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רגע של לימוד תורה – 
כמה עונג יש בו?

דברו על לב ירושלים

רוחנית  פעולה  כל  של  נתפס  והבלתי  האדיר  משקלה  על 
אמר הרב הצדיק אליהו לופיאן בשם הסבא מקלם: "היה כדאי 
להקב"ה לברוא את העולם למשך ששת אלפים שנה כדי שיהודי 
יזכה לומר פעם אחת בלבד במשך זמן הבריאה 'ברוך הוא וברוך 
מגיע  אינו  שמו'  וברוך  הוא  'ברוך  אמירת  פעמים  ואלף  שמו'. 
לגודל החשיבות של עניית 'אמן' פעם אחת בלבד. ואלף פעמים 
'אמן' לא מגיע לגודל החשיבות של 'אמן יהא שמיה רבא' פעם 
אחת בלבד. ואלף פעמים 'אמן יהא שמיה רבא' לא מגיע לזכות 
של מילה אחת מלימוד התורה". וביאור סוף דבריו הוא על פי 

הנאמר במשנה: "ותלמוד תורה כנגד כולם". 
והנה, בפרקי אבות לימדונו חז"ל כי "יפה שעה אחת של קורת 
חכמי  וביארו  הזה".  העולם  חיי  מכל  הבא,  העולם  בחיי  רוח 
המוסר שהכוונה בזה היא, שאם ניקח את כל סוגי העונג וההנאות 
של  ואף  הזה,  בעולם  החיים  האדם  בני  כל  שחווים  החומריות 
ובכללם  המשיח,  ביאת  עד  בעתיד  ושיחיו  בעבר  שחיו  אותם 
ההנאות  כל  את  ונרכז  עולם,  עשירי  וכל  ארץ  ורוזני  המלכים 
הזה".  העולם  חיי  "כל  הנקרא  זהו  אחד,  לרגע  בחייהם  שנהנו 
בוודאי  מדובר?  עונג  באיזה  לעצמו  לתאר  שיכול  מי  יש  האם 
חומרי  בגוף  בהיותו  אדם  של  דמיונו  מתפיסת  למעלה  שהדבר 
ההנאות  כל  כי  בתורתו  הבורא  לנו  וגילה  ביכולותיו.  המוגבל 
עד  האמיתי,  הרוחני  לעונג  ביחס  דמיון  בגדר  אלא  אינן  הללו 
ששעה אחת של קורת רוח בחיי העולם הבא - עולם בו הנשמה 
משוחררת ממגבלות הגוף החומרי - גדולה מעונג זה! הרי על 
כך כתב הרמב"ם שכשם שאי אפשר להסביר לעיור מלידה מהו 
צבע, משום שעולם הצבעים אינו בתחומי השגתו כלל, כך אי 
אפשר להסביר לאדם בהיותו בעולם החומר המוגבל מהו העונג 

וההנאה בעולם הרוחני שבחיי העולם הבא. 
ועל מה מקבלים שכר אדיר זה? אף על עניית ברוך הוא וברוך 
מהו  מקלם,  הסבא  דברי  לאור  לחשוב,  מרעיש  "בלבד".  שמו 
את  הן  תורה.  לימוד  של  אחת  מילה  על  האדם  שיקבל  השכר 
בחוצות  ולפרסם  והערב  השכם  לשנן  עלינו  היה  הזה  החישוב 
קריה! שהרי כמה מתאמץ כל אדם השואף לשלמות לעשות חסד 
עם רעהו, להיזהר מדיבורי לשון הרע ורכילות, לכבד את השבת 
ועוד, על אחת כמה וכמה צריך להתאמץ בניצול כל רגע ללמוד 

התורה ששכרה כה עצום ורב! 
קידוש  כגון  במעשה,  תלוי  שקיומה  מצווה  כל  נתבונן.  עתה 
בשבת, עזרה לזולת, הנחת תפילין, נטילת לולב וכדומה, קיומה 
וסיומה בסוף העשייה  מתחיל בראשית פעולת מעשה המצווה 
ָוַלְיָלה",  יֹוָמם  ּבֹו  "ְוָהִגיָת  במצוות  אולם  מה.  זמן  אורכת  אשר 
ומילה נחשבת למצות עשה בפני עצמה. צא וחשוב,  כל מילה 
אומר בעל החפץ חיים בספרו תורת הבית, כמה מצוות עשה ביד 
היהודי לקיים ברגע של לימוד תורה. הלא בדקה אחת יכול הוא 
לומר מאתיים מילים של דברי תורה והרי שיש לו מאתיים מצוות 
ועוד דקה מצטרפות לשעה, הרי  וכאשר דקה   .)!( עשה בדקה 
נמצא שבשעה של לימוד תורה מקיים שתים עשרה אלף מצוות! 
וכמה הון צובר אדם הלומד שעות רבות ביממה? הרי מנקודת 

מבט אמיתית של חיי נצח, הוא הוא העשיר האמיתי!
זהו סוד הפרוטה לפרוטה שמצטרפים לחשבון גדול, וזה גם 
ולמיליוני מצוות אשר  סוד הרגע לרגע שמצטרפים לזמן ארוך 
רק הנשמה הרוחנית והבלתי מוגבלת מסוגלת להכיל את ריבוי 

השכר על כל זאת. 
יצוין כי ישנם זמנים בהם ערכו של רגע עולה פלאים. וכמו 

חי",  איש  "בן  בספרו  חיים  יוסף  הרב  הנודע  המקובל  שכתב 
חול,  ביום  דקות  לאלף  מקביל  בשבת  תורה  לימוד  של  שדקה 
רוחני  לממד  שייכת  השבת  שכן  שעות.  לאלף  מקבילה  ושעה 
גבוה והזמן זורם ביום זה באופן אחר. וזה עומק ביאור הפסוק: 
הוא  קידושין  אֹתֹו".  ַוְיַקֵּדׁש  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוְיָבֶרְך 
ימי  יום השבת שהתקדש, נבדל מכל  רוממות ופרישה מהכלל. 
המקביל  לחלוטין  שונה  בממד  זורם  ממנו  רגע  וכל  המעשה, 

לאלף רגעים ביום חול!
שהאחרים  בעת  או  בדור  הינו  לתורה  המנוצל  זה  רגע  ואם 
הישיבות  של  הזמנים  בין  בימי  כגון  תורה,  בלימוד  ממעטים 
היורד  השפע  הרי  וכדומה,  וחגים  שבתות  בערבי  והכוללים, 
לעולם מתחלק בין מספר מצומצם של לומדים והוא מקבל שפע 
אור רוחני ושכר עצום כנגד כל אותם שאינם לומדים )!(. שכר 
שכר  לדרגת  הלומד  את  מביא  אדירים  במספרים  המוכפל  זה 
בלתי נתפסת. וכפי שמובא במדרש בשם רבי שמעון בר יוחאי: 
מן  ידיהם  שנתרשלו  דור  ראית  אם  יוחאי,  בן  שמעון  רבי  "תני 
רבי  דברי  כולם".  נוטל שכר  ואתה  בה,  והתחזק  עמוד  התורה, 
שמעון בר יוחאי מתייחסים לכל עת בה אין רבים שלומדים תורה 

בעם ישראל. הן בדור כזה והן בשעה כזו.
פרנסה,  קשיי  כגון  צער,  מתוך  לימוד  של  רגע  של  שוויו  גם 
בעיות בריאות ושאר טרדות, מכפיל את מעלת ואת שכר הלימוד 
תורה  למדת  "אם  נתן:  דרבי  באבות  כמובא  מאה.  פי  לפחות 
בשעת העושר, אל תשב לך בשעת העוני. אם למדת תורה בשעת 
שביעה, אל תשב לך בשעת רעב. אם למדת תורה בשעת הרווח, 
אל תשב לך בשעת הדחק. לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער 

ממאה ברווח".

לאבינו  ישראל  בין  הברית  של  היעד  נקבע  השבוע  בפרשה 
והייתי לכם  והתהלכתי בתוככם  בו"  שבשמיים בפסוק שכתוב 
מתאים  יותר  מקום  לך  ואין  לעם"  לי  תהיו  ואתם  לאלוקים 
למימוש הברית הזו כמו ירושלים שאת חשיבותה אנו מציינים 

בימים אלה לקראת יום ירושלים.
המדינה  של  הבירה  עיר  תמיד  ותהא  הייתה  ירושלים  אכן   
ראש  ובראשם  המדינה,  מקימי  כבר  הבינו  זאת  את  היהודית. 
הממשלה הראשון דוד בן גוריון ז"ל, אפילו באותן שנים שהעיר 
להיות  תמשיך  שכך  וחומר  וקל  ומצומקת,  מחולקת  הייתה 
פנים  הימים,  ששת  במלחמת  שקיבלה,  לאחר  השם  בעזרת 

חדשות ונוספו לה מאז יופי והדר כראוי לעיר הבירה. 
העיר  את  כינה  אשר  הפייטן  של  הביטוי  שגור  לשוננו  על 
קדושה  של  שילוב  בה  שיש  דהיינו  מלוכה"  עיר  מלך  "מקדש 
בלי  לקדושה  לנו שאין מקום בארץ  ברור  וכך באמת  ומלכות, 
הבסיס של המלכות ואין טעם למלכות בלי החותם של הקדושה.

כבר בשמה של ירושלים נמצאת המילה "שלמות" וזו מידה 
שניתנת להשגה רק על ידי המימוש של שני היסודות גם יחד, 
הזה,  הנפלא  השילוב  בעיר  מתקיים  וכאשר  ומלכות,  קדושה 

ירושלים מקרינה מן האווירה הזו לכל העם אשר בכל הארץ.
ומקודש,  מרומם  הכל  איך  לראות  אפשר  מירושלים  מכאן, 
משל למי שעומד בראש ההר ורואה משם את כל אשר מתחתיו. 
כך אנו מוצאים בתנ"ך על הנביא ישעיהו שעומד בבית המקדש 

מן  דווקא  כלומר  כבודו",  הארץ  כל  "מלוא  ואומר  בירושלים 
המקום המקודש, מירושלים, ניתן לראות איך הקדושה מקרינה 

ומשפיעה על כל הארץ.
בתלמוד ירושלמי במסכת חגיגה דורשים את הפסוק "ירושלים 
הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" שירושלים הכל חברים אצלה. 
טומאה  הלכות  לעניין  הדברים  שם  נאמרו  מלכתחילה  אמנם 
וטהרה אולם לפי המדרש יש לאמירה הזו גם משמעות כללית 
והוא שירושלים במהותה יכולה להביא לאחדות אמיתית, ומכאן 
אנו לומדים על כוחה הגדול של ירושלים שאינה "בירושלמיות" 
בערכה  הכרה  של  רחב  במובן  אלא  המילה  של  הצר  כמובן 
וחשיבותה לכל העם בכל הארץ ובכל העולם, ועל כך הרי נאמר 
שירושלים לא נתחלקה לשבטים אלא שייכת לכולם ועיני כולם 

נשואות אליה תמיד.
אחד הנושאים המלווים אותי בכל עת שאני נדרש לנושא של 
ירושלים הוא המתח שישנו בין הסגולה הטבעית של העיר לבין 

מה שנדרש מאתנו למעשה.
בתהילים נאמר: "שאלו שלום ירושלים" מכאן שיש לשאול 

ולחקור בעניינה דהיינו ללמוד ולעשות.
בנין בית המקדש שרויה  מעניין הדבר שאפילו המצווה של 
שמים  בידי  להיבנות  השלישי  המקדש  עתיד  האם  במחלוקת, 
או אולי המצווה הזו ממשיכה להיות מוטלת עלינו ויתכן שיש 
כך,  דוד, אם אכן  בן  בואו של משיח  לפני  עוד אפילו  לקיימה 

עלינו להגביר ולהעמיק את הלימוד המעשי הקשור לקיומה של 
המצווה המיוחדת הזו.

לפיכך כאשר אנו מדברים על עשייה בירושלים, הכוונה אינה 
רק לעשייה של בנייה שגם היא כמובן חשובה ביותר, שכן באמת 
שבקדושה  לדברים  קשורה  להיות  חייבת  בירושלים  העשייה 

ולגיבוש חברתי שמבוסס על ערכים חיוביים מכל הבחינות.
המסקנה היא אפוא, שאי אפשר לשבת על זרי הדפנה, ליהנות 
מן הדברים שזכינו להם ולחכות שמעכשיו הכל ייפול מן השמים 
בירושלם  לחיים אשר  קדושה  תוכן של  לתת  אנו  מצווים  אלא 

וממנה לכל המדינה.
הקמת  של  היום  זהו  דורנו  של  הגדול  היום  כי  נראה  אמנם 
מדינה היהודית שהוכרה על ידינו כראשית צמיחת גאולתנו. על 
ידה נתקיימה בידינו המצווה של ישוב הארץ לא רק בתור מצוה 
שמקיים  כולו  העם  של  כללית  מצוה  אלא  יחידים,  של  פרטית 
הגדולה  השמחה  זוהי  כן  ועל  ישראל,  בארץ  לאומית  ריבונות 

ביותר בדורנו.
הגדולה  הזכות  את  בשמחה  מציינים  אנו  ירושלים  ביום 
שזכינו להתקדם ולקבל לידינו את ירושלים השלמה. התקדמות 
לומר  יש  הניצחון בה  ה' מתוך מלחמה שעל  הייתה בחסדי  זו 

בוודאות כי "מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו". 

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות
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כפה הר כגיגית

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

אריאל למברג

הברית  בארצות  מינסוטה  ממדינת  גרין  וולוול  פרופסור 
)חקר המחלות(. הוא נחשב אחד  היה מומחה לאפידמיולוגיה 
של  המצומצם  הצוות  על  ונמנה  בתחומו  הבקיאים  המדענים 
ניהל  גרין  פרופסור  על המאדים.  חיים  יש  האם  נאס"א שחקר 
חיים רחוקים מתומ"צ, עד שבשנות השישים הגיע למיניאפוליס 
במינסוטה שליח נמרץ בשם הרב משה פלר והוא פעל לקרב את 

גרין לחיים רוחניים. 
שאתה  שמעתי  "וולוול,  פלר.  מהרב  טלפון  קיבל  גרין  פעם 
מבקש  אני  עבודה,  לצרכי  ארוכה  לנסיעה  בקרוב  לטוס  אמור 
שתעשה לי טובה: אנא הזמן אוכל כשר לטיסה". גרין לא הבין 
צריך  ומהו  בביתו  כשרות  לא שמר  הוא  תקופה  באותה  כלום. 
להיות מחמיר במיוחד בטיסה? אך הרב המשיך והסביר כי 'זה 
יעשה טוב ליחסי הציבור של הקהילה. הרבה יהודים יתרשמו 
מכך שמדען מכובד כמוך מקפיד על כשרות'. גרין לא חשב שזה 

רעיון טוב, אך לא התנגד לעזור לרב. 
בכל היום שלפני הטיסה גרין התרוצץ ולא הכניס כלום לפה. 
הארוחה.  ולחלוקת  ההמראה  לסיום  רוח  בקוצר  המתין  הוא 
נוסע במחלקה הראשונה הוא היה אמור להיות הראשון  בתור 
שיקבל את המנה. ההמראה הסתיימה, הדיילים החלו בחלוקת 
האוכל, אך הם דילגו על גרין. הפרופסור המנומס גייס את כל 
הכשרה שהזמין?  המנה  איפה  בעדינות  ושאל  הסבלנות  מידת 
הדיילת התנצלה כי הוא הנוסע היחיד שהזמין מנה ייחודית כזו 

והם שכחו להעלות אותה על הטיסה. 
גרין הרגיש שהוא מאבד שליטה. הוא בעיקר חש אידיוט. למה 
עשיתי את זה? מדוע הסכמתי ליטול חלק במשחקים של הרב? 
ועל האלוקים בכבודו  זעם על הרב, על העם היהודי  הוא חש 
וככה  עולם,  של  ריבונו  לך,  לעזור  ניסיתי  הכול  בסך  ובעצמו. 
ביניים  בחניית  נחת  המטוס  הלילה  באמצע  לי...  מחזיר  אתה 
בשיקגו. הפרופסור הנכבד איבד את כל המעצורים. הוא הרים 
טלפון לביתו של הרב וירה בזעם: "מול העיניים שלי עומד דוכן 

נקניקיות טרף ואני עומד להזמין שלושה סנדוויצים בגללך". 
הייתה שתיקה מעבר לקו. חצות לילה, מצד אחד החזיק את 
אמר  לפתע  ונעלב.  רעב  יהודי  שני  מצד  עייף,  רב  השפופרת 
של  המטרה  מה  אותי,  שאלת  רבות  פעמים  "וולוול,  הרב: 
היהדות? לאן כל זה הולך? מה התכלית שעומדת בבסיס הכול? 
ובכן, הלילה אני עומד לגלות לך את הסוד. היהדות היא לעצור 
בנחיתת ביניים בשיקגו, להרגיש שהבטן מתהפכת מרעב, להיות 
שם לבד בלי שאיש אינו רואה אותך - ולא לקנות נקניקייה. זאת 
היהדות וכל השאר הוא הפירוש". גרין צרח לתוך השפופרת: 
"ראביי, עד עכשיו חשבתי שאתה משוגע. עכשיו זה ברור לי" 

וטרק אותה. 
האם  התלבט  הוא  המהיר,  המזון  לדוכן  בתור  נעמד  הוא 
למרוח חרדל או קטשופ על הנקניק, אבל הוא לא היה מסוגל 
כי  גדולה,  הנקניקייה  כי  לא  גדול,  הוא  כי  לא  זה.  את  לעשות 
האלוקים גדול משניהם. וזאת כל היהדות. גרין עזב את התור, 

נרדם על ספסל, והפך להיות אדם אחר... 
הסיפור הזה הדהד במוחי כאשר למדתי את השיחה המיוחדת 
של הרבי מליובאויטש על אחת השאלות הכי מטרידות בסיפור 
מתן תורה: מדובר על שאלה עצומה שמטרידה את המפרשים 
כבר אלפי שנים. זאת אחת התמיהות שאמורה להטריד כל אדם 
חושב ואי אפשר להניח לה עד שמוצאים פתרון טוב ומשכנע. 

אנו עוסקים היום בסוגיית "כפה עליהם הר כגיגית". 

הכנה  בהליכי  עוסקים  אנו  האחרונים  הימים  בארבעים 
פנימית לקבלת התורה, ובשבת הקרובה נברך את חודש סיון. 

זו ההזדמנות לחקור את הדרך בה נתן ה' את התורה לישראל. 
הגמרא מספרת על שני מהלכים הפוכים וסותרים בהם נקט 
מלאה  חופשית  בחירה  לישראל  העניק  ה'  אחד,  מצד  הקב"ה. 
האם לקבל את התורה. בעידן פרימיטיבי לפני 3000 שנה, בו 
מלכים אילצו את בני עמם לציית להם, מלך מלכי המלכים, לא 
חייבים  שהיינו  מצרים  יציאת  לאחר  ואף  לכלום.  איש  הכריח 
לו את חרותנו, הניח בידינו את הבחירה החופשית לומר: לא, 

תודה. 
בין  ה'  שעשה  הסיבוב  על  ידוע  סיפור  המדרש  מספר  כך 
האומות: מכילתא יתרו: ה' נגלה על בני עשו הרשע ואמר להם: 
להם  אמר  בה?  כתיב  מה  לו  אמרו  התורה?  את  אתם  מקבלים 
'על  שנאמר  אבינו,  לנו  שהוריש  ירושה  זו  אמרו  תרצח'.  'לא 
אתם  מקבלים  ואמר:  ומואב  עמון  בני  על  נגלה  תחיה'.  חרבך 
את התורה? מה כתוב בה? אמר להם 'לא תנאף', אמרו לו כולנו 
מניאוף באנו, דכתיב 'ותהרין שתי בנות לוט מאביהם'. נתגלה 
על בני ישמעאל ואמר מקבלים את התורה? מה כתוב בה? אמר 
להם 'לא תגנוב', אמרו בזו הברכה נתברך אבינו, דכתיב 'והוא 
יהיה פרא אדם'. וכשבא אצל ישראל ... פתחו כלם פיהם ואמרו: 

'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע'. " 
הקב"ה בכבודו ובעצמו נהג כאחרון אנשי המכירות והסתובב 
אחת  מפעם  יותר  שמע  ה'  מרכולתו.  את  להציע  האומות  בין 
אחרי  לתור  המשיך  זאת  ובכל  "לא"!  הנחרצת:  התשובה  את 
עד  לישראל  תורתו  נתן  לא  ה'  התורה.  לקבלת  וחפץ  הסכמה 

שאמרו מבחירתם החופשית: "נעשה ונשמע". 
וחז"ל מספרים על מאורע הפוך לחלוטין  מצד שני, התורה 
שאירע בהמשך הדרך. בפרשת מתן תורה נאמר: "ויוצא משה 
את העם לקראת האלוקים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר". 
כאן עלתה בפני חז"ל שאלה: כיצד הם התייצבו בתחתית ההר 
והרי הצטוו מראש במצוות "הגבלה", לפיה היה עליהם לשמור 
מרחק יציב מן ההר כדי ליצור שטח סטרילי בינם ובין הקדושה? 
ההר  לתחתית  קרוב  התייצבו  שהם  בפשטות  לתרץ  אפשר 
ולא תחתיו ממש, אך הגמרא מעדיפה ללמוד דברים כפשוטם 
ולמצוא כאן רמז לאירוע דרמטי ומטלטל שהתחולל שניות לפני 

מתן תורה. 
שבת פח,א: ויתייצבו בתחתית ההר ... מלמד שכפה הקב"ה 
התורה  אם אתם מקבלים  להם:  ואמר  כגיגית  ההר  את  עליהם 

מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם".
ולא צריך להיות מפרש כדי לתמוה מכל צד: ראשית, איזה 
טעם יש באירוע חתונה שנכפה 'באיומים'? נתאר חתן שמנפנף 
במוטות החופה מעל ראש כלתו ומכריז: 'הינשאי לי או שכאן 

תהיה קבורתך' ... 
והשאלה החזקה מכולן: מה היה הצורך בכלל לכפות עליהם 
עצומה  והתמסרות  באהבה  קודם  הכריזו  הם  הרי  כגיגית?  הר 
"נעשה ונשמע"? מה היה אם כן הצורך להוסיף לחדוות החתונה 

מוטיב של הכרח ושעבוד? 
ואנו  פנימי,  ועומק  דעת  צלילות  של  רגע  מגיע  לעת  מעת 
שואלים את עצמנו: מה המטרה בכל זה? למה האלוקים החליט 
לעזוב את העיסוקים הגדולים שלו ולתת תורה ומצוות בעולם 
הזה? מה היה חסר לפני מתן תורה שהאלוקים רצה לשנות עם 

נתינת התורה? 

העוסק  תנחומא  במדרש  התשובה  את  מוצאת  החסידות 
הדעת.  עץ  חטא  לאנושות:  הא-ל  שהעניק  הראשונה  במצווה 
הסיפור היה שהאלוקים הרשה לאדם לאכול מכל פרי עץ הגן 
עולה  כאן  הדעת.  עץ  ובודד:  אחד  עץ  מאכילת  להימנע  ורק 
בעוצמה השאלה, מה המשחקים הללו? אם האלוקים אינו רוצה 

שהאדם יאכל מהעץ, שלא ישים אותו שם? 
שחשוב  ככל  והעבדות:  ההכרח  מרכיב  אל  מגיעים  וכאן 
לבחור מרצוננו הטוב, אך הבחירה היא מוגבלת. היא משאירה 
והוא.  והוא  הוא  שוב  זה  עצמו.  של  הכבלים  בתוך  האדם  את 
העבדות, לעומת זאת, היא מתנת הקפיצה אל על. הרגע בו אדם 
מתעלה אל מעבר לעצמו ועושה כי האלוקים ציווה – הוא הוא 

רגע הפריצה לעבר האלוקות. 
למה הדבר דומה? מערכת זוגית היא מרקם בו שני בני הזוג 
הגיוניות  שהן  כאלו  פעולות  יש  אולם  הזוגיות.  למען  פועלים 
ומובנות, כמו לקנות לחם וחלב בבוקר. אולם לעתים צד אחד 
נדרש לעשות פעולות שנראות לו כמו טיפשות מוחלטת ובזבוז 
זמן וכסף, אך בן הזוג רוצה בהן. ובכן, איזו בין שתי הפעולות 
מבטאת קשר עמוק יותר ואף יוצרת חיבור אמיץ יותר? התשובה 
ואילו  למענך,  דבר  של  בסופו  נעשית  הגיונית  פעולה  ברורה. 
סיוע בלתי סביר חוצה את גבולות האישי ומבטא את ההיפתחות 

אל הזולת. 
כפיית ההר במתן תורה, אם כן, לא נועדה רק לחזק את החשק, 
עם  בין  בקשר  מהפכני  מרכיב  ליצור  מכך:  יותר  הרבה  אלא 
ישראל והאלוקים. לא רק אנשים זרים שמצייתים לרצונו, אלא 
והופכים  לעצמם  מעבר  אל  פורצים  מחדש,  שנולדים  יהודים 

להיות שגרירים של השכינה. 
כעת אפשר לקבל מבט חדש על מרכיב ה"ייסורים והקושי" 
איננה  הכוונה  לעיל.  שהובא  כפי  התורה,  בקבלת  הכרוך 
לייסורים וקושי חיצוניים, אלא לייסורים גדולים יותר – מתוכו 

של האדם עצמו. 
הדבר הקשה ביותר עבור האדם הוא לוותר על העצמאות שלו. 
להודות שיש משהו או מישהו גדול ממנו ולצקת את חייו על 
תבנית של שעבוד. ולכן אנו מחפשים כל הזמן הסברים הגיוניים 
למצוות של ה', הכול במטרה להרגיש איכשהו שולטים בחיים 
בכנות  להודות  תורה:  הלומד  בפני  האתגר  בדיוק  וזה  שלנו. 
כי התורה גדולה ממנו והוא אינו אלא מנסה להתקרב לחכמה 

האלוקית. 
זהו היבט אחד של העבדות, אך יש לה גם היבט אחר, הפוך: 
האדם  להגיע  יכול  אליה  האושר  תכלית  היא  לקב"ה  עבדות 
אנו  בקלות,  עושים מצווה  אנו  לב שכאשר  נשים  הזה.  בעולם 
זוכים להתעלות  ידה וממשיכים הלאה. אך כאשר  חולפים על 
על המידות שלנו ולעשות מצווה שאיננה קלה ואיננה באה לנו 
בטבעיות – אז חווים אושר שאין כדוגמתו. אנו יודעים לומר: 

היום עשיתי משהו בשביל הקב"ה. 
השואבה  בית  ששמחת  העובדה  את  חסידים  מסבירים  כך 
הייתה גדולה מכל שמחה אחרת במהלך השנה. משום ששמחה 
הבאה מיין היא שמחה מצד כלי האדם, בעוד ששמחה הבאה 
מניסוך מים על המזבח – היא אושר טהור שבא אך ורק מצד 
הזכות לקיים מצוות ה'. וזאת התגשמות העצמי העמוקה ביותר. 
גאולת  את  ומחישה  הגלות  גבולות  את  שפורצת  זו  גם  היא 

ישראל וביאת משיח בקרוב ממש.
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חוברה לה יחדיו

הרב בן ציון נורדמן

שבח  לחובת  ירושלים  שחרור  את  ציינו  ישראל  גדולי 
והודאה להשי"ת, ומה סמלי הדבר שבימים אלה ה'מלכות 
של חסד' מעבירה את השגרירות לעיר הבירה  וגם: כיצד 

יש להתנהל במאבק נגד פסטיבל הטריפות?

מחזק  טראמפ  דונלד  הנשיא  בו  בשבוע 
לגיטימציה  ומעניק  ישראל  ידי  את  שוב 
כי  להזכיר  הזמן  זה  איראן,  כנגד  למאבקה 
בדרך  ומתמיד  מאז  מתנהלת  ישראל  ארץ 
את  קובעים  נשיאים  לא  טבעית.  ועל  ניסית 
גורלה ולא ראשי ממשלה. זו ארץ אשר עיני 
אחרית  ועד  השנה  מראשית  בה  אלוקיך  ה' 

שנה.
שחרור  יום  את  מציינים  אלו  בימים 
ואחד.  שנים  יובל  לפני  השתא  ירושלים, 
הרבנות  מועצת  של  מיוחדת  בישיבה 
הגדולה  הובעה השמחה  לישראל,  הראשית 
ד׳  מתשועת  ישראל  בית  כל  את  האופפת 
לראות  שזכינו  הגלויים  והניסים  הגדולה 
לישראל  ההגנה  צבא  של  המכריע  בניצחון 
עיר  ירושלים  ובהשבת  החזיתות,  בכל 
הקודש ומקום המקדש לעם ישראל. בשורה 
כל  ידי  על  המונית  בעליצות  נתקבלה  זו 

ישראל ואויבינו יבושו.
ירושלים,  את  כשכבשו  ההם  בימים  אז 
כתב ראש ישיבת חברון הגאון רבי יחזקאל 
"עברנו  לתלמידיו:  במכתב  זצוק"ל  סרנא 
אבל  תוכן.  ורבות  קשות  תקופות  לאחרונה 
ברוך השם על חסדו הגדול, שזכינו לישועות 
ולנחמות ונתקיים אצלנו הפסוק 'כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות'". 
חיים  רבי  הגאון  מיר,  ישיבת  ראש  ואילו 
שמואלביץ' זצ"ל אמר בשיחה שנשא בהיכל 
המלחמה:  סיום  לאחר  שבוע  הישיבה, 
אזכה  אם  לאמו:  באגרת  כתב  "הגר"א 
בעדכם.  אתפלל  השמים  שערי  ליד  ואעמוד 
נעמוד  ובעז"ה  זכינו  אנחנו  זכה,  לא  הוא 
ליד שערי השמים-הכותל המערבי להתפלל 
עבור כלל ישראל. ניתן שבח והודאה, "נכון 
כסאך מאז". בשם כולם, בשם כל הישיבה. 

כולנו חייבים בשבח והודיה להקב"ה".

ירושלים  איחוד  של  זה  בשבוע  דווקא 
פסטיבל  כי  הידיעה  רב  בכאב  מתקבלת 
העיר  בתוככי  תתקיים  וטריפות  שחץ  של 
העתיקה. זהו פסטיבל ארוך שנמשך על פני 
שלושה ימים, הכול אוכל לא כשר ומופעים 
ופוגעים  העתיקה  לעיר  מתאימים  שלא 

במרקם של תושבי המקום.
רבני  ונוקב,  כואב  במכתב  פנו  זאת  לאור 
"התוכן  כותבים:  הם  וכך  העתיקה,  העיר 
ואינם  נפשנו  בציפור  פוגעים  והצורה 
לעיר  לא  ובפרט  מקום,  לשום  מתאימים 
חדש  פסטיבל  מלהכניס  חלילה  הקודש... 
ושגוי לעיר הקודש, הכולל האכלת טריפות 

ליהודים רח"ל".

בעניין,  צד  ואיני  בנושא  מתערב  אינני 
אבל אני דוגל בשיטה האומרת "יחד שבטי 
ישראל", בואו וננסה לחיות אחד עם השני, 
במאור פנים, ולא חלילה להתריס. אם מופע 
כזה או אחר מכאיב לזולת הבה נצמצם אותו 
או נעתיק אותו למקום אחר. ואילו לעסקנים 
לא  אמורה:  פנייתי  גם  בקדירה  הבוחשים 
בכוח, אלו דברים שמגיעים בהידברות נכונה 
אמר  ירושלים,  לאלימות.  להיגרר  וחלילה 
דוד המלך ע"ה, היא עיר שחוברה לה יחדיו. 
וחיבורה  אחדותה  היא  ירושלים  של  סמלה 

לכל הקהלים ולכל החוגים והעדות.

בימים אלו הולכות ונשלמות ההיערכויות 
וההכנות האחרונות לקראת העתקת שגרירות 

ארה"ב בישראל לירושלים עיר הבירה.
נכון, זה רק סמלי, אבל יש כאן מסר עמוק 
של ידידות איתנה ואמיצה, זו שגדולי ישראל 
ובראשם מרן רבי אהרן קוטלר זצוק"ל מבוני 
של  כ"מלכות  אותה  כינו  בארה"ב  היהדות 

חסד".
הצפוי,  הפחות  האיש  טראמפ,  דווקא 
ולדרך  לדרכו  ונאמנות  לויאליות  הוכיח 
ויש  נפש,  בחירוף  עליה  מגן  הוא  ישראל. 

למעשיו השפעה ענקית על העולם כולו.
ירושלים,  ביום  הלל  אומרים  איננו  אולי 
להודות  השנה,  ובמיוחד  לנו,  מותר  אבל 
לה' על המקום המיוחד שיש לירושלים בלב 
ידידינו ומוקירינו ועל הכותל המערבי אשר 
ותמשיך  המשמשת  משם,  שכינה  זזה  לא 
החיבור  ומקום  מעט  מקדש  מקום  לשמש 

שבין ישראל לאבינו שבשמים.
ירושלים, מכל הסיבות שבעולם.

מאחורינו.  כבר  העומר  ספירת  ימי  רוב 
"בהוציאך את העם ממצרים", לימד הקב"ה 
"תעבדון  יב(,  ג,  )שמות  רבינו  משה  את 
יציאת  תכלית  הזה".  ההר  על  האלוקים  את 
מצרים היא קבלת התורה בחודש סיוון אותו 

נברך השבת בבתי הכנסת.
מתן  זה  חתונתו  "וביום  חז"ל  אמרו  ואם 
תורה", ניתן גם לרמז על כך שיחד עם מתן 
ייתן  מי  החתונות.  עונת  גם  מגיעה  תורה 
ובחדווה  בשמחה  התורה  את  לקבל  ונזכה 
בתים  בהקמת  בשמחה  שותף  להיות  וגם 
לתפארת  ישראל  בעם   ומאוחדים  נאמנים 

ולנחת.
ביחד שבטי ישראל 

שבת שלום וחודש מבורך 
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן







חופשה חלומית בדיסלדורף
כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

לפני שאתם בוחרים את חופשת הקיץ שלכם 
כדאי שתבדקו מה מציעים לכם. אם אתם לא 
מסתפקים במלון שנמצא במקום מרוחק נטול 
תחבורה סדירה למקומות המרכזיים ואין לכם 
כוונה להתפשר על איכות המלון, חשוב שתבדקו 

היטב.
סביר להניח שחשוב לכם להתארח במלון בעל 
שם עולמי. שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
שינפלד תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה 
להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם רשת 
מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי 
ברטיסלבה, הילטון קפריסין, הילטון פודגוריצה 

וכעת, הילטון דיסלדורף.
מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. 
הילטון דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות 
למרכזי הקניות הגדולים, לפארקים המובילים 
ולאתרים היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת 
גרמניה  לשורה ארוכה של טיולים במערב 
ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק מהטיולים 
מאורגנים ע"י שינפלד תיירות ובליווי מדריך 
מקצועי דובר עברית. בחלק מהטיולים ניתן 

לצאת באופן עצמאי.
קיץ תשע"ח הוא  תיירות,  עבור שינפלד 
הגשמת חלום. מלון הילטון דיסלדורף שבמערב 
והיוקרתיים  הנחשבים  מהמלונות  גרמניה, 
באירופה, מהווה יעד חלומי לכל חברת תיירות 

שרוצה לפנק את לקוחותיה.
השנה, אנו מכינים לכם חוויה אירופאית 
בלתי רגילה, עם אירוח במלון הילטון המפואר 
במיקום נהדר בעיר דיסלדורף ליד נהר הריין 
והפארקים, אפשרות לסיורים בערים יפות עם 
המראה האירופאי הקלאסי, טיולים למדינות 
הגובלות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, מסעות 
שופינג, אטרקציות לגדולים ולקטנים, הופעות 
של גדולי הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו 
תמיד תקבלו את האירוח המלכותי של שינפלד 

על כל המשתמע מכך. 
המלון מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב 
מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, חדר כושר, 
לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט 
חופשי בלובי. המלון ממוקם במרחק הליכה 
מרוב הנקודות המתויירות והמעניינות ביותר. 
בנופים  לטייל  תוכלו  לדיסלדורף  מחוץ 
פסטורליים של המדינות השכנות – הולנד, 
בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי 

ספורט אתגרי ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, 
טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות נטיפים, 

טרקטורונים, סוסים, ועוד.
טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
לזוגות ולמשפחות – למוזיאונים הנחשבים, 
לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
במדינות  ביותר  המרתקות  ולאטרקציות 
הסמוכות: הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. כאמור, 
חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות 
מלווה במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם 

לצאת לטייל באופן עצמאי. 
ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי 
להזכיר את המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן 

ברזל: כשרות, איכות וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 

ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
שחייבים לראות כדי להאמין. אנו מביאים צוות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בחדרי האוכל 
במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. בשבת אתם נהנים מפנסיון 

מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, 
שף מטבח חם, שף סלטים, שף ארוחת בוקר, 
שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים 
וקונדיטורים מהשורה הראשונה שזכו בפרסים 
בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו 
ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב 
הכולל שפע של טעמים, צבעים וניחוחות, 
מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי על 

מגוון עדותיו, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. מתחשק 
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, יינות מובחרים, 
ומבחר  פירות העונה  קוקטיילים מרעננים, 
העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. 
ועכשיו מבצע: לנרשמים עד חג השבועות 

הנחה של 1,000 ש"ח. מהרו להרשם.

כדי לשמוע עוד פרטים על חופשת הקיץ המושלמת, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי 

שינפלד תיירות: 03-6189999.

רק בשינפלד תיירות תמצאו מלון יוקרתי מבית רשת הילטון 
העולמית בעיר דיסלדורף במערב גרמניה, עם איכות ופינוק ברמה 
הגבוהה ביותר, שפע של אוכל לכל אורך שעות היום, תכניות 
לכל המשפחה וטיולים מאורגנים למיטב האתרים והאטרקציות 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות  עוד לא כירטסתם?
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ארבעים ותשעה ימים של ייחוד ה'
אומרת  הקדושה  התורה  שכאשר  שעבר  בשבוע  ביארנו 
לספור ארבעים ותשעה יום, הכוונה היא שצריך לספור ארבעים 
זהו המובן של  ה',  יחוד  דגדלות של  ימים של מוחין  ותשעה 

ספירת העומר.
זהו  בפשטות  ותשע?  ארבעים  המספר  של  המשמעות  מהי 
ביטוי  היא  שבע  שבע?  זה  ומה  שבע,  כפול  שבע  של  ביטוי 
שבע  ומדוע  העולם,  בריאת  ימי  שהם  בראשית,  ימי  לשבעת 
כפול שבע? כי השבע הראשון הוא רק החיצוניות של העולם, 
ובאופן שבשבעת ימי הבריאה כבר יש את הציור החיצוני של 
שמים וארץ, מאורות, חיות ובהמות,, דגים, עופות ושבת,, יש 
עומק  שיש  פירושו  שבע  כפול  שבע  אבל  שבע!  וזהו  עולם, 
איזו תמונה  אינו  היינו, שהעולם  ועומק  וזוהי התורה,  בעולם 
את  ומזייפים  מסתירים  וציורים  תמונות  בעלמא,  ציור  או 
זצ"ל  אייגר  עקיבא  רבי  של  ציור  למשל,  האמת שמתחתיהם, 
לעולם לא יתן תמונה אמיתית לדמותו הקדושה והטהורה, וכך 
בבריאה, שבע זה הציור החיצוני של כל מעשה בראשית, אבל 
בלי התורה זה עדיין בלי תוכן ופנימיות, ואילו שבע כפול שבע 

זהו התוכן הפנימי העמוק של העולם.
אדם  לבנות  עלינו  לחג השבועות,  אנחנו מתקרבים  וכאשר 
אלא  תורה,  בן  בכך שנצטייר בתמונת  נסתפק  תוכן, שלא  עם 
שבע  של  המובן  וזהו  תורה,  בן  של  אמיתי  פנימי  בניין  נשיג 
את  אלא  האדם,  של  התמונה  את  רק  לא  לבנות  שבע,  כפול 

האדם עצמו.
וביתר ביאור להבין את העניין של שבע כפול שבע, דהנה 
שבע זה שלימות, וכיון שאנו רוצים שיהיה בשבע תוכן ועומק 
ולא חיצוניות בלבד, א"כ אנו צריכים שכל חלק מחלקי השבע 
יהיה גם כן כפול שבע, וזוהי השלימות הגמורה, ששבע מושלם 

מכל צד – שבע כפול שבע.
ויש להתבונן ולהבין שהבניין הזה של שבע כפול שבע צריך 
להיות תמים, "שבע שבתות תמימות תהיינה" )ויקרא כג, טו(, 
אסור להחסיר אפילו יום אחד, כי אם חיסר יום אחד אולי יש לו 

איזה בניין, אבל זה כמו אדם שר"ל יש לו חור בלב.
היוצא מדברינו הוא, שהרמז הפשוט במצות ספירת העומר 
הוא שעל האדם לבנות את כל חלקי ה"אדם" שלו, ולבדוק עד 
כמה הוא כאדם, מיוחד ליחוד ה', ספירת העומר עניינה לבנות 
את היהודי  שיהיה מיוחד לה' יתברך לבדו, ושכל חלקיו יהיו 
שלימים בשליות הארבעים ותשעה יום לקראת מתן תורה, וכך 

לעמוד על הר סיני ולומר "נעשה ונשמע".

דוגמאות להנהגה של ייחוד ה'

יתברך  לייחודו  עצמיותו  כל  את  מייחד  אדם  כאשר  והנה 
מגיע  אחדות.  דוגמאות  והרי  חייו,  מהלך  בכל  יתבטא  הדבר 
אברך לכולל ומתיישב ללמוד, בשעת הלימוד האווירה בבית 
המדרש היא של שלהבת – אש – קודש, ריתחא דאורייתא, אך 
בגמר הלימוד הוא יוצא החוצה והוא צמא, והנה לפניו ברז מים 
קרים, הוא תופס לו איזה כוס, "חוטף" ברכה ושותה את המים, 
הוא אפילו לא חושב מי נתן לו את המים, כי כל מה שעובר לו 
בראש באותו הרגע הוא, "חם לי, ואני צמא", באותו הרגע הוא 
שוכח רח"ל את בורא העולם, זוהי דוגמה של רגע בחיים בלי 
יחוד ה', או כאשר בן תורה לוקח עיתון בבין הסדרים, או מדבר 

לשה"ר, אלו הן פגימות בהנהגה של יחוד ה'.
שכל  הוא,  יהודי"  "להיות  שהפירוש  ולדעת  להבין  ועלינו 
הרגעים שלו, כל החיים שלו וכל השאיפות שלו, יהיו אך ורק 
אינם  שהחיים  רגע  באותו  יתברך,  ה'  עם  לחיות  הזה,  לדבר 
ומה  לחיות,  מפסיקים  יהודי,  להיות  מפסיקים  יתברך,  ה'  עם 
את  שהמחיש  אחד  מגדול  שמעתי  לחיות?  מפסיקים  הפירוש 

שיהודי  ההשקפה  זוהי  המפרכסת,  הלטאה  לזנב  בדמיון  זה 
צריך לחיות עמה, שכל רגעיו יהיו קדושים לה', תורה, עבודה, 

מצוות ואכילה לשם שמים, ושבלי זה הוא פשוט לא חי ח"ו.
עד  שדיברנו  הדברים  של  למעשה"  ל"הלכה  בנוגע  והנה 
ליס  יוסף  מרבי  ששמעתי  "ווארט"  להקדים  ברצוננו  כה, 
הח"ח  של  משמו  זצ"ל  גריינמן  שמואל  מרבי  ששמעו  זצ"ל 
ד,  ואתחנן  )פרשת  התורה  על  ח"ח  בספר  גם  ]והובא  זצ"ל 
יט( ]רבי יוסף ליס סיפר לי שאמר זאת למרן הגרי"ז, והגרי"ז 
זאת  אמר  חיים  החפץ  הח"ח[,  של  זו  מאימרה  מאוד  התפעל 
בתשובה לשאלה שנשאל, כיצד ייתכןשתלמידי חכמים ורבנים 
מפורסמים ]מחוגים מסויימים[ נכשלו בציונות, וכי לא הבינו 
הקדמת  ע"י  הח"ח  וביאר  כופרת?!  מדינה  לבנות  שהולכים 
)איכה רבתי  ידוע "חכמה בגויים תאמין"  נוספת, שכן  שאלה 
שכזו  טפשות  עם  תתאים  שהחכמה  אפשרי  איך  וא"כ  יג(  ב, 
והכוכבים[  השמש  השמים,  ]מערכות  לנבראים  להשתחוות 
יכול להבין ששום  ולעבוד אותם, והרי בשכל פשוט כל אחד 
נברא לא ברא את עצמו ורק לבורא לבדו ראוי לעבוד? ]ובאמת 
באחרית הימים כל הגויים "יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר 

נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל" )ירמיה טז, יט([.
וביאר החפץ חיים בהקדם דברי הפסוק )דברים ד, יט(, "ופן 
תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים 
חלק  אשר  ועבדתם,  להם  והשתחוית  ונדחת  השמים  צבא  כל 
ה'  חלק  "אשר  ופירש"י,  וגו',  העמים"  לכל  אותם  אלקיך  ה' 
בדברי  החליקם  אלא  אחריהם  מלטעו  מנען  לא  לאלהות,   –
הבליהם, לטרדם מן העולם, וכו הוא אומר )תהלים לו, ג( "כי 
החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא", וביאר הח"ח במשל 
הרי  זאת  לעשות  וכדי  יחד  קרשים  להדביק שתי  הרוצה  לנגר 
שניהם צריכים היות חלקים, אבל אם קורה שאחד מהקרשים 
אפשר  אי  כבר  קלה[  ]אפילו  בליטה  בו  ויש  מום"  "בעל  הוא 
להדביק אותו כראוי לקרש השני, מה הנגר יעשה? יש אפשרות 
אפשרות  ישנה  אך  הבליטה,  את  ולהוריד  הקרש  את  לשייף 
הבליטה   כנגד  בדיוק  השני  בקרש  קטן  נקב  לעשות   – נוספת 
בקרש הראשון, ואז אמנם הקרשים ישכבו צמודים, אבל סוף 
בליטה  בו  יש  האחד  הם,  מום"  "בעלי  הקרשים  שני  סוף  כל 

והשני יש בו נקב.
יודעים  כולם  לעניינו,  גם  הדבר  הוא  שכך  הח"ח  וביאר 
אמנם שהעבודה לשמש וליתר הנבראים פיגול הוא לא יירצה, 
והוא בבחינת הקרש "בעל המום" עם הבליטה, שאיננה יכולה 
שהקב"ה  אלא  וחלק,  שכל  נקע  שהוא  האדם  לשכל  להידבק 
קטן  נקב  בשכלם  שנחצב  אומרת  זאת  בדברים",  "מחליקן 
באופן שהבליטה נכנסת בו, ואזי, כל העקוב למישור ]כמשל 

הקרשים הנ"ל[.
עד כאן דבריו של החפץ חיים, ואבאר את דבריו לפי הבנתי, 
דברים שנותנים לנו מבט חדש על דברים רבים, אנו מסתכלים 
ולמשל  מותאם,  להיות  צריך  שהכל  עיגול  כמו  אדם  על 
כאשר שומעים דבר שטות מאדם חכם מגיעים למסקנה אחת 
מהשתיים, או שהאדם הוא לא חכם אלא שוטה, או שהשטות 
שאמר אינ שטות אלא דבר חכמה, וכן באדם שעושה עוולה, 
או  מהשתיים,  אחת  להיות  צריכה  הייתה  לכאורה  המסקנה 
שהוא באמת לא צדיק אלא רשע, או שהעוולה אינה עוולה, אך 
החפץ חיים ביאר לנו שלפעמים יכול להיות שאין סתירה בין 
הדברים, כי יכול להיות אדם חכם, אך יש לו "נקב קטן" בראש 
צדיק אבל עם  יש אדם  וכן  ושטות,  דברי הבל  ולשם חודרים 

"נקב קטן" ולשם חודרות העוולות.
והנה יש כל מיני "חורים בראש" יש כאלו שאמנם הופכים 
יש  אבל  מהותו,  בכל  פוגמים  לא  אבל  מום  לבעל  האדם  את 
מצבים שהחור הוא רח"ל במקום שהאדם נעשה עי"ז "טריפה", 

ואז החור פוגע ופוגם בכל מהות האדם שלו.

וייראה  רבות  שנים  יסתובב  שהאדם  יתכן  שבגשמיות  כמו 
לו  יתגלה  הרופא  אצל  שגרתית  בביקורת  אך  בריא,  כאדם 
כן  לה,  מודע  לא  שהוא  נוראה  מחלה  רח"ל  בתוכו  שמקוננת 
הדבר גם ברוחניות, ישנם אנשים בריאים שלומדים ומתפללים, 
אך הם מסתובבים עם כל מיני חורים בראש, והכוונה לבעיות 
בהשקפה או במידות, והח"ח אומר שזו לא סתירה, כך הקב"ה 

ברא את עולמו.
דברים אלו פותחים בפנינו צוהר חדש בצורת חשבון הנפש 
באופן  עצמנו  את  לבחון  התרגלנו  עצמנו,  עם  לערוך  שעלינו 
לומר  התרגלנו  שלנו,  המדריגה  את  הקובע  הוא  שנהממוצע 
שאדם שלומד, מתפלל וגומל חסדים מחד, ומאידך הוא נכשל 
מידי פעם בדיבור אסור או כעס, הוא צדיק בחמישים שישים או 
שבעים אחוז, אבל הח"ח גילה שמבט זה בטעות יסודו, כי יתכן 
שאדם בהרבה שטחים יהיה מושלם אבל יש נקודות שבהם הוא 

כלום, שם יש לו חורים.

עבודת ימי הספירה

וכאמור "חורים" אלו מסוכנים במיוחד, כי אפשר להסתובב 
ימי  נועדו  לכך  אולם  כלל,  בהם  להרגיש  מבלי  רבות  שנים 
שבעה  במשך  עצמו  על  יעבוד  שהאדם  כדי  העומר,  ספירת 
שבועות תמימים, להפוך את עצמו ל"תמים" ושלם, בלי שום 

חור, רק קדוש ומיוחד לייחודו יתברך.
ויש לזה כל מיני דוגמאות, למשל ברכת המזון, יש בני תורה 
בכל  הדבר  וכך  כדין,  המזון  ברכת  מברכים  שלא  אמיתיים 
נפוצה  דוגמא  זאת  הבית,  בתוך  כעס  נוספת,  דוגמא  הברכות, 
שאמנם הוא בן תורה אבל יש לו "חור" ובתוך ביתו הוא כועס 
יהודי  למשל,  או  סתירה,  בכך  ואין  אנשים,  והורג  ושוב  שוב 
אמנם  הוא  הרע,  לשון  לדבר  גם  אבל  בהתמדה  ללמוד  יכול 
הוא מדבר  "חור",  לו  יש  כל המצוות, אבל  ומקיים את  צדיק 

לשה"ר.
ימי ספירת העומר נועדו לתקן את החורים הללו, "וספרתם 
שלך  הבניין  איך  תבדוק  שבע,  כפול  שבע  לך  תספור  לכם", 
מתקדם כל יום לקראת מתן תורה, כל יום, "תמימות תהיינה", 
אם אתה אמנם בריא אבל יש לך "חורים", תסתום אותם, וכל 
יום כאשר סופרים ספירת העומר יש לעשות חשבון נפש מה 
בנינו באותו היום, ]הקדמונים מפרטים ממש מה צריך לבנות 

כל יום אבל זו כבר גדלות[, וזוהי העבודה של ספירת העומר.
המיוחד בימי ספירת העומר היא ההזדמנות לאדם לספור את 
תורה,  מתן  לקראת  שבע,  כפול  שבע  שהוא   – שלו  האישיות 
עליו לבחון את עצמו עד כמה הוא מיוחד להקב"ה, שזה יחוד 

ה'.
של  חובה  היא  וסתימתם,  האלו  ה"חורים"  אחרי  החיפוש 
את  לחפש  צריכים  ע"ב(,  יג  )עירובין  במעשיו"  "יפשפש 
שלנו  השלימות  את  המערערים  שהמה  המיוחדות  הנקודות 
]ולמשל קריאת עיתונים, לא יתכן שאדם שרוצה להיות "שבע 
שלא  בעיתון  קריאה  לצורך,  שלא  עיתון  יקרא  שבע"  כפול 
העומר  ספירת  ובימי  תורה[,  בן  של  בראש  "חור"  זה  לצורך 
יש סייעתא דשמיא גדולה לסתום חורים אלו, וכלשון האר"י 
הכנה  ימי  הם  אלו  נפתחו",  השמים  "ארובות  הנ"ל  הקדוש 

לבניית היהודי השלם.
חז"ל מספרים לנו )מכילתא יתרו, ט( שבמעמד הר סיני לא 
היו חרשים, עיוורים, אלמים או כל מום אחר, כולם נתרפאו, 
וכל אחד עמד לפני הר סיני כאדם שלם, וכך גם אנחנו צריכים 
כאנשים  בשבועות,  התורה  לקבלת  ולהגיע  חורים",  "לסתום 

שלימים.
יחוד ה' צריך להתפרש על כל מעשינו, אין עוד מלבדו!

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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קווים לדמותו של הגאון הבני ברקי שבקיא בש"ס 
בזכות  תבל  רחבי  בכל  נודע  שמו  אך  ופוסקים 
ישראל'  'כל    וברכותיו  הרגש  מלאות  תפילותיו 
עבודת  בענייני  משנתו  אחר  מקרוב  לעמוד  יצא 
השם, חמש החברותות הקבועות, סדר יומו הגדוש, 
הרבנית שלקחה על עצמה את ארגון קבלת הקהל, 
הזמן  ומתי  ילדיו   17 בחו"ל,  בקהילות  הביקורים 

המסוגל ביותר להתברך מפיו?

|| יענקי קצבורג ||

 כדאי 
הוא
 רבי 

שמעון
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ייטול על עצמו כל אחד  כיום שמחה אמיתית,  אם חפצים לחוש 
כי  מראה  הוא  בכך  ברציפות,  שעתיים  הפחות  לכל  לומד  שהוא 
חפץ הוא אכן להתקרב לבוראו, והוא מחשיב אכן את התורה ושמח 
בלימודה כראוי, או שמתחזק באמירת ברכות בכוונה, וכך מראה 
שחשובה לו ההודאה לבורא על כל מה שגומל אותו בוקר צהריים 
וערב. אלו דברים שאם האדם מקבל על עצמו במטרה להתקרב 
לבורא, זה אכן יקרבו ויביא אותו לידי התקרבות אמיתית שתשרוד 

בע"ה לזמן רב. 

פני כט"ו שנים עבר הגאון הצדיק רבי שמעון ל
הרופאים  אמרו  שאחריה  קשה,  תאונה  גלאי 
שככל הנראה לא יוכל יותר לעמוד על רגליו. 
כשרואים אותו ב"ה מרקד ושר לכבודו יתברך, 
עינינו.  לנגד  חושית  אמונה  שרואים  הרי 
חש  הוא  כי  לומר  תמיד  דואג  הגר"ש  ואכן 
תאונת  אותה  מאז  שכן  בלבד,  שנה  ט"ו  כבן 
חייו במתנה,  את  יתברך  קיבל מהבורא  כי  הוא חש  דרכים 
וזוהי ההזדמנות להודות על כך ברבים, וללמד את כולם כי 
ההודאה הינה חלק עיקרי מהליך הקבלה והישועה, ולכן על 

האדם להודות לבורא יתברך דבר יום ביומו. 
בשעה  רב,  קהל  לעיני  התרחשה  המדוברת  התאונה 
שמכונית שבה נהג שוטר, פגעה ברב בלכתו ברחוב, ופצעה 
והנהג  דם,  שותת  הכביש  אל  הופל  הגר"ש  ברגליו,  אותו 
אליו  לגשת  מיהר  הוא  בהלם,  הוא  גם  נתקף  שוטר  שהיה 

ולשאול במה אפשר לעזור לו?!
הגר"ש גלאי בעוצם ייסוריו וכאביו, לא שכח את אלוקיו, 
וכמעט  עליו,  קשה  מאד  היה  זה  ברגע  שהדיבור  ולמרות 
בלתי אפשרי, השיב לשוטר שפגע בו בחמימות: "אם אתה 

רוצה לעזור לי, קבל על עצמך לשמור שבת"...
בעת שהתרחשה תאונה עברו במקום בני זוג שעדיין אינם 
שומרי מצוות, גם הם מיהרו אל הפצוע לנסות ולסייע, ואז 
הזדמן להם להאזין לשאלתו של השוטר, ולשמוע בתדהמה 
הכביש  על  מוטל  שהיה  החרדי,  היהודי  של  תשובתו  את 
בחוסר אונים מוחלט. הם לא הצליחו להבין איך יתכן שכל 

מה שמעניין אותו ברגע כואב זה היא השבת. 
הרהרו  בדרכם,  והמשיכו  התאונה  זירת  את  עזבו  כאשר 
עוברים  כאשר  שגם  זה,  איש  של  הנפש  בגבורת  הזוג  בני 
עליו באותם רגעים ייסורים נוראים, איננו חושב על עצמו, 
אלא כל מעייניו נתונים בריבונו של עולם, ובמתנה הטובה 
כך  כדי  ועד  לעמו,  שהעניק  השבת  היא  ממנו,  שקיבלנו 
הרגישו  שהם  הפצוע,  היהודי  עם  הפגישה  בנפשם  נחרטה 

חובה לברר זהותו ולבוא אליו לביקור בבית החולים.
והציגו  בביה"ח,  הרב  של  למיטתו  הגיעו  כאשר  ואכן, 
נדהמו  עמו,  שאירעה  התאונה  בעת  נוכחים  היו  שהם 
להיווכח בשנית, שהדברים שהשמיע מעל מיטתו נסובו על 

הזכות הגדולה של העם היהודי בשמירת שבת.
רב  בחום  החילוני  האיש  אותו  נישק  מהפצוע  כשנפרדו 
ואמר בפני כל הנוכחים - רק עכשיו אני מבין את מעלתם של 
לומדי התורה. אם אדם שנמצא בבית המדרש יכול להפוך 

עיניו  לנגד  היחיד העומד  והדבר  את עצמו מבהמה לאדם, 
הוא רק שם אלוקיו והכנסתם של יהודים נוספים בעול קיום 
המצוות, הוא שונה מדמותם של אנשים שמקומם אינו בבית 
המדרש, ששם כל אחד דואג לעצמו. קידוש שם שמים גדול 

היה אותה שעה בבית החולים. 

תולדותיו
הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי נולד בארץ הקודש בחודש 
מרן  תלמידו של  האיומה  לאביו שריד השואה  סיון תש"ט 
החפץ חיים זי"ע, שזכה אף להסתופף על שולחנו, ולסעוד 
שנות  את  יום.  מידי  הארוחות  את  שבראדין  הקדוש  בבית 
ישראל'  'אור  קטנה  בישיבה  הגר"ש  למד  הקטנה  הישיבה 

אצל הגאונים רבי יעקב ניימן ורבי יוסף רוזובסקי זצ"ל.
הגר"ש  עלה  קטנה,  בישיבה  לימודיו  חוק  את  כשסיים 
ללמוד בישיבת 'בית מאיר' אצל הגר"ז רוטברג זצ"ל שחיבבו 
עד למאוד. בימי בחרותו אכל בימי השבוע רק אוכל מיוחד 

שאמו הייתה מכינה עבורו, משום שהאוכל שהוכן לתלמידי 
ירקות  להכין  טורחת  הייתה  אמו  גופו.  על  הכביד  הישיבה 
השנים,  באותן  הנער  ניזון  ומהם  לעיכול  הקלים  מבושלים 
עד היום בימי השבוע יאכל הגר"ש רק דברים קלים מאחר 
וארוחה 'כבדה' גורמת להפרעה בשקיעות בלימוד. ארוחה 

מבושלת נקראת על ידו "אוכל של שבת".
בני  התורה  בעיר  מגוריו  מקום  את  קבע  נישואיו,  לאחר 
בעיר.  כהנמן  ברחוב  שנים  עשרות  כבר  מתגורר  הוא  ברק, 
כרב  מכהן  וכיום  לצעירים,  מאיר  בית  ישיבת  כר"מ  שימש 
אנשי  גם  כוללת  יותר  המוכרת  הקהילה  כנסת,  בתי  בכמה 
עסקים ונמצאת ברחוב כהנמן בשכונת שיכון ה' בבני ברק, 
ובנוסף קהילת אברכים צעירים בסמוך למתחם אוסם בבני 
ברק, הצפויה לעבור בקרוב לבניין חדש שהעירייה הקצתה 

לה, בבניין משותף עם חסידות מודז'יץ בעיר. 
קרליץ.  הגר"נ  של  דינו  בבית  כמו"צ  משמש  הגר"ש 
יחסו של הגר"נ לרבי שמעון הוא סיפור מופלא לכשעצמו: 
לרבי שמעון  חיבתו  את  לגלות  כדי  מגדרו  יוצא  ניסים  רבי 
המתגורר בסמיכות לביתו שברמת אהרן. לא אחת, התבטא 

ביטויים מפליגים ונדירים על מורה ההוראה הצעיר. 
ר'  של  דינו  לבית  נכנס  רבות,  שנים  לפני  דרכו  בתחילת 



המכירה הסינית הגדולה 
למען 'איחוד הצלה'

חייגו עכשיו:

*5935 ca.1221.org.il

עשרות 
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בעשרות 
שקלים. 
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ובפיו  הגר"ש  של  הקרובים  משפחתו  מבני  אחד  ניסים 
וירידה  רב  הלכתי  ידע  הדורשת  סבוכה  הלכתית  שאלה 
לשורש הסבך שהתגלה. הרב ששמע את הדברים שאל את 
כי  העובדה  על  ניסים  רבי  עמד  משהשיב,  לשמו.  היהודי 
הוא קרוב משפחתו של הגר"ש. "יש לכם את רבי שמעון, 

תלכו אליו", קבע. 
בשיכון  כנסת  בית  כרב  רבות  שנים  משמש  הגר"ש 
קהילת  לרב  גם  התמנה  שנים  כשלוש  לפני  ברק.  בבני  ה' 
התורה  בעיר  הוותיק  המפעל  חורבות  על  שהוקמה  אוסם 
זמנו  את  ומחלק  כהנמן  ברחוב  מתגורר  הוא  והחסידות. 
לביתו,  הסמוכות  השכונות  בין  בארץ,  שוהה  הוא  כאשר 

בהן הוא משמש רב - רמת אהרן, אוסם ושיכון ה'. 

כוח התפילה
מסתורין של ממש אופפים את הסיפור המהווה ציון דרך 
התפילה  בכוח  המפורסם  שמעון  רבי  של  הפלאית  בדרכו 
שלו. תחילתו בקרבה משפחתית לגאון הצדיק רבי ראובן 
את  שהפעימה  אחת  בברכה  וסופו  זצ"ל  גרשונוביץ  יוסף 

מקורביו המעידים על המעשה.
רבי ראובן יוסף זצ"ל, מראשי ישיבת 'הנגב', ביקש לפני 
ולשמש  בנתיבות  להתגורר  לבוא  גלאי  מהגר"ש  פטירתו 
כרב, זמן רב התלבט רבי שמעון בשאלה האם לעזוב את 
בני ברק אל הדרום. אך לבסוף החליט להישאר בבני ברק, 

לטובת תלמידיו בישיבת בית מאיר ובני קהילתו.
הגר"ש  נכנס  ברק,  בבני  נשאר  הוא  כי  שהודיע  לאחר 
למעונו של רבי ראובן יוסף זצ"ל בנתיבות. ומני אז הגיע 

מידי שבוע ללימוד עם הגרר"י בתורת הנסתר. 

לבית  זצ"ל  יוסף  ראובן  רבי  הגאון  הסתלק  בתשנ"ה 
הגרר"י החלו  ורבים שנהגו לבקש את ברכתו של  עולמו. 
לפקוד את בית הגר"ש, כמה מעשי ניסים שהחלו להתפרסם 
יום לפקוד את בית  באותה תקופה הביאו קהל גדול מידי 
במקום  שהתפילות  פעמים  בברכה.  לזכות  שלו  המדרש 
נמשכות זמן, כמו תפילת "עלינו לשבת" שנמשכת פעמים 

כמחצית השעה.
לישועה,  שזכתה  ברק  בני  העיר  תושבת  עם  שוחחנו 
התקשרה  שלי  אמא  השנה  ראש  לפני  ספורות  "שעות 
וחשה  מאחר  הגיעה  לשם  מבי"ח,  חזרה  שהיא  והודיעה 
ובדרכה  בכליה,  שנוצרה  כאבן  שהתבררו  עזים  כאבים 
ההשלכות  כל  עם  מהכליה,  המעבר  את  סתמה  החוצה 
הכרוכות בכך. אמי שוחררה מביה"ח בגלל החגים לאחר 
כאשר  כאבים,  משככי  של  גדושות  מנות  לידה  שקיבלה 
את  להוציא  האפשרי,  בהקדם  אותה  לנתח  היא  המטרה 

האבן ולמנוע נזק בלתי הפיך לכליה חס ושלום".
"אין צורך לתאר כמה תפילות נאמרו לרפואתה של אמי. 
של  שכן  שהיה  גלאי  הרב  של  ברכתו  את  לבקש  והלכנו 
נכנסים להגר"ש  והיו בני משפחתה  דודתי באותה תקופה 
הניתוח  להצלחת  וברכות  תפילות  ביקשנו  יום,  מידי 
הוא  קצרה.  לא  החלמה  תקופת  צפויה  הייתה  שלאחריו 
ובבכי  ליבו  הניתוח הלא פשוט מקירות  התפלל להצלחת 

ורגש עצום".
צורך  אין  הרי  תשרי,  חגי  לתקופת  שנכנסנו  "מכיוון 
לתאר עד כמה קשה היה להשיג תור לבדיקות, התייעצות 
עם רופא וכמובן זמן ההמתנה לניתוח. אחי הפך עולמות 
התייעצויות  לבדיקות,  אמנו  את  הסיע  תורים,  לקבוע  כדי 
עם רופאים וכו'. ניסיתי לעזור עד כמה שאפשר, אך בעיקר 

נשאתי תפילות להקב"ה עם הרבה דמעות ותחנונים. 
"כל הזמן הזה אמי ממשיכה לסבול מכאבים. אחרי מספר 
ימים לא מועט, אמי קיבלה הזמנה לניתוח בביה"ח שהיה 
כן  לפני  ימים  מספר  סוכות.  המועד  בחול  להתבצע  אמור 
מצאנו 'במקרה' רופא המתמחה בתחום ברמה בינלאומית 
שעובד בבי"ח הדסה בירושלים, הצלחנו לקבוע אליו תור 
יום אחרי הניתוח שנקבע, כפי שהסתבר מאוחר יותר. אחרי 
של  נוספת  דעת  חוות  לקבלת  מיידי  ניתוח  בין  התלבטות 
בלב  בחרנו  ידוע,  לא  לזמן  הניתוח  ודחיית  מומחה  רופא 
כבד באפשרות השנייה, כאשר אנחנו נמצאים שבוע וקצת 

לפני התאריך הקריטי".
"הרופא עבר על הבדיקות וקבע לאמי תור לניתוח לעוד 
ושאלנו  עינינו  את  האיר  ה'  ההכנה  בשיחת  ימים.  מספר 
אמא  של  הבריאותי  מצבה  השפעת  על  אגב,  כדרך  אותו, 
בהרדמה  שכרוך  הניתוח,  על  חלש(  ולב  גבוה  דם  )לחץ 
מקרדיולוג  אישור  לקבל  שחייבים  ענה  הרופא  כללית. 
ולנסות  טלפונים  להרים  התחלנו  שוב  ההרדמה.  לביצוע 
לקבוע תור לרופא קרדיולוג בחול המועד. וכל הזמן הזה 

אמי סובלת מכאב פיזי ונפשי. 

בפרסומי קופות הצדקה המפרסמים כי הרב מברך את התורמים, 
מתארים את הרב כך: "רבי שמעון גלאי נולד לפני 70 שנה וכל 
ימיו עסק בתורה וחסד, לפני כ-20 שנה עבר תאונה שעל פי דרך 
הטבע לא היה יכול לצאת ממנה בחיים. בדרך ניסית הוא השתקם 
ומאז קיבל משמים כח מיוחד לחזות בדברים מופלאים, לראות 

מעבר לכח אנוש ולברך ולחזות את העתיד"
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לרב  משפחה  בן  שלחתי  רבא  הושענא  הגיע  "בינתיים 
ללמוד  עצמי  על  קיבלתי  טובות.  קבלות  פתק  עם  גלאי 
בלילה ולקרוא תהלים והקדשתי את הלימוד לרפואת אמי, 
הרב אמר 'אם היא תעמוד בהבטחה הכל יגמר בלא כלום!' 
לאחר החג, כשהאישור לניתוח כבר היה בידינו, אמא שלי 
נוספות לפני התהליך הרפואי, ובאופן לא  ביצעה בדיקות 
נראתה עוד בצילום. לא האמנו למראה  מוסבר, האבן לא 
עינינו. בביקור אצל רופא נוסף הבנו שיש סיכוי סביר לכך 
שאכן האבן נפלטה החוצה בחסדו של ה' יתברך", מסיימת 
בהתרגשות אחת הנשים שאמנם לא זכתה להיכנס בעצמה 
אבל מאמינה מאוד בברכותיו של הגר"ש אותן העביר לה 

על ידי שליח.

סדר יום צפוף
בן שלום, המשמש  צבי  ימינו הרב אברהם  ויד  מקורבו 
מן  מתרחק  הרב  כי  לומר  נוהג  הגר"ש,  של  כחברותא  גם 
כולו  את  ומשקיע  ברכות",  שנותן  "באבא  של  ההגדרה 

בעומק ההלכה וסוגיות הש"ס בעיון, את הברכות הציבור 
כופה עליו ובלית ברירה נקבע לכך זמן.

מתברר כי החפצים בברכות מהגר"ש מתקשרים לביתו 
של הרב והרבנית קובעת עבורם את המועד המתאים לכך. 

סדר היום של הרב מתחיל בתפילת הנץ בביהכנ"ס צא"י 

פרקי  ללמוד  הרב  נוהג  התפילה  לאחר  מיד  אהרן,  רמת 
זינגר, לאחר מכן לימוד הלכה עם  ידידו הרב  משניות עם 
עם  לימוד  מכן  לאחר  ומיד  שלום,  בן  צבי  אברהם  הרב 

תלמידו הרב סבו, ולימוד דף היומי עם הרב דוד שץ. 
הרב לא סועד ארוחת בוקר, אלא במהלך הלימוד טועם 
ונוטל  השבוע  באמצע  לחם  אוכל  לא  "הרב  מזונות.  מיני 

ידיו רק בשבת ויום טוב" אומר לנו אחד מאברכי הכולל.
בשעה 10:30 מגיע הגר"ש לכולל שבראשותו שם לומד 
בחברותא ומוסר שיעור בעיון, השיעורים יוצאים בקונטרס 

"כתר שמעון".
קבל  מתקיימת  שם  לביתו  בחזרה  מגיע   13:30 בשעה 

קהל עד השעה 14:00
בשעה 15:00 עד 16:00 הרב מסתגר לשיחות שמגיעות 

מחו"ל ובעצם מקיים קבלת קהל טלפונית. 
בשעה 17:00 יוצא שוב לכולל עד השעה 19:30.

ארגון  במסגרת  הלכה  שיעור  מוסר  הרב   19:30 בשעה 
דרשו.

אחרי תפילת מעריב חוזר לביתו לקבלת קהל עד השעה 
01:00 לפנות בוקר.

יום חמישי הוא יום של ניתוק מוחלט והרב יוצא ברכבו 

לעיר  ברק  מבני  שלום  בן  צבי  אברהם  הרב  מקורבו  של 
אחרת, בדרך כלל לכולל בקרית ספר, שם אין קבלת קהל 

והרב שקוע בלימוד מהבוקר עד הערב.
סדר היום הנוכחי הוא כמובן כאשר הרב שוהה בארץ, 
מתברר כי הרב יוצא לקהילות בחו"ל באופן קבוע במהלך 
שבארה"ב,  ולייקווד  ויאלמסבורג  לצרפת,  כמו  השנה, 

ואחת לשנה לאוסטרליה. במסעותיו נוהג הרב לסייע רבות 
לרשת כולל טהרות שהקים מרן הגרמי"ל לפקוביץ זצוק"ל.

בני הבית מספרים כי את כל ענייני הרב לקחה על עצמה 
הרבנית רחל תחי', "מלבד גידול 17 ילדים היא לקחה על 
לחו"ל,  לנסיעותיו  לדאוג  קהל,  הקבלת  את  לסדר  עצמה 
לדאוג לארוחות שיהיו מתאימות לסוג האוכל הדל שהוא 

אוכל. זוהי מסירות עצומה למען התורה".

ברכות וייעוץ
מעשה נס שהתרחש בויליאמסבורג הביא לביקוש עצום 
הרבים של  ברשות  פקע שמו  יום  מאותו  בעיר,  לברכותיו 
ממתינים  לארה"ב,  מגיע  שהוא  פעם  בכל  מאז,  יורק.  ניו 
המונים לקבל את פניו בשדה התעופה, כשהם נלחמים על 

הזכות ליטול את מטלטליו של הצדיק.
"מכל רחבי העולם משחרים לפתחו. חסידיו מתגוררים 
בארץ, בארה"ב, באירופה, באוסטרליה, בקנדה ובאמריקה 
השונות  לקהילות  תקופה  מדי  מגיע  הגר"ש  הדרומית. 
ולעודד  הרבים  תלמידיו  ידי  את  לחזק  כדי  העולם  ברחבי 
שלא  תבל  ברחבי  מחסידיו  רבים  יש  ומאידך,  רוחם.  את 
דבר  שמעון.  ברבי  תחילה  להיוועץ  מבלי  צעד  יעשו 
שבשגרה להיכנס למעונו בבני ברק ולפגוש שם בליל של 
שפות, תושבי ארצות שונות ש'קפצו' לכאן ליום או שניים 
כדי לשאול שאלה דחופה ולשוב הביתה", אומר לנו אחד 

ממקורביו.
לאחר  הערב,  בשעות  לביתו  עליתי  הפעמים  "באחת 
הייתי  הרחוקה.  מאוסטרליה  מפרכת  מטיסה  שב  שבבוקר 
בטוח שהרב כבר הספיק לנוח לכל הפחות איזה שעה או 
'מהבוקר  מהרגיל.  חלוש  אותו  מצאתי  להפתעתי  שתיים. 
היישר  הביתה  'הגעתי  לי,  אמר  לפה',  כלום  הכנסתי  לא 
מהמטוס ויש הרבה אנשים שחיכו שאחזור, איך אני יכול 

לאכול או לישון כשיהודים צריכים אותי?'"
"בימי הפורים המונים עולים לביתו. השמועה בין חסידיו 
שהברכה  חזקה  בפורים,  ממנו  שמתברך  מי  כי  טוענת 
תתקיים במלואה, ולא זו בלבד, אלא שבימי הפורים אפשר 
'להוציא' ממנו כל מה שמבקשים. כל הפושט יד נותנים לו, 
ומי שלא ראה את הבכי המעורב ברגשות גיל בשעה שהוא 
שמחת  ראה  לא  יום,  של  מעניינו  המצווה  בסעודת  מדבר 
מיוחדות  מדרגות  נבנו  גם  השנה  מימיו.  אמתית  פורים 

בביתו לקבלת קהל והוצבו מאבטחים לשמירה על הסדר.
לו  להודיע  שבאים  הוא  הרב  על  ביותר  החביב  "הדבר 
שנושעו, הגיעו זוגות בפורים עם עגלות וסיפרו שהתברכו 
זוגות נשואים  בשנה שעברה ונושעו בחסדי שמים. הגיעו 

טריים לומר תורה על התפילות והברכות לזיווג הגון".
את  מברך  הרב  כי  המפרסמים  הצדקה  קופות  בפרסומי 
נולד  גלאי  שמעון  "רבי  כך:  הרב  את  מתארים  התורמים, 
לפני 70 שנה וכל ימיו עסק בתורה וחסד, לפני כ-20 שנה 
עבר תאונה שעל פי דרך הטבע לא היה יכול לצאת ממנה 
כח  משמים  קיבל  ומאז  השתקם  הוא  ניסית  בדרך  בחיים. 
מיוחד לחזות בדברים מופלאים, לראות מעבר לכח אנוש 
את  לקבל  לרב  הבאים  כל  העתיד.  את  ולחזות  ולברך 
ברכותיו ועצותיו- יוצאים נפעמים מול הגילויים המדהימים 
לבבם  מסתורי  את  מגלה  הרב  כאשר  בהם,  חוזים  שהם 
וצפונותיהם, מתווה להם דרך לברכה, לפעולה ולישועה".

הרב רואה בתורמי קופת העיר כמחויב להם, הוא מקדים 
את תורם, מתייחס אליהם באהדה, שומע אותם בסבלנות 

ומברך אותם מכל הלב.
"ארבע פעמים בשנה נוסע הרב לכותל, למירון, לחברון 
העיר  קופת  תורמי  עבור  במיוחד  קדושים  מקומות  ועוד 
ישועות.  ומשפיע  ומברך  במתינות  שם  אחר  שם  ומעתיר 
שבצפון,  לשונם  גלאי  הרב  עורך  מיוחדות  נסיעות 
שופך  הוא  שם  שבליטא,  ולוילנא  שבגרמניה  למיכלשטט 
את נפשו בתפילותיו עבור תורמי קופת העיר. מאות רבות 
מחסידיו לא יוותרו על ברכתו לפני כל פעולה, עסקה, או 
דרך  מתווה  מברך,  אכן  מצידו  והוא  עושים.  שהם  שידוך 

ומדבריו לא נופל דבר ריקם", מספר תלמידו.
"כוח שמימי מיוחד אשר ניתן לרב גלאי, הוא לחזות את 
ולתורמי קופת העיר הוא אומר צעד אחר  העתיד במדויק 
צעד את הדרך שילכו בה והמעשה אשר יעשון. לכל הבאים 
ההתייעצות-  לפני  העיר  לקות  לתרום  ממליץ  הוא  אליו 
ואחר כך לקבל ברכה ועצה. כל השומע לבקשתו של אותו 
צדיק הרב גלאי  – תמיד חזר אליו לברכה ולישועה, ונוכח 
ועצותיו  משמים,  ניתנו  מיוחדים  כוחות  אכן  כי  בפועל 

בתחילת דרכו לפני שנים רבות, נכנס לבית דינו של ר' ניסים אחד 
מבני משפחתו הקרובים של הגר"ש ובפיו שאלה הלכתית סבוכה 
הרב  שהתגלה.  הסבך  לשורש  וירידה  רב  הלכתי  ידע  הדורשת 
ששמע את הדברים שאל את היהודי לשמו. משהשיב, עמד רבי 
ניסים על העובדה כי הוא קרוב משפחתו של הגר"ש. "יש לכם 

את רבי שמעון, תלכו אליו", קבע.
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מובילות לדרך הנכונה".
בעבור  ברכה  קבלת  המציעה  "תיקון",  אפליקציית  גם 

תרומה לצדקה – 'מוכרת' את ברכותיו של הרב. 

להתמודד עם ניסיונות
אנו מפרסמים כאן שיחה שנערכה לאחרונה במעונו של 

הגר"ש וטרם פורסמה:
הציבור  את  מחזקים  איך  בניסיונות,  מלא  שלנו  הדור 

להתגבר על כך במיוחד בימים אלו?
קשור  שהיה  יהודי  שהיה  רב  מעשה  "זכורני  הגר"ש: 
ושמח  אורחותיו,  כל  קיבל  שממנו  אחד  גדול  לרב  מאד 
לשהות במחיצתו ולקבל ממנו עצה ותבונה בכל הליכותיו, 
וכשנסתלק אותו רב גדול זה לבית עולמו, חרב עליו עולמו 
של היהודי, הוא הרגיש כאילו הוא נשאר לבד, והשמחה 
נעדרה ממנו לחלוטין. היהודי ביקש ממני שאכנס אל מרן 
נוכח  לעשות  מה  כדת  ולשאול  זצוק"ל,  יעקב  הקהלות 
רבו  של  סילוקו  לאחר  בבדידותו  מרגיש  שהוא  הטרגדיה 

הקרוב.
"הלכתי לרבינו מרן הקהילות יעקב, והצעתי בפניו את 
הבעיה הכאובה. בחלל האוויר היה ניתן לחוש את תחושת 
האחריות של רבינו, כאילו בא להציל יהודי מטביעה בים. 
שפת  מבין  אני  אם  אותי  ושאל  הכיסא  על  הושיבני  הוא 
כמה  חזר  ומיד  האידיש,  מבין שפת  אני  אם  וכן  העברית, 
פעמים על המשפט הבא באידיש ובעברית - תגיד ליהודי 
שאני אמרתי לך, כי מה שהצדיק עושה ופועל פה בעולם 
הזה, שמה בעולם האמת הוא עושה ופועל הרבה יותר. אם 
כאן הצדיק התפלל עליו, הרי שם הוא מתפלל עליו הרבה 
ועליו  זה כלום מה שמרגיש צער,  אין  וממילא  יותר חזק, 

לשמוח בהמשך עלייתו בעבודת ד' כפי שחינכו רבו. 
ורבם  "הדברים הללו שיצאו מדם התמצית של אביהם 
של ישראל, חיזקו אכן מאד את לבו של היהודי, והמועקה 
נשכחה, והוא נותר לחיות את חייו בשמחה למרות החיסרון 

הגדול שחש באותם ימים".

איך זוכים לעשיית המצוות מתוך שמחה?
הגר"ש: "על כל אחד לדעת - כי כל מה שעובדים בימי 
קולטת  בקרבו  שמפעמת  הנשמה  כי  בקרבו,  נותר  שמחה 
הכל, וכמו שאמרו חכמינו אין אדם עומד על דעת רבו אלא 
לאחר ארבעים שנה, כי כל מה שרואה דברים טובים אצלו 
הדברים  כראוי,  הכל  קולט  אינו  כשעדיין  בצעירותו  אף 
היטב  מוכחים  הם  שנה  ארבעים  ולאחר  בקרבו  נקלטים 

בפעליו. 
הוא  ועיקרה  שהחיינו,  ברכת  מברכים  החנוכה  "בימי 
להודות לבורא שזיכני להגיע לזמן המיוחד, ובהלכה מובא 
יברך  בירך ברכת שהחיינו קודם ההדלקה,  שאם אחד לא 
ואף  ההדלקה,  לאחר  גם  ושהחיינו  ניסים  שעשה  ברכת 
וזאת משום שברכת שהחיינו אף שעיקרה  בימים אחרים, 
זכר  לא  אם  המיוחד,  הזמן  התחלת  מחמת  הראשון  ביום 
אותו  זיכה  שהקב"ה  להודות,  יכול  החנוכה  ימי  כל  זאת, 
שיכול להגיע לקיום ימי המצוה שנקבעה לדורות להודות 

לבורא. 
בברכת  שאף  הביאו  שהפוסקים  אומר,  אולי  "ומכאן 
בשעת  הברכה  להיות  חייבת  לא  חדש,  בגד  על  שהחיינו 
הדבר  שונה  ומדוע  מכן,  לאחר  גם  אלא  ראשונה,  לבישה 
מאכילה שאינו כך. אלא שהאשל אברהם ביאר זאת והוא 
זמן  כל  הלבישה  שלגבי  ההודאה,  חיוב  בכל  מוסד  יסוד 
יכול הוא לברך שזיכהו הבורא  שנחשב אצלו כבגד חדש 
בלבוש חדש, אבל הנאת אכילה היא רק בפעם הראשונה 
שבימי  בבירור  עולה  כך  ואם  מיוחדת.  שמחה  יש  שבה 
ימי  עם  ששמחים  שמחה  באותה  כאחד  כולם  החנוכה 
ההודאה שניתנו לנו להודות לבורא באלו הימים, ולכן בכל 

יום יוכל לברך בשמחה שהחיינו. 
על  ייטול  אמיתית,  שמחה  כיום  לחוש  חפצים  "אם 
עצמו כל אחד שהוא לומד לכל הפחות שעתיים ברציפות, 
והוא  כי חפץ הוא אכן להתקרב לבוראו,  בכך הוא מראה 
מחשיב אכן את התורה ושמח בלימודה כראוי, או שמתחזק 
וכך מראה שחשובה לו ההודאה  באמירת ברכות בכוונה, 
אלו  וערב.  צהריים  בוקר  אותו  שגומל  מה  כל  על  לבורא 
להתקרב  במטרה  עצמו  על  מקבל  האדם  שאם  דברים 
לבורא, זה אכן יקרבו ויביא אותו לידי התקרבות אמיתית 

בימי החנוכה מברכים ברכת 
שהחיינו, ועיקרה הוא להודות 

לבורא שזיכני להגיע לזמן 
המיוחד, ובהלכה מובא שאם 
אחד לא בירך ברכת שהחיינו 

קודם ההדלקה, יברך ברכת 
שעשה ניסים ושהחיינו גם לאחר 

ההדלקה, ואף בימים אחרים, 
וזאת משום שברכת שהחיינו אף 

שעיקרה ביום הראשון מחמת 
התחלת הזמן המיוחד, אם לא 
זכר זאת, כל ימי החנוכה יכול 
להודות, שהקב"ה זיכה אותו 

שיכול להגיע לקיום ימי המצוה 
שנקבעה לדורות להודות לבורא. 
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שתשרוד בע"ה לזמן רב. 
"צריך לדעת שבלימוד הקבוע, אין הדבר רק זכות בעדו 
בלימוד תורתו, אלא מדובר בזיכוי הרבים הגדול שעושה 
משקיע  הוא  כמה  שרואה  מי  כל  שכן  כולה,  הבריאה  עם 
מרצו לקבוע לימודו בקביעות בבית המדרש, הוא מתחזק 

מכך, וחפץ אף הוא לעשות.
לבוראו  האדם  את  המקרב  דבר  שאין  האדם  ידע  "אם 
יותר מאשר עשיית רצונו, ובמיוחד בלימוד התורה הקד', 
ולשם כך נדרשת ההכרה שיידע האדם שזהו הדבר החשוב 
בשכונת  וגדלנו  ילדים  כשהיינו  לעשותו.  עבורו  ביותר 
חליסה בחיפה, בקושי היה לנו דבר מה, בישלו בפרימוס 
מכל,  יותר  בראשי  נחרט  מה  אך  גדולה.  דלות  והייתה 
השמחה שהייתה בבית כשאבא זצ"ל רכש את כל הסט של 
ש"ס וילנא חדש. אבא ידע להחדיר זאת מבלי לומר מילה, 
ידענו שלערך התורה אין דבר הדומה לו, גם לא הון גדול 

וחשוב ככל שיהיה. 
וכשרצינו  ילדים,  חמישה  אחד  חדר  עם  בבית  "דרנו 
המדרש  לבית  אותנו  לוקח  היה  אבא  מה,  דבר  ללמוד 
ללמוד שם, ובאחד הימים אני מתהלך עם אבא בדרך לבית 
צריכה  מה  נעול.  היה  המדרש  בית  ולהפתעתנו  המדרש, 
לנגד  זאת  שרואה  ילד  כל  של  בליבו  המחשבה  להיות 

עיניו?! זיק של שמחה שאולי נפטרנו מלימוד...
"אך אבא לא אמר מילה, הוא חיפש חלון שניתן לדלג 
לבית  בחדוה  וחדר  קפץ  שנותיו  וממרום  דרכו,  ולקפוץ 
מכן  לאחר  הלימוד  שמחת  אחריו.  הילדים  ואנו  המדרש 
הייתה בעריבות מיוחדת. ראינו שזה הדבר החשוב באמת 
זצ"ל  אבא  שינק  כפי  ומתעלים,  עולים  כך  כי  עבורו, 
במעונו של מרן החפץ חיים זיע"א. זוהי ההכרה שצריכה 
להיות לכל בן עליה, שעל שעות הלימוד לא מוותרים ולא 

מפסיקים בו דבר, ולומדים בו בקביעות ובשמחה".
איך בדור כזה ניתן להיות שמחים באמת?

דורנו,  על  מדברים  "אם 
לשמוח,  כיום  כך  כל  קל  לא 
והם  הניסיונות  רבו  בדורנו 
האדם  על  המקשים  אלו 
לעלות ולשמוח בדרכו העולה 
יותר  ועוד  ד',  בית  במסילה 
להודות  מתקשה  האדם  מכך 
ושעל  צעד  כל  על  לבורא 
משום  וזאת  עמו,  שנעשה 
מעסיקות  יום  היום  שטרדות 
לו  ואין  וליל,  יומם  אותו 
כמה  במעט  ולו  לחשוב  פנאי 
רגע  בכל  חייב  הוא  הודאה 
שנותן  העולמות  כל  לבורא 

ונותן ללא גבול.  
משמים,  מנווט  שהכל  האדם  יידע  שאם  האמת  "אך 
בספר  המקרא  על  כראוי  לו  שיש  במה  לשמוח  ידע  הוא 

זה  א-לקיך  ד'  הוליכך  אשר  הדרך  כל  את  "וזכרת  דברים 
אשר  את  לדעת  לנסתך  ענתך  למען  במדבר  שנה  ארבעים 
בלבבך התשמר מצותו אם לא", האיר הספורנו דבר נפלא 
– 'וזכרת את כל הדרך - שנתן לך לחם לאכול ובגד ללבוש 

שלא בדרך טבע: לנסותך - אם תעשה רצונו בהשיגך לחם 
- שיהיה מה  ושמלה שלא בצער: לדעת את אשר בלבבך 
תהיה  שבדין  מלאך  כל  שידע  כדי  לפועל  יוצא  שבלבך 
ידיעתי  עליך  ותהיה  השרת,  מלאכי  מן  יותר  מעלתך 

הפועלת לטוב כראוי לנמצא בפועל', ורגיל אני לשמוע כל 
להתקרב  הם  שמתקשים  צעירים  ואברכים  מבחורים  העת 
הפוקדים  הניסיונות  בגלל  רק  ולהתעלות  ולגדול  לבוראם 
אותם כל העת, ולא אחת אני שומע צעירים האומרים שאם 
הזה  הניסיון  לי  היה  לא 
לבטח  הייתי  ההוא,  או 
הרבה  ומתעלה  צומח 

יותר. 
הספורנו  מדברי  "אך 
שבעת  רואים  אנו 
להתעלות  הדרך  הניסיון 
ערוך,  לאין  הוא  גדול 
בצער  ניסיונות  ויש 
האדם,  את  שמגביהים 
שהעמידנו  מה  וכל 
הוא  בעולמנו,  הבורא 
בניסיונות  לעמוד 
בהם  לגבור  ולהצליח 
ובטוב  בשמחה  לעובדו  ויש  בשמחה  לבוראנו  ולהתעלות 

לבב. 
"זו גם עבודת היצר בימים אלו בימי השמחה. הרי אין 
יותר  להתקרב  זה  בחודש  התעוררו  שלא  אברך  או  בחור 
אלא  שמחה,  מתוך  הבעל"ט  השנה  את  להתחיל  לבוראם 
שזה  ולומר  להם,  לארוב  היטב  יודע  זאת  הרואה  שהיצר 
יהיה קשה בעיניהם, והניסיונות שאופפים אותו יקשו עליו 

לעמוד במשימה. 
פשוטה,  אמונה  להחדיר  בימינו,  מכל  החשוב  "לכן 
וכל  וברחמים,  בחסד  העולם  מנהיג  הוא  שהקב"ה  לדעת 
מה שעושה עמנו כולו חסד ואהבה אין סופית. האברכים 
והבחורים הצעירים צריכים להכיר בערך כל עשיה שהאדם 
עושה, ומה שאדם אינו מבין דיו, כמה חשובה היא התפילה 

הנאמרת בכל לב מפי כל יהודי ויהודי באשר הוא.
"חז"ל אומרים לנו "תחת אשר לא עבדת את ד' א-לוקיך 
בשמחה ובטוב לבב", זוהי תביעה על האדם שאינו עובד 
שנצטווינו  אלו  בימים  ובמיוחד  שמחה,  מתוך  בוראו  את 
לשמוח בהם. אך ראוי לדעת שכל אדם ואדם שייך לשמחה 
הישיבות  בני  הנפשי.  ולמצבו  הרוחנית  למדרגתו  בהתאם 
מצווים להביא את עצמם לשמחה על עצם העובדה שזכו 
א-לקים  וקירבת  מצוה  כל  ועל  בכלל,  תורה  בני  להיות 
להתקרב  וזכה  ד'  מעבודת  רחוק  שהיה  מי  וביותר  בפרט, 
בחודש זה יותר לעבודת ד', עליו לשמוח ביתר שאת וביתר 

עוז על עובדה זו. 
כי אנו רחוקים  "הסיבה שבדורנו איננו שמחים כל כך, 
מההרגשה הזאת לחוש מהי לחיות בצילו של הבורא, ועד 
הנצרך  ולכל  לחיים  ממנו  אנו  זוכים  ורגע  רגע  כל  כמה 
דבר  בכל  באמת  לשמוח  יוכל  כך  שחי  מי  רק  בעבורנו. 

הסיבה שבדורנו איננו שמחים כל כך, כי אנו רחוקים מההרגשה 
הזאת לחוש מהי לחיות בצילו של הבורא, ועד כמה כל רגע ורגע 
זוכים אנו ממנו לחיים ולכל הנצרך בעבורנו. רק מי שחי כך יוכל 

לשמוח באמת בכל דבר המקרב אותו בעשייתו לבוראו.
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המקרב אותו בעשייתו לבוראו. 
אומרים  חז"ל  החורף.  לקראת  המצויה  לדוגמא  "ניטול 

כמה גדול יום הגשמים, שנמחלו בו עוונותיהם של ישראל 
וזאת  תענית,  במסכת  המנויים  חשובים  דברים  הרבה  ועוד 
משום שהגשם הוא המצרך הייחודי שמגיע ישירות מהשמים 
בו  ולשנות  להוסיף  וצורך  התערבות  כל  מבלי  האדם  לבני 
דבר מה. והציבור שרואה את הגשם, מיד נחפז לקחת מטריה 
ולהסתתר ממנו, במקום להביט ולראות כמה גדולה טובתו 

של הבורא שמעניק לנו מאוצר הטוב בוקר צהריים וערב. 
קבלה  לעצמו  יעשה  שאדם  עצה  ישנה  בזאת  גם  "אבל 
מסוימת שדרכה יחזק את הקשר עם בוראו, כמו תפילת אשר 
אינו  אם  שאפילו  הישר,  בספר  עליה  שכתוב  בכוונה,  יצר 
מסוימת  בקבלה  יעמוד  אם  קבלותיו,  בכל  לעמוד  מצליח 
יבוא  לטובה,  עליו  שמשפיע  ובמה  ד'  בחסד  ייזכר  שדרכה 
הטוב  כל  על  לבוראו  והודאה  אמיתית  שמחה  לידי  מכך 
שגומל עמו כל העת. וראוי לדעת שבהודאה יש שני חלקים, 
ראשית להכיר את החסדים שעושה עמו הבורא, ולאחר מכן 

להודות עליהם מתוך שמחה. 
"זוהי כוונת הרמב"ם שאומר כי יש להרגיש שמחה בכל 

בצורך  מרגיש  האדם  שאין  עד  שמקיימים  מצוה  מעשה 
זוכה  במצוות  השמח  זו.  שמחה  מלבד  גדולה  או  לכבוד 
לבורא  וממילא  למצוות,  אהבה  של  בעבותות  קשור  להיות 
העולם, ובימים אלו סובבים אותנו מצוות מופלאות שפעם 
בשנה מתקיימות על ידינו בהידור רב. מעלה זו היא מעלה 
אלא  וכבוד  גדולה  שאין  הימנה,  למעלה  שאין  היא  גדולה 
"אדם  שמח,  שאינו  מי  ניצב  וכנגדו  שמחה.  של  זו  מדרגה 
זה מקיים מצוות בצורה חיצונית, איננו מעוניין בקיומן בלב 
שלם, ואף איננו זוכה לרושם עמוק ומהותי על נשמתו, אם 
ד' שלו  עבודת  וכלליות  התורה  לימוד  המצוות,  קיום  אופן 
אין  ממנו.  להיפרע  ראוי  כך,  כל  שפלה  במדרגה  נמצאים 
בעבודה זו דרך האמצע, שכן או שלאדם יש שייכות וקירבה 
בעבודת ד', או חס וחלילה להיפך. אין מי שהוא לא רחוק 
אך גם לא קרוב. אדם שזוכה לעבור מהבחינה של אינו שמח 
במצוות, לגדר של שמח במצוות, ואפילו הנמוך ביותר, עשה 

מהפך בנפשו".

לא קל כל כך כיום לשמוח, 
בדורנו רבו הניסיונות והם אלו 

המקשים על האדם לעלות 
ולשמוח בדרכו העולה במסילה 

בית ד', ועוד יותר מכך האדם 
מתקשה להודות לבורא על 

כל צעד ושעל שנעשה עמו, 
וזאת משום שטרדות היום 

יום מעסיקות אותו יומם וליל, 
ואין לו פנאי לחשוב ולו במעט 

כמה הודאה הוא חייב בכל רגע 
לבורא כל העולמות שנותן ונותן 

ללא גבול.
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באר 
שריםחפרוה 

בימי ה'שבעה' על הגאון רבי משה שרים זצ"ל 
שוחח יוסי גיטלר עם בניו האבלים המתארים 

את נפש אביהם  "מקים עולם התורה 
הספרדי" מגדירים אותו כולם, אבל יותר ממה 

שהם ידעו עד היום, נחשף בימים הללו עם זרם 
  המנחמים שפוקד את הבית בשכונת רמות
החורבן בתש"ח, התקומה בתשכ"ז, הנטישה 

בתש"נ והטלפון של מרן הרב עובדיה זצ"ל 
למשולם נהרי שעתיים לפני שבת "תדאג 
לרבי משה"  וגם: ההתבטאות של חכם 
שלום בחייו ובמותו, העצות של השר דרעי 

בתקופת המחלוקת ב'פורת יוסף' וההוראה של 
  הסטייפלר לא להתרגש מאיומי התאבדות

במחוקק במשענתם

||יוסי גיטלר ||
צילומים: יעקב כהן
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שיחת טלפון הראשונה שאני מקיים עם המנהל ב
הוותיק של מוסדות 'המסילה', הרב יצחק אלי, 
הוא נותן לי את המשפט שילווה אותי לאורך 
כל השיחות הרבות שאעשה על דמותו ופועלו 
של הרב משה שרים, "הוא היה ממקימי עולם 
הישיבות  עולם  תקומת  כל  הספרדי,  התורה 
הספרדיות שזורה אחד לאחד בקורות חייו של 

רבי משה". 
וציצים משנות חייו  מכאן כבר קצרה הדרך ללקט פרחים 
הרבות של רבי משה זכר צדיק לברכה. פסענו בשבילי חייו 
כל  שאת  מהעובדה  התפעלנו  מהכול  ויותר  נודעים,  הפחות 
הטוב הזה עשה רבי משה בלי שאף אחד ידע, כל כך הרבה 
ויראה,  תורה  מוסדות  הרבה  כך  כל  ולתורתו,  לה'  פעולות 
כל כך הרבה תלמידים רבים מהם יושבים על מדין ומכהנים 
במגוון משרות תורניות על פני כל העולם. ואפס, שקט דממה 
ניתן להמליץ מאמר הכתוב "והצנע לכת  ידע. עליו  איש לא 

עם ה' אלוקיך".
הביאה  תרפ"ט  והפרעות  המאורעות  שנת  של  אייר  י"א 
בכנפיה את אחד ההבטחות הגדולות לעולם התורה הספרדי, 
הבטחה שהיא חלק מההבטחה האלוקית 'כי לא תשכח מפי 
שכעבור  רך  תינוק  העולם  לאוויר  הגיח  יום  באותו  זרעו'. 
לרב  נולד  התינוק  משה.  בישראל:  שמו  נקרא  ימים  שמונה 
הדגל  ישיבת  ומחוללי  ממקימי  שרים,  עזרא  רבי  הגאון 
ונראה  סמוך  יוסף',  'פורת  ישיבת  הזמנים,  בכל  הספרדית 

לשריד בית מקדשנו בעיר הקודש ירושלים.
מאז זרמו מים רבים בירדן והמדינה הקרויה על שם אותו 
נהר עתיק יומין כבשה באכזריות את חלקת האלוקים הקטנה 
וגירשה את יהודי המקום. כך מצאו את עצמם בחורי ירושלים 
בני עדות המזרח ללא מקום תורה וללא מקום שיעלה תפילתם 

השמימה 'ביני עמודי היכי דהווי גרסי'.
פצעיה  את  המלקקת  המדינה  קום  ימי  עידן,  לאותו 
העליונה  ההשגחה  הועידה  השחרור,  מלחמת  ממהלומות 
את הרב משה שרים, הוא הגבר - יחד עם אביו הדגול ואחיו 
בישיבה השוכנת  אלוקינו  בית  את  רוממו מחדש   - הגדולים 
עד היום בלב שכונת גאולה בירושלים. יחד עם גדולי ישראל 
שנשאו עמם בעול ההנהגה כמו מרן נשיא מועצת חכמי התורה 

רבי שלום כהן ועמיתו להנהגה הגאון רבי שמעון בעדני.

ספרדי-ירושלמי
בנו של רבי משה, הגאון רבי יוסף, מגולל את קורת אותם 
הימים. "חוקי המדינה קבעו אז שכל מי שנלקח ממנו שטח 
מקום  תמורתם  קיבל  העתיקה,  בעיר  כלשהו  מבנה  או  דירה 
קטמון  בשכונת  ראוי  מבנה  לקבל  אבא  הצליח  כך  חילופי. 
יוסף  פורת  ישיבת  למבנה  במקביל  היה  זה  הירושלמית, 
את  מחדש  ביססו  שם  גאולה,  בשכונת  לתפארה  שהתנוסס 

עולם התורה הספרדי בשנות קום המדינה.
הלימוד  שיטת  את  להכניס  אבא  רצה  החדשה  "בישיבה 
הליטאית, לכן חרג מצורת הלימוד הספרדית והביא את הרב 
יהודה עדס והרב יוסף חיים קופשיץ שימסרו שיעורים בעגה 
הכנס  התפילה  בנוסח  גם  ודומיה.  בריסק  כמו  הישיבתית, 
שינוים שידמה יותר לעולם הישיבות הכללי, מרנן חכם שלום 
בשם  היום  עד  שנקרא  נוסח  תקנו  בעדני  שמעון  ורבי  כהן 

ספרדי-ירושלמי".
פעולותיו של רבי משה שרים בישיבתו המיוחדת בקטמון 
על  לקח  משה  רבי  רגילה.  ישיבתית  מהתנהלות  חריגות  היו 
בקטמונים  הצעיר.  העולים  דור  על  ולבו  עיניו  לשים  שכמו 
ופרס-איראן,  ממרוקו  בעיקר  אך  מתימן  רבים  עולם  שוכנו 
הוא  הללו,  הילדים  את  לקלוט  נדירה  יכולת  הייתה  "לאבא 
מצא מסילות לליבם. רק כעת כשאנו יושבים פה שבעה עליו 
נודעו,  שלא  סיפורים  ומספרים  רבים  מנחמים  ובאים  עולים 

דברים שלא יכולנו להעלות על הדעת".
מתיישבים  הניחומים,  לאולם  בלאט  נכנסים  המבקרים 
לך  שנרקמת  עד  אחד,  ועוד  אחד  משפט  לומר  ומתחילים 
הבגדים  על  מספר  הראשון  השלמה.  התמונה  העיניים  מול 
אפלים  ימים  אותם  של  בקטמון  משה  מרבי  שקיבל  החמים 
אחרי מלחמת העולם הארורה, השני מרחיב על העדר הדמות 
הוא  רק  נותרו מאחור במרוקו,  התומכת בחייו, שני ההורים 
והאימוץ  אילולא החיבוק החם  לארץ,  בגפו  הגיע  בודד  ילד 
שזכה מהרב שרים מימיו הראשונים על אדמת ארץ הקודש, 
הנוכחי  בתפקידו  לא  ודאי  היום.  היה  היכן  לנחש  קשה  לא 

כדיין באחד מבתי הדין הידועים בירושלים.
הקים הוא רבי משה עולה של תורה במדבר צייה ושממה.

מ-30 ל-30,000

"חבר מועצת חכמי התורה ובנו של מרן זצ"ל הגאון רבי 
כשאבא  שנה,   60 שלפני  האבלים  בניחום  סיפר  יוסף  דוד 
התחיל להקים את עולם הישיבות הספרדי, מנו בני הישיבות 
ישראל  בארץ  יש  היום  נפש,  מ-30  יותר  לא  המזרח  מעדות 
30,000 בחורים וכמניין הזה אברכים בני עדות המזרח. כל זה 
תוצאה של פריחת ישיבת פורת יוסף ושילוב כל עולם התורה 

הספרדי שאבא קומם בשקט ובהיחבא".
המפנה אירע בשנת תשכ"ז. מדינת ישראל הכריזה מלחמה 
של  בסיכומה  עבריה.  מכל  אותה  שכתרו  האויב  צבאות  על 
העתיקה  והעיר  המערבי  לכותל  הדרך  חזרה  נכבשה  מערכה 
כולה שבה לחזקת העם היהודי. "אבא קם מיד ודרש להחזיר 
לידי הנהלת הישיבה את המגרש עליו עמדה הישיבה שנשרפה 
ההסתדרות  כחומה  ניצבו  מולו  זדוניות.  בידיים  ואבדה 
לפני  בו  שהחזיקו  לידיים  ישוב  שהשטח  והתנגדה  הציונית 
בהוכחות,  חוסר  הייתה  הרשמית  העילה  תש"ח".  מלחמת 
אולם האמת מתחת פני השטח נגע בחוסר רצונם של שלטונות 
המדינה המפא"יניקים לראות בתקומת ציון ועולם הישיבות, 

ועוד סמוך ונראה לסמל: הכותל המערבי.
בסיומה  קודש,  למלחמת  יצא  הוא  נואש.  אמר  לא  "אבא 
הרישום  ה'קושאן'  את  השיג  דרך  לא  בדרך  הכול.  את  קיבל 
בטאבו שהיה על שם הישיבה, ומשכך לא נותרה כל ברירה 
המקורים.  לבעליו  המקום  את  להשיב  אלא  השלטונות  בידי 
אז הושבה עטרת תפארת יהדות ספרד ליושנה והאיר המזרח 

בייסוד ישיבת הכתר של עולם הישיבות הספרדי". 
הישיבה בה למדו וממנה יצאו כל מאורי העדה כמו חבר 
מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, הרב משה מלכה 
בן  הרב  ניסן,  עזרא  הרב  סבג,  אמנון  הרב  מבני-ברק,  זצ"ל 
ישיבות  ראשי  סוללה של  והרב אלמליח.  אברג'ל  הרב  חיים 
ודיינים נודעים, כולם למדו שם אצל רבי שלום כהן ורבי יוסף 

חיים קופשיץ והמשגיח הרב שלנגר.
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התעלמות מהתאבדות
אפיזודה מאלפת מאותם הימים משיח ר' יוסף: "ניגש לאבא 
העסקן הרב ירחמיאל ברויאר, מי שלימים כיהן כראש העיר 
עלתה  יהודית  משפחה  חדש.  ב'תיק'  אותו  ושיתף  ברק,  בני 
המשפחה  אם  עקא  דא  בארץ,  להשתקע  שבלבנון  מביירות 
מסרבת בכל תוקף שבנה ילך ללמוד תורה בישיבה, היא רוצה 
לנער,  וניגש  לאתגר  נענה  אבא  מקצוע.  רוכש  אותו  לראות 
הבחור הראה נכונות רבה להיכנס לישיבה אבל התנגדותה של 
אמו עמדה לרועץ, הוא ביקש להיפגש עם האם, אבא שלט 
בשפה הערבית כי מוצאנו במקור הוא מסוריה, והתיישב עם 

האישה לשיחה בשפת מולדתה. 
הטיחה   – יום  קשת  האימא  מאוד,  קשה  הייתה  "השיחה 
והיותו  ישיבה  כראש  מעמדו  למרות  באבא,  קשים  עלבונות 
דמות מכובדת, ספג אבא את כל הביזיונות וההאשמות בהם 
לישיבה  בנה  את  'חוטף'  שהוא  היתר  בין  אותו,  האשימה 
האישה  כאשר  הדברים  הגיעו  לשיא  הזה,  מהסוג  ודברים 
הודיעה שאם בנה ילך ללמוד בישיבה היא תשים קץ לחייה 
בדיני  שמדובר  לאבא  ואמר  נרתע  ברויאר  הרב  ושלום.  חס 
נפשות ואולי צריך לוותר, בכל זאת לימוד תורה אינו ייהרג 

ובל יעבור.
ברחוב  יעקב  הקהילות  מרן  של  למעונו  עלו  "השניים 

והמתינו להכרעת  רשב"ם בבני ברק, הציעו את ספיקותיהם 
התורה. הסטייפלר השיב בנחרצות שאין לחשוש כלל וכלל 
ילמד  שהבן  שאפשר  מה  לעשות  וצריך  האם,  של  לאיומיה 
תורה כחפצו ורצונו. וכך היה שהבחור נכנס ללמוד ב'פורת 
מראשי  כאחד  כיום  ומכהן  ולתפארת  לשם  וגדל  יוסף' 
מיותר  האם,  ישראל.  בארץ  המפוארות  הספרדיות  הישיבות 
לציין, לא התקרבה כלל למימוש האיום שהתברר כחלול וריק 

מתוכן".
הצלת נפשות מרדת שחת היו אצלו דבר שבשגרה. באחד 
הימים גונבה לאוזנו שמועה על 4 ילדים שהמריאו מתורכיה 
ועתידים לנחות בישראל. רבי משה מיהר לשדה התעופה כדי 
שארבו  היהודית  הסוכנות  נציגי  הציונות  אנשי  את  להקדים 
אותם  לתפוס  הצליח  הוא  שמים  בחסדי  הילדים.  לנפש 
ולהעביר אותם ירושלימה לישיבת פורת יוסף, שם דאג לכל 
וכיום  עליו,  מוטל  היה  הכול  ראש,  ועד  רגל  מכף  מחסורם 
ניתן לראות את הפירות שצמחו מאותה מסירות נפש. ר' יוסף 
זוכר לומר לי את שמותיהם של שלושה מתוך הארבעה: רבי 
משה  והרב  מכסיקו,  מרבני  פלטי  אברהם  רבי  כהן,  אברהם 

בניבשתי שלימים כיהן כאב"ד באיסטנבול.
בקימום  אביו  של  עמלו  את  אחד  במשפט  מסכם  יוסף  ר' 
וביסוס עולם הישיבות "משאת חייו הייתה לקדם את יהדות 

ספרד המעטירה".

בריחה ממחלוקת
אבל המפנה הגדול, השינוי המהותי בחייו ומסלול הצלחתו 
את  עזב  בהם  בימים  דווקא  נעוץ  זצ"ל  שרים  משה  רבי  של 
מפעלו הכביר: ישיבת פורת יוסף. מעשה תוקפו שנטל עצה 
להילמד  יכול  הרב  הקושי  למרות  היסוס  ללא  הזקנים  מן 
להפנים  ניתן  ארוכה  מוסר  מסכת  חיים.  כדרך  רבים  אצל 
רגע של  באותו  רבי משה  מהתבוננות בצעד האבירי שעשה 

הכרעה, שרבים וטובים לא היו עומדים בו.
בין  התגלעה  קשה  מחלוקת  תש"נ.  בשנת  אירע  הדבר 
הסכסוך  יוסף.  פורת  ישיבת  הנהלת  את  המרכיבים  הצדדים 
היה משפחתי בעיקרו אך השליך על כל הסובבים ולכל עבר. 
מחלוקת  של  וכדרכה  הניצים.  בין  התנהל  מסובך  ומן  משא 
רבי משה  לכבותה.  היה  ניתן  לא  מהרגע שפרצה האש שוב 
נתון בתוך סבך של אפשרויות. עמדתו, כמי  מצא את עצמו 
שהיה מבוני ומנהלי המוסד יכלה להשפיע רבות על תוצאות 
ראש  של  למעונו  עלה  ברקה,  בני  פנה  לו  בצר  המריבה. 
ברחוב  זצ"ל  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגאון  מרן  הישיבה 

ראב"ד, ושטח את ספקותיו.
הוא  אתר  על  הקורה.  לעובי  כלל  נכנס  לא  שך  הגראמ"מ 
לך  ברח  אתה  הצלחה  חפץ  אם  חיים.  צו  משה  לרבי  הורה 
מן המחלוקת. המחלוקת הרי היא כאש, הטעים בפניו ראש 
כן  ואין תועלת מנקיטת צד במריבה. על  רווח  אין  הישיבה, 
טוב תעשה אם תמלט את נפשך מן הבערה הזו. מצווה ועושה 
לא הרהר רבי משה לרגע אחר רבו, ואחרי עשרות שנים של 

המבקרים נכנסים בלאט 
לאולם הניחומים, מתיישבים 
ומתחילים לומר משפט אחד 

ועוד אחד, עד שנרקמת לך 
מול העיניים התמונה השלמה. 

הראשון מספר על הבגדים 
החמים שקיבל מרבי משה 

בקטמון של אותם ימים אפלים 
אחרי מלחמת העולם הארורה, 
השני מרחיב על העדר הדמות 

התומכת בחייו, שני ההורים 
נותרו מאחור במרוקו, רק הוא 

ילד בודד הגיע בגפו לארץ, 
אילולא החיבוק החם והאימוץ 

שזכה מהרב שרים מימיו 
הראשונים על אדמת ארץ 

הקודש, לא קשה לנחש היכן 
היה היום
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ועד  שאחריה,  והחורבן  השחרור  מלחמת  טרם  ובניין,  עמל 
התקומה אחרי מלחמת ששת הימים ועוד שנים רבות לאחריה, 
את כל זה עבר רבי משה בצוותא חדא עם הישיבה, הוא ופורת 
יוסף חד הם, וברגע אחד ללא הקדמות והתפתלויות עזב רבי 

משה את הישיבה ופנה לדרך חדשה.
לא  פיצוי,  ולא  משכורת  לא  ביציאתו.  מאום  ביקש  לא 
פנסיה ולא רכוש. חסר כול כשהוא בן 62! יצק את היסודות 
לאימפריה החדשה. ויקרא שמה בישראל 'מוסדות המסילה'. 
המסילה העולה בית א-ל. ברכתו של ראש הישיבה הגראמ"מ 
שך שמוויתור רק מרוויחים התממשה ובענק. בסקירה קצרה 
הרב  של  הרבים  במוסדותיו  למנות  ניתן  המזלג  קצה  על 
רבן,  בית  של  תינוקות  אלפי  הקודש  ארץ  ברחבי  הפזורים 
של  באוהלה  עצמם  הממיתים  משי  אברכי  של  רבות  מאות 

תורה, והיד עוד נטויה. וכפי שיפורט בהמשך.

עלייה לרגל
"גדלותו העצומה וקומתו התורנית הגבוהה לא הפריעו לו 
להחזקת  משאבים  לגייס  הארץ  קצוות  בארבע  רגליו  לכתת 
מוסדותיו הרבים. בכל רחבי תבל הסתובב והקביל פני נדיבים 
ושועי ארץ". משחרור ירושלים ועד לשנה האחרונה התגורר 
רבי משה במעונו ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, רק 
בחודשים האחרונים לחייו עקר את דירתו לשכונת רמות על 

יד ילדיו ומוסדותיו הענפים. 
שהיה  המגוון  השימוש  אודות  בשיחתנו  מספר  יוסף  רבי 
לאותו בית עתיק על יד שריד מקום המקדש. "כשהיו נקלעים 
מיהר  אבא  של  לידיעתו  הדבר  וגונב  ונגידים  גבירים  לאזור 
תמיד להזמינם אליו הביתה משם ניתן היה לצפות על מקום 
המקדש, על הר הבית ששמם ושועלים הלכו בו. כך היה מקרב 
אותם ומציע בפניהם כיבוד אוכל ומשקה, וכאן המקום לציין 
לשבח ותהילה את אימי שתחי', הרבנית תליט"א שכל הימים 
עמדה לצדו בסעד ועזרה לתמוך באבינו שיוכל להתמסר בכל 
ביותר  ניכרה  זו  ובנקודה  הצעיר.  הדור  למען  ומאודו  נפשו 
ודאגה  ארוכות,  שעות  התבשילים  את  לתקן  עמלה  כאשר 
שהכול יהיה על צד היותר טוב לרווחות האורחים החשובים 
ידעה שעתיד קיום המוסדות  כי  זה עשתה  וכל  שעלו לבקר, 
ואלפי תלמידיהם תלוי בכך. הייתה עזר כנגדו בכל דבר, ממש 

'אשת חיל עטרת בעלה'", מסיים ר' יוסף.
ואם בדירה בעיר העתיקה עסקינן, הרי שלא רק נדיבי עם 
משה  כשרבי  קדמוניות  בשנים  רגלם,  לכף  מנוח  שם  מצאו 
תחזק את ישיבתו בשכונת קטמון עם בוגרי העליות השונות 
מפזורות הגולה לארץ ישראל, היווה הבית מושב לכל חסרי 
ואם  אב  ללא  אותם  השליך  האכזר  שהגורל  אלו  וכל  הדיור 
אותם  הכניס  עליהם  חמל  משה  ורבי  אבות,  בארץ  בודדים 
גבול.  ללא  צרכיהם  וסיפק  מחסורם  לכל  דאג  לישיבתו, 

בלילות היה משכיבם לישון בביתו הסמוך.

אירע פעם ואביו של אחד הנערים, יהודי תושב הצפון שבנו 
למד בישיבה בקטמון, נקלע לירושלים. הוא עשה את הלילה 
בעיר ועדכן את רבי משה מראש על בואו. הרב זימן את אותו 
יהודי לבוא ולישון בביתו ברובע, כאשר הופיע האיש בפתח 
הבית התברר לפתע שלא נותר עוד מקום להניח את הראש, 
האבא  את  השכיב  ודברים  אומר  וללא  היסס  לא  משה  רבי 
אני  לילה  באותו  ישן  עצמו  הוא  "איפה  עצמו.  שלו  במיטה 
לא יודע", אומר לנו ר' יוסף, "אבל החשש שחלילה וחס יהיה 
מצב שהאב ייקח את בנו אתו ויוציא אותו מהישיבה גבר על 

כל שיקול אחר".
למקום  והסמוך  הגבוה  מיקומו  לבית,  היה  נוסף  שימוש 
המקדש הפכו אותו למצפה בזעיר אנפין להר הבית, ומשכך 
זכו בני משפחת שרים לביקורו של פוסק הדור מרן הגאון רבי 
צדיקים  זכר  אויערבאך  רבי שמואל  הגאון  ובנו  זלמן  שלמה 
לברכה, שלוש פעמים בשנה: בחג המצות בחג השבועות - אז 
היו מגיעים בשבעת ימי התשלומין; ובחג הסוכות. את המקום 

הזה בחרו להם כדי לקיים מצוות עלייה לרגל גם בזמן הזה.

אירע פעם ואביו של אחד 
הנערים, יהודי תושב הצפון 
שבנו למד בישיבה בקטמון, 
נקלע לירושלים. הוא עשה את 
הלילה בעיר ועדכן את רבי משה 
מראש על בואו. הרב זימן את 
אותו יהודי לבוא ולישון בביתו 
ברובע, כאשר הופיע האיש 
בפתח הבית התברר לפתע 
שלא נותר עוד מקום להניח את 
הראש, רבי משה לא היסס וללא 
אומר ודברים השכיב את האבא 
במיטה שלו עצמו. "איפה הוא 
עצמו ישן באותו לילה אני לא 
יודע", אומר לנו ר' יוסף, "אבל 
החשש שחלילה וחס יהיה מצב 
שהאב ייקח את בנו אתו ויוציא 
אותו מהישיבה גבר על כל 
שיקול אחר"
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כפורחת עלתה ניצה
מהוויתור  במלואה.  התקיימה  שך  הגראמ"מ  של  ברכתו 
של רבי משה התרומם מגדלור ענק בכל קנה מידה של חינוך 
תלמוד  רמות  בשכונת  הוקם  הראשון  המוסד  העתיד,  דור 
וכולל  תלמידים,  מ-600  פחות  לא  המכיל  'המסילה'  תורה 
תלמודם,  על  עליה  בני   200 שוקדים  כתליו  שבין  אברכים 
בו הוא מקיף את כל מהלך  נמצא באופן  יחודו של הכולל 
לתפילת  עד  שנמשך  חצות  מכולל  החל  שעות,   24 היממה 
שחרית בהנץ החמה, ממשיך בסדרי בוקר ואחה"צ מלאים 
שבת  בהלכות  התורה,  מקצועות  בכל  זן  אל  מזן  הגדושים 

וריבית, איסור והיתר וכל היתר, וכולל ערב. 
סניף  ונפתח  כנפיים  המוסדות  פרשו  ירושלים  אחרי 
בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, הסניף המשמעותי ביותר 
הסמוך  תל-ציון  בישוב  שנים  כמה  לפני  שעריו  את  פתח 
וכן  ילדים!   700 תורה  בתלמוד  מתחנכים  שם  לירושלים, 
והמשגיחים.  המג"שים  טובי  עם  קטנה  ישיבה  שם  הוקמה 
את כל זה הקים רבי משה בגיל 62, אחרי עשרות שנים של 
כנשר  חידש  יוסף  פורת  ישיבת  במסגרת  מאומצת  פעילות 

עלומיו ופיתח ממלכה נוספת משל עצמו.
ר' יוסף עובר לדבר על אישיותו העצמית של אביו: "אבא 
כפי שהתבטא מרן חכם שלום  ועניו,  צנוע  היה אדם מאוד 
ולא  בזמנם  מאוד  דייק  ומעלי'.  'צנוע  עליו  בהספדו  הכהן 
פספס מעולם תפילה במניין, הבחורים בישיבה היו מכוונים 
את השעון לפי השעה שבה נכנס אבא להיכל לתפילה. אם 
קבע להיפגש עם מאן דהו הרי שכבר רבע שעה קודם הזמן 
שסוכם ביניהם כבר היה אבא ממתין עליו. ההקפדה שלו על 
מצוות הייתה מפליאה, לא וויתר על כלום אף פעם. כל חייו 
הכבירים עשה  פועליו  כל  את  מן הפרסום,  הכבוד  מן  ברח 

בהצנע לכת.
"הנה", מוכיח ר' יוסף עד היכן מדת ענוותנותו של אביו 
זצ"ל, "בימים אלו, ימי השבעה, עולים אנשים רבים לנחם 
ולספר על שהיה להם עם אבא, ואלו סיפורים ומעשיות שלא 
ידענו מעולם. דאגתו לתלמידיו נמשכה לארוך ימים ושנים. 
יושב פה אברך ומספר שעם נישואיו אחרי שיצא מהישיבה, 
היה לו קושי רב בהשגת מימון לרכישת דירה, כשאבא שמע 
מזה הוא מיד פנה אליו, הלך איתו לבנק וסידר לו הלוואה 

והעמידו על הרגליים. 
"עוד בוגר מספר שהיה לו ילד שלא חש בטוב, זה נודע 
את  זנח  לא  מעולם  לרופא.  אותו  ללוות  הלך  והוא  לאבא 
תלמידיו, גם עשרות שנים אחרי זכר את כולם ודאג להם מעל 
ומעבר. אנחנו עומדים רק ביום השלישי לשבעה וכבר באו 
מתקופה  אותו  זוכר  אחד  כל  איש,  מאלף  למעלה  בהערכה 
אחרת בחיים. מגיעים פה משפחות שאחד ראש ישיבה ואחד 
דיין וכולם זוקפים את צמיחתם לזכותו של אבא. הסיפורים 

חוזרים על עצמם בכל מיני צורות".

הבכי של חכם שלום
לה  שזכה  וההערצה  החביבות  את  לראות  היה  מדהים 
מי שראה  כל  כהן.  רבי שלום  מועצת החכמים  נשיא  ממרן 
צנוע  כמה  משה  'משה  בלוויה  בהספדו  מרן  של  בכיו  את 
ומעלי' הבין עד כמה היו קשורים זה לזה בלב ונפש. בנו של 
חכם שלום, רבי אפרים כהן עלה לבית האבלים ואמר שהוא 
בני  של  בהלוויותיהם  אפילו  בוכה  ככה  אביו  את  זוכר  לא 

המשפחה הקרובים ביותר, אפילו אצל אשתו לא היה ככה. 
אביו  שמוסר  השיעור  לפני  שלמחרת  לספר,  הוסיף  עוד 
שהיה  משה  רבי  על  דיבר  ושוב  ורצוץ,  שבור  שהוא  ראו 
מהישיבה  אחד  שקל  לוקח  היה  שלא  כפיים,  ונקי  נאמן 
מעבר למה שהגיע לו, והיה מסתפק במינימום שבמינימום, 
יותר. ר' אפרים מספר שאביו  למרות שהיה מגיע לו הרבה 
לי  יוצא  לא  'הוא  למחרת  והתבטא  בכה  ממש  שלום  חכם 
מהעיניים'. ר' יוסף מוסיף לי שבעבר קרא עליו חכם שלום 
את הפסוק 'בכל ביתי נאמן הוא', "הוא ידע שאפשר לסמוך 

עליו בעיניים עצומות".
רבי  הגאון  מרן  עם  הקרובים  ליחסים  נדרש  מיוחד  פרק 
אותו  וחיבב  אותו  אהב  עובדיה  "הרב  זצ"ל,  יוסף  עובדיה 

עד מאוד, ממש אהבת נפש שררה ביניהם, לא פספס מעולם 
דבר  מכל  לו  אכפת  היה  טוב,  מזל  לאחל  בא  שלא  שמחה 
הכי קטן שקשור לאבא בצורה מיוחדת במינה, הרב עובדיה 
אחד  הרי  עצמו  והוא  יוסף,  פורת  ישיבת  לנשיא  נחשב 
ספסליה.  את  שחבשו  הראשונים  מהתלמידים  מבוגריה, 
ובתוקף תפקידו היו בהיכרות עמוקה ובהערכה יוצאת דופן".

משולם  ח"כ  הפנים  שר  סגן  יושב  המנחמים  המוני  בין 
יום שישי אחד, שעתיים לפני שבת, והוא  נהרי, ומספר על 
שרים  משה  'הרב  לו  שאומר  זצוק"ל  ממרן  טלפון  מקבל 
אמור להתקשר אליך, תראה לקבל אותו ולהתייחס אליו בכל 
נהרי  שצריך'.  מה  כל  מיד  לסדר  וכמובן  והכבוד,  הרצינות 
לא הבין על מה הבהילות, מה בסך הכול קרה? ומה בכלל 
ניתן לעשות בשעה מאוחרת כזו? אבל מרן בשלו קבל אותו 

ועכשיו. 
ואכן, לא חולף זמן רב, ורבי משה על הקו, עד מהרה הוא 
מגיע לביתו של נהרי ומתנה בפניו את הקשיים שהוא חווה 
ממשרד  טכניים  אישורים  במספר  לו  שיש  הנחוץ  והצורך 
נהרי  הקמה.  בשלבי  שהיו  ממוסדותיו  כמה  עבור  החינוך 
שיבוא  ראשון  וביום  זה  את  לסדר  בעיה  שאין  לרב  הסביר 
הגיע  שבת  בליל  שצריך.  מה  כל  ינפיק  והוא  ללשכה  אליו 
ותמה  עובדיה  הרב  של  מדרשו  בבית  להתפלל  נהרי  ח"כ 
בפניו מה היה דחוף כל כך שעתיים לפני שבת, הרי בלאו הכי 
אי אפשר לסדר כלום בשעה כזו? ומרן הרב עובדיה השיבו 
ש'לא משנה מה אפשר ומה לא, צריך שרבי משה ידע וירגיש 
שאנחנו באים לקראתו ככל הניתן, שידע שאנחנו תמיד כאן 

עבורו ויש לו אוזן קשבת לכל מה שיצטרך'.
משה  לרבי  היו  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר  עם  גם 
היה  אריה  רבי  מצוקה  עת  "בכל  מאוד,  קרובים  יחסים 
דרעי  אריה  סייע  יוסף  בפורת  המחלוקת  בשנות  הכתובת, 
רבות לאבא, הן בתקציבים והן במתן עצות, אבא מאוד אהב 
אותו", מספר לנו ר' יוסף, "גם את ההקצאה לשטח שעליו 
בסיבוב  הפנים  כשר  בשבתו  אריה  סידר  הישיבה  עומדת 
הצד  על  להם  סידר  הוא  צריכים  היו  שהם  מה  כל  הקודם. 
היותר טוב. אתמול ישב פה אריה דרעי שעה תמימה, למרות 
אבא  על  ולדבר  לשבת  חובה  הרגיש  הוא  הרבים  עיסוקיו 

ולהיזכר בקורות אותם הימים", חותם הבן.
לפני שבוע, כשהוא זקן ושבע ימים, השיב רבי משה את 
נשמתו ליוצרה והא בן 89 שנים. את שרביט ההנהגה בראש 
המוסדות העביר לבנו בכורו הגאון רבי עזרא שרים, המכהן 
כראש הכולל, בניו הנוספים, הגאונים ר' יוסף, ר' יצחק ור' 
מתמיד,  פעולה  בשיתוף  יחד  המוסדות  את  מנהלים  יונתן 
הם עורכים מגביות מפעם לפעם בעיקר בארצות ניכר, כדי 
הרב  של  בתו  אביהם,  של  הרב  פועלו  את  הלאה  להמשיך 
אדם  בנתיבות,  כולל  ראש  בוסו  שמעון  רבי  לגאון  נשואה 
מורם מעם השוהה כל ימות השבוע בנתיבות ובשבתות חוזר 
לביתו בירושלים, אחיו של הצדיק המקובל רבי שלמה בוסו. 

ת.נ.צ.ב.ה.
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ומשה 

|| יוסי גיטלר. ||
 צילומים: משה גולדשטיין

ז"ל  רייך  משה  רבי  הרבני  הנגיד  של  הטוב  ושופעי  המלאים  חייו 
הסתיימו בפתאומיות והשאירו אחריהם רבים המבכים את לכתו 
 יוסי גיטלר בנקודות ציון על מסלול חייו, הפרויקטים לטובת כלל 
הציבור החרדי, הצלת הציון באומן, וההספד המלא של ידיד נפשו 

שר הפנים אריה דרעי  חיי משה

עלה
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לם כבד היה מנת חלקם של קהלים רבים כשביום רביעי ה
החרדיים  בריכוזים  המרה  השמועה  נפוצה  בהר  פרשת 
על לכתו בטרם עת של הנגיד הרבני המפורסם ר' משה 
רייך ז"ל, משכונת הר נוף בירושלים ומהיושבים ראשונה 
בלבד.   62 בן  והוא  הקודש,  בארץ  צאנז  בית  במלכות 
פחות  אחרי  הפטירה,  של  הפתאומיות  כך  על  נוספה 
שם  שבצפת,  'זיו'  הרפואי  במרכז  ואושפז  בטוב  חש  שלא  מאז  מיממה 
שהה לקראת חגיגות ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון כבר נפרדה נשמתו 
מגופו. המסוק שנחת כמה רגעים לאחר מכן כדי לפנותו במהירות לבית 
החולים 'שיבא' בתל השומר, יכול היה מיד לשוב על עקבותיו. בכך תמה 
ונשלמה מסכת חיים מפוארת של אהבת תורה וחסד שהשפיעה על רבים 

מאוד במעגלים נרחבים סביב אישיותו הנדירה של רבי מוישה ז"ל.
הרביעי  הילד  בארה"ב,  הכיפורים של שנת תשט"ז  ביום  נולד  המנוח 
מתוך 12, לאביו רבי שמואל רפאל רייך ז"ל, מחשובי חסידי צאנז שעלה 
וניצל  שבמלחמות  האיומה  נוראות  את  שעבר  אחרי  לארה"ב  מגליציה 
בחסדי שמים, ולאמו בתו של הרב יוסף יצחק פרנס, מרים עולה של שבת 
אותם  של  הברית  בארצות  ההוד  ומדמויות  החומרית,  באמריקה  קודש 

הימים.
לפני 60 שנה, בהיותו בן 5 בלבד, עלו הוריו ארצה והשתקעו בשיכון 
בישיבת  למד  בבחרותו  ובוניו.  ממייסדיו  אחד  היה  שאביו  בנתניה  צאנז 
צעיר  מגיל  בירושלים.  מיעקב'-טשעבין  'כוכב  בישיבת  ובהמשך  צאנז 
זיע"א  מקלויזנבורג  'שפע-חיים'  בעל  הקדוש  לגאון  בקרבתו  התבלט 
והיה לעושה דברו במגוון שליחויות – חלקן כאלה שנותרו עלומות עד 
היום. בשליחותו של השפע חיים ביקש להכניס את זמן מוצאי-שבת על 
פי שיטת ר"ת ללוח זמני השבת המופיע בעיתון 'המודיע', מאחר וכידוע 

מנהג צאנז להקפיד על זמן ר"ת.
האדמו"ר  דרכו  ממשיך  לבנו  אהבה  בעבותות  נקשר  פטירתו  אחר 
ניהול  בענייני  רבה  למעורבות  הביאה  העדה  לרועי  קרבתו  מצאנז. 
ביותר  המשפיעים  האישים  כאחד  דמותו  את  ומיצבו  וקהילה  המוסדות 
של  המוסדות  למנהל  האדמו"ר  ידי  על  מונה  פעילותו  במסגרת  בחצר. 
חסידי צאנז בבני ברק, ובהמשך חייו, אחרי שעשה חיל בעסקיו השונים, 

היה גם לעמוד התווך הפיננסי של הקהילה ומוסדותיה.
למלאכת  משמע  תרתי  דמים  הקדיש  זצ"ל,  לרבו  מהתקשרותו  כחלק 
הוצאת ספריו של הרבי בעל 'שפע חיים' מצאנז זיע"א, בזכותו גם נשמרו 
רבים משיחותיו של הרבי אחרי שמוישה רייך הצעיר הקליט את שיחותיו 
המעוררות של השפע חיים על סדר החומש עם פירוש רש"י בהזדמנויות 
היוו  ואלו  רבות, 
לסדרת  היסוד  את 
'שפע  הספרים 
התורה  על  חיים' 
יציב'  'דברי  ושו"ת 
באופן  בהלכה. 
עובדות  זכר  כללי 
ואמרות  רבות 
קודש מרבותיו ונהג 
בכל  עליהם  לחזור 
זיכרונו  מצוא,  עת 
הדהים  הפנומנלי 
את שומעיו כל פעם 
על  כשחזר  מחדש 
ככתבם  הרבי  דברי 
וכלשונם עד שיכלו 
כאילו  להרגיש 
את  שומעים  והם 

הדברים במקורם.
בעת דודים נישא 
הנגיד  של  לבתו 
יעקב  רבי  החסיד 

בבני  המוכרות  ומהדמויות  לובלין  חסידי  מחשובי  ז"ל,  ברמינקה  יצחק 
ברק החסידית. בשנים הראשונות אחר נישואיו התגורר בבני-ברק ונמנה 
על האברכים המופלגים שחבשו את ספסלי כולל אוז'רוב בתל אביב. עד 
שהתבקש, כאמור, להיכנס לעול ניהול המוסדות בעיר. כמה שנים לאחר 
מכן עבר עם משפחתו לעיר ירושלים שם התגורר ברחוב הקבלן בשכונת 

הר נוף.
דמותו  נכחה  בפרט  ומוערכת,  מוכרת  לדמות  משה  ר'  היה  נוף  בהר 
ביותר.  היה לאחד הדמויות הדומיננטיות  'אמרי שפר' שם  בבית הכנסת 
נהג למסור שיעור שבועי בפרקי אבות והיה משתתף בקביעות בשיעור דף 

היומי שנמסר במקום. 
אחד ממתפללי בית הכנסת תיאר את התחושה ששררה בהיכל כשנודעה 
הבשורה "זה היה באמצע שיעור דף היומי בשעות הבוקר, אנשים פשוט 
קמו והסתובבו עם עצמם, לא היו מסוגלים להמשיך את שגרת יומם. גם 
המניין שאחרי זה התבטל אנשים הלכו להתפלל במקומות אחרים, לא היה 

שייך להמשיך כרגיל".

"אוי ר' מוישה"

יחסים חמים מאוד היו לר' משה עם יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי. 
דרעי שמתגורר בבניין הסמוך באותו רחוב מצא אוזן קשבת אצל ר' משה 
ידידי נפש שמאום לא הפריד ביניהם.  ובמשך עשרות שנים היו השניים 
גם בתקופות בהם שהה אריה דרעי מחוץ לפוליטיקה ולא הייתה תועלת 
ממשית מקרבה אליו, הוכיחה הנאמנות ההדדית שהיא אינה תלויה בדבר. 
בבניין  הבית  היה  כאלו,  חסרות  לא  דרעי  אריה  ואצל  קשות,  בשעות 
על  דרעי  אריה  סיפר  התקשורת  לכלי  בראיונות  מקלט.  לעיר  הסמוך 
וקיבל את  יו"ר ש"ס סיפר ששהה בספסופה  הפתאומיות שהממה אותו. 
מיהר  הוא  בצפת,  החולים  בבית  ידידו  של  המידרדר  מצבו  על  הטלפון 
להיכנס לרכבו אולם אז קיבל את הבשורה המצערת על פטירתו הטראגית.

לפני תחילת ההדלקות  ספורות  רביעי, שעות  יום  בשעות אחה"צ של 
ליווה קהל אלפים את מיטתו של  ל"ג בעומר במירון הסמוכה,  וחגיגות 
הרב משה רייך מבית המדרש צאנז בעיר העתיקה בצפת, שם ספד לו השר 
דרעי בדמעות ובקול בוכים: "רבי מוישה היקר, ידיד נפשי כאח לי, איך 
אפשר לדבר עליך בלשון עבר, מי חלם שאצטרך להספיד אותך, במקום 

לפגוש אותך במירון.
"הקשר שלי עם רבי משה החל לפני יותר מ-30 שנה, ומהרגע שהכרתי 
אותו התפתחה בינינו ידידות שהיא הרבה יותר ממשפחה. כל החיים היינו 
ביחד, בכל המצבים ובכל התקופות. הוא הרבה יותר מאח בשבילי. הוא 
היה מגדולי הידידים והתומכים של תנועת ש״ס ולחם למענה ולהצלחתה. 
היה מחסידיו ואהוביו הגדולים ביותר של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק״ל, 

ובשבתות אף הקפיד להתפלל בבית הכנסת שלו במחיצתו. 
"לפני כשבועיים, לאחר זמן רב שלא הייתי אצלו בגלל שנת האבל על 
אמי ע"ה, הוא הזמין אותי לסעודה אצלו בבית ודאג להזמין אליה את כל 
הבנים, החתנים והצאצאים שלי והיה כל כך מאושר באירוע הזה. עכשיו 
גם השבוע  פרידה.  רואה שהאירוע הזה היה משמים, כמעין סעודת  אני 
אדם  עם  שאפגש  ממני  וביקש  לאנשים,  לעזור  בבקשה  אלי  הגיע  הוא 

שנמצא בצער ושאכבד אותו ואעודד אותו.
בשנות  לנצרכים.  ועזרה  סיוע  בנושא  גם  ביחד,  דברים  הרבה  "עברנו 
השמונים והתשעים כשהיה בשיא כוחו הכלכלי, הוא לא היה מחלק מעשר 
אלא היה משאיר לעצמו מעשר. אי אפשר לתאר ולהבין את גודל הלב שלו 
שלו  הבית  קשה,  יותר  קצת  לו  שהיה  בשנים  וגם  שעשה.  החסד  ומעשי 
איזה טובה.  נרתם לכל מי שהיה מבקש ממנו  בגופו, היה  והוא בעצמו, 
העוזרים שלי במשרד הפנים היו יודעים שהוא המעביד הגדול שלהם. הוא 

היה הכתובת של המוסדות והחצרות במשרד הפנים. 
"הוא היה האבא של המסכנים הגדולים ביותר, מפרנס אותם, מאכיל 
ומשקה אותם. האבדן האישי שלי הוא עצום ומייסר. אני לא זוכר שהיה לי 
צער כזה במשך שנים. איבדתי חבר טוב ואיש משפחה, כמה הוא דאג לי 
ברמה האישית, כמה תפילות השקיע להצלחתי. כמה הערכה עצומה יש לי 

"הוא היה האבא 
של המסכנים 
הגדולים ביותר, 
מפרנס אותם, 
מאכיל ומשקה 
אותם. האבדן 
האישי שלי הוא 
עצום ומייסר. אני 
לא זוכר שהיה לי 
צער כזה במשך 
שנים. איבדתי חבר 
טוב ואיש משפחה, 
כמה הוא דאג לי 
ברמה האישית, 
כמה תפילות 
השקיע להצלחתי. 
כמה הערכה 
עצומה יש לי אליו. 
הציבור איבד יהודי 
צדיק ובעל חסד 
עצום.



 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק
ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי
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בסניף בני ברק
נפתחת קבוצת תמיכה לאלמנות

 קבוצת התמיכה תכלול 12 מפגשים אשר יתקיימו
בסניף הביטוח הלאומי בימי ראשון בין השעות 12:00-10:00.

המעוניינות להשתתף מתבקשות ליצור קשר בהקדם בטל' 03-6152963.
ניתן להשאיר שם ומספר טלפון בתא הקולי, ואנו נחזור אליכם בהקדם.

ם נ י ח ת  ההשתתפו

 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מזמין נשים
מבני-ברק ואלעד, בגיל 60 ומעלה, שהתאלמנו בשנתיים 

האחרונות, להשתתף בקבוצת תמיכה.

נשמח לראותכן!

בס״ד
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אליו. הציבור איבד יהודי 
צדיק ובעל חסד עצום.

שבועות  כמה  "לפני 
בקברי  ממסע  חזר  הוא 
יחד  באוקראינה  צדיקים 
דף  שיעור  משתתפי  עם 
היומי שלו בהר נוף. הוא 
מאומן  טלפון  אלי  הרים 
שבאוקראינה וסיפר כמה 
בזמנו,  שם.  מאושר  הוא 
שנה,  מ-20  יותר  לפני 
לתרומה  אותו  רתמתי 
של עשרות אלפי דולרים, 
הבתים  את  לפדות  כדי 
סביב ציונו של רבי נחמן 
מברסלב מידי המקומיים. 
את  להרוס  צריכים  היינו 
מקום  לפנות  כדי  הבתים 
הקדוש.  לציון  מכובד 
ואחרי הרבה שנים שהוא 
לא היה שם, הוא התקשר 
לספר לי כמה הוא מאושר 
להיות שם ושהוא מתפלל 

עלי אצל רבי נחמן.
הפתאומית  "פטירתו 
כולנו.  את  בהלם  הכתה 

הודעה  קיבלתי  בבוקר  תשע  ובשעה  בספסופה,  הייתי  רביעי  יום  בבוקר 
שמתבצעת החייאה בבית החולים. מיד יצאתי לצפת אבל לאחר כמה דקות 
בישרו לי את ההודעה הקשה שהוא נפטר. הגעתי לבית החולים ושהיתי 
ל״ג  אירועי  כל  את  ביטלתי  הרב,  לצערי  משפחתו.  עם  יחד  מיטתו  ליד 
בעומר שהייתי צריך להיות בהם, כדי להיות בהלוויה בצפת וכן בהלוויה 

בירושלים ובנתניה.
"מכאן אשלח דברי ניחומים לרעייתו הצדקת חנה, אישה כשרה העושה 
והצדקה  החסד  פעולות  לכל  שלו  מלאה  שותפה  שהייתה  בעלה,  רצון 
הגדולים שלו וכן לכל משפחתו המפוארת. מן השמים תנוחמו ושלא תדעו 

עוד צער". חתם שר הפנים את הספדו המרטיט על ידיד נעוריו.
משם המשיכה המיטה לעבר בית מדרשו והמקום בו שהה יותר מכל, 
בית הכנסת 'אמרי שפר' בשכונת הר נוף בירושלים. שם ליוו אותו אלפים 
האבדה  היקף  את  עיכלו  שטרם  השכונה  ותושבי  הכנסת  בית  ממתפללי 
ל"ג  יום  בצהרי  למחרת  קהילתם.  ועל  עליהם  שנתך  האסון  ומשמעות 
בעומר, עם בואם של בניו מארצות הברית, יצא מסע ההלוויה ההמוני בית 
המדרש צאנז בקריית צאנז בנתניה, בראשות האדמו"ר מצאנז וקהל המונים 
שנקבצו מכל רחבי הארץ והעולם לחלוק כבוד אחרון לנגיד והחסיד שכה 
תרם והעניק עבור פיתוח ושגשוג החצר ומוסדותיה. נטמן בבית העלמין 

בנתניה על יד ציון קדשו של מורו ורבו בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל.

פזר נתן לאביונים

חלק  חייו,  בימי  משה  ר'  של  חלקו  מנת  הייתה  היקף  רחבת  פעילות 
נודעו ועוד יותר מכך נותרו באפילה עד עולם. בשנים האחרונות הקים ר' 
משה את מפעל 'אימג'סטור' לסריקת מסמכים, ופרס את שלוחותיו ברחבי 
הארץ, כדי לאפשר פרנסה מכובדת וכשרה לאלפי משפחות אברכים מכל 
החוגים והעדות. מטרתו במיזם זה הייתה כפולה, הן לאפשר פרנסה כשרה 
במקומות  זרים  בשדות  לרעות  יצטרכו  שלא  האברכים  לנשות  ומכובדת 

על  לשקוד  עצמם  לאברכים  היכולת  את  לתת  והן  מפוקפקים,  עבודה 
תלמודם באין מפריע, כשעול פרנסת הבית מוטל על האישה. 

תקווה  פתח  עילית,  מודיעין  גת,  קריית  בטבריה,  כיום  סניפים  למפעל 
וערד )שם ישנה מחלקה גם לגברים(. בשיחה עם כלי התקשורת סיפר השר 
עם  הביתה  משה  ר'  אליו  עלה  פטירתו  לפני  ימים  ששלושה  דרעי  אריה 
תכניות לפיתוח והרחבת המיזם למקומות ואפיקים נוספים. למרבה הצער 

לא זכה להשלים את מאווייו הברוכים.
מהלך חשוב נוסף נרשם על שמו של ר' משה, והיא גאולת קברו הקדוש 
של הרה"ק רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה. מדובר במבצע שנערך 
בתחילת שנות התשעים, כשנוצרה סיטואציה נדירה שאפשרה את העברת 
הנכרים  הערלים  מידי  הקדוש  לציון  הסמוכים  הבתים  את  שיפקיע  חוק 
שונים  גורמים  לשחד  כדי  עתק  בסכומי  צורך  היה  אולם  בהם,  ששלטו 
בממשל האוקראיני כדי להוציא את המשימה אל הפועל. ועד הפעולה של 
חסידי ברסלב פנו לעזרה אל רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדל 
אור רבי יצחק דוד גרוסמן שעירב את יו"ר ש"ס ושר הפנים דאז )ודהיום( 
אריה דרעי, שגייס את ידידו הנגיד ר' משה רייך ורתם אותו למאמץ הכביר 

להשיג את הסכומים הנצרכים.
30 יום ארך לר' משה להשיג את ה-60,000 דולר ושני רכבי ה'לאדה' 
במהירות   הועברה  ה'סחורה'  המהלך.  להצלחת  שנצרכו  היוקרתיים 
ר'  ביקר  תקופה  אחרי  בהצלחה.  הוכתרה  והפעולה  ליעדה  ודיסקרטיות 
של  שמץ  שאין  על  דרעי  אריה  ידידו  בפני  והתאונן  הקדוש  באתר  משה 
אזכור על פועלם הרב למען הציון, פעילות שלולא עשו אותה ספק רב אם 
המקום היה היום בידיים יהודיות ומתופעל כפי היום. דרעי הרגיע אותו 
ששכרם בשמים יהיה רב הרבה יותר בהיעדר שלט מכובד על מאמציהם 

הרבים.
עם  משותף  מסע  במסגרת  באוקראינה  משה  ר'  שהה  האחרון  בחודש 
לומדי שיעור הדף היומי בבית הכנסת 'אמרי שפר' והשתטח על ציונו של 
רבי נחמן. למפרע התברר שהיה זה סוג של סגירת מעגל ופרידה מהמקום 

שכה הרבה עמל למענו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מהלך חשוב נוסף 
נרשם על שמו של ר' 

משה, והיא גאולת 
קברו הקדוש של 
הרה"ק רבי נחמן 

מברסלב באומן 
שבאוקראינה. 
מדובר במבצע 

שנערך בתחילת 
שנות התשעים, 

כשנוצרה סיטואציה 
נדירה שאפשרה 
את העברת חוק 

שיפקיע את הבתים 
הסמוכים לציון 

הקדוש מידי הערלים 
הנכרים ששלטו 

בהם, אולם היה צורך 
בסכומי עתק כדי 

לשחד גורמים שונים 
בממשל האוקראיני 

כדי להוציא את 
המשימה אל הפועל.
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כיבוש הכוכב 
האדום

עשרות שנים אחרי שהאנושות הנחיתה אדם על 
הירח, נראה כי גם כיבוש המאדים קרוב מתמיד 
 המיליארדר המטורף ששיגר את רכבו לחלל 
ומתכנן ליישב את הכוכב, חברת התיירות ההולנדית 
שמשווקת כרטיסים בכיוון אחד והתוכנית הישראלית 
למשלוח רמונאוטים  וגם: המאדים בחז"ל, 
וההבדלים הפיזיים בינו ובין כדור הארץ

|| איילה אבן האזל ||
צילומים: ויקיפדיה, ארכיון
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היה ב החלל  עולם  האחרונים  חודשים 
שהנחית  ההפתעה  על  שחו  הכול  כמרקחה. 
המיליארדר אילון מאסק, אשר הספיק לייסד 
3 חברות מובילות ופורצות דרך וכעת "שולח 
על טיל" את מכוניתו האדומה לטייל במסע 

אין סופי לחלל. 
הכירו את מאסק: יליד 1971, גדל בדרום 
ומהנדס  חשמל,  מהנדס  פיזיקאי,  הינו  בהשכלתו  אפריקה, 
אווירונאוטיקה. כיום משמש כמנכ"ל ומייסד חברת "ספייס 
מייצרת  אשר  החלל,  חקר  לטכנולוגיית  החברה   - אקס" 
מתקנים וקני שיגור לחלל. בנוסף גם ייסד את חברת פייפל 
המוכרת יותר ואשר נמכרה בהמשך לחברת איביי. בין שלל 
תאריו אילון הינו המייסד של חברת "טסלה" – חברת לייצור 

רכבים ומנועים חשמליים. 
מאסק  אילון  כאשר  ב2001  נוסדה  אקס"  "ספייס  חברת 
נפגש עם האגודה האמריקאית למאדים והתעניין ברעיונות 
של ניסיונות שיגור ביולוגיים לחלל ולמאדים, לצורך קידום 
האפשרויות  בין  הציבורית.  וההתעניינות  בחלל  המחקר 
ניסיון  לחילופין  או  מעבדה  עכברי  לשלוח  היה  שהעלו 
ולנסות לגדל בו צמחים בתוספת דשן  לשלוח תא למאדים 

ואוויר מתאים על אדמת המאדים. 
ל-30   20 בין  לתרום  והחליט  מהרעיונות  התלהב  מאסק 
מיליון דולר למען הפרויקט החלומי ששמו יישוב המאדים. 
כצעד ראשון הוחלט לרכוש טיל בליסטי בין יבשתי משופץ 
ולצורך כך נסע אילון לרוסיה לנהל משא ומתן אשר לא צלח. 
אילון,  של  לטעמו  מדי  גבוה  היה  הרוסים  שהציעו  המחיר 
שזעם על הרוסים והחליט לפתח טיל באופן אישי. הרעיון 
הראשוני היה לפתח טיל קטן שיכול לשגר מטען של כמה 

מאות קילוגרם – עלות של כמה מיליונים בודדים בלבד. 
לאחר ההצלחה הראשונית החליטו בחברה לחלום בגדול 
ולהמשיך לפתח טיל חללית מטען וחללית מאוישת הניתנים 
לשימוש חוזר. בסך הכול החברה הצליחה לשגר לחלל 52 
רקטות תוצרת החברה מסוג פאלקון 9 וטיל פאלקון כבד אחד 
- עליהם הורכבו לוויינים מסוגים שונים, כאשר רובם נשלחו 
למען  הלוויינית.  הסלולרית  התקשורת  את  לשפר  במטרה 
הסר ספק, לא כל השיגורים היו מוצלחים, כך למשל, שיגור 
של אחת מחלליות האספקה נכשל, והחללית התפוצצה שתי 

דקות לאחר השיגור. 
מסתבר כי אילון מאסק הוא לא רק מיליארדר אלא גם יזם 
וממציא בעל דמיון יצירתי ותעוזה. כאשר היה צורך להוסיף 
לטיל משא כלשהוא שישמש כמשקולת על מנת לבחון את 
ביצועי הטיל, כמטען בכורה - למשגר החדש, אילון חיפש 
אלמנט מעניין במקום רקטות משעממות. האלמנט המעניין 
היה הרכב הפרטי שלו, תוצרת חברת "טסלה" שבבעלותו. 
אך  הטיל,  של  המטען  בתא  השיגור  בתחילת  אוכסן  הרכב 
לאחר מסע של כעשר דקות, כ200 קילומטר מעל פני כדור 
"מסלול  המכונה  מסלול  עבר  אל  הדלת  נפתחה   – הארץ 
)יש  בצהלה.  יצאה  האדומה  והמכונית   – אליפטי"  מאדים 
כי מדובר לא למסלול סביב המאדים, אלא, למסלול  לציין 

אליפטי סביב השמש, שבנקודה הרחוקה ביותר שלו תביא 
אותו למיקום בין המאדים והשמש והנקודה הקרובה ביותר 
שלו לשמש תביא למיקום בין כדור הארץ לשמש(, במושב 
אסטרונאוט  בחליפת  בובה  מראש  הושבה  הרכב  של  הנהג 
ובידה פיסת נייר עם צמד המילים "בלי פאניקה" כשברקע 

מתנגן לו שיר פופולארי. 
כאשר  מהכותרות  נאים  רווחים  לקצור  הצליח  אף  אילון 
רכבו  של  תמונה  כחודשיים(  )לפני  השיגור  בטרם  פרסם 
האדום והנוצץ לעיני כל, אכן ההימור היה מוצלח, המניות 

של חברת טסלה זינקו מיד במדדי הבורסה. 
רק  קיימת  אך  ששאלתם.  אם  בהצלחה  שוגרה  החללית 
בעיה אחת קטנה, הטיל סטה אל עבר מסלול אחר, המכונה 
ומחוצה  לצדק  מאדים  שבין  האסטרואידים  חגורת  מסלול 

לה.
הנראה  ככל  תמשיך  היא  המכונית?  בגורל  יעלה  ומה 
תפגע  סיכוי שהיא  כמעט  ואין  בחלל, מאחר  לנצח  לשוטט 

בעצם כלשהוא. 
היצירתית?  המחשבה  בעל  המנכ"ל  ירוויח  עוד  ומה 
כריית  האסטרואידים.  באדמת  מחצבים  כריית  של  אופציה 
המחצבים מחייבת שיגור ציוד כבד, שכעת נראה כי חברתו 

של אילון מאסק יודעת לעשות בצורה הטובה ביותר. 
יותר, מאסק  תכניתו הבאה היא ללא ספק משוגעת קצת 
תיירים לחלל  כי חברתו מוכנה לשגר שני  גלי  הכריז בריש 

סביב הירח בסוף שנת 2018, תאריך המתקרב בצעדי ענק.
המאדים  את  ליישב  מתכנן  אילון   2025 שנת  עד  בנוסף, 
במושבה של אסטרונאוטים, ולהרפתקה הזאת מסתבר שיש 

הרבה קופצים. 

המאדים בחז"ל
במזל  הנולד  'כל  המפורסם  חז"ל  מאמר  מוכר  לכולנו 
קיימת  אדם  לכל  זאת  עם  יחד  דמים'.  שופך  יהיה  מאדים 
במזל  נולד  אשר  אדם  מנווטים  חז"ל  ולכן  חופשית  בחירה 
בה  האסטרולוגיה  תורת  לפי  ביום  מסוימת  )בשעה  מאדים 
כוכב המאדים שולט( לעסוק באפיק חיובי הקשור בדם, כגון 

בהקזת דם באמצעות מילה, שחיטה, או רפואה.
כוכב המאדים מוכר גם בכינויו הרומי "מרס" והוא כוכב 
הלכת הדומה ביותר לכדור הארץ במערכת השמש. לעומת 
אליליהם,  בשמות  הכוכבים  שמות  את  כינו  אשר  הרומאים 
הנושא אופי של עבודת  רצו להתרחק מכל שם  חז"ל אשר 
אלילים בחרו את שם הכוכב על שם - צבעו האדום השולט 

בסלעיו העשויים ברזל שהחליד. 
רבי שלמה אבן גבירול – מזכיר את המאדים בפיוט "כתר 
מלכות" השייך ליום כיפור המתאר את אפסות האדם למול 
ל  ְלַגּ ַגּ ה  ַחָמּ ל  ְלַגּ ַגּ ַעל  יפָך  ַהִקּ ְבּ ִליאוֶֹתיָך,  ְפּ ֵיַדע  ִמי  הבורא: 
ב  ֵהיָכלוֹ / ּוִבְשׁמָֹנה ָעָשׂר חֶֹדׁש ִיסֹּ ֶמֶלְך ְבּ י ּובוֹ ַמֲאִדים ְכּ ֲחִמיִשׁ
ְוֶזה  ַעם  ַפּ ִמיִנית  ּוְשׁ ָוֵחִצי  ַעם  ַפּ ָהָאֶרץ  גּוף  ְכּ תוֹ  ּוִמָדּ  / לוֹ?  ְלַגּ ַגּ

ם / ּוְמעוֵֹרר  ּבוֵֹריהּו ְמָאָדּ ְדלוֹ. ְוהּוא ְכִגּבוֹר ָעִריץ, ָמֵגן ִגּ ְכִלית ָגּ ַתּ
ְך ְלֶחֶרב  י ֶחֶרב ּוְלֻחֵמי ֶרֶשׁף –  ֶנְהַפּ ִמְלָחמוֹת ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן / ּוֻמֵכּ
ִביׁש  ֶאְלָגּ ְוַאְבֵני  ּוְרָעִמים  ֵאׁש  ּוְשֵׂרַפת  ֶרת  צֹּ ַבּ ּוְשׁנוֹת   / ם  ָדּ ְלַשׁ
י ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָירּוצּו ִויַמֲהרּו  ם, / ִכּ ֶנְגָדּ ִרים ּוְשׁלּוֵפי ֶחֶרב ְכּ ּוְמֻדָקּ

לְשׁפְֹך ָדם.
כוכב המאדים המוכר לנו מדברי חז"ל והראשונים סיקרן 
הגרנדיוזיות  התכנית  ההיסטוריה.  פני  משחר  האנושות  את 
שלא לומר ההזויה ביותר עד כה הייתה תכנית המרוץ לחלל 
הברית  ארצות  בין  הקרה  המלחמה  בתקופת  ה-60  בשנות 
החלל'  את  'לכבוש  שאפו  המתחרות  המועצות.  לברית 
מסתבר  המאדים.  כגון  הנוספים  הלכת  כוכבי  את  וליישב 

ששאיפה זו עדיין חיה ובועטת. 

קיפאון וכוח משיכה חלש
יום  יבוא  האם  לנו?  מוכר  אשר  המאדים  כוכב  הוא  מי 
מדובר  שמא  או  המאדים?  אדמת  על  לטייל  ונוכל  בקרוב 
בחלום באספמיה? דיון ער בנושא קיים בקרב מדענים וזאת 
לאחר שחלליות בלתי מאוישות חזרו בשנים האחרונות עם 

שלל צילומים מאדמתו המדברית של המאדים.
מה ההבדל למעשה בין המאדים לכדור הארץ?

מאדים הינו כוכב הלכת – הרביעי מן השמש. קוטרו של 
המאדים הוא קצת יותר ממחצית קוטרו של כדור הארץ, מה 
שאומר שהוא אחד הכוכבים הקטנים ביותר בגלקסיה, כאשר 

רק פלוטו וכוכב חמה קטנים ממנו.
בכדור  הקיים  מזה  כשליש  הוא  במאדים  המשיכה  כוח 
האדמה  פני  על  גופים  של  הנפילה  מהירות  לכך  אי  הארץ, 
של  ההרכב  הארץ.  לכדור  בהשוואה  מאד  איטית  תהיה 
אדמתו סלעי מדברי. זמן הסיבוב העצמי, או במילים אחרות 
– אורך היממה על המאדים הוא 24 שעות ו37 דקות. אורך 
שנה על פני המאדים: 687 ימי כדור ארץ )פי שניים( – זה 

הוא זמן ההקפה של המאדים סביב השמש.
עונות השנה: יש על פני המאדים עונות שונות אך היות 
כפליים.  מתמשכות  השנה  עונות  גם  כפול  השנה  ואורך 
הטמפרטורה היא 55 מעלות מתחת לאפס. ללא גשם. העננים 
המרחפים בחלל הם ענני נוצה ואין בהם מספיק גבישי קרח, 

וספק אם יורד שם שלג.
האם יש חמצן לנשימה על פני המאדים? כמעט ולא. רוב 

הגז הצבור בחלל הינו פחמן דו חמצני, חנקן וארגון.
לשער,  צורך  אין  המאדים  כוכב  של  המדברי  נופו  את 
תמונות  מגוון  עם  אלינו  וחזרו  אליו  שוגרו  רבות  חלליות 
חול  דיונות  ואדיות,  געש,  הרי  על  ללמוד  נוכל  מהן  אשר 
בעל  כעמק  ענק  קניון  מרוחות,  נוצרות  אשר  חלודה  בצבע 
מצוקים חדים מאד וכן כיפות קרח בקטבים- בקצה הכוכב 
אשר נוצרות ממים ופחמן דו חמצני שקפא. הרוחות על פני 
המאדים עזות וחזקות הן יכולות להעיף ענני חול בגובה -40

50 ק"מ ויכולות להימשך כמה שבועות רצופים.

אלון מאסק

 טיל שיגור
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העובדה שיש קרח על פני המאדים התגלתה כבר ב2001 
והייתה בשורה של ממש למדענים. לאחר מכן נחתה גשושית 
אומנם  זו.  עובדה  לאמת  והצליחה  ב2008  "פיניקס"  בשם 
יש לחפור על פני הקרקע על מנת להגיע לשכבת הקרח אך 
מדובר בחיפוי סלעי של כשני מטר בלבד. היתרון הענק של 
מציאת שכבת קרח על פני הכוכב הוא שניתן לנצל משאב 
זה לביצוע משימות ואתגרים שונים כגון: להשתמש במים 
כמי שתיה, להפיק חמצן לנשימה ולהפכו לדלק רקטי עבור 

החלילית במסעה חזור לכדור הארץ. 
מוקדמת  הכוכב  פני  על  הקרח  במציאת  השמחה  אך 
- אזור  מדי. החיסרון הבולט הינו, כי מיקום הקרח בקוטב 
בעל תנאים קשים של טמפרטורה נמוכה וקשה יהיה לבצע 

שימוש בקרח. 

מרוץ החלל
למעשה כבר ב1952 החלו להתפרסם מאמרים של גרמני 
בשם ורנר פון בראון ולאחר מכן ב1956 התפרסם גם ספרו 
"פרויקט המאדים" ובו תכנית מפורטת על נסיעה למאדים. 
על  אסטרונאוטים  מאות  כשבע  להנחית  הייתה  התכנית 
נחיתה  כללה  התכנית  חלליות.  בעשר  ייסעו  אשר  המאדים 
אווירית, אך רק לאחר מחקר נוסף התברר כי נחיתה אווירית 
פני  על  הדלילה  האטמוספרה  בשל  בחשבון  באה  אינה 

המאדים.
בשנת 2006 אף היה מהנדס בנאס"א בשם ג'יימס מקליין 
לשלוח   - אחד"  כיוון  אחד  "אדם  התכנית  את  שהציע 
אסטרונאוט אחד למאדים ללא אפשרות לחזור לכדור הארץ. 

ומה לגבי העלות הגבוהה?
הנסיעה אומנם צורכת כמויות עצומות של דלק להמראה 
ולנחיתה חזרה על כדור הארץ – אך לכך הגו המדענים פתרון 
של שימוש ב"תגובת סבטייה" לשם ייצור "מתאן" – על גבי 
המאדים  מן  בשיגור  בדלק  להשתמש  יוכלו  וכך  המאדים, 
לחלל ובחזרה לכדור הארץ. תגובת סבטייה – הינה תגובה 
כימית של שילוב מימן יחד עם פחמן דו חמצני בטמפרטורה 

ולחץ גבוהים – ליצירת מתאן אשר ישמש כדלק לטילים. 
בנוסף לכך כל הנסיעות למאדים מתוכננת ל'חלון זמן' בו 
כדור הארץ והמאדים קרובים זה לזה ונמצאים באותו צד של 

השמש, משהו שקורה אחת ל26 חודשים. 
עזרת  את  בקשה  הולנדים  יזמים  קבוצת   –  2012 בשנת 
אשר  המאדים  פני  על  מאוישת  חלל  תכנת  במימון  הציבור 
תוקם בשנת 2023. את התכנית המכונה "מארס וואן" שיווקו 
ההולנדים כתכנית ללא כוונות רווח וללא קשר לפוליטיקה. 
התכנית למעשה היא חד כיוונית ומיועדת אך ורק לאנשים 
אשר רוצים להשתקע במאדים, היות ולא תהיה דרך חזרה! 
הוא כשבעה  לנוסעים מטעם התכנית  הנסיעה למאדים  זמן 
ובה  וידאו  קלטת  לשלוח  התבקשו  המתעניינים  חדשים. 

פירוט מדוע הם רוצים להשתתף במסע. 
החברה קיבלה עשרות אלפי פניות ולאחר סינונים נותרו 
700 פניות של מועמדים אשר עברו בדיקות רפואיות מקיפות 
שלאחריהם נותרה קבוצה של 50 גברים ו50 נשים לפרויקט. 
רושה,  ג'וזף  דוקטור  הינו  לפרויקט  מהמועמדים  אחד 
במקצועו אסטרופיזיקאי. דוקטור ג'וזף מתריע בפני העולם 
מפני התכנית ומציין כי המסע לא יצא לפועל לעולם והוא 
אינו אפשרי לביצוע. ראשית קיימת בעיה תקציבית - לא ניתן 
 .2023 שנת  עד  שנותר  הזמן  בפרק  הדרוש  לתקציב  להגיע 
יוכלו  לא  לדבריו  אשר  המשתתפים  לגורל  חרד  אף  ג'וזף 

לשרוד על פני המאדים וימותו אחרי כמה ימים. 
כי  וטוען  המארגנים  על  חריפה  ביקורת  מעביר  ג'וזף 
מייסדי התכנית התמקדו בכסף אשר תרמו המועמדים לארגון 
ופחות בכישורי המועמדים. אי האכפתיות של האחראים על 
הפרויקט הובילה לסינון שלא היה מספיק קפדני ולא נבדק 
בצורה יסודית האם המועמד כשיר להיות אסטרונאוט. ג'וזף, 
כי  מציין  רבים,  אסטרונאוטים  של  בקרבתם  בעבר  שעבד 
האסטרונאוטים הם הדבר הכי דומה לסופרמן שבן אדם יכול 
להיות, ולכן הבחירה באנשים הנכונים חייבת להיות בהתאם.

לתפור חליפות חלל
האתגרים בכוכב הצחיח לא מרפים את ידיה של סוכנות 
החלל הישראלית. גם שם לא שוקטים על השמרים ומעיזים 
מומחים  כשישה  הגיעו  חודשים  כמה  לפני  בגדול.  לחשוב 
רמון,  מצפה  באזור  סודי  למקום  "רמונאוטים"  המכונים 

להשתתף ביוזמה ישראלית החדשה להדמיית החיים על פני 
."D-mers" המאדים פרויקט המכונה

האזורים  אחד  והוא  היות  נבחר  רמון  מצפה  מכתש 
הטופוגרפי  ובמבנה  בצחיחות  דמיון  בעל  בעולם  הבודדים 
לסביבה על פני המאדים וכך גם מבחינת הריחוק מחיי בני 
הבולט  הסממן  היה  האוויר  ומזג  האדום  הצבע  רק  אדם. 

שחסר.
 50 של  בשטח  מצומצם  בחלל  שוכנו  ה"רמונאוטים" 
קטנה  מעבדה  כולל  המתחם   - "האביטאט"  שמכונה  מ"ר 
לצורך ניסויים, אזור קטן לישיבת צוות ולארוחות, שירותים 
בקפסולות  לישון  אמורים  האסטרונאוטים  קטן.  ומטבחון 
שינה. אוכל הוכן על ידי מכונה בשם "ג'יני" אשר משתמשת 
ידי  על  הנוזלים  את  אליו  להחזיר  ומסוגלת  קפוא  במזון 

טכנולוגיה מיוחדת. 
בוצעה  המשימה  החלל,  סוכנות  את  שואלים  אתם  אם 
מבחינת  אופטימיות.  משדרים  והמדענים  בהצלחה 
בתוכו  צופן  כאחד  והזר  המוכר  הלכת  כוכב  הרמונאוטים 
שלא  למה  אז  לירח  להגיע  הצלחנו  אם  אך  רבים,  אתגרים 

נחלום על היעד הבא – המאדים.
חליפות החלל המיוחדות הוכנו מבעוד מועד כולל קסדות 
על  מיוחדות  במגפיים  התאמנו  אף  הרמונאוטים  וכפפות. 
כוח  בשל  קלה  בקפיצה  שהינה  המאדים  פני  על  התנועה 
מבחינה  נבחנים  אף  בתכנית  הרמונאטים  הנמוך.  המשיכה 
פסיכולוגית באמצעות שאלונים - האם הם מתאימים לחיות 
נוסף  פסיכולוגי  אלמנט  הארץ.  מכדור  הרחק  מבודד  ביעד 
הוא  לחלל,  בעבר  נסעו  אשר  מהאסטרונאוטים  שנלמד 
הצורך להכין את עצמך לטלטלה הנפשית האוחזת את בני 
האנוש אשר יוצאים מכדור הארץ אל עבר פלנטה אחרת ואז 
הם מגלים כמה אנשי כדור הארץ זערוריים לעומת הגלקסיה 

האדירה שיש ביקום.
שיש  הקוסמית  הקרינה  הינו  המטרידים  הנושאים  אחד 
בעיקר  חלקיקים  למעשה  הינה  קוסמית  קרינה  הכוכב.  על 
פרוטונים בעלי רמת אנרגיה גבוהה מאד. הקרינה הקוסמית 
מסוכנת היות והיא יכולה להוות גורם סיכון ולגרום שינוי ב

DNA של האדם וכן של החי והצומח, כמו כן היא מהווה 
סיכון למחשבים וציוד אלקטרוני. בכדור הארץ אנו מוגנים 
מפני הקרינה על ידי האטמוספרה, אך על המאדים אין הגנה 
הקרינה  אחוז  את  למדוד  להצליח  היא  חובה הכרחית  ולכן 

בכל שטח על פני הכוכב. 
הנסיעה  על  החולמים  בפני  הקיימים  נוספים  אתגרים 
צחיח  כוכב  הוא  הכול המאדים  אחרי  לקחת בחשבון-  ויש 
אנשים  ישרדו  כיצד   – קפוא  אוויר  במזג  ומזון  מים  ללא 
מזון?  של  אספקה  יקבלו  תקופה  כל  האם  המאדים?  על 
כוח  העדר  של  שלילית  הבריאותית  השפעה  ישנה  בנוסף 
הכבידה לתקופה ממושכת. וכמובן יש לחשוב על ההשפעה 
בבידוד  יחד  שוהה  אשר  אנשים  קבוצת  על  הפסיכולוגי 
רפואה  צורך בשירותי  יהיה  אם  יקרה חלילה  ומה  ובדוחק. 

דחופה?
בחלל  המחקרים  אחד  במסגרת  כי  לציין  יש  כן  כמו 

בוצע ניסיון ומחקר בתואמים זהים כאשר אחד מהם נשלח 
לחלל לתקופה והתאום השני נשאר בכדור הארץ . עם סיום 

התקופה התברר כי התאומים הפכו ללא זהים!
לעומת זאת, התומכים הנלהבים מאמינים כי ההיסטוריה 
יבשת  מכיוון  העתיק  בזמן  שהייתה  העמים  ונדידת  חוזרת 
אסיה לאירופה תשנה את כיוונה מכדור הארץ לכיוון כוכבי 
הסיבות  אחת  כי  מציין  בעצמו  מאסק  אילון  הגלקסיה. 
בטוח  מקום  היא  המאדים  על  מושבה  הקמת  של  לנחיצות 
למקרה שיקרה אסון קטסטרופלי על פני כדור הארץ. מנגד 
שכמה  לפני  בזמן  התכניות  את  לעצור  המתנגדים  זועקים 
לחלל  מטורף  במסע  חייהם  את  יאבדו  לדבר"  "משוגעים 

הלא נודע.

כרטיסים למאדים
לכל המתעניינים בכל זאת בתחום, אנו ממליצים תחילה 
דיסניוורלד  פארק  בלונה  הקיים  טיסה  בסימולטור  לבקר 
יצירת  תוך  למאדים  הנסיעה  את  מדמה  המתקן  בפלורידה. 
תחושה של האצה לחלל וכן תחושה של חוסר כוח משיכה 

בנחיתה על פני המאדים.
ידי  על   2003 בשנת  חלה  רשמי  באופן  המתקן  השקת 
וכן בנוכחות  מנכ"ל הלונה פארק דיסניוורלד מייקל אייזנר 
אסטרונאוטים  ובנוכחות  אקיף  שון  נאס"א  חברת  מנכ"ל 
החלל  אימון  במרכז  "מתאמנים"  למעשה  המבקרים  רבים. 
שונים  ולתפקידים  צוותים  לכמה  נחלקים  והם  הבינלאומי 
מוטלת  אחד  כל  על  ראשי  מכונאי  או  מפקד  טייס,  נווט,   :
כפתור  על  ללחוץ  כגון:  ההמראה  בעת  לביצוע  משימה 

מסוים בזמן מסוים. 
הירח  סביב  עובר  החללית  מסלול  ההמראה  לאחר 
והחלילית מקבלת דחיפה מכוח המשיכה אשר נמצא בירח 

ולאחר מכן נוחתת על המאדים. 
רק שימו לב לרגישים למחלת הנסיעה – החללית נוסעת 
)המהירות  המשיכה  מכוח  שניים  פי  מאד  גבוהה  במהירות 
הראשונית בו היה אמור להיות המתקן מופעל הייתה גבוהה 
אפילו יותר מכך( אך אל דאגה, יש שקיות מוכנות במיוחד 

לרגישים - עבור בחילות. אז שיגור נעים לכולם.
לסיכום נזכור את הפסוק בתהילים "השמיים שמיים לה' 
והארץ נתן לבני אדם" רק על הארץ ניתן לקיים חיים אנושיים 
הישרדות.  לזה  לקרוא  ניתן  היותר  לכל  האדים  כוכב  על 
הארץ  "כדור  הספר  התפרסם   2000 בשנת  לכך  כהוכחה 
תכונותיו  את  המתאר  בתחום  חוקרים  כמה  ידי  על  הנדיר" 
כדור  חיים.  המאפשרים  שלנו  הארץ  כדור  של  המופלאות 
הארץ שמאחוריו עומד מי שאמר "בראשית ברא אלוקים את 

השמיים ואת הארץ".

הדמיה של משימה מאוישת על המאדים מתוך תכנית נאסא
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תכירו: קדחת ים תיכונית משפחתית

משפחתית  ים-תיכונית  קדחת  מחלת  זיהוי 
familial Mediterranean fever- )באנגלית 

מורכב,  היה  עשורים  כשני  לפני  עד   ,)FMF

אותה  שאפיינו  הרבגוניים  התסמינים  בשל 
בקרומי  בדלקת  המלווים  חום  כהתקפי 
הבטן והחזה, שלשולים או עצירות, הקאות, 
כאבים מפושטים, ונפיחות חולפת במפרקים 
טרום  יוחסו  אילו,  דלקתיים  תהליכים  ועוד. 
דלקות  התוספתן,  לדלקת  הגנטי,  האבחון 
מעיים  עיכול/מחלת  בעיית  או  מפרקים 
בין  בדרך-כלל  נע  ההתקפים  משך  קשה. 
מספר שעות עד שלשה ימים ואילו אצל רוב 
המחלה  של  הראשונים  הביטויים  החולים 
שנים   10 גיל  לפני  הילדות,  בגיל  הופיעו 
המחלה  התבטאה  בלבד,  נדירים  ובמקרים 

לראשונה בגיל מבוגר.

העלייה  עם  האחרונות,  השנים  בעשרים 
ביכולת האבחון הגנטי של המחלה והתחזקות 
עוד  המדע  עולם  למד  לקיומה,  המודעות 
משפחתית״  ים-תיכונית  ״קדחת  על  יותר 
וכיום מאובחנים בישראל כ-20,000 חולים, 
מפעוטות עד מבוגרים. רובם יהודים ממוצא 
פחותה  )ובמידה  וערבי  אפריקאי  צפון 
ביהודים יוצאי עירק ואשכנז( וההערכה היא 
שאלפים נוספים לוקים במחלה התורשתית - 
גנטית, אך מעולם לא אובחנו וכנראה שאינם 
התסמינים  את  ומייחסים  לכך  מיודעים 

לבעיות בריאותיות שכיחות אחרות. 

מובהקות  למרות   - נוסף  מפתיע  נתון 
החלה  המזרח,  עדות  יוצאי  בקרב  המחלה 
להופיע המחלה בשנים האחרונות גם בקרב 
בקרב  התפיסה  בשל  אחרות.  עדות  יוצאי 
הינה  שהמחלה  והרופאים,  הרחב  הציבור 
רלוונטית למגזר ספציפי, מאובחנים החולים 
״החדשים" לרוב באיחור רב - מה שמלווה 
לעיתים בטיפול שגוי, בדיקות מיותרות, מתן 
ניתוחים  ואנטיביוטיקה,  בתרופות  טיפול 

מיותרים והמשך הפגיעה באיכות חייהם.

היחידה  מנהל  השקס  פנחס  פרופ׳  לדברי 
שערי  הרפואי  במרכז  ילדים  לראמטולוגיה 
גבוה  הינו  אבחון  בהעדר  ״הסיכון  צדק 
התקף  כל  טווח.  ארוכי  נזקים  לעודד  ועלול 
חלבון  לשקיעת  לגרום  עלול  המחלה,  של 
בעיקר    - חיוניים  באיברים  עמילואיד  בשם 
טיפול  העדר  או  מאוחר  זיהוי  בכליות. 

עלולים לגרור פגיעה בלתי הפיכה באיברים 
ולעיתים  רגישים אלה, עד לצורך בדיאליזה 

בהשתלת כליה. 
מדובר במחלה תורשתית העוברת מההורים 
המיפוי  יכולות  התפתחות  עם  לילדיהם. 
רבה,  בקלות  כיום  ניתן  הגנטי,  והזיהוי 
המוטציה  את  לאתר  פשוטה,  דם  בבדיקת 
כללית,  רופא  בדיקת  ובשילוב  הגנטית 

לאבחן האם הילד חולה ולהקל על סבלו.  
ספק,  וישנו  במידה  להורים,  "המלצתי   
בשילוב  מוסבר,  שאינו  חוזר  חום  במצבי 
מספר  תוך  ספונטנית  שחולפים  בטן  כאבי 
ים-תיכונית  בקדחת  לחשוד  יש  ימים, 
ולבקש הפניה לרופאים מומחים  משפחתית 
לבדיקה  הילד/ה  את  להפנות  שיוכלו 
הגנטית. במיוחד, כאשר ידוע על היסטוריה 

משפחתית של המחלה או מוצא רלוונטי״. 

מעוררת  אלה  בסיבוכים  ללקות  האפשרות 
עם  בדקנו  החולים.  בקרב  רב  חשש 
משמעותיים  סיבוכים  אילו  פרופ׳השקס, 
שלא    FMF חולי  בקרב  להתרחש  יכולים 
אותרו טופלו בזמן וכיצד ניתן להתמודד עם 

תופעות אילו:

 פגיעה בתפקוד הכליות  - “עמילואידוזיס” 
הקשה  הסיבוך  הוא  זה 

הנובע   מכולם, 
חלבון  משקיעת 
הגוף.  ברקמות 

שוקע  בתחילה 
ן  ו ב ל ח ה

בכליות 

ך  ש מ ה ב ו
עלול לפגוע 
ת  ו כ ר ע מ ב
ף  ו ג ה
 . ת ו נ ו ש ה
למנוע  ניתן 
סיבוך  את 

זה  קשה 
נטילת  ע"י 

קבוע  באופן  קולכיצין  התרופתי  הטיפול 
מבלי להחמיץ אפילו מנה אחת. באחוז גבוה 
כסדרו,  הטיפול  ניטל  לא  בהם  המקרים  של 
עלול להתפתח הסיבוך הקשה, כאשר הסימן 

הראשון לכך המצאות חלבון בשתן. 

 הידבקויות מעי וחסימת מעי
הבטן  ונפיחות  הקאות  בחילות,  עצירות, 
נוסף  סיבוך  על  להעיד  יכול  חולים,  בקרב 
שעלול להתפתח אצל הסובלים מקדחת ים-

וחסימת  מעי  הדבקות   - משפחתית  תיכונית 
מעי. לרוב תופעות אילו חולפות בטיפול קל 

ולעיתים נדירות יש צורך בניתוח. 

מחלות מעי דלקתיות
השכיחות בקרב החולים בקדחת- ים תיכונית 
משפחתית הסובלים ממחלות מעי דלקתיות, 
אף  ולעיתים  האוכלוסייה  מבשאר  גבוהה 
בשל הדמיון בסימפטומים של שתי המחלות, 
סיבוך   .FMF-ה מחלת  של  האבחון  מתעכב 
השונה  ממוקד,  תרופתי  טיפול  דורש  זה 

 .FMF-מהטיפול ב
 

דלקת מפרקים כרוני
דלקת המפרקים כרונית יכולה להתפתח בכ-

יכול לסייע  5% מחולי FMF וטיפול ממוקד 
ולהקל על הסבל והקושי. 

עיכוב בגדילה
יכולה  המחלה   FMF חולי  ילדים  בקרב 
לגרום לעיכוב גדילה. מנתוני מחקרים נמצא 
תופעה  מונע    FMF-ב הסטנדרטי  שהטיפול 

זו.
 

אנמיה כרונית 
כ-30%  מחולי FMF עלולים לסבול מאנמיה 
ולירידה  לחולשה  להם  הגורמת  כרונית, 
בכושר הגופני. טיפול נכון יחזיר את ספירת 

הדם למצב תקין. 

ים  קדחת  במחלת  החולים  היקף  לאור 
״עינבר״  עמותת  יוצאת  משפחתית  תיכונית 
מבעוד  ולאבחן  להגיע  לציבור  בקריאה 
הסיכון  בשל  התורשתית,  המחלה  את  מועד 
הבריאותי בהעדר טיפול הולם ועד נזק בלתי 
הפיך באיברים חיוניים. למידע על המחלה, 
ותמיכה  הארץ  ברחבי  וטיפול  אבחון  מרכזי 
http://  03-5613832 : פנו לעמותת עינבר

  /www.inbar.org.il

סל תרופות
החברה הישראלית “אומגה 3 גליל”, מיסודם 
של אורנה וגיא בן צבי, קיבלה הכשר של הרב 
באיכות  דגים  משמן   3 אומגה  זריצקי.  יוסף 
איכותי-   ממקור  ביותר  הגבוהות  והאמינות 
אדם:  למאכל  דגים  שמן  שמיצרים  מפעלים 
פרונובה בנורווגיה ואושין ניוטרישן בקנדה

MAX ACTIVE ויטמין B12 של חברת אקוסאפ 
מגיע כנוזל טבעי מסוג מתיל קומבלמין בשילוב 
מתיל-פולאט(  )מסוג  טבעית  פולית  חומצה 
תאי  ולבניית  תקין  חומרים  לחילוף  החיונית 
הגוף. מחיר מומלץ לצרכן 129 ₪ ועכשיו במחיר 
מבצע של 119  ₪  באתר החברה. ניתן לרכוש 
ecosupp.co.il בחנויות הטבע ובאתר

 ,  ACNO-ה מכשיר  את  משיקה   4MP חברת 
ולתחזוקה  במכון  משלים  לטיפול  מקצועי  מכשיר 
מתקדמות  טכנולוגיות  שתי  משלב  ביתית.המכשיר 
שמן  עור  דלקתי,  אקנה  של  בבעיות  המטפלות 
להפחית  ניתן  במכשיר  בטיפול  פגום.  פנים  ומרקם 
תוצאות  ועם  כאבים  ללא  אלה  בעיות  משמעותי 

מעולות. לפרטים: 1700-70-90-60

    המשקפיים שמרטיבות *
את העיניים

כ-20,000 איש בישראל חולים ב”קדחת ים-תיכונית משפחתית” הנפוצה 
בעיקר בקרב בני עדות ספרד ועוד אלפים רבים לא מאובחנים  מה הם 
הסיכונים בהעדר אבחון וטיפול מהיר במחלה? מהם הסימפטומים ומה 

חשוב לעשות?

 – EyeHeal :פטנט עולמי בתחום בריאות העיניים
משקפי ריפוי לטיפול בדלקות עפעפיים ויובש בעיניים

שנה  מידי  סובלים  ונשים,  גברים  ישראלים,   500,000 כ- 
מיובש בעיניים קל בינוני עד כרוני. רוב הטיפולים המקובלים 
הם טיפות עיניים, משחות עיניים או קומפרסים חם. מדובר 

בטיפולים מסורבלים ודי שמרניים ושלא תמיד נוחים.
בריאות  בתחום  עולמי  פטנט  לישראל  הגיע  כשנתיים  לפני 
העיניים הנמכר בכל העולם. ה- EyeHeal הינו מוצר חדשני 
 Eyedetec Medical בשם  אמריקנית  חברה  של  וייחודי 
.)EyeGiene- המתמחה בתחום העיניים )המוצר נקרא בחו"ל
חם  בקומפרס  לטיפול  רפואי  תחליף  מהווים  המשקפים 
לדלקות עפעפיים כגון בלפריטיס, כילזיון, שעורה בעין ועד 
רופא  המציא  הריפוי  משקפי  את  יבשות.  בעיניים  לטיפול 
לפתח  שהחליט  לינדר  בארי  בשם  הברית  מארצות  עיניים 
ועפעפיים  עיניים  בבעיות  לטיפול  ואפקטיבי  יעיל  מוצר 

מגוונות.
ואי  הסימפטומים  על  מקל   EyeHeal במשקפי  השימוש 
ומקצר  ביתי  חם  בקומפרס  בשימוש  המטופל  של  הנוחות 
באופן משמעותי את זמן הריפוי תוך מתן טיפול נוח ונעים 
למטופל שניתן לשימוש בכל מקום ובכל זמן ושאינו דורש 

שום אביזר נוסף להפעלתו.
המוצר ניתן לשימוש גם לילדים, בני נוער ואנשים מבוגרים. 
מדובר במשקפי בד רב-פעמיים שניתן להשתמש בהם בבית, 

בחוץ וגם בנסיעה לטיולים או בטיסות.
האריזה מכילה משקפי הבד המכילים כיסים פנימיים ויחידות 
החמצן  עם  במגע  בעצמן  המתחממות  פעמיות  חד  חימום 
לתוך  נוחה  בצורה  מוכנסות  החימום  יחידות  שבאוויר. 
על  נקבע  החימום  אופן  עין.  לכל  חימום  יחידת  הבד.  כיסי 
 C°40 ידי מחקרים קליניים לכ- 10 דקות ולטמפרטורה של

בחלקה המקסימלי.
ממליצים  בישראל  וכמובן  העולם  בכל  רבים  עיניים  רופאי 
בעיניים  יובש  של  מבעיות  הסובלים  שלהם  למטופלים 
וכלזיון  כלואה  שעורה  בלפריטיס,  כגון  עפעפיים  ודלקות 

להשתמש באופן קבוע במוצר זה.
טל רז מנכ"ל ובעלים אמר "מידי שבוע אני מקבל אימיילים 
דלקות  של  מבעיות  סבלו  שנים  שבמשך  רבים  ממטופלים 
עפעפיים ויובש בעיניים כאשר כל הטיפולים הקיימים בשוק 
הם   EyeHeal הריפוי  משקפי  ובזכות  להם,  סייעו  ממש  לא 
מדווחים על שיפור משמעותי בתסמינים ואי הנוחות ושיפור 

באיכות החיים ובמיוחד בבריאות העיניים".
לייף  רז  חברת  של  באתר  לרכוש  ניתן  הריפוי  משקפי  את 
הרשימה  ע״פ  חנויות  במספר  או   http://www.razlife.com
באתר או באמצעות פנייה טלפונית לחברה: 1-700-700-543 
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

משיחה  עכשיו  באה  "אני 
מטלטלת", אמרה האישה הצעירה. 
מזגנו לה 'אינגליש ברקפסט־טי' 
למרות שהשעה הייתה שעת צהרים 
ואנחנו בכלל באמריקה ומה לנו ולתה אנגלי...

את אופירה פגשנו במנהטן. היא הגיעה אחרי 
הלימודים באוניברסיטה בה היא לומדת. צעירה 
יהודיה אוהבת תורת ישראל, אוהבת את עם 
ישראל ואת ארץ ישראל. בסדר הזה או בכל 
סדר שתרצו. "תראו", אמרה לנו כאשר נרגעה 
מעט, "הם לא פוגעים בנו גופנית, אין ביטויי 

אלימות פיזיים". 
וכך, בעודה ממתיקה את התה השחור קצת 
יותר מהדרוש, המשיכה: "הם 'רק' מזהירים 
למפגשים  להגיע  לא  יהודיות  סטודנטיות 
שלנו תוך השמעת איום מרומז על המשך 
הלימודים והציונים...". ואי אפשר לדבר עם 
ההנהלה - עם הנהלת האוניברסיטה - שאלנו. 
"כמובן שאפשר... אנחנו כל הזמן שולחים 
להם מכתבים המפרטים את ההתנהגויות של 
הקבוצות הקיצוניות נגדנו, אבל כנראה שמישהו 
שם למעלה פועל בכוחות גדולים יותר, לפחות 

גדולים מהכוחות והכלים שלנו".
אנחנו נחרדות ומזועזעות כאשר אופירה 
משתפת אותנו בכנות ובאומץ בקשיים היום־
יום שחווה סטודנטית יהודייה באוניברסיטה 
באמריקה של 2018. כן. אין דרך לכבס את 
החוויה הזו. מדובר באנטישמיות ברורה וחד־
משמעית. אותם גילויים של שנאת יהודים 
דלק  ושימשו  הקודמים  בדורות  שהופיעו 
למסעות הצלב, לגירוש ספרד ופורטוגל, לגזרות 
ת"ח ות"ט, ואם קרוב לימינו אנו לפוגרומים 
באירופה ובישראל, שלא לדבר על השואה 
האיומה, חוזרים ומתגלים עכשיו במקומות 

שונים ורבים מדי בעולם המערבי.
כרגע, ברוב המקרים, אנו עדים לשלב הטרום 
אלימות. אבל היינה כבר אמר את מה שכל ילד 

יודע - במקום בו שורפים ספרים, ישרפו אנשים. 
זו פרפראזה שאינה רחוקה מהמציאות )ומה 
שקורה בצרפת יעיד על־כך. לצערנו(. אופירה 
סיפרה כי את המאבק הגדול ביותר עליה לנהל 

דווקא מול ארגונים יהודיים אחרים...
כפעילה יהודית מוצאת אופירה את עצמה 
מול פעילים של 'שוברים שתיקה', 'ג'יי סטריט' 
ואפילו ארגון 'הלל' שמרשה לעצמו לעיתים 
לארח את אותם שונאי עצמם, את אותם יהודים 
בשירות האנטישמיות. היות והיא נעזרת לעיתים 
בשלוחים של 'חב"ד בקמפוס', היא יודעת 
שהאתגר והשאיפה הגדולים ביותר הם להגיע 
להידברות עם אותם פעילים יהודיים כדי להכיר 
להם טוב יותר את הנרטיב היהודי באופן שלא 

שמעו קודם.

בואו נראה מה הקשר בין פרשיות בהר 
ובחוקותי של השבוע ושבוע שעבר, למתן 
תורה אליו נגיע בסיום ימי הספירה. יש "מאמר 
אחד" וישנם עשרה מאמרות. העולם יכול היה 
להיברא באמצעות מאמר אחד, אבל ה' ברא 

אותו דווקא בעשרה מאמרות, מדוע? 
מאמר אחד עניינו ביטול מלא לה', לימוד 
תורה מתוך ביטול באופן שאין התחלקות 
למאמרות משום שהכל שווה בפני ה'. עשרה 
מאמרות ממחישים את הלימוד המותאם לכל 
רובד ורובד בבריאה. וזה בדיוק מה שנרמז 
בפרשיות הללו בהר ובחוקותי. בהר היא הדרגה 
של המציאות שעדיין אינה בטלה. מאידך, 
בחוקותי מלשון "חוקה חקקתי ואין לך רשות 
להרהר אחריה". מה שמסמל ביטול בתכלית.
ושתיהן נקראות בימי העומר כי עבודת 
המידות כוללת את שתי הדרגות ורק כך נוצרת 
שלמות בעולם ומוכנות למעמד לשמו נברא 

העולם – מתן תורה!

מה שסיפרה לנו 
אופירה

יהודייה  סטודנטית  של  חייה  נראים  כיצד 
באקדמיה באמריקה של 2018 ומה היא הדרך 
ושאר  סטריט  ג'יי  את  לנצח  ביותר  הטובה 
את  לאהוב  היכולת  את  שאיבדו  היהודים 

עצמם ואת עמם?

אנחנו נחרדות ומזועזעות כאשר אופירה משתפת 
שחווה  היום־יום  בקשיים  ובאומץ  בכנות  אותנו 
סטודנטית יהודייה באוניברסיטה באמריקה של 
2018. כן. אין דרך לכבס את החוויה הזו. מדובר 

באנטישמיות ברורה וחד־משמעית. 

מירי שניאורסון

"
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עוגת גבינה אפויה 
חג שבועות הוא חגם של מוצרי החלב ובראשם עוגות הגבינה. כל אופה 

חובב וקונדיטור מקצועי מתפאר במתכון המיוחד שיש לו לעוגת הגבינה. 
בשנים האחרונות אנו עדים לעוגות גבינה מכל הסוגים המשלבות מוטיבים 
מודרניים, אך עדיין העוגה הפופולארית והאהובה ביותר היא עוגת הגבינה 

האפויה והקלאסית, אשר מופיעה על שולחנות החג בבתים רבים בישראל. 
המותג “מאסטר שף” מציע לכבוד חג השבועות מתכון של עוגת גבינה 
אפויה וקלאסית. המתכון עושה שימוש בפודינג וניל עם גרגירי וניל של 

מאסטר שף, אשר מעניק לעוגה ניחוח מיוחד ומשובח. את המתכון הכינה 
כוהנת האפייה הגדולה אסטלה, בעלת בית הספר לאפייה “אסטלה כיתת 

אומן לקונדיטוריה”  

מתכון לתבנית בקוטר 24 ס”מ
לבצק פריך:

300 גרם קמח 
קורט מלח

150 גרם חמאה קרה בקוביות )3/4 חבילה(
100)6 כפות( גרם אבקת סוכר 

30 גרם )2 כפות(שקדים טחונים 
1 חלמון

למלית גבינה:
150 גרם שמנת חמוצה

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל אמיתי
300 גרם גבינת שמנת

600 גרם גבינה לבנה 9% שומן
40 גרם חלמונים )2 חלמונים(

33 גרם )3 כפות(סוכר 
3 חלבונים

140 גר’ סוכר )כ-3/4 כוס( 

הוראות הכנה:
מכינים בצק פריך: 

1. במעבד מזון מעבדים קמח, מלח וחמאה קרה עד שמתקבלים פירורים 
קטנים ואחידים. 

2. מוסיפים אבקת סוכר ואבקת שקדים ומעבדים מעט.
3. מוסיפים חלמון ביצה ומעבדים רק עד קבלת בצק אחיד. מכסים בניילון 

נצמד ומכניסים למקרר לשעה.
4. מחממים תנור ל- 160 מעלות.

5. מרדדים את הבצק לעובי 3 מ”מ ומצפים תבנית בקוטר 24 ס”מ.
6. מניחים נייר אפייה על הקלתית, מניחים מעל משקולות אפייה או 

קטניות יבשות ואופים אפייה עיוורת במשך 10-15 דקות, עד להזהבה.
מכינים את מלית הגבינה: 

7. בקערה גדולה מערבבים שמנת חמוצה ופודינג. מוסיפים את גבינת 
השמנת והגבינה הלבנה ומערבבים היטב.

8. מקציפים חלמונים וסוכר  לקצף תפוח ומקפלים לתוך תערובת 
הגבינות.

9. מקציפים חלבונים וסוכר לקצף יציב וגמיש. מקפלים את הקצף לתוך 

תערובת הגבינות
10. עוטפים את תחתית התבנית בנייר כסף, יוצקים את המלית על 

תחתית הבצק ומיישרים.
11. מחממים תנור ל-230 מעלות.

12. אופים את העוגה במשך כ-15 דקות, עד שמתקבל קרום שחום. 
מוציאים את העוגה מהתנור ומשחררים את הדפנות בעזרת סכין.

13. מורידים את החום ל-140 מעלות ואופים עוד 30 דקות עד שהמלית 
מתייצבת.

14. מצננים במקרר ומגישים בטמפרטורת החדר. 

עוגת תפוחים וקרמל 
המותג אלפרו מציע מתכון חגיגי לעוגת תפוחים טבעונית ומושקעת, ללא 

גלוטן וללא חלב, המתאימה לחג שבועות. 

לעוגה בגודל תבנית 26
 מרכיבים:

 לתפוחים בקרמל ועיטור שקדים:
 3  תפוחים ירוקים, מקולפים ופרוסים לפלחים
 75 גרם מרגרינה בטעם חמאה או שמן קוקוס

 1  כוס סוכר חום
 3  כפות אלפרו סויה לבישול

1/2  כוס שקדים מולבנים פרוסים

 לבלילה:
 1 כוס משקה שקדים אלפרו

 1 גביע מעדן סויה אלפרו בטעם קרמל
 1 כוס סוכר 

 1  כפית תמצית וניל 
 קמצוץ מלח

 1/3  כוס שמן קנולה
 2  כוסות קמח לבן
 3  כפות קורנפלור

1  שקית אבקת אפייה

 לקרם וניל-שקדים:
 1  כוס משקה שקדים אלפרו
 1  כוס שמנת מתוקה פרווה 

1  חבילת אינסטנט פודינג וניל

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות. מרפדים 2 תבניות בקוטר 26 ס”מ בנייר 

 אפיה. 
2. לקרמל: במחבת עמוקה על אש בינונית ממיסים מרגרינה / שמן 

קוקוס. 
3. מוסיפים סוכר חום, מערבבים עם כף עץ ומביאים לבעבוע עדין. 
מנמיכים את האש, מוסיפים אלפרו סויה לבישול ובוחשים נמרצות.

"קחי,"  מיוחדת.  אותי במתנה  הוא מפתיע  הולדתי  יום  לכבוד 
הוא אומר בביישנות ומטיל על השולחן מעטפת  חומה.

היא מריחה אבק כבד ונראה ששנות דור מקופלים בה, אבל לי 
לא אכפת, כי אני מזהה אותה מיד.

זוהי המעטפה החומה והנודעת של עיתונאים, האוסקר של כל 
מתנות היומולדת. ההוכחה הסופית לכך שזכית.

עובדה, סיפור שהגיע אלי לפני שנים, ועד היום הלב שלי בוכה 
חייו  על  שומעת  אני  לראשונה  כאילו  אותו,  לקרוא  ומתרגש 

הנפתלים של גיבורו.

תמיד חיפשתי את הסיפור המושלם, מחפשת אותו כבר שנים 
הספר  נולד  וכך  הראשונה,  באינתיפאדה  קל  שנפצעתי  מאז 
הראשון שלי בגיל שש עשרה , פצוע קל, סיפורו של גדליה בקר, 

טייס במלחמת ויאטנם.

של  טורקיזית  לגונה  בתוך  מפליגה  עצמי  את  זוכרת  אני  ומאז 
סיפורים, שטה בים של סיפורים, מתפעמת מהמים שרגע רגועים 
וחלקים כראי וברגע הבא שוצפים, מתגבהים לגובה, מתנפצים. 

אלפי רסיסים צלולים מתפזרים בכל עבר, לצד סלעים מזדקרים 
ומספרים לי גם הם את סיפורם המפעים.

ומרתקים  מקוריים  סיפורים  אחרי  הציד  במרדף  המשכתי  וכך 
שהתרחשו, איפה לא הייתי?

נינה, ביקרתי בכלא האמריקאי את דבורה,  טיילתי בספרד עם 
שהתקיימה  מרגשת  בחתונה  והשתתפתי  מפקיסטאן,  ברחתי 

ברוסיה.

והכל כל כך צבעוני, חי ומרגש, גם מבעד למסך דמעות, המראות 
לא מטשטשים, הרגשות רק מתחזקים.

את  חווית  לעברי, "את  מושלם,"  מפטירים  היה  שזה  "בטח 
ההתרחשות באמצעות הפריזמה של סופר".

זו אמת, ולכן היא מפעימה ומטלטלת שבעתיים.

אני יושבת עכשיו מול הספר החדש, שאותו ערך בכישרון רב 
הרב אברהם אוחיון, והשקפים רצים מולי במהירות, מעבירים 

אותי לשנים ההן, של המצוד אחר סיפורים.

סיפורי  בדסק  כעיתונאית  עבודתי  שנות  עשרה  שלוש  במשך 
שלה  הדמות  מציאת  אחר  שבועי  במרדף  אישיים, חייתי  חיים 

סיפור חיים מרתק.

לסיפור  חוט  קצה  לי  היה  כשלא  מתאכזבת,  הייתי  איך  זוכרת 
כשהגעתי  מטלטל,  בריגוש  התגבר  פתאום הדופק  ואיך  חדש, 

לריביירה האיטלקית.

הייתי שם, גם אם לא פיזית, אבל הייתי שם בכל נימי נפשי עם 
הנופים והאנשים והקורות.

ללב  כשהקשבתי  הגיבורה,  או  הסיפור,  גיבור  מול  כשישבתי 
שלהם, הבנתי שכשהם הרשו לי מסע בתוך הלב שלהם, למעשה 

הם העניקו לי מתנה.

כל לב הוא סיפור, אבל לא כל סיפור הוא לב...

את  למצוא  בחלקי  שנפלה  הזכות  על  תמיד  כמו  מתרגשת  אני 
הסיפורים המיוחדים של אנשים מיוחדים ולספר אותם.

ואתם הקוראים, שקראתם, הזדהיתם, הגבתם, ביקשתם, הערתם, 
הארתם, המרצתם ופירגנתם - לב העניין של הסיפור.

בלי המשוב שלכם – לא היה בי די דלק להמשיך ולדלוק אחרי 
סיפורים מיוחדים.

פעימות"-   32" שלי  החדש  הספר  הקרובים  בימים  הנה  אז 
סיפורים שנכנסים ישר ללב, יצא טרי וחם מהדפוס.

מרגש תמיד.

| 32 פעימות 

אמא מחליפה   # שרה פכטר      

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

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

1

1

2

3
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4. כאשר התערובת מסמיכה, מסירים מהאש ויוצקים 2/3 מהקרמל מעל 
תבנית מרופדת בנייר אפייה. 

5. מוסיפים לקרמל הנותר במחבת שקדים מולבנים פרוסים ומערבבים 
היטב. מניחים בצד. 

טירמיסו פטל ללא גלוטן
לקראת הביכורים, המותג הבינלאומי המוביל ללא גלוטן “שייר” מציע 

לכם גרסה חדשה ונטולת גלוטן של הקינוח האיטלקי המפורסם: עוגיות 
ספוג קלאסיות וקרם מסקרפונה. טעים בציפוי פטל מתוק וריחני ושבבי 

שוקולד המביאים תוספת פירותית ומתוקה לשולחן שלך.

המרכיבים:
 )Savoiardi( 1 חבילה של עוגיות ספוג

300 ג’ פטל
100 ג’ סוכר

250 ג’ גבינת מסקרפונה
250 ג’ גבינת ריקוטה דלת שומן

200 ג’ גלידה
1 מקלון וניל

או סוכר וניל בורבון
100 ג’ שבבי שוקולד

אופן ההכנה: 
1. הנח שכבה של עוגיות ספוג על מגש אפייה. השאר מעט פטל בצד 

לצורך קישוט, רסק את היתר והנח על גבי עוגיות הספוג. 
2. ערבב את גבינת המסקרפונה, הגבינה הלבנה דלת השומן, הסוכר 

ומקלון הווניל.
3. הקצף את הקרם עד שהוא יציב וקפל אל תוך התערובת יחד עם 70 

ג’ שוקולד קצוץ.
4. מזוג את הקרם על הפטל. קרר במשך 3 שעות או במשך הלילה.

5. קשט עם הפטל הנותר ושבבי השוקולד טרם ההגשה.

עראייס על האש
מצרכים ל 8 מיני פיתות / חצאי פיתות:

שמן זית

לתערובת הבשר:
600 גרם בשר בקר טרי טחון

צרור פטרוזיליה קצוץ דק
בצל סגול קלוף וקצוץ דק

2 כפות צנובר קצוץ
2 כפות גפרורי שקדים קצוצים

חצי כפית כמון
חצי כפית בהרט

2 כפיות מלח דק
כפית פלפל שחור גרוס

2 כפות שמן זית

אופן ההכנה:
1. קוצצים את הפטרוזיליה, ומעבירים לקערה.

2. מוסיפים את הבשר, שמן הזית, האגוזים והתבלינים ומערבבים היטב 
את כל החומרים.

3. מחלקים את התערובת ל-8 
4. ממלאים את הפיתות בתערובת הבשר

5. משמנים רשת גריל
6. צולים את הפיתות כ-4 דקות מכל צד. בדקה האחרונה על הגריל 

מומלץ לזלף שמן זית בנדיבות.
7. מגישים חם לצד טחינה וסלט רענן

באדיבות: “חוות דרך התבלינים” בבית לחם הגלילית

פויקה בשר ותבלינים
מצרכים:

2 ק”ג בשר גולש חתוך לקוביות
5-6 תפו”א חתוכים

3 בטטות חתוכות
3 גזרים חתוכים

2 קישואים חתוכים
4 בצלים חתוכים גס

2 ראשי שום חתוכים גס
8 פטריות שיטקי מיובשות

2 יח’ לימון פרסי לבן
5-6 כפות תערובת תבלינים לפויקה  )תערובת המכילה 

כמון, כורכום, פפריקה, קורנית, פטרוזיליה ועוד(
1 כוס אורז

2 ליטר מים
1/2 כוס רוטב צ’ילי רוטב

1 כוס יין אדום או בירה לפי בחירה
מלח

 
אופן ההכנה:

1. מניחים את הסיר על האש ונותנים לו להתחמם עם מעט שמן.
2. צורבים היטב את הבצל, השום והבשר עם תערובת התבלינים 

להשחמה.
3. מוסיפים את כל הירקות.

4. מכסים את הכל בנוזלים ומבשלים למשך כשעתיים. מידי פעם יש 
לבדוק שיש בסיר מספיק נוזלים.

5. לאחר כשעתיים מוסיפים את האורז ונוזלים לפי הצורך ומשאירים על 
האש למשך כחצי שעה נוספת.

באדיבות: “חוות דרך התבלינים” בבית לחם הגלילית

נוחות,  אי  שגורמת  כזו  ולא  נעימה  פעולה  להיות  אמורה  אכילה 
עייפות, כאבים או צרבות. אם התופעות הללו מתרחשות, זה סימן 

מובהק שמשהו כאן לא תקין.

חלקה הראשון של מערכת העיכול הנו הפה שאחראי על פירוק מכאני 
של המזון, על יד לעיסה, על מנת לאפשר פירוק יעיל יותר בהמשך. 
כדי לספוג את הוויטמינים ומינרליים בירקות למשל, חייבים ללעוס 
התחלת  היא  בפה,  המתבצעת  השניה  הפעולה  הירקות.  את  היטב 
הפירוק הכימי על ידי אנזים הנקרא פטיאלין הנמצא ברוק ותפקידו 
לפרק את העמילן. לכן לעיסה טובה של לחם או דגנים, תפוחי אדמה 

וכד’ הנה חשובה ביותר ומפחיתה את המאמץ העיכולי.

ריריות הפה, לשון,  שיניים,  כוללות מחלות  מחלות של חלל הפה, 
חניכיים ושפתיים.

מחלות שיניים ניתנות למניעה אך לא לריפוי טבעי, שכן השיניים לא 
מרפאות את עצמן. השיניים עשויות מחומר שאיננו אורגני, כלומר 
קשורה  בוודאי  ועששת  שיניים  מחלות  של  המניעה  מתחדש.  לא 
הדם  חומציות  אלא  החיידקים,  לא  היא  הבעיה  לשיטתנו,  לתזונה. 

והרוק.

כשהרוק הוא חומצי הוא מתחיל לפרק את האמייל של השן. בנוסף 
לקויה,  גוף חומציים כתוצאה מתזונה  נוזלי  הגורם הפנימי,  יש את 
לוויסות  הדואג  הגנה  מנגנון  יש  ולכך  הדם  מערכת  את  מסכנים 
הסידן.  כדוגמת  לדם  בסיסיים  חומרים  הזרמת  ידי  על  החומציות 
הסידן “נשאב” ממחסני הסידן הנמצאים בעצמות, שערות ובשיניים, 
על מנת לאזן את רמת החומציות בדם, אך כתוצרת לוואי השיניים 
מתחילות להתפורר עם השנים, כמו גם תופעות של דילדול העצם 

)אוסטאופורוזיס( ונשירת שיער.

דלקות  האפטות,  הנה  לשמצה,  הידועה  הפה,  לחלל  נוספת  מחלה 
חריפים,  מאכלים  אכילת  כלל  בדרך  היא  הסיבה  הפה.  בריריות 
חמוצים, פרות הדר לא בשלים, קליפות שקדים או חוסר בויטאמין 

. B
מחלות של הוושט, גם הם כמובן קשורים בקשר הדוק לתזונה, כאשר 

הבעיה העיקרית היא צרבות.

עקב  הנגרמת  לגרון,  ועד  מהקיבה  שריפה  של  תחושה  היא  צרבת 
מגנה  בשכבה  מוגנת  עצמה,  הקיבה  מהקיבה.  חומצתית  פעילות 
מחומצת הקיבה אך לוושט אין שכבת הגנה כזו. לקיבה יש סוגרים 
העליון,  השוער  תפקיד  ותחתון.  עליון  שוער  שוערים,  הנקראים 

למנוע מעבר החומצה לוושט.

כאשר צורכים מזונות בצירופי מזון שגויים כגון מזון הדורש סביבת 
פירוק חומצית יחד עם מזון הדורש סביבת פירוק בסיסית יותר, למשל 
צירוף עמילנים עם חלבונים, אין עיכול יעיל והמזון מתחיל לתסוס. 
תסיסה יכולה להיווצר גם עקב אכילת פירות או סוכרים אחרים לאחר 
הנה  יתר  אכילת  גם  לתסיסה,  בנוסף  חלבונית.  או  עמילנית  ארוחה 
רעה חולה. שני הגורמים גם יחד, אכילת יתר ותסיסת המזון גורמים 
יכולת הסגירה של השריר  זמן,  לאורך  וכך  להתנפחות של הקיבה, 
של השוער העליון, הולכת ומתרופפת, וחומצת הקיבה הולכת ועולה 

ומגרה את דופן הוושט.

חומר  של  שונות  תרופות  הנם  לצרבת  המערבית  הרפואה  פתרונות 
בסיסי הנוגד את החומצה, אך מלוות בתופעות לוואי שונות. הנזקים 
העיקריים מתרופות אלו נגרמים עקב ביטול החומציות הדרוש באופן 
ומשם  למעיים  מגיע  מעוכל  הלא  החלבון  חלבונים.  לפירוק  טבעי 
מהסיבה  שהתעלם  טיפול  עקב  זאת  וכל  מעיים  מחלות  מתפתחות 
האמתית לבעיה. מכיוון שהתרופה לא הסירה את הסיבה לבעיה, לא 

ייתכן ריפוי. 

יש  וצרבות,  בשיטת הבריאות הטבעית, על מנת למנוע מחלות פה 
לתסיסה.  שגורמים  נכונים  לא  מזון  ומצירופי  חומצי  ממזון  להמנע 
הימנעות  של  שבועיים  עד  כשבוע  לאחר  מתחיל  הריפוי  תהליך 
של  רק  ואכילה  וחלב  ביצים  בשר,  כגון  מהחי  חלבונים  מאכילת 
הפה,  למחלות  כלליות  המלצות  בסיסית.  תגובה  עם  וירקות  פירות 
קיבה   3/4 עד  רק  לאכול  המזון,  טובה של  לעיסה  על  להקפיד  הנן 
וחמוצים  חריפים  מזונות  ועגבניות,  הדר  פירות  לאכול  לא  מלאה, 
וחומרים מגרים כגון קפה ושוקולד. החלמה אפשרית כך תוך שבוע-

שבועיים בלבד. כמובן שהדבר הנכון ביותר הוא לקבל ייעוץ אישי 
ולהתאים את תוכנית הריפוי לאדם וכך לאפשר את התנאים הנכונים 

לגוף להחלים בעזרת הרופא כל בשר ומפליא לעשות.

| אשר יצר חללים חללים

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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מבוך

מראה מקום
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התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מלון פלטין

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. תוכו אכל וקליפתו זרק
2. תוכו כברו
3. תום לבב

תשובות:

תשובות:

1. ֲחִגיָגה טו 2. ּתְנחּומא ַוּיְקֵהל 3. ּבֵראׁשית כ ה

ונלכה"  לכו   _____    _____" ישראל.  לעם  1.כנוי 
)ישעיה ב ה(

2.נדבן. "רבים יחלו פני ___" )משלי יט ו(
3.אביו של שאול המלך. )שמואל א ט א(

יצאים  ישראל  "ובני  עוז,אומץ,תוקף.  רמה.   _____.4
ב____ רמה" )שמות יד ח(

על  לאשר  "ויאמר  בגדים.  לשמירת  ארון  או  5.חדר 
ה____" )מלכים ב י כב(

6.פועל הקוטף פרות מן האילן. "ה____ וסלו" )שביעית 
א ב(

בו.                ולדקרו  באויב  להטילו  עשוי  ארוך  10.רומח 
"בחרב ובחנית וב____" )שמואל א יז מה(

12.זיקנה. "ועד ____ אני אסבל" )ישעיה מו ד(
16.משבטי ישראל.

1.מקלט,מפלט. "שהשאול ____   _____ לך" )אבות ד כב(
2.תפילת מעריב. "גאולה של ____" )ברכות ט: (

3.אבי פלטי חתן שאול. "לפלטי בן ____" )שמואל א כה מד(
4.אבי אסתר המלכה. )אסתר ב טו(

 "_____ לכל  ומחצה  "שבעה  צעד.  אלפיים  כדי  אורך  5.מידת 
)יומא ו ד(

והבור  השור   : נזיקים  אבות  "ארבעה  שרפה.  6.הצתה,גרימת 
והמבעה וה____" )בבא קמא א א(

10.ידוע,מפורסם. "_____ בשערים בעלה" )משלי לא כג(
12.יפה,נחמד. "מה ____ אילן זה ומה ____ניר זה" )אבות ג ז(

לוג.  עשר  שנים  "בת",או  של  לנוזלים,שישית  קדומה  13.מידה 
"ו____ צדק יהיה לכם" )ויקרא יט לו(

15.שאינו ישן. "אני ישנה ולבי _____" )שה"ש ה ב(

העמוד טעון גניזה

 "____  ____ ממנה  "שפסקו  מהימן.  ונאמן,איש  ישר  1.אדם 
)חגיגה יד.( )בלשון יחיד(

7.מגיבורי החיל לדוד. "המחוים ו__" )דה"א א יא מו(
8.מאכל מבושל,מנת אוכל מבושלת. "מפני מה ____ של שבת 

ריחו נודף" )שבת קיט.(
9.האם,האומנם. "_____ יקום יעקב כי" )עמוס ז ב(

הזהב  במנורת  תמיד  דולקת  שהיתה  אש  תמיד.   _____.10
שבמשכן ובבית המקדש. "להעלת ____ תמיד" )שמות כז כ(

11.מבני אסף בימי דויד. ראש המחלקה החמישית של המנגנים 
בכלי שיר בבית השם. )דה"א כה יב(

14.מבני דויד,שנולדו לו בירושלים. "ואלישמע ו____" )שמואל 
ב ה טז(

קדם  בימי  נהוגות  שהיו  והלח  היבש  ממידות  16.אחת 
בישראל,שליש איפה. "מחר ___ סלת")מל"ב ז א(

17.כנוי לילד או לתינוק. "והנה_____בכה" )שמות ב ו(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.יציב,המסוגל להתקיים. "כאן בנפל כאן ב____    ____" 
)נידה כו: (

7.חבר נאמן,רע טוב. "יבא ___ בן ___" )מנחות נג.(
8.מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור.

)בראשית  עשרים"  ו____  מאתים  "עזים  בעיזים.  9.הזכר 
לב טו( )בלשון יחיד(

פנים  ובקבלות  חג  בימי  בראשו  שם  שהמלך  10.נזר 
רשמיות. "לפני המלך ב____ מלכות" )אסתר א יא(

11.אנא,בבקשה. "ויאמר אהרן אל משה ____"   )במדבר 
יב יא( )בהיפוך אותיות(

12.שוחה,בור. "כרו לפני ____ נפלו בתוכה" )תהילים נז ז(
13.התעסקות בציד. "מחסר ____ פטור" )שבת יג ה(

14.____ חרובים. כנוי למנת מזון מצומצמת ודלה ביותר. 
"וחנינא בני דיו ב___ חרובים" )תענית כד: (

15.בתוכו,בקירבו. "והגית ____ יומם" )יהושע א ח(
17.ברכות ה_____.   ברכות שאומרים על מאכל,משתה,ריח 

וכדומה לפני שנהנים מהם.

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן 
הנביא לדוד 5. פרעה 6. אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 
9. חיות טהורות 10. חנוך 11. יששכר 12. בלק לקח 7 פרים 

13. בנות שלמה 14. ביום הרביעי 15. תרח 16. אסתר
1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?

2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ
3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?

4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

11. מי מתואר כ"רובץ בין המשפתיים"?
12. היכן מוזכרים שבעה פרים?

13. מי הן טפת ובשמת?
14. באיזה יום נבראו המאורות?
15. מי היה אביו של אברהם?

16. מי זו הדסה?





ממשיכים לגדול!
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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



 03-6189999
www.Shainfeld.com 

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

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

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

ההרשמה בעיצומה! 3 קבוצות כבר מלאות!!!

שינפלד מארחים אתכם במלון 
5 כוכבים של רשת הילטון 

העולמית - הילטון דיסלדורף 
היוקרתי, 

הילטון זה הילטון!

TOPהמלון
רק אצל שינפלד תקבלו אוכל 
כשר ברמה הגבוהה ביותר של 

טובי השפים, עם מגוון איכותי של 
סגנונות וטעמים ובר אירי חופשי

TOPהאוכל
עם שינפלד אתם נמצאים 

בנקודה המושלמת לטיולים 
ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה 
ואטרקציות לכל המשפחה

TOPהטיולים

TOPשינפלד זה ה-         ביותר!

היחס המקצועי והאישי 
של מנהלי שינפלד אתכם 
בחופשה כדי לדאוג לכם 

שהכל יהיה בטופ! 

TOPהאירוח

מבצע
 ₪ 1000 

הנחה לנרשמים 
עד שבועות

שינפלד לוקחים אתכם ליעד חדש 
מהיפים באירופה - דיסלדורף עם 
הגן היפני, שייט על נהר הריין, 
העיר העתיקה, פארק ענק ליד 

המלון ומקומות לשופינג

TOPהמיקום
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