר אירע באותה פגישה נדירה, שכאשר 
לו  גם  שיביאו  ביקש  עליו,  לשבת  כיסא  חיים  לחפץ  הביאו 
רבינו,  לבית  אורח  שבא  אימת  כל  אז  שמני  יצוין  האורח.   -
ראשית כל היה מזמינו לשבת, ואחר היה נפנה לשמוע מאשר 
בקרבו  שחקקה  העמוק  הרושם  על  העיד  גם  רבינו  בפיו. 
לעלות  שנקרא  בעת  חיים  החפץ  שבירך  התורה  ברכת 
הייתה  מאורע  מאותו  נוסף  פרט  בתפילת שחרית.  לתורה 
יציאתו של רבינו מבית החפץ חיים שליווה אותו בכבודו 

ובעצמו מרחק מה לדרכו.

בהתגעש מוסדי ארץ
של  דרכו  משלמדנו  מדברים;  אנחנו  מי  על  משהבנו 

מבקש ה' שכל פינה שפונה תר ומחפש אחר בית ה' ונושאי 
שנה  חצי  של  לשהות  גורמת  טופס  השגת  כאשר  דגלה, 
בישיבה וחברותא עם בנו של גאון הדור, נפנה ונרד לימים 
יצור  על  המוטלות  המגבלות  כל  את  דמותו  פרצה  בהם 
אחינו  לצד  ואחיסמך  לעזר  עמד  עילאית  ובגבורה  אנוש, 
כל בית ישראל, כשבדרך הוא מצליח לחלץ את עצמו מתוך 

התבערה בחכמה ותחבולות וסיוע שמיימי מדהים.
בעשור שבין תר"צ לת"ש שהה רבינו לסירוגין בעיירה 
מיר, ובבריסק מכורתו, במהלך תקופה זו שב גם להלווייתו 
באותם  שנפטר  זצ"ל  ליבוביץ  ירוחם  רבי  המשגיח  של 
במעלות  מתעטר  כשרבינו  הדברים  נמשכו  כך  שנים. 

פרצה  אלול תרצ"ט  בי"ז  וקדושה.  בתורה  ונשגבות  רמות 
העולם  מעצמות  השנייה,  העולם  מלחמת  עוזה  במלוא 
פצחו בהתגוששות איתנים שתוצאותיה המרות היו השמדת 
וכיליון של שליש מבני עמנו שעלה עשנם  יהדות אירופה 

כעשן הכבשן ביום חרון אף ה'.
בח' באלול, שבוע ימים לפני שהוכרזה המלחמה באופן 

רשמי, נחתם הסכם ידוע לשמצה בין שרי החוץ של גרמניה 
ריבנטרופ-מולוטוב',  'הסכם  שמם  על  ונקרא  ורוסיה, 
מדינת  של  גורלה  הוכרע  המדינות  בין  ההסכמות  במסמך 
פולין שחדלה להתקיים עוד לאחר ביצוע החלוקה בפועל. 
המועצות,  ברית  לשליטת  ניתן  פולין  של  המזרחי  חלקה 
וחלקה המערבי נכבש ברגלי הצבא הנאצי. כתוצאה מהסכם 
המשטר  של  עולו  תחת  להינתן  מיר  של  גורלה  נחתם  זה 
הקומוניסטי שגייסותיו פלשו לעיירה בד' תשרי ת"ש. כבר 
בימים הראשונים לשהותם במיר הורגשה תחושת עויינות 

ושנאה שרחשו הרוסים לדת ומורשת ישראל.
ההצלה הגיעה באופן מפתיע דווקא מסעיף שולי למדי 
ווילנה  שהעיר  נכתב  סעיף  באותו  הרחב.  ההסכם  בתוך 
והיא  בעבר  בה  ליטא ששלטה  לחיקה של ממשלת  תשוב 
אף שימשה כבירתה, אך לא העלתה בדעתה שתקבל אותה 
את  להשיב  וגרמניה  רוסיה  החליטו  תמוה  בצעד  חזרה. 
הייתה פתח  זו  עובדה  ליטאיות.  לידיים  בווילנה  השליטה 
רבינו  של  וחכמתו  תושייתו  בזכות  הישיבה,  לבני  הצלה 
שנגולל  וכפי  העת,  כל  עליו  שחפפה  דשמיא  בסייעתא 

בשורות הבאות.
הצבא  גדודי  עזבו  ת"ש  חשוון  חודש  בתחילת 

האדום את ווילנה והניחו לפלוגות המעטות של צבא 
ליטא לתלות את דגל הרפובליקה הליטאית ברחבי 
העיר. לבני ישיבת מיר זה לא הפריע, הם כבר שהו 
כולם בתוככי העיר, מוגנים מאימת הפטיש והמגל.

הבשורה ברדיו הפולני
איך עלו בני הישיבה על סעיף זה שנחשב לסודי 
על  עלו  במערב  הביון  שגורמי  מתברר  ביותר? 
התכנית מבעוד מועד טרם ביצועה, ותחנת השידור 
בלונדון  שישבה  הפולנית  הצללים  ממשלת  של 
שבעידן  למרות  הסעיף.  תוכן  את  בפומבי  שידרה 
הימים ההם מה ששודר בבריטניה לא בהכרח הגיע 
לאוזני נתיני ברית המועצות, רצתה ההשגחה ובדרך 
עליה  ששמע  רבינו  לאוזני  השמועה  גונבה  דרך  לא 
בכ"ו תשרי ת"ש. הגרי"מ, שזכר השעבוד הרוסי עמד 
בעצמותיו משנות ילדותו, החליט לעשות מעשה כדי 

להינצל מציפורניהם שננעצו כבר במיר.
יצא רבינו לדרך אל עיר המקלט  וגואל  ללא מכר 
יחזקאל  רבי  הגאון  מהמשגיח  נפרד  בגפו  ווילנה, 
לווינשטיין זצ"ל, תוך שהוא מסביר שדעתו בעקבות 
מחייבת  הכובשים  אופי  עם  המוקדמת  היכרותו 
עברה  הנסיעה  מהם.  לברוח  כדי  מאמץ  כל  לעשות 
בצורה חלקה כשלא נדרש אף מסמך או אישור בכדי 
סעיף,  אותו  יישום  טרם  שאז,  ווילנה,  אל  להיכנס 
עדיין נחשבה רשמית לשטח כיבוש סובייטי. גם תנאי 
הדרך היו משופרים, ורבינו עשה את דרכו באמצעות 
קצר  זמן  רק  הונחו  החדשות  שמסילותיה  הרכבת 

קודם לכן.
באשר  הדעות  נחלקו  בישיבה  חבריו  שאר  בקרב 
לתועלת שתצמח מבריחה שכזו, הדעה הרווחת הייתה, 
כפי שאכן אירע לאחר מכן במציאות, שהרוסים ישובו 
שכל  היה  הבחורים  של  חששם  ווילנה.  את  ויכבשו 
האפשרות שניתנה לעבור לווילנה אינה אלא תכסיס 
סובייטי כדי להתנקם אחר כך, כאשר ישובו ויכבשו 
את העיר מידי הממשל הליטאי, בכל הנמלטים. אך 

הגרי"מ נותר איתן בדעתו שהדבר הראשון במעלה 

בתחילת חודש חשוון 
ת"ש עזבו גדודי הצבא 

האדום את ווילנה והניחו 
לפלוגות המעטות של 

צבא ליטא לתלות את דגל 
הרפובליקה הליטאית 

ברחבי העיר. לבני ישיבת 
מיר זה לא הפריע, הם 
כבר שהו כולם בתוככי 
העיר, מוגנים מאימת 

הפטיש והמגל.
.



י"ט באייר תשע"ח 2/5/18 17

לצאת  הוא 
מתחת יד הכובש הקומוניסטי ויהי מה. ואכן, כאשר קיים רבינו 
את דעתו הלכה למעשה ועקר לווילנה, נמשכו אחריו כל שאר 

בני הישיבה, במה שהתברר לימים כנס הצלתם ממוות בטוח. 
נותר  פינקל  יהודה  אליעזר  ר'  הגאון  עצמו,  הישיבה  ראש 
ולא הצטרף למסע, בשהותם בווילנה פנה הגרי"מ לבנו  במיר 
של ראש הישיבה הגאון ר' ביינוש פינקל שכן הצטרף למעבר, 
ואמר לו רואה אתה שכל הישיבה כבר פה, אביך צריך לבוא גם 
הוא, הבה נשלח לו מכתב עליו נחתום אנו יחד עם עוד רבים 
ונמריץ אותו לבוא לכאן לשהות עמנו. וכך הווה,  מהבחורים, 
של  הגדולה  לשמחתם  בווילנה  הגרא"י  הופיע  שבוע  כעבור 
הבחורים שהרגישו כי מעתה יש להם מנהיג שיעמוד בראשם 

וינווט את דרכם כמימים ימימה.
ראייתו הרחוקה של רבינו הוכיחה את עצמה, כאשר שבועיים 
אחרי הבריחה, בט"ו חשוון ת"ש, ננעלו שערי ווילנה על מסגר 
ובריח, אין יוצא ואין בא. מי שלא ניצל את חלון הזמן של שני 
השליטה  להעברת  עד  הסובייטי  הכיבוש  בין  שהיו  השבועות 

לליטא נותר מאחור, רמוס תחת המגף הרוסי. ולא 
רק עמיתיו לספסל הלימודים מצאו מנוח בווילנה, 
בחורים רבים מישיבות שונות ברחבי פולין וליטא 
הגיעו גם הם לווילנה שהפכה להיות סוג של עיר 

מקלט מהנאצים ממערב והקומוניסטים ממזרח.

נאמן ביתו 
של חותנו

אבל גם בווילנה המצב 
הרעב  מרנין.  היה  לא 
בכל,  כרסמו  והעוני 
הכובש הרוסי רושש את 
המזון  מלאי  מכל  העיר 
לקוי  פירור  כל  ושיגר 
לא  כסף  בגבולות.  החזית 
היה גם הוא בנמצא, ובתוך 
המצוקה הקיומית הקשה 
בבתי  הבחורים  השתכנו 
הפזורים  שונים  מדרש 
ברחבי העיר, ונתנו תנומה 
לעפעפיהם על התרמילים 
שהביאו איתם ממיר. רבינו 
בעול,  לשאת  המשיך 
לבחורי  להשיג  ופעל 
ממאפייתו  לחם  הישיבה 
קרקובסקי,  אהרן  ר'  של 
מנחם  ר'  הרה"ג  של  בנו 
לעזרת  שנחלץ  קרקובסקי, 
צרכיהם  וסיפק  הבחורים 

בלחם.
זו  גורל  הרת  בתקופה 
לדמותו  רבינו  התקרב 
הגאון  מרן  של  הגדולה 
גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  רבי 
הגרח"ע  בווילנה.  ששהה  זצ"ל 
שהכירו עוד משנת תרצ"ו הביע כלפיו 
חיבה והערכה רבה. בשהותם יחד ימים 
רבים הראה לו הגרי"מ מחידושי תורתו 
הגרח"ע  בלועה',  'טומאה  בסוגיית 
דקות,  כ-45  בעניין  ממושכות  התעמק 
ואף שיבח לאחר מכן את הדברים בפני 

ר' נפתלי ביינוש וסרמן הי"ד.
פרט מעניין ביותר הוא סיפור קרבתו 
העתידי  לחותנו  מתוחים  ימים  באותם 
שנמלט  זי"ע,  מבריסק  הגרי"ז  מרן 
המלחמה  כשפרצה  לווילנה.  הוא  גם 
אלא  בבריסק  בביתו  הגרי"ז  שהה  לא 
הסמוכה  קריניץ'  המרפא  בעיירת 
של  נסיעה  מרחק  צ'כיה,  עם  לגבול 
כיממה מוורשא בירת פולין. ההפצצות 

שבבריסק,  לביתו  לשוב  הגרי"ז  למרן  אפשרו  לא  הכבדות 
הסמוכה  פולין  בירת  לעבר  דרכו  את  לעשות  נאלץ  ומשכך 
שחגו  הנאציים  הלופטוואפה  מטוסי  מהפצצות  קשות  שסבלה 
בשמיה האפורים. הרעב הכה בכל פה, חללים נפלו מכל עבר, 
הריסות בניינים חסמו את הרחובות והמצב היה קשה מנשוא. 
מתוך המהומה הזו נמלט מרן הגרי"ז לעיר המקלט ווילנה וחבר 

לבחורי ישיבת מיר שקיבלוהו בזרועות פתוחות.
מטופל בילדיו הפעוטים השתכן מרן הגרי"ז בווילנה. המצב 
הבסיסיים  הצרכים  למילוי  מהירה  התגייסות  חייב  המורכב 
ביותר, כמו קורת גג, לחם לאכול ובגד ללבוש עבורו ועבור בני 
משפחתו שנלוו אליו. ברגע של הפוגה שח מרן הגרי"ז לגרי"מ 
שמזה שבעה שבועות שלא החליף כתונת לעורו. רבינו התייצב 
בכל כוחו לימינו בדאגה להשיג לו די מחסורו, בסיועו של מרן 
הגרח"ע הפך רבינו לנאמן ביתו של מרן הגרי"ז וסיפק כל צרכיו 

במסירות ונאמנות.
לא רק לצרכיו הגשמיים דאג, אלא גם לרובד התורני והרוחני. 
כך לדוגמא ייסד את השיעור 'הקיבוץ' בו מסר מרן הגרי"ז את 
שיעוריו ודברי תורתו גם בימי אופל וצלמוות אלו. במשתתפים 
הדעת  מאבירי  מפורסמים  שמות  למנות  ניתן  שיעור  באותו 
דוד  ר'  חזן,  אליהו  ר'  הגאונים  כמו  ימים,  באותם  ווילנה  של 
פוברסקי, ר' נח שמעונוביץ, ר' הלל כגן ועוד רבים וטובים. גם 
בחלק של אפיית המצות לחג הפסח סמך מרן הגרי"ז על רבינו 
את  הגרי"ז  מרן  ורשם  פירט  הגרי"מ  פי בקשתו של  על  לבדו, 
הוראותיו ודקדוקיו באפיית המצות עלי גיליון ומסרם לגרי"מ. 

דפים אלו נמצאים עד היום בידי בני המשפחה.

בשליחות ועד ההצלה
שבאה  וברגע  המידה,  על  יתר  בליטא  השתהה  לא  רבינו 
ואש  בדם  המלאה  אירופה  אדמת  את  לעזוב  האפשרות  לידו 
ותימרות עשן, שם פעמיו ליבשת אמריקה. בארה"ב זכה לקבלת 
בימיו  גדולה מופלגים. כבר  ולעיטורי כבוד בתארי  פנים חמה 

ראייתו הרחוקה של רבינו 
הוכיחה את עצמה, כאשר 
שבועיים אחרי הבריחה, 
בט"ו חשוון ת"ש, ננעלו 

שערי ווילנה על מסגר ובריח, 
אין יוצא ואין בא. מי שלא 

ניצל את חלון הזמן של שני 
השבועות שהיו בין הכיבוש 

הסובייטי עד להעברת 
השליטה לליטא נותר מאחור, 

רמוס תחת המגף הרוסי
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הראשונים באדמת ארה"ב נקרא לעמוד לצד דודו הגדול מרן 
הגאון רבי משה פיינשטיין בעל ה'אגרות משה' זצ"ל בראשות 

ישיבת 'תפארת ירושלים'.
שכח  לא  עזב  אותה  ביבשת  והנסקלים  הנשרפים  אחיו  את 
ופעל בשיתוף  'ועד ההצלה'  לרגע. בארה"ב חבר מיד לראשי 
אחיו  למען  ונצורות  גדולות  הועד  חברי  שאר  עם  פעולה 
חובקת  פעילותו  במסגרת  באירופה.  ובשביה  בצרה  הנתונים 
שב  הנאצית,  החיה  מציפורני  היהודי  העם  להצלת  העולם 
לאירופה ונפגש בשליחות ועד ההצלה האמריקאי עם בכירים 

צרפתיים בצרפת.
עם תום כוס התרעלה ושחרור היהודים ממחנות ההשמדה, 
המריא הגרי"מ בחנוכה תש"ו ללונדון הבירה בכדי להשתתף 
בו  מקום  בכל  ישראל',  אגודת  של  מכינה  ה'כנסייה  באסיפת 
הופיע נתבקש למסור משיעוריו הגאוניים ומאמרותיו הנוטפות 
דבש ונופת צופים בדברי תורתנו הקדושה, דבריו הותירו רושם 
רב על שומעיהם, ונתבדר שמו כאחד מגדולי עולם התורה. חרף 
גילו הצעיר צורף רבינו כחבר מן המניין באגודת הרבנים של 
אמריקה, כשגדולי התורה חולקים לו כבוד ומתחשבים בדעתו 

בנושאים העומדים על הפרק.
הקודש.  לארץ  מושבו  את  רבינו  עקר  תש"ו  שנת  בהמשך 
כשמיד עם עלותו ארצה, החיש פעמיו אל עבר בית מרן הגרי"ז 
לאחר  כי  סולובייציק  הלוי  הגרמ"ד  וסיפר  זצ"ל,  מבריסק 
שהגרי"מ דיבר בלימוד ונשא ונתן בפלפולה של תורה עם מרן 
כי  הגרי"ז  מרן  הפטיר  שעות,  מחמש  למעלה  במשך  הגרי"ז 
כבר זמן רב הוא חיכה והמתין לריתחא דאורייתא ופלפולה של 

תורה שכאלו. 
למשפחת  רבינו  נכנס  )תש"ו(,  שנה  אותה  של  אב  בי"ז 
ואם  לחתנו.  בו  בחר  הגרי"ז  כשמרן  הבריסקאית,  המלוכה 
הרבנית  סיפרה  עסקינן,  מבריסק  הרב  ידי  על  לחתן  בלקיחתו 
ע"ה שבפעם הראשונה בה נפגש מרן הרב מבריסק עם רבינו, 
לשאוב  לתקופה  נסע  מלצר  הגרא"ז  מרן  רבו  שבעצת  לאחר 
ממעיינו של הגרי"ז בבריסק, חזר מרן הגרי"ז לביתו בערב ושח 
לרבנית את קורות היום באמרו 'היום שוחחתי עם האדם שאני 
נהנה לדבר איתו בלימוד, ראוי לחשוב עליו'... כבר אז נטמנו 

זרעי השידוך הרם.
בראשות  לכהן  והמשיך  לארה"ב  נישואיו שב  אחר  שנתיים 

ירושלים', עד  'תפארת  דודו  ישיבת 
לשנת תשי"ב אז השתקע לצמיתות 
ייסד  תשי"ג  בשנת  הקודש.  בארץ 
יהודה'  'בית  כולל  את  בתל-אביב 
שנים  יובל  למשך  עמד  בראשו 
ברצף! עד לפטירתו בשנת תשס"ג. 
למקום  הכולל  עבר  השנים  במהלך 
שם  בני-ברק,  בעיר  החדש  מושבו 
בהרבצת  הקודש  במלאכת  המשיך 
תלמידי  של  דור  והעמדת  תורה 
כל  ישיבות,  וראשי  רבנים  חכמים 
ימי חלדו עד לרגע האחרון. תלמידיו 
על  זיכרונות  מעלים  ימים  מאותם 
אורה,  בקרן  ורבם שהעמידם  מורם 
סלל  לאמת  העיקשת  ובחתירתו 
להבנת  הישרה  הדרך  את  לפניהם 

התורה והמסילה העולה בית א-ל.

אורייתא קא 
מרתחא ליה

תלמידו ומקורבו איש החסד הרב 
ימיו  שבערוב  מספר  צ'ולק  חנניה 
למסירת  הישיבה  במדרגות  עלה 
שיעור לצורבים שמלאו את ההיכל, 
גרם  כל  את  נפל  הטיפוס  כדי  ותוך 
שקמה  מובן  לאחור,  המדרגות 
ביקשוהו  ותלמידיו  ובהלה  מהומה 
רבינו  אולם  בחדרו.  קמעא  לנוח 
סירב בעוז וטען שהמנוחה שלו היא 
מסירת השיעור, משראו התלמידים 
מדרכו  נפנו  בדעתו  איתן  רבינו  כי 
והשיעור נמסר כרגיל כבכל שבוע. 

מנחה  התפלל  השיעור  בתום 
התפילה  ובמהלך  הישיבה,  בהיכל 
חש כי כבר אינו יכול לתפקד מרוב 
לבית  אותו  הבהילו  מיד  כאבים, 
סובל  שרבינו  התברר  שם  החולים 
תקופה  פחות!  לא  באגן,  משבר 
ועוד  החולים  בבית  אושפז  ארוכה 
אחר  בביתו,  נצרך  ארוכה  מנוחה 
אט  חזר  תקופה  וכעבור  בביתו,  שיעורים  למסור  חזר  רב  זמן 
אט למסירת שיעורים בהיכל הישיבה עד ששב לתוקפו וגבורתו 

בכל האש וההתלהבות.
ידידו מנוער משנות בחרותו בישיבת מיר הגאון רבי שמואל 
הישיבות  ראשי  מגדולי  בארה"ב  מיר  ישיבת  ראש  בירנבוים 
בארה"ב, עלה לבקרו והוא כבר מעל גיל 90 ושיחתם שנסובה 
חכמים,  תלמידי  של  כדרכם  התלהטה  תורה  דברי  על  כמובן 
בגילו  היאך  יאומן  שלא  בירנבוים  הגר"ש  התבטא  בצאתו 
מידה שהיה  באותה  ליה'  קא מרתחא  'אורייתא  למאה  הנושק 

בשנות העשרים בישיבת מיר.
עד כדי כך הגיעה שקיעותו 
מראשי  אחד  סיפר  בתורה, 
פניו  לחלות  שעלה  הישיבות 
במעונו, שכשנכנס היה שקוע 
הלכה  של  בעומקה  הגרי"מ 
הרבנית  השליכה  שלא  ועד 
ועוררה  הארץ  על  חפץ 
לנתקו  הצליחו  לא  עז,  רעש 
כלל  הבחין  ולא  מהלימוד, 

במתרחש סביבו.
חבורת אנשים שעלו לבקרו 
ולפתע  יחד בחדר  נועדו עמו 
מושבו  ממקום  הגרי"מ  קם 
ומיהר בריצה לאחד החדרים, 
לפשר  ותמהו  ראו  האורחים 
גם  כך  החפוזה,  העזיבה 
מדוע  הבינו  שלא  הבית  בני 
בגפם,  האורחים  את  הותיר 
התבהרה  דקות  כמה  לאחר 
אותה  שכל  מתברר  התמונה. 
האורחים  עם  ישב  בה  העת 
בשרעפיו  רבינו  היה  שקוע 
את  שטרדה  חמורה  בקושיה 
עמם  היה  גופו  רק  שלוותו, 
במחוזות  שוטט  מוחו  אבל 
על  כשעלתה  לגמרי,  אחרים 

דעתו אפשרות כלשהיא ליישב את המועקה, מיהר לכמה דקות 
לחדר הסמוך כדי שיוכל להתרכז כיאות, ורק לאחר שהכול בא 

על מקומו בשלום שב לחדר ההתכנסות.

תורה ותפילה במקום אחד
היה  האחרון,  בחורף  לעולמו  שהלך  ז"ל  רייס  משה  הרב 
ונהג לשבת עמו כל מוצאי שבת ולהעלות  מנאמניו של רבינו 
על הכתב את שיעוריו של רבינו בסדר טהרות, שעות רבות יכלה 
להימשך החברותא הזאת עד לשעות הקטנות של הלילה, באחד 
מלילות מוצאי השבת חש ר' משה שאינו יכול עוד לשרוד את 
שלמרות  לרבינו,  גרמה  זאת  ששדרה  פניו  ארשת  העייפות, 
שהיה מבוגר מר' משה בעשרות שנים ישב רענן כאילו זה עתה 
ויגע אתה  'רואה אני כי כבר עייף  קם משנתו, אמר לחברותא 
לא אעכב אותך יותר, אבל בכל זאת בוא נלמד עוד משנה אחת 
בלבד', ר' משה זכרונו לברכה העיר שהמשנה האחת הזו הייתה 
על ר' יחיאל מיכל כמים קרים על נפש עייפה, היאך ניתן לסרב 
לישיש בשעת ליל מאוחרת ללמוד עוד משנה אחת שהיא כל 

חייו.
בעיר  מגוריו  עמו בשנות  רבינו מהקורות  נזכר  ימיו  בשלהי 
תל-אביב. מדתה המצומצמת של דירתו לא אפשרה לו לשבת 
נאלץ  ומשכך  פנימה,  הבית  בתוך  תורתו  חידושי  כתיבת  על 
לרכון על מחברתו במרפסת ביתו לאורה של מנורה קטנה, עד 
לשעות הליל המאוחרות כשהיקום כולו נם את שנתו. למחרת 
כרגיל,  שבו  הרבים  השיעורים  על  יומו  סדר  את  הגרי"מ  נהג 

מאום לא ניכר עליו מהשעה בה עלה על יצועו.
עוד מימיו בתל-אביב מספר אברך שנכח בהיכל הכולל באחד 
מימי הקיץ הלוהטים, מזגנים כמובן לא היו אז, והחום הכבד 
עם הלחות המהבילה הרדימו רבים מהלומדים, החולשה ניכרה 
חלישות,  מעט  לכאורה  חש  רבינו  הכולל  ראש  גם  עבר,  בכל 
- כך לא  זה אנוכי  'אם כן למה  הוא התרומם ממקומו בזעקה 
לומדים תורה, צריך ללמוד כל רש"י כל תוס' כל דיבור', רבינו 
כבר היה למעלה מגיל 70, אברכים צעירים נפלו כבר מהכוחות 
כן  'אם  והוא אחרי שיעור של שעתיים ומחצה, ומתנער כארי 
למה זה אנוכי - כך לא לומדים תורה'. כבר חש חלישות הדעת 

כביכול אין עבודתו מספקת.
הקשות  מהמלאכות  הייתה  תפילה  היא  זו  שבלב  עבודה 
שבסדר יומו. תפילת השחר יכלה לארוך, על פי עדות בני הבית, 
למעלה משעתיים תמימות. תפילתו הייתה כמונה מעות ממש 
בבקשת רחמים ותחנונים מבורא עולם כבן המתחטא לפני אביו. 
אמירת  ובשעת  מגירסא,  פומיה  פסיק  לא  התפילה  בשעת  גם 
פרשיות הקרבנות היה מפרש לעצמו את הדינים וההלכות של 
סוגי הקרבנות למיניהם, למתבונן מן הצד נדמה הדבר שרבינו 
נתון בעיצומו של לימוד משניות מסכת זבחים על סדר לימודו. 
נעמד  היה  כדי אמירת הקרבנות בתפילה  ותוך  אירע  לא אחת 
שעלו  תמיהה  או  קושיא  איזו  ליישב  הארון  מן  גמרא  ונוטל 
שסידורו  כך  לידי  הדברים  הגיעו  התפילה.  במהלך  ברעיונו 
האישי היה מעוטר לרוב בהערות וחידושים על סדר התפילה 

בהקשרים הנוגעים לש"ס ופוסקים.



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

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

לדמותו של הגאון המקובל רבי יעקב הלל, ראש 
היה  שבנעוריו  שלום',  אהבת  'חברת  ישיבת 
עד  דולרים  אלפי  בעשרות  נמכרו  שציוריו  צייר 
הנאום    והקבלה  התורה  לטובת  הכל  שזנח 
זצ"ל, החברותא  כדורי  רבו הגר"י  ב'לב לאחים', 
עשרות  זצ"ל,  פינקוס  הגר"ש  עם  באנגלית 
בנושא  המלאה  והשקפתו  שחיבר,  הספרים 

האברכים ולומדי התורה

||יענקי קצבורג ||
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ככל י איננה  בירושלים  שלום'  אהבת  'חברת  שיבת 
אברכים  אלא  בחורים  בה  תמצאו  לא  הישיבות, 
נשואים בלבד, בסניף המרכזי של הישיבה בשכונת 
מאה שערים בירושלים לומדים כמאתיים וחמישים 
אברכים בכמה בתי מדרש המחולקים לסוג לימוד 
המקובל  הגאון  הישיבה  ראש  שיעוריו של  שונים, 
הגר"י הלל מתמקדים בעיקר בקבלה אך גם בסוגיות 
ערים  בכמה  הפרוסה  רשת  שלום  אהבת  לחברת  הש"ס, 
בארץ ובכל רחבי הרשת לומדים כשמונה מאות אברכים, 

בראשותו של הגר"י הלל גם סמינר גדול לבנות.
דמותו של הגר"י הלל מקבצת סביבו רבים מכל העדות 
והחוגים, אלפים מגיעים מידי שנה לרקוד בהיכל הישיבה 
תורה,  שמחת  במוצאי  השניות  בהקפות  שערים  במאה 
הגר"י הלל עצמו עומד על הבמה ושר עם הציבור, כאשר 
ממשיך  שעה  כחצי  במשך  שגרתיים.  לא  ברובם  השירים 
ראש  הודי" כאשר  זיו  גלה  "גלה  את השיר  הישיבה  ראש 
הישיבה אומר "גלה גלה" והציבור "זיו הודי" וכן להיפך 
במנגינה סוערת ובליווי מוסיקת טראנס, מה שמביא רבים 

מן הצעירים לשמוח ולרקוד בישיבה.
דין  בית  בנשיאות  הלל  הגר"י  עומד  הישיבה  מלבד 
לענייני ממונות שהאב"ד הגאון רבי נפתלי נוסבוים עומד 
 6 מברסלב  נחמן  רבי  ברחוב  ממוקם  הדין  בית  בראשו. 
בירושלים והוקם כבר בתשמ"ז, החיבור בין הלכה לקבלה 

הוא מאוד נדיר ומאפיין את דמותו של הגר"י. 
כתלמיד ישיבת פוניבז' נקשר הגר"י הלל מאוד עם מרן 
את מסלול  לתלמידו המובהק,  והיה  זצ"ל  הגראמ"מ שך 
הגאון  המשגיח  עם  הגר"י  עשה  הקבלה  לתורת  הכניסה 
רבי דן סגל וכן עם הגאון רבי שמשון פנקוס זצ"ל שהיו 

לומדים יחדיו באנגלית.
ודרום  לצרפת  זצ"ל  הגראי"ל  מרן  של  במסעותיו 
אמריקה צירף אליו את הגר"י הלל למסע בגלל קשריו עם 
חזקים  קשרים  הלל  להגר"י  בחו"ל,  הספרדיות  הקהילות 
עם הנגיד הררי רפול, הנגיד אברהם שמיל גרוס, ריי הבר, 

מושה גרטנר, ועשירי הקהילה החלבית.
הגר"י נודע כמי שמסייע רבות ליתומים, הדבר הראשון 
במעלה אצל ראש הישיבה הוא עזרה ליתומים, דבר נוסף 

הוא קירוב רחוקים.

 

הנאום ב'לב לאחים'
בכנס 'לב לאחים' יצא הגר"י הלל במתקפה נגד ההפגנות 
על רקע הגיוס לצה"ל, תלמידיו מציינים כי "מיקומה של 
ישיבת חברת אהבת שלום בשכונת מאה שערים הביא את 
ראש הישיבה לכאוב ולראות מקרוב את ההפגנות, סיבה 
נוספת להתנגדות להפגנות היא בגלל החילול השם וריחוק 
גם  ולכן  רחוקים שעושים את הפעולה ההפוכה מקירוב, 

דיבר על כך בכנס לב לאחים".
בכנסת "לב אחים" נשא משא מעורר: "גדולים צדיקים 
יותר מבחייהם, מרן ראש הישיבה זצוק"ל פועל  במיתתם 
פעילי  כל  להצלחת  ובפרט  להצלחתנו  ומתפלל  עבורנו 
'לב לאחים'. אנחנו נמצאים בדור עם הזדמנויות עצומות. 
זו שעת רצון נפלאה וגדולה להצליח בהפצת תורה. צריך 
שנה  משבעים  למעלה  לפני  זו.  בשעה  מקומנו  את  לדעת 
עברה על עם ישראל שואה נוראה. ישנה עוד שואה שאולי 
קצת נשכחה, השואה של קהילות הספרדים במזרח התיכון, 
זו שואה של היוונים. נעשו ניסיונות אכזריים לעקור מהם 

תורה. 
תורה,  לנו  שתהיה  דאג  זצוק"ל  הישיבה  ראש  "רבינו 
שיהיו אברכי כוללים. מכמה מעטים זכינו לאלפים ורבבות 
כ"י. לימוד התורה הקד' הוא ששומר עלינו כמו שנאמר: 
ברכב  'אלה  מאליהם'.  כלים  והם  עליהם  והערב  'השכם 
ואלה בסוסים ואנחנו בשם ד' נקרא'. רשעי ישראל צר להם 
על גידול עולם התורה והם לוחמים נגדנו. 'בקש לבן לעקור 
את הכול'. הדרך היחידה היא עוד תורה, עוד ישיבות, עוד 
קירוב. השם יברך את כל האברכים הפועלים בהנהגת גדולי 
ישראל בעבודת הקודש. ברכתי לכם: לכו מחיל אל חיל. יש 

לנו נשק אמיתי, חזק שעמד לנו, היא שעמדה לנו, התורה 
הקדושה. אין לנו שיור אלא התורה הזאת. אחד הניסיונות 
בחור  לומר,  רגיל  אני  להפגנות.  שיוצאים  אלו  זה  שבדור 
ישיבה שיוצא מתוך כותלי הישיבה זה סכנת נפשות ממש, 
נעשים  שהם  שכן  כל  נפשות,  בסכנת  כבר  הוא  יציאה  רק 
חיילים היום, זה עוד צבא, צבא שלוחם, צבא ששורף, צבא 

שזורק, זה גם צבא. 
"שכחנו את הנשק האמיתי, השכם והערב עליהם בבתי 
ברכב  אלה  מאליהם.  כלים  והם  מדרשות  ובבתי  כנסיות 
הכח  נזכיר.  אלוקינו  השם  בשם  ואנחנו  בסוסים  ואלה 
להצליח בלימוד התורה, זה הכח האמיתי, זה הנשק הסודי 

שלנו, וזוהי ההצלחה".
דרשה נוספת של הגר"י שחוללה גלים הייתה בשיעורו 
ביום השואה, אז סיפר: "היה איש צדיק, ארי עלה מבבל – 
איש תקיף וקנאי הרב צדקה חוסיין זצ"ל, הוא סיפר שאחרי 
מלחמת העולם השנייה היו באים אנשים וכביכול מתלוננים 
על השם איך הרג שש מיליון יהודים, אמר להם, היה פעם 
עושים  היו  והבנק  בבנק,  כסף  הרבה  לו  והיה  גדול  עשיר 
הרוויח  מה  לו  מודיעים  לפעם  ומפעם  השקעות  בשבילו 
וכו', פעם אחת בא לבנק והודיע 'עשיתי את החשבון ואתם 

רבינו ראש הישיבה זצוק"ל 
דאג שתהיה לנו תורה, 
שיהיו אברכי כוללים. 
מכמה מעטים זכינו 
לאלפים ורבבות כ"י. לימוד 
התורה הקד' הוא ששומר 
עלינו כמו שנאמר: 'השכם 
והערב עליהם והם כלים 
מאליהם'. 
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טועה,  לא  'בנק  לו  אמרו  בהכל'  טעיתם 
להתפרע  העשיר  התחיל  אוטומטי',  הכל 
משטרה  הזמינו  המנהל,  על  ולהתנפל 
אנשי  את  הזמינו  אז  התפרע,  יותר  ועוד 
באזיקים  אותו  לקחו  המשוגעים,  בית 
טועה,  שהבנק  לצעוק  המשיך  ושם  לתא 
יותר, חשב  עוד  לו את הבור  אז העמיקו 
הדלת  על  דפק   – פה  אעשה  מה  לעצמו 
והודה שהבנק צודק ואני טעיתי, אז העלו 
אותו מהבור, והנמשל – אנחנו לא יודעים 
מה טוב לנו וצריך לסמוך על השם שאינו 
ששואל  ומי  לנו  טוב  מה  ויודע  טועה 

מפסיד".

תולדותיו
נולד  הלל  יעקב  רבי  המקובל  הגאון 
הלל  משה  להרב  בהודו  שנה   72 לפני 
נכדו של הרב אברהם הלל שכיהן  זצ"ל, 
באנגליה,  חי  בבחרותו  בעיראק.  כאב"ד 
מכן  ולאחר  גייטסהד,  בישיבת  למד  שם 
עלה לישראל ולמד בישיבת פוניבז' בבני 
ברק. רעייתו היא הרבנית המסורה ציונה, 
שהיה  זצ"ל,  אוחנה  יצחק  הרב  של  בתו 

רבה הראשי של קריית שמונה. 
ורבנים  דיינים  נישואיו למד במכון להכשרת  מיד לאחר 
ובמכון הארי  נסים,  יצחק  שהקים הראשון לציון דאז הרב 
פישל. את יסודות חכמת הקבלה למד בין היתר אצל הגאון 

רבי מרדכי עטיה זצוק"ל. 
בקבלה.  יומיים  שיעורים  מוסר  הוא  תשל"ב  שנת  מאז 
המקובלים  ישיבת  את  בירושלים  הקים  תשל"א  בשנת 
"חברת אהבת שלום", על שם חבורת המקובלים בראשות 
רבי שלום שרעבי זצ"ל, וכיהן בראשותה עם הגאון המקובל 
רבי דוד בצרי. בהמשך פרש הגר"ד בצרי והקים את ישיבת 

השלום. 
כבוגר ישיבת גייטסהד מוסר הגר"י שיעורים גם באנגלית, 

ויש בכך ייחודיות עצומה עבור תלמידי חו"ל. 
ומוסדות,  ארגונים  של  כנשיא  גם  מכהן  הלל  הגר"י 
להחזרה  שפועל  לעם'  'שלום  ארגון  הם  שבהם  הבולטים 
בירושלים.  אלישבע  בנות  וסמינר  נוער  בני  של  בתשובה 
הוא עומד בראש רשת כוללים "אליבא דהלכתא" - כוללי 
באזור  בעיקר  אברכים,  אלפי  שבהם  הלכה,  ללימוד  ערב 

ירושלים. 
ביחס  בפרט  קנאית,  השקפה  לבעל  נחשב  הלל  הגר"י 
ל'כל  תלמידיו  מספרים  לכך  בקשר  הספרדית.  לחברה 
ישראל': "הוא מכבד כל רב מובהק, גם אם מדובר בציוני 
דתי או רב המחזיק במשרה ממשלתית. בספריו נזכר לא אחת 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק. היה מקורב לזקן המקובלים 
רבי יצחק כדורי זי"ע, והיה בקשר מיוחד עם הראשון לציון 

רבי מרדכי אליהו שהיה בקי בתורת הקבלה. 
"הכלל אצל הרב שהוא אינו מתייחס למה אומרים ברחוב 
או לסטיגמות, יהודי תלמיד חכם בעיניו הינו תלמיד חכם גם 
הוא חובש כיפה בצבע אחר או כיפה סרוגה. ראש הישיבה 
הולך עם האמת ואומר את דעתו בכל דבר ועניין גם כאשר 
מסוימים  במקרים  לדלג  ממליצים  תלמידיו  או  מקורביו 
פלוני  רב  או לא לדבר עם  כדי להרוויח תרומה  על האמת 
כדי שלא יראה כלפי חוץ בצורה שלא תוסיף כבוד לראש 
הישיבה – אך ראש הישיבה מסרב לכל דבר שאינו אמיתי 

ופועל אך ורק כשההלכה בראש סדר העדיפויות".
הגר"י כתב עשרות ספרים )ראה מסגרת(. המכון להוצאת 
ספרי  של  כרכים  מאות  לאור  הוציא  שבראשותו  ספרים 
הוא מחזיק  יד.  רובם מכתבי  מחברים מהדורות הקודמים, 

באוסף נדיר של כתבי יד עתיקים ונדירים.
יודעים, כי בבחרותו עסק הגר"י  פרט מרתק שלא רבים 
עצום  סכום  דולר,  בכ-40,000  נמכר  מציוריו  ואחד  בציור, 
במיוחד באותם ימים. לקראת נישואיו זנח את תחום הציור 
כמקצוע ושקע בתורה ובהלכה, עד היום הרב מבין בציור 
ויודע להעריך שוויו של ציור, לא פעם בבתי נגידים בחו"ל 

הוא מביע התפעלות מהציורים היקרים בבתיהם. 
לגר"י הלל 15 ילדים, חלקם מלמדים במוסדותיו.

על אברכים ופרנסה
סימפוזיון  מתוך  ותשובות  שאלות  כאן  מפרסמים  אנו 
שנערך לפני כמה חודשים, בו חשף הגר"י הלל את משנתו 

בנושא עולם הישיבה מול החומר הגשמי:
אם  משפחתם  בני  את  לפרנס  האברכים  מצליחים  איך 

עיסוקם כל העת רק בתלמודם?
"פרשת ויחי יעקב בתורה הינה פרשה סתומה, ורגיל אני 
לדרוש בפרשה זו כמין חומר. שיעקב איש תם יושב אהלים, 
בן  אהל,  יושב  חכם  תלמיד  של  החיים  דרך  על  רמז  הוא 
תורה אמיתי השוקד על תורתו יומם ולילה. ועל כך נשאלת 
השאלה, ויחי יעקב, מהיכן ירק זה חי? איך בני התורה יחידי 
הפרנסה  היא  דחוקה  כמה  וידוע  וקיימים?  חיים  הסגולה 

וכמה דחוקות הן התמיכות, וזו תמיהה רבתי.
לשאול  לך  אין  סתומה,  זו  שפרשה   - לכך  התשובה  אך 
שאלות ולדרוש תשובות כי פרשה סתומה לפנינו. על דרך 
אומרם בתענית שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן 
העין. וזה כעניין שאמרו באבות 'כל המקבל עליו עול תורה 
מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ'. דרך ארץ פירושו 
טרדות הפרנסה, וכמו שכתב הרמב"ם )בסוף הלכות שמיטה 
ואיש מכל באי  לוי בלבד, אלא כל איש  'ולא שבט  ויובל( 

העולם אשר נדבה 
והבינו  אותו  רוחו 
להבדל  מדעו 
ד'  לפני  לעמוד 
ולעובדו  לשרתו 
ד',  את  לדעה 
כמו  ישר  והלך 
הא-לקים  שעשאו 
צווארו  מעל  ופרק 
החשבונות  עול 
הרבים אשר בקשו 
הרי  האדם,  בני 
קדש  נתקדש  זה 
ויהיה  קדשים 
ונחלתו  חלקו  ד' 
ולעולמי  לעולם 
לו  ויזכה  עולמים 
דבר  הזה  בעולם 
כמו  לו  המספיק 
לכהנים  שזכה 
והיינו,  ללוים'. 
הוא  שהשי"ת 
דבר  לו  הדואג 
בכדי  המספיק 
להתקיים.  שיוכל 
הגדול  הנס  זהו 
בני  משפחות  של 

התורה, שלמרות כל דחקות הפרנסה, הינם חיים ומתקיימים 
בסייעתא דשמיא.

אבל התמיהה היותר גדולה, היא תמיהת מוסדות התורה, 
המוסדות  יעקב,  ויחי  היחידים.  מתמיהת  גדולה  שהיא 
תורה,  תלמודי  החינוך,  בתי  ולתעודה,  לתורה  הקדושים 
סמינרים,  אברכים,  כוללי  גדולות,  ישיבות  קטנות,  ישיבות 
מהיכן ירק זה חי. איך עולם התורה בארץ הקודש ובגולה 
זו  פרשה  ברורה:  התשובה  כאן  גם  להתקיים?  ממשיך 
סתומה, אין מקום לשאול שאלות, בנס הם עומדים. הנס של 
ה'ארון נושא את נושאיו' - הוא נס נצחי, התורה הקדושה 
היא הנושאת את לומדיה, את מרביצי התורה, את מוסדות 

התורה ואת תומכי התורה.
וממין העניין יש לפרש בעניין הארון נושא את נושאיו, 
שכשם שקיום התורה הוא מעל לדרך הטבע, כך גם תומכי 
נפש  במסירות  ואומר  חוזר  ואני   - נפש  במסירות  התורה 
לברכת  הטבע,  מדרך  למעלה  של  להנהגה  זוכים   - דייקא 
הטבע,  מדרך  למעלה  ועסקיהם  ידיהם  מעשה  בכל  שמים 
וצנורות  דאורייתא  תמכין  להיות  להתמיד  שיוכלו  באופן 

שפע למוסדות הקדושים".
גם  הנס  ניתן לסמוך על  וכי  גדלים,  וצרכיו  גדל  הדור 

בעת הזאת?
"אכן אכשר דרא, וגבר עלינו חסדו של הקב"ה שהגדיל 

הגר"י הלל נחשב לבעל השקפה קנאית, 
בפרט ביחס לחברה הספרדית. בקשר לכך 
מספרים תלמידיו ל'כל ישראל': "הוא מכבד 
כל רב מובהק, גם אם מדובר בציוני דתי או 
רב המחזיק במשרה ממשלתית. בספריו 
נזכר לא אחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. 
היה מקורב לזקן המקובלים רבי יצחק כדורי 
זי"ע, והיה בקשר מיוחד עם הראשון לציון 
רבי מרדכי אליהו שהיה בקי בתורת הקבלה. 
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את עולם התורה, עד שהגענו בדורנו למציאות כה מבורכת 
שלא הייתה עידן ועידנים, ויתכן שבמשך אלף שנה לא היו 
עמלי תורה בכאלו ממדים והיקפים, רבבות רבבות ומאות 

אלפים שבכל אתר ואתר, כן ירבו. 
לעומתם ועמם, הקים לנו הקב"ה לגיון של תומכי תורה, 
שבט זבולון, יהודים שמוסרים נפש לתמוך בעולם התורה 
ולהחזיק בעץ החיים, והם חיים על מנת לתמוך. חז"ל אמרו 
על אופייה של אומה זו, שנתבעים ונותנים, ובמשמעות של 
נתבעים נראה שזו היא הדרך לקבץ מעות, לתבוע, לדחוק, 
וחסד.  צדקה  עמך  שיעשה  עד  ללחוץ,  להטריד,  להפציר, 
יכולני  שבימינו  דאורייתא  תמכין  הני  של  בשבחם  אבל 
לומר שאינם נתבעים ונותנים, הואיל וכלל אין צורך לתבוע 
ואצים רצים לתרום מרצונם הטוב.  מהם, הם חפצים בכך 
ניכר עליהם שהם חיים כדי להרים נדבות. כל דאגתם להיות 
מן המעלים בקודש ולתרום עוד ועוד. בצדקתם הם מפזרים 
אף  מעשר,  בשיעור  להם  די  שלא  פשוט  ועצום,  רב  ממון 
אינם מסתפקים בעשרים אחוז, ביודעי ומכירי קאמינא שיש 
מעבר  גם  שנותנים  ויש  מכספם,  אחוז  חמישים  הנותנים 
אלו  נדיבים  פלאות,  פלאי  סתומה,  פרשה  זו  והרי  לכך. 
מפזרים ממונם על דרך שאמרו חז"ל בברכות אם ראית דור 
שהתורה חביבה עליו - פזר, והם נוהגים כך בכספם, שאינם 
אומרים די במעשרות, אלא מפזרים ממש, ובבחינת 'כספם 
בחוצות ישליכו', וברוך ד' א-לקי ישראל שלא נפקד מקומה 

של מידה טובה זו בקרב שלומי אמוני ישראל".
הרבה  היום  ויש  לו,  קשה  שהפרנסה  שמרגיש  אברך 
אפשרויות לנסות ולהשיג תוספת, כשהכל בתחום התורני, 
וקירוב,  חיזוק  מסגרות של  או  ספרים,  לעריכת  במכונים 
יש כאלו שלוקחים לימוד עם תלמידים, מה ניתן להמליץ 
לצאת  מבלי  לפרנסתו  משהו  להוסיף  שרוצה  לאברך 

מתחום הלימוד?
אם  כי  באמונה,  חסרון  שזהו  להדגיש  ראוי  "ראשית 
יאמין ויבטח בהקב"ה, לבטח הוא יתברך ימלא צרכיו. ורק 
זו, והוא חש שעליו  מי שבכל זאת מתקשה להגיע לדרגה 
לדעת  צריך  אזי  התורני,  בתחום  צדדי  לעניין  גם  לפנות 
שעדיים  אברכים  ישנם  מדובר.  אברך  סוג  באיזה  ולראות 
לגדולות, ומי שמכיר בהם צריך לעודד אותם ולאפשר להם 
'יששכר  להמשיך בשקידתם, אולי באופן פרטי של הסכם 
יתאפשר  ולא  יצאו מהלימוד  ובאמת אסור שהם  וזבולון'. 
להם לגדול, וטוב שיקיימו את דברי הנפש החיים כפשוטו 
בביאור מחלוקתם של רבי ישמעאל ורשב"י, שאמרו הרבה 
עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, והרבה עשו כרשב"י ולא 
עלתה בידם, שדייק מזה שיחידים אכן עלתה בידם כרשב"י, 
ומי שבאמת  סייעתא דשמיא.  יש הרבה  שכן בכל הדורות 
להמשיך  ויוכל  לו  יעזור  הקב"ה  תורה,  עול  עליו  יקבל 

בלימוד.
לצערנו, קיימים כיום אנשים לא מעטים שהיה ביכולתם 
להיות מגדולי ישראל, והפסדנו אותם כי הם יצאו למצוא 
פרנסתם בדברים צדדיים, ולא היו שם משכילים להבין אל 
דל, כמה היה באפשרותם לגדול ומה היה יכול לצאת מהם 

אלמלי קבלו את התמיכה הראויה".
ועול  אלו,  להסכמים  להגיע  מצליחים  שאינם  וכאלו 

הפרנסה רובץ לפתחם?
"אברכים שיש להם בעיית פרנסה וחייבים לצאת להשיג 
בעיה  אצלם  שקיימת  אברכים  כן  וכמו  למחייתם,  מעט 
לשבת ללמוד כל היום, והם חשים בצורך להתעסק במשהו 
זה מחזק אותם ללמוד בשקידה  מן הצד, שאדרבה עיסוק 
בשאר שעות היום, ונפשם בשאלתם כדת מה לעשות. הנה 
ראוי להקדים ולהדגיש שאי אפשר להניח יסוד מוסד כללי 

בדבר זה, כי כל אחד הוא סוגיה בפני עצמו.
ולגבי דירוג הדברים, יש אנשים שמאד מתאימים לעסוק 
בקירוב, ולהם טוב שיפנו עצמם לזה. אולם אני מאד חושש 
לרדת  שעלולים  כאלו  ישנם  כי  בדבר,  להיזהר  ומבקש 
בעצמם בזמן שהם עסוקים בלהעלות אחרים, וצריך בדיקה 
ובפרט  הוא,  באשר  קירוב  מין  לכל  לרוץ  שלא  מאומצת 
לחשוב  מחויבים  שאנו  וכמו  הצניעות.  גדרי  לפרוץ  שלא 
ולדאוג על הנשמות הנדחות בקצה העולם היהודי, על אחת 
כמה וכמה שצריכים אנו לדאוג על נשמה יקרה של אברך 
ילדיהם,  בן טובים, שנולד להורים צדיקים, שהתפללו על 
ועכשיו  ולמצוות,  לתורה  שיגדלו  דמעות  עליהם  והורידו 
יכולים  הם  הרי  עיר,  של  ברחובה  לקירוב  אותם  שולחים 
הם  אם  לראות  מעמיקה  בדיקה  וצריך  בנפשם,  להינזק 
מתאימים לכך, ודבר זה נצרך להיעשות רק על ידי הדרכת 

גדולי הדור ועל פי הוראותיהם.
עושים  הקירוב  ארגוני  כי  ספק  מכל  שלמעלה  והגם 
בזאת,  ועוסקים  זאת  אנחנו מעודדים  וגם  גדול מאד,  דבר 

אבל הנכון לעשות כן בתבונה. וכגון, לקחת אברכים יותר 
ובנויים  ומעלה, שהם כבר חזקים  מבוגרים מגיל שלושים 
ויכולים לתת ולהעניק מעצמם לאחרים, וכך מוצאים פרנסה 

יתירה, וגם מוציאים לפועל את הכוחות שלהם.
וכן יש אברכים לא מעטים שהם בעלי כישרונות מיוחדים 
בכתיבה ועריכה, ולכן מתאים להם האופן הזה של התעסקות 
בעריכת ספרים. ויש בזה צד מעלה שמלאכתן נעשית באופן 
והיא מצווה  שמור, שעושים זאת בבית או בבית המדרש. 
רבה להגדיל תורה ולהאדירה, ובמיוחד בהתעסקות בספרי 
דשמיא.  וסיעתא  זכות  הרבה  בזה  יש  הראשונים,  רבותינו 

ואין ספק שבעלי השמועה נעשים עבורו מליצי יושר.
אני באופן אישי יכול להעיד על עצמי, שהרי אנו עמלים 
המוציא  שלום'  אהבת  'מכון  במסגרת  זה  בתחום  רבות 
דורות  מגאוני  רבים  גדולים  של  ומגנזיהם  מתורתם  לאור 
דשמיא.  מהסייעתא  פלאות  הרבה  בזה  רואה  ואני  עברו, 
עונה  ואני  שלנו.  ההצלחה  סוד  מה  אותי  לעיתים שואלים 
קרוב  עולם  לאור  שהוצאנו  הספרים  בזכות  שזה  ואומר 
הם  אלו  עולם  שצדיקי  ספק  לי  שאין  ספרים,  מאות  לשש 
מליצי יושר בעדנו. ואני מבאר זאת על דרך שאמרו חז"ל 
בשכר האומרים דבר שמועה מפיהם ש'שפתותיהם דובבות 
להצלחת  בתפילה  דובבות  היינו  'דובבות'  דמ"ש  בקבר', 
רוח  נחת  כיון שגרמו להם  ולומדי ומלמדי תורתם,  מפיצי 
ולילה  יומם  עליה  שעמלו  תורתם  בהפצת  נשמה  ועליית 
כשרון  לו  ומי שיש  קודש,  עבודת  זו  ואכן  נפש.  במסירות 
לכך ראוי שיעשה זאת, ובעיקר כשהוא נותר ספון באהלה 

של תורה ברמה לימודית גבוהה". 
רבים מתקשים כיצד יגמרו את החודש, ואף אם יש לו 
בלימוד  ולעסוק  להישאר  הוא מעדיף  להכנסה,  אפשרות 
מחזקים  איך  מכך,  וחי  מהלימוד  נהנה  הוא  כי  בלבד, 

אותו?
הוא  במועט'  'הסתפקות  של  זו  שאלה  דעתי,  "לעניות 
ענין התלוי במושגי הסביבה והזמן. לדוגמה, ישנן שכונות 
שיש בהן כמה שכנים שבאו מחו"ל. פעם התבטא באוזני 
יש  במועט,  מסתפקים  אינם  הם  'תראה  באומרו:  מישהו 
להם עזרה בבית, יש להם רכב או לעיתים שניים, ויש להם 
כל מיני דברים שהם בגדר לוקסוס שאין לאברכים רגילים 
כמונו'. והשבתי לו: תלוי כיצד מתבוננים על הדבר, כי יש 
צד שנאמר דאדרבה הם הקריבו וויתרו יותר מאתנו. אנחנו 
בדוחק  ישנים  והיו  אחד  בחדר  חיים  שהיו  אבותינו  לגבי 
כמ"ש 'על הארץ תישן וחיי צער תחיה', הנה כיום יש לנו 
משופרים.  חיים  תנאי  ואף  ומרווחות  יפות  די  דירות  ב"ה 
יותר בעד  ולעומתנו, אותם בני חו"ל, הם מקריבים הרבה 
ברמת  יורדים  הם  לכאן  בבואם  כי  בארץ,  כאן  התורה  חיי 
החיים באופן ניכר ממה שהיו רגילים לה בחו"ל. שם היה 
צריך  כן  על  בהרבה.  גדולים  מותרות  חיי  הגדול  לחלקם 
להסתכל על ההסתפקות במועט באופן יחסי. ועל כל פנים 
ולהוסיף  צריך לדעת שזו לא חכמה לדבר על ההסתפקות 
ונטל  כובד  על שכמה של האישה את  ועוד  עוד  ולהעמיס 
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הבית.
יצא  בירושלים שכמעט  כאן  דור שלם  מכירים  אנחנו 
לתרבות רעה בגלל העניות שהייתה מנת חלקו. בני הדור 
על  וחוו  הגדולה ששררה בביתם  העניות  ראו את  ההוא 
במינימום  אפילו  להתקיים  היכולת  חוסר  את  בשרם 
אחר  ולתור  מהלימוד  לפרוש  אותם  הביא  וזה  הכרחי, 
לכל  ראוי  לפיכך  רחבות.  מעט  שיביאו  אחרים  דברים 
ולראות  יחסי  באופן  על הצרכים  להסתכל  ואברך  אברך 

את האמת שבצרכיו אלו. 
לכן צריך לשקול את הדברים באופן אחראי. יש דברים 
מזיקים.  דברים  אף  ויש  מיותרים,  דברים  יש  חיוניים, 
ולוקסוס  פאר  לתנאי  לצפות  צריך  אינו  תורה  בן  כמובן 
מעבר למקובל, אבל דברים בסיסיים כמעט כולם צריכים, 
והם הכרח לנוחיות הבית בדור שעול החיים מכביד מאד 

על האישה.
רגיל אני לומר מוסר לאברכים שלנו, שאנו היום כמו 
דור דעה, וכמו שהם היו אוכלי המן, אנחנו גם נקראים 
היום אוכלי המן, שכן כיום אף אחד לא ימות מרעב. חובה 
להדגיש ולומר, שכיום כל מי שמקבל עליו עול תורה, יש 
לו אפשרות של פרנסה לצרכים ההכרחיים, וזהו הסייעתא 
הללו,  התנאים  את  מנצל  שאינו  ומי  דורנו.  של  דשמיא 
בביסוס  העוסקים  כל  ועל  גדולה.  מאד  עליו  התביעה 

לכך  לדאוג  האחריות  מוטלת  תורה  מקומות  ובהרחבת 
שיהיה בהם כדי לכלכל בכבוד את הלומדים, ואז תבוא 

עליהם ברכת טוב, וזכותם גדולה מאד". 
רבים מראשי הכוללים מתלוננים על קשיים באיתור 

כספים עבור האברכים, האמנם?
 "מי שיש לו מקום תורה אמיתי, שכל שאיפתו להצמיח 
לפעמים  בעזרו.  יהיה  ד'  חכמים,  תלמידי  של  דורות 
לי,  אני שומע פה ושם אמרות מאנשים כאלו שאומרים 
חוסר בתקציבים  הכולל בשל  את  לסגור  נאלצים  הם  כי 
ואני משיב ברורות, למרות החריפות  שאין להם לשלם, 
שבדבר, שמי שמדבר כך עדיף אכן שיסגור את הכולל. 
כי מאז ומקדם מעולם לא שמענו שסוגרים מקום תורה 
נושאיו.  את  נושא  שהארון  וכידוע  כסף,  מחסור  משום 
ואם הוא מקום תורה אמיתי יהיה לו קיום. וכך הוא גם 
אצל האברכים, כל יחיד צריך לדעת ברורות, שכל אברך 
שמקבל עליו עול תורה באמת, מעבירין ממנו עול מלכות 
לכל  פרנסה  לו  שתהיה  הוא  ומובטח  ארץ,  דרך  ועול 

הנצרך לו באמת".
כיצד ניתן לחזק את אותם אברכים שמסתפקים במועט 

ועמלים אך בתורה?
לא  ביגיעה  התורה  שלימוד  העיקר,  את  נשכח  "בל 
רק מביא לידי שכר בעולם הבא, אלא כפי שאמרו חז"ל 
במסכת אבות, 'כך היא דרכה של תורה', היינו שזו הדרך 
להצליח בלימודה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 
התנא  דקדק  כך  ועל  תישן.  הארץ  ועל  תהיה  צער  וחיי 
לסיים, אם אתה עושה כך 'אשריך בעולם הזה' וטוב לך 
אין שמחה   - בעולם הבא. הרי שגם בעולם הזה אשריו 
בה  ומתייגע  בתורה  שלומד  כמי  הזה  בעולם  וסיפוק 

להתענג על ד'.
מספרים על כמה גדולי ישראל שהיו מביעים הרגשה 
זו. מרן הגרא"מ שך זצוק"ל אמר פעם לגביר גדול שביקר 
הרבה  כך  כל  שלך.  הבא  בעולם  מקנא  'אני   - בביתו 
לי  יש  הזה'  'עולם  אבל  בכספך,  והפצת  הרבית  תורה 
להשקיע  אני  ויכול  וחשש,  עול  שום  לי  אין  ממך,  יותר 
כל מרצי אך בלימוד, ואילו לך יש עול כבד, כמו שאמרו 
חכמינו 'מרבה נכסים מרבה דאגה'. זאת היא ההסתכלות 
לו  יש  שהגביר  להיפך,  חושבים  העולם  אבל  האמיתית, 
עולם הזה שאין כדוגמתו, ואילו למרן הרב שך חסר לו 
בעולם הזה, אבל לבטח יש לו את העולם הבא. אבל מרן 

ז"ל ידע להגדיר זאת נכון, כי 'ונהפוך הוא'.
ובזה ניתן לסיים ולחזק את תחושת הסיפוק לאברכים 
השכר  כל  שמלבד  תורה,  של  באהלה  עצמם  הממיתים 
הזה  העולם  את  אף  להם  יש  הבא,  בעולם  להם  הספון 
ימינו שיפנימו  וזהו חיזוק רב לאברכים בני  ביתר שאת. 
אודות  חז"ל  דברי  ידוע  כבר  פנים,  כל  ועל  היטב.  זאת 
העוסקים בתורה מתוך הדחק, שהם חביבים לפניו יתברך 
מכל. וסוף סוף אמרו חז"ל כל המקיים את התורה מעוני 

סופו לקיימה מעושר!"

ספריו:
אהבת שלום - על הרש"ש, שיטתו בקבלה וחיבוריו

סידור כוונות אהבת שלום - )6 כרכים( הגדה של פסח, 
השבועות,  חג  כוונות  העומר,  ספירת  ופורים,  חנוכה 
כוונות  כולל:  נוסף  כרך  הלולב.  נענועי  וכוונות  סוכות 
כוונות  הצדקה,  כוונות  הנהנין,  ברכות  כוונות  הסעודה, 
פדיון נפש לחולה. בכל כרך מופיע קונטרס "שפת הים" 

ובו ביאור על הכוונות.
שפת הים - )7 כרכים( ביאורים בסדרי הכוונות על פי 
שובבי"ם,  פסח,  שבועות,  כרכים:  לאור  יצאו  הרש"ש. 

חנוכה, ספירת העומר, סעודה וברכות הנהנין.
ושבתה הארץ - בעניין סדר הכוונות בשנת השמיטה. 
כולל קונטרס "כנסייה לשם שמים" לקט מגדולי הדורות 
בנושא הכוונות בשנת השמיטה. וכן מאמר "בעניין סדר 

הכוונות בשנת היובל".
חיים  עץ  ספר  על  ביאורים  כרכים(   5(  - הים  שרשי 
וכן  דבריו  את  פירוש המבאר  כולל  ויטל.  חיים  רבי  של 

ביאורים וחידושים
שרשי הים - חידושים וביאורים על שער התיקון מתוך 

ספר עץ חיים של רבי חיים ויטל
אספקלריא דנהרא - ביאור על הקדמת רחובות הנהר 
בשם  רהוט  ביאור  פירושים,  שני  מכיל  הרש"ש.  של 

"נהרא ופשטא", ועיונים וביאורים בשם "מעמקי הים".
וישב הים - )3 כרכים( שאלות ותשובות הלכה למעשה 
על ארבעת חלקי שולחן ערוך, משולבים בהנהגות על פי 

הקבלה
שער  על  וביאורים  חידושים  פירושים   - הים  גלי 

הכוונות להאר"י ונהר שלום וסידור הכוונות לרש"ש
בתורת  וביאורים  מאמרים  כרכים(   3(  - בחכמה  הבן 

הקבלה ובכוונות הרש"ש
ביאורים והגהות על כתבי יד של המקובל רבי שאול 
האר"י  בכתבי  השדה",  "פאת  ספר  על   - הכהן  דויק 

והרש"ש
ימים  על  ומאמרים  שיחות  כרכים(   2(  - הים  רוח 

נוראים, פסח ושבועות.
תקנת השבים - מאמרים בגדרי התשובה והתיקון על 
קונטרס  כולל  השובבים.  ימי  בעניין  ובפרט  החטאים, 
השובבים,  לימי  ותיקונים  תפילות  סדרי  ומציל"  "פודה 

וסדר פדיון "פ"ד תעניות".
דרבי שמעון  והילולא  בעומר  ל"ג  על   - הזה  הגל  עד 

בר יוחאי.
העולמות  מבנה   - השמים  שער  פתח  אריאל  בנין 

העליונים.
תמים תהיה - ביאור מצוות "תמים תהיה עם אלוקיך", 

וחובת ההתרחקות מקבלה מעשית ומקובלים מתחזים.
רני עקרה - ילקוט פקידת עקרות ועקרים, כולל עצות, 

סגולות, תפילות ודברי נחמה.
עמודי הוראה - ביאור על ספר "מורה באצבע" מרבי 

חיים יוסף דוד אזולאי.
קביעת  בעניין  ומאמרים  תשובות   - האר"י  גבורת 
וכללי  והמקובלים  הפוסקים  בין  במחלוקת  ההלכה 

הפסיקה כדעת המקובלים.
ישמח משה

תהילות יוסף - תולדות רבינו יוסף חיים מבגדאד.
ויצץ ציץ - קונטרס המבאר שגם לפי הקבלה יש מצווה 

שייראו הציציות של הטלית קטן לעיני כל.
עוטר ישראל בתפארה - בעניין הנחת תפילין של רש"י 

ושל רבינו תם, האם להניחם ביחד או בזה אחרי זה.
בין זרועות עולם - פסק בעניין כיוון העמדת המיטה 

בין דרום וצפון.
ילקוט פטר חמור - בהלכות ובענייני פדיון פטר חמור, 

נערך עם חברי המכון של ישיבת "חברת אהבת שלום".
מספרי  ומוסר  הלכות  עם   - רפאל  תפילת  סידור 
החיד"א, נערך עם חברי המכון של ישיבת "חברת אהבת 

שלום".
"בן איש חי - תולדותיו, קורותיו ומורשתו לדורות", 

בהוצאת "מרכז שלום לעם".
תורת  כתיבת  השתלשלות  תיאור   - לדורות  כתבוני 
מהספר  נרחבים  חלקים  אביב"י  יוסף  לטענת  האר"י. 

הועתקו מספרו בנין אריאל.
דברי תורתו מתפרסמים גם בירחון מקבציאל.

בל נשכח את העיקר, שלימוד 
התורה ביגיעה לא רק מביא 
לידי שכר בעולם הבא, אלא 

כפי שאמרו חז"ל במסכת 
אבות, 'כך היא דרכה של 

תורה', היינו שזו הדרך להצליח 
בלימודה, פת במלח תאכל 
ומים במשורה תשתה וחיי 
צער תהיה ועל הארץ תישן
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תמונות החשודים בחיסול במלזיה
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על
עשור לאחר חיסולו של רב המרצחים עימאד מורנייה בדמשק, יותר 
למוסד  מיוחסות  טרוריסטים  חיסול  של  בינלאומיות  פעולות  ויותר 
הישראלי, שזנח מעט את מדיניות החיסולים לאחר הכישלון בפרשת 
מהנדס  בטש,  אל  פאדי  במלזיה  חוסל  האחרון,  במקרה    משעל 
חשמל בכיר שהיה מעורב בפיתוחים טכנולוגיים עבור חמאס  קדמו 
לו השנה חיסולים בטוניס ובלבנון שיוחסו למוסד, והם רק קצה הקרחון 

 המוסד הישראלי – מיתוס שהפך לאגדה  

|| איילה אבן האזל ||

הכוונת

 M. Wade, Encyclopdia Astronautix, and ,צילומים: חיים צח לע"מ
ויקיפדיה.  ,Berliner-Ultrasonics
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6:00 ש בשעה   21.4.2018 שבועיים,  לפני  בת 
שימש  אשר  ה-35  בן  בטש  אל  פאדי  בבוקר: 
כאימאם של המסגד בקואלה לומפור במלזיה, 
עשה את דרכו למסגד כמו בכל יום שגרתי, אך 

הוא לא ידע שלעולם לא יגיע למחוז חפצו. 
שני אלמונים על אופנועי B.M.W שהמתינו 
ליד ביתו, ירו בו ארבע עשרה כדורים ונמלטו. פאדי אל בטש מצא 
את מותו במקום. בהמשך, ארגון הטרור חמאס פרסם מודעת אבל 
שימש  אשר  הפלסטיני,  החשמל  מהנדס  של  עת  בטרם  מותו  על 
עדי  באמצעות  פרסמה  מלזיה  ומשטרת  בשורותיו.   בכיר  בתפקיד 
ראיה קלסתרונים של שני החשודים בירי, אשר הורכבו על פי עדויות 
של עוברי אורח. מדובר בגברים חסונים בגובה 1.80, ממוצא מערבי 
או מזרח תיכוני. החשודים חבשו קסדות - ולכן המשימה לאיתורם 
הופכת מורכבת במיוחד. לא ידוע האם החשודים עברו בגבול מלזיה 
ולכן הוצבה שמירה מיוחדת בגבולות. משטרת מלזיה אף הוסיפה 
את  עוינים  אשר  מקצועיים  מודיעין  בסוכני  מדובר  הנראה  ככל  כי 

הפלסטינאים. את הקליעים העבירה המשטרה לניתוח מומחי נשק.
ישראל לא קשרה את עצמה לאירוע, חרף האשמות מצד פלגים 
בחמאס, מצד ראש החמאס איסמעיל הנייה ומצד מזכ"ל חיזבאללה 
לתקשורת:  בראיון  מסר  ליברמן  איווט  הביטחון  שר  נסראללה. 
"חיסול חשבונות בין פלגים שונים של ארגוני טרור זה דבר שאנחנו 

רואים חדשים לבקרים, ואני מניח שזה גם המצב במקרה הזה".
בנוסף ציין ליברמן: "האיש לא היה צדיק. הוא לא עסק בשיקום 
את  שמענו  אנחנו  לרצועה.  המים  תשתיות  ושיפור  החשמל  רשת 
עסק  הוא  כי  וציינו,  אחריות  שלקחו  החמאס  ראשי  של  ההודעות 

בשיפור רקטות".
מסתבר כי פאדי אל בטש לא רק עסק בשיפור רקטות אלא היה 
מומחה של ממש לרקטות ומל"טים בנוסף לתפקידו כאימאם במסגד 
פרו-פלסטינים  בארגונים  חבר  היה  אל-בטש  פאדי  בנוסף  המקומי. 
אשר קראו לשחרור מסגד "אל אקצה" והתייחס לחיסולו של הצלם 
הפלסטיני שנהרג לאחרונה לאחר שניסה לצלם באמצעות רחפן את 

אירועי הגדר.
הגופה  להבאת  מאמצים  המהנדס  של  משפחתו  עשתה  במקביל 
לקבורה בעזה למרות התנגדות ישראל. יש לציין כי פאדי אל-בטש גר 
במלזיה שבע שנים יחד עם אשתו וילדיו. מלזיה הינה מקום מגורים 
אטרקטיבי הרבה יותר ממחנה הפליטים ג'יבליה בעזה אשר בו גדל, 
אך למרות זאת משפחתו רצתה לקבור אותו דווקא בעזה. המשפחה 
טוענת כי הופתעה לחלוטין ממותו, היות ומעולם לא היו לו אויבים. 
אביו לא ראה אותו כמה שנים ואף אחד לא צפה מוות פתאומי שכזה. 
הישראלי  הכובש  את  מאשימה  אמו  נראית  שהופץ  ויראלי  בסרטון 
כל  נכחו  ההלוויה  "הצטיינותו המדעית". במסע  בנה בשל  בהריגת 
המי ומי בצמרת חמאס. מנהיג חמאס נאם בהלוויה והכריז "הדם הוא 

הדלק לחיים שלנו".
כי  טיימס'  יורק  ב'ניו  חשפו  ביץ'  והאנה  ברגמן  רונן  העיתונאים 
נודע להם באמצעות "מקורות מודיעין מהמזרח התיכון ומהמערב" 
כי החמאס אשר מנסה להקים מערך טילים בלתי מאוישים, שלח את 
קוריאה, כשהמתווכת  צפון  עם  נשק  עסקאות  כמה  לבצע  אל-בטש 
מטילים  יותר  הרבה  ומדויק  יעיל  שכזה  טילים  מערך  מלזיה.  היא 

רגילים וזה מה שעורר את חששו של המוסד. 
ככלל, מלזיה הפכה בשנים האחרונות לגן עדן לפורעי חוק בכל 
פרו-איסלאמית  הינה  המדינה  טרור.  ואף  הברחות  לסמים,  הקשור 

ידידות  רגשי  גילוי  תוך  בעזה  ביקור  ערך  המלזי  הממשלה  וראש 
חמים לראשי החמאס. אל-בטש עסק ברכש מגורמים שונים ולאחר 
השייכים  במתקנים  לחימה  אמצעי  פיתוח  במחקר  עוסק  היה  מכן 
לאוניברסיטה בקואלה לומפור והסביבה. תחום עיסוקו היה בעיקר 
אלקטרו- אופטיקה, מכשיר לדיוק טילים ומל"טים. בנוסף לכך אל-
הנראים  במחקרים  מלזים  חוקרים  עם  פעולה  בשיתוף  עסק  בטש 
את  שימשו  עניין  של  לאמיתו  אך  הפשוט,  המלזי  לחוקר  תמימים 

החמאס לפיתוח אמצעי לחימה נגד ישראל.
רכבי  של  משלוח  האחרונה  בתקופה  תפסה  מצרים  כי  לציין  יש 
מונחית  לתחמושת  מיועדים  שהיו  קוריאה  צפון  תוצרת  תקשורת 

בדרכם לעזה.  
מנגד, עולה סברה נוספת כי הפעם אין זאת פעולה ישראלית אלא 
זו,  תיאוריה  לפי  הפלסטיני.  במהנדס  הנייה  של  התנקשות  פעולת 
זהות מצרית בקש  המהנדס אשר חלק מבני משפחתו בעלי תעודת 
את  שתסיר  למצרים  לפנות  והציע  נורמאליים  משפחה  חיי  לחיות 

הסגר על עזה  - ומכאן היד של הנייה קצרה על ההדק.
העיתונאי רונן ברגמן חולק על דעה זו וטוען כי מדובר בפעולה 
קטנה, חלק ממבצע גדול יותר, שמטרתה לפגוע בניסיונות ההתעצמות 
של החמאס אשר חוצה גבולות יבשתיים. ישראל עושה מאמץ לפגוע 
לחימה  אמצעי  הברחת  לפני  השיא,  לפני   – ההתחמשות  במאמץ 
המשתפות  למדינות  גם  משמעותית  באמירה  מדובר  לעזה.  גמורים 
פעולה: ישראל לא תהיה מוכנה ולא תהין שרחוק מגבולותיה יקים 

החמס מעבדות ומפעלים ליצור אמצעי לחימה מתוחכמים.

חמדאן ואל זווארי

מוחמד  של  החיסול  ניסיון  את  מזכירה  האחרונה  ההתנקשות 
חמדאן - בחודש ינואר השנה. כאשר התפוצצה בעיר צידון בלבנון 
לאחר  רק  חמדאן.  מוחמד  בשם  אז,  עד  אלמוני  אדם  של  מכונית 
מעשה הסתבר כי חמדאן הינו אחיו של נציג חמאס בלבנון ומשמש 
בתפקיד של איש קשר של החמאס מול איראן. חמדאן לא נהרג אלא 
רק נפצע. האם ידו של המוסד בניסיון החיסול הזה? אם תשאלו את 

הלבנונים – התשובה היא כן.
בנוסף, בדצמבר 2016 חוסל מוחמד אל זווארי, ראש יחידת פרויקט 
מזל"טים,  בפיתוח  עסק  זווארי  אל  בטוניס.  החמס  של  המל"טים 
גלשנים ורחפנים לצורכי ריגול ולצורכי טרור וביצוע פיגועים. מבצע 
חיסולו היה מורכב משני שלבים, יום לפני החיסול נפגש מוחמד עם 
ובשלב  ברור,  באופן  לזהותו  היה  תפקידה  הונגרית אשר  עיתונאית 
אחרת,  במכונית  מכוניתו  התנגשות  כדי  תוך   – למחרת  ביום  השני 
נורה למוות על ידי מתנקשים בעלי דרכון בוסני. גם במקרה הזה עלה 

חשד יותר מסביר כי ידו של המוסד במעשה.

נאום חרושצ'וב

מדינה  של  כמעט  אלמוני  מוסד  היה  פעילותו  בראשית  המוסד 
קטנה במזרח התיכון. כיצד זה הפכו פעולות המוסד למיתוס בקרב 

מדינות המערב ומדינות ערב כאחד?
בידו  עלה  כאשר  עולם,  לתהילת  זכה  דרכו  בראשית  המוסד 
נאום   – חרושצ'וב  ניקיטה  של  והסודי  החסוי  נאומו  את  להשיג 
בפברואר  וארבע  בעשרים  הקומוניסטית  המפלגה  בוועידת  שנישא 
1956. בנאום יצא המנהיג הקומוניסטי חוצץ בפעם ראשונה ובאופן 
היסטורי נגד פשעי הרודן סטאלין - שלוש שנים לאחר מותו. הנאום 
הוקיע את פולחן האישיות אשר הגה סטאלין ואת מדיניות הטיהורים 
מדיניות  אותה  באשמת  המועצות.  ברית  ברחבי  נקט  בה  האכזרית 
הוכרז סטאלין כרוצח ההמונים הגדול בהיסטוריה - יותר מהיטלר! 
עשרה  הינו  היטלר  מואשם  בהם  הקורבנות  מספר  השוואה,  לשם 
מיליון איש, לעומת מספר הקורבנות שנרצחו על ידי  סטאלין - בין 

11 מיליון ל-40 מיליון בני אדם. 
על מנת לשמור על הסודיות בעת הנאום, הוצאו נציגי המפלגות 
הקומוניסטיות שמחוץ לברית המועצות מן האולם ונשארו רק נציגי 

הוועדה שהינם תושבי ברית המועצות. 
הייתה זו נקודת מפנה בברית המועצות ומדינות רבות בעולם ששו 
יהודי  עיתונאי  השיג  הנאום  את  וכלשונו.  ככתבו  הנאום  את  לקבל 
בשם ויקטור גרייבסקי והעבירו לאנשי השב"כ הישראלים בשגרירות 
ביון  כארגון  לאומית  בין  הכרה  המוסד  קיבל  מאז  בוורשא.  ישראל 

חשאי אשר עולה ביכולותיו על ארגונים ותיקים ממנו.

מסתבר כי פאדי אל 
בטש לא רק עסק 
בשיפור רקטות אלא 
היה מומחה של ממש 
לרקטות ומל"טים בנוסף 
לתפקידו כאימאם 
במסגד המקומי. בנוסף 
פאדי אל-בטש היה חבר 
בארגונים פרו-פלסטינים 
אשר קראו לשחרור 
מסגד "אל אקצה" 
והתייחס לחיסולו של 
הצלם הפלסטיני שנהרג 
לאחרונה לאחר שניסה 
לצלם באמצעות רחפן 
את אירועי הגדר

חרושצ'וב וקנדי בפגישתם בוינה
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דרכי הפעולה

אנשי המוסד חיים כל השנים בזהות בדויה ומתאמנים למבצעים 
גם  ממעקב,  והתחמקות  מעקבים,  ידי:  על  נשלחים  הם  אליהם 
אימון ושינון של פרטים השוליים ביותר, שינון שמות צופן, תקשור 
באמצעות סימני ידיים תמימים והבעות פנים. בדיוק כמו בסיפורים. 
מכשירי  הטמנת  מנעולים,  בפריצת  המוסד משתלמים  אנשי  בנוסף 
קשר, צילום, נהיגה על כלי רכב שונים משאיות ואופנועים, אימוני 
ירי, קרב מגע וכן הפעלת מזרקים או ניעור פחיות משקה עם רעל. 
באימונים שמים דגש רב על שמירה על קור רוח – סוכן המוסד אף 

פעם אינו מופתע או נבוך, על מנת שלא ייקשר לאירוע חריג.
טרור  בארגוני  המעורבים  מחבלים  של  חיסולים  שורת  סמך  על 
בשנים עברו, נראה כי ישראל מפעילה באופן שיטתי לוחמי צללים 
אשר מסלקים מהזירה אנשי מפתח בארגונים אלה. ישראל מעדיפה 
ולעיתים אף הכחישה מעורבות, אלא אם  לא לקחת תמיד אחריות 
ישנם  דיפלומטית.  תקרית  למנוע  מנת  על  זאת  לעשות  נאלצת  היא 
כמה מבצעים הרואיים של המוסד שהתפרסמו בעבר ונדמה שכבר 

נשכחו מהציבור הישראלי. 

חיסול 'הנסיך האדום'

ונרצחו  נחטפו  בה  מינכן,  באולימפיאדת  הנורא  הטבח  בעקבות 
במבצע  המוסד  יצא  גרמניה,  אדמת  על  ישראלים  ספורטאים   11
כל חברי ארגון "ספטמבר השחור" שהיה אחראי  נקמה לחסל את 
יצא  לא  מנת שאף אחד מהם  על  על הטבח,  בעקיפין  או  במישרין 
חי. ביניהם היה גם ראש הארגון - עלי חסן סלמה שערפאת ראה בו 
חייו  סגנון  בשל  האדום"  "הנסיך  כונה  חסן  עלי  דרכו.  את ממשיך 
המרד  מראשי  היה  אביו   – ייחוסו המשפחתי  ובשל  העיניים  מנקר 
הגדול – ארגון טרור שכוון בעיקר נגד הבריטים אך גם נגד יהודים, 
ונהרג באחת ההתקפות. יש הסוברים כי הכינוי 'הנסיך האדום' בא 
בשל תאוותו לרצח ודם. ידו הארוכה של המוסד כוונה נגד המחבלים 
אנשי ספטמבר השחור וצדה אותם, אחד אחד. אם באמצעות פיצוץ 
טלפון או באמצעות פיצוץ מיטה בבית מלון - רק  "הנסיך האדום" 

הצליח לחמוק שוב ושוב מזרועותיו של המוסד.
לילהאמר, אך בשל  בעיר  בנורבגיה  ניסו לחסלו  באחת הפעמים 
טעות בזיהוי נרצח אזרח מרוקני לעיני אשתו ההרה, כאשר עלי חסן 
סלאמה כלל לא היה באזור. אירוע זה כונה "פרשת לילהאמר" וגרם 

מבוכה גדולה למוסד.
לאירוע  נסע  סלאמה  להגיע.  איחרה  לא  האמיתית  הנקמה  אך 
הישראלי  מהמוסד  מאד  חשש  סלאמה  בלבנון.  בביירות  משפחתי 
בשיירת  סלאמה  נסע  הגנה  לצורך  הכוונת.  על  מונח  שראשו  וידע 
מאבטחים  ארבע  כשכל  מאבטחים,  ב16  מוקף  הוא  כאשר  רכבים 

יושבים ברכב אחר. אך כל זה לא עזר לו. 
סלאמה נסע ברכב השלישי בשיירה, כאשר מכונית תופת פרצה 
למרכז השיירה בין הרכב השני לשלישי והתפוצצה. בגרסה אחרת 
מול  בבניין  השמינית  בקומה  התגוררה  אשר  בריטית  מוסד  סוכנת 
ביתו של סלאמה הפעילה את מכונת התופת באמצעות שלט רחוק. 
המאבטחים  ארבעת  כולל  השמימה  עפה  סלאמה  של  מכוניתו 

שהקיפו אותו והמוסד סימן וי על מבצע הנקמה שהושלם.

ד"ר ג'ארלד בול

מבוססת  למשפחה  בקנדה  ב1928  נולד   – בול  ג'ארלד  ד"ר 
מהמעמד הבינוני שנקלעה למשבר כללי. בנוסף אמו נפטרה ואביו 
גאון  אווירונאוטיקה  מהנדס  היה  בול  המרה.  לטיפה  למכור  הפך 
וחלם לייצר טילים ארוכי טווח שיגיעו לחלל. בהמשך סיים לימודי 
ארטילריה.  טכנולוגיות  בפיתוח  ועבד  בלבד,   23 בגיל  דוקטורט 
בול אף הקים חברה משלו ומכר תותחים ללא אחרת מאשר מדינת 
ישראל, שהייתה הלקוח הראשון הגדול שלו. בנוסף מכר אף לדרום 

אפריקה שהייתה תחת אמברגו. 
בעקבות מכירת התותחים לדרום אפריקה נתפס ד"ר בול, נאשם 
בירת  בבריסל  לגור  עבר  מכן  לאחר  שנה,  חצי  של  לתקופה  ונאסר 

אמיצה  ברית  נוצרה  איראן  עיראק  מלחמת  בתקופת  בלגיה. 
חוסיין  תקופה.  באותה  עיראק  שליט  חוסיין,  סדאם  לבין  בינו 
להציב  שאיפתו  את  לממש  בול  ג'ארלד  בד"ר  לתמוך  החליט 
עמדה  תקופה  באותה  שישראל  העובדה  לאור  בחלל,  לוויין 
ישראל  עם  להתחרות  שאף  חוסיין  וסדאם  לחלל  לוויין  לשגר 
עומד  הוא  כי  לחוסיין  אף הבטיח  בול  ד"ר  לפגר מאחור.  ולא 
לפתח תותחים אשר יגיעו למרחק של מעל 1,000 ק"מ, והרודן 
בול  ד"ר  של  השאפתני  הפרויקט  מהרעיון.  התלהב  העיראקי 
ייצור תותח באורך 156  כונה בשם "מגדל בבל" – מדובר על 
מטר, בקוטר מטר ובמשקל של 2,100 טון –  משקל עצום ללא 

ספק.
מוקטן  מדגם  תותח  פיתוח  על  בול  ד"ר  שקד  ראשון  בשלב 
הציפיות.  את  ומימש  מושלם  היה  התותח  מטרים.   45 באורך 
מאירופה,  קיבל  אשר  מתכת  באמצעות  נעשה  התותח  ייצור 
במיוחד מסקוטלנד, ואשר אותו הסווה כחלקים של צינורות נפט 
מלחמה.  לאזורי  נשק  למכור  מהאיסור  להימלט  מנת  על  וזאת 
יש טענה האומרת כי סקוטלנד ידעה בדיוק למי היא מוכרת את 
חלקי החילוף, אך בשל השיקול הכלכלי העלימה עין. גם האימון 

נעשה על אדמת עיראק בשטח שקיבל בול מסדאם חוסיין. 
ד"ר בול אף שקד לפתח את טילי הסקאד העיראקיים והגדיל 
את טווח הפגיעה שלהם על חשבון ראש הקרב והדיוק. למען 
הסר ספק - מדובר בטילים שכעבור שנים לא מעטות תקפו את 
ישראל במלחמת המפרץ. הבן של ד"ר בול סיפר לאחר מעשה, 
את  בחומרה  וראתה  ממעשיו  לחדול  ממנו  ביקשה  ישראל  כי 

שיתוף הפעולה עם סדאם חוסיין אך ד"ר בול בחר להתעלם. 
בשלב ראשון סוכנים ישראלים חדרו לביתו והשאירו מהפכה 
והעדיף  התעקש  בול  ד"ר  אך  שם,  לביקורם  ברורים  וסימנים 
המוסד  בפני  הותיר  ולא  הגרנדיוזיות  שאיפותיו  עם  להמשיך 
אף ברירה. המוסד החליט לנקוט בפעולה. סוכנים של המוסד 
אך  המדען  גר  בו  בבניין  דירה  ושכרו  מרוקו  לאזרחי  התחזו 
רק  התאים  אשר  מפתח  הסוכנים  קיבלו  בנוסף  אחרת.  בכניסה 
החניה  אך   – בול  של  הכניסה  עבור  ולא  שלהם  הכניסה  עבור 
בלי  בשקט  לעבוד  הסוכנים  יכלו  כך,  לכולם.  משותפת  הייתה 
בגבו  למוות  בול  נורה   1990 בשנת  מרץ  בחודש  חשד.  לעורר 
בתחילה  בראשו.  פעמיים  ועוד  פעמים  שלוש  קצר  מטווח 
אשר  ישראלי  עסקים  איש  היה  היעד  כי  בלגיה  משטרת  סברה 
התגורר באותה כניסה של בול, רק לאחר שבנו של בול שיתף 
את החוקרים באזהרות שקיבל אביו – הבינה המשטרה כי לא 
מדובר בחברי ארגון טרור ערבי אלא בידו הארוכה של המוסד 

הישראלי. 

פתחי שקאקי 

לו  הפריע  שלא  מה  בהכשרתו,  ילדים  רופא  היה  שקאקי 
לעמוד בראש ארגון הג'יהאד האיסלמי. בינואר 1995 שלח רב 
 – ליד  בית  בצומת  שהתפוצצו  מתאבדים  מחבלים  המרצחים 
עשרים ואחד צנחנים )כמעט ילדים( נהרגו. שקאקי גורש ועבר 
כספית  מתמיכה  נהנה  הוא  לסוריה.  ומשם  ללבנון  מירושלים 
של המודיעין הסורי, קיבל גם כספים מאיראן ומיעט להתנייד, 

והמוסד נאלץ להמתין בסבלנות לשעת כושר. 
ההזדמנות לא איחרה לבוא. ב-1995 שליט לוב מועמד קדאפי 
הזמין את מנהיגי הטרור הפלסטינאים להתארח במדינתו בכדי 
שקאקי  פתחי  אף  כי  שיערו  במוסד  נכבד.  כספי  בסיוע  לזכות 
באותה  כספי.  סיוע  באותו  לזכות  גם  ואולי  ללוב  להגיע  ירצה 
תקופה הדרך היחידה להגיע ללוב הייתה דרך מעבורת העוברת 
במלטה, וזאת בשל מעורבות סוכנים לובים בפיצוץ מטוס פאן – 

אם, כמה שנים קודם לכן. 
של  הנסיעה  פרטי  נידונו  בה  לשיחה  להאזין  הצליח  המוסד 
לכוונת.  נכנס  שקאקי  וכך  לטריפולי,  מסוריה  שקאקי  פתחי 
הפעולה החלה. לוחמים של המוסד חדרו בקלות ללוב באמצעות 
שקאקי  השוממים.  החופים  אחד  על  אותם  שהורידו  ספינות 
מסוריה  וטס  בעקבותיו  מי  אי  כי  מדי  יותר  חשד  לא  כנראה 
במעבורת  ומשם  כלל,  מלווים  ללא  יתרה  בשאננות  למלטה 

בנסיעה של 8 שעות הגיע ללוב. 
לאחר ארבעה ימים חזר באותה הדרך למלטה בדרכון מזויף על 
שם איברהים אל- שויש. את עצמו דאג להסוות בהסוואה רופפת 
באמצעות סוג של פאה נוכרית שכנראה לא הצליחה לבלבל את 
'דיפלומט',  המלון  לבית  חזר  מדי. שקאקי  יותר  המוסד  לוחמי 
'מרקס  בחנות  לעבור  דאג  ואף  כן  לפני  ימים  ארבעה  שהה  בו 
אנד ספנסר' על מנות לקנות מתנות לילדיו. בדרכו חזרה מבסוט 
יריות  שלוש  אותו  הפתיעו   – בשקיותיו  נמצא  השלל  כאשר 

אייכמן לאחר לכידתו בכלא רמלה

ג'ראלד בול

ראש המוסד הנוכחי יוסי כהן
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עוד  הוסיף  אופנוע,  על  רכוב  היורה  מדויקות. 
שני כדורים לווידוא הריגה, כאשר כל הפעולה 
מת  שקאקי  שניות.  עשרים  היותר  לכל  נמשכת 
במקום. לא נמצאו עדויות אשר קושרות אי מי 
לחיסול. משטרת מלטה פרסמה הודעה על סוחר 
לובי שנהרג. רק אחרי כמה ימים התבררה זהותו 

של הנרצח כראש ארגון הג'יהאד האסלאמי. 

פעילות ענפה

המוסד  של  פעילותו  רוב  הדברים,  מטבע 
חשאית, אבל עם פעולותיו שזכו לפרסום רשמי 
בכתבה  אלה שסיקרנו  ברור מלבד  לאישוש  או 

ניתן לכלול את הפעולות הבאות:
מבצע ברן - חטיפתו של קצין צה"ל אלכסנדר 
ישראל ממדינה במערב אירופה, שם הציע לרגל 
עבור מצרים. ישראל, שהורדם לאחר החטיפה, 
מת במהלך הטסתו וגופתו הושלכה לים התיכון.
המשטר  מבכירי  אייכמן,  אדולף  חטיפת 
למשפט  והבאתו  מארגנטינה  בגרמניה,  הנאצי 

בישראל.
חיסול פושע המלחמה הלטבי הרברטס צוקורס באורוגוואי.

מעורבות בחיסול מנהיג האופוזיציה המרוקאי מהדי בן ברקה.
מבצע יהלום - הבאת מטוס המיג 21 העיראקי עם הטייס העריק 

מוניר רדפא לישראל.
מבצע אביב נעורים - סיוע לכוחות צה"ל )סיירת מטכ"ל, שייטת 

13 וגדוד 50( לאתר ולחסל מחבלים בכירים באש"ף בלב ביירות.
ידי  - סיכול הפלת מטוס אל על בקניה )1976( על  מבצע צרבת 
חמישה אנשים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, באמצעות 

שני טילי כתף מסוג סטרלה.
ודיע חדאד באמצעות רעל ביולוגי  חיסול בכיר החזית העממית 

בגרמניה המזרחית.
חטיפת מרגל האטום מרדכי ואנונו ברומא.

מבצע הצגת תכלית לחיסולו של אבו ג'יהאד )חליל אל וזיר( בעיר 
תוניס בירת תוניסיה יחד עם לוחמי סיירת מטכ"ל ושייטת 13.

חיסול בכיר אש"ף עאטף בסיסו בפריז.
ניסיון התנקשות כושל בראש הלשכה המדינית של חמאס, ח'אלד 

משעל בעמאן.
פעולות נוספות רבות מיוחסות למוסד, אף על פי שישראל נמנעה 
מלתת לכך אישור רשמי )ולעיתים אף הכחישה מעורבות( ואין לכך 

הוכחות, והבולטות שבהן הן:
חיסול מזכ"ל החזבאללה עבאס מוסאווי בלבנון.

חיסול בכיר החמאס עז א-דין שייח' ח'ליל בדמשק.
אל-מג'זוב  מחמוד  הפלסטיני  האסלאמי  הג'יהאד  בכיר  חיסול 

בצידון.

חיסול בכיר חזבאללה עימאד מורנייה בדמשק.
חיסול מנהלו של ראש הלשכה המדינית של חמאס חאלד משעל, 

הישאם פאיז אבו ליבדה בסוריה.
חיסול בכיר החמאס מחמוד אל-מבחוח בדובאי.

עלי  מסעוד  שהריארי,  מג'יד  האיראניים  הגרעין  מדעני  חיסול 
איראני  גרעין  מדען  של  הקשה  ופציעתו  רזא'אי  ודריוש  מוחמדי 

בטהראן בשנים 2010 ו-2011.
חיסול כמאל רנאג'ה )ניזאר אבו מוג'האד(, בכיר בחמאס ויורשו 

של אל-מבחוח בדמשק.
חיסול חסן אל־לקיס, בכיר החיזבאללה בלבנון.

חיסולים,  של  שורה  האיראנית:  הגרעין  תכנית  נגד  פעילות 
פיצוצים ומבצעי חבלה במתקני הגרעין ובסיסי הטילים של איראן, 
טהרני  חסן  האסלאמית,  המהפכה  במשמרות  בכיר  נהרג  גם  בהם 

מוקדם, שהיה דמות מפתח בתוכנית הטילים האיראנית.
חיסול בכיר חיזבאללה מוסטפא בדר א-דין בדמשק.

הפכו  המבריקות  פעולותיו  לאחור.  נסוג  לא  הישראלי  המוסד 
העולם  ומדינות  ונועזות  מתוחכמות  בפעולות  מדובר  דבר.  לשם 
עם  יחד  אך  אותן.  לבצע  יכול  הישראלי  המוסד  שרק  בכך  מודות 
זאת המוסד התפרסם לעיתים בכישלונות מפוארים אשר הביכו את 
ישראל בעולם, ואנו יודעים היטב כי "אם ה' לא ישמור עיר שווא 

שקד שומר."

סלאמה נסע ברכב 
השלישי בשיירה, כאשר 
מכונית תופת פרצה 
למרכז השיירה בין 
הרכב השני לשלישי 
והתפוצצה. בגרסה 
אחרת סוכנת מוסד 
בריטית אשר התגוררה 
בקומה השמינית בבניין 
מול ביתו של סלאמה 
הפעילה את מכונת 
התופת באמצעות 
שלט רחוק. מכוניתו של 
סלאמה עפה השמימה 
כולל ארבעת המאבטחים 
שהקיפו אותו והמוסד 
סימן וי על מבצע הנקמה 
שהושלם

המוסד הצליח להאזין 
לשיחה בה נידונו 
פרטי הנסיעה של 
פתחי שקאקי מסוריה 
לטריפולי, וכך שקאקי 
נכנס לכוונת. הפעולה 
החלה. לוחמים של 
המוסד חדרו בקלות 
ללוב באמצעות ספינות 
שהורידו אותם על אחד 
החופים השוממים

ראשי המוסד. צילום: חיים צח דוברות בית הנשיא

בניין המשלחת הישראלית במינכן
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רפואי חייגו

תחשבו

המזדרזים להצטרף למכירה הסינית למען איחוד הצלה 
עד יום ראשון כ"א באייר, בשעה 12:00 בלילה 

נכנסים חינם! להגרלת הביניים על מתנות שוות במיוחד
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פרק שלישי בסדרת הכתבות על 
עולם הישיבות: הטבחים נחשפים 
לראשונה, תפריט הארוחות, ראש 
הישיבה שמודה לטבחית בכל שנה 
במסיבת חנוכה, הטבח שמשמש 
"פורים רב", מנהל הישיבה שמכין 
בעצמו את הטשולנט, יום רביעי 
של השניצלים, בוגר אור יהודה 
שמשמש טבח בבית מדרש עליון 
ונכדו של חבר ה'מועצת' שאחראי 
על המטבח

|| יענקי קצבורג || לכםחציו
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תורה פ מתן  לקראת  הכתבות  בסדרת  ג'  רק 
בחלק  שעסקנו  אחרי   - הישיבות  מהיכלי 
בישיבות,  גשמי  היותר  לחלק  נדלג  הרוחני, 
עומדים  הארוחות  מאחורי  האוכל,  חדר 
שבחורי  בזמן  מאוד  קשה  שעמלים  אנשים 
להכין  כדי  המדרש  בבית  לומדים  הישיבה 
עבורם את האוכל, המשימה היא קשה ביותר מאחר ומדובר 
בכמויות משמעותיות, והטבחים מתחילים בהכנות לארוחות 
הבוקר כאשר עדיין חשוך בחוץ, ובהכנה לארוחת הצהרים 
תמיד  ולא  א',  סדר  את  מתחילים  שהבחורים  לפני  עוד 

התלמידים יודעים להעריך את גודל הטרחה והמסירות. 
כאשר יצאנו לבדוק את הנעשה בחדרי האוכל התברר כי 
המשימה של הטבחים פעמים כמעט בלתי אפשרית, התקציב 
נמוך ולכן רשימת המוצרים דלה מאוד – הטבחים נדרשים 
התלמידים  תנאים,  במינימום  וטעים  מזין  אוכל  להכין 
פעמים זועמים על הטבחים על סוג האוכל, בעוד כידוע לא 

הם קובעים את התפריט אלא הנהלת הישיבה. 
משפט כואב ששמענו מאחד הטבחים שמופיעים בכתבה 
כסף  שאספתי  פעמים  כמה  "היו  שמו:  בעילום  וחפץ 
נכבדה  לקנות בקר בהכשר מהודר בכמות  כדי  מהמשפחה 
והוספתי על דעת המשגיח כשרות לחמין של בני הישיבה. 
השבוע",  כל  למשך  אותם  יחזק  הזה  שהבשר  הרגשתי 
אמירה זו משקפת את התחושה של טבחים רבים שמוסרים 
נפש הרבה הרבה מעבר למקובל ולמצופה מהם. "טבח זה 
תפקיד שצריך מסירות בלתי רגילה, אי אפשר להחזיק מעמד 
בתפקיד יותר מידי זמן אם עובדים בשביל משכורת, השעות 
לא שעות מקובלות, העבודה מצריכה התנתקות מהמשפחה 

למשך רוב היום. צריך להוקיר מאוד את הטבחים".

סערת המזון הבריא
טיוטת  את  חודשים  כמה  לפני  הפיץ  המשפטים  משרד 
התקנות למזון בריא בישיבות, אולם הוא הבהיר כי בשלב 
אוכל  לממכר  ומכונות  לקיוסקים  רק  יתייחסו  הן  ראשון 
בארוחות  המוגש  לאוכל  ולא  הספר  בבתי  לתלמידים 

לתלמידים במוסדות החינוך. 
לאחר  פרצה  בישיבות  הבריא  המזון  סביב  הסערה 
שח"כ יעקב אשר הגיש רביזיה במהלך דיון בועדת החינוך 
כי  הישיבות  מנהלי  בשם  טען  אשר  מרגי.  ח"כ  בראשות 
 - החרדים  החינוך  מוסדות   - הכלליים  הספר  לבתי  בניגוד 
והוא  למזון  ייעודי  תקציב  מקבלות  לא  הקטנות  הישיבות 
להביא  קודם  הראוי  מן  כך  ובשל  הכללי,  מהתקציב  נלקח 
בתפריט  המוסדות  את  לחייב  מכן  לאחר  ורק  נוסף  מימון 
חדש ויקר. כמו כן, אשר טען כי אישור התקנות עלול לסכן 

את עצמאות מוסדות החינוך החרדיים. 
מי שהתנגד למהלך של אשר היה סגן שר הבריאות יעקב 

אישור  את  קיבלו  שהתקנות  ליצמן 
שר.  בתפקיד  ששימש  בעת  משרדו 
צריכים  החרדים  ש"גם  טען  ליצמן 
והתעלם מטענות  בריא",  אוכל  לאכול 

אשר. 
אשר  התערבות  בעקבות  לבסוף, 
מנהלי  לטובת  פרוש  מאיר  השר  וסגן 
הסכים  החינוך  משרד   - הישיבות 
הישיבות  את  מהתקנות  להחריג 
לאישור  עברה  וההחלטה  הקטנות 

משרד המשפטים - שם התקנון נעצר. 
משרד  בטיוטת  ההסבר  בדברי 
תקנות  "התקנת  כי  נכתב  המשפטים 
יימכר  כי  לוודא  בכדי  נועדה  אלו 
ויימנע  איכותי,  מזון  לתלמידים 
ועלול  בריא  שאיננו  מזון  מהתלמידים 
משרד  החל  שכך,  מאחר  בהם.  לפגוע 
החינוך ראשית בהתקנת התקנות, אשר 
יפקחו על המוצרים הנמכרים במסדות 
מזנונים  קיוסקים,  במסגרת  החינוך 
השני,  ובשלב  מזון,  לממכר  ומכונות 
יובאו תקנות אשר יפקחו על הארוחות 
ידי  על  החינוך  במוסדות  המוגשות 

חברות הסעדה וכיוצ"ב".
כך או כך התפריט בישיבות בינתיים 

לא השתנה.

התפריט המקובל
נפתח תחילה עם התפריט הנהוג והמקובל ברוב הישיבות 

הליטאיות:
ארוחת הבוקר:

לחם שחור פרוס 
גבינה לבנה 5% 

חמאה
ממרח שוקולד

ריבה
ביצים קשות וחביתות

מלפפון/עגבניה
שתיה ממותקת/מים

תה
חלב

אבקת קפה.
ארוחת צהרים: 

בשרי,  אוכל  בשבוע  פעמים  שלוש  תכלול  עיקרית  מנה 
כמו קציצות עוף/ חזה עוף/ שניצל/ רבע עוף/ חמין. 

פעמיים בשבוע המנה העיקרית היא פרווה, כמו נקניקיות 
בורקס  תפו"א/  עם  בלינצ'ס  תירס/  שניצל  הצומח/  מן 

תפו"א/ חמין פרווה. 
אורז/  אדמה/  תפוחי  להגיש  נהוג  העיקרית  המנה  לצד 
קטניות  או  ירוקה/  שעועית  אפונה/  פתיתים/  פסטה/ 

מעורבות. 
כמו  פרי שלם  מוגש  ולקינוח פעמים  לפחות.  סלט אחד 

תפוח/ תפוז/ אגס וכדומה.
ארוחת הערב 

הארוחה מבוססת תמיד על מאכלי פרווה קלים לצד לחם 
שחור פרוס וממרחים. 

בארוחת  עיקרית  מנה  על  שידלגו  ישיבות  בהחלט  יש 
הערב ויגישו מרק ירקות פרווה ותוספת שתכלול סלט ולחם. 
יגישו מנה עיקרית פרווה כמו  ישיבות אחרות  זאת  לעומת 

פיצה/ צ'יפס/ אורז/ פסטה וכדו'.
בימי שישי בשעה 13:30 מוגשים בורקסים ורוגלך. 

לצאת  ישיבה  מבחורי  למנוע  בכדי  האחרונות,  בשנים 
מהישיבות  בחלק  הוסיפו  ומסעדות,  בחנויות  מזון  לרכוש 
בליל  במיוחד  בלילה,   23:00 בשעה  גם  קל  כיבוד  הגשת 
שישי אז רבים מן הבחורים לומדים לאורך הלילה וזקוקים 
לאוכל חם, בישיבות רבות יגישו בליל שישי חמין )טשולנט( 

פרווה בשעה 12:30. 
התפריט בשבתות וחגים הוא כמובן שונה לחלוטין:

בליל שבת אחרי תפילת מעריב ימתינו הבחורים לקידוש 
המבוגרים,  הישיבה  מבחורי  אחד  כלל  בדרך  עורך  אותו 
על השולחנות מחכות לחמניות "בולקעלך" וכמה סלטים. 
בלבד,  פיש  גפילטע  תכלול  הדג  מנת  רבות  בישיבות 
בישיבות בהן המצב טוב יותר מנת הדג תכלול סוג נוסף של 

דגים כמו נסיכת הנילוס מושט או סלומון. 
יזכו  מרק,  שקדי  לצד  יוגש  תמיד  שלא  המרק  לאחר 
בקר  או  לשניים  המחולקת  עוף  רבע  למנת  הבחורים 
בחלק מהישיבות ותוספת נוספת של קוגל או אורז, בחלק 
מהישיבות השתייה בשבת היא פטל ומשקה מתוק יוגש רק 
בחגים, בישיבות בהן המצב הכלכלי טוב יותר יוגש בקבוק 

קוקה קולה לארוחת שבת עבור כל חמישה בחורים. 
בליל שבת בשעה 23:00 יש כיבוד קל ושתיה.

הקיץ  בתקופת  שחרית  תפילת  אחר  בבוקר  בשבת 
ורק  בלבד,  קל  כיבוד  ויגישו  קידוש  יערכו  רבות  בישיבות 
מי  המלאה.  השבת  ארוחת  תוגש  יותר  מאוחרת  בשעה 
מאוחרת,  בשעה  שמתעוררים  הבחורים  הם  מכך  שנהנה 
וכך לא מפספסים את הארוחה בחדר האוכל של הישיבה, 
סיום  לאחר  מיד  מתקיימת  ארוחת השבת  החורף  בשבתות 
תפילת שחרית בישיבה, בדרך כלל סביב השעה 10:00 ועד 

השעה 12:00 בצהרים. 
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לחמניות  כלל  בדרך  כולל  השבת  בארוחות  התפריט 
למנה  וסלטים  ביצים  או  פיש  גפילטע  קציצות  בלקעלך, 
ראשונה, ישיבות בהן המצב הכלכלי מאפשר יגישו גם כבד 
הטשולנט  החמין,  כמובן  היא  העיקרית  המנה  ביצים.  עם 

שכולל בקר וקישקע )קוגל העשוי קמח(. 
שנשארו  הסלטים  כלל  בדרך  יוגשו  שלישית  בסעודה 

מסעודות השבת לצד לחמניות.
במוצאי שבת בשעה 23:00 יוגשו ביצים קשות וחביתות 
או בחלק מהישיבות לחמניות  עם לחמניות שנותרו משבת 
ויז'ניץ  מאפיית  כי  מספרים  ברק  בבני  בישיבות  חדשות, 

תורמת לחמניות טריות.

הישיבות המובילות
כחמש  לפני  גדול  שינוי  חל  ישראל  בבית  מיר  בישיבת 
ענקיים  אוכל  חדרי  שלושה  בישיבה  פעלו   2013 עד  שנים. 
חדר  הקיצוצים,  חרב  שהונפה  לאחר  ישעיה'.  'בית  בבניין 
אוכל אחד נסגר ושני חדרי אוכל אחרים המשיכו לפעול אך 
במתכונת של חלוקת מנות בבר, ולא כהגשה לשולחנות, כפי 

שהיה עד אז. 
כי  גילו  שבישיבה  העובדה  בגלל  היא  לשינוי  "הסיבה 
התלמידים,  ממספר  בהרבה  גדולה  המוגשות  המנות  מספר 
מן  ורבים  וחברים  אורחים  להביא  נהגו  בחורים  כי  התברר 
אברך  לנו  אומר  כלל",  לישיבה  שייכים  היו  לא  הסועדים 
בישיבת מיר. המטבח של ישיבת מיר הוא מפעל של ממש, 
במרכזו מכונה מיוחדת להכנת שניצלים, מדובר על עשרת 
מן  רביעי  יום  מידי  וחמש מאות שניצלים שיוצאים  אלפים 

המכונה לבחורי ישיבת מיר ומיר ברכפלד. 
הגב'  היא  הטבחית  בתפרח  בישיבה  תושיה:  ישיבת 
לצדם  במושב,  המתגוררים  רפאל  ובעלה  פרץ  שושנה 
עובדים צוות של עובדים ועובדות ממוצא רוסי. טבח הערב 
עונה לשם יגאל וגם הוא מסור מאוד לתלמידים, יגאל בעל 
הכנת  מרשם  את  רכשו  בדרום  הפלאפל  וחנויות  זהב  ידי 
ולפי האגדות הוא מקבל תמלוגים מחנויות  עיסת הפלאפל 

הפלאפל בנתיבות וברחבי הדרום.
ראש  של  נאומו  בתחילת  החנוכה  במסיבת  שנה  מידי 

הוא  פילץ  הגר"א  הישיבה 
העבודה  על  לטבחים  מודה 
במשך  והמסירות  הקשה 
פרץ  רפאל  כולה,  השנה  כל 
הראשית  הטבחית  ורעייתו 
לתחילת  במיוחד  מגיעים 
כדי  הישיבה  ראש  של  נאומו 
לשמוע את מילות הכרת הטוב 
כי  יצוין  פילץ.  הגר"א  של 
במשך  מתעניין  פילץ  הגר"א 
המאכלים  בטיב  השנה  כל 
באופן  יהיה  שהכל  ודואג 

משובח.
עליון:  מדרש  בית  ישיבת 
הוא  משה,  לשם  עונה  הטבח 
מומחה בהכנת שניצלים שכל 
אבל  אוהבים,  הישיבה  בני 
המאכל הכי קל עבורו להכנה 
שניצל  פרווה.  נקניקיות  הוא 
עבודה  לדבריו  מצריך  בשרי 

הוא  בחודש.  פעמיים  רק  שניצלים  מכין  הוא  כן  ועל  קשה 
מאוד מאושר מן העובדה שראשי הישיבה אוכלים מן האוכל 
שלו וסומכים עליו, בעיקר מן העובדה שראש הישיבה הגר"י 
אונגרישר הנחשב לאחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו אוכל 
מן האוכל שלו. את הטשולנט בישיבת בית מדרש עליון מכין 
להכין  אילסון שהתנדב פעם אחת  גרשון  ר'  הישיבה  מנהל 
חמין ומאז הבחורים נקשרו לטעם המיוחד. טבח הערב בבית 
מדרש עליון הוא מוטי, בוגר ישיבת אור יהודה, שגם עורך 
נוהג  בר מצוות ואירוסין לבני רבני הישיבה. בשבתות הוא 

לאכול אצל הגר"א פוסטבסקי ר"י אור יהודה.
פרלמוטר  שמחה  הוא  הראשי  הטבח  פוניבז':  ישיבת 
יעקב,  באר  גרודנא  ישיבת  עבור  גם  האוכל  את  שמכין 
שכואב  הדבר  מלך.  וקרית  ציון  תפארת  לישיבות  גם  ועוזר 
באוכל  השתמשו  הישיבה  שבני  הוא  ביותר  לפרלמוטר 
שלו כדי לזרוק אחד על השני במאבקים שהיו בעבר בחדר 
האוכל של הישיבה. יצוין כי באופן מפתיע מתנהל קשר חם 
בין שמחה פרלמוטר לטבח של הישיבה השנייה, פרלמוטר 
וכן  מרקוביץ'  הגר"ש  ישיבת  של  הטבח  כהן  במאיר  נועץ 

שף  הוא  כהן  מאיר  המאכלים.  הכנת  אופן  בנושא  להיפך 
בין  וזאת בעיקר בימי  ידוע המשמש כשף בספינות הפלגה 

הזמנים.
ישיבת "מאור התלמוד": הטבחית הראשית אווה, ממוצא 
רוסי, היא מותג בישיבה לאוכל טוב, והיא משמשת טבחית 
כמעט מאז הקמת הישיבה. אחראי מטבח ראשי הוא יעקב 
כהן, חרדי תושב העיר רחובות. טבח הערב הוא יוסף גניש, 

דתי ממוצא תימני תושב רחובות.
יצחק  הוא  המטבח  אחראי  ישראל":  "עטרת  ישיבת 
שטיינוביץ', מתברר כי בנו של רו"מ הישיבה הגאון רבי בן 
ציון אזרחי ונכדו של ראש הישיבה הגרב"מ, הוא טבח ידוע 
במסעדות גורמה, ואף מבשל עבור ישיבות רבות כמו למשל 
ישיבת מרכז הרב, ישיבת דרך חכמה ועוד. בבעלותו מפעל 
בירושלים.  בעטרות  החרדית"  "העדה  בכשרות  קייטרינג 

הטבח בעטרת ישראל הוא רן דרור.
שכונת  תושב  הוא  הראשי  הטבח  ברכפלד:  מיר  ישיבת 
גולדשטיין.  דוד  בשם  ישראל,  עטרת  ישיבת  בוגר  ברכפלד 
הוא מכין את הארוחות במשך כל השבוע מלבד ימי רביעי, 
אז מגיעים שניצלים מוכנים ממטבח ישיבת מיר בשכונת בית 

חדר האוכל במיר צילום שמואל לוי
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ישראל בירושלים, הוא משמש כטבח מאז הקמת הישיבה. 
המאכל שהבחורים הכי אוהבים שהוא מכין הוא הטשולנט 
את  מכין  גולדשטיין  דוד  שלו.  העופות  ואת  שלו,  המיוחד 

הארוחות גם ל"עטרת שלמה" בעיר.
של  בנו  זוננפלד  יוסי  היה  לאחרונה  עד  חברון:  ישיבת 
על  אחראי  רכסים,  של  רבה  זוננפלד  מאיר  רבי  הגאון 
המטבח, אך לאחרונה הוא עזב. הטבח הראשי בחברון הוא 
חוץ  בשרי  השבוע  כל  האוכל  חברון  בישיבת  מנגל.  בנצי 
בימי  בלבד,  פרווה  אוכל  יוגש  בה"ב  ובתעניות  אחד  מיום 
הישיבה מקבלים  רבני  יוגשו שניצלים.  קבוע  באופן  רביעי 

לחדריהם את האוכל מחדר האוכל.
בישיבות קרית מלך ותפארת ציון הטבח הוא הרב יעקב 
הורביץ חסיד מחנובקה, יחד עם עוזרו אהרן רוט הם מכינים 
הישיבות, המאכל שאותו  עבור  והערב  צהרים  ארוחות  את 
הם  הורביץ  של  ידיו  ממעשי  במיוחד  אוהבים  הבחורים 
השניצלים אותם הוא מטגן ביד אמן ועליהם הוא עמל שעות 
הוא  הורביץ  יעקב  ברב  המיוחד  רבה.  במקצועיות  ארוכות 
משמש  הוא  בפורים  עצום,  חכם  תלמיד  ביהודי  שמדובר 

ה"פורים רב" ושופע חידושי תורה. 
ישיבת יקירי ירושלים: ראובן שמעון כבן 50 מכהן כטבח 
הגיע  הוא  שנים.  כעשר  מזה  ירושלים"  "יקירי  במוסדות 
לישיבה לאחר שהטבח המיתולוגי פרש לפנסיה ומאז הוא 
של  המזינות  ארוחותיהם  את  המטבח  צוות  עם  יחד  מכין 
הבחורים בוקר צהרים וערב, זמן השיא נרשם בעת ארוחות 
עם  המתחלקות  מנות  מאלף  למעלה  מוגשות  אז  הצהרים 
הישיבה  כ"י,  בחורים  כ-220  המונה  קטנה  הישיבה  בחורי 
אברכים  כ-150  הכולל  אברכי  כ"י  בחורים  כ-450  גדולה 
ו'  מכיתה  שהחל  ילדים  כ-350  תורה  התלמוד  ותלמידי 
הזמן  באותו  בערך  מוגשות  המנות  כשכל  בת"ת.  אוכלים 
כשראובן  הישיבה,  במתחם  שונים  אוכל  חדרי  בשלושה 
הטבח עובר בין כולם ורואה שלאף תלמיד מגדול ועד קטון 

לא חסר מאומה.
ישיבת בניין אב: הגברת קורקוס היא הטבחית בישיבות 
"בנין אב" מאז שעברו לשכונת רמת שלמה בירושלים, היא 
החליטה להקדיש את חייה כדי שיהיה ללומדי התורה טוב 
יותר ובחרה לעסוק בנושא האוכל שיהיה מזין וטעים ומאז 
שמתחלקות  מנות  כ-300  מבשלת  היא  יום  בכל  היום  ועד 
בין הישיבה הגדולה לישיבה הקטנה ובין הישיבה לבחורים 

חוצניקים.
קרית ספר: הטבחיות הן שרה פריד  יצחק  כנסת  ישיבת 
וחיה אלבז, במהלך התקופה האחרונה ניכר שיפור משמעותי 

בתפריט. התפריט בליל שבת כולל סלטים, דג מושט, מרק, 
וסלטים,  לחמניות  בבוקר:  בשבת  אחת.  תוספת  ועוד  עוף 
מגישים  יום  מידי  בוקר  בארוחות  אננס.  ולקינוח  טשולנט 
ביצים קשות, סלט ירקות וגבינות, ובכל ראש חודש מעדני 
בשריות  הן  בשבוע  ימים  שלושה  הצהרים  ארוחות  שוקו. 
ופעמיים פרווה. בארוחת הערב פעמיים בשבוע יש ארוחה 
נוסף  וערב  צ'יפס,  עם  פלאפל  בשבוע  אחד  ערב  חלבית, 
צהרים  לארוחת  הבחורים  על  האהוב  האוכל  סויה.  מוצרי 
הקיצוצים  "בשל  כי  טוענים  הבחורים  פירה.  עם  עוף  הוא 

בעולם הישיבות החלב שניתן בישיבה מעורב עם מים".
ישיבת הגר"ח מן ההר עד לא מכבר הישיבה לא העסיקה 
מקומי, בשנה האחרונה  מקייטרינג  מזון  הביאה  אלא  טבח 
הביאו  כך,  להמשיך  שייך  היה  לא  וכבר  גדלה  כשהישיבה 
את הטבח חיים הירשמן, בן 26, צעיר ברוחו וידוע כאכפתי 
ומסור הרבה מעבר לנורמה, בישיבה מדברים על בניית חדר 

אוכל ומטבח חדש ומרווח לקראת זמן אלול הקרוב.
לא  חלקיה  שבבית  הישיבה  שמועות:  שערי  ישיבת 

מעסיקה טבח, האוכל מגיע מקייטרינג של אליעזר רובין.
והרב  וולפסון  החכמה בראשות הגר"'ד  נתיבות  ישיבת   

עברה  נויבירט  ברוך 
לפני שנתיים לקמפוס 
נוער  קריית  ישיבת 
המרווח  וגן,  בבית 
יותר. מתכונת המטבח 
של קרית נוער נמשכת 

גם בימים אלו.
דרך  ישיבת 
הישיבה  חכמה: 
לתפקד  התקשתה 
האחרונות  בשנים 
מבחינה  סדיר  באופן 
מאחר  לוגיסטית 
מחלוקות  ובעקבות 
אודות  משפטיות 
הבניין  הקצאת 
עברה  בירושלים 
באלול  הישיבה 
של  למבנה  תשע"א 
מדרשיית נעם בפרדס 
חנה. בתחילת תשע"ב 
לירושלים  שבה 

גור,  חסידות  של  ישראל  נר  ישיבת  שכנה  שבו  למבנה 
ובשנת תשע"ד שבה  בירושלים,  בר-אילן  לרחוב  בסמיכות 
חדר  בשכונה,  שטח  לה  שהוקצה  לאחר  נוף  הר  לשכונת 
האוכל עבר מספר פעמים מיקומים יחד עם הישיבה, הטבח 
יוסי קסידו שאהוב מאוד  המסור המלווה את הישיבה הוא 

על הבחורים.
ישיבת אור אלחנן בשכונת רוממה בירושלים הטבח הוא 
אבישי שימחי, הישיבה משקיעה באופן מיוחד בטיב ושפע 
מבני  שרבים  לכך  מביאה  לעיר  הסמיכות  אך  הארוחות, 
הישיבה משלימים את הארוחות בשעות הערב במרכז העיר 

או בסנטר 1 המותאם למגזר החרדי.
ישיבת באר יעקב: הטבח הוא שמוליק הומינר.

מי  אברג'ל,  מאיר  הוא  הטבח   - שמואל  בית  ישיבת 
שמפקחת מקרוב אחר פעילות המטבח היא הרבנית ארנפלד 
אשת ראש הישיבה, בשנה האחרונה מאז המשבר הכלכלי 
שפקד את הישיבה ירד בצורה דרסטית שפע האוכל בישיבה. 
בביתו  סועד  ארנפלד  הגר"י  הישיבה  ראש  בהן  בשבתות 
ארוחות  משפחתו  עבור  מכין  הטבח  הישיבה  שבקמפוס 

מיוחדות.
ישיבת שער התלמוד הטבח הוא מנחם רפאלוביץ.

אילת  לישיבת  שמה  את  שהחליפה  יושר  שערי  ישיבת 
השחר, הטבח הוא רוני ארליכמן.

ישיבת תורת זאב של הגר"ב סולוביציק, הטבח הוא שימי 
ברגר.

ישיבת נחלת הלויים עפולה, האוכל מגיע מקייטרינג קינג 
אירועים.

ישיבת קול תורה הטבחית היא דבורה אייזנבאך שלמדה 
את המתכונים האהובים מהטבחית הקודמת שיצאה לפנסיה 
ירדה מעט איכות  יהודית פישר, בשנים האחרונות  הרבנית 
האוכל בישיבה מאז המהפך הניהולי לפני שבע שנים, בשל 
אברהם  המטבח  על  האחראי  היה  בעבר  בתקציב.  חיסכון 

שטרן, ששמו היה מושג של ממש בישיבה.
 בישיבת הרב קפלן – הטבח הוא מאיר סולטן.

ישיבת דבר אמת שבראשות הגר"ז שוב הטבח הוא שלמה 
וייס.

אלי  הוא  בבית שמש הטבח  )גי"ל(  התורה  באר  ישיבת 
גרינפלד.

שלמה  הוא  הטבח  חסידים  כפר  חזקיהו  כנסת  ישיבת 
מישקובסקי.

ישיבת בני ראם הטבח הוא דוד ריס.
ישיבת מאירת שמועה באשדוד הטבח הוא אליעזר לפה.

ישיבת רבינו חיים עוזר הטבח הוא ישראל אזולאי.
ישיבת מאור יצחק בחמד הטבח הוא שמואל וורצברגר.



   הבניה בעיצומה! 

עכשיו אפשר להיות
קרובים לכל מה שחשוב!

*6123
הנהנה  קומות,   9 בן  מפואר  פרויקט   ,8 גולומב  ברחוב  מקימה  אשקלוני,  שמי  חברת  עם  בשיתוף  רוטשטיין  חברת 
פארקים,  חינוך,  מוסדות  שפע  לפרויקט  בסמוך  קרקעיות.  תת  חניות  ו-2  עשיר,  מפרט  ומפנק,  גדול  לובי  מוקפד,  מתכנון 
גן.  ברמת  הגבוהה  החיים  לאיכות  לעלות  שלכם  הזמן  זה  מקום.  לכל  ציבורית  ותחבורה  מסחר  מרכזי  כנסת,  בתי 

והיתרה באכלוס!מפרט פרימיום | נוף מרהיב | 2 חניות לכל דירה | מרפסת סוכה

דירות 4 חדרים בקומת הפנטהאוז
החל מ- 2,170,000 

₪

משלמים רק
 520,000₪

ההדמיה להמחשה בלבד
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שמנתם בחורף?

כולנו מדקלמים את המונח ‘השמנת  חורף’ 
החורף.  בחודשי  השמנה  על  ומתלוננים 
זו  בהשמנה  העיקריים  ה”אשמים”  אחד 
סרוטונין.  הנקרא  נאורוטרנסמיטור  הוא 
המופרשים  חומרים  הם  נאורוטרנסמיטורים 

קצות  ידי  על 
ם  י ב צ ע ה
ם  י ע פ ש מ ו
אחרים  עצבים 
או  שרירים  או 
שונות  מערכות 
הפרשת  בגוף, 
גורמת  סרוטונין 
טוב  רוח  למצב 
ברעב  וירידה 
כאשר  ולהיפך 
נמוכה  רמתו 
ירידה  ישנה 
רוח  במצב 
בעיקר  ורעב 
  . ת ו מ י מ ח פ ל
הגורמים  אחד 
ם  י ע פ ש מ ה
הפרשת  על 
הוא  הסרוטונין 
השמש.  אור 
כאשר  בחורף 
חשיפה  יש 

מוגבלת לאור השמש בגלל ימים קצרים יותר 
הסרוטונין  בהפרשת  ירידה  ישנה  ואפורים 
וכן עולה הרצון  יותר מדוכדכים  נהיים  ואנו 
ל”נשנש” בעיקר מתוקים הגורמים להשמנה, 
בעיקר כאשר גם רמת הפעילות הגופנית של 
רובנו נמוך יותר בחורף. השילוב בין אכילת 
יגרום  נמוכה  ופעילות  מוגברת   פחמימות 

להשמנה.

או  משמינים  כשאנו  השומן  לתאי  קורה  מה 
מרזים?

אנו נולדים עם מספר מסוים של תאי שומן, 
החיים.  במהלך  משתנה  לא  הזה  והמספר 
לתאי השומן תפקידים רבים וחשובים )מלבד 
לעצבן אותנו( בין תפקידים אלו הוא משמש 
כמאגר אנרגיה לגוף, אנרגיה זו נאגרת בצורת 
תאי  בתוך  גליצרדים   - וטרי  שומן  חומצות 
למשל  אנרגיה,  לגוף  נדרשת  כאשר  השומן. 
משתמש  הגוף  בתחילה  גופנית,  בפעילות 
אך  יותר  זמין  שהוא  הפחמימות  במאגר 
להשתמש  מתחיל  מכן  ולאחר  קטנה  כמותו 
כך  ידי  ועל  השומן  בתאי  האגורה  באנרגיה 
אנו  כאשר  כלומר  השומן.  תאי  את  לרוקן 
אוכלים ואיננו משתמשים בכל האנרגיה הזו 
התאים  נפח  ואז  השומן  בתאי  יאגר  חלקה 
כאשר  משמינים.  ואנו  יגדלו  ההיקפים  גדל, 
אנרגיה  יותר  מוציאים  או  פחות  צורכים  אנו 
באנרגיה  נשתמש  אנו  ביחד(  שניהם  )או 

נקטין את  ידי כך  ועל  האגורה בתאי השומן 
בכל  ההיקפים.  את  ונצר  ונרזה  התאים  נפח 
אחד ממקרים אלו יישאר אותו מספר של תאי 
שומן, רק שהנפח שלהם ישתנה.  תאי השומן 

יכולים לגדול עד פי 10 מגודלם המקורי.

 
איפה אנחנו נוטים להשמין?

אחוריים,  הם  להשמנה  השכיחים  האזורים 
פנימיות,  ירכיים  ירכיים,  תחתונה,  בטן 
גברים  בין  הבדל  שיש  כמובן,  מותניים. 
ונשים, ויש נטייה גנטית שקובעת האם בגוף 
וכד’.  בירכיים   / בבטן  יופיע  השומן  מסוים 
מרבית  בקרב    - ביותר  המצערת  העובדה 
נשמין,  בו  הראשון  המקום   – האוכלוסייה 

הוא המקום האחרון שיורד! 

איך נפטרים מהשומן?
* הבסיס למלחמה בהשמנה הוא מצב מנוגד 
לאידאל בחשבון העו”ש – יש לצרוך פחות 

אוכל ולהוציא יותר אנרגיה.
גופנית  פעילות  בזמן   - גופנית  פעילות   *
מאומצת הגוף צורך אנרגיה, מקור האנרגיה 
שומן.  חומצות  ואחריו  סוכר,  הוא  הראשון 
חומצות  כמות  יותר,  גדול  שהמאמץ  ככל 
מיקום  יותר.  גדול  יהיה  שיתפרקו  השומן 
חומצות השומן שמתפרקות תלוי גנטית בכל 

אחד.   
*פעולות כירורגית – כל הפעולות האסתטיות 
מתאי   20%-40% כ  הוצאת  על  מבוססות 
השומן. בכל האופציות הפופולריות לטיפול 
תאי  פחות  תהיה  התוצאה  בשומן,  נקודתי 

שומן בגוף.
קלאסי  ניתוח   – מסורתית  שומן  שאיבת   *

לשאיבת תאי שומן.
אשר  מכשיר   –  US בעזרת  שומן  * שאיבת 

מפרק את תאי השומן בעזרת US ושאיבתו.
אנרגיה   - רדיו  גלי  ע”י  בחום  שומן  המסת   *
עודפי  את  הממיס  מבוקר  חום  המייצרת 
אותם  ושואבת  השומן 
אל מחוץ לגוף ועוזרת 

בכיווץ העור.
בקור-  שומן  הקפאת   *
העובדה  על  מבוססת 
התת  השומן  שתאי 
עוריים נוטים להתפרק 

בחשיפה לקור.

מהי השמנה מפצה?
שומן  שאיבת  לאחר 
הידבקות  נוצרת 
לרקמות  העור  בין 
יותר,  העמוקות 
נוצרת  זאת  הדבקות 
צלקת.  רקמת  ידי  על 
שלאחר  הצטלקות 
שומן  שאיבת  ניתוח 
יותר  גסה  היא  קלאסי 
תאפשר  לא  ולכן 
תאי  של  התרחבות 
מקום.  באותו  השומן 
עלייה  תחול  שאם  כך 
במקומות  ביטוי  לידי  תבוא  היא  במשקל, 
פחות  נגרם  החדשות  בשיטות  בגוף.  אחרים 
נזק מקומי, ולכן ההצטלקות עדינה יותר, כך 

שבדרך כלל לא תחול השמנה מפצה.

שימושים נפוצים בשומן הגוף:
העצמי  השומן  הופך  האחרונות  בשנים 
ולתיקון  הפנים  לפיסול  פופולרי  כחומר 
לחומרי  בדומה  ממש  ובגוף,  בפנים  שקעים 
של  יתרונו  היאלורונית.  חומצה  כמו  מילוי 
והופך  נקלט  שהוא  בכך  הוא  שלנו  השומן 
נמצא.  שהוא  החדש  במקום  מהגוף  לחלק 
אותו  של  בגופו  אחד  מאזור  נשאב  השומן 
ונקלט  גוף  באותו  אחר  לאזור  ומוזרק  אדם 
שם כמו השתלה. שומן עצמי אינו מזוהה על 
נדחה  לא  ולכן  זר  כגוף  החיסון  מערכת  ידי 
עצמי  בשומן  להשתמש  ניתן  הגוף.  ידי  על 
בכל אזורי הגוף והפנים. יש לדעת שלא כל 
ולכן  חלקו  רק  אלא  נקלט  המוזרק  השומן 
נוספת בכדי להגיע  לעיתים תדרשנה הזרקה 
היום  מבוצעים  רבים  מחקרים  הרצוי.  לנפח 
בהוספת תאי גזע לשומן המוזרק מתוך ניסיון 

לשפר את אחוז הקליטה של השומן.
 

לכירורגיה  מומחה  גלזינגר,  רונן  ד”ר   -
לכירורגיה  הישראלי  האיגוד  חבר  פלסטית, 
 - שומן  להמסת  בינלאומי  ומדריך  פלסטית, 

  / http://www.drglesinger.co.il

תרמי טייט- *
שיטה לא פולשנית 
מה קורה לתאי השומן כשאנו משמינים או מרזים? מהי השמנה מפצה ואיך באמצעות גלי רדיו 

נפטרים מהשומן?  כמה עובדות מעניינות על שומן מאת ד”ר רונן גלזינגר, 
מומחה לכירורגיה פלסטית – ומדריך רופאים בינלאומי להמסת שומן בגלי רדיו 

 מדוע אנו משמינים ואיך מתמודדים עם התופעה הפנים שלנו מסגירות את גילנו ולא ניתן לטשטש את סימני 
לניתוחי  הביקוש  לכך  אי  איפור,  או  לבוש  ידי  על  הגיל 
מתיחת פנים גדול מאוד. עיצוב קו הלסת יכול לשנות לטובה 
את כל מראה הפנים, לעדן אותו ולשוות לו מראה צעיר יותר. 
הקולגן  סיבי  שינויים,  ועובר  מזדקן  העור  השנים  במהלך 
נחלשים  העור  של  היסוד”  “אבני  את  המהווים  והאלסטין 
אלסטיות  חסר  מחוספס,  יבש,  עור  למראה  גורם  והדבר 
לא  עור  עודפי  בגוף  שונים  במקומות  יוצר  הדבר  ומקומט. 

רצויים.
ניתוח מתיחת פנים ע”י ניתוח פלסטי אינו דבר חדש- בעצם 
הרפואה  בתחום  ביותר  הפופולריים  הניתוחים  אחד  זהו 
האסתטית כבר שנים. אולם שיטת חדשנית שמה סוף לצורך 

בניתוחים.
ד”ר להבית אקרמן, מומחית לרפואת עור בשירותי בריאות 
כללית ובעלת שלוש קליניקות פרטיות לטיפולי עור, מובילה 
במרפאתה את השיטה החדשנית והלא פולשנית לעיצוב קו 

הלסת המחליפה את ניתוח מתיחת הפנים. 

הבא  הדור  את  שמהווה  טכנולוגיה  ידי  על  נעשית  השיטה 
בשירות   )-  RF Radio frequency( רדיו  גלי  בטיפולי 
 THERMI TIGHT’‘ האסתטיקה הרפואית. בעזרת המכשיר
במהלך הטיפול מוחדרת אלקטרודה דקה המעבירה אנרגיית 
חום לאזור המטופל עד להגעה לטמפרטורה הנקבעת מראש. 
אנרגית החום המבוקרת גורמת לגירוי התאים ברקמה לייצר 
“אבני יסוד” חדשות וצעירות כגון קולגן ואלסטין הנחוצים 
לנו וע”י הבניה שלהם העור החיצוני נמתח ומתקבל אפקט 

מתיחה ומיצוק של העור. 

הדיוק והבטיחות מושגים תודות למערכת בקרה משוכללת 
הפנימית  הטמפרטורה  את  ובמקביל  אמת  בזמן  המודדת 
והחיצונית באזור המטופל. הבקרה הפנימית בתוך הרקמה 
מתאפשרת בזכות חיישן טמפרטורה מתקדם כאשר בו זמנית 
טרמית  מצלמה  בעזרת  מבוקרת  החיצונית  הטמפרטורה 
משוכללת המודדת את הטמפרטורה על פני העור בכל זמן 
נכון של המערכת לאנרגיה  כיול  יחד עם  זאת  הפעולה. כל 
של  מערכת  יוצרים  לאינדיקציה  המתאימה  מקסימלית 
מנגנוני הגנה, בקרה ושליטה המאפשרים לרופא לבצע את 

הפעולה בצורה מיטבית.

 ,)FDA( הטיפול מאושר על ידי משרד הבריאות האמריקאי
האירופאי )CE( והישראלי )אמ”ר(.

התוצאות כמובן משתמרות למשך שנים רבות ומחזירות את 
תחושת הביטחון העצמי. מדובר בטיפול חד פעמי בהרדמה 
נותן  ניתוח מתיחת הפנים- אך  מקומית בלבד המחליף את 

את אותן תוצאות.  
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מור’ס על מקל
מתכון פרווה למרשמלו על האש בל”ג בעומר באדיבות שפית מאיה 

דרין עבור כרמית. 

רשימת חומרים ל-20 שיפודים:
30 יח’ מרשמלו ורוד לבן

100 גרם שוקולד מריר 60% של כרמית
2 כפיות שמן קוקוס

6 ביסקוויטים לוטוס גרוסים

אופן ההכנה:
1. משפדים 20 יחידות מרשמלו ומשאירים את קצה השיפוד מבצבץ 

כלפי מעלה.
2. ממיסים שוקולד ושמן קוקוס. 

3. טובלים את המרשמלו בשוקולד המומס ועוטפים מכל הצדדים, 
מניחים לשאריות שוקולד לטפטף. כאשר נשארת רק שכבת 

השוקולד החיונית מצפים בפירורי לוטוס מכל הצדדים ומניחים 
להתקשות.

4. חותכים את עשר חתיכות המרשמלו הנותרות לחצי ונועצים 
בקצהו של כל שיפוד.

5. בעזרת ברנר או להבת גז או אפילו מצית שורפים את המרשמלו 
החשוף ומגישים.

לזניה בתבנית אינגליש קייק  
לקראת חג השבועות, ברילה, מציעה דפי לזניה העשויים מחיטת 
דורום משובחת, בעלת מרקם “אל דנטה” המקובל באיטליה. דפי 
הלזניה של ברילה הינם קלים להכנה, ללא צורך בבישול מקדים, 

ועם תוצאה מושלמת בכל מתכון. מתכון לזניה מאת אינס ינאי 
שישדרג את שולחן חג השבועות וירשים את האורחים.

מצרכים:
חצי חבילת דפי לזניה 

200 גרם גבינת ריקוטה 
100 גרם מוצרלה מגוררת

300 גרם תרד קצוץ דק
חצי כוס בזיליקום קצוץ דק

שני שיני שום כתושות
1 צנצנת רוטב נפוליטנה 

כפית מלח
כפית פלפל שחור 

1 מיכל שמנת לבישול

קמצוץ אגוז מוסקט

אופן ההכנה:
1. מבשלים את דפי הלזניה במים רותחים כ-3 דקות, ומניחים על 

נייר אפייה משומן מעט, אחד ליד השני.
2. בקערה עמוקה מערבבים יחד תרד, בזיליקום, מלח, פלפל, אגוז 

מוסקט, שמנת לבישול, ריקוטה ומוצרלה.
3. בתבנית אינגליש קייק מסיליקון, או מרופדת נייר אפייה מניחים 3 

כפות רוטב נפוליטנה.
4. מרפדים את התבנית בדפי לזניה כך שיצאו כלפי חוץ .

5. מניחים ממלית הגבינות והתרד, מניחים 3 כפות רוטב ומניחים 
שוב 2-3 דפי לזניה.

6. חוזרים על הפעולה ומסיימים בדפי לזניה שעליהם יתרת הרוטב. 
עוטפים בנייר אלומיניום ואופים כ- 25 דקות בחום של 180 מעלות.

7. הופכים על מגש הגשה, מסדרים עלי בזיליקום ומפזרים מעל 
פרמזן מגורר.

להגשה:
100 גרם פרמזן מגורר
עלי בזיליקום שלמים

מלבי נטול גלוטן עם שסק צלוי 
קינוח שקל להכין ושכיף להגיש בצהריים כסיומת לארוחת ערב, 

לבני המשפחה או לאורחים שמגיעים לחג. את מעטה הסירופ 
האדום, הבוטנים והקוקוס של המלבי הקלאסי, שכבר הפך לסוג של 

קינוח לאומי, החליפה כאן השפית-קונדיטורית הצעירה והמוערכת 
עדי ברזילי )“רביבה וסיליה”( בפרי עונתי אהוב – שסק. הוא מצדו 

נצלה בחמאה מחוזקת במעט קוניאק )שמתאדה בבישול – אל 
חשש(. בקיצור: מקסימום רושם במינימום מאמץ. 

 
המרכיבים ל-6-10 מנות אישיות:

1 ליטר חלב 3% יטבתה
85 גרם קורנפלור

1 מיכל שמנת מתוקה 38% יטבתה )250 מ”ל(
100 גרם סוכר

4 כפות מי ורדים
 

לעיטור השסק הצלוי:
15-20 פירות שסק קלופים ופרוסים לרבעים לאורך

100 גרם חמאה
2 כפות ברנדי או קוניאק

100 גרם סוכר
מיץ מחצי לימון

 24 פתוח  ביתה  שטרן,  טייבע  הרבנית  את  מכירים  בשכונה  כולם 
שעות ביממה, הסירים על הגז מבעבעים לכל צר ונדכא. "כל החסד 

כאן בבית מקורו באבא שלי", היא מעידה.
ר' רפאל וולדשיין יושב בבית בתו הרבנית טייבע שטרן, בעוד היא 
שובב  בחיוך  הוא  דצריך  לכל  המיועדים  סירים  גבי  מעל  טורחת 

שנוגד את גילו המתקדם מלקט קרעי זיכרונות לפסיפס מושלם.
"בסיביר לא היה שלג בניגוד למה שחושבים, שומעים את המילה 
סיביר רואים מיד בדמיון מקום מושלג. בחודשים בהם שהיתי שם 
לא ראיתי ולו פתית שלג אחד, אבל הקור זה כבר סיפור אחר, ואם 

מדברים על קור איך אפשר לשכוח את הרעב המחריד??"
רעב  להבין  קשה  תבשילים  של  ריחות  ושלל  מבעבעים  סירים  מול 
של בחור צעיר שבמשך חודשים לא הכיר טעם אחר מלבד טעמו של 
לחם שחור, לפעמים שרוף, ומים, פניו עוברות להבעה אחרת הוא 
בחור שנאסר  עולם של  לחדר,  נכנס  אחר  עולם  דקות  ותוך  מתרכז 

ושהה בכלא סיביר חצי שנה.
"והנה אני לבדי בין הגויים בקרון הרכבת, שבועיים חלפו עלי, ביום 
האחרון לנסיעה נעצרה הרכבת בסיביר באמצע יער גדול, כל היום 
מעושן  בשר  היה  בקרון  הגויים  לשאר  פי,  אל  מאכל  דבר  בא  לא 
שהביאו אתם, מה יהיה אתך? דחקו בי. אני אחכה עד מחר, עניתי 
מחר  לשאול,  המשיכו  מחר,  יהיה  ומה  בי.  מכרסם  כשהרעב  להם 
נצטווינו  הקרון,  דלתות  נפתחו  בבוקר  בעשר  למחרת  כבר.  אראה 
לצאת ולעמוד בחוץ. הקור היה עז ואז קלטתי בזווית עיני קבוצה של 
בחורי ישיבה כשאדם עם זקן בראשם הם ירדו מקרון מרוחק מעט. 
למרות השמירה ההדוקה ניצלתי את דקות המהומה המעטות והלכתי 
לעברם. הצלחתי להגיע אליהם ספרתי להם שזה יממה שלימה לא 
בא דבר מאכל אל פי, היה להם לחם וסרדינים והם מיד נתנו לי מנה".

"הסתבר שאותו אדם מזוקן היה הרב אורלנסקי ראש ישיבה בברנאו 
ואיתו בחורים מישיבת קלעצק. אגב הרב אורלנסקי היחיד שהצליח 

לשמור על זקנו במחנה סיביר", לרגע שוקע ר' רפאל במחשבות .
הם הגיעו כולם למחנה עבודה בסיביר באזור קראסנויארסק. במקום 
בני ישיבה רבים שהיוו 25% מיושבי המחנה. אולם שלא כאחרים הם 
עסוקים בשמירת מצוות וקידוש ה'. רפאל הצעיר לא נשלח לעבודה 

מפאת גילו הצעיר דבר שהוא זוקף להצלתו. 
ברשותם  להשאיר  הבחורים  הצליחו  הקפדניות  הבדיקות  למרות 
מספר זוגות תפילין. מה שנתן להם כוח בין עבודת פרך אחת לשניה. 
רפאל שלא עבד דאג לבחורים שכן עבדו במשך היום לא נכנס לפיהם 

דבר מאכל רק בערב מנת לחם עלובה ומים.
"הייתי מחמם עבור הבחורים את המים כדי לחמם את גופם הדווי, 
את  ובשלתי  אש  להבעיר  הצלחתי  אדמה  תפוחי  קליפות  אספתי 
בסעודת  זכיתי  כאילו  שחשתי,  הטעם  את  להסביר  קשה  הקליפות 
מלכים. את צום יום כיפור אני זוכר עד היום, כמובן שכולנו צמנו, 
את מרק האתמול החבאתי ולאחר הצום גיליתי שהיא החמיצה בכל 
זאת שתיתי אותה. שהיתי בצריף אחד עם חמישים בחורים ביניהם 

דוד זריצקי שלימים הפך לסופר ידוע".
"אצלנו בסיביר", הוא אומר, "המוות הוא הדרגה הנמוכה ביותר של 

הייסורים"...
ניסה בכל כוחו לשמור על יהדותו, הוא הקפיד להתפלל,  ר' רפאל 
יום בצריף, ולחזור על לימודיו  במחנה הצליח להניח תפילין מידי 
תורה שבעל פה מזיכרונו. שאר הבחורים ניסו ככל יכולתם לשמור 
ניסו בתחבולות שונות למעט  וגם אלה שעבדו  ידי שוחד  שבת על 

בחילולי שבת.
אני זוכר בחור מישיבת ראדין ר' יוסף הורודישץ שנפגע קשות ברגלו 

בשעת חטיבת העצים
'וודאי אתה מתייסר בכאבים חזקים', ניסיתי להשתתף ביסוריו.

כן, אבל כל הייסורים שווים כיוון שהרופא נתן לי שחרור מעבודה 
למספר ימים כך שהשבת לא אצטרך לחלל אותה", מסירות הנפש 
ניתנת  אינה  הישיבה  בחורי  של  נפשם  גדלות  אותי.  זעזעה  שלו 

לתיאור, ר' רפאל חוזר בהתפעלות על דבריו.
הימים שהוא עבר היו קשים מבחינה פיזית, אך מבחינה רוחנית הוא 
רק גדל ועלה. חצי שנה בסיביר והנה הפתעה, אמריקה שעזרה רבות 
לרוסיה נגד גרמניה קבלה מהרוסים מחווה כי היא תשחרר את כל 

האזרחים הפולנים שהוגלו לסיביר.
לנו  ונתנו  הלחם  נגמר  ביותר,  קשה  היה  האוכל  מצב  באותו שבוע 
קמח, את הקמח ערבבתי עם מים ואם אפשר לקרוא לזה לחם אפיתי 
מן מאפה חצי שרוף ואכלתי, כשהקמח נגמר קיבלתי חיטה גם אותה 
ערבבתי עם מים ואת הפחמים השחורים כמעט אכלתי, הכל אכלתי. 
והחלטתי  "לחמניות"  שבעה  מהחיטה  אפיתי  שבוע  באותו  כאמור 
שאנו  המדהימה  הבשורה  את  כשקבלנו  ליום,  אחד  אוכל  שאני 

משתחררים אכלתי את כולם בבת אחת". הוא מחייך בקונדסות.
לאחר שכולם ארזו את רכושם הדל, עברו למפקדה הראשית בסיביר, 
קבלו תעודת אסיר משוחרר דבר שהיה שווה ערך ברוסיה דאז. ציידו 

כל אחד מהם בכיכר לחם כרטיס נסיעה לג'מבור וסכום כסף..."
זהו רק סיפור אחד מיני רבים של חיזוק ואמונה ממי שהיה עד לרעב 

אמיתי.

| שאלות אש 

אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אוכל   # דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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 להגשה:
עלי נענע – לא חובה

 
הכנה:

1. יוצקים לסיר את השמנת יחד עם 3 כוסות חלב ו-100 גרם סוכר. 
מחממים עד לסף רתיחה.

2. במקביל, יוצקים אל קערה כוס חלב ומי ורדים. מוסיפים פנימה 
קורנפלור וטורפים היטב עד להיטמעותו בנוזל.

3. מעבירים 3 מצקות מתערובת החלב החם שבסיר אל הקערה 
להשוואת טמפרטורות. טורפים היטב עד לקבלת תערובת חלקה. 
מוסיפים את תערובת החלב והקורנפלור אל החלב החם שבסיר 

ומביאים לרתיחה שנייה תוך טריפה מתמדת.
4. מבשלים 10 שניות נוספות עד שמתקבלת תערובת במרקם 

סמיך ואחיד ומורידים מהאש. מעבירים מייד לכוסות הגשה 
אישיות.

5. מקררים 10 דקות בטמפרטורת החדר ומעבירים למקרר, לשעה 
וחצי לפחות.

מכינים את השסק הצלוי: ממיסים במחבת, רצוי כבדה, חמאה. 
מוסיפים ברנדי, סוכר ומיץ לימון, מערבבים ומבשלים כחצי דקה 
יחד. מוסיפים את השסקים וצולים על חום גבוה ותוך ערבוב עדין 

עד לריכוך קל של השסק. מורידים מהאש ומסננים מהרוטב, שגם 
אותו שומרים להגשה.

הרכבה והגשה:
 מפזרים על כל מלבי 4-5 פרוסות שסק צלוי )אפשר שפרוסות 
השסק תהיינה חמות או קרות במידה ומכינים מראש(. מוזגים 

מעט מהרוטב ומעטרים בנענע. מגישים מיד.

צ’ופלטס - כרישה ממולאת
 

פראסה – או בשמה העברי כרישה – הוא אחד מהמרכיבים 
האביביים האהובים במטבחי עדות הבלקן שמוצאם מיוון, בולגריה 

טורקיה.
לצד הקציצות המפורסמות, מגישים גם צ’ופלטאס )או 

צ’ופלטיקס, תלוי את מי שואלים(, צינורות כרישה ממולאים בשלל 
מילוי. לרגל החג, השפית המוערכת אביבית פריאל )“אוזריה”( 
מילאה אותן בסגנון יווני – בגבינת פטה ושקדים. מנה מרשימה 

וחלבית וכמובן נטולת גלוטן באדיבות שטראוס מחלבות.
 

המרכיבים:
3 ראשי כרישה עבים, שטופים היטב

 
למילוי:

200 גרם גבינת פטה מפוררת
1 כוס שקדים טחונים דק

1 ביצה
קורט מוסקט )לא חובה(

מלח ופלפל
 

לרוטב:
1 כוס פאסאטה )רוטב עגבניות(

1 לימון, פרוס לחצאי טבעות רוחביות
2 כפות גבינת פטה מפוררת

 
הכנה:

1. חוצים לרוחב את ראשי הכרישה. קוצצים גס את החצי העליון, 
הירוק יותר לטבעות רוחביות. מעבירים לסיר מלא במים רותחים 

ומבשלים 30 דקות או עד לריכוך. מסננים )שומרים את המים 
החמים בסיר לצורך חליטת חצאי הכרישה הנוספים( ומקררים 

בטמפטורת החדר רבע שעה לפחות.
2. במקביל, יוצרים מהחצאים התחתונים של ראשי הכרישה 

גלילים באורך אחיד של כ-15-20 ס”מ )את העודפים מעבירים 
לסיר בו מתבשלות בינתיים וכאמור פרוסות הכרישה הקצוצה(.

3. חולטים את הגלילים במים הרותחים שבסיר ששימש לבישול 
פרוסות הכרישה למשך 15 דקות או עד לריכוך כמעט מלא. 

מעבירים למי קרח על מנת לעצור את הבישול ולשמור על הצבע 
הלבן-ירוק החיוני של הכרישה.

4. דוחפים בעדינות החוצה את הטבעות הפנימיות של גלילי 
הכרישה החלוטים, כך שמתקבלים לפחות 10-12 צינורות כרישה 

למילוי.
5. ממלאים את הכרישה: סוחטים את תערובת הכרישה המסוננת 

בעזרת מגבת  עד שכמעט ולא ניגרים ממנה מים )כמה שיותר 
סוחטים – יותר טוב(.

6. טוחנים את התערובת בבלנדר מוט או באמצעות מעבד מזון 
עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית )מי שאוהב מרקם גס פטור 

משלב זה ויכול לקצוץ את הכרישה קלות בסכין במשך דקה(.
7. מעבירים את התערובת לקערה ומוסיפים גבינת פטה, שקדים 

טחונים, מלח, פלפל ומעט מוסקט. מעבירים לשק זילוף. 
8. מזלפים בעדינות את התערובת את ראשי הכרישה עד למילוי 
מצד אחד. משלימים מילוי במידת הצורך מהצד השני של הגליל.

9. יוצקים רוטב פאסאטה עגבניות לסיר המיועד גם לאפייה בתנור 
או לתבנית. מסדרים שכבה של ראשי הכרישה הממולאים ומעל 
שכבה של חצאי פרוסות מלימון שלם )כולל הקליפה(. מסדרים 

שכבה נוספת של כרישה ממולאת. 
10. יוצקים חצי כוס מים ומעטרים ב-2 כפות גבינת פטה. מעבירים 

לאפייה בתנור שחומם מראש לחום של 180 מעלות במשך 
30 דקות )לא מכוסה( עד להזהבה קלה של הכרישות והגבינה 

שמעליהן. 
11. מגישים חם או פושר.

כוח  לי  תן  נראה שבור מאוד.  היה  הוא  יהודי,  לפני מספר חודשים  מולי  ישב 
לעבור את התקופה הקרובה, הוא אמר. אני הולך להתגרש בעוד כחודש, אני 

יודע שזה דבר לא פשוט אך אני פשוט מוכרח, אפילו ממש חייב. 
שזו  יודע  שאתה  בטוח  אני  להתגרש,  חייב  אתה  מדוע  ולשאול  לגשש  ניסיתי 

החלטה גורלית לחייך... "כן אני יודע", הוא השיב וסיפר לי את סיפורו.
"אני בן 39, יש לי 7 ילדים, התחתנתי בגיל מאוד צעיר. לא ידעתי מה זו אישה, 
איך צריך לכבד ולהתנהג אליה, מה זה בית ואיך הוא צריך להתנהל. אני מגיע 
מחסידות שבה מתחתנים מוקדם, מי שנשאר רווק בגיל 19 מתחילים קצת לדאוג 
לגביו. אני ברוך השם בגיל 19 כבר התחתנתי ובגיל 20 כבר החזקתי בידיי את 

ילדי הראשון.
מהשנה  אך  ובשלווה.  באהבה  חיים  היינו  שלנו  לנישואין  הראשונה  "בשנה 
השנייה לנישואין שלנו היו מספר דברים מאוד משמעותיים בחיי שממש הפריעו 
לי. דברים אצל אשתי שהפרו את שלוות חיי. התחלתי עם העברת ביקורת עדינה 
לאשתי, שזה מפריע לי ההתנהגות הזו, אך שום דבר לא עזר, אמרתי שוב ושוב 

ושום דבר לא עזר. 
"אט אט החלו הוויכוחים והצעקות בינינו, כך הדבר נמשך שנים. אני מעיר על 
בקיצור ששון  צועק בחזרה,  ואני  צועקת  הייתה  לי מאוד, אשתי  מה שמפריע 
יומיים פתחנו מדורה אצלנו בבית, דם ואש ותימרות עשן.  ושמחה, בערך כל 
מאמין  יהודי  כן  שאני  בגלל  דווקא  עזר.  לא  דבר  ושום  ליועצים  ללכת  ניסינו 

בהשם הייתי בוכה לקב"ה שיעזור לי למצוא את המאחד בינינו ולא המפריד. 
לפני  עד  וטובים.  מאחדים  דברים  בינינו  שיש  כבר  שכחנו  המריבות  "מרוב 
תקופה, אז, אחרי מריבה גדולה, החלטתי שאין לי כוח ופתחתי תיק ברבנות. 
7 ילדים מה אתה עושה? אך הרגעתי את  בכיתי לילות, אמרתי לעצמי יש לך 
עצמי ואמרתי לעצמי שאין מה לעשות, זה שהילדים רואים אתכם רבים גרוע 
לפניך  פה  אני  זהו  לריב.  ולא  כמעט  שהשתדלנו  האמת  ואת  מגירושין.  יותר 

שתיתן לי את הכוחות לעבור את התקופה הקרובה". 
אני לא יועץ נישואין אני מטפל רגשי, אך אמרתי לעצמי אנסה את כוחי בשמירת 
הקן המשפחתי. 7 ילדים להורים גרושים זה מצב לא פשוט וגם לעבור מסכת 
על  להעלות  יכול  לא  אני  עצמם.  להורים  גם  פשוטה,  לא  טראומה  זו  גירושין 
הם  כן  שאחרי  צעדים  עושים  אנשים  גרושים.  אנשים  חווים  סבל  כמה  הכתב 

מתחרטים עליהם אבל קשה לחזור מזה.
)כמובן יגידו אנשים איך אתה כותב כאלו דברים, יש אנשים שהתגרשו והחיים 
הרב  פעם  לי  אמר  מה  אצטט  רק  אני  מאושרים.  לחיים  ונהפכו  השתנו  שלהם 
אושר  יותר  להם  היה  לא  שוב  שהתחתנו  מהאנשים  אחוז  ש99  כהן,  שמחה 
והצלחה מאשר בזיווג ראשון. הנישואין השניים לא עשו אותם מאושרים יותר(.
אז לפני צעד כזה שהוא עושה, אנסה לגשש באפלה אולי אצליח לעזור להם, כך 
אמרתי לעצמי. שאלתי אותו 'אתה מוכן אולי לנסות ולתת עוד צ'אנס אחרון?' 
עזוב הוא אמר לי, זה כל היועצים כבר אמרו. יש תאריך לגט, הוא אומר. בכול 
תהליך  בכל  איתך  אהיה  אני  תצליח  לא  אם  תנסה,  בוא  שוב.  שאלתי  אופן 

שתחליט.
"בוא נגיד שאני מוכן, מה יש לך להציע?" הוא שאל. 

אובייקטיבית  בצורה  ולכתוב  מעצמך  דקות  חמש  לקחת  לנסות  יכול  "אתה 
דברים טובים שיש באשתך ודברים שכן יכולים לחבר בינך ובינה". 

היהודי היושב לפני היה רציני ואכן הוא כתב, עברו עשרים דקות והוא עדיין 
כותב וכותב. 

הסתכלתי בפתק ולא האמנתי למראה עיניי, כול כך הרבה דברים טובים יכולים 
לחבר ולאחד אותך ואת אשתך ואתה רוצה להתגרש? תמהתי.

חיי  את  לשרוף  רוצה  אתה  שאין?  מה  בגלל  שיש  מה  את  לשרוף  בוחר  אתה 
הנישואין שלך ואת הילדים בגלל כמה דברים שאין לך והחלטת שאתה לא מוכן 

לוותר עליהם, למרות שאני מאמין שהם מפריעים לך מאוד אותם הדברים...
אבל השאלה היא למה אתה בוחר לשרוף חיי זוגיות? בתהליך נכון ובהדרגתיות 
הדברים  עם  להשלים  ופשוט  באשתך  שיש  הנפלאים  לחלקים  להתחבר  תוכל 
שלא הכי נוח לך איתם. עם כל אישה שתתחתן יהיו לה חסרונות שיפריעו, אחד 

יותר ואחד פחות, אך בכל אדם תמצא חסרונות. 
יכול להיות לו אם הוא יתחיל לשנות  עשינו רשימה של מה יש לו כרגע ומה 
את הגישה שלו. ואת הרשימה של מה הוא עלול לאבד ולשרוף אם הוא יתגרש. 
במשפט הזה של "לא שווה לשרוף את מה שיש בגלל מה שאין", היה לו הרבה 

יותר משמעות. 
יכול  אני  לי, אבל  ומציקים  לי מאוד  נכון שיש לאשתי דברים שמפריעים  "אז 
הוא  שבה",  החיובים  ובחלקים  שיש  במה  ולהתמקד  זה  אם  להשלים  לבחור 

הסכים. 
שיש  מה  את  לשרוף  פשוט  שלהם,  הנישואין  חיי  את  להרוס  בוחרים  אנשים 
מעצימה  באין  וההתמקדות  שאין  במה  להתמקד  בוחרים  הם  שאין,  מה  בגלל 
את החוסר ואת הכאב במה שאין, ובגלל זה שורפים את מה שיש, את החיים 
הנפלאים והמתוקים שיכלו לחיות יחד אם הם מתמקדים באור ובחיובי במה יש.
יש הורים שמפסידים את הילדים שלהם בגלל שהם כל הזמן מסתכלים על מה 
הילדים  את  לראות  חלמו  שהם  החלום  שלהם.  החסרונות  את  בילדים,  שאין 
שלהם לא מתגשם בדיוק, ואז מתחילים להעביר ביקורת לילדים ללא הרף עד 
שהילדים בסוף עוזבים את הבית ונושרים. הם הפסידו את הילד שלהם בגלל 

שהם התמקדו במה שאין ולא במה שיש.
אנחנו יכולים להפסיד את עצמנו לחיות ולהרגיש חיים אומללים, בגלל שאנחנו 
לנו  אין  ומייללים מה  לנו, אנחנו בוכים  שורפים את מה שיש בגלל מה שאין 
בחיים, כמה חסר לנו את זה ואת זה ואת זה. במקום לשמוח על מה שכן יש לנו. 

אנחנו מפסידים ולא נהנים מהיופי שיש בחיים.
אנחנו יכולים להגיד לעצמנו שנים רבות כמה אנחנו לא טובים, לא בסדר, רק לא 
ולא, ומרוב הביקורת האין סופית אנחנו שורפים את מה שיש לנו את הדברים 

הנפלאים שקיימים בנו. 
לא שורפים את מה שיש בגלל מה שאין.

תעשו תמיד מאזן רווח מול הפסד ואתם תשימו לב שעל פי רוב אנחנו מפסידים 
כל הרבה אור וטוב בעולם, בגלל שאנחנו בוחרים להסתכל רק על האין ולא על 

מה שיש. 
אני יכול להגיד בפה מלא שאותו אברך שהיה אצלי חי חיים מאושרים ושמחים 

אם אשתו והילדים שלו. 
אז נכון, עדיין קשה לו להשלים עם כל מה שהפריע לו אצל אשתו, אך הוא בחר 
לא להרוס ולשרוף את מה שיש בגלל מה שאין. ההחלמה לוקחת זמן ודורשת 
תהליך, אך הוא התחיל להתמקד במה שיש עד שהוא בסוף ישכח את מה שאין. 

תזכרו תמיד - לא שורפים את מה שיש בגלל מה שאין.

| חצי הכוס המלאה?
בריא לדעת   # אורן ברוך לביא      

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

ובראש העין 052-3303102
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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3.בכורו של שמואל הנביא. )דברי הימים א ו יג(

4.____ אף. למרות,בניגוד ל- . "תחיני ___ אף אויבי" 
)תהלים קלח ז(

6.חכמה,פקחות,דעת. "לתת לפתאים ____" )משלי א 
ד(

8.נקי מחטא,לא אשם. "____ אנכי ולא עון לי" )איוב 
לג ט(

או          לקמח  ההפכם  עד  ושחיקתם  גרגרים  11.כתיתת 
כיוצא בו. "קצירה ו____" )סנהדרין סב: (

תחילה"          ____ הוא  חבירו  "על  עונש.  עליו  13.הוטל 
)בבא קמא צג.(

16.קיצור המילים : לעד ולעולם ועד.
17.גל חרבות נצחי. " ____ עולם" )דברים יג יז( 

בן   ____ "והשלשי  בחברון.  לו  שנולד  דוד  של  השלישי  1.בנו 
מעכה" )שמואל ב ג ג(

ב(  א  )איכה  בה"   ____ רעיה  "כל  נאמן.  היה  באמון,לא  2.מעל 
)בלשון יחיד,עבר(

עם  "כפרים  במקרא.  שנזכרו  הריחניים  הבושם  מצמחי  3.אחד 
_____" )שה"ש ד יג( )בלשון רבים(

4.עשה חוטים מחומר גלמי - מצמר,מפשתים,מכותנה וכדומה. 
"והצובע וה____" )שבת יג ד(

6.עשיר,בעל הון. "ולא נכר ____" )איוב לד יט(
9.נוטה לירוק. "____ או אדמדם" )ויקרא יג מט(

11.כהן מדין,חותן משה. )שמות ג א(
13.המיה,שאגה. "_____ככפיר" )משלי יט יב(

15.קיצור המילים : עשרת ימי תשובה.
17.כרת את בשר הערלה של התינוק. )בראשית כא ד(

העמוד טעון גניזה

1.חגורה רחבה. "וחגרת אתם ____" )שמות כט ט(
5.משל לדבר קל ערך,נטול חשיבות. "תהרו חשש תלדו ____" 

)ישעיה לג יא(
7.התקופה שבה יוצא הנער מגיל הנערות ונעשה   אדם בוגר. 

"____ מוציאה מרשות אב" )רש"י כתובות נג: (
8.גזל,לקח באלימות. "ו____ את גאון מצרים" )יחזקאל  לב יב( 

)בלשון רבים,עבר(
יהושע.  ידי  על  שנכבש  בנימין  שבט  בנחלת  כנעני  9.ישוב 

)בהיפוך אותיות(
10.גבה לב,מתרברב. "זד ____ לץ שמו" )משלי כא כד(

12.ספרו. "יובלות ____ ישראל" )ערכין יב: ( )בהיפוך אותיות(
שופר"  ב____  "הללוהו  נשיפה.  בכלי  קול  14.תקיעה,השמעת 

)תהילים קנ ג(
תבקש"   ____" דבר?  ידוע,איזה  לא  לדבר  שאלה  16.מילת 

)בראשית לז טו(
17.הבן השלישי בשלושת בני לוי,מן הבאים עם יעקב למצרים. 

)בראשית מו יא(
18.חילוקי דעות. "זו _____ הלל ושמאי" )אבות ה יז( )בכתיב 

מלא(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

חכמה"   ____ "ואת  הכלים.  אל  גאה,נחבא  1.ענו,שאינו 
)משלי יא ב( )בלשון יחיד(

5.חבר,ידיד. "כ____ כאח לי התהלכתי" )תהלים לה יד(
7.מפרשיות השבוע.

9.רתמת ראש הבהמה. "במתג ו____ עדיו לבלום" )תהלים 
לב ט(

"כמוני  הקטרת.  את  בהם  שמפטמים  שונים  10.סממנים 
____" )תרומות יא ב( )בלשון יחיד(

12.מידה שהבנאים משתמשים בה. "דחפו באמת ה____ 
שבידו" )שבת לא.(

14.קיצור המילים : חג הסוכות.
15.כהן,או כהן גדול במקדש שילה. "ושם שני בני ____" 

)שמואל א א ג(
17.תחינה,בקשת רחמים. "אין תפלתו ____" )ברכות ד ד( 

)בלשון יחיד(
18.העשוי מן - . "בעיר ____ זהב" )שבת ו א(

היו  "הראשונים   זמן מסוים.  19.התמהמה,,התעכב במשך 
_____ " )ברכות ה א( )בלשון יחיד,הוה(

1. דוד המלך 2. יוסף 3. אחיתופל 4. הושע 5. אילים 6. אחת 
מ-5 בנות צלופחד 7. משה 8. יריחו 9. הגר10. יונה 11. 
סרנים 12. גלית 13. ברול בן נריה 14. דבורה 15. נחשון בן 

עמינדב 16. אהוד בן גרא
1. מי נקרא "נעים זמירות ישראל"?

2. מי לבש כתונת פסים?
3. מי בא מגילה?

4. שמו הקודם של יהושע

5. מה שם המקום בו היו 12 עינות מים ו- 70 תמרים?
6. מיהי מחלה ואינה חולה?

7. מי לא אכל ולא שתה 40 יום?
8. העיר שחומתה נפלה לאחר שהוקפה 7 פעמים

9. מיהי "שפחה מצרית"?
10. מיהו הנביא שהלך אל נינווה?

11. כיצד נקראו ראשי הפלשתים?
12. מיהו הנקרא "איש הביניים"?

13. כיצד נקרא סופרו של ירמיהו?
14. נביאה שישבה תחת התומר
15. אחי אשתו של אהרן הכהן

16.איזה שופט היה איטר יד ימינו?
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

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

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



כיריים קרמיות

החל מ-₪699

₪690
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

תנור בנוי 
AEG

תוצרת גרמניה

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

₪2,890
תנור עומד 

דו תאי משולב כיריים
סאוטר

מזגן עילי 1.25 כ"ס
 ₪40  לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?
החל מ

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

תוצרת 
גרמניה

כולל התקנה בסיסית

המוצרים  את  לרכוש  *ניתן   | ובסניפים  באתר  מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  רשימת   | המבצע  לתקנון  כפוף   | במכירה  פריטים   100 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   6.5.18 עד  בתוקף 
נכון  פריים,  ריבית  בסיס  על  מחושב  שבפרסום  החודשי  ההחזר   .6%  + פריים  בגובה  הינה  הריבית  תשלומים.   60 ב-  והינו   ₪  2000 של  רכישה  במינימום  מותנה  המימון  המממן.  הגורם  של  מימון  באמצעות 
הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרום  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  המממן.  הגורם  לאישור  כפוף  המימון  קבלת  הפריים.  בריבית  לשינויים  בכפוף  להשתנות  עשוי  החודשי  ההחזר  ה-1.2.2018.  ליום 
www.payngo.co.il  : | תקנון המבצע מפורסם באתר  ביחס לעסקת מימון שבוצעה טרם השינוי  גובה הריבית, למעט  או לשנות את  בכל עת  והגורם המממן רשאים להפסיק את המימון  לפועל. מחסני חשמל 

מקרר 4 דלתות  
סמסונג

₪6,780
מקרר 3 דלתות  

סמסונג

₪5,990
מקרר 4 דלתות 

האייר

₪4,690

מדיח כלים 
ווירלפול

₪1,790
מדיח כלים 

מכונת 
כביסה 

₪690

מקרר 4 דלתות   
HYBRID

שארפ
₪4,890

₪1,590
תנור בנוי טורבו

סאוטר

₪1,690
 LG מכונת כביסה

דירוג 
אנרגטי
A

DIRECT DRIVE-הנעה ישירה

₪1,450
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪7,890

 LG מקרר 3 דלתות
715 ליטר

₪1,590
מכונת כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

₪1,490
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A

₪2,490
מדיח כלים בוש  מדיח כלים

 אלקטרה

₪1,390

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תנור בנוי        
אלקטרולוקס

₪2,090 תוצרת 
גרמניה

₪2,190 7 תאים₪1,690 6NO-FROST תאים NO-FROST

₪1,390 ₪990
6 תאים 3 תאים

מקפיאים 7-6-3 מגירות אלקטרה

מכון צומתאישור  הלכתי

מקפיא 
3 מגירות ליבהר

₪1,690

מקרר מקפיא עליון 
שארפ

₪2,140 ₪990
מקרר 

מקפיא עליון
₪2,890כולל הובלה חינם

מקרר מקפיא עליון 
אלקטרה 

נפח ענק 509 ליטר

₪1,890
מכונת כביסה 9 ק�ג 

1400 סל"דאלקטרה 

כיריים אינדוקציה 
אלקטרה

₪999

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7 ק�ג 
₪990

₪770
כיריים גז 4 להבות 
אלקטרולוקס עם 

משטח זכוכית

₪399
כיריים גז נירוסטה 

4 להבות בקו

₪4,190
מקרר הפוך סמסונג 

מקפיא תחתון

₪2,990
מקרר הפוך 

מקפיא תחתון בקו 

תנור משולב
כיריים

₪999

תנור בנוי מפואר

₪999

₪599
מקרר משרדי 

אלקטרה

תנור משולב - רחב
 90 ס�מ - אלקטרה

רחב
₪3,290

₪1,940

תנור עומד 
דו תאי משולב כיריים

בקו
₪2,490

מדיח כלים בוש 
אינטגרלי מלא

₪3,090
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